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ســرمقـالـه

اضطراب برای آینده

 5ریسک اصلی اقتصاد ایران

بزرگترین خطری که امروز و فردای
کشورمان را تهدید میکند ،ناامیدی
و مهاجرت گســترده ســرمایههای
انسانی اســت؛ متاسفانه شاهدیم در
یک سال گذشــته در کنار مهاجرت
نخبگان دانشگاهی و علمی ،بسیاری
از کارآفرینــان و ســرمایهگذاران
مسعود خوانساری
هم که خســته و ناامیــد از اصالح
مدیرمسئول ماهنامه آینده نگر
شــرایط شــدهاند ،در حــال خروج
و رئیس اتاق تهران
از کشــورند و نگرانکنندهتــر اینکه
این اتفاق در نســل جوان کارآفرین
استارتآپی بهســرعت رو به افزایش است .تنها کافی است از مدیران
اســتارتآپهای برتر ایرانی سوال کنید که چند نفر از نیروهایشان را
در ماههای گذشــته به دلیل مهاجرت از دست دادهاند تا به عمق این
موضوع پی ببرید.
کوچ جوانان و ســرمایهگذاران کارآفرین به کشــورهای دیگر باید
یک تلنگر جدی برای سیاســتگذاران و دولتمردان محسوب شود و
بهجای تالش برای ســادهانگاری آن یا پوشــاندنش در پستو و انکار،
باید با پذیرش این واقعیت تلخ به دنبال ریشــهیابی و برطرف کردن
موانع باشــند .سوال اینجاســت که چرا جوان کارآفرین استارتآپی
و یا ســرمایهگذار ایرانی کشــور را به مقصدی دیگر ترک میکنند تا
ایدههایشــان را اجرایی و خطوط تولید کارخانههایشان را راهاندازی
کنند؟ واقعیت این است که در شرایطی که کشورهای توسعهیافته و
حتی در حال توســعه جهان به دنبال هموار کردن مسیر کارآفرینی
و تشــویق ســرمایهگذاران داخلی و خارجی به ســرمایهگذاری در
کشورهایشان هستند و هر روز بیش از گذشته تالش میکنند تا موانع
را از پیش روی آنها بردارند و با مشــوقهایی کشورهایشان را بهشت
ایدههای جدید معرفی کنند ،مــا در ایران میبینیم که برخالف این
جریان عمل میشود .بهجای مانعزدایی ،هر روز شاهد مانعتراشیهای
تازه هســتیم و متاسفانه سیاستگذاران بهجای بهبود فضای کسب و
کار ،با تدوین ،صدور و تصویب بخشنامهها و قوانینی همچون «طرح
صیانت از حقوق کاربران در فضای مجازی» مسیر کار و کارآفرینی را
پیچیدهتر از قبل میکنند و در این شرایط است که جوان کارآفرین یا
سرمایهگذار وقتی با ویزای استارتآپی یا سرمایهگذاری کشوری دیگر

و مشوقهایشــان مواجه میشــود ،نه برای ماندن در کشور که برای
ساخت آینده خود در کشوری دیگر برنامهریزی میکند.
مجمع جهانی اقتصاد هم در گزارش وضعیت کشــورها در ســال
 2022میالدی در خصوص ایران به  5ریسک اساسی و بحران اصلی
که کشورمان در سال جاری میالدی با آنها مواجه خواهد شد ،اشاره
کرده؛ بحرانهای «اشتغال و معیشت»« ،سرخوردگی جوانان»« ،رکود
اقتصــادی طوالنیمدت»« ،بحرانهای منابع طبیعی» و «فروپاشــی
اکوسیستم» .مسائل مهمی که کارشناسان و فعاالن اقتصادی داخلی
هم طی ماهها و حتی ســالهای گذشته به شکلهای مختلف بارها و
بارها نسبت به آنها هشدار دادهاند و این  5بحران را چالشهای اصلی
ایران نهتنها در سال  ،2022بلکه در سالهای پیش رو دانستهاند.
در این بین قوانینی که درباره مالیات بر عایدی ســرمایه ،مالیات
بــر خانههای خالی و مالیات بر خودرو اخیرا ً تصویب شــده و به اجرا
رسیدهاند ،اگرچه میتوانند قوانین خوبی باشند ،ولی به دلیل آشفتگی
در محیط کســب و کار و آماده نبودن زیرساختها در اقتصاد کشور،
باعث افزایش خروج سرمایه و به دنبال آن رشد بیکاری و چالشهای
معیشــتی خواهند شد .در کنار این بحرانها کشور با معضالت شدید
زیستمحیطی هم دست و پنجه نرم میکند که در رأس آنها بحران
آب قرار گرفته اســت .در ماههای گذشته شاهد اثرات منفی گسترده
بحران آب بر توسعه مهاجرت درونسرزمینی ،افت شدید کشاورزی و
تولید ،و چالشها و اعتراضات اجتماعی بودهایم.
امــا راه خروج از این وضعیت برنامهریــزی دقیق و اجرای اصولی
برنامهها با بهره گرفتن از همه سرمایههای اجتماعی و اقتصادی کشور
اســت .ایران متاسفانه در وضعیت «بحرانهای حلنشده» قرار دارد و
شاهدیم که چالشها روی هم تلنبار شدهاند و بیشتر سیاستگذاران
هم بهجای برنامهریزی بلندمدت برای تغییر شرایط ،به فکر برنامههای
مقطعی و انکار شــرایط هســتند و همین میشود که هر روز بحرانی
جایگزین بحران دیگر میشود.
اکنون که تدوین برنامه هفتم توسعه اقتصادی ،اجتماعی و فرهنگی
یک ســال به تاخیر افتاده ،امید اســت دولت محترم با سرلوحه قرار
دادن سیاســتهای کلی نظام و با اتخاذ سیاســتها و بهره گرفتن از
روشهای صحیح ،نسبت به بهبود شرایط و حل بحرانها اقدام کرده و
با توجه به سرمایه اجتماعی «امید» به آینده را جایگزین «سرخوردگی
جوانان» کند.
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ما ............................

 .......روایـت ....
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همانهمیشگی

الیحه
بودجه  1401که از سوی
دولت جدید نوشته شده
ماهیت
متفاوتی نسبت به لوایح
سالهای اخیر ندارد

یخوانید؟
چه م 

رویای حذف ارز 4200

سردبیر

وضعیــت این روزهای اقتصاد ایران بهترین شــرایط
برای یــک توصیه راهبردی اســت :اینکــه بیکاری
بهتــر از هر کاری اســت .به قول راســل باید در این
روزها« ،بطالت را ستایش» کرد .وقتها را هدر داد،
در کنجــی نشســت و گذر عمر را تماشــا کرد .چرا؟
هرکاری در شرایط وخیم اقتصادی ایران با ضررمالی
و روانی همراه شدهاست .کسبوکارها آنقدر ریسک
دارند که تقریبا نمیتوان به ســادگی سراغ تاسیس
کاری رفت و مشــاغل اداری هم با مصائب روزمرگی
و پیچیدگــی روابطــی همــراه شــدهاند کــه بهتــر
اســت ،فکر آن را از ســر بیرون کرد .کسبوکارهای
فرهنگی ،بازهم اســیر چالشهــای ایدئولوژیکاند
و کمتــر میدانی برای رشــد دارند .همین اســت که
ســرمایههای داخلی به آنسوی مرز میروند و تبدیل
بــه آپارتمــان و ویال در ترکیــه میشــوند .آنجا همه
چیز آرام و در آســایش مطلق اســت ولی اینجا همه
مولفههای منطقــی چنان بهم ریخته که جایی برای
تنفس بــه کارآفرین و...نمیدهــد .بطالت را باید به
عنوان گوهری جذاب به آغوش کشید .حداقل اینکه
ضررمالی و روانی در پی بطالت نیست.
ولیاهلل خلیلی

دبیر بخش کارآفرین ایرانی

تکلیف من چی میشه؟ آیندهای دارم؟ تا چند سال
دیگه آب برای خوردن داریم؟ مذاکرات چی میشه؟
دالر تا شــب عید  50هزار تومن رو رد میکنه؟ تورم
ســال بعد چقدره؟ چرا موز کیلویی  35تومن شده؟
گوشــت کیلویی چنده؟ بنزین مــیره باال؟ حقوقم
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سعید ارکانزاده یزدی

دبیر بخش کتاب ضمیمه و بخش راوی

ســیاهان قاره آفریقا نهتنها در ســاختن قاره آمریکا
نقش اساســی داشــتند ،که حتی در ساختن دنیای
مــدرن هم جزو بازیگران اصلی به شــمار میرفتند.
بخــش کتاب ضمیمه این شــماره نگاهــی انداخته
اســت به غیبت سیاهپوســتان قــاره آفریقــا از تاریخ
مدرن جهان .نویســنده میگوید که بعد از سفرهای
اکتشــافی دریانوردان هلندی و پرتغالی و اسپانیایی
و انگلیســی به سراســر جهان و کشــف قاره آمریکا،
ً
عمال دوره مدرن تاریخ بشــر شروع شــد .نیروی کار
و محرک اقتصادی و تجــاری و زراعی بخش بزرگی
از کشــورهایی را که در ایــن دوره قدرتهای بزرگ
جهان بودند سیاهپوستان تأمین میکردند که از قاره
ً
آفریقا عمدتا به آمریکا رفتند ،درحالیکه بیشترشان
بــه بردگی گرفته شــده بودند .اما وقتــی که بعدتر،
تاریخنویســان خواســتند تاریخ این دوره را بنویسند
بهعمد نقش ســیاهان را در ســاختن تاریخ کمرنگ

عکس :رضا معطریان

بهراد مهرجو

ً
ســال آینده چقدر میشــه؟ اصال چرا درس بخونم؟
ازدواج! بچهدار شــدن! چرا؟ چرا جدا شدی؟ یعنی
کار گیر مــیآرم؟ چرا مادر من مــرد؟ چرا بخت من
ســیاهه؟ بچهم تو چه شرایطی میخواد بزرگ بشه؟
جنگ میشــه؟ کجا باید زندگی کنم؟ صاحبخونه
چقدر به اجاره اضافه میکنه؟ یعنی هیچوقت دیگه
نمیتونم خونه بخرم؟ زلزله کی میآد؟ چرا ســیگار
میکشــی؟ چرا باید پراید اینقدر گرون بشه؟ کرونا
کی تموم میشــه؟ چــرا کارت ملیم نمــیآد؟ پول
عمــل و دارو رو چطوری جور کنــم؟ چرا مامان و بابا
ً
همیشه دعوا میکنن؟ باید مهاجرت کنم؟ اصال چرا
من؟ کاش امشــب خوابم ببره؛ دیگه خســته شدم؛
کاش مرده بودم ...

راز بقا

کردند یا حتی آنها را حذف کردند .به همین دلیل
اســت که ردپای کمی از حضور اثرگذار ســیاهان در
کتابهــای تاریخی اروپاییان دیده میشــود .کتاب
ضمیمه این شماره میخواهد بر نقش سیاهپوستان
تأکید کند و آنهــا را در جایگاه تاریخی واقعی خود
بنشاند.
کاوه شجاعی

دبیر بخش آینده پژوهی

جهان ما دو ســال پرتالطم را همراه با کرونا گذرانده
ِ
ِ
و از این دوران هم درس گرفته و هم آســیب خورده.
ورود به ســال جدید میــادی فرصت خوبی اســت
بــرای آن کــه تجربههــای ایــن دوران و تاثیــرش بر
تحــوالت احتمالــی جهان در ســال جدیــد را مرور
کنیــم .در مطالب بههمپیوســته این شــماره تحت
عنــوان «ورود بــه  »۲۰۲۲از جنبههــای مختلف به
ایــن قضیه پرداختهایم .اگر میخواهید بدانید کدام
ترندهــا و چهرهها را باید در این ســال دنبال کرد به
این بخش سر بزنید .سوال و جوابهای آیندهنگرانه
درباره اقتصاد و سیاســت جهان در سال  ۲۰۲۲هم
آنجا آمده .البته درباره چند انتخابات مهم در جهان
در ســال  ۲۰۲۲و همین طور تحــوالت تکنولوژیک
احتمالی در این سال هم حرف زدهایم.
محمد عدلی

دبیر بخش آینده ما

تیم اقتصادی دولت ســیزدهم در مقام برنامهریزی،
اولین آزمون خود را با ارائه الیحه بودجه سال 1401
پشت ســر گذاشته است .بررسی جزئیات این الیحه
و آثــار اقتصادی و اجتماعــی آن میتواند زاویه نگاه

عکس :محمد خدابخش

چرا باید آیندهنگر بخوانید و چه مطالبی میخوانید؟

تومانی از اقتصاد ایران
به
حقیقت میپیوندد؟
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یشی بازار مسکن
رونق بازار

اصالح بوروکراسی ،چ
ارچوبی برای توسعه

جهانی مسکن تا چه زمانی

ح

ذف از تاریخ مدرن
مصائب

متولد دنیای سیاه بودن

اومیکرون اینجا
 ۵راه برای رهبرانست ،حاال چه میشود؟

رنج یارانهها

اما و اگر یارانه؛

ادامه خواهد داشت؟

ـمیـمه .......................

در

منابع
چگونه تامین میشود؟

پرداخت یارانهها
مهمترین چالش دولت
ها بوده و امروز هم
دردسری به نام
دولت ســیزدهم
«یارانهها» دارد؛ یارانه
پنهان و یارانه نقدی.
بودجه راهی جز
تحریمها و کسری
هدفمند کردن یارانه
ها باقی نگذاشته؛ از
افزایش یارانه
سویی دولت وعده
نقدی یا راهاندازی کارت
عملی
معیشت خانوار داده؛
نشده است؛ اما رنج
وعدههایی که هنوز
یارانهها رنج دیروز و
امروز دولتهاست.

میک کوستیگان
فایننشالتایمز

ترجمه :متیندخت والینژاد
دبیر بخش چشمانداز

مقابله با نوع جدید کرونا

عکس :رضا معطریان

عکس :رضا معطریان

اقتصادی دولت جدید را تا حدودی مشــخص کند.
ً
هرچند بودجهنویسی رویهای نسبتا ثابت در سازمان
برنامــه و بودجــه دارد و اعــداد و ارقــام هزینههــا و
درآمدها در این شرایط ســخت تحریم ،قدرت مانور
چندانی برای سیاســتگذاران باقی نگذاشته است
اما برخی سیاســتهای کلیدی مثــل اختصاص ارز
 4200تومانی بــه واردات کاالهای اساســی ،نحوه
توزیــع یارانه نقــدی ،تغییرات قیمت انــرژی و چند
موضــوع دیگر که آثار اجتماعــی قابل توجهی دارد،
به نوع نگاه سیاستگذاران بســتگی دارد که دولت
سیزدهم از ایجاد تغییر در آنها سخن گفته بود .این
سیاستها که از سوی دولت دوازدهم اجرا شده بود،
مورد انتقاد مــردان اقتصادی دولت ســیزدهم قرار
داشت اما آنچه از الیحه بودجه سال  1401برمیآید،
ً
فعال تغییر خاصی در این سیاستها اعمال نخواهد
شــد .کلیدیترین موضوع که امکان تغییر جهت در
سیاستها را ایجاد میکند ،تحریمهای بینالمللی
اســت .دولت مدعی اســت کــه الیحه را بــا در نظر
گرفتن ادامه تحریمها نگاشــته است اما سویههایی
از بودجه سال آیده نشــان میدهد که نیمنگاهی به
لغو تحریمها و افزایش صادرات نفت خام وجود دارد.
الیحــه بودجه ســال  1401همان اهــداف و همان
تبعاتی را که لوایح قبلی در ســالهای اخیر داشــته
اســت ،در خود جای داده است .از همین رو زوایای
مختلف بودجه در فصل «آیندهما» مورد ارزیابی قرار
گرفته است.

لیال ابراهیمیان

دبیر بخش توسعه و آکادمی

اگر زمانی حرف درگوشــی بود ،امروز فریاد میزنند
از آتش فســاد ،علیه فساد ،علیه ناکارآمدی دستگاه
دیوانساالری ،علیه تبعیض و حتی علیه کارنابلدی.
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سناریوی

صعودی ممکن است

حتی اگر
اومیکرون نســبت به
نوع دلتا انتقالپذیری
بیشتری داشته باشد ،و در
سطح جهانی غالب شود،
آمارها نشان میدهد که
در زمینه مرگ و میر
میتوان به این سویه
امیدوار بود .اگر این
درســت ثابت شــود،
همه
تأثیر پایدار اومیکرون بر
گیری میتواند به طور
غیرمنتظرهای مثبت باشد.
کشورهایی که بیشتر
واکسینه شدند ،باید با
و انگیزه برای
ایجاد مشوقهای دیگر
واکسینه شدن افراد بیشتر ،با
حمایت از ماسک زدن و
فاصله اجتماعی ،افراد
بیشتری را به واکسن زدن
که
تشویق کنند تا زمانی
میزان واکسیناسیون
حد
به مطلوبی برسد.

دورنمای 2022

کارآف
رین یا تیم کارآفرینی؟

تناقض
ها ،حبابها و ق ّلهها
عکس :رضا معطریان

نوع جدید
ویروس کرونا ،اومیکرون در
تیترهای روزنامهها و رسانهها
دیده شــده است،
واکنشهای چشــمگیر
و عالقه
دولت را برانگیخته است
مجدد تمامی رســانهها و
همهگیری را دوباره رو آورده است .کارشناســان به پیشبینیهای
نظرات اولیه
از بدترین حالتها در
آینده گفته شده است،
اما از آنجایی که در
حال حاضر نمیتوان با
قطعیت چیزی گفت،
بهتر است از هرفکری
درمورد آینده دوری کرد.
اپیدمیولوژیستها
و دانشــمندان که در
فرضیههای
این بین قرار گرفتهاند،
آزمایشی را بر اساس دادههای
پراکنده اما به سرعت ارائه
دادند .البته گزارش
های
این
دانشمندان
برای
دچار برداشت
خیلیها مفهوم نیست و
های اشتباهی میشوند.
ســخت بودن گزارشهای
دانشــمندان
چالش
جدیدی را برای
سیاستمداران و رهبران
کشورها ایجاد میکند.
همراه با Accenture
 ،Researchتیم
 Salesforce Futuresبه
ساله را تکمیل
تازگی سناریوهای 5
کردند و چارچوبی را برای
چگونگی تحول و تعامل این
بیماری همهگیر با طیف
گستردهتری از چالش
ها و فرصتهای جهانی
ترسیم کردند و
پیامدهایی را برای رهبران
کسبوکار توسعه دادند.
داســتانهای ما
درباره نوع اومیکرون بر
سه سوال متمرکز بود:
ماهیت ویروس،
ظرفیت ما برای جلوگیری و
مهار گســترش آن ،و
حساســیت جمعیت
ها ،با توجه به سطوح
واکسیناسیون و کاهش

ایمنی .ما در این داستان
هایمان ظهور انواعی را
قابل انتقال
در نظر گرفتیم که هم
هستند و هم از واکسنهای
موجود فرار میکنند.
قبل از واضح
شــدن شــرایط با ســویه
جدید و تاثیــرات آن،
تصمیمگیرندگان چگونه
باید واکنش نشــان
دهند و آماده شوند؟
ظهــور نوع اومیکرون
به طور دقیق منعکس
کننده ســناریوهای ما
نیست ،اما بعضی نقاط
آن یکی است .آنچه در
ادامه میآید پنج روش
برای رهبران اســت تا
تصمیمگیری و برنامه
ریزی خود را امروز و در
هفتههای آینده پیرامون
اومیکرون تنظیم کنند.

اینهــا تنها حــرف مردم عــادی نیســت؛ خیلیها
چنیــن شــکوهای دارنــد از نظام دیوانســاالری در
ایران؛ دلخون و دلچرکین .گویی بر قله مشکالت
ایســتادهایم که تعیین اولویتها دشوار است .یعنی
از همآینــدی ،همزمانــی و همبرآینــدی مشــکالت
میگویند و یکی آنهــا را ابرچالش میخواند ،یکی
راه را بیراهــه میدانــد و دیگری تنهــا به اصالحات
ساختاری دعوت میکند .همه اینها نشان میدهد
کــه اوضاع بــه مرحله وخامت رســیده و چهکســی
میتواند از میــان بحران سیاســت خارجی ،بحران
زیســتمحیطی ،وضعیــت اقتصــادی دچــار رکود
تورمــی ،انبوه معوقــات بانکی ،نقدینگــی خارج از
کنتــرل ،تحریمهــای اقتصــادی ،عــدم توازنهای
موجود در بودجه دولت ،کاهش ســرمایه اجتماعی،
و هریک از زیرشاخههای مرتبط با این مسائل ،یکی
را در صدر بنشــاند و بقیه را ذیل آن قرار دهد .زمان
بحرانهای درهمتنیده اســت و مشکالت بههم گره
خوردهاند .در این شرایط اگر نظام تدبیر ،تدبیر کند
باید ســازماندهی دولت برای رســیدن بــه اهداف
توســعهای مهمتر از کنترل کردن دولت باشــد .باید
واقعبین بود و واقعنگر یعنی اینکه نظام بوروکراسی
در ایــران در مرحلــه هشــدار قــرار دارد .شــاید در
ایــن زمانــه ،الزم باشــد از ذخیره دانایی مشــاوران
بهره جوینــد بیهیچ غرضی؛ و اگر تدبیر نشــود ،و
اصالحــات نهادی شــکل نگیرد ،بنبســتها تکرار
میشود .اما اصالحات نهادی استثناهایی در تاریخ
هســتند .شــاید این اصالحات در شرایط فقر شدید
یا تفرقه سیاسی دشوار باشــد .در بخش توسعه این
شــماره از مجله ،از تکنوکراتهــای واقعی گفتهایم
و از اینکــه آنهــا چگونه میتوانند مســیر اصالح را
برای توسعه هموار کنند .همچنین در بخش راهبرد
از دردســر یارانهها گفتهایــم؛ اینکــه یارانهها کجا،
چگونه و با چــه منابعی پرداخت میشــود و در دنیا
چگونه برخورد میکنند؟ همچنین در بخش آکادمی

از طــرح «بنزیــن برای همــه» گفتهایــم و از موانع و
مشکالت اقتصادی در حوزه اقتصاد کالن و خرد .با
ما همراه باشید؛ نقد کنید و پیشنهاد دهید.
نسیم بنایی

دبیر بخش اکونومیست

همهگیری با آمــدن خود ،زندگی همه انســانها را
از مدار عادی خود خارج کرد .از ابتدای شــیوع این
ویروس همه با خود فکر میکردند چه زمانی زندگی
به شــرایط عادی و دوران پیش از کرونا بازمیگردد؟
اکونومیســت برای پاســخ به این پرســش شاخصی
را طراحــی کرده که عــادی بودن زندگی را نشــان
میدهد .این شاخص ابعاد و مسائل مختلف زندگی
بودن آن
را بررسی میکند و ســپس به میزان عادی ِ
امتیــاز میدهد .نکته مهم این اســت کــه طبق این
عادی
شــاخص ،برخی موارد غیرعادی ،به وضعیت
ِ
جدیدی بدل شــدهاند که باید با آنها زندگی کنیم.
در واقع این تغییرات غیرعادی ،به زندگی ما آمدهاند
تا بمانند و چارهای جز پذیرش و زیست در کنار آنها
نیست.
محبوبه فکوری
دبیر بخش روایت

حذف ارز  4200تومانی در ایران همچنان با ابهامات
زیــادی مواجه اســت و اگرچه دولت ســیزدهم اواخر
آذرمــاه برای لغو اختصاص ارزهای دولتی به بخشــی
از کاالهای اساســی خیز برداشته بود ،اما گذر از نیمه
دیماه نشان داد که اجرای این سیاست ،در قالب یک
صدای واحد از کابینه عملیاتی نخواهد شد و موافقان
و مخالفان خاص خود را حتی درون دولت دارد.
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خربنامه
اعالنـات
در سی ُامین نشست هیئت نمایندگان اتاق بازرگانی تهران مطرح شد

