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دراين شماره، آينده نگر به طور اتفاقي به دو موضوع به ظاهر بي ارتباط ولي در 
واقع مرتبط با هم پرداخته است. از يك سو مساله كاهش قيمت نفت و تأثير 
آن بر بودجه كشور و راه هاي مقابله با آن و از سوي ديگر مقوله فساد در جامعه 
را بررسی کرده است . اما درنگاهی عمیق تر مشاهده می شود اين دو موضوع از 
چند جهت با يكديگر مشابهت دارند و مرتبط هستند. از اين رو در این مقال 

کوشش شده است به وجوه تشابه مهم آنها اشاره گردد.
اگر به اظهارات رســمي و حتي غيررسمي در چند دهه گذشته توجه 
شــود، در میان آنها دو گزاره را بيش از ساير گزاره ها می توان دید. مبارزه 
با فساد در دستگاه هاي اداري و خارج شدن از وضعيت وابستگي اقتصاد و 
سياست كشور به نفت دو هدفی هستند که بيش از هر هدف ديگري طرح 
شــده و به احتمال فراوان نه تنها كمتر از اهداف ديگر محقق شــده، بلكه 
در مقاطعي از جمله در ســال هاي ۱۳۸۴ تا ۱۳۹۲ وضعيت و شاخص هاي 
فساد و وابستگي به نفت بدتر هم شده است. وضعیت این دو هدف از حیث 
تحقق آنها به گونه ای اســت که اگر ۳۰ سال پيش پرسیده می شد آيا در 
ابتــدای دهه۱۳۹۰، جامعه و اقتصاد ايران در وضعيتي قرار گیرد كه تحت 
تأثير شــديد قيمت نفت قرار داشته باشد، يا آن كه آيا در این زمان ممکن 
است که شاخص فقدان فســاد ايران در مقايسه با ساير كشورها در اواخر 

جدول قرار داشته باشد؟
 به طور قطع همه مي گفتند  كه چنين چيزي غيرممكن اســت و کشور 
خيلي زودتر از آنچه كه تصور مي شود، وابستگي خود را به نفت كاهش داده 
و از ميان خواهد برد و حتي مانع از خام فروشي و صادرات نفت خواهد شد، 
و بدون آنكه نفت خام به فرآورده تبديل شود، از صادراتش جلوگيري خواهد 
شد. زیرا تصور همه بر این است که ایران كشوري است كه الگویش حكومت 
امام علي)ع( اســت که كوچك ترين فساد در آن جا ندارد و اگر كسي فساد 
كرد، به سرعت به سزاي اعمالش خواهد رسيد. اما وضعیت فعلی شاخص های 
مربوطه مطلوب جامعه امروز ما نیست هرچند که در صداقت و انگيزه جدي 
مدیران کشور در كوشش براي اهدافشان جهت كاهش وابستگي به نفت و 

كاهش فساد، ترديدي وجود ندارد، ولي مي توان پرسيد كه جامعه ما با چنین 
شــاخص هایی روبرو است؟ براي پاسخ به اين پرسش به چند نكته محوري 

بايد اشاره كرد.

اراده گرايي: اولين مشكل در جهت تحقق اهداف مطلوب اجتماعي اين است 
كه، از منظر اراده گرايي به موضوع نگاه شود و گمان شود كه اگر اراده ایجاد 
شــد، حتماً همه چيز حل خواهد شد. با این نگرش در واقع حل مشكالت 
اجتماعي و تحقق آرمان و اهداف به خواست و اراده تقليل داده شده است و به 
اشتباه گمان می شود که خواستن همان توانستن است. اگرچه در سطح رفتار 
فردي چنين آموزه اي مفيد و خوب است، ولي در سطح جامعه، ممكن است 
نتايج معكوس به بار آورد. از همين زاويه نادرست ممکن است گمان شود كه 
با رفتن و آمدن افراد و جايگزين شدن آن ها مشكالت حل مي شود. در حالي 
كه رســيدن به اهداف اجتماعي و اقتصادي بايد در قالب توجه به ساختارها 
و برنامه ها پيگيري شود و افراد در مقام مدير يا عامل اجرا، نقش فرعي تري 

نسبت به تحوالت ساختاري و برنامه اي دارند.

عدم التزام به تبعات: اجراي هر سياستي و پيگيري هر هدفي الزامات خاص 
خود را دارد. يك قاعده منطقي مي گوید كه »الزام به شي، الزام به تبعات آن 
هم هست«. اگر قرار است كه وابستگی به نفت و نیز فساد كم شود، چاره اي 
جز پذيرفتن تبعات آن نيســت. لذا بدون تن دادن به نظارت هاي رســمي و 
بدون تأمين استقالل دادگاه ها و بدون شفافيت و دسترسي آزاد به رسانه ها و 
بدون آزادي بيان، در چارچوب قوانین کشور، نمی توان فساد را ريشه كن کرد. 
يا نمي توان بدون تأمين ســرمايه از طريق بخش خصوصي يا بدون تن دادن 
به قواعد بازار و نيز بدون ارزش قايل شدن براي كارآفرينان و يا با وجود رانت 

نفت و فساد
 دو مشکل مرتبط با هم
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و فساد از وابستگي به نفت کاست. بنابراين غيرممكن است كه بدون توجه به 
الزامات تحقق این اهداف، در مسير تحقق اين دو هدف گام برداشت.

عدم التزام به راهبرد: تحقق هر هدف  اقتصادي و اجتماعي نيازمند راهبرد 
و برنامه اي مدون است. خوشبختانه کشور از حيث برنامه و حتي راهبرد كم و 
كسري ندارد. تاكنون پنج برنامه توسعه نوشته  شده است، ولي كافي است كه 
يك ارزيابي از وضعيت نظارت بر اجراي اين برنامه ها انجام شود تا معلوم گردد 
از همان برنامه اول توســعه، تا همين برنامه پنجم كمابيش تخلف از اجراي 
برنامه وجود داشــته است. مي توان موارد مهمي را شاهد آورد. در برنامه اول 
پيش بيني نشده بود كه نرخ ارز شناور شود، هدف آن برنامه رشد توليد همراه 
با كنترل تورم بود، ولي با تخلفاتي كه در اجرای سياست هاي ارزي پيش آمد 
و بي توجهي به برنامه و واردات كاال، به يكباره نرخ ارز رسمی ده ها برابر تغيير 
كرد و تورمي كه قرار بود تك رقمي شود به باالترين ارقام تاريخ اقتصاد ايران 
رســيد، و كل سياست تعديل دچار مشكل شد. سرنوشت برنامه چهارم نيز 
بر همگان روشن است، كه چه برخوردي با مسأله تعديل ساالنه قيمت هاي 
سوخت و انرژي شد، و نه تنها ماده مربوط به این موضوع تغيير كرد، حتي به 
اندازه سال هاي گذشته آن نيز قيمت حامل هاي انرژي را تغيير ندادند و برای 
۵ سال این قیمت ها ثابت ماند و شد آنچه که در صنعت انرژی کشور شد. 
بنابراين تا هنگامي كه التزام به قانون و برنامه وجود نداشته باشد هيچ هدف 
مهمي را نمي توان محقق كرد. آنچه به صندوق ذخيره ارزي رفت گوياي وجه 

ديگري از اين عدم التزام به قانون بود.

دستان پاك، الزم ولي ناكافي: ذهنيت جامعه،در مبارزه با فساد، مبتني بر 
گزاره هاي اخالقي و لزوم وجود دستان پاك در مبارزه كنندگان است. دستان 
پاك اگر چه شرط الزم براي مبارزه با فساد می باشد، ولي شرط كافي نیست، 
زيرا نوعي خوش  بینی ايجاد مي كند كه چون فالن فرد انسان متعهد و مطمئني 
است، پس حتماً در مبارزه با فساد موفق خواهد شد، و همين خوش بینی اگر 
با نظارت های الزم به کار گرفته نشود منشاء نابساماني هاي بعدي خواهد شد. 
بنابراين بدترين راه براي مبارزه با فســاد، تأكيد صرف بر اشخاص و فراموشي 

لزوم ترميم و اصالح فرآيندها و ساختارهاي نظارتي است.

قدرت نفت و فســاد: يكي از مهم ترين نقاط ضعــف در تحقق كاهش 
وابســتگي به نفت و نيز حذف يا كاهش فساد، در اين است كه قدرت اين 
دو عامل دست كم گرفته مي شود و گمان مي شود بدون توجه به زمینه های 
شــکل گیری این دو مشــکل، قدرت مقابله با آنها كافي است. در حالي كه 
ماجرا به گونه ديگري اســت. نفت و درآمدهــاي آن، قدرت ويرانگري دارد 
که افكار و رفتارها را شكل مي دهد. فساد نيز قدرت و تبعات خاص خود را 

دارد. ولي مســأله مهم در اين ميان، وجود رابطه محکم میان نفت و فساد 
است كه كمتر مورد توجه قرار مي گیرد. درآمدهاي نفتي به دليل آنكه ناشي 
از كار نيست، يكســره وارد خزانه دولت مي شود و ماهيت آنها رانتي است. 
اين درآمدها در فضاي فاقد برنامه اجرائی بلندمدت و نيز در غياب التزام به 
قانــون، عقالنيت خاص نفتي را در افراد و مديران ايجاد مي كند و هم زمان 
به توســعه فساد دامن مي زند، و در چنين وضعي مديريت سياسي و اداري 
براي ادامه قدرت خود در چرخه اي گرفتار مي شــود كه از ابتدا خواهان آن 
نبوده است، و نفت و فساد در جوامع نفتی به واقعيت هايي جدايي ناپذير از 
یکدیگر تبديل مي شوند. فساد؛ سياست هايی که طرفدار کاهش وابستگی به 
نفت هستند را خنثي مي كند و اقتصاد را همچنان بر روي ريل وابستگي به 
نفــت نگه مي دارد و اجازه نمي دهد كه توليد و صادرات غیر نفتی تقویت و 
نيز مديريت كارآفرين و خالق و نهادهاي نظارتي قوی و مستقل در جامعه 
شكل گيرد. متقاباًل نفت نيز زمينه ها را براي بازتوليد عناصر مقوم وابستگی 
به نفت، از جمله فساد فراهم مي كند و در نهايت اين دو پديده تبديل به دو 

روي يك سكه مي شوند.
ولي اكنون، در حالي که درآمدهاي نفتي به شــدت کاهش یافته است، 
برخي از كشورهاي نفتي مثل كشورهاي حاشيه جنوبي خليج فارس به علت 
دارا بودن ذخاير ارزي فراوان و نيز جمعيت کم و باال بودن سهم نفت نسبت 
به جمعيت، در كوتاه مدت مشكلي با كاهش درآمدهاي نفتي ندارند. در مقابل 
تعدادي از كشورهاي ديگر هستند كه امروز با بحران و كاهش شديد ارزش 
پول خود مواجه شده اند. برخي كشورها نيز مثل ايران هستند، كه پيش از اين 
تالش نموده اند که بتدریج از وابستگي شان به نفت بکاهند. اکنون با كاهش 
صادرات نفت در اثر تحريم های غرب و نیز کاهش شدید ارزش نفت فرصت 
مناســبی برای کشور پدید آمده است که خود را از وابستگی به نفت نجات 
بخشد و دولتمردان نیز تمام هم خودرا برای تقویت تولید داخلی به ویژه در 
بخش کشــاورزی و تامین امنیت غذائی و نیز توسعه صادرات غیر نفتی به 

کار گیرند.
از سوي ديگر عراق، ونزوئال، روسيه، ايران و كشورهاي مشابه از وقتي كه 
با کاهش درآمدهاي نفتي مواجه شده اند، توجه بيشتري را معطوف به حل 
مسأله فســاد کرده اند. بنابراين اكنون  ایران نیز در موقعيتي ناخواسته ولي 
بالقوه مثبت قرار دارد. دولــت مي تواند و مي بايد همزمان اقدامات موازي و 
مكمل يكديگر را براي كاهش فساد و نيز كاهش وابستگي به نفت به مرحله 
اجرا بگذارد. از جمله براي كاهش وابســتگي به نفت، بايد بخش خصوصي 
قدرتمند، اولويت به توليد، اصل قرار دادن عقالنيت و کار كارشناسي، كوشش 
براي ارتباط ســازنده و متقابل با جهان خارج، اتكاي بودجه دولت به ماليات 
به تناسب افزايش توليد و... مدنظر قرار گيرد و براي حذف فساد، حاكميت 
قانون، استقالل دادگاه ها، توسعه نظارت هاي رسمي و تقويت نهادهاي مدني 
و نظارتي و مطبوعاتي، شفافيت و نيز گردش آزاد اطالعات و دسترسي به آن، 
پاسخگويي دولت در اولويت خواهد بود. اين دو سياست، باید همپا و مكمل 

يكديگر به کار گرفته شود.

باكاهشصادرات
نفتدراثر

تحریمهایغرب
ونیزكاهش

شدیدارزشنفت
فرصتمناسبی
برایكشورپدید
آمدهاستكهخود
راازوابستگیبه

نفتنجاتبخشد
ودولتمرداننیز
تمامهمخودرا

برایتقویتتولید
داخلیبهویژهدر
بخشكشاورزی
وتامینامنیت
غذائیونیز

توسعهصادرات
غیرنفتیبهكار

گیرند.
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که مفاســد اقتصادی بیشتری افشــا می شود و 
همین افشــاگری ها، به فضای بی اعتمادی نسبت 
به کلیِت فضای اقتصادی کشور دامن می زند، در 
روند اقتصاد سالم و کار سالم اخالل ایجاد می کند 
و باعث می شود نقدینگی ها به سمت تولید و رونق 

اقتصادی هدایت نشوند.

اولویت ها: از اصالح نظام پولی تا حذف
معافیت مالیاتی

نخســتین اولویت اقتصاد ما، اصالح نظام پولی 
و بانکی کشور است، اما همزمان باید اصالح نظام 
مالیاتی کشور را نیز در دستورکار قرار داد به طوری 
که در یک بازۀ زمانی مشخص به جایی برسیم که 
معافیت مالیاتی به طور کلی بی معنا شــود. چراکه 
وقتی بحث معافیت مالیاتی در میان باشد، وقتی 
سیستم اقتصادی دونرخی شود دیری نمی گذرد 
که ما با یک سیســتم رانتی مواجه می شویم که 
همواره و به صورت سیستماتیک »فسادزا« خواهد 

بود.
از طرف دیگر سیاست های پولی و بانکی باید به 
نحوی اصالح شود که هیچ بانکی حق بنگاه داری 
و تاسیس شرکت های سرمایه گذاری نداشته باشد. 
پــول باید در خدمت تولید باشــد، نه در خدمت 
پول و پول ســازی برای بانک ها. سرمایه گذاری ها 
نیز باید هدایت شده باشــد، آن هم با این رویکرد 
که ســرمایه به خدمت جامعه دربیاید تا در جهت 
تقویت نظــام تولید مثمرثمر واقع شــود، چراکه 
تقویت نظام تولید، ایجــاد ارزش افزوده را توام با 
افزایش اشــتغال باال می برد. این درحالی است که 
اعمال سیاست های اشتباه در گذشته، باعث شده 
که تنها یک طبقه خاص از منابع مالی اســتفاده 
کنند. در نتیجۀ این شرایط، بخش تولید که عمدۀ 
آن ها هم بنگاه های کوچک و متوســط هستند، 
آسیب پذیری شــان بیشتر می شود همچنان که تا 

االن هم آسیب دیدند.
موضوع دیگر آن است که بازار سرمایه باید یک 
بازار سرمایه واقعی، روشن و قابل پیش بینی باشد. 
نــه اینکه عوامل ناپیدا، هر لحظه و هر روز بتوانند 
سیاســتی تازه را در آن اعمــال و آزمایش کنند. 

ماه
ی
ها
ت
اش
دد
یا

اقتصاد ایــران مخصوصا در بخش های تولید و 
صنعت با مشکالت پُرشماری روبروست که با وجود 
سیاســت های حمایتی دولت و تالش هایی که در 
راســتای اصالح ســازوکارهای اقتصادی صورت 
گرفته، به قوت خود باقی اســت. در عین حال ما 
در تمامی بخش ها با رکود بسیار عمیقی مواجهیم 
که هر روز شــرایط کار را بــرای فعاالن اقتصادی 

سخت تر می کند.
با توجه به اینکه بودجه کشــور از گذشــته تا 
امروز، همواره بر درآمدهای حاصل از فروش نفت 
متکی بوده، در دوره هایــی که مثل امروز قیمت 
نفت کاهش چشمگیری یافته، بحران های پنهان، 
بیش از قبل خود را نشــان داده و می دهد. در این 
شرایط شاید اگر بودجه های عمرانی کمی منطقی 
و معقول تر بــود، خروج از بحران کار ســاده تری 
می شــد. اگر بودجه عمرانی کافی داشتیم که آن 
را به بخش های تولیــدی و صنعتی تزریق کنیم، 
قدر مسلم از نظر اثرگذاری روی رکود نقش مثبتی 
را ایفا می کرد، چون کارهای عمرانی که آغاز شود 
طبیعتاً اثر مشــخصی بر گســترش فعالیت ها و 
افزایش تحرک در بیست درصد بخش خصوصی 
اقتصاد کشــور نیز دارد و همین تحرک پادزهری 

برای رکود موجود خواهد بود.
اما برنامه های اقتصادی فعلی، نشــان می دهد 
دســت کم در آیندۀ نزدیک برنامه ای برای افزایش 
بودجــه عمرانی وجود نــدارد، در نتیجه اینکه ما 
بتوانیــم رونق بخش خصوصی و بخش تولید را از 
این طریق به آنها بازگردانیم، دور از انتظار اســت. 
معضــل دیگری که با آن مواجهیم، مســئلۀ عدم 
توانایی مدیریت بحران در ساختار اقتصادی کشور 
اســت. این معضل مربوط به امروز نیســت، بلکه 
میراثی اســت که از گذشته به یادگار مانده است. 
ما هیچگاه تالش نکردیم نقشه راه مشخصی برای 
اقتصادمان در نظر بگیریم، هیچ وقت نتوانســتیم 
روی داشته های مان برنامه ریزی کنیم و در نتیجه، 
هرگز بهره برداری الزم را از منابع موجود نداشتیم 
و نداریم. معضل بعدی که با آن مواجهیم، کاهش 
اعتماد بــه مقولۀ ســالمت اداری و اقتصادی در 
جامعه اســت. امروزه، ما هر روز و شــب شاهدیم 

»پول برای تولید« آری
»پول برای پول« هرگز
قوانینبهنحویاصالحشودكههیچبانکیحقبنگاهدارینداشتهباشد

 علی اصغر جمعه ای  
رئیس كمیسیون امور 
تشكل های اتاق ایران
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اقتصاد مقاومتی، تاب آوری اقتصاد
كاهشنقشدولتونظامبوروكراتیک،نیازامروزاقتصادایراناست

1
از ســال ۱۹۷۳وقتی در جریــان جنگ اعراب و 
اسراییل، کشورهای مســلمان عضو اُپک با کاهش 
تولید و افزایش قیمت نفت نخســتین شوک نفتی 
را به اقتصاد غرب وارد کردند، اقتصاددانان امریکایی 
از یک رویکرد و برنامه جدید اقتصادی پرده برداری 
کردند که بعدها به عنوان »تــاب آوری اقتصاد« یا 
Resilience Economy شــهرت یافت. این رویکرد با 

این پرســش آغاز می شود که ما چه کنیم تا قدرت 
هاضمه اقتصادمــان را در برابــر جریانات مختلف 
بیرونی؛ چه تحوالت طبیعی در اقتصاد بین المللی 
و چه حوادث غیرطبیعی افزایش دهیم. بدین ترتیب 
بــود که تاب آوری اقتصاد به یکی از محورهای مهم 
رویکردهای اقتصادی اقتصاددانان در کشــورهای 

بزرگ و مقتدر دنیا همچون امریکا تبدیل شد. 
تاب آوری اقتصاد موضوعی است که در کشور ما 
به ورطۀ فراموشــی سپرده شده است. اینکه ما باید 
چه کنیم تا اقتصادمان نسبت به شوک های طبیعی 
یا غیرطبیعی مقاوم شــود؟ هرچند، شاید کاهش 
قیمت نفت به شــکلی که هم اکنون جریان دارد در 
زمرۀ تحوالت غیرطبیعی در اقتصاد جهان به حساب 
بیاید، اما بسیاری اوقات ما با شوک های طبیعی در 
بازار جهانی مواجهیم که متاســفانه برای تاب آوری 
در برابر آن ها نیز برنامه ای نداریم. شوک هایی مثل 
رکود فراگیری که چندسال قبل در اقتصاد جهانی 
حاکم شده بود از جمله شوک های طبیعی است که 
هرچند سال یکبار در سایه اقتصاد بین الملل اتفاق 

می افتد. 

2
وقتی سخن از تاب آوری اقتصاد به میان می آید، 
چهار مولفه اصلی مطرح می شــود که اقتصادهای 
مختلف دنیا با تحقق بخشــیدن به آنها می توانند 
ظرفیت های تاب آوری را در ساختار موجود خویش 

باال ببرند: 
اول: مردمی کردن اقتصاد یا خروج سریع دولت 

از بخش اقتصادی
دوم: روان ســازی اقتصــاد و کاهــش نظام های 

بوروکراتیک
سوم: شفافیت و کاهش زمینه های ایجاد فساد

و  هیجانــی  اقدامــات  از  دوری  چهــار: 
پیش بینی پذیرکردن رفتار اقتصادی دولت به منظور 

پرهیز از ناامن کردن فضای اقتصاد

بــه عقیده نگارنــده، تحقق بخشــیدن به چهار 
مولفۀ تاب آوری اقتصــاد در ایران نه تنها احتیاج به 
مقدمه چینی و کار تحقیقاتی تازه و سنگینی ندارد، 
بلکه به خاطر زمینه های موجود در گذشته اقتصاد 
ایران و تجربیات پیشــین، کاری شدنی است که با 
سرعت و به سادگی قابل انجام خواهد بود. بحث ها 
تئوریزه شــده، در مقابل تئوری ها، مابه ازای وافی و 
کافی و نمونه  های قابل اتکایی در جهان وجود دارد 
که در موارد و حالت های مختلف، تجربه های موفقی 
را برجای گذاشته است. می شــود نمونه هایی را از 
میان کارهایی که انجام شــده و موفق بوده انتخاب 

کرد و الگو قرار داد. 
در نتیجه اینها اقتصاد تنومند می شود تا بتواند 
در مقابل امواجی کــه چه به صورت طبیعی و چه 
مصنوعی ایجاد می شــوند، مقاومت کند. در مقابل، 
عدم وجود هر یک از این مولفه ها در سپهر اقتصادی 
کشــور، تاب آوری نظام اقتصادی را پایین می آورد 
و موجب می شــود اقتصاد، نسبت به هر خبر و هر 
تکانه ای؛ چه سیاسی و چه اقتصادی، واکنش نشان 

دهد و در الک دفاعی فرو رود. 
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بحــث کاهش نقش دولــت در اقتصاد از جمله 
موضوعاتی اســت که از دهه هفتاد شمسی و حتی 
پیش از آن همواره در محافل اقتصادی مطرح بوده 
است. برای تحقق این امر، الزم است عزم دولت برای 
خروج از فعالیت های اقتصادی به شدت تقویت شود 
و فرآیندهای بوروکراتیک اداری به ســرعت کاهش 
پیدا کند. اکنون همــه می دانیم که برای آنکه یک 
کار اقتصادی در کشور شکل بگیرد، چه فرآیندهای 
طوالنی و طاقت فرســایی باید طی شود. جایگاه ما 
از نظر این شــاخص ها مشخص و روش های بهبود 
اوضاع همگی تعریف شــده اســت. تنها یک عزم 
مدیریتی می خواهد که با تکیــه بر آن، دولت اراده 
کند از صحنه اقتصادی خارج شــود و اقتصاد را به 
دست مردم و فعاالن اقتصادی واقعی بسپارد. و این 
همان تحولی است که از آن با عنوان »مردمی کردن 

اقتصاد« یاد می شود. 
در شــرایط فعلی اقتصاد ایران، باید پذیرفت که 
تاب آورکــردن اقتصاد یک ضرورت اســت که باید 
هرچه سریع تر انجام بگیرد. کشور ما در یک منطقه 
بحرانی از جهان واقع شده است. سال هاست مذاکرات 
هسته ای در جریان است و ما در پی گفت وگو برای 
حل این معضل و بهبود ارتباطاتمان با نظام جهانی 

 محمدصادق مفتح
دبیركل اتاق تعاون 

ایران

تابآوریاقتصاد
موضوعیاست

كهدركشورمابه
ورطۀفراموشی

سپردهشدهاست.
اینکهمابایدچه

كنیمتااقتصادمان
نسبتبه

شوکهایطبیعی
یاغیرطبیعی
مقاومشود؟

بسیاریاوقات
ماباشوکهای
طبیعیدربازار

جهانیمواجهیم
كهمتاسفانهبرای
تابآوریدربرابر
آنهانیزبرنامهای

نداریم.

اینگونه اقدامات حباب های اقتصادی ایجاد می کند 
و باعث می شود با کوچکترین نسیمی که می  آید در 

اقتصاد کشور تالطم ایجاد شود.

اثر مثبت مذاکره و نتایج ابهام آلود طرح های 
اقتصادی

دولــت یازدهم طی دوران حضورش در جایگاه 
دستگاه اجرایی کشور، سیاست ها و لوایح بسیاری 
را ارائه کرده اســت اما هنوز نتیجه مشــخصی از 
رهگذر این سیاست ها به دست نیامده است. شاید 
مهمترین شــان الیحۀ حمایــت از تولید بود که 
هــم در اتاق تهران و هم ایران روی آن کار شــد. 
بیســت وچهار بند بود که بــه مرکز پژوهش های 
مجلس هم داده شــد تا نظر خود را اعالم کند اما 
به نظر نمی رسد اینگونه تالش ها به تنهایی راهگشا 
باشند، بلکه ما به اراده ای معطوف به عمل و نتیجه 
نیاز داریم. با این حال از زمان روی کار آمدن دولت 
یازدهم، آرامشی نسبی در تمام بخش های کشور، 
بخصوص در بخش اقتصادی ایجاد شد که ما را از 
آن التهاب هرروز تصمیم گیری و ندانم کاری دولت 
قبل خارج کرد. این آرامش بســیار مثبت است و 

نتایج آن برای اقتصاد کشور مبارک است.
 از طرفــی در همین مذاکراتــی که تا به حال 
انجام شده، بخشــی هرچند ناچیز از تحریم ها در 
بخش های کشــتیرانی و پتروشــیمی رفع شده 
که به ســهم خود اثر مثبتی در روند فعالیت های 
اقتصادی داشته است. به طور کلی باید پذیرفت که 
اقتصاد ایران نمی تواند جدا از اقتصاد جهان باشد. 
در حقیقت، هیچ کشوری نمی تواند بگوید من در 
تمام مسائل خودکفا هستم، چراکه الزمه اقتصاد 

پویا ارتباط با اقتصادهای دنیاست.
  اولیــن اصل در ارتبــاط اقتصادی نیز مبادله 
پولی و کاالیی اســت. اینکه ما نمی توانیم در قبال 
کاالیی که صادر می کنیم پول را به راحتی دریافت 
کنیم یا هزینۀ خرید کاالیی که می آید را از طریق 
سیستم بانکی پرداخت کنیم و حتما باید از طریق 
صرافی ها اقدام کنیم از جمله مواردی اســت که 
به شــدت به روند فعالیت های تجاری و بازرگانی 
بخش خصوصی ما آسیب می زند. بنابراین اگر این 
مذاکرات به نتیجه برسد و حتی تحریم ها نه یکباره، 
بلکه به تدریج هم برداشته شود، بسیار موثر خواهد 

بود. 
متاســفانه طی ســال های اخیر، بی برنامگی، 
مســائل و اختالفات داخلی، نســبت به مســائل 
خارجی، به مراتب اثرات خردکننده تری بر اقتصاد 
ایران داشته است. چون مذاکرات و مسائل فیمابین 
ما و کشــورهای غربی اکنون کامال مشــخص و 
شفاف است و حتی در صورت بروز اشکال در کار، 
می توان به نوعی محدودیت ها را دور زد و به نتیجه 
رسید، اما مسائل داخلی و فسادهای مالی موجود 
آسیب زاتر است و رهایی از آن ها جز با اراده و عزمی 

همگانی امکانپذیر نخواهد بود.



13
93

ن 
هم

/  ب
رم 

چها
ی  و 

 س
ره

شما

8

ند
ی

گره
ن
آ

نظامبوروكراتیک
خاصیتشاین
استكهنوعی
مقاومتنسبت
بهتغییردارد.
غلبهكردنبراین
مقاومت،اصرارو
فشارمضاعفیرا
ازجانبمدیریت
عالیكشور
میطلبد.وگرنه
اگربناباشد
اقتصادكشور
بههمانروش
كهدراینمدت
ادارهمیشده
ادارهشود،كاری
ازپیشنخواهیم
برد.

ماه
ی
ها
ت
اش
دد
یا

ان
هر

یت
گان
زر
قبا

اتا
ش

وه
هستیم که انشااهلل بتوانیم در آن به یک نقطۀ توازن پژ

دســت پیدا کنیم. اما باید توجه داشت که منطقه 
خاورمیانه، ذاتاً منطقه ای مستعد بحران است. یعنی 
ما نباید تصور کنیم که اگر روزی مسئله هسته ای را 
حل کنیم تمام مشکالت کشور حل می شود. خیر! 
ما در منطقه ای قرار داریم که هر روز آبستن اتفاقی 
تازه اســت، چراکه منطقه، منطقه ملتهبی اســت. 
این واقعه ای تازه و بدیع نیســت که در طول تاریخ 
همواره خاورمیانه منطقه ملتهبی بوده است. بنابراین 
ما همیشه باید برای اتفاقات غیرقابل پیش بینی در 
حوزه جغرافیایی اطرافمان آماده باشیم. وقایعی که 
حتماً کشور ما و اقتصاد ما متاثر از آنها خواهد بود. 
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از ظاهر امر اینطور برمی آیــد که عزم و اراده برای 
حل مشکالت اقتصادی کشــور در مدیریت عالی 
دولت وجود دارد. موضوعی که بارها هم اعالم شده 
و جای خوشــحالی دارد ولی اینکه »بدنه اجرایی 
دولــت« نه مدیریت عالی، تا چه حد در این زمینه 
حرکت جدی انجام دهنــد، اینکه تا چه حد واقعا 
فرآیندهــای اقتصاد دولتی، کاهــش پیدا کرده یا 
دولت از حیطه های اقتصادی خارج شــده و امثال 
اینها جــای بحث دارد. من معتقــدم بدنه اجرایی 
دولــت کانونی اســت که در مقابــل این تحوالت 
مقاومت می کند. مقاومتی که جدید نیســت بلکه 
ســابقه ای طوالنی دارد. شاید از دو دهه قبل یعنی 
از دهه هفتاد که بحث خصوصی ســازی مطرح شد 
و دولت ها تا امروز، هرکدام با شــدت و ضعفی این 
مسئله را پیگیری کردند، ما با این شکل از مقاومت 
مواجــه بودیم. بنابراین، اینکــه آیا خروجی دولت 
یازدهم در جهت تاب آورکردن اقتصاد طی یکسال 
و نیم گذشــته، خروجی مطلوبی هست یا نیست، 
جای بحث دارد، و حتی اگر به این نتیجه برســیم 
که خروجی چندان مطلوبی نداشته، مدیریت عالی 
کشور خیلی مقصر نیست، بلکه این شرایط ناشی 
از مقاومــت بدنه اجرایی دولت اســت. دالیل این 
مقاومت نیز تا حد زیادی ذاتی و طبیعی است. چون 
بوروکراســی همواره تالش می کند ساختار خود را 
حفظ کند و همیشه در برابر تغییر مقاومت می کند. 
باالخره تشکیالتی دولتی ایجادشده و مدت هاست 
کارهایی را به صورت روزانه انجام می دهد. جداشدن 
از اقتصاد و تجارت برای آن بخش دولتی یقینا کار 
سختی است. مقاومت می کند، سعی دارد اعالم کند 
که در عدم حضور او، ایجاد بحران می شــود. مثال 
ما وقتی بحث خصوصی سازی پاالیشگاه های نفت 
را مطرح می کنیم دائم سیگنال های اعالم خطری 
می آید که این کار ممکن است بحران درست کند، 
احتمال دارد مشکل ایجاد کند و امثال اینها. بدنه 
به طور طبیعی مقاومت می کند و نظام بوروکراتیک 
خاصیتش همین است که نوعی مقاومت نسبت به 
تغییر دارد. غلبه کردن بر این نیروی مقاومت، اصرار، 
تاکید و فشــار مضاعفی را از جانب مدیریت عالی 

کشور می طلبد. وگرنه اگر بنا باشد اقتصاد کشور به 
همان روش، سبک و سیاقی که در این مدت اداره 

می شده اداره شود، کاری از پیش نخواهیم برد. 
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بحث خصوصی سازی یکی از مسائلی است که آغاز 
آن به ســال ها قبل از انقالب بازمی گــردد. زمانی 
که دولت به این نتیجه رســید بایــد اقتصاد را به 
دســت مردم بدهد، نهادهایــی در این رابطه ایجاد 
کرد، ســازمان هایی تاسیس شــد که دولت را در 
این واگذاری ها یــاری کند. در همین قالب بود که 
مثال دولت بــرای خودش تعریف کرد که در بخش 
بازرگانی تنها مسئولیت »خدمات« بازرگانی را دارد 
نه »فعل« بازرگانی. این حرکت هایی اســت که در 
دهۀ ۱۳۵۰ شکل گرفت. با پیروزی انقالب و مسئله 
جنگ غلظت حضور دولت در اقتصاد بیشــتر شد و 
سقف دولتی شدن اقتصاد به شدت افزایش پیدا کرد. 
بخشی از این مسئله ناشی از ضروت جنگ و انقالب 
بود، بخشــی به دلیل نوعی هیجان، نگرانی و طرز 
تفکر خاص که مدیران اولیه عالی کشور به اقتصاد 
داشتند و باعث شد نقش دولت در اقتصاد به شدت 
تشدید شود. االن باید میزان حضور دولت در اقتصاد 
با همان شیب کاهش پیدا کند اما متاسفانه در این 
راستا عملکرد چندان موفقی در بیست سال گذشته 
برجای نگذاشته ایم و به هر دلیل و بهانه ای، چه تعلل 
دولت و چه مقاومت ســاختار بوروکراتیک، دولت 
هنوز نتوانسته وزن خودش را در اقتصاد کاهش دهد. 
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آنچه دربــاره تاب آورکــردن اقتصاد مطرح شــد 
خوشبختانه مدتی است در سطوح عالی نظام مورد 
توجه جدی قرار گرفته است. سال گذشته در چنین 
ایامی بود که مسئولین خدمت مقام معظم رهبری 
رســیدند و ایشــان بحثی را تحت عنوان »اقتصاد 
مقاومتی« تبیین کردند. دربارۀ اقتصاد مقاومتی از 
همان ابتدا دو نظر وجود داشت. برخی این اقتصاد 
را معــادل نوعــی Resistance Economy )اقتصــاد 
ریاضتی( دانســتند، اما دیگرانی هم بودند که آن را 
Resilience Econ�  به عنوان تالشــی برای رسیدن به

omy یا )اقتصاد تــاب آور( ارزیابی کردند. به عقیدۀ 

من، با توجه به ابالغ سیاســت های اجرای اقتصاد 

مقاومتی، نقطه نظر مقام معظم رهبری از این رویکرد 
به تاب آورکردن اقتصاد، بسیار نزدیکتر است. یعنی 
تالش برای آنکه، بدنه اقتصاد نسبت به شوک های 
جهانی، نســبت به هیجانات سیاســی و تکانه های 
اقتصادی بتواند مقاوم شــود. رهنمودهایی که مقام 
معظم رهبری طی این مدت درباره اقتصاد مقاومتی 
مطرح کرده انــد، در کنار طرح مولفه هایی همچون 
واگذاری کار به مردم، این برداشــت را پررنگ تر نیز 

می کند. 
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در دوران جنگ سرد، جهان به دو بلوک شرق و غرب 
تقسیم می شد. دو مجموعه از کشورهای مختلف که 
تقریبا در تمامی مســائل مهم سیاسی و اقتصادی 
در تضاد کامل با یکدیگر قرار داشتند و تفاهمی در 
میانشان متصور نبود. وقتی فروپاشی شوروی اتفاق 
افتاد، این مرزها شکســته شد، دوقطبی ها از میان 
رفت و از آن پس، هر دو کشوری را که مدنظر قرار 
دهید اصوالً در برخی مسائل تضاد منافع دارند و در 
مســائلی دیگر اشتراک منافع. اینکه از لیست تضاد 
منافع کم کنید و به لیســت اشتراک منافع اضافه 
کنید یک بحث منطقی است که بین هر دو کشوری 
باید انجام شود. تحقق این مهم، مذاکره می خواهد. 
یعنی باب مذاکره مستمر، یعنی در ارتباط مستمر 
بودن. باید دائم این مســائل را با هم بررسی کرد و 
روی منافع مشــترک تکیه کرد تا هرجا الزم است 
اقدام مشترک انجام دهیم و در نقاط اختالف نظر به 
اشتراک نظر دست یابیم. هیچ دو کشوری از مذاکره 
با یکدیگر بی نیاز نیستند. مذاکره یک ضرورت است، 
چراکه شما هرچه از التهابات سیاسی کم کنید فضا 
را برای فعالیت اقتصادی و بازرگانی بازتر می کنید. 
تنش زدایی در جنبه اقتصادی فضا را باز می کند تا 
بازرگانان، تجار و فعاالن اقتصادی راحت تر با یکدیگر 
کار کنند. مذاکرات هسته ای میان ایران و کشورهای 
۱+۵، در یک دهه گذشــته همواره در جریان بوده 
و در دولــت یازدهــم نیز از ابتــدا رویکردی جدی 
به آن وجود داشــته اســت. نه تنها ما، بلکه تمامی 
کشورهای جهان برای پیشرفت، برای حل مشکالت 
فیمابین، ناچار به مذاکره و تعامل با یکدیگر هستند. 
این بحثی منطقی اســت که در اصل آن نمی توان 
تشکیک کرد. هم چنانکه بنیان اقتصاد بر پایۀ مذاکره 
و تضارب منافع، برای رسیدن به یک مرز مشترک 
و تجمیع منافع دوطرف است، در بحث سیاسی نیز 
همین گونه است. ما حتما و همواره باید با کشورهای 
دیگر در رابطه باشیم و مســائل مشترک مان را به 
بحث بگذاریم. در اصل مذاکره برکت اســت. اینکه 
موضوعات مــورد اختالف روی میز قــرار بگیرد و 
بحث منطقی روی آنها انجام شــود روشی پذیرفته 
شــده و تنها روش منطقی تعامل هر دو کشور در 
جهان اســت. روشی که امید است با رویکرد تازه ای 
که دولت اتخاذ کرده هرچه زودتر به نتایج مطلوب 

منتهی شود.
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نشاط؛ حلقۀ گمشدۀ اقتصاد امروز
چارۀمشکالتروزافزوناقتصادایران،بازگرداندننشاطبهتولیداست

رکــود تورمی حاکم بر اقتصاد امروز ایران، هم 
پیچیده است و هم نه. نخستین اولویت اقتصاد این 
است که ما شاخص »نشاط« را که در اقتصادمان 
به شــدت کمرنگ شده اســت به آن بازگردانیم. 
نخســتین قدم برای بازگرداندن نشاط این است 
که از رکود حاکم بر اقتصاد بکاهیم. در عین حال 
کشور سال هاســت درگیر تورمی سرسام آور نیز 
هســت و بایــد آن را کاهش داد اما کاســتن از 
تورم هم نباید به گونه ای باشــد که به خاطر مهار 
آن از رکود غافل شــویم. متاسفانه این اتفاق طی 
دوســال اخیر رخ داده، و کاهش حجم نقدینگی 
بــرای کنترل تورم، با واقعیت هــای اقتصاد ایران 
متناســب و متوازن نبوده است. این عدم توازن و 
عدم تناسب باعث شده که مصرف کنندگان قدرت 
خرید را از دست بدهند. وقتی مصرف از بین رفت، 
تولید نیز به تبع آن محدود می شــود و آرام آرام 
از بین می رود. تولیدکنندگان ما کاالهایشــان را 
برای بازارهای هدف تعریف می کنند. اما متاسفانه 
بازارهــای هدفی که تا امروز بــرای اقتصاد ایران 
تعریف کرده ایــم، بازارهای محــدودی بوده که 
همین بازار هدف محدود هــم با توجه به رکود، 
توان خرید را از دســت داده اســت. حقیقت این 
است که برای مصرف کننده تولید می کنیم و وقتی 
مصرف کننده ای نباشد که از تولید استقبال کند، 

خودبخود تولید حذف خواهد شد. 

حمایت از مصرف؛
 راهی برای بازگرداندن نشاط

چارۀ مشکالت روزافزون اقتصاد ایران، بازگرداندن 
نشاط به تولید و بازارها است، اما چگونه؟ یکی از 
راهکارهای بازگرداندن نشاط به اقتصاد این است 
که بازار و مردم را تحریک کنیم. به عنوان مثال، 
وقتی لهستان نمی تواند به روسیه سیب صادر کند، 
در کشور جنبشی اتفاق می افتد که چطور سیب 
تولیدی را به مصرف برسانیم و چگونه مردم را به 
مصرف سیب تشویق کنیم؟ راه های بسیاری وجود 
دارد. شاید دولت بتواند روی این سیب یارانه بدهد 
یا هر تصمیم حمایتی دیگری را اتخاذ کند. شاید 
کاالیی که در اینجا ســیب است را از تولیدکننده 
بخرد و رایگان در اختیار مصرف کننده قرار دهد. 
این فرآیند که جز با کمک دولت امکان پذیر نیست 
یکی از راه هایی اســت که در اقتصاد، نشاط ایجاد 

می کند. دولت الزم اســت که بــر روی افزایش 
اشــتیاق به مصرف کاالهای مفید سرمایه گذاری 
کند. از ایــن راه، عالوه بر اینکــه تولید تضمین 
می شود، جامعه نیز به یک سالمت ایده آل از طریق 

مصرف کاالهای کیفی و ارزشمند خواهد رسید.

قوانین خوبی که
 ضمانت اجرا ندارند

در ایران، دولت یازدهم طی مدتی که بر ســر کار 
آمده، با ارائه چند الیحه و طرح اقتصادی ارادۀ خود 
را برای حل مشکالت اقتصادی تا حد زیادی نشان 
داده است، در این برنامه ها حداکثر تالش صورت 
گرفته تا در برنامه ریزی های اقتصادی، درســت 
هدف گذاری شــود و از این منظر جای امیدواری 
دارد، اما متاســفانه همانند بقیه لوایح، طرح ها و 
برنامه هــا این ایده پردازی هــا و هدف گذاری های 
درســت نیز روی کاغذ مانده و ضمانت اجرایی و 
توان اجرایی متناســب با آنچه گفته شده ایجاد 

نشده است.
 همین وضعیت اســت که در تمامی سال های 
اخیر، با وجود ارادۀ معطوف به هدِف دولت ها برای 
حل مشکالت اقتصادی، ما با ده ها برنامۀ و الیحۀ 
بالاجرا مواجه باشیم. الزمه موفقیت این برنامه های 
خوب اجرای آن هاست و »اجرا«، نیازمند مدیریت 
اجرایی توانمند و با برنامه اســت که در چارچوب 
آن برنامه مدیریتی حرکت کند و قطار توسعه را 
به نتیجه مطلوب برساند. متاسفانه ما جز درصدی 
ناچیز، هرگز نتوانســته ایم آنچه گفتیم و نوشتیم 
را به موعد اجرا بگذاریم و در نتیجۀ همین روند، 
سه طرح بزرگ اقتصادی در دولت یازدهم شامل 
قانون بهبود فضای کسب وکار، بسته خروج از رکود 
و الیحه حمایــت از تولید فقیر مانده و به نتیجۀ 

دلخواه نرسیده است.

تدبیر، امید ایجاد کرد
 اما یأس در کمین است

مذاکرات هســته ای یک ســالی است که شدت 
گرفته و مســئوالن پیوسته از پیشرفت مذاکرات 
می گویند امــا این مذاکرات، متاســفانه جز آثار 
روانی بر اقتصاد ایران دستاورد چشمگیر دیگری 
نداشته است. هرچند اگر به یک توافق ارزشمند 
بــا حفظ منافع نظام و جمهوری اســالمی ایران 

برسیم مطمئنا می تواند بعد از آن قدم های درستی 
با توجه به شرایط ایجادشده برداشت که به اقتصاد 

کشور و ایجاد نشاط در آن کمک کند.

امنیت غذایی؛
 حلقۀ مفقودۀ اقتصاد مقاومتی

متاســفانه نه در قانون بهبود فضای کسب وکار، 
نه بســته خروج از رکــود، التفاتی کــه باید به 
حوزۀ کشاورزی بشــود نشد و استراتژیست های 
اقتصادی دولت از این بخش غافل شدند. گواینکه 
ما معتقدیم در اقتصاد مقاومتی که مدنظر مقام 
معظم رهبری اســت و همه ما به اصول آن باور 
داریم یکــی از بازوهای اصلــی و اهرم هایی که 
می تواند به اقتصاد مقاومتی کمک کند این است 
که کشــاورزی مدرن، کشاورزی تکنولوژی محور 
و کشــاورزی تولیدکننده ناب را خیلی بیشتر از 
امــروز و در جایگاه بهتــری ببینیم. و این جای 
تاسف دارد که به کشــاورزی اهمیت الزم داده 
نشده است. ما در ایران ظرفیت های بسیاری در 
حوزه کشــاورزی و دامداری داشته و داریم که 
کمتر مورد توجه قرار گرفته است. مثاًل ظرفیت 
تولید محصــوالت و فرآورده هــای پروتئینی از 
جمله گوشــت مرغ را به اندازه کافی در کشــور 
داریم ولی نتوانســتیم ایــن ظرفیت را مدیریت 
کنیم تا امروز که به جایی رسیدیم که به خاطر 
نداشتن نشاط در بازار می گوییم تولید را محدود 

کنیم تا صنعت از بین نرود.
 همین طور در تولید خرما، کشــمش، پسته و 
ســایر مواردی که واقعا به خاطر منابع ارزشمند 
طبیعی کــه داریم می توانیم بخــش عظیمی از 
خواسته های مردم را پاسخگو باشیم اما متاسفانه 
مدیریت خوبی بر منابع انجام نداده ایم. تقریبا یک 
درصــد از جمعیت دنیا را داریــم و در عین حال 
یک درصد از خاک حاصلخیز جهان را نیز به خود 
اختصاص داده ایم، اما عدم التفات به سرمایه گذاری 
در بخش کشــاورزی باعث شده است که نتوانیم 
امنیــت غذایی الزم را از نظر کمــی و کیفی در 
جامعــه ایجاد کنیم. درحالی کــه امنیت غذایی 
همان اقتصاد مقاومتی است، چنانکه اگر بتوانیم 
این امنیت غذایی را با پتانسیل کشاورزی و با توجه 
به کشــاورزی در جامعه ایجاد کنیم اساسی ترین 

قدم را در راه تحقق اقتصاد مقاومتی برداشته ایم.

چارۀمشکالت
روزافزوناقتصاد
ایران،بازگرداندن

نشاطبهتولید
وبازارهااست،
اماچگونه؟یکی
ازراهکارهای

بازگرداندننشاط
بهاقتصاداین

استكهبازارو
مردمراتحریک

كنیم.

 شمس علی 
هادیزاده معلم

رییس كمیسیون 
كشاورزی اتاق 

ایران
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یحیی آل اسحاق: اگر برای حل کردن معضل فساد از حلقه فسادساز، مفسد 
و خود فساد، فقط یک حلقه آن را بگیریم، به طور مثال رانت خوار را دستگیر 
کرده و او را اعدام کنیم اما سیســتمی که عامل به وجود آمدن فساد است را 
آزاد بگذاریم، هیچ  گاه بهبودی در اوضاع حاصل نمی شــود. اگر نظام بانکی ما 
روابط، سیاست های بانکی، اعتباری و وامی خود را تصحیح نکند، اگر در کل 
اقتصاد قیمت پول غیررسمی و رسمی همچنان دارای شکاف گسترده باشد، 

فساد تداوم خواهد یافت.

محمود جامســاز: یکی از منابع ورود فساد به کشور، تورم و کاهش ارزش 
پول ملی است. به قول »کینز«: »مخرب ترین سیاست ها در یک کشور کاهش 
قدرت خرید مردم و در نتیجه کاهش ارزش پول ملی است.« در تورم افرادی 
ثروتمند می شــوند که وابسته به رانت ها هســتند. چرا سیستم بانکی ما به 
بنــگاه داری روی آورده و از منابع مردمی وام می دهــد؟ به اعتقاد من برای 

مبارزه با فساد قدم اول جلوگیری از بروز زمینه ها و بسترهای فساد است.

حسین راغفر: یکی از راه حل های پیشگیری از بروز فساد که باید به آن فکر 
کرد تقویت جامعه مدنی به معنای کلی است. در واقع اگر تشکل های مدنی، 
احزاب سیاسی و رسانه ها، سندیکاهای کارگری و مردمی و اتحادیه ها فعالیت 

کنند جلوی بسیاری از کژکاری ها گرفته خواهد شد.

حجت اهلل  میرزایی: بــرای مبارزه جدی با فســاد اداری و اقتصادی چند 
پیش شرط الزم اســت؛ یکی از این پیش شرط ها وجود فضای باز رسانه ای و 
یا آزادی بیان جدی برای رسانه ها است تا بتوانند بدون واهمه منابع و دالیل 
فساد را به صورت روشن و آشکار در جامعه اعالم و بازگو کنند. در واقع شرط 
جدی برای مبارزه با فساد این است که موارد فساد پرهزینه و کم درآمد باشند. 

یعنی انگیزه های فساد، با افزایش جدی هزینه های فساد از بین برود.

محمد دلفروز: در عرصه اداره کشــور نمی توان تنها به بحث های نظری بسنده 
کرد بلکه حتما باید نهادهای نظارتی قوی برای مبارزه با فساد اقتصادی و اداری 
وجود داشته باشد. نهادهای نظارتی دولتی- اجتماعی که بتوانند عوامل بروز فساد 
را شناسایی کنند و در جهت رفع آن ها بکوشند. در صورتی که این نهاد ها وجود 
نداشته باشند هر بخشی مستعد فساد است و نمی توان بین آن ها تمایزی قائل شد.

سیدمحمود حسینی: سیستم نظارتی ما قابلیت الزم را ندارد و در نتیجه 
دچار فساد می شود. مدیران فاسد نیستند بلکه ساختار مشکل دارد. اگر همه 
نهاد ها مدرن شــوند مسائل خودبه خود حل می شــود. به خاطر عدم وجود 

نهادهای مدرن است که نمی توان با فساد مقابله کرد.

علی دینی ترکمانی: بدون چشم پوشی از اهمیت گستردگی دولت در فساد، 
می توان گفت این عامل وزن غالب را ندارد. تودرتویی نهادی عامل مهم تری 
اســت. برای رفع این مشکل الزم نیست قوه مجریه کوچک شود بلکه مراکز 
قدرت و تصمیم گیری حتی در سیستم نظارتی باید کمتر شوند. وقتی تعداد 

این مراکز زیاد است، امکان باندبازی و دورزدن هم بیشتر می شود.

غالمرضا حیدری کردزنگنه: پیچیدگی، عدم شفافیت و عدم ثبات قوانین 
و مقررات کشــور، نهادهای موازی کار چه در بخــش اجرایی و چه نظارتی، 
ناکارآمدی قوه قضاییه و دســتگاه های نظارتی و به طور کلی فرآیند طوالنی 
مبارزه با فســاد، همگی ناشی از بوروکراســی پیچیده ای است که در کشور 

به وجود آمده است.

محمود آخوندی: عملکرد شــفاف دولت می تواند عامل بســیار مهمی در 
پیشگیری از فســاد و همچنین بهبود روند رسیدگی به چنین پرونده هایی 
باشد. از طرف دیگر کشور ما با چنین میزانی از آلودگی به فساد نیازمند قوه 
قضاییه ای توانمند و مستقل است که تحت هیچ شرایطی از مواضع خود کوتاه 
نیاید و درگیر مصلحت اندیشــی و رانت جویی نشود. با وجود قوانین فعلی و 
همچنین امکانات دستگاه های نظارتی، پیگیری مفاسد اداری و اقتصادی امری 
ناممکن نیست، اما الزم است ارگانی ورای دستگاه های نظارتی موجود نیز بر 

عملکرد آن ها نظارت داشته باشد.
 

میکائیل عظیمی: اگر به تصریح ســخنان مسئوالن امر، بخش عمده ای از 
مفاســد اداری از داالن مناقصات عبور کرده و مشکوک به پولشویی هستند، 
نه تنها نیازی به تدوین قوانین تازه و ازدست دادن زمان و در نتیجه افزودن بر 
تناقضات قانونی نیست، بلکه می توان با بهره گیری از ظرفیت های موجود، هم 
نشان داد که دولت به واقع قانون گراست و هم با کردارِ غیرنمایشی، پایداری 

خود بر وعده های انتخاباتی را به رخ کشد.

شفاف سـازی اقتصـاد و سالم سـازی آن و جلوگیـری 
در  فسـادزا  زمینه هـای  و  فعالیت هـا  اقدامـات،  از 

حوزه های پولی، تجاری، ارزی و ... .

پیشگیری از فساد
مادۀ 19 ابالغیه اقتصاد مقاومتی
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قرار گرفت. این موضوع محسوس بود و از مسئوالن 
نظام تــا مردم کوچه و بازار همه آن را احســاس 
کردند. خطر اینجاست که این مسئله به فرهنگ 
تبدیل شــود، و به تعبیر دینی، معروف به منکر و 
منکر به معروف تبدیل شود. به نحوی که هرکسی 
قصد آغاز و یــا انجام فعالیتی اقتصادی را دارد در 
اولین قدم در اندیشــه تنظیم روابط بدون توجه 
به ضوابط باشــد، یعنی به جای طی کردن مراحل 
معمول و رایج اداری، استعداد و تالش خود را صرف 
استفاده از روابط کند. این یک آفت محسوس است 
که به محض خارج شــدن از ریل به دست افرادی 
خارج از سیستم می افتد و آن ها بدون محدودیت 
خاصی، بســته به اقتضائات زمانی و مکانی از این 
فرصت استفاده می کنند و نتیجه آن بدون تردید 
فساد اســت. یک پله پایین تر، توجه به این نکته 
است که این فساد انتزاعی است یا سیستمی. من 
معتقدم فساد یک »سیستم« است که حداقل سه 
رکن دارد. یعنی فســاد تابع یک جریان فسادساز، 
یک جریان مفســد و یک موضوع فساد است. به 
عنــوان مثال در موضوع رانت، یکــی از ارکان آن 
وجود رانت اســت، رکن دیگر وجــود رانت خوار و 
سوءاســتفاده کننده از موقعیت و رکن سوم وجود 
رانت ساز است. بنابراین برای شکل گرفتن هر فساد 
اداری این سه رکن دست به دست هم می دهند، و 
من معتقدم ریشه به وجودآمدن رانت و رانت خوار، 
نیز وجود رانت ساز است. برای اینکه منظور سخنم 
محسوس شود مثالی می آورم. فرض کنید ویروس 
آنفوالنزا در منطقه ای شیوع یابد، مسئوالن مربوطه 
افــراد را برای معالجه به مراکز درمانی می برند اما 
بــا درمان یک گروه، گروه دیگــری جایگزین آن 
می شود. علت این امر در ویروسی بودن فضا است. 
هرچقــدر هم کــه معالجه صورت بگیــرد بازهم 
ریشه کن نخواهد شد چرا که ویروس آنفوالنزا در 
حال بیمارسازی اســت و تا زمانی که فضا عاری 
از ویروس و میکروب نشود و سیستم ویروس ساز 

متوقف نشود شرایط بهبود پیدا نخواهد کرد. 

تعریف شــما از فســاد این بود که هر 
موضوعی که از مسیر اداری خود منحرف شود 
می تواند زمینه ساز فساد اداری باشد. سؤالی 
که در اینجا مطرح می شــود این است که آیا 
تعدد قوانین و پیچیدگی های بوروکراســی 
حاکم می تواند خود عاملی برای تسریع جریان 

فسادسازی باشد؟ 
اتفاقا من قصد داشتم به همین نقطه برسم. در 
رابطه با فضای حاکم بر محیط اداری باید به چند 
نکتــه توجه کرد. یکی عوامل بیرونی که بر فضای 
اداری مؤثر هســتند، دیگری خود محیط اداری و 
در   نهایت بوروکراسی حاکم بر آن. اگر بنا بر بررسی 
فساد اداری باشد باید قبل از هر چیز فضای حاکم 
بر محیط اداری و این سه دسته عامل مؤثر بر آن را 
در نظر گرفت. در اینجا بحث را از مورد آخر شروع 

بحث ما درخصــوص اقتصاد مقاومتی و 
ضرورت مقابله با مفاســد اداری است. اولین 
سوال این اســت که آیا اساسا قبل از وقوع 
فساد امکان جلوگیری از آن وجود دارد؟ اگر 
اینطور است به نظر شما، این امر با چه شیوه ها 

و راهکارهایی امکان پذیر خواهد شد؟ 
برای پرداختن ریشه ای به این موضوع باید عقبه 
و ریشــه های نامحســوس آن را پیدا و حل کرد. 
در صورتی که این مهــم انجام گیرد، خودبه خود 
راه حل برای موارد محســوس آن نیز پیدا خواهد 
شد. لذا امر محسوس این است که ما در جامعه با 
نوعی فساد مواجه هستیم که هر کسی می کوشد 
با عناوین مختلفی چون اختالس، سوءاســتفاده، 
رشوه گیری، رانت خواری و امثال اینها آن را مطرح 
کند. هر کسی با ادبیات خاص خود می خواهد این 
حقیقت محسوس را بیان کند که اقتصاد کشور از 
ریل خارج شــده است. یعنی موضوعات اقتصادی 
روی نظم و قاعده همیشگی نیست. نظام اقتصادی 
مســیر عادی خود را طی نمی کند و در واقع وارد 
مســیرهای انحرافی شده اســت. به محض اینکه 
این مســئله در سطح جامعه عنوان شد که رشد، 
توسعه و فرایندهای اقتصادی از مسیرهای عادی 
قابل انجام نیست و هزینه های بسیار باالیی را دربر 
دارد، راه های فرعــی و کوره راه ها پیش روی افراد 

برخورد با 
فسادساز بر فساد 
اولویت دارد
اقتصادمقاومتیوضرورتمقابله
بامفاسداداریدرگفتوگوبا
یحییآلاسحاق
عظیم محمودآبادی:یحیی آل اسـحاق رییس اتاق 
بازرگانـی، صنایـع و معـادن تهـران اصلی تریـن 
علت بـروز مفاسـد متعـدد و البته بـزرگ اداری 
را خـارج شـدن نظام اقتصادی کشـور از مسـیر 
عـادی خـود می دانـد. او همچنین معتقد اسـت 
بوروکراسـی پیچیده، بـا قوانین متعدد و دشـوار 
یکـی از فاکتورهـای مهم در رشـد و توسـعه این 
مفاسـد بوده اسـت. متن زیر حاصـل گفت و گوی 
آینده نگـر بـا رییـس اتـاق بازرگانـی، صنایـع، 
معـادن و کشـاورزی تهـران در شـرایطی اسـت 
کـه مبـارزه با فسـاد به یـک مطالبه و خواسـت 
عمومـی در حاکمیـت ایران تبدیل شـده اسـت. 
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می کنیم. قوانیــن و مقررات هرچقدر ابهام آمیز تر، 
هرچقدر قابل تفســیرتر و هرچقدر بیشتر قابلیت 
اختیاردادن به فرد تصمیم گیرنده را داشته باشد، 
امکان فســاد در آن ها بیشتر می شود. فرض کنید 
اختیار تصمیم گیــری درمورد صدور مجوزی را به 
اتاق یا شخص خاصی واگذار کنیم. از آن پس این 
امضا و یا امضا ها طالیی می شود. اگر فرد درخواست 
مجوز را امضا کند، مجوز صادر می شود، در غیر این 
صورت به بن بست خواهد خورد. ممکن است این 
مجوز برای استخراج یک معدن، دریافت تسهیالت 
بانکی و یا مجوز تأسیس یک کارخانه باشد. به وزن 
آثار این مجــوز، این امضا نیز قیمت پیدا می کند. 
به طور مثال اگر کســی بخواهد صدمیلیارد تومان 
وام بانکی بگیرد، این امضا ممکن است در کمترین 
حالت برای استفاده کننده ده میلیارد تومان قیمت 
و منفعت داشته باشــد. در اینجا استفاده کننده و 
صاحب امضا با هم به توافق می رســند و هر دو به 
نسبت از آن سود می برند. مثال بعدی صدور مجوز 
برای معدن اســت. فرد استفاده کننده می تواند از 
این اقدام طی ســال ها میلیارد ها تومان بهره ببرد. 
بنابرایــن این امضا جنبه ســرقفلی پیدا می کند. 
قفل های آن هم طالیی می شــود یعنی ضرب در 
دالر و طال می شــود. به هر نســبت که سرقفلی 
ایجاد شــود و صدور مجوز منوط به افراد شــود، 
زمینه فســاد هم فراهم می شود. قیمت افراد هم 
فرق می کند و بســتگی به موضــوع مجوز و فرد 
صادرکننده دارد، یک نفر با یک میلیارد و یکی با 
یک میلیون خریده می شود. اگر قوانین و مقررات، 
آیین نامه ها و دستورالعمل ها شفاف نباشند و دارای 
پیچیدگی های متعدد باشند به تدریج زمینه فساد 
را فراهم می کنند. به طور مثال در پرداخت مالیات 
اگر بند »الف« پرداخت صد میلیون تومان مالیات و 
بند »ب« معافیت از پرداخت مالیات باشد، و فاصله 
بین این دو در اختیار یک فرد قرار بگیرد می تواند 
زمینه ای برای به فساد افتادن او باشد. بنابراین تعدد، 
عدم شفافیت و پیچیدگی قوانین و دستورالعمل ها 
می تواند عامل »فسادساز« را به وجود آورد. ممکن 
اســت این فــرد آدم متعهدی نباشــد، و یا فرد 
متعهدی باشــد که زندگی او با مشکالتی همراه 
اســت و درآمد او کفاف هزینه های زندگی اش را 
نمی دهد. این عوامل بیرونی می تواند فسادســاز را 
به وجود آورد. از بین رفتن قبح این تخلفات، عدم 
قاطعیت در برخورد با آن ها، بوروکراسی که زمان 
افشای فساد را به تأخیر می اندازد و فشارهایی که 
متقاضیاِن فساد بر فسادسازان می آورند نیز از دیگر 
عوامل بیرونی فسادساز هستند. افراد رشوه دهنده 
و رشوه گیرنده که به موقعیت پیش آمده به عنوان 
شــغل کارگزاری نگاه می کنند هم از دیگر عوامل 

دامن زننده به فساد هستند. 
اگــر برای حــل کردن معضل فســاد از حلقه 
فسادساز، مفسد و خود فساد، فقط یک حلقه آن 
را بگیریم، به طور مثال رانت خوار را دستگیر کرده 

و او را اعدام کنیم اما سیستمی که عامل به وجود 
آمدن فساد است را آزاد بگذاریم، هیچ  گاه بهبودی 
در اوضاع حاصل نمی شود. اگر نظام بانکی ما روابط، 
سیاست های بانکی، اعتباری و وامی خود را تصحیح 
نکند، اگر در کل اقتصاد قیمت پول غیررســمی و 
رسمی همچنان دارای شکاف گسترده باشد، فساد 

تداوم خواهد یافت. 

همان طور که اشــاره فرمودید، فساد از 
رابطه بین افراد فرا تر رفته و به یک سیستم 
قدرتمند تبدیل شده است که همچنان نیز به 
فعالیت خود ادامه می دهد. شما برای از بین 
بردن فســادی که تبدیل به قدرت و حتی 
فرهنگ شــده و در مواردی حتی می تواند 
ارگان های رسمی کشــور را تهدید کند چه 
راهکاری را پیشنهاد می کنید؟ از چه کسانی 
می توان انتظار برخورد با مفاسد اداری داشت؟ 

هــر اقدامی در اجرا باید اقتدار الزم را به همراه 
داشته باشد. اقتدار الزم در برخورد با فساد ضروری 
است. ترجمه اقتدار، بگیروببند، شالق، زندان و این 
قبیل رفتار ها نیست، این آخرین حلقه این زنجیر 
است. پس نکته اول در فسادزدایی، داشتن اقتدار 
و نکته بعدی ارائه تعریف درستی از آن است. پس 
به کسی مقتدر گفته می شود که فساد را بشناسد 
و به آن به شــکل جامع و سیستمی و نه به شکل 
موردی و عوام زده، نگاه کند. مشــکل این اســت 
که برخورد سیاســی در کشور بسیار پررنگ است 
و در هر حوزه ای که فســاد شکل می گیرد اول با 
نگاه سیاسی با آن برخورد می شود. در صورتی که 
نباید اینگونه باشد، چراکه مسائل مربوط به فساد 
با  های وهوی حل نمی شود. از اول انقالب تا امروز 
همیشه موضوع فساد مطرح بوده و همه خواهان 
برخورد بــا آن بوده اند. اما روندی که طی شــده، 
نتیجه بخش نبوده اســت چراکه اقتــدار موجود، 
کار شناســی، سیستمی، علمی و متناسب نیست. 
اقتــدار الزم یعنی امکان اعمال نظــر. پس اولین 
مسئله در برخورد با فساد داشتن اقتدار کامل است. 
نکته دوم واقع نگر بودن اســت. یک زمانی جنس 
یک جماعت و فرهنگ یک کشور، به فساد آلوده 
شده و جای منکر و معروفش عوض شده است. اما 
گاهی شرایط اینگونه نیست بلکه عواملی بیرونی 
نظیر فقر، فالکت، عدم واقع نگری نسبت به مسائل، 
اختیار دادن به افراد در حالی که علم و دانش انجام 
کاری را ندارند و یا واگذارکردن مسئولیتی فرا تر از 
توان، زمینه ساز فساد در افراد می شود. واقعیت ها 
را باید پذیرفت و واقعیت این اســت که در کشور 
مشــکل بوروکراســی وجود دارد، واقعیت وجود 
اشکال در قوانین و عدم حضور افراد با صالحیت در 
مشاغل مربوطه است. اگر این مشکالت حل شود 

بقیه مسائل نیز قابل حل خواهد بود. 

اتــاق بازرگانــی چه ظرفیتــی برای 

کمک کردن به دستگاه های نظارتی و اجرایی و 
همین طور قوه قضاییه در مبارزه با مفاســد 
اداری دارد؟ آیا امکان انتقال تجربیات اتاق به 

این نهاد ها وجود دارد؟ 
بله، حتما وجود دارد. اتاق می تواند این فرآیند را 
کامال روشن و باز کند. تصمیم گیران باید با مسائل 
اقتصادی روبه رو شوند. اتاق به دلیل درگیری با این 
فرآیند ها می تواند در شناسایی آن ها مؤثر باشد و 
مشکالت موجود را کامالً بشکافد. می تواند هسته 
اصلی و نقطه فنی مشکالت را بشناسد و آن ها را به 

سایر نهادهای اجرایی و قضایی نشان دهد. 

آیا شما تا کنون جلســاتی با نهادهای 
اجرایی و قضایــی مثل قوه مجریه و قضاییه 
پیرامون این موضوعات داشته اید؟ آیا تالشی 
در جهت انتقال تجربیات اتاق به این نهاد ها 

صورت گرفته است؟ 
بله، این مســائل هم در کمیسیون ها و هم در 
هیأت نمایندگان و هــم به طور خصوصی مطرح 
شده است. زمانی نیز موافقت نامه ای را با قوه قضاییه 
راجع به برگزاری دوره های آموزشی پیرامون مسائل 
اقتصادی امضا کرده بودیم تا قضاتی که قرار است 
راجع به مســائل اقتصادی حکم کنند این دوره ها 
را بگذرانند و یا اتاق با عنوان مشــاور در بررســی 
پرونده های مفاسد اداری در کنار آن ها قرار گیرد. 

ارزیابی شما از عملکرد دولت یازدهم در 
با مفاســد اقتصادی چیست؟ فکر  برخورد 
می کنید می تواند نسبت به گذشته موفق تر 
به کارگرفته شــده  آیا روش های  کند؟  عمل 
جدیدی در برخورد با فســاد وجود دارد یا 
به نظر می رسد   همان روش های گذشته در حال 
اجرا است؟ شما سخنرانی رییس جمهوری را 
پیرامون مبارزه با فســاد چگونــه ارزیابی 
می کنید؟ این ســخنان چقدر می تواند برای 

نهاد ها مفید باشد؟ 
همین که این موضوع در دستور کار قرار گرفته 
و باال ترین مقام اجرایی کشــور به آن توجه نشان 
داده، خود نشان دهنده تغییر و یک نقطه قوت است 
و وقتی این مســئله از زبان رییس جمهوری بیان 
می شــود یعنی به مرحله عزم و تصمیم رســیده 
است. نکته بعدی این است که افرادی که در کابینه 
به کار گرفته شده اند، سوابق مدیریتی خوبی دارند 
و به اصطالح باتجربه و کاربلد هســتند. نکته آخر 
اینکه احســاس قدرتی که در مفســدان به وجود 
آمــده، جامعه را آزرده و در او احســاس نیاز برای 
مقابله با فساد و مفســدان را به وجود آورده است. 
این احساس نیاز عمومی، خود نیز یک نقطه قوت 
در روند مبارزه با فساد اداری است. اگر دولت، تدبیر 
و امیِد برخورد با فساد را با یک نگاه اصولی، جامع، 
علمی، ریشه ای و ادراکی داشته باشد امکان برخورد 

منطقی با این معضل فراهم خواهد شد.

اگرنظامبانکی
ماروابط،

سیاستهای
بانکی،اعتباری
ووامیخودرا
تصحیحنکند،

اگردركلاقتصاد
قیمتپول

غیررسمیورسمی
همچناندارای
شکافگسترده

باشد،فسادتداوم
خواهدیافت.
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مسئله مفاسد اقتصادی مدت هاست که مورد 
توجه افکار عمومی قــرار دارد و حتی مقامات 
رسمی هم در این مورد به ابراز نگرانی های صریحی 
پرداخته اند، چنانکه طی همایشــی که اخیرا با 
عنوان »ارتقاء ســالمت اداری« برگزار شده بود، 
مقام معظم رهبری از روند مقابله با فســاد ابراز 
نارضایتی کردند، و رییس جمهوری نیز به صراحت 
تاکید کردند که فساد قابلیت این را دارد که اصل 
نظام را در معرض خطر و تهدید قرار دهد. در این 
میزگرد می خواهیم به اهمیت مقابله با مفاســد 
اداری و اقتصادی در راستای اجرای سیاست های 
اقتصاد مقاومتی بپردازیم. اما شــاید الزم باشد 
پیش از هر چیز ابتدا تعریفی از فساد داشته باشیم 
تا بر اســاس آن تعریف، به بررسی راهکارهایی 
برســیم که می تواند مانع از وقوع فساد در این 

ایده های مدرن در ساختارهای سنتی فسادآور است
عکس: امید ایران مهر

عظیم محمودآبادی:شاید یکی از مهم ترین اخبار اقتصادی طی ماه های اخیر 
مربوط به فسادهایی باشــد که پی درپی رونمایی می شوند و هر بار رکوردهای 
تاریخی را جابه جا می کنند. در ســه دهه گذشته شــاید در هر دهه یکبار، 
صحبت از فســادی بزرگ نقل محافل کوچک و بزرگ جامعه ما می شد، اما از 
سال 1۳9۰ به این ســو که موضوع اختالس ۳ هزار میلیارد تومانی مطرح شد، 
هم تعداد و هم ابعاد و وسعت این مفاسد رشد خیره کننده ای را نشان می دهد. 
تخلف اقتصادی ۳هزار میلیاردی هرچند شوک بزرگی را به جامعه ایران وارد 
کرد و عالی رتبه ترین مقامات در موردش به اظهارنظر پرداختند اما این مانع از 

تخلفات بعدی نشد، چنانکه حتی تخلفات بعدی ارقام بزرگ تر و ابعاد وسیع تری 
هم یافت که آخرین نمونه آن تخلفی اقتصادی اســت که رقم گردش مالی آن 
1۲ هزار میلیارد تومان اعالم شــده است. از آنجا که در راستای تحقق اهداف 
اقتصاد مقاومتی مقابله با این مفاسد اهمیت زیادی دارد در میزگردی با حضور 
سیدمحمود حسینی رییس مرکز مطالعات و بررسی های اقتصادی اتاق تهران و 
استاد مدیریت دانشگاه شهید بهشتی، محمود جامساز اقتصاددان و غالمرضا 
حیدری کردزنگنه رییس سابق سازمان خصوصی سازی به بررسی عوامل وقوع 

این مفاسد و راهکارهای مقابله با آن پرداخته ایم.

اقتصادمقاومتیومقابلهبامفاسداداریدرمیزگردیباحضورمحمودحسینی،محمودجامسازوغالمرضاكردزنگنه

حوزه شود. آقای دکتر حســینی در ابتدا شما 
تعریف خود از فساد را لطفا بفرمایید.

حسینی: پدیده فساد را قبل از تعریف می توان از 
ابعاد مختلف جامعه شناسی، فرهنگی، اقتصادی و 
سیاسی بررســی کرد. من در بعد مدیریت به این 
موضــوع خواهم پرداخت. به نظــر من در جامعه 
ما ســاختار مدیریت و نظام هایی که در سازمان ها 
شکل گرفته اند توسعه نیافته هستند و کارآیی الزم 
را ندارند. ما از گذشــته نوعی ساختار بوروکراسی 
سنتی داشته ایم که در زمان خود کارآیی داشت. 
نمونه عالی این ساختار وزارت نفت و ارتش است. 
این بوروکراســی ســنتی همواره در بخش هایی 
ناکارآمدی داشــته و استانداردهای خود را رعایت 
نکرده است، اما در سال های اخیر این ساختار که 
خود نیاز به بهینه سازی داشت به کلی برهم خورد. 

