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ســرمقـالـه
مسئله اقتصاد ایران باید در داخل حل شود

نه ترامپ ،نه بایدن
انتخابات امریــکا به موضــوع روز جهان بدل
شدهاســت .درواقــع پس از انتخابــات امریکا،
وضعیت سیاسی و اقتصادی جهانی به طور واضح
تحت تاثیر حضور بایدن یا ترامپ قرار میگیرد.
ولی سوال مهم در مورد اقتصاد ایران این است
که هرکدام از ایندو چه سیاســتی در قبال ما
دارند و اثرات حضور کوتاهمدتشان چیست؟
مسعود خوانساری
یــک واقعیــت را بایــد بپذیریــم؛ امریکا
مدیرمسئول ماهنامه آینده نگر
بزرگترین اقتصاد جهان است .حتی در شرایط
و رئیس اتاق تهران
کرونایی و در روزهایی که بیش از ۸۴هزار نفر از
شهروندانشان در یک روز به این بیماری مبتال
میشوند ،با اعمال سیاستهایی توانستهاند شاخصهای کالن اقتصادیشان مانند
تورم ،نر خ بهره ،بیکاری و ...را تا حد مطلوب از آسیب مصون نگاه دارند.
شورای آتالنتیک یک اندیشکده آمریکایی در حوزه روابط بینالملل است که اخیرا
از پژوهشی رسمی در مرکز اطالعات آمریکا پردهبرداری کرده و گفته ایران ترجیح
میدهد جو بایدن در ماه نوامبر به کاخ ســفید راه پیدا کند .دلیلش هم از نگاه این
اندیشکده کامال روشن است :جو بایدن اعالم کرده در صورتیکه رای بیاورد ،به توافق
هستهای بازخواهد گشت.
در تحلیلهــای داخل کشــور هم از تمام مواضع غیررســمی و اظهارنظرهای
کارشناسی پیداست که میان ترامپ و بایدن ،ترجیح بر حضور چهرهای معقولتر و
معتدلتر مثل بایدن است تا ترامپی که رفتارهایش غیرعادی و غیرقابل پیشبینی
است .عالوه بر اینکه میدانیم ،زمانیکه جو بایدن بهعنوان معاون رئیسجمهوری
باراک اوباما خدمت میکرد ،توافق هســتهای میان ایران و آمریکا و همچنین چند
ابرقدرت دیگر به امضا رســید .بنابراین خطمشی رفتاری او مشخص و قابل حدس
است .ضمن اینکه بایدن بیشتر از ترامپ با خاورمیانه آشناست .زمانیکه در مناظره
 ۲۹ســپتامبر در پاســخ به یکی از حرفهای ترامپ گفت« :انشاءاهلل» ،این واژه را
بدون آگاهی بر زبان نیاورد .او بارها به نقاط مختلف این منطقه سفر کرده و کامال از
وضعیت آن آگاه است .در نتیجه با دانش کامل ،استراتژی خود را در قبال کشورهای
این منطقه انتخاب کردهاست.
البتــه ترامپ هم بارها ایران را در کنار چین متهم کرده که در انتخابات آمریکا
دخالت میکنند تا بایدن رای بیاورد .او معتقد است هم ایران و هم چین ،در رویاهای
خــود ،بایدن را رئیسجمهوریِ آمریکا میبینند و در نتیجه تالش میکنند او را به
قدرت برسانند.
به نظر میرســد نظری که چند هفته قبل در مقاله اکونومیست در مورد تاثیر
حضور بایدن یا ترامپ بر اقتصاد ایران آمدهبود ،تقریبا درست باشد .اکونومیست گفته
بود که حضور بایدن یا ترامپ تاثیر شگرفی برای ایران ندارد چراکه سیاست کالن
امریکا ،تضعیف ایران است و با حضور روسای جمهور مختلف ،تنها شدت و ضعف
پیدا میکند .تاریخ تحریمهای امریکا علیه ایران بسیار طوالنیتر از دوران ترامپ است.
این تحریمها از زمان ریاست جمهوری کارتر و پس از ماجرای اشغال سفارت امریکا
آغاز شد .بعدها در دوران کلینتون شکل مدرنتر و پیچیدهتری گرفت ،در زمان بوش
شدت یافت ،در دوران اوباما کمی سهلتر شد ولی همچنان وجود داشت و در زمان
ت شد .نکته قابل تامل اینکه سیاستهای تحریمی ترامپ
ترامپ باز هم پیچیده و سخ 

طی دو سال گذشته به باالترین حد رسیده و بعید است پس از این هم بتواند موثرتر
ق بینالمللی پول یا موسساتی مانند اکونومیست هم این
شود .نهادهایی مانند صندو 
موضوع را تایید میکنند و تاکید دارند که از سال  2021از فشار تحریمها کاسته
میشود چراکه اساسا باالتر از سیاهی رنگی نیست.
در صــورت حضور ترامپ تکلیف ایران روشــن اســت .او خواهــان مذاکره با
پیششــرطهایی است که ایران تاکنون به آن تن نداده و بعید است که با توجه به
سرنوشت مذاکره کرهشمالی ،ایران به سمت مذاکرات گسترده با ترامپ برود.
در صورت پیروزی جو بایدن در انتخابات ریاست جمهوری ،اگرچه او اعالم کرده
که به برجام بازخواهد گشــت ،اما تا اســتقرار در کاخ سفید چند ماه زمان صرف
میشود .از طرف دیگر نزدیکی انتخابات در ایران و نامشخص بودن اینکه چهکسی
و از چه طیف دیدگاهی به عنوان رئیس جمهور در راس کار قرار میگیرد ،مســیر
مذاکرات هســتهای را دشــوار یا نامعلوم خواهد کرد .بنابراین زمان مورد نیاز برای
بازگشت به دوران گفتوگوها حداقل یک سال است.
حاال ســوال این اســت که بایدن یا ترامپ؛ کدام وضعیت اقتصاد ایران را تغییر
یدهد؟
م 
در صورت پیروزی بایدن ،شاید در کوتاهمدت گشایشهایی از جنس ورود بیشتر
ارز به کشور یا فروش افزونتر نفت رخ دهد ،ولی مشکالت اقتصاد ایران ساختاری
اســت و در چند سال گذشته به صورت مزمن درآمده ،تلنبار شده و باید در داخل
کشور حل شود .چند نمونه چنین است:
اقتصاد ایران چهل ســال است که میان انتخاب حرکت در مسیر اقتصاد
یک
خصوصی یا دولتی ســرگردان باقی ماندهاست .هیچ اقتصادی در جهان
ش خصوصی نتوانسته به توسعه دست پیدا کند .حاکمیت باید یک
بدون توسعه بخ 
بار و برای همیشه در این مورد به تصمیم برسد.
فقدان احزاب قوی و نداشتن استراتژی مشخص به جریانهای سیاسی
دو
فرصت داده که تصمیمگیریهای جناحی و فارغ از منافع ملی را به عنوان
نســخه به سیاستگذاران کشــور تحمیل کنند .پس از اجرا هم عموما هیچکس
پاسخگوی اشتباهات صورتگرفته نیست.
بدون تعامل با دنیا نمیتوان انتظار توسعه را برای اقتصاد کشور داشت .در
سه
پس این تعامل است که سرمایههای خارجی به کشور وارد میشود ،روابط
اقتصادی با همسایگان شکل میگیرد و در نهایت افقهای جدیدی پیش روی کشور
داشتن استراتژی مشخص ضروری است.
باز میشود .برای دستیابی به این هدف،
ِ
روند ســرمایهگذاری در کشور ســیر نزولی دارد .خطر بزرگ اینکه در
چهار
سالهای اخیر سرمایهگذاری به نسبت استهالک هم منفی شدهاست .در
این شرایط باید عوامل موثر بر خروج سرمایه از کشور به دقت بررسی شود .ضمن
اینکه باید راهکاری هم برای جلوگیــری از خروج نخبگان پیدا کرد .هردوی اینها
عواملی در برابر توسعه به شمار میآیند.
بیتصمیمی و یا دیر تصمیم گرفتن یک رنج بزرگ طی تمام ســالهای
پنج
گذشــته بودهاســت .اقتصاد و جامعه ایران بارها از این موضوع آســیب
دیدهاست .نمونه روشن هم همین موضوع  FATFاست که هنوز در مورد آن تعیین
تکلیفنکردهایم.
خالصه کالم اینکه باید تکلیفمان را با خودمان ،دنیا و آینده کشــور روشن
کنیم.
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 .......آکــادمـی .

یخوانید؟
چه م 

سردبیر

چه کسی در اقتصاد ایران میتواند پاسخ سرراستی
بــه پرســشهای روزمره درمــورد وضعیــت نرخها
بدهــد؟ اینکه چــرا دالر  32هزار تومان شــد و چرا
بازهم به عقب بازگشــت؟ احتماال نرخ دو ماه آینده
دالر چقدر اســت؟ شــاخص بورس تا چه مرزی فرو
میریــزد؟ تورم تا کجا باال مــیرود؟ پیشبینی نرخ
بیکاری شــش ماه آینده چیســت؟ آینــده تبادالت
یَشــود؟ نیما یا ســنا تا چه زمانی باقی
ارزی چه م 
میمانند؟ رقــم دقیق فرار نخبگان چقدر اســت؟
تقریبا هیچ مقام عالیرتبــه دولتی طی چهار ماهه
گذشــته در مورد چشــم انــداز ماههــای پیشروی
اقتصــاد ایران اظهارنظری صــورت نداده که حتی
کمتــر از  50درصد نســبت بــه تحــوالت رخ داده
انحراف داشتهباشد .اقتصادایران سرشار از پرسش
هایی شده که پاسخی دقیق و کارآمد برای بسیاری
از آنها وجود ندارد .احتمــاال این تلنبار در ماههای
آینده بیشتر هم خواهد شد.
ولی خلیلی

دبیر بخش کارآفرین ایرانی و کارخانه

اقتصــاد ایــران را چــه برنامهای و راهبــردی پیش
میبــرد؟ مســئوالن و مدیــران اقتصــادی چــه
برنامــهای بــرای اقتصــاد ایــران دارنــد؟ آنچــه از
نمادها و شــاخصها و بازار مشــخص اســت ،نبود
راهبــرد اســت؛ به نظــر میرســد اقتصــاد ایران
همچون اژدهای زخمخوردهای اســت که از شدت
درد ســرش را هر لحظه با شــدت به سویی حرکت
میدهد و کسی هم جلودار آن نیست و حاصل نبود
این مدیریت و راهبرد بیثباتی شــدیدی اســت که
شــاهد آن هستیم .اقتصاد ایران چرا به جای اینکه
بــه علم اقتصاد گره خورده باشــد بــه دالر ،بنزین،
نفــت ،انتخابات آمریکا و ...گره خورده اســت؟ در
چند کشور جهان مردم نشستهاند و منتظر هستند
تــا ببینند که قیمت خانه ،خودرو ،دالر ،ســکه و...
بعد از انتخابات آمریکا و با آمدن ترامپ یا بایدن چه
تغییــری میکند؟ آیا از قیمت تخم مرغ تا ســیب و
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محمد عدلی

دبیر بخش آینده ما

بــازار ارز در مهرمــاه  99موج جدیــدی از افزایش
نرخها به راه انداخت تا نشــان دهــد ریال ظرفیت
نامحدودی برای کاهش ارزش دارد .دهه  90برای
بــازار ارز خاطرهایتلخ اما ماندگار باقی گذاشــته
اســت .افزایــش  2400درصدی نرخ دالر از ســال
 90تا  ،99رویدادی نیســت که به ســادگی از تاریخ
اقتصاد ایران محو شــود مگر آنکه دوران تیرهروزی
ریال آنچنان ادامه داشته باشد که این اعداد معانی
خود را از دست بدهند .در همین دهه ،نرخ تورم دو
رکورد باالی  30درصدی بر جای گذاشــته و رشــد
اقتصادی به ســوی صفــر میل کرده اســت تا تاثیر
بیثباتی ارزی بر اصلیترین شاخصهایاقتصادی
نمایان شده باشد .تاثیر قیمت دالر در زیرشاخصها
و اثرپذیــری بازار ارز از برخی مولفههایاقتصادی،
مســئلهایدوســویه اســت کــه هرکدام بــا منطق
جداگانه قابل تحلیل است .در فصل «آینده ما» به
رویههایتاثیرگذار بر نرخ دالر طی دهه  90اشــاره
شده و سناریوهای پیش روی این بازار مورد واکاوی
قــرار گرفته اســت .در این فصل همچنیــن رابطه
بهای دالر با صادرات غیرنفتی ،تاثیر قیمت دالر بر
قیمت کاالها و نسبت بازار ارز با بازار سرمایه به طور
جداگانه تحلیل شده است.

ثبات در
بازار ارز که روزگاری
به فخر دولت حسن
روحانی تبدیل شده
سال گذشته تا  9برابر
بود ،تیرهروزیهایی را
رشد را تجربه کرد در
حالی در اوایل دهه
دست داده اما
 90نیز یک بار تا سه
هیچگاه نسبت به آن

تجربه کرد که با همه

بـهـانـه

بهراد مهرجو

انگور و زمین باید همگی به دالر وابســته باشد؟ آیا
قیمت ســکه در ســه ماه باید از  6میلیون تومان به
حدود  15میلیون تومان برســد و پاسخ مسئوالن به
این رشــد عجیب قیمتی تکواژه «حباب» باشــد؟
انتقاد مهم به وضعیت کنونی اقتصاد در کشــور در
«رهاشدگی» خالصه میشود .آیا کشوری همچون
ایران نباید برای تحریمها اســتراتژی مقابله داشته
باشد؟ آیا باید نشست و شاهد افزایش قیمتها بود
تا یک ماه آینده و نتیجــه انتخابات آمریکا؟ تکلیف
ایــن حبابها را چهکســانی بایــد در اقتصاد ایران
روشن کنند؟ حبابهایی که به نظر میرسد از دالر
و شــاخصهایبورس حاال دامنــهاش تا تخم مرغ
هم رســیده است و سوال مهم اینکه در این شرایط
یک فعال اقتصادی چگونه باید سرمایهگذاری و کار
کند؟

املیوابستهاستو

برچهمولفهه
اییتاثیرمیگذارد؟
انواع ماقبل آن متفاوت

فرصتسوزی با سی
آینده اقتصاد

استهای فرسایش

ایران؛ مسیر کجاست؟

بیتفاوت
است .بهای
برابر باال رفته
ارز در سه
بود .اقتصاد ایران تحمل خود راافزایش قیمت ارز چه بر
نشده است .دولت در
راهکاری برای مدیریت
جهش ســر شاخصهای
نسبت به
اداره بازار ارز به قدری
بحرانها
بازار ارز دارد به میدان
برنامهریزی نرخ
سیاست اقتصادی میآورد؟ در این
ارز از
کنند؛ آیا
ناتوان شده که رئیس
بیاید و دولت را آگاه
شــرایط وضعیت
واقعی در این مولفه ایجاد
های اعمالشده
جمهور رسما اعالم
کند .بازار ارز معمایی
صادرات چگونه خواهد
نکرده و تنها توانسته
به شکوفایی اقتصاد
کرده است که اگر کسی
دشوار برای دولتمردان
بود و نهادهای مالی و
انجامیده یا به بحران
بر تورم انتظاری تاثیر
پولی چگونه باید برای
ها دامن زده است؟
ساخته است .پایگاه فکری
بگذارد که آن هم با قواعد
این مقاله را بخوانید.
دولتمردان نیز تفاوت
اقتصاد رفتاری قابل
تحلیل است.

کاوه شجاعی

دبیر بخش آینده پژوهی

این آخرین شماره آیندهنگر قبل از انتخابات ریاست
جمهوری آمریکاســت .گروهی از تحلیلگران آن را
مهمترین انتخابات تاریخ این کشور توصیف کردهاند
و تبعــات انتخاب دوباره ترامــپ را هم برای آمریکا و
هــم نظم آمریکایی حاکــم بر دنیا عمیــق و بنیادین
میداننــد .نظــرات موافقان و مخالفان ایــن نگاه را
در گــزارش ویــژه این ماه خواهید دید .این شــماره
مصاحبه جالبی داریم درباره دو غول شرقی بزرگ-
روســیه و چین -که هر کدام دارند برای آمریکا شاخ
و شــانه میکشــند و ســود و ضررش قطعا متوجه ما
هم خواهد بود .یک گــزارش امیدوارکننده (درباره
تجــارت جهانی) و یک گــزارش ناامیــد کننده (در
مورد کشورهای درحال توســعه) داریم و پیشبینی
متفاوتی هم درباره آینده کشورهای نفتخیز منطقه
خواهید خواند.
لیال ابراهیمیان

دبیر بخش توسعه و آکادمی

دو روی یــک ســکه را بــا هــم بخوانیم؛ یــک روی،
حکایت آن اســطوره یونانی «پروکروســتس» است؛
او در جادهها مســافران را میگرفت و با معیار تخت
خود دســت و پای عابران را اندازه میکرد و قالبش
را میبرید؛ حاال روشــنفکران هــم به همان صورت،
قالبــی دارند و معیــاری؛ میخواهنــد از درد جهان
بنالنــد و از راه برونرفــت بگوینــد و میگویند .روی
دیگر هم روشنفکرانی هســتند که از عرش به فرش
آمدهاند؛ آنها ناامیدنــد و روزبهروز از یأس مینالند و
از امید جامعه میگویند؛ گاهی از درد و تسالی آن؛
اینها دیگر فانوس جادویی برای روشــن کردن تمام
عرصههــای زندگی ندارند؛ مدام هشــدار میدهند
از روزهای تلخی که ممکن اســت در انتظار باشــد.
در گوشــهای ایستادهاند و گسترش هرروزه قدرت را
نقد میکنند و سیاســتهایی را که در آن کمتر نفع
مردم هست به رخ میکشند .زمینه برای حرکت آنها
فراهم نیســت .قدرت آنها را تکنوکــرات میخواهد
و منتقدان همــه نظریههای به عمــل درنیامده آنها
را مقصر جلــوه میدهند .از ســویی در عرصه عمل

این وضعیت و عبور از

عکس :رضا معطریان

چرا باید آیندهنگر بخوانید و چه مطالبی میخوانید؟

قیمتدالربهچهعو

زخم ارز
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تجارت خارجی در نیمه

رقص باله در تاریکی

نخست امسال کاهشی بود

نیمه سیاستگذار

تحریمهای نفتی

را دور زدیم
ایران بیشتر از آنچه
آمارهای رسمی نشان می
دهد ،نفت صادر کرده
شاید نوعی تاکید
است؛ این را رسانههای
باشد به تکاپوی رازآلود
خارجی میگویند .وزیر
ایران در بازار نفت؛
تحریمهای
نفت هم از صادرات
تکاپویی که به رقص در
امریکا را دور میزنند با
مویرگی میگوید و این
تاریکی مشهور شده
حمل مخفیانه نفت،
است .رقصی که در آن
خاموش کردن ردیابها و
تانکرهای ایرانی و خارجی
خودداری از اعالم پرچمها.

نیمه نخست سال برای
تجارت خارجی ایران با
کاهش ارزش
کارنامهای نهچندان
و وزن مواجه شد .از
درخشان به پایان رسید .نه
این رو نیمه دوم سال
صادرات خواهد
تنها صادرات ،بلکه
را باید منتظر ماند و
اندیشید .این روزها که
واردات نیز در این نیمه با
دید سیاستگذار چه
و
تدابیری را برای تجارت
فراهم کردن شرایط مساعد برای صادرکنندگان قرار است یکتنه
خارجی و به خصوص
نیازهای ارزی کشور را
صادرات ،باید
تامین کنند ،به نظر می
در دستور کار جدی
صادرکنندگان ایرانی در
رسد مدارا با این گروه
قرار گیرد .البته نه در
شرایطی که تحریمها بر
بازارها ،دست
شعار بلکه در عمل.
اقتصاد چنبره زده و کرونا
انداز دارند .در نتیجه
سیاستگذار باید بداند که
هم سایه خود را بر
انتظار میرود دست
تمام جهان انداخته ،به
نیمه دوم سال ،نیمه
اندازهای داخلی از بین
سیاستگذار است.
قدر کافی برای ورود به
برود تا میدان جنگ
نیمهای است که باید
صادرکنندگان فقط
اندیشید
و
بی
خارج
از
گدار
به
مرزها
آب نزد.
باشد.

ایران

دارای ذخایری غنی

د
چرا سیاستمداران در شرایطولتها در جادهخاکی

از مواد معدنی است

زیرخاکیافسانهنیست
بخش

معدن در اقتصاد ایران

کرونایی بهجای انجام

چه جایگاهی دارد؟

معدن در زمینه
جاری از سرمایهگذاری و صادرات
با چالشهای جدی
افزایش سهم این
روبهروست .آمارهای
بخش در اقتصاد می
اقتصادی در بهار سال
گوید .اما آینده معدن در
ایران چگونه است؟

راه ر
هایی کدام است؟
تله فقر؛ صدای
گرسنگان

کارهای اساسی ،به

ـمیـمه .......................

عدالتط
لبی بهروش توانگران
نگاهی به
سویههای تاریک ن

یکوکاری ثروتمندان

مسیر
اشتباهی میروند؟

جدال
امریکایی

میلیونی را بشنوید

 13سناریو برای
فردای انتخابات آمریکا
آیا این مهم
ترین انتخابات تاریخ
آمریکاست؟

عکس :رضا معطریان

عکس :رضا معطریان

ویروس کرونا روی زندگی همــه تاثیر میگذارد اما
ایــن تاثیر ،برابر نیســت .جوانترهــا معموال کمی
تبولــرز میکنند اما مســنترها اغلــب میمیرند.
افــراد ثروتمند هــم معموال بابت شــوک اقتصادی
کرونا تبولرز خفیفی میکنند اما جان ســالم به در
میبرند؛ در حالیکه افراد فقیر نمیتوانند و گرفتار
مشکالت اقتصادی میشوند .طبق پیشبینیهای
بانک جهانــی ،به خاطــر همین کرونا ،امســال به
تعــداد افرادی کــه در فقر مفــرط زندگی میکنند
یعنــی روزانه کمتــر از یک دالر و  ۹۰ســنت درآمد
دارنــد ۷۰ ،تا ۱۰۰میلیون نفر اضافه خواهد شــد.
این یعنــی تمام پیشــرفتهای بشــری در دو دهه
گذشــته ،دود هوا شــده و خبری از توسعه در حوزه
فقر نیست.
سعید ارکانزاده یزدی

دبیر بخش کتاب ضمیمه و بخش راوی

نیکــوکاری یکــی از آن اعمالــی اســت که مــدام از
ثروتمنــدان جهان میبینیم .راه دوری الزم نیســت
برویم؛ همین بیل گیتس و ملیندا گیتس که بنیاد
بیــل و ملیندا گیتــس را راه انداختهاند ،ســاالنه

عکس :رضا معطریان

نسیم بنایی

دبیر بخش اکونومیست و ایدهها

عکس :رضا معطریان

جامعه درگیر هزار مشــکل گرهافتاده اســت؛ از فقر
فقــرا تا ابعاد اجتماعی فقر؛ فقر انســجام اجتماعی
را نشــانه گرفته ،جامعه و فرد و روشــنفکر را به انزوا
برده ،هرکســی در زندان درون خود در بند اســت و
شاید روزی همین گرسنگان دربند چون گالدیاتورها
به جنگ هم روند و شاید عقالنیت به عرصه سیاست
و سیاستورزی بازگردد ...در این شماره از ماهنامه
«آیندهنگــر» درباره فقــر ،طرد اجتماعــی و انزوای
فردی گفته شــده اســت؛ کارگران ،فقــرا و طبقات
فرودســت چه کنشــی در عرصه اجتماعی خواهند
داشــت؛ عصیان ،ســکوت یا اعتــراض مدنی؛ ابعاد
این مســئله در گفتوگو با مقصود فراستخواه ،پرویز
صداقــت ،ســعید معیدفر و محمدســاالر کســرایی
بررسی شــده اســت .همچنین در بخش «آکادمی»
مسائل متعدد اقتصادی بررسی شده است.

میلیاردها دالر پول صرف میکنند برای کارهای
خیری که منشــأ آن پولهای شــخصی گیتس و
البته کمکهای دیگران است .از این دست افراد
ابرپولدار که برای کار نیک خرج میکنند زیادند.
در بخــش کتــاب ضمیمه این شــماره بــه کتابی
پرداختهایم که میگوید خیلی از این فعالیتهای
نیکوکارانه صرف دانشگاهها و نهادهایی میشود
که فوایــدش بهجای اینکه به فقرا برســد ،دوباره
نصیــب خود ثروتمندان میشــود .بهعالوه اینکه
در بســیاری از کشــورها اقدامــات نیکوکارانه از
مالیات معافاند و مشــخص نیســت نیت ّ
خیران
برای اقدامات خیر چقدر به شــانه خالیکردن از
پرداخت مالیات مربوط میشود.
مونا مشهدی رجبی
دبیر بخش آینده

در ایــن روزها کرونــا و تاثیرات آن محــور تمامی
گزارشهای رســانهها اســت.به همیــن دلیل در
این شــماره گزارشهایی در مورد تاثیر اقتصادی
این بحران و پیشبینی شــرایط اقتصادی جهان
در پســاکرونا تهیــه کردیــم .گزارشــی در مــورد
رقابتپذیــری اقتصادی کشــورهای دنیــا و تاثیر
آن روی کاهــش نابرابریهای اقتصادی هم ارائه
شده است و به تشــریح رابطه بین رقابتپذیری و
برابری اقتصادی پرداختیم .سازمان سرمایههای
فکری جهانی اخیرا کشــورهای دنیا را بر مبنای
شــاخص خالقیــت ردهبنــدی کــرده اســت که
جزئیــات این گزارش را به تفصیل شــرح دادیم و
در نهایت به دلیل اهمیت صنعت نفت در اقتصاد
ایران و جهان ،گزارشی را به بررسی وضعیت این
صنعت در این روزهای کرونایی و یافتن پاسخ این
سوال که آیا در پسا کرونا شاهد بازگشت تقاضای
نفت به ســطح پیــش از کرونا خواهیم بــود یا نه،
اختصاص دادهایم.
زهرا چوپانکاره

دبیر بخش تجربه و کارآفرین خارجی

شما صاحب کسبوکار هستید؟ برنامه توسعه کار
و تجارتتان تا کجا است؟ در شهر خودتان فعالیت

میکنید؟ در کل کشــور صاحب شــعبه و تجارت
هســتید؟ با خارجیهــا مــراوده داریــد؟ ناوین
جین ،ســرمایهدار هندی -آمریکایی چند قدمی
از شــما جلوتر است؛ او به تجارت بر روی ماه فکر
میکند .گفتوگو با موســس و مدیر شرکت مون
اکســپرس را در بخــش کارآفرین این شــماره از
دســت ندهید .در بخش تجربه مطلبی هست در
مورد «تردید»؛ مهمترین عاملی که سبب میشود
زنان مدیر و کارآفرین به اندازه همتایان مردشــان
پیش نروند و خود را متخصص ندانند .این مطلب
البتــه اشــارهای به ریشــههای روانشــناختی و
جامعهشــناختی این پدیــده ندارد ،امــا به زنان
کمــک میکند که از برخــی از رفتارهای خود در
جایگاه مدیریتی آگاهتر شوند.
زینب کوهیار
دبیر بخش نگاه

وزارت صمت تازه وزیردار شده و بد نیست نگاهی
به بخش معدن بیندازیــم و ببینیم این بخش چه
آســیبهایی از عدم حضور وزیــر دیده و حاال چه
انتظارهایــی دارد .در نگاه این شــماره با ســجاد
غرقی و پدرام ســلطانی گفتوگو کردیم که هردو
از سیاستهاینادرست در این بخش گالیه کرده
و ســرکوبهایداخلی را مانعی در مسیر توسعه
معادن دیدهاند.
بمانجان ندیمی

دبیر بخش روایت و تشکل

کارنامــه تجــارت خارجی ایران در نیمه نخســت
امسال منتشر شــد .اما نمرات صادرات و واردات
چندان درخشــان نبود .در این شماره به بررسی
وضعیــت تجــارت خارجــی از منظــر صــادرات
پرداختهایــم .موضوعی که این روزها نهتنها برای
صادرکنندگان بااهمیت است بلکه واردکنندگان
و تولیدکننــدگان را نیــز تحت تاثیر قــرار خواهد
داد .در بخــش تشــکلها نیــز به ســراغ اتحادیه
تولیدکنندگان تخممرغ شناســنامهدار رفته ایم.
با مطالعه این بخش با فعالیتهای تشکل مذکور
آشنا شوید.
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خربنامه
اعالنـات
رسیدگی به اختالفات بنگاههای بخش خصوصی با سازمان تأمین اجتماعی 1399/07/13
در نشست همفکری نمایندگان بخش خصوصی و وزیر کار که پس از نامهنگاریهای متعدد
روسای اتاقهای تهران و ایران برای حل مسائل بین بنگاههای بخش خصوصی و سازمان
تأمین اجتماعی و با ابتکار وزیر برگزار شد ،محمد شریعتمداری از حذف یک نماینده دولت
در هیئتامنای تأمین اجتماعی و اختصاص این کرسی به نماینده بخش خصوصی خبر داد.
همچنین مقرر شد هرماه یک نشست کاری با یک مصوبه در راستای تسهیل فضای کسبوکار
بین وزارتخانه و اتاق بازرگانی برگزار شود.
در این نشست که رئیس و اعضای هیئترئیسه اتاق ایران ،دبیر کل اتاق تهران به همراه
معاون کسبوکار و مدیر امور تأمین اجتماعی اتاق تهران در آن حضور داشتند ،ضمن طرح
جدیترین مطالبات صاحبان بنگاهها از سازمان تأمین اجتماعی ،راهکارهای کارشناسیشده
بخش خصوصی برای تسهیل روابط و فرآیندها میان کارفرمایان و سازمان تأمین اجتماعی با
وزیر و رئیس سازمان تأمین اجتماعی در میان گذاشته شد.
در این جلسه که برگزاری آن به ابتکار و دعوت وزیر تعاون ،کار و رفاه اجتماعی صورت گرفت،
شش چالش عمده و مورد اختالف بنگاههای بخش خصوصی و سازمان تأمین اجتماعی به بحث
گذاشته شد و پس از شور و مشورت دو طرف ،راهکارهایی از سوی وزیر تعاون ،کار و رفاه
اجتماعی برای رفع این مشکالت ارائه شد .تعیین ضرایب پیمان ،تبدیل بازرسی دفاتر به
حسابرسی ،تعارض منافع در هیئتهای حل اختالف ،سهجانبهگرایی ،عدم تنقیح بخشنامهها
و نیز اعمال حق بیمه به فاکتورها ،موضوعاتی بودند که در این نشست روی میز وزیر تعاون،
کار و رفاه اجتماعی و مدیرعامل سازمان تأمین اجتماعی قرار گرفت و وزیر و دیگر مسئوالن
این وزارتخانه ،برای رفعورجوع هریک از آنها ،زمانبندی مشخصی را تعیین کردند.

 1399/07/23ایران و هند ،جلوداران آینده مناسبات اقتصادی در آسیا

وجود  70صادرکننده کارتنخواب باید اثبات شود 1399/08/05

اتاق بازرگانی ،صنایع ،معادن و کشاورزی تهران در پی اظهارات رئیسکل بانک مرکزی در نود
و نهمین نشست شورای گفتوگوی دولت و بخش خصوصی ،با انتشار اطالعیهای اعالم کرد
چنین اظهاراتی که با استفاده از بانکهای اطالعاتی موجود و در اختیار دولت ،قابلبررسی
دقیق است باید پس از کسب اطمینان کامل از صحت آن باشد ،وگرنه جز هجمه ناروا به
بخش خصوصی و شانه خالی کردن از بار مسئولیت نیست.
پسازآنکه رئیسکل بانک مرکزی در نشست شورای گفتوگوی دولت و بخش خصوصی
اعالم کرد  70نفر از  250صادرکنندهای که اسامی آنها به دلیل بازنگرداندن ارز حاصل از
صادرات به قوه قضاییه ارسالشده ،کارتنخواب و از اقشار ضعیف جامعه هستند ،بخش
خصوصی که پیشاز این هم توسط بانک مرکزی مورد هجمه قرارگرفته بود ،به این مسئله
واکنش نشان داد و آن را فرافکنی خواند.
اتاق بازرگانی تهران نیز در همین راستا و در جهت تنویر افکار عمومی ،اطالعیهای منتشر
کرده و خواستار اثبات صحت موضوع شده است .در این اطالعیه اشارهشده است که اتاق
تهران ،بهعنوان قدیمیترین نهاد بخش خصوصی همواره با توصیهها و پیشنهادهای مشفقانه
در کنار بانک مرکزی و سایر نهادهای دولتی و خصوصی برای گشایش در تنگناهای ناشی از
تحریم و رفع اشکال از سیاستهای رانتزا ،مصرانه ایستاده است.
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دبیر کل اتاق بازرگانی تهران و سفیر هند ،در دیدار با یکدیگر بر لزوم حفظ و توسعه مراودات
تجاری بهرغم فشار تحریمها تأکید کردند و از ضرورت نقشآفرینی بیشتر بخش خصوصی
در توسعه روابط اقتصادی دو کشور گفتند.
«گدام دارماندرا» ،سفیر دولت هند در تهران ،در این دیدار با اشاره به موقعیت جغرافیایی
و استراتژیک ایران در منطقه و برخورداری این کشور از ذخایر انرژی گسترده و تأمین آن،
امکان همکاریهای اقتصادی میان دو کشور را فراتر ازآنچه تاکنون بوده دانست و افزود:
هند یکی از کشورهای قدرتمند در عرصههای اقتصادی است که میتواند فارغ از مشکالت
تحمیلی از سوی ایاالتمتحده آمریکا و تحریمها علیه ایران با همکاری این کشور به بازارهای
بیشتری در منطقه و آسیا و البته بخشهایی از اروپا دست یابد .او همچنین به همکاری دو
کشور ایران و هند در توسعه بندر چابهار اشاره کرد و این بندرگاه را یکی از مراکز استراتژیک
و مهم اقتصادی در آینده نزدیک دانست .سفیر هند همچنین در این دیدار از آمادگی بخش
بهداشت و سالمت کشورش برای همکاری با ایران برای مقابله با ویروس کرونا تأکید کرد.
دبیر کل اتاق بازرگانی تهران نیز در این مالقات اندازه مناسبات اقتصادی دو کشور را
متناسب با قرابت و نزدیکی فرهنگی و توان اقتصادی دو طرف ندانست و تأکید کرد که
بخش خصوصی دو کشور میتواند در توسعه مناسبات اقتصادی دو کشور بسیار بیش از
آنچه هماکنون وجود دارد ،نقشآفرینی کند.

تحلیلگران
کرونا :تخریب در مناطق فقیرنشین

کاالهای الکچری :این صنعت نمیمیرد

اوایل که کرونا شایع شده بود ،در ابتدای بهار پیشبینی
یکردیم ۷۰میلیون نفر از مردم جهان از همهگیری
م 
کرونا اثر منفی بپذیرند .اما آن زمان ،بیماری را دستکم
گرفته بودیم .حاال به خوبی میبینیم که آســیبهای
ایــن ویروس بســیار بزرگتر و جدیتر اســت .اخیرا
ســازمان امور پناهندگان اعالم کــرده این گروه جزو
آسیبپذیرترین جمعیتها در جهان هستند .آنها با
بحران سالمت ،بحران مواد غذایی ،بحران بیخانمانی و
جان اگلند
بحران آموزشوپروش مواجه هستند .بررسیها در میان
 ۱۴کشور مهاجرپذیر جهان نشان میدهد ۷۷درصد از
تحلیلگر الجزیره
افراد پناهنده شغل و منبع درآمد خود را از ابتدای شیوع
کرونا تا کنون از دست دادهاند .پناهندگان سوری و یمنی جزو آسیبپذیرترین اقشار هستند
که با بیشترین بحرانها مواجه شدهاند .بررسیهای دیگری هم نشان میدهد از هر چهار
نفر ،سه پناهنده با مشکل مواجه شدهاند .این شرایط میتواند فقر و شکاف طبقاتی را به
شدت افزایش دهد.

یک دسته از کاالها را با عنوان کاالی الکچری یا خیلی
گرانقیمت میشناســیم .از زمانیکه کرونا شایع شد،
بــازار جهانی این کاالها هم با اختالالتی مواجه شــد.
سال  ۲۰۲۰تا به این لحظه ،سال خوبی برای کاالهای
الکچری نبوده اما چه آیندهای در انتظار این کاالهاست؟
واقعیتش را بخواهید ،آن دسته از افرادی که کاالهای
الکچری خریداری میکردند دچار تحوالتی شــدهاند
و سلیقهشــان از همیشــه گرانتر شدهاست .از کیف
آندریا فلستد
و کفش و ســاعت بگیرید تا جواهرات ،آنها همهچیز
را میخواهند ،ولی گرانقیمت .این مســئله میتواند
تحلیلگربلومبرگ
برندهای تولیدکننده کاالهای الکچری را طی ده سال
آینده متحول کند .قطعا در تاریخ مدرن ،هیچ سالی به اندازه  ۲۰۲۰برای کاالهای الکچری
بد نبودهاست اما همین حاال هم میتوانیم نشانههای بهبود را در این بازار پیدا کنیم .پایانی
بر پسند کاالهای الکچری نیست .این کاالها به بخشی اساسی از زندگی برخی افراد تبدیل
شده و همین باعث میشود که همیشه زنده بماند.

مقابله با ترامپ :او را مسخره کنید!

آمریکا :سیاست فدای بقا

آیا دوســت دارید برای مقابله با ترامپ یک درس مهم
بگیرید؟ باید او را دســت بیندازیــد .اکثر آمریکاییها
تاکنــون تجربه مواجهه با یک حکمــران اقتدارگرا را
نداشتهاند .اما در ســایر نقاط دنیا ،مردم در سالهای
گذشــته تجربههایی از رهبران اقتدارگرا داشــتهاند و
میدانند چطــور باید با آنها مقابله کننــد :به آنها
بخندید! در واقع مردم در ســایر کشــورها به قدرت
تمسخر پی بردهاند .شاید بهترین شیوه برای مقابله با
نیکوالس کریستوف
رهبران دیکتاتور همین باشد که آنها را مسخره کنید.
این رویه به شــدت اثربخش است .حتی جورج اورول
تحلیلگرنیویورکتایمز
هم در  ۱۹۴۵نوشت« :هر جوک و شوخی ،یک انقالب
کوچک است ».بسیاری از آمریکاییهای پیشرو هم فهمیدهاند که حملههای جدی ،الزاما در
مقابله با ترامپ موثر نیست .حتی استیضاح نتوانست قدرت را به صورت جدی از او بگیرد.
اکثریت مردم آمریکا میدانند ترامپ نژادپرست است اما باز هم او پیروز انتخابات است .وقت
آن رسیده که این وضعیت را به سخره بگیریم .همین بادکنکهای بچهترامپ به خوبی نشان
میدهد که او چطور بهآهستگی قدرت و اقتدار خود را از دست میدهد.

واضح است که ترامپ هر کاری از دستش بربیاید انجام
میدهد تا در دفتر ریاســتجمهوری باقی بماند .دروغ
گفتن کمترین کاری اســت که از دستش برمیآید .او
حتی کارهای احمقانه هم میکند مثل برچسب زدن به
جو بایدن .ترامپ گفته بایدن یک سوسیالیست رادیکال
است ،واضح است که این حرف از حماقت برمیخیزد.
او حتی از خشــونت و جنگطلبی هم نمیگذرد و با
چین و ایران سرشاخ میشود .کارهای ناممکن را ممکن
سایمون تیسدال
میکند تا در این مسیر پیروز شود و در کاخ سفید بماند.
اما مهمترین نکته این اســت که او از سیاست خارجی
تحلیلگر گاردین
به عنوان یک ابزار بهره میگیرد .سیاســت خارجی او،
پرخاشــگری به سایر کشورهاست .تنها چیزی که برایش اهمیت دارد همان است که در
شــعارهایش بارها تکرار کرده :اول آمریکا .و حاال میخواهد با همین شعار برای بار دوم به
کاخ سفید راه پیدا کند .البته که اگر مردم هم فکر کنند واقعا آمریکا در اولویت او است ،به
او رای خواهند داد.

عربستان :پایان عصر سعودی

خطوط هواپیمایی :روزهای تیره

وارد دومین سالگرد قتل جمال خاشقجی ،روزنامهنگار
معروف سعودی شــدیم .هنوز هم عربستان سعودی
تغییر رویه نداده و تهدیــدی برای کل منطقه خلیج
فارس اســت .بیش از ۵۰سال از پادشاهی آل سعودی
در عربستان ســعودی میگذرد .آنها نخستین بار از
دل سازمان کشورهای صادرکننده نفت خام (اوپک) به
عنوان قدرتی بینالمللی ظاهر شدند .اما حاال من به شما
میگویم که این کشور در جاده سقوط قرار گرفتهاست.
مروان بیشارا
عربستان سعودی دومین دارنده ذخایر نفتی در جهان
است اما کل راه مذهبی و مالی را در سالهای گذشته
تحلیلگر الجزیره
اشتباه رفتهاست .پنج سال گذشته هم وضعیت دردناک
و سخت بودهاست .محمد بن سلمان قرار بود این کشور را نجات دهد اما قدرتطلبیهایش
کاری کرده که اکنون دیگر حتی شرکای سیاسی این کشور هم نمیتوانند او را نجات دهند.
عربســتان سعودی در میانه بحرانی بزرگ ایستاده ،نه میتواند خودش را نجات دهد و نه
میتواند از دوستانش کمک بگیرد .این آغازی برای سقوط پادشاهی سعودی خواهد بود.

خطوط هواپیمایی ،روزهای سختی را سپری میکنند .فرقی
نمیکند بزرگ باشند یا کوچک ،همه این شرکتها به نوعی
آســیب دیدهاند .در آمریکا ماههاست که خطوط هواپیمایی
تالشهای سیاســی و اقتصادی میکنند تا به بســتههای
حمایتی برسند .آنها در خطر جدی قرار دارند .اما کمکهای
دولتی که در قالب بســتهای حمایتی دریافــت کردهاند با
شــرایطی به آنها تعلق خواهد گرفت که تقریبا دسترسی
به آن را مشکل و ناممکن کردهاست .البته سیاستمداران در
بروک ساترلند
آمریکا ،چه جمهوریخواهان و چه دموکراتها ،گفتهاند که
از این صنعت حمایت میکنند اما در عمل شــاهد حمایت
تحلیلگربلومبرگ
خاصی نیستیم .در ضمن کمکهایی که اعالم شده ،تاریخ
انقضا دارد و اگر نتوانند تا تاریخ مشــخص ،شــرایط را فراهم کنند ،به این کمکها دسترسی پیدا
نخواهند کرد .اما این وضعیت صنعت هواپیمایی در کشوری پیشرفته مثل آمریکاست .همین وضعیت
به سادگی نشان میدهد که دیگر کشورها با چه بحرانی مواجه هستند .میتوان گفت صنایع خطوط
هواپیمایی ،تقریبا با کمک هم دیگر زنده نخواهند شد و برای همیشه از دست رفتهاند.
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اعداد ماه
اعالنـات
 1.4میلیارد دالر برای واردات دارو

کاهش نرخ رشد پایه پولی

دشواری تامین ارز برای کاالهای اساسی

رشد  15.5درصدی نقدینگی در شش ماه

تامین ارز  4200تومانی برای دولت به مسئلهای دشوار تبدیل شده است .در شرایطی که صادرات
نفت خام در کمترین میزان خود قرار دارد و دریافت ارز حاصل از صادرات این فراورده ،با موانع زیادی
مواجه است ،تامین ارز  4200تومانی برای واردات کاالهای اساسی ،دارو و تجهیزات پزشکی به چالشی
جدی برای دولت و بانک مرکزی تبدیل شده است .در این شرایط رئیسجمهور اعالم کرد که در نیمه
نخست امسال  5میلیارد و  300میلیون دالر برای کاالهای اساسی پرداخت شده است .همچنین بانک
مرکزی در این شــش ماه ،یک میلیارد و  400میلیون برای بخش بهداشت ،درمان ،دارو ،تجهیزات
پزشــکی ،ارز تأمین کرده است .دشواری تامین ارز دولتی به حدی است که در چند نوبت پیشنهاد
حذف ارز  4200تومانی از تجارت مطرح شده است .جایگزینی یارانه ریالی به مصرفکنندگان نهایی از
پیشنهادهای جدی فعاالن بخش خصوصی برای ایجاد شفافیت در این زمینه است.

گزارش بانک مرکزی از وضعیت نقدینگی در نیمه نخست امسال نشان میدهد که
سهم پایه پولی از رشد نقدینگی کاهش یافته و این موضوع امیدواری برای تداوم کاهش
تزریق پول پرقدرت به اقتصاد را افزایش داده اســت .در شرایطی که کسری بودجه از
مهمترین چالشهای دولت در سال  99به شمار میرود ،خطر استقراض از بانک مرکزی
و تزریق پول بدون پشتوانه به اقتصاد افزایش یافته است .با این وجود گزارشهای اولیه
اداره بررســیها و سیاستهای اقتصادی حاکی از رشد  ۵.۴درصدی پایه پولی و رشد
 ۱۵.۵درصدی نقدینگی در پایان ششماهه اول امسال نسبت به پایان سال  ۹۸است.
رئیس کل بانک مرکزی اعالم کرده اســت که محدود شــدن رشد پایه پولی نشانگر
ایستادگی بانک مرکزی برای کنترل رشد پول پرقدرت در جامعه است.

6.7

میلیارد دالر

در نیمه نخست امسال  6.7میلیارد دالر برای
کاالهای اساسی و دارو اختصاص یافته است

5.4
رشد پایه پولی

درصد

در نیمه نخست امسال  5.4درصد
برآورد شده است

بانکها توان تامین هزینههای تولید را دارند؟

71
تسهیالت

افزایشسهمتسهیالتسرمایهدرگردش

درصد

گزارش بانک مرکزی از روند پرداخت تسهیالت بانکی در  5ماه نخست امسال نشان میدهد که در این مدت بیش از  506هزار میلیارد تومان
وام به بخشهای مختلف اقتصادی پرداخت شده است که رشد  71درصدی نسبت به مدت مشابه سال گذشته نشان میدهد .مجموع وامهای
پرداختی در این  5ماه  210هزار میلیارد تومان بیشتر از  5ماهه سال قبل بوده است .بنگاههای اقتصادی با کاهش ارزش پول ملی و افزایش چشمگیر
هزینههای تولید ،نیاز بیشتری به تامین سرمایه در گردش مورد نیاز پیدا کردهاند .طبق گزارش بانک مرکزی ،سهم تسهیالت پرداختی در قالب
سرمایه در گردش در کلیه بخشهای اقتصادی طی پنج ماهه سال جاری مبلغ  307هزار میلیارد تومان بوده که معادل  60.8درصد کل تسهیالت
پرداختی است .میزان تسهیالت پرداختی در قالب سرمایهدر گردش  79درصد بیشتر از مدت مشابه سال گذشته بوده است .در واقع نرخ رشد
تسهیالت سرمایه در گردش باالتر از نرخ رشد مجموع تسهیالت بوده است که نشان میدهد سهم این نوع تسهیالت از وامها افزایش یافته است.

روایتهای دو نهاد آماری از تولید ناخالص داخلی

پرداختشده در  5ماه
نخست امسال رشد 71
درصدی نسبت به مدت

مشابه سال گذشته
داشته است

نرخ رشد کشاورزی و صنعت مثبت شد

رشد اقتصادی ،همچنان زیر صفر

امیدواری در بخش تولید

بانک مرکزی در بررســی وضعیت تولید ناخالص داخلی به نرخ منفی 1.8درصد برای رشــد
اقتصادی بهار امســال رسیده است .این شاخص از ســوی مرکز آمار ایران منفی 3.5درصد برآورد
شده اســت .رشد اقتصادی بدون نفت در گزارش بانک مرکزی منفی 0.6درصد ذکر شده و مرکز
آمار این شاخص را منفی 1.7درصد اعالم کرده است .نکته مشترک در تمامی آمارها ،منفی بودن
نرخ رشد اقتصادی با نفت و بدون نفت است که چشمانداز ناخوشایندی را ایجاد کرده است .پس از
آنکه در سالهای  97و  98نرخ رشد منفی بر اقتصاد حاکم شد ،اقتصاد برای خروج از رکود مطلق
در سال  99آماده میشد اما همچنان شرایط برای این خروج ،مهیا نیست .بانک مرکزی در گزارش
خود تاکید کرده است که روند احیای نرخ رشد اقتصادی در فصلهای بهار تا پاییز سال  ،98نمایان
بوده اما با شیوع کرونا ،این رونددر زمستان گذشته متوقف شده تا بار دیگر نرخ رشد اقتصاد به زیر
صفر میل کند.

وضعیت تولید ناخالص داخلی با نفت و بدون نفت به گونهای اســت که شاخصها
در محدوده زیر صفر قرار گرفتهاند .در این میان مثبت شدن نرخ رشد بخش صنایع و
معادن در بهار  ،99نشانه امیدوارکنندهای برای بخش تولید به حساب میآید .نرخ رشد
بخش صنایع و معادن از ســوی بانک مرکزی در بهار امسال  2.5درصد اعالم شده و
مرکز آمار ایران نیز نرخ رشد این بخش بدون احتساب بخش نفت را  1درصد برآورد
کرده است .گروه کشاورزی نیز از روسفیدان همیشگی تولید ناخالص داخلی است .نرخ
رشــد تولید در این بخش در گزارش بانک مرکزی  3.7درصد و در گزارش مرکز آمار
ایران  1درصد در بهار امسال اعالم شده است .بخش خدمات اما در آمار بانک مرکزی
نرخ منفــی 1.6درصدی و در گزارش مرکز آمار نرخ منفــی  3.5درصدی را به خود
اختصاص داده است.

نرخ رشد اقتصادی طی بهار امسال
در محاسبات بانک مرکزی به منفی  2.5درصد رسید

نرخ رشد بخش صنایع و معادن طی بهار 99
در گزارش بانک مرکزی  2.5درصد برآورد شده است

-2.8
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درصد
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2.5

درصد

کدام مرزها در تجارت کوچک فعالترند؟

افت تجارت خارجی

افزایش تجارت چمدانی در مرزهای شمالی

تراز تجاری منفیتر شد

گمــرک ایــران از انجــام  246میلیون دالر تجارت چمدانی در ســال  98با کشــورهای
مشــترکالمنافع خبر داد .این حجم تجارت نسبت به ســال  97بیش از  11درصد رشد دارد.
در کنار مبادالت تجاری ایران با کشــورهای عضو  ،CISتجارت محدود و کوچک دیگری نیز
در گمرکات مرزی مستقر در شمال ،شمال شرق و شمال غرب کشور از طریق مرزنشینان این
مناطق با مرزنشینان ساکن این کشورها صورت میگیرد که محدود به اقالم کاالیی خاصی بوده
و به آن تجارت چمدانی گفته میشود .سال  ،۱۳۹۸گمرک بیلهسوار با اختصاص  ۸۴میلیون دالر
با  34.29درصد از ارزش تجارت چمدانی رتبه اول ،گمرک آستارا با اختصاص  ۷۲میلیون دالر با
 29.42درصد از ارزش تجارت چمدانی رتبه دوم ،گمرک سرخس با اختصاص  ۲۱میلیون دالر یا
 8.4درصد از ارزش تجارت چمدانی رتبه سوم را به خود اختصاص داده است.

گزارش گمرک ایران نشــان میدهد که حجم تجارت خارجی در نیمه اول امسال
کاهش قابل توجهی نسبت به نیمه اول سال گذشته داشته است .در شش ماهه امسال
مجموعا  30میلیارد و  349میلیون دالر تجارت خارجی ثبت شده است در حالی این
رقم در مدت مشابه سال گذشته  42میلیارد دالر برآورد شده بود .کاهش  28درصدی
تجارت در شــرایط تحریم و کرونا ،تاثیر قابل توجهی بر فعالیت کسب و کارها داشته
است .در این مدت تراز تجاری نیز شکاف بیشتری پیدا کرده به طوری که واردات 3.2
میلیارد دالر بیشتر از واردات بوده است .سهم صادرات غیرنفتی از تجارت  13میلیارد
و  566میلیون دالر بوده و ارزش واردات در این مدت  16میلیارد و  783میلیون دالر
برآورد شده است.

11

درصد

تجارت چمدانی با کشورهای  CISدر سال 98
معادل  11درصد بیشتر از سال  97بوده است

28

درصد

تجارت خارجی در نیمه اول امسال  28درصد
کمتر از نیمه نخست سال  98بوده است

وام کرونا به کسبو کارها رسید؟

54

 5.6میلیارد تومان تسهیالت برای بنگاههای اقتصادی
بانک مرکزی در گزارشی وضعیت پرداخت وام ویژه کرونا به کسب و کارهای آسیبدیده را اعالم کرد 14 .رسته شغلی مشمول دریافت وام ویژه
کرونا شدهاند .در ماههای گذشته تعداد  508هزار و  12واحد اقتصادی به شعب بانکها و مؤسسات اعتباری عامل مراجعه کردهاند که از این تعداد
 278هزار و  245واحد معادل  54درصد متقاضیان به مرحله پایانی و دریافت وام رسیدند .این بنگاههای اقتصادی مجموعا  459هزار و  24نفر
نیروی شاغل دارند .این واحدهای اقتصادی مجموعا  5.6میلیارد تومان تسهیالت دریافت کردهاند .طبق گزارش بانک مرکزی تعداد  166هزار و
 893واحد نیز از دریافت تسهیالت انصراف دادهاند و پرونده مابقی واحدهای کسبوکار نیز در دست بررسی و تکمیل مدارک و وثایق است .بنابراین
حدود  80درصد متقاضیان تعیین تکلیف شدهاند.

تقاضای ساخت در کشور افزایش یافت

درصد

از میان متقاضیان

دریافت وام کرونا

برای کسبو کارها54 ،
درصد به تسهیالت رسیدند

مجوزهای صادرشده صنعتی رشد کرد

کاهش ساختوساز در تهران

افزایش تقاضا در بخش تولید

گزارش مرکز آمار ایران نشان میدهد که تعداد پروانههای ساختمانی صادرشده در
تهران کاهش یافته اما در کل کشور این روند معکوس بوده است .تعداد  ٩٠١٣پروان ه
ی تهران در سال  ٩٨صادرشده است که نسبت به
احداث ساختمان توسط شــهردار 
سال گذشته حدود  17.7درصد کاهش داشته است .تعداد  ٦٣٣٩٨واحد مسکونی در
پروانههای صادرشده برای احداث ساختمان در تهران پیشبینی شده که نسبت به سال
گذشته حدود  17.1درصد کاهش داشته است.
آمار کشــوری نشــان میدهد که در ســال  ،١٣٩٨تعداد  382هزار و  565واحد
مسکونی در پروانههای صادرشده برای احداث ساختمان در کشور پیشبینی شده که
نســبت به سال گذشته حدود  1.6درصد افزایش داشته اســت .تعداد پروان ه احداث
ساختمان نسبت به سال گذشته حدود  3.5درصد در کشور افزایش داشته است.

در فصل بهار  ۱۳۹۹تعداد  ۷۴۱۱فقره جواز تاسیس صنعتی با سرمایه  81.6میلیارد
تومان و اشتغال ۱۶۶هزار نفر صادر شده است .تعداد مجوزها  23.5درصد افزایش یافته
است همچنین سرمایه تاســیس این واحدها  33درصد و تعداد شاغلین آنها 18.8
درصد افزایش یافته است .طبق گزارش مرکز آمار ایران ۵۳۹ ،فقره پروانه بهرهبرداری
ایجادی با سرمایه  18.8میلیارد تومان و اشتغال  ۱۱هزار نفر صادر شده است .همچنین
 ۶۲۶فقره پروانه بهرهبرداری توسعهای با سرمایه  3هزار میلیارد تومان و اشتغال  ۹هزار
نفر در این فصل صادر شده است .در این فصل تعداد مجوزهای صنفی صادره تولیدی،
توزیعی ،خدماتی و خدمات فنی به ترتیب  68.3 ،91.9 ،76.9و  76درصد نسبت به
دوره مشابه سال قبل افزایش داشته است.

17.7

درصد

در سال  98تعداد ساختمانهای پیشبینیشده برای
احداث در تهران  17.7درصد کاهش یافت

23.5

درصد

در فصل بهار  99تعداد جوازهای صادرشده

برای تاسیس واحد صنعتی  23.5درصد افزایش یافت
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نسیم بنایی
دبیر بخش اکونومیست

اعالنـات

سازمانها
بانک جهانی بررسی کرد

فائو هشدار داد

نه به اتالف مواد غذایی

طوفانها،نتیجهتغییراتاقلیمی

در شــرایط بحرانی ،مواد غذایی اهمیت بیشتری پیدا میکنند .جهان کرونایی ،مستعد
قحطی است و باید به فکر چاره بود .یکی از مواردی که این روزها بر آن تاکید میشود،
جلوگیری از هدررفت مواد غذایی است .بررسیها نشان میدهد یکسوم از مواد غذایی
تولیدی در جهان ،هیچوقت مطرح نمیشود و به هدر میرود .این در حالی است که بخش
زیادی از جمعیت زمین در معرض قحطی و گرســنگی قرار دارند و حاال با بحران کرونا،
شرایط وخیمتر و بدتر هم شدهاست .وقتی غذایی دور ریخته میشود ،تمامی منابعی که
صرف تولید آن شده مثل آب و زمین و انرژی هم دور ریخته میشود .به همین دلیل است
که باید فرهنگ مصرف را اصالح کنیم و جلوی اتالف مواد غذایی را بگیریم .بهترین کار هم
این است که اسراف نکنیم .از همین حاال جلوی اتالف مواد غذایی را بگیرید.

سال  ۲۰۱۶بود که طوفانی به اسم متیو در هائیتی خسارتهای جبرانناپذیری بر جای گذاشت.
هائیتی یکی از فقیرترین کشورهای جهان است که از طوفانها آسیب دیدهاست .دهههاست که
این کشور با فقر دستوپنجه نرم میکند و حاال طوفانها هم به یکی از عوامل ماندن در فقر برای
این کشور تبدیل شدهاست .زلزلهای ویرانگر هم در گذشته ،این منطقه را یک بار به کلی نابود کرد.
اما این فقط هائیتی نیست که گرفتار طوفان میشد .در سالهای گذشته تعداد طوفانهایی که
در جهان رخ داده افزایش یافته و میزان قدرت آنها هم بیشتر شدهاست .بررسیها نشان میدهد
این طوفانها به دلیل تغییرات اقلیمی رخ میدهند .شــرایط اقلیمی بدتر میشود و همزمان با
آن طوفانهایی رخ میدهند که دانشمندان حتی دیگر وقت ندارند روی آنها اسم بگذارند .این
جریانها به چالشی برای توسعه در کشورهای مختلف تبدیل شدهاست.

۱.۳

میلیارد تن

از مواد غذایی تولیدی ،ساالنه روانه سطل زباله میشود،
در حالیکه بخشی از مردم به این مواد غذایی نیاز دارند

۲

میلیوننفر

در سال ۲۰۱۶تحت تاثیر طوفان متیو قرار گرفتند
و اکنون تعداد این طوفانهای ویرانگر در حال افزایش است

گزارش هشدارآمیز سازمان بهداشت جهانی

هر نخ سیگار شما را یک قدم به مرگ نزدیکتر میکند
قلبی ناشی از آن از دست میدهند .تحقیقات
هر سال ۱میلیون و ۹۰۰هزار نفر از مردم روی زمین جان خود را بابت مصرف تنباکو و مشکالت ِ
دانشگاه نیوکاسل استرالیا و فدراسیون بهداشت جهانی نشان میدهد که مصرف تنباکو قاتل بسیاری از افراد شده و ۲۰درصد از مرگها را رقم میزند.
گزارشها در این زمینه هشداردهنده است چرا که از هر پنج مرگ ،یکی به مصرف سیگار مربوط میشود .نویسندگان گزارش سازمان بهداشت
جهانی به مردم هشدار دادهاند و تاکید کردهاند از مصرف تنباکو خودداری کنند .سیگاریها بیشتر از سایر افراد به بیماریهای قلبی و عروقی مبتال
میشوند .مصرف چند نخ سیگار در روز برابر است با بیماریهای شدید قلبی در هر مصرفکنندهای؛ به همین دلیل است که باید با مصرف آن مقابله
کرد .دولتها هم مسئولیت دارند با مصرف تنباکو مقابله کنند.

صندوق بینالمللی پول گزارش داد

۲۰
مرگهای

درصد

ناشی از
از
بیماریهای قلبیبه

مصرفتنباکو
بهویژهسیگار
مرتبط است

سازمان بهداشت جهانی گزارش داد

بوکارهای کوچک
بزرگ کس 
ِ
سهمِ

سالمت روان در خطر است

کسبوکارهای کوچک و متوسط بیشترین تاثیر را بر چشمانداز کسبوکار در خاورمیانه
و منطقه شمال آفریقا ایفا میکنند۹۰ .درصد از کسبوکار این مناطق به کمک همین
کسبوکارهای کوچک و متوسط انجام میشود .در برخی از کشورها این کسبوکارها
سهم ۵۰درصد تا ۷۰درصدی در تولید ناخالص داخلی دارند .اما با این همه نقشی که
ایفا میکنند با قوانین و موانع دستوپاگیر بیشماری روبهرو هستند .حاال اگر دولتها
میخواهند سهم این شرکتها را در اقتصاد ملی باال ببرند باید موانع پیش روی آنها
را بردارند .فناوریهای نوین و بهروز میتواند نقش موثری در پیشرفت این کسبوکارها
داشته باشد .در عینحال ،فضای کسبوکار هم باید تسهیل شوند تا آنها بتوانند فعالیت
و در اقتصاد نقشآفرینی کنند .اقتصاد به این کسبوکارها نیاز دارد.

این روزها سالمت و بهداشت روان از هر دورهای بااهمیتتر شدهاست .بررسیها نشان میدهد
در حال حاضر از  ۴نفر در جهان ،یک نفر از بیماریهای روحی و روانی رنج میبرد .امسال
سازمان بهداشــت جهانی برنامه ویژهای برای روز جهانی بهداشت روان در نظر گرفته و به
تاثیر بیماری کرونا در سالمت روان پرداختهاست .ماههای گذشته ،ماههای پرچالشی بوده
و در آینده هم وضعیت به همین شکل خواهد بود و بعید است به این زودی شرایط بهبود
پیدا کند .در این وضعیت ،سالمت روان در کنار سالمت جسمی از اهمیت زیادی برخوردار
است .همهگیری کرونا باعث شده بسیاری از افراد با انزوا و انواع بیماریهای روحی و روانی
مواجه شوند .انزوای اجتماعی میتواند به یکی از مسائلی بحرانی در این شرایط تبدیل شود .به
همین دلیل است که باید روی مقوله سالمت روان تامل بیشتری کرد و به آن بیشتر بها داد.

۹۰

درصد

از کسبوکارهای مناطق خاورمیانه و شمال آفریقا
را کسبوکارهای کوچک و متوسط تشکیل میدهند
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۴۵۰

میلیون نفر

از ساکنان کره زمین به شکلی از
بیماریهای روحی و روانی مبتال هستند

ِ
ِ
نخستین پاییزی به ۳۳میلیون نفر رسید .تنها در کشور هند
عفونی کرونا در سرتاسر جهان در روزهای
تعداد مبتالیان به بیماری
۶میلیون نفر به کرونا مبتال هستند .تعداد مرگومیر کرونایی هم به یک میلیون نفر رسیدهاست .این یعنی بحران همچنان ادامه دارد و
صنایع با مشکالت بزرگی مواجه خواهند شد.

رسانهها
نیویورکتایمز افشا کرد

الجزیره گزارش داد

فرار مالیاتی آقای رئیسجمهور

ضرر کرونا به ملکه بریتانیا

ترامپ روزی که به عنوان رئیسجمهوری آمریکا به کاخ سفید راه پیدا کرد۷۵۰ ،دالر مالیات بر
درآمد داده بود .در سال نخست ریاستجمهوریاش هم ۷۵۰دال ِر دیگر داد .این یعنی چه؟ یعنی
دســتکم در ۱۵سال گذشته ،برای حدود  ۱۰سال ،فرار مالیاتی داشتهاست .او همیشه تالش
کرده پول جمع کند اما مالیات آن را نپردازد .این روزها نظرسنجیها میگویند ترامپ در معرض
خطر باخت در انتخابات ریاستجمهوری است .همین مسئله باعث شده برای پیروزی در انتخابات
بیشتر خرج کند و در نتیجه در فشار مالی شدیدی قرار بگیرد .حاال در این شرایط ،بررسیها نشان
میدهد او فرار مالیاتی شــدیدی داشته و این میتواند به ضرر او در انتخابات تمام شود .جریان
مالیات ترامپ میتواند قصههای ناگفتهای برای مردم درباره ترامپ داشته باشد و کافی است مردم
آمریکا به آنها گوش دهند .حاال باید دید این افشاگری چقدر روی آرا اثر میگذارد.

ملکه الیزابت دوم و خانوادهاش با بحران مالی در روزهای کرونایی مواجه شدهاند .خاندان
سلطنتی بریتانیا اعالم کرده با ضرر ۳۵میلیون پوندی (۴۵میلیون دالری) به دلیل شیوع
کرونا مواجه شدهاست .بخشی از ماجرا به دلیل کاهش توریستها است .این یعنی منابع
درآمدزایی قطع یا محدود شدهاند .مقام مسئول در امور مالی خاندان سلطنتی گفته
مشکالت ناشی از کرونا میتواند منجر به کاهش درآمدی شود که بریتانیا در ۱۰سال
گذشته آن را تجربه نکردهاست .از طرف دیگر ،بریتانیا به بهبود شرایط زیرساختی نیاز
دارد و اگر زیرساختها را نوسازی نکند باید در انتظار وقوع بحران و فاجعه باشد .همه
اینها میتواند خرجهایی بیسابقه در زمانی نادرست داشته باشد .کرونا میتواند وضعیت
اقتصادی این کشور را بهکلی به هم بریزد.

۷۵۰

دالر

رقمی که ترامپ به عنوان مالیات طی سالها
پرداخت کرده و نشان میدهد او فرار مالیاتی داشته

۴۵

میلیون دالر

ضرر کرونا به خاندان سلطنتی بریتانیاستکه بهتازگی
ملکه الیزابت دوم از آن سخن گفتهاست

بلومبرگ خبر داد

خطوطهواپیماییدرانتظاربستههایحمایتی
خطوط هوایی قطر جزو معروفترین خطوط هوایی در جهان است .اما اخیرا کرونا بحرانهایی را برای خطوط هواپیمایی از جمله خطوط هوایی قطر
ایجاد کردهاست .به همین دلیل است که دولتها دست به کار شدهاند تا این صنعت را زنده نگه دارند .در قطر هم دولت حمایتی ۲میلیارد دالری
داشته تا خطوط هواپیمایی خطر را سرپا نگه دارد .البته ناگفته نماند که در این کشور ،خطوط هواپیمایی قطر نقشی حیاتی در اقتصاد این کشور
دارد و در واقع دولت برای ادامه حیات خود به نوعی وابسته به این صنعت است .اگر خطوط هواپیمایی قطر متوقف شود ،این در حقیقت بخشی از
اقتصاد قطر است که از کار میافتد .دیگر خطوط هواپیمایی در دیگر نقاط جهان هم این روزها به دنبال دریافت حمایتهای مالی از دولت هستند
تا روزگار کرونایی خود را بگذرانند.

نیویورکتایمز گزارش داد

۲

میلیارد دالر

کمک دولت قطر
برای سرپا نگه داشتن

خطوطهواپیمایی
قطر
در دوران کرونا بودهاست

بلومبرگ بررسی کرد

مبادامی
نهایچش 
واکس 

نفت روی االکلنگ

این روزها که رقابت برای کشف واکسن کرونا به اوج خود رسیده و همه میخواهند نام خود
را به عنوان کاشف واکسن کرونا برای همیشه در تاریخ ثبت کنند ،برخی کشورها دست به
کار شدهاند و واکسن تولیدی خود را توزیع و تزریق هم میکنند .چین یکی از کشورهایی
است که واکسن خود را کشف کرده و سرگرم تزریق آن است .هنوز مشخص نیست چه
تعداد در چین ،واکسن کرونا را تزریق کردهاند اما برآوردها نشان میدهد دستکم ۱۰هزار
نفر در پکن ،واکسن کرونا را دریافت کردهاند .برخی شرکتها و صنایع پرخطر هم از این
واکسنها به کارگران خود زدهاند تا با خیال راحت در محیطهای پرخطر به کار خود ادامه
دهند .اما هنوز هیچیک از واکسنهایی که تزریق میشوند به تایید سازمان بهداشت جهانی
نرسیدهاست .رقابت برای کشف واکسن کرونا همچنان ادامه دارد.

قیمت نفت که در شرایط کرونایی با صعود و نزول مواجه شده بود ،اخیرا به دنبال بهبود،
دوباره در مســیر سقوط قرار گرفت .قیمت هر بشکه نفت در جهان به ۴۰دالر رسید.
اما دلیل این اتفاق چیست؟ بخش اصلی ماجرا به ناامنی تقاضا مربوط میشود .لیبی
هم اخیرا توانسته بحرانهای خود را مدیریت کند و به یکی از تولیدکنندگان در جهان
تبدیل شود .به این ترتیب در حال حاضر نفت لیبی هم به بازار عرضه میشود .این کشور
تولید نفت خود را سه برابر کردهاست .قیمت نفت به شدت تابع عرضه و تقاضاست .هر
بار که تقاضا با مشکلی مواجه میشود ،قیمت نفت هم کاهش پیدا میکند .اکنون هم
تقاضا در جهان کاهش پیدا کردهاست .از طرفی افزایش عرضه از سوی لیبی هم باعث
شده قیمت نفت کاهش بیشتری را تجربه کند.

۱۰هزار نفر

در پکن ،پایتخت چین ،واکسن کرونا دریافت کردهاند
و احتماال در سرتاسر چین جمعیت زیادی این واکسن را
تزریق کردهاست

۴۰

دالر

قیمت هر بشکه نفت در جهان در آخرین روزهای تابستان بود و
این میتواند ابتدای یک روند کاهشی باشد
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شاخص
اعالنـات

56.7

درصد
رشد قيمت مسكن در6
ماهه امسال نسبت به6
ماهه 98

69.5

درصد
افزايش تعداد معامالت
مسكن در  6ماهه 99
نسبت به  6ماهه 98

معامالت ملک کاهش یافت

تداوم رشد قیمت مسکن

3

مناطق 22گانه شهرداري تهران ،بيشترين متوسط قيمت يک متر مربع
بانک مرکزی از معامالت مســکن در تهران اثبات میکند
گزارش
1399
شهریور
زيربناي مسکونی معاملهشده معادل  50.7ميليون تومان به منطقه یک
که این بازار وارد دوره رکود تورمی شــده است .طبق آمارهای ارائهشده
و کمترين آن با  10.4ميليون تومان به منطقه  18تعلق داشته است.
از سوی بنگاههای معامالت ملکی ،تعداد معامالت مسکن در شهریور
شهریور
()PMI
قیمتخرید
شاخص مدیران
1399مشابه سال گذشته به
ماهبه مدت
نسبت
این مناطق
معامالتی در
اقتصاداین-وجود
کلاست .با
شامخیافته
جدول:1کاهش
 99نسبت به ماه قبل از آن  6.8درصد
ترتيب  102.8و  81.5درصد افزايش نشان مي دهند.
متوسط قیمت مسکن رشد  5.1درصدی را تجربه کرده است .در ميان

تیر 99

شاخص

شامخ کل اقتصاد

وضعیت معامالت مسکن در شهر تهران -بانک مرکزی

میزان فعالیتهای کسب و کار

شهریور 98

جدید مشتریان
سفارشات
میزان
تومان)
مربع (ميليون
متوسط قيمت هر متر
12.6

مرداد 99
23.1

سرعت انجام وتحویل 2787
تعداد معامالت (واحد مسكوني)
سفارش

9080

8463
47/71

46/43

47/58
نسبت به ماه قبل
41/53 5.1

درصد تغيير

46/86
48/98

نسبت به ماه مشابه سال قبل

46/93
91.7

53/28-6.8

 - 1398بانک مرکزی
مسکن در شهر تهران در سال
معامالت
عملکرد
40/24
35/29
شده
خریداری
موجودی مواد اولیه یا لوازم

35/64

50/32

درصد تغيير
48/46

میزان استخدام و بکارگیری نیروی انسانی
1397

قیمت خرید مواد اولیه یا لوازم خریداریشده
6.74

تعداد معامالت (واحد مسكوني)

74894

میزان صادرات کاال یا خدمات

شش ماهه 49/37
1398
12.7
32406

89/52
42/78
42/88

1399

1398

1399

19.9

88.4

56.7

-56.7

69.5

54921

نسبی در شاخص 70/05
بهبودارائهشده
قیمت محصوالت تولیدشده یا خدمات
مدیران خرید

90/27

48/40

42/91
64/26

54/44
52/92
مصرف حاملهای انرژی
اولیه
تامین مواد
تولیدکنندگان ،نگران

88/75

43/01
41/56

72/33
53/47

46/20
43/45
44/69
میزان فروش کاالها یا خدمات
شاخص شامخ کل اقتصاد در شهریور  46.86 ،1399واحد اعالم شده است که نسبت به ماه قبل  0.43واحد معادل  0.93درصد بهبود نشان میدهد؛ با این وجود
44/51
51/55
44/64
انتظارات در ارتباط با میزان فعالیت اقتصادی در ماه آینده
بررسی زیرشاخصهای شامخ حاکی از این است که حتی باوجود این بهبود اندک ،مشکالت قبلی تولید بهخصوص در مورد موجودی مواد اولیه و لوازم خریداریشده
بدتر شده است .طبق گزارش مرکز پژوهشهای اتاق ایران ،شامخ بخش صنعت نسبت به ماه قبل  6.47واحد معادل  13.4درصد افزایش یافته است .بنگاههای اقتصادی
که در طرح شامخ شرکت کردهاند ،در شهریورماه ،هر  5زیرشاخص :میزان فعالیتهای کسبوکار ( ،)48.98میزان سفارشات جدید مشتریان ( ،)46.93سرعت انجام
و تحویل سفارش ( ،)48.50موجودی مواد اولیه یا لوازم خریداریشده ( )35.64و میزان استخدام و بهکارگیری نیروی انسانی ( )48.46را کمتر از  50ارزیابی کرد هاند.
سرعت انجام و تحویل سفارش در شهریورماه عدد  48.50محاسبه شده است که نسبت به مردادماه ( )53.28کاهش داشته است که دلیل آن ،کاهش موجودی مواد
اولیه در شهریورماه ( )35.64بوده است .این کاهش در بخشهای مختلف اقتصاد قابل مشاهده است .قیمت محصوالت تولیدشده یا خدمات ارائهشده ( )72.33همچنان
افزایش قیمت فروش را بیشتر از ماه قبل نشان میدهد .این در حالی است که شاخص قیمت خرید مواد اولیه یا لوازم خریداریشده ( )88.75همچنان مقدار زیادی دارد.

11.4

درصد
میزان افت شاخص
موجودی مواد اولیه

14

44/39
24.2

مرداد 99

203.7
48/50

متوسط قيمت هر متر مربع (ميليون تومان)

درصد
ميزان بهبود شاخص
مديران خريد در شهریور
99

46/40

شهریور 99

موجودی محصول در انبار یا کارهای معوق

0.93

مقطع زمانی

45/47

شهریور 99
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مقایسه شامخ کل اقتصاد در دوازده ماه گذشته (دوره اول تا دوازدهم)

هدفگذاری تورمی به نتیجه نرسید

تداوم افزایش نرخ تورم
گزارش مرکز آمار ایران از شاخص قیمت مصرفکننده نشان میدهد که نرخ تورم ساالنه منتهی به شهریور  99با رشد  0.2درصدی به  26درصد رسده است .این
در حالی است که هدفگذاری بانک مرکزی برای سال جاری ،بر کاهش نرخ تورم استوار بود .نرخ تورم نقطه به نقطه در شهریور  99نسبت به شهریور  98به 34.4
درصد رسیده که افزایش  4درصدی نسبت به این شاخص در مردادماه داشته است .نرخ تورم نقطهای گروه عمده «خوراکیها ،آشامیدنیها و دخانیات» با افزایش 5.5
واحد درصدی به  31.5درصد و گروه «کاالهای غیر خوراکی و خدمات» با افزایش  3.3واحد درصدی به  35.9درصد رسیده است .طبق گزارش بانک مرکزی ،نرخ تورم
ماهانه شهریور  ١٣٩٩به  3.6درصد رسیده که در مقایسه با همین اطالع در ماه قبل 0.1 ،واحد درصد افزایش داشته است.
جزئیات نرخ تورم در کاالها و خدمات مختلف

تغيير شهریور  99نسبت به شهریور 98

گرو ههای اصلی

تغيير شهریور  99نسبت به مرداد 99

یها
خوراکیها و آشامیدن 

3.6

31.4

دخانیات

1.4

33.7

پوشاک و کفش

3.4

34.4

مسکن ،آب ،برق و گاز و سایر سوختها

2.7

26.2

اثاث ،لوازم و خدمات مورد استفاده در خانه

4.1

39.4

بهداشت و درمان

2.2

25.9

حمل و نقل

8.4

80.8

ارتباطات

2.9

16.8

تفریح و امور فرهنگی

4.2

37.6

تحصیل

3.5

25.4

رستوران و هتل

2.6

24.6

کاالها و خدمات متفرقه

2.7

35.9

نرخ  9.5درصدی برای بیکاری

شاخصهاي نيروي كار

كل كشور

مرکز آمار نرخ بيكاري افراد  ١٥ساله و بيشتر در تابستان امسال
 9.5درصد ثبت شده که  1درصد کمتر از مدت مشابه سال گذشته
اســت .با این وجود در تابســتان  ،١٣٩٩به ميزان  41.8درصد از
جمعيت  ١٥ساله و بيشتر از نظر اقتصادي فعال بودهاند ،يعني در
گروه شاغالن يا بيكاران قرار گرفتهاند .جمعیت فعال در این فصل
 3.1درصد کاهش یافته است.
مرد

تابستان 99

تغيير نسبت به
تابستان 98

تابستان 99

درصد
نرخ تورم بخش
خوراكيها و
آشاميدنيها در12
ماه منتهي به
شهریور99

23.6

درصد
نرخ تورم بخش
بهداشت و درمان
در 12ماه منتهي به
شهریور99

جمعیت فعال در تابستان کاهش یافت

گزارش مرکز آمار ایران از وضعیت بازار کار نشــان میدهد در
تابستان ســال جاري جمعیت غیرفعال کشور افزایش و جمعیت
فعال شامل افراد شاغل و بیکار نسبت به فصل مشابه سال قبل با
کاهش مواجه شده است .اين كاهش در مقايسه با فصل بهار اندکی
تعدیل شده است اما کاهش جمعیت فعال زنگ خطری مهمتر از
افزایش نرخ بیکاری برای اقتصاد محسوب میشود .طبق گزارش

21.7

48.1

درصد
اشتغال در بخشهاي
اقتصادي مربوط به
بخش خدمات است

زن
تغيير نسبت
به تابستان 98

تابستان 99

تغيير نسبت
به تابستان 98

نرخ مشاركت اقتصادي  15سال و بيشتر

41.8

-3.1

69.5

-2.7

14.1

-3.5

نرخ بيكاري  15سال و بيشتر

9.5

-1

8.1

-0.5

16.5

-1.7

نرخ بيكاري  15تا  24سال

23.1

-3

20.6

-1.2

35

-7.9

بيكاري جوانان  18تا  35سال

16.9

-1

14

-0.1

29.4

-2.2

سهم اشتغال در بخش كشاورزي

18.5

-0.5

18

-0.2

21

-1.5

سهم اشتغال در بخش صنعت

33.4

1.4

35.1

1.8

24.3

-1.4

سهم اشتغال در بخش خدمات

48.1

-1

46.9

-1.6

54.7

3

33.4
درصد
اشتغال در بخشهاي
اقتصادي مربوط به
بخش صنعت است
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کیوسک ماه
اعالنـات

انتخابات آمریکا ،مهمتر از کرونا

رسانههای انگلیسیزبان فعال کوویدـ 19را رها کردهاند تا ببینند چه بر سر ترامپ خواهد آمد

اکونومیست :بایدنومیکس

فورچون :سودآوری از طریق حل مسائل اجتماعی

برنامه اقتصادیای که بایدن ارائ ه میکند ،چه نقاط قوت و ضعفی دارد و چه مسائلی در
آن ناگفته مانده است

مروری بر بیش از پنجاه شرکت که مشکالت اجتماعی بشر را کسبوکار خود قرار دادهاند
و به سوددهی باالیی هم رسیدهاند

هفتهنامه اقتصادی اکونومیست استاد اصطالحسازی است .در آخرین شماره خود یک
اصطالح دیگر به کار برده« :بایدنومیکس» به معنی سیاســتها و برنامههای اقتصادی جو
بایدن .همین چندی پیش که شینزو آبه استعفا داده ،دوباره اصطالح «آبهنومیکس» کلی
به کار برده شد که با ساختاری مشابه «بایدنومیکس» ساخته شده بود .البته کال این نوع
کلمهسازی که تحت عنوان کلی «نوواژه» نام برده میشوند مسبوق به سابقهاند و حتی در
دوران رونالد ریگان هم برنامههای اقتصادی او را «ریگانومیکس» مینامیدند .باری ،این دفعه
هم وقتی به جلد اکونومیســت نگاه میکنیم ،با یک اصطالح دیگر که دستکم تا یک ماه
آینده خیلی کاربرد خواهد داشت ،آشنا میشویم .اکونومیست این شماره نقاط ضعف و قوت و
نقاط تاریک برنامه اقتصادی بایدن را زیر ذرهبین برده است .در نهایت نیز به این نتیجه رسیده
که بایدن خیلی برنامه اقتصادی پررنگی ندارد و بیشتر یک فرد عملگراست که میخواهد
جامعه آمریکا را از یک مخمصه که همان ریاستجمهوری ترامپ باشد نجات دهد .در نهایت
هم نصیحت کرده که این نامزد انتخابات ریاستجمهوری آمریکا باید به اقتصاد این کشور
عالقهمندتر باشد .قطحی در یمن ،سیامین سالگرد اتحاد آلمان شرقی و غربی و مهاجرت
اجباری روستاییان روستاهای کوچک چین به روستاهای بزرگتر ازجمله موضوعات مهم این
شماره هفتهنامه اقتصادی ـ سیاسی اکونومیست است .اکونومیست در بخش مطالب مربوط
به اروپا ،مطلبی درباره جنگ اخیر آذربایجان و ارمنستان منتشر کرده است و به موسیقی پاپ
در آلبانی و سیاستهای اقتصادی راستگرایانه ویکتور اوربان در مجارستان پرداخته است.
البهالی مطالب آخرین شماره اکونومیست میتوان همچنان آثار کوویدـ 19را دید .در بخش
بریتانیا ،یک مطلب درباره شــیوع این بیماری در انگلستان به چشم میخورد یا در بخش
خاورمیانه ،میتوان مطلبی را خواند درباره اینکه شیوع ویروس کرونا در عراق از کنترل خارج
شده است .مطلب دیگری هم در همینباره مربوط به کوویدـ 19در پاکستان و هندوستان
منتشر شده است .انتخابات آمریکا در صدر اخبار جهانی است و طبیعی است که اکونومیست
هم تقریبا بخش آمریکای خود را به این مسئله اختصاص دهد ،همانطور که تیتر و عکس
جلد این شماره به بایدن پرداخته است .گمانهزنی درباره اینکه انتخابات چطور پیش خواهد
رفت و آخرین شــانسهای طرفین رقابت از موضوعاتی است که در این بخش آمده است.
اکونومیست یک فصلنامه درباره فناوری دارد که در داخل خود نشریه اصلی میآید و در این
شماره فصلنامه جدید فناوری هم به چاپ رسیده است.

فورچون در شــماره جدید خود به مســائل اجتماعی جوامع انسانی پرداخته است.
مشــکالت اجتماعی همیشــه موضوعی برای کســبوکارها بوده تا با پرداختن به آن،
مسئولیت اجتماعی خود را نشان بدهند .بسیاری از تجار و صاحبان و سهامداران شرکتها
هم با فعالیتهای خیریهای که انجام میدهند تالش میکنند در همین مسیر پیش بروند.
اتفاقا در همین شماره مجله آیندهنگر ،در بخش کتاب ضمیمه مطلبی درباره فعالیتهای
نیکوکارانه ابرپولدارها چاپ شده است .اما گاهی موضوع یک کسبوکار میشود مسائل و
مشکالت اجتماعی .فورچون گزارشی از چنین کسبوکارهایی تهیه کرده و به این نتیجه
رسیده که کسبوکارهایی که مخصوصا به مسئله کوویدـ 19میپردازند و تالش میکنند
مشــکلی از مشکالت شیوع ویروس کرونا را حل کنند با موفقیتهای زیادی هم همراه
شدهاند .رایگیری در آمریکا برای مجله آمریکایی فورچون مسئله مهمی است که طبعا
به آن پرداخته اســت .درباره این موضوع در این شماره رایگیری آنالین برجسته شده
اســت .هوش مصنوعی از دیگر موضوعاتی است که در این مجله مطرح شده و گزارشی
چاپ شده که میگوید چطور هوش مصنوعی را هوشمندتر کنیم .چندین مطلب درباره
کسبوکارها و شــرکتها هم که تخصص مجله فورچون است در این شماره به چشم
میخــورد ،ازجمله مطلبی در این باره که کارکنان فعال شــرکتها که در امور صنفی
فعالیتهای زیادی دارند ،هنوز هم در شرکتها به چشم میخورند و برعکس آنچه که
به نظر میرسد ،نسل آنها منقرض نشده یا از تعدادشان کاسته نشده است .مطلب دیگر
درباره این است که شرکتهایی که کارگران یقهسفید یا یقهآبی دارند ،در چه جنبههایی
از مسائل کارگری وجه اشتراک دارند .همچنین مطلبی در این شماره از پیشبینی بیل
گیتس ،بنیانگذار و بزرگترین سهامدار شرکت مایکروسافت ،درباره زمان پایان عالمگیری
ویروس کرونا منتشر شده است .بیل گیتس فعالیتهای خیریه زیادی در زمینه تامین
آب شــرب برای کشورهای فقیر یا مبارزه با ماالریا در کشورهای آفریقایی داشته است.
بنابراین تاحدی میتواند از وضعیت شــیوع بیماری کوویدـ 19نیز تحلیلی ارائ ه دهد .او
گفته است اگر واکسن کرونا هم درست شود و به بازار بیاید ،باز هم مشکالت زیادی باقی
خواهد بود .شرکتهای نفتی کانادا نیز یکی از موضوعات دیگر فورچون این ماه است .بعد
از اینکه شرکتهای نفتی همسایه شمالی آمریکا رونق گرفتند ،حاال نوعی ناامنی از آینده
را احساس میکنند که وضع کسبوکار آنها را دشوار کرده است.
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بلومبرگبیزینسویک:همچنانکرونا

نیوزویک :بعد از گینزبرگ

تمام فعالیتهای زندگی تحتالشــعاع کوویدـ 19قرار گرفته و آنطور که از شــواهد
پیداست ،تا مدتها با آن درگیر خواهیم بود

روث بیدر گینزبرگ بهتازگی درگذشت و نظام قضایی آمریکا و بهخصوص دیوان عالی این
کشور با خأل روبهرو شدند

بیزینسویک هنوز در حال پرداختن به عالمگیری ویروس کروناست .طبیعی هم هست
که باشد ،چون این ویروس نهتنها نرفته که گفته میشود با قدرت بیشتری برگشته و باالترین
مقام آمریکایی را که فعال دونالد ترامپ باشد درگیر کرده است .روی جلد بلومبرگ درباره
آزمایش کروناست که برای رفتن به بسیاری از مکانها با خیال راحت ،نیز است اما جلد مجله
میگوید که ما به آزمایشهای بهتری نیازمندیم تا تضمین سرایتنکردن ویروس بتواند مانع
از مختلشــدن کارهایمان شود .بحثهای انتخاباتی آمریکا با تمام قدرت در بیزینسویک
ادامه دارد .آخرین شماره مجله در روزهای بعد از اولین مناظره ترامپ و بایدن منتشر شده
و جملهای که بایدن به ترامپ میگوید «دلقک» خیلی پررنگ و برجسته شده است .یکی
دیگر از موضوعات این شماره انحصاری بودن گوگل است .شرکتهای گوگل ،اپل ،آمازون و
فیسبوک قبال در کنگره جلسه سخنرانی داشتند و حاال بناست که در جلسه سنا شرکت
کنند .گزارش بیزینسویک میگوید که گوگل در معرض قانون ضدانحصار آمریکا قرار گرفته
و تحت فشــارهای حقوقی شدید قرار دارد .مقامات قضایی و سیاسی آمریکا میگویند که
شرکتهایی مثل گوگل بیش از اندازه بزرگ شدهاند و باید آنها را به چند شرکت تقسیم
کرد .دوی ماراتن در دوران کوویدـ 19هم از دیگر مطالب این شماره مجله است .عالمگیری
ویروس کرونا همه جنبهها و ابعاد زندگی بشری را تحتتاثیر قرار داده و رسانهها بهتدریج
تالش میکنند تمام بخشهای این قضیه را پوشش دهند .مشکل دانشگاه رفتن و دبیرستان
رفتن دانشآموزان نیز از دیگر مسائلی است که در این شماره بیزینسویک به آن پرداخته
شده است .شیوع ویروس کرونا باعث شده که بسیاری از نهادهای آموزشی آموزش از راه دور
را در برنامه خود قرار دهند و خیلی از دانشآموزان و دانشجویانی نیز که به مدرسه و دانشگاه
میروند ،با شرایط سختی روبهرو شوند که تا پیش از عالمگیری اخیر بدان برنخورده بودهاند.
گزارش دیگری که در این شماره مجله جلب نظر میکند مطلبی است درباره ارتقای شغلی
در ژاپن .خیلی از ژاپنیها بهســختی و بهآهستگی میتوانند مدارج شغلی را بپیمایند و به
مراحل باال برسند و همین شده دستمایه گزارشی که یک گزارشگر و یک عکاس ژاپنی برای
بیزینسویک تهیه کردهاند .دیوان عالی آمریکا و جایگزینشدن یک زن قاضی محافظهکار که
به سیاستهای ترامپ نزدیک است بهجای قاضی مشهور آمریکایی که مخالف او بود ،از دیگر
موضوعات این شماره است .ساخت واکسن کرونا و مشکالتی که در مسیر آن وجود دارد هم
موضوع مطلب دیگر بیزینسویک این هفته است.

آخرین شــماره نیوزویــک عکس و تیتر یک خود را به مــرگ روث بیدر گینزبرگ
اختصاص داده و این ســؤال را مطرح کرده است که بعد از او دیوان عالی آمریکا و نظام
قضایی این کشور چه خواهد شد و چه مسیری را خواهد پیمود .نیوزویک پرونده مفصلی
در اینباره منتشر کرده است که از جوانب گوناگون به ماجرا پرداخته .یکی از این مطالب
گفتههای خود گینزبرگ اســت که در مناسبتهای مختلف ایراد کرده و حاال برخی به
نقلقولهای خیلی معروفی تبدیل شده است .اینکه ترامپ در حال تالش برای جایگزین
کردن گینزبرگ با کســانی اســت تا اطمینان حاصل کند که دیوان عالی به نفع تغییر
مســیر خواهد داد از موضوعاتی است که در این پرونده به آن اشاره شده است .اهمیت
ماجرا در این است که ترامپ تالش زیادی میکند تا انتخابات آتی ریاستجمهوری را در
آمریکا ببرد و از حاال دارد میگوید که ممکن است در انتخاب تقلب شود .دیوان عالی از
این جهت برای ترامپ مهم است که در صورت ادعای تقلب در انتخابات توسط ترامپ،
دیوان عالی است که نظر نهایی را در اینباره میدهد .این مجله هنوز دارد عکسهایی از
اعتراضات آمریکاییها به نژادپرستی علیه سیاهپوستان در این کشور منتشر میکند .اولین
گزارش بلند این شماره همه درباره فعالیتهای انتخاباتی جو بایدن است و اینکه چطور او
در حال تالش است تا رأی التینتبارهای آمریکایی را به دست بیاورد .معموال اقلیتهای
نژادی در آمریکا تمایل بیشتری دارند که به دموکراتها رأی بدهند و جمهوریخواهان
بر آرای سفیدپوستان و افراد طبقه مرفهتر جامعه متمرکز میشوند .بنابراین طبیعی است
که بایدن تالش کند تا جای ممکن آرای اقلیتهایی مثل التینتبارها را کســب کند.
نیوزویک این شماره یک مطلب درباره رتبهبندی نهادهای بانکی و مالی ایاالت متحده در
آستانه سال  2021نیز منتشر کرده است .ب ه همین زودی سال  2020دارد تمام میشود
و اصال کسی نفهمید که چطور کرونا گذشت؛ وقتی نیوزویک رتبهبندی نهادهای مالی را
در آستانه  2021چاپ کرده ،تازه میتوان متوجه شد که زمان چقدر زود گذشته است.
به هر حال ،نیوزویک نوشته است که بانک سیتی بهترین بانک بزرگ در آمریکا شناخته
شــده است .فیلم جدید وس اندرسون نیز از دیگر موضوعاتی است که در نیوزویک این
شماره به آن عالقه زیادی نشان داده است .اندرسون همان کارگران فیلم معروف «هتل
بزرگ بوداپست» است که حاال فیلم جدیدی ساخته و با تفصیالت در این شماره نیوزویک
معرفی شده است.

آیند هنگر |  | tccim. irشماره صد و یک ،آبان 1399

17

قاب ماه

قهرمانان دیروز و قهرمانان امروز اثر پییر بالوهی

طبقات باال و طبقات پایین از هنرمند ناشناس

نفت و دیگر هیچ اثر جولیان پناپای

چشمانداز کودکان جنگ اثر آرس

فاصلهگذاری اجتماعی اثر آلفردو مارتیرنا

18

آیند هنگر |  | tccim. irشماره صد و یک ،آبان 1399

دوران تحصیل اثر جان هالکرافت

 .............................ایــدههــا .............................
[ این صفحهها به مرور ایدههای ناب اقتصادی میپردازد] .

[  5ایــده بزرگ  .1اقتصاد و نهاد ]

کمبود مادر همه مصیبتهاست
جان کامنز نهادگرایی را با سوسیالیسم و مسیحیت پیوند زد
علم اقتصاد برای بسیاری از مردم موضوعی خستهکننده است
نسیم بنایی
و فقط عشاق کلمات و اعداد میتوانند از آن لذت ببرند .در این
بین افراد کسی هستند که نه به خاطر توانایی یا کنجکاوی،
دبیربخشایدهها
بلکه به خاطر وظیفه به یک موضوع جذب میشــوند .جان
راجرز کامنز هم چنین آدمی بود ،فردی که گویا ماموریتی خاص دارد .کامنز در خانوادهای بسیار
مذهبی به دنیا آمد و سالهای سال در تالش بود که آموزههای مسیحی را با مطالعات اقتصادیاش
ترکیب کند .این مسئله باعث شد که به سمت دیدگاههای مترقی مکتب نهادگرا متمایل شود و در
این مکتب بود که به شکلی نظاممند از تغییری اجتماعی دفاع میکرد که به نظرش باعث میشد
دنیا جایی بهتر برای زندگی شود.
کامنز که در ابتدا به عنوان فردی رادیکال تقریبا طرد شدهبود در نهایت توانست به عنوان استاد
اقتصاد در دانشگاه ویسکانسین-مدیسون مشغول به کار شود .تاثیر کامنز در فهم ما از تاریخچه علم
اقتصاد بسیار زیاد است .او اولین تاریخنگار و نظریهپردازی بود که در آمریکا به بررسی جنبشهای
کارگری به شکل دقیق و تاریخی پرداخت .کامنز یکی از مدافعان اتحادیههای کارگری بود و به نظر
این اتحادیهها ،نهادهایی بودند که باعث میشدند جامعه به جلو حرکت کند .این دیدگاه باعث شد
که او تبدیل به رهبر نهادگرایی ویسکانسین شود.
پیگیری عملی و نظری نهادگرایی توسط کامنز باعث شد که او در نهایت بتواند نظریه کامال
مستقل خود را در زمینه اقتصاد نهادگرا صورتبندی کند .در صورتبندی او ،گروههای انسانی ،مانند
اتحادیههای کارگری حامل و واجد همان حقوقی هستند که اقتصاد کالسیک به افراد نسبت میداد.
در این زمینه ،یکی از مسائلی که باعث شهرت بسیار زیاد کامنز میشود ،تحلیلی است که او
از کنش جمعی دولت و دیگر نهادها دارد .به نظر او این کنش جمعی نقشی بسیار حیاتی در فهم
اقتصاد دارد .به نظر کامنز ،قانونگذاری دقیق و صحیح میتواند منجر به تغییر اجتماعی شود .همین
دیدگاه او باعث شد که افراد زیادی او را سوسیالیست بنامند که در فضای جامعه آمریکا بار معنایی
نسبتا تاریکی دارد .کامنز مدافع حق رای سیاهپوستان میدانست و حتی از این نظریه هم پشتیبانی
میکرد که سیاهپوستان حزبی مستقل راهاندازی کنند تا بتوانند نقش و نماینده مناسبتری در یک
جامعه دموکراتیک داشته باشند.

کتابشناسی
JJاقتصاد نهادگرا

سال1934 :

«دیدگاه من مبتنی بر مشارکت در فعالیتهایی جمعی
است و در اینجا از این مشارکت نظریهای استخراج خواهم
کرد درباره کنشی جمعی که در کنترل کنشی فردی قرار
دارد ».کامنز این کتاب را با چنین جمالتی آغاز کردهاست
و همین یک جمله به خوبی میتواند عناصر کلیدی این
کتاب را برای ما به شکلی خالصه توضیح دهد .با همین یک جمله متوجه میشویم
که کامنز تا چه حدی برای اصالح نهادی اهمیت قائل بود و فضا را برای این دیدگاه
در نظریههایش به خوبی باز کرد.

JJکمبود یا وفور؟
برای درک بهتر مبانی فلسفی نگاه کامنز باید نگاهی به رابطه او با هیوم بیندازیم .کامنز هم با
پیروی از هیوم بحث خود را از «کمیابی» آغاز میکند .او توضیح میدهد که هیوم به کمیابی باور
داشت و آن را مبنای همکاری ،همدردی ،عدالت و مالکیت میدانست« :به بیان خود هیوم اگر ما
با وفور پایانناپذیر هرچیزی در این جهان مواجه باشیم هیچ عدالت ،حقوق مالکیت و اخالقی باقی
نخواهد ماند .تنها چیزهای کمیاب چه واقعی و چه مورد انتظار ،خواستنی و مطلوب هستند».
کامنز همین کمیابی را عامل تغارض منافع میان کنشگران فردی میداند .در واقع او معتقد است
که اگر منابع کمیاب نبود همه میتوانستند به هرچه میخواهند دسترسی داشته باشند و دیگر توجه
به حقوق و اخالق موضوعیت پیدا نمیکرد .از نظر او ،این کمیابی است که بین منافع افراد ناسازگاری
ایجاد میکند :هریک خواهان چیزی است که دیگری در اختیار دارد.
به اعتقاد کامنز ،افراد به طور متقابل به یکدیگر وابستهاند.
بنابراین کنشگران فردی برای رسیدن به خواستههای خود
جان کامنز
باید با یکدیگر به توافقهای دســت یابند و آن توافقها را که
کامنز قواعد کاری مینامد ،مبنای عمل متقابل خود قرار دهند
کامنز در اکتبر 1862در ایالت
اوهایو به دنیا آمد .پرورش
و نوعی نظم و سازگاری در روابط خود حاکم کنند.
مذهبی او باعث شد که در
از نظر کامنز ،قواعد کاری مطرح شــده ،تعارض منافع را
زندگیاش هم به دنبال عدالت
تبدیل به یک رابطه دوسویه میکند ،روابط متقابل میان افراد
باشدوهمینعدالتجوییباعث
شد که او در سمت چپ طیف
را ممکن میسازد و انتظاراتی نظاممند در باب مالکیت و آزادی
اندیشه اقتصادی قرار بگیرد.
خلق میکند .در واقع ،سازگاری منافع میان کنشگران فردی،
بسیاری از معلمان کامنز او را
شاگردبسیارضعیفیمیدانستند
امری مفروض و از پیش معلوم نیست و همکاری میان افراد
و مشکل اصلی او هم این بود که
به دلیل سازگاری مفروض منافع نیست .از نظر او ،همکاری
موقع درس خواندن مشکالت
از لزوم سازگار کردن منافع و ایجاد نظم سرچشمه میگیرد.
ذهنی و روانی پیدا میکرد .پس از
به پایان رساندن درس به آرای
سازگار یمنافع در واقع پیامد کنش جمعی است که با هدف
هنریجرجبسیارعالقهمندشد
حفظ قواعد کنترلکننده تعارض طراحی شدهاست.
وبرایتکمیلکردنتحصیالت
در واقع نظریه کامنز مبتنی بر ســه رکن «تضاد منافع»،
خودبهدانشگاهجانهاپکینز
رفت ،ولی بدون اینکه مدرکی
«وابســتگی متقابل» و «نظم» است .در این چهارچوب ،او به
بگیرد از این دانشگاه رفت .نهایتا
دنبال واحدی برای مطالعه و پژوهش است که همزمان حاوی
در سن 42سالگی به دانشگاه
سه رکن نامبرده باشد .او نمیتواند کاال را واحد مطالعه بداند
ویسکانسینبازگشتودرآنجا
مشغولبهتدریسشد.کامنز
و اقتصاد را علمی نمیداند که رابطه بشر با طبیعت را مطالعه
که یکی از چهرههای مشهور
میکند .از نظر او اقتصاد باید بتواند رابطه بشر با بشر را مطالعه
اقتصاد نهادگرا بود نهایتا در سال
کند و از این رو مبادله واحد تحلیلی است که میتواند مبنای
 ،1945یعنی زمانی که 82سال
سن داشت ،در فلوریدای آمریکا
مطالعه رابطه انسانها با یکدیگر باشد و در عین حال متضمن
درگذشت.
هرسه رکن باال باشد.

اردولیبرالیسمکهخودرایکیازمخالفاناصلینئولیبرالیسممیداند،مدافعاید هاقتصادبازاراجتماعی
است که در این ایده دولت نقش پررنگترین نسبت به ایدههای نئولیبرالی دارد .این طرز تفکر در نیمه
دوم قرن بیستم نقشی پررنگ در آلمان غربی بازی کرد.

ایـدههـا
[  5ایــده بزرگ  .2اقتصاد و دولت]

نه شو ِر شور ،نه بینمک

آلمان امروز مدیون ویلهلم روپکه است
ِ
ویلهلم روپکه
روپکه در اکتبر سال1899
میالدی در امپراتوری آلمان
به دنیا آمد .روپکه با به قدرت
رسیدن حزب نازی دست به
مخالفت با این جریان قدرت زد
و همین مسئله باعث شد که در
سال 1933همراه خانوادهاش
بهاستانبولترکیهمهاجرت
کرده و تا سال  1937در این
کشور تدریس کند .در نهایت
با پذیرفتن سمت استادی در
شهر ژنو به سوئیس رفت و تا
انتهای عمر در این کشور زندگی
و فعالیت کرد .شدت تاثیر او بر
جریان فکری و اجرایی اقتصاد
آلمان پس از جنگ جهانی دوم به
حدی بود که میتوان بهجرئت
او را پدر اقتصادی آلمان نوین
دانست .روپکه نهایتا در اوایل
 1966میالدی در سوئیس
درگذشت.

کافی است نگاهی به وضعیت اقتصادی آلمان
بیندازید تا متوجه شوید چیزی عجیب درباره این
کشور وجود دارد :آلمان طی نیمه اول قرن بیستم
درگیر دو جنگ شد که تقریبا کل اقتصاد این کشور
را ویران کرد ،اما پس از آن چنان غولی برخاست که
امروزه با قطعیت میتوان آن را رهبر اقتصادی حوزه
یورو نامید .فراموش نکنیم که طی نیمه اول قرن
بیستم آلمان بدترین نوع ابرتورم را نسبت به دیگر
کشورهای صنعتی طول تاریخ تحمل کرد ،اما امروز
گویا خبری از آن روزهای سخت نیست.
آلمان برای طی کردن این مسیر موفقیتآمیز
نیازمند رهبری فکری در زمینه اقتصاد بود و این
وظیفــه را افرادی چون ویلهلــم روپکه بر عهده
گرفتند .روپکــه چهرهای برجســته در جنبش
اردولیبرالیسم یا همان لیبرالیسم منظم بود .این مکتب اقتصادی مدافع تجارت
آزاد بود ،اما در عین حال اهمیت و نقش پررنگی را هم برای بانک مرکزی در
نظر میگرفت و از این منظر تفاوت زیادی با همتایان اتریشی خود داشت .با
اینحال گرچه روپکه نقشی بسیار برجسته برای برنامهریزی مرکزی قائل بود،
از سوی دیگر با نظریههای مداخلهگرای اقتصاد کینزی مشکل داشت و آن را
نقد میکرد .روپکه اعتقاد داشت باید بازاری آزاد و دارای رقابت داشته باشیم،
اما از سوی دیگر دولتی هم میخواهیم که نظام تامین اجتماعی را اجرا کرده
و دولتی قدرتمند میخواهیم که سطح استاندارد قابل قبولی از انصاف را در
جامعه پیاده کند .پافشاری شدید روپکه بر حقوق بشر باعث شد که نزدیکی
بسیار زیادی بین او نظریه اجتماعی کاتولیک پدید بیاید و او مدافع نوعی از
فرهنگ شود که در آن معنویت وجود دارد .تا همین امروز هم آلمان ردپای
روپکه را بهوضوح در اقتصاد خود میبیند.
پیــش از اینکه بخواهیم به نقد روپکه به کینز بپردازیم ،بهتر اســت با
اردولیبرالیسم بیشتر آشنا شویم .اردولیبرالیسم که خود را یکی از مخالفان
اصلی نئولیبرالیســم میداند ،مدافع اید ه اقتصاد بازار اجتماعی است که در
این ایده دولت نقش پررنگتری نسبت به ایدههای نئولیبرالی دارد .این طرز

کتابشناسی
JJاقتصاد انسانی

سال1960 :

مقدمهای بر این اندیشــه اقتصادی که به ما میگوید چیزهایی مهمتر از
عرضه و تقاضــا هم در اقتصاد وجود دارد .این کتاب توضیحی جذاب و قابل
فهم از نحوه عملکرد اقتصاد ارائه میدهد .ادغام شدن بحثهای فلسفی بسیار
عمیق با آمار و ارقام و نظریههای اقتصادی باعث میشوند که مخاطب با اثری
بیبدیل روبهرو شود .ترکیبی بسیار جالب از سازوکارهای بازار و فلسف ه اخالق
را در این کتاب شاهد هستیم که با قلم بسیار توانمند روپکه در نهایت هدفش گفتن پیامی بسیار واضح
است :نمیتوانید اصول اقتصاد را از رفتار انسان جدا کنید.
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تفکر در نیمه دوم قرن بیستم نقشی پررنگ در
آلمان غربی بازی کرد ،به شکلی که افراد بسیار
زیادی اقتصاد آلمان را برجستهترین شکل بازار
اجتماعی میدانند و البته منتقدان چپگرا این
طرز تفکر و سیاســتگذاری را «نئولیبرالیسم
یدانند.
آلمانی»م 
JJترمزدستی دولت
گرچه نظریههــای روپکه بــه نوعی باعث
شــد که آلمان نیمه دوم قرن بیستم را نسبتا با
خوبی بگذراند و با وضعیت بســیار مناسبی وارد
هزاره جدید شــود ،دوران زندگی خود او عمدتا
با برههای از تاریخ آلمان همراه بود که مشکالت
اقتصادی فراوانی در این کشور وجود داشت .شان
رایتنور همین مســئله را دریچه نقدی کرده که روپکه به کینز وارد میکرد.
نوشته رایتنور پیشتر توسط نشریه دنیای اقتصاد ترجمه و منتشر شده که در
ادامه بخش کوتاهی از آن را میخوانیم.
روپکه که ابرتورم آلمان را از سر گذرانده بود ،از پیامدهای قدرت نامحدود
پولی هراس داشت .بر پایه مداخلهگرایی و نظریه اتریشی محاسبه اقتصادی،
نظریهای را درباره تورم سرکوبشده شکل داد .مقامات پولی دولت ،نخست
عرضه پول را افزایش میدهند و سپس برای کاستن از دامنه افزایش قیمتها
که در پی آن رخ میدهد ،کنترلهایی را بر اقتصاد و از جمله بر قیمتها بار
میکنند .این کار تنها وضع را بدتر میکند ،چون همان گونه که اتریشیها در
میانه بحث محاسبه سوسیالیستی نشان دادند ،قیمتهای بازار اهمیت بسیار
زیادی برای برنامهریزی خردمندانه اقتصادی از سوی کارآفرینان دارد .نتیجه
این است که قیمتهای رسمی ،ارزشهای اقتصادی واقعی را بازنمیتابانند و
تنگنا و گرفتاری دامن اقتصاد را میگیرد .بیکاریهای گاهگاه آن را به ستوه
میآورند و آشفتگیهای اقتصادی عمومی دامنش را آلوده میکنند .این تورم
سرکوبشده ،پس از جنگ یکی از ویژگیهای اصلی اقتصادهای اروپایی بود.
روپکه به تورم همچون ابزاری کینزی برای انتقال ثروت مینگریســت.
هنگامی که بانک مرکزی عرضه پول را باال میبرد ،پول تازه همیشه در ورود به
اقتصاد به دست افرادی خاص میرسد .اینها نخستین کسانیاند که پول تازه
را خرج میکنند و خریدهایشان را با سطح قیمتهای آغازین انجام میدهند
و سرخوشاند که ثروتشان انگار افزایش یافته .با اینهمه هنگامی که پول
تازه راهش را در اقتصاد باز میکند و پیش میرود ،افزایش تقاضا برای کاالها
به افزایش قیمتها میانجامد .آنهایی که این پول تازه را بعد از نخستین گروه
دریافت میکنند یا به هیچ رو از آن بهرهای نمیبرند ،باید قیمتهای باالتری
بپردازند و کاهشــی را در ثروت واقعیشان متحمل شوند .روپکه این بینش
اتریشی را در چارچوب اخالقی خود شرح داد و معتقد بود که این وضع چندان
فرقی با بازتوزیع و دزدی قانونیشده ندارد.
با توجه به این مسائل ،قطعا یکی از پنج اقتصاددان مطرحی که امروز بیش
از هر زمان دیگری برای ما ایرانیها خواندنی هستند ،ویلهلم روپکه است.

آزمونهای تجربی اقتصادی شبیهسازی یا تمرینهایی برای نقش بازی کردن نیستند .این آزمونهای تجربی مردم واقعیای را
که انتخابهای جدی انجام میدهند ،درگیر خود میکنند .از طریق تالشهایی که با استفاده از این آزمونها انجام میشود،
شرکتکنندگان منتظر میشوند تا مقادیر قابل توجهی پول به دست بیاورند یا از دست بدهند.

[  5ایــده بزرگ .3اقتصاد و تجربه ]

آزمایشگاه اقتصادی

ورنون اسمیت تجربهگرایی را با علم اقتصاد تلفیق کرد
ورنون اســمیت اقتصاددانی اســت که بابت
توسعه اقتصاد تجربی شهرت پیدا کردهاست .قطعا
برای همه جالب خواهد بود که تسلط یک انسان
بر علم اقتصاد برخاسته از سوابق تحصیلی او در
مهندسی برق باشــد .کمتر مهندس برقی را در
تاریخ علم اقتصاد پیدا میکنید که توانسته باشد
در این علم به باالترین درجات تحصیلی و باالترین
سطح جوایز علمی دسترسی پیدا کند ،یعنی نوبل
اقتصاد .اینکه اسمیت چرا جایزه نوبل را دریافت
کرد ،اندیشــه اقتصادی او را بــه خوبی معرفی
میکند .پایگاه اینترنتی «کتابخانه علم اقتصاد»
مروری قابــل توجه از نظریههــا و فعالیتهای
علمی اســمیت ارائه کردهاســت .این معرفی به
شــکلی مختصر پیشتر در فضاهای داخلی نظیر
«تجارت فردا» بازتاب داده شــدهبود .در ادامه بخشی از این مطلب را با هم
مطالعه میکنیم .کمیته نوبل اعالم کرد این جایزه به خاطر «ایجاد آزمونهای
تجربی آزمایشگاهی به عنوان ابزاری در تحلیل تجربی اقتصادی ،به ویژه در
زمینه مطالعه مکانیسمهای جایگزین بازار» به اسمیت اختصاص داده شد .اما
آزمونهای تجربی بازار دقیقا به چه چیزهایی اطالق میشود و محققان از آنها
چــه چیزی میتوانند بیاموزند؟ چه اهمیتی در خارج از محافل علمی برای
«مطالعه مکانیسمهای جایگزین بازار» وجود دارد؟
آزمونهای تجربی اقتصادی شبیهسازی یا تمرینهایی برای نقش بازی
کردن نیستند .این آزمونهای تجربی مردم واقعیای را که انتخابهای جدی
انجام میدهند ،درگیر خود میکنند .از طریق تالشهایی که با اســتفاده از
این آزمونها انجام میشود ،شرکتکنندگان منتظر میشوند تا مقادیر قابل
توجهی پول به دست بیاورند یا از دست بدهند .سادهترین نوع مبادله اقتصادی
 و سادهترین آزمون تجربی برای انجام دادن  -این است که معامله میان دوشخص را در نظر بگیریم .این آزمون تجربی برای ما تبیین میکند که چگونه
یک خریدار و یک فروشنده کاالیی خاص ،توانایی دستیابی یا عدم دستیابی به
توافقی دوجانبه در مورد وضع قوانینی جهت مبادله آن کاال را کسب میکنند.
در این محیط تجربی ،محقق اقدام به دستکاری قیمت کاالی مورد نظر برای
خریدار و فروشنده میکند .به عنوان مثال ،شخصی که نقش فروشنده را بازی
میکند ،ممکن است کارتی را داشته باشد که بیانگر این است که هزینه تمام
شده برای تولید محصولش  10دالر است .اگر او بتواند کاالی خود را به خریدار
به رقمی بیش از هزینه تمامشدهاش بفروشد ،آنگاه  مابهالتفاوت میان قیمتی
که کاالی خود را فروخته و  10دالری که به عنوان هزینه تمامشدهاش اعالم
کرده بود ،به او تعلق خواهد گرفت .عالو ه بر این ،شــخصی که نقش خریدار
را بازی میکند ،ممکن است کارتی در دستش باشد که بیانگر این باشد که
ارزش بازفروش کاالیی که میخواهد بخرد 22 ،دالر است .این به معنای آن
است که اگر او بتواند کاالی مورد نظر را به قیمتی کمتر از  22دالر خریداری
کند ،او میتواند کاالی مورد نظر را به آزمونگر تجربی مجددا با قیمت  22دالر
بفروشد و مابهالتفاوت میان  22دالر و هزینه خرید خود را به دست آورد.

JJپیچیدگیهای یک مبادله ساده
بالفاصله در این نقطه این سوال برای ما پیش
میآیــد که این نوع خوانش از یک مبادله چطور
میتوانــد صورتبندی و درک مــا از این کنش
اقتصادی را تغییر دهد؟ در این مبادله اگرچه هیچ
کاالی فیزیکی واقعیای معامله نشــده است ،اما
هر دو فروشــنده و خریدار انگیزه دارند که دقیقا
مطابق با نقش خود عمل کنند .فروشــنده مایل
اســت محصولش را با قیمتی تا حد امکان بیش
از  10دالر بفروشد و آرزوی خریدار نیز این است
کــه تا حد امکان مبلغ کمتری برای کاالی مورد
نظر بپردازد .چه چیزی رخ خواهد داد؟ دو نتیجه
ممکن است رخ دهد .یا آنکه خریدار و فروشنده
بتوانند بر ســر قیمتی بین  10دالر و  22دالر به
توافق برســند یا آنکه این دو نتوانند بر ســر چنین قیمتی به توافق برسند.
علم اقتصاد میگوید هر دو سوی معامله انگیزه دارند تا به یک نتیجه دست
یابند ولی در مورد اینکه چگونه ســود ناشی از این توافق میان آنها تقسیم
میشــود ،چیزی نمیگوید .همچنین علم اقتصاد در مورد اینکه تعداد رفت
و برگشتهایی که فروشنده و خریدار انجام میدهند ولی در آنها معاملهای
صورت نمیگیرد نیز مطلب چندانی برای بازگویی ندارد .نسخههای بسیاری
از این آزمون تجربی ساده انجام شدهاند تا این موضوعات و مسائل تجربی را
کشفکنند.
طراحی ســاده آزمون تجربیای که در باال چارچوب آن بیان شــد ،یک
ساختار منسجم برای همه دیگر زیرمجموعههای طراحیهای آزمون تجربی
بازار فراهم میکند .با اینهمه ،بازار در هســته خود ،محلی است که در آن
معامالت دوجانبه چندین خریدار و فروشنده تسهیل میشود.
همین نــگاه ویژه که تلفیقــی از نظریههای یک عالــم علوم محض و
تجربهگرایی یک مهندس زبده است ،باعث شده ورنون اسمیت در حالی که
بیش از  90سال ســن دارد ،هنوز اقتصاددان جذابی باشد که میتوان برای
مدتهای طوالنی پای حرفهایش نشست.

ورنون اسمیت
ورنون لومکس اسمیت در اولین
روز سال 1927میالدی ،یعنی
زمانی که هنوز ایاالت متحده
وارد سیاهترین روزهای بحران
بزرگ اقتصادی خود نشدهبود،
در کانزاس به دنیا آمد و در ادامه
درهمینمنطقهبهتحصیالت
خود ادامه داد .اسمیت ابتدا به
رشتهفیزیکعالقهمندبود،اما
باتغییررشتهدررشتهمهندسی
برقتحصیالتدانشگاهی
خود را ادامه داد و در نهایت
از دانشگاه برجسته کلتک در
سال 1949لیسانسمهندسی
برق را دریافت کرد و پس از
آن با برگشت به ایالت کانزاس
کارشناسی ارشد خود را در
رشته اقتصاد گرفت و نهایتا در
سال 1955میالدی از دانشگاه
هاروارد دکتری اقتصاد گرفت.
فعالیتهایعلمیاسمیتطی
نی مقرنچنانکیفیتیداشتندکه
او نهایتا موفق شد در سال2002
نوبل اقتصاد را دریافت کند.

کتابشناسی

JJچانه زدن و رفتار بازاری
سال2000 :

این کتاب که مجموعه مقالههایی از اسمیت را در خود جا داده دقیقا مطابق
با عنوانی که دارد مقالههای نوشته شده توسط او یا با همکاری او را به خواننده
ارائه میدهد .در این مقاالت با کاربرد آزمایشهای آزمایشــگاهی برای نشان
دادن نظریههای به دســت آمده از نظریه بازی و علم اقتصاد آشنا میشویم.
جدای از این مسئله با رابطه بین اقتصاد تجربی و روانشناسی ،مخصوصا زمینه
روانشناسی تکاملی ،بیشتر آشنا میشویم و با کمک روانشناسی میتوانیم تفسیر وسیعتری از نتایج
تجربی ارائه دهیم.
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مینسر طی دوره زندگی خود چهار کتاب و چندصد مقاله نوشت .مشهورترین اثر او تحت عنوان «آموزش ،تجربه و درآمد» در سال
 1974منتشر شد .این اثر با استفاده از دادههای آماری  1950و  1960به دنبال این مسئله بود که توزیع درآمد در ایاالت متحده را به
مقادیر مختلفی از تحصیالت و آموزش حین کار کارگران ربط دهد.

ایـدههـا

[  5ایده بزرگ  .4اقتصاد و ســرمایه انسانی ]

آشنایی با عواملی که باعث میشوند درآمد بیشتری داشته باشید
جیکوب مینسر پدر اقتصاد کار مدرن است
جیکوب مینسر اقتصاددانی لهستانی بود
که از طرف افراد بسیار زیادی تحت عنوان پدر
«اقتصاد کار» مدرن نامیده میشد .اینکه او
چرا و چطور به این لقب رسید مسئلهای است
که در نیمه دوم این متن بیشــتر متوجهش
میشویم ،اما در ابتدا بدنیست بدانیم او یکی
از اعضــای اصلی گروهی از اقتصاددانها بود
که تحت عنوان «مکتب شیکاگو» شناخته
میشوند .مینسر همراه با اقتصاددانی دیگر
بــه نام گری بکر که نوبل اقتصاد را هم از آن
خود کرد ،مبانی تجربی نظریه سرمایه انسانی
را توســعه دادند .این مســئله باعث شد که
انقالبی بسیار عظیم در اقتصاد کار رخ دهد.
مینسر طی دوره زندگی خود چهار کتاب و
چند صد مقاله نوشت .مشهورترین اثر او تحت عنوان «آموزش ،تجربه
و درآمد» در سال  1974منتشر شــد .این اثر با استفاده از دادههای
آماری  1950و  1960به دنبال این مســئله بود که توزیع درآمد در
ایاالت متحده را به مقادیر مختلفی از تحصیالت و آموزش حین کار
کارگران ربط دهد .برای مثال در این اثر مینســر به این نتیجه رسید
که «در دهه  50و  60میالدی ،درآمد ســاالنه بین  5و  10درصد به
ازای هر سال تحصیل بیشتر ،رشد میکرد .نسبتی مشابه برای اموزش
حین کار هم وجود داشــت که البته شــدت کمتری داشت و جدای
از آن ســن هم نقشی مهم در این مســئله بازی میکرد ».با نگاهی
اجمالی به این مســئله و توجه به سال نوشته شدن این اثر ،متوجه
میشــویم که چرا این اثر بسیار دورانساز بوده .آثار مینسر هنوز هم
تاثیری بســیار عمیق در زمینه اقتصــاد کار دارد .مقاالتی که در این
زمینه نوشته میشوند ،دائما از معادالتِ مینسری استفاده میکنند .این
معادالت به درد این مسئله میخورند که مدلی از دستمزد به عنوان
تابعی از سرمایه انسانی در تخمینهای آماری داشته باشیم .در نتیجه
کارهای پیشروی مینسر ،امروزه متغیرهایی نظیر تحصیالت و تجربه

جیکوب مینسر
مینسر در ابتدای تابستان1922
در لهستان به دنیا آمد .او در
زمان جنگ جهانی دوم زندانی
آلمانیهای نازی بود و پس از
فار غالتحصیلی از دانشگاه امروی
در سال ،1950تحصیالت
تکمیلی خود را ادامه داد تا نهایتا
در سال 1957از دانشگاه کلمبیا
دکتری گرفت .او که ابتدا در
دانشگاههایمختلفیازجمله
شیکاگوتدریسکردهود،نهایتا
تا زمان بازنشستگیاش در سال
 1991به دانشگاه کلمبیا رفت.
مینسر نهایتا در سال 2006و
در84سالگی به دلیل بیماری
پارکینسوندرشهرنیویورک
درگذشت.

کتابشناسی
JJآموزش ،تجربه و درآمد
سال1974 :

مینسر در این کتاب دو دهه  50و  60میالدی را به دقت از حیث سرمایه
انسانی بررسی کردهاست .منظور از بررسی سرمایه انسانی ،بررسی عواملی است
که روی ارزش ،و در واقع درآمد نیروی کار تاثیر میگذارند .مینسر در نهایت
رابطهای را به دست آورد که بین تجربه ،تحصیالت ،آموزش و دستمزد برقرار
بود و از این رو پنجرهای جدید به روی اقتصاد کار گشــود .این کتاب امروزه
اصلیترین دلیل شهرت مینسر است و از این رو قطعا یکی از خواندنیترین آثاری است که در زمینه
سرمایه انسانی و جامعهشناسی اقتصادی موجود است.
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کاری به عنوان پراســتفادهترین پیمانههای
سنجش سرمایه انسانی به کار میروند .تابع
درآمد مینسر ،یک مدل معادلهای است که
مسئله سادهای را بین دستمزد و تحصیالت و
تجربه توضیح میدهد .این معادله تا کنون در
مجموعه دادههای زیادی آزموده شده است.
توماس لومیو ،اقتصاددان کانادایی درباره این
معادله چنین میگویــد« :این معادله یکی
از پراســتفادهترین مدلهای اقتصاد تجربی
است».
JJسرمایه انسانی وارد میشود
همانطور که پیشتر گفته شد ،مینسر به
عنوان پدر اقتصاد کار مدرن شناخته میشود.
پیش از اینکه به چرایی این توصیف برســیم ،بد نیست ابتدا بدانیم
اقتصاد کار یعنی چه؟
اقتصاد کار به دنبال فهمیدن کارکردها و روابط پویای بازارها برای
کار مزدی اســت .در این نوع نگاه ،نیروی کار به عنوان کاالیی در نظر
گرفته میشود که توســط کارگران عرضه شده و به جایش از سوی
بنگاههای تقاضاکننده دســتمزد ارائه میشود .بازارهای کار ،ناشی از
تعامل کارگر و کارفرما هستند .اقتصاد کار ،نگاهی به عرضهکنندههای
این بازار ،یعنی کارگران ،و تقاضاکنندهها ،یعنی کارفرمایان ،داشته و
سعی میکند الگویی را درک کند که بین دستمزد ،اشتغال و درآمد
وجود دارد .نیروی کار ،پیمانهای برای سنجیدن کاری است که توسط
انســانها انجام میشود .این مقوله به شکلی سنتی برابر دیگر عوامل
تولید مانند زمین و سرمایه قرار میگیرد .نظریههای مختلفی در این
زمینه وجــود دارند که برخی از آنها با دیدی انتقادی مقوله کاالیی
شدن نیروی کار را بررسی میکنند که مشهورترین آنها کارل مارکس
و کارل پوالنی هستند و برخی از نظریهها هم به دنبال سامان بخشیدن
به این عرصه اقتصاد در چارچوب سرمایهداری هستند .مسئلهای که
باعث میشود نیروی کار به موضوعی بسیار حساس برای مطالعه تبدیل
شود این است که این کاال را نمیتوان از مالک آن جدا کرد .باقی کاالها
را میتوان از فردی که مالک آن است جدا کرد ،اما نیروی کار و کارگر
معانی و زندگیهایی درهمتنیده دارند .پدرو تکسیرا در کتابی تحت
عنوان «جیکوب مینسر :پدر موسس اقتصاد کار مدرن» مینسر را یکی
از مهمترین اقتصاددانهای نیمه دوم قرن بیستم میداند .این کتاب
روی این مسئله تاکیدی ویژه دارد که مینسر تمام زندگیاش را روی
توضیح و تبیین سرمایه انسانی هزینه کرده و از این طریق به تحلیلی
دست پیدا کرده که همیشــه تاثیرش باقی میماند .اقتصاددانهایی
که میخواهند در تحلیل امور اجتماعی نظریههای داشــته باشــند،
هرگز از مینسر بینیاز نمیشوند و در نقطه مقابل جامعهشناسانی که
ساختارهای اقتصادی را هم مد نظر دارند ،وضعیتی مشابه دارند.

آنارشیسم تحلیلی به دنبال آزادسازی بسیار رادیکال اقتصاد است .در این جهانبینی افراد و نهادها بدون
تاثیر پذیرفتن خاصی از دولت به فعالیت خود جریان میدهند .در چنین جامعهای قانون کارکرد نسبتا
مشخصی دارد :اجرای قراردادها و حفاظت از حقوق مالکیت.

[  5ایده بزرگ  .5اقتصاد و آنارشیســم ]

اصال دولت نمیخواهیم

آنارشیسم تحلیلی از زبان پیتر بتکی
پیتر ژوزف بتکی اقتصاددانی آمریکایی است
که امروزه به عنوان یکی از چهرههای شناختهشده
مکتب اتریش در ســطح جهان مطرح شــده و
گروههای زیادی را به نظرات خود جلب کردهاست.
اساتید دانشگاهی زیادی هستند که آرزوی قرار
گرفتن در یک جنبش نظری و روشنفکرانه را دارند
و عالقه دارند که به عنوان رهبر مکتب فکری مورد
تعلق خود شــناخته شوند .نوابغ فراوانی هستند که
این هدف را در ســنین بسیار باال محقق میکنند و
تعداد بسیار اندک و خوشاقبالی هم وجود دارند که
در سنین جوانی به این موفقیت دست پیدا میکنند.
پیتر بتکی یکی از همین افراد اســت .بتکی استاد
فلسفه و اقتصاد دانشگاه جرج میسون است و جدای
از آن در مرکز مرکاتوس ســمت بسیار جالبی را بر
عهده دارد :مدیر برنامه هایک برای مطالعات پیشرفته در زمینه فلسفه ،سیاست و
اقتصاد .جدای از این ،بتکی استاد مدعو در مووسات علمی فراوانی در جهان است
که از بین آنها میتوان به آکادمی علوم مسکو ،مدرسه اقتصاد استکهلم ،موسسه
ماکس پالنک و دانشگاه مرکز اروپای پراگ ،اشاره کرد .همین مسئله باعث شده
که بتکی تبدیل به ستارهای در محافل جهانی شود و او هم از این جایگاه خود برای
دفاع از آنارشیسم تحلیلی استفاده میکند .آنارشیسم تحلیلی به دنبال آزادسازی
بسیار رادیکال اقتصاد است .در این جهانبینی افراد و نهادها بدون تاثیر پذیرفتن
خاصی از دولت به فعالیت خود جریان میدهند .در چنین جامعهای قانون کارکرد
نسبتا مشخصی دارد :اجرای قراردادها و حفاظت از حقوق مالکیت .به نظر بتکی
این بازار شــدیدا آزاد منجر به تولید ثروت بیشتری نسبت به نظامی میشود که
تمرکز و برنامهریزی بیشتری دارد .برای آشنایی بیشتر با مکتب آنارشیسم تحلیلی،
ابتدا بهتر است درکی نسبتا جامع از زمینه مطرح شدن این مکتب داشته باشیم.
JJآنارشیسم اقتصادی
برای درک آنارشیسم تحلیلی ،ابتدا باید به نحلههای مختلف آنارشیسم
معاصر اشــاره کنیم .این مرحله از آنارشیســم به جریانهایی اشاره دارد که
از پایان جنگ جهانــی دوم تا امروز ادامه دارد .آنارشیســم وجوه مختلفی
داشتهاســت که در قالب آنارشیســم معاصر بیشــتر وجه ضدسرمایهداریِ
آنارشیسم کالسیک است که برجسته و زنده ماندهاست .آنارشیسم معاصر به
سه شاخه عمده آنارشیسم نو ،پست آنارشیسم چپ و پست آنارشیسم تقسیم
میشود .آنارشیسم تحلیلی به نوعی در مجموعه پست آنارشیسم میگنجد.
پست آنارشیســم به مجموعهای فلسفی گفته میشود که با هدف بازبینی
آنارشیســم کالسیک توســط آثار ژان بودریار ،ژیل دلوز ،میشل فوکو ،ژاک
الکان و فردریش نیچه توسعه پیدا کرد .پست آنارشیسم یک حرکتی نظری
برای ترکیب کردن نظریههای آنارشیسم کالسیک و اندیشه پساساختگرایانه
بوده و از ایدههای زیادی چون خودگردانی و آنارشیسم پسااستعماری ،پست
مدرنیسم و فقرههایی اینچنینی بهره بردهاست .منتقدان مدعیاند که این
نظریه به طور کلی اصول جنگ طبقاتی و استثمار اقتصادی را در نظر نگرفته

و در نتیجه نمیتواند کنش اقتصادی داشته باشد.
آنارشیســم تحلیلی در ابتدا به عنوان پاسخی به
مارکسیسم تحلیلی جریان گرفت .این مکتب یکی
از نظریههای بسیار جدیدی است که در محافل
دانشگاهی با استفاده از فلسفه تحلیلی به کمک و
دفاع نظریه آنارشیستی میپردازد .آنارشیستهای
تحلیلی شناختهشــدهای در حال حاضر در دنیا
وجود دارند که از بین آنها میتوان به آلن کارتر،
مایکل تیلور ،رابرت وولف و پیتر بتکی اشاره کرد.
نظریههای این افــراد در این زمینه تفاوتهایی
بــا یکدیگر دارد .برای مثــال به نظر کارتر هرگز
نمیتوان برای آزادســازی مردم به دولت اعتماد
کرد ،اما تایلر با استفاده از نظریه بازی بر این نظر
است که امکان همکاری مردمی بدون وجود دولت
وجود دارد و وولف هم از ســوی دیگر میگوید ما مجبور نیســتیم از دولت
اطاعت کنیم .آنارشیســم تحلیلی در نگاه پیتر بتکی ،نوعی اقتصاد سیاسی
پوزیتیو و اثباتی برای فلسفه آنارشیسم است .به عبارت بهتر آنارشیسم تحلیلی
بتکی ،آنارشیسم را از نگاهی اقتصادی مطرح میکند و از حیث سنتی نزدیکی
زیادی به موری راتبارد و دیوید فرایدمن دارد .به نظر بتکی آنارشیسم تحلیلی
از دل همین ســنت در آمده و در حال حاضر طرفدارانی چون پیتر لســن،
ادوارد اترینگام و کریستوفر کوین دارد .تمام این افراد ارتباط نزدیکی با مرکز
مرکاتوس و دانشگاه جرج میسون دارند .همانطور که واضح است ،بتکی از آن
دسته اقتصاددانهایی است که به خاطر نزدیکی به اقتصاد سیاسی ،در مباحث
فلسفی هم تسلط دارد .همین مسئله باعث شده که او تحلیلی بسیار جالب از
تاریخ اندیشه اقتصادی داشته باشد و نشان دهد چه عواملی در این تاریخ به
پدید آمدن و رشد مکتب اقتصادی اتریش کمک کردهاند و چه عواملی هم
به عنوان یک مانع عمل کردهاند .این نوع نگاه در کنار دیدگاههای سیاسی و
اقتصادی او باعث شدهاند که بتکی یکی از جذابترین اقتصاددانهایی باشد
که در دوران معاصر میتوان راجع به آنها مطالعه کرد.

پیتر بتکی
بتکی در روزهای ابتدایی سال
 1960میالدی در نیوجرسی
آمریکا به دنیا آمد .خانواده او
بهپنسیلوانیانقلمکانکردند
و بتکی در آنجا به کالج گروو
سیتی رفت.در همینکالج
بود که او جذب اقتصاد شد و
در کالسهایهانسسنهلز
شرکتکرد.بتکی موفقشد
از دانشگاه جرج میسون در
سال 1987کارشناسی ارشد
و در سال  1989دکتری
اقتصاد خود را دریافت کند.
نکتهبرجستهاینتحصیالت،
پایاننامه دکتری او با عنوان
«اقتصادسیاسیسوسیالیسم
شوروی  »1918-1928بود.
بتکیجدایازتحصیالت
عالی دانشگاه در نظریترین
ش هم
رشتههای جهان به ورز 
عالقه دارد و در دوران جوانی
بهشکلنیمهحرفهایمشغول
ورزش بسکتبال بود.

کتابشناسی
JJاقتصاد زنده
سال2012 :

این کتاب نســبتا حجیم که جذابیت بســیار زیادی برای هر گروهی از
دانشجویان اقتصاد یا افرادی باشد که به این علم عالقه دارند ،الیههای مختلف
این علم را در مدت زمان تاریخی بســیار گستردهای بررسی میکند و نشان
میدهد که چطور این علم مانند یک موجود زنده به حیات و حرکت خود ادامه
میدهد .جدای از پویایی خود این علم ،تاثیر شدید آن در بررسی پدیدههایی
است که زندگی افراد و جامعه را تحت پوشش خود قرار میدهند .بتکی جریانهای مختلفی در علم
اقتصاد را بررسی میکند که از بین آنها میتوان به خود اقتصاد سیاسی و مکاتبی چون سوسیالیسم
بازار و اقتصا ِد آموزش اشاره کرد.
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روایت اقتصاددانان

جمالتی که اقتصاد را تکان داد

هـا
ایـدههها
اید

ویلیام شارپ
بازار سرمایه

آلفرد مارشال
منحنی تقاضا
فرض میکنیم که قیمت در بازار افزایش پیدا کند و به سطح باال
برسد .در این وضعیت ،منحنی تقاضا و منحنی درآمد نهایی بنگاه نیز
به طرف باال انتقال مییابند و همسطح قیمت جدید قرار میگیرند.
برای به حداکثر رساندن سود در کوتاهمدت ،تولیدکننده باید میزان
محصول خود را تا حدی که در آن قیمت جدید برابر با هزینه نهایی
جدید است افزایش دهد.
زندگی نامه
آلفرد مارشال متولد ۱۸۴۲در محله فقیرنشین برموندسی لندن است .در ابتدا تصمیم داشت
جزو روحانیون باشد اماموفقیتش در کمبریج او را راهی دانشگاه کرد .در زمان مارشال در
دانشگاه کمبریج رشته اقتصاد وجود نداشت و او از این دانشگاه موفق به دریافت مدرک در
علوم اخالقی شد و به مدت نه سال در یکی از کالجهای کمبریج به تدریس پرداخت .سپس
مدت کوتاهی در برخی از کالجهای دانشگاه آکسفورد تدریس کرد.
موفقیت
در سال  ۱۸۸۵مارشال به کمبریج بازگشت و دانشکده اقتصاد را تأسیس کرد و تا سال
 ۱۹۰۸که بازنشسته شد در آنجا به تدریس پرداخت؛ دانشکدهای که در آن اقتصاددانانی
چون آرتور پیگو و جان مینارد کینز تربیت شدند .مارشال از اقتصاددانان برجسته قرن
نوزدهم بود وکتاب «اصول اقتصاد» او ســالها در انگلستان تدریس میشد .مارشال،
پایهگذار مکتب کمبریج و مهمترین نماینده صالحیتدار مکتب لیبرال است.

جوزف استیگلیتز
جهانیسازی
جهانی شدن پدیدهای است که موجب نزدیک شدن کشورها و ملتها
به هم میشود که این نتیجه کاهش شدید هزینههایحمل و نقل و
ارتباطات و رفع موانع مصنوعی در راه جریان کاال ،سرمایه ،دانش و
نیروی انسانی است .جهانیسازی نهادهای تازهای به وجود آورده است
که در داخل و خارج از مرزهای ملی متولی امر جهانیسازی هستند.

نرخ بازار سرمايههاي ريسکپذير ،سرمايهگذاران را قادر ميسازد
تا خود را با «پورتفوليو» يعني موجودي متنوع سهام سرمايهگذار
متناسب گردانند چراکه اين امر قابل ترکيب با سرمايهگذاريهايی با
ريسکپذيري کمتر خواهد شد.

زندگی نامه
شارپ در بوستون ماساچوست متولد شد .پدر و مادرش به ترتيب فارغالتحصيل رشته
ادبيات انگليسی و علوم بودند .پدرش در دانشگاه هاروارد اشتغال داشت .او در سال 1951
پس از اتمام تحصيالت دبيرستاني وارد دانشگاه کاليفرنيا شد .در سال  1955ليسانس
اقتصاد گرفت و در  1956از مقطع فوق ليسانس همين رشته فارغالتحصيل شد.
موفقیت
در سال  1963دانشگاه استنفورد عنوان پروفسور امور مالی را به دکتر شارپ اعطا کرد.
در سال  1980به سمت ریاست انجمن امور مالی آمریکا انتخاب شد .در  1989به دانشگاه
استنفورد بازگشت و فعالیتهای تحقیقاتی و مشاورهای خود را پی گرفت .بنیاد نوبل در
سال  1990پروفسور شارپ را به اتفاق دکتر مارکوویتز و دکتر میلر به عنوان برگزیدگان
جایزه اقتصاد معرفی کرد.

سر کریستوفر آنتونیو پیساریدیس
نظریه بیکاری
افزایش انباشت سرمایه و افزایش استفاده از ظرفیتهای موجود
میتواند باعث کاهش معنادار بیکاری شود .در مقابل ،بازتوزیع درآمد
به نفع سود میتواند بهطور مستقیم به علت جانشینی بین کار و
سرمایه یا بهصورت نامستقیم  ،از مسیر افزایش انباشت سرمایه و یا
افزایش استفاده از ظرفیتهای موجود ،موجب کاهش بیکاری شود.

زندگی نامه
جوزف یوجین اســتیگلیتز ،اقتصاددان معاصر آمریکایی متولد  9فوریه سال  1943است .او در
سال  2001برنده جایزه نوبل اقتصاد شد و استاد دانشگاه کلمبیا است .استیگلیتز قبال اقتصاددان
ارشــد بانک جهانی بود و از ســال  ۱۹۹۳تا  ۱۹۹۵در زمان ریاست جمهوری بیل کلینتون ،عضو
شورای مشاوران اقتصادی ایاالت متحده آمریکا بود .جوزف استیگلیتز همچنین اقتصاددان ارشد
اندیشکده «روزولت» در آمریکاست .گفته میشــود او شهرتش را به خصوص بعد از انتقادهای
شدیدش از صندوق بینالمللی پول و بانک جهانی به دست آورد.
موفقیت
جوزف استیگلیتز معتقد است که سیاست ریاضت اقتصادی خطرناک است و هیچگاه هم نتیجه
نداده است .همچنین او میگوید که اتحادیه پولی به شکلی که امروز موجود است ،نمیبایست ایجاد
میشد و این کار از همان ابتدا اشتباه بود .این اقتصاددان همیشه نگرانیهای خود را درباره توسعه
هوشمصنوعی در جهان اعالم کرده است .از سوی دیگر او همیشه مخالف معیار قراردادن شاخص
تولید ناخالص داخلی در مسائل اقتصادی است .استیگلیتز معتقد است تولید ناخالص داخلی نهتنها
معیار مناسبی برای اندازهگیری رفاه نیست ،بلکه معیار مناسبی برای عملکرد اقتصادی هم نیست.
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زندگی نامه
کریســتوفر آنتونیو پیســاریدیس در ســال  1948در قبرس متولد شد .او مدرک
کارشناسی خود را در ســال  1970و کارشناسی ارشدش را در رشته اقتصاد در  1971از
دانشگاه اسکس دریافت کرد .سپس به مدرسه اقتصاد لندن رفت و مدرک دکترای خود را
در رشته اقتصاد در سال  1973از همین دانشگاه گرفت.
موفقیت
پیســاریدیس سال  1976در مدرسه اقتصاد لندن به عنوان استاد اقتصاد منصوب شد.
همچنین رئیس مرکز اقتصاد کالن این دانشگاه بود .او همچنین همکاری خود را با انجمن
اقتصادسنجی از سال  ،1997آکادمی بریتانیا از سال  2002و انجمن اقتصادی اروپا از سال
 2005شروع کرد .موضوع رساله او «رفتار فردی در بازارهای با اطالعات ناقص» بود.

آرتور لفر
بهینهسازی مالیات
اینکه چه نرخی از مالیات بیشترین درآمد مالیاتی را ایجاد کند کامال
وابسته به قدرت جانب عرضه در کشور است .یکی از کاربردهای این
منحنی تعیین نرخ مالیاتبندی مناسبی است که منجر به کسب درآمد
حداکثری از محل مالیات شود ،و به طور خالصه قصد دارد تا کسب
درآمد مالیاتی را بهینهسازی کند.

زندگی نامه
لفر در تابستان  ،۱۹۴۰در یانگزتاون اُهایو به دنیا آمد .در سال  ۱۹۶۲از دانشگاه معتبر یِیل
لیسانس اقتصاد گرفت و در سالهای بعد برای تکمیل تحصیالت خود به استنفورد رفت.
یا ِی شد .در سال  ۱۹۷۲دکتری خود
در سال  ۱۹۶۵موفق به کسب کارشناسی ارشد امب 
را در رشته اقتصاد گرفت.
موفقیت
نخســتین بار در دولت ریگان به عنوان عضوی از شــورای مشــاورین خطمشــی
اقتصادی رئیسجمهور به شهرت رسید .لفر بیش از همه به خاطر منحنی الفر شناخته
میشود؛ تصویری از این نظریه که نرخ مالیاتی بین  ۰و  ۱۰۰درصد وجود دارد که منجر به
بیشترین درآمد مالیاتی برای دولتها میشود.،

ویلفردو پارتو
نیروی احساسات
جامعه یک دستگاه در حال تعادل است .افراد اجزای این دستگاه تلقی
میشوند و تصور میشود که چنین افرادی تحت تاثیر نیروهای معینی
قرار میگیرند ،مهمترین این نیروها «احساسات»()Sentiments
است .برای مثال یک جامعه نمیتواند بدون در نظر گرفتن این
احساسات با محیط بیرونی (طبیعی) خود مطابقت پیدا کند.

جان بتيس كالرک
نظریه بهرهوری نهایی
استفاده از نظریه بهرهوری نهایی برای توجیه اخالقی توزیع درآمد
است که به موجب آن صاحبان عوامل تولید دقیقا آنچه را شایسته
آناند  -یعنی محصول نهاییشان  -به دست میآورند .هرگونه
درآمدی را میتوان به منزله مازادی شبیه به سود اضافی حاصل از
زمین دانست.

ینامه
زندگ 
کالرک در سال  1847در پراویدس رودآیلند به دنیا آمد .او در کودکی همراه خانواده به
مینهسوتا مهاجرت کرد .کالرک سال  1872در  25سالگی در رشته اقتصاد از دانشگاه
امرســت فارغالتحصیل شد .او بهمدت سه ســال برای ادامه تحصیل به اروپا رفت و از
دانشگاه هایدلبرگ فوق لیسانس خود را دریافت کرد.
موفقیت
کالرک در ســال  1875به کالج کارلتون بازگشت و نخستین کتاب خود را تحت عنوان
«فلسفه ثروت» منتشر کرد .این کتاب بیشتر در انتقاد نظام سرمایهداری نوشته شده
است .او تا زمان بازنشستگی در ســال  1923در دانشگاه کلمبیا اقتصاد تدریس کرد.
همچنین کتابهایی درباره فضای رقابتی به نام «کنترل تراستها» و «مسئله انحصار»
منتشر کرد که از پرفروشترین کتابهای او بوده است.

رونالد کوز
خروجی بهینه
ِ
اگر تجارت دارای اثرات جانبی ممکن و هزینه تراکنشها به اندازه
کافی پایین باشد ،فارغ از اینکه تخصیص اولیه دارایی چگونه باشد،
چانهزنی به خروجی بهینه منجر خواهد شد .در عمل موانع چانهزنی یا
حقوق مالکیت بد تعریفشده میتواند مانع از چانهزنی شود.
ینامه
زندگ 

زندگی نامه
پارتــو در یک خانواد ه تبعیدی ایتالیاییتبار در پاریــس به دنیا آمد .به منظور تکمیل
تحصیالتــش در ریاضیات و ادبیات به ایتالیا رفت .پس از فارغالتحصیلی از موسســه
پلیتکنیک تورین در  ،۱۸۶۹مهارتهای شگرف خویش در ریاضیات را به عنوان مهندس
برای راهآهن به کار بست.
موفقیت
او در ســال  ۱۸۹۳موفق شد به محضر لئون والراس به عنوان رئیس اقتصاد در دانشگاه
لوزان راه یابد .تالیفات اصلی وی «درس علم اقتصاد» ،کتاب نخستش که در  ۴۹سالگی
نوشته بود ،و «کتابچه راهنمای اقتصاد سیاســی» بودند .پارتو که به توصیف خودش
صلحجویی بود که افتخارات را به دیده تحقیر مینگریست ،در  ۱۹۲۳در دولت تازه پر و
بالیافته موسولینی برای کرسی سنا منصوب شد.

رونالد کوز  29دسامبر سال  1910در لندن به دنیا آمد .پدر او در بخش تلگراف دفتر پست
کار میکرد .در بچگی مشــکل پا پیدا کرد و به همین دلیل به مدرسه معلولین رفت .در
 12ســالگی بورس مدرسه کیلبورن را گرفت و بعد از آن وارد دانشگاه لندن شد .کوز به
دانشکده اقتصاد لندن رفت و در سال  1932لیسانس خود را دریافت کرد .این اقتصاددان
نهادگرا سال  1991موفق به دریافت جایزه نوبل اقتصاد شد.
موفقیت
کوز بهخاطر تحقیقاتش درباره نظریه بنگاهها موفق به دریافت جایزه نوبل اقتصاد شد.
مقاله «دوام و انحصار» نشــان میدهد بنگا ه انحصاری که به تولید کاالی بادوام مشغول
است ،مجبور خواهد شد کاالی خود را با قیمت رقابتی عرضه کند مگر اینکه درجه دوام
کاال را کاهش دهد یا تن به قراردادهایی بدهد که طبق آنها متعهد به محدود ســاختن
تولید شود .گفته میشود کوز درباره جهتگیری خود میگوید« :در آغاز تفکر اقتصادیام،
سوسیالیست بودم .تا اینکه در سال  ۱۹۳۱در سمینار آرنولد پالنت شرکت کردم .او مرا با
دست پنهان آدام اسمیت و مزایای اقتصاد رقابتی آشنا کرد».
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روایت کارآفرینان

جمالتی که شما را کارآفرین میکند

هـا
ایـدههها
اید
کمونز ویلسون
کامروایی

شخص کامروا مسئولیت شخصی خود را برای انگیزه بخشیدن به خود
میشناسد .از خودش آغاز میکند ،چون میداند که چگونه در خود انگیزش
ایجاد کند.
به یاد داشته باشید،شخصی که پیرو ز میشود ممکن است قب ًال بارها
باخته باشد .او برند ه میشود زیرا حاضر به تسلیم شدن نیست.
کار ،کلید اصلی است که دریچه دسترسی به همه فرصتها را با ز میکند.
ینامه
زندگ 
د و تنها فرزند خانواده بود .پدرش یک
او ســال  1913در اوسکوالی آرکانزاس متولد ش 
فروشنده بیمه بود که وقتی کمونز نهماهه بود درگذشت .او همراه با مادر خود به تگزاس
رفت.
موفقیت
در سال  ،۱۹۵۱ویلسون در یک تعطیالت خانوادگی در حال رفتن به واشنگتن ،از گرانی
قیمت متلها بسیار ابراز ناراحتی کرد .اولین هتل هالیدی او اول آگوست  ۱۹۵۲و در میدان
سامر ،در ممفیس ،افتتاح شد .در  ۱۹۵۳ویلسون شروع به استخدام تعدادی سرمایهگذار
و به منظور تولید ســرمایه برای ادامه توسعه این زنجیره ،سهام شرکت خود را عمومی
کرد .شرکت ویلسون در ســال  ۱۹۶۷اولین هتل اروپایی خود را افتتاح کرد و در سال
 ۱۹۷۲هتلهای زنجیرهای هالیدی اولین هتلی بود که به درآمدی بیشتر از یک میلیارد
دالر رسید.

بیل گیتس
با حقیقت کنار بیایید
هرگاه خبرهای بد را به عنوان یك نیاز به تغییر و نه یك خبر منفی
پذیرفتید ،شما از آن شكست نخوردهاید ،بلكه چیزهای تازهای از آن
آموختهاید.
در زندگی ،همه چیز دادگرانه نیست؛ بهتر است با این حقیقت كنار
بیایید.
ثروتمندترین مرد دنیا دارنده چیزهای ملموس نیست .نه زمین
دارد ،نه طال ،نه نفت ،نه كارخانه ،نه فعالیت صنعتی دیگر و نه ارتش
و نه سپاهی .این نخستین بار در تاریخ بشر است كه ثروتمندترین
مرد دنیا تنها دانش دارد و بس.
ینامه
زندگ 
ويليام هنري گيتس سوم مشهور به بيل گيتس رئيس و موسس شرکت مايکروسافت
اســت .در حال حاضر مايکروسافت با بيش از چهل هزار کارمند در شصت کشور جهان
فعالیت میکند و يکي از موفقترين شرکتهای اياالت متحده امريکا و يکي از راهبران
صنعت کامپيوتر بوده است.
موفقیت
بیل گیتس از جوانی به مطالعه زیاد عالقه داشــته و همیشه در سخنرانیهای خود به
اهمیت مطالعه اشاره میکند .او یکی از دلیلهای موفقیت خود را مطالعه شکست دیگران
و شکستهای گذشته خود میداند .به نظر او درس گرفتن از شکستهای گذشته تنها
موجب موفقیت در آینده میشود.
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آنیتا رودیک
به سمت بهتر شدن
م میدهید،تالش کنید و آنها را بهتر انجام
اگر کارهایتان را خوب انجا 
دهید .جسور باشید،اول باشید،متفاوت باشید،عادل باشید.
ق میدهد.
نتیجه نهایی مهربانی این است که مردم را به سمت شما سو 
هیچ پاسخ علمی برایموفقیت وجود ندارد .شما نمیتوانید آن را تعریف
کنید .فقط باید آن را زندگی کنید و انجامش دهید.
در طول تاریخ،همواره اتفاقاتی افتاده است که نشان داده تجارت فقط
درمورد انباشت سود حاصل از آن نبوده بلکه برای منافع عمومی نیز بوده است.
ینامه
زندگ 
آنيتا روديک با نام خانوادگي پرال در سال  1942در ليتل هامپتون انگلستان متولد شد.
او سومين فرزند از چهار فرزند يک خانواده ايتاليايي مهاجر بود .پس از يک سال زندگي
در پاريس و کار کردن در کتابخانه بينالمللي هرالد تريبيون ،و يک سال کار در ژنو براي
سازمان ملل متحد ،تجربهاي را آغاز کرد.
موفقیت
او تصميم گرفت فروشگاه کوچکي راه بيندازد و محصوالت آرايشي و بهداشتي را که در
طول سفرهايش درست کردن آنها را آموخته بود ،به فروش برساند .با حمايت گوردون
 6500دالر قرض گرفت و با يک گياهشــناس محلي قرارداد بست تا بتواند محصوالت
مراقبتي خود را به صورت صددرصد طبيعي آماده کند و در برينگتون ،اولين فروشگاه
بدن خود را بازگشايي کرد .امروز ،بادیشاپ حدود  ۲هزار شعبه با  ۸۰میلیون مشتری از
سراسر دنیا با  ۲۵زبان مختلف دارد.

اپرا وینفری
پول هدف نیست
همیشه بابت آنچه که دارید شکرگزار باشید تا از آن نعمت بیشتر در
زندگیتان دریافت کنید ...اگر فقط بر روی چیزهایی که ندارید تمرکز کنید،
برای همیشه کمبود آنها در زندگیتان احساس خواهد شد .شما در زندگی
هرآنچه را که جسارت بیانش را داشته باشید ،به دست خواهید آورد.
یکی از دالیلی که باعث شد من سرمایهدار شوم این است که هیچگاه تمرکز
هدفم را بر پول نگذاشتهام .اگر خودتان را بیارزش ببینید ،جهان هم با
شما همانگونه رفتار خواهد کرد.
ینامه
زندگ 
یسیسیپی ،یکی از ایالتهای جنوب آمریکا
اپرا گِیل وینفری در  29ژانویه  1954د ر م 
یسیسیپی
ی م 
به دنیا آمد .وی تا سن شش سالگی با مادربزرگش در یکی از روستاها 
ی میکرد .در سال  1971اپرا نزد پدرش در نشویل ،مرکز ایالت تنسی آمریکا رفت.
زندگ 
او از سن  9سالگی مورد بدرفتاری و اذیت و آزار جسمی و جنسی اعضای خانوادهاش قرار
گرفت و در  14سالگی باردار شد .اپرا در رقابتهای دختر شایسته شرکت کرد و در سال
 1972و  17سالگی به عنوان بانوی سیاهپوست ایالت تنسی انتخاب شد.
*موفقیت
آمریکایی گوینده خبر در نشویل شناخته شد .بعد از
او به عنوان اولین زن آفریقایی-
ِ
شــروع کار به عنوان گوینده خبر در نشویل ،در سال  1976به بالتیمور نقل مکان و کار
خبری عصرگاهی آغاز کرد .در سال  1984اجرای یک برنامه گفتوگوی
خود را در بخش
ِ
زنده در شیکاگو به وی پیشنهاد شد .تعداد تماشاگران برنامه او چنان افزایش یافت که
در سال  1985اسم این برنامه به « »The Oprah Winfrey Showتغییر پیدا کرد.

استیو کیس
مشتریان ،مرکز جهان
مشتریان مرکز جهان من هستند .هر روز صبح که از خواب برمیخیزم به خودم
میگویم چگونه میتوانیم آمریکن آنالین را جالبتر ،مفیدتر ،شادتر و جامعتر،
و در نتیجه کاربران بیشتری جذب کنیم .هنوز هم به یاد میآورم که  ۱۳سال
پیش وقتی برای نخستین مرتبه به شبکه وصل شدم ،چقدر هیجانزده بودم.
استراتژی ما همانند کریستال شفاف است .مشتریان خواهان فضایی برای یافتن
کاالهای ارائهشده از طریق اینترنت و مالقات با افرادی هستند که به آنها عالقه
دارند .آنها میخواهند که کسی انجام دادن این کارها را برایشان ساده سازد.
ینامه
زندگ 
استیو کیس متولد سال  ۱۹۵۸در شهر هونولولو د ر هاوایی است .او به تحصیل در رشته
علوم سیاسی دانشگاه ویلیامز در ماساچوست پرداخت .کیس پس از پایان تحصیل ،به کار
در زمینه بازاریابی و فروش پرداخت و نخستین شغل خود را در شرکت پراکتر و گمبل
تجربه کرد و سپس به شرکت پپسی پیوست.
موفقیت
کیس در ســال  ۱۹۸۳به شرکت کنترل ویدئو پیوســت که یک شرکت کوچک تولید
بازیهای رایانهای بود .چند ســال بعد به همراه برادرش یک شــرکت کوچک تحویل
مرسوالت پستی تاسیس کرد .سپس او با دو تن از دوستانش شرکت کامپیوترهای کوانتوم
را تاسیس کردند که بعدها به نام آمریکن آنالین شهرت پیدا کرد .تا سال  ۱۹۹۶و به کمک
یک استراتژی بازاریابی نوآورانه که دربرگیرنده ارسال رایگان سیدیهای آمریکن آنالین
بود ،تعداد مشترکانش به ۴/۶میلیون نفر افزایش یافت.

اندی گرو
دزدیدن وقت باارزش
نوآوری منشأهای مختلف دارد .شما باید در محیط و فضایی باشید که
نوآوری مورد پذیرش باشد و این در هرجا واقعیت ندارد و ما دائم ًا باید
به دنبال ایدههای نو باشیم .من خوشوقت بودهام که در شرکتهایی کار
کردهام که در این مسیر بودند اما به هر حال نوآوریهای واقعی یا اموری که
مسیر را تغییر میدهند گاه اتفاق میافتند.
همانطور که نمیگذارید کارمند چیزی گرانبها از شرکت شما بدزدد ،نباید
بگذارید که همین شخص ،وقت باارزش شما را از بین ببرد.
زمانی که به پایان راه کامپیوترها نزدیک میشدیم ،اینترنت از راه رسید و
اهمیت آنها را سه برابر کرد.

استیو وزنیاک
درهای بدون قفل
وقتی دفتر شرکتتان در گاراژ خانهتان باشد و کل «شرکت» متشکل از
شما و رفیقتان ،خیلی به اسمش فکر نمیکنید؛ اولین چیزی را که به ذهنتان
میرسد انتخاب میکنید .قیمت اولین کامپیوترم را  666دالر و  66سنت
گذاشتم .این قیمت را انتخاب کردم چون از تکرار شدن اعداد در کنار هم
خوشم میآید .به کامپیوتری که نمیتوانید از پنجره بیرون بیندازید ،اعتماد
نکنید .جایی که افراد باهوش کا ر میکنند ،درها قفل ندارد.
تمام زندگی من طراحی کردن کامپیوترهایی بوده که نمیتوانستم آنها را
ت میبرم.
درست کنم .اما باید بگویم که از هر ثانیه این کار لذ 
ینامه
زندگ 
استو گری وزنیاک در  ۱۱آگوست  ۱۹۵۰در سنخوزه ایاالت کالیفرنیا به دنیا آمد .او اولین
کامپیوترش را در  ۱۳سالگی ساخت ۱۹ .ساله بود که با استیو جابز  ۱۴ساله آشنا شد و با
هم یک جعب ه آبی الکترونیک درست کردند و توانستند بهرایگان از خدمات تلفن استفاده
کنند .به همین ترتیب در گاراژ منزل استیو جابز و با دانش فنی استیو وزنیاک کاری صورت
گرفت؛ نخستین کامپیوتر شخصی توسط وزنیاک طراحی شد.
موفقیت
وزنیاک سال ۱۹۷۶در ۲۶سالگی ،همراه با رونالد وین و استیو جابز ،کمپانی اپل را تأسیس
کرد .وزنیاک اپل  IIرا طراحی و پیادهسازی کرد .شرکت اپل تا سال  ۱۹۸۳به ارزش ۹۸۵
میلیون دالر رسید .وزنیاک سرانجام در سال  ۱۹۸۵از اپل جدا شد اما سهامدار آن باقی
ماند.

مایکل دل
توازن در زندگی
برای دستیابی بهموفقیت ،نیازی نیست نابغه باشید یا تحصیالت
دانشگاهی داشته باشید؛ فقط به یک برنامه و یک رؤیا نیاز دارید.
من معتقدم که شما باید چیزی را دنبال کنید که واقعا عاشقش هستید.
باید بهدنبال عالیق خودتان بروید نه دیگران .من فکر میکنم که توازن
بخشیدن به زندگی ،یک اولویت است .خانواده برای من بسیار مهم است .به
همین دلیل اگر به برنامه کاری من نگاه کنید ،میبینید یکی از چیزهایی که
مدتها قبل آموختهام این است که کار کردن در طول هفته حدومرزی دارد.
ینامه
زندگ 

اندی گرو در ســپتامبر  1936در بوداپست مجارستان به دنیا آمد .به دلیل وضعیت بد
کشورش در آن زمان ،در  7ژوئن  1957وارد امریکا شد .سه سال بعد با درآمدی که از راه
کارگری در رستورانها به دست آورده بود ،در رشته شیمی فارغالتحصیل شد .سه سال
بعد یعنی  1963از دانشگاه برکلی دکترای خود را دریافت کرد.

مایکل دل سال  ۱۹۶۵در شهر هیوستون به دنیا آمد .پدرش روانپزشک و مادرش کارمند شرکت
بورس بود .دل از سن  ۱۲سالگی به کار مشغول شد و پس از مدتی ظرفشویی ،بهسرعت پیشرفت
کرد و مدیریت بخشی از کارگران را بر عهده گرفت .مایکل به اصرار والدینش در سال  ۱۹۸۳وارد
دانشکده پزشکی شد .درآمد او در ماه اول کار به  ۱۸۰هزار دالر رسید .مایکل در سال  ،۱۹۸۴شرکت
 PC’s Limitedرا ثبت کرد .رشــد کسب و کار او به حدی بود که در سال اول کار ،درآمدش به
بیش از  ۶میلیون دالر رسید.

موفقیت

موفقیت

او در سال  1968به اســتخدام شرکت اینتل درآمد .اینتل عمده درآمدش را از ساخت
ب میکرد ،اما در رقابت با شرکتهای ژاپنی قرار گرفته بود.
حافظههای  DRAMکســ 
گرو در آن دوران یکی از مدیران این شرکت بود و تصمیم گرفت اینتل را به سمت تولید
ریزپردازندهها هدایت کند و آیبیام را متقاعد کرد تا به شــکل ویژه از محصوالت آنها
استفادهکند.

رشد شرکتی که مایکل دل بنا کرده بود به حدی رسید که او در  ۲۷سالگی بهعنوان مدیرعامل در
لیســت  ۵۰۰شرکت برتر وبسایت فورچن قرار گرفت .او در سال  ۱۹۹۸شرکت MSD Capital
را ثبت کرد .فعالیتهای این شرکت شامل مدیریت تمامی سرمایهگذاریها و امالک و مستغالت
خانواد ه دل است .او در سال  ۲۰۱۳جایز ه  Bowerمؤسس ه فرانکلین را در بخش رهبری کسب
و کار دریافت کرد.