خوشبینی محتاطانه بخش خصوصی نسبت به توسعه همکاریها با چین

نمایندگان بخش خصوصی و دولتی در هیئت نمایندگان اتاق بازرگانی تهران در نشست دیماه به مسئله
توسعه تعامل اقتصادی و سیاسی با چین پرداختند که به نظر میرسد با سفر وزیر امور خارجه به این کشور

و نامه محرمانه رئیسجمهور کشورمان به رئیسجمهور چین در مسیر جدید قرار دارد و سرعت بیشتری به
خود گرفته است .تفاهمنامه  25ساله دو کشور با وجود اینکه مفاد آن اعالم نشده ،در آستانه اجرایی شدن

قرار گرفته و بخش خصوصی هم با استقبال از هرگونه توسعه همکاریهای اقتصادی بینالمللی بهویژه با چین
که جزو شرکای نخست اقتصادی کشور است ،تاکید دارد که قراردادهای مبتنی بر تفاهمنامه  25ساله باید
با دقت و با در نظر گرفتن انتفاع دوجانبه منعقد شود .نمایندگان بخش خصوصی همچنین تاکید کردند که

شفافیت میتواند به بهبود توسعه روابط و نفوذ بیشتر قراردادها و بهرهوری باالتر آنها در مسیر اجرا بینجامد

و این کاری است که دولت و سایر نهادهای تصمیمگیر باید انجام دهند .در نشست سی ُام هیئت نمایندگان
اتاق تهران همچنین در مورد مهمترین رویدادهای اقتصادی کشور و روند حرکت شاخصهای کالن اقتصاد

گفتوگو شد .رئیس اتاق بازرگانی تهران در سیامین نشست هیئت نمایندگان اتاق تهران ،ابتدا به برخی
دستاوردهای اتاق بازرگانی تهران طی ماه اخیر اشاره کرد و در این رابطه ،کسب کرسی از سوی اتاق تهران در

کمیسیون حقوق تجارت بینالملل سازمان ملل متحد و همچنین ،یک کرسی در کارگروه ویژه شمول معلولیت

در داوری بینالمللی  ICCرا از جمله آن عنوان کرد .او همچنین ،از دیگر دستاوردهایی که طی هفتههای اخیر

افزایش تولید کشاورزی از طریق افزایش سطح زیر کشت به زیان پایتخت است
هشتا د و دومین جلسه شورایگفتوگوی پایتخت با
حضور استاندار تهران و رئیس اتاق تهران برگزار شد .در
این جلسه ،عالوه بر واکاوی وضعیت کشاورزی استان،
به مسئله سازمان صنعت ،معدن و تجارت استان
تهران و تعدادی از دبیرخانههای شورای گفتوگوی
استانهای کشور درخصوص افزایش تعرفه نرخ گاز
صنایع فلزی و بهویژه ریختهگریها رسیدگی شد .در
ابتدای این جلسه ،رئیس اتاق تهران در سخنانی به
نکاتی از الیحه بودجه  1401اشاره کرد و گفت :فرازهایی از این الیحه از لحاظ کمک به کنترل تورم قابل
توجه به نظر میرسد که یکی از این فرازها آن است که هزینههای دولت به نسبت سالهای گذشته،
کمتر افزایش یافته است .همچنین دولت در این الیحه ،پیشنهاد حذف ارز  4200تومانی را مطرح کرده
است .البته به دلیل آنکه مشخص نیست مجلس با این تغییرات موافقت کند یا خیر ،نیاز است که
در این زمینه رایزنیهایی با نمایندگان مجلس صورت گیرد؛ چرا که ارز ترجیحی عالوه بر ایجاد فساد و
رانت به تولید و صادرات نیز لطمه جدی وارد میکند.
مجاهدت صادرکنندگان در نبرد سخت و نابرابر اقتصادی
اتاق بازرگانی تهران برای پنجمین سال پیاپی ،آیین
معرفی و تقدیر از صادرکنندگان نمونه استان تهران
را برگزار کرد .در این مراسم که در مرکز همایشهای
بینالمللی کتابخانه ملی و با حضور مسئوالن دولتی
و نمایندگان بخش خصوصی برگزار شد 15 ،صادرکننده
ممتاز ،نمونه و شایسته تقدیر استان تهران معرفی
شدند ،صادرکنندگانی که در میدان نبرد نابرابر و سخت
اقتصادی ،در حال تالش و مجاهدت هستند .رئیس
اتاق تهران در این مراسم سخنان خود را با این جمالت آغاز کرد :همین که با وجود همه مشکالتی
که اقتصاد ایران درگیر آن است ،صادرکنندگان توانستهاند صادرات انجام داده و آن را رشد دهند،
کار بسیار بزرگی صورت گرفته و باعث افتخار ما و کشور است .صادرات هم بخشی از اقتصاد کشور
است و اگر بتوان چالشهای اقتصادی را حل کرد ،مشکالت صادرات هم که جزئی از آن است ،حل
خواهد شد .مسعود خوانساری گفت :در  40سال گذشته ما همیشه با مشکل کسری بودجه در کشور
روبهرو بودهایم و این یکی از عوامل اصلی چالشهای اقتصادی در کشور ماست؛ یعنی همیشه میزان
درآمدهای کشور از میزان هزینهها کمتر بوده است .اگر این اتفاق برای یک بنگاه یا خانواده رخ دهد،
بعد از یکی ،دو سال آن خانواده یا بنگاه ورشکسته میشود اما برای دولتها چنین اتفاقی رخ نمیدهد؛
زیرا دولتها روز به روز از ذخایر و منابع کشور استفاده میکنند .در حالی که این منابع روزی به انتها
میرسد و به دنبال آن مردم فقیر و فقیرتر میشوند اما ورشکستگی برای دولت مفهوم ندارد .متاسفانه
فکر نمیکنم سالی را در  40سال گذشته داشته باشیم که بودجه کشور بدون کسری بسته شده باشد.
تاکید بر مشارکت بخشخصوصی در تدوین مدل دیپلماسی اقتصادی
مسعود خوانساری ،رئیس اتاق بازرگانی تهران ،در اولین
کنفرانس ملی دیپلماسی اقتصادی که توسط شورای
راهبردی روابط خارجی و اندیشکده دیپلماسی اقتصادی
دانشگاه امام صادق برگزار شد بر اهمیت نقش بخش
خصوصی در طراحی مدلی برای استفاده حداکثری از
بازارهای سیاستی و انعقاد قراردادهای تجاری دو یا
چندجانبه برای کسب منافع ملی تاکید کرد .در این
کنفرانس ملی که از سوی شورای راهبردی روابط خارجی
با همکاری اندیشکده دیپلماسی اقتصادی دانشگاه امام صادق (ع) و در محل ساختمان این شورای
راهبردی برپا شد ،رئیس اتاق بازرگانی تهران به نمایندگی از بخشخصوصی حاضر شد و در سخنانی،
نگرش و انتظارات بخشخصوصی نسبت به دیپلماسی اقتصادی را تشریح کرد.
قرقیزستان ،دروازه ورود به اوراسیا
اعضای یک هیئت تجاری از قرقیزستان که برای بازدید از ظرفیتهای اقتصادی کشور به ایران سفر
کرده بودند ،در نشستی در اتاق بازرگانی تهران با برخی از مدیران این اتاق و نمایندگان بخش خصوصی
دیدار و گفتوگو کرده و از بستر مناسب توسعه همکاریها در حوزه معدن گفتند .به عقیده این
فعاالن اقتصادی اوراسیا میتواند دروازه توسعه سریع فعالیتهای اقتصادی ایران در منطقه اوراسیا
باشد .در ابتدای این جلسه ،رئیس مرکز نوآوری و تحول دیجیتال اتاق تهران با بیان اینکه هدف از
تشکیل این جلسه بههمرسانی و ایجاد زمینههای همکاری تجاری بین دو کشور ایران و قرقیزستان
است ،گفت :ظرفیتهای خوبی در حوزه تولید ،سرمایهگذاری و صادرات در هردو کشور وجود دارد که
میتواند زمینه همکاری دو کشور را ایجاد کند.
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برای اتاق بازرگانی تهران به یادگار ماند کسب رتبه برتر برای بیمارستان بازرگانان در میان بیمارستانهای

کشور را عنوان کرد و با یادآوری اینکه در حال حاضر ،تنها  12بیمارستان در سراسر کشور در این جایگاه قرار
دارد ،تصریح کرد که تالش اتاق تهران بر این است تا با توسعه خدمات این بیمارستان و ارتقای تجهیزات

درمانی در این مرکز ،طی رتبهبندی سال آینده ،جایگاه و رتبه عالی برای بیمارستان بازرگانان بهدست آید.

1400/10/04
1400/10/07

1400/10/20

ضرورت برقراری ارتباط فعاالن اقتصادی ایران و سنگاپور
سفیر جدید ایران در سنگاپور طی دیداری با رئیس
اتاق بازرگانی تهران ،درباره راهکارهای توسعه روابط
اقتصادی ایران و سنگاپور گفتوگو کرد .بهنام بلوریان
پیش از تقدیم استوارنامه خود به رئیسجمهور
سنگاپور در اتاق بازرگانی تهران حضور یافت و ضمن
رایزنی با مسعود خوانساری در مورد زمینههای همکاری
میان دو کشور ،از عالقهمندی خود به همکاری با
اتاق تهران برای ارتقای سطح مناسبات اقتصادی
ایران و سنگاپور با محوریت بخش خصوصی سخن گفت .رئیس اتاق تهران نیز در این دیدار به
محدودیتهای ایجادشده در عملیات تجاری دو کشور به دلیل اعمال تحریمها ،اشاره کرد و گفت :به
رغم اعمال تحریمها ،اتاق تهران طی دو سال اخیر اقدام به برگزاری وبینارها و نمایشگاههای مجازی
برای ایجاد آشنایی میان شرکتها و فعاالن اقتصادی ایران و کشورهای مختلف کرده و این ابتکار با
دستاوردهای خوبی همراه بوده است.

1400/10/21

ضرورت بهرهگیری از ابرپروژه کمربند-جاده
اتاق بازرگانی تهران و شورای توسعه تجارت خارجی
هانجو ،با برگزاری یک وبینار تجاری مشترک ،فرصتها
و ظرفیتها توسعه و گسترش مناسبات اقتصادی
میان ایران و چین به ویژه استان جهجیانگ را مورد
بررسی قرار دادند .در این نشست همچنین تفاهمنامه
همکاری میان اتاق تهران و شورای توسعه تجارت
خارجی هانجو منعقد شد .در این نشست که به
همت معاونت امور بینالملل اتاق تهران و با همکاری
سرکنسولگری ایران در شانگهای برگزار شد ،طرفین به تبیین ظرفیتهای همکاری بخش خصوصی ایران
و چین پرداختند .در آغاز این نشست مجازی ،رمضان پرواز ،سرکنسول ایران در شانگهای ،به فرصتهای
همکاری استان تهران و استان جهجیانگ اشاره و عنوان کرد که امضای یادداشت تفاهم در جلسه
امروز نشاندهنده اراده قوی طرفین در توسعه روابط تجاری دوجانبه است.

1400/10/27

دو نشان برتر سال  1400برای روابط عمومی اتاق تهران
در هفدهمین دوره سمپوزیوم بینالمللی روابط عمومی
و هجدهمین جشنواره برترینهای روابط عمومی ایران
که روز یکشنبه  26دیماه ،در مرکز همایشهای
بینالمللی صدا و سیما برگزار شد ،روابط عمومی اتاق
تهران موفق شد در دو بخش «مدیران برتر روابط
عمومی» و «ارتباطات الکترونیکی و مجازی» ،نشان
برتر سال  1400و لوح تقدیر این دوره را دریافت کند.
در این رویداد مصطفی درویشی مدیر حوزه ریاست و
روابط عمومی اتاق تهران ،نشان مدیر روابط عمومی برتر سال  1400را دریافت کرد و در بخش ارتباطات
الکترونیکی و مجازی نیز ،روابط عمومی اتاق تهران موفق شد رتبه برتر را کسب کند.

1400/10/04

تالش برای حل سریع مشکالت کسبوکارهای بخش خصوصی
توگوی دولت و
هشتاد و سومین جلسه شورای گف 
بخش خصوصی استان تهران در محل اتاق بازرگانی
تهران و با حضور استاندار تهران ،رئیس اتاق بازرگانی
تهران و نمایندگان نهادهای دولتی و بخش خصوصی
برگزار شد و طی آن ،مشکالت مربوط به پنج کسبوکار
تولیدی و صنعتی استان تهران ،مطرح و در حضور
استاندار و قائممقام رئیس دادگستری استان
تهران مورد بررسی قرار گرفت .از اتفاقات جالب در
حین این نشست ،چندین تماس تلفنی از سوی استاندار تهران با مقامات دولتی برای رفع و رجوع
مشکالت مطرحشده از سوی صاحبان کسبوکارهای تولیدی بود که این رویکرد مورد توجه فعاالن
اقتصادی قرار گرفت.

1400/10/29

1400/11/03

کامنت
ترکیه :اوضاع تورم چقدر بد است؟

کرونا :هرکس واکسن نزند اخراج میشود

نرخ تورم در ترکیه ،در آخرین ماه از سال  2021به 36
درصد رســیده که باالترین میزان در دوره رجب طیب
اردوغان ،رئیسجمهوری ترکیه است .قیمت کاالهای
اصلی در این کشور نظیر سیبزمینی ،تخممرغ ،حبوبات
و ســبزیجات بیش از  50درصد افزایش یافتهاست.
افزایش نرخ تورم در این کشــور طی  20سال گذشته
سابقه نداشتهاست .به همین خاطر است که طبق همه
نظرسنجیها ،بزرگترین معضل اقتصادی در این کشور
عمر فاروق
از نگاه مردم ،تورم اســت .راهــکار مقابله با آن هم در
روزنامهنگار الجزیره
دستان بانک مرکزی قرار دارد .اما سیاستهای اقتصادی
اردوغان به مســئوالن در بانک مرکزی اجازه نمیدهد
با افزایش نرخ بهره ،نرخ تورم را به کنترل درآورند .به همین خاطر است که اکنون شاهد
افزایش بیسابقه نرخ تورم اقتصاد ترکیه هستیم .در حال حاضر تمرکز همه مردم در زمینه
اقتصاد ،روی نرخ تورم است.

معروفترین بانک سرمایهگذاری آمریکا یعنی سیتی گروپ
اعالم کرده که هرکسی واکسن نزند ،اخراج خواهد شد .این
نخستین نهاد مالی در والاستریت است که چنین قانون
سختگیرانهای را در زمینه واکسیناسیون اجرا میکند .پیش
ِ
سیاست
از این شرکتهای بزرگ نظیر گوگل گفته بودند که
«واکسن نزنید از کار خبری نیست» را اجرایی خواهند کرد.
اما اخراج کارکنانی که واکســن نزدهاند قدمی بزرگ است
که هیچیک از شرکتها هنوز جرئت نکرده بودند بردارند.
جیمی مکگیور
سیتی گروپ احتماالً این قانون را به این خاطر اجرایی کرده
تحلیلگر رویترز
کــه بتواند با دولت بایدن به تعامل خود ادامه دهد چرا که
بزرگترین مشــتری این بانک ،دولت است .در ضمن ،این
اقدام میتواند ســرآغازی باشد برای اخراج کارکنانی که واکسینه نشدهاند در سایر شرکتهای
بزرگ و فعال در والاســتریت .این اقدام در حالی صورت گرفته که صنایع مختلف مالی تالش
دارند کارکنان را به دفترهای کاری بازگردانند و کسبوکارهای خود را به شکلی عادی پیش ببرند.

روسیه :پوتین همان استالین نیست!

قزاقستان :اعتراضات به نابرابری

بسیاری از افراد تالش میکنند برای تشریح شرایط فعلی
روســیه ،اوضاع را به دوران شوری در دهه  30میالدی
نســبت دهند .اما روسیه پوتین شــباهتی به روسیه
استالین ندارد .در حال حاضر برخی از رفتارهای رژیم
در برابر مخالفانش ،مشابه رفتاری است که شوری سابق
در دهه  30میالدی با مخالفان خود داشته ،به همین
خاطر برخی افراد این دو دوره را مشابه هم میدانند .اما
والدیمیر پوتین همان کســی است که از سال 2000
لئونید راگوزین
تاکنون قدرت را در روسیه در اختیار خود گرفتهاست .به
تحلیلگر الجزیره
نوعی میتوان گفت پوتین سیاست سرکوب را در روسیه
در پیش گرفته ،از نوعی که تاکنون سابقه نداشتهاست.
اوج وحشت از استالین مربوط به سال  1937است که کام ً
ال با اکنون فرق دارد .واقعیت این
است که این کشور اکنون قصه خودش را در قرن بیستویکم دارد و نمیتوان وضعیت را با
یک قرن پیش مقایسه کرد یا یکسان دانست.

آلماتی ،پایتخت تجاری قزاقســتان این روزها حسابی
آشفته شدهاست .دهههاست که مردم در قزاقستان به
دریافت وام برای خرید خانه و ماشین تشویق میشوند.
متوسط درآمد ماهانه مردم در این کشور ،کمتر از 600
دالر اســت .این در حالی است که هزینهها از این رقم
پیشی میگیرند .نکته اینجاست که تنها تالش دولت در
همه این سالها ،ایجاد بازار آزاد در این کشور بوده بدون
اینکه نظارتی بر آن داشته باشد .حاال قزاقستان همان
پیتر لئونارد
جایی اســت که نشان میدهد بازار آزاد الزاماً اقتصاد را
تحلیلگر گاردین
به موفقیت نمیرساند .مردم میبینند کارگران نفت در
خارج از این کشور درآمدی به مراتب باالتر از کارگران
نفتی کشــور خودشان دارند .همه اینها دست به دســت هم داده و مردم را این روزها به
خیابانها کشاندهاست .مشکل اینجاست که دولت کام ً
ال چهرهای اقتدارگرا به خود گرفته و
مردم تالش دارند همراه با اعتراضات خود ،این شکل حاکمیتی را تغییر دهند.

آمریکا :خیزش دلهدزدها!

سال  :2022انتخابمان باید امید باشد

فروشــگاههای خردهفروشی همیشــه در معرض خطر
سارقان و دلهدزدها بودهاند .اما اکنون تکرار این شکل از
دزدیها به یکی از معضلهای جدی برای خردهفروشها
در آمریکا بدل شدهاست .هر روز گزارشهایی از سرقت در
مغازههای خردهفروشی به چشم میخورد .همین چند
وقت پیش 14 ،نفر با هم به فروشگاهی رفتند و هرکدام
چیزی برداشتند .ارزش مجموع سرقت آنها به  100هزار
دالر رسیده است .برای مثال آنها قطعات دوچرخههای
پاریژا کاویالنز
گرانقیمت یا نظیر اینهــا را دزدیدهاند .در حال حاضر،
تحلیلگر سیانان بیزینس
دلهدزدی شکل دستهجمعی به خودش گرفته و به همین
خاطر ارزش کاالهایی که به سرقت میروند بیشتر شده،
بهعالوه ،مقابله با آنها هم سختتر است .همه این افراد ،کاالهایی که دزدیدهاند را میفروشند
و از این طریق درآمدی به دست میآورند .خردهفروشها در این زمینه به کمکهای دولتی
نیاز دارند تا بتوانند جلوی هجوم سارقان را بگیرند و هزینه سرقت را برای خود پایین بیاورند.

سال جدید با مشکالت و سختیهای خودش همراه است اما
من معتقدم انتخاب همه ما در سال جدید باید امید باشد ،امید
به اتفاقات خارقالعاده .خوشبینی نسبت به آینده در شرایطی
نظیر همهگیری کرونا و بحران اقتصادی ،کام ًال دشوار است.
وقتــی هر روز تعداد زیادی از انســانها به دلیل ابتال به یک
ویــروس ،جان خود را از دســت میدهند ،امیدواری تقریباً
سختترین کار است .پدیدهها و مسائلی نظیر گرمایش زمین
هم شرایط را سختتر کردهاست .اما باید تصویری بزرگتر را
مروان بیشارا
ببینیم .بیتردید جهانی که امروز در آن زندگی میکنیم جایی
تحلیلگرالجزیره
بهتر از گذشتههای دور است .آرامش و رفاه بیشتر شده و ما به
امکانات زیادی دسترسی داریم .بهعالوه ،استانداردهای زندگی
هم باال رفتهاست برای مثال همه ما میتوانیم از تحصیالت دانشگاهی برخوردار شویم .اینها یعنی
شرایط برای زندگی در جهان بهتر از گذشته شدهاست .کافی است کمی نسبت به شرایط خوشبین
باشیم تا بتوانیم از آن بهره کافی را ببریم.
آیند هنگر |  | tccim. irشماره صد و شانزده ،بهمن 1400

9

اعداد ماه
اعالنـات
رشد  ۶۰درصدی تحقق درآمد مالیاتی

جهش نوآوری در  ۷سال

بر اســاس اعالم سازمان امور مالیاتی کشور ،در نه ماه نخست سال جاری 218 ،هزار
میلیارد تومان درآمد مالیاتی وصول شــده است که سهم مالیاتهای مستقیم 136
هزار میلیارد تومان و مالیات بر ارزش افزوده  ۸۲هزار میلیارد تومان است .ترکیب این
وصولیها نشان میدهد اشخاص حقوقی در نه ماه امسال بالغ بر  80هزار میلیارد تومان
مالیات پرداختند .همچنین از سوی مشاغل ،حقوق بگیران و مستغالت  46هزار و 500
میلیارد تومان مالیات وصول شده است .در مدت مورد بحث ،درآمد مالیاتی  60درصد
نســبت به مدت مشابه سال  99رشد داشــته و  108درصد نسبت به بودجه مصوب
تحقق پیدا کرده است.

طبق گزارش مرکز پژوهشهای توسعه و آیندهنگر جایگاه ایران در شاخص جهانی نوآوری از
سال  2014تا  2021میالدی بالغ بر  60پله بهبود یافت .گزارش شاخص جهانی نوآوری نشان
میدهد رتبه ایران در ســال  2014معادل  120بوده است ،اما از آن سال به بعد کشور ایران
به استثنای سال  ،2020توانسته است جایگاه خود را به طور مستمر در میان کشورهای مورد
بررسی بهبود بخشد؛ به طوری که رتبهاش در سال  2021به  60ارتقا یافته و توانسته جایگاه
خود را در سطح جهانی  60پله بهبود بخشد که به نظر میرسد این رشد ناشی از سیاستهای
اخذشده در سالهای اخیر اســت .این گزارش حکایت از آن دارد که بهبود روند وضعیت و
رتبه ایران در شاخص جهانی نوآوری در بین کشورها از سال  2012تاکنون را میتوان هم به
شاخص ورودی نوآوری و هم به شاخص خروجی نوآوری نسبت داد.

