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ﺑﻪ ﮔﺰارش ﺧﺒﺮﻧﮕﺎر اﻗﺘﺼﺎدی رواﺑﻂ ﻋﻤﻮﻣﯽ ﮔﺮوه ﺗﺠﺎری ﻗﻘﻨﻮس  ،ﺑﺎ
اﻓﺰاﯾﺶ ﺳﺮﺳﺎم آور ﻗﯿﻤﺖﻫﺎ و ﺷﯿﺐ ﺗﻨﺪ ﺗﻮرم ،ﺑﺴﯿﺎری از ﮐﺎرﺷﻨﺎﺳﺎن و
ﺻﺎﺣﺐ ﻧﻈﺮان اﻗﺘﺼﺎدی ﻃﯽ ﭼﻨﺪﻣﺎه اﺧﯿﺮ اﻇﻬﺎرﻧﻈﺮﻫﺎی ﻣﺨﺘﻠﻔﯽ را از
ﻣﻮﺟﻮد اراﺋﻪ داده اﻧﺪ ﮐﻪ اﻏﻠﺐ اﯾﻦ ﺗﺤﻠﯿﻞﻫﺎ در ﻗﺎﻟﺐ ﻣﺪل
ﺷﺮاﯾﻂ
ﻫﺎی ﮐﻼﺳﯿﮏ اﻗﺘﺼﺎدی ﺧﻼﺻﻪ ﻣﯽﺷﻮد ،اﻣﺎ ﺑﺮرﺳﯽ ﭼﺎﻟﺶ ﻫﺎی اﺧﯿﺮ
اﻗﺘﺼﺎدی آن ﻫﻢ ﺑﻪ ﺻﻮرت ﻣﯿﺪاﻧﯽ ﮐﻤﺘﺮ از ﺳﻮی ﺗﺤﻠﯿﻠﮕﺮان ﻣﻮرد ﺗﻮﺟﻪ
ﺑﻮده و ﻫﻤﯿﻦ اﻣﺮ ﺑﺎﻋﺚ ﺷﺪه ﺗﺎ زواﯾﺎی ﭘﻨﻬﺎن ﺑﺴﯿﺎری در ﻧﻤﺎی ﮐﻠﯽ
ﻓﻀﺎی ﮐﻨﻮﻧﯽ و راﻫﮑﺎرﻫﺎی ﺑﺮون رﻓﺖ از اﯾﻦ ﺷﺮاﯾﻂ وﺟﻮد داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ
ﺑﻪ ﻫﻤﯿﻦ دﻟﯿﻞ ﺑﻪ ﺳﺮاغ ﻣﺤﻤﺪ ﻣﻬﺪی اﺑﺮﯾﺸﻢ ﮐﺎر ﮐﺎرﺷﻨﺎس اﻗﺘﺼﺎدی
رﻓﺘﯿﻢ ،وی ﻣﻌﺘﻘﺪ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺣﻠﻘﻪ ﻣﻔﻘﻮده ﺑﺮای ﺑﺮون رﻓﺖ از وﺿﻌﯿﺖ
دﺷﻮار ﮐﻨﻮﻧﯽ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﺑﺎزارﯾﺎﺑﯽ اﺳﺖ و درواﻗﻊ اﯾﻦ روزﻫﺎ ﺑﺎزار ﺑﻪ
ﺟﺎی ﺗﻤﺮﮐﺰ در ﻓﺮوش ﺑﺎﯾﺪ ﺑﯿﺶ از ﭘﯿﺶ ﺑﻪ ﻣﻘﻮﻟﻪ ﺑﺎزارﯾﺎﺑﯽ و ﺣﻔﻆ
ﻣﺸﺘﺮﯾﺎن ﻗﺒﻠﯽ ﺗﻮﺟﻪ ﮐﻨﺪ.