ینامه
زندگ 
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هـا
ایـدههها
اید

کارآفرینی ایرانی

آیا کارآفرینان ایرانی الهامبخش هستند؟

نگاهی به زندگی فلون فاطمی

هوش مصنوعی به کمک کسب و کارها میآید

فاطمی خود درمورد گوی بلورینی که در سیلیکون ولی بنیان نهاده است
میگوید :بیشتر سازمانها و شرکتها امروز برای بررسی مشکالت بسیار
پیچیده خود دانشمندان و تحلیلگران داده ،یک انسان را استخدام میکنند و
هزینههای گزافی میپردازند .مثال میگویند میخواهم کارمندان بیشتری شبیه
به بهترین کارمندانم استخدام کنم .ما نمیدانیم بهترین کارمندهایمان چگونه
بهترین شدهاند ،تنها میدانیم که آنها بهترین هستند .انسان از بینش انسانی
خود برای رسیدن به چنین نتایجی استفاده میکند و آنچه در نهایت تحت تاثیر
این رویکرد جبرگرایانه به دست میآورد ،پیشبینی حقیقی نیست ،تنها شکلی
تفننی از تحلیل دادهها است».

زندگی
فلون فاطمی ،کارآفرین  35ساله ایرانی آمریکایی ،جوانترین کارمند شرکت گوگل در
سال  ،2004اکنون برای خود کسب و کاری شناختهشده در سیلیکون ولی دارد .او دوبار
در ســالهای  2017و  2020در لیست برترین فعاالن حوزه فناوری 40 ،فعال زیر  40سال
نشریه فوربس برگزیده شد.
موفقیت
«نود» ،شرکت فاطمی در سال  2015پایهگذاری شد با این هدف که شیوه کشف و دسترسی به
اطالعات را با کمک هوش مصنوعی متحول سازد .این شرکت در سال  2017با جذب سرمایهگذار
فعالیت عمومی خود را رســما آغاز کرد .نود به کسب و کارها کمک میکند تا با قابلیتهای
پیشــرفته پیشبینی هوش بازار ،برنامهریزی منابع ،حفظ مشتری و نیروهای کارآمد ،افزایش
جذب مشتری ،و اتوماسیون مراکز تماس هوش مصنوعی نسبت به رقبای خود برتری پیدا کنند.

نگاهی به زندگی فرخ ملیحی

سازماندهی نیاز اساسی هر سازمان است
او معتقد است ضعف ساختاری سازمانها در حال حاضر بزرگترین چالش
صنایع در کشور است« .مدیریت صحیح و علمی بیش از هر زمان در احیا و رشد
سازمانها نقش کلیدی دارد .سازمانها اگر بخواهند خدمات و وظایف خود را
به نحو مطلوب انجام دهند و در بازارهای بینالمللی رقابت کنند باید راه و روش
و ساختار خود را تغییر دهند .با یک تفکر نظاممند و برنامهریزی بلندمدت باید
سازمانها را اداره کرد».

زندگی
فرخ ملیحی فارغالتحصیل سال  1354رشته مهندسی برق دانشگاه صنعتی شریف است.
او به گفته خودش در ســال  1350به همراه تعداد زیادی از فارغالتحصیالن دبیرستان
البرز به دانشــگاه صنعتی شریف راه یافت و پس از آن کارشناسی ارشد را هم در رشته
مهندسی برق و انرژی در سال  1356اخذ کرد و بعد برای ادامه تحصیل به دانشگاه کارنگی
ملون پیتســبورگ امریکا رفت و در رشته شیمی با گرایش علوم پلیمر در سال 1358
غالتحصیلشد.
فار 
موفقیت
او در سال  1363به عنوان محقق ارشد در بخش تحقیقات و سپس به عنوان مدیر بخش
توسعه محصوالت شوینده شرکت ( Colgate- Palmoliveدر ایالت نیوجرسی )
مشغول به کار شــد و  10سال در این حوزه فعالیت کرد .پس از کسب تخصص و تجربه
حرفهای بسیار در امریکا فرخ ملیحی سال  1372به ایران برگشت .او سال  1374با کمک
چند تن از دوستانش شرکت فرگل را در زمینه تحقیقات راهاندازی کردند.
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نگاهی به زندگی پريسا تبريز

شاهزاده ایرانی گوگل
او ميگويد هيچ ايدهاي براي انتخاب شغل آيندهاش نداشته و به همين
دليل در دبيرستان در تست ارزيابياشتغال شركت كرده است .نتيجه تست
سازگارترين شغل با روحيه تبريز را به او پيشنهاد كرد :افسر پليس.تبريز
ميگويد آن زمان به نتيجه تست خنديدم ،اما االن مي فهمم كه كاري مشابه
پليسها را دارم :محافظتاز مردم .

زندگی
قرار بود تنها یک افسر پليس باشد ،اما به یک شاهزاده تبدیل شد .پریسا تبریز ،هکر و
مهندس امنیتاطالعات 36 ،ساله ،از پدری پزشک و ایرانی و مادری آمریکایی-لهستانی
در آمریکا متولد شد و تا سالاول تحصیلش در دانشگاه ایلینویز در رشته علوم رایانهای،
در معرض کدها و الگوریتمها قرار نگرفتهبود .اما امروز او را ســاح فوق سری گوگل در
برابر هکرهای کالهسیاه مینامند و صدها مهندس رایانهشرکت گوگل را در سرتاسر جهان
مدیریتمیکند.
موفقیت
در سال  2016او به مدیر بخش مهندسي مرورگر گوگل تبدیل شد و مسئولیت تمام و کمال
امنیت کروم رابه او سپردند ،محصولی که مسیر دسترسی میلیاردها انسان در سرتاسر
جهان به اینترنت را فراهممیآورد .عالوه بر مديريت مهندسي امنيت كروم ،او رياست
تیمی به نام پروژه صفر را نیز به عهدهگرفتهاســت؛ تیمی متشکل از هکرهای نابغه که
مسئولیت کشف آسیبپذیریها و نقاط ضعف گوگل کروم رادارند .او امروز مديريت 375
نفر از كارمندان گوگل را به عهده دارد.

نگاهی به زندگی سعید افشار

برای کارآفرینی ابتدا باید شاگردی کرد
سعید افشار میگوید« :شروع كار فقط با آموزش و کسب مهارت است .یک
اختالف دیدگاهی که من با مسئولین دولتي در بخش صنعت دارم این است که
اینها تصور میکنند با وام دادن میتوانند کارآفرین تولید کنند .در حالی که
کارآفرین باید آموزش ببیند و شاگردی کند .تبديل شدن يك فرد به كارآفرين
و صاحب كسب و پيشه يك روند و پروسه است ،پروژه نيست».

زندگی
سعید افشار  63ساله و اهل ارومیه است و از نوجوانی کارگری و شاگردی را با سیمکشی،
کار در چاپخانه و  ...تجربه کرده اســت ،نکتهای که میگوید در زندگیاش اثرات مثبت
بسیاری داشته .او در سال  1352برای ادامه تحصیل به تهران آمد و به دانشگاه رفت البته
همزمان کار هم میکرد .بعد از فارغالتحصیلی او مدتی در صدا و سیما مشغول کار شد و با
وقوع جنگ در زمینه ساخت آمپلی فایر برای بخش تبلیغات جبههها فعالیت کرد و همین
موضوع زمینهای شد که با پایان جنگ با تعدادی از دوستانش شرکتی برای تولید لوازم
صوتی خاص تاسیس کرد.
موفقیت
او در دهه 70اقدام به راهاندازی شرکت هوراند ،تولیدکننده سيستمهاي صوتي و كنفرانس
و تجهیزات سالنهای آمفیتئاتر کرد .این شرکت با بيش از سه دهه فعاليت دستكم بر
اساس آمارها از جمله شركتهاي موفق در اين زمينه به حساب ميآيد .اما مهمترین عامل
موفقیت این شرکت در چیست؟ افشار خود نقش آموزش را اساسی میداند .او معتقد
است كه پرسنل آگاه و باسواد در رديف سرمايههاي شركت محسوب ميشوند.

 ...............................آینده ما ...............................

زخم ارز

قیمت دالر به چه عواملی وابسته است و بر چه مولفههایی تاثیر میگذارد؟
ثبات در بازار ارز که روزگاری به فخر دولت حسن روحانی تبدیل شده بود ،تیرهروزیهایی را تجربه کرد که با همه انواع ماقبل آن متفاوت است .بهای ارز در سه
سال گذشته تا  9برابر رشد را تجربه کرد در حالی در اوایل دهه  90نیز یک بار تا سه برابر باال رفته بود .اقتصاد ایران تحمل خود را نسبت به جهش نرخ ارز از
دست داده اما هیچگاه نسبت به آن بیتفاوت نشده است .دولت در اداره بازار ارز به قدری ناتوان شده که رئیس جمهور رسما اعالم کرده است که اگر کسی
راهکاری برای مدیریت بازار ارز دارد به میدان بیاید و دولت را آگاه کند .بازار ارز معمایی دشوار برای دولتمردان ساخته است .پایگاه فکری دولتمردان نیز تفاوت
واقعی در این مولفه ایجاد نکرده و تنها توانسته بر تورم انتظاری تاثیر بگذارد که آن هم با قواعد اقتصاد رفتاری قابل تحلیل است.

آینده ما
[ دالر و آینده ]

درد دالر

قیمت ارز چه روزهایی را گذرانده و چه مسیری را میپیماید؟
محمدعدلی
دبیر بخش آینده ما

چرا باید خواند:
قیمت دالر
تعیینکنندهترینعامل
بر سرنوشت اقتصاد
ایران به شمار میرود.
اقتصاد خرد و کالن از
آن متاثر میشوند و
ملموسترینتحوالت
را برای کسب و کارها
رقم میزند .اینکه چرا
بهای ارز اینگونه رشد
کرد و آینده آن به چه
عواملی وابسته است،
اهمیت فراوانی دارد.

اگر در اوایل دهه  90رشد سهبرابری نرخ ارز به «آزاد شدن فنر
جمعشده» تعبیر میشد ،معلوم نیست چه واژگانی توان توصیف
پرواز  9برابری قیمت دالر در ســه سال گذشته را خواهد داشت.
کلمات بار چنین تحولی را از دوش خود برداشــتهاند چه اینکه در
ماههایاخیر با عبــور دالر از مرزهای جدید ،امکان جدیدی برای
تعریف آن وجود نداشت .غایت تمامی واژهها در دورههایقبلی رشد
بهای ارز و کاهش ارزش پول ملی استفاده شده است و از این به بعد
تنها دردهای آن بر دل اقتصاد باقی میماند.
JJدهه سخت تحریم
قیمت دالر به عنوان مولفهای اثرگذار بر ارکان اقتصاد ایران طی
دهه  90تحوالت مهمی را از سر گذرانده است .دالر  1200تومانی
در سال  90با آغاز تحریمهاینفتی از الک خود خارج شد و حرکت
را آغاز کرد .تحریمهایبانکی شرایط را دشوارتر کرد و در سال 91
قیمت دالر تا  3800تومان پیشــروی کرد .کاهش صادرات نفت،
اصلیترین منبع تامین ارز را به چالش کشید و بالفاصله سوداگری
در بازار ارز شرایط را پیچیدهت ر ساخت .اقتصاد ایران سوابق طوالنی
در یارانه دادن به سیاســت دارد .وقتی سیاست خارجی در ابتدای
دهه  90به اقتصاد ضربه زد ،سیاســت داخلی در ســال  92به داد
اقتصاد رسید .انتخابات ریاست جمهوری در ایران موج جدیدی از
امیــدواری به راه انداخت و همین موضــوع تحلیل بازار از آینده را

تغییر داد .مولفههای بازارساز در سال  92با انتخاب حسن روحانی
بر اساس برآورد بهبود اوضاع سیاست خارجی و کاهش اختالفات
سیاسی ،عمل کردند و بدون آنکه تحریمی برداشته شود یا حتی
دولت یازدهم مستقر شــود ،بازار ارز به سوی آرامش حرکت کرد.
آنچه در بازار ارز اتفاق میافتد تحت تاثیر شــرایطی است که برای
ماههای آینده پیشبینی میشــود .قیمــت دالر با صبوری بیگانه
است و پیش از وقوع رویدادها به آن واکنش نشان میدهد؛ بنابراین
چشــمانداز سیاسی و اقتصادی بیشترین تاثیر را بر تحوالت امروز
بازار ارز دارد.
بازار ارز در سالهای  92تا  96بهترین روزهای خود در دهه  90را
سپری کرد 4 .سال ثبت ،بزرگترین دستاورد دولت حسن روحانی
بود .در همان ســالها برخی از رکود اقتصادی گالیه میکردند اما
همان افراد االن حاضرند زمان به عقب بازگردد تا بیشــتر از ثبات
بازارهای موازی و تورم تکرقمی لذت ببرند.
اواخر سال  1396بار دیگر بازارها ،تغییر نبض رویدادهای سیاسی
را از فاصله دور احساس کردند .زمزمههای دونالد ترامپ در مخالفت
با برجام برای بازار ارز پیام مهمی داشــت .زمستان سال  96زمان
واکنش بازار ارز به کنشی بود که  4ماه بعد اتفاق افتاد .قیمت انواع
ارز از ثبات  4ســاله خارج شد و نقطه امن را رها کرد .در بهار سال
 97آمریکا از برجام خارج شــد و از چند ماه بعد ســیل تحریمها،
سرازیر شد .بازار ارز هم هیچگاه از حرکت بازنایستاد و فاصله خود
را با خبرهای ناگوار سیاسی حفظ کرد .هیچ چشمانداز روشنی در
سیاســت خارجی و رفع تحریمهای اقتصادی ایجاد نشد تا قیمت
دالر و سایر ارزهای رایج مسیر صعودی را به غیر مقاطعی خاص رها
نکنند .این بار از تغییر مثبت در فضای سیاست داخلی هم خبری
نبود که به مانند سال  ،92ترمز عوامل بازارساز را بکشد.
قیمت دالر این بار از  3400تومان در سال  96به  30هزار تومان
در مهر  99رسید تا در سه سال رشد  9برابری را تجربه کرده باشد.

پیشبینیها از وضعیت آینده دالر چه میگویند؟

مولفههای تکاندهنده

بهاءالدین حسینی هاشمی
کارشناس مسائل بانکی

30

دالر یک ارز خارجی اســت که میزان تقاضــا بر آن اثر میگذارد
و میزان تورم نیز تعیینکننده قیمت آن است .قطعا هرچقدر ارزش
پول ملی کاهش بیشتری داشته باشد قیمت ارز خارجی مانند دالر
قابل عرضه
هم باالتر خواهد رفت .اگر تقاضا هم بیش از ح ِد موجو ِد ِ
باشد بازهم به باالتر رفتن قیمت ارز خارجی دامن میزند .در کشور
ما وضعیت کمی متفاوت است و بازار ارز ما متاثر از صادرات کاالهای
نفتی اســت البته کاالهای غیر نفتی هم روی آن تاثیر گذار اســت
اما نه آنقدری کــه بخواهد بازار را تحت کنترل خود قرار دهد .آنچه
مســلم است صادرات نفت خام که منبع اصلی تامین این بازار است
دچار مشــکل شده و به حداقل رسیده است .صادرات میعانات گازی
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و مشتقات نفت هم در شرایط تورمی دچار اختالل شدهاند .دو نرخی
بودن ارز هم در این میان موجب التهاب این بازار شده است .ارزی که
صادرکننده باید به بازار بفروشــد به قیمت کمتر از نرخ بازار است در
حالی که در طرف دیگر واردکنندگان هستند که ارز را میخرند و در
این بین ســود اصلی به جیب آنها میرود .قطعا این موضوع موجب
میشــود صادرکنندگان تا میتوانند پولشان را گرانت ر بفروشند و با
تاخیر به بازار عرضه کنند و حتی اگر بتوانند آن را برنگردانند .چون ارز
هم مرتب در حال افزایش است .همین تاخیرها خود به خود قیمت
بازار را باالتر میبرد .از همین روست که پیمانهای ارزی زیادی داریم
که بر اســاس آن ارزها بازگردانده نشده است که البته سیاست غلط

کاهش صادرات نفت ،اصلیترینمنبع تامین ارز را به چالش کشید و بالفاصله سوداگری در بازار ارز شرایط
را پیچیدهترساخت .اقتصاد ایران سوابق طوالنی در یارانه دادن به سیاست دارد .وقتی سیاست خارجی در
ابتدای دهه  90به اقتصاد ضربه زد ،سیاست داخلی در سال  92به داد اقتصاد رسید.

نرخ تغییرات قیمت دالر  -فروردین  96تا مهر ( 99ریال)
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JJآینده یک بازار سیاستزده
پیشبینی بازار ارز بدون تحلیل روندهای گذشــته غیرممکن
اســت .سرنوشــت بازار ارز طی دو دوره تحریم در دهه  90نشان
میدهد که چشمانداز مسائل سیاسی ،اصلیترین عامل تاثیرگذار بر
بهای رایجترین ارز به شمار میرود .اقتصاد با کمبودهای ارزی ناشی
از افول صادرات نفت و کاهش صادرات غیرنفتی ،توان هدایت بازار
ارز را ندارد .برای پیدا کردن مسیر حرکت دالر باید ،چشماندازهای
سیاســی را مورد تحلیل قرار داد .انتظار تکرار اتفاق سال  92در
بازارها احساس نشده است .هنوز هیچ نشانهای برای تغییر مثبت
در فضای سیاست داخلی برای لنتخابات سال  1400وجود ندارد.
اینکه دولت آینده از نظر دیدگاه سیاســی ،نگاه بازتری نسبت به
دولت حســن روحانی داشته باشد ،بعید به نظر میرسد .در این
شرایط باید به حوزه سیاست خارجی امیدوار بود که برای آن هم
هنوز نشانه روشنی پیدا نشده است که اگر چنین بود طبق قاعده
مالوف ،بازارها زودتر به آن واکنش نشان میدادند مگر آنکه آنقدر
این واقعه غیرمنتظره باشــد که نبض آن خارج از تیررس عوامل

بازارساز بزند .کاهش اختالفات سیاسی میان ایران و آمریکا تنها
عاملی است که میتواند شرایط را تغییر دهد .مقامات ایران بارها
اعالم کردهاند که زیر بار خواستههای غیرمنطقی آمریکا و مذاکره
در چنین شرایطی نمیروند .همه راهها به کاخ سفید ختم میشود.
در صورتی که رقیب دموکرات ترامپ موفق شود مانع فعالیت او در
دور دوم شود ،چشمانداز مثبتی برای بهبود روابط سیاسی ایجاد
خواهد شد و این موضوع بالفاصله در بازار ارز ایران نمایان خواهد
شد .بازار ارز هنوز به نظرســنجیهایی که جو بایدن را جلوتر از
ترامپ اعالم میکنند ،باور ندارد که اگر چنین بود ،در فاصله چند
هفته تا انتخابات آمریکا حتما واکنش بازار ارز بروز پیدا میکرد و
افت قیمتها رقم میخورد .شــاید این بار هم مانند دوره گذشته
کــه انتخاب ترامپ غیرمنتظره بود ،بازار غافلگیر شــود و آمریکا
رئیس جمهور جدیدی به خود ببیند .رئیس جمهوری که به قواعد
بینالمللی پایبندی بیشــتری داشته باشد و با بازگشت به برجام
شرایط را برای بازگشت نرخ ارز به ارقام منطقی فراهم سازد .اقتصاد
ایران طلبهایزیادی از سیاست دارد و امید دارد که آبانماه یکی
از آنها را وصول کند.

ارزی است که  ۴۰سال است به همین شکل مانده و فاصله ارز نیمایی
با ارز  ۴۲۰۰بسیار زیاد شده است .البته ارز نیمایی هم تفاوت زیادی
با بازار آزاد دارد .در مجموع سیاست ارزی غلط موجب شده تا هم ما
خروج ارز داشته باشیم و هم ورود ارز به کشور کمتر شود و در واردات
هم بزرگنمایی شــود و ارز زیادی از دست برود .کاالیی که میآوریم
واقعا به میزان آن ارز ،ارزش بازار ندارد یعنی فاکتورسازی میکنند و
ارز زیادی خارج میشود .به عالوه کوچکنمایی در صادرات هم اتفاق
میافتد .یعنی برخی صادرکنندگان اگر صادراتی هم انجام دهند کمتر
اظهار میکنند و کمتر قیمت میدهند که ارز بیشــتری در خارج از
کشــور بتوانند نگه دارند .درکنار تمام این موارد مهمترین عاملی که
تشــدیدکننده وضعیت حال ارز است تحریمهاست که به هیچ وجه
نمیتوان آن را نادیده گرفت .تازه اگر بخواهیم تحریم را هم دور بزنیم
باز پیچیدگیهای خودش را دارد و هزینههای زیادی برای نقل و انتقال
یکند .مهمت ر از همه ،یک
پول برای اینکه به فروشنده برسد ،تحمیل م 
ریسک برای کشور محسوب میشود که در معامالت بینالمللی حائز
اهمیت اســت و به آن ریسک کشوری میگویند .یعنی اگر ایرانیها
بخواهند از بازار بینالملل مبادله پولی داشــته باشــند یک ریسک

کشوری  ۱۰تا  ۱۵درصدی هم به هزینههایشان افزوده میشود .همه
این موارد در کنار کسری تدریجی منابع ،تقاضای زیاد بازار ،جوسازی
و بازارســازیهای روانی مختلف و سیاستهای غلط ارزی ،دست به
دســت هم میدهند تا دالر همیشه یک قیمت فزاینده داشته باشد.
هر از گاهی هــم دولت از منابع ارزی که دارد به بازار تزریق میکند
که درمانکننده نیست و فقط توان بانک مرکزی و دولت را میگیرد.
بی اثر بودن این اقدامات در طول همه این سالها موجب شده مردم
به حرفهایغیر رسمی بیشتر گوش دهند و به شایعات بیشتر توجه
کنند .در شرایط اقتصادی موجود و با توجه به اینکه مصارف ارزی رو
به افزایش خواهد بود و منابع ارزی هم در حال کاهش است اگر نتوانیم
نفت بفروشیم و تحریمها برداشته نشود ،ما همچنان رشد قیمت ارز
یا کاهش ارزش پول ملی را خواهیم داشت .من نگران این هستم که
دولت بعد از مدتی مجبور شــود معامالت ارزی خارج از صرافیهای
مجاز و بانکها را با هدف جلوگیری از ایجاد بازار سیاه ،ممنوع کند.
بدین ترتیب ارزی که دست مردم است قاچاق محسوب خواهد شد.
اگر ارز تبدیل به یک کاالی قاچاق و کمیاب شود آن وقت نمیتوان
حد و مرزی برای قیمت آن تعیین کرد.
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آینده ما
[ دالر و صادرات ]

برادران ناتنی
کاهش  35درصدی صادرات در نیمه اول امسال چه اثری بر بازار ارز میگذارد؟
صادرات و نرخ ارز وابســتگی جداییناپذیــری به یکدیگر دارند .هرکدام
از ایــن مولفهها بر دیگری تاثیر میگذارند و با یکدیگر به موازنه میرســند.
اقتصادخواندههــا ،افزایش نرخ ارز را محرکی تاثیرگــذار بر افزایش صادرات
میدانند .تئوریها تایید میکنند که کاهش ارزش پول ملی میتواند به رشد
صادرات منجر شود چراکه حاشیه سود صادرکنندگان را افزایش میدهد .باال
رفتن نرخ ارز میتواند ،ارزش ارزی که از محل صادرات به دست میآید را برای
صاحبان کاال افزایش دهد .افزایش انگیزه صادرات جایزهای است که اقتصاد
با یک واسطه به تولیدکنندهها تزریق میکند .صادرکنندگان قدرت چانهزنی
بیشتری در بازارهای هدف پیدا میکنند و امکان بیشتری برای رقابت قیمتی
در کشورهای دیگر به دست میآورند .افزایش صادرات در نهایت تقاضا را برای
تولید افزایش میدهد و رشد تولید ناخالص داخلی هدفی است که در اولویت
همــه اقتصادها قرار دارد .تا اینجا همه چیز روی قاعده علم اقتصاد قرار دارد
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و منطبق با نظریهها است .سوال این است که چرا در اقتصاد ایران با افزایش
چند برابری نرخ ارز این هدیه صادرات و تولید نمیرسد .یکی از اقتصادگردانان
تعبیر ویژهای برای پاسخ به این سوال به کار برده است« .آب برای بدن مفید
اســت .مثال اگر چند لیوان در روز خورده شود به سالمتی کمک میکند اما
یک بشکه آب نه تنها نمیتواند مفید باشد که کشنده است ».افزایش نرخ ارز
در اقتصاد ایران طی فاصله زمانی کوتاه حکایت خوردن یک بشکه آب است
به همین دلیل آثار مخرب آن بر صادرات بیشتر از بهره آن بوده است .افزایش
قیمت مواد اولیه و تورم فزاینده نرخ کاالهای تولیدی را به قدری باال برده که
توان رقابت برای صادرات را کاهش داده است.
این تحلیل تمام واقعیتهایاقتصاد ایران در مسئله رابطه نرخ ارز و صادرات
را تعریف نمیکند .التهاب ناشی از تحریمها به رشد مصنوعی نرخ ارز دامن
زده و فعالیتهایغیرمولد را تقویت کرده است .معادالت اقتصاد تحریمزده
ایــران را نمیتوان بر مبنای اصول منطقی اقتصاد تحلیل کرد .دومین دور از
سختترین تحریمها در یک دهه بر سر اقتصاد سایه انداخته و رشد حقیقی
تولید ناخالص داخلی در این ده سال را به صفر رسانده است .پیشروی نرخ ارز
را نمیتوان بر مبنای آنچه اقتصادهای عادی تجربه میکنند ،تحلیل کرد .وقتی
همه معادالت در برابر جنگ اقتصادی رنگ میبازد ،آثار مولفههای اقتصادی بر
یکدیگر معکوس میشود .آنچه در رابطه نرخ ارز و صادرات غیرنفتی رخ داده
مصداق روشنی برای معکوس عمل کردن مولفهها بر یکدیگر است .حاال این
صادرات است که بر نرخ ارز اثر میگذارد .کاهش صادرات غیرنفتی در شرایط
تحریــم و کرونا که محصوالت داخلی با قیمت باال هم به میزان کافی تولید
نمیشوند ،موجب شده تا تامین ارز مورد نیاز برای مصارف وارداتی با چالش
یکند.
مواجه شود همین موضوع تنور افزایش نرخ ارز را داغت ر م 
JJتنها منبع تامین ارز
منابــع تامین ارز در اقتصاد ایران با شــدیدترین تحریمهای نفتی و
بانکی به قدری محدود شــده اســت که ارز حاصل از صادرات غیرنفتی
تنها منبع مهم برای نیازهای ارزی تلقی شــود که اگر چنین نبود بانک
مرکزی سختترین مقررات را برای بازگشت ارز صادراتی ترتیب نمیداد.
تحریمکنندگان ایران به صفر رساندن صادرات نفت را به عنوان هدف خود
اعالم کردهاند .هدفی که با افزایش تولید نفت از سوی عربستان و روسیه و
کاهش تقاضای جهانی به واسطه شیوع کرونا امکان تحقق بیشتری یافته،
شرایط را برای تامین ارز از ناحیه صادرات نفت دشوار ساخته است .دولت
دست بستهای دارد مر آنکه چوب حراج به ذخایر ارزی بزند .وزیر نفت در
صحن علنی مجلس اعالم کرد که صادرات مویرگی نفت را دنبال میکند.
حتی اگر طبق برآوردهای غیر رسمی حدود  200تا  300هزار بشکه نفت
در روز امکان دور زدن تحریمهایآمریکا را پیدا کند ،دریافت پول حاصل
از صادرات به قدری دشوار است که نمیتوان روی آن حساب کرد .طلب
 8میلیارد دالری ایران از کره جنوبی که در ماههایگذشته از آن سخن
به میان آمد یکی از نمونههایبلوکه شــدن ارزهای ایران در کشورهای
خریدار نفت است.

منابع تامین ارز در اقتصاد ایران با شدیدترینتحریمهاینفتی و بانکی به قدری محدود شده است
که ارز حاصل از صادرات غیرنفتی تنها منبع مهم برای نیازهای ارزی تلقی شود که اگر چنین نبود
بانک مرکزی سختترینمقررات را برای بازگشت ارز صادراتی ترتیب نمیداد.

JJدشواریهای رفع تعهد ارزی
ارز حاصل از صادرات غیرنفتی در حال حاضر بیشترین نقش را در تامین
نیازهای ارزی دارد .بانک مرکزی شرایط سختی را برای صادرکنندگان در نظر
گرفته است .رفع تعهد ارزی که مشابه طرح پیمانسپاری ارزی است ،فشار به
صادرکنندگان را افزایش داده است .از ماهها قبل فعاالن اقتصادی در اتاقهای
بازرگانی هشدار داده بودند که اجرای سختگیرانه طرح رفع تعهد ارزی از سوی
بانک مرکزی ،صادرکنندگان را از میدان به در میکند و کاهش صادرات را به
دنبال دارد .بانک مرکزی اصرار دارد که صادرکنندگان ارز حاصل از صادرات
را در ســامانه نیما به فروش برســانند .صادرکنندگان نیز نرخ این سامانه را
غیررقابتی میدانند و آن را به رســمیت نمیشناسند .آنها بر این باورند که
تامین کاالی صادراتی در داخل با هزینههای معادل ارز آزاد عملیاتی میشود
و فروش ارز صادراتی با نرخ نیمایی ،هزینههای آنها را پوشــش نمیدهد .از
طرف دیگر عمده صادرات ایران به عراق و افغانستان انجام میشود که طبق
گفته صادرکنندگان ،معامالت با این کشورها بر اساس ارزهای محلی صورت
میگیرد .با این وجود بانک مرکزی قاعده بازگشت ارز را برای صادرات همه
کاالها به همه کشورها ،یکســان در نظر گرفته است .اختالف میان فعاالن
اقتصادی و بانک مرکزی در این زمینه به زیان صادرات تمام شــده و آن را
محدود کرده است.
JJکاهش صادرات
کاهش صادرات غیرنفتی در نیمه نخســت امسال در آمارها نمایان شده
است تا سخن فعاالن اقتصادی عینیت پیدا کرده باشد .کاهش صادرات ،تامین
ارز را به چالش کشــیده تا تنها مرجــع ورود ارز توان تغذیه اقتصاد ایران را
نداشته باشد .مطابق آمار رسمی گمرک صادرات غیرنفتی در نیمه نخست
امسال به  13میلیارد و  566میلیون دالر رسیده است در حالی که در نیمه
نخســت سال  98این آمار از 20میلیارد و  948میلیون دالر عبور کرده بود.
این آمار نشاندهنده افت  35درصدی صادرات غیرنفتی در نیمه نخست سال
 99است .فعاالن اقتصادی با سختگیریهای ارزی ایجادشده از سوی بانک
مرکزی ،برآورد کردهاند که صادرات در نیمه دوم امسال به مراتب کمتر از رقم
ثبتشده در نیمه اول خواهد بود .کاهش صادرات غیرنفتی در شرایطی که
صادرات نفت پیش از آن ،بازار ارز را ناامید کرده است ،زنگ خطر بزرگی برای
قیمت دالر به حساب میآید.
بانک مرکزی کوشیده است که با روشهایپلیسی شرایط را برای بازگشت
ارز صادراتی مهیا سازد .الزام رفع تعهد ارزی با شرایطی که بر خالف توافق اولیه
با اتاق بازرگانی بود ،کار را برای صادرکنندگان دشوارتر ساخت .از همان زمان
که چنین الزامی گذاشته شد و سخت از فروش ارز صادراتی با نرخ کنترل شده
به میان آمد ،فعاالن اقتصادی هشدار دادند که این تصمیم ،صادرکنندگان را
از میدان به در خواهد برد .نمایندگان بخش خصوصی در اتاقهایبازرگانی
بارها اعالم کردهاند که بازگشت ارز صادراتی به اقتصاد ایران روندی طبیعی
دارد و نمیتوان خروج ارز را به صادرکنندگان نسبت داد چرا که صادرکنندگان
حرفهای کســب و کار خود را بر این اساس بنیان گذاشتهاند و با بازگرداندن،
پول حاصل از صادرات به دنبال صادرات جدید و ادامه فرایند کســب و کار
هستند .بانک مرکزی اما اعالم کرد که  28میلیارد دالر از صادراتی به کشور
بازنگشــته است .بررســی جزئیات این رقم بانک مرکزی از سوی اتاق ایران
نشان داد که دوسوم صادرکنندگانی که ارز خود را به کشور نیاوردهاند ،اصال
کارت بازرگانی ندارند .از سوی دیگر سهم کارهای مرزنشینی و پیلهوری در
این لیست بسیار باال است .موضوعی که از سوی غالمحسین شافعی رئیس
اتاق ایران بارها مورد اشــاره قرار گرفته ،این است که بسیاری از معامالت با
کشورهای همسایه عراق و افغانستان بر مبنای ریال اتجام میشود .از سوی

تاثیر کاهش صادرات بر نرخ دالر چیست؟

فشار بر بازارساز ارز

چنــد عامل مهم روی نــرخ ارز تاثیرگذار اســت که یکی
از عوامــل آن بدهیهای خارجی دولت اســت .عامل دوم
تورم داخلی و تفاوت آن با تورم خارجی اســت .عامل سوم
کسریهای تجاری اســت و عامل چهارم ناترازی ارزی در
کشور است .از این عوامل کسریهای تجاری و ناترازی ارزی
عمال مرتبط به بحث صادرات اســت .هرچقدر کسریهای
تجاری (یعنی تفاوت بین صادرات و واردات) بیشــتر باشد
وحید شقاقی شهری
فشــار بر منابع ارزی و بازارساز ارز وارد میشود لذا نرخ ارز
باال میرود .طبیعتا هرچقدر کســری تجاری کاهش پیدا
اقتصاددان
کند یعنی صادرات غیر نفتی و صادرات نفتی بیشــتر شود
ما میتوانیم امیدوار باشیم به کاهش نرخ ارز یا تقویت نرخ ارز یا تقویت ارزش پول ملی .در
این بین ناترازی ارزی (یعنی ارزی که صادرکنندگان نفتی به کشور وارد کردند منهای ارزی
که برای واردات نیاز است) هم مهم است؛ هرچقدر ناترازی ارزی باال باشد فشار بر بازارساز ارز
وارد میشود و نرخ ارز افزایش پیدا میکند .بر عکس آن ،هرچقدر ناترازی کمتر باشد میتوان
امیدوار بود که نرخ ارز کاهش پیدا کند یا شاهد تقویت ارزش پول ملی باشیم .پس مسئله
مهم این است که صادرات اثرگذار است و اگر صادرکنندگان بتوانند ارز را به کشور برگردانند
هردوی این موارد بر نرخ ارز اثرگذار اســت .وقتی صادرات غیر نفتی بیشتر میشود کسری
تجاری کاهش پیدا میکند لذا فشار بر بازارساز ارز کمتر میشود اما مسئلهای که مطرح است
این است که در حال حاضر ارز حاصل از صادرات به کشور بازگردانده نشده که دولت میگوید
 27میلیارد دالر است .وقتی ارز بازنگردد ناترازی ارزی تشدید میشود لذا فشار بر منابع ارزی
بیشتر میشود .یکی از مهمترین عوامل در کاهش فشار بر منابع ارزی این است که ما بتوانیم
کسری تجاری را کاهش دهیم که از دو کانال میشود یا باید صادرات را بیشتر کنیم یا باید
واردات را کاهش دهیم .خب واردات که از یک میزان بیشتر کاهش پیدا نمیکند لذا کشور
ناچار است که صادرات غیر نفتی را تقویت کند که آن هم نیازمند یک برنامهریزی منسجم
و یک نقشه راه مشخص است .ناترازی ارزی هم مهم است و صادرکنندگان باید تالش کنند
عرض حاصل از صادراتشان را به کشور برگردانند اما به دلیل منافعی که دارند این کار را انجام
نمیدهند و این مسئله موجب فشار بر بازارساز ارز شده است .تا زمانیکه وضعیت تراز تجاری
و ارزی به روال عادی برنگردد این شرایط قابل کنترل نخواهد بود ،باید منتظر بمانیم .البته
االن تقریبا قیمت نفت تا حدودی افزایش یافته است و شاهد این هستیم که قیمت فلزات
ی نیز روند افزایشی را طی میکند ،اما هنوز نه مرزها و نه صادرات غیرنفتی به
و پتروشــیم 
روال عادی خودش برنگشته است .اگر روال صادرات غیرنفتی به شرایط قبل از بیماری کرونا
برگردد ،میتوانیم امیدوار باشیم که تا حدودی فشار از بازار ارز کاسته شود.

دیگر در شرایط تحریم بخشی از صادرات به صورت بلندمدت فروخته میشود
به این معنی که ارز حاصل از آن با تاخیر فراوان به دست صادرکننده میرسد.
مناقشات بانک مرکزی با فعاالن اقتصادی تاکنون به نفع هیچکس تمام
نشده است .از یک طرف فعاالن بخش خصوصی ناراضی هستند و برخی نیز
از صادرات دست کشیدهاند؛ از سوی دیگر دولت به ارز مورد نیاز برای تامین
نیازهای ارزی دسترسی پیدا نکرده است و در ضلع سوم مثلث ناراضیان نیز
همه کسانی قرار دارند که با افزایش نرخ ارز ،سفرهشان کوچکتر میشود.
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آینده ما
[ دالر و قیمت کاالها ]

یکی برای همه
افزایش نرخ ارز تاثیر دوگانهایبر رشد قیمت کاالها گذاشته است
«محصوالت بخش صنعت» و پس از آن «حملونقل» بیشترین
اثرپذیــری را از تغییرات نرخ ارز دارند .بر اســاس نتایج گزارش
پژوهشی که در پژوهشکده پولی و بانکی کشور منتشر شده است،
حــوزه خدمات و آموزش کمترین تاثیرپذیری را از نوســانهای

مائده امینی
خبرنگار بخش «آینده ما»

بازار ارز برای خود به ثبت رســانده است .بر این اساس ،تحریمها
عــاوه بر اثری که بر نرخ ارز میگذارند ،میتوانند باعث تغییر در
ساختار بازارهای داخلی و انحصاری شدن آنها شده باشند که این
مهــم خود روی قیمتها اثرگذار اســت و اصالح قیمتها بعد از
بهبود شــرایط را بسیار مشکل میکند .در واقع افزایش نرخ دالر
از یک سو به طور مستقیم موجب جهش قیمت کاالهای وارداتی
میشود و از سوی دیگر با تاثیر بر نرخ نهادههای اولیه تامین صنایع
بــزرگ و کوچک ،تاثیر بر نرخ حمل و نقل مواد در زنجیره توزیع
و تاثیر روانی بر جامعه میتواند کاالهای تولید داخل را هم دچار
جهشهای قیمتی کند .بر اساس اعالم مدرس خیابانی ،سرپرست
ســابق وزرات صنعت ،معدن و تجارت 85 ،درصد مواد اولیه مورد
نیاز تولید در کشور به واردات وابستگی دارند و این یعنی در اقتصاد
ایران وابستگی الینحلی برای قیمتگذاری کاال ،به نرخ دالر دیده
میشود.

شاخص قیمت ارز ،مسكن ،بورس و مصرف کننده (فروردین ماه ) 100 = 1390
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مهر 1397
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خرداد 1397
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1399

شاخص قیمت مصرف کننده

اردیبهشت 1397

1398

JJواکنش سری بخش کشاورزی
بخش کشاورزی یکی از حساسترین حوزههای اقتصادی به نرخ
دالر است .بر اساس نتایج پژوهش منتشرشده در پژوهشکده پولی
و بانکی ایران ،بهطور متوسط بعد از  2فصل بیشترین اثر تغییرات
نرخ ارز در این بخش ظاهر میشود .بخش صنعت نیز  2.6فصل
بعد از تغییرات ارزی ،تاثیرپذیری خود از نرخ ارز را نشان میدهد
و در این میان بیشــترین وقفه مربــوط به بخش خدمات و البته

1397

شاخص بورس

شاخص ارز

شاخص قیمت مسكن

مأخذ :مرکز آمار ،وزارت راه و شهرسازي و شرکت بورس اوراق بهادار تهران.
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نقطه به نقطه

میانگین ساالنه

خرداد

ﻣﺄﺧﺬ :ﻫﻤﺎن.

1397

فروردین

1399

1398

1396

1395

بر اساس اعالم مرکز آمار در سال  ،97تورم اعالمشده حدود  27درصد بوده است و در مقابل دالر در همین بازه زمانی
 158درصد رشد کرده است .سال بعد اما که سال سختتری برای اقتصاد ایران به شمار میرود ،نرخ تورم اعالمی
توسط بانک مرکزی  41درصد و افزایش قیمت دالر در طول این سال تنها  15درصد بوده است.

آموزش است .پس از بخش صنعت ،هم باید به بخش حمل و نقل
و ارتباطات اشاره کرد که بیشترین تاثیرپذیری از نرخ ارز را برای
خود به ثبت رساندهاند و این در حالی است که این بخش با وقفه
 4.6فصلی بسیار کندتر از بقیه بخشها نسبت به گرانی ارز واکنش
نشان میدهد اما در نهایت در اندازه بسیار بزرگتری گرانیها به
بخش حمل و نقل منتقل میشود .بخشی که در قسمتی از زنجیره
توزیع همه کاالها وجود دارد و میتواند گرانی را در تمامی اقتصاد
کشور انتشار دهد .گفتنی است این گزارش اطالعات قیمت ۲۳۶۹
قلم کاال را از  ۳۵۵شــرکت (از بورس و فرابورس) محل محاسبه
خود قرار داده است .عالوه بر این ،پژوهشگران این گزارش اطالعات
 ۷۳۴قلم کاال از شاخص قیمت تولیدکننده را مورد استفاده قرار
دادهاند .همچنین در این مطالعه از قیمت دالر در بازار آزاد بهعنوان
نرخ ارز استفاده شده است.
JJتورم ،جلوتر از نرخ ارز
بر اساس اعالم مرکز آمار در سال  ،97تورم اعالمشده حدود 27
درصد بوده است و در مقابل دالر در همین بازه زمانی  158درصد
رشد کرده است .سال بعد اما که سال سختتری برای اقتصاد ایران
به شمار میرود ،نرخ تورم اعالمی توسط بانک مرکزی  41درصد
و افزایش قیمت دالر در طول این سال تنها  15درصد بوده است.
به نظر میرسد نرخ تورم با تاخیر خود را به قیمت دالر میرساند
و طبیعتا کاالها بعد از طی مسیری طوالنی و جای گرفتن در قله
قیمتی به ســختی دوباره -حتی با فرض کاهش قیمت دالر -به
مدارهای پیشــین قیمتی خود برمیگردند؛ در بازارهای مختلف
اقتصاد ایران ،از یک ســو اصل چسبندگی قیمت غیر قابل انکار
است و از سوی دیگر در شــرایط بدون ثبات و متالطم امروزی،
این انتظارات تورمی است که تاثیر خود را بر قیمت کاالها نشان
یدهد.
م 
JJگزارش از دل بازارهای متالطم
کاالهای اساسی با وجود تخصیص ارز دولتی که منابع کشور
را برای آن حراج کردهاند ،همچنان پابهپای قیمت ارز باال میروند.
ی تاریخی دالر در دولت دوازدهم ،قیمت هر
پیش از شــروع گران 
کیلو گوشــت قرمز ،حدودا  35هزار تومــان بود .امروز این نرخ تا
 130هزار تومان افزایش پیدا کرده است؛ گوشت بعد در کمتر از
سه سال بیش از  270درصد رشد کرده است.
در روزهای ابتدایی ســال  ،96هر گوشی تلفن همراه به طور
میانگین بین  3تا نهایتا  6میلیون تومان بود .امروز قیمت همان
گوشــی به  15میلیون تومان رسیده است .بازار لپتاپ و گوشی
ارتباط مستقیم با نرخ دالر دارند و هر لحظه که قیمت این اسکناس
آمریکایی باال میرود ،فروشگاههای اینترنتی و غیر اینترنتی با همان
نسبت کاالهای خود را گرانتر میفروشند .بررسیهای آیندهنگر و
مقایسه قیمت سابق چند مدل گوشی خاص با قیمت کنونی آنها
حکایت از افزایش بیش از  400درصدی قیمتها در این بازار دارد.
در حوزه لوازم خانگی ،خودرو ،مسکن و ...هم تقریبا همین روند
ادامه دارد .در حالی که نــرخ دالر از زمان خروج ترامپ از برجام
تاکنون حدودا  5برابر شــده است اما مثال قیمت خودروی واحد
کشور -پراید  -در مدت زمانی مشابه بیش از  6.5برابر قیمت خود
در سال  96رشد یافته است.

تاثیر گرانی دالر در قیمت کاالها چیست؟

آدرس غلط ندهید

رشــد دالر ،آدرس غلط دادن به سیاستهای اقتصادی است.
دالر خودش معلول است نه علت؛ یعنی اینگونه نیست که دالر
باعث گرانی مسکن ،کسری بودجه دولت شده یا اینکه موجبات
فساد اقتصادی را فراهم کرده باشد .موید این حرف هم تورم یک
درصدی خارجی و  30درصد داخلی است که نشان میدهد که
این ارزش پول ماست که در حال پایین آمدن است و ربطی به
ارز خارجی ندارد .چرا که دالر مانند هر کاالی دیگری تابع عرضه
محمدقلی یوسفی
و تقاضاست و وقتی عرضه زیاد شود طبیعی کسی هجوم برای
خرید نمیآورد .در شــرایط موجود کسانی که انتظار داشتند با
اقتصاددان
دستکاری در نرخ ارز بتوانند صارات را زیاد کنند باید پاسخ بدهند
که االن چقدر صادرات افزایش پیدا کرده است؟ آن هم در شرایطی که نرخ دالر نزدیک به  30تومان
رسیده است .پس قاعدتا باید االن برای صادرکنندگان بهشت باشد! همین کافی است که این نظریه
را نقد کرد .کسانی که فقط به فساد ،تجارتِ صرف و بهرهگیری از رانتهاینفتی بودند و درآمد نفتی
را تبدیل به به واردات کردند هم باید جواب بدهند که این همه حمایت از صادرات به کجا رسید؟
پس این موضوع فقط و فقط نشان میدهد هر کاالیی قبل از اینکه بخواهد صادر شود باید در داخل
تولید شود و اگر بخواهد تولید شود نیاز به تکنولوژی دارد .اگر بخواهیم صادرات را افزیش دهیم باید
فضای کسب و کار را در داخل بهبود ببخشیم و امنیت سرمایهگذاری برقرار کنیم و تعامل سازنده با
دنیا داشته باشیم .وقتی تولید در داخل نیست طبیعی است که واردات صورت میگیرد و صادراتی
هم نخواهیم داشــت .بنابراین نمیتوانیم درآمد ارزی داشته باشیم پس عرضه ارز کم میشود .در
نتیجه با تقاضای زیاد ارز قیمت ارز باال میرود .وقتی ارز گران شود ،واردات هم گران میشود و عرضه
کاالی داخلی هم گران میشود .در این میان برخی هم عرضه نمیکنند چون متصورند میتوانند
گرانت ر بفروشند .در چنین شرایطی بسیاری از تجار کاال را به کشورهای دیگر قاچاق میکنند .تاجر
نفع میکند اما کشور متضرر میشود .بنابراین اگر تاثیر دالر روی قیمت کاال را ارزیابی کنیم شاید
بتوان گفت رابطه دوسویه باشد .وقتی در داخل کشور قیمتها باال میرود کاالهایی که وارد میکنیم
گرانت ر میشوند .طبیعی است که تولید داخل هم به خاطر گران شدن هزینه مواد اولیه و دستمزد
کارگران و هزینههای جانبی افزایش مییابد .دولت هم نمیتواند این افزایش قیمتها را کنترل کند.
همانطور که در طول  40سال گذشته نتوانسته است .لذا از این روست که میگویم در کاری که
نمیشود چرا باید آدرس غلط داد .مشکل ما جای دیگری است .نیاز ما به واردات کاال باعث افزایش
قیمت آنها میشود .عرضه کم داخلی هم به خاطر کاهش تولید و صادرات کاالهای مورد نیاز داخلی
نتیجهاش این میشود که ما همواره در داخل شاهد تورم روزافزون باشیم و قیمت ارز هم افزایش پیدا
کند .این یک رابطه دائمی است و امروز و فردا هم ندارد .مطمئن باشید در هیچ زمان ارز خارجی به
ویژه دالر در ایران کاهش پیدا نخواهد کرد مگر اینکه ما عرضه ارز را زیاد کنیم و یک تعامل سازنده
با دنیا داشته باشیم که بتوانیم با صادرات بیشتر و سرمایهگذاری داخلی افزایش عرضه داخلی ،هم
عرضه کاال را زیاد کنیم و هم درآمد ارزی داشته باشیم .این تنها راه است .از سویی قیمت همه کاالها
در داخل کشور وابسته به دالر نیست بلکه این گرانیها ناشی از سیاستهایغلط دولت است .وقتی
دولت به دلیل بوروکراسی عریض و طویل اداری نقدینگی را زیاد میکند ،نمیتواند عرضه دالر را
زیاد کند .فقط میتواند ریال را زیاد کند .چون مربوط به خودش است و هر زمان که بخواهد میتواند
پول چاپ کند .نتیجه این میشود که نقدینگی باال میرود و به تبع افزایش نقدینگی تورم به وجود
میآورد .وقتی تورم به وجود آمد ارزش پول ملی هم پایین میآید و طبیعی است که دالر باال رود.
سیاستهای غلط دولتمردان به نااطمینانیها دامن میزند .آنها مردم را قربانی میکنند برای اینکه
سیستم بانکی بتواند کسب درآمد کند و از ورشکستگی نجات یابد.
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آینده ما
[ دالر و بازار سرمایه ]

همبستگیتاریخی
بررسی روند تغییرات شاخص کل بورس و نرخ ارز نشان از رابطه مستقیم و معنادار ایندو دارد

20

درصد
بازدهی ارزش دالر
در شهریور 99

«هر یک درصد افزایش قیمت دالر ،موجب رشد  ۰/۵۴درصدی
شاخص کل بورس در سالهای اخیر شده است ».این یکی از نتایج
پژوهش اخیر دانشــکده اقتصاد و مدیریت دانشگاه صنعتی شریف
است که به طور میانگین رابطه بین نرخ ارز و شاخص کل بورس را به
رشته اعداد درآورده است .پژوهشگران در مقالهای که ارائه کردهاند با
بررسی روند تاریخی تحرکات شاخص کل بورس به واسطه تغییرات
نرخ ارز به این نتیجه رسیدهاند که عموما افزایش قیمت دالر تاثیر
خود را با یک فاصله کوتاه بر بازار سهام نشان داد ه و موجب افزایش
شاخص کل این بازار شده است .فاصلهای که اگرچه کوتاه است اما،
زمینه خروج عدهای از بازار ســرمایه را فراهم و در نهایت نقدینگی
آنها را به سمت بازار ارز هدایت میکند .لوپ باطل از جایی تقویت

میشــود که این نقدینگی موجب افزایش قیمــت ارز و دامن زدن
به تقاضای کاذب در این بازار میشــود و در نهایت با پر شدن گپ
مورد نظر ،کمکم شاخص برای جبران عقبماندگی خود برمیخیزد
و دوباره محلی برای جذب نقدینگی میشود .اما آیا این روند همواره
ادامه خواهد داشت؟ از یک سو ،عدهای از تحلیلگران اقتصادی بر این
باورند که افزایش نرخ ارز تا جایی به رشد بازار سرمایه منجر میشود
و از یک نقطه به بعد اقتصاد دیگر کشــش نرخ باالی ارز را ندارد و
افزایش بیرویه دالر ،نتایج معکوس  -منفی -با خود به همراه خواهد
ی که میگویند مادام که نرخ
داشت ،از سوی دیگر هستند تحلیلگران 
دالر باال میرود ،بازار ســرمایه هم با افزایش بازدهی و رشد قیمت
سهمها مواجه خواهد بود.

تاثیر افزایش دالر بر قیمت شاخص بورس چیست؟

پتانسیلهای رشد بازار بسیار باالست

احسان حاجیعلیاکبر
کارشناس بورس
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از لحاظ نموداری و با مقایســه مسیر حرکت شاخص کل بورس و
نرخ دالر به نکات مهمی میتوان پی برد .در تاریخچه حرکت این دو،
همبستگی باالیی مشهود اســت .زمانی که دالر در حال اصالح بوده
شــاخص اصالح کمتری کرده و در زمان رشد نیز شاخص به شدت
سریعت ر از دالر رشد میکند .اما نکته قابل توجه این است که در گام
آخر رشد دالر که از پانزدهم شهریورماه آغاز شده است ،با رشد بیش
از ســی درصدی در نرخ دالر ،تنها از فشار فروش و ریزش بازار بورس
کاسته شده است .بنابراین با توجه به اینکه یک ماه از رشد اخیر نرخ
دالر میگذرد میتوان پیشبینی کرد با توجه به اندینگ ساختهشده در
شاخص ،رفتهرفته شاهد رشد شاخص و پر کردن جاماندگی آن باشیم.
یک دهه گذشته نشان میدهد که رشد نرخ ارز همواره با یک فاز
تاخیری عموماً دو ماهه موجب رشــد بازار سهام و شاخص کل شده
اســت .طی سالهای اخیر اقتصاد ایران در دو سال  91و  97متحمل
تحریم شد و بیشترین نوسان بازارها در این دو دوره رخ داده است .دالر
در هر دو دوره رفتار یکســانی داشته و روند صعودی مشابهی را طی
کرده اما واکنش شاخص بورس به تحریمهای اقتصادی اخیر شدیدتر
بوده است .تحلیل نمودار نسبت شاخص کل به دالر نشان میدهد،
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شــاخص بورس پس از یک اصالح ،به محــدوده کف کانال صعودی
برخورد کرده و آماده یک حرکت رو به باال است .این موضوع یا با رشد
شاخص و یا با کاهش نرخ دالر میسر خواهد بود.
پژوهش اخیر دانشکده اقتصاد و مدیریت دانشگاه صنعتی شریف
نشــان میدهد که به ازای یک درصد تغییر در قیمت دالر ،شاخص
کل  54صدم درصد رشد داشته است .علت این موضوع نیز کام ً
ال عیان
است .رشد نرخ ارز به خصوص در صنایع صادراتی موجب افزایش ریالی
فروش و افزایش تسعیر ارز شرکتها خواهد شد .هرچند رشد نرخ ارز
ســبب افزایش هزینهها و بهای تمام شده نیز میشود اما این افزایش
هزینه برهمزننده توازن حاشــیه سود شرکتها نخواهد بود و عموماً
بــا توجه به یارانه انرژی که اغلب صنایع بورســی از جمله فوالدیها
دریافت میکنند ،افزایش هزینهها تاثیر ناچیزی بر منافع افزایش نرخ
ارز خواهد داشت.
از طرف دیگر رشــد نــرخ ارز موجب افزایــش ارزش جایگزینی
شرکتها میشود ،به خصوص در شرایط تحریمی این موضوع اثرات
شدیدتری خواهد داشــت ،چراکه عم ً
ال راهاندازی کارخانه جدید در
اندازههای مشــابه با بنبســتهای عدیدهای از جمله عدم تخصیص

نگاهی به روند کلی تغییرات شاخص بورس و نرخ ارز نشان میدهد که اگرچه به طور کلی این دو پارامتر با یکدیگر
همبستگی تاریخی داشتهاند ،اما راه آنها در بعضی مقاطع مانند شهریور امسال (افزایش نرخ دالر ،کاهش مستمر
شاخص کل) از هم جدا شده اما به هر حال وزنه همبستگی در این مقایسه سنگینتر است.

JJهمه شرکتهای بورسی به نوعی به دالر وابستهاند
آنها که با صادرات و ارز سروکار دارند ،سود بیشتری در ایام گرانی دالر
برای شرکت و ســهامداران خود میسازند .برای یک مجموعه دالرمحور
افزایش قیمت دالر با افزایش ســود خالص همراه اســت .زهره پدرامنیا
کارشناس بازار سرمایه در اینباره به آیندهنگر میگوید :فارغ از آثار تورمی
که افزایش پیوســته شاخص کل بورس میتواند با خود به همراه داشته
باشــد ،در نهایت نمیتوان وابستگی این شاخص را به نرخ ارز انکار کرد.
پتروشیمیها ،معدنیها ،فرآوردههای نفتی ،فلزات و ...به واسطه صادراتی
که بر پایه نرخ ارز دارند ،سود بیشتری در روزگار گران شدن دالر میسازند
و اصطالحا ســود به ازای هر سهم ( )EPSآنها افزایش پیدا میکند .این
کارشــناس درباره دسته دیگر شرکتها که وابستگی مستقیم به نرخ ارز
ندارند و حتــی از گرانی آن تاثیرات منفی میپذیرند میگوید :در مقابل
هستند کارخانهها و شــرکتهایی که نه صادرات قابل توجهی دارند نه
ارزمحور اداره میشوند .حتی گاهی افزایش نرخ دالر تامین نهادههای اولیه
را برای آنها غیر ممکن میکند .اما همه تاثیر دالر بر قیمت ســهام یک
شــرکت از یک جنس نیست .یکی از موارد دیگری که روی قیمت سهام
تاثیر میگذارد ،قیمت ماشینآالت ،ملک ،ساختمان و انباشت سرمایهای
اســت که در آن شــرکت وجود دارد .به این پارامتــر ،ارزش جایگزینی
میگویند که با افزایش قیمت دالر قیمت این سرمایهنیز افزایش مییابد
و با کاهش قیمت به خاطر کاهش ســود مقابله میکند و معموال باعث

JJراه دالر از بورس در چه مقاطعی جدا شده است؟
راه بــورس گاهی از دالر هم تبعیــت نمیکند .نگاهی به روند کلی
تغییرات شاخص بورس و نرخ ارز نشان میدهد که اگرچه به طور کلی
این دو پارامتر با یکدیگر همبســتگی تاریخی داشتهاند ،اما راه آنها در
بعضی مقاطع مانند شــهریور امسال (افزایش نرخ دالر ،کاهش مستمر
شــاخص کل) از هم جدا شــده اما به هر حال وزنه همبستگی در این
مقایسه سنگینتر اســت .پژوهش اخیر دانشکده اقتصاد شریف نشان
میدهد تا پیش از ســال  ۹۲و مذاکره ایران با غرب ،ضریب همبستگی
شاخص بورس و نرخ دالر تقریبا  0.8بوده است و این یعنی به ازای هر

ارز ثبت سفارش ماشینآالت ،تجهیزات و افزایش هزینههای جانبی
به دلیل عدم ورود تکنولوژی مواجه میشــود .همینطور به تدریج و
با افزایش قیمت محصوالت صادراتی ،شــاهد رشد قیمت محصوالت
داخلی نیز خواهیم بود .بنابراین رشد نرخ ارز با افزایش تورم عمومی
بــه جایجای اقتصاد نفوذ خواهد کرد .افزایش تورم عمومی کشــور
ســبب افزایش قیمت زمین و مسکن نیز خواهد شد .افزایش نرخها
در حوزه مســکن نیز سبب خواهد شــد تا شرکتها عموماً با اتکا به
داراییهایثابت خود اقدام به افزایش سرمایه از محل تجدید ارزیابی
داراییهایخود کنند .این اقدام نیز به نوعی با استقبال سرمایهگذاران
مواجه شده و موجب افزایش شاخص کل میشود .لذا با توجه به اینکه
هنوز بسیاری از شرکتها و صنایع از تجدید ارزیابی داراییها منفعت
نبردهاند این مقوله نیز به عنوان یک پتانسیل بالقوه مهم در شرکتها
باقی است .تقریبا  ۶۰درصد بازار این پتانسیل را دارد ،زیرا ارزش دفتری
داراییهای شرکتها اعم از زیرمجموعههای ایمیدرو ،تامین اجتماعی،
پتروشیمیها و ...بسیار قدیمی است .در روش افزایش سرمایه از محل
تجدید ارزیابی داراییها شرکت ،داراییهای ثابت مشهود خود مانند
زمین ،ساختمان ،ماشینآالت و تجهیزات و ...را مورد تجدید ارزیابی
قرار میدهند .با این کار ارزش داراییهای شــرکت در ترازنامه بهروز
میشــود .در نتیجه از آنجایی که معادله حسابداری در ترازنامه باید
برقرار باقی بماند و بدهیهایشرکت نیز تغییری نکرده ،سرمایه شرکت
باید افزایش پیدا بکند تا این معادله برقرار بماند .در این روش پولی به
شرکت وارد نمیشود و فقط یک عملیات حسابداری در صورتهای
مالی شرکت رخ میدهد.
بسیاری از سهمها طی یک تا دو ماه اخیر اصالحهایقابل توجهی

داشــتند و به زمان دالر  15تا  20هزار تومانی بازگشــتهاند .بنابراین
پتانسیلهای رشد بازار همانطور که عنوان شد بسیار باالست .هرچند
عدهای رشد بیشتر نرخ ارز را ناشی از افزایش ریسکهای سیستماتیک
ارزیابی میکنند و معتقدند که بازار سهام به رشد بیشتر نرخها شاید
اهمیتی ندهد ،اما در بطن ماجرا عدم اهمیت بازار به رشد بیشتر نرخ
ارز تنها به مقوله انتخابات آمریکا بازمیگردد ،چرا که بازار معتقد است
با انتخاب بایدن ،احتمال کاهش نرخ ارز وجود دارد .از طرفی همواره
رشد نرخ ارز به نوعی با تحریمها و افزایش ریسکهایسیستماتیک
نیز مرتبط بوده است اما به تدریج نرخهایجدید در اقتصاد هضم شده
است و بازار به این ریسکها اهمیتی نداده است و این نرخ ارز بوده است
که تعیینکننده است.
شاید افزایش این ریسکها به سختت ر شدن صادرات مرتبط باشد
اما در عمل هرگونه کاهش مقداری صادرات در شرایط تشدید تحریمها
به نوعی با افزایش قیمتهایصادراتی جبران شده است و عم ً
ال ریسک
فروش پوشش داده شده است .این ریسکها عمدتاً به صنایع صادراتی
صِ رف ارتباط دارد و صنایعی که کام ً
ال فروش داخلی دارند اثرات بسیار
کمتری پذیرفتهاند .البته فاصله زیادی برای پذیرش نرخها در صنایع
داخلی دیده میشود اما نهایتاً نرخهای جدید در فروش صنایع داخلی
نیز خود را نشــان داده و اقتصاد چارهای جز تطبیق با نرخهای جدید
نخواهد داشــت .بنابراین به عنوان جمعبندی میتوان عنوان کرد که
اختالف فاز حرکتی بین دالر و شاخص کل بازار در کوتاهمدت بایستی
اصالح شــود .این موضوع در یک سناریو با رشد شاخص کل جبران
شده و در سناریوی دیگر کاهش نرخ دالر در بازار میتواند این فاصله
را جبران کند.

افزایش قیمت سهام میشود .شرکتهای بزرگ عموما برای تحقق چنین
سودهایی درخواست افزایش سرمایه از طرق «تجدید ارزیابی» میدهند
تا داراییهای غیر نقدی آنها دوباره مورد بررسی قرار گرفته و ارزش روز
آنها مبنای کار قرار گیرد .در مجموع ،تا نیمه شهریور سال جاری ،مجموع
ارزش بورس و بازارهــای اول و دوم فرابورس  7400هزار میلیارد تومان
برآورد میشــد که بخش عمدهای از آن را شرکتهایی تشکیل دادهاند
که بهصورت مستقیم با نرخهای جهانی و همچنین نرخ دالر همبستگی
مستقیم دارند .سایر صنایعی که ارتباط مستقیم با دالر ندارند ،به دلیل آثار
تورمی که افزایش نرخ دالر بر صورتهای مالی این شرکتها داشته است،
باز هم تحتتاثیر این عامل مهم اقتصادی قرار دارند.
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آینده ما
JJچرا جدایی؟
همه تحلیلها و آمارها حکایت از یک همبســتگی تاریخی میکنند
که در بعضی مقاطع تاریخی نقض شــده است .اما چه میشود که دالر و
بورس از هم جدا میشــوند؟ برای مثال پایان تابستان امسال ،چه اتفاقی
افتاده است؟ بعضی تحلیلگران اقتصادی بر این باروند که افزایش نرخ ارز
تا جایی به رشد بازار سرمایه منجر میشود و از یک نقطه به بعد اقتصاد
دیگر کشش نرخ باالی ارز را ندارد و ممکن است اثرات منفی آن کل بازارها
از جمله بازار سرمایه را تحتتاثیر قرار دهد .حمید اعرابی کارشناس بازار
سرمایه پیشتر در اینباره گفته است :درست اگر قیمت دالر باال برود سود
شــرکتها هم اسمی باال میرود اما آیا اقتصاد کشش این افزایش قیمت
را دارد؟ او بر این باور اســت که بازارها ،به ویژه بازار ســهام دیگر کشش
افزایش دوباره نرخ دالر را ندارند و شهروندانی که ماهانه  150دالر حقوق
میگیرند تورم جدیدی را تاب نخواهند آورد و قدرت خرید آنها به حداقل
میرســد تا جایی که دیگر تولیدکننده در داخل بازاری نداشته باشد .به
نظر میرسد آثار روانی و مخرب دالر  30هزار تومانی بیشتر از آثار مثبت
آن بر افزایش سود سهامداران بازار سرمایه بوده است .از سوی دیگر رشد
دوباره نرخ دالر ممکن است به تشدید قیمتگذاری دستوری روی برخی
کاالها و خدمات منجر شود .قاعدتا قیمتگذاری دستوری باعث میشود
که سودآوری شرکتها متناسب با نرخ ارز رشد نکند .و همه اینها میتواند
معادله همبستگی دالر با شاخص را به هم زده باشد.

یک درصد رشد نرخ دالر ،شاخص بورس  0.8درصد افزایش پیدا میکرده
اما از سال  92به بعد انگار وابستگی بورس به خبرهای سیاسی و مذاکرات
هستهای بیشتر شده است و همین تاثیرپذیری وابستگی این دو شاخص
را به هم کمتر کرده اســت .در بازه زمانی ســال  92تا  ،94هر زمان که
خوشبینی به مذاکرات هستهای افزایش مییافت ،شاخص بورس تحت
تاثیر رشد قیمت در نمادهای خودرویی ،بانکی و سایر گروههای وابسته
به مذاکرات ،رشــد میکرد .هر زمان که فعــاالن بازار از آینده مذاکرات
ت سهام و در نتیجه سطح شاخصها رو
هستهای دلسرد میشدند ،قیم 
به نزول میگذاشــت .در بازار ارز اما وضع به گونه دیگری بود .با نزدیک
شدن به بزنگاههای هســتهای ،نرخ ارز تا حدودی کاهش مییافت و با
تمدید مذاکرات ،نرخ دالر دوباره صعودی میشــد .در آ ن سالها تقریبا
مثل شهریور امسال ،شاخص کل بورس ،ساز مخالف با دالر میزد و حتی
بررسی نمودار این دو پارامتر نشان میدهد که بر برخی مقاطع شاخص
به نرخ دالر بیاعتنا بوده است .شهریور امسال تقریبا همین اتفاق افتاده
است .در حالی که شاخص کل ،کانال تاریخی دو میلیون واحدی را رها
کرد و به ریزش مستمر هر روز خود از بعد از  20مرداد تا پایان شهریور
ادامه داد ،نرخ دالر در یک حرکت شارپ ،افزایش یافت تا جایی که دالر
ســی هزار تومانی در تاریخ اقتصادی ایران در حالی به ثبت رســید که
شــاخص کل بورس در حال درجا زدن در بازه یک میلیون  500تا یک
میلیون و  700هزار واحد در مدتزمان مورد بحث بود.
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 .............................آکــادمـی .............................

فرصتسوزی با سیاستهای فرسایش
آینده اقتصاد ایران؛ مسیر کجاست؟

بـهـانـه

عکس :رضا معطریان

افزایش قیمت ارز چه بر ســر شاخصهای اقتصادی میآورد؟ در این شــرایط وضعیت صادرات چگونه خواهد بود و نهادهای مالی و پولی چگونه باید برای این وضعیت و عبور از
بحرانها برنامهریزی کنند؛ آیا سیاستهای اعمالشده به شکوفایی اقتصاد انجامیده یا به بحرانها دامن زده است؟ این مقاله را بخوانید.

آکــادمـی
با خروج امریکا از توافق برجام در ابتدای ســال ،1397
تالطم در بازارهای اقتصادی کشور با پیشرانی قیمت ارز (و
طال) شروع شد و تاکنون نیز با روندی فزاینده ادامه داشته
است .اینکه چرا نرخ ارز اینچنین در اقتصاد کشور یکهتاز
شده ،برمیگردد به سه دهه مدیریت ناکارآمد در اقتصاد
کشــور .بدون تردید ،در زمان فعلی هیچ کشوری بدون
داشتن روابط سیاسی-اقتصادی با کشورهای دیگر قادر
مرتضی افقه
نیست به سطح مطلوبی از رفاه اقتصادی برای جامعه خود
استاد اقتصاد دانشگاه
دست یابد .با این وصف ،وجود وابستگی ایران به صادرات
شهید چمران اهواز
نفت و تأمین نیازهای خود با ارزهای حاصل از آن باعث
چرا باید خواند:
شده روابط سیاسی-اقتصادی نقش بسیار پررنگتری بر
اگر به تحلیل
شاخصهای اقتصادی کشور داشته باشد.
و
ارزی
های
سیاست
واقعیت آن است که شکنندگی و آسیبپذیری بیش از
صادرات
با
آن
ارتباط
حد اقتصاد کشور در مقابل تحریمهایفعلی ،بیش از هر
مند
ه
عالق
واردات
و
چیز ناشی از سه دهه بیتدبیری و بیکفایتی در مدیریت
هستید ،خواندن این
اقتصاد در کنار نسخههایغلط و ناسازگار با ساختارهای
مقاله به شما توصیه
سیاســی ،اجتماعی و فرهنگی حاکم بر کشــور توسط
میشود.
تعدادی از اقتصاددانان تأثیرگذار بر اقتصاد کشــور بوده
است؛ روندی که به اتالف وسیع منابع انسانی و طبیعی
کشور و فرصتسوزیهای جبرانناپذیر منجر شده است.
از جمله این نســخههایغلط و ناسازگار با ساختارهای
غیراقتصادی موجود ،اصرار بر تبعیت از مکانیزم قیمت و بنابراین رهاسازی قیمتها توسط
طرفداران اقتصاد آزاد است که تاکنون صدمات جدی به متغیرهای اقتصادی کشور وارد کرده
اســت .بعد از اتمام جنگ و شروع ریاست جمهوری آقای رفسنجانی ،اقتصاددانان طرفدار
اقتصاد آزاد مشاورین اصلی دولت بودند و با توجیهاتی توانستند آقای رفسنجانی را متقاعد
کنند که توسل به مکانیزم بازار آزاد میتواند اقتصاد کشور را از عقبماندگیهای دهه اول
انقالب که به دلیل تنشهای سالهای پس از انقالب و جنگ  8ساله ایجاد شده بود ،نجات
دهد .به همین دلیل با عنوان طرح تعدیل اقتصادی ،سیاست خصوصیسازی و آزادسازی
قیمتها ،حذف قیمتگذاری و رفع جیرهبندیهایبه کار گرفتهشده در زمان جنگ مورد
تأکید قرار گرفت .وعده عمده طرفداران طرح تعدیل ،افزایش تولید داخل پس از آزادسازی
قیمتها و افزایش صادرات ،پس از آزادسازی قیمت ارز بود .تأکید بر اقتصاد آزاد و توصیههایی
همچون تأسیس مناطق و بنادر آزاد و ...عمدتاً تقلیدی بود از کشورهای دیگر با ساختارهایی
کام ً
ال متفاوت اما موفق در نیل به پیشرفت و رفاه اقتصادی .مثال با الگوبرداری از کشورهای
آسیای جنوب شرقی ،بر اجرای آزادسازی قیمت ارز به منظور افزایش صادرات یا تأسیس
مناطق و بنادر آزاد با هدف گســترش سرمایهگذاریهایخارجی و انتقال تکنولوژی اصرار
کردنــد .طرفداران این دیدگاه نظرات خود را مبتنی بر علم اقتصاد و دیدگاههایمنتقدین
را غیرعلمی خطاب میکردند .با این وصف ،از همان ابتدا مشــخص بود که این نســخه با
ساختارهای حاکم بر روابط سیاسی ،اجتماعی ،فرهنگی و حتی مذهبی کشور سازگار نیست
و تبعیت از آنها در بهترین حالت آثاری محدود و کوتاهمدت بر متغیرهای اقتصادی خواهد
داشت و در مقابل ،اتالف منابع و فرصتسوزیهایفراوانی را به کشور تحمیل خواهد کرد.
پیش از تبیین چرایی شکســت این دیدگاه ،الزم است توضیحی در مورد مفهوم علم و
علمی بودن یا نبودن دیدگاههایمختلف داده شود .به طور ساده ،علم شناختی است از رفتار
ذاتی موضوع مورد مطالعه که معموال با یک سؤال شروع میشود و به یک نظریه (تئوری) یا
قانون علمی منتهی میشود .با این وصف ،همه تئوریهای علمی بر مبنای فروضی استوارند
که در نبود آن مفروضات ،نتایج پیشبینیشده در آن نظریه یا تئوری الزاماً حاصل نخواهد
شد .مثالی از رایجترین قانون علمی در فیزیک موضوع را روشنتر مینماید .براساس قوانین
فیزیک ،آب در صد درجه به جوش میآید اما این قانون وقتی صادق اســت که مفروضات
اولیه در مورد آب وجود داشته باشد .به عنوان مثال اگر آب دارای مواد و امالح خارجی باشد
(مث ً
ال حاوی شــکر یا نمک یا هر ماده دیگری) ،دیگر در صد درجه به جوش نخواهد آمد.
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همچنین است در سایر قوانین و نظریات علمی .این واقعیت در علوم انسانی که موضوع مورد
مطالعه و تحقیقش انسان با ویژگیهای غیرقابل کنترل است نمود بیشتری مییابد .الزم به
ذکر است که نظریه(تئوری)هایاقتصادی ،مادام که به قانون علمی تبدیل نشدهاند حتی با
وجود مفروضات در نظر گرفتهشده ،امکان ابطالپذیری دارند ،چه رسد به آنکه آن مفروضات
نیز وجود نداشته باشند .شکلگیری و تدوین اغلب قریب به اتفاق تئوریهایاقتصادی در
کشورهای پیشرفته که ثبات سیاسی اقتصادی وجود دارد و ساختارهای غیراقتصادی حاکم
بر کشور پرورشدهنده و آماده رشد و رفاه اقتصادی است ،بوده است .اما به کار بستن آنها
در جوامع دیگر به شــرطی نتایج مشابه به بار میآورد که ساختارهای مشابه یا نزدیک به
جامعه مبدأ داشته باشند و در صورتی که ساختارهایی ناسازگار با رشد و پیشرفت اقتصادی
بر جوامع دیگر حاکم باشد ،تبعیت از تئوریهایوارداتی اگر هم نتیجه داشته باشند ،بسیار
محدود و کوتاهمدت خواهند بود .بهکارگیری تئوریهایموفق در جوامع در غیاب مفروضات
الزم ،مانند آن اســت که یک معمار یا مهندس عمران بخواهد در یکی از شــهرهای ایران
ســاختمانی چندین طبقه طراحی کند اما به جای بررسی استحکام و ترکیبات خاک آن
منطقه در کشور ،خاک یک کشور دیگر را آنالیز کند و حکم به ساخت آن مجموعه دهد.
بدیهی است که اگر مشخصات و ویژگیهایمحلی که چنین ساختمانی در آن بنا شده شبیه
منطقه مطالعهشده نباشد ،دوام و بقای آن با تهدید جدی مواجه خواهد شد.
بنابراین ،اگر از بهکارگیری نظریهای اقتصادی در کشور انتقاد میشود به معنی نادرست
بودن آن نظریه نخواهد بود بلکه چنین نقدی خود کام ً
ال علمی و مبتنی بر اصول منطقی
حاکم بر علم است .بنابراین نقد بهکارگیری تئوریها و نظریات علمی موفق در جوامع دیگر
به معنی نفی کارآمدی آنها در شرایط مناسب و وجود مفروضات خاص خود نیست بلکه
به دلیل نبود ساختارها و مفروضات چنین سیاستی در ایران ،بهکارگیری آنها نقد میشود.
توجه به توضیحات فوق ،ناکارآمدی توســل به اقتصاد آزاد (از جمله خصوصیســازی،
آزادسازی قیمتها و )...با وجود ساختارهای ضدتولیدی و ضد توسعهای موجود را روشنتر
میکند .در شرایطی که به دالیل مختلف دولت (به معنی کل نظام تصمیمگیری) ناکارآمد
است بسیاری از سیاستهای اقتصادی از جمله خصوصیسازیها یا استفاده از مکانیزم قیمتها
موفق نخواهد شد .اصوالً هیچ کشوری تاکنون بدون وجود دولت یا حاکمیتی توسعهخواه،
پیشرونده و پیشبرنده و برخوردار از نیروهای انسانی متخصص و با انگیزه و بوروکراسی روان،
و قوانینی پویا و دستگاههایقضائی و نظارتی سالم و چابک به توسعه نرسیده است .اصرار بر
روشهایتقلیدی که در کشورهای دیگر و با ساختارهای متفاوت و آماده موفق بوده ،نهتنها
کشور را به اهداف توسعهای خود نخواهد رساند بلکه موجب اتالف وسیع منابع انسانی و مالی
و فرصتسوزیهایجبرانناپذیری خواهد شد .به همین دلیل تقریبا اغلب سیاستهایی که از
دوره آقای رفسنجانی تاکنون به کارگرفته شده و هنوز بر تداوم و گسترش آن اصرار میورزند
با ناکامی مواجه بودهاند .مروری بر نتایج حاصل از خصوصیسازیها ،آزادسازیهایقیمتی،
تأسیس مناطق و بنادر آزاد و ...این مدعا را ثابت میکند.
در دور اول ریاست جمهوری آقای رفسنجانی آزادسازی قیمتها با هدف افزایش تولید

نکتههایی که باید بدانید
[به دلیل نقش بسیار فعال قیمت ارز در تعیین قیمت سایر کاالها و
بنابراین بر افزایش نرخ تورم ،عمل به توصیه افزایش قیمت ارز اقتصاد
کشور را دچار چرخه باطل بین نرخ تورم و قیمت ارز خواهد کرد.
تهای پیشنهادی گروهی از اقتصاددانان تاکنون تنها
[آزادسازی قیم 
موجب تورمهای افسارگسیخته شده و اگر آثاری مثبت هم داشته،
کوتاهمدت و کمدامنه بوده است.
[افزایش صادرات غیرنفتی وقتی ارزشمند است که کاالهای نهایی حاصل
از فکر و اندیشه و ابداع و به اصطالح کاالهایی با تکنولوژیهای جدید و
پیشرفته و قابل رقابت حداقل با کاالهای مشابه کشورهای همتراز باشد نه
افزایش صادرات مواد خام دیگر.

آیا طرفداران آزادسازی قیمت ارز با هدف افزایش صادرات و کاهش واردات ،هیچ دقت کردهاند که بیش از  75درصد واردات کشور
کاالهای واسطهای و سرمایهای هستند که صرف تولید کاالهای داخلی میشوند و افزایش قیمت ارز ،باعث افزایش قیمت اینگونه کاالها
و در نتیجه تولیدات داخلی شده ،رکود توأم با تورم را افزایش خواهد داد؟

اعمال شد اما به جز یکی دو سال اول که به دلیل تکمیل ظرفیتهایخالی بسیاری از صنایع
حاصل شــد ،هیچ اتفاق جدیدی نیفتاد؛ حتی بعد از نیل به حداکثر تولید در ظرفیتهای
موجود ،و ناتوانی در ایجاد ظرفیتهای جدید (به دلیل ناکارآمدی ساختارهای مدیریتی و
اجرایی و بوروکراسی) تداوم رهاسازی قیمتها باعث شد تا از سال  1373تورم افزایش شدید
پیدا کند و در سال  1374باالترین رقم تورم ( )49/6بعد از جنگ دوم جهانی رقم بخورد .در
واقع برخالف نظر طرفداران بازار آزاد که افزایش تولید را صرفاً تابعی از قیمت دانسته بودند
و از کمکشش بودن تولید یا عرضه کل در ایران به دلیل وجود ساختارهای ناکارآمدی که در
باال اشاره شد (آگاهانه یا ناآگاهانه) غفلت نمودند ،سیاست تعدیل در همان سالهایاول با
شکست مواجه شد .نمودار زیر تأثیر کمکشش بودن منحنی عرضه در ناتوانی تأثیر افزایش
قیمت بر تولید را در مقایســه با کشوری که کشش قیمت عرضه بیشتری دارد (از جمله
کشوری مثل چین در شرایط فعلی) به خوبی نشان میدهد.

در نمودار باال ،منحنی عرضه (تولید)  S_1با شیب تندتر مربوط به کشوری مثل ایران
است که موانع غیراقتصادی (معروف به موانع کسب و کار) زیادی بر فرایند تولید تأثیرگذار
بوده و بنابراین تأثیر افزایش قیمت را به میزان زیادی خنثی میکند .اما منحنی عرضه ی
 S_2با شیب کمتر و بنابراین کشش قیمتی بیشتر مربوط است به کشورهایی (کشورهای
اخیرا ً توسعهیافتهای مثل چین و هند و مالزی) که همه ساختارها در جهت افزایش کمی
و کیفی تولید شکل گرفتهاند و بنابراین افزایش قیمت تأثیر بسیار بیشتری بر میزان عرضه
(تولید) داشته است .یعنی افزایش یک مقدار معین در قیمت یک کاال تأثیر متفاوتی بر تولید
کاال در دو کشور با منحنیهایعرضه متفاوت ایجاد کرده است؛ به طوری که یک افزایش
قیمت معادل) ، P_0 P_(1مقدار عرضه را در کشورهای در حال توسعه (منحنی عرضه
 )S_1به میزان ) q_0 q_(1افزایش داده در حالی که مقدار تولید در کشوری دیگر (که
ساختارهای توسعهای بر آن حاکم است) را به میزان ) q_0 q_(2افزایش داده است .این
بدان معناست که برخالف دیدگاه طرفداران بهکارگیری مکانیزم بازار آزاد در ایران ،تولید و
عرضه در کشوری مثل ایران به دالیل متعدد (ساختارهای غیرتولیدی ،بوروکراسی ناکارآمد
و بعضاً توأم با فســاد ،ساختار اداری تنبل ،ناکارآ و متشکل از نیروها و مدیرانی فاقد توان،
تخصص ،انگیزه و تجربه) حساسیت چندانی نخواهد داشت و بهکارگیری این سیاست بدون
تحول در چنین ساختارهایی ،مشکالت اقتصادی را بیشتر خواهد کرد.
در مورد قیمت ارز نیز طرفداران اقتصاد آزاد توصیههایمشابهی با استداللهایی مشابه
اما ضعیف به دولتها داشته و دارند .از جمله معجزاتی که برای رهاسازی قیمت ارز همیشه
برشمردهاند عبارتاند از :افزایش صادرات و کاهش واردات .با این وصف ،کسانی که با اقتصاد
کشور و ساختارهای تأثیرگذار بر آن آشنایی دارند به خوبی میدانند که هم برصادرات و هم
بــر واردات (همچون بحث باال در مورد قیمت کاالها و میزان تولید) به جز ارز ،متغیرهای
متعدد دیگری تأثیرگذارند که غفلت از آنها در نســخههایتوصیهشده شرایط اقتصادی
کشور را به شدت تحت تأثیر قرار میدهد .معموالً در تحلیلهای اقتصادی وقتی رابطه دو
متغیر بررسی و تحلیل میشود ،فرض میشود که سایر متغیرهای تأثیرگذار ثابتاند .بنابراین،

اگرچه ثبات ســایر متغیرها در تئوریهایاقتصادی «فرض» شــدهاند اما در کشورهای با
اقتصاد پویا و پیشرفته ،این فروض به واقعیت بسیار نزدیکاند ولی در کشوری مثل ایران آن
هم در طول سه دهه گذشته تقریباً هیچیک از مفروضاتی که ثابت در نظر گرفته میشوند،
در واقعیت ثابت نیستند .به همین دلیل است بهکارگیری تئوریهایاقتصادی با فروضی
غیرواقعی که وجود خارجی ندارند برای کشوری مثل ایران ،هرگز نتایج مشابهی به بار نخواهد
آورد همانگونه که طی سه دهه گذشته چنین نشده است .از طرف دیگر ،با توجه به انبوه
موانع تولید ،افزایش قیمت ارز همچون افزایش قیمتهایداخلی تأثیر چندانی بر افزایش
تولیدات داخل حتی با هدف صادرات نخواهد داشــت زیرا در مورد صادرات عالوه بر موانع
تولید در داخل (که در باال به آنها اشاره شد) ،موانع ساختاری در فرایند صادرات همچون
نبود روابط سیاسی مناسب با بسیاری از کشورهای پیشرفته ،مشکالت ساختاری در نظام
اداری گمرکات کشــور ،فقدان بازاریابیهای علمی و بهروز ،نبود پیمانهای تجاری با سایر
کشورها و ...نیز اضافه میشوند .با این وصف ،از اواخر دهه  70که در دولت اصالحات طرح
«جهش صادرات» باعث شــد تا بسیاری از موانع صادراتی برچیده شود ،صادرات کاالهای
غیرنفتی روندی افزایشــی یافت به طوری که در دهه  1380به اوج خود یعنی حدود 40
میلیارد دالر رســید .اما مرور اجزای این حجم از صادرات نشــان میدهد که بیش از 90
درصد این صادرات به اصطالح غیرنفتی باز هم مواد خام یا نیمخام هستند که نهتنها قابل
تفاخر نیستند ،بلکه در صورت ادامه همین روند ،در میانمدت و بلندمدت منجر به تخلیه
منابع ارزشمند کشور میشود؛ به عبارت دیگر ،تشویق اینچنین صادراتی (از طریق افزایش
قیمت ارز یا مشوقهای دیگر) نهتنها وابستگی به فروش نفت خام که مذموم شمرده میشد
را کاهش نداده ،بلکه انبوهی مواد خام دیگر آن هم با عنوان پرطمطراق صادرات غیرنفتی
به تجارت خارجی کشور افزوده است که عم ً
ال امتیاز قابل اعتنایی برای کشور نداشته است.
افزایش صادرات غیرنفتی وقتی ارزشــمند است که کاالهای نهایی حاصل از فکر و اندیشه
و ابداع و به اصطالح کاالهایی با تکنولوژیهایجدید و پیشــرفته و قابل رقابت حداقل با
کاالهای مشابه کشورهای همتراز باشد نه افزایش صادرات مواد خام دیگر .از طرف دیگر ،آیا
طرفداران آزادسازی قیمت ارز با هدف افزایش صادرات و کاهش واردات ،هیچ دقت کردهاند
که بیش از  75درصد واردات کشور کاالهای واسطهای و سرمایهای هستند که صرف تولید
کاالهای داخلی میشوند و افزایش قیمت ارز ،باعث افزایش قیمت اینگونه کاالها و در نتیجه
تولیدات داخلی شده ،رکود توأم با تورم را افزایش خواهد داد؟ تجربه چند نوبت افزایش چند
برابری قیمت ارز طی ســه دهه گذشته هیچ یک از پیشبینیهایطرفداران اقتصاد آزاد
را در پی نداشــته و دلیل عمده آن نیز بیاعتنایی و غفلت آنها نسبت به سایر متغیرهای
تأثیرگذار بر تولید و صادرات است .آزادسازی قیمتهایپیشنهادی این گروه از اقتصاددانان
تاکنون تنها موجب تورمهایافسارگسیخته شده و اگر آثاری مثبت هم داشته ،کوتاهمدت
و کمدامنه بوده است .به عالوه ،به دلیل نقش بسیار فعال قیمت ارز در تعیین قیمت سایر
کاالها و بنابراین بر افزایش نرخ تورم ،عمل به توصیه افزایش قیمت ارز اقتصاد کشور را دچار
چرخه باطل بین نرخ تورم و قیمت ارز خواهد کرد :افزایش قیمت ارز ،موجب افزایش تورم
خواهد شد ،و با افزایش تورم ،طرفداران اقتصاد آزاد بر قیمت ارز (به دلیل افزایش تورم) اصرار
میورزند و اگر ارتباط این چرخه قطع نشود این روند ادامه خواهد یافت همچنان که طی
سه دهه گذشته اتفاق افتاده است.
توضیحات فوق در شــرایطی بود که کشور با تشــدید تحریمهایسه سال گذشته
مواجه نبود .با تشــدید این تحریمها ،حتی آن مختصر اثر احتمالی آزادسازی قیمتها
نیز از بین رفته و در شرایط فعلی عم ً
ال نقش نهادهای اقتصادی همچون بانک مرکزی،
برنامه و بودجه و وزارت اقتصاد به حداقل ممکن کاهش یافته است .در واقع اکنون تأثیر
سیاستهایمالی و پولی تقریباً خنثی شده و متغیرهای سیاسی در شرایط فعلی فعال
مایشاء هستند و قفل مشکالت اقتصادی فعلی تنها با تصمیمات سیاسی و حل مشکل
تحریم باز خواهد شد و تبعیت از سیاستهایپیشنهادی طرفداران بازار آزاد بحران فعلی
یکند .عجیب آنکه با وجود
اقتصادی اجتماعی کشور را پیچیدهتر و حل آن را دشوارتر م 
خنثــی بودن توصیههایصرفاً اقتصادی در شــرایط بحرانی فعلی ،هنوز طرفداران این
سیاســتها به جای سکوت ناشی از ناکامیهای حاصل از توصیههای خود ،همچنان بر
توصیههای غلط خود اصرار میورزند.
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آکــادمـی

به باور دسته دوم ،بازار وقتی عمیق میشود که تعداد شرکتهای موجود افزایش یابد و به همین
دلیل از عرضه بیشتر سهام دولت و ورود بیشتر شرکتها به بازار بورس استقبال میکنند و از دولت
به دلیل کمکاری در این زمینه شاکی هستند.

کدام بازار سرمایه؟
مروری بر دو رویکرد کالن در بازار سرمایه

بـهـانـه

دو رویه در برخورد با بازار سرمایه دیده میشود :هیجان زودگذر مردم و دخالت حداکثری دولت در بازار سرمایه یا کاهش مداخله دولت در بنگاهها تا سودآوری صنایع موجود در
بورس افزایش یابد؛ تبیین این دو مسیر را در مقاله پیشروی میخوانید.

پس از انتشار مقالهای با عنوان «قواعد حمایت از بورس» به قلم
اینجانب ،واکنشهای مختلفی ایجاد شد .برخی همانطور که
حدس زده میشد رفتار غیراخالقی در پیش گرفتند و به جای
نقد نوشته ،به تخریب نویسنده پرداختند؛ در حالی که برخی
دیگر از فعاالن بازار از محتوای نوشــته حمایت کردند و با آن
همدلی نشــان دادند .به باور اینجانب ،نقطه افتراق در مورد
تلقی و نگاه دو دسته از فعاالن بازار نسبت به بازار سرمایه است
علی سرزعیم
و این دو تلقی میتوانند آینده بازار سرمایه را رقم زنند.
کارشناس اقتصادی
یک عده از فعاالن بازار سرمایه -که اینجانب خود را جزو
آنها میدانم و سالهاست با آنها قرین هستم -بازار سرمایه را
چرا باید خواند:
زیست بومی برای کسب و کار بلندمدت مینگرند و معتقدند
ایران
بازار سرمایه در
که بازار سرمایه میتواند برای اقتصاد کارکردهای مهمی چون
دارد
چه وضعیتی
تامین سرمایه و افزایش شفافیت و مدیریت ریسک به دنبال
وسویی
و چه سمت
داشــته باشــد .این گروه نفع خود را در ماندگاری بلندمدت
پاسخ
داشت؟
خواهد
این بازار و ســود خود را در میانمدت دنبال میکنند و اتفاقا
اینجا
در
را
سوال
این
هیجانات زودگذر را سمی برای رشد بازار میدانند .به باور این
بخوانید.
دسته ،بازار وقتی عمیق میشود که تعداد شرکتهای موجود
افزایش یابد و به همین دلیل از عرضه بیشــتر سهام دولت و
ورود بیشتر شــرکتها به بازار بورس استقبال میکنند و از
دولت به دلیل کمکاری در این زمینه شاکی هستند .آنها نقش
سازمان بورس به نمایندگی از دولت را اصالح رویههای رقابت و تقویت زیرساختهای بازار میدانند.
فعال نشدن رویههای کشف تقلب و تبانی و مبارزه با فساد خواسته دیرین اما محققنشده آنهاست.
دغدغه این گروه این اســت که بستر رقابت هرچه بیشتر منصفانه و متکامل شود و دخالتهای
دستوری را سم مهلکی میدانند که بیش از فایده ،برای بازار هزینه به دنبال دارد .این دسته رقابت را
جوهره بازار سرمایه دانسته و از وجود انحصارات در این بازار پیوسته شکایت دارد .در این تلقی ،رشد
بازار به رشد سودآوری شرکتها بستگی دارد و به همین دلیل بیش از آنکه دنبال رانت دولت برای
حفظ شاخص باشند ،دنبال کاهش مداخله دولت در بنگاهها هستند تا سودآوری صنایع موجود در
بورس افزایش یابد .به باور اینجانب ،این گروه از فعاالن بازار و این تفکر ،یک بازار سرمایه سالم و
پیشرفته را در اقتصاد خواستار است و مطالبه میکند و معتقد است وجود چنین بازار سرمایهای یک
رابطه برد-برد میان فعاالن بازار سرمایه و بخش حقیقی اقتصاد برقرار میسازد.
در مقابل کســانی هستند که نگاه گذرا و موقتی در بازار دارند .آنها هیجانات موجود در کشور
را از همان ابتدا فرصتی برای کسب سود دیدند و تحریک طمع توده به سودهای نجومی را محل
ارتزاق خود قرار دادند .این افراد کسانی هستند که وقتی سود در بازارهای دیگر است در آنجا جوالن
میدهند و وقتی بازار سرمایه مورد توجه میشود به این بازار کوچ میکنند .برای این افراد مهم این
است که شاخص باال باشد و رشد کند و علت این رشد برایشان چندان مهم نیست و تبعات رشد
شــاخص برای بقیه اقتصاد را مهم نمیدانند و آن را انکار میکنند .این افراد تالش میکنند برای
رشد هیجانی شاخص کارکرد بتراشند و داغ شدن کاسبی خود را به نفع جامعه جا بزنند .این افراد
42
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مخالف عرضه سهام دولت و بزرگ شدن بازار هستند زیرا رشد بازار را کند میکند .برای آنها یک
بازار کوچک اما هیجانی جذابتر است تا یک بازار عمیق و ماندگار .زیرا آمدهاند بار خود را در این
مقطع ببندند و بروند .برخی از این افراد از انحصارات موجود منتفع هســتند زیرا اگر مردم بیایند
کارمزد خود را میگیرند و اگر بروند کارمزدشان برقرار است .برای آنها یک بازار هیجانی بهتر است
زیرا در بازار هیجانی زحمت تحلیل الزم نیست و شما هر سهمی را به طور تصادفی انتخاب کنید و
به عنوان سیگنال فروشی به خورد مردم بدهید برندهاید چراکه پیشبینی شما محقق میشود .این
افراد شدیدا طرفدار دخالت دولت برای تضمین سود هستند زیرا بازار سرمایه را جایی برای ریسک
کردن مبتنی بر تحلیل نمیدانند .آنها در ته قلبشان دنبال سکهای هستند که اگر شیر بیاید آنها
برنده شوند و اگر خط آید دولت از محل بیتالمال هزینه خط آمدن را بدهد .برای آنها بازار سرمایه
حکم چنین ســکهای را دارد .این افراد در ادامه کاسبان تحریم و راهزنان ارز  4200قرار دارند که
میخواهند در یک اقتصاد تحریمشده و کرونازده یکشبه پولدار شوند و این امر را تنها با وجود یک
بازار هیجانی همراه با حضور دولت به عنوان تضمینکننده سود ممکن میدانند .کامال روشن است
که نگاه غارتمدارانه این دسته ،بازار سرمایهای را مطلوب میداند که فعاالن آن از جنس گرگهای
وال استریت باشند .آنها چون سود زیاد و خیلی کوتاهمدت میخواهند به دسته اول نگاه خصمانه
دارند و از همه ابزارهای موجود برای انزوا و به حاشیه راندن و خاموش ساختن دسته اول استفاده
میکنند و خود را نماینده اصیل بازار سرمایه جا میزنند.
فضای امروز بازار سرمایه عرصه رقابت میان این دو گروه است .اگر حکومت سمت دسته اول
قرار گیرد آینده بازار سرمایه مطلوب و مفید خواهد بود و بازار سرمایه باری از دوش اقتصاد برخواهد
داشت اما اگر هیاهوها و جنجالهای گروه دوم غالب شود بازار سرمایهای فاسد و معیوب باقی خواهد
ماند که خود باری بر دوش اقتصاد میشود و دردی بر انبوه دردهای اقتصاد اضافه خواهد شد .اینک
زمان آن اســت که از خود بپرســیم میخواهیم در سمت کدام دسته قرار بگیریم؟ اگر جزو گروه
نخست هستیم نباید بگذاریم تا گروه دوم در فضای عمل و فضای رسانه میداندار شود و سرنوشت
بازار سرمایه را رقم بزند .نامه  25نفر اقتصاددان ،سخنرانیها ،مصاحبهها و مقاالت آقای دکتر عبده
تبریزی و برخی مقاالت منتشرشــده اخیر در همین راستا معنا میشــود .به امید روزی که بازار
سرمایهای بالنده ،شکوفا و سالمتر داشته باشیم.

نکتههایی که باید بدانید
[ برای برخی یک بازار هیجانی بهتر است زیرا در بازار هیجانی زحمت
تحلیل الزم نیست و شما هر سهمی را به طور تصادفی انتخاب کنید و به
عنوان سیگنال فروشی به خورد مردم بدهید برندهاید چراکه پیشبینی
شما محقق میشود .این افراد شدیدا طرفدار دخالت دولت برای تضمین
سود هستند.
[ برخی در ادامه کاسبان تحریم و راهزنان ارز  4200قرار دارند که
میخواهند در یک اقتصاد تحریمشده و کرونازده یکشبه پولدار شوند و
این امر را تنها با وجود یک بازار هیجانی همراه با حضور دولت به عنوان
تضمینکننده سود ممکن میدانند.

اغلب شرکتهای استارتآپی ترجیح میدادند عرضه اولیه سهام آنها در شرایط رونق بازار باشد تا با استقبال
سرمایهگذاران روبهرو شوند و ارزش بازار آنها رشد کند؛ طبیعی است که این روزها این احتمال کمتر شده و بعید
است در کوتاهمدت استارتآپی عرضه اولیه داشته باشد.

خط پایان علیه استارتآپها
شتابزدگی برای ورود به بورس ،خطایی جبرانناپذیر

بـهـانـه

عرضه سهام استارتآپها در بازار سرمایه چگونه ممکن است؛ آیا سهامداران و موسسان خود این شرکتها آمادگی فنی و ذهنی الزم برای اتخاذ این تصمیم را دارند؟ این مقاله
را بخوانید.

در ماههای اخیر درباره عرضه ســهام اســتارتآپها در بازار
ســرمایه زیاد صحبت شد ه اما به نظر نمیرسد سهامداران و
موسسان خود این شرکتها هنوز آمادگی فنی و ذهنی الزم
برای اتخاذ این تصمیم را داشــته باشــند .در عین حال افت
بازار هم در این بیمیلی بیتاثیر نبودهاست .اغلب شرکتهای
استارتآپی ترجیح میدادند عرضه اولیه سهام آنها در شرایط
رونق بازار باشــد تا با استقبال سرمایهگذاران روبهرو شوند و
نیما نامداری
ارزش بازار آنها رشــد کند .طبیعی اســت که این روزها این
کارشناس اقتصادی
احتمال کمتر شده و بعید اســت در کوتاهمدت استارتآپی
عرضه اولیه داشــته باشــد .حاال که فضا تا حدی از هیجان
چرا باید خواند:
ماههای گذشته دور شده و امکان تحلیل معقول و واقعبینانه
سرمایه
اگر به بازار
فراهمتر شدهاست زمان مناســبی است که درباره فواید این
ها
پ
آ
ت
استار
و ورود
اقدام بیشتر صحبت شود .به گمان من اگر استارتآپها وارد
مند
ه
عالق
بازار
به این
بازار سرمایه شوند هم برای خود آنها مزیتهایی دارد هم برای
این
خواندن
هستید،
بازار سرمایه.
مقاله به شما توصیه
ت این اتفاق برای استارتآپها امکان تامین
مهمترین مزی 
میشود.
مالی از بورس است .اگرچه هنوز سهم بازار سرمایه در تامین
مالی شــرکتها ناچیز است اما طبیعی است که یک شرکت
سهامی عام گزینههای بیشتر و بهتری برای تامین مالی دارد تا
یک شرکت سهامی خاص .تامین مالی از طریق انتشار اوراق و
یا افزایش سرمایه روشهایی است که یک شرکت بورسی به راحتی میتواند از آنها استفاده کند .در
تنگنای نقدی این روزها این مزیت مهمی برای شرکتهای بورسی است.
شــفافیت عملکرد یک از تبعات بورسی شدن است .به خصوص استارتآپها که با انبوهی از
شــایعه و کژفهمی روبرو هستند فرصت شفافیت ناشــی از عرضه سهام در بورس را باید غنیمت
شمارند .اینکه صورتهای مالی یک شرکت عمومی شوند و جامعه از روندهای درونی آن مطلع باشد
به ایجاد اعتماد کمک میکند .استارتآپها به این اعتماد نیاز دارند.
پها
تآ 
فایده دیگر به بهبود ساز و کار راهبری شرکتی ( )Corporate Governanceدر استار 
برمیگردد .واقعیت آن است که بسیاری از این شرکتها فرایند شکلگیری و رشد بسیار سریعی
داشتهاند .ضمن اینکه بنیانگذاران آنها عموما جوان و کمتجربه در بنگاهداری بودهاند .طبیعی است
روالهای راهبری شرکتی و تفکیک نقش مالک و مدیر و همینطور نظارتپذیری در ارکان اداره
شرکت در اغلب اســتارتآپها اشکاالت جدی دارد .بسیاری از استارتآپها حسابرسی درستی
نمیشوند و نظام مدیریت مالی آنها مبتنی بر استانداردهای حسابداری نیست .نقش هیئت مدیره
و بازرس قانونی در آنها عمدتا نقش درســت و موثری نیست .ورود به بورس این شرکتها را وادار
به اصالح این گونه اشکاالت میکند .البته این بحث جنبه دیگری هم دارد .به دلیل تاثیر کلیدی
تآپها
سرمایهگذاران در رشد این شرکتها به خصوص سرمایهگذاران خطرپذیر ( )VCاغلب استار 
با ادبیات جذب سرمایه و پاسخگویی به سرمایهگذار آشنایی خوبی دارند و از این جهت شاید نسبت
به فضای عمومی بازار سرمایه ما که سهامدار عمدتا دولتی یا خصولتی است وضعیت بهتری دارند.

به عبارت دیگر استارتآپها در عمل به حقوق سهامدار حساسیت بیشتری دارند چون رشد
آنها مدیون سرمایه این ســرمایهگذار بوده و تزریق سرمایه به صورت تدریجی و بر اساس تحقق
شاخصهای عملکرد ( )KPIبوده اما معموال این شرکتها در ثبت و ضبط درست فرایندها و مراعات
ظاهر قانونی و حقوقی موضوعات مالی اشکال دارند .برعکس ،در بسیاری از شرکتهای سهامی عام
ما که در کنترل نهادهای عمومی هستند متاسفانه حساسیت به منافع سهامدار اهمیت زیادی ندارد
اما ظاهر قانونی خیلی خوب رعایت میشود .عجیب هم نیست که بخش خصوصی دنبال نتیجه
و عملگرا است اما بخش دولتی عمدتا محافظهکار و ظاهرگراست .به هر حال ورود استارتآپها
بــه بورس از این جهت تجربه جالب و مفیــدی خواهد بود .فایده مهم دیگری که عرضه عمومی
ســهام استارتآپها به دنبال دارد کامل شدن فرایند سرمایهگذاری خطرپذیر در ایران است .این
شــکل سرمایهگذاری در دنیا اساسا با ایجاد پدیده استارتآپها ایجاد شد و قدمت زیادی در دنیا
ندارد .البته VCها ( )Venture Capitalنوعی از ) PE (Private Equityهستند که نهادهای
سرمایهگذاری باسابقهای محسوب میشوند اما در سالهای اخیر فعالیت VCها آنچنان متفاوت
و تخصصی شد ه که دیگر کسی آنها را زیرمجموعه PEتلقی نمیکند .نکته کلیدی اینجاست که
آخرین گام در فرایند سرمایهگذاری  VCگام خروج یا  Exitاست یعنی آن مرحله که  VCدر ایجاد
رشد ســریع در استارتآپ موفق شده و سهام خود را به چندین برابر ارزش زمان سرمایهگذاری
میفروشد .رایجترین شیوه خروج  VCعرضه سهام استارتآپ در بورس است اما چون تاکنون هیچ
اســتارتآپی در ایران IPOنشده طبعا هیچ  VCهم در ایران خروج موفق نداشته است .حال اگر
سهام استارتآپهای ایرانی در بورس عرضه شود میشود ادعا کرد فرایند سرمایهگذاری خطرپذیر
که توسط  VCانجام میشود به صورت کامل در ایران تحقق پیدا کردهاست .نتیجه خوب دیگری
که به واســطه عرضه سهام استارتآپها در بورس ممکن است حاصل شود ارتقای ادبیات دارایی
نامشــهود در فضای مالی ایران است .واقعیت آن است که مفهوم دارایی نامشهود در صنعت مالی
ایران بسیار خام و مبهم است .منظور از دارایی نامشهود چیزهایی مانند برند ،داده ،نرمافزار ،وفاداری
مشتری ،گواهی ثبت اختراع و دیگر داراییهایی است که برخالف دارایی مشهود قابل لمس نبوده و
قیمتگذاری آنها در بازار انجام نمیشود .برای افرادی مانند حسابدار ،کارشناس رسمی دادگستری،
حسابرس ،سرمایهگذار ،ممیز مالیاتی و ...تکلیف داراییهایی نظیر ماشینآالت ،زمین و ساختمان،
تجهیزات و ...کامال روشن است .یعنی روش ارزشگذاری ،ثبت در دفاتر ،ارزیابی ریسک ،محاسبه
استهالک و دیگر مواردی که در مدیریت داراییها مهم است برای دارایی مشهود مشخص است.
اما درباره داراییهای نامشهود این موضوعات عمدتا تازه و مبهم است .استارتآپها معموال دارایی
نامشــهود قابل توجه دارند و با عرضه این شــرکتها در بورس طبعا این موضوع هم داغ شده و
به تدریج بالغ خواهدشــد .موارد فوق برخی از مهمترین مزایایی اســت که ورود استارتآپها به
بورس خواهدداشت اما همه این مزایا به شرطی محقق میشوند که پذیرش این شرکتها در بازار
سرمایه طبق قواعد متعارف و ضوابط فنی الزم برای پذیرش در بورس باشد .ارزشگذاری واقعبینانه،
داشتن حداقلهای ضروری از نظر راهبری شرکتی و داشتن چشمانداز سودآوری پایدار مهمترین
پیشنیازهایی هستند که نهفقط این شرکتها بلکه هر شرکت متقاضی پذیرش در بورس باید واجد
آنها باشــد .اگر استارتآپها دارای این شروط الزم باشند آن وقت هرگونه تاخیر و مانعتراشی در
عرضه آنها اشتباه است اما اگر این پیشنیازها فراهم نباشند هرگونه شتابزدگی و تعجیل در پذیرش
آنها در بورس میتواند خطایی جبرانناپذیر باشد.

آیند هنگر |  | tccim.irشماره صد و یک ،آبان 1399

43

آکــادمـی

تداوم افزایش نقدینگی و سطح عمومی قیمتها در آینده تقاضا برای
حفظ ارزش داراییها و ثروت را در میان گروههای مختلف مصرفکننده در
جامعه افزایش میدهد.

تابآوری یا توسعه؟
گمشدهای به نام اقتصاد توسعه

بـهـانـه

ضعف ســاختاری و معیوب بودن فرآیندهای مدیریت اقتصادی در سطح کالن چه تبعاتی برای بنگاههای اقتصادی و بازار دارد؟ این حوادث چه بر سر مسیر توسعه میآورد؟ این
مقاله را بخوانید.

ضعف ساختاری و معیوب بودن فرآیندهای مدیریت اقتصادی
در سطح کالن و بهتبع آن در محدو دههای خرد و بنگاههای
اقتصــادی ،بازارهای کســبوکار و اقتصاد کالن کشــور را
ضربهپذیر و مختل کرده اســت .این مشکل نهادینهشدهای
اســت که در ایران وجود دارد .بــزرگ بودن دولت و دخالت
آن در تمامی زمینهها و رشــد دیوانســاالری و اســتقرار
مدیران با هزینههای سنگین در سطوح تصمیمگیری ،نحوه
حسن خوشپور
مدیریت و تصمیمســازی ،معضل اساسی مدیریت اقتصادی
کارشناس اقتصادی
کشور است و علیرغم آنکه خصوصیسازی و کاهش حضور
دولــت در فرآیندهای عملیاتی و اجرایی اقتصادی ،تجاری و
چرا باید خواند:
مالی سالهاست در دستور کار قرار گرفته است ،اما به دلیل
اگر میخواهید
شکلگیری بخشهای بیهویتی که نه در بخش دولتی و نه در
ایران
مسیر اقتصاد
بخش خصوصی و تعاونی قابلطبقهبندی هستند انگیزههای
درباره
را بشناسید و
کارآمد کارآفرینان و نوآوران جامعه مورد سوءاســتفاده قرار
بدانید،
توسعه
مسائل
گرفته است .در این شــرایط نهتنها بخش خصوصی واقعی
به
مقاله
این
خواندن
سهمی در تولید و سرمایهگذاری ندارد ،بلکه دامنه دخالتها و
شما توصیه میشود.
اثرگذاری بخشهای عمومی و دولتی بهمراتب بیش از گذشته
افزایشیافته است .این وضعیت بهظاهر تابآوری اقتصاد ایران
در مقابل تحریمها را افزایش داده ولی حرکت توسعهای کشور سالهاست متوقف مانده است.
اعمال تحریمهای بینالمللی ،پیامدهای ناشی از عدم کاراییهای اقتصادی را بیش از گذشته
نمایان ساخته است و با توجه به کاهش شدید درآمدهای ارزی کشور ناشی از عدم امکان فروش
نفت و فرآوردههای نفتی ،بخشهای تولیدی کشــور را از طریق عــدم امکان تأمین مواد اولیه و
کاالهای واسطهای دچار رکود و توقف کرده و تأمین مایحتاج مصرفی وارداتی را نیز به دلیل کمبود
ارز و ایجاد اشکال در مناسبات مالی و تجاری با مشکل مواجه ساخته است.
علیرغم مشکالت اساسی و بســیاری که به دلیل کاهش درآمدهای ارزی برای کشور پدید
آمده اســت ،ولی فضای تولید و عرضه برای محصوالت که در داخل تولید میشــوند و میتوانند
جایگزین محصوالت وارداتی شوند و همچنین وابستگی کمتری به منابع ارزی دارند ،بازتر شده و
فرآیندهای تولیدی متعددی از این فرصت برای توسعه بازارهای خود استفاده میکنند .بدون تردید
تداوم این وضعیت علیرغم آنکه بر بیشتر نمایان شدن مشکالت ساختاری اقتصادی بهطور عمده
در بخشهای دولتی و شبهدولتی مؤثر واقعشده است لکن کسبوکارهای مختلفی از فرصتهای
پدیدآمده ناشی از تمهیدات برونزای اقتصادی و تجاری میتوانند در آینده استفاده کنند .طی دو ماه
گذشته دولت بهطور مستمر سهم هزینههای جاری را از محل درآمدهای ارزی کشور نسبت به سهم
هزینههای سرمایهگذاری ،عمرانی و ایجاد ظرفیتهای جدید زیربنایی افزایش داده است تا جایی که
فعالیتهای عمرانی دولت در سالهای اخیر تقریباً بهطور کامل متوقف و دولت تالش خود را جهت
تأمین هزینههای جاری معطوف کرده اســت ،که پس از اعمال تحریمهای گسترده و تهدیدهای
بینالمللی و محروم شدن دولت از درآمدهای ارزی ،تأمین مالی هزینههای جاری از طریق افزایش
نقدینگی تنها راه چاره دولت برای ادامه وضع موجود بوده است .به نظر میرسد در صورت عدم بروز
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تحولی تعیینکننده در حوزههای سیاسی مدیریت اقتصادی ،سیاست افزایش نقدینگی در آینده
نیز ادامه یابد .تداوم افزایش نقدینگی و سطح عمومی قیمتها در آینده تقاضا برای حفظ ارزش
داراییها و ثروت را در میان گروههای مختلف مصرفکننده در جامعه افزایش میدهد .حفظ ارزش
پول هدف اصلی سرمایهگذاران در بورس سهام ،بازار اتومبیل ،طال  ،دالر و مسکن میشود و هریک از
ابزارهای سرمایهگذاری با توجه به شرایط و ویژگیهای نقدشوندگی با افزایش قیمت و ارزش جاری
مواجه میشوند .تقاضا برای مسکن شامل دو بخش تقاضا برای سفتهبازی و سوداگرانه و تقاضا برای
رفع نیاز به سکونت است .تقاضا برای سفتهبازی تا حدی افزایش مییابد که نقدشوندگی این ابزار
سرمایهگذاری حفظ شود و برای متقاضیان سکونت ،به دلیل اختالف شدید میان توانایی و قدرت
اقتصادی آنان با سطح قیمت ،دسترسی به مسکن ناممکن و تقاضای آنان محقق نمیشود .ازاینرو
نقدینگی سرگردان در بازار بهطور نامحدود به بخش مسکن وارد نمیشود .بازار اتومبیل هم تا حدی
شرایط تقاضا در بازار مسکن را دارد و از یک سطح مشخصی به بعد ،تقاضایی برای آن وجود نخواهد
داشــت .علیرغم آنکه قیمت ارز در داخل کشــور متأثر از کم و کیف عرضه و تقاضاست ولی ارز
نمیتواند ابزاری برای سرمایهگذاری میانمدت و بلندمدت مورداستفاده قرار گیرد .شاخص تغییرات
قیمت ارز معیاری صرفاً اقتصادی نیست و در حوزه انتظارات و عملکردهای سیاسی هم قرار میگیرد.
سهام و طال دو ابزار منحصربهفردی هستند که برای هر گروه درآمدی و به هر میزان از تقاضا قابل
معامله و عرضه هستند .گروههایی که نمیتوانند در مسکن یا اتومبیل و یا ملک سرمایهگذاری کنند
و سرمایهگذاری در ارز هم برای مدت طوالنی برای آنها ریسک به همراه دارد ،به بازار سهام و طال
وارد میشوند و با توجه به اینکه بازار طال در داخل کشور بدون تأثیر از بازار اصلی طال هم نیست،
تقاضا برای ســهام در بورس در آینده باز هم افزایش خواهد داشت و حجم باالیی از نقدینگی به
سمت بورس سهام منتقل خواهد شد .دولت میتواند از این شرایط استفاده الزم را از طریق عرضه
ســهام دولتی یا اوراق بهادار دولتی ببرد .تداوم وضع موجود ظرفیت جدیدی برای اشتغال ایجاد
نکرده و هیچ طرح و پروژه جدیدی که موجد ظرفیتهای اشتغال باشد به اجرا درنمیآید .در این
صورت با ادامه وضعیت رکود یا توقف در فرآیندهای موجود تولیدی و کسبوکار بیکاری افزایش
مییابد .به نظر میرسد شرایط اقتصادی و اجتماعی کشور با ادامه وضعیت موجود سیاستگذاری
و تصمیمگیری و مدیریت اجرایی هم در سطح کالن و هم در سطح عملیاتی و اجرایی در آینده
با بحرانهای جدیتر و شکنندهتر مواجه خواهد شد .اثرات تحریمهای بینالمللی در مراتب بعدی
عوامل مؤثر بر شکلگیری شرایط اقتصادی و اجتماعی کشور است .به این معنا که حتی اگر اعمال
تمامی تحریمهای بینالمللی متوقف شود ،میزان عدم کارایی در اداره کشور و کسبوکارها ،همواره
بر مشکالت خواهد افزود .در صورت نبود هرگونه تحریم بر اقتصاد ایران ،حجم سرمایهگذاری مورد
نیاز برای بازسازی ساختارها و یا ایجاد ظرفیتهای جدید بهمراتب بیش از منابع بالقوه و بالفعل
مالی و اقتصادی کشور است .بنابراین شیوه مدیریت کنونی توان توسعه کشور را در آینده نخواهد
داشــت .برقراری تعامل سازنده در حوزههای سیاسی ،اقتصادی و مالی با جهان ،جلب مشارکت و
جذب قابلیتهای مادی و معنوی بخش خصوصی واقعی ،اصالح ساختار و سازمان تشکیالت دولت
و بازنگری در ســازمان اداری دولت و بخش عمومی و بخشهای شــبهدولتی تغییر پارادایم نظام
حکومتی درخصوص اهداف و آرمانهای کشور با جهتگیری توسعه و پیشرفت ،عناوین چند اقدام
اساسی است که برای تداوم حیات و انسجام ملی کشور نهتنها ضروری بلکه حیاتی است .ادامه وضع
موجود فارغ از تأثیر تحریمهای بینالمللی جامعه را به بنبست هدایت میکند.

موج ناآرامیهایسیاسی و مردمی در لیبی و سایر كشورهای حوزه خاورمیانه،و
شمال آفریقا مجددا توجه همگان را به اطمینان از تامین منابع انرژی از برخی مناطق
خاص معطوف کرده است.

ایران در کجای بازار انرژی ایستاده است؟
اقتصاد انرژی و چالشهای آن

بـهـانـه

بازار آینده انرژی در جهان به چه ســمت و ســویی میرود؟ آیا دوره سلطه نفت به سر رسیده و عصر انرژی گاز در حال پایان است؟ ایران چه جایگاهی در این بازارها دارد و چه
باید بکند؟ این مقاله را بخوانید.

آینده چگونه است؟ این پرسش همگانی و نقل مجالس حرفهای
و غیرحرفهای اســت و ارتباطی به شغل و یا حرفه خاصی نداشته و
عارضههای وارده به تمامی كشــورها موجب شده تا از منظر كمی
و كیفــی خود بدان پرداختــه و اظهارنظر کنند .اما نقش هریك از
عاملهای اثرگذار در روند شــكلگیری زندگی فردی و اجتماعی
آحاد انسانی موجب شده كه این سهم به صور مختلف مورد توجه
و ارزیابــی قرار گیرد .از آنجایــی كه نفت به عنوان مهمترین عامل
تولید انرژی در زندگی فردی و اجتماعی همه انســانها نقشگذار
و یا نقشپذیر است باید گفت كه روندهای نوظهور و چشمانداز در
حال تغییر بازارهای انرژی به ویژه برای كشورهای دارای منابع نفتی
و یا بهتر بگوییم اقتصادهای پایه نفتی بسیار متفاوت و حتی ناموزون
اســت .هجوم یكســره و بدون وقفه ویروس كرونا موجب شد تا در
مراحل مختلف ،كشورها با اقتصادی جدید و یا نوظهور روبرو شوند.
چرا كه امروزه تعداد محدودی از دولتها و شــركتها در ســطوح
مختلف از عملكرد خود در محیط متالطم و آشــفته كسب و كار
كنونی راضی هستند.
در دهههای گذشــته برنامهریزی ســنتی كه بیشــتر بر پایه
پیشبینیهای قطعی اســتوار بود تا حدود زیادی موجب كســب
موفقیت برای سازمانها میشد ،اما هماكنون این روش كارآیی خود
را از دســت داده اســت .پیشبینیهای قطعی شاید در افق زمانی
كوتاهمدت و معینی درســت باشند ،ولی در میانمدت و بلندمدت
و با ظهــور رویدادهای پیشبینینشــده و غافلگیركننده همانند
هجوم ویــروس كرونا ،تغییرات پی در پی در سیاســتهای كالن
ملی ،منطقــهای و نیز بینالمللی و از همه مهمتر ناتوانی مدیران و
سیاستگذاران را برای درك تغییرات نوظهور ،آشكار میسازد .این
ناتوانی موجب از كار افتادن و غیر قابل استفاده شدن استراتژیهای
تدوین شده براساس پیشبینیهای قطعی میشود .در شرایط فعلی
و موقعیتهای كنونی كم نیستند برنامهریزیهایی كه بدون توجه
به تغییرات عمیق آینده طراحی میشوند و در نتیجه اهداف در نظر
گرفتهشــده در برنامه را محقق نمیسازند .در یك مطالعه میدانی
ماهنامه اكتشاف و تولید نفت و گاز ،آینده را حاصل اند كنشهای
چهار مولفه سازنده آینده میدانند .این مولفهها عبارتند از روندها،
رویدادها ،تصاویر و اقدامات.
روند و رویداد بر دو ویژگی آینده متمركز هســتند .چرا كه روند
اشــاره به پیوســتگی تاریخی و زمانی دارد و رویداد بر گسستگی
تاریخی تاكید میورزد .روندها تغییرات منظم در دادهها یا پدیدهها
در خالل زمان هستند و از گذشته آغاز شده و تا آینده ادامه مییابند.

اما رویدادها بر خالف روندها حاصل یك اتفاق یا حادثه هستند كه
به شــدت بر روندها و به طور كلی بر آینده تاثیر میگذارند .تصاویر
حاصل برداشــت یا درخواســت افراد و گروههای گوناگون در مورد
آینده است و در نهایت اقداماتی كه براساس تصاویر بازیگران مختلف
یگیرد.
از آینده شكل م 
آنچه كه نگارنده را در بررســی چالشهایآینده در حوزه انرژی
معطوف داشت باید گفت كه نخستین گام از مطالعات آیندهپژوهی
در حوزه انرژی اســت كه شناسایی روندهاینوظهور در بازار انرژی
خواهــد بود .اما در عیــن حال یكی از الزامات اساســی در تدوین
برنام ههــای كالن و بلندمدت در این حوزه به شــمار میرود .تنوع
روندها عبارتاند از:
روندهــای نوظهور در بازار انــرژی جهان با تغییرات
اساســی در بازارها حتی قبل از بــروز بحران مالی و
بینالمللی و عملكرد اقتصادی جهان ناشی از كرونا كه
در حال وقوع است .البته ناگفته نماند كه رشد تقاضای انرژی در این
دهه باعث بهرهبرداری بیشتر از ظرفیتهای بازار شد ،به طوری كه
هــر گونه وقفه در عرضه انرژی بــه دلیل تغییرات آب و هوایی و یا
تحوالت ژئوپلیتیكی ،افزایش شــدید قیمت نفت و گاز را به دنبال
داشــت .محدودیتهای زیرســاختی و فنی ،افزایش ریسكهای
ژئوپلیتیكی و سرمایهگذاری ،نوسان قیمتها و هزینهها و توجه به
مقررات زیست محیطی برای استفاده از سوختهایفسیلی نیز بر
پیچیدگی تصویر آینده جهان افزوده اســت بــه طوری كه ظهور
بازیگران جهانی جدیدی كه در بخش انرژی و شرایط ژئوپلیتیكی
تاثیرگذار هستند ،به منزله تهدید جدیدی برای بازیگران فعلی بازار
جهانی انرژی از جمله آمریكا به لحاظ كاهش قدرت تاثیرگذاری و
ایفای نقش در شكلدهی سیستم آتی بینالمللی انرژی آنها به شمار
میرود .از طرفی در دهههای آتی جمعیت جهان از  7میلیارد نفر به
 9میلیــارد نفر افزایــش خواهد یافت .با افزایش جمعیت ،رشــد
اقتصادی و سطح اســتاندارد زندگی در مناطق پرجمعیت افزایش
خواهد یافت و در نتیجه جامعه برای تداوم و حفظ این میزان رشد
اقتصادی به منابع غذا ،آب ،زمین و مواد اولیه به ویژه انرژی بیشتری
نیاز خواهد داشــت .مبارزه برای تامین نیازها منجر به شكلگیری
روندها و محركهایجدیدی میشــود و در مجموع آینده انرژی
جهان را شكل خواهد داد .در نتیجه حتی قبل از افزایش و نوسانات
كاهشی كرونایی اخیر ،قیمت نفت نیز در جهان در مسیر ناپایداری
انرژی قرار گرفته بود .بنابراین زمان آن رسیده تا سیستم جدیدی

1

رضا پدیدار
رئیس كمیسیون انرژی و محیط
زیست اتاق تهران

چرا باید خواند:
اگر به حوزه انرژی
و آینده بازارها
عالقهمندهستید،
خواندن این مقاله به
شما توصیه میشود.
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آکــادمـی

بیشترینتولید
نفت خام از محل
منابع متعارف طی
سالهای  2020تا
 2035مربوط به
منطقهخاورمیانه
و بیشترین افزایش
تولید از محل منابع
غیرمتعارفبه
طور عمده مختص
حوزه آمریكای
شمالی خواهد بود

طراحی شود و استراتژیهاینوین به نحوی تدوین شوند تا به طور
همزمان شرایط اقتصادی ،زیست محیطی و سیاستهای خارجی و
از همه مهمتر چالشهای امنیتــی مرتبط با تولید ،حمل و نقل و
مصرف انرژی در آنها در نظر گرفته شود.
چشمانداز در حال تغییر آینده انرژی برای اقتصادهای پایه نفتی
دارای پنج رونــد و محرك تغییر الگوهای تقاضا ،تغییر گزینههای
تامین و عرضه منابع ،نوســانات قیمت و تاخیر در سرمایهگذاری ،
بازیگران نوظهور ،صفآراییهــایجدید و قوانین نوین و تغییرات
آب و هوایی است .با تغییر الگوی تقاضا طبق بیشتر پیشبینیها ،
رشد تقاضای انرژی در  25سال آینده حدودا بین  40تا  60درصد
برآورد شده است.

امــا در حال حاضر تنها میزان انرژی مورد نیاز جهان
مطرح نیست ،بلكه تركیب كشورهای اصلی متقاضی و
تغییر الگوهای تقاضا نیز بسیار حائز اهمیت است .در
این ارتباط بد نیست یادآوری کنم كه در دهههایگذشته كشورهای
 OECDو یا كشورهای توسعهیافته سهم عمدهای از افزایش تقاضای
انرژی را به خود اختصاص داده بودند ،اما طی ســالهای اخیر و با
ظهور قدرتهایاقتصادی نوظهور در جهان و نیز رشــد اقتصادی
نســبتا باالی كشورهای در حال توســعه ،بخش اصلی افزایش در
تقاضای انرژی به این كشورها اختصاص یافته است ،به طوری كه
بیش از  75درصد رشد تقاضای جدید انرژی بر اساس انتخاب این
كشورها شكل خواهد گرفت و نوع نیاز آتی این كشورها به حاملهای
انرژی موجب تغییر ســهم هریك از منابع انرژی در سبد مصرفی
انرژی جهان خواهد شــد .این تغییرات ضمن آنكه موجب تغییر
الگوهای تقاضای انرژی میشود ،باعث ایجاد پیوندهایژئوپلیتیكی
جدید بر پایه الگوهای مصرف فعلی و نیز افزایش مصرف سوختهای
فسیلی و تاثیرات آب و هوایی ناشی از آن خواهد شد.
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تقاضــای انرژی اولیه در كشــورهایغیر  OECDاز
 6600میلیون تن در ســال  2010به حدود 10800
میلیون تن در سال  2035افزایش خواهد یافت و این
شامل  90درصد از رشد تقاضای انرژی تا سال  2035خواهد بود .به
طور كلی كشورهای غیر  OECDدر مجموع  54درصد از تقاضای
انرژی جهان را در سال  2010به خود اختصاص داده بودند كه این
رقم در سال  2035به  64درصد افزایش خواهد یافت .
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افزایش تقاضای انرژی در كشــورهایغیر  OECDدر
مقایسه با كشورهای  OECDبا عواملی همچون افزایش
نرخ رشد جمعیت و فعالیتهایاقتصادی و شهرنشینی
در این كشورها سازگاری دارد .متوسط نرخ رشد سالیانه انرژی به ویژه
نفت خام و گاز در كشورهای غیر  OECDدر دوره چشمانداز فوق 9.1
درصد اســت .در عین حال سهم جمعیت جهانی در كشورهای غیر
 OECDاز  82درصد در ســال  2010به  84درصد در سال 2035
افزایش خواهد یافت .همچنین نسبت افراد شهرنشین این كشورها از
 44درصد به  57درصد و بیشتر افزایش خواهد یافت .همچنین ارقام
عملكرد ســال  2015و آخرین برآورد تقاضای میانمدت نفت خام
جهان طی سالهای  2016تا  2019بیانگر نقش قابل توجه كشورهای
چین و هند در افزایش جهانی تقاضای نفت خام است.
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لذا تمامی افزایش تقاضا متوجه كشــورهای در حال

توسعه و در حدود  10.5میلیون بشكه در روز خواهد
بود كه بخش عمده آن به میزان  55میلیون بشكه در
روز بــه چین و هند اختصاص خواهد داشــت .ایــن موضوع موید
جابهجایی بازار نفت خام و انرژی جهانی است .ضمنا تغییر گزینههای
تامین عرضه در دهه نخست قرن بیست و یكم و با وجود پیشبینیها
در خصوص روند نزولی عرضه منابع فســیلی و نگرانیها از تامین
انرژی جهان و تحوالت گســترده در حوزه فناوریهایاستخراج و
بهرهبرداری از منابع نامتعارف نفت و گاز حجم مجموع منابع متعارف
و غیــر متعارف انرژی جهان را به نحو قابل مالحظهای افزایش داد.
این در حالی است كه در حال حاضر دسترسی تولید ،تبدیل و ارسال
ایــن منابع به نحو مطمئن مقرون به صرفه و مطابق با رویكردهای
زیســت محیطی به مقاصدی كه نیازمند این منابع هستند بسیار
هزینهبر است .به طور كلی منابع متعارف نفت و گاز از نظر جغرافیایی
در مناطق خاورمیانه ،آمریكـــــای التین ،آسیای میانه و قفقـــاز
واقع شدهاند و با وجود آنکه نیمكره غربی از نظر منابع سوخـــتهای
غیر متعارف مانند  Shale Oilو یا  Oil Sandو منابع گازی غیر
متعارف و ذخایر نفت خام فوق سنگین بسیار غنی است ،استخراج و
پاالیش اینگونه منابع چالش بزرگی به خصوص در دوره «محدودیت
كربن» ایجاد كرده است .نكته حائز اهمیت آن است كه انقالب تولید
نفت و گاز در آمریكا كه ناشــی از آغاز تولیــد قابل توجه از منابع
نامتعارف در این كشور است ،حداقل تا یك دهه آینده در سایر نقاط
جهان به وقوع نخواهد پیوست .البته دالیل عمده این امر را میتوان
توانمندی تكنولوژیكی و فنی باالی شركتهاینفتی آمریكایی در
زمینه تولید نفت نامتعارف در مقایسه با سایر شركتها ،تالش این
شــركتها برای حفظ حقــوق معنوی و عدم اعطــای تكنولوژی
اســتخراج نفت از این میادین به شــركتهای دیگر ،دسترسی به
امكانات و تجهیزات پیشرفته و فراوان از سوی شركتهایخصوصی
فعال در این زمینه و بازارهای مالی فعال برای پشتیبانی و حمایت
مالی جهت توسعه میادین نفتی در آمریكای شمالی برشمرد .
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بــرآورد اخیر آژانس بینالمللی انرژی با تایید تحلیل
فوق ،نشــان میدهد كه بیشترین تولید نفت خام از
محل منابع متعارف طی ســالهای  2020تا 2035
مربوط به منطقه خاورمیانه و بیشترین افزایش تولید از محل منابع
غیر متعارف به طور عمده مختص حوزه آمریكای شمالی خواهد بود.
نكته جالب توجه این است كه میزان رشد و تولید نفت خام در سال
 2018نیز به نوعی آغاز این روند نوظهور را تایید كرده است .در سال
فوق میزان تولید نفت خام جهان  2.1میلیون بشكه در روز افزایش
یافت كه بخش عمده آن ناشــی از افزایش تولید عراق ،عربســتان
ســعودی ،امارات متحده عربی و كویت (از محل منابع متعارف) و
آمریكا (از محل منابع نامتعارف) بوده است .كشورهای عضو اوپك در
ســال  2019در مجموع  3.2میلیون بشــكه در روز افزایش تولید
داشــتند كه  2.1میلیون بشــكه در روز آن به عربستان سعودی
اختصاص داشته است .براساس آخرین مطالعات انجام شده توسط
دانشگاه هاروارد در خصوص دورنمای عرضه نفت خام كه به صورت
میدان به میدان و با ارزیابی پروژههایمختلف اكتشــاف و توسعه
میادین نفتی كشورهای مختلف جهان و بر مبنای رویكرد پایین به
باال صورت گرفته است ،در سال  2030افزایش ظرفیت تولید نفت
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آموزش مجازی فضا را برای نزدیک شدن به برخی دگرگونیهای مهم در آموزش مدرسهای سنتی فراهم
میکند و کرونا که آموزش مجازی را بسیار گستراند تجربه برخی از این دگرگونیها را در اختیار ما نهاد .از
دیرباز برخی منتقدان آموزش سنتی به نقد قانونهایی پرداختهاند که بر این آموزش فرمان میراند.

خام به میزان  49میلیون بشــكه در روز شامل نفت خام و
تخمین زده میشــود كه معادل نیمی از ظرفیت تولید  83میلیون
بشكهای در روز فعلی جهان است.

NGL

در ادامه همین مطالعه ،اصالحات مربوط به ریســك
تمامی فاكتورهای تاثیرگذار بر اجرای پروژههایبخش
باالدســتی نفت اعمال شده و میزان افزایش ظرفیت
تولید نفت خام جهان  29میلیون بشــكه در روز برآورد شد .بر این
اســاس نباید نگرانی چندانی در قبال تامین نفت مورد نیاز جهان
داشت مگر اینكه میزان نرخ رشد تقاضای نفت خام تا سال 2035
به طور متوســط بیــش از  6.1درصد در ســال باشــد كه طبق
پیشبینیهای انجامشده با ادامه بحران اقتصادی در اتحادیه اروپا ،ز
مانبر بودن كامل خروج آمریكا از ركود كرونایی و نیز كاهش نسبی
نرخ رشد اقتصادی چین و دیگر اقتصادهای نوظهور در میانمدت ،ت
حقق این امر چندان محتمل نیست .
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موج ناآرامیهایسیاســی و مردمی در لیبی و سایر
كشــورهای حوزه خاورمیانه ،و شمال آفریقا مجددا
توجه همــگان را به اطمینان از تامین منابع انرژی از
برخی مناطق خاص معطوف کرده است .افزایش شتابان استفاده از
منابع انرژیهایتجدیدپذیر و تكنولوژیهایجدید زمینه مساعدی
برای جایگزینی انرژی تجدیدپذیــر به جای منابع تجدیدناپذیر را
فراهم کرده است .وسعت تقاضای جهان و هزینه ایجاد زیرساختهای
جدید برای انتقال انرژی در كنار چالشهایفنی و تكنولوژی ناشی
از تنوع منابع انرژی تجدیدپذیر ،از آن رو است كه جایگزینی منابع
انرژی دارای كربن كمتر ،بدون وقوع هر گونه پیشرفت و یا كشفی
مهم ،چندین دهه به طول خواهد انجامید .ضمنا نوسانات شدید در
قیمــت حاملهایانرژی به ویژه نفت خــام منجر به عقیم ماندن
سرمایهگذاری پروژهها و یا محدودیت آنها شده است .این تاخیر در
ســرمایهگذاری فرصت و زمان كافی برای ورود انرژیهایجدید به
بازار را فراهم خواهد كرد .نمونه بارز این نوسانات را میتوان در قیمت
نفت خام برنت طی  5سال گذشته مشاهده کرد كه نوسانات بسیار
زیادی را تجربه كرده است .ضمنا براساس مطالعات انجامشده یكی
از مهمترین الزامات سرمایهگذاری كافی در بخش باالدستی صنعت
نفت ،باقی ماندن قیمت نفت خام در ســطحی باالتر از  70دالر به
ازای هر بشــكه در بلندمدت اســت .در واقع با توجه به هزینههای
فعلی ،در قیمتهای كمتر از  70دالر حداكثر  20درصد از برنامههای
تولید نفت پیشبینیشده در آینده اقتصادی خواهد بود.
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روند افزایش قیمت و درآمدهای نفتی موجب فراوانی
دارایی صندوقهایملی برای دارندگان منابع طبیعی
و اقتصادهایدر حال توسعه شده است كه این امكان
تامین مالی و انجام سرمایهگذاریهایجدید در پروژههایداخلی یا
خارجی با استفاده از منابع داخلی و بدون نیاز به درخواست كمك از
موسسات وامدهنده بینالمللی مانند بانك جهانی ،صندوق بینالمللی
پول و بانكهای توســعهای منطقــهای را فراهم کرده اســت .اما
حاكمیت دولتها و محدودیتهای دسترسی به منابع طبیعی ،مو
جب ایجاد بیاطمینانی و محدودیت در فرصتهایسرمایهگذاری
شده است .اما بدون شك در آینده دورتر ،آمریكا به تنهایی توانایی
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كافی برای كنترل چین را نخواهد داشت .بنابراین احتماال به دنبال
اتحاد با كشورهایی است كه ارزشهایمشتركی با آمریكا دارند.
در جمعبنــدی و كالم آخــر میتوان گفت كــه محتملترین
چشمانداز آینده اقتصادهای پایه نفتی كه آینده ژئوپلیتیكی جهان
را میتواند شــكل دهد اتحاد بین قارهای است .طی دو دهه آتی دو
قــدرت اصلی مجموعه آتالنتیك یعنی اتحادیه اروپا و آمریكا برای
جلوگیری از هرگونه چالش برهمزننده اقتدار اتحاد بین قارهای ،اقدام
به یارگیری از قدرت منطقهای هماهنگ با خود جهت تحكیم اقتدار
این مجموعه خواهند كرد .البته ســایر قدرتهای رو به رشد نظیر
چین ،ژاپن ،روســیه و هند هم محتملترین سناریو در این زمینه
برای همكاری متقابل بــوده كه در طی دو دهه آینده قدرتنمایی
خواهنــد كرد .امــا در مجموع و در طی دو دهــه آینده یكی از دو
قدرت چین و یا ایاالت متحده بر جهان مسلط خواهند شد و نبض
اقتصادهــای پایه نفتی و چالشهایحاكم بر آن را عهدهدار بوده و
برای جلب سایر قدرتهایجهانی از منظر نفوذ و تاثیرپذیری انرژی
در هدایت اجرایی و عملیاتی خود اقدام خواهند کرد.
جهان بــرای تامین بیــش از  80درصد از تقاضــای انرژی به
سوختهایفسیلی وابســته است و كاهش این وابستگی مستلزم
سرمایهگذاریهایجدید و اســتفاده از تكنولوژیهایپیشرفته و
پرهزینه اســت .البته با این وجود برخی اتفاقات سالهای اخیر بر
بهبود روند حركت جهان به ســمت انرژیهایكمكربن موثر بوده
است .چرا كه براساس پیشبینیهای انجام شده مجموع آلودگیهای
ناشی از انواع حاملهای انرژی در  15سال آینده معادل سهچهارم
كل آلودگیهایایجادشده ظرف  110سال گذشته خواهد بود .به
عبارت دیگر در عصر حاضر هرگونه برنامهریزی بلندمدت با رویكرد
درونگرایی و انكار نقش سایر بازیگران ،ناموفق و محكوم به شكست
است و پیامدهای منفی قابل مالحظهای را برای صنعت نفت و گاز و
به تبع آن توسعه اقتصادی كشور به دنبال خواهد داشت .
ذكر این نكته ضروری است كه برخی از كشورهای غربی به دنبال
آن هستند كه آینده محتمل بازار انرژی را به گونهای ترسیم کنند
كه ایران نقشــی كمرنگ و حاشیهای در برقراری تعادل میانمدت
و بلندمدت عرضه تقاضای نفت و گاز جهان داشــته باشد .بنابراین
باید از هماكنون با بررســی و مطالعه روندهای آتی و نوظهور بازار
انرژی جهان و تدون برنامههایراهبردی مناسب برای ساختن آینده
مطلوب صنعت نفت و گاز و در نهایت حوزه انرژی و گستردگی آن
در كشور گام برداریم .

بیش از  75درصد
رشد تقاضای
جدید انرژی بر
اساس انتخاب
كشورهای در
حال توسعه شكل
خواهد گرفت
و نوع نیاز آتی
این كشورها به
حاملهایانرژی
موجبتغییرسهم
هریك از منابع
انرژی در سبد
مصرفی انرژی
جهان خواهد شد

نکتههایی که باید بدانید
[رشد تقاضای انرژی در این دهه باعث بهرهبرداری بیشتر از ظرفیتهای بازار شد ،به طوری
ی ،
كه هرگونه وقفه در عرضه انرژی به دلیل تغییرات آب و هوایی و یا تحوالت ژئوپلیتیك 
افزایش شدید قیمت نفت و گاز را به دنبال داشت.
[مبارزه برای تامین نیازها منجر به شكلگیری روندها و محركهای جدیدی میشود و در
مجموع آینده انرژی جهان را شكل خواهد داد.
[متوسط نرخ رشد سالیانه انرژی به ویژه نفت خام و گاز در كشورهای غیر  OECDدر دوره
چشمانداز فوق  9.1درصد است.
[یكی از مهمترین الزامات سرمای هگذاری كافی در بخش باالدستی صنعت نفت ،باقی ماندن
قیمت نفت خام در سطحی باالتر از  70دالر به ازای هر بشكه در بلندمدت است .
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گردشگری مجازی نیز در صورت سرمایهگذاری در
زیرساختهای اینترنتی میتواند به کمک این بخش از اقتصاد در
ایام کرونا برسد.

آکــادمـی

گردشگری در بحران
کرونا چه بر سر صنعت گردشگری بینالمللی آورده است؟

بـهـانـه

گردشــگری چه ارتباطی با شیوع ویروس کرونا دارد؟ آیا کشورهایی که گردشگران زیادی را ســاالنه میزبانی میکنند ،بیشتر با این بیماری درگیر هستند یا خیر؟ آیا ارتباط
معناداری بین کشورهای توریستپذیر و میزان ابتالی آنها به کووید  19دیدهشده است؟ این پرسشها بهانهای است که شما میتوانید با نویسندههای مقاله همراه باشید.

محمدرضا فرزانگان
دانشگاه فیلیپس ماربورگ/
مرکز پژوهشهای
خاورمیانه /آلمان

حسن قلیپور فریدونی
دانشگاه وسترن سیدنی استرالیا
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ویروس کرونا از شــهر ووهان چین آغاز شــد ،به تمــام نقاط دنیا منتقل
شد و این شیوع گسترده خســارت زیادی به اقتصاد کشورها وارد کرده است.
ازاینروی پژوهشــگران به دنبال این هســتند تا شــهود تجربی بیشتری در
مورد عوامل مؤثر بر گســترش ویروس کرونا به دســت آورند .مطالعات نشان
داده اســت که تمرکز جمعیت شهری ،میزان درآمد و توسعهیافتگی کشورها،
هزینه ســرانه درمانی ،وضعیت بهداشــتی ،تعداد بیمارســتانها ،کادر درمان
ازجمله پزشــکان و پرســتارها میتوانند بر روی گســترش و کنترل بیماری
و میــزان مرگومیر اثرگذار باشــند .در این میــان در تحقیق جدیدی که در
) (https://doi.org/10.1177/0047287520931593مجلــه
 Journal of Travel Researchمنتشــر شده است به همراه همکاران به
بررسی نقش گردشگری در گسترش ویروس کرونا پرداختیم .گردشگری چه
ارتباطی با شیوع ویروس کرونا دارد؟ آیا کشورهایی که گردشگران زیادی را ساالنه
میزبانی میکنند ،بیشتر با این بیماری درگیر هستند یا خیر؟ آیا ارتباط معناداری
بین کشورهای توریستپذیر و میزان ابتالی آنها به کووید  19دید هشده است؟
بهنظر میرســد مطالعه زیادی بر روی اثر گردشگری بر روی همهگیری کووید
 19انجامنشــده است .ما رابطه بین جهانگردی بینالمللی و موارد کووید  19و
تلفات همراه آن را در بیش از  90کشور بررسی کردیم .بهعنوانمثال تصویر 1
رابطه مثبت بین متوسط ورود و خروج گردشگران بینالمللی و آمار تجمیعی
مبتالیان تأییدشده به کرونا را نشان میدهد .همچنین در تصویر  2شاهد رابطه
مثبتی بین متوسط ورود و خروج گردشگران بینالمللی و آمار تلفات مرتبط با
کرونا هســتیم .البته وجود رابطه مثبت در تصاویر  1و  2نمیتواند دلیل قابل
قبولی برای وجود رابطه علی بین درجه باز بودن به توریســم بینالمللی و آمار
ابتال و تلفات کرونا باشد .عوامل متعدد دیگری نیز میتوانند در افزایش میزان
گسترش و تلفات کرونا نقشآفرین باشند .برای نتیجهگیری قابلاتکا باید این
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عوامل را در تحلیل نهایی در نظر بگیریم .بنابراین تحقیق از روش رگرســیون
چندمتغیره برای تخمین اثر توریسم بر شیوع و تلفات کرونا بهره میبرد .با کنترل
سایر عوامل مهم نظیر زیربناهای بهداشتی ،دسترسی به پزشکان و پرستاران،
میزان تختهای بیمارستانی به نسبت جمعیت ،هزینه بهداشتی خانوار ،سهم
جمعیت مســن ،درجه تمرکز جمعیتی و سطح درآمد سرانه که ممکن است
بخشی از مرگومیر ناشی از کووید  19را توضیح دهند ،ما یک رابطه مثبت و
معنادار بین عملکرد گذشته گردشگری و تعداد تلفات مربوط به ویروس کرونا را
نشان میدهیم .نتایج ناشی از تخمین نشان میدهند که  1درصد سطح باالتر
گردشــگری ورودی و خروجی در گذشته به ترتیب با  1.2درصد و  1.4درصد
سطح باالتر موارد تأییدشده کرونا و مرگومیر ناشی از آن همراه است .صنعت
جهانگردی مبتنی بر تحرک انســانی است که عامل مهمی در شیوع بیماری
کووید  19است .گردشگری دریایی شاید یکی از بازیگران اصلی اولیه در گسترش
کووید  19محسوب شود .بازیگران اصلی صنعت سفر دریایی مانند Carnival،
 Royal Caribbeanو  Norwegianشاهد افزایش سریع کووید  19در میان
مسافران و اعضای خدمه خود بودند .با توجه به اینکه گسترش کووید  19عمدتاً
به تعامالت انسانی بستگی دارد ،حرکت مردم در سطح بینالمللی میتواند عامل
تعیینکننده شیوع و میزان آن باشد.
مسئوالن بهداشتی و مهاجرتی و دستاندرکاران شرکتهای توریستی و
هواپیمایی کشورها بایستی نقش موثرتری در کنترل و مدیریت جریان ورودی
و خروجی توریســتها در کشورها داشته باشند تا بتوانند از شیوع موجهای
بعدی ویروس در امان بمانند.
JJکرونا و آثار آن بر اقتصاد توریسم
کرونا چالش جدی برای اقتصادهای توریســتمحور ایجاد کرده اســت.

ترکیب وضعیت شغلی سرپرستان خانوار در جامعه روستایی حکایت از این دارد که حدود 29/5
درصد مزد و حقوقبگیر بخش خصوصی هستند و حدود  30درصد غیرشاغلاند که  24درصدشان
دارای درآمد غیرشاغل هستند و چند درصد هم جویای کار و بیکار تلقی میشوند.

JJچه کشورهایی در دوران کرونا ازنظر کاهش درآمدهای
گردشگری آسیبپذیرتر هستند؟
در لیست کشــورهای با باالترین آمار گردشگران ورودی در سال 2018
بیشــتر از  60درصد ورودیها در کشورهای پردرآمد بوده است .از این میان
سهم اروپا  30درصد بود .همچنین حدود  50درصد از  20مقصد برتر برای
گردشــگران در ســال  2020در اروپا واقع هستند و سهم آسیا و آمریکا به
ترتیب  30و  20درصد اســت 5 .مقصد برتر گردشــگری در ســال 2018
برای توریستها عبارت از فرانسه ،اسپانیا ،ایاالتمتحده ،چین و ایتالیا بودند.
محدودیتهای مسافرتی به دلیل کرونا آمار گردشگران و عواید آن را در این
کشــورها کاهش داده اســت .بااینحال همانطور که در باال ذکر شد سهم
درآمدهای توریســم در تولید ناخالص داخلی کشورهای توسعهیافته پایین
است .بنابراین در مواجهه با شوک منفی کرونا این قبیل کشورها آسیبپذیری
کمتری در مقایسه با کشورهای کمدرآمد دارند .بهعنوانمثال سهم درآمدهای
گردشگری در تولید داخلی لبنان  16درصد است و یا در اردن این سهم به 15
درصد میرسد .در مقابل سهم درآمدهای گردشگری در تولید داخلی فرانسه
(برترین مقصد برای گردشگران) تنها  2.6درصد بوده است و یا این رقم برای
آمریکا در حدود  1.2درصد است.
JJصنعت توریسم با چه تغییراتی امکان گذار از بحران کرونا
را دارد؟
در دوران بحرانی کرونا استفاده از خدمات آنالین و مجازی باعث کاهش
هزینههای اداری و انســانی و افزایش بهرهوری شــرکتهای فعال درزمینه
گردشگری میشــود .همچنین ســرمایهگذاری در خدمات مجازی باعث
دسترسی سریعتر و مقرونبهصرفه مشتریان بهویژه در امور حساس بهداشتی
در مقاصد گردشگری میشود .اطالعرسانی و همراهی مشتریان باعث جذب
اعتماد آنها به صنعت گردشگری خواهد شد .اصالحات اقتصادی و سیاسی
نیز در ســطح کالن باعث کاهش وابستگی اقتصاد ملی به یک بخش نظیر
گردشگری میشود که این خود افزایش مقاومت اقتصاد در زمان شوکهای
منفی نظیر کرونا را به همراه خواهد داشت .درنهایت در ایام محدودیتهای
شدید سفرهای خارجی بهواسطه کرونا صنعت گردشگری میتواند به کشف
مقاصد جذاب محلی و تبلیغ سفرهای داخلی بپردازد .گردشگری مجازی نیز
در صورت سرمایهگذاری در زیرساختهای اینترنتی میتواند به کمک این
بخش از اقتصاد در ایام کرونا برسد.

سایه فقر بر سر روستاها
اتخاذ رویکردهای حمایتی برای مواجهه با فقر روستایی

بـهـانـه

کشورهای کمدرآمد در مقایســه با کشورهای توسعهیافته بیشتر به درآمد
گردشــگری بینالمللی وابسته هســتند .بهعنوانمثال ،درآمد گردشگری
بینالمللی حدود  14درصد درآمد حاصل از صادرات در کشورهای کمدرآمد
است درحالیکه این رقم برای گروه پردرآمد حدود  7درصد است.
در کوتاهمدت ،کشــورهای کمدرآمد به کمکهای اضطراری بینالمللی
برای حفظ ثبات سیاسی و کاهش خطر فروپاشی اقتصادی و سیاسی خود
نیاز دارند .این کشورها در میان و بلندمدت باید به سمت متنوعسازی اقتصاد
رفته و کاهش وابستگی فزاینده به توریسم خارجی را در برنامه قرار دهند.
افزایش سهم سایر بخشها مانند کشاورزی و صنعت عالوه بر اصالحات
نهادی ،ممکن است به این گروه از کشورها در کاهش آسیبپذیری خود در
برابر شوکهای جهانی نظیر کرونا کمک کند .با تبعیت از تجربه موفقیتآمیز
برخی کشورهای نفتخیز در کنترل شوکهای مثبت و منفی درآمد نفت،
تأسیس صندوق ذخیره گردشگری را نیز که در آن بخشی از افزایش ساالنه
غیرمنتظره درآمد گردشگری برای روزهای دشوار پسانداز و سرمایهگذاری
میشوند میتوان توصیه کرد.

مدتهاست که فقر بر سر روستاها سایهگستر شده است؛ برای زدودن فقر از چهر ه روستاها باید
کاری کرد ،اما این کار پروسهای طوالنی و زمانبر است؛ این مقاله پاسخی به دغدغه شماست.

محمدمهدی ضیاءنوشین
دکترای جغرافیا و برنامهریزی
روستایی

چرا باید خواند:
اگر به مسائل و
موضوعهای مرتبط
با توسعه روستایی
عالقهمندهستید،
خواندن این مقاله به
شما توصیه میشود.

فقــر روســتایی از موضوعات پرچالش و مهم در ســطوح مختلف
سیاستگذاری بوده است و پیرامون آن مباحث گوناگونی مطرح میشود.
پرداختن به ابعاد فقر روســتایی در کمبود دادههای آماری قابلاتکا در
ســطح مناطق روستایی ،امری پیچیده و با توجه به تنوع و گستردگی
روستاهای کشور و شــرایط اقتصادی ،محیطی ،اجتماعی و فرهنگی
دشوار اســت .رویکردهای بررسی و تحلیل فقر روستایی از دسترسی
گروههای مختلف در تأمین نیازهای اساســی و دسترسی به خدمات
سالمت ،بهداشت و تغذیه و انرژی غذایی دریافتی (میزان کالری) گرفته
تا فقر قابلیتی و توانمندســازی فقرا را در بر میگیرد .به نظر میرسد
بیش از پرداختن به ابعاد مختلف فقر روستایی که در جایجای کشور
متفاوت است و نهادهای مختلف نسبت به زدودن فقر روستایی تکالیف
و مسئولیتهایی دارند ،بایستی جهتگیریها و سیاستگذاریها در
جهت فقرزدایی از جوامع روستایی در چند سطح پیگیری شود.
در گام اول ،رفــع فقر در تعریف و مفهوم حداقلی یعنی
برطرف کردن موانع دستیابی جامعه روستایی به حداقل
امکانــات و خدمات و نیازهای اولیه .در چارچوب چنین
رویکرد حداقلی نسبت به فقر ،بایستی توزیع امکانات و خدمات بهداشتی،
درمانی ،آموزش و مســکن در مناطق روستایی و عدالت در دسترسی
دنبال شود .از یک منظر این سیاست غالب دستگاههای متولی بوده که
بعد از انقالب اسالمی با امکاناتپراکنی و توزیع خدمات سعی کردهایم از
شکاف بین شهرها و روستاها کاسته و ساکنان روستایی را از محرومیتها
و کمبودها برهانیم .چنین رویکردی از پیش از انقالب وجود داشته و در
بعد از انقالب اسالمی روندی شتابان گرفت؛ بهطوریکه با خدماترسانی
جهاد سازندگی در اوایل انقالب اسالمی ایران و در دهه  1360آغاز و در
دهههای بعد نیز در قالب برنامههای توسعه تا به امروز ادامه داشته است.
احداث راه ،مدرسه ،خانه بهداشت ،برق و گاز و تلفن و ...برخی از مصادیق
در جهت دریافت حداقلهای امکانات در روستاها بوده است.
بر طبق مطالعات و محاســبات در سالهای -1397
 1396نرخ بیکاری در روستاها تقریباً نرخ پایین بوده و
بخش عمدهای از جمعیت روســتایی شاغل بودهاند.
گزارشهای درآمد -هزینه خانوار بهخوبی نشان میدهد که در جامعه
روســتایی ترکیب نیروی انســانی یک شــرایط کام ً
ال ویژهای است
بهنحویکه در حدود  70درصد از جمعیت (سرپرستان) خانوارهای
روستایی شاغل هستند و حدود  23درصد دارای درآمد بدون کار بوده
و فقط  4درصد سرپرستان خانوار روستایی جویای کار هستند که این
ویژگی مهم فرهنگ کار روســتاییان را نشان میدهد .نکته مهم این
اســت که  23درصد جامعه روستایی دارای درآمد بدون کار هستند.
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آکــادمـی

بعد از انقالب
اسالمی با
امکاناتپراکنی
و توزیع خدمات
سعی کردهایم از
شکافبین شهرها
و روستاها کاسته
و ساکنان روستایی
را از محرومیتها و
کمبودهابرهانیم.
چنین رویکردی
از پیش از انقالب
وجود داشته و
در بعد از انقالب
اسالمی روندی
شتابان گرفت

احتماالً بخش مهمی از اینها تحت پوشش نهادهای حمایتی همچون
طرح شهید رجایی و کمیته امداد و بهزیستی و ...قرار دارند .از سوی
دیگر ترکیب وضعیت شــغلی سرپرستان خانوار در جامعه روستایی
حکایت از ایــن دارد که حدود  29/5درصد مزد و حقوقبگیر بخش
خصوصی هستند و حدود  30درصد غیرشاغلاند که  24درصدشان
دارای درآمد غیرشاغل هستند و چند درصد هم جویای کار و بیکار
تلقی میشــوند .وضعیت ترکیب اجتماعی جامعه روســتایی نشان
میدهــد تقریبــاً  29/5درصد مــزد و حقوقبگیر بخش خصوصی
علیاالصول بخش عمدهای حولوحــوش حداقل حقوق بوده و 30
درصد هم در پوشش نهادهای حمایتی قرار دارند .به عبارتی حدود 60
درصد سرپرستان خانوار روستایی ،وضعیت مالیشان در حداقلهای
دســتمزد یا نزدیکی حداقل دســتمزد اســت و فقط  32درصد از
روستاییان ،کارکنان مستقلی هستند که خودشان زمین و دامداری و
واحد تولیدی دارند و  5درصد هم که کارفرما هستند .تحلیل وضعیت
درآمدی در جامعه روستایی نشان میدهد که بر اساس آخرین گزارش
در سال  1396میانگین درآمد خانوارهای روستایی حدود  20میلیون
تومان در ســال است .این میانگین درآمد نسبت به میانگین درآمد
شــهری که  36میلیون در ســال بوده نزدیک به نصف است .یعنی
روســتاییان  55درصد درآمد شهریها را دارند که نشاندهنده یک
نابرابری مهم بین جامعه شــهری و روستایی است .کمترین میزان
درآمد روستایی در استان سیستان و بلوچستان در سالهای -1396
 9 ،1395میلیون و سیصد هزار تومان بوده که کمتر از نصف میانگین
کشوری ( 20میلیون تومان) است .اگر این موضوع را با استانهایی که
بیشترین درآمد روســتایی را دارند که عمدتاً استان مازندران با 35
میلیون تومان است مقایسه کنیم ،میبینیم که  9/3میلیون تومان
استان سیستان و بلوچســتان در برابر  35میلیون تومان مازندران،
نزدیــک به  350درصد تفاوت دارد .بنابراین در حوزه درآمد و هزینه
بهعنوان یک معیار مهم قضاوت در خصوص وضعیت فقر روستایی در
ایران ،شــاهد یک نابرابری درآمدی بین روستا و شهر و یک نابرابری
مهم بین مناطق روستایی استانهای مختلف کشور هستیم .متأسفانه

نکتههایی که باید بدانید
[ -گزارشهای درآمد -هزینه خانوار بهخوبی نشان میدهد که در جامعه روستایی ترکیب
نیروی انسانی یک شرایط کام ً
ال ویژهای است بهنحویکه در حدود  70درصد از جمعیت
(سرپرستان) خانوارهای روستایی شاغل هستند و حدود  23درصد دارای درآمد بدون کار بوده
و فقط  4درصد سرپرستان خانوار روستایی جویای کار هستند.
[ -پاشنه آشیل فقر روستایی بیش از آنکه هزینه باالی زندگی در مناطق روستایی باشد،
درآمدهای ناچیز خانوارهای روستایی است .یکی از سیاستهای زودبازده برای جوامع
روستایی جهت رهایی از فقر روستایی ،توجه به حداکثرسازی درآمد و عایدی روستاییان است.
[ -زدودن چهره فقر از روستا پروسهای طوالنی و زمانبر است و نیاز به اتخاذ جهتگیریهای
صحیح با رویکرد حمایتی دارد .برنامهها و اقدامات مقطعی و موردی نیز باید در جهت این
حمایتباشد.
[ -تأمین سوخت ارزانتر ،دریافت انواع یارانهها ،معافیتهای مالیاتی ،پوشش بیمهای
روستاییان و عشایر ،دریافت وامهای ک 
مبهره ،ارائه خدمات آموزشی و بهداشتی و مسکن
ارزانتر و کمهزینهتر و متنوعسازی و افزایش درآمد روستاییان بخشی از سیاستهای حمایتی
بلندمدت است که در قالب یک بسته حمایتی باید توسط دولتها و حاکمیت با جدیت پیگیری
شود.
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گزارشهای درآمد و هزینه خانوار قادر به ســنجش وضعیت درآمد
خانوارهای روستایی به تفکیک شهرستانها نیست .چنانچه به تفکیک
شهرستان باشد شکاف و نابرابری بیشتر نیز میشود .همه این آمارها
نشــان میدهد که با یک عینک نمیتوان خانوار ایرانی را ســنجید.
بایستی شــهری و روستایی را جداگانه ببینیم و دو برابر توجهی که
بهطورکلی به شهرها میکنیم به روستاها داشته باشیم.
از یک منظر فقر روستایی ارتباط تنگاتنگی با شاخصهای
درآمد -هزینه خانوارهای روستایی دارد .به عبارتی بخش
مهمی از فقر روســتایی ناشــی از درآمد پایین خانوار
روستایی در مقایسه با هزینه آنها است .نقطه شروع مناسب پرداختن به
ابعاد فقر از منظر درآمد -هزینه ،مسئله درآمد خانوارهای روستایی است.
به عبارتی پاشنه آشیل فقر روستایی بیش از آنکه هزینه باالی زندگی در
مناطق روستایی باشد ،درآمدهای ناچیز خانوارهای روستایی است .به
نظر میرسد یکی از سیاستهای زودبازده برای جوامع روستایی جهت
رهایی از فقر روستایی ،توجه به حداکثرسازی درآمد و عایدی روستاییان
اســت .چراکه روستاییان به تجربه و آزمونوخطا به دلیل نوع زندگی و
زیست و معیشت قادرند بخشی از هزینههای خود را مدیریت کرده و به
شــکلهای مختلف کاهش دهند .بخشی از خانوارهای روستایی سبد
هزینه خانوار خود (مواد لبنی ،پروتئینی ،حبوبات ،صیفیجات ،میوهجات
و )...را از راههای کشتوکار مستقل یا اجارهای یا از درون جامعه روستایی
تأمین میکنند .بر این اســاس هزینههای بهمراتب کمتری نسبت به
شهرنشینان برای خانوار خود میپردازند .اما مسئله اصلی فراروی جامعه
روســتایی ،میزان پایین درآمد روستاییان است .بهطوریکه آمارها نیز
مؤید این نکته اســت که علیرغم نرخ پایین بیکاری در این جوامع و
فرهنگ کار و فعالیت در روستاها ،در جهت بهبود شاخصهای رفاهی و
زدودن چهره فقر از روستاها بایستی برای متنوعسازی درآمد روستاییان
و افزایش درآمد آنان چارهاندیشــی شود .مهمترین مسئله روستاییان
درآمد کم نسبت به هزینه است نه هزینههای باالی زندگی در روستاها.
زدودن چهره فقر از روســتا پروسهای طوالنی و زمانبر
اســت و نیاز به اتخاذ جهتگیریهای صحیح با رویکرد
حمایتی دارد .برنامهها و اقدامات مقطعی و موردی نیز باید
در جهت این حمایت باشد .اتخاذ رویکردهای حمایتی از زندگی و زیست
روستایی و بهطورکلی تولید منجر به بهبود شاخصهای رفاهی و کیفیت
زندگی در روستاها شده و به کاهش فقر در این جوامع کمک میکند.
سیاستگذاریها و نگرش بلندمدت میطلبد که سیاستهای حمایتی
بیشتری متوجه مناطق روستایی شود .این سیاستها بیش از آنکه الزاماً
مالی و اقتصادی باشند و بار مالی بر روی دوش دولت بگذارند نیازمند
بازنگریها و اصالح در توزیع منابع و رفع تبعیضها و شــکافها بین
شهرها و روستاها است .به عبارتی با رویکردهای حمایتی از همان منابع
مالی و درآمدی موجود کشــور -در ســالهای اخیر به دلیل تحریم و
کاهش فروش نفت کاهشیافته اســت -که در دســترس و در اختیار
دولتها اســت میتوان بخشــی از فقر روســتایی و نابرابریها و عدم
برخورداری روســتاها از مواهب توســعه را جبران کرد .مسئله تأمین
ســوخت ارزانتر ،دریافت انواع یارانهها ،معافیتهای مالیاتی ،پوشش
بیمهای روســتاییان و عشــایر ،دریافت وامهای کمبهره ،ارائه خدمات
آموزشی و بهداشتی و مســکن ارزانتر و کمهزینهتر و متنوعسازی و
افزایش درآمد روستاییان بخشی از سیاستهای حمایتی بلندمدت است
که در قالب یک بسته حمایتی باید توسط دولتها و حاکمیت با جدیت
پیگیری شود.
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نردبانهایی برای رهایی از دام فقر وجود دارد اما این نردبانها همیشه در جای درست
قرار ندارد و به نظر میرسد مردم نمیدانند چگونه باید از آنها باال روند و یا حتی به
نظر میرسد مردم نمیخواهند از این نردبانها استفاده كنند.