حقوقیها  80هزار میلیارد تومان مالیات دادند

218

هزارمیلیاردتومان

در نهماهه نخست سال جاری ۲۱۸،هزار میلیارد تومان
درآمد مالیاتی وصول شده است

رتبه ایران در شاخص نوآوری از  ۱۲۰به  ۶۰رسید

۶۰

رتبه

رتبه ایران
در شاخص جهانی نوآوری ۶۰پله بهبود پیدا کرد

افزایش  84درصدی واردات کاالی اساسی

از نظر وزنی  37درصد بیشتر از سال گذشته کاالی اساسی وارد شد
طبق آمارهای بانک مرکزی ،تا  19آذرماه امسال بالغ بر  10.5میلیارد دالر کاالی اساسی ،دارو و دامی وارد کشور شده که گندم و جو رشد
حدود  100درصدی را از نظر وزن تجربه کردند .جزئیات واردات کاالهای اساسی از ابتدای امسال تا  19آذرماه نشان میدهد که بیش از
 19میلیون تن کاال به ارزش  10میلیارد و  552میلیون دالر وارد کشور شده که نسبت به مدت مشابه سال قبل به لحاظ وزن  37درصد
و از نظر ارزش دالری  84درصد رشد دارد .این اقالم شامل گندم ،کنجاله سویا ،دارو و تجهیزات پزشکی ،ذرت ،جو ،انواع دانههای روغنی و
روغنهای خوراکی میشود.

10.5
میلیارددالر

بیش از  10.5میلیارد دالر
کاالی اساسی در نه ماه
نخست امسال وارد کشور

شد

استخراج  ۱۹هزار بیتکوین در سال

افزایش  ۶۷درصدی فروش سفته

بر اســاس اعالم سازمان نظامصنفی رایانهای کشور ،ارزش کل بازار رمزارز دنیا حدود
 ۳۵۰میلیارد معادل یک و نیم تریلیون دالر با گردش روزانه  ۵۳هزار و  ۱۵۰میلیارد
دالر تخمین زده میشــود .از بازار یک و نیم تریلیــون دالری رمزارزها ،بیتکوین به
تنهایی  ۵۷درصد از بازار را به خود اختصاص داده است.
همچنین میزان استخراج ســالیانه رمزارزها در دنیا  ۱۵میلیارد دالر و در ایران۱.۱ ،
میلیارد دالر (در شرایط غیررسمی فعلی) است.
در حال حاضر از حدود  ۳۲۴هزار بیتکوین استخراجی ساالنه دنیا ،بیش از  ۱۹هزار
بیتکوین به صورت غیررســمی در ایران استخراج میشود؛ سهم ایران از بازار جهانی
بیتکوین ،حدود  ۵.۸درصد است.

طبق اعالم بانک مرکزی ،در هشت ماهه سال جاری حدود  ۸۶میلیارد و  ۱۸۰میلیون
تومان سفته و برات در شهر تهران فروخته شد که در مقایسه با دوره مشابه سال قبل
 ۶۶.۸درصد افزایش نشان میدهد.
در آبان ماه سال جاری حدود  ۱۴میلیارد و  ۱۰۰میلیون تومان سفته و برات در شهر
تهران فروخته شد که در مقایسه با ماه قبل و ماه مشابه سال قبل به ترتیب  ۱۳.۶درصد
و  ۱۲۵.۲درصد افزایش یافت .از سوی دیگر ،در آبان ماه سال جاری معادل  ۶۰۰برگ
سفته و برات به مبلغی معادل  ۲۴میلیارد و  ۴۰۰میلیون تومان در شهر تهران برگشت
خورد .عالوه بر این ،در هشت ماه سال جاری معادل  ۴۳۰۰برگ سفته و برات به مبلغی
معـادل  ۱۵۳میلیارد و  ۶۰۰میلیون تومان در شهر تهران واخواست شد.

سهم  ۵.۸درصدی ایران از بازار بیتکوین

۱.۱

میلیارددالر

ساالنه بیش از ۱.۱میلیارد دالر رمزارز در ایران
به طور غیررسمی استخراج میشود
10
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 ۶۰۰برگ سفته برگشت خورد

۸۶

میلیاردتومان

در هشت ماه نخست امسال ۸۶،میلیارد تومان سفته و برات در
تهران فروخته شد

عقبماندگی صادرات از واردات

رشد  ۴۲درصدی واردات دارو

تجارت کل کشور در نهماهه امسال  122میلیون و  452هزار تن کاال به ارزش  72میلیارد و 83
میلیون دالر بود .در این مدت صادرات سهمی معادل  ۹۲میلیون و  ۳۳۳هزار تن و به ارزش ۳۵
میلیارد و  ۱۴۱میلیون دالر داشته است ۳۰ .میلیون و  ۱۱۹هزار تن کاال به ارزش  ۳۶میلیارد و
 ۹۴۲میلیون دالر نیز در این مدت به کشــور وارد شده است .در این مدت تراز تجاری ایران 1.8
میلیارد دالر منفی بوده اســت .ســهم فصل پاییز از کل تجارت نهماهه ایران  43میلیون و 318
هزار تن به ارزش  27میلیارد و  156میلیون دالر بوده است .بر اساس اعالم گمرک کشور ،تجارت
پاییزی کشور (مجموع صادرات و واردات) نسبت به فصل سوم سال قبل ،کاهش  9درصدی در وزن
و افزایش  25درصدی در ارزش را تجربه کرده است و نسبت به فصل تابستان  7درصد در وزن و
 14درصد در ارزش و نسبت به بهار  12درصد در وزن و  28درصد در ارزش رشد داشته است.

با وجود محدود شــدن لیســت دریافتکنندگان ارز ترجیحی در چند سال گذشته،
همچنان بخشی از دارو ،تجهیزات و ملزومات پزشکی مشمول دریافت این ارز است .در
سال جاری تاکنون بیش از  ۱.۶میلیارد دالر دارو ،تجهیزات و ملزومات پزشکی با ارز
ترجیحی وارد ایران شده است .از واردات صورت گرفته به کشور در مدت زمانی مورد
بحث ۱۶ ،هزار و  ۲۷۴تن به ارزش بالغ بر یک میلیارد و  ۶۷۶میلیون و  ۹۸۰هزار دالر
مربوط به دارو ،تجهیزات و ملزومات پزشکی است .میزان واردات دارو در نهماهه امسال
نسبت به سال گذشته  ۴۲درصد از لحاظ وزن و  ۳۶درصد از نظر ارزش افزایش دارد.

تراز تجاری  1.8میلیارد دالر منفی شد

72

میلیارددالر

ارزش مجموع صادرات و واردات در  9ماهه امسال
به  72میلیارد دالر رسید

اختصاص ارز ترجیحی به دارو و ملزومات پزشکی

۱.۶

میلیارددالر

در نه ماه نخست امسال بیش از ۱.۶میلیارد دالر دارو و تجهیزات
پزشکی وارد کشور شد

سهم  66درصدی سرمایه در گردش از تسهیالت
بانکها چقدر به بخشهای اقتصادی وام دادهاند؟

تسهیالت پرداختی بانکها طی هشتماهه ابتدای سال  1400به بخشهای اقتصادی مبلغ  1727هزار میلیارد تومان است که در مقایسه با دوره
مشابه سال قبل مبلغ  642هزار میلیارد تومان معادل  59.2درصد افزایش داشته است .سهم تسهیالت پرداختی در قالب سرمایه در گردش در
تمامی بخشهای اقتصادی طی هشتماهه ابتدای سال جاری مبلغ  1148هزار میلیارد تومان معادل  66.5درصد کل تسهیالت پرداختی است.
سهم تسهیالت پرداختی بابت تأمین سرمایه در گردش بخش صنعت و معدن در هشتماهه ابتدای سال جاری معادل  469هزار میلیارد تومان بوده
است که حاکی از تخصیص  35.4درصد از منابع تخصیصیافته به سرمایه در گردش تمام بخشهای اقتصادی است.

رکود در ساخت و ساز

59.2
تسهیالتپرداختی

درصد

بانکهابه بخشهای
اقتصادی در هشتماهه
امسال  59.2درصد افزایش
یافت

افزایش دوبرابری قیمت مسکن

صدور پروانه ساختمانی در شهرها کاهش یافت

اجاره مسکن  63درصد رشد کرد

در تابستان سال  ،١٤٠٠تعداد  12هزار و  493واحد مسکونی در پروانههای صادرشده
برای احداث ســاختمان از سوی شهرداری تهران ،پیشبینی شده است که نسبت به
فصل گذشــته  13درصد افزایش و نسبت به فصل مشابه ســال گذشته  ٩.٦درصد
کاهش داشته است .متوسط تعداد واحد مسکونی برای هریک از این پروانههای احداث
ساختمان  ٧.٨واحد بوده است .همچنین در تابستان امسال ،تعداد  93هزار و  578واحد
مسکونی در پروانههای صادرشده برای احداث ساختمان از سوی شهرداریهای کشور
پیشبینی شده است که نسبت به فصل گذشته  ٩,٥درصد و نسبت به فصل مشابه
سال گذشته  ٣١.٩درصد کاهش داشته است .متوسط تعداد واحد مسکونی در هر پروانه
احداث ساختمان  ٣.٢واحد بوده است.

طبــق گزارش مرکز آمار ایران ،متوســط قیمت فروش هــر مترمربع زمین یا زمین
ساختمان مسکونی کلنگی معامله شده در نقاط شهری کشور طی فصل بهار امسال
 11میلیون و  690هزار تومان با میانگین مساحت  ٢٩١مترمربع بوده است ،که نسبت
به فصل قبل 25.6 ،درصد و نســبت به فصل مشابه سال قبل  104.7درصد افزایش
داشته است .متوسط مبلغ اجاره ماهانه ب هعالوه سه درصد ودیعه پرداختی برای اجاره
یک مترمربع زیربنای مسکونی معامله شده از طریق بنگاههای معامالت ملکی در سطح
کشور  28هزار و  192تومان با میانگین مساحت  ١٠٤مترمربع و متوسط عمر بنا ١٤
سال بوده است ،که نسبت به فصل قبل  23درصد و نسبت به فصل مشابه سال قبل
 ٦٣.٧درصد افزایش داشته است.

31.9

درصد

تعداد پروانههای ساختمانی صادرشده در شهرها طی
تابستان امسال 31.9درصد کمتر از تابستان سال گذشته بود

104

درصد

میزان افزایش قیمت مسکن در نقاط شهری کشور در بهار
امسال نسبت به بهار سال گذشته 104درصد بود
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نسیم بنایی
دبیر بخش اکونومیست

اعالنـات

سازمانها

نظرسنجی مجمع جهانی اقتصاد نشان داد

سازمان ملل خبر داد

مردم از هوش مصنوعی استقبال میکنند

کمک به فیلیپینیها پس از طوفان رای

به تازگی مجمع جهانی اقتصاد به دلیل افزایش اهمیت هوش مصنوعی و فناوریهای
نظیر آن ،نظرسنجیهایی را در این زمینه برگزار کرده تا میزان آگاهی مردم را در رابطه
با این فناوریهای جدید بسنجد .طبق نظرسنجیها ،بیش از  60درصد از مردم معتقدند
بهرهگیری از فناوری هوش مصنوعی ،فرایند زندگی را برایشان بهتر کردهاست .البته هنوز
میزان اعتماد مردم به این فناوریهای جدید و شرکتهای ارائهدهنده این خدمات پایین
است .تنها  50درصد از مردم به شرکتهای ارائهکننده خدمات فناوری هوش مصنوعی
اعتماد دارند .البته در این نظرسنجی تفاوت میان اقتصادهای توسعهیافته و نوظهور به
درستی بررسی نشدهاست .اما به صورت کلی میتوان گفت میزان آگاهی و بهرهگیری
مردم از فناوریهای هوش مصنوعی در اقتصادهای توسعهیافته ،بیشتر و بهتر است.

طوفان رای در فیلیپین خسارتهای زیادی را برای مردم محروم و فقیر در این منطقه به
همراه آوردهاست .به همین خاطر است که سازمان ملل تصمیم گرفته بستهای به ارزش
 107میلیون دالر برای کمک به مردم این کشور اختصاص دهد .البته  25میلیون دالر
از این کمکها ،صرف تهیه مواد غذایی برای مردمی میشود که در این طوفان آسیب
دیدهاند .براســاس گزارش سازمان ملل ،این طوفان منجر به از دست رفتن جان 500
نفر از مردم فیلیپین شدهاست .آخرین طوفان مخرب در فیلیپین مربوط به سال 2013
است که طی آن  6هزار نفر جان خود را از دست دادند و  4میلیون نفر هم بیخانمان
شدند .در آن طوفان ،هیچ ساختمانی بدون آسیب نماند .اکنون طوفان رای ،شرایط را
برای مردم این کشور دشوار کردهاست.

60

درصداز کسانیکه در نظرسنجی مجمع جهانی اقتصاد
شرکت کردهاند معتقدند خدمات هوش مصنوعی زندگی را
برایشان آسانتر کرده

107

میلیوندالر ،ارزش کمکهای سازمان ملل به
فیلیپین پس از طوفان رای بوده که 25میلیون دالر از آن صرف
تهیه مواد غذایی خواهد شد

مطالعات صندوق بینالمللی پول نشان داد

پیشگیری از هزینههای کرونا از مسیر واکسیناسیون
جان تقریباً  300هزار نفر را گرفتهاست .تعداد زیادی از افراد هم گرفتار بیمارستان شدند .همه
ویروس کرونا هر ماه در سال  2020و اوایل ِ ،2021
اینها برای اقتصادهای جهان هزینههایی را به همراه داشتهاست .برآوردها نشان میدهد  12تریلیون دالر از ارزش تولید ناخالص داخلی جهان در
سالهای  2020و  2021به دلیل شیوع ویروس کرونا از دست رفتهاست .در واقع هر ماه  500میلیارد دالر از تولیدیهای جهان فقط به خاطر یک
ویروس کوچک ،دود هوا شدهاست .شیوع این ویروس هم روی سرمایهگذاریها اثر منفی گذاشته و هم فرایند تولید را متوقف کرده یا دستکم به
آستانه توقف کشاندهاست .هزینههایی که این ویروس برای تحصیالت و سالمت داشته ،در جای خودش قابل بررسی است .روی هم رفته میتوان
گفت ویروس بیشترین آسیب را به اقتصادها وارد کردهاست.

بانک جهانی گزارش داد

12

تریلیوندالراز ارزش

تولیدناخالص

داخلی جهان در سالهای
 2020و  2021به دلیل

شیوعهمهگیری
کرونا کم شدهاست

بانک جهانی اعالم کرد

ویروسی که منجر به افزایش فقر شد

سهم نهادهای بینالمللی در کاهش فقر

شیوع همهگیری کرونا منجر به افزایش نابرابری در اقتصاد جهان شد .البته اثرات این ویروس بر
افراد فقیر و آسیبپذیر بیشتر بود .بسیاری از کشورها و نهادها تالش کردند فقر را دوباره مثل
گذشته به حداقل برسانند .اما بهرغم همه این تالشها ،باز هم تعداد افرادی که در فقر شدید به
سر میبرند افزایش پیدا کرد .براساس گزارش بانک جهانی ،در سال  2020حدودا ً  100میلیون
نفر به جمعیتی که با کمتر از  1دالر و  90سنت در روز زندگی میکنند اضافه شد .این اتفاق در
 20سال گذشته سابقه نداشتهاست .در واقع همهگیری کرونا منجر به افزایش نابرابری در جهان
شد .البته دسترسی به واکسن کرونا در سال  2021توانست بسیاری از اقتصادها را نجات دهد.
به این ترتیب شاهد افزایش شدید فقر در سال  2021مشابه سال  2020نبودیم .اما به هر حال
میتوان گفت اثرات کرونا بر اقتصاد فع ًال گریبانگیر جهانیان خواهد بود.

کشورهای فقیر و کمدرآمد در دوران همهگیری کرونا بیش از هر زمان نیازمند دریافت
کمکهای مالی از طرف نهادهایی مانند ســازمان ملل شــدند .بانک جهانی توانسته
کمکهای  48کشور جهان را به مبلغ  23.5میلیارد دالر جمعآوری کند و قصد دارد
این کمکها را به کشــورهای فقیر و کمدرآمد در جهان اختصاص دهد .اعضای این
نهاد مالی بر این باورند که همه اقتصادهای توسعهیافته باید به اقتصادهای فقیر کمک
کنند تا بار همهگیری هم از دوش کشورهای فقیر برداشته شود .بانک جهانی براساس
برنامههایی که از قبل در نظر گرفته و اولویتبندیهایی که در گذشته داشته در مورد
کشورهایی که قابلیت دریافت کمک را دارند تصمیمگیری میکند و سپس این کمک
مالی را میان آنها تقسیم خواهد کرد.

100

میلیوننفربه جمعیتی که با کمتر از

 1دالر و  90سنت در روز زندگی میکنند
به دلیل شیوع همهگیری کرونا اضافه شد

12
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23.5

میلیارددالرکمک از طرف بانک جهانی
به اقتصادهای فقیر و کمدرآمد
اختصاص داده شدهاست

هرچند سینماها سال پرآشوبی را پشت سر گذاشتهاند ،دیزنی وضعیتی مطلوب داشتهاست .کرونا تمامی سالنهای
سینما را در جهان خالی کرده اما هنوز هم دیزنی اصلیترین برنده گیشههاست .در حال حاضر ،ارزش سهام شرکت
دیزنی در مسیر رشد است و بهرغم شیوع همهگیری کرونا ،شاهد رشد سهام دیزنی هستیم.

رسانهها
سیانان بیزینس اعالم کرد

بلومبرگ اعالم کرد

یک گزارش دلسردکننده

اپل  3تریلیون دالری شد

آمریکا به صورت ماهانه گزارش اشتغال خود را منتشر میکند .گزارش اشتغال این کشور در ماه
دسامبر یعنی آخرین ماه از سال  2021نشان میدهد این اقتصاد توانسته تنها  199هزار شغل
جدید ایجاد کند .این رقم تقریباً نصف آن چیزی است که تحلیلگران اقتصادی انتظار داشتند.
بهعالوه ،رقم ماه دسامبر در حقیقت کمترین رقم در یک سال گذشته محسوب میشود .این در
حالی است که نرخ بیکاری در این کشور به کمتر از  4درصد رسیده و وضعیتی قابل قبول دارد.
در واقع نرخ بیکاری در این کشور به  3.9درصد رسیده که نزدیک به سطوح پیش از همهگیری
کرونا است .البته بدبینی نسبت به میزان اشتغالزایی و خوشبینی نسبت به کاهش نرخ بیکاری
باعث شده اهالی بازار کمی گیج شوند .بسیاری از سرمایهگذاران در انتظار تصمیمهای فدرال رزرو
(بانک مرکزی آمریکا) هستند و هنوز واکنشی به خبر گزارش ماهانه اشتغال در آمریکا نداشتهاند.

اپل نخستین شرکتی بود که در سال  2018به ارزش  1تریلیون دالر رسید .این شرکت در
ســال  2020به ارزش  2تریلیون دالر رســید .هربار هم نخستین شرکتی بود که به چنین
ارزشــی دست پیدا میکرد .اکنون اپل نخستین شرکت جهان است که به ارزش  3تریلیون
دالر رســیده .البته احتماالً به زودی سایر شرکتها به باشگاه  3تریلیون دالریها خواهند
پیوســت .این شرکت توانســته تنها در فاصله  17ماه ارزش خود را از  2تریلیون دالر به 3
تریلیون دالر برساند .این یعنی رشد اپل ،سرعت گرفتهاست .ارزش شرکت اپل از ژانویه 2007
یعنی زمانیکه استیو جابز ،بنیانگذار این شرکت از آیفون رونمایی کرد تاکنون 5 ،هزار و 800
درصد رشد داشتهاست .مایکروسافت ،گوگل و آمازون از دیگر شرکتهایی هستند که احتماالً
در سال  2022یا یک سال بعد ،به باشگاه  3تریلیون دالریها خواهند پیوست.

در آمریکا ایجاد شده که تقریب ًا کمتر از نصف چیزی

تریلیوندالر ،ارزش شرکت اپل
در ابتدای سال  2022بود و برای نخستین بار شرکتی
به چنین ارزشی در بازار میرسد

199

هزارشغل جدید در ماه دسامبر

است که تحلیلگران انتظارش را داشتهاند

3

گزارش سیانبیسی نشان داد

ً
ثبات فعال مهمان بازار نفت است

هرچند سویههای جدید کرونا نظیر اومیکرون منجر به افزایش تعداد مبتالیان شده و اوضاع برخی از بازارها را به هم ریختهاست ،بازار نفت وضعیتی
مطلوب دارد .همین خوشبینی به آینده بازار نفت و ثبات آن ،باعث شده اعضای اوپک پالس هم نسبت به آینده این بازار احساس امیدواری کنند و
به این ترتیب تولید خود را تا  400هزار بشکه در روز افزایش دهند .البته نخستین موج کرونا ،توانست بازار نفت و انرژی را کام ً
ال آشفته کند اما اکنون
سویههای جدید اثر چندانی روی این بازار ندارند .در واقع بازار نفت توانسته ثبات خود را در این شرایط ،حفظ کند .البته هنوز هم مسائل نامنتظره
میتوانند به این بازار شوک وارد کنند اما به صورت کلی ،این بازار مسیر ثبات خود را در شرایط همهگیری کرونا ،پیدا کردهاست.

بلومبرگ بررسی کرد

400

بشکه

در روز به تولیدات اوپک
پالس اضافه خواهد
شد چراکه بازار نفت
وضعیتی مطلوب را تجربه
میکند

پیشبینی بلومبرگ از آینده بیتکوین

سال ریزش آلفابت و مایکروسافت

هدف نهایی  100هزار دالر است

شرکتهای آلفابت و مایکروسافت ،ســال  2022را با ریزش شدیدی آغاز کردند که
از ابتدای شیوع همهگیری کرونا تاکنون برایشان سابقه نداشتهاست .اصلیترین دلیل
ریزش ســهام این دو غول فناوری ،افزایش ارزش اوراق قرضه در آمریکا بود که در 10
سال گذشته سابقه نداشت .البته ضعف در گزارش ماهانه اشتغال آمریکا هم باعث شد
وضعیت سهام این دو شرکت به هم بریزد .البته  2021سال بدی برای این دو شرکت
نبود .مایکروسافت در سال  2021رشد  50درصدی و آلفابت رشد  65درصدی را تجربه
کردهاست .هرچند این دو شرکت آغاز خوبی در سال  2022نداشتهاند اما انتظار میرود
سال نو برایشان با رشدی قابل توجه همراه باشد .در واقع میتوان گفت اتفاقی که برای
بازار سهام این دو شرکت رخ داده کام ً
ال موقتی است و ادامه پیدا نخواهد کرد.

بیتکوین به یکی از مهمترین کاالهای این روزها تبدیل شدهاست .ارزش این رمزارز
در ســال  2021رشدی بیسابقه داشــت اما در عین حال سقوط هم کرد .اما اکنون
خوشبینیها درباره این بازار باعث شــده که ارزش  100هزار دالری را برای این کاال
تا پایان امسال پیشبینی کنند .البته ارزش بیتکوین به نزدیکی  40هزار دالر رسیده
ولی میتوان پیشبینی کرد که در آینده رشــد کند .یکی از مسائلی که روی افزایش
ارزش ارزهای دیجیتالی از سال  2020تاکنون اثر گذاشته ،اقدامات فدرال رزرو یا همان
بانک مرکزی آمریکا است .به هر حال بیتکوین هنوز یکی از کاالهایی است که پرخطر
محســوب میشود و ســرمایهگذاری در آن با خطراتی همراه است اما به صورت کلی
میتوان به آینده آن امید داشت.