س:ﻋﻠﯽ رﻏﻢ اﻗﺪاﻣﺎت ﺻﻮرت ﮔﺮﻓﺘﻪ در ﺣﻮزه ﺑﺎﻧﮑﯽ و ﭘﻮﻟﯽ ﮐﺸﻮر وﻟﯽ
ﻫﻤﭽﻨﺎن ﺗﻮرم ﮐﻨﺘﺮل ﻧﺸﺪه اﺳﺖ و ﻫﻤﭽﻨﺎن ﻗﯿﻤﺖ ﻫﺎ درﺣﺎل اﻓﺰاﯾﺶ اﺳﺖ.
اﺑﺮﯾﺸﻢ ﮐﺎر :ﺑﺒﯿﻨﯿﺪ ،ﺷﺮاﯾﻂ اﻗﺘﺼﺎدی اﻣﺮوز واﺑﺴﺘﻪ ﺑﻪ اﺗﻔﺎﻗﺎت
ﻧﯿﺴﺖ ﺑﻠﮑﻪ ﻧﮕﺎه ﮐﻮﺗﺎه ﻣﺪت ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ ﮐﺸﻮر ﺑﻪ ﻣﺴﺎﺋﻞ
ﮐﻮﺗﺎه ﻣﺪت
اﻗﺘﺼﺎدی اﺳﺖ ﮐﻪ ﺷﺮاﯾﻂ ﺳﺨﺘﯽ را ﺑﺮای ﺗﻮﻟﯿﺪﮐﻨﻨﺪﮔﺎن و ﻣﺼﺮف ﮐﻨﻨﺪﮔﺎن
ﺑﻪ وﺟﻮد آورده اﺳﺖ ،ﺑﻪ ﻋﺒﺎرﺗﯽ ﺳﺎﻟﻬﺎﺳﺖ ﮐﻪ ﻣﺘﻮﻟﯿﺎن اﻣﺮ ﺑﺮای
اﻗﺘﺼﺎد ﮐﺸﻮر ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﻫﺎی ﮐﻮﺗﺎه ﻣﺪت زودﺑﺎزده و اﻧﻘﺒﺎﺿﯽ ﺗﺪارک ﻣﯽ
ﺑﯿﻨﻨﺪ ﮐﻪ در ﻧﻬﺎﯾﺖ ﻫﻤﯿﻦ ﻧﮕﺮش ﺑﺎﻋﺚ ﭘﺪﯾﺪار ﺷﺪن ﺷﮑﺎف ﻫﺎی ﻋﻤﯿﻖ در
ﺑﺪﻧﻪ اﻗﺘﺼﺎد ﮐﺸﻮر ﺷﺪ.
س :در اﯾﻦ ﺧﺼﻮص ﮐﻤﯽ ﺑﯿﺸﺘﺮ ﺗﻮﺿﯿﺢ دﻫﯿﺪ.
اﺑﺮﯾﺸﻢ ﮐﺎر :ﺑﮕﺬارﯾﺪ ﻣﺜﺎﻟﯽ را ﺑﺎ ﻫﻢ ﺑﺮرﺳﯽ ﮐﻨﯿﻢ ،در روزﻫﺎی
اﻧﺘﻬﺎﯾﯽ ﻣﺮداد ﻣﺎه ،ﺑﻪ ﻫﻤﺮاه ﺗﻌﺪادی از داﻧﺸﺠﻮﯾﺎن رﺻﺪ ﺑﺎزار ﭼﻮب