فقر را به فقرا بسپارید
نردبان را در جای درست خود قرار دهیم!

بـهـانـه

فقر محصول چه جوامعی است؟ آزادی اقتصادی و آزادیهای سیاسی و اجتماعی چگونه میتوانند به کاهش فقر منجر شوند؟ این مقاله پاسخی است کوتاه به این پرسشها .آن
را بخوانید.

آمارتیا سن در مقدمه كتاب «توسعه به مثابه آزادی» خاطرهای
تكاندهنــده از دوران كودكی خــود نقل میكند كه میتواند
ضرورت فقرزدایی را یادآور شود .وی میگوید :یك روز بعدازظهر
در داكا (كــه امروز پایتخت بنگالدش اســت) ،در حالی كه 10
سال بیشتر نداشــتم ،در حال بازی بودم كه مردی ضجهزنان و
با خونریزی شــدید وارد حیاط خانهمان شد .مرد از پشت چاقو
خورده بود .آن روزها ایام شورش محلی بود و هندوها و مسلمانان
حسین حقگو
یكدیگر را میكشتند .مرد چاقوخورده كارگر روزمزد مسلمانی
اقتصادی
پژوهشگر
بود كه برای كار در یك خانه در همســایگیمان برای دستمزد
ناچیزی به منطقهای كه ساكنان آن عمدتا هندو بودند آمده بود و
چرا باید خواند:
در خیابان به وسیله چاقوكشهای محلی مورد حمله قرار گرفته
اگر به خواندن بعد
بود .وی پیش از مرگ در بیمارســتان گفت كه همسرش از او
اجتماعیفقرعالقه
خواسته بود در چنین روزهای پرآشوبی به منطقه دشمن نرود اما
دارید و موضوع
«كادر میا» باید در جستوجوی لقمه نانی از خانه بیرون میرفت،
اقتصادی را از دریچه
چون خانوادهاش چیزی برای خوردن نداشتند .به گفته آمارتیا
جامعهشناسی
ســن فقدان آزادی اقتصادی ،به شكل فقر حاد ،میتواند فرد را
پیگیریمیکنید،
در شــرایط نقض انواع آزادی ،تبدیل به یك طعمه بیپناه كند.
خواندن این مقاله به
اگر خانــواده كادر میا قادر بودند كه به حیات خود ادامه دهند
شما توصیه میشود.
الزم نبود كه او در آن روزهای دهشتناك در جستوجوی اندك
درآمدی به مهلكه برود .فقدان آزادی اقتصادی میتواند منجر به
فقدان آزادی اجتماعی شود .درست همانطور كه فقدان آزادی اجتماعی یا سیاسی نیز میتواند منتهی
به فقدان آزادی اقتصادی شود («توسعه به مثابه آزادی» ،آمارتیا سن ،راغفر ،صص .)24 - 23
وضعیت اقتصادی امروز کشورمان متاسفانه به سبب مشکالت مزمن و تاریخی ،سوءسیاستهای
داخلی و دشمنیهای خارجی به گونهای سخت و دشوار شده است که فقر چهره خود را بیش از پیش و
به رنجبارتر گونهای نشان میدهد .گزارشهای آماری ،از متوسط رشد اقتصادی طی سالهای  91تا 98
نزدیک به صفر درصدی (رشد اقتصادی سالهای  97و  98هم به ترتیب منفی  5/4و منفی  6/5درصد
بوده) و متوسط تورم بلندمدت  20درصدی (تورم سالهای  97و  98هم به ترتیب  26/9و  41/2درصد)
حکایت میکند .همین گزارشهای رسمی نشان میدهد قدرت خرید هر فرد ایرانی در سال گذشته
نسبت به سال  1390حدود یک سوم کاهش یافته است و در صورت تحقق رشد اقتصادی  8درصدی از
سال  1399به بعد ،حداقل به  6سال زمان نیاز خواهد بود تا به سطح درآمد سرانه سال  1390بازگردیم
(گزارشهای بانک مرکزی و مرکز پژوهشهای مجلس) .این اعداد و ارقام خود را در واقعیت معشیت
مردم و از جمله «سبد غذایی خانوادهای ایرانی» و در قالب این اخبار میدانی نشان میدهد که در کنار
 4/3درصد خانوارها که گفتهاند هر روز گوشت قرمز مصرف میکنند) .متاسفانه خرداد  99در مقایسه با
خرداد  98به میزان افرادی که گفتهاند در خانوادهشان اص ًال گوشت قرمز مصرف نمیکنند  3/5درصد
افزوده شــده است (مرکز نظرسنجی ایسپا) .این فقر و محرومیت در حالی است كه سالهاست حجم
عظیمی از منابع مالی و اقتصادی كشور تحت عنوان یارانههای مستقیم و غیر مستقیم و كمكهای غیر
نقدی ،توزیع سهام عدالت و اجرای طرحهایی همچون ایجاد بنگاههای زودبازده و اشتغالزا و در قالب

نهادهای مختلف و از جمله نهادهای مربوط به كاهش فقر و حامی فقرا نظیر سازمان بهزیستی ،كمیته
امداد و ...هزینه میشود .اما متاسفانه نه فقط در كاهش فقر و توانمندی فقرا موفقیتی حاصل نشده است
های مختلف (چنانكه در فوق نیز بدان اشاره شد) میزان فقر طی سالهای اخیر چند
بلكه طبق گزارش 
برابر شده است .بهراستی مشكل كجاست؟
واقعیت آن است كه عالوه بر نبود فضای اقتصاد آزاد و رقابتی و ضعف شدید آزادیها و
حقوق شهروندی به عنوان اصول اساسی و ضروری برای هرگونه توسعهای ،در حوزه
اجتماعی «سیاست اجتماعی» مشخصی در نظام حكمرانی كشورمان وجود نداشته و
ندارد و بدون آنکه حتی حداقل پژوهش و تحقیق کارشناسی راجع به تاثیرات این نحوه هزینهکرد منابع
عظیم مالی انجام شود بر مبنای حس و احتمال یا معذوریت تیرهایی به سوی هدف بهبود رفاه اجتماعی
و ...پرتاب میشود .این در حالی است كه بدون سیاست اجتماعی مشخص که منجر به کاهش تضادهای
اجتماعی و اقتصادی و ایجاد هماهنگی منافع گروههای مختلف شود ،كاهش فقر و توسعه پایدار میسر
نیست .امری كه صرفا دولتی و دولتمدارانه نیست بلکه امری اجتماعی است و از طریق مشارکت جامعه
در قالب پروژههای مشخص و فکرشده و سپردن «سیاست ضد فقر به فقرا» («اقتصاد فقیر»)1394 ،
امکانپذیر است .رویکردی که فقدان آن را نمیتوان با حجم عظیمتری از منابع مالی حتی چندین برابر
اتالف منابع این سالها پر کرد.
«تامین اجتماعی» نهادی پایهای و اساسی برای توسعه و پیشرفت اقتصادی و اجتماعی
است و بدون نظام «تامین اجتماعی» قدرتمند تحول توسعهای كشور امكانپذیر نیست،
آن هم در شرایط گذار كه جامعه ایران در آن به سر میبرد .بر این اساس الزم است در
یك برنامه گذار از بحران ،بر سه وظیفه اصلی كمك به فقرا و رسیدگی به وضعیت كسانی كه زیر خط
فقر قرار دارند ،گسترش بیمههای تامین اجتماعی و ارتقای وضعیت بازنشستگان و مستمریبگیران تاكید
شود .اما این اقدامات چگونه از نهادی ساخته است كه خود وضعیت نابسامانی دارد و مطابق محاسبات
اكچوایری صدها هزار میلیارد تومان بدهی دارد و حجم بدهی دولت به این نهاد نیز  270هزار میلیارد
تومان است (سخنگوی كمیسیون اجتماعی مجلس )99/4/22 ،و روز به روز بر حجم این بدهیها افزوده
میشــود؟ نهادی كه خود با چالشهای عظیمی همچون عدم توازن بین هزینهها و درآمدها ،ساختار
سازمانی ناكارآمد ،فقدان برنامه استراتژیك ،ضعف سیستمها و روشها و فرآیندها ،ضعف وجهه سازمانی
به سبب سیاستزدگی در دولت گذشته ،خدماترسانی نامطلوب و ...روبهروست.
راهكار عاجل آن اســت كه دولت از طریق وزارت کار ،تعاون و رفاه اجتماعی و سایر نهادهای پژوهشی
و مطالعاتی اقدام به سیاستگذاری مطلوبتر جهت هزینهکرد این منابع عظیم کند .این اقدام میبایست
شهای مختلف
با اجرای بررسیهایتحقیقی و پژوهشی و مطالعات میدانی درخصوص معنای فقر در بخ 
کشــورمان و شیوههای فقرزدایی و ...صورت گیرد و از توزیع صرف پول فراتر رود .چنانکه در پژوهش بس
ارزشمند «اقتصاد فقیر» که حاصل  15سال بررسی زندگی فقرا در روستاهای هند ،مراکش ،کنیا و ...است با
گونههایی از فقرزدایی آشنا میشویم که با صرف منابع اندک اما نتایج درخشان حاصل شده است («اقتصاد
فقیر» ،آبهیجت بنرجی ،استر دوفلو .)1392 ،این دو پژوهشگر برجسته و برنده جایزه نوبل اقتصاد معتقدند:
«نردبانهایی برای رهایی از دام فقر وجود دارد اما این نردبانها همیشه در جای درست قرار ندارند و به نظر
میرسد مردم نم یدانند چگونه باید از آنها باال روند و یا حتی به نظر میرسد مردم نمیخواهند از این نردبانها
اســتفاده كنند ».سوال آن اســت كه آیا چنین امكان و ارادهای داریم؟! پاسخ شاید این باشد که برای زنده
ماندن و دچار نشدن یك ملت به سرنوشت هولناك كادر میا ،مرد بنگالدشی ،مگر چارهای هم داریم؟!
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کرونا با حملونقل چه میکند؟
بررسی ابعاد آثار ویروس کرونا

بـهـانـه

اقتصاد بخش حمل و نقل در دوران شــیوع ویروس کرونا چقدر آســیب دیده است؟ این وضعیت در کشورهای دیگر چگونه است و برای برونرفت از این شرایط چه باید کرد؟
پاسخ را در این مقاله میخوانید.

آزاده داوودی
کارشناس اقتصادی

چرا باید خواند:
اگر میخواهید درباره
مسائل و مشکالت
حوزه حمل و نقل بر
اثر شیوع ویروس
کرونا بدانید ،خواندن
این مقاله به شما
توصیه میشود.
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در ابتدای شــیوع ویروس کرونا (کووید )19-در جهان ،توجه به
آســیبهایی که این بحران میتوانســت بر اقتصاد دنیــا وارد کند،
همواره مورد نظر بوده است .به این منظور و براساس پيشبينیهای
صورتگرفته بيشترین اثر شوک بحران کرونا به بخشهای گردشگری
و حملونقل وارد خواهد شد و بخشهای هوایی و دریایی بيشترین
آسيب را در کوتاهمدت خواهند دید .بهطوریکه براساس پیشبینیها
و محدودیتهای اعمالشده بنا به شرایط پیش رو کاهش شدید حجم
حمل و نقل جهانی (بیش از یکسوم) در سال  2020رخ خواهد داد.
براساس محاسبات انجام شــده آثار اوليه ناشی از شيوع ویروس
کرونا بر ميزان کاهش هزینههای مصرفکنندگان در کشــورهای
توسعهیافته ،نشــاندهنده سهم قابل توجه هزینههای بخش حمل
ونقل است.
براساس برآوردهای اولیه پیش از بحران کرونا رشد مثبت نزدیک
به صفر برای اقتصاد ایران در سال  1399پیشبینی شده بود؛ در اواخر
سال گذشته گفته شد که براساس شرایط پیش رو در کشور در سال
 1399اقتصاد ایران با رشــد منفی توليد روبرو خواهد بود .همچنین
براساس گزارش بانک مرکزی عملکرد اقتصاد ایران در سه ماه اول سال
 ،1399رشد تولید ناخالص داخلی  -2/8درصد را نشان میدهد .باید
در نظر داشت اگرچه وضعیت عملکردی در مقایشه با مدت مشابه سال
قبل بهتر بوده است ،لیکن بخش حمل و نقل از جمله بخشهایی بوده
است که با رکود بیشتری مواجه شده است؛ به گونهای که رشد توليد
ناخالص داخلی بر حسب فعاليتها در بخش حمل و نقل در سه ماهه
اول سال  1398برابر  7درصد بوده است که این میزان در مدت مشابه
امسال به  -2/8نزول یافته است .همچنین سهم فعاليتهای اقتصادی
در رشد توليد ناخالص داخلی در سه ماهه اول سال  1398و 1399
برابر  0/7و  -0/3درصد بوده اســت که این شاخصها نشان میدهد
بخش حمل و نقل یکی از بخشهای مهم است که میبایست برای
برونرفت از رکود در شرایط کنونی بدان توجه شود.
در زمینه بررسی موضوع باید در نظر داشت ،مهمترین آثار بحران
کرونا بر بخش حمل و نقل را میتوان در مواردی مانند مسائل مربوط
به فعاليت حمل و نقل همگانی با رعایت همزمان پروتكلهای بهداشتی
ازجمله فاصلهگذاری اجتماعی ،نحوه ضدعفونی کردن وسایل نقلیه و،...
برهم خوردن تعادل درآمدی بهدلیل کاهش تقاضای حمل ونقل که
کاهش درآمد بخش دولتی ،شــهرداریها و بخش خصوصی (درآمد
عوارضیها ،مجتمعهای رفاهی بين راهی ،جایگاهداران سوخت ،کاهش
درآمد از جرایم راهنمایی و رانندگی و )...و در مقابل افزایش هزینههایی
مانند استفاده از مواد ضدعفونیکننده ،پایش سالمت کارکنان و لزوم
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افزایش حجم ارائه خدمات ،متضرر شــدن شرکتهای حمل ونقل و
چالش اشتغال بخش حمل ونقل اعم از رانندگان و کارکنان برشمرد.
در مقابل فرصتهایی نيز برای بخش حمل ونقل ایجاد شــده است
که ازجمله آنها میتوان به کاهش مصرف سوخت ،کاهش تصادفات
رانندگی ،فرصت برای اصالح ساختارهای معيوب بخش حمل ونقل
و اجرای اقدامهایی مانند توزیع ســاعات کاری مشــاغل ،استفاده از
سرویس ویژه ،و به طور کلی کاهش سفرهای روزانه اشاره کرد.
یكی از مهمترین موضوعات که رابطه مهم در اثرات اقتصادی بحران
کرونا با بخش حمل ونقل دارد ،موضوع توليد و اشتغال است .مطابق
جداول داده ســتانده در اقتصاد ایران براساس بررسی ارزش افزوده و
ستانده فعاليتهای مختلف اقتصادی ،فعاليتهای حمل ونقل ،امور
عمومی و خدمات شهری ،فعاليتهای خدماتی مربوط به تأمين جا،
غذا و مواد آشاميدنی و ساخت پوشاک ،مهمترین فعاليتهای اقتصادی
هستند که آسيب و یا تعطيلی موقت آنها درنتيجه شيوع کرونا ،آسيب
زیادی بر اقتصاد کشور وارد خواهد ساخت.
بر اساس محاســبات وزارت تعاون ،کار و رفاه اجتماعی از اقتصاد
ایران و بر اساس جدول داده ســتانده سال  1390مرکز آمار ایران،
بيشترین ميزان کاهش ستانده کل اقتصاد (توليد کل) به ترتيب در اثر
حذف فعاليتهای زیر از اقتصاد اتفاق میافتد:
 حمل ونقل زمينی بار به جز راه آهن ( 3درصد) حمل ونقل زمينی مسافر به جز راه آهن ( 1درصد) فعاليتهای مربوط به تأمين غذا و مواد آشاميدنی ( 0 / 7درصد) حمل و نقل هوایی ( 0/5درصد) امور عمومی و خدمات شهری ( 0/5درصد) حمل و نقل آبی ( 0/۴درصد) ساخت پوشاک (  0/۴درصد)بنابرایــن با توجه به رکود در بخش حمل و نقل و تاثیرپذیری آن
از بحران کرونا نیاز است سیاستهایی برای توسعه و ارائه خدمات در
این بخش در نظر گرفته شود .الزم به ذکر است انجمن حمل ونقل
بینالمللی به این امر توجه داشته و راهکارهایی را برای خروج از رکود
بخش حمل و نقل یادآور میشود .برخی از این راهکارها به شرح زیرند:
انجام فراخوان و مذاکره با بخش خصوصی و کمک گرفتن از بخش
خصوصی به ویژه استا رتآپها در راستای راهكاریابی بخش حمل و
نقل به خصوص حمل و نقل همگانی برای عبور از بحران شيوع کرونا.
حمایت از کارکنان بخش حمل و نقل برای ایمنسازی کارکنان
این حوزه برای استمرار ارائه خدمات ضروری (زیرا این دورکاری برای
اکثر کارکنان حمل ونقل امکانپذیر نیست).

سهم فعاليتهای اقتصادی در رشد توليد ناخالص داخلی در سه ماهه اول سال  1398و  1399برابر  0/7و
 -0/3درصد بوده است که این شاخصها نشان میدهد بخش حمل و نقل یکی از بخشهایمهم است که
میبایست برای برونرفت از رکود در شرایط کنونی بدان توجه شود.

فرصتها و تهدیدهای هر حوزه بر اثر ویروس کرونا در کوتاهمدت

نهادهای مالی
بخش دارو و
خدمات پزشکی

کارخانههای
تولیدی

آموزش و
پرورش

فرصتها

فرآوردههای
غذایی

مواد
ضدعفونیکننده

نفت و گاز

بنگاه امالک

تهدیدها

هواپیمایی
و کشتیرانی

کشاورزی

ICT

گردشگری

تجارت
الکترونیک

اطمینــان از توزیع منظــم کاالهای اساســی از طریق کاهش
محدودیتهای مربوط به تردد وسایل نقلیه سنگین.
باز گذاشتن مرزها برای حمل کاالها به صورت «خط سبز» به علت
افزایش زمان انتظار به دلیل کنترل شدید مرزها و کمک به عدم ایجاد
اختالل در زنجیرههای تأمین.
بهکارگیری اشکال نوآورانه برای انتقال و جابهجایی باالخص برای
فراهم کــردن امکانات موردنیاز بــرای جابهجایی گروههای پرخطر
یا حمل و نقل افراد آلوده و ضدعفونی کردن از طریق وســایل نقلیه
خودکار ،پهپادها و...
فعال کردن قابلیتهای بخش حمل و نقل به روشهای غیرمرسوم
و استفاده از زیرساختهای حمل و نقل برای کمک به بخش بهداشت
و درمــان (برای مثال اپراتورهای ریلی ،قطارها به بیمارســتانهای
متحرکی تبدیل شود تا از این طریق خدمترسانی به بیماران به طور
یکنواخت در کشور توزیع شود).
حصول اطمینان از توانایــی بخش حمل و نقل برای انجام کلیه
تعهدات کوتاهمدت مانند کمکهای مالی به ارائه ضمانتهای دولتی
بــرای اعطای وامهــای بانکی ،پرداخت کمکهزینــه به کارکنان و
پرداختهای نقدی ،ارائه معافیتهای هزینهای و...
تسهیل ورود کارکنان در جابهجایی محمولههای بینالمللی برای
حفظ زنجیرههای تأمین (برای مثال اتحادیه اروپا ،برای تسهیل رفت
و آمد گمرکات ،چارچوبی را بــرای گواهینامه کارکنان حمل ونقل
بینالمللی ،معرفی کرده است).

آژانس اتومبیل

توجه به حمل و نقل شهری از طریق تشویق استفاده از شيوههای
پياده و دوچرخه در سفرهای روزانه به خصوص در شهرهای کوچک
و متوسط و تعریض موقت پيادهروهای متراکم در ميدانهای اصلی و
محورهای پرتردد پياده و....
در پایان باید گفت راهكارهای پيشنهادشده ،تنها یک فهرست اوليه
است ،باید توجه کرد که اپيدمی کرونا یک پدیده پيچيده است و برای
ارزیابی دقيق تأثير ویروس کرونا بر اقتصاد و به طور خاص بخش حمل
و نقل ،نيازمند تدوین اطالعات جدید ،رصد مسائل و چالشها و نيز
راهكاریابی و ارزیابی دائم است.
درصد كاهش بخشهای مختلف در هزینههای مصرفكننده در كشورهای عضو G7

هزینه حمل و نقل
سایر هزینههای شخصی

اسباب و وسایل خانه
هتل ،رستوران و وسایل سفر

لباس و کفش
هنر و صنایع دستی
جمع کل
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اگر رویه توسعه ناپایدار خود را ادامه دهیم و به حفاظت از محیط زیست مبادرت نورزیم ،و محیط زیست را مسئلهای
دستچندم قلمداد کنیم ،پاسخ طبیعت به ما انسانهابسیار نگرانکننده خواهد بود .اما خود این هشدار که با شیوع کرونا
همراه بود ،یک رزمایش برای مدیریت ،مواجهه و اقدام سریع در مقابله با پاسخهایطبیعت برای کل دنیا بود.

زمانی برای مستی زمین
درسهای محیط زیستی کرونا ویروس

بـهـانـه

شیوع کرونا ویروس اگرچه سالمت عمومی را تهدید میکند ولی برخی معتقدند که از منظر محیط زیستی میتوان جنبههایمثبت آن را بر روی محیط زیست روز به روز شاهد
بود .این تاثیر در چه ابعادی و حوزهای دیده میشود؛ آیا میتواند پایدار باشد یا خیر؟ این مقاله را بخوانید.

کرونــا ویروس (کووید )19-در حال حاضر تمام دنیا را
تحت تاثیر قرار داده اســت و مدتهاست که سازمان
جهانی بهداشت آن را به عنوان یک بیماری اپیدمیک
معرفی کرده اســت .یک میلی لیتر از مایع کووید19-
تخمین زده میشود که دارای  108کپی زنده از ویروس
باشد .انتقال از سطوح و انتقال از طریق هوا اصلیترین
شیوههای انتقال این ویروس است .بعد از  6ماه از شیوع
مجید دکامین
این ویروس ایران بعد از کشورهای امریکا ،برزیل ،هند،
عضو هیئت علمی دانشگاه مالیر
روســیه و آفریقای جنوبی به با  324هزار مبتال و 282
هزار بهبودیافته در رتبه ششم شیوع این بیماری قرار
چرا باید خواند:
دارد .شــمار جانباختگان در کشور تاکنون برابر با 18
اگر به موضوعهای
هزار نفر اعالم شــده اســت .به نظر میرسد که شوک
محیط زیستی و
ناشی از این بیماری به مراتب بزرگتر از بحران بزرگ
بررسی تحوالت آن
اقتصادی در ســالهای  2008-2007بوده و تا حدود
عالقهمندهستید،
زیادی میتواند به تغییر در تفکرات اقتصادی منجر شود،
خواندن این مقاله به
به مانند آنچه رکود بزرگ سال  1928در دنیا انجام داد.
شما توصیه میشود.
با این حال از منظر محیط زیستی اگر بخواهیم به
ایــن ریزک تاجدار و اثر آن بنگریم ،میتوان جنبههای
مثبت ویروس کرونا را بر روی محیط زیســت روز به روز شاهد بود .همهگیری ویروس
ی اســت باعث توقف و یا کاهش چشمگیر بسیاری از تولیدات ،حمل و نقل و
کرونا مدت 
حتی توقف برخی کشمکشهای سیاسی و جنگها شده است .به علت قرنطینه ،فاصله
اجتماعی و کاهش رفت و آمدهای غیرضروری هر روز شاهد بهبود کیفیت هوا در تمامی
کشورها نسبت به سالهای گذشته خصوصاً در کالنشهرها هستیم .رودخانهها و سواحل
دریاها به علت کاهش استفاده از آن وضعیت مناسبتری دارند .برای اولین بار بعد از جنگ
جهانی دوم انتشار گازهای گلخانهای به شیوه معنیداری کاهش یافته است .این ریزک
تاجدار کاری کرده است که جامعه جهانی بعد از نشست ریو تاکنون از عهده آن برنیامده
است .اقدامات برخی دولتمردان همچون تصمیم دونالد ترامپ برای خروج از پیمانهای
جهانی مقابله با تغییرات اقلیمی نشان داد که جامعه جهانی برای کاهش اثرات محیط
زیستی چه مسیر پرپیچ و خمی دارد و رفتار رهبران جهان تا چه اندازه اصالحناپذیر است.
گزارشهایی که از اقصی نقاط جهان منتشــر شده است نشاندهنده کاهش معنیدار
آلودگی هوا در شهرها با شروع قرنطینه بوده است .به عنوان مثال در هند در طی  21روز
اول قرنطینه تولید گازهای گلخانهای  55درصد کاهش داشته است .براساس تحقیقی
که توسط منسراتی و همکاران در سال  2020در  367شهر چین به عنوان اولین کشور
تولیدکننده گازهای گلخانهای انجام شده است ،خانهنشینی و قرنطینه باعث کاهش سطح
دی اکسید نیتروژن تا  12میکروگرم در مترمکعب شده است .شارما و همکاران کاهش
 ،CO ،PM10 ،PM2.5و دی اکســید نیتروژن را در  22شهر هند اندازهگیری کردند و
دریافتند که به ترتیب  10 ،31 ،43و  18درصد نسبت به سالهای قبل کاهش داشته
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اســت .آمریکا و اروپا با رتبه دوم و ســوم در تولید این گازها نیز به دلیل کاهش مصرف
سوختهای فسیلی از این قاعده مســتثنی نبودهاند .به طوریکه انتظار میرود کشور
صنعتی آلمان به هدف خود در کاهش گازهای گلخانهای در سال  ۲۰۲۰برسد.
بیش از نیمی از جمعیت جهان در قرنطینه و یا شبهقرنطینه به سر میبرند که این امر
نهتنها به معنی کاهش تردد بلکه کاهش مصرفگرایی است .از دیگر درسهایمحیط
زیستی که این ریزک تاجدار به ما انسانهاداده است این است که اکثر کشورها در حال
ارتقای سطح خدمات بهداشت و مدیریت پسماندهای بیمارستانی خود هستند .سبک
اکوسیستم کسب و کارها تفاوت کرده است و بســیاری از کارمندان در خانه دورکاری
میکنند و اکوسیستم کسب و کار در ایران و دنیا در حال تجربه فرهنگ جدیدی است.
بسیاری از بازیابی محیط زیست در این مدت سخن گفتهاند .اما باید بدانیم که سرعت
بازسازی و یازیابی محیط زیست به اندازه سرعت تخریب آن نیست .به همین خاطر در
این مدت محیط زیست بیماری است که از بخش ویژه به بخش عمومی انتقال یافته است
و هر لحظه ممکن است به وضعیت قبلی برگردد .اگر بخواهیم به یکی از درسهای دیگر
این ریزک تاجدار اشــاره کنیم درخواهیم یافت که به او ما هشدار میدهد که طبیعت
بسیار صبور است اما اگر بخواهد پاسخ دهد ،انتقامی سخت خواهد گرفت .اگر رویه توسعه
ناپایدار خود را ادامه دهیم و به حفاظت از محیط زیست مبادرت نورزیم ،و محیط زیست را
مسئلهای دست چندم قلمداد کنیم ،پاسخ طبیعت به ما انسانهابسیار نگرانکننده خواهد
بود .اما خود این هشدار که با شیوع کرونا همراه بود ،یک رزمایش برای مدیریت ،مواجهه
و اقدام سریع در مقابله با پاسخهایطبیعت برای کل دنیا بود.
کرونا ویروس به ما یادآوری کرد که پاســخهای محیط زیســتی از آنچه که در آینه
میبینیم به ما نزدیکتر است.

نکتههایی که باید بدانید
[سرعت بازسازی و یازیابی محیط زیست به اندازه سرعت تخریب آن
نیست .در این مدت محیط زیست بیماری است که از بخش ویژه به بخش
عمومی انتقال یافته است و هر لحظه ممکن است به وضعیت قبلی برگردد.
[اکثر کشورها در حال ارتقای سطح خدمات بهداشت و مدیریت
پسماندهای بیمارستانی خود هستند .سبک اکوسیستم کسب و کارها تفاوت
کرده است و بسیاری از کارمندان در خانه دورکاری میکنند و اکوسیستم
کسب و کار در ایران و دنیا در حال تجربه فرهنگ جدیدی است .برای همین
بسیاری از بازیابی محیط زیست در این مدت سخن گفتهاند.
[آمریکا و اروپا با رتبه دوم و سوم در تولید گازهای گلخانهای نیز به
دلیل کاهش مصرف سوختهای فسیلی از این قاعده مستثنی نبودهاند .به
طوریکه انتظار میرود کشور صنعتی آلمان به هدف خود در کاهش گازهای
گلخانهای در سال  ۲۰۲۰برسد.

 ................................روایـت ................................
تجارت خارجی در نیمه نخست امسال کاهشی بود

نیمه سیاستگذار

نیمه نخست سال برای تجارت خارجی ایران با کارنامهای نهچندان درخشان به پایان رسید .نهتنها صادرات ،بلکه واردات نیز در این نیمه با
کاهش ارزش و وزن مواجه شد .از این رو نیمه دوم سال را باید منتظر ماند و دید سیاستگذار چه تدابیری را برای تجارت خارجی و به خصوص
صادرات خواهد اندیشید .این روزها که صادرکنندگان قرار است یکتنه نیازهای ارزی کشور را تامین کنند ،به نظر میرسد مدارا با این گروه
و فراهم کردن شرایط مساعد برای صادرات ،باید در دستور کار جدی قرار گیرد .البته نه در شعار بلکه در عمل .سیاستگذار باید بداند که
صادرکنندگان ایرانی در شرایطی که تحریمها بر اقتصاد چنبره زده و کرونا هم سایه خود را بر تمام جهان انداخته ،به قدر کافی برای ورود به
بازارها ،دستانداز دارند .در نتیجه انتظار میرود دستاندازهای داخلی از بین برود تا میدان جنگ صادرکنندگان فقط خارج از مرزها باشد.
نیمه دوم سال ،نیمه سیاستگذار است .نیمهای است که باید اندیشید و بیگدار به آب نزد.

عکس :رضا معطریان

صادرات ایران در نیمه نخست امسال از  20میلیارد و  900میلیون دالر در مدت مشابه سال قبل ،با افت  35درصدی مواجه
شد و به  13میلیارد و  600میلیون دالر رسید .وزن کاالهای صادراتی نیز از  70میلیون تن در نیمه نخست سال  98به 46
میلیون و  300هزار تن درنیمه نخست امسال رسید که حکایت از کاهش  34درصدی دارد.

روایت

فروش کاالی ایرانی در بازارهای هدف کم شد

حمله کووید  19به صادرات
تغییر در تصمیمات ،موجب سردرگمی و البته بیانگیزگی صادرکنندگان شده است .در
نیمه اول سال  99گذشت .نیمهای پرماجرا برای تجارت
بمانجان ندیمی
ی اعمالشده در این خصوص ،میتوان به تعلیق کارت بازرگانی که
راســتای سیاستها 
ی
خارجی کرونازده .حلقه تحریمها روز به روز تنگتر م 
تابستان تجارت را تحت تاثیر قرار داد اشاره کرد .این رویه به همراه تغییر مسیر صدور و
شود و نیاز کشــور به ارز برای تامین کاالهای اساسی
دبیر بخش روایت
و ضروری نیز همچنان پابرجاست .اما تامین این ارز با
های
تمدید کارت بازرگانی از سامانه هوشمند به سامانه جامع تجارت ،باعث ایجاد چالش 
توجه به کاهش قیمت نفت از یک ســو و محدودیت دایره خریداران نفت ایران به دلیل
جدیدی در تجارت خارجی کشــور شد .از این رو بخشی از کاهش صادرات نیز ناشی از
های نادرست و محدودکننده داخلی است .در عین حال نباید فراموش کرد که
سیاست 
های آمریکا از سوی دیگر ،بر دوش صادرکنندگانی است که حال و روزشان چندان
تحریم 
های بینالمللی نقل و انتقال پول به کشور را دچار اختالل کرده و از سوی دیگر
تحریم 
تعریفی ندارد.
ی سنگین ناشی از تحریمها ،جانب
ی کاالی ایرانی نیز با توجه به جریمهها 
مشــتریها 
عملکرد صادرکنندگان در نیمه نخست امسال نشان میدهد که وضعیت مطلوبی در
یکنند.
احتیاط را در خرید از ایرانیان رعایت م 
این بخش از تجارت جاری نیست .افت صادرات کشور در شرایطی که تامین ارز تنها به
صورت وضعیت صادرات ایران به مهمترین بازارهای هداف هم موضوع قابل تاملی است.
واسطه فروش کاالهای غیرنفتی امکانپذیر است ،شاید برای واحدهای تولیدی که قرار
حضور ایران در بازارهای سنتی مانند عراق ،ترکیه و افغانستان که مرزهای زمینی با ایران
است از محل ارز صادراتی ،نسبت به واردات مواد اولیه و ماشینآالت مورد نیاز تولید اقدام
دارند در دوره شیوع ویروس کرونا به دلیل مسدود بودن مسیرها ،با کاهش قابل توجهی
کنند ،زنگ خطری جدی باشد .کما اینکه اخیرا فعاالن اقتصادی نسبت به این موضوع
روبرو شــده است .به گونهای که برخی از فعاالن اقتصادی ،نسبت به از دست دادن این
نیز ابراز نگرانی کردهاند.
بازارها نیز هشدار دادهاند .آمارهای تجارت خارجی از نیمه نخست سال جاری حکایت از
صادرات ایران بی شک تا حد زیادی تحت تاثیر شرایط ناشی از شیوع ویروس کرونا قرار
آن دارد که چینیها سهم بیش از  27درصدی را از کل ارزش صادرات کشور در اختیار
گرفته است .این موضوع مورد تایید تمامی کارشناسان و صاحبنظران حوزه تجارت است.
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ماه 
در عین حال این آمارها بیانگر آن اســت که در شهریورماه وضعیت تجارت خارجی
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 99مواجه شده است.
درصدیفعاالن اقتصادی ایرانی عالوه بر این موضوع ،دستاندازهای دیگری را
است .اما
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میلیارد و16.6
صادرات ایران در نیمه نخست امسال نیز از 16.6 20
 900میلیون دالر در مدت
نیز در مسیر فروش کاال به بازارهای هدف در مقابل خود دارند .از جمله آنها میتوان به
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46.3امسال رسید که حکایت از کاهش  34درصدی دارد.
نخست
62.8تن در نیمه
 300هزار
اشاره کرد .سیاستهایی
13.6بازگشت ارز و رفع تعهد ارزی
های
 13.6
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بخش خصوصی این هشدار را میدهد که چنانچه روند شیوع ویروس در ایران ادامه یابد ،دیری نخواهد پایید که مجددا کشورهای خریدار کاال به دلیل نگرانی از
گسترش شیوع ویروس توسط کاالهای ایرانی ،ورود کاالی کشورمان را با مشکل مواجه کنند .لذا باید به این موضوع توجه ویژه داشته باشند که در شرایطی که کشور
نیازمند ارز صادراتی است ،اگر این مشکالت برطرف نشود ،میتواند مشکالت جدی برای ارزآوری و تامین تقاضای وارداتی ایجاد کند.

آسیبشناسی افت صادرات در ماههای اخیر

صادرات ویروسی
روند صادرات در کشور ما به دلیل تعدیل پایههای صادراتی
از نظر ارزشــی تقریبا از نیمه دوم سال  97منفی شد؛ اما
در آن دوره صــادرات از نظر وزنی مثبت بود .دلیل مثبت
بودن وزن صادرات و منفی بودن ارزش آن ،واقعیســازی
قیمتهای پایه صادراتی بود و چنین افت ارزشــی دور از
انتظار نبود .در عین حال افزایش وزنی در این دوره نشان
از افزایش صادرات داشت .در آن زمان پیشبینی میشد با
محمد الهوتی
گذشت  6ماه از واقعیسازی نرخ پایههای صادراتی مجددا
رئیس کمیسیون تسهیل
در این بخش به مدار رشــد برگردیم و صادراتمان مثبت
تجارت و توسعه صادرات
شود؛ ولی متاسفانه با شیوع ویروس کرونا در سراسر جهان،
اتاق تهران
تقریبا کشور ما نیز از اواخر بهمن وارد فاز جدیدی شد و
رسما وجود این ویروس در کشور پذیرفته و روند مبتالیان به آن افزایشی شد .از اول اسفند
سال گذشته به مرور مرزهای صادراتی کشور ،مخصوصا مرزهای زمینی یکی پس از دیگری
محدود و پس از آن مسدود شد .این تعطیلیهایمرزی تقریبا تا اوایل خردادماه ادامه داشت
و در اواخر خرداد بود که این مشکل تا حدودی برطرف شد .اما باید توجه داشت که این مرزها
 4ماه به دلیل شیوع ویروس کرونا تعطیل بودند.
در همین فاصله مشــکالتی هم برای صادرکنندگانی که از طریق کشتی به چین کاال ارسال
کرده بودند ،ایجاد شد .این مشکالت به دلیل مشکالت ناشی از سوخت کشتیهایایرانی و زیست
محیطی بود و از این رو کشور چین از تخلیه بارهای ایران خودداری کرد .پیرو این اتفاق ،کشتیهای
ایرانی به مدت  3تا  4ماه در آبهای چین ســرگردان بودند تا باالخره مفری برای این شرایط به
وجود آمد و این کشتیها در بنادر فرعی تخلیه شدند (حدود  4ماه بعد از سال جدید) .این موضوع
نیز تجارت خارجی ایران را تحت تاثیر قرار داد و عدم برگشت کشتیها ،عدم تخلیه بارها و عدم
بارگیری به دلیل نگرانیها را رقم زد .در عین حال در این شرایط مشکل دیگری نیز حادث شد:
تقریبا  30درصد از حجم صادرات کشور به  2همسایه یعنی عراق و افغانستان است ،حدود  1میلیارد
دالر صادرات کشور نیز به کشورهای  CISاست که با توافقهای صورتگرفته افزایش یافته است .اما
شیوع ویروس کرونا موجب شد تا مرزهای این کشورها نیز بسته شود .حتی محمولههایصادراتی
ایران به کشورهای اروپایی هم به دلیل بسته شدن مرزهای ترکیه با توقف مواجه شد.
گرچه صادرات در مرز رازی از طریق واگن کم و بیش صورت گرفت ،اما قیمت بعضی
از اقالم صادراتی ما به دلیل افزایش تقاضا و کاهش خدمات در حوزه ریلی کشور به  3تا
 4برابر افزایش پیدا کرد که چندان صرفه اقتصادی نداشت.
این مسائل در سایه کرونا اتفاق افتاد و تجارت خارجی تحت تاثیر این ویروس کاهش یافت.
نتیجه آن این شد که صادرات ما حدود  40تا  45درصد کاهش را طی ماههای اخیر سپری
کرد .اما صادرکنندگان همچنان امیدوار بودند که با باز شدن مرزها و برطرف شدن مشکالت
ویروس کرونا به مرور شرایط صادرات بهتر شود و پیشبینیها نیز جز این نبود.
امــا آنچه در اقتصاد دنیا اتفاق افتاد ،تمامی بازارها را تحت تاثیر این ویروس قرار داد .کرونا بر
تجارت کل دنیا ســایه افکنده بود و تمام کشــورها در صادرات و واردات با مشکل مواجه شدند.
کشــورهایی مانند ترکیه و امارات نیز که توریســتپذیر بودند و خدمات توریستی بسیاری ارائه
میدادند ،با کاهش تقاضا در حوزه خدماتی مواجه شدند .هتلها تعطیل بودند و تقاضای حضور در
رستورانها به شدت کاهش یافت و در برخی موارد نیز شاهد تعطیلی آنها بودیم .از این رو بازار تقاضا
تحت تاثیر این موارد کساد شد و در نتیجه بازارهای مهم صادراتی ما نیز به کشورهایی همچون
افغانستان و ترکیه و امارات یا کشورهای  CISو اروپا طبیعتا کوچک شد .لذا این موارد دست به
دست هم داد تا با این رشد منفی در بخش صادرات مواجه شویم.

در عیــن حال نباید از موانع داخلــی صادرات نیز غافل بود .دســتورالعملهایجدید
بانک مرکزی در خصوص رفع تعهد ارزی صادرکنندگان ،تعلیق شــدن کارتهای بازرگانی
صادرکنندگانــی که ارز خــود را به چرخه اقتصادی برنگردانده بودنــد و برخوردهایی که با
کارتهــای بازرگانی حقیقی اتفاق افتاد ،همچنین موضوع واگذاری و انتقال صدور و تمدید
کارتهای بازرگانی از سامانه هوشمند اتاق بازرگانی به سامانه جامع تجارت و نبود زیرساختها
و نبود هماهنگی بین دستگاهی ،متاسفانه باعث شد  2ماه کارتهای بازرگانی با معطلی برای
صدور و تمدید مواجه شوند .این موضوعات نیز روند کاهشی صادرات را تشدید کرد.
از سوی دیگر چنانچه نگاهی به صادرات نفتی و مشتقات نفتی و پایههاینفتی داشته
باشــیم ،روند کاهشــی قیمت این کاالها غیرقابل انکار اســت .این روند کاهشی قیمت در
محصوالت کشاورزی و البته میعانات گازی نیز محسوس است.
البته تحریمهایناجوانمردانه و ظالمانه را نیز نباید فراموش کرد .به مرور زمان با تنگتر
شدن حلقه این تحریمها و گسترش آنها اقتصاد ایران شرایط مساعدی را طی نکرد.
یگیرند ،طبیعی
بنابراین هنگامی که تمامی موضوعات یادشده در کنار یکدیگر قرار م 
اســت که به رغم انفجار قیمت دالر که میتوانست منجر به افزایش صادرات شود ،این
فرصت از صادرکنندگان ربوده شد.
نکتهای که باید به آن توجه داشته باشیم موضوع گسترش مجدد و موج سوم کرونا در
کشور است .متاسفانه کرونا در ایران هر روز رکورد تازهای را به ثبت میرساند .چه در آمار
فوتیها و چه در آمار مبتالیان.
بخش خصوصی به مســئوالن و حتی مردم این هشدار را میدهد که چنانچه روند
کنونی ادامه یابد ،دیری نخواهد پایید که مجددا کشورهای خریدار کاال به دلیل نگرانی از
گسترش شیوع ویروس توسط کاالهای ایرانی ،ورود کاالی کشورمان را با مشکل مواجه
کنند .لذا هم دولتمردان و هم مردم باید به این موضوع توجه ویژه داشــته باشند که در
شــرایطی که کشور نیازمند ارز صادراتی اســت ،هر روز باید به دنبال گسترش و نفوذ
در بازارهای جدید و افزایش صادرات باشــیم ،اگر این مشکالت برطرف نشود ،میتواند
مشکالت جدی برای ارزآوری و تامین تقاضای وارداتی که همه مربوط به تولید هستند و
واردات کاالهای واسطهای تولید در پی داشته باشد و متاسفانه تولید را هم دچار خسارت
و ضرر و زیان خواهد کرد .بنابراین جا دارد همه مسئولین و همه مردم به این مهم توجه
کنند که جدا از سالمت که اولین موضوع بااهمیت در دنیاست ،اقتصاد و معیشت نیز تحت
تاثیر این ویروس منحوس قرار گرفته است .از این رو نیازمند مدیریت یکپارچه برای از بین
بردن ویروس کرونا هستیم.

نکتههایی که باید بدانید
[ تقریبا  30درصد از حجم صادرات کشور به  2همسایه یعنی عراق و
افغانستان است .شیوع ویروس کرونا موجب شد تا مرزهای این کشورها نیز
بسته شود.
[ تجارت خارجی تحت تاثیر ویروس کرونا کاهش یافت.
[ به مرور زمان با تنگتر شدن حلقه تحریمها و گسترش آنها اقتصاد ایران
شرایط مساعدی را طی نکرد.
[ در عین حال نباید از موانع داخلی صادرات نیز غافل بود.
[ روند کاهشی قیمت در محصوالت کشاورزی و البته میعانات گازی
محسوس است.
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به واقع تا زمانی که به صادرات به چشم راهی برای عبور موقت از شرایط بحرانی و یک امر لوکس و
غیرضروری در شرایط عادی نگریسته میشود ،اقتصاد ملی ّ
مفری برای خروج از بنبست کنونی و
حرکت به سوی رشد اقتصادی باال نخواهد یافت.

روایت

هشدار نسبت به خروج صادرکنندگان شناسنامهدار از چرخه تجارت خارجی

بزرگداشت سربازان محکوم
در آســتانه  29مهرماه باز هم موضــوع صادرات در صدر
محافل خبری ،تحلیلی و اقتصادی کشور قرار گرفته است.
در سالی که به جهات متعدد صادرات اهمیتی صدچندان
ی مکرر مســئولین در ســایه رویکرد
یافت ،بیمهریها 
نادرســت به موضوع صادرات و همینطور شیوع بیماری
ُکوید 19-در ســطح جهان سبب شــد که روند نزولی را
تجربه کنیم .روندی که نشان میدهد با وجود شدیدترین
های تاریخ که دقیقا منابع ورود ارز به کشور را نشانه
تحریم 
سیدرضی حاجیآقامیری
رفتهاند و همچنین با وجود تــاش دولت برای مدیریت
عضو هیئت نمایندگان اتاق تهران
انقباضی واردات ،همچنان ارزبــری بر ارزآوری در اقتصاد
ایران تفوق دارد و تراز تجاری کشور منفی است.
آمار  6ماهه ابتدایی سال نشان میدهد که صادرات ایران نسبت به مدت مشابه سال گذشته
قریب به  35درصد کاهش یافته اســت .پنج مقصد صادراتی ایران نیز مشــابه سال گذشته
بودهاند با این تفاوت که ترکیه با کاهش واردات از ایران ،از رتبه سوم به رتبه پنجم تنزل کرده
است .و البته بنزین ،پلی اتیلن ،گرید فیلم ،متانول و اوره در صدر جدول صادرات کشور قرار
دارند که اکثریت قریب به اتفاق آنها تداوم وابستگی کشور به منابع طبیعی و صادرات نعمت
را نشان میدهد .در توجیه این روند کاهشی شاید نخستین دلیلی که مسئولین محترم آن
را مستمســک قرار دادهاند پاندمی هولناک ُکوید 19-است .نقش بحران شیوع کرونا و بسته
بودن مرزها در دو ماه ابتدایی ســال حتما عامل مهمی در کاهش صادرات کشــور است اما
نمیتوان آن را تنها دلیل دانست .آنچه بیش از هرچیز سبب شده که این فرصت تاریخی برای
جدایی اقتصاد ایران از نفت از دست برود رویکرد نادرست مسئولین و سیاستگذاران کشور به
موضوع صادرات است .واکاوی روش توسعه کشورهای قدرتمند و توسعهیافته نشان میدهد
که برقراری هژمونی اقتصادی از طریق توسعه صادرات مهمترین عامل توسعه پایدار آنها بوده
است .نخستین گام برای حرکت در این مسیر تغییر رویکرد مسئولین و سیاستگذاران کشور
و تبدیل صادرات و تخصصگرایی به محور نگرش و تصمیمسازی آنهاست.
به واقع تا زمانی که به صادرات به چشــم راهی برای عبور موقت از شرایط بحرانی و یک
مفری برای خروج از
امر لوکس و غیر ضروری در شرایط عادی نگریسته میشود ،اقتصاد ملی ّ
بنبست کنونی و حرکت به سوی رشد اقتصادی باال نخواهد یافت .پیامدهای رویکرد فعلی را
میتوان در سیاستهای ارزی کشور جست.
عدم توجه به هشدارهای بخش خصوصی و اقتصاددانان در خصوص لزوم اعمال سیاست
تکنرخی و مدیریت شناور نرخ ارز و تبعات سهمگین پایین نگه داشتن تصنعی نرخ آن در این
چهار دهه ،چند سال یک بار با افزایش انفجاری نرخ و ایجاد هرج و مرج در اقتصاد ،کشور را
دچار مشکالت متعدد کرده است.
گام برداشتن در مسیر ســهل بهرهبرداری از نعمات خدادادی برای ارزآوری و بیتوجهی
های نسبی یا مطلق است ،نتیجهای
محض به حوزههایی که اقتصاد ایران در آنها حائز مزیت 
جز کاهش صادرات سنتی نداشته است .بیاهمیت تشخیص دادن و نگاه همراه با تسامح به
صادرات سنتی که واجد ظرفیت باالی صادراتی ،دیپلماتیک و در برخی مواقع فرهنگی است،
پیامدی جز خروج از زمین بازی که امکان پیروزی ما در آن فراوان بود به همراه نداشته است.
وابســتگی روزافزون دولت به ارزآوری آســان از طریق صادرات نعمت تا بدانجا پیش رفت
که اقالمی صدرنشین جدول صادرات غیر نفتی شدند ،الجرم صادرات کاالهای غیر نفتی و
خدمات هر روز ضعیف و نحیف و میدان رقابت آنها کوچکتر شد.
برقراری مقررات تعهد ارزی بدون اطالع قبلی و مشورت با بخش خصوصی در سال ،97
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های نظام مقاصد اول
در شرایطی که صادرات ریالی به کشورهای همسایه که بر پایه سیاست 
صادراتی کشور و یک روش تجاری مرسوم بود ضربه دیگری بر پیکر صادرات غیر نفتی ایران
وارد کرد .از موارد مهم دیگر میتوان به مهلت کوتاه چهارماهه برای بازگشت ارز ،منحصرا از
طرق مورد نظر بانک مرکزی ،تغییر مکرر دستورالعملها ،عطف بماسبق کردن قوانین در سال
ی
ی حاکم بر سامانهها 
 99در کنار عدم پاسخگویی بانک مرکزی نسبت به نقایص و نارساییها 
نیما و سنا ،شانه خالی کردن از پذیرش مسئولیت نسبت به معرفی صرافانی که به تعهدات خود
های بازرگانی
عمل نکرده و موجب حیف و میل سرمایه مردم شدند ،جلوگیری از تمدید کارت 
صادرکنندگان حتی کسانی که به دالیل قابل درک هنوز نتوانستهاند ارز حاصل از صادرات خود
را وارد کنند و به تبع آن ممانعت از تعلق معافیت مالیاتی که ماخوذ از قوانین برنامه و از حقوق
حقه صادرکنندگان است و باالخره برخوردهای امنیتی و نظامی با موضوع صادرات اشاره کرد.
همه این موارد عالوه بر اینکه منجر به کاهش صادرات شد ،سبب خروج صادرکنندگان باسابقه
شناسنامهدار و دارای اهلیت از چرخه تجارت خارجی کشور خواهد شد .خروجی که اگر اتفاق
بیفتد بازگشت آنها بسیار دشوار و در برخی از موارد غیرممکن است .مدیران بانک مرکزی نیز
هرگز به این پرســش اساسی پاسخ ندادند که اگر صادرکننده ارز خود را به کشور بازنگرداند
چگونه امکان تداوم فعالیت تولیدی و تجاری در کشور برای او و همکارانش فراهم خواهد شد؟
های گسترده که بازگشت ارز صادراتی از هر
و پرســش دیگر اینکه در شرایط سخت تحریم 
ی محدود
کشور و به اقتضای هر کاال با روشی منحصر به فرد انجام میگیرد ،اصرار به روشها 
و همسان بانک مرکزی چه هدفی را دنبال میکند؟
در تازهترین اقدام نیز خلع ید اتاق بازرگانی به عنوان پارلمان بخش خصوصی از ســامانه
های اجارهای در حالی که پیشتر
صدور یا تمدید کارت بازرگانی به بهانه مقابله با صدور کارت 
نیز مجوز صدور یا تمدید کارت بازرگانی توسط وزارت صنعت ،معدن و تجارت انجام میشد و
سامانه اتاق بازرگانی صرفا محلی برای جمعآوری مدارک الزم بود ،نشان میدهد که اهمیت
بخش خصوصی در منظر مسئولین کشور رو به افول است و هنگامی که بانک مرکزی بدون
اطالع اتاق بازرگانی و حتی سازمان توسعه تجارت به عنوان متولیان تجارت و صادرات در بخش
خصوصی و دولتی مراسم تقدیر از صادرکنندگان را برگزار میکند ،مراسم روز ملی صادرات
و هرگونه بزرگداشت صادرات از روح خود خالی شده و به کالبدی بی جان میماند .روز ملی
صادرات را زمانی میتوان جشن گرفت که تشویق و تسهیل جایگزین تنبیه و تحریم آن هم
از نوع داخلی شده باشد.

نکتههایی که باید بدانید
[همچنان ارزبری بر ارزآوری در اقتصاد ایران تفوق دارد و تراز تجاری
کشور منفی است.
[خلع ید اتاق بازرگانی به عنوان پارلمان بخش خصوصی از سامانه صدور
یا تمدید کارت بازرگانی نشان میدهد که اهمیت بخش خصوصی در منظر
مسئولین کشور رو به افول است.
[برقراری مقررات تعهد ارزی بدون اطالع قبلی و مشورت با بخش
خصوصی در سال  97ضربه دیگری بر پیکر صادرات غیرنفتی ایران وارد کرد.
ی اعمالشده عالوه بر اینکه منجر به کاهش صادرات شد،
[سیاستها 
سبب خروج صادرکنندگان باسابقه شناسنامهدار و دارای اهلیت از چرخه
تجارت خارجی کشور خواهد شد.

همسایگان که در سالهای تحریم ،بیشترین توجه و تمرکز متولیان تجارت خارجی کشور (حداقل در مقام شعار) را به خود معطوف کرده و همواره در رسان هها از افزایش صددرصدی
تقریبا  40درصدی در نیمه سال  ،99هنوز از
صادرات به این کشورها داد سخن سرداده اند ،تجربه نامطلوبی را با ایران داشته و آمارها نشان میدهند که این تجارت با کاهش ارزشی
ً
هدفگذاری  48میلیارد دالری به همسایگان نزدیک به  40میلیارد دالر فاصله دارد.

تحلیلی بر عملکرد تجارت خارجی کشور در نیمه نخست سال 99

عقبگرد تاریخی در تجارت خارجی
تجارت خارجی کشــور در ســالی که مبتال به دو بالی
کرونا و تحریم بینالمللی است ،حال و روز خوشی ندارد.
آمارهای منتشره در نیمه اول سال  ،99نشان میدهند که
حجم تجارت خارجی کشــور با حدود  62.8میلیون تن
کاال بــه ارزش حدودا ً  ۳۰میلیارد دالر ،که از این میزان،
ســهم صادرات حدودا ً  13.6میلیارد دالر و سهم واردات
حدودا ً  16.8میلیارد دالر بوده ،اُفت ارزشی  28درصدی
نسبت به مدت مشابه سال قبل داشته و انقباضی حدودا ً
محمدرضا مودودی
 ۱۲میلیارد دالری را تجربه کرده است و تراز تجاری ایران
سرپرست اسبق سازمان توسعه
تجارت
نیز به تبع آن ،منفی  ۳میلیارد و  ۲۱۷میلیون دالر ثبت
شده است.
از این تجارت ،سهم  5مقصد صادراتی یعنی چین ،عراق ،امارات ،افغانستان و ترکیه ،در
حدود  10.5میلیارد دالر است که از لحاظ وزنی بیش از  ۷۲درصد و از لحاظ ارزشی بیش
از  ۷۴درصد صادرات ایران را به خود اختصاص دادهاند و فقط سهم  3کشور نخست بالغ بر
 54درصد کل صادرات کشور است.
این در حالی اســت که در تحلیل روند تاریخی صادرات غیرنفتی کشور شاهد آنیم که
تعداد کشورهایی که  80درصد درآمد صادراتی ایران را تأمین میکردهاند ،از  23کشور در
سال  1380به تدریج به  9کشور در سال  1398تقلیل یافت ه است.
همسایگان نیز که در سالهای تحریم ،بیشترین توجه و تمرکز متولیان تجارت خارجی
کشــور (حداقل در مقام شــعار) را به خود معطوف کرد ه و همواره در رســانهها از افزایش
صددرصدی صادرات به این کشورها داد سخن سردادهاند ،تجربه نامطلوبی را با ایران داشته
و آمارها نشان میدهند که این تجارت نیز با کاهش ارزشی تقریباً  40درصدی در نیمه سال
 ،99هنوز از هدفگذاری  48میلیارد دالری به همسایگان نزدیک به  40میلیارد دالر فاصله
دارد! به عبارت دیگر یا استراتژیستهای تجارت خارجی کشور درک درستی از عدد رشد
صددرصدی نداشــتهاند ،یا همسایگان را درست نمیشناختند و یا به نتیجه شعارهایشان
یدادند!
اهمیتینم 
اما اگر از منظر واقعیات این عقبگرد تاریخی در تجارت خارجی را تحلیل کنیم ،دالیل
بسیاری را یافت خواهیم کرد:
عدم باور و عزم ملی برای توســعه صادرات و تنزل این هدف به یک شعار فاخر که هیچ
حمایت جدی از آن صورت نمیگیرد.
صدور بخشنامههای متعدد در جهت کنترل نیاز و تنظیم بازار داخل ،به طوری که نیاز بازار
داخل امروز سکان هدایت صادرات را در اختیار دارد و سازمان تخصصی مرتبط با تجارت هر
دستگاهی هست به جز سازمان توسعه تجارت ایران.
یکی از عوامل اصلی در افت آمار صادرات کشور ،کاهش صادرات گاز طبیعی به ترکیه است
به طوری که فقط در  5ماهه نخست سال ،صادرات گاز به ترکیه از حدود  2.5میلیارد دالر
در مدت مشابه سال  98به حدود  513میلیون دالر کاهش یافته است.
عامل موثر دیگر شیوع ویروس کرونا و به تبع آن بسته شدن مرزهای بسیاری از کشورهای
همســایه بر کاالهای وارداتی به ویژه در بهار امســال بود که هنوز این محدودیت در مورد
صادرات کاال به ترکمنســتان نیز ادامه دارد .این در حالی اســت که تجارت جهانی نیز در
پی پاندومی کرونا دچار اُفت جدی شده و پیشبینیها از کاهش  13تا  32درصدی حجم
تجارت جهانی در سال  2020خبر میدهند که در  15سال گذشته بینظیر بوده است؛ و این
بدان معنی است که تولید ناخالص داخلی بسیاری از کشورها دچار افول شده و این کاهش

تولید و درآمد به کاهش تقاضای مواد اولیه و کاالی مصرفی منجر شده و واردات جهانی آن
نیز کاهش مییابد که این امر بر تجارت ایران نیز تأثیر مستقیم دارد.
افزایش جذابیت بازار داخل به دلیل گران شــدن ارز و به صرفه نبودن واردات نیز بر صادرات
تأثیرگذار بوده و بسیاری از محصوالت مصرفی تولید داخل امروز چشم به بازار مصرف داخل دارند.
اعمال سیاستهای ارزی نیز بر تجارت خارجی تأثیر سوء گذاشته به طوری که تهدیدات
بانک مرکزی و سازمان توسعه تجارت باعث شده تا بسیاری از فعاالن شناسنامهدار از گردونه
تجارت کشور خارج شده و افرادی جایگزین شوند که به رشد بازار و تعهدات ارزی معتقد
و پایبند نیستند.
عدم وجود روابط تجاری در قالب پیمانهای تجاری و به طور کلی ضعف دیپلماسی تجاری
نیز از علل دیگر کاهش صادرات است .یکی از نشانههای ضعف دیپلماسی تجاری ایران همین
که از  21رایزن بازرگانی مستقر در  20کشور هدف صادراتی در دولت یازدهم ،فقط  2رایزن
در عراق و افغانستان باقی ماندهاند.
زیرساختهای تولید و تجارت نیز در کشور برای صادرات مناسب نیست .اعم از هواپیمای
کارگو ،خطوط منظم کشتیرانی و هوایی به مقاصد صادراتی ،نبود کامیون و جاده متناسب با
اهداف صادراتی مندرج در سند چشمانداز  ،1404نبود خطوط اعتباری بانکی ،باالبودن نرخ
بهره بانکی برای تسهیالت صادراتی و نبود واحدهای صادراتی در مقیاس جهانی در کشور.
ضعف اتاق بازرگانی در ایفای نقش توسعه بازار خود در کشورهای هدف صادراتی و عدم
تأسیس دفاتر نمایندگی در این کشورها برای خدمترسانی به اعضای خود (علیرغم دریافت
حق عضویت و درآمد مطلوب اتاقها).
تمرکز نسبتا شدید در بازارهای محدود صادراتی؛ به گونهای که توجه غالب به  5کشور
امارات متحده عربی ،چین و عراق ،افغانستان و هند از میان  147کشور (مقصد صادراتی)
است و این در حالی است که در خصوص این کشورها نیز خریداران خارجی نقش فعالتری
از تولیدکنندگان و بازرگانان ایرانی دارند.
عدم توجه به برندســازی که زمینه اعتماد و اعتبارافزایی تجاری را فراهم میسازد و به
عنوان حلقه مفقوده ،امروزه عامل از دست دادن بسیاری بازارها ،ترویج خامفروشی و عامل
بی-هویتی تجاری محصوالت ایرانی شده است.
تقدم وظیفهگرایی بر هدفگرایی در نظام دولتی به طوری که هر سازمانی اهداف خود را
از تجارت خارجی تعقیب میکند ،در حالی که اصل تجارت برای هیچکس مهم نیست .بانک
مرکزی فقط به دنبال بازگشت ارز است ،استاندارد و سازمان مالیاتی به دنبال دریافت مالیات،
وزارت صمت و کشاورزی در پی بوروکراسی خود و سازمان بازرسی نیز در پی کشف تخلفات،
و آنچه مغفول است فعل تجارت است که در هزارتوی بوروکراسی مدام سرگردان است .این
در حالی اســت که هدف از ایجاد دولت کمک و حمایت و هدایت ملت برای تولید هرچه
بیشتر ثروت در چارچوب قانون است و نه ایجاد دستاندازهای مداوم و بیپایان.
توجه بیش از حد به صادرات کاال و غفلت از ظرفیتهای موجود در صادرات خدمات اعم
از فنی مهندسی ،حقوقی ،گردشگری ،ترانزیت ،صادرات هنر و ورزش و نیروی متخصص که
میتوانند به اندازه صادرات کاال ایجاد ظرفیت کنند.
شاید تنها مفر اقتصاد ایران از بحرانهای اقتصادی پیشرو ،صادرات باشد .اما برای تحقق
این آرمان باید در ابتدا به این واقعیت اقتصادی باور داشــت و نسبت به آن تعهد داشت و
در گام بعد باید نظام دیوانساالر را خانهتکانی اساسی کرد و رقابتپذیری را از کاال و واحد
تولیدی به تمام ارکان مرتبط با اقتصاد نیز تسری داد و در گام بعد مالحظات عصر فراکرونا
را درک کرد و متناسب با فردای این دنیای آسیبدیده برای تجارت بینالملل ،برنامهریزی
و اقدام کرد.
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روایت

اقتصاد این روزهای کشور بهشدت نیازمند صادرات کاالهای غیرنفتی است ،چراکه با توجه به شیوع پاندمی ویروس کرونا ،تحریمهای
ظالمانه علیه کشورمان و کاهش صادرات نفت و افت قیمت آن و عدم تکافوی نیازهای ارزی کشور ،تسهیل و توسعه صادرات کاالهای
غیرنفتی به عنوان منجی اقتصاد کشور برای تامین نیازهایارزی و افزایش تولید و پایداری در اشتغال امری الزم و ضروری است.

زنگ خطر از دست رفتن بازارهای سنتی به صدا درآمده است؟

زخم مکرر تجارت سیاستزده
ارتباط با شــرکای تجاری ثابت و دیرینه به معنای ارتباطی
امن در شرایط کرونازده ناامن اقتصاد جهانی است .کشورها
به شکل سنتی همواره یک یا چند شریک تجاری ثابت دارند
که نامالیمات سیاسی و اقتصادی کمترین تاثیر ممکن را بر
روابط تجاریشــان میگذارد .این مهم با گذشت زمان و در
گرماگرم مصائب سیاســی و اقتصادی هر روز نقش خود را
بیش از گذشته نمایان میسازد .ارتباط با شرکای تجاری ثابت
عباس آرگون
البته نیازمند بستری مساعد توام با سالمت ،شفافیت و خالی
از بحران یا بهتر بگوییم بیماریهایزمینهای اقتصادی است.
عضو هیئت نمایندگان اتاق
تهران
فعاالن اقتصادی ،تجار ،بازرگانان ،دانشگاهیان و مفسران
اقتصاد بر ایــن باورند که گونههایی از بیماریهایزمینهای
اقتصاد کشور را مورد حمله قرار داده است .یکی از انواع بیماریهایزمینهای اقتصاد و تجارت به
راستی نقشآفرینی بیحد و اندازه دولت در اقتصاد است؛ دولت به مانند والدین دلسوزی که چشم
بر حقایق بستهاند و خواسته و ناخواسته اقتصاد و تجارت را به سمت درد و آسیب پیش برده است.
شرایط به گونهای است که بازرگانان و فعاالن اقتصادی آخرین نقشآفرینان صحنه تجارت هستند.
در چنین شرایطی بدیهی است نمیتوان انتظار داشت مدلهایاقتصاد و تجارت مثمر ثمر شوند.
امروز این پرسش مطرح است که ما در چه مرحلهای از توسعه تجارت جهانی قرار داریم .آیا
ارتباطمان با شــرکای قدیمی همچنان رنگ رونق دارد؟ ســالیان سال توسعه صادرات کاالهای
غیرنفتی و حضور فعال در بازارهای جهانی نیز به واقع دستخوش بیمهری و بیتوجهی شده است.
عالوه بر این بار سنگین تحریمهای ظالمانه به مثابه جنگی تمامعیار در جبهههای اقتصادی موجب
از بین رفتن منابع ثابت و ســنتی و عدم شکلگیری منابع جدید درآمدی و به حداقل رسیدن
درآمدهای نفتی شد .از این رو تجارت خارجی کشورمان در نیمه اول سال  ۹۹معادل  ۶۲میلیون
و ۸۴۲هــزار تن به ارزش  ۳۰میلیارد و  ۳۴۹میلیون دالر و با صادرات  ۴۶میلیون و  ۳۱۸هزار
تن به ارزش  ۱۳میلیارد و  ۵۶۶میلیون دالری و واردات  ۱۶میلیون و  ۵۲۴هزار تن به ارزش ۱۶
میلیارد و  ۷۸۳میلیون دالری و همچنین با تراز منفی  ۳میلیارد و  ۲۱۷میلیون دالری سپری شده
است .آمار به دست آمده از وضعیت تجارت خارجی کشور بیانگر آن است که میزان و ارزش تبادل
تجاری نسبت به مدت مشابه سال قبل ( )۱۳۹۸در شش ماه اول  ۲۸درصد افت داشته است.
همچنین صادرات در همین بازه زمانی نسبت به مدت مشابه سال قبل در مقیاس وزنی افت
نزدیک به  ۳۵درصدی داشــته و از منظر ارزشی بیش از  ۳۵درصد کاهش پیدا کرده است .این
در حالی اســت که واردات کشــور در نیمه نخست سال  ۹۹به نسبت مدت مشابه سال قبل در
مقیاس وزنی تغییر محسوسی نداشته اما ارزش آن با کاهش  ۲۱درصدی نسبت به مدت مشابه
سال قبل مواجه بوده است.
در این بین کشور عراق به عنوان دومین مقصد صادراتی هممرز کشور و همچنین با دارا بودن
ظرفیتهای باالی صادراتی برای کاالهای کشــورمان ،بازار مهمی برای جمهوری اسالمی ایران
محســوب میشود .آمار و ارقام بیانگر آن است که این همسایه غرب کشور سهم  21.9درصدی
صادرات ایران را در سال  ۹۹به خود اختصاص داده است .حال آنکه این سهم در مقایسه با مدت
مشابه ســال  ۹۸به معنای افت ۳۶درصدی است .همچنین ارزش وزنی صادرات به کشور عراق
در سال  99برابر با  9میلیون و  281هزار تن به ارزش  2میلیارد و  971میلیون دالر بوده است.
اما دیگر شریک تجاری قابل توجه کشور در منطقه کشور ترکیه است .جایگاه ترکیه به عنوان
یکی از مقاصد اصلی صادراتی کشور از رتبه سوم سال  ۹۸به رتبه پنجم در سال  ۹۹تنزل پیدا
کرده است .بر اساس آمار در پی کاهش  71درصدی صادرات نسبت به مدت مشابه سال قبل به
این کشــور ،حال یک میلیون و 449هزار تن به ارزش  731میلیون دالر حاصل صادرات به این
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شریک تجاری بوده است .این میزان به معنی سهم  5.3درصدی از کل صادرات کشور است.
به نظر میرسد با کاهش صادرات کاالهای غیر نفتی به کشورهای همسایه عراق و ترکیه که از
شرکای قدیمی کشورمان هستند ،بازارهای سنتی صادراتی کشور دچار مخاطره شده و در حال از
دست رفتن هستند؛ بازارهایی که با وجود مشکالتی اقتصادی جاری در کشور بیشترین پتانسیل
ممکن برای افزایش صادرات به منظور دوام و ثبات و پویایی اقتصادی برای کشور را میتوانند به
ارمغان بیاورند .حقیقت آن است که اقتصاد این روزهای کشور به شدت نیازمند صادرات کاالهای
غیرنفتی است .چراکه با توجه به شیوع پاندمی ویروس کرونا ،تحریمهایظالمانه بر علیه کشورمان
و کاهش صادرات نفت و افت قیمت آن و عدم تکافوی نیازهای ارزی کشــور ،تســهیل و توسعه
صادرات کاالهای غیر نفتی به عنوان منجی اقتصاد کشــور برای تامین نیازهایارزی و افزایش
تولید و پایداری در اشتغال امری الزم و ضروری است؛ صادراتی مدبرانه که تولید را هر روز بیش از
روز قبل پشتیبانی ،حمایت و صدالبته تقویت کند .صادرات در حقیقت فرزند خلف صنعت است؛
صنعت و تولیدی که بر مســیر دانش ،آموزش و مزیتهاپیش رود .ضلع مهم مزیت و امکان را
نمیتوان فراموش یا حتی انکار کرد .چه ثمری دارد اگر سالهامرغوبترین دانههارا بر زمین بایر
و غیرقابل کشت بنشانیم؟
در همین حین بسته شدن مرزها در طی ماههای گذشته و محدودیتهایگوناگون از جمله
محدودیتهایپروازی سایه سیاه ویروس کرونا را بر تجارت جمهوری اسالمی ایران به مانند دیگر
کشــورهایجهان پررنگتر کرد .حاصل و زاده این سایه شوم محدودیت گسترده در صادرات و
تجارت کشــور شد .آنچه بر تجارت ایران در این مسیر گذشت حاصلی نداشت مگر کاهش قابل
توجه تجارت خارجی کشور در نیمه اول سال  99نسبت به زمان مشابه در سال گذشته.
حال در این حوزه کشوری که از توان صادراتی باالیی برخوردار باشد ،قدرت اقتصادی باالتری
نسبت به سایر کشورها دارد .پس ضمن رفع محدودیتهایموجود در مسیر صادرات کاالهای غیر
نفتی به منظور افزایش هرچه بیشتر آن با اولویت به کشورهای همسایه و اوراسیا نیازمند افزایش
دیپلماسی فعال اقتصادی و توسعه تعامالت بینالمللی برای شناسایی نیازها و توسعه بازارهای هدف
صادراتی در بازارهای جهانی هستیم .در این مسیر شناسایی مزیتهای کشور در حوزه صادرات
و تقویت تولیدات صادراتمحور و افزایش حجم و تنوع کاالهای صادراتی و گسترش قراردادهای
تهاتری و توسعه و گسترش زیرســاختهای تجاری کشور ،الزمه بهبود شرایط پیشبرد اهداف
اقتصادی کشور در حوزه تجارت بینالمللی است.

نکتههایی که باید بدانید
[با کاهش صادرات کاالهای غیر نفتی به کشورهای همسایه عراق و ترکیه،
بازارهای سنتی صادراتی کشور دچار مخاطره شده است.
[یکی از انواع بیماریهای زمینهای اقتصاد و تجارت بهراستی نقشآفرینی
بیحد و اندازه دولت در اقتصاد است.
[ارتباط با شرکای تجاری ثابت و دیرینه به معنای ارتباطی امن در شرایط
کرونازده ناامن اقتصاد جهانی است.
[سالیان سال توسعه صادرات کاالهای غیرنفتی و حضور فعال در بازارهای
جهانی نیز به واقع دستخوش بیمهری و بیتوجهی شده است.
[بسته شدن مرزها در طی ماههای گذشته و محدودیتهای گوناگون از
جمله محدودیتهای پروازی سایه سیاه ویروس کرونا را بر تجارت کشور
پررنگتر کرد.

 ................................راهربد ................................

رقص باله در تاریکی
تحریمهای نفتی را دور زدیم

ایران بیشتر از آنچه آمارهای رسمی نشان میدهد ،نفت صادر کرده است؛ این را رسانههای خارجی میگویند .وزیر نفت هم از صادرات مویرگی میگوید و این
شاید نوعی تاکید باشد به تکاپوی رازآلود ایران در بازار نفت؛ تکاپویی که به رقص در تاریکی مشهور شده است .رقصی که در آن تانکرهای ایرانی و خارجی
تحریمهای امریکا را دور میزنند با حمل مخفیانه نفت ،خاموش کردن ردیابها و خودداری از اعالم پرچمها.

عکس :رضا معطریان

راهربد

خیز تابستانی نفت
ایران ،اتفاق بزرگ بازار نفت
لیال ابراهیمیان
دبیر بخش راهبرد

چرا باید خواند:
اگر میخواهید درباره
دور زدن تحریمهای
نفتی بدانید و اینکه
چه میزان صادرات
داشتهایم ،خواندن این
بخش به شما توصیه
میشود.

بعد از اعالم تحریم
امریکا برای نفت
ایران ،تانکرهای
نفتی ،نفت ایران را
مخفیانه و بدون
داشتن پرچم
حملمیکنند.
به گزارش اویل
پرایس ،اطالعات
وبسایت شرکت
«تنکر ترکرز»
نشان میدهد
صادرات نفت ایران
بسیاربیشتراز
آن چیزی است که
آمار آمریکا نشان
میدهد
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«ایــران آماده اســت در صورت پیروزی جو بایــدن در انتخابات
ریاستجمهوری آمریکا ،نفت بیشتری صادر کند ».جو مکمونیگل،
رئیس مجمع بینالمللی انرژی به تازگی در گفتوگو با بلومبرگ از
چشمانداز تولید و صادرات نفت ایران در صورت خروج دونالد ترامپ
از کاخ سفید گفته اســت .مکمونیگل معتقد است چنانچه بایدن
پیروز کارزار انتخاباتی آمریکا باشــد ،ایران میتواند سطح تولیداتش
را به ســرعت بازیابی کرده و میزان صادرات روزانهاش را به 2میلیون
بشکه در روز برساند .بانک ژاپنی  MUFGهم میگوید :صلح بایدن با
ایران میتواند «تغییردهنده بازی» برای بازار نفت باشد .احسان خمان،
رئیس تحقیقات خاورمیانه و شــمال آفریقا در بانک ژاپنی MUFG
دربــاره اثر انتخاب بایدن بر نفت ایران میگوید :چنانچه ترامپ برای
بار دوم در انتخابات ریاســتجمهوری آمریکا رای بیاورد ،تحریمها
علیــه ایران ادامه خواهد داشــت اما اگر بایدن پیــروز این انتخابات
باشــد ،صادرات نفت خام ایران میتواند تا پایان 2021به  1/8تا 2/4
میلیون بشکه در روز افزایش پیدا کند .گفتهای که هلیما کرافت ،از
مشــهورترین تحلیلگران کاالیی والاستریت هم آن را تایید کرده:
«پیروزی جو بایدن در انتخابات سال جاری میتواند برای قیمت نفت
منفی باشد؛ چراکه بایدن احتماال موضع مالیمتری در برابر ایران اتخاذ
میکند و تحریمها را برمیدارد که راه را برای بازگشت میلیونها بشکه
نفت ایران به بازار باز خواهد کرد».
روزی کــه بیژن نامدار زنگنه به بهارســتان رفت تــا از«صادرات
مویرگی نفت» در دوران تحریمها بگوید ،تایید و تاکیدی بود بر اینکه
ایران سعی میکند با دور زدن تحریمها ،نفت را به بازار جهانی عرضه
کند .قبل از آن بارها رســانههای خارجی از اعداد و ارقام نفتی ایران
گفته بودند؛ اعدادی که نشان میدهد صادرات نفت ایران به موضوعی
رازآلود تبدیل شــده و مســئوالن از اعالم ارقام صادراتی خودداری
یکنند.
م 
در هفته اول شهریورماه گزارشهای بینالمللی از ردیابی تانکرها و
اعداد و ارقامی گفتند که ایران توانسته تا حدودی تحریمهای امریکا
را دور بزند؛ اینکه ایران روزانه  ۶۰۰هزار بشــکه نفت صادر میکند.
طبق اطالعات وبسایت شرکت «تنکر ترکرز دات کام» ،این کشتیها
معموالً خاموش هستند تا امکان ردیابی آنها وجود نداشته باشد .آمار
آمریکا متوســط صادرات روزانه نفت ایران را  ۲۲۷هزار بشکه در روز
ی نیوز در گزارشی نوشته که بعد از
نشان میدهد .همچنین سیانب 
اعالم تحریم امریکا برای نفت ایــران ،تانکرهای نفتی ،نفت ایران را
مخفیانه و بدون داشتن پرچم حمل میکنند .به گزارش اویل پرایس،
اطالعات وبسایت شرکت «تنکر ترکرز» نشان میدهد صادرات نفت
ایران بســیار بیشتر از آن چیزی است که آمار آمریکا نشان میدهد.
طبق این گزارش ،یک شــرکت تحقیقاتی ،اقــدام ایران در دور زدن
تحریمها را به «رقصی پیچیده» توصیف کرده اســت .رقصی که در
آن تانکرهــای ایرانی و خارجی تحریمهای امریکا را دور میزنند .در
پی تحقیقات انبیسی نیوز مبنی بر ادعای حمل مخفیانه نفت ایران
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به دلیل تحریمهای امریکا ،مشخصشده است که  4نفتکش از اعالم
پرچمهای خود خودداری کردهاند.
همچنین ده م مردادماه «انبیسی نیوز» در گزارشی نوشته بود
که  15نفتکش تحت پرچمهای مختلف ردیاب خود را دستکاری
کردهاند تا تحریم صادرات نفتی ایران را دور بزنند .این گزارش از چهار
کشتی به نامهای  Giessel، Ekaterina، Leraxو  Amfitritiنام
برده که زیر پرچم ایالت سنت کیتس و نوویس جزیره کارائیب قایقرانی
میکردند .پنج روز پسازاین گزارش ،رجیستری ایالت سنت کیتس
و نوویس تصمیم گرفت که دیگر اجازه ندهد نفتکشها زیر پرچم
این کشــور حرکت کنند .قبل از آن هم انبیسی نیوز در گزارشی
نوشته بود که ایران برای مخفی کردن صادرات نفت خود ،در تاریکی
بازی میکند .گزارشها از روند صادرات نفت ایران ادامه دارد تا اینکه
رویترز در گزارشی نوشته براساس نتیجه ردیابی تانکرها ،صادرات نفت
ایران در مهرماه برخالف تحریمهای ایاالتمتحده بهشدت افزایشیافته
است .موضوعی که راه نجات ایران از اقتصاد مشکلدارش است.
ایران همچنان تالش میکند برای صادرات نفت و حفظ جایگاهش
در آینده این بازار؛ پس از اجرای توافق برجام در دیماه  ،94ایران در
کمتر از شــش ماه تولید روزانه نفت را به حدود  4میلیون بشکه در
روز رســاند و به احیای سهم بازار خود پرداخت .از وقتی که در اکتبر
 ،2018تحریمها دوباره علیه ایران اعمال شــد ،برآورد اولیه صادرات
نفت خام ایران بیش از یکمیلیون بشــکه در روز متغیر بود ،چراکه
مکانیابی کشتیها دشوار بود .تنظیمات برنامه نفتکشها و تغییرات
هفتهبههفته ارزیابیها پیچیدهتر شــده بــود .از زمان اعمال مجدد
تحریمهای ایاالتمتحده ،ایــران ارائه ارقام تولید به اوپک را متوقف
کرده و به همین دلیل ارزیابی نتایج سختتر شده است.
اما آنچه گفته میشود اینکه چین همچنان واردکننده نفت از ایران
است و برخی از مقصدهایی که مشخص نیست؛ دادههای رسمی چین
هم نشان میدهد که چین در ماه ژوئیه روزانه  120هزار بشکه نفت
از ایران وارد کرده اســت .این درحالیکه در ماه ژوئن چنین وارداتی
صورت نگرفته بود .طبق گــزارش اویل پرایس ،واردات نفت چین از
ایران بین ژانویه تا ژوئیه امســال بهطور متوســط  77هزار بشکه در
روز بوده است که نه برابر کمتر از ارقامی است که امریکا هنوز دوباره
صنعت نفت و صادرات نفــت ایران را تحریم نکرده بود .گزارشهای
مختلف و تحقیقات و شرکتهای ردیابی نفتکشها نشان میدهد که
چین نفتی بیش از گزارشهای رسمی از ایران دریافت کرده است .به
گزارش اویل پرایس ،دادههای شرکتهای مختلف درباره واردات نفت
چین از ایران تقریباً یکســان است .اما شرکتهای ردیابی تانکرهای
نفتی متوسط یک تانکر شدهاند که سعی کرده است منشأ نفت ایران به
مقصد چین را با برچسب نفت اندونزی پنهان کند .ایران برای صادرات
نفت تالش میکند و مسئوالن چشــم دوختهاند به نتایج انتخابات
آمریکا ،شاید اتفاقی بزرگ برای نفت ایران بیفتد ،شاید خیز تابستانه
نفتی مقدمهای برای پرش در پاییز باشد.

حتی اگر بایدن هم انتخاب شود ،تا زمانی که مسئولیتها را به دست بگیرد
یعنی تا پایان سال میالدی طول خواهد کشید و در این مدت ترامپ مدام سعی
خواهد کرد شرایط را هر روز برای ایران و اقتصاد ایران دشوار کند.

م روزانه  2میلیون بشکه نفت صادر میکنیم
بدون تحری 
نرسی قربان در گفتوگو با «آیندهنگر» از آینده بازار نفت ایران میگوید
مدتیاست که در رسانههای خارجی آمارهایی از صادرات نفت
ایران منتشر میشود.

مــن درباره این آمارها و میزان صادرات نفت ایران در دوره تحریم
هیچ اطالعی ندارم؛ اگر هم اطالعاتی داشتم اصال نمیگفتم .البته وزیر
نفت هم گفتهاند که ما آمار ارائه نمیدهیم.
خود آقای زنگنه در مجلس از صادرات مویرگی گفتند.

آمار ندادن به معنی این نیســت که ما صادرات نداریم؛ به هر حال
در دوره تحریمهای ظالمانه ،کشور هم برای رفع موانع و مشکالت خود
یکند.
شهاییم 
تال 

رسانههای خارجی از «تابســتان گرم صادرات نفت» ایران
میگویند؛ بهنظر شما چشمانداز این وضعیت چه خواهد بود؟

اگر دموکراتها پیروز نهایی انتخابات ریاستجمهوری امریکا باشند،
شرایط برای ایران و برای ازسرگیری صادرات نفت فراهم خواهد شد.
در صورت پیروزی جو بایدن ایران آماده است نفت بیشتری صادر کند.
چنانچه بایدن پیروز کارزار انتخاباتی آمریکا باشد ،ایران میتواند سطح
تولیداتش را به ســرعت بازیابی کند و میزان صادرات را به 2میلیون
بشکه در روز برساند.
در دوره تحریم این زیرساختها آسیبی ندیده است؟

ما ظرفیت تولید روزانه  2میلیون بشکه نفت در روز را داریم و در
صورت رفع تحریمها علیه ایران میتوانیم به ســرعت به این جایگاه
بازگردیم.
فکر میکنید بایدن به سرعت برای رفع تحریمها علیه ایران
اقدام میکند یا اجرای این برنامه منوط به تعهدات و شرایطی است؟

یکــی از شــعارهای بایــدن در طول مبــارزه بــرای انتخابات
ریاستجمهوری در مقابل رقیبجمهوریخواه خود این بوده که برجام
را احیا خواهد کرد؛ در صورت بازگشت آمریکا به برجام این تحریمها
لغو خواهد شد.
یعنی ایران میتواند پولهای حاصل از فروش نفت را به کشور
بازگرداند؟

این موضوع دیگری است؛ ما باید سعی کنیم تعامل خود را با دنیا
بیشــتر کنیم؛ تبادل مالی با بانکهای دنیا در گرو این است که ایران
به  FATFبپیوندد .اگر اراده تصمیمگیران داخلی بر پیوستن به FATF
باشــد و هروقت در داخل کشــور اراده کنند میتوانند این مشکل را
حل کنند.
ایران همچنان تالش میکند بــرای صادرات نفت و حفظ
جایگاهش در آینده این بازار؛ به نظر شما چقدر زمان الزم است
تا صادرات نفت ایران به قبل بازگردد؟

پس از اجرای توافق برجام در دیماه  ،94ایران در کمتر از شــش
ماه تولید روزانه نفت را به عدد خوبی رساند و االن هم میتواند سهم
خود را در بازارها احیا کند.
وضعیت بازارهای هدف چطور؟ به نظر میرسد ایران بخشی از
مشتریان سابق خود را از دست داده باشد.

مدتهاست که رسانههای خارجی از صادرات نفت ایران میگویند؛ در هفته اول شهریورماه گزارشهای
بینالمللی از ردیابی تانکرها و اعداد و ارقامی گفتند که ایران توانسته تا حدودی تحریمهای امریکا را دور بزند؛
اینکه ایران روزانه  ۶۰۰هزار بشکه نفت صادر میکند .البته آمار آمریکا متوسط صادرات روزانه نفت ایران را
ی نیوز در گزارشی نوشته که بعد از اعالم تحریم امریکا برای نفت ایران،
 ۲۲۷هزار بشکه نشان میدهد .سیانب 
تانکرهای نفتی ،نفت ایران را مخفیانه و بدون داشتن پرچم حمل میکنند .این گفته را بیژن زنگنه وزیر نفت هم
تلحویا تایید کرده است؛ او در بهارستان از «صادرات مویرگی نفت» در دوران تحریمها گفته است .نرسی قربان،
کارشناس ارشد انرژی میگوید :اگرچه نفت ایران در حال حاضر تحریم است ،ولی با لغو تحریمها ایران خود زود
میتواند صادرات خود را روزانه به دو میلیون بشکه برساند .به گفته او اگر االن برخی از بازارهای نفت را از دست
دادهایم ولی خیلی زود میتوانیم بازارهای خود را پس بگیریم؛ قبال هم چنین کردهایم.

قبال هم آقای زنگنه توانستند بخش زیادی از بازارهای از دست رفته
ایران را احیا کنند ،االن هم مسلما این اتفاق خواهد افتاد .اما مسئلهای
که وجود دارد این است که حتی اگر بایدن هم انتخاب شود ،تا زمانی
که مســئولیتها را به دست بگیرد یعنی تا پایان سال میالدی طول
خواهد کشید و در این مدت ترامپ مدام سعی خواهد کرد شرایط را
هر روز برای ایران و اقتصاد ایران دشوار کند.

نکتههایی که باید بدانید
[پس از اجرای توافق برجام در دیماه  ،94ایران در کمتر از شش ماه تولید روزانه نفت را به
عدد خوبی رساند و االن هم میتواند سهم خود را در بازارها احیا کند.
[ما باید سعی کنیم تعامل خود را با دنیا بیشتر کنیم؛ تبادل مالی با بانکهای دنیا در گرو این
است که ایران به  FATFبپیوندد .اگر اراده تصمیمگیران داخلی بر پیوستن به  FATFباشد و
هروقت در داخل کشور اراده کنند میتوانند این مشکل را حل کنند.
[یکی از شعارهای بایدن در طول مبارزه برای انتخابات ریاستجمهوری در مقابل رقیب
جمهوریخواه خود این بوده که برجام را احیا خواهد کرد؛ در صورت بازگشت آمریکا به برجام
این تحریمها لغو خواهد شد.
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راهربد

سالهای بلوا
ایران و نفت در آینده در کجا خواهند ایستاد؟

احسان شمس
ط بینالملل
استاد دانشگاه رواب 

چرا باید خواند:
اگر میخواهید درباره
آینده نفت ایران و
اینکه چه راهی باید
در پیش گرفت ،بدانید،
خواندن این مقاله به
شما توصیه میشود.

راهکارهایی
مانند تانکربه
تانکر کردن نفت،
خاموش کردن
ردیاب تانکرها
و حرکت تانکر
تحت لوای پرچم
کشوردیگر همگی
امور موقتیاند و
نمیتوان آینده
اقتصاد کشور
و صنعت نفت
را بر آن استوار
کرد .تانکر ایران
در جبلالطارق
توقیف شد و یا
بیمهبینالمللیاز
تانکرهای ایرانی
برداشته شد
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از زمانی که اولین قطرات نفت از چاه شماره یک مسجدسلیمان در
خاورمیانه فوران کرد ،بیش از صد سال میگذرد .در آن زمان هیچکس
فکر نمیکرد که این قطرات ســیاه ،مســیر تاریخ خاورمیانه را به کلی
دگرگون سازد .عنصری قدرتمند وارد صحنه بازی سیاسی خاورمیانه شد
که هم ه عناصر موجود را تحت تأثیر شگرف خود قرارداد .این مقاله سعی
در توجه به تاریخ نفت و نقش آن در دگرگون-ســازی پایههای تمدن
خاورمیانه ندارد که خود بحثی طوالنی و جداگانه اســت؛ بلکه سعی در
ارائه نگاهی به آینده نفت در ایران (با بهتر بگوییم آینده اقتصاد ایران) دارد.
JJالف :اکنون کجا ایستادهایم؟
بعد از بحران گروگانگیری تحریمهای دامنهدار علیه ایران آغاز شده
است که این تحریمها به صورت تحریمهای اولیه و ثانویه در موضوعات
خاص وضع میشدند و عموما کارکردی بازدارنده داشتند .در دولت اول
باراک اوباما تحریمها از حالت بازدارندگی به حالت مخرب و تضعیفکننده
درآمد؛ آنچه که هیالری کلینتون وزیر امورخارجه وقت ایاالتمتحده از
آنان به نام تحریمهای هوشمند یاد میکرد .این تحریمها نیاز به اجماع
جهانی برای درســتی کارکرد خود داشت که در دولت باراک اوباما ،این
اجماع به صورت قاطع علیه ایران شکل گرفت و منجر به تضعیف اقتصاد
ایران شد .برجام نقطه عطفی در پایان این بحران برای ایران بود.
اما برجام دارای مقدماتی بود که از ســوی طرف ایرانی مغفول ماند.
نفس برجام کارکردی امنیتی و رافع قطعنامههای ســازمان ملل علیه
ایران داشت و بعد اقتصادی برجام نیاز به اجرای مقدماتی در درون خود
ایران داشت که مهمترین آنها توجه به ملزومات جدید بانکداری جهانی،
اصالح قوانین ســرمایهگذاری خارجی ،ایجاد امنیت اقتصادی در درون
جامعه ،بهبود فضای کســب و کار ،کاهش تورم قوانین و از همه مهمتر
الحاق به لوایح چهارگانه  FATFبود .مالحظه میکنیم که تمامی موارد
باال در اختیار خود ایران بوده و ربطی به طرف خارجی نداشته است .به
جای پرداختن به این امور ،فردای برجام آزمایش موشکهای بالستیک
انجام دادیم ،یا در تریبونها فریاد مرگ بر این و آن ســردادیم .چندی
پیش وزیر محتــرم امورخارجه گفتند که برجام به علت نبودن FATF
کارگر اقتصادی نداشــت .با پایان گرفتن دولت اوباما از حزب دموکرات،
ترامپ از جمهوریخواهان به سر کار آمد و تالش در از بین بردن هرچه
که اوباما ســاخته بود  -از جمله برجام -آغاز شد .باید توجه داشت که
حزب دموکرات به صورت تاریخی از سیاســت کشورهای عربی چندان
پشتیبانی نمیکند ،در حالی که جمهوریخواهان به آنان نزدیکترند.
در زمینه ترامپ نیز همینگونه است .تحریمهای هوشمند  -با ترغیب
کشورهای عربی و رژیم اسراییل -به سرعت وضع شد و مهمترین کاالی
ایران  -یعنی نفت  -مورد حمله مستقیم قرار گرفت .اکنون هر کشوری
که نفت ایران را بخرد ،مورد تحریمهای هوشمند ایاالت متحده است؛ به
نحوی که فروش خارجی ایران تقریباً به صفر رسیده است .تحریم نفتی
ایران یعنی کمبود ارز در کشور و کمبود ارز یعنی تورم سنگین که اقتصاد
را از بین خواهد برد .دولت ارزی برای ســرمایهگذاری و کنترل تورم در
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اختیار ندارد .رشد اقتصادی منفی شده و به علت فقدان سرمایهگذاری
خارجی و داخلی چشمانداز روشنی برای آینده وجود ندارد .از سوی دیگر
شیوع کرونا بخش خصوصی ،باالخص بخش خدمات کشور را فلج کرده
و بحران بر بحران پیش افزون است.
JJب :راههای برونرفت از وضع موجود
حقیقت آن است که با ساختار فعلی اقتصاد ایران ،وابستگی تام اقتصاد
به دولت ،وابستگی شدید به نفت ،فقدان بخش خصوصی توانمند ،فقدان
زیرساختهای مورد نیاز برای اقتصاد نوین ،فقدان طبقه متوسط توانمند،
فرهنگ داللی ،وجود بوروکراسی اداری پیچیده ،وجود رانت اطالعات و
بسیاری دیگر ،راههای برونرفت بسیاری را برای ایران باقی نگذاشته است.
بحث نفت عالوه بر مشکالت پیشگفته ،مباحث پیچیدهتری از جمله
نحوه صادرات ،حضور رقبای ثروتمند عربی و الزامات و مقررات اوپک را
نیز در بر دارد .واقعیت آن است که ما در  40سال گذشته صنعت نفت
را تنها به مانند یگ گاو شیرده دیدهایم و هیچگونه سرمایهگذاری اصولی
برای ارتقای آن صورت ندادیم .کشوری مانند ما باید سرمایهگذاری بزرگی
در بحث پاالیشگاهی و پتروشیمی میکرد .طرحهای بزرگ پاالیشگاهی
پتروشیمی یا بر زمین ماندهاند یا از تکنولوژی کهنه قبل از انقالب استفاده
می-کنند .عالوه بر این ما بازارهای مهم خود را از دست دادهایم .در زمان
رژیم گذشــته ایران در نقاط مختلف دنیا پاالیشگاه تأسیس کرده یا در
سهام آنان شــریک بود تا روند خرید نفت ایران را تضمین کند .بعد از
انقالب تمامی این سهام فروخته شد .از سوی دیگر ایران به خامفروشی
در تمام کاالها از معدن و نفت و گاز عادت کرده است.
راهکارهایــی مانند تانکر به تانکر کردن نفت ،خاموش کردن ردیاب
تانکرها و حرکت تانکر تحت لوای پرچم کشور دیگر همگی امور موقتیاند
و نمیتــوان آینده اقتصاد کشــور و صنعت نفت را بر آن اســتوار کرد.
همانگونه که دیدیم تانکر ایران در جبلالطارق توقیف شــد و یا بیمه
بینالمللی از تانکرهای ایرانی برداشته شد .واگذاری فروش نفت به بخش
خصوصی نیز چون به صورت شفاف صورت نمیگیرد ،تنها فسادزاست.
همگی اینها در کنار این موضوع که عصر نفت به عنوان منبع انرژی اصلی
جهان رو به پایان است ،وضعیت تقاضای اتحادیه اروپایی ،تعهد چین به
کاهش گازهای گلخانهای تا سال  2060و توسعه انرژیهای پاک باالحض
در بخش حمل و نقل همه گویای آن است که سرمایهگذاری در بخش
نفت ،به پایان عصر طالیی بازدهی خود رسیده است .پس نه راهحلهای
کوتاهمــدت پیشگفته برای دور زدن تحریمها قابل اتکا اســت و نه در
درازمدت صنعت نفت میتواند موتور اصلی تحریک اقتصادی ایران باشد.
JJپ :چرا تحریمها به این شدت در اقتصاد ایران اثرگذار
است؟
تحریمها تنها یک شــتابدهنده خارجی نسبت به برجسته شدن
مشــکالت درونی اقتصاد ایران اســت .اقتصاد ایران نه توانسته خود را
مســتقل از نفت سامان دهد ،و نه توانسته خود را درون نفت -همچون

هر کشوری که نفت ایران را بخرد ،مورد تحریمهای هوشمند ایاالت متحده است؛ به نحوی که فروش خارجی ایران
تقریبا به صفر رسیده است .تحریم نفتی ایران یعنی کمبود ارز در کشور و کمبود ارز یعنی تورم سنگین که اقتصاد را از بین
ً
خواهد برد .دولت ارزی برای سرمایهگذاری و کنترل تورم در اختیار ندارد .

کشورهای عربی -به سرانجام برســاند .کاستیهای بسیاری در بخش
اقتصادی ایران که عموما برخاسته از فقدان طبقه متوسط قوی و کارآمد
در جامعه است ،وجود دارد که در حوصله این مقاله نیست .از طرف دیگر
اقتصاد ایران در هیچ بخشی نتوانسته خود را به اقتصاد جهانی گره بزند.
چرا هربار ایاالت متحده صادرات برق ایران به عراق ،یا حوزه نفتی رام ،یا
استفاده صادراتی هند از بندر چابهار را از تحریمها معاف میکند؟ تحریم
زمانی اثرگذار است که کشور تحریمشونده کمترین تعامل و تاثیرگذاری
را در عرصه اقتصاد بینالمللی داشته باشــد .چین را راحتتر میتوان
تحریم کرد یا کره شمالی را؟ در صنعت نفت ما نتوانستیم منافع نفتی
را با خارجیان گره بزنیم و در اندک تجربیاتی هم به سختترین شرایط
آن را برهم زدیم  -نگاه کنید به قرارداد کرسنت با امارات متحده عربی.
JJت :نظم نوین جهانی
در اینکه شــرق در آینده به رهبری چین ،قدرت اول جهان خواهد
شد ،شــکی وجود ندارد .در این گذر فالت قاره ایران و شمال کوههای
هندوکش به عنوان عرصه زمینی دسترسی چین به خاورمیانه و آفریقا
و اروپا از ســویی ،و عرصه زمینی دسترســی روسیه به آبهای گرم از
سوی دیگر ،اهمیت فوقالعاده یافته است .ایاالت متحده برای جلوگیری
از دسترســی این دو کشــور به منطقه ژئوپلیتیک خاورمیانه به عنوان
شاهراه بینالمللی ،در افغانستان ،ایران ،پاکستان ،عراق و سوریه سیاست
سرزمین سوخته را در پیش گرفته است .این سیاست در درازمدت امکان
دسترسی این حوزه به عوامل توسعه اقتصادی را میگیرد .از همین جهت
ایران به سرعت به سمت چین و روسیه در حال حرکت است .قراردادهای
تجاری با چین که در آنها تضمین خرید نفــت ایران وجود دارد ،برای
مقابله با این موضوع بســیار راهگشاست .اما دو نقطه ضعف وجود دارد:
اول اینکه ایران اکنون توان سیاسی ایجاد توازن در رابطه خارجی خود را
ندارد و قطعا به دامن چین خواهد افتاد و توان چانهزنی نخواهد داشت.
دوم آنکه در فرض وجود رابطهای متعادل همچنان ما به واسطه فقدان
الحاق به  FATFاز مبادالت بانکی محروم خواهیم ماند .درست است که
عصر پترودالر به زودی به پایان میرســد و یوآن چین به پول اول دنیا
تبدیل خواهد شد ،اما همچنان انتقاالت مالی با ایران سخت خواهد بود.
JJث :نگاهی به آینده
با ادامه وضع فعلی ایران در کنار شرق نه به عنوان متحدی استراتژیک،
بلکه به عنوان پلی برای پیروزی شرق بر غرب ایستاده است .دقیقا همان
تجربهای که در جنگ جهانی دوم داشتهایم .نه از افق  1404خبری است

و نه از اقتصاد نفتی یا غیر نفتی .تمام مبادالت بینالمللی ما به صورت
کاال به کاال خواهد بود .سیاست خارجی ما در راستای شرق دیکته خواهد
شد و اقتصادی بسته و بدون سرمایهگذاری مولد خارجی در پیش است.
هر روز بهرهبرداری از مخازن نفتی ســختتر خواهد بود و دسترسی به
تکنولوزی نوین در عرصه نفت کمتر.
JJج :چه باید کرد؟
یک بار برای همیشه باید تصمیم گرفت که میان دوراهی انزوای
بینالمللی و عضوی فعال بودن در عرصه بینالمللی ،یکی را برگزید و
هزینههای آن راه را نیز پرداخت .اگر راه عقالنی را که همان عضویت
فعال در عرصه بینالمللی اســت برگزیدیم باید عضو  FATFبود ،از
بســیاری از شعارهای بیهدف گذشت ،باید راه مذاکره با کشورهای
منطقه را گشود ،شرق را به عنوان قدرت نوین جهانی پذیرفت اما غرب
را فراموش نکرد ،به چندجانبهگرایی منطقهای و جهانی توجه کرد و
از کشــور چه در درون و چه در بیرون صدای واحدی که برخاسته از
منافع ملی باشــد به گوش جهان رساند .اما اگر راه اول برگزیده شود
دیگر تفاوتی ندارد که ما بتوانیم نفت صادر کنیم یا نه ،یا اینکه رئیس
جمهور بعدی ایاالت متحده بایدن باشد یا ترامپ؛ ارز در کشور موجود
باشد یا نه؛ نفتکشهای ما تحریم باشند یا خیر .وضع همین است که
اکنون به آن مبتالییم.

باید راه مذاکره با
کشورهای منطقه را گشود،
شرق را به عنوان قدرت
نوین جهانی پذیرفت اما
غرب را فراموش نکرد ،به
چندجانبهگرایی منطقهای و
جهانی توجه کرد و از کشور
چه در درون و چه در بیرون
صدای واحدی که برخاسته
از منافع ملی باشد به
گوش جهان رساند

نکتههایی که باید بدانید
[ یک بار برای همیشه باید تصمیم گرفت که میان دوراهی انزوای بین المللی و عضوی فعال
بودن در عرصه بینالمللی ،یکی را برگزید و هزینههای آن راه را نیز پرداخت .اگر راه عقالنی
را که همان عضویت فعال در عرصه بینالمللی است برگزیدیم باید عضو  FATFبود.
[ با ادامه وضع فعلی ایران در کنار شرق نه به عنوان متحدی استراتژیک ،بلکه به عنوان
پلی برای پیروزی شرق بر غرب ایستاده است .دقیقا همان تجربهای که در جنگ جهانی دوم
داشتهایم .نه از افق  1404خبری است و نه از اقتصاد نفتی یا غیرنفتی.
[ قراردادهای تجاری با چین که در آنها تضمین خرید نفت ایران وجود دارد ،برای مقابله با
این موضوع بسیار راهگشاست .اما ایران اکنون توان سیاسی ایجاد توازن در رابطه خارجی
خود را ندارد و قطعا به دامن چین خواهد افتاد و توان چانهزنی نخواهد داشت.
[با فرض وجود رابطهای متعادل با چین ،همچنان ما به واسطه فقدان الحاق به  FATFاز
مبادالت بانکی محروم خواهیم ماند .درست است که عصر پترودالر به زودی به پایان میرسد
و یوآن چین به پول اول دنیا تبدیل خواهد شد ،اما همچنان انتقاالت مالی با ایران سخت
خواهد بود.

آیند هنگر |  | tccim.irشماره صد و یک ،آبان 1399

65

بعد از بازگشت تحریم کار برای فروش نفت تا حدود زیادی دشوار و دوران افول صادرات آغاز شد که طبق آمارها به
نظر میرسد تا نزدیک  ۲۰۰هزار بشکه در روز نیز کاهش یافته است ،یعنی برابر با  ۱۰درصد از میزان صادراتی که در
گذشته داشتهایم .اما در همه این شرایط به هرحال صادرات انجام شده و تهاتر شکل گرفته است.

راهربد

راهی جز تهاتر نیست
صادرات در دوره ریسک

هادی حقشناس
کارشناس اقتصادی

چرا باید خواند:
اگر میخواهید درباره
تحریمها و لزوم
صادرات نفت در دوره
تحریم بدانید ،خواندن
این یادداشت به شما
توصیه میشود.

خبرگزاری رویترز در گزارشی به صادرات نفت ایران در ماه سپتامبر
سال جاری پرداخته و مدعی شده که برخالف تحریمهای نفتی ایاالت
متحده آمریکا ،ایران مشغول فروش و صادرات نفت است .در این گزارش
به دادههای شرکت تانکر ترکرز ( )TankerTrackersو دو شرکت که
به گفته رویترز خواستهاند نامشان فاش نشود و مدعی افزایش صادرات
نفت ایران در ماه سپتامبر هستند ،ارجاع داده شده است .ارقامی که به
عنوان صادرات ایران عنوان شده است ،شامل دامنه بسیار وسیعی از ۴۰۰
هزار بشکه در روز تا یک میلیون و  ۵۰۰هزار بشکه در روز میشود .عدد
موجود در این گزارش به هیچ عنوان تعجببرانگیز نیست و شاید بتواند
آماری نزدیک به واقعیت باشد ،اما به هیچ عنوان نباید در شرایط تحریمی
انتظار تایید یا عدم تایید آن از سوی مقامات دولتی را داشته باشیم .وقتی
کشور تحت تحریمهای نفتی قرار دارد طبیعی است که مسئوالن نفتی
کشــور ،منافذ صادراتی را که از طریق آنها نفت فروخته میشود علنی
نکنند .تحریم روشــی ظالمانه و تحمیلی به اقتصاد کشور است و هیچ
رهآوردی برای اقتصاد کشور ندارد و هدف آمریکا نابود کردن بنیانهای
اقتصادی است .تحریم مشکل است و ممکن است که برخی از فرصتها
در دل تحریم بهوجود بیاید و برخی از صنایع به خودشــکوفایی برسند
ولی مزیت در روابط تجاری است ،مزیت در مبادله کاال و خدمات است.
هیچکس از تحریم استقبال نمیکند.
با توجه به آنکه مصرف داخلی نفت خام کشور بیش از یک میلیون
و  ۸۰۰هزار بشــکه در روز اســت و در گذشته نیز تا پیش از بازگشت
تحریمهای نفتی تا  ۲میلیون و  ۲۰۰هزار بشــکه صادرات در روز را هم
تجربه کرده بودیم ،این امر میتواند امکانپذیر باشد.
البته باید به این نکته توجه شود که در شرایط تحریم و دوران سخت،
معامله با ریسک انجام میشود و همه هم ریسک را میپذیرند .در شرایط

نکتههایی که باید بدانید
[دولت میخواهد نفت صادر کند ولی آمریکاییها هم با ذرهبین مسائل ایران را رصد
میکنند .از آنجا که فروش نفت کاری به شدت تخصصی است عمال تنها وزارت نفت بوده که در
این سالها توانسته نفت ایران را از مسیرهایی خاموش به دست مشتریان برساند.
[اقتصاد ایران به مسائل بینالمللی گره خورده است .باید منتظر ماند و دید که در روزهای
آینده دموکراتها که همواره به دنبال شکافهایی برای تضعیف و نقد سیاستهای ترامپ
هستند ،چه خواهند کرد و سه کشور اروپایی برای اینستکس و برجام چه برنامهای دارند.
مجموعه عوامل بینالمللی دست به دست هم خواهند داد تا شرایط اقتصاد ایران با آن تغییر
کند.
[ایران عالوه بر صادرات نفت ،صادرات فرآوردههای نفتی را نیز با قدرت انجام میدهد و در
مهمترین اقدام در سوم خرداد امسال اولین نفتکش ایرانی حاوی بنزین به بندر ونزوئال رسیده
است.
[هیچ شرایطی پایدار نخواهد ماند و ممکن است بعد از انتخابات ریاستجمهوری در آمریکا
شرایط صادرات نفت و وضعیت تحریمها هم متفاوت شود .به هر حال شرایط اقتصادی ایران به
مسائل بینالمللی گره خورده است.
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پرمخاطره و ریسک هر کاری هم سود دارد و هم زیان؛ اینکه چه اتفاقی
میافتد؟ ممکن است هر اتفاقی بیفتد .بهترین حالت این است که وقتی
نقل و انتقال مالی انجام نمیشود ،کاال به شکل تهاتر اتفاق بیفتد .البته
االن هم این رویهها انجام میشود ،کشور در این دو سال بههر حال اداره
میشود و کاال وارد کشور میشود .بعد از بازگشت تحریم کار برای فروش
نفت تا حدود زیادی دشوار و دوران افول صادرات آغاز شد که طبق آمارها
به نظر میرسد تا نزدیک  ۲۰۰هزار بشکه در روز نیز کاهش یافته است،
یعنی برابر با  ۱۰درصد از میزان صادراتی که در گذشته داشتهایم .اما در
همه این شرایط به هرحال صادرات انجام شده و تهاتر شکل گرفته است؛
اما تهاتر بهترین شیوه تجارت نیست .تحریم و ریسک در تجارت و
تهاتر در شــرایط غیرعادی بههیچوجه پرسود نیست؛ در شرایط نرمال
کاال به فروش میرسد و با پول آن خرید انجام میدهند .تجارت عادی
به دلیل رفتارهای ظالمانه آمریکا دشوار شده است .البته هیچ شرایطی
پایدار نخواهد ماند و ممکن اســت بعد از انتخابات ریاستجمهوری در
آمریکا شرایط صادرات نفت و وضعیت تحریمها هم متفاوت شود .به هر
حال شرایط اقتصادی ایران به مسائل بینالمللی گره خورده است .حال
باید منتظر مانــد و دید که در روزهای آینده دموکراتها که همواره به
دنبال شکافهایی برای تضعیف و نقد سیاستهای ترامپ هستند ،چه
خواهند کرد؟ آیا بایدن برنده انتخابات ریاستجمهوری خواهد بود و یا
همچنان ترامپ بر سر قدرت میماند .در کشورهای منطقه چه اتفاقی
خواهد افتاد و سه کشور اروپایی برای اینستکس و برجام چه برنامهای را
بعد از انتخابات آمریکا پیش خواهند برد .مجموعه عوامل بینالمللی دست
به دست هم خواهد داد تا شرایط اقتصاد ایران با آن تغییر کند یا همچنان
گره مشکالت کور باقی بماند.
موضوع اقتصاد ایران به متغیرهای متعددی بستگی دارد .به هر حال
وزیر نفت هم از همه ظرفیتها برای صادرات نفت استفاده میکند .آقای
زنگنه در جلسه علنی مجلس شورای اسالمی از «صادرات مویرگی نفت»
گفت« :به دنبال راههایی هستیم تا بتوانیم راههای جدید برای صادرات
مویرگــی پیدا کنیم .اکنون درگیر جنگ نابرابر و تجاوزگرانه علیه ملت
ایران هستیم و انتظار داریم متناسب با این شرایط با ما برخورد شود».
زنگنه گفته است :ایران عالوه بر صادرات نفت ،صادرات فرآوردههای نفتی
را نیز با قدرت انجام میدهد و در مهمترین اقدام در سوم خرداد امسال
اولین نفتکش ایرانی حاوی بنزین به بندر ونزوئال رسیده است.
همه این گفتهها نشان میدهد دولت میخواهد نفت صادر کند ولی
آمریکاییها هم با ذرهبین مسائل ایران را رصد میکنند .از آنجا که فروش
نفت کاری به شدت تخصصی است عمال تنها وزارت نفت بوده که در این
ســالها توانسته نفت ایران را از مسیرهایی خاموش به دست مشتریان
برســاند؛ در چنین شرایطی که هر روز دشمن حلقه را بر ایران تنگتر
کرده ،کســی نباید درباره دور زدن تحریمها ،راه و شیوه آن بگوید .البته
اطالع دقیقی هم نداریم که درباره آن بگوییم ولی آنچه مســلم اســت
اینکه در شرایط تحریم ظالمانه ایران چارهای جز صارات نفت به شیوه
مویرگی ندارد.

 ................................توسعه ................................

راه رهایی کدام است؟
تله فقر؛ صدای گرسنگان میلیونی را بشنوید

عکس :رضا معطریان

توسعه

کار سیاستگذار ،دولت و سازمانهای عامالمنفعه یافتن راهی برای رهایی از تله چندبعدی فقر است .ولی وقتی بودجه محدودی برای
برنامههای «فقرزدایی» در اختیار است چه بهعنوان دولت و چه بهعنوان یک سمن (سازمان مردمنهاد یا عامالمنفعه) ،چگونه میتوان از
ُ
میان برنامههای مختلف فقرزدایی ،برنامهای را انتخاب کرد که «اثربخشی» آن «بیشتر» و «پایدارتر» باشد؟

خط فقر فقیرتر شده است
فقرا سهمی از کیک و جو ندارند

شما هم درباره «اســبها و گنجشکها» شنیدهاید؟
لیال ابراهیمیان
در اقتصاد و برنامهریزی منطقهای اســتعارهای اســت
برای تبیین اولویت رشد اقتصادی بر توزیع آن؛ هرقدر
دبیر بخش توسعه
اســبها جو بیشــتری دریافت کنند ،به همان اندازه
چرا باید خواند:
جوهای بیشتری بر زمین خواهند ریخت تا گنجشکان
اگر میخواهید
هم از آن بخورند؛ مازاد ثروت به فقرا هم خواهد رسید
درباره خط فقر،
و آنها هم ســهم از کیک بزرگ اقتصاد خواهند داشت.
آینده فقرا و کارگران
اگرچه از دهــه  ۹۰حتی نهادهایی چون بانک جهانی
و سیاستگذاری
در اولویت کیک بزرگ دچار تردید شــدهاند؛ به گفته
بدانید،
برای رفع فقر
محبوبالحق ،از مدیران ارشــد بانک جهانی «تاکنون
به
بخش
خواندن این
قاعده کلی این بوده که رشــد اقتصادی به کاهش فقر
شود.
ی
م
توصیه
شما
میانجامد ،اما اکنون زمان آن است که معادله را از سوی
دیگر ببینیم و باور کنیم که سیاستهای کاهش فقر نیز
به رشد اقتصادی منجر میشود» .این اشارهای بود بر این تردی .حاال میگویند نابرابری
از عوامل مهم ناپایداری رشد اقتصادی است و بین سهم درآمدی  ۲۰درصد ثروتمند با
رشــد اقتصادی رابطه معکوسی وجود دارد .به این معنا که افزایش  ۱درصدی در سهم
درآمدی  ۲۰درصد ثروتمند جامعه موجب کاهش  ۰.۰۸درصدی رشد اقتصادی در یک
دوره  ۵ساله میشــود ،و برعکس افزایش  ۱درصدی در سهم درآمدی  ۲۰درصد فقیر
جامعه به افزایش  ۰.۴درصدی در رشد اقتصادی میانجامد .براساس این گزارش نظریه
نشت به پایین ( )trickle downنهتنها موجب کاهش نابرابری نشده ،بلکه میزان نابرابری
را افزایش داده اســت .حاال در جامعه ایران روزبه روز وضعیت فقرا بدتر میشود و سهم
باالی ثروت نصیب چند درصد جامعه است .وقتی که ویروس کرونا به جان اقتصاد کشور
افتاد اینبار شکافها عظیمتر شد و فقرا فقیرتر .در تابستان  ،۹۷خط فقر خانوار چهار نفره
در شــهر تهران معادل  ۲میلیون و  ۷۲۸هزار تومان است .این عدد در قیاس با تابستان
سال  ۹۶معادل  22.4درصد رشد کرده است؛ یعنی در تابستان  ۹۶خط فقر خانوار  ۴نفره
حدود  ۲میلیون و  ۱۱۶هزار تومان بوده است .اما مدتی بعد بار دیگر خط فقر تغییر کرد
و نسبت به سال قبل رشد دوبرابر را به خود دید.
در کنار آمار رسمی ،آمارهای غیررسمی از خط فقر برای خانواده چهارنفری  10میلیون
تومان اعالم شده است؛ این اعالم همان زنگ خطری است برای سیاستگذار که نگاهی به
وضعیت طبقه متوسط و طبقه پایین جامعه بیندازد؛ گویی صدای گرسنگان شهری بلندتر
شده است و تعداد طردشدههای اجتماعی بیشتر.
حاال فقرا هم میدانند که سهم آنها از کیک اقتصادی سهم ناچیزی است؛ در سالهای
پس از انقالب اسالمی انواع سیاستها از فریزکردن دستمزد ،تضعیف تشکلهای کارگری،
انواع معافیتهای مالیاتی ،گســترش مناطق آزاد تجاری و صنعتی ،بیثباتسازیهای
شغلی ،ا ِعمال استثناسازیهای گسترده بر قانون کار ،عقبنشینی دولت در حوزههایی
نظیر آموزش و بهداشت ،خصوصیسازیهای گسترده ،و غیره در راستای تسهیل رشد
اقتصادی توجیه شده ،اما موفقیت چندانی نداشته است .حاال شکاف درآمد و دارایی رو به
قطبیشدن میرود و براساس آخرین برآوردها بیش از  ۴۰درصد جمعیت کشور زیر خط
فقر مطلق به سر میبرند؛ باید طرحی نو درانداخت.
JJفقر چیست و فقیر کدام است؟
تعریف فقر یکی از چالشهای سیاستی دولتهاست .همیشه بر سر اینکه فقر چیست،
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تنشها و تعارضهایی وجود دارد .فقر جلوهای از ســلب توانمندیهای اساسی است نه
پایین بودن درآمد که معیار استاندارد مشخص کردن فقر شناخته میشود .آن طوری که
آمارتیا سن میگوید دیدگاه فقر توانمندیها ،به هیچ روی این عقیده را که درآمد پایین
یکی از علل عمده فقر است نفی نمیکند ،فقر درآمدی میتواند علت اصلی محرومیت افراد
از توانمندیهایشان باشد .آمارتیا سن در کتاب «توسعه به مثابه آزادی» فقر را از منظر
ت از توانمندیها تعریف میکند .به این معنا که فقر واقعی به شکل محرومیت از
محرومی 
توانمندی ممکن است بسیار عمیقتر از آن چیزی باشد که در فضای درآمدی مشاهده
میشود.
در تعریف فقر از فقر به معنای نسبی و مطلق عبور کردهاند و به مطرودیت اجتماعی تا
فقر توانمندی رسیدهاند .مفهوم مطرودیت اجتماعی مفهومی پویا است که هم به فرایندها
و هم به موقعیتهای حاصل از آن اشاره دارد و تشکیل طیفی را میدهد که دارای ابعاد
چندگانه اقتصادی ،اجتماعی ،سیاسی و فرهنگی است که گزینه مناسبی برای بررسی
تغییرات ســاختاری است .این مفهوم خصلت چندبعدی سازوکارهایی را که به موجب
آن افراد و گروهها از مبادالت اجتماعی ،فعالیتها و حقوق ســازنده همبستگی و هویت
اجتماعی دور میمانند ،آشکار میسازد .همچنین از طریق تاکید بر مخاطرات حاصل از
شکافهای موجود در بافت اجتماعی ،چیزهایی فراتر از نابرابری اجتماعی را مدنظر قرار
میدهد.
از اول غلبه با دیدگاه اقتصاددانها بود؛ آنها همیشه به نابرابری توجه کردهاند .آدام
اسمیت« ،پدر اقتصاد نوین» از شکاف موجود بین فقر و اغنیا رنج برده و شخصیتهایی
چون کارل مارکس ،جان استوارت میل و دالتون هم اگرچه تخصصهای دیگری داشتند
ولی در ســخن گفتن از فقر به بعد اقتصادی آن توجه داشــتند .اما آنچه باعث گالیه
اســت توجه اقتصاددانها به محدوده تنگ نابرابری درآمدها است .این محدودیت در
توجه ،منجر به فراموش کردن سایر راههای نگرش به نابرابری و عدالت شده است که
خود بر تاثیر سیاستهای اقتصادی اثری گسترده دارد .تاکید بیش از حد فقر بر درآمد
از متغیرهایی چون بیکاری ،آموزش ،طرد اجتماعی منحرف شــده است .گاه ممکن
است افراد درآمد یکسانی داشته باشد ولی توانمندی آنها ناهمسان باشد .هر ارزشیابی
درآمدی ،تفاوتهای درونی را پشت فرضهایی که اکثرا نهچندان مستدل هستند مخفی
میدارد .اما آنچه عیان است اینکه وضعیت فقر و نابرابری روز به روز بدتر میشود ،اگرچه
خط فقر در ایران بهطور رســمی اعالم نمیشــود .متولی مشخصی برای این موضوع
پیشبینی نشده ،اما بهموجب ماده « »۴قانون ساختار نظام جامع رفاه و تأمین اجتماعی،
مشارکت در تعیین خط فقر مطلق و نسبی از وظایف وزارت تعاون ،کار و رفاه اجتماعی
در حوزه حمایتی است.
فقر پديدهای چندعاملی و پيچيده است و عوامل بهوجودآورنده فقر هم متعدد است .اگر
اقتصاددانان جنبهها و عوامـل اقتصادي مؤثر بر فقر را مدنظر قرار ميدهند ،جامعهشناسان
عوامل اجتماعی و فرهنگی را در ســطوح مختلف خُ رد و ميانه و كالن بررسي ميكنند.
اما کار سیاســتگذار ،دولت و ســازمانهای عامالمنفعه یافتن راهی برای رهایی از تله
چندبعدی فقر است .ولی وقتی بودجه محدودی برای برنامههای «فقر ُزدایی» در اختیار
است چه بهعنوان دولت و چه بهعنوان یک سمن (سازمان مردمنهاد یا عامالمنفعه) ،چگونه
میتوان از میان برنامههای مختلف فقرزدایی ،برنامهای را انتخاب کرد که «اثربخشی» آن
«بیشتر» و «پایدارتر» باشد؟ راهی دشوار و طوالنی که شاید تنها کلید به ثمر رسیدن آن
برنامهها استفاده از آزادیهای مدنی و سیاسی است که به گفته آمارتیا سن باید بخشی
از سیاستگذاریهای مهم اقتصادی باشد.

واکنش چینیها هم نسبت به انتشار پیشنویس بسیار سرد و منفعالنه بوده است .حتی گفته میشود که در واکنش اولیه چین چند کشتی ایرانی در بنادر خود
را پس از انتشار این خبر برای چند روز توقیف کرده است .این واکنشهای سرد و نسبتا منفی چینیها هم موید آن است که چین از انتشار پیشنویس خشنود
نشده و قصد ندارد پیش از رفع مشکالت بینالمللی ایران اقدام ویژهای در گسترش روابط اقتصادی دو کشور انجام دهد.

عکس :رضا معطریان

[ نگاه جامعهشناس ]

جامعه شاهد شورش گرسنگان خواهد بود
سعید معیدفر از فقر ،بحرانها و گسست اجتماعی میگوید
اخیرا حمیدرضا امامقلیتبار ،بــازرس مجمع عالی نمایندگان
کارگران کشور گفته خط فقر در جامعه برای خانوار  ۴نفره ۱۰میلیون
ت روز اقتصادی ایران و آمارهای
تومان اســت؛ چقدر این آمار با وضعی 
رسمی منطبق است؟

من درباره تحلیل اقتصادی خط فقر نمیتوانم اظهارنظر کنم؛ اینکه اآلن
خط فقر براساس آنچه گفتهاند چقدر دقیق است و چه تبعات اقتصادیای
دارد؛ ولی در همین فاصله زمانی یکســاله ،حس میکنم که چه ابعادی
از تورم تمام وجوه زندگی مردم را در بر گرفته اســت .در یک ســال اخیر
قیمت مســکن که همه میدانیم جزو ضروریترین نیازهاست ،بیش از دو
برابر شده ،یا قیمت آن نسبت به  3سال پیش  6 ،5برابر شده است .این یک
نمونه مهم است و حاال باید ببینیم خانوادهای که جزو طبقات محروم جامعه
است و قاعدتا مسکن ندارد چه باید بکند .بخش عمدهای از مردم جامعه ما
اجارهنشین هستند ،به ویژه جوانان و مزدبگیران؛ متناسب با افزایش قیمت
مســکن اجارهبها هم سر به فلک گذاشته است .این نشان میدهد که آمار

از آینده جامعه که میگوید افقهایی در جلوی چشم ترسیم میشوند؛ افقهایی تیره و تاریک؛ جنگ آینده
ش گرسنگان ،بیسرپناهان ،بیکاران و حذفشدگان
جنگ گالدیاتورهاست؛ جامعه دیر یا زود شاهد شور 
خواهد بود .این را سعید معیدفر ،جامعهشناس میگوید .او از اهمیت اخالق اجتماعی میگوید؛ از اعتماد به
جامعه و به نهادهای مدنی؛ دولت نباید مردم را از نهادهای مدنی بترساند؛ نتیجه چنین ترسی انزواست و
شورش علیه خود؛ فردی رهاشده .او راهکار را تقویت جامعه مدنی و انسجام و همبستگی میداند؛ شفافیت
و رفع فساد و بیعدالتی؛ این گفتوگو را بخوانید.

و ارقام اعالمشده خیلی هم دور از واقعیت نیست .به نرخ افزایش تورم نگاه
کنیــد؛ اگرچه دولت از تورم  22درصدی حرف میزند ولی افزایش قیمت
در مواد غذایی به صورت هفتگی رخ میدهد .از مواد پروتئینی تا حبوبات،
قیمتها چند برابر شده است .اینها همه حاکی از یک وضعیت نابسامان
اقتصادی است؛ بســیاری از خانوارها امروز در سبد کاالهای مصرفی خود
بســیاری از مواد را حذف کردهاند .شرایط اقتصادی حتی طبقه متوسط ما
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وقتی در جامعهای
قرار بگیرید که به
لحاظمشکالت
سیاسی-
اجتماعیچنان
بیثبات شود
که در آن میزان
اعتماد افراد به
هم کاهش یابد و
انسجامی که درون
جامعه در شرایط
سخت میتواند به
انسانها کمک کند
و راهنمای آنها
باشد ،سست شده
و از بین رفته باشد
و نهاد سیاست یا
دولت نقش مؤثری
در این تنزل اعتماد
اجتماعی و کاهش
سرمایههای
اجتماعی داشته
باشد ،شرایط
دشوار میشود

را کــه یک حقوق ثابتی دارد ،درنوردیده و به طبقات متوســط به باال هم
رسیده است.
اما در بعد اجتماعی باید بگویم در تمام جوامع بدون استثنا مسئله فقر
و نابرابری وجود دارد .فرقی نمیکند ،چه در گذشته ،چه حال ،چه در بعد
مکانی و چه بعد زمانی ،ما کمتر جامعهای را میتوانیم سراغ بگیریم که در
آن فقر و نابرابری وجود نداشــته باشد .اما آنچه مسلم است ،این است که
میزان این فقر و نابرابری بسیار تعیینکننده است .کشورهایی مثل کشورهای
اسکاندیناوی هستند که در آنها سیاستهای عدالتطلبانه وجود دارد و
میزان فقر یا نابرابری بســیار پایین است و افراد جامعه در سطوح مختلف
میتوانند نیازهای اولیه مثل غذا ،لباس ،سرپناه ،بهداشت و درمان و شغل را
داشته باشند .در کنار آن احتماال برخورداری از آموزش و نیاز به ازدواج در
سنین خاص ،مطرح است .اینها مجموعه نیازهای بقا هستند؛ یعنی آنچه
که شرط اولیه زندگی است .در بسیاری از کشورها قطعا نابرابریها و تأمین
این حد از بقا را به نحو مطلوب نداریم .در برخی از کشورها مثل کشورهای
اسکاندیناوی که اشاره کردم ،حد بقا قابل قبول است و در خیلی از کشورها
از جمله کشور ما واقعا فاجعه است؛ یعنی شرایط بسیار دشوار شده و هر روز
دشوا رتر میشود.
 حد بقا در چه بعد از فقر قابل مشاهد است؟


درباره مســئل ه فقر ما یک فقر نســبی داریم و یک فقر مطلق ،آنچه به
عنوان حد بقا اشــاره کردم ،فقر مطلق است؛ یعنی اگر فرد نتواند حداقل
کالری ،لباس مناسب ،سرپناه ،بهداشت و درمان و شغل را تأمین کند ،زیر
خط فقر مطلق است .در بحث فقر نسبی در جوامعی که نابرابری اقتصادی
زیاد است ،فاصله استاندار د بقا متفاوت و ناموزون میشود .ممکن است که
مناطقی در دنیا داشته باشیم که درگیر فقر مطلق هستند ،مثل خیلی از
کشورهای آفریقایی که حداقل نیازها را نتوانند تأمین کنند؛ در آنجا میزان
مرگ و میر کودکان و ســوءتغذیه بسیار باال است؛ اما شاید در این مناطق
مسئل ه فقر به دلیل عمومیت داشتن ،خیلی احساس نشود؛ ولی در جوامعی
مثل جامعه ما نابرابریها بسیار زیاد است و عدهای هستند که از استانداردها
و معیار بســیار باالی زندگی برخوردارند و ما رژه ثروت را در آن میبینیم.
بــه طور مثال باالترین مدلهای روز اتومبیل یا خانههای آنچنانی و از آن
طرف حلبیآبادها و مکانهای بسیار تنزلیافته از استاندارد زندگی یا تغذیه
و یا بهداشــت و درمان میبینیم .اینها در شهری مثل کالنشهر تهران یا
کالنشهرهای دیگر به خوبی محسوس است؛ یعنی اینجا فقر که همان فقر
نسبی است ،خیلی خیلی بروز و ظهور دارد و احساس فقر خیلی شدید در
چنین جوامعی وجود دارد .در جوامع اول که به آن اشاره کردم ،احساس فقر
ممکن است خیلی غلبه نداشته باشد؛ اگرچه سوءتغذیه و وضعیت ناجوری
وجود دارد .این نکته را از این جهت میگویم ک ه گاهی اوقات عدهای وضعیت
امروز ما را با برخی از کشورهای دیگر مقایسه میکنند .به طور مثال هند
یا آفریقا را میبینند و میگویند که در کشور ما وضع مناسبتر است؛ ولی
مســئل ه مهم آن است که در کشــور ما آنقدر نابرابری زیاد است ،آنقدر
معیارهای بقا متفاوت است که احساس فقر به شدت باال است و هر روز هم
بیشتر میشود؛ یعنی در کنار از بین رفتن حداقلهای زندگی برای اقشار
زیادی از مردم ،میبینید که چه پولهایی خرج میشود.
 فقر و بازتوزیع فقر محصول کدام ســاختار سیاسی و اقتصادی

است؟

در کشورهایی که اقتصاد عموما در دست عامه مردم یا بخش غیر دولتی
است ،میتوانیم بگوییم که فقر ناشی از شرایط عمومی است که در جامعه
وجود دارد یا شاید بگوییم که ناشی از آموزش یا فقدان نیروی انسانی ماهر
یا عوامل دیگری از این نوع اســت؛ اما در ایران بخش عمده اقتصاد دولتی
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در اختیار شــبهدولتیها است .در کشوری که عمال رانتهای اقتصادی به
طور جدی باعث تغییرات و تحوالت عظیم اقتصادی میشــود ،فقر بیشتر
محصول ســاختار سیاسی است تا ساختار اقتصادی؛ به طور مثال تصمیم
یکباره درباره نرخ ارز سبب میشود که میلیاردها دالر به جیب یک عده برود
و تورم و پایه پولی وحشتناکی به جامعه و عموم مردم تحمیل شود؛ بنابراین
عمال سیاستگذاریهای دولتی نقش بسیار عمدهای در فالکت اقتصادی
دارند .اینکه اشاره میکنید باید از کجا این مسئل ه را ریشهیابی کرد ،عموما
در ساختار سیاسی جامعه است؛ البته نکته دیگری هم در حوزه اجتماعی
فقر وجود دارد.
یعنی مبانی اخالقی و ارزشی جوامع در مشکالت اقتصادی نقش
دارند؟

دقیقا! بیتردید چنین وضعیت و تاثیرگذاریای وجود دارد؛ به طور مثال
در کشــوری که در آن جامعه از موقعیت منسجم و پایدار فروکاسته شده
است و بسیاری از نهادهای اجتماعی کارکردهای خود را آن گونه که باید،
ندارند ،بدون شک اساســا نظام اقتصادی هم نظام مطلوبی نخواهد بود و
عمال نوعی بههمریختگی و بیسامانی در حوزه رفتار و کنشهای اقتصادی
هم به وجود میآید و مشــکالت از آن بروز میکند .تردیدی نیست که ما
باورها ،معیارهای اخالقی ،ارزشها و اعتقاداتی داریم که قاعدتا در وضعیت
فعلی فالکت اقتصادی ما بیتأثیر نیستند .تصوری که همین امروز وجود
دارد مبنی بر اینکه هرچ ه کاالها گرانتر میشــود ،تقاضا برای آن بیشتر
میشــود .در همهجای دنیا وقتی کاالییگران میشود ،معموال تقاضا برای
آن کم میشــود تا به تدریج تعادلی بین عرضه و تقاضا ایجاد شود؛ اما در
کشور ما قیمت اتومبیل باال میرود و صفهای طوالنی برای خرید آن شکل
میگیرد و این اتفاق دائم قیمتها را باال میبرد و تورم را افزایش میدهد؛
لذا این یک الگوی ارزشی فکری است که قطعا میتواند روی ایجاد تورم و
شرایط ناسالم اقتصادی مؤثر باشد .اگر خوب بنگریم بخشی از این رفتار یا
ارزشهای اجتماعی ناشی از احساس بیثباتی و یا فقر اعتماد اجتماعی یا
کاهش سرمایههای اجتماعی در جامعه است.
 در چنین شرایطی نحوه تعامل مردم و حکمرانها را چگونه ارزیابی

میکنید؟

وقتی در جامعهای قرار بگیرید که به لحاظ مشکالت سیاسی -اجتماعی
چنان بیثبات شــود کــه در آن میزان اعتماد افراد بــه هم کاهش یابد و
انسجامی که درون جامعه در شرایط سخت میتواند به انسانها کمک کند
و راهنمای آنها باشــد ،سست شــده و از بین رفته باشد و نهاد سیاست
یا دولت نقش مؤثری در این تنزل اعتماد اجتماعی و کاهش ســرمایههای
اجتماعی داشته باشد ،شــرایط دشوار میشود .دولت یا حکومت ما نقش
عمدهای در بیاعتمادی داشته است ،مثال ترساندن آدمها از هم و واهمه از
اینکه نهادهای اجتماعی و مدنی قوی وجود داشته باشد؛ به همین دلیل
دائم تفرقهافکنی و دائم تشتت ،دائم نگرانی از یکدیگر ،ایجاد میکند؛ بنابراین
چنین وضعیتی باعث میشود که هرکس تنها به فکر خود باشد و افراد در
یک رقابت کشنده بر سر تصاحب امکانات و موقعیتها باشند چون نگران
هستند از آینده ،نگرانند از اینکه در یک وضعیت خطرناک قرار بگیرند؛ در
نتیجه میبینیم که عمال نگرانی باعث ایجاد نوعی از کنشها یا رفتارهایی
میشــود که دامن میزند به بیثباتی اقتصادی و تورم و مشکالت دیگر و
افزایش فقر و نابرابری.
برخی در تحلیلهای خود کرونا را به عنوان عامل تعیینکننده در
نظر میگیرند؛ در شش ماه اخیر چه بر سر جامعه ایرانی آمده است؟

هر روز که جلوتر میآییم مســئلهای مهم که اتفاق افتاده و شرایط را
بدتر کرده ،همان نیروهای گســیختگی است .من بارها درباره این مسئل ه

بحث نگاه به شرق و نگاه به غرب در ایران واقعا سخن بیمعنا و مغالطهآمیزی است که از تخیالت
و توهمات ناشی از آرزوی زنده شدن مجدد ساختار جنگ سرد در جهان سرچشمه میگیرد و هیچ
ارتباطی به مباحث اقتصادی امروز ایران و جهان ندارد.

توضیح دادهام .در یک جامعه برای تعادل خردهنظامها ،اعم از نظام اقتصادی،
نظام اجتماعی ،نظام سیاسی و نظام فرهنگی ،عمال باید نیروهای پیوستگی
و همبستگی تعیینکننده باشــند؛ یعنی وقتی که در هر نظامی یک نوع
یکپارچگی ،همبستگی ،یک نوع انسجام و پیوستگی وجود داشته باشد و
ارکان مختلف آن با هم همکاری و تعامل داشته باشند ،یکدیگر را تأیید کنند
و کنش آنها در راستای کنش یکدیگر قرار بگیرد ،از آن به عنوان نیروهای
همبستگی و انســجام یاد میکنیم که میتواند جامعه را در یک وضعیت
متعــادل نگه دارد و تمام خردهنظامهای آن بتوانند به خوبی عمل کنند و
مشکالت در تمام حوزهها در حداقل قرار بگیرد؛ ولی وقتی در یک جامعه
متأسفانه نیروهای گسیختگی فعال میشوند؛ انشقاق ،تضاد ،تقابل ،درگیری
نزاع ،خشونت و طرد مبنای کنشها میشود .امروز هرچه که پیش میآییم،
میزان این تنشها افزایش پیدا کرده است .اگر ما یک سال به عقب برگردیم،
به نظر میرسد که نزدیکی بین مردم و حاکمیت ،بیشتر بوده است اما هرچه
پیشتر آمدیم ،وضعیت بدتر شده است .اگر مسیر را نگاه کنید ،میبینید طی
چند دهه گذشته هرچه پیشتر آمدیم ،تعداد بیشتری از مردم به صورت
عموم و مردم به صورت خواص از همکاری با یکدیگر کنار کشــیده اند و
عمال رویارویی با یکدیگر را انتخاب کردهاند .اخیرا در گفتوگویی شنیدم
که  15میلیون پرونده قضایی وجود دارد که یکی از مطلعان اشاره کرد 15
میلیون نیست 18 ،میلیون پرونده قضایی داریم؛ یعنی هرچه پیشتر آمدیم،
پروندههای قضایی و میزان تنش در روابط اجتماعی افزایشیافته اســت.
بخشی از این تنش هم در رابطه میان دولت و ملت و تنش میان حاکمیت
و مردم است؛ بنابراین به میزانی که این تنشها افزایش مییابند ،شرایط را
بحرانیتر و افراد را نگرانتر میکند ،هجوم به سمت بازارها و ایجاد تورم زیاد
میشود که البته بخشی از آن هم از طرف حاکمیت برای حل مسئل ه ایجاد
میشود و اینها یکدیگر را تشدید میکنند .به طور مثال حاکمیت به دلیل
مشکالتی که دارد میخواهد تأمین مالی کند؛ بنابراین قیمتها را افزایش
میدهد .در نتیجه افزایش قیمتها بیاعتمادی در جامعه شدت مییابد و
کنش دولت برجسته میشود و عمال او هم به تشدید وضعیت موجود کمک
میکند؛ یعنی هجوم به سمت بازارها و خرید زیاد میشود ،به ویژه از سوی
کسانی که منابع مالی بیشتری دارند؛ بنابراین فقر و نابرابری محصول چنین
وضعیتی نیز هست.
 در ایجاد این گسیختگی ،سهم فقر چقدر است؟

ما در جامعهشناسی و تحلیلهای مربوط به آن ،اگرچه حوزه کنشهای
اقتصــادی را پایینترین یا به عبارتی عینیترین بخش یک جامعه در نظر
میگیریم ،اما تصور بر این است که این کنشها تحت تأثیر یک سری هنجارها
و ارزشها و سیاستگذاریها است .معموال کنشهای اقتصادی تحت تأثیر
سیاستگذاریهای حاکمیت است؛ یعنی وقتی یک برنامه توسعه ناموزون و
یا یک بیبرنامگی در حوزه اقتصاد داشته باشیم و یا به طور مثال حاکمیت
به جای حل مسئل ه مردم عمدتا موقعیتی فراهم میآورد برای تمتع پستها
و شئونی که برای اداره جامعه در نظر میگیرد .امروزه حاکمیت برای حل
مسئل ه مردم یا سیاستگذاری برای حل مسائل مردم طرحی در نظر نگرفته
است .هرچه آمدیم جلوتر ،حاکمیت و پستهای آن عمال فرصتهایی برای
تطمیع عده خاصی است .در جامعه سیاستگذاریهای حاکمیت و دولت
اساســا سیاستهای ضد توسعه ،سیاستهای ایدئولوژیک رو به بیرون ،نه
به درون است .در جامعه ارزشهای اجتماعی موید توسعه وجود ندارد .به
عبارت دیگر جامعه در وضعیتی است که اساسا حیات اجتماعی در وضعیت
بالتکلیف و بیجانی قرار گرفته است و به جای زندگی اجتماعی بیشتر یک
زندگی فردی ارجحیت دارد و افراد جامعه به جای همکاری در جهت رشد و
توسعه جامعه ،در جهت رقابت کشنده با یکدیگر برای کسب منافع حرکت

میکنند .در چنین جامعهای هنجارهای اجتماعی و اخالقیات تنزل مییابد
و مقررات یا تعطیل میشــود یا در جهت منافع ایــن و آن قرار میگیرد؛
یعنی نمیتواند یک نوع انتظام بین رفتارها و کنشهای اجتماعی ایجاد کند
و جامعه درگیر خشونت ،آسیبهای اجتماعی و کجرویها میشود؛ قطعا
در چنین جامعهای ناامنی در عرصههای مختلف ایجاد میشــود؛ بنابراین
کنشهای اقتصادی امروز عمال تحت تأثیر سه وضعیت بسیار گسیخته و
شرایط بسیار خطرناکی قرار گرفتهاند.
 این سه عامل کداماند؟

سوءمدیریت ،فساد و سیاستگذاریهای ضد توسعهای؛ اخالقیات منحط
و فردگرایی افراطی که ناشی از بیاعتمادی و سقوط سرمایههای اجتماعی
در جامعه است؛ و سقوط هنجارها یا بیهنجاری .به عبارتی سوءاستفاده از
مقــررات و قوانین در جهت منافع این و آن ،همانند آنچه اکنون در جریان
است و ما میبینیم .متأسفانه شما امروز به راحتی میتوانید قانون را بخرید ،با
رشوه دادن یا شیرینی دادن ،هرجا که بروید این مسئل ه به صورت یک قاعده
وجود دارد؛ در نتیجه به این وسیله عمال قوانین و مقررات تعطیل شده است؛
بنابراین در چنین شرایطی که ناامنی هم رواج پیدا کرده ،مشخص است که
کنشهای اقتصادی هر روز به ســمت ایجاد تورم سنگینتر ،فقر وسیعتر،
نابرابری شدیدتر حرکت میکند .بنابراین ما به راحتی میتوانیم بگوییم که
فقر و نابرابری مولود یک جامعه گسیخته است که در عرصههای سیاسی،
اجتماعی و فرهنگی دچار بحرانهای شدید شده است و این بحرانها امروز
عمال موجب فالکت بیشتر اقتصادی شده است .لذا پایههای اصلی اقتصاد
جای دیگری اســت .برخی معتقدند که ما میتوانیــم اقتصاد را مدیریت
کنیم؛ ولی واقعا جامعهای که فاقد هنجارهای باثبات و مستحکم باشد ،فاقد
مدیریت کالن مبتنی بر توسعه ،رشد و دانش باشد ،فاقد اخالقیات و اعتماد
و ســرمایههای اجتماعی باشد ،اقتصاد در آن ویران است و اساسا نمیتوان
ازآن انتظار معجزه داشت .گاهی میگویند که رئیس بانک مرکزی را عوض
کنیم یا رئیس نهادهای اقتصادی را تغییر بدهیم ،میتوانیم مشکالت را حل
کنیم که به عقیده من یک خیال واهی است.

در اقداماتی فوری،
در ایران باید
سیاست خارجی
منطقهای ایران
دوباره به وزارت
امور خارجه
بازگردد و همچون
سالهای دولت
اصالحات ،در
هماهنگیکامل
میان نهادهای
سیاسی،نظامی
و امنیتی تحت
مدیریت وزارت
امور خارجه در
جهتتامینمنافع
ملی و امنیت ملی
ایران اداره شود

در این شــرایط وضعیت طبقه کارگر و طبقه فرودستان چگونه
خواهد شد؛ ممکن است چه رفتارهایی از خود نشان دهند؟

من در آبان ســال  ،98وقتی اعتراضهایی در حاشــیه شهری اتفاق
افتاد ،گفتم کســانیاند که اساسا حداقلهای بقا را از دست میدهند و در
صدر آنها کسانی هســتند که فاقد شغلاند و در مرحله بعد کسانی که

نکتههایی که باید بدانید
[روحیه فردگرایی افراطی در جامعه رواج مییابد و افراد گرگ یکدیگر میشوند .چنین
وضعیتی یعنی سقوط زیست انسانی نازلتر از زیست حیوانی.
[برخی معتقدند که ما میتوانیم اقتصاد را مدیریت کنیم؛ ولی واقعا جامعهای که فاقد
هنجارهای باثبات و مستحکم باشد ،فاقد مدیریت کالن مبتنی بر توسعه ،رشد و دانش باشد،
فاقد اخالقیات و اعتماد و سرمایههای اجتماعی باشد ،اقتصاد در آن ویران است و اساسا
نمیتوان ازآن انتظار معجزه داشت.
[اگر بهترین برنام هریزان ،مدیران و تئوریسینهای اقتصادی دنیا را بیاورید و بگویید این
مسائل را حل کنند و نخواهند توانست ،به این دلیل است که پیشتر از اینها ما سقوط اخالقی
داشتیم و پیشتر از این جامعه ما از جامعه بودن ساقط شده است.
ش میان حاکمیت و مردم افزایش مییابند ،شرایط را بحرانیتر ،افراد را
[به میزانی که تن 
نتر میکند ،هجوم به سمت بازارها و ایجاد تورم زیاد میشود که البته بخشی از آن هم از
نگرا 
طرف حاکمیت برای حل مسئل ه ایجاد میشود و اینها یکدیگر را تشدید میکنند.
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توسعه

جامعهای که
قوانین آن به
راحتی دور زده
میشود .به طور
مثال در قانون
اساسی ما آمده
است که نباید برای
گرفتن اقرار از
شکنجهاستفاده
کرد؛ اما هر روز
نمونههایی از این
قضیهمیبینیمکه
اتفاق میافتد یا
اقرارهایی که در
تلویزیونپخش
میشود؛ یعنی
عمال خود واضعان
و ضابطان قانونی
درگیرتخلف
هستند

ممکن است شاغل هم باشــند مثل کارگران که بخش عظیمی از آنها
در فقر مطلق به ســر میبرند و این فقر مصیبتهای زیادی را برای آنان و
خانوادهشان ایجاد کرده است .اینها قبال هم موقعیت مناسبی نداشتند و
بیشتر در حاشیه شهرها یا موقعیتهای تنزلیافته سرپناه ،بهداشت و درمان
و امنیت قرار گرفته بودند و آسیبهای اجتماعی شدیدی آنها را تهدید
میکرد؛ اما سختتر شدن شــرایط اقتصادی خصوصا در یک سال اخیر
شدت چندبرابری گرفته اســت؛ بنابراین دیر یا زود ما شاهد شورشهای
گرســنگان ،بیسرپناهان ،بیکاران و حذفشــدگان خواهیم بود ،کسانی
که دیگر چیزی برای از دســت دادن ندارند .به طور مثال وقتی پدری به
دلیل شــرایط فرزندش خود را میکشد یا خانوادهای متالشی میشود به
این دلیل که نانآور خانواده نمیتواند نیازهای اولیه خانواده را تأمین کند،
نتیجه مستقیم آن بر اساس پیشبینی برخی ممکن است گسترش فحشا
و ناهنجاریها و آسیبهای اجتماعی باشد .بیخانمانی ،بیسرپناهی افزایش
یابد ،کمکم با خشونتهای شدید روبهرو شویم و این نیروها در فاز بعدی
میتواند تبدیل به شورشهای غیر مترقبه ِ
بزرگ حاشیه شهری شود .حتی
ممکن است که برخی از اینها در داخل شهر باشند؛ ولی در موقعیتهای
بسیار تنزلیافته باشند .اینها وقتی دیگر چیزی برای از دست دادن نداشته
باشــند و یک زندگی بسیار پســت و حقیری داشته باشند که در شأن و
جایگاهشان نیست ،ممکن است آماده باشند برای اینکه دست به هر فعلی
بزنند ،دست به هر نوع کنشی بزنند .این کنشها البته قطعا وضعیت جامعه
را وخیمتر خواهد کرد .این شــورشها شرایط جامعه را بحرانیتر خواهد
کرد ،کما اینکه پیشبینی من این بود که بعد از آبان ســال  98شــرایط
وخیمتر و بحرانیتر خواهد شــد و همین گونه هم شده است .اگر باز هم
این وضعیت ادامه یابد و منجر به بههمریختگی و بیسامانی و شورش شود،
باز وضعیت جامعه وخیمتر میشود؛ بنابراین پیشبینی من این است که ما
داریم کشیده میشویم به مرکز یک پرتگاه هولناک و هر روز هم سرعتمان
بیشتر میشود .هیچ نوع آینده مناســبی هم برای خروج از این وضعیت
نمیتوانم ارزیابی کنم چون با مطالعه تمام پارامترهای اجتماعی و فرهنگی
و حتی اقتصادی و سیاسی میبینم که افقهای تحول و تغییر کور است و
در آینده آسیبهای اجتماعی ما به شدت افزایش پیدا میکند .نابرابریها
که موجب بروز خشونتها ،انواع فسادها و تباهیهای بیشتر است ،گسترش
مییابد و مجموعه اینها نشان میدهد که حال جامعه خوب نیست و در
عین حال هیچ افقی هم برای خروج از این وضعیت ندارد.
 ناآرامیها را بیشــتر با علت اقتصادی و سویه سیاسی تحلیل

میکنند ،در حالی که به نظر میرسد باید به عوامل دیگری مثل تحقیر
اجتماعی و عوامل فرهنگی توجه شود .به نظر شما چه عواملی ممکن
است در آینده در گستردهتر شدن نارضایتی کارگران اثرگذار باشد؟

وقتی وضعیت مادی جامعه خراب میشــود و فقــر ،نابرابری ،تورم و
بیکاری شدت پیدا میکند تا حدی که اغلب افراد فاقد استانداردهای اولیه
زیســت سالم یا معیار میشوند ،قطع مسلم قبل از آن در حوزههای دیگر
است که انحطاط اتفاق افتاده است؛ یعنی ما سالها قبل از این شاهد زوال
اجتماعی رو به افزایش بودیم .آنچه جامعهشناسان بارها از آن تحت عنوان
فروپاشــی اجتماعی یاد کردهاند و انتظار داشتند که این فروپاشی اتفاق
بیفتد ،به اعتقاد بنده این فروپاشی ســالها است که رخ داده و این گونه
نیست که بعدا چنین شــود؛ یعنی ما واقعا شاهد زوال اخالقی و کاهش
عظیم سرمایههای اجتماعی و اعتماد در جامعه هستیم .پیشتر از اینها
متأسفانه حاکمیت مجال برای توسعه اجتماعی و فعالیت نهادهای اجتماعی
و مشارکت مدنی و مجال برای اینکه نهادهای اجتماعی همه بتوانند در
جایگاه خود قرار گیرند و موجب انسجام اجتماعی و تحرک اجتماعی شوند
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نداده اســت و فقدان این وضعیت امروز ما را به این جا کشانده است .اگر
ما امروز یک نظام اقتصــادی ناکارآمد داریم که هرقدر هم در آن دخالت
شود قابل حل نیســت و به اعتقاد من اگر بهترین برنامهریزان ،مدیران و
تئوریسینهای اقتصادی دنیا را بیاورید و بگویید این مسائل را حل کنند و
نخواهند توانست ،به این دلیل است که پیشتر از اینها ما سقوط اخالقی
داشتیم و پیشتر از این جامعه ما از جامعه بودن ساقط شده است.
یعنی مشکالت آینده به دلیل نیروی اجتماعی نخواهد بود بلکه
باید از نیرو یا مقاومت فردی حرف زد؟

بله ،به بیان دیگر نیروهای اصلی که در کشــور ما به جریان افتادهاند،
نیروهای اجتماعی نیستند بلکه نیروهای فردی هستند؛ به عبارتی جنگ
گالدیاتورها اســت؛ یعنی ما در فضایی قــرار گرفتیم که آدمها در جنگ
ناتمام با یکدیگر قرار گرفتهاند ،به جای اینکه نسبت به هم مفاهمه داشته
باشند و بتوانند با همکاری هم نهادها را تقویت کنند ،زمینههای تربیتی
را افزایش دهند و در نتیجه ما نســلهایی داشــته باشیم که بتوانند یک
زندگی اجتماعی اســتاندارد و مبتنی بر انسجام و همبستگی و مشارکت
داشته باشــند ،ما وارد فضایی شدیم که حتی در فضای مجازی مشاهده
میکنیم که هتک حیثیت از یکدیگر و بیحرمتی نسبت به هم به شدت
افزایشیافته اســت .اطالع دارم که در برخی از مجتمعهای مسکونی بین
ساکنان جنگ است ،یکدیگر را تخریب میکنند .متأسفانه امروز اخالقیات
در جامعه ما ســقوط کرده ،ارزشهای اجتماعی به انحطاط کشیده شده،
همکاریهای اجتماعی از بین رفته است و نزاع و درگیری در میان افراد در
تمام زمینهها افزایشیافته است .اینها در حقیقت پیشزمینه وقوع چنین
فاجعه اقتصادی است .جامعهای که قوانین آن به راحتی دور زده میشود.
مالحظه میکنیم کسانی را که در صدر قانونگذاری یا قضایی کشور هستند
چه پروندههای فساد و مسائل دیگری دارند .بازخورد اینها برمیگردد و آثار
عمیق خود را بر زندگی مادی جامعه میگذارد .همان طور که اشاره کردم،
مسئل ه سوءمدیریت ،فساد و ناکارآمدی همگی عواملی هستند که وضعیت
اقتصادی بد امروز را شــکل دادند؛ به عبارت دیگر بخش مادی زندگی ما
عمدتا تحت تأثیر شرایط قبلی ما است.
تبعات این ضعیت چه خواهد بود؟

انسانها به چه علت دور هم جمع شده و زندگی اجتماعی را تشکیل
دادهاند؟ به این دلیل که میدانستند با تعامل با یکدیگر میتوانند نسبت
به بقیه موجودات عالم زندگی مناسبتری داشته باشند و این اتفاق افتاده
اســت؛ یعنی اگــر در میان حیوانات دیگر این فرصت وجود نداشــته ،ما
میبینیم که هیچ تحولی در زندگی اینها ایجاد نشده است؛ اما انسانها به
این دلیل امروز در چنین جایگاه علمی ،معرفتی ،فکری ،اجتماعی ،اخالقی
و توسعهای قرار گرفتهاند که با هم تعامل و همکاری داشتند و توانستهاند
یک زندگی اجتماعی سالمی را ایجاد کنند؛ حال از یک نهاد کوچک خانواده
بگیرید تا نهادهای بزرگتر در سطح یک کشور یا جامعه جهانی .وقتی این
امر دچار نقص میشود؛ یعنی وقتی زمینه تعامالت اجتماعی از بین میرود
و زندگی اجتماعی ســقوط میکند ،اخالقیات که پایه اصلی بقای جامعه
است منهدم میشود ،هنجارها که میتواند مقوم جامعه باشد به انحطاط
کشیده میشود ،طبیعی است که در چنین جامعهای میبینید که وضعیت
مادی هم بدتر و بدتر میشود و حتی نسبت به سایر موجودات که میتوانند
به صورت فردی زندگی خود را اداره کنند ،ما در شرایطی قرار میگیریم که
کشور حتی در حد حیوانات هم قادر به تأمین نیازهای اولیه و بقای اعضای
خود نیست .اینجاست که روحیه فردگرایی افراطی در جامعه رواج مییابد
و افراد گرگ یکدیگر میشوند .چنین وضعیتی یعنی سقوط زیست انسانی
نازلتر از زیست حیوانی.

احساس محرومیت نسبی و ایجاد توقعات فزاینده عامل ذهنی و بستر شورشگری است .این احساس در سطح فردی به
صورت وندالیسم و افسردگی و اجتماعگریزی یا رابینهودیسم و اوباشیگری جلوه میکند و اگر خصلت جمعی بیابد تبدیل
به شورشهایتودهای میشود.

[ نگاه کارشناس ]

سقوط آزاد ارزشها

چرا انسانها شورش میکنند؟

«تد رابرتگر» در پژوهش گســترده خود تحت عنوان
«چرا انسانها شــورش میکنند؟» با گردآوری بخش
بزرگــی از مطالعات نظری و تجربی و ارائه فرضیاتی که
سعی در توضیح چرایی شورشگری جوامع و گروههای
انســانی دارد به پاسخ این ســوال مهم پرداخته است.
شــوربختانه با انطباق هرکدام از این فرضیات با شرایط
فعلــی جامعه ایران با احتمال بســیار باالی وقوع همه
مسعود سپهر
چهرههای خشونت و شورش مواجه میشویم.
جامعهشناس سیاسی
همه پژوهشــگران متفقالقولاند که فقر بهتنهایی
هیچ حرکتــی ایجاد نمیکند و مرکز آینده ســکون و
چرا باید خواند:
تسلیم است؛ آنچه فرد را به حرکت درمیآورد احساس
اگر میخواهید درباره
محرومیت نسبی یا ایجاد توقعات فزاینده است .تبعیض
جامعهشناسیفقر
و بیعدالتی قابل لمس که شورشگران میتوانند متهمان
و خشونت بدانید،
و عامالن آن را به آســانی تشخیص دهند .خشونتی که
خواندن این مقاله به
در وجود آنها زبانه میکشــد و میتوانند آن را توجیه و
شما توصیه میشود.
تقدیس کنند .در ســوی دیگــر در گروه مقابل هم این
توجیه و تقدیس خشونت و اراده معطوف به قدرت وجود
دارد و دوقطبی شدن جامعه آتش زیر خاکستر را دم به دم شعلهور و سوزان میکند.
فرضیات مهمی که شــورش انسانها را توجیه میکند به روایت رابرت گر فهرستوار
چنین است:
 -1پتانسیل خشونت جمعی قویا تحت تاثیر شدت و گستره محرومیت نسبی در میان
اعضای یک مجموعه قرار دارد.
 -2پتانسیل خشونت سیاسی به شدت تحت تاثیر میزان قوت و گستره توجیهات هنجاری
برای خشونت سیاسی در میان اعضای یک جمع قرار دارد.
 -۳پتانســیل خشونت سیاســی به شــدت تحت تاثیر میزان قوت و گستره توجیهات
فایدهجویانه برای خشونت سیاسی در میان اعضای یک جمع قرار دارد.
آزمون این فرضیات در شرایط امروز جامعه ایران به دلیل شدت وضوح شواهد ،دشوار
نیست .شرایط اقتصادی ،سیاسی و فرهنگی و احساس محرومیت نسبی در همه حوزهها
و در میان اکثریت عظیم جامعه شامل طبقات فرودست و متوسط را بیش از پیش دامن
میزند .احساس محرومیت نســبی همانطور که از نامش پیداست وضعیتی است که از
مقایسه خود با آنچه که میتوانست باشد و آنچه که دیگران هستند حاصل میشود .سقوط
بسیاری شاخصهای اقتصادی آزادی سیاسی و فرهنگی در سالهایاخیر برای اکثریت
جامعه از یک سو و منابع ارزشی جدید که سیلآسا به وسیله رسانهها در درون جامعه پمپاژ
میشود از سوی دیگر احساس محرومیت نسبی را لحظه به لحظه تشدید میکند.
جامعه ایرانی با ســقوط آزاد همه ارزشها در ســالهای اخیر مواجه است؛ از سقوط
ارزش پول ملی و سطح زندگی و تا ارزشهایاخالقی چون امانتداری و خدمت به مردم
و ارزشهایسیاسی مانند احترام به رای مردم و مشارکت آنها و ارزشهایاجتماعی مانند
علم و هنر و فضل .اینکه جمع زیادی از نسل جدید ایران به هر دری میزنند تا در جایی
جز ایران ادامه زندگی دهند نشانه روشنی است که وضعیت مطلوبتر را حق خود میدانند
و از یافتن آن در این جامعه ناامید شــدهاند .این همان محرومیت نسبی است که توقعات
فزاینده آن را تشدید میکند.
آنچه میبینیم و دلمان میخواهد بسیار فراوان شده است و متاسفانه در جامعه این اتفاق

نظر وجود دارد که داشتههایدیگران حاصل شایستگی و تالش شرافتمندانه آنها نیست.
احساس محرومیت نسبی و ایجاد توقعات فزاینده عامل ذهنی و بستر شورشگری است .این
احساس در سطح فردی به صورت وندالیسم و افسردگی و اجتماعگریزی یا رابینهودیسم و
اوباشیگری جلوه میکند و اگر خصلت جمعی بیابد تبدیل به شورشهای تودهای میشود.
متاسفانه به دلیل فقدان نهادهای مدنی موثر و رهبران الهامبخش و دارای برنامه که قادر
به کنترل تودهها باشند این پتانسیل تنها باعث ویرانی و خسارت میشود و خدای ناکرده
فروپاشی و جنگ داخلی.
آنچه این وضعیت را تشدید میکند توجیه و تقدیس خشونت از همه سو در جامعه ایران
است .در همه شهرها موزه جنگ ساخته شده یا میشود اما تنها موزه صلح تهران در واقع
موزه قربانیان سالحهایشیمیایی است .پلیس نقابدار در خیابان اوباش را توسری میزند
و میچرخاند تا عبرت مردم شود؛ تا بدانند در اعمال خشونت عریان مرزی نمیشناسد و
تماشاچیانی که احیاناً نتیجه میگیرند خشونت خوب است به شرطی که گیر نیفتی .یک
نگاه کوتاه به فضای مجازی توسعه فرهنگ خشونت در جامعه ما را نشان میدهد هرکس
هرچه بگوید یا هر کاری انجام دهد ،هستند کسانی که او را با بدترین دشنامها و تهمتها
استقبال کنند .مفاهمه رخت بربسته است و پیشداوری و سوءظن به همه جایگزین آن
شده است .در این گسترش فرهنگ خشونت در جامعه باور به مفید بودن اقسام خشونت
نهادینه شده است .وقتی معماران برجام به عنوان بزرگترین دستاورد دیپلماتیک قرن به
خیانت متهم میشوند یا زمانی که راه حل مشکالت اجتماعی اعدام ،شالق ،قطع دست یا
چرخاندن در خیابانهای شهر پنداشته میشود و از همه بدتر حاکمیت باور میکند اولین
امتیاز به مردم و پذیرش خواســتههایآنها مث ً
ال در خودداری از اعدام یا حصر معترضان
موجب شروع فرایند سقوط خواهد بود و با این استدالل معتقد است هرگز نباید کوتاه آمد،
چگونه میتوان خشونت نهادینه در جامعه را مانع شد .مسلماً در همه نظریهها و تحقیقات
مربوط به شورشها و جنبشهایاجتماعی فروپاشی قدرت حاکم وابسته به میزان اراده
معطوف به قدرت او و سرکوب ناراضیان است .اما هرچه سرکوب شدیدتر ،بیرحمانهتر و
طوالنیتر شود بدون آنکه از محرومیت نسبی کاسته شود کینهها افزونتر و شورشهای
آینده نیرومندتر میشوند؛ تا جایی که جای هیچ مصالحه و بازگشتی باقی نمیماند و البته
همهچیز خاکستر خواهد شد تا پیش از آنکه شورشی برپا شود این خشونت اجتماعی در
قالب رابینهودیسم تجلی مییابد که بخشی از هویت تاریخی ایرانیان است.
سنت عیاری روشهایی به درازای تاریخ دارد و در فرهنگ ما همواره مورد ستایش بوده
است .جوانانی که نتوانند در تشکلهایمدنی و قانونی به روش مسالمتآمیز پیوستگی یابند
و اعتراض کنند یا از دیوار مردم باال بروند و بر روی ماشینهایلوکس خط بیندازند با توجیه
خشونت و ضرورت گرفتن حق مردم البته که میتوانند دست به خشونت بزنند و خود لباس
قانون و مجریان را بپوشند.
در این میان بدترین مروجان خشونت قرن اخیر در ایران یعنی منافقان و سلطنتطلبان
در لباس دلسوزی و خیرخواهی مردم ایران به رهبران و نیروهای اصالحطلب و خشونتپرهیز
حمله میکنند و مردم را به حرکتهای شورشــی تشویق میکنند .رقیبان منطقهای و
بدخواهان بینالمللی حاکمیت هم بیشتر فروپاشی و تجزیه کشور را میخواهند تا ایرانی
آباد و توسعهیافته و قدرتمند و مردمساالر تا الگوی رقیب در سطح منطقه و جهان نباشد.
شکستن دور باطل خشونت در جامعه مانند هر دور باطل دیگر راهی جز عمل فداکارانه و
آگاهانه نخبگان دلسوز جامعه ندارد .باید پای ارزشهایمسالمتجویانه قانونگرایانه ایستاد،
حتی اگر بدترین خشــونتها از سوی دیگران متصور باشــد .جامعه امروز ما بیش از هر زمان
دیگر ،برای پرهیز از سقوط به گرداب خشونت و فروپاشی به الگوی ماندال و گاندی نیاز دارد.
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توسعه
[ نگاه جامعهشناس ]

تابآوری جامعه تمام شده است

مقصود فراستخواه در گفتوگو با «آیندهنگر» از انزوای اجتماعی و فقر میگوید

سیاست راهبر در جامعه سیاست نه به مذاکره است؛ نظم دسترسی ،نظم بسته و محدود است و موازنهای
بین ساختها و ارادهها وجود ندارد .این بخشی از گفتههای مقصود فراستخواه ،جامعهشناس درباره
وضعیت امروز جامعه ایرانی است .او نگران انزوای اجتماعی جامعه است و معتقد است طاقت مردم به پایان
رسیده است .این گفتوگو را بخوانید.