5.4

درصداز ارزش آلفابت
و  6.6درصد از ارزش مایکروسافت در نخستین هفته از
 2022ریزش کرد

100

هزاردالر ،قیمتی که برای بیتکوین
در سال 2022برآورد شده و خوشبینی
به این بازار را نشان میدهد
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شاخص
اعالنـات

21.1

درصد
رشد قیمت مسکن در
آذر  1400نسبت به
آذر 99

51.2

درصد
افزایش اجاره مسکن
در تهران در آذر 1400
نسبت به آذر 99

رشد معامالت ملک در آذرماه

قیمت مسکن افزایش یافت
به ماه قبل افزایش  1.8درصدی داشــته است .همچنین این
بازار مســکن پس از چند مــاه رکود بار دیگــر با افزایش
رقم نسبت به ماه مشابه سال قبل معادل  21.1درصد افزایش
معامالت مواجه شد .در ماه پایانی فصل پاییز به غیر از رشد داد
داشته اســت .البته شاخص رشد نقطه به نقطه قیمت مسکن
و ستد مسکن ،قیمت آن نیز با افزایش مواجه شد .در این ماه 9
روي
ﺧﺮﻳﺪ
ﻫﺎي98ﺑﺎزار ارز
ﻧﺎﺑﺴﺎﻣﺎﻧﻲ
رﻛﻮد و
اﻗﺘﺼﺎدي در
تهران ﻓﻌﺎﻻن
شهرﺷﺪه از
ﻧﻈﺮﺳﻨﺠﻲدراﻧﺠﺎم
ﺑﺮاﺳﺎس
ﺑﻪ ﻃﻮر
که ﺑﺮنشان
ﻗﺪرتبود
ﻛﺎﻫﺶدرصد
معادلو 98.9
ﻗﻴﻤﺖآذر
نسبت به
آذر 99
33.8آذر ،اداﻣﻪ در
معامله شد که
واحد مسکونی
ﻛﻠﻲ772
هزار و
مقایسه
ﺷﺮﻛﺖدر
اینو تعداد
اﺛﺮﻣﻨﻔﻲاست.
اﻗﺘﺼﺎديآن بوده
ماه قبل از
بیشتر از
ﻛﺎﻫﺶاست.
کندتر شده
ﻛﻤﺒﻮد رشد
جاریﺑﺎآهنگ
ﺧﺮﻳﺪسال
دهد در
دﻟﻴﻞ باﭘﺎﻳﻴﻦ آﻣﺪن می
ﺳﻔﺎرﺷﺎت ﻣﻮاﺟﻪ
ﻧﻘﺪﻳﻨﮕﻲ و
ﻣﺸﺘﺮﻳﺎن،
ﻗﺪرت
ﻫﺎ ﺑﻪ
ﮔﺬارده
ﻓﻌﺎﻻن
درصدﻣﺜﺒﺖ
اﻧﺘﻈﺎرات
کرایه
شــاخص
که
دهد
ی
م
نشــان
مرکزی
بانک
گــزارش
متوسط
دهد.
ی
م
نشان
را
درصدی
282
رشد
گذشته
سال
آذرﺪ .از آﻧﺠﺎ ﻛﻪ ﺗﺄﻣﻴﻦ ﻣﻮاد اوﻟﻴﻪ و ﺗﺠﻬﻴﺰات ﻣﻮرد ﻧﻴﺎز اﻛﺜﺮ ﺷﺮﻛﺖﻫﺎ ،ﺑﻪ ﺷﺪت ﺑﻪ ﻧﺮخ ارز واﺑﺴﺘﻪ اﺳﺖ ،ﺗﺎ ﺛﺒﺎت در ﺑﺎزار ارز ﺻﻮرت ﻧﮕﻴﺮد ﻓﻌﺎﻟﻴﺖﻫﺎي
ﺷﺪهاﻧ
قیمت مســکن نیز در تهران بار دیگــر پس از چند ماه توقف،
مســکن اجاری در شهر تهران و کل مناطق شهری در آذرماه
اﻗﺘﺼﺎدي ﻫﻤﭽﻨﺎن ﺑﺎ رﻛﻮد و ﻣﺸﻜﻼت ﻣﺮﺗﺒﻂ روﺑﺮو ﺧﻮاﻫﻨﺪ ﺑﻮد.
افزایش یافــت .در این ماه میانگین قیمــت یک متر زیربنای
ســال  1400به ترتیب با رشد  51و  54درصدی همراه شده
مســکونی به  32میلیون و  590هزار تومان رسید که نسبت
است.

ﺟﺪول  :1ﺷﺎﻣﺦ ﻛﻞ اﻗﺘﺼﺎد -ﺷﺎﺧﺺ ﻣﺪﻳﺮان ﺧﺮﻳﺪ) (PMIآذر 1400
وضعیت معامالت مسکن در شهر تهران -بانک مرکزی

ﺷﺎﺧﺺ
ﺷﺎﻣﺦ ﻛﻞ

ﻣﻬﺮ1400

مقطع زمانی

آﺑﺎن1400

درصد تغییر

آذر1400

54.76
آذر 1400

51.07
نسبت به ماه قبل

تومان)
(میلیون
متوسط قیمت هر متر مربع
26.9ﻛﺎر
ﻫﺎي ﻛﺴﺐ و
ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ
ﻣﻴﺰان

32

32.59
56.16

53.86 1.8

21.1
53.13

مسکونی)ﺳﻔﺎرﺷﺎت ﺟﺪﻳﺪ 2555
ﻣﺸﺘﺮﻳﺎن
تعداد معامالت (واحد ﻣﻴﺰان

7304

9772
55.16

47.38 33.8

282.5
48.00

ﺳﺮﻋﺖ اﻧﺠﺎم وﺗﺤﻮﻳﻞ ﺳﻔﺎرش

64.07

54.60

59.23

ﻣﻮﺟﻮدي ﻣﻮاد اوﻟﻴﻪ ﻳﺎ ﻟﻮازم ﺧﺮﻳﺪاريﺷﺪه

49.98

44.62

46.49

ﻣﻴﺰان اﺳﺘﺨﺪام و ﺑﻜﺎرﮔﻴﺮي ﻧﻴﺮوي اﻧﺴﺎﻧﻲ

47.84

53.72

48.74

83.13

82.01

آبان 1400

آذر 99

ﻗﻴﻤﺖ ﺧﺮﻳﺪ ﻣﻮاد اوﻟﻴﻪ ﻳﺎ ﻟﻮازم ﺧﺮﻳﺪاري ﺷﺪه
83.52یافت
شاخص شامخ کاهش

50.97سال قبل
نسبت به ماه مشابه

48.60
ﻣﻮﺟﻮدي ﻣﺤﺼﻮل ﻧﻬﺎﻳﻲ در اﻧﺒﺎر ﻳﺎ ﻛﺎرﻫﺎي ﻣﻌﻮق
نرخ ارز
53.04نوسان
اقتصادی ،نگران
بنگاههای

9.3

درصد
میزان کاهش شاخص
استخدام نیروی انسانی

47.77
48.38
45.27
ﻣﻴﺰان ﺻﺎدرات ﻛﺎﻻ ﻳﺎ ﺧﺪﻣﺎت
بر اساس گزارش شامخ که اتاق ایران منتشر میکند ،عدد شامخ (شاخص مدیران خرید) در آذرماه به عدد  ۵۰.۹۷رسیده که نسبت به ماه قبل
55.39
63.14
63.55
ﻗﻴﻤﺖ ﻣﺤﺼﻮﻻت ﺗﻮﻟﻴﺪﺷﺪه ﻳﺎ ﺧﺪﻣﺎت اراﺋﻪ ﺷﺪه
کاهش  ۰.۱درصدی را نشــان میدهد .عدد شــامخ آذرماه در حالی نزولی شده که در بسیاری از ماههای سال جاری ،این عدد صعودی بود اما ثبت
64.26
اﻧﺮژيافزایش نگرانیهای فعاالن بخش57.66
ﻫﺎي
ﺣﺎﻣﻞ
ﻣﺼﺮف
 67.88نظرسنجی
های اقتصادی است .طبق
خصوصی و صاحبان بنگاه
دهنده
نشان
گذشته
پایینترین شامخ در چهار ماه
شاخص کل به
دستآمده است و رشد
54.53در آذر  ۵۰ ،۱۳۹۷به
مدیران خرید برای کل اقتصاد ایران
شاخص
کشــور،
اقتصادی
انجامشــده از بنگاههای
54.03
54.74
ﻣﻴﺰان ﻓﺮوش ﻛﺎﻻﻫﺎ ﻳﺎ ﺧﺪﻣﺎت
کمترین نرخ  ۴ماه اخیر رسیده است .در این ماه بهجز شاخص مقدار تولید محصوالت و سرعت انجام و تحویل سفارش ،سایر مؤلفههای اصلی زیر ۵۰
59.74
66.37
آﻳﻨﺪه
در ﻣﺎه
اﻗﺘﺼﺎدي
کاهشﻣﻴﺰان
ارﺗﺒﺎط ﺑﺎ
اﻧﺘﻈﺎرات
56.03بوده است.
به واسطه نوسان نرخ ارز
ساختمان ،خدمات و کشاورزی
بخشهای
رکود در
ناشی از
ﻓﻌﺎﻟﻴﺖدر آذر
شاخص کل
دراصلی
دلیل
ثبت شدهاند.
ﻣﻘﺎﻳﺴﻪشامخﻛﻞ اﻗﺘﺼﺎد

50.97

54.76

51.07

50.17
48.83

46.59
44.62

39.65

50

46.86
47.77

45.47

44.47

45

48.41

47.62

44.26
42.27 48.22

28.68

40 47.23
35
30
25

31.39
آذر

آﺑﺎن

ﻣﻬﺮ

ﻣﺮداد

ﺷﻬﺮﻳﻮر

ﺗﻴﺮ

ﺧﺮداد

اردﻳﺒﻬﺸﺖ

اﺳﻔﻨﺪ

ﻓﺮوردﻳﻦ

دي

ﺑﻬﻤﻦ

آذر

ﻣﻬﺮ

آﺑﺎن

ﺷﻬﺮﻳﻮر

ﺗﻴﺮ

ﻣﺮداد

ﺧﺮداد

اردﻳﺒﻬﺸﺖ

اﺳﻔﻨﺪ

ﻓﺮوردﻳﻦ

دي

ﺑﻬﻤﻦ
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20

آذر

1400

14

53.73

60
55

98

ﻣﻬﺮ

درصد
میزان کاهش قیمت
محصوالت تولیدشده

55.55

51.27

53.84

54.73

65

آﺑﺎن

12.2

49.72

شیب رشد قیمتها کند شد

کاهش نرخ تورم

گزارش مرکز آمار ایران نشان میدهد که نرخ تورم در آذر  1400با کاهش مواجه شده است .نرخ تورم ساالنه آذر ماه  ١٤٠٠برای خانوارهای کشور به  43.4درصد
رسیده که نسبت به همین اطالع در ماه قبل ،یک واحد درصد کاهش نشان میدهد .همچنین نرخ تورم نقطهای در آذرماه  ١٤٠٠به عدد  35.2درصد رسیده است؛
یعنی خانوارهای کشور به طور میانگین  ٣٥.٢درصد بیشتر از آذر  ١٣٩٩برای خرید یک «مجموعه کاالها و خدمات یکسان» هزینه کردهاند .نرخ تورم نقطهای آذرماه
 ١٤٠٠در مقایسه با ماه قبل  0.5واحد درصد کاهش یافته است .نرخ تورم نقطهای گروه عمده «خوراکیها ،آشامیدنیها و دخانیات» با کاهش  ٤.٩واحد درصدی به
 ٤١.٥درصد و گروه «کاالهای غیرخوراکی و خدمات» با افزایش  ١.٦واحد درصدی به  ٣١.٨درصد رسیده است .نرخ تورم ماهانه نیز در آذر به  1.7درصد رسیده که در
مقایسه با همین اطالع در ماه قبل 0.8 ،واحد درصد کاهش داشته است.
جزئیات نرخ تورم در کاالها و خدمات مختلف

تغییر آذر  1400نسبت به آذر 99

گرو ههای اصلی

تغییر آذر  1400نسبت به آبان 1400

یها
خوراکیها و آشامیدن 

1.4

41.8

دخانیات

3.9

29.7

پوشاک و کفش

3.1

48.8

مسکن ،آب ،برق و گاز و سایر سوختها

1

26.2

اثاث ،لوازم و خدمات مورد استفاده در خانه

2.1

36.7

بهداشت و درمان

1.3

34.6

حمل و نقل

2.8

33.3

ارتباطات

1

2.3

تفریح و امور فرهنگی

2.1

32.7

تحصیل

1.6

28.4

رستوران و هتل

2

60.1

کاالها و خدمات متفرقه

2.2

36.5

43.4

درصد
نرخ تورم بخش
خوراکیها و
آشامیدنیها در12
ماه منتهی به آذر
1400

47.5
درصد
نرخ تورم بخش
تفریح و فرهنگ در
 12ماه منتهی به آذر
1400

کاهش نرخ مشارکت اقتصادی

تعداد نیروی کار در پاییز امسال کم شد
گزارش مرکز آمار ایران از وضعیت بازار کار در پاییز  1400نشان میدهد که نرخ بیکاری افراد  ١٥ساله و بیشتر به  8.9درصد رسیده است که  0.5درصد نسبت
به پاییز سال گذشته کاهش نشان میدهد .در پاییز  ،١٤٠٠به میزان  40.9درصد جمعیت  ١٥ساله و بیشتر از نظر اقتصادی فعال بودهاند ،یعنی در گروه شاغالن یا
بیکاران قرار گرفتهاند .این شاخص نیز با کاهش نیم درصدی نسبت به فصل مشابه سال گذشته مواجه شده است .جمعیت شاغلین  ١٥ساله و بیشتر در پاییز امسال
 ٢٣میلیون و  ٥٣٥هزار نفر بوده که نسبت به فصل مشابه سال قبل  ١٢٢هزار نفر افزایش داشته است .بررسی اشتغال در بخشهای عمده اقتصادی نشان میدهد که
در پاییز  ،١٤٠٠بخش خدمات با  49.9درصد بیشترین سهم اشتغال را به خود اختصاص داده است .در مراتب بعدی بخشهای صنعت با  34.7درصد و کشاورزی با
 15.4درصد قرار دارند .نرخ بیکاری جوانان  ١٥تا  ٢٤ساله حاکی از آن است که  23.6درصد از فعاالن این گروه سنی در پاییز  ١٤٠٠بیکار بودهاند .بررسی تغییرات
فصلی نرخ بیکاری این افراد نشان میدهد این نرخ نسبت به فصل مشابه در سال قبل (پاییز  0.1 )١٣٩٩درصد کاهش یافته است .بررسی نرخ بیکاری گروه سنی ١٨
تا  ٣٥ساله نیز نشان میدهد که در پاییز امسال 16.1 ،درصد از جمعیت فعال این گروه سنی بیکار بودهاند .این در حالی است که تغییرات فصلی نرخ بیکاری این افراد
نشان میدهد این نرخ نسبت به پاییز  ،١٣٩٩به میزان  0.4درصد کاهش یافته است.
ﻧﺮخ ﺑﯿﮑﺎري ﺟﻤﻌﯿﺖ  15ﺳﺎﻟﻪ و ﺑﯿﺸﺘﺮ در ﻓﺼﻮل ﻣﺘﻮاﻟﯽ ﺳﺎلﻫﺎي  1398ﺗﺎ 1400
14

10.6
9.7

زمستان

10.5

10.6

9.5

9.4
8.9

پاییز
1400

10.9
9.8

9.6

1399

11

تابستان
1398

8.8

بهار

8

5

0.5

درصد
کاهشجمعیتفعال
اقتصادی در پاییز
امسال نسبت با پاییز
99

23.6

درصد
نرخ بیکاری جوانان
 15تا  24سال در پاییز
امسال
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کیوسک ماه
اعالنـات

سالگرد حمله به کنگره

نشریات آمریکایی اشغال  ۶ژانویه  ۲۰۲۱را یادآوری میکنند و عبرتها را برمیشمارند

ساختن مدیر برای تغییر

نیوزویک :ترامپ و فیلها

مدیریت کار گروهی ایجاب میکند که یک رهبری قوی برای روزهای دگرگونی به وجود بیاید

جمهوریخواهان نمیدانند با رئیسجمهور سابق چه کنند و نگران انتخابات آتیاند

آخرین شــماره مجله «هاروارد بیزینس ریویو» یک دسته ماهی قرمز را روی جلد خود
برده است که یکی از اعضای دسته رنگ کبود دارد و بهنوعی رهبر گروه به حساب میآید.
مطلب این جلد درباره رهبری یک سازمان در دوران تغییر است .نویسنده میگوید که
آینده یک ســازمان تجاری و کسبوکار به این ربط پیدا میکند که برای روزهای مبادا
که تغییرات در شرکت و مؤسسه اجتنابناپذیر است یک رهبری قوی درست شود و از
همین حاال برای روزهای آتی باید برنامهریزی داشت .سرمقاله این شماره به تاریخچه خود
مجله هاروارد بیزینس ریویو اختصاص داد .این مجله صدساله شده است و سردبیر فعلی
آن مطلبی نوشته است در تجلیل این صد سال انتشار مجله .اولین شماره ماهنامه هاروارد
بیزینس ریویو در اکتبر ســال  ۱۹۲۲منتشر شد و نه طرح جلد داشت و نه تیتر خیلی
برجستهای .آرم دانشگاه هاروارد روی جلد بود و تیتر کوچکی در وسط صفحه میگفت:
«در صنعت و تجارت همهچیز جدید شــده است» .گوشه صفحه هم عبارت «سال اول،
شــماره اول» چاپ شده است .اولین شماره این مجله  ۱دالر و  ۲۵سنت قیمت داشت.
سردبیر این شماره در سرمقاله خود نوشته است که در یک دهه اخیر تالش خیلی زیادی
کردهاند تا بتوانند در موج دیجیتالیشدن رسانهها و رقابت با رسانههای مجازی دوام بیاورند
و همچنان بتوانند خوانندگان خود را حفظ کنند .ادی ایگناتیوس نوشته است که بین
سالگرد۹۰سالگی تا۱۰۰سالگی مجله تالش کردهاند تعداد پادکستهای بیشتری بسازند،
سلسله ویدیوهای آنالین تولید کنند و خبرنامههای ایمیل را برای خوانندگان خود درست
کنند .همچنین بستههای متنوع اشــتراک دیجیتال درست کردهاند و همین تالشها
بههمراه سعی و کوششی که برای فعالیت در رسانههای اجتماعی داشتهاند ،به آنها کمک
کرده است که در حدود  ۳۵۰هزار مشترک دیجیتال داشته باشند و این مسئله برای آنها
موفقیت بزرگی است .در این شماره «هاروارد بیزینس ریویو» مطالبی درباره اینکه چطور
شرکتهای بزرگ میتوانند در وضعیت آشفته اقتصاد امروز از تجزیهشدن جلوگیری کنند
نوشته شده است و همچنین در مطلب دیگری از تأثیر فناوری رایانش کوانتمی بر رهبران
و مدیران کسبوکار نوشته است .در این شماره ،مصاحبه جالبی نیز منتشر شده است
از رابین رایت ،بازیگر معروف هالیوود و هنرپیشــه نقش اصلی زن سریال مشهور «خانه
پوشالی» .رایت در این مصاحبه از زندگی کاری و انتخابهای کاری خود میگوید و اینکه
شغلش چه اثراتی بر زندگی شخصیاش گذاشته است.

مجله «نیوزویک» عکسی از دونالد ترامپ را روی یک کاناپه روی جلد برده است ،به این شکل
که ترامپ روی کاناپه نشسته است و یک فیل هم کنارش جا خوش کرده .فیل نمایندهای
اســت از حزب جمهوریخواه در آمریکا و داستان این جلد این است که جمهوریخواهان
نمیداننــد با ترامپ باید چه کننــد .در هر حال ،ترامپ عضــوی از حزب جمهوریخواه
آمریکاست اما جمهوریخواهان میخواهند که در انتخابات ریاستجمهوری سال ۲۰۲۴
یک آدم معقولتر از ترامپ نماینده نهایی آنها باشــد .ترامپ با تشکیکی که در انتخابات
ریاستجمهوری سال  ۲۰۲۰انجام داد و بسیاری از هواداران خود را علیه سیستم انتخاباتی
شوراند ،به دردسر بزرگی برای رهبران حزب جمهوریخواه تبدیل شده است .داستان ترامپ
چنان دامنهای داشــت که در ژانویه ســال قبل مردم به ساختمان کنگره ریختند و آنجا
را برای مدتی اشــغال کردند و چند نفر هم در جریان حمله کشــته شدند و کار به حذف
ترامپ از رسانههای اجتماعی که ابزار اصلی سازماندهی معترضان افراطی حامی ترامپ بود
کشید .حاال با این سابقه ناگوار ،جمهوریخواهان درماندهاند که ترامپ را باید کجای دلشان
بگذارند .جمهوریخواهان نگراناند که اص ً
ال سوای داستان انتخابات دو سال آینده ،ترامپ
باعث بدنامی این حزب در میانمدت شود .قضیه برای آمریکا تبعات امنیتی زیادی هم دارد
و تحلیلی در همین شماره «نیوزویک» منتشر شده است که میگوید میلیونها آدم مسلح
در آمریکا منتظرند که با واردشدن ترامپ در انتخابات سال  ،۲۰۲۴قدرت را به دست بگیرند.
مطلب جالب دیگری که در این شــماره به چاپ رسیده درباره عملکرد مغز و تالش برای
همیشــه فعال ماندن آن است .در این مطلب شرح داده شده است که چطور میتوان مغز
را طوری تربیت کرد که در تمام طول عمر بتواند یاد بگیرد« .نیوزویک» گاهی عکسهای
باکیفیت و جالبتوجهی منتشر میکند و در آخرین شماره نیز چند عکس از کوهنوردانی
منتشر کرده اســت که روی لبههای خطرناک کوههای پرشیب و پربرف چادر زدهاند و با
خیال راحت در آنها استراحت میکنند .ماجرای دخالت روسیه در درگیریهای قزاقستان
و جوایز سینمایی گلدن گلوب که همیشه قبل از سایر جشنهای سینمایی برگزار میشود و
تعیینکننده مسیر رویدادهایی مثل اسکار است نیز از دیگر مطالبی است که در این شماره
منتشر شده است .نوآوری در شرکتها و تالشهایی که مدیریت کسبوکارها برای بقا در
محیط نامطمئن کنونی تجاری آمریکا برای بقا انجام میدهند نیز یکی دیگر از مضامینی
است که در این شماره «نیوزویک» به آن پرداخته شده است.
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اکونومیست :عمو پوتین در اوکراین

بلومبرگبیزینسویک:سیمپسونکارآفرین

مداخله روسیه در کشورهای همسایه چه اثری بر امنیت اروپا خواهد گذاشت؟

چطور یک هنرمند آمریکایی میتواند بعد از دو دهه کسبوکاری موفق راهاندازی کند

آخرین شماره هفتهنامه «اکونومیست» عکس والدیمیر پوتین را روی جلد گذاشته است
در حالتی که پوتین مثل سران مافیا روی صندلی لم داده و یک اسلحه هم روی پاهایش
قرار دارد .مطلب «اکونومیست» درباره این است که چطور باید با پوتین صحبت کرد و
اینکه مداخله روسیه در قزاقستان چه اثراتی بر امنیت منطقهای اروپا خواهد داشت .تورم
در آمریکا همچنان یکی از موضوعاتی اســت که مورد متوجه رسانههای اقتصادی است
و اکونومیست هم مطلبی در اینباره نوشته است که میگوید جو بایدن در حال تالش
بیحاصل برای پایین آوردن تورم است اما این کار نیاز به مقدماتی دارد که دولت آمریکا آن
را انجام نداده است .زدن رنگ سبز به فعالیتهای صنعتیای که برای محیطزیست مضر
است یا به تغییر اقلیم کمک میکند هم از جمله مسائلی است که در این شماره مجله
به آنها پرداخته شده است .انتخابات ریاستجمهوری در ایتالیا و سیاستگذاری انرژی
در اروپا نیز از دیگر مسائلی است که در آخرین شماره اکونومیست تحلیلی درباره آنها
به انتشار رسیده است .اقتصاد در گل فرورفته قاره آفریقا در بخش خاورمیانه این مجله
از مطالب مهمی است که منتشر شده است .مسائل روز سیاسی درباره اوگاندا و آفریقای
جنوبی هم در این شماره پوشش داده شده است .در همین بخش خاورمیانه اکونومیست،
تحلیلی درباره اوضاع اجتماعی و سیاســی عربستان سعودی به انتشار رسیده است که
میگوید این کشور در آستانه تغییرات زیادی است و این تغییرات را که در آینده بیشتر
از آنها خواهیم شنید به حبابهای زیر سطح آب تشبیه کرده است .در بخش آمریکای
این شماره ،به یک سال کارنامه ریاستجمهوری جو بایدن پرداخته شده است و نیز به
تالشها برای مهار شــیوع ویروس اومیکرون در سراسر ایاالت متحده .یکی از مهمترین
مســائلی که در این شماره به آن پرداخته شــده است ناآرامیها در قزاقستان و مداخله
روسیه در آن است که عالوه بر مطالبی که در تیتر یک نوشته شده ،در بخش مربوط به
کشورهای آسیایی نیز به آن پرداخته شده است .رسانهها در هنگکنگ و محدودیتهایی
که بر رســانههای این منطقه اعمال میشود هم از دیگر مطالب این شماره اکونومیست
است .دادگاه شرکت «ترانوس» که در آزمایشهای خون فناوری تقلبی استفاده کرده بود
و رقابت شــدید شرکتهای خودروسازی هم از دیگر مطالب خواندنی این شماره است.
مطلب جالبی در این شماره به گازهای گلخانهای در سطوح جو زمین پرداخته است و
اینکه چطور میشود آنها را در آسمان جذب کرد.