را آﻏﺎز ﮐﺮدﯾﻢ ،ﺻﻨﻌﺘﯽ ﮐﻪ ﺑﻪ ﻧﺴﺒﺖ ﺳﺎﯾﺮ ﺻﻨﺎﯾﻊ ﮐﺸﻮر ،ﺗﻮﻟﯿﺪﮐﻨﻨﺪﮔﺎن

ﺑﯿﺸﺘﺮ و ﺣﺎﺷﯿﻪ اﻣﻦ ﺳﻮد ﻣﻨﺎﺳﺒﺘﺮی را داﺷﺖ ،دو ﺑﺎزار اﺻﻠﯽ ﺗﻬﺮان ﮐﻪ
ﺷﺎﻣﻞ ﺑﺎزار دﻻوران و ﯾﺎﻓﺖ آﺑﺎد ﺑﻮدﻧﺪ در ﻣﺪت ﯾﮏ ﻣﺎه زﯾﺮ ذره ﺑﯿﻦ
ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺖ و آﻧﭽﻪ ﻣﺸﺨﺺ ﺑﻮد ﺗﻌﻄﯿﻠﯽ ﻣﻮﻗﺖ ﯾﺎ داﺋﻢ ﻧﺰدﯾﮏ ﺑﻪ  20درﺻﺪ
از ﻓﺮوﺷﮕﺎه ﻫﺎ و ﺷﺮاﯾﻂ ﺿﻌﯿﻒ ﻓﺮوش در ﺳﺎﯾﺮ ﻓﺮوﺷﮕﺎه ﻫﺎی ﺑﺎزار ﺑﻮد،
ﺧﺮﯾﺪاران ﻗﯿﻤﺖ ﺑﺎﻻی ﻣﺤﺼﻮﻻت را ﻋﺎﻣﻞ ﻋﺪم ﺧﺮﯾﺪ ﻣﯽ داﻧﺴﺘﻨﺪ و ﺗﻮﻟﯿﺪ
ﮐﻨﻨﺪﮔﺎن ﻧﯿﺰ اﻓﺰاﯾﺶ ﻗﯿﻤﺖ ﻣﻮاد اوﻟﯿﻪ ،ﻣﻤﻨﻮﻋﯿﺖ واردات ﺑﺮﺧﯽ
ﺗﺠﻬﯿﺰات و اﺣﺘﮑﺎر ورق ﻫﺎی ﭼﻮﺑﯽ را ﻋﺎﻣﻞ اﻓﺰاﯾﺶ ﻗﯿﻤﺖ ﻣﯽ داﻧﺴﺘﻨﺪ،
ﯾﻌﻨﯽ ﯾﮏ ﺑﺎزی ﺳﻪ ﺳﺮ ﺑﺎﺧﺖ ﮐﻪ ﻣﺼﺮف ﮐﻨﻨﺪﮔﺎن ،ﺗﻮﻟﯿﺪ ﮐﻨﻨﺪﮔﺎن و
ﻣﺴﺌﻮﻟﯿﻨﯽ ﮐﻪ ﺑﺎﻋﺚ رﻗﻢ ﺧﻮردن اﯾﻦ ﺷﺮاﯾﻂ ﺷﺪه اﻧﺪ را در ﺑﺮﻣﯽ ﮔﺮﻓﺖ
ﮐﻪ اﻟﺒﺘﻪ اﮔﺮ ﺑﺨﻮاﻫﯿﻢ اﯾﻦ اﺗﻔﺎﻗﺎت را رﯾﺸﻪ ﯾﺎﺑﯽ ﮐﻨﯿﻢ درﺧﻮاﻫﯿﻢ
ﯾﺎﻓﺖ ﮐﻪ اﻓﺰاﯾﺶ ﻗﯿﻤﺖ ارز ﺳﺮ ﻣﻨﺸﺎ ﺑﺴﯿﺎری از اﯾﻦ اﺗﻔﺎﻗﺎت ﺑﻮده
اﺳﺖ.