به نظر من ریشــه فساد و انحراِف تخصیص منابع 
از همین جا شــروع شد. بخشی از این ساختار به 
خاطر انقالب و جنگ به هم ریخت و بخشــی از 
این ساختار با روش هایی غیر علمی با اصول جدید 
مدیریت مدرن ترکیب شــد و بــه هم ریخت. در 
حقیقت باید پذیرفت که با نحوه فعلی واگذاری ها، 
ایجاد شرکت های دولتی و خصوصی و شرکت های 
مادرتخصصی نتوانستیم نظریات مدرن مدیریت را 

در این ساختار اعمال کنیم. 
در واقع ما نیاز به اصالح ســاختاری را 
احساس کردیم اما به عقیده شما این اصالح به 

طور صحیح صورت نگرفت؟
حســینی: بله. راهکارهایی که انتخــاب کردیم، 
منجر به از هم پاشــیدن سیســتم های سنتی و 
ایجاد شرکت های وابســته به نهادهای عمومی و 
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غیرعمومی شــد. پس از آن بود که قدرت کنترل 
و نظارت، آزاد شــد و در اختیار افراد قرار گرفت، 
در نتیجه مدیران بخش های مختلف از منابع تحت 
قدرت ســازمان در شــکل دهی اختیارات فردی 
برخوردار شدند که فســاد و تباهی به بار آورد. ما 
چند دهه کنکور بدون فســاد برگزار کردیم اما در 
دوره ای اختیارات سیســتم سنتی را به هم زدیم 
و دیدیم که چه مشــکالتی در پذیرش دانشجو ها 
و بورســیه ها ایجاد شــد. در حالی که در ساختار 
بوروکراتیک، افراد در خدمت سیســتم هستند و 
سیستم است که روش ها را تعیین می کند. ساختار 
هــم دارای ضوابط و قانون و مقررات اســت. این 
معضل از سازمان برنامه و بودجه آغاز شد، آن هم 
از زمانی که طراحی هایی برای مدرن کردن ساختار 
و تزریق روش های مدرن مدیریت شــروع شد اما 
موفق نبودند، لذا ســاختار دچار آشــفتگی شد. 
بنابراین فساد از آشفتگی در ساختار نهاد ها شروع 
شــد، چراکه ایده های مدرن متناسب با ساختار 
ســنتی نبود و به ســمت هرج ومرج و فروپاشی 
سیســتم رفت. علم مدیریت بر این باور است که 
ساختار، تعیین کننده رفتار است. اما سیستم ما به 
جایــی رفته که افراد و مدیران تعیین کننده رفتار 
شــده اند. در نتیجه سیستم از کنترل خارج شد و 
افراد هم دیگر قابلیت اداره سیســتم را نداشتند. 
به نظر من از زمانی که ســاختار خاصیت خود را 
از دســت داد و افراد محور و مالک قرار گرفتند، 
سیستم از استانداردهای حقوقی و قانونی دور شد 

و فساد سیستمی به تدریج رشد پیدا کرد. 
باور آقای حسینی  به  آقای جامســاز! 
ساختار بوروکراسی که از زمان پهلوی اول به 
وجود آمد به تدریج دچار ناکارآمدی شــد و 
اقداماتی  این ساختار  اصالح  برای  مسئوالن 
صورت دادند که به نظر ایشان موفق نبود. نظر 
شما نسبت به این مسئله چیست؟ آیا شما هم 

به ضرورت اصالح ساختار باور دارید؟ 
جامساز: اصوال هر نوع عملی که از نُرم اجتماعی، 
عرف، قانون و مقررات خارج شــود نوعی »فساد« 
اســت که البته هرکدام از این مفاسد به درجات 
مختلف تقسیم می شوند. از بداخالقی اقتصادی یا 
اجتماعی گرفته تا خالف و وسیع تر از آن جرم و در 
  نهایت جنایت؛ فساد می تواند در حوزه های مختلف 
وجود داشــته باشد و شاهد هستیم که وجود هم 
دارد. یکی از دالیل اصلی ناکارآمدی بوروکراســی 
دولت همین مسئله رسوخ فساد در ابعاد مختلف 
دستگاه بوروکراتیک کشور اســت. وقتی انقالب 
اســالمی پیروز شــد، تقریبا در تمــام زمینه ها 
تغییــرات بنیادی یا غیربنیــادی صورت گرفت و 
ســاختار ها تحول یافت. اما دستگاه دیوان ساالری 
که به جامانده از رژیم قبل بود با آن تعداد کارمند 
و مدیری که داشت به بازوی اجرایی انقالب تبدیل 
شد. چراکه انقالب برای اداره مملکت نیازمند یک 
دســتگاه دیوان ساالری متشــکل بود. در ابتدای 

انقالب، انقالب خود را با این دستگاه دیوان ساالری 
تطبیق داد. یکی از دالیلی که متاســفانه دستگاه 
دیوان ســاالری ما را از کارآیــی دور کرد این بود 
که افراد بدون تخصص بر مســند کار نشستند و 
خواستند در جهت اهداف خودشان حرکت کنند. 
ایــن تغییرات زمانی صــورت گرفت که تحوالت 
جهانی از لحاظ سیاســی، اقتصادی و فرهنگی در 
جهت ایجاد نهادهای توســعه گرا و ســازمان های 
پیشــرفته حرکت می کرد، کشورهای شرق آسیا 
مثل کره، تایوان و هندوســتان از یک سو، از این 
طرف ترکیه و در امریکای التین شیلی و آرژانتین 
خود را با ســازمان های حقوقی پیشرفته تطبیق 
می دادنند، در زمینه اقتصاد اندیشه اقتصادی خود 
را تطبیق می دادند و پذیرای ســرمایه گذاری های 
خارجی می شــدند. همان اقتصادها اکنون همگی 
بــه قدرت های اقتصادی نوظهور تبدیل شــده اند 
و رفاهی نســبی را برای جامعه خــود به ارمغان 
آورده  اند. موشــکافی این قضیه باعث می شود ما 
به نهاد هایمان رجوع کنیم. نهادهایی که پی درپی 
تاســیس شــدند و در یک چارچوب و ســاختار 
بزرگتری به نام اقتصاد دولتی شکل گرفتند. این 
اقتصاد دولتی به اعتبار علم و تجربه هیچ گاه موفق 
نبوده است. شوروی یکی از بزرگ ترین نظام های 
سوسیالیستی جهان بود اما به تدریج متالشی شد و 
سایر اقتصادهای دولتی کم کم به اقتصاد خصوصی 
روی آوردنــد. ما شکســت اقتصاد دولتــی را در 
دهه های قبل دیده ایم و همین شکست باعث شد 
در زمان آقــای فریدمن، ضمن پایه گذاری مکتب 
شیکاگو، بحث خصوصی سازی مطرح و بسیاری از 
تصدی های دولتی به مردم واگذار شود. مارگارت 
تاچر این اقدام را با هدایت فریدمن انجام داد و در 
این کشور خصوصی سازی به نحو احسن انجام شد. 
مشکل اصلی ما در فساد اداری و اقتصادی نهادی 
است. در گذشته ایران ملوک الطوایفی بود، زمانی 
که امیراســماعیل سامانی در خطه خراسان بود و 
یعقوب لیث صفار در فــارس، عمرولیث فرمانده 
سپاه صدهزارنفری با امیراسماعیل وارد جنگ شد 
و به خراسان لشکرکشی کرد. امیراسماعیل تصمیم 
گرفت عمرولیث را دستگیر کند و موفق هم شد. 
عمرولیث پس از دستگیری به امیراسماعیل گفت 
علت شکســت من آن بود که مــردان کوچک را 
در مناصب بزرگ گماشــتم. امیراسماعیل پس از 
پیروزی تصمیم گرفت به لشــکریانش غذای گرم 
بدهد و دستور داد از   همان غذا برای عمرولیث هم 
کنار بگذارند. امیراسماعیل غذای عمرولیث را که 
در زنبیل بود با پا به ســمتی هل داد و سگی که 
در   همــان نزدیکی بود زنبیل را گرفت و فرار کرد. 
عمرولیث شروع به خندیدن کرد و امیراسماعیل 
دستور داد از او بپرسند علت خنده هایش چیست. 
عمرولیث گفت زمانی آشــپزخانه من را چهارصد 
شــتر حمل می کرد، حاال آشپزخانه ام گردن یک 
سگ اســت که عوعوکنان فرار می کند. غرضم از 

مطرح کردن این روایت این است که گزینش شدن 
افراد چه در دانشــگاه و چه ادارات یا بانک مرکزی 
و غیره به این دلیل که بر اســاس ضوابط علمی، 
تخصص و تجربه صورت نگرفت در طول ســالیان 
بوروکراسی ما را دچار فروخوردگی کرد و درواقع 
دولت فرومانده شــد. نوام چامســکی از اصطالح 
فرومانده برای چنین دولتی استفاده کرده، یعنی 
دولتــی که اقتــدار دارد اما این اقتدار به ســبب 
نهادهای موجود بیشتر در جهت تخریب و تولید 
فساد است، و نه سازندگی. سوال اساسی این است 
که آیا نهاد ها ناکارآمد هستند و یا افراد اسب خود 

را در این نهاد ها می رانند؟ 
آقای جامساز تا جایی که متوجه شدم 
شما اراده برای تغییر نظام بوروکراسی گذشته 
را قبــول دارید اما دالیلی کــه ذکر کردید 
متفاوت از تحلیل آقای حسینی است. آقای 
حسینی معتقد است ناکارآمدی منجر به عزم 
برای تغییر شــد اما شما باور دارید احساس 
ضرورت برای تغییر نظام بوروکراســی بر اثر 
انقالب به وجود آمد و تغییری ایدئولوژیک بود. 
آقای زنگنه تعریفی که آقای جامساز از فساد 
ارائه دادند را شنیدیم. سوالی که اینجا مطرح 
است این است که آیا اساســا در دوره ها و 
فساد  از  یکسانی  تعریف  مختلف  دولت های 
وجود دارد و یا نه؟ به عبارت دیگر آیا دستکم 
پس از انقالب بیــن دولت ها و یا حتی میان 
قوای مختلف تعریف مشترکی از فساد وجود 
داشته؟ آقای جامساز گفتند که هرآنچه خارج 
از قانون و مقررات باشد فساد است. بنابراین 
قبل از پرداختن به مباحث دیگر بفرمایید آیا 
به نظر شــما هم تعریف واحد و مشترکی از 

فساد وجود دارد؟ 
کرد زنگنه: ابتدا از آقای حسینی و آقای جامساز 
تشکر می کنم. مباحثی که این دو بزرگوار مطرح 
کردند در واقع ریشه فساد و منشأ مشترک فساد 
در حوزه های مختلف را بیان کرد. در این مســیر، 
شــاید نهادی تند تر و نهادی کند تر حرکت کرده 
باشد اما نتیجه این بوده که نظام ها و ساختارهای 
موجــود و نهادهای قانون گذاری بــه مرور زمان، 
هنجارهای اجتماعی را به هنجارهای فردی تبدیل 
کرده اند. پیچیدگی، عدم شــفافیت و عدم ثبات 
قوانین و مقررات کشــور، نهادهای موازی کار چه 
در بخــش اجرایی و چه نظارتــی، ناکارآمدی قوه 
قضاییه و دستگاه های نظارتی و به طور کلی فرآیند 
طوالنی مبارزه با فساد، همگی ناشی از بوروکراسی 
پیچیده ای است که در کشور به وجود آمده است. 
این بوروکراسی موجب شده کارمندان و کارگزاران 
کشور فقیر نگه داشته شوند و در چنین شرایطی 
مجبور به حل کردن مشکالت مردم باشند. در زمان 
رضاخان بلژیکی ها قانونی را برای استخدام دولتی و 
تعیین دستمزد به ایران آوردند. رضاخان گفته بود 
دستمزد کارمندان را نصف مقدار تعیین شده قرار 

حسینی:فساد
ازتوسعهنهادها
شروعشد،چراكه
ایدههایمدرن

متناسبباساختار
سنتینبودوبه
سمتهرجومرج
وفروپاشی
سیستمرفت.
علممدیریتبر
اینباوراست
كهساختار،

تعیینكنندهرفتار
است.اماسیستم
مابهجاییرفته
كهافرادومدیران
تعیینكنندهرفتار

شدهاند.
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دهید. استدالل او این بود که کارمندان دولت نیمی 
از حقوق خود را از دولت می گیرند و نیمه دیگر را 
از مردم! روش رضاخان تا زمان حال نیز باقی مانده 
و کاری کرده ایم که کارمندان نیمی از حقوق خود 
را از مردم بگیرند. توزیع ناعادالنه درآمد و ثروت در 
جامعه و اختالفات طبقاتی که خود ریشه در برخی 
مسائل داشت و همچنین بیکاری گسترده همگی 
منجر به فساد شده و مشکالتی را برای کشور ایجاد 

کرده اند. 
البته به نظر می رسد بخش شاغل جامعه و 
نه بیکاران در ایجاد و گسترش فساد دست 
دارند. ما فساد موجود در بوروکراسی نظام و 

در واقع ساختار دولت را مد نظر داریم...
کرد زنگنه: این دو مســئله تفاوتی با هم ندارند. 
فســاد موجود در بوروکراســی بر بیکاران تاثیر 
می گــذارد و از آن طرف هم بیکاری به فســاد 
بوروکراســی دامن می زند. به طــور کلی یکی از 
مشکالت ما عدم موفقیت سرمایه گذاری ها و فرار 
نخبگان و مغزهای جامعه است. این مسائل به هم 
پیوسته اند و نمی توان از یکدیگر جدا بررسی شان 
کــرد. همین حاال، درجه ایــران از نظر انحصار و 
غیررقابتی بودن اقتصاد ۱۵۱مین کشور از میان 
۱۶۱ کشور اســت. یعنی انحصاری که ریشه در 
دولــت دارد. ایــن انحصار در همــه بخش ها، از 
قیمت گذاری های تکلیفی دولت گرفته تا مسائل 
گمرکی، قاچاق و نوســانات ارزی وجــود دارد. 
اعتقاد دارم ساختار غلطی که در کشور چیده ایم، 
ریشه در مسائل و جناح های سیاسی کشور دارد. 
جناح های سیاسی به خاطر تعارض های اقتصادی 
بــا یکدیگر اختــالف دارند و ایــن اختالفات به 
مســائل اینچنینی دامن زده است. در کشور ما 
هــم »حیف« وجود دارد و هــم »میل«، که من 
فکر می کنم از این میزان، ۷۰درصد حیف است و 
۳۰ درصد میل. در نتیجه، مثال شرکتی که باید 
هیئت مدیره و مدیرعامل اقتصادی داشته باشد 
و فردی با تفکر اقتصادی هدایتش کند به دست 
افراد سیاسی می افتد و به نفع یک جناح حرکت 
می کند. نهایتا، عدم کارکرد سیســتم در کشور 
نیز عامل دیگر فساد است. کشور وقتی سیستم 
نداشــته باشد منجر به این مســائل می شود. تا 
زمانی که دولــت الکترونیک، مالیات الکترونیک 
و سامانه تجارت الکترونیک نداشته باشیم و پای 
ارباب رجوع در ادارات و ســازمان ها باز باشد، این 
مسائل هم وجود خواهد داشت. زمانی که رئیس 
کل ســازمان امور مالیاتی بودم از همکاران سالم 
می شنیدم در ارزیابی های ملکی نود درصد افراد به 
ماموران پیشنهاد رشوه می دهند. با تداوم مواجهه 
رودرروی ارباب رجوع و کارمند این مسائل ادامه 
خواهد یافت. آقای حسینی گفتند که ساختارهای 
ما رفتار سازند اما متاسفانه رفتارهای ما منجر به 

ساختارسازی شده است.
آقای حســینی! آقــای زنگنه به بحث 

انحصارهای اقتصادی اشاره کردند. به نظر شما 
این مسئله چقدر در گسترش فساد موثر است 
و چه ضرورت هایی حفظ، و گاهی حتی توسعه 

این انحصارها را ایجاب کرده است؟ 
حسینی: من معتقدم سیســتم ما مدرن نیست، 
و سیســتمی که مدرن نباشــد آثار و آسیب های 
مشــخصی برجا می گذارد. چندین هزار پروژه در 
ســازمان برنامه و بودجه و دولت تصویب شده اما 
اجرایی نشده اســت. در واقع این پروژه ها قابلیت 
اجرا نداشــته و بر زمین مانده است. ما حدود ده 

میلیون پرونده قضایی داریم. 
کرد زنگنه: مــا در مورد تعداد پرونده های قضایی 
رقم چهارده میلیون را شــنیده ایم. یعنی به طور 
متوســط هر خانواده یک پرونده قضایی دارد. اگر 
جمعیت کشور را به این رقم تقسیم کنیم به طور 

میانگین به هر خانواده یک پرونده خواهد رسید. 
حسینی: بانک ها ده ها هزار میلیارد تومان بدهی 
معوقه دارند. برنامه های پنج ساله ما پیاده نمی شوند 
و این معضالت نشــان می دهنــد رفتار و کارکرد 
سیستم ما مدرن نیست. اگر مدرن بود این میزان 
از بدهی در بانک ها نمی دیدیم و پرونده های قضایی 
به این میزان نمی رسید. پرونده های قضایی صرفا به 
فرهنگ جامعه و نقص های فرهنگی مربوط نیست، 
بلکه سیستم غیرمدرن باعث اختالفات و مشکالت 
مالی فراوان می شــود. اگر سیستم ما مدرن بود، 
هــزاران پروژه بر زمین نمی ماند و از ششــصد یا 
هفتصد میلیارد دالر درآمــدی که در زمان آقای 
احمدی نژاد داشتیم، دست کم صد میلیارد دالر را 
پس انداز کرده بودیم و زمانی که قیمت نفت پایین 
می آمد مشکل نقدینگی و دالر را حل می کردیم. 
سیستم های دولتی غیرمدرن است و خروجی این 
سیستم ها هم غیرمدرن است. آقای زنگنه معتقد 
است حکومت جریان های سیاسی بر سیستم، ریشه 
فساد است. البته از زاویه ای این تحلیل هم صحیح 
است. آقای زنگنه معتقد است دولت بسیار وسیع 
اســت و باالخره در این حجم گسترده ناکارآمدی 
به وجود می آید، اما بحث من این است که ساختار 
مدیریتی کشــور، چه دولت و چه سازمان برنامه 
و بودجه اساســاً قابلیت مدرن سازی سیستم ها را 
فراهم نکردند. مــن عوامل دیگر را هم قبول دارم 
اما تاکید من این اســت که سیستم های ما برنامه 
عملی برای مدرن ســازی نداشته اند. دو اقدام مهم 
در این راســتا انجام شد. در قدم اول بحث اتکا به 
کارآفرینان مطرح شد اما افراد کارآفرین سیستم 
دولت را نابود می کنند. استفاده از افراد کارآفرین 
در سیستم نیازمند مهارت های پیچیده در مدیریت 
اســت. اگر بنا باشــد افراد کارآفرین وارد سیستم 
شوند، باید تحت نظارت فوق تخصص های دانش 

نظری و عملی رشته مدیریت این کار انجام شود.
مشــکل فعالیــت کارآفرینــان در نظام 

بوروکراسی کجا بود؟ 
حســینی: اصالت نظام بوروکراســی متعلق به 

کار شــناس اســت و مربوط به کارآفرین نیست. 
مدیــران تابع دفا تر کار شناســی هســتند لذا در 
همه  وزارتخانه ها دفا تر کار شــناس بودجه و دیگر 
متخصصــان را داریــم. اما در حضــور کارآفرین، 
سیســتم تابع او می شــود و از ســاختار سیستم 
تبعیتی نــدارد. ادارات و ســازمان های دولتی به 
دست کارآفرینان ســپرده شد راهبرد دوم برپایی 
اقتصاد بازار آزاد بود و تصمیم بر خصوصی ســازی 
نهاد ها گرفته شد. اما این خصوصی سازی در قالب 
یک ســاختار مدیریتی درست انجام نشد. این دو 
راهبرد هیچ یک به درســتی اجرا نشــد و به قول 
برخی از دوســتان، به جای خصوصی سازی ها در 

واقع خصولتی سازی اتفاق افتاد. 
کرد زنگنه: آقای حســینی! خصوصی سازی انجام 
شد اما در همین ساختار و طبق قوانین آن. هیچ 
اقدام غیرقانونی در این روند صورت نگرفت. وقتی 
۱۶ صندوق بازنشســتگی زیر نظر دولت هستند 
درحالی که خصوصی اند و قانون هم سهمی برای 
دولت در نظر گرفته، ســازمان خصوصی ســازی 
نمی توانــد برخالف قانون عمل کند. به جای ایراد 

به خصوصی سازی باید ساختار غلط را نقد کرد.
حسینی: این ساختار قابلیت چنین راهکارهایی را 
نداشته و هر دوی این راهکار ها ضدساختار عمل 
کرده اند. من هم با شما موافقم و معتقدم به خاطر 
عــدم مدرن بودن ســاختار، راهکار هــا به بیراهه 
می روند. ســاختار را اصــالح نکرده ایم و بنابراین 
راهکارهای پیشرفته نه تنها مفید نبوده بلکه ضد 

سیستم عمل کرده است.
جامســاز: ســوالی برای من مطرح شد. چطور 

کارآفرین را به سیستم دولتی وارد کردند؟ 
حسینی: به طور مثال، رییس جمهوری ساختارهایی 
مثل سازمان برنامه و بودجه را برهم می زند و پس 
از آن افراد با نظرات شخصی شــان ساختار را اداره 
می کنند. زمانی که آقــای بیژن زنگنه، وزیر نفت 
فعلی مســئولیت خود را تحویل گرفت، چند کار 
بزرگ را در حوزه نفت اعالم کرد. قطعا این نتیجه 
از دپارتمان های تخصصی نیامده و نتیجه تجربیات 
شخصی آقای زنگنه است. درحالی که در سیستم 
بوروکراسی یا ساختارهای مدیریتی مدرن، چنین 
تصمیم هایــی در دپارتمان های برنامه ریزی تولید 

می شود.
جامســاز: من این حرف شــما را قبول دارم اما 
تعریفی از کارآفرین در علــم اقتصاد وجود دارد 
که با آنچه شــما می فرمایید متفاوت است. آقای 
زنگنه یکی از اعضای ســطح باالی دولت اســت 
و تصمیماتــی را می گیرد و اجرا می کند. ممکن 
است پروژه ها به اشتغال چندین نفر هم منتهی 
شود اما کارآفرین کســی است که با شغل خود 
ایجاد اشتغال می کند و با هدف سودآوری و تامین 
منافــع خودش اقدام به کارآفرینی می کند. البته 
اگر در یک اقتصاد رقابتــی و بازار آزاد بخواهیم 
کارآفرینی را بازتعریف کنیم هرکس که به دنبال 

كردزنگنه:در
كشورماهم
»حیف«وجوددارد
وهم»میل«،كه
منفکرمیكنم
ازاینمیزان،
۷۰درصدحیف
استو۳۰درصد
میل.درنتیجه،
مثالشركتیكه
بایدهیئتمدیره
ومدیرعامل
اقتصادیداشته
باشدوفردیبا
تفکراقتصادی
هدایتشكند
بهدستافراد
سیاسیمیافتدو
بهنفعیکجناح
حركتمیكند.
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سود شخصی خود است نمی تواند منافع خود را 
به حداکثر برساند زیرا در بازار رقابتی این منافع 
به حداقل می رســد. یعنی موازنه میان عرضه و 
تقاضا و ترازی بیــن عرضه کننده و تقاضاکننده 
حاصل می شود. تعریف شما از کارآفرین وارد شده 
در دســتگاه دولتی را از جهات اقتصادی تعریف 
درســتی نمی بینم و به نظرم کارآفرین نیستند. 
آن ها جزئی از یک ســاختار دولتی هســتند که 
هرکدام مسئولیتی را برعهده گرفته اند و در حوزه 
مسئولیت خودشــان عملیاتی را انجام می دهند. 
این عملیات یا بر اساس قوانین صورت می گیرد و 
یا بر اساس دیدگاه های شخصی. در پاسخ به اینکه 
آیا نهاد ها مشکل دارند و یا افراد مثالی برای شما 
می زنم. خصوصی سازی ازسال ۱۳۷۳ تا به حال در 
بحث ها مطرح بود تا اینکه قانون مصوبی برای آن 
تدوین شد.  دولت قبل سهام عدالت را می خواست 
به میزان دو میلیون تومان و میان هفتاد میلیون 
نفر تقسیم کند. یعنی ۱۴۰ هزارمیلیارد تومان را 
می خواست میان افراد تقسیم کند. در ابتدا اصال 
سهام عدالت مطرح نبود و بعدا مطرح شد. یا در 
خصوص مســکن مهر قرار بود چیزی در حدود 
۱۳۰ هــزار میلیارد تومان جابه جا شــود. بعضی 
از تصمیمات در چارچوب قانون اســت و برخی 
کامال خارج از قوانین گرفته می شود. بسیاری از 
تصمیم های دو دولت گذشته همین طور بود. در 
طول ۸ سال دولت قبل ۱۵۴ میلیارد دالر اضافه 
درآمد دولت بر بودجه بود اما همیشه هم کسری 
بودجه داشــتیم. حاال بهترین زمان برای دولت 
اســت که در تنگناهای مالی خــود و در بحران 
دالر و آینده نامشــخص تحریم ها با مردم شفاف 
صحبت کند و بگوید که در هشــت سال گذشته 
دولت قبل چه کرده بود. سقوط قیمت نفت ادامه 
دارد و ما قیمت را ۷۲ دالر گذاشته ایم و ۷۱ هزار 
میلیارد تومان درآمد به بودجه ســال بعد تزریق 
کرده ایم. درآمدهای مالیاتی هم ۸۵ هزار میلیارد 
تومان درآمدزایی برای دولت داشته است. با مردم 
شفاف باشید و بگویید هدفمندی یارانه ها چیزی 
در حدود ۴۸ هزار میلیارد تومان هزینه به دولت 

وارد کرده است.
کرد زنگنه: رانت همیشــه در تضاد با خالقیت و 
کارآفرینی است. افرادی که آقای حسینی گفتند، 
از نظر من اصال خالق و کارآفرین نیســتند، چون 
در یک سیستم رانتی فعالیت می کنند. در ضمن 
این نکته را هم اضافه کنم که سهام عدالت بهترین 
روش برای توزیع درآمد و ثروت در کشور ما بوده 
است. اما ســاختار و سیستِم بد، جلوی آزادسازی 
ســهام را گرفت و مدیریت ســهام را به مالکین 
نداد. یکی از اشــکاالت دولت وقت این بود که ده 
هزار میلیارد تومان قســط گرفته بود اما سهام را 
آزادســازی نکرد. دولت مالکیت را به افراد داده اما 
مدیریت را خود در دست گرفته بود. این راهکار اگر 
درست اجرا می شد نتایج خوبی داشت و وضعیت 

به صورت فعلی در نمی آمد. 
حسینی: منظور من از کارآفرین لزوما کسی نیست 
که در اقتصاد به دنبال ســود باشد. آقای هاشمی 
وزیــر بهداشــت کار بزرگی کرده و مــورد تایید 
همه قرار گرفته اســت. تحول در نظام بهداشت و 
سالمت، تولید ساختار کار شناسی وزارت بهداشت 
نیســت. نمی توان گفت وزارتی ها این ساختار را 
تنظیم کرده اند و حاال آقای هاشــمی با تغییرات 
جزئی اجرایی کرده اســت. این تحول، تولید آقای 
هاشــمی اســت که در ساختار بهداشــتی پیاده 
می شــود و خالف قانون هم نیست. ما به چنین 
کسی کارآفرین می گوییم. یعنی کارآفرینان کسانی 
هستند که تابع ساختار نیستند بلکه ساختار تابع 
آن هاست. بخش دولتی کارآفرینان را وارد ساختار 
کرد و نظام کار شناسی و تخصصی اش از بین رفت. 
به نظر من ورود کارآفرین نیازمند کار شناسی قوی 
بود و اضافه کردن کارآفرین به ساختار یک تخصص 

است که در ایران وجود ندارد. 
کرد زنگنه: آقای حســینی! نام کارآفرین را برای 
این افــراد به کار نبرید. من قبــول دارم بعضی از 
مدیران در این سیســتم تحوالتی ایجاد کردند اما 
این تحوالت را نمی توان به کارآفرینی تعبیر کرد. 

جامساز: تفکرهــای شــخصی جایگزین سیستم 
شده اند و اصال بحث کارآفرینی اینجا مطرح نیست. 
حسینی: این افراد انســان های باقابلیتی بودند و 

توانستند تفکر خود را اعمال کنند. 
کرد زنگنه: قبل از دوره مسئولیت من در طول ۱۶ 
سال، ۳۰۰۰ میلیارد تومان خصوصی سازی شد و 
در دوره من طی ۵ ســال صدهزار میلیارد تومان 
خصوصی سازی انجام شد. انتقاد شما را قبول دارم. 
من قانون خصوصی ســازی و اصل ۴۴ را نوشتم و 
هنوز هم بزرگ ترین خصوصی سازی ایران در دوره 
مسئولیت من صورت گرفته است؛ بانک ها، بیمه ها، 
پاالیشگاه ها و صنایع فوالد و دیگر بخش ها حتی 
بورس را خصوصی سازی کردیم اما باز هم به خاطر 

مشکل سیستم، این اقدامات جواب نداد. 
حسینی: به هر حال، ما دو راهکار را اعمال کردیم 
و هیچ کدام به نتیجه نرســید. استفاده از این دو 
ابزار در سیستم ســنتی، نه تنها آن را مدرن نکرد 
بلکه سیستم را به فروپاشی کشاند. لذا پیشنهاد من 
این است که ببینیم این ساختار از چه قابلیت هایی 
برخوردار اســت. اگر نه، خصوصی سازی با مشکل 
روبه رو می شــود. مثالی برای شما می زنم؛ داوری 
که بــه زمین فوتبال می رود اختیــار مطلق دارد 
اما بایــد دید از چه فرآیند و روندی برای گزینش 
می گذرد.چه ساختار نظارتی و مشورتی دارد. نقش 
کمیته فنی، کمــک داور، داور ناظر، دوربین ها و 
کار شناســان ورزشی ای که کار او را زیر نظر دارند 
چیست؟ در این ساختار، درصد محدودی از داور ها 
ممکن اســت بتوانند تخلف کنند. بنابراین اتکای 
مدیریت به مدیر نیســت بلکه به ســاختار است. 
در حالی که ما دائما اتــکا را روی فرد می گذاریم 

و فردی را انتخاب می کنیم که ساختار ها را قبول 
ندارد. زمانی که تالش برای خصوصی سازی صورت 
می گرفت، نکته ای مدیریتی که اقتصاددان های ما 
ندیدند این بود که فعاالن اقتصادی در ســاختار 
ناسالم، با ســاختار سیاســی ارتباط می گیرند و 
دور از بــازار رقابتی، نــوآوری و کیفیت می توانند 
مجوز و تســهیالت بگیرند و اصوال خود را به دام 
بازار رقابتی نمی اندازند. هیچ مدیری مایل نیست 
وارد بازار رقابتی شــود. مدیران اگر بتوانند از راه 
زدوبندهای سیاســی منافع خود را تامین کنند، 
وارد راه های دیگر نمی شــوند. اساسا کسب مزیت 
رقابتی در بازار آزاد بســیار ســخت اســت و این 
نکتــه ای بود که اقتصاددان های ما از نظر دور نگه 
داشتند. اقتصاددان ها فکر می کردند افراد از تقویت 
بخش خصوصی و بازار رقابتی استقبال می کنند، 
درحالی که اکثر مدیران از رقابت گریزانند. بنابراین 
بخش هایی کــه قرار بود مجری بــا فعالیت های 
اقتصادی در بازار رقابتی باشــند پــس از خرید 
شرکت ها از دولت اساساً به سمت انحصار حرکت 
نمودند. باید بار دیگر ساختار اصلی را تحلیل کرد و 
از این حالت بیرون آورد. آقای زنگنه! اصول مدرن 
را نمی توان در ساختارهای سنتی و ناکارآمد بدون 

کارشناسی متخصصان مدیریت وارد کرد. 
آقای زنگنه! شما به نظام حقوقی و قوانین 
مربوطه اشاره کردید و آقای جامساز علی رغم 
تایید بخشی از حرف های شما به این مسئله 
هم اشاره کردند که همواره اتفاقاتی خارج از 
قوانین نیز رخ داده است. درخصوص ضمانت 
اجرایی قوانین، در سال 1۳۸۷ قانونی تحت 
عنوان »ارتقاء سالمت نظام اداری« به تصویب 
رسید و علی رغم بندهای متعدد و سه سال 
زمانی که برای تدوین آن صرف شد، به اجرا 
درنیامد. مهلت اجرای این قانون ســه سال 
تمدید شد و در سال 1۳91 این مهلت نیز به 
پایان رسید. اخیرا یکی از نمایندگان مجلس 
دوباره به این قانون اشاره کرده و صراحتا گفته 
بود هیچ اقدام موثری در خصوص اجرای این 
قانون نشده است. وقتی به بندهای این قانون 
مراجعه کنیم، می بینیم کــه اتفاقاً بندهای 
مفیدی دارد از قبیل اینکه تمام فعالیت های 
اقتصادی دستگاه های دولتی باید شفاف باشد 
و شــهروندان حق دارند از نحوه ترخیص ها، 
خصوصی سازی و روند تخصیص تسهیالت و 
امثال اینها مطلع باشند. شما به عنوان فردی با 
ســابقه اجرایی طوالنی بفرمایید چه موانعی 

پیش روی اجرای چنین قوانینی وجود دارد؟ 
کرد زنگنه: در گذشــته نیز بارها گفته ام؛ اینطور 
نیســت که با آوردن قوانین سوییس در کشوری 
مثل افغانســتان بتوان این کشــور را به سوییس 
تبدیل کرد. اخیرا مصاحبه یکی از نمایندگان زن 
پارلمان افغانســتان را می شنیدم که در خصوص 
تالش ها برای بهبود وضعیت زنان در این کشــور 

حسینی:
كارآفرینانكسانی

هستندكهتابع
ساختارنیستند

بلکهساختارتابع
آنهاست.بخش
دولتیكارآفرینان

راواردساختاركرد
ونظامكارشناسی
وتخصصیاش

ازبینرفت.
بهنظرمنورود

كارآفریننیازمند
كارشناسیقوی
بودواضافهكردن

كارآفرینبهساختار
یکتخصصاست
كهدرایرانوجود

ندارد.
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می گفت ما قوانین زیادی تصویب کردیم اما بافت 
فرهنگی، اجتماعی و سیاســی افغانســتان اجازه 
اجرای هیــچ کدام را نداد. قانــون به خودی خود 
هیچ مشکلی را حل نمی کند. من بار ها به دوستان 
گفته ام این میزان از قانون های تصویب شده اصال 
مناسب نیســت. شأن قانون به محدودیت است و 
اگر زیاد تصویب شود لزوما به معنای عملی شدن 
آن نیست. به جای این حجم وسیع باید قوانین با 
بندهای معدود و حجم کم تدوین شــود. در این 
بافت و ساختار هیچ قانونی بالذاته کارساز نیست. 
قوانین خود غیرشفاف و پیچیده هستند. مثال ما 
قانون خصوصی ســازی را نوشتیم اما هر سال در 
بودجه بخشــی از آن را به شور گذاشتند. مشکل 
اجرای قوانین یک بحث است اما به طور کلی قوانین 
در کشــور با این شرایط دردی را دوا نمی کنند. تا 
زمانی که نقش افراد در سیســتم به حداقل نرسد 
هیچ راهکاری جواب نمی دهد. مثال در کشور آلمان 

سیستم اخذ مالیات نیز کامال الکترونیکی است.
پس مشکل ما در رسیدن به این سطح 

چیست؟ 
زنگنه: ما ناگزیریم که به همین ســمت حرکت 
کنیم. چندی پیش در مصاحبه ای گفته بودم تعداد 
کارمندان دولت مشخص نیست. من چهارده ماه 
تمام می خواستم سهام عدالت بدهم اما سازمان ها 
و ادارات نتوانستند تعداد دقیق کارمندان خود را 
اعالم کنند. چند مــاه پیش هم آقای جهانگیری 
همین مســئله را تکرار کرده بود. ما در دولت به 
۲۵ میلیون نفر، به همراه خانوده شان سهام عدالت 
داده ایم. این تعداد بدون بیمه ها، بانک ها و نهادهایی 
مثل هالل احمر محاســبه شد و اگر این نهاد ها را 
هم حساب می کردیم چیزی بالغ بر چهل میلیون 
نفر جیره خوار دولت به حساب می آمدند. ژاپن دو 

برابر ما جمعیت دارد اما دولتش نصف ماست. 
و به نظر شــما اولین قدم برای بهبود 

شرایط چیست؟ 
کرد زنگنــه: اولین قدم کوچک کــردن دولت و 
کاســتن از بار مالی و مدیریتی دولت است، دولت 
چابکی که بار مدیریتی اش کم باشد. ما مالیات را 
از بخش مولد خارج می کنیــم و در بخش اداری 
غیرمولد هزینــه می کنیم. دولت مجبور اســت 
حقوق کارمندان را بدهــد. این هزینه ها از بخش 
مولد و کارخانه ها گرفته و در بخش غیرمولد خرج 
می شود. این ساختار دولتی عامل فساد، بیکاری و 

مانع بخش خصوصی است. 
آقای جامســاز، در مقابلــه و مبارزه با 
مفاسد اداری و اقتصادی، تجربه سایر کشور ها 
را چطور ارزیابی می کنید؟ به نظر شما تجربه 
کدام کشــور در این زمینه می تواند الگوی 

خوبی برای ما باشد؟ 
جامســاز: من اشــاره ای به اقتصادهای نوظهور 
کــردم. آقای ماهاتیر محمد یک پزشــک بود و 
مطب کوچکی در مالزی داشــت. یک روز مطب 

خود را با هدف معالجۀ اقتصاد بست و با ورود به 
سیاست، نخست وزیر مالزی شــد. او مالزی را از 
حالت فرومانده در سی وچندسال پیش، به رشد 
اقتصادی هشت درصدی رساند و تحویل شخص 
دیگری داد. این اقتصاد های نوظهور تغییر تفکری 
در نظام اقتصادی کشــور ایجاد کرده اند و طبق 
آمارهای رسمی تقریبا ۲۵ شاخص تعیین وضعیت 
اقتصاد برای این کشور ها در وضعیت مطلوب است 
در حالی که ایران از نظر همین شــاخص ها، در 
پایین ترین رتبه ها قرار گرفته اســت. شــاخص 
کســب وکار، شاخص مالکیت، شــاخص امنیت 
اقتصادی و سیاسی، شــاخص ریسک ترکیبی، 
شاخص بهره وری، شاخص سرمایه گذاری و... در 
این کشور ها به نسبت سطح بین المللی به درجات 
باال رسیده است. متاسفانه ما یک کارگروه خبره، 
برای تحلیل این اقتصادهــای نوظهور نداریم تا 
بــا پیاده کردن این اقتصاد ها در کشــور با اعمال 
مســائل دینی و فرهنگی، به رشد اقتصادی باال 
برسیم. یکی از راه های تغییر ساختاری اقتصادی 
و اداری کشور همین تحلیل دیگر کشور ها است 
اما این راه زمان بســیار زیادی می طلبد. تغییر و 
تحول نهادی از نهاد هــای واپس گرا به نهادهای 
توســعه گرا در بلندمدت امکان پذیر اســت. اکثر 
نهادهای کشــور ما و بســیاری از طرح هایی که 
در برنامه های عمرانی وجود داشــتند هیچ کدام 
توسعه ای نیستند. بهترین زمان برای جلوگیری از 
این پروژه ها زمان حال است. اگر ما از رویکردهای 
نظام در آزادسازی اقتصاد حرف می زنیم نیازمند 
ضرورت های پیشینی است تا نهادهایی ایجاد کند 
و این سیاست ها در آن نهاد ها اجرایی شود. در غیر 
این صورت شاهد بوده ایم که هدف برنامه توسعه 
اقتصادی پنجم رشد هشــت درصدی بود اما به 
منفی ۵.۸ درصد رسید. این مسئله در زمانی رخ 
داد که باال ترین درآمد ها متوجه کشور بود. اقتصاد 
ما سیاسی است و تمام مولفه های اقتصادی، تنها 
با مولفه های سیاســی قابل تعریف اســت و این 
اقتصاد تخصیص منابع را بر اساس اولویت منافع 
سیاسی تعیین می کند. شروع مفاسد اقتصادی ما 
در تخصیص منابع اســت. کشور ما از نظر تولید 
و نیروی انســانی ظرفیت باالیی دارد و در حال 
حاضر ششصدوسی هزار میلیارد تومان نقدینگی 
در کشور داریم و این نقدینگی باید به سمت تولید 
هدایت شــود تا بخش مولد خصوصی به حرکت 
بیفتد. گفته می شــود که آقای زنگنه طرح های 
بزرگــی در زمنیه نفت دارند و ایــن طرح ها در 
سیاست های برون رفت از رکود به عنوان پیشران 
انتخاب شده اند. آقای زنگنه گفتند اگر بخواهیم 
به این ســمت حرکت کنیم هفتاد میلیارد دالر 
سرمایه نیاز داریم. اشتغال در بخش های پیشران 
دویســت تا سیصد میلیون تومان هزینه دارد در 
حالی که بخش خصوصی این اشتغال را با بیست 
تا سی میلیون تومان ایجاد می کند. اگر تخصیص 

منابع بر اســاس عالمت دهی واقعی بازار رقابتی 
صورت بگیرد مشکالت ما بسیار کمتر خواهد شد. 
طبق اعالم رســمی در پاییز امسال ۱۱.۴ درصد 
بیکاری داشــتیم و در واقــع چهار میلیون بیکار 
داریم. اگر منابعی که به یارانه اختصاص می دهیم 
به بخش خصوصی بدهیم، به جای ایجاد کشش 
برای تقاضا، یارانه برای تولید داده خواهد شد که 
از تورم می کاهد. مالیات بهترین وسیله برای توزیع 
درآمد است ولی ما از نظر شناخت طیف مودیان 
مالیاتی دچار مشکل هســتیم و دولت مقتدری 
نداریم که تشــخیص دهد هر نهــاد معادل چه 

میزان، گردش مالی دارد. 
کرد زنگنه: تخصیص بهینه منابع زمانی عملی 
خواهد شــد که تفکــر دولت به ســوی بخش 
خصوصی باشــد. امــا اگر قرار باشــد تخصیص 
منابع را به دست همین سیستم و دولت بدهیم، 
مشکالت حل نخواهند شد. هیچ راهکاری مانند 
تربیت و آموزش نیروی انسانی نمی تواند در بهبود 
وضعیت ما را یاری کند. هر کشــوری را در نظر 
بگیریــم، از ژاپن و چین گرفته تا کره و دیگران، 
تحول را از آموزش شروع کرده اند. در کشور آلمان 
نیز سازمانی به نام »شوفا« وجود دارد که مدیران 
زیان ده را معرفی می کند. در انگلیس نیز اداره ای 
برای مبارزه با کالهبرداری های بزرگ وجود دارد 
که این اداره کوچک توانسته ده ها عملیات بزرگ 
در این خصوص انجام دهد. اما در کشور ما بعضاً 
مدیران هیچ اطالعــی از چم وخم کار ندارند و با 
این حساب، سیستم خودبه خود رو به فنا می رود. 
از طرفی برخی مدیران آلت دســت متخصصانی 
می شوند که ســرمایه گذاران کاذب هستند. این 
ســرمایه گذاران کاذب با اســتفاده از رانت های 
گوناگون، از امکانات کشــور استفاده می کنند و 
به جای تاســیس کارخانه، دوباره وارد بازار دالر 
و ســکه می شوند. این ســرمایه گذاران در دامان 

مدیران بی تخصص رشد می کنند. 
حســینی: راه حل هایی که برای بهبود ساختارها 
بــه کار بردیم حداقل کارایی این سیســتم را هم 
از بین برد و تنها راهکار این اســت که سیســتم 
مدرن داشته باشــیم. اما در سال های اخیر فرض 
را بر ناکارآمدی دولت می گذاریم و بر این اســاس 
نهادهایی بــرای بهبود ســاختار ایجاد می کنیم 
درحالی که از اساس باید برای مدرن شدن دولت، 

بخش خصوصی و سایر نهاد ها تالش کنیم. 
کرد زنگنه: جاده ای را با پیچ وخم بســیار آسفالت 

می کنیم و به نظرمان این کار مدرن سازی است. 
حسینی: باید به این سوال پاسخ دهیم که چطور 

می توان دولت را مدرن کرد. 
زنگنــه: باید کوتاه بیاییم و با اســتفاده از تجربه 

جهانی مدرن سازی کنیم. 
حســینی: تجربه جهانی شــباهتی به تجربه ما 
ندارد. سیســتم کشــورهای دیگر مــدرن بوده و 
کوچک سازی شــده اما سیستم ما سنتی است و 

جامساز:اقتصاد
ماسیاسیاست
وتماممولفههای
اقتصادی،تنهابا
مولفههایسیاسی
قابلتعریفاست
وایناقتصاد
تخصیصمنابعرا
براساساولویت
منافعسیاسی
تعیینمیكند.
شروعمفاسد
اقتصادیمادر
تخصیصمنابع
است.
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كردزنگنه:
تخصیصبهینه

منابعزمانیعملی
خواهدشدكهتفکر

دولتبهسوی
بخشخصوصی
باشد.امااگرقرار
باشدتخصیص
منابعرابهدست
همینسیستم
ودولتبدهیم،
مشکالتحل
نخواهندشد.

باید ابتدا مدرن ســازی شود. بزرگ بودن دولت از 
بحث های اصولی است. اما اگر سیستمی را مدرن 
می نامیم از بُعد سیاســی، ســاختاری، فرهنگی 
و هم نیروی انســانی، آن سیســتم مدرن است. 
بخش خصوصی و دولتی ما مدرن نیســتند و هر 
چهار نظام این سیستم ها ســنتی هستند. برای 
مدرن شدن این ساختار ها چه باید کرد؟ دوستان 
راه هایــی فرمودند اما به بــاور من نظام مدیریتی 
وکار شناســی ما در نهادهای مختلــف اصال این 
احســاس نیاز را نکرده است. صرفا راهبرد هایی را 
الگوبرداری می کند و فرضش بر این اســت که با 
استفاده از این الگو ها سیستم مدرن می شود. اما از 
منظر مدیریتی نمی توان با الگوبرداری، مدرن شد. 
ما باید مدرن سازی را تولید کنیم. اما نه به معنی 
از بین بردن سازمان ها و شرکت های  دولتی، بلکه 
باید با رعایت کردن اصول علم مدیریت به این کار 

بپردازیم.
اگــر از بزرگ بودن دولــت بگذریم و 
بخواهیم مقایسه ای میان روش های دولت های 
مختلف در مقابله با فســاد داشته باشیم، در 
کدام دوره ها مبارزه با فســاد موفق تر بوده 
است؟ می دانیم که هر کدام از دولت ها عزمی 
شدید یا ضعیف برای مبارزه با فساد داشته اند. 
در دوره اصالحــات راهکارهایــی نظیــر 
یکسان ســازی نرخ ارز اجرایی شد تا از این 
طریق جلوی رشد فساد گرفته شود. در دوره 
آقای احمدی نژاد هم که معموال مباحث حول 
محور دانه درشــت ها و بیاناتی از این دست 
می چرخید. دولت اعتدال هم همایش ارتقای 
سالمت را برگزار کرده و به نظر می رسد روش 
ایــن دولت در این زمینــه نزدیک به دولت 
اصالحات باشد، هرچند هنوز نتوانسته برای 
یکسان سازی نرخ ارز اقدامی صورت دهد. نظر 
شما در رابطه با شیوه دولت های مختلف در 
مبارزه با فســاد چیســت و فکر می کنید 
کدامیک از این سیاست ها به نسبت موفق تر 

بوده اند؟ 
حسینی: من به طور مشــخص راجع به دولت ها 
کار نکــرده ام امــا می توانم چند نکتــه را مطرح 
کنــم. دولت زمان جنگ بســیار منظــم بود و 
ساختار هایش در همه ابعاد از رویه های مشخصی 
تبعیت می کرد. دولت آقای هاشــمی احســاس 
کرد ساختار بوروکراتیک برای برنامه های توسعه 
پاسخگو نیســت بنابراین کار ها را به پیمانکاران 
بزرگ سپرد تا به جای سیســتم، پیمانکاران بار 
فعالیت ها را به دوش بکشند. در زمان آقای خاتمی 
کار با پیمانکاران بزرگ کنار گذاشته نشد اما آقای 
خاتمی ســعی کرد ســاختار را سروسامان دهد. 
در دوره آقــای احمدی نژاد هــم که اصوال تحول 
در ســاختار ها محور کار بود و تالش هایی صورت 
گرفت تا تغییر کند؛ سازمان برنامه و بودجه حذف 
شد و اختیارات عمال ًبه مدیرانش داده شد. حتی 

به تذکرات مجلس هم اعتنا نشد. این چهار دوره 
چهار الگوی متفاوت را دنبال می کردند. می توان بر 
روی کارآمدی هرکدام از این الگو ها بحث کرد اما 
مسئله من به عنوان یک متخصص رشته مدیریت 
این است که این الگو ها از یک نظام تصمیم گیری 
کار شناسی تخصصی بیرون نیامدند بلکه افراد این 
الگو ها را ساختند. ما در رشته مدیریت به طور کلی 
با این شــیوه مخالفیم و به نظر ما الگو باید از کار 
کار شناسی بیرون بیاید. در جامعه ما الگوبرداری 
مرسوم شــده درحالی کــه در رشــته مدیریت، 
الگوبرداری به هیچ عنوان علمی نیست و به جای 
الگوســازی نسخه منحصر به فردی از تجربیات و 

کار علمی و کار شناسی تولید می شود.
آقای جامساز به نظر شما آیا الگوبرداری 
از اساس غلط است و یا نحوه الگوبرداری در 

ایران غلط بوده است؟ 
جامساز: اگــر ببینیم کشورهایی که در سه دهه 
اخیر به لحــاظ اقتصادی پیشــرفت کرده اند از 
چه الگوی اقتصادی پیــروی کرده اند به معنای 
اســتفاده از   همان الگو در کشــور ما نیست. این 
الگو ها باید در یک دستگاه تخصصی کار شناسی 
مطالعه شــود و با توجه به ویژگی هــا، نیاز ها و 
ظرفیت های اقتصادی کشور الگوی جدیدی برای 
سامان دهی اقتصاد کشور طراحی شود. بنابراین 
پیاده کردن بدون مطالعۀ الگوهای خارجی روی 
نظام اقتصادی کشور درست نیست و نهادهای ما 
ظرفیت خودتصحیحی را ندارند. این نهاد ها باید 
دچار تحول بنیادین شــوند و این اقتصاد نفتی 
به اقتصاد آزاد رقابتی با ایجاد ضرورت پیشــین 
برای بسترسازی ها تبدیل شود. اقتصاد ما دولتی 
و وابســته به نفت اســت. به اعتبار علم و تجربه 
هرچه درآمدهای نفتی افزایش پیدا کرد دولت و 
هزینه هایش هم افزایش پیدا کرد. کاهش قیمت 
نفت فرصت خوبی برای تحول ســاختاری است. 
اقتصاد مقاومتی این اســت کــه بدانیم در کدام 
حوزه ها ضعف داریم و شــکاف ها را پُر کنیم. در 
حــال حاضر به خاطر ســوءمدیریت نفتی دچار 
معضــل شــده ایم و می توانیم مفاهیــم اقتصاد 
مقاومتی را پیــاده کنیم. ما باید بدانیم که نوعی 
دوگانگــی قدرت در اقتصاد ما وجــود دارد؛ این 
دوگانگی قدرت کانون هایی را به وجود می آورد که 
برخوردار از سه شاخص قدرت، ثروت و اطالعات 
هستند. زمانی که این رئوس با هم آمیخته شوند، 
فســاد تولید می شود. از ســال ها پیش، با پایان 
دوران جنگ تحمیلی، فساد در همه ابعاد در نظام 
بانکی، گمرکات و وزارتخانه های مختلف پدیدار 
شد و دولت ها مبارزه چندانی با آن نکردند. بودجه 
کشور افغانستان ۸ میلیارد دالر بوده اما مجموع 
این ارقام در کشور ما از بودجه یک کشور بیشتر 
است. وقتی چنین گردش عظیم مالی وجود دارد 
بخش مالی اقتصــاد از بخش واقعی اقتصاد جدا 
می شود. تخلفاتی در بودجه ها صورت گرفته که در 

گزارش های دیوان محاسبات ثبت شده است. اما 
مسئله جلوگیری از فساد مطرح نیست بلکه باید 
بستر های فساد را از بین برد. یکی از منابع ورود 
فساد به کشــور، تورم و کاهش ارزش پول ملی 
است. به قول »کینز«: »مخرب ترین سیاست ها در 
یک کشور کاهش قدرت خرید مردم و در نتیجه 
کاهش ارزش پول ملی اســت.« در تورم افرادی 
ثروتمند می شوند که وابسته به رانت ها هستند. 
چرا سیستم بانکی ما به بنگاه داری روی آورده و 
از منابع مردمی وام می دهد؟ به اعتقاد من برای 
مبارزه با فساد قدم اول جلوگیری از بروز زمینه ها 

و بسترهای فساد است. 
حسینی: تاکید می کنم بدون مخالفتی با مبارزه 
با فساد، تئوری عدم صداقت مدیران توجیه کننده 
مسئله نیست. سیستم نظارتی ما قابلیت برداشتن 
ایــن بار بزرگ را نــدارد. اگر قابلیــت دارند ولی 
منحرف می شــوند بایــد مدیران و مســئوالن را 
مواخذه کرد اما به نظر من ســاختار دستگاه های 
ما حتی توان جلوگیری از فساد درون ساختار خود 
را هم ندارد. این دســتگاه های دولتی و خصوصی 
قابلیت برداشتن برخی بار ها را ندارند و در نتیجه 
دچار فســاد می شوند. مدیران فاسد نیستند بلکه 
ساختار مشکل دارد. اگر همه نهاد ها مدرن شوند 
مســائل خودبه خود حل می شــود. به خاطر عدم 
وجود نهادهای مدرن اســت که نمی توان با فساد 
مقابله کرد. سوال در ایران باید از اینجا شروع شود 
که چطور می توان نهادهایی مدرن داشت؟ یکی از 
مشــکالت ما این است که مجلس وارد بحث های 
تخصصی می شود و این نشــانه مدرن نبودن آن 

است. 
یعنی آیا نهاد پارلمان در دیگر کشور ها 
به طور مثال  ندارد؟  کمیسیون های تخصصی 
انجام  چطــور  بودجه  کمیســیون  وظایف 

می شود؟ 
حســینی: در کشــورهایی با نهادهــای مدرن، 
مجلس به مســائل تخصصی وارد نمی شود. بلکه 
کمیسیون بودجه از چند گروه کار شناسی انتخاب 
می کند و دخالــت در کار تخصصی نمی کند. ما 
مجلس، قوه قضاییه و دولــت مدرن می خواهیم 
اما به جای توســعه نهاد ها درگیر تنازعات افراد و 
نهادهای حقیقی و غیرحقیقی شده ایم. ما قابلیت 
مدرن ســازی نهاد های مان را داریم اما بر روی آن 

سرمایه گذاری نکرده ایم.
منظورتــان از نهاد های مــدرن دقیقًا 

چیست؟
حسینی: نهاد های مهم حداقل بر چهار اصل مهم 
بنا می شــوند. اول، کاربرد علم در حل مســائل و 
استفاده از چالش ها یا حاکمیت علم. دوم، حاکمیت 
قوانین و ضوابط و رویه ها بر مبنای کار کارشناسی 
و علمی. سوم، جدایی مالکیت از مدیریت و چهارم: 
وجود انسان سازمانی؛ که باید در جای خود دربارۀ 

هر کدام بحث کرد.
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سال هاست شعارهای زیادی درباره لزوم مبارزه با 
مفاسد اقتصادی بیان شده اند اما هیچ یک در عرصه 
عمل موفقیتی را متوجه روند مبــارزه با این پدیده 
شوم نکرده اند، چراکه مسئله مهم تر از سخن گفتن 
از فساد، مبارزه با آن است، موضوعی که مدتهاست در 
حبس شعارها باقی مانده است. مشکل از آنجا بغرنج تر 
می شود که بدانیم در بســیاری از موارد به ویژه طی 
چند سال اخیر مجرمان پرونده های مفاسد اقتصادی، 
بــه نوعی به مقامات دولتی وقــت نزدیک بوده اند و 
همین مسئله باعث شــده رسیدگی به این جرایم و 
پرونده ها، به محاکمــه متهمان درجه چندم محدود 

اقتصاد ایران به دلیل وابستگی آن به درآمد نفتی 
و ویژگی های ســاختاری دیگر از جمله شبکه منافع 
افرادی که دســتی در قدرت و ثروت دارند با چالش 
و آسیب های جدی روبروست و این موارد ساختاری 
از جدی  ترین موانع اصالح در کشور است. ما در این 
شرایط می  خواهیم بر بحران مالی غلبه کنیم؛ چگونه 
ممکن است؟ مادامی که این کژ کاری های ساختاری 
را در کشور برطرف نکنیم و ایرادات اصلی و زیربنایی 
برجای باشد، اصالح نظام مالی و غلبه بر بحران های 
مالی ممکن نخواهد بــود. بخش عمده ای از مصائب 
اقتصاد ایران محصــول مدیریت اقتصادی اســت، 
چراکه منافع اقلیتی که از این راه تامین می  شــود و 
آن ها بزرگ ترین مانع این اصالح هستند. در شرایط 
حاضر ما نیازمند مجموعه ای از اصالحات هســتیم. 
تنها پیش شــرط هم این است که ما اراده انجام این 

 بسترسازهای 
فساد اقتصادی

شود. متاسفانه این تجربه ها نشان می دهد که سلسله 
قوانین موجود در زمینه مبارزه با فســاد تاثیر الزم را 
در این عرصه نداشته اند و نیازمند بازنگری و اصالح 
روندهای اجرایی هستند. تنها از این طریق است که 
شاید بتوان به جلوگیری از مفاسد اداری و اقتصادی 
امیــدوار بود. البتــه نقش مطبوعــات و آزادی های 
رسانه ای را نیز نباید فراموش کرد. آزادی مطبوعات 
باعث می شود درگیری در فسادهای اقتصادی و اداری 
هزینه های سنگینی برای مجرمان در پی داشته باشد 
و نگذارد تا ایــن افراد به راحتی پس از وقوع جرم در 

جامعه به فعالیت عادی خود بپردازند.
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به طور کلی فساد به هر امری اطالق می شود که 
خارج از عرف و قوانین موجود کشور انجام گیرد. فساد 
یعنی »سوءاستفاده از موقعیت شغلی، امکانات عمومی 
یا تسهیالت دولتی در جهت منافع شخصی.« هرچند 
در ادارات، کارمندی که دیر بیاید و زود برود، و یا کار 
خود را به خوبی انجام ندهد نیز نمونه ای از فساد است، 
اما فساد اقتصادی بیشتر به ارتشاء، اختالس، سرقت و 
تصرف غیرقانونی اطالق می شود، و در کشور ما بیشتر 
در دو زمینه »اختالس« و »ارتشاء« صورت می گیرد. 
فساد اقتصادی به این مفهوم در چندسال اخیر رشد 
زیادی داشته و با سوءاستفاده در مبالغی کالن صورت 
گرفته و نظام پولی، مالی و بانکی کشــور تحت تاثیر 

این مفاسد اقتصادی رو به ویرانی است. رانت خواری 
و دادن و گرفتن پورســانت همگی از مصادیق فساد 
اقتصادی هســتند، هرچند به تازگی جنبه حقوقی 
نیز به رانت خواری داده شــده و دیوان محاسبات نیز 
نظارتی کافی بر این مسئله ندارد. ضعف دستگاه های 
نظارتی در این زمینه مردم را از دستگاه قضایی ناامید 
کرده و عمده مردم نقص را از جانب قانون می بینند. در 
حالی که قوانین پولی و بانکی کشور ضعیف نیستند و 
می توانند نیاز امروز جامعه را پاسخ دهند، بلکه مشکل 
اصلی ما اجرای نامناسب یا حتی عدم اجرای همین 
قوانین اســت. قوه مجریه به عنــوان نهاد موظف به 
اجرای بی کم وکاست قانون در این زمینه ضعیف عمل 
کرده و از قدرت بازدارندگی قانون کاسته است. وجود 
قوانین خوب به تنهایی کافی و مشکل گشــا نیست. 
وقتی سرعت اجرای قوانین، و بررسی و رسیدگی به 
پرونده مجرمان تا این حد پایین باشد طبیعی است 
که از تاثیرگذاری قوانین هم کاسته خواهد شد. اگر 
قوه مجریه به عنوان ناظر بر اجرای قانون اساســی و 
قوه قضاییه به عنوان دســتگاه نظارتی مجرمان را به 
ســرعت محکوم کند، می توان دید که قوانین فعلی 
ظرفیــت جلوگیری از مفاســد اداری و اقتصادی را 
دارا هســتند. اما طوالنی شدن روند رسیدگی به این 
پرونده ها موضوع را مشــمول گذر زمان می کند و به 
دســت فراموشی می سپارد. البته نباید فراموش کرد 
که بسیاری از قوانین ما نیازمند بازنگری هستند اما 

اصالح نهادی
 نیاز امروز

اصالحات را داشته باشیم و در این راه قدم بگذاریم، در 
ادامه، بسیاری از مسائل و مشکالت حل خواهد شد. 

در گام نخســت باید شبکه های منتفع از قدرت 
و ثروت را شناسایی کنیم. باید ببینیم اندازه واقعی 
دولت چقدر اســت. بزرگ اســت یا کوچک؟ اندازه 
دولت نشانگر حجم عظیم کارکرد و کژکارکردهای 
دولت اســت. باید دید آیا اراده ای برای اصالح این 
کژکارکرد ها وجود دارد یا نه وگرنه به راحتی بحران 
اقتصادی و مالی دولت حل نخواهد شــد. دولت ما 
دولت بزرگی اســت و اگر به معنــای واقعی کلمه 
بخواهد کاری را به منظــور خدمات عمومی انجام 
دهد این خدمات کم خواهد بود. ظرفیت بخشی فراتر 
از اندازه به دولت جز کارشکنی در درازمدت نتیجه 
دیگری نخواهد داشت. اما این سخن به معنای این 
نیســت که دولت به اصطــالح رایج همه چیز را به 
بخش خصوصی واگذار کند و بگوید که من نمی  توانم 
هیچ کاری انجام دهم. درســت است که دولت باید 
بخشی از وظایف خود را به بخش خصوصی واگذار 
کند اما کدام بخش خصوصی؟ در چارچوب اصل ۴۴ 
قانون اساسی دولت باید بخشی از وظایف خود را به 
بخش خصوصی محول کند اما وقتی به ســاختار و 
ترکیب سهامداران برخی شرکت های خصوصی نگاه 
می  کنیم می  بینیم تنها ۶ یا ۷ درصد از آن ســهام  
شــامل افراد حقیقی می  شود و این بنگاه اقتصادی 
بسیار بزرگ به اصطالح خصوصی است. یعنی به غیر 
از چند درصد سهام شرکت خصوصی بقیه در اختیار 

نهادهای غیرخصوصی است. 
یکــی از راه حل هایی که باید بــه آن فکر کرد 
تقویت جامعه مدنی به معنای کلی اســت. در واقع 
اگر تشــکل های مدنی، احزاب سیاسی و رسانه ها، 
سندیکاهای کارگری و مردمی و اتحادیه ها فعالیت 
کنند جلوی بسیاری از کژکاری ها گرفته خواهد شد. 
اگر رســانه ها بتوانند به صورت شفاف و آزادانه به 
بســیاری از اطالعات دسترســی داشته باشند، اگر 
اطالعــات مربوط به بودجه های مختلف و اطالعات 
اقتصــادی کالن در اختیار احزاب و تشــکل های 
مردمی و رسانه های آزاد قرار بگیرند جلوی بسیاری 
از کژکاری ها و فســاد ها گرفته خواهد شد. جریان 
شفاف رســانه ای و جریان آزاد اطالعات می تواند به 
عنوان یک پادزهر در مورد فساد عمل کند. اگر مردم 
از میــزان ورود و خروج ارز و نحوه اختصاص منابع، 
اطالعات کامل داشته باشند دیگر کسی نمی تواند 
به راحتی قوانین و مقررات را دور بزند و با استفاده 
از قدرت، ثروت نامشروع جمع کند. از این رو نقش 
جامعه مدنی و تشــکل های مردمی در این میان به 

اندازه خود دولت و قوه قضائیه مهم است. 
کســانی که به اســم بخش خصوصی از منافع 
ثروت بهره مند می  شــوند موجــب توزیع ثروت در 
بین گروه های مختلف اجتماعی نمی  شوند و ثروت 
آنها نه تنها باعث باال رفتن درآمد ملی نمی  شود بلکه 
ایجاد رکود و تورم و ناامنی اقتصادی را در پی دارد. 
اگر سیستم اقتصاد خصوصی در کشور اصالح شود 
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با شرایط فعلی و ضعف دو قوه مجریه و قضاییه حتی 
بازنگری در این قوانین نیز به تنهایی در پیشگیری از 

فساد موثر نخواهد بود.
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عملکرد شفاف دولت می تواند عامل بسیار مهمی 
در پیشگیری از فساد و همچنین بهبود روند رسیدگی 
به چنین پرونده هایی باشد. از طرف دیگر کشور ما با 
چنین میزانی از آلودگی به فساد نیازمند قوه قضاییه ای 
توانمند و مستقل اســت که تحت هیچ شرایطی از 
مواضع خود کوتاه نیاید و درگیر مصلحت اندیشی و 
رانت جویی نشــود. با وجود قوانین فعلی و همچنین 
امکانات دستگاه های نظارتی، پیگیری مفاسد اداری و 
اقتصادی امری ناممکن نیست، اما الزم است ارگانی 
ورای دســتگاه های نظارتی موجــود نیز بر عملکرد 
آن ها نظارت داشته باشــد. از سوی دیگر مجلس یا   
همان قوه مقننه نیز در این میان وظایفی دارد. قانون 
ابزار هایی مثل تذکر، تحقیق و تفحص، اســتیضاح و 
سئوال را در اختیار نمایندگان مردم قرار داده و همین 
امکانات می تواند در روند مبارزه با فســاد یاری شان 
کند. به طورکلی کشور ما پیش و بیش از بازنگری در 
قوانین به بازنگری در اجرای آن ها نیاز دارد. امری که 
در پیشگیری از مفاسد اداری و اقتصادی، رسیدگی به 
آن ها و البته تحقق اقتصاد مقاومتی اهمیت بسزایی 

دارد.

اقتصاد خصوصی به معنــای واقعی به وجود خواهد 
آمــد و در نتیجه اصالح رقابــت گروه  های مختلف 
در بخش خصوصی با همدیگر معنادار می  شــود. و 
البتــه چنین رقابتی به افزایش ثــروت و هم افزایی 
منجر خواهد شــد.  برای خروج از فساد اقتصادی 
ما نیازمند یک نهضت ضد فساد هستیم که بتواند 
زمینه الزم را برای رشد و شکوفایی اقتصاد خصوصی 
به وجود بیاورد. بخش خصوصی امروز به دو گرفتاری 
مبتالســت: عده ای در حال اضمحالل و عده ای به 
اسم بخش خصوصی همانطور که گفته شد منتفع از 
ثروت و قدرت. باید با اصالح رویه هر بنگاه اقتصادی 
جایگاه واقعی خود را پیدا کند. اگر چنین اصالحی را 
در کشور آغاز کنیم بسیاری از مشکالت اقتصادی و 
اجتماعی و فرهنگی حل خواهد شد و در نتیجه این 
اصالح، منافع کالن ملی تامین می  شود. ناگفته نباید 
گذاشت که اصالح نظام مالیاتی نیز در ادامه مبارزه 
با فساد ســاختاری می تواند گام مهم و تاثیرگذاری 
باشــد. همه باید در جامعه مالیات بدهند در حالی 
که   یک عده منتفع از ثروت اکنون از این مسئولیت 
سرباز می  زنند. با اصالح سیستم مالیاتی خودبه خود 
وابستگی به درآمد نفتی کمتر خواهد شد و مالیات 
اخذشده در رفاه اجتماعی عمومی مردم هزینه شده 
و بخشی دیگر از آن صرف هزینه های جاری دولت 
خواهد شد. ما به یک اصالح نهادی نیازمندیم. اصالح 
نهادی نظام مالیاتی، نظام دستمزد ها، نظام بانک  ها 

و اصالح ساختاری انواع مختلف نهادهای موجود.