عکس روی جلد تازهترین شــماره مجله «بلومبرگ بیزینسویک» زن هنرمند و البته
کارآفرینی است به نام جسیکا سیمپسون .او هنرپیشه ،خواننده ،شخصیت تلویزیونی و
طراح مد آمریکایی است که از سال  ۱۹۹۹شهرتش شروع شد اما سالها گذشت تا از پس
ضبط برنامههای تلویزیونی ،فیلمها و تبلیغات ،به ستارهای در دنیای هنر و مد تبدیل شد
و بعد با راهاندازی یک خط از محصوالت مو و زیبایی و طراحی عطر و کفش و کیفهای
دستی برای زنان ،وارد جهان کسبوکار هم شد .بلومبرگ بیزینسویک بهسراغ سیمپسون
ب بوده دنبال کرده است .او فقط یک
رفته و فعالیتهای تجاری او را که پر از فراز و نشی 
ستاره نبوده که خیلی راحت شرکتش را راه بیندازد و با خاطر جمع از نردبان موفقیت
باال رود .گزارش بیزینسویک نشــان میدهد که بارها دادگاه رفته و ورشکسته شده و
گرفتاریهای زیادی داشته است و حاال توانسته شرکت را به ثبات و موفقیت برساند .در
این شــماره مطلبی هم نوشته شده است بهمناسبت سالگرد حمله به ساختمان کنگره
آمریکا و اشغال آنجا توســط طرفداران ترامپ .داستان کالهبرداریهای الیزابت هولمز
در شرکت «ترانوس» هم از مسائلی است که در این شماره بیزینسویک برجسته شده
است .ماجرای هولمز این است که شرکتی تأسیس کرد که میگفت با یک قطره خون
میتواند نتیجه آزمایشهای خون را خیلی ســریع بدهد .شرکت سرمایهگذاران زیادی
پیدا کرد و هولمز در نقش یک کارآفرین موفق روی جلد خیلی از مجالت رفت اما بعدها
معلوم شــد اص ً
ال این فناوری بهکل تقلبی بوده و هولمز هم تقلبهای زیادی در کارش
کرده اســت .گزارش جالبی در این شماره درباره گوشتهایی که در آزمایشگاه ساخته
میشوند چاپ شده اســت .گاوداریها یکی از منابع بزرگ تولید گازهای گلخانهای به
شمار میروند و طبیعی است که فناوریهای تولید گوشت در آزمایشگاهها بتواند جذابیت
زیادی برای ســرمایهگذاران داشته باشد .مدتی است که موضوع امنیت سایبری و دفاع
در مقابل حمالت سایبری که بیشتر هم از سوی کشورهای چین و روسیه به نهادهای
آمریکایی میشود ،به یکی از دغدغههای دولت جو بایدن تبدیل شده است .در این شماره
بیزینسویک هم تحلیلی در همینباره منتشر شده و گفته میشود که دولتمردان مختلف
در کابینه بایدن بر ســر اینکه الیحه امنیت سایبری چگونه باید باشد در جدال سختی
هســتند .گزارشی هم در این شماره چاپ شــده است درباره اینکه شیوع ویروس کرونا
موقعیت زنان را در کشورهای در حال توسعه تضعیف کرده است.
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قاب ماه

به یاد کودکان کار اثر اسد بیناخواهی

به یاد کودکان کار اثر اسد بیناخواهی

کادر پزشکی اثر جواد تکجو

اقیانوس اثر واسکو گارگالو

باز به تعمیر جهان خیز اثر مورو

پوستر ضدجنگ که میگوید اگر دروغ نگویید ،خبری از
جنگ هم نخواهد بود

تبلیغات برند کفش دیکی به مناسبت کریسمس

مخاطب اثر امیلیا جوباک اسماکوش
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 .............................چهـرههـا .............................
[ این صفحهها به مرور زندگی سیاستمداران و افرادی میپردازد که اقتصاد کشورشان را متحول کردهاند ]

معمار

دنگ شیائوپینگ چین را از نو ساخت
نسیم بنایی
دبیربخشچهرهها

Jرفیق دیروز و دشمن فردا
دنگ شیائوپینگ نامی است که امروز همه دنیا به عنوان معمار
اقتصاد نوین چین میشناسند .این چهره انقالبی ،فرمانده نظامی و
سیاستمدار چینی پس از مرگ مائو ،از سال  1978تا  1989رهبری
چین را بر عهده داشــت .دنگ پس از مرگ مائو با در دست گرفتن
باالترین سطح قدرت ،دورهای از اصالحات اقتصادی عمیق و گسترده
را در چین آغاز کرد که همین مســئله باعث میشــود او را امروز با
لقب «معمار چین مدرن» بشناسیم .این اصالحات در نهایت منجر
شدند به اینکه چین در سال  2014به لحاظ قدرت خرید ،بزرگترین
اقتصاد جهان به شمار بیاید.
دنگ در دهه  20میالدی به منظور تحصیل و کار به فرانسه رفت
و در این کشــور به مارکسیسم-لنینیسم تمایل پیدا کرد و در سال

 1924به حزب کمونیســت چین پیوست .در اوایل سال  1926بود
که به مســکو رفت تا آموزههای کمونیستی را فرابگیرد و به عنوان
کمیســاری سیاسی از ســوی ارتش سرخ ،وارد چین شــود .او در
نبردهای نظامی انقالبی ابتدا به دلیل حمایت از مائو مطرود شد ،اما
پس از مدتی دوباره توانست جایگاه خود را پیدا کند .دنگ نقشی مهم
در «راهپیمایی طوالنی» ،دومین جنگ ژاپن و چین و جنگ داخلی
چین بازی کرد.
پس از انقالب چین در سال  ،1949دنگ در مناطقی چون تبت
و جنوب شــرق چین فعالیت کرد تا بتواند قدرت حزب کمونیست
چین را در این مناطق تحکیم کند و در سال  1952به پکن برگشت
تا در دولت مرکزی به فعالیتهای خود ادامه دهد .دنگ که در دهه
 50میالدی هم در حزب مقام دبیری داشــت و هم معاون نخست
وزیر بود ،نقش بزرگی در کارزارهای ضدراستگرایانه مائو داشت ،هم
در بازســازی اقتصادی چین ،پس از نتایج فاجعهبار «جهش بزرگ
به جلو» مهرهای کلیدی بود .با اینحال ،مواضع سیاسی و اقتصادی
متمایل به راست دنگ نهایتاً باعث ایجاد شکاف بین او و مائو شد و
همین مسئله باعث شد طی انقالب فرهنگی ،دو بار از حزب اخراج
شود.
پس از مرگ مائو ،دنگ توانست هوا گوفنگ را در مسیر جانشینی
شکست دهد و به مقام رهبری چین برسد .حاال او مانده بود و کشوری
که به لحاظ نهادی بینظمی عمیقی داشت و جنبشهای سیاسی
آشــوبآفرین دوران مائو هنوز باقی مانده بودنــد .در ادامه ،اقدامات
اصالحاتی دنگ را در دل پروژه بازســازی اقتصادی و سیاسی چین
با هم میخوانیم.
Jآرا مبخش
دنــگ پس از رســیدن به قدرت برای مقابلــه با وضعیت چین
برنامهای به اسم «بولوان فانژنگ» را آغاز کرد .بولوان فانژنگ به صورت
تحتالفظی یعنی «از بین بردن آشوب و بازگشت به شرایط عادی».
هدف اصلی این برنامه از بین بردن آثار مخرب انقالب فرهنگی مائو
بود .این برنامه به تدریج سیاستهای مائوئیستی را که قالب انقالب
فرهنگــی به خود گرفته بودند ،از بین برد و به میلیونها نفر که در
دوران آن انقالب مورد پیگرد قانونی قرار گرفتهبودند ،کمک کرد .در
دل این برنامه اصالحات سیاسی-اجتماعی گوناگونی به راه افتاد و در
نتیجه کشور در قالب نظمی نظاممند درآمد.
پس از اینکه انقالب فرهنگی در سال  1976به پایان رسید ،یک
سال طول کشید که دنگ ایده «بولوان فانژنگ» خود را در سپتامبر
 1977مطرح کند .او با کمک متحدانی چون هو یائوبانگ ،که بعدها
به مقام دبیر کلی حزب کمونیست چین رسید ،توانست این برنامه
را به راه بیندازد و خود را به رهبر اصلی چین در سال  1978تبدیل
کنــد .این دوره تقریباً تا اوایل دهــه  80دوام پیدا کرد و پس از آن
تمرکز اصلی حزب کمونیست چین از «نبرد طبقاتی» به «بازسازی
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نباید فراموش کنیم
که اصالحات مد
نظر دنگ سویه از
پایین به باال داشتند
و برخالف اصالحات
پرسترویکایی
بودند که در
دورهای تقریب ًا
مشابه در شوروی
به راه افتادهبود.
همین تفاوت به
نظر بسیاری از
کارشناسان باعث
شد اقتصاد چین
پیروز شود و
اقتصاد شوروی
علیرغم اصالحات
فروبپاشد

اقتصادی» و «مدرن شدن» تغییر کرد.
گرچه دوره «بولوان فانژنگ» جنجالهای فراوانی را به خود دید:
بسیاری از افراد هنوز به اندیشههای مائو وفادار بودند ،چهار اصل مهم
به قانون اساسی این کشــور اضافه شد تا چین به شکل یک کشور
تکحزبی دوام پیدا کند ،و شــاید از همه جالبتر اینکه طرفداران و
فعاالن دوره انقالب فرهنگی مورد برخورد قانونی خاصی قرار نگرفتند.
حزب کمونیست چین هنوز هم اسناد مربوط به انقالب فرهنگی را
در اختیار عموم قرار ندادهاست و مانع از مطالعات آکادمیک و مباحثه
عمومی درباره این انقالب در جامعه چین میشود .عالوه بر این ،پس
از اینکه شی جینپینگ در سال  2012به دبیر کلی حزب کمونیست
رســید ،بعضی از اصالحات مربوط به دوره «بولوان فانژنگ» روندی
معکوس به خود گرفتند و همین مسئله افراد زیادی را بابت احتمال
وقــوع «یک انقالب فرهنگی دیگر» نگران کرد .با همه این حرفها،
بسیاری از تحلیلگران این دوره را گذاری مهم در تاریخ چین میدانند،
زیرا این دوره تبدیل به سنگ بستری شد که روی آن دوره «اصالحات
و گشودگی» اقتصادی و سیاسی چین در دسامبر  1978آغاز شد که
در ادامه با این اصالحات بیشتر آشنا میشویم.
Jبازگشایی
دنگ در سال  1979روی هدف «مدرنسازی چهاروجهی» تاکید
کرد و پس از آن ایده جامعه «شیائوکانگ» یا همان «جامعه نسبتاً
ثروتمند» را مطرح کرد .دستاوردهای سیاستمداری چون لی کوان
یو در سنگاپور که باعث شدهبود این کشور به یک ابرقدرت اقتصادی
تبدیل شــود ،تاثیری ژرف بر رهبری حزب کمونیســت در چین
گذاشت .رهبران چین هم به طور ویژه تحت نظارت دنگ شیائوپینگ
به دنبال این رفتند که سیاستهای او برای رشد اقتصادی و پرورش
منش کارآفرینی را به کار ببندند .برای درک میزان تاثیر سنگاپور بر
چین ،کافی است بدانید بیش از  22هزار مسئول چینی تاکنون برای
مطالعه روشهای اقتصادی سنگاپور به این کشور فرستاده شدهاند.

درباره اصالحات
هنوز ،پس از گذشــت بیش از  40سال ،افراد بسیاری
از مشاهده رشد اقتصادی خیرهکننده چین سرگیجه
میگیرند .گویا این اتفاق قرار نیست هرگز عادی شود
و چیزی از شگفتانگیزی خود را از دست بدهد .دنگ
شیائوپینگ قطعاً مهمترین چهره  40سال اخیر کشور
چین اســت و بدون اصالحات او معلوم نبود چین چه
سرنوشتی داشته باشد .تقریباً سیاستمدار ،اقتصاددان
و پژوهشگری نیست که خود را از مطالعه اندیشههای
دنگ بینیاز ببیند .در این کتاب با اندیشــههای او در
زمینههــای متنوعی ،از اقتصاد و سیاســت گرفته تا
آموزش و علم آشنا میشویم .کتاب «درباره اصالحات»
دیدگاههای جالبی برای پژوهشگران ایجاد میکند که
از خالل آنها نه تنها میتوان دنگ را بهتر شــناخت،
بلکه هویت چین مدرن هم بهتر درک میشود.
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اولین موج اصالحات دنگ در کشــاورزی آغاز شــد ،یعنی بخشی
که برای مدتهای طوالنی تحت سوءمدیریت حزب کمونیست چین
قرار داشــت .تا اواخر دهه  70میــادی ،عرضه و تولید مواد غذایی به
حدی کم شدهبود که مسئوالن چینی هشدار تکرار «فاجعه »1959
را میدادند .در ســال  1959به دلیل برنامه اشتباه «جهش بزرگ به
جلو»ی مائو ،دهها میلیون چینی در اثر قحطی جان باختند .واکنش
دنگ به این وضعیت ،اشــتراکیزدایی از مالکیت کشاورزی و تاکید بر
نظام مبتنی بر «مسئولیت خانوار» بود .طی این برنامه ،زمینهایی که
در اختیار کمونهای خلق بود ،به قطعات خصوصی تقسیم شد .تحت
این سیاست جدید ،دهقانان توانستند کنترل زمین خود را در دست
بگیرند ،به این شرط که طبق قرارداد بخشی از محصول خود را به دولت
بفروشند .این سیاســت باعث شد تولید محصوالت کشاورزی در حد
فاصل سالهای  1975و  1985رشدی  25درصدی بکند و انگیزهای
برای خصوصیسازی دیگر بخشهای اقتصاد فراهم کند .نباید فراموش
کنیم که اصالحات مد نظر دنگ سویه از پایین به باال داشتند و بر خالف
اصالحات پرسترویکایی بودند که در دورهای تقریباً مشابه در شوروی
به راه افتادهبود .همین تفاوت به نظر بسیاری از کارشناسان باعث شد
اقتصاد چین پیروز شود و اقتصاد شوروی علیرغم اصالحات فروبپاشد.
از ســوی دیگر اصالحات وارد صنایع شهری شد ،تا بهرهوری در
این زمینه افزایش پیدا کند .یکی از مهمترین سیاستها در این دوره
ایجاد نظامی دوقیمتی بود .در این نظام ،صنایع دولتی اجازه داشتند
هر نوع تولیدی را باالتر از قیمت برنامهریزی شــده بفروشند .کاالها
در این دوره هم به قیمت برنامهریزی شــده به فروش میرسید ،هم
قیمت بازاری ،و همین مسئله باعث شدهبود که شهروندان این کشور
دیگر با کمبودهای دوران مائو روبهرو نباشند .عالوه بر این ،با به کار
بســتن نظام مسئولیت صنعتی در دهه  ،80این امکان برای افراد یا
گروهها فراهم میآمد که تشکیالت اقتصادی دولتی را طی قراردادی
به مدیریت خود درآورند و همین مســئله منجر به توســعه بیشتر
صنایع دولتی شد .در این دوران ،برای اولینبار از زمان انقالب ،1949
کسبوکارهای خصوصی اجازه فعالیت گرفتند و به مرور زمان سهم
بیشتری از خروجی صنعتی را به خود اختصاص دادند .انعطافپذیری
قیمتها هم افزایش پیدا کرد و این مسئله منجر به گسترش بخش
خدماتی شد.
مسئله دیگر تجارت بینالمللی بود .دنگ در سال « 1978سیاست
درهای باز» را مطرح کرد و به این ترتیب درها را برای کسبوکارهای
خارجی باز کرد تا در صورت تمایل عملیات خود را به چین منتقل
کنند .برای اولینبار از دوره حزب راســتگرای کومینتانگ ،درهای
چین به روی سرمایهگذاری خارجی گشوده شد .دنگ مجموعهای
از مناطق ویژه اقتصادی را افتتاح کرد تا سرمایههای خارجی بتوانند
با روند بروکراتیک و مداخله کمتــری در آنها به فعالیت بپردازند
و اقتصاد را به رشــد برسانند .این مناطق تبدیل به موتورهای رشد
اقتصاد ملی شــدند .در سال  ،1979منطقه صنعتی شِ کو در شنژن
تاسیس شد و نقش اولین آزمایشی را بازی کرد که رهبران چین برای
«گشودن» اقتصاد در ذهن داشتند.
البتــه نباید فراموش کرد که در تمــام این اصالحات ،دنگ تنها
نبود .از بین همراهان او میتوان به هو یائوبانگ ،دبیرکل وقت حزب
کمونیست و ژائو ژیانگ ،نخستوزیر چین ،اشاره کرد .رهبران دیگری
چون وان لی ،هو کیلی و از همه جالبتر شــی ژونگژون ،پدر شــی
جینپینگ ،هم در کنار دنگ حضور داشتند.

مخصوصا پس از
گورباچف گرچه نیت داشت ایدهآلهای سوسیالیستی را حفظ کند ،با اینحال به اصالحات اساسی هم باور داشت،
ً
فاجعه چرنوبیل در سال .1986او از جنگ شوروی-افغانستان خارج شد و نشستهایی با رونالد ریگان ،رئیس جمهوری آمریکا ،در پیش
گرفت ،آن هم با هدف قرار دادن محدودیتی برای سالحهای هستهای و پایان دادن به جنگ سرد.

ماهگرفتگی روی پیشانی شرق
به دور از چپ و راست ،با میخاییل گورباچف
میخاییل سرگیویچ گورباچف سیاستمدار و حقوقدان سرشناس
روس است که به عنوان آخرین رهبر اتحاد شوروی و دبیرکل حزب
کمونیســت شوروی از سال  1985تا  ،1991فعالیت کردهبود .البته
جدای از این نقشهای بسیار شــاخص ،او از سال  1988تا 1991
رئیس دولت روسیه شوروی هم بود و در آخرین سال حیات شوروی
رئیس جمهوری این کشور هم شد .گورباچف در ابتدای مسیر خود
تمایل زیادی به مارکسیسم-لنینیسم داشت ،با اینحال هرچه به دهه
 90میالدی نزدیک شدیم ،تمایل او به نوعی از سوسیال دموکراسی
یشد.
بیشترم 
گورباچف در یک خانواده فقیر دهقانی با تبار روس و اوکراینی در
سال  1931به دنیا آمد .از سال تولد گورباچف معلوم است که او در
دوره رهبری استالین سالهای ابتدایی زندگی تا جوانی خود را سپری
کرد .گورباچف در دوران جوانیاش ،در مزارع اشتراکی به عنوان راننده
ماشــین کمباین کار میکرد و پس از این کار به حزب کمونیست
شوروی پیوست و در این مســیر رفتهرفته مسیر ترقی را در پیش
گرفت .پس از مرگ استالین به یکی از چهرههای اصلی محلی برای
استالینزدایی تحت رهبری نیکیتا خروشچف تبدیل شد .او که پیش
از ورود جدی به حزب در دانشــگاه مسکو در رشته حقوق تحصیل
کردهبود ،در سال  1978باز هم به مسکو بازگشت و به سمت دبیری
کمیته مرکزی حزب رسید.
پس از مرگ لئونید برژنف ،رهبری شــوروی به مدت ســه سال
وضعیتی بیثبات داشــت تا در نهایت این گورباچف بود که در سال
 1985ســکان رهبری شوروی را در اختیار گرفت .گورباچف گرچه
نیت داشــت ایدهآلهای سوسیالیستی را حفظ کند ،با اینحال به
اصالحات اساسی هم باور داشت ،مخصوصاً پس از فاجعه چرنوبیل در
سال  .1986او از جنگ شوروی-افغانستان خارج شد و نشستهایی با
رونالد ریگان ،رئیس جمهوری آمریکا ،در پیش گرفت ،آن هم با هدف
قرار دادن محدودیتی برای سالحهای هستهای و پایان دادن به جنگ
ســرد .با اینحال چیزی که بیشتر در این خالصه به کار ما میآید،
سیاستهای داخلی گورباچف است .اصالحات داخلی گورباچف دو
بازوی اصلی داشت :گالسنوست و پرسترویکا.
Jگشودگی
عبارت گالسنوست در زبان روسی به معنای «گشودگی» است .این
عبارت از دیرباز در زبان روسی با نیت نشان دادن شکلی از شفافیت
اســتفاده شدهاست .گورباچف هم در سال  1986به کمک مشاوران
خود ،این عبارت را به عنوان شــعاری سیاسی در کنار پرسترویکا به
کار بردند .آلکساندر یاکولف که در آن بخش وزارت پروپاگاندای حزب
کمونیست اتحاد شوروی را مدیریت میکرد ،گویا یکی از روشنفکرانی
است که در پشت برنامههای اصالحاتی گورباچف حضور داشته است.
منظور گورباچف و همراهانش از گالسنوست این بود که شفافیت
و گشودگی در فعالیتها و نهادهای دولتی افزایش پیدا کند .این شعار

نشــان میداد که هیئت دولت گورباچف در این مسیر افتاده که به
شــهروندان این کشور اجازه دهد به صورتی آزادانه و عمومی درباره
مشــکالت موجود در نظام خود و راه حلهای بالقوه صحبت کنند.
گورباچف مردم را تشویق میکرد که رهبری کشور را به انتقاد بگیرند
و رسانهها هم در این راه در کنار مردم بایستند.
بعضی از منتقدان این طرح اصالحاتی سیاسی ،که در بین آنها
افرادی با تخصص در رشته حقوق حضور دارند ،این شعار اصالحاتی
شوروی را مبهم میدانند و ادعا میکنند این شعارها بدیلهای خود را
به تعدادی از آزادیهای ابتدایی محدود کردهاست .آلکسی سیمونوف،
رئیس بنیاد دفاعی گالسنوست تعریفی کلیدی از این عبارت به دست
میدهد و آن را به الکپشتی تشبیه میکنند که قصد دارد «به سمت
آزادی بخزد و برود».
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چهــرههـا

اصالحات گورباچف
تمرکز زیادی روی
صنایع و تعاونیها
داشت و جای
بسیار اندکی برای
سرمایهگذاری
خارجی و تجارت
بینالملل در آن
باقی ماندهبود.
مدیران کارخانهها
مجبور بودند
تقاضای دولتی را
به موقع تحویل
دهند ،اما در زمان
جذب سرمایه باید
روی تواناییهای
خود حساب باز
میکردند و دولت
کمکی به آنها
نمیکرد