چرا باید خواند:
این گفتوگو هشداری
است درباره وضعیت
امروز جامعه ایرانی،
فقر و تبعات آن؛ آن را
بخوانید.

74

خط فقر در ایران روز بهروز عمیقتر میشــود و آمارهای رسمی
هم نشان از این وضعیت دارد؛ شما چگونه این مسئله را عارضهیابی
میکنید؛ وضعیت امروز ما محصول عمل و نظری است؟

اجازه دهید گذری و نظری به وضع موجود داشــته باشیم؛ این روزها
کل جهان درگیر با شیوع کووید  19و آثار آن است؛ اما حقیقت این است
که در این میان کشــورها و جوامعی شــکنندهتر بودند و خواهند بود و با
عواقب و هزینههای بسیار سنگینی دست به گریبان خواهند شد و مشکالت
بزرگی دارند .تصور من این اســت که کشورهایی در مواجهه با کووید 19
شکننده میشوند که مشکالت حاد نهادی و ساختاری دارند؛ یعنی ساخت
حکمرانی و اداره سرزمین ایرادهایی دارد و یا سازمان اجتماعی کار نمیکند.
در مقیاس جهانی ما با ابرمسئلهای به نام کرونا روبهرو شدیم که میگویند
از رکود سال  1930بدتر است ،واقعا هم همین طور است .من فکر میکنم
که مســئله از این هم پیچیدهتر است .در همان آغاز  200میلیون نفر در
جهــان به زیر خط فقر رفتنــد؛ اما در جامعه ما به همان دلیلی که گفتم
ابعاد مسئل ه بسیار پیچیدهتر خود را نشان میدهد چون اگر سازمان ملل
خط فقر را برای کل جهان  3.2دالر در روز منظور کرده است ،با افتی که
ارزش پول ملی ما پیدا کرده اســت ،خط فقر ماهانه ما  10میلیون تومان
میشود؛ یعنی ارزش پول ملی ما چنین وضعی را سبب شده است؛ بنابراین
وضعیت ما بسیار پیچیدهتر شده است .متوسط درآمد خانوار ایرانی به زیر
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 4میلیون تنزلیافته اســت و  2میلیون جمعیت کشور از بازار کار خارج
شد هاند 2 .میلیون رقم کوچکی نیست ،این دهشتناک است .ما با کاهش
سرمایهگذاری روبهرو هستیم .من اقتصاددان نیستم؛ ولی به دلیل مطالعات
اجتماعی ،طبعا در خصوص اقتصاد اجتماعی کنجکاو هســتم و به عنوان
یک شــهروند و یک معلم آن را در مطالعات خود میگنجانم .این کاهش
سرمایهگذاری ابعاد بسیار پیچیدهای پیدا کرده است .بر اساس گزارشهای
دست اولی که در سطح ملی یا بینالملل میبینم 1 ،میلیون کارگر بیمه
تأمین اجتماعی بیکار میشوند و  70درصد خانوارهای کارگری زیر خط
فقر میروند؛ یعنی همسایه ما ،افرادی که ما آنها را یک به یک از نزدیک
میشناسیم و بخش بزرگی از جامعه متعلق به آنها است .در سال گذشته
مرکز پژوهشهای مجلس بر اســاس بررسیهایی که انجام دادند ،به این
نتیجه رسیدند که ممکن است تا  40درصد جمعیت زیر خط فقر بروند .من
تصور میکنم که اآلن واقعا بیشتر شده است؛ یعنی ابعاد مسئل ه اکنون بسیار
وخیمتر شده است .تورم باالی  30درصد و دالری که حوالی  30هزار تومان
بازی میکند .بیش از  20میلیون جمعیت ایران اجارهنشین هستند .این در
شرایطی است که امنیت شغلی کارگران به نحو خطرناکی پایینتر میآید؛
یعنی ماه بعد و شب بعد معلوم نیست که چه اتفاقی میافتد.
 این وضعیت چه پیامدهایی برای جامعه و شهروندان آن میتواند

داشته باشد؟

این پرسش محققانهای است .تلههای جمعیتی فقر با خود سیاهچالهها
و حفرههای اجتماعی به وجود میآورد ،گسلهای اجتماعی ایجاد میکند.
همان طور که گسلهای زمینشناختی بر اثر علل و عوامل زمینشناختی
در طول یک مدت به وجود میآید و در نهایت به زلزله ختم میشود ،یکی
از عوامل اصلی گسلهای اجتماعی هم تلههای جمعیتی فقر است .به طور
مثال حاشیهنشینی و فقر که با شیوع کووید  19بیشتر شده است ،منجر به
افالس اجتماعی میشود ،منجر به نکبت و نگونبختی اجتماعی میشود.
به طور مثال اختالل در آموزش و پرورش بچهها ،غیر قابل تحمل شــدن
شرایط .من و شما ممکن است نسبت به شرایط گله داشته باشیم و در مورد
برخی چیزها نق بزنیم؛ ولی تا حدی میتوانیم تابآوری داشته باشیم؛ اما
اگر این تابآوری افت شــدید پیدا کند که با فقر این اتفاق میافتد ،آنگاه
شرایط دیگر برای انسان قابل تحمل نیست و نارضایتی شدیدی از زندگی
به وجود میآید .آن چیزی که ما الیف سادیزفاکشن یا رضایت از زندگی
مینامیم ،به نحو عجیبی افت مییابد ،تنشهای بزرگی ایجاد میشود ،به
فروپاشی یکپارچگی اجتماعی اتفاق میافتد.
هم ریختگی اجتماعی و
ِ
در مورد این سؤال ،اجازه بدهید که فقط به یک بعد مسئل ه اشاره کنم.
نتیجه تلههای جمعیتی فقر ،اختالل شــدید در سالمت اجتماعی است.
سالمت تنها به جسم ،ذهن و روان مربوط نمیشود ،سالمت بیش از هر چیز
یک امر اجتماعی است .محققانی مثل کیز و شاپیرو و همکارانشان و بسیاری
دیگر از علمای اجتماعی در ارتباط با سالمت اجتماعی کار کردند .سالمت
اجتماعی مدلهای مختلفی دارد و یکی از سادهترین آن که کیز و شاپیرو
ارائه کردند 5 ،مؤلفه دارد؛ مؤلفه اول «یکپارچگی و انسجام اجتماعی» است؛

یکی از ریشههای مشکالت اقتصادی و اجتماعی در ایران ،سیاست راهبر در ایران
است .سیاست راهبری در ایران وجود دارد که متأسفانه بسیار هم مزمن شده است و این
سیاست« ،سیاست نه به مذاکره» است.

بدین معنا که شهروندان به جامعه حس تعلق داشته باشند؛ یعنی شما یا
من احساس مثبتی داشته باشیم از این که عضوی از جامعه هستیم و از این
که جزئی از یک کل هستیم احساس مثبتی داشته باشیم و حس کنیم که
این کل ما را حمایت میکند.
عنصر دوم از سالمت اجتماعی« ،اشتراک اجتماعی» است؛ یعنی برای
این که ســامت اجتماعی محقق شود ،شهروندان باید احساس کنند که
در جامعه نقش دارند و میتوانند مشــارکت کنند و در قضایا و منافع این
جامعه سهیم شوند.
سومین وجه ســامت اجتماعی« ،پذیرش اجتماعی» است؛ یعنی
گروهها احساس کنند که تفاوتهایشان در جامعه به رسمیت شناخته
میشــود و شرایط خاص آنها درک میشــود ،تنوعات شأن پذیرفته
یشود.
م 
چهارمین بعد سالمت اجتماعی که اتفاقا حاصل سه بعد اول است،
«همبستگی اجتماعی» است .همبستگی اجتماعی یعنی شهروندان
احســاس کنند که در جامعهای زندگــی میکنند که برای آنها قابل
پیشبینی اســت و کیفیت الزم را هم دارد؛ یعنی فرد احساس کند در
جامعهای زندگی میکنــد که میتواند آن را پیشبینی کند ،مثال اگر
شب میخوابد تا حدی بتواند پیشبینی کند که فردا ارزش پولش در
چه وضعیتی خواهد بود ،شغل و زندگیاش چگونه خواهد شد ،مسکن،
ســامتی و آموزشاش چطور خواهد بــود .در همه جای دنیا زندگی
مخاطره دارد ،در کشــورهای اسکاندیناوی که باالترین سطح حمایت
اجتماعی و تأمین اجتماعی را دارند ،هم هر شهروند شب با نگرانیهایی
میخوابد و صبح با نگرانیهایی بیدار میشــود ،این بخشی از ساخت
زندگی بشــر است و اتفاقا میتواند مفید هم باشد .اگر این نگرانیها و
تنشها در زندگی نباشد ،ما اص ً
ال نمیتوانیم رشد کنیم؛ اما یک آستانه
دارد ،از جایی که جامعه برای شما قابل پیشبینی نباشد و کیفیت کف
الزم هم نباشد .من در دوره دکتری درسی دارم به نام اعتباربخشی که
در آن بحثی داریم در حوزه کیفیت که بر اساس آن میگوییم کیفیتی
وجود دارد به عنوان کیفیت آستانه یا کیفیت کف .نکته دیگر در مورد
همبستگی این اســت که مردم به نهادهای جامعه و سیاستهای آن
اعتماد کنند و احساس کنند که در یک جامعه منطقی و قابل اعتماد
یکنند.
زندگیم 
پنجمین عنصر که اوج سالمت اجتماعی است« ،شکوفایی اجتماعی»
است؛ یعنی شما امیدوار باشید که در این جامعه هدفهای خود را دنبال
کنید و احساس کنید که امکان دارد بچههای خود را به ثمر برسانید .من
تصور میکنم سالمت اجتماعی با فقر که ابعاد آن با شیوع کرونا به مراتب
گستردهتر شده است ،از دست میرود؛ بنابراین من نگرانی خودم را به
عنوان یک جامعهشناس ابراز میکنم و میگویم که طاقت مردم طاق
شده است؛ یعنی تابِ تابآوری گروههایی که از آنها صحبت کردیم،
دارد به آخر میرسد .من که عضوی از طبقه متوسط هستم ،اآلن در خانه
نشستهام؛ اما این گروهها باید صبح به صبح بروند بیرون تا بتوانند نان
شب خود را به دست بیاورند .بر اساس تحقیقاتی که انجام شده است،
فقدان تابآوری شرایط را برای مردم غیر قابل تحمل کرده است و طبق
پیمایشهایی که صورت گرفته است در مجموع مردان بیشتر از زنان
تابآوریشان افت کرده است چون به طور کلی مردان بیشتر از زنان بار
زندگی را بر دوش دارند .همچنین تابآوری جوانها هم افت داشته است
به این دلیل که جوانها در مقایسه با سنین دیگر هنوز شکل نگرفتهاند.
برای این که شکل بگیرند باید شرایطی وجود داشته باشد .فرضیه من
این است که اگر پایین آمدن تابآوری را به طور کلی در نظر بگیریم،

هرچه تحصیالت هم بیشتر شود ،افت تابآوری نگرانکننده و بیشتر
میشود .همچنین اگر پیمایش کنیم میبینیم که در استانها و مناطق
محروم طاقت مردم طاق شده است .این تحلیلهای اجتماعی خواب را
از چشم انســان میگیرد و اندکی از این اطالعات کافی است که ما را
مضطرب و پریشان کند و من نمیدانم مقامات باالی کشور چه پاسخی
به این مسائل دارند.
 ریشههای این مسائل در ایران چیست؛ این وضعیت محصول
علت آنی است یا ساختارهایی سبب این وضعیت شده است؟

اگرچه کرونا به این مســائل دامن زده است اما ما ریشههای بسیار
عمیقتری داریم که پیش از این هم بوده است .اجازه بدهید به سه ریشه
اصلی اشــاره کنم .به تصور من یکی از ریشههای مشکالت اقتصادی و
اجتماعی در ایران ،سیاســت راهبر در ایران است .سیاست راهبری در
ایران وجود دارد که متأسفانه بسیار هم مزمن شده است و این سیاست،
«سیاســت نه به مذاکره» است .سیاست نه به مذاکره منشأ استراتژی
بســیار کالن طی سالها در کشور ما شده اســت که به نظر من این
استراتژی ضد پایداری است؛ یعنی پایداری ایران را به هم ریخته است.
ما در خصوص این سیاســت باید درنگ جدی داشته باشیم .دستگاه
دیپلماسی کشور نیز با این سیاست راهبر کرخت شده است .تا زمانی
که این سیاســت راهبر وجود دارد ،به تصور من مشکالت ما روز به روز
وخیمتر میشــود .به تعبیر موالنا این موشی است که در انبار ما حفره
زده اســت« :اول ای جان دفع شر موش کن -وانگهان در جمع گندم
جوش کن»؛ این موش همان سیاست نه به مذاکره است .این سیاست
باید اصالح شود.
ریشه دوم این مشکالت بازمیگردد به نظم کالن جامعه ما .من اگر
بخواهم به بیان نهادگرایان نوین مثل «نورث» استناد کنم ،نظم جامعه
ایران ،نظم دسترسی بسته و محدود است .دو گونه نظم داریم ،یک نظم
دسترسی بسته و محدود و یک نظم دسترسی باز .جامعه ما با این نظم
دسترسی بسته و محدود نمیتواند به پایداری برسد .نظم دسترسی بسته
و محدود به این معنا است که امتیازات ،فرصتها و فعالیتهای اجتماعی
در دست یک تعداد خاص است .نتایج تولید و منابع کشور به عده خاصی
تعلق میگیرد یا بخشی از گروهها فرصتهای بیشتری دارند .این نظم
دسترسی بسته و محدود رانت ایجاد میکند ،ایجاد داللی میکند و اقتصاد
مولد ،رقابت سازنده خالق اقتصادی ،پویایی ،رونق ،کار و فعالیت را به هم
میریزد .نظم دسترســی باز زمانی است که همه بتوانند در عرصههای
سرزمین فرصت فعالیت داشته باشند و اگر شما و بنده با استانداردهایی
فعالیت کنیم ،نتیجه بگیریم؛ یعنی به ما بگویند که تمامی شما فرصت
فعالیت دارید ،زمینه برای شما موجود است ،میتوانید کار و فعالیت کنید،

سیاستهای
موجود ،مسکن
هستند و از
سوی دیگر به
طور کلی اشتباه
هستندچون
ما در این کشور
ال رسانهها را
اص ً
نداشتیم و زمانی
متوجه اوضاع
میشویم که آب
از سرمان گذشته
است

نکتههایی که باید بدانید
[ همبستگی اجتماعی یعنی شهروندان احساس کنند که در جامعهای زندگی میکنند که
برای آنها قابل پیشبینی است و کیفیت الزم را هم دارد؛ یعنی فرد احساس کند در جامعهای
زندگی میکند که میتواند آن را پیشبینی کند.
نالمللی ما را به انزوای اجتماعی شهروندان و افزایش
[ نگران هستم که این انزوای بی 
فها و افزایش نارضایتیها و غیر قابل تحمل شدن شرایط بکشاند.
شکا 
[ نظم جامعه ایران ،نظم دسترسی بسته و محدود است .جامعه ما با نظم دسترسی بسته و
محدود نمیتواند به پایداری برسد .نظم دسترسی بسته و محدود به این معنا است که امتیازات،
فرصتها و فعالیتهای اجتماعی در دست یک تعداد خاص است.
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توسعه

سالمت اجتماعی
با فقر که ابعاد آن
با شیوع کرونا به
مراتب گستردهتر
شده است ،از دست
میرود؛ من نگرانی
خودم را به عنوان
جامعهشناس
ابراز میکنم
و میگویم که
طاقت مردم طاق
شده است؛ یعنی
تابِ تابآوری
گروههایی که
از آنها صحبت
کردیم ،دارد به آخر
میرسد
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سرمایهگذاری کنید ،خالقیت داشته باشید و اگر استانداردهای کیفی را
رعایت کنید ،میتوانید نتیجه بگیرید ،حال چه فعالیت اقتصادی باشد،
چه مشارکت اجتماعی ،چه مشارکت سیاسی ،چه مشارکت فرهنگی و
چه مشارکت هویتی باشد .همه باید بتوانند فعالیتهای مختلف اقتصادی،
اجتماعی ،فرهنگی ،سیاسی و هویتی داشته باشند .به این میگویند نظم
دسترسی باز؛ یعنی همه به یک نظم دسترسی دارند .نظمی وجود دارد
که شما بر اساس آن میتوانید زندگی کنید .اگر این نظم را نداریم که من
میگویم نداریم ،پایداری هم نخواهیم داشت.
ریشــه سوم عدم توازنی اســت که آن را فقدان موازنه بین ارادهها و
ساختها مینامم .منظور این است که مثال شما اراده دارید که حدی از
درآمد را داشته باشید یا محلی برای زندگی داشته باشید .اگر شما نتوانید
برای فرزند خود شیر ،دارو ،غذا ،آموزش و پرورش ،سالمت و بهداشت و
درمان فراهم کنید ،چه میکنید؟ ارادهای در شــما به وجود خواهد آمد
که اینها را تأمین کنید؛ ولی ساخت به شما اجازه ندهد .در اینجا است
که مطالبات ساختارشکن به وجود میآید .چرا مطالبات ساختارشکن
میشود؟ به این دلیل که بین ساختارها و ارادهها موازنه نیست .شما به
عنوان جوان این کشــور میگویید که به طور معقول یک مسکن تهیه
کنم .این اراده شما است و ساخت هم به شما میگوید که بله ،اگر تنبلی
نکنیــد و کار کنید ،با حدی از کار کردن میتوانید یک زندگی متعارف
در حد خود داشته باشید و به فرزند خود رسیدگی کنید و در فکر آینده
او باشید .اگر ما صنعت داشته باشیم و کارخانه بسازیم که این کارها از
دوره سازندگی شروع شد .اگر شما در این ساختار عامالن انسانی به نام
کارگر را استخدام کنید و به آنها بگویید عنوان شما کارگر دستمزد بگیر
است ،ما برای شما کارخانهای ایجاد کردیم که از درون آن توسعه کشور
بیرون میآید ،شما هم در این جا کار میکنید .انسانهای نگونبخت هم
میگویند ،بله ،ما کار میکنیم ،ما هم به دنبال کار بودیم ،حقوقمان چقدر
اســت؟ و آخر سال گذشته جلسه میگیریم ،چانه میزنیم و میگوییم
که حقوق شما  1میلیون و  800هزار تومان میشود .نماینده کارگران
هم با ما چانه میزند که باید  25درصد افزایش یابد ،نماینده کارفرما هم
میگوید که  15درصد باید افزایش داشته باشیم ،دولت هم میآید وسط
میایستد و میگوید نه  25درصد ،نه  15درصد 21 ،درصد افزایش پیدا
کند و در انتها حقوق شما  1میلیون و  800هزار تومان میشود ،خط فقر
هم  10میلیون تومان است .در این مثال ساخت کارخانه ،اقتصاد و صنعت
است و اراده ،اراده معطوف به زندگی است .مسائلی که ما در کارخانههای
جنوب کشــور مثل نیشکر هفتتپه داشتیم و چه فاجعههای انسانی و
چه مشــکالتی را ایجاد کرده است ،به این دلیل است که بین ارادههای
معطوف به زندگی مردم و ساختارهای موجود موازنه وجود ندارد .تا زمانی
که سیاســت نه به مذاکره وجود دارد و سایر واگنهای سیاست ما را با
خود میبرد و تا زمانی که نظم دسترسی در ایران ،نظم دسترسی بسته و
محدود است و تا زمانی که موازنهای بین ساختها و ارادهها وجود ندارد؛
یعنی ما ساختهای قانونی ،حقوقی ،ساختهای سیاسی و ساختهای
شهری درست میکنیم؛ ولی ارادههای اولیه مردمانی که در این ساختها
زندگی میکنند ،تأمین نمیشود .در اینجا ارادهها ساختارشکن میشود؛
البته به جای ارادههای ساختارشکن ،میشود ارادهها و مطالعات انتقادی
حقطلبانهای باشد که به ساختارها اطالع بدهد که من این مشکالت را
دارم ،آن را اصالح یا تغییر بده؛ یعنی نیازی به شکســته شدن ساختار
نیست .ساختار هوشمند اســت و میتواند پاسخ بدهد و نسبت به این
ارادهها حساس است .من تصور میکنم که راه برونرفت از این مشکالت
این اســت که اصالحات اساسی ســاختاری را در آخر  90دقیقه انجام
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بدهیم .حقیقت این اســت که بخش بزرگی از سیاستگذاران کشور،
گویا با مسائل بغرنجی که در متن جامعه وجود دارد درگیری شخصی و
اطالعات دقیق و عینی ندارند و این اتفاق نمیافتد.
راههای برونرفت کدام است؟

سیاستهایی که اآلن وجود دارد جوابگوی این مشکالت نیست.
بیشتر سیاســتهای موجود در جامعه مبتنی بر کنترل جامعه است؛
یعنی حول این اســت که جایی اتفاقی میافتد و شروع به کنترل آن
میکنیم .معموال هم کنترلها نه کارآمد است و نه مشروع ،نه درست
است و نه مؤثر و نه پایدار است .به طور مثال رسانهها را کنترل میکنیم.
آیا فقر منجر به انزوای اجتماعی میشود یا انسجام اجتماعی؟ باید
بگویم نگران هســتم که این انزوای بینالمللی ما را به انزوای اجتماعی
شهروندان و افزایش شکافها و افزایش نارضایتیها و غیر قابل تحمل
شدن شرایط بکشاند .در نظم دسترسی بسته و محدود ،طبقه متوسط
زندگی میکنند ،آرام در شــهر رفــت و آمد میکنند و مباحث علمی
انتقادات خود را در محافل علمی مطرح میکنند؛ ولی تهیدستان شهری
که از این نظم بسته ســودی نمیبرند و از این نظم دسترسی محدود
چیزی عاید آنها نمیشود ،اگر حوزه عمومی ما را تسخیر کنند به این
دلیل که ارادههای زیســتن خود را دنبال کنند ،آنها فقط میخواهند
زندگی کنند ،نه میخواهند توطئه یا دسیســه کنند ،نهکاری با این
سرزمین دارند و به اندازه من هم به این سرزمین تعلق خاطر دارند؛ اما
چرا بلند میشوند و به خیابانها میریزند؟ به این دلیل که تهیدستی
آنها را مجبور میکند و به استیصال میرسند و دیگر تابآوری ندارند.
به این دلیل که ساخت نسبت به آنها هوشمند نیست ،پاسخ نمیدهد
و خود را اصالح نمیکند ،سیاســت راهبر خود را اصالح نمیکند ،نظم
دسترسی را باز نمیکند ،امکان مشارکت ،فعالیت و فرصتهای الزم برای
تمام گروههای اجتماعی و شهروندان فراهم نمیکند و اینجا است که
بین اراده مردم و ساخت موازنه از بین میرود .ما به جای اینکه ریشههای
این قضیه را ببینیم ،میگوییم که بیاییم مهندسی افکار عمومی کنیم.
من احساس میکنم که یکی از سیاستهایی که اآلن در کشور وجود
دارد این است که افکار عمومی را مهندسی کنند ،کمپینهایی بسازند که
کارکردهای نمایشی داشته باشد و توسط رسانههای دولتی و رسانههای
در اختیار ،القا کنند که مثال ما همبستگی داریم .حتما دیدهاید کهگاهی
برنامههایی نشان میدهند که ما همبستگی اجتماعی داریم .من این
همبستگی اجتماعی را دوست دارم ،ما دلمان میخواهد که شاهد چنین
صحنههایی باشیم؛ ولی درست و واقعی باشد؛ یعنی نمایانگر خود جامعه
باشد؛ یعنی رسانههای مستقل و آزاد مرتبا این مسئل ه را نشان بدهند،
چون واقعیت است؛ اما ما میخواهیم یک بازنمایی تبلیغاتی نمایشی از
کمپینها نشان بدهیم و به طور کلی افکار عمومی را مهندسی کنیم
و تا صدای جوانان ،تهیدســتان شهری ،زنان یا افرادی که از مشکالت
محیط زیست ضرر دیدند ،کسانی که از فساد لطمه دیدند ،افرادی که در
نتیجه ساختارها و قوانین کشور له شدند ،درآمد ،آنها را کنترل کنیم یا
رسانههایی که اینها را منعکس میکنند کنترل کنیم .شاید بتوان این
روند را یک روز و دو روز پیش برد؛ اما پایدار نمیشود؛ بنابراین من تصور
میکنم که سیاستهای موجود ،مسکن هستند و از سوی دیگر به طور
کلی اشــتباه هستند چون ما در این کشور اص ً
ال رسانهها را نداشتیم و
زمانی متوجه اوضاع میشویم که آب از سرمان گذشته است .اگر یکی دو
رسانه داشتیم ،شاید یک وجب مانده به اینکه آب از سرمان عبور کند،
صدای یکی بلند میشد؛ اما متأسفانه راه را درست نمیروند و در مورد
علت آن باید یک بحث مستقل دیگر داشته باشیم.

منطق سیاستهای اقتصادی از برنامهاول توسعه از سال  1368تاکنون این بوده که مجموعه سیاستهایی برای موقتیسازی قراردادهای کار ،کاهش دامنهشمول
قانون کار و سپردن بخشی از نیروهای کار به شرکتهای پیمانکار نیروی انسانی ،با افزایش حاشیهسود بنگاهها منجر به تحریک انباشت سرمایه میشود و در
درازمدت مزد و حقوقبگیران نیز از افزایش انباشت سرمایه سود خواهند بود.

[ نگاه اقتصاددان ]

راهحل برونرفت از بحران
تقویت نهادهای اجتماعی است

پرویز صداقت از فقر و چشمانداز اجتماعی آن در جامعه ایرانی میگوید
بازرس مجمع عالی نمایندگان کارگران کشور گفته خط فقر
در جامعه برای خانوار  ۴نفره ۱۰میلیون تومان است؛ چقدر این آمار
ت روز اقتصادی قابل انطباق است؟
با وضعی 

در مذاکرات دستمزدی سال جاری سبد حداقل معیشت خانوار
نزدیک به  5میلیون تومان اعالم شده بود .اما در ماههای اخیر شاهد
تورم سنگینی روی بسیاری از اقالم ضروری سبد خانوار بودهایم و به
سبب سقوط ارزش پول ملی بهای بسیاری از کاالها بهشدت افزایش
پیدا کرد .بنابراین مشخص است که رقم پنج میلیونی ابتدای سال
بهشــدت افزایش پیدا کرده است .اما اینکه رقم دقیق چقدر است
قاعدتاً مستلزم محاسبات دقیقتر است .رقمی که بازرس مجمع عالی
نمایندگان کارگران کشــور اعالم کرده ممکن است کمتر یا اندکی
بیشتر از حداقل معیشت خانوار باشد اما تردیدی نیست که روندهای
واقعی گواهی اســت بر سقوط دستمزدهای واقعی و افزایش شدید
هزینههای خانوارها و متأسفانه وضعیت اقتصادی روز حاکی از تشدید
بحران فقر و فالکت در جامع ه ماست.
در بررسی این وضعیت در کنار کرونا به چه مواردی به عنوان
عامل باید اشاره کرد؟

شیوع گسترد ه کرونا و تعطیلیهای هفتههای نخست گسترش
بیماری و همچنین افزایش ناگزیر هزینههای ضروری بهداشتی به
سبب شیوع این بیماری ،صرفاً تشدیدکنند ه فقر و فالکت و بینوایی
عمومی بوده است .ریشههای این معضل اما ساختاریتر و درازمدتتر
اســت .از سویی رکود و تورم ساختاری در تمامی چهار دهه گذشته
و بهویژه کاهش شــدید نرخ رشد در یک دهه اخیر بهموازات تورمی
که در اغلب ســالها دورقمی بوده و از سوی دیگر سیاست سرکوب
دســتمزد و حقوق در همه دهه گذشته منجر به شکاف گستردهای
بین ســبد معیشــت خانوار و درآمد واقعی آنها شده است .منطق
سیاستهای اقتصادی از برنامه اول توسعه از سال  1368تاکنون این
بوده که مجموعه سیاستهایی برای موقتیسازی قراردادهای کار،
کاهش دامنه شــمول قانون کار و سپردن بخشی از نیروهای کار به
شرکتهای پیمانکار نیروی انسانی ،با افزایش حاشیه سود بنگاهها
منجر به تحریک انباشــت سرمایه میشــود و در درازمدت مزد و
حقوقبگیران نیز از افزایش انباشت سرمایه سود خواهند برد .حتی
اگر این افســانه ایدئولوژیک از رابطه انباشت سرمایه و کاهش فقر را
بپذیریم ،در ایران تنها بخش اول داســتان محقق شد .یعنی مزد و
حقوق منجمد شد و افزایش آن دامنه محدودی یافت کمتر از نرخ
تورم ،حاشیه سود افزایش پیدا کرد و انباشت سرمایه در بخشهای
سوداگرانه و غیرمولد افزایش پیدا کرد و به این ترتیب باز هم فاصله
سبد معیشت خانوار و دستمزدهای واقعی بیشتر افزایش پیدا کرد.
حوادث ســالهای اخیر و اعمال تحریمهای اقتصادی و مالی ایاالت

وضعیت اقتصادی جامعه هر روز دشوارتر از روز قبل میشود؛ خیلیها از کرونا و تحریمها به عنوان
تشدیدکننده فقر نام میبرند که ممکن است شرایط جامعه را به سمت انسداد پیش برد؛ اما پرویز صداقت
آنها را علت تام وضعیت بحران نمیداند .او از معضل ساختاری و درازمدت فقر میگوید .راهی که طبقات
مردم باید در پی آن باشند تشکلبخشیدن به خودشان برای اعمال اراد ه جمعیشان است .صداقت راهکار
را در آگاهی از منافع جمعی میداند و معتقد است کارگران باید نمایندگان خود را بشناسند و نقشههای
بدیلی ترسیم کنند .این یگانه راه برونرفت از بحران ارگانیک کنونی است .ادامه این گفتوگو را بخوانید.

متحده در سالهای اخیر و مشکالت ناشی از شیوع کرونا این شرایط
را تشدید کرده اســت و دالیل آنها چنان که گفتم ساختاریتر و
درازمدتتر است.
در هفت ماه گذشته از سال  1399که شیوع گسترده کرونا
جامعه را درگیر خود کرده بود ،نحوه تعامل مردم و حکمرانی را
چگونه دیدهاید و این مدت چه بر سر جامعه ایرانی آمده است؟ در
سطح اقتصادی و اجتماعی جامعه به چه سمت و سویی میرود؟

در ســالهای اخیر واگرایی دولت  -ملت تشدید شده است .در
تمامی یازده ســال گذشته تا امروز شاهد این واگرایی بودهایم اما به
گمانــم در پی روی کار آمدن دولت یازدهم ،به ســبب ناتوانیهای
ســاختاری و خلفوعدهها و منفعتورزیها و افشــای پروندههای
هولناک و تکاندهنده فســاد مالی و اقتصادی در میان هردو جناح
اصلی سیاسی ،همراه با تشــدید بحرانهای اقتصادی و اجتماعی،
شــدت شــکاف دولت و طبقات مختلف مردم را به سطوح بسیار
باالیی رسانده که اکنون با صراحت میتوان از بحران مشروعیت نام

چرا باید خواند:
دالیل فقر در ایران
چیست و برای
برونرفت از این
بحران چه باید کرد؟
این مصاحبه به
پرسشهای شما
پاسخ میدهد.
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توسعه
برد .عوامل مشــروعیتبخش حاکمیت چه در عرصه ایدئولوژیک و
ســازوبرگ مشروعیتبخشی بهمدد همراهسازی باورهای عمومی با
گرایشهای حاکمان و چه در عرصه اقتصادی بهمدد سیاســتهای
توزیعی و بازتوزیعی و اقتصادی بهشــدت رنگ باخته است و اکنون
صرفاً بهمدد سازوبرگهای قهرآمیز ارتباط حاکمیت و بخش بزرگی از
طبقات مردم شکل گرفته است .تردیدی نیست که چنین وضعیتی
قابلیت حیات درازمدت ندارد .در شرایط فعلی مردم خواهان تغییر
روشها هستند و حاکمیت نیز نمیتواند با اتکا به روشهای پیشین
اقتصادی و اجتماعی و فرهنگی و غیره به خود استمرار بخشد؛ پس
با یک بحران ارگانیک مواجه شدهایم .استمرار بحران ارگانیک نوعی
فروپاشی اجتماعی را میتواند به دنبال داشته باشد که احتماالً به نفع
هیچکس نخواهد بود.

ما اکنون گرفتار
انسداد ساختاری
شدهایم و این
انسداد ناشی از آن
است که مجموعه
عواملی که از اواخر
دهه 1360تا
اوایل دههکنونی
موجبشکلگیری
رشدهایمقطعی
و تحریک انباشت
سرمایه در اقتصاد
ایران شده بود از
ابتدای دههکنونی
دیگر توان اعاده
رشد را نداشت .از
همین روست که
رشد اقتصادی
یک دههاخیر ما
کموبیش نزدیک به
صفر است
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خیلیها معتقد هســتند که وضعیت امــروز ما نتیجه
سیاستگذاری نادرست دولت است ،شما این خطاها را در کجا
یکنید؟
ردیابیم 

یهای نادرست صرفاً تشدیدکنند ه بود هاند .مشکالت
تگذار 
سیاس 
اساساً ساختاری است .از سویی نظام حقیقی و حقوقی اقتصادی ما
نظامی مبتنی بر معیارهای دوگانه و سیاســتهای یک بام و دو هوا
است و از یک نقص ساختاری آسیب میبیند و بدون رفع این نقص
هیچگونه برونرفتی از وضع موجود قابل تصور نیســت .همچنین،
ایدئولوژی و ساختار حاکم بر مجموع برنامههای اقتصادی بعد از جنگ
چنان که گفتم به شکلی یکسویه بر تقویت قدرت مالی و اقتصادی
طبقات فرادست جامعه تأکید داشته است .به سبب ضعف نهادهای
جامعه مدنی و تشکلنایافتگی طبقات مردم نیز بخش بزرگ گروههای
مردم فاقد حداقل سپرهای حفاظتی برای خودشان هستند از این رو
طبیعی اســت که چنین وضعیتی به یک بحران انداموار ساختاری
منتهی میشود که راهحل آن از طریق تغییر این یا آن سیاست دیگر
امکانپذیرنیست.

از سال ۹۷به بعد اقتصاد ایران سقوط شدیدتری را در اکثر
شاخصهای اقتصادی پشت سر گذاشته و قیمت دالر چندین
برابر شده است .این وضعیت ضرورت اصالحات را یادآور میشود؛
اما چگونه باید اصالح انجام شود؟

در پاسخ به پرسش پیشین گفتم ریشههای بحران کنونی عمیقتر
و ســاختاریتر از آن اســت که در پاســخ به آن از اصالح این یا آن
سیاســت به عنوان چاره و راه برونرفت نام ببریم .بیشــتر توضیح
میدهم .به نظر من ،ما اکنون گرفتار انســداد ساختاری شدهایم و
این انسداد ناشــی از آن است که مجموعه عواملی که از اواخر دهه
 1360تا اوایل دهه کنونی موجب شــکلگیری رشدهای مقطعی و
تحریک انباشت سرمایه در اقتصاد ایران شده بود از ابتدای دهه کنونی
دیگر توان اعاده رشــد را نداشت .از همین روست که رشد اقتصادی
یک دهه اخیر ما کموبیش نزدیک به صفر اســت .بروز تحریمهای
بینالمللی تنها این شرایط را تشدید کرده و وخیمتر ساخته است و
علت تامه آن نیست .برای برونرفت از وضعیت موجود عالوه بر آنکه
نیازمند اصالح محیط سیاسی و تنشزدایی هستیم مجموعه متفاوتی
از سیاستهای اقتصادی نیز الزامی است که ساختار دوگانه موجود
را حذف کند ،و نقطه ثقل سیاستهای اقتصادی را از اتکا به بخش
مالی و پولی به اتکا به بخشهای مولد اقتصادی هدایت کند و مبتنی
بر مجموعهای از سیاستهای رفاهی و بازتوزیعی به نفع طبقات مردم
و به هزینه بخشهای غیرمولد اقتصاد باشد .آرایش نهادی کنونی در
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سپهر قدرت به سبب ارتباط ساختاری که با بخشهای مالی و پولی
و غیرمولد و ضدمولد دارد قادر به آن نیست که چنین سیاستهایی
را در پیش بگیرد و اساساً به همین دلیل است که اوالً دچار انسداد
ساختاری شدهایم و ثانیاً پروژه اصالح پیشاپیش شکست خورده است.
دولت هر راهی که در پیش میگیرد ،نتیجه مطلوبی از نظر
افکار عمومی ندارد؛ از دارا یکم تا حمایت از بورس و سلف نفتی؛
دولت چه راهی باید در پیش بگیرد؟

علت این وضع واگرایی فزاینده و شکاف تشدیدشونده بین دولت
و طبقات مردم است .از آنجا که دولت نزد بسیاری از طبقات مردم
دیگر فاقد مشــروعیت ایدئولوژیک اســت افکار عمومی وعدههای
دولت را اساساً باور نمیکند و جدی نمیگیرد .حبابی کردن بورس
و طرح سیاستهایی که اساساً برای حل مشکالت مالی کوتاهمدت
دولت به زیان تشدید مشکالت ساختاری بلندمدت اقتصادی است
مانند فروش اوراق ســلف نفتی طرحهایی از پیش شکستخورده
هســتند .از همان نخستین ماههای رونق کاذب بورس در یک سال
گذشته و به ویژه چند ماه نخست امسال اغلب کارشناسان بهخوبی
میدانستند در شــرایط رشد اقتصادی منفی و یا صفر و در شرایط
فقدان چشماندازهای امیدوارکننده رونق بورس رونقی کاذب است و
افزایش قیمت سهام در این بازار تنها نشانه شکلگیری حباب قیمتی
و افزایش شکاف میان قیمتهای بازار و قیمتهای ذاتی سهام است.
اما چون دولت از سویی با عرضه سهام در این بازار منتفع میشد و از
سوی دیگر به ویترینی برای نمایش رونق و وضعیت عادی اقتصادی
نیاز داشــت نظارت بر بازار را در عمل کنار گذاشت و چنین شد که
از اواسط تابستان روند بازار معکوس شد .سیاستهایی مانند فروش
اوراق ســلف نفتی نیز صرفاً کاهش فشار مالی امروز با انتقال آن به
آینده نزدیکتر همراه با تشدید این فشار و نیز محدودکردن هرچه
بیشتر راههای برونرفت از بحران است.
فکر میکنــم دولت باید اذعان کند که سیاســتهایی که کل
دولتهــا در عرصه مختلف اقتصادی و اجتماعی در چند دهه اخیر
دنبال کردهاند از اساس خطا بوده و امکان بدهد که گروههای مردم
خود در مورد سرنوشت خویش تصمیم بگیرند.
در چنین شرایطی وضعیت طبقه کارگر و پنج دهک پایین
جامعه بدتر شده است ،سیاســتگذاری در این مسیر چه باید
باشد؟

بــرای برونرفت طبقه کارگــر بهطور خاص و طبقــات مزد و
حقوقبگیر به طور عام و بخش اعظم طبقه متوسط از شرایط بحران
بینوایی کنونی سیاســتهای بخش عمومی باید بــه جای اتکا به
روشهای بازاری به اتکا به روشهای رفاهی مبتنی بر تقویت نهادها
و تشکلهای اجتماعی و نه البته تشکیالت بوروکراتیک دولتی تغییر
جهت بدهد .آیا در چارچوب سامان نهادی موجود چنین تغییر جهتی
امکانپذیر است؟ اگر واقعبین باشیم خیر .اما میتوان در مورد چنین
وضعی اندیشه و تدبیر کرد.
برخی از وانهادگی طبقه کارگر به خود میگویند ،نتیجه این
رفتارها چه تبعاتی دارد؟

دولت در تمامی ســه ده ه گذشته و به ویژه از برنامه اول توسعه
به بعد از سیاست تأمین برخی حقوق اولیه اقتصادی طبقات مردم
در عرصههایی مانند آموزش ،مسکن ،انواع خدمات عمومی ،امکانات
حملونقل ،تأمین اشــتغال ،و غیره دست کشــیده است .به لحاظ
ایدئولوژیک در برنامههای اقتصادی حاکم بر ایران چنین تبلیغ میشد

طبقات فاقد نهادها و ابزارهایی برای اعمال دستهجمعی مطالبات خود بودند .یعنی این طبقات از تشکلهای خود
بهرهمند نیستند .در کوتاهمدت نتیجهاین رفتار دولت افزایش آسیبهای اجتماعی است که نشانههای آشکار آن را
در افزایش و تشدید انواع بزهها و آسیبها دیدهایم.

که تأمین این حقوق به دســت نهادهای دولتی ناکارآمد است و در
ن را
عوض دولت باید با پا پس کشــیدن از عرصــه این ضرورتها آ 
به بخش خصوصی و بازار بسپارد .پس ،از سویی طبقات فرودست و
بخش اعظم طبقه متوسط به حال خود رها شدند ،اما از سوی دیگر
این طبقات فاقد نهادها و ابزارهایی برای اعمال دستهجمعی مطالبات
خود بودند .یعنی این طبقات از تشکلهای خود بهرهمند نیستند .در
کوتاهمدت نتیجه این رفتار دولت افزایش آسیبهای اجتماعی است
که نشانههای آشکار آن را در افزایش و تشدید انواع بزهها و آسیبها
دیدهایم و در درازمدت هم حاصل چنین سیاســتی بروز بحرانهای
حاد سیاسی و اجتماعی است که بهویژه از دیماه  1396به بعد شاهد
آن بودیم که بعد از آبانماه سال گذشته ابعاد بهشدت بزرگتری پیدا
کرده است .در صورت پاسخدهی نامناسب حاکمیت به این وضعیت
و اینکه البته معجزهای هم رخ ندهد ،شاهد حرکت به سمت نوعی
فروریزی فابریک اجتماعی خواهیم بود.
در شرایط امروز جامعه ما ،شاهدیم که همزمان چند ساختار
تبعیضآمیز موجب افزایش نابرابری اجتماعی و ستم بر گروههای
فرودست میشود .چه نوع سیاست بدیلی توان مقابله همزمان با
انواع این ستمها را دارد؟

ما امروز عالوه بر انواع ســتم اقتصادی شاهد انواع تبعیضها در
عرصههای جنســیتی ،قومی ،سبک زندگی و جز آن هستیم و این
ســتمها صرفاً بر گروههای فرودست اقتصادی اعمال نمیشود بلکه
طیف وسیعتر مردم را دربر میگیرد .به نظرم بدیل از پیش آمادهای
البته وجود ندارد .اما اگر دنبال راهحلی بخواهیم بگردیم باید آن را در
عرصه تقویت نهادهای اجتماعی و مدنی جستوجو کنیم .یعنی مردم
تنها به واسطه تشکلها و نمایندگان مستقیم خودشان باید راههای
برونرفت از شبکه متکثر و متعدد ساختارهای تبعیضآمیز و انواع
ستمها را رقم بزنند و پی بگیرند.
در شرایط تحریم ،کرونا ،حذف درآمدهای نفتی و کسری
شدید بودجه دولت ،منابع نجات این اقتصاد چگونه باید تامین
شود؟

تنها راه موجود بازاندیشی درباره نحوه مصرف این منابع محدود به
گونهای است که امکان تخصیص منابع محدود موجود به مهمترین
نیازها و اولویتهای اجتماعی وجود داشته باشد .بخش بزرگی از منابع
موجود اکنون صرف هزینههایی میشود که از منظر بخش بزرگی از
مردم توجیه ندارد .اگر این منابع صــرف این هزینههای ناالزم و یا
بلندپروازانه نشود چه بسا با همین منابع کاهشیافته به سبب حذف
درآمدهای نفتی و کسری بودجه دولت هم بتوان بهتر از قبل منابعی
را صرف نجات اقتصاد کشور از بحرانهای کنونی ساخت.
به نظر میرسد ستیز میان فرادستان و فرودستان فرسایشی
شــده و در این شــرایط که نظم موجود دچار بحران شده ولی
مناســبات جایگزین امکان زایش ندارد ،احتمال میدهید چه
وضعی پیش بیاید؟ آیا خطر ازهمپاشیدگی اجتماعی وجود دارد
یا تهدیدهای دیگر؟ برای اجتناب از این خطرات و تهدیدات چه
میتوان کرد؟

چنان که میدانیم در شرایطی که نه فرادستان قادر باشند مانند
قبل عمل کنند و نه فرودســتان وضع موجود را بپذیرند دچار یک
دوره التهابهای اجتماعی میشویم که بسته به توازن قوای دو طرف
میتواند دگرگونیها و تغییراتی در عرصههای مختلف اجتماعی پدید
آورد .اما در صورتی که فرادستان نخواهند این واقعیت را بپذیرند که

باید تغییر جدی در شیوه حکمرانی خود بدهند و کماکان از همان
روشهای پیشین بهره ببرند و صرفاً به اتکای روشهای مبتنی بر قهر
رابطه خود را با فرودستان تنظیم کنند و بر این امر مصر باشند جامعه
را به سمت نوعی فروپاشی میکشانند .در مقابل ،اما راهی که طبقات
مردم باید در پی آن باشند تشکلبخشیدن به خودشان برای اعمال
اراده جمعیشان است .در این شرایط آنان میتوانند از منافع جمعی
خود آگاه بشــوند ،نمایندگان خود را بشناسند و نقشههای بدیلی
ترسیم کنند .این یگانه راه برونرفت از بحران ارگانیک کنونی است.
آیا ممکن است در چنین شرایطی اعتراض کارگری در ایران
و جهان داشته باشیم؛ چشمانداز جنبشهای کارگری را چگونه
یبینید؟
م 

تمامی چشماندازهای کنونی حاکی از تشدید انواع اعتراضهای
اجتماعی طبقات فرودســت جامعه است .البته به سبب بروز بحران
کرونا و تعطیلیها و فاصلهگذاریهای اجتماعی ناشی از آن احتماالً در
ششماهه نخست امسال در مقایسه با سال گذشته بسامد اعتراضات
کارگری شاید کاهش یافته باشد اما تردیدی نیست که شرایط عینی
و شــرایط ذهنی تشدید اعتراضات مهیا اســت و دیر یا زود شاهد
افزایش گستره و عمق اعتراضات خواهیم بود .در برخی از اعتراضات
مهم کارگــری مانند اعتصاب هفتتپه تا این لحظه دولت ناگزیر از
عقبنشینی شده و شاهد لغو واگذاری بودهایم .بنابراین ضمن آنکه به
کمی شاید شمار اعتراضهای
سبب شرایط ناشی از قرنطینه به لحاظ ّ
کارگری کاهش یافته باشــد اما کیفیت این اعتراضات ارتقا یافته و
به ویژه توانســته اهداف خــود را محقق کند .به این ترتیب ،به نظر
کمی که به طور موقت و ناشی از شرایط شیوع
میرسد به رغم کاهش ّ
کرونا است چشماندازهای موجود همه حاکی از تشدید بحرانهای
کارگــری و اعتراضات کارگری در کوتاهمدت خواهد بود .از ســویی
عوامل عینی ،یعنی مجموعه عواملی مانند تشــدید فقر و بینوایی،
ن سرمایه در گردش بنگاهها که ازجمله در
شکافهای طبقاتی ،بحرا 
تعویق و عدمپرداخت دستمزدها تبلور مییابد ،همه چشماندازهای
تشدید اعتراضات کارگری است .از سوی دیگر هم عوامل ذهنی یعنی
مجموعهای از شرایط که به بروز بحران مشروعیت منجر شده است
نشاندهنده افزایش اعتراضات خواهد بود .بنابراین با فرض ثبات سایر
عوامل بحرانهای کارگری در کوتاهمدت تشدید خواهد شد.

برای برونرفت
طبقهکارگر
بهطور خاص
و طبقات مزد و
حقوقبگیر به طور
عام و بخش اعظم
طبقهمتوسط از
شرایط بحران
بینواییکنونی
سیاستهای
بخشعمومی
باید به جای اتکا
به روشهای
بازاری به اتکا
به روشهای
رفاهی مبتنی بر
تقویتنهادها
و تشکلهای
اجتماعی و نه
البتهتشکیالت
بوروکراتیک
دولتیتغییرجهت
بدهد

نکتههایی که باید بدانید
[در شرایط فعلی مردم خواهان تغییر روشها هستند و حاکمیت نیز نمیتواند با اتکا به
روشهای پیشین اقتصادی و اجتماعی و فرهنگی و غیره به خود استمرار بخشد؛ پس با یک
بحران ارگانیک مواجه شدهایم.
[عوامل عینی ،یعنی مجموعه عواملی مانند تشدید فقر و بینوایی ،شکافهای طبقاتی ،بحران
سرمایه در گردش بنگاهها که ازجمله در تعویق و عدمپرداخت دستمزدها تبلور مییابد ،همه
چشماندازهای تشدید اعتراضات کارگری است.
[در شرایطی که نه فرادستان قادر باشند مانند قبل عمل کنند و نه فرودستان وضع موجود
را بپذیرند دچار یک دوره التهابهای اجتماعی میشویم که بسته به توازن قوای دو طرف
میتواند دگرگونیها و تغییراتی در عرصههای مختلف اجتماعی پدید آورد.
لنایافتگی طبقات مردم نیز بخش بزرگ
[به سبب ضعف نهادهای جامعه مدنی و تشک 
گروههای مردم فاقد حداقل سپرهای حفاظتی برای خودشان هستند از این رو طبیعی است که
چنین وضعیتی به یک بحران انداموار ساختاری منتهی میشود.
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توسعه
[ نگاه مردمشناس ]

کرونای گران و مردم ارزان

فقر و کرونا چه بر سر جامعه ایرانی آورده است؟

جبار رحمانی
مردمشناس

چرا باید خواند:
بیایید یکبار دیگر
بههمزمانیفقر
و کرونا از دریچه
انسانشناسی و
مردمشناسی نگاه
کنیم؛ فقر چه بر سر
ساحتهایاجتماعی
آورده است؟ این مقاله
را بخوانید.

شیوع ویروس کرونا شرایط خاصی را برای نظام جهانی و جامعه
انســانی ایجاد کرده اســت .وضعیت امروز این ویروس به گونهای
است که برخالف پاندمیهای قبلی ،هم در سطحی بسیار وسیعتر
شــیوع یافته و هم اینکه به نظر میرسد حضورش تا اطالع ثانوی،
کوتاهمدت نخواهد بود .کرونا بخشی از زندگی ما شده است ،جشنها
و شــادیهایمان را با مالحظه آن برگزار میکنیم و حتی اتفاقات
بزرگ سیاسی هم بدون مالحظه آن امکانپذیر نیست .کرونا دیگر از
عناصر اصلی زندگی انسانی شده است.
اما هر پدیدهای که وارد زندگی انســانی میشــود ،لزوما خوب
نخواهد بود .یک پدیده بسیار حساسی مانند این ویروس تاجدار که
با مرگ و زندگی مردم سر و کار دارد و خواب از سر مردم ربوده است،
پیامدهای بسیاری را برای همه ســاحتهای زندگی مردم داشته
است .کرونا بسیاری از روالهای جامعه و اقتصاد را تغییر داده است.
پدیدهای به این میزان اثرگذار را نمیتوان نادیده گرفت .این روزها
کرونا عامل تعیینکننده یا عامل محرک بسیاری از تغییرات است.
در ایران امروز ما ،آمدن کرونا ،به مصداق شعر «گل بود ،به سبزه
نیز آراســته شد» اســت .بحرانهای متعددی که ناشی از عملکرد
مدیریت نظام حکمرانی و شــرایط ناشــی از تحریمهای خارجی
و خودتحریمیهای داخلی هســتند ،سبب شــده زندگی هر روز
فقیرانهتر از دیروز شود ،فقر نه یک موقعیت خاص برای دهکهای
پایین جامعه ،بلکه به یک جریان ثابت در زندگی همه مردمان بدل
شده است .حتی دهکهای باالی جامعه هم نسبت به قبل فقیرتر
میشوند ،با این تفاوت که آنقدر ثروت دارند که این فقر وارد سفره
آنها نشود .از این منظر کرونا را باید در دو ساحت مدنظر قرار داد:

نکتههایی که باید بدانید
[ فقر نه یک موقعیت خاص برای دهکهای پایین جامعه ،بلکه به یک جریان ثابت در زندگی
همه مردمان بدل شده است .حتی دهکهای باالی جامعه هم نسبت به قبل فقیرتر میشوند ،با
این تفاوت که آنقدر ثروت دارند که این فقر وارد سفره آنها نشود.
[ کشورهایی مانند ما که اقتصادشان نهتنها ناکارآمد است ،بلکه با موقعیت بحرانسازی
فزایندهای هم روبهرو هستند ،سیاستهای مقابله با کرونا نیز بر این اقتصاد نیمهجان ،بیش از
پیش ضربه زده و دهکهای پایین جامعه هرچه بیشتر به قعر جهنم فقر افتادهاند.
[ گسترش ناامیدی ،حس بیپناهی ،درماندگی ،و گاه خشم و نفرت از دیگران فرادست در
جامعه بخشی از واکنش به این ناکارآمدیهای نظام سیاسی در مدیریت اقتصاد در شرایط
کرونایی و تحریم بود.
[ میتوان از انحطاط انسان ایرانی صحبت کرد ،انسانی که با اخالق صغیر و حقیری که به
واسطه منطق بقا در شرایط بحرانی تورم و کرونا پیدا کرده ،در نهایت به فکر حفظ منافع
خودش از شیوههای حقیرانه خواهد بود.
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 -1عامل تشدید یا تداوم و گسترش شرایط آسیبشناختی موجود
در زندگی مردم؛
 -2عامل ایجاد جریانهای آســیبزا و بحرانزای جدید و نوین در
زندگی مردم .در هر دو ساحت هم این ویروس بسیار موثر بوده است.
کرونا در موقعیتی وارد ایران شــد که نزدیک به بیست میلیون
«حاشیهنشین» داشتهایم ،اقتصاد هم بیمار بود و تحریمهای درونی
و بیرونی و فساد اقتصاد سیاسی مستعد هرگونه بحرانسازی جدید
بود .در شــرایطی که آمارهای رسمی حداقل  15میلیون نفر را زیر
خــط فقر اعالم کردهاند ،خط فقر در تهران ،درآمد زیر  10میلیون
تومان ماهانه اعالم شــده اســت .اگر اینها را بگذاریم در کنار سایر
آمارهای اقتصادی (یعنی رشد منفی اقتصاد ایران ،و گسترش فساد
در ســاختار اقتصاد ایران) ،وضعیت بغرنجی است .کرونا مهمترین
پیامدش ،تعطیلی بخش بزرگی از اقتصاد بود .بسیاری از کشورهای
جهان سیاستهای قرنطینه را به خاطر بحران اقتصادی ،به تدریج
کنار گذاشــتند .این در حالی اســت که کشــورهایی که وضعیت
اقتصادی وسیاست اقتصادی بهتری داشتهاند ،سیاست مهار کرونای
موفقتری هم داشتهاند .این بدان معناست که کشورهایی مانند ما
که اقتصادشان نهتنها ناکارآمد است ،بلکه با موقعیت بحرانسازی
فزایندهای هم روبرو هستند ،سیاستهای مقابله با کرونا نیز بر این
اقتصاد نیمهجان ،بیش از پیش ضربه زده و دهکهای پایین جامعه
هرچه بیشتر به قعر جهنم فقر افتادهاند.
در این موقعیت نباید فقــر را صرفا یک پدیده اقتصادی درنظر
گرفت .فقر موقعیتی است که در آن انسانیت اعضای جامعه ،مورد
تعرض ناکارآمدی حکمرانی و دستاندازی منفعتطلبان اقتصادی
قرار میگیرد .به همین ســبب در موقعیت فقر صرفا شکم اعضای
جامعه نیست که گرسنه میماند ،اصوال وقتی استانداردهای زندگی
حداقلی برآورده نشود ،ما با موقعیتی مواجه هستیم که ارزشهای
فرهنگی و سرمایههای اجتماعی نهتنها رشدی نخواهند کرد ،بلکه به
سمت موقعیت ارزشهای بد و منفی خواهیم رفت .به عبارت دیگر
موقعیت فقر ،جامعه را صرفا به سمت نداشتن استانداردهای مطلوب
نمیبرد ،بلکه جامعه را به سمت موقعیتی میبرد که استانداردها و
هنجارها و قواعد منفی و نامطلوب جایگزین خواهد شــد .از این رو
موقعیت فقر در شــرایط کرونا و تحریمهای داخلی و خارجی رشد
فزایندهای یافته است .اینجاست که فقر معنای اصلی خودش را پیدا
میکند .به تعبیر یکی از متفکران مطالعات فقر ،در یک جامعه زمانی
میتوان افراد ،خانوارها و گروهها را فقیر محسوب کرد که منابع الزم
یا مطلوب برای تهیه انواع غذاها ،مشارکت در فعالیتها و برخورداری
از امکانات و شــرایط معمول در جامعهای که به آن تعلق دارند را از
دست داده باشند و یا منابع در اختیار آنها بهطورجدی و اساسی از
متوســط فردی یا خانوادگی متعارف کمتر باشد که نتیجه این امر

در موقعیت فقر صرفا شکم اعضای جامعه نیست که گرسنه میماند ،اصوال وقتی استانداردهای
زندگی حداقلی برآورده نشود ،ما با موقعیتی مواجه هستیم که ارزشهای فرهنگی و سرمایههایاجتم
اعی نهتنها رشدی نخواهند کرد ،بلکه به سمت موقعیت ارزشهای بد و منفی خواهیم رفت.

کنار گذاشته شــدن این گروه از افراد از زندگی اجتماعی ،رسوم و
تها است.
فعالی 
در این شرایط است که فقر به مثابه حذف برخی از اعضای جامعه
از موقعیت نرمال و تبدیل آنها به موقعیت غیرنرمال عمل میکند.
انسان تنها گونه جانوری در موقعیت اجتماعی و فرهنگی است که
انسان بودن خودش را تعریف میکند و فقر به معنای فوق ،موقعیتی
است که این موقعیت اجتماعی و فرهنگی عمیقا تخریب میشود .اما
رشد تورم در کنار کرونا در جامعه ایرانی ،ما را در موقعیتی قرار داده
که همیشــه حس بازنده بودن را برای همه اقشار ایجاد کرده است.
اینجاســت که گویی همه افراد فقر نسبی را در موقعیت خودشان
تجربه میکنند .این تجربه برای فرودســتان جامعه بســیار وخیم
خواهد بود زیرا از تامین مایحتاج اولیه زندگی درمانده خواهند شد و
برای فرادستان جامعه هم نوعی حسرت و ناامنی اقتصادی واجتماعی
را ایجاد خواهند کرد.
امــا تاثیر کرونا بر جامعه را هم میتوان از طریق نقشــی که در
افزایش فزاینده شــاخصهای فقر و آمار فقر در نظر گرفت و هم از
ابعاد جدیدی که موقعیت فقرا و درمانگی آنها داده است ،بررسی کرد.
در موقعیت کرونایی ،بسیاری از امور جاری از طریق تکنولوژیهایی
انجام میشود که در دسترس همه نیست و گویی همه مردم فرصت
و امکان دسترســی به حداقلهایی امکانات اجتماعی و فرهنگی را
ندارند که مهمترین نمونه آن ،مسئله آموزش است .آموزش یکی از
مهمترین مکانیسمهایی است که فقیران به واسطه آن اندک شانسی
برای تغییر موقعیت خودشــان دارند و حال همین اندک فرصت و
مجرای ارتقای موقعیت برای فرزندان فقیران ،به واسطه تقلیل یافتن
آموزش به تکنولوژیهای هوشمند ،که عموما فقرا از آن بیبهرهاند
و یا حداقل ســواد بهرهوری کافی از آن را ندارند ،نیز از دست فقرا
رفته است .به همین دلیل کرونا و پیامدهای آن ،فقیران را فقیرتر و
وضعیت آنها را بغرنجتر کرده است .اگر در شرایط کرونایی نیازهای
جدید خانوادههای فقیر (تامین ماســک برای پیشــگیری ،تامین
وسایل الزم برای آموزش فرزندان و )...را در نظر بگیریم و به این نکته
توجه کنیم که در شرایطی که نیاز آنها به تامین مالی بیشتر شده،
درآمد آنها هم کمتر شده است ،متوجه خواهیم شد که فقر شدت
و حدت بیشــتری پیدا کرده است .در این شرایط ما صرفا شاهد از
دست داردن کیفیتهای مطلوب و مثبت در جامعه نخواهیم بود،
بلکه شاهد رشد و گسترش کیفیتها و ارزشها و هنجارهای منفی
و نامطلوب خواهیم بود.
اما مهمترین مســئله در این میانه آن اســت که این وضعیت را
امری طبیعی و ناشــی از شیوع کرونا بدانیم .کرونا یک عامل موثر
اســت ،اما همه پیامدهای موجود ،ناشی از خود کرونا نیست ،کرونا
گاه عامل تغییر بوده و گاه عامل تســریعبخش تغییرات و گاه هم
یک عامل حاشــیهای .مسئله اصلی در این میانه آن است که نظام
حکمرانــی در مواجهه باکرونا چه کرده اســت .نظام حکمرانی که
شامل نهادهای قدرت رسمی و غیر رسمی و حتی نهادهای مدنی
میشود در این میانه چه کرده است .گزارشهای موجود بیانگر آن
اســت که کرونا در همه جا یک جور اثرگذار نبوده اســت ،این به
معنای اهمیت مدیریت جامعه بر پیامدهای کروناســت .در جامعه
مــا ،که کرونا به مثابه ســرپوش بخش زیــادی از ناکارآمدیها به
کمک بهانه تورم به مثابه مکانیســم توجیهگر قبلی است ،آنچه رخ
داد ،تجربه عمیقتری از بیپناهی در مردم بود .گسترش ناامیدی،

حس بیپناهی ،درماندگی ،و گاه خشم و نفرت از دیگران فرادست
در جامعه بخشی از واکنش به این ناکارآمدیهای نظام سیاسی در
مدیریت اقتصاد در شرایط کرونایی و تحریم بود .بر این اساس مسئله
اصلی در شرایط فعلی عالوه بر بحران فقر فزاینده و گسترش بیرویه
فقر نسبی در همه اقشار ،آن است که جامعه در یک تعلیق ارزشها،
به سمت ارزشها و هنجارهای نامطوب و خودخواهانهتر رفته است.
در شرایط فعلی ،با گسترش ناامیدی در جامعه ،ما با موقعیتی مواجه
شدهایم که سرخوردگی و خشم فروخفته نسبت به دیگرانی که گاه
حتی نمیشناسیمشان هم افزایش یافته است .به همین دلیل بحران
کرونا (به عبارت بهتر ،بحران ناکارآمدی مدیریت سیاسی و اقتصادی
در شــرایط کرونا) در کنار بحران تحریم (بــه عبارت بهتر بحران
سیاستهای ملی و بینالمللی غلط در نظام سیاسی) بیش از آنکه
جامعه ایرانی را به سمت فقر اقتصادی ببرد ،به سمت فقر فرهنگی و
اجتماعی خواهند بود .طبق همان تعریف مختصری که در باال آورده
شد ،اگر آن را با شرایط فعلی برای فقر اجتماعی و فرهنگی بازنویسی
کنیم میتوان اینگونه تعریف کرد:
در یک جامعه زمانی میتوان افــراد ،خانوارها و گروهها را فقیر
از نظر اجتماعی و فرهنگی محسوب کرد که منابع الزم یا مطلوب
برای داشــتن حس خوب از زندگی ،انجام کنشهایی که همســو
با ارزشهای جامعه باشــد و همچنین مشــارکت در فعالیتها و
برخورداری از امکانات و شــرایط معمول در جامعهای را که به آن
تعلق دارند از دست داده باشند و یا منابع در اختیار آنها بهطورجدی
و اساسی از متوسط فردی یا خانوادگی متعارف کمتر باشد که نتیجه
این امر کنار گذاشته شــدن این گروه از افراد از زندگی اجتماعی،
رسوم و فعالیتها و دور شــدن آنها از الگوهای حداقلی ارزشی در
جامعه و سقوط آنها به ورطه موقعیتهای آسیبشناختی اجتماعی
(بیمار اجتماعی) یا موقعیتهای آسیبشــناختی روانی و روحی
(بیمار روحی) است.
اگــر این تعریف را بپذیریم و بگذاریم در کنار شــرایطی که در
جامعه ما ،هیچکس مســئولیت وضعیت امروز را نمیپذیرد و این
ســردرگمی مردم را نهتنها نامیدتر ،بلکه خشمگینتر هم خواهند
کرد ،در نهایت به شرایطی میرسیم که میتوان از انحطاط انسان
ایرانی صحبت کرد ،انســانی که با اخــاق صغیر و حقیری که به
واســطه منطق بقا در شــرایط بحرانی تورم و کرونا پیدا کرده ،در
نهایت به فکر حفظ منافع خودش از شیوههای حقیرانه خواهد بود.
اما در نهایت باز هم باید تاکید کنم که کرونا و تورم بینالمللی عامل
اصلی بحرانهای فعلی نیستند ،کرونا اگر هم اثری دارد از مجرای
نظام سیاسی و فرهنگی و اجتماعی موجود است و تحریمهای بینال
مللی هم به تعبیر وزیر خارجه ،محمدجواد ظریف ،ناشی از انتخاب
ما برای اینگونه زیســتن در جهان است .البته باید دقت کرد که
ضمیر «ما» در صحبت ظریف ،مای ملت نیســت ،مای سیاسیون
خاص است .در این شرایط راه حل ،نه معجزهای آسمانی یا دستی
خارجی ،که عزمی ملی برای خروج از این موقعیت اســت .در غیر
این صورت وضع بدتر هم خواهد شد .اندیشیدن به این موقعیت و
پذیرفتن مســئولیت فردی و جمعی در این شرایط و اقدام و عمل
بر این اساس ،تنها راه نجات ما خواهند بود .نه انتخابات امریکا راه
نجات است و نه واکسن کرونا .از ماست که بر ماست .شرایط فعلی
در نهایت منجر بدان خواهد شد که جان و مال و شخصیت مردم،
خیلی ارزان به حراج گذاشته شود.

کرونا در موقعیتی
وارد ایران شد
که نزدیک به
بیستمیلیون
«حاشیهنشین»
داشتهایم ،اقتصاد
هم بیمار بود و
تحریمهای درونی
و بیرونی و فساد
اقتصادسیاسی
مستعدهرگونه
بحرانسازی
جدید بود .در
شرایطی که
آمارهای رسمی
حداقل 15میلیون
نفر را زیر خط
فقر اعالم کردهاند،
خط فقر در تهران،
درآمد زیر 10
میلیونتومان
ماهانه اعالم شده
است
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توسعه
[ نگاه جامعهشناس سیاسی ]

دولت باید فاصله خود و جامعه را کم کند
پاسخ محمدساالر کسرایی به پرسشهای ماهنامه «آیندهنگر»

چرا باید خواند:
اگر میخواهید
تحلیلی
جامعهشناختیاز
وضعیتطبقههای
اجتماعی در ایران،
از طبقه متوسط
تا فرودست داشته
باشید ،خواندن این
مطلببهشماکمک
میکند.
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 خط فقر اعالمشده محصول چه عواملی است؛ جامعه و دولت
چه سهمی از این وضعیت دارند؟

ک پدیده پیچیــده ،چندالیه و به لحــاظ زمانی محصول
فقر ی 
یک دوره نســبتا طوالنی سیاســتهای اقتصادی و اجتماعی است.
سیاستهای اقتصادی در کشور در طی  40سال گذشته تحتتاثیر دو
عامل مهم خارجی (تحریم و مناسبات بد اقتصادی در سطح جهانی
و منطقهای) ،و عدم شفافیت در حوزه داخلی بوده است .عدم شفافیت
در سیاستهای اقتصادی نیز ابعاد مختلفی دارد ،ولی به طور خاص،
میتوان دو بعد مهم آن را در اینجا مورد توجه قرار داد:
 -1به لحاظ رهیافت کالن اقتصادی ،اقتصاد ایران در دامنه اقتصاد
ســرمایهداری سیر کرده اســت و این در حالیاست که همواره این
رهیافت به گونهای از سوی سیاستگذاران اقتصادی نفی شده است.
به عبــارت دیگر در عین حالی که همواره اقتصاد ســرمایهداری در
برنامههای اقتصادی دنبال میشده است ولی توسط مقامات مسئول
تالش شده اســت که این رهیافت نفی شــود .این دوگانگی باعث
شــکلگیری نوعی اقتصاد دولتی سرمایهدارانه شده که خود موجب
فساد گسترده و شدیدی در حوزههای اقتصادی شده است.
 -2نکته دوم به طور خالصه این است که این ناروشنی در اتخاذ
رهیافت موجب تضعیف بخش خصوصی واقعی از یک سو ،و گسترش
بخشهای دیگری که شدیدا وابسته به رانتهای دولتی هستند ،شده
است .در مجموع ناکارآمدی بخش دولتی از یک سو و اقتصاد به ظاهر
خصوصی رانتخوار از سوی دیگر موجبات فساد را در حوزه اقتصادی
دامن زدهاند .بنابراین همانطوری در ســوال شما هم ذکر شده ،فقر
محصول یک دوره طوالنی سیاســتگذاری نادرست در بخشهای
مختلف اقتصادی است و گسترش وضعیت مرتبط با وضعیت کرونا
فقط ســرعت گســترش فقر را و نابرابری را شدیدتر کرده است .اگر
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پرســش ما این باشــد که آیا دولتها مقصر به وجود آمدن چنین
وضعیتی هستند یا جوامع؟ شاید نتوان به طور قطع و یقین یک طرف
را مقصــر صددرصد این وضعیت قلمداد کرد ،اما به هر حال در همه
کشورها ،دولتها مسئول سیاستگذاریهای اقتصادی هستند و خط
مشی کالن اقتصادی توسط دولتها ترسیم میشوند .اما نباید فراموش
کرد که در حوزه اقتصاد و حتی در بدترین شرایط هم نوعی عقالنیت
اقتصادی شکل میگیرد .منظورم این است که بخش خصوصی که
معموال موتور محرکه اقتصاد است ،در چنین شرایط راههای برونرفت
و کسب سود را پیدا میکنند؛ بنابراین جامعه هم در بلندمدت شبیه
دولتها رفتار میکنند که در چنین شرایطی حتی با تغییر سیاستها
در حوزه دولت تغییر رفتارهای اجتماعی بســیار دیرپا و مشکلدار
خواهد بود .بنابراین میتوان گفت گسترش فقر محصول سیاستهای
اقتصادی و در یک بازه زمانی نسبتا طوالنی است .آمارها حاکی از آن
است که در طی پنجاه سال اخیر تورم دورقمی بوده است .ارزش پول
ملی بسیار کاهش یافته و به همین نسبت هم سرمایه (اقتصادی) مردم
ارزش واقعی خود را از دســت داده و به دلیل ناکارآمدی نظام تولید،
داللی و سفتهبازی هرچه بیشتر رونق پیدا کرده است.
در چند ماه گذشته که شیوع گسترده کرونا جامعه را درگیر
کرده ،نحوه تعامل مردم و حکمرانی را چگونه دیدهاید و این مدت
چه بر سر جامعه ایرانی آمده است؟

درخصوص تعامل مردم و حکومت در دوره شیوع کرونا چند نکته
حائز اهمیت است:
اول ،در همــه کشــورها ،مردم (البتــه نه به طــور کامل) تابع
سیاستگذاریهای دولتهایشان بودهاند .گاهی حتی دولتها مجبور
شدهاند سیاستهای سختگیرانهای را در خصوص کنترل رفتارهای
اجتماعی اعمال کنند.
دوم ،از اواخر بهمن ســال  ،1398که نشانههای ویروس کرونا در
کشور با مشکالت بیماری عیان شد انتظار میرفت دولت سیاستهای
شفاف ،حتی سختگیرانه و با کنترلهای بیشتری در پیش گیرد؛ اما
نتوانست یا نخواست در این زمینه (به مانند چین) سیاستهای کنترل
شدیدی مثل قرنطینه را اعمال کند.
سوم ،در طی این شش ماه اخیر نیز سیاستهای دولت (اعالمی/
اعمالی) دارای فراز و نشیبهای فراوانی بوده است .از یک طرف گاهی
دولت تالش کرده است سختگیرانه عمل کند و در موارد عدیدهای
نیز با اجازه دادن برای برگزاری برخی مراسم عمال سیاستهای قبلی
خویش را کمرنگ کرده و محصول ان بازگشت موجهای مختلف کرونا
بوده است.
چهارم ،به نظر میرسد مجموع این عوامل (و البته عوامل عدیده
دیگری) اعتماد مردم به سیاستهای اعالمی /اعمالی دولت را سستتر
کــرده و محصول این بیاعتمادی رفتارهای فردی و جمعی خارج از

ناروشنی در اتخاذ رهیافت موجب تضعیف بخش خصوصی واقعی از یک سو ،و گسترش بخشهای دیگری که شدیدا
وابسته به رانتهای دولتی هستند ،شده است .در مجموع ناکارآمدی بخش دولتی از یک سو و اقتصاد به ظاهر خصوصی
رانتخوار از سوی دیگر موجبات فساد را در حوزه اقتصادی دامن زدهاند.

پروتکلهای بهداشــتی است که از سوی مردم در پیش گرفته شده
اســت .دولت میتوانست با اعمال سیاســتهای شفافتری (حتی
سختگیرانه) روال یکدستی را در پیش گیرد و از این طریق قاطعیت
عزم خویش را برای کنترل شــیوع ویروس بــر جامعه اعمال کند.
تجربه کشــورهای موفقتر در زمینه کنترل شیوع ویروس کرونا در
این زمینه میتوانست به دولت برای اتخاذ سیاستهای دقیقتر کمک
کند .بنابراین به نظر میرسد به جای ایجاد نوعی حس همبستگی و
اتحاد عمومی برای کنترل ویروس ،امروز ما با نوعی انشــقاق مواجه
هستیم .البته دولتها و از جمله دولت آقای روحانی در این مدت در
تله سختگیری (که حاصل آن احتماال ضربه به بخشهای اقتصادی
است) و آســانگیری (که موجب شیوع هرچه بیشتر ویروس شده)
گرفتار بوده است.

در چنین شرایطی وضعیت طبقه کارگر و دهکهای پایین
جامعه بدتر شده است؛ سیاســتگذاری در این مسیر چه باید
باشد؟

درخصوص این پرســش الزم است اشاره کنیم که دولت انصافا با
محدودیتها و مشکالت عدیدهای مواجه است؛ تحریمهای ظالمانه
(جنگ همهجانبه اقتصادی) ،کمبود منابع و نیز مشکالتی که دولت
در رابطه با اتخاذ برخی سیاســتها با آنها مواجه بوده اســت .اما به
هرحال نوعی بیاعتمادی عمومی یا به عبارت دیگر شکاف بین دولت
و ملت وجود دارد که این بیاعتمادی باعث شــده که افکار عمومی
نسبت به سیاستهایی که دولت اتخاذ میکند با تردید بنگرد .دولت
در کنترل تورم ناموفق عمل کرده است .به همین خاطر فاصله تفاوت
ســطح درآمدها با قیمتها به گونه غیرقابل تحملی زیاد شده و در
این بین طبقات پایین دچار آسیب بیشتر شدهاند .بخش عمدهای از
طبقه متوسط در اثر معضالت اقتصادی سالهای اخیر دچار نقصان
شــده و عمال به طبقه فقیر جامعه ملحق شده است .به عبارت دیگر
میتوان گفت وضعیت کنونی ،بخش رانتخوار اقتصادی را فربهتر و
بخش عظیم جامعه (طبقه متوسط و طبقات پایین) را درگیر معضالت
معیشــتی و گذران روزمره زندگی کرده است .ادامه این روند بر فقر
هرچه بیشتر قشر فقیر این جامعه خواهد افزود.

فقر در جامعه به غیر از بعد مادی و ســامت ،در ســطح
شاخصهای اجتماعی چه تحوالتی را به وجود آورده است؟

بههر حال فقر و بحران شــیوع کرونا کــه به فقر دامن زده باعث
فرســایش چندسطحی در جامعه شده اســت؛ از سویی بسیاری از
کسبوکارها دچار کساد دامنهدار و طویلالمدت شدهاند .از سوی دیگر
بخش بهداشت و درمان در نتیجه امواج مختلف کرونا دچار فرسایش
شده اســت .این وضعیت میتواند ضربه شدیدی به بخش بهداشت
و درمان وارد کند و تاکنون هم آســیبهای زیادی را متحمل شده
است .اینکه این وضعیت فرسایشی و چندجانبه تا چه زمانی ادامه پیدا
میکند و میزان تــابآوری بخشهای درگیر در آن تا چه حد ادامه
خواهد داشــت موضوعی است که به ادامه روند شیوع کرونا بستگی
دارد .در چنین وضعیتی جامعه و باالخص بخشهای اجرایی نیاز به
دمیدن روحیه امید و همبستگی دارند .واضح است که در درازمدت
نمیتوان باعث تابآوری بسیاری از کسبوکارها شد و ممکن است
نافرمانیهایی را در پی داشــته باشد .دولت هم توان مالی کافی برای
حمایت از اقشار آسیبپذیر ندارد .بنابراین وضعیت کنونی میتواند به
عمیقتر شدن فقر در بخشهایی از جامعه بینجامد .بهنظر میرسد که
دولت در این شرایط نیازمند حمایت طبقه متوسط است که متاسفانه

در طی سالهای گذشــته آسیبهای فراوانی را متحمل شده است
و این مسئله شــکاف بین دولت و طبقه متوسط را که حامی اصلی
اوست بیشتر کرده است .وقتی طبقه متوسط از صحنه اصلی سیاست
کنار میرود و با نوعی بیانگیزگی اجتماعی و سیاسی پیوند میخورد،
آنگاه میدان اصلی کنشگری اجتماعی برای طبقات پایین باز میشود
که همواره ممکن است موجب آشوبها و واکنشهای اعتراضی شود
که همراه با خشونت خواهد بود.
برخی از وانهادگی طبقه کارگر به خود میگویند ،این رفتارها
چه تبعاتی دارد؟

رفتارهای فردی و جمعی در جامعه ایران در طی دو دهه گذشته
حکایت از نوعی اضطراب اجتماعی دارد .متاسفانه ما با نوعی انباشت
اضطراب مواجه هستیم ،و به همین دلیل از اصطالح جامعه پراضطراب
اســتفاده میکنم .محصول این اضطرابهــای متعدد ،چندبعدی و
چندالیه که همراه با ترس و ناامیدی نسبت به وضعیت کنونی و آینده
جمعی هیجانی شده است.
است ،موجب شکلگیری رفتارهای فردی و
ِ
نمونههای این رفتارهای جمعی متاثر از ترس و اضطراب را میتوان در
هجوم مردم برای خریدن مســکوکات و طال ،دالر و ارزهای خارجی،
خرید خودرو و حتی خرید ملک و زمین مشاهده کرد که خود موجب
افزایش سرسامآور قیمتها در هرکدام از این موارد شده است .از سوی
دیگر افزایش اضطراب موجب گسترش بیماریهای روحی خواهد شد
و در ســطح اجتماعی نیز اضطراب ممکن است موجب اعتراضهای
خشونتبار شود .بحران شیوع ویروس کرونا نیز به این ناامنی روانی
دامن زده و اضطراب اجتماعی را عمیقتر و گســتردهتر میســازد.
بنابراین جامعه در حال حاضر نیاز به آرامش ،همبستگی ،امیدواری و
عزم برای مقابله با این بحران دارد .به نظر میرسد که دولت میبایستی
عالوه بر همه اقداماتی کــه در زمینههای مختلف انجام میدهد در
جهت رفع و کاهش اضطراب و دمیدن روحیه امیدواری تالش کند.
این امر به ســادگی میسر نخواهد شد مگر اینکه دولت فاصله خود و
جامعه را کم کند و جامعه مدنی را به اشکال و انحای مختلف درگیر
در این کارزار نسبتا دشوار کند.

وقتیطبقه
متوسط از صحنه
اصلیسیاست
کنار میرود و با
نوعیبیانگیزگی
اجتماعی و
سیاسیپیوند
میخورد،
آنگاه میدان
اصلیکنشگری
اجتماعی برای
طبقاتپایین
باز میشود که
همواره ممکن است
موجب آشوبها
و واکنشهای
اعتراضی شود که
همراه با خشونت
خواهد بود

نکتههایی که باید بدانید
[به لحاظ رهیافت کالن اقتصادی ،اقتصاد ایران در دامنه اقتصاد سرمای هداری سیر کرده است
و این در حالیاست که همواره این رهیافت به گونهای از سوی سیاستگذاران اقتصادی نفی
شده است.
[آمارها حاکی از آن است که در طی پنجاه سال اخیر تورم دورقمی بوده است .ارزش پول
ملی بسیار کاهش یافته و به همین نسبت هم سرمایه (اقتصادی) مردم ارزش واقعی خود را از
دست داد ه و به دلیل ناکارآمدی نظام تولید ،داللی و سفتهبازی هرچه بیشتر رونق پیدا کرده
است.
[جامعه هم در بلندمدت شبیه دولتها رفتار میکند که در چنین شرایطی حتی با تغییر
سیاستها در حوزه دولت تغییر رفتارهای اجتماعی بسیار دیرپا و مشکلدار خواهد بود.
[دولت میتوانست با اعمال سیاستهای شفافتری (حتی سختگیرانه) روال یکدستی را در
پیش گیرد و از این طریق قاطعیت عزم خویش را برای کنترل شیوع ویروس بر جامعه اعمال
کند.
[دولت در این شرایط نیازمند حمایت طبقه متوسط است که متاسفانه در طی سالهای
گذشته آسیبهای فراوانی را متحمل شده است و این مسئله شکاف بین دولت و طبقه متوسط
را که حامی اصلی اوست بیشتر کرده است.
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توسعه
[ نگاه جامعهشناس توسعه ]

بیکاران بیپناه

فقر چه بر سر کارگران ایرانی آورده است؟

برخالف کشورهای صنعتی که در آنها طبقه
کارگر تعریف مشــخص و کارگران وضعیت
ذهنی و عینی تقریباً مشابه و مشترکی دارند،
در ایران ،وضعیت کارگران ،پیچیدهتر است .کارگران ایرانی در
یک وضعیت مشابه عینی و ذهنی بهسر نمیبرند ،در نتیجه در
برابر مسائل اجتماعی موضع مشترکی ندارند و نوع و میزان
تأثیرپذیریشان نیز از رویدادهای جامعه متفاوت است .از این
خالد توکلی
رو باید از گروههای مختلف کارگری ســخن گفته شــود و
توسعه
جامعهشناس
وضعیت هرکدام به طور مجزا مورد بررسی و تحلیل قرار گیرد.
در یک تقســیمبندی کلی و تا حدی غی ِردقیق میتوان
چرا باید خواند:
کارگران ایرانی را به سه دسته تقسیم کرد:
آنچه فقر بر سر
گروه اول شامل کسانی میشود که در کارخانههای وابسته به
آورده
جامعه کارگری
دولت مشغول به کار هستند؛
است موضوعی
گروه دوم عبارت از کسانی هستند که در کارگاهها و بنگاههای
مقاله
است که در این
بخش خصوصی استخدام شدهاند؛
آن
است.
تشریح شده
گروه سوم کارگران کسانی هستند که به صورت روزمزد و
را بخوانید.
موقت در بنگاههای خصوصی یا دولتی کار میکنند.
بدیهی است این سه گروه شرایط عینی مشابهی ندارند و
به همین دلیل ممکن است تحلیل آنها از شرایطی که در آن
قرار گرفتهاند ،متفاوت از همدیگر باشد .تمایزی که میان این
سه گروه وجود دارد مانع از آن میشود که در واکنش نسبت به وضعیت نامطلوب و دشوار کنونی،
کنش متحد و مشترک داشته باشند .برای مثال کارگرانی که در مؤسسات دولتی مشغول به کار
هستند نسبت به دیگر کارگران از امنیت شغلی بیشتری برخوردارند؛ ممکن است تشکل کارگری
داشته و در برخی از موارد از حمایت این تشکلها و قانون کار برخوردار باشند .وجود تشکل کارگری
(اگرچه زیاد مستقل نیستند و حرف و حدیث در این مورد فراوان است) موجب میشود کارگران
نسبت به حقوق صنفی خود آگاهی بیشتری داشته باشند و برای برخورداری از آن تالش کنند.
به همین ترتیب ،کارگرانی که در بنگاههای خصوصی مشغول به کار هستند نسبت به کارگران
روزمزد ،وضعیت بهتری دارند و در اداره کار و مجامع امور صنفی ،تا حدی از حقوق کارگری آنها
حمایت میشود .کارگران روزمزد نه درآمد مطمئن و قابل قبولی دارند و نه مورد حمایت نهاد یا
تشکلهای کارگری هستند در نتیجه نسبت به حقوق خود کمترین آگاهی را دارند و معموالً امکان
احقاق حقوق برایشان فراهم نیست.
ویروس کرونا به شیوههای گوناگون بر این سه گروه از کارگران تأثیر گذاشته است.
بر اساس گزارش خبرگزاری ایلنا ،علیرغم آسیبپذیری کارگران در محیط کار،
آمار و ارقام مشخصی از تلفات و ابتالی کارگران به بیماری کووید  19منتشر نشده
است .در سادهترین شکل آن ،فقدان آماری که نشان دهد چه تعداد از کارگران به این بیماری مبتال
شدهاند ،بدان معناست که عزم و اراده جدی برای حمایت از کارگرانی که روزبهروز فقیرتر میشوند
و کرونا این روند را سرعت و شدت بخشیده است ،وجود ندارد .در واقع ،برای بسیاری از دهکهای
پایین جامعه که بخش عمدهای از کارگران در این دهکها قرار دارند ،کرونا تنها به جسم آنها آسیب
وارد نکرده بلکه مسائل اجتماعی و اقتصادی مهمی را بر این افراد و اقشار تحمیل کرده است .سبد
مصرف کارگران در طول سالهای گذشته چند تغییر اساسی داشته است :اول اینکه در این سبد
قبل و بیش از هر چیز کاالهای فرهنگی حذف شده است و دوم این است که با گسترش دامنه فقر،
کمیت مصرف به طور محسوسی کاهش داشته است .در طول ده سال گذشته (تا سال  ،)1398بر

1

2

84

آیند هنگر |  | tccim.irشماره صد و یک ،آبان 1399

اساس گزارش مرکز آمار ،جامعه ایران کاهش  65.2درصدی مصرف گوشت 34.7 ،درصدی مصرف
برنج و  35.3درصدی مصرف لبنیات را تجربه کرده اســت .این آمار از یک سو نشان میدهد که
جمعیت بیشتری به زیر خط فقر آمدهاند و از سوی دیگر از پایین آمدن کیفیت کاالهای مصرفی
خانوارها حکایت دارد .این آمار مربوط به دوره زمانی پیش از شیوع ویروس کروناست ،بدیهی است
در نه ماه گذشته ،فقر ،گسترش بیشتری یافته است و بهلحاظ اقتصادی ،وضعیت زندگی مردم را
بدتر کرده است.
کارگرانی که در بنگاهها و کارخانههای دولتی مشغول به کار هستند ،اگرچه مانند
دیگر کارگران در زیر خط فقر قرار دارند اما نسبت به کارگران دیگر از ثبات و امنیت
شغلی بیشتری برخوردارند .در مقابل ،کارگران روزمزد در سختترین شرایط ممکن
قرار دارند و هم بر اثر تورم لجامگسیخته شغل و پیشه خود را از دست دادهاند و هم امکان ابتالی
به بیماری کووید  19در میان آنها بیشتر است .کارگرانی که در بخش خصوصی به فعالیت مشغولند،
به دالیل مختلف از جمله کاهش تقاضا برای تولیدات و در نتیجه تعطیلی کارخانهها ،شغل خود را
از دســت دادهاند و اگر در کار دیگری مشغول نشوند کیفیت و کمیت سبد مصرف آنها کاهش
ییابد.
محسوسم 
امکان استفاده از خدمات درمانی بیمارستانها و مراکز بهداشتی نیز برای گروههای مختلف
متفاوت است .گروه اول به دلیل داشتن بیمه و تأمین اجتماعی ،اگرچه ممکن است تجهیزات و
لوازم بهداشتی مناسبی را در اختیار نداشته باشند ،میتوانند از این خدمات بهره ببرند اما گروههای
دیگر کارگری ،در صورت ابتال به بیماری ،باید هزینههای درمانی هنگفتی را تحمل کنند و نه از
بیمه خبری هست و نه توان خرید و تهیه تجهیزات و لوازم بهداشتی را دارند تا از آسیبهای این
بیماری در امان بمانند.
بهطــور خالصه باید گفــت کارگران -بهویژه روزمزدها و بخشــی از کارگران فعال در بخش
خصوصی -بیش از پیش فقیر شــدهاند و حتی ممکن اســت کار خود را از دست بدهند .در این
وضعیت ،سبد مصرف کارگران هم کیفیت خود را از دست میدهد هم کمیت آن با چالش جدی
مواجه میشود .این به معنای آن است که کارگران باید همچنان در معرض ابتالی به این بیماری
باشند و هزینههای فراوان درمان به دیگر هزینههای زندگیشان اضافه شود .افزایش هزینههای
درمان برای کارگران روزمزد که ممکن اســت فاقد بیمههای درمانی باشند ،سبدها را خالیتر و
سفرههایشــان را کوچکتر خواهد کرد .برای کسانی که از یک سو شغل خود را از دست دادهاند
و از سوی دیگر هزینههایشان بیشتر شده است ،امرار معاش و برآورده کردن نیازها بسیار دشوار
میشــود و سبد مصرف آنها نهتنها کیفیت خود را از دست میدهد بلکه کمیت آن نیز کاهش
جدی مییابد.

3

نکتههایی که باید بدانید
[کارگرانی که در بخش خصوصی به فعالیت مشغولاند ،به دالیل مختلف از
جمله کاهش تقاضا برای تولیدات و در نتیجه تعطیلی کارخان هها ،شغل خود
را از دست داد هاند و اگر در کار دیگری مشغول نشوند کیفیت و کمیت سبد
مصرف آنها کاهش محسوس مییابد.
[کارگران -بهویژه روزمزدها و بخشی از کارگران فعال در بخش خصوصی
 بیش از پیش فقیر شدهاند و حتی ممکن است کار خود را از دست بدهند.در این وضعیت ،سبد مصرف کارگران هم کیفیت خود را از دست م 
یدهد هم
کمیت آن با چالش جدی مواجه میشود.

 ...................................نگاه ...................................

ایران دارای ذخایری غنی از مواد معدنی است

زیرخاکیافسانهنیست
معدن در اقتصاد ایران چه جایگاهی دارد؟

بخش معدن در زمینه سرمایهگذاری و صادرات با چالشهایجدی روبهروست .آمارهای اقتصادی در بهار سال
جاری از افزایش سهم این بخش در اقتصاد میگوید .اما آینده معدن در ایران چگونه است؟

عکس :رضا معطریان

نگـاه

معدن روی کدام پله از اقتصاد ایران ایستاده است؟
کاهش سرمایهگذاری در اکتشاف آینده معدن را تهدید میکند
زینب کوهیار
دبیر بخش نگاه

چرا باید خواند:
معدن میتواند به سهم
بیشتری از اقتصاد
ایران برسد؟ چه
چالشهایی پیش روی
گنجهایزیرزمینی
ایران است؟

بیتوجهی به
اسناد باالدستی و
تعددسیاستگذاری
در بخش صادرات
مواد معدنی به
بیثباتی در بخش
معدن دامن زده
است .فرصتهای
بسیاری در
بخش صادرات
محصوالت
معدنی به دلیل
بیثباتی در
سیاستها از بین
رفته است که از
جمله آن ،صادرات
سنگهایتزئینی
است

86

یکرد که
کمتر از  200سال پیش ،شــاهی در ایران حکمرانی م 
عاشق ســفر به فرنگ بود .زمانی که در ایران خبری از صنایع مدرن
یکرد
نبود ،شاه در سفرهای فرنگ از نمایشگاههای صنعتی دیدن م 
و تحفههایی مثل دوربین عکاسی و ســاعتهایمدرن را به عنوان
یادگاری میخرید و به خانه میآورد .زمانی که شــاه در سفر بود ،از
نمایش اپرا در سالن کشورهای فرنگی لذت میبرد و وقتی در خانه بود،
گزارش نمایندگان ایران درباره پیشرفت کشورهای غربی را میخواند.
نمایندگان ایران از این مینوشتند که در کشورهای غربی ،دانشمندان
دستگاههایی را اختراع میکنند که زندگی را برای مردم آسان کرده
اســت یا راه آهن ساختهاند که مردم را به سرعت از نقطهای به نقطه
دیگر میبرد.
شاه با خواندن این گزارشها به رویای استفاده از این اختراعها یا
راهاندازی راه آهن در ایران فرو میرفت اما میل داشــت بدون ذرهای
کاستن از قدرت مطلقهاش و بدون هزینه سکهای از خزانه ،به همه این
پیشرفتها برسد .او به راه آهن میگفت کالسکه بخار و دوست داشت
یکی از این کالسکههایبخار را در ایران برایش بسازند ،اما حاضر نبود
از خزانه پولی بدهد.
در دورهای که سنگینی بار مالی مستمریبگیران و چاکران دربار
در کنار هزینههایگزاف سفرهای شاه به اروپا عرصه را به خزانه تنگ
کرده بــود ،فردی به نام جولیوس رویتر با وزیر مختار ایران در لندن
درباره قراردادی اقتصادی وارد مذاکره شد .قراردادی که شاه داستان،
یعنی ناصرالدین شاه قاجار و دولتمردانش را قلقلک داد تا با واگذاری
چند امتیاز ،عالوه بر رسیدن به پیشرفتهایی که در خواب میدیدند،
 50کــرور پول هم بگیرند .اما آنها در مقابــل در این قرارداد چه از
دست میدادند؟
پس از حضور نماینده رویتر در ایران و مذاکره با دولتمردان ایرانی،
آنها گزارشــی برای ناصرالدین شــاه قاجار از این مذاکرات نوشتند.
در این گزارش نوشــته شده« :مطلبی که در پیشروی خود مجسم
میبینیم این اســت که به جهت ساختن راهآهن در ایران اقال پنجاه
کرور پول نقد الزم داریم .بدیهی است که دولت علّیه اصال قادر نخواهد
بود که چنین مخارجی را متحمل بشود و این نیز روشن است که هیچ
کمپانــی این پنجاه کرور را مجانا به ما نخواهد داد و اگر یک کمپانی
این مبلغ را از برای ما خرج بکند به این امید و به این اطمینان خواهد
بود که در آخر عالوه بر مخارج خود منافع کل تحصیل نماید .االن یک
کمپانی پیدا شده که میخواهد پنجاه کرور را از برای ما خرج بکند .آیا
در مقابل این پنجاه کرور چه باید بدهیم و چه میتوانیم بدهیم ...این را
هم باید مالحظه فرمود که ما هیچ ندادهایم که از مداخل حالیه دولت
یک دینار کم بکند .آنچه دادهایم منحصرا عبارت است از بعضی مواد
عاطله که تا امروز هیچ منفعتی از برای دولت نداشتهاید و اگر در دست
ما بمانند بعد از این هم فایده نخواهند بخشید.»...
آنچه رجال سیاســی زمان قاجار از آن بــه عنوان مواد عاطله یاد
میکنند ،به احتمال زیاد همان معادنی اســت که امتیاز اســتخراج
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و بهرهبرداری آن تا  70ســال به جولیوس رویتر واگذار میشــد .در
امتیازنامه رویتر ،دولت ایران حق بهرهبرداری از همه معادن ایران به جز
طال و نقره را به رویتر میداد و هر شرکتی که در ایران صاحب معدن
بود باید محصوالت خودش را به قیمت متداول به رویتر میفروخت.
اکنون بیش از  100سال از طرح امتیاز رویتر میگذرد و مواد عاطلهای
که سیاســتمداران عصر قاجار ارزش آن را درک نمیکردند ،به یکی
از امیدهای اقتصــاد ایران برای رهیدن از دام اقتصاد نفتی و افزایش
درآمدهای ارزی تبدیل شــده است .براساس آماری که نایب رئیس
اتاق تعاون ایران در سال گذشته اعالم کرده ارزش ذخایر معدنی ایران
براساس برآوردهای اولیه  ۸۰۰میلیارد دالر است که با اکتشافهای
جدید این رقم تا هزار و  ۴۰۰میلیارد دالر برآورد میشــود .به گفته
اسماعیل خلیلزاده بیش از  ۶۸ماده معدنی در ایران شناسایی شده
است و ایران با داشتن  ۳۰میلیارد تن ذخایر کشف شده و  ۳۰میلیارد
تن ذخایر بالقوه در میان  ۱۵قدرت معدنی جهان قرار دارد .با این وجود
مجموع ارزش تولیدات بخش معدن در سال  1.3 ،1396میلیارد دالر
بوده که نشان میدهد سهم این بخش از تولید ناخالص داخلی کشور
 0.7درصد اســت .همچنین براساس آمار بانک مرکزی سهم بخش
معدن در سالهای  91تا  ،96روندی نزولی را طی کرده است .دنیای
اقتصاد در مطلبی در ســال گذشته از این نوشته که سهم معدن در
سال  91از تولید ناخالص داخلی ایران 1.03 ،درصد بوده اما این میزان
در ســال  96به  0.68درصد رسیده است .چرا سهم بخش معدن از
تولید ناخالص داخلی کشور افزایش نیافته است؟ بخش معدن کجای
اقتصاد ایران ایستاده است؟ آیا سیاستمداران امروز نگاهی متفاوت از
رجال سیاسی زمان قاجار به معادن کشور دارند یا آنها هم ،اگرچه نه
در لفظ بلکه در ذهن ،معادن ایران را عاطلههایی بیفایده میدانند؟
JJبیتوجهی به اکتشاف تا ناسزای خامفروشی
مرکز پژوهشهای مجلس در سال  ،95گزارشی از وضعیت کلی
بخش معدن ایران منتشــر کرد .براســاس این گزارش  68نوع ماده
معدنی در ایران وجود دارد که سنگ آهن ،کروم ،منگنز ،مس ،طال،
ســرب و روی از جمله آن است .ذخایر معدنی ایران  43میلیارد تن
تخمین زده شده است و ایران از نظر منابع معدنی در رتبه  15جهان
قرار دارد .ارزش منابع معدنی ایران  700میلیارد دالر تخمین زده شده
است .در سال  ،2009ایران با تولید  362میلیون تن محصوالت معدنی
و با در اختیار داشــتن بیش از  3.2درصد از تولیدات کل جهان ،در
رتبه نهم تولیدکنندگان محصوالت معدنی قرار گرف .ایران در سال
 34 ،94میلیون تن ســنگ آهن 16.7 ،میلیون تن فوالد خام191 ،
هزار تن کاتد مس 58.7 ،میلیون تن سیمان و  298هزار تن شمش
آلومینیوم تولید کرد.
بر اساس آمار مرکز پژوهشهایمجلس سهم بخش معدن از تولید
ناخالص داخلی کشــور در سالهای  88تا  ،93نزدیک به یک درصد
بوده است .نکته مهم دیگر اینکه سهم اکتشاف از سرمایهگذاریهای

براساس آماری که نایب رئیس اتاق تعاون ایران در سال گذشته اعالم کرده ارزش ذخایر
معدنی ایران براساس برآوردهای اولیه  ۸۰۰میلیارد دالر است که با اکتشافهایجدید این
رقم تا هزار و  ۴۰۰میلیارد دالر برآورد میشود.

انجام شــده در بخش معدن ناچیز گزارش شده است .به طور کلی،
سرمایهگذاری انجام شده در بخش اکتشاف در ده سال از نیمه دهه
 80تا  680 ،90میلیون دالر بوده اســت .طی ســالهایگذشته ،از
زمان تالش برای بهرهبرداری بیشتر از ذخایر معدنی کشور ،چالشهای
مشخصی در مسیر توسعه این بخش دیده شده که همچنان ادامه دارد
و در یک سال اخیر ،با توجه به تشدید تحریمها و چالشهایجدی در
اقتصاد کالن ،مشکالت بخش معدن هم بیشتر شده است.
بخش معدن از فقدان اســتراتژی مدون در بخش معدن وصنایع
معدنی رنج میبرد .همچنین این بخش برنامه و سیاست مشخصی
برای جذب ســرمایه خارجی ندارد و پس از اعمال تحریمها ،به طور
کلی از فرصت جذب سرمایه خارجی محروم مانده است .اکتشاف در
ســایر کشورهای معدنخیز جهان از اهمیت بسزایی برخوردار است
اما در ایران ،بخش اکتشاف کمترین میزان سرمایهگذاری را به خود
اختصاص داده اســت .دخایر قطعی و احتمالی موجود در ایران که
در آمارهای مختلف به آن اشــاره شده ،حاصل اکتشاف کمتر از 25
درصد عرصه کشور است و بخش عظیمی از این اکتشاف ،در سالهای
دور انجام شده است .بیتوجهی به بخش اکتشاف در معدنکاری ایران
درحالی است که اکتشــاف ،مهمترین و اساسیترین مرحله در کار
معدن است.
بیتوجهی به اســناد باالدســتی و تعدد سیاستگذاری در بخش
صــادرات مواد معدنی به بیثباتی در بخش معدن دامن زده اســت.
فرصتهایبســیاری در بخش صادرات محصوالت معدنی به دلیل
بیثباتی در سیاســتها از بین رفته اســت که از جمله آن ،صادرات
سنگهایتزئینی است .تالش برای فاصله گرفتن از خامفروشی به
بهانه ایجاد ارزش افزوده به چالش جدی در بخش معدن تبدیل شده
اســت .کل صادرات ایران در شاخه سنگهایتزئینی  350میلیون
دالر ارزش دارد درحالیکه ترکیه ساالنه  5میلیارد دالر سنگ تزئینی
صادر میکند .بــه گفته فعاالن معدنی ،جلوگیری از خامفروشــی
محصوالت یک دلیل عمده در محدودیت صادرات بعضی مواد معدنی
از ایران است .رئیس کمیسیون معادن و صنایع معدنی اتاق بازرگانی
در ســال گذشته از این گفت که ایتالیا به عنوان مهد سنگ فرآوری
شــده 22 ،درصد از سنگ را به طور خام صادر میکند و این میزان
در ترکیه به  75درصد میرســد .بیثباتی در سیاستهای مربوط به

صادرات محصوالت معدنی باعث شده با وجود صدور  11هزار پروانه
بهر هبرداری 4500 ،مورد غیرفعال در کشور ثبت شود و بعضی معادن
به دلیل بیخریداری ماده معدنی ،تعطیل شدهاند .براساس آمار دیگری
که رئیس ایمیدرو اعالم کرده 900 ،معدن غیرفعال در حوزه سنگ
تزئینی در کشور وجود دارد و این سازمان برای تسهیل صادرات این
یکند.
معادن تالش م 
JJتوسعه نامتوازن باالدستیها و پاییندستیها در زنجیره
فوالد
کمتر از ســه دهه است که ایران از یک واردکننده عمده فوالد به
صادرکننده فوالد خام تبدیل شده و برای رسیدن به تولید  55میلیون
تنی در ســال برنامهریزی کرده است .از ســالهایدهه  60تا سال
گذشته ،تولید فوالد در ایران بیش از  30برابر رشد کرده است .فوالد
بــرای ایران به اندازهای مهم اســت که وزیر صمت تازه هم چند روز
پس از گرفتن رای اعتماد نمایندگان مجلس شورای اسالمی ،صادرات

بخش معدن از فقدان
استراتژی مدون در بخش
معدن و صنایع معدنی رنج
میبرد .همچنین این بخش
برنامه و سیاست مشخصی
برای جذب سرمایه خارجی
ندارد و پس از اعمال
تحریمها ،به طور کلی از
فرصت جذب سرمایه خارجی
محروم مانده است

نکتههایی که باید بدانید
[سهم معدن در سال  91از تولید ناخالص داخلی ایران 1.03 ،درصد بوده اما این میزان در سال
 96به  0.68درصد رسیده است .چرا سهم بخش معدن از تولید ناخالص داخلی کشور افزایش
نیافتهاست؟
[ 68نوع ماده معدنی در ایران وجود دارد که سنگ آهن ،کروم ،منگنز ،مس ،طال ،سرب و
روی از جمله آن است .ذخایر معدنی ایران  43میلیارد تن تخمین زده شده است و ایران از نظر
منابع معدنی در رتبه  15جهان قرار دارد.
[با توجه به حمایت دولت و تعیین ضرایب قیمتی ناعادالنه در بعضی حلقههای زنجیره ،معادن
بزرگی که مجبور به فروش مواد معدنی خود با نرخ دستوری دولت بودهاند ،با حاشیه سود
کمتری به فعالیت خود ادامه میدهند .برای نمونه ،میزان یارانه پنهان شرکت گلگهر از محل
ارزانفروشی دستوری به بخش فوالد ،از سال  95تا  1853 ،97میلیارد تومان برآورد میشود.
[قیمتگذاری دستوری در زنجیره آهن و فوالد زمینه کاهش عمر معادن ،کاهش
سرمایهگذاری و در نهایت عدم توسعه بخش معدن را فراهم کرده است .توسعه بخش معدن به
دلیل رنج اقتصاد آن از قیمتگذاری و مداخله دولت ،به تاخیر افتاده است .خطر کمبود سنگ
آهن در آینده ،صنایع فوالد ایران را تهدید میکند.
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عنوان مهد سنگ
فرآوریشده22 ،
درصد از سنگ را
به طور خام صادر
میکند و این میزان
در ترکیه به 75
درصد میرسد
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نهایی فوالد را اولویت وزارت صمت اعالم کرده اســت .به گفته رزم
حسینی ،باید از خامفروشــی جلوگیری کرد و اولویت وزارت صمت
این اســت که زنجیره فوالد در ایران را تکمیل کند تا صادرات نهایی
محصوالت فوالدی افزایش یابد.
با این حال زنجیره فوالد در کشور دچار بیتعادلی شده است که
بیتوجهی به آن ،پیامدهایی مثل عدم تحقق اهداف از پیش تعیینشده
دارد .تولیدکنندگان فوالد در کشور از کاهش مواد اولیه تولید از جمله
سنگ آهن گالیه میکنند و تولید کنندگان سنگ آهن ،از چالشهای
یگویند .چالش تامین مواد اولیه به
صــادرات این محصول معدنی م 
اندازهای برای تولیدکنندگان فوالد ایران جدی بود که وزارت صمت
تصمیم گرفت با وضع عوارض بر صادرات سنگ آهن ،فروش خارجی
این محصول را از صرفه اقتصادی برای معادن سنگ آهن کشور خارج
کند .مهرداد اکبریان ،رئیس انجمن تولیدکنندگان و صادرکنندگان
ســنگ آهن ایران در اینباره به اقتصاد  24گفت« :شرایط تولید به
دلیل افزایش هزینههای سرسامآور در مقایسه با سال گذشته تغییر
چشمگیری داشــته است ،به ویژه اینکه کنسانترهسازان تحت فشار
بودند چراکه از یک سو برای تهیه سنگ از معادن مشکل داشتند و
از سوی دیگر فوالدیها برای خرید کنسانتره چانیزنی میکردند و با
قیمت بسیار پایین خریداری شده است».
تغیر ضرایب در تعیین قیمتها در زنجیره تولید فوالد هم که از
اسفندماه سال گذشته به چالش جدی در زنجیره تامین فوالد تبدیل
شده ،تا لحظه نگارش این گزارش ،همچنان حلناشده باقی مانده است.
قیمتگذاری در زنجیره آهن و فوالد کشــور از سوی فعاالن بخش
خصوصی ،ناسازگار با روندهای جهانی شناخته شده است .فعاالن این
بخش میگویند تعیین قیمت در زنجیره آهن و فوالد ایران ،تنها به
نفع حلقههایمیانی است که مواد اولیه را زیر قیمت خریداری کرده
و محصول خود را بیش از قیمت جهانی میفروشند .درواقع در همه
حلقههایزنجیره آهن و فوالد ،پیش از شمش فوالدی محصوالت با
نرخی بسیار پایینتر از نرخهایجهانی در داخل کشور خریداری شده
است .آمارها نشان میدهد قیمت شمش فوالدی داخلی در بورس کاال
 16درصد و در بازار  28درصد باالتر از قیمت جهانی بوده است اما این
حلقه از زنجیره فوالد مواد اولیه مورد نیاز خود برای تولید را  50درصد
ارزانتر از نرخ جهانی خریداری کرده است.
کاهش سرمایهگذاری در صنایع باالدستی فوالد از پیامدهای جدی
فربهی یک حلقه از زنجیره و فراموشی دیگر بخشهاست .این درحالی
است که صنعت فوالد ایران برای رسیدن به تولید  55میلیون تن فوالد
در سال  1404برنامهریزی کرده است .در سال  ،98تنها  70میلیون
تن کلوخه سنگ آهن در کشور تولید شده و اگر دولتها برنامه تحقق
تولید  55میلیون تنی فوالد در ســال را دنبال میکنند ،باید میزان
تولید سنگ آهن در کشور را به  154میلیون تن در سال برسانند .این
درحالی است که برای سه سال متوالی ،یعنی سالهای 96 ،95و ،97
ارزش سرمایهگذاری در بخش معدن کشور کاهشی بوده است.
با توجه به حمایت دولت و تعیین ضرایب قیمتی ناعادالنه در بعضی
حلقههایزنجیــره ،معادن بزرگی که مجبور به فروش مواد معدنی خود
با نرخ دســتوری دولت بودهاند ،با حاشــیه سود کمتری به فعالیت خود
ادامه میدهند .برای نمونه ،میزان یارانه پنهان شــرکت گلگهر از محل
ارزانفروشــی دستوری به بخش فوالد ،از سال  95تا  1853 ،97میلیارد
تومان برآورد میشــود .غیر از معادن بزرگ ،وضعیت معادن کوچک هم
بحرانی اســت .گزارشها نشــان میدهد وزارت صنعت ،معدن و تجارت
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تاکنون  434پروانه بهرهبرداری برای معادن ســنگ آهن صادر کرده اما
نیمی از این معادن یعنی  208معدن تعطیل شــده و بقیه هم نیمهفعال
است .قیمت کنسانتره ،گندله و آهن اسفنجی به ترتیب براساس حداکثر
 23/5 ،16و  50درصد نرخ شــمش فوالد خوزستان با دخالت و دستور
دولت تعیین میشــود که این نرخ ،فاصله قابــل توجهی با قیمت مواد
معدنی در جهان دارد .به طوری که اکنون نســبت قیمت کنســانتره و
گندله به شمش فوالد ،به ترتیب  26و  32درصد است .این فاصله  10تا
 12درصدی ،فرصت انباشت سرمایه و در نتیجه سرمایهگذاری و توسعه
معادن سنگ آهن را از معدنداران ایران گرفته است .در نتیجه این فاصله،
به ازای هر تن شــمش فوالد خوزســتان 30 ،دالر یارانه پنهان از سوی
صنایع باالدست به فوالدسازان پرداخت میشود .قیمتگذاری دستوری در
زنجیره آهن و فوالد زمینه کاهش عمر معادن ،کاهش سرمایهگذاری و در
نهایت عدم توسعه بخش معدن را فراهم کرده است .توسعه بخش معدن به
دلیل رنج اقتصاد آن از قیمتگذاری و مداخله دولت ،به تاخیر افتاده است.
خطر کمبود سنگ آهن در آینده ،صنایع فوالد ایران را تهدید میکند.
JJبهار معدن
سال  ،99سال افزایش کشمکشها بین بازیگران معدن و صنایع
معدنی اســت که با چالشهایناشی از همهگیری کرونا در جهان و
ایران همراه شــده اســت .با این حال گزارشهایرسمی از وضعیت
بخش معدن در اقتصاد نشــان میدهد حرکت سینهخیز این بخش
برای رسیدن به سهم بیشــتر از اقتصاد وجود دارد .براساس آخرین
گزارش مرکز آمار ،سهم بخش معدن از تولید ناخالص داخلی به 1.5
درصد در بهار سال جاری رسیده است .همچنین ارزش تولیدات حوزه
معدن در سه ماه نخست سال جاری ،بیش از  250هزار میلیارد ریال
بوده است .میزان رشد بخش معدن نیز با قیمتهایثابت سال پایه،
به مرز یک درصد یعنی  0.9درصد رسیده است در حالی که این رقم
در مدت مشــابه سال  98برابر با منفی 3.9درصد بود .در واقع معدن
از معدود بخشهایاقتصاد اســت که در بهار سال جاری رشد کرده
است .همچنین آمارها از رشد تولید کاالهای منتخب معدنی در فصل
بهار نشان میدهد که غیر از کنسانتره زغال سنگ ،ظروف شیشهای،
شیشه جام و ظروف چینی ،تولید دیگر محصوالت از جمله شمش
آلومینیوم ،سیمان ،فوالد خام و کاتد مس رشد کرده است.
JJعاطله است یا نه؟
فعاالن بخش معدن میگویند ایران هنوز از همه ذخایر معدنیاش
آگاه نیســت اما نکته آشــکار درباره بخش معدن ایران در اقتصاد،
بیتعادلی در زنجیرهها و دخالتهــایدولت در قالب قیمتگذاری
دســتوری است .همچنین عدم وجود فضای رقابتی در بخش معدن
کشور باعث شده بخش خصوصی رغبت کمتری برای فعالیت در این
بخش و صنایع معدنی از خود نشــان دهد .سیاستمداران امروز مثل
دیروز ،معادن ایران را مواد عاطلهای بیفایده نمیدانند ،اما در مواجهه
با معدن بالتکلیفاند .آیا باید صادرات مواد معدنی را به بهانه مقابله با
خامفروشی به طور کلی ممنوع کرد؟ نرخ عادالنهای برای دسترسی
صنایع پاییندستی به محصوالت میانی وجود دارد؟ آیا رویای تولید
میلیونها تن محصول میانی فوالد با وجود کاهش سرمایهگذاری در
معادن محقق میشود؟ پرسشهای بسیاری درباره معدن وجود دارد
که پاسخ آن در گرو تدوین استراتژی بلندمدت است .استراتژیای که
فقدان آن ،رنجهایبزرگی برای معدن آفریده است.

صنایع معدنی بیشتر از نوع صنایع سنگین است .در صنایع سنگین از نظر دانش فنی در فناوری تولید
فوالد یا تغلیظ مس ،فرآوری مواد معدنی و تولید ارزش افزوده رشد کردیم و بومیسازی فناوری مورد
نیاز تا اندازهای انجام شد اما در صنعت ماشینسازی از دنیا عقبیم.

پدرام سلطانی ،نایبرئیس سابق اتاق ایران ،در گفتوگو با «آیندهنگر» مطرح کرد

معدن ،زیر سلطه اختاپوسهایاقتصاد ایران

رقابت ناسالم بخش عمومی با بخش خصوصی در معدن
بیشتر دولتها درباره بیشترین استفاده از ظرفیتهای معدن در
ایران شعار دادهاند و مسئوالن کشور حتی در باالترین ردهها از جایگزینی
نفت با معدن گفتهاند .اما عملکردها نشان میدهد هیچ دولتی آنطور که
باید به توسعه معادن توجه نداشته و برای رهانیدن اقتصاد کشور از نفت
به معدن فکر نمیکند .چرا جایگزینی نفت با معدن به تاخیر میافتد؟

نخســت اینکه با ایده جایگزینی یک بخش اقتصاد با بخش دیگر اصال
موافق نیستم و این تصور و تفکر را به طور کلی اشتباه میدانم .اقتصاد کشور
زمانی به توسعه میرسد که همه بخشهای اقتصاد رشد کند نه اینکه تمرکز
بیش از اندازه روی یک بخش با هدف جایگزینی با بخش دیگر باشــد .همه
ظرفیتها را باید شــناخت و بهینه کرد .روندی که اقتصاد ما در بخش نفت
طی کرده ،با توجه به تقاضای روزافزون نفت در دنیا ،روندی طبیعی بوده است.
یگذرد ،اقتصاد به تدریج
در  100سالی که از تاریخ استخراج نفت در ایران م 
به فروش نفت وابسته شده اســت .با تشکیل اوپک و از نخستین سالهای
دهه  70میالدی یا دهه  50شمسی که شوکهایقیمتی در بازار نفت بروز
کرد ،اندازه نفت در اقتصاد ایران به سرعت رشد کرده است .در دهه  50سهم
نفت از اقتصاد ایران به اندازهای بزرگ شــد که این بخش بیش از  80درصد
از صادرات کل کشور را به خود اختصاص داد و در تولید ناخالص داخلی هم
حدود  30درصد سهم یافت .طبیعی است که چنین بخشی ،با این سهم از
تولید و صادرات کشور توجه بیشتر حاکمیت و دولتها را به خود جلب کند.
در آن دوره در بخش معدن ،محصولی معدنی ،که ذخایر باالیی داشته و بتواند
شــانه به شانه نفت به سهم باالیی در اقتصاد کشور برسد ،وجود نداشت .در
سالهایپس از پیروزی انقالب اسالمی ،وابستگی به نفت ادامه یافت و حتی
بیشــتر شد اما در دهه  70خورشیدی ،با آغاز زمزمههایی درباره رشد بخش
خصوصی و تنوعبخشی به اقتصاد ،ادبیاتی تازه در برنامههایاقتصادی کشور
بروز کرد .از آن زمان به بعد است که از بسیاری از سیاستمداران و حتی فعاالن
بخش خصوصی جمالت کلیشــهای درباره نفت و اقتصاد کشور میشنویم.
جایگزینی معدن با نفت ،گردشگری و یا فناوری اطالعات از جمله آنهاست.
در واقع هر بخشی که میخواست در اقتصاد کشور سری میان سرها دربیاورد،
یکرد .اگر به دنبال توسعه اقتصادی
خود را به عنوان جایگزین نفت معرفی م 
کشور هستیم باید این تعابیر را کنار بگذاریم و بهینهسازی را در همه بخشها
متناسب با ظرفیت آنها دنبال کنیم .اقتصاد یک کیک است و باید به دنبال
بیشینه کردن همه قطعات این کیک بود .با حاکمیت خوب ،به دور از تحریم
و سوءمدیریت و کوتاهنگری در اقتصاد ،میتوان همه بخشهای اقتصاد را رشد
داد و فعالیتهای معدنی هم میتواند به ارزش بیشــتری در تولید ناخالص
داخلی کشور برسد.

اقتصاد معدن به سهم بیشتری در کل تولید ناخالص داخلی کشور برسد به
یگردد .ما در صنایع پاییندستی نفت،
ســطح کارآمدی دیگر بخشها بازم 
حمل و نقل ،خدمات ،فناوری اطالعات ،بیمه و کشــاورزی ،تبادالت مالی و
خردهفروشی فرصتهایخوبی برای رشد اقتصادی داریم .در بخش کشاورزی
با رویکرد صنعتیسازی ،حفظ منابع آب و اصالح الگوی مصرف آب ،میتوانیم
به رشد بیشتری برسیم .در ترکیبِ اقتصاد ایران ،در مقایسه با دیگر اقتصادهای
توسعهیافته جهان ،بخش خدمات ،ظرفیت قابل توجهی برای رسیدن به رشد
بیشتر دارد .در صنایع انرژیبر ،بیمه و مالی هم همینطور است .اگر در اقتصاد
کشــور به رشد همگن و یکپارچه برسیم ،شاید اقتصاد معدن از نظر سهم از
تولید ناخالص داخلی به رشد قابل توجهی نرسد .درواقع اگر سهم یک تا 2
درصدی بخش معدن از تولید ناخالص داخلی به  2تا  4درصد برســد ،عدد
ی
بزرگی حاصل نشده ،اما همین میزان افزایش ،رشد  100درصدی را نشان م 
دهد .معدن در کشور ما ظرفیت رسیدن به این میزان رشد را دارد.

ما چه نگاهی به بخش معدن و بزرگتر شــدن آن داریم؟ بخش معدن
میتواند ســهم بیشتری از تولید ناخالص داخلی کشور را به خود اختصاص
دهد یا اینکه به رشــد باالیی در ســالهایآینده بر مبنای یک عدد ثابت
برســد و برای مثال رشــدهای دورقمی یا بیش از  5درصد را ثبت کند؟ به
گمان من ،رشــد بیشتر بخش معدن به طور حتم امکانپذیر است اما اینکه

یکی از چالشهایبخش معدن پرنوســان بودن سیاستهایاین بخش
در دو دهه گذشته بوده است .معدن اسیر رویکردهای سلیقهای است .نکته
نخســت اینکه معدن در کشــور ما ،یکی از وابستهترین بخشها به دولت و
حاکمیتی غیردولتی اســت .منظور من از
حاکمیت یا به عبارتی بخشهای
ِ

معدن میتواند در اقتصاد ایران بزرگتر شود؟

نگاههایسلیقهای و سلطه بخش حاکمیتی و غیر خصوصی بر بخش معدن ،مانع بزرگی در توسعه این بخش
و بزرگ شدن سهم آن از کیک اقتصاد بوده است .پدرام سلطانی ،نایبرئیس سابق اتاق ایران در گفتوگو
با «آیندهنگر» میگوید رقابتهای ناسالم بخشهای غیردولتی و عمومی با بخش خصوصی در بخش معدن و
اعمال سیاستهایاشتباه از چالشهایجدی بخش معدن است.

چه موانعی در مســیر بزرگتر شدن معدن در اقتصاد ایران وجود
دارد؛ چه برای رشد بیشتر و چه برای رسیدن به سهم بزرگتر در اقتصاد؟
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نگـاه

همین که وزیر
تازه صمت با
ساماندهی حوزه
تجارت ،صنعت
و معدن کشور را
از متالشی شدن
نجات دهد ،کار
بزرگی است.
فرصت برای انجام
کار بیشتر برای او
فراهمنیست

حاکمیتی غیردولتی ،همان بخشی است که زیر چتر دولت نیست اما
بخش
ِ
یکند ،از جمله آستانها و بنیادها که به پدیدهای در
در اقتصاد کشور فعالیت م 
اقتصاد ما تبدیل شدهاند .معدن به طور عمده در سیطره این بخشها و بخش
عمومی است .به همین دلیل مجالی برای رشد بخش خصوصی در معادن و
صنایع آن فراهم نشده است .رقابتی ناسالم با بخش خصوصی در معدن جریان
دارد .اختاپوسهای اقتصاد ایران اجازه نمیدهند بخش خصوصی در معدن
سرمایهگذاری کند و بزرگ شود و با روشهایناسالم با بخش خصوصی رقابت
یکنند .دولتها در دو دهه گذشته در عمل به کارگزار بخش حاکمیتی و
م 
عمومی غیردولتی در معدن تبدیل شدهاند و خدمتگزار آنها بودهاند .بارها
ِ
شــاهد بودم که در نشستها ،نگاه دولت به توسعه معدن و صنایع معدن با
اولویتبخشی به منافع بخش عمومی و حاکمیت بوده است .سیطره و سلطه
این بخش در معدن در حالی اســت که اقتصاد ما از دهه  70خورشیدی به
این نتیجه رسیده که نمیتواند با اتکای صرف به نفت و سطح باالی دولتی
و حکومتی بودن رشــد کند ،اما معدن در این دو دهه هیچگاه شاهد حضور
پررنگ بخش خصوصی نبوده است .نکته دوم ،ریلگذاری نامناسب و سلیقهای
از معدن به صنایع معدنی است .این ریلگذاری ،بدون نقشه راه و با رویکردهای
متناقض انجام شده اســت .پس از استخراج و فرآوری اولیه مواد معدنی ،در
ی
بخش صنایع تبدیلی معدن که ارزش افزوده را در این زنجیره چند برابر م 
کند ،خلئی جدی میبینیم .این عامل هم به نوبه خود مانع رشد و شکوفایی
بیشتر بخش معدن در اقتصاد کشور بوده است.
تحریمهای خارجی چطور؟

آمارهــا میگوید تحریمهــای خارجی در بخش معــدن کمتر از دیگر
بخشهایاقتصاد اثر داشته است .از سال  ،97فاز سخت و دشوار تحریمها آغاز
شــد اما بخش معدن ایران در این سال  0.8درصد رشد کرده است .در سال
 98که آن هم به نوبه خود سال سختی برای اقتصاد ایران از منظر تحریمها
بود و کرونا هم در پایان سال به سختیهایآن افزود ،رشد بخش معدن -2.1
درصد بوده است درحالیکه کل اقتصاد کشور رشد  -7درصدی را ثبت کرده
و صنعت هم به رشد  -1.5درصدی رسیده است .در واقع رشد بخش معدن
همپای صنعت منفی شده .بدون تردید تحریمها روی بخش معدن اثر داشته
و اگر تحریم نبود ،این بخش به رشد مثبت میرسید اما اندازه و اثر تحریم بر
حوزه معدن محدودتر از دیگر بخشها بوده است .یک دلیل عمده در رشد
منفی بخش معدن ،کاهش سرمایهگذاری در حوزه معدن است .در سال 98
سرمایهگذاریِ خارجی در بخش معدن در کار نبود و سرمایهگذاریِ داخلی هم
کوچک و منقبض شــد .در بخش صادرات با وضع عوارض بر صادرات سنگ
آهن و چند قلم دیگــر از مواد معدنی و همچنین در نظر گرفتن مالیات بر

نکتههایی که باید بدانید
[به گمان من ،رشد بیشتر بخش معدن به طور حتم امکانپذیر است اما اینکه اقتصاد معدن
به سهم بیشتری در کل تولید ناخالص داخلی کشور برسد به سطح کارآمدی دیگر بخشها باز
میگردد.
[بارها شاهد بودم که در نشستها ،نگاه دولت به توسعه معدن و صنایع معدن با
اولویتبخشی به منافع بخش عمومی و حاکمیت بوده است .سیطره و سلطه این بخش در معدن
در حالی است که اقتصاد ما از دهه  70خورشیدی به این نتیجه رسیده که نمیتواند با اتکای
صرف به نفت و سطح باالی دولتی و حکومتی بودن رشد کند ،اما معدن در این دو دهه هیچگاه
شاهد حضور پررنگ بخش خصوصی نبوده است.
[روندی که اقتصاد ما در بخش نفت طی کرده ،با توجه به تقاضای روزافزون نفت در دنیا،
روندی طبیعی بوده است .در  100سالی که از تاریخ استخراج نفت در ایران میگذرد ،اقتصاد به
تدریج به فروش نفت وابسته شده است.
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درآمد صادرات معدنی و محرومیت از معافیت مالیاتی ،شــرایط برای فعاالن
این بخش سختتر شد .هرچند این سیاست میتوانست در زمان درست ،آثار
خوبی در اقتصاد داشته باشد اما در این دوره به کاهش سرمایهگذاری در بخش
معدن دامن زد .تحریمهایآمریکا علیه صنایع فلزی ایران مثل فوالد ،مس و
آلومینیوم هم ،که در زیرگروه معدن و صنعت دستهبندی میشوند ،به کاهش
سرمایهگذاری و صادرات و در نهایت رشد منفی معدن منجر شد.

در دانش فنی مورد نیاز برای توسعه معادن تا چه اندازه تحریمها را
آزاردهندهمیبینید؟

صنایع معدنی بیشتر از نوع صنایع سنگین است .در صنایع سنگین از نظر
دانش فنی در فناوری تولید فوالد یا تغلیظ مس ،فرآوری مواد معدنی و تولید
ارزش افزوده رشد کردیم و بومیسازی فناوری مورد نیاز تا اندازهای انجام شد
اما در صنعت ماشینسازی از دنیا عقبیم .قیمت تمامشده ماشینآالت حتی
تا پیش از رشد نمایی دالر در کشور ما باال بود .ماشینآالتی در داخل کشور
تولید میشــود اما میزان دقت و حساسیت آن نسبت به نمونههای خارجی
پایینتر و مدت دوام و کارکرد این ماشــینآالت ،کمتر از مشابه خارجی آن
است .صنعت ماشینسازی در کشور ما دچار ضعف جدی است .پیش از انقالب
اسالمی با راهاندازی ماشینسازی اراک و تبریز کارهای خوبی برای بومیسازی
و ساخت ماشینآالت مورد نیاز صنایع سنگین انجام شد اما در سالهایپس
از انقالب ،این مسیر ادامه داده نشد .تا اینکه در دهه  80خورشیدی ،بخش
خصوصی وارد ماشینسازی شد و تالش کرد با مهندسی معکوس ماشینآالت
مورد نیاز بخشهایمختلف از جمله معدن را در داخل بسازد .این بخش تا
اندازهای هم در ساخت ماشینآالت پیشرفت کرد .زمانی که نرخ ارز پایین بود،
ماشینآالت داخلی قدرت رقابت با نمونههایمشابه چینی و هندی را نداشت.
اکنون با افزایش نرخ ارز ،خرید ماشــینآالت تولید داخل بهصرفهتر است و
یکنم سرمایهگذاری بیشتری برای ساخت این ماشینآالت انجام شود.
فکر م 
البته تولیدکنندگان داخلی هنوز ساخت دستگاهها با پیچیدگی بیشتر را آغاز
نکردند ،که یک علت عمده آن ،نگرانی سرمایهگذاران است.

در ماه گذشته وزیر تا زهای به وزارت صمت رفت .رزم حسینی سابقه
استانداری در استانهای معدنخیز کشور را هم دارد .فکر میکنید حضور
او در وزارتخانه به تحول بخش معدن کمک کند؟ نگاه شما نسبت به رزم
حسینی مثبت است؟

دورادور از کارنامه وزیر صمت جدید در زمانی که استاندار کرمان و خراسان
رضوی بودند ،باخبرم اما آشنایی بیشتری ندارم که به قضاوت درستی درباره
ایشان برســم .تا جایی که شنیدم ،رزم حسینی یک مدیر عملگراست که
این ویژگی مثبتی اســت .اما درباره استراتژیست بودن ایشان به معنای در
ذهن داشتن نقشهای کامل از کاستیهایحوزه کاریاش ،اطالعی ندارم .نکته
دیگر اینکه زمان را برای نقشآفرینی رزم حسینی در بخش صنعت و معدن
کافی نمیدانم .شــاید بهترین کار در این زمان کم این است که وزیر صمت
جدید ،کالف ســردرگمی را که در دو سال گذشته در زمینه تجارت ایجاد
شده و به معدن و صنعت هم آسیب زده ،سامان دهد .بخشنامههایمتعدد و
محدودیتهایپیدرپی شرایط پیچیدهای را برای بنگاههایاقتصادی ایجاد
کرده است .امروز به کمبود قابل توجه مواد اولیه در واحدهای تولیدی رسیدیم
که واردات ماشینآالت و نوسازی خطوط تولید را هم متاثر کرده است .همین
که وزیر تازه صمت با ســاماندهی حوزه تجارت ،صنعت و معدن کشور را از
متالشی شدن نجات دهد ،کار بزرگی است .فرصت برای انجام کار بیشتر برای
او فراهم نیست و حتی امیدی هم به ادامه سیاستهایخوبی که ممکن است
او در این مدت محدود اجرا کند ،وجود ندارد .چند ماه بعد دولتی تازه سر کار
میآید که زاویه قابل توجهی با دولت کنونی خواهد داشــت و دوباره چرخ از
نو اختراع میشود.

ما در بخش خصوصی باور داریم که باید در کوتاهمدت اختالف قیمت تعیینشده با
قیمتهایجهانی را کم کنیم و در بلندمدت با حذف قیمتگذاری بر مبنای نظام عرضه و
تقاضا و قیمتهایجهانی حرکت کنیم

گفتوگوی «آیندهنگر» با سجاد غرقی ،نایبرئیس کمیسیون معادن و صنایع معدنی اتاق ایران

رنج بخش معدن از سرکوبهایداخلی

امیدوارم دولت از مشاوره بخشخصوصی استفاده کند
وزارت صمت نزدیک به چهار ماه بدون وزیر به کار ادامه داد .بخش
معدن از عدم حضور وزیر در این وزارتخانه چه آسیبهایی دید؟

معطلی آرای شورای عالی معادن یکی از مهمترین آسیبها به بخش
معــدن به دلیل عدم حضور وزیــر در وزارت صمت بود .مهندس بهرامن،
مهندس شــکوری و من از طرف اتاق بازرگانی به کارگروه شــورای عالی
معادن معرفی شدیم .در ساه ماه گذشته نزدیک به  200پرونده مربوط به
معادن در این شورا بررسی و مصوب شده که رسیدگی به آن اثر مستقیم
در تولید معادن دارد .نبود وزیر در وزارت صنعت ،معدن و تجارت باعث شد
احکام و مصوبات شورای عالی معادن معطل امضای وزیر بماند .نه در پایان
دوره وزارت رحمانی ،و نه در دوره سرپرستی مدرس خیابانی و سرقینی ،به
این مصوبات رسیدگی نشد .نزدیک به  200پرونده حاوی بحثهای خاص
معادن ،چه بحثهایکالن در زمینه پهنه و چه در مورد تبصره ماده  3و...
منتظر ابالغ و نظر وزیر مانده است .مسئله دیگر ،اصالح قیمت نهادهها در
زنجیره فوالد است که تعیین آن به دلیل عدم حضور وزیر در وزارت صمت
طوالنی شده .درباره تعیین قیمت نهادهها و اصالح آن در زنجیره فوالد بارها
در معاونت معدنی وزارت صمت نشستهایی برگزار شده و اتاق بازرگانی
ایران هم نظر بخش خصوصی را در اینباره به وزارتخانه اعالم کرده است.
آقای شافعی ،ریاست اتاق ایران در نامهای به وزیر پیشنهاد اصالح و افزایش
قیمت نهادههای آهن و فوالد را مطرح کرد و به وزارتخانه اعالم شده که
این مسئله اثر مستقیم در تولید و صادرات همه بنگاهها در زنجیره آهن و
فوالد کشور به ویژه تولیدکنندگان معدنی سنگ آهن ،چه بزرگمقیاس
و چــه کوچکمقیاس دارد .اما با وجود چنین ضرورتی هیچ تصمیمی در
اینباره گرفته نشده است .معطلی معادن در این زمینه تنها در مورد معادن
ســنگ آهن بیش از  10هزار میلیارد تومان زیان به این بخش وارد کرده
اســت .این دو مورد به طور عمده در ماههایگذشــته مطرح بوده و غیر
از تصمیمگیریهایدیگری اســت که آنها هم به نوعی بر روند تولید و
صادرات معادن اثر دارد.

بدنه کارشناسی وزارت صمت و معاونت معدنی در این مدت چطور
عمل کرد؟

بخش معدن از نظر ســاختار اقتصادی از دیگر بخشها متفاوت است.
صنعــت معدنکاری با صنایع میانی و ســاختمحور و همچنین با بخش
بازرگانی تفاوتهایی دارد .در این بخش به اجرای تصمیمهای منســجم
نیاز داریم اما معاونت معدنی وزارت صمت ،در فقدان وزیر هیچ تصمیمی
نگرفت و همه راهکارهــای اجرایی در مورد بخش معدن در عمل معطل
مانده است .همه تصمیمهایریز و درشت در ماههایگذشته کنار گذاشته
شــدند .وزارت صمت بدنه کارشناسی خوبی دارد هرچند وجود صرف آن
برای پیشــبرد امور در حوزه معادن کافی نیســت .ساختار بوروکراتیک و
دیوانساالر وزارتخانه ،یک ساختار هرمی است و متاثر از رویکرد مدیران
باالدســتی و وزیر و معاونتهایش عمل میکند .به همین دلیل در زمان
عدم استقرار وزیر صمت ،بسیاری از تصمیمها ،حتی تصمیمهایاساسی
معطل میماند .ساختار دیوانساالری در کشور ما اجازه نمیدهد مدیران و

سایه خودتحریمیهای داخلی بیش از تحریمهای خارجی بر سر بخش معدن سنگینی میکند .بیتدبیریها
به توسعه نامتوازن در زنجیره تامین محصوالت معدنی دامن زده است و اگر صادرکنندهای راهی برای دور
زدن تحریمها پیدا کند ،راهی برای پریدن از روی موانع داخلی ندارد .سجاد غرقی ،عضو هیئت نمایندگان
اتاق تهران و نایبرئیس کمیسیون معادن و صنایع معدنی اتاق ایران سیاستهاینادرست داخلی را
بیش از تحریمها مزاحم بخش معدن میداند .به نظر این عضو هیئت نمایندگان اتاق تهران ،بیشتر انرژی
صادرکنندگان برای دست و پنجه نرم کردن با قوانین داخلی صرف میشود.

کارشناسان جسورانه عمل کنند چراکه به طور مداوم درباره تغییرهایی در
فضای تصمیمگیری و فعالیت خود نگراناند .کارشناسان و مدیران میانی
در اینباره که تصمیمی را در غیاب وزیر بگیرند و اجرا کنند اما در آینده با
سازمان بازرسی و دیگر نهادهای نظارتی درگیر شوند ،نگراناند و به همین
دلیل با احتیاط عمل میکنند .همچنین این نگرانی وجود دارد که آنها
در غیاب وزیر تصمیم بگیرند اما وزیر تازه با آن تصمیم مخالفت کند و آن
را مغایر با رویکردهای خود تشــخیص دهد .به همین دلیل در زمان عدم
استقرار وزیر در وزارتخانه ،بدنه میانی و کارشناسان امکان پیشبرد کارها را
ندارند و ساختار هرمی مانع اثربخشی آنهاست.

باالخره وزیر جدید ماه گذشته راهی وزارتخانه شد .درباره رزم
حسینی چه نظری دارید و البته چه انتظاری؟

به اینکه رزم حسینی به بخش معدن نگاه بهتری داشته باشد امیدوارم .او
استاندار استانهایمعدنخیز کشور بوده است .برای تحول در بخش معدن
و اثر بخشی بیشتر ،وزیر جدید باید اصل مشورت با بخش خصوصی پیش
از اجرای تصمیمها را در نظر بگیرد .فارغ از شعارهای رایجی که در اینباره
وجود دارد ،مشورتپذیری وزیر یک نکته کلیدی برای بیشترین استفاده
از ظرفیتهایمعدنی کشــور است .مهمترین مشــاور هم در این مسیر،
تشکلهایبخش خصوصی است که شامل کارشناسان و دستاندرکاران
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نگـاه
معدن اســت .امیدوارم رزم حســینی خود را از ظرفیت بخش خصوصی
محروم نکند و اشتباهاتی که در دورههایگذشته به بخش معدن آسیب
زده ،دوباره تکرار نشود .این اشتباهات باعث شده سرمایهگذاری در بخش
معدن به منفی  100درصد برسد و امیدواریم این اشتباهات دوباره تکرار
نشود .در مشورت با بخش خصوصی وزیر میتواند عالوه بر بقای بنگاههای
معدنی راه توســعه آنها را هم دنبال کند و اقتصاد کشور از منافع توسعه
معادن بهرهمند شود.

یکی از موضوعاتی که تصمیمگیری درباره آنها در وزارت صمت
طوالنی شد ،قیمتگذاری در زنجیره تامین فوالد و تغییر ضرایب بود.
تغییر در قیمتگذاری تا چه اندازه الزامی است؟

صنایع معدنی و
معدن کشور این
ظرفیت را دارد تا
سطح درآمدهای
ارزی خود را به
سطح درآمدهای
نفتبرساند
مشروط به اینکه
در داخل کشور آن
را سرکوب نکنیم

قیمتگــذاری در زنجیره تامین فوالد باعث شــده همه چیز به نفع
حلقههایمشخصی از این زنجیره تمام شــود .انواع کاالهای تولیدی در
زنجیره از سنگ آهن و شمش تا محصوالت فوالدی مثل ورق و نورد قیمت
جهانــی دارند و فوالد در بازار داخل ایران هم متاثر از قیمتهایجهانی و
حتی باالتر از آن معامله میشود .نکته قابل توجه این است که به دلیل نفوذ
بیشتر ذینفعان حلقه شمش ،سیاست گذاریها همه به نفع این حلقه از
زنجیره بوده .این حلقه در مقاطعی سنگ آهن دانهبندیشده و کنسانتره
را  50درصــد ارزانتر از قیمت جهانی خریده اما محصول نهاییاش را 12
درصد گرانتر از قیمت جهانی به تولیدکننده لوله و پروفیل و نورد فروخته
است .زنجیره نامتوازن رشد کرده و توسعه یافته و با بدنی روبهرو شدهایم که
دستهایبزرگ و سر کوچک دارد .با رشد نامتوازن زنجیره و تبعیض در
منافع اقتصادی حلقهها ،سرمایهگذاری در دیگر بخشها به کمترین میزان
میرسد .چنین معضلی در اکتشــاف و بهرهبرداری سنگ آهن ،با وجود
ذخایر مطلوب این ماده معدنی در کشور ،بروز کرده است .ادامه این مسیر
به نفع بخش معدن کشور نیست .اگر سود یک بخش را به کمترین میزان
برسانیم و سرمایهگذاری انجام نشود ،کسری در هریک از حلقههایزنجیره،
به کل زنجیره آسیب میزند .بعضی از واحدهای فوالدی به ویژه ذوب آهن
اصفهان مدعی است که کسری امروز سنگ آهن در کشور ناشی از صادرات
اســت اما این یک مغلطه و دروغ بزرگ است .کمتر از  10درصد از سنگ
آهن تولیدشده در ایران صادر میشود .متاسفانه طی سالهای گذشته در
زنجیره تامین فوالد صرفا منافع حلقه شمش دیده شده و قیمتگذاریها به
نفع این حلقه تمام شده است .این حلقه فربه شده و بقیه بخشها ضعیف
شدهاند .به همین دلیل در ســال  97با  -89درصد سرمایهگذاری روبهرو
شدیم و امروز این رقم به  -100درصد رسیده است .وضع عوارض سنگین
برای صــادرات و قیمتگذاری داخلی ،همه به نفع یک حلقه عمل کرده
است .این سیاستگذاری و این رویکرد باید تغییر کند تا همه حلقههای
زنجیره به توسعه متوازن برسند.
تا چه اندازه احتمال دارد قیمتگذاری به طور کلی حذف شود؟

در بخش خصوصی به طور کلی با قیمتگذاری مخالفیم اما مسئله امروز
ما با قیمتگذاری غیررقابتی بودن آن است .در اواخر تیرماه اتاق بازرگانی
ایران نظر کارشناسیاش را در اینباره ارائه کرده است .ما در بخش خصوصی
باور داریم که باید در کوتاهمدت اختالف قیمت تعیینشده با قیمتهای
جهانــی را کم کنیم و در بلندمدت با حذف قیمتگذاری بر مبنای نظام
عرضه و تقاضا و قیمتهایجهانی حرکت کنیم .بیشتر بر اساس در نظر
گرفتن شرایط و اقتضائات آن به این نظر کارشناسی رسیدیم اما به طور کلی
در بخش خصوصی با قیمتگذاری مخالفیم.
تحریم را چقدر مزاحم بخش معدن و صنایع معدنی کشور مید
انید؟

تحریم آثاری در بخش معدن داشته اما بحث مشخص ما خودتحریمیها
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در داخل است .یک صادرکننده مواد معدنی باید  25درصد از ارزش کل ماده
معدنی را به عنوان عوارض صادراتی پرداخت کند .در بعضی موارد ممنوعیت
صادرات اعمال شده تا جایی که کشتیهایما مجبور به تخلیه بار شدند
درحالیکــه در قانون چیزی به نام ممنوعیت صادرات نداریم و در نهایت
عوارض صادراتی وضع میشود .در واقع دولت با ممنوعیت صادرات بعضی
محصوالت معدنی درآمد خودش را هم تهدید کرده چراکه میتوانست از
محل عوارض به ارز برسد .پیش از تحریمهایآمریکا ،ما از خودتحریمیها و
سرکوبهای داخلی است که رنج میبریم .برای جبران کسری سنگ آهن
باید زمینه را برای ســرمایهگذاری فراهم کرد .معدن به اکتشاف نیاز دارد.
سرمایهگذار باید جاده بزند و تجهیزات وارد کند .سرمایهگذاری سنگینی
باید در بخش معدن انجام شود تا یک معدن پس از ده سال باطلهبرداری به
آهن و ماده معدنی برسد .این سرمایهگذاری انجام نشده است .اما در عمل
چه رخ داده است؟ هیچ سرمایه تازهای وارد حلقه سنگ آهن نشده است و
با وجود اعمال عوارض صادراتی در داخل دچار کسری سنگ آهن شدهایم.
به این دلیل که به صادرکننده این محصول گفتهایم خامفروش و قیمتهای
داخلی هم سرکوب شده است.
مجموعههایی مثل گلگهر و چادرملو ،که از بنگاههای بزرگ و توانمند در
تولید سنگ آهن به شمار میروند ،پس از باطلهبرداری به دوره بهرهبرداری
رسیدهاند .این واحدها به جای تمرکز سرمایهگذاری در توسعه اکتشاف و
استخراج جدید و یا توسعه زیرساختهای صادراتی ،به سمت تولید فوالد
حرکت کردهاند که این مدل تجــاری ،با هیچکدام از مدلهای اقتصادی
توسعه شرکتهای نامدار معدنی در دنیا مانند ریوتینتو ،وله برزیل و BHP
سازگار نیســت .این شرکتها برای رسیدن به سود ناچارند به حلقههای
بعدی بروند بنابراین فوالدساز شدهاند .میبینیم که در عمل هیچ پول تازهای
وارد حلقههاینخست زنجیره تامین فوالد نشده و البته پول خارج شده و به
بخشهایدیگر رفته است .غیر از خودتحریمیها ،بخش معدن از تحریمها
هم متاثر شده است .تحریمها در نخستین گام هزینههایبازرگانی را باال
برده است .مبادالت بانکی هم به سختی انجام میشود اما پیمانسپاری
ارزی و رفــع تعهد از چالشهایجدی صادرکنندگان در بخش معدن به
شــمار میرود .اگر یک بنگاه صادرکننده راه حلی برای صادرات و کسب
درآمــد از خارج با وجود تحریمهایخارجی پیدا کند ،چالشهایداخلی
مانع ادامه کار آن است .بیشتر انرژی صادرکنندگان برای دست و پنجه نرم
کردن با قوانین داخلی صرف میشود.

با این وصف از وضعیت قیمتگذاری و خودتحریمیهایداخلی،
فکر میکنید بخش معدن بتواند به ســهم بیشتری در اقتصاد کشور
برسد و درآمدهای ارزی آن به اندازه نفت برای اقتصاد ایران قابل اتکا
شود؟

صنایع معدنی و معدن کشور این ظرفیت را دارد تا سطح درآمدهای ارزی
خود را به ســطح درآمدهای نفت برساند مشروط به اینکه در داخل کشور
آن را ســرکوب نکنیم .ما به صادرکننــدگان مواد معدنی با نگاه خامفروش
نگاه میکنیم و صادرات آنها را محدود و ممنوع کردیم .همین رویکرد یک
تهدید جدی برای افزایش درآمدهای ارزی بخش معدن اســت .ایران یک
کشور معدنی است و میزان منابع و ذخایر معدنی در کشور ما هنوز روشن
نیست .براساس نظر سازمان زمینشناسی ایران متوسط حفاری ساالنه در
ی
ایران نیم متر اســت درحالیکه در کانادا و استرالیا به  100متر در سال م 
رسد .هنوز بخش عمدهای از معادن ارزشمند کشور اکتشاف نشده و به آن
آگاه نیستیم و با سرکوب هرچه بیشتر حلقههایزنجیره محصوالت معدنی
این عدم آگاهی و عدم استفاده از ظرفیتهای معادن کشور ادامه پیدا میکند.
انباشت سرمایههایمولد در بخش معدن انجام نشده است.

 ............................چشمانداز ............................

این 100نفر

روایت تایم از افراد تاثیرگذار در سال ۲۰۲۰
مجله آمریکایی «تایــم» مانند هر ســال  100فرد پرنفوذ و
تاثیرگذار سال در جهان را معرفی کرد .این شماره دارای  8جلد
ترجمه :متیندخت والینژاد
متفاوت در سراسر جهان است که هریک از اعضای TIME100
دبیر بخش چشمانداز
را برجسته میکند :دکتر ایمونولوژیست ،دکتر آنتونی فاوچی،
خواننده مشهور آمریکایی ،د ویکند ،مدیرعامل آلفابت ،ساندار پیچای ،پرستار خط اول شیوع همهگیری
ویروس کرونا ،امی اسالیوان ،رئیس جمهور تایوان تسای اینگ ون ،و بنیانگذاران عدالتخواهی آمریکا،
جان سیاهان مهم است .تایم ( 100که اغلب به صورت  TIME 100نوشته میشود) فهرست ساالنه
 100فرد بانفوذ در جهان است که توسط مجله خبری آمریکایی  Timeجمعآوری و منتشر میشود.
این لیست که برای اولین بار در سال  1999و در نتیجه بحث و جدل میان دانشگاهیان ،سیاستمداران
و روزنامهنگاران آمریکایی منتشر شد،به رویداد ساالنه بسیار مهمی در سراسر جهان بدل شده است.
حضور در این لیست اغلب برای افراد به عنوان یک افتخار تلقی میشود و تایم میگوید که فارغ از
عواقب اقدامات آنها،این افراد جهان را تغییر دادهاند .لیست نهایی افراد بانفوذ به طور انحصاری توسط

سردبیران تایم انتخاب میشود و کاندیدای این لیست را افراد تایم  100و کارمندان تحریریه بینالمللی
مجله انتخاب میکنند .ادوارد فلسنتال ،مدیرمسئول تایم در سرمقاله این شماره مینویسد« :لیست
ت است TIME 100 .همیشه آینه
امسال از آنچه شش ماه پیش پیشبینی کرده بودیم بسیار متفاو 
دنیا و کسانی است که آن را شکل میدهند .در حالی که افرادی را در لیست امسال مشاهده میکنید
که در جایگاه قدرت هستند مانند سران کشوره ا و مدیرعامالن ،و صاحبان صنعت سرگرمی ،اما لیست
 2020همچنین شامل بسیاری از افراد خارقالعاده و کمتر شناخته شده است که برای نجات جان
انسانها ،ایجاد یک جنبش ،باال بردن روحیه ،و ترمیم جهان لحظهای را غنیمت شمردهاند .کار آنها
هریک از ما را به چالش میکشد تا نفوذ خود را نسبت به جهانی سالم ،مقاوم ،پایدارتر و عادالنه ارزیابی
کنیم .فهرست امسال همچنین اسامی برخی از فعاالن مبارز در جنبشهای خواستار برابری ،از جمله
«آلیشــیا گارزا»« ،پاتریس کولورز» و «اوپال تومتی» بنیانگذاران جنبش «جان سیاهپوستان مهم
است» را در بر گرفته است ۵۴ .نفر از افراد فهرست امسال را زنان تشکیل دادهاند که این رقم بیشترین
آمار مربوط به زنان برگزیده در تاریخ اعالم این فهرست محسوب میشود.

درباره تایم  :تایم یک برند رسانهای جهانی است که بیش از  100میلیون مخاطب در سراسر جهان شامل ماهانه بیش از  40میلیون بازدیدکننده دیجیتال و  45میلیون
دنبالکننده اجتماعی دارد .یک هدف قابل اعتماد برای گزارش و بینش ماموریت تایم این است که داستانهایی را که بیشترین اهمیت را دارند ،هدایت میکند و درک
عمیق از ایدهها و رویدادهایی دارد که زمان ما را تعریف میکنند .تایم با دسترسی بینظیر به تأثیرگذارترین افراد جهان،اعتماد بیاندازه خوانندگان در سطح جهان،قدرت
بینظیر برای تشکیل ،یکی از شناختهشدهترین برندهایرسانهای جهان با امتیازات معروف است که شامل  TIME 100میشود.

چشمانداز
پیشروها

جیانیسآنتتوکونمپو
نویسنده:کریمعبدالجبار
یا ِی و
عبدالجبار شــش بار قهرمان انب 
باارزشترین بازیکن لیگ بوده است.

پائول ســیمون در یکی از شــعرهای خود گفته است «هر
نســلی یک قهرمان دارد» .در ورزش هم همینطور است.
هر نســلی یک ورزشکار پیدا میکند که ویژگیهایی را که
همه آرزو میکنیم داشته باشیم ،تجسم میبخشد :فداکاری،
تمرکز ،ورزشکاری استثنایی و لطف .جیانیس آنتتوکونمپو،
که به تازگی موفق به کسب دومین بار متوالی جایزهMVP
یا ِی شــده اســت ،همه این موارد را دارد .با
بسکتبال انب 
تماشــای بازی او نهتنها آنچه را که هست ،بلکه غیرممکن
را نیز میبینید .برخی اتفاقهای معنوی وجود دارد که وقتی
هوادار ورزشــکار مورد عالقهاش را میبیند که داخل زمین
مــیرود ،قلبش تند میزند .قهرمان واقعی ورزشــی باعث
میشود ما در انتظار مشاهده عظمت ،لرزش و ابهت باشیم.
شک ندارم که جیانیس رکوردهای انبیای را که در دست
دارد افزایــش خواهــد داد .او در حال حاضر باالترین امتیاز
کارایی بازیکن در یک فصل را دارد .احتماالً فراتر از توانایی
نسلهای آینده حضور داشته است .اما یک قهرمان ورزشی
چیزی فراتر از سابقه خود است .جیانیس با ایستادن در برابر
آنچه به آن اعتقاد دارد یک الگو برای جوانهاشده است .پس
از هدایــت میلواکی باکس به مرحله پلی آف ،او و تیمش از
بازی امتناع کردند و به تیراندازی پلیس به جیکوب بلیک در
ایالت خود اعتراض کردند و موجی از اعتصابات و تعویقها
در سراسر انبیای ایجاد شد .من یک بار از جیانیس پرسیدم
معنی اسم او چیست؟ «تاج از راه رسید» .قطعا اینگونه است.

ناتان الو
نویسنده :کریس پاتن
پاتن رئیس دانشگاه آکسفورد و آخرین
فرماندار انگلیس در هنگکنگ بود

ناتان الو ،یک فعال طرفدار دموکراسی است که اکنون در
تبعید است .او یکی از رهبران نسل جوان در هنگکنگ
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اســت که حامی آزادی د ر جامعه است .شی جینپینگ
و افراد وابســته به او قولهای دادهشــده به هنگکنگ
درباره آزادی و خودمختاری محلی را زیر پا گذاشــتهاند.
آنها ارزشهایی را که باعث شــده هنگکنگ به چنین
موفقیت درخشانی در آسیا برسد ،تهدیدی برای کشورشان
میدانند .ناتان پسر یک خانواده طبقه کارگر است که به
جوانترین قانونگذار منتخب در مجلس شهر تبدیل شد.
او ادعا نمیکند که به عنوان مبارز دموکراســی و آزادی،
از موقعیت برجستهای برخوردار باشد .او به سادگی یک
نماینده شجاع نسلی است که حزب کمونیست میخواهد
روحیه آن را از بین ببرد .اما شــما نمیتوانید ایده آزادی
را در قفس زندانی کنید .ناتان مانند همکار خود جوشــوا
وونگ ،راه افرادی مانند مارتین لی ،مارگارت نگ ،جیمی
الی و کاردینال جوزف ذن را دنبال میکند که آزادی خود
را برای حقوق دموکراتیک مردم به خطر میاندازند .همه
ما باید به صحبت و حمایت از ناتان الو و کسانی که برای
آزادی در هنگکنگ میجنگند ادامه دهیم.

فضانوردان کریستینا کوچ و جسیکا میر
نویسنده:مییجمیسون
جمیسونفضانورد ســابق ناسا واولین
فضانورد زن آفریقایی-آمریکایی است

در اکتبر 2019 ،کریستینا کوچ و جسیکا میر از ایستگاه
فضایی بینالمللی خارج شــدند و یک کنترلکننده را
تنظیم کردند که باتریهای خورشیدی ایستگاه را ذخیره
میکند .اما این دو فضانورد خیلی بیشتر از درست کردن
ایســتگاه فضایی به موفقیت دســت یافتند .آنها اولین
راهپیمایی فضایی کام ً
ال زنانه را به پایان رساندند و افراد
قدرتمند ،شــجا ع و باصالحیت را کــه در تیم مرزهای
اکتشــاف را کنترل میکنند ،تغییر دادند .همانطور که
خودشــان گفتند ،آنها وظیفهشــان را انجام دادند .همه
فضانوردان ایــن حرف را میزنند ،زیــرا حضور در فضا
کار ماســت .با این وجــود کار دو زن که از نظر فکری و
جســمی کار طاقتفرسایی را انجام میدهند در یکی از
چالشبرانگیزترین شرایطی که انسان در آن کار میکند
 ارتفاع مداری  250مایل ،سرعت  17500متر در ساعت یک اتفاق مهم اســت؛ نه به این دلیل که آنهااثباتکردند ما زنان میتوانیم چه کارهایی را انجام دهیم  -که
هرگز تردیدی در این موضوع نبود -بلکه به این دلیل که
همه دنیا آن را دیدند ،از جمله دروازهبانها (غالباً مردان)
که تعیین میکنند چه کسی به این فرصتهادسترسی
دارد .کوچ و میر  7ساعت و  17دقیقه پیادهروی کردند.

در دهه  1970که حتی لباس فضانوردی برای زنان وجود
نداشــت ،زنان فقط 16درصد نیروی کار ناسا بودند ،در
حالی که امروز  34درصدند .فیزیولوژی مردان ،دیدگاهها،
یها بیشتر الگوی
شها ،انداز هگیریها ،راحتی و جا هطلب 
ارز 
پیشفرض برای طراحی تالشهای اصلی انســان بوده
است .من معتقدم که کوچ و میر با مهارت و اجرای عالی،
ما را به الگویی مبتنی بر هوش ،چابکی ،توانایی ،صداقت،
شجاعت و تعالی نزدیکتر میکنند.

کامیلیاروث
نویسنده :اریک تپل
تپل استاد پزشــکی مولکولی در موسسه
تحقیقاتی اسکریپ و سردبیر مداسکیپ است

دکتر کامیال روث ،متخصص بیماریهای عفونی در مونیخ
همراه با تیمش ،اولین کسی بود که عفونت بدون عالمت در
مبتالیان کرونا را ثبت کرد .با تالش او ،حاال مشخص شده که
حدود  30تا  40درصد از افراد مبتال به این ویروس عالئمی
ندارند اما قادر به انتشــار کووید  19هستند .در ماه ژانویه،
مشــاهده دقیق دکتر کامیال روث ،متخصص بیماریهای
عفونی در مونیخ موضوعی بود که باعث شــد تیم او یکی از
اولین کسانی باشند که عفونت بدون عالمت را ثبت کردهاند.
گزارش منتشرشده روث از انتشار بدون عالمت برای اولین
بار با انکار و تحقیر روبرو شد ،اما سرانجام در دهها گروه بیمار
کام ً
ال درست تأیید شد و اکنون مورد پذیرش گسترده قرار
گرفته است .کشف او جان افراد بیشماری را نجات داده است
و اگر فقط همــه ما زودتر به صحبتهای دکتر روث گوش
میدادیم ،میتوانستیم از گسترش بیشتر جلوگیری کنیم.

راویندراگوپتا
نویسنده:آدامکاستیلجو
کاستیلجو دومین بیمار لندنی مبتال به
اچآیوی بود ه که درمان شده است

سفر نامحتمل من برای یک درمان عملی اچآیوی،
به رهبری پروفسور راویندرا گوپتا ،در یک دوره بسیار
طوفانی از زندگی من آغاز شــد .امــا وقتی به گوپتا

در ژانویه ،شی ژنگلی یکی از اولین تیمهای علمی بود که  2-SARS-CoVرا شناخت و اما این
ویروس جهان را ویران کرد .این در علم جدید بود،اما شی میدانست این ویروس از کجا نشئت
میگیرد :خفاشها .شانزده سال شکار ویروس ،او را برای این معنا آماده کرده بود.

معرفی شــدم ،به طرز ناخوشایندی تعجب کردم .او
متفکر و دلســوز بود ، موفقیتهایش ،اکنون شامل
نظارت بر درمان ســلولهای بنیادی میشــود که از
اهداکنندهای با جهش ژنی نادر دریافت کردم و منجر
به بهبود من شد .این به وضوح باعث احترام و تحسین
همکارانش در جامعه تحقیقاتی اچآیوی شد .اکنون
من نیز به او احترام میگذارم .در طی سالها ،همکاری
ما توسعه یافته و تقویت شده است .زیرا گوپتا دانش و
اشتیاق خود را برای یافتن یک درمان عملی برای همه
به اشتراک گذاشته است .او به قهرمان من تبدیل شده
و به من قدرت داده است تا امیدی برای میلیونها نفر
از افراد مبتال به اچآیوی در سراسر جهان شوم.
سال گذشته دانشــگاه کمبریج برای قدردانی از کار
او ،گوپتا را به عنوان اســتاد میکروبشناسی بالینی
در انســتیتوی ایمونولوژی درمانــی و بیماریهای
عفونی کمبریج منصوب کرد .من بسیار خوششانس
و قدردان هســتم که او را میشناسم ،و میبینم که
چگونه فداکاری او میتواند این بیماری را درمان کند.