از  اقتصادی  اداری و  از فساد  جلوگیری 
بحث های مهم دستگاه های دولتی و نظارتی 
است. از آنجا که شفافیت و سالمت از لوازم 
دستیابی به اقتصاد مقاومتی است و تعریف و 
تحلیل این نوع از فســاد اهمیت باالیی در 
جلوگیری از آن دارد، به نظر شــما فســاد 
اقتصادی و اداری به چه امری اطالق می شود؟ 

تعریف فساد اقتصادی و اداری روشن و آشکار 
اســت. هرنوع سوءاستفاده از امکاناتی که در نظام 
اداری دولتی وجود دارد توسط مدیران و کارمندان 
فســاد اداری است. فســاد اقتصادی نیز می تواند 
صدور مجوزهای غیرقانونی و هر اقدامی باشد که 
بــه ایجاد منفعت برای فرد یا عده ای خاص منجر 
می شــود و حکم فســاد را دارد. زمانی هست که 
افراد در حوزه اختیاراتشان کاری را برای پیشبرد 
منافع ارباب رجوع و یا بنگاه های اقتصادی و بدون 
چشمداشت پاداش انجام می دهند. در این فرآیند 
می توان گفت فرد خود را در معرض ریسکی قرار 
می دهد تا سرعت کار افزایش یابد. طبیعتا در این 
مورد کســی نمی گوید که مدیــر مربوطه درگیر 
مفسده شده است. اما زمانی مدیر اختیاراتی دارد 

تعدد مراکز قدرت
فساد را کم خطر کرده است
پاسخعلیدینیتركمانیبهپرسشهایآیندهنگر

دربارهفساداداریوراههایمقابلهباآن

و از مقررات موجود برای مانع تراشــی در کار افراد 
استفاده می کند و ارباب رجوع را وامی دارد که در 
ازای انجــام کارش مبلغی را پرداخت کند. صدور 
مجوز برای افراد بدون استحقاق قانونی و با استفاده 
از پشــتوانه های سیاسی و دریافت حق الزحمه در 
مقابل صدور مجوز نمونه ای از مفسده است. نحوه 
اســتفاده از اختیارات، مرز میان مفسده و افزایش 
ســرعت کار افراد است. مســئله آن است که از 
اختیارات چه کوچک و چه بزرگ چطور استفاده 

می شود و چه منفعتی را ایجاد می کند. 
در اینجــا چند دلیل عمده بــرای ضعف نظام 
اداری و اقتصادی ما در پیشگیری از فساد به ذهن 
می رسد. نظام اداری ما درگیر مشکلی است که آن 
را »تودرتویی نهادی« می توان نام گذاشت. دستگاه 
در دســتگاه، دولت در دولت و مقررات در مقررات 
این پیچیدگــی ادامه یافته و موازی کاری و اتالف 
منابع و امکان دورزدن قانون را موجب شده است. 
فساد در این فضا رشد می کند، مسئولیت پذیری 
کاهش می یابد و بی ثباتی ســاختارهای سازمانی 
هــم باال مــی رود. همین بی ثباتی ســاختارهای 
سازمانی هم می تواند فضای آشفته ای ایجاد کند 
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که در این فضا احتمال تخلف و درگیری در فساد 
نیز افزایش می یابــد. وجود نهادهای موازی اجازه 
نمی دهد سیستم نظارتی به خوبی کار کند. لذا افراد 
چه حقیقــی و چه حقوقی می دانند که می توانند 
از روزنه های موجود اســتفاده و فرار کنند. دلیل 
دیگر رواج فســاد این اســت که عده ای یک شبه 
ره صدساله رفته اند. در کنار توزیع نابرابر درآمد و 
ثروت، این دستیابی سریع به ثروت باعث می شود 
نظم اجتماعی از هم بپاشد. ثروتمندشدن این افراد 
برای حلقه نزدیکان و آشــنایان و همچنین افکار 
عمومی چندان قابل قبول نیســت و مشروعیتی 
ندارد و از محل رانت جویی و زدوبند به وجود آمده 
است. اما وقتی این مسئله به عنوان پدیده ای عام 
در جامعه رشد کند، بخش بزرگتری از جامعه به 
درگیرشدن در فساد تمایل پیدا می کند. بنابراین 
نابرابری بیش از اندازه و ثروتی که مبنای مشروعی 
از طرف افکار عمومی ندارد هم می تواند در فساد 
موثر باشــد. عامل دیگری که البته مربوط به بعد 
از درگیرشــدن در جرم می شود، عدالت قانونی و 
قضایی اســت. باید بررسی کنیم که نحوه برخورد 
دستگاه قضایی با مفسدان چگونه است. اگر عدالتی 
قانونی و قضایی در کار باشــد و صرف نظر از اینکه 
جایگاه افراد و رابطه هایشان با دیگران چگونه تعریف 
می شود، همه افراد یکسان مجازات شوند، و جامعه 
ببیند که نظام قانون در قبال همه یکسان و جدی 
عمل می کند ریسک درگیرشدن در فساد افزایش 
پیدا می کند. البته رســانه ها نیز کمک زیادی در 
شفاف شدن وضعیت می کنند. اگر رسانه ها چندان 
برای انتشار و انعکاس مفاسد موجود آزاد نباشند، 
ریسک درگیرشدن در فساد هم کاهش می یابد. در 
وضعیت موجود حتی اگر فساد فرد افشا هم بشود، 
چندان از طرف رسانه ها به آن پرداخته نمی شود و 
از این جهت برای کسانی که فساد را انجام داده اند 
هزینه نخواهد داشت. فکر می کنم تودرتویی نهادی، 
فضایی را ایجاد می کند که عده ای با ریسک پذیری 
در فساد تمایل پیدا می کنند با استفاده از این فضا 
ثروتمند شوند. نمونه های شناخته شده و برجسته 
اختالس ســه هزار میلیارد تومانی و یا اخیرا ۱۲ 
هــزار میلیارد تومانی اســت که نشــان می دهد 
شــبکه ها و باندهایی شــکل گرفته که به کمک 
هم می توانند سیستم پوششــی برای خود ایجاد 
کنند. این شــبکه ها قطعا از زنجیره هایی متشکل 
از کارمندان جزء بانک ها تا مدیران رده باال ساخته 
شــده اند و زمینه اقدامات غیرقانونی خود را ایجاد 
کرده اند. این مســئله را می توان به نهادهای دیگر 
هم تعمیم داد. وقتی فساد گسترش می یابد خود 
باعث تکثیر فساد می شــود، چراکه در هر مرحله 
افرادی درگیر این موضوع می شــوند و در نتیجه 
افراد بیشتری برای پیشبرد کار خود به دام فساد 
می افتند. وقتی سالمت نظام اداری و بوروکراتیک 
کشــور ضعیف شــود، ورود به سیستم فساد کار 
ســختی نیســت. حتی در کارهــای معمول نیز 

می توان با رشوه در صف نایستاد و کار را سریع تر 
صورت داد. وقتی سرمایه اجتماعی افول پیدا کند 
و به جای شبکه های اجتماعی با کارکرد مثبت از 
منظر تحوالت توسعه ای، شبکه ها و باندهایی شکل 
بگیرد که منافع خود را به بهای تحمیل هزینه بر 
ساخت اجتماعی به حداکثر می رسانند، افرادی هم 
کــه راه و چاه را بهتر بلدند، می توانند به راحتی از 
فضا اســتفاده کنند و از محل همین زدوبند ها به 

ثروت قابل توجهی دست پیدا کنند. 
برخی معتقدند گسترده بودن دولت یا به 
عبارتی دولتی بودن اقتصاد در گسترش فساد 
موثر است. به نظر شما ارتباطی میان اقتصاد 

دولتی و مفاسد اقتصادی وجود دارد؟ 
فرضیــه ای در چارچــوب مکتــب اقتصادی 
»انتخاب عمومی« مطرح می شود و باور دارد که 
دولتی بودن اقتصاد منجر به رانت جویی می شود. 
این مکتب معتقد است مقام های دولتی هم مانند 
بقیه مردم هســتند و همانطور که مردم به دنبال 
بیشترکردن منافع خود هستند آن ها نیز به دنبال 
حداکثر منافعشان هستند. وقتی تشکیالت دولت 
بیش از اندازه گسترش یابد، مقامات می توانند از 
امکانات خود در افزایش منافعشان استفاده کنند. 
بنابراین توصیه سیاستی این مکتب کوچک شدن و 
محدودشدن تشکیالت دولتی است. با محدودیت 
تشــکیالت، رانت جویی که   همان فساد است نیز 
کمتر خواهد شد. رانت یعنی استفاده از امکانات 
دولتی در جهت حداکثرســازی منافع شخصی. 
با این حال این دیدگاه واقع بینانه نیســت چون 
توجهی به سازمان درونی دولت ندارد. ما می توانیم 
دو اقتصاد مشابه از نظر بوروکراسی اما از نظر فساد 
متفاوت را در نظر بگیریم. کشورهای اسکاندیناوی 
و ژاپــن هر دو دولت های رفاهی و بزرگ دارند اما 
از نظر فســاد در رتبه بندی های جهانی سالم تر از 
دیگر کشور ها هســتند. دلیل آن است که نظام 
اداری این کشور ها از افرادی منتخب با معیارهای 
شایسته ســاالرانه تشکیل شده اســت. لذا هرم 
نیروی انسانی این کشور ها از افراد با قابلیت های 
فنی و تخصصی بســیار باال ساخته شده که خود 
را بــه راحتی درگیر فســاد نمی کنند. غیر از این 
حالت نمی توان توضیــح داد که چرا در ژاپن بعد 
از زلزله دانشمندان هسته ای جان خود را به خطر 

می اندازنــد و در نیروگاه ها می مانند. بنابراین این 
کشــور ها فرضیه حداکثرسازی منافع شخصی را 
که مکتب انتخاب عمومی می گوید رد می کنند. 
اگر این فرضیه را بپذیریم نمی توانیم توضیح دهیم 
که چرا بعد از چند ســال از زلزله هنوز هم مردم 
با یافتن چیــزی آن را به مقامات مربوط تحویل 
می دهند. سالمت اداری و اقتصادی به ویژگی های 
شــخصی افرادی برمی گردد که زمــام امور را در 
دست گرفته اند. اگر این افراد توانمند باشند معموال 
برای ارتقا تمایلی به فساد ندارند اما اگر هرم نیروی 
انسانی از افرادی با قابلیت های پایین تشکیل شده 
باشد طبعا نگاهی فرصت طلبانه بر سیستم غالب 
می شود. این تفاوت ها همگی به همان تودرتویی 
نهادی برمی گــردد. تعدد مراکز تصمیم گیر لزوما 
به معنای عملکرد خوب نیســت. تعدد دستگاه ها 
می تواند فضا را بســیار غیرشفاف کند. به عبارت 
دیگر در ایــن فضای گل آلــود، ماهی گیری کار 
راحتی است. در دیگر کشور ها تودرتویی دستگاه ها 
وجود ندارد و نهادهای نظارتی این قابلیت را دارند 
که مقامات را در هر ســطحی که باشــند تحت 
کنترل و بازرســی قرار دهنــد و در صورت لزوم 
به دادگاه بکشانند. بارها دیده ایم که نخست وزیر 
ایتالیا را به دادگاه کشــیده اند یا بیل کلینتون را 
در امریــکا دیده ایم که به دلیل رفتار خالف عرف 
جامعه امریکایی مجبور به عذرخواهی از آن شد. 
در ژاپن نیز بار ها دیده ایم مقامات ارشــد به دلیل 
رشوه خواری و فساد به دادگاه کشیده شده اند. اگر 
دستگاه ها قدرت الزم را داشته باشند و تودرتویی 
نهادی هم رفع شــود می توانیم وضعیتی مشابه 
دیگر کشــور ها را در ایران هم ببینیم. اگر با افراد 
در مقام های مختلف یکســان برخورد شود، تاثیر 
احکام قضایی هم بیشتر خواهد شد. اما تودرتویی 
نهادی یعنی مراکز قدرت و تصمیم گیری متعددی 
وجود دارد که اگر فردی افشــا شــود، می تواند با 
متوسل شدن به مرکز قدرت دیگری مشکل خود 
را حل کند. اما در آن کشور ها باندبازی کار سختی 
است چون مراکز تصمیم گیری و قدرت به صورت 
موازی و متعدد نیستند و عالوه بر آن نقش رسانه ها 
نیز بسیار پررنگ تر است و کار را برای باندبازی و 
دورزدن قوانین سخت می کند. اگر فسادی رخ داده 
باشد افشــا می شود و اگر دستگاه قضایی عادالنه 
حکم نکند رسانه ها می توانند شفاف سازی کنند. 
بنابراین سیستم نظارتی کار خود را به خوبی انجام 
می دهد و عدم وجــود تودرتویی نهادی هم این 
اجازه را به سیستم می دهد. اما در ساختار اقتصاد 
سیاسی ما تودرتویی نهادی به عالوه هرم نیروی 
انسانِی فارغ از قابلیت های فردی، خودفروشی افراد 

را گسترده تر کرده است. 
آیا نوع نظام بانکی و پیچیدگی های این 
نظام در وقوع مفاسد چندهزار میلیاردی موثر 

است؟ 
وقتی اقتصاد عملکــرد خوبی ندارد و نرخ های 

وقتیسالمت
نظاماداریو
بوروكراتیکكشور
ضعیفشود،ورود
بهسیستمفساد
كارسختینیست.
افرادیهمكه
راهوچاهرابهتر
بلدند،میتوانند
بهراحتیازفضا
استفادهكنندو
ازمحلهمین
زدوبندهابهثروت
قابلتوجهی
دستپیداكنند.
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دوگانه و سه گانه شکل می گیرد؛ زمانی که می توان 
با گرفتــن وام چهاردرصدی و ســرمایه گذاری و 
استفاده از آن در مستغالت به ثروت قابل توجهی 
دست پیدا کرد یا اگر به ارز دولتی دست پیدا کنید 
می توانید با فروش آن در بازار آزاد ثروتمند شوید. 
وجود چنین امکاناتی باعث می شــود شبکه هایی 
برای اســتفاده از ایــن امکانات و دســتیابی به 
ثــروت هنگفت و بدون زحمت شــکل بگیرد. اما 
شــکل گیری این نرخ های چندگانه نشانگر ضعف 
عملکرد اقتصادی اســت. اگــر عملکرد اقتصادی 
بهبود یابد و از محل تشــکیل سرمایه کل نرخ ها 
یگانه شود، بسیاری از اتفاقات در شبکه بانکی رخ 
نخواهــد داد. به عنوان مثال اگــر به میزان کافی 
ارز برای متقاضیان وجود داشــته باشد و یا حتی 
متقاضیان بتوانند از بــازار آزاد، ارز مورد نیاز خود 
را بخرند، آن وقت مفاسدی مانند اختالس ۳ هزار 
میلیاردی که بیشتر در ارتباط با گشایش های ارزی 

بود، پیش نمی آید.
برگزاری مناقصه و مزایده ها چه تاثیری 
بر نظام اداری و اقتصادی ما دارد؟ آیا برگزاری 
این نوع رقابت ها در گسترش فساد اداری و 

اقتصادی موثر است؟ 
مناقصه و مزایده ها اگر روند عادالنه و شــفافی 
طی نکند، می تواند منجر به فساد شود. یک مدیر 
می تواند فرآیند مناقصه را طوری شــکل دهد که 
به نفع برخی شرکت کننده ها تمام شود. به عنوان 
مثــال، مدیر می تواند اطالعــات را در اختیار یک 
مشــتری بگذارد و قیمت الزم برای بردن مناقصه 
را به او اعالم کند. این مســئله بستگی به فرآیند 
برگــزاری مناقصه هــا و مزایده هــا دارد. اگر این 
فرآیند عادالنه و رقابتــی و تحت نظارت صحیح 
باشــد، مشکلی به وجود نخواهد آورد. اما اگر مدیر 
اطالعات چندین شرکت کننده مناقصه را در اختیار 
یک شرکت کننده بگذارد و یا در مزایده ای مدیر به 
یک شرکت کننده سقف پیشنهادات مطرح شده 
را اعــالم کنــد و در ازای آن طبیعتا انتظاری نیز 
از طرف مقابل داشــته باشد فساد شکل می گیرد. 
واقعیت این اســت که در اقتصاد ایران در بسیاری 
از مواقع مناقصه ها و مزایده تشریفاتی و صرفا برای 
ظاهرسازی اســت. مدیران می توانند از پروژه های 
مطالعاتــی گرفته تا پروژه هــای فنی، اطالعات را 
در اختیار افراد مورد نظرشان بگذارند. فرآیندهای 
فروش در مزایده ها عادالنه طی نمی شوند و درگیر 

فساد هستند. 
بخش خصوصی در جلوگیری از مفاسد 
اقتصادی چــه ظرفیت هایی دارد؟ آیا بخش 
خصوصی می تواند به نحوی در گسترش فساد 

هم تاثیرگذار باشد؟ 
این مسئله با بحث دولت بزرگ و رانت جویی در 
مکتب انتخاب عمومی مرتبط است. آن روی سکه 
در این مکتب دولت محدود تر و رانت جویی کمتر 
اســت. چرا که بخش خصوصی از امکانات دولتی 

بهره مند نیســت و پدیده رانت جویی طبق فرض 
این مکتب در بخش خصوصی صورت نمی گیرد. 
اما واقعیت امر این است که در بخش خصوصی هم 
رانت جویی اتفاق می افتد. به هرحال همه اعضای 
یک بنگاه مالک نیستند و ممکن است سهامدار یا 
نیروی کار بنگاه باشد. بنابراین آن ها هم می توانند 
از موقیعت خود سوءاســتفاده کنند. کار پرداز یک 
شرکت می تواند با فروشنده توافق کند و تخفیف 
بگیرد اما فاکتور را بــدون تخفیف صادر کند. در 
هر خریدی این فساد می تواند اتفاق بیافتد. مسئله 
مخاطــرات اخالقی پس از بحران اقتصادی امریکا 
در ســال ۲۰۰۸ بســیار مورد توجه قرار گرفت. 
مخاطــرات اخالقی یعنی وقتــی اطالعات میان 
مدیران و سهامداران شــرکت ها به طور یکسان و 
متقارن توزیع نشده مدیران می توانند حساب سازی 
کنند، بیالن و تراز خوبی نشــان دهند و از پاداش 
خوبی بهره مند شــوند. در حالی که اوضاع داخلی 
شــرکت آن طور که بیالن ها نشان می دهد نیست 
و هزینه اش بر سهامدار ها تحمیل می شود. بخش 
خصوصــی به هرحال جزئی از نظــام اقتصادی و 
اجتماعی است. وقتی نظام اجتماعی درگیر فساد 
شــود بخش خصوصی هم به عنوان جزئی از آن 
فســاد زاده می شود. مســئله این است که فساد 
وقتی گسترش یابد بخش های خصوصی و دولتی 
را دربرمی گیرد و دســت هــر فرد در هر موقعیت 
را برای سوءاســتفاده در جهت منافع شخصی اش 
باز می گذارد. بنابراین در بحث خصوصی ســازی 
مسئله شفاف سازی بسیار مهم است. اگر مدیر یک 
دستگاه بنگاهی را به قیمتی پایین در اختیار فردی 
خاص قرار دهد و به امکاناتی برسد، فساد صورت 
گرفته است. خصوصی سازی نیز باید بسیار شفاف 
و مشــخص و زیر ذره بین رسانه ها و دستگاه های 
نظارتی صورت بگیرد. اگر خصوصی سازی صورت 
بگیرد فرض بر این اســت که کمتر درگیر فساد 
می شود اما این فرض چندان معتبر نیست. چرا که 
در بخش خصوصی هم افراد می توانند از امکانات 
بخش خصوصی سوءاستفاده کنند. پس اساس کار 
سالمت افراد اســت. در درجه بعد مسئله نظارت 
و برخورد عادالنه است که هرچقدر قوی تر باشد، 

ریسک درگیرشدن در فساد بیشتر می شود.
قوه مجریه در وضعیت فعلی و با همین 

وسعت دولت چه اقدامی می تواند و باید برای 
جلوگیری از فساد انجام دهد؟ 

واقعیت این است که وضعیت کشور از نظر فساد 
بسیار بد اســت و در رتبه بندی های جهانی بانک 
جهانی یا سازمان بین المللی شفافیت، اگر کشور ها 
به پنج گروه چهل تایی تقسیم شوند ایران در گروه 
چهارم قرار می گیرد. ما از نظر رتبه جهانی در کنار 
روسیه فســادزده قرار می گیریم و مقام های ارشد 
نظام هم بر این مسئله صحه می گذارند. مورد های 
افشاشده از مفاسد اقتصادی تنها بخشی از مفاسد 
موجود هســتند و بخش اعظم این فســاد هنوز 
اعالم نشده است. مشــکل قوه قضاییه این است 
که تعــداد پرونده های مفاســد اداری و اقتصادی 
بسیار زیاد است و رســیدگی به این پرونده زمان 
زیــادی الزم دارد. همین حجم زیاد پرونده و روند 
طوالنی رســیدگی باعث شــده درگیری در فساد 
هزینه چندانی نداشته باشد. اگر فردی درگیر فساد 
و سپس افشا شود، رســیدگی به پرونده او آنقدر 
طول می کشد که عمال در طول زمان از موضوعیت 
می افتد. علت اصلی فســاد وسعت دولت نیست. 
بدون چشم پوشی از اهمیت گستردگی دولت در 
فساد، می توان گفت این عامل وزن غالب را ندارد. 
تودرتویی نهادی عامل مهم تری اســت. برای رفع 
این مشــکل الزم نیست قوه مجریه کوچک شود 
بلکه مراکز قدرت و تصمیم گیری حتی در سیستم 
نظارتی باید کمتر شوند. وقتی تعداد این مراکز زیاد 
است، امکان باندبازی و دورزدن هم بیشتر می شود. 
نظام اجرایی و بوروکراتیک ما باید تحولی اساسی 
پیدا کند و مراکز تصمیم گیری متعدد کاهش یابند. 
با وضع قوانین جزئی و متعدد نمی توان برای این 
مسئله کاری کرد. کلیت سیستم را باید به نحوی 
اصالح کرد تا تودرتویی نهادی رفع شــود. عرصه 
اقتصاد محل فعالیت بسیاری از نهادهای غیرمرتبط 
شــده و بخش خصوصی و دولت اجازه فعالیت در 
این زمینه را دارد. بنابراین در این فضا هرکس که 
متمایل به فساد باشد می تواند این کار را انجام دهد 
چرا که او پوششی برای این کار در اختیار دارد که 
دیگران ندارند. مسائل زیرساختی و نهادی جامعه 
باید رفع شود و رسیدگی به مفاسد شفاف و راحت 
انجام شــود و در برابر افراد با هر مقام و مرتبه ای 

یکسان برخورد شود. 
اقتصاد انحصاری چه نقشی در گسترش 
فساد دارد؟ آیا این نوع اقتصاد تشدیدکنند 

فساد اقتصادی است؟ 
اقتصاد انحصاری از ایــن زاویه در علم اقتصاد 
نقد می شود که یک انحصارگر در سطح یک بنگاه 
می توانــد با تولید کاالی کمتــر و افزایش قیمت 
آن کاال، به حداکثر ســود دست پیدا کند. اما این 
مسئله مبتنی بر فرض غلطی است که کمتر مورد 
توجه قرار گرفته است. صرفه های نسبت به مقیاس 
فزاینده، مسئله ای است که کمتر مورد توجه قرار 
گرفته اســت. اگر در تولیــد محصولی صرفه های 

علتاصلی
فسادوسعت
دولتنیست.

تودرتویینهادی
عاملمهمتری
است.برایرفع
اینمشکلالزم

نیستقوهمجریه
كوچکشودبلکه
مراكزقدرتو

تصمیمگیریحتی
درسیستمنظارتی

بایدكمترشوند.
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1
نگاهی گذرا به تجربه ۳۵ 
سال گذشته نشان می دهد 
که کشــور مــا در مقاطع 
مختلــف، همــواره درگیر 
انــواع جنگ و تحریم هایی 
بــوده که نخســتین تاثیر 
منفی خود را بر اقتصاد ایران گذاشته اند. بنابراین، 
ابالغیه اقتصاد مقاومتی که سال گذشته از سوی 
رهبر معظم انقالب به مســئوالن امر تفویض شد، 
در حقیقت راهکاری قاعده مند و استراتژیک است 
تا با اجرای آن بخشــی از این مشکالت اقتصادی 
را که غالبا تحت تاثیر تحریم ها و محدودیت های 
خارجی شــکل گرفته اند، مرتفع ســازد. فرمان 
رهبری در عین صراحت و روانی دستورات، دارای 
حیطه های مختلفی است که هریک می توانند برای 
کشور آینده  ای روشن را ترسیم کنند. جامعیت این 
فرمان را از آنجا می تــوان دریافت که کلیه قوای 
کشــور را به طور موثر، در ترکیب مجریان ابالغیه 
اقتصاد مقاومتی قرار داده اســت. ایشان در متن 
ابالغیه می گویند »الزم است قوای کشور بی درنگ 
و با زمان بندی مشخص، اقدام به اجرای آن کنند 
و با تهیه قوانین و مقررات الزم و تدوین نقشه راه 
برای عرصه های مختلف، زمینه و فرصت مناسب 
برای نقش آفرینی مردم و همه فعاالن اقتصادی را 
در این جهاد مقدس فراهم آورند تا به فضل الهی 
حماســه اقتصادی ملت بزرگ ایران نیز همچون 
حماسه سیاسی در برابر جشم جهانیان رخ نماید.« 
مقام معظم رهبــری از واژه هایی چون »محکم«، 
»بی درنــگ« و »بــا زمان بندی مشــخص« بهره 
برده اند که این خود نشان از اهمیت ابالغیه ای دارد 
که همه قوا را در هر چه سریع تر به انجام رساندن 

آن، فرامی خوانند. 

2
امــا به راســتی در عرصه واقعی کشــور چه 
می گذرد؟ حدود یازده ماه از ابالغ این متن گذشته 
اما چه اثرات قابل لمسی از زاویه اجرایی شدن این 
مهم به وجود آمده اســت؟ متاســفانه در همین 
مدت، حجم زیادی از اتفاق های مهم در ســطح 
ملی حادث شــده که از قضا در جهت عکس این 
ابالغیه بوده و آنقدر تاثیر منفی گذاشته است که 
اگر هیجانــی ملی برای امر مهم اقتصاد مقاومتی 
می توانست فراهم شــود، پیشاپیش تاثیر منفی 
فراوانی بر آن گذاشــت. بحث فســاد بزرگ مالی 

ضرورت خلق »حماسه قضایی«
مردمبایدبهاجرایعدالتومقابلهبافساداعتقادقلبیپیداكنند

۳۰۰۰ میلیارد تومانی که افکار عمومی در انتظار 
تصمیم روشنی در رابطه با آن بودند، بدون نتیجه 
مشخص، خاموش شد. مدتی نگذشت که مسئله 
اختالس به مراتب بزرگ تــر بابک زنجانی مطرح 
شــد و این بار ضربه بیشــتری به فضای عمومی 
زد، چراکه جو عمومی همچون گذشــته واکنش 
نشان نداد و این نوع فساد ها را امری رایج دانست 
که در جمهوری اســالمی رخ می دهد. اثرات این 
را می شــود در بین اکثر مردم کوچه و بازار و در 
همه مقاطع مشاهده کرد. اما این شرایط اسف بار، 
به همین جا نیــز متوقف نماند، چراکه مدتی بعد 
مسئله فســاد ۱۲۰۰۰ میلیارد تومانی مطرح شد 
و باز شــاهد بودیم که افکار عمومی بی تفاوت از 
کنار آن گذشت. تبعات این گونه مسائل در کشور 
به شــدت نگران کننده است و دلسوزان انقالب را 

آزرده خاطر کرده است. 
حال قضاوت کنیم که در چنین فضای مسمومی 
آیا می شود از اقتصاد مقاومتی انتظار معجره داشت؟ 
مردم ما از فقر آنقدر نمی ترسند که از ظلم و فسادی 
که در چنین سطحی به وجود آمده، در هول و هراس 
افتاده انــد. به یاد آوریم دوران جنگ تحمیلی را که 
همه آحاد ملت با جان و دل در جنگ مشــارکت 
داشــتند و فضایی سرشــار از معنویت کل جامعه 
را فراگرفته بــود. این گونه بود که ملت ما علی رغم 
تحریم ها و تهدید های جهانی به خوبی مقاومت کرد. 
حال در مقایسه با آن زمان چه نسبتی از آن روحیه 

ایثار و فداکاری را شاهد هستیم؟

3
وقتی رهبری از »اقتصــاد مقاومتی« صحبت 
می کنند، اجــرای این کار را »جهــاد اقتصادی« 
می نامند و آن را با حماســه سیاســی مقایســه 
می کنند، چه معنایی جز اهمیت باالی این ابالغیه 
دارد؟ پس باید پذیرفت که اگر قوای سه گانه کشور 
بخواهند مسئله اقتصاد مقاومتی را در عرصه ملی 
محقق کنند، بایســتی اقتصاد مقاومتی را اولویت 
اول خود قــرار دهند. تحقق این امر، کار فرهنگی 
بسیار بزرگی را در سطح ملی می طلبد، مسئله ای 
که در حــال حاضر به دلیل فضــای منفی ای که 
نســبت به تمامی کارهای کالن در جامعه وجود 
دارد، مطلوبیت اجرا نخواهد داشت. امر جهادی که 
مقام معظم رهبری در مقوله اقتصاد مقاومتی به آن 
اهمیت داده اند، نیاز به فضایی همچون دوران جنگ 
تحمیلی دارد. زمانی که یک پیرزن روستایی بسیار 
فقیر، تخم مرغ هایی که تمامی مواد غذایی اش بود و 

نســبت به مقیاس فزاینده وجود داشــته باشد،   
همان انحصارگر زمانی به حداکثر ســود می رسد 
که با تولید بیشــتر قیمت را کاهش دهد. معموال 
در بسیاری از رشــته فعالیت ها وضعیت اینگونه 
است. مثال ایران خودرو برای رسیدن به سود بیشتر 
تولید را کاهش و قیمت را افزایش نمی دهد. بلکه 
با تولید بیشــتر و کاهش متوســط هزینه تولید 
قیمــت را کاهش می دهد. اما اگر این اتفاق نیفتد 
به دلیل عدم تمایل بنگاه و مدیرانش نیست بلکه 
به این خاطر اســت که در وضعیت فعلی اقتصاد 
نمی تواند این کار را انجام دهد. در دنیا ســاختار 
بازار ها در یک رشــته فعالیت های صنعتی از نوع 
انحصار چندجانبه اســت. در صنعــت نرم افزار و 
کامپیو تر، در هواپیماسازی، هتل داری، داروسازی 
و اتومبیل ســازی نیز به این صورت است. انحصار 
چندجانبه در دنیا موفق بوده اما در کشــور ما به 
خاطر مدیریت غلط شکست خورده است. انحصار 
در بنگاه هــای اقتصــادی لزوما منجر به فســاد 
نمی شود اما از منظر دیگر وقتی قدرت اقتصادی در 
دست اقلیتی خاص متمرکز شود این افراد ثروتمند 
دارای چنان قدرت اقتصادی می شوند که می توانند 
دیگر افراد را بخرند. در این حالت اقتصاد انحصاری 
به معنای توزیع نابرابر ثروت و درآمد خود منشــأ 
و تشــدید کننده فساد است. تشدید فساد در این 
حالت به دو صورت اتفاق می افتد، از طرفی افرادی 
این ثروتمندان را می بیننــد و تمایل به درگیری 
در فساد پیدا می کنند. از سوی دیگر انحصارگران 
اقتصادی می توانند مقامات سیاســی و قضایی را 
تطمیع کنند و برنامه های خود را پیش ببرند. در 
دهه اول بعد از انقالب سالمت اجتماعی در سطح 

باالیی بود و فساد بسیار کمتر صورت می گرفت.
 اما هرچه جلو تر آمده ایم فساد بیشتر شده است. 
به این خاطر که فســاد مثل غده سرطانی توانایی 
تکثیر خود را دارد و وقتی از جایی شروع به رشد 
کرد، هر روز عده بیشتری را درگیر خود می کند. 
در چند ســال گذشته فساد ســه هزار میلیاردی 
مطرح بود و حاال فســاد ۱۲ هزار میلیاردی افشا 
شــده است. نرخ رشد فســاد اقتصادی و مقیاس 
آن در حال بیشترشدن است. وقتی سیاست های 
تعدیل ساختاری با هدف کوچک شدن دولت اجرا 
می شــود، انتظار می رود که فساد کمتر شود. اما 
می بینیم که بعد از جنگ و سازندگی درگیری در 
فساد آغاز می شــود. چرا که زمینه ورود نیروهای 
غیرمرتبط به عرصه اقتصاد از همانجا آغاز می شود. 
وقتی توزیع ثروت و درآمد ناعادالنه تر می شود، نرخ 
فساد نیز افزایش می یابد درحالی که در دهه اول 
بعد از انقالب توزیع ثروت و درآمد عادالنه تر بود و 
فساد کمتری را نیز در آن دوران شاهد بودیم. در 
حقیقت هرچه جلوتر آمدیم، توزیع امکانات و ثروت 
در کشور رفته رفته جنبه نابرابرتری پیدا کرد، ظهور 
افراد نوکیسه نظم اجتماعی را به خطر انداخت و 

فساد را افزایش داد.
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 مهدی جاریانی
فعال اقتصادی

بعدازجنگ
وسازندگی
درگیریدرفساد
آغازمیشود.
چراكهزمینه
ورودنیروهای
غیرمرتبطبه
عرصهاقتصاد
ازهمانجاآغاز
میشود.وقتی
توزیعثروتو
درآمدناعادالنهتر
میشود،نرخ
فسادنیزافزایش
مییابد.
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برای زنده ماندنش ضرورت داشت را برای رزمنده ها 
به جبهه می فرستاد. اگر ما بخواهیم در تحریم های 
بزرگ علیه انقالب اسالمی مقاوم شویم، بایستی با 
روحیه ای جهادی همانند آن دوران، در این جهاد 

شرکت کنیم.

4
بیاییم بی طرفانه قضــاوت کنیم. ظاهراً اقتصاد 
مقاومتی هم به بیماری شــعارزدگی دچار شــده 
است. باید پذیرفت که عالوه بر مسئولیت ذاتی سه 
قوه، الزم اســت که برای فراگیر شدن این ابالغیه، 
کار فرهنگی سنگین را ســامان داد. مردم باید به 
سطحی از اعتقاد برسند که مجدداً خود را در این 
امر ملی شــریک بدانند. اگر چنین شــود اقتصاد 
مقاومتی به شرط برگشت اعتماد ملی به مجریان، 
می تواند به تدریج به روندی مثبت روی آورد. در این 
میان، نقش قوه قضاییه بسیار پُراهمیت است. نشان 
دادن اقتدار قضایی و یک حماسه قضایی می تواند 
مجدداً اعتماد ملی را بازگرداند. ما بایســتی شاهد 
حرکتی باشیم که مردم به اجرای عدالت و مقابله 
با فساد اعتقاد قلبی پیدا کنند چراکه وقتی یقین 
پیدا کنند و آن را با تمام وجود لمس کنند آن وقت 
آماده ایثار مجددی همچون دوران جنگ تحمیلی 

خواهند بود. 

5
قوه مجریه بایســتی راهکار های مقابله با فساد 
را به ســرعت تدوین کند، مجلــس قوانین الزم را 
تصویب کنــد و قوه قضاییه عدالــت را در جامعه 
عملی ســازد. بعد از این مطمئنا مــردم در کنار 
قوای ســه گانه خواهند بــود. در بُعد اقتصادی نیز 
کار زیادی باید انجام شود؛ شفاف سازی اقتصادی، 
سالم سازی فضای کسب وکار، هدایت گرایش ها به 
سمت سرمایه گذاری های ملی، تقویت امر صادرات 
و نظرداشــِت کاال ها و خدماتی که مزیت نســبی 
در کشــورمان دارند، همه و همه به بهبود فضای 
بین المللی و تقویت جبهــه حمایت از جمهوری 

اسالمی کمکی بسیار مثبت خواهد کرد.

6
علی رغــم اینکه رســیدن به اهــداف اقتصاد 
مقاومتی، کاری بسیار مشــکل و طاقت فرساست 
ولیکن ملت ما همواره نشــان داده که در شرایط 
حساس به صورت خودجوش حماسه ملی می سازد 
و از کیان نظام اســالمی دفاع می کنــد. بنابراین 
چنانچه مردم تغییری ملموس در مدیران سطوح 
باال تا پایین ترین ســطح اجرایی در ادارات ببینند 
و به باور برســند که مجددا جامعه روبه ســالمت 
حرکت می کند باز هم حماســه ای می آفریند که 
قابل مقایسه با حماسه های سیاسی خواهد بود که 
طی این ۳۵ سال به کرات اتفاق افتاده و دنیا را به 

تعجب واداشته است.

هرچقدررقابت
جدیتروواقعیتر
باشدوگروههای

بیشتریدر
جامعهبتواننددر
معامالتدولتی
وفعالیتهای

اقتصادیمشاركت
كنند،زمینههای

فسادكمتر
میشود.

مردم و نهضت ضد فساد

و دالیل فســاد را به صورت روشــن و آشکار در 
جامعه اعــالم و بازگو کنند. دیگری وجود جامعه 
مدنــی قدرتمند برای نظارت بــر گروه ها و افراد، 
مثل احزاب، سندیکا ها، اِن جی او ها و اتحادیه هایی 
اســت که در اقتصاد یک جامعه فعالیت می کنند. 
این نهاد ها باید بتوانند بــه طور قدرتمند وظیفه 
نظارتــی خود را اعمال کنند. پیش شــرط بعدی 
وجود سازوکارهای مناسب برای شناسایی و اعالم 
فساد است. مثل سامانه ها، شبکه ها، سایت ها و یا 
ابزارهای رسانه ای ویژه که مردم بتوانند به واسطه 
آن ها موارد فساد را به صورت خیلی سریع، توسط 
تلفن یا پیامک و از طریق شماره تلفن های کوتاه و 
شناخته شده و یا صندوق های پستی، بدون اینکه 
مورد شناسایی قرار بگیرند و یا برایشان هزینه ای 
دربر داشــته باشــد، منعکس کنند. و در   نهایت 
لزوم وجود یک دســتگاه قضایــی قاطع، کارآمد 
و با قدرت که بتوانــد در کوتاه ترین زمان ممکن 
با فســاد مقابله کند. در واقع شــرط جدی برای 
مبارزه با فساد این است که موارد فساد پرهزینه و 
کم درآمد باشند. یعنی انگیزه های فساد، با افزایش 
جدی هزینه های فساد از بین برود. مورد دیگر این 
است که زمینه های پدیدآورنده فساد از بین بروند. 
یکی از مهم ترین زمینه ها، فقــدان رقابت و عدم 
شفافیت است. هرچقدر قوانین و مقررات دولتی، 
توزیع منابع و اعتبارات، تسهیالت و تصمیماتی که 
دولت در صدور مجوز ها یا امتیازات خاص به افراد 
اتخاذ می کند، غیرشــفاف و با پنهان کاری همراه 
باشند و امکان نظارت بر آن ها وجود نداشته باشد 
زمینه های فســاد بزرگ و بزرگ تر می شود. مورد 
دیگر دایره رقابت است، هر چقدر رقابت  جدی تر 
و واقعی تر باشــد و گروه های بیشتری در جامعه 
بتوانند در معامالت دولتی و فعالیت های اقتصادی 
مشارکت کنند، زمینه های فساد کمتر می شود. به 
نظر می رســد طی دوران گذشته در جامعه ما به 
تدریج میزان رقابت، شفافیت، دانش و فعالیت های 

مفهوم فســاد را به طور کلی سوءاســتفاده از 
قدرت، موقعیت اداری و یا سیاســی برای کسب 
ثروت تعریف می کنند. فساد موارد زیادی را شامل 
می شــود که دریافت و پرداخت رشوه، معامالت 
فســادآلود مبتنی بر تبانی، ارائــه اطالعات دروغ 
یا نادرســتی که منجر به زیان یا اغواگری شــود، 
پنهان کاری و عدم افشای اطالعاتی که ممکن است 
در تصمیم گیری کارگزاران اقتصادی مؤثر باشد و یا 

تغییر در اطالعات، از اشکال ساده آن است. 
بخش مهمی از مناقصه ها، مزایده ها و معامالتی 
که با موضوعات مختلف در کشور برگزار می شوند، 
معموال از بسترهای گسترش زمینه های فساد مالی 
و اداری محســوب می شــوند. این معامالت، چه 
مزایــده و مناقصه، و چه قراردادهای پیمانکاری یا 
کارسپاری و مشــارکت ها، ممکن است به اشکال 
مختلف به فســاد آلوده شــوند. مثل تبانی برای 
عقــد قــرارداد، معامله با گروهــی خاص، حذف 
افرادی خــاص از معامله، تغییر در قیمت ها، ارائه 
اطالعات نادرستی که منجر به واردآمدن خسارت 
به برخی یا کســب منافع ویژه بــرای گروهی از 
اقتصادی مبتنی  فعالیت های  کارگزاران می شود. 
بر قدرت سیاســی یا قدرت ویژه نهاد ها که منجر 
به درآمدهایی غیررقابتی برای گروه ها می شــود و 
حق ویژه ای را برای آن ها ایجاد می کند نیز شکلی 
از فساد محسوب می شوند. این گروه ها از موقعیت، 
شانس خاص و رانت های ویژه اطالعاتی برخوردار 
هستند که رقبا آن ها را در اختیار ندارند. در واقع 
فراهم شــدن این شرایط، نتیجه موقعیت سیاسی 
خاص، بدون اتکا به صالحیت ها و شایستگی های 
رقابتی آن ها اســت که عامل مهمی در گسترش 

فساد به حساب می آید. 
برای مبارزه جدی با فساد اداری و اقتصادی چند 
پیش شرط الزم اســت؛ یکی از این پیش شرط ها 
وجود فضای باز رســانه ای و یا آزادی بیان جدی 
برای رسانه ها اســت تا بتوانند بدون واهمه منابع 

جامعهمدنیتوانمند،ازپیششرطهایمبارزهبامفاسداقتصادیاست

 حجت اهلل 
میرزایی  

استاد اقتصاد 
دانشگاه عالمه 

طباطبایی
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 شرق آسیا
به مثابه الگو

شیوهبرگزاریمناقصههایکیاز
گلوگاههایفساددرایراناست

یکی از مشــکالتی که اکثر کشورهای در حال 
توسعه با آن مواجه هستند فساد گسترده در بخش 
اداری و اقتصادی است که برای حل آن راه حل های 
گوناگونی در ســطح جوامع مطرح می شود. درواقع 
مبارزه با مفاسد اداری و اقتصادی، بحثی جدی در 
مقابل اقتصادهای روبه رشد است. برای این مفاسد 
تعاریف گســترده ای ارائه می شود که در این سطور 
مجال طرح همه آن ها نیســت. اما در تعریف کلی 
مفاسد اداری و اقتصادی می توان گفت؛ هر کاری که 
از مجاری غیرقانونی در جهت کسب سود انجام گیرد 
یک کار فسادآلود است. در واقع هر اقدامی که خارج 
از ضوابط و مقررات قانونی یک کشور صورت بگیرد، 
اگر در حوزه اداری باشد فساد اداری و اگر در حوزه 
اقتصادی باشد فساد اقتصادی گفته می شود. مفاسد 
اداری و اقتصادی از موانع تحقق اهداف توسعه ای به 
حساب می آیند که می توانند فعالیت های اقتصادی 
را از شــکل مولد آن به سوی رانت ها و فعالیت های 

زیرزمینی سوق دهد. 
در منطقه شرق آســیا دولت های توسعه گرایی 
مثل کره جنوبی، سنگاپور و تایوان، در حوزه مبارزه 
با مفاسد اقتصادی بســیار محکم برخورد کرده اند. 
این کشور ها تنها کشــورهایی بودند که توانستند 
خود را از منظر مقابله با فســاد، از رده جهان سومی 
تا سطح جهان اولی بودن باال بکشند. ویژگی اساسی 
این کشور ها این اســت که دولت های مقتدری بر 
آن ها حکومت می کنند که قادر به عملی ســاختن 
سیاســت های خود هستند. این کشــور ها در بین 
کشورهای جهان سوم –که البته این کشور ها اکنون 
از این ســطح گذشته اند و توســعه یافته محسوب 

می شوند- جزء کم فساد ترین کشور ها هستند. 
در کشــور ما عوامل و زمینه های گوناگونی برای 
ایجاد و گســترش فساد در بخش اداری و اقتصادی 

 محمد دلفروز
نویسنده و 

پژوهشگر اقتصادی

اقتصادی کمتر شده و در مقابل، ابهام، پیچیدگی و 
پنهان کاری افزایش پیدا کرده و نشانه ای از عزمی 
جدی و همچنین ســازوکاری مؤثر برای مقابله با 
فساد وجود نداشته اســت. برخوردهای رسانه ای 
برای مبارزه با فســاد اقتصادی نیز مورد استقبال 
قرار نگرفته و در بسیاری از موارد دست مطبوعات 
برای اعالم مفاسد اقتصادی بسته بوده، به خصوص 
وقتی پای دســتگاه های خاصی به میان آمده، این 
محدودیت ها باعث شده است هزینه های فساد به 
طور دائم کاهش و ضریب هــای آن افزایش پیدا 
کند، به خصوص که در یک اقتصاد به شدت دولتی 
یعنی اقتصادی کامال مبتنی بر یک نظام تحصیل و 
بازتولید رانت نفتی، اتفاق افتاده است. در نظام های 
اقتصادی ایــن چنینی، دولت عالوه بر داشــتن 
منابع بســیار بزرگ، متولی و سرچشمه بسیاری 
از معامالت، واگــذاری امتیازات، فعالیت ها، اموال 
و شــرکت ها بوده اســت. از آنجا که سازوکارهای 
شفاف ســازی هم وجود نداشته، زمینه های بسیار 
بزرگی برای توزیع فســاد در کشور به وجود آمده 
اســت. در نتیجه هر چقدر کــه درآمدهای نفتی 
دولت افزایــش پیدا کرده و فضای باز رســانه ای 
مهجور ترشده این زمینه ها نیز گسترش یافته است. 
گرچه در کشور ما برای مجرمان مفاسد اداری 
و اقتصادی گاهی احکام سنگینی اجرا می شود اما 
ظاهرا در براندازی مفاسدی از این قبیل کارآمدی 
الزم را نداشته است. به نظر می رسد برخوردهای 
موردی کفایت نمی کند بلکه مبارزه با فســاد باید 
به یک رویه علمی، گسترده و فراگیر تبدیل شود. 
نکته دیگر این اســت که در برخوردهای قضایی 
با فســاد، کســانی از مقام های دولتی که درگیر 
فعالیت های اقتصادی فســادآلود هستند نیز باید 
شناســایی، معرفی و مجازات شــوند. در گذشته 
عمدتا کســانی مجازات می شــدند و یا شدند که 
طرف هــای معامالتــی بودند کــه از رانت بخش 
دولتی استفاده می کردند، اما در بسیاری از موارد 
از مقام های دولتی درگیر این معامالت حتی نامی 
هم برده نشده و امکان مقامات قضایی برای اعالم 
نام و مشــخصات آن ها یا ابعاد فسادشان محدود 

بوده است. 
همانگونه که پیش تر گفته شــد جامعه مدنی 
فراگیــر نیز یکی از ارکان اصلی در پیشــگیری از 
وقوع فســاد و مقابله با آن اســت. ظرفیت اصلی 
برای مبارزه با فســاد در جامعه مدنی و در قدرت 
نظارتی آن نهفته است به شرط اینکه سازوکار ها، 
سیاست ها و برنامه های مبارزه با فساد به طور جدی 
در جامعه وجود داشته باشد و مردم احساس کنند 
این مقابله با فساد تنها یک شعار و برنامه تبلیغاتی 
نیست بلکه یک واقعیت جدی برای اصالح نهادی 
در اقتصاد اســت. اگــر این اتفــاق بیفتد جامعه 
مدنی کار بســیار بزرگی انجام داده است، در غیر 
این صورت اگر فســاد در سطح باال، در معامالت 
پشت پرده و به شــکل تصمیم گیری های دولتی 

صورت بگیرد و جامعه مدنی امکان و توانایی مقابله 
با آن را نیابد، در سطوح پایین نیز فساد، گرچه با 
ارقام کم اما با گستردگی بسیار زیاد و فراگیر شکل 
می گیرد. یعنی جامعه مدنی نیز به یک همبستگی 
بزرگ برای کسب منافع کوچک و کاهش آسیب ها 
یا افزایش منافع و عواید خود دست پیدا می کند. 
همبستگی هایی در سطوح پایین به وجود می آید 
که از یکدیگر حمایت می کنند و در واقع یک شبکه 
گسترده فساد ملی یا مدنی در جامعه پدید می آید. 
به طور مثال اگر مردم نسبت به سیاست های فساد 
بدبین باشــند و آن را یک فرایند ماندگار و دائمی 
تلقی کنند و سیاست های مقابله با فساد را شوخی 
و غیرواقعی بدانند، در آن زنجیره ها و شــبکه های 
ارتباطــی که با یکدیگر پیــدا می کنند خطاهای 
یکدیگر را پوشــش می دهند و روابطشــان شکل 
دیگری می یابد. به عنوان مثال تخلفات رانندگی 
در زنجیــره ای از افراد بخشــیده می شــود، افراد 
معافیت هایی را برای هم اعمال می کنند و در واقع 
یک شبکه فسادآلود بین کارکنان در سطح پایین، 

مردم عادی و کارگزاران عام اتفاق می افتد. 
به طور تاریخی می توان گفــت در دوره جنگ 
کمترین فســاد اقتصادی در کشــور انجام گرفته 
اســت. علت آن نیز سطح باالی سرمایه اجتماعی 
یا به عبارتی اعتماد یا سالمت اجتماعی بوده است. 
اما امروز این کفایت نمی کند و در کنار ســالمت 
اجتماعی و اخالقی، حتما وجود نهادهای نظارتی 
و عمومــی و به خصوص رســانه های همگانی در 
جهت پیشــگیری و مقابله با فساد الزم است. به 
نظر می رســد در دوره اصالحات که آزادی نسبی 
رسانه ای وجود داشــت ما جلوه بارزی از فساد را 
نداشتیم. همان گونه که بســیاری از شاخص ها و 
سنجش های صورت گرفته نشــان می دهد که تا 
سال ۱۳۸۴ ایران یکی از اقتصادهای نسبتا سالم  
منطقه را داشته است و پس از آن با پنهان کاری ها، 
کاهش دائم شــفافیت، محدودیت هــای فزاینده 
جامعه مدنی و رسانه های آزاد و مستقل و همچنین 
افزایش ناگهانی قیمت های دولتی، متأسفانه روند 

فساد به شدت در جامعه افزایش پیدا کرد. 
در هر جامعه الزم اســت متناســب با ساختار 
اقتصادی و همچنین نظام حقوقی و اجتماعی آن 
تدابیر ویژه ای برای مبارزه با فساد اقتصادی اتخاذ 
شــود. اما به طور کلی تجربیات کشورهایی که در 
این زمینه موفق بوده اند برای سایرین قابل استفاده 
است. در بعضی از کشورهای اروپای شرقی تا قبل 
از فروپاشی نظام کمونیستی سازوکارهای مناسبی 
اتخاذ شــد. در چین نیز در همین سال های اخیر 
مجموعه ای از سیاســت های بسیار خوب، هم در 
برخوردهای قضایی گسترده و هم در به کارگیری 
جامعه مدنی برای مقابله با فساد اتخاذ شده است. 
به نظر می رسد کشورهایی که شاخص فساد پایینی 
دارند می توانند انعکاسی از مجموعه  تدابیری باشند 

که برای مقابله با فساد به کار گرفته شده است.
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وجود دارد که ریشــه یابی آن هــا می تواند در حل 
معضالت اقتصادی تأثیرگذار باشــد. به طور مثال، 
مناقصه ها و مزایده هایی که در کشور برگزار می شود 
اگر شفاف نباشند می توانند زمینه ساز گسترش فساد 
اقتصادی و اداری باشند، چنانکه نمونه های زیادی از 
این مناقصات و مزایده ها که مسبب فساد شده اند را 
در کشور داشته ایم. مناقصات و مزایده ها باید شفاف 
باشــند به این معنا که امکان حضور برابر در آن ها 
برای همه افراد جامعه فراهم باشد. درواقع برگزاری 
صحیح مناقصه و مزایده یکی از گلوگاه هایی اســت 
کــه در آن می توان از بروز فســاد در نظام اداری و 

اقتصادی جلوگیری کرد.
 برای مقابله با فسادهای اداری و اقتصادی در هر 
کشور نخست باید تعریف دقیقی از فساد در قوانین 
ارائه کرد و سپس برای از بین بردن آن تدابیر عملی 
اندیشــید. به عبارتی صرف وجود نهادهای نظارتی 
کافی نیســت، نهاد باید دارای ابزار برخورد باشــد، 
نیروهای آن متخصص باشند و خود آن نیرو ها نیز 
باید پاکدســت و مهم تر از همه کارآمد باشند. اگر 
برای انجام کاری ده ها نهاد هم وجود داشــته باشد 
اما آن نهاد ها کارآمدی الزم را نداشته باشند صرف 
وجود آن ها، کاری پیش نخواهد رفت. نهاد باید دارای 
نیروهای متخصص، کارآمد، حرفه ای در حوزه مبارزه 
با مفاسد، دارای بودجه کافی، عزم و اراده جدی در 
مبارزه با فســاد بوده و همچنین با بخش هایی که 
بیشترین فساد ها در آن ها شکل می گیرد آشنا باشد. 
بنابراین نهاد به خودی خود کارآیی الزم را نخواهد 
داشت، بلکه گاهی حتی خود می تواند بستری برای 

فساد تازه باشد.
اصوال وقتی نهادهای قدرت به مباحث اقتصادی 
وارد می شــوند، از آنجا که از رانت های اطالعاتی و 
رانت های سیاسی برخوردار هستند می توانند بسیار 
خطرآفرین باشــند. تفاوتی هم ندارد که این نهاد ها 
کدام ها باشند. آن ها می  توانند از این موقعیت خاص 
برای انجام فعالیت های اقتصادی اســتفاده کنند و 
این امکان سود سرشاری را نصیب شان می کند. به 
همین دلیل اســت که اقتصاد دولتی در بسیاری از 
حوزه ها کارایی الزم را ندارد، چراکه هرجا نهادهای 
وابســته به قدرت که به رانت های اطالعاتی خاص 

دسترسی دارند به حوزه مسائل اقتصادی ورود پیدا 
کنند، به دلیل اینکه در یک جایگاه نابرابر نسبت به 
بخش خصوصی قرار می گیرند که شاید به این ابزار ها 
دسترسی نداشته باشند، در مرحله اول باعث تبعیض 
می شــوند و در گام بعدی فســاد ایجاد می کنند. 
چراکه به طور مســتقیم با نهادهای تصمیم گیر در 
ارتباط هســتند و اطالعات زیادی در اختیار دارند 
که منفعت آن ها را تأمین می کند. در این شــرایط 
نهادهای وابســته به قدرت در شــرایط نابرابری با 
بخش خصوصی قرار می گیرند و این بخش نمی تواند 
با آن ها عمال رقابتی داشته باشد و این امر به فساد 

بیشتر دامن خواهد زد. 
یکــی از بازیگران اصلــی در عرصه فعالیت های 
اقتصادی بخش خصوصی است. اما از آنجا که بخش 
خصوصی نهادی نظارتی محســوب نمی شــود، در 
نتیجه نمی توان برای آن ظرفیتی در جهت مبارزه 
با فســاد اقتصادی و اداری قائل شد. برای نهادهای 
نظارتی می تــوان از مطبوعــات، نهادهای نظارتی 
دولتی و نهادهــای جامعه مدنی نــام برد. ممکن 
اســت بخش خصوصی بتواند پیرامون فسادهایی 
که درحال انجام گرفتن است اطالعاتی را در اختیار 
نهادهای نظارتی و نهادهای جامعه مدنی بگذارد اما 
به طور مســتقل نهادی نظارتی محسوب نمی شود. 
خود بخش خصوصی لزوما پاک و منزه نیست و در 
هر جایی می تواند محملی برای فســاد باشد. اساسا 
اگر بازیگران اقتصادی به حال خود   رها شوند خیلی 
نمی توان انتظار داشت که بر اساس یکسری اصول 
اخالقی عمل کنند. هر نهاد اقتصادی چه در بخش 
خصوصی و چه دولتی، به ویــژه وقتی در رقابت با 
سایر نهاد ها قرار گیرد، مستعد فساد است. فسادهایی 
از قبیل فرار مالیاتی و سایر اقدامات فسادآمیز دیگر. 
در واقع نمی توان به وجدان پاک و اخالق درســت 
اتکا کرد، گرچه در دین تأکید شــده است انسان ها 
و گروه هــای مختلف اجتماعی بایــد خودکنترلی 
داشــته باشــند اما در عرصه اداره کشور نمی توان 
تنها به بحث های نظری بسنده کرد بلکه حتما باید 
نهادهای نظارتی قوی برای مبارزه با فساد اقتصادی 
و اداری وجود داشته باشد. نهادهای نظارتی دولتی- 
اجتماعی که بتوانند عوامل بروز فســاد را شناسایی 

کنند و در جهت رفع آن ها بکوشند. در صورتی که 
این نهاد ها وجود نداشــته باشند هر بخشی مستعد 
فساد است و نمی توان بین آن ها تمایزی قائل شد. 

در این راستا برای قوای مجریه و قضاییه می توان 
جایگاه ویژه ای قائل شــد. قوه مجریه با ارائه لوایح 
کارآمد و ضدفساد، تقویت نهادهای نظارتی خود و 
وضع قوانین مؤثر در کاهش فساد و راهکارهایی از 
این قبیل که می توان گفت در تمام جهان یکســان 
هستند و مهم ترین آن ها نهاد نظارتی کارآمد است، 
می تواند در زمینه مبارزه با مفاسد اقتصادی و اداری 
نقش آفرینی کند. قوه قضاییه نیز با یک اراده برای 
برخورد قاطــع و مؤثر با مجرمین، یعنی کســانی 
که دســتگاه نظارتی تخلف آن ها را آشکار کرده و 
پرونده شــان را به قــوه قضاییه ارجاع داده اســت، 
می تواند نقش نظارتی خــود را اعمال کند و نقش 
مهمی را در کاهش فساد ایفا کند. به این منظور باید 
شــعب ویژه ای را برای مبارزه با جرایم اقتصادی در 
نظر گرفت که خیلی سریع و عادالنه به این جرایم 
رســیدگی کند. در این صورت اســت که می توان 
امیدوار بود میزان مفاســد اقتصادی و اداری تا حد 

زیادی کاهش یابد.
همان گونــه کــه در اوایل بحث اشــاره شــد، 
کشــورهایی مثل ســنگاپور، کره جنوبی و تایوان 
دارای یک نظام بوروکراســی قوی بودند که خیلی 
خوب می توانست سیاست ها را تدوین و اجرا کند و 
همین قدرت بوروکراتیک نقش مؤثری در جلوگیری 
از فســاد اقتصادی و اداری در این کشور ها داشت. 
وقتــی ژنرال پارک پس از کودتــای اوایل دهه ۶۰ 
میالدی در کره جنوبی به قدرت رســید به عنوان 
اولیــن اقدام تعدادی از ســرمایه داران متخلفی که 
دستشان به فســاد آلوده بود را به زندان انداخت، و 
در واقع با این عمل قصد داشــت عزم خود را برای 
مبارزه با فســاد نشان دهد. از آن دوران به بعد، کره 
جنوبی در زمینه اقتصادی راه پیشــرفت را درپیش 
گرفت و در حال حاضر نیز یکی از پیشــرفته ترین 
کشورهای آسیا محسوب می شود. بنابراین مروری 
بر تجربه این کشور ها می تواند برای کشورهایی مثل 
ایران که هنوز در مبارزه با مفاسد اقتصادی و اداری 

با مشکالتی مواجه هستند، راهگشا باشد.
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از فساد چه تعریفی دارید؟ و به نظر شما 
چه عواملی بر گســترش فســاد طی 

سال های اخیر تاثیرگذار بوده است؟
فســاد موضوع ناپســندی اســت که در همه 
کشورهای دنیا و جوامع بشری محکوم شده است، 
در کشور ما نیز مبارزه با این پدیده به صورت جدی 
در اولویت کاری دولت قرار گرفته اســت. به عقیدۀ 
من، نبود یک آمایش ســرزمینی درست در کشور 
یکی از دالیل اصلی بروز فساد است. به عبارت دیگر، 
به دلیل اینکه سندسازی درستی صورت نمی گیرد، 
آمــار دقیق و شــفافی از میــزان درآمد ها و نحوه 
هزینه کرد مجموعه های مختلف به صورت واقعی در 
دست نداریم، همین مسئله امروز به چالشی جدی 
بدل شده اســت. عالوه براین، نبود زیرساخت های 
متناسب در کشور، عدم نظارت کافی، موازی کاری ها 
از سوی نهاد ها، نبود مجازات جدی برای متخلفان، 
پاســخگونبودن مسئوالن و امثال اینها از مهم ترین 
دالیلی است که موجب شده تا شاهد بروز فسادهای 

اقتصادی و اداری باشیم. 

نظام قضایی کشور با توجه به اهمیت 
نقش نظارتی که دارد چقدر می تواند 
در پیشگیری و درمان فساد و تحقق 

اهداف اقتصاد مقاومتی موثر واقع شود؟ 
یکــی از وظایف قوه قضاییه، نظارت برحســن 
اجرای قوانین و پیشــگیری از وقوع جرم است. اگر 
همین نظارت به نحو احسن انجام شود امکان ارتکاب 
جرائم اقتصادی، بسیار کمتر می شود و با سرعت و 
دقت بیشتری از بروز فساد ممانعت خواهد شد. نکته 
دیگر این است که قوه قضاییه درعین حالی که این 
تکالیف پیشگیرانه را عهده دار است می تواند در این 
جهت هم نقش آفرین باشــد که با برخورد صریح، 
صحیح و قاطع با متخلفــان اقتصادی موجباتی را 
فراهم کند تا کســانی که در جریان اجرای ابالغیه 
اقتصــاد مقاومتی به جای اینکه مســاعدت در رفع 
گرفتاری مردم و رفــع موانع اقتصادی را در جهت 

اقتصاد دولتی 
گلوگاه 

بروز فساد
پاسخبهپرسشهایآیندهنگر

پیشرفت اقتصادی در دســتورکار قرار دهند، پول 
بیت المال را در قالب های مختلفی غیرقانونی تملک 
می کنند، هزینه کارشــان باال برود. اگر با این افراد، 
درســت و جدی و با سرعت بیشتری برخورد شود 
زمینه ابتال به مفاســد هم از میان خواهد رفت. لذا 
قطعا قوه قضاییه می تواند نقشی مثبت و کلیدی در 
روند مبارزه با فساد ایفا کند. از طرف دیگر با توجه 
به اینکه جمهوری اسالمی ایران از سوی دولت های 
غربی مورد تحریم های خصمانه اقتصادی قرار گرفته 
است تا مشکالت و موانعی را متوجه مردم و کشور 
کند، مقام معظم رهبری سیاست اقتصاد مقاومتی را 
به همه نهاد ها و دستگاه ها ابالغ کرده اند تا بر اساس 
آن، با چنین مسائل و مشکالتی به طور جدی مقابله 
شود. بنابراین با توجه به موارد مطرح شده، مبارزه با 
مفاسد اقتصادی از اصلی ترین موضوعات در اقتصاد 
مقاومتی است که باید مورد توجه جدی قرار گیرد. 

گذشــته از قوه قضاییه و نهادهای 
اجرایی که هر یک نقش هایی را در 
با پیشگیری و درمان فساد  ارتباط 
چه  خصوصی  بخــش  دارنــد،  برعهــده 
ظرفیت هایی برای مقابله با مفاســد اداری و 

اقتصادی در چنته دارد؟ 
اصل ۴۴ قانون اساســی تاکید کرده که اقتصاد 
کشور توســط بخش خصوصی اداره شود. از سوی 
دیگر در این قانون آمده اســت کــه دولت تکلیف 
اداره اقتصاد کشــور را ندارد بلکه تنها وظیفه دارد 
بر حسن اجرای قوانین و مقررات اقتصادی نظارت 
داشته باشــد. از این گذشته، ورود دولت در تمامی 
مباحــث اقتصادی چنــدان منطقی نیــز به نظر 
نمی رسد. کشورهای پیشرفته دنیا نیز سال هاست 
به این تجربه دســت یافته اند که بهتر است کار ها و 
مباحث اقتصادی به بخش خصوصی ســپرده شود. 
بنابرایــن برای اینکه سوءاســتفاده هایی دراین باره 
انجام نشــود و افراد، قدرت و تمکــن مالی خود را 
وسیله اســتفاده دیگران قرار ندهند و از این طریق 
به اقتصاد آسیب جدی وارد نکنند، پیش بینی شده 
که دولت و حاکمیت نقش نظارتی در امور اقتصادی 
داشــته باشــند و دراین امور به طور مستقیم وارد 
نشــوند. اگر این مهم محقق نشود، شاهد گسترش 

فساد اقتصادی در کشور خواهیم بود. 

با توجه به معیارهای جهانی مبارزه با 
با  فساد، کدام کشــور ها در مقابله 
مفاسد اداری موفق تر عمل کرده اند، 
برای این کار از چه ابزار ها و روش هایی بهره 
گرفته اند و آیا می توانند الگویی برای اقتصاد 

ایران شوند؟
اقتصادهایی همچون کره، ژاپن و چین که امروز 
حرفی برای گفتن دارند، زمانی با فاصله بسیار زیاد 
عقب تــر از ما بودند اما با مدیریت درســت، اعمال 
نظارت شــدید، دوری از مصلحت اندیشی و برخورد 

قاطع با متخلفان، توانستند به اهداف قابل توجهی 
دراین باره دست یابند و موفقیت بسزایی در مقابله 
با مفاســد اقتصادی و اداری کسب کنند. عالوه بر 
این کشور ها، خیلی از کشــورهای اروپایی هم این 
راه را رفته اند و در این مســیر بسیار موفق بوده اند. 
کشــورهای غربی چون آمریکا نیز به موفقیت های 
قابل توجهی دراین باره دست یافته اند. لذا با توجه 
به تجربه چنین کشــورهایی ما هم می توانیم و این 
ظرفیت را داریم که بتوانیم در این مسیر بهتر از این 
کشور ها پیش رویم و به گونه ای عمل کنیم تا مفاسد 
اقتصــادی و اداری به حداقل خود برســد. ناگفته 
نماند که طراحی این مســائل از ابتدا نیز در مبانی 
سیاستی ما بوده است ولی متاسفانه نتوانسته ایم آنها 
را به منصه ظهور برســانیم، بنابراین اگر بتوانیم به 
این مبانی و مفاهیم توجه کنیم می توانیم به مراتب 
جلو تر از این کشــور ها حرکت کنیم و حرفی برای 
گفتن داشــته باشــیم. وجدان کاری، حفظ اموال 
بیت المال، آسیب نرساندن به دیگران، حسن اجرای 
کار ها و ... همگی از جمله مبانی و مفاهیمی هستند 
که ما از ابتدا در مکتب مان داشتیم اما نسبت به آنها 
بی توجه بودیم، درحالی که کشورهای دیگر از آن ها 
الگوبرداری کردند و به اهداف قابل توجهی نیز دراین 

خصوص دست یافتند.

تعداد  ما  کشــور  آنکه  به رغم  چرا 
بسیاری زیادی از نهادهای نظارتی را 
بــرای جلوگیری از بروز مفاســد 
کارنامه  نتوانسته  تاکنون  داراست،  اقتصادی 
درخشــانی برای مقابله با این مفاسد داشته 

باشد؟ 
این موضوع به مشــکالت زیرســاختی و نبود 
نظــارت موثر بازمی گردد. البته مــوارد دیگری نیز 
مطرح می شــوند که عدم شایستگی برخی ناظران، 
مصلحت اندیشــی و عدم مجازات جدی متخلفان و 
ملزم  نشدن مسئوالن به پاســخگویی از جمله آن 
موارد است که موجب شده نتوانیم به اهداف مورد 
نظر برای جلوگیری از بروز مفاسد اقتصادی دست 
یابیم. متاســفانه خروجی جلسات مبارزه با مفاسد 
اقتصادی تنها چند بیانیه و اظهارنظر بوده اســت و 
همین مسئله موجب شده تا اقدام جدی برای مبارزه 
با این مفاســد صورت نگیرد. این درحالی است که 
پیش از این زمانی که بزرگ ترین فســاد اقتصادی 
رخ داد، حتــی برای متخلفان مجازات هایی در نظر 
گرفته شد اما همچنان شاهد این اتفاقات هستیم. 
البته ناگفته نماند که تاکنون اقدامات مثبتی نیز در 
برخورد با مفاســد اقتصادی در ایران صورت گرفته 
است، اما دولت و سیستم قضایی باید با جدیت هر 
چه بیشتر نســبت به رفع این مسئله اقدام کنند. 
اکنون نیز مدتی اســت مبارزه با مفاسد اقتصادی 
به طور جدی در اولویــت کاری دولت یازدهم قرار 
گرفته است و امیدواریم با این اقدامات بتوانیم شاهد 

کاهش مفاسد اقتصادی در کشور باشیم. 

 محمدعلی 
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هنوز سخنان طعنه آمیز رئیس جمهور روحانی، 
درباره فســاد اداری در گوش ها طنین انداز است؛ 
سخنانی که اگر کســی غیر از روحانی بود، شاید 
کمتر جســارت برزبــان  آوردنش را داشــت. اما 
ترجیع بنــد بســیاری از ســخنان آن روز در آن 
همایش، »چگونگی« مبارزه با فساد گسترده اداری 
بود. در یک کالم و در بیانی صریح و از سر همراهی 
با دولــت »تدبیر و امید« و البتــه بدون تعارفات 
مرسوم، آنچه به حق، ذهن مخاطب سخنان گزنده 
ریاست جمهوری را مشــغول می کند، سیاست و 
اقدام عملی و نه بســنده کردن به سخنرانی های 
داغ و آتشین اســت. متأسفانه چندی است گویا، 
خطای گذشــتگان بر این دولت نیز عارض شده و 
موضع »منتقِد فاقد اختیــارات اجرایی« با »مقام 
مســئوِل دارای اختیار و ابزار« عوض شده است. 
این بال و آفت دامن گیر، هر چه نداشته باشد و هر 
پیامدی در پی نیاورد، از یک طرف سر از بی عملی 
و از سمتی دیگر، وجدانی راحت در دامان خواهد 

گذاشت. 
کوتــاه و البتــه شســته ورفته آنکــه پس از 
سخنرانی های آتشین، گاهِ عمل و اجرای سیاستی 
اثرگذار است؛ سیاست یا سیاست هایی که نه تنها 
نشــان از عزم واقعی و غیرنمایشی مسؤوالن دارد 
بلکه آغازی اســت برای دست یافتن به وضعیتی 
که یکی از آرزوهای دور این مردمان اســت. اما به 
اســتناد تحلیلی که مجال بسط آن اینجا نیست، 
بیــم آن مــی رود که بالی گســترده ای که نظام 
سیاســت گذاری کشــور را در طی بیــش از نیم 
قرن، اسیر خود کرده، دامان دولِت منادی امید را 
نیز در یافتن تدبیر مبارزه با فســاد اداری، گرفته 
و دولــت را در چرخــه معیوب »تولید اســناد، با 
امضاهایی محکم!« در سه کنج قرار دهد؛ اسنادی 
که تنهاوتنها در محل امضــا )روی کاغذ( محکم 
هستند. اگر چنین شود، فساد اداری نه تنها کاسته 

نمی شود که بر مسیر خود باقی خواهد ماند.
در این چارچوب و از منظر طرح بحثی که شاید 
بتواند این بار بالی تاریخی یادشده را از دامان دولت 
دور نگــه دارد، »بهره گیری از ظرفیت های قانونی 
موجــود« برای مبارزه با فســاد اداری پیشــنهاد 
می شــود. تذکر مهم و کلیدی آن اســت که این 
بهره گیــری ۱. در زمان صرفه جویــی می کند و 
زمان از دســت نمی رود، ۲. نیاز به طی داالن های 
تودرتوی ارگان ها و ســازمان ها برای تدوین اسناد 
تازه ندارد و ۳. اضطراب تغییر و انحراف در مسیر 
تصویب هم نــدارد. چراکه جملــه ظرفیت های 
موجود نه فقط به تصویب رسیده اند که الزم االجرا 
نیز هستند. چرخی در میان قوانین متأخر، در یک 

پیشنهادیبرایمبارزهبافساداداری

ظرفیت های قانون را احیا کنید
نظر، دست کم سه قانون را پیش چشم می آورد که 
می تواند نقطه شروع اقدامات واقعی و غیرنمایشی 
دولت در مبارزه با فســاد اداری باشد: الف( قانون 
مبارزه با پولشویی، ب( قانون بهبود مستمر فضای 

کسب وکار، ج( قانون برگزاری مناقصات.
جلســه علنی مجلس شــورای اســالمی روز 
سه شــنبه مــورخ ۱۳۸۶/۱۱/۲،  دوازده ماده و 
هفت تبصره تصویب کرد که پس از تایید شورای 
نگهبان در تاریخ ۱۳۸۶/۱۱/۱۷ به عنوان »قانون 
مبارزه با پولشویی« شناخته می شود. این قانون 
پس از تعیین مصادیق جرم پولشــویی در ماده 
چهار تصریح می کند: »به منظور هماهنگ كردن 
دستگاه های ذی ربط در امر جمع آوری، پردازش 
و تحلیــل اخبار، اســناد و مــدارك، اطالعات و 
گزارش های واصله، تهیه سیســتم های اطالعاتی 
هوشــمند، شناســایی معامالت مشــكوك و به 
منظور مقابله با جرم پولشویی شورای عالی مبارزه 
با پولشــویی به ریاست و مســئولیت وزیر امور 
اقتصــادی و دارایی و با عضویت وزرای بازرگانی، 
اطالعات، كشور و رئیس بانك مركزی با وظایف 

ذیل تشكیل می گردد...«
حال باید پرســید که آیا از تاریخ تصویب این 
قانون، گزارشــی از عملکرد این شورا منتشر شده 
است؟ اگر هم مســائل نباید علنی شوند تا متهم 
به »ســیاه نمایی« نشــویم و نشــوند، آیا گزارش 
عملکردی به مســؤوالنی چــون رئیس جمهوری 
ارائه شده است؟ از اساس، این شورا چقدر توانسته 
»سیستم های اطالعاتی هوشمند« برای »شناسایی 

معامالت« طراحی و پیاده کند؟
در کنار این قانون، ۲۹ ماده و ۱۹ تبصره قانون 
»بهبود مستمر فضای کسب وکار« در جلسه علنی 
روز یكشــنبه مورخ ۱۳۹۰/۱۱/۱۶مجلس شورای 
اسالمی تصویب شــد و در تاریخ ۱۳۹۰/۱۲/۳ به 
تأیید شــورای نگهبان رسید. این قانون در ماده۷ 
تصریــح می کند کــه: »به منظور ســاماندهی و 
كاهش مراجعات نمایندگان دستگاه های اجرایی 
به واحدهای تولیدی، ... معاونت توســعه مدیریت 
و ســرمایه انســانی رئیس جمهور موظف است با 
تشكیل »كمیته ســاماندهی مراجعه نمایندگان 
دســتگاه های اجرایی به واحدهــای تولیدی«... 
پیش نویــس آیین نامه هرگونــه بازدید و مراجعه 
بــه واحدهای  نمایندگان دســتگاه های اجرایی 
تولیدی را تدوین نماید و به تصویب هیأت وزیران 
برســاند.« همچنین ماده هشــت وزارت صنعت، 
معدن و تجارت را موظف کرده است »با همكاری 
وزارتخانه هــای امور اقتصــادی و دارایی و جهاد 
كشاورزی، اتاق ها و سایر دســتگاه های ذی ربط، 

ظرف شش ماه پس از الزم االجرا شدن این قانون، 
فرآیند تجارت خارجی اعــم از واردات و صادرات 
كاال و خدمات و صدور اســناد و مدارك مربوطه 
از قبیل گواهی مبدأ، فرم های تجاری، گواهی های 
بهداشت و استاندارد، اعتبار اسنادی، ثبت سفارش، 
پروانه گمركی و بیمه نامــه، بدون نیاز به مراجعه 
حضوری ذی نفع را به صورت الكترونیكی درآورد.«

حال پس از حدود ۲۲ ماه )و نه شش ماه( باید 
پرســید که این قوانین چقدر پیش رفته اند و چه 
موانعی مانع اجرای این قوانین الزم االجرا شده اند؟ 
بی شک پاسخ به این پرســش ها توضیح قابلی از 

موانع مبارزه با فساد اداری نیز ارائه خواهند کرد.
اما مهم تر از این همه، مــاده ۱۹ این قانون به 
صراحت اذعان دارد که به منظور ایجاد شــفافیت 
و امــكان رقابت همه ذی نفعان در انجام معامله با 
دستگاه های اجرایی، معاونت برنامه ریزی و نظارت 
راهبردی رئیس جمهور موظف اســت با استفاده 
از امكانات و نیروی انســانی موجود خود، »پایگاه 
ملی اطالع رسانی مناقصات، موضوع ماده ۲۳ قانون 
برگزاری مناقصات« را به پایگاه اطالع رسانی جامع 
معامالت بخش عمومی توســعه و ارتقاء دهد. این 
پایگاه اطالع رســانی باید اطالعات كلیه معامالت 
متوســط و بزرگ بخش عمومی شــامل خرید، 
فــروش، اجاره و غیره را اعــم از این كه از طریق 
برگزاری مزایده یا مناقصه یــا موارد عدم  الزام به 
تشریفات یا ترك تشریفات یا دیگر روش ها تشكیل 
و منعقد شــده باشد به تفكیك دستگاه و موضوع 
و نیز به تفكیك شهرســتان و استان در زمانی كه 
برای همه واجدان شرایط، فرصت برابر فراهم كند، 

به اطالع عموم برساند.
اما قانون )همانی که الزم االجراست( در ماده ۲۴ 
دولت و دســتگاه های اجرایی را مکلف کرده است 
که »به منظور شفاف سازی سیاست ها و برنامه های 
اقتصــادی و ایجاد ثبــات و امنیــت اقتصادی و 
سرمایه گذاری، هرگونه تغییر سیاست ها، مقررات 
و رویه های اقتصــادی را در زمان مقتضی قبل از 
اجرا، از طریق رســانه های گروهی به اطالع عموم 

برسانند.«
اگر به تصریح ســخنان ایراد شده در همایش 
مبارزه با فســاد، بخش عمده ای از مفاســد اداری 
از داالن مناقصــات عبــور کرده و مشــکوک به 
پولشویی هســتند، نه تنها نیازی به تدوین قوانین 
تازه و ازدســت دادن زمــان و در نتیجه افزودن بر 
تناقضات قانونی نیست، بلکه می توان با بهره گیری 
از ظرفیت هــای موجود، هم نشــان داد که دولت 
به واقع قانون گراســت و هم با کردارِ غیرنمایشی، 
پایداری خود بر وعده های انتخاباتی را به رخ کشد.

نیازیبهتدوین
قوانینتازهو

ازدستدادنزمان
ودرنتیجهافزودن

برتناقضات
قانونینیست،
بلکهمیتوان
بابهرهگیری

ازظرفیتهای
موجود،همنشان
دادكهدولتبه

واقعقانونگراست
وهمباكرداِر
غیرنمایشی،
پایداریخود
بروعدههای

انتخاباتیرابهرخ
كشد.

 میكائیل عظیمی
اقتصاددان
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مدیریت و فســاد همواره موضوعاتی جنجال برانگیز 
و محل ســوءدریافت بوده اند. اما حاال در حلقه های 
توسعه و  بخش شرکتی اقتصاد، از جمله شرکت های 
چندملّیتی، اولویت اول بحث را از آن خود کرده اند.  
به واقــع، امروزه بعضی کمک کننــدگان و نهادهای 
مالی بین المللی بیش از پیش با اقتصادهای نوظهور 
همکاری  می کنند تا بلکه بتوانند از فســاد بکاهند، 
و نقش شهروندان در سیاســت گذاری ها، برابری و 
 مســئولیت پذیری را افزایش دهند. مجمع جهانی 
اقتصاد ســال ۲۰۰۵ در داووس، بــه توافق نامه ای 
رســید که ۶۳  شــرکت  چندملّیتی امضاکننده آن 
متعهد می شــدند اصولی طّراحــی و اجرا کنند که 
رشوه خواری شرکتی را  تحت کنترل می گیرند. عالوه 
براین، کنوانسیون ضدفساد سازمان ملل متحد هم، 
که تاکنون ۲۹ کشور آن را  امضا کرده اند و شماری 
چند از کشورهای درحال توسعه هم در شرف امضای 
آن هســتند، نزدیک به دو ســال  پیش امضا شد و 
حاال اجرایی می شود. کنوانسیونی که امضاکنندگان 

را ملزم می ســازد که دارایی  هــای دزدی ای  را که 
رهبران فاسد در خارج از کشور اندوخته اند، استرداد 
کنند. وقتی در ژوئیه ســال ۲۰۰۵ کشورهای گروه 
هشت اعالم کردند که تصمیم دارند کمک های مالی 
و  بخشودگی بدهی های کشــورهای فقیر در افریقا 
را دوبرابــر کنند، نگرانی های مربــوط به مدیریت 
این منابع مالی  باال گرفــت. همان طور که گزارش 
مشترک این گروه با کمیســیون افریقا به صراحت 
بیان کرده اســت، »مدیریت و  مدیریت خوب بسیار 
مهم است... اگر ظرفیت، مسئولیت پذیری و کاهش 
فقر بهبود نیابد... اصالحات دیگر فقط  اثری محدود 
خواهند داشــت.« اظهارنظرهای مشــابهی هم از 
مناطق دیگر جهان به گوش می رســد، و دغدغه ها 
 نسبت به فساد فزاینده در کشورهای عضو سازمان 
همکاری و توسعه اقتصادی، و در میان شرکت های 

چندملّیتی  هم باال گرفته است. 
  مدیریت و مبارزه با فساد یک چیز هستند. 