پس از فروپاشــی شــوروی ،ممنوعیت قاطع سانسور به بخشی
از قانون اساســی فدراسیون روسیه تبدیل شد .البته این مسئله در
روسیه امروز به شدت جنجالبرانگیز شــده است ،زیرا دولت امروز
روسیه مداخلههای بسیار زیادی در مسیر دسترسی مردم به اطالعات
یکند.
م 
Jبهین هسازی
پرسترویکا یعنی «بازسازی» یا همان «تعدیل ساختاری» .منظور
از بازسازی ،تغییر کامل ساختار سیاسی و اقتصادی شوروی بود که
گورباچف امید داشــت به کمک آن بتواند «دوره رکود» را به پایان
برساند« .دوره رکود» عبارتی است که خود گورباچف از آن به منظور
توصیف وضعیت اقتصادی و اجتماعی شوروی طی  20سال قبل از
آن ،استفاده میکرد ،یعنی از آغاز رهبری لئونید برژنف.
در قالــب این طرح اصالحاتی ،بســیاری از وزارتخانهها اختیار
عمل بیشتری پیدا کردند و اصالحات بازاری بیشتری در شوروی رخ
داد .البته نباید فراموش کرد که هدف اصلی پرسترویکا این نبود که
اقتصاد فرمایشی را به پایان برساند ،بلکه میخواست کارآیی اقتصاد
سوسیالیستی این کشور را باالتر ببرد .فرایند به کار بستن پرسترویکا
منجر به کمبود و تنشهای اقتصادی ،اجتماعی و سیاسی در شوروی
شــد .بســیاری از این افراد از این اصالحات دل خوشی ندارند ،زیرا
بــه نظر آنها این برنامه منجر به صعود ملیگرایی و احزاب ملیگرا
در دولتهای عضو اتحاد شــوروی شد .پرسترویکا هم مانند دیگر
اصالحات سالهای پایانی شوروی ،امروزه به یکی از سرعتبخشهایی
تبدیل شدهاست که در نهایت منجر به فروپاشی شوروی شد.
در مورد تاثیر کشورهای غربی در پرسترویکا هم میتوان به این
نکته اشاره کرد که جرج بوش پدر که سالهای پایانی دهه  80پس
از معاون اولی برای رونالد ریگان ،خود به ریاســت جمهوری آمریکا
رســیدهبود ،بارها با گورباچف اعالم همبستگی کرد ،اما هرگز دولت
خود را حامی اصالحات گورباچف نکرد .در واقع ،سیاســت «نجات
ندادن گورباچف» سیاستی همیشگی برای دولت بوش بود که همین

قمار بر سر چیست؟
آخرین کتاب گورباچف در حدود  90سالگی و در سال
 2019منتشر شد 30 .سال پس از پایان جنگ سرد،
باز هم صلح جهانی در خطر اســت .ایاالت متحده از
معاهده خلع ســاح با روســیه خارج شدهاست ،اروپا
در حال متالشی شدن است ،چین به سرعت به جلو
حرکــت میکند و امواج ملیگرایی و پوپولیســم در
حال از بین بردن ثبات نهادهای سیاســی است .این
مســئله باعث خواهد شد که آزادیهای بسیار زیادی
از بین بروند ،که به سختی به دست آمدهاند .میخاییل
گورباچف در این کتاب به صورت بسیار خالصه تمام
این مشکالت و بحرانها را برمیشمرد و همانطور که
از عنوان فرعی کتاب مشخص است ،راهحل خود برای
«صلح و آزادی» را طرح میکند.
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مسئله هم نشان میدهد غرب حمایتی حقیقی از گورباچف نمیکرد.
البته نباید فرامــوش کرد که کمک مالی دولــت آمریکا به برنامه
پرسترویکا هم تقریباً با خساست طراحی شدهبود که این مسئله کام ً
ال
در اختیار بوش نبود.
البته نباید فراموش کرد که گورباچف رفیق نیمهراه ایاالت متحده
نبود و زمانی که این کشــور برای متحد کردن دو آلمان ،با مشکل
روبهرو بود ،گورباچف بــا راهحل خود به آنها کمک کرد .بوش هم
زمانی گفتهبود که «گورباچف شوروی را به مسیری درست هدایت
میکرد .به او درود میفرستم .او کسی بود که پرسترویکا را معماری
کرد و در زمان اســتقالل دادن به لهستان ،چکسلواکی و کشورهای
دیگر ،علیرغم تمام فشارهایی که در خانه تحمل میکرد ،توانست
شوروی را بهدرستی مدیریت و کنترل کند».
Jدوراهی چین -شوروی
پرســترویکا و اصالحات اقتصادی دنگ شیائوپینگ ریشههایی
مشابه دارند اما نتایجی کام ً
ال متفاوت در اقتصادهای کشورهای خود
ایجاد کردهاند .هردوی این تالشها در کشورهای بزرگ سوسیالیستی
رخ دادهاند که به سمت آزادسازی اقتصادی حرکت میکرد .با اینحال
علیرغم اینکه اقتصاد چین از آن زمان تاکنون پیوسته در حال رشد
کردن اســت ،تولید ناخالص داخلی کشورهای عضو اتحاد جماهیر
شــوروی به شدت در طور دهه  90هم با افت روبهرو شد .اصالحات
گورباچف بسیار تدریجی بودند و هنوز وجوه کالن اقتصادی فراوانی را
از اقتصاد فرمایشی در خود داشتند که از بین آنها میتوان به کنترل
قیمتها ،غیر قابل تبدیل کردن روبل ،از بین بردن مالکیت خصوصی
و انحصار دولت در عمده ابزار تولید ،اشاره کرد.
اصالحات گورباچف تمرکز زیادی روی صنایع و تعاونیها داشت و
جای بسیار اندکی برای سرمایهگذاری خارجی و تجارت بینالملل در
آن باقی ماندهبود .مدیران کارخانهها مجبور بودند تقاضای دولتی را به
موقع تحویل دهند ،اما در زمان جذب سرمایه باید روی تواناییهای
خود حساب باز میکردند و دولت کمکی به آنها نمیکرد .اصالحات
پرسترویکا تا حدی پیش رفت که موانعی جدید در اقتصاد شوروی
ایجاد شود ،برای اینکه اقتصاد این کشور را به شکلی سالم دربیاورد،
توان خاصی نداشت.
یکی از مسائل مهم این اســت که اصالحات اقتصادی چینی از
پایین به باال طراحی شدهبود و در پرسترویکا وضعیت کام ً
ال متفاوت
بود .البته پرسترویکا هم به این سمت حرکت میکرد که قیمت بازاری
کام ً
ال وارد شوروی شود ،اما عمر اتحاد جماهیر شوروی آنقدر طول
نکشید که این کشور بتواند شاهد تاثیرگذاری این اصالحات شود.
نکته جالب دیگر این مقایســه این است که پرسترویکا همراه با
اصالحات سیاسی ،یعنی همان گالسنوست ،بود اما در چین ،اصالحات
با برخورد جدی دولت چین ،به ویژه در قضیه میدان تیانآنمن ،روبهرو
میشد .البته این نکته را هم نباید فراموش کرد که گرچه چین مانند
هر کشور بزرگ دیگری متشــکل از قومیتهای مختلف است که
کنترل کشور را دشوار میکنند ،اتحاد جماهیر شوروی نه متشکل
از چند قومیت ،بلکه متشکل از چند کشور مختلف بود .مسئلهای که
در این میان آزاری ویژه برای گورباچف به همراه داشت این بود که او
نمیتوانست کنترل حزب را بر کشورهای دیگر کام ً
ال از بین ببرد ،زیرا
در صورت وقوع این مسئله ،کشورهای دیگر بالفاصله استقالل خود را
از شوروی کسب میکردند و تجزیه در این کشور اتفاق میافتاد.

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

همانهمیشگی

الیحه بودجه  1401که از سوی دولت جدید نوشته شده
ماهیت متفاوتی نسبت به لوایح سالهای اخیر ندارد
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نقشه مالی 1401
الیحه بودجه سال آینده مستعد زایش رکود و تورم است
مائده امینی
خبرنگار بخش آیندهما

چرا باید خواند:
سند مالی سال1401
به عنوان اولین الیحه
پیشنهادیبودجه
که از سوی دولت
سیزدهم ارائه میشود،
قابل بررسی است.
جهتگیریاقتصادی
دولت جدید تا حدودی
با واکاوی این سند قابل
ارزیابی است.
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تمرکز دولت برای تدوین بودجه ســال آینده ،کاهش حداکثری
«کسری بودجه» است .اگرچه این هدف در نگاه اول ارزشمند و قابل
دفاع به نظر میرسد اما واقعیت این است که تنظیم بودجه اقدامی
فراتر از تراز کردن جدول منابع و مصارف دولت اســت .تصمیمهای
بودجهای به تدریج و با تحقق منابع و مصارف پیشبینیشده ،اعتبار
پیــدا میکننــد و در واقع باید «قابل اجرا» باشــند و آثار اصالحی
کوتاهمدت و بلندمدت بر شاخصهای اقتصادی بگذارند.
از ســوی دیگر ،در همه این سالها ،یکی از مهمترین مسیرهای
نادرســت سیاســتگذاری بودجهای،مصرف پول نفت و گاز برای
پرداخت حقوق و دســتمزد و سایر هزینههای جاری کشور توسط
دولت بوده است.
در واقع بارها و بارها دیده شــده اســت کــه آن بخش از منابع
حاصل از صادرات نفت و گاز که به مصرف هزینههای جاری نرسیده
است به شــیوه دولتی صرف گزینش و اجرای طرحهای عمرانی و
سرمایهگذاری شده است .الیحه بودجه  1401این روش را با شدت
بیشتری ادامه داده است.
به موجب قانون ششم توسعه ،در سال  ،۱۴۰۱باید  ۴۰درصد از
منابع حاصل از نفت و گاز به صندوق توســعه ملی واریز شود و این
در حالی اســت که در این الیحه دولت اجازه خواسته که فقط ۲۰
درصد درآمدهای نفتی را با این صندوق تسویه و  ۲۰درصد مابقی را
به عنوان استقراض ،صرف هزینههای جاری و عمرانی کند تا سهم
آیندگان از منابع نفتی کمتر و کمتر شود.
مرکز پژوهشهای اتاق بازرگانی ایران در گزارشی اعالم کرده است
تصمیمات بودجهای سال  ،1401محیط اقتصاد کالن را مستعد تورم
کرده است .در چنین شرایطی تولید کننده باید برای نهادهای وارداتی
خــود ،انرژی مصرفی خود و غیره بهــای باالتری بپردازد .در چنین
شــرایطی بنگاهها به لحاظ نقدینگی به شدت تحت فشار خواهند
بود .طبعاً تامین مالی هم از طریق نظام بانکی هم هزینه دارد و هم
نپذیر نیست.
بهسادگی امکا 
Jواکاوی منابع و مصارف بودجه آتی
منابع دولت در سال آینده برای اداره کشور با رشد هفت درصدی
مواجه خواهد بود .مجموع منابع قوه مجریه از رقم  ۱۲۷۷هزار میلیارد
تومان در قانون بودجه ســال جاریبــه  ۱۳۷۲هزار میلیارد تومان
رســیده است که با توجه به تورم  ۴۰درصدی حاکم پر بیراه نیست
اگر بگوییم برای سال آینده ،یک بودجه انقباضی روبروی اقتصاد ایران
قرار گرفته است.
همچنین ،درآمدهای تعریف شــده برای دولت در الیحه بودجه
 ،۱۴۰۱با  ۴۶درصد رشد نسبت به قانون بودجه سال  ۱۴۰۰مواجه
شده و از رقم  ۴۵۴هزار میلیارد تومان به رقم  ۶۶۴هزار میلیارد تومان
افزایش پیدا کرده است.
بررسی الیحه بودجه  ،۱۴۰۱نشان میدهد واگذاری داراییهایی
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ســرمایهای که عمدتاً مربوط به فروش نفت اســت با رشــد ناچیز
۳درصدی ،از رقم  ۳۹۵هزار میلیارد تومان به  ۴۰۸هزار میلیارد تومان
افزایش پیدا کرده است و واگذاری داراییهای مالی که عمدتاً مربوط
به اســتقراض از صندوق توسعه ملی ،واگذاری شرکتهای دولتی و
انتشار اوراق است هم در الیحه بودجه سال آینده با  ۳۰درصد کاهش
از رقم  ۴۲۷هزار میلیارد در قانون بودجه  ۱۴۰۰به  ۲۹۹هزار میلیارد
تومان در الیحه بودجه  ۱۴۰۱رسیده است.
در بخش مصارف هزینهها هم با  ۵درصد رشــد نسبت به قانون
بودجــه  ،۱۴۰۰الیحه بودجه از رقم  ۹۱۹هــزار میلیارد تومان به
 ۹۶۵هزار میلیارد تومان رسیده که به سیاق همه این سالها ،بخش
عمــدهای از آن صرف پرداخت حقوق و دســتمزد کارمندان دولت
یشود.
م 
بودجه عمرانی با  ۴۳درصد رشد از رقم  ۱۷۶هزار میلیارد تومان
قرار است  ۲۵۲هزار میلیارد تومان هزینه روی دست کشور بگذارد.
در این سوی جدول مصارفاما تملک داراییهای مالی ،با کاهش ۱۵
درصدی مواجه بوده و در مرز  ۱۵۵هزار میلیارد تومانی ایستاده است.
Jپایان یک نرخ پرحاشیه
حذف ارز  ۴۲۰۰تومانی ،یکی از بزرگترین تغییرات بودجه ۱۴۰۱
است .به نظر میرسد در بودجه سال آینده قرار نیست بر واردات دارو و
سایر کاالهای اساسی ارز دولتی اختصاص پیدا کند .اگرچه وارد کردن
یک شوک تازه به اقتصاد ایران در شرایط کنونی چندان به صالح به
نظر نمیرســد اما واقعیت این است که بارها و بارها نسبت به چند
نرخی بودن ارز و تبعات فسادزای آن هشدار داده شده .به خصوص که
در نهایت محصول نهایی به واسطه تورم حاکم در هزینههای جانبی
تولید با نرخ ارز آزاد به دســت مصرفکننده میرسد .به واسطه این
تغییر ناگهانی در الیحه بودجه سال بعد -که کلیات آن در نیمه دی
ماه تصویب شد -دولت سیزدهم ،در بخش مصارف  ۱۰۶هزار میلیارد
تومان جهت جبران اصالح نرخ کاالهای اساســی ،دارو ،یارانه نان و
خرید تضمینی گندم در نظر گرفته است.
Jقصه تکراری کسری بودجه
تراز عملیاتی دولت منفی  ۳۰۰هزار میلیارد تومان است که این
کمبود شدید با مثبت بودن تراز مالی و سرمایهای روی کاغذ جبران
شده است و این در حالی است که این دو تراز ،تحت تاثیر درآمدهای
نفتی مثبت انگاشــته شــدهاند و اگر دولت نتواند درآمدهای نفتی
مورد نظرش را تحقق بخشــد ،کسری بودجه همان سناریوی کهنه
استقراض ،چاپ پول و افتادن در سرازیری تورم را تداعی میکند که
این داستان خود دوباره شاهد مثال دیگری است که بودجه ،۱۴۰۱
بر خالف ادعاهای ،مستقل از نتیجه مذاکرات نوشته نشده و چشم
امید غیر قابل انکاری به پایــان یافتن جنگ اقتصادی بین ایران و
آمریکا دارد.

بر اساس محاسبات انجامشده در گزارش مرکز پژوهشهای مجلس ،میزان کسری بودجه
عملیاتی در بودجه  1401حدود  301هزار میلیارد تومان است که  22درصد کل منابع
عمومی را شامل میشود.

[کسری بودجه]

سهگانه کسری ،دستمزد و تورم
کسری تراز عملیاتی بودجه سال آینده نسبت به بودجه سال جاری  ۳۵درصد کاهش پیدا کرده است

کســری تراز عملیاتی در الیحه بودجه سال  ،۱۴۰۱کاهش ۳۵
درصدی نسبت به قانون بودجه ســال  ۱۴۰۰داشته به طوری که
کسری تراز عملیاتی از  ۴۶۴هزار میلیارد تومان به  ۳۰۱هزار میلیارد
تومان رسیده است .البته کسری تراز عملیاتی در سال  ۱۴۰۱بالغ
ی شــده که  ۱۵۷هزار میلیارد
بر  ۳۰۱هزار میلیارد تومان پیشبین 
تومان از آن یعنی  ۵۲درصد از محل «مازاد تراز سرمایهای» و ۱۴۴
هزار میلیارد تومان باقی مانده یعنی  ۴۸درصد از محل «مازاد تراز
مالی» تأمین خواهد شد.
از سوی دیگر ،رشد درآمدها در پیشبینی سال  ۱۴۰۱حدود ۴۶
درصد است آن هم در شرایطی که متوسط نرخ رشد ساالنه درآمدها
از سالهای  ۱۳۹۰تا ســال جاری بالغ بر  ۲۳درصد بوده است .به
عبارت دیگر رشد درآمدها در سال آینده نسبت به متوسط  ۱۱سال
اخیر به میزان  ۲۳واحد درصد انحراف دارد.
همچنین بررســی وضعیت هزینه و درآمد  ۹ماه نخســت سال
جاری نشان میدهد که احتماالً میزان تحقق منابع عمومی دولت
بالغ بر  ۷۱۶هزار و  ۶۰۰میلیارد تومان باشد به این ترتیب رشد منابع
ی
عمومیدولت در الیحه بودجه ســال  ۱۴۰۱نسبت به پیشبین 
عملکرد قانون بودجه ســال  ۱۴۰۰حدود  ۹۱درصد است درحالی
که رشد منابع عمومی دولت در الیحه نسبت به قانون بودجه سال
 ۱۴۰۰صرفاً  ۷.۴درصد رشــد داشــته است که میتواند هشداری
جدی برای تشدید کسری بودجه در سال آینده قلمداد شود.
مرکز پژوهشهای مجلس در گزارشی اعالم کرده است که دولت
در این حوزه با یک سهگانه سخت مواجه است :قوه مجریه نخست
باید بداند که نمیتواند یا به دالیل دیگر نباید تعداد مستخدمان خود
را به طور جدی کاهش دهد؛ در گام دوم بخش اصلی کسری بودجه
ناشــی از حقوق و دستمزد است و تامین آن از محل خلق پول در
نهایت به تورم شدید منجر میشود؛ و در نهایت عدمافزایش حقوق
در شرایط تورمی نیز به معنی زیر فشار گذاشتن کارمندان است.
Jکم و کسری در  ۲۲درصد منابع
تراز عملیاتی مهمترین شاخصی است که دخل و خرج دولتها
را به چالش میکشد .برای محاسبه کسری تراز عملیاتی ،درآمدها
(مالیات و سایر بهغیر از نفت و منابع استقراضی) منهای هزینههای
جاری میشــود .بر اساس محاسبات انجامشــده در گزارش مرکز
پژوهشهای مجلس ،میزان کســری بودجــه عملیاتی در بودجه
 1401حدود  301هزار میلیارد تومان است که  22درصد کل منابع
عمومی را شامل میشود .این شــاخص در دهههای گذشته مورد
توجه بوده و بهتدریج از اهمیت آن کاسته شده است که به این معنی

اســت که بدون اتکا به نفت و استقراض و مشابه آنها چه مقدار از
خرج روزمره (جاری) کشور با مشکل مواجه میشود.
Jدستورالعملی برای بهبود تراز عملیاتی
انتقال فشــار کمبود منابع به ســال بعد و دولت بعد تبدیل به
رویهای مخرب در بودجهنویســی شــده که کمکم آینده کشور را
میبلعد .کارشناسان مرکز پژوهشهای مجلس معتقدند ،صرف نظر
از بحثهای نظری مربوط به مشکالت و راهکارهای ساختاری ایجاد
و پوشش کسری بودجه ،برای کوتاهمدت و سال آتی باید فکری کرد.
با فرض ادامه شرایط نهچندان مساعد فروش نفت ،معموالً چهار راه
متعارف برای پوشش کسری بودجه وجود دارد.
اولین راهکار ،افزایش درآمدهای مالیاتی است که عمدتاً از افراد
حقیقی و حقوقی خارج از چتر مالیات یا حذف معافیتهای مالیاتی
یا اخذ مالیات از پایههای مالیاتی جدید تامین میشود .راهکار دوم،
کاهش و جمع و جور کردن هزینهها؛ ســومین راهکار ،استقراض
بیشتر و در نهایت ،فروش اموال عمومی یا دولتی یا کسب درآمد از
آنها یا ترکیبی از این موارد است.
تجربه سال  1400نشان میدهد که در مورد فروش یا استفاده
بهتر از اموال دولتی ،این موضوع به دلیل مسائل مرتبط با ذینفعان،
کم بودن دانش فنی و عدمطراحی ساختارهای توانمند در مولدسازی
داراییهای دولت به بنبست خورده و چشمانداز تحقق آن نیز با وضع
فعلی چندان مساعد نبوده یا الاقل به اندازه ارقام پیشبینیشده در
الیحه خوشبینانه نیست .استقراض نیز میتواند فرصتی برای اجرای
اصالحات فراهم کند؛ اما در نبود درآمد پایدار برای تسویه بدهی در
کنار ایجاد قرض جدید ،در وضعیتی که اقتصاد رشد چندانی ندارد،
عم ً
ال میتواند با فاصله نسبتاً کمی به چاپ پول و تورم منجر شود.
بنابراین کارشناسان بازوی پژوهشی مجلس معتقدند ،راهکار اصلی و
اساسی (در کنار استفاده از دو راهکار فروش یا استفاده بهتر از اموال
دولتی و استقراض) ایجاد تعادل میان هزینههای دولت و درآمدهای
مالیاتی است.در مورد مالیاتها نیز راهی جز ایجاد اطالعات دقیق،
اتصال بانکهای اطالعاتی مالی موجود و شفافیت مالیاتی برای اخذ
مالیات بر مجموع درآمد و جلوگیــری از فرار مالیاتی ،در کنار لغو
معافیتهای مالیاتی و نیز اخذ مالیــات از برخی پایههای مالیاتی
جدید وجود ندارد .اما در مورد کاهش هزینهها مسئله بغرنجتر است.
بخش عمده هزینهها در بودجه مربوط به حقوق و دســتمزد است
و هرگونه کاهش حقوق و دســتمزد با افزایش اندک آن با مقاومت
شــدید اجتماعی روبهرو میشــود .بنابراین دولت با یک «سهگانه
سخت» مواجه است.

۲۲

درصد
کلمنابع عمومی
برابر با میزان
کسری بودجه
۱۴۰۱

۳۰۱

هزار میلیارد تومان
کسری تراز
عملیاتیالیحه
بودجه سال آینده

۳۵

درصد
کاهش کسری تراز
عملیاتینسبتبه
قانون بودجه ۱۴۰۰
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آینده ما

اگر مذاکرات وین به نتیجه برسد و دولت بتواند  ۲میلیون بشکه نفت در روز بفروشد ،در این صورت درآمد حاصل از
فروش نفت دولت سیزدهم از رقم  ۳۸۰هزار میلیارد تومانی پیشبینی شده در بودجه (با فرض نفت  ۶۰دالری و دالر ۲۳
هزار تومانی) به  ۶۳۶هزار میلیارد تومان خواهد رسید.