شی ژنگلی
نویسنده :کارل زیمر
زیمر نویسنده کتاب «سیاره ویروسها»
است

در ژانویه ،شی ژنگلی یکی از اولین تیمهای علمی بود
که  SARS-CoV-2را شناخت و اما این ویروس جهان
را ویران کرد .این در علم جدید بود ،اما شی میدانست
این ویروس از کجا نشئت میگیرد :خفاشها .شانزده
سال شکار ویروس ،او را برای این معنا آماده کرده بود.
در سال 2003 ،ویروس بیماری دیگری به نام سارس
شیوع پیدا کرد .شی و همکارانش برای یافتن اصل آن
به غارهای جنوب غربی چین ســفر کردند .در آنجا،
آنها خفاشهایی را یافتند که به ویروسهای مشــابه
سارس آلوده شــدهاند .در طی سالهای بعدی ،شی
 یک ویروسشناس در موسسه ویروسی ووهان  -باسرعت به غارهای بیشتری رفت و ویروسهای خفاش
بیشتری پیدا کرد .در سال 2015 ،شی و همکارانش
هشدار دادند در آینده نزدیک ویروس خفاشی دیگر
در دنیا شــیوع پیدا خواهد کرد که کشورها را ویران
میکند .پنج سال بعدSARS-CoV-2 ، دیده شد.
دولت ترامپ به موسســه شی به عنوان مسئول این
بیماری حمله کرده اســت .این اتهام فقط بیاساس
نیســت بلکه خطرناک اســت .اگر بخواهیم جلوی

ویروسهای کرونا را برای حفظ بشر در سالهای آینده
بگیریم ،دستاوردهای علمی و آیندهنگری دقیقاً همان
چیزی است که به آن نیاز داریم.

شیوری اینو
نویسنده:چیزوکواوئنو
اوئنو یک جامعهشــناس و مدیر ارشد
برنامه اقدام زنان است

شیوری ایتو با اقدام شجاعانه خود در مورد خشونت
جنسی علیه آزاردهنده ،زندگی زنان ژاپنی را برای
همیشه تغییر داده است .اگرچه مرد متهم ،نزدیک
به قدرت سیاسی ،از تعقیب کیفری فرار کرد ،ایتو
در ماه دســامبر در یک دادخواســت مدنی علیه او
برنده شــد .پیروزی او باعث خوشحالی زیاد هواداران
شــد .او زنان دیگر را به سمت تبلیغ جنبش می تو
در ژاپن ســوق داده و تظاهرات ملی گل ،جنبشــی
اعتراضی علیه خشونت جنســی را برانگیخته است،
جایی که زنان به راحتی با گل کنار هم جمع میشوند
و داســتانهای خود را از آزارها تعریف میکنند .این
جنبشهاموارد دیگری از حمله جنسی توسط یک
دیوانساالر عالیرتبه و یک روزنامهنگار مشهور حقوق
بشر را افشا کرد .همچنین برای اصالح قانون کیفری
به فعالیتهایی منجر شــدهاند و در ماه ژوئن ،دولت
برنامهای ســه ســاله برای کاهش خشونت جنسی
در کشــور اعالم کرد .جامعه ژاپن سرانجام از تحمل
خشونت جنسی به صدا درآمد.
هنرمندان

بونگ جون هو
نویسنده:تیلداسوئینتون
سوئینتون بازیگر برنده اسکار است

در زبان کرهای کلمه آهجوسی  ahjussi /وجود دارد
که به یک مرد مسن متوسط اشاره دارد .در برخی از
عکسهای خانوادگی از یک دوره خاص ،میبینید که
پدر کرهای  - ahjussi -یک پا را روی جدول پارک

و یک دســتش را روی کمر خود گذاشته و نگاهش
را با کمال خونســردی به فاصلهای دور دوخته است:
متین ،جــدا از هر زمان و مکانی ،به نوعی قهرمانانه.
من و بونگ جون هو همیشــه چیزی را که «ژست
 »ahjussiمینامیم بسیار باورنکردنی و خندهدار به
نظر میرســانیم ،روشی که این نگرش فرد معمولی
ناشی از کمرویی غیرقابل انکار باعث میشود که هر
شرکتکنندهای چیزی جز مدل الگویی نداشته باشد.
در طول دهه گذشــته ،در پلکان کن ،ما بیشمار از
ژستهای آهجوسی را ضبط کردهایم .این فیلمساز
است که امسال ،مانند خورشیدی جدید ،به چشمانداز
 2020کل ســیاره تابید .هوشــمندانه ،بسیار ماهر،
کام ً
ال جوانمــرد ،پرجنب و جــوش ،بااحترام ،خود
تعیینکننده ،عمیقاً عاشــقانه ،با ذوق و شوق فراوان
پوچ ،کام ً
ال اصولی ،دقیق و تنظیمشــده ،دلســوزانه
تا آخر قدم برداشــت .فیلمهای او همیشه اینگونه
بودهاند .به نظر میرسد زمان آن فرارسیده است که
از دنیا عقب نماند .او یک جوانمرد در سینمااست در
حالی که هیچ نشانهای از بدبینی را در دل خود نگه
نمیدارد :او از ابتدا تا انتها برای سینما خوب است .و
شخصیتش؟ خوشقلب ،وفادار ،سرگرمکننده ،خاص،
بازیگوش ،صمیمی ،به شدت اهل خانواده ،باشکوه و
بیوقفه مهربان است.

یو یو ما
نویسنده :استیوی واندر
واندر خواننده ،ترانهسرا و تهیهکننده
برنده جایزه گرمی است

یو-یــو ما بیش از یک هنرمند خارقالعاده ،یک نبوغ
واقعی موسیقی ،اثبات عشــق و زندگی است .هدیه
او به ما موســیقی او است که در یک پوشش مهربان
پیچیده شده و از همه مرزها فراتر رفته است :قومی،
جغرافیایی ،سیاسی ،طبقاتی و ژانر .صداهایی که او از
طریق ویولنســل خود به ارمغان میآورد به ما گوش
دادن ،احساس کردن ،مراقبت و عمل را یاد میدهد.
موســیقی او ما را به مکانی امن میبرد و ســپس ما
را بــه انجام کارهای خوب و درســتی که میداند در
قلب بشر اســت تحریک میکند .در این سال ،بیش
از هر زمان دیگر ،در هنگام شــیوع کووید  19 او نیاز
به این امر را برای بشــریت تشخیص داد و شروع به
ارسال نمایشهای ویدئویی به رسانههای اجتماعی با
هشتگ  #SongsofComfortکرد ،و دیگران را به
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چشمانداز
پیوستن به خود تشویق کرد .هشتگ با اجرای جیمز
تیلور ،کارول کینگ ،دختران نیلی و بسیاری دیگر از
هنرمندان پر شــد .ما آنها را دور هم جمع کرد تا در
جهان اتحاد ایجاد کند .هر وقت او موسیقی خود را به
اشتراک میگذارد ،یک کالس عشق است.

مایکل بی .جردن
نویسنده:دنزلواشنگتن
واشــنگتن بازیگر برنده جایزه تونی و
اسکار است

یادم میآید در ایستگاه فروتوال را تماشا میکردم و
فکر میکردم ،«این بچه کیست؟» مایکل بی .جردن
در این فیلم حضور داشــت و یک انرژی و اســتعداد
برجسته از خود نشان داد .آنچه من در مدت کوتاهی
که او را شناختم در موردش آموختم باعث شده است
که اخالق کار ،شــدت و میل به تعالی او را تحسین
کنم .او شــخص خارقالعادهای اســت ،از جمله به
تصویر کشیدن قدرتمندانه وکیل مدافع حقوق مدنی
برایان استیونســون در  2019 Just Mercyیکی از
کارهای مثالزدنی بــود .او در حال حاضر قدرتی در
مقابل دوربین دارد ،اما در پشت صحنه حتی قدرتی
بیشــتر دارد .وقتی صحبت از مایکل میشود ،باید
انتظار اتفاقی غیرمنتظره را داشته باشیم .من از اینکه
همسفر کوچک او هستم خوشحالم و نمیتوانم صبر
کنم ببینم اوضاع چگونه خواهد پیش رفت .او نسل
بعدی ما اســت و خوب است بدانید که نسل بعدی،
نسل خوبی است.
رهبران

آنتونیفائوچی
نویسنده:جیمیکیمل
کیمل مجری و تهیهکننده اجرایی جیمی
کیمل الیو است

با شروع شیوع بیماری همهگیر کووید  19در آمریکا،
یک نفر بود که میلیونهــاآمریکایی فورا فهمیدند
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میتوانیم برای راهنمایــی در این مورد به او مراجعه
کنیم :دکتــر آنتونی فائوچی .دکتر فائوچی به عنوان
مدیر انســتیتوی ملی آلــرژی و بیماریهای عفونی
تاکنون به شــش رئیس جمهور در طول  36ســال
مشــاوره داده است .وقتی کووید  19همهگیر شد ،او
جزو اولین کســانی بود که حقایق را به مردم گفت.
دکتر فائوچی ســخنان خود را سانسور نمیکند و از
تحت فشار قرار گرفتن سیاستمداران امتناع میورزد .او
حقیقت را به سختی و با یک هدف جدی پی میگیرد.
گفتن حقیقت از دیــد او تنها یک هدف دارد :نجات
جانها .شجاعت و صراحت او اعتماد ما را جلب کرده
است .همه ما خوششانس هستیم که مردی با خرد،
تجربه و صداقت داریم که به ما کمک میکند تا در این
دوران دشوار حرکت کنیم.

کامال هریس
نویسنده:آیاناپرسلی
پرســلی نماینده حــزب دموکرات از
ماساچوستاست

کامال هریس همیشه الگو بوده است .او موانعی را در
کالیفرنیا شکست ،در سنای آمریکا تاریخسازی کرد
و اکنون اولین زن و اولین هندی -آمریکایی اســت
که از طرف یک حزب مهم سیاســی به عنوان معاون
رئیس جمهور معرفی شده است .نامزدي كامال تحقق
رويايي اســت كه بســياري از افراد براي آن مدتها
در تالش بودهاند .او توســط یک زن با ریشه قوی در
اجتماع پرورش یافت تا یک زن قوی در جامعه باشد.
زندگی و شــغل او با تعهد شدید به خدمات عمومی
و اعتقاد پایدار بــه دولت به عنوان یک نیروی خوب
تعریف شده است .برای من سعادتی است که در کنگره
در کنار کامال کار میکنم و به اشــتیاق ،سرسختی و
فداکاری او شــهادت میدهم .در لحظهای که جوامع
ما با بحرانهای همگانی بهداشــت عمومی ،نابرابری
اقتصادی و نژادپرستی سیستماتیک روبهرو هستند،
ما شانه به شانه همدیگر ایســتادهایم تا در پاسخ به
کوویــد  19با هم درمورد تبعیض قانون وضع کرده و
از مشــاغل محلی سیاه خود حمایت کنیم .کامال هر
روز تجســم باورها و انتظارات دختران کوچک و زنان
جوانی است که خود را در او میبینند .ما درباره بزرگان
خود صحبت میکنیم و میگوییم« :ما به خاطر آنها
هستیم ».ســالها بعد ،نسلی از جوانان به کامال نگاه
میکنند و میگویند ،«ما به خاطر او هستیم».

آنگال مرکل
نویسنده :اورزوال فن در الین
فن در الین رئیس کمیسیون اروپا است

آنگال مرکل یک سیاستمدار غیرمعمول است .بسیاری از
افراد دوســتدار رفع سریع و شعارهای دلپذیر هستند ،اما
آنگال مشکالت پیچیده را دوســت دارد .او توانایی کار در
بســیاری از مالحظات خارجی و داخلی را دارد وقتی که
به دنبال راه حل اســت .او نگاه بلندپروازانه به مسائل دارد
و در صــورت امکان از اظهارنظر زودهنگام پرهیز میکند.
مــن به عنوان وزیر در دولت او از ســال 2005 ،در موارد
مختلفی توانستم از صبر استراتژیک او بهرهمند شوم .وقتی
با یک ایده یا یک پروژه متقاعد میشدم و میخواستم پیش
بروم ،او به راحتی میگفت ،:«شــما مسیر درستی را طی
میکنید ،اما کمی صبر کنیم ».و وقتی زمان مناسب بود،
من همیشه میتوانستم به او اعتماد کنم .آنگال یک مذاکره
کننده سرسخت است .علیرغم تمام سالهای فعالیتش ،او
هنوز هم میتواند به چشم تعداد زیادی مخالف نگاه کند.
او از راههایی به اهداف مذاکره خود میرســد که به همه
طرفها اجازه میدهد تا به مصالحه برســند .ما در بحران
مالی ،بحران یورو و اکنون بحران ویروس کرونا مدیریت او را
دیدیم .اگرچه او از سخنان خود دریغ میکند ،اما مردم در
سراسر جهان میدانند که میتوانند به آنگال اعتماد کنند،
به ویژه هنگام بحران .اینکه امروز از او تجلیل میشود همه
چیزهایی را که باید بدانید میگوید.

نارندرا مودی
نویسنده :کارل ویک
ویک دبیر بخش عمده تایم است

هند به عنوان یک کشــور دموکرات همیشه شهرت داشت.
گرچه تقریباً همه نخســتوزیران هنــد از تقریبا  80درصد
جمعیت هندو تشکیل شدهاند ،اما رئیسجمهور هند طوری
این کشور را مدیریت کرد که انگار جمعیت  1.3میلیارد نفری
مهم نیست .حزب بهاراتیا جاناتا ،ملیگرای هندو ،ابتدا با وعده
پوپولیسم برای توانمندسازی انتخاب شد و ،نهتنها نخبهگرایی
بلکه جمعگرایی را نیز رد کرد و به ویژه مسلمانان هند را هدف

دکتر فائوچی به عنوان مدیر انستیتوی ملی آلرژی و بیماریهای عفونی تاکنون به شش رئیس
جمهور در طول  36سال مشاوره داده است .وقتی کووید  19همهگیر شد ،او جزو اولین
کسانی بود که حقایق را به مردم گفت.

قرار داد .شیوع همهگیری به تظاهر خفقان مخالف تبدیل شد.
حاال پرجنب و جوشترین دموکراســی جهان در یک باتالق
گیر افتاده است.

ژائیربولسونارو
نویسنده :دن استوارت
استوارت سردبیر بینالمللی تایم است

داستان امسال برزیل را میتوان با ارقام بیان کرد ۱۳۷ :هزار
زندگی در اثر ویروس کرونا از دســت رفته است .بدترین
رکود اقتصادی در  40سال گذشته دید شد .حداقل پنج
وزیر کابینه برکنار شــدند یا اســتعفا دادند .فقط در ماه
اوت بیش از  ۲۹هزار آتشســوزی در جنگلهای بارانی
آمازون رخ داده اســت .یک رئیس جمهور شک و تردید
سرسختان هاش در مورد همهگیری و بیاعتنایی نسبت به
نابودی محیط زیست ،همه این ارقام را به سمت باال سوق
داده است .با این حال ،رقمی که واقعاً مهم است  37است،
درصدی از جامعه برزیل که در یک نظرسنجی در اواخر ماه
اوت ،ژائیر بولسونارو را تأیید کردهاند ،باالترین میزان از زمان
آغاز به کار او در ســال گذشته .علیرغم طوفان ادعاهای
فســاد ،و یکی از باالترین تعداد کشتههای کووید  19در
جهان ،بخشهای آتشــین جناح راســت همچنان مورد
استقبال بخش زیادی از برزیلیهاقرار دارند .میزان تأیید
بولســونارو تا حدودی به دلیل پرداخت ماهانه کمکهای
اضطراری به فقیرترین کشور در طی همهگیر شدن بیماری
ب ظاهرا فرقهای در
است .اما همچنین منعکسکننده تعص 
پیروی از دستورات او است .برای پایگاه خود ،او به راحتی
نمیتواند هیچکاری انجام دهد.
غولها

ساندرپیچای
نویسنده:جیمیدیمون
دیمون رئیس و مدیر عامل JPMorgan
 Chaseاست

در دست گرفتن ســکان هدایت یک شرکت نمادین
آمریکایی و جهتدهی آن برای موفقیت طوالنیمدت به

روشی که منعکسکننده ارزشهای مشتری باشد ،کار
سادهای نیست .داستان منحصر به فرد آمریکایی ساندر
پیچای ،مهاجرت از هند در بزرگســالی و تالش برای
مدیرعاملی یک شرکت یکتریلیون دالری نشاندهنده
بهترین داستانی اســت که در ذهن ما بوده است .او با
هدایت بســیاری از موفقترین محصوالت خود مانند
Drive ، Gmailو Maps ،از هدایای طبیعی و اخالق
کاری قوی خود برای صعود در صفوف گوگل استفاده
کرد و در ماه دســامبر رســماً زمام شرکت را به دست
گرفت .گوگل مشتری ،شریک و رقیب ماست ،اما هردو
تشخیص میدهیم که موفقیت ما به اقتصادی سالم و
فراگیر وابسته اســت که مراقب کارمندان ،مشتریان و
جوامع است .ســاندر ،به همراه خودم و  25مدیرعامل
دیگر بزرگترین کارفرمایان شــهر نیویورک ،متعهد
شدهاند که تا سال  ۱۰۰ ،۲۰۳۰هزار نیویورکی را که به
طور سنتی محروم هستند ،با تمرکز بر جوامع کمدرآمد،
سیاه ،التین و آسیا استخدام کند .چالشهایی که ساندر
در نقش خود با آن روبهرو است از مهمترین چالشهای
ما ،مســائل مربوط به نوآوری ،حفظ حریم خصوصی،
مقررات و رقابت اســت .اما رهبری تحلیلی ،فروتنانه و
فراگیر او ،گوگل را برای موفقیــت آماده میکند .این
ویژگیهایی است که جهان میتواند از آن استفاده کند.

شری رداستون
نویسنده:آریاناهافینگتون
هافینگتون بنیانگــذار و مدیر عامل
شرکت  Thrive Globalاست

این مانند یک داســتان هالیوودی است :یک زن برای
اداره مشاغل خانوادگی که پدربزرگش به او داده است،
مســئولیت را میپذیرد و در طول مسیر ،با چالش پس
از چالش روبهرو میشــود و در آینده موفق میشــود.
طی چند سال گذشــته ،شری ردستون ،اکنون رئیس
ویاکوم ســی بی اس ،به بیش از یک دهه نزاع قانونی بر
سر جایگزینی پدرش سامنر رداستون ،که در آگوست
امسال در سن  97سالگی درگذشت ،در راس رسانههای
گسترده خانواده پایان داد .این شرکت غولپیکر شامل
ویاکوم ،سی بی اس و شامل بسیاری از بخشهای دیگر
اســت .او هرچقدر خودش را سرسخت نشان داد و به
عنوان پدر خارقالعاده خود یک بازرگان زیرک بود ،سال
گذشــته ادغام  12میلیارد دالر سیبیاس و ویاکوم را
رهبری کرد .اما او همچنین این کار را به روش خودش
انجام داده است  -با لطف و انسانیت ،ثابت کرد که قدرت

با همدلی و لطافت سازگار خواهد بود .هر وقت شری را
میبینم ،بیشتر از تجارت (که شامل نقش او به عنوان
سرمایه گذار در  Thrive Globalاست) ،درباره نوههای
او صحبت میکنیم .به طور یقین ،او چالشهای بیشتری
در پیــش دارد .او در زمان اختالالت عمیق در صنعت
سرگرمی و رسانههامسئولیت را بر عهده گرفته است.
اما با پشت سر گذاشتن جنگهای جانشینی ،او مشغول
برنامههایی برای گســترش فناوریهای جدید ،جریان
دیجیتال و بازارهای بینالمللی به عنوان مسلطترین زن
هالیوود اســت .شری الگوی واقعی است و هر کاری که
بعد انجام دهد ،الگویی خواهد بود که ارزش تماشا را دارد.

مکنزیاسکات
نویسنده:ملینداگیتس
ملیندا همســر بیل گیتس ،بنیانگذار
خیریه گیتس است

او بعــد از طالق نجومــی خود 1.7 ،میلیــارد دالر به
 116ســازمان خیریه اهدا کرد که برای بسیاری از این
سازمانها ،کمک مالی مکنزی بیشترین کمک دریافتی
تمام عمرشــان بود .اگر سال اول اهدای مکنزی به این
شکل باشــد ،من نمیتوانم صبر کنم تا ببینم چه در
آینده رخ میدهــد .او در اولویت کمک و اهدای خود،
سازمانهای خیریهای را قرار داده است که بیش از بقیه
بیعدالتــی را در دنیا تجربه کردهاند و به دلیل قوانین
اشتباه در جامعه مورد ظلم قرار گرفتهاند.
نمادین

زندگی سیاهان مهم است ،بنیانگذاران آلیشیا گارزا،
پاتریس کوالرس و اوپال تومتی
نویسنده:سیبرینافولتون
فولتون بنیانگذار بنیاد تریوون مارتین
است

اولیــن بار در مورد جنبش «زندگی ســیاهان مهم
است» در سالی که پسرم تراویون کشته شد ،شنیدم.
هنوز در ســطح ملی نبود .این فقط چیزی بود که

آیند هنگر |  | tccim.irشماره صد و یک ،آبان 1399

97

چشمانداز
مردم در محافــل میگفتند .برای دانســتن اینکه
پاتریس کوالرس و آلیشــیا گارزا و اوپال تومتی در
آنجا ســازماندهنده این جنبش بودند  -احســاس
حمایت و تشویق کردم .فقط سه نفرند ،اما همه جا
حضــور دارند .آنها مردم را به این فکر وادار میکنند
که :اگر شما یک پسر  17ســاله با لباس کالهدار و
بدون سالح ،فقط یک آب نبات و یک نوشیدنی در
دست ،داشته باشــید ،و حاال او روی زمین افتاده و
مــرده ،چه میکنیــد؟ اگر دختــرت در تختخواب
خودش خوابیده باشــد و پلیــس در را بکوبد و او را
بکشد چه؟ چه احساسی خواهید داشت؟ این همان
چیزی اســت که «زندگی ســیاهان مهم است» را
مهــم میکند .این مربوط به زندگی انسانهاســت.
مــا میخواهیم مردم از ما حمایــت کنند ،در کنار
ما بایستند ،نامهای بنویسند ،با مقامات محلی شما
صحبت کنند ،در یک راهپیمایی شرکت کنند .کاری
بکنند .اطمینان حاصل کنید که مردم صدای شما را
میشنوند که میگوید« :زندگی سیاهان مهم است».
ما نمیتوانیم تسلیم شویم .پاتریس ،آلیشیا و اوپال
این کار را نمیکنند.

جو بایدن
نویسنده :جیم کلیبرن
کلیبــرن نماینده حــزب دموکرات از
کارولینای جنوبی در مجلس امریکاست

دکتر مارتین لوتر کینگ جونیور یک بار گفت« :معیار
نهایی انسان جایی نیســت که در لحظات راحتی و
آسایش بایستد ،بلکه مکانی است که در مواقع چالش
و جنجال میایستد ».موسسات باظرافت ساختهشده
ما در حال از بین رفتن هســتند .شعا ِر بر روی مهر و
موم بزرگ ما به نظر میرســد دور از دسترس است.
رهبری ریاســت جمهوری به طرز اسفباری فاقد آن
است .به طور خالصه ،وضعیت اتحادیه ما نامشخص
است .تصدیق یک نامزد ریاست جمهوری را چندان
ساده نمیدانم ،اما شرایط ملت و توصیه دکتر کینگ
در ذهنم بود وقتی که در تاریخ  26فوریه ایســتادم
و اعــام کــردم «من جو را میشناســم ،مــا جو را
میشناسیم ،اما مهمتر از همه ،جو ما را میشناسد».
منظور من همان چیزی بود که آن روز گفتم .من از
طریق مباحث گسترده و تجربیات مشترک در مورد
چالشهای ایالتهایمان در پاسخ با جو پیوند خوردم.
مانند بیشــتر آمریکاییها ،جو بایدن هم ســختی را
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میدانــد .او ناامیدی را میداند .او فداکاری و لحظات
رضایت را میداند .دویدن برای هدایت کشور در نقطه
اوج خود یک چیز اســت ،اما من معتقدم که این به
شــخصیت جو بسیار میآید که او برای هدایت ما در
این چالشهای بیسابقه مبارزه کند .جو بایدن صادق،
دلســوز و همدل اســت  -اما بیــش از همه  ،او یک
کارمند عمومی است.

بیلکیس
نویسنده :رعنا ایوب
ایوب روزنامهنگاری هندی است

هنگامی که اولیــن بار بیلکیس را دیــدم ،در میان
جمعیت نشسته بود ،در حالی که توسط زنان جوانی
محاصره شــده بود با پالکاردهایی که نشانه انقالب
بودنــد .با پرچم ملی در دســت ،بیلکیس به صدای
حاشیهنشینان در هند تبدیل شد ،پیرمرد  82سال های
که از ساعت  8صبح تا نیمهشب در یک محل اعتراض
مینشست .بیلکیس به فعاالن و رهبران دانشجویی که
به خاطر ایستادن برای حقیقت ناپسند در دموکراسی
که به سمت اقتدارگرایی کشــیده شده بود ایستاده
بودند ،امید و نیرو بخشید .از اعتراضات مسالمتآمیز
در سراسر کشــور الهام گرفت .او به به من گفت« :تا
خون در رگهایم جاری است ،اینجا خواهم نشست تا
کودکان این کشــور و جهان هوای عدالت و برابری را
تنفس کنند ».بیلکیس سزاوار شناخت است ،بنابراین
جهان قــدرت مقاومت در برابر اســتبداد را تصدیق
میکند.

دووین وید
نویسنده :جان لجند
لجند نوازنــده برنده گرمــی و فعال
اجتماعی است

دووین وید یکی از بزرگتریــن محافظان پرتاب در
یا ِی بود  -او در رســیدن به تور بسکتبال
تاریخ انب 
شگفتانگیز بود .اما او همچنین نقش خود را بیشتر از

بسکتبال نشان داده است .او همیشه مایل بوده است
که سرمایه اجتماعی خود را صرف ایستادن در مقابل
افراد دیگر کند و از سیستم عامل و خیرخواهانه خود
برای پیشبرد گفتوگو استفاده کند .او مجبور نیست
که این کارهــا را انجام دهد .امــا میبیند که هدف
بزرگتری دارد و فعالیت ورزشــی او را در موقعیتی
قرار داده اســت که دنیا را به مکانــی بهتر ،امنتر و
دوستداشتنیتر تبدیل کند .او با حمایت از دخترش
زایا ،که تراجنســیتی اســت ،برای والدین و جامعه
الگویی قدرتمند قرار داده اســت برای اینکه چگونه
متحدان خوبی باشــند برای جوانانی که میفهمند
چه کســانی هستند .هر بچهای به طریقی یا دیگری
متفاوت خواهد بود .هر بچهای قرار اســت فردیت و
عالیق و هویت خودش را داشــته باشد .او و گابریل
زایا را علیرغم آنچه که هســت دوســت ندارند .آنها
زایا را دوســت دارند و برایش جشن میگیرند و او را
در آغوش میگیرند .او الگوسازی میکند که چگونه
والدیــن میتوانند فرزندان خــود را قهرمان کنند و
بــرای آنها بجنگند و به آنها کمک میکند تا بهترین
بزرگسالی باشند که میتوانند باشند .من فکر میکنم
که واقعاً زیباست.

اورسوال فن در الین
نویسنده:کریستینالگارد
الگارد رئیس بانک مرکزی اروپاست

اورسوال فن در الین سیاستمداری است که از چالش
لذت میبرد و ســختیها را از دست نمیدهد .او که
در اصل یک پزشــک آموزشدیده بود ،به مدت 14
سال یک سیاستمدار عالیرتبه آلمان هم بود ،از جمله
به عنــوان اولین وزیر دفاع آلمان .او بدون شــک به
عنوان اولین زن رئیس کمیســیون اروپا ،با نقشی که
در دسامبر بر عهده گرفت ،به خوبی در خدمت اروپا
خواهد بود .او آرزو دارد تا اروپا تا ســال  2050عاری
از کربن باشــد ،متناسب با عصر دیجیتال و مقاوم در
برابر چالشهای جهانی .اورسوال به عنوان مادر هفت
فرزند و رئیس سازمانی با حدود  ۳۲هزار پرسنل ،فرد
چندوظیفهایِ ماهری است .اعضای هیئت علمی برای
حفــظ آرامش و ادامه کار به او کمــک کردهاند تا با
بدترین شــوک اقتصادی پــس از جنگ جهانی دوم
روبهرو شود :بحران کووید .19-در ماه می او صندوق
بهبــودی  750میلیارد یورویی را پیشــنهاد کرد که
توسط اتحادیه اروپا تأیید شد.

 ...........................همسایههـا ...........................
[ این صفحهها به مرور وضعیت اقتصادی شرکای تجاری ایران و فرصتهای سرمایهگذاری در آنها میپردازد] .

قهوه از مهمترین اقالم صادراتی اوگاندا محسوب میشود

باال و پایین سرمایهگذاری در اوگاندا

کشور قهوه و پنبه
1

فرزانه سالمی ،کاوه شجاعی
اوگاندا را بهتر بشناسیم
اوگاندا کشوری در شرق قاره آفریقا با مساحتی تقریبا
گروه همسایهها
اندازه انگلیس اســت .اقتصاد این کشور سومین اقتصاد
بزرگ شــرق آفریقا به شــمار میآید و کامپاال ،پایتخت اوگاندا شهری پرجنب و جوش بر
ساحل دریاچه ویکتوریاست .اوگاندا با کنیا ،تانزانیا ،سودان ،رواندا و کنگو مرز مشترک دارد و
طبیعت این کشور در طول خط استوا بسیار متنوع است؛ به طوری که از کوههای آتشفشان
گرفته تا جنگلهای استوایی و رودهای پرآب در آن پیدا میشود .اوگاندا کشوری محصور
در خشکی است و برای امور تجاریاش به دو همسایه خود یعنی کنیا و تانزانیا وابسته است
تا به دریا دسترسی پیدا کند .به همین دلیل ،یکی از مهمترین راههای دسترسی ،خط آهن
کامپاال به مومباسا در کنیا است.
اوگاندا تاریخی طوالنی دارد و شــواهد تاریخی حاکی از آن است که اقوام بانتو از پانصد
سال پیش از میالد در این سرزمین مشغول کشاورزی بودهاند .همچنین آنها در هزار سال بعد
از میالد به کار با آهن پرداختهاند .قبایل مختلف در سرزمین اوگاندا زندگی و پادشاهیهای
خود را تاسیس میکردند؛ به طوری که در قرن چهاردهم ،سه قبیله مهم در این سرزمین
زندگی میکرد .اوگاندا در قرن نوزدهم مورد توجه اروپاییها و نیز تاجران عرب قرار گرفت و
به سرعت به محلی برای رقابت نیروهای خارجی بدل شد .انگلیسیها قدرت زیادی در آنجا
پیدا کردند و به تدریج جمعیت هندی زیادی نیز برای تجارت به این سرزمین آمد .اوگاندا

پس از کش و قوسهای بسیار در سال  ۱۹۶۲میالدی استقالل خود را به دست آورد.
مشهورترین چهره سیاســی اوگاندا عیدی امین است که در دهه  ۱۹۷۰قدرت را طی
کودتای نظامی به دست گرفت و دورانی از خشونت و سرکوب را در این کشور کلید زد .در
دوران زمامداری او که هشت سال به طول انجامید ،خشونتهای بیسابقه در اوگاندا مشاهده
شد؛ به طوری که او مخالفان خود از دو قبیله بزرگ اوگاندا یعنی النگی و آچولی را پاکسازی
قومی کرد و روایتهایی که از شکنجه در دوران زمامداری او وجود دارد نیز هولناک است.
عیدی امین همچنین اتباع خارجی ســاکن در اوگاندا به خصوص آسیاییها را به صورت
گسترده اخراج کرد .دوران زمامداری ترسناک عیدی امین باعث شد اوگاندا به ورطه جنگ
داخلی بیفتد و ثبات سیاســیاش را از دست بدهد .طی سالهایی که جنگ داخلی برای
بهدستگرفتن قدرت در اوگاندا جریان داشت ،تولید ناخالص داخلی این کشور به شدت افت
کرد و مثال در فاصله ســالهای  ۱۹۷۸تا  ۱۹۸۰بیش از  ۱۴درصد کاهش یافت .سرانجا ِم
عیدی امین این بود که مجبور به فرار به لیبی و سپس عربستان سعودی شود و مرگش نیز
در همان کشور رخ بدهد.
JJاقتصاد اوگاندا
کشــاورزی بخش بزرگی از درآمدهای صادراتی اوگانــدا و تولید ناخالص داخلی آن را
تشــکیل میدهد و  ۷۲درصــد از کل نیروی کار اوگاندا نیز در این بخش اشــتغال دارند.
کشــاورزان اکثرا در مناطق جنوبی کشور کار میکنند که باران بیشتری در آنها میبارد و

همسایهها
اوضاع در حال بهبود است.
در زمینه تجارت ،اوگاندا فراز و نشــیبهای زیادی را پشــت ســر گذاشته است .بازار
صادرات اوگاندا در پی بروز مناقشات خشونتآمیز در کشور همسای ه یعنی سودان جنوبی
با دردسرهای زیادی مواجه شد اما به تدریج با افزایش تولید قهوه و طال خود را احیا کرد.
قهوه تشکیلدهنده  ۱۶درصد از صادرات اوگاندا و طال نیز تشکیلدهنده  ۱۰درصد آن است.
بخش صنایع اوگاندا به شــدت به واردات از جمله تجهیزات سنگین وابسته است و اصوال
اقتصاد این کشور از کمبود زیرساختها و تجهیزات مدرن و نیز از وجود فساد رنج میبرد.

پنبه اوگاندا
اقتصاد اوگاندا در دهه  ۲۰۰۰میالدی رشدی باالی پنج درصد را تجربه کرد و این رقم در دهه
بعد نیز در همین حدود بود .به دنبال کشف نفت در دریاچه آلبرت در غرب کشور ،مشخص
شد که اوگاندا نزدیک به  ۳.۵میلیارد بشکه نفت دارد

زمینشان حاصلخیزتر است .البته استفاده از تجهیزات پیشرفته و تکنولوژیک در کشاورزی
اوگاندا جایی ندارد .دو محصول مهم کشاورزی این کشور قهوه و پنبه است و چای و گلهای
مختلف نیز جزو صادرات مهم این کشور هستند .از سایر محصوالت کشاورزی اوگاندا نیز
میتوان به ذرت ،لوبیا ،سیبزمینی شیرین ،بادام زمینی ،دانه سویا ،کاساوا ،ارزن و سبزیجاتی
مثل کلم ،هویج ،پیاز ،گوجهفرنگی و فلفل اشاره کرد.
در بخش دامپروری ،مناطق غربی اوگاندا بیشتر فعال هستند ولی اکثریت جمعیت این
کشور از گوشت زیادی در رژیم غذایی خود استفاده نمیکنند .در بخش جنگلداری ،اوگاندا
صادرات الوار را در سال  ۱۹۸۷متوقف کرد تا جلوی استفاده بیرویه از درختان را بگیرد اما
باز هم استفاده شدید داخلی باعث نابودی جنگلها شد .پروژههای سازمان ملل متحد در این
زمینه در اواسط دهه  ۱۹۹۰به اجرا درآمد تا جلوی نابودی جنگلها را بگیرد.
دریاچهها و رودخانهها تقریبا  ۲۰درصد از مســاحت کشور اوگاندا را اشغال کردهاند
و بنابراین صنعت شیالت در این کشور پتانسیل باالیی دارد .سرمایهگذاری خارجی در
این حوزه در اواخر دهه  ۱۹۸۰آغاز شــد اما معضالت زیستمحیطی مختلف باعث شد
این روند ادامه نیابد .با این وجود ،در حال حاضر صنعت شیالت در صادرات اوگاندا نقش
مهمی بازی میکند.
اوگاندا از لحاظ منابع و ذخایر طبیعی نیز وضع خوبی دارد .زمین حاصلخیز ،بارانهای
منظم ،ذخایر قابل استخراج نفت ،ذخایر مس ،طال و سایر مواد معدنی از جمله تنگستن،
کبالت ،فسفات ،سنگ آهن و سنگ آهک از جمله نقاط قوت در اقتصاد اوگاندا هستند.
به رغم اهمیت بخش تولید ،اقتصاد اوگاندا در این زمینه چندان موفق عمل نکرده و این
بخش نتوانسته سهم زیادی در تولید ناخالص داخلی این کشور ایفا کند .صنایع اصلی در این
کشور روی پردازش محصوالت کشاورزی مثل چای ،تنباکو ،شکر ،قهوه ،غالت ،محصوالت
لبنی و روغنهای خوراکی متمرکز بوده است .اما در عین حال تولید سیمان ،کود ،کبریت،
وسایل آهنی ،رنگ ،کفش ،صابون ،فوالد ،منسوجات و وسایل نقلیه موتوری هم در اوگاندا
مورد توجه قرار دارد .این در حالی است که تولیدات صنعتی در سالهای پس از استقالل
اوگاندا رشد قابل توجهی داشت اما در اوایل دهه  ۱۹۷۰دچار افول شد .البته از دهه ۱۹۹۰
و با بازگشت ثبات به کشور ،شــرکتهای خارجی و نهادهای مالی به سرمایهگذاری روی
بخشهایی مثل منسوجات و فوالد ،قطعات خودرو و سیمان و غیره روی آوردهاند.
یک بخش مهم دیگر در اقتصاد اوگاندا بخش خدمات است .اوگاندا چندین پارک ملی
مهم با شهرت جهانی دارد که گردشگران زیادی را از سراسر جهان جذب میکند .چند
دهه پیش ،گردشــگری بخش بزرگی از اقتصاد اوگاندا بود و بعد از قهوه و پنبه ،سومین
تامینکننده ارز خارجی در کشور به شمار میرفت .اما در زمان حکومت عیدی امین ،این
امتیازات از دست رفت و گردشگری و سرمایهگذاری در هتلها متوقف شد .اما امروزه این
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JJتوسعه اوگاندا
اوگاندا اولین کشــوری بود کــه در چارچوب برنامه صنــدوق بینالمللی پول و بانک
جهانی برای کمک به کشورهای فقیر بسیار مقروض ،شاهد بخشش  ۷۰۰میلیون دالری
بدهیهایش در سال  ۱۹۹۸بود .در سال  ۲۰۰۰نیز در چارچوب برنامهای دیگر ۱.۳ ،میلیارد
دالر از بدهیهای این کشور بخشیده شد.
اقتصاد اوگاندا در دهه  ۲۰۰۰میالدی رشدی باالی پنج درصد را تجربه کرد و این رقم
در دهه بعد نیز در همین حدود بود .به دنبال کشف نفت در دریاچه آلبرت در غرب کشور،
مشخص شد که اوگاندا نزدیک به  ۳.۵میلیارد بشکه نفت دارد .رشد و گسترش بخشهای
مختلف باعث شد اقتصاد اوگاندا تا سال  ۲۰۱۹به رشد  ۶.۳درصدی برسد که قسمت اعظم
آن ناشی از توسعه بخش خدمات و نیز بخش صنایع ،ساخت و ساز ،مخابرات و معادن بود.
در عین حال نرخ فقر در اوگاندا در دو دهه اخیر کاهش نشان داده و به  ۲۱.۴درصد رسیده
که این موفقیت بیشتر به دلیل توسعه بخش کشاورزی حاصل شده است .درواقع اوگاندا در
سال  ۲۰۱۵موفق شد بر اساس اهداف توسعه هزاره ،فقر را در این کشور به نصف برساند اما
همچنان یک سوم از جمعیت این کشور با درآمد روزانه کمتر از  ۱.۹دالر زندگی میکنند.
همچنین اوگاندا به سمت یک اقتصاد خدماتمحور گذار داشته است اما با کاهش بهرهوری
و کاهش ایجاد فرصتهای شغلی مواجه بوده است.
JJآینده اقتصاد اوگاندا
درآمدهای نفتی و درآمدهای مالیاتی در سالهای آینده بزرگترین منبع درآمدزایی
برای دولت اوگاندا خواهند بود؛ چون اســتخراج و تولید نفت قرار است در این کشور به
شکل گستردهای انجام شود .همچنین سرمایهگذاران خارجی قرار است در بخشخایی
مثل تجهیزات تولیدی ،خطوط لوله صادرات و پاالیشگاهها سرمایهگذاری کنند و این یعنی
که بازار فرآوردههای نفتی برای مصرف داخلی و نیز بازارهای آفریقای شرقی گسترش پیدا
خواهد کرد .پروژههای عظیم ساخت و ساز و حمل و نقل در منطقه نفتخیز اوگاندا نیز
در جریان خواهد بود.
اما اقتصاد اوگاندا با چالشهای زیادی نیز مواجه خواهد بود .مثال اینکه بحران کرونا باعث
به تعویقافتادن بســیاری از پروژهها و سرمایهگذاریها شده است .در عین حال معضالت

معدن کبالت در اوگاندا
اوگاندا از لحاظ منابع و ذخایر طبیعی نیز وضع خوبی دارد .زمین حاصلخیز ،بارانهای منظم،
ذخایر قابل استخراج نفت ،ذخایر مس ،طال و سایر مواد معدنی از جمله تنگستن ،کبالت،
فسفات ،سنگ آهن و سنگ آهک از جمله نقاط قوت در اقتصاد اوگاندا هستند

اقتصاد اوگاندا با چالشهای زیادی نیز مواجه خواهد بود .مثال اینکه بحران کرونا باعث به
تعویقافتادن بسیاری از پروژهها و سرمایهگذاریها شده است .در عین حال معضالت طبیعی
مختلف مثل بارانهای شدید و سیل روی اقتصاد این کشور تاثیر گذاشته است.

طبیعی مختلف مثل بارانهای شــدید و سیل روی اقتصاد این کشور تاثیر گذاشته است.
انتظار میرود رشد تولید ناخالص داخلی اوگاندا در سال جاری میالدی نسبت به سال گذشته
کاهش چشمگیری داشته باشد؛ به خصوص به این جهت که گردشگری و صادرات به شدت
در دوران کرونا آسیب دید و تجارت جهانی هم که دچار اختالل شده بود .کاهش رشد در
بخش خدمات ،امالک و نیز مخابرات و تکنولوژی نیز در این دوران در اوگاندا قابل مشاهده
است که افزایش نرخ بیکاری را نیز به همراه داشته است .از سوی دیگر ،اوگاندا در فوریه سال
 ۲۰۲۱باید انتخابات برگزار کند که آن هم بیثباتیهای خودش را به همراه خواهد داشت.

2

آیا تجارت با اوگاندا دشوار است؟
بانک جهانی در رتبهبندی سال  ۲۰۲۰خود اوگاندا را به لحاظ آسانی بازرگانی و راهاندازی
کسب و کار در رده  ۱۱۶قرار داده است.
رتبه اوگاندا در حوزههای متفاوت مربوط به آسانی کسبوکار در میان ۱۹۰کشور
۱۶۹

راهانداختن کسب و کار

۱۳۵

ثبت ملک

۱۶۸

گرفتن مجوز برق

۷۷

اجرایی کردن قراردادها

۱۱۳

گرفتن مجوز ساخت

۱۲۱

بازرگانی با خارج از مرزها

۸۸

حمایت از سهامداران در اقلیت شرکت

۹۹

اعالم ورشکستگی و جمعکردن کسبوکار

۹۲

پرداخت مالیات

۸۰

گرفتن وام

3

فرصتهای سرمایهگذاری در اوگاندا
وزارت بازرگانی آمریکا در گزارشی در مورد اقتصاد اوگاندا سرمایهگذاری در این حوزهها
را توصیه کرده اســت -۱ :نفت و گاز -۲ ،برق و نیروگاه -۳ ،کشــاورزی -۴ ،ساخت و ساز،
 -۵تکنولوژیهای اطالعاتی و ارتباطی -۶ ،بهداشت و درمان

4

چالشهای سرمایهگذاری در اوگاندا
ش شــرکتهای خارجی در اوگاندا معرفی کرده
وزارت بازرگانی آمریکا این موارد را چال 
است:
فساد اقتصادی باال :سازمان شفافیت بینالملل در سال  ۲۰۱۹کنیا را در «شاخص احساس
فساد» خود بین  ۱۸۰کشور در رده  ۱۳۷قرار داده است .فساد و کالهبرداری در حوزههای
مربوط به امالک بیشتر از بقیه است.
زیرســاختهای محدود :دولت سرمایهگذاریهای ســنگینی در زیرساختهای مناطق
غیرشــهری انجام میدهد اما سیستم جادهای و ریلی وضعیت نابسامانی دارند و دسترسی
به برق هم محدود است.
کمبود نیروی کار ماهر :اوگاندا در رتبهبندی سازمان ملل به لحاظ توسعه انسانی در رتبه ۱۵۹
از  ۱۸۹کشور دنیا قرار دارد .با آنکه نرخ باسوادی در میان افراد بالغ این کشور  ۷۳درصد است
حدود  ۷۵درصد دانشآموزان دبیرستان در اوگاندا فارغالتحصیل نمیشوند .تعداد باالیی از
فارغالتحصیالن دانشگاهها هم مهارتهای پایه تکنیکی ،مدیریتی و ارتباطی را ندارند.
خدمات ناکافی دولتی :راهانداختن کسب و کار و گرفتن مجوزهای ساخت در اوگاندا آسان
نیست و عملکرد اوگاندا در این حوزه حتی بدتر از میانگین کشورهای جنوب صحرای آفریقا
است.
بیثباتی سیاسی :پیشبینی اوضاع سیاسی اوگاندا در میانمدت تا بلندمدت بسیار دشوار
است و این عدم قطعیت ریسک انجام کسب و کار در این کشور را باال برده است.

کامپاال ،پایتخت اوگاندا

5

استراتژی ورود به بازار اوگاندا
درمورد بازار اوگاندا اطالعات تجاری گستردهای در اینترنت وجود ندارد و برای این کار ،بهتر
است خودتان به این کشور بروید و با تجار اوگاندایی وارد مذاکره شوید.
اصوال صادرکنندگان خارجی با کارگزاران بومی شریک میشوند چرا که آشنایی با بوروکراسی
و فرهنگ این کشور کار آسانی نیست.

6

آداب مذاکره با تجار اوگاندا
اگر شــریکتان دیر رسید :دیر رسیدن طرف اوگاندایی ســر قرار را به معنای بیادبی یا
بیاعتنایی او نگذارید .عموما دیر رسیدن اوگانداییها یک دلیل مشخص دارد :آنها قبل از
شما با کس دیگری قرار داشتهاند و در حال حرف زدن بودهاند .در این کشور بیادبی است
اگر گفتوگو را حتی با دلیل موجه قطع کنید تا به قرار بعدیتان برسید.
روابط شخصی/کاری :تجارت در اوگاندا رابطهمحور است .تا وقتی که طرف اوگاندایی شما را به
خوبی نشناسد و با شما احساس دوستی نکند احتماال مذاکره تجاری با او معنا نخواهد داشت.
قوی دست بدهید :اوگانداییها پرانرژی دست میدهند و ممکن است اندکی طوالنیتر از
زمانی که عادت دارید دستتان را بفشارند.
شلوارک ممنوع :هرچقدر هم هوا گرم باشد نباید در اوگاندا شلوارک بپوشید .فقط بچهها در
این کشور شلوارک میپوشند.
غذا خوردن سر سفره :خیلی اوقات طبیعی است که شریک شما سر میز غذا نخورد و باید
کنار او سر سفره بنشینید.
اســتفاده از اسم کوچک ممنوع :موقع خطاب قرار دادن طرف اوگاندایی قبل از نام فامیل
او از  Mrو  Mrsیا  Missاســتفاده کنید .تا خود طرف به شــما نگفته ،او را به اسم کوچک
صدا نکنید.
سفید بودن در اوگاندا :به این توجه کنید که بهخصوص در مناطق غیرشهری ممکن است
مردم به دیدن فرد سفیدپوست عادت نداشته باشند .شما را موزونگو (سفید) خطاب خواهند
کرد .حتی ممکن است گروهی از مردم از لمس کردن بدن شما بترسند و به شما نزدیک
نشوند چون فکر میکنند پوستتان زیادی حساس است!
زبان لوگاندایی :سعی کنید قبل از ورود به اوگاندا چند کلمه و عبارت به زبان لوگاندایی یاد
بگیرید .همین چند کلمه شما را بین مردم پایتخت و دیگر شهرها عزیزتر میکند.
گفتوگــوی نزدیک :اوگانداییها عموما موقع صحبت با شــما نزدیکتر از حالتی که در
کشورهای غربی میبینید میایستند .این را نشانه تهدید قلمداد نکنید.

7

اکسپوهای اوگاندا
حضور در نمایشگاهها و اجالسهای تجاری اوگاندا فرصتی مناسب است تا اطالعات خود
را بهروز کنید و یا مشتریها و شرکای آیندهتان را پیدا کنید.
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همسایهها
اکسپو

مکان

زمان

موضوع

UGANDA TRADE
EXPO

کامپاال

اکتبر هر سال

نمایشگاه بینالمللی لوازم خانگی،
ماشینآالت و محصوالت صنعتی

AFMASS FoodTech
Eastern Africa
Uganda

کامپاال

نوامبر هر سال

صنایع غذایی و بستهبندی در
شرق آفریقا

Pearl Of Africa
Tourism Expo

کامپاال

فوریه هر سال

نمایشگاه بینالمللی حوزه
توریسم

African Dairy
Conference and
Exhibition

کامپاال

مارس هر سال

نمایشگاه صنعت لبنیات آفریقا

Water New Zealand
Conference & Expo

همیلتون

سپتامبر هر سال

نمایشگاه و کنفرانس تکنولوژیهای
صنعت آب و فاضالب

Foodtech Packtech

اوکلند

سپتامبر ،هر دو
سال یک بار

نمایشگاه بینالمللی صنایع
بستهبندی و غذایی

8

تراز تجاری اوگاندا
همانطور که در نمودار میبینید اوگاندا طی دو دهه اخیر اصوال به کســری تراز تجاری دچار
ن بوده) و طی
بوده اســت .در  ۱۹۹۵این کسری پایینتر بوده (چون میزان صادرات و واردات پایی 
سالهای  ۲۰۱۰تا  ۲۰۱۵کسری به شدت افزایش پیدا کرده است .اگر کرونا اتفاق نمیافتاد ،طبق
پیشبینیها ،با ثابت ماندن صادرات و افزایش واردات کسری بودجه این کشور طی ماهها و سالهای
آینده دوباره افزایش مییافت.
$8B

2020

2010

2015

۲

دارو

 ۳۴۴میلیون دالر کسری

۳

خودرو

 ۳۲۸میلیون دالر کسری

۴

تجهیزات الکتریکی

 ۳۱۱میلیون دالر کسری

۵

هواپیما

 ۱۵۵میلیون دالر کسری

۶

پالستیک

 ۱۴۲میلیون دالر کسری

۷

آهن و فوالد

 ۱۱۲میلیون دالر کسری

۸

غالت

 ۱۱۲میلیون دالر کسری

۹

محصوالت شیمیایی

 ۱۰۲میلیون دالر کسری

۱۰

تجهیزات پزشکی

 ۱۰۱میلیون دالر کسری

10

شرکای تجاری (به ترتیب ارزش صادرات/واردات به دالر)

واردکنندهها
در سال  ۲۰۱۸کشورهای امارات ،کنیا ،ســودان جنوبی و جمهوری دموکراتیک کنگو
مقصد بخش عمده صادرات اوگاندا بودند:

$7B

۱

امارات

$6B

۲

کنیا

 ۱۲.۲درصد ( ۵۰۷میلیون دالر)

$5B

۳

سودان جنوبی

 ۷.۲۳درصد ( ۳۰۱میلیون دالر)

$4B

۴

جمهوری دموکراتیک کنگو

 ۴.۸۵درصد ( ۲۰۲میلیون دالر)

$3B

۵

رواندا

 ۴.۷۳درصد ( ۱۹۷میلیون دالر)

۶

ایتالیا

 ۳.۳۵درصد ( ۱۳۹میلیون دالر)

۷

آلمان

 ۲.۵۹درصد ( ۱۰۸میلیون دالر)

۸

هلند

 ۲.۴۶درصد ( ۱۰۲میلیون دالر)

۹

بلژیک

 ۱.۷۴درصد ( ۷۲.۴میلیون دالر)

۱۰

گکنگ
هن 

 ۱.۵۶درصد ( ۶۴.۹میلیون دالر)

$1B
2005

۱

ماشینآالت از جمله کامپیوتر

 ۴۱۲میلیون دالر کسری تراز تجاری

 ۴۰.۴درصد کل صادرات اوگاندا ( ۱.۶۸میلیارد دالر)

$2B

2000

مهمترین واردات اوگاندا در سال ۲۰۱۹
در ســال  ۲۰۱۹اوگاندا  ۲.۳میلیارد دالر کســری تراز تجاری داشت .این ده محصول
بیشترین کسری تراز تجاری را به اوگاندا وارد کردند ،یعنی جزو مهمترین اقالم وارداتی
اوگاندا هستند .این رقم نسبت به سال  ۲۰۱۴حدود  ۱۳.۹درصد کاهش و نسبت به سال
 ۲۰۱۷حدود  ۵.۱درصد کاهش نشان میدهد.

$0
1995

9

به اوگاندا چه صادر کنیم؟ چه از آن وارد کنیم؟
اوگاندا در سال  ۲۰۱۹حدود  ۱.۳میلیارد دالر کاال به جهان صادر کرد .این رقم به نسبت سال
 ۲۰۱۵کاهش  ۴۲.۱درصدی و در مقایسه با سال  ۲۰۱۸سقوط  ۵۷.۷درصدی را نشان میدهد.
مهمترین صادرات اوگاندا در سال ( ۲۰۱۹به ترتیب ارزش به دالر)

صادرکنند هها
سال  ۲۰۱۸کشورهای چین ،امارات ،هند و کنیا بیشترین صادرات را به اوگاندا داشتهاند:

۱

قهوه ،چای ،ادویه

 ۴۴۱.۲میلیون دالر ( ۳۳.۶درصد کل صادرات)

۱

چین

 ۱۵.۷درصد کل واردات اوگاندا ( ۹۸۶میلیون دالر)

۲

ماهی

 ۱۶۳.۲میلیون دالر ( ۱۲.۴درصد)

۲

امارات

 ۱۱.۸درصد ( ۷۴۲میلیون دالر)

۳

لبنیات ،تخممرغ ،عسل

 ۱۳۴.۵میلیون دالر ( ۱۰.۳درصد)

۳

هند

 ۱۰.۸درصد ( ۶۷۹میلیون دالر)

۴

کاکائو

 ۶۹.۵میلیون دالر ( ۵.۳درصد)

۴

کنیا

 ۱۰.۲درصد ( ۶۴۳میلیون دالر)

۵

درختان و گیاهان زنده ،گل

 ۶۱.۳میلیون دالر ( ۴.۷درصد)

۵

تانزانیا

 ۵.۷۱درصد ( ۳۵۹میلیون دالر)

۶

تنباکو

 ۵۵میلیون دالر ( ۴.۲درصد)

۶

ژاپن

 ۳.۸۳درصد ( ۲۴۱میلیون دالر)

۷

دانههای روغنی

 ۴۲.۱میلیون دالر ( ۳.۲درصد)

۷

آفریقای جنوبی

 ۳.۸درصد ( ۲۳۹میلیون دالر)

۸

چوب

 ۳۸.۴میلیون دالر ( ۲.۹درصد)

۸

اندونزی

 ۲.۸۶درصد ( ۱۸۰میلیون دالر)

۹

شکر و شیرینیجات

 ۳۸.۱میلیون دالر ( ۲.۹درصد)

۹

آلمان

 ۲.۱۱درصد ( ۱۳۳میلیون دالر)

۱۰

پنبه

 ۳۳میلیون دالر ( ۲.۵درصد)

۱۰

مصر

 ۱.۷۴درصد ( ۱۰۹میلیون دالر)
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 ...........................تشــکلهــا ...........................
[ این صفحهها به مرور فعالیتهای تشکلهای کشور میپردازد] .

عکس :رضا معطریان

انجمن تولیدکنندگان تخممرغ شناسنامهدار ایران را بیشتر بشناسید

مسیر درست رهگیری

بمانجان ندیمی
دبیر بخش تشکلها

اصوال تخــم ماکیان علیرغم دارا بودن پوســته مقــاوم كه یك
بستهبندی طبیعی در برابر آالیندههای مختلف برای آن فراهم کرده
اســت ،یك محصول بینهایت شكننده است و به راحتی میتواند
تحت تاثیر آسیبهای مختلف فیزیكی ،شیمیایی و میكروبی قرار
گیرد .لذا بایستی در جمعآوری ،نگهداری ،توزیع و عرضه آن دقت
بسیار زیادی شده و مشكل امروزی عرضه آن به صورت بدون هویت
و یا فاقد بستهبندی از چرخه توزیع كشور حذف شود تا بتوان تمام
ویژگیهای اعجابآور تخم ماکیان را كامال ســالم و بدون هر گونه
آسیبی به مصرفكننده نهایی رساند.
عدم رعایت اصول بهداشــتی در فرآیند تولید ،فرآوری ،توزیع،
نگهداری ،عرضه و مصرف این منبع مهم پروتئین حیوانی ،ضمن
ایجاد فساد ،تباه شدن و خروج مقادیر قابل توجهی از آن از چرخه
مصرف ،باعث بروز بیماریها و مســمومیتهایبا منشأ غذایی در
مصرفکنندگان میشود و هزینههایسنگین اقتصادی و بهداشتی
بر کشور و مردم تحمیل میکند.

امروزه با افزایش تعداد تولیدكنندگان داخلی و خارجی ،رقابت
برای جلب رضایت مصرفكنندگان یكی از اهداف مهم هر بازاری
اســت .بهبود کیفیت و تضمین سالمت محصوالت ،شناسنامهدا ر
بودن ،بستهبندی ،درجهبندی ،عرضه مناسب و به موقع محصول
و ...از جمله عواملی هستند كه در توسعه تولید باکیفیت و صادرات،
جلــب رضایت مصرفكنندگان و حفظ حقــوق تولیدکنندگان و
شهروندان نقش مهمی دارند.
اصطالح محصول شناســنامهدا ر به محصوالتی اطالق میشود
كه دارای برچسب حاوی اطالعاتی چون مبدأ ،تاریخ تولید و تاریخ
انقضاء ،نوع محصول و مقدار آنهستند و قابلیت رهگیری آنها در
طول زنجیره تولید تا مصرف وجود خواهد داشت .قانون عمومی مواد
غذایی اروپا ،سیستم رهگیری را چنین تعریف میکند :قادر بودن به
رهگیری و دنبال کردن مواد غذایی مورد استفاده در بخش تولید،
تغذیه حیوانات و استفاده از آنها در كل مراحل تولید و توزیع.
آمارها نشان میدهد کشور دارای پتانسیل بسیار باالی تولید تخم

تشکلها

توسعه و بالندگی
حرفهشناسنام ه
دار و بستهبندی

کردن تخم ماکیان و
تولید فراوردههای
تخم مرغ در ایران
از ارزشهای
انجمنمحسوب
میشود

مرغ است به طوری که دهمین کشور تولیدکننده تخم مرغ در جهان
هستیم .سال  1380سالی است كه برای اولین بار مصرفكنندگان
ایرانی از تخم مرغ بستهبندیشده در بستههای شفاف باكیفیت عالی
و دارای برچســب شامل نام تولیدكننده ،تاریخ مصرف و اطالعات
تغذیهای برخوردار شدند ،این واقعه نشانگر تحولی عظیم در صنعت
تخم مرغ ایران بود ،اگرچه در آن زمان هیچ قانونی تولیدكنندگان را
ملزم به بهبود و ارتقای كیفیت تخم ماکیان نمیکرد .این اقدام ،تاثیر
بسزایی بر دیگر تولیدكنندگان داشت و آنان را تشویق به پیروی از
این روند کرد؛ طوری که در طی دوره  3ســاله پس از ظهور اولین
تخم مرغ بستهبندیشــده ،عرضه بیش از  30نوع مختلف از تخم
ماکیان ،در بستهبندیهای متنوع وزنی و تعدادی ،گسترش یافت
و مصرفكنندگان قدرت انتخاب بیشتری برای محصول مورد نظر
پیدا کردند.
دار و بستهبندیشده چیست؟
JJتخم مرغ شناسنامه 
این کاال در مراکز مجاز دارای پروانه بهداشتی دامپزشکی تحت
نظارت دکتر دامپزشک آمادهسازی و بستهبندی شده است .در این
روند ،تخم مرغهای سالم و بهداشتی از سایر تخم مرغهای معیوب
جداســازی و برای مصرف مستقیم عرضه میشود .تخم مرغها به
واسطه بســتهبندی ،از معرض آلودگیهایشیمیایی و میکروبی
محیطی حفظ میشود .همچنین تخم مرغهای تازهتولید با تغذیه

تاریخچهانجمن
در این راســتا این انجمن رسما در ســال  1388با ثبت به عنوان انجمن صنفی کارفرمایی در
وزارت تعاون ،کار و رفاه اجتماعی ثبت و ســپس به عنوان تنها تشکل تخصصی این حوزه در اتاق
بازرگانی ،صنایع ،معادن و کشاورزی ایران هم پذیرش عضویت شده و یکی از اعضای فعال این اتاق
یشود.
تلقی م 
در این انجمن بزرگترین و مجهزترین شــرکتهای مجاز آمادهسازی و بستهبندی تخم مرغ و
همچنین کارخانهجات تولید تخم مرغ مایع پاستوریزه و پودر تخم مرغ از سراسر کشور عضویت فعال
داشته و ارتباط تنگاتنگی با مراجع ذیصالح کشور شامل سازمان دامپزشکی کشور ،وزارت بهداشت،
درمان و آموزش پزشــکی ،سازمان استاندارد و تحقیقات صنعتی ایران و وزارت جهاد کشاورزی را
فراهم کردهاند که مشارکت علمی -اجرایی در مباحث فنی ،بهداشتی ،اقتصادی و تنظیم بازار داخلی
و بهبود صادرات تخم مرغ دستاورد این ارتباط بوده است.
این انجمن ابتدا فعالیت خود را با حداکثر  8شرکت تاثیرگذار و فعال در این حوزهها شروع کرده
و اکنون با دارا بودن  28عضو از استانهای مختلف و پوشش دادن بیش از 80درصد ظرفیت تولید
تخم مرغ بستهبندی و 90درصد مایع پاستوریزه و پودر تخم مرغ از قابلیت حکمرانی  100درصدی
در حوزه مقررات ،تنظیمگری و کنترل بازار این محصوالت برخوردار است و به دلیل عدم وجود تشکل
موازی در این حوزه تخصصی همواره مخاطب و پاسخگوی کلیه بخشهایمجریه ،مقننه ،بخشهای
صنفی و اتاق بازرگانی بوده است.
اعضای هیئت مدیره انجمن عبارتند از :مهدی معصومی اصفهانی (شرکت تالونگ) ،رئیس هیئت
مدیره ،عبدالرضا اخوان رســولزاده (شرکت تازه دانه) ،نایب رئیس هیئت مدیره ،خشایار کرمانی
(شرکت تعاونی مرغداران مرکز) ،خزانهدار ،علی تقویفر (شرکت سیمرغ) ،عضو اصلی هیئت مدیره،
سید مسعود موســوی (شــرکت مروارید) ،عضو اصلی هیئت مدیره ،محمدرضا صالحی (شرکت
آباریس) ،عضو اصلی هیئت مدیره ،اسماعیل سهرابی (شرکت شقایق سرخهسار) ،عضو اصلی هیئت
مدیره ،پژمان صمدپور (شرکت صمدپور) ،بازرس و سید فرزاد طالکش ،دبیر.
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کنترلشده از مرغداریهای مشخص جمعآوری میشود و پس از
جداسازی تخم مرغهایمعیوب ،نشانهگذاری و برای مصرف عرضه
میشود لذا ماندگاری بیشتر و کیفیت مناسبتری دارد .تخم مرغ
بستهبندی به راحتی در کنار سایر مواد غذایی دریخچال نگهداری
و در نتیجه از انجام عادت اشــتباه شستوشوی پوست آن قبل از
مصرف جلوگیری میشود.
مصرفکنندگان با کنترل نام تولیدکننده ،تاریخ تولید و بهترین
زمان مصــرف ،حق انتخاب داشــته و تخم مرغهــایپاکیزهتر،
بهداشتیتر و تازهتر را خریداری میکنند .عالوه بر این ،امکان ردیابی
و کنترل محصول شناسنامهدا ر به راحتی وجود داشته ولذا تضمین
کیفیت را به دنبال دارد .بســتهبندی تخم مرغها همچنین امکان
تنظیم بازار و توسعه صادرات پایدار را فراهم میکند .
 JJاهداف انجمن
این انجمن سه هدف کلی را دنبال میکند :نخست ،شناسنام ه
دا ر و بستهبندی كردن تخم مرغ خوراكی و سایر تخمهای ماکیان
تولیدی كشــور و توســعه تولید و مصرف فراوردههایپاستوریزه
تخم مرغ؛ دوم ،ارتقای ســطح كیفی و بهداشــتی تخم ماکیان و
فراوردههای تخم مرغ؛ ســوم ،تنظیم بازار داخلی و صادراتی تخم
مرغ و فراوردههای آن.
JJاستراتژی انجمن برای تحقق اهداف
انجمن تولیدکنندگان تخم مرغ شناسنامهدا ر برای تحقق اهداف
خود ،چهار استراتژی را نیز تدوین کرده است:
استراتژی اول ،گسترش ارتباطات داخلی با تولیدكنندگان ،مراجع
ذیصالح و مشــتریان و ارتباطات خارجی اعم از گزینههای داخل
و خارج از كشور و فرهنگسازی و تبلیغات اقتصادی و بهداشتی.
استراتژی دوم ،برقــراری تعامل صحیح با تمامی فعاالن شاغل در
زنجیره تولید تا مصرف تخم مرغ و فراوردههای آن.
استراتژی سوم ،برقراری تعامل مناســب بــا كلیه دستاندركاران
و مراجع ذیصــاح دولتی در زنجیره تولید تا مصرف تخم مرغ و
فراوردههای آن.
اســتراتژی چهارم ،تثبیت قیمــت مصرفكننده تخــم مرغ و
فراوردههای آن.
JJراهبردهای دستیابی به استراتژی
انجمن مذکور هشت راهبرد را برای دستیابی به استراتژیهای
یادشده در دستور کار قرار داده است:
راهبرد اول ،شناخت و توسعه بازار داخلی تخم مرغ شناسنامهدار.
راهبرد دوم ،بررسی ،شناسایی و گسترش بازارهای صادراتی تخم
مرغشناسنامهدار.
راهبرد سوم ،جمعآوری و انتشار اطالعات فنی ،بازرگانی ،قوانین و
مقررات ملی و بینالمللی موضوع فعالیت انجمن.
راهبرد چهارم ،مشــاركت فعال در بازنگری یــا تدوین مقررات و
استانداردهای مربوط به تخم مرغ و فراوردههای آن.
راهبرد پنجم ،ایجــاد زمینههای ارائه خدمات در زمینه تهیه مواد
اولیه ،تجهیزات و لوازم مورد استفاده اعضای انجمن.
راهبرد ششم ،ارائه خدمات مشاورهای ،علمی و فنی به اعضا و سایر
متقاضیان.

تالش حداکثری برای توسعه برنامههایآموزشی و پژوهشی موضوع فعالیت انجمن
گسترش منابع درآمدی انجمن با روشهایمختلف در چارچوب مقررات عمومی
کشور و رعایت ارزشهایاصولی انجمن از جمله ماموریتهای این تشکل است.

راهبرد هفتم ،ارائه راهكارهای مناســب برای ســرمایهگذاری و
گسترش صنایع وابسته به فعالیت انجمن.
راهبرد هشتم ،مشاركت در امور علمی  -اجرایی داخلی و خارجی
بــا همكاری مراجــع ذیصالح داخلی و انجمنها و تشــكلهای
بینالمللیوابسته.
JJچشمانداز انجمن تا سال 1400
شناسنامهدا ر و بســتهبندی کردن انواع تخم ماکیان خوراکی
تولیدی در سراسر کشور ،رتبهبندی کیفی تخم مرغهایشناسنام ه
دا ر بستهبندی مطابق استانداردهای ملی ،جلوگیری از تولید هرگونه
تخم ماکیان بستهبندی غیر مجاز ،تالش برای افزایش سرانه مصرف
تخم مرغ تا  250عدد به ازای هر نفر در ســال و کســب جایگاه
مرجعیت استعالم صدور پروانه کلیه واحدهای بستهبندی و تولید
محصوالت پودر و مایع پاستوریزه تخم مرغ چشماندازهای انجمن
تولیدکنندگان تخم مرغ شناسنامهدا ر در ایران است.
JJانجمن چه میگوید؟
این انجمن دارای یازده ماموریت است .نخستین ماموریت آن،
التزام کلیه اعضا به اجرای تمام مفاد اساســنامه انجمن و مقررات
عمومی ذیربط کشــور اســت .دومین ماموریت ،تولید و عرضه
محصوالت باکیفیت و قیمت مناســب همراه با رعایت کلیه اصول
بهداشتی و استاندارد ملی و سومین ماموریت تدوین و بهروزرسانی
تمامی دستورالعملها ،بخشنامهها و استانداردهای مربوط به موضوع
تخــم ماکیان و فراوردههایآن از طریــق تعامل فنی  -اجرایی با
سازمانها و مراجع دولتی و دانشگاهی مرتبط است.
ماموریت چهارم مشــارکت و تعامل با کلیه ادارات دولتی ،نیمه
دولتی و خصوصی برای حمایت از تولیدکنندگان و مصرفکنندگان
تخم ماکیان و فراوردههایآن ،ماموریت پنجم ،مطالعه و بررســی
موانع موجود بر سر راه کسب و کار تولیدکنندگان انواع تخم ماکیان
و فراوردههایتخم مرغ به ویژه در موضوع مقررات تدوین شده یا در
دست تدوین سازمان دامپزشکی و وزارت بهداشت ،درمان و آموزش
پزشکی و ماموریت ششم ،تعامل با سازمان امور مالیاتی کشور جهت
اصالح ساختار اخذ مالیات به ویژه مالیات بر ارزش افزوده در حوزه
فعالیت اعضای انجمن است.
مشارکت با کلیه ســازمانهای متولی امر جهت فرهنگسازی
و ترویج مصرف تخم ماکیان بستهبندیشده مجاز و ایجاد شرایط
ایــدهآل نگهــداری و توزیــع و عرضه این محصــوالت در مراکز
خردهفروشی ماموریت هفتم این انجمن محسوب میشود .همچنین
ایجاد همگرایی و همافزایی میان اعضای انجمن به منظور توسعه
محصول و بازار داخلی و خارجی در راستای سیاستهایاقتصادی
کالن کشور ماموریت هشتم و برنامهریزی و استفاده حداکثری از
توان تولید اعضا در گســترش بازار محصوالت در بازارهای داخلی
و خارجی به عنوان ماموریت نهم در دستور کار انجمن مذکور قرار
گرفته است.
ماموریت دهم عبارت اســت از تالش حداکثری برای توســعه
برنامههایآموزشی و پژوهشی موضوع فعالیت انجمن و ماموریت
یازدهم گســترش منابع درآمدی انجمن با روشهایمختلف در
چارچوب مقررات عمومی کشور و رعایت ارزشهایاصولی انجمن
است.

JJدرباره ارزشهایانجمن
انجمن تولیدکنندگان تخم مرغ شناسنامهدا ر در ایران ارزشهایی
را نیز برای فعالیتهایخود تعریف کرده است .توسعه و بالندگی
حرفه شناســنامهدا ر و بســتهبندی کردن تخم ماکیــان و تولید
فراوردههــایتخم مرغ در ایران ،رعایــت و حفظ حقوق مالکیت
معنوی و صنعتی اعضای انجمن شامل عالمت تجاری ،طرح صنعتی
و اختراعــات صنعتی ،التزام اعضای انجمن به رعایت اصول اخالق
حرفهای و عدم سوءاستفاده از دانش فنی و نیروی انسانی همکاران
بدون کسب رضایت و مجوز یکدیگر ،احترام و رعایت حقوق کلیه
اعضای انجمن و حفظ عدالت و برابری در تصمیمات هیئت مدیره
انجمن و ترغیب تولیدکنندگان به حفظ محیط زیست ،صرفهجویی
در مصرف منابع طبیعی و انرژی و حفظ فرهنگ ایرانی اسالمی در
خصوص استفاده از شخصیتها ،طرح صنعتی و گرافیک محصوالت،
بســتهبندی و تبلیغات رســانهای به عنوان ارزشهایاین انجمن
تعریف شده است.

عدم رعایت اصول بهداشتی
در فرآیند تولید ،فرآوری،
توزیع ،نگهداری ،عرضه
و مصرف این منبع مهم
پروتئین حیوانی ،ضمن ایجاد
فساد ،تباه شدن و خروج
مقادیر قابل توجهی از آن
از چرخه مصرف ،باعث بروز
بیماریها و مسمومیتهای
با منشأ غذایی در
مصرفکنندگان میشود و
هزینههایسنگین اقتصادی
و بهداشتی بر کشور و مردم
تحمیل میکند

اعضای هیئت مدیره
دار ایران
انجمن تولیدکنندگان تخممرغ شناسنامه 

مهدی معصومی
اصفهانی
رئیس هیئت مدیره

علی تقوی فر

عضو اصلی هیئت مدیره

عبدالرضا اخوان
رسول زاده

نایب رئیس هیئت مدیره

سید مسعود موسوی
عضو اصلی هیئت مدیره

خشایار کرمانی
خزانه دار

محمدرضا صالحی

عضو اصلی هیئت مدیره

اسماعیل سهرابی

عضو اصلی هیئت مدیره
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تشکلها

رئیس هیئت مدیره انجمن تولیدکنندگان تخممرغ شناسنامهدار در ایران توضیح داد

بحران باز میگردد؟

شاید به رغم استفاده مکرر از تخم مرغ اهمیت این کاال و مواد غذایی را کمتر متوجه شده باشیم .از این
رو مهدی معصومی اصفهانی ،رئیس هیئت مدیره انجمن تولیدکنندگان تخم مرغ شناسنامهدار در ایران
توضیحاتی را در خصوص اقتصاد این کاال ،اهمیت غذایی و اهمیت آن در اشتغالزایی بیان میکند .البته
ویژگیهای تخم مرغهای شناسنامهدار نیز در این گفتوگو مورد بررسی قرار گرفته است.

جناب آقای معصومی ،با توجه به نقش فعالیت بســتهبندی
در توســعه صنایع جانبی تخم مرغ لطفا نظرات خود را در این مورد
بفرمایید.

تخممرغ به عنوان
یك ماده غذایی با
خواص بینظیر،
كاربردی فراگیر
در صنایع غذایی
دارد .صنایع
غذایی همچون
كارخانهجات
تولید انواع
شیرینیجات،
انواعبیسكوئیت،
انواع كیك ،انواع
سس ،انواع نان و
غیره به تخممرغ
وابستهاند و
تخممرغ نقش یك
ماده غذایی پایه
را در این صنایع بر
عهده دارد

اهمیت مواد غذایی برای ادامه حیات انســانها بر هیچكس پوشیده
نیســت .گاه بعضی از این مواد غذایی به تنهایی میتوانند صنایع غذایی
دیگر و همچنین فعالیتهای مرتبط با صنعت غذا را رونقی صدچندان
ببخشند .یكی از این مواد غذایی كه كمتر به اهمیت آن اشاره شده و از
طرفی گاه بیش از آنكه به فوایدش اشاره شود ،به مضراتش پرداختهاند،
تخممرغ است .این ماده غذایی در اقتصاد و رونق كسب و كارها نیز نقش
حیاتی دارد.
ش مثبت در توســعه کســب و کار میتواند داشته
تخممرغ هزار نق 
باشد که درکشور ما متاسفانه بسیار ضعیف بوده و نتوانسته است جایگاه
شایستهای را به دست آورد .تخممرغ به عنوان یك ماده غذایی با خواص
بینظیــر ،كاربردی فراگیر در صنایع غذایی دارد .صنایع غذایی همچون
كارخانهجات تولید انواع شیرینیجات ،انواع بیسكوئیت ،انواع كیك ،انواع
ســس ،انواع نان و غیره به تخممرغ وابستهاند و تخممرغ نقش یك ماده
غذایی پایه را در این صنایع بر عهده دارد« .تخممرغ به عنوان یك وعده
غذایی كامل كه بیش از 94درصد آن جذب بدن میشود ،میتواند جایگاه
ویژهای در سفره مردم داشته باشد .اما در این میان تبلیغات معكوسی نیز
علیه تخممرغ وجود دارد كه امروزه با نظریات كارشناســی متخصصین
تغذیه در سطح جهان ،نگاه به تخممرغ در حال تغییر است .تا جایی كه
ســتاد كشوری ترویج مصرف تخممرغ با تبعیت از شعار جهانی ،در این
زمینه از شــعار “هر انسان سالم ،یك تخممرغ در روز” استفاده میكند.
ترویج مصرف تخممرغ عالوه بر نقشی كه میتواند در سالمتی انسانها
داشته باشد ،میتواند موجب رونق كسب و كارهای بسیاری شود».
دیدگاه شما در مورد تخممرغ به عنوان یك غذای كامل و سالم
چیست؟

امروزه ثابت شده است كه آنچه در مورد كلسترول موجود در تخممرغ
میگویند كه مصرف زیاد تخممرغ ،كبد را از بین میبرد ،مشکالت قلبی
عروقی را تشدید میكند و ...صحیح نبوده و «امروزه متخصصین جهانی
ثابت كردهاند كه كلســترولهای غذایی كه یكی از آنها تخممرغ است،
تاثیری بر افزایش كلسترول خون ندارد و باید تخم مرغ به عنوان غذای
سالمی مصرف شود چون ثابت شــده است كه ضرر نخوردن تخممرغ،
بسیار بیشتر از خوردن آن است .پروتئین تخممرغ كاملترین پروتئین
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در خلقت اســت و بیش از 94درصد از آن جذب بدن میشود .پروتیئن
تخممرغ با اینكه منشــأ دامی دارد ،اما اسیدهای چرب آن مانند روغن
گیاهی اســت .در واقع چربی تخممرغ یك چربی سالم است .امروزه در
تبلیغ تخممرغ میگویند كه تخممرغ را برای صبحانه بخورید و الغر شوید
چون یك تخممرغ  75كیلو كالــری دارد ولی به اندازه غذایی با دوهزار
كالری ،به بدن ،مواد مغذی میرساند».
اگر ممکن است اطالعاتی در مورد سرانه مصرف تخممرغ در ایران در
اختیار ما بگذارید.
با تشكیل ســتاد کشــوری ترویج مصرف تخم مرغ ،سرانه مصرف
تخممرغ در ایران رو به افزایش است .به طوری که ،سرانه مصرف تخممرغ
در ایران كه در ســال  1388حداكثر  160عدد بود ،در ســال 1398به
 206عدد در ســال برای هر نفر رســیده است .سرانه مصرف جهانی به
طور متوســط  180عدد در سال برای هر نفر است .اما استاندارد مصرف
تخممرغ برای هر انسان سالم ،یك عدد در روز است یعنی انسانهای سالم
باید سالی  350عدد تخممرغ بخورند .البته برای افراد مبتال به بیماریهای
قلبی و عروقی ،دیابتی و فشــار خون باال حداكثر سه عدد زرده در طول
هفته است ولی در مورد سفیده هیچ محدودیت مصرفی ندارد».
معایب کیفی و بهداشــتی تخم مرغ فاقد شناسنامه و بدون
بستهبندیچیست؟

پرواضح اســت که تخم مرغ به عنوان یک ماده غذایی فاسدشــدنی
میتواند دچار آسیبهای فیزیکی ،بهداشتی و کیفی متعددی از مرحله
تولید در مرغداری با عرضه به مصرفکننده شود که برخی از این موارد
به این شرح است:
 -1به دلیل ورود مستقیم از مرغداری به محل عرضه ،اینگونه تخم مرغها
دارای آلودگی مدفوعی ،پر ،لکه خونی ،ترکخوردگی و شکستگی هستند.
 - 2به دلیل عدم نظارت کیفی امکان فساد شیمیایی یا میکروبی در آنها
بیشتر است.
 - 3به دلیل عدم بستهبندی به راحتی در معرض آلودگیهای شیمیایی و
میکروبی محیط اطراف خود قرار میگیرند.
 - 4به دلیل آلودگیهای احتمالی و همچنین جذب بوهای مواد غذایی
اطراف ،مناسب نگهداری در یخچال نبوده و در صورت شستوشو ،آلودگی
پوسته به داخل آنها نفوذ میکند و سریعتر فاسد میشوند.
 - 5چون عالمت تجاری «برند» ندارند تازگی و سالمت آنها توسط فرد
حقیقی یا حقوقی خاصی تضمین نمیشود ولذا مشتری هیچگونه حق
انتخابی ندارد.
 -6فاقد قیمت بوده و همــواره ردیابی اقتصادی بر روی آنها امکانپذیر
نیست.
 - 7فاقد تاریخ تولید ،انقضا و نام و نشانی تولیدکننده بوده و امکان ردیابی
محصول معیوب در آن وجود ندارد.
به نظر شما فعالیت صنایع جانبی بستهبندی و کارخانهجات مایع

از زمانی كه تخممرغها صاحب شناسنامه و یا پاستوریزه شدهاند ،بسیاری از بیمار یها نیز كاهش یافته است .تخممرغ فلهای و بدون
شناسنامه یا غیر پاستوریزه میتواند انواع آلودگیها را با خود به كارخانهجات ببرد .همچنین شناسنامهدار شدن تخممرغها موجب
احداث صنایع تبدیلی شده و كسب و كارهایی را در این رابطه ایجاد كرده است.

پاستوریزه و پودر تخممرغ در رونق كسب و كارهای این صنعت چقدر
نقش داشته است؟

به طور كلی تخممرغ به دو صورت مســتقیم و غیر مستقیم مصرف
میشود .مســتقیم یعنی به تنهایی در منزل مثل نیمرو ،یا ترکیب در
غذاهــا مثل كوكو و غیره؛ و غیرمســتقیم یعنی در صنایع غذایی مانند
انواع شیرینیجات ،كیكها ،نانها و غیره مصرف شود .همین امر موجب
شــده كه كسب و كارهای بسیاری در این ارتباط شكل بگیرند .به دلیل
اهمیت تخممرغ و نقش اساســی آن در سالمت افراد و همچنین لزوم
عرضه صنعتی و مدرن آن به بازار ،تعدادی شــركت نیز در زمینه عرضه
تخممرغ بستهبندیشده و شناسنامهدار شكل گرفته است .این شركتها
عرضــه تخممرغ را از حالت فلهای خارج و تخممرغ را در بســتههای با
سایزهای متفاوت و یا به صورت مایع پاستوریزه و پودرتخم مرغ روانه بازار
كردهاند كه فواید بســیاری در پی داشته است« .از زمانی كه تخممرغها
صاحب شناسنامه و یا پاستوریزه شدهاند ،بسیاری از بیماریها نیز كاهش
یافته است .تخممرغ فلهای و بدون شناسنام ه یا غیر پاستوریزه میتواند
انواع آلودگیها را با خود به كارخانهجات ببرد .همچنین شناســنامهدار
شدن تخممرغها موجب احداث صنایع تبدیلی شده و كسب و كارهایی
را در این رابطه ایجاد كرده اســت .در واقع كارگاههایی ایجاد شدهاند كه
تخممرغهای شكسته ،تركدار ،كثیف و غیره را جدا میكنند و تخممرغ
ســالم را برای عرضه مســتقیم به بازار میفرستند .تخممرغهایی را كه
قابل مصرف مستقیم نیستند ،به واحدهای پاستوریزه میفرستند تا در
صنایع تبدیلی به مایع پاستوریزه و پودر تخممرغ تبدیل كنند .بنابراین
شناســنامهدار كردن تخممرغها رونق كســب و كارهای زیادی را مانند
صنعت بســتهبندی تخممرغ ،تولیدكنندگان تخممرغ و مراكز عمدهای
كه وظیفه پخش تخممرغ را برعهــده دارند ،در پی دارد .در صورتی كه
در فرایند ســنتی فروش تخممرغ ،یك عده بنكدار با مغازهها در ارتباط
هستند ولی در سیستم شناسنامهدار ،یك سیستم مكانیزه پخش مانند
دیگر مواد غذایی كه صاحب شناسنامه و برند هستند ،وجود دارد .از طرفی
استانداردسازی عرضه تخممرغ عالوه بر ایجاد كسب و كار ،فرایند كسب
و كارهای مرتبط با تخممرغ را نیز سالمســازی میكند .همچنین جدا
كردن تخممرغهای معیوب باعث میشود كه تولیدكنند ه تخممرغ بتواند
تخممرغهای آســیبدیده خود را به  12كارخانهای كه كار پاستوریزه را
انجام میدهند ،بفرستد و ضرر آنچنانی ندهد».
آیا رونق بستهبندی تخممرغ در ایجاد اشتغال برای حوزه توزیع
مدرن کارساز بوده است؟

ایران از پیشــگامان تولید تخممرغ در جهان است و امروزه پتانسیل
صادرات حداقل صدهزار تن تخممرغ در كشور وجود دارد چرا كه تخممرغ
ایران در سطح جهانی شناخته شده اســت و طرفداران ویژه خودش را
دارد .ایران به افغانستان و عمدتا عراق و تا حدودی کشور عمان تخممرغ
صادر میكند« .تخممرغ ایران از تخممرغ تركیه و سوریه و عراق و هند
و پاكستان مرغوبتر است .به عنوان یكی از دالیل عدم افزایش صادرات
میتوان به عدم شناسنامهدار بودن تخممرغها ،تعرفههای متغیر و عدم
وجود مشوق صادراتی از طرف دولت اشاره كرد».
آیا بستهبندی ،تولید مایع پاستوریزه و پودر تخم مرغ میتواند
در حمایت از تولیدتخممرغ ،که صنعت مهمی در کشــور اســت،
تاثیرگذار و مهم باشد؟

بدیهی اســت که هر صنعتی در مسیر رشد خود با موانع و مشكالتی
مواجه است .موانعی كه گاه هزینههای فراوان آنها میتواند به تلفات زیادی
منجر شود .تولیدكنندگان تخممرغ نیز از این امر مستثنی نیستند .قیمت
تخممرغ تحت تاثیر غذای گران طیور كه وارداتی است ،مصارف سوخت،
هزینههای پرسنلی و مهمتر از همه مشکالت ناهماهنگی در توزیع و عرضه
و نظام کنترلنشــده عرضه و تقاضا قرار دارد .گاه به دلیل نوسانات بازار،
خســارتهای عمدهای به صنعت تخممرغ وارد میشود .امروزه با ترویج
مصرف تخممرغ ،عرضه تخممرغ میتواند به یک صنعت بزرگ و تاثیرگذار
در فضای اقتصادی ایران تبدیل شود .بنابراین این صنعت در بازار داخلی و
خارجی نیاز به حمایت مسئوالن دارد« .قسمت عظیمی از سرمایه مملكت
در این صنعت چرخش دارد كه توقفش میتواند شاغلین زیادی را از كار
بیكار كند .در ســال  ،1398مرغداران حدود 550میلیارد تومان خسارت
دیدند چون به طور میانگین كیلویی هزاروپانصد تومان زیر قیمت فروختند.
در مهر و شــهریور كه قیمت در حال واقعی شدن است و ممكن است تا
حــدودی برای تولیدكننده ایجاد زیان نكند ،نباید نرخ غیر واقعی تعیین
شود به این امید كه بازار كنترل شود .بنابراین با توجه به مسائل گفته شده،
تخممرغ نقش حیاتی در تامین سالمت پایدار انسانها دارد و توجه به این
مسئله میتواند موجب رونق كسب و كارهای بسیاری شود؛ چون صنعت
تخممرغ پتانسیل باالیی برای اشتغالزایی دارد و با ترویج مصرف تخممرغ
بستهبندیشــده ،صنایع بسیاری در ارتباط با تخممرغ شكل گرفتهان د و
افراد بسیاری صاحب شغل و درآمد شدهاند که در جهت اهداف گسترش
اقتصاد مقاومتی باید بسیار مورد توجه دستاندرکاران کشور قرار گیرد.

قیمتتخممرغ
تحت تاثیر غذای
گران طیور كه
وارداتی است،
مصارف سوخت،
هزینههای
پرسنلیو مهمتر
از همه مشکالت
ناهماهنگیدر
توزیع و عرضه و
نظامکنترلنشده
عرضه و تقاضا
قرار دارد

همیشه توج ه به شیوههای مدرن عرضه و تولید یك محصول ،صنایع
زیادی را در ارتباط با آن شــكوفا میكند .به همین دلیل رشــد صنعت
بستهبندی و لزوم بستهبندی تخممرغها و ایجاد صنایع تبدیلی ،به شاغل
شدن افراد زیادی منجر شده است« .قریب  200مركز بستهبندی در حال
حاضر وجود دارد که میتوان گفت به طور میانگین ،در هر مركز  30نفر
مشغولند .یعنی حدود  6هزار نفر به صورت كارگری ،فنی و تخصصی در
این مراكز كار میكنند 12 .كارخانه پاستوریزه نیز در حال فعالیت هستند
كه به طور میانگین در هر یك  40نفر مشغولند و بیش از  500نفر نیز در
آنجا مشغول كارند ».به این آمار باید شاغلین صنعت حمل و نقل تخممرغ،
كارگران مرغداریها ،مهندسین تغذیه طیور ،سازندگان داروهای مورد نیاز
طیور ،انواع و اقســام كارخانهجات مواد غذایی و غیره را نیز اضافه كرد.
بنابراین تخممرغ به تنهایی توانسته است موجب اشتغال هزاران نفر شود.
بستهبندی تا چه حد میتواند در توسعه صادرات کشور موثر
باشد؟
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تشکلها
سند برنامه ملی «ارتقای کیفیت بهداشتی و تضمین سالمت تخممرغ» چیست؟

نظارت ،از تولید تا عرضه
عبدالرضا اخوان رسولزاده
نایب رئیس هیئت مدیره
انجمن تخممرغ شناسنامهدار
در ایران

بهبودکیفیتو
تضمینسالمت
محصوالت،
شناسنامهدار
بودن ،بستهبندی،
درجهبندی،
عرضه مناسب و
به موقع محصول
و ...از جمله
عواملیهستند
كه در توسعه
تولیدباکیفیت
و صادرات،
جلب رضایت
مصرفكنندگان
و حفظ حقوق
تولیدکنندگانو
شهروندان نقش
مهمی دارد

108

بــا عنایت به ضرورت رعایت مقررات بهداشــتی و تقویت اقدامات
كنترلــی و نظارتــی در زنجیره تولیــد تا عرضه (تولید ،جداســازی،
درجهبندی ،انبارداری ،حمل و نقل ،فرآوری و توزیع) انواع تخم ماکیان
به ویژه تخم مرغ و نیز تخم ســایر پرندگان اهلی (مانند كبك ،اردك،
بلدرچین و شترمرغ) به منظور كاهش مخاطرات بهداشتی احتمالی و
حصول اطمینان از تولید تخم ماکیان ســالم و فرآوردههای آن ،برنامه
ملی «ارتقای کیفیت بهداشتی و تضمین سالمت تخم مرغ» در قالب
تولید و عرضه تخم ماکیان شناسنامهدار بستهبندی ،توسط دفتر نظارت
بر بهداشــت عمومی و مواد غذایی ســازمان دامپزشکی کشور پس از
بررسی کارشناسی طوالنی و نظرخواهی از متخصصین و صاحبنظران،
کارگروه تخصصی بهداشت تخم مرغ ،کارشناسان و متخصصین سازمان
دامپزشکی کشور ،دفتر بهداشــت و مدیریت بیماریهای طیور ،دفتر
قرنطینه و امنیت زیستی ،مرکز سالمت محیط و کار وزارت بهداشت و
ادارات کل دامپزشکی استانها ،انجمن صنفی تولیدکنندگان تخم مرغ
شناســنامهدار ایران و سایر تشکلهای صنفی ذیربط تهیه و تدوین و
توســط ریاست محترم سازمان دامپزشکی کشور در تاریخ 98/11/27
ابالغ شد.
اصوال تخم ماکیان علیرغم دارا بودن پوسته مقاوم كه یك بستهبندی
طبیعی در برابر آالینده های مختلف برای آن فراهم کرده اســت ،یك
محصول بینهایت شــكننده اســت و بهراحتــی میتواند تحت تاثیر
آسیبهای مختلف فیزیكی ،شیمیایی و میكروبی قرار گیرد .لذا بایستی
در جمعآوری ،نگهداری ،توزیع و عرضه آن دقت بســیار زیادی شده و
مشــكل امروزی عرضه آن به صورت بدون هویت و یا فاقد بستهبندی
از چرخه توزیع كشــور حذف شود تا بتوان تمام ویژگیهای اعجابآور
تخم ماکیان را كامال ســالم و بدون هر گونه آسیبی به مصرفكننده
نهایی رساند.
عــدم رعایت اصول بهداشــتی در فرآیند تولید ،فــرآوری ،توزیع،
نگهداری ،عرضه و مصرف این منبع مهم پروتئین حیوانی ،ضمن ایجاد
فســاد ،تباه شدن و خروج مقادیر قابل توجهی از آن از چرخه مصرف،
باعث بروز بیماریها و مسمومیتهای با منشأ غذایی در مصرفکنندگان
میشود و هزینههای ســنگین اقتصادی و بهداشتی بر کشور و مردم
تحمیلمیکند.
امروزه با افزایش تعداد تولیدكنندگان داخلی و خارجی ،رقابت برای
جلب رضایت مصرفكنندگان یكی از اهداف مهم هر بازاری است .بهبود
کیفیت و تضمین سالمت محصوالت ،شناسنامهدار بودن ،بستهبندی،
درجهبندی ،عرضه مناسب و به موقع محصول و ...از جمله عواملی هستند
كه در توسعه تولید باکیفیت و صادرات ،جلب رضایت مصرفكنندگان و
حفظ حقوق تولیدکنندگان و شهروندان نقش مهمی دارد.
اصطالح محصول شناســنامهدار به محصوالتی اطالق میشود كه
دارای برچسب حاوی اطالعاتی چون مبدأ ،تاریخ تولید و تاریخ انقضا ،نوع
محصول و مقدار آن هستند و قابلیت رهگیری آنها در طول زنجیره تولید
تا مصرف وجود خواهد داشت .قانون عمومی مواد غذایی اروپا ،سیستم
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رهگیری را چنین تعریف میکند :قادر بودن به رهگیری و دنبال کردن
مواد غذایی مورد استفاده در بخش تولید ،تغذیه حیوانات و استفاده از
آنها در كل مراحل تولید و توزیع.
آمارها نشان میدهد کشور دارای پتانسیل بسیار باالی تولید تخم مرغ
است به طوری که دهمین کشور تولیدکننده تخم مرغ در جهان هستیم.
در سال  1380هنگامی كه برای اولین بار مصرفكنندگان ایرانی از تخم
مرغ بستهبندیشده در بستههای شفاف با كیفیت عالی و دارای برچسب
شامل نام تولیدكننده ،تاریخ مصرف و اطالعات تغذیهای برخوردار شدند،
این واقعه نشانگر تحولی عظیم در صنعت تخم مرغ ایران بود ،اگرچه
در آن زمان هیچ قانونی تولیدكنندگان را ملزم به بهبود و ارتقای كیفیت
تخم ماکیان نمیکرد .این اقدام ،تاثیر بسزایی بر دیگر تولی كنندگان
داشــت و آنان را تشویق به پیروی از این روند کرد به طوریکه در طی
دوره  3ساله پس از ظهور اولین تخم مرغ بستهبندیشده ،عرضه بیش
از  30نوع مختلف از تخم ماکیان ،در بســتهبندیهای متنوع وزنی و
تعدادی ،گسترش یافت و مصرفكنندگان قدرت انتخاب بیشتری برای
محصول مورد نظر پیدا کردند.
تامین کیفیت بهداشــتی و تضمین سالمت تخم ماکیان از طریق
اجرای حداقل استانداردهای بهداشتی در صنعت تخم ماکیان در مراحل
مختلف از جمله اعمال سامانههای عملیات خوب بهداشتی ( )GHPو
تجزیه و تحلیل خطر و نقاط كنترل بحرانی ( ،)HACCPایمنی زیستی
و رفــاه حیوانــات در مزارع پرورش ماکیان تخمگــذار ،رعایت ضوابط
بهداشتی و اعمال سامانههای عملیات خوب تولید ( )GMPو HACCP
در مراکز تولید و بستهبندی تخم ماکیان ،رتبهبندی ،شناسنامهدار کردن
(برچسبزنی و قابلیت ردیابی) ،حمل و نقل تخم ماکیان و فرآوردههای
آن قابل حصول خواهد بود.
در این میان شناسنامهدار کردن ،بستهبندی تخم ماکیان و رعایت
زنجیره سرد از مرحله تولید تا عرضه به مصرفکنندگان ،جایگاه ویژهای
در حفظ ســامت ،کیفیت خوراکی ،بهداشتی و عمر ماندگاری تخم
ماکیان در مدت نگهداری ،حمل و نقل و عرضه دارد .از طرفی با حذف
تخم ماکیان ناسالم و قرار گرفتن تخم ماکیان معیوب ولی قابل مصرف
در زنجیره فرآوری و سالمسازی (نظیر پاستوریزاسیون) برای مصرف در
صنایع ،ضمن به حداقل رساندن ضایعات این محصول باارزش ،کمک
شایانی به سالمت مردم و بهداشت عمومی میکند.
بدینوسیله ضمن تقدیر فراوان از تالشهای دفتر نظارت بر بهداشت
عمومی و مواد غذایی سازمان دامپزشکی کشور در این زمینه و حسن
اعتمادی که به انجمن تخم مرغ شناســنامهدار ایران در راستای بهبود
اجرای این برنامه داشــتهاند ،امید است با تالش ،همکاری و پیگیری
مجدانه تمامی دستاندرکاران به ویژه مراکز بستهبندی تخم مرغ بتوانیم
پس از گذشــت دو دهه از شروع این فعالیت در کشور شاهد شکوفایی
حمل ونقل ،توزیع و عرضه بهداشتی تخم مرغ در قالب بستهبندیهای
مختلف باشــیم و خدمتی شایان تقدیر برای حفظ حقوق بهداشتی و
اقتصادی مصرفکنندگان از این طریق صورت دهیم.

 ...........................کــارآفـریـن ...........................

کارآفرینی و دوی امدادی

عکس :رضا معطریان

یکی از شاخصهایمهم برندهای مشهور جهان در ماندگاری آنها و ریشهدار بودنشان تعریف میشود؛ نکته مهمی که بسیاری از
مارکهایمشهور در کنار نام خود آن را درج میکنند« :از سال .»...اما در ایران ما به ندرت نام تجاری و کسب و کاری را میبینیم
نسلی
که تاریخچهای چندیندههای داشته باشد؛ اتفاقی که جدا از ماجراهای سیاسی و تحوالت آن باید ریشهاش را در قطع شدن
ِ
یک کسب و کار و اختالفات خانوادگی دانست .بسیاری از کسب و کارها و برندهای صنعتی و تجاری ایران در طول دههایگذشته در
انتقال از یک نسل به نسل بعدی با چالشهایجدی روبهرو شدهاند و این تحوالت معموال به چندپاره شدن آن کسب و کار ،ضعیف
شدن آن و یا پایان فعالیتش منجر شده است .ما کمتر برندی همچون کبریت توکلی در کشور داریم که در دو و سه نسل ادامه مسیر
داده باشــند و یک قرن از فعالیتشان گذشته باشد .کارآفرینی و شکلگیری یک برند در ریشهدار بودن آن مفهوم پیدا میکند؛
نکتهای که شاید بتوان آن را با دوی امدادی مقایسه کرد؛ کارخانه و کسب و کار همچون چوب و میراثی است که باید از نسلی به
نسل دیگر در بهترین شرایط منتقل و ریشههایآن درخت قوی و قویتر شود.

کارآفرین

پها
نبرد سنتیها و استارتآ 
کیوان جعفری و حامد کریمیان ،بنیانگذاران ترابرنت ،چگونه وارد صنعت حمل و نقل بار شدند؟

مدیر یک استارتآپ کارش
توجیهکردن مسئوالن
نیست .اگر فردایش با
امروزش فرقی نداشته
باشد ،به جایی میرود که
بتواند تغییری ایجاد کند و
بنابراین مهاجرت میکند
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خيلي از استارتآپها با اتفاقهاي بسيار ساده و يا نيازسنجيهاي
شــخصي بنيانگذارانشــان كار خود را شــروع ميكنند و نمونه آن
«ترابرنت» است كه قصه ْآن به يك اسبابكشي ساده بازميگردد .آذر
ســال  1393کیوان جعفری و حامد کریمیان كه در حوزه دانشبنيان
فعاليت داشــتند ،تصميم گرفته بودند شــركت خود را از غرب تهران
به پــارك فناوري پرديس در رودهن منتقل كنند كه متوجه شــدند
خدمات باربري اينترنتي مناسبي وجود ندارد و آنها براي اسبابكشي
با مشكالت بسياري مواجه شــدند .كيوان جعفري خاطره آن اتفاق را
خود اينگونه تعريف كرده اســت« :برای بردن اسباب و وسایل باید از
خدمات باربری اســتفاده میکردیم ،اما با اعمال شاقهای مواجه شده و
بسیار اذیت شدیم .در آن زمان با خودم فکر کردم که چرا حمل بار باید
اینقدر سخت باشد .در فضای اینترنت جستوجو کردم و متوجه شدم
در کشورهای دیگر این کار را بهراحتی و بهصورت آنالین انجام میدهند.
به این صورت که صاحب کاال نیاز خود را بهراحتی در اپلیکیشن ثبت
میکند و رانندگان ،بار مناسب ماشینشان را انتخاب میکنند و با قیمت
رقابتی به دســت مشتری میرسانند .تصمیم گرفتیم که در ایران هم
چنین سیستمی را اجرایی کنیم».
كيــوان جعفري و حامــد كريميان باتوجه به هدفگــذاري براي
راهاندازي سيســتم حمل و نقل باري شروع به بررسي سيستم سنتی
لونقل جادهای کاال در ایران كردند و با شناســايي نقطه ضعفها و
حم 
قوتها با همكاري چند شركت دانشبنيان ديگر در پارك علم و فناوري
شروع به ساخت و راهاندازي يك پلتفرم آنالين كردند و در نهايت نام
آن را «ترابرنت» گذاشتند .پلتفرمي جامع متمرکز برای حملونقل بار،
اعالم بار و ردیابی آنالين بار در طول مسير ارسال.
راهاندازي اين پلتفرم ســه ســال طول كشــيد؛ حامد كريميان
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در گفتوگو با هفتهنامه شــنبه در اينباره گفته است« :آغاز کار ما با
تحقیقات بازار بود و حتی  ۵۰۰میلیون تومان برای این کار هزینه کردیم.
این بازار هم بازار سخت و پیچیدهای است و نیاز به بررسی زیادی دارد.
در واقع ســالهای  ۹۴و  ۹۵بیشتر به بررسی و تحلیل بازار پرداختیم.
از ابتدای سال ،۹۶سرمایهگذاری مشترک روی ترابرنت انجام شد و کار
به صورت جدی پیگیری و انجام شد .از ابتدای کار بيش از یک میلیون
دالر روی ترابرنت سرمایهگذاری کردهایم و در شرف سرمایهگذاری یک
میلیون دالر دیگر هم هستیم که باز هم از طریق دو مجموعه حصین و
نارین انجام میشود».
اما بررســيهايي كه كيوان جعفري و حامد كريميان دو سال براي
آن زمان گذاشتند نكات بســيار مهمي را نشان داد كه برجستهترين
آن به اندازه اين بازار برميگردد .بازاری که ســاالنه  ۳۰میلیون بارنامه
در آن صادر میشــود کــه ارزش هر بارنامه حداقــل ۳۰۰هزار تومان
است .همچنين بدون در نظرگرفتن استثنائات ،اغلب بارهای جادهای
حملشان بین ۳۰۰هزار تا ۱۰میلیون تومان بسته به بار و وزن آن قيمت
دارد .ولي همين بازار جذاب و نســبتا بكري كه آنها شناسايي كردند
ورودي بســيار پيچيدهای دارد .در واقع کسبوکارهای سنتی خود را
مالک این بازار میدانند و اجازه ورود شركاي جديد به خصوص آنالينها
را نميدهند و همين نكته باعث شده سهم استارتآپها كه «وارد جزيره
ممنوعه شدهاند» در اين بازار میلیاردی ،کمتر از یکونیم درصد باشد.
همچنين کیوان جعفري درباره وسعت بازار حمل و نقل كاال و بار به
مجله شنبه گفته است« :االن در کشور حدود ۳۶۰هزار کامیون فعال
کــه پروانه فعالیت دارند و حدود  ۵۰۰هزار راننده داریم .پس میبینید
که بازار بزرگ اســت و به همه ارکان این بــازار میتوان خدماتی ارائه
کرد که کارشان بهینه شود .قیمت بارها هم زیر ۳۰۰هزار تومان نیست
اما سقف قیمت باز اســت چون حملونقلهای متفاوتی وجود دارد و
مثال ماشینهای بوژی بارهایی را تا ۲۰۰میلیون تومان جابهجا میکنند.
کالس کاری ما بارهایی بین ۳۰۰هزار تومان تا ۱۰میلیون تومان است.
به طور کلی رقمی که برای اندازه این بازار تخمین زده شده ،بین  ۳۰تا
۴۰هزار میلیارد تومان اســت؛ یعنی بازار کرایه حملو نقل بار جادهای
در ایران».
در روش سنتي حمل و نقل بار شرکت باربری یا رانندهای با صاحب
کاال توافق میکند که بارش را از نقطهای به نقط ه ديگر برســاند .برای
حمل بار رانندگانی در پایانهها و گاراژهای باربری هستند .در نهايت بار
به رانندهاي سپرده شده ،بارگيری صورت میگيرد ،بارنامه برای ارسال
صادر و راننده وارد جاده ميشود و تقريبا هيچ اطالعي ديگر از او وجود
ندارد تا به مقصد برسد .اما در روش اينترنتی فرد نوع ماشين را انتخاب
میكند ،ميزان حدودی وزن بار خود را ثبت ميند ،راننده براي گرفتن بار
مراجعه میكند (ديگر نيازی به حمل بار تا گاراژ نيست) و در نهايت هم
اين امكان وجود دارد که در طول مسير بار خود را دنبال كند.
آپی گفته
حامد كريميان در گفتوگو با يكي از سايتهاي استارت 
اســت« :قصد ما این است که به صورت هوشمند ،هم راننده متناسب

آغاز کار بنیانگذاران ترابرنت با تحقیقات بازار بود و حتی  ۵۰۰میلیون تومان برای این کار هزینه
کردند .در واقع سالهای  ۹۴و  ۹۵بیشتر به بررسی و تحلیل بازار پرداختند و از ابتدای سال،۹۶
سرمایهگذاری مشترک روی ترابرنت انجام دادند و کار را به صورت جدی پیگیری کردند.

با بارها را پیدا کنیم و هم خدمات شفافی به صاحب کاال بدهیم .وقتی
این اتفاق بیفتد ،واسطهها کم میشوند و هزینههای صاحب کاال کاهش
مییابد .همچنین این مدل کار شفافیت ایجاد میکند و قیمت رقابتی
میشود .صاحب کاال میتواند بارش را رهگیریکند .حتی صاحب کاال
میتواند از ترابرنت بخواهد که رانندگانی با ویژگیهای مدنظرش به او
معرفی کند یا بیمه و ماشین خاصی را سفارش بدهد».
JJسهم بازار پراکنده
یکی از چالشهایجدی در صنعت حمل و نقل کاال و بار در کشور
پراکندگی کار و تعدد شرکتهاست .در واقع هیچ شرکتی وجود ندارد
که ســهم ویژهای از این بازار را در اختیار داشــته باشد .برای مثال از
لونقل سنتی در ایران سهم هیچکدام
بین حدود  ۴۵۰۰شــرکت حم 
کونیم درصد نیســت .براساس اعالم رسمی سازمان
بیش از یک یا ی 
لونقل سنتی توانمند و سراسری در
راهداری ۵۰ ،تا  ۶۰شــرکت حم 
کونیم درصد نمیرسد .در واقع سهم
ایران داریم که سهم بازارشان به ی 
بازار در میان این  ۴۵۰۰شرکت پراکنده است و به اعتقاد کارشناسان تا
زمانی که وضعیت این صنعت به این صورت است ،سهم بازار آنالینها
هم مشخص نخواهد شد .به گفته بنیانگذاران ترابرنت درحال حاضر
ک ونیم درصدی
ی هم رفته سهم ی 
شرکتهایآنالینها این حوزه رو 
هم از این بازار ندارند.
همچنین به گفته آنها بخش مهمی از چالشهایشــرکتهای
استارتآپی همچون آنها در حوزه حمل و نقل بار به محدودیتهایی
بازمیگردد که از سوی سازمان راهداریها تعیین شده است« .سقفی
که برای ما تعیین کردهاند۴۰ ،هزار بارنامه است؛ یعنی یکدهم درصد
۳۰میلیون بارنامهای که در ســال صادر میشــود؛ یعنی میگویند تو
کالنمقیاســی اما از یکدهم درصد نباید بزرگتر بشوی .ضمن اینکه
۳۰درصد از ســهامتان را هم باید به شرکتهای سنتی طرف قرارداد و
دارای مجوز صدور بارنامه بدهید .این کار خالف قانون اساســی ،قانون
تجارت و سیاستهای کلی اصل  ۴۴قانون اساسی است .من نمیدانم
چرا دولتیها به خودشــان اجازه دادهاند برخالف قانون اساسی کشور،
آییننامــه تدوین و صادر کنند .پیشنویس آییننامه را هم برای ما که
با اصطالح بازارگاه یاد میشــویم و در آییننامه هم آمده است ،ارسال
نکردند و به اصطالح ما را داخل بازی به حساب نیاوردند .نتیجهاش هم
ضرر و زیانی است که مردم میبینند .متاسفانه افرادی برای کارآفرینان
تصمیمگیری میکنند که یک ریال از جیبشان برای کارآفرینی هزینه
نکردهاند .معموال به ما میگویند صبر کنید .االن به مصلحت نیست .در
حالی که استارتآپ آمده بگوید مثال یک صنعت همه جایش غلط است
و باید تخریب شود و دوباره با روش درست ساخته شود».
البته باوجود این دستاندازهای در مسیر آنالین شدن حمل و نقل بار،
استارتآپهای این حوزه از جمله ترابرنت توانستهاند آییننامه بازارگاه
الکترونیکی حملونقل کاال را به تصویب ســازمان راهداری برسانند و
نخستین مجوز را در سال  1396دریافت کنند .همچنین تصویب بارنامه
الکترونیک در مجلس موفقیت دیگری بوده است که به دست آوردهاند.
پ ترابرنت در ادامه کار و برای توسعه مجموعه
بنیانگذاران استارتآ 
به دنبال آن هستند که وارد بازارهای حاشیه حمل و نقل بار و کاال هم
بشوند .در افق برنامههایآنها ورود به بازارهایی مانند بیمه حمل ،بیمه
بدنه ،بیمه کامیون ،بیمه شخص ثالث و انواع بیمههای دیگر برنامهریزی
شده است که کیوان جعفری میگوید حدود ۱۰هزار میلیارد تومان اندازه
بازار آن اســت .عالوه براین آنها برای ورود به بازار ســرمایهگذاری در

صنعت حمل و نقل هم فکرهایی دارند ،بازارهایی مانند فروش قطعات
یدکی خودروهای سنگین از الستیک گرفته تا...
در صنعت حمل و نقل کاال و بار ســه ضلع اصلی را صاحبان کاال،
باربریها و رانندهها تشکیل میدهند و معموال استارتآپهایی که در
این حوزه فعالیت میکنند واســط بین باربریها و رانندهها شدهاند .اما
ترابرنت تالش میکند یک شــرکت باربری باشد که بین صاحب کاال
و راننده قرار بگیرد .کیوان جعفری در گفتوگو با هفتهنامه شنبه گفته
لونقل نیستیم
اســت« :در واقع ما به دنبال اتومیتکردن صنعت حم 
بلکه به دنبال ایجاد تحول در این صنعت هســتیم .این صنعت باید از
ریشــه عوض شــود .در اصطالح به این کار تخریب خالق میگویند.
ما قصد نداریــم صرفا چند کد بزنیم و صنعت را آنالین کنیم .یکی از
داللیترین صنعتهای ایران ،همین صنعت حملونقل است و بسیاری
از کسبوکارهایی که شکل و شمایل استارتآپی دارند ،جرئت ندارند با
دالالن این سیستم ناکارآمد دربیفتند .ضمن اینکه زنجیره دالالن یکی
دو تا نیست .همه بخشهای این صنعت پر از دالل است که همگی در
حال هزینهسازی هستند».
پ ترابرنت هماکنون بیش از ۱۰۰هزار راننده را تحت پوشش
استارتآ 
قرار داده است و تیمی  20نفره آن را مدیریت میکنند .البته تیم هدایت
پ در گذشــته بیش از این بودهاند که به دلیل مشکالت
این استارتآ 
اقتصادی و مهاجرت کاهش پیــدا کردهاند .کیوان جعفری در یکی از
مصاحبههایش در مورد تجربه مهاجرت منابع انسانی گفته است« :من
میخواهم به مسئوالن کشور بگویم که بعضی از آدمها منحصرب ه فرد
هستند و نباید اجازه بدهیم ب ه راحتی از دست بروند .بعضی از آدمها را
باید با چنگ و دندان نگه داریم .مسئوالن باید بدانند که بعضی از آدمها،
دیگر تکرار نمیشــوند .در همین اکوسیستم هم همه فاندرها و ...یکی
نیستند ،اما با از دستدادن منابع انسانی ،کشور از درون با چالشهای
جدی مواجه میشود چون آدمهای کارآمدش را از دست داده است».
به گفته او کار مدیران استارتآپها دائما توجیه کردن سرمایهگذاران
و مدیران شــده اســت« :مدیر یک اســتارتآپ کارش توجیهکردن
مسئوالن نیست بلکه ایجاد الگوریتمهای خالقانه برای حل مشکالت
حوزهای اســت که واردش شده است .اگر نتواند کاری کند ،حالش بد
میشود .اگر فردایش با امروزش فرقی نداشته باشد ،به جایی میرود که
بتواند تغییری ایجاد کند و بنابراین مهاجرت میکند».

بعضی از آدمها
منحصرب هفرد
هستندونباید
اجازه بدهیم
بهراحتی از دست
بروند .بعضی از
آدمها را باید با
چنگ و دندان نگه
داریم .مسئوالن
باید بدانند که
بعضی از آدمها
دیگر تکرار
نمیشوند
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کارآفرین

بابک یزدانی ،کارآفرینی که میخواهد جهان را تغییر دهد

فرشته نجات
کسبوکارهای نوپا

یزدانی باور دارد
میتوان کارآفرینی
را با ارائه نمونهها،
داستانها و
سمبلهایبیشتر
به موضوعی
قابل آموزش و
نظاممندتبدیل
کرد.همچنینبه
گفته او کارآفرینان
از اشتراکگذاری
تجربیاتشانبا
یکدیگر بهره فراوان
میبرند.تنها
موضوعی که از
نظر این کارآفرین
امکان بازتولید
و نظاممندی
آن وجود ندارد،
انگیزه انسان است
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شریک شرکت ســرمایهگذاری کوتا ،موسس شــرکت نرمافزاری سبا،
بنیانگذار شــرکت ســرمایهگذاری ســیگنچر؛ بابک یزدانــی کارآفرین و
سرمایهگذاری اســت که تا به حال الهامبخش کارآفرینان بیشماری بوده و
روی بیش از صد اســتارتآپ و کسب و کار نوپا سرمایهگذاری کرده است.
او در سال  2014رتبه اول سرمایهگذاران فرشته را در آمریکا به دست آورد.
ســرمایهگذار فرشته یا سرمایهگذار غیررســمی به فردی گفته میشود که
سرمایه مورد نیاز برای استارتآپها را از منابع شخصی در ازای بدهی قابل
تبدیل یا حق سهام فراهم میکند .این افراد معموال در مرحله اول آغاز به کار
کسب و کار که ریسک شکست در آن بسیار باالست تامین سرمایه میکنند.
بابی یا بابک یزدانی هم یکی از همین فرشتهها است .شرکت تحلیلگر بازار
کسب و کار در ســال  2014او را در میان  2000سرمایهگذار فرشته دیگر
به دلیل پشتیبانیهای موفقیتآمیزش از استارتآپهایی که توانستهاند در
ادامه فعالیت خود ســرمایهگذارهای بیشتری جذب کنند ،به عنوان برترین
سرمايهگذار فرشته در آمریکا معرفی کرد.
JJبابك يزداني كيست؟
يزدانــي متولد ســال  1342در تهران اســت .او دوران كودكياش را در
خانوادهاي از طبقه متوســط و پنج نفره در تهران ســپری کرد .والدینش را
تاثیرگذارترین افــراد دوران زندگیاش ،چه در دوران کودکی و رشــدش و
چه در حال حاضر میداند .پدر او جراح و مادرش پرســتار بودند ،دو متفكر
كه دوســت داشتند بخشي از روند مدرنسازي كشــور خود باشند .يزداني
ميگويد والدينش در او ميراث ماندگار اهميت به فرهنگ و آموزش را نهادينه
كردند« :آن دو اصولي سختگيرانه درباره بشريت ،تاثيرگذاري ،غرور فرهنگي،
ارزشهاي خانواده و تفكر مســتقل داشــتند ،و تمامي ايــن ارزشها امروز
همچنان با من هستند ».يزداني دوران دبستان خود را در مدرسه خصوصي
كاتوليكي به نام انديشه گذراند و معتقد است تحصيل در اين مدرسه و برنامه
درسي متنوعي كه داشت او را در معرض جهاني متفاوت از آنچه در كشوري
عموما مســلمان در مدارس به دانشآموزان ميآموزند قرار داد .او در ســال
 1980و پــس از انقــاب ایران را ترک کرد و برای تحصیل به مدرســهای
شــبانهروزی در انگلستان رفت .در  19سالگی وارد دانشگاه کالیفرنیا برکلی
شد و در مقطع لیسانس فارغالتحصیل شد .یزدانی معتقد است تحصیل در
غرب برایش تجربه موفقی بوده زیرا جامعه کشــورهایی که در آنها تحصیل
تهایی که میان جامعه ایران و
و کار کرده ،پذیرای او بودند و به ســبب تفاو 
جوامع غربی بود ،به رشــد عقالنیاش کمک فراوان کردند« :قرار گرفتن در
میان جامعهای باز و محیط فکری باز برایم دوران رشد و تکامل عمیقی را رقم
زد .دانشگاه برکلی فرصتهای فراوانی را برای قرارگرفتن در معرض ایدهها و
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جهانبینیهای مختلف در اختیارم قرار داد و من تالش کردم پذیرای تمامی
این فرصتها باشم .من از این دانشگاه در رشتههای ریاضی کاربردی و علوم
رایانهای فارغالتحصیل شدم ،اما به گمانم مهمترین درسی که در این دانشگاه
آموختم ،نه حقایق و علوم ،بلکه چطور اندیشیدن بود».
یزدانی معتقد اســت جدا از پدر و مادرش و اشتیاق مداوم آنها در ایجاد
تغییری مثبت در جهان طــی دوران حرفهای خود ،تاریخچه کارآفرینی در
آمریکا برایش به شدت الهامبخش بوده است .یزدانی معتقد است که اگر در سن
کم وارد آمریکا نشده بود شاید جایگاه امروزش را به دست نمیآورد« :آمریکا
لشکری از انسانهای موفق را تولید کرده است که تاثیری عمیق و قابل توجه
بر جهان گذاشتهاند و خواهند گذاشت .اکثر آنها از هیچ شروع کردهاند و عمیقا
باور دارم تحصیلم در آمریکا و احاطه شدن توسط داستانهایی شگفتانگیز از
موفقیتهای بزرگ افرادی که بیشترشان مهاجر بودند و از گذشتهای مشابه
من به آمریکا آمده بودند ،به موفقیت من کمک فراوانی کرد».
JJسبا و دیگران
یزدانی در سال  1997شرکت نرمافزاری سبا را بنیان گذاشت و در سال
 2000آن را رســما افتتاح کرد .پیش از آن در چند شرکت بزرگ از جمله
اوراکل سمت مدیریتی داشت .او به سرعت توانست شرکت سبا را به کسب
و کاری به ارزش بیش از  100میلیون دالر تبدیل کند .به این ترتیب شرکت
نرمافزاری ســبا به یکی از برترین شــرکتهای نرمافزاری جهان با باالترین
سرعت رشد تبدیل شد .این شرکت امروز یکی از اصلیترین فعاالن در حوزه
ارائه راهحلهای مدیریت و توسعه سرمایه انسانی در جهان فناوری به شمار
میرود ،به بیش از  30میلیون نفر از  2200شــرکت مشتری در  195کشور
جهان به  37زبان مختلف خدماترسانی میکند .بابک یزدانی عامل موفقیت
سریع و قابل توجه این شرکت را حس رقابتی میداند که همواره در درونش
رشــد داده است« :بیشتر از آنکه روی اصول بیرونی موفقیت متمرکز باشم،
تالش کردم به صورت مداوم عملکردم و دستیابی به اهداف پیشرفتم را بهبود
ببخشم .میخواستم به نیابت از تمامی افرادی که در اطرافم بودند ،همکارانم
در شرکت سبا ،خانوادهام و همه افرادی که از من حمایت کرده بودند ،برنده
شوم».
سکوی نرمافزاری شرکت سبا امکان آموزش مدیریت عملکرد و غرامت،
برنامهریزی موفقیت و برنامهریزی نیروی کار را به شرکتها میدهد تا بتوانند
میان کارمندان ،مشتریان و شرکا همکاری پویا ،همدالنه و اثربخشی به وجود
آورند .این شــرکت در میان برترین تحلیلگران فناوری به خاطر توانایی و
خالقیتــش در مدیریت یکپارچــه نیروهای کار ،همــکاری و بهره بردن از
شبکههای اجتماعی مشهور است .راهکارهای سبا مبتنی بر تقاضا به مشتریان
عرضه میشوند .مشتریهای این شرکت رهبران جهانی از صنایع مختلف و
سازمانهای دولتی هستند .از میان آنها میتوان به شرکتهای بیامو ،دایملر،
آیبیام ،صلیب سرخ آمریکا ،پراکتر و گمبل ،مدترونیک ،ارتش آمریکا ،دراپ
باکــس ،گوگل ،اوبر ،بونوبوس و نیروی دریایی آمریکا اشــاره کرد .در بخش
معرفی وب سایت شرکت سبا این جمله به چشم میخورد :ماموریت ما کمک
به همه شــرکتها است تا به مکانی تبدیل شوند که افراد مشتاق کار کردن
در آنها هستند .تمرکز اصلی شرکت ارائه راهکار و ابزار مورد نیاز برای جذب
نیروهای کارآمد ،آموزش مهارتهای جدید ،راهبری شــرکتها و راهنمایی
آنها به ســوی رشد و توســعه و ایجاد فرهنگ کاری است که دربرگیرنده و
الهامبخشباشد.
بابک یزدانی معموال مسئولیت سخنگوی شرکت را در رویدادهای صنعتی
که توسط سازمانهای مختلف مانند سازمان ملل و نشریه اکونومیست برگزار
میشود به عهده دارد.

يزداني متولد سال  1342در تهران است .دوران كودكياش را در خانوادهاي از طبقه متوسط
و پنجنفره در تهران سپری کرد .او والدینش را تاثیرگذارترین افراد دوران زندگیاش ،چه در
دوران کودکی و رشدش و چه در حال حاضر میداند.

یزدانی همچنین بنیانگذار شرکتهای سرمایهگذاری کوتا و سیگنچر
اســت .او ســرمایهگذاری را از ســال  1989آغــاز کرد و اولین شــرکت
ســرمایهگذاریاش ســیگنچر را در سال  2006تاســیس کرد .او به عنوان
بنیانگذار و عضو هیئت مدیره توانست بیش از  100شرکت در حوزه فناوری
را تحت پوشش سرمایهگذاریهای خود قرار دهد .او همچنین در سال 2015
شرکت سرمایهگذاری کوتا را تاسیس کرد ،شرکت سرمایهگذاری در بخش
خصوصی و عمومی کسب و کارهای فناوری به منظور حمایت از کارآفرینان.
یزدانی هدف از تاســیس این شرکت را تلفیق کردن تمامی دانشی که طی
دوران فعالیتش تا به آن زمان آموخته بود بیان میکند« :کوتا روی شرکتهای
فناوری در هر مرحلهای از فعالیتشان که باشند سرمایهگذاری میکند ،چه در
مراحل آغاز به کار باشند و چه در مرحله رشد و توسعه .بسیاری از شرکتهای
برتر حوزه هوش مصنوعی ،واقعیت مجازی ،فناوریهای مرتبط با ســامت
و شــرکتهای نرمافزاری خدماترسان را تحت پوشــش این شرکت قرار
دادهایم ».یزدانی درباره فلســفه فعالیت شرکت کوتا میگوید بخشی از کار
این شرکت شناسایی بهترین فناوریهایی است که تحوالتی مثبت ،خالقانه و
وسیع در جهان ایجاد خواهند کرد .اما مهمترین کار شرکت کوتا پشتیبانی از
کارآفرینانی است که راهنما و قهرمانان ایجاد چنین تغییراتی هستند .از این
رو اگرچه شرکت کوتا همواره در جستوجوی ایدهها و شرکتهای جدید و
خالقانه است ،اما تیم کوتا به صورتی ویژه بر حمایت و پشتیبانی از کارآفرینانی
که از گذشته میشناخته متمرکز است.
JJچرا کارآفرینی؟
یزدانی در مصاحبهای با هافینگتون پســت درباره دالیل گرایشــش به
کارآفرینی میگوید« :دالیل زیادی باعث شدند تا من به یک کارآفرین تبدیل
شــوم :اشتیاق به استقالل ،تاثیرگذار بودن ،تغییر ایجاد کردن و داشتن این
امکان که صدایم شنیده شود .دالیلم برای تبدیل شدن به سرمایهگذار فرشته
هم تقریبا همین اســت ،افزون بر آن اشتیاق زیادم برای پشتیبانی از دیگر
کارآفرینان من را به ســوی سرمایهگذار شدن ســوق داد .از آنجایی که من
یک متفکر ریزبین هستم ،فکر میکنم نسبت به دیگر سرمایهگذاران فرشته
زاویه دید متفاوتی دارم و از زاویه متفاوتی با موضوع ســرمایهگذاری مواجه
میشــوم .من از مفاهیم انتزاعی و دریچه فکر گرایشها و ایدههای اطرافم
را شناســایی میکنم و به متفاوت یا نوین بودن آنها پی میبرم .من همواره
در جهان به دنبال دادههای جدید هستم ،و هرجا با چنین دادههایی مواجه
شــوم ،میفهمم که فرصتهایی جدید به همراه دارند .همچنین همواره به
دنبال درک این موضوع هستم که چطور فناوری میتواند تجربیات جدید و
محاسبات کاربردی را با تاروپود زندگی بشر در هم بیامیزد .مانند آنچه شرکت
اوبر با ایجاد اپلیکیشــن حمل و نقل خود انجام داد ،خودرو همان خودروی
سابق است ،راننده هم همان راننده ،اما شیوهای که ما به خودرو دسترسی پیدا
میکنیم کامال متحول شده است .من همواره به دنبال یافتن چنین ایدههایی
هستم ،اما تنها یافتن و درک این ایدهها مهم نیست ،به موقع و پیش از دیگران
اقــدام کردن برای جذب ایدهها نیز از اهمیت ویژهای برخوردار اســت ».چه
چیز در یک استارتآپ توجه او را برای سرمایهگذاری جلب میکند؟ یزدانی
میگویــد« :در میان هیاهو و جنجال جهان فناوری ،ایجاد اصول و مقرراتی
مشخص برای ارزیابی کســب و کاری که ارزش سرمایهگذاری داشته باشد
دشوار است .اگرچه نمای کلی آن کسب و کار را مد نظر قرار میدهم ،اما برای
اطمینان از سرمایهگذاریام باید پاسخ چند پرسش را داشته باشم .ابتدا باید
مطمئن باشم که آن شرکت قرار است چه مشکلی را حل کند ،قرار است چه
چالش پیچیده ،نیاز ،درد یا معضلی را برطرف سازد؟ چرا آن مشکل ارزش حل
شدن دارد؟ دوم اینکه باید بفهمم چرا راهحل ارائهشده برای مشکل مطرحشده

بینظیر و تاثیرگذار است؟ آن راهحل بیهمتا چیست؟ چطور عمل میکند،
و چه مزیتی نســبت به دیگر راهحلها دارد؟ ســوم اینکه باید بزرگی بازار و
مقیاسپذیری شرکت را بررسی کنم و در نهایت و مهمتر از همه ،باید انگیزه
و ظرفیت تیم مدیریت آن کسب و کار را ارزیابی کنم .اینها نکاتی است که
کارآفرینان نیز برای جذب سرمایهگذار باید مد نظر قرار دهند».
JJادای دین به دانشگاه
یزدانی بــاور دارد میتــوان کارآفرینی را با ارائه نمونهها ،داســتانها و
سمبلهای بیشتر به موضوعی قابل آموزش و نظاممند تبدیل کرد .همچنین
به گفته او کارآفرینان از اشــتراکگذاری تجربیاتشان با یکدیگر بهره فراوان
میبرند .تنها موضوعی که از نظر این کارآفرین امکان بازتولید و نظاممندی
آن وجود ندارد ،انگیزه انسان است .به اعتقاد او آنچه به انسان انگیزه میدهد
در اصل مجموعهای از تجربیات زندگی اســت و این را نمیتوان در رشــته
کارآفرینی دانشگاهها به کسی آموخت .با اینهمه یزدانی یکی از موافقان پر
و پاقــرص آموزش و تحصیالت و از مدافعان قدرتمند نظام آموزش عمومی
است .از این رو در دانشگاه کالیفرنیا برکلی برنامه کمکهزینه تحصیلی نوآوری
ســیگنچر را به راه انداخته است .به گفته این کارآفرین موفق ،دانشگاههای
عمومی نهادهایی متنوع ،پویا و خارقالعاده هســتند و دانشگاههایی مانند
برکلی برای افرادی با درآمدها و سرگذشــتهای متفاوت ،امکان دسترسی
به تحصیالت باکیفیتی را فراهم میکنــد .دلیل دیگر یزدانی برای ارائه این
کمکهزینه به دانشجویان برکلی ،ادای دین به دانشگاه بوده است به خاطر
تاثیرات مثبتی که بر زندگی دوران جوانیاش داشــت و به او کمک کرد تا
مراحــل موفقیت آیندهاش را برنامهریزی کند« :این کمکهزینه شــیوهای
برای پشتیبانی از جوانانی است که دورانی مشابه دوران جوانی من را سپری
میکننــد ،افرادی مملو از ایدههای جدید ،هدفمند و قدرتمند ،و افرادی که
هدفشان ایجاد تغییر در جهان است».

او در سال
 2014رتبه اول
سرمایهگذاران
فرشته را در
آمریکا به دست
آورد .سرمایهگذار
فرشتهیا
سرمایهگذار
غیررسمیبه
فردی گفته
میشود که
سرمایه مورد نیاز
برای استارتآپها
را از منابع شخصی
در ازای بدهی قابل
تبدیل یا حق سهام
فراهم میکند
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کارآفرین

آقای فرش
نگاهی به زندگی خانواده فرهی و چند دهه فعالیت در حوزه فرش ماشینی

احمد فرهی

اگرچه یکی از برندهای اصلی کشــور در جهان فرش دستباف با
هزاران نقش و گره و رنگ است ،اما فرش ماشینی ایران هم از شهرتی
جهانی برخوردار اســت و ایران در کنار کشوری همچون بلژیک به
عنــوان یکی از اصلیترین تولیدکنندگان فرش ماشــینی در جهان
شناخته میشود و ساالنه هزاران تخته فرش ماشینی از ایران به دهها
کشور جهان صادر میشود .در سالهای گذشته یکی از تولیدکنندگان
و البته برندهای اصلی فروش فرش ماشینی در کشور خانواده فرهی و
برند اصلی آن یعنی آقای فرش بوده است .احمد فرهی بنیانگذار این
برند است و در حال حاضر با دو فرزندش (علی و حسین) به صورت
یکنند.
خانوادگی این مجموعه را اداره م 
شرکت سپهر کاشان اولین مجموعهای است که احمد فرهی آن را
در دهه  70تاسیس کرد .این کارخانه جزو قدیمیترین کارخانههای
تولیدکننده فرش ماشینی در کشور است که در طول سه دهه گذشته
همواره توسعه یافته و در حال حاضر عالوه بر تولید فرشهایماشینی،
برنده ویژهای در حوزه فروش فرش ماشینی به عنوان «آقای فرش»
دارد .خانواده فرهی بیش از  45ســال اســت دستی در تولید فرش
ماشینی دارند .احمد فرهی از سال  ۱۳۵۴مدیر کنترل کیفی کارخانه

هایپرمارکت فرش
علی فرهی دانشآموخته مدیریت صنعتی از دانشگاه علم و صنعت از دوران دانشجویی دلبسته
کار و صنعت بود و همین شد که سررشته زندگیاش به کارخانه خانوادگی تولید فرش ماشینی گره
خورد .او باتوجه به تحصیالت و حمایتهایپدرش همیشه به دنبال نوآوری ،اصالح شرایط و تجربه
اولینها در کارخانه فرش فرهی و این مجموعه بوده است که برای نمونه میتوان به اولین تولید
فرش پلی استر ضد لک و ضد حساسیت با نظارت او در کارخانه خانوادگی اشاره کرد .اما اگر یک
برند ویژه را بخواهیم در مجموعه فرهی کنار نام علی فرهی قرار دهیم بدون شک مجموعه «آقای
فرش» است .او در گفتوگویی که روی سایت مجموعه منتشر شده ،گفته است« :تنها شرکت فرش
ماشینی در ایران هستیم که به توزیع کاالهای خود میپردازیم و به عرضه مستقیم محصوالتمان
ادامه میدهیم .این نوع توزیع در مواد غذایی فراوان است اما در فرش ماشینی تاکنون کمتر وجود
داشته است .بخش فروش مجموعه دارای  130نفر است و  50نفر نیروی ستادی در دفتر و  80نفر
در فروشگاههاو شهرستانهافعال هستند .آقای فرش یک امکان مناسب برای شهروندانی است که
مایل به خرید و بازدید از فرشهای دستباف و ماشینی و تابلوفرشهای مختلف هستند .مجموعهای
که در آن تالش شده برندهای معتبر زیر یک سقف کنار هم جمع شوند و به مهمترین مرکز فروش
فرش به صورت یکپارچه و دائمی بدل شده است« .باید بتوانیم با استفاده از تکنولوژی ،تولید فرش
را به سمتی ببریم که با کاهش هزینهها از طریق ماشین بتوانیم محصوالت مناسب با کیفیت خوب
و رقابتی ،تولید کنیم و دست تولیدکنندگان هندی و چینی و افغانی را که با مدد کارگر ارزان ،فرش
یکنند ،کوتاه کنیم .فرش هنری دستباف مشتری خاص و محدود خودش را
با قیمت پایین تولید م 
دارد اما عموم مردم برای رفع نیازشان ،فرش ارزانتر میخواهند .اگر تولیدکنندگان فرش دستباف
در تولیدشان از تکنولوژی دور بمانند و از تکنولوژی گریزان باشند و از آن استفاده نکنند رقبای آنها
جایشان را خواهند گرفت .این یک واقعیت است».
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تازهساخت «راوند» به عنوان اولین کارخانه فرش ماشینی کشور شد.
مجموعهای که باتوجه به ارتباط با کارخانههایمعتبر جهان و استفاده
از تکنولوژی روز کارکردن در آن درسهایبســیاری برای او داشت.
فرهی بزرگ تا ســال  1367در کارخانه راوند به عنوان مدیر کنترل
کیفیــت ،مالی و انبارهای کارخانه کار کــرد و بعد به فکر راهاندازی
مجموعــه خود افتاد .او در مصاحبهای که روی ســایت فرش فرهی
منتشــر شده ،گفته است« :در ســال  ۱۳۶۷از کارخانه راوند بیرون
آمدم و یک واحد ماشینسازی قالیبافی تأسیس کردم .درواقع دومین
ماشین قالیبافی که در ایران ساخته شد توسط شرکت ما بود .به دنبال
آن ما چند واحد تولید فرش هم احداث کردیم که یکی از آنها فرش
سپهر کاشان بود که خوشبختانه توانستیم عنوان اولین واحد نمونه
کشوری را کسب کنیم و در پی آن از سال  ۱۳۸۰به کمک «بچهها»
واحد نساجی فرش سپهر را به مجموعه اضافه کردیم .در کارخانهجات
ما  ۹ثبت اختراع صورت گرفته و برای اولین بار نرخ پلیاستر فیالمنت
را برای فرش ماشــینی (پود و خواب نخ و تار) اســتفاده کردیم؛ که
خوشبختانه موفقتآمیز هم بود و زمینه صادرات خیلی خوبی فراهم
شد زیرا این محصول نخ و پرز ندارد و حساسیت ایجاد نمیکند».
احمد فرهی همچنین معتقد است سه ویژگی بارز باعث شده است
که شرکت فرهی در شــرایط ویژهای قرار گیرد« :ما مجموعه نسبتاً
کاملی که خط تولید را هم داراست ،هستیم و اینیکی از ویژگیهای
مجموعه ماســت ،ویژگی دوم این اســت که ما هیچگونه وابستگی
ازلحاظ مواد اولیه به خارج از کشور نداریم و کلیه مواد ما داخل ایران
در پتروشیمی تندگویان تولید میشود .عالوه بر اینها ویژگی سوم
مجموعه ما بحث صادرات اســت که صادرات این قالیها به نسبت
قالیهای اکلریک و سایر قالیها با اقبال بهتری روبهروست».
عالوه بر تولید یکی از ویژگیهایمنحصر به فرد شــرکت فرهی
سیســتم فروش منحصر به فرد مجموعه در حوزه فرش است؛ این
مجموعه تنها شرکت فرش ماشینی در کشور است که عالوه بر 80
فروشگاه در شهرهای مختلف کشور برای عرضه محصوالت خود ،مبدا
تاســیس هاپیر فرشهایی در  7شعبه بوده است که به عنوان «آقای
فرش» شناخته میشــوند و در شهرهای تهران ،مشهد ،اصفهان و...
چند سالی است راهاندازی شده و مشتریان بسیاری به صورت ساالنه
دارد و جای خود را با تبلیغات گســترده در این سالهادر بازار فرش
ماشــینی به عنوان مراکز فروش بزرگ فرش باز کرده است .خانواده
فرهی در طول بیش از  3دهه فعالیت در حوزه تولید و فروش فرش
ماشینی همیشه نوآوری را دستور کار مجموعه خود قرار دادهاند .احمد
فرهی در گفتوگویی که با سایت فرش فرهی انجام داده ،گفته است:
«ببینید یکی از ویژگیهای صنعت ،نوآوری و اصالحات است .اگر در
صنعتی نوآوری و اصالحات نباشد آن صنعت محکومبه ورشکستگی
است؛ یعنی اگر صنعت قالی ماشینی رشد نمیکرد و نمیتوانستیم
ف ّناوری یا طرحهای جدیدی داشــته باشــیم این صنعت محکو م به
ورشکستگی بود .صنعت نمیتواند راکد باقی بماند ،دنیا در حال تحول

این مجموعه تنها شرکت فرش ماشینی در کشور است که عالوه بر  80فروشگاه در شهرهای مختلف کشور برای عرضه
محصوالت خود ،مبدا تاسیس هاپیرفرشهایی در  7شعبه بوده است که به عنوان «آقای فرش» شناخته میشوند و در
شهرهای تهران ،مشهد ،اصفهان و ...چند سالی است راهاندازی شده و مشتریان بسیاری به صورت ساالنه دارند.

است و ما نمیتوانیم یکگوشه بنشینیم و مانند پنجاه سال قبل فکر
کنیم .باید در جامعه روحی ه همگرایی را تقویت کنیم و بدانیم که این
کشور ماست و یک سری مسائل را هم کنار بگذاریم .به تولیدکننده
بها دهیم .راهکار دیگر دعوت از سرمایهگذاران خارجی است که باید
ضمن حفظ امنیت مالی و جانی آنها ،برای حضور و سرمایهگذاری در
ایران تدابیری بیندیشیم».
آنچه فرش ماشــینی ایران را در جهان یگانه کرده این اســت که
قالیبافی ماشینی ایران از لحاظ طرح و رنگ و نقش از فرش دستباف
الهام میگیرد و با افزایش شــانه و تراکم باال ســعی دارد هرچه بیشتر
ازنظر کمی و کیفی به فرش دستباف نزدیک شود .همین مسئله باعث
شده فرش ماشینی ایران از نظر طرح ،رنگ ،تنوع و کیفیت حرف اول را
در دنیا بزند .همچنین در سالهای گذشته کارخانههای فرش ماشینی
ایرانی در زمینه فناوری هم خیلی بهروز و پیشــرفته شدهاند؛ برعکس
برخی صنایع دیگر که از فرسودگی دستگاهها ،خطوط تولید و تکنولوژی
به شدت رنج میبرند و نهتنها نمیتوانند محصوالت کیفی تولید کنند
بلکه از نظر بهرهوری و راندمان کاری هم در وضعیت خوبی قرار ندارند.
اما در این بین احمد فرهی که خــود دو فرزندش را از جوانی به
سمت کسب و کار و فعالیت در کارخانه هدایت کرده است و حاال این
یکند ،میگوید نیروی انسانی
مجموعه را به کمک آنها مدیریت م 
باالترین سرمایه هر مجموعه صنعتی و کشور است« :من خیلی حرفم
را شفاف میزنم چون مملکتم را دوست دارم از اوضاعواحوال به وجود
آمده بسیار ناراحتم ،ما میتوانستیم در جامعه بسیار بیشتر پیشرفت
کنیم ،چراکه مانند نیروی جوان و تحصیلکرده ما در هیچ جای دنیا
وجود ندارد .باالترین سرمایه در هر کشوری نیروی انسانی است .نیروی
انسانی ما چیست؟ خیلیهایشان یا معتاد شدهاند ،یا به خارجرفتهاند
و یا درراه رســیدن به خارج در دریا غرقشده و از بین رفتهاند .دولت
باید بتواند یک تصمیم قطعی بگیرد و مسائل را از دید ملی بنگرد .االن
ی از مجموعهها و کارخانهها ورشکست شدهاند؛ مث ً
ال پول بیمه و
خیل 
کارگر یا برقشان را نمیتوانند پرداخت کنند که بر سر این مسائل مدام
مســئوالن بانکی و دولتی تشکیل جلسه میدهند و االن همه آنها
وضع نابسامانی پیداکردهاند و اثراتش نمایان میشود».
احمد فرهی معتقد است باتوجه به پیچیدگی وضعیت اقتصادی
ایران مهمترین کاری که دولت باید انجام دهد و داروی شــفادهنده
بیمــاری اقتصاد ایران محســوب میشــود ،اقتصــاد خصوصی و
خصوصیسازی واقعی است« .اگر ما میخواهیم که جامعهمان از این

وضع نجات پیدا کند بایستی تبعیض را از بین ببریم ،زیرساختهای
الزم را فراهم کنیم ،جلوی رانت را بگیریم ،شرایط را برای همه یکسان
کنیم و چوب الی چرخ تولیدکننده نگذاریم .جالب است بدانید که در
ژاپن با  ۱۲۵میلیون نفر جمعیت تعداد اعضای کادر دولتی در حدود
 ۵۰۰هزار نفر اســت ،ولی ما در کشورمان با جمعیتی در حدود ۸۲
میلیون چیزی در حدود  ۵میلیون نفر کادر اداری داریم .یکی از دالیل
تورم همین تعداد باالی نیروی کار دولتی است ،وقتی در جایی بهجای
 ۵نفر از  ۱۵نفر استفاده کنیم ،این موضوع روند و فرآیند کار را کند
میکند .در کشورهای پیشرفته برای صدور پروانه و مجوز ساختوساز
حداکثر دو ساعت زمان الزم است درحالیکه در ایران حدود یک سال
یا شش ماه زمان الزم است .اینها مسائل ساختاری است و هر زمان
که دولت بتواند موانع آن را رفع کند سبب گشایش در بسیاری از کارها
شده است ،اگر اقتصاد درست شود فرهنگ هم تصحیح میشود».

شرکت سپهر کاشان اولین
مجموعهای است که احمد
فرهی آن را در دهه 70
تاسیس کرد .این کارخانه
جزو قدیمیترین کارخانههای
تولیدکننده فرش ماشینی در
کشور است که در طول سه
دهه گذشته همواره توسعه
یافته است

بزرگترین تولیدکننده نخ پلی استر در صنعت فرش
ت نساجی
گروه فرش فرهی مشتمل بر  2واحد تولیدی شرکت نساجی فرخ سپهر کاشان و شرک 
اطلس ریس کاشان فعالیت خود را از سال  1369آغاز کرد:
شرکت نساجی فرخ سپهر کاشان :شرکت نساجی فرخ سپهر کاشان (عضو گروه فرش فرهی)
یکی از بزرگترین واحدهای تولیدکننده نخ پلی اســتر فیالمنت در صنعت فرش ماشینی کشور
است .این واحد صنعتی با بهرهگیری از دانش روز دنیا اقدام به تولید انواع نخهایمرغوب به صورت
خام و رنگی میکند .این واحد صنعتی با همکاری مراکز علمی ،پژوهشــی و اقدامات دانشمحور
موفق شد برای اولین بار در ایران ،نخ 100درصد پلی استر فیالمنت یا ابریشم مصنوعی را تولید
کند و مورد استفاده قرار دهد و در همین راستا موفق به دریافت گواهینامه استاندارد تشویقی از
موسسه استاندارد و تحقیقات صنعتی ایران شد .همچنین این شرکت با پیادهسازی سیستم IMS
موفق به دریافت گواهینامههای بینالمللی  ISO 9001و  ISO 14000و OHSAS 18000
شد .این مجموعه با ظرفیت تولیدی  15تن در روز توانمندی تولید انواع نخ به صورت مات ،براق،
خام ،رنگی ،تابیده ،بدون تاب ،تکال و چندال را دارد .شرکت فرخ سپهر کاشان شعار خود را نوآوری
و کیفیت تعیین کرده است .شــرکت اطلس ریس کاشان :شرکت اطلس ریس کاشان به عنوان
یکی از واحدهای تولیدی گروه فرش فرهی در تاریخ  1386در شــهر کاشان راهاندازی و با هدف
بافندگی و خطوط تکمیل بافت فرش به بهرهبرداری رسید .از بخشهایدیگر این واحد تولیدی
و صنعتی میتوان به خطوط تولید بافت فرش ماشینی و تولید دوک نخ و خطوط تکمیل فرش
ماشینی اشاره کرد.
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کارآفرین
نگاهی به کسبوکار هاینز هرمان تیله ،چهره شناختهشده صنایع راهآهن

حقوقدانی که سرمایهدار شد
زهرا چوپانکاره
دبیر بخش کارآفرین خارجی

او کیست؟

هاینزهرمانتیله
( ) Heinz Hermann Thiele
رئیسهیئت
مدیرهشرکتکنور
برمزه،تولیدکننده
سیستمهایترمزقطار
و ماشینهای باری است
وهمچنینصاحب
نیمی از شرکت ووسلو،
تولیدکنندهتجهیزات
راهآهن .او با 18.8
میلیارد دالر ثروت
در رده  78فهرست
بلومبرگ قرار دارد.

هاینز هرمان تیله ،سومین آلمانی ثروتمند فهرست بلومبرگ است،
صاحب عمده سهام و رئیس هیئت مدیره شرکت قدیمی کنور برمزه،
شرکتی که در سال  2019درآمدش به  6.9میلیارد یورو ( 7.8میلیارد
دالر) رسید .او همچنان  50درصد از یک شرکت سهامی دیگر به نام
ووسلو را در اختیار دارد .میزان حضور او در بازار حمل و نقل آلمان و
در سطح اروپا چنان گسترده است که دیگر کمتر اشاره میشود که
او سهامدار عمده یکی از سرشناسترین شرکتهای هواپیمایی دنیا
است؛هواپیماییلوفتهانزا.
این غول بزرگ عرصه حمل و نقل از زمین گرفته تا هوا ،سومین
شــهروند ثروتمند آلمان ،یکی از ثروتمندان خودســاخته فهرست
بلومبرگ و فوربز است .تیله در بهار سال  1941در شهر ماینتز به دنیا
آمد ،شهر در کناره رود راین که گوتنبرگ در قرن پانزدهم میالدی
اولین کتاب را در همانجا چاپ کرد .هاینز درســت در میانه جنگ
جهانی دوم به دنیا آمد و شهرش در طول جنگ بیش از  30بار هدف
حمالت هوایی متفقین قرار گرفــت و حدود  80درصد مرکز آن از
جمله بخش عمده بافت تاریخیاش نابود شد.
هاینز جوان در ابتدا ســودای دیگری غیر از حمل و نقل در سر
داشــت ،برای همین بود که راهی یکی از قدیمیترین و مهمترین

دانشگاههای آلمان شد؛ دانشگاه لودویگ ماکسیمیلیان مونیخ .سال
 1969او مدرکش را در رشــته حقوق گرفت و بعد در  28ســالگی
شــروع به کار در شــرکتی کرد که حاال تبدیــل به رئیس هیئت
مدیرهاش شــده؛ شرکت کنور برمزه .اولین کار او در شرکت منشی
بخش ثبت اختراعات بود 10 .سال بعد یعنی در  1979هرمان تیله
تبدیل به مدیر بخش فروش شده بود .بعد موقعیت به سال طالیی
 1985رسید ،سالی که نوه جورج کنور ،موسس شرکت ،قصد فروش
سهامش را کرد و تیله مامور پیدا کردن خریداری برای سهم او شد .در
جریان جستوجو برای خریدار بود که بانک دویچه به تیله گفت که
اگر خودش بخواهد سهام رئیسش را بخرد ،بانک حاضر است ضامن او
شود .پس حقوقدان همین کار را کرد؛ سهام عمده شرکت را خرید و
بعد تبدیل به تنها مالک شرکت کنور برمزه شد.
JJکنور برمزه از آغاز قرن بیستم
ســال  1905بود که که یک مهندس مکانیک  46ســاله به نام
جورج کنور پس از ســالها کار و فعالیت ،ترمز جدیدی را که برای
قطار تولید کرده بود به بازار عرضه کرد .سال  1911شرکت کنور با
کمپانی دیگری به نام کنتینانتال برمزن ادغام شد تا نام کنور برمزه
شکل بگیرد .جورج کنور نقش مهمی در به روز شدن صنعت حمل و
نقل ریلی و راه آهن داشت و شاید این نقش از این هم فراتر میرفت
اگر عمرش کوتاه نمیبود او در ســال  1911زمانی که برای معالجه
و درمان بیماری به ســوییس رفته بود در بیمارستان درگذشت .اما
میراثش باقی ماند و رو به گسترش گذاشت.
روزگار طــوری چرخید که بعدها ایــن کارخانه از نام خانوادگی
کنور جدا شــود و به دست تیله برسد .هاینز هرمان تیله پس از به
دست گرفتن قدرت ،او به نصایح مشاوران مدیریتاش که میگفتند
کسبوکار ترمزسازی را بفروشد و به سمت بازار تایرهای صنعتی برود
گوش نکرد ،در واقع دقیقا بر خالف مشاورههایی که به او شد عمل
کرد .نتیجه این حرفناشنوی او این بود که کتور برمزه را تبدیل به
یک شرکت پیشروی بینالمللی در بازار قطار و ماشینهای باری کند،
شرکتی که ســاالنه بیش از  6میلیارد یورو درآمد دارد .تیله در 75
ســالگی از ریاست هیئت مدیره شرکت استعفا داد اما گویا این دور
ماندن از صندلی قدرتش در شرکت چندان با مزاج او سازگار نبود جرا
که حاال در  79سالگی دوباره به همان جایگاه بازگشته است .دخترش،

پس از جنگ جهانی دوم کارخانه کنور مصادره
شد و شرکت به مونیخ نقل مکان کرد.

کنور برمزه توسط جوج کنور در شهر برلین
تاسیس شد.
1941
1905

1945
هاینز هرمان تیله در ماینتز به
دنیا آمد.
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هاینز جوان در ابتدا سودای دیگری غیر از حمل و نقل در سر داشت ،برای همین بود که راهی یکی از قدیمیترین و مهمترین دانشگاههای
آلمان شد؛ دانشگاه لودویگ ماکسیمیلیان مونیخ .سال  1969او مدرکش را در رشته حقوق گرفت و بعد در  28سالگی شروع به کار در
شرکتی کرد که حاال تبدیل به رئیس هیئت مدیرهاش شده؛ شرکت کنور برمزه .اولین کار او در شرکت منشی بخش ثبت اختراعات بود.

جورج کنور

جولیا هم از اعضای همین هیئت اســت و این پدر و دختر روی هم
رفته مالک  65درصد از سهام کنور برمزه هستند.
امپراتوری آقای تیلــه هم البته با انتقاداتی روبهرو بوده اســت.
یک نمونهاش ســال  2017رخ داد ،زمانی کــه کنور برمزه یکی از
کارخانههایــش در برلین را تعطیل کرد و جمع زیادی از کارگرانش
بیکار شدند .همان موقع بود که رئیس اتحادیه آی جی متال در آن
اســتان به شدت به او تاخت و او را هم ضد اجتماع نامید و هم یک
«کاپیتالیست فسیل» که به خاطر آز و طمع شغلهای بسیاری را از
میان برده است .هنوز که هنوز است این شرکت نتوانسته است بابت
شکایتهای کارگری به این اتحادیه با آنها به توافق برسد.
جولیا تیله شورهوف ،دختر تیله و شریکش در کسب و کار سال
 1971به دنیا آمد .میشــود گفت که جولیا تقریبا قدم به قدم راه
پدرش را رفته اســت .او هم تحصیالت دانشگاهیاش را در در رشته
حقوق و در همان دانشگاه سرشناس لودویگ ماکسیمیلیان مونیخ
گذراند .از سال  2002تا  2008مشاور حقوقی شرکت پدرش بود ،از
سال  2008تا  ،2014عالوه بر مشاوره حقوقی در جایگاه مدیر بخش
مسئولیتهای اجتماعی هم فعالیت داشت .خانم تیله از سال 2016
به عنوان یکی از اعضای هیئت مدیره شرکت منصوب شد.
تیله ،از سال  2013ریاست هیئت مدیره یک شرکت دیگر را هم
از آن خود دارد؛ شــرکت ووسلو که از سال  2011سهامش را در آن
به  10درصد افزایش داده بود .این شرکت از کنور هم قدیمیتر است
و تاسیسش به سال  1888برمیگردد .یک شرکت فناوری راه آهن
که حاال در سراسر دنیا شعبه دارد و مشتریهایش عموما شرکتهای
عمومی و خصوصی راهآهن و قطارهای شهری هستند .این شرکت
از همان ابتدای تاسیس بازار آمریکا ،چین ،روسیه و اروپای غربی را
هــدف قرار داده بود و حاال دفتــر آمریکای آن یکی از موفقترین و
پیشروترین بخشهای این شرکت چندملیتی است .ووسلو بیش از 3
هزار و  700کارمند دارد و سال  2019درآمدی بیش از  916میلیون
دالر داشت.

ماجرای لوفتهانزا
یکی از اولین صنایعی که با شیوع کووید  19متحمل سنگینترین ضربات شد ،صنعت گردشگری
و البته هواپیمایی بود .چند هفته از شروع پاندمی گذشته ،نامهای بزرگ بسیاری به میان آمدند
که با آغاز قرنطینه در کشورهای مختلف و بسته شدن مرزها ناگهان در آستانه سقوط ورشکستگی
قرار گرفتند .یکی از این شرکتهای بزرگ ،هواپیمایی لوفتهانزای آلمان بود .این شرکت در سراسر
جهان نزدیک به  ۱۴۰هزار پرسنل داشت و تا ماه می و چهار ماه پس از آغاز همهگیری ،حدود 60
درصد آنها خانهنشین شده بودند.
زمانی که طرح و برنامههای دولت آلمان و اتحادیه اروپا برای نجات این شرکت آغاز شد ،نام تیله
بر سر زبانها افتاد .او از ماه مارس سال  2020تبدیل به بزرگترین سهامدار این شرکت شده بود.
او از طریق هلدینگ سرمایهگذاریاش یعنی  kbسهامش را در لوفتهانزا به  15.52درصد افزایش
داد .ششمین ماه از آغاز سال  2020بود که دیگر دست و پا زدنها جواب نداد و دولت آلمان برای
کمک به این شرکت پرسابقه وارد صحنه شد .تیله کمک مالی دولت را قبول کرد .یورونیوز در مورد
این خبر نوشت« :این سرمایهدار  ۷۹ساله در مصاحبه با روزنامه «فرانکفورتر آلگماینه زایتونگ» گفت
که در نشست ساالنه سهامداران لوفتهانزا به پیشنویس طرح توافق با دولت رای مثبت خواهد داد.
او پیش از این تهدید کرده بود که با اجرای این طرح به دلیل اینکه از از اخراج شماری از کارکنان
شرکت جلوگیری میکند مخالفت خواهد کرد .هاینز هرمان تیله بر این باور است که تنها با اخراج
کارکنان امکان تغییر ســاختار لوفتهانزا و در نتیجه افزایش دوباره قیمت سهام این شرکت وجود
خواهد داشت .در طرح  ۹میلیارد یورویی دولت آلمان برای نجات لوفتهانزا از ورشکستگی پیشبینی
شده است که حداقل  ۲۰درصد از سهام این شرکت هواپیمایی متعلق به دولت خواهد بود .مدیریت
لوفتهانزا هشدار داده بود که بدون حمایت دولت تنها چند روز پس از جلسه روز پنجشنبه سهامداران
دیگر قادر به پرداخت دستمزد کارکنانش نخواهد بود و محبور به اعالم ورشکستگی خواهد شد ».به
ازای این کمک حاال سهم دولت آلمان در شرکت لوفتهانزا افزایش پیدا کرده است ،این همان اتفاقی
بود که تیله میخواست جلوی آن را بگیرد اما موفق نشد .یک ماه پس از این کمک چند میلیونی،
ت حمایتی دولت این کشور در قبال شرکتهای
پیتر آلتمایر ،وزیر اقتصاد آلمان اعالم کرد که سیاس 
بحرانزده از طریق خرید سهام آنها تنها شامل تعداد معدودی از این شرکتها خواهد شد« :دولت
با رویکرد غالبی که نسبت به حمایت محدود از شرکتها دارد ،مانع اجرای سیاست تعدیل نیرو
توسط شرکتها نخواهد شد».

تیله به ریاست بخش فروش شرکت رسید.
1985

1969
1979
تیله کارش را به عنوان منشی بخش ثبت
اختراعات در شرکت کنور آغاز کرد.

تیله تبدیل به عمده سهامدار شرکت کنور برمزه شد.
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پانگ کانگ ،بزرگترین تولیدکننده سس سویا در چین است

سلطان سس

او کیست؟

پانگ کانگ ()Pang Kang
رئیسهیئتمدیره
شرکتفوشانهایتین
فلیورینگاندفوداست،
بزرگترینتولیدکننده
سس سویا در چین.
پانگ با 24.2میلیارد
دالر ثروت در جایگاه
 48فهرستبلومبرگ
قرار دارد.

امپراتور چیان لونگ ششــمین امپراتور خاندان
چینــگ بود که بر تمامی کشــور چین فرمان
میراند .دوره حکمرانی او از ســال  1711آغاز
شد و تا ســال  1799ادامه یافت .میگویند او
چهارمین امپراتور از سلســله خاندان خود بود،
ابتدای حکومتش ادامه شکوفاییهای نسل قبل
بود و اواخرش پر بود از مشکالت متعدد داخلی و
خارجی .در همین دوران بود که در شهر فوشان
در اســتان گوانگ دونگ (از استانهای جنوب
شرقی چین) مجموعهای از کارخانههای ساخت
سس کارشان را شــروع کردند،آن تولیدیهای
قرن هجدهم در واقع ریشه درخت تناوری بودند
که امروزه با نام شرکت فوشان هایتین فیلیورینگ اند فود شناخته
میشود؛ بزرگترین تولیدکننده ســس سویا در چین که در سال
 2019درآمدی بالغ بر  19.8میلیارد یوآن ( 2.9میلیارد دالر) به ثبت
رساند .این شرکت حدود  4هزار و  500کارمند دارد و بیش از 200
چاشنی و محصول مختلف تولید میکند؛ از سس صدف خوراکی
گرفته تا سرکه و عصاره مرغ.
پانگ کانگ که حاال جزو  50میلیاردر اول دنیا اســت و ریاست
هیئت مدیره این شــرکت را بر عهده دارد ،سال  1958در فوشان
متولد شــد و بعدها در دانشــگاه گوانگدو درس خواند و در سال
 1980مدرکش را در رشــته امور مالــی گرفت .او بالفاصله پس از
فارغالتحصیلی جذب شرکت فوشان سس شاپ شد و مراحل ترقی را
چنان با سرعت طی کرد که دو سال بعد به قائم مقامی شرکت رسید.
فوشان سس شاپ سال  1995تغییرساختار داد و با نام فعلیاش به
ادامــه فعالیت پرداخت .آن زمان بود کــه پانگ  500هزار یوآن در
شرکت تازه سرمایهگذاری کرد و تبدیل به بزرگترین سهامدار این
شرکت شد.
JJدر گذر زمان
بزرگترین تولیدکننده سس سویا ،یکی از اصلیترین چاشنیها
در فرهنگ غذایی چین و شرق آسیا ،بیش از  300سال سابقه دارد.
آنچه در سال  1955اتفاق افتاد در واقع این بود که  25تولیدکننده
و فروشــنده سس در فوشان ،با قدرت بســیار در بازار موادغذایی و

محصوالت شناختهشده در هنگکنگ و ماکائو ،طرحی ریختند تا بر
مبنای آن با هم ادغام شوند و اینگونه بود که هایتین سس فکتوری
شکل گرفت که اولین قدم برای تیدبل شدن به شرکتی بود که امروز
میشناسیم .سال  1971دیگر کار مدرنیزاسیون کارخانه به جایی
رسید که اولین پرکننده بطریهای سس مکانیکی به بهرهبرداری
رسید و بستهبندی محصوالت سس سویا کامال اتوماتیک شد.
تا سال  2012شرکت هایتین کامال خصوصی بود .کار با همان
سرمایه خصوصی و محدود پیش رفته بود و عملیات ساخت و توسعه
شرکت هم مانند آنچه مدیران در سر داشتند پیش میرفت .اما حاال
دیگر حس میکردند که توان توســعه و تولید باالتری دارند و برای
رسیدن به این هدف دیگر راهی نیســت جز روی آوردن به سوی
دیگران و جذب ســرمایه بیشــتر .قرار بر این شد که طرح و برنامه
برای ورود به بورس نوشــته شــود و بودجهای که از این راه جذب
میشود صرف رســیدن به تولید  1.5میلیون تن سس سویا شود.
سال  2014این نقشه به اجرا درآمد .شرکت با موفقیت سهامش را
ج سالهاش را تدوین کرد که
در بازار عرضه کرد و بعد برنامه توسعه پن 
بر پایه موفقیتش در سال قبل (تبدیل شدن به پرفروشترین شرکت
تولیدکننده سس در چین) بنا شده بود و وعده دو برابر شدن درآمد
و سود تا سال  2018را میداد.
JJدر مورد یک سس
وقتی در مورد سس غذا در فرهنگ غذایی چین صحبت میکنیم
در مورد یکی از اصلیترین چاشنیهای غذایی حرف میزنیم که از
بیش از  2هزار ســال پیش جایش را در سفرههای مردم این کشور
و بعد همســایههایش باز کرد و حاال شــما هم میتوانید آن را در
بقالیهای محلهتان پیدا کنید .سس سویا سسی تیرهرنگ و شورمزه
اســت که از دانههای گیاه سویا گرفته میشود و برای مزهدار کردن
ســوپها ،نودلها و انواع گوشت و ماهی و سبزیجات از آن استفاده
میشود .حضورش در آشپزخانههای چین و ژاپن و کره مثل حضور
آبلیمو و آبغوره در آشپزخانههای ایرانی است.
ثروتی که سس سویا برای شرکت هایتین و پانگ کانگ به همراه
آورده پس برخاســته از همین اصل است :این محصول در هر زمان
و در میان هر طبقهای خریدار دارد .ســایت اقتصادی ejinsight
در هنگکنگ که در مطلبی به پادشاههای سس در چین پرداخته

با ترقی سریع به مقام معاونت
رئیس شرکت رسید.