مدیریت، به معنای سّنت ها و نهادهایی است که قدرت و 

اختیارات یک کشور از طریق آن ها در خدمت  خیرعام 
قرار می گیرد. اما در عوض، فساد، تعریف محدودتری 
دارد، و »سوءاستفاده از قدرت دولتی  برای دست یابی 
به ســود شخصی« تعریف می شــود.  اما صرف نظر از 
بحث وجدل های بســیاری که درباره تعاریف مختلف 
و متضاد فساد صورت گرفته  است، به وضوح پیداست 
که دامنه مفهوم مدیریت و حکم رانی بســیار وسیع تر 
از فســاد است.  همان طور که خواهیم دید، مدیریت و 
فساد شاید با هم مرتبط باشند، اما مفاهیمی جدا از هم 

هستند،  و نباید یکی انگاشته شوند. 

مدیریت و فساد را 
نمی توان اندازه گیری کرد. 

کم تر از بیســت ســال پیش، معیارها و محک های 
جهانــی اندکی برای ســنجش و ارزیابی فســاد یا 
 مدیریت وجود داشت. بااین حال در سال های اخیر، از 
طریق تالش نهادهایی مثل بانک جهانی   )شاخص های 
مدیریت،( مجمع جهانی اقتصــاد )پیمایش نظرات 

پندارهای غلط و حقایق رابطه حکمرانی و فساد
چگونهازكلیشههایرایجمبارزهبافسادرهاشویم؟

 دنیل كافمن  
كارشناس

 بانک جهانی
ترجمه بابک واحدی

درباره جرایم اقتصادی چه باید بدانیم؟
جرایم اقتصادی همچنان یکی از بزرگ ترین دغدغه های 
سازمان های مختلف، در هر اندازه و بزرگی، در تمام  مناطق 
جهان و در هر بخش اقتصاد، هســتند. از هر سه سازمان 

و بنگاه یکی شان هدف جرمی اقتصادی قرار  گرفته است.  ٪۳۷ 
٪5۳

٪49

٪4۳

٪41

٪5۰
٪۲1

٪۳9٪۳5

٪۳۲٪۳5

٪4۳ 

٪69 ٪۲9 ٪۲۷ ٪۲4 ٪۲۳ 

٪۳۷ 
٪45 ٪4۳ 

٪۳۰ ٪۳4 ٪۳۷ 

 5۰ نرخ جهانی کاله برداری گزارش شده
 4۰ 
 ۳۰ 
 ۲۰ 
 1۰ 
 ۰ 

 ۲۰۰1  ۲۰۰۳  ۲۰۰5  ۲۰۰۷  ۲۰۰9  ۲۰11  ۲۰14 

معمول ترین انواع جرایم اقتصادی گزارش شده
پنج نوع از کاله برداری معمول تر از انواع  دیگر هستند – اختالس دارایی، کاله برداری 

مناقصه، رشوه و فساد،  جرایم سایبری و کاله برداری حساب داری. 

اختالس داراییکاله برداری حساب داری کاله برداری مناقصه رشوه و فساد جرائم سایبری

جرائم دوره ایجرائم نظام مند: که درست کاری کارکنان را می فرساید

مدیران بر حذرند

نگران تأثیر 
رشوه خواری و فساد 
بر کسب وکارشان 

هستند

از مدیران عامل 
جهان نگران تأثیر 

تهدیدهای سایبری 
بر سازمان  خود 

هستند

نگران ناتوانی در 
حراست از مالکیت 
فکری خود هستند

پرسش: چه قدر نگران  تهدید 
بالقوه زیر بر کسب وکارتان هستید؟

رشوه خواری و فساد

پرسش: چه قدر نگران  تهدید بالقوه زیر بر 
کسب وکارتان هستید؟
تهدیدهای سایبری،
 از جمله فقدان امنیت اطالعات

پرسش: چه قدر نگران  تهدید بالقوه زیر بر 
کسب وکارتان هستید؟

ناتوانی در حراست از مالکیت فکری

جرائم اقتصادی کجا اتفاق می افتند؟
جرائم اقتصادی تهدیدی جهان گستر است. اما باالترین سطوح جرائم اقتصادی 
عموماً در افریقا )5۰ درصد( و  امریکای شمالی )41 درصد( گزارش شده است. 

امریکای شمالی

امریکای التین

افریقا

خاورمیانه

آسیا اقیانوسیه

غرب اروپا
شرق اروپا
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مدیران،( شــفافیت بین الملل )شاخص  درک فساد( 
و چندین نهاد دیگر،  توانسته ایم این تلّقی عمومی و 

عالم گیر را از بین ببریم. 

در اهمیت مدیریت و تالش های ضدفساد 
اغراق شده است.

ناگفته پیداســت که مدیریت و فســاد موضوعات 
بسیار مهمی هســتند. برای مثال میزان آسیبی را 
در نظر  بگیرید که فساد و فقدان حاکمیت قانون بر 
اقتصادهای نوپای جهان وارد می سازد، که شایسته 
 توجه و تحقیقات بیش تر است. به طریق مشابه رابطه 
میان سوءمدیریت، فساد، و پول شویی، که  تهدیدهای 
امنیتی جّدی ای مثل جرایم سازمان یافته و تروریسم 
را به دنبال می آورند، هم باید مورد  تحقیق و تحلیل 
جــّدی قرار بگیرد. لذا با در نظر گرفتن اثر بســیار 
مثبت مدیریت بر توســعه کشــورها،  و نیز اهمیت 
کمک مالی کارآمد به کشــورهای فقیر، باید گفت 
که توجه کافی به این مســأله صورت  نگرفته است، 
چه رسد به این که در اهمیت مدیریت و فساد اغراق 

کرده باشیم. 

 مدیریت کنترل فساد تجمالتی اند که 
 کشورهای ثروتمند از آن برخوردارند. 

بعضی می گویند که رابطه میــان مدیریت و درآمد 
به معنای آن نیســت که مدیریــت بهتر درآمدها را 

 بهبود می بخشــد، بلکه برعکــس درآمدهای باالتر 
است که به طور خودکار به مدیریت بهتر می انجامد. 
 اما، تحقیقــات ما چنین ادعایــی را ثابت نمی کند. 
گمراه کننــده خواهــد بود اگر بگوییم دلیل فســاد 
 درآمدهای کم اســت، و از این طریق منطقی برای 
مبارزه با فساد در کشورهای فقیر بیابیم که بار  تقصیر 
را از دوش مدیریت نامناســب برمــی دارد. حقیقت 
اما این اســت که طبق شــواهد و مــدارک موجود 
 مدیریت بهتر، دلیل رشــد باالتر اقتصادی است نه 
برعکــس. عالوه براین، بعضــی اقتصادهای  نوظهور، 
مثل کشــورهای حوزه بالتیک، بوتســوانا، شیلی، و 
اسلوونی، نشان داده اند که می توان به  استانداردهای 
باالی مدیریت و حکم رانی رســید، بی آن که در رده 

کشورهای ثروت مند قرار بگیرید. 

 راه مبارزه با فساد، مبارزه با فساد است
باور غلطــی در حوزه مبارزه با فســاد، و گاه در میان 
جامعه بین الملل، رایج اســت که می گوید  بهترین راه 
برای مبارزه با فســاد، مبارزه با فساد است ــ یعنی از 
طریق کمپین ضدفسادی دیگر، ایجاد  کمیسیون های 
احــکام و  قوانیــن،  تهیــه  ضدفســاد بیش تــر، و 
دستورالعمل های نو. عالوه براین در برخی  شرایط تمرکز 
بیش از حد بر تعقیب چند شرکت یا فرد خاص به بهای 
 از دســت رفتن تمرکز بر پیشــگیری و ایجاد انگیزه، 
تاثیر تالش های مبارزه با فساد را کاهش داده  است. و 

می بینیم که تالش های این چنینی اثر کمی داشته اند. 

 متهم ردیف اول بخش دولتی است.
یک باور غلط دیگر، که رواج بسیار دارد، این است که 
تمرکــز را صرفاً بر ناتوانی ها و قصورات بخش  دولتی 
بگذاریم. اما حقیقت بسیار پیچیده تر از این است، زیرا 
که طرف های ذی نفع قدرتمند و  صاحب نفوذ بخش 
خصوصــی اغلب در طّراحی و اجرای سیاســت های 
عمومی، نهادها، و قوانین دولتی  اعمال نفوذ می کنند و 
در شدیدترین موارد، الیگارشی ها حتی عنان نهادهای 

دولتی را در دست  می گیرند. 

 در بهبود مدیریت
 کار چندانی از کشورها برنمی آید.

با در نظر گرفتن  فهرســت بلندباالی مداخالتی که 
موفق نبوده اند، و نیز نقشی که عموماً برای  فاکتورهای 
تاریخــی و فرهنگی در توضیــح وضعیت مدیریت و 
حکم رانی تصّور می شود، به آســانی ممکن  است در 
دام ایــن بدبینی بیفتیم. اما این کار خطا خواهد بود. 
نخســت این که، عوامل تاریخــی و  فرهنگی چندان 
ـ برای مثال، مسیرهای واگرای  تعیین کنندگی ندارندـ 
توسعه مدیریت در کشورهای  هم جوار جنوب امریکای 
التین، یا شــبه جزیره کره، یا اقتصادهای درحال گذار 

شرق اروپا، یا جنوب  افریقا، را در نظر آورید. 

منبع: بنیاد تحقیق و مشاوره بین المللی پرایس  واترکوپرز
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کدام صنایع در خطرند؟
در میــان صنایع، بیش ترین جرائم اقتصادی در صنعت خدمات مالی، خرده فروشــی و مصرفی، و بخش های 
 ارتباطی گزارش شده است. نزدیک به 5۰ درصد از پاسخ دهندگان به پیمایش در هریک از این بخش ها،  گفته اند 

که قربانی جرائم اقتصادی بوده اند. 

میزان گزارش شده رشوه و فساد به تفکیک صنعت
درصد پاسخ دهندگان در هر بخش، که در دوره مورد پیمایش تجربه رشوه خواری یا فساد داشته اند

٪٪

مهندسی و ساختمانخدمات مالی
خرده فروشی و مصرفی

انرژی، برق و آب، و معدن

ارتباطات
بنگاه های دولتی و حکومتی

مهمان پذیری و فراغت
تکنولوژی

بنگاه های دولتی و حکومتی

دارویی و علوم زیستیتولید صنعتی

مهمان پذیری و فراغت

ارتباطاتبیمه
حمل ونقل و لجستیکحمل ونقل و لجستیک

دیگر صنایع
تولید صنعتی

مهندسی و ساختمان
جهانی انرژی، برق و آب، و معدن

خرده فروشی و مصرفیسرگرمی و رسانه

هوابرد و دفاعی

بیمه خودرو

دیگر صنایع دارویی و علوم زیستی

خدمات مالی شیمیایی
خدمات حرفه ای تکنولوژی

سرگرمی و رسانه
خدمات حرفه ای

فرایندهای در معرض تهدید
جرائم اقتصادی فرایندهای اساسی تمام کسب وکارها را تهدید می کنند – پرداخت و جمع آوری 

دیون، خرید و  فروش، رشد و توسعه، تأمین منابع و زنجیره ارزش. 

امنیت اطالعات

زنجیره ارزشبازاریابیخریـــد

لجستیـک
استخدام

گزینش فروشندگان

آموزش حین خدمت
فـروشپرداخت مالیاتمالکیت فکری

بسطبینالمللی
پرداخت ها

تأثیر جرائم اقتصادی بر کسب وکارتان چیست؟
کســب وکارها هم از جانب منابع داخلی و هم از جانب منابع خارجــی و از زاویه های متعدد با 
تهدیدهای جرائم  اقتصادی روبه رو هســتند. تهدید داخلی وقتی مدیران ارشــد درگیر جرائم 

می شوند، بیش ترین تأثیر را دارند. 

مشخصات عمومی یک کاله بردار داخلی معمول
جنسیت

سن
طول خدمت

سطح تحصیالت

مرد
 4۰-۳1 سال

 6 سال یا بیش تر
لیسانس

جرائم اقتصادی درست کاری کارکنان را می فرساید، اعتبارتان 
را از بین می برد و شالوده سازمان را تخریب  می کند.
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خالصه اجرایی و مقدمه
فساد قیدی بســیار سنگین بر پای بخش خصوصی 
اســت، که در نهایت رشــد جهانی را کند می کند و 
عقب نگه می دارد، و مانعی می شود بر سر راه کاهش 
فقر جهانی. اقتصادهای درحال توسعه سهم عظیمی از 
هزینه های فساد را بردوش می کشند. کاهش فقر نه 
فقط در تالش های کمک به توسعه و دیپلماسی، که 
همچنین در ائتالف های تجارتی و تالش های جامعه 

کسب وکار هم، باید نقطه اصلی تمرکز قرار بگیرد.
هم زمــان که جریان هــای تجــاری و مالی جهانی، 
پروژه های زیرساختی، و خدمات و کسب وکار دولتی 
افزایش می یابد، سهام داران بخش خصوصی و دولتی 
با انگیزه های فزاینده ای برای مبارزه کارآمد با فســاد 
روبه رو خواهند شــد. ۷۷ مورد از ۱۴۴ اقتصادی که 
در پیمایــش مجمع جهانی اقتصادی مورد مطالعه و 
پرسش قرار گرفته اند فساد را جزء سه چالش اصلی 
کسب وکار در کشورشــان خوانده اند. حل مشکالت 
مربوط به فســاد نیازمند تالش جمعی شرکت ها در 
کنار دولت ها، سازمان های چندجانبه، جامعه مدنی، 
رسانه های مستقل، و قّوه قضاییه ای کارآمد، خواهد 

بود.
کسب وکارها، چه خرد و چه کالن، مدام خود را بیش 
از پیش قربانی فســاد می بینند. آن ها دریافته اند که 
اقدامات فاســدانه در بلندمدت هزینه های هنگفتی 
در پــی دارند، زیرا که مشــتریان، ســرمایه گذاران، 
و عرضه کننــدگان ترجیح می دهند بــا بنگاه هایی 
دادوســتد کنند که رهبری شفاف و سالمی دارند و 
به درست کاری شــهره اند. فساد هم در طرف عرضه 
مشــکل آفرین است و هم در طرف تقاضا، و از هر دو 
طرف باید با آن برخورد کرد تا بتوانیم در حذف کامل 
فســاد موفق شــویم. مهم و حیاتی است که بخش 
خصوصی، به ویژه تک تک کسب وکارها و ائتالف های 
کسب وکار، ابتکار عمل را در مبارزه علیه فساد و حل 

مسأله طرف عرضه در دست بگیرند.
هزینه های فســاد برای جامعــه و بخش خصوصی 
به شــدت در حال افزایش یافتن است. تخمین های 
متعــدد از هزینه ای یک تریلیــون دالری می گویند 
که جهان از محل فساد بر دوش خود می بیند. مرکز 
مطالعات اســتراتژیک و بین الملل داده های مختلف 
گروه بانک جهانــی و نهادهای دیگر را مورد مطالعه 
قرار داده و تخمین می زند که تنها بخشــی از فساد 
بخش خصوصی در کشورهای درحال توسعه دست کم 
۵۰۰ میلیارد دالر هزینه دارد، که بیش از ســه برابر 
کل کمک های خارجی ای است که در سال ۲۰۱۲ به 

این کشورها اعطا شده است.
بــا وجود چنیــن هزینه ای و خطر از دســت دادن 
کسب وکار و رقابت پذیری، به نفع بخش خصوصی، 
و نیز بخش عمومی، اســت که عامــالن اقتصادی 
بخــش خصوصی را تشــویق و ترغیــب به رعایت 
ســخت گیرانه ترین قواعد و باالتریــن معیارها کند. 
تالش های جمعی ای که در راستای حذف رشوه های 
کوتاه مدت شرکت ها انجام می شوند، با چالش هایی 

مبارزۀ جهانی علیه فساد
راهبردهاییبرای

حذفقیدیسنگینازپایرشداقتصادیـفوریه2۰14

آیندهنگرمنتشرمیكند:

 منبع: مركز مطالعات استراتژیک و بین الملل
ترجمه بابک واحدی
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روبه رو هستند؛ چالش های عدم سازگاری با قواعد و 
معیارها و چالش اســتفاده از رشوه برای دست یابی 
به سودهای کوتاه مدت. تالش جمعی ای الزم است 
تا شــّفافیت را بهبود بخشیم و هزینه فساد را برای 
شــرکت ها باالتر بریم، تا از این طریق این شرکت ها 
دیگر میلی نداشته باشند که از ائتالف ها بیرون روند، 
و معیارهای موردانتظار را سرلوحه کار خویش قرار 
دهند. حل کردن این مسائل نیازمند رهبری بخش 
خصوصی در کنار حمایت بیــش از پیش دولت ها، 

خّیرین، جامعه مدنی، و دیگران خواهد بود.
فساد، در گســترده ترین معنا، سوءاستفاده از قدرت 
و مقام برای حصول اهداف غیررســمی اســت. این 
گزارش فقط بر فســاد در بخش خصوصی متمرکز 
می شــودـ که وقتی فســاد در بخش دولتی به طور 
نظام مند شــایع اســت، و آن جا که چارچوب های 
پیچیده و مانع تراشی های قانونی یا قوانین ضعیف و 
نظام های حاکمیت سست وجود دارد، این نوع فساد 

بسیار رایج تر است.
کاهش یا حذف فســاد قیدی دست وپاگیر را از پای 
کســب وکار می گشــاید، و منابع عظیمــی را برای 
ســرمایه گذاری های ســازنده رها می سازد. کاهش 
یا حذف فســاد ســرمایه گذاران خارجــی را برای 
ســرمایه گذاری جذب می کند و میــزان تحمل و 
مدارای رأی دهندگان نســبت به مقامات دولتی ای 
را که مایل هســتند تغییرات ســازنده اما دشــوار 
را به ارمغــان بیاورند، افزایــش می دهد. کاهش یا 
حذف فســاد باید نقطه تمرکز اصلی ما باشــد، نه 
فقط در کمک به توســعه و دیپلماسی توسعه، بلکه 
همچنین در ائتالف های تجارتی و تالش های جامعه 
کسب وکار. ناکامی در رسیدن به این هدف و اجرای 
برنامه مبارزه با فســاد حمایت سیاســی از تأمین 
سرمایه توسعه بین المللی را کاهش می دهد، و نیز از 
میزان سرمایه گذاری مستقیم خارجی می کاهد، اراده 
اصالحات دشــوار را در رهبران سیاسی کشورهای 
درحال توســعه کاهش می د هد، و در نهایت مانعی 
می شود بر سر راه رشد جهانی و حذف فقر در جهان.

اقتصادهای درحال توســعه بار سنگین تری از هزینه 
فســاد جهانی را تحمل می کنند. گروه ریسک های 
کنترل در سال ۲۰۱۱ تخمین زده بود که کشورهای 
درحال توســعه نزدیک بــه یک تریلیــون دالر در 
»اختالس، فســاد و مبادالت تجاری مشــکوک« از 
دست داده اند، که ۱۳.۷ درصد بیش تر از این میزان 
در سال ۲۰۱۰ بوده است. این نهاد همچنین پی برده 
است که ســرمایه های ممنوعه با سرعتی شتاب دار 
از بازارهای نوظهور خارج می شــوند. فســاد به مدد 
حساب های برون مرزی، خیریه های تقلّبی، پاداش ها 
و دستمزدهای غیرشــفاف، و دیگر چیزهای مشابه 

این ها، پیچیده تر و استادانه تر می شود.
کســب وکارها، چه خرد و چــه کالن، بیش از پیش 
خود را قربانی فساد می یابند. آن ها می دانند که فساد 
موجب می شود از سودهای باالتر محروم بمانند، زیرا 
که سرمایه گذاران ترجیح می دهند با بنگاه های شّفاف 

و سالم معامله کنند. اگرچه بیش تر مطالعات مربوط 
به فساد کســب وکار مبتنی بر درک و دریافت های 
مفهومی هستند، و بنابراین تا حّدی ذهنی هستند، 
تخمین های بســیاری انجام شده است تا مگر بتوان 
هزینه فساد را برای جامعه و کسب وکار محاسبه کرد. 
فساد ۱۰درصد بر هزینه انجام کسب وکار کشورهای 
در حال توســعه می افزایــد، و هزینــه قراردادهای 
عمومی و دولتی را بالغ بر ۲۵درصد افزایش می دهد. 
براساس گزارش ارزیابی هفته مبارزه با رشوه و فساد 
بانک جهانی، ۴۳درصد از شرکت کنندگان در پیمایش 
شاهد افزایش ریســک های مربوط به فساد بوده اند. 
۷۷ اقتصــاد از ۱۴۴ اقتصــادی که مــورد پیمایش 
مجمــع جهانی اقتصاد قرار گرفته اند فســاد را یکی 
از ســه چالش اصلی انجام کسب وکار در کشورشان 

خوانده اند.
مطالعات این گزارش در ادامه میزگردی اســت که 
پروژه رونق و توســعه در مرکز مطالعات استراتژیک 
و بین الملل برگزار کرده اســت، و موضوع آن هزینه 
کســب وکاری فســاد بود. در این میزگرد، حاضران 
متفق القول بودند که اگرچه فساد برای کسب وکارها 
هزینه زا اســت، نمی توان مقدار دقیــق این هزینه 
را مشــخص کرد، به ویژه بــه ارزش دالری. بعضی 
مطالعات کوشــیده اند ارزشــی دالری برای هزینه 
فســاد تعیین کنند، که هریک به نتیجه ای متفاوت 
رســیده اند. یکی از مهم ترین ارقام در این زمینه از 
مطالعه دنیل کافمن در ســال ۲۰۰۵ برآمده است 
که این هزینه را بیــن ۶۰۰ میلیارد تا ۱.۵ تریلیون 
دالر تخمین زده است؛ بااین حال، مطالعه کافمن از 
فســاد بخش خصوصی فراتر رفته و رشوه در سطح 
خانوار را هم، که افراد را هم در بر می گیرد، شــامل 
می شــود. این گزارش بر فساد در بخش خصوصی و 
هزینه هایی که فساد بر کسب وکارها تحمیل می کند 
تمرکز می کند. هم زمان کــه جریان های تجاری و 
مالی جهانی، پروژه های زیرساختی، و سطح فعالیت 
اقتصادی دولتی افزایش می یابد، طرف های ذی نفع 
در بخش خصوصــی و دولتی باید در کنار هم برای 
مدیریت فرصت های ایجاد فســاد در حوزه های شان 

تالش کنند.
تعریف فساد در این گزارش

فساد معانی بسیار زیادی دارد، و در حقیقت نخستین 
کار در مسیر شناخت و مبارزه با آن تقسیم این معانی 
و مشــخص کردن مفاهیم کلّی آن است. فساد، در 
گسترده ترین معنا، سوءاستفاده از قدرت و مقام برای 
حصول اهداف غیررسمی است. شفافیت بین الملل 
فساد را هم در بخش خصوصی و هم بخش دولتی به 
»سوءاستفاده از قدرت تفویض شده برای دست یابی 
به سود شخصی« تعریف می کند. بانک جهانی پنج 
نوع مختلف از فساد را تعریف کرده است. بااین حال، 
مصادیق فساد، که در این گزارش محاسبه یا تحلیل 
شده اند، این انواع فساد را به حساب نمی آورند. فساد 
بخش خصوصی، به ویژه وقتی فساد در بخش دولتی 
به طور نظام مند شایع است، و آن جا که چارچوب های 

پیچیده و مانع تراشی های قانونی یا قوانین ضعیف و 
نظام های حکمیت سست وجود دارد، رواج بیش تری 

دارد.
شایان ذکر است که فساد بخش خصوصی و بخش 
دولتی با هم مرتبط هستند. در حقیقت، همان طور 
که یکی از پیشــگامان تعریف مفاهیم فســاد گفته 
اســت، »به واقع، بخش خصوصی در بیش تر فســاد 
بخش دولتی دخیل اســت.« گرچه این گزارش بر 
هزینه های کسب وکاری فساد متمرکز است، رابطه 
میان دو نوع فســادـ  طــرف عرضه و طرف تقاضاـ  
باید به رسمیت شناخته شود تا بتوانیم پیشنهادهای 
سیاســتی کارآمد و عملی ای برای مبارزه با آن ارائه 

کنیم.
هزینه های رشوه خواری، هزینه های تعقیب قضایی، 
اّخــاذی مدام مقامات دولتــی و دیگران، محرومیت 
از نهادهای دولتــی و بین المللی، هزینه های جبران 
خسارت، شکایت های طرف های ذی نفع، ریسک های 
متوجه مشتریان و تولیدات معیوب، و تشویق دیگر 

فعالیت های مجرمانه، را هم می تواند شامل شود.
پول شــویی، فرار از مالیات، و دیگر جریان های مالی 
ممنوعه هم، گرچه در تعریف شفافیت بین الملل یا 
بانک جهانی از فســاد نمی گنجند، انواع دیگری از 
فساد محسوب می شــوند. این انواع فساد هم منابع 
اساسی و حیاتی را از کشورهای درحال توسعه خارج 
می کنند. چنین انواع فســاد، و در کل فساد بخش 
خصوصی، عامل نابرابری های فزاینده در کشورهای 
درحال توسعه هســتند. برای مثال، ثابت شده است 
که فرار از مالیات در نامیبیــا برابر با ۹درصد تولید 
ناخالص داخلی آن کشــور است و بیش تر از منابعی 
که به آموزش اختصاص داده شــده است. در چنین 
کشــورهایی، منابع حیاتی به جای این که در منابع 

مولّد سرمایه گذاری شوند از آن ها دور می شوند.
بعضی می گویند که فساد در شرایطی خاص مشّوق 
و تســهیل کننده کسب وکار است. برای مثال، آن جا 
که بوروکراسی موجود به شدت ناکارآمد است، هزینه 
اندک پرداخت مبلغی برای تسهیل امور را می توان 
با ارزش اقتصادی مبادالت بزرگ تر کســب وکاری 
که این رشــوه امکان آن ها را فراهم ساخته، پوشش 
داد. بااین حــال در نهایت مدارک و شــواهد موجود 
نشان می دهند که پرداخت برای تسهیل امور لزوما 
هزینــه عملیات کســب وکاری را کاهش نمی دهد. 
هزینــه بلندمدت پــرورش چنین رفتاری بســیار 
بیش تر از ســود کوتاه مدتی است که بنگاه به دست 
می آورد. گرچه بنگاه های کوچک تر ممکن است در 
صورت عدم پرداخت رشــوه در کوتاه مدت نتوانند 
در میدان رقابت قیمــت دوام آورند و از بازار بیرون 
رانده شــوند، در بلندمدت از پرداخت رشوه متضّرر 
خواهند شــد، زیرا که اقدامات فاســدکارانه انگیزه 
دوری گزیدن از اصالحــات را تقویت می کند و در 
نهایت فضای سرمایه گذاری غیرشفافی پدید می آورد 
که سیاست های تنظیمی غلط و مضری در آن اجرا 

می شوند.
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محاسبه اولیه ای از سوی پروژه رونق و توسعه مرکز 
مطالعات استراتژیک و بین الملل نشان می دهد که در 
ســال ۲۰۱۲ هزینه فساد بخش خصوصی در ۱۰۵ 
کشــور درحال توسعه بالغ بر ۵۰۰ میلیارد دالر بوده 
است. بخش خصوصی در این محاسبه شامل اقتصاد 
رسمی بخش خصوصی اســت، و منهای کشاورزی 
و صنایع اســتخراجی؛ بخش خصوصی موردبحث 
شامل بنگاه هایی است که دست کم ۵ کارمند داشته 
باشند. این رقم فساد دولتی، اختالس، دست کاری در 
قیمت ها، و رفیق بازی را به حساب نمی آورد. منطقی 
اســت که این ارقام را به چشــم مالیــات یا قیدی 
اضافی بر کسب وکارها ببینیم که بر هزینه های انجام 
کسب وکار افزوده می شود. عالوه براین، فساد بخش 
خصوصی ۳.۷ برابر کمک های رســمی به توسعه در 
ســال ۲۰۱۱ بوده اســت، که به ۱۴۱ میلیارد دالر 

رسیده بود.
گرچه این ارقام جالب توجه اســت، توجه داشته 
باشید که ارزش دالری ای که به فساد بخش خصوصی 
نســبت داده می شود فقط یک نقطه آغاز است. این 
ارقام آثار ثانویه ای را که فســاد بر جامعه، درآمدها، 
کســب وکارها، و فضای خرد و کالن سرمایه گذاری، 
می گذارد به حساب نمی آورد. مسائل بسیار دیگری 
هستند که ارزش دالری فساد را پیچیده تر و محاسبه 

آن را بحث برانگیزتر می سازند.
برنامه ها و قوانین مبارزه با فساد

بســیاری از فعالیت های مبارزه با فساد معموالً از 
سوی دولت ها و کمک هایی مثل بانک جهانی انجام 
می شوند و بر فساد بخش عمومی متمرکز هستند. 
اما حقیقت آن اســت که فســاد بخش خصوصی تا 
اواخر دهه ۱۹۹۰ عمدتاً نادیده گرفته شــده است. 
تا ســال ۱۹۹۷، ایاالت متحده تنها کشوری بود که 
رشوه دادن به مقامات خارجی را ممنوع اعالم کرده 
بود. هم  زمان کشــورهای عضو و غیرعضو سازمان 
همکاری و توســعه اقتصادی هــم توافق کردند که 
طبق کنوانســیون مبارزه با رشوه سازمان همکاری 
و توســعه اقتصادی رشوه خواری بخش خصوصی را 
ممنوع کنند. و در ســال ۲۰۰۵، ممنوعیت رشوه از 
طریق کنوانسیون مبارزه با فساد سازمان ملل متحد 
جهانی شــد، کنوانسیونی که تا به امروز ۱۶۸ کشور 
آن را امضا کرده اند. امروز، طیفی متنوع از کشورها، از 
بریتانیا گرفته تا روسیه، افریقای جنوبی، چین، ویتنام، 
مکزیک، و برزیل رشــوه خواری بخش خصوصی را 
ممنوع کرده اند. یک مثال عالی قانون رشــوه خواری 
بریتانیا اســت، که تمام انواع رشوه خواری از جمله 
کوتاهی در جلوگیری از رشوه خواری را ممنوع کرده 

است.

دستورالعمل خرید دولتی اتحادیه اروپا، که در سال 
۲۰۰۴ تصویب شد، کشورهای عضو این اتحادیه را 
ملزم می سازد قوانینی را اختیار کنند که شرکت هایی 
را که سابقه کاله برداری و رشوه دادن برای تصاحب 
قراردادهای خرید دولتی داشــته اند از شــرکت در 
مناقصه ها محروم می ســازند. این دستورالعمل یک 
گام هم فراتر از این می گذارد و کسب وکارهایی را هم 
که مرتکب »خالف کاری حرفه ای بزرگی« شده اند از 
شــرکت در مناقصه ها منع می کند و کسانی که در 
مناقصه ها برنده می شــوند الزامات قانونی اضافی ای 
هم خواهند داشت که آن ها را ملزم می سازد در حل 

مسائل اجتماعی و محیط زیستی مشارکت کنند.
پایگاه اطالعــات خرید دولتی اســکاتلند اخیراً 
برنامه ای را به اجرا گذاشــته اســت که به بهترین و 
ســالم ترین عملکردها پاداش می دهــد. این برنامه 
اطالعات اساسی ای درباره پیمانکاران دولتی و درباره 
مخــارج و اطالعات عرضه کننــدگان ارائه می کند. 
»شــاخص های بهترین و سالم ترین عملکرد شامل 
فاکتورهای اصلی ارزیابی، مثل خرید کاالها و خدمات 
به طریق کاماًل اخالقی و قانونی، است، و نیز الزاماتی 
برای تأمین کاالها و خدمات باکیفیت.« هنوز چنین 
تحلیل عمیقــی از مخارج بخش عمومــی در اروپا 
وجود ندارد. نمونه اســکاتلند مورد خوبی است که 
کشورهای دیگر می توانند از آن الگو بگیرند. مکزیک 
هم اخیراً گام های بلندی در این زمینه برداشته است. 
بســیاری از فعالیت ها یا پنهان کردن اطالعاتی که 
عوامل دخیل، یعنی پیمانکاران، عرضه کنندگان، و 
پیمانکاران خرد، انجام می دهند طبق قوانین جدیدی 

که مکزیک وضع کرده مجازات می شوند.
دالیل بســیاری به ما می گویند که باید بر فساد 
بخش دولتی متمرکز شویم. رشوه در بخش دولتی، 
چه داده شــود چه گرفته، نگرانی اصلی بســیاری 
از آژانس هــای کمک و وام ده اســت، زیــرا که این 
سازمان ها عموماً با دولت ها کار می کنند. توافق نظر 
بین المللــی قدرتمنــدی وجود دارد کــه می گوید 
مشارکت دادن سازمان های بخش خصوصی و جامعه 
مدنی در فعالیت های دولتی برای موفقیت الزامی و 
حیاتی است. در کل برای این که بر فساد غلبه کنیم 
باید مشارکت بخش خصوصی را جلب کنیم، و فساد 
بخش خصوصی با فساد بخش دولتی، به سبب رابطه 

میان دریافت کننده و ذی نفع، مرتبط است.
پیچیدگی ها، چالش ها، و محیط های قانونی

جیــم یونــگ کیم، رئیــس بانک جهانــی، در 
ســخنرانی ای در  سال ۲۰۱۳، از نیاز به مبارزه با فقر 
در مناطقــی گفت که »چارچــوب قانونی مبارزه با 
رفتار فاســدانه و غیرقانونی معیوب است و نهادهای 

مسئولیت پذیری دولتی درست کار نمی کنند یا اصاًل 
وجود ندارند.« کشورهایی که ساختارهای حکومتی 
ضعیفــی دارند )و از این رو برای فســاد مســتعدتر 
هستند( عموماً کشــورهایی هستند که بیش ترین 
نیاز را به توســعه اقتصادی دارند؛ اما قطعاً فســاد 
همه کشورها را هدف گرفته است. فساد قیدوبندی 
سنگین است، به ویژه در دنیای درحال توسعه. مرکز 
مطالعات استراتژیک و بین الملل تخمین زده است 
که در ۱۰۵ کشور مورد مطالعه، که فقط ۲۲ درصد از 
تولید ناخالص جهانی را شامل می شوند، هزینه فساد 
بخش خصوصی فقط ۴درصد از تولید ناخالص داخلی 
را شامل می شود. در نتیجه، اقتصادهای درحال توسعه 
سنگینی بیش تری از هزینه فساد را تحمل می کنند. 
در این کشورها، فساد محل نگرانی بخش خصوصی 
است. فساد برای کشورهای کمک کننده هم نگرانی 
بزرگی اســت، و بــرای دولت هــای دریافت کننده 
کمک هــای مالی هــم. کمک های مالــی ای که به 
کشــورها بخشیده می شود ممکن است در اثر فساد 
منحرف شــوند و به دریافت کننــدگان موردانتظار 
نرســند. در دنیای امروز، اطالعات به سرعت پخش 
می شود و تصویر کشور کمک کننده ممکن است در 
اثر یک مورد اتهامی فساد تیره شود، ازاین رو دولت ها 

شرکای مهمی در مبارزه علیه فساد هستند.
مدارک و شواهد موجود همچنین نشان می دهند 
که گرچه کسب وکارها خود را قربانی فساد می بینند، 
و ریســک های مرتبط با عدم انطباق با فضای فاسد 
را درک می کنند، بســیاری از آن ها قادر به پیروی 
از قوانین ضدفساد و استانداردهای تطبیق با فضای 

عاری از فساد نیستند.
عمده گفتمان فســاد بر بخــش دولتی متمرکز 
اســت، و خــالء حکم رانــی و مدیریتی کــه راه را 
برای اقدامات فاســدانه می گشــاید. عمده تقصیر 
عموماً متوجه مقاماتی دانســته می شــود که رشوه 
می خواهند، و رشــوه دهندگان عموماً قربانی تلّقی 
می شــوند. به ســبب پیچیدگی و دامنه مســأله، 
اســتراتژی ای کارآمــد در مبارزه با فســاد نیازمند 
همکاری گروه های متعدد و متنوع است. کشورهای 
میزبان، کشورهای کمک کننده، و بخش خصوصی 
همه سهم چشم گیری در این میان دارند. همکاری 
میان این گروه ها و عامالنی مختلف برای موفقیت هر 
تدبیر ضدفســاد ضروری و حیاتی خواهد بود. حتی 
بنگاه های خرد و متوسط هم، که طبق سّنت از این 
گفتمان کنار گذاشته می شوند، می توانند و باید که 
از طریق ائتالف های کســب وکاری و دیگر ابزارها و 
مجاری کنش و اقدام جمعی، در این تالش مشارکت 

کنند.

محاسبه هزینه کسب وکاری فساد
اقتصادهایدرحالتوسعهسنگینیبیشتریازهزینهفسادراتحملمیكنند
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فســاد هم مســأله ای در طرف عرضه است و هم 
مشکلی در طرف تقاضا، و برای موفقیت در ریشه کن 
کردن فساد باید هر دو سوی مسأله مورد توجه قرار 
گیرد و چاره ای برایش اندیشیده شود. ضروری است 
که بخش خصوصی، به ویژه تک تک کسب وکارها و 
ائتالف های کسب وکاری، ابتکار عمل را در مبارزه با 
فســاد و حل مسأله فساد در طرف عرضه در دست 
بگیرند. در ۲۵ ســال گذشــته، جامعه کسب وکار 
شــاهد هزینه های هنگفتی به سبب عدم تطابق یا 
قراردادهای کســب وکاری غیراخالقی بوده است. 
شــرکت ها با جریمه ها و مجازات های مختلفی، از 
میلیون ها دالر تا ده ها میلیون دالر، تا صدها میلیون  

دالر، تا میلیاردها دالر، مواجه شده اند.
در داخل خود بخش خصوصی، عامالن ممکن 
است ساختار بازار را دست کاری کنند تا سود شرکتی 
را از طریق مجاری مختلف افزایش دهند. نخست، 
عامالن بخش خصوصی می توانند مکانیزم های بازار 
را با تبانی بر ســر قیمت ها و قیمت گذاری انتقالی 
دست کاری کنند، که به آن ها سودهایی در سطح 
ســودهای انحصاری می بخشــد. نتیجه بازارهای 
دست کاری شده، از دست رفتن فرصت های مشروع 
و ســودبخش کســب وکار خواهد بود. دوم این که، 
این عامــالن می توانند از طریق ســاخت وپاخت 
درونی از اطالعات محرمانه سوءاستفاده کنند. سوم 
این که، می توانند موجب نشتی منابع مالی از مسیر 
اقتصاد رسمی شــوند، که از طریق دزدی سرمایه 
صــورت می گیرد. این امر هم به نوبه خود به فضای 
سرمایه گذاری ای ناپایدار و غیرقابل اتکا می انجامد، 
که اگر چنین نبود می توانســت پتانسیل عظیمی 
برای رونق کســب وکار فراهم آورد، و حاال معمای 
زندانی را پدید آورده است. این معما را می توان فقط 
با اقدام جمعی جامعه کسب وکار و همکاری عامالن 
درگیر در محیطی شفاف و تحت حاکمیت قوانین 
انجام کسب وکار، حل کرد. و این مهم فقط از طریق 
همکاری جمعی، ایجاد اســتانداردهای بین المللی 
شفافیت، اجرا و حکم رانی در میان عامالن صنعت 
و زنجیره هــای ارزش، توافق نامه هــای بین المللی 
فی مابیــن دولت ها با مشــارکت بخش خصوصی، 
بهبود حاکمیت قانون، و افزایش استقالل رسانه ها و 
انواع متنوع مسئولیت پذیری های سیاسی و قانونی، 
به دست می آید. شــواهد نشان می دهند که مزیت 

رقابتی و بازده حاصل از بازی در میدانی مساوی 
و منصفانه، بسیار عظیم تر از سودی است که از راه 

فساد حاصل می شود.
کســب وکارها باید به دالیــل مختلف کمر به 
مبارزه با فســاد ببندند. عالوه بــر دالیل اخالقی، 
مهم ترین بعد مبارزه با فســاد این است که حذف 
آن هزینه های انجام کسب وکار را کاهش می دهد، 
به ویژه در بلندمدت. شــفافیت بیش تر و اقدامات 
اخالق مدارانه به جذب سرمایه ها از »سرمایه گذارانی 
که اخالق محور هســتند« کمک می کنــد. و به 
کســب وکارها اجازه می دهد که شــرکای خوب و 
جّذابی برای مصرف کنندگان و مشتریانی باشند که 
به اخالقیات و شــفافیت بها می دهند؛ و همچنین 
با باال بردن روحیه کارکنان و بازگرداندن کارگران 
ماهر. شهرت و آوازه هم در بازارهای رقابتی جهانی 
دارایی بســیار ارزشــمندی اســت؛ دارایی ای که 
می تواند به سرعت از دست رود یا اگر کسب وکاری 
به اقدامات غیراخالقی شهره شود به یک بار سنگین 

تبدیل شود.
شــرکت هایی که درگیر فســاد می شــوند، یا 
دســتورکارها و مکانیزم های ضروری را ندارند که 
بتوانند خود را از رفتار فاســدکارانه کارکنان شان 
مصون نگــه دارند، با هزینه هــای اضافی ای مثل 
هزینه محرومیت از شرکت در مناقصه های دولتی 
و قراردادهــای نهادهای مالــی بین المللی، مواجه 
خواهند شد؛ و نیز با ریسک و هزینه های »ریسک 
کازینو« که براساس آن طرف های معامله از اجرای 
تعهدات شان سر باز می زنند یا مجرایی قانونی برای 
پیگیری مطالبات نیست؛ و یا ریسک هزینه تعقیب 
قضایی؛ هزینه های )قانونی و غیره ( مرتبط با اقدام 
اصالحی؛ و روحیه ضعیف کارکنــان و ناتوانی در 

استخدام نیروهای خالق و بااستعداد الزم.
شرکت های محلّی، به ویژه شرکت های متوسط 
و بزرگ، فقط زمانــی  می توانند از تجارت جهانی 
و دسترســی به زنجیره های جهانی ارزش، به ویژه 
زنجیره های شرکت های چندملّیتی، منتفع شوند که 
برنامه های تطبیق با سیاست های مبارزه با فساد را 
تهیه کنند و در پیش بگیرند. همان طور که مطالعه ای 
در این زمینه نشان داده است، »کارآفرینان فقط در 
صورتی می تواننــد وارد زنجیره های جهانی ارزش 
شوند که گام هایی در جهت متوقف ساختن فساد 

درونی شرکت های خودشان بردارند.«
هزینه های فرصت فساد

سخت می توان ارزش دالری دقیق هزینه فرصت 
پرداخت یا عدم پرداخت رشــوه را محاســبه کرد. 
به ویژه وقتی عواملی که مبتنی بر درک و استنباط 

نیستند در دســترس نباشــند، یعنی که ندانیم 
کجا شــرکت ها از پرداخت رشوه سر باز می زنند و 
نمی توانند کسب وکارشــان را ادامه دهند، و ندانیم 
که در این صورت چه درآمدی می توانسته اند داشته 

باشند که حاال ندارند.
فساد انگیزه ها را تحریف می کند و اقتصاد را اسیر 
ناکارآمدی می کند. فساد قدرت بسیار زیاد پنهانی ای 
در دســترس مقامات می گذارد که می توانند از آن 
برای دست کاری قوانین بهره بگیرند، و از این طریق 
ریسک مصادره دولتی را افزایش دهند. این مسأله 
به ویژه زمانی اهمیت زیادی می یابد و دردسرســاز 
می شود که فساد موجب نادیده گرفته شدن قوانین 
امنیــت یا کیفیــت کار می شــود، و از این طریق 
پتانســیل آســیب فیزیکی به کل جمعیت کشور 
را پدید می آورد. چنین اقدامی از ســوی مقامات، 
نهادهایی را که ضعیف هســتند بیش از پیش فلج 
می سازد و توانایی حل مشکالت ساختاری را از آن ها 
می گیرد. که چرخه ای منفی از فساد و حکم رانی بد 
را به وجود می آورد. در چنین مواردی، فساد مانعی 
برای ورود به فضای کســب وکار می شــود، فضایی 
که شاید فرصت های جّذابی در خود پنهان داشته 
باشــد. دیگر هزینه فرصت فســاد دست کاری در 
قیمت هاست، آن جا که از یک بنگاه هزینه باالتری 
بابت مواداولیه و تجهیزات الزم مطالبه می شــود، 
هزینه ای باالتر از نرخ بازار. به طریق مشابه بنگاه ها 
رشــوه می دهند تا تجهیزات نامرغوب را با هزینه 
پایین تــر به کار بگیرند و از زیر بار اســتانداردهای 
تولیدی که مقامات تأییدشــان کرده اند بگریزند. 
هردو مورد نمونه هایی از فســاد هستند که بازارها 
را به انحراف می کشــند و فضــای قانون گذاری و 
تنظیم مقررات را به بیراهه می برند. منابع و افراد هم 
ممکن است به صورتی نابهینه تخصیص داده شوند، 
به طوری که منعکس کننده نیازهای محلّی نباشند. 
افراد بیش تر مایل و مشــتاق بــه یافتن رانت های 
اقتصادی خواهند بود تا فعالیت های مولّد اقتصادی، 
که این مســأله پتانسیل کلّی اقتصاد یک کشور را 

کاهش می دهد.
هزینه های فرصت فساد به ویژه برای کشورهای 
درحال توســعه اهمیت بســیار زیادی دارند، زیرا 
که با رشــد بالقوه ازدست رفته برابر هستند. هزینه 
فرصت ممکن است خود را در چند حالت مختلف 
نمایان سازد. فساد انگیزه و مشّوق سرمایه گذاری و 
دیگر تراکنش های کســب وکاری را از بین می برد. 
چشم انداز سروکار داشتن با یک بوروکراسی معیوب 
و ناکارآمــد و تحمل هزینه های اضافی عملیات در 
قالب رشوه، پرداخت برای تسهیل امور، و هزینه های 

چرامهماستكهجامعهكسبوكاربافسادمبارزهكند؟
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نمونه های جهانی مبارزه با فساد
الگوهایضدفسادیوجودداردكهشركتهایخصوصیراتشویق

میكندازرشوهخواریبپرهیزند
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اتفاق نظــری وجود دارد که می گوید مشــارکت 
بخش خصوصی برای هر تالشی در جهت مبارزه 
با فساد ضروری است. چندین و چند برنامه ای که 
در سال های اخیر با مشارکت طرف های مختلف 
ذی نفع طرح ریزی و اجرا شده اند، از اثر همکاری 
بخــش خصوصی با دولت و جامعه مدنی حکایت 
دارنــد. بااین حــال، اجرایی شــدن هنوز چالش 
بسیاری از این برنامه هاست، دلیل آن هم مسائل 
مربوط به مشروعیت، مسئولیت پذیری، و کارآیی 

است.
بــرای نمونه، برنامه همکاری علیه فســاد، در 
سال ۲۰۰۴ از ســوی مدیران عامل شرکت های 
مختلف آغاز شد. هدف این برنامه این بود که قوای 
کســب وکارهای مختلف را برای مبارزه با فساد و 
بهبــود تطبیق با قواعد و معیارهــا و بعد ورود به 
گفتمانی سطح باال با دولت و دیگر سازمان ها، جمع 
کنــد. اعضای این برنامه به مجموعه ای معمول از 
استانداردهای ضدفساد متعهد شدند و بعد گزارش 
برنامه های ضدفسادشــان را ارائه می کردند. این 
برنامه همچنین مجموعه ای از ابزارهای ضدفساد 
هم طرح ریزی کرده اســت. گفتمان میان اعضا، 
که بر مبارزه با فســاد متمرکز بوده است، از نقش 
اساســی مدیران عالی رتبه، به ویژه مدیران عامل، 
پرده برداشته. برنامه »پیشتاز« این برنامه جمعی 
هم در ژانویه ۲۰۱۴ پرده برداری شد و هدایت آن را 
مدیران عامل عضو برعهده دارند. این مدیران عامل 
از شــرکت هایی می آیند که امضاکننده مرام نامه 
برنامه همکاری علیه فساد هستند، و »پیشتازان« 
برنامه های ضدفساد تلّقی می شوند. هدف ایشان 
تسهیل کنش جمعی عظیم تر از طریق کنار هم 
آوردن کســب وکارها، دولت ها، و جامعه مدنی در 

راستای مبارزه کارآمد با فساد است.
پیمان جهانی ســازمان ملل )UNGC( نمونه 

دریافت مجوز، ســرمایه گذاران را بی میل می سازد، 
چه سرمایه گذاران خارجی و چه داخلی. فساد اساساً 
مالیات و قیدی می شود بر سرمایه گذاری. در سوی 
دیگر، کاهش ســطح فساد اثرات مثبت شگرفی بر 
نرخ ســرمایه گذاری و نرخ های رشد تولید ناخالص 

داخلی سرانه بعضی کشورها داشته است.
در سوی بخش خصوصی، بنگاه هایی که مرتباً 
درگیر فســاد می شوند زمان بسیار زیادی را صرف 
ایجاد روابط شــخصی با مقامات دولتی می کنند، 
و در نتیجه زمان بیش تری را به ســروکله زدن با 
بوروکراسی هدر می دهند تا بنگاه هایی که درگیر 
فســاد نمی شــوند. در برخی موارد، رشوه ممکن 
اســت نه برای ایجاد شتاب در فرایند بوروکراتیک 
امور برای پرداخت کننده رشوه، که برای کند کردن 
فرایند برای رقبای آن، پرداخت شود. عالوه براین، 
قانون نمی توانــد برای قراردادهــا و تراکنش های 
فاسد التزام آور باشد، لذا بنگاه ها تضمینی در اختیار 
ندارند که رشوه هایی که پرداخته اند به عایدی های 
موردانتظارشــان برسند. شــرکت در فعالیت های 
فاسدکارانه لزوما کســب وکار را تسهیل نمی کند، 

حتی در کوتاه مدت.
از آن جــا کــه تخمیــن زدن هزینــه فرصت 
کســب وکارهایی که درگیر فســاد هستند دشوار 
اســت، طریق دیگر نگاه کردن به این مســأله این 
اســت که ببینیم شرکت هایی که از قوانین اجرایی 
سفت وسخت مبارزه با فساد پیروی می کنند چطور 
عمــل کرده اند. دویچه بانک آلمان ۵۰۰ شــرکت 
را مــورد مطالعه قرار داده اســت، و پــی برده که 
شــرکت هایی که نظام های اداره قدرتمندی دارند 
یا نظام های مدیریتی شــان در حال بهبود اســت 
عملکرد  بهتری دارند تا شــرکت هایی که مدیریت 
شرکتی چندان مطلوبی ندارند، و اختالف عملکرد 
این دو دســته در دوره ای دو ســاله به ۱۹ درصد 
به نفع شــرکت های دارای مدیریت بهتر می رسد. 
دانشکده های کسب وکار هاروارد و وارتون هم ۱۵۰۰ 
شرکت امریکایی را بررســی کرده اند و پی برده اند 
شرکت هایی که مدیریت داخلی قدرتمندتری دارند 
رشــد فروش بهتری را تجربه می کنند و ریســک 
کم تری را متوجه ســهامداران می سازند، که این به 
معنای هزینه کم تر دارایی صاحبان سرمایه خواهد 

بود.
حتی در کشــوری مثل برزیل، که در آن فضای 
قانونی چندان بهینه نیست، شرکت ها و بنگاه هایی 
که نظام های مدیریت شرکتی شان باالتر از متوسط 
کشور است نسبت عایدی به سرمایه شان ۴۵درصد 
بیش تر اســت، و نســبت قیمت به عایدی شــان 
۲۰درصد باالتر است. در نهایت، مطالعه ای که بنیاد 
اعتباری اوراق بهادار آسیا انجام داده، پس از مطالعه 
۴۹۵ شرکت در ۲۵ بازار نوظهور پی برده است که 
شرکت هایی که عملکرد بهتری در مدیریت داخلی 
دارند ۸درصد ارزش افزوده اقتصادی بیش تر نسبت 

به متوسط کشور داشته اند.

دیگری از یک چارچوب استراتژیک جهانی است 
که بخش خصوصی و دولــت را کنار یکدیگر در 
مســیر تالش برای طّراحی اصول، از جمله برای 
مبارزه با فســاد، قرار می دهد. این برنامه ها بیش 
از ۵۳۰۰ صاحب کســب وکار را از ۱۳۵ کشور، از 
جمله شرکت های چندملّیتی و هیئت های مدیره 
شرکت های کوچک تر، تشویق کرده است که برای 
زنجیره های ارزش شان استانداردهایی معّین کنند 
و کارکنان را با هدف کاهش ریســک شایستگی 
تربیت نمایند. بااین حال، پیمان جهانی ســازمان 
ملــل مکانیزم نظــارت کارآمدی نــدارد و اخیراً 
توانسته است به ســمت باال بردن استانداردهای 
اجرایی حرکت کند. تا سال ۲۰۱۲ فقط ۴۰درصد 
از ۵۰۰ شــرکت بزرگ جهان و فقط ۱۰درصد از 
شرکت های چندملّیتی این پیمان را امضا کرده اند. 
عالوه براین، حدود ۴۰۰۰ هزار کسب وکار هم در 
ســال ۲۰۱۲ از این پیمان بیرون انداخته شدند، 

به دالیلی مثل عدم تطبیق با معیارها.
عالوه بــر چارچوب های جهانی تحت حمایت 
دولت هــا، مثل پیمــان جهانی ســازمان ملل، 
برنامه هایی با هدایــت بخش خصوصی هم برای 
هدف گرفتن فســاد در بخش هــای معین وجود 
دارنــد. برنامه هایی مثل برنامه شــفافیت بخش 
ســاختمان )CoST( شــبکه ضدفســاد دریایی 
)MACN( و فراینــد کیمبرلــی، کــه برنامه ای 
مشــترک میان بخش خصوصی، دولت و جامعه 
مدنی اســت و هدف از طّراحی اش حذف جریان 
»الماس های جنگ« است، الماس هایی که برای 
تأمین مالی جنبش های شورشــی در جنگ های 
داخلی استخراج و فروخته می شوند. این برنامه ها 
نمونه هایی از واکنش بخش خصوصی در سرتاسر 
صنایــع به تقاضای عمومــی مکانیزم های ارائه و 
اجرای بهتر در بخش هایی است که بسیار مستعد 

ی
رد
اهب
شر

زار
گ

ساد
اف
هب
رز
مبا



37

ند
ی

گره
ن
آ

13
93

ن 
هم

/  ب
رم 

چها
ی  و 

 س
ره

شما

37

ند
ی

گره
ن
آ

13
93

ی 
  د

م /
سو

 و 
سی 

ره 
شما

فساد هستند. این برنامه ها اعضا را ملزم می سازند 
متعهد شــوند که استانداردهای معمول مدیریت 
را رعایت کنند و طرحی عملیاتی و اجرایی برای 

رسیدن به این استانداردها بریزند.
بنیــاد مدیــران تایلنــد )IOD( ائتالفــی از 
بزرگ ترین کســب وکارهای تایلند گــرد آورده 
است که هدف شــان مبارزه با فســاد است. این 
بنیاد مدیران را آموزش می دهد تا منابع ریســک 
فساد را بشناســند، و کنترل های ضد رشوه را به 
ممّیــزان داخلی و خارجی می آموزند. تا به امروز، 
مجموعه ای از شــرکت ها که ۱۵درصد از اقتصاد 
تایلند را در دســت دارند و نماینده یک میلیون 
کارگر هســتند به ایــن بنیاد پیوســته اند و در 
برنامه های ارزیابی خارجی نظام مند آن مشارکت 
کرده اند. این شرکت ها، برای این که بتوانند به بنیاد 
راه یابند، باید اعالمیه اقدام جمعی علیه فســاد 
آن را امضــا کنند، و گام های محکمی بردارند که 
ریسک های فســاد را در طرف کسب وکار کاهش 
می دهند. درســی که در این جا می توان آموخت 
این است که شرکت ها مایل هستند منابع خود را 
متعهد به مشارکت در برنامه های ضدفساد سازند، 
زیرا که ارزشی اقتصادی در این کار می یابند. این 
برنامه، که هدایتش را مرکز بین المللی کسب وکار 
خصوصی )CIPE( برعهده دارد، معیارهای مختلف 
بین المللی را هم در دستور کار قرار داده و اعضا را 
متعهد به رعایت آن معیارها می سازد؛ معیارهایی 
چون قانون اقدامات فاسدانه خارجی ایاالت متحده 
)FCPA( کنوانسیون ضدرشوه سازمان همکاری 
و توســعه اقتصــادی، و دیگر کنوانســیون های 

بین المللی.
مرکز بین المللی کسب وکار خصوصی در مصر، 
بر تأســیس  اقتصادی بازاری متمرکز شده است، 
و این مهم را از طریق ترســیم شــبکه ای متنوع 
از ســازمان ها و افراد، که در طول  نزدیک به ۲۰ 
ســال ایجاد شده و کل طیف رهبران فکری مصر 
را در بر می گیــرد، انجام می دهد. آن ها با یونایتد 
گروپ )که یک بنیاد مدنی مصری است( همکاری 
می کنند تا قانونی پیشــنهادی را تهیه و حمایت 
کنند و مــاده ای در باب آزادی اطالعات به قانون 
اساسی بیافزایند تا شفافیت قراردادهای مناقصه 
را تضمین نمایند، مســأله ای کــه یکی از منابع 
فســاد است. عموماً پذیرفته شده است که آزادی 
اطالعــات یا نیاز به ارائــه اطالعات به برنامه های 
انســجام مربوط می شود. اگرچه تحوالت اخیر در 
مصر بر کار مرکز بین المللی کسب وکار خصوصی 
تأثیر گذاشته است، آماده شدن برای بازگشت به 
ثبات برای پیشــرفت های پایا در زمینه مبارزه با 

فساد ضروری است.
در طــرف بخــش دولتــی، قوانین و شــیوه 
عملکردهای مختلفی وجود دارد، هم در سطح ملّی 
و هم بین المللی، که این برنامه های بخش خصوصی 
را تکمیل می کنند. این ها شامل قانون رشوه خواری 

بریتانیا و قانون حفاظت از مصرف کننده و اصالح 
وال اســتریت دادفرانک می شــوند. خاصه قانون 
دادفرانک شــامل بند »افشــاگری« است، که به 
هرآن کــه دولت ایاالت متحده را از رشــوه خواری 
مقامــات خارجی آگاه کند پــاداش می دهد. اگر 
کســی داوطلبانه اطالعات دســت اولی به دولت 
بدهد که بــه تحریم های باالتــر از یک میلیون 
دالر می انجامنــد، تا ۳۰ درصــد این تحریم به او 
پاداش داده می شــود. این برنامه برای آن طراحی 
شــده است که به افراد در ایاالت متحده و نیز در 
کشورها درحال توسعه اجازه دهد اقدامات فاسدانه 
را گزارش دهند و شــکاف های اطالعاتی ای را که 
با فساد همراه هستند پر کنند. بااین حال، بعضی 
مســائل مثل اســتانداردهای متضاد و متناقض 
خارجــی و امریکایی، و هزینه هــای مالی اجرای 
برنامه، نشــان می دهد که پیش از آن که چنین 
قوانینی به اجرا درآیند الزم اســت شفاف سازی 

قانونی درستی انجام شود.
همان طور که پیش تر اشــاره شــد، بیش تر 
گفتمــان و تالش های چندجانبــه برای مبارزه 
با فســاد بر فســاد بخش دولتی متمرکز بوده 
است، و ســازمان هایی مثل سازمان همکاری و 
توسعه اقتصادی و بانک جهانی بیش تر در امور 
دولت ها دخالــت می کنند و با آن ها ســروکار 
دارند تا بخش خصوصــی. بااین حال، به تدریج 
سازمان های چندجانبه بیش تری، تحت هدایت 
بانک جهانی، به دنبال شناســایی و حذف فساد 
بخش خصوصی می روند و این کار را روشی برای 
از میان برداشــتن فساد بخش دولتی می دانند. 
بانک جهانی برنامه نوآورانــه ، همکاری و آزادی 
بخش خصوصی، را در همین راســتا آغاز کرده 
است. هدف این برنامه این است که از داده های 
آزاد موجود استفاده کند تا تأثیر بخش خصوصی 
را افزایش دهد و بخش خصوصی را در ســاختار 
داده های آزاد همکارانه جای دهد. اســاس این 
برنامه شــاخص داده های آزاد شرکتی است، که 
»دولت ها را تشــویق می کند که شفافیت ثبت 
شرکت های شــان را افزایش دهند، و تالش های 
مربوط به مســئولیت پذیری شرکتی را تشویق 
و ترویج نمایند.« در ســال ۲۰۱۰ بانک جهانی 
همچنین پرده از اتحادیه بین المللی شکارچیان 
فساد )ICHA( برداشــت که هدف آن استفاده 

از تکنولوژی های نو مثل تأمین سرمایه جمعی 
و اپلیکیشــن های موبایــل، و مشــارکت دادن 
شــهروندان و شراکت چندجانبه، برای مبارزه با 

فساد در سطح جهانی است.
سازمان همکاری و توســعه اقتصادی و بنیاد 
مدیریت بازل، هم به طریق مشابه، برای مبارزه با 
فساد طرف تقاضا برنامه ای مشترک را آغاز کرده اند 
که مکانیزم گزارش ســطوح باال خوانده می شود. 
این برنامه می کوشــد، به عنوان آخرین راه چاره، 
نهادی نظارتی مردمی ایجاد کند که مســئولیت 
رسیدگی به اتهامات فساد مقامات دولتی، به ویژه 
در زمینه رشوه، را دارد. اساس این برنامه بر اقدام  
جمعی بخش خصوصی و نیز دولت استوار است. 
این برنامه به طور آزمایشی در کلمبیا آغاز شد. و 
نتایج این رویکرد نوآورانــه بانک جهانی را هنوز 
بایــد منتظر ماند و دید. فســاد بخش دولتی در 
کشورهای درحال توسعه مسأله ای جّدی است، و 
کنترل کردن  آن پیش شرط کنترل فساد بخش 

خصوصی است.
راهنماها، الگوهای عملکرد درست، و تالش های 
ضدفســادی وجود دارد که شــرکت های بخش 
خصوصی را تشــویق می کنند از رشــوه خواری 
بپرهیزند و از معیارهــای واحدی پیروی نمایند. 
یکی از این برنامه ها، اصول کسب وکار برای مبارزه 
با رشوه خواری، نام دارد که شفافیت بین الملل آن 
را راه انداخته است. بخش خصوصی هم جزئی از 
کنسرسیومی بوده است که این راهنماها را تعیین 
کرده است؛ کنسرسیومی متشکل از شرکت های 
چند جانبه، سازمان های جامعه مدنی، سازمان های 
غیردولتی، و دولت هــا. بااین حال، همان طور که 
برنامه مذکور نشــان داده اســت، طّراحی چنین 
راهنماهایی تضمین آن نیست که بخش خصوصی 
درگیر فساد نشود. عوامل بسیاری، از جمله فضای 
عملیاتــی کســب وکار، ظرفیت دولتــی، و اراده 
دولت های بخشنده و میزبان، بر اجرای برنامه های 
مربــوط بخش خصوصی و میزان پیشــرفت این 

برنامه ها تأثیر می گذارند.
دیگــر هزینه فرصت شــرکت ها این اســت که 
پاداش هــای بیش تر را از دســت می دهند، زیرا که 
سرمایه گذاران به شــرکت هایی که مدیریت بهتری 
دارند پاداش های بیش تری می پردازند. سرمایه گذاران 
بیش از پیش به سمت نظام های مدیریت شرکتی بهتر 
میل می کنند، و معیارهای عملکرد شرکتی بنیادهایی 
مثل بلومبرگ و شــبکه بین الملل مدیریت شرکتی 
برای شان اهمیت بیش تری می یابد. یک مطالعه دیگر 
هم نشان داده است که در کشوری مثل روسیه، که 
در آن شفافیت اندک است، گام های استواری که برای 
شفافیت بیش تر و نظام های تنظیم شرکتی کارآمدتر 
برداشته می شوند سود بسیاری دارند. در یک مطالعه، 
۲۱ شرکت روس شاهد ۷۰۰ برابر افزایش در ارزش 
بنگاه شــان بوده اند، که نشان از رابطه مستقیم میان 

مدیریت شرکت و ارزش بنگاه دارد.



13
93

ن 
هم

/  ب
رم 

چها
ی  و 

 س
ره

شما

38

ند
ی

گره
ن
آ

سیاست های پیشنهادی برای مبارزه با فساد

و به طور غیرمستقیم، آژانس های کمک چندجانبه 
و دوجانبه باید از شرکت ها حمایت کنند تا آن ها 
بتوانند فرایندهای شــّفافیتی را که برای تضمین 
پیــروی از اســتانداردهای بین المللــی ضروری 
هســتند، به اجرا درآورند. شفافیت را می توان از 
طریق حل مســائل مربوط به طرف تقاضا، مثل 
فســاد دولتی، فرادســت آورد. یک نمونه از این 
موضوع کاری است که مرکز بین الملل کسب وکار 
خصوصــی بــا مصر کرده اســت،  که 

پیش تر درباره آن بحث کردیم.
پیشنهادات بخش خصوصی

 برنامه تحقیقی ژرف تر ایجاد کنید، 
که درباره رابطه میان اداره خوب و اثر 
مثبت آن بر ارزش شرکت تحقیق کند.
 از تکنولوژی های جدید برای مبارزه 
با فســاد بهــره بگیرید؛ کــه این کار 
ائتالف ها  کسب وکارها،  اجازه  نیازمند 
و دیگــر طرف های ذی نفع اســت تا 
بگذارند سیاست ها تغییر کنند و اجازه 
از  مدرنیزاســیون نظام هــای موجود 

طریق تکنولوژی را بدهند.
 ویژگــی »تبعیــت کن یــا توضیح 
بده » برنامه هــای بین المللی، ملّی، و 
چندبخشی مبارزه با فســاد، را نقطه 
آغــازی برای اعضا قــرار دهید؛ بدین 
معنی که اگر شرکتی نتواند قوانین و 
قواعد را به اجــرا درآورد، باید توضیح 

بدهد که چرا نتوانسته چنین کند.
 رســانه های مســتقل را در سراسر 
جهان تقویت کنیــد و آموزش دهید. 
رســوایی اخیر بانک جی.پی. مورگان 
نشــان داد که چطور رســانه بیش از 
پیــش از قدرت و ظرفیت افشــاگری 
خود بهره می برد تا شــفافیت را ارتقاء 
بخشد. از کمک های دوجانبه خارجی 
برای حمایت از رسانه های مستقل بهره 
بگیرید، تا آن رســانه ها ناظر و مراقب 
امور باشند. کسب وکارها و ائتالف های 
کسب وکاری باید با رسانه ها در جهت 
آمــوزش و تربیت خبرنــگاران حوزه 
کســب وکار همکاری کنند تا دالیل و 
سبب های ریشه ای فســاد را به آن ها 
بشناســانند، زیرا که این کسب وکارها 
و ائتالف های کسب وکاری هستند که 
دانش این کار را دارند. آن ها همچنین 
انگیــزه این آموزش دادن را هم دارند، 

بــا در نظر گرفتن چشــم انداز تجــارت فزاینده 
جهانی، توســعه زیرساخت های بخش خصوصی، 
زنجیره های ارزش جهانی شــده، و تقاضای ایجاد 
بازارهای جدید برای تصاحب مشــتریان جدید، 
باید دوچندان در جهت افزایش هزینه فساد برای 
بخش خصوصی تالش کرد. بعضی پیشنهادهایی 
که در ادامه می آیند تازگی ندارند، اما تکرار آن ها 
ارزشمند اســت زیرا که یا چندان به  آن ها توجه 

نشده اســت یا این که با آن روحیه و 
ظرفیــت موردانتظار اجرا نشــده اند. 
همه این پیشــنهادات عملی نیستند؛ 
بعضی دریچه هــا را بر روی تحقیقات 
آتی می گشــایند، تحقیقاتی که شاید 
نور تــازه ای بر بحث مبارزه با فســاد 
بتابانند. شــفافیت، اجــرای قوانین و 
قواعــد موجــود، و در پیــش گرفتن 
تدابیر نو باید در دســتور کارمان قرار 
گیرد تا زیانی را که فســاد بر اقتصاد 
جهان تحمیــل می کند کاهش دهیم. 
بااین حال، این ها بدون آن که شرکت ها 
نظام های مدیریتی، فرایندهای داخلی، 
و تغییرات فرهنگــی را برای مبارزه با 
فساد به کار اندازند، کافی نخواهند بود.
پیشــنهادات سیاســتی  که در ادامه 
می آینــد نمایان گــر روش هایی برای 
اســتفاده از دیپلماسی، و سازمان های 
چندجانبه ای چون ســازمان همکاری 
و توســعه اقتصــادی، گروه بیســت، 
و ســازمان ملــل، در جهــت ایجاد 
مشــّوق هایی برای مشارکت شرکت ها 
و دولت ها در برنامه های جهانی ارتقاء 
شــّفافیت، هســتند. ازآن جا که فساد 
بخش خصوصی و دولتی با هم مرتبط 
هستند، بسیاری از پیشنهادات ذیل با 
هم تالقی دارنــد و نیازمند همکاری 
میــان طرف هــای مختلــف ذی نفع 

هستند.
در سطح شرکتی: شرکت ها باید به 
اکوسیستم موجود برنامه های ضدفساد 
بپیوندند و فرایند های کارآمد و دقیقی 
را در پیش بگیرند که با استانداردهای 

اخالقی نوظهور سازگاری دارند.
در ســطح چندجانبه: برای مثال، 
ســازمان همکاری و توسعه اقتصادی 
در حال حاضر مشغول بازبینی اصول 
مدیریت شرکتی اســت، که در سال 

حمایت مالی )و حتی تأمین سرمایه اولیه( برای ائتالف های 
چندطرفه در کشورها که هدف شان مبارزه با فساد به طریقی 

مشابه الگوهای بررسی شده در این گزارش است.

مطالبه اجزاء ضدفساد در تنظیم قراردادهای تجارت آزاد، از 
جمله تقویت نظام های مناقصه دولتی. برای کشف چگونگی 

اجرای این اجزاء مطالعات بیش تر الزم است.

ســرمایه گذاری بیش تر در فعالیت های »مدیریتی« از جمله 
بهبود حاکمیت قانون، افزایــش حمایت از اصالحات فضای 

سرمایه گذاری، و تقویت نظام های مناقصه.

مطالبه تحقیقات بیش تــر درباره اجرای کارآمد »پیمان های 
شفافیت.« باید مطالعات جامعی درباره پیمان های شفافیت 
از زمان اجرا و طرح ریزی شان بدین سو انجام شود، تا ببینیم 
که آیا در فضاهای مشخص موفق بوده اند یا ناکام مانده اند، یا 
این که در ســطح عملیاتی چه می توان کرد که تاکنون انجام 

نداده ایم.

جریان های مالی غیرقانونی و فرار از مالیات را شناسایی کنید. 
اگرچه هنوز شکاف های عمیقی در مبارزه با جریان های مالی 
غیرقانونی وجود دارد، موفقیت هایی هم در این زمینه به دست 
آمده اســت، که از آن ها می توان چراغی برای آینده ساخت. 
برای مثال، در فاصله ســال های ۲۰۱۰ تا ۲۰۱۲، کشورهای 
ســازمان توســعه و همکاری اقتصادی ۱۴۷ میلیون دالر را 
استرداد کرده اند و حدود ۱.۴ میلیارد دالر را ضبط نموده اند. 
آن ها همچنین ۱۳۰۰ توافق نامه دوجانبه با کشورهای دیگر 
امضا کرده اند که هدف شان بهبود و افزایش میزان به اشتراک 
گذاشتن اطالعات است. این ها گام های مثبتی هستند، گرچه 
ســازمان همکاری و توســعه اقتصادی اذعان دارد که هنوز 

گام های بلندتری باید برداشت.

خالصۀ پیشنهاد ها

چگونهزیانناشیازفسادراكاهشدهیم؟

۲۰۱۴ یــا ۲۰۱۵ بــه پایان خواهد رســید. این 
سازمان باید اصول شّفافیت قوی ای را، به ویژه در 
زمینه استانداردهای تطبیق و معیارهای اخالقی، 
وضع کند. ایاالت متحده هم باید ائتالف هایی ایجاد 
کند تا مطمئن شود که چنین اتفاقی خواهد افتاد.

در ســطح  کشوری: کشــورها باید قواعد ملّی 
شــفافیت خود را ارتقاء بخشند و عملکرد بهینه 
را تعریف کنند. دولت ها، جامعه مدنی، انجمن ها، 
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زیــرا که وقتی رســوایی ای به بار می آید اســیر 
شکنندگی و تزلزل بازار سهام می شوند.
پیشنهادات بخش دولتی

 دولت ها باید یــک »هیئت هماهنگ کننده در 
سطح ملّی« تشکیل دهند، و سازمانی این چنین 
باید مسئول طرح ریزی استراتژی ای برای مبارزه 
با فساد باشد که شامل خرید از طرف های ذی نفع 
مختلف است. این سازمان همچنین باید مسئول 
تضمیــن اجرا و نظارت بر آن هم باشــد. افرادی 
مســتقل از هیئت هماهنگ کننــده، در بهترین 
حالت کسانی که نماینده طیفی وسیع از جامعه 
مدنی هستند، باید هدایت این نظارت را برعهده 
داشته باشند. برای مثال، کمیسیون حذف فساد 
اندونزی با تعقیب موارد رشــوه خواری و اختالس 
مربوط به مناقصه هــای دولتی و بودجه ها اعتبار 
خوبی به هم زده است. بااین حال، این کمیسیون 
هنــوز با چالش های برخاســته از تعــداد اندک 
کارکنان اش و بودجه ناچیز ۷۴۶ میلیون دالری 

دست به گریبان است.
برچیدن یک باره کل فســاد غیرممکن است؛ در 
عوض برنامه های مبارزه با فســاد باید بر کاهش 
فســاد در حوزه هایی از اقتصاد کشور و مناطقی 
که مزیت رقابتی دارند و پتانســیلی عظیم برای 
جــذب ســرمایه گذاری خارجــی، تمرکز کنند. 
واقع بینانــه اگر بنگرید، گزینــه »میل کردن به 
صفر« دوام آوردنی نیســت. بااین حال، مهم است 
که مهم ترین سازمان ها یا حوزه ها را نقطه آغاز کار 
قرار دهیم. این حوزه ها باید بیش ترین پتانســیل 
رقابتی را برای رشــد اقتصادی داشته باشند. کار 
که شتاب گرفت و پیشرفت اقتصادی حاصل آمد، 
دولت می تواند به سراغ دیگر حوزه ها برود، آن ها 

را ارزیابی کند، و مجددا اولویت بندی نماید.
 اشــتراک اطالعات بیــن دولت هــا می تواند 
ابزارهــای حیاتی و مهم و کمک ارزشــمندی را 
در جهت کاهش فســاد در اختیار آن ها بگذارد، 
ابزارهایی که شــرایط محلی و فرهنگ منطقه ای 
را هــم لحــاظ می کننــد. مطالعــات خطایابی 
منطقه ای که کشــورهای مختلف، اما در بررسی 
بخش های یکســان، انجام داده اند را می توان به 
اشــتراک گذاشت و برای ایجاد نظام های تابعیت 
از معیارهای مناسب و نظام های تنظیمی قانونی 
بهتر به کار گرفت. زمــان که بگذرد، چالش ها و 
دورنماهای جدید رخ می نمایند که می توان آن ها 
را هم به اشتراک گذاشت و از تجربیات یک دیگر 

بهره گرفت.