[نفت]

داستان استقراض  ۲۰درصدی
دولت برای تامین منابع درآمدی خود از محل فروش نفت حساب ویژهای روی صندوق توسعه ملی باز کرده

بودجهای که قرار است سرنوشت اقتصاد کشور در سال  ۱۴۰۱را رقم بزند ،وابستگی  ۳۸درصدی
به منابع نفتی دارد .در واقع در شرایطی که مسئوالن و سیاستگذاران دولت سیزدهم اصرار دارند
که بودجهای تدوین کردهاند که مقاوم به ادامه تحریمهاســت و میتواند کشور را بینیاز به نتیجه
مذاکرات در مسیر توسعه قرار دهد ،اعداد روایت دیگری از سند مالی سال آینده ایران دارند .بر اساس
الیحه بودجه ،۱۴۰۱فروش نفت و فرآوردههای نفتی قرار اســت  ۵۱۹هزار میلیارد تومان ،برای
کشور درآمدزایی کند( .منابع حاصل از نفت و فرآوردههای نفتی متشکل از  ۳۸۱هزار میلیارد تومان
از محل فروش نفت و  ۱۳۷هزار میلیارد تومان از محل استقراض از صندوق توسعه ملی ،است)
الیحه بودجه سال آینده بر این باور است که دولت میتواند  ۱.۲میلیون بشکه نفت بفروشد؛ نرخ
نفت  ۶۰دالر و قیمت دالر  ۲۳هزار تومان در نظر گرفته شده است .در قانون بودجه سال جاری -
فارغ از آنچه بر صندوق توسعه میگذرد -درآمدهای نفتی ۳۴۹ ،هزار میلیارد تومان در نظر گرفته
شده که رسیدن این عدد به  ۳۸۱هزار میلیارد تومان حکایت از رشد  ۹درصدی دارد و این در حالی
است که عملکرد تحقق منابع نفتی تا پایان آبان  ۱۴۰۰حدود  ۱۵درصد است .آیا چنین اعدادی در
شرایط کنونی ،در حالی که هنوز پیشرفتی در مذاکرات بین ایران و غرب رخ نداده ،تحقق پذیرند یا
بستر تازهای برای تشدید کسری بودجه فراهم میکنند؟
Jسناریوی اول ،رفع تحریمهای ایران
اگر مذاکرات وین به نتیجه برسد و دولت بتواند  ۲میلیون بشکه نفت در روز بفروشد ،در این
صورت درآمد حاصل از فروش نفت دولت سیزدهم از رقم  ۳۸۰هزار میلیارد تومانی پیشبینی شده
در بودجه (با فرض نفت  ۶۰دالری و دالر  ۲۳هزار تومانی) به  ۶۳۶هزار میلیارد تومان خواهد رسید
که میتواند برای دولت حتی بیش از  ۲۰۰هزار میلیارد تومان مازاد منابع به همراه داشته باشد تا
هم فروش اوراق متوقف شود و هم نیاز به تحقق  ۱۰۰درصدی درآمدهای مالیاتی کمرنگ شود.
Jسناریوی دوم ،تداوم انزوای ایران
در لحظاتی که این گزارش نوشته میشود تحقق این سناریو منطقیتر به نظر میرسد .مذاکرات
ایران ،آمریکا و طرفهای غربی گره خورده و پیشرفت دندانگیری به دست نمیآید .در صورتی که
ایران و آمریکا به برجام بازنگردند و دولت به فروختن روزانه  ۷۰۰هزار بشکه نفت بسنده کند ،درآمد
حاصــل از فروش نفت به  ۲۲۲هزار میلیارد تومان کاهش پیدا خواهد کرد و منابع دولت از محل
درآمدهای نفتی با کسری  ۱۵۰هزار میلیارد تومانی مواجه خواهد شد.
تحت این سناریوی نهچندان دلچسب ،با توجه به اینکه فروش نفت کاهش پیدا خواهد کرد،
منابع صندوق توسعه هم در مسیر کاهش قرار خواهد گرفت و میتوان پیشبینی کرد که  ۵۰هزار
میلیارد تومان هم احتماالً از این ناحیه به کسری بودجه دولت افزوده خواهد شد.
همه اینها در حالی اســت که محدود شدن تجارت ایران ،اوضاع اقتصادی حاکم بر کشور را
سختتر میکند که به تبع آن ستاندن مالیات از کسبوکارها ،بنگاهها ،اشخاص و ...با چالشهای
بیشتری مواجه خواهد بود که این وضعیت تحقق درآمدهای مالیاتی را هم دچار مشکل کرده و به
کمبود بودجه دولت دامن میزند .برآیند نهایی این اتفاقات میتواند منجر به یک رکود تورمی عمیق
در کشور شود و اوضاع را پیچیدهتر کند.
Jبررسی تحقق درآمدهای نفتی در سالهای گذشته
برای تدوین یک بودجه واقعبینانه بایســتی از مقایســه میزان تحقق درآمدهای نفتی بودجه
ســالهای گذشته تجربه کسب کرد تا حتیاالمکان وابستگی بودجه به درآمدهای نفتی کاهش
داده شود.
در بودجه سال  ۹۸میزان فروش نفت  ۱.۵میلیون بشکه در روز با قیمت  ۵۴دالر تنظیم شد .با
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احتساب این میزان فروش نفتی بایستی درآمد  ۲۹میلیارد دالری نصیب کشور میشد در حالی که
محمد باقر نوبخت ،رئیس وقت سازمان برنامه و بودجه در خردادماه  ۹۹در مجلس شورای اسالمی
از کاهش درآمدهای نفتی به  ۸.۹میلیارد دالر در سال  ۹۸خبر داد.
با توجه به کاهش درآمدهای نفتی و نبود چشــمانداز روشــن برای افزایش فروش ،در بودجه
سال  ۹۹میزان فروش نفت کاهش قابل توجهی یافت و به رقم  ۱میلیون بشکه در روز و با قیمت
 ۵۰دالر رسید .با وجود اینکه این میزان نسبت به سال گذشتهاش به شدت کاهش پیدا کرده بود
ولی بر اساس گزارش تفریغ بودجه که ماه گذشته مهرداد بذرپاش در مجلس شورای اسالمی قرائت
کرد ،درآمد نفت سال  ،۹۹انحراف  ۶۹درصدی از قانون بودجه داشته است .به گفته رئیس دیوان
محاسبات دلیل این کاهش  ۶۹درصدی ،تحریم و اجرای سیاست فشار حداکثری بر ایران ،عملکرد
نامناسب فروش نفت و کاهش تقاضای جهانی نفت به دلیل شیوع کرونا در جهان بوده است.
بــا وجــود کاهــش بیســابقه درآمدهای نفتی در ســال  ،۹۹پیشبینی درآمــد نفتی در
بودجه  ۱۴۰۰جهش عجیبی پیدا کرد که با انتقاد تمامی کارشناسان این حوزه روبهرو شد .دولت
گذشته با خوشبینی نسبت به مذاکرات هستهای و اتفاقات سیاسی بینالمللی رقم  ۲.۳میلیون
بشکهای و با قیمت  ۴۰دالری برای بودجه پیشبینی کرد.
بینی خوشبینانه ،درآمد نفتی دولت در ســال  ،۱۴۰۰پس از کسر سهم
بر اســاس اینپیش 
صندوق توســعه ملی و شــرکت ملی نفت ،در حدود  ۱۹میلیارد دالر در نظر گرفته شده بود .با
بینی میشد درآمدهای نفتی دولت
احتساب میانگینی از نرخ دالر نیمایی و دالر ترجیحی،پیش 
با رقمی در حدود  ۱۸هزار تومان به ازای هر دالر در بازار داخلی به فروش برســد و به این ترتیب
درآمــد نفتی دولت در قانون بودجه  ،۱۴۰۰در مجموع مبلغی در حدود  ۳۵۰هزار میلیارد تومان
در نظر گرفته شد.
بر اســاس گزارش خزانهداری کل اما در  ۲ماه ابتدایی سال جاری تنها  ۱,۵۰۰میلیارد تومان
از محــل فروش نفت و فرآوردههای نفتی درآمد به خزانه دولت واریز شــده اســت .همچنین بر
اساس گزارش مرکز پژوهشهای مجلس در چهار ماه و نیم ابتدایی امسال تنها  ۳درصد از منابع
حاصل از نفت و فرآوردههای نفتی قانون بودجه سال  ۱۴۰۰و تنها  ۱۵درصد مصوب چهارونیم ماهه
منبع مذکور در  ۱۳۹روز ابتدای سال محقق شده است.
در ســال آینده اما بودجهریزی در این حوزه ،اندکی منطقیتر به نظر میرسد .دولت سیزدهم
پیشبینی کرده که روزانه ۱.۲ ،میلیون بشکه نفت (با نرخ  ۶۰دالر) بفروشد وصادر کند و بر اساس
این برنامه ،درآمد نفتی دولت به  ۱۲میلیارد دالر برسد .البته اگر تحریمها به کشور امان مبادالت
تجارتی و نفتی بدهد.
Jآیندهفروشی از مسیر صندوق توسعه
دستدرازی به صندوق توسعه ملی ،نوع دیگری از آیندهفروشی در بودجهریزی است که بین
دولتهای مختلف ،بسیار محبوب اســت .دولت در سال  ۱۴۰۱طبق قانون برنامه ششم توسعه،
باید  ۴۰درصد از منابع حاصل از صادرات نفت و گاز را به صندوق توســعه ملی واریز کند اما در
الیحه بودجه اجازه خواسته است که فقط  ۲۰درصد از منابع مزبور را به صندوق واریز کند .مرکز
پژوهشهای اتاق ایران ضمن اخطار برای متوقف کردن روند موجود ،پیشنهاد کرده است :اوالً سهم
صندوق توسعه ملی از منابع حاصل از نفت و گاز به طور کامل پرداخت شود ( ۴۰درصد) و هدف
دولت برای ایجاد رشد اقتصادی از طریق این صندوق تعقیب شود چرا دولت میتواند کسری بودجه
جاری خود را از طریق انتشار اوراق قرضه جبران کند .ثانیاً به جای آنکه منابع از بخش خصوصی
برداشت شده و با واریز به صندوق دولتی و با صالحدید مقامات صرف سرمایهگذاری شود ،دولت
این منابع را به بانکها بدهد تا با سازوکار نظارتی دقیق ،صرفاً به طرحهای سرمایهگذاری مولد و
رقابتپذیر اختصاص یابد.

فعاالن بخش خصوصی نگراناند که فشار اقتصادی بر آنها و کسب و
کارهایشان دوچندان شود به خصوص که امیدی به خروج از رکود و بهبود محیط
کسب و کار و شرایط اقتصادی کشور ندارند.

[مالیات]

تنگنای مالیاتی
دولت سیزدهم بنا دارد حدود  ۴۰درصد از منابعش را با ستاندن مالیات تامین کند
تدوینگران الیحه بودجه سال آینده ،به تحقق درآمدهای مالیاتی
بسیار خوشبین به نظر میرسند .بر این اساس ،درآمدهای مالیاتی
از  325هزار میلیارد تومان در قانون بودجه سال  1400به  527هزار
میلیارد تومان در سال  1401افزایش یافته که حکایت از افزایش 62
درصدی در این بخش دارد.
بررسی الیحه بودجه سالی که در پیش داریم نشان میدهد که
درآمدهای دولت از محل مالیاتها 38درصد منابعش را پوشــش
میدهد .اینجا همانجایی است که نقدها به سویالیحه بودجه سال
آینده روانه میشود چرا که درآمدهای مالیاتی بودجه  ۱۴۰۱دارای
بیشبرآوردی جدی است .مرکز پژوهشهای اتاق ایران با تأکید بر
این نکته در گزارشی از مجلس خواسته تا درباره قابلیت وصول منابع
مالیاتی پیشبینیشده در الیحه و آثار آن ،بررسیها و تعدیلهای
الزم را انجام دهد .همچنین یادآوری کرده است که راه حل درست
افزایش درآمدهای مالیاتی ،طراحی و اجرای پایههای مالیاتی (مانند
مالیات بر عایدی ســرمایه ،مالیات بر مجمــوع درآمد البته به نحو
صحیح و علمی) است.
همچنین به نظر میرسد مبنای دولت برای افزایش  ۶۲درصدی
مالیات نسبت به سال گذشته ،افزایش پایههای مالیاتی ،جلوگیری
از فرار و اجتناب مالیاتی و موارد مشابه است که این مبنا با حقایق
موجود در تناقض است چرا که از یک س ُو ،بررسیعملکرد  139روزه
سال جاری ،نشان میدهد تنها  75.7درصد رقم مالیات مصوب سال
قبل تحقق یافته است .بر این اساس ،با توجه به عملکرد سال جاری،
باید بیش از  80درصد مالیات وصول شــود که در شــرایط شرایط
رکودی ،کرونا و تحریم تحقق این امر بسیار بعید به نظر میرسد.
از سوی دیگر با توجه به احکام مندرج در تبصره  ۶الیحه بودجه
 ،۱۴۰۱رشد معافیتهایی به ثبت رسیدهکه با افزایش  ۶۲درصدی
مالیات همخوانی ندارد.
Jچالشهای پرداختی میان دولت و مردم
مالیات اشخاص حقوقی  ۲۵درصد کل مالیات را تشکیل میدهد.
سند مالیسال آینده ،صدای اعتراض بخش خصوصی را بلند کرده
است .فعاالن بخش خصوصی نگراناند که فشار اقتصادی بر آنها و
کسب و کارهایشان دوچندان شود به خصوص که امیدی به خروج
از رکود و بهبود محیط کسب و کار و شرایط اقتصادی کشور ندارند.
بــرای مثال ،مالیات در بودجهدر حالی به حدود  ۵۲۷هزار میلیارد
تومان رسیده که از این مقدار حدود  ۱۳۴هزار میلیارد تومان سهم
اشخاص حقوقی است که بهنظر میرسد این پول از سود سپردههای
بانکی و فشار نابرابر بر فعاالن اقتصادی تأمین شود.
در واقع ،برای ســال آینده درآمدهای مالیاتی اشخاص حقوقی

(دولتی و غیردولتی) با  126درصد رشــد روبرو شده که بیشترین
درصد افزایش نسبت به سایر بخشهای دیگر در حوزه درآمدهای
مالیاتی است.
همچنین در بخش مالیات بر اشــخاص حقوقی ،بخش مالیات
بر اشــخاص حقوقی غیر دولتی با افزایش  145درصدی بیشترین
نرخ رشــد را در بخش مالیات بر اشخاص حقوقی داشته است .این
به معنی افزایش بیشتر مالیات در بخش خصوصی نسبت به بخش
دولتی خواهد بود.
در ایــن میان ،مالیات بر ثروت از دیگــر بخشهای درآمدهای
مالیاتی اســت که نهتنها در بودجه ســال آینده رشد نداشته است
بلکه با  20درصد کاهش ،بیشترین مقدار کاهش را در میان بندهای
مختلف درآمدهای مالیاتی داشته است.
Jخنجر مالیات بر گلوی کسب و کارها
بر کســی پوشــیده نیســت که مالیات یکی از ابزارهای مهم
دولتهــای مختلف برای درآمدزایی اســت .امــا در روزگار تداوم
تحریمها افزایش فشــار مالیاتی میتواند فعاالن بخش خصوصی را
از میدان اقتصاد بیرون کند و در نهایت برای دولت کســری بودجه
به بار آورد ،دومینوی تورم از ســر گرفته شــود .در واقع ،در تدوین
درآمدهای مالیاتی چند مورد استثنا وجود دارد که باید به آن توجه
کرد .یکی از این اســتثناها افزایش مالیات دررکود تورمی است که
کشــور گرفتار آن شده و براســاس تئوری نئوکالسیک در چنین
شــرایطی باید مالیاتها را کاهش داد و اگر مالیات افزایش یابد به
رکود کشور دامن زده میشود.
گرچه نکات مثبت مالیاتــی در الیحه  ۱۴۰۱مثل لغو معافیت
مالیاتی آموزشــگاهها و موسســات کنکور دیده میشود و به نظر
میرسد دولت عزم خودش را برای ممانعت از فرار مالیاتی جزم کرده
است اما نیم نگاهی به شــرایط ،واقعی کشور ،بنگاههای اقتصادی،
کسب وکارهای کوچک و بزرگ و ...میتواند ابعاد بیشتری از رویکرد
تازه دولت در تدوین مهمترین ســند مالی کشور را روشن کند .به
خصوص امروز که حدود دو میلیون شغل با شیوع کرونا از بین رفته
و تقدیبا چند ماه اســت که کســب و کارها کمکم دوباره در مسیر
حیات و ارتزاق قرار گرفتهاند.
مرکز پژوهشهای اتاق ایــران هم در گزارش خود توضیح داده
اســت که صرف نظر از اثر عدم تحقق منابع بودجهایبر سلیقهای
شــدن اجرای بودجه در مرحله اجرا به دلیل ســازوکار تخصیص
و همچنیــن اخالل در انجام وظایف دســتگاهها ،مشــکل اصلی
بیشبرآوردی مالیاتها ،فشــار مضاعف ماموران وصول مالیات بر
بخش خصوصی و نامناسبتر شدن فضای کسب و کار است.

۱۴۵

درصد
افزایش مالیات
اشخاص حقوقی
نسبت به قانون
بودجه ۱۴۰۰

۲۰۰

هزار میلیارد تومان
افزایش پرداختی
مدرم به دولت در
قالب مالیات

75.7

درصد
تحقق رقم مالیات
مصوب سال قبل در
 ۵ماه نخست سال
جاری
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آینده ما
[بودجه عملیاتی]

خأل شفافیت ،صرفهجویی و کارآمدی
الیحه بودجه سال  ۱۴۰۱همچنان خالی از تالش برای تغییر نظام سنتی بودجهریزی است
الیحه بودجه سال بعد هم مثل همه این سالها به شیوه سنتی نوشته ،منتشر و تقدیم
مجلس شــد .به نظر میرسد امسال هم قرار نیست عملکرد دستگاهها ،مبنای دریافت
ریزی
پول برای آنها از بیتالمال باشد .در واقع سادهترین راه برای طراحی نظام بودجه 
ریزی ســابق سنتی اســت که این روزها در ایران همچنان در بسیاری از
همان بودجه 
ســازمانهای دولتی از آن استفاده میشود .در این نوع از بودجهریزی ،هزینههای سال
گذشــته یک سازمان مبنا قرار میگیرد و بر اساس آن ،هزینههای احتمالی سال آینده
 با نیمنگاهی به نرخ تورم -تخمین زده میشود .دریافت «ورودی»های سال گذشته بهریزی سنتی مبنای کار
مجموعهای که قرار است بودجه آن تخمین زده شود در بودجه 
ریزی سنتی کمتر قابل مشاهده است و منابع مالی
قرار میگیرند« .شفافیت» در بودجه 
موجود سخاوتمندان برای اهداف ســازمان خرج میشوند تا مبالغ احتمالی مازاد سال
گذشــته بر میزان بودجه سال آینده تاثیر نگذارد و از مقدار آن کم نکند .به این واسطه،
کارها ،اقدامات و مخارج قابل ارزیابی نیست .دولتها باید شاخصهایی طراحی کنند و در
دست داشته باشند که بتواند به کمک آنها اولویتهای بخشهای مختلف را شناسایی
کنند تا از هدررفت منابع جلوگیری شود .اگرچه در  ۵سال گذشته تالشهایی برای تغییر
رود بودجهریزی باب شده در کشور شد و دستگاههایی مثل وزارت ارشاد هم در این میان
موفقیتهایی کسب کردند اما با تغییر دولت به نظر میرسد که دوبارههمه چیز به نقطه
صفر برگشته یا حداقل در مسیر کندتری قرار گرفته است.
Jسابقه بودجهریزی عملیاتی در ایران
ﻧﻈﺎم ﺑﻮدﺟﻪرﯾﺰی ﮐﺸﻮر هنوز که هنوز است نه عملیاتی است نه شفاف .ادامه این روند
هزینههــای زﯾﺎدی را ﺑﻪ ﮐﺸﻮر ﺗﺤﻤﯿﻞ ﮐﺮده میکنــد و این حقیقت غیر قابل کتمان را
مدتها پیش سیاستگذاران دانستند و تالش کردند که فکری برای بهتر کردن آن کنند.
احساس نیاز به تغییراز ابتدای دهه  80در ایران ،شروع شد و در نتیجه آن اصالح نظام
بودجه بندی در دستور کار سازمان برنامه و بودجه کشور قرار گرفتاما بعد از گذشت 20
سال هنوز نتایج و دستاورد قابل قبولی در این حوزه رقم نخورده و به جز تعداد معدودی
ریزی در نظام سنتی جلو
از سازمانهای کشور بقیه شرکتهای دولتی همچنان با بودجه 
یروند.
م 
ماده یک بند «ج» تبصره  20ماده واحده قانون بودجهریزی ،دســتگاههای اجرایی را
ریزی مبتنی بر عملکرد (موضوع بند «پ» ماده « »7قانون برنامه
مکلف به اجرای بودجه 
ششم توسعه) و انجام هزینه یابی خروجیها (کاالها و خدمات) از طریق سامانه یکپارچه
ریزی مبتنی بر عملکرد ،کرده است اما متاسفانه کمتر دستگاهی در ایران به این
بودجه 
رویه پایبند است و از این ماده تبعیت میکند و به نظر میرسد روند تغییرات در این حوزه
بسیار کند است.
Jعملیاتمحور بودن بودجهریزی یعنی چه؟
ﺑﺮ اﺳﺎس ﺗﻌﺮﯾﻔﯽ ﮐﻪ ﺻﻨﺪوق ﺑﯿﻦاﻟﻤﻠﻠﯽ ﭘﻮل از ﺑﻮدﺟﻪ رﯾﺰی ﻋﻤﻠﯿﺎﺗﯽ دارد ،ﺑﻮدﺟﻪ
رﯾﺰی ﻋﻤﻠﯿﺎﺗﯽ ﻋﺒﺎرت اﺳﺖ از «روشها و ﺳﺎز و ﮐﺎرﻫﺎﯾﯽ ﮐﻪ ارﺗﺒﺎط ﺑﯿﻦ اﻋﺘﺒﺎرات اﺧﺘﺼﺎص
ﯾﺎﻓﺘﻪ ﺑﻪ دســتگاههای اﺟﺮاﯾﯽ را ﺑﺎ ﺧﺮوﺟﯽﻫﺎ و ﭘﯿﺎﻣﺪﻫﺎی آن از ﻃﺮﯾﻖ ﺑﮑﺎرﮔﯿﺮی اﻃﻼﻋﺎت
ﻋﻤﻠﮑﺮدی در ﺗﺨﺼﯿﺺ ﻣﻨﺎﺑﻊ ﺗﻘﻮﯾﺖ میکند».
ریزی عملیاتی یک پروژه نیست ،یک پروسه (فرآیند) است که هر سال ،هر ماه
بودجه 
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و حتی هر روز باید خودش را به روز کند و مدام در جریان باشد .شفافیت در پرداختها
و منظم شدن و قاعدهمند شدن آنها در یک رابطه دو سویه با بودجهریزی عملیاتی قرار
دارد .یعنی نمیتوان به این هدف دست پیدا کرد اگر قاعدهمندی نباشد و اگر در این مسیر
قرار داریم باید قاعدهمندی را هم آغاز کنیم.در نظام بودجهریزی عملیاتی ،هر پرداختی
که به فرمان برنامه و راهبردهای دستگاه نباشد ،متوقف است اما هر پرداختی که به فرمان
برنامه باشد میتواند از فیلتر نخست عبور کند و به مرحله دریافت هزینه برسد.
Jراهکاری برای مواجهه با مسئله دستمزدها
یکی از مهمترین محصوالت بودجهریزی عملیاتی ،نزدیک شدن پرداختها و حقوقها
به عملکرد واقعیپرسنل است .در شرایطی که دولت فربه و فربهتر میشود ،بخش اعظمی
از منابع آن را دستمزد کارکنانش میبلعد و در بدنه آن چه بسیار کارمندانی وجود دارند
که بدون آنکه حضور آنها برای سازمانشــان مزیتی داشــته باشد ،بدون آنکه کار قابل
توجهی انجام دهند یا آوردهای داشته باشند ،به راحتی در محیطی امن استخدام شدهاند و
حقوق و مزایایی دریافت میکنند ،نیاز به تغییر رویه سنتی بیش از پیش احساس میشود.
این دستمزدها نهتنها مبتنی بر عملکرد تعیین و پرداخت نمیشود بلکه هر سال به
مقدار و مبلغ آن افزوده میشود .استقرار نظام بودجهریزی عملیاتی میتواند قیمت تمام هر
فرد برای یک سازمان را محاسبه کند و در نهایت بعد از گذشت یک الی سه سال ،مدیر آن
فرد را به این نتیجه برساند که ایا این کارمند به اندازهای که حقوق دریافت میکند برای
من و سازمانم مفید بوده است؟ این کارمند چه چیزی به سیستم داده و چه از سیستم
ریزی عملیاتی میتواند نوعی ایجاد انگیزه و پویایی
گرفته است؟ در این بستر نظام بودجه 
در تمام مجموعه کند .چرا که نفرات برتر حقوق باالتری نســبت به نفراتی که چندان
کارآمد نبودهاند دریافت میکنند.
برای آنکه بودجه عملیاتی محور به درستی عمل کند باید دستاندرکاران با تثبیت
و محدود کردن بودجه ســازمان و وزارتخانهها در مقابل افزایش هزینه مقاومت کنند.
محدود کردن رشــد هزینه ،کمک به ایجاد فرهنگی میکنــد که در آن ،مدیران هدف
پیش روی خود را به جای افزایش بودجه ،حداکثر کردن دستاوردها با استفاده از منابع
موجودببینند.
Jتببین یک مفهوم کهنه در جهان و تازه در ایران
بودجهریزی عملیاتی« ،نتیجهمحور» است ،نه گذشتهمحور .نظام بودجهریزی عملیاتی
تالش میکند با برقرار کردن پیوند میان اعتبارات بودجهای به نتایج اقدامات دولت ،به
هدفهایی که برای آن طراحی شــده برسد .اگر بخواهیم این هدفها را در چند کلمه
توصیف کنیم ،میتوانیم بگوییم آنچه در نهایت از این نظام بودجهریزی حاصل میشود،
«شــفافیت»« ،صرفهجویی»« ،کارآیی» و «اثربخشی» است .بﻮدﺟﻪ رﯾﺰی ﻋﻤﻠﯿﺎﺗﯽ به
مدیران یاد میدهد که منابع محدود است و تنهاﺑﺮ اﺳﺎس وﻇﺎﯾﻒ ،ﻋﻤﻠﯿﺎت و ﭘﺮوژهﻫﺎﯾﯽ
ﮐﻪ ﺳﺎزﻣﺎنهای دوﻟﺘﯽ ،ﺗﺼﺪی اﺟﺮای آﻧﻬﺎ را ﺑﻪ ﻋﻬﺪه دارﻧﺪ ﺗﻨﻈﯿﻢ ﻣﯽﺷﻮد .در ﺗﻨﻈﯿﻢ اﯾﻦ
ﻧﻮع ﺑﻮدﺟﻪ ﺑﻪ ﺟﺎی ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﮐﺎﻻﻫﺎ و ﺧﺪﻣﺎﺗﯽ ﮐﻪ دوﻟﺖ ﺧﺮﯾﺪاری ﻣﯽﮐﻨﺪ و ﯾﺎ ﺑﻪ ﻋﺒﺎرﺗﯽ
ﺑﻪ ﺟﺎی ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ وﺳﺎﯾﻞ اﺟﺮای فعالیتهــا ،ﺧﻮد ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ و ﻣﺨﺎرج ﮐﺎرﻫﺎﯾﯽ ﮐﻪ ﺑﺎﯾﺪ اﻧﺠﺎم
ﺷﻮد ،ﻣﻮرد ﺗﻮﺟﻪ ﻗﺮار میگیــرد .در واقع درﺑﻮدﺟﻪ ﺑﻨﺪی ﻋﻤﻠﯿﺎﺗﯽ ﻃﺒﻘﻪ ﺑﻨﺪی ﻋﻤﻠﯿﺎت ﺑﻪ
ﻧﺤﻮی پیش میرود ﮐﻪ ﻫﺪفها شفافتر ﺑﯿﺎن شده و ارزﯾﺎﺑﯽ ﺑﻮدﺟﻪ ﺳﺎدهﺗﺮ میشود.