س:اﻣﺎ ﺗﺤﻠﯿﻞ ﺷﻤﺎ از اﻓﺰاﯾﺶ ﻗﯿﻤﺖ ارز ﭼﯿﺴﺖ؟
اﺑﺮﯾﺸﻢ ﮐﺎر:در اﺻﻮل ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ اﻗﺘﺼﺎد ،ﻫﺮ ﻋﺪم ﺗﻌﺎدﻟﯽ روزی ﺧﻮد را
ﺑﻪ ﺷﮑﻞ اﻓﺰاﯾﺶ ﺑﻬﺎی ﻗﯿﻤﺖ ﻧﺸﺎن ﺧﻮاﻫﺪ داد و ﺗﺎﺛﯿﺮ ﻣﻨﻔﯽ ﺧﻮد را ﺑﻪ
ﻫﺮ ﺷﮑﻠﯽ ﺧﻮاﻫﺪ ﮔﺬاﺷﺖ ،ﻣﻌﺘﻘﺪم رﯾﺸﻪ ﺑﺎﻻرﻓﺘﻦ ﻗﯿﻤﺖ ارز را ﻧﯿﺰ در
اﯾﻦ ﻋﺪم ﺗﻌﺎدل ﻫﺎی ﮔﺬﺷﺘﻪ ﻣﯽ ﺗﻮان ﺟﺴﺖ و ﺟﻮ ﮐﺮد ،ﺑﻪ ﻃﻮر ﮐﻠﯽ
اﻓﺰاﯾﺶ ﻧﻘﺪﯾﻨﮕﯽ در ﺟﺎﻣﻌﻪ ،اﺛﺮ اﻗﺘﺼﺎدی ﻣﺜﺒﺘﯽ ارزﯾﺎﺑﯽ ﻧﻤﯽ ﺷﻮد ،در
ﺳﺎل ﻫﺎی  92-85دوﻟﺖ ﻣﯿﺰان ﻧﻘﺪﯾﻨﮕﯽ را در ﺟﺎﻣﻌﻪ اﻓﺰاﯾﺶ داد و
اﻓﺰاﯾﺶ ﻧﻘﺪﯾﻨﮕﯽ ﺑﺎ ﺗﻮرم و رﮐﻮد ﻓﺮاواﻧﯽ در اﯾﺮان ﻫﻤﺮاه ﺑﻮد ،در
ﺳﺎل ﻫﺎی  96-92ﻧﯿﺰ دوﻟﺖ ﺑﺎ ﻫﺪف ﮐﺎﻫﺶ ﺗﻮرم اﺷﺘﺒﺎه اﻓﺰاﯾﺶ ﻧﻘﺪﯾﻨﮕﯽ
ﺑﻪ ﮔﻮﻧﻪ ای دﯾﮕﺮ ﺗﮑﺮار ﺷﺪ ،اﯾﻦ ﺑﺎر ﺑﺎ ﺳﻮدﻫﺎی ﺑﺎﻧﮑﯽ ﺑﺎﻻ در ﺳﺎل
ﻫﺎی  96 -93ﺗﻮرم اﻋﻼم ﺷﺪه ﮐﻤﺘﺮ از  10درﺻﺪ ﺑﻮد در ﺣﺎﻟﯽ ﮐﻪ ﺑﺮﺧﯽ
از ﺑﺎﻧﮏ ﻫﺎ و ﻣﻮﺳﺴﺎت ﻣﺎﻟﯽ ﺳﻮدﻫﺎﯾﯽ از  17درﺻﺪ ﺗﺎ  35درﺻﺪ ﺑﻪ ﻣﺮدم
ﭘﺮداﺧﺖ ﻣﯽ ﮐﺮدﻧﺪ و ﻣﺮدم ﻧﯿﺰ اﯾﻦ ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ ﮔﺬاری را ﮐﺎﻣﻼ ً اﺛﺮﺑﺨﺶ
داﻧﺴﺘﻪ و ﭘﻮل ﻫﺎی ﺧﻮد را در ﺑﺎﻧﮏ ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ ﮔﺬاری ﻣﯽﮐﺮدﻧﺪ.