روسیه: پذیرش در سازمان تجارت جهانی
روسیه نمونه کشوری است که مجبور به اصالح 
و حرکت در جهت شفافیت بیش تر و فضای بهتر 
ســرمایه گذاری بوده است، تا بتواند عضویت در 
ســازمان تجارت جهانی را به دســت آورد. پس 
از ۱۹ ســال مذاکره، روســیه در سال ۲۰۱۱ با 
اجرای بســته ای از اصالحات در نظام تجاری و 
قبــول تعهدات برای اجــرای اصالحات بیش تر 
به ســازمان تجارت جهانی پیوست، تا بتواند از 
منافع تجارت خارجی و داخلی کسب وکارهایش 
محافظــت کند. بااین حال پذیرش در ســازمان 
تجــارت جهانی حاّلل تمــام نیازهای اقتصادی 
روســیه نخواهد بود. ورود روســیه به سازمان 
تجارت جهانی »آغاز فرایندی از اصالحات« برای 
مدرن ســاختن اقتصادی این کشور است، که از 
قدیم بر صادرات مواد خــام، به ویژه نفت و گاز، 
متکی است. روســیه هنوز در حال تالش برای 
پیوستن به سازمان توسعه و همکاری اقتصادی 
اســت، که نشــان از نیاز مداوم این کشــور به 
انجام اصالحات ســاختاری و اجرای کنوانسیون 
ضدرشوه سازمان همکاری و توسعه اقتصادی و 
کنوانســیون چندجانبه یاری متقابل دولتی در 

مسائل مربوط به مالیات، دارد.
شکی نیست که روســیه گام های زیادی در 
بهبود فضای سرمایه گذاری  برداشته است. برای 
مثال برنامــه ای با همکاری مرکز کســب وکار 
خصوصی،۱۵۰ شــرکت برتر روسیه را گرد هم 
آورده تا با همــکاری هم روش هایی برای بهبود 
مدیریت شــرکتی بیابند. در نتیجه این برنامه، 
بنیاد مدیران روســیه و شــرکت های عضو آن، 
علی رغم این که روســیه هنوز با مشکالت جدی 
مدیریتی روبه روســت، در صف مقّدم تالش های 

بهبود مدیریت شرکتی قرار گرفته اند.
قوانین ضدفساد روســیه که از ژانویه ۲۰۱۳ 
به اجرا درآمده اند شــرکت ها را ملزم می سازند 
که: نخســت، عوامل مسئول فساد در شرکت را 
شناسایی کنند؛ دوم، با مجریان قانون همکاری 
نمایند؛ سوم، استانداردهایی ضدفساد طّراحی و 
اجرا کنند؛ چهارم، دســتورالعملی اخالقی را در 
پیش بگیرند؛ پنجم، مسائل مربوط به تضاد 
منافــع را حل کنند؛ و ششــم، از ایجاد 

مدارک جعلی جلوگیری نمایند.
پاکستان: الگوی جهانگ

»الگوی جهانگ« در پاکستان یک 
نمونه بسیار خوب است،  که در سال 
۲۰۱۱ جایزه نوآوری بانک جهانی 

خداحافظی با رشوه
مطالعاتموردیمبارزهبافساد

را برد. این الگو بدیــن صورت عمل می کند که 
یک بوروکــرات در زمانی کــه وارد معامله ای با 
دولت های محلّی می شود از آن ها شماره تلفن های 
دیگران را می گیرد. و بعد با آن ها تماس می گیرد 
تا از تجربیات شــان بپرســد، و از این کــه آیا از 
آن ها خواسته شده اســت که رشوه بپردازند یا 
پولی بابت تسهیل و سرعت بخشیدن به فرایند 
اداری پرداخت کنند. بعد این پروســه به مراکز 
تلفن همراهی توســعه یافت که شهروندان آن ها 
را هدایــت می کنند و در ایالت پنجاب مســتقر 
هســتند؛ در این مراکز به طور تصادفی با مردم 
تماس گرفته می شــود یا بــه آن ها پیامک داده 
می شود تا بازخورد آن ها را بگیرند، و از این  طریق 
دریابند که کجا اقدامی فاســدکارانه انجام شده 
اســت. الگوی  مشابهی را هم می توان برای فساد 
بخش خصوصی به کار بست. این الگو این امکان 
را به کسب وکارها می دهد که این خدمات را ارائه 
دهند، اما احتیاط در این اســت که شــهروندان 
داوطلبانه این اطالعــات را ارائه دهند نه این که 
پس از انجام معامله ای فاسدکارانه با آن ها تماس 

گرفته شود.
هند: پروژه بهومی

هند در اســتفاده از تکنولوژی بــرای مبارزه با 
فساد پیشرفت های شگرفی را تجربه کرده است. 
یــک نمونه پروژه »بهومی« در کارناتاکا اســت، 
کــه از طریق آن۲۰ میلیــون مدرک زمین های 
کشــاورزی کشــاورزان به صــورت دیجیتالی 
درآمده است. بدون مدارک قابل اتکاء، کشاورزان 
نمی توانند ابزارها و دارایی های موردنیازشــان را 
از بازارهای رســمی تأمین کنند، و برای این کار 
نیازمند ایجــاد اعتبار و حکمیت برای اختالفات 
قانونی هســتند. در این نظام دســتی، متوسط 
رشــوه بیش از ۲.۷۵ دالر بود؛ برای آن هایی که 
از نظام دیجیتال اســتفاده می کنند، متوسط به 
حدود ۶ ســنت کاهش یافته اســت. در نتیجه 
دیجیتالی  کردن مدارک، کشاورزان می توانند از 
حساب ها و بوروکرات های سّنتی روستا اجتناب 
کنند و در عوض کپی ای از مدرک شــان بگیرند، 
که کار را برای آن ها آســان تر می سازد و در کل 
پروســه دقیق تر می شــود. در نتیجه این برنامه 
رشوه خواری کاهشی چشــم گیر یافته است. از 
بین کســانی که از نظام دســتی ثبت استفاده 
می کننــد، ۶۶ درصد از نیاز به پرداخت رشــوه 
گفته اند، درحالی که فقط ۳ درصد از کســانی از 
نظام دیجیتالی استفاده کرده اند گفته اند که نیاز 

به پرداخت رشوه داشته اند.
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آقای بهادرانــی اگر بخواهیم در ابتدای 
بحث روی راهکارهــای اصلی برای خروج از 
مشکالت احتمالی و آتی بودجه دولت در سال 
1۳94 خصوصا در شرایط کاهش قیمت نفت 
متمرکز شویم، شما چه راهکارهایی را معرفی 

خواهید کرد؟ 
بهادرانــی: بعضی از راهکار ها کوتاه مدت اســت و 
بعضی از راهکار ها بلندمدت، به نظر من آن چیزی 
که باید برای تعادل در بودجه انجام داد، اول بحث 
مالیات اســت. هفته پیش آقای عســگری  رئیس 

ضرورت اصالح نظام مالیات گیری
 و تصحیح هدفمندی

عکس: امید ایران مهر

آمنه شــیرافکن: هم ابراهیم بهادرانی و هم بیژن رحیمی دانش، در میزگرد 
»آینده نگر« از راهکارهایی می گویند که شــاید در سال 1۳94در حل وفصل 
مسائل بودجه ای و اقتصادی به کار دولت بیاید. بیش از همه بر تصحیح روند 
امور مالیاتی تاکید دارند و اینکه دولت بایــد به طور جدی روی درآمدهای 
مالیاتی اش برنامه ریزی کند. از این ها گذشته مواجهه و مبارزه با پدیده مالیات 
بُریدن، یا   همان حذف بخش عمده مالیات ها، که پدیده رایجی در بازار شده از 
دیگر نکاتی است که در این میزگرد به آن اشاره شده است. بهادرانی، دبیرکل 
اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشــاورزی تهران به صورت دسته بندی شده 
»هفت« راهکار مختلف را پیش روی دولت قرار داده که در ادامه نکات مثبت 

و منفی این راهکار ها مورد ارزیابی قرار می گیرد. هدفمندی یارانه ها و حذف 
دهک های ثروتمند امر مشــترکی است که هر دو کار شناس اقتصادی بر آن 
تاکید می کنند و معتقدند دولت در اجرای حذف دهک های باال، باید با شجاعت 
و جرات اقدام کرده و بتواند بخشــی از هزینه های اضافه را کم کند. به ویژه 
اینکه دولت در ســال آینده با رقم ۷ تا 9 هزار میلیارد تومانی کسری بودجه 
در پرداخت هزینه هدفمندی یارانه ها مواجه اســت. دبیرکل اتاق بازرگانی 
تهران در این میزگرد به ارائه راهکارهای دیگری از جمله بهینه کردن فضای 
کسب وکار و صرفه جویی در هزینه  ها می پردازد. او همچنین ارائه اوراق قرضه 

اسالمی و اوراق مشارکت را نیز پیشنهاد می دهد. 

راهکارهایبودجهایدرمیزگردیباحضورابراهیمبهادرانیوبیژنرحیمیدانش

ســازمان امور مالیاتی اعالم کرد که ۴۰ درصد از 
بخش های اقتصادی ما مالیات نمی  دهند. یعنی این 
۸۵ هزار میلیارد تومــان را برای ۶۰درصد درنظر 
گرفته اند. معافیت مالیاتی در دو بخش کشاورزی 
و صادرات غیرنفتی، قانونی و قابل قبول است. اما 
این در مجموع ۴۰ درصد نمی  شود. ما ۷-۶ درصد 
تولید ناخالص داخلی را در بخش کشاورزی داریم 
و حدود ۱۰ درصد تولید ناخالص داخلی صادرات 
است و اگر بقیه معافیت های قانونی را ۴-۳ درصد 
فــرض بگیریم، جمعاً ۲۰ درصــد تولید ناخالص 

داخلی نباید مالیات بدهنــد. اگر ۷۰هزار میلیارد 
تومــان وصولی امســال را در نظــر بگیرید و ۲۰ 
درصد بقیه را محاســبه کنیم، بدین ترتیب حدود 
۱۴ هــزار میلیارد تومان از جیــب دولت می  رود. 
باید برای وصول ایــن رقم برنامه ریزی کرد. البته 
اخیراً در مجلس تالش هایی شده و لوایحی تصویب 
شده است که برخی از نهاد ها که مالیات نمی دادند 
مشمول پرداخت شــوند که منتظر تایید شورای 

نگهبان برای اجراست. 
گرفتن  تابوی  باالخره  امسال  به هرحال 
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مالیات از برخی نهاد ها شکســت، اما سوال 
اینجاست آیا پیش از این هم اراده ای برای اخذ 
مالیات از چنین نهادهایی وجود داشــت یا 

خیر؟ 
بهادرانی: بله، و امیدواریم شورای محترم نگهبان 
مصوبه مجلس را تأیید کند و این امر اجرایی شود 
ولی در مورد فرار مالیاتی می توان گفت که مشکل 
مالیات ندادن در همه کشورهای دنیا معمول است 
اما در کشــور ما گسترده  تر اســت. از طرف دیگر 
رئیس ســازمان مبارزه با قاچاق کاال و ارز، اعالم 
می  کند که ۲۰میلیارد دالر کاالی قاچاق داریم که 
در مقابل ۵۰ میلیارد دالر واردات رسمی رقم قابل 
توجهی است. یعنی ۴۰ درصد قاچاق واردات کاال 
داریم که تولیــد را به هم  می  زند و درآمد دولت را 
کم می کند. این افــراد عوارض گمرکی که نوعی 
مالیات است را نمی دهند و منابع حاصل از این، به 
جیب قاچاقچیان کاال می  رود. آیا باید از کنار این 
مسئله رد شــویم یا راهکاری درنظر بگیریم؟ یک 
ســری موارد دیگری هم داریم مثل معافیت هایی 
که عده ای در گذشته با توجه به شرایط آن زمان 
گرفته اند درحالی که االن شــرایط مملکت تغییر 
کرده اســت و امــروز با توجه به شــرایط کاهش 
قیمت نفت و عقب افتادن پروژه های عمرانی، نباید 
مثل ۳۰ ســال گذشته عمل کنیم. باید برای این 
بخش با توجه به شرایط روز فکری کرد و این ها را 
ملزم به پرداخت مالیات کرد. راهکار بعدی بهینه 
کردن فضای کسب وکار اســت. این امر به منابع 
مالی نیاز ندارد. االن رتبه ما در جهان، ۱۳۲ است، 
چراکه شــرایط را برای تولیدکننده، صادرکننده و 
واردکننده  هایمان خیلی سخت کرده ایم. ما انتظار 
داریم در این شرایط وصولی مالیات ما چند درصد 
رشد بکند؟ این امر نیاز به پول ندارد. اما باید با نگاه 
رقابتی به اقتصاد شرایط را برای کارآفرینان مهیا 
کنیم. چرا رتبه عربستان سعودی ۵۶ و رتبه ترکیه 
۵۷ باشد و ما رتبه ۱۳۲ را داشته باشیم؟ اثر این ها 

به بودجه برمی گردد و باید برایش فکری کرد. 
همچنین صرفه جویی در هزینه  ها مهم اســت. در 
ســال ۱۳۹۳ قیمت نفت را در بودجه ۱۰۰ دالر  
فرض کردیم. کل بخش هزینه ها )غیر از متفرقه  ها( 
در ســال ۱۳۹۳، ۱۴۹ هــزار میلیارد تومان بود و 
االن ۱۶۶ هزار میلیارد تومان شده است. به نظرم 
باید حقوق را حداقل به اندازه تورم اضافه کنیم و 
بقیه هزینه ها را به   همــان اندازه کم کنیم. یعنی 
حدود ۶۵ هزارمیلیارد تومان حقوق داریم. بیاییم از 
هزینه کم کنیم و آن را ۲۰-۱۷ درصد رشد دهیم 
و بقیه هزینه ها را حداقل به   همان میزان مبلغ کم 
کنیم. درحالی کــه دولت کل هزینه ها را ۶ درصد 
رشد داده است. مسئله دیگری که آن را در بودجه 
درنظر نگرفته ایم این است که بعضی از پروژه های 
ما در حال به نتیجه رســیدن است. سهمیه تولید 
ما در اوپک ۴میلیون بشــکه در روز اســت و االن 
۳/۳ تا ۳/۴ میلیون بشکه تولید می  کنیم. بنابراین 

هرچه قدر وزارت نفت بتواند پروژه های خود را به 
نتیجه برساند و نفت بیشتری تولید شود  می  توان به 
صادرات  اختصاص داد و بدین وسیله کاهش قیمت 

نفت را تا حدی جبران کرد. 
رحیمی دانش: اجازه بدهید همین جا من نکته ای 
در موضوع مالیات اضافه کنم. باید دید چه اتفاقی 
افتاده است. می  گویند نفت پایین آمده است. چقدر؟ 
چــرا این همه روی قیمت نفــت مانور می دهیم. 
چرا اجزای دیگر اقتصــاد و بودجه و توان داخلی 
را نمی بینیــم. چرا با چند تصحیح کوچک جلوی 
خطاهای بزرگ را نمی گیریم. درست عمل کردن 
کارکنان ســازمان امور مالیاتی به اندازه خیلی از 
راهکارهای دیگر اهمیت دارد. متاسفانه روندی در 
کشــور باب شــده که اکثر افرادی که در بازار کار 
می  کنند مالیات را درســت پرداخت نمی  کنند و 
فکر می کنند زرنگی می  کنند. شــاید این رقم در 
کل به ده درصد برســد اما در مجموع ســرجمع 
همین رقم های کوچک به مــرز ۱۰هزار میلیارد 
تومان می رسد. آیا این را در بودجه دیده ایم؟ این 
کار چقدر به بودجه لطمه می  زند؟ تمام نگرانی  ها 
از این است که فرهنگ »بُریدن« مالیات در جامعه 
ما باب شــود و مردم احساس زرنگی کنند. شبکه 
افرادی در میان باشند که بتوانند از برخی البی ها و 
تعامالت بهره برده و عدد مالیاتی یک نفر را در بازار 
از ۵۰۰ به ۵ برسانند. متاسفانه این مصادیقی که 
می گویم بسیار متداول است و بار ها دیده و گزارش 

شده است. نکته دیگر اینکه باید نفت را از بودجه 
حذف کنیم. یعنی باید یکبار هم که شده شجاعانه 
بایستیم و به طور کلی مســئله نفت از بودجه ما 
حذف شود. به هرشکل دولت در الیحه بودجه سال 
آینده با احتساب حقوق و عوارض گمرکی حدود 
۸۶ هزار میلیارد تومان درآمد مالیاتی پیش بینی 
کرده است که میزان باالیی از آن یعنی حدود ۹۵ 
درصد آن قابل دریافت است. عملکرد مالیات ها در 
سال جاری که تاکنون بیش از ۹۵ درصد بودجه را 
محقق کرده نشان می دهد که دولت در سال آینده 
نیز مشــکل خاصی در درآمدهای مالیاتی ندارد. 
عالوه بر این قوانینی در دست تصویب است که به 

افزایش درآمدهای مالیاتی کمک می کند. 
آقای بهادرانی در کنار مسائلی که اشاره 
یارانه ها و کسری  کردید، تکلیف هدفمندی 
بودجه دولت برای تامین آن در بودجه 1۳94 
خصوصا بــا پایین آمدن قیمــت نفت چه 

می شود؟ 
بعــدی می تواند حذف  راهکار  اتفاقــا  بهادرانی: 
یارانه ثروتمندان باشــد. رقم ۷ تا ۹ هزار میلیارد 
تومان کسری یارانه داریم. برای چه به ثروتمندان 
یارانه  می  دهیم؟ چرا اقدام عملی نمی  کنیم؟ باید 
ثروتمندان را حذف کنیم و حداقل، کسری موجود 
را از بین ببریم. نکته دیگر اینکه قرار بود در قانون 
هدفمندی،  قیمت انرژی را افزایش دهیم. اثر این 
افزایــش در بودجه دیده نشــده و در هدفمندی 

اقتصاد ایران وابســته به درآمدهای نفتی است و شکی نیست که با پایین آمدن 
درآمد نفت، ایران با مشــکالتی در بودجه سال آینده روبرو خواهد شد. درحال 
حاضــر کاهش قیمت نفت دولت را واداشــته تا دیگر راهکارهای تامین بودجه 
را مدنظر بگیرد. بودجه عبارت اســت از درآمدهــا و هزینه های دولت. درآمد و 
هزینه ای که اکنون هر دو وابسته به نفت هستند و با کاهش قیمت نفت، امید به 

کاهش این وابستگی وجود دارد.
درآمد دولت باید از طریق مالیات، نفت، صادرات و تولید تامین شود. اما در بخش 
نفت در سال های اخیر قدرت اقتصادی ما در اوپک کاهش یافته و نتوانستیم در 
دولت پیشین علی رغم دالرهای فراوان نفتی سرمایه گذاری های باالدستی در نفت 
داشته باشیم. نخســتین نتیجه این شرایط آن است که در سال های آتی منبع 
درآمد نفت ما کاهش خواهد داشت و این کاال از ردیف کاالهای استراتژیک خارج خواهد شد. از طرف 
دیگر حل بحران نفت در اختیار ایران نیست. هم تقاضای نفت توسط آمریکا در بازار کم شده و هم ایران 
قدرت چندانی در اوپک ندارد. اوپک در اختیار عربستان است. در سال هایی که ایران از پول نفت در امور 
غیرضرور هزینه می کرد، عربستان در تاسیسات زیربنایی خود هزینه می کرد و با شرکت های آمریکایی 
و کانادایی قرارداد بسته بود تا در تاسیسات آنها سرمایه گذاری کنند و در شرایط حاضر، عربستان روزانه 
باالترین حجم تولید و صدور نفت را دارد. هزینه تولید عربستان چندین برابر کمتر از هزینه تولید نفت در 
ایران است. بنابراین دولت باید بودجه جاری اش را از محل های درآمدی دیگر تامین کند و در عین حال 
باید در تامین هزینه جاری و عمرانی که بودجه را مصرف می کند، تجدیدنظر جدی کند. در سال های 
حاکمیت دولت های نهم و دهم، بودجه جاری به شدت متورم شد و خیلی از نهادها به دولت و بودجه 

اقتصاد نفت محور؛ اقتصاد مالیات محور
بایدجلویمعافیتهایمالیاتیگرفتهشود

 مهدی پازوكی 
استاد اقتصاد 
دانشگاه عالمه 
طباطبایی

بایدحقوقرا
حداقلبهاندازه
تورماضافهكنیم
وبقیههزینههارا
بههماناندازهكم
كنیم.درحالیكه
دولتكلهزینهها
را۶درصدرشد
دادهاست.
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اگرمالیاترا
منظمبگیریمو

بتوانیمدرآمدهای
حاصلهازنفترا
صرفهجوییكنیم
آنوقتمیتوانیم

برمشکالت
پیشروغلبهكنیم.
اگردرچاپاوراق
همدرستعمل
كنیم،احتمالدارد
بتوانیمبهجواب
مثبتیبرسیم.

یارانه  ها هم دیده نمی  شــود. اما چرا این کار انجام 
نشده است؟ همچنین مســئله اوراق مشارکت و 
اوراق قرضه نیز مطرح است. در کل دنیا این عمل 
معمول است. اگر بدهی دولت را ۲۴۰ هزار میلیارد 
تومان فرض کنیم و تولید ناخالص داخلی را ۱۰۰۰ 
هزار میلیارد تومان در نظر بگیریم، نسبت بدهی 
دولت به تولیــد ناخالص داخلی حدود ۲۴ درصد 
می شــود، ترکیه حدود ۳۵ درصــدGDP  بدهکار 
است و در کشورهای غربی این نسبت بسیار باال تر 
است. این امر نشان می دهد که ما باید از این ابزار 
بیشتر اســتفاده کنیم. باید بتوانیم از مردم قرض 
بگیریم درحالی که ما این را طوری طراحی کرده ایم 
که اوراق مشارکت را مردم کمتر می خرند. اگر یک 
درصــد GDP، بدهی را باال ببریــم، حدود۱۰هزار 
میلیارد تومان به دست دولت می آید و اگر ۵ درصد 
اضافه کنیم، ۵۰هزار میلیارد تومان نصیب دولت 
می  شود. با به کاربردن چنین راهکاری دیگر نیاز به 
عقب ماندن پروژه های عمرانی قابل توجیه نیست. 
ژاپن ۳۲۰ درصد GDP را بدهکار است، ایتالیا ۱۳۰ 
درصد، آمریکا ۱۱۰ درصد، ترکیه ۳۵درصد و ایران 
۲۴درصد. حاال اگر این کار را بکنیم رقم خوبی برای 
توازن بودجه می  شود. اگر بخشی از این راهکار ها 
هم از سوی دولت در نظر گرفته شود بدون شک 

کسری احتمالی دولت تامین خواهد شد. 
آقای رحیمی دانش در مورد پیشنهاد ها و 
راهکارهایی که آقای بهادرانی اشاره داشتند، 

چه نظری دارید. آیا همه این پیشــنهاد ها 
عملیاتی می شود یا نه؟ 

رحیمی دانش: من با تمــام راهکار ها موافقم اما با 
اوراق مشــارکت نه. چرا که ســود نداریم و وقتی 
سودی در کار نباشد، شــاید نتوانیم قرض مردم 
را بدهیم. مشکل این است که طرح های ما خوب 
به بهره برداری نمی رســد و خیلی هم این طرح   ها 
 مشکل دارند. در بهترین حالت ۲۵ درصد پرداخت 
عمرانی داریم اما خیلی از طرح   های ما را  می  شود 
۱۰ هزار میلیارد تومان کم کرد. خیلی از طرح   ها  در 
سفر ها و یک دفعه به وجود آمده و قابلیت اجرایی 
ندارد ولی ما  می  توانیم این طرح   ها  را به شرکت های 
خارجی بدهیم. نباید تنها با شرکت های چینی در 
ارتباط باشــیم، باید با دنیا ارتباط داشــته باشیم. 
اگر بتوانیم در انرژی ۲۰ درصد صرفه جویی کنیم 
خیلی از مسائل ما حل خواهد شد. ما باید در این 
زمینه بهینه ســازی کنیم و بتوانیم هزینه حاصله 
را در پروژه   هــا  هزینه کنیم و این شــبیه افزایش 
تولید اســت. در موضوع نفــت، اتفاقا خیلی ها بر 

این باور ند که روی استخراج و سفره های مشترک 
کار نمی کنیــم، درحالــی که بهره بــرداری این 
سفره های مشــترک می تواند تعیین کننده باشد. 
اتفاقا آقــای تاجگردون اعالم کردنــد که قطر با 
مختصات جغرافیایی کوچک اش، در اوپک از ایران 
تاثیرگذار تر است. چراکه در همه این سال ها سهم 
عمده ای از اســتخراج از سفره های مشترک نفتی 
را از آن خــود کرده و ایران در این بخش با فاصله 
از قطر عقب افتاده اســت. اما به طور کلی افزایش 
توان تولید و کاهش مصرف داخل می  تواند نتیجه 
خوبی باشد. اگر مالیات را منظم بگیریم و بتوانیم 
درآمدهای حاصله از نفت را صرفه جویی کنیم آن 
وقت می توانیم بر مشکالت پیش رو غلبه کنیم. اگر 
در چاپ اوراق هم درست عمل کنیم، احتمال دارد 
بتوانیم به جواب مثبتی برســیم. مثل زمانی که 
برای موبایل اسم نویســی شد و مردم از این اوراق 
استقبال کردند. اما سوال این است که االن اوراق را 
با چه درصدی می  دهند؟ می  گویند قرار است تورم 
به ۱۷درصد برسد، اگر کاری کنیم که راهکارهای 
منطقی اتخاذ شود موفق می  شویم، اما اصل قضیه 
صرفه جویی اســت. با این جمعیــت حقوق بگیر 
آینده خوبی نخواهیم داشــت. برای اداره مملکت 
باید توانایی مــردم را باال برد. در کاهش هزینه  ها 
می  توان از هزینه های عمرانی  هم صرفه جویی کرد. 
با توجه به اینکه خیلی از پروژه های ما بر اســاس 
فکر کار شناسی به تصویب نرسیده است، می  توانیم 
در هزینه   هــا  واقعا صرفه جویی کنیم. ما در خیلی 
جا ها مشکل داریم. مثال همین هدفمندی یارانه  ها 
را ببینید. این همــه آدم از کجا آمده اند که یارانه 
می  گیرند؟ دولت در فاز جدید باید این ها را تصفیه 
کرده و عــده ای را حذف کنــد. ۴۲۰۰۰ میلیارد 
تومان برای هدفمندی درنظر گرفته اند. البته من 
هدفمندی ای را تایید می  کنم که به دنبال اجرای 
آن، هم قیمت انرژی گران می  شــود و هم جلوی 
قاچاق را می  گیرند و هم باعث صرفه جویی  می  شود. 
دولت جدید می  خواست اصالح کند و برای انصراف 
مردم تالش کرد که نشد اما باز هم دولت از جاهای 
دیگر کلی پول گرفت و کسری را جبران کرد. االن 
نفت به ۵۰ دالر رسیده است. از اول قرار بود حدود 
۲۳ هزار تومان ماهیانه باشــد که االن به ۴۳ هزار 
تومان رســیده و پیش بینی  ها نشان می  دهد که 

دولت در این هزینه  ها کم خواهد آورد. 
بهادرانی: مــن فکر می  کنم علل عدم موفقیت در 
فروش اوراق مشــارکت ناشی از وجود نرخ بانکی 
باال تــر از نرخ اوراق مشــارکت، عــدم پیش بینی 
پرداخت اصل و سود اوراق مشارکت در سررسید 
و عدم امکان فروشــی اوراق در بازار سرمایه قبل 
از سررســید باشد. اما بحث من این است که باید 
برای رفع مشکالت فوق چاره اندیشی شود و نباید 
مسیری که به نتیجه نمی  رسد را ادامه دهیم. باید 
بعضــی از راهکار ها را در بودجه جاری هم در نظر 
بگیریــم. اینکه بگوییم چون تــورم داریم پس به 

دولتی وابســته شــدند در حالی که قبال اینها از عواید مردمی تامین می شدند. دولت باید در هزینه ها 
صرفه جویی کند. دولت یازدهم نباید همچون گذشتگان در بودجه اش ریخت وپاش داشته باشد. در حال 
حاضر خیلی از نهادهای متعلق به بخش خصوصی نیز از دولت بودجه دریافت می کنند. صرفه جویی در 
بودجه به معنای کاهش هزینه های ضروری نیست بلکه به معنای کنترل ریخت وپاش هایی است که در 

سال های اخیر در بودجه به وجود آمده است. صرفه جویی یعنی حذف هزینه های غیر ضرور. 
در قانون بودجه سال ۱۳۹۳ میزان مالیات ۷۹ هزار میلیارد تومان است در حالی که بودجه جاری کل 
کشور ۱۴۹ هزار میلیارد تومان است. پس در تراز عملیاتی بودجه چیزی حدود ۷۰ هزار میلیارد کسری 
وجود دارد که دولت از طریق ســایر درآمدهایش مثل نفت، فروش اوراق مشارکت و فروش امالک در 
حال جبران آن اســت. در یک اقتصاد ســالم، منبع اصلی هزینه های جاری دولت باید مالیات باشد و 
درآمد نفت باید صرف تاسیسات زیربنایی و سرمایه گذاری های بین نسلی شود. نسبت مالیات به تولید 
ناخالص داخلی یکی از شاخص هایی است که در تمام جهان وجود دارد. این شاخص در ایران، در حال 
حاضر حدود ۱۱ درصد است. در حالی که در اقتصادی همچون مالزی این نسبت ۲۱ درصد، در ترکیه 
۲۵ درصد )که دولت خدمات کمتری نســبت به دولت ایران به جامعه ارائه می دهد( و در کشورهای 
اســکاندیناوی ۵۰ درصد است. بنابراین این شاخص در ایران از استاندارهای جهانی به شدت پایین تر 
است. در این شرایط در بودجه سال آینده باید توجه جدی به بحث مالیات ها داشت. باید پایه مالیاتی و 
گستره مالیاتی افزایش پیدا کند. به این معنا که جلوی معافیت های مالیاتی گرفته شود. بخش عمده ای 
از اقتصاد ایران مالیات نمی  دهند یا فرار مالیاتی دارند. فقط در صورت پرداخت مالیات است که رقابت 
معنادار می  شود. اجرایی شدن این دغدغه نیز بر اساس سیستم منضبطی که امروز در جهان وجود دارد 
امکان پذیر است نه روش های سنتی پیشین. باید بپذیریم که جهان مدرن را، اندیشه مدرن اداره می کند 
نه ابزار مدرن. باید بپذیریم که با یک مدیریت سنتی نمی توانیم یک جامعه صنعتی را اداره کنیم. اگر 
هزینه های دولت بر اساس مالیات تامین شود آن دولت خود را در مقابل جامعه پاسخگو خواهد دید. 
مالیات باعث کارآیی اقتصاد و گســترش رفاه عمومی می  شود و خدمات عمومی دولت برای مردم باال 
می  رود. در این صورت اســت که می  توان انتظار داشت که اقتصاد ایران از وابستگی به نفت نجات یابد 

و راه توسعه را طی کند. 



نســبت تورم ضرب کنیم و بودجه را بیشتر کنیم 
که هنر نیست. ما باید دقیقاً محاسبه کنیم و دالیل 
و راهکارهای برون رفت از این شرایط را برنامه ریزی 
کنیــم. ببینیم کجا امکان مانور داریــم. در اوراق 
مشــارکت هم به این صورت اســت. ما نفت را به 
۱۱۰ دالر فروختیم و بدهــی مردم و پیمانکار ها 
را ندادیــم. اگر بخواهیم اینطــور عمل کنیم این 
سیاست محکوم به شکست است. ولی این دولت  
می  خواهد بــا تدبیر کار کند و باید در همه این ها 

تدبیر به خرج دهد. پس نتیجه می گیریم که:
۱-بایستی نرخ اوراق مشارکت از نرخ کارمزد بانکی 

باال تر باشد. 
۲-در بــازار ســرمایه امکان فــروش و تبدیل به 

نقدینگی میسر باشد. 
۳-از پروژه هایی استفاده شود که با وجود پرداخت 
سود اوراق مشارکت، توجیه اقتصادی داشته باشند. 
تک تک ردیف بودجه را تحلیل کنیم. سازمان هایی 
که کار موازی انجام می دهند را شناســایی کنیم، 
ســازمان هایی که بودجــه اضافــی می گیرند را 
بشناســیم، برای بعضی راهــکار در نظر بگیریم، 
راهکار جدی مثل بودجه عملیاتی، بی خود پول به 
کســی ندهیم. طرح هایی که به درد نمی خورد را 
کنار بگذاریم، و به طور کلی تخصیص بهینه انجام 
دهیم وگرنه هر چه قیمت نفت باال باشد،  ما درآمد 
حاصل از آن را مصــرف می کنیم. ما درباره اوراق 
مشــارکت هم باید با مردم روراســت باشیم. باید 

بدهی مردم را به موقع پرداخت کنیم. 
رحیمی دانش: آقای بهادرانی بحثی هم درباره فضای 
کسب وکار داشتند که به نظر من، فضای اداری را 
هم دربرمی گیرد. ما اگــر در بخش مجوزدادن به 
کسب وکار درســت عمل کنیم و نیروی کار را در 
جریان این عمل خســته نکنیم، این مورد را باید 
در فضای اداری هم داشــته باشیم. دیگر کارمند 
ما نباید در فضای کار، وقت فروشی کند. در زمان 

عملیاتی شــدن بودجه باید به این نکته هم توجه 
شود. ما باید این را هم اصالح کنیم که معیار دریافت 
کارمنــد خوب و بد فرق خواهــد کرد. باید با این 
روش به کارمند انگیزه داد. االن بعضی از کارمندان 
بابت نشستن پشت میز، حقوق می  گیرند. از طرفی 
نباید برای گرفتن یک مجوز به چندین اداره رفت. 
در سیستم اداری برای کارمند مهم نیست که چه 
اتفاقی  می  افتد درحالی که فضای خدمت رسانی به 
مردم باید اولویت اول کارمند دولت باشد. ما اکنون 
دعوای اضافه کار داریم. عده ای  می  گویند ما روی 
اضافه کار حساب کردیم. در تجربه دیگر کشور ها 
اتفاقا همین بخش های دولتی هستند که به بخش 
خصوصی خدمات ارائه  می  دهند. اینجاســت که 
اتفاق هایی  می  افتد. گاهی بخش خصوصی با این 
افراد تبانی  می  کند و فســاد اتفاق  می  افتد. ما باید 
در این حوزه راهکار درستی به کار ببندیم. اگر در 
جایی فساد دیدیم باید بتوانیم گزارش کنیم. باید 
مقررات درستی هم تنظیم شود. باید منابع نیروی 
انســانی را خیلی درســت انتخاب کرد. نمونه اش 
فعالیت آقای عالی نســب مشــاور دولــت دوران 
جنگ است. ببینید ایشان چطور عمل می  کرد. او 
دکترای اقتصاد هم نداشــت اما مدیر بود و مدبر. 
من اعتقاد دارم باید ســاختار اداری را درست کرد 

و برای آن راهکاری درســت درنظر گرفت. نگرانی 
ما از پایین آمدن قیمت نفت نیست، بیشتر نگرانی 
من از مسائل داخلی اقتصاد است. اگر مقررات مان 
درست شــود، طرح هایمان سودده باشد و در امور 
صرفه جویی داشته باشیم  آن وقت می  توانیم درست 
عمل کرده و به این مشــکالت غلبه کنیم. ما در 
خیلی از طرح   ها  حتی به کاربری زمین هم توجه 
نداشته ایم. دولت باید تا حدی خود را چابک کند و 

در راهکار ها درست عمل کند. 
آقای بهادرانی، شــما در بخش ابتدایی 
اشاره  پیشنهادی تان  راهکارهای  به  صحبت 
کردید. حاال می شود کمی همین راهکار ها را 
توضیــح داده و در عیــن حــال گام های 
بشکافید؟  را  پیشنهاد ها  این  عملیاتی شدن 
برای مثال همین بحث ضرورت بازنگری های 

مالیاتی را توضیح بیشتری بدهید؟
بهادرانی: دربــاره مالیات گفته شــده که حدود 
۴۰درصد تولید ناخالص داخلی مالیات نمی  دهند. 
کشــاورزی و صادرات و برخی جا ها مانند مناطق 
آزاد معافیت دارند که جمع آن ها حدود ۲۰ درصد 
می شــود، پس حدود حداکثر ۲۰ درصد مالیات 
نمی دهنــد. ما اگر برای این فکر کنیم و حتی ۱۰ 
درصد آن را وصول کنیــم، از این محل حدود ۷ 
هزار میلیــارد تومان درآمد حاصل   می   شــود. در 
مورد سالمت اداری هم، اگر شرایطی ایجاد کنیم 
که منافع کارکنان و موسســه با هم در یک راستا 
قرار گیرد، این ها هرگز از قوانین تخلف نمی  کنند. 
مثل همــان مثالی که آقای رحیمی دانش از آقای 
عالی نسب زدند. وقتی در ژاپن از کسی می  پرسی 
که پسر چه کسی هســتی می  گوید من کارمند 
فالن شرکت هســتم! چرا؟ چون آن ها با مهارت 
و هوشــمندی منافع ســازمان را با منافع خانوده 
هم راستا کرده و حتی منافع سازمان را بر خانواده 
اولویــت داده اند. منظور من این اســت که اگر ما 

تــالش دولت برای غلبه بر بحران مالی و مســائل و 
مشکالت اقتصادی یک پیش شــرط مهم دارد و آن 
اینکه اهداف کوتاه مدت و اهداف بلندمدت دولت در 
حوزه اقتصادی در تعارض با یکدیگر نباشــند. دولت 
باید تصویری واضــح از اهداف بلندمدت و آینده آن 
در ایجاد اشتغال، رشد تولید، کنترل تورم و برون رفت 
از رکود داشته باشد و بتواند عالوه بر اینکه مشکالت 
مالی خود را در کوتاه مدت حل می  کند، برای آینده 
اقتصاد هم برنامه منسجم داشته باشد. متاسفانه در 
چند ســال گذشــته این آینده نگری در دولتمردان 

ایرانی کمتر دیده  شده است. زمانی که قیمت نفت به 
صورت فزاینده ای افزایش یافت، به جای سرمایه گذاری 
در تولید و صنعت، ســازمان مدیریت و برنامه ریزی 
تعطیل شد و صندوق ذخیره ارزی خالی شد و تورم 
و رکود زیادی به جامعه تحمیل شــد. در زمانی که 
می  توانستیم ذخیره مالی خود را افزایش دهیم و در 
تولید زیربنایی هزینه کنیم بیشــتر پول نفت را به 
صورت نقدینگی به جامعه تزریق کردیم و در نتیجه 
باعث افزایش نرخ تورم در جامعه شــدیم. صنعت در 
هر کشوری کلید توســعه اقتصادی تلقی می شود، 

توجه به صنعت و تولید
تنها راه نجات

دولتبهجایباالبردننرخمالیات،پایهمالیاتیراگسترشدهد

یعنی در همه کشــورها اولویت اول با بخش صنعت 
است، بنابراین تمام سیاســت ها باید در جهتی قرار 
بگیرد که بخش صنعت در اولویت باشــد. چیزی که 
در سیاست های دولت ایران دیده نشده است. نه تنها 
در الیحه خروج از رکود، بلکه در سایر سیاست ها هم 
نشانه محسوسی در جهت حمایت از بخش صنعت 
وجــود ندارد. اطالعات ما نشــان می دهد که اکنون 
واحدهای صنعتی در ایران کمتر از ۵۲ یا ۵۳ درصد از 
ظرفیت خود را مورد استفاده قرار می دهند و با مشکل 
نقدینگی، کمبود سرمایه و باالرفتن هزینه ها روبه رو 
هســتند. یعنی تولید و فعالیت  بخش های صنعتی 
نســبت به بخش های تجاری و خدماتــی، همواره 
سخت تر است. این یعنی ما با سیاست های اقتصادی 
نادرســت، از یک طرف رکود را در بخش کشاورزی 
و صنعــت عمیق تر می کنیم و از طرف دیگر با دادن 
اعتبارات بیشتر به بخش های خدماتی و بخش های 
بازرگانی تورم را افزایش می دهیم. بنابراین شــرایط 
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تخصیص بهینه داشته باشیم و درست عمل کنیم 
در   نهایت سود سازمان و دولت در یک راستا قرار 
می گیرد، در غیر این صورت، کار مشکل است. اگر 
این چند درصد مالیات را وصول کنیم، این روش به 
سود سالمت اداری خواهد بود و در   نهایت به بهبود 

وضعیت خیلی کمک می  کند. 
در موضوع مبارزه با قاچاق که شما هم به 

آن اشاره کردید چطور باید عمل شود؟ 
بهادرانی: رئیس ســازمان مبارزه با قاچاق کاال و 
ارز، آمار قاچاق کاال را در مورد واردات ۲۰ میلیارد 
دالر اعالم کرده اســت. معموالً قاچــاق در مورد 
کاالهایی اتفاق می افتد که تعرفه باالیی دارند. اگر 
تعرفه موثر این کاال ها را ۳۰ درصد درنظر بگیریم، 
حدود ۶ میلیارد دالر ]به نرخ رســمی معادل ۱۷ 
هزار میلیارد تومان[ می شــود. اگر بتوانیم نصف 
این مبلغ را دریافت کنیم حدود ۸/۵ هزار میلیارد 
تومان می شود که رقم بسیار باالیی است. درمورد 
فضای کســب وکار نیز باید چاره اندیشــی شود. 
مثال در دولت آقای هاشــمی رفســنجانی طوری 
برنامه ریــزی و مدیریت شــد کــه مراحل صدور 
گذرنامه و گواهی نامه یک روزه شــد. ســوال این 
اســت که چرا همین مسیر را ادامه ندادیم. فضای 
کسب وکار چگونه درست   می   شود؟ اگر سازمان ها 
به خوبی مســیر را برای شکل گیری فضای مثبت 
کسب وکار تسهیل کنند، وضعیت به مراتب بهتر 
از شرایط قبلی نخواهد بود؟ مسلم است که بهتر 
خواهد بود! این کار خودش ســود شرکت ها را باال 
می  برد، در نتیجه برای کشور رشد ایجاد می کند و 

دریافت مالیات افزایش می دهد. 
رحیمی دانــش: این ها همه به دولــت و مقررات 
آن ها برمی گــردد و بخش خصوصی کمتر درگیر 
این مسائل است. یعنی دولت در بخش هایی باید 
مقررات زدایی کرده و آن فرآیند دست وپاگیر اداری 
و بوروکراســی عجیب و غریــب را کم کند. ما در 

بخش خصوصی اغلب به دلیل ضــرورت بازده و 
سرمایه های شخصی، مسیر را به نحو خوبی تسهیل 
کرده ایــم و این تجربه می توانــد در اختیار بخش 
دولتی نیز قرار بگیرد. اما دولت یک شبه به چنین 
تحولی دســت پیدا نمی کند. حذف مراتب اداری 
غیرضروری و کاهش بوروکراسی، عزم و اراده جدی 
می خواهــد، همان طور که آقای بهادرانی اشــاره 
کردند، این ها دست خود دولت است و شاید خیلی 
هم به چشــم نیاید، اما با جرات و اقدام مناســب 
می شود از همین هم در قالب راهکار استفاده کرد. 

آقای بهادرانی! شــما به صرفه جویی در 
هزینه ها و اهمیت آن اشاره کردید. بفرمایید که 
چطور می شود از مقوله صرفه جویی در هزینه ها 

به عنوان یک راهکار عملیاتی بهره برد؟ 
بهادرانی: صرفه جویی در هزینه  ها بسیار مهم است 
و می تواند خودش بــه راهکاری برای مهار بحران 
قیمت نفت تبدیل شود. در سرفصل های هزینه  ها، 
جبران خدمات کارکنان ۶۴/۵ هزار میلیارد تومان، 
رفاه اجتماعی ۴۸/۷ هزار میلیارد تومان، استفاده 
از خدمــات ۲۱/۳ هزار میلیارد تومان، یارانه ۱۵/۶ 
هزار میلیارد تومان، کمک های بالعوض ۲/۹ هزار 
میلیارد تومان و ســایر ۱۲/۸ هزارمیلیارد تومان 
درنظر گرفته شده اســت. با این وضعیت حقوق 
را بایــد افزایش داد اما چرا بقیه را نمی شــود کم 
کرد؟ به نظرم بقیه را می شود کم کرد. در بودجه 
اتفاقا می شــود روی درآمد نفتی هــم مانور داد. 
خوشــبختانه در سال ۱۳۹۴ گفته می شود روزانه 
۱۰۰ هزار بشکه میعانات گازی و ۱۲۵ میلیون متر 
معکب تولید گاز افزایش می یابد. این افزایش تولید 
می تواند بخشــی از کاهش درآمد نفت را جبران 
کنــد. به عالوه اگر قیمت انــرژی مصرفی داخلی 
برابر قانون هدفمندی یارانه ها افزایش یابد، خیلی 
از کسری ها را جبران می کند. در حقیقت به علت 
پایین بودن قیمت انرژی در کشــور گفته می شود 

که ســالیانه معادل ۷/۸ میلیارد دالر قاچاق نفتی 
داریم. پس باید قیمت را متعادل کنیم، تا قاچاق 
کم شود. باید قیمت به مرحله اصولی برسد. اوراق 
مشارکت راهکار ساده ای برای این کار است. باید 
بازار سرمایه را بررسی کنیم و آن را توسعه دهیم. 
درحال حاضر تنها ۹ درصد نیاز نقدینگی بنگاه ها 
از طریق بازار ســرمایه تامین می شود که نشان از 
عدم بلوغ بازار ســرمایه دارد. باید کاری کنیم که 
پروژه هــای دارای توجیه، پول را از بازار ســرمایه 
تامین کنند. باید از این امکانات استفاده کرد. االن 
۹۰درصد نقدینگی مورد نیاز را از بازار پولی تامین 
می کنیم. باید به گونه ای عمل کنیم که ظرفیت های 
خالی کارخانجات را اســتفاده کنیم و سود آن ها 
باال تر رود. به هرحال سود باالی این ها یعنی مالیات 
)یک چهارم درآمد شرکت ها در   نهایت مال دولت 
می شود( باید برای این بخش هم تدبیری اندیشید. 
این ها راهکارهایی است که وجود دارد. باالخره با 

این راهکار ها ما مطمئنا کسری نخواهیم داشت. 
برای  رحیمی دانش: من در موضــوع هدفمندی 
تکمیــل بحــث و تاکید بر اهمیــت این موضوع 
اضافه کنم که یکــی از راهکارهای کلیدی دولت 
این خواهد بــود که بتواند بــرای بحران کمبود 
منابع مالی هدفمندی یارانه ها کاری کند. همین 
حاال بین ۷ تا ۹ هــزار میلیارد تومان رقم کمبود 
پرداخت هدفمندی اســت. به همین خاطر دولت 
باید جسورانه برای حذف دهک ها اقدام کند. اینکه 
بخواهیم وضعیت شناســایی دهک ها و مســائل 
زمان بَر را مطرح کنیم نمی شــود. حذف یارانه نه 
به عنوان یک راهکار اصلی و نهایی بلکه به عنوان 
حرکتی در راســتای کم وزن تر کردن بار مالی بر 
دوش دولت می تواند دولت را کمی سبک تر کند. 
به همین خاطر توصیه آخر به دولت این است که تا 
حد امکان به سمت حذف دهک های پردرآمد رفته 

و این کار را شجاعانه انجام دهد.

رکود تورمی را تشــدید می کنیم. با این رویه چطور 
می  توانیم وابستگی خود را به نفت کمتر کنیم؟ 

در شرایط فعلی، رکودی که در اقتصاد جهانی وجود 
دارد و عرضه بیش از حد نفت توســط کشــورهای 
صادرکننــده، باعث کاهش قیمت آن شــده و چون 
اقتصاد ایران وابسته به درآمدهای نفتی است، طبیعی 
اســت که با کاهش درآمدهای حاصــل از صادرات 
نفت، دولت با محدودیت هایی در زمینه ارز خارجی 
و به طورکلــی ذخایر ارزی مواجه شــود. در چنین 
شرایطی تقاضا برای واردات و ارز خارجی، هم توسط 
تولیدکنندگان و هم توســط وارد کنندگان به دلیل 
کمبود عرضه داخلی و بی توجهی مدیراِن سال های 
گذشــته به تولید داخلی افزایش پیــدا کرده که در 
نتیجه باعث افزایش قیمت کاال و خدمات می شــود. 
و از آنجا که تجربه نشان داده ارتباط مستقیمی بین 
قیمت دالر و سکه وجود دارد، طبیعی است که انتظار 
افزایش قیمت ها را داشته باشیم. اما در این شرایط چه 

باید کرد؟ باید بین بد و بد تر، بد را انتخاب کنیم. باید 
دولت هزینه های تــورم زا را از بخش غیرمولد حذف 
کند. باید هزینه نهادهــا را کم کند و بودجه جاری 
دولــت را هم تا حد ممکن کمتــر کند تا در نتیجه 
بتواند به بخش صنعت، تولید و کشــاورزی اولویت 
دهد. مهم ترین مســئله دیگــر در دولت های مدرن 
نحوه کارآمدســازی سیســتم اخذ مالیات در کشور 
است. دولت باید دو کار انجام دهد؛ طبق قانون برنامه 
چهارم و پنجم توسعه باید بودجه جاری دولت از محل 
مالیات ها تامین شود. باال رفتن نرخ مالیات ایجاد رکود 
می کند، در مقابلش باید پایه مالیاتی گسترش پیدا 
کنــد. مثال بنگاه هایی که از مالیات معاف هســتند 
مانند بنیادها باید مشمول پرداخت مالیات شوند. باید 
فعالیت شــهرداری ها زیر چتر مالیاتی و نظارت قرار 
بگیرد. دولت باید از هر فعالیت اقتصادی که منتج به 
درآمد می شود مالیات دریافت کند تا درآمد دولت باال 
رود و بتواند جایگزینی برای نفت باشــد. راهکار دوم 

این است که دولت باید کوچک شود. به عنوان مثال در 
حال حاضر دولت بالغ بر هزار میلیارد تومان در بخش 
فرهنگی هزینه می کند. هــر چقدر در این بخش ها 
دولت صرفه جویی کند، به نفع اقتصاد ایران است. از 
طرف دیگر دولت باید سوبسید واردات و صادرات را 
تنظیم کند تا موقتا بتواند هزینه خود را جبران کند. 
باید برای واردات، مالیــات باالیی را در نظر بگیرد و 
مالیات کاالهای لوکس و غیرضروری بیشتر شود. از 
طرف دیگر چون مالیات و افزایش نرخ آن باعث ایجاد 
رکود می  شود، برای جلوگیری از آن مالیات بر تولید 
را کم کند و از تولیدکنندگان واقعی با تســهیالت و 
سوبسیدهایی حمایت کند تا اینکه رکود این بخش را 
کنترل کند. باید بنگاه های غیرمولد مهار شوند، در غیر 
این صورت ادامه روند عدم حمایت از تولید و صنعت 
و کشــاورزی و درگیرشدن در اقتصاد غیرمولد باعث 
افزایش رکود و تورم می  شــود که در نتیجه روزبه روز 

وابستگی به اقتصاد نفتی را بیشتر می  کند.

حذفیارانهنهبه
عنوانیکراهکار
اصلیونهاییبلکه
بهعنوانحركتیدر
راستایكموزنتر

كردنبارمالی
بردوشدولت

میتوانددولترا
كمیسبکتركند.
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بودجه نویسی در  روند  با  نزدیک  از  شما 
مجلس سروکار دارید و مدام درگیر این موضوع 
هستید. مسئله بودجه نویسی تا چه میزان در 
مجلس مورد توجه قرار گرفته و کاربردی شده 

است؟ 
تا چند ســال پیش بودجه در ایــران، یک موضوع 
تقریبا دولتی به شــمار می آمد و از اتفاق، نه افکار 
عمومــی و نه فعــاالن بخش خصوصــی چندان 
عالقه ای به پیگیری این موضوع نداشــتند. تقریبا 
از پنج ســال پیش بود که به واســطۀ حضور آقای 
نهاوندیان که توانستند به کمیسیون تلفیق بیایند، 
بخش خصوصی یک کرسی در »کمیسیون تلفیق 
بودجه« پیدا کرد. طبعــا از دیدگاه فنی، فرض ما 
این اســت که بودجه به عنوان ابزار اقتصاد کالن، 
باید ســه کارکرد مشخص داشته باشد: ۱( کارکرد 
ثبات بخشی به اقتصاد ۲( تحریک رشد اقتصادی و 
۳( کمک به توزیع عادالنه تر درآمد ها. موضوع سوم 
در واقع ارتباطــی به بخش خصوصی ندارد. بخش 
خصوصی دنبال   همان جنبه ثبات بخشی بودجه و 
تحریک رشد اقتصادی اســت. این موضوع تقریبا 

فرقی نمی کند کجا باشــد؛ در ترکیه یا در ایران و 
آمریکا همواره خواسته اصلی بخش خصوصی بوده 
و هست. زمانی که می گوییم ثبات بخشی، معنی اش 
چیست؟ ثبات بخشــی دو وجه دارد؛ نخست اینکه 
قرار است این بودجه به عنوان یک ابزار اقتصاد کالن 
موجب واردشدن شــوک به بازار ها شامل بازار ارز، 
بازارهای پولی و دیگر موارد نشــود. کارکرد ُخردی 
هم که این ثبات بخشی دارد، این است که تصمیم 
خلق الســاعه یا موردی ای که بر محیط کسب وکار 
بنگاه های بخش خصوصی اثر داشــته باشــد، به 
حداقل ممکن برسد تا شوکی به بنگاه ها وارد نکند. 

بررسی بودجۀ دولت در سال 1۳9۳ یکی 
از راه های تحلیل مثبت و منفی سبک وسیاق 
بودجه ریزی در دولت یازدهم است. ارزیابی تان 
درباره بودجه ســال گذشته و فرازوفرودهای 

اجرایی شدن آن چیست؟ 
در ســال ۱۳۹۳ انتظار این بود که تنظیم بودجه 
بتواند پیام هایی برای خروج از رکود داشته باشد اما 
در عمل به دلیل مشــکالت و مسائل ساختاری و 
اساســی بودجه، بخش عمده ای از مطالبات بخش 

خصوصی محقق نشد. ما به یکباره با تعیین قیمت 
خوراک پتروشیمی ها، یا بحث حقوق دولتی معادن 
در بودجه و افزایش مازاد بر سقف قانونی مالیات بر 
ارزش افزوده مواجه شــدیم؛ یعنی اگر قرار بود یک 
درصد باال تر از ارزش افزوده ساالنه زیاد شود، در سال 
۱۳۹۳، دو درصد اضافه شد. این ها مواردی بود که 
در عمل تا حدود زیادی روی فضای کسب وکار در 
بخش خصوصی سایه انداخت. مقصودم این نیست 
که تصمیم مجلس راجع به خوراک پتروشیمی ها یا 
راجع به حقوق دولتی معادن غلط بود یا درست بود!  
یا راجع به سالمت باید طرح تحول داشته باشیم یا 
نداشته باشیم. خیر، راجع به ماهیت این نمی خواهم 
صحبــت کنم، ولی می خواهم بگویــم این ها اصال 
موضوع تصمیم گیری های بودجه ای نیســت،  ولی 
در ایــران به دلیل نــوع فرآیندی کــه در بودجه 
داریم این ها وارد ســاختار بودجه ریزی شده است. 
در صورتی که یک طرح پتروشیمی وقتی بخواهد 
شکل بگیرد، نیازمند آن است که فرد بداند در طول 
دوره بازگشت سرمایه اش، نرخ خوراک چه تحوالتی 
خواهد داشت. می خواهد ارزیابی کند، یا می صرفد 
و آن طرح را انجام می دهد یا اینکه نمی صرفد و آن 
طــرح را انجام نمی دهد. ولی اینکه یکباره آن را در 
بودجه تصمیم گیری کنیم، این تصمیم گیری عمال 
یک سال اعتبار دارد و سال دیگر نمی دانیم که چه 
اتفاقــی خواهد افتاد؟ در عمل چنین تصمیم هایی 
موجب می شــود که در فضای کسب وکار، بودجه 
نتواند به ثبات بخشــی کمک کند یا به عنوان ابزار 
اقتصــاد کالن کارش را انجام دهد. به همین دلیل 
اســت که بودجه ۱۳۹۳خیلی نتوانست مطالبات 

بخش خصوصی را تحقق بخشد. 
با این تفاســیر فکر می کنید آیا بودجه 
1۳94می تواند ثبات بخشی ایجاد کند یا خیر؟ 

در اینجا شــاید یک تصحیح مفهومی الزم باشــد. 
حمایت بودجــه از بخش خصوصی، حمایت دولت 
از طریق سیاســت مالی ای کــه در بودجه تعیین 
می شــود و به اصطالح از بخش خصوصی، یا بهبود 
فضای کسب وکار، این ها را نباید در احکام بودجه ای 
دنبالش بود. این اشکال وجود دارد، به عنوان نمونه 
در احکام بودجه گفته می شود کسانی که به نظام 
بانکی بدهکار هستند، با استمهال شان موافقت شود 
و این را نشانه حمایت از بخش خصوصی می گیرند، 
در حالی که این از اساس غلط است که شما چنین 
موضوعاتی را به بحث بودجه بکشید. در جهت گیری 
بودجه اســت که شــما باید آن حمایت را ببینید؛ 
یعنی بودجــه تعرضی به احــکام و قوانین دائمی 
نمی کند و اگر احکام و قوانین دائمی کشور فضای 
کسب وکار را نامساعد کردند، مسیر خودش را باید 
برای اصالح طی کند، نه اینکه در بودجه یک سال، 
بیاییــم بگوییم که می خواهیم آن قوانین را در این 
بازه زمانی یکساله اصالح کنیم. تجربه نشان داده که 

این کار نتیجه مثبتی دربر ندارد.
جهت گیری بودجه چــه تاثیری بر روند 

انبساط بودجه ای جایز نیست

آینده نگر: معاون پژوهش های اقتصادی مرکز پژوهش های مجلس معتقد است که اگر دولت در بودجه 
1۳94 همچنان بخواهد سیاست انبساط مالی از طریق افزایش قیمت ارز را در پیش بگیرد، نه تنها در بُعد 
تولید به بخش خصوصی ضربه می زند بلکه به نامساعدشدن فضای کسب وکار نیز دامن خواهد زد. او در 
عین حال با بیان اینکه »حرکت ماشین بودجه ریزی ما خیلی به دولت  ها ربطی ندارد بلکه ماشینی در حال 
حرکت اســت که دولت ها به آن سوار و پیاده می شوند« خواسته مهم بخش خصوصی از دولت و بودجه 
1۳94را بازگو می کند: »با توجه به وضعیت قیمت نفت و مجموعه شرایط تحریم و مسائل مختلف عماًل 
بودجه ابزاری فرعی است، بزرگ ترین خواسته این است که شرایط را بد تر و بی ثبات تر نکنیم. دولت نرود 
مشکل خودش را حل کند و مشکل بخش خصوصی را از طریق قیمت ارز و امثال اینها چند برابر کند. « 

بودجه1۳۹4دردورانسقوطنفتدرگفتوگوبامحمدقاسمی
معاونپژوهشهایاقتصادیمركزپژوهشهایمجلس سی
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زمانیكهشمااز
مقامهایعالیقوه
مجریهمیشنوید
كهقیمتنفت۳۰
درصدكمشده،

امامرتبمیگویند
كهكسریبودجه
نداریم،خوِداین

حرفیعنیبودجه
نداریم.اینخیلی
حرفعجیبو

غریبیاست.گویا
اصالچیزیبهنام
بودجهدركشور

وجودندارد.

کلی فضای کسب وکار می تواند داشته باشد؟ 
ســال هایی بوده که کاهش قیمــت نفت یا مقدار 
صادرات نفت  موجب شد که درآمدهایمان کاهش 
پیــدا کند و دولت همواره ایــن کاهش درآمد را از 
طریق قیمت ارز جبران و مشــکل بودجه خودش 
را حل کرده، ولی با این کار مشــکالت عظیمی را 
برای اقتصاد ملی درست کرده است. اگر در بودجه 
۱۳۹۴دولت همچنان بخواهد سیاســت انبســاط 
مالی را از طریق افزایش قیمت ارز درپیش بگیرد، 
ایــن یعنی ضربه زدن به بخــش خصوصی در بُعد 
تولید و نامساعدکردن فضای کسب وکار. متاسفانه 
گاهی اوقــات این کار به بهانه ها و اســتدالل های 
اقتصادی هم انجام می شود، مثال اینکه می خواهیم 
یکسان سازی نرخ ارز انجام دهیم و امثال اینها. در 
حالی که اگر فرض کنیــد که دولت می خواهد به 
بخش خصوصی کمکی کند، نباید مشــکل بودجه 
خودش را با افزایش قیمت ارز حل کند، و مجموعه 
کاالهای واسطه ای و غیره که در فرآیند تولید مورد 
اســتفاده قرار می گیرند را گران کند و در حقیقت 

فقط و فقط مشکل خودش را حل کند. 
آیا بودجه ریزی در ایــران به واقع ابزار 

سیاستگذاری است؟ 
خیر، اصــال بودجه در ایران ابزار سیاســت گذاری 
نیست. حتی می خواهم ادعای باالتری بکنم، اصال 
بودجه ای وجود ندارد. زمانی که شــما از مقام های 
عالی قوه مجریه می شــنوید کــه قیمت نفت ۳۰ 
درصد کم شــده، اما مرتب می گویند که کســری 
بودجه نداریم، خوِد این حرف یعنی بودجه نداریم. 
این خیلی حرف عجیب و غریبی اســت . گویا اصال 

چیزی به نام بودجه در کشور وجود ندارد. 
نظام  به  نقدهایی  ابعاد ساختاری چه  در 

بودجه ریزی دارید؟ 
باید مفهوم ســاختار بودجه ریزی را روشن کنیم؛ 
منظورمان نخســت مجموعــه صالحیت ها )چه 
صالحیت هــای تصویبــی و چــه صالحیت های 
نظارتــی و چــه صالحیت هــای اجرایی( اســت. 
مجموعه صالحیت های دســت اندرکاران بودجه به 
اضافه مجموعه فرآیندهای بودجه که اســمش را 
»ساختار بودجه ریزی« می گذاریم. یعنی مجموعه 
صالحیت هایی که قوه مقننه و قوه مجریه شــامل 
وزارتخانه هــا و مقامات محلــی و دیگران دارند. به 
اضافه فرآیندی که طی می شــود تا بودجه نوشته 
 شــود. ما در هر دو بُعد به شــدت مســئله داریم؛ 
یعنی اینکه مرز بین صالحیت هــای قوه مقننه و 
مجریه روشــن نیســت. این بحث را چندبار آقای 
احمدی نژاد مطرح کرد کــه من بودجه می دهم و 
شما دارید چه کار می کنید؟ زیر و رویش می کنید. 
این مرز روشن نیســت. یک مرحله قوه مجریه از 
طریق پیش برآورد درآمد ها الیحه را ارائه می دهد، 
در مرحله تهیــه و در مرحله تصویب هم که خود 
نمایندگان کمک می کنند و تغییراتی در این متن 
ایجاد می کنند، بار دیگر متاسفانه به این غیرواقعی تر 

شدن درآمد ها با استفاده از سازوکار تخصیص دامن 
زده می شــود، یعنی در عمل، قوه مجریه کامال قوه 
مقننه را دور می زند و متاســفانه خود نمایندگان 
هم با دســتکاری کردن ارقام درآمدی به این کاری 
کــه دولت دارد انجام می دهد، کمک می کنند. قوه 
مجریه در تخصیص تحریف می کند و قوه مقننه در 
سطح اجرا دخالت می کند و این   همان چیزی است 
که االن شــاهدیم و عمال هیچ چیزی به نام بودجه 
وجود ندارد. در فرآیند ها هم هنوز که هنوز است در 
هیچ قانونی محتوای بودجه را تعریف نکرده ایم، برای 
همین هم معلوم نیست که واقعا اگر دولت ۱۰ برگ 
کاغذ به دست مجلس داد، در آن چه باید بنویسد؟! 
برای همین هم مدام در حال قبض وبسط اطالعات 
بودجه ای هســتند. به ویژه دولت قبلی که اصال سر 

این موضوع خیلی نوآور هم بود!
در همین زمینه بودجه ریزی و مشکالت 
بــه آن اشــاره دارید. برخی  عدیده ای که 
کار شناسان اقتصادی پیشــنهاد داده اند که 
ســازمان مدیریت در احیــای دوباره خود 
مســتقیماً ســراغ زیروزبرکردن ســاختار 
بودجه ریزی کشــور برود و برای یکبار هم که 

شده سامان بودجه نویسی ما را درست کند.
نکته ای که اشاره کردید، قدری نیاز به تأمل بیشتر 
دارد. آیا اصالح نظام بودجه ریزی فقط وظیفه یک 
سازمان است؟ آیا ســازمان مدیریت و برنامه ریزی 
به تنهایــی می تواند این مشــکالت را حل کند؟ 
نه. اینگونه نیســت. در حقیقت، بودجه، ســیمای 
مدیریت بخش عمومی در هر کشــور است. یعنی 
همه مدیریــت بخش عمومی درحال کار اســت. 
همه اشکاالتی که عرض کردم در سیمای مدیریت 
بخش عمومی مــان وجود دارد و در این میان فقط 
کار یک ســازمان نیســت که بتواند این شرایط را 
تغییر دهد. اگر می خواهیم کار درســت شود، هم 
در بخــش صالحیت های دســت اندرکاران بودجه 
بایــد تغییراتی ایجاد کنیم و هم در فرآیند ها. همه 
این هــا چارچوب های حقوقی می خواهد، ولی اصال 
تا االن چیزی به نام چارچوب حقوقی بودجه ریزی 
در کشور نداریم. برای نمونه، می گوییم »نهادهای 
عمومی غیردولتی« غافــل از اینکه، این نهادهای 
عمومی غیردولتی عمال مرز بین بخش خصوصی و 
دولتی را مخدوش کرده اند؛ فرض کنید یکی از این 
نهاد ها )برای نمونه سازمان تامین اجتماعی( و خیلی 
از نهادهای عمومی دیگری ممکن است بودجه شان 
به اندازه چند وزارتخانه دولت باشــد، چه کســی 
باید راجع به منابــع و مصارف آن ها تصمیم گیری 
کند؟ منابع و مصارف آن ها چه نســبتی با منابع و 
مصارف دولت دارد؟ این سیاست مالی را چه کسی 
می خواهــد اعمال کند؟ این موجب می شــود که 
در عمل ما اصــال وحدت فرماندهی در قوه مجریه 
نداشته باشــیم. به هر شکل این مسئله را که تنها 

سازمان مدیریت نمی تواند درست کند. 
مالی  تامین  البته صرفا موضوع بحــث 

نیست، بحث این است که بتوانیم برنامه عمل را 
مشخص کنیم.

حاال یک جــور دیگر نگاه کنیم؛ در کشــورهایی 
کــه به صورت جدی به ســمت اصالح نظام مالیه 
عمومی شــان )هم بخش مدیریتــی و هم بخش 
مالی( رفتند، معموال کلیــه اعضای کابینه چنین 
مسئولیتی را داشــته اند. شما فرض کنید سازمان 
مدیریت نقشــه ای داد،   همان طور که بار ها و بار ها 
نقشه داده است. چه کســی قرار است این را اجرا 
کند؟ اصالحات با چه ابزاری قرار اســت اجرا شود؟ 
تک تک اعضای کابینه مسئول هستند. حتی جالب 
اســت که خاطرات روسای سازمان برنامه و بودجه 
قبــل از انقــالب را هم نگاه کنید )کتاب توســعه 
ایران(. آن ها هم معترض بودند. می گفتند ما اینجا 
حرف هایی می زنیم ولی بعدا وزارتخانه ها همراه مان 
نمی آینــد! مدیریت بخش عمومی کشــور باید در 
دستورکار دولت باشــد، نه دستورکار یک سازمان 
مثل سازمان مدیریت، آن هم به تنهایی. همه باید 
به میدان بیایند و درگیر کار باشــند. مثال دیگری 
می زنم که بحث روشن تر شود. چه کسی باید بحث 
کاهش وابســتگی بودجه به نفت را پیگیری کند؟ 
شاید از خیلی ها بپرسید، بگویند که این یک بحث 
سیاست کالن است، مثال سازمان مدیریت و این ها 
نقش اساسی دارند، در حالی که اتفاقا اینطور نیست. 
اگر ما می خواهیم وابستگی  به نفت کم بشود، وزیر 
بهداشــت بیش از رییس ســازمان برنامه و بودجه 
می تواند مســئولیت داشته باشــد، وزیر آموزش و 
پرورش بیش از ســازمان برنامه و بودجه می تواند 
مسئولیت داشته باشد، چرا؟ چون تمام کسانی که 
به عنوان مراکز هزینه ای دولت هستند، باید دنبال 
روش هایی بروند که بگویند ما چطور می توانیم این 
کار هایمان را انجام دهیم، بدون اینکه مثال از منابع 
حاصل از نفت اســتفاده کنیم. پس اگر قرار باشد 
که نظام بودجه ریزی اصالح شود، این اصالح نظام 
بودجه ریزی باید در دستور کار دولت هم قرار گیرد 
نه فقط سازمان برنامه. چه در ترکیب دست اندکاران 
و چه در آن فرآیند ها، باید تجدیدنظر شود. این کار 
بســیار بزرگی است و واقعا به نظر می رسد یکی از 
اولویت های کشور باشد که امیدواریم در دستور کار 

دولت قرار بگیرد. 
جدا شدن احکام غیربودجه ای از بودجه 
ســاالنه را چطور می بینید؟ آیــا این اقدام 
می تواند بودجه سنگین ما را قدری سبک تر و 

تخصصی تر کند؟ 
تا به حال دو بار تجربه این کار را داشتیم. موفقیت آمیز 
نبود، دلیلش این بود که ما تفسیر غلطی داریم که 
بودجه قانون است و از فرآیند تصویب بودجه برای 
قانونگذاری استفاده می کنیم. اشکال کار از اساس 
این است. یک بار ما در سال ۱۳۸۱ و یک بار دیگر 
در ســال بعدش آمدیم انبوهی از آن احکام که در 
بودجه های سنوات می آمد را تبدیل به قوانین دائمی 
کردیم. من اینگونه به ســئوال شما پاسخ می دهم: 
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اگر تفسیر مجلس تغییر نکند، این وقت عظیمی که 
مجلس گذاشت، فقط این نتیجه را خواهد داشت که 
یک قانون یا انبوهی قوانین دیگر را اضافه کرد، ولی 
نمی تواند مانع از تکرار آن شرایط شود. امسال هم 
خطر زیاد است، چون دفعات پیش حجم زیاد بود، 
خیلی از پیشــنهاد ها نمی آمد. همین پیوست های 
بودجه سال گذشــته را نگاه کنید، بیش از ۲۰۰۰ 
تا پیشنهاد آمده است. از این ۲۰۰۰ پیشنهاد، ۵۰ 
تای آن شــاید فرصت پیدا کــرده و به اینجا آمده 
است. بنابراین ۲۴۵۰ تا پشت نوبت است. خب این 
دفعه این ۲۴۵۰ تا فرصت بیشتری برای طرح پیدا 
می کنند، مگر اینکه حقیقتا هیات رییسه مجلس، 
کمیسیون ها و دیگران مقاومت کنند و بگویند نه، 
واقعا ما هیچ چیزی که به اصالح قوانین و مقررات 
دائمی کشور ارتباط داشته باشد را قبول نمی کنیم؛ 
فقط و فقط باید به یــک ردیف معین در منابع یا 
ردیف معینی در مصارف مرتبط باشد. فقط در این 
محدوده می پذیریم. اگر این شــرایط اتفاق بیفتد، 
حقیقتا آن موقع مجلــس واقعا فرصت می کند به 

سمت ارزیابی بهتر برود. 
دولت  بودجه ریزی  از  تحلیل تــان  حاال 

یازدهم چیست؟ 
واقعیت این است که ماشین بودجه ریزی ما، خیلی 
به دولت  ها ربطی ندارد. ماشین بودجه ریزی در حال 
حرکت است و دولت ها دارند سوار و پیاده می شوند. 
 اگر بخواهیم قضاوت درستی داشته باشیم، دولت، 
انحرافی که در ارائه بودجه وجود داشت را برطرف 
کــرد، و به روز می تواند بودجه را به مجلس تحویل 
دهد. کار دیگــری که خیلی دولت بــر آن تاکید 
می کرد؛ بحث اولویت بندی طرح های عمرانی بود، 
البته هنوز گزارش های اجرایــی اش بیرون نیامده 
اســت که امیدواریم آن هم انجــام بگیرد. این هم 
حوزه ای بود که دولت باالخره وارد آن شد و توانست 
از پس این کار بربیاید و بودجه ۱۳۹۴ را بر این مبنا 
تدوین کرده است. این ها جزو اقدامات مثبت است. 
اما حقیقت این است که اگر دولت بخواهد اقدامی 
جدی در حوزه بودجه ریزی در کشــور بکند، حتما 
باید به ســمت   اصالح نظام بودجه ریزی به   همان 
معنایی که عرض کردم برود، وگرنه این مسائل طبعا 
نمی تواند به اینکه این سند در خدمت اقتصاد کشور 
قرار بگیرد، کمــک کند. مثال بحث هدفمندکردن 
یارانه هــا را درنظر بگیریــد. االن همزمان چند تا 
بودجه در کشــور داریم، ۱( همیــن بودجه ای که 
دولت دارد. ۲( هدفمندکردن یارانه ها که یک خزانه 
دیگری ظاهرا هست. ۳( ۱۴/۵ درصد نفت است که 
دارد برای خودش جداگانه یک بودجه ای می نویسد. 
۴( بحث صندوق توســعه ملی است. ۵( بند قاف 
تبصره ۲ اســت. یعنی همزمان ۵ تا خزانه مجازی 
یا واقعی کار می کند. اینطور نمی شود بودجه ریزی 
کرد و مسائل بودجه ای کشور را پیش برد. زمانی که 
می گوییم ۳۰ درصد درآمد نفتی  که حول و حوش 
حداقل ۴۰ درصد بودجه است کاهش پیدا کرده و 

ما کسری بودجه نداریم، این یعنی بودجه نداریم؛ 
این یک نشانه است که در واقع سند سیاستگذاری 
مالی یکپارچه وجود ندارد و این بزرگ ترین ضعف 
اســت. حقیقتا اگر دولت می خواهد این شرایط را 
بهبود ببخشد، باید تحولی ایجاد کند و همه این ها 

را یکپارچه کند. 
با این تصویری که ارایه کردید راهکار شما 
برای برون رفــت از وضعیــت کنونی دولت 

چیست؟ 
صندوق توســعه ملی منابعی در اختیــار دارد، اما 
جهت گیری اش در بُعد سیاستگذاری روشن نیست. 
در بحث هدفمندکردن یارانه ها هم به همین شکل 
است. خود همین موجب شده که انرژی های دولت 
و مجلس پراکنده شود. اگر دولت حقیقتا می خواهد 
تحــوالت بنیادین انجام دهد و نام نیکی از خودش 
در این حوزه به جا بگذارد تنها چاره کار این اســت 
که تحول ســاختاری ایجاد کــرده و بگوید که من 
مجموعه سیاســت هایی که می خواهم در آن سال 
دنبال کنم، این ۱۰ عنوان خواهد بود. هماهنگی های 
نهادی و فنی خیلی عظیمی هم در جهت آن باید 
انجام شــود. مردم که بنزین نمی خورند، بنزین را 
در ماشین می ریزند.پس تقاضا برای بنزین نداریم، 
تقاضا برای ســفر داریم. مردم از برق که اســتفاده 
مســتقیم نمی کنند، برق را باالخره یخچال شــان 
استفاده می کند، لباسشویی و تلویزیون شان استفاده 
می کند. اگر ما بخواهیم بهینه سازی مصرف انرژی 
بکنیم، باید ماشین مان را بهینه سازی کنیم، یخچال 
و لوازمی که برق مصرف می کند باید بهینه ســازی 
شود. بخش خصوصی االن توان ندارد که بخواهد به 
سمت بهینه سازی برود. از طریق گران شدن قیمت 
و این ها هم که این ها بهینه نمی شــود. شما قیمت 
انرژی را ۱۰ برابر کنیــد، چه اتفاقی خواهد افتاد؟ 
آیا اگر همین طور بی عمل بنشینیم، مثال اتومبیل 
خودبه خود بهینه می شــود؟ یا مصرف مردم بهینه 
می شــود؟ پس باید به این موضوع کمک کرد. بند 
قــاف تبصره دو در جهت این موضوع حرکت کرده 
بود،  ولی چون شــما این مقوله را در یک سیاست 
مالی یکپارچه نمی بینید، عمال قابل ارزیابی نیست. 
در حقیقت هر یک از اینها شــامل هدفمندکردن، 
بند قاف، آن ۱۴/۵ درصد نفت یک ســند جداگانه 
شــده اند که قابل ارزیابی کلی نیست. با ادامه این 
روند پیشرفتی در کار نیست، این ها باید واقعا اصالح 

شود. 
معاونت پژوهش اقتصادی مرکز پژوهش ها 
جلســه های متعددی را بــا اقتصاددانان و 
نمایندگانی از بخش خصوصی برگزار می کند. 
آیا از دل این نشســت ها به راهکار خاصی در 
زمینــه مدیریت هر چه بهتر شــدن بودجه 

رسیده اید؟ 
 بخــش خصوصــی درک درســتی از بودجــه و 
بودجه ریزی ندارد و خیال می کند این ماشینی است 

که می تواند هر باری را به مقصد برساند. 