پانگ کانگ در گوانگ دانگ در چین متولد شد.
1980

1982

1956
بالفاصله پس از فارغالتحصیلی کارش را در شرکت فوشان سس
شاپ آغاز کرد.

118

آیند هنگر |  | tccim.irشماره صد و یک ،آبان 1399

بزرگترین تولیدکننده سس سویا ،یکی از اصلیترین چاشنیها در فرهنگ غذایی چین و شرق آسیا ،بیش از  300سال سابقه دارد .آنچه در
سال  1955اتفاق افتاد این بود که  25تولیدکننده و فروشنده سس در فوشان ،با قدرت بسیار در بازار موادغذایی و محصوالت شناختهشده در
هنگکنگ و ماکائو ،طرحی ریختند تا بر مبنای آن با هم ادغام شوند و اینگونه بود که هایتین سس فکتوری شکل گرفت.

اســت و الجرم قبل از هر کسی به سراغ پانگ کانگ رفته ،در مورد
سودآوری این تجارت نوشته است:
«تولید سس اگر به درستی انجام شود میتواند کسبوکاری بسیار
ســودآور باشد .مواد اولیه آن مانند دانه سویا و چیلی ارزان هستند
در حالــی که محصول نهایی معموال بــه ازازی هر بطری  10دالر
هنگکنگ به فروش میرسد .چنین محصولی نیاز روزانه خانوارهای
چینی اســت و برای همیــن تقاضا برای آن همیشــه وجود دارد.
مشــتریان اغلب سالهای سال به همان برندی که از آن خوششان
آمده وفادار میمانند و تنها به خاطر اینکه یک برند دیگر ممکن است
کمی ارزانتر باشــد ،تن به عوض کردن مارک سسی که به صورت
معمول میخرند نیستند .با توجه به واقعیتهایی که گفته شد ،برای
تازهواردان ورود به این بازار کار دشواری است .تا زمانی که بازیگران
قدیمی این عرصه کیفیت و نام خوش برندشان را حفظ کنند ،این
تجارت برایشان حکم استخراج نفت را دارد ،شاید هم بهتر از آن».
ســال  2018درآمد شرکت و جایگاهش در بورس آنقدر خوب
بود که خبرش در سایتهای اقتصادی بسیاری منتشر شد .هایتین
که در بازار بورس شانگهای لیست شده است توانست ظرف  12ماه
به رشد  66درصدی ارزش سهامش برسد و به این ترتیب جزو پنج
شرکت برتر غذایی در سطح بینالمللی شد .نشریه بیزینس تایمز در
مورد این شرکت نوشت:
«هرچه مشتریان چینی بیشتر به رستوران میروند ،سود هایتین
هم بیشتر افزایش مییابد .این شرکت برای هفتمین چهارماهه مالی
پشت سر هم است که رشدی بیش از  20درصدی را به ثبت میرساند.
حدود  60درصد فروش هایتین از ســوی صنعت رســتورانداری
داخلی به دست میآید .انتظار میرود که این تولیدکننده سس چینی
تا سال  28 2022درصد رشد پیدا کند و درآمدش به  86.2میلیارد
یوآن برسد ».در این مطلب البته گوشزد شده است که موفقیت در
این تجارت آن قدرها هم بیدردسر نیست« :مطمئنا رشد چشمگیر
تولیدکننده ســس خالی از ریسک نیست .هایتین به این امر واقف
اســت که اگر قیمت دانههای سویا و شکر که مواد اصلی تولید این
چاشنی هستند افزایش پیدا کند ،تجارتش متضرر خواهد شد .به

گفته تحلیلگران ،به دنبال تنشهای میان چین و آمریکا ،تعرفههای
باالتری که چین برای ورود دانههای سویا از آمریکا وضع کرده است
باعث افزایش قیمت سویا در داخل چین میشود».
اما فارغ از درگیریهای اقتصادی میان چین و آمریکا و باال رفتن
قیمت مواد اولیه و غیره باید یک عامل دیگر را هم در نظر گرفت
که میتواند ،شاید نه به سرعت اما در مرور زمان ،برای کسبوکار
سسسازی پانگ کانگ و ســایر تولیدکنندگانی مانند او دردسر
ساز شود .رستورانهای چینی در دهههای گذشته با سرعتی قابل
توجه جای خود را در کشــورهای مختلف ،به خصوص در آمریکا
باز کردهاند .غذای چینی در آمریکا تبدیل به یکی از سفارشهای
اصلی غذای بیرونبر شده ،مثل پیتزا .اما حاال چند سالی است که
همراه با راه افتادن موجهای سبک زندگی سالم و رژیمهای مختلف
سالمت و الغری ،هر روز افراد بیشتری هستند که نسبت به آنچه
میخورند با وسواس بیشتری برخورد میکنند .برای همین است
که در سایتهای اینترنتی سالمت یکی از سواالتی که به آن پاسخ
داده میشود این است که :آیا سس سویا سالم است؟ جواب به این
سوال کامال مثبت نیســت چون این سس شورمزه حاوی مقادیر
زیادی ســدیم اســت که از عوامل اصلی باال رفتن فشار خون به
شمار میرود و هرچند به نسبت نمک معمولی از سالمت بیشتری
برخوردار است اما برای برخی از مصرفکنندگان آن دغدغههایی را
هم به همراه دارد .تغییر رفتار مشتریان همین حاال هم کمکم دارد
بروز پیدا میکند و البته شــرکت هایتین متوجه این زنگ هشدار
شده .بیزینس تایمز در مقاله خود اشاره کرده بود که این شرکت
در پاسخ به تغییر ذائقه و نوع انتخاب مشتریان به سوی مواد غذایی
سالمتر ،به ســمت تولید محصوالت متنوعتری با پایه ارگانیک و
بدون افزودنیها رفته اســت تا مطمئن شود که از تغییرات بازار و
سود آیند ه غافل نخواهد ماند.

پانگ کانگ که حاال
جزو 50میلیاردر
اول دنیا است و
ریاستهیئت
مدیره این شرکت
را بر عهده دارد،
سال  1958در
فوشان متولد شد و
بعدها در دانشگاه
گوانگدو درس
خواند و در سال
 1980مدرکش
را در رشته امور
مالی گرفت .او
بالفاصله پس از
فارغالتحصیلی
جذب شرکت
فوشان سس شاپ
شد و مراحل ترقی
را چنان با سرعت
طی کرد که دو سال
بعدبهقائممقامی
شرکت رسید

شرکت هایتین سهامش را در بازار بورس
شانگهای عرضه کرد.
2018

1995
2014
فوشان به عنوان یک شرکت خصوصی و با تغییر
ساختار کارش را ادامه داد.

شرکت هایتین تبدیل به یکی از  5شرکت مواد غذایی
پرسود در دنیا شد.
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کارآفرین
گاوتام ادانی ،سرمایهگذاری از خشکی تا دریا

میلیاردری از گجرات
او کیست؟

گاوتام ادانی (Gautam
 )Adaniموسس گروه

ادانی است ،یک شرکت
خوشهایچندملیتی
مستقردراحمدآبادهند
و فعال در حوزههای
حملونقل،لجستیک،
انرژی ،کشاورزی و
غیره .ادانی با 20.9
میلیارد دالر ثروت در
جایگاه 58فهرست
بلومبرگ قرار دارد.

آیین جِ ین یا جِ ینیســم یکی از مذاهب رایج در هند اســت که
ریشــهاش به قرن  5تا  7قبل از میالد بازمیگــردد و در کنار آیین
بودایی و هندویی از جمله دینهای زنده هند باستان به شمار میرود
و روشی است برای رسیدن به دانایی مطلق نسبت به خود و جهان و
رسیدن به شادی کامل .دانایی مطلق در ادیان توحیدی صفتی متعلق
به خداوند اســت اما در آیین جین ،دانایی مطلق صفتی است که هر
فردی میتواند به آن نائل شــود .آیین جین در گذر تاریخ رفتهرفته
به فرهنگی مبدل شــده و نقش عمدهای در توسعه فلسفه و منطق،
هنر و معماری ،ریاضی و نجوم و ادبیات هندی داشتهاســت .گاوتام
ادانی در یک خانــواده پیرو آیین جین و از
اهالی گجرات به دنیا آمد ،خانوادهای
که به دنبال تامین معیشــت
از شهرشان ،تاراد مهاجرت
کــرده بودنــد .او دوران
مدرسهاش را در احمدآباد،
بزرگترین شــهر منطقه
گجرات گذراند و بعد وارد
رشــته تجارت دانشــگاه
گجرات شــد اما این دوران
تحصیلی به پایان نرسید و او

گاوتام ادانی در گجرات هند به
دنیاآمد.

پس از پایان سال دوم ،دانشگاه را رها کرد.
ادانی پیش از رســیدن به  20سالگی راهی بمبئی شد .آن زمان
چندصد روپیه در جیب داشت و برای گذران زندگی ،کار در شرکتی
به نام ماهیندرا بروس را آغاز کرد ،کارش دستهبندی سنگهای الماس
در این کارخانه جواهرسازی بود .بعد از دو سال مغازه معامالت الماس
خودش را در بازار زاوری به راه انداخت تا اینکه در ســال  1981برادر
بزرگترش یک کارخانه پالستیک خرید و از او خواست تا برای اداره
کار به احمدآباد بازگردد.
هرچند نام معامله الماس و کســبوکار در بازاری در شهر بمبئی
به نظر راه درســت به ســمت موفقیت میآید اما بازگشت ادانی به
احمدآباد در واقع شروع مسیر او به سمت ورود به تجارت جهانی بود،
این مســیر با صادرات پیویسی آغاز شد که ماده خام کلیدی برای
تولید پالســتیک است .از طریق تجارت مواد اولیه پالستیک بود که
ادانی توانست جایی در میان صاحبان صنعت باز کند و بعد این نام را
در حوزههای مختلفی بگسترد؛ از بنادر گرفته تا راهآهن و حوزه ورزش
و جاده و صنعت هواپیمایی.
JJآغاز حرفه ادانی
گاوتــام ادانی به هنگام کار در کارخانه پالســتیک برادر بود که
توانست تجربه ارزشمندی در مورد پیچیدگیهای تجارت جهانی به
دست آورد .در آن سالهای دهه  ،80کارآفرینان جوان به دنبال ورود
به دنیای نسبتا تازه و هیجانانگیز نرمافزار و تلکام بودند .اما برای ادانی
راه دلخواه چســبیدن به همان تجارتهای آشنایی بود که سالهای
ســال از همان زمان عظمت کمپانی هند شرقی و سلطه بریتانیا بر
هند در جریان بودند .سال  1988ادانی گروپ با سردمداری شرکت
ادانی اینترپرایز تاسیس شد و در ابتدا کار این گروه بر مبنای تجارت
محصوالت کشاورزی و وسایل برق رونق گرفت .
سالهای ابتدایی آغاز به کار کسبوکار ادانی گروپ مصادف شد
با یکی از بزرگترین سیاســتهای جدید اقتصادی هند .سیاست
اقتصادی هند پس از اســتقالل همچنان با تاثیر گرفتن از تجربه
اســتعمار پیش میرفت؛ برنامههای پنجساله اقتصادی این کشور
دســتوری بودند ،صنایع فوالد ،معدن ،قطعهسازی اتومبیل ،آب،
ارتباطات و بیمه و غیره ملی شده بودند و در فاصله سالهای 1947
تا  1990داشتن مجوزهای بســیار دقیق ،از جمله مجوزی به نام
مجوز راج ،برای راهاندازی کسبوکار الزامی بود .از سال  1991ورق
برگشــت؛ این سال ،سال آزادســازی اقتصادی در هند نام گرفت،
سیاســتی که هدفش سوق دادن اقتصاد به سمت خدمات گرایی،
بازارگرایی بیشتر و گسترش نقش سرمایهگذاریهای خصوصی و
خارجی بود .در سرفصل آزادسازی اقتصادی در هند در ویکیپدیا
شــرح داده شده« :تغییرات اعمالشده در این راستا شامل کاهش
تعرفــه واردات ،کاهش نظــارت دولت بر بــازار ،کاهش مالیات و

ادانی شرکت ادانی گروپ را تاسیس کرد.
1981
1988

1962
برادر بزرگترش یک کارخانه پالستیک خرید و از او
خواست تا برای اداره کار به احمدآباد بازگردد.
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سال  1996بود که بنیاد ادانی تاسیس شد .ریاست این بنیاد را همسر او یعنی
پریتی ادانی در اختیار دارد .پریتی ادانی دندانپزشک است و چهره اصلی این
شرکت در موضوع مسئولیت اجتماعی شناخته میشود.

سرمایهگذاریهای خارجی گستردهتر بودهاست .طرفداران آزادسازی
اقتصادی در هند مدعی هستند این آزادسازی ،رشد اقتصادی این
کشور را در دهههای  ۱۹۹۰و  ۲۰۰۰به همراه داشتهاست .اصالحات
جدید ،مجوز راج را کنار گذاشت ،تعرفهها و نرخ بهره را کاهش داد و
به بسیاری از انحصارات عمومی پایان داد ،بهطوریکه سرمایهگذاری
مســتقیم خارجی در بخشهای بســیاری بهطور اتوماتیک تأیید
میشد ».این تغییرات به صورت مشخص به نفع کسبوکار ادانی
تمام شد ،او توانست کارش را وارد حوزههایی کند که حاال دیگر از
انحصار دولتی رها شده بودند از جمله تجارت فلزات و پارچه .اما کار
به این دو حوزه خالصه نشد.
یکی از مهمترین موقعیتها برای ادانی ســال  1993فراهم شد،
زمانــی که ایالت گجرات اعالم کرد که بندر موندرا را برونســپاری
میکند .ادانی سال بعد توانست قرارداد را از آن خود کند .حاال دیگر
بندر موندرا ،در نوار شــمالی خلیج کوچ (بخشــی از آبهای شمال
شــرقی دریای عرب در شــمال اقیانوس هند) به عنوان بزرگترین
بندر خصوصی این کشور و به عنوان منطقه ویژه اقتصادی شناخته
میشود .سال گذشته این بندر گنجایش سامان دادن به  139میلیون
تن محموله را به ثبت رساند.
حمــل و نقل و لجســتیک در حال حاضر یکــی از اصلیترین
حوزههای فعالیت امپراتوری ادانی را تشکیل میدهد .در حوزه بنادر
و ترمینالها ،کار با بندر موندرا آغاز شــد و حاال این شرکت صاحب
 10بندر داخلی است که در  6ایالت حاشیه دریا پراکندهاند :گجرات،
گوآ ،کراال ،آندرا پرادش ،تامیل نادو و اودیســا .به عالوه ناوگان هوایی
این شــرکت ،هم در کار ارائه پروازهای مسافرتی و هم ساخت و ساز
فرودگاهی فعالیت دارد.
JJبنیاد خیریه ادانی
ســال  1996بود که بنیاد ادانی تاسیس شد .ریاست این بنیاد را
همسر او یعنی پریتی ادانی در اختیار دارد .پریتی ادانی دندانپزشک
اســت و چهره اصلی این شــرکت در موضوع مسئولیت اجتماعی
شناخته میشود .بنیاد ادانی به غیر از گجرات در ایالتهای ماهاراشترا،
راجستان ،هیماچال پرادش ،مادهایا پردادش ،چهاراتیسگارا و اودیسا
هــم فعالیت دارد و بیش از هرچیزی بر حــوزه آموزش تمرکز دارد.
پس از آن بنیاد به فعالیتهایی در حوزه کمکهای پزشکی و توسعه
روستایی میپردازد.
ادانی هم البته به مانند بســیاری از میلیاردرهای دیگر بخشی از
کمکهای خیریهاش را حاال معطوف به نبرد با کووید  19کرده است.
هند که در ابتدای شیوع بیماری در حاشیه خبرها بود حاال مدتها
است که سنگینترین ضربات را از شیوع کرونا تجربه میکند و پس از
آمریکا دومین آمار ابتال در دنیا را دارد .در اواخر ماه مارس بود که دولت
هند صندوق کمکهای شهروندی نخستوزیر برای شرایط بحرانی را

تاسیس کرد تا از مبالغ جمعشده برای نبرد با کرونا و کنترل شیوع
استفاده شود .نارندرا مودی ،نخستوزیر هند رئیس این صندوق است
و بودجه زیر نظر وزارتخانههای دفاع ،کشور و اقتصاد اداره میشود.
ادانی بیش از  13میلیون دالر به این صندوق اهدا کرد.
حاال که زمان شیوع کرونا است کمک او به دولت مودی البته جای
تعریف و تمجید دارد .اما از رابطه او با نخست وزیر همیشه هم به خوبی
و خوشی یاد نمیشده است .سال  2014و در جریان انتخابات لوک
سابا یا همان مجلس عوام هند ،ادانی به موارد متعددی متهم شد .او
به حمایت از نارندرا مودی در کمپین حزب بهاراتیا جاناتا (حزب مردم
هند و از احزاب بزرگ این کشور) متهم بود .هرچند او در رسانه ملی
اعالم کرد که هیچ حمایت مشخصی از مودی نکرده است ،با این حال
مودی در حال سفر با پروازهای چارتر وابسته به ادانی گروپ دیده شده
بود ،سفرهایی که به کل هند صورت پذیرفته بود .این رابطه سیاسی
اقتصادی وقتی که پای واگذاریها و قراردادهای کالن در میان باشد
اهمیت بســیار دارد و برای همین است که ماجرای مودی و ادانی در
هند بسیار خبرساز شده بود.
به جز اتهامات سیاســی البته ادانی هم مانند بســیاری از قبیله
ثروتمندان به نادرســتیهای مالی هم متهم شده است .سال 2010
دفتر تحقیقات هنــد ،راجش ادانی ،مدیر ادانــی اینترپرایز به اتهام
کالهبرداری مالی دستگیر شد .سال  2017هم اداره مالیات هند گروه
ادانی را به جابهجایی میلیونها سرمایه به سوی بهشتهای مالیاتی
متهم کرد .گمان این بود که ادانی از یک شرکت سایه در دوبی برای
گم کردن رد پولهایی که مالیاتشان پرداخت نشده بود استفاده کرده
است .میزان این تخلف مالیاتی مربوط به جابهجایی  235میلیون دالر
بود و اولین بار روزنامه گاردین به آن پرداخت.

سالهای ابتدایی
آغاز به کار
کسبوکار ادانی
گروپ مصادف
شد با یکی از
بزرگترین
سیاستهای
جدید اقتصادی
هند.سیاست
اقتصادی هند
پس از استقالل
همچنانباتاثیر
گرفتن از تجربه
استعمارپیش
میرفت

بنیادادانیتاسیسشد.
ریاست این بنیاد را همسر او یعنی پریتی ادانی در اختیار دارد.
2020

1994
1996
ادانی توانست در مزایده دولت برای واگذاری
بندر موندرا برنده شود.

ادانی بیش از 13میلیون دالر به صندوق دولتی مقابله با
کرونا اهدا کرد.
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کارآفرین
ناوین جین از نقشهاش برای بهرهبرداری در فضا میگوید

سفر (تجاری) به کره ماه

اگر زیاده از حد مثبتاندیش
باشید این ریسک وجود دارد
که تصمیمات بدی بگیرید
چرا که فکر میکنید دست
به هر کاری بزنید موفق
خواهد بود .واقعیت درست
خالف این است .کارآفرینان
همیشه در حال شکست
خوردن هستند .چالش این
نیست که از شکست اجتناب
کنید بلکه باید این شکست
را به سرعت و هرچه ارزانتر
از سر بگذرانید .پس برای
من کارآفرینی یعنی پرسیدن
این سوال که :آیا این لیوان
ارزش پر کردن را دارد؟

مون اکسپرس ،ورلد اینوویشن اینســتیتو ،آی نوم ،تلنتوایس و
اینفواســپیس؛ اینها تنها بخشی از شــرکتهایی هستند که ناوین
جین ،سرمایهگذار و کارآفرین سرشناس هندی -آمریکایی راهاندازی
کرده است .او مجذوب تکنولوژی است و همواره هم در همین حوزه
فعال بوده ،هرچند این تکنولوژی را هر بار در حوزهای متفاوت دیده
و هر بار به ســویی کشیده شــده .از دهه  80میالدی در سیلیکون
ولی مشغول به کار شد ،از مایکروسافت شروع کرده و بعد با تاسیس
اینفواسپیس حساب خودش را در دنیای کسبوکار جدا کرد .خبرنگار
نشریه استارتاپس در مقدمه مصاحبهای که با او داشته نوشته است:
«وقتی دارم به ناوین جین گوش میکنم که در مورد نقشهاش برای
خلق تجارتی بزرگ بر روی ماه صحبت میکند ،برایم سخت است که
تصور کنم او روزی کودکی فقیر در هند بوده است .ناوین امروز یک
میلیاردر و کارآفرین بسیار موفق است .دستورالعمل شخصی او برای
موفقیت این اســت که چیز خیلی زیادی در مورد چیزی ندانی و در
هیچ چیز کامال خوب نباشی .به گوش من این دقیقا متضاد آن چیزی
اســت که برای موفقیت در کسب و کار الزم است ».ناوین جین اگر
حاال در مسند یک سرمایهگذار بزرگ و موفق ننشسته بود ممکن بود
با کسی اشتباه گرفته شود که در بهترین حالت داستاننویس است و

در بدترین حالت ،حالت روانی ایدهآلی ندارد .او قصد فتح ماه را دارد و
این را میتوان در صحبتهایش به وضوح دید .از یک نگاه دیگر البته
او سرمایهداری است که زمین دیگر برایش کفایت نمیکند و حاال برای
رسیدن به ثروت ماه نقشه میکشد .به قول خودش« :شرکت من ،مون
اکسپرس بر محور رفتن به ماه شکل گرفته است ،نه همان کاری که
ایاالت متحده سالها قبل با هدف علمی انجام داد بلکه با هدف تجاری.
ماه یک صندوق گنج بالقوه است با مقادیر معتنابهی سنگ آهن ،آب،
مــواد معدنی نایاب و فلزات پربها و البته کربن ،نیتروژن ،هیدروژن و
هیلیوم  ،3گازی که میتواند در آینده در رآکتورها برای تولید انرژی
هستهای بدون پسماند رادیواکتیو استفاده شود .متخصصان محاسبه
کردهاند که مقادیر این منابع تریلیونها دالر ارزش دارد».
ناوین ،به نظرم خیلی تحسینبرانگیز است که تو از کارآفرینی
نهفقط برای تغییر زندگی خودت بلکه برای تغییر زندگی میلیونها
نفر دیگر استفاده میکنی .برای همین کنجکاوم بدانم که وقتی
میگویی مهم است که بیش از اندازه مطلع نباشیم یعنی چه؟

وقتی در کاری خیلی خوب باشی ،گرایشی در تو هست که بتوانی
فقط یک ذره از آن چیزی که هستی بهتر باشی .ما همیشه شاهد این
موضوع هستیم ،در شرکتهای بزرگ مهارتها و تجربههای گرانقدری
وجود دارد و با این حال همین شــرکتها در مقابل اســتارتاپهای
روبهرشد ،سهم بازار را از دست میدهند ،چرا که شرکتهای با تفکر
قدیمی ممکن اســت ماهر باشند اما به همین دلیل اسیر دانششان
در یک زمینه خاص هستند و نوآوریشان در حد مشخصی صورت
میگیرد ،یعنی از آن دسته نوآوریهای رادیکال و دیوانهوار نیست.
از ســوی دیگر وقتی خیلی در مورد زمینه خاصی دانش ندارید،
میتوانید به معنای واقعی آن را به چالش بکشــید .این قدرت مانند
عشقی است که کودکان به سوال پرسیدن دارند ،همانهایی که گاه
بهشان میگوییم «سواالت احمقانه» اما اغلب عالی هستند و چشم
انســان را باز میکنند چرا که کســی که سوال را پرسیده به صورت
کلی کنجکاو است.
در مورد من و حرفهام ،باید بگویم که من هیچ وقت دو کارخانه را
در حوزه یک صنعت واحد تاسیس نکردم .من در واقع در هیچ رشته
خاصی متخصص و مرشــد نیستم اما کارآفرینم و عاشق این هستم
که وضعیت موجود در صنایعی را که به آنها عالقهمند یا مبهوتشان
میشوم ،به چالش بکشم.
اغلب میشنویم که کارآفرینان از آن آدمهایی هستند که به
جای نیمه خالی ،نیمه پر لیوان را میبینند ،شما موافقید؟

نه ،برای من کارآفرینی به معنی مثبتاندیشی زیادی نیست .اگر
زیاده از حد مثبتاندیش باشید این ریسک وجود دارد که تصمیمات
بــدی بگیرید چرا که فکر میکنید دســت به هر کاری بزنید موفق
خواهد بود .واقعیت درســت خالف این اســت .کارآفرینان همیشه
در حال شکســت خوردن هستند .چالش این نیست که از شکست
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وقتی خیلی در مورد زمینه خاصی دانش ندارید ،میتوانید به معنای واقعی آن را به چالش بکشید .این قدرت مانند عشقی است
که کودکان به سوال پرسیدن دارند ،همانهایی که گاه بهشان میگوییم «سواالت احمقانه» اما اغلب عالی هستند و چشم انسان
را باز میکنند چرا که کسی که سوال را پرسیده به صورت کلی کنجکاو است.

اجتناب کنید بلکه باید این شکست را به سرعت و هرچه ارزانتر از سر
بگذرانید .پس برای من کارآفرینی یعنی پرسیدن این سوال که :آیا این
لیوان ارزش پر کردن را دارد؟

استعاره خوبی بود .کمی مانند سیمون سینک که میگوید
باید با «چرا؟» شروع کنید ،یعنی با دلیلی که برایش کار میکنید.
باور شما چیست؟ چرا سازمان شــما وجود دارد؟ این مقایسه
بهجایی است؟

بله کامال .وقتی شرکت جدیدی را راه میاندازم ،همیشه با همین
چرا شروع میکنم و این سوال را با بزرگ اندیشیدن در هم میآمیزم.
به این کار میگویم طرز تفکر سفر به ماه .طرز تفکر سفر به ماه یعنی
حل مسائل بزرگی که ارزش حل کردن دارند .اگر موفق به حل آنها
شوید ،یه شدت موفق خواهید بود؛ هم به لحاظ حس معناداری که در
شما به وجود میآورد و هم از نظر پر شدن حساب بانکیتان.

من هیچ وقت به سراغ حل مسائلی که بخواهد کمتر از 100
میلیون نفر در دنیا را تحت تاثیر قرار دهد نمیروم .شاید به نظر
برسد که این میزان از به چالش کشیدن خود زیادهروی است اما
در واقع حل مسائل بزرگ اغلب چندان سختتر از حل مسائل
کوچک نیست .پس اگر این فرض درست باشد و قرار است فارغ
از هر چیز ســاعتهای زیادی را صرف پروژهتان کنید ،چرا برای
شروع ماه را نشانه نروید؟

گمانم آخرین سرمایهگذاری کاری شما که ماه را هدف قرار داده
دیگر فقط استعاری هم نیست و به معنای واقعی کلمه است و البته
پتانسیل این را دارد که کسبوکار پردرآمدی هم برایتان بشود.
بله درســت است .شــرکت من ،مون اکسپرس بر محور رفتن به
ماه شکل گرفته است ،نه همان کاری که ایاالت متحده سالها قبل
بــا هدف علمی انجام داد بلکه با هدف تجاری .ماه یک صندوق گنج
بالقوه است با مقادیر معتنابهی سنگ آهن ،آب ،مواد معدنی نایاب و
فلــزات پربها و البته کربن ،نیتروژن ،هیدروژن و هیلیوم  ،3گازی که
میتواند در آینده در رآکتورها برای تولید انرژی هستهای بدون پسماند
رادیواکتیو استفاده شود .متخصصان محاسبه کردهاند که مقادیر این
منابع تریلیونها دالر ارزش دارد .ماه همچنین میتواند یک ایستگاه
ذخیره سوخت برای اکتشافات فضایی بین سیارهای باشد .مقدار زیادی
هم یخ ( )H2Oدر قطبهای ماه جا گرفته که میتواند برای سوخت
موشک استفاده شود.

داشته باشــد و حاال به فکر دوباره احیا کردن ماه برای انسانها
هستی .همه اینها ممکن است به این معنا باشد که در آینده شاهد
این باشیم که آدمهایی معمولی مثل من هم قادر باشند به ماه سفر
کنند و نهفقط میلیاردرها؟

بله البته .کلمه ماه عسل را در نظر آورید .به جای اینکه یک هفته
به پاریس بروید چرا یک ماه عســل واقعی به زن یا شوهرتان هدیه
نکنید؟ ماه همیشه یک معنای ضمنی رمانتیک داشته است و کسی
چه میداند ،شاید ما با مون اکسپرس کل بازار الماس را مختل کنیم.
منظورم این است که وقتی میتوانید به همسرتان سنگ زیبایی بدهید
گ خستهکنندهای مثل
که واقعا از ماه آمده است ،دیگر کی دلش سن 
الماس را میخواهد؟

کلمه ماه عسل را در نظر
آورید .به جای اینکه یک
هفته به پاریس بروید چرا
یک ماه عسل واقعی به زن
یا شوهرتان هدیه نکنید؟
ماه همیشه یک معنای ضمنی
رمانتیک داشته است و
کسی چه میداند ،شاید ما
با مون اکسپرس کل بازار
الماس را مختل کنیم

ماه به خاطر فلزاتش تجارت بزرگی است؟

بله اما فقط همین نیســت .این احتمال هم وجود دارد که بشود
یک جامعه چند سیارهای برای ما انسانها به وجود آید .فکر کنید اگر
یک ستاره دنبالهدار به زمین برخورد کند چه اتفاقی میافتد .احتمال
قوی این است که یکشــبه همه ما بمیریم .در حال حاضر ما هیچ
استراتژی و نقشهای برای روبهرو شدن با چنین تهدیدی نداریم ،اتفاقی
که ممکن است در آینده خیلی نزدیک رخ ندهد اما ممکن است برای
نسلهای آینده اتفاق بیفتد .وقتی به این مسئله نپردازیم یعنی همان
کاری را کردهایم که دایناســورها میلیونها سال قبل انجام دادند .در
عین حال ،بر خالف دایناســورها ،ما میتوانیم به شیوهای اثربخش و
کارآفرینانه عمل کنیم .یعنی آن دایناسور کارآفرین وقتی که به او نیاز
داشتند کجا بود؟

وای! جامعه چندین سیارهای .میخواهم به خوانندگانمان
یادآوری کنم که تو در خانوادهای بسیار فقیر در هند متولد شدی.
تو کنجکاو بودی ،میخواســتی لیوانی را پر کنی که ارزشش را
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کارآفرین

این صفحه در «آیندهنگر» به معرفی کتابهایی میپردازد
که کارآفرینان نوشتهاند.

تاثیر :روانشناسی ترغیب
رابرت سیالدینی

یک کتاب کالسیک به تمام معنا در مورد اینکه چگونه میتوانید کارها را به شیوه خود
پیش ببرید .رابرت ســیالدینی قدرت ترغیب را در مرحلهای باالتر از آنجه میشناسید
تعریف و ارائه میکند .برای این کار او دست به تجزیه و تحلیل عناصر سازنده هنر ترغیب
میزند و شش ستونی را معرفی میکند که این مفهوم بر آنها سوار است .او بر این باور
است که با دانستن این شش عنصر سازنده شما به ترکیب واقعی ترغیب میرسید؛ اینکه
چه میشــود که مردم از شما خوششان بیاید و و دلشان بخواهد به شما کمک کنند.
کنش متقابل ،تعهد و ثبات ،اثبات اجتماعی ،دوست داشتن ،قدرت ،کمبود؛ اینها شش
عنصری هستند که در این کتاب از آنها نام برده میشود و نویسنده ضمن توضیح هریک
از این زمینهها توضیح میدهد که چه نقشی در فرایند ترغیب دارند .هنر و قدرتی که در
کسب و کار و تجارت یکی از ارکان مهم موفقیت به شمار میرود.

از خوب به عالی
جیم کالینز

در دهه  90مهمترین نکته مورد مطالعه در حوزه مدیریت «ساختن پایدار» بود،
مطالعاتی که نشان میداد شرکتهای بزرگ چطور توانستند بر زمان غلبه کنند و
عملکردشان را در بلندمدت خوب نگه دارند .این نشان میداد که چگونه میشود
از ابتدا این پایداری را در دیانای یک کسبوکار حک کرد .اما شرکتهایی که با
این دیانای عالی به دنیا نیامده بودند چه؟ چطور میشود که شرکتهای خوب،
شرکتهای متوسط و حتی شرکتهای بد به درجه عالی نایل شوند؟
سالها این پرسش در ذهن جیم کالینز چرخ میزد .آیا شرکتهایی هستند که
توانسته باشند متوسط بودن بلندمدت یا بدتر از آن را تبدیل به برتری درازمدت
کنند؟ در طول مطالعات طوالنیمدت ،کالینز و تیمش به شرکتهایی رسیدند که
توانسته بودند این قدم بزرگ را بردارند و به نتایج پایداری برسند که دستکم 15
سال حفظ شده بود .در این کتاب او در مورد این شرکتها و راهکارهای رسیدن
به تعالی توضیح میدهد.
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درون گردباد
جفری مور

«درون گردباد» دومین کتاب از مجوعه کالسیک کتابهای بازاریابی است .در این
کتاب مور راهنمای به شدت کارآمدی ارائه میکند برای خارج کردن محصوالت
از دنیای خریداران اولیه و وارد کردن آنها به بازارهای اصلی و پردرآمد .جفری مور
نویسنده ،سخنران و مشاور است و سابقه کاری او از شرکتهای استارتآپی گرفته
تا برندهای بزرگی مانند مایکروسافت را شامل میشود .او بخش مهمی از زندگی
کاریاش را صرف مطالعه و نوشتن در مورد بازاریابی کرده است.
ورود به بازار و فروش محصوالت در واقع مانند ورود به دل گردباد میماند .مور در
این کتاب به استراتژیهایی اشاره میکند که به بازاریابان میآموزد که چگونه به
مشتریان عمده و بزرگ این بازار دست پیدا کنند و چگونه از مزایای زندگی کردن
در دل این گردباد بهرهمند شوند.

دادههای پرت
مالکوم گلدول

در مبحث آمار ،داده پرت به دادهای گفته میشود که با دیگر دادههای همگروه فاصله
چشمگیری داشتهباشد ،دادهای که تفاوت قابل مالحظهای با بقیه اعضای نمونهای که
در آن اتفاق افتادهاست داشتهباشد .در این کتاب این دادههای پرت در واقع مشهورترین
و موفقترین آدمهایی هستند که انسانها میشناسند و به خود دیدهاند ،باهوشترینها
و نخبهترینها .و سوال اینجاست :چه چیزی سبب تفاوت این موفقترینها با سایر آدمها
میشود؟ پاسخ گلدول این است که ما همواره توجه بیش از حدی به این میکنیم که
افراد موفق در چه چیزهایی به هم شبیه هستند و به اینکه ریش ه و خاستگاه آنها چه
بوده است به اندازه کافی دقت نداریم؛ به فرهنگشان ،نسلشان و تجربههای خاص تربیتی
که هرکدام از سر گذراندهاند .در این مسیر او رازهای زندگی میلیاردرهای حوزه نرمافزار
را بیان میکند ،از دالیل موفقیت بازیکنان فوتبال میگوید و اینکه چرا آسیاییها در
ریاضــی خوب عمل میکنند و غیره .نظریات او همراه با مثالهای بســیار از زندگی
چهرههای سرشناس همراه شدهاند تا کتاب «دادههای پرت» را خواندنی کنند.

 ...............................تجـربــه ...............................
[ این صفحهها به مرور تجربیات کارآفرینی میپردازد] .

جوزف سای و توصیههایش به نسل جوان:

تجربه كنید

تسای  13ساله بود كه از هنگكنگ به الرنسویل
زهرا چوپانکاره
آمد و در آن زمان به سختی انگلیسی میدانست.
الرنسویل یك مدرسه شبانهروزی در نیوجرسی
دبیر بخش تجربه
اســت ،جایی كه اولین و مهمترین برخورد تسای
نوجوان با جامعه آمریكایی بود .سالها بعد وقتی كه این شریك اصلی تاسیس شركت
علیبابا را دیگر در تمام جهان میشناسند ،دوباره به الرنسویل بازگشت و در سخنرانی
در جمع دانشآموزان این مدرسه در مورد درسهای زندگی و موفقیت گفت و آنها را با
مثالهایی از دوران تحصیلش در الرنسویل همراه كرد .از روی همین مثالها است كه
میتوان درك كرد كه او درسهای دوران مدرسه را در كسبوكار هم پیاده كرده است.
زمانی كه جك ما استارتاپش را از آپارتمانش در شهر هانگژوی چین اداره میكرد
و هیچ تجربهای در امور مالی و حقوقی نداشت به سای پیشنهاد داد تا به ازای حقوق
ماهانه  50دالر مشغول به كار شود .آن زمان سای ساالنه  700هزار از شركت ایبی
درآمد داشت .حتی خود جك ما هم وقتی سای پیشنهادش را پذیرفت تعجب كرد.
او شــغل  50دالر در ماه را زمانی قبول كرد كه همســرش حامله بود و شغل بسیار
پردرآمدی در یك شــركت معتبر داشت .اما سای توانسته بود آینده را خیلی خوب
ببیند .حاال عجیب نیست كه به نسل جوان توصیه میكند« :همیشه چیزهای تازه
را تجربه كنید» .بخشهایی از صحبتهای او را به نقل از وبسایت مدرسه الرنسویل
میخوانید:
«بیاموزید كه چگونه بیاموزید :دلم میخواهد كه خیلی دقیق به این موضوع فكر
كنید .دانش شما ممكن است منسوخ شود .موضوع جواب دادن به یك موضوع نیست
بلكه نحوه نتیجهگیری شما از آن پاسخ است ».او مثالی از روز اول خودش در
كالس ریاضی در الرنسویل با آقای پارك (استاد ریاضیاش) زد .پارك
یك ظرف پر از آبنبات را روی میز گذاشت و از همه خواست تعداد
آبنباتهای داخل آن را حدس بزننــد« :برخی از دانشآموزان
حدس زدند ،برخیها شروع كردند به شمردن اما از آنجایی كه
در كالس ریاضی بودیم من فكر كردم كه باید راهحلی ریاضی

برای این كار وجود داشــته باشد .من حجم استوانه را بر اساس اندازه تقریبی شیشه
محاسبه كردم تا جواب درست را به دست آورم« .چگونگی» محاسبه مهمترین نكته
پاسخ بود».
چگونگی مطالعه و جذب عناصر ســازنده دانش را بیاموزید :سای دانش را به دو
و میدانی تشــبیه كرد كه در آن آموختن اصول بسیار حیاتی است .او از دانشجویان
خواست كه مهارتهای سنتی سهگانه را فراموش نكنند :خواندن ،نوشتن و ریاضیات:
«بخش قابل توجهی از موفقیت من به این خاطر بود كه یاد گرفتم چطور بنویسم».
تجربه كردن چیزهای تازه بسیار مهم است :او وقتی به الرنسویل آمد خودش را
ورزشكار خوبی میدانست .شنا میدانست و در تایوان كمی هم در لیگ بیسبال بازی
گ رد و تیم بیسبال دانشگاه درآید
كرده بود .جو سعی كرد تا به عضویت تیم شنای بی 
اما از هردو كنار گذاشته شد .به خاطر این «شكستها» از خودش بسیار خشمگین
بود و عزم جزم كرده بود كه قدرتش را ثابت كند .به دنبال فوتبال رفت
و توانســت به عضویت تیم جوانان درآید ،بعد ورزش الكراس
نظرش را جلب كرد ،ورزشــی كه برای او كامال تازه بود و
در طول نیمه اول دبیرستان وقتش را صرف این ورزش
میكرد .بعد كمیتــه ورزش او را به عنوان دانشآموز
ســال باالتر از حضور در تیم جوانان كنار گذاشت« :تا
آن زمان این بزرگترین شكســت زندگیام بود .همان
تابستان به سختی تمرین كردم و پاییز كه وارد ییل شدم
به تیم اول دانشگاه پیوستم و تمام چهار سال را بازی كردم».
او میگوید« :نكته این اســت كه من این درسهای
زندگی را آموختم چون به ســراغ چیزهای تازه
رفتم .من هم عقبنشینی و شكست داشتهام
اما باید خودتان را جمعوجور كنید ...در دنیای
ازهمگسیخته ما ،همیشــه باید حوزههای
جدید را تجربه كنید».

تجـربــه

«تردید» بزرگترین چالش
پیشروی زنان برای رسیدن به
رهبری کسبوکار است

کسبوکاری
از آن خود

من هم با چسباندن عنوان
«کارآفرین تصادفی» به
خودم ،سالها گرفتار تله
تردید بودم .هروقت از من
در مورد این میپرسیدند
که چطور در این مدت کوتاه
کسبوکارم را به این سرعت
توسعه دادم ،جوابهای کلی
و نامفهومی با مضمون «یک
جورهایی خودش پیش آمد»
میدادم .آنچه من به کمک
یک مربی به آن رسیدم این
بود که تا چه اندازه خودم
را کمتر از آنچه بودم معرفی
میکردم
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جایگاه زنان مدیر ،زنان صاحب کسبوکار و به صورت کلیتر زنان
در عرصه فعالیتهای اقتصادی دچار پیچیدگیهایی است با ریشهها
و دالیل بسیار .ویرجینیا وولف ،نویسنده سرشناس انگلیسی در کتاب
«اتاقی از آن خود» به گمنامی زنان ،تاریخ ادبیات زنان ،و تأثیر سبک و
ارزشهای مردانه در نوشتههای زنان میپردازد ،زنانی که در قالبهای
از پیش ساخته زندگی سنتی ،به ندرت حتی مالک فضای کوچکی
برای خود بودند تا بتوانند دست به کار فهم و نمایش استعدادهایشان
شوند .همین موضوع را میتوان در حوزههای مختلف جستوجو کرد
از علم گرفته تا تجارت .تانیا دالتون ،یک زن کارآفرین و موســس و
مدیرعامــل شــرکت  inkWELL Press Productivity Coدر
یادداشتی که در مجله کارآفرین به چاپ رسیده ،از «تردید» به عنوان
اصلیتریــن عاملی نام میبرد که مانع ورود زنان به جایگاه رهبری و
مدیریت میشود و یا به آنها اجازه نمیدهد تمام استعداد خود را در آن
هویدا کنند .این مقاله به ریشههای این تردید نپرداخته است اما تاثیر
عملی آن را در دنیای تجارت و نسبت زنان با آن نشان میدهد« .آیا
در صنعت حوزه فعالیت خودتان پیش آمده که در متخصص نامیدن
خودتان مردد شوید؟ صدها پاسخ از زنان نخبه دریافت کردم و نتیجه
به صورت هشداردهندهای شبیه هم بود ».او با زنان کارآفرین بسیاری
گفتوگو و مکاتبه کرده و حاال که خود رهبری یک شرکت مشاوره
کسبوکار را بر عهده دارد به خوبی میتواند خالصهای از آنچه را که
برای رها شــدن از تردید الزم است بیان کند .ترجمه این مقاله را در
این بخش میخوانید.
حاال که  10سال است کســبوکار خودم را دارم و پس از اینکه
راهنمای صدها زن صاحب کسبوکار بودم ،به این نتیجه رسیدهام که
بزرگترین چالش مشترکی که وقتی مسئله رهبری در میان باشد ما
زنان کارآفرین با آن روبهرو میشویم ،تردید است .تردید در برداشتن
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گام بلندتر ،تردید در علنی سخن گفتن ،تردید در به جای گذاشتن
اثری از خود در این دنیا.
من هم با چسباندن عنوان «کارآفرین تصادفی» به خودم ،سالها
گرفتار تله تردید بودم .هر وقت از من در مورد این میپرســیدند که
چطور در این مدت کوتاه کســبوکارم را به این سرعت توسعه دادم،
جوابهای کلی و نامفهومی با مضمون «یک جورهایی خودش پیش
آمد» میدادم .آنچه من به کمک یک مربی به آن رسیدم این بود که
تا چه اندازه خودم را کمتر از آنچه بودم معرفی میکردم .سفر من به
سوی کارآفرینی چیزی نبود که خودش پیش بیاید ،من بودم که آن را
رقم زدم .کنجکاوی و انگیزه من بود که سبب شد در طول این سالها،
از کار جزئی مد و لباس در کنار کارهای دیگرم به مرحله کلیفروشی
لوازمالتحریر دستساز و بعد شرکت طراحی وبسایت برسم و همه
اینها مثل خردهنانهایی بودند که من را در مسیر رسیدن به کارآفرینی
که امروزه هستم به حرکت درآوردند.
پس چرا این همه وقت از اینکه خودم را کارآفرین بنامم درمیرفتم؟
شاید به این خاطر بود که من مدرک دانشگاهی کسبوکار نداشتم و
قطار عناوینی که نشــان دهد من متخصص هستم به دنبال اسمم
نچسبیده بود .این زندگی کارآفرینانه ،مسیری نبود که فکر کنم برای
من مقرر شده باشد ،پس چرا به نظرم میرسید که میدانم دارم چه
میکنم؟ من کی بودم که بخواهم کسب و کاری را پرورش دهم؟
JJآیا زنها با اینکه خودشان را متخصص بنامند مشکل
دارند
من تئوریام را به آزمون گذاشتم؛ فراخوانی خطاب به زنان صاحب
کســبوکار در سراسر کشور (آمریکا) فرســتادم .در میان مجموعه
سوالهایم از آنها پرسیدم «آیا در صنعت حوزه فعالیت خودتان پیش

لی ویکری ،موسس  Queso Mamaکه محصوالتش در فروشگاههای کاسکو در  13ایالت مختلف آمریکا به فروش
میرسند گفت« :اینکه خودم را در هر زمینهای متخصص بنامم هرگز به ذهنم هم خطور نکرده بود! فقط به پسرانم پیام
دادم و از آنها پرسیدم به نظرشان من در چه چیزی تخصص دارم .هردوی آنها بالفاصله جواب دادند« :غذا»

آمده که در متخصص نامیدن خودتان مردد شوید؟» صدها پاسخ از
زنان نخبه دریافت کردم و نتیجه به صورت هشــداردهندهای شبیه
هم بود.
لی ویکــری ،موســس  Queso Mamaکــه محصوالتش در
فروشگاههای کاسکو در  13ایالت مختلف آمریکا به فروش میرسند
گفت« :اینکه خودم را در هر زمینهای متخصص بنامم هرگز به ذهنم
هم خطور نکرده بود! فقط به پســرانم پیام دادم و از آنها پرسیدم به
نظرشان من در چه چیزی تخصص دارم .هردوی آنها بالفاصله جواب
دادند« :غذا» .پس حاال که اینطور شد بگذارید بگویم :من متخصص
این هستم که بدانم یک راه برای یافتن زمینه مشترک میان مردم تهیه
و به اشتراک گذاشتن غذای خوب است».
هلن هال ،موســس  Blender Bombsتنها سه سال است که
تجارتش را راه انداخته و همین حاال محصوالتش در فروشــگاههای
هول سیلز در سراسر کشــور فروخته میشوند .او جواب داد« :بدون
شک! فکر کردن به اینکه خودمم را متخصص بنامم هم باعث میشود
بدنم منقبض شود .چون هیچ کاری نیست که من در آن «متخصص»
باشم .من فارغ از اینکه حوزه کار چه باشد ،همواره در حال آموختن
هستم».
ویولت دوآیاال ،موســس  FemCityیک شــبکه اجتماعی تنها
مختص اعضا با گردهماییهای آنالین و محلی برای شــروع به کار
زنان و توسعه کســبوکار میگوید« :بله! چند سال پس از تاسیس
 ،FemCityیکی از دوستان عزیزم که یک روزنامهنگار حرفهای است
داشــت بر روی زندگینامه من برای وبسایت شرکت کار میکرد ودر
آنجا من را متخصص حوزه کســبوکارهای خرد خطاب کرد .وقتی
متنش را خواندم خندیدم و گفتم« :من متخصص کسبوکارهای خرد
نیستم!» گاهی الزم داریم دیگران چیزی را در ما ببینند که خودمان
در موردش تردید داریم».
جمله آخر دوآیاال با من مانده است چرا که بسیار من را یاد تجربه
خودم میاندازد« :گاهی الزم داریم دیگران چیزی را در ما ببینند که
خودمان در موردش تردید داریم ».درســت مثل او ،یک نفر هم باید
تواناییهایم به عنوان یک متخصص را نشانم میداد ،زمانی که حتی
درکی از موقعیت خودم نداشتم.
JJبا اعتمادبهنفس قدم پیش بگذارید
مطالعات نشــان دادهاند که اغلب زنان تــا زمانی که  100درصد
قابلیتهای الزم را نداشته باشند برای یک درخواست فرصت شغلی
اقدام نمیکنند .آنها حس میکنند که باید تمامی گزینههای مورد نیاز
را داشته باشند تا بتوانند رزومه کاریشان را بفرستند .از سوی دیگر،
مردها حتی اگر  60درصد شرایط را هم داشته باشند برای گرفتن آن
موقعیت شغلی اقدام میکنند.
به نظر میرسد شمار بســیاری از زنان ،حتی وقتی شایستهتر از
میزان مورد نیاز هستند ،برای اینکه خودشان را متخصص یک حوزه
معرفی کنند دچار چالش میشــوند .در مقابل مــردان تواناییها و
عملکرد خودشان را دست باالتر از آنچه هست میگیرند و زنان هردو
مورد را دســتکم میگیرند حتی اگر نحوه عملکردشان با مردان به
لحاظ کیفیت تفاوتی نداشته باشد.
برای زنان کارآفرینی که همین حاال این مطلب را میخوانند باید
بگویم ،دفعه بعد که در مورد رسیدن به مقام رهبری نامطمئن هستید،
میخواهم که به این سندرم تردید فکر کنید؛ این سندرم به احتمال

زیاد همان چیزی است که شما را عقب نگه میدارد .چند کاری که
میتوانید فعاالنه انجام دهید تا از شر تردید خالص شوید اینها است:
همانطور که در ابتدای مقاله اشــاره کردم ،من توانستم اصطالح
«کارآفرین اتفاقی» را به هنگام توصیف خودم کنار بگذارم و این کار
را به کمک به رســمیت شناختن تمامی دستاوردها و قدمهایی که
برداشته بودم تا به جایگاه امروز برسم ،انجام دادم .این تمرین نهتنها
به من اعتمادبهنفس داد و باعث شد بفهمم که متخصص هستم ،بلکه
من را با این واقعیت آشنا کرد که صاحب کسبوکار بودن من اتفاقی
نیست.
با یک مربی کســبوکار کار کنید :همانطــور که دوآیاال گفت:
«گاهــی الزم داریم دیگران چیــزی را در ما ببینند که خودمان در
موردش تردید داریم ».اســتخدام یک مربی کسبوکار در این مورد
برای من معجزه کرد .هر وقت که مردد میشــوم و یا روز بدی دارم،
مربی من به عنوان حامی حضور دارد تا مطمئن شــود که جایی که
الزم است قدرتم را حفظ میکنم .اگر تازه کارتان را شروع کردهاید و
از پس استخدام مربی کسبوکار برنمیآیید ،آنچه واقعا الزم دارید یک
دوست خیلی خوب است که به شما ایمان دارد و میتواند کمک کند
که خودتان (و دستاوردهایتان) را به صورت عینی ببینید.
شــروع به پرسیدن کنید :از خودتان بپریسد که چه چیز شما را
ترس از دست دادن یک شغل شرکتی
عقب نگه داشــته است .شاید ِ
قابل اتکا یا ترس از شکســت .هروقت فکر کردید که ایدهای دارید،
این سوال را دوباره بپرسید« :چرا؟» به ندرت پیش میآید که اولین
پاسخ ،پاسخ کامل باشد .کمی عمیقتر شوید و به ریشه برسید تا از
محرکهایتان باخبر شوید.
در هر حــال آن قــدم را بردارید :هرچند تمامــی زنان صاحب
کسبوکار که به سواالت من جواب دادند ،به تردید اعتراف کردند اما
حتی یک نفرشان هم نبود که از برداشتن آن گام پشیمان شده باشد.
در واقع خود آنها سند این هستند که با استحکام و پشتکار درست،
شما هم میتوانید به موفقیت برسید.
حاال بیشــتر از همیشه زمان برخاســتن است .زمان به رسمیت
شناختن ارزش و قابلیتهایی که میتوانید با خود به میدان آورید .دنیا
نمونههای بیشتری از زنانی میخواهد که آمادهاند دل به دریا بزنند و
مسئولیت بر عهده بگیرند و این موضوع همین حاال و با شما شروع
میشــود .تردید را رها کنیدتا بتوانید با اعتمادبهنفس رهبری را در
اختیار بگیرید و آن تاثیری را که اشتیاقش را دارید بر جای بگذارید.

یکی از دوستان
عزیزم که یک
روزنامهنگار
حرفهای است
داشت بر روی
زندگینامه من
برای وبسایت
شرکت کار میکرد
و در آنجا من را
متخصصحوزه
کسبوکارهای
خرد خطاب
کرد .وقتی
متنش را خواندم
خندیدم و گفتم:
«منمتخصص
کسبوکارهای
خرد نیستم!»
گاهی الزم داریم
دیگران چیزی
را در ما ببینند
که خودمان در
موردش تردید
داریم
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تجـربــه
نگاه نشریه آتالنتیک به سویه منفی کار از خانه

عوارض جانبی

پدیتو میگوید« :با کسانی
صحبت میکنید که در
هفتههای اول دورکاری
بسیار هیجانزده بودند».
در کنار سایر مزایا ،چه
کسی هست که دلش
نخواهد از زیر نگاه مستقیم
مسئول بخش دربرود؟ اما
حاال تعداد قابل توجهی از
مشتاقان اولیه دارند دیوانه
میشوند؛ هیچ چشمانداز
اطمینانبخشی نیست و بدتر
اینکه وقتی دارید اسپاگتی
شب قبل را در ماکروفر گرم
میکنید ،کسی نیست که به
اندازه همان  90ثانیه با او
خوش و بش کنید

پاندمی از چین شروع شد اما سهمگینترین ضربهاش را در آمریکا فرود
آورد .از اوایل بهار تا به حال این کشور بیشتر و بیشتر گرفتار ویروس شد
و حاال مدتها است که در صدر فهرست مبتالیان و شمار قربانیان کووید
 19قــرار دارد .در این میان البته به نظر میرســد که اقتصاد قدرتمند و
زیرساختهای قویتر اینترنتی اجازه داده است که بسیاری از شرکتهای
آمریکایی همچنان دورکاری کارمندانشان را تمدید کنند .کارمندان بسیاری
در این کشور هستند که در ماههای گذشته همچنان در شکلی از قرنطینه
کاری قرار دارند و از خانه کار میکنند .همین سبب شده تا تجربه آمریکا
در به آزمون گذاشتن ایده کار از منزل تجربهای استثنایی باشد .هر از گاهی
متخصصان به ســویههای مثبت و منفی این مدل از کار اشاره میکنند.
این بار آماندا مول ،نویسنده نشریه آتالنتیک از تجربه شخصی خودش از
دورکاری و حاال نظر متخصصان در مورد این تجربه جمعی مینویسد؛ در
مورد ضربههایی که در تماس انسانی نبودن با همکاران به افراد وارد میشود.
این مطلب برگرفته از این گزارش است.
برای داشــتن شــغل بدون محل کار ،باید دفتر کار را در ذهنتان بنا
کنید .ساختار ،عادات روزمره ،تمرکز ،روابط اجتماعی ،شبکهسازی ،کاهش
استرس ،به وجود آوردن تمامی اینها کامال بسته به خود شما است .شما که
تنها در یکی از اتاقهای خانه یا روی مبل نشستهاید و در میان کار باید هر
لحظه مواظب حیوان خانگی و یا کودکتان باشید .اگر قهوه ته گرفت غیر از
خودتان کسی نیست که مالمتش کنید.
JJیک تجربه شخصی
اولین باری که من با چنین سازوکاری شروع به کار کردم سال 2009
بــود 9 .ماه پس از فارغالتحصیلی از کالج بــود و تا همانجای کار هم به
خاطر مشــکالتی که وال استریت در اقتصاد آمریکا به وجود آورده بود ،از
کاری که داشــتم تعدیل شده بودم .زنی که او را تنها از طریق یک آگهی
اینترنتی میشناختم مرا استخدام کرد تا پستهای وبالگی برای سایت مد
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و لباسش بنویسم .یک شانس شغلی که در عرض  6هفته من را تبدیل به
موجودی شبزندهدار کرد .زندگیام مثل نوجوانهای  13ساله در تعطیالت
تابستانی شــده بود :بدون والدین و بدون ساعت خواب مشخص .دو سال
طول کشید تا همکارانم را حضوری مالقات کنم و اغلب در مورد اینکه یک
نفر باشد که با او ناهار بخورم یا الاقل در راه دستشویی با کسی خوش و بش
کنم ،رویابافی میکردم .فکر میکردم ،یعنی میشود باز هم برای کار لباس
بپوشم؟ هیچ وقت فکر نمیکردم دلم برای  45دقیقه رانندگی برای رسیدن
به دفتر و نشستن پشت یک میز تنگ بشود.
اول گمان میکردم که این نحوه کار کردن به زودی همگانی میشود
و بنابراین بهتر است که همه با هم شروع به ساختن دفترهای کار شخصی
خودمان کنیم .یکــی از تحلیلگران رویترز پیشبینی کرده بود« :جلوی
این اتفاق را نمیتوان گرفت .نیروی کاری که موتور محرک کسبوکارهای
کوچک آینده است احتماال همان کسانی هستند که از خانه کار میکنند».
قیمــت لپتاپ در حــال افت بود و کارفرمایان بیشــتری آنهــا را برای
کارمندانشان تهیه میکردند .گوشیهای هوشمند سر از جیب تمامی مردم
درمیآوردند .اســکایپ کارش گرفته بود و پیشروی حوزه ویدئو چت شده
بود و همکاران در چت جی میل برای هم جوک میفرستادند .رکود بزرگ
اقتصادی ،نحوه محاسبه فعالیت شرکتها را تغییر داده بود و انتظار میرفت
که دفاتر کار به زودی منسوخ شوند.
امــا این اتفاق نیفتاد .در واقع چیزی خالف آن رخ داد :فضاهای کاری
مشترک برای کســانی که دفاتر کار سنتی نداشتند از راه رسیدند و این
مفهوم میلیونها دالر سرمایه به خود جذب کرد .سال  2018من عاقبت
یــک کار معمولی گرفتم .گاهی با همکاران تــازهام ناهار میخوردم ،یک
بطری آب آنچنانی برای میز کارم خریدم .بعد از چند ماه ارتباط با دیگران
جذابیتهای پادکست را درک کردم.
JJیک تجربه جمعی
پاندمی قرنی یک بار آن آینده رهاشــده را دوباره احیا کرد.
حــاال یک
ِ
من دوباره (همراه با میلیونها آمریکایی دیگر) به مبل خانهام بازگشتهام.
به محض اینکه در بهار همه ما خانهنشین شدیم ،پیشبینی یک دهه قبل
ناگهان دوباره جان گرفت :اگر شیوع کووید  19یک چیز را ثابت کرده باشد،
این است که کارمندان میتوانند بدون حضور فیزیکی در محل کار هم مولد
باشند .پس چرا از شر اجارههای سنگین دفاتر کار خالص نشویم و همه را
از دور هم جمع شدن راحت نکنیم؟ اما هر قدر که مردم وقت بیشتری را
بر روی اصالح جدولهای اکسل کردند و هرقدر بیشتر پشت میز آشپزخانه
کنفرانس ویدئویی برگزار کردند ،آشکارتر شد که کارکنان به دور از محل
کار ،چیزی فراتر از دفترشان را از دست میدهند.
کتی پدیتو ،روانشناس طراحی فضا در آکادمی نیروی هوایی میگوید:
«مطالعات بسیاری هستند که مزایای دورکاری را نشان میدهند اما اغلب
این مطالعات شامل مصاحبه و پرسشنامه از کسانی میشود که بنا بر میل
خــود دورکاری میکنند ».کارکنانی که به انعطافپذیری در برنامه کاری
روزمرهشان ارج میگذارند بهترین گزینهها برای کار از خانه هستند ،کسانی
که خط و مرزهای دقیق و روشن میان کار حرفهای و زندگی شخصیشان
را میپســندند ،چندان مناسب این نوع کار نیستند .جایگاه حرفهای هم
اهمیت بسیاری دارد .افرادی که همین حاال هم شبک ه اجتماعی و حرفهای
قدرتمندی ساختهاند شاید از ارتباطات چهره به چهره در دفتر کار رنج نبرند
اما برای آنهایی که سعی میکنند چنین روابطی را به دست آورند ،دورکاری
میتواند حکم بیگانهسازیشان را داشته باشد.
برخالف پارانویای مدیریتی ،اغلب آدمها میخواهند که در کارشــان

افراد وقتی منتظر آسانسور هستند و یا دارند دستهایشان را میشویند به ناچار با همکارانشان همصحبت میشوند ،از مدل
موی جدید هم تعریف میکنند ،حال بچههای هم را میپرسند .به مروز زمان این برخوردهای کوتاه ،حسی از تعلق و دلگرمی
به وجود میآورد که سبب میشود این زمان قابل توجهی از زندگی که در محل کار میگذرد اندکی دلپذیرتر شود.

خوب باشــند .برای رسیدن به این منظور ،خیلیها به حمایت ،همکاری
و دوســتی با همکارانشان نیاز دارند که به دست آوردنش از طریق آنالین
بسیار سختتر است .پدیتو میگوید« :به جز اعضای خانواده ،همکاران افراد
تبدیل به بهترین شانس آنها برای داشتن روابط اجتماعی میشوند .اینکه با
از دست دادن این موقعیت چه اتفاقی میافتد یکی از بزرگترین نگرانیهای
من است».
دستاوردهای اجتماعی رفتن به محل کار تنها در حاضر شدن در پروژه
مشترک خالصه نمیشود ،بسیاری از این موارد حاصل فضاهای فیزیکی
مواجهه آدمها با هم هستند .اتاق استراحت ،آبدارخانهها و حتی رفتوآمد
در راهروها به خلق موقعیتی کمک میکنند که متخصصان به آن دردسر
کارآمــد ( )functional inconvenienceمیگویند .پیتر برگ ،مدیر
دانشکده منابع انسانی و روابط کار در دانشگاه ایالتی میشیگان میگوید« :ما
ارتباطات بین قسمتی داریم که به خاطر عبور و مرور افراد در راه پلهها یا
استفاده از سرویس بهداشتی در طبقه دیگر رخ میدهد .عبور از این مکانها
که کمی هم دردسر (به خاطر جابهجایی بیشتر از نیاز) به همراه دارد برای
برقراری ارتباط بسیار مهم است ».ایده این نوع طراحی محل کار این است
که افراد وقتی منتظر آسانسور هستند و یا دارند دستهایشان را میشویند
به ناچار با همکارانشان همصحبت میشوند ،از مدل موی جدید هم تعریف
میکنند ،حال بچههای هم را میپرســند .به مروز زمان این برخوردهای
کوتاه حسی از تعلق و دلگرمی به وجود میآورد که سبب میشود این زمان
قابل توجهی از زندگی که در محل کار میگذرد اندکی دلپذیرتر شود.
پدیتو میگوید« :با کسانی صحبت میکنید که در هفتههای اول
دورکاری بســیار هیجانزده بودند ».در کنار ســایر مزایا ،چه کسی
هست که دلش نخواهد از زیر نگاه مستقیم مسئول بخش دربرود؟ اما
حاال تعداد قابل توجهی از مشتاقان اولیه دارند دیوانه میشوند؛ هیچ
چشمانداز اطمینانبخشی نیست و بدتر اینکه وقتی دارید اسپاگتی
شب قبل را در ماکروفر گرم میکنید ،کسی نیست که به اندازه همان

 90ثانیه با او خوش و بش کنید.
برگ میگوید که زنان (در تمامی گروههای ســنی) به صورت خاص
از عواقب ارتباطات دور یعنی ترفیع کمتر و رشد حقوقی آهستهتر صدمه
میخورند .کارفرمایان همین حاال هم مایل به این نتیجهگیری هســتند
کــه زنان ،به خصوص مادران ،کمتر از همکاران مردشــان برای کار وقت
میگذارند ،حاال هرقدر هم که این زنان تالش کنند .حاال اگر همین زنان
بخواهند اجازه در خانه ماندن بگیرند و از آن «مالقاتهای حضوری» که
بسیاری از روسا به صورت غیرمنطقی به آن ارج میگذارند ،چشم بپوشند،
ممکن است این ایده را تقویت کند که زنان در خانه روی مبل لم میدهند
و پاپ کورن میخورند و تلویزیون میبینند.
کارفرمایان خوب میتوانند این سوگیریها را در محاسبات کاری خود
در نظر بگیرند و دســتکم به لحاظ نظری ،کارمندان میتوانند همکاران
خود را ســاماندهی کنند و باهم مدیریت را به سمت شرایط بهتری مانند
انعطاف مرخصی برای والدین و شفاف شدن دستمزد سوق دهند .اما این
تالشها مانند شکل دادن اتحادیه ،وقتی آدمها نمیتوانند رودررو مالقات
کنند بسیار دشوارتر است.
در مجموع این ممکن اســت بزرگترین مشــکل کار از خانه باشــد.
محیطهای کار مجموعهای از اکوسیســتمهای اجتماعی هستند؛ درست
مثل هر جایی که انســان در آن زندگی میکند و غیرمتمرکز کردن آنها
میتواند نقاط مثبتشان را که موجب رضایت خاطر میشود از میان ببرد:
آن ارتباط چشمی آشنا با یک همکار وقتی میشنوید که سرانجام تغییری
کــه منتظرش بودید صورت میگیرد ،کش دادن ســاعت ناهار به همراه
همکار میز بغلی چون رئیســتان تمام روز در جلسه است ،ارائه در مقابل
همگروهیهایتان و تماشای اینکه از سوی آنها تشویق میشوید و البته پی
بردن به اینکه روی چه کسی میتوانید حساب کنید و روی چه کسی نه.
پدیتو میگوید« :در حال حاضر اینها را نمیتوانید از خالل جلسات آنالین
داشته باشید ».البته در خانه احتماال قهوه بهتری گیرتان میآید.

کارکنانی که به
انعطافپذیری
در برنامه کاری
روزمرهشان ارج
میگذارند بهترین
گزینهها برای کار
از خانه هستند،
کسانی که خط و
مرزهای دقیق و
روشن میان کار
حرفهای و زندگی
شخصیشان
را میپسندند،
چندان مناسب این
نوعکارنیستند
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شرکت نهتنها اطالعات بیمهتان را میگیرد بلکه از شما میپرسد که دلتان میخواهد در جریان حضورتان
در مطب کدام سریال نتفلیکس را ببینید یا دلتان میخواهد دندانپزشک از خمیردندان با چه طعمی برایتان
استفاده کند و یا اینکه دوست دارید مطب با رایحه کدامیک از شمعهای معطر خوشبو شود.

تجـربــه

 Tendاستارتآپی در یک صنعت خالی از نوآوری است

حرفه:
دندانپزشکی بدون ترس

هادسون میگوید
که شرکت از طریق
سرمایه تازهای که
جذب کرد ه اقدام
به گسترش کارش
در شهرهای دیگر
میکند ،اول از
همه بوستون و
واشنگتن

130

از دندانپزشکی میترسید؟ آیا فکر عصبکشی قلبتان را به درد
میآورد؟ اگر جوابتان مثبت است باید بدانید که تنها نیستید .هرچند
انجمن دندانپزشکان آمریکا میگوید که برخیها چند بار در سال به
دندانپزشکی مراجعه میکنند اما تنها نیمی از بزرگساالن آمریکایی
این کار را میکنند .دلیل اصلــی مراجعه نکردن برای معاینه دهان
و دندان چیســت؟ ترس .نشریه فوربز در گزارشی به معرفی شرکتی
پرداخته است که ترس شما از دندانپزشکی را بین میبرد و از همین
راه پول درمیآورد .ترجمه بخشهایی از این مطلب را در این صفحه
میخوانید.
 Tendیک استارتآپ جدید حوزه دندان پزشکی است که امیدوار
ِ
صنعت با راه و رسم قدیمی شده زندگی تزریق کند و
است که به این
ترس از آن را کاهش دهد .اول اکتبر (سال جاری) شرکت اعالم کرد
که در دور دوم از جذب ســرمایه 37 ،میلیون دالر به دست آورده که
به این شرکت کمک میکند تا دندانپزشکی رفتن را تبدیل به کاری
مثبت و حتی تجربهای مفرح کند.
جــان لیمان ،یکی از شــرکای ( GVشــرکت ســرمایهگذاری
خطرپذیر وابســته به هلدینگ االبت ،شرکت مادر گوگل) میگوید:
«(دندانپزشــکی) از زمان عقب مانده و کمی ورشکسته است و فکر
میکنم همه ما آن را تجربه کردهایم Tend .شیوه متفاوتی دارد»GV .
در این دوره از سرمایهگذاری به همراه شرکای دیگری همچون تایگر
گلوبال و گود فرندز حاضر بود که در کنار هم رقم سرمایه موجود این
استارتآپ را به  73میلیون دالر رساندند.
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 Tendبر روی خلق رابطه مستقیم مشتریان با دندانپزشکی به
همراه فضایی مهماننــواز تمرکز دارد که آن را از مطبهای معمول
دندانپزشکی متفاوت میکند .گذشته از این واقعیت که این حوزه یک
بازار  140میلیارد دالری اســت ،صنعت دندانپزشــکی به قول داگ
هادسون ،مدیرعامل این استارتآپ شاهد «نوآوریهای حداقلی» بوده
است .او میگوید«:من وقتی فهمیدم که تا به حال هیچ کس یک برند
تجاری برای مشتریان این صنعت ایجاد نکرده مغزم سوت کشید».
هرچند استارتآپهای دیگری در حوزه دندانپزشکی وجود دارند اما
اغلب آنها بر حوزه محصوالت بهداشت دهان و دندان (مانند مسواک
برقی) تمرکز دارند Tend .یکی از معدود شرکتهایی است که واقعا
در حال بازسازی تصویر مطب دندانپزشکی است .هادسون میگوید
که وقتی شــما از طریق این شــرکت وقت دندانپزشکی میگیرید،
شرکت نهتنها اطالعات بیمهتان را میگیرد بلکه از شما میپرسد که
دلتان میخواهد در جریان حضورتان در مطب کدام سریال نتفلیکس
را ببینید یا دلتان میخواهد دندانپزشک از خمیردندان با چه طعمی
برایتان استفاده کند و یا اینکه دوست دارید مطب با رایحه کدام یک
از شمعهای معطر خوشبو شود .متههایی که دندانپزشکان استفاده
میکنند کمســروصداتر از انواع معمول هستند تا استرس را کاهش
دهند و شرکت بر روی مواد بیحسی لثهاش کار کرده تا طعم بهتری
داشته باشند .هادسون که قبال هم مدیرعامل یک شرکت مربوط به
حوزه دندانپزشکی بوده است میگوید که قصدش کاهش حداکثری
احساسات منفی مرتبط با مراجعه به دندانپزشکی است و کار کردن
بر روی احساســات مثبت« :من همیشه به سمت حوزههایی جذب
میشــوم که به نوعی کهنه و ناپایدار هستند و با توجه به احساسات
بیماران برای بازسازی دوباره این حوزهها تالش میکنم».
 Tendدر اکتبر ســال  2019با همکاری هادسون و اندی گراور
و مایکل اســتنکلیک تاسیس شد .از آن زمان این شرکت پنج دفتر
دندانپزشــکی در نیویورک افتتاح کرده اســت (که به آنها استودیو
میگویند) .دو مورد از این استودیوها تابستان همین امسال فعالیتشان
را آغاز کردند.
تمامــی این مطبها در ماه مارس و با شــروع پاندمی کووید 19
به ناچار تعطیل شــدند چرا که خدمات دندانپزشکی جزو خدمات
ضروری تلقی نشــدند .دو ماه بعد شرکت توانســت دوباره کارش را
راه بیندازد و حاال به صــورت آنالین و حضوری وقت میدهد .متیو
فیتزجرالد ،مدیر بازاریابی این شرکت میگوید« :دندانپزشکی از جمله
خدمات ضروری است ،چه آن موقع و چه همین حاال .دیگر تعطیل
نخواهیم کرد ».بنا به گفته فیتزجرالد درآمد سال  2019شرکت از 5
میلیون دالر فراتر رفته است و البته هنوز به سوددهی نرسیده.
هادســون میگوید که شرکت از طریق سرمایه تازهای که جذب
کرده اقدام به گسترش کارش در شهرهای دیگر میکند ،اول از همه
بوســتون و واشــنگتن .یکی از برنامههای دیگر آنها استخدام تعداد
بیشتری دندانپزشک است که به صورت اختصاصی برای  Tendکار
خواهند کرد و درآمد ثابت به همراه مزایای قابل قبول دیگر خواهند
داشــت .یکی از دیگر برنامههای شــرکت تولید و عرضه محصوالت
بهداشت دندان مانند خمیردندان و دهان شویه است که قرار است از
سال دیگر کلید بخورد .هادسون میگوید هدف نهاییشان این است
که مشتریانشان هر روز با برندشان مواجه شوند« :میخواهیم هروقت
که به هرچیزی مربوط به دهانتان فکر میکنید Tend ،کلم های باشد
که به خاطر میآورید».

 ...........................آیندهپژوهی ...........................

جدال
امریکایی

 13سناریو برای
فردای انتخابات آمریکا
آیا این مهمترین انتخابات تاریخ
آمریکاست؟

آیندهپژوهی

ک کردن انرژیهای آینده
 26راه برای پا 
دوران بعد از عالمگیری کرونا چطور باید با محیطزیست سازگار باشد

ویــروس کرونــا در جهان عالمگیر شــده و تاکنون یک
ن
منبع بلومبرگ گری 
میلیون نفر را کشته است .میلیونها شغل براثر همهگیری
چرا باید خواند:
کوویدـ 19از دســت رفتــه و تریلیونهــا دالر از حجم
طزیستدغدغه
محی 
اقتصادها کسر شــده است و بدون شک خیلی بیشتر از
مشترکتمام
اینها پول الزم است تا دنیا از رکود اقتصادی پس از این
کشورهای دنیاست و
عالمگیری بیرون بیاید .حاال سؤال اینجاست که چه نوع
ایران هم سالهاست
احیای اقتصادی را باید بعد از عالمگیری پیش بگیریم .در
که به این فکر میکند
بحرانهای اقتصادی جهانی قبلی ،در سالهای رکود میزان
چطور مصرف
انتشار گاز گلخانهای دیاکسید کربن کم بود و در سالهای
یاش باید پاکیز هتر
انرژ 
احیای اقتصادی انتشار این گاز خیلی باال میرفت .مثال در
شود.
بحران اقتصادی سال  2009میزان انتشار کربن  1.4درصد
پایین رفت اما در سالهای پس از آن  5.1درصد رشد کرد.
در شرایط فعلی زیستمحیطی جهان ،اتفاقی اینچنینی
برای محیطزیست بسیار خطرناک خواهد بود و جهان را
به وضعیتی غیرقابل بازگشت میکشاند .بنابراین محققان و کارشناسان تالش کردهاند که
روشهایی را در دوران ورای رکود پیشنهاد کنند که از نظر محیطزیستی پاکتر باشد .برای
نمونه ،بعد از بحران ســال  2009محققانی از دانشگاه آکسفورد تالش کردند که به صنایع
مشاوره بدهند که از انرژیهای تجدیدپذیر استفاده کنند .چنین اقداماتی بوده که حاال شرکت
سازنده خودروهای برقی تسال را به دومین شرکت بزرگ خودروسازی در جهان تبدیل کرده
است .نکته مهم این است که در برنامههای تشویقی صنایع برای احیای پس از دوران کرونا
و همچنین در بودجههایی که شــرکتها برای احیای اقتصادی در نظر گرفتهاند ،توجه به
محیطزیست چندان جدی گرفته نشده است .اما برای جبران این مسئله ،باید بودجههای
عمومیای که توسط دولتها به این کار اختصاص داده میشود ،بهسمت انرژیها و روشهای
پاکتر صنعتی سوق داده شود .بلومبرگ گرین از دهها کارشناس در  9رسته صنعتی خواسته
است که پیشــنهادهای خود را برای پاکتر شدن روشهای احیای اقتصادی پس از شیوع
کوویدـ 19بگویند و آنچه میخوانید حاصل این مشاوره جمعی است.
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JJحوزه انرژی :سهم 31درصدی در تولید جهانی کربن
 .1به مردم پول پرداخت کنیــد تا انرژی پاک تولید کنند .بعد از بحران مالی  ،2009کره
جنوبی توانست  90درصد مشوقهای مالی خود را بهسمت سیاستهای سازگار با انرژی
پاک سوق دهد .چند سال پیش از آن ،صندوق بینالمللی پول کرهایها را به استفاده از
انرژی خورشیدی ترغیب کرده بود.
 .2خطوط برق بیشتر و بهتری ایجاد کنید .بسیاری از موارد اتالف انرژی در خطوط انتقال
بــرق در خانهها و تا در خانهها اتفــاق میافتد .با اصالح خطوط انتقال برق و همچنین
کاهش مســیرهای بلند ازطریق ساختن نیروگاههای کوچک نزدیک مکانهای مصرف
میتوان این کار را کرد.
 .3برای تولید انرژی هیدروژنی ارزانتر ســرمایهگذاری کنید .شــاید بیشترین عنصر
شیمیایی که در کره زمین وجود دارد هیدروژن است اما هنوز زمان زیادی مانده
تا بتوانیم آن را تبدیل به منبعی برای انرژی کنیم .امروزه ســرمایهگذاری زیادی
روی این نوع انرژی انجام میشود و حتی شرکتهای نفتی هم به آن تمایل نشان
داد هاند.
JJصنعت :سهم 18درصدی در تولید جهانی کربن
 .4به صنایع آلودهتر گزینههایی پیشنهاد کنید که نتوانند از زیرش شانه خالی کنند .صنایع
فوالد ،سیمان ،مواد شیمیایی و سایر صنایعی که مقدار زیادی انرژی مصرف میکنند باید
در صف مقدم صنایعی قرار بگیرند که نیاز به اصالح در استفاده از انرژی دارند .نیاز است
که زمان و پول زیادی صرف اصالح صنایع سنگین شود.
 .5اقتصاد مقیاس را ترویج کنید .کشــورهای توسعهیافته حدود  12درصد تولید
ناخالص داخلی خود را صرف تهیه و تدارک برای صنایع خود میکنند .اگر بتوان از
اقتصاد مقیاس برای این صنایع استفاده کرد ،مثال صنایع فوالد و سیمان را ترغیب
کرد تا از اقتصاد مقیاس بهره بگیرند ،بسیاری از هزینههای اولیه صنایع کم خواهد
شد.
 .6هزینه به خطر انداختن آبوهوا را واقعی کنید.

در برنامههای تشویقی صنایع برای احیای پس از دوران کرونا و همچنین در بودجههایی که شرکتها برای احیای اقتصادی در نظر
گرفتهاند ،توجه به محیطزیست چندان جدی گرفته نشده است .اما برای جبران این مسئله ،باید بودجههای عمومیای که توسط
دولتها به این کار اختصاص داده میشود ،بهسمت انرژیها و روشهای پاکتر صنعتی سوق داده شود.

 .15آب شرب بیشتری برای مردم فراهم کنید .در سال  2017حدود  70درصد مردم جهان
به آب آشامیدنی سالم دسترسی داشتند درحالیکه در سال  2000این رقم فقط  61درصد
بود .طبق دادههای ســازمان ملل ،هنوز  785میلیون نفر از مردم جهان به سیستمهای آب
اولیه دسترسی ندارند.
 .16بگذارید اکوسیستم دریایی استراحت کند .بخش قابلتوجهی از صنایع جهان به ارزش
 2.5تریلیون دالر وابسته به اقیانوسها هستند و ظاهرا تمام این صنایع تحتتاثیر کوویدـ19
قرار گرفتهاند .کشتیرانی و شیالت دچار رکود شدید شدهاند .حاال وقت این است که استراحتی
به دریاها و اقیانوسها بدهیم.

JJحملونقل و تاسیسات زیربنایی :سهم 16درصدی در تولید جهانی کربن
 .7طرفداران خودروهای برقی را به بازی بگیرید .امســال که بخش چشمگیری از جمعیت
جهان به قرنطینه رفتند ،دادوستد خودرو هم راکد شد چون بهطور کلی حملونقل کاهش
یافت .اما نشــانههای زیادی در دست است که اقتصاد خودروها با باتری الکتریکی زودتر از
خودروهای بنزینی احیا شود.
 .8جاهایی برای شارژ خودروهای برقی بســازید .برای اینکه استفاده از خودروهای برقی
گســترش پیدا کند ،یکی از مهمترین اقدامات این اســت که مکانهایی برای شارژکردن
باتریهای این خودروها ساخته شود و در دسترس رانندگان آنها قرار بگیرد.
 .9کمکهای مالی به خطوط هوایی را به روشهای پاک وصل کنید .بعد از عالمگیری بیماری
کوویدـ 19دولتهای جهان تصمیم گرفتند درمجموع حدود  85میلیارد دالر به شرکتهای
هواپیمایی کمک مالی کنند .بهتر است که این کمکها بهشرط استفاده خطوط هواپیمایی از
روشهای پاکتر به آنها اعطا شود.
 .10سرعت اینترنت را باال ببرید .در دوران شیوع ویروس کرونا ،دورکاری رایج شد که مبنای
آن اینترنت اســت .با رواج اینترنت و افزایش ســرعت آن میتوان افراد را تشــویق کرد که
رفتوآمدهای خود را کم کنند و بهجایش کارهایشان را اینترنتی انجام دهند .با اینکه اینترنت
خودش نیز انرژی مصرف میکند اما بهمراتب پاکتر از حملونقلهای فسیلی است.
JJکشاورزی :سهم 12درصدی در تولید جهانی کربن
 .11به مزارعی که کربن جذب میکنند جایزه بدهید .تولید و اســتفاده کودهای شیمیایی
باعث آلودگی محیطزیست میشود اما همچنان خیلی از مزارع هستند که کودهای شیمیایی
را کنار گذاشــتهاند و از کمپوست استفاده میکنند یا گلخانههایی دارند که کربن را جذب
میکنند .باید با تشویق این مزارع بهسمت کشاورزی پاکتر برویم.
 .12بخورید اما اسراف نکنید .انرژی زیادی در سطح جهان برای تولید غذا به کار میرود اما
درصد زیادی از مواد غذایی تولیدشده دور ریخته میشود .باید تالش کنیم که استفاده از مواد
غذایی را بهینه کنیم یا تولیدکنندگان را به جوامعی وصل کنیم که نیاز بیشتری به غذا دارند.
 .13کوچکترها را به یاد داشته باشید .دولت آمریکا در بین مشوقهای 2.2تریلیوندالری
خود برای حمایت از اقتصاد در دوره کرونا 16 ،میلیارد دالر به کشاورزی اختصاص داده و 3
میلیارد دیگر نیز برای خرید محصوالت پایه در نظر گرفته است .اما بیشتر این مشوقها به
شرکتهای بزرگ کشاورزی میرسد.
JJزمین و حفاظت محیطزیست :سهم 7درصدی در تولید جهانی کربن
 .14یار درختها باشــید .فقط  15درصد جنگلهای جهان دستنخورده باقی مانده است.
این وضعیت حاصل تقاضای انبوه مواد غذایی و تبدیل جنگلها به مزرعه است .اما بسیاری
از صنایع نیز هستند که از چوب استفاده میکنند و در سالهای اخیر بسیار تالش شده که
مصرف چوب خود را کاهش دهند یا به صفر برسانند.

JJمسکن :سهم 6درصدی در تولید جهانی کربن
 .17کمکهای مالی را بین نوآوریهای مجدد توزیع کنید .تعمیر و بازســازی خانهها برای
اینکه بتوانند انرژی کمتری مصرف کنند یا به راههای پاکتر تامین انرژی دست پیدا کنند از
اولویتهایی است که باید برای عملیشدن آنها پول خرج کرد.
 .18هزینه مسکنسازی ســبز را کاهش دهید .جمعیت جهان طی سه دهه آینده 2.5
میلیارد نفر افزایش خواهد یافت .طبیعی اســت که مسکنسازی برای این افراد شدت
بگیرد و از حاال باید به فکر ساخت خانههایی باشیم که با محیطزیست سازگارند ،انرژی
هدر نمیدهند ،خودشان انرژیهای تجدیدپذیر تولید میکنند و در یک کالم مسکن سبز
به حساب میآیند.
 .19برای اجاره مسکنهای سبز به مردم تخفیف دهید .تا استفاده از خانههایی که دیاکسید
کربن کمتری مصرف میکنند و خانههای سبز به نقطه اشاعه بحرانی نرسد و بخش زیادی
از مردم به آن تمایل پیدا نکنند ،باید دستکم کمک کنیم افراد کمبضایت بتوانند راحتتر
در آنها مستقر شوند.
JJاشتغال و تشکلها
 .20به مردم پول بدهید تا انرژی سبز پاک تولیدکنند .هر یک میلیون دالر سرمایهگذاری در
بخش انرژیهای تجدیدپذیر 7.5شغل ایجاد میکند درصورتیکه همین میزان سرمایهگذاری
در انرژیهای فسیلی فقط  2.7شغل درست میکند .بنابراین باید در زمینه سرمایهگذاری به
مردم کمک کرد تا به این راه هدایت شوند.
 .21کارگران را به آموزشــگاهها بفرستید .کوویدـ 19باعث رکود شده اما بخش انرژیهای
تجدیدپذیر رونق خود را دارند .بنابراین باید کارگران را به آموزشــگاهها فرستاد تا بازآموزی
شوند و آنها را در این بخشها را به کار گرفت.
 .22تشکلها را بهطور کلی بازسازی کنید .تشکلهای کارگری فعلی در کشورهایی مثل
آمریکا یا کشورهای اروپایی در اوایل قرن بیستم ساختار یافتهاند و حاال وقتش است که بهکلی
آرایش جدیدی بگیرند تا تشکلهای کارگری نیز به محیطزیست پاکتر حساستر شوند.
JJتحقیق و توسعه
 .23دانشگاهها و استارتآپها را رقابتپذیر کنید .دانشگاهها نباید منتزع از بازار باشند و باید
که بهسمت فعالیتهای عملی سوق داده شوند.
 .24به دانشــمندان وقت و پول اختصاص دهید .خیلی از کشفیات و اختراعات مربوط به
انرژیهای پاک و پاکیزهتر ساختن محیطزیست وقتگیر و هزینهبر است .باید از دانشمندان
و محققان حمایت کرد تا به این اهداف برسند.
 .25فناوریهای نو را به بازار هدایت کنید .خود فناوریهای نو هم در امر بازاریابی کمتر از
دیگر بخشها فعالند و باید کوشش کرد آنها را بهسوی نیازهای بازار متمایل کرد.
JJسایر

 .26مشوقهای پولی مشهودترند اما در پشت صحنه ،اقدامات مالی نیز میتواند جهان را از
انرژیهای فسیلی نجات دهد .تریلیونها دالر برای بیرونآوردن اقتصاد از رکود دوران کرونا در

نظر گرفته شده است .اعطای این پولها خیلی مسئله خوبی است اما باید در کنار سیاستهای
پولی به سیاستهای مالی نیز توجه کرد تا نظاممندتر به اهداف خروج از رکود برسیم.
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قدمگذاشتن جای پای آبه آسان نیست
رهبر بعدی ژاپن باید توانا باشد و همچنین خوششانس

توبایس هریس
مشاور سیاسی حوزه ژاپن

منبع فارن افر ز

چرا باید خواند:
ژاپن یکی از پنج
اقتصاد بزرگ جهان
است و روابط تجاری
نزدیکی با ایران دارد.
تغییرات سیاسی در
این کشور برای ایرانیان
نیز مهم است.
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نخســتوزیر ژاپن ،شینزو آبه ،از سمتی که طوالنیترین دوره
صدارت در این کشور شــامل میشد استعفا داد و رکورد عموی
پدربزرگ خود ،ایســاکو ساتو ،را که در فاصله سالهای  1964تا
 1972نخســتوزیر ژاپن بود شکست .یک دهه پیش که به نظر
نمیرســید که آبه بتواند در حدود هشت سال ژاپن را با موفقیت
رهبری کنــد .او در دوره بین ســالهای  2006و  2007حضور
ناموفقی در مقام نخســتوزیر داشــت و گافها و رســواییها و
تاخیرهای انتخاباتی و بهخصوص بیماری او را وادار کرد از سمت
تآوری
خود کناره بگیرد .اما برگشت او در سال  2012دوران شگف 
از ثبات و سعادت را برای کشور ژاپن رقم زد؛ اتفاقی که شاید مردم
سالخورده این کشور دیگر نتوانند دوباره شاهدش باشند.
ژاپن یک سال بعد از اینکه شینزو آبه دوره اول نخستوزیری
خود را شروع کرد ،نخســتوزیر را عوض کرد اما در سال 2012
آبه مجددا انتخاب شد .در آن زمان ،از ظواهر امر چنین برمیآمد
که قدرت رهبران ژاپن به اندازهای نیست که بتوانند با مشکالت
کشور روبهرو شوند .ژاپن داشت بهآهستگی از بحران مالی جهانی
ســال  2008بیرون میآمد و احیا میشد .در سال  ،2011حزب
دموکراتیک ژاپن که گرایش چپ میانه داشت حکومت را در دست
گرفته بود و در فرایند بازســانی کشــور در دوران بعد از زلزله و
سونامی سهمگین در شمال شــرق ژاپن ناموفق بود .این حادثه
باعث نشست مواد رادیواکتیو در نیروگاه اتمی فوکوشیما داییچی
شــده بود .از لحظهای که در انتخابات حزب محافظهکار لیبرال
دموکراتیک ژاپن پیروز شد ،با بحرانهای متعددی روبهرو بود اما
متوجه شد که مردم اعتماد کمی به توانایی رهبران سیاسی برای
مقابله با مشکالت دارند .آبه در یک سخنرانی در ایام تبلیغات برای
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انتخاب مجددش گفت« :من با هوشیاری کامل حس میکنم که
اعتماد به حزب ما دیگر بهطور صد درصد برنمیگردد و مردم به
کل مجموعه سیاستمداران و سیاست این کشور به دیده شک و
تردید نگاه میکنند».
اما این حس تفاوت خیلی روشــنی داشــت با وقتی که او در
دسامبر سال  2012دوباره در مقام نخستوزیر انتخاب شد و آبه
نهتنها توانست برای هفت ماه و هشت ماه بعد سمت خود را حفظ
کنــد بلکه حزبش را در پنج انتخابات پیروز کرد و از نرخ رضایت
پیوســته قوی مردم به او و دولتش حتی تا ماههای آخر صدارت
خود نیز بهرهمند بود .او ژاپن را تحت نظام سیاسیای مدیریت کرد
که تا پیش از آن ،این کشــور به خود ندیده بود .آبه ثبات را برای
رایدهندگان راضی خود به ارمغان آورد و در دورانی که در بسیاری
از کشورهای دموکراتیک جهان رهبران پوپولیست دولتها را در
دست گرفته بودند و حتی اقدامات ضددموکراتیک میکردند ،این
کشور ثبات سیاسی داشت و با اقتدار پیش میرفت.
یوشــیهیده ســوگا ،کســی که به جای آبه به نخستوزیری
ژاپن رســیده ،قول داده است که شرایط سالهای نخستوزیری
آبه را حفظ کند و آن را تغییر ندهد .اما ســوگا شــاید نتواند به
خوششانســی سلف خود باشد و دوران حکومت او تقریبا بهطور
قطع کوتاهتر خواهد بود .آبه نهفقط میبایســت برای طوالنیتر
ماندن در سمت خود نسبت به دیگر نخستوزیران ژاپن ،عملکرد
خوبی داشته باشد بلکه میبایست خوششناس هم میبود.
JJاقبال خوش
دوران زمامداری آبه همزمان شــده بود با یک رشد اقتصادی
جهانی که بهطور خارقالعادهای طول کشیده بود .طی دهه ،2010
اقتصاد جهان از درگیرشدن با بحران اقتصادی اجتناب کرد و رشد
اقتصادی هر سال نسبت به سال قبل ثابت و پایدار بود .همین رشد
تضمین میکرد که شرکتهای ژاپنی میتوانند تقاضای خارجی
برای تولیدات داخل کشــور داشته باشند .خردهفروشان ژاپنی از
رشد گردشگری بهرهمند شــدند ،بهخصوص بعد از اینکه اندازه
طبقه متوسط در کشورهای همسایه آسیاییشان در حال گسترش
بود .و سرمایهگذاران مهربان در دولت و کشورهای خارجی عالقه
نشــان میدادند به اینکه از برنامه اقتصادی آبه حمایت کنند .آبه
یــک برنامه احیای اقتصادی را شــروع کرده بود که تحت عنوان
«آبهنامیک» شــناخته میشد و قیمت ین را در برابر دالر آمریکا
بهطرزی بیســابقه و تاریخی باال برد و به ســطحی رساند که تا
پیش از بحران مالی سال  2008هم در آن سطح نبود .به همین
خاطر ،صادرات ژاپن رونق گرفت .ســودی که شرکتها به دست
آوردند رکورد شکســت ،نرخ بیکاری به کمترین حد خود رسید
و مشــارکت زنان و ســالمندان و کارگران خارجی در نیروی کار
افزایش یافت .درآمد مالیاتی دولت ژاپن از اوایل دهه  1990تا آن

حمایت از سوگا برای اینکه جانشین آبه شود پایین و زیر  10درصد بود .اکنون که سوگا کابینه خود را تشکیل داده،
نرخ رضایت از او بهطور میانگین به حدود  70درصد رسیده است که باعث شده او به محبوبترین رهبر ژاپن در
طول تاریخ نخستوزیری این کشور تبدیل شود.

زمان به باالترین حد خود رســید .موج اقتصاد جهان که در حال
باال آمدن بود عامل همه این موفقیتهای آبه نیست اما قطعا به
این توفیق کمک کرد.
آبه عالوه بر روندهای مطلوب اقتصاد کالن از ضعف سیاســی
در انتخابات ژاپن نیز بهخوبی اســتفاده کرد .او بعد از ســالهای
رقابتهای شــدید ،سیاستهای پوپولیســتی و دورههای کوتاه
نخستوزیری ،جوی عمومی را به ارث برده بود که مشتاق ثبات
در عرصه سیاســت کشــور بود .معموال بحث میشود که ژاپن
از سیاســتهای پوپولیستی دستراســتی در دهه گذشته که
دامنگیر خیلی از دموکراســیهای دیگر بود قسر دررفت اما ژاپن
موج پوپولیســم خودش را در دهــه  1990و اوایل دهه اول قرن
بیستویکم تجربه کرد .سیاستمداران به پر و پای دیوانساالران
پیچیدند و قول دادند که اصطالحــات نهادی را جمع کنند .در
اولین ســالهای قرن بیستویکم ،جونیچیرو کویزومی به جنگ
«نیروهای مقاومت» رفت و وعده داد که حزب لیبرال دموکرات ـ
حزب خودش ـ را نابود کند .در سال  ،2009حزب دموکرات ژاپن
اکثریــت را در انتخاباتی به دســت آورد که وعده داده بود قدرت
دیوانساالری را در هم بکشند .هر دو حزب لیبرال دموکرات تحت
زعامت کویزومی و حزب دموکرات ژاپن با به دســت آوردن رگ
عــوام و وعده و وعید به آنها انتخابــات را بردند و با اجرای این
وعدهها بودجههای عمومی را هدر دادند و دولت را به نهادی تبدیل
کردند که در جهت منافع افــراد معدودی حرکت کند ،به جای
اینکه منافع افراد زیادی را در نظر بگیرد.
با این حال ،تا ســال  2012رایدهندگان اشــتیاق خود را به
لحن آتشین سیاسی و وعدههای بزرگ از دست دادند و این اتفاق
تا حدی بهلطف کناررفتن حزب دموکرات ژاپن از قدرت رخ داد.
یدهند ههای
آبه بعد از اینکــه در ســالهای  2005و  2009را 
زیادی داشــت اما رای نیاورد ،در انتخابات سال  2012برنده شد؛
انتخاباتی که با  59درصد مشــارکت ،کمترین میزان رایدهنده
را در ســالهای پس از جنگ جهانی دوم داشــت .حزب لیبرال
دموکرات بهرغم اینکه چند میلیون رای کمتر از شکســت سال
 2009آورد ،به اکثریت باالیی دســت یافت .در انتخابات عمومی
دسامبر ســال  ،2014تعداد رایدهندگان حتی کمتر هم شد و
مشــارکت به  53درصد رســید و در انتخابات اکتبر سال 2017
نیز همین ســطح از شرکت مردم ثبت شــد و آبه نیز در قدرت
ماند .روند مشــابهی نیز در پیروزی آبه در سه انتخابات ملی برای
رقابتهای پارلمانی رخ داد .حتی در انتخابات ســال  2019برای
دومین بار سهم مشارکتکنندگان در رایگیری به زیر  50درصد
رسید .خالصه اینکه پیروزیهای آبه به این نیز وابسته بود که چه
تعداد از مردم در خانههای خود میمانند و در انتخابات شــرکت
نمیکنند .مردم شاید آبه را دوست نداشتند ـ نظرسنجیها بهطور
مرتب نشــان میداد که گروههای متنوعی از رایدهندگان به آبه
به این علت او را انتخــاب میکردند که جایگزین دیگری وجود
نداشت ،نه اینکه حامی سیاستهای او باشند ـ اما آنها هیچگاه
بهطور موثر از آبه روی برنگرداندند یا تالش نکردند که او را از کاخ
نخستوزیر بیرون کنند.
JJجانشینمحبوب
ثبات سیاسیای که در دوران آبه به وجود آمد منجر به این شد که

خود او نیز در وضعیتی پایدار قرار بگیرد .سیاستهای اقتصادی آبه
کمک کرد که ژاپن به دومین دوره رشد اقتصادی طوالنیمدت خود
از دوران  1945به بعد دســت پیدا کند .اقدامات او برای دیپلماسی
جهانی ـ آبه در دوره دوم نخســتوزیری اش  81سفر خارجی کرد
ـ روابط او را با شــرکای اساســی برنامهای که تحت عنوان «ایندو ـ
پاسیفیک» دنبال میکرد استحکام بخشید و نقش ژاپن را در مقام
یکی از رهبــران یکپارچگی تجاری جهان پررنگ کرد .این اقدامات
همچنین روابط آمریکا و ژاپن را در ســطح دو کابینه کامال متفاوت
ایاالت متحده محکمتر کرد.
سوگا باید از این واقعیت بهرهبرداری کند که رایدهندگان ژاپنی
نشان میدهد عطشی برای تغییر این سیاستها ندارند .نرخ رضایت
از آبه بعد از اینکه استعفای خود را اعالم کرد افزایش یافت .حمایت
عمومی از ســوگا که ادامه همین مسیر را وعده داده و اکثریت افراد
حزب لیبرال دموکرات را به حمایت خود درآورده نیز افزایش یافت.
در همین هفتههای اخیر ،حمایت از سوگا برای اینکه جانشین آبه
شود پایین و زیر  10درصد بود .اکنون که سوگا کابینه خود را تشکیل
داده ،نرخ رضایت از او بهطور میانگین به حدود  70درصد رســیده
اســت که باعث شــده او به محبوبترین رهبر ژاپن در طول تاریخ
نخستوزیری این کشور تبدیل شود .حرفهایی که سوگا زده تا حس
ثبات را در میان افکار عمومی شــکل بدهد ،یکی از دالیلی است که
باعث شد حمایت عمومی از نخستوزیر جدید ژاپن شکل بگیرد.
اما با وجود تمایل عمومی به ثبات سیاســی ،سوگا نمیتواند در
خوششناسی آبه سهیم باشــد .اقتصاد ژاپن در فصل اخیر بدترین
وضعیت را از زمان بعد جنگ جهانی دوم تجربه کرده و رکود کشور
را فراگرفته اســت .رکود حتی قبــل از عالمگیری ویروس کرونا نیز
سایه خود را بر سر ژاپن گسترانده بود .کوویدـ 19نیز کاهش تقاضا
را در داخل و خارج کشــور در پی داشت و ماهها ادامه خواهد داشت
اگر نگوییم سالهای باقی خواهد ماند .حضور چین در هنگکنگ و
سایر کشورهای آسیای شرقی و همچنین فعالیتهایش در دریای
چین جنوبی باعث شده عمال سیاستهای تنشزدایی آبه با چین به
نتیجه نرسد .اگر ترامپ در آمریکا دوباره انتخاب شود ،رابطه اقتصادی
با آمریکا نیز دشواریهای خود را خواهد داشت .بنابراین در یک نگاه،
میتوان گفت که سوگا خوشاقبالیهایی را که آبه داشت ندارد.

اقتصاد ژاپن در
فصل اخیر بدترین
وضعیت را از زمان
بعدجنگجهانی
دوم تجربه کرده
و رکود کشور را
فراگرفته است.
رکود حتی قبل از
عالمگیری ویروس
کرونا نیز سایه
خود را بر سر ژاپن
گسترانده بود.
کوویدـ 19نیز
کاهش تقاضا را
در داخل و خارج
کشور در پی داشت

آیند هنگر |  | tccim.irشماره صد و یک ،آبان 1399

135

آیندهپژوهی

آینده کشاورزی به کجا میرود؟
کشت روی پشتبام و بالکن

جنی گوستاوسون
گزارشگر اقتصادی

ن
منبع گاردی 

چرا باید خواند:
کشاورزی در ایران
تحت فشار زیادی
است و تجربه دیگر
کشورها از روشهای
خالقانه کشت و زراعت
میتواند راهگشا باشد.
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یک سمت کوچه بانوب در جنوب لبنان ،بهفاصله یک ساعت و
نیم رانندگی از ساحل ،یاسمینا زاهر در اطراف درختان زیتون خود
که تنههای نازک اما مقاومی دارند ایستاده است .این درختان که از
دوران رومیان باستان در این منطقه کشت میشدند و زمانی راهبها
به آن عالقه زیادی داشــتند ،حاال تحت مراقبت زاهر و همسرش
ژانپیِر هستند که سبزی و میوه و گل نیز پرورش میدهند.
زاهر میگوید« :خیلی قشــنگ است که محصول آنچه تولید
کردهای را ببینی ،آن را در دستت بگیری و بچشی ».ژانپیر میگوید:
« 10سال گذشته از وقتی که ما کشاورز شدهایم .وقتی که ما این
کار را شروع کردیم ،فهمیده بودیم که چه درختانی میخواهیم و
برنامهمان برای سالهای آینده چیست».
معمار و تهیهکننده سابق تلویزیون حاال در میان موج تازهای از
کشاورزان لبنانی قرار گرفتهاند که اغلب جوان هستند .لبنان بخشی
از منطقه باستانی هالل حاصلخیز را شامل میشود که جایی بوده
که محصوالت کشاورزی فراوانی ،از انجیر و گیالس تا گندم در آن
کشت میشده است.
اما غذا دیگر در این کشــور چیزی نیســت که گویی همیشه
وجود داشته و وجود هم خواهد داشت .خیلی قبلتر از عالمگیری
کوویدـ 19و انفجار ســهمگین بندر بیروت در  4اوت 14( 2020
مرداد  ،)1399لبنان در بحران اقتصادی عمیقی فرو رفته بود .واحد
پولی این کشور اکنون  60درصد ارزش خود را از دست داده و قدرت
خرید مردم بهشدت سقوط کرده است .قیمت غذا در این کشور طی
سال گذشته تا  367درصد افزایش داشته است و اخیرا سازمان ملل
اعالم کرده اســت که بیش از نیمی از جمعیت لبنان اکنون در تله
فقر گرفتار آمدهاند و نرخ آن نسبت به  28درصد سال گذشته دوبرابر
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شده است .بعد از انفجار عظیم بندر بیروت از جانب مقامات لبنانی
اعالم شــد که میزان ذخیره آرد آسیابشده در لبنان ۳۲هزار تن
است که تا دو هفته بعد از انفجار ۱۱۰هزار تن دیگر خواهد رسید.
وزیر اقتصاد این کشــور تالش میکرد به مردم کشورش اطمینان
دهد که ذخایر گندم موجود در کشــور برای تامین نیازهای بازار
محلی تا چهار ماه آینده کافی است .بهگفته او ،میزان مصرف ماهانه
آرد در لبنان را ۳۵هزار تن است و به این ترتیب ذخیره گندم در بازار
محلی برای چهار ماه کافی است .وزیر اقتصاد گفت که خوشبختانه
برنامه جهانی غذا ۱۷هزار تن آرد را تامین خواهد کرد که در مناطق
آسیبدیده توزیع میشود بنابراین هیچ بحران ذخیره یا بحران نان
وجود ندارد .انفجار در بندر بیروت ســیلوهای گندم و حبوبات به
ظرفیت ۱۲۰هزار تن را که از آنها برای حفظ ذخایر اســتراتژیک
گندم بهمدت ســه ماه در لبنان استفاده میشد ،از بین برد .در این
انفجار  ۱۷۱کشته ،بیش از  ۶هزار زخمی و دهها نفر مفقود شدند
و همچنین خسارت شدید مادی که حدود  ۱۵میلیارد دالر برآورد
شــده اســت را به لبنان تحمیل کرد .در ماه آوریل امسال ،رمزی
مشرفیه ،وزیر امور اجتماعی و گردشگری لبنان ،گفت که  75درصد
جمعیت این کشور به انواع کمکهای اجتماعی نیاز دارند .صندوق
نجات کودکان که یک سازمان بینالمللی خیریه است و به کودکان
نیازمند کشورهای در حال توسعه کمک میکند ،اعالم کرده است
که نیم میلیون کودک در بیروت غذای کافی ندارند.
برای بســیاری از افراد ،کشــاورزی یک راهحل ضروری و فوری
اســت .کورین جابور که یک طراح کشــت پایدار است میگوید:
«من ناگهان مواجه شــدم با مردمی که هر روز بیشتر از روز قبل
روی بالکنهایشان و در حیاط خلوتشان چیزی میکارند .خیلی
به این اتفاق امیدوارم ».کشــت پایدار شامل مجموعهای از اصول
طراحی مبتنی بر تفکر و شبیهســازی یا کاربرد مستقیم الگوهای
انعطافپذیری است که در اکوسیستمهای طبیعی مشاهده و یافت
میشود .کشت پایدار یک نظام کشاورزی و اصول طراحی اجتماعی
به حساب میآید که بهموجب آن ،از الگو یا ویژگیهای مشاهدهشده
در اکوسیستم طبیعی بهطور مستقیم یا شبیهسازیشده استفاده
یشود.
م 
خالقیتهایی که کشاورزی را ترویج میکند چندین برابر شده
است .بانکهای غذا نشا عرضه میکنند ،داوطلبان کشاورزی پایدار
را آموزش میدهند و گروههای حاضر در رســانههای اجتماعی در
مشاورهها سهیم میشوند .گروههای دوستان و همسایگان بهسمت
کشاورزی رفتهاند .در سرتاســر لبنان ،شهرداریها بذر در اختیار
میگذارند و مردم را ترغیب میکنند که در فضاهای خالی چیزی
بکارند .قدیر حمادی از جنوب لبنان میگوید« :آنها به ما بذر و نشا
دادند ،حتی کسانی را آوردند که به ما بگویند چطور آنها را بکاریم.
مــادرم تعجب کرده از اینکه چقدر زود کاهو به عمل میآید و چه
طعمی دارد».

شماری از شرکتهای تولیدکننده غذا در حال حاضر یارانه دریافت میکنند اما این یارانههای دولتی ممکن است در ماه نوامبر قطع شود .میشل مصری از مزرعه شمس که
کشاورزی پایدار را در کوهستان شمالی بیروت شروع کرده ،میگوید« :هیچ حمایتی از زارعان نمیشود .و اکنون آنها میگویند که بروید و غذای خودتان را بکارید .چیزی که
نیاز داریم کارزارهای تبلیغاتی است برای حمایت از مزارعی که همین حاال وجود دارند».

حمادی دوران ممنوعیت خروج از خانه که با شیوع ویروس کرونا
برقرار شد ،در خانهای که خانوادهاش در حومه شهر دارد گذراند .اما
نزدیک به  90درصد لبنانیها در شهرها زندگی میکنند ،بدون اینکه
زمین یا باغی دم دستشان باشد .در منطقه برجالبراجنه که کمپ
پناهجویان فلسطینی و از متراکمترین نواحی بیروت است ،گروهی از
مردم اکنون روی پشتبامها سبزی میکارند.
در منطقه دیگری از بیروت که آنجا نیز با برجهای بلند محاصره
شده ،سواد عبداهلل روی مزرعهای راه میرود که بر پشتبام خانهاش
ایجاد شده اســت .آنجا گوجهفرنگی و سبزیجات مناسب ساالد و
گلهای خوراکی میکارد .در یک گوشه ،هادی دعبیز و دعنا ابورحم
کار میکنند که با مشــارکت عبــداهلل دارند یک کارگاه تجهیزات
کشــاورزی درســت کردهاند و برای پرورش سبزیجات قفسههای
چوبی میسازند .عبداهلل میگوید« :همه اینها را در دوران انقالب
شروع کردیم .حس میکردم که باید یک کار سازنده انجام بدهم.
میخواســتم گروهی کار کنم و در چیزی سرمایهگذاری کنم که
پایدار باشد .ما از فلسفه کشاورزی پایدار تبعیت میکنیم و مراقب
اطرافمان هستیم .از خاک کمپوست استفاده میکنیم و چیزی را
پرورش میدهیم که در این شهر میتواند به عمل بیاید ».گروه آنها
خیلی خوششــانس بوده چون در جریان انفجار اخیر بندر بیروت
آســیب ندیده است .عبداهلل میگوید« :در این کار چون با خاک و
مسایل کشاورزی در محیط زندگیمان سروکار داریم ،کمکهای
داوطلبانه کوچکــی هم از جامعهای کــه در آن زندگی میکنیم
گرفتهایم ،مثل خدمات دارویی یا مشاورههای پزشکی».
رمزی زورایک ،استاد مدیریت اکوسیستم در دانشگاه آمریکایی
بیروت ،میگوید که ایجاد رابطه با خاک تاثیرات مثبتی روی رفاه
افراد دارد .او میگوید« :ما اکنون در حال هوشیار شدن و آگاهی به
این مسئله هستیم که آنچه را که یاد گرفتهایم دیگر اینجا نخواهیم
داشت .مردم توی بانک پول دارند اما نمیتوانند از آن استفاده کنند.
برگشــتن به دورانهای نخستین ـ زمین ،دانه ،غذا ـ امری حیاتی
اســت ».او میگوید اما ابتکارات کوچک برای اینکه بتواند مشکل
امنیت غذایی را حل کند ،اصال کافی نیست« :اگر کسی چهار تا دانه
حبوبات روی پشتبام خانهاش بکارد چیزی در کلیت تغذیه حل
نمیشود .ما باید ماهیت این نظام را تغییر بدهیم ،با غذا مثل یک
حق انسانی برخورد کنیم ،نه اینکه صرفا یک کاال باشد».
لبنان تنها کشوری نیست که با بحران غذایی مواجه شده است.
برنامه جهانی غذا هشدار داده است که کوویدـ 19قادر است تعداد
کسانی را که با گرســنگی روبهرویند تقریبا دوبرابر کند و از 130
میلیون نفر به  265میلیون برســاند .کشاورزی در سراسر جهان با
اختالل مواجه شده است و کارگران فصلی پشت درهای بسته مرزها
گیر افتادهاند .لبنان که از هر کشــوری دیگر نسبت به جمعیتش
پناهجوی بیشتری دارد ،با مسئله کمبود کارگر فصلی در کشاورزی
درگیر نیست .در این کشور نیروی کار اصلی کشاورزی پناهجویان
سوری هســتند .هدود الواکا ،یک کارگر کشاورزی ،میگوید« :ما
بهخاطر جنگ نمیتوانیم برگردیم به سوریه اما مثل همیشه داریم
کارمان را میکنیم».
در این بین ،نیروهای مهاجر که به فرستادن درآمدشان به خانه
برای خانواده وابستهاند ،بیشتری لطمه را خوردهاند .کمال میا از شهر
باریسال در بنگالدش سبزیجاتی را که در غذاهای آسیایی کاربرد
دارند میفروشد :کدو تلخ خاردار ،لیچی صورتی (نوعی میوه چینی

با گوشــت سفید و هسته بزرگ) ،کدو قلیانی سنگین .همه اینها
نزدیک بیروت به عمل میآیند .او میگوید« :ما دانهها را از بنگالدش
میآوریم و اینجا میکاریم .هر آخر هفته ،ســیچهل کیلو بامیه و
پنجاهشصت کیلو کدوی تلخ میفروشم ».او طی این سه سالی که
در لبنان ســاکن است ،هر ماه چهارصد تا پانصد دالر برای همسر
و دخترش فرســتاده اســت .او میگوید« :اما در پنج ماه گذشته،
نتوانستهام چیزی بفرستم .این روزها پول هیچ ارزشی ندارد ،ارزشش
صفر است».
 60تا  80درصــد کالریای را که مردم لبنان مصرف میکنند
واردات به این کشور تشکیل میدهد (در مقایسه با بریتانیا که 50
درصد کالری مصرفیاش وارداتی است) و لبنان فقط در زمینه میوه
خودکفاســت .گندم که غذای اصلی به شمار میآید از کشورهایی
ازجمله روســیه و اوکراین وارد میشود .لبنان یکی از متراکمترین
کشــورهای جهان از نظر جمعیت است و فضای کافی ندارد برای
اینکه آنچه نیاز دارد در داخل مرزهای خود بکارد.
حمایت دولت از کشاورزی نیز خیلی کم است .اخیرا که در این
کشور کشت ماریجوانای دارویی و صنعتی قانونی شده ،تالش برای
صادرات بیشتری کاالهای کشاورزی افزایش یافته است .شماری از
شرکتهای تولیدکننده غذا در حال حاضر یارانه دریافت میکنند
اما این یارانههای دولتی ممکن است در ماه نوامبر قطع شود .میشل
مصری از مزرعه شمس که کشاورزی پایدار را در کوهستان شمالی
بیروت شروع کرده ،میگوید« :هیچ حمایتی از زارعان نمیشود .و
اکنون آنها میگویند که بروید و غذای خودتان را بکارید .چیزی
که نیاز داریم کارزارهای تبلیغاتی است برای حمایت از مزارعی که
همین حاال وجود دارند».
در کوچه بانوب ،زاهر امســال بیش از هر سال دیگری وقتش را
در مزارع صرف کرده اســت .یاسمینا بذرها را برای کاشت نزدیک
درختانهای زیتون حمل میکنــد .او میگوید درختها در خط
مستقیم کاشته نشدهاند و در خطوط آشتهاند سبز شدهاند .میگوید:
«نســل ما هم در یک خط مستقیم کار خود را پیش نبرده است،
برخالف نسل قبلی .برای ما طبیعی است که از یک شاخه به شاخه
دیگری بپریم و نقطه تمرکزمان را تغییر بدهیم و در میانه عمرمان
شروع کنیم به کشاورزی».
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خداحافظی با سختترین روزهای پاندمی
نریمان بهروش از تاثیر اقتصادی کرونا و پیشبینی آینده میگوید
همهگیری کرونا سه برابر بحران اقتصادی سال  ۲۰۰۸میالدی ،به اقتصاد دنیا هزینه تحمیل کرده است و با
وجود اینکه شمار کمی از کشورها از قبیل چین توانستهاند از رکود ناشی از این بحران برهند ،ولی اغلب
کشورهای صنعتی و بازارهای در حال گذار دنیا در شرایط رکودی و بسیار سختی قرار دارند .در این شرایط
بازار پیشبینیها برای اقتصاد دنیا در ماهها و سالهای پیش رو داغ است .برخی از روزهای سختتر و
باقی ماندن تاثیرات بحران روی اقتصاد دنیا تا سالهای آتی خبر میدهند و برخی دیگر از احتمال گذر از
این روزهای سخت در ماههای پیش رو سخن میگویند .مجمع جهانی اقتصاد اخیرا مصاحبهای با نریمان
بهروش،اقتصاددان ارشد مرکز مطالعات آی اچ اس مارکت انجام داده است و از او در مورد شرایط کنونی
اقتصاد دنیا و پیشبینی وضعیت آینده اقتصاد سوال کرده است .متن کامل مصاحبه او را در اینجا میبینید.
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تجربــه همه گیری در طول یک قرن اخیــر در دنیا وجود
نداشت .تجربهای مشــابه تجربه ما در دوره کرونا که با تعطیلی
گسترده فعالیتهای اقتصادی و بسته شدن مدارس و توصیه به
قرنطینه خانگی و در نهایت بسته شدن مرزهای بینالمللی همراه
بود .به نظر شــما همهگیری کرونا چه تاثیری روی اقتصاد دنیا
داشت؟

همهگیری کرونا اقتصاد جهان را وارد رکودی بسیار عمیق کرده
اســت .رکودی که در بازه زمانی بسیار کوتاهی ایجاد شد و ما انتظار
داریم به محض برطرف شــدن معضل کرونا و عرضه واکسن به بازار
جهانی این رکود برطرف شــود .بر طبق مطالعاتی که انجام دادیم،
مشخص شده است که تمامی مردم دنیا از این بحران آسیب دیدند
و هیچ کشــوری نیست که تحت تاثیر این شرایط قرار نداشته باشد.
شرایط کنونی دنیا را میتوان ترکیبی از ترس ،بیثباتی و عکسالعمل
به تعطیلیهایگسترده فعالیتهای اقتصادی دانست.
هماکنونبسیاریازمردمدنیاسیاستتعطیلیگستردهفعالیتهای
اقتصادی را که توسط دولتها اجرا شده است عامل اصلی این رکود
میدانند ،ولی به نظر من این سیاســت به تنهایی تاثیرگذار نبود .به
عنوان مثال به وضعیت اقتصادی کشور سوئد توجه کنید .سوئد تنها
کشور اروپایی در دنیا بود که طرح تعطیلیهایگسترده را اجرا نکرد و
از ابتدای همهگیری تاکنون هیچ محدودیتی وضع نکرد .ولی بررسی
شاخصهایاقتصادی این کشور هم تاییدکننده افت شدید نرخ رشد
اقتصادی و رکود در فصل دوم سال جاری است .مطالعات ما نشان داده
است که بیثباتی حاکم در اقتصاد دنیا و نگرانی مردم از احتمال ابتال
به ویروس باعث شــده است تا مردم از مصرف دست بکشند .کاهش
مصرف در دنیا به خصوص در کشورهای صنعتی باعث شده است تا
اقتصاد آسیب زیادی ببیند و بسیاری از کسب و کارها تعطیل شوند.
بررسی شاخصهایاقتصادی دنیا نشان میدهد رکود اقتصادی
ناشی از همهگیری کرونا سه برابر بزرگتر از رکود ناشی از بحران مالی
سال  ۲۰۰۸است .البته ما هنوز به شرایط وخیمی که در جریان رکود
بزرگ دهه  ۱۹۳۰داشتیم نرسیدیم و این خبر بسیار خوبی است .در
جریان رکود دهه  ۱۹۳۰ارزش تولید ناخالص داخلی دنیا طی  ۴سال
همواره سیر کاهشی داشت و نرخ بیکاری در امریکا  ۲۵درصد تنزل
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پیدا کرد .در جریان بحران کرونا نرخ بیکاری در امریکا  ۱۳درصد تنزل
پیدا کرد که باالترین افت بیکاری و بیشترین نرخ رکود اقتصادی دنیا
بعد از دهه  ۱۹۳۰است.

در بســیاری از پیشبینیها در مورد تداوم بحران در سال
 ۲۰۲۱سخن گفته میشود .به نظر شما آیا ما شاهد تداوم بحران
اقتصادی در ســالهای آتی خواهیم بود یا سختترین روزهای
پاندمی را پشت سر گذاشتهایم؟

نمیتوان جوابــی قطعی به این ســوال داد .در برخی از حوزهها
میتوان از پایان روزهای ســخت صحبــت کرد و در بخشهایی هم
مشکالت و ســختی ادامه دارد .در برخی از کشورها شمار مبتالیان
سیر کاهشی دارد ولی در برخی دیگر از کشورها از قبیل هند و برزیل
و امریکا ما افزایش نرخ ابتال را شاهد هستیم .به نظر من نمیتوان در
مورد پایان این پاندمی و اثرات اقتصادی آن صحبت کرد ولی با توجه
بــه افزایش دانش ما در مورد ویروس و افزایش آمادگی کادر درمانی
در تمامی کشورهای دنیا ،میتوان انتظار شرایط بهتری نسبت به قبل
را داشت .با اطمینان میتوانم بگویم که روزهای سختی هم در عرصه
ســامتی و هم در عرصه اقتصادی در پیش رو داریم و فعالیتهای
اقتصادی هم تا زمانی که درمانی برای این ویروس شناســایی نشود،
نمیتوانند دوباره احیا شوند.
از ابتدای سال  ۲۰۲۰تاکنون ،کدام مناطق یا کشورهای دنیا
بیشترین آسیب را متحمل شدهاند و کدام کشورها توانستهاند با
تحمل کمترین آسیب از این دوران گذر کنند؟

چین تنها کشوری است که این روزها در وضعیت خوبی قرار دارد.
نرخ رشد اقتصادی این کشور افزایش یافته است و حتی خبری از رکود
و بیکاری در کشــور نیست .این کشور تنها در فصل اول سال جاری
رشد منفی اقتصاد و رکود را تجربه کرد و از آن پس افزایش نرخ رشد
اقتصادی را شاهد بود .از دیگر کشورهایی که در این دوره کرونا آسیب
کمی دیدند میتوان به کره جنوبی و تایوان اشاره کرد .دو کشوری که
به دلیل انجام آزمایشهای زیاد و رصد بیماران توانستند مانع از انتقال
ویروس شوند .در مقابل کشورهایی قرار دارند که در مقابل این بحران
آسیب زیادی دیدند از جمله این کشورها میتوان به برزیل و هند و
امریکا اشاره کرد.

نمیتوان انتظار داشت کل اقتصاد دنیا با یک الگو احیا شود .به عنوان مثال بدون شک بخش تولید الگوی بازسازی ویشکل
را طی خواهد کرد ولی روند احیای بخش خدمات بسیار آهستهتر از بخش تولید است و ما انتظار داریم این بخشها از الگوی
احیای یوشکل پیروی کنند.

از نقطه نظر آســیب واردشده به اقتصاد ،اروپا در بدترین وضعیت
قرار دارد .آمارهای ارائهشده توسط کمیسیون اروپا نشان میدهد در
فصل دوم و ســوم ســال جاری اقتصاد این منطقه رکود شدیدی را
تجربه کرده است و رکود اقتصادی اروپا از رکود امریکا یا کانادا و حتی
رکود اقتصادی ژاپن ،بیشتر است .کشورهای در حال توسعه و بازارهای
در حــال گذار هم به دلیل کمبود منابع مالی برای تزریق به اقتصاد
آسیب زیادی متحمل شدند .بنابراین در پاسخ به سوال شما میتوان
این طور بیان کرد که امریکا و برزیل و هند از نظر شما مبتالیان در
دنیا قربانی این بحران شدند ولی اقتصاد کشورهای در حال توسعه و
بازارهای در حال گذار و کشورهای عضو اتحادیه اروپا آسیب بیشتری
متحملشدهاند.

ما در فصــل پاییز قرار داریم و پیشتــر در مورد احتمال
اوجگیری دوباره ویروس در این فصل صحبت کرده بودند .به نظر
شما باید منتظر چه تحوالتی در اقتصاد دنیا در این فصل باشیم؟

بدون شک اقتصاد دنیا از رکود عمیقی که در آن قرار دارد ،خارج
خواهد شــد که در اصطالحات اقتصــادی از این وضعیت به عنوان
رشــد تکنیکی اقتصادی نام میبرند .در فصل سوم سال جاری نرخ
رشد اقتصادی در امریکا افزایش چشمگیری پیدا خواهد کرد ولی در
فصل آخر سال باز هم افت نرخ رشد اقتصادی را در این کشور تجربه
میکنیم .در واقع فراز و فرودی در رشد اقتصادی دنیا را شاهد خواهیم
بود و از آنجا که هماکنون در مرحله کاهشی نرخ رشد اقتصادی دنیا
هستیم ،در ماههایآتی رشد را شاهد خواهیم بود .به عنوان مثال در
فصل دوم ســال جاری ارزش تولید ناخالص داخلی امریکا با نرخ ۳۲
درصد منقبض شد ،ما انتظار داریم در فصل سوم رشد  ۳۰درصدی
ارزش تولید ناخالص داخلی نسبت به فصل قبل را شاهد باشیم و در
فصل چهارم هم دوباره کاهش  ۲.۵درصدی نرخ رشد را تجربه کنیم.
روندی مشابه روند تحوالت اقتصادی در امریکا ،کم و بیش در تمامی
کشــورها اجرا خواهد شد و به تدریج از ســال  ۲۰۲۱و بعد از شروع
تزریق واکسن به مردم دنیا این فراز و فرود کمتر میشود تا اینکه به
ثبات برسیم.
آیا میتوان در مورد بازســازی اقتصاد دنیا در سال ۲۰۲۱
خوشبین بود؟ به نظر شما روند بازسازی اقتصاد دنیا الگوی وی
شکل دارد یا الگوی یو شکل؟

به نظر من روند احیای اقتصاد دنیا از فصل سوم سال جاری کم و
بیش شروع شده است .کشورهایی که بیشترین میزان تزریق به اقتصاد
را انجام دادهاند و بیشترین حمایت را از کسب و کارها داشتند ،باالترین
ســرعت احیای اقتصادی را خواهند داشت .به نظر من رشد فزاینده
اقتصاد و بازسازی کامل اقتصادی کامال بستگی به عرضه واکسن دارد.
هرچه زودتر واکســن به بازار عرضه شــود ،میتوان منتظر بازسازی
سریعتر اقتصاد دنیا بود .ولی به نظر من در نیمه دوم سال  ۲۰۲۱قطعا
اقتصاد دنیا رشــد را شاهد خواهد بود و از اثرات منفی بحران رهایی
خواهد یافت .باید در نظر داشت از مرحله تولید واکسن تا عرضه انبوه
هم فاصلهای وجود دارد و منظور از تاثیرگذاری واکسن روی اقتصاد
دنیا ،زمانی است که عرضه آن به صورت انبوه انجام شده باشد.
در مورد الگوی بازسازی اقتصاد دنیا هم مسائل زیادی مطرح است.
نمیتوان انتظار داشت کل اقتصاد دنیا با یک الگو احیا شود .به عنوان
مثال بدون شک بخش تولید الگوی بازسازی وی شکل را طی خواهد
کرد ولی روند احیای بخش خدمات بســیار آهستهتر از بخش تولید
است و ما انتظار داریم این بخشها از الگوی احیای یو شکل پیروی

کنند .ازجمله بخشهایی که این الگو را طی میکنند میتوان به حمل
و نقل هوایی ،صنعت سفر و تفریح و سرگرمی اشاره کرد.
در ابتدای همهگیری در مورد الگوی دبلیو شکل احیای اقتصادی
صحبت شــده بود ولی به نظر من تحقق این الگو بسیار غیرمحتمل
اســت .تنها در صورتی الگوی دبلیو شکل اتفاق میافتد که ما شاهد
موج دیگری از بیماری در سال  ۲۰۲۱و بعد از بازگشت فعالیتهای
اقتصادی به وضعیت عادی ،باشیم .احتمالی بسیار کوچک که باعث
میشود این الگوی رشد را کامال دور از ذهن بدانیم.
کدام یک از بخشهای اقتصاد بیشترین آسیب را متحمل
شدهاند؟ آیا میتوان از بخشهایی از اقتصاد نام برد که یا آسیب
کمتری دیدند یا اصال آسیبی متحمل نشدند؟

بدون شک بیشترین آسیب به بخشهایی از اقتصاد وارد شد که
نیاز به گردهم آمدن شمار زیادی از مردم دنیا داشت .به عنوان مثال
خطوط هوایی،صنعت توریسم ،صنعت موسیقی و صنعت سرگرمی
از جمله این صنایع هستند .آمارها نشان میدهد هماکنون ترافیک
هوایی در دنیا  ۲۵درصد ترافیک هوایی در مدت مشابه سال قبل است
و انتظار نمیرود تا دو سال آینده ما شاهد بازگشت ترافیک هوایی در
دنیا به سطح قبل از پاندمی باشیم.
هتلها هم در این بحران آسیب زیادی دیدند .کشتیهایتفریحی،
کنفرانسها ،کنسرتها و هر صنعتی که نیاز به سفر و حضور شمار
زیادی از مردم در کنار هم داشت در جریان این بحران آسیب دید.
در مورد صنایعی که کمترین تاثیر را متحمل شــدند یا حتی در
ت هایتک اشاره کرد .در
جریان پاندمی رشد کردند میتوان به صنع 
این روزها خریدهای آنالین در دنیا رونق زیادی دارد و شــرکتهایی
که در این بخش فعالیت میکنند سود زیادی به دست آوردهاند .یکی
از صنایعی که در دوران پاندمی کرونا رونق زیادی پیدا کرده اســت،
صنعت ساخت و ساز است .این صنعت در امریکا و کشورهای صنعتی
رونق پیدا کرده است زیرا در این زمان بسیاری از مردم اقدام به خرید
خانه در حاشیه شهرها یا ساخت خانه در آن مناطق کردند .این تغییر
محل زندگی در روزهایی که دورکاری رواج زیادی دارد و به یک روند
تاییدشده کاری تبدیل شده است ،گزینه مطلوبی است و فعاالن این
صنعت هم موفقیت زیادی در این زمینه تجربه کردند.
به نظر شما فضای کســب و کار و شرایط اقتصادی دنیا در
سالهای پسا کرونا چه شکلی خواهد داشت؟

به نظر من بعد از کرونا زندگی و کار تغییر میکند .تغییرات بزرگی
در نحوه کســب و کار ایجاد میشود که البته این تغییرات یکشبه
اتفاق نمیافتد ولی به تدریج از ســال  ۲۰۲۱ما شــاهد شروع روند
تغییر خواهیم بود .از جمله این تغییرات میتوان به حرکت به سمت
اقتصاد سبز اشاره کرد .بسیاری از شرکتها سرمایهگذاری برای خرید
تکنولوژیهایسبز را شروع کردهاند که این تغییری بسیار مثبت است.
جایگزینی سرمایه با نیروی کار و تکنولوژی با نیروی کار هم بخش
دیگری از این تغییرات است که میتواند در ماههایاولیه باعث افزایش
بیکاری در میان کارگران شود.
کاهش تمرکز جمعیت در مراکز شــهری و مهاجرت به مناطق
خوش آب و هواتر حاشیهای بیشتر میشود زیرا مردم برای کار کردن
نیازی به طی کردن مســافتهای زیاد ندارند و میتوانند از خانه کار
کنند .در مورد صنعت توریسم باید اطمینان داشت که این صنعت احیا
میشود ولی در فاصله زمانی  ۲تا  ۳سال آینده و در نهایت تغییرات
زیادی در صنعت بهداشت و درمان دنیا ایجاد خواهد شد.

از نقطه نظر
آسیب واردشده به
اقتصاد ،اروپا در
بدترینوضعیت
قرار دارد .آمارهای
ارائهشده توسط
کمیسیون اروپا
نشان میدهد
در فصل دوم و
سوم سال جاری
اقتصاداینمنطقه
رکود شدیدی
را تجربه کرده
است و رکود
اقتصادی اروپا
از رکود امریکا یا
کانادا و حتی رکود
اقتصادی ژاپن،
بیشتراست
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آیندهپژوهی

رکود امسال ،رونق سال آینده
اقتصاد  ۸۸هزار میلیارد دالری دنیا در سال پاندمی چه وضعی دارد؟
های
در این روزهای پاندمی و بحرانهای اقتصادی ،گزارشهای سازمان 
جهانی در مورد رشــد اقتصادی دنیا و پیشبینی ســالهای آتی میتواند
تصویــری از آینده را در اختیار ما قرار دهد .آیندهای که دقیقا نمیدانیم چه
شکلی خواهد داشت و از چه زمانی شروع میشود .آیندهای که بسیاری از آن
با نام پســا کرونا نام میبرند و در تالش هستند به ما یادآوری کنند که این
پاندمی هم مانند پاندمیهای قبلی پایان خواهد یافت و اقتصاد به فعالیتش
ادامه میدهد .اما سوال اصلی این روزها این است که اقتصاد دنیا در پسا کرونا
چه وضعیتی خواهد داشــت؟ پسا کرونا از چه زمانی شروع میشود و اثرات
منفی ناشی از پاندمی تا چه زمانی در اقتصاد باقی میماند؟
بانک جهانی در گزارش خود از پسا کرونا به عنوان دورهای یاد کرده است
که دیگر نگرانی در مورد ابتال به بیماری وجود نداشــته باشد و فعالیتهای
اقتصادی در کشورها از سر گرفته شود .زمانی که سفرها از سر گرفته میشود
و رســتورانها و مراکز خدماتی فعالیت خود را بدون هیچ محدودیتی شروع
میکنند .البته باید در نظر داشت از زمانی که محدودیتها برداشته شود تا
زمانی که مردم به سبک زندگی قبل از کرونا بازگردند ،ماهها و شاید سالها
طول بکشد که یک دلیل آن مشــکالت اقتصادی ایجادشده برای مردم در
نتیجه همهگیری کرونا است و مسئله دیگر تغییر عادات زندگی مردمی است
که بالغ بر یک سال را در ترس و دلهره ناشی از ابتال گذراندهاند.

ی
منبع بانک جهان 

چرا باید خواند:
اقتصاد دنیا در روزهای
سختی است و بررسی
پیشبینیهای
سازمانهایبینالمللی
در مورد اقتصاد دنیا
میتواند تصویری از
آینده را به ما ارائه دهد.

ارزش تولید
ناخالص داخلی
دنیا در انتهای
سال قبل برابر با
 ۸۷.۸هزار میلیارد
دالر بوده است
که بالغ بر  ۲هزار
میلیارد دالر نسبت
به سال قبل از آن
رشد کرده است

JJدر سال گذشته اقتصاد دنیا چه وضعی داشت
بانــک جهانی در گزارش خود قبل از اینکه به تشــریح وضعیت کنونی
اقتصادی و پیشبینی آینده اقتصادی دنیا بپردازد ،تصویری از اقتصاد دنیا و
بزرگی آن در سال  ۲۰۱۹ارائه داد.
طبق این گزارش ارزش تولید ناخالص داخلی دنیا در انتهای سال قبل برابر
با  ۸۷.۸هزار میلیارد دالر بوده است که بالغ بر  ۲هزار میلیارد دالر نسبت به
ســال قبل از آن رشد کرده است .بر مبنای این گزارش ارزش تولید ناخالص
داخلی دنیا در سال  ۲۰۱۹نسبت به سال قبل از آن  ۲.۳درصد رشد کرد.
آمار نشان میدهد امریکا بزرگترین اقتصاد دنیا است و سهم این کشور
در تولید ناخالص داخلی دنیا برابر با  ۲۴.۴درصد است که حدود یک چهارم

نرخ انقباض اقتصادی در فصل دوم امسال نسبت به سال قبل-درصد
-٣٠ . ٢

ﭘرو

-٢٢ . ١

اﺳﭘﺎﻧﯾﺎ

-٢١ . ٧

ﺑرﯾﺗﺎﻧﯾﺎ

-٢١ . ۶

ﺗوﻧس

-١٩

ﻓراﻧﺳﮫ

-١٩

ﻣﮑزﯾﮏ

-١٧ . ٣

اﯾﺗﺎﻟﯾﺎ

-١٧ . ١

ﻣﺎﻟزی

-١۶ . ۵

ﻓﯾﻠﭘﯾن

-١۶ . ٣

ﭘرﺗﻘﺎل

-١۵ . ٧

ﮐﻠﻣﺑﯾﺎ

-١۴ . ۵

ﺑﻠژﯾﮏ

-١٣ . ٧

ﺷﯾﻠﯽ
٠.

140

-۵.

-١٠.

-١۵.
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-٢٠.

-٢۵.

-٣٠.

-٣۵.

بزرگی اقتصاد دنیا اســت .در سال  ۲۰۱۹بزرگی تولید ناخالص داخلی این
کشــور برابر با  ۲۱.۴هزار میلیارد دالر بود .دومین اقتصاد بزرگ دنیا در سال
قبل ،کشور چین بود که ارزش تولید ناخالص داخلی این کشور برابر با ۱۴.۳
هزار میلیارد دالر بود و ســهم این کشور در اقتصاد دنیا به رقم  ۱۶.۳درصد
رسید .سهم این دو کشور بزرگ که در سالهای اخیر اخبار زیادی در مورد
روابط آنها در دنیا منتشر شده است و جنگ تجاری ایجاد شده بین دو کشور
های زیادی را برای دنیا ایجاد کرد ،برابر با  ۴۰.۷درصد تولید ناخالص
نگرانی 
داخلی دنیا بود.
در سال قبل ژاپن جایگاه سوم این فهرست را داشت و کشورهای آلمان و
هند و بریتانیا و فرانسه به ترتیب جایگاه چهارم تا هفتم این فهرست را دارند.
سهم اقتصاد ژاپن در اقتصاد دنیا  ۵.۸درصد است در حالی که سهم آلمان و
هند به ترتیب برابر با  ۴.۴درصد و  ۳.۳درصد ارزش تولید ناخالص داخلی دنیا
است .کشورهای ایتالیا و برزیل و کانادا در این ردهبندی جایگاه هشتم تا دهم
دنیا را دارند و سهم اقتصاد هر کدام از این کشورها به کل تولید ناخالص داخلی
دنیا بیش از  ۲درصد است.
مطالعات انجام شــده توسط بانک جهانی نشان داده است طی  ۱۰سال
اخیر اقتصاد هند با باالترین نرخ رشــد کرده است و همین نرخ باالی رشد
اقتصادی این کشور باعث شد تا اقتصاد این کشور از بریتانیا و فرانسه پیشی
بگیــرد .هماکنون هند در زمره پنج اقتصاد بزرگ دنیــا قرار دارد و در میان
کشورهایی است که باالترین نرخ رشد اقتصادی ساالنه را تجربه میکند .ارزش
تولید ناخالص داخلی ده اقتصاد بزرگ دنیا در سال  ۲۰۱۹برابر با  ۵۸.۷هزار
میلیارد دالر بوده است که معادل  ۶۶.۹درصد ارزش اقتصاد دنیا است.
JJهمهگیری کرونا و تاثیر آن روی اقتصاد دنیا
همهگیری کرونا از ابتدای سال جاری ،آسیب زیادی به اقتصاد دنیا وارد
کرد و سبب شد تا کشورهای صنعتی همپای کشورهای در حال توسعه رکود
را تجربه کنند .در فصل دوم ســال  ۲۰۲۰باالترین نرخ انقباض اقتصادی در
میان  ۷۰کشور مورد مطالعه توسط بانک جهانی ،در پرو مشاهده شد .ارزش
تولید ناخالص داخلی این کشور در فصل دوم امسال نسبت به سال قبل ۳۰.۲
درصد تنزل یافت .اسپانیا در این ردهبندی جایگاه دوم را داشت و در فصل دوم
امسال افت  ۲۲.۱درصدی ارزش تولید ناخالص داخلی را نسبت به مدت مشابه
ســال قبل از آن شاهد بود .اسپانیا از کشورهایی بود که شمار زیاد مبتالیان
و قربانیان را داشت و از آنجا که صنعت توریسم نقش مهمی در اقتصاد این
کشور داشت ،افت ارزش تولید ناخالص داخلی آن در نتیجه همهگیری کرونا
بسیار چشمگیر بود.
در ردهبندی کشــورهایی که در فصل دوم امسال باالترین نرخ انقباض
اقتصادی را تجربه کردند ،بریتانیا جایگاه سوم و کشورهای تونس و فرانسه و
مکزیک و ایتالیا جایگاه چهارم تا هفتم را داشتند .بریتانیا هم به دلیل نرخ باالی
ابتال به کرونا و هم به دلیل شرایط اقتصادی ناشی از برگزیت سال  ۲۰۲۰را با
های اقتصادی
مشکالت مالی زیادی شروع کرد و پیشبینیها از تداوم بحران 
در این کشور تا انتهای سال  ۲۰۲۱خبر میدهد .نرخ انقباض اقتصادی منطقه
یورو در این فصل برابر با  ۱۵درصد بود کشورهای گروه هفت شاهد انقباض

بانک جهانی پیشبینی میکند در سال  ۲۰۲۰ارزش تولید ناخالص داخلی دنیا با نرخ  ۵.۲درصد
تنزل یابد .این باالترین نرخ انقباض اقتصادی دنیا از جنگ جهانی دوم تاکنون بوده است ولی در
سال  ۲۰۲۱نهتنها خبری از انقباض اقتصادی نخواهد بود بلکه ما رشد را نیز تجربه میکنیم.

- ١٠ .٨

-١٠ .٩
- ١۴ .١
-١۵

JJپیشبینی بانک جهانی از اقتصاد دنیا در سال جاری
بانــک جهانی پیشبینی میکند در ســال  ۲۰۲۰میالدی ارزش تولید
ناخالص داخلی دنیا با نــرخ  ۵.۲درصد تنزل یابد .این باالترین نرخ انقباض
اقتصادی دنیا از جنگ جهانی دوم تاکنون بوده است ولی در سال  ۲۰۲۱ن هتنها
خبری از انقباض اقتصادی نخواهد بود بلکه ما رشد را نیز تجربه میکنیم .نرخ
رشد اقتصادی جهان در سال  ۲۰۲۱برابر با  ۴.۱درصد پیشبینی شده است و
هرچه عرضه واکسن به دنیا سریعتر باشد ،نرخ رشد اقتصادی دنیا در سال آتی
هم باالتر خواهد بود زیرا کشورها با سرعت بیشتری به فعالیتهای اقتصادی
یگردند و رشد اقتصادی شروع میشود.
بازم 
بر مبنای این گزارش در سال جاری اقتصاد کشور امریکا با نرخ  ۶.۱درصد
منقبض خواهد شــد در حالی که نرخ انقباض اقتصادی منطقه یورو به ۹.۱
درصد میرسد .در این سال متوسط نرخ رشد اقتصادی کشورهای صنعتی
در دنیــا برابر با منفی  ۷درصد خواهد بــود در حالی که اقتصاد بازارهای در
حال گذار دنیا تنها انقباضی  ۲.۵درصدی را تجربه میکند .بانک جهانی در
مورد دلیل کمتر بودن نرخ انقباض کشورهای در حال توسعه و بازارهای در
حال گذار نسبت به کشورهای صنعتی نوشت« :کشورهای صنعتی اقتصاد
پیچیدهتری دارند و تعامالت تجاری آنها با دیگر کشــورها بیشتر است .در
اغلب این کشــورها بخش خدمات بسیار فعال است و توریسم درآمد زیادی
های
ایجاد میکند و بسته شدن مرزها و توقف پروازهای بینالمللی و قرنطینه 
خانگی همه باعث شــده است تا اقتصاد آنها با شدت بیشتری از این بحران
تاثیر بپذیرد .این در حالی است که کشورهای صنعتی بیش از کشورهای در
های حمایتی زیادی را برای
حال توسعه پول به اقتصاد تزریق کردند و طرح 
اقتصاد اجرا کردند».
بانک جهانی در مورد ســرعت احیای اقتصادی کشورهای صنعتی هم
نوشت« :به دلیل ارائه این منابع مالی به اقتصادهای صنعتی ،ما انتظار داریم
سرعت احیای اقتصاد در این کشورها بیش از کشورهای در حال توسعه باشد.
در سال  ۲۰۲۲میالدی هیچ اثری از بحران اقتصادی و تبعات آن در کشورهای
صنعتی وجود ندارد ولی کشــورهای در حال توســعه تا انتهای سال ۲۰۲۵
همچنان درگیر حواشی اقتصادی این بحران خواهند بود».
در ادامه گزارش نرخ انقباض اقتصادی کشورهای شرق آسیا و پاسیفیک
در سال جاری برابر با  ۰.۵درصد ،کشورهای اروپا و آسیای مرکزی برابر با ۴.۷
درصد ،کشــورهای امریکای التین و کارائیب برابر با  ۷.۲درصد و کشورهای
خاورمیانه و شمال افریقا برابر با  ۴.۲درصد پیشبینی شد .انتظار میرود در
سال  ۲۰۲۱اقتصاد کشورهای خاورمیانه و شمال افریقا با نرخ  ۲.۳درصد رشد
کند در حالی که نرخ رشد اقتصادی کشورهای صنعتی برابر با  ۳.۹درصد ،نرخ
رشد اقتصادی امریکا برابر با  ۴درصد و نرخ رشد اقتصادی بازارهای در حال
گذار برابر با  ۴.۶درصد خواهد بود.
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- ١٢ .٢

 ۱۲.۱درصدی تولید ناخالص داخلی خود بودند.
آمارهای ارائهشده توسط بانک جهانی نشان میدهد در فصل دوم امسال
های اقتصادی
نرخ انقباض اقتصادی کشورهای عضو سازمان توسعه و همکاری 
برابر با  ۱۰.۹درصد ،کشورهای عضو پیمان نفتا  ۱۰.۸درصد ،در کشور امریکا
برابر با  ۹.۵درصد و در اندونزی برابر با  ۵.۴درصد بود.
چین تنها کشــوری بود که در این فصل رشد اقتصادی را تجربه کرد و
نرخ رشد برآوردشده برای این کشور پهناور آسیایی برابر با  ۳.۲درصد اعالم
شده است .کشورهای کره جنوبی و تایوان هم که موفقیت زیادی در کنترل
ویروس کرونا داشتند ،کمترین نرخ انقباض اقتصادی در تمامی دنیا را شاهد
بودنــد .نرخ انقباض اقتصادی تایوان  ۰.۶درصد و نرخ انقباض اقتصادی کره
جنوبی  ۳درصد بود.

نرخ انقباض اقتصادی در فصل دوم امسال نسبت به سال قبل -درصد

ﻣ ﻧ ط ﻘ ﮫ ﯾو رو

بزرگترین اقتصادهای دنیا در سال ۲۰۱۹
رتبه

کشور

ارزش تولید ناخالص داخلی
(هزار میلیارد دالر)

سهم به کل تولید ناخالص داخلی
دنیا (درصد)

۱

امریکا

۲۱.۴

۲۴.۴

۲

چین

۱۴.۳

۱۶.۳

۳

ژاپن

۵.۱

۵.۸

۴

آلمان

۳.۹

۴.۴

۵

هند

۲.۹

۳.۳

۶

بریتانیا

۲.۸

۳.۲

۷

فرانسه

۲.۷

۳.۱

۸

ایتالیا

۲

۲.۳

۹

برزیل

۱.۸

۲.۱

۱۰

کانادا

۱.۷

۲

مجموع ده اقتصاد
بزرگ دنیا

۵۸.۷

۶۶.۹

پیشبینی رشد اقتصادی دنیا در سال جاری و سال آینده
منطقه

رشد اقتصادی سال ( ۲۰۲۰درصد)

رشد اقتصادی سال ( ۲۰۲۱درصد)

امریکا

-۶.۱

۴

منطقه یورو

-۹.۱

۴.۵

کشورهای صنعتی

-۷

۳.۹

بازارهای در حال گذار

-۲.۵

۴.۶

شرق آسیا و پاسیفیک

-۰.۵

۶.۶

اروپا و آسیای مرکزی

-۴.۷

۳.۶

امریکای التین و کارائیب

-۷.۲

۲.۸

خاورمیانه و شمال افریقا

-۴.۲

۲.۳

جنوب آسیا

-۲.۷

۲.۸

جنوب صحرای افریقا

-۲.۸

۳.۱

جهان

-۵.۲

۴.۲
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آیندهپژوهی

کدام برابری؟
کدام کشورها رقابتپذیرترین اقتصادهای دنیا در سال  ۲۰۲۰هستند؟
منبع مرکز مطالعاتIMD

چرا باید خواند:
رقابتپذیری
اقتصادی باعث
میشود تا تمامی
مردم یک کشور از
رشد اقتصادی منفعت
ببرند و فهرست
رقابتپذیرترین
کشورها میتواند
تصویری از شرایط
کشورها ارائه دهد.

های تجاری
جنگ 
که در اوایل ریاست
جمهوری دونالد
ترامپ در امریکا
آغاز شده است،
باعث شد هردو
کشور امریکا و
چین قدرت رقابت
خود را در دنیا
از دست دهند
و فرصت رشد
اقتصادی از هردو
کشور گرفته شود

142

رقابتپذیری اقتصادی شاخصی است که میتواند در عملکرد اقتصادی
کشورها نقش مهمی داشته باشــد .طبق تعریف مجمع جهانی اقتصاد
رقابتپذیریاقتصادی به معنای وجود مجموعهای از موسسات ،سیاستها
و فاکتورهای مختلف در اقتصاد یک کشــور است که میتواند زمینهساز
افزایش بهرهوری فعالیتهای اقتصادی و افزایش راندمان شود .در ادامه این
تعریف آمده است« :سوالی که بارها پرسیده شده این است که چه عواملی
باعث میشود تا یک کشور در فهرست اقتصادهای رقابتپذیر وارد شود و
پاسخ به این سوال این است که هرچه در یک کشور زمینه برای پیشرفت
اقتصادی و اجتماعی و انســانی فراهمتر باشد ،آن کشور میتواند قدرت
رقابتپذیری باالتری داشته باشد».
اما بارها این سوال مطرح میشود که چرا این شاخص محاسبه میشود
و این ردهبندیها چه اهمیتی دارد .موسسه مطالعاتی ام ام دی در پاسخ به
این سوال نوشته است« :افزایش قدرت رقابتپذیریاقتصادی یک کشور
به معنای افزایش سطح رفاه مردم ساکن در آن کشور و افزایش فرصتهای
شــغلی در اختیار مردم اســت .مطالعات نشــان داده است اقتصادهای
رقابتپذیر ،اقتصادهایی هستند که توان رشد پایدار اقتصادی را دارند و در
جریان این رشد اقتصادی تمامی مردم بهبود وضعیت زندگی خود را تجربه
خواهند کرد .در واقع رشد اقتصادی در این کشورها تنها به طبقه خاصی
منفعت نمیرساند بلکه تمامی مردم کشور از آن سود خواهند برد .به تعبیر
بهتر تمامی مردم کشــور از میوههای رشد اقتصادی بهرهمند میشوند و
کاهش فاصله طبقاتی اقتصادی را تجربه خواهند کرد».
JJرقابتپذیرترین اقتصادهای دنیا در سال ۲۰۲۰کدا ماند
موسســه مطالعاتی ای ام دی در سال جاری ،سی و دومین گزارش
رقابتپذیریاقتصادی خود را منتشر کرد .در این گزارش  ۶۳کشور دنیا
بر مبنای شــاخص رقابتپذیریبا هم مقایسه و برترین کشورها انتخاب
شدهاند .جالب اینجاست که در سال جاری اقتصادهای بزرگی مانند امریکا
و چین شــاهد افت جایگاه خود نسبت به سال قبل بودند و اقتصادهای
کوچک ارتقای جایگاه را تجربه کردهاند.
طبق گزارش این موسسه ،سنگاپور برای دومین سال متوالی به عنوان
رقابتپذیرترین اقتصاد دنیا معرفی شــده اســت و کشورهای دانمارک
و ســوئیس و هلند و هنگکنگ جایگاه دوم تا پنجم این فهرســت را به
خود اختصاص دادهاند .آرتورو بریس رئیس مرکز مطالعات رقابتپذیری
جهانی و استاد رشته فاینانس در این زمینه گفت« :اقتصادهای کوچک
در سال جاری عملکرد بهتری نسبت به کشورهای بزرگ داشتند زیرا این
کشورها در مقابله با پاندمی کرونا موفقتر از کشورهای بزرگ عمل کردند.
کشورهایی که باالترین شاخص رقابتپذیریاقتصادی را دارند به عنوان
های خارجی را دارند معرفی
کشورهایی که بیشترین امکان جذب سرمایه 
میشــوند .این کشورها میتوانند با سرعت باالتری رشد کنند و بازار کار
پویاتری داشته باشند ».طبق این گزارش در سال  ۲۰۲۰کشورهای سوئد
و نروژ و کانادا و امارات در این ردهبندی جایگاه ششم تا نهم را داشتند و
امریکا در این فهرست جایگاه دهم را به خود اختصاص داد.
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بــر طبق گزارش تهیه شــده در ســال  ۲۰۲۰تایوان در فهرســت
رقابتپذیرترین کشورهای دنیا جایگاه  ۱۱را دارد و قطر چهاردهمین کشور
فهرست است ،در حالی که کشورهای آلمان و استرالیا به ترتیب جایگاه
هفده و هجده را به خود اختصاص دادهاند .چین در این ردهبندی جایگاه
بیســت ،عربستان سعودی جایگاه بیست و چهار ،مالزی جایگاه بیست و
هفت ،فرانسه جایگاه سی و دو ،و اندونزی جایگاه چهل را دارد.
در انتهای این فهرست کشورهای ونزوئال ،آرژانتین و مغولستان قرار
دارند .کشــورهای هند و ترکیه و روسیه به ترتیب جایگاه  ۴۳و  ۴۶و ۵۰
را دارند.
JJدلیل موفقیت سه کشور اول فهرست چیست
در مورد دلیل موفقیت ســه کشور اول این فهرست مطالعات زیادی
انجام شــده است .در مورد ســنگاپور عملکرد اقتصادی بسیار قدرتمند
کلید موفقیت محســوب میشــود که دلیل این قدرت هم حجم باالی
سرمایهگذاری و تجارت خارجی در این کشور آسیایی است .از طرف دیگر
بازار کار این کشور بسیار پویا و نرخ اشتغال بسیار باال است .مطالعات نشان
داده است طی یک دهه اخیر همواره نرخ بیکاری در این کشور پایینتر از
نرخ بیکاری طبیعی بوده است و همین مسئله رشد تقاضا و مصرف را نیز
به همراه آورده است.
در گزارش این موسسه آمده است« :سنگاپور دارای عملکردی پایدار
های آموزشی و زیرساختهای تکنولوژیکی و مخابراتی
در حوزه سیستم 
های های-تک است و همین مسئله نقشی مهم در
و صادرات تکنولوژی 
تقویت جایگاه اقتصادی این کشور دارد».
دانمارک که دومین کشور این فهرســت است به دلیل قدرت باالی
اقتصــادش و پویایی بازار کارش امتیاز زیادی دریافت کرده اســت .البته
کارآمدی سیســتم بهداشت و آموزش هم باعث شد تا این کشور فرصت
زیادی بــرای افزایش قدرت رقابت خود در عرصه رقابتپذیریداشــته
باشــد .در میان کشــورهای اروپایی ،دانمارک بیشــترین موفقیت را در
های خارجی داشت که دلیل این مسئله قوانین حمایتی
جذب ســرمایه 
از ســرمایهگذاران خارجی بود .از طرف دیگر راندمان باالی فعالیتهای
اقتصادی در این کشــور و بهرهوری نیروی کار هم در این بخش اثرگذار
بوده است .در پنج سال اخیر دانمارک به عنوان کارآمدترین کشور در حوزه
کسب و کار در قاره سبز معرفی شده است.
در ســومین جایگاه کشور ســوئیس قرار دارد که با افزایش تدریجی
جایگاه خود توانســته است این رتبه را در ســال  ۲۰۲۰از آن خود کند.
طبق گزارش منتشرشده توسط موسسه ای ام دی در سال  ۲۰۱۸سوئیس
جایگاه پنجم دنیا در فهرســت کشورهای رقابتپذیر را داشت و در سال
گذشته توانست به جایگاه چهارم برسد ولی در سال  ۲۰۲۰سومین جایگاه
را از آن خود کرد .دلیل این پیشــرفت سریع در کشور سوئیس افزایش
حجم و ارزش تجارت بینالمللی این کشــور بود .این فاکتور افزایش نرخ
رشــد اقتصادی و تقویت عملکرد اقتصادی این کشور را به همراه داشت.
از طرف دیگر سوئیس دارای زیرساختهای علمی بسیار قدرتمندی است

برگزیت باعث شد تا سیاستهای اجراشده برای تقویت فضای کسب و کار در این کشور افزایش پیدا کند .دولت بریتانیا برای
موفقیتآمیزبودن دوره گذر از بحران برگزیت میخواهد زمینه را برای ایجاد انگیزه برای کارافرینی در کشور فراهم کند و قوانین
دست و پاگیر در این حوزه را از میان برداشته است.

های آموزشی و بهداشتی بسیار کارآمدی دارد که این فاکتورها
و سیستم 
هم باعث ارتقای مداوم جایگاه این کشور در میان کشورهای رقابتپذیر
در دنیا شده است.
JJکدام کشورها ارتقای جایگاه را تجربه کردند
کشور نروژ در سال جاری جایگاه هفتم فهرست را به خود اختصاص
داده اســت در حالی که در ســال گذشته جایگاه یازدهم را داشت .دلیل
افزایش چهارپلهای جایگاه این کشور در فهرست اقتصادهای رقابتپذیر
دنیا را میتوان بهبود فضای کسب و کار و افزایش حمایت از سرمایهگذاری
خارجی ذکر کرد .بریتانیا هم در این بازه یکســاله توانست از جایگاه ۲۳
های مختلفی در مورد دلیل ارتقای جایگاه
به جایگاه  ۱۹برســد .نظریه 
بریتانیا وجود دارد از جمله اینکه برگزیت باعث شده است تا سیاستهای
اجراشده برای تقویت فضای کسب و کار در این کشور افزایش پیدا کند.
دولت بریتانیا برای موفقیتآمیز بودن دوره گذر از بحران برگزیت میخواه
د زمینه را برای ایجاد انگیزه برای کارافرینی در کشور فراهم کند و قوانین
دست و پاگیر در این حوزه را از میان برداشته است .در سال جاری بریتانیا
به عنوان بیستمین کشور دنیا از نظر کارایی فضای کسب و کار معرفی شد
در حالی که در ســال  ،۲۰۱۹جایگاه سی و یکم را از نظر کارایی فضای
کسب و کار داشت.
ارتقای جایگاه بریتانیا در فهرست رقابتپذیرترین اقتصادهای دنیا در
شرایطی اتفاق افتاده است که همسایهاش یعنی فرانسه با یک پله تنزل
جایگاه نســبت به ســال قبل ،جایگاه ســی و دو را در میان اقتصادهای
رقابتپذیر داشت.
از دیگر کشورهایی که در سال  ۲۰۲۰توانسته است جایگاه بهتری در
فهرست اقتصادهای رقابتپذیر دنیا کسب کند ،کانادا است .در سال جاری
کانادا جایگاه هشتم را دارد در حالی که در سال  ۲۰۱۹جایگاه سیزده این
فهرست را به خود اختصاص داده بود .دلیل ارتقای جایگاه این کشور هم
بهبود بازار کار اســت؛ البته باز بودن جامعه و دارا بودن اقتصاد باز هم در
این رشد بیتاثیر نبود.
در امریکای التین شاهد تغییرات کمی در جایگاه کشورها در یک سال
مورد مطالعه بودیم .در سال گذشته بهترین جایگاه در عرصه اقتصادهای
رقابتپذیر به شیلی اختصاص داشت که برابر با  ۳۸بود و پایینترین جایگاه
هم به ونزویال اختصاص داشت که برابر با  ۶۳بود.
JJکدام کشورها جایگاهشان نسبت به قبل تنزل یافته است
آمارها نشان میدهد برای دومین سال متوالی جایگاه امریکا در فهرست
کشــورهای رقابتپذیر دنیا تنزل یافته است .این کشور در گزارش سال
 ۲۰۱۸جایگاه اول فهرست را داشــت و در سال  ۲۰۱۹این جایگاه را به
سنگاپور تحویل داد و خود در جایگاه سوم قرار گرفت؛ ولی با همهگیری
های اقتصادی در این کشور بزرگ ،در سال ۲۰۲۰
کرونا و تشــدید بحران 
امریکا جایگاه دهم فهرســت را از آن خود کرد .مرکز مطالعاتی ای ام دی
های تجاری که در
در گزارش خود در مورد وضعیت امریکا نوشت« :جنگ 
اوایل ریاست جمهوری دونالد ترامپ در امریکا آغاز شده است ،باعث شد
هردو کشــور امریکا و چین قدرت رقابت خود را در دنیا از دست بدهند
و فرصت رشــد اقتصادی از هر دو کشور گرفته شود .باید پذیرفت یکی
از عوامل اثرگذار در رشــد اقتصادی ،تجارت آزادانه کاال و خدمات است
و مانعتراشی در این مســیر میتواند وقفههایی در مسیر رشد اقتصادی
کشورها ایجاد کند».
در ادامه آمده اســت« :این دو کشور که پیشتر در میان سریعترین و

های دهم و بیســتم را
قدرتمندترین اقتصادهای دنیا بودند ،حال جایگاه 
در فهرست رقابتپذیرترین اقتصادهای دنیا دارند و حجم و ارزش تجارت
بینالمللی آنها تنزل یافته است .بر مبنای این گزارش چین هم از جایگاه
 ۱۴در سال  ۲۰۱۹به جایگاه  ۲۰در فهرست اقتصادهای رقابتپذیر دنیا
تنزل جایگاه داد».
از دیگر کشورهایی که در یک سال گذشته افت جایگاه را تجربه کرد،
هنگکنگ است .این کشور در سال  ۲۰۲۰جایگاه پنجم را دارد ولی در
سال  ۲۰۱۹جایگاه دوم فهرست را به خود اختصاص داده بود .دلیل کاهش
جایگاه این کشــور را میتوان افت عملکرد اقتصادی این کشور ،افزایش
های اجتماعی داخلی و کاهش سرمایهگذاریهای خارجی در کشور
تنش 
دانست .جایگاه امارات هم در بازه یکساله مورد مطالعه از رتبه پنجم به
های ایجادشده در بازار نفت و
نهم فهرست تنزل یافته است و تاثیر بحران 
های منطقه خاورمیانه در این افت جایگاه اثبات شده است.
تنش 
رقابتپذیرترین کشورهای دنیا در سال ۲۰۲۰
رتبه در سال ۲۰۲۰

نام کشور

رتبه در سال ۲۰۱۹

تغییر جایگاه نسبت به سال ۲۰۱۹

۱

سنگاپور

۱

۰

۲

دانمارک

۸

۶

۳

سوئیس

۴

۱

۴

هلند

۶

۲

۵

گکنگ
هن 

۲

-۳

۶

سوئد

۹

۳

۷

نروژ

۱۱

۴

۸

کانادا

۱۳

۵

۹

امارات

۵

-۴

۱۰

امریکا

۳

-۷

۱۱

تایوان

۱۶

۵

۱۲

ایرلند

۷

-۵

۱۳

فنالند

۱۵

۲

۱۴

قطر

۱۰

-۴

جایگاه کشورهای منتخب در فهرست کشورهای رقابتپذیر سال ۲۰۲۰
رتبه در سال ۲۰۲۰

نام کشور

رتبه در سال ۲۰۱۹

تغییر جایگاه نسبت به سال ۲۰۱۹

۱۷

آلمان

۱۷

۰

۲۳

کره جنوبی

۲۸

۵

۲۴

عربستان سعودی

۲۶

۲

۲۷

مالزی

۲۲

-۵

۳۲

فرانسه

۳۱

-۱

۴۳

هند

۴۳

۰

۴۶

ترکیه

۵۱

۵

۵۰

روسیه

۴۵

-۵

۶۲

آرژانتین

۶۱

-۱

۶۳

ونزوئال

۶۳

۰
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آیندهپژوهی

ایران؛ خالق؟!
نرخ رشد هزینههای تحقیق و توسعه در ایران متناسب با رشد اقتصادی کشور است
منبع سازمان سرمایههای    
ی
فکریجهان 

خالقیت یکی از مهمترین شــاخصههای کشورهای صنعتی
و ضامن رشــد اقتصادی اســت .طی یک دهه گذشته متوسط
هزینههای صرفشــده برای توســعه خالقیت و نوآوری بیش از
متوسط رشد تولید ناخالص داخلی دنیا بوده است و این هزینهها
در بخش تحقیق و توسعه صرف شده است.
در ســالهای  ۲۰۱۷و  ۲۰۱۸میالدی ،هزینه صرفشده در
بخش تحقیق و توسعه دنیا به ترتیب  ۵و  ۵.۲درصد رشد کرد در
حالی که نرخ رشد تولید ناخالص داخلی در دنیا از مرز  ۳.۵درصد
فراتر نرفته بود .در شش سال منتهی به سال  ،۲۰۲۰کشورهای در
حال توسعه در زمره کشورهای پیشگام در زمینه سرمایهگذاری در
بخش تحقیق و توسعه بودند و در میان این کشورهاهم دو کشور
چین و هند موفقیتهای زیادی کسب کردند.
آمارها نشان میدهد در سال  ،۲۰۱۸میزان هزینه کشور چین
در بخش تحقیق و توســعه  ۸.۶درصد نسبت به سال قبل از آن
رشــد کرد در حالی که نرخ رشد این شاخص در هند برابر با ۵.۵
درصد بود .کشور کره رشد  ۸.۳درصدی این شاخص ،امریکا رشد
 ۳.۴درصدی ،آلمان رشد  ۳.۷درصدی و ژاپن رشد  ۲.۴درصدی
را تجربه کرد .متوسط نرخ رشد هزینههایتحقیق و توسعه که در
بسیاری از گزارشهااز آن به عنوان سرمایهگذاری در بخش تحقیق
و توسعه نام میبرند برابر با  ۳.۸درصد بود.