اﯾﻦ راﻫﺒﺮد ﺑﺮای ﺟﺬب ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ از ﺟﺎﻣﻌﻪ ﺑﻪ ﺣﺴﺎب ﻫﺎی ﺑﺎﻧﮑﯽ و ﺣﻔﻆ آن
ﺑﻮد ،اﻣﺎ دﻗﺖ ﻧﺸﺪ ﮐﻪ ﺑﺎز ﻫﻢ ﺧﻠﻖ ﭘﻮل اﯾﻨﺒﺎر ﺑﻪ ﺷﮑﻞ ﺳﻮدﻫﺎی ﺑﺎﻧﮑﯽ
ﺧﻠﻖ ﻣﯽ ﺷﻮد و اﯾﻦ ﺳﻮدﻫﺎی ﺑﺎﻧﮑﯽ ﭘﺮداﺧﺖ ﺷﺪه اﺿﺎﻓﻪ ﺗﺮ از ﺗﻮان
ﺳﻮدآوری ﺑﺴﯿﺎری از ﺑﺎﻧﮏ ﻫﺎ ﺑﻮد و در ﯾﮏ ﺟﻤﻠﻪ ﻣﯽ ﺗﻮان ﮔﻔﺖ ﮐﻪ
ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ ﮔﺬاران ﺳﻮدی ﺑﯿﺸﺘﺮ از ﺳﻮد ﺗﺤﻘﻖ ﯾﺎﻓﺘﻪ درﯾﺎﻓﺖ ﮐﺮدﻧﺪ ،اﻣﺎ
ﻫﻤﺎﻧﮕﻮﻧﻪ ﮐﻪ ﮔﻔﺘﻪ ﺷﺪ ﻫﺮ ﻋﺪم ﺗﻌﺎدﻟﯽ در اﻗﺘﺼﺎد روزی ﺧﻮد را ﻧﺸﺎن
ﺧﻮاﻫﺪ و ﺟﺒﺮان ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ ،ﮔﺮاﻧﯽ اﺟﻨﺎس و ﺑﺎﻻرﻓﺘﻦ ﺗﻮرم و ﺻﻌﻮد ﻧﺮخ
ارز ﺣﺎﺻﻞ ﻫﻤﺎن ﻋﺪم ﺗﻌﺎدل اﻗﺘﺼﺎدی در ﮔﺬﺷﺘﻪ اﺳﺖ و اﻓﺮاد ﺑﺎ ﮔﺮان
ﺧﺮﯾﺪن ﻣﺤﺼﻮﻻت ﺳﻮدﻫﺎﯾﯽ را ﭘﺲ ﻣﯽ دﻫﻨﺪ ﮐﻪ اﺿﺎﻓﻪ ﺗﺮ از ﺳﻮد واﻗﻌﯽ

درﯾﺎﻓﺖ ﮐﺮده ﺑﻮدﻧﺪ.
س :درواﻗﻊ ﺳﻮدﻫﺎی ﺑﺎﻧﮑﯽ را ﻋﺎﻣﻞ ﺗﻮرم ﻣﯽ داﻧﯿﺪ؟
اﺑﺮﯾﺸﻢ ﮐﺎر :ﺑﯽ ﺷﮏ ﺗﻨﻬﺎ اﯾﻦ ،ﻋﺎﻣﻞ ﺗﻮرم ﻧﯿﺴﺖ وﻟﯽ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﯾﮑﯽ
از ﭘﺎراﻣﺘﺮﻫﺎی اﺻﻠﯽ ﺑﻪ ﺣﺴﺎب ﻣﯽ آﯾﺪ ،ﺗﻮﺟﻪ داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﯿﺪ ﮐﻪ ﭼﺎﻟﺶ
ﺳﻮدﻫﺎی ﺑﺎﻧﮑﯽ ﺑﺎﻻ در اﯾﺮان ﻣﺴﺌﻠﻪ ای اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﺮای ﺳﺎل ﻫﺎی ﻣﺘﻤﺎدی
ﺑﺪون ﭘﺎﺳﺦ ﻣﺎﻧﺪه اﺳﺖ ،اﮔﺮ ﺑﻪ ﮐﺸﻮرﻫﺎی ﻏﺮﺑﯽ ﺗﻮﺟﻪ ﮐﻨﯿﻢ ﺳﻮدﻫﺎی
ﺑﺎﻧﮑﯽ ﭘﺎﯾﯿﻦ ﻧﻪ ﺗﻨﻬﺎ از ﺷﺮاﯾﻂ اﻗﺘﺼﺎدی ﺗﻮرﻣﯽ ﺟﻠﻮﮔﯿﺮی ﻣﯽﮐﻨﺪ ﺑﻠﮑﻪ
ﺑﺎﻋﺚ روﻧﻖ ﻧﯿﺰ ﻣﯽﺷﻮد و اﻓﺮاد ﺑﻪ ﺟﺎی ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ ﮔﺬاری در ﺑﺎﻧﮏ ﺑﺎ ﺳﻮد
ﮐﻢ ،ﭘﻮل ﺧﻮد را در ﺗﻮﻟﯿﺪ ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ ﮔﺬاری ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ و ﺿﻤﻦ اﺷﺘﻐﺎل زاﯾﯽ
ﺑﺎﻋﺚ ﮔﺮدش ﭘﻮل و روﻧﻖ اﻗﺘﺼﺎدی ﻣﯽﺷﻮﻧﺪ ،اﻣﺎ در اﯾﺮان اﯾﻨﮕﻮﻧﻪ
ﻧﺒﻮده اﺳﺖ.