معتقدید بخش خصوصی ایده درســتی 
ندارد یا اینکه درواقــع مجال این تصمیم به 

بخش خصوصی داده نمی شود؟ 
مدتی اســت که اتاق بازرگانی ایــران تالش هایی 
می کند. اصال شروع و ورود این بحث ها، تا حدودی 
بــا عالقه مندی خــود آقای نهاوندیــان بود، چون 
کمیسیون تلفیق، مرکز پژوهش ها و اتاق بازرگانی 
کنار همدیگر قرار گرفتند، در ۵-۶ سالی که ایشان 
تشریف می آوردند، اتاق بازرگانی ایران کم کم وارد 
این بحث ها شــد وگرنه قبلش اصال در همین حد 
هم شناخت وجود نداشــت.  االن بخش خصوصی 
می گوید که من مهم ترین مشکلم با نظام بانکی است 
و دنبال احکامی است که بتواند این مشکل را رفع 
کند. مشــکالتش هم چند نوع است، یکی از آن ها 
بحث هایی اســت که به ماده ۳۴ ثبت برمی گردد؛ 
بحث وثائقی که برخی تسهیالت گیرندگان گذاشتند 
و االن بانک ها آن ها را به مزایده می گذارند و تملک 
می کنند و مسائلی راجع به این وجود دارد. هم نظام 
بانکی گرفتار شــده و هم بعضا همین کسانی که 

تسهیالت گرفتند. 
در مورد بحــث مطالبات معوق به بخش 

خصوصی اقدامی در بودجه صورت می گیرد؟
بلــه، در این مــورد هم ماجرا این اســت که برای 
بازپرداخت بخشــی از مطالباتی که به هر دلیلی به 
تعویق افتاده، باید یک فرصتی داده بشود که بتوانند 
این ها را بدهند. بحث مطالباتی اســت که بعضی از 
این دســت اندرکاران بخش خصوصی به خصوص 
پیمانــکاران از دولــت دارند و همزمــان این ها به 
بخش های دیگــری از دولت بدهکارند؛ برای نمونه 
به ســازمان امور مالیاتی، گمرک، تامین اجتماعی 
و... بحثی درباره قیمت گذاری نهاده های تولید دارد، 
بحث مربوط به آنهایی که تســهیالت از حســاب 
ذخیره ارزی گرفتند و به خاطر نوسانات نرخ ارز االن 
دچار مشکل شدند و نمی توانند پس بدهند، بحث 
ســرمایه در گردش را به عنوان یک موضوع خیلی 
مهم مطرح می کنند و مواردی از این دست. حرف 
من این اســت که بعضــی از این ها )مثال مطالبات 
بانک ها( به هیچ عنوان موضــوع بودجه و موضوع 
سیاست مالی نیست. بعضی هایش هم هست، مثل 
همین بحث بدهی دولت به پیمانکاران که خب حاال 
در بحث حمایت از تولید باالخره برایش یک فکری 
شده و امیدواریم آن هم در دستور قرار بگیرد و به 
نتیجه برســد. بعضی از این بحث ها هم مثل بحث 
قیمت گذاری نهاده های تولید، مثل قیمت خوراک 
پتروشــیمی و غیره، نباید بحث ساالنه بودجه ای 
باشــد. برای این ها باید فرمــول و دامنه ای وجود 
داشــته باشد، که دولت بتواند با اطمینان به بخش 
خصوصی ارائه کند و بگوید که من ۱۰ سال رفتارم 
بر این مبنا خواهد بود. حاال شما بروید ارزیابی تان 

را انجام بدهید. 
یعنی شــما می گویید این چیز ها اصوال 

نباید در قواره بودجه بیاید؟ 
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دقیقا، بعضی از چیزهایی که االن در بودجه می آید 
و دســت اندرکاران را دچار مشکل می کند،  اساسا 
نباید در بودجه باشد. همه این دست اندرکاران باید 
یک خواســته از دولت داشته باشند، آن هم اینکه 
بودجه موجب بی ثباتی محیط اقتصاد کالن نشود، 
در سطح ُخرد هم نباید تصمیمات ناگهانی بگیرد. 
در شــرایط کنونی چه ما بخواهیم و چه نخواهیم 
از طریق بودجه نمی توانیم خیلی در موضوع رکود 
تاثیرگذار باشــیم. با توجه به وضعیت قیمت نفت 
و مجموعه شــرایط تحریم و مسائل مختلف عمال 
بودجه ابزاری فرعی اســت. به عنــوان کالم آخر 
»بزرگ ترین خواسته این است که بودجه شرایط را 
بد تر و بی ثبات تر نکند. دولت نرود مشکل خودش 
را حل کند و مشــکل بخش خصوصی را از طریق 
قیمت ارز و امثال اینها چندبرابر کند.« شــاید االن 

این مسئله مهم ترین مبحث باشد. 
به طور کلی بودجه 1۳9۳ چطور مدیریت 
شد و چه ایراد ها و مسائلی در آن بودجه دیدید 
که بهتر است در بودجه های آتی کشور تکرار 

نشود؟ 
در سال ۱۳۹۲چه اتفاقی افتاد؟ سال ۱۳۹۲ نرخ ارز 
مبنای بودجه دوبرابر شد. اگر یادتان باشد، در سال 
۱۳۹۱ ما بودجه را بر مبنای ۱۲۵۰ تومان بســته 
بودیم و در سال ۱۳۹۲ صادرات نفت مان نصف شد 
و آمدیم نرخ ارزمان )مبنای بودجه( را دوبرابر کردیم. 
خب!  اگر ما می آمدیم به مردم می گفتیم که درآمد 
نصف شده و برای مثال ما راجع به افزایش حقوق 
و دســتمزد، هدفمندکــردن یارانه ها و بحث های 
دیگر تصمیمــی می گرفتیم، قیمت ها را به گونه ای 
افزایش می دادیم کــه آن ۱۱ هزار میلیارد تومان 
که االن مدام به بودجه فشــار می آورد و از بودجه 
به حساب سازمان هدفمندکردن ریخته می شود، 
حذف بشــود. اگر حقوق ها را هم )اگر اشتباه نکنم   
همان افزایش، دســت کم  ۱۷ هزار میلیارد تومان 
برای دولت بار مالی داشــت( یک کاری می کردیم 
که در   همان حد افزایش ســنواتی باشد، نه اینکه 
بیاییم بیســت درصد افزایش دهیم و در عوض ۵ 
درصد افزایش می دادیم، با این سیاست ها الزم نبود 
که نرخ ارز مبنای بودجه را دو برابر کنیم. منظورم 
این نیست که نرخ ارز ۱۲۰۰ تومان بشود. ممکن 
اســت نرخ ارزی که بازار را به تعادل می رســاند ۵ 
هزار تومان باشد، اصال کاری به آن ندارم. می گویم 
ایراد این اســت که از این ابزار، به عنوان یک ابزار 
سیاســت مالی استفاده می کنیم. اگر ما این کار را 
انجام نمی دادیم و یک بودجه واقع بینانه می نوشتیم؛ 
بــر   همان مبنا هم عمل می کردیــم. ما می توانیم 
وابســتگی به نفت را کم بکنیم. اشکالی که داریم 
این است که راجع به قیمت نفت و قیمت ارز و ... 
در بودجه تصمیم می گیریم اما اگر این را کامال از 
بودجه خارج کنیم، در آن صورت دولت باید به گونه 

دیگری برنامه ریزی کند. 

افزایشهزینههایدولتبایدباافزایشدرآمدهایشمتناسبشود

راهکارهای خروج از بحران
موضوع نفت در بودجه سال ۱۳۹۴ شرایط خاصی پیدا کرده است. پیش بینی ها نشان می دهد در روندی رو به 
کاهش قیمت نفت حتی پایین تر از ۴۰ دالر نیز بیاید. بررسی این روند رو به کاهش، هم تحلیل سیاسی دارد 
و هم تحلیل اقتصادی. یعنی هم می توان رگه هایی از تاثیر تصمیم های اقتصادی را در این کاهش یکباره رصد 
کرد و هم تاثیر پارامترهای سیاسی را. اما پیش از پرداختن به آثار کاهش قیمت نفت و چگونگی تدبیر آن در 
بودجه سال آینده، باید دالیل این اتفاق بررسی و ارزیابی شود. در نگاه ما، در سبد ۹۰ میلیونی نفت دنیا، ۳۰ 
میلیون بشکه متعلق به اوپک است. از این ۳۰ میلیون بشکه، ۱۰ میلیون متعلق به عربستان است. عربستان 
با ۹ تا ۱۰ میلیون بشکه تولید نفت، مصرف داخلی اش کمتر از کشور ما و چیزی در حدود ۱۰ یا ۲۰ درصد 
اســت درحالی که مصرف داخلی ایران از سهم نفت کشور بین ۵۰ تا ۶۰ درصد کل تولید برآورد می شود. به 
همین دلیل، عربستان از دیرباز نیروی غالب در بازار اُپک بوده و هست. ارزیابی رفتار نفتی عربستان در جهان، 
یک تحلیل شفاف دارد و یک تحلیل پشت پرده. تحلیل شفاف این است که عربستان می گوید چون قیمت نفت 
باال رفته، دالر آمریکا ارزش پیدا کرده، بازار را گرفته و به چند میلیون بشکه رسیده است، پس ما باید قیمت را 
پایین بیاوریم که آن را از بازار خارج کنیم. این تحلیل شفاف عربستان است. تحلیل سیاسی ماجرا این است که 
عربستان می خواهد بار دیگر نقش خود را در اقتصاد، دین و در بازار سیاسی دنیا بازسازی کند و بهبود بخشد. 
اینکه آیا این اتفاق ادامه پیدا می کند یا نه، بحث دیگری است. آنچه مشخص است اینکه اگر روند معمولی را 
در تحلیل های بین المللی و گزارش رشد اقتصادی کشورها رصد کنیم می بینیم که مثال گزارش اوپک نشان 
می دهد که تا پایان ســال ۲۰۱۵ اتفاق خاصی در رشــد اقتصادی دنیا صورت نمی گیرد. ولی اگر بخواهیم از 
زاویه ای دیگر به موضوع نگاه کنیم چند پارامتر نشان می دهد در یک سال آینده، باید منتظر تحوالت دیگری 
هم باشــیم که این تحوالت می تواند قیمت نفت را رو به باال و یا پایین هدایت کند. در هر صورت، هر اتفاقی 
که بیفتد؛ قیمت نفت چه باال باشد و چه پایین، ایران باید با درس گرفتن از این تکانه ها، هر روز بیش از پیش، 

اقتصادش را از قید وابستگی به نفت رها کند تا از این باال و پایین رفتن ها آسیبی نبیند.
دولت در نخستین گام مثبت، قیمت نفت را در بودجه سال آینده تا ۷۲ دالر پایین آورد. درست است که در 
این بین سهم صندوق توسعه ملی را کاهش داده ولی نکته این است که اقتصاد ایران روی فروش یک میلیون و 
۳۰۰ هزار بشکه تنظیم شده است. اگر در بلندمدت این معیار در دولت و مجلس جا بیفتد، حاال که اقتصاد ایران به 
صادرات یک میلیون و ۳۰۰ هزار بشکه عادت کرده، ۵۰ تا ۷۰ درصد عاید دولت می شود. بودجه دولت باید تثبیت 
و روی یک عدد مشخص بسته شود، تغییری هم در کار نباشد. البته این به معنای توقف یا کاهش تولید نیست. 
بلکه در کنار این سیاست، باید بودجه ای در اختیار وزارت نفت بگذاریم که مجبور شود تولید را افزایش دهد و این 
تولید را با مبلغی ارزان تر صرف تولید داخلی و پتروشیمی کشور کند. از این طریق هم وابستگی اقتصاد ما به بازار 
بین الملل کمتر خواهد شد و هم روال تولید آسیبی نخواهد دید. گام بعدی این است که به دولت اجازه دهیم هر 
چه توانست درآمدهای جاری اش را افزایش دهد، هزینه های جاری اش را نیز باال ببرد. یعنی اگر توانست مالیات را 
افزایش دهد، حقوق کارمند و خدماتش را هم باال ببرد. ولی اگر دولت نتواند مالیات را افزایش دهد، نباید با تکیه 
بر درآمدهای نفتی، هزینه هایی مثل حقوق کارمندان یا سایر مصارف مثل یارانه ها را افزایش دهد. اگر ما بتوانیم 
این سیاست ها را در یک دوره زمانی مشخص و با برنامه ریزی درست، به انجام برسانیم، بدون شک موفق خواهیم 
شد. برای نمونه در بودجه عمومی ۲۲۰ هزار میلیارد تومانی دولت، سهم نفت حدود ۷۲ یا ۷۳ هزار میلیارد تومان 
است. یعنی حدود یک سوم بودجه دولت وابسته به نفت است. اگر فرض کنیم ۷۲ تبدیل به ۶۰ شود، یک هفتم از 
این بودجه وابسته به نفت یعنی به عبارتی حدود ۱۰ یا ۱۲ هزار میلیارد تومان از بودجه دولت کم می شود. دولت 
در ســال ۱۳۹۴ می تواند این میزان کاهش را از طریق تخصیص یا روش های دیگر حل کند. یکی از این روش ها 
این است که در مجلس این ۱۰ هزار میلیارد تومان را از بودجه جاری و یا عمرانی کم کنیم. این یک نشانه و پیام 
بسیار قوی به جامعه است که ما دربرابر این موضوع مقاوم هستیم و می توانیم این کار را انجام دهیم. اگر دوستان 
نماینده و عقالی مجلس بپذیرند که رشد جاری یا رشد اعتبارات هزینه دولت در سال ۱۳۹۴، و به عبارت دیگر عدد 
مطلقی که در هزینه جاری اضافه می کنیم به اندازه عدد مطلق افزایش در درآمدهای جاری دولت باشد، می توانیم 
آن عدد ۱۰ یا ۱۲ هزار میلیارد تومان را که اثر مستقیم کاهش بودجه نفت است، باالنس کنیم و بودجه واقعی تر 
شود. اگر این کار را انجام دهیم در سال ۱۳۹۴ نوعی آرامش اقتصادی خواهیم داشت، وگرنه در حالت هایی که بین 
منابع و مصارف فاصله و یا به عبارتی کسری وجود دارد، انضباط مالی برهم می خورد و وقتی انضباط مالی برهم 
بخورد، تورم، افزایش نقدینگی و فشار هزینه ای متوجه جامعه می شود. در شرایط فعلی این بهترین راهکار است 
تا با بهره گیری از اثرات مثبت کاهش قیمت، بتوانیم با بحران دست وپنجه نرم کنیم. مطمئناً گذر از بحران به این 
سادگی ها امکان پذیر نیست اما سازوکار اقتصاد همین است. ایران در شرایط رکود است وگرنه با افزایش ۳۰۰ یا 

۴۰۰ هزار بشکه نفت در صادرات می توانست هزینه های جاری را تامین کند. 
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یکم. نفت چه بخواهیم و چــه نخواهیم یکی از 
چالش های اصلی بودجه ۱۳۹۴ اســت، چراکه در 
ســال ۱۳۹۴ میزان فروش نفــت حتی به میزان 
فروش ســال ۱۳۹۳ نخواهد رســید. پیش بینی 
دولت این است که یک میلیون بشکه نفت نیز در 
روز فروخته نخواهد شــد. در برنامه پنجم توسعه 
مشــخص شــده بود کل درآمدهای هزینه ای از 
بودجه نفت صفر شود، نگاه مقام معظم رهبری در 
سیاست های ابالغی اقتصاد مقاومتی نیز این است 
که درآمدزایی بودجه کل کشــور از بخش نفت به 
صفر برســد. یعنی باید راهکار جایگزینی داشته 
باشــیم که به نظر می رســد یک بخش از طریق 
مالیات و بخش دیگر از طریق گردشگری محقق 
می شود. کاری که در بودجه ۱۳۹۳ شده این است 
که ۱۰ درصد از اعتبار صندوق توسعه ملی که از 

وقتی از اقتصاد نفتی و تاثیر نفت بر برنامه ریزی و 
بودجه صحبت می کنیم و از حذف نفت می گوییم 
باید به این نکته توجه کنیم که بر اســاس کدام 
دیدگاه صحبــت می کنیم؟ دیــدگاه آرمانی که 
حذف نفــت را آرزو می کند، یا دیدگاه واقع نگری 
کــه می بیند این عامل در اقتصــاد ایران غیرقابل 

چشم پوشــی است و یا دیدگاهی که می خواهد از 
نفت برای توســعه زیربنایی کشور استفاده کند. 
از یکصدسال پیش دولتمردان ایرانی می خواهند 
تاثیر نفت را در سیاست و اقتصاد کم رنگ کنند اما 
هنوز نتوانسته اند و به این آرزوی دیرینه نرسیده اند. 
شــرایط فعلی ایران نیازمند برنامه ریزی راهبردی 

و اســتراتژیکی اســت که بتوان با توجه به منابع 
تمام شدنی، برای آینده اقتصاد و توسعه و نفت آن 
تصمیم گیری کرد. باید برای استفاده از منابع عظیم 
نفت برنامه ریزی دقیقی داشته باشیم و بتوانیم آن 
را در خدمت توسعه پایدار دربیاوریم. ایران سرشار 
از منابع طبیعی از قبیل نفت و گاز است، اما هیچ گاه 
نتوانسته ایم به آنچه که در برنامه های توسعه عنوان 
شده به طور کامل عمل کنیم، چراکه برنامه ریزی 
دقیق و مشخصی در این زمینه وجود ندارد. برای 
کشوری که می خواهد بودجه خود را براساس منابع 
تمام شدنی ببندد چاره ای جز برنامه ریزی درست و 
دقیق وجود ندارد. در دولت گذشته، نه تنها از این 
درآمد سرشار استفاده درست نکردیم بلکه آن را در 
خدمت تورم درآوردیم و در عوض هیچ راهبردی را 
نیز برای برنامه ریزی و صرفه جویی در نظر نگرفتیم. 
در برنامه های توسعه عنوان می شود که باید سهم 
نفت از منابع دولت هرســاله کمتر شود اما دولت 
هر ساله به نفت وابســته تر شده است. حال آنکه 
دولت باید درآمد نفتی را طبق آمایش سرزمینی 
برای توسعه کشور هزینه کند و هزینه های جاری 
خود را از طریــق مالیات تامین کند. در برنامه ای 
که از سال ۱۳۲۶ در ایران آغاز شده، درآمد نفت، 
درآمد نیست بلکه ثروتی تمام شدنی است که باید 
به برنامه های عمرانی اختصاص یابد. در برنامه های 
بعدی نیز به همین شــکل قرار بــود درآمدهای 
نفتی صرف برنامه های عمرانی شود. اما در غیاب 
یک برنامه راهبردی این اتفاق رخ نداد. به منظور 
یک برنامه ریزی راهبردی و آینده نگرانه باید توجه 

درآمدهای نفتی تأمین می شود در صنعت هزینه 
شــود که با توجه به مصوبه اخیر، گردشگری هم 

می تواند از این اعتبارات بهره مند شود. 
دوم. مجلس به دنبال نجات اقتصاد کشــور از 
درآمدهای نفتی است و یکی از منطقی ترین راه ها 
در این زمینه می تواند توسعه صنعت گردشگری 
باشد، رئیس جمهوری در دولت اعالم کردند سال 
۱۳۹۴ مالیات هــا بیشــتر از ۲۰ درصد افزایش 
نخواهد یافت، بنابراین ســال آینــده درآمدهای 
مالیاتی چندان افزایش نمی یابد. مجلس هم موافق 
نیست که در شرایط رکود فشار مالیاتی وارد شود. 
با این شــرایط گردشگری به عنوان راهکار بعدی 
می تواند کمک بزرگی به اقتصاد کشــور باشــد. 
خوشــبختانه مجلس در آخرین تعامل با معاون 
اول رییس جمهوری بر سر برخی مسائل و به ویژه 

تاکید بر اهمیت گردشــگری بــه توافق هایی نیز 
رسید. مطابق این توافق در برنامه ششم حدود ۱۰ 
موضوع اصلی در دستور کار است که یکی از اینها 
گردشگری خواهد بود. این بزرگ ترین رویکرد در 
بحث درآمدزایی سال ۱۳۹۴ و برنامه ششم توسعه 
است. ظرفیت های گردشــگری می تواند در ابعاد 
اشتغال زایی، درآمد ارزی و مسائل فرهنگی کشور 

را به مسیر مثبتی هدایت کند. 
ســوم. دیر یا زود درآمدهای نفتی در جهان 
تحت الشعاع مسائل حساس سیاسی و اقتصادی و 
فناوری های جایگزین قرار می گیرد و بهتر است در 
بزنگاه هایی مانند بودجه ۱۳۹۴ و وضعیت ویژه نفت، 
کشور را – به اجبار هم که شده- از وابستگی صرف به 
درآمدهای نفتی خارج کنیم. تا نفت در بدنه اقتصاد 
کشور باشد، تردیدی نیست که راهکارهای جایگزین 
نمایندگان و کار شناسان راه به جایی نخواهد برد و 
همه چیز بر دور باطل درآمدهایی نفتی می چرخد. 
درآمدهایی که رفته رفته در جهان دستخوش تغییر 
و تهدیدهای جدی شده است. در کنار درآمد حاصل 
از گردشگری می توان به صادرات غیرنفتی هم توجه 
کرد. صادرات غیرنفتی می تواند راهی مناسب برای 
جداکردن بودجه از نفت باشد، بنابراین اگر بخواهیم 
با خوش بینی به ماجرای کاهش یکباره قیمت نفت 

ضرورت برنامه ریزی راهبردی
درغیابنگاهآمایشیوبرنامهراهبردی،منابععظیمثروتبههدرمیرود

 غالمرضا كاتب 
سخنگوی كمیسیون 
برنامه و بودجه 
مجلس

شاهراه رهایی از اقتصاد نفتی
اشتغالزاییوافزایشدرآمدارزیازآثارمثبتتوسعهگردشگریاست

 فیروز توفیق 
استاد اقتصاد 
دانشگاه تهران
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رقم کل بودجه عمومی کشور ۲۲۴ هزار میلیارد تومان است که از این میزان، دولت ۷۱ هزار میلیارد تومان 
درآمد را از محل فروش نفت در الیحه بودجه لحاظ کرده است. مجلس در شرایطی برای بررسی بودجه 
۱۳۹۴ آماده می شود که قیمت جهانی نفت به شکل غیرقابل پیش بینی افت کرده و باید دید در وضعیت پیش رو 
دولت چگونه می  تواند بر بحران های احتمالی سال آینده فائق آید. اگرچه کاهش قیمت نفت در نگاهی بلندمدت 
به نفع اقتصاد کشور خواهد بود اما به هرشکل اتاق فکر اقتصادی دولت باید به راهکارهای گذر از این مسیر دشوار 
اندیشیده و پیش بینی های الزم را در این زمینه انجام دهد. به اعتقاد کمیسیون صنایع و معادن برای عبور از 
این چالش  بودجه ای، دولت باید سال آینده هر چه بهتر سیاست های اقتصاد مقاومتی با محوریت حمایت از 
تولید ملی را اجرایی کند. اقتصاد مقاومتی یک ضرورت، و نجات دهنده برای کشور است که باید برای تحقق آن 
از کاهش قیمت نفت به عنوان یک فرصت اســتفاده و روی کسب درآمدهای دیگر تمرکز کرد. رویکردی که 
متاسفانه در بودجۀ پیشنهادی دیده نشده است. برای نمونه اعتبار مربوط به تولید فرش که از جمله کاالهای 
صادراتی است از ۲۹ میلیارد تومان به ۱۵ میلیارد تومان کاهش یافته یا موضوع صادرات در الیحه بودجه ضعیف 
دیده شده است. توقع این است که منابع غیرنفتی به درستی دیده شود تا بتوان درآمدهای دیگر را کسب کرد 

و این رویکرد آثار مثبتی را در سال آینده برای کشور به جا بگذارد. 
استفاده دولت از ظرفیت صنایع و معادن به عنوان راهکار اساسی جایگزینی نفت در درآمدهای کشور از 
دیگر راهکارهای کنترل اوضاع فعلی است، دولت می تواند در دوران افول نفت، از قابلیت های نهفته در 
معادن مهجور اســتفاده کرده و کســب درآمد کند. مطابق یک حکم قانونی، دولت باید ۶۵ درصد از حقوق 
مالکانه ای که از معادن می گیرد را به وزارت صنعت بدهد تا آن وزارتخانه برای زیرســاخت ها هزینه کند. این 
میزان در سال قبل ۱۰ درصد بود و امسال به ۲۰ درصد افزایش یافته ولی همچنان یک حکم قانونی اجرا نشده 
است. حکم دیگر این است که باید ۱۵ درصد از این حقوق مالکانه معادن برای رفاه مردمی که معدن در منطقه 
آنها واقع شده هزینه شود. این میزان نیز در بودجه حدود سه درصد پیش بینی شده که باز هم با میزان مندرج 
در حکــم قانونی فاصله دارد. درآمدهای معدنی این قابلیت را دارد که اقتصاد را از درآمدهای نفتی جدا کند. 
همچنین شهرک های صنعتی یکی از زیرساخت های اصلی صنعت کشور است. از ۹۳۱ شهرک صنعتی حدود 
۴۵۰ شهرک گازرسانی شده، حدود ۷۵۰ شهرک دارای برق و ۶۸۰ شهرک آب دارد. الباقی شهرک ها چنین 
امکاناتی را نداشته و طبیعتا با این شرایط توان فعالیت نیز ندارند. در این وضعیت دیده شده که دولت اعتبارات 
کافی برای بهبود وضعیت این شهرک ها در نظر نگرفته حال آنکه توجه به این شهرک ها باعث بهبود وضعیت 

صنعت در کشور می شود. 
اتفاق خوبی که در الیحه بودجه افتاده آن اســت که دولت اعتبار صندوق ضمانت از صادرات را ۲۰۰ 
میلیون دالر افزایش داده اســت. همچنین اعتبار صندوق حمایت از شرکت های دانش بنیان نیز ۳۰۰ 
میلیون دالر افزایش یافته که جهت گیری مثبتی است. دولت همچنین ۱۰۰ میلیون دالر برای صندوق های 
حمایت از صنایع الکترونیکی، معدنی، صنایع دریایی و حمایت از سرمایه گذاری از صنایع کوچک در نظر گرفته 
اما اعتبارات برای بهبود زیرساخت ها کم است. از طرف دیگر سال های گذشته بانک مرکزی ۵/۳ میلیارد دالر 
در بانک صنعت و معدن و کشــاورزی سپرده گذاری می کرده که واحدهای مربوطه از محل این سپرده گذاری 
تسهیالت دریافت می کردند اما امسال این موضوع بکلی حذف شده است که به دنبال احیای مجدد آن هستیم. 
اتفاق غیرقابل پذیرش دیگر در الیحه بودجه آن است که سهم تولید از درآمدهای هدفمندی حدودا نصف شده 
است. از طرف دیگر با گذشت ۱۰ ماه از سال هنوز سهم تولید داده نشده که باز هم امیدواریم این سهم تا پایان 
ســال اختصاص یابد. سال گذشــته دولت اعتبار ۱۰ هزار میلیارد تومانی را برای حمایت از تولید در بودجه 
تخصیص داده بود که امســال این میزان به ۵۲۰۰ میلیارد تومان رسیده است. انتظار این بود که دولت یارانه 
ثروتمندان را حذف کند نه اینکه از یارانه بخش تولید بکاهد. متاسفانه از زمان اجرای قانون هدفمندی تولید 

بیشترین آسیب را دیده است. 
 

بودجه سال آینده دولت، باید تا حد ممکن بودجه ای انقباضی و مبتنی بر حذف هزینه های غیرضروری باشد. 
در اقتصاد، همواره به دنبال ایجاد تحوالت بنیادین بوده ایم، شاید سال ۱۳۹۴ و قیمت نفت چهل دالری فرصت 
مناسبی را پیش روی بخش تولید قرار دهد تا بتوان به طور جدی برای درمان اقتصاد نفتی  خود چاره اندیشی 

کنیم.

بنگریم، پایین آمدن قیمت نفت، فرصتی برای رونق 
و اعتالی کشــور به وجود خواهد آورد و بخش های 
مختلف ناگزیر از ارائه راهکارهای مثبت برای خروج 

از این بحران اند. 
چهارم. در کنار این مسائل صرفه جویی در ابعاد 
ملی و ترویج آن از ســوی رسانه ملی نیز می تواند 
تعیین کننده باشد. چنانچه در حال حاضر بر اساس 
آمار، ۸۰درصد گاز مصرفی در بخش صنعت و تولید 
مصرف می شود و باید تالش شود با صرفه جویی در 
اداره خط تولید فعال باشد تا اشتغال آفرینی که امر 
بسیار مهمی در اقتصاد کشور است، شکوفا شود. 
نکته دیگر اینکه سهم درآمدهای نفتی در بودجه 
سال آینده، ۳۵ درصد است که نشانگر این است که 
بخش اعظمی از بودجه ۱۳۹۴ توسط مالیات های 
دریافتی محقق خواهد شد. به همین خاطر تاکید 
ما – از منظر نمایندگان مجلس – این اســت که 
برای مدیریت و دریافت مالیات، هم باید راهکارهای 
مناســبی اندیشیده شود و هم از فرارهای مالیاتی 
جلوگیری به عمــل آید. همچنین صرفه جویی در 
هزینه های جاری دستگاه ها و افزایش بهره وری از 
دیگر راهکارهــای مهم برای تحقق بودجه ۱۳۹۴ 
است که امیدواریم از سوی دستگاه های مسئول با 

جدیت بیشتری دنبال شود.

داشت که: ۱( قیمت نفت در دو دهه گذشته بین 
۱۵ دالر تا ۹۸ دالر تغییر کرده است. پس می توان 
فرض کرد که این قیمت ها می تواند در آینده نیز 
افزایش شدید یا کاهش شدید پیدا کند و این یکی 
از محورهای موثر در برنامه ریزی هاست. ۲( ممکن 
اســت توافق ژنو در آینده با موفقیت اجرا شود اما 
این امــکان هم وجود دارد که مذاکرات طوالنی تر 
شــود یا در حالت سوم منتفی شدن توافق مطرح 
است. ۳( منابع عظیم ثروت نفت نباید به هدر رود 
و صرف هزینه جاری و استفاده از کاالهای لوکس 
غیرضروری و ارزان قیمت  شود. درآمد نفتی باید در 
هزینه های تولیدی و عمرانی و برنامه های راهبردی 
هزینه شود. ۴( دولت برای تامین هزینه های خود 
هیچ راهی جز اخذ مالیات ندارد. باید از ثروتمندان 
و از حوزه خدمات و واســطه گری مالیات گیرد و 
برای تولید و صنعت هم سوبسید دهد. کشورهای 
اسکاندیناوی و البته اکثر کشورهای پیشرفته دنیا 
هزینه جاری و خدمات عمومــی خود را از منبع 
درآمدهای مالیاتی تامین می کنند. ازهمین رو باید 
دولــت با تصویب مقررات و مصوبــات و با اجرای 
قوانین درست با فســاد مالی و اداری مقابله کند 
و بتواند شــفافیت را در همه زمینه ها به خصوص 
اقتصادی به وجود بیاورد. اگر شــفافیت اطالعاتی 
باشــد در این صورت اصالح ساختار اخذ مالیات و 
صرف درآمد حاصل از نفت در پروژهای زیرساختی 
و عمرانی و تولیدی می تواند همان برنامه راهبردی 
باشد که درباره آن صحبت  شد؛ برنامه ای که آرزوی 

توسعه ایران را دارد.

 رضا رحمانی 
رییس كمیسیون 

صنایع و معادن 
مجلس

درآمدهای بدیل در بودجه
 به جای درآمدهای نفتی

نمیتوانیمبدونآیندهنگریدربارهقیمتنفتبرنامهریزیكنیم

شایدسال
1۳۹4وقیمت

نفتچهلدالری
فرصتمناسبیرا
پیشرویبخش
تولیدقراردهد
تابتوانبهطور

جدیبرایدرمان
اقتصادنفتیخود
چارهاندیشیكنیم.
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اقتصاد ایران در ابعاد مختلف ملی و منطقه ای، روزگار سختی را می گذراند و عالوه 
بر اثرات منفی تورم باال، رکود اقتصادی و تحریم ها طی سال های اخیر، سیاست های 
اقتصادی دولت گذشته نیز نه تنها گشایشی در وضعیت وخیم آن به وجود نیاورده، بلکه 
موانع و مشکالتی جدی در مسیر رشد و توسعه آن ایجاد کرده است. در این اقتصاد، 
هم با دخالت عوامل درون زا مواجهیم، و هم با دخالت عوامل برون زا به عنوان متغیرهای 
اساسی در اقتصاد دست به گریبانیم که شرایط را برای برنامه ریزی های میان مدت و 

بلندمدت سخت، و گاه غیرقابل پیش بینی و اجرا می کند.
زنجیرۀ معضالت و موانع هم افزا

شــرایط اقتصادی امروز، حاصل عوامل مختلفی است. معضالتی که در بسیاری 
از موارد، همچون شــاخص هایی هم افزا عمل کرده و اثرات مخرب یکدیگر را تقویت 
کرده اند. به همین دلیل است که در رمزگشایی از دالیل این وضعیت، نمی توان بر نکته 
خاصی تاکید کرد چراکه این عوامل به دلیل درهم تنیدگی  مانند زنجیره ای تخریب گر 
بر یکدیگر تاثیر و تأثر متقابل دارند. سیاســتگذاران و دولتمردان معتقدند برای این 
که بتوان اقتصاد را از این شــرایط به وضعیت بهتری منتقل کرد، باید مجموعه ای از 
طرح های کوتاه مدت، میان مدت و بلندمدت را در نظر بگیریم که در پیوستگی و به 
موازات یکدیگر عمل کنند. نمی توان از بهبود اوضاع اقتصادی صحبت کرد، اما هر یک 

از بخش های تولید، سیاست های پولی یا تجارت خارجی را نادیده گرفت. تالش برای 
بهبود شرایط اقتصادی به رویکردی همه جانبه نگر محتاج است. 
قانونگرایی؛ نخستین قدم بهبود اوضاع

التزام دولت به قراردادها، نظام نامه ها و در تعبیر کالن تر، التزام همگانی به »قانون« 
بهترین نقطه شــروع برای بهبود اوضاع اقتصادی کشــور است. یعنی پیش از اینکه 
دولت بخواهد وارد حوزۀ سیاستگذاری شود یا برنامه های اجرایی خود را عملیاتی کند 
باید الزاماتی را بپذیرد. اولین الزام تعیین کننده، تعهد به قانون است. عامل بسیاری از 
ناکارآمدی ها در دولت قبلی در همین نکته نهفته بود که دولت به ســند چشم انداز، 
برنامه های پنج ساله، سند بودجه ساالنه و هر چیزی که در کشور به عنوان »قانون« 
شناخته می شد متعهد نبود و از این طریق نوعی گشاده دستی و در هم ریختگی ایجاد 
کرده بود که در بسیاری موارد مشکل ساز شد. بنابراین اگر دولت فعلی بخواهد تالش 
خود را برای بهبود اوضاع اقتصادی کشور آغاز کند، ابتدا باید این موضوع را نهادینه و 
به همه فعاالن اقتصادی، سیاستگذاران، برنامه  ریزان، صاحب نظران و البته بدنه اجرایی 
کشــور گوشزد کند که اگر ما بخواهیم در جهت بهبود اوضاع اقتصادی، سیاستی را 
اتخاذ کنیم، الزم است الزاما به این سیاست وفادار باشیم. در عین حال، هرچند التزام به 
قانون می تواند عوامل درون زا را به اشکال گوناگون بهبود بخشد، اما متاسفانه متغیرهای 

1
یکی از ســؤال های مهمی که دولت همواره در الیحه 
بودجه پاسخگوی آن بوده، قیمت نفت و دالر است که 
تعیین آن از یک سو مسیر سال آینده اقتصاد کشور 
را مشخص می کند و از سوی دیگر تحت تاثیر عوامل 
داخلی و خارجی بسیاری مشخص می  شود. در شرایط 
حاضر نوسانات ارزی و کاهش قیمت نفت تحت تاثیر 
عوامل خارجی اســت و باعث شده دولت ایران برای 
کسب درآمد ها و تامین هزینه های خود دچار بحران 
شود. از آنجا که در طول یک سال مالی، کاهش قیمت 
نفت یــا افزایش نرخ ارز، احتمال کســری بودجه را 
پدیدار و نگرانی هایی ایجاد می کند، دولت باید درصدد 
ایجاد درآمد های غیرنفتی باشد. موضوعی که از دیرباز 
خواست تاریخی مردم و دولتمردان بوده و تا به امروز 

ادامه دارد. 

2
 متاســفانه در بودجه سال ۱۳۹۴، وابستگی به نفت 
نه تنها به حاشــیه رانده نشده بلکه درآمد نفت اساس 
بودجه نویسی قرار گرفته است. اینچنین است که در 
اثر نامالیمات فعلی در بازار نفت، بروز مشــکالتی در 

این بخش طی سال مالی آینده متصور است. در این 
شــرایط، هرچند دولت باید منابع درآمدی دیگری را 
جایگزیــن نفت کند، اما در عین حــال، دور از ذهن 
است که بتوان در کوتاه مدت درآمدهایی چون عایداِت 
گردشــگری و یا صادرات محصوالت غیرنفتی را به 
عنوان جایگزین این منبع درآمدی عظیم طرح کند، 
چراکه این حوزه ها نیاز به سرمایه گذاری و برنامه ریزی 
دقیق و بلندمدتی دارد که متاسفانه تا به امروز در آن 

توفیقی نیافته ایم.  

3
 در وضعیت کنونی، برای غلبه بر بحران آتی شاید تنها 
راه ممکن، اصالح ساختار مالی و تنظیم منبع درآمد 
جدید بر پایه عوارض و مالیات باشــد، البته با درنظر 
گرفتــن این مالحظه که پایه مالیاتی جدید نباید به 
تولید لطمه بزند. اگر نرخ مالیات بر تولید افزایش پیدا 
کند، باعث ایجاد رکود می  شود. تنها راه حل کوتاه مدت، 
شناسایی راه های فرار مالیاتی و اخذ مالیات و افزایش 
مالیات بــرای کاالهای غیرضروری، کارهای غیرمولد 
و شــغل های کاذب است. نخستین و بزرگترین نفع 
حاصــل از حمایت تولید و اخذ مالیات از بخش هایی 

که از مالیات فرار می  کردند،   افزایش رقابت پذیری به 
معنای واقعی کلمه در اقتصاد کشــور و پا گذاشتن 
در راه پیشرفت است. کشــورهایی که پایه و اساس 
اقتصاد آن هــا بر دریافت مالیات عمومی بنا شــده، 
همواره کشــورهای موفقی بوده و هستند، چراکه در 
این کشورها، دولت به واسطه دریافت مالیات از جامعه، 
به مردم پاســخگوتر است و مردم نیز با پرداخت پول 
از دولت طلبکار  هســتند. این رویه به خاطر تقویت 
ارتباط دولت- ملت و تضمین نظارت همیشــگی بر 
عملکرد دســتگاه اجرایی، به روند توسعه یک کشور 
کمک قابل توجهی می کند. اگر ایران نیز وارد چنین 
جریانی شود و جایگزین مالیاتی برای درآمد نفتی خود 
پیدا کند در گذر از روزگار با هیچ نوسان قیمتی دچار 
مشکل نخواهد شد.  در ایران از دیرباز به علت وابستگی 
درآمد های دولت به نفت، هیچگاه فشاری برای دریافت 
مالیات وجود نداشته و همین امر سبب شده که فرار 
مالیاتی افزایش پیدا کند، نرخ مالیات پایین باشــد و 
دولت انگیزه ای برای دریافت مالیات نداشــته باشد. 
اگرچه هر زمان که نوسان قیمت ارز و کاهش قیمت 
نفت رخ می دهد شــاهد توجه دولتمردان به موضوع 
مالیات هستیم، اما زمانی که موارد عنوان شده بهبود 
پیدا کند مجدداً بحث مالیات و مشکالتی که این بخش 
دارد به فراموشی سپرده می شود. اگر دولت مالیات را 
در بودجه پررنگ تر ببیند باعث خواهد شد که میزان 
وابستگی به درآمد های نفتی کاهش پیدا کند. زمانی 
که مبنای کار پیش بینی قیمت آینده باشد دولت این 
امکان را ندارد که به درستی برای یکسال برنامه ریزی 
کند؛ در نتیجه اگر درآمد نفتی خوب باشد، دولت در 
اجرای طرح های ملی و عمرانی موفق خواهد بود اما 
درمقابل عکس این موضوع باعث توقف طرح ها خواهد 
شد. رویه مبتنی بر اتکای به نفت که سال های متمادی 

اقتصاد بدون نفت،آرزوی تاریخی
برنامهریزی،شفافیتوقانونمندیشاهكلیدمعضالتاقتصادیماست

 سعید شیركوند 
معاون اسبق وزیر 
اقتصاد و استاد 
دانشگاه تهران

 آلبرت بغزیان   
استاد دانشگاه و 
كار شناس مسائل 
اقتصادی

افزایش درآمد مالیاتی
و دولت پاسخگو
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برون زایی هم در کارند که داخل سیســتم و مدل تعریف نمی شوند و برنامه ریزی و 
کنترل آنها در توان ما نیست. با این حال، تجربه نشان داده که متغیرهای درون زای 
سیستم اقتصادی از متغیرهای برون زا بیشترند و هرچند نتوان برای متغیرهای برون زا 
فکری کرد اما با بهبود متغیرهای درونی نیز می توان نظام اقتصادی کشــور را تا حد 
زیادی اصالح کرد. در کنار توجه به عوامل درونی مثل عدم التزام به قوانین و مشکالت 
ساختاری و امثال اینها، به سناریوهای دیگری نیز احتیاج داریم. قیمت نفت به عنوان 
یک متغیر بسیار اثرگذار در برنامه ریزی اقتصاد ما تاثیرگذار است که شاید به معنای 
واقعی کلمه غیرقابل برنامه ریزی باشــد، امــا در دولت اصالحات برای همین متغیر 
خارجی نیز در داخل تدابیری اتخاذ شد. صندوق ذخیره ارزی و صندوق توسعه ملی 
دو صندوقی بودند که موجودی آنها در شــرایط بهبود درآمد نفت افزایش می یافت. 
سرمایه ای که باید در جهت گسترش تولید، صنعت و موارد ضروری استفاده می شد، 
متاسفانه موجودی آن در دولت قبلی کان لم یکن تلقی شد. اکنون نیز دولتی به شدت 
بدهکار داریم که در کنار تحریم های ظالمانه، با قیمت پایین نفت نیز روبروست. اما باید 

چاره ای اندیشید، برای مشکالت داخلی برنامه ریزی کرد و راه حلی پیدا کرد.
اصالح سیستم مالیاتی، گامی به پیش

سیستم مالیاتی در ایران تاکنون نتوانسته جایگاه حقیقی خود را به دست بیاورد. 
واقعیت این است که در ایران مردم تمایلی به پرداخت مالیات ندارند، چراکه دستگاه 
مالیاتی بین مردم محبوب نیست، نتوانسته اعتماد آنها را برای خرج کردن وجوهشان 
کسب کند و بنابراین نمی توان به عنوان منبع درآمد دولت  روی آن حساب کرد. نگاهی 
به عملکرد مالیاتی دولت نشان می دهد که تا قبل از  سال ۱۳۹۰، دولت اصال احتیاجی 

به درآمد مالیاتی نداشته و در ۳۰ تا ۴۰ سال گذشته اخذ مالیات به نحو بسیار ناچیزی 
در دستور کار دولت ها قرار داشته است. دلیل این امر آن است که دولت می توانسته به 
راحتی نفت را بفروشد و با پول آن کشور را اداره کند. در عین حال، فروش نفت هیچ 
ربطی به تولید کشــور، رشد سرمایه گذاری، نیروی انسانی و... نداشته و دولت مانعی 
در برابر خود احساس نکرده است. امیدواری هایی وجود دارد که در اثر فشارهایی که 
از طریق فروش نرفتن نفت به دلیل  تحریم ها به کشــور وارد می شود، دولت مقداری 
متنبه شده و تحرکی به سمت بحث مالیات ها داشته باشد. این ها اهم برنامه هایی است 
که می تواند در کوتاه مدت نیز به نتیجه برسد و دولت باید بتواند برای مشکالت خود در 

شرایط حاضر برنامه ریزی دقیقی داشته باشد.
آرزوهای تاریخی در سال سخت پیش رو

ســال آینده، سال ســختی خواهد بود اما دولت یازدهم اگر با برنامه ریزی دقیق، 
ســناریو هایی که در دست دارد را محقق کند، بدون شک بر مشکالت غلبه خواهد 
کرد. مهم این است که اصالح قوانین مالیاتی و حمایت از تولید و اصالح ساختارهای 
اقتصادی حتما مورد توجه واقع شود تا ضمن حل مشکالت مقطعی، وابستگی بودجه 
به عوامل برون زا مثل قیمت نفت نیز کمتر شود. البته دولت نمی تواند تمام مشکالت 
ســاختاری- تاریخی اقتصاد ایران را در مدت کوتاه باقیمانده حل کند اما با توجه به 
اراده ای که برای حل این مشــکالت وجود دارد، امیدواریم مشکالتی که با مدیریت 
درســت و توجه به مسائل زیربنایی اقتصاد مثل برنامه ریزی، شفافیت و قانونمندی 
به تدریج اصالح خواهد شد، زمین نماند و زمینه ها فراهم آید تا سیستم درآمدی حاصل 

از تولید و صنعت، آرام آرام جایگزین نفت شود. آرزویی که آرمان تاریخی ماست.

برای ایران چالش ایجاد کرده است، باید تغییر کند. 

4
 مطابــق آمار ها بیش از ۲۵ درصد فــرار مالیاتی در 
ایــران وجود دارد که اگر این پــول با تولید ناخالص 
داخلی محاسبه شود نشان می دهد که دولت ساالنه، 
چندین هزار میلیارد تومان از دست می دهد. بسیاری 
از واحد هــای صنفی با وجود درآمد باال هیچ مالیاتی 
پرداخت نمی کنند یا حتــی در جدول مالیاتی دیده 
نشده اند. از این رو باید روند دریافت مالیات از واحد های 
صنفی بازنگری شــود. مسئله دیگر تجمیع مالیاتی 
اســت. افرادی هســتند که در بخش های مختلفی 
فعالیت می کنند اما مالیاتی نمی پردازند. این افراد باید 
شناسایی شــوند. خیلی از فعالیت ها که دلیلی برای 
معافیت مالیاتی ندارند باید از دایره شــمول معافیت 
مالیاتی خارج شوند. دولت باید افراد، سازمان  ها و هر 
نهادی که از مالیات فرار می  کند را شناسایی کرده و 
آن ها را با اصالح مقررات و قوانین موظف به پرداخت 
مالیــات کند. در بخش خدمات هــم باید مالیات بر 
خدمات اصالح شود، چراکه این بخش نسبت به درآمد 
خود، نرخ مالیات بسیار پایینی پرداخت می کنند. در 
بخش خدمات و خریدوفروش، باید صاحبان بنگاه ها 
موظف شوند فروش خود را ثبت و ضبط کنند و نسبت 
به درآمدشــان مالیات برای آنها ابالغ شود. در بخش 
عوارض هم مالیات بر واردات، ساخت وســاز و امالک، 
داللی  ها و کسانی که خریدوفروش واسطه ای و دست 

دوم انجام می  دهند افزایش یابد. 

5
  قیمت نفت همیشــه با نوســان همراه بوده و این 
اتفاق تازه ای در بازار نفت نیســت، لذا دولت همواره 

باید آمادگی رویارویی با این نوســانات را داشته باشد 
و نگذارد بودجه کشــور تحت تاثیر آنها قرار گیرد. در 
عین حال، باید به تغییر شــرایط هم خوش بین بود 
چراکه این کاهش قیمت  ها موقتی و گذراست. با این 
حال از فرصت نفِت ارزان هم می توان استفاده کرد و 
برای این اســتفاده دو راهکار به نظر می رسد: نخست 
اینکه روی صادرات غیرنفتی تمرکز کنیم تا شاید از 
این رهگذر به قطع وابســتگی نفتی بودجه کشور در 
آینده دور امیدوار شویم. از طرف دیگر شاید به دلیل 
نوســانات ارز و وابســتگی مواد اولیه و بازار فروش به 
ارز، در این مقطع واردات از تولید به صرفه تر باشــد. 
تجربــه دوره های قبل هم ثابت کرده که حتی زمانی 
که درآمد ارزی باالیی داشتیم، نتوانستیم در پروژه های 
اولویت دار سرمایه گذاری کنیم. دولت باید تمام تالش 
خود را مصروف کاهش وابستگی به نفت کند و با درس 
گرفتن از گذشته، تنها در پروژه هایی با اولویت بیشتر 
سرمایه گذاری کند؛ اما این هم انتظار نابه جایی است 
که بخواهیم تمامی خواست تاریخی خود را که در هیچ 
دولتی محقق نشده بخواهیم که در دوران این دولت 

محقق کنیم. 

6
 دولت در تالشــی تازه، با ارسال الیحه ای به مجلس 
اعالم کرده که می  خواهد رکود و تورم را توامان کنترل 
کند. این رویکرد چشــم انداز خوبــی برای وضعیت 
مالی کشــور در سال آینده ترسیم می کند چراکه در 
ایــن الیحه دولت بر بخش تولید تمرکز زیادی کرده 
است. تجربه نشان داده که با سرمایه گذاری بر تولید، 
حمایت از تولیدات داخلی و اختصاص دادن یارانه هایی 
در اجرای فاز جدید هدفمندی یارانه ها و حمایت هایی 
چون اعطای تسهیالت به این بخش  می  توان امیدوار 

بود که بودجه امســال ره به سالمت ببرد، کشور را از 
رکود بیرون بیاورد و تورم را کاهش دهد. مسئله مهم 
این اســت که دولت و بانک مرکــزی بتوانند در این 
راه پول های سرگردان در جامعه را جمع آوری کنند. 
اگرچه باالبردن نرخ سود تسهیالت، کاری ضدتولیدی 
اســت اما عالوه بــر افزایش درآمد هــا، معوقه های 
عقب مانده را جمع آوری می  کند و از طریق آن می  تواند 

به بخش تولید تسهیالت الزم را ارائه دهد. 

7
 عمده مخــارج دولت در بخش عمرانی و هزینه های 
جاری اســت، اما شــاید چندان نتوان از هزینه های 
جاری کم کرد. دولت در کوتاه مدت نمی  تواند بعضی از 
کارمندان خود را بازنشسته کند، یا آن ها را کنار بگذارد، 
و یا اینکه بعضی نهاد ها و سازمان  ها را در هم ادغام کند 
اما باید در این راه قدم بگذارد و بتواند حداقل بودجه 
این ها را به شیوه ریاضتی ببندد. شاید در این وضعیت، 
یکی از بهترین راه  ها خصوصی سازی به معنای واقعی 
کلمه )نه تبدیل دولتی به شبه دولتی( باشد تا دولت را 

چابک و کارآمد کند.

8
 اکنون همه امید ها به نتیجه مذاکرات هسته ای، کاهش 
تحریم  ها و افزایش قیمت نفت است که در نتیجه آن 
دولت بتواند شرایط بحرانی را پشت سر بگذارد. با این 
حال اگر این اتفاق نیفتد باز هم به   همان شیوه اقتصاد 
مقاومتی و ریاضتی نیاز داریم که همت باالی مردم و 
مسئوالن را توامان طلب می  کند. با این همه، می توان 
به آینده مذاکرات، افزایش قیمت نفت و بهبود وضعیت 
مالی کشــور خوشبین بود و مطمئن ماند که قیمت 

نفت در آینده ای نزدیک، به ثبات خواهد رسید.

مطابقآمارها
بیشاز2۵درصد

فرارمالیاتیدر
ایرانوجوددارد
كهاگراینپول
باتولیدناخالص
داخلیمحاسبه

شودنشانمیدهد
كهدولتساالنه،

چندینهزارمیلیارد
تومانازدست

میدهد.
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آینده نگر: این درست که مسقط پایتخت عمان در ر

ماه های گذشته، مرکز دیدارها و تبادل پیام میان ایران 
و امریکا شده بود اما رفت وآمدهای مقامات ارشد بخش 
خصوصی و دولتی ایرانی به عمان جنبه های دیگری 
نیز داشته است: گسترش روابط تجاری ایران با دوست 
استراتژیک سیاسی اش، عمان. از این رو محمدجواد 
ظریف تنها وزیر ایرانی به مســقط ســفر کرده نبود؛ 
بلکه عمان در اولین هفته کاری سال جدید میالدی 
میزبان مهنــدس محمدرضا نعمت زاده وزیر صنعت، 
معدن و تجارت بود. هدف اصلی این ســفر، شرکت 
در پانزدهمین کمیسیون مشترک اقتصادی دو کشور 
بود. نعمــت زاده در خصوص این کمیســیون گفته 
اســت: »حضور ۲۰۰ نفر از تجار ایرانی در  کمیسیون 
مشترک اقتصادی دو کشــور حاکی از عالقه مندی 
ایران به گســترش روابط تجاری با عمان است.«  هم 
از این رو بود که در پایان این کمیســیون مشترک، 
دو سند جامع همکاری اقتصادی میان وزرای ایرانی 
و عمانی به امضا رســید. این اما تنها رویداد تجاری 
امیدبخش در روابط تجاری دو کشــور نبود؛ جلسه 
پانزدهم کمیسیون مشترک اقتصادی ایران و عمان، 
هم زمان بود با آغاز به کار نمایشگاه اختصاصی بازرگانی 
جمهوری اسالمی ایران در مسقط. این نمایشگاه که به 
همت شرکت سهامی نمایشگاه های بین المللی ایران 
و ســازمان توسعه تجارت برپا شــده بود، با استقبال 
فعاالن اقتصــادی و بازرگانان و تولید کنندگان ایرانی 
مواجه شــد. به گونه ای که ۸۶ شرکت در زمینه های 
مختلف و گروه های کاالیی چون مصالح ســاختمانی، 
خدمات فنی و مهندســی، صنایع الکترونیک ، فرش، 
دارو، خودروسازی، برق، مواد غذایی و خشکبار، مبلمان 
و دکوراسیون داخلی و صنایع فوالدی در آن شرکت 

کردند. 
مقامات عمانی  در تهران

مقامــات عمانــی  در یکی دو ماه گذشــته برای 
گسترش روابط تجاری دو کشور از سفر به تهران غافل 
نبودند. ماه گذشته سعید الکیومی رییس اتاق مشترک 
بازرگانی ایران و عمان به تهران آمد تا با مقامات ارشد 
بخش خصوصی ایــران از جمله رییس اتاق بازرگانی 
ایران به مذاکره بنشیند. الکیومی در تهران گفت که 
عمان آماده کمک به ایران در روزهای تحریم اســت 
زیرا: »اگر دوســت در مشــکل و سختی ها به کمک 
دوست خود نیاید، دوست نیست.« الکیومی همچنین 
با اشــاره به اینکه تصور این است که بازار عمان بازار 
کوچکی برای روابط تجاری با ایران اســت، گفته بود: 
»این تصور درستی نیست و باید این دید اشتباه عوض 
شود و بازار عمان یک بازار بین المللی است چراکه ما 
همه درها را برای بازار بین المللی در کشور عمان باز 
کرده ایم.« او از عدم وجود خط مســتقیم کشتیرانی 
میان دو کشــور گالیه کرده بود. رییس عمانی اتاق 
بازرگانی مشــترک دو کشور همچنین از سفر هیئت 
بلندپایه تجاری دیگری از عمان به ایران در بهار آینده 
خبر داد و این پیشــنهاد را بــه بازرگانان ایرانی ارایه 
کرد: »دولت عمان در نظر دارد که بندری را تجهیز و 
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»ایرانوعمان
میتواننددرقالب

یکبرنامه4
سالهبهتجارتی
بالغبردومیلیارد
دالردربخش

كاالهایغیرنفتی
دستپیداكنند.
درحالحاضراز
۵۶میلیارددالر
صادراتعمان
سهمایراناز

اینرقمتنها2۵
صدمدرصداست
كهآمارمناسبی

نیست.

آماده کند تا محصوالت غذایی به این بندر وارد و دیگر 
محصوالت ایرانی از این طریق به کشورهای آفریقایی 
و حوزه خلیج فارس صادر شوند و اگر این محصوالت 
در کشور عمان بسته بندی و برچسب عمان را بخورند 
از معافیت گمرگی بهره مند خواهند شــد.« در برابر 
غالمحسین شافعی رییس اتاق ایران نیز از برنامه ریزی 
مشترک برای گسترش حجم مبادالت دو کشور خبر 
داد و تأکید کرد: »ایــران و عمان می توانند در قالب 
یک برنامه ۴ ساله به تجارتی بالغ بر دو میلیارد دالر 
در  بخش کاالهای غیرنفتی دست پیدا کنند. در حال 
حاضر از ۵۶ میلیارد دالر صادرات عمان سهم ایران از 
این رقم تنها ۲۵ صدم درصد اســت که آمار مناسبی 
نیســت. در کنار آن از ۶۵ میلیارد دالر صادرات ایران 
سهم عمان ۱۲ صدم درصد  است که باید مورد بازنگری 
قرار گیرد. ایران بــا توجه به توانمندی هایی که دارد 
می تواند در زمینه تحقق  اهداف برنامه های توســعه 
عمان که تا ســال ۲۰۲۰ میالدی پیش بینی شــده، 

نقش خوبی را ایفا کند.« 
حذف ویزا نویدی برای گسترش تجارت

ایران و عمان در ماه هــای آینده برای حذف ویزا 
جهت سفر مسافران به دو کشور توافق خواهند کرد. 
این ســومین تحول مهم در روابط تجاری دو کشور 
اســت که در ماه گذشته رخ داد. این خبر را سیبویه 
سفیر ایران در عمان اعالم کرد و گفت: »ایران و عمان 
طی دو سال گذشته روی طرح حذف ویزا کار کرده اند 
و به زودی به توافق خواهند رسید. در صورت دستیابی 
به این توافق، اتباع عمانی و ایرانی می توانند بدون نیاز 

به ویزا به کشورهای یکدیگر سفر کنند.«
خواهرخواندگی دو بندر صحار چابهار

اگرچه هنوز خط مســتقیم کشــتیرانی میان دو 
کشور برقرار نشده اما به نظر می رسد با توافقات انجام 
شــده در چندماه اخیر و به خصــوص تاکید ایران و 
عمان بر فعال کردن کریدوری جهت اتصال بندرهای 
دریای عمان به کشورهای آسیای میانه، به زودی خط 
کشــتیرانی میان بندر چابهار و بندر صحار در عمان 
برقرار شود. این خبر را مدیرعامل منطقه آزاد چابهار 
در حاشیه سفر به کشــور عمان اعالم کرده و گفته 
بود: »دولت ایران آمادگی هرگونه همکاری و توسعه 
روابط ترانزیتی و تجاری را دارد. از این رو طرف ایران 
پیشنهاد خواهرخواندگی دو بندر مهم چابهار و صحار 
را مطرح کرده اســت.« اتصال ایــن دو بندر در واقع 
کریدور مهمی از جنوب به شمال خواهد گشود و ایران 
و عمان نقش ترانزیتی مهمــی برای اتصال بازار های 

آسیای میانه و آفریقا ایفا خواهند کرد. 
اسناد بازرگانی و حجم مبادالت دو کشور 

اگرچــه روابط اقتصادي ايران و عمان از رشــد و 
توسعه متوازن با روابط  سياسي برخوردار نبوده اما با 
امضاي برخي اســناد مهم ميان دو كشور بسترهاي 
الزم جهت بهره  برداري ازظرفيت هاي موجود به منظور 
ارتقاء سطح همكاري هاي اقتصادي فراهم شده است. 
از جمله موافقت نامه بازرگاني، موافقت نامه تشويق و 
حمايت ازسرمايه گذاري متقابل، موافقت نامه اجتناب از 

اخذ  ماليات مضاعف، موافقت نامه كشتيراني بازرگاني، 
موافقت نامه همكاري حمل ونقل هوائي، و موافقت  نامه 
بين المللي تاسيس كريدور ترانزيت كاال و مسافر )كه 
در ارديبهشت ۱۳۹۰ بين پنج كشور  ايران – عمان – 
ازبكستان – تركمنستان و قطر به امضا رسيده( است.  
درباره مهم تریــن اقدامات به عمل آمده در چارچوب 
روابط دو جانبه میان دو کشــور ایــران و عمان نیز 
 می توان  به تشکیل شورای بازرگانان ایران و عمان در 
راستای گسترش همکاری بین بخش های  خصوصی 
دو کشور؛  انجام مقدمات تاسیس مرکز تجاری ایران 
در عمان؛ همکاری های مشــترک بین گارد  ساحلی 
جمهوری اسالمی  ایران و گارد ساحلی سلطنت عمان؛ 
افتتاح دفتر همکاری های اقتصادی عمان  در شــهر 
بندرعباس؛ حضور  شــرکت های ایرانی در مناقصات 
کشور عمان و راه اندازی خط مستقیم هوایی از  شیراز 
به مسقط و بالعکس  اشــاره کرد.  ارزیابی های صورت 
گرفته در ارتباط با چشــم انداز و برنامه های آتی نیز 
نشان می دهد  که  گسترش فعالیت شرکت کشتیرانی 
مشــترک بین دو کشــور؛ تاسیس شــعبه سازمان 
توسعه تجارت ایران  در  مسقط؛ ایجاد بازارچه مرزی 
مشترک میان بندر جاســک در ایران و بندر خصب 
عمان؛ برقراری  متقابل  پروازهای مســتقیم از مسقط 
به تهران و شهرهای اصلی دیگر و بالعکس و امضای 
یادداشت  تفاهم  همکاری میان استانداری هرمزگان و 
اســتان مسندم کشور عمان از دیگر برنامه های مورد 
نظر جهت  توسعه  روابط ایران و عمان به شمار می آید. 

موانع و مشکالت موجود 
بیشــتر کاالهای  ایرانی  از طریــق دوبی به عمان 
ارسال می شود و عمانی ها ترجیح می دهند کاالهای 
ایرانی را از دوبی وارد  کنند چون  راحت تر، ســریع تر، 
با تعرفه بسیار پایین و در نتیجه قیمت ارزان تر قابل 
تأمین اســت. تغییر این رویه و تالش برای صادرات 
مســتقیم به عمان مهم ترین مسئله در راه گسترش 
روابط تجاری دو کشور است. در همین  حال مواردی 
 چون قاچاق کاال از بندر خصب به مقصد ایران؛ سطح 
پایین آمار مبادالت  تجاری دو کشــور؛  نبود اطالعات 
کافی و شــناخت کم تجار دو کشور از یکدیگر؛ عدم 
آشنایی بازرگانان  ایرانی با امکانات و  نیازمندی ها و نیز 
قوانین و مقررات تجاری عمان و نبود سیستم بانکی 
مستقیم نیز از  دیگر مشکالتی است  که حجم روابط 

تجاری دو کشور را تحت تاثیر قرار داده است.  
اقالم صادراتی و وارداتی کدام اند؟

عمده ترین موارد صادراتی ایران به عمان شــامل: 
»انواع ميوه و ســبزيجات، مس خام، قير و آسفالت، 
ميلگرد، موادغذايي و ســیمان« اســت. عمان بيش 
از نود درصد از موادغذايي خود را از خارج ازكشــور 
تامين مي کند، بــا توجه به مرغوبيــت  موادغذايي 
ايــران و از طرفي عالقه زياد مردم عمان نســبت به 
ايرانيان و كاالهاي ايراني كه عالوه  بر مرغوبيت داراي 
قيمت هاي رقابتي هستند، بسترمناسبي براي  افزايش 
صادرات اين نوع كاال به عمان وجود دارد.  از ســوی 
دیگر مهم ترین اقالم صادراتی عمان به ایران شامل: 

»انواع خودرو سواري و توريستي، عطر، لوازم آرايش، 
انواع البســه وكاالهاي مختلف به صــورت صادرات 

 مجدد « است. 
صادرات خدمات فنی و مهندسی 

عليرغم وجود ظرفيت ها و قابليت ها جهت اجراي 
طرح هاي مشترك اقتصادي به ويژه در صنعت نفت و 
 پتروشيمي طرح های دو کشور در این بخش به دلیل 
عدم توافق نهایی بر ســر قیمت صادرات گاز ایران به 
عمــان در مرحله ابتدایی باقــی  مانده اند. طرح هائي 
همچون: »سرمايه گذاري مشترك براي توسعه ميدان 
گازي كيش، طرح  صادرات گاز طبيعي ايران به عمان، 
بهره برداري ازحوزه مشــترك گازي هنگام – بخاء ) 
واقع در تنگه  هرمز (، طرح ســرمايه گذاري مشترك 
صنايع پتروشيمي، طرح مشترك توليد اوره آمونياك.« 
این در حالی است که سفیر کشورمان در عمان در ماه 
گذشته خبر داد: »توافق خط لوله گاز بین دو کشور نیز 
به زودی اجرایی خواهد شد. هزینه ساخت این خط  
لوله که قرار است ساالنه حدود ۱۰میلیارد متر مکعب 
گاز را بــه عمان منتقل کند، یک میلیارد دالر برآورد 

شده است.«
با اين حــال تعدادي پروژه  توســعه اي توســط 
پيمانكاران ايراني درعمان اجرا شــده از جمله:  پروژه 
احــداث نيروگاه ۳۰ مگاواتي توســط شــركت مپنا 
درمنطقه صنعتي ريسوت استان ظفار، پروژه احداث 
 نيروگاه ۵۰ مگاواتي توســط شركت ايراني هيربدان 
درمســقط، پروژه راه به طول ۲۰ كيلومترجاده اصلي 
 درمنطقه ســمائل توسط شــركت راه  و  ساختمان 
۱۱۵، پروژه راه به طول ۲۱ كيلومترجاده اصلي و ۲۲ 
 كيلومتر جاده فرعي دراستان مسندم توسط شركت 
كيســون. پروژه ســاخت بندر صيادي سويق توسط 
 شركت مهندسي نام آوران آبســد، پروژه انتقال آب 

قصرسلطان درمنطقه قرم توسط شركت گام اراك. 
سرمایه گذاری و فرصت پیش روی ایران

از آنجا که مطابق پیش بینی ها در دو دهه آینده؛ 
ذخایر نفت و گاز عمان به پایان خواهد رسید، دولت 
عمان طرح جديدی ارائه کــرده است كه به موجب 
آن تا سال ۲۰۲۰ ميالدی اقتصاد عمان به  اقتصادی 
غيرنفتي بدل می شــود و نفت و درآمد صنايع نفتي 
دولت  داد.  خواهد  صنايع  ديگر  به  را  خود  جای 
عمــان برای اجرای اين طرح اقدام به فراهم كردن 
در  خارجي  سرمايه های  جذب  برای  مناسب  بستر 
بخش های غيرنفتي اقتصاد كرده است.  دولت عمان به 
منظور افزايش سطح سرمايه گذاری داخلي و خارجي 
در بخش های غيرنفتي كشور  شرايطي فراهم كرده 
اين بستر  برای حضور در  انگيزه سرمايه گذاران  كه 
اقتصادی بيشتر شود  از جملــه:  »مالكيت صددرصد 
بهره  با  كالن  وام های  ارايه  خارجي،  سرمايه گذاران 
كم و شرايط تسهيل شده برای سرمايه گذاران«.  بــه 
این ترتیب به نظر می رسد سرمایه گذاری گسترده 
شــرکت های خصوصی و نیمه دولتی کشورمان در 
عمان می تواند گام مهمی در جهت افزایش ســود 

کشورمان از طرح های سرمایه گذاری عمان باشد.
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مهمترینزمینهاي
كهایرانبرایدر
دستگرفتنبازار
عمانمیتواند
اقدامكند،بخش
كشاورزیاست.
كشورعمانبه
شدتنیازمند
وارداتكشاورزی
است

عمان، بازار محصوالت غذایی ایران
گفتوگوبامسعودطاهریمهر
رایزنبازرگانیایراندرعمان

مســعود طاهری مهر رایزن بازرگانی ایران در عمان از جمله رایزنان بازرگانی فعال 
ایرانی در خارج از کشور است، چنانکه رییس اتاق بازرگانی مشترک ایران و عمان 
نیز از فعالیت های مثبت او رضایت دارد. طاهری مهر تاکید زیادی بر امکان تصاحب 
بازار موادغذایی و کشاورزی عمان توسط بازرگانان ایرانی دارد زیرا بیش از 9۰درصد 
موادغذایی عمان از خارج از این کشور وارد می شود و نزدیکی ایران و عمان می تواند 
مهم ترین مزیت برای رونق تجارت غذا میان ایران و همســایه جنوبی اش باشد. 
سرمایه گذاری در عمان با بهره گیری از قوانین آزاد تجاری و برنامه های گسترده سرمایه گذاری خارجی عمانی ها 

از دیگر توصیه های رایزن بازرگانی کشورمان در عمان به بازرگانان ایرانی است. 