چرا باید خواند:
هزینهای که هر کشور
برای فعالیتهای
تحقیقوتوسعه
میکند،تضمینکننده
رشد خالقیت است
و در این گزارش به
نها
قتری 
معرفیخال 
میپردازیم.

JJتاثیر پاندمی روی هزینههای بخش تحقیق و توسعه
چقدر است؟
طی یــک دهه اخیر یعنی بعــد از پایان بحران مالی ســال

 ۲۰۰۸میالدی ،بخش خصوصی بیشــترین ســهم را در توسعه
ســرمایهگذاری در حوزه تحقیق و توسعه داشــت و دلیل آن را
میتوان آسیب اقتصادی واردشــده به دولتها در جریان بحران
مالــی و ناتوانی آنها در فعالیت در این حوزه دانســت .اما در اوج
فعالیتهای خالقانه در دنیا ،پاندمی کرونا هم به اقتصاد دنیا آسیب
وارد کرد و هم فرصتهای مطالعاتی را کاهش داد .کاهش هزینه
در بخشهای تحقیق و توســعه تا اوایل سال  ۲۰۲۲ادامه خواهد
داشت که دلیل آن را میتوان ضعف مالی دولتها و حتی بخش
خصوصی برای سرمایهگذاری در این زمینه دانست .چنین وضعیتی
در زمان مواجهه دنیا با بحران مالی در ســال  ۲۰۰۸هم مشاهده
شد و بررسیهانشان داد برخی از کشورها حتی تا قبل از پاندمی
هم نتوانســتند هزینه صرف شده برای بخش تحقیق و توسعه را
به سطحی که قبل از سال  ۲۰۰۸بود برسانند .البته این وضعیت
در تمامی کشورها وجود نداشت مثال کشورهای چین ،آرژانتین،
فرانسه ،هند ،آلمان ،بریتانیا و امریکا در زمره کشورهایی بودند که
بحران مالی تاثیری روی ســرمایهگذاری آنها در بخش تحقیق و
توســعه نداشت .سازمان سرمایههای فکری جهانی در این زمینه
نوشت« :بدون شک تحقیق و توســعه زمینهساز نوآوری است و
نوآوری هم میتواند راه حل مشــکالت موجــود در جوامع و در
نهایت رشد اقتصادی کشور را به همراه بیاورد .کشورهای صنعتی
و توســعهیافته تالش میکنند حتی در بحرانیترین ســالهای
اقتصادی هم سرمایهگذاری در بخش تحقیق و توسعه را متوقف
نکنند زیرا میدانند همین سرمایهگذاری است که میتواند ظرفیت
رشد اقتصادی آنها را بیشتر کند».

خالقترین کشورهای دنیا در سال  ۲۰۲۰به تفکیک رتبه در هر زیربخش سازنده شاخص
نام کشور

رتبه

موسسات

سرمایههای انسانی و تحقیق

زیرساختها

پیچیدگی بازار

پیچیدگی کسب و کار

محصول دانش و تکنولوژی

محصوالت خالقانه

سوئیس

۱

۱۳

۶

۳

۶

۲

۱

۲

سوئد

۲

۱۱

۳

۲

۱۲

۱

۲

۷

امریکا

۳

۹

۱۲

۲۴

۲

۵

۳

۱۱

بریتانیا

۴

۱۶

۱۰

۶

۵

۱۹

۹

۵

هلند

۵

۷

۱۴

۱۸

۲۳

۴

۸

۶

دانمارک

۶

۱۲

۲

۴

۸

۱۱

۱۲

۱۰

فنالند

۷

۲

۴

۹

۳۳

۸

۶

۱۶

سنگاپور

۸

۱

۸

۱۳

۴

۶

۱۴

۱۸

آلمان

۹

۱۸

۵

۱۲

۲۴

۱۲

۱۰

۹

کره جنوبی

۱۰

۲۹

۱

۱۴

۱۱

۷

۱۱

۱۴

گکنگ
هن 

۱۱

۵

۲۳

۱۱

۱

۲۴

۵۴

۱

فرانسه

۱۲

۱۹

۱۳

۱۶

۱۸

۲۱

۱۶

۱۳
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در دورههایقبلی تحقیق در حوزههاینرمافزاری و سختافزاری و تکنولوژیهاینوین رشد
کرده است و انتظار میرود بعد از بحران کنونی مطالعات در حوزههایمرتبط با بهداشت و
درمان ،تغییرات جوی و انرژیهایاحیاشدنی در دنیا افزایش یابد

کشورهای منتخب از نظر شاخص خالقیت در سال  ۲۰۲۰به تفکیک رتبه در هر زیربخش سازنده شاخص
نام کشور

رتبه

موسسات

سرمایههای انسانی و تحقیق

زیرساختها

پیچیدگی بازار

پیچیدگی کسب و کار

محصول دانش و تکنولوژی

محصوالت خالقانه

چین

۱۴

۶۲

۲۱

۳۶

۱۹

۱۵

۷

۱۲

مالزی

۳۳

۴۰

۲۹

۴۸

۲۰

۳۱

۳۸

۳۵

روسیه

۴۷

۷۱

۳۰

۶۰

۵۵

۴۲

۵۰

۶۰

هند

۴۸

۶۱

۶۰

۷۵

۳۱

۵۵

۲۷

۶۴

ترکیه

۵۱

۹۴

۴۲

۵۴

۲۸

۵۷

۵۷

۵۰

عربستان

۶۶

۱۰۲

۳۱

۵۷

۴۴

۵۱

۸۸

۶۹

ایران

۶۷

۱۲۰

۴۶

۶۹

۱۰۸

۱۱۲

۵۹

۴۸

کویت

۷۸

۸۸

۶۳

۵۵

۸۱

۹۸

۷۳

۸۸

مصر

۹۶

۱۱۵

۹۰

۹۹

۱۰۶

۱۰۳

۶۵

۱۰۱

پاکستان

۱۰۷

۹۹

۱۱۸

۱۱۹

۱۱۶

۸۷

۶۹

۱۰۸

یمن

۱۳۱

۱۳۱

۱۲۵

۱۲۹

۱۲۹

۱۰۴

۱۲۸

۱۲۴

اما در میانمدت تاثیر پاندمی روی هزینههایتحقیق و توسعه و
در نهایت خالقیت و اکتشاف در دنیا ،به عوامل دیگری هم بستگی
دارد .مثال سرعت احیای اقتصاد یک فاکتور بسیار مهم است .هرچه
اقتصاد یک کشور با سرعت باالتری بازسازی شود و فعالیتهای
اقتصادی سریعتر از سر گرفته شود ،توان مالی برای سرمایهگذاری
در کارهای مطالعاتی هم بیشتر خواهد شد.
مســئله دیگر این اســت که در دورههایبحران اقتصادی که
به احتمال زیــاد منابع مالی کمتری برای فعالیتهای مطالعاتی
وجود دارد ،تقســیمبندیهای تازهای برای تخصیص بودجههای
مطالعاتی به بخشهای مختلف ارائه میشــود .برخی از بخشها
بیش از بخشهای دیگر بودجههای تحقیقاتی را به خود اختصاص
میدهند و بدون شــک بعد از بحران کنونی هم وضع بر همین
منوال است.
در دورههای قبلی تحقیق در حوزههای نرم افزاری و سختافزاری
و تکنولوژیهای نوین رشد کرده است و انتظار میرود بعد از بحران
کنونی مطالعات در حوزههایمرتبط با بهداشت و درمان ،تغییرات
جوی و انرژیهای احیاشدنی در دنیا افزایش یابد.
از طرف دیگر باید به این نکته اشــاره کرد که مدت درگیری
دنیــا با ویروس کرونا هم روی بزرگی اثرگذاری بحران بر ســطح
خالقیت و بودجههایمربوط به بخش تحقیق و توسعه تاثیر دارد.
زیرا طوالنی شدن این مســئله باعث کاهش درآمد شرکتهای
صنعتی و تولیدی میشــود و این نگرانی را افزایش میدهد که
شــاید در روزهای پسا کرونا ،نوع تقاضا تغییر کند و کاالهایی که
امروزه طرفدار دارد ،دیگر مطلوب نباشد .در این شرایط شرکتها
از کارهای مطالعاتی دست میکشند تا هم در بودجه صرفهجویی
کنند و هم منتظر آینده باشند.
البته بودجههای دولتی و عمومی برای کارهای مطالعاتی کاهش
پیدا نمیکند زیرا بحران کنونی به دلیل مشکالت اقتصادی ایجاد
نشده است و بانکها همچنان میتوانند در عرصه اقتصادی کشور
فعالیتکنند.

JJحمایت از استارتآپها ،حمایت از خالقیت
یکی از معیارهای مهم در زمینه حمایت کشــورها و دولتها
از خالقیت ،میزان حمایت آنها از اســتارتآپها است .در برخی
از کشــورها مانند فرانسه و بریتانیا و سوئیس اطالعات دقیقی در
مــورد بودجه مرتبط با این بخــش و راهکارهای حمایتی دولت
وجود دارد .مثال دولت فرانســه اعالم کرده است  ۸۰میلیون دالر
به بخش خصوصی اختصاص میدهد تا در توســعه فعالیتهای
استارتآپی سرمایهگذاری کند و  ۱.۵میلیارد دالر برای حمایت از
استارتآپهای خرد اختصاص خواهد داد .فرانسه  ۱.۳میلیارد دالر
برای حمایت از شرکتهای نوآور که در سالهای اخیر توانستهاند
در عرصه خالقیت در کشور نقشی ایفا کنند ،اختصاص داد .بریتانیا
بودجه این بخش را ۴۰میلیون پوند اعالم کرد و سوئیس از ایجاد
صندوقی برای حمایت از استارتآپها خبر داد.
ســازمان ســرمایههای فکری جهانی در این زمینه نوشــت:
«کشــورهایی میتوانند با سرعت بیشتری روند احیای اقتصاد را
طی کنند که بیشترین سرمایهگذاری را در فعالیتهای استارتآپی
و مطالعاتی انجام دهند .دنیای پســا کرونا با دنیای قبل از کرونا
تفاوتهای زیادی خواهد داشــت و تنها در صورتی میتوان برای
مواجهه با آن یا گذر از مشکالت آن دوران آماده شد که تحقیق و
مطالعه را بیشتر کنیم».
آلمان یکی از کشورهایی اســت که اخیرا طرحهای حمایتی
زیــادی را برای حمایت از اســتارتآپها و فعالیتهای خالقانه
پیشنهاد و اجرا کرده است و انتظار میرود سرعت احیای اقتصاد
این کشور از دیگر کشورهای اروپایی در پسا کرونا بیشتر باشد.

در امریکای التین و
کارائیبکشورهای
شیلی و مکزیک
و کاستاریکا به
عنوان خالقترین
کشورهایمنطقه
معرفی شدهاند و
در جنوب و مرکز
آسیا این رتبه برتر
به کشورهای هند
و ایران و قزاقستان
اختصاص داشته
است

JJسرمایهگذاری برای مطالعات در کدام بخش بیشتر
بود؟
در ســال گذشته بیشترین سرمایهگذاری در بخش تحقیق و
توسعه در حوزه تجهیزات الکترونیکی و سختافزارهای آی سی تی
انجام شد ۲۳.۵ .درصد از مجموع سرمایهگذاری انجام شده در دنیا

آیند هنگر |  | tccim.irشماره صد و یک ،آبان 1399

145

آیندهپژوهی
در این حوزه انجام شد و توانست تغییرات زیادی در تکنولوژی دنیا
ایجاد کند .دومین حوزهای که بیشترین منابع مالی را برای بخش
تحقیق و توسعه دریافت کرد بخش بیوتکنولوژی و داروسازی است
که ســهم این دو بخش برابر با  ۱۸.۸درصد از کل بودجه تحقیق
و توســعه در دنیا بوده اســت .خودرو در این سال جایگاه سوم را
داشــت و  ۱۵.۶درصد از کل هزینههای تحقیق و توسعه دنیا را
به خود اختصاص داد و دلیل این مســئله هم سرمایهگذاریهای
زیاد در دنیا برای تولید خودروهای الکتریکی و توسعه تکنولوژی
صنعت خودروسازی عنوان شده است .بخش نرمافزاری و خدمات
آی ســی تی هم چهارمین بخــش را دارد و  ۱۴.۴درصد از کل
بودجه تحقیق و توسعه را به خود اختصاص داده است .این چهار
بخش را میتوان اصلیترین بخشهای دریافتکننده بودجههای
مطالعاتی در دنیا دانست و آمارها نشان میدهد  ۷۲.۳درصد از کل
ی مطالعاتی در این چهار بخش صرف شده است .سهم
بودجهها 
هریک از بخشهایدیگر از قبیل بخشهای مهندسی و حمل و
نقل ،ساختمان ،صنایع شیمیایی ،سفر ،نفت و گاز و غیره کمتر از
 ۴درصد است.

از خالقترین
کشورهایی که
دارای درآمد سرانه
باالتر از متوسط
بودند میتوان
به چین ،مالزی،
بلغارستان،تایلند،
رومانی ،روسیه،
مونتهنگرو،ترکیه،
مایوریتوس و
صربستان اشاره
کرد

کشورهای خالق در گروه کشورهای دارای درآمد باالتر از متوسط (در مجموع  ۳۷کشور)
رتبه در جهان

نام کشور

رتبه در گروه کشورهای دارای درآمد باالتر از متوسط

۱۴

چین

۱

۳۳

مالزی

۲

۳۷

بلغارستان

۳

۴۴

تایلند

۴

۴۶

رومانی

۵

۴۷

روسیه

۶

۴۹

مونتهنگرو

۷

۵۱

ترکیه

۸

۵۲

مایوریتوس

۹

۵۳

صربستان

۱۰

کشورهای خالق در گروه کشورهای دارای درآمد پایین (در مجموع  ۱۶کشور)
رتبه در جهان

نام کشور

رتبه در گروه کشورهای دارای درآمد پایین

۸۸

تانزانیا

۱

۹۱

رواندا

۲

۹۵

نپال

۳

۱۰۹

تاجیکستان

۴

۱۱۱

ماالوی

۵

۱۱۴

اوگاندا

۶

۱۱۵

ماداگاسکار

۷

۱۱۸

بورکینافاسو

۸

۱۲۳

مالی

۹

۱۲۴

موزامبیک

۱۰
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JJشاخص خالقیت چگونه محاسبه شد؟
شــاخص جهانی خالقیت با هدف ایجاد فضایی برای ارزیابی
فاکتورهای تاثیرگذار روی خالقیت در دنیا تهیه شــده است .در
گزارش سال جاری  ۱۳۱کشور مورد بررسی قرار گرفتهاند که در
مجموع  ۹۳.۵درصد از جمعیت دنیا را دارند و  ۹۷.۴درصد از کل
تولید ناخالص داخلی دنیا را تشکیل میدهند.
برای تهیه شاخص خالقیت هفت فاکتور در نظر گرفته شده
است .اولین فاکتور شمار موسسات فعال در این کشورها و عملکرد
این موسسات آموزشی و تحقیقاتی است .دومین فاکتوری که مد
نظر قرار میگیرد ســرمایههای انسانی و تحقیقات است به این
معنا که در کدام یک از کشــورها افراد بیشتری برای فعالیتهای
مطالعاتی مورد حمایت قرار میگیرند .سومین فاکتور مورد مطالعه
وجود زیرساختهای الزم برای کارهای تحقیقاتی و مطالعاتی در
کشور اســت و در جایگاه بعدی پیچیدگیهایبازاری و نیازهای
تازه مطالعاتی قرار دارد .پیچیدگیهایفضای کسب و کار ،راندمان
تکنولوژی و دانش ،در نهایت محصــوالت خالقانه قرار دارد .این
محصوالت خالقانه را میتوان شمار مقاالت علمی تولیدشده در
کشورها دانست یا اکتشافاتی که در کشور ثبت میشود.
در مطالعه انجام شده بین  ۱۳۱کشور دنیا ،ایران جایگاه  ۶۷را به
خود اختصاص داده است و اعالم شد نرخ رشد مطالعات و تحقیق
در ایران متناسب با نرخ رشد اقتصادی کشور است .بهترین جایگاه
در میان این هفت شاخص به شاخص سرمایههایانسانی و تحقیق
اختصاص دارد که در میان  ۱۳۱کشــور دنیا ایران جایگاه  ۴۶را
دارد و بدترین جایگاه به موسسات و کیفیت خدماترسانی آنها در
حوزه مطالعاتی و تحقیقاتی بازمیگردد و ایران در میان  ۱۳۱کشور
دنیا توانسته اســت رتبه  ۱۲۰را در این بخش به خود اختصاص
دهد .از نظر زیرساختهای مطالعاتی و آموزشی ایران رتبه  ۶۹در
دنیا ،از نظر پیچیدگیهای بازار رتبه  ،۱۰۸از نظر پیچیدگی فضای
کسب و کار رتبه  ،۱۱۲و از نظر محصوالت مرتبط با حوزه دانش و
تکنولوژی رتبه  ۵۹را در میان  ۱۳۱کشور دارد.
از کشورهایی که در این فهرست در نزدیکی جایگاه ایران قرار
دارند میتوان به برزیل و گرجستان و بالروس و تونس و عربستان
ســعودی اشــاره کرد که به ترتیب جایگاه  ۶۲تــا  ۶۶را دارند و
کشورهای کلمبیا و اروگوئه و قطر و برونئی هم جایگاه  ۶۸تا  ۷۱را
به خود اختصاص داده اند.
JJخالقترین کشورهای دنیا کداماند
طبق گزارش خالقیت جهانی ،در سال جاری کشور سوئیس
توانست عنوان خالقترین کشور دنیا را از آن خود کند .این دهمین
سال متوالی است که سوئیس این جایگاه را به خود اختصاص داده
است و کشورهای سوئد و امریکا و بریتانیا و هلند در جایگاه دوم تا
پنجم قرار گرفتهاند .دانمارک ،فنالند ،سنگاپور ،آلمان و کره جنوبی
جایگاه ششم تا دهم این فهرست را دارند .در سال  ۲۰۱۸میالدی،
ســنگاپور به عنوان اولین کشور آسیایی توانست وارد فهرست ده
کشور خالق دنیا شود.
کشــور کره جنوبی در این فهرست جایگاه دهم را داشت که
یک پله نسبت به ســال قبل رشد کرده بود .کره جنوبی دومین
کشور آسیایی است که توانسته اســت در میان ده کشور خالق
دنیا قرار بگیرد.

شاخص جهانی خالقیت با هدف ایجاد فضایی برای ارزیابی فاکتورهای تاثیرگذار روی خالقیت در دنیا تهیه شده است .در
گزارش سال جاری  ۱۳۱کشور مورد بررسی قرار گرفتهاند که در مجموع  ۹۳.۵درصد از جمعیت دنیا را دارند و  ۹۷.۴درصد از
کل تولید ناخالص داخلی دنیا را تشکیل میدهند.

در میان  ۲۵کشور خالق دنیا ،کشورهای فرانسه و هنگکنگ و
اتریش بیشترین تغییر را در سال جاری نسبت به سال قبل تجربه
کردند .فرانســه در ردهبندی ســال  ۲۰۲۰جایگاه  ۱۲را دارد که
چهار پله نسبت به سال قبل ارتقای جایگاه داشته است .هنگکنگ
هم با تجریه رشــد دوپلهای جایگاه توانست از جایگاه سیزده در
سال  ۲۰۱۹به جایگاه  ۱۱برسد که بهترین جایگاه این کشور در
فهرست کشورهای خالق دنیا از سال  ۲۰۱۶تاکنون است .اتریش
هم بعد از خارج شدن از فهرست بیست کشور خالق دنیا در سال
 ،۲۰۱۸باز هم در سال  ۲۰۲۰توانست جایگاه  ۱۹را تصاحب کند
و به عنوان کشوری خالق معرفی شود.
چین در جایگاه چهاردهمین کشور خالق دنیا قرار دارد و تنها
کشــور دنیا با درآمد متوسط است که در میان سی کشور خالق
دنیا جای گرفته است .کشور امارات که در زمره کشورهای دارای
درآمد متوسط است در سال جاری جایگاه  ۳۴دنیا را دارد .جایگاه
هند در این فهرست برابر با  ۴۸و جایگاه کشور فیلیپین برابر با ۵۰
است .روسیه هم جایگاه  ۴۷را از آن خود کرده است.
JJخالقترین کشورها بر مبنای درآمد
در بخشی از گزارش کشورهای دنیا بر مبنای بزرگی شاخص
خالقیت و میزان درآمد سرانه کشور طبقهبندی شدهاند .بر مبنای
این طبقهبندی در میان  ۱۳۱کشــور مورد مطالعه  ۴۹کشور در
دسته کشــورهای دارای درآمد ســرانه باال ۳۷ ،کشور در دسته
کشــورهای دارای درآمد باالتر از متوســط ۲۹ ،کشور در دسته
کشــورهای دارای درآمد کمتر از متوســط و  ۱۶کشور در دسته
کشورهای کمدرآمد قرار گرفتهاند.
ده کشور خالقی که در دسته کشورهای دارای درآمد سرانه باال
قرار دارند عبارتاند از کشورهای سوئیس و سوئد و امریکا و بریتانیا
و هلند و دانمارک و فنالند و سنگاپور و آلمان و کره جنوبی که به
ترتیب جایگاه اول تا دهم فهرست خالقترین کشورهای دنیا را نیز
به خود اختصاص داده بودند.
از خالقترین کشورهایی که دارای درآمد سرانه باالتر از متوسط
بودند میتوان به چین ،مالزی ،بلغارستان ،تایلند ،رومانی ،روسیه،
مونتهنگرو ،ترکیه ،مایوریتوس و صربستان اشاره کرد.
باالترین شــاخص خالقیت در میان کشــورهایی که درآمد
ســرانه آنها کمتر از متوسط درآمد ســرانه دنیا است به ویتنام
اختصاص دارد و بعد از آن اوکراین ،هند ،فیلیپین  ،مغولستان،
مولــداوی ،تونس ،مراکــش ،اندونزی و کنیا هســتند .در رده
کشــورهای کمدرآمد دنیا هم تانزانیا ،رواندا ،نپال ،تاجیکستان،
ماالوی ،اوگاندا ،ماداگاسکار ،بورکینافاسو ،مالی و موزامبیک در
صدر فهرست قرار دارند.
JJخالقترین کشورها بر مبنای منطقه جغرافیایی
در طبقهبندی دیگری کشورهای خالق هر منطقه جغرافیایی
معرفی شدند .طبق این مطالعه در امریکای شمالی دو کشور امریکا
و کانادا به عنوان خالقترین کشورهای منطقه معرفی شدهاند در
حالی که در قاره سبز سه کشور سوئیس و سوئد و بریتانیا رکورددار
هستند.
در کشــورهای جنوب شرقی آسیا ،شرق آســیا و اقیانوسیه
کشورهای سنگاپور و کره جنوبی و هنگکنگ به عنوان خالقترین

کشورهای منطقه معرفی شدهاند و در منطقه شمال افریقا و غرب
آسیا این جایگاه به کشورهای اسرائیل ،قبرس و امارات اختصاص
دارد.
در امریکای التین و کارائیب کشــورهای شــیلی و مکزیک و
کاستاریکا به عنوان خالقترین کشورهای منطقه معرفی شدهاند
و در جنوب و مرکز آسیا این رتبه برتر به کشورهای هند و ایران و
قزاقستان اختصاص داشته است.

در انتهای فهرست
خالقترین
کشورهای جهان،
یمن قرار دارد.
کشورهایگینه،
میانمار،نیجر،
اتیوپی ،بنین و
توگو به ترتیب
جایگاه ۱۳۰تا
 ۱۲۵را دارند

JJجایگاه کشورهای منتخب در فهرست
در انتهای این فهرست کشور یمن قرار دارد .کشورهای گینه،
میانمار ،نیجر ،اتیوپی ،بنین و توگو به ترتیب جایگاه  ۱۳۰تا ۱۲۵
را دارند .زیمبابوه در جایگاه  ۱۲۰این فهرست قرار دارد و جایگاه
تاجیکستان در این فهرســت برابر با  ۱۰۹است .کشور کانادا در
جایگاه هفدهم ،استرالیا در جایگاه بیست و سوم ،اسپانیا در جایگاه
سیام ،ترکیه در جایگاه پنجاه و یکم ،ارمنستان در جایگاه شصت
و یکم ،کویت در جایگاه هفتاد و هشتم و عمان در جایگاه هشتاد
و چهارم قرار دارند.

کشورهای خالق در گروه کشورهای دارای درآمد باال (در مجموع  ۴۹کشور)
رتبه در جهان

نام کشور

رتبه در گروه کشورهای دارای درآمد باال

۱

سوئیس

۱

۲

سوئد

۲

۳

امریکا

۳

۴

بریتانیا

۴

۵

هلند

۵

۶

دانمارک

۶

۷

فنالند

۷

۸

سنگاپور

۸

۹

آلمان

۹

۱۰

کره جنوبی

۱۰

کشورهای خالق در گروه کشورهای دارای درآمد پایینتر از متوسط (در مجموع  ۲۹کشور)
رتبه در جهان

نام کشور

رتبه در گروه کشورهای دارای درآمد پایینتر از متوسط

۴۲

ویتنام

۱

۴۵

اوکراین

۲

۴۸

هند

۳

۵۰

فیلیپین

۴

۵۸

مغولستان

۵

۵۹

مولداوی

۶

۶۵

تونس

۷

۷۵

مراکش

۸

۸۵

اندونزی

۹

۸۶

کنیا

۱۰
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آیندهپژوهی

عبور از نقطه اوج
آیا تقاضای نفت به سطح سال  ۲۰۱۹بازمیگردد؟
منبع بی پی

چرا باید خواند:
بازار نفت یکی از
بازارهای مهم و کلیدی
است ولی در جریان
بحران کرونا این بازار
آسیب زیادی متحمل
شد .سوال این است که
آینده بازار نفت چگونه
است؟

بی پی در این
گزارش تاکید
کرد از سال
 ۲۰۱۸تردید در
مورد تداوم روند
افزایش تقاضا
در دنیا باال گرفته
است .این تردیدها
زمانیبیشتر
شد که نگرانی
در مورد مسائل
زیستمحیطیو
تغییرات جوی در
دنیا افزایش یافت
و در مورد ضرورت
کاهش انتشار
کربن صحبت شد

148

در سالهای اخیر بارها در مورد رسیدن به اوج تقاضا در بازار نفت
و یا گذر از این دوره صحبت شــده است .برخی بر این باورند که اوج
تقاضا در بازار نفت را پشت سر گذاشتهایم و دیگر نمیتوانیم منتظر
افزایش تقاضا در بازار جهانی باشیم و برخی این دیدگاه را نمیپذیرند
یگویند که نفت همچنان اصلیترین منبع انرژی در دنیا است و
و م 
میتوان منتظر افزایش تقاضای قیمت آن بود .شرکت بی پی اخیرا
مطالعهای در مورد بازار نفت دنیا و تاثیر همهگیری روی این بازار انجام
داد و تالش کرد به این ســوال پاسخ دهد که آیا از روزهای اوج عبور
کردهایم یا خیر؟
«بی پی» در این گزارش تاکید کرد از سال  ۲۰۱۸تردید در مورد
تداوم روند افزایش تقاضا در دنیا باال گرفته است .این تردیدها زمانی
بیشتر شد که نگرانی در مورد مسایل زیست محیطی و تغییرات جوی
در دنیا افزایش یافت و در مورد ضرورت کاهش انتشار کربن صحبت
شد .بی پی در گزارشهای خود به این مسئله تاکید کرد که نمیتوان
هم مصرف نفت را بیشتر کرد و هم انتشار کربن را کاهش داد .بنابراین
اگر دنیا از تغییرات جوی به عنوان تهدیدی تازه برای اقتصاد و حتی
بقای دنیا نام میبرد ،باید در مسیر کاهش میزان مصرف نفت حرکت
و تالش کند تا ســوختهای کمآالینده را جایگزین نفت کند .این
جایگزینی در طول تاریخ بارها اتفاق افتاده است .در ابتدا دنیا از چوب
به عنوان اصلیترین منبع انرژی استفاده میکرد و سپس به استفاده از
زغالسنگ روی آورد و حال نفت جایگزین آن شده است.
JJدر پساکرونا ،تقاضای نفت رشد نمیکند
در این روزهای کرونایی همه منتظر پسا کرونا هستند؛ روزهایی که
زندگی به وضعی که قبل از همهگیری بود بازگردد ،روزهایی که بتوانیم
بدون دغدغه و نگرانی در جامعه حضور پیدا کنیم .اما آیا پسا کرونایی
وجود دارد یا خیر؟ حتی اگر پسا کرونایی باشد ،آیا شرایط بازار نفت در
پسا کرونا تغییر خواهد کرد؟
طبق گزارش ساالنه بی پی انتظار بازگشت سطح تقاضای نفت به
سطحی که در سال  ۲۰۱۹وجود داشت ،انتظاری نادرست است که
یک دلیل آن تغییر عادت مصرفی و عادات زندگی مردم است و مسئله
دیگر افزایش توجه به مسائل زیست محیطی است .توجه به مسائل
زیســت محیطی که انتظار میرود در پسا کرونا افزایش پیدا کند و
ی بیشــتری را به خود اختصاص دهد ،میتواند تقاضا برای
بودجهها 
نفت را در دنیا تنزل دهد .زیرا نفت در طول تاریخ به عنوان یک منبع
انرژی آالینده معرفی شــده است و کاهش مصرف آن معادل کاهش
انتشارکربن و افزایش توجه به سیاستهای حافظ محیط زیست است.
در این گزارش آمده است« :در سال جاری به دلیل همهگیری کرونا
تقاضای نفت در دنیا کاهش پیدا کرد ولی این همهگیری باعث شد
تا توجه به مسائل زیست محیطی هم بیشتر شود .ازآنجا که تغییرات
جوی تهدید بعدی دنیا معرفی شــده است ،بعد از پایان همهگیری
سیاستهای مربوط به محافظت از محیط زیست سختگیرانهتر خواهد
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شد و این مسئله باعث میشود تا موانع زیادی در زمینه مصرف نفت
در دنیا ایجاد شود».
مطالعات انجام شده توسط این مرکز نشان میدهد طی یک دهه
اخیــر تقاضای نفت در دنیا  ۱۰درصد کاهش پیدا کرده اســت ولی
انتظار میرود در سالهای آتی سرعت کاهش تقاضا بیشتر شود و به
مرز  ۵۰درصد طی  ۲۰سال آتی برسد .افت  ۵۰درصدی تقاضای نفت
به معنای از بین رفتن صرفه اقتصادی برای کار بسیاری از شرکتهای
های نفتی است.
بزرگ نفتی در دنیا و توقف سهم زیادی از پروژه 
JJتاثیر کرونا روی بازار نفت غیرقابل اغماض بود
بی پی اعالم کرد که قرار بود این گزارش در انتهای فصل اول سال
جاری منتشر شود ولی همهگیری کرونا باعث شد تا تصمیم تازهای
اتخاذ شود .در این گزارش آمده است« :ما میدانستیم این بحران بازار
نفت را دگرگون خواهد کرد بنابراین ارائه گزارش را شش ماه به تاخیر
انداختیم تا تاثیر آن را نیز در مطالعه خود وارد کنیم .باید در نظر داشت
که این بحران تغییر زیادی در میزان مصرف ایجاد کرد .باعث شد تا
سفرها کاهش یابد و توجه به مسائل زیست محیطی بیشتر شود و همه
این سیاستها نشان داد که عصر طالیی نفت در حال پایان است .دیگر
نمیتوان انتظارداشت تقاضا رشد کند یا قیمت نفت تا سطح قبل از
ی زیادی برای
کرونا افزایش یابد؛ دیگر نمیتوان انتظار داشت بودجهها 
فعالیتهای اکتشافی و استخراجی و بهرهبرداری از حوزهها اختصاص
های شنی صرفه اقتصادی
یابد؛ دیگر تولید نفت شیل و نفت از ماسه 
ندارد .امسال به ما نشان داد که جهان در حال تغییر است و بازار نفت
هم این وضعیت تازه را درک کرده است .امسال به ما نشان داد تمرکز
روی بازار نفت کاهش خواهد یافت زیرا اهمیت آن در اقتصاد دنیا در
حال کاهش است».
نکته دیگری که در این گزارش وجــود دارد ،تاکید روی دیدگاه
عدم انتشار کربن است .به منظور کاهش انتشار کربن در دنیا اولین
گام کاهش استفاده از سوختهای فسیلی از جمله نفت و زغالسنگ
اســت .انتظار میرود در فاصله سالهای  ۲۰۲۵تا  ۲۰۳۵تقاضا برای
زغالسنگ و نفت بین  ۴۰تا  ۵۰درصد کاهش یابد و گاز طبیعی سهم
زیادی از انرژی مصرفی دنیا را تشکیل دهد .البته سهم سوختهای
احیاشدنی هم در این بازار بیشتر خواهد شد زیرا در دنیای پسا کرونا
ی مطالعاتی تولید سوختهای احیاشدنی
سرمایهگذاری در حوزهها 
افزایش چشمگیری خواهد یافت.
 JJگذر از نقطه اوج تقاضا در بازار نفت
بی پی در بخش دیگری از گزارش خود به بررسی میزان عرضه و
تقاضای نفت پرداخت .طبق این مطالعه طی  ۵۰سال گذشته تقاضا
برای نفت در دنیا دو برابر شــد و به مرز  ۱۰۰میلیون بشکه در روز
رسید .در گزارشهای قبلی پیشبینی میشد روند افزایش تقاضای
نفت ادامه پیدا کند ولی از سال  ۲۰۱۸این سوال در ذهن پژوهشگران

دیگر نمیتوان انتظار داشت تقاضا رشد کند یا قیمت نفت تا سطح قبل از کرونا افزایش یابد؛ دیگر
نمیتوان انتظار داشت بودجههای زیادی برای فعالیتهای اکتشافی و استخراجی و بهرهبرداری از
حوزهها اختصاص یابد؛ دیگر تولید نفت شیل و نفت از ماسههای شنی صرفه اقتصادی ندارد.

ایجاد شد که آیا این روند افزایشی میتواند ادامه داشته باشد؟ آیا عصر
طالیی نفت به پایان خود نزدیک نشده است؟
در گزارش سال  ۲۰۱۸بی پی پیشبینی شد تا اواسط دهه ۲۰۳۰
ما شــاهد رســیدن میزان تقاضای نفت به اوج خواهیم بود و از این
سال روند کاهش تقاضا شروع میشود ولی همهگیری کرونا و شروع
چهارمین انقالب صنعتی در دنیا تمامی پیشبینیها را تغییر داد .حال
بی پی بر این باور اســت که در سال گذشته از نقطه اوج تقاضا عبور
کردیم و دیگر هیچگاه وضعیت سال  ۲۰۱۹را تجربه نخواهیم کرد.
اسپنســر دیل ،اقتصاددان ارشــد بی پی در این مورد گفت« :ما
ســه سناریو برای بازار نفت در نظر گرفتهایم که در دو سناریو از سه
سناریوی پیش رو ،تقاضای نفت در دنیا روند نزولی خواهد داشت و
هیچگاه به سطحی که قبل از همهگیری وجود داشت ،نخواهد رسید.
در سناریوی سوم که سناریوی تداوم فعالیتهای اقتصادی مانند قبل
از کرونا است ،میزان تقاضا در مقابل این تحوالت مقاوم خواهد بود و
بعد از پایان همهگیری شــاهد افزایش میزان تقاضا خواهیم بود ولی
حتی در این ســناریو هم در سال  ۲۰۲۵میزان تقاضا به سطحی که
قبل از همهگیری وجود داشت ،بازمیگردد».
ی که توســط بی پی مطرح شده است،
یکی دیگر از ســناریوهای 
سناریوی عدم انتشار کربن است که بر طبق این سناریو تا سال ۲۰۵۰
میزان انتشار کربن در دنیا  ۹۵درصد نسبت به میزان انتشار در سال
 ،۲۰۱۸کاهش خواهد یافت و تحت این سناریو سرعت کاهش تقاضا
ی دیگر میشود.
بیشتر از سناریوها 
JJکاهش  ۵۰درصدی تقاضای نفت تا سال ۲۰۴۰
ی ما نشان میدهد تا سال ۲۰۳۰
اسپنسر دیل گفت« :پیشبینیها 
میالدی و تحت سناریویی که احتمال تحقق آن بیش از دو سناریوی

دیگر اســت ،تقاضای نفت  ۱۰درصد کمتر از سال  ۲۰۱۹میشود و
تا سال  ۲۰۴۰میزان تقاضا  ۵۰درصد نسبت به سال  ۲۰۱۹کاهش
خواهد یافت».
بی پی بر این باور اســت« :همهگیری کرونا نقشی مهم در افت
تقاضا در بازار نفت دنیا دارد .از یک طرف همهگیری کرونا باعث شد
تا نرخ رشد اقتصادی دنیا کاهش یابد و رکودی شدید در اقتصاد دنیا
ایجاد شود .بسیاری از کسب و کارها ورشکسته شدند و بسیاری سبک
کار خود را تغییر دادند .افت نرخ رشد اقتصادی دنیا و تاثیرات ماندگار
بحران کرونا روی اقتصاد تا حداقل پنج سال آینده ،خود باعث کاهش
تقاضای نفت میشود».
اما مســئله دیگری هم وجود دارد و این مسئله تغیرات رفتاری
و تغییر ســبک زندگی و کار مردم است .در نتیجه همهگیری کرونا،
دورکاری و کار از خانه به یک وضعیت عادی تبدیل شــده اســت.
بســیاری از شــرکتها از کارمندان خود میخواهند که از خانه کار
ی جدید امکانپذیر
کنند زیرا این مســئله با استفاده از تکنولوژیها 
یکند .در نتیجه تقاضا برای
ی شرکتها را نیز کمتر م 
است و هزینهها 
ی نفتی
سفرهای درونشــهری که یکی از عوامل مصرف فراوردهها 
یکند .حتی بســیاری از سفرهای کاری
در دنیا بودند کاهش پیدا م 
ی روز
یکند زیرا با استفاده از تکنولوژیها 
خارجی هم کاهش پیدا م 
دنیا میتوان از راه دور بسیاری از جلسات را برگزار کرد .در نتیجه تقاضا
برای بسیاری از سفرهای خارجی هوایی هم کمتر میشود.
در پایان باید در نظر داشــت بازار نفت یکــی از بازارهای مهم و
کلیدی در دنیا است و تحوالت آن میتواند تاثیر زیادی روی اقتصاد
دنیا داشــته باشد .به همین دلیل مطالعه در زمینه آن همیشه برای
فعاالن اقتصادی از اهمیت باالیی برخوردار است و گزارشهای دورهای
در مورد آن ارائه میشود.

تا سال  ۲۰۳۰و تحت
سناریوی محتملتر ،تقاضای
نفت  ۱۰درصد کمتر از سال
 ۲۰۱۹میشود و تا سال ۲۰۴۰
میزان تقاضا  ۵۰درصد
نسبت به سال  ۲۰۱۹کاهش
خواهد یافت

انتظار میرود در
فاصله سالهای
 ۲۰۲۵تا ۲۰۳۵
تقاضا برای
زغالسنگ و نفت
بین  ۴۰تا ۵۰
درصد کاهش یابد
و گاز طبیعی سهم
زیادی از انرژی
مصرفی دنیا را
تشکیلدهد
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 13سناریو برای فردای انتخابات
دولت بعدی آمریکا  -چه ترامپ و چه بایدن  -در حوزههای مختلفی
تغییر سیاست خواهد داشت
عدالت اجتماعی

تامین اجتماعی

پیروزی بایدن :دموکراتها قانونی را تصویب میکنند که دولت
فدرال هزینه بیشتری را صرف آموزش پلیس و پاسخگویی
سیستم کند .کنگره کمک اقتصادی به آسیبدیدگان کرونا را
افزایش خواهد داد.

پیروزی ترامپ :او سعی میکند از
طریق کشاندن ماجرا به دادگاه،
سیستم تامین اجتماعی دوران
اوباما را خالف قانون اساسی
اعالم کند.

نظارت بر اقتصاد
پیروزی ترامپ :ترامپ بیشتر و بیشتر کسب و کارها را از
قوانین نظارتی آزاد خواهد کرد.

چین

بودجه
سنای دموکرات :دموکراتها هنوز ۶۰
رای تعیینکننده را با خود ندارند که
بتوانند هر کاری بکنند .آنها همچنان
مجبورند در حوزههای مالیاتی و بودجه
رضایت جمهوریخواهان را جلب کنند.
پیروزی ترامپ :به سرعت میتوانیم
وارد دوران بنبست در کنگره شویم که
نه دموکراتها کاری از پیش میبرند نه
جمهوریخواهان .روسای جمهور در دوره
دوم که کنگره قویای پشت خود ندارند
عموما کار زیادی انجام نمیدهند.

پیروزی بایدن :بایدن با اروپا یک
تیم میشود تا چین را مهار کند.
دموکراتها به احتمال بیشتری
نگرانیهای اقتصادی ،استراتژیک
و حقوق بشری را به هم مربوط
میکنند و رابطه با چین را وارد
دورهای سختتر از حاال خواهند
کرد.
پیروزی ترامپ :ترامپ همچنان
به چین گیر خواهد داد اما چون
انتخابات تمام شده خیلی هم به
این دشمنی نیازی نیست و ممکن
است به دوران «رفیق من شی»
برگردیم.

خزانهداری
پیروزی بایدن :روسای بانک مرکزی و آژانس فدرال بودجه
مسکن و دیگر افرادی که ترامپ منصوب کرده میتوانند
جلوی تالشهای کنگره برای افزایش نظارت بر بازار را
بگیرند.
پیروزی ترامپ :دو غول انجمن فدرال وام مسکن
( )Fannie Maeو شرکت وام مسکن فدرال (Freddie
 )Macکه از مسببین بحران مالی  ۲۰۰۸بودند و برای
بدتر نشدن اوضاع به «شرکت تحت حمایت دولت» مبدل
شدند میتوانند دوباره آزاد شوند.

سیاست خارجی
پیروزی بایدن :بایدن
اختالفات پیش آمده با
سازمان ملل و دیگر نهادهای
بینالمللی را کاهش میدهد
و به برجام بازمیگردد.
بایدن از حامیان سفت و
سخت اسرائیل است اما
معلوم نیست طرح صلح
اسرائیلی ترامپ را ادامه
خواهد داد یا نه.

بازرگانی

سنای دموکرات :حداکثر مالیات
بر درآمد اشخاص حقیقی که حاال
 ۳۷درصد است به  ۳۹.۶درصد
کاهش پیدا خواهد کرد .مالیات بر
حقوق روی افراد با دستمزد باالی
 ۴۰۰هزار دالر در سال اعمال خواهد
شد .مالیات بر شرکت از  ۲۱درصد
به  ۲۸درصد افزایش خواهد یافت.

پیروزی بایدن :تعرفههای گمرکی ترامپ
روی فوالد و آلومینیوم وارداتی متحدان
آمریکا به حالت سابق برخواهد گشت.
هیچ کدام از اقدامات ترامپ به این اندازه
خشم متحدان آمریکا را برنینگیخته بود.

محیط زیست
سنای جمهوریخواه :بایدن آمریکا را به
توافقنامه پاریس برخواهد گرداند اما
برای تصویب طرح  ۲تریلیون دالری محیط
زیستیاش روزگار سختی در سنا خواهد
داشت.
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دیوان عالی
سنای جمهوریخواه :در
صورتی که بایدن مجبور
به معرفی فرد جدید
در دیوان عالی شود
فردی میانهرو از جنس
الینا کیگن را پیشنهاد
خواهد داد چرا که
جمهوریخواهان شخص
لیبرالتر را تایید نخواهند
کرد.

قوانین ضد انحصار
اطاله بررسی ()Filibuster
سنای دموکرات« :سد رای» در سنای آمریکا
زمانی رخ میدهد که گروهی از سناتورها تالش
کنند به رای گذاشته شدن طرحی را با ادامه دادن
بحث بر سر آن ،به تعویق انداخته یا به کلی جلوی
آن را بگیرند .سنای دموکرات ممکن است با تغییر
قانون جلوی این روند را برای همیشه بگیرد.

پیروزی بایدن :در حوزههای گوناگونی مثل صنایع
غذایی و بهداشت و درمان  -و نه فقط تکنولوژی  -شاهد
دادگاههای ضد انحصار خواهیم بود.

وضعیت امریکای التین نشان داده که وقتی شهروندان
دچار افول شدید امیدهایشان شوند ،نتیجهاش تنش
اجتماعی و قطبیشدن سیاسی است.

[ آینده جهان ]

امیدواران به آینده چگونه زمین خوردند
اینطور به نظر میرسد که کشورهای در حال توسعه دچار نفرین آرزوهای ازدسترفته شدهاند
جهان در حال توسعه
تا پیش از بروز بحران کرونا ،بسیاری از مردم در
ِ
درباره آینده خود حس مثبتی داشــتند .هرچه باشد کشورهای در حال
توسعه نسبتا سریع توانستند اقتصادهای خود را در دوران پس از بحران
مالی سال  ۲۰۰۸و  ۲۰۰۹احیا کنند و بسیاری از این اقتصادها -به خصوص
در آفریقا و آمریکای التین -در حال بهرهبردن از تقاضای فزاینده چین برای
نفت ،مواد معدنی و محصوالت کشاورزی بودند .انتظارات و آرزوهای بزرگی
در همین راستا در اذهان مردم در این کشورها شکل گرفت.
در آمریــکا البته اوضاع این طور نبود .مزایای رشــد اقتصادی از دهه
 ۱۹۸۰میالدی به بعد ،بیشتر نصیب طبقه بسیار ثروتمند آمریکایی شد
و طبقه متوسط و طبقه فقیر از این قافله عقب ماندند .برخی تحلیلگران
معتقدند که رایآوردن دونالد ترامپ در انتخابات ریاست جمهوری سال
 ۲۰۱۶آمریکا ناشــی از همین وضع بود .طبقه سفیدپوست متوسط که
میدید از رشــد اقتصادی کشور بهرهای نمیبرد ،ناراضی بود و تقصیر آن
را بر گردن جهانیشدن و مهاجران میانداخت .ترامپ نیز بر همین موج
سوار شد.
خالصه اینکه انتظارات و آرزوهای آمریکاییها چند دهه بود که داشت
رو به تحلیل میرفت و نهادهای سیاســی کشــور هم نتوانستند جلوی
شکلگیری شــکاف عمیق اجتماعی و تبعیض را در امریکا بگیرند .این
تجربه ،درسهای زیادی برای کشــورهای در حال توسعه دارد .انتظارات
برآوردهنشــده و کاهش سطح رفاه همواره میتواند بیثباتی اجتماعی را
رقم بزند .البته میان آمریکا و کشورهای در حال توسعه تفاوتهای زیادی
جهان در حال توسعه در یک نسل اخیر کامال
هســت .رشد اقتصادی در
ِ
قویتر و باثباتتر بوده اســت .مثال اینکه چین و هند رشد سریع خود را
از دهه  ۱۹۹۰میالدی آغاز کردند و بسیاری از کشورهای دیگر -حتی از
آفریقای جنوب صحرا -نیز به تدریج در دهه  ۲۰۰۰میالدی در مســیر
توسعه قرار گرفتند .این رشد آن قدر جامع بود که بتواند دهها میلیون نفر را
از فقر شدید (درآمد روزانه کمتر از  ۱.۹۰دالر) بیرون بیاورد .اما رشد به آن
اندازه نبود که جایگاه این افراد را در طبقه متوسط تضمین کند .به جایش
شاهد ایجاد طبقهای از مردمانی بودیم که در حال تالش برای حفظ خود
در طبقه متوسط بودند و درآمد روزانهشان بین  ۴تا  ۱۰دالر بود.
این افرا ِد در حال تالش ،وضعشــان از فقرا بهتر بود اما در عین حال
موفق نشــده بودند به درآمد خوب و ثابت و بیمه درمانی هم برسند و در
نتیجه ،در برابر شوکهای اقتصادی آسیبپذیر بودند و اکثرا بیکار میشدند.
بسیاری از این افراد یا خوداشتغال بودند و یا در بخشهای غذایی ،حمل
و نقل (سرویسهای سفارش خودروی کرایهای) و خردهفروشی در شهرها
مشغول به کار بودند .شاید جمعیت این افراد در کشورهای در حال توسعه
بالغ بر سه میلیارد نفر میشد .آنها به آیندهای روشن امید داشتند.
شدن
اندی سامنر از کینگز کالج لندن این طور تخمین زده که کوچک ِ
ده درصدیِ اقتصاد در کشــورهای در حال توسعه باعث خواهد شد ۱۸۰
میلیــون نفر دوباره زیر خط فقر (درآمد روزانه کمتــر از  ۱.۹۰دالر) قرار
بگیرند .این در حالی اســت که بانک جهانی خوشبینتر بوده و تخمین

شدن پنج درصدیِ اقتصاد رخ بدهد :یعنی بین  ۷۰تا ۱۰۰
زده که کوچک ِ
میلیون نفر دچار فقر شدید شوند .الزم به ذکر نیست که طبقه از قبل فقیر
هم اوضاع وخیمتری پیدا خواهند کرد.
اینکه میلیونها نفر ناگهان خود را در وضعیتی بدتر از سابق ببینند،
آن هم در حالی که خودشان در بهوجود آمدن این وضع نقشی نداشتهاند
شرایط بسیار سختی است .وضعیت امریکای التین نشان داده که وقتی
شهروندان دچار افول شدید امیدهایشان شوند ،نتیجهاش تنش اجتماعی
و قطبیشدن سیاســی است .در بازه سالهای  ۲۰۱۴تا  ،۲۰۱۵وضعیت
اقتصادی در برخی کشورهای آمریکای التین افول کرد و رشد حتی به زیر
یک درصد رسید .درنتیجه ،شرایطی که تا پیش از این قابل تحمل و قابل
قبول به نظر میرسید ناگهان منفجر شد و اعتراضات خیابانی و تنشهای
مختلف رخ داد .این وضع در پنج ســال اخیر در برزیل ،بولیوی ،شیلی،
کلمبیا ،اکوادور و کشــورهای دیگر رخ داده و باعث شده فساد مقامات و
نخبگان به موضوع اعتراض مردم بدل شود.
در سایه بروز بحران کرونا ،فشارهای مالی بر مردم بیشتر شده ،وحدت
اجتماعی از بین رفته و پوپولیســم پا گرفته است .با توجه به ریسکهای
موجود ،برخی صاحبنظران معتقدند که نهادهایی مثل صندوق بینالمللی
پول باید با برنامههای مشــخص برای وامدهی به کشــورهایی که درآمد
متوســط و رو به پایین دارند وارد عمل شــوند و دولتها نیز تدابیر ویژه
نماندن خانوارهای فقیر را در پیش
از جملــه ارائه پول نقد برای گرســنه
ِ
بگیرند .اما و اگرهای زیادی در این راه وجود دارد اما مشخص نیست که
چــه آلترناتیوی را میتوان برای این وضــع در نظر گرفت .درواقع نیاز به
سرمایهگذاری روی آینده منابع انسانی ،مهمترین نکته در توسعه است.

نانسی بردسال
رئیس مرکز توسعه جهانی در
واشنگتن

منبع فارن پالسی

چرا باید خواند:
در سایه بروز بحران
کرونا ،فشارهای مالی
بر مردم بیشتر شده
و امید به آینده را در
اذهان آنها کمرنگ
کرده است .این
یادداشت به بررسی
موضوع در کشورهای
در حال توسعه
میپردازد.
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آیندهپژوهی
[ آینده تجارت جهانی ]

پایان یک کابوس
آیا تجارت جهانی دارد با سرعت بیشتر بازمیگردد؟
ل
منبع وال استریت جورنا 

چرا باید خواند:
درباره مرگ تجارت
جهانی و حتی
جهانیسازی در دوران
بعد از کرونا حرفهای
زیادی شنیدهایم؛ بد
نیست یک گزارش هم
بخوانیم از نشانههای
مثبتی که در ماههای
اخیر خبر از بهبود
نسبی اوضاع میدهد
و ادعا دارد که احیای
تجارت جهانی این
دفعه فقط دو ماه طول
کشیده است.
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تجارت جهانی که امسال با دردسری بسیار بزرگ به نام ویروس
کرونا مواجه شده بود ،ظاهرا دارد با سرعتی قابل قبول احیا میشود.
این سرعت در قیاس با سرعت احیای تجارت جهانی در زمان پس
از بحران مالی ســال  ۲۰۰۸میالدی کامال بهتر است؛ به طوری که
بخشهایی از اقتصاد جهانی در دوران پس از بحران کرونا توانستهاند
خود را احیا کنند .این در حالی است که پیشبینی شده بود پاندمی
کرونا باعث عقبراندن جهانیشدن به مدتی نامعلوم شود.
در آغاز ســال  ۲۰۲۰که بحران کرونا خود را نشان داد ،تجارت
بینالمللی کاالها افت شــدیدی را در قیاس با ســال قبلش تجربه
کرد .این حد از ِ
افت سال به سال ،از زمان بروز رکود بزرگ در دهه
 ۱۹۳۰تاکنون اتفاق نیفتاده بود .اقتصاددانان زیادی درباره اوجگیری
حمایتگرایی داخلی (پروتکشنیســم) هشــدار دادند و بسیاری از
شرکتها اعالم کردند درباره زنجیرههای تامین فرامرزی خود تجدید
نظر خواهند کرد؛ چون این زنجیرهها دربرابر شوکهای غیرمنتظره
به شدت آسیبپذیر هستند.
تجارت در جهان هنوز هم پایینتر از سطح پیش از وقوع بحران
کرونا قرار دارد .با این وجــود ،احیای تجارت جهانی دارد با قدرت
صورت میگیرد و بنابر تحقیق یک اندیشکده آلمانی به نام انستیتو
کیل در امور اقتصاد جهانی ،تجارت جهانی موفق شــد تا ماه ژوئن،
نیمی از آسیبی که تحمل کرده بود را جبران کند .همچنین تحقیق
شرکت آیاچاس مارکیت نشان داد که سفارشهای صادرات جدید
در  ۱۴اقتصاد از  ۳۸اقتصا ِد قابل تامل جهان رو به افزایش گذاشته
اســت .این در حالی است که رقم مشابه در ماه ژوئن تنها شامل ۴
یشد.
اقتصاد م 
همچنین خانوارها دوباره در حــال خرجکردن پول برای خرید
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کاالهای وارداتی هستند و گاهی حتی از همان پولی برای این کار
استفاده میکنند که دولت برای گذار از بحران کرونا در اختیارشان
کردن خانوارها روی تفریحاتی مثل
گذاشــته است .از آنجا که خرج ِ
سینما و رســتوران کاهش پیدا کرده ،طبیعی است که این پول از
جاهای دیگری سر دربیاورد.
کارخانههای چین جزو اولیــن جاهایی بودند که تعطیلیهای
دوران پاندمی را پشــت سر گذاشــتند .این کارخانهها در ماه اوت،
رشــد  ۹.۵درصدی در زمینه محمولههای رهسپار به خارج را (در
قیاس با سال قبل) تجربه کردند .تحقیق موسسه دادههای فرانسوی
کوانتکیوب نشان میدهد که حتی جایی مثل بندر نینگو-ژوشان
که یکی از بزرگترین بنادر دنیاست ،از ماه ژوئیه به بعد موفق شده
سطح تجارت را در قیاس با سال  ۲۰۱۹افزایش بدهد .این پیشرفت
در نقاط دیگری از جهان نیز دیده میشــود .در کره جنوبی ،حجم
صادرات فقط اندکی پایینتر از سال گذشته است.
اقتصاددانان همواره برای توصیف احیای اقتصاد از حروفی مثل V
و  Uاستفاده کردهاند .اما آنچه که در زمان بحران کرونا و پس از آن
رخ داد ،از نوعی دیگر است و با رکودهای قبلی فرق دارد و بنابراین
باید از شکلهای جدیدی برای توصیف احیای محتمل آن استفاده
کرد .بررسی دادههای جدید حاکی از آن است که فعالیتهای ارسال
محموله در بسیاری از بنادر آســیایی ،اروپایی و آمریکایی به حال
عادی برگشــته و حتی در برخی از مسیرها ،افزایش قابل توجهی
نسبت به دوران پیش از بروز بحران کرونا مشاهده میشود .از جمله
این مسیرها میتوان به مسیر شانگهای به کالیفرنیا اشاره کرد.
البتــه نمیتوان ادعا کرد که این روند احیا در همهجا یکســان
است .تجارت جهانی هنوز با موانع سخت و زیادی از جمله احتمال
اوجگیری شــدید بحران کرونا در پاییز و زمســتان مواجه اســت.
درواقع کشورهایی مثل چین ،کره جنوبی و آلمان که شاهد احیای
اقتصادشان هستند ،توانستهاند از کشورهایی که اقتصاد خدماتمحور
داشــتهاند بهتر عمل کنند .این مسئله در کنار تدابیر موثر در مهار
بحران توانسته نقش مهمی در احیای اقتصاد آنها داشته باشد.
چین ظاهرا تنها اقتصاد بزرگ جهان اســت که امســال رشد را
تجربه میکند .شــرکت خدماتی مالی بارکلیز پیشبینی کرده که
اقتصاد کره جنوبی و آلمان در سال جاری میالدی به ترتیب به میزان
 ۱.۵و  ۵.۳درصد کوچک شــود .این در حالی است که اقتصادهای
شدن ۹.۳
خدماتمحور مثل ایتالیا و اســپانیا به ترتیب با کوچک ِ
و  ۱۰.۷درصــدی مواجه خواهند بود .اگر همیــن روند ادامه یابد،
معنیاش این است که تجارت میتواند نقشی بسیار بزرگتر از آنچه
انتظار میرفت در احیای اقتصادی جهان بازی کند.
شــاون روش ،اقتصاددان ارشــد منطقه آســیا و اقیانوسیه در
اساندپــی گلوبال در این خصوص میگوید« :تجارت یک بخش از
اقتصاد است که مقاومتر از بقیه بخشها ظاهر شده است .اگر شما

تجارت یک بخش از اقتصاد است که مقاومتر از بقیه بخشها ظاهر شده است .اگر شما مجبور به
لغو سفرها و تفریحات خارجیتان شده باشید ،حداقل پولش را داشتهاید که کاالهای بیشتری برای
سرگرمی خودتان در خانه یا برای بهبود کارتان بخرید.

مجبور به لغو ســفرها و تفریحات خارجیتان شده باشید ،حداقل
پولش را داشتهاید که کاالهای بیشتری برای سرگرمی خودتان در
خانه یا برای بهبود کارتان بخرید».
شرکت فرملبز مستقر در ایالت ماساچوست که سازنده پرینترهای
ســهبعدی اســت ،اعالم کرده که در هفتههای اخیر کامال شاهد
افزایش فروشش به خصوص برای محصوالت با قیمتهای اقتصادی
و مناســب بوده است .این شرکت اکثر محصوالت خود را در چین
تولید میکند و ســپس آنها را به نقاط دیگر جهان ارسال میکند.
کریستف مندیرئیس بخش تولید در این شرکت میگوید« :ما به
دوران پیش از بحران کرونا برگشتهایم .حاال سفارشهای جدیدی
را داریم از کسب و کارهای کوچک مثل کلینیکهای دندانپزشکی
دریافت میکنیم .این کسب و کارها از وقفهای که کرونا در کارشان
ایجاد کرد استفاده کردهاند تا استراتژیهای بهتری تدوین کنند و
بیشتر در مسیر دیجیتال گام بردارند».
برخی صادرکنندگان بزرگ در جهان هم میگویند بعد از بحران
کرونا موفق شــدهاند حتی نیروهای بیشــتری استخدام کنند و به
دنبال سرمایهگذاریهای جدیدتر هم هستند .یکی از این شرکتها
ایکورپو بیام تولیدکننده قطعات باتری در کره جنوبی اســت .این
شرکت با افزایش تقاضا برای محصوالتش مواجه شده و دارد کارش
را گسترش میدهد .کیم کوانگ-میونگ مدیر امور سرمایهگذاری
شرکت میگوید بخش زیادی از این تقاضا به باتریهای خودروهای
تسال و دیگر خودروهای برقی در نقاط مختلف جهان و نیز در اروپا
برمیگردد.
بنابر گفته گابریل فلبرمایررئیس انستیتو کیل ،وقتی این انستیتو
بــه تحقیق در مورد روند احیای تجارت جهانــی در دوران پس از
ل  ۲۰۰۸پرداخت متوجه شد که احیای سطح قبلی تجارت
رکود سا 
جهانی در دوران پس از آن بحران تقریبا ســیزده ماه طول کشیده
اســت؛ در حالی که این احیا در زمان پس از بحران کرونا بســیار
کوتاهتر بوده و شاید حتی تنها دو ماه طول کشیده است.
یک دلیلش این اســت که افت تجارت در سال جاری میالدی
بیشتر ناشی از موانع فیزیکی در راه تجارت بود؛ پس کاهش تقاضا-
مثل دوران رکود سال  -۲۰۰۸علتش نبود .این یعنی که واردات و
شدن موانع فیزیکی از سر
صادرات میتوانستند به محض برداشته ِ
گرفته شوند .از سوی دیگر ،افت تجارت جهانی در سالهای ۲۰۰۸
و  ۲۰۰۹نتیجه یک بحران در بخش بانکداری بود و منابع مالی در
جریان آن به اصطالح ته کشیده بودند .اما بحران امسال از جنسی
دیگر بود.
بــه هر ترتیــب ،چالشهایی که همچنان پیــش روی تجارت
جهانی قرار دارند عظیم و دشــوارند .در برخی از کشــورها روحیه
عمومی کسب و کارها افت نشان داده و موارد شیوع بیماری نیز به
شدت افزایش داشته است .در عین حال ،به محض آن که دولتها
برنامههای مخصوص احیای اقتصاد در دوران کرونا را کنار بگذارند،
احتمال بروز مجدد رکود وجود دارد .این مسئله در برخی کشورهای
اروپایی حتما قابل انتظار است.
ایوا چان مدیر فروش در شرکت تکنولوژی الکتریک گواندونگ
جیوشــنگ که در حوزه مونتاژ تلویزیون در چین فعالیت میکند
میگوید میزان محمولههای صادراتی این شــرکت در سال جاری
نسبت به سال گذشته کاهش نشان داده و هنوز هم برطرف نشده
است« :وضعیت فعلی حاکی از آن است که در بسیاری از کشورهایی

کــه مقصد محمولههای مــا بودند ،اوضاع اقتصــادی هنوز خوب
نیست .حتی برخی از مشتریان به شدت روی ما فشار میآورند که
سفارشهایشان را زودتر تحویل دهیم چون نگران این هستند که
رکود طوالنی شــود و خریدارانی که قرار بوده از آنها محصولشان
را بخرند ،نظرشــان را عوض کنند ».یک ریســک مهم دیگر این
اســت که واردکنندگان بزرگ مثل آمریکا ممکن اســت به احیای
تجارت جهانی واکنش منفی نشــان دهند و تدابیر حمایتگرایانه
(پروتکشنیستی) جدیدی را به کار بگیرند.
در این میان ،ســهم چین از تجارت جهانی کاال از  ۱۳.۶درصد
در سهماهه آخر سال  ۲۰۱۹افزایش پیدا کرده و به  ۱۷.۲درصد در
سهماهه دوم سال جاری (بعد از پاندمی) رسیده است .این در حالی
است که آمریکا بدترین کسری تجاری خود از سال  ۲۰۰۸تاکنون
را ثبت کرده و پاندمــی کرونا هم با قدرت تمام دارد روی صادرات
تاثیر میگــذارد؛ در حالی که واردات وضع بهتری دارند .در همین
میان ،بسیاری از شرکتها هنوز دارند به تغییر در زنجیرههای تامین
خــود فکر میکنند که این هم میتواند در درازمدت روی الگوهای
تجاری تاثیر بگذارد.
بنابراین حتی اگر تجارت جهانی به شیوهای ناهنجار احیا و تقویت
شــود ،باز هم از خود مقاومت خوبی نشان داده است و این را ثابت
کرده که پیشبینیها در خصوص ِ
مرگ جهانیشدن درست نبوده
اســت .بنابر گزارش مودی آنالیتیکز ،با شدتگیری جنگ تجاری
چین و آمریکا در سالهای اخیر عمال سهم تجارت جهانی در تولید
ناخالص داخلی جهان کاهش پیدا کرد و به پایینترین حد خود در
ســه دهه اخیر رسید .در کشورهایی مثل آلمان ،بسیاری از کسب
و کارهــا چارهای پیش روی خود ندیدنــد جز آن که صادرات را به
شــدت باال ببرند .همین آلمان توانســت صادرات خود را به چهار
براب ِر آمریکا برساند .حاال هم خودروسازان آلمانی در تالش هستند
سرمایهگذاریهای بسیار بزرگتری را در خارج از خاک این کشور
جذب کنند .اولریک آکرمن مدیــر تجارت خارجی انجمن صنایع
مهندســی مکانیک آلمان در این خصوص میگوید« :بازار اروپا آن
قدر بزرگ نیست که درد صادرکنندگان آلمانی را دوا کند و بنابراین
آنها بیش از هر زمان دیگری به بازارهای بینالمللی نیاز دارند و آن
را به دست هم خواهند آورد».

اقتصاددانان همواره برای
توصیف احیای اقتصاد از
حروفی مثل  Vو  Uاستفاده
کردهاند .اما آنچه که در
زمان بحران کرونا و پس از
آن رخ داد ،از نوعی دیگر
است و با رکودهای قبلی
فرق دارد و بنابراین باید
از شکلهای جدیدی برای
توصیف احیای محتمل آن
استفاده کرد
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آیندهپژوهی
[ آینده تجارت ]

بایدن جنگ تجاری را تمام نمیکند
کشورهایی که چهار سال تحت بمباران تعرفه تجاری ترامپ بودهاند از بایدن چه میخواهند؟

ادوارد آلدن
عضو شورای روابط خارجی
آمریکا

منبع فارن پالسی

چرا باید خواند:
ممکن است این تصور
به وجود آمده باشد که
به دلیل اختالف نظر
سنتی دموکراتها
و محافظهکاران،
در دوران ریاست
جمهوریاحتمالی
جو بایدن میتوانیم
شاهد اهمیتدادنِ
آمریکا به نظام تجاری
نمحور باشیم.
قانو 
بخوانیدتاببینیدچرا
این تصور احتماال
اشتباه است.
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اگــر فرض کنیم که جو بایدن در ماه نوامبر رئیس جمهور آمریکا
شــود ،میتوان مســائل مختلفی را در نظر گرفت که برای او اولویت
محسوب میشوند .امارئیس جمهور بعدی آمریکا آن قدر ماجرا پیش
رویش دارد که قطعا اصالح مناسبات تجاری آمریکا با شرکایش اصال
در فهرست اولویتها نخواهد بود .خود بایدن به وضوح گفته که تا وقتی
ســرمایهگذاریهای داخلی در حوزههای مهم مثل آموزش و درمان
و اشــتغال صورت نگرفته باشد ،او به سراغ معاهدات تجاری جدید با
کشورهای دیگر نخواهد رفت .بنابراین انتظار نداشته باشید که آمریکای
دوران بایدن به شراکت ترانسآتالنتیک جدیدی ملحق شود؛ مذاکرات
در خصوص همکاری با اتحادیه اروپا را شــروع کند؛ یا اصال کاری در
حوزه معاهدات تجاری انجام بدهد .اما ســایر کشورهای دنیا عمال در
موقعیتی قرار دارند که دغدغهشان همین معاهدات تجاری است .آنها
چهار سال در دوران دونالد ترامپ تحت بمباران تعرفهها و تحریمهای
مختلف قرار داشتهاند .اینکه بایدن چگونه تعادلی بین این دو رویکرد
مختلف برقرار میکند ،موضوعی اســت که فعال نظری نمیتوان در
موردش داد.
اگر از نقطهنظر داخلی آمریکا قضیه را بررسی کنیم ،میبینیم که
اولویتگذاریهای بایدن منطقی هستند .عدم سرمایهگذاری در تربیت
نیروی کار ،عدم دسترســی به آموزش و عدم وجود زیرســاختهای
اساســی در کنار وجود قوانین مالیاتی که به ضرر نیروهای کار عمل
میکنند همگی میتوانند بیعالقگی آمریکا به بهبود تجارت با دیگران
را توضیــح دهند .باراک اوباما در ســال  ۲۰۰۸به عنوان فردی که به
تجارت نظر خوشی نداشت وارد میدان شد اما کامال در دوران ریاست
جمهوریاش به گسترش تجارت -به خصوص با آسیا -پرداخت و این
در حالی بود که برخی منتقدان داخلی او میگفتند رویکرد اوباما دارد
این کشور را به واردات از چین وابسته میکند و مشاغل آمریکایی را
به خطر میاندازد .نارضایتیهایی که امریکاییها در همین خصوص
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داشتند باعث شد ترامپ در جریان کمپین انتخاباتی سال  ۲۰۱۶خود
در ایالتهای صنعتی مهم مثل میشیگان ،ویسکانسین و پنسیلوانیا
موفق ظاهر شــود و رایدهندگان را مجــاب کند که به نفع آنها کار
خواهند کرد .امسال دموکراتها مصمم بودهاند که اشتباهات آن سال
را تکرار نکنند .در همین راستا ،جو بایدن با برنامه «دوباره بهترش را
بسازیم» به میدان آمد که هدفش این طور توصیف شده« :هر تصمیمی
در حوزه تجارت باید در جهت بهبود وضع طبقه متوسط آمریکا ،ایجاد
فرصتهای شغلی ،افزایش دستمزدها و موارد مشابه باشد».
اما واقعیت این است که جهان نمیتواند چند ماه یا چند سال منتظر
بماند تا دولت آینده آمریکا موضوع تجارت را در اولویت خود قرار دهد.
بعد از چهار سال حضور ترامپ بر سر قدرت ،نظام تجارت جهانی در
حال فروریزش است .فهرست کوتاهی از اولویتهای مهم تجاری جهان
از این قرار است :رســیدگی به وضعیت بههمریخته سازمان تجارت
جهانی ،حل و فصل اختالفات بــا اروپا در خصوص قوانین مالیاتی و
حریم خصوصی ،پیدا کردن رویکرد مناســب در برابر چین و اجتناب
از مناقشات تجاری جدید مثل مالیاتبستن در خصوص کربن .درواقع
دولت احتمالی بایدن نمیتواند انتظار داشته باشد که وقتی او مشغول
حل مشــکالت داخلی آمریکاست ،بقیه کشورهای جهان دست نگه
دارند و منتظر او بمانند.
یک نکته در برنامههای احتمالی بایدن در عرصه تجارت احتماال
قطعی است :او از تشدید مناقشات تجاری صرفنظر نمیکند و اصال
کمکی به حل و فصل مناقشات قبلی نخواهد کرد .علتش این است که
پیشنهادهای اقتصادی او شامل حمایت از کاالهای ساخت آمریکا ،ارائه
یارانه به صنایع داخلی و محدود کردن فعالیت شــرکتهای خارجی
است .اینها دقیقا همان سیاستهای حمایتگرایانه (پروتکشنیستی)
است که معاهدات پیشین تجارت جهانی سعی در محدودکردنشان
داشت .درواقع تصور بر این بوده که چنین سیاستهایی تهدید علیه
رقابت محسوب میشوند و راهی برای سوءاستفاده در اختیار دولتها و
شرکتهای بزرگ قرار میدهند؛ یعنی همان چیزی که در نهایت باعث
میشود کشورهای مختلف به اعمال سیاستهای تالفیجویانه تجاری
علیه یکدیگر بپردازند.
یکی از برنامههای بایدن که در این راســتا از حاال مورد انتقاد قرار
دارد ،برنامه  ۴۰۰میلیارد دالری با عنوان «آمریکایی بخر» است .تمرکز
یو
این برنامه روی زیرساختها و تجهیزات ساخت آمریکا و تکنولوژ 
انرژیهای پاک ساخت آمریکا است .این یعنی بسیاری از تامینکنندگان
اروپایی و آســیایی در این حوزهها به اجبار کنار گذاشته خواهند شد.
نظرسنجیها حاکی از اقبال عمومی به چنین برنامهای است؛ به طوری
که  ۷۵درصد از آمریکاییها از این برنامه حمایت کرده و  ۴۰درصد هم
معتقدند که این برنامه به ایجاد فرصتهای شغلی منجر خواهد شد.
بایدن حتی به وضوح گفته که دولتش تعهد خواهد کرد که هر چیزی
که در آمریکا ســاخته نشده باشــد را نخرد .این در حالی است که به

باراک اوباما در سال  ۲۰۰۸به عنوان فردی که به تجارت نظر خوشی نداشت وارد میدان شد اما کامال در دوران ریاست
جمهوریاش به گسترش تجارت -به خصوص با آسیا -پرداخت و این در حالی بود که برخی منتقدان داخلی او میگفتند
رویکرد اوباما دارد این کشور را به واردات از چین وابسته میکند.

گفته او ایراداتی که در قوانین قدیمی وجود دارد باعث شده که صنایع
و مشاغل امریکایی به اندازه کافی مورد حمایت قرار نگیرند .اما عمال
این قوانین قدیمی همان تعهداتی هستند که آمریکا و سایر کشورها در
چارچوب سازمان تجارت جهانی و نیز در چارچوب معاهدات تجاری
(مثل معاهده با کانادا ،مکزیک ،کره یا استرالیا) به آنها پایبند ماندهاند.
بایدن همچنین پیشــنهاد ارائه یارانه دولتــی به صنایع را مطرح
کرده و این هم با تعهدات آمریکا در چارچوب سازمان تجارت جهانی
و معاهدات تجاری مغایر اســت .بر اساس برنامه بایدن ،شرکتهای
آمریکایی به صورت گســترده از حمایت فدرال بهرهمند میشــوند
تــا زنجیره تامین در برخی حوزههای مهم مثل تجهیزات پزشــکی،
نیمهرساناها و تکنولوژیهای مخابراتی به داخل آمریکا برگردد و در این
حوزهها نیاز به تامینکنندگان خارجی وجود نداشته باشد .تمام وعدهها
در خصوص این برنامه بایدن ،تضمینکننده مناقشات تجاری بیشتر
آمریکا با چین و سایر کشورها است.
جالب اینجاست که بایدن حتی قصد ندارد فتیله مناقشه تجاری
با چین را هم پایین بکشد و این در حالی است که چنین مناقشهای
باعث دردسرهای عظیم برای برخی شرکای تجاری آمریکا هم شده
است .ترامپ در صحبتهایش علیه بایدن سعی زیادی داشته که او
را دارای موضعــی نرم در خصوص چین معرفی کند .اما واقعیت این
است که بایدن در زمینه جنگ تجاری با چین قدم به قدم با ترامپ
همراه است و چین را به عدم رعایت حقوق معنوی نوآوران آمریکایی
و نیز انجام حمالت ســایبری و ارائه یارانههای دولتی نامتناسب به
برخی شرکتهای چینی (که باعث ارتقا وضعیت رقابتی آنها در جهان
میشود) متهم میکند .در همین راستا برخی سناتورهای دموکرات
امریکایــی حتی از برنامهای  ۳۵۰میلیارد دالری برای مقابله با چین
سخن به میان آوردهاند؛ یعنی چیزی شبیه به همان شعار ترامپ که
میگفت «آمریکا اولویت باشــد» .این رویکرد دموکراتها مثل این
است که موضع سختگیرانه ترامپ در مورد چین را با آرزوهای حزب
دموکرات در زمینه برنامههای اقتصادی داخلی ترکیب کنید و آن را به
سود شرکتها و بخشهای مختلف اقتصاد آمریکا بدانید.
ممکن است هنوز عدهای دچار این توهم باشند که آمریکا در زمان
ریاســت جمهوری احتمالی جو بایدن قرار است به همان شخصیت
سابق تجاری خودش برگردد؛ یعنی هم هژمون باشد و هم تا حدی به
نظم تجاری و قانونمحور جهان اهمیت بدهد؛ حتی اگر این قوانین و
تعهدات به بخشهایی از اقتصاد امریکا هم آسیب وارد کنند .اما اصال
قرار نیست چنین اتفاقی بیفتد .با این وجود ،اوضاع آن قدر پیچیده و
دشوار اســت که احتمال میرود برخی شرکای تجاری آمریکا راضی
شوند کمی به بایدن وقت بدهند تا به معضالت داخلی آمریکا رسیدگی
کند .اروپاییها ،کاناداییها و استرالیاییها درواقع بر سر دوراهی تعامل با
چین یا امریکا قرار دارند .آنها به عنوان کشورهای غربی همچنان ترجیح
میدهند با آمریکا معامله کنند تا با چین.
در این میان ،بایدن چهکار میتواند بکند؟ او برای آنکه شــرکای
تجاری و متحدان آمریکا را خوشــحال نگه دارد میتواند چند اقدام
انجام دهد .مثال اینکه برای حفظ و احیای ســازمان تجارت جهانی
تالش کند .جالب اینجاست که دولت اوباما و دولت ترامپ نظرشان
در خصوص ســازمان تجارت جهانی تقریبا یکی بود و هیچ کدام به
آن اعتقاد نداشتند .اما دولت احتمالی بایدن میتواند از پتانسیلهای
این سازمان اســتفاده ببرد و به جای نابود کردن ،به اصالح آن روی
بیاورد .در درجه دوم هم بایدن باید جنگ تجاری با شرکایش را کنار

بگذار .این یعنی که تعرفههای ترامپ روی فوالد و آلومینیوم اروپا باید
برداشــته شود و مناقشه در خصوص یارانهها به ایرباس و بوئینگ به
پایان برسد .در مورد کانادا و مکزیک هم بایدن باید به تعهدات تجاری
کشورش پایبند بماند.
اصوال نامزدهای حزب دموکرات عادت دارند که در زمان کمپینهای
انتخاباتی خود را افرادی غیرعالقمند به تجارت نشان بدهند ولی وقتی
به قدرت رسیدند برعکس عمل کنند .به نظر میرسد بعد از این همه
تجربههای مختلف ،بایدن باید به خطری که در این رویکرد نهفته است
پی برده باشد .چنین رویکردی باعث خالیکردن میدان برای تندروی
برخی چهرههای جمهوریخواه میشود و دردسرهای بیشتری برای
دولت احتمالی بایدن درســت خواهد کرد .به همین جهت ،بهترین
روش برای بایدن این است که به نقطه تعادلی در میان رویکرد «آمریکا
در اولویت» و متعهد ماندن به تعهدات تجاری بینالمللی آمریکا دست
پیدا کند .این یعنی از یک سو راهی برای توزیع مزایای سیاستهای
تجاری در بین آمریکاییهای بیشــتری فراهم شــود؛ بدون آن که
آمریکا از عرصه تجارت جهانی عقب مانده باشد .آنچه باعث شکست
دموکراتها در سال  ۲۰۱۶شد ناکامی در یافتن این نوع نقاط تعادل
بود و حاال ظاهرا دموکراتها فرصتی طالیی برای جبران آن اشتباه
گیرشان آمده است.

واقعیت این است که جهان
نمیتواند چند ماه یا چند
سال منتظر بماند تا دولت
آینده آمریکا موضوع تجارت
را در اولویت خود قرار
دهد؛ چون بعد از چهار سال
حضور ترامپ بر سر قدرت،
نظام تجارت جهانی در حال
فروریزش است

برنامههای اقتصادی بایدن
شامل حمایت از کاالهای
ساخت آمریکا ،ارائه یارانه به
صنایع داخلی و محدود کردن
فعالیت شرکتهای خارجی
است .اینها دقیقا همان
سیاستهای حمایتگرایانه
(پروتکشنیستی) است
که معاهدات پیشین
تجارت جهانی سعی در
محدودکردنشان داشت
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آیندهپژوهی
[ آینده آسیا ]

غولهای شرقی چطور با هم کنار میآیند

گفتوگویی درباب مناسبات روسیه و چین و منافع آنها در حال و آینده
توجه به اینکه چین و روســیه در زمانهای مختلفی برای بهبود
مناسبات خود با غرب تالش کردهاند ،آیا احتمالش هست که این
شــرایط در آینده هم ادامه پیدا کند؟ به طور مشخص در زمینه
مناسبات اقتصادی روسیه و چین در عرصههای انرژی ،تجارت و
سرمایهگذاری چه رخ خواهد داد؟

روسیه و چین دو قدرت شرقی مهماند که در زمانهای مختلف با آمریکا شاخ به شاخ شدهاند و روزی
نیست که حداقل یک مقام غربی ،از لزوم مقابله با تهدید روسیه یا تهدید چین حرف نزند .اما وضعیت فعلی
مناسبات روسیه با چین ،آمریکا و کشورهای آسیایی چطور است؟ آیا روسیه افق تبدیلشدن به مهمترین
قدرت در این منطقه را پیش روی خود روشن میبیند؟ برای بررسی این موضوع ،جانگسو لی ،پژوهشگر
مرکز دیویس در دانشگاه هاروارد با دیمیتری ترنین ،نویسنده کتابهای «روسیه در خاورمیانه چهکار
میکند» و «درک روسیه» گفتوگو کرده است.
منبع دیپلمات

چرا باید خواند:
روسیه و چین به فرمول
«هیچ وقت علیه
یکدیگرنباشیماما
لزوما در کنار یکدیگر
همنباشیم» اعتقاد
دارند .ولی در شرایطی
که آمریکا در نقطه
مقابل آنها ایستاده،
چقدر میتوان این
رویکرد را ادامه داد؟
جوابش را در این
مصاحبهبگیرید.

گفته میشود که قرن بیست و یکم را باید قرن چین و روسیه
بنامیم .روسیه چگونه با مسئله اوجگیری قدرت چین و آسیا کنار
آمده است؟ آیا در سیاست خارجی روسیه و اولویتهای جهانی آن،
نشانهای از چرخش به سمت چین/آسیا دیده میشود؟

روســیه مجبور بوده این مسئله را بپذیرد که هم در شرق و هم در
غرب ،یک قدرت قاهر با توان اقتصادی عظیم ،منابع ســرمایهگذاری
فراوان و قابلیت نوسازی سریع به میدان آمده و به نوعی روسیه را دور
زده است .بنابراین طبعا چارهای نبوده جز آنکه روسیه هرچه بیشتر
سیاست خارجی خود را بین اروپا و چین/آسیا متعادل کند .روسیه قادر
چین قدرتمند تطبیق پیدا کند و با آن مناسبات خوبی برقرار
بوده که با ِ
کند؛ به طوری که منافع خودش را نیز تامین کند .بعد از بحران اوکراین
در ســال  ۲۰۱۴و مواجهههای متعاقب آن با آمریکا و نیز بریدگی از
اروپا ،ظاهرا روسیه تصمیم گرفته که به سمت خودش چرخش کند و
بیشتر به عنوان یک بازیگر مستقل در میدان حضور داشته باشد و البته
چین را نیز به عنوان یک شریک استراتژیک مهم در کنار خود داشته
باشد .مناسبات روسیه و چین حول یک فرمول میچرخد :هیچ وقت
علیه یکدیگر نباشیم اما لزوما در کنار یکدیگر هم نباشیم .این رویکرد
باعث میشود راه برای مانور آزادانه در تصمیمگیریهای دو کشور وجود
داشته باشد.
روسیه و چین اخیرا بیشــتر به یکدیگر نزدیک شدهاند .با
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مواجهه روسیه و آمریکا اخیرا با مواجهه چین و آمریکا همزمان شده.
در هر دو حالت با رقبای سرسختی مواجه هستیم که علل مواجههشان
اساسی و ریشهای است و بنابراین انتظار نمیرود که هیچ یک از این دو
مواجهه در آینده نزدیک ،قابلیت حل و فصل یا بهبود را داشته باشد.
البته خود چین و روسیه نیز با هم خردهحسابهایی دارند که از سال
 ۱۹۸۹شروع شده و تا حاال هم ادامه داشته است .افق آینده آنها البته
مثبت اســت چون رابطهشان به حالتی غیر قرینه رسیده است .یعنی
چین دارد با رشــد ســریع اقتصاد خود ،روسیه را که اقتصادش دچار
رکود شــده پشت سر میگذارد .سهم چین از تجارت خارجی روسیه
در حال افزایش اســت؛ اما سرمایهگذاریهای چین در روسیه تاکنون
محدود به چند پــروژه بزرگ بوده که اکثرا هم به حوزه انرژی مربوط
میشــدند .انرژی تشکیلدهنده بخش اصلی صادرات روسیه به چین
است و در جهت مخالف ،چین صادرکننده محصوالتی مثل ماشینآالت
به روسیه است.
ویژگیهای کنونی مناسبات نظامی روسیه و چین چیست؟ آیا
احتمالش هست که مناسبات آنها چنان گسترش پیدا کند که باعث
نگرانی کشورهای دیگر شود؟

رابطه روسیه و چین را میتوان به عنوان نوعی تفاهم توصیف کرد؛
یعنی چیزی بین شراکت و اتحاد .روسیه هنوز در زمینه فنآوریهای
نظامی از چین جلوتر اســت و این میتواند غلبه اقتصادی چین را در
مناسبات دو کشور تحتالشعاع قرار بدهد .دو کشور مناقشات مرزی
خود را حل و فصل کردهاند و مناســبات سیاسیشان هم در سطوح
باال با یکدیگر محترمانه اســت .نیروهای نظامی دو کشور بیش از یک
دهه و نیم اســت که با یکدیگر همکاری دارند .ظهور اخیر آمریکا به
عنوان دشــمن چین و روســیه حتی باعث شده انگیزههای بیشتری
برای همکاری نظامی میان مســکو و پکن به وجود بیاید .اما اینکه در
دوران صلح ،اتحادی فراتر از این بخواهد بین دو کشــور شکل بگیرد،
میتواند دست هر دو طرف را ببندد و احتماال نه چین و نه روسیه آن
یخواهند.
را نم 
آیا چین عالقه دارد که به عنوان یک ابرقدرت هســتهای به
رقابت با آمریکا و روســیه بپردازد؟ چشمانداز کنترل تسلیحات
هستهای در مورد چین چگونه اســت؟ آیا مسکو حس میکند
که پکن باید در گســترش استارت نو (معاهده کاهش تسلیحات
استراتژیک) بین آمریکا و روسیه همراهی کند؟

سیاست هســتهای پکن معموال خیلی شفاف نیست؛ اما چین به
صورت تاریخی دنبال این نبوده که با واشــنگتن یا مســکو به موازنه

افق آینده مناسبات چین و روسیه مثبت است چون رابط ه آنها به حالتی غیر قرینه رسیده
است .یعنی چین دارد با رشد سریع اقتصاد خود ،روسیه را که اقتصادش دچار رکود شده
پشت سر میگذارد .روسیه نیز از لحاظ امنیتی از چین جلوتر است.

در خصوص تســلیحات هســتهای برسد .شکی نیســت که چین به
مدرنیزاسیون و تکمیل تسلیحات هستهای خود توجه نشان میدهد .اما
آنچه که از تعداد و قابلیتهای این تسلیحات میدانیم صرفا از دادههای
اطالعاتی استخراج میشود که به شدت ناکامل هستند .روسیه پیشنهاد
کرده که برای ســاخت یک سیستم هشــدار اولیه در زمینه حمالت
موشــکی به چین یاری برساند؛ و این نشــانهای از سطح نزدیکی دو
کشــور در زمینه همکاریهای استراتژیک است .آنچه که برای آینده
ماندن
نزدیک میتوانیم پیشبینی کنیم این است که با توجه به محدود
ِ
نیروی هستهای چین و نیز وجود سیستمهای میانبرد و کوتاهبرد -به
جای موشــکهای بینقارهای -چین عمال تمایل خاصی به اینکه در
عرصه تسلیحات هستهای جلوتر بیاید از خود نشان نداده است .معاهده
استارتِ نو هم بدون نقشآفرینی چین راه خودش را خواهد رفت.
درباره اوجگیری چین به عنوان یک قدرت فضایی و نیز تبعات
آن چه نظری دارید؟ آیا قرار است روسیه و چین وارد همکاریهای
گسترده فضایی شوند؟

به صورت تاریخی ،درجهای از همکاری فضایی بین روسیه و چین
وجود داشته است .اما واقعیت این است که چین برنامه فضایی ملیاش را
خودش پیش میبرد .هم چین و هم روسیه مدتهاست که بر سر عدم
استقرار تسلیحات در فضا با یکدیگر توافق دارند .اما معاهده پیشنهادی
مورد نظر آنها توسط آمریکا پذیرفته نشده است .تحت شرایط کنونی،
پکن و مسکو هر یک مشغول کار کردن روی تکنولوژیهایی هستند
که در صورت بروز مناقشــه نظامی بتواند به آنها قدرت از کار انداختن
ماهوارههای دشمن را بدهد.
شدن مناســبات آمریکا و هند چطور روی مناسبات
بهتر
ِ
روسیه با هند تاثیر گذاشته است؟ اصال اهمیت هند برای روسیه
چقدر است؟

هند یک شــریک استراتژیک برای روسیه اســت .اما اگر با چین
مقایسهاش کنیم میبینیم گردش تجاری هند و روسیه شاید یکدهم
شدن هند به آمریکا
گردش تجاری چین و روسیه باشد .حاال هم نزدیک ِ
باعث نگرانی روسیه نیست .هند قدرتی است که نمیخواهد مناسبات
خارجیاش محدود باشد .تنها استثنا ،حوزه تجارت تسلیحاتی است که
در آن آمریکا یک رقیب قدر به حساب میآید .دو مشکل در مناسبات
روســیه با هند وجود دارد .اولی این است که دهلی نو و مسکو به رغم
تمایلشان موفق نشدهاند همکاری خود را به سطوحی باالتر از سطوح
دولتی برســانند .مشکل دوم هم این است که رقابت بین هند و چین
اخیرا به شــدت باال گرفته و روســیه به رغم نزدیکیاش به منطقه و
همکاری با هردو کشور ،نتوانسته وساطت خاصی در این میان داشته
باشد.

نیستند و فقط گاهی این کار را میکنند .در عین حال آنها از فرهنگ
خود روسیزدایی کردهاند و نمیخواهند روسیه در داخل کشورهایشان
نفوذی داشــته باشــد .اما چین بازیگر دینامیکتری است و از لحاظ
اقتصادی حرف اول را در منطقه میزند .بنابراین مناسبات کشورهای
آســیای مرکزی با این دو کشور تقریبا به این شکل است که از لحاظ
امنیتی میخواهند به روسیه نزدیک بمانند و از لحاظ اقتصادی به چین.
موضع روســیه در مورد دو کره و وحدت آنها چیست؟ آیا
مناسبات معنیداری بین روسیه و هریک از دو کره شمالی و جنوبی
برقرار است؟

مسکو اصوال طرفدار دیپلماســی کنترل تسلیحاتی در مورد کره
شمالی است و به آمریکا به چشم راهی برای قانونمندسازی شبهجزیره
کره از این لحاظ نگاه میکند .از نظر روســیه ،وحدت دو کره در آینده
نزدیک اصال محتمل نیست و موضوعی قابل بررسی به شمار نمیآید؛
اما بهبود مناسبات سئول و پیونگ یانگ میتواند فرصتی را در اختیار
روسیه قرار دهد برای آن که خط لوله گاز ترانس-کره را بسازد و خطوط
راه آهن را در شــبهجزیره کره نوسازی کند .بعید نیست که روسیه در
موضوع شبه جزیره کره صرفا به همین موضوعات برای آینده نظر داشته
باشد.

بعد از بحران اوکراین در سال
 ۲۰۱۴و مواجهههای متعاقب
آن با آمریکا و اروپا ،ظاهرا
روسیه تصمیم گرفته که به
سمت خودش چرخش کند و
بیشتر به عنوان یک بازیگر
مستقل در میدان حضور
داشته باشد

کشورهای آسیای مرکزی در
جریان تصمیمگیریهایی مثل
رایگیریهای سازمان ملل
متحد به صورت همیشگی
حامی روسیه نیستند و فقط
گاهی این کار را میکنند

نفوذ و حضور چین در منطقه آسیای مرکزی دائم رو به افزایش
است .این شــرایط چگونه روی نقش روسیه تاثیر میگذارد؟ آیا
روسیه دارد آسیای مرکزی را به عنوان حیاط خلوت خود از دست
میدهد؟

تمام کشــورهای آســیای مرکزی اذعان میکنند که به سیاست
خارجی چندمسیره اعتقاد دارند .کشورهایی مثل قزاقستان ،قرقیزستان
و تاجیکســتان وارد معاهده امنیتی با روســیه شــدهاند و همزمان،
قزاقســتان و قرقیزستان به اتحادیه اقتصادی اوراسیا هم پیوستهاند و
البته میخواهند مناسبات خوبی با چین ،آمریکا ،اروپا و بازیگران دیگر
هم داشته باشند .به همین خاطر آنها در جریان تصمیمگیریهایی مثل
رایگیریهای سازمان ملل متحد به صورت همیشگی حامی روسیه
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آیندهپژوهی
[ آینده آسیا ]

آنها که پانآسیا شدند
درباره کشورهایی که نه چین را میخواهند و نه آمریکا را

اوان فایگنباوم
نویسنده کتاب «آمریکا در
آسیای جدید»

منبع ایژا اگزمینر

چرا باید خواند:
کشورهایی در آسیا
هستند که از افتادن
در دام رقابت چین و
آمریکا هراس دارند
و نمیخواهند قربانی
رقابت این دو قدرت
باشند .عدم همکاری
چین و آمریکا در
مواجهه با بحران
جهانی بزرگی مثل
کرونا حاال احتماال این
کشورها را مجاب کرده
که بهتر است نترسند و
راه خودشان را انتخاب
کنند.جزییاتبیشتر
را اینجا بخوانید.
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آسیا به شدت در حال تغییر است اما دو کشوری که بر سر نفوذ
در آســیا با هم رقابت داشــتهاند ظاهرا دارند میدان را به بازیگران
جدید و منطقهای واگذار میکنند .سالهاست که رقابت ژئوپلیتیکی
چین و آمریکا روی کشورهای مختلف آسیایی خود را نشان داده و
در دوران ریاست جمهوری دونالد ترامپ وارد مرحله شدیدتری هم
شده است .در این میان ،خستگی بعضی کشورهای آسیایی از گیر
افتادن در میان رقابت چین و آمریکا شدید است و به نظر میرسد
که دارد باعث ایجاد همکاریهای جدید و نفی برخی همکاریهای
یشود.
قدیمی م 
درواقــع شــواهد حاکی از آن اســت که آینده آســیا دیگر با
چینمحوری (که آمریکا را به شدت میترساند) یا با ایجاد محدودیت
برای قدرتنمایی آمریکا (که جزو اهداف اصلی چین بوده) تعریف
نمیشود .به جایش شاهد ائتالفهای تغییریابنده ،قواعد و هنجارهای
شکننده و نیز شکافهای جدید خواهیم بود.
JJتوهمهای دوقطبی
نکته جالب این اســت که پکن و واشنگتن به رغم تفاوتهای
ایدئولوژیک و استراتژیکشــان تقریبا با رویکردهای مشــابهی با
کشورهای آسیایی برخورد کردهاند .هر یک از آنها دارد کشورهای
آسیایی را ترغیب میکند که قواعد و هنجارهای مورد نظر خودش را
بپذیرد و از اتحاد امنیتی یا اقتصادی با رقیب پرهیز کند .مثالهایش
هم زیاد اســت .آمریکا آن شــرکتهای آســیایی را که از لحاظ
تکنولوژیک به تقویــت قدرت چین کمک کردهاند تنبیه میکند.
مثال شرکت تایوانی تیاسامسی که قطعهساز است از سوی آمریکا
تحت فشــار قرار گرفت تا فروش قطعاتش به یکی از شرکتهای
زیردســت هواوی (غول مخابراتی چین) را متوقف کند .در مقابل،
چین هم شرکتهایی از کره جنوبی را تنبیه تجاری کرد چون در
زمینه استقرار سیستم موشکی دفاع در ارتفاع باال (تاد) مطابق میل
آمریکا و خالف منافع چین عمل کرده بودند .مشــابه این وضعیت
در زمانی که اســترالیا با جنگ روانــی آمریکا علیه چین در مورد
ویروس کرونا همراه شد دوباره مشاهده گردید و چین خرید برخی
محصوالت دامپروری استرالیا را از این بابت به حال تعلیق درآورد.
همچنین فشارهای مشابهی را آمریکا به بهانه اعتراضات هنگ کنگ
بر همکاری شــرکتهای آسیایی با برخی شرکتهای چینی وارد
کرد .انتشار اخبار درباره این نوع تنبیهات تجاری حاال دیگر چندان
مسئلهعجیبینیست.
با این تفاصیل بدیهی است که کشورهای آسیایی نخواهند با این
شدت در دام رقابت چین و آمریکا گرفتار شوند .تحمل فشار از سوی
قدرتهای اقتصادی اصال کار آسانی نیست و تنبیههای تجاری به
شدت روی اقتصاد کشورها تاثیر میگذارد .اما نکته اینجاست که
چین همواره میتواند دسترســی کشورهای آسیایی به بازار بسیار
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بــزرگ و مهم خود را محدود کند و از ابزارهای اقتصادی مختلفی
در این راه بهره ببرد .آمریکا نیز همیشه با برگ برنده آشنایی وارد
میشود :استفاده از اهرم محدودیت نظام بانکی و استفاده از دالر در
معامالت تجاری .خالصه این تصویری است که در سالهای اخیر در
آسیا قابل مشاهده بوده و البته تدابیری هم برای برونرفت از آن به
کار گرفته شده که از جمله آنها میتوان به توافقنامه جامع و پیشرو
شراکت ترانسپاسیفیک اشاره کرد که چین یا آمریکا در آن نقشی
نداشــتهاند .این الگو را میتوان در حوزههای دیگر نیز به کار برد و
ائتالفهای جدید و بزرگتر را در آسیا شکل داد.
در دوران جنگ ســرد ،بدیهی به نظر میرسید که واشنگتن و
مسکو بلوکهای کامال اختصاصی و مجزا از یکدیگر تشکیل دهند
و در آنهــا اعمال نفوذ کنند .اما دوران امروز با آن زمان تفاوت دارد.
کشورهای مختلف آسیایی حاال آن قدر پیشرفت کردهاند که اتحادها
و معاهدات مختلفی را با بازیگران مشابه شکل بدهند .تالشهای
ن که آینده آسیا را فقط معطوف به خودشان
پکن و واشنگتن برای آ 
بکنند با این اوصاف شکســت خواهد خورد .هم چین و هم آمریکا
بیش از اندازه به قدرت خودشان اعتماد دارند و اهرمهای فشار خود
را بیش از اندازه موثر میپندارند .آنچه که در زمان بحران مالی آسیا
در سالهای  ۱۹۹۷و  ۱۹۹۸رخ داد ،شاهدی است بر این مدعا که
راه حلهای دیگری هم برای ساختن آینده وجود دارد.
JJمنطق هگرایی فزاینده
بازیگرانی مثل هند ،اندونزی ،ژاپن ،سنگاپور و کره جنوبی جزو
پرنفوذترین کشورهای آسیایی و شکلدهنده آینده منطقه هستند.
هریک از آنها بیاعتمادیهای خودشان را به چین یا آمریکا دارند و
بیشتر به سمت یکی از این قدرتها متمایل بودهاند .درواقع پیمانها
و نهادهایی که آمریکا هیچ نقشی در آنها نداشته ظرف دو دهه اخیر
در آســیا بسیار زیاد شــدهاند .این در حالی است که آمریکا تالش
زیادی برای مقابله با آنها صورت داده است .یکی از آنها برنامه موفق
پکن در سال  ۲۰۱۳برای تاسیس بانک سرمایهگذاری زیرساختی
آسیا بود .آمریکا هم با این بانک مخالف بود و هم برای ایجاد اخالل
در کار آن تالش کرد؛ به طوری که متحدانش را برای عدم عضویت
در آن تحت فشار گذاشت و پیش پای فعالیت آن هم سنگاندازی
کرد .اما در نهایت کشورهای زیادی به این بانک روی خوش نشان
دادند.
آمریکا همین اشتباه استراتژیک را در مخالفت شدیدش با برنامه
جاده ابریشم جدید چین (یک کمربند ،یک جاده) نیز تکرار کرد.
آمریکا متحدان خود را تحت فشار گذاشت تا به کل از پولی که قرار
بود چین در زیرســاختها خرج کند صرف نظر کنند .اصال شاید
بتوان گفت که آمریکا از اشتباهات گذشتهاش در آسیا هیچ درسی
نگرفته است و حتی امروز هم اصرار دارد یک نظم اقتصادی دیگر
را علیه چین علم کند .اما کشورهای آسیایی ظاهرا درس درستی
از گذشته گرفتهاند و به دنبال تنوعسازی و منطقهگرایی هستند تا
اتحادهایی از نوع دیگر را شکل بدهند.
مثال ژاپن را در نظر بگیرید که بعد از جنگ جهانی دوم همواره
لوالی وصلکننده حضور آمریکا در آسیا بوده و در استراتژی آمریکا
در منطقه نقش مهمی ایفا کرده است .ژاپن میزبان چندین پایگاه
نظامی آمریکاست ،متحد مهمی برای واشنگتن به شمار میرود و
درســت مثل آمریکا اصال به چین اعتماد ندارد .اما همین ژاپن در

شواهد حاکی از آن است که آینده آسیا دیگر با چینمحوری (که آمریکا را به
شدت میترساند) یا با ایجاد محدودیت برای قدرتنمایی آمریکا (که جزو
اهداف اصلی چین بوده) تعریف نمیشود.

گذشــته پیشنهادهای مستقلمآبی داشته که کامال از نظر آمریکا
غیرقابل قبول بودهاند .مثال اینکه ژاپن در ســال  ۱۹۹۷پیشنهاد
تشکیل یک صندوق پولی آســیایی را مطرح کرد که میتوانست
در معاهدات تجاری و ارزی به ســود کشورهای آسیایی تمام شود.
این پیشنهاد تحت فشار آمریکا به جایی نرسید .همچنین در سال
 ۱۹۹۰ماهاتیر محمد نخســت وزیر وقت مالزی پیشنهاد تشکیل
گروه اقتصادی شرق آسیا را مطرح کرد که میتوانست موانعی را از
پیش پای اقتصادهای آسیایی بردارد اما آن هم به سرنوشت پیشنهاد
ژاپن دچار شد.
اما امروزه مســائل دیگری در جریان اســت که شاید به نتیجه
برسند .مهمترین آنها ،معاهده مشارکت اقتصادی جامع منطقهای
است که درواقع یک معاهده تجاری پان آسیایی به شمار میآید .در
صورتی که کشورهای آسیایی در همین مسیر حرکت کنند و روی
همکاریهای منطقهای خود متمرکز شوند ،یک آسیای آسیاییتر
را خواهیم دید.
JJآنچه که تغییر کرده است
فشارهایی که آمریکا در گذشته برای مقابله با پانآسیائیسم وارد
میکرد ،حاال به اندازه گذشــته موثر نیستند .اقتصاد آمریکا حاال
کوچکتر از آنی اســت که پیش از بحران مالی سال  ۲۰۰۸دیده
بودیم .از سوی دیگر ،وابستگی آسیا به بازارها و سرمایههای غربی
دارد کمتر میشــود و صندوقهای مختلف برای تامین سرمایه در
آسیا به وجود آمدهاند .اقتصادهای آسیایی حاال از سرمایهگذاریهایی
که ژاپن ،کره جنوبی و همین طور چین میکنند بهره زیادی میبرند.
حتی کشوری مثل هند که دشمن چین به شمار میرود ،از شرکت
در برخی فرصتها مثل بانک توسعه جدید آسیا استفاده میکند.

JJعبور از دوقطبیگرایی
در میــان این تحــوالت بزرگ ،به نظر میرســد که چین هم
اشــتباهات محاسباتی زیادی مرتکب شــده است .چین برخی از
همســایگان خود را به خاطر ارتباط آنها با واشــنگتن تحت فشار
گذاشت اما نتیجهاش این شد که آنها به خاطر هراس از فشارهای
چین ،بیشتر به سمت آمریکا متمایل شوند و رویکردی ضد چینی
پیدا کنند .یکی از این کشورها کره جنوبی بود.
در این میان ،سیاســتگذاران آمریکایی نیز ظاهرا دارند همان
موضعی را که باراک اوباما در سال  ۲۰۱۵بیانش کرد دنبال میکنند.
او گفتــه بود اگر ما قواعد را تعیین نکنیم ،چین این کار را خواهد
کرد .این رویکرد هشدارآمیز در خصوص چین عمال مورد حمایت
جمهوریخواهان و دموکراتهای آمریکایی اســت و استثنائا یکی
از حوزههایی است که آنها در موردش اختالف ندارند .یعنی حتی
اگر دونالد ترامپ مجددارئیس جمهور آمریکا نشود ،بعید است که
رویکرد آمریکا در مواجهه با چین تغییر کند.
در جریان بحران کرونا که بحرانی عظیم و جهانی بود ،مشخص
شد که هرگز نمیتوان امیدی به همکاری چین و آمریکا برای تامین
منافع جهانی بست .یعنی حتی این بحران بزرگ در عرصه سالمت
و اقتصاد نیز راهی برای نزدیکشدن این دو قدرت اقتصادی بزرگ
باز نکرد .بنابراین بحران کرونا شاید فرصتی باشد برای کشورهای
شدن قدرتهای بزرگ ،منافع مشترک
آسیایی تا در لحظه ضعیف ِ
و منطقــهای خود را با قدرت بیشــتری دنبال کنند و اهمیت این
همکاریها را دریابند .در جهان شــلوغ کنونی ،کشورهای آسیایی
فرصت آن را دارند که قواعد مورد نظرشان را بنویسند و اجباری به
پذیرش قواعد دیگران نداشته باشند.

پکن و واشنگتن به رغم
تفاوتهای ایدئولوژیک
و استراتژیکشان تقریبا
با رویکردهای مشابهی با
کشورهای آسیایی برخورد
کردهاند .هریک از آنها دارد
کشورهای آسیایی را ترغیب
میکند تا از اتحاد امنیتی
یا اقتصادی با رقیب پرهیز
کنند
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قواعد قرن بیستمی در خصوص تجارت ،نوآوری ،صلح و امنیت همگی به بهانههایی برای
رفتارهای یکجانبه حکومتها بدل شدهاند .مهمترین نمونهاش شورای امنیت سازمان ملل متحد
است که صرفا روی اختالفات میان اعضای ثابتش میچرخد.

آیندهپژوهی
[ آینده سازمان ملل متحد ]

یک بیماری و چند عارضه
چرا بحران کرونا میتواند سازمان ملل را برای همیشه نابود کند؟

شیشی تارور
دیپلمات سابق هندی و عضو
فعلی پارلمان هند

ل
منبع وال استریت جورنا 

چرا باید خواند:
وقتی بحران کرونا
رخ داد ،هر کشوری
سعی کرد فقط کاله
خودش را بگیرد تا باد
آن را نبرد .نهادهای
یتاثیر
بینالمللیهمب 
در جای خودشان
خشک شده بودند.
این یادداشت توضیح
میدهد که این وضع
نشانهای بود از پایان
حرفهای زیبا در مورد
سازمان ملل متحد
و سایر سازمانهای
بینالمللی.
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ســازمان ملل متحد به زودی تولد  ۷۵سالگی خود را جشن
میگیرد؛ اما شاید هرگز آینده این سازمان تا این حد مبهم و خالی
به نظر نرسیده باشد .پاندمی کرونا سرآغاز دورهای از جهانیزدایی
بوده و دولتها به وضوح در این دوران به سیاستهای حمایت از
داخل و ایزولهکردن کشورشان در برابر جهان روی خوش نشان
م به هم زدن بیمعنا شدند
دادند .معاهدات تجاری ظرف یک چش 
و کاهش تجارت جهانی با بدترین رکود از زمان رکود بزرگ همراه
شــد .در جهانی که این طــور دارد از زوال اقتصادی و اجتماعی
رنج میبرد ،سخنگفتن از اهداف توسعه پایدار سازمان ملل کامال
بیربط به نظر میرسد.
واقعیت این است که ســازمان ملل متحد با یک بحران وجودی
مواجه اســت که حامیــان و کشــورهای ایجاد کننــده اولیهاش
علیالخصوص آمریکا -آن را به وجود آوردهاند .دونالد ترامپرئیسجمهور آمریکا آن قدر به بههمزدن بازی چندجانبهگرایی در جهان
عالقــه دارد که حتی صدای اروپاییهایی مثل امانوئل ماکرون را هم
درآورده است .این در حالی است که خود اروپا در بحران کرونا کارنامه
درخشانی نداشت .قارهای که مدتها به عنوان نمونه موفق همکاری و
اتحاد منطقهای معرفی شده بود ،در جریان کرونا دست خود را رو کرد.
پیمان شنگن که قرار بود همواره ضامن جابجایی بیدردسر در میان
مرزهای اروپا باشــد ،در مواجهه با بحران کرونا دوام نیاورد و مرزهای
اروپا به روی کشورهایی که زودتر از بقیه دچار شیوع کرونا شده بودند
بســته شد .حتی ایتالیا که آن اوایل به بزرگترین مرکز شیوع کرونا
در خارج از چین بدل شده بود ،با دست رد همسایگانش برای تامین
تجهیزات پزشکی مواجه شد.
این در حالی بــود که توخالیبودن نظم جهانی چندجانبه از
مدتی پیش داشت خودش را نشــان میداد .یکی از واضحترین
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نمودهایش هــم تنشهای چین و آمریکا بود .لیبرالها از اقصی
نقاط جهان از اینکه چین میخواهد نظام چندجانبه جهانی را در
کنترل خودش بگیرد انتقاد میکردند اما اصال متوجه نشده بودند
که روش چین با آمریکا فرق دارد .شی جینپینگرئیس جمهور
چین سالهاست که دارد روی برنامه جاده ابریشم جدید (کمربند
و جــاده) کار میکند؛ برنامهای که شــامل قراردادها و تعهدات
دوجانبه بین چین و کشــورهای دیگر میشود و اصال ربطی به
چندجانبهگرایی مورد عالقه سازمان ملل متحد ندارد .سازمان ملل
متحد یا نهادهای دیگر در این زمینه نمیتوانند هیچ حرف و نظر
یا نظارتی داشته باشند .درواقع این روش متقابل دوجانبه ،روشی
بود که چین با موفقیت دنبال کرد.
از سوی دیگر ،حتی در روزهای آغازین بحران کرونا در ووهان
هم نهادی مثل سازمان بهداشت جهانی نتوانست هیچ کاری بکند.
نه چین میخواست از این سازمان کمک بگیرد و نه این سازمان
قــادر به ایفای نقش خاصی بود .ویروس کرونا درواقع بیش از هر
چیز دیگری نشان داد نهادهای بینالمللی مشروعیت ندارند چون
حتی قادر به برانگیختن واکنش جمعی مفید و موثر هم نیستند.
خود چین که عضو مهمی در سازمان بهداشت جهانی بود در زمان
آغــاز کرونا ترجیح داد منافع ملیاش را حفظ کند و به تضمین
سالمت عمومی جهانی کاری نداشت.
مجموعه این شــواهد ثابت میکند که ناسیونالیسم و عقاید
خــوردن نظم بینالمللی دوران
کوتهبینانه اقتصادی باعث ترک
ِ
پس از جنگ جهانی دوم شــدهاند و نهادی مثل سازمان ملل که
محصول آن دوران بوده ،دیگر اهمیت خاصی ندارد .این ناکامیهای
بینالمللی پیشــتر در زمینه مواجهه با تغییرات آب و هوایی هم
مشاهده شده بود .این مسئله که زمانی اولویت دانشمندان و فعاالن
اجتماعــی بود خیلی زود از یادها رفت؛ آن هم در شــرایطی که
تاثیرات مخرب تغییرات اقلیمی به شــکل وحشتناکی در جهان
قابل مشاهده است .امروزه شمار آوارگان آب و هوایی از آوارگانی
که به خاطر جنگ و یا به هدفِ رســیدن به وضع اقتصادی بهتر
کشورشان را ترک میکنند بیشتر شــده است .تالشهایی که
قاعدتا میبایست در دهه  ۲۰۲۰میالدی برای مقابله با تغییرات
اقلیمی صورت بگیرد حاال تحتالشعاع موضوعات دیگر در حوزه
جهانی قرار گرفته است.
واقعیت این است که قواعد قرن بیستمی در خصوص تجارت،
نــوآوری ،صلح و امنیــت همگی به بهانههایی بــرای رفتارهای
یکجانبه حکومتها بدل شــدهاند .مهمترین نمونهاش شورای
امنیت سازمان ملل متحد اســت که صرفا روی اختالفات میان
اعضای ثابتش میچرخد.
به هر حال با بروز بحران کرونا هر آنچه که کشورها نمیخواستند
در باب سازمان ملل بیان کنند نمایان شد .وقتی این بحران هم
به پایان برســد ،سازمان ملل متحد باید پیشرو جریانی شود که
درسهای آموختهشده از این بحران را جمعبندی و استفاده کند.
درواقع هر چه که در جریان بحران کرونا رخ داد ،راهی است برای
ارزیابی نظام و نهادهای بینالمللی و البته پیدا کردن راههایی برای
اصالح و تقویت آنها .شــکل فعلی سازمان ملل و نهادهای مشابه
دیگــر به درد جهان امروز نمیخورد .بنابراین تولد  ۷۵ســالگی
سازمان ملل را باید به عنوان سالی که یک ویروس کشنده باعث
مرگ ارزشهای قدیمی جهان شد نیز به رسمیت بشناسیم.

در برخی کشورها آنهایی که توانستهاند به دلیل کنسلشدن سفرهای خارجی یا صرفنظر کردن
از غذا خوردن در رستوران پول بیشتری پسانداز کنند ،آن پول را در امور دیگری مثل بازسازی
آشپزخانه یا خرید تلویزیون بزرگتر ،ساخت استخر یا حتی خرید خانه حیاطدار صرف کردهاند.

[ آینده تبعیض ]

نان نیست
ولی شاید بتوانید
دوچرخه بخرید!
چرا تعطیلیهای کرونایی
باعث افزایش شکاف درآمدی شد؟
در جریان بحــران کرونا اخباری از کمکهای مالی دولتها برای
گذران آسانتر این دوران در کشورهای مختلف شنیده شد که به نظر
جالب هم میآمد .مثال دولت ایتالیا اعالم کرد برای تشویق مردم به
استفاده از وسایل نقلیه سبز شخصی (مثل دوچرخه ،اسکوتر برقی و
وســایلی از این دست) ۶۰ ،درصد از پولی را که مردم برای خرید این
وسایل خرج کرده باشند به آنها برمیگرداند .برنامههای مشابهی در
پاریس و همچنین در شهرهای آلمان به راه افتاد.
اما یک نکته در مورد این نوع کمکها وجود دارد :شما در درجه اول
باید آنقدر پول برای خرید داشته باشید! یعنی مثال برای دوچرخهای
با قیمت  ۸۴۰یورو ،پانصد یورو را دولت به شما برمیگرداند اما بقیهاش
را خودتان پرداختهاید .یعنی در میان بحران کرونا قادر بودهاید برای
این موضوع پول خرج کنید.
بسیاری از برنامههای کمک مالی در زمان کرونا شبیه همین بود:
تخفیف برای غذا خوردن در رســتورانهایی که خالی مانده بودند و
یا بهرهبردن از تخفیف مالیاتی برای شرکتها یا حتی چیزی شبیه
همین کمک برای خرید دوچرخه .این روشها که به طبقه متوسط و
باال کمک میکند ،بار دیگر باعث شده که شکاف درآمدی آنها با طبقه
پایین جامعه بیشتر شــود .یک برنامه در استرالیا که برای بازسازی
منازل به مردم وام میداد نیز در همین رده قرار داشت چون در واقع
یارانهای به افراد صاحب مسکن تلقی میشد.
رزاماریــا بیتتی ،اقتصاددان دانشــگاه لوییــس در رم میگوید:
«برنامههایی از این دســت در شرایطی ارزش دارند که در درجه اول
پول زیادی خرج شود .توجیه آنها این است که وقتی مصرف را تشویق
کنید اقتصاد بهتر کار میکند .اما در زمان بحران ،اولویت کجاست؟ یک
ایده این است که بهتر میبود این کمکها به مواردی مثل بیمههای
پرداختنشده بیکاری یا سرمایهگذاری در زیرساختها و تحقیقات
اختصاص مییافت .در این حالت درواقع باز هم پول به اقتصاد تزریق
شده بود اما نتیجه آن متوجه اقشار بیشتری از جامعه میشد».
این مسئله به خصوص از این جهت اهمیت دارد که اقشار جامعه با
توجه به وضعیت مالی و حتی جنسیتشان ،فشارهای متفاوتی را در
زمان بحران کرونا تحمل کردهاند .افراد در طبقات پایینتر جامعه به
دلیل استفاده از وسایل نقلیه عمومی ،کار در محیطهای شلوغ و عدم
دسترسی به خدمات درمانی ،بیشتر در معرض ویروس قرار داشتهاند و

تلفات بیشتری هم دادهاند .آنها حتی در زمینه تحصیل فرزندانشان در
این دوران هم وضعیت دشوارتری در قیاس با خانوادههای ثروتمندتر
داشتهاند .از ســوی دیگر ،افرادی که به صورت فریلنس (آزاد) کار
میکردند یا مشاغل کامال پارهوقت داشــتند ،در این دوران حتی از
بیمه بیکاری یا مزایای دیگر هم بهرهمند نبودهاند و آیند ه کاریشان
نیز مبهم است .در مشاغل خدماتمحور مثل کارهای رستورانی هم
فرصتهای شغلی از دسترفته بسیار زیاد بوده و مثال در کشوری مثل
ایتالیا ،این بخش  ۲۶درصد کوچک شده است.
البته کمک مالی دولتها به مردم ،در برخی کشورها به تمام اقشار
جامعه رسیده است .در کشورهایی مثل ژاپن ،پولی که دولت در زمان
بحران به مردم داده به خصوص به داد اقشــار محرومتر رسیده است.
برنامه در ژاپن ابتدا این بود که تعیین شود چه کسانی شایسته دریافت
کمک هســتند اما بعدا این موضوع مسکوت گذاشته شد و کمک به
دست همه رســید ،چه رانندهای که بیکار شده بود و چه میلیونری
که در خانهاش نشســته بود .جرمی سیگل استاد مالیه در دانشکده
وارتون در دانشگاه پنسیلوانیا میگوید این دقیقا روشی است که واقعا
به تشویق مصرف کمک میکند و اقتصاد را فعال نگه میدارد.
در این میان ،نباید از نظر دور داشــت که تصمیمگیریهای مالی
در دوران کرونا و تاثیر آنها روی اقتصاد چندان با پیشبینیها تطابقی
نداشــته و در جاهایی که تصورش نمیرفت ،به اقتصاد کمک کرده
است .مثال در برخی کشورها آنهایی که توانستهاند به دلیل کنسلشدن
سفرهای خارجی یا صرفنظر کردن از غذا خوردن در رستوران پول
بیشــتری پسانداز کنند ،آن پول را در امور دیگری مثل بازســازی
آشــپزخانه یا خرید تلویزیون بزرگتر ،ساخت استخر یا حتی خرید
خانه حیاط دار صرف کردهاند .حتی برخی مناطق حومه شــهرها به
شدت مورد توجه قرار گرفتهاند و بازارشان سکه شده است .این مسئله
به خصوص در حومه شهرهای بزرگ آمریکایی مشاهده شده است.
با این تفاصیــل ،هنوز منتقدان برنامه کمکهــای مالی دولتی
معتقدند این برنامهها بیشتر به سود داراها تمام شده و درواقع راهی
آسان برای دولتها بوده تا با کمترین دردسر ،اقتصادشان را زنده نگه
دارند .کاساندرا گلدیرئیس شورای خدمات اجتماعی استرالیا همین
نظــر را دارد و میگوید« :چنین تصمیماتــی درواقع یک فرصت از
دسترفته برای رسیدگی به فوریتهای اجتماعی بودند».

منبع بلومبرگ

چرا باید خواند:
کمکهایمالی
دولتها در دوران
کرونا به مردم حرف
و حدیثهای زیادی
به دنبال داشته و
منتقدانمیگویند
کمکها فقط به سود
مصرفکنندگاننسبتا
پولدار بوده است .این
گزارش ابعاد مختلف
قضیه را بررسی
میکند.
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آیندهپژوهی

[ آینده آمریکا ]

مهمترین انتخابات تاریخ آمریکا؟
چرا سرنوشت آمریکا و نظم آمریکایی جهان به نتیجه رایگیری سوم نوامبر گره خورده است

مایکل هرش
خبرنگار ارشد فارن پالسی

ترجمه :کاوه شجاعی
دبیر بخش آیندهپژوهی

منبع فارن پالسی

چرا باید خواند:
اگر فکر کردن به
انتخابات آتی آمریکا
بتان
باعث اضطرا 
میشود حق دارید .اما
احتماال به دلیل اشتباه
مضطرب شدهاید.
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انتخاباتریاستجمهوریامسالآمریکارانمیتوانیمباهیچانتخابات
دیگری در تاریخ مقایسه کنیم .هیچ وقت اینگونه مسیر و شاید بقای
جمهوری آمریکا به یک رایگیری وابسته نبوده است .درست است که
انتخابات سال  ۱۸۰۰را داشتهایم که آرون بر ،دیکتاتورمآبی بیمسلک
 ترامپ دوران خود  -با توماس جفرسون رقابت میکرد .یا در ۱۸۶۰که آبراهام لینکلن اما حاال اکثریت مورخان ،متخصصان علوم سیاسی و
دیپلماتهای آمریکایی بر این باورند که رقابت انتخاباتی ترامپ و بایدن
از تمامی این رایگیریها سرنوشتسازتر است .و نکته اینجاست که
در ســالهای  ۱۸۶۰ ،۱۸۰۰و حتی  ۱۹۳۲آمریکا کشور جوانی بود
که مثل حاال روی روابط بینالمللی تاثیر نداشت .انتخابات کنونی اما
تاثیری جهانی خواهد داشت.
گروهی معتقدند که ترامپ و نیروهای شومی که او در آمریکا بیدار
کرده تا حاال چنان صدمهای به نهادهای دموکراسی آمریکا وارد کردهاند
کــه انتخاب دوبارهاش میتواند تجربه  ۲۴۴ســاله آمریکایی را برای
همیشه معیوب کند :او صراحتا خشونت نژادی را تشویق کرده ،جدایی
میان مردم را تشدید کرده ،کنگره و دیوان عالی را به چالش کشیده و
تضعیف کرده ،از سیاست خارجی برا منافع سیاسیاش استفاده کرده،
هنجارهای انتخاباتی را نادیده گرفته و حزب جمهوریخواه هراســان
را به بازیچهاش تبدیل کرده اســت .بازگشت دوباره او به قدرت عمال
مشروعیت دادن به تالش او برای خفه کردن نهادهای قانونی و اصل
توازن قواســت .انتخاب دوباره او مهر تایید بر این عقیده اوســت که
«من به عنوان رئیسجمهور هر کاری که بخواهم میکنم ».او آمریکا
را در مســیر جمهوریهای شکستخورده گذشته مثل روم و یونان
میکشاند.
ادوارد واتز ،اســتاد تاریخ دانشــگاه کالیفرنیا و نویســنده کتاب
«جمهوری فانی :چطور روم به دیکتاتوری کشیده شد» میگوید« :ما
به ســمت نقطه عطف حرکت میکنیم .اگر ترامپ انتخاب شود به
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اعتقاد من ن ُرمها و قید و بندهای حافظ دموکراسی آمریکایی به کل از
بین خواهند رفت .حتی در صورت پیروزی بایدن روند احیای نهادهای
آمریکای بسیار طول خواهد کشید».
چارلز کاپچان ،دیپلمات ســابق و اســتاد علوم سیاسی دانشگاه
جورجتاون هم معتقد است« :من اصال تردید ندارم که این مهمترین
انتخابات تاریخ آمریکاســت .آینده کشور کامال در مخاطره است .اگر
ترامپ دوباره انتخاب شود دیگر کسی نمیتواند بگوید آمریکاییها یک
بار اشتباه کردند .انتخاب دوباره ترامپ ،یعنی مردم آمریکا این مسیر
را انتخاب کردهاند ».به اعتقاد کاپچان این انتخابات از رایگیریهای
سرنوشتســاز  ۱۸۰۰و  ۱۸۶۰بسیار مهمتر است چون در آن زمان
آمریکا قویترین کشور دنیا نبود« .آن زمان ما به کسی کاری نداشتیم.
اما امروز ما یک کشور خیلی قویایم که راه خود را گم کرده .و ما در
حال ورود به دوره بیگذشت تاریخ هستیم .توازن قوا در جهان در حال
تغییر است .در دوره تکقطبی پس از جنگ سرد ،سیستم بیشتر از
حاال با ما راه میآمد .حتی در جریان جنگ ســرد هم که آمریکا در
این طرف و آن طرف دنیا اشتباهاتی میکرد ،مثل ویتنام ،جهان توازن
خود را از دست نمیداد .اما حاال که غرب تسلط اقتصادی و مادی خود
را به چین و آسیا باخته ،دارد به لحاظ سیاسی هم تلوتلو میخورد و
به همین خاطر انتخاب ترامپ ضربه سنگینی به ما وارد خواهد کرد».
انتخاب دوباره ترامــپ ضربهای کاری به نظم جهانی کنونی وارد
خواهد کرد .جان ایکنبری از دانشــگاه پرینستون میگوید« :در این
انتخابات ،به جز ترامپ و بایدن ،نقش آمریکا در جهان و ســاز و کار
سیستم بینالمللی هم به انتخاب گذاشــته خواهد شد .اگر ترامپ
ببرد روند فروپاشــی کلیت نظم لیبرال پــس از جنگ ادامه خواهد
یافت و متحدان آمریکا که هنوز امیدوارند واشــنگتن دوباره «نقش
سیستمیاش» را برعهده خواهد گرفت ناامید خواهند شد و برای خود
برنامههای دیگری خواهند ریخت».

انتخاب دوباره ترامپ ضربهای کاری به نظم جهانی کنونی وارد خواهد کرد .جان ایکنبری از دانشگاه پرینستون میگوید:
«در این انتخابات ،به جز ترامپ و بایدن ،نقش آمریکا در جهان و ساز و کار سیستم بینالمللی هم به انتخاب گذاشته
خواهد شد .اگر ترامپ ببرد روند فروپاشی کلیت نظم لیبرال پس از جنگ ادامه خواهد یافت.

جوزف نای ،متخصص مشهور روابط بینالملل از دانشگاه هاروارد
و مبدع عبارت «قدرت نرم» با این تحلیل موافق است .نای اخیرا در
مصاحبهای توضیح داد که یک دیپلمات اروپایی اخیرا به او گفته« :ما
میتوانیم نفسمان را چهار سال حبس کنیم اما هشت سال خیلی
زیاد است».
ایو دالدر ،سفیر سابق آمریکا در ناتو میگوید« :ترامپ از همین حاال
دموکراتها را به تقلب متهم کرده و میگوید نتیجه چنین انتخاباتی
را نخواهد پذیرفت .اگر او به همین شیوه انتخابات را به چالش بکشد
و قدرت را در دســت گیرد به معنای طالق رسمی واشنگتن از اروپا
و غرب خواهد بود .این یعنی آمریکا دیگر به سنت دموکراتیک غربی
پایبند نیست ».از طرفی واکنش بسیار ضعیف آمریکا به کرونا هیچ
شباهتی به واکنش اروپای غربی به این بیماری نداشته و این تعجب
اروپاییها را برانگیخته است( .در گزارش ویژه اخیر فارن پالسی از نحوه
واکنش کشورهای دنیا به کرونا ،آمریکا در بین  ۳۶کشور در رده  ۳۱و
پایینتر برزیل ،اتیوپی ،هند و روسیه قرار گرفته است).
اوضاع آمریکا در دوران ترامپ آنچنان بد شده که روزنامه آیریش
تایمز در ماه آوریل نوشــت «این اولین باری اســت که جهان برای
آمریــکا دل میســوزاند ».به گفته دادلر «آنچــه در دوران کرونا در
آمریکا اتفاق افتاد نقطه اوج این فضاحت بود .واکنش آمریکا به کرونا
به وضوح نشاندهنده مشکالت عمیق در سیستم آمریکایی است :از
زیرساختهای درمانی و نابرابری درآمدی گرفته تا مشکالت نژادی.
آمریکا تبدیل کشوری شده به آن از باال نگاه میکنند».
تعداد زیادی از استادان دانشگاه که با آنها مصاحبه کردم یک امید
بزرگ دارند :اینکه ترامپ در ماه نوامبر آنچنان شکست سختی بخورد
که نتواند نتیجه را به چالش بکشــد و آن را بپذیرد .در این صورت او
از ســوی دنیا  -و تاریخ  -به عنوان انحراف از ن ُرم دیده خواهد شــد
نه روندی تکرارشــونده .پس از ترامپ آمریکا به همان استثناگرایی
مغرورانهاش باز خواهد گشت (فکر خواهد کرد خارقالعادهترین کشور
جهان است) اما به نسبت دوران ترامپ میانهروتر و بالغتر رفتار خواهد
کرد.
در این سناریو پرزیدنت بایدن و معاون اول چندفرهنگیاش (کامال
هریس) سعی میکنند به سرعت بخشی از آبروی نابود شده آمریکا در
دوران ترامپ را احیا کنند و بدترین شکستهای رئیسجمهور قبلی را
در حوزههای کرونا ،دوقطبی شدن جامعه ،اقتصاد ،ثبات بینالمللی و
گرمایش زمین ترمیم کنند .ترامپ آمریکا را از چندین توافقنامه مهم
بینالمللی بیرون کشید با این وعده توخالی که خیلی زود به توافقی
بهتر میرسد .بایدن در صورت پیروزی به برجام ،توافقنامه پاریس و
پیمان منع موشکهای هستهای میانبرد بازخواهد گشت.
اما این ســناریو زیادی خوشبینانه اســت .جهان دیگر جهان
روز خداحافظی اوباما نیســت و نمیتواند به آن روز برگردد .جهان
رادیکالتر شده ،آمریکاییها ضدجهانیتر شدهاند و بایدن هم همین
مردم را نمایندگــی خواهد کرد .رابطه آمریکا با چین ،روســیه و
کشورهای خاورمیانه بعد از ترامپ کامال دگرگون نخواهد شد.
و شاید بزرگترین تهدید همین باشد :اینکه این انتخابات برخالف
امیدواری خوشبینها آنقدرها هم اهمیت ندارد ،اینکه ترامپ علت
این وضعیت نیست و نشــانه این وضعیت است :وضعیت کشوری
که دیگر کارایی درســتی ندارد ،نه در امــور داخلی و نه در صحنه
بینالمللی .کشوری که نمیشود به آن اعتماد کرد.
جوزف نای میگوید« :اگر شما اروپایی بودید احتماال به خودتان

میگفتید «اگر این کشــور که ما از  ۱۹۴۵تا حاال رویش حســاب
ی به اندازه «جزیره ترامپ»
کرده بودیم میتواند چیزی غیرقابلپیش 
تولید کند و مردمش همچنان اینقدر دوقطبی باقی بمانند ،از کجا
معلوم که در  ۲۰۲۴یا  ۲۰۲۸دوباره با موجودی شبیه ترامپ روبهرو
نشویم؟»
فراموش نکنیم «نو انزواگرایی» ترامپ از آسمان نیامده و در بین
افــکار عمومی آمریکا طرفداران فراوانی داشــته و دارد .کاپچان در
کتاب جدیدش توضیح میدهد که روابط گرم آمریکا با متحدانش و
سازمانهای بینالمللی در جهان پس از جنگ جهانی دوم انحرافی
از جهانبینی آمریکایی است و ن ُرم به حساب نمیآید .آمریکا عموما
کشوری تکرو بوده است« .قرار نیست ما به سیاست خارجی سابقمان
برگردیم :به دنیای نهادهای بینالمللی و معاهدات کوچک و بزرگ
با دیگر کشورها .دیگر سنا هم به چنین چیزی رای نخواهد داد».
نکته اینجاست که طی دهههای اخیر بینالمللگرایی لیبرال به
شیوه آمریکایی عموما به اکتیویسم مداخلهجویانه و جنگ ختم شده و
روسای جمهور دموکرات و جمهوریخواه این کشور انواعش را تجربه
کردهاند :از حمله به ویتنام گرفته تا بوســنی و عراق .و افکار عمومی
آمریکا دیگر حوصله جنگ ندارد .این چیزی بود که ترامپ در ســال
 ۲۰۱۶فهمید و رقیبش هیالری کلینتون نفهمید .به نظر میرســد
بایدن قرار نیست اشتباه هیالری را تکرار کند .جان کویینسی آدامز،
ششمین رئیسجمهور آمریکا در  ۱۸۲۱گفته بود که «آمریکا نباید در
جستوجوی هیوالها به دوردستها برود تا آنها را نابود کند .چنین
کاری کاراکتر این کشور را به فساد میکشاند و بنیان سیاست ما را از
آزادی به زور تغییر میدهد ».ترامپ به شیوه زمخت خودش سعی کرد
خود را مدافع چنین نگاهی به سیاست خارجی نشان دهد .بایدن هم
در صورت پیروزی متوجه خواهد شد مردم آمریکا عالقهای به رهبری
جهان ندارند و نمیخواهند هزینه حفظ و نگهداری سیستم بینالمللی
لیبرال از جیبشان پرداخت شود.
حــاال میتوان بهتر دید که ترامپ نه علــت ،که معلول نیروهای
عمیقتر تاریخی است .شاید به همین خاطر باشد که در یک نظرسنجی
اخیر موسسه  Pewاکثریت بزرگی از دموکراتها و جمهوریخواهان با
نگاه تند ترامپ به چین توافق دارند .این شاید مهمترین انتخابات تاریخ
آمریکا به نظر برســد اما شاید مسیر آمریکا از مدتها پیش مشخص
شــده و ربطی به رایگیری ســوم نوامبر ندارد .دولت بعدی آمریکا
درستی یا نادرستی این فرضیه را نشان خواهد داد.

اوضاع آمریکا
در دوران ترامپ
آنچنان بد شده که
روزنامه آیریش
تایمز در ماه آوریل
نوشت «این اولین
باری است که
جهان برای آمریکا
دل میسوزاند ».به
گفته دادلر «آنچه
در دوران کرونا
در آمریکا اتفاق
افتاد نقطه اوج
این فضاحت بود.
واکنش آمریکا به
کرونا به وضوح
نشاندهنده
مشکالتعمیق
درسیستم
آمریکایی است :از
زیرساختهای
درمانی و نابرابری
درآمدی گرفته تا
مشکالت نژادی.
آمریکاتبدیل
کشوری شده
به آن از باال نگاه
میکنند».

یک احتمال وجود دارد؛ اینکه این انتخابات برخالف امیدواری خوشبینها آنقدرها هم اهمیت ندارد ،اینکه
ترامپ علت این وضعیت نیست و نشانه این وضعیت است :وضعیت کشوری که دیگر کارایی درستی ندارد ،نه
در امور داخلی و نه در صحنه بینالمللی
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آیندهپژوهی

شوک فرهنگی
سرگرمی ،هنر ،فرهنگ و ورزش بعد از کرونا

منبع فارن پالسی

چرا باید خواند:
اگر میخواهید بدانید
کرونا چه بالیی سر
صنعت سرگرمی آورده
و چه راهحلهایی برای
دنیای سینما و ورزش
وجود دارد این چند
یادداشت را بخوانید.
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شاید هیچ حوزهای به اندازه حوزه سرگرمی  -فرهنگ ،هنر و ورزش
 از کرونا ضربه نخورده باشد .سالنهای کنسرت تعطیل شدهاند ،اشیادر موزهها در حال خاک خوردناند و سالنهای سینما ورشکسته به
حساب میآیند .اگر تیم ورزشی محبوبتان اصال وارد رقابتی شود آن
را در استادیومی خالی برگزار میکنند  -حاال دیگر تماشای مسابقه
ورزشی احساس پرشــور خالصی از جهان بیرونی را نمیدهد .حاال
تماشــای مسابقات اینچنینی به طور مداوم به یاد ما میآورد که در
چه بحرانی گرفتاریم .حاال داریم به کلیشه هنرمند گرسنه نزدیکتر
میشویم :صدها هزار نفر از افراد مشغول در صنایع سرگرمی یا بیکار
ی اجباریشان تبدیل به اخراج شود.
شدهاند و یا منتظرند که مرخص 
این روند عواقب عمیقتری هم دارد :بستهشدن موزهها و مکانهای
تاریخی ،روند احیای صنعت توریسم را هم کندتر میکند .بچهها کمتر
و کمتر به طور دست اول با فرهنگ و تاریخ آشنا میشوند .و شرکتها
که بخشی از هنرمندان خود را به دلیل کمبود بودجه اخراج کردهاند
کمتر از گذشته با ایدهای خالقانه و هیجانانگیز مواجه خواهند شد.
این هم به ضرر شرکت است هم به ضرر مخاطبان.
البته ماجرا اینقدرها هم یکطرفه نیست .بعضی از کنسرتها با
رعایت فاصلهگذاری اجتماعی انجام میشوند و سالنهای سینما هم
خالی خالی نیستند .نیاز باعث خالقیت میشود و هنرمندان کمکم
یاد میگیرند چهطور از خالقیت خود در جهان مجازی بهره بگیرند و
ارتباط با مخاطب (خریدار) را حفظ کنند .فارن پالسی از  ۸متخصص
در صنعت سرگرمی خواســت تاثیر کرونا بر این حوزه و آینده آن را
بررسی کنند .گزیدهای از این پیشبینیها را بخوانید.
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روزی که موسیقی ُمرد
مارک سی .هنسن

مدیرعامل سمفونی سانفرانسیسکو

غروب ششم مارس ،روی صندلی همیشگیام در سالن سمفونی
دیویس به ســمفونی ششــم مالر گوش میدادم و میدانستم این
آخرین اجرای این صحنه برای مدتــی طوالنی خواهد بود .روز بعد
سمفونی سانفرانسیسکو اولین ارکستر در آمریکا بود که لغو تمامی
کنسرتهای زندهاش را اعالم کرد .هنوز هم با گذشت چند ماه از آن
تاریخ من روز بازگشایی سالن را در افق نزدیک نمیبینم.
بدون اغراق تاثیر کرونا روی هنرهای نمایشی ویرانگر بوده است.
ویروس علت وجودی ارکسترها را هدف قرار داده است :اینکه مردم را
کنار هم جمع کنیم و از طریق قدرت و احساس موسیقی زنده ،جامعه
کوچکی به وجود آوریم .برای عده زیادی از مردم این فقدان ،فقدانی
عمیق و هویتی است.
مــن نمیتوانم آینــده را پیشبینی کنم ،امــا میدانم که وقتی
تماشاچیها به سالنها برگشتند ،میراث کرونا احتماال این خواهد بود
که روند ارتباط هنر با مخاطب از طریق تکنولوژی را سرعت خواهد
داد .حاال بیشــتر از هر زمان دیگر مــا در حال خالقانه فکر کردن و
سرمایهگذاری روی راهها تازه برای ارتباط دیجیتال با مخاطبیم ،چه

شاید هیچ حوزهای به اندازه حوز ه سرگرمی از کرونا ضربه نخورده باشد .سالنهای کنسرت تعطیل شدهاند،
اشیا در موزهها در حال خاک خوردناند و سالنهای سینما حاال ورشکسته به حساب میآیند .اگر تیم
ورزشی محبوبتان اصال وارد رقابتی شود آن را در استادیومی خالی برگزار میکنند.

از طریق پخش زنــده ،چه به کمک تکنولوژیهای واقعیت افزوده و
واقعیت مجازی یا روشهای غنیکردن کلیت داستانگویی به کمک
ابزارهای نو .من شک ندارم که در آینده وقتی به امروز نگاه میکنیم
آن را نقطه عطفی در تاریخ عرضه هنر خواهیم دید.
آیا هنرهای نمایشــی در آینده نزدیک شــکل متفاوتی خواهند
داشــت؟ بدون تردید .وقتی ما سالنمان را باز کنیم چینش افراد با
فاصلهگــذاری اجتماعی هماهنگ خواهد بود .برای حفظ ســامت
تماشاچیان ،موسیقیدانان و کارکنانمان ،پروتکلهای سجنش دمای
بدن و دیگر عالئم بیماری را خواهیم داشت .همزمان خواهیم دید که
این روشها کجا جواب میدهد و کجا نمیدهد و به طور مداوم آنها
یکنیم.
را بهروز م 
فرمهای جدیــد تجربه دیجیتال جایگزین کنســرتهای زنده
نخواهند شد .کنسرتهای زنده قدرتی غریزی و احساسی دارند که
افراد حاضر در آن را بــه هم نزدیکتر میکنند .احتماال من در این
اشتیاق عمیق برای بازگشت به سالن کنسرت در کنار دیگر عاشقان
موسیقیتنهانیستم.

بدون صدای جمعیت ورزش
معنا ندارد
ریک کُردال

از مقامات بلندپایه NBC Sports

کرونا بر ورزش تاثیری آنی داشــت .هرگونه مســابقه ورزشی در
سراسر جهان و در هر ردهای متوقف شد .این تاثیر بسیار فراتر از لغو
ل از جامهای مختلف
شدن مسابقات و به تعویق افتادن یک یا دو فص 
بود :تماشاچیان در بارهای ورزشی پول خرج نمیکنند ،کسی برای
دیدن مسابقات به سفر نمیرود و شهرهای کوچکی که از مسابقات
درآمد خوبی داشتند آن را از دست دادهاند.
بعــد از تاریکی اولیه ،کمکم اولین مســابقات حرفهای در حال
برگزاریاند ،البته با تغییرات عمده :استادیومها خالیاند ،بازیکنان تیمها
انگار درون حباب زندگی میکنند تا کسی به ویروس آلوده نشود و کل
تیم را زمینگیر نکند ،و مجریان و تهیهکنندگان تلویزیونی از راه دور
کار میکنند.طرفداران در خانهها به اندازه قبل میخواهند مسابقات
را تماشا کنند .در واقع ما رکورد تماشای تلویزیونی مسابقات هاکی،
گلف ،فوتبال ،بیسبال و بسکتبال در دوران کرونا شکسته شده است.
مردم بیخیال تماشای ورزش نمیشوند.
اما مسئله اصلی درباره تاثیرات بلندمدت شرایط کنونی بر ورزش
و تاثیرات روانی آن اســت .در دوران کرونا بعضی از ورزشها نیازمند
توجه بیشتریاند .مثال پخش تلویزیونی مسابقات گلف یا اتومبیلرانی
با گذشته تفاوتی نخواهد کرد ،اما موقع پخش مسابقه فوتبال آمریکایی
نیاز اســت که صدای تماشــاچیان به تصویر اضافه شود .به نظر من
حتی بعد از کشف واکسن هم گروهی از طرفداران ترجیح میدهند
که در صف طوالنی ورود به اســتادیومها نایستند و بازی را شانه به
شانه  ۶۰هزار غریبه تماشا نکنند .به همین خاطر احتماال دیگر شاهد
بعضی چیزها نخواهیم بود :مثل تماس نزدیک بازیکنان با تماشاچیها
بعد از بازی ،یا جمعشــدن خبرنــگاران با تیم در رختکن .با کاهش
تعداد مسابقات تغییر در یک حوزه دیگر هم سرعت بیشتری خواهد
گرفت :گروهی از مردم اصوال فقط به خاطر تماشای مسابقات ورزشی

تلویزیونهای سنتی را به تلویزیونهای اینترنتی ترجیح میدادند .حاال
کرونا روند کوچ به تلویزیونهای اینترنتی را شدیدتر خواهد کرد.
به هر حال ورزش هم مثل باقی بخشهای جامعه خود را با شرایط
تازه وفق خواهد داد .در بلندمدت طرفداری از تیمهای ورزشی مثل
سابق ادامه خواهد داشت و همین راز موفقیت ورزش به عنوان کسب
و کار خواهد بود.

تنفس مصنوعی صنعت سینما
بعد از کرونا
جاناتان کونتز

استاد تاریخ سینما در دانشگاه کالیفرنیا

کرونا تمامی شاخههای مدل تجاری هالیوود را از بین برد و امکان
احیــای آن وجود ندارد .البته این مــدل تجاری حتی قبل از فاجعه
 ۲۰۲۰هم دچار مشــکل بود :کرونا فقط باعث شد تغییراتی که یک
دهه پیش با ورود ســرویسهای آنالین پخش فیلم آغاز شــده بود
سرعت بیشتری بگیرد.
واضحترین قربانی ویروس در این حوزه سالنها سینما هستند که
به شــکل غیرقابل بازگشتی نابود شدهاند .این سالنها طراحی شده
بودند تا افراد را برای تجربهای مشــترک کنار هم جمع کنند و حاال
نخواهند توانست از چندین سال بیمشتریبودن جان سالم به در برند.
اگر آنها اصال آیندهای داشته باشند احتماال باید کال تغییر دکوراسیون
و کاربری بدهند و تبدیل به تجربیاتی مشــابه پارکهای تفریحی با
موضوع سینما (تمپارک) شوند که افراد سالی یکی دو بار بلیت گرانش
را میخرند و با خانــواده تجربهاش میکنند .مردم از یکدهه پیش
آرام آرام در خانهها فیلم میدیدند .ویروس چه میآمد و چه نمیآمد،
یداشتند.
سالنهای سینما آیندهای نم 
بنیان سود کســب و کار تولید فیلم از دهه  ۱۹۱۰تا حاال مراکز
پخش (سالنهای سینما) بودند و کمکم بازاری فرعی به آن اضافه شد:
دیویدی و بلوری .این دومی هم با نتفلیکس به اضمحالل کشیده
شد و قرار نیست بعد از پایان کرونا شاهد برگشتش باشیم.
ویروس حتی تولید فیلمها را تقریبا متوقف کرده اســت .با آنکه
پروتکلهای بهداشتیای به وجود آمدهاند تا فیلمسازان بتوانند کژ دار
و مریز کار خود را از ســر بگیرند ،اینجا هم کرونا روند مهم دیگری
در تولید فیلم را ســرعت بخشیده است :اینکه تصاویر و کاراکترهای
تولیدشــده توســط کامیپوتر کمک م جای افراد حاضر در تیمهای
فیلمســازی را میگیرند و پیکســل جایگزین بازیگر میشود .قبال
تیمهایی عظیم از هنرمندان و تکنیسینها مامور ساخت صحنهها و
وسایل در فیلمها بودند و حاال افراد پشت مانیتور کامپیوتر جهانهای
سینمایی را خلق میکنند .تیمهای بزرگ ساخت فیلم دیگر وجود
خارجی ندارند .فیلمها را این روزها افراد کمتری میسازند.
استودیوهای بزرگ فیلمســازی هم باالخره این روندها را درک
کردهاند و بــرای احیای هالیوود ســنتی نمیجنگنــد .هالیوود با
نتفلیکس و تکنولوژی کامپیوتری قرن  ۲۱به پایان خود رسیده است
و حاال دیزنی ،یونیورســال و برادران وارنر آخرین شرکتهای بزرگ
هالیوودیاند که با تولیدات عظیم برای سالنهای سینما خداحافظی
میکنند .آنها به ســرعت به ســمت پخش آنالین ،تقویت کتابخانه
دیجیتال خود و راهانداختن کانالها با اشتراک ماهانه حرکت میکنند.

قبل از ضربه
کرونا ،موزهها در
مقیاسبینالمللی
اوضاعی عالی
داشتند و رشد
خوبی را تجربه
میکردند .اما حاال
مسافرتهای
هوایی به حداقل
رسیده ،مردم
نمیتوانندجایی
جمع شوند و آثار
هنری و فرهنگی
انگار دوباره در
زمان میخکوب
شدهاند .طبق
یک بررسی اخیر
یونسکو ،حدود۹۰
درصد موزههای
جهان مجبور به
توقف کار شدهاند
و بازگشایی آنها
مدیریت هر موزه
را با چالشهایی
عظیم روبهرو
کرده است
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آیندهپژوهی
دنیای جدید دنیای سرگرمیهای خانگی تولیدشده توسط کامپیوتر و
برای مخاطبان در دستههای یک تا دونفره است.

ما در دوران کرونا فیلم ساختیم

بالتازار کورماکور

کارگردان و تهیهکننده ایسلندی،
کارگردان فیلم اورست

بعد از کرونا
شهرهایکمتری
بهمیزبانی
المپیکتمایل
نشان خواهند
داد و آنهایی که
این «افتخار»
نصیبشان
میشود
سرمایهگذاری
پایینتری روی
زیرساختهای
المپیکانجام
خواهند داد .این
یعنی ورزشگاهها،
هتلها و راههای
ارتباطی کمتری
به خاطرالمپیک
ساخته خواهد
شد

وقتی کرونا وارد ایسلند شد من در حال کارگردانی یک فیلم برای
نتفلیکس بودم .بعد از دو هفته تعطیلی کار ،ما آنها را قانع کردیم که
به ما اجازه تولید بدهند و بگذارند که پروتکلهای بهداشتی خودمان را
داشته باشیم .ما موشهای آزمایشگاهی بودیم که ببینند این شکل کار
جواب میدهد یا نه! دو نفر از تیم ما کرونا گرفتند اما کسی سر صحنه
کسی را مریض نکرد .من به این نتیجه رسیدم که شرکتهایی مثل
شرکت ما  -که افراد که شکل برخورد افراد را مداوم تحت نظر داریم
و آنها را برای تست کرونا به مراکز درمانی میفرستیم  -میتوانند به
قطع زنجیره انتقال ویروس کمک کنند.
در اکثر نقاط دنیا صنعت سینما کامال ویران شده است .از تولید تا
سالنهای سینما تعطیل شدهاند .اما به نظر من اینکه کرونا چطور این
صنعت را تغییر خواهد داد بسیار وابسته به وضع هر کشور خواهد بود.
صنعت فیلم در ایسلند به خاطر کرونا رشد خواهد کرد! تعداد بیماران
جدید پایین آمده و حاال ما آنقدر سرمان شلوغ است که مشکلمان
کرونا نیست .مشکل ما پیدا کردن افرادی است که به آنها نیاز داریم.
بدون تردید ایســلند و آن چند کشوری که توانستهاند بحران کرونا
را مدیریت کنند در حوزه ســینمای دوران کرونا برنده خواهند بود:
کشــورهایی مثل آلمان که کرونا را به شیوهای مطمئن و بیتناقض
علمی مدیریت کردهاند ،روی پایداری در بلندمدت تمرکز داشتهاند
و سراسیمه نشدهاند .آمریکا هنوز هم با سردرگمی با بحران دست و
پنجه نرم میکند و صنعت فیلم این کشور برای احیا راه سختتری را
پیش رو دارد .به نظرم به زودی صنعت فیلم آمریکا به تولید فیلم در
کشورهای امنتر روی میآورد.

چهکسی جرئت دارد
ک آینده را میزبانی کند؟
المپی 

دیوید کلی الرج

استاد دانشگاه کالیفرنیا

المپیک تابستانی  ۲۰۲۰توکیو به خاطر کرونا تا سال  ۲۰۲۱عقب
افتاده است .هیچ المپیک مدرنی تا به حال به تعویق نیفتاده ،بعضی
از آنها به خاطر جنگ کال کنسل شدهاند مثل المپیک  ۱۹۴۰توکیو.
حتی المپیک آنتورپ (بلژیک) در  ۱۹۲۰هم در سایه بحران مرگبار
آنفلوآنزای اسپانیایی  ۱۹۱۸-۱۹برگزار شد و البته از آن ضربه خورد.
هنوز مشخص نیست که بازیهای بهتعویقافتاده توکیو آیا واقعا
در ســال  ۲۰۲۱برگزار خواهند شــد یا نه .کرونا هنوز هیچ نشانهای
از رامشــدن نشان نداده و اگر وضعیت همینطور پیش برود احتمال
برگزاری مسابقات در تابستان آینده بعید است .آیا میشود و باید آن را
به تعویق انداخت؟ هم مقامات ژاپنی و هم کمیته بینالمللی المپیک
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احتمال آن را پایین میدانند .یعنی اینبار المپیک به تعویق نمیافتد و
کال لغو میشود .شور و هیجان برای برپایی پرشور مسابقات در توکیو
از بین رفته و تقریبا غیرممکن است که بتوان شهری را پیدا کرد که
حاضر باشد ریسک عظیم مالی برگزاری المپیک را به جان بخرد .چون
در واقع هیچ فســتیوال بزرگ ورزشیای به اندازه المپیک نداریم که
اینچنین به مسافرتهای بینالمللی وابسته باشد .بسکتبال و فوتبال
را میشود به عنوان مسابقاتی کامال تلویزیونی تحمل کرد ،اما المپیک
بدون تماشاچی ،بدون حضور ملیتها مختلف ،بیمعناست .اصال مگر
فلسفه وجودی المپیک این نبوده؟
آیا کرونا تاثیرات بلندمدتی بر المپیک خواهد گذاشت؟ به احتمال
زیاد .شهرهای کمتری به میزبانی المپیک تمایل نشان خواهند داد .و
آنهایی که این «افتخار» نصیبشان میشود سرمایهگذاری پایینتری
روی زیرساختهای المپیک انجام خواهند داد .این یعنی ورزشگاهها،
هتلها و راههای ارتباطی کمتری به خاطر المپیک ساخته خواهد شد.
توکیو تا حاال دو بار از المپیک ضربه خورده است .چه شهری میخواهد
توکیوی دوم باشد؟

عصر طالیی موزهها به پایان
رسیده است (فعال)
ادره آزوله
یونسکو

قبل از ضربه کرونــا ،موزهها در مقیاس بینالمللی اوضاعی عالی
داشــتند و رشــد خوبی را تجربه میکردند .حدود یک دهه بود که
کمکهای مالی خوبی به آنها میشد ،همزمان دیپلماسی فرهنگی
کمک کرده بود که موزهها با یکدیگر همکاری بهتری داشته باشند و
کلکسیونهای یکدیگر را به نمایش بگذارند .رونق توریسم بینالمللی
هم باعث شده بود مردم در سراسر جهان به طور فزایندهای به تجربه
موزهها عالقه نشان بدهند و روح خود را با فرهنگ غنی کنند.
اما کرونا به طور ناگهانی این تجربه را متوقف کرد .مســافرتهای
هوایی به حداقل رســیده ،مردم نمیتوانند جایی جمع شوند و آثار
هنری و فرهنگی انگار دوباره در زمان میخکوب شــدهاند .طبق یک
بررسی اخیر یونســکو ،حدود  ۹۰درصد موزههای جهان مجبور به
تعطیلی شدهاند  -دستکم موقتی  -و بازگشایی آنها مدیریت هر موزه
را با چالشهایی عظیم روبرو کرده است .اکثر موزهها به همین خاطر
ترجیح دادهاند که بسته بمانند.
البتــه گروهی از موزهها هم در حال آزمایــش راههایی تازه برای
حفظ ســامت مردم و کارکنان هستند .اینکه بشود میان سالمت و
جذابماندن تجربه موزهگردی توازنی برقرار کرد اصال آسان نیست.
فعال آن دسته از موزههایی که باز شدهاند برای تعداد بازدیدکنندگان
محدودیت جدی قائل شدهاند ،بلیتها را از قبل میفروشند و اطالعات
ط موزه در اولویت
دقیق افراد را ثبت میکنند .همچنین پاکیزی محی 
جدی قرار گرفته است .موزهها کمکم باید به روشهای تازه ارائه آثار
خود فکر کنند ،چــون با حضور اندک مردم ،باز بودن موزه به لحاظ
مالی منطقی نیست.
مــا بخصوص در چنین دورانهای تاریکی به تجربه موزه بیش از
گذشــته نیاز داریم .دیدار از موزهها به مــا قدرت روحی عبور از این
بحران را میدهد.

عقل سلیم میگوید که با کنار گذاشتن نفت ،چین اوج میگیرد و کشورهای نفتی سقوط
میکنند .اما در واقعیت تبعات عمیق ژئوپلیتیک حرکت به سمت انرژیهای پاک پیچیدهتر و
ظریفتر از چیزی است که فکر میکنید.

دیدار سال گذشته والدیمیر
پوتین ،رئیسجمهور روسیه
با سلمان بن عبدالعزیز آل
سعود در ریاض

آنچه درباره ژئوپلیتیک نفت میدانید
اشتباه است

حرکت به سمت جهان عاری از سوختهای فسیلی بازی قدرت را به شکلی غیرقابل انتظار تغییر میدهد
اگر نشــانهها را جدی بگیریم به نظر میرسد تحول در بخش
انرژی در حال سرعتگیری است .بریتیش پترولیوم ،از بزرگترین
شــرکتهای تولیدکننده نفت جهان اخیــرا پیشبینی کرده که
میزان تقاضای نفت تقریبا از این بیشــتر نخواهد شــد .فرماندار
کالیفرنیا اخیرا فرمانی اجرایی را امضا کرده که بر اساس آن فروش
خودروهای جدید بنزینی تا سال  ۲۰۳۵ممنوع خواهد شد .چین
که بیش از یک چهارم کل دی اکسید کربن دنیا را تولید میکند به
طور ناگهانی اعالم کرده تا سال  ۲۰۶۰انتشار کربن خود را به صفر
میرساند .و نظرسنجیها هم نشان میدهد که مردم آمریکا پس از
آتشسوزیهای اخیر کالیفرنیا و تندبادهای دریایی ویرانگر پیاپی
در خلیج مکزیک کمکم متوجه خطرات گرمایش زمین شدهاند.
امــا تغییر و تحول یک صنعت که دنیای مدرن را شــکل داده
تاثیــرات عمیقی بر نظم جهانی میگذارد .عقل ســلیم میگوید
که با کنار گذاشــتن نفت ،چین اوج میگیرد و کشورهای نفتی
ســقوط میکنند .اما در واقعیت تبعات عمیق ژئوپلیتیک حرکت
به سمت انرژیهای پاک پیچیدهتر و ظریفتر از چیزی است که
فکر میکنید .بســیاری از پیشبینیهای امروز احتماال اشتباه از

کار درخواهند آمد یا دههها طول خواهد کشید که ببینیم نتیج ه
چه میشود .نکته اینجاســت که ما ناگهان وارد دوران انرژیهای
پاک نمیشــویم و روندی شــلوغ و پرهرج و مــرج را تا آن زمان
تجربه خواهیم کرد .اگر سیاســتگذاران درک صحیحی از تبعات
ژئوپلیتیکی کنار گذاشتن نفت نداشته باشند نمیتوانند عصر آینده
را بخصوص در حوزه سیاست خارجی مدیریت کنند.
مثال چیــن را در نظر بگیریم .اکونومیســت پیشبینی کرده
«قدرتهای برقی» جایگزین «قدرتهای نفتی» امروز میشــوند
و چیــن از با تســلط بر بازارهای رو به رشــد بــرای محصوالت
انرژیهای پاک بیشتر از بقیه سود خواهد بود .اما حتی اگر چین
ی خودروهای برقی و
هم بر بازار تولید پنلهای خورشــیدی ،باتر 
دیگر تکنولوژیها ســلطه پیدا کند آن شکل از نفوذ ژئوپلیتیکی
کشورهای نفتی خاورمیانه را نخواهد داشت .اهرم ژئوپلیتیکی این
دو انرژی کامال متفاوت است :چین شاید با تولید ارزان ،روی بازار
تازه تجهیزات انرژیهای پاک ســلطه پیدا کند ،اما اگر بخواهد به
دالیل سیاسی فروش به یک کشور را متوقف کند باعث رفتن برق
در آن کشور نمیشود .جلوگیری از ارسال محمولههای باتری شاید

جیسون بورداف
استاد دانشگاه کلمبیا و مشاور
سابق اوباما در حوزه انرژی

منبع فارن پالسی

چرا باید خواند:
اگر میخواهید بدانید
در حرکت جهان به
سمت انرژیهای پاک،
سرنوشت کشورهای
یشود
نفتخیز چه م 
این تحلیل را بخوانید.
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مسکومانندپکن
جزو بازیگران
اصلی تکنولوژی
برق اتمی است
و در جهان بدون
سوختهای
فسیلی،
نیروگاههای
اتمیبخشمهمی
از تولید برق را
برعهده خواهند
داشت .برای مثال
چین اعالم کرده تا
سال  ۲۰۶۰تولید
برق اتمیاش را
چهار برابر خواهد
کرد
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باعث افزایش قیمتها و تاخیر در فروش خودروهای برقی جدید
شــود ،اما بر حمل و نقل مردم تاثیر جدی نخواهد گذاشت .این
به شدت با وضعیت نفت متفاوت اســت :اگر امروز صادرات نفت
و گاز قطع شود مردم در نقاط مختلف جهان خانهنشین خواهند
شــد چون خودروها حرکت نخواهند کرد و خانهها سرد خواهند
شد چون گرمکردن خانه با الکتریسیته در نقاط مختلفی از جهان
ب هصرفه نیست.
چین به عالوه بازار مواد اولیه باتریهای الکتریکی  -مثل لیتیم
و کبالت  -را در اختیار دارد که در آینده این صنعت نقشی کلیدی
خواهند داشت .این طبیعتا باعث افزایش ریسک در حوزه امنیت
ملی میشود بخصوص در بخش تکنولوژیهای نظامی و ارتباطی
کــه این مواد اولیه اهمیت فــراوان دارند .اما در همین بخش هم
اختالل یک شبه در زنجیره تامین باعث توقف فعالیت شرکتهای
غربی نمیشــود .ضمنا این عناصر کمیــاب ،در واقع آنچنان هم
کمیاب نیستند .اگر تقاضا باال برود اکتشاف و استخراج در مناطق
جدید شدت خواهد گرفت.
یا مثــا خاورمیانه را در نظر بگیریــد .اکثر تحلیلگران بر این
عقیدهانــد که در دنیای پس از نفــت خاورمیانه در هرج و مرج و
ویرانی خواهد افتاد .طبق این پیشبینیها کشورهای عرب خلیج
فارس که به خاطر تولید بیرویه نفت قدرتمند شده بودند پس از
پایان عصر نفت نمیتوانند به ســرعت اقتصادشان را متنوع کنند
و برای آمریکا بیارزش میشــوند و حمایت این کشور را از دست
میدهند و تنش و اختالف بین مردمشان و بین خود این کشورها
باال میگیرد .اما احتماال آینده اینقدرها هم برای کشورهای نفتخیز
خاورمیانه تیره و تار نیســت .به احتمال زیاد دههها طول خواهد
کشید که جهان به اهداف توافقنامه پاریس برسد و کشورهای نفتی
وقت دارند که برای شرایط تازه آماده شوند و در این میان با فروش
نفت برای روز مبادا پول ذخیره کنند.
چــرا؟ چون بعد از به اوج رســیدن تقاضای نفــت و بعد افول
تدریجیاش آن کشورهایی طوالنیتر از بقیه نفت خواهند فروخت
که نفتشان ارزانتر درمیآید  -مثل کویت ،عربستان و امارات .کال
هزینه تولید نفت در کشورهای عضو اوپک ارزانتر است و با کاهش
تقاضا حتی ممکن است سهم اوپک از تولید نفت جهان باالتر رود.
ضمنا تولید نفت در کشورهای عضو اوپک ضربه کمتری به محیط
زیست میزند و این یعنی در جهانی که به سمت انرژیهای پاک
حرکت میکند وضع اوپکیها بهتر از باقی نفتیهاست.
عقل ســلیم میگوید کاهش تقاضا برای نفت و گاز به معنای
کاهش قیمتهاســت .یعنی حتی اگر سهم کشــورهای اوپک از
بازار جهانی افزایش پیدا کند ،آنها همچنان با سقوط درآمد روبرو
خواهند شــد .اینجا هم واقعیت پیچیدهتر از این حرفهاست .با
نبود سرمایهگذاری مداوم ،تولید حوزههای نفتی کنونی با سرعت
ساالنه حدودا  ۸درصدی کاهش خواهد یافت .اما حتی اگر کشورها
به توافقنامه پاریس عمل کنند ،طبــق برآورد آژانس بینالمللی
انرژی ( )IEAتقاضا با این ســرعت کاهــش نخواهد یافت و این
یعنی کشورهای تولیدکننده نفت باید روی حوزههای نفتی خود
ســرمایهگذاری کنند .اما با کاهش تقاضا ســرمایه از قبل ضعیف
شده است و سرمایهگذاران دیگر عالقهای ندارند روی صنعتی که
مطئمنا در حال افول است خرج سنگینی کنند .در نتیجه برخالف
پیشبینیها عرضه سریعتر از تقاضا سقوط خواهد کرد و این یعنی
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برای مدتی درآمد کشورهای نفتخیز افزایش خواهد یافت .یکی
از دالیل شرکت نفت سعودی برای سرمایهگذاری چند ده میلیارد
دالری روی افزایش ظرفیت تولید همین مسئله است.
اینجا یک پارادوکس جالب پیش میآید :افزایش قیمت نفت به
خاطر کاهش عرضه میتواند تکنولوژیهای انرژیهای جایگزین را
به لحاظ اقتصادی جذابتر کند و تولید خودروهای برقی را سرعت
بخشــد .با آنکه عده زیادی معتقدند کشورهای نفتخیز گذار به
سمت انرژیهای جایگزین را کند میکنند ،این احتمال وجود دارد
که درست برعکسش رخ دهد :اینکه سود مقطعی کشورهای نفتی
باعث حرکت سریعتر به سمت انرژی پاک شود.
نکته بامزه اینجاست که ممکن است بعضی از قدرتهای نفتی
امروز ،قدرتهای برقی فردا باشند .حاال نه آنچنان غول مثل چین،
اما بتوانند انرژیهای پاک (مثل الکتریســیته) به همسایگانشان
صادر کنند یا ســوختهای مثل هیدروژن و آمونیاک تولید کنند
که میتوان از آنها برای انرژی دادن به کارخانهها ،ســاختمانها و
حمل و نقل اســتفاده کرد .مثال عربســتان که به انرژی عظیم و
ارزان خورشــیدی دسترسی دارد اخیرا اعالم کرده که پروژهای ۵
میلیارد دالری برای تبدیل انرژی تجدیدپذیر به هیدروژن را آغاز
کرده و اولین محموله آمونیاک آبی جهان را به ژاپن فرستاده است.
دیگر کشورهایی که به انرژیهای تجدیدپذیر ارزان دسترس دارند
 مثل شــیلی  -هم در اقتصاد جدید هیدروژن محور ،تبدیل بهقدرتهای مهمی خواهند شد.
و باالخره به روسیه میرســیم ،یک کشور نفتی قدرتمند که
به اعتقاد گروهــی از تحلیلگران از بازندگان حرکت به ســمت
انرژیهای نو خواهد بود .در واقعیت ،روسیه تولیدکننده اصلی گاز
طبیعی مورد نیاز اروپاســت ،به طور فزایندهای گاز چین را تامین
میکنــد و به عنوان صادرکننده جهانی گاز طبیعی مایع در حال
تثبیت خود است .در دوران گذار به انرژیهای پاک روسیه میتواند
گاز را جانشــین نفت کند و نگذارد قدرتش به عنوان صادرکننده
سوخت تضعیف شود .طبق برآورد آژانس بینالمللی انرژی طی دو
دهه آینده تقاضای گاز در منطقه آسیا-اقیانوسیه افزایش خواهد
داشــت .در اروپا طی همین دوره تقاضا پاییــن میآید ،اما چون
روســیه کمهزینهترین گاز را به اروپا میرساند ،سهمش در بازار
اروپایی  -به دلیل مشابه سهم اوپک در بازار نفت  -احتماال افزایش
خواهد یافت.
در واقع احتماال نفوذ ژئوپلیتیک روسیه در دوران انرژیهای
جایگزین افزایش خواهد یافت .مسکو مانند پکن جزو بازیگران
اصلی تکنولوژی انرژی اتمی است و در جهان بدون سوختهای
فسیلی ،نیروگاههای اتمی بخش مهمی از تولید برق را برعهده
خواهند داشــت .برای مثال چین در برنامه خود برای به صفر
رســاندن انتشــار کربن تا ســال  ۲۰۶۰اعالم کرده تولید برق
اتمیاش را چهار برابر خواهد کرد یعنی حتی بیشــتر از رشــد
ظرفیت خود در انــرژی بادی .انتظار میرود آمریکا و آلمان در
حوزه نیروگاههای اتمی جای خود را به چین و روســه بدهند.
روسیه در حال حاضر بزرگترین صادرکننده رآکتورهای اتمی
در دنیاســت و به همین طریق نفوذ ژئوپلیتیکی خود را تقویب
میکنــد و قوانین این حوزه را دیکتــه میکند .همانطور که
میبینید ریسکهای جهان پس از نفت باالست ،اما قابل مقایسه
با ریسک گرمشدن زمین نیست!