س :ﺑﯽ ﺗﺮدﯾﺪ ﺗﻮرم ﻫﺎی اﺧﯿﺮ ﺑﺴﯿﺎری از ﮐﺴﺐ و ﮐﺎرﻫﺎ را ﺑﻪ ﺗﻌﻄﯿﻠﯽ
ﮐﺸﺎﻧﺪه اﺳﺖ ،ﭘﯿﺸﻨﻬﺎد ﺷﻤﺎ ﺑﺮای ﺑﺮون رﻓﺖ از اﯾﻦ ﺷﺮاﯾﻂ ﺑﺮای ﺑﻨﮕﺎه
ﻫﺎی ﮐﻮﭼﮏ و ﺧﺮد ﭼﯿﺴﺖ؟
اﺑﺮﯾﺸﻢ ﮐﺎر:ﻣﻌﺘﻘﺪم ﺻﺎﺣﺒﺎن ﻣﺸﺎﻏﻞ در ﺷﺮاﯾﻂ اﻗﺘﺼﺎدی ﺿﻌﯿﻒ اﻣﺮوز
ﺑﺎﯾﺪ ﻣﺪل ﻫﺎی درآﻣﺪزاﯾﯽ ﺧﻮد را ﺑﺎ ﻋﯿﻨﮏ ﺑﺎزارﯾﺎﺑﯽ ﺑﺒﯿﻨﺪ ،ﻫﻤﺎن
ﻃﻮر ﮐﻪ ﻣﺸﺨﺺ اﺳﺖ درﺣﺎل ﺣﺎﺿﺮ ﺗﻮان ﺧﺮﯾﺪ ﺑﺴﯿﺎری از اﻓﺮاد ﺑﻪ ﭘﺎﯾﯿﻦ
ﺗﺮﯾﻦ ﺳﻄﺢ ﺧﻮد رﺳﯿﺪه و از ﺳﻮی دﯾﮕﺮ ﻗﯿﻤﺘﻬﺎ در ﺣﺎل اﻓﺰاﯾﺶ اﺳﺖ ،از
اﯾﻦ رو ﺷﺮاﯾﻂ ﺑﺮای ﺑﺎزارﯾﺎﺑﯽ ﺑﺴﯿﺎر ﻣﺸﮑﻞ ﺗﺮ ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻮد ،در واﻗﻊ
از ﺑﯿﻦ اﻫﺪاف ﺑﻘﺎ و ﺗﻮﺳﻌﻪ ﮐﺴﺐ و ﮐﺎر در اﯾﻦ ﺷﺮاﯾﻂ ﻫﺪف ﺑﻘﺎ ﺑﯿﺸﺘﺮ
دﻧﺒﺎل ﻣﯽ ﺷﻮد ﺗﺎ ﺷﺮاﯾﻂ ﺑﻪ روﻧﺪ ﻋﺎدی ﺑﺎزﮔﺮدد ،ﺑﻪ ﻫﻤﯿﻦ دﻟﯿﻞ
ﭘﯿﺸﻨﻬﺎد ﻣﯽﮐﻨﻢ ﺑﻪ ﺟﺎی ﺗﻤﺮﮐﺰ ﺑﺮ ﺟﺬب ﻣﺸﺘﺮﯾﺎن ﺟﺪﯾﺪ ،ﺻﺎﺣﺒﺎن ﻣﺸﺎﻏﻞ
ﺗﻮان ﺧﻮد را در ﺣﻔﻆ ﻣﺸﺘﺮﯾﺎن ﻓﻌﻠﯽ ﺑﮕﺬارﻧﺪ ﭼﺮاﮐﻪ در ﺷﺮاﯾﻂ ﻋﺎدی