از  لحاظ  عمــان  تجاری  بازار  وضعیت 
واردات کاال به چه صورت اســت و  مهم ترین 
 نیازهای این کشــور از  لحاظ واردات در چه 

زمینه است؟
عمان کشوری متکی به درآمد نفت است و ۸۳ 
درصد از درآمدهای این کشور از محل فروش نفت 
تامین می شود. با این  وجود ذخایر محدود نفتی در 
کشور عمان که تا ۱۵ سال آتی به پایان می رسد 
دولــت عمان را بــه تالش برای توســعه بخش 
 کشاورزی و معدنی به عنوان دو بخش تولیدی مهم 
ترغیب کرده است اما مثال در بخش کشاورزی این 
کشور به دالیل  متعددی از جمله کمبود زمین های 
قابل کشت، خشکی منطقه و کمی منابع آب و نیز 
عدم عالقه کافی به کار کشاورزی  توفیقی نداشته 
اســت. در بخش معدن نیز اگر چه عمان معادن 
گســترده ای ندارد اما در بخش مس، سنگ گچ، 
کرومیت،  زغال سنگ و طال  معادنی را به صورت 
نقطه ای دارد که اکنون ســرمایه گذارانی از کانادا، 
استرالیا و انگلیس در نوار ساحلی  شمال این  کشور 
به اکتشاف اقدام می کنند. بر این اساس تولیدات 
غیرنفتی عمان عبارت اند از: »خرما، فرآورده های 
دریایی،  صنایع دستی، پاره ای محدود از تولیدات 
پتروشیمی مانند متانول، پلی استایرن، آروماتیک و 
دارو«. عالوه بر موارد فوق  عمان دارای دو کارخانه 
ســیمان و همچنین یک کارخانه ذوب آهن، یک 
کارخانه تولید اسملتر  آلومینیم و دو پلنت تولید 
اوره آمونیاک اســت که محصول یکی از پلنت ها 
به طور کامل به هند صادر می شود. به این ترتیب 
 در ســایر زمینه های کاالیی کشور عمان کشوری 
واردکننده محسوب می شــود. عمده زمینه های 
واردات به کشــور عمــان موارد ذیل را شــامل 
می شود: » میوه،  گندم، جو و آرد،  برنج و حبوبات، 
 گوشت قرمز،   کود شیمیایی و ارگانیک،  سنگ آهن، 
 مس و آلومینیم برای صنایع کابل ســازی،  طال و 
جواهرات،  ســنگ های ســاختمانی، شیرآالت و 

اتصاالت ساختمانی و صنعتی،  کابل، ترانس، اقالم 
الکتریکی با ولتاژ باال،  تجهیزات و ماشین آالت راه، 
ساختمان و کشاورزی،  خودرو و قطعات یدکی آن، 

 کرومیت،  پوشاک، پارچه و الیاف نساجی«
بر این اساس بازرگانان و فعاالن اقتصادی 
برای  می توانند  زمینه هایــی  در چه  ایرانی 
صدور کاال و خدمات به عمان اقدام کنند یا به 

سرمایه گذاری روی آورند؟ 
مهم ترین زمینه اي که ایران برای در دســت 
گرفتن بــازار عمان می تواند اقــدام کند، بخش 
کشــاورزی اســت. همان طور که در پاسخ سوال 
قبلی برای شما توضیح دادم، کشور عمان به شدت 
نیازمند واردات کشاورزی است و جای تاسف دارد 
که ایران آن طور که باید در بازار کشــاورزی این 
 کشور وارد نشده، حال آنکه محصوالت کشاورزی 
وارداتی این کشور به لحاظ قیمت و کیفیت قابل 
مقایسه با محصوالت  کشاورزی ایران نیست و از 
کیفیت پایینی برخوردار هستند.  عدم حضور فعال 
ایران در بازار محصوالت کشاورزی این کشور البته 
به علت نبود خط منظم و مســتقیم کشتیرانی و 
نیــز عدم  وجود نگاه هدفمند بــه بازار عمان نیز 
هســت. هم اکنون میوه های یخ زده اســترالیا و 
نیوزلنــد با هزینه های زیادی در عمان به مصرف 
می  رســد ولی تجار کشورمان به دلیل  فاصله کم 
بــا عمان می توانند بازار فــروش آن را در اختیار 
بگیرند. انــواع مواد غذایی و به ویژه غذای کودک 
دارای بــازار مصرفی خوبی در عمان اســت و در 
حال  حاضر  بازار غذای کودک عمان منحصرا در 
اختیار ایران است.  همچنین کاالهای ایرانی ذیل 
نیز دارای بازار خوبی در عمان هســتند: »پسته، 
گردو، بادام و کشــمش ،  ماکارونی، ترشی جات، 
گالب،  ادویه جات،  روغن هــای گیاهی«. از دیگر 
محصوالت صادراتی کشورمان که در عمان بازار 
مناســبی دارد می توان به محصوالت ساختمانی 
اشــاره کرد؛ محصوالتی همچون: » سیمان ، قیر، 

مس، پروفیل آهن و سنگ آهن«. همچنین مواد 
اولیه کارخانه های سیمان از جمله گچ و  سیلیس 
و نیز انواع مصالح ساختمانی مانند سنگ، کاشی 
و سرامیک از بازار مصرف خوبی در کشور عمان 

برخوردار  است. 
با این همه یکی دیگر از زمینه های مناســب 
برای فعاالن اقتصادی کشــورمان در عمان بحث 
سرمایه گذاری است. عمان در حوزه آزادی اقتصاد 
رتبه ۴۸ و در حوزه فضای کســب وکار رتبه ۵۸ 
جهان را داراســت. اگرچه این کشــور روزانه یک 
میلیون و ۱۰۰ هزار بشــکه نفــت تولید می کند 
کــه   ۸۰۰ هزار بشــکه آن را صــادر می کند اما 
تولید نفت عمان از جنس نفت ســنگین است و 
بــه کیفیت نفت ایران نیســت و ذخایر  نفت این 
کشــور تا ۱۵ ســال دیگر به صــورت طبیعی و 
پس از آن به صــورت غیرطبیعی و با روش های 
هزینه  بر قابل بهره  برداری اســت. بر این اســاس 
عمان در فکر خداحافظی با صنعت نفت  اســت و 
قصد دارد به سمت صنعت گردشگری و همچنین 
شــیالت گام بردارد. در پی تالش های گسترده و 
سرمایه گذاری های وســیع عمانی ها، مسقط در 
ســال ۲۰۱۳ به عنوان نخستین کشورهای عربی 
از لحاظ  جذب توریسم معرفی شد. همچنین این 
کشور در حال حاضر برنامه های توسعه ای بسیاری 
برای زمین های بالاســتفاده خود دارد که این امر 
فرصت مناســبی  برای کشور ما به لحاظ صادرات 
خدمات فنی مهندسی به کشور عمان که به شدت 
نیازمند این خدمات اســت، ایجاد کرده  اســت.  
قوانین ســهل گیرانه برای سرمایه گذاری خارجی 
از دیگر مزیت های عمانی ها است. در صورتی که 
شــرکت های خارجی )و یا ایرانی( در مناطق آزاد 
این کشــور ثبت شده وشروع به فعالیت نماید به 
مدت ۱۰ ســال از  پرداخت مالیات معاف بوده و 
از سایر تســهیالت مانند زمین برای فعالیت های 
صنعتی برخوردار می شــوند. بــا این توضیحات 
ســرمایه گذاری در بخش صنایع غذایی، صنعتی 
، آموزشــی و توریســم در عمــان از توجیه الزم 

برخوردار است.  
مهم ترین مشکل در حال حاضر در راه 

توسعه تجارت دو کشور کجاست؟
عدم دسترســی به خط کشتیرانی مستقیم و 
منظم بین بنادر دو کشور، عدم کفایت بانک های 
عمانی در زمینه گشایش  اعتبار اسنادی بانک های 
ایرانی برای واردات کاالهای اساســی، عدم امکان 
رقابــت در مناقصات به دلیل نفوذ شــرکت های 
 هندی، محدودیت شــعب بانک های ایرانی ملی 
و صــادرات بــرای صدور شناســه بانکــی برای 
شــرکت های ایرانی صادر کننده  خدمات فنی و 
مهندســی، عدم امکان صــدور ضمانت نامه های 
بانکی توســط بانک هــای عمانی از مشــکالت 
پیش روی  فعاالن اقتصادی و صادر کنندگان ایرانی 

به بازار عمان است.
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سلطان نشین عمان کشوری است با جمعیتی حدود 
سه ونیم میلیون نفر که نزدیک به ۹۰۰ هزارنفر از این 
تعداد، افراد خارجی هستند که برای کار به این کشور 
آمده اند. با این حساب و به دلیل جمعیت کم، عمان 
بازار بزرگی به عنوان بازار هدف صادراتی برای کشور 
ما محسوب نمی شود. میزان گردشگرانی که به این 
کشور سفر می کنند نیز هنوز در حد باالیی نیست که 
بتوان مانند دوبی کاالهای مصرفی جمعیت گردشگر 
را زمینه مناســبی برای بازار هدف صادراتی در نظر 
گرفت. اما کشور عمان مزیت های بزرگ دیگری دارد 
که بــا تکیه بر آن مزیت ها می تواند نقش مهمی در 
شــکوفایی صادرات ایران ایفا کند. این مزیت ها به 
تاسیسات زیربنایی و قوانین تجاری حاکم بر عمان 
باز می گردد که استفاده صحیح از آن ها موجب خواهد 
شــد که این کشــور به پایگاه بزرگی برای صادرات 
کاالها و خدمات ایرانی و همچنین ســرمایه گذاری 
مشترک بدل شود. عمان سالیان سال است که روابط 
سیاسی در ســطح عالی با ایران دارد. این کشور از 
معدود کشــورهای عربی اســت که حتی در دوران 
جنگ تحمیلی روابط دوستانه ای با ایران داشته است. 
کمک های گسترده ایران به عمان در جریان بحران 
داخلی این کشــور در دهه ۵۰ شمسی، باعث شده 
که هیئت حاکمه این کشور خود را همواره قدردان 
همسایه بزرگ شمالی خود بدانند. متاسفانه روابط 
گرم و گســترده سیاسی دو کشور هیچ گاه به روابط 
اقتصادی و تجاری وسیع منجر نشده و از این فرصت 
هنوز استفاده کافی نشده است. برای برنامه ریزی در 
جهت توسعه روابط تجاری، توجه به زیرساخت های 
بازرگانی عمان ضروری است. از جمله این زیرساخت ها 
بنــدر و منطقه تجاری آزاد صحار در شــمال عمان 
است. بند صحار بندر بسیار مجهزی است که کشور 
هلند و دولت عمان با مشــارکت یکدیگر به صورت 
۵۰-۵۰ در آن سرمایه گذاری کرده و تاسیسات بسیار 
خوب زیربنایی در آن ایجــاد کرده اند. این بندر در 
دریای عمان قرار گرفته و نزدیک به بندر چابهار ایران 
اســت. به فاصله سه کیلومتری بندر صحار، منطقه 
آزاد تجاری صحار قرار دارد که تسهیالت فوق العاده 
جذابی بــه بازرگانان خارجی ارایه می دهد. از جمله 
مزایای این منطقه، قوانین سهل برای تجارت است. 
در خودکشور عمان اگر بخواهید شرکت ثبت کنید، 
باید حداقل ۳۰ درصد شریک عمانی داشته باشید. 
ولی در منطقه آزاد صحــار می توانید با ۱۰۰درصد 
سهام خارجی شــرکت ثبت کنید. ثبت شرکت در 
عمان مســتلزم اســتفاده ۳۵درصدی از نیروی کار 
عمانی است در حالی که در منطقه صحار این عدد به 
۱۵درصد می رسد. معافیت از برخی مالیات ها از دیگر 

مزایای این منطقه تجاری مجاور ایران است. عمانی ها 
همچنین به شرکت های خارجی ثبت شده تسهیالتی 
برای اقامت و ویزا ارایه می دهند. در سفر اخیری که 
آقای سعید بن صالح  الکیومی ریاست اتاق مشترک 
بازرگانی ایران و عمــان در هفته اول دی ماه ۱۳۹۳ 
به ایران  داشت، توافقات مهمی در مورد نحوه صدور 
گواهی مبدا انجام شد و با این زمینه ها بازرگانان ایرانی 
می توانند از مزایای بندرصحار برای صادرات تولیدات 
خود به دیگر نقاط جهان کمال استفاده را ببرند. به 
این ترتیب بندر صحار می تواند قطب اصلی صادرات 

دوباره) re-export( برای کاالهای ایرانی باشد.
توافقات گمرکــی فوق العاده عمان با اقتصادهای 
بــزرگ دنیا همچون چیــن و امریکا مزیت دیگری 
اســت که بر اســاس آن می توان در جهت افزایش 
حجم مبادالت تجاری دو کشــور در بخش واردات 
بهره برداری کرد. عالوه بر بندر صحار، بندر ســالله 
واقع در جنوب کشــور عمــان و در اقیانوس هند، 
پایگاه بسیار مناسبی برای صادرات کاالهای ایرانی به 
کشورهای افریقایی و آسیایی است. عالوه بر این دو 
بندرگاه مهم، مذاکرات در حال انجام با طرف عمانی 
برای ارتباط بنادر کوچک دو کشــور جهت انتقال 
کاالها با حجم کم از طریق لنچ در حال انجام است.

عمانی ها اشــتیاق باالیی به ســرمایه گذاری در 
بخش هــای تولیدی و خدماتی ایــران دارند. جالب 
توجه آنکه برخی کشــورهای دیگر نیز که به دلیل 
مســایل سیاســی برای ســرمایه گذاری در ایران 
محذور دارند، عالقه مند هســتند از طریق عمان و 
در چارچوب قراردادهای مشــترک ایران و عمان به 
بازار تولید و خدمات بزرگ کشورمان وارد شوند. در 
حال حاضر عمــان در بخش های مختلفی از جمله 
کشــاورزی در شــاخه پرورش میوه و صیفی جات، 
تاســیس مجتمع های تجــاری و هایپرمارکت ها و 
صنایع نفت وگاز در ایران سرمایه گذاری کرده و این 
روند با کاهش تحریم ها رو به رشــد نیز خواهد بود. 
در سوی مقابل کشور عمان نیز پایگاه مناسبی برای 
سرمایه گذاری ایران است. نرخ تورم در کشور عمان 
زیر سه درصد، نرخ سود بانکی آن زیر پنج درصد و 
رتبه کسب وکار عمان ۴۸ است. قوانین تجاری این 
کشور دائما تغییر نمی کند و از این لحاظ مزیت باالیی 
برای ســرمایه گذاری بلندمدت دارد. ممکن است ما 
قصد ورود به بازار یک سری کشورها را داشته باشیم 
ولی نتوانیم کاالیمان را به عنوان کاالی ایرانی صادر 
کنیم؛ به کمک ســرمایه گذاری در عمان، می توانیم 
کارهای اولیه را در ایران انجام دهیم و کارهای نهایی 
را با کارخانجاتی که در مناطــق آزاد عمان احداث 
می شود جلو ببریم. به این ترتیب مزیت دیگر عمان، 

عمان سرزمین فرصت ها
مشکالتوموانعگسترشتجارتباعمان

 محسن ضرابی
رییس اتاق مشترک 

بازرگانی ایران و 
عمان

بازرگانانایرانی
میتواننداز

مزایایبندرصحار
برایصادرات

تولیداتخودبه
دیگرنقاطجهان

كمالاستفاده
راببرند.بهاین

ترتیببندرصحار
میتواندقطب
اصلیصادرات
دوبارهبرای

كاالهایایرانی
باشد.

امکان نفوذ به بازارهای هدف دور از دســترس ایران 
مانند بازار بزرگ عربستان است. با تغییر بسته بندی 
 کاالهای ایرانی در عمان و تغییر کشــور سازنده به 
عمان و یا راه انــدازی خط تولید برندهای ایرانی در 
عمان می توان به این  بازار نفوذ کرد.  از طرفی حتی 
می توان سرمایه گذاری های مستقلی را در این کشور 
انجام داد. مثال شــرکت بزرگ »ولــه« با مطالعات 
بازاریابی، تشخیص داده که منطقه خاورمیانه احتیاج 
مبرمی به گندله دارد. این شرکت کارخانه هایی برای 
تولید این محصول در کشور عمان احداث کرده است؛ 
کنستانتره را با کشتی های چهارصدهزارتنی از برزیل 
به عمان می آورد و برنامه تولید سالیانه ۲۰ میلیون 
تن گندله در عمــان برای صادرات بــه خاورمیانه 
و کشورهای آســیای میانه را دارد. ما نیز می توانیم 
چنین ســرمایه گذاری هایی در عمان داشته باشیم. 
در زمینه توریسم ایران حرف های باالیی برای گفتن 
در عمان دارد. عمانی ها عالقه دارند به یک کشــور 
مسلمان سفر کنند. جمعیت شیعه  عمان می توانند 
برای زیــارت از اماکن مقدس ایران به کشــورمان 
سفر کنند و ســایر جمعیت این کشور می توانند از 
جاذبه های وسیع توریســتی و طبیعی ایران بازدید 
کنند. رعایت شــئونات اســالمی در ایــران و دین 
مشترک دو کشور مزیت مناسب ایران در این بخش 
است. عمانی ها در بخش توریسم درمانی معموال به 
تایلند، آلمان و هند سفر می کنند. از آنجا که خدمات 
و مخصوصا مهارت پزشــکی ایران در منطقه زبانزد 
است، با تبلیغات مناسب می توان عمانی ها را به سفر 
به ایران جهت درمان پزشــکی ترغیب کرد. بخش 
خدمات فنی و مهندسی فعال در عمان بازار مناسبی 
ندارد. رکود جهانی در سال ۲۰۰۸ در اقتصاد جهان 
و تاثیر شدید آن بر امیرنشین دوبی، موجب تعطیلی 
پروژه ها در این منطقه و هجوم شــرکت های بزرگ  
فنی و مهندسی به عمان شد. از این رو بازار خدمات 
فنی و مهندسی تا حد زیادی توسط این شرکت های 
چندملیتی اشغال شده است. با این حال شرکت های 
ایرانی همچنان در برخی بخش های خدمات فنی و 

مهندسی عمان نیز حضور دارند. 
با وجود این فرصت ها، تعــداد محدودی از تجار 
ایرانی از این توان، تســهیالت و تاسیسات زیربنایی 
اســتفاده می کنند. علت این موضوع، عدم شناخت 
و یا عدم آشــنایی به راه ورود به عمان بوده اســت. 
در ســال گذشته و با هدف رفع این نقصان، شورای 
بازرگانــان ایران و عمان به اتاق مشــترک بازرگانی 
و ایــران و عمان تبدیل شــد. از آن تاریخ ما در اتاق 
مشترک بازرگانی ایران و عمان تالش می کنیم موارد 
و مشکالت تجار دو کشــور را حل و فصل کنیم. در 
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توافقی که در سفر هفته گذشته رییس عمانی اتاق 
بازرگانی ایران و عمان به تهران انجام شــد، تمرکز 
امور بر اتاق مشــترک دو کشور قرار گرفت. یکی از 
گله مندی های طرف عمانی در بخش تجارت با ایران 
این اســت که می گوید: »من نمی دانم با  چه کسی 
طرف هستم. یک روز اتاق آبادان می آید. یک روز اتاق 
کرمان می آید. یک روز اتاق تهران می آید. می  آیند و 
 صحبت هایی می کننــد و می روند ولی هیچ کدام از 
توافقات و سخنان مطروحه اجرایی نمی شود«. برای 
رفع چنین مشکالتی است که قرار بر کانالیزه شدن 
اهداف و مذاکرات تجاری ایــران و عمان از مجرای 
اتاق مشترک بازرگانی دو کشور گذاشته شده است. 
بــا این توضیح باید این نویــد را داد که عارضه های 
مشــکل زا در روابط تجاری ایران و عمان  شناسایی 
شده اســت. برای رفع این عارضه ها قرار بر برگزاری 
جلسات مشترک ماهیانه اتاق های مشترک دو کشور 
نهاده شده و به زودی هیئتی هفت نفره از بازرگانان 
عمانی برای حضور در اتاق مشترک دو کشور انتخاب 
خواهند شــد. در تحولی دیگر ماه گذشته، دیداری 
با مدیرعامل منطقه آزاد تجاری صحار و مدیر بندر 
صحار داشتم، هر دو اشتیاق فراوانی برای گسترش 
مبادالت با ایران داشــتند و قول هرنوع همکاری به 
ما داده شده اســت. برگزاری نمایشگاه اختصاصی 
جمهوری اســالمی ایران در مسقط و سفر مهندس 
نعمت زاده وزیر صنعت، معدن و تجارت به کشــور 
عمان در ابتدای ســال میالدی جدید از عزم جدی 
بخش دولتی و بخش خصوصی دو کشور در جهت 

گسترش روابط خبر می دهد.
شاید مهم ترین مشکل موجود در تجارت ایران و 
عمان، عدم وجود خط ثابت کشتیرانی میان دو کشور 
باشد. در حال حاضر کاالهای تجاری دو طرف باید به 

بندر سومی برود و در این وضعیت استفاده از عمان 
به عنوان سکوی صادراتی عمال به صرفه نخواهد بود. 
برقراری خطوط ثابت کشتیرانی میان بندرچابهار و 
بندر صحار می تواند عالوه بر پیوند بازرگانی ایران و 
عمان، گام مهمی در راستای تحقق اهداف تفاهم نامه 
عشــق آباد نیز باشد. در این تفاهم نامه که بین چهار 
کشور ایران، عمان، ترکمنستان و ازبکستان امضا شده 
بحث بر ســر ترانزیت کاال از طریق عمان و ایران به 
کشورهای آسیای میانه و قفقاز است. دولت های ایران 
و عمان و بخش های خصوصی دو کشور می توانند با 
تمرکز بر این کریدور شــمالی- جنوبی به سودهای 

سرشاری از راه ترانزیت دست یابند.
هدایت تجار به مســیر درست در عمان یکی از 
کارویژه های اصلی اتاق مشترک دو کشور تعریف 
شده است. یکی از مشکالتی که باعث دلسردی دو 
طرف شده عدم شناسایی شرکای تجاری مناسب 
در دو کشور است.  همچنین ممکن است در برخی 
زمینه های تجاری، کشور عمان دارای ظرفیت الزم 
نباشد. اینجاست که نقش مشاوره ای اتاق بازرگانی 
مشــترک دو کشور می تواند سودمند واقع شود. از 
این رو اســت که ما به عنوان اتاق مشترک ایران و 
عمان، همان میزان کــه بازرگانان را به حضور در 
زمینه های مناسب در عمان تشویق می کنیم، ایشان 
را نسبت به عدم ورود به شاخه های تجاری زیان ده 
در این کشــور نیز آگاه خواهیم کرد. بنابراین اتاق 
ایــران و عمان به دنبال افزایش اعضای خود به هر 
قیمت نیست. البته مانعی برای عضویت تجار وجود 
ندارد امــا هر فعال اقتصادی که قصد ورود به بازار 
عمان را دارد، باید به این سه سوال کارشناسان اتاق 
پاســخ دهد:» چه می خواهی؟ دنبال چه هستی و 
هدفت از رفتن به عمان چیست؟« کارشناسان اتاق 

با توجه به پاسخ این سواالت، برنامه ریزی های الزم 
را برای فعال اقتصادی کشورمان انجام خواهند داد. 
از دیگر سو از طرف عمانی هم خواستیم همین کار 
را انجام دهد. اگر کسی خواست به ایران بیاید او را 
شناسایی کند و بعد به اتاق مشترک، معرفی کند 
 تا ما شــریک تجاری مناسب برای او را پیدا کنیم. 
اگر شرکت ایرانی خواست به عمان برود نیز، طرف 
عمانی در اتاق مشترک، شریک تجاری مناسب را 

به او معرفی خواهد کرد. 
اتاق مشــترک ایران و عمان سایت اینترنتی نیز 
برای اطالع رســانی به بازرگانان دو کشور راه اندازی 
کرده اســت. قوانین و مقررات دو کشــور، اطالعات 
اعضای اتاق مشــترک، قوانین مناطق آزاد تجاری 
عمان و ایران و همچنین توانمندی ها و نیازهای دو 
کشــور در این ســایت به دو زبان توضیح داده شده 
اســت. ما همچنین در اتاق مشترک ایران و عمان، 
با اتاق های سراســر کشور مکاتبه کردیم و اطالعات 
تمام اســتان هایمان را جمــع  آوری می کنیم که در 
ســایت بگذاریم که فرضا در اســتان مازندران چه 
توانمندی هایی اســت؟ جاذبه گردشگری و تاریخی 
آن  چیست؟ پروژه های سرمایه گذاری آن چیست؟ 
همه را در ســایت می گذاریم که طرف عمانی وقتی 
می خواهد بیاید بداند بــا  توجه به تخصصش کدام 
یک از این اســتان های ما مناســب کارش هستند.  
عمانی ها به خوبی می دانند که ایران توسط غربی ها 
که شــرکای بزرگ عمان نیز هستند، تحت تحریم 
اســت. با این حال عمانی ها قصد کمک به ایران را 
دارنــد. این کمک البته یک خــط قرمز دارد، طرف 
عمانی حاضر به عــدول از قوانین تجاری خود برای 
این موضوع نیست. بنابراین بازرگانانی که قصد دور 
زدن تحریم ها به کمک عمان را دارند، باید مطابق با 
قوانین تجاری عمان که سهل گیرانه نیز هست، رفتار 
کنند. خوشبختانه سفیر محترم مان در عمان جناب 
آقای سیبویه ســفیر فعال و توانمندی هستند و به 
بخش خصوصی خیلی کمک می کنند. آقای طاهری 
مهر رایزن بازرگانی ایران در عمان و آقای اسکندری 
وابسته اقتصادی سفارت نیز پشتکار فراوانی در جهت 
توسعه روابط تجاری دو کشور از خود نشان داده اند. 
این سه مقام دولتی ایرانی در عمان نقطه قوتی برای 
تقویت فعالیت بخش خصوصی در عمان محسوب 
می شوند و قطعا راهنمایان مناسبی برای ایرانیان در 

عمان خواهند بود. 

محصوالت آهنی و فوالدی
قیرنفت

سنگ مس
فرش دستبافت

فراورده های غذایی کودکان
گل کلم و کلم بروکلی
شیرخشک صنعتی

اقالم عمده صادراتی ا یران به عمان

روغن
گوشت یخ زده

مکمل های دارویی
روغن پالم

گیرنده های رادیویی برای وسایل نقلیه
وسایل نقلیه موتوری

شیرآالت چدنی و فوالدی

اقالم عمده صادراتی عمان به ا یران

وسایل نقلیه موتوری
ماشین  آالت، دیگ های بخار

سوخت های معدنی
تجهیزات الکتریکی و الکترونیکی

محصوالت آهنی و فوالدی
پالستیک

مواد شیمایی آلی

اقالم عمده وارداتي عمان از جهان
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در پنج ماه گذشته بهای نفت با بیش از ۴۰ 
درصــد کاهش به کمتر از ۵۰ دالر ســقوط 
کرده اســت. اگر قیمت در این سطح  بماند 
پیامدهایــی مهم ـ مثبت و منفــی ـ برای 
بســیاری از کشــورهای جهان در برخواهد 
داشت. اگر قیمت، چنان که احتمالش  می رود، 
بیش از این سقوط کند تأثیرات ژئوپولتیک 
آن بر برخی کشورهای صادرکنندۀ نفت بسیار 
قابل توجه خواهد بود. قیمت نفت در هر زمان 
بستگی دارد به انتظارات بازار در مورد عرضه 
و تقاضــا در آینده. نقش مهم این انتظارات در رقم 
زدن  وضعیت بازار نفت باعث می شود که این بازار 
تفاوت هایی اساسی با بازارهای دیگر پیدا کند. مثال 
در بازار سبزیجات تازه،  قیمت ها باید میان عرضه و 
تقاضا بر اساس میزان برداشت کنونی تعادل ایجاد 
کنند. اما در بازار نفــت، تولیدکنندگان می توانند 
 تمام تولید خود را به بازار عرضه نکنند و بخشــی 
از تولیــد را به امید افزایــش قیمت در آینده یا به 
عنوان ابزاری برای تنظیم  بازار به بازار عرضه نکنند. 
 شرکت های نفتی جهان با کاهش میزان استخراج 
نفت، بخشی از پتانسیل عرضۀ خود را از بازار خارج 
می کنند. آنها همچنین  می توانند با ذخیره کردن 
نفت در تانکر در دریا یا انبارهای دیگر میزان عرضه 
را کاهش دهند. معکوس این رویه هم ممکن  است 
یعنی تولیدکنندگان می توانند با افزایش تولید یا 
تزریق نفت ذخیرۀ خــود به بازار کنترل بازار را به 

دست بگیرند.  
قیمت کنونی نفت انتظارات بازار را به ســمت 
تقاضای کمتر و عرضۀ بیشتر در آینده سوق خواهد 
داد. دلیل کاهش تقاضا در  بازار کنونی از یک ســو 
رکود نسبی فعالیت های اقتصادی در چین و اروپا 
و از ســوی دیگر در افقی بلندمدت تر، پایین رفتن 
 میزان مصرف سوخت اتومبیل ها و افزایش استفاده 
از انرژی های خورشیدی و دیگر صورت های انرژی 
غیرنفتی اســت.  افزایش تولید هم به چند دلیل از 
جمله توســعۀ فناوری های جدید استخراج نفت، 
افزایش تولید نفت قیر کانــادا و تصمیم  مکزیک 
برای تسهیل ســرمایه گذاری شرکت های خارجی 
در صنایع نفت اش،رنگ واقعیت خواهد گرفت.  این 
تغییرات در عرضه و تقاضا به این معنا خواهد بود که 
قیمت در آینده بسیار پایین تر از آن چیزی خواهد 
بــود که بازار تا  همین چند مــاه قبل انتظارش را 
داشت. بعضی از تغییراتی که اخیرا در حوزۀ عرضه 
و تقاضا اتفاق افتاده است از مدت ها قبل  هم قابل 
پیش بینی بوده است. اما راهی برای تشخیص اینکه 
گرایش ها و انتظارات بازار چه زمانی تغییر می کند 
نداریم.  بی ثباتی تاریخــی در بازار نفت به جز این 
تاثیرات روانی، در واقعیات بیرونی هم ریشه داشته 

است.  
قیمــت کنونی نفــت همچنین به نرخ ســود 
احتمالی در آینده نیز بســتگی مستقیم دارد. به 
عبارت دقیق تر، تولیدکنندگان نفت یک  شــانس 

 مارتین فلدستاین  
استاد اقتصاد دانشگاه هاروارد

برندگان وبازندگان
کاهش قیمت نفت 
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 ترجمه: مهسا عاصی

نرخسودپایینتولیدكنندگانراتشویقمیكند
كهنفترازیرزمینباقیبگذارند



13
93

ن 
هم

/  ب
رم 

چها
ی  و 

 س
ره

شما

60

ند
ی

گره
ن
آ

از زمــان تحریم نفت در ســال ۱۹۷۳ تمام 
رئیس جمهورهــای امریکا بــه دنبال تحقق 
وعدۀ خودکفایی در عرصۀ انرژی بوده اند. این 
هدف متوهمانه با عدم توافق کشورهای عضو 
اوپک برای باالبردن قیمت نفت تا حدودی به 
تحقق نزدیک شــده است. اخیرا قیمت نفت 
به پایین ترین میزان در پنج سال ونیم گذشته 
سقوط کرده است. ناتوانی یا عدم تمایل اوپک 
به کاهش  تولید و افزایش قیمت نشان می دهد 
که این کارتل نفتــی دیگر قدرت تعیین کننده در 

تعیین میزان عرضه و قیمت جهانی نفت  نیست.  
دانیــل یرگیــن، مــورخ نفت می گویــد »این 
نقطه عطفی تاریخی ا ست. امروز قدرت تعیین کننده 
در بازار نفت رشــد تولید امریکا اســت  و دستاورد 
نشست اوپک به خوبی نشان می دهد که مختصات 
بازار نفت در حال تغییر اســت« برای چندین دهه 
ایاالت  متحده با کاهش تولید داخلی نفت و افزایش 
تقاضــا روبرو بود تا جایی که جورج بوش در دوران 
ریاست جمهوری اش  خواهان این شد که ملت امریکا 
»اعتیادش« به نفت وارداتی را کنار بگذارد. اما هشت 
سال پیش چند شرکت کوچک نفتی  شروع کردند 
به استخراج نفت سنگ از صخره های داکوتای شمالی 
و تگزاس و استفاده از تکنیک حفر افقی که بعدها 
معلوم  شد در استخراج گاز طبیعی بسیار کاراست.  

میــزان تولید داخلی نفت در امریکا در شــش 
سال گذشــته حدود ۷۰ درصد رشد داشته است 
و به ۹ میلیون بشــکه در روز رسیده  است. اگرچه 
امریکا هنوز جزو کشورهای عمدۀ واردکنندۀ نفت 
به حساب می آید اما با افزایش ساالنه یک میلیون 
بشکه به  تولید داخلی اش هر ماه نفت کمتری وارد 
خواهد کرد.  میزان واردات نفت امریکا از کشورهای 
اوپک به کمتر از نصف کاهش یافته و این عربستان 
سعودی و هم پیمانانش را وارد  رقابتی جدی برای 
جایگزیــن کردن بازار نفت امریــکا با بازار چین و 
بازارهایی دیگر در آســیا کرده اســت. این مسئله 
شکافی  عمیق در تشکیالت اوپک که رقابت میان 
ایران و عربستان در آن از دیرباز جدی بوده، ایجاد 

کرده است.  
این چرخش اساسی در تجارت جهانی باعث شده 
که ثروتی بادآورده نصیب امریکا شــود و در نتیجه 
ایاالت متحده بتواند  تورم را در کنترل خود درآورد، 
کســری بودجۀ کمتری را تجربه کند، ارزش دالر 
را باالتر ببرد و مصرف کنندگان امریکایی  بتوانند با 

آسودگی خاطر بیشتری دست به جیب ببرند.  
رقم کاهش قیمت بنزین در امریکا نســبت به 

اوپک پابرجا می ماند
كاهشقیمتنفتازقدرتمانوركشورهایصادركنندهكاستهاما

صحبتازپایاناوپکخیالپردازیاست

ســال گذشته در حال نزدیک شــدن به مرز یک 
دالر است. یک کارشناس مسائل بین المللی انرژی 
معتقد اســت تصمیم اوپک در عدم کاهش قیمت 
نفت تصمیمی   »راهبردی« بوده است. او می گوید 
»آنچه پشت سر گذاشته ایم بیش از یک سال “بازی 
مرغ” بوده است به این معنا که  هیچ یک از طرفین 
حاضر به تســلیم نیست و در نتیجه در پایان همه 
تسلیم خواهند شد! ســعودی ها به خاطر قیمت 
منتظرند  ببینند میزان تولیــد امریکا باالخره در 
چه رقمی ثابت خواهد ماند و همین طور منتظرند 
ببینند دیگر تولیدکنندگان نفت چقدر بها  حاضرند 
بپردازند تا راضی به کاهش تولید شوند.« گلدوین 
همچنین معتقد اســت بر اساس قیمت پایۀ نفت 
در جهان »اگر  قیمت باز هم بیش از این ســقوط 
کند شما خواهید دید که اوپک به سرعت دست به 
اقدامی اضطراری خواهد زد« و نتیجۀ  چنین اقدامی 
تشکیل نشســت اضطراری اوپک و کاهش فوری 

تولید نفت خواهد بود.  
از ماه ژوئن قیمت نفت برنت بیش از یک سوم 
کاهش داشــته اســت. ایران و ونزوئــال از کاهش 
قیمت نفت آسیب زیادی  دیده اند. ونزوئال و الجزایر 
معتقد بودند کــه اعضای اوپک بایــد در کاهش 
تولید و افزایش قیمــت یک پارچه عمل کنند. اما 
 عربستان سعودی که به تنهایی یک سوم تولید اوپک 
را در اختیار دارد سلطه ای بیش از این دو کشور بر 
اوپک دارد.  عربستان همچنین بازوی مالی و ذخایر 
الزم را دارا اســت تا هر وقت که خاندان آل سعود 
اراده کرد تولید را کم یا زیاد کند.  عربستان سعودی 
در مقابل درخواست های پیاپی برای کاهش تولید 
مقاومت کرد چون کشورهایی که بلندترین صدا را 
در  این جریان داشــتند خودشان توان زیادی برای 
کاهش تولید نداشتند. از طرف دیگر تضمینی هم 
وجود نداشت که کاهش  عرضه توسط اوپک لزوما 
به باالتر رفتن قیمت نفت منجر شود. اگر هم چنین 
اتفاقی می افتاد این کاهش تولید تنها مشوق  امریکا 
برای افزایش تولید خودش می شــد. صنعت نفت 
نوین امریــکا تابحال فارغ از میزان قیمت نفت، به 

افزایش تولید خود  ادامه داده است.  
بــا وجود کاهش قیمت نفت تولید در دو میدان 
نفتی باکن در داکوتای شمالی و ایگل فورد در تگزاس 
که از  میدان های اصلی رقم زنندۀ دورۀ شــکوفایی 
صنعت نفت امریکا بودند تا ســه درصد نســبت به 
ماه قبل افزایش پیدا کرد. دلیل  این افزایش دائمی 
این است که تولیدکنندگان امریکایی دائم در حال 
بهینه تر کردن مصرف خود از طریق فناوری هستند 

قیمتپایینتر
نفتباعث
میشودكه
تقاضاییمتراكم
دراروپا،آسیا
ودیگرنواحی
واردكنندۀنفت
آزادشود.اما
كشورهاییمثل
ایران،ونزوئالو
روسیهازپایین
آمدنقیمتنفت
لطمهخواهند
خورد.
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سرمایه گذاری دارند: آن ها می توانند تولید را افزایش 
دهند و مازاد تولید را با قیمت کنونی بفروشــند 
و عایــدات اش را با  نرخ ســود بلندمــدت کنونی 
ســرمایه گذاری کنند یا می توانند تولید را افزایش 
ندهند و بگذارند نفــت در زیر زمین باقی بماند و 

 خود تبدیل به نوعی سرمایه گذاری شود.  
نرخ ســود پاییــن، تولیدکنندگان را تشــویق 
می کند که نفــت را زیر زمین باقی بگذارند. وقتی 
نرخ سود که امروز به نحوی  غیرعادی پایین است 
در طول چند سال آینده افزایش یابد، آن گاه برای 
تولیدکنندگان خیلی جذاب تر خواهد بود که عرضه 
 را افزایش داده و سود حاصله را با نرخ سود باالتری 
سرمایه گذاری کنند. اما اگر پیش بینی ها در مورد 
آیندۀ عرضه و تقاضا  تغییر نکند، افزایش نرخ سود 
تنها باعث سقوط بیشتر قیمت نفت در اثر افزایش 

تولید، خواهد شد.  
پاییــن رفتن قیمت نفت خبــری خوش برای 
اقتصاد ایاالت متحده اســت زیرا باعث می شــود 
درآمد واقعی مصرف کننــدگان  امریکایی افزایش 
یابــد. در امریــکا پایین رفتن قیمــت نفت باعث 
می شود که درآمد مصرف کنندگان از فرآورده های 
نفتی به  سمت مصارف خانگی سوق داده شود که 
این مسئله تقاضای کوتاه مدت را افزایش می دهد. 
از این گذشــته قیمت پایین تر  نفت باعث می شود 
که تقاضایی متراکم در اروپا، آســیا و دیگر نواحی 
واردکنندۀ نفت آزاد شــود.  اما کشــورهایی مثل 
ایران، ونزوئال و روســیه از پایین آمدن قیمت نفت 
لطمه خواهند خورد. این کشــورها به شدت برای 
 هزینه های دولت خود نیازمنــد درآمدهای نفتی 
هستند. حتی قیمت ۷۰ یا ۸۰ دالر هم فشار مالی 

سنگینی برای این دولت ها  ایجاد می کند.  
با اینکه عربستان سعودی و بسیار از دیگر کشورهای 
حاشیۀ خلیج فارس هم از صادرکنندگان عمدۀ نفت 
هســتند اما دو  تفاوت اساســی با دیگر کشورهای 
صادرکننــدۀ نفت دارنــد. اول اینکــه، هزینه های 
استخراج در این کشــورها بسیار پایین است  که به 
این معناست که آنها با قیمت کنونی یا حتی قیمت 
پایین تر همچنان قادرند تولیدشان را بهینه نگاه دارند. 
دوم اینکه،  ذخیره های ارزی غول آسای این کشورها 
به آنها اجازه می دهد که فعالیت های اقتصادی داخلی 
و خارجی خود را تا مدتی  طوالنی بر این ذخیره ها بنا 
کنند و خود این کشورها هم مدت هاست در فکر این 
هستند که وابستگی اقتصادشان به  درآمدهای نفتی 

را کاهش دهند. 
کاهــش بیشــتر در قیمــت نفــت می تواند 
بازخوردهای ژئوپولتیک مهمی در بر داشته باشد. 
قیمت ۵۰ دالر در هر بشــکه روســیه را  به شدت 
دچار مشکل خواهد کرد و ایران و ونزوئال هم از این 
مشــکالت در امان نخواهند بود. آنچه مسلم است 
اینکه، ادامۀ  این وضعیت تنها به ســود کشورهای 
واردکنندۀ نفت است که تا به حال هم سود زیادی 

از قیمت فعلی برده اند.  
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عوض کردن بازی یا عوض کردن نام
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نبایدالقاكننده

اینباشدكهچه
چیزیتولیدوچه

چیزیمصرف
شودوبایدساده

باشد.

و از  طرف دیگر در کوتاه مدت پایین بودن قیمت ها 
این شــرکت ها را تشــویق به افزایــش تولید برای 

پرداخت بدهی ها و سود  سهام  داران شان می کند.  
متخصصــان انرژی هشــدار می دهند که هیچ 
تضمینی وجود ندارد که امریکا قادر باشد همچنان 
بــه یکه تازی خود در بازار  انرژی ادامه دهد. عاقبت 
قیمت پایین نفت تولید را در میدان های نفتی ای 
که هزینۀ استخراج در آنها باالست کاهش خواهد 
 داد، شرکت های کوچک نفتی که به شدت مقروض 
هســتند را از بازار بیرون خواهد راند و شرکت های 
بزرگ نفتی را مجاب  خواهد کرد سرمایه گذاری در 
چشمه های جدید نفتی را با سرعتی کمتر پیگیری 
کنند. هنوز هیچ نشده چندین کمپانی  بودجه های 
اکتشافی خود در سال ۲۰۱۵ را کاهش داده اند.  از 
طرف دیگر اوپک تضعیف شده در حال تدارک برای 
بازگشتی دوباره به بازار نفت است. این کارتل نفتی 
هنوز حدود یک  سوم نفت جهان را تأمین می کند.  

بعد از بحران نفتــی دهۀ ۱۹۷۰ ایاالت متحده 
و دیگر کشورهای صنعتی ذخایر استراتژیک خود 
را افزایش دادند،  سیاست هایی محافظه کارانه اختیار 
کردند و تولید داخلی نفت را تشویق کردند. تولید 
نفت در آالسکا و دریای شمال در دهۀ   ۱۹۸۰ باعث 
شــد تا قیمت نفت کمی پایین بیاید. در آن زمان 
عربستان سعودی برای جبران این کاهش قیمت، 
با  هم پیمانانش در اوپک البی کرد و تولید خودش 
را هــم کاهش داد. وقتی کــه دیگر اعضای اوپک 
نتوانستند به وعده های خود  برای پایین نگه داشتن 
تولید وفادار بمانند، در سال ۱۹۸۶ ناگهان قیمت ها 
سقوط کرد و عربستان برای سال ها بخش بزرگی  از 

بازار خود را از دست داد.  
اوپــک دیگر هرگز آن قدرت گذشــتۀ خود را 
به دســت نیاورد اما در ســال های نخستین قرن 
بیست و یکم به دلیل باال رفتن  ناگهانی نیاز چین و 
دیگر اقتصادهای نوظهور و ناآرامی در کشــورهای 
نفت خیزی مثل نیجریه و ونزوئال قیمت نفت ناگهان 
 مجددا باال رفت. با کوچک شدن بازار نفت، عربستان 
ذخایر خود را افزایش داد و قیمت های بی ثبات نفت 
را تا حدی تحت  کنترل گرفت.  قیمت متعادلی مثل 
۱۰۰ دالر برای هر بشکه، هم کشورهای تولیدکننده 
را راضی می کرد و هم کشــورهای مصرف کننده از 
 این قیمت راضی بودند. اما حاال تولید نفت امریکا در 
کنار کاهش فعالیت های اقتصادی در چین و اروپا 

این تعادل را از میان  برده است.  
مایکل ســی. لینــچ رئیس مرکــز مطالعات 
اســتراتژیک در حوزۀ انرژی و اقتصاد عقیده دارد 
»اوپک هنوز قدرتمند اســت چــون اگر  بخواهد 
می تواند تولید را کاهش و قیمت ها را افزایش دهد« 
امــا او اضافه می کند »آنها قدرت ســابق را ندارند 
چون بسیاری از  کشورهای اوپک اوضاع اقتصادی 
نامناسبی را تجربه می کنند بنابراین در کوتاه مدت 
برایشان مشکل است تا به بهای  کاهش درآمدشان، 

قیمت نفت را باال ببرند« 

 وقتی در تابســتان گذشــته هند یک 
فرصــت طالیــی را برای تضمین رشــد 
اقتصادی اش در بازار جهانی از  دســت داد، 
ناظران اقتصادی در جهان حیرت زده شدند. 
سال ها است که هند نتوانسته یک قرارداد 
تجارت  آزاد را حتی در سطح داخلی به امضا 
برساند. اخیراً از سوی بانک جهانی گزارشی 
منتشر شده که مؤید  آن اســت که کاغذبازی های 
مربــوط به جمع آوری مالیــات در ایالت های مرزی 
ســبب اصلی بیکاری کامیون های  ترانزیت در هند 
اســت. از ســال ۲۰۰۷ تا امروز اجرای طرحی برای 
هماهنگ سازی نظام وصول مالیات  در هزاران منطقه 
از هند بر اساس الگوی مالیاتی کاال و خدمات مطرح 
بوده اســت. اما اعمال سیاست های  عقب افتاده، تا به 

امروز مانع از اجرای این طرح شده است. 
پیروزی پر ســروصدای حزب باهاراتیا جاناتا در 
هند فضای سیاسی را تغییر داده  است. هنگامی که 
پارلمان بازگشایی شود اجرای این طرح مالیاتی در 
اولویت کاری اش  خواهد بود. حزب اصلی اپوزیسیون 
اعالم کرده که مدافع این طرح است. اجرای یک طرح 
حساب شده  مالیات کاال و خدمات، هند را تبدیل به 
یک بازار عمومی واقعی می کند، باعث رشــد تولید 
می شود و  دامنه فساد را محدود می کند. این همان 
تغییر عظیمی اســت که نخســت وزیر هند، نارندرا 

مودی وعده اش  را می دهد. 
ایندیرا راجارامان، اقتصاددان، بر این باور است که 
تقسیم قدرت مالیاتی در قانون اساسی هند عامل 
 وضعیت آشفته کنونی است. برای تضمین تعادل در 
این قانون معین شده بود که دولت مرکزی از تولید، 
 مالیات کســب کند و ایالت هــا از مصرف، مالیات 
بگیرند. نویسندگان این قانون، مالیات بر خدمات را 
نادیده  گرفته بودند اما با باال رفتن اهمیت خدمات 
در اقتصاد هند، روز به روز بر نقایص این قانون اضافه 
شد.  هند از آغاز دچار معضل »مالیات بر مالیات« 
بوده اســت. دولت مالیاتش را در دروازه کارخانه ها 

اخذ  می کند و ایالت ها در دروازه فروش. 
هرچه مالیات دهندگان جدید بیشتر شده اند این 
مشکل هم بزرگ تر شده است. دولت بر کاالهایی که 
 خارج از ایاالت محل تولیدشان به فروش می رسند 

هــم مالیات می بندد. ایالت ها هم بر ســرگرمی ها و 
 شــرط بندی مالیات می بندند. مالیات هایی مجزا بر 
حمل ونقل، برق و خرید و فروش کاال هم وضع شده 
 است. عالوه بر پیچیدگی هایی که از آن یاد شد از هر 
ایالت به ایالت دیگر هم رقم مالیات تفاوت می کند. 
 این باعث می شود بخش بزرگی از تبادالت تجاری به 
خارج از مرزهای هند هدایت شوند. ویجی کلکار  که 
در مورد مالیات در دولت و ایالت ها تحقیق می کند 
معتقد اســت که این عامل باعث می شود تولیدات 
 داخلی در هند سهم کوچکی از تولید ناخالص ملی را 

نسبت به دیگر اقتصادهای نوظهور دارا باشند. 
اما چطور باید به این وضعیت آشفته سامان داد؟ 
یک نظام مالیات ایده آل سه رکن دارد: باید تصاعدی 
 باشد، نباید القاکننده این باشد که چه چیزی تولید و 
چه چیزی مصرف شود و باید ساده باشد. مؤسسه ای 
که  آقای کلکار در آن مشغول به کار است یک نظام 
مالیات کاال و خدمات مبتنی بر این سه اصل طراحی 
 کرده است. این نظام به شکلی یک پارچه بر تمام انواع 
فروش و امالک و خدمات مالی مالیات وضع  می کند 
و البته غذاهای فرآوری نشــده، تحصیل و بهداشت 
را مستثنا می کند. به علت وسعت محدوده  مالیات، 
میزان مالیات می تواند برای دولت بین ۵ تا ۱۲ درصد 
و برای ایالت ها ۷ درصد باشد که میزان  ناچیزی است. 

دولت باید تضمین کند که تمام ۲۹ ایالت هند 
این تغییرات را می پذیرند و انجام می دهند. بانک 
استنلی مورگان اعالم کرده که مالیات غیرمستقیم 
۴۵ درصــد از درآمــد مالیاتی دولــت را به  خود 
اختصاص می دهد. اما این سهم در درآمد مالیاتی 
ایالت ها ۸۰ درصد اســت. از حاال بسیاری نگران 
این  هســتند که دولت برای راضی کردن ایالت ها 
قانون مالیاتی جدید را ناقص اجرا کند. پیش بینی 
می شــود  حذف مالیــات خرید و فــروش ۲ تا ۳ 
درصــد رقم کلی مالیات ها را افزایش دهد. فروش 
محصوالت پتروشیمی ممکن است مشمول قانونی 
 خاص شود اما هر چه مقدار این موارد خاص بیشتر 
شــود قانون مالیات جدید بیشتر از حالت ایده آل 
دور  می شود. ســوال اصلی این اســت که قانون 
مالیات جدید قرار است عوض کردن بازی باشد یا 

صرفاً عوض  کردن نام؟
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به  شــی جین پینگ  چین،  رئیس جمهور 
تازگی گفته است: »ترکیب کارخانه جهان 
و بخــش اداری قدرتمند آن بهترین بازده 
را بــه دنبال خواهد داشــت.« منظور او از 
کارخانه  و بخش اداری به ترتیب دو کشور 
چین و هند است. این دو کشور پُرجمعیت 
جهان رشد چشم گیری داشته اند اما چین 
سریع تر پله های ترقی را طی کرده است و 
بنای مستحکمی برای پیشرفت در آینده 
فراهم کرده اســت. اما چگونه؟ اظهارات آقای شی 
به طور غیرمستقیم پاســخ این سؤال را می دهد: 
»چین بر تولید متمرکز شــده اســت درحالی که 
تخصص هنــد در بخش خدمات اســت. به نظر 
می رسد برای رسیدن به رشــد اقتصادی باثبات، 
تولید مسیر مطمئن تری است تا خدمات«. از زمان 
انقالب صنعتی تقریباً تمامی کشورهایی که موفق 
به افزایش چشم گیر درآمدشان شدند، صنعتی شده 
و تولیــد خود را متنوع و بــه روز کرده اند تا به این 
ترتیب از نیازشــان به منابع کشاورزی و طبیعی 
بکاهند. کشورهای موفق آسیایی در عرصه توسعه 
اقتصادی، همگی سیاست های صنعتی را در دستور 
کار خود قرار دادند. بسیار اندک  هستند کشورهایی 
که منابع طبیعی ارزشــمند و جمعیت کم داشته 
باشند و بدون توسعه تولید به رشد اقتصادی باثباتی 
دســت پیدا کرده باشــند، از جمله این کشورها 
می توان به عمان و بوتســوانا اشاره کرد. به همین  
ترتیب فقیرترین کشــورها نیز همگــی زیربنای 
تولیدی ضعیفی دارند. رشــد تولید و پیشــرفت 
فناوری دو پایه و اســاس رشد اقتصادی هستند و 
به همین علت اســت که تولید از اهمیت ویژه ای 
برخوردار است. بیش ترین دستاوردهای فناوری نیز 
در عرصه تولید بوده است که از آن  جمله می توان 
به ماشین بخار، کشتی های فوالدی و نیمه رساناها 
اشــاره کرد. در واقع گســترش فناوری از بخش 
تولید به سایر بخش ها منجر به افزایش کارایی این 
بخش ها شده است. پر محصول ترین مزارع جهان 
مزارعی هســتند که از پیشرفته ترین دستگاه ها و 

جدیدترین دستاوردهای فناوری استفاده می کنند.
تولید در زمینه اشــتغال زایی نیز سهم بسزایی 
دارد. به گفته سازمان بین المللی کار در کشورهایی 
که بخش عظیمی از شاغلین آن در بخش صنعت 
مشغول به کار  هستند تعداد شغل های غیررسمی 
و متزلزل کم تر است. طی ۴۰ سال گذشته میزان 
بازده و اشتغال زایی بخش تولید در اقتصاد جهان 
کاهش یافته است و در مقابل، این آمار در بخش 
خدمات افزایش یافته اســت. به این ترتیب برخی 
از کشورهای در حال توسعه به این باور رسیده اند 
که می توان از مرحله صنعتی  شدن صرف نظر کرد.

هند را اغلب کشــوری می دانند که با تمرکز بر 
رشــد بخش خدمات در مسیر توســعه قرار دارد. 
رشــد خدمات در بخش های فنــاوری اطالعات و 
برون سپاری فرآیندهای کسب وکار منجر به افزایش 
اشــتغال زایی و کاهش فقر شــده است. خدمات 
نسبت به ۴۰ سال پیش فواید بیش تری نیز دارند. 
از پیشرفت فناوری راحت تر می توان در زمینه های 
ارتباط از راه دور و خدمات مالی و تجاری بهره برد. 
در برخی از خدمات دیجیتالی هزینه گسترش تولید 
به صفر نزدیک شده است. تحوالت صورت گرفته در 
عرصه های فناوری اطالعات و ارتباطات باعث شده 

خدمات به راحتی قابل انتقال و مبادله باشند.
با این وجود بیش تر خدمات نیازمند آن  هستند 
که تولیدکننده و مصرف کننــده همزمان در یک 

مکان باشــند، نظیر خدمات نظافت و تحصیل، در 
حالی که به طور بالقــوه تمامی محصوالت بخش 
تولید قابل دادوستد هستند. از دهه ۱۹۹۰ خدمات 
۲۰ درصد مبادالت بین المللی را تشکیل داده  است. 
طی ده ســال اخیر هند با تجارت مازاد در بخش 
خدمات روبرو بوده است در حالی که این دادوستد 
تنها یک پنجم کمبود تجارت کاالی این کشــور را 
جبران می کند. این کشور در نهایت مجبور خواهد 
شــد بین این دو بخش تعادل الزم را برقرار سازد. 
نخســت وزیر هند، نارندرا مــودی که پیش از این 
فرماندار اســبق گوجرات، قلب تولیدی غرب هند 
بود، اعالم کرده است برای گسترش بخش تولید و 
بهبود زیرساخت ها برنامه های عظیمی دارد، بنابراین 
احتمال آن وجود دارد که در آینده ای نزدیک هند 
در بخش تولید جهانی سهمی داشته باشد. با تمام 
این ها این کشور هنوز تحول اقتصادی ای را که چین 
۳۰ ســال پیش از سر گذارند، تجربه نکرده است. 
تحول چین تا حد زیادی مدیون گسترش تولید در 
تمامی زمینه های ممکن است؛ از اسباب بازی گرفته 

تا خودرو و از کشتی  تا دستگاه های الکترونیکی. 
ماجرای چین، همچون دیگر ماجراهای موفقیت 
اقتصادی گواهی بر آن است که برای کشورهای در 
حال توسعه تنها یک توصیه ساده و در عین حال 
بسیار کارآمد وجود دارد: اگر در پی منفعت هستید 

باید دست به تولید بزنید. 

تولید 
یا  خدمات
چینیهاكدامالگورا
برایتوسعهبرگزیدند؟

ماجرایچین،
همچوندیگر
ماجراهایموفقیت
اقتصادیگواهی
برآناستكه
برایكشورهایدر
حالتوسعهتنها
یکتوصیهسادهو
درعینحالبسیار
كارآمدوجوددارد:
اگردرپیمنفعت
هستیدبایددست
بهتولیدبزنید.
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هرمسیریكه
چینانتخاب

میكندبایدبرآمده
ازمقتضیات

خاصاجتماعی
وفرهنگیآن
ونقشیكه

برایتشکیالت
اقتصادیدر

جامعۀچیندر
نظرگرفتهشده

استباشد.

 جولیان فرانكز  
استاد مدرسۀ 
بازرگانی لندن

در طول سی سال گذشته شرکت های 
دولتی چینی نقشی اساسی در رشد و 
توسعۀ چین داشته اند. این شرکت ها 
بستری بلندمدت برای  سرمایه گذاری 
بــه وجود آورده اند و توســعۀ تجارت 
دولتی را تقویــت کرده اند و به بخش 
خصوصی هم ســود رســانده اند. اما 
این شــرکت های دولتی در  حال عقب نشــینی از 
سنگر اقتصاد چین هســتند. در سال ۱۹۹۸ بیش 
از ۳۷ درصد شــرکت های چینی را شــرکت های 
دولتی تشــکیل می دادند و  بیــش از ۶۸ درصد از 
کل ســرمایۀ در گردش در اقتصاد چین مربوط به 
شــرکت های دولتی بود اما در سال ۲۰۱۰ تنها ۵ 
درصد شرکت های چینی  دولتی بودند و ۴۴ درصد 
از ســرمایۀ در گردش در اقتصاد چین را در اختیار 
داشتند. اما هنوز هم در چین روز به روز درخواست های 
بیشتری برای  خصوصی سازی باقیماندۀ شرکت های 
دولتی به خصوص در بخش هــای کلیدی اقتصاد، 
مطــرح می شــود. در حکومت جدید شــی جین 
پینگ  برنامه ریزی های جدیدی برای اصالحات در 
شــرکت های عظیم تجاری دولتی در جریان است. 
سئوالی که مطرح می شود این است که در آینده چه 

 چیزی باید جای مالکیت دولتی را بگیرد.  
یک دهۀ پیش پاســخ به این سئوال ساده بود. 
بانک های ســرمایه گذاری در نیویــورک و لندن به 
دولت چین پیشــنهاد می کردند که سهام شــان را 
از  طریــق عرضۀ ثانوی به مجموعــه ای از بانک ها، 
موسسات مالی و سرمایه گذاران خصوصی )ترجیحا 
خارجــی( واگذار کنند. هدف این شــیوۀ واگذاری 
 این بود که از امکانات فروش دولتی اســتفاده شود 
و سبکی از بازار سرمایۀ امریکایی ایجاد شود که بر 
اساس مالکیت غیرمتمرکز و قابلیت تبدیل  به پول 

باال داشته باشد.  
امروز دیگر نمی توان بــا اطمینان گفت که این 
راهبرد برای چین مناسب اســت. پل ماینرز یکی 
از وزرای اســبق کابینۀ بریتانیا بازار بورس بریتانیا 
 را بازاری از »شــرکت های بی صاحب« نامیده بود. 
ریشــۀ این توصیــف در رواج مالکیت غیرمتمرکز 
و پراکنده در بازار بورس بریتانیا اســت، بازاری  که 
بین المللی، شرکت  های  شرکت های سرمایه گذاری 
بیمه و شرکت های خدمات بازنشستگی در آن دست 
باال را دارند. بیشترین خرده مالکان این  نوع شرکت ها 
ســهم کمی از سهام شــرکت را در اختیار دارند و 
درک درستی از مقتضیات کاری شرکتی که در آن 

سرمایه گذاری کرده اند ندارند.  نتیجۀ این نوع مالکیت 
این است که مدیریت اصلی شرکت معموال در دست 
هیئت مدیره ای  است که خود سهم کوچکی از سهام 
شــرکت را در  اختیار دارد و با هزینۀ باال و بازدهی 

پایین شرکت را اداره می کند.  
شــرکت های ســهامی عام هم این روزها دارند 
محبوبیت شان را از دست می دهند. مایکل جنسن، 
استاد دانشــگاه هاروارد، در ســال ۱۹۸۷ با شروع 
 سیل مالکیت خصوصی »غروب شرکت های سهام 
عام« را پیش بینی کرده بود. در ســال ۲۰۱۲ مجلۀ 
اکونومیســت گزارش داد که تعداد  شــرکت های 
ســهامی عام در امریکا از ســال ۱۹۹۷ بیش از ۳۷ 
درصد کاهش داشته و این در حالی بود که این آمار 
در بریتانیا از این هم باالتر و  رقمی حدود ۴۳ درصد 
را شــامل می شد. خصوصی سازی بســیاری از این 
شرکت ها توســط مدیریت شان یا نهادهای مالی ای 
که از نگاه کوتاه مدت  بازار بورس خسته شده بودند 

انجام گرفته بود.  
بنابرایــن حاال دیگر به هیــچ وجه بدیهی بنظر 
نمی رسد که چین هم باید دنباله رو روش امریکایی 
– انگلیسی در مالکیت و مدیریت شرکت های  دولتی 
باشد. این روش احتماال بهترین روش نیست. از این 
گذشته یک دلیل دیگر برای پرهیز از این روش این 
است که در غرب این سیستم  مالکیت وابسته است 
به مجموعۀ پیچیده ای از موسسات، بازارهایی برای 
کنترل شرکت ها و قوانینی نظام مند برای نظارت بر 
کار شرکت ها. نظام  اقتصادی چین فاقد بسیاری از 
این موسســات است یا موسساتی از نوع دیگر دارد. 
بنابراین تزریق سیستم امریکایی- انگلیسی به این 

نظام  کارساز نخواهد بود.  
تجربۀ ژاپن در الگو قرار دادن بازار سرمایه امریکا 
در زمانی که هنوز نهادهــای اقتصادی اش آمادگی 
پذیرش چنین مســئولیتی را نداشــتند  می تواند 
سرمشق خوبی باشد. پس از شکست ژاپن در جنگ 
جهانی دوم، حاکم نظامی امریکایی وقت ژاپن، به فکر 
انحالل و واگذاری شرکت  خانوادگی زایباتسو افتاد 
که در تجهیز نظامی ژاپن نقش بزرگی داشت. سهام 
شرکت زایباتســو به کارکنان آن و سرمایه گذاران 
محلی واگذار شد.  نتیجۀ چنین رویکردی در اقتصاد 
ژاپن این بود که مالکیت در این کشور در نیمۀ دهۀ 
۱۹۵۰ بسیار پراکنده تر از مالکیت در بورس بریتانیا 
و  امریکا بود. در این دوره قوانینی تصویب شــد که 
بانک داری تجاری و بانک داری ســرمایه ای را از هم 
جــدا می کرد و قانون اعالم ورشکســتگی و  امنیت 

ســرمایه گذاری هم در همین دوره تصویب شد که 
همه با الگوبرداری از اقتصاد امریکا در مجلس ژاپن 

طرح شد.  
این تجربه شکســت خــورد و اثراتی بنیادین و 
ناخواســته در اقتصاد ژاپن به جا گذاشــت. اما چرا 
ژاپن نتوانست بازار ســرمایه اش را بر اساس الگوی 
 امریکایی ـ انگلیسی ســامان دهد در حالی که در 
ظاهر همه چیــز در جای خودش بود؟ دلیلش این 
بود که نهادهای اقتصادی ژاپنی برای  پشــتیبانی از 
سیستم مالکیت غیردولتی آمادگی نداشتند. مثال 
فوریت ایجاد نهادهای سرمایه گذاری که در بریتانیا و 
امریکا فراوان اما در ژاپن  اندک بودند یکی از دالیل 
این ناآمادگی بود. موسساتی در ژاپن شروع به ایجاد 
این نهادها کردند تا مدیریت ســهام کم ارزش را به 
عهده بگیرند و  آن را به ســرمایه گذاران خصوصی 
واگذار کننــد اما معامالت داخلــی و از بین رفتن 
اعتماد دربازار ســبب شــد که این بازار به سرعت 
ســقوط کند و  جایش را به بــازاری دهد که تحت 

سیطرۀ شرکت های خودی بود.  
اما جایگزین سیســتم امریکاییـ  انگلیســی که 
چین باید به دنبال آن باشد چیست؟ این جایگزین ها 
متنوعند. می توان سهام کارمندان را در شرکت  اضافه 
کرد یا به ســوی ایجاد شرکت هایی حرکت کرد که 
کارمندانش مالک آن هســتند. ایــن تجربه به طور 
گســترده در اتریش و آلمان صورت  پذیرفته است. 
صندوق های بازنشســتگی مثــل نمونه هایی که در 
کانادا، ســوئد و هلند مشغول به کارند هم می توانند 
نمونه ای برای مالکیت  بلندمدت و مشارکتی باشند که 
مناسب وضع اقتصاد چین است.  مهم ترین پیام تجربۀ 
ژاپن و دیگر کشــورها این است که هر مسیری که 
چین انتخاب می کند باید برآمده از مقتضیات خاص 
اجتماعی و فرهنگی  آن و نقشی که برای تشکیالت 
اقتصادی در جامعۀ چین در نظر گرفته شــده است 
باشد. در الگو قرار دادن تجربه های دیگر کشورها باید 
به این  نکته توجه داشــت که این الگوها را می توان 
سرمشق قرار داد اما این بدان معنا نخواهد بود که این 
سرمشق ها لزوما در وضعیت اقتصادی چین  جوابگو 

خواهند بود. 

خصوصی سازی چینی و دردسرهایش
انگلیسیبرایچینمناسبنیست نسخهامریکاییـ
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رابرت كوك به واســطه در دســت داشــتن كنترل 
۸۰درصد توليدات شكر در مالزي كه برابر با ۱۰درصد 
توليد جهاني شــكر است، به »ســلطان شكر آسيا« 
معروف است.داستان زندگي شگفت انگيز رابرت، كه از 
فقر شروع مي شود و به ثروتمندترين فرد جنوب شرقي 
آسيا مي رسد، منبع الهامي براي بسياري از مردم آسيا 
بوده اســت. رابرت اعتقاد راســخي به سخت كوشي،  
پشــتكار، و وسعت فكر و انديشه دارد. او معتقد است 
كــه اين خصوصيات اخالقي، فرد را قادر مي ســازند 
كه به اهدافش دســت يابد و زندگي اش را در مسير 
موفقيت هدايت كند. رابرت بــا درك عميقي كه از 
تفكرات شرقی دارد، موفق شده برخالف ديگر مردان 
تجارت هم رده  خودش، رابطه خوبي با چين داشــته 
باشــد. در واقع او از اولين كارآفريناني بود كه بعد از 
انقالب فرهنگــي مائو، باب همكاري هاي اقتصادي با 

چين را گشود.
رابرت موفق شــد روابط قدرتمند و كارآمدي در 
سرزمين چين براي خودش فراهم كند كه به او اين 
امكان را مي داد در چين مقبول واقع شــده و اعتماد 
رهبران كمونيست را به دست آورد؛ او در عين حال با 
اينكه همكاري هاي فراواني با دولت و حكومت چين 
دارد امــا به هيچ عنوان تابع بي چــون و چراي آن ها 
نيست.رابرت با وجود داشــتن ثروت،  قدرت و نفوذ،  
مرد بسيار افتاده اي اســت و ترجيح مي دهد زندگي 
ساده اي داشته باشد. او به ندرت خودش را در لذت هاي 
زندگي غرق مي كنــد و از خبرگزاري ها و خبرنگارها 
فراري اســت. در واقع، او آن قدر از حضور در رسانه ها 
گريزان اســت كه در طول دوران كاري اش بيشتر از 
يك يا دو مصاحبه نداشــته است. اين عشق و عالقه 
به زندگي ســاده رابرت را قادر ســاخته كه علي رغم 

همه دستاوردهايش، فروتن و افتاده باقي بماند و اين 
سبك زندگي را به فرزندانش نيز منتقل كند؛ در عين 
حال كه به آن ها آموخته چطور ثروتي را كه در اختيار 
دارند با تيزهوشي مديريت كنند. وي در مصاحبه اي 
مي گويد: »همه چيز روي زمين پويا اســت. ميراث 
من براي فرزندانم پول و ثروت نيست بلكه سبكي از 
زندگي با پيامي مشــخص است. اگر آن ها دنباله روي 
اين سبك و پيام باشند، مي توان اميدوار بود كه تا سه 

يا چهار نسل ديگر بقا پيدا كنيم«.
فلسفه رابرت در كسب وكار را مي توان در دو عبارت 
خالصه كرد: سخت كار كردن، هوشمندانه كار كردن. 
رابرت از عنفوان جواني نه تنها به ارزش سخت كوشي 
و پشتكار پي برد، بلكه فهميد براي موفقيت در دنياي 
تجارت و به طــور كلي در زندگي، بايد هوشــمند و 
باذكاوت بود. او اين ارزش ها را به خوبي در فرزندانش 
نيز دروني كرد به طوري كه آن ها نيز با تالش خودشان 
به افراد بســيار موفق و معروفي بدل شدند. كوك به 
خاطــر تجربه هايي كه در زندگي اش داشــته، اين را 
وظيفــه اصلي خــودش مي داند كه بــا فعاليت هاي 
بشردوســتانه و از طريق بنياد كــوك، فرصتي را در 
اختيار نسل هاي بعد قرار دهد كه خودش از دسترسي 
به آن ها محروم بوده است. هدف اين موسسه خيريه، 
ارائه كمك هزينه به تعداد زيــادي از جوانان مالزي 
اســت تا به آن ها براي تحصيــل و كار در زمينه هاي 
تخصصي شان ياري برســاند و از اين طريق آينده اي 

روشن تر را براي اقتصاد مالزي رقم بزند.

کودکي و خانواده
رابــرت كوك با نــام اصلي رابرت كــوك هاك نين،  
كوچك ترين فرزند يك پدر مهاجر چيني و يك مادر 

مالزيايي بود كــه در ۶ اكتبر ۱۹۲۳ در مالزي به دنيا 
آمــد. پدر او كه به دنبال يــك زندگي بهتر به مالزي 
مهاجرت كرده بود، در اين كشــور با همسرش آشنا 
شد و اين زوج صاحب سه پسر شدند:  فيليپ، ويليام 
و رابرت.خانواده رابرت ثروت چنداني نداشــتند و در 
دوران ســخت زندگي زير سلطه بريتانيا بر مالزي، با 
مشكالت مالي متعددي نيز دست و پنجه نرم مي كردند. 
با اين حال، و با وجود سختي هايي كه والدين رابرت 
با آن ها روبرو بودند، هيچ گاه از تشويق فرزندانشان به 
بلندپروازي برای تبديل شدن به فردي موثر در اجتماع 
فروگذار نكردند.پــدر رابرت به او و برادرانش آموخت 
كه به دســتاوردهاي كوچك راضي نشوند و مادرش 
آنها را با اصول اخالقي و عشــق به همنوع آشنا كرد. 
اين آموزه ها و همچنين ديدن زندگي سخت خانواده، 
ميل به پيشــرفت و رســيدن به قله هاي موفقيت را 
در رابرت تقويــت كرد. البته والديــن او تصورش را 
هم نمي كردند كه روزی پسرشان ثروتمندترين فرد 

آسياي جنوب شرقي شود.
در ســال ۱۹۴۸ خانواده با يك تراژدي بزرگ مواجه 
شــد و پدر رابرت بر اثر بيماري درگذشــت. با وجود 
اين، رابرت و برادرانش مطابق خواست پدرشان عمل 
كرده و كســب وكار خانوادگي را ادامه دادند. در سال 
۱۹۴۹ رابرت، دو برادرش و چند نفر عموزاده، شركت 
با مسئوليت محدود برادران كوك را پايه گذاري كردند؛ 

شركتي كه كارش تجارت محصوالت كشاورزي بود.
رابرت كه اســتعدادي ذاتي در انگليسي داشت، از 
ســال ۱۹۵۲ چندين سفر به لندن و نيويورك انجام 
داد تا اطالعاتش را درباره صنعت قند و شــكر )يكي 
از محصوالتي كه كمپاني كــوك به ميزان زيادي در 
آن ســرمايه گذاري كرده بود( افزايش دهد. در سال 

سلطان شکر آسیا
زندگينامهرابرتكوک،بزرگترینكارآفرینمالزیایی
 ریحانه عبدي
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فلسفهرابرت
دركسبوكاررا
ميتواندردو
عبارتخالصه
كرد:سختكار
كردن،هوشمندانه
كاركردن.رابرت
ازعنفوانجواني
نهتنهابهارزش
سختكوشي
وپشتکارپي
برد،بلکهفهمید
برايموفقیتدر
دنیايتجارت
بایدهوشمندو
باذكاوتبود.
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رابرتكوک
كارمندانش

راهوشمندانه
انتخابميكندو

همیشههوايآنها
رادارد.اوهیچگاه
سهمهمکاران
وكاركنانش
درپیشرفت

اینتجارترا
فراموشنميكند.

۱۹۵۷ و در بازگشــت به مالزي، رابرت عمده منابع 
كمپاني را در توليد قند و شكر سرمايه گذاري كرد و 
در ســال ۱۹۵۹ اولين كارخانه تصفيه شكر مالزي را 
با نام توليدي شــكر مالزي پايه گذاري نمود. در طي 
سال هاي پيشرفت، رابرت با مطالعه مستمر الگوها و 
جريانات تجاري، دانش و مهارت هاي خود را در كنترل 
بازار تقويت كــرد. او با كمپاني هاي ديگر در بايكوت 
كردن كمونيسم همراه نشد و در عوض از اين فرصت 
اســتفاده كرده و به طور همزمان به معامله و تجارت 
با كشورهاي سرمايه داري و كمونيستی پرداخت و با 
رهبران كمونيســتي مانند مائو و كاسترو مالقات و با 

آن ها روابط تجاري برقرار كرد.
در ســال ۱۹۶۱ درســت پيش از آنكــه به دليل 
بحران كشاورزي، قيمت ها به شدت باال برود، شركت 
مســئوليت محدود برادران كوك حجم بسيار زيادي 
شــكر ارزان قيمت را از هند خريد و همين سبب شد 
شركت كوك روي دور موفقيت بيفتد.رابرت يك دهه 
بعد را صرف سرمايه گذاري روي پروژه هاي تصفيه شكر 
و پايه گــذاري چندين كمپاني مشــاركتي در صنعت 
قند و شــكر كرد. در اواسط دهه ۶۰ میالدی شركت 
برادران كوك با چنديــن توليدکننده و تصفيه كننده 
شكر مشاركت داشتند و اين باعث شد همراه با افزايش 
قيمت شكر، كمپاني كوك نيز به طور مستمر رشد كند. 
كوك در سال ۱۹۹۸ و در اوج دوران كسب وكارش در 
تجارت شكر، شركت كشت  و  زرع پرليس را بنا گذاشت 
و دايره فعاليت كمپاني را از تجارت شــكر به توليد آن 
گســترش داد. اين توسعه چنان موفقيتي براي كوك 
به همراه داشــت كه كنترل۸۰ درصد بازار قند و شكر 
مالزي را بــراي وي به ارمغان آورد )با توليدي بيش از 
۱۰ميليون تن( و او را ملقب به »سلطان شكر آسيا« كرد.

بنیاد کوك و همکاري با چین
رابــرت در ســال ۱۹۷۰ بنياد كــوك را به منظور 
مبارزه با فقر در مالزي و پر كردن شــكاف ميان فقير 
و غني در كشور تاســيس كرد. سه سال بعد او و دو 
كارآفرين بزرگ ديگر در صنعت قند و شكر، بيش از 
يك ميليون تن شــكر در سرزمين چين فروختند. دو 
ســال بعد از آن هم چين با كمبود شكر مواجه شد و 
از آنجا كه هيچ كس ديگري حاضر به معامله با چين 
نبود، كوك وارد عمل شده و با گسترش تجارتش در 
چين، دفتر مركزي اش را به هنگ كنگ انتقال داد. در 
سال ۱۹۷۸و دو ســال بعد از مرگ مائو، جانشينش 
ديــوار حائل ميان تجارت چين و دنيــاي غرب را از 
ميان برداشــت و اين كار باعث به وجود آمدن موجي 

از اصالحات و رشد و ترقي اقتصادي در چين شد.
در ادامه ســال هاي كاميابي، رابرت با تاســيس 
بزرگ ترين مزرعه شــكر در اندونزي، كسب وكارش 
را به اين كشــور هم گســترش داد. كوك ۳۰درصد 
سهام شركت ساكدن ِكري-يك كمپاني فرانسوي كه 
كنترل بخش عظیمی از تجارت جهاني شــكر را در 
اختيار دارد- را خريد و اين سرمايه گذاري كوك را قادر 
ساخت كه در صنعت نفت نيز سرمايه گذاري كند. در 

سال ۱۹۸۸ كمپاني ِكري ۶۷درصد سهام يك شركت 
تجارت نفت را از آن خود كرد.

 شانگري ال، اولین هتل رابرت کوك
كوك براي اولين بار در ســال ۱۹۷۱ و با ســاخت 
اولين هتلش به نام شانگري ال، وارد صنعت هتل داري 
شد. ريسك او جواب داد و باعث شد كوك به سمت 
ســرمايه گذاري در بازار امالك كشــيده شود. طي 
ســال هاي بعد از آن، او يك قطعه زمين در اسكله 
تسيم شا در هنگ كنگ خريد و در سال ۱۹۷۷ هتل 
كولون شــانگري ال را در آن بنا كرد. در سال ۱۹۸۴ 
رابرت كوك موفق شد با ساختن يك شعبه ديگر از 
شــانگري ال، به داخل سرزمين اصلي چين نيز نفود 
كند. اين هتل ها به موفقيتي بزرگ بدل شدند و طي 
دهه بعد تعداد فراواني از شــعب آن در كشورهايي 
از سراسر دنيا مانند كانادا، فيليپين، استراليا، فرانسه 
و... ساخته شدند. در سال ۱۹۸۵ كوك مذاكراتي را 
بــا وزارت خارجه چين آغاز كرد كه به احداث مركز 

تجارت جهاني چين در پكن انجاميد. رابرت كوك در 
طول دوران كاري اش وارد چندين و چند كسب وكار 
مختلف ديگر نيز شــد. او در كمپاني هاي رسانه اي 
متعددي در جنوب شرق و غرب آسيا سرمايه گذاري 
كرد، با كوكاكوال در تاسيس چند شركت بسته بندي 
همكاري كــرد و حتي چنــد كمپانــي باربري و 

حمل ونقل نيز احداث نمود.
موفقيت رابرت كوك در دنياي تجارت، براي او نفوذ 
سياســي نيز به همراه داشته است به طوري كه وي 
در مذاكرات ميان مالزي و چين نقشــي اساسي ايفا 
كرد. وي با انتقال اطالعات و پيام ها ميان دو كشــور، 
و هماهنــگ كــردن نشســت هاي دو جانبه ميان 
مقامات دولتي طرفين، سبب شد كه شناختي كامال 
ديپلماتيك و دوطرفه ميان دو كشور شكل بگيرد. به 
گزارش مجله فوربــز، رابرت كوك هم اكنون با ارزش 
دارايــي معادل ۱۰.۵ ميليارد دالر، ثروتمندترين مرد 
مالزي، دومين مرد ثروتمند جنوب شــرق آسيا و نفر 

۱۱۲ ام در فهرست ميلياردرهاي جهان است.