 ..........................اکونومیست ..........................

دولتها در جادهخاکی

چرا سیاستمداران در شرایط کرونایی بهجای انجام کارهای اساسی ،به مسیر اشتباهی میروند؟

جهان به روایت نمودارها
شاخصها از آیند ه چه میگویند؟

کارگران زیر تیغ کرونا

از کووید  ۱۹تا فقر

همه افراد در دنیا شرایط سختی را به دلیل شیوع کرونا سپری میکنند اما در این
بین کارگران بدترین وضعیت را دارند .بررسیها نشان میدهد متوسط درآمد آنها
کاهش چشمگیری یافتهاست .برخی بررسیها نشان میدهد که درآمد کل کارگران
جهان در این مدت نسبت به مدت مشابه در سال گذشته حدود ۳.۵تریلیون دالر
کم شده و این یعنی آنها بیش از هر زمانی فقر را تجربه میکنند .آمریکای التین
بدترین وضعیت را در شرایط فعلی برای کارگران دارد.

بانک جهانی ،سازمان ملل و بسیاری از نهادهای بینالمللی دیگر در سالهای گذشته
وضعیت فقر در جهان را به صورت مرتب رصد کردهاند و تالش عمده آنها بر این
بوده که جهان را از فقر نجات دهند .اتفاقات برنامههایی مثل برنامه توسعه هزاره،
کمک زیادی به کاهش فقر کرده بود .اما حاال با شیوع کرونا ،میلیونها نفر دوباره
به دامان فقر افتادهاند .نکته اصلی این است که نجات دوباره این افراد از چنگال فقر،
ممکن است سالها زمان ببرد و به سرعت گذشته نباشد.

۰

ساعتهای کاری

خیلی زیاد

سهماهه دوم سال  ،۲۰۲۰درصد کاهش از سهماهه چهارم ۲۰۱۹

افراد خیلی فقیر ،درصد از جمعیت۲۰۱۸ ،

-۱۰

-۳۰

-۲۰

-۴۰

آمریکای التین

آسیای جنوبی
اروپای جنوبی

آمریکای شمالی

جهان

اروپای شمالی
آفریقا

اروپای غربی

بدون داده

۸۰+

۶۰-۸۰

۴۰-۶۰

۲۰-۴۰

زندگی با کمتر از ۱دالر و ۹۰سنت در روز

آسیای شرقی

استارمر جای جانسون را میگیرد؟
یی ِر رادنی استارمر جای او
از سال  ۲۰۲۰جرمی کوربین از میدان خارج شد و سِ ر ک 
را در حزب کارگر بریتانیا گرفت .او در حال حاضر رهبری این حزب را بر عهده دارد و
رقیب بورس جانسون ،نخستوزیر بریتانیا محسوب میشود .رهبر جدید حزب کارگر
میخواهد طبقه کارگر را دوباره به رایدهندگانی فعال تبدیل کند و در این مسیر از
ابزاری بهره میگیرد .مهمترین مسئله این است که ظاهرا او وضعیت بهترین نسبت
به بورس جانسون دارد و میتواند جای او را در آینده بگیرد.
پیشرو در رقابت رهبری
بریتانیا ،افکار عمومی ،سپتامبر  ،۲۰۲۰درصد موافقت
کی ِیر استارمر

۸۰

۶۰

۴۰

۲۰

بورس جانسون

۰
وطنپرست
خارج از دسترس
رهبرِ توانمند
خوب برای بریتانیا در جهان
راستگو
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زندگی با کمتر از ۳دالر و ۲۰سنت در روز

۰-۲۰

نبرد نوشابهها

ورود غول نفتی به دنیای پاک

ســال  ۱۹۶۵بود که دونالد کِندال شــرکت پپســی را راهاندازی کرد .او در فاصله
سالهای  ۱۹۷۱تا  ۱۹۸۶مدیرعامل اجرایی شرکت پپسیکو بود .او را میتوان کسی
دانست که نوشابههای گازدار را در آمریکا رواج داد .اما او رقیبی جدی و سرسخت
داشت :کوکاکوال .اما در کنار اینها شرکت دیگری هم وجود دارد به نام کرینگ دکتر
پپر که سالهاست تالش دارد با این دو تولیدکننده بزرگ نوشابه رقابت کند .اما حاال
سهم هریک از این شرکتها در بازار نوشابه آمریکا چقدر است؟

بسیاری از شرکتهای تولیدکننده نفت این روزها تالش میکنند وارد دنیای انرژی
پاک شوند .دلیلش هم این است که آنها به دنبال سوددهی هستند و در شرایط
اقلیمی عصر حاضر به این نتیجه رسیدهاند که خبری از سود نفتی نخواهد بود .به
همین دلیل است که به تولید برق به شیوههای امروزی روی آوردهاند .یکی از آنها
هم شرکت بیپی است که از یک غول نفتی به تولیدکننده برق تبدیل میشود .این
شرکت تالش دارد به صورت پاک ،برق تولید کند.

۵۰

پیش بهسوی نوشیدنیهای گازدار

منابعتجدیدپذیر

ایاالت متحده آمریکا ،سهم بازار نوشابه گازدار ،درصد

ظرفیت نصبی انرژی بادی و خورشیدی
 ،۲۰۱۹گیگاوات

۲۰

شرکت کوکاکوال

۴۰

۱۵

۵

۱۰

۰

انل

۳۰

ایدیپی

شرکت پپسیکوال

۲۰

آر دبلیو ای
انجی

۱۰
۰

ایدردروال

آرستد

شرکت کرینگ دکتر پپر

۱۰

۱۹

۲۰۰۰

اساسای
۸۰

۹۰

بیپی

۱۹۷۰

سقوط قاره سبز

جهان در تسخیر ماشینها

برای اینکه بفهمیم حال اقتصاد جهان چقدر خراب اســت کافی اســت نگاهی به
وضعیت اقتصادهای توسعهیافته در دنیا بیندازیم .کرونا به همه آسیب وارد کرده و
اقتصادهای توسعهیافته هم از این آسیبها در امان نبودهاند .بررسیها نشان میدهد
بسیاری از کشورهای اروپایی با کاهش رشد تولید ناخالص داخلی مواجه شدهاند .این
وضعیت نشان میدهد که اوضاع برای دیگر اقتصادهای جهان به چه صورت میتواند
باشد .این یعنی روزهای سختی در راه است.

دنیای امروز بیش از هر زمانی ماشینی شده و در سلطه ماشینها قرار گرفتهاست.
شدن بیرویه جهان هم باعث شده بسیاری از مشاغل در معرض
همین ماشــینی
ِ
خطر قرار بگیرند .برخی از مشاغل تا بیش از ۷۰درصد ماشینی شدهاند و این یعنی
کارگران در این مشاغل قطعا شغل خود را از دست دادهاند .در برخی از دیگر مشاغل
هم این ماشینی شدن تا حد قابل تاملی پیش رفته و میتواند حیات آن شغل را به
خطر بیندازد .اما چه شغلهایی بیشتر در خطر هستند؟

۰

تولید ناخالص داخلی

خودکار برای مردم

سهماهه دوم  ،۲۰۲۰درصد کاهش نسبت به سهماهه قبل

خطر ماشینی شدن براساس نوع شغل ،درصد

-۳

-۶

-۹

-۱۲

-۱۵

۶۰

۵۰

۴۰

۳۰

۲۰

۱۰

۰

پرتغال

ساختوساز

بلژیک

رانندگی

تهیه غذا

تمیزکاری

کارهای کشاورزی

حوزه یورو

تولید پوشاک

آلمان

فروش

ایاالت متحده آمریکا

اداره کسبوکار
فناوری اطالعات

سوئد

علوم مهندسی

بهداشت و سالمت

لیتوانی

خدمات شخصی
خدمات فروش

مدیریت بیمارستانی و خردهفروشی
مدیریت باالدستی و سیاست
تدریس
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درمانها و داروها به حدی رسیده که کووید ۱۹مانند روزهای ابتدایی ،مرگبار نیست .جوامع هم در حال حاضر ابزاری برای مهار این بیماری
دارند .اما همچنان بسیاری از دولتها نمیتوانند به مردم خود بهدرستی رسیدگی کنند .کووید  ۱۹احتماال تا سالها به عنوان یک تهدید جدی
باقی خواهد ماند .پس دولتها باید عملکرد بهتری داشته باشند.

[ کرونا و دولتها ]

چرا دولتها به مسیر اشتباهی میروند؟
سیاستمداران تا زمان کشف واکسن و بازگشت به شرایط عادی باید کارهای اساسی را پیش ببرند

کاهش نرخ مرگومیر
نشاندهنده پیشرفت در حوزه
درمان هم هست .پزشکان در
حال حاضر میدانند که اعضای
دیگر بدن به جز ریهها ،مثل
کلیه و قلب هم در معرض
خطر هستند در نتیجه زودتر
عالیم را شناسایی و درمان
را آغاز میکنند .در بخشی از
بریتانیا۹۰ ،درصد از بیمارانی
که به علت کووید  19بستری
میشدند از همان ابتدا باید
به ونتیالتور وصل میشدند
اما تعداد آنها اکنون به
۳۰درصد از کل بستریشدگان
رسیدهاست

چرا باید خواند:
شمار جانباختگان بر
اثر کرونا در جهان از
مرز۱میلیون نفر هم
عبور کرد .اما هنوز
خبری از واکسن
نیست .به نظر میرسد
که کرونا فعال مهمان ما
خواهد بود و این رویه
در سال  ۲۰۲۱هم
ادامه خواهد داشت.
در این فاصله دولتها
باید چه کار کنند؟
172

تعداد افرادی که جان خود را بر اثر ابتال به ویروس کرونا از دست دادهاند
از مرز یک میلیون نفر عبور کردهاست .شاید یک میلیون نفر هم بدون اینکه
در موردشان گزارش شود ،جان خود را تا کنون از دست داده باشند .سازمان
بهداشت جهانی به صورت پیوسته وضعیت را رصد میکنیم ،از حدود  ۱۰ماه
پیش که این ویروس شــایع شد تا کنون ،روند ابتال صعودی مداوم داشته و
در حال افزایش اســت .در برخی از اقتصادهای نوظهور ،کرونا بیداد میکند.
در هند روزانه بیش از ۹۰هزار نفر به این بیماری مبتال میشــوند .برخی از
کشورهای اروپایی هم که فکر میکردند ویروس را مهار کردهاند حاال با موج
دوم آن دستوپنجه نرم میکنند .در آمریکا هم شمار فوتیهایی که به صورت
رسمی اعالم شدهاند از ۲۰۰هزار نفر گذشته و به نظر میرسد بحران در حال
اوج گرفتن است.
این اعداد بخشی از رنج ما را نشان میدهند .حدود ۱درصد از افرادی که به
این بیماری مبتال شدهاند و بهبود پیدا کردهاند باید با ریههای ناسالم به حیات
خود ادامه دهند .در کشورهای در حال توسعه مسائلی مانند فقر و گرسنگی،
شرایط را پیچیدهتر هم کردهاست .زمستان شمالی مردم را وادار میکند در
خانههــای خود بمانند چرا که در این فصل ،ویروس به راحتی در هوای آزاد
منتشر میشود .آنفوالنزای فصلی هم میتواند به بار مضاعف بر نظام سالمت
تبدیل شود.
اما این آمار هم خبرهای خوبی در خود دارد و هم خبرهای بد .درمانها
و داروها به حدی رسیده که کووید ۱۹مانند روزهای ابتدایی ،مرگبار نیست.
جوامع هم در حــال حاضر ابزاری برای مهار این بیماری دارند .اما همچنان
بسیاری از دولتها نمیتوانند به مردم خود به درستی رسیدگی کنند .کووید
 ۱۹احتماال تا ســالها به عنوان یک تهدید جــدی باقی خواهد ماند .پس
دولتها باید عملکرد بهتری داشته باشند.
JJاعداد و ارقام چه میگویند؟
بیایید با اعداد شــروع کنیم .افزایش شــمار مبتالیان در اروپا ،بخشی از
واقعیت را به ما نشان میدهد .البته افزایش چشمگیری که در حال حاضر در
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جهان شاهد آن هستیم به دلیل تستها و آزمایشهایی است که با سهولت
بیشتری انجام میشود و در گذشته ممکن نبود .پس بسیاری از مبتالیانی که
شناسایی نمیشدند اکنون شناسایی و وارد آمار میشوند .ما مدلی طراحی
کردهایم که نشان میدهد اتفاقا شمار مبتالیان نسبت به گذشته کمتر شده
و اوج آن مربــوط به ماه می بوده که در آن روزانه ۵میلیون نفر در سرتاســر
جهان مبتال شدهاند .افزایش آزمایشهای مختلف برای تشخیص هم کمک
میکند افراد زودتر شناســایی و هم زودتر معالجه شوند .به همین دلیل نرخ
مرگومیر هم نســبتا کاهش پیدا کردهاست .بهعالوه کشوری مثل هند که
میانگین سنی در آن  ۲۸سال است ،مرگهای کمتری را بر اثر کرونا تجربه
میکند .دلیلش هم این است که این بیماری بر افراد جوان کمتر از افراد مسن
اثر منفی میگذارد.
البته کاهش نرخ مرگومیر نشاندهنده پیشــرفت در حوزه درمان هم
هست .پزشکان در حال حاضر میدانند که اعضای دیگر بدن به جز ریهها ،مثل
کلیه و قلب هم در معرض خطر هستند در نتیجه زودتر عالئم را شناسایی و
درمان را آغاز میکنند .در بخشی از بریتانیا۹۰ ،درصد از بیمارانی که از بستری
میشدند از همان ابتدا باید به ونتیالتور وصل میشدند اما تعداد آنها اکنون
به ۳۰درصد از کل بستریشــدگان رسیدهاست .داروهایی مثل دگزامتازون
میتوانند با هزینهای کم ،تا حدود زیادی بیماری را درمان کنند .به این ترتیب
نرخ مرگومیر هم کم شدهاست.
برخی پیشرفتها هم در آیندهای نه چندان حاصل خواهد شد .مثال تولید
واکسن قطعی شده و احتماال به زودی به دست مردم میرسد .اما در بهترین
حالت هم همچنان این ویروس در سرتاسر سال  ۲۰۲۱هم مهمان خواهد بود
و بخشی از زندگیمان را تشکیل خواهد داد .حتی در صورت تزریق واکسن
کســی نمیتواند اطمینان ۱۰۰درصدی از کارکرد آن داشته باشد .در ضمن
ساخت و تزریق میلیاردها دوز از واکسن کرونا هم کار سادهای نیست .بهویژه
اگر با یک بار تزریق کردن ،ایمنی حاصل نشود .احتماال جنگهایی هم در این
زمینه به راه میافتد.
پس فعال و تا اطالع ثانوی باید حالت تدافعی در برابر این واکسن
داشته باشیم .آزمایش کردن و رصد بیماری هم جزو ملزومات است.
دولتی پاک جزو مهمترین موارد است.
فاصلهگذاری اجتماعی و روابط
ِ
هیچ چیز رازآلودی فعال در مورد شرایط این بیماری وجود ندارد اما باز
هم برخی کشورها مثل آمریکا ،بریتانیا و اسپانیا اشتباه میکنند .یکی
از مهمترین مسائل هم تردیدی است که اینها بین تعطیل کردن و
مانــدن در خانه از یک طــرف و ادامه فعالیتهای اقتصادی از طرف
دیگر دارند .در واقع نمیتوانند تکلیف خود را مشخص کنند .از یکسو
اولویت با اقتصاد است تا مشکالت و بحرانهای اقتصادی ایجاد نشود
و از سوی دیگر اولویت با جان مردم است .دولتها باید بتوانند در این
زمینه به یک تعادل معقول دست پیدا کنند .ماسکها راحت و ارزان و
اثربخش هستند .پس باید اجباری شوند .فعالیت برخی اماکن تفریحی
فعال باید متوقف شود .تکلیف مدارس باید مشخص شود .همهگیری
فاصلــه زیادی تا پایان راه دارد .دولتها باید رفتار درســت را در این
شرایط بیاموزند.

ِ
دولتها در کشورهای ثروتمند ،حدود ۱۰درصد از تولید ناخالص داخلی را صرف کم کردن ِ
اقتصادی ناشی از کرونا کردهاند .اما دیگر کشورها نمیتوانند تا این اندازه
آالم
ِ
دستودلباز باشند .اقتصادهای نوظهور تنها توانستهاند سه درصد از تولید ناخالص داخلی خود را به این مسئله اختصاص بدهند و اقتصادهای فقیر کمتر از یک درصد از تولید
ناخالص داخلیشان را صرف مقابله با کرونا و بهبود شرایط اقتصادی کردهاند.

[ کرونا و فقر ]

بحرانی برای فقرا
همهگیری کرونا ،سالها توسعه در حوزه فقر را بیحاصل کرد
ایــن ویروس کرونا روی زندگی همه تاثیر میگــذارد اما این تاثیر ،برابر
نیست .جوانترها معموال کمی تبولرز میکنند اما مسنترها اغلب میمیرند.
افراد ثروتمند هم معموال بابت شوک اقتصاد کرونا تبولرز خفیفی میکنند اما
جان سالم به در میبرند در حالیکه افراد فقیر نمیتوانند و گرفتار مشکالت
اقتصادی میشوند .طبق پیشبینیهای بانک جهانی ،به خاطر همین کرونا،
امسال به تعداد افرادی که در فقر مفرط زندگی میکنند یعنی روزانه کمتر
از ۱دالر و ۹۰ســنت درآمد دارند ۷۰ ،تا ۱۰۰میلیون نفر اضافه خواهد شد.
حاال اگر گســتره وسیعتری را در نظر بگیریم یعنی کسانیکه دسترسی به
آب سالم یا پناهگاه ندارند و کودکان گرسنه را هم اضافه کنیم این رقم طبق
آمار سازمان ملل برای امسال به  ۲۴۰تا ۴۹۰میلیون نفر میرسد .این یعنی
یک دهه توسعه ،ناگهان معکوس میشود .اگر واکسن کشف شود بدون تردید
اقتصادها دوباره در مســیر بهبود قرار میگیرند .اما واکسیناسیون گسترده
ممکن است ســالها زمان ببرد و افراد فقیر نمیتوانند اینقدر دوام بیاورند.
تا آن زمان ،سوءتغذیه به شکل غمانگیزی جان بیشمار کودک را در جهان
یگیرد.
فقیرم 
دولتها در کشورهای ثروتمند ،حدود ۱۰درصد از تولید ناخالص داخلی
کردن آال ِم اقتصادیِ ناشــی از کرونا کردهاند .اما دیگر کشورها
را صرف کم
ِ
نمیتوانند تا این اندازه دستودلباز باشند .اقتصادهای نوظهور اقتصادهای
نوظهور تنها توانســتهاند ســه درصد از تولید ناخالص داخلی خود را به این
مسئله اختصاص بدهند و اقتصادهای فقیر کمتر از یک درصد از تولید ناخالص
داخلیشان را صرف مقابله با کرونا و بهبود شرایط اقتصادی کردهاند .دولتها
در چنین کشورهایی برای هر نفر حدود ۴دالر صرف امور اجتماعی میکنند
که آن هم روزانه نیست.
اهداکنندگان کمکهای مالی باید به میدان بیایند و کمک کنند .کشورهای
ثروتمند تالش دارند کمکهای مستقیم را کم کنند و به یکسوم سال گذشته
برسانند .بانک جهانی و صندوق بینالمللی پول وامهای خود را بیشتر کردهاند
اما فقط ۳۱درصد از این وامها به دست کشورهای فقیر و نیازمند میرسد .این
یعنی جهان در شوک قرار گرفته و نمیتواند آن را مدیریت کند.

JJدولتهای خردمند
دولتها در کشورهای فقیر باید خردمندانه پولشان را خرج کنند .آنها باید
برنامههایی برای فقرا در نظر بگیرند .مکزیک از وقتی کرونا شایع شده کاری جز
برداشتن مالیات نفتی برای شرکت نفتی پمکس نکردهاست .هند ۷میلیارد دالر
صرف معادن زغالسنگ کردهاست .آفریقای جنوبی هم به زودی اعالم میکند
کــه بخش زیادی از پول خود را دوباره بــرای راهاندازی خطوط هواپیمایی هدر
دادهاست .جالب اینجاست که این خطوط هواپیمایی هیچ سودی ندارند و فقط
به درد پول دور ریختن میخورند .در این کشورها اغلب اوقات پولهایی که قرار
است صرف کارهای خوب شود ،دزدیده میشود .سرمایهگذاران آفریقای جنوبی
هم باید وقت خود را صرف شناسایی کسانی کنند که احتمال میدهند پول آنها
را دزدیدهاند .شاید بهترین راه برای کمک به فقرا این باشد که به آنها به صورت
مستقیم پول بدهیم .این سیاست به قدری ساده است که میتوان به سادگی آن
را اجرایی کرد اما در واقع این سیاست به شدت در برابر فساد آسیبپذیر است .اما
کسانیکه جامعه هدف هستند کافی است کمی پول دریافت کنند تا با آن فرزندان
خود را به مدرسه بفرستند و کاالهای اساسی را برای خود خریداری کنند .با این
کردن شکم
شیوه دیگر نیازی نیست آتش به مال خود بزنند و آنها را برای سیر ِ
فرزندانشان بفروشند .یکی از کشورهایی که توانسته به شکلی موفقیتآمیز پول را
به دست فقرا برساند ،برزیل است .دولت در این کشور نتوانسته اقدامات دیگر در
راستای مقابله با فقر داشته باشد اما در این یک قلم موفق بودهاست .به هر حال
دولتها در کمک به فقرا باید سالمت را در اولویت قرار دهند .یعنی در قدم اول
انسانها باید سالم باشند .این بحران به سیاستمدارانی نیاز دارد که باید هر چه
سریعتر در مورد مسائل مختلف تصمیم بگیرند .البته که ناگزیر ،اشتباهاتی هم رخ
میدهد .بخشی از ماجرا هم به این مربوط میشود که این بیماری هنوز ناشناخته
است .اما برخی اشتباهات ،قابل بخشش نیستند .برخی تصمیمها میتواند منجر
به بیکاری کارگران و گرسنگی و از بین رفتن افراد در جامعه شود .در کل به نظر
میرسد که کووید ۱۹به راحتی جوامع را به سمت بحران سوق داده و فقر را به
حالتی بازگردانده که تالش شده بود از آن فاصله بگیرند .حاال فقط کسانی زنده
میمانند که بخت با آنها یار است.

چرا باید خواند:
سالهاست که
جهانیان تالش
میکنندجلوی
گسترش فقر را بگیرند
و فقر مفرط را به صفر
برسانند اما درست در
شرایطیکههمهچیز
تازه داشت بهبود پیدا
میکرد ،ناگهان شیوع
کرونا ،همهچیز را به
هم ریخت .حاال جهان
به بیش از ۲۰سال
پیش بازمیگردد.
شاید بهترین راه برای کمک به
فقرا این باشد که به آنها به
صورت مستقیم پول بدهیم .این
سیاست به قدری ساده است که
میتوان به سادگی آن را اجرایی
کرد اما در واقع این سیاست به
شدت در برابر فساد آسیبپذیر
است .اما کسانیکه جامعه هدف
هستند کافی است کمی پول
دریافت کنند تا با آن فرزندان
خود را به مدرسه بفرستند و
کاالهای اساسی را برای خود
خریداری کنند

افراد در فقر مفرط
پیشبینیهای سازمان بهداشت جهانی ،جهانی ،میلیون

۷۵۰
۶۵۰

اگر رشد اقتصادی در سال  ۲۰۲۰کوچک شود
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۵۵۰

پیش از کووید۱۹
۲۱

۲۰
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۱۷
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آقای شی جینپینگ ،رئیسجمهوری چین در یک تماس ویدیویی با دبیرکل سازمان ملل یک وعده شگفتآور داد .او گفت چین تصمیم گرفته
روند افزایش انتشار کربن خود را تا سال  ۲۰۳۰متوقف کند .این تقریبا شبیه به برنامهای است که پنج سال پیش هم داشت .چین قرار است تا سال
 ۲۰۶۰به کشور «عاری از کربن» تبدیل شود.

برنامههای تازهای برای مقابله با انتشــار کربن در دستور کار خود قرار
دهند .این برنامهها قرار بود تا پایان امسال ادامه پیدا کند اما کووید۱۹
همه برنامهها را تغییر داد .رئیس بخش تغییرات اقلیمی در ســازمان
ملل هم اعالم کرد  ۸۰کشــور جهان بــه زودی به پایان مهلت خود
میرسند .پس از سخنرانی آقای شی ،بسیاری از تحلیلگران پیشبینی
میکردند که چین دســت خــود را رو نمیکند مگر زمانیکه نتیجه
انتخابات ریاستجمهوری در آمریکا مشخص شود چرا که در آن زمان
سیاستهای محیط زیستی این کشور بهویژه در زمینه تغییرات اقلیمی
هم دستکم برای چهار سال آینده مشخص خواهد شد .اما فشارهای
بینالمللی بود یا هر امر دیگر ،چین تصمیم گرفت زودتر دست خودش
را رو کند.
اما آیا اهدافی که چین در نظر گرفته واقعبینانه اســت؟ مهمترین
مسئله این است که چین چه زمانی به اوج انتشار کربن خود میرسد
و پــس از آن رویه نزولی را آغاز خواهد کرد .در گذشــته بســیاری از
تحلیلگران میگفتند این کشــور در سال  ۲۰۳۰به اوج انتشار کربن
میرسد اما حاال اکثریت معتقدند این اتفاق در سال  ۲۰۲۵رخ میدهد.
به همین دلیل اســت که وعده آقای شی به سازمان ملل هم به نظر
معقول میآید.

[ تغییرات اقلیمی ]

افقی سبزتر

چین تا  ۲۰۶۰به کشوری غیرکربنی تبدیل خواهد شد
چرا باید خواند:
رئیسجمهوریچین
اعالم کرده این کشور
تا سال  ۲۰۶۰به
کشوری عاری از کربن
تبدیل خواهد شد.
این مسئله میتواند
نقشی موثر روی
مسئلهتغییراتاقلیمی
داشته باشد .اما آیا
او واقعا میتواند این
وعده را محقق کند؟ یا
صرفاحرفیتبلیغاتی
زدهاست؟

روز  ۲۲سپتامبر بود که آقای شی جینپینگ ،رئیسجمهوری چین
در یک تماس ویدیویی با دبیرکل ســازمان ملل یک وعده شگفتآور
داد .او گفت چین تصمیم گرفته روند افزایش انتشــار کربن خود را تا
ســال  ۲۰۳۰متوقف کند .این تقریبا شبیه به برنامهای است که پنج
سال پیش هم داشت .چین قرار است تا سال  ۲۰۶۰به کشور «عاری
واژگان مربوط به تغییرات اقلیمی ،این یعنی
از کربن» تبدیل شود .در
ِ
چین میتواند به تعادلی در زمینه کاهش و انتشار کربن دست پیدا کند.
این اقدام هم به کمک فناوری و هم به شیوههای طبیعی انجام خواهد
شد .شیوه طبیعی مثل درختکاری است .چین برای اینکه به این هدف
خود دست پیدا کند باید از هر اقتصاد دیگری سریعتر و چابکتر عمل
کند .به این ترتیب ،این هدف چین یک چالش بزرگ خواهد بود.
وقتی توافق پاریس به امضا رسید کشورهای مختلف تصمیم گرفتند
راهی دراز و سقوطناپذیر
مجموع انتشار گاز کربن ،گیگاتن

۱۲
نکته اساسی این است که
آقای شی هیچ اشارهای به
این مسئله نکرده که چین
چطور میتواند به هدف خود
در سال  ۲۰۶۰دست پیدا
کند .در واقع او نگفته که
قرار است از چه ابزاری بهره
بگیرند .چین میخواهد در
عرض ۳۰سال میزان انتشار
کربن خود را از نقطه اوج
به صفر برساند .قطعا باید
مشخص کند که چه ابزاری
خواهد داشت
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ایاالت متحده آمریکا
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JJعاری از کربن
اما هدف تبدیل شــدن به کشــوری عاری از کربن تا سال ۲۰۶۰
یک مســئله جداگانه است که باید بررسی شود .آقای شی در گذشته
هم به این مســئله اشــاره کرده بود .رهبران اروپایی هم بارها در این
زمینه صحبت کردهاند و گفتهاند این اتفاق برای آنها تا ســال ۲۰۵۰
رخ میدهد .اما شرایط چین با این کشورها کامال فرق دارد .نکته مهم
این اســت که در این سالها آمریکا در برابر این مسئله سکوت اختیار
کردهاست.
آقای شی در سخنرانی خود در سازمان ملل هم بسیار با احتیاط از
واژهها استفاده کرد .او میگفت تا سال  ۲۰۶۰عاری از کربن میشوند
اما اشارهای به مسئله اقلیم نمیکرد یعنی فقط مسئله انتشار کربن را
هدف قرار داده و به سایر جنبههای تغییرات اقلیمی کاری ندارد .او هیچ
اشارهای به سایر گازهای گلخانهای مثل متان نداشت .این در حالی است
که سایر گازها به جز کربن در گرمایش زمین نقش دارند .اما برنامهای
که اتحادیه اروپا در پیش گرفته همه جوانب را در نظر گرفتهاست.
چین منشا ۲۷درصد از انتشــار گاز کربن در جهان است .اگر این
کشور به تعهد خود عمل کند ،تمام پیشبینیهایی که در مورد سال
 ۲۰۶۰صورت گرفته به کلی تغییر خواهد کرد .پیشبینیها نشــان
میدهد که اگر همه کشورها به تعهدات خود در زمینه تغییرات اقلیمی
عمل کنند تا سال  ۲۱۰۰شاهد گرمایش زمین به آنصورت نخواهیم
بود .البته باز هم زمین گرم خواهد شد اما میزان آن کاهش پیدا میکند.
نکته اساسی این اســت که آقای شی هیچ اشارهای به این مسئله
نکرده که چین چطور میتواند به هدف خود در ســال  ۲۰۶۰دست
پیدا کند .در واقع او نگفته که قرار است از چه ابزاری بهره بگیرند .چین
میخواهد در عرض ۳۰سال میزان انتشار کربن خود را از نقطه اوج به
صفر برساند .قطعا باید مشخص کند که چه ابزاری خواهد داشت .تمام
وســایل برقی در این کشور باید غیرکربنی شوند تا چین به این هدف
خود دســت پیدا کند .همین که نقشه راه دستکم برای ما ،مشخص
نیست به نوعی نشان میدهد که شاید این حرفها فقط بلندپروازیهای
آقای شی است و در واقعیت خبری از آن نیست.

نرخ بیکاری در تابستان به شدت کاهش پیدا کرد و در ماه آ گوست به  ۸.۴درصد رسید .اقتصاددانها هم ناچار شدند پیشبینیهای خود را بازبینی و اصالح
کنند .برخی نهادها پیشبینی کرده بودند که اقتصاد آمریکا با سقوط ۳.۸درصدی مواجه شود .در واقع آنها به دنبال کوچک شدن اقتصاد آمریکا بودند .اما
وضعیت به هر شکل که باشد باز هم تاکید میکنیم که آمریکا در حال تجربه رکودی به سختی بحران بزرگ اقتصادی در سال  ۲۰۰۸است.

[ اقتصاد آمریکا ]

بهبود

چرا اقتصاددانها نگران بزرگترین اقتصاد جهان نمیشوند؟
الرس کریستنسن ،اقتصاددان تکرو چند وقت پیش گفت« :وقتی
آمریکاییهــا در ماه نوامبر رای بدهند ،نــرخ بیکاری به زیر ۶درصد
خواهد رســید ».تعطیلیها در این چند وقت اخیر آسیب جدی به
اشتغال در آمریکا وارد کردهاست .این کشور تنها در یک ماه با افزایش
۱۴.۷درصدیِ نرخ بیکاری مواجه شد که از تعطیلیهای ناشی از کرونا
نشئت میگرفت .به همین دلیل است که پیشبینی آقای کریستنسن
قدری عجیب بود و زیاد به چشم میآمد .او در حالی اینطور پیشبینی
کرده بود که حتی خوشبینترین تحلیلگران هم رقمی زیر ۹درصد
را برای نرخ بیکاری اعالم نکرده بودند .سایر پیشگوییها هم که کال
تیره و تار بودند .آنها انتظار داشتند تولید ناخالص داخلی در آمریکا در
سال  ۲۰۲۰سقوط کند و روند بهبود را به آهستگی آغاز کند .اما آقای
کریستنسن اصرار داشت که بالیای طبیعی و همچنین سیاستهای
اشتباه و رکود ،همگی روند بهبو ِد سریعی خواهند داشت.
حاال میتوان گفت که شــاید حق با او بودهاست .نرخ بیکاری در
تابســتان به شــدت کاهش پیدا کرد و در ماه آگوست به ۸.۴درصد
رسید .اقتصاددانها هم ناچار شدند پیشبینیهای خود را بازبینی و
اصالح کنند .برخی نهادها پیشبینی کرده بودند که اقتصاد آمریکا با
سقوط ۳.۸درصدی مواجه شود .در واقع آنها به دنبال کوچک شدن
اقتصاد آمریکا بودند .اما وضعیت به هر شــکل که باشد باز هم تاکید
میکنیم که آمریکا در حال تجربه رکودی به ســختی بحران بزرگ
اقتصادی در سال  ۲۰۰۸است .باز هم اقتصاد آمریکا وضعیتی بهتر از
اقتصادهای اروپایی دارد.
JJچرا میتوان به آمریکا امید داشت؟
نخستین دلیلی که میتوان در مورد بهبود اوضاع اقتصاد در آمریکا
تب کروناست .در بسیاری از ایالتهای این
به آن اشاره کرد ،کاهش ِ
ترسناکی روزهای ابتدایی نیست .دوم اینکه وضعیت
کشور کرونا به
ِ
اقتصادی آمریکا طوری بوده که مستعد پیشرفت است .در واقع هم به
لحاظ تولید ناخالص داخلی و وضعیت کلی اقتصاد در وضعیتی ایدهآل
قرار دارد .مصرفکنندگان آمریکایی هم همه پول خود را خرج نکردند
این یعنی پول کافی برای حمایت دارند .دلیل آخر هم به بازار نیروی
کار آمریکا مربوط میشود که بسیار منعطف است.
کاهش نرخ بیکاری در برخی از ماههای اخیر نشــان میدهد که
هنوز مشــاغلی در آمریکا وجود دارد و افراد میتوانند به کمک آنها
پول به دست بیاورند .به این ترتیب کارگرانی که کار خود را از دست
میدهند باز هم ناامید نمیشوند و امید دارند دوباره کاری پیدا کنند.
در اروپا این وضعیت میتوانســت ایدهآل باشد .اما دولتهای اروپایی
چنین وضعیتی ندارند .این شرایط مختص آمریکاست .دیگر کشورها
هم میتوانند برای کارگران خود شغلهایی مهیا کنند اما این مشاغل
درازمدت و پایدار نخواهد بود .ولی در آمریکا شرایط به کلی فرق دارد.
مردم به هر حال راهی برای کسب درآمد دارند و این اتفاق به سرعت
رخ میدهد .نگاهی دقیقتر به کل ماجرا هم نشان میدهد مشاغلی با

چرا باید خواند :افزایش نیروی کار مواجه شدهاند که
اقتصاد آمریکا در عمال ایجاد آنها کاری ندارد.
هرچند اکنــون وضعیت آمریکا
حقیقتبزرگترین
اقتصاد جهان است نســبتا بد به نظر نمیآید اما امکان
و این روزها با شیوع دارد همهچیز ناگهان تغییر کند .برای
کرونا شرایط سختی مثال اگر ویروس دوباره اوج بگیرد و
را میگذراند .اما هنوز موج جدید آن در آمریکا آغاز شود،
هم اقتصاددانها از این این کشــور با مشکل مواجه خواهد
کشور ناامید نشدهاند .شد .این اتفاقی است که در اروپا رخ
ولی چه دلیلی دارد که داده در نتیجه امکان دارد در آمریکا
اقتصاددانها هنوز هم رخ بدهد .بسیاری از تحلیلگران
به اقتصاد آمریکا امید نسبت به وضعیت آمریکا خوشبین
دارند و آیندهاش را هستند .آنها میگویند این کشور
تیرهنمیبینند؟ به زودی بسته حمایتی جدیدی را
عرضه خواهد کــرد و به این ترتیب
بســیاری از مردم و صنایع را نجات خواهد داد .آمریکاییها نمیتوانند
پسانداز خود را برای همیشه نگه دارند .به هر حال در یک لحظه خاص
باید آن را خرج کنند و آن لحظه به موقعیتی نجاتبخش تبدیل خواهد
شــد .یعنی مصرفکنندگان به هر حال اقتصاد خود را نجات خواهند
داد .فاصلهگذاری اجتماعی هم باید در این کشور همچنان رعایت شود.
به همین دلیل امکان دارد برخی از مشــاغل وضعیت خوبی در آینده
نداشــته باشند و با روزهای تیرهای مواجه شوند .به این ترتیب خیلی
نمیتوان به آمار نرخ بیکاری در آمریکا اعتماد کرد .این کشور اولین و
بزرگترین اقتصاد جهان است به همین دلیل میتواند شرایطی کامال
خوشبینی
متفاوت از سایر اقتصادهای جهان را تجربه کند .به هر حال
ِ
آقای کریستنسن دیگر امری بعید به نظر نمیرسد بلکه کامال عملی و
عادی است .آمریکا شرایطی استثنایی دارد و این شرایط میتواند این
کشور را نجات دهد.

الرس کریستنسن،
اقتصاددان تکرو چند
وقت پیش گفت« :وقتی
آمریکاییها در ماه نوامبر
رای بدهند ،نرخ بیکاری به
زیر ۶درصد خواهد رسید».
تعطیلیها در این چند وقت
اخیر آسیب جدی به اشتغال
در آمریکا وارد کردهاست.
این کشور تنها در یک ماه با
ِ
۱۴.۷درصدی نرخ
افزایش
بیکاری مواجه شد که از
تعطیلیهای ناشی از کرونا
نشئت میگرفت .به همین
دلیل است که پیشبینی
آقای کریستنسن قدری
عجیب بود و زیاد به چشم
میآمد
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برخی دادهها که از ماه آ گوست به دست آمده نشان میدهد مصرفکنندگان چینی نخستین قدمها
را برداشتهاند و با خرج کردن ،میتوانند شکاف موجود را تا حدودی پر کنند .خردهفروشی ماه به ماه
وضعیت بهتری پیدا میکند .روی هم رفته هم وضعیت به سمت بهتر شدن پیش میرود.

[ بهبود چین ]

یناپذیر
مبارزخستگ 
چین تقریبا به وضعیت پیش از کرونا بازگشتهاست
چرا باید خواند:
همه کشورها از جمله
چین ،دچار آسیبهای
جدی به دلیل شیوع
کرونا شدند .اما حاال
به نظر میرسد که
چینمسیربهبود
را آغاز کردهاست.
تنها مسئله این است
که این کشور نوعی
بهبود نامتوازن را در
بخشهایمختلف
اقتصادی خود تجربه
ِ
میکند.

اوایل فوریه بود که بسیاری از
کارخانههای چینی دوباره باز
شدند و کار خود را آغاز کردند.
اما حاال تازه بعد از گذشت
بیش از هشت ماه ،اقتصاد در
سطح کالن در حال بازسازی و
راه افتادن است .بررسیها
نشان میدهد چین نسبت به
سال گذشته دستکم  ۵درصد
توسعه پیدا کردهاست .البته
این رقم با رشد ۶درصدی که
پیشتر اعالم شده بود فاصله
دارد

«هشــتصد» نام فیلمــی غیرمعمولی از چین اســت که در آن
ســربازهای ملی بهعنوان قهرمان در نبرد با مهاجمان ژاپنی در سال
 ۱۹۳۷نمایش داده میشــوند .ناسیونالیستها یا همان ملیگرایان
که با عنوان کومینتانگ شناخته میشدند ،جنگی درازمدت با حزب
کمونیست داشتند و اغلب به عنوان افرار شروری نشان داده میشوند
که روی پرده ســینمای چین به نمایش درمیآیند .از جنبه جهانی،
این فیلم به دلیل دیگری اهمیت دارد و متفاوت است .در این شرایط
کرونایی ،یک گیشه داغ خیلی عجیب است .این فیلم فقط یک ماه
اســت که روی پرده سینما رفته و حاال در این مدت کوتاه ۳میلیارد
یوآن معادل ۴۴۰میلیون دالر فروختهاست .به این ترتیب با این فیلم،
سینمای چین رکورد زدهاست .این در حالی است که چین در تعطیلی
کامل به سر میبرد.
اوایل فوریه بود که بسیاری از کارخانههای چینی دوباره باز شدند و
کار خود را آغاز کردند .اما حاال تازه بعد از گذشت بیش از هشت ماه،
اقتصاد در سطح کالن در حال بازسازی و راه افتادن است .بررسیها
نشان میدهد چین نسبت به سال گذشته دستکم ۵درصد توسعه
پیدا کردهاســت .البته این رقم با رشــد ۶درصدی که پیشتر اعالم
شده بود فاصله دارد .پیش از آنکه کرونا شیوع پیدا کند ،رشد تولید
ناخالص داخلی در این کشور حدود ۶درصد اعالم شده بود .این دادهها
فقــط یک معنا دارند :روند بهبود در چین بهتر از تمامی اقتصادهای
جهان بود هاست.
JJبهبود نامتوازن
اما شکل بهبود اقتصادی در چین ،تعادل ندارد .طرف عرضه کمی
بهتر از طرف تقاضا پیش میرود و همچنان هم پیشتاز است .تولید
صنعتی رشد ساالنه ۵.۶درصد را در ماه آگوست تجربه کردهاست .اما
خردهفروشی فقط رشد ۰.۵درصدی را تجربه کردهاست .این شکاف
میان این دو بخش به خوبی نشان میدهد که بهبود شرایط اقتصادی

در چین ،متوازن و یکدســت نیست .فعالیتهای کارخانهای هم تا
حدودی به تاسیســات برق کمک کرده که وضعیت بهتری داشــته
باشند .تعداد سفرهای زیرزمینی هنوز یکدهم سفرهای معمول است.
این مسئله نشان میدهد بسیاری از مردم چین هنوز نگران هستند و
رعایت میکنند .برخی تحلیلگران اما در برابر این وضعیت نامتوازن،
احساس نگرانی میکنند .آنها میگویند این وضعیت ،اقتصاد جهان را
شکل میدهد و در نهایت به شیوه تولید آسیب میزند .سهم چین در
تجارت جهانی به رکورد ۱۳درصد رسیدهاست.
پرسش کلیدی این است که این عدم توازن از کرونا ناشی شده یا
سادگی مشکل کروناست
دلیل دیگری دارد .در واقع آیا مسئله فقط به
ِ
یا مشکالت پایهایتر و اساسیتر هم وجود دارند؟ پاسخ میتواند هم
به اولی و هم به دومی مربوط باشد .ضعف خرج در مصرفکنندگان
یکی از ویژگیهای اصلی اقتصاد چین بودهاست .مصرف خانگی تنها
۳۶درصد از تولید ناخالص داخلی را در سال گذشته تشکیل دادهاست.
این در حالی است که متوسط جهانی در این زمینه حدود ۶۳درصد
اســت .حاال همهگیری هم در این مسئله دخیل شدهاست .در زمان
کل ۸۰میلیون نفری که بیکار شــده
تعطیلی چین ،تنها ۳درصد از ِ
بودند ،بیمه بیکاری داشتند .کسانیکه درآمد کمی دارند ،اغلب رفتار
متفاوتی برای خرج کردن دارند.
البته بخش زیادی از این بهبود نامتوازن ،دوام نخواهد داشت .دولت
در چین برنامههایی را در نظر گرفتهاست .برای مثال دولت میخواهد
کارخانهها دوباره باز شــوند .این اقدام دولت قابل تحسین است ،چرا
که اقدام درستی بودهاســت .اگر کارخانههای مختلف ،پروتکلهای
بهداشتی را رعایت کنند ،مدیریت این وضعیت هم ساده خواهد شد.
محیطهای بســته به هر حال برای اداره کردن ،راحتتر هستند .در
مراکزی که مردم رفتوآمد دارند مثل مراکز خرید ،نمیتواند وضعیت
را به درســتی کنترل کرد اما در محیطهای بســته میتوان حداقل
کنترلی روی محیط داشت.
برخی دادهها که از ماه آگوســت به دســت آمده نشان میدهد
مصرفکنندگان چینی نخستین قدمها را برداشتهاند و با خرج کردن،
میتوانند شکاف موجود را تا حدودی پر کنند .خرد ه فروشی ماه به ماه
وضعیت بهتری پیدا میکند .روی هم رفته هم وضعیت به سمت بهتر
شدن پیش میرود .وقتی تقاضا جان بگیرد ،شرایط در چین هم بهتر
خواهد شد .هشتصد به عنوان یک فیلم رکورد میزند تا نشان دهد این
کشور در وضعیت بهبود قرار گرفتهاست.
زیرگذر زیر صفر
چین ،درصد تغییر نسبت به سال پیش
۲۰
۰

تاسیسات برق

-۲۰
-۴۰

حجم مسافران مترو

-۶۰
-۸۰
-۱۰۰
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بازار  30تریلیون دالری مستغالت تجاری در ترس ناشی از رکود سنگین گرفتار است .تعدادی از کارمندان از آیندهای بدون سفرهای
روزمره و روابط رئیس و مرئوسی خوشحالاند ،اما دیگران از تهدیدهایی مثل عدم ارتقا ،دریافتیهای کم و امنیت شغلی سخن به
میان میآورند.

[ آینده کار ]

خداحافظ خانه دوم
نبرد بر سر آینده محل کار

اغلــب مردم برخوردی عادی بــا اداره و دفاتر دارند در حالیکه
دفاتر کار به ســرعت در حال تبدیل به یک منشأ تشکیک و جدال
داغ اقتصادی هســتند.در گوشــه و کنار دنیا کارگــران ،مدیران،
صاحبخانهها و حتی دولتها در حال تفکر بر ضرورت موجودیت
این دفاتر هســتند و تحلیلها بسیار متفاوتاند .بیش از  84درصد
فرانسویها به محل کار خود بازگشتهاند در حالیکه این رقم برای
انگلیسیها در حدود  40درصد است .جک دورسی از مدیران توییتر
اعتقــاد دارد که کارمندان میتوانند تا ابــد دورکاری کنند اما رید
هیســتینگ از بنیانگذاران نتفلیکس ،کار در خانه را ضرر خالص
میداند .در زمانی که شــرکتها در تردید بهسر میبرند ،بازار 30
تریلیون دالری مســتغالت تجاری در ترس ناشی از رکود سنگین
گرفتار است .تعدادی از کارمندان از آیندهای بدون سفرهای روزمره
و روابط رئیس و مرئوسی خوشحالند ،اما دیگران از تهدیدهایی مثل
عدم ارتقا ،دریافتیهای کم و امنیت شغلی سخن به میان میآورند.
این ناهمگونی بازتابی است از تاثیر فاصلهگذاری اجتماعی بر آینده
و مدت زمان نامعلوم پیشرو تا تولید واکسن کرونا .اما حتی بیش از
این ،کرونا به ما نشان داد که با وجود تمام پیشرفتهای تکنولوژیک
قرن  ،20چگونه تعداد زیادی از دفاتر کاری تنها یادگارانی بازمانده از
گذشتههای دورند .این دوره سراسر تهدید و نوید است نهتنها برای
کارمندان که حتی برای فرهنگ شرکتها .به سخنی دیگر ،به عوض
مقاومت در برابر این تغییرات بهتر است با آن همگام شویم.
در دو قرن پیش ماشــین بخار همه چیز را برای همیشه عوض
کرد و با گسترش کار ،نیروهای اداری برای کنترل امور وارد معرکه
شدند .آنها وظیفه داشتند تا از همه چیز صورت بردارند و گزارش
تهیه کنند .اینها همه سبب شد تا کارمندان و کارگران در یک اداره
جمع شوند .این ترکیب دارای نقایص عمدهای بود که در طی زمان
تشدید شد .بسیاری با هزینه و دشواریهای بسیار سفرهای روزانه،
بعضی با سروصدا و خشک بودن محیط کار و بعضی هم با تبعیض
مشکل داشتند.
JJباز هم فناوری
بیشــک ما انتظار داریم که تکنولوژی به سرعت این شرایط را
عوض کرده باشــد به خصوص اگر به یاد بیاوریم فرمت پی دی اف
در سال  1991ابداع شده است و بسیاری از تکنولوژیهای دورکاری
عمری به قدمت یک دهه دارند مثل زوم .ســکون بدون شــک به
حیات دفاتر کمک شایانی کرده است به خصوص اگر بدانیم که پیش

از بیماری کرونا تنها  5درصد از تجارت دنیا در دفاتر مجازی صورت
میگرفته است .کرونا همه چیز را زیر و زبر کرده است .پیش از کرونا
تنها  3درصد از کارمندان در آمریکا دورکاری میکردند در حالیکه
این روزها این رقم بسیار بیشتر اســت .با افزایش دورکاری شبکه
بزرگی از شــرکتهای دورکار در حال رشد و نمو است .دفاتر اسناد
رســمی و حتی دادگاهها آنالین شدهاند و موانع با سرعت بسیاری
از سر راه برداشــته میشوند .برخی بانکها حتی تشخیص هویت
مشتریان جدید را هم غیر حضوری انجام میدهند.
اما پس از واکسن چه خواهد شد؟ شاید بهترین سرنخ کشورهایی
باشند که در آنها کرونا کنترل شده است مثل آلمان .در این کشور
 74درصد از مردم به محل کار خود بازگشتهاند اما تنها درصد اندکی
تمام روزهای کاری را در اداره هســتند .این نســبت بیشتر وابسته
به دردســرهای سفرهای شهری است .هرچه این مشکالت بیشتر،
دورکاری بیشتر ،دقیقا مانند ابرشهرها.
شرکتها باید به مفهوم اداره به عنوان کانونی برای اتصال نه خانه
دوم کارمندان ،عادت کنند .اما همانگونه که آقای هیستینگ اشاره
کرده خطراتی همچون از دست دادن سرمایههای اجتماعی ،مرگ
خالقیت و از بین رفتن روحیه کار گروهی در کمین اســت .پاسخ
شاید هماهنگی جلسات مستمر برای تقویت ارتباطات باشد .در این
شرایط شرکتها باید دفاتر خود را سامان دهند :طبق پیشبینیها
 10درصد فضای کاری در طی سالهای پیشرو کمتر خواهد شد.
اما دولتهــا میخواهند همهچیز به قبل برگــردد :از ضرر 16
میلیارد دالری شهرداری نیویورک در نتیجه کاهش سفرهای شهری
بگیرید تا سقوط آزاد تجارتهای خردهریز مرکز شهرها همه و همه
ایــن نظریه را بیش از پیش تقویت میکنند .اما بهتر از مقاومت در
برابر این امر ،پیشبینی نتایج آن است.
نخســت ،قوانین کارگری باید تغییر کنند .در این عصر سواالت
و ابهامات جدیدی در مورد حقوق کارگران در حال پیدایش است:
آیا شرکتها میتوانند کارایی کارمندان را رصد کنند؟ اگر در خانه
اتفاقی پیش آید چهکسی مسئول است؟
نگرانی دیگر اما مرکز شهرهاســت .در طی سالها مراکز شهرها
پر بودهاند از برجهای اداری .اما حاال یک برنامهریزی پیچیده شهری
نیاز اســت تا این دفاتر تغییر کاربری دهنــد مثال برای تفریحات
کارمندان .اگر دارید به محل کار خود برمیگردید ،کامپییوتر خود
را روشــن کنید و شروع کنید ،اما خیلی از این شرایط لذت نبرید.
تغییر در راه است.

دولتها میخواهند همهچیز
به قبل برگردد :از ضرر 16
میلیارد دالری شهرداری
نیویورک در نتیجه کاهش
سفرهای شهری بگیرید
تا سقوط آزاد تجارتهای
خردهریز مرکز شهرها همه
و همه این نظریه را بیش از
پیش تقویت میکنند .اما
بهتر از مقاومت در برابر این
امر ،پیشبینی نتایج آن است

چرا باید خواند:
گرچهانسانبیشترین
زمان بیداری خود را به
طور میانگین در محل
کار خود میگذراند اما
این جغرافیا رفتهرفته
به شکل زجرآوری
تکراری و عادی
میشود .شرایط
اخیر پیشآمده بابت
ویروس کرونا اما این
حال تکراری را از بین
برده و احتمال دارد کل
ماهیتچنینترکیبی
را زیر سوال ببرد.
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سالمتی مردم ،پایداری بیشتر و کاهش آشفتگیهای اقتصادی از مزیتهای سیستم جدید انرژی هستند .اما در این میان اگر
جومرج در کشورهای نفتی و تمرکز زنجیر ه سبز در چین جدی است .و خطرناکتر از همه
تغییرات به درستی صورت نگیرد ،خطر هر 
آنکه ممکن است بسیار کند پیش برویم.

[ انرژی ]

نفت مقابل برق
تسلط بر انرژی جهان جدید
چرا باید خواند:
پیشبینیمیشود
تقاضای نفت به شدت
کاهش پیدا کرده و
تقاضای برق از سوی
دیگر افزایش پیدا کند.
اینمسئلهنهتنها
غولهای انرژی را
تغییر خواهد داد ،بلکه
نوع بازی را هم به طور
کلی بر هم میریزد.

اروپا خانه بسیاری از
غولهای توسعهدهنده
صنعت انرژی خورشیدی و
بادی است مانند ارستد
و انال .اما مسیر آمریکا با
کشف منابع شیل نفتی
دچار انحرافاتی شده
است .آنها در حال حاضر
بزرگترین تولیدکننده
نفت دنیا هستند که
بیشک جمهوریخواهان
نقش عمدهای را در آن بازی
میکنند

178

نفت ران ه ماشــینها ،جنگها ،اقتصاد و ژئوپلیتیک قرن پیش بوده
است .اما حاال ما در میانه یک شوک بزرگ در زمینه انرژی هستیم که
حرکت به سوی نظمی جدید را هرچه بیشتر سرعت بخشیده است .با
شروع اپیدمی کرونا ،تقضای جهانی برای نفت بیش از  20درصد کاهش
پیدا کرد و قیمتها در سراشــیبی سقوط قرار گرت و بازگشت به نظام
قیمتی گذشته محال به نظر میرسد .اگزون موبایل از رده شرکتهای
متوسط داوجونز بیرون رانده شده است آن هم پس از نزدیک به یک قرن.
پیش از این هم نفت سقوط کردهبود ،اما اینبار داستان متفاوت است .با
آگاهی بیشــتر مردم ،سرمایهگذاران و دولتها از تغییرات اقلیمی رشد
انرژیهای سبز هر روزه شدت میگیرد .سرمایه در حال جابهجایی است:
ســرمای ه شرکتهایی متمرکز بر انرژی تمیز حدود  45درصد در بازهی
یک ساله افزایش یافته است .نامزد دموکراتها ،جو بایدن ،میخواهد با
هزینهکرد بیش از  2تریلیون دالر اقتصاد آمریکا را از کربن عاری کند.
ســامتی مردم ،پایداری بیشتر و کاهش آشفتگیهای اقتصادی از
مزیتهای سیســتم جدید انرژی هستند .اما در این میان اگر تغییرات
به درســتی صورت نگیرد ،خطر هر جومرج در کشورهای نفتی و تمرکز
زنجیرهی سبز در چین جدی است .و خطرناکتر از همه آنکه ممکن
اســت بسیار کند پیش برویم .در حال حاضر  85درصد انرژی جهان از
سوختهای فسیلی تامین میشود اما به قیمت جان بیش از  4میلیون
نفر .مضاف بر این ،برای دههها کشــورهایی مانند ونزوئال و عربستان با
انگیزه ناچیز پیشــرفت ،در چنگال خانواده و سیاستمداران آلوده اسیر
ی برای اطمینان از عرض ه کافی سالها در سیاست
شدهاند .کشورهای غرب 
این کشورها و خصوصا خاورمیانه دست بردهاند .از سوی دیگر تمرکز نفت
در کشورهای معدود با کارتلهای دیوانهوار اقتصادی و سیاسی ،تکانههای
شدیدی را به اقتصاد تحمیل کرده است.
اما حاال با اقدامات متهورانه سهم انرژیهای خورشیدی و بادی از 5
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درصد به  25درصد در سال  2035و  50درصد در سال  2050افزایش
پیدا خواهد کرد .ثمره آن بسیار شیرین خواهد بود :حذف کربن از چرخه
و بازگشت تعادل به طبیعت که در نهایت خشکسالیها ،آتشسوزیها و
سیالبهها ناگهانی راکاهش خواهد داد .از آنسو با گسترش منابع انرژی
ش درآمدها و افزایش
اقتصاد هم پایدار خواهد شد .کشورهای نفتی با کاه 
مالیات احتماال مردمیتر خواهند شد .کشورهای وابسته به نفت ،به منابع
جدید روی خواهند آورد و از دخالتهای سیاسی دست برخواهند داشت.
قیمت انرژی در قرن  21نه بوســیله چندیــن حکومت ،که با رقابت و
افزایش تدریجی کارکرد سیستمها تعیین خواهد شد.
با اینهمه یک گذار بد بســیار محتمل اســت و دو خطر عمده در
پیش .با تولید بیش از  69درصد درصد از باتریهای لیتیومی 72 ،درصد
از صفحات خورشیدی و  45درصد از توربینهای بادی ،چین میتواند
قدرت را در دست بگیرد .آنها همچنین منابع مهم عناصری چون کبالت
و لیتیوم را در اختیار دارند که در چرخه انرژی سبز حیاتی هستند .یعنی
به جای کشورهای نفتی ،از این پس شاید چین عنصری تعیینکننده در
سطح جهانی شود.
JJاما و اگرها
اما این برتری به سرعت حرکت باقی کشورها بسته است .اروپا خانه
بســیاری از غولهای توســعهدهنده صنعت انرژی خورشیدی و بادی
اســت مانند ارستد و انال .اما مســیر آمریکا با کشف منابع شیل نفتی
دچار انحرافاتی شده است .آنها در حال حاضر بزرگترین تولیدکننده
نفت دنیا هستند که بیشک جمهوریخواهان نقش عمدهای را در آن
بــازی میکنند .اگر آمریکا در راه مقابله با تغییرات اقلیمی قدم بردارد،
برای مثال با مالیات بر کربن و زیرساختهای جدید ،بازارهای سرمایه،
آزمایشگاههای انرژی و دانشگاهها این کشور را به یک هیوالی سبز مبدل
یکنند.
م 
خطر دیگر اما فرآیند انتقال در کشورهای نفتی است ،کشورهایی که
بیش از  8درصد درصد تولید ناخالص جهان را به خود اختصاص دادهاند
با جمعیتی بیش از  900میلیون .با کاهش تقاضا ،قیمتها هرچه بیشتر
کاهش خواهد یافت و حتی منابع کافی برای یک انتقال در دســترس
نخواهد بود .به عنوان نمونه عربستان سعودی امسال بیش از  45درصد از
منابع خود را در سهماهه دوم از دست داده است.

یکی از اولویتهای مهم برای کشورها در حال حاضر باید افزایش بهرهوری کارکنان از شیوههای مختلف نظیر آموزشهای مربوطه باشد .پیش از این سازمان توسعه
و همکاری اقتصادی اعالم کرده بود متوسط رشد اقتصادی کشورهای جهان تا پایان امسال به منفی  6درصد برسد که این وضعیت در صورت بروز موج دوم بدتر نیز
خواهد شد و در این سناریو اقتصاد جهانی احتماال  7.6درصد کوچکتر خواهد شد.

[ اقتصاد جهان ]

اوضاع چطور است؟
اقتصاد رو به بهبود است اما نه در همهجا

بدترین روز دوران کرونا ،دستکم از منظر اقتصادی ،جمعه خوب
بود .در روز دهم آوریل تعطیلی و قرنطینه در بســیاری از کشورها به
شدیدترین شکل خود رسیدهبود و باعث شدهبود که مردم در خانههای
خود محبوس شوند .تولید ناخالص داخلی جهانی در آن روز  20درصد
کمتر از حالت دیگر خود بود .از آن زمان به این سو دولتها یکییکی
تعطیلیها را لغو کردهاند و اقتصادها دوران بهبود خود را آغاز کردهاند.
تحلیلگران پیشبینی میکنند که تولید ناخالص جهانی در فصل
سوم ســال میالدی جاری رشدی  7درصدی را نسبت به فصل دوم
یعنی بهار تجربه کردهاست.
البته گزارشهای تیره و تار هنوز هم وجود دارند .همین چند روز
پیش بود که وزارت توسعه و امور اقتصادی روسیه در گزارشی پیش
بینی کرد پیامدهای کرونا بر روی اقتصاد جهانی تا سال  ۲۰۲۳ادامه
پیدا کند و امسال نیز متوسط رشد اقتصادی کشورهای جهان منفی
 4تا  4.5درصد باشد .طبق این گزارش ،روند شیوع کرونا در بسیاری
از کشــورها در مقایسه با هفتههای قبل بدتر شده است و این مساله
میتواند دولتهــا را وادار به اعمال مجدد قرنطینه و ممنوعیتهای
رفت و آمدی کند.
به گفته این نهاد روسی ،بخشهای گردشگری ،حمل و نقل هوایی،
تفریح و سرگرمی و هتلداری بیش از هر بخش دیگری از شیوع کرونا
صدمه دیدهاند و در این شرایط انتظار میرود رشد اقتصادی بین منفی
 4تا  4.5درصد باشد .در حال حاضر بخش بزرگی از کارکنان شرکتها
در کشورهای مختلف به صورت دورکار مشغول به کار هستند و ممکن
است این شکل کار با توجه به نبود سابقه قبلی باعث کاهش بهرهوری
و افت رفتار حرفهای شــود .به گفته وزارت توســعه و امور اقتصادی
روســیه یکی از اولویتهای مهم برای کشــورها در حال حاضر باید
افزایش بهرهوری کارکنان از شــیوههای مختلف نظیر آموزشهای
مربوطه باشد .پیش از این سازمان توسعه و همکاری اقتصادی اعالم
کرده بود متوسط رشد اقتصادی کشورهای جهان تا پایان امسال به
منفی شش درصد برســد که این وضعیت در صورت بروز موج دوم
بدتر نیز خواهد شد و در این سناریو اقتصاد جهانی احتماال  7.6درصد
کوچکتر خواهد شد.
الورنس بونه ،کارشناس مسائل اقتصادی با بیان اینکه چشماندازی
دراماتیک در انتظار اقتصاد جهان است افزود« :ممکن است شاهد موج
دم کرونا باشیم یا نباشیم اما در هر دو سناریو ،یک چیز مشخص است
و آن هم اینکه اســتانداردهای زندگی به نسبت سال قبل به میزان

محسوسی افت کردهاست و بسیاری از کشورها با رشد اقتصادی دو
رقمی منفی مواجهند که در طول تاریخ آنها بیسابقه است».
JJبقایای اقتصادی
حاال پرسش بسیار روشن این است که برای  90درصد اقتصادهای
جهان چه اتفاقی خواهد افتاد؟ بســیاری از مسئوالن مجبور شدهاند
باز هم تعطیلی و ممنوعیتها را اعمال کنند .شــاید هم دولتهای
دیگری پیدا شوند که میتوانند فاصلهگذاری اجتماعی را بدون به خطر
انداختن خروجی ،اجرا و رعایت کنند .این مسئله شاید بتواند جهان
را به اقتصادی  95درصدی تبدیل کند .در واقع ســازمان توســعه و
همکاری بینالمللی توقع دارد تولید ناخالص داخلی جهانی در سال
جاری بیشــتر بهبود پیدا کند .مســئوالن تعیین نرخ بهره در بانک
مرکزی متوجه شــدهاند که نرخ بیکاری به دوران  4درصدی پیش
از کرونای خود تا سال  2023نمیرسد و تحلیلگران گلدمن ساکس
هم این عدد را بیشتر و در حدود  2025میدانند .با اینحال بسیاری
از این متخصصان خوشبین هســتند که واکسن این بیماری هرچه
سریعتر به شکلی تولید و توزیع خواهد شد که در دسترس همه مردم
باشد .همانطور که این بیماری آثار خود را تا چند وقت در بدن بیما ِر
بهبودیافته نشان میدهد ،در سطح اقتصاد هم مدت و کارهای زیادی
برای برگشتن به دوران قبل از کرونا الزم است.
زرنگها و تنبلها
درصد تغییر نسبت به یک سال پیش
3

0
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-12
چین
کره جنوبی
ایاالت متحده

رژیمهایی که با وحشت حکومت
میکنند ،در وحشت حکومت
ت دارند
میکنند .آنها وحش 
که یک روز مردم دیگر دروغها،
دزدیها و خشونتشان را تحمل
نکنند .سعی میکنند به زور
پروپاگاندا ،ایجاد دادگاه و
چیزهایی از این قبیل به مسیر
خود ادامه دهند

چرا باید خواند:
کرونا اقتصاد دنیا را به
شکلی تکان دادهاست
که حتی اگر این بیماری
روزی از دنیا به شکل
کامل برود ،باز هم زمان
زیادی الزم است تا اوضاع
به دوران پیش از کرونا
بازگردد .کشورهای
مختلف در حال حاضر
وضعیتهایگوناگونی
در مسیر بهبود خود
دارند و همین مسئله
نفس بهبود را بسیار
عجیب کردهاست.

جهان
ناحیه یورو
بریتانیا
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در چین هم شرکتهای فراوانی وجود دارند که از تسال الگو گرفتهاند .شرکتهایی چون نیو ،شپنگ و لی .این شرکتها همین حاال
هم در بازار سهام نیویورک حضور دارند .این کمپانیها از نیروی کار ارزان داخلی چین بهره میبرند و بازار داخلی بسیار خوبی هم
دارند و به باتریسازهای بسیار قدرتمندی هم نزدیک هستند که در جهان بزرگترین باتریسازها به حساب میآیند.

[ آینده خودروسازی ]

حاکم دنیای تسالیی کیست؟
رقابت برای تولید ماشین آینده داغ شدهاست
چرا باید خواند:
ایالن ماسک
میخواهد آیندهای
تماماالکتریکیداشته
باشیم.مسئلهاین
نیست که خود او در
این راه موفق میشود
یانه،بلکهمسئله
مهم این است که این
رویای او امروز رویایی
همگانی شدهاست و
بههمیندلیلبهتر
است بگوییمهمه
خودروسازان در
جهانی تسالیی به سر
میبرند.

ظرفیت باتری خودروهای
الکتریکی جدید در مجموع از
 88گیگاواتساعت در سال
 ،2019که برای تامین برق کل
ایالت عظیم تگزاس برای مدت
دو ساعت کافی است ،به 1400
گیگاوات ساعت در سال 2025
خواهد رسید

اخیرا ویدئویی از ایالن ماسک منتشر شدهاست که در آن ماسک
همراه با هربرت دایس ،رییس کمپانی فولکسواگن در حال راندن یک
خودروی تمام برقی این شرکت آلمانی هستند .این مسئله باعث شد
که کمپانی آلمانی مجبور شود هرچه سریعتر هرگونه شایعه درباره
قرارداد بستن این شرکت با تســا را تکذیب کند .هر اتفاقی افتاده
باشــد یا نیفتاده باشد ،چیزی که از این مالقات میفهمیم این است
که صنعت خودروسازی باالخره انقالب خودروهای الکتریکی را کامال
جدی گرفتهاست.
بسیاری از غولهای خودروسازی در حال آماده کردن خود برای
ورود بسیار قدرتمند به این مسیر هستند و قصد دارند هرچه سریعتر از
بنزین به برق تغییر مسیر بدهند .اخبار زیادی هم در این زمینه منتشر
میشــوند .مثال همین چند روز پیش در اخبار آمد که منابع نزدیک
به تسال میگویند این شرکت به دنبال تولید آزمایشی مدلی جدید از
ساُور محسوب میشود.
خودروی مدل وای است که یک خودروی کرا 
پیش از این ایالن ماسک ،مدیر عامل تسال ،از عرضه برخی مدلهای
ارزانتر تولیدات تسال در ماههای آینده خبر دادهبود .اما در این زمینه
توضیحات دقیقی ارائه نشده بود .اولین بار در جوالی گذشته اخباری
در مورد تولید مدلهای ارزانتر خودروهای تسال از سوی برخی منابع
منتشر شدهبود .در مورد قیمت دقیق نمونه ارزانتر خودروی مدل وای
تسال اطالعات دقیقی در دسترس نیست .برخی منابع این قیمت را
 ۴۵هزار دالر و برخی دیگر تا  ۴۸هزار دالر برآورد کردهاند.
درگیریهــای زیادی در همین ابتدای کار وجود دارد .برای مثال
چگونگی جــذب و انتقال قدرت در خودروها نیازمند راههایی جدید
اســت که نیازمند باتری و نرمافزارهایی هستند که باتری را با موتور
همگام میکنند و از ســوی دیگر هم بــه دادههایی نیاز داریم که از
خودروهایی جمعآوری میشوند که شاید قرار باشد بتوانند یک روز
بدون راننده حرکت کنند .در حال حاضر بیش از  250بنگاه موتورهای

الکتریکی تولید میکنند 47 .کارخانه تولید باتری هم در حال حاضر
در دست احداث قرار دارند .آنجان کومار از شرکت مشاور فراست اند
سولیوان ،پیشبینی میکند که ظرفیت باتری خودروهای الکتریکی
جدید در مجموع از  88گیگاواتساعت در سال  ،2019که برای تامین
برق کل ایالت عظیم تگزاس برای مدت دو ســاعت کافی اســت ،به
 1400گیگاوات ساعت در سال  2025خواهد رسید .خودروسازهای
جاافتاده به دنبال راهی برای رها شدن از شر انحصار شرکتهای بزرگ
فناوری در زمینه نرمافزار هستند.
JJارزشی نامحدود
مجموع ارزش بازار بنگاههایی که تنها خودروهای الکتریکی تولید
میکنند و در بورس حضور دارند بیش از  400میلیارد دالر اســت.
به این مجموعه باتریســازها را هم اضافه کنید و مجموعه صنعتی
خودروهای برقی کــه چیزی در حدود  400هزار خودرو در ســال
میسازد را هم به آن اضافه کنید تا در نهایت به عدد  670میلیارد دالر
برسید .این عدد چیزی در حدود  60درص ِد خودروسازان سنتی است
که در طول سال تقریبا  68میلیون خودرو تولید میکنند که تقریبا
همگی از بنزین استفاده میکنند.
در چین هم شــرکتهای فراوانی وجود دارند که از تســا الگو
گرفتهاند .شرکتهایی چون نیو ،شپنگ و لی .این شرکتها همین
حاال هم در بازار سهام نیویورک حضور دارند .این کمپانیها از نیروی
کار ارزان داخلی چین بهره میبرند و بازار داخلی بسیار خوبی هم دارند
و به باتریسازهای بسیار قدرتمندی هم نزدیک هستند که در جهان
بزرگترین باتریسازها به حساب میآیند .شرکت نیو که تا مرز سقوط
رفت و دولت مجبور به نجاتش شد ،در حال حاضر ارزشی در حدود
 24میلیارد دالر دارد .همین مسئله نشان میدهد که دنیای جدید
تســایی چقدر خواهان دارد و کمپانیهای زیادی در آن هستند که
باید نشان بدهند دارایی معنوی و فکری خوبی دارند که بتواند آنها
را از بقیه متفاوت کند .جدای از این مسئله این کمپانیها باید ثابت
کنند که میتوانند خودروهای خود را فروخته و از آنها نگهداری کرده
و تعمیرشان کنند .هنوز برای تعیین برندگان و بازندگان قطعی زود
است و امکان دارد که کمپانی خود آقای ماسک هم شکست بخورد
اما رویای او برای داشتن یک آینده الکتریکی همین حاال هم رویایی
پیروز از آب درآمدهاست.
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عدالتطلبی بهروش توانگران
نگاهی به سویههای تاریک نیکوکاری ثروتمندان

نیکوکاری

نیکوکاری :از ارسطو تا زاکربرگ

پل وللی
ناشر :بلومزبری
2020

دربارهنویسنده
پل وللی نویسنده بریتانیایی است که پیش از این
کتابی مشهور درباره پاپ فرانسیس نوشته است.
حوزه تخصصی او اخالق ،دین و مسایل مربوط به
توسعه کشورها است .او عالوه بر اینکه در دانشگاه
تدریس میکند ،در برخی برنامههای تلویزیونی نیز
شرکت دارد.
بیشترین کمکهای خیریه در حوزه آموزش در سال  2019بهسوی دانشگاهها و مدرسههای
نخبهپرور سرازیر شد که ثروتمندان خودشان در آن اسم مینویسند .در بریتانیا ،در دهساله
منتهی به سال  ،2017بیش از دوسوم تمام کمکهای میلیونرها ـ  4.79میلیارد پوند ـ راهی
تحصیالت عالی شد و نیمی از این مبلغ فقط به دو دانشگاه اختصاص یافت :آکسفورد و کمبریج

سخاوت بهجای عدالت
نگاهی به سویههای تاریک نیکوکاری ثروتمندان
ترجمه :سعید ارکانزاده یزدی

عموم مردم تصور میکنند که نیکوکاری یعنی انتقال پول از ثروتمندان بهسوی
فقرا .اما اینطور نیســت .در آمریکا که آمار نشــان میدهد ملتی دارد با بیشترین
میزان کمک به خیریهها ،یکپنجم پول هم بهسختی از طرف کسانی که پولهای
هنگفت دارند به مردم فقیر داده میشــود .پول خیلی زیادی بهسمت هنر ،تیمهای
ورزشی و دیگر فعالیتهای فرهنگی سوق داده میشود و نیمی از پولها هم صرف
آموزش و بهداشت .در نگاه اول شاید بهنظر برسد افرادی که چهره موجهی دارند
بــرای نیات خیر خود این پولهــا را میدهند .اما وقتی که به کنه مطلب میرویم
میبینیم که این قضیه خیلی کم صادق است.
بیشترین کمکهای خیریه در حوزه آموزش در سال  2019بهسوی دانشگاهها و
مدرسههای نخبهپرور سرازیر شد که ثروتمندان خودشان در آن اسم مینویسند .در
بریتانیا ،در دهساله منتهی به سال  ،2017بیش از دوسوم تمام کمکهای میلیونرها ـ
 4.79میلیارد پوند ـ راهی تحصیالت عالی شد و نیمی از این مبلغ فقط به دو دانشگاه
اختصاص یافت :آکســفورد و کمبریج .وقتی طبقات ثروتمند و متوسط جامعه به
مدرســه میروند ،به مدارسی که خودشان در آنها ثبتنام میکنند بیشتر کمک
میکنند تا مدارسی که فقرا در آن اسم مینویسند .میلیونرهای بریتانیایی در همین
دهه  1.04میلیارد پوند به انواع هنرها کمک کردند و در مقابل ،فقط  222میلیون
پوند برای تسکین فقر اختصاص دادند.
این پندار رایج که نیکوکاری بهطور خودکار منجر به بازتوزیع پول میشود اشتباه
است .بسیاری از نیکوکاریهایی که نخبههای جامعه انجام میدهند علتهایی دارد
کــه برمیگردد به خود این نخبهها .نیکوکاری آنها بیــش از اینکه جهان را به
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جای بهتری تبدیل کند ،عمدتا باعث میشود که جهان کنونی همانطور که هست
مســتحکم شود .نیکوکاری در اکثر قریب به اتفاق مواقع بهنفع ثروتمندان است و
کسی هم نیکوکاران را برای این کار مؤاخذه نمیکند.
طی دو دهه اخیر ،نقش نیکوکاری خصوصی در عرصه بینالمللی بسیار افزایش
یافته است .نزدیک به سهچهارم  260هزار بنیاد خیریهای که در این مدت تاسیس
شدهاند خصوصی بودهاند و پولی که آنها تحت اختیار دارند بیش از  1.5تریلیون
دالر اســت .بنیادهایی که بیشترین کمک را دریافت کردهاند در آمریکا بودهاند و
رتبه بعدی متعلق است به بریتانیا .مقیاس این کمکها رقم هنگفتی است .بنیاد گیتس
بهتنهایی در سال  2018در حدود پنج میلیارد دالر کمک دریافت کرد .که بیش از
بودجه کمکهای خارجی خیلی از کشورهای جهان است.
نیکوکاری همیشه نوعی ابراز قدرت است .کمکها غالبا به هوس شخصی افراد
ابرثروتمند بستگی دارد .گاهی این کمکها مقارن میشود با اولویتهای جامعه
اما در بقیه موارد این کمکها مغایر با اولویتهای جامعه است یا آنها تضعیف
میکند .شــک و شــبهه درباره تاثیر این کمکهای عظیم بر اولویتهای جامعه
بهطور روزافزونی افزایش پیدا میکند.
رابطه بین نیکوکاری و دموکراســی منجر به شماری از تنشها میشود .گذشته
از مزیتهای زیادی که نیکوکاری دوران مدرن میتواند بههمراه داشته باشد ،این
مقیاس از کمکها امکان دارد ناهماهنگیهایی در مخارج حوزههایی مثل آموزش
و بهداشت به وجود بیاورد ،از این لحاظ که میتواند اولویتهای دولتها و نهادهای
محلی را که از طریق انتخابات دموکراتیک تعیین شده تحتالشعاع خود قرار دهد.

کتاب ضمیمه

برخی از ایــن تاثیرات غیرمســتقیم
مکانیسمهای رصد و مسئولیتپذیری در
قبال این فعالیتها باشــند .از سوی دیگر،
است .نیکوکاری بنیاد بیل و ملیندا گیتس
کمکهــای عظیمی به نوع بشــر ارزانی
باید هوشیار باشند که با کارهای خیریه و
داشته است .وقتی که این بنیاد اولین کمک
نیکوکاری منطق تجاری در مورد کاالهای
بــزرگ خود را به تحقیقــات در زمینه
عمومی به کار گرفته نشود.
ماالریا اختصاص داد ،میزان پول خرجشده
برخی از انواع نیکوکاری شاید نهتنها
برای این بیماری در سطح جهانی تقریبا دو
به فعالیت غیردموکراتیک ،بلکه تبدیل
برابر شد .همین اتفاق برای فلج اطفال هم
شــود به فعالیتی ضددموکراتیک .چارلز
افتاد .بهلطف بنیاد گیتس و سایر نهادهای
کــخ و برادر کوچکتــرش دیوید بدون
خیریه ،حــدود  2.5میلیون کودک علیه
شــک برجســتهترین نمونه نیکوکاری
دستراســتیاند .امــا مثالهــای دیگری
این بیماری واکسینه شدند و موارد ابتالی
هم هســتند که بهخصــوص در آمریکا
جهانــی به فلــج اطفال تــا  99.9درصد
کاهش یافت .فلج اطفال عمال ریشــهکن
فعالیتهای خیریه بحثبرانگیز یا حتی
شــد .نیکوکاری قصور صنایــع دارویی و
نامطلوب جلوه کند .آرتور پاپ از ثروت
یک
در
محلی
مقامات
نظر
از
که
شود
متمرکز
ای
ه
مسئل
روی
تواند
ی
م
گیتس
بیل
دولتها را در سراسر جهان جبران کرده
خود که از فروشگاههای زنجیرهای خود
منطقه خاص در اولویت نیست؛ مثال منطقهای که فلج اطفال از اولویتهای جامعه
اســت .بنیاد گیتس از هنگام تاسیس خود
جمع کــرده بــرای پیشانداختن تصویب
محلی آن خیلی پایینتر است .او کار مشابهی را در حوزه آموزش در آمریکا انجام داد
و روی اندازه کالسهای درس متمرکز شد و مخارج عمومی را از اولویتهای واقعی
قانون تقلب در انتخابات بهره گرفته بود،
در سال  2000تاکنون ،بیش از  45میلیارد
جوامع محلی دور کرد
دالر کمک جمع کرده و جان میلیونها
حتی با اینکه امکان چنین تقلبهایی در
نفر را نجات داده است.
انتخابات آمریکا رد شــده است .حرکت پاپ باعث میشود که قانونی به تصویب
با وجود این ،چنین شــیوهای مسئلهساز است .بیل گیتس میتواند روی مسئلهای
برسد که برای رایدادن نیاز به ارائه کارت ملی باشد و به این ترتیب باعث خواهد
متمرکز شــود که از نظر مقامات محلی در یک منطقه خاص در اولویت نیست؛
شد که حدود  10درصد افراد نتوانند در انتخابات شرکت کنند چون آنها عمدتا
مثال منطقهای که فلج اطفال از اولویتهای جامعه محلی آن خیلی پایینتر اســت.
افراد فقیری هستند که آنقدر وضع مالیشان خراب است که نمیتوانند گواهینامه
او کار مشــابهی را در حوزه آموزش در آمریکا انجام داد و روی اندازه کالسهای
رانندگی بگیرند یا از پــس هزینههای صدور کارت ملی که برای رایگیری الزم
درس متمرکز شد و مخارج عمومی را از اولویتهای واقعی جوامع محلی دور کرد.
است برآیند .چنین رایدهندگانی که عمدتا سیاهپوست هستند از نظر آماری احتمال
سایر نیکوکاران مداخالتی کردهاند که خیلی بیشتر عامدانه بوده است .افرادی
خیلی کمی دارد که بهنفع بدنه محافظهکار و دوستان آرتور پاپ رای بدهند.
مثل چارلر کخ راستگرا یا جورج سوروس چپگرا موفق شدهاند که سیاستهای
اما آیا چنین فعالیتهای نیکوکارانهای بیشتر روندهای دموکراتیک را منحرف
عمومی را تغییر بدهند .ســاالنه فقط در آمریکا بیش از  10میلیارد دالر به ترویج
میکند یا کارزارهایی که با بودجه کمکهای جورج سوروس میلیاردر برای تبلیغ
چنین ایدئولوژیهایی اختصاص پیدا میکند.
دولتهای مســئولیتپذیر و اصالحات اجتماعی در سراسر جهان شکل میگیرد؟
نتیجه این وضعیت چیزی شــده که میلیاردر نیکوکار آلمانی فعال در صنعت
یا فعالیتهای تام ســتایر که میلیاردر صاحب صندوق ســرمایهگذاری است و به
حملونقــل ،پیتر کارمن ،آن را «انتقال بد قدرت» مینامــد .او میگوید که با این
کارزارهای ترغیب جوانها برای رایدادن به برنامههای مقابله با تغییر اقلیم کمک
کار ،قدرت از سیاستمدارانی که بهطور دموکراتیک انتخاب میشوند به میلیاردرها
مالی میکند ،ممکن اســت روندهای دموکراتیک را بیشتر دستکاری کند؟ یک
منتقل میشود ،بنابراین دیگر شرایط آنطوری پیش نمیرود که کارهایی مطلوب
حمالتی که کریگ نیومارک ،میلیاردر کسبوکارهای اینترنتی به اخبار جعلی
برای مردم انجام شود بلکه ثروتمندانند که تصمیم میگیرند کارهایی که خوشایند
میکند ،ممکن اســت بیشتر مخرب باشد؟ در هر یک از این موارد ،افراد ثروتمند
آنهاست پیش رود .مجمع جهانی سیاستگذاری که یک نهاد ناظر سیاستگذاری
انگیزه دارند که بهوســیله چیزی که از زندگی شــخصی آنها برخاسته در امور
مستقل و فعالیتهای مجمع عمومی ســازمان ملل را دنبال میکند ،به دولتها و
جامعه مداخله کنند .اما معیار اینکه ما میتوانیم برخی از آنها را دارای مشروعیت
سازمانهای بینالمللی هشــدار داده است که قبل از اینکه کمکهای ثروتمندان
بیشتری از دیگران فرض کنیم چیست؟
را بپذیرند ،باید تاثیر فزاینده بنیادهای بزرگ خیریه ،مخصوصا بنیاد بیل و ملیندا
دیوید کاالهان ،سردبیر وبسایت «نیکوکاری از درون» ،این مسئله را اینچنین
گیتس ،را ارزیابی کنند و ریسکها و عوارض جانبی خواسته و ناخواسته فعالیت
توضیح میدهد« :وقتی نیکوکارهای ثروتمند دیدگاههایی دارند که با آن مخالفیم،
آنها را تحلیل کنند .این نهادها ناظر سازمان ملل هشدار داده است که سیاستمدارانی
مایلیــم بگوییم آنها بهطــور غیرمنصفانهای از پول خود اســتفاده میکنند تا بر
که بهطور دموکراتیک انتخاب میشــوند بهطور خاص باید نگران تامین بودجه
سیاستگذاریهای جامعه تاثیر بگذارند .اما وقتی مقاصد آنها را میپسندیم ،اغلب
غیرقابل پیشبینی و ناکافی کاالهای عمومی باشــند و همچنیــن باید نگران نبود
ای ن نظــر را داریم که تالش میکنند از نظر تاریخــی قدمهایی به جلو بردارند و
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دوران الیزابت به بعد ،عمدتا مالیاتهای مشخصی برای نهادها و
باعث شــوند که جامعه بهکمک آنها به پیشرفتهای زیادی
اشخاص خیر مستثنا شده است .مسلما معافیتهای مالیاتی بریتانیا
نایل شود .این عکسالعمل خودمدارانه بیمعنی است .در واقعیت
هنوز عمدتا روی مجموعــهای از نهادهای خیریه که در قانون
امر ،سؤالی که باید پرسیده شود این است که آیا ما فکر میکنیم
دیوید کاالهان،
امور خیریه سال  1601برشمرده شدهاند اعمال میشود .این دسته
درست است که بهطور کلی هر شخص نیکوکاری اینقدر قدرت
سردبیر وبسایت
از
«نیکوکاری
داشته باشد که دیدگاه خود را بهعنوان بهترین دیدگاه در جامعه
از نهادها عبارتند از :نهادهــای خیریه برای کاهش فقر ،بهبود
درون» ،این مسئله
پیش ببرد یا نه».
آموزش ،تبلیغ دین و «دیگر مقاصد نافع برای اجتماع» .در آمریکا
را اینچنین توضیح
محدودیتها برای نهادهایی که میخواهند به نهادهای خیریه
میدهد« :وقتی
معاف از مالیات تبدیل شوند ،حتی کمتر از بریتانیا است ،بگذریم
J Jابرپولدارها
نیکوکارهای
ثروتمند
از اینکه هیچ نیازی هم نیســت که به حوزه فعالیتهایشان به
این فکر که پولهــای افراد نیکوکار برای خاطر خود آنها
دیدگاههایی دارند
سیاستهای حزبی ربط داشته باشد.
و در راستای رســیدن به نیاتی است که آنها میپسندند ،فکر
که با آن مخالفیم،
هردو کشور آمریکا و بریتانیا مشوقهای اضافی در جاهایی
ریشهداری است .برخی از فالسفه بحث میکنند که هر شخصی
مایلیمبگوییم
ارائه میکنند که هزینه یک نهاد خیریه را تامین میکنند .این
حــق مالکیت کامل خود را بر داراییاش را دارد و فرد ثروتمند
آنها بهطور
از
ای
ه
غیرمنصفان
کار خیران را قادر میســازد کــه بهرغم محدودیتهای قانون
فقط مسئول این است که چطور از پولش هوشمندانه استفاده کند.
پول خود استفاده
فعالیتهای خیریه ،از زیر مسئولیت مالیات بر کمکهای خود
جان رالز ،یکی از تاثیرگذارترین فالسفه قرن بیستم ،به عدالت
میکنندتا بر
شانه خالی کنند اما همچنین اختیار بر چگونگی صرفشدن پول
در قالب انصاف فکر میکند .او بحث میکند که افراد براساس
سیاستگذاریهای
را نیز حفظ کنند .تاثیر این اتفاق این است که غالبا به ثروتمندان
مالیاتی که پرداخت میکنند باید از حکومت انتظار داشته باشند
جامعهتاثیر
وقتی
اما
بگذارند.
این توانایی را میدهد که بر موضوعاتی تسلط پیدا کنند که دولت
تا به فقرا برسند و افراد آسیبپذیر را حمایت کنند .اما برای بقیه
مقاصد آنها را
باید برایشان تصمیم بگیرد.
پولشان دیگر آزادند هرطور که دوست دارند تصمیم بگیرند .اما
میپسندیم،اغلب
با این حال ،در اولویتهای ثروتمداری که نظامی است که
آنچه که ثروتمندان از طریق فعالیتهای خیریه خود به دیگران
ن نظر را داریم
ای 
ثروتمندان در آن حکومت میکنند و نیز اولویتهای دموکراسی
میبخشند ،تمام پول خودشان نیست .اما معافیتهای مالیاتی برای
که تالش میکنند
تاریخی
نظر
از
که مــردم در آن حکومت میکنند معموال تفاوت وجود دارد.
شهروندان عادی باعث میشود که فعالیتهای جامعه بهسمت
قدمهایی به جلو
انتخابهای شخصی ثروتمندان نزدیک به گزینههایی نیست که
انتخابهای افراد ثروتمند سوق پیدا کند.
بردارند و باعث
دولتهای انتخابی بهشــکل دموکراتیک برای هزینهکردن مد
بیشتر دولتهای غربی مشوقهای مالیاتی عظیمی برای ترغیب
شوند که جامعه
نظر دارند .تحقیق مهمی در ســال  2013انجام شد که نشان داد
ثروتمندان برای کمککردن در امور خیریه قایل میشوند .در
بهکمک آنها به
های
ت
پیشرف
یک درصد ثروتمندان آمریکایی ،در زمینه مالیاتگیری ،نظارت
بریتانیا در سال  ،2019افرادی که تا  50هزار پوند در سال درآمد
زیادی نایل شود
اقتصادی و بهخصــوص برنامههای رفاه عمومــی ،دیدگاههای
دارند  20درصد مالیات میدهند .کسانی که درآمد بیشتری دارند،
راســتگرایانهتری از عموم مردم بهمثابــه کل جامعه دارند.
اگر بین  50تا  150هزار پوند درآمد داشــته باشند 40،درصد و
بســیاری از طبقه  0.1درصد ثروتمندترین افراد جامعه آمریکا
اگر بیشتر درآمد داشته باشــند  45درصد مالیات میدهند .اما
ـ کسانی که ثروتشان بیش از  40میلیون دالر است ـ میخواهند که برنامههای
هدایا از طرف خیریههای ثبتشــده معاف از مالیات است .بنابراین یک کمک
تامین اجتماعی و بهداشت عمومی حذف شود .آنها خیلی کمتر حامی تعیین کف
100پوندی ممکن است برای مالیاتدهندگان معمولی فقط  80پوند هزینه خواهد
حقوق برای بقیه مردم هستند .آنها مشتاقند که نظارتهای دولت بر شرکتهای
داشت و  20پوند بقیهاش را دولت میدهد اما مالیاتدهندگان سطحباال کافی است
بزرگ ،کمپانیهای داروسازی ،وال استریت و منطقه سیتی لندن کاهش یابد.
که فقط  55پوند کمک کنند چون  45پوند باقیمانده را دولت تقبل خواهد کرد.
بنجامین پیج ،مدیر این پژوهش ،مینویسد« :دالیل متقن وجود دارد برای اینکه
بنابراین نیکوکارانه ابرپولدار خودشــان را در شرایطی مییابند که سهم زیادی از
اگر این افراد تالش کنند از طریق فعالیتهای نیکوکارانه خود بر تصمیمگیریها
کمکهایشان توسط دولت تامین میشود .به این ترتیب ،خیلی کمتر روشن خواهد
اثر بگذارند ،نگران تاثیر این کارها بر دموکراســی باشیم ».او نتیجه میگیرد که
بود که آیا پولی که خیران کمک میکنند درست در همان اهدافی که مقصود بوده
اثرگذاری بدون تناســب این افراد بســیار ثروتمند میتواند توضیح دهد که چرا
خرج میشود یا نه .اگر مالیاتدهندگان در بخش چشمگیری از کمکها نقش بازی
سیاســتهای عمومی مشخص میتواند منحرف شــود از آنچه اکثر شهروندان از
میکنند ،چرا نباید بگویند که پول به کدام خیریه برسد.
دولت خواستهاند انجام دهد .گزینههایی که نیکوکاران ثروتمند انتخاب میکنند
در بریتانیــا ،رقم کلیای که دولت در ســال  2012بهانحای مختلف از مالیات
میخواهد بیش از اینکه نابرابری را کاهش دهد ،آن را تقویت کند.
کسانی که کمکهای خیریه میکنند هزینه کرد ازسوی وزارت خزانهداری 3.64
بنابراین اســتدالل محکمی وجود دارد برای اینکه پولهای اهدایی نیکوکاران
میلیارد پوند تخمین زده شد .معافیتهای مالیاتی برای خیریهها در بریتانیا از زمانی
ممکن است بهتر به کار بیاید اگر در قالب مالیات جمع شود و بعد طبق اولویتهایی
که مالیات بر درآمد در سال  1799اعمال شد وجود داشته است اما با این حال ،از
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که دولتهای منتخب بهشکل دموکراتیک تعیین میکنند خرج شود .با وجود این
موارد ،آیا دولت اصال باید معافیت مالیاتی برای فعالیتهای خیریه در نظر بگیرد؟
J Jانتقاد به معافیت
مســئله اصالح مالیاتی ـ برداشــتن تمام یارانهها یا حصول اطمینان از اینکه از
ثروتمندان مالیات مطالبه میشــود اما نه بیشــتر از مالیات پایه ـ در هر دو جناح
چپ و راست مطرح شده است .دانیل میچل با نگاه لیبرال از موسسه کاتو که یک
اندیشکده اســت که چارلز کخ فعال در امور خیریه راه انداخته ،استدالل میکند
معافیتهای مالیاتی برای امور خیریه در انتخــاب بازار اخالل ایجاد میکند .در
سوی دیگر طیف سیاسی ،پروفسور فرانک کوییگلی ،فعال حقوق بش در دانشگاه
ایندیانا ،این اســتدالل را مطرح میکند که اختصاصدادن نوعی تخفیف یا معافیت
مالیاتی باید پایان یابد تا میلیونها دالل آزاد شود و بتواند در مخارج عمومی صرف
شــود؛ مخارجی همچون کمکهای غذایی به بیبضاعتها ،مســتمری بیکاری و
کمکهزینههای مســکن .اما از نظر او به این علت باید معافیتهای مالیاتی کنار
گذاشته شود که آنها نوعی توهم اخالقی ایجاد میکنند در این باب که ثروتمندان
در حال کمک موثر به مشــکالت جامعه هســتند و دارند واکنش درخور نشان
میدهند به گرسنگی ،بیخانمانی و بیماری.
با این حال ،تالش سیاســتمداران برای محدود کردن میزان معافیتهای مالیاتی
امور خیریه ـ یا قطع کامل آنها ـ با نارضایتی عمومی همراه شده است .این نارضایتی
از سال  1863که ویلیام گلدســتون تالش کرد معافیتها را بردارد تاکنون ادامه
داشته است .تالش مشابهی وقتی انجام شد که در سال  2012دلت بریتانیا میخواست

معافیتها را بردارد .وقتی جورج آســبرن ،وزیر اول و رییس خزانه بریتانیا ،تالش
کــرد میزان معافیتهای مالیاتی ثروتمندان را محدود کند ،از جانب نیکوکاران،
رسانهها و خیریهها با ابراز ناراحتیهای شدید مواجه شد و موج نارضایتی درست
کرد .تالشهایی شبیه به این نیز در دوران ریاستجمهوری باراک اوباما در آمریکا
انجام شد و همین اندازه نیز ناراحتی و دیدگاه منفی ایجاد کرد.
یک راهحل جایگزین میتواند این باشد که برای انواع معافیتهای مالیاتی که
برای امور خیریه در نظر گرفته میشــود محدودیتهایی لحاظ شود .در آخرین
انتخابات بریتانیا ،حزب کارگر تحــت رهبری جرمی کوربین این فکر را مطرح
کرد که وضعیت معافیت مالیاتی خیریهها دیگر مثل معافیتهای مالیاتی مدارس
که بهکلی معاف از مالیات هســتند در نظر گرفته نشود .اما دیگران جلوتر از این
رفتهاند .کوییگلی با نارضایتی میگوید« :کمکهای نیکوکارانه به تیمهای فوتبال
مدارس ،شــرکتهای ســازنده اپرا و نهادهای حمایت از گونههای نادر پرندگان
همان معافیت مالیاتی را دارند که کمک به یک خیریه تامینکننده سرپناه برای
بیخانمانها ».یکی از کسانی که بیشترین حمایت را از نیکوکاری انجام میدهد،
یعنی پروفســور راب ریج ،مدیر مرکز خیریه و جامعه مدنی دانشگاه استنفورد،
فعالیتهای نیکوکارانه را «شکلی از قدرت که عمدتا غیرمسئولیتپذیر ،غیرشفاف،
تحت تسلط خیر و دنبالکننده مزایای مالیاتی است» معرفی میکند و راهحل را در
این میبیند که معافیتهای مالیاتی برای امور خیریه بهدلیل مشکالتی که قبال ثابت
شده ،در سلسلهمراتب فعالیتهای نیکوکارانه محدود شود.
اما چه کسی این سلســلهمراتب را تعیین میکند و دربارهاش تصمیم میگیرد؟
مشکل از اینجا نشــات میگیرد که چطور مکانیسمی را میتوانیم پیدا کنیم که

طی دو دهه اخیر ،نقش نیکوکاری خصوصی در عرصه بینالمللی بسیار افزایش یافته است .نزدیک به سهچهارم  260هزار بنیاد خیریهای که در این مدت تاسیس شدهاند خصوصی بودهاند و
پولی که آنها تحت اختیار دارند بیش از  1.5تریلیون دالر است .بنیادهایی که بیشترین کمک را دریافت کردهاند در آمریکا بودهاند و رتبه بعدی متعلق است به بریتانیا
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دولت برایش یک بورس تحصیلی فراهم کرده بوده .و وقتی که در دانشگاه تدریس
میکرده ،با کمکهزینههای تحقیقاتی هنگفتی حمایت میشــده است .تمام این
چیزها بنیانی برای او درست کرده تا بتواند شرکتش را بسازد و از قبل این شرکت
ثروتش را کسب کند.
همه این مسایل آن استداللی را که ثروتمند همواره به کار میبرند و میگویند
ثروتشان حاصل و دسترنج کار سخت خودشان بوده زیر سؤال میبرد و تحتالشعاع
قرار میدهد .بهطور قطع ،برخی از ثروتمندان بهروشن تایید میکنند که وجود این
روابط اجتماعی کمکحالشــان بوده است .در بریتانیا ،جولیان ریچر ،بنیانگذار
شرکت خدمات صوتی باکیفیت «ریچر ساوندز» ،در سال  2019حدود  60درصد
مالکیت شرکت 9میلیونپوندی خود را بهشکل سهام مالکیت به کارکنان شرکت
واگذار کرد .وقتی که از او پرسیدند چرا او این تصمیم را گرفته است ،جواب داد که
کارکنان شرکت طی چهار دهه گذشته وفاداری خود را نشان داده بودند و بنابراین
او اکنون کار درست را انجام داده چون با این کار شبها راحتتر خوابش میبرد.

کمکهای نیکوکارانه را همراســتا کند با مفاهیمی که عموم در مورد کاالهای
عمومی رویش توافــق دارند .البته این مفاهم از جناح چپ دولتها بیرون میآید.
اما روآن ویلیامز ،اسقف اعظم سابق کانتربری ،به من میگفت« :این کار به دولت
ســطح بسیار باال و خطرناکی از آزادی عمل را میدهد .هرچه دولت بیشتر بتواند
روی امور اخالقی احاطه و کنترل داشته باشد ،نگرانی من بیشتر میشود  ...و تاریخ
صد ســال اخیر حتما به ما میگوید که فعالیت بیش از حد دولت با دایره وسیعی
از فعالیتهایی که نیکوکاران هم در آن میتوانند شرکت داشته باشند ،برای همه
بد خواهد بود».
دیگران راهحل را خیلی ســاده در افزایش مالیات بــر درآمد افراد ابرثروتمند
دیدهاند .وقتی راتگر برگمن ،مورخ آلمانی اقتصاد ،در سال  2019در نشست داووس
این سؤال مطرح شد که چطور جهان میتواند مانع از شورشهای اجتماعی ناشی از
افزایش نابرابری شــود ،او جواب داد« :سئوال خیلی ساده است .فقط صحبتکردن
درباره نیکوکاری را متوقف کنید .و شــروع کنید به حرفزدن درباره مالیات ...
مالیات ،مالیات ،مالیات .بهعقیده من ،هرچه غیر از این حرف مفت است».
J Jکسی دنبال عدالت نیست
فکر مالیاتهای بیشــتر از ثروتمندان از نظر سیاسی دارد در تمام دنیا نظرها را
افزایش میزان نیکوکاری و کمکهــای خیریه در دهههای اخیر در ممانعت
جلب میکند .در مراحل اولیه انتخابات حزب دموکراتیک در بریتانیا ،بسیاری از
از رشــد نابرابری اقتصادی و اجتماعی شکســت خورده است .کوین السکوسکی،
نامزدها پیشــنهاد افزایش مالیات بر درآمد یا مالیات بر دارایی برای ابرپولدارها را
پژوهشــگر کمیته ملی نیکوکاری پاســخگو ،میگوید« :ما باید انتظار میداشتیم
پیشنهاد کردند .رشد پوپولیسم اقتصادی در سرتاسر اروپا و در آمریکا این فشار را
که با افزایش امور خیریه و فعالیتهــای نیکوکارانه ،نابرابری کاهش یابد  ...اما
بیشــتر کرده است .به همین ترتیب ،در ایام بحران شیوع ویروس کرونا نیز چنین
اینطور نبوده است ».این همان حرفی است که آلبرت روسگا ،رییس هیاتمدیره
نیازی برای افزایش درآمدهای عمومی حس شد.
و مدیرعامل بنیاد نیواورلئان بزرگتر ،نیز
تعدادی از برجســتهترین نیکوکاران
بدان اشاره میکند« :مجموع فعالیتهای
جهان ،شامل وارن بافت و بیل گیتس ،در
بیــش از  90هزار بنیاد خیریــه  ...بعد از
مألعام از این فکر حمایت کردهاند .گیتس
میگوید« :من از هر کس دیگری بیشــتر
چند دهه کار  ...نتوانسته شرایط فقر را در
مالیات میدهم و از این کار خوشــحالم.
آمریکا تغییر بنیادی بدهد».
چرا؟ جواب برمیگــردد به قالبی که
باید بیشتر بدهم .بافت میگوید« :جامعه
بهوسیله افرادی ریخته شده که با مقیاس
مســئول درصد زیــادی از چیزی که من
عظیــم داراییهایــی کــه در اواخر قرن
درمیآورم ».و بنابراین الزم اســت که او
نوزدهم و قرن بیستم کسب کردهاند ،شکل
این سهم را به جامعه بازگرداند .کارآفرین
نیکــوکاری نوین را دگرگــون کردهاند.
ثروتمنــد دیگــر ،مارتیــن راتنبــرگ،
در میان تمام گشادهدســتیهای این افراد،
بنیانگذار سیســتمهای زبان سیراکیوز،
فعالیتهای خیریه غول فــوالد آن زمان
میگویــد که چطــور ســرمایهگذاری
و نیکــوکار صنعتــی بــزرگ آن عصر،
عمومی کســب ثروت برای اشــخاص را
اندرو کارنگی ،قابلتوجه اســت .او اصال
امکانپذیر میسازد .او میگوید« :ثروت
نمیگذاشــت که ســؤال درباره نابرابری
من فقــط تولید کار ســخت خــود من
اقتصادی مطرح شود .اما حاال زمانه تغییر
نیســت .این ثروت حاصل یــک اقتصاد
قوی و کلی سرمایهگذاری عمومی ،هم در
کــرده و درصد زیادی از ثروت با مالیات
مورد خودم و هم دیگران اســت ».دولت
و نهادهــای نظارتی ،فــارغ از هر قید و
ارزشهای اساسی آزادیخواهی و ارزشهای رواداری و احترام به دیگران ،نزاکت،
خدمات آموزشی خوبی به او ارائه کرده
بندی در اختیار نهادهای عمومی اســت.
عمل خیر و تحمل دیگران در زندگی عمومی ما تضعیف شده است .نیکوکاری باید
در جایگاهی قرار بگیرد که از این ارزشها حفاظت کند ،از آنها دفاع کند و آنها را
منتقدان کارنگی و اخالفش میگویند که
است .کتابخانههای عمومی و موزهها هم
بر صدر نشاند
آنها ســؤال اخالقی آن روزگار را ندیده
هستند که او از آنها استفاده کرده است.
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با پرورش تکثر صداهایی که هم برای
میگرفتنــد و روی توزیع ثروت متمرکز
میشدند بهجای اینکه بر بازتوزیع ثروت
دولت و هم برای بــازار آزاد ضروری
هستند .نیکوکاری حتی میتواند در مقام
تمرکز کنند .کارنگی که در زمان خودش
عامل مقاومت نقش بازی کنند ،چنانکه
ثروتمندترین شخص جهان بود در دوران
خود برای توزیع بذل و بخشش بیسابقهاش
بنجامین ساســکیس که یــک مورخ
فعالیتهای خیریه در آمریکاست ،نشان
مورد انتقاد قرار میگرفت چون ثروتش
میدهــد که بالفاصله بعــد از انتخاب
حال تاکتیکهای بیرحمانهای همچون
دونالــد ترامپ به ریاســتجمهوری
کاهــش دســتمزد کارگران فــوالد در
آمریکا ،چنین اتفاقی رخ داد .او میگوید:
کارخانههایش بــود .بزرگترین منتقد
برخی از انواع نیکوکاری شاید نهتنها به فعالیت غیردموکراتیک ،بلکه تبدیل
«ارزشهــای اساســی آزادیخواهی و
معاصر کارنگی ،ویلیام جوئت تاکر ،نتیجه
شود به فعالیتی ضددموکراتیک .چارلز کخ و برادر کوچکترش دیوید بدون شک
برجستهترین نمونه نیکوکاری دستراستیاند .اما مثالهای دیگری هم هستند که
ارزشهای رواداری و احترام به دیگران،
میگیرد که هیچ اشتباهی بزرگتر از این
بهخصوص در آمریکا فعالیتهای خیریه بحثبرانگیز یا حتی نامطلوب جلوه کند
نزاکت ،عمل خیر و تحمل دیگران در
نیست که سعی کنیم فعالیتهای خیریه
را تبدیل کنیم به فعالیتی برای رســیدن به
زندگی عمومی ما تضعیف شــده است.
نیکــوکاری باید در جایگاهی قرار بگیرد که از این ارزشها حفاظت کند ،از
عدالت.
آنها دفاع کند و آنها را بر صدر نشاند».
کارنگی شــبکهای شامل حدود  3هزار کتابخانه و دیگر موسسات فرهنگی و
نیکوکاری میتواند با حس واقعی نوعدوستی دوباره خود را احیا کند اما با
پژوهشی ایجاد کرد تا کمک کند فقرا به آرزوهای خود برسند اما عدالت اجتماعی
درک اینکه نمیتواند کارهای دولت یا کسبوکارها را انجام دهد .نیکوکاری
در برنامه او هیچ جایی نداشــت .عالوه بر ایــن ،او و دیگر همکاران خیرخواه و
به مرامهای سیاسی یا تجاری تعلق خاطر ندارد بلکه تعلق خاطرش به جامعه
انساندوســتش با سؤاالتی مواجه شــدند در این باره که منبع پولی که با سخاوت
مدنی است و به نهادهایی اجتماعی که واسطه بین افراد ،بازار و دولت هستند.
خرجش میکنند چیســت؛ پولی که آنها در کسبوکارهایشــان با اســتفاده از
درســت اســت که نیکوکاری میتواند دولتهای انتخابــی را تضعیف کند،
شیوههای جدید شــقاوت و بیرحمی روی هم میانباشتند .آنها نیز مثل غولهای
بهخصوص در کشــورهای در حال توسعه و از طریق دورزدن نهادهای ملی یا
کنونی حوزه فناوری ،ثروت سرشــار خود را از طریق انحصارهای بیحدوحصری
ممانعت از پیشرفت آنها و همچنین میتواند ابزار مطلوب پیشبرد نیات و منافع
که درســت کرده بودند روی هم تلنبار میکردند .قضاوت تدی روزولت در قبال
ثروتمندان باشد .اما نیکوکاران و خیران از سازمانهای اجتماعی ،انجمنهای
جان دی راکفلر این بود که «هیچ میزان از فعالیتهای خیریه و نیکوکاری نمیتواند
والدیــن و معلمان ،تعاونیها ،گروههای حامی ،فعاالن حقوق بشــر یا حامیان
رفتار سوئی را که او در کسبوکار خود اعمال کرده جبران کند» .این همان زاویه
محیطزیست حمایت میکنند و همچنین پشتیبانی گروههایی هستند که برای
نگاهی است که تحقیقات نشان داده در دوران ما نیز بهصورت جدید روی خود را
کاهش نابرابری فعالیت میکنند .بنابراین آنها میتوانند به تقویت مردم عادی
نشان داده است؛ همان کاری که موجب طرد خانواده ساکلر در سال  2019شد که
برای برخورد آنها با دولتهای اقتدارگرا یا افراطی کمک کنند .در این اوضاع
یک نهاد خیریه هنر بینالمللی بود و نیز همین رویه را میتواند در بایکوتکردن
و احوال ،نیکوکاری میتواند بهجای اینکه دموکراسی را تضعیف کند مستحکم
نهادهای پیشــروی فرهنگی مثل شــرکت رویال شکسپیر توسط شرکت بریتیش
سازد.
پترولیوم دید .اینجاســت که قضاوت روزولت درباره پاککردن کارهای سوء و
اما نیکوکاران با این کار باید مراقب تحلیلها و تاکتیکهای خود هم باشند.
ایجاد وجهه مثبت برای شرکتها بهواسطه امور خیریه و کمکهای نیکوکارانه
در حال حاضر ،بیشتر افراد خیر نگران این هستند که چنین تصویری از آنها
رنگ جدیدی به خود میگیرد و وارد فصل تازهای میشود.
ارائه شود که میخواهند با پول خودشان جاها و مسایلی را تحتالشعاع قرار
نیکوکاری میتواند با عدالت سازگار نیز باشد .اما برای اینکه چنین اتفاقی رخ
دهند .برای همین است که مواظب هستند که چنین تصویری از آنان منعکس
بدهد باید آگاهانه تالش شــود که خیران نیز چنین کاری را بخواهند .اما گرایش
نشود .آنها بودجه پروژههایی را تامین میکنند که به گرسنگان غذا میدهد،
عمده این افراد در جهت خالف رسیدن به عدالت است .رینولد نیبور ،در کتاب خود
شغل تولید میکند ،مسکن میسازد و خدمات اجتماعی را بهبود میبخشد .اما
با عنوان «انسان اخالقی و جامعه غیراخالقی» که در سال  1932منتشر کرد ،نشان
تمام این کارهای نیک میتواند با کاهش هزینههای عمومی و تغییر مدیریتها
میدهد که چرا وقتی که امور خیریه با تمایل به نشاندادن قدرت ترکیب میشود،
و پرداختهای کم و ناقص ،بهآنی دود شــود به هوا برود .و مسئله مهمتر این
گرایش افراد قدرتمند و دارای ثروت بیشــتر بهســمت این خواهد بود که خود را
است که آنها مثال برای مردم آموزش و بهداشت و شغل تهیه میکنند اما این
سخاوتمند نشان دهند تا اینکه واقعا بخواهند به عدالت اجتماعی دست پیدا کنند.
خدمات که بیشتر به مردم فقیر ارائه میشود ،پایههای محکمی ندارد و احتمال
زیادی دارد که لغو شود .اگر این اتفاق بیفتد ضربههایی که به مردم آسیبپذیر
J Jنیکوکاری برای فقرا
میخورد خیلی بیشتر است.
نیکوکاران چطور میتوانند از این وضعیت ثابت و همیشگی خالص شوند؟

آیند هنگر |  | tccim.irشماره صد و یک ،آبان 1399

187

راهنمای
بازارهایمالی
چرا این بازارها بهوجود میآیند
و چگونه عمل میکنند؟
مارک لوینسون

مترجم :ساغر منشی

 ................................ژورنال ................................
[ این صفحهها به شرح پژوهشهای بومیاقتصادی و اجتماعی به زبانی ساده میپردازد] .

یدهد؟
اولتیماتومها جواب م 
ارزیابی دورهای عملکرد بانکها و شناسایی بانکهای در معرض خطر یک وظیفه حاکمیتی است
یکی از اهداف مهم بانک مرکزی حفظ ثبات و سالمت شبکه
بانکی اســت که برای تحقق آن از نظارت بر عملیات بانکی
ساعد یزدانجو
استفاده میشود .بانک مرکزی از نظارت حضوری برای نظارت
دبیربخشژورنال
بر عملکرد بانکها تطابق عملیات آنها با شاخصهای سالمت
بانکی اســتفاده میکند .زمانی که بخش نظارت حضوری ،بانکی را نهادی معرفی میکند که از
سالمت الزم برخوردار نیست ،بانک مرکزی از انواع مختلف اقدامات اجرایی نظارتی برای الزام بانکها
به حفظ ســامت بانکی استفاده میکند .این اقدامات اجرایی اهداف مختلفی را دنبال میکنند،
ازجمله اینکه بانکها رفتارهایی را که باعث ایجاد مشکالت شده است تغییر دهند ،ثبات در نهاد
مالی ایجاد کنند و از ضرر و زیان بالقوه به صندوق بیمه سپرده ممانعت کنند.
یکی از وظایف مهم بخش نظارت بانک مرکزی ارزیابی عملکرد بانکها و شناسایی
بانکهای در معرض خطر است که با صدور اخطار ،اقدامات اجرایی را برای اصالح
عملیات بانکی آنها پیشنهاد میکند .از آنجا که اخطار رسمی ممکن است بانک را با
خطر ورشکستگی مواجه سازد ،در گام نخست اخطار غیررسمی به بانک در معرض
خطر ارسال میشود .در این میان ،اثربخشی اخطارهای غیررسمی بر بهبود عملکرد
بانکها دارای اهمیت اســت .اعظم احمدیان در مقالهای که با عنوان «اثربخشــی
اخطارهای بخش نظارت بانک مرکزی بر عملکرد شبکه بانکی ایران» در شماره 93
فصلنامه «پژوهشها و سیاستهای اقتصادی» منتشر کرده سعی کرده است با توجه

پژوهش:
اثربخشی اخطارهای بخش نظارت بانک مرکزی بر عملکرد شبکه بانکی ایران
پژوهشگر :اعظم احمدیان

بخش نظارتی هم وظیفه نظارت بر عملکرد بانکها و همه وظیفه هدایت آنها را به تصحیح
فعالیتهایشان برای حفظ سالمت و ثبات بانکی بر عهده دارد .یکی از ابزارهایی که میتواند بانکها
را ملزم به رعایت سالمت کند اخطارهای بخش نظارت به بانک در معرض خطر و اعمال اقدامات
اجرایی برای آن اســت .اعمال اخطارهای بخش نظارتی ممکن است باعث شود که بانکها برای
حفظ ســامت بانکی به سطح سرمایه استاندارد دســت یابند یا به اندازه کافی برای وامهای در
به عدم دسترسی به آمار اخطارهای بخش نظارت و همچنین با توجه به ادبیات نظری
و تجربی موجود در زمینه اعمال اخطارهای بخش نظارت ،شاخصی مناسب برای این
متغیر طراحی و اثربخشی آن را بر عملکرد شبکه بانکی کشور در دوره زمانی -1385
 1395بررســی کند .به همین منظور ابتدا با بهکارگیری یک روش اقتصادسنجی،
احتمال دریافت اخطار از سوی بخش نظارت را استخراج و سپس با بهکارگیری روش
دادههای تابلویی اثربخشی اعمال اخطار بر عملکرد بانکها را بررسی میکند .نتایج
حاصل از مدل بیانگر این است که اعمال اخطار ازسوی بخش نظارت با وقفه بر بهبود
عملکرد بانکها اثر دارد.

از آنجا که اعمال اخطار بهصورت رسمی ممکن است بانک را در معرض هجوم سپردهگذاران قرار دهد،
بخش نظارت از اعمال اخطار بهصورت غیررسمی استفاده میکند و در صورت عدم اصالح عملکرد
بانک موردنظر ،اخطار بهصورت رسمی اعالم میشود.

ژورنال

معرض خطر ذخیره نگه دارند یا اینکه مانع از پرداخت سود
به سهامداران شوند.
باید تاکید کرد نظارت بانکی ابزاری است که به ممانعت
از رخداد ریسک سیســتماتیک و هم به افزایش شفافیت و
اثربخشــی بخش بانکی برای حفاظت از سپردهگذاران خرد
کمک میکند .کمیته بال اصول نظارتی را طراحی و برای اجرا
آن را به بانکها پیشنهاد کرده است .در ادبیات نظری ،چند
روش برای نظارت بر عملکرد بانکها بیان شده است .در برخی
از کشورها ،دولت بخش مجزا از بانک مرکزی تعریف میکند
که مسئول نظارت بر عملکرد بانکها است .در این کشورها
دولت سعی میکند امکان ورشکستگی بانکها را با روشهایی
نظیر مالکیت بانکها ،ادغام بانکها و ایجاد محدودیت در فعالیتهای واسطهگری مالی کاهش دهد.
چنین دولتی بخش نظارتی قوی ایجاد میکند که بهطور کامل بر نظم و انضباط بانکها نظارت
کند .در موارد دیگر ،نظارت ملموس وجود دارد و بانکها در چارچوب بازار آزادانه فعالیت میکنند.
برخی از محققان میگویند که دیدگاه اول مربوط به دیدگاه نفع عمومی و دومی مربوط به دیدگاه
نفع خصوصی است .اما بعضی از دیگر محققان دیدگاه نظارت رسمی را بیان میکنند .این دیدگاه بر
این فرض بنا شده است که دولت بهعنوان نهاد ناظر در تالش است تا عدم تقارن اطالعات و هزینه
معامالت بانکی را کاهش دهد و حاکمیت شرکتی بانکها را بهبود ببخشد ،بهخصوص زمانی که نهاد
خصوصی منابع کافی برای کنترل عملکرد بانکها نداشته باشد.
دیدگاه مقرراتی سیاســی نزدیکترین دیدگاه به دیدگاه نفع عمومی اســت .در این دیدگاه،
سیاستمداران رفاه اجتماعی را حداکثر نمیکنند و ممکن است بانکها را مجبور به ارائه تسهیالت
به بنگاههای سیاسی کنند .این دیدگاه برخالف دیدگاه نفع خصوصی است که براساس آن بانکها
میتوانند ناظرانی را تعیین کنند که نفع بانک را تامین کنند ،نه نفع جامعه را.
دیدگاه مقرراتی ـ سیاسی ممکن اســت کارایی بانکها را در تخصیص سرمایه کاهش دهد.
گروهی از محققان دیدگاهی را تحت عنوان دیدگاه ناظر مستقل بیان میکنند .این نظریه براساس
این دیدگاه بنا شده که ایجاد یک نهاد نظارتی رسمی که مستقل از دولت باشد ،با ناظرانی که بهدنبال
تامین رفاه اجتماعی باشند ،در واقع بر مسئله تخصیص ضعیف اعتبارات غلبه کنند .درحالیکه در
همان زمان برای حفظ منابع ناشی از بهبود عدم تقارن اطالعات نهاد ناظر برای بخش خصوصی نیز
عملیات نظارت را انجام میدهد .دیدگاه دیگری نیز مطرح است تحت نام دیدگاه توانمندسازی که
نزدیکترین دیدگاه به دیدگاه نفع خصوصی است .محققان طرفدار این دیدگاه بیان میکنند که

مسئله

از آنجا که اعمال اخطار
بهصورت رسمی ممکن
است بانک را در معرض
هجوم ســــپردهگذاران
قرار دهد ،بخش نظارت
از اعمال اخطار بهصورت
غیررســــمی استفاده
میکند

این نظریه بیانگر محدودیت قدرت ناظران است اما تالش میکند ناظرانی را با قدرت کافی ایجاد
که آنها بتوانند اطالعات بانکها را در اختیار بخش خصوصی قرار دهند تا بخش خصوصی بتواند
عملکرد بانکها را بهتر کنترل و مدیریت کند .در عین حال ،مدیریت بانک برای تخصصی کاراتر
منابع تشویق میشود و اعتبارگیرندگان بانکها کمتر با سیاستمداران مرتبط هستند.
در ادبیات نظری اطالعات شفاف بخش نظارتی میتواند همراه با نظم بازار ،باعث کنترل عملکرد
بانکها شوند .اما آشکارکردن نتایج حاصل از نظارت ممکن است باعث ایجاد هجوم بانکی شود .اعالم
این خبر که یک بانک اخطار رسمی ازسوی بخش نظارت دریافت کرده ،ممکن است باعث خروج
سپردهها از بانک آسیبدیده شود به این دلیل که مردم فکر میکنند بانک ورشکسته خواهد شد.
بهخصوص سپردههایی که بیمه نشدهاند ،احتمال خروج بیشتری خواهند داشت .برای درک دلیل
اینکه چرا ارائه اخطار به بانکها ممکن است باعث خروج سپرده شود ،ضروری است نقش ناظران
بانکی تحلیل شود .زمانی که ناظران بانکی عملکرد بانکها را ارزیابی میکنند و مشاهده میکنند
که بانکها از سرمایه کافی برای پوشش ریسکهای مختلف برخوردار نیستند ،اخطار غیررسمی به
آنها میدهند .اگر ارائه این اخطار غیررسمی باعث بهبود عملکرد بانک نشود ،ناظران بانکی اخطار
رسمی ارائه میدهند.
اخطار غیررســمی معمولیترین نوع اخطارهاســت .ناظران از اخطارهای غیررسمی استفاده
میکنند ،زمانی که احساس کنند مسایل مقابل بانک کمتر در حد بحرانی است و مدیریت فرصت
اصالح فرایندهای فعالیت بانک را دارد .این اخطارها از کانال قوه قضاییه ارائه نمیشود و تغییراتی
که ممکن اســت در این فرایند به وجود آید ،میتواند شــامل جریمه نقدی ،تغییر مدیران و عدم
اجازه به بانکها برای فعالیت در بازار بینبانکی باشــد .ناظران بانکی این اخطارهای غیررسمی را
برای عموم آشکار نمیکنند .ناظران بانکی زمانی اخطارهای خود را بهصورت رسمی اعالم میکنند
که مشاهده شود بانک همچنان نقض مقررات میکند و ناتوان از حفظ سالمت بانک است .اخطار
رسمی در چارچوب قانونی ارائه میشود و بهصورت عمومی منتشر میشود .اخطارهای رسمی شامل
توقف عملیات بانکی ،اخطار کتبی ،انحالل بانک ،پرداخت جریمه نقدی و صدور دستورات اصالحی
میشود .اعمال اخطار کتبی و توقف عملیات بانکی از مهمترین انواع اخطارهای رسمی است .اگرچه
از نظر ناظران ،اخطار رسمی آخرین گام برای اصالح بانک است اما توقف در عملیات بانکی را کاراتر
از اخطار کتبی میدانند .ناظران زمانی از اخطار کتبی استفاده میکنند که هنوز امیدی به اصالح
عملیات بانکی وجود داشته باشد .در مقابل ،توقف در عملیات بانکی بهعنوان آخرین گام اصالحی به
کار گرفته میشود .در این شرایط ،اقدامات اصالحی دیگر میتواند شامل ایجاد محدودیت در رشد
دارایی ،بدهی و تقسیم شود باشد؛ یا ایجاد محدودیت در عرضه وام ،ایجاد محدودیت در استخدام
نیروی انسانی و محدودیت در ایجاد شعبه جدید برای بانک.

دستاوردهای پژوهش :اصالح با وقفه
برای بانک مرکزی حفظ سالمت بانکها دارای اهمیت است .برای دستیابی به
این هدف از ابزار نظارت بر عملکرد بانکها استفاده میکند .وظیفه بخش نظارت
ارزیابی دورهای عملکرد بانکها و شناسایی بانکهای در معرض خطر است .به این
ترتیب ،با شناسایی بانکهای در معرض خطر ،اخطارهایی برای اصالح عملیات بانکی
برای بانکها ارسال میشود و اقدامات اجرایی پیشنهاد میشود .از آنجا که اعمال
اخطار بهصورت رسمی ممکن اســت بانک را در معرض هجوم سپردهگذاران قرار
دهد ،بخش نظارت از اعمال اخطار بهصورت غیررسمی استفاده میکند و در صورت
عدم اصالح عملکرد بانک موردنظر ،اخطار بهصورت رسمی اعالم میشود .در این
پژوهش ،شاخصی که گویا اعمال اخطار از سوی بخش نظارت بانکی باشد طراحی
شــده و ســپس با طراحی یک مدل علمی ،احتمال دریافت اخطار برای هر بانک
محاسبه شد .نتایج حاصل از برآورد مدل علمی حاکی از قدرت طبقهبندی صحیح
مشــاهدات به مقدار  63درصد و قدرت پیشبینی معنیدار است .پس از استخراج
احتمال دریافت اخطار ،یک مدل پانل طراحی شد و اثربخشی اخطار بخش نظارت بر
عملکرد بانکها بررسی شد .نتایج حاصل از این مدل بیانگر اثربخشی اعمال اخطار از
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سوی بخش نظارت با وقفه است .اخطار بخش نظارت در دوره جاری رابطه معناداری
با عملکرد بانکها ندارد .اما اعمال اخطار ازسوی بخش نظارت در دورههای قبلی اثر
معنیداری بر عملکرد بانکها دارد و باعث بهبود عملکرد بانکها میشود بهطوریکه
بانکهایی که در دورههای قبل ازسوی بخش نظارت اخطار دریافت کردهاند ،با بهبود
ســودآوری و کیفیت دارایی و کفایت سرمایه همراه میشوند .علت تاخیر در تاثیر
اعمال اخطار این است که ارزیابی عملکرد بانکها عمدتا با وقفه یکدورهای انجام
میشود .بنابراین پس از اعمال اخطار ،بانکها تالش میکنند عملیات بانکی را اصالح
کنند تا در دورههای آتی ،رتبهبندی در عملکرد بانکی به دســت آورند .با توجه به
جدید بودن موضوع مطرحشده در این تحقیق ،پیشنهاد میشود بخش نظارت بانک
مرکزی ضمن طراحی شاخصهایی استاندارد برای ارزیابی عملکرد بانکها ،کنترل
الزم را بر اثربخشی اخطارها و اقدامات اجرایی اعمالشده برای هر بانک بررسی کند.
به این ترتیب ،بخش نظارت قادر خواهد بود سیستمی شفاف برای ارزیابی عملکرد
ارائــه کند و در صورت عدم اصالح فرایند عملیات بانکی در بانک در معرض خطر،
اخطار رسمی اعمال کند.

بخش توزیع قابلیت فعالیت با کارایی باالتر را دارد و برخی از شرکتهای توزیع نظیر اردبیل ،کهگیلویه
و بویراحمد ،خراسان جنوبی ،خراسان شمالی و سیستان و بلوچستان ،کارایی بسیار پایینی دارند و باید با
استفاده از مدل تنظیم ،تشویق به افزایش کارایی شوند.

تنظیم بازار کاالی
استراتژیک برق
روش تعیین سقف قیمت بهترین روش
برای فعالیت شرکتهای توزیع است

پژوهش :تنظيم شرکتهای توزيع برق ايران بر مبنای
کيفيت و بهرهوری
پژوهشگران :فرهاد خداداد کاشي ،محمد اوشنی،
محمدصادق قاضیزاده ،کیومرث حیدری

کیفیت برق را میتوان بهصورت مقدار و دفعات خاموشی کمتر
(قابلیت اطمینان باالتر)،نوسانات ولتاژ پایینتر و رضایت مشترکان
از خدمات دریافتی تعریف کــرد .زمانی که صنعت برق بهصورت
یکپارچــه از تولید تا مصرف بهطور انحصاری توســط دولت اداره
میشد ،گمان میرفت این انحصار عمودی منجر به بهرهبرداری از
صرفههای مقیاس برای بهبود رفاه جامعه شود اما بهتدریج ناکارایی
این بخش و بار مالی هنگفتی که برای دولت داشــت ،آشکار شد
و ادامه ایــن روند برای دولتها امکانپذیر نبود .همچنین بهدلیل
داشــتن ویژگیهای منحصربهفرد مانند اســتراتژیک بودن ،عدم
قابلیت ذخیرهسازی در مقیاس بزرگ و اقتصادی و تولید و مصرف
همزمان ،سپردن عنان آن را بازار آزاد با سؤاالت اساسی همراه بود.
مطالعات صورتگرفته نشان داد که بخشهای انتقال و توزیع برق،
دارای انحصار طبیعی و محلی اســت .به همین دلیل ،در شرایط
فعلی واگذاری امور به سازوکار نظام بازار منجر به بروز مشکالتی در
زمینه عرضه و قیمتگذاری میشود .عالوه بر این ،ادامه روند سابق
عالوه بر افزایش بار مالی دولت و افزایش زیان انباشــته شرکتها
بر ناکارایی این بخش میافزود و بهناچار راهکاری باید اندیشــیده
میشد .بنابراین این سؤال مطرح شد که آیا میتوان انحصار عمودی
در صنعت برق را شکست و قسمتهای قابل رقابت را شناسایی و به
بخش خصوصی واگذار کرد.
در کشورهای توسعهیافته صنعت برق بهتدریج به چهار بخش
تولید ،انتقال ،توزیع و فروش تقســیم و بخشهای تولید و فروش
قابل رقابت تشخیص داده شد و فرآیند خصوصیسازی در آن آغاز
شد که نتایج مثبتی در جهت افزایش کارایی و بهرهوری این بخش
بهدنبال داشــت و بخشهای انتقال و توزیع که انحصار طبیعی و
محلی هســتند ،کماکان دولتی باقی ماند .با آشکارشــدن نتایج
مثبت واگذاری تولید و فروش به بخش خصوصی ،نظمبخشــی در

با پیشرفت صنعتی کشورها در مسیر توسعه ،صنعت برق بهعنوان یکی از زیرساختهای اساسی
مورد توجه قرار گرفته و تمام جهات زندگی بشــر را به خود معطوف کرده اســت .روند تولید تا
مصرف برق بدین صورت است که در مرحله اول ،تولید توسط نیروگاهها انجام میشود و با خطوط
انتقال فشار قوی به پستهای توزیع در ابتدای محدوده شرکتهای توزیع منتقل میشود و سپس
شرکتهای خردهفروشی برق را توسط شبکه توزیع به مصرفکننده نهایی میفروشند .در ایران
وظیفه سیمداری و فروش برق بر عهده شرکتهای توزیع است اما در برخی از کشورها این وظیفه
مجزا شده و شرکتها تنها به فعالیت سیمداری که انحصاری طبیعی است مشغولند .با توجه به
اینکه مصرف برق کشور در سالهای گذشته رو به رشد بوده ،از این رو ،این کاال (برق) هم بهلحاظ
کمی و هم بهلحاظ کیفی بیشتر از گذشته تقاضا شده است .فرهاد خداداد کاشي ،محمد اوشنی،
محمدصــادق قاضیزاده و کیومرث حیدری تحقیقی در این بــاره انجام دادهاند که نتایج آن در
مقاله «تنظيم شرکتهای توزيع برق ايران بر مبنای کيفيت و بهرهوری» در شماره  75فصلنامه
«پژوهشنامه اقتصادی» منتشر شده است .در این مقاله ،ضمن معرفی و ارزیابی روشهای مختلف
تنظیم انحصار طبیعی برای تنظیم قیمت و تداوم عرضه خدمات شرکتهای توزیع برق در ایران
با استناد به مالحظات کیفی ،کارایی و انگیزشی ،مدل تنظیم سقف قیمت بهعنوان مناسبترین
روش تنظیم معرفی شده است .عملیاتی کردن مدل تنظیم سقف قیمت مستلزم تعیین مقدار
مولفههای ایران روش است .از این رو ،با استفاده از دادههای  39شرکت توزیع برق ایران در فاصله
زمانی  1385تا  ،1395نسبت به تعیین مولفههای مدل تنظیم سقف قیمت مشتمل بر بهرهوری
هدف و کیفیت اقدام شده است.

بخشهای انحصاری (توزیع و انتقال) توسط نهاد تنظیم که زیرنظر
دولت یا بهصورت مستقل اداره میشد برای جلوگیری از بهرهبرداری
از قدرت انحصاری ضرورت یافت .در ایران نیز فرآیند مشابهی بهتبع
کشــورهای توسعهیافته در حال طیشدن است .در ایران ،عالوه بر
بار مالی و مشــکالت زیان انباشته شرکتها و کارایی پایین ،مقدار
خاموشی و تلفات نیز در مقایسه با کشورها صنعتی و حتی متوسط
جهانی بسیار باالتر است .با توجه به جمیع نکات ذکرشده ،ارائه یک
مدل مناسب با توجه به تجربه موفق کشورها برای کاهش مشکالت
این بخش ضرورت مییابد .عالوه بر این ،در بندهای مختلف سند
اقتصاد مقاومتی به افزایش کارایی و بهرهوری و حرکت بهسمت بازار
رقابتی اشــاره شده است .در بند  23این سند ،شفاف و روانسازی
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در ایران وظیفه سیمداری و فروش برق بر عهده شرکتهای توزیع است اما در برخی از کشورها این وظیفه مجزا شده و
شرکتها تنها به فعالیت سیمداری که انحصاری طبیعی است مشغولند .با توجه به اینکه مصرف برق کشور در سالهای گذشته
رو به رشد بوده ،از این رو ،این کاال (برق) هم بهلحاظ کمی و هم بهلحاظ کیفی بیشتر از گذشته تقاضا شده است.

ژورنال

تنظیم را میتوان
به دو دسته
سنتیوانگیزشی
تقسیمبندیکرد.
تنظیمسنتیبا
عنوان تنظیم سود
نیز نامیده میشود
و شاملتنظیم
نرخ بازده سرمایه
و تنظیم اضافه بر
هزینه میشود.
تنظیمانگیزشی
بهصورت سقف
قیمتیاتنظیم
سقف درآمد
در نظر گرفته
میشود

نظام توزیع و قیمتگذاری و روزآمدسازی شیوههای نظارت بر بازار
مورد تاکید قرار گرفته است .این بند بهروشنی به ضرورت تنظیم
اشــاره میکند .از این رو ،در این پژوهــش به بحث تنظیم بازار و
قیمتگذاری در یکی از حساسترین بازارها و ارائهدهنده یک کاالی
استراتژیک (برق) است پرداخته میشود.
تنظیم اپراتــور در بازار انحصار طبیعــی توزیع برق موضوع
تحقیق حاضر اســت .در حال حاضر ،بخــش برق ایران با تغییر
ساختاری مواجه شــده و وظیفه تولید و بهویژه توزیع به بخش
خصوصی منتقل شــده اســت و از آنجا که این فعالیت همراه با
انحصار طبیعی محلی اســت ،وظیفه دولت اســت که از طریق
اقدامات تنظیمی نسبت به پایداری عرضه انرژی همراه با حفظ
منافع مصرفکنندگان و عرضهکنندگان اطمینان حاصل کند .بر
این اساس ،موضوع محوری پژوهش حاضر معرفی مدل انگیزشی
تنظیم سقف قیمت است بهترتیبی که علمکرد شرکتهای توزیع
برق هرچه بیشتر به سطح رقابتی نزدیک و هرچه بیشتر از سطح
انحصاری دور شــود .هدف تنظیم ،سوقدادن بخشهای انحصار
طبیعی بهسمت عملکرد رقابتی با استفاده از ابزارهایی همچون
قیمت و ســود و کیفیت است .مکانیسم دســت نامرئی در بازار
رقابتی منجر به تخصیص بهینه منابع و برقراری کیفیت و قیمت
در مناسبترین مقدار و حداقل هزینه متوسط بلندمدت با سود
صفر اقتصادی میشود .اما در بازارهای انحصاری ،اینگونه نیست
و نهاد تنظیم هنگام تصمیمگیری برای تعیین مقدار و قیمت و
کیفیت بهینه از ترجیحــات مصرفکنندگان ،قدرت خرید آنان
و ارزشــی که برای برق قائلند آگاه نیست .همچنین از وضعیت
هزینه کارای شــرکتهای توزیع اطالعات کامــل ندارد و تمام
اطالعات موردنیاز برای طراحی مدل مناســب تنظیم را از خود
شــرکتهای اخذ میکند .به همین دلیل ،طراحی مدل مناسب
تنظیم با مشــکالتی روبهرو بوده اســت .برای تنظیم ،مدلهای
مختلفی مانند نرخ بازده و تنظیم انگیزشی مطرح شده است .در
ابتدا ،برای تنظیم از مدلهای نرخ بازده اســتفاده میشد اما این
مدلها منجر به انباشت بیش از حد سرمایه و تخصیص غیربهینه
منابع در شرکتهای توزیع شد و انتقاداتی را برانگیخت که باعث

حرکت از تنظیم سنتی بهسمت
مسئله
د ر شــر ا یط فعلــی تنظیم انگیزشی شد.
تها
لهای انگیزشــی شرک 
مد 
واگــذاری امــور بــه
ســا ز و کا ر نظــا م را برای کاهــش هزینه با ابزارهای
بــازار منجر بــه بروز مناســب تشــویق میکننــد اما
مشــکالتی در زمینه شــرکتها برای کاهــش هزینه
عرضه و قیمتگذاری ممکن اســت راحتتریــن راه را
میشــود .همچنیــن انتخاب کنند و مبادرت به کاهش
ادامه روند سابق عالوه کیفیت خدمات کنند و خاموشیها
بــر افزایش بــار مالی روند افزایشــی بیاید ،مانند تجربه
دولــت و افزایش زیان کشــورهای آمریــکا و انگلیس.
انباشته شــرکتها بر مدلهای مختلــف تنظیم مانند
ناکارایــی ایــن بخش سقف قیمت یا نرخ بازده تاثیرات
متفاوتی بر کیفیت برق میگذارند.
میافزاید.
از دید شــرکتها ،کیفیت زمانی
بهینه اســت که هزینه نهایی تامین کیفیــت خدمات و تمایل به
پرداخت نهایی مشــترکان برای کیفیت برابر باشد .این دو بهینه
الزامی به اینکه بر هم منطبق باشــند ندارند .در تنظیم نرخ بازده،
اگر نرخ بازده تعیینشده توسط نهاد تنظیم از هزینه سرمایه بیشتر
باشد ،باعث افزایش سرمایهگذاری شرکتها و افزایش کیفیت بیش
از مقدار مورد نیاز مشترکان میشود.
تنظیم را میتوان به دو دســته سنتی و انگیزشی تقسیمبندی
کرد .تنظیم ســنتی با عنوان تنظیم ســود نیز نامیده میشود و
شــامل تنظیم نرخ بازده سرمایه و تنظیم اضافه بر هزینه میشود.
تنظیم انگیزشــی بهصورت سقف قیمت یا تنظیم سقف درآمد در
نظر گرفته میشود .نرخ بازده و تنظیم مازاد بر هزینه بر یک اصل
تکیه میکنند که سود شرکتهای تحت تنظیم نباید از بازده مجاز
تجاوز کند درحالیکه در تنظیم قیمت ،تعرفههای خاص خدمات یا
درآمد انحصاری شرکتها محدود میشود .تنظیم سود بهطور کلی
شامل تعیین بازده مجاز برای شرکت تحت تنظیم است و همچنین
حسابرسی سود و زیان ،تعدیل حسابهای شرکت بهمنظور حصور
اطمینان از اینکه سود از بازده معقول تجاوز نمیکند.

دستاوردهای تحقیق :روش تعیین سقف قیمت بهترین روش است
براســاس نظریه اقتصاد خرد ،انحصارگر تمایل دارد قیمت را در سطح باالتر و
مقدار عرضه را در سطحی پایینتر نسبت به شرایط بهینه اجتماعی تنظیم کند.
این کار منجر به شکلگیری «رفاه گمشده» میشود .با توجه به هدف محوری این
پژوهش که معرفی روش مناسب برای تنظیم بخش توزیع برق ایران بود ،تالش شد
ضمن مقایسه روشهای مختلف تنظیم ،مناسبترین الگو معرفی شود .با توجه به
مالکهای مختلف ازجمله مالحظات مربوط به کارایی ،کیفیت و بهرهوری ،روش
تنظیم ســقف قیمت در مقایسه با ســایر روشها با هدف اجتناب از پدیده «رفاه
گمشــده» در فعالیت سیمداری توزعی برق مورد توجه قرار گرفت و مناسبترین
رشو تشخیص داده شد .روش تنظیم سقف قیمت که در زمره روشهای انگیزشی
محســوب میشــود با تعیین مقادیر هدف برای متغیرهای بهرهوری و کیفیت،
شرکتهای توزیع برق را قادر خواهد کرد این انگیزه را داشته باشند که با افزایش
کیفیت و بهرهوری منافع و ســود باالتری به دست آورند .با توجه به این تحقیق،
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مشخص شد بهمنظور بهبود عملکرد بخش توزیع برق ،الزم است برای آن دسته از
اپراتورهایی که از کارایی کمتری برخوردارند ،هدف بهرهوری باالتری در نظر گرفته
شــود و برای اپراتورهای کاراتر هدف کمتری در نظر گرفته شود .با توجه به نتایج
مدل ســقف قیمت ارائهشده ،مشخص میشود که بخش توزیع قابلیت فعالیت با
کارایی باالتر را دارد و برخی از شرکتهای توزیع نظیر اردبیل ،کهگیلویه و بویراحمد،
خراسان جنوبی ،خراسان شمالی و سیستان و بلوچستان ،کارایی بسیار پایینی دارند
و باید با استفاده از مدل تنظیم ،تشویق به افزایش کارایی شوند .یکی از دالیل وجود
مشکل در نظام مالی شرکتهای همین کارایی پایین و اتالف باال و نیز عدم تطبیق
قیمت برق با توجه به تورم است که مدل معرفیشده در این تحقیق در دوره حداقل
پنجساله میتواند تا حدود زیادی کسری مالی شرکتها را با افزایش قیمت مطابق
با افزایش قیمت نهادهها و نیز کاهش هزینههای شــرکتهای بهبود بخشد و به
شرکتها انگیزه فعالیت کاراتر و بهرهگیری از فناوریهای نوین را بدهد.

اگر راهحلهای ناشی از عقالنیت برنامهریزی اثربخش باشند  ،براساس فرایند عادیسازی به عادت و قواعد تبدیل میشود و به وجه
عقالنیت مقررشده منتقل میشوند .در این پژوهش ،نشان داده شده که رایدهی مبتنی بر ارزشها و اصول و تعهدات بنیادین فرد است
که درون او نهادینه شدهاند و بخشی از هویت او به شمار میروند و فرد از طریق رایدادن این هویت را ابراز میکند.

عقالنیت نهادی و تناقض رایدهی
تالشهایی برای تضادهای بین عملکرد عقالنی و دموکراسی
پژوهش :عقالنیت نهادی و تناقض رایدهی
پژوهشگران :عباد تیموری ،محسن رنانی ،عبدالحمید
معرفی محمدی

یکی از موضوعات مهم و بدون پاسخ در نظریه انتخاب عمومی مسئله
«تناقض رایدهی» اســت بهطوریکه اگر فالســفه سیاسی هم برای
عقالنیت افراد و هم برای ماهیت دموکراتیک نهادها ارزش قایل شوند،
با معمای بزرگی مواجه خواهند شد .به نظر میرسد این دو در تقابل با
یکدیگر قرار دارند ،درحالیکه مشارکت اکثریت مطلق افراد برای درست
عملکردن دموکراسی الزم اســت ،در ظاهر مشارکت در فعالیتهای
سیاسی تودهای غیرعقالنی اســت .بر این اساس ،ممکن است چنین
نتیجهگیری شود که دموکراسی افراد عقالنی هرگز میتواند تداوم یابد.
معضلی که نظریهپــردازان انتخاب عمومی با آن مواجه هســتند
مشخص اســت .اگر بر اهمیت عقالنیت اقتصادی افراد تاکید کنند به
نظر میرسد که اهمیت سیاستهای دموکراتیک را نادیده گرفتهاند و
اگر بر ارزشهای سیاستهای دموکراتیک تاکید کنند ،مدل پایهای خود
را درباره افراد کنار گذاشتهاند .برای این معما دو راه وجود دارد ،نخست،
میتوان استنتاج کرد که مشارکت در سیاست در حقیقت غیرعقالنی
اســت .با این حال ،این روش میتواند ارزشــیابی فرد از سیاستهای
دموکراتیک را تنزل دهد .در اینجا میتوان به این اســتدالل اشاره کرد
که «انتخاب مبتنی بر بازار نسبت به انتخاب رایدهی متضمن عقالنیت
بیشتری در رفتار فردی است» .ارتباط بین ترجیحات فردی و پیامدهای
اجتماعی ـ که در عرصههای بازاری وجود دارند اما زمینههای انتخاباتی
فاقد آن است ـ منجر میشود که نظریهپردازان این استدالل طرفدار بازار
باشند نه دولت .دوم ،میتواند نشان داد که مشارکت سیاسی میتواند
بهشکلی متفاوت از آنچه متعارف است ،عقالنی دیده شود .با اصالح نوع
عقالنیت اقتصادی میتوان به حل تناقض رایدهی کمک کرد و به این
ترتیب ،بین عقالنیت و دموکراسی آشتی ایجاد کرد.
اگــر این فرض را کنار بگذاریم که افــراد انگیزشهای ابزاری دارند

و ترجیحات خودخواهانه و برونزای خــود را برآورده میکنند ،واضح
است که رایدادن تناقض نیست بلکه واکنشی عقالنی است به شرایط
خــاص انتخابات در مقیاس بزرگ .تالش در جهت برآوردن ترجیحات
در شــرایطی که امکان این کار وجود دارد عقالنی است .ام در شرایطی
که نمیتوان تاثیر قابلتوجهی بر نتیجه پایانی داشــت ،تنها ابزار این
ترجیحات عقالنی خواهد بود .بنابراین اگر قصد داشته باشیم تصمیم
رایدهی شهروندان را توجیه کنیم ،باید عقالنیتی غیر از عقالنیت ابزاری
برای افراد در نظر گرفت.
دیدگاه نئوکالسیکی راجع به ذهن انسان برگرفته از مدل فالسفه
قرن هجدهم و متنی بر بنیانهایی است که رنه دکارت طرحریزی کرده
است .در این مدل ،اندیشمند منفرد نقطه آغاز فلسفه است و دروننگری
پایهای است برای هرآنچه قابل دانستن است .همچنین استدالل میشود
که ویژگیهای منحصربهفرد و نیروهای خاصی به ذهن اندیشگر اعطا
شده اســت .در مقابل این دیدگاه ،نقطه نظری است که برپایه نظریه

در نظریه انتخاب عمومی ،برای مسئله «تناقض رایدهی» توضیح قانعکنندهای
وجود ندارد :بسیاری از افراد عقالنی رای میدهند درحالیکه طبق پیشبینی باید از
این کار اجتناب کنند .تناقض رایدهی هنگامی به وجود میآید که سعی میشود
تصمیم رایدادن در یک چارچوب صرفا ابزاری توضیح داده شود .به عبارت دیگر،
تناقض رایدهی به این دلیل وجود دارد که مفهوم نادرســتی از عقالنیت توسط
انتخاب عمومی به کار گرفته میشــود .با اســتفاده از مفهوم دیگری از عقالنیت،
میتوان دیدگاه عمیقتر و مناســبتری راجع به نحوه اتخاذ تصمیمات رایدهی
توســط شــهروندان ارائه کرد و تناقض رایدهی را حل کرد .این امر به ما امکان
میدهد که تصمیمــات رایدهی را عقالنی بدانیم (رایدهنده فکر میکند دالیل

رایدهی را میتوان برمبنای
وجود مختلف عقالنیت نهادی
چنین توجیه کرد :از یک سو،
انسانها طی زیست اجتماعی
و با تکامل ذهن خود برای
مشارکت در فرایندهای
سیاسی به راهحلهایی
دست یافتهاند که بهخوبی
منافع آنان را برآورده ساخته
یا زیان کمتری برای آنها
داشته است

خوبی برای تصمیمات خود دارد) بدون اینکه این رفتار عقالنی را صرفا به داشتن
انگیزشهای ابزاری ربط بدهیم .عباد تیموری ،محسن رنانی و عبدالحمید معرفی
محمدی در مقالهای با عنوان «عقالنیت نهادی و تناقض رایدهی» در شماره 80
«فصلنامه علمی پژوهشهای اقتصادی ایران» به این مســئله پرداختهاند .در این
پژوهش برمبنای استداللهای منطقی ،راهبردهای پیشنهادشده برای حل مسئله
تناقض رایدهی نقد میشــوند .سپس با بهکارگیری مفهوم عقالنیت نهادی که با
رویکرد روششناسی اقتصاد نهادی سازگار است ،تبیین جدیدی درباره تصمیمات
رایدهی افراد ارائه میشــود .نتایج تحلیلهای نظری نشان میدهد که عقالنیت
نهادی میتواند به حل تناقض رایدهی کمک زیادی کند.
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تناقض رایدهی به این دلیل وجود دارد که مفهوم نادرستی از عقالنیت توسط انتخاب عمومی به کار گرفته میشود.
با استفاده از مفهوم دیگری از عقالنیت ،میتوان دیدگاه عمیقتر و مناسبتری راجع به نحوه اتخاذ تصمیمات
رایدهی توسط شهروندان ارائه کرد و تناقض رایدهی را حل کرد.

ژورنال

هدفتکاملی
حداکثرسازی
مطلوبیتنیست
بلکه تناسب و
سازگاری برای
بقاست،یعنیبهتر
کنارآمدن با تغییر
شرایط و تهدیدها
و فرصتها .این
عقالنیتشامل
دالیل و باورهایی
است که ارزش
انطباقی دارند زیرا
برخالف غرایز در
واکنشبهتغییر
شرایطقابلتغییر
هستند

تکاملی داروین بنا شــده اســت .نظریه تکاملی به جای دروننگری،
بر مشــاهد مبتنی اســت .یکی از پیامدهای داروینیسم این است که
توضیحات متافیزیکی دیگر شالودههای مناسبی برای مفهومسازی ذهن
انسان نیستند .در واقع ،مغز یک اندام تکاملیافته است که به همان شیوه
اندامهای دیگر بدن از طریق فرایندهای انطباقی به فشارهای محیطی
پاسخ میدهد.
ظرفیتهای عقالنی انسانها طی میلیونها سال نیروهای تکاملی
شکل گرفته اســت .رابرت نوزیک درباره پیامدهای تکامل برای ذهن
انسان و ارتباط آن با عقالنیت استدالل میکند که عقالنیت یک انطباق
تکاملی با کارکرد و هدف مرزبندیشده است .هدف تکاملی حداکثرسازی
مطلوبیت نیســت بلکه تناسب و ســازگاری برای بقاست ،یعنی بهتر
کنارآمدن با تغییر شــرایط و تهدیدها و فرصتها .این عقالنیت شامل
دالیل و باورهایی اســت که ارزش انطباقی دارند زیرا برخالف غرایز در
واکنش به تغییر شرایط قابلتغییر هستند .از این رو ،عقالنیت تکاملیافته
یک کارکرد تکاملی دارد و آن هم توانایی گســترده مواجهه با شرایط
محیطی است .دو ویژگی ذهن تکاملیافته که بهخصوص برای عقالنیت
نهادی جالبتوجه اســت ،عبارتند از ظرفیــت محدود و جهتگیری
اجتماعی .ظرفیتهای محدود ذهن انســان پیــش از این ،در مفاهیم
دیگری همچون عقالنیت محدود و نظریه عنجاری حداکثرسازی مطرح
شدهاند .این محدودیتها سه جنبه دارند :توجه محدود ،ظرفیت پردازش

محدود و توانایی حل مشکل محدود.
مسئله
بســیاری از افــراد از ایــن رو ،اثر شــناختی را میتوان
عقالنی رای میدهند منبع محــدودی در نظر گرفت که
د ر حا لیکــه طبــق باید برای زمان و مکان مناسب ذخیره
یخود
پیشبینیبایدازاینکار شود .مفهوم محدود هها ب هخود 
اجتناب کنند .تناقض خیلی به چشمانداز تکاملی بستگی
رایدهــی هنگامــی ندارد .با این حال ،ذهن تکاملی فقط
بــه وجــود میآید که محدودشده نیست بلکه اجتماعی نیز
سعی میشود تصمیم است.
اقتصاددانــان فــرض میکنند
ر ا ید ا د ن د ر یــک
چارچوب صرفا ابزاری مغز یک کامپیوتر همهکاره اســت
کــه میتوانــد هر مشــکلی را حل
توضیح داده شود.
کند اما دانشــمندان علوم شناختی
و زیستشناسان معتقدند که بعید است این مکانیسم توسط انتخاب
طبیعی طراحی شده باشد بلکه مغز مجموعهای از واحدهای محاسباتی
جداگانه است که هریک مسئول حل مشکالت خاصی است که بهطور
مرتب در محیط تکاملی به وجود میآیند .نتایج تجربی از این استدالل
حمایت میکنند که تکامل تواناییهای اســتدالل تخصصی را در مغز
انسان ایجاد کرده اســت ،بهخصوص آن تواناییهایی که شامل تبادل
اجتماعی است.

دستاوردهای تحقیق :هویتیابی براساس عقالنیت نهادی
نظریه انتخاب عمومی در توضیح دالیل رایدادن شهروندان با چالش روبهرو بوده
است و راهبردهای مختلف نتوانستهاند تناقض رایدهی را بهخوبی تبیین کنند .دلیل
اصلی این امر تاکید این نظریه بر عقالنیت ابزاری افراد بوده است .هدف این پژوهش
پرداختن به این موضوع است که برمبنای مفهوم جدیدی از عقالنیت نهادی میتوان
عقالنیت و دموکراسی را در کنار هم قرار داد ،بدون آنکه یکی از آنها را کماهمیت
بدانیم .این امر برای درک اهمیت دموکراسی و مشارکت شهروندان بسیار مهم است.
عقالنیت نهادی یک مفهوم مســئلهمحور اســت که برمبنای آن فرد برای هر
مشــکلی یا مســئلهای بهدنبال یافتن راهحل موفق است .عقالنیت نهادی در این
معنا یک عقالنیت دووجهی است :عقالنیت مقررشده و عقالنیت برنامهریزی .اگر
برای یک مسئله براساس قواعد ،عادتها ،آداب و رسوم و ارزشها که در چارچوب
نهادهای استقراریافته راهحل مناسبی از پیش طراحی شده باشد ،آنگاه فرد جهت
صرفهجویی در منابع شناختی خود از عقالنیت مقررشده استفاده میکند و دست
به انتخاب میزند .درصورتیکه عامل یا عامالن تشخیص بدهند که راهحل موجود
برای مسئله مورد بحث بهخوبی عمل نمیکند ،با بهکارگیری شناخت فعال بهدنبال
راهحل جدید موفقیتآمیز خواهند رفت .به عبارت دیگر ،از وجه عقالنیت برنامهریزی
اســتفاده میکنند .اگر راهحلهای ناشی از عقالنیت برنامهریزی اثربخش باشند،
براساس فرایند عادیســازی به عادت و قواعد تبدیل میشود و به وجه عقالنیت
مقررشده منتقل میشوند .در این پژوهش ،نشان داده شده که رایدهی مبتنی بر
ارزشها و اصول و تعهدات بنیادین فرد است که درون او نهادینه شدهاند و بخشی
از هویت او به شــمار میروند و فرد از طریــق رایدادن این هویت را ابراز میکند.
بهطور قطع ،در این حوزه مفاهیم مختلف عقالنیت مکمل و نه جانشــین یکدیگر
هستند .همچنین خود عقالنیت نهادی ناشی از کنار قرارگرفتن عقالنیت مقررشده
و عقالنیت برنامهریزی اســت .به هر حال ،ممکن است که یک شهروند بهواسطه
مالحظات عقالنیت نهادی رای بدهد درحالیکه دیگری بهدلیل مالحظات ابزاری از
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رایدادن خودداری کند .هر دو اینها دالیل خوبی برای رفتار خود دارند و هرکدام
را در زمینه خود میتوان عقالنی نامید .با این حال ،همچنان میتوان شهروند اول
را از نظر ابزاری ،غیرعقالنی خواند .عالوه بر این ،اگر شــهروند دوم به دموکراســی
اهمیــت میدهد ،برمبنای عقالنیت نهادی ،خــودداری او از رایدادن غیرعقالنی
اســت .برمبنای یافتهها و نتایج این پژوهش میتوان استدالل کرد که برای درک
بهتر انگیزشهای واقعی رفتارهای انسانی نباید نگاهی تکوجهی و فقط ابزارگرایانه
داشت .عقالنیت ابزاری مد نظر دیدگاه نئوکالسیک توانایی تبیین جنبههای مختلف
رفتار افراد را ندارد و از این رو ،مدلها و تحلیلهای اقتصادی مبتنی بر آن نیز دچار
کاستیهایی هستند که این امر به کارایی سیاستگذاریهای اقتصادی و اجتماعی
برآمده از این تحلیلها ضربه شدیدی وارد میکند .به نظر میرسد عقالنیت نهادی
میتواند موضوعات اجتماعی و اقتصادی مختلف و متنوعی را تبیین کند و مبنایی
برای مدلسازیهای واقعگرایانهتر باشد .بهطور خالصه ،رایدهی را میتوان برمبنای
وجود مختلف عقالنیت نهادی چنین توجیه کرد :از یک سو ،انسانها طی زیست
اجتماعی و با تکامل ذهن خود برای مشارکت در فرایندهای سیاسی به راهحلهایی
دست یافتهاند که بهخوبی منافع آنان را برآورده ساخته یا زیان کمتری برای آنها
داشته است .ایجاد دموکراســی و حفاظت از آن از طریق رایدهی راهحل موفقی
بوده است که انسانها به آن دست یافتهاند و از طریق فرایند عادیسازی و در قالب
ارزشها و هنجارهای دموکراتیک به نســلهای بعدی انتقال یافته است .از سوی
دیگر ،بخشی از شخصیت فرد مبتنی بر ارزشها ،سلیقهها ،هنجارها ،قواعد و آداب
و رســوم است که در ذهن تکاملیافته او درونی و در شخصیت او نهادینه شدهاند.
فرد عقالنی سعی دارد در فعالیتهای اجتماعی نشان دهد که چه نوع شخصیتی
دارد و چه ارزشهایی در زندگی او مهم هستند .رایدهی مبتنی بر ارزشها ،اصول و
تعهدات بنیادین فرد است که درون او نهادینه شدهاند و بخشی از هویت او به شمار
میروند و فرد از طریق رایدادن این هویت را ابزار میکند.

ایدهها

اقتصاد جهان با چه تئوریهایی اداره میشود؟

راهنمای
علماقتصاد
از الف تا ی

متیو بیشاپ
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