اﻗﺘﺼﺎدی ﺟﺬب ﻣﺸﺘﺮی ﺟﺪﯾﺪ ﺗﺎ  10ﺑﺮاﺑﺮ ﺣﻔﻆ ﻣﺸﺘﺮی ﻫﺰﯾﻨﻪ دارد ﮐﻪ اﯾﻦ
ﻣﻘﺪار در اﻗﺘﺼﺎد ﺿﻌﯿﻒ ﺑﯿﺸﺘﺮ ﻧﯿﺰ ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ ،ﻟﺬا ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از
ﺗﺨﻔﯿﻔﺎت و ﮐﺎﻫﺶ ﺣﺎﺷﯿﻪ ﺳﻮد ﺳﻌﯽ در ﺣﻔﻆ ﻣﺸﺘﺮﯾﺎن راﻫﮑﺎر ﻣﻨﺎﺳﺐ ﺗﺮی
اﺳﺖ.
س :ﯾﻌﻨﯽ در اﯾﻦ ﺷﺮاﯾﻂ ﺑﻬﺘﺮﯾﻦ اﻗﺪام ﺑﺮای ﺟﺬب ﻣﺸﺘﺮی ﺗﺒﻠﯿﻐﺎت اﺳﺖ؟
اﺑﺮﯾﺸﻢ ﮐﺎر :ﺑﻪ ﻫﯿﭻ وﺟﻪ اﯾﻨﻄﻮر ﻧﯿﺴﺖ ،ﺑﻠﮑﻪ ﻫﺰﯾﻨﻪ ﺗﺒﻠﯿﻐﺎت را ﺑﺎﯾﺪ
ﮐﺎﻫﺶ داد ،در اﯾﻦ ﺷﺮاﯾﻂ ﺧﺮﯾﺪار ﺑﻪ ﻣﺤﺮک ﻫﺎﯾﯽ ﺑﯿﺸﺘﺮ از ﺗﺒﻠﯿﻐﺎت
اﺣﺘﯿﺎج دارد از اﯾﻦ رو ﺗﺒﻠﯿﻐﺎت را ﺣﺬف ﻧﮑﻨﺪ وﻟﯽ ﺑﻪ ﺟﺎی ﺗﺒﻠﯿﻐﺎت
ﭘﺮ ﻫﺰﯾﻨﻪ از ﺷﯿﻮه ﻫﺎی ارزان ﺗﺮ ﺑﺎﯾﺪ اﺳﺘﻔﺎده ﺷﻮد ،ﺑﻪ ﻃﻮر ﻧﻤﻮﻧﻪ
ﺗﺒﻠﯿﻐﺎت ﺷﻔﺎﻫﯽ ﯾﮏ راﻫﮑﺎر ﻫﻮﺷﻤﻨﺪاﻧﻪ اﺳﺖ ،ﺣﺘﯽ در ﺷﺮاﯾﻂ ﻋﺎدی ﻧﯿﺰ

ﻋﺪم اﻋﺘﻤﺎد ﺑﻪ ﻓﺮوﺷﻨﺪﮔﺎن وﺟﻮد دارد و از اﯾﻦ رو اﻓﺮاد ﺑﯿﺶ از
ﻓﺮوﺷﻨﺪﮔﺎن ﺑﻪ ﻧﺰدﯾﮑﺎن ﺧﻮد اﻋﺘﻤﺎد ﻣﯽ ﮐﻨﻨﺪ.
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