رموز موفقیت رابرت کوك
رابرت كوك در زندگي نيز برخورد و رفتار خوبي دارد. او فردي مثبت انديش، سخت كوش و حساس است.  او 
در جايي گفته: »از وقتي جوان بودم، مي دانستم كه هيچ جايگزيني براي سخت كوشي و داشتن  برنامه تجاري 
خوب و شرافتمندانه وجود ندارد و بدون اتالف وقت بايد از اين دو سرمايه استفاده كرد. هميشه  كاري براي 
انجام دادن وجود دارد. فروتن و روراست باشيد، به راه نادرست كشيده نشويد و از مردم  سوءاستفاده نكنید«. 
 عامل بعدي، روش او در استخدام افراد است. رابرت كوك كارمندانش را هوشمندانه انتخاب مي كند و هميشه 
 هواي آن ها را دارد. او هيچ گاه ســهم همكاران و كاركنانش در پيشرفت اين تجارت را فراموش نمي كند. او 
حتي  در سالگرد ۶۰ سالگي كمپاني كوك، از اولين گروه كاركنانش شخصاً قدرداني كرد. رويكرد كوك در 
استخدام و  تعامل با كارمندانش بســيار منحصربه فرد است.  بنا به گفته خودش، صداقت، سخت كوشي و 
ذكاوت، اصلي ترين معيارهاي كوك براي استخدام افراد  هستند: »وقتي به چشم كانديداهاي استخدام نگاه 
مي كنم، بايد صداقت را در آن ها ببينم. من به دنبال فارغ  التحصيالن ام بي اي و يا دانشجويان نخبه نمي گردم؛ 
شــما ممكن است يك فرد با استعداد و يا شاگرد اول  دانشگاه را استخدام كنيد، اما اگر ذهن او بي طرف و 
عدالت جو نباشد و يا رفتارش در زندگي ناشايست باشد، اين  هوش و استعداد هيچ ارزشي ندارد«.  فروتني 
يكي ديگر از خصوصياتي است كه رابرت كوك را به مردي موفق تبديل كرد. كوك در هر قدمي كه برداشته 
 كامال آگاهانه عمل كرده است. همچنين به نظر او نبايد اجازه بدهيم كه حرص و طمع ما را كنترل كند، 
 چراكه در اين صورت ممكن است به نابودي بيفتيم.  و در نهايت، با وجود همه موفقيت هايي كه رابرت كوك 
به دســت آورده، هميشه دينش را به جامعه نيز ادا  كرده است. او موسسه اي بنام بنياد كوك برپا كرده كه 
به دانشــجوياني كه در طول تحصيلشان با مشكالت مالي  مواجه شده اند كمك مي كند و همچنين كمك 
هزينه هايي در اختيار دانشجويان دانشگاه هاي خصوصي و  عمومي قرار مي دهد. خانواده كوك اعتقاد راسخي 
به اين گونه وظايف اجتماعي دارند و معتقدند بايد  ثروتشان را با افراد كم بضاعت تر جامعه سهيم شوند.  به طور 

كل مي توان داليل موفقيت كوك را در اين موارد خالصه كرد: 
    پرورش صحيح و آموختن ارزش باالي صداقت، سخاوت، فروتني، قدرداني و اهميت به بهروزي ديگران. 

    تجارت شرافتمندانه و در عين حال هوشمندانه. 
   ارزش قائل شدن براي صداقت، سخت كوشي و هوشمندي در برابر كانديداهاي بسيار شايسته و بااستعداد 

 ولي مغرور و بي اخالق. 
   اعتقاد راسخ به اينكه نه تنها مي توان از شكست به پيروزي رسيد، بلكه در صورت غرور و خودپسندي 

نابجا،  موفقيت نيز مي تواند منجر به شكست شود. 
   به كارگيري ثروت در مسير درست، به طوري كه در طول زمان براي آحاد بشر سودآور باشد. 

    كنترل كردن سرمايه داري چراكه ممكن است حرص و طمع به نتايج مخربي بيانجامد. 
    مسئوليت پذيري، تعهد و سخت كوشي. 

   اعتقاد به لزوم وجود ارزش هاي قدرتمند اخالقي در جامعه. 
   احترام به زمين و قوانين طبيعت.
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درباره آغاز به كارتان با تجارت شكر شروع 
مي كنم. شما در زماني شروع به سرمايه  گذاري در 
اين كسب وكار كرديد كه تا قبل از آن هيچ كس در 
مالزي وارد اين صنعت  نشده بود. مي توان گفت كه 
اين كار بسيار مخاطره آميز بوده است. چطور شما 
با اين عزم  راسخ تصميم گرفتيد در تجارت شكر 

سرمايه گذاري كنيد؟
در صنعت محصــوالت غذايي به  غير از برنج و گندم، 
شــكر تصفيه شده نيز نقش بسيار مهمي دارد.  وقتي 
بچه هاي كوچك شــبها بدخلقي مي كنند و آرامش 
ندارند، فقط كافي است كمي شيريني به آن ها  بدهيد تا 
آرام شوند؛ به اين ترتيب والدين هم مي توانند براي كار 
در روز بعد انرژي كافي داشته  باشند. من هم فكر كردم 
كه اين كسب و كار مي تواند بسيار سودآور باشد. شكي 
نبود كه بازار شــكر  وجود داشت و اين موجب مي شد 
كه اين تجارت به راحتي رونق بگيرد. شكر مانند مواد 
پتروشيمي  نيست كه تقاضاي آن غيرقابل پيش بيني 
باشــد. در آن زمان صنعت آي تــي يا تكنولوژي هاي 
 ارتباطاتي هم هنوز به وجود نيامــده بود؛ بنابراين راه 
انداختن يك كســب وكار ساده با شــكر خام ارزان، 

 هوشمندانه ترين راه براي پولدار شدن بود.  
 آيا تجارت شكر هميشــه پررونق و روي 
غلتك بود، يا در اين راه با مشــكالتي هم روبرو 

 شديد؟
بيشــتر اوقات همه چيز بر وفق مراد بود. ولي به خاطر 
دارم كه در سال ۱۹۶۳ عملكرد بدي داشتم و  زيادي 
جسورانه عمل كردم. در آن سال من براي آمادگي براي 
بازار آينده، حدود ۱۰۰ يا ۲۰۰ هزار  تن شكر خريدم، 
چون فكر مي كردم بازار رشــد خواهد كرد و منفعت 
زيادي نصيبمان خواهد شــد. اما  يكي دو ماه بعد بازار 
به شدت سقوط كرد. اگر ما نمي توانستيم پول الزم را 
به كمپاني تزريق كنيم،  بي شك ورشكست مي شديم.  

مضطرب بوديد؟
بله، بايد هرطور بود اين بحران را مديريت مي كردم. در 
اواخر ماه اوت، يك توفــان بزرگ در كوبا رخ  داد و به 
مزارع نيشكر خسارت هاي جدي وارد كرد و در نتيجه 

توليد شكر در آن جا كاهش يافت.  
آيا در آن زمان شــكر توليد شده در كوبا،   

ســهم بزرگ و مهمي در بازار جهاني را به خود 
 اختصاص مي داد؟

دقيقا همين طور اســت. آن زمان توليد شكر در كوبا 
حدود ۵.۵ ميليون تن در سال بود. 

نتيجه اين اتفاق براي شما چه بود؟
خيلي ساده. قيمت جهاني شكر بيشتر و بيشتر شد. 

 شما انتظارش را نداشتيد نه؟
نه، واقعاً غافلگير شديم. انگار درهاي بهشت به رويمان 

باز شده بودند! واقعاً شانس با ما يار بود. 
شما در تجارت بيشتر به بصيرت خودتان 

اتكا داريد يا شانس؟
بيشــتر از۹۰ درصد بــه سخت كوشــي و بصيرت. 
هر كمپانــي بايد به طور مــداوم جنبه هاي گوناگون 
كســب  و كار مانند عرضــه، تقاضا، توليــد،  مصرف و 
حمل ونقل را مورد مطالعه و بررســي قــرار دهد. در 
بعضي  از موارد، حمل ونقل يك بار شــكر ۵ تا ۶ هفته 
طول مي كشيد، بنابراين ما بايد حدود يك ماه پيش  از 
تمام شدن ذخيره شكر يك كشور، ارسال محموله ها را 
شروع مي كرديم. اين ها متغيرهاي  اقتصادي هستند كه 
ما بايد تا مي توانيم آن ها را بشناسيم. وقتي دركي كامل 
از موقعيت به دست  آورديم، بايد بدون تلف كردن وقت 
حركت كرده و از فرصت هاي موجود اســتفاده كنيم؛ 
چون ممكن  است ديگراني هم باشند كه براي به چنگ 
آوردن فرصت ها، سايه به سايه ما در حال مطالعه بازار 

 باشند.  
در تجارت شكر، براي آنكه همواره در ميان 

رقبا پيشتاز باشيد چه اقداماتي انجام  مي داديد؟
من در آن زمان جوان بودم و انگليسي مي دانستم. براي 
تجار لندن و نيويورك جالب بود من كه يك  آسيايي 
جوان بودم، به خوبي انگليسي صحبت مي كنم. بنابراين 
به راحتي مي توانستم به سراغ اين  تجار بروم و با آن ها 
معاشــرت كنم. من بايد در طول روز به پنج يا شش 
شركت مي رفتم و با مسئولين  آن ها صحبت مي كردم 
تا در خالل صحبت ها با ديدگاه هايشــان آشنا شوم. 
در آن زمان زودتر از ســاعت   یک شب به رختخواب 
نمي رفتم. فكر كنم خيلي از رقبا از من باهوش تر بودند 
ولي آن ها وقتي را به تفريح  مي گذراندند كه من صرف 
مطالعه بازار و فعاليت مي كردم. براي همين حركت من 

سريع تر از آن ها بود.  
كمي هم از هتل هايتان صحبت كنيد. چرا به   

اين صنعت عالقه مند شديد؟
شــكر، برنج، گندم، آرد و لوبيا همه كاالهاي مصرفي 
هستند، اما هتل داري يك صنعت خدماتي است.  در 
اين بخش كارمندان شــما، گروهي از مهم ترين افراد 
هستند: از مدير داخلي گرفته تا نظافت چي.  شما براي 
خدمت رساني به مشــتريان تان، به اين افراد وابسته 
هستيد. من به هيئت مديره گفتم كه  بايد به بهترين 
نحو به اين كاركنان رسيدگي كنند و اين بزرگ ترين 
مسئوليت آنها است. اين مهم ترين  اصل كاري من از 

زماني بوده است كه وارد صنعت هتلداري شدم. 
در كســب وكار همواره درها و انتخاب هاي 
زيادي در برابر فرد قرار مي گيرد. چطور  آن قدر 
خوش شانس بوده ايد كه هر دري را باز كرده ايد به 

موفقيت ختم شده است؟
هر كســب وكاري مخاطرات خودش را دارد؛ پس اگر 
بترسيد به ســراغ اين ريسك ها نمي رويد و  صحنه را 
ترك مي كنيد. البته اين كار به خودي خود بد نيست 
چون ممكن است فرصت هاي بهتري  بدست آوريد و 
هميشه اين امكان هست كه به موقعيت بعدي چنگ 
بزنيد، اما اگر به اندازه كافي  جسور نباشيد، موفقيتي نيز 

نصيبتان نمي شود.  
شما فرد جسوري هستيد؟  

مردان تجارت بايد جسور باشند؛ البته در كسب و كار و 
نه در رابطه با مردم. در تعامل با مردم باید  سخاوتمند 

بود. 
با توجه به دوراني كه سلطان شكر آسيا لقب   
گرفتيد، مي توانيد بگوييد مهم ترين اصل  براي 

دست يابي به موفقيت چه بود؟
تمركز. شــما بايد كامال متمركز باشــيد، نداشــتن 
تمركز براي تان گران تمام خواهد شــد.    اما شــما با 
ســرمايه گذاري هاي فراواني كه در حوزه هاي مختلف 
كرده ايد، چندان هم  متمركز بنظر نمي رسيد! صنايع 
مختلفي مانند قند و شــكر، هتل داري، رســانه هاي 
جمعي،  امالك و مستغالت،  مواد معدني، حمل و نقل 
و ... اين تنوع به معناي عدم تمركز نيست؛ چراكه همه 

اين صنايع به هم پيوسته اند.  

توفیق در 
پشتکار است
 نه شانس
مصاحبهدیالوگریپورتبا
رابرتكوک

جی
خار

ن
ری
رآف
كا

مردانتجارت
بایدجسورباشند؛
البتهدركسبوكار
ونهدررابطهبا
مردم.درتعامل
بامردمباید
سخاوتمندبود.
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ارتقاء مدیریت

مدیریتخوبیعنیگرفتنتصمیماتعاقالنه
وبرقراریارتباطانسانیباكارمندان
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مدیران باید همیشه به ارتقاء مهارت های مدیریتی 
خود بیندیشــند. به اینکه کدام مهارت های خود را 
باید تقویت کنند و در کدام زمینه باید تعلیم ببینند. 
نگاهی به گذشتۀ خود بیندازید و به این فکر کنید که 
چطور می توانستید بعضی کارها را بهتر انجام دهید. آیا 
می توانید خودتان را در اتاق تان محبوس کنید و ادعا 
کنید با کارمندان تان رابطۀ خوبی دارید؟ و حاال هفت 

راهکار پیشنهادی برای ارتقای مدیریت:
از کلمات قدرتمند استفاده کنید 

کلمات قدرتمند می توانند به شما کمک کنند که 
مدیریت بهتری را به اجرا بگذارید. این کلمات جدیت 
شــما را به نمایش می گذارند و روند تفکر را سرعت 
می بخشند. فقط به اعضای تیم تان نگوئید فالن کار 
را به اتمام برسانند. از آنها بخواهید غیرت و تعصب به 
خرج دهند. اینکه بگویید فالن چیز را االن نیاز دارید 
کافی نیست. بگویید فورا به آن نیاز دارید. کمی طراوت 

و تپش به زبان تان بدهید. 

ساعت کاری خود را محدود کنید 
آیا مدیر بودن به این معناســت که آدم باید دائم 
مشغول به کار باشد؟ پاسخ منفی ا ست. اگر بتوانید در 
همان ۸ ساعت کار روزانه به کارها سروسامان دهید 
معلوم می شود راه درست انجام دادن کارها را یافته اید. 
اینکه به کارمندی بگویید کاری را در ساعت ۹ شب 
انجام دهد نشان دهندۀ ضعف شما در برنامه ریزی  است. 

مثل بقیه لباس بپوشید
در برخی ســفرهای تجاری  با بعضی از صاحبان 
صنایع روبرو شــده ایم که دقیقا مانند تیم کاری شان 
لباس می پوشند و این در نظر ما حتما بسیار تاثیرگذار 
بوده است. این کمک بزرگی به بهتر شدن کارهاست. 
پوشیدن کت و شلوار نشانۀ قدرت و اقتدار است و در 
ضمن شما را از تودۀ مردم متمایز می کند. این پوشش 
برای جلساتی که با سرمایه گذاران دارید خوب است اما 
در محیط کاری بهتر است مثل کارمندان تان لباس 

بپوشید. 
نوشیدنی مرغوب تری برای کارمندان بخرید 

آیا چای و قهوه چیزی بیش از ضرورتی کاربردی 
در دفتر کار اســت؟ اگر کســب وکاری نوپا تاسیس 
کرده اید، خرید چای و قهوه و خوراکی های ارزان قیمت 
برای کارکنان، برای آن ها به این معناست که اهمیتی 
برای شان قائل نیستید. کمی بیشــتر برای خوراک 
کارمندان تــان خرج کنید و تاثیر مثبت اش را در کار 

آنها ببینید. 
سری هم به آشپزخانۀ شرکت بزنید 

مدیران برجســته چطور یک چشم شان به کار و 
بار شرکت است و چشم دیگرشان به آدم هایی که در 
شرکت کار می کنند. مدیریت خوب ممکن است گاهی 
زانوزدن و کمک کردن به ضعفا باشــد. ممکن است 
گاهی مدیریت خوب، ســر زدن به آشپزخانۀ شرکت 
و گپ زدن با کارمندان باشــد. آن ها باید بدانند شما 
هم انســان هستید و همۀ هوش و حواس تان متوجه 

کار نیست. 
حتی در پر استرس ترین لحظات، لبخند را 

فراموش نکنید
زندگی کوتاه است. وقتی که در محیط کار دچار 
استرس می شوید لبخند را امتحان کنید. این یکی از 
نشانه های یک مدیر با تدبیر است. اما لبخند به تنهایی 
مشکل شما را حل نخواهد کرد بلکه دست کم به شما 
کمک می کند به ماجرا دید مثبتی داشته باشید. باید 
تا جای ممکن ظاهرتان را حفظ کنید و زیردستان تان 

را از مشکالت دور نگه دارید. 
با خودتان صادق باشید 

هر کسی می تواند رئیس بازی دربیاورد، در شرکت 
دور بچرخــد و کارمندان ضعیف را مواخذه کند. این 
کار چندان مشکلی نیست. تظاهر به اقتدار و کاردانی 
راه خوبی ا ست برای اینکه کادرِ شرکت تان را متقاعد 
کنید، لیاقت مدیریت شــان را ندارید. خودتان باشید. 
اشتباهات تان را بپذیرید. به آن ها نشان دهید که انسان 
هستید. در این صورت کارمندان تان آمادۀ متابعت از 

شما خواهند بود. 
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در کسب و کارهای نوپا شکست اتفاق بسیار رایجی ا ست. اما چرا به شکست هایمان توجه 
کافی نمی کنیم؟ آیا صاحبان این کسب وکارها خودآزار هستند که از شکست های خود 
درس نمی گیرند. جواب قطعا منفی ا ست اما در محیط کسب وکارهای نوپا این باور عام 
وجود دارد که برای موفقیت های بزرگ ریسک پذیری امری الزم است و خطر کردن 
هم بسیاری اوقات با شکست همراه است. لغزش های ما نه تنها اجتناب ناپذیر نیستند 
بلکه در مواقعی می توانند مفید هم باشند. شکست آموزگاری بزرگ و میان بری ا ست 
برای آموختن درس هایی که به کار راه انداختن کسب وکارهای نوپا می آید. با اینکه 
بسیاری معتقدند که بدون تجربۀ شکست انسان نمی تواند واقعا نوآوری را تجربه کند 
اما قسمت دوم این باور عام در مورد کسب وکارهای نوپا چندان محل اجماع همگانی 
نیست. این واقعا خوب و حتی خواستنی ا ست که کسی از شکستش چیزی بیاموزد 
چون اگر آدم شکست بخورد و بعد از این شکست هیچ چیزی به تجربیاتش اضافه 
نشود همه جوره بازنده خواهد بود. اما برخی آدم های بدبین هم بر این عقیده اند که ما 

قضیۀ درس گرفتن از شکست ها را زیادی جدی گرفته ایم. 

استفادۀ محدود شکست 
جیسن فراید، نویسنده و یکی از موسسان شرکت »بسکمپ« جزو کسانی ا ست که 
چندان هم با آموزۀ مثبت بودن شکســت موافق نیست. او در جایی می نویسد »من 
این باور فرهنگی را که شکست منبعی مهم برای آموختن درس های بزرگ است را 
نمی فهمم. شما از شکست هاتان چه آموخته اید؟ متوجه شده اید که چه کاری را نباید 
کرد و دوباره آن را تکرار نخواهید کرد. اما هنوز به اندازۀ قبل مستعد هستید تا دفعۀ 
بعد اشتباه متفاوتی را مرتکب شوید. شما متوجه شده اید که چه کاری اشتباه است 
اما هنوز نمی دانید کارِ درست چیست. این چندان هم درس بزرگی نیست.« به جای 
اینکه با حالتی وسواس گون به دنبال واکاوی شکست هاتان باشید بهتر است به این 
فکر کنید که چه کاری برای موفقیت کارساز است نه اینکه برای جلوگیری از شکست 
چه کاری نباید کرد. فراید توصیه می کند »بیشــتر وقت تان را برای مطالعه بر روی 
موفقیت هاتان صرف کنید. چه کارهایی را درست انجام داده اید؟ چه عملی از سوی 

شما کارساز بوده است؟ چرا کارساز بوده؟ چطور می توان آن را تکرار کرد؟«

مثالی عملی 
آیا روش فراید در عمل هم جواب می دهد؟ بله چون اخیرا شــرکتی تصمیم گرفت 
از روش فراید در تمرکز بر روی موفقیت ها به جای شکست ها استفاده کند. جیمی 
دالی، مدیر تین شرکت می گوید به این نتیجه رسیده که روش فراید در عمل جواب 
می دهد. ما داریم به جای شکست ها موفقیت هایمان را تحلیل می کنیم و تجربیات 
این موفقیت ها را در پروژه های بعدی به کار می گیریم و نتایج تحلیل  کارشناســان 
شرکت نشــان می دهد که این رویکرد جدید مفید بوده است »پس این راه را ادامه 
خواهیم داد و سعی می کنیم بر مبنای هر موفقیت، موفقیت دیگری بسازیم. این کاری 
عجیب و غریب نیست اما جواب می دهد. منطق اش این است: کاری را که مردم دوست 
دارند ادامه بده« اگر چه هنوز تیم دالی باید منتظر شکست باشد اما به هر حال آن ها 

این روزها بیشتر موفقیت هایشان را مرور می کنند تا شکست های شان. 

آیا می خواهید شانس تبدیل شدن کسب و کار نوپای خودتان را به کسب وکاری 
بزرگ و موفق افزایش دهید؟ پیش از آغاز کار مطمئن شــوید این ملزومات را 

فراهم کرده اید. 

بودجه ای واقع بینانه 
وقتی که کسب وکار خودتان را راه می اندازید پیش از اینکه به خودتان برسید 
باید به تعداد زیادی آدم های مختلف پول پرداخت کنید. ممکن است دو سال 
طول بکشــد تا نخستین چک پرداخت به حساب شــما واریز شود. این بدان 
معناست که بودجۀ شما باید در حدی باشد که حداقل الزم برای دوام آوردن تان 
در هر شــرایطی فراهم شود. بدهی های تان را تسویه کنید. زندگی تان را از نظر 
مالی تا حد ممکن با قناعت پیش ببرید. اگر حمل ونقل عمومی در دسترس تان 
است می توانید از خرید اتومبیل چشم پوشی کنید. هر کاری که الزم است انجام 

دهید تا حداقل بودجه را نیاز داشته باشید. 

سپرده در بانک
باید مطمئن شوید که با این بودجۀ صرفه جویانه می توانید حداقل شش ماه 
دوام بیاورید. آن ها که همســری دارند که می تواند حامی مالی شان باشد یا کار 
دیگری به جز کسب وکار شخصی شان هم دارند می توانند از این مورد صرف نظر 
کنند. اما معموال گزینۀ اول را اکثر ما نداریم و گزینۀ دوم هم اگر در کار باشد در 

کسب وکار اصلی مان اخالل ایجاد خواهد کرد. 

برنامه ای برای بازاریابی
خیلی از کسب وکارهای نوپا شروع به فعالیت می کنند بی آنکه بدانند واقعا قرار 
است چطور محصوالت شان را به بازار عرضه کنند. به همین دلیل این شرکت ها 
فرصت زیادی را تلف می کنند و از دست می دهند. به یاد داشته باشید که شما 
بــرای بازاریابی به بودجه ای مجزا نیاز دارید. الزم نیســت که این بودجه حتما 
بودجه ای عظیم باشد اما نیاز هست که بیشتر از »صفر« باشد تا در آغاز کار بتوانید 
توجه بازار هدف تان را طوری جلب کنید که باعث رشد سریع کسب وکارتان شود. 

استراتژی فروش
وقتی که مردم شــرکت شما و کار شما را شــناختند باید به این فکر بیفتید 
کــه چطور معامله های فروش تان را سر و ســامان بدهید. شــرکتی که فروش 
باالیی نداشته باشد دوام چندانی هم نخواهد داشت. باید شالودۀ محکمی برای 
فروش تان در نظر بگیرید. هر مادۀ تبلیغاتی که برای فروش بیشتر الزم است را 
تولید کنید تا محصول شما به کسانی که باید بابت خرید تولیدات شما پول خرج 

کنند درست و کامل معرفی شود. 

طاقت 
برای اینکه کسب وکارتان را به موفقیت برسانید باید سخت تر از همیشه کار کنید. 
۱۲ ساعت کار در روز و هر هفت روز هفته را کار کردن، اصال چیز غیر معمولی 
نیست. اگر بیماری مزمنی دارید یا دچار مشکالت خانوادگی هستید یاچندان 
عالقه ای به کار ســخت ندارید بهتر است اصال سراغ راه انداختن کسب وکاری 
شخصی نروید. مطمئن شوید که مدتی طوالنی در این کسب وکار باقی خواهید 

ماند و انرژی الزم برای برداشتن موانع ابتدایی از سر راه را دارید. 
بله قرار است کارهایی بکنید که باعث فرسودگی تان خواهد شد )مثل بازاریابی 

و فروش( و قرار است فداکاری کنید 

آیا شکست ها واقعا 
آموزنده اند؟

راز موفقیت

همیشهدرشکستدرسینهفتهنیست

پنجشرطالزمبرایشروعیکكسبوكار

بهجایاینکه
باحالتی
وسواسگون
بهدنبالواكاوی
شکستهاتان
باشیدبهتراست
بهاینفکركنید
كهچهكاریبرای
موفقیتكارساز
استنهاینکه
برایجلوگیریاز
شکستچهكاری
نبایدكرد.
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شما نمي توانيد همه را با يكديگر هم عقيده كنيد، اما مي توانيد همه را در راه 
رسيدن به يك هدف متحد سازيد.

  حتي فكرش را هم نكنيد كه مي توانيد عقايد همه را يكي كنيد، اين كار غير 
ممكن است.

  به همكاران و كارمندان تان اجازه ندهيد كه براي شما كار كنند. در عوض اجازه 
دهيد براي يك هدف مشترك كار كنند.

  متحد كردن كمپاني زير پرچم يك هدف مشترك بسيار آسان تر از متحد كردن 
آن پشت سر يك نفر است.

يك كارفرما چه ويژگي اي دارد كه كارمندان فاقد آن هستند؟ رهبر نبايد هيچ 
وقت مهارت هاي فني اش را با كارمندانش مقايسه كند. قابليت هاي فني كارمندتان 
بايد همواره از مهارت هاي شما بيشتر باشد. اگر اين طور نباشد به اين معنا است كه شما 
در استخدام اشتباه كرده ايد. با اين حساب چه چيزهايي يك كارفرما را متمايز مي كند؟

  رهبر بايد ديد وسيع تري از كارمندش داشته باشد و آينده نگر باشد.
  رهبر بايد مقاوم تر و سرسخت تر باشد و تاب تحملش در موارد مختلف بيشتر 

از كارمند باشد.
  رهبر بايد قابليت بيشتري در مواجهه با مسائل داشته باشد و از شكست خوردن 

نهراسد.
سرتان را با سياست گرم نكنيد.يك اصل مهم و جهاني آن است كه پول و 
قدرت سياســي نمي توانند در كنار هم قــرار بگيرند. به محض اينكه وارد 
سياســت شديد بايد دور پول را خط بكشــيد. و از طرفي اگر در پي كسب و كار و 

تجارت هستيد، فكر داخل شدن به سياست را از سرتان بيرون كنيد.
  وقتي پول و قدرت سياسي در يك جا جمع مي شوند، شبيه آن است كه كبريتي 

به انبار باروت بياندازيم، هر لحظه امكان انفجار وجود دارد.
ما به دنيا آمده ايم كه زندگي كنيم و زندگي را تجربه كنيم.

من هميشه به خودم مي گويم كه ما نه براي كار كردن، بلكه براي لذت بردن 
به دنيا آمده ايم. ما در اين دنياييم تا چيزها را براي يكديگر بهتر كنيم. اگر شما همه 
زندگي تان را صرف كار كردن كنيد، مطمئنا پشــيمان خواهيد شد. مهم نيست 
چقدر در كار و حرفه تان موفقيد، بايد هميشه به ياد داشته باشيد كه اينجاييد تا 

زندگي كنيد. 
درباره رقابت باید بدانیم که فقط افراد نادان با پرخاشــگري با يكديگر رقابت 
مي كنند. اگر شما همه را به چشم دشمن نگاه كنيد، هركس در اطراف شماست 

به دشمن تان بدل مي شود.
  وقتي با يكديگر رقابت مي كنيد، بدون نفرت و انزجار اين كار را انجام دهيد. نفرت 

شما را به زير مي كشد.
  رقابت كردن مانند بازي شطرنج است. اگر باختيد، هميشه مي توانيد يك دست 

ديگر هم بازي كنيد.
  یك كارآفرين يا مرد تجارت واقعي هيچ دشمني ندارد. با اين طرز تفكر افق هاي 

نامحدودي در مقابل شما باز خواهد شد.
گله و شكايت كردن را به يك عادت تبديل نكنيد. اگر هرازچندگاهي كمي 
غر بزنيد و شكايت كنيد چندان مهم نيست، ولي اگر اين رويه به عادت بدل 

شود، به آن معتاد خواهيد شد. 
 در مسير رسيدن به موفقيت متوجه مي شويد كه افراد موفق كساني هستند كه 
بجاي شكايت و غر زدن، عمل مي كنند. ممكن است دنيا حرف هاي شما را از ياد 

ببرد، ولي امكان ندارد كارهاي شما را فراموش كند.
فرصت هاي واقعي آن هايي هستند كه هيچ كس آنها را نمي بيند. فضا را طوري 

بسازيد كه كاركنان تان هميشه با لبخند سر كار بيايند.

  مشــتري همواره در درجه اول اهميت، كارمندان در درجه دوم و سهام داران 
در درجه سوم اهميت قرار دارند.

  قبل از هر تغيير و تحول عظيمي، خودتان را تغيير و تطبيق دهيد.
  بيشــتر مواقع توصيف يك فرصت اســتثنايي دشوار است، چيزهايي كه به 

راحتي توصيف مي شوند در اغلب موارد فرصت هاي بزرگي نيستند.
   شما بايد كساني را براي راه اندازي كسب و كارتان پيدا كنيد كه مهارت هايشان 
مكمل توانايي هاي شما باشد. نبايد حتما به دنبال فردي موفق باشيد. مناسب ترين 

افراد را پيدا كنيد و نه بهترين افراد را.
  امروز بي رحم است و فردا بدتر از امروز، اما پس فردا روشن خواهد بود.

 يك كارآفرين بايد از چه چيزهايي اجتناب كند؟ مهم ترين چيزي كه بايد در 
فرايند راه انداختن يك كسب و كار مراقب باشيد رخ ندهد، ناتواني در ديدن 

واقعيات، غرور، ناتواني در درك اتفاقات و كندي در پيشبرد كار است. 
  اگــر موقعيت رقيب تان را ندانيد، در تقابل با رقيب مغرور و از خود مطمئن 
باشــيد، و يا دركي از توانايي ها و تهديدات بالقوه او نداشته باشيد مطمئنا از او 

عقب مي افتيد. 
  حتــي اگر رقيبتان ضعيف و يا كوچك اســت، بايــد آن را جدي بگيريد و 
مثل يك رقيب بزرگ با آن رفتار كنيد. به همين ترتيب اگر رقيب تان بزرگ و 
قدرتمند اســت نبايد توانايي هاي خود را دست كم بگيريد و خودتان را ضعيف 

بپنداريد.
 درباره استفاده از فرصت ها. اگر ۹۰ درصد مردم همه با هم فرياد مي زنند »بله« 
تا يك پيشنهاد را تصويب كنند، من مطمئنا آن پيشنهاد را دور مي ريزم. دليلش 
ساده است: اگر افراد زيادي هستند كه فكر مي كنند آن پيشنهاد خوب است، پس حتما 
افراد زيادي هم هستند كه تا به حال كار بر روي آن را آغاز كرده اند و آن يك فرصت از 

دست رفته است.

موفقیت در کار  به روش بیل گیتس
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از کلمات خودتان استفاده کنید: برای کارمندانی که 
شایستۀ تقدیر هستند یادداشت های تشکرآمیز 
شخصی بفرستید. با عواطف  آنها رابطه برقرار کنید و به 

کاری که برای شما می کنند معنا دهید.  
ساعت کاری را منعطف کنید: وقتی که همه در 
شــرکت ســخت کار می کنند برای اینکه یک 
قدردانی همگانی کرده باشید  ساعات کار را منعطف کنید.
از تالش کارمندان تقدیــر کنید نه از نتیجۀ 
کارشان: وقتی کارمندی سخت تالش می کند 
از او تقدیر کنید حتی اگر در کار شکست خورده بود. در 
 نتیجۀ این کار ریسک پذیری کارمندان افزایش خواهد 

یافت.  
به کار معنا دهید: به کارمندان تان پیشنهاداتی 
بدهید که کار را برای شان جذاب کند؛ پروژه هایی 
مخصوص  طراحی کنید که کارمندان بتوانند از طریق 
انجام آن ها پیشــرفت کنند و استعدادهاشان را نشان 

 دهند.  
فرهنگ موفقیت را ترویج کنید: فرهنگ ارتباط 
و تعامل و توجه را در شــرکت تان ترویج کنید. 
توجه تان بــه کارمندان را بــا  ســرمایه گذاری برای 

پیشرفت شان نشان دهید.  
نقطه چین ها را به هم وصل کنید: مطمئن شوید 
که کارکنان شــرکت اطالعات، تخصص و نقاط 

قوت شان را با یکدیگر به  اشــتراک می گذارند. همه را 
تشــویق کنید که به یکدیگر کمک کنند و مراقب هم 

باشند.  
در مورد غیبت ها صبور باشید: به کارمندان تان 
تفهیم کنید که برای اینکه یک روز را از کار غیبت 

کنند نیازی نیست که خود  را به مریضی بزنند.  
کارها را تقســیم کنید: اگر کسی از کارمندان 
خواست کارش را با دیگری تقسیم کند این اجازه 
را به او بدهید. این  به آن ها قدرت و انگیزه می دهد. به آن ها 
کمک می کند رشد کنند و قدرت شان را نشان دهند و 

 این پاداش بزرگی برای آن هاست.  
جلو دیگران از کارمندان انتقاد نکنید: اینکه عیب 
کسی را جلو دیگران بیان نکنید و در خلوت و بدون 
حضور همکاران شان از آن ها  انتقاد کنید خود می تواند 

پاداشی برای کارمندان باشد.
کارمندان را تشــویق کنید تحرک فیزیکی 
داشته باشــند: کارمنــدان را تشویق کنید 
میزشان را ترک کنند، قدم بزنند و دور شرکت گشتی 
بزنند. این  باعث می شود همیشه شــاداب بمانند و از 

استرس شان کاسته شود. 
به کارمندان اجازۀ حضور غیرفیزیکی بدهید: 
اجازه دهید در صورت لزوم کارمندان از طریق 
تلفن یا ایمیل کارشان را انجام دهند. انعطاف  الزم را در 
مواقعی که کارمندان نیاز دارند وقت شان را مدیریت 

کنند از خود نشان دهید.  
پارکینک اختصاصی برای کارمندان کوشا در 
نظر بگیرید: بهترین جای پارکینگ را برای 
کارمندی رزرو کنید کــه کاری فوق العاده انجام داده 

است. 
 اتاقی برای استراحت کارمندان اختصاص 
دهید: اتاقی بالاســتفاده را تبدیل کنید به 
جایی که کارمندان بتوانند در آن استراحت کنند، تمرکز 

 کنند، چرتی بزنند، یا هر کاری را که برای استراحت نیاز 
دارند انجام دهند.  

دیوار مشــاهیر درســت کنید: دیواری از 
دیوارهای شرکت را اختصاص دهید به معرفی 
کارمندانی که عملکردی فوق العاده  داشته اند. عکس 

آن ها را با دلیل تقدیر از آن ها روی دیوار بزنید. 
شبکه ای برای کارمندان ایجاد کنید: وبالگ 
یا ایمیل یا شــبکه ای ایجاد کنید که همۀ 
کارمندان بتوانند اطالعات مفید را در آن به  اشــتراک 

بگذارند  
مچ گیری کنید: مچ کارمندان را در حالی که 
دارند کار مفیدی انجام می دهند بگیرید و اگر 

می توانید دیگران  را هم متوجه کار مثبت آن ها بکنید.  
روزی را بــه خانواده هــای کارمندان 
اختصاص دهید: هــر از گاهی روزی را به 
گردهمایی خانوادگی کارمندان اختصاص دهید تا 
بتوانند جمع شوند  و در مورد کار و زندگی شان با هم 

گپ بزنند.  
دیوار گرافیتی: بــه کارمندانی که باهم کار 
کرده اند و به موفقیتی رســیده اند روی یک 
دیــوار فضایی اختصــاص  دهید تــا در مــورد کار 
مشترک شان و در تقدیر از یکدیگر چیزهایی روی آن 

دیوار بنویسند.  
موفقیت ها را در جمــع عموم اعالم کنید: با 
افتخار موفقیت های کارمندان را در جمع اعالم 
کنید. به این ترتیــب دیگران هم به نوعی در  موفقیت 

شریک می شوند. 
  تشکر زبانی: ســاده ترین و موثرترین روش 
تقدیر از دیگران این است که خیلی ساده به آنها 

بگویید متشکرم.  
بــرای تقدیر از کارمندان وقت بگذارید. این کار هیچ 

هزینه ای ندارد. اما نتیجۀ درخشانی در بر  دارد.  

بسیاری از مدیران تصور می کنند تنها راه برای تقدیر از 
کارمندان افزایش حقوق آنهاست. اما مدیران برجسته 
 می دانند کــه چطور بدون هزینۀ حتــی یک دالر از 
کارمندان شان تقدیر کنند. چیزی که واقعا در این مورد 
مهم  است نشــان دادن حس قدردانی ا ست. در اینجا 
۲۰ تکنیک اثبات شده را می آوریم. ببینید از کدام یک 
از این تکنیک ها می توانید شروع کنید تا از  همین امروز 

حس قدردانی تان را به کارمندان تان نشان دهید.  

 20راه برای تقدیر بدون هزینه از کارمندان 
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حســاب اش از دســتم در رفته که در طول عمرم 
در چند جلســه شرکت کرده ام. احتماال حدود ده 
هزار ساعت از عمرم را درجلسات مختلف سپری 
کرده ام. یــک چیز را از این جلســات آموخته ام. 
تمام جلسات مفید نیستند و جلساتی هم هستند 
که عذاِب محض اند. این مســئله بســتگی به این 
دارد که جلســه در چه جهتی پیش می رود و آیا 
شخصیت هایی برجسته در جلسه حضور دارند که 
بحث را در دســت بگیرند یا نه. اخیرا یک شرکت 
تازه تاسیس که کارش طراحی و ساخت تجهیزات 
ویدیو کنفرانس است، ویدیویی بامزه در مورد انواع 
شــخصیت هایی که می توانند یک جلسه را نابود 
کنند منتشر کرد. آنها لیستی از این شخصیت ها 
برای من ارســال کردند. آیا شــما یکــی از این 
شخصیت ها هســتید یا کسانی را می شناسید که 
جزو این دسته آدم ها باشند؟ متاسفانه فکر می کنم 
استراتژی معینی برای کنترل این نوع شخصیت ها 
وجود نداشته باشد. مهم است که بدانیم این نوع 
آدم ها وجود دارند و تا جای ممکن اجازه ندهیم بر 
کیفیت جلسه تأثیر بگذارند. اگر بخواهم یک سوزن 
به خودم بزنم باید بگویم من از آن دســته آدم ها 
هستم که کلی یادداشت در جلسات برمی دارم اما 
نه خودم از آنها اســتفاده می کنــم و نه آنها را در 
اختیار کسی می گذارم. و اما شخصیت های نابودگر 

ما: 
 آقای وقت شــناس: بیش از آنکــه به فرزند 

نوزادش فکر کند به رعایت زمان فکر می کند.
 آقای وقت نشناس: همیشه تأخیر دارد.

 آقای خرمگس: در هر ایده ای می تواند حفره ای 
پیدا کند.

 آقای دل نازک: همیشــه از کســی دلخور و 
رنجیده است.

 آقای بدبین: همیشــه وجه منفــی ماجرا را 
می بیند. 

 آقای خوش صحبت: می تواند بیان یک جمله را 
تا ۱۴ پاراگراف طول دهد. 

 آقای متواضع: هرگز ایده ای بهتر از ایده های 
خودش نشنیده است. 

 آقای آنالین: همیشــه حاضر است. )منتها در 
جایی دیگر( 

 آقای مشــوق: هیچ کاری ارزش انجامش را 
ندارد. 

بدترین  ارائه دهندۀ  بهترین  آقای کارشناس:   
ایده ها. 

 آقای مدیر: فقط اسمش مدیر است... البته.

برای اینکه رئیس تان متوجه ارزش شما بشود نیازی 
نیســت برنامۀ عجیب و غریبی طراحی کنید یا  زیر 
پای همکاران تان را خالی کنید. گاهی راه حل خیلی 

ساده تر است! 
اگر کســب وکاری شخصی ندارید این احتمال 
وجود دارد که شما و همکاران تان در تالشی جدی 
برای کسب  رضایت رئیس تان هستید. به خصوص 
در محیط های کاری ای کــه به جای همکاری بر 
پایۀ رقابت بنا شده اند  ممکن است رفتارهای ناسالم 
برای ربودن گوی سبقت از رقبا هم میان کارمندان 
شایع شود تا جایی که ممکن  است کارمندان برای 
رشد خود دســت به تخریب همکاران شان پیش 
رئیس شرکت بزنند.  اما خوب است بدانید که دیده 
شــدن و رشــد در میان کارمندان دیگر آن قدرها 
هم که ممکن اســت به نظر برســد  کار سخت و 
طاقت فرسایی نیســت. در ادامه به پنج جمله ای 
خواهیم پرداخت که گفتنش شــما را محبوب هر 

 رئیسی خواهد کرد:  

من راه حلی سراغ دارم  
روســا در طول روز معموال مشــکالت زیادی را از 
زبان کارمندان می شــنوند که باید به تنهائی همۀ 
آن ها را  حل کنند. دفعۀ بعد اگر قرار بود مشکلی را 
بــا رئیس تان در میان بگذارید راه حلش را هم پیش 
خودتان آماده  داشته باشید. اگر راه حل شما چندان 
هم کامل نباشــد مشکلی نیست. صرف پیدا کردن 
راه حل به تنهایی  نشان از ابتکار، درگیری مسئوالنۀ 

شما با کار و خالقیت شما دارد. 

من مشکل را برطرف کردم
اگر دچار اشــتباه شدید روحیۀ خودتان را از دست 
ندهید. همۀ ما آدم ها دچار اشتباه می شویم. اما بیکار 
 ننشینید راه حل را پیدا کنید و پیش رئیس تان بروید 
و بگوئید »من اشــتباه کردم و خودم هم مشکل را 
 برطرف کردم.« حتی اگر امکان دارد کارهایی را که 
برای پیشگیری از تکرار مشکل در نظر دارید انجام 
 دهید برای رئیس تان شــرح دهید. به این ترتیب 
تمرکز رئیس تان را از اشتباه تان به مسئولیت پذیری 

و قابل  اتکا بودن خودتان جلب خواهید کرد.  

من این کار را انجام می دهم  
وقتی کــه آدم از قبل در محیطی پرفشــار کار 
می کند به هیچ وجه دلش نمی خواهد مســئولیت 
بیشــتری قبول  کنــد. اما اگر از جنبــه ای دیگر به 
موضوع نگاه کنید متوجه خواهید شد که این به واقع 
موقعیتی برای  شماست که به رئیس تان نشان دهید 
که چقدر فعال هستید، چقدر میل به پیشرفت دارید 
و از آن دســته  آدم های مشکل گشا هستید. درست 
است که در نتیجه باید کمی کار بیشتری انجام دهید 

اما حاصل این  کار اضافه فوق العاده خواهد بود.
  

من می توانم کمک کنم  
پیشنهاد کمک به همکاری که دچار بن بست شده، 
فشار کار بیش از حدی دارد یا در شرف اخراج است 
 نشان می دهد که شما به کارتان عالقه مند هستید 
و دوست دارید کار بیشتری به عهده بگیرید. چنین 
 پیشنهادی همچنین نشان می دهد که شما به جای 
نگاهی خرد نگاهی کالن به کار دارید و نقشی بیش 
از  نقش فعلی تان طلب می کنید. در نتیجه نقشــی 
یاری گر در موسســه ای که در آن کار می کنید پیدا 

خواهید  کرد.  

من ایده ای دارم  
خیلی خوب اســت که رئیس شــما بداند که شما 
می توانیــد از پس حل مشــکالت بربیایید و مایل 
هستید  فراتر از انتظار عمل کنید اما وقتی که ایده ای 
جدید روی میز می گذارید است که درخشش شما 
آغاز  می شــود. این نشــان می دهد که با دل و جان 
کار می کنید و متعهد هستید که برای تیم مهره ای 

باارزش  باشید.  
البته تمام آنچه گفته شد، بخشی از عملکرد کلی 
شما در راستای برقرار کردن و حفظ رابطه ای خوب 
با  رئیس تان اســت. همیشه اولین قدم این است که 
به رئیس تان نشــان دهید که هستید و از پس چه 
کارهایی  برمی آیید. جمالتی که رئیس تان دوســت 
دارد بشــنود به زبان بیاورید اما نه برای اینکه ارتقاء 
پیدا کنید  بلکه برای نشان دادن اینکه شما کارمندی 
هستید باذکاوت، قابل اتکا، مسئول و عضوی باارزش از 

یک تیم کاری.  

پنج جمله ای 
که هر رئیسی دوست دارد بشنود

 جان برانِدن  
روزنامه نگار

ارشد اقتصادی

11 تیپ مزاحم در 
یک جلسۀ کاری
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مدلهایكسبوكارشركتهایهوشیارچرخهایتولیدمیكنند
كهباعثافزایشكاراییمیشود

چگونه یک مدل کسب وکار 
موفق طراحی کنیم؟ 

مدلهای
كسبوكارخوب،
چرخههایخلق
ارزشیایجاد
كردهاندكهبارها
برایشركت
مزیترقابتی
خلقمیكند.
شركتهای
چابکمیدانند
كهچگونهاین
چرخههاراتقویت
وچرخههایرقبا
راتضعیفنمایندو
حتیچگونهنقاط
قوترقبارابه
نقطهضعفتبدیل
كنند.

ان
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مد
ی
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ر

در سه دهه اخیر، استراتژی به این سوال که چگونه 
رقابت کنیم پاسخ داده است اما در آینده این مدل های 
کسب وکار هستند که مسیر کســب مزیت پایدار را 
نشان می دهند. اگرچه همگرایی فناوری اطالعات و 
ارتباطات در دهه ۹۰ میالدی منجر به کوتاهی عمر 
جذابیت مدل های کســب وکار شد اما عواملی نظیر 
مقررات زدایی، تغییرات تکنولوژیکی و جهانی شــدن 
باعث شد تا مفهوم مدل کسب وکار مجدداً در کانون 

توجه  قرار گیرد.
بر اســاس گزارشی از موسســه آی.بی.ام از سال 
۲۰۰۶ مدل های کسب وکار نوآورانه به عنوان اولویت 
اصلی مدیران ارشد صنایع محسوب می شوند. نتایج 
یک مطالعه در ســال ۲۰۰۹ حاکی از آن است که از 
هر ۱۰ شرکت، ۷ شرکت درگیر مدل های کسب وکار 
هستند و ۹۸ درصد تا حدودی مدل های کسب وکار 

خود را اصالح کرده اند. 
فشار دســت یابی به بازارهای باز در کشورهای در 
حال توســعه به خصوص کشــورهایی که در قسمت 
میانی و پایینی هرم توســعه جای دارنــد به ایجاد 
موج خروشــانی در نــوآوری مدل های کســب وکار 
منجر می شــود. همچنین رشــد پایین اقتصادی در 
کشــورهای توسعه یافته، شرکت ها را به اصالح مدل 
کســب وکار یا خلق مدلی جدید وادار می کند. ظهور 
رقبــا با تکنولوژی های جدید و بــا هزینه های تولید 
پایین وضعیت موجود را تهدید کرده و ساختار فعلی 
و سودآوری صنعت را از نو شکل می دهد.عالوه بر این 
شیوه های خلق ارزش از طریق مدل های کسب وکار در 

حال تغییر و تحوالت اساسی است. 
هنوز بسیاری از شرکت ها به طور کامل به این نکته 
دست نیافته اند که چگونه می توان به وسیله مدل های 
کســب وکار رقابت کرد. نتایج مطالعه حاضر در طول 
۷ سال گذشــته حاکی از آن است که مسئله اصلی 
مدیران عــدم تمرکز آن ها بر نــوآوری در مدل های 
کســب وکار و ارزشــیابی آن ها بدون در نظر گرفتن 
مدل های کسب وکار رقبا است. مانند مهندسانی که 
به آزمایش یک فناوری یا محصول جدید می پردازند. 
در هر حال موفقیت یا شکست هر مدل کسب وکار به 
شدت به میزان کنش و واکنش آن با مدل کسب وکار 
دیگر بازیگران آن صنعت ارتباط دارد و شرکت هایی 
که مدل کسب و کارشان بدون توجه به مدل رقبا خلق 

شده، محکوم به شکست خواهند بود.
نتایج این مطالعه همچنین نشان می دهد زمانی که 

 ترجمه: سارا محمدی ، 
كارشناس مركز مطالعات 
و بررسی های اقتصادی 
اتاق تهران

شرکت ها مدل کسب وکار متفاوتی استفاده می کنند 
نتایج آن به سختی قابل پیش بینی خواهد بود. عالوه 
بر این ممکن اســت یک مدل کسب وکار به تنهایی 
برتر از ســایر مدل ها به نظر برســد ولی این احتمال 
نیز وجود دارد زمانی که کنش و واکنش آن با ســایر 
مدل ها مورد بررسی قرار گیرد، ارزش کمتری نسبت 
به سایر مدل ها خلق کند و یا اینکه رقیبان را به عنوان 
شریکی برای ایجاد ارزش تبدیل کند. ارزیابی مدل ها 
بــه تنهایی منجر به مفروضات اشــتباه در خصوص 
تهدیدات و فرصت ها و در نتیجه تصمیم گیری غلط 
خواهد شــد. این موضوع بزرگترین دلیل شکســت 
مدل های کســب وکار جدید است. همچنین نادیده 
گرفتن عناصر پویا منجر به شکست بسیاری شرکت ها 
و عدم استفاده صحیح از پتانسیل های آنها می شود. 
مدل های کسب وکار خوب، چرخه های خلق ارزشی 
ارائه می دهند که بارها برای شــرکت مزیت رقابتی 
خلق می کند. شرکت های چابک می دانند که چگونه 
این چرخه هــا را تقویت و چرخه های رقبا را تضعیف 
نمایند و حتی چگونه نقاط قوت رقبا را به نقطه ضعف 

تبدیل کنند.
مدل کسب وکار چیست؟

روشن اســت که مدیران ارشــد برای رسیدن به 
موفقیت می بایست نسبت به نحوه عملکرد مدل های 
کسب و کارشان آگاهی داشته باشند ولی تفاهم برای 
تعریف مفاهیم عملیاتی مدل های کســب وکار اندک 
است. ریتر ژوان مدل کسب وکار را به عنوان داستانی 
که فعالیت های شــرکت را توضیح می دهد، تعریف 
می کند. این تعریف به توضیحات پیتر دراکر اشــاره 
دارد که معتقد بود مدیران باید به این سواالت پاسخ 
دهند که مشتری کیست؟ ارزش مشتری چیست؟ و 

چگونه این ارزش با مناسب ترین هزینه ها ارائه شود؟
کارشناس دیگری مدل کســب وکار را با استفاده 
از بیان مشــخصات اصلی یک مدل کسب وکار خوب 
تعریف کرده است. کریستنسون پیشنهاد کرد که یک 
مدل کسب وکار می بایست شامل چهار عنصر باشد: 
جایگاه ارزشی مشتری، فرمول سود، منابع استراتژیک 

و فرآیندهای کلیدی. 
این مطالعه پیشنهاد می دهد یکی از اجزای مدل 
که مدیران ارشــد اجرایی را نسبت به نحوه عملکرد 
سازمان آگاه می کند می بایست انتخاب شود. اجزایی 
نظیر قراردادهــای تامین، محل تســهیالت، مقدار 
یکپارچه سازی عمودی، ابتکارات فروش و بازاریابی و 

غیره. ناگفته نماند انتخاب های مدیریتی عواقبی در پی 
خواهد داشت. برای مثال قیمت گذاری)به عنوان یک 
انتخاب مدیریتی( بر ظرفیت فروش تاثیرگذار است و 
تراز اقتصادی و قدرت چانه زنی شرکت را تحت تاثیر 
قــرار  می دهد )نتایج و عواقب انتخاب مدیریتی(. این 
عواقب منطق خلق و کسب ارزش شرکت را تحت تاثیر 
قرار می دهد از این رو می بایست در تعریف به این دو 
عامل نیز توجه شــود. بنابراین در این تعریف، مدل 
کسب وکار شامل مجموع های از انتخاب های مدیریتی 

و عواقب ناشی از آن انتخاب ها می باشد. 
شــرکت ها در زمان خلق مدل کســب وکار با سه 
نوع انتخاب مواجه هستند. انتخاب های سیاستی که 
تعیین کننده فعالیت ها و اقدامات شرکت در حوزه های 
عملیاتی هستند. مانند استفاده از جانمایی کارخانه در 
فضای روستایی یا تشویق کارکنان به استفاده از پرواز 
ارزان قیمت. انتخاب هــای دارایی های ملموس که با 
اموال عینی و دارایی های ملموس شرکت مانند تولید 
امکانات مرتبط می باشد و انتخاب های حاکمیتی که 
کمک می کند تا تصمیمات شرکت در راستای حفظ 
منافع و حقوق سهامداران باشد. مانند تصمیم گیری 
در خصوص خرید یا اجاره ماشین آالت. نتایج حاصل 
از این انتخاب ها می توانند منعطف و یا انعطاف ناپذیر 
باشد. آن دســته از پیامدهایی که به سرعت در برابر 
تغییر در انتخاب های اساسی واکنش نشان می دهند 
منعطف هســتند. به عنوان مثال افزایش قیمت به 
ســرعت منجر به کاهش ظرفیت می شود. برعکس 
بعید به نظر می رسد که فرهنگ صرفه جویی شرکت 
به ســرعت بر اثر انتخاب های جدید تغییر کند. این 
تمایزات از آن جهت حائزاهمیت هستند که بر رقابت 
اثر می گذارند. بر خالف پیامدهای منعطف، تقلید از 
پیامدهای انعطاف ناپذیر از آن جهت که به زمان زیادی 

برای ساختن آن نیاز است، دشوار خواهد بود.
برای مثال شرکت هواپیمایی رایان ایر در اوایل دهه 
۹۰ میالدی مدل کسب وکار خود را از مدل سنتی به 
کم هزینه تغییر داد. این شرکت هواپیمایی ایرلندی 
تمــام موارد غیرضروری و افراطی را حذف و هزینه ها 
را تا حــد غیر قابل باوری کاهــش داد. انتخاب های 
این شرکت شامل این موارد بود: »پیشنهاد نرخ های 
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شركتهابهسه
روشمیتوانند

بااستفادهازمدل
كسبوكارخود
بارقبارقابت

كنند:چرخههای
خلقارزشخود
راقدرتمندكنند،
چرخههایرقبارا
مسدودیامعیوب
نمایندیامکمل
چرخههایرقبا
شوندكهباعث
ایجادپایداری

میشود.

پایین، پرواز از فرودگاه هــای غیراصلی، پروازهایی با 
یک نــوع کالس پروازی، دریافــت هزینه بابت تمام 
خدمات اضافــی، حذف پذیرایــی، پروازهای کوتاه، 
اســتفاده از ناوگان های استاندارد بویینگ ۷۳۷ اس، 
ارائه پیشنهادهای انگیزشی برای کارکنان.« پیامدهای 
این انتخاب ها نیز شــامل ظرفیت بــاال، هزینه های 
ثابت و متغیر پایین، کسب اعتبار و شهرت در زمینه 
هزینه های مناسب و تیم مدیریت با پشتکار بود. نتیجه 
آن مدل کسب وکاری شد که رایان ایر را قادر به ارایه 
خدمات قابل قبول با هزینه های پایین کرد که از تمایل 
مشــتریانش برای خرید از این شــرکت هواپیمایی 

نکاست.
چگونه مدل کسب وکار

چرخه های ارزش خلق می کند؟ 
در حالی که تمام مدل های کســب وکار عملکرد 
یکسانی ندارند، مدل های خوب در مشخصات خاصی 
با هم مشترک هستند. این مدل ها هم راستا با اهداف 
ســازمان، خود تقویت کننده و پابرجا هستند. عالوه 
بر آن مدل های کســب وکار موفق چرخه های خلق 
ارزش یا حلقه های بازخوردی تولید می کنند که اثر 
تقویت کننده مدل را دارند و به عنوان قدرتمندترین 
و اساســی ترین جنبه مدل کســب وکار محسوب 

می شوند.
مطالعه حاضر نشــان می دهد کــه مزیت رقابتی 
شــرکت هایی مانند اپــل، مایکروســافت و اینتل از 
دارایی های انباشــته نشات گرفته است. این دارایی ها 
به وســیله انتخاب هــای هوشــمندانه در خصوص 
قیمت گذاری، وفاداری و دامنه محصوالت به دســت 
آمده اســت. به عبــارت دیگر ایــن دارایی ها نتایج 
انتخابهای خوب در خصوص مدل کسب وکار هستند. 
هر شــرکت از طریق انتخاب هایی که انجام می دهد 
می توانــد دارایی ها یــا منابعی )نظیــر مهارت های 
مدیریت پــروژه، تجربیــات تولید، شــهرت و قدرت 
چانه زنــی( ایجاد کند کــه از آن طریق میان خود و 
رقبا در بازار تمایز ایجاد کند. این فرآیند باعث ایجاد 
چرخه های خلق ارزش می شود که نتیجه آن تقویت 
مداوم مدل های کسب وکار است. همچنین موجودی 
دارایی های کلیدی شــرکت رشــد کرده و به کسب 
مزیت رقابتی منجر می شود. مدل های کسب وکار در 
شرکت های هوشیار به عنوان رکنی برای خلق و کسب 

ارزش به حساب می آیند.
به عنوان مثال مدل کسب وکار رایان ایر چرخه های 
خلــق ارزش فراوانی تولید کرده که از طریق کاهش 
هزینه ها و قیمت ها، سود را به حداکثر می رساند. این 
چرخه ها از طریق کاهش هزینه ها باعث کاهش قیمت 
شده و از آن طریق قیمت ها را کاهش می دهند که این 
امر نیز باعث افزایش شدید سود شرکت شده است. این 
مزیت رقابتی تا زمانی که این چرخه های خلق ارزش 
به وســیله مدل کسب وکار حفظ شوند ادامه می یابد. 
با وجودی که متوقف ســاختن این چرخه ها بســیار 
سخت است اما همیشگی نخواهند بود و گاهی ممکن 
است به دلیل کنش و واکنش به مدل های کسب وکار 

دیگر، حرکت آرام تری داشته باشند و حتی هم افزایی 
آن ها برعکس عمل کرده و اثر منفی در مزیت رقابتی 
داشته باشــد. به عنوان مثال استفاده از نیروهای کار 
غیرعضو در اتحادیه کارگــری در رایان ایر با توجه به 
درخواســت حقوق باالتر آن هــا می تواند هزینه ها و 
قیمت ها را افزایش داده و یکی از چرخه ها را به چرخه 
ناکارا تبدیل نماید. این امر می تواند منجر به کاهش 
مسافران و به دنبال آن کاهش استفاده از هواپیما شود. 
از آنجایی که فرض رایان ایر از زمان تاسیس نرخ باالی 
استفاده از هواپیما بوده، از این رو این تغییر می تواند اثر 
بزرگی بر سوددهی این شرکت داشته باشد. همچنین 
گاهی عامل ایجاد چرخه های خلق ارزش عواملی نظیر 
هزینه هــای پایین و حذف زواید نیســت بلکه ایجاد 

تغییرات باعث خلق این چرخه ها می شود.
رقابت از طریق مدل کسب و کار

شــرکت ها برای رقابت با رقبایــی که مدل های 
کسب وکار مشابهی دارند می بایست به سرعت نتایج 
انعطاف ناپذیــری ایجاد نمایند که ارزش بیشــتری 
نســبت به رقبا خلق و کسب نمایند. این موضوع در 
مقابله با رقیبی که مدل کسب وکار متفاوتی دارد به 
گونه دیگری است. در این حالت اغلب نتایج غیرقابل 
پیش بینی بوده و به سختی می توان فهمید که کدام 
مدل کســب وکار بهتر عمل خواهد کرد. برای مثال 
نبرد دو خرده فروش فنالندی که یکی از آن ها تعاونی 
مصرف کنندگان است را در نظر بگیرید. این دو شرکت 
ده ها ســال مورد بررسی قرار گرفتند و نتایج بررسی 
نشــان داد که مدل کسب وکار یکی از این دو شرکت 
بهتر و موفق تر بوده اســت. فرانشــیز به عنوان عامل 
تشویقی باعث رشد سریع و سود باالی آن شرکت شد 
و در نهایت مدل کسب وکار رقیب را تحت تاثیر قرار 
داد. در مقابل، شرکت رقیب نیز قیمت ها را کاهش و 
جوایز مشتریان را افزایش داد که باعث گرفتن سهم 
بازار بیشتری شــد. این امر باعث شد تا شرکت اول 
قیمت ها را کاهش دهد و ســودش کاهش یابد و در 

نتیجه تحت تاثیر رقیب خود قرار گیرد.
شــرکت ها به ســه روش می توانند با استفاده از 
مدل کسب وکار خود با رقبا رقابت کنند: چرخه های 
خلق ارزش خــود را قدرتمند کنند، چرخه های رقبا 
را مسدود یا معیوب نمایند یا مکمل چرخه های رقبا 
شوند که باعث ایجاد پایداری می شود. در ادامه این سه 

روش توضیح داده می شود:
تقویت چرخه های خلق ارزش شرکت: شرکت ها به 
منظور تولید چرخه های خلق ارزش جدید می توانند 
اقدام به ایجاد مدل کسب وکار جدید نمایند و از آن 
طریق به صورت اثربخش تری با رقبای خود به رقابت 
بپردازند. پیامدهای ایجاد این چرخه ها اغلب قدرتمندتر 

ساختن سایر چرخه های مدل است. 
تضعیف چرخه های رقبا: بعضی از شرکت ها با استفاده 
از دارایی های ثابت خود، چرخه های رقبای تازه وارد را 
تضعیف می کنند. اینکه یک تکنولوژی جدید صنعت را 
مختل کند یا خیر نه تنها به مزایای ذاتی شرکت بلکه به 
کنش و واکنش آن با دیگر بازیگران صنعت بستگی دارد.

مدل های  با  رقبایی  همکاری:  به  رقابت  تبدیل 
کسب وکار متفاوت می توانند به عنوان شریک در خلق 

ارزش به حساب آیند. 
مدل کسب و کار، استراتژی و تاکتیک

سه مفهوم مدل کسب وکار، استراتژی و تاکتیک 
اغلب به طور نادرســت توسط مدیران مورد استفاده 
قرار می گیرند. بســیاری این ســه مفهوم را هم معنا 
درنظر می گیرند که منجر به تصمیم گیری های ضعیف 
مدیریتی می شود. این سه مفهوم با هم مرتبط هستند 
ولی مدل کسب وکار به منطق عملکرد شرکت و نحوه 
خلق و کسب ارزش برای ذینفعان در بازارهای رقابتی 
اشــاره دارد. استراتژی برنامه ای شامل مجموعه ای از 
فعالیت های مشخص برای ایجاد یک جایگاه منحصر 
به فرد و با ارزش برای شــرکت است. این تعریف به 
این موضوع داللت دارد که شــرکت نحوه رقابت در 
بازار را انتخاب کرده است. سیستم انتخاب ها و عواقب 
آن بازتابی از اســتراتژی است ولی استراتژی نیست 
بلکه مدل کسب وکار است. استراتژی برنامه اقتضایی 
است در مورد اینکه چه مدل کسب وکاری می بایست 
مورد استفاده قرار گیرد. مفهوم اقتضائات در رابطه با 
استراتژی مفهوم کلیدی به حساب می آید. استراتژی 
در حقیقت تدابیر، طرح ها یا ایده هایی است که با توجه 
به اقتضائات محیطی ســازمان مانند حرکت  رقبا یا 
شوک های محیطی معنا پیدا می کند. در حالی که هر 
سازمان حتما دارای یک مدل کسب وکار می باشد ولی 
ممکن است دارای استراتژی )نقشه راه برای مواردی 

که پیش بینی می شود اتفاق بیفتد( نباشد. 
در حالی که شــرکت ها گزینه های نسبتاً ساده و 
کم هزینه زیادی برای رقابت دارند تغییر انتخاب های 
استراتژیک بسیار هزینه بر اســت. این تاکتیک یک 
شــرکت اســت که به واســطه بکارگیری یک مدل 
کسب وکار خوب و مناسب، سایرانتخاب های ممکن 
برایش آشکار شوند. در حقیقت مدل های کسب وکار 
تاکتیک هــای موجود برای رقابــت در بازار را تعیین 
می کنند. برای مثال بزرگ ترین روزنامه جهان با عنوان 
مترو مدل کســب و کاری به صورت حمایت از طریق 
تبلیغات ایجاد نموده است که معتقد است محصوالت 
می بایست رایگان باشند. رایگان بودن این روزنامه به 

عنوان یک تاکتیک است. 
اســتراتژی به ایجاد مزیت رقابتی به وسیله یک 
وضعیت منحصر به فرد یا بهره بــرداری از مجموعه 
ارزشمند و ویژه ای از منابعی که به وسیله چرخه های 
خلق ارزش ایجاد می شوند تمرکز دارد. بنابراین مدیران 
ارشد می بایست مدل های کسب و کاری را توسعه دهند 
که منجر به فعال شــدن این چرخه ها شوند. این امر 
بــه دلیل کنش و واکنش بــا رقبا، تکمیل کنندگان، 
مشــتریان و تامین کنندگان که آن هــا هم به دنبال 
خلق و کسب ارزش هستند، بسیار دشوار است. این 
اساس رقابت است و توسعه استراتژی، تاکتیک ها یا 
ایجاد نوآوری در مدل های کسب وکار هرگز کار ساده 

ای نیست.
منبع: هاروارد بیزینس /  ژانویه-فوریه۲۰11
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سپردن مسئولیت به دیگران

 15 ویژگی اساسی
 مد یران بزرگ
مایكل هویل

و پیتر نیومن 
ترجمه علیرضا اكبری
پاورقی - بخش هفتم

علیرضا اکبری: در چند دهه اخیر کتاب های زیادی درباره اصول مدیریت به زبان های مختلف 
در سراسر دنیا تالیف و منتشر شده است. اگرچه بسیاری از این کتاب ها معلومات سودمندی 

در اختیار مدیران قرار می دهند اما بسیاری از این کتاب ها به ورطه تئوری پردازی افراطی 
درغلتیده اند و فارغ از مشکالت و تنگناهای واقعی و ملموسی که هر مدیری هر روز 

با آن دست و پنجه نرم می کند نکاتی را به عنوان اصول مدیریت به خواننده القا 
می کنند که هیچ معلوم نیست تا چه حد در شرایط واقعی محیط کار برای مدیران 
چاره ساز خواهد بود. مایکل هویل  و پیتر نیومن مولفان کتاب »راهنمای ساده 
مدیریت: 15ویژگی اساسی مدیران بزرگ« معتقدند که اصول مدیریت را باید با 

الهام از شرایط واقعی محیط کار و تجربیات شخصی مدیران بزرگ و موفق استخراج 
و تدوین کرد. آنها در این کتاب براساس تجربیات واقعی 15 ویژگی اساسی را برای مدیران 

موفق و بزرگ برمی شمرند و  هر یک از این ویژگی ها را در فصلی مجزا به تفصیل مورد بررسی 
قرار می دهند. از این پس در هر شماره از آینده نگر ترجمه یکی از این فصول 15گانه را خواهید خواند.

 اگر به آدم ها مسئولیت دهید مسئولیت پذیر 
خواهند بود و اگر مسئولیت را از آن ها سلب کنید 

بی مسئولیت خواهند شد.  
نورمن تبیت، سیاستمدار انگلیسی  

 هرگز از کســی نخواهید کاری را انجام دهد که خودتان 
حاضر به انجام آن نیستید.  

الن شپرد، مدیر برجستۀ انگلیسی  
مدیران برجسته:  

  به دیگران برای انجام کارها وکالت می دهند.
  به کارمندان شان اعتماد دارند.
  در اتاق شان را باز می گذارند.

  همیشه مسئولیت عملکرد اعضای تیم کاری شان را به عهده می گیرند.

مدیران ضعیف:  
  همۀ کارها را به حال تعلیق در می آورند تا خودشان کارها را تمام کنند.

  ساعت های متمادی کار می کنند.
  برآورد درستی از توانایی کارکنان شان ندارند.  

واگذار کردن کارها به دیگران همچنین می تواند وسیله ای برای آموزش به افراد هم 
باشد، وســیله ای  برای آزمودن افراد. والدین کارهایی کوچک را به فرزندان شان واگذار 
می کنند و بعد اگر آن ها نتوانســتند  کارها را تمام و کمال انجام دهند به آن ها کمک 
می کنند. واگذار کردن مســئولیت به دیگران برای آنها ا نگیزه بخش نیز هست. وقتی 
روســای مان کاری را به ما واگذار می کنند، اعتماد به نفس پیدا می کنیم.  ممکن است 
وظایفی که به ما محول می شود مهم ترین و لذت بخش ترین وظایف ممکن نباشند اما 
 می توانند نقطۀ شروع باشند. اگر ما کارهای کوچک را به خوبی انجام دهیم این اعتماد را 
در دیگران  ایجاد می کنیم که در آینده کارهای بزرگتری را به محول کنند. وکالت دادن 
به دیگران برای انجام  کارها بخشی از فرایند رشد آن ها است و یکی دیگر از فضائل ما در 
مقام مدیر.  اما وکالت دادن را نباید با دستور دادن یکی فرض کرد. دادن دستورات جزئی 
برای نحوۀ انجام کار  یکی از ضعیف ترین حاالت وکالت دادن است. بد نیست در این مورد 

نگاهی بیندازیم به گفته ای از  ژنرال ژرژ پاتن:  
هرگز به آدم ها نگویید چطور کارها را انجام دهند. به آن ها بگوئید  می خواهید به کجا 

برسند و بعد تماشا کنید که چطور با نبوغ شان شما  را شگفت زده خواهند کرد.  
بنابراین موقع محول کردن کارها به دیگران نباید سواالت جزئی در مورد نحوۀ انجام 
کار بپرســید مگر  اینکه سواالت شما مرتبط و مفید باشند. این کار وقت تلف کردن 
است و اعتماد به نفسی کسی که  دارید کار را به او محول می کنید، پایین خواهد آورد. 
به آدم ها اعتماد کنید، به خصوص اگر آنها قبال  آنچه شــما خواسته اید را به درستی 

انجام داده اند.  

برای هیچ مدیری امکان پذیر نیست که همیشه همۀ کارها را خودش به عهده بگیرد. اگر 
مدیران بر انجام انفرادی  همۀ مسئولیت ها اصرار بورزند دچار فرسودگی در اثر کار بیش 
از حد خواهند شد، نخواهند توانست ضرب االجل ها را رعایت کنند و کارها را سطحی و 
ناکامل انجام خواهند داد. به جای اینکه کارها را درست انجام  دهند تمام تمرکزشان بر 

این خواهد بود که با هر کیفیتی فقط کارها را هر چه زودتر به اتمام برسانند.  
یک مدیر اجرایی که نمی توانست کارها را به شخص دیگری واگذار کند شرکتش را 
تا لبۀ پرتگاه کشاند. هر  وقت او به تعطیالت می رفت هیچ تصمیمی در شرکت گرفته 
نمی شد. بعد از مدتی کارخانه به تعطیلی کشیده شد  چون کسی نبود که برای کارخانه 
مواد خام بخرد؛ این کاری بود که مدیر همیشه خودش انجام می داد و در  غیابش کسی 

اختیار این کار را نداشت.  
در هنگام سپردن مسئولیت به دیگران باید به دقت مشخص کنید که تمرکز کار بر 
روی چه چیزی است و  محدودیت های این وکالتی که شما به شخص دیگری می دهید 
کجاست. وقتی که به کسی وکالت می دهید در واقع از  دیگران می خواهید که کار شما را 

از طرف شما به عهده بگیرند ولی این مسئله از شما سلب مسئولیت نمی کند.  
برای اینکه معنای وکالت دادن مشخص شود بگذارید داستانی برای تان تعریف کنیم 
از حدود ۲۰۰۰ سال پیش، در  امپراتوری روم دولتمردی که قرار بود بر استانی حکمرانی 
کند به روم رفت تا دربارۀ سیستم سیاسی و  مسئولیت هایی که قرار بود به عهده بگیرد 
توضیحاتی به او داده شود. به او گفته شد که محدوده قدرتش تا  کجاست و امپراتور از او 
چه انتظاراتی دارد.  او به محل سکونتش درمرکز استان مربوطه بازگشت و برای ده سال 
دیگر به پایتخت بازنگشت. در طول این ده  سال به جز چند پیغام جزئی هیچ پیامی میان 
این دولتمرد و امپراتور روم ردو بدل نشد. امپراتور همچنان مسئول  حکومت بر امپراتوری 

بود اما بخش مهمی از این مسئولیت را به این دولتمرد واگذار کرده بود.  
چند نقل قول می تواند به روشن تر شدن ارزش این ویژگی در مدیران کمک کند:  

 توانایی وکالت دادن به دیگران ثروت یک آدم پرمشغله است.  
تیلر مورگان  

 آدم های باذکاوت تر از خودتان استخدام کنید و بیش از آنچه فکر می کنید الزم است 
کار به آن ها بسپارید و آمادۀ انتقاداتی که از شما خواهد شد هم باشید.  

پیتر پارکر، بازرگان انگلیسی  

 من نه تنها از تمام ذهن هایی که اطرافم هستند استفاده می کنم  بلکه از تمام ذهن هایی 
هم که می توانم قرض بگیرم بهره می برم.  

وودرو ویلسون  

 من یاد گرفته ام که چطور کاری را با خالص شدن از شر آن بهتر انجام دهم.  
آرسن ونگر  
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