آنچه مسلم است و باید مورد توجه قرار گیرد این است که نه این
دولت و نه هیچ دولت دیگری در شرایط فعلی نمیتواند با تداوم
تحریمها ،امور اقتصادی و معیشت مردم را اداره کند.

بودجه ریاضتی
بودجه سال آینده اگرچه شاید با فرض تداوم تحریمها بسته شده
اما اگر عملیاتی شود فشار زیادی به مردم وارد میشود
بررســی الیحه ارائه شده از ســوی دولت به مجلس نشان میدهد،
بودجه ســال آینده یک بودجه انقباضی و کام ً
ال ریاضتی است که با
فرض تداوم تحریمها ،تدوین شده است .تصور این است که این بودجه
به عمد با رویکرد ریاضتی تدوین شده است و شاید هدف آن این بوده
که پیام خود را اینگونه به مذاکرات برساند .میتوان گفت این بودجه
حامل پیامی است خطاب به طرفین مذاکره و کسانی که معتقدند
مسائل امروز اقتصاد ارتباط مستقیم به تحریمها دارد .پیام این است
که بر خالف دولت قبلی ،دولت سیزدهم سفره مردم را به مذاکرات
گره نزده است .در ماههای اخیر تمام تبلیغات دولت فعلی ،طعنه به
دولت پیش بود که چرا همه امور اقتصاد کشور را به مذاکرات و برجام
گره زده بود .با همین رویکرد میتوان گفت بودجه ســال  1401با
فرض تداوم تحریمها تهیه شده است.
باید گفت بودجه سال آینده ،یک بودجه کام ً
ال ریاضتی است که
اگر عملیاتی شود فشــار زیادی به مردم وارد میشود .ضمن اینکه
برخی یارانههای موجود -از جمله ارز  4200تومانی -در این بودجه
حذف شده است .از طرفی نرخ تسعیر ارز و تبدیل ارز نفتی به ریال
 23هزار تومان در نظر گرفته شده است که رقم باالیی است و به تورم
دامن میزند .مضاف بر این ،در الیحه بودجه قیمت بسیاری از خدمات
دولتی افزایش پیدا کرده است .این امر با تورمی که ایجاد میکند و
در پی دارد ،قدرت خرید مردم را کاهش میدهد .از طرفی با افزایش
 70 - 60درصدی مالیاتها در این الیحه مواجه هســتیم .افزایشی
که با این هدف در نظر گرفته شده است که دولت از طریق دریافت
مالیات بتواند کسری بودجه ناشی از نبود درآمد نفتی را جبران کند.
این امر هم فشار واردشده به مردم را افزایش میدهد .در حال حاضر
و پیش از تصویب الیحــه بودجه در مجلس برخی از این مالیاتها
اعمال میشود .حتی شنیده میشود به دلیل کمبود درآمد از همین
حاال ارز  4200تومانی برخی از اقالم حذف شده است .تمام این موارد
نشاندهنده این است که بودجه سال آینده با فرض اینکه مذاکرات
احیای برجام به نتیجه نمیرسد تدوین شده و هدف عمده این رویکرد
در بودجه ارسال پیامی بود که پیشتر به آن اشاره شد.
آنچه مســلم اســت و باید مورد توجه قرار گیرد این است که نه
این دولت و نه هیچ دولت دیگری در شرایط فعلی نمیتواند با تداوم
تحریمها ،امور اقتصادی و معیشت مردم را اداره کند .به همین دلیل
پیشبینی میکنم مذاکرات احیای برجام را به نتیجه میرسانند و
گامهایی برای لغو تحریمها برداشته میشود.
احتمال لغو تحریمها در ماههای پیش رو وجود دارد .تحقق این
امر برای ایران اجتنابناپذیر اســت .چرا که در  4سال گذشته -که
تحریمها وجود داشــت -تقریباً از تمــام ذخایر و منابعی که دولت
میتوانســت در اختیار داشته باشد یا از آنها استقراض کند ،اعم از
بانــک مرکزی ،فروش مازاد داراییهای دولت ،انتشــار اوراق قرضه،
برداشــت از صندوق توســعه ملی و ...برداشتهایی در حد امکان و
تــوان موجود صورت گرفت .به همین دلیل ضرورت لغو تحریمها و

رسیدن به توافق در مذاکرات برجام برای کشور بیش از پیش احساس
میشود .ضمن اینکه در سوی دیگر اروپا و امریکا هم با توجه به مصالح
خود ،به دنبال توافق هستند.
اگر توافق صورت گیرد و برجام احیا شــود ،به جای بخش قابل
توجهــی از درآمدهایی که در حال حاضــر در الیحه بودجه 1401
پیشبینی شده است -به ویژه در بخش مالیاتهایی که رویایی است
و قابل تحقق نیست -نفت را جایگزین میکنند و شاید حاصل این
باشد که افزایش تورم در سال آینده متوقف شود .اما قیمتها کاهش
نخواهد داشت ،تنها از سرعت افزایش آنها کاسته میشود.
ذکر این نکته هم ضروری است که باید دید بعد از لغو تحریمها
مدیریت اقتصادی و اجتماعی جامعه توسط دولت جدید چگونه
خواهد بود .در حال حاضر به نظر میرسد افرادی که برای تصدی
در امور اجرایی کشور انتخاب شدهاند -چه در سطح وزارت و چه
افرادی که به عنوان مدیران ارشد و میانی منصوب شدهاند -توان
چندان باالیی برای مدیریت شــرایط ندارند .در عین اینکه توان
باالیی در دادن شــعار و وعده دارند ،با شناختی که از بسیاری از
این افراد داریم ،بعید به نظر میرســد حتی رسیدن به توافق در
زمینــه احیایبرجام و در نتیجه آن لغو تحریمها بتواند منجر به
بروز تحول چندان مثبتی در روند معیشت مردم شود .تنها میتوان
این پیشبینی را داشت که در صورت توافق ،شدت افزایش تورم
کنترل شود و وضعیت بدتر از شرایط موجود نشود اما چندان هم
بهتر نخواهد شد.
میتوان حدس زد که در ماه جاری مذاکرات به نتیجه برســد و
برجام احیا شــود .در صورت تحقق این امــر در این بازه زمانی ،این
احتمال وجود دارد که مجلس در زمان بررسی جزییات الیحه بودجه،
درآمد نفت را جایگزین بســیاری از درآمدهایی کند که در بودجه
پیشبینی شده و قابل تحقق نیست .بعد از تقدیم الیحه بودجه به
مجلس ،بسیاری از نمایندگان اظهار کردند که برخی از درآمدهای
پیشبینیشده در بودجه قابل تحقق نیست .اما در صورت بازگشت
به برجام میتوانند درآمد احتمالی نفت را جایگزین درآمدهایی کنند
که احتمال تحقق آنها در سال آینده بسیار پایین بوده و یا غیرقابل
تحققهستند.
باید این نکته را هم متذکر شد که ایران سه سال است که امکان
فروش رسمی نفت را ندارد .در نتیجه مقاصد بسیاری را در بازار نفت
از دست داده است .در صورت به نتیجه رسیدن مذاکرات این احتمال
وجود دارد که مثل سال  95و زمانی که تحریمها لغو شد ،کشور ناچار
باشد تا مدتی نفت را زیر قیمت بفروشد تا بتواند به بازار بازگردد .عبور
از این فرایند به زمان احتیاج دارد .بنابراین باید گفت ممکن اســت
بالفاصله بعد از توافق و احیای برجام ،یک شوک روانی باعث کاهش
قیمتها به ویژه ارز و طال شــود ،اما این قیمتها دوباره به شرایط
قبل از توافق بازخواهد گشت .در عین حال مدتی طول میکشد تا
درآمدهای ناشی از فروش نفت وارد بودجه کشور شود.

سید مرتضی افقه
اقتصاددان

اگر آقای لیپتون
گزارش مثبت از
ایران به صندوق
بینالمللیپول
بدهد ،برای
جایگاه ایران در
اقتصادجهانی
خوب است .ممکن
است که صندوق
تسهیالت ندهد ،اما
گزارش صندوق که
منتشر شد بر روی
تصمیمشرکتهای
بینالمللیکه
ميخواهند طرف
قرارداد با ما
قرار بگیرند ،اثر
میگذارد
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درآمدها
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فروش نفت

۴۰۸

 ۴۶درصد افزایش

هزار میلیارد تومان

 ۳.۳درصد افزایش

هزار میلیارد تومان

تصویر دخل و خرج در سال آینده
بودجه سال  1401چه نکات و خصوصیاتی دارد؟

منابع عمومی دولت

۱۳۷۲

 ۷.۴درصد افزایش نسبت به سال جاری

رقم کل بودجه

۳۶۳۱

هزار میلیارد تومان

مالی (استقراض از

صندوق توسعه ملی،

هزار میلیارد
تومان

واگذاری صندوقهای

دولتی و انتشار اوراق)

درآمدهای حاصل از
فروش و واگذاری
داراییها

ومی دولت
عم
بع
منا

%38

%7

درآمدهای مالیاتی

درآمدهای حاصل از فروش
و واگذاری اوراق

%7
%10
سایر درآمدها

%38

منابع حاصل از نفت (درآمد
نفتی و استقراض از
صندوق توسعه)

30

هزار میلیارد تومان
است
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مومی دولت
هع
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بو
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صار
ف

واگذاری داراییهای

299

 ۳۰درصد کاهش

یارانهها

%۲.۲

کمکهای بالعوض

%5

%44

هزینه نگهداری،
بهروزرسانی و...
اموال و داراییهای
دولت

حقوق و دستمزد

%۶.۲

%33

رفاه اجتماعی

%۲۲

سایر هزینهها

استفاده از کاالها و
خدمات

 ۷.۴درصد افزایش نسبت به سال جاری

۲۵۱

مصارف عمومی دولت

۱۳۷۲
هزار میلیارد تومان

 ۴۲درصد افزایش

هزار میلیارد تومان

تملک داراییهای سرمایهای

هزینهها

۱۵۵

۹۶۵

 15.2درصد کاهش

هزار میلیارد تومان

 5درصد افزایش

هزار میلیارد تومان

تملک داراییهای مالی

سهم کدامیک از دستگاههای دولتی
از بودجه  ۱۴۰۱بیشتر است؟

۱۷۴

هزار میلیارد تومان

وزارت بهداشت ،درمان و آموزش پزشکی

۱۴۵

هزار میلیارد تومان

وزارت تعاون ،کار و رفاه اجتماعی

131

۲۰۳

هزار میلیارد تومان

99

هزار میلیارد تومان

سهم کدامیک از دستگاههای دولتی
از بودجه  ۱۴۰۱کمتر است؟

۱۴۸

میلیارد تومان

شورای عالی امنیت ملی

9.8

هزار میلیارد تومان

هزار میلیارد تومان

استان مرکزی

10.93

استان اصفهان

کدام استانها بیشترین

۳۲

هزار میلیارد تومان

هزار میلیارد تومان

بودجه را دارند؟

استان خوزستان

23.5

کدام استانها کمترین

هزار میلیارد تومان

بودجه را دارند؟

میلیارد تومان

مجمع تشخیص مصلحت نظام

۴۶

10.300

استان تهران

وزارت آموزش و پرورش

مرکز ملی فضای مجازی کشور

استان البرز

استان فارس

10.741

هزار میلیارد تومان

میلیارد تومان

دبیرخانه مجلس خبرگان رهبری

روایتهای دیگر از بودجه سال بعد
[حقوق کارمندان دولت در بودجه  ۱۰درصد اضافه شده است.
[در بودجه  ۱۴۰۱کف حقوق از  ۳.۵میلیون تومان به  ۴.۵میلیون تومان افزایش یافته است (افزایش  ۲۸درصدی)
[سقف حقوق از  ۳۳میلیون تومان به بین  ۳۷تا  ۳۸میلیون تومان رسیده است (افزایش متوسط  ۱۰درصدی)
[بودجهای برای وام ازدواج در نظر گرفته نشده و ارز  ۴۲۰۰تومانی هم از الیحه حذف شده است
[پاداش پایان خدمت سال آینده  ۴۴۵میلیون تومان تعیین شده است
[نرخ دالر در بودجه سال آتی ۲۳ ،هزار تومان است
[وابستگی منابع دولتبه فروش نفت حدود  ۴۰درصد برآورد میشود
[مجموع منابع و مصارف هدفمندسازی یارانهها  470هزار میلیارد تومان است که نسبت به قانون بودجه  ،1400حدود  135هزار میلیارد تومان افزایش یافته است
[بر اساس الیحه بودجه  ۱۴۰۱افرادی که در این سال کمتر از  ۵میلیون تومان در ماه حقوق میگیرند از مالیات معاف خواهند شد
[از سهم  ۴۰درصدی صندوق توسعه ملی در سال آینده ،دولت فقط  ۲۰درصد را واریز خواهد کرد و  ۲۰درصد مابقی ذیل درآمدهای نفتی قرار میگیرد
[بودجه صداوسیما در سال آینده به نسبت امسال ،رشد ۵۶درصدی داشته است
[بودجه شرکتهای دولتی ،بانکها و مؤسسات انتفاعی وابسته به دولت در الیحه بودجه سال  ۱۴۰۱نسبت به بودجه مصوب سال  ،۱۴۰۰حدود  ۴۲درصد رشد داشته است.
[در سال  ۱۴۰۱تعرفه جریمههای رانندگی  ۵درصد افزایش پیدا میکند و مبالغ حاصله به خزانهداری کل کشور واریز میشود.
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در انتظار احیای برجام
بر اساس الیحه بودجه  ،۱۴۰۱بدون حاصل شدن توافق ایران و آمریکا
امکان تحقق رشد ۸درصدی اقتصاد وجود ندارد
بودجه عمومی ســال آینده حدود یک میلیون و  500هزار
میلیارد تومان است و بودجه منابع عمومی حدود یک میلیون
و  300هزار میلیارد تومان اســت و هردوی اینها نسبت به
سقف اول بودجه ســال جاری رشد بیش از  26درصدی را
تجربه کرده است.
در واقع ،بودجه سال جاری ( )1400دو سقفی بود؛ سقف
اولیه  30هزار میلیارد تومان بود و بعد ،یک  340هزار میلیارد
هادی حقشناس
تومان به آن اضافه شد .بودجه سال  1401نسبت به سقف
اقتصاددان
اول بودجه  ،1400بیش از  26درصد رشد داشته است .یعنی
وقتی بر اســاس گزارش مرکز پژوهشها ،در بودجه ســال
 1400بیش از  300هزار میلیارد کســری وجود دارد ،پس در صورت عدم احیای برجام ،کسری
بودجه  1401نسبت به سال جاری بیشتر خواهد شد.
به خصوص که در الیحه بودجه سال  1401دو عدد از نفت وجود دارد؛ یک عدد که مستقیم از
نفت است ،به مبلغ  382هزار میلیارد تومان و یک عدد دیگر منتج از  20درصد صندوق توسعه ملی
است به مبلغ  170هزار میلیارد تومان .مفهوم این اعداد و ارقام این است که نزدیک به  40درصد از
بودجه سال آینده بهدستآمده از نفت و در واقع حاصل از درآمدهای نفتی است که اگر برجام احیا
نشود طبیعی است که در تحقق این درآمدها با مشکل مواجه خواهیم شد.
یکنیم ،میبینیم
همچنین ،وقتی به درآمدهای مالیاتی درنظر گرفتهشده در بودجه 1401نگاه م 
که مردم قرار است در سال آینده 200 ،هزار میلیارد تومان بیشتر از سال جاری مالیات پرداخت
کنند ،یعنی  60درصد بیشــتر از مالیات سال  .1400با توجه به اینکه مالیات همیشه بر مبنای
عملکرد سال گذشته است ،یعنی اگر قرار است در سال  1401مالیات بگیریم ،این مالیات باید بر
اســاس عملکرد فعالین اقتصادی در سال جاری محاسبه و دریافت شود .حاال سوال این است که
آیا در ســال جاری کسب و کار مردم خیلی خوب و مناسب بوده که در سال آینده بیشتر مالیات
دهند؟ قطعاً این موضوع تحقق پیدا نخواهد کرد ،مگر اینکه دولت پایههای مالیاتی را افزایش دهد
یا از فرار مالیاتی جلوگیری کند .هردوی این اهداف هم نیازمند چاالکتر شدن و چابکتر شدن
سازمان مالیاتی است که رسیدن به این هدف در طول یک سال هم طبیعتاً سخت و دشوار است.
با همه این اوصاف اگر عددهای پیشبینیشده در الیحه بودجه سال آینده تحقق پیدا
کند ،میتوانیم انتظار داشته باشیم که رشد هشت درصدی در اقتصاد اتفاق بیفتد .مثل
ســالهای  92و  93که چون برجام احیا شــده بود ،ما در سالهای  95 ،94و  96رشد
اقتصادی خوبی را تجربه کردیم .حتی در ســال  ،94رشد اقتصادی کشور دورقمی شد.
بنابراین ،اگر برجام احیا شود عددهای بودجه سال  1401هم تحقق پیدا میکند و رشد
هشت درصدی اقتصادی هم رخ خواهد داد اما نه با آن ترکیبی که مد نظر دولت است.
چون دولت در مجلس گزارش داد که  3.5واحد از هشت درصد رشد اقتصادی ،مربوط به
رشد بهرهوری است .وقتی در پنج سال گذشته همواره رشد اقتصادی ناشی از بهرهوری
کمتر از یک درصد بوده است ،طبیعتاً در سال آینده هم اتفاق خاصی رخ نخواهد داد که
ناگهان این رشد به  3.5واحد برسد .لذا این مورد هم کمی با واقعیت فاصله دارد.
موضوع بعدی پروژههای عمرانی کشور است .در بودجه سال آینده  250هزار میلیارد تومان برای
پروژههای عمرانی در نظر گرفته شده است؛ این در حالی است که اتمام پروژههای نیمهکاره موجود
در کشور حداقل چهار برابر بیش از این رقم نیاز به بودجه دارد .منابعی که در حال حاضر در نظر
گرفته شده است ،شاید حداکثر بتواند بخشی از این پروژهها را به اتمام برساند .بنابراین ،این موضوع
هم مسئله مهمی است که باید مورد توجه واقع شود .در مجموع ،به نظر میرسد نباید تناسب بودجه
 1401با وضعیت اقتصادی کشور را کتمان کرد؛ با این حال باید از دو منظر به این بودجه نگاه کرد.
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یک منظر اینکه برجام احیا میشــود یا نمیشود؟ اگر برجام احیا شود عددهای موجود در الیحه
بودجه قابل تأمل است اما اگر احیا نشود این عددها قابل تأمل نخواهد بود.
Jوابستگی بودجه  1401به نفت قابل توجه است
وابستگی بودجه سال آینده به سرنوشت مذاکرات و درآمدهای نفتی بسیار قابل توجه است .اگر
فقط همان  382هزار میلیارد درآمد مستقیم از نفت را در نظر بگیریم 26 ،درصد از بودجه مرتبط
به نفت اســت اما اگر  20درص ِد صندوق توسعه ملی را هم لحاظ کنیم ،حدود  530هزار میلیارد
تومان از بودجه بهدستآمده از نفت خواهد بود که تقریباً  40درصد از کل بودجه را شامل میشود.
امروز با یک نگاه ســاده به قانون بودجه سالهای قبل میبینیم که عددهای موجود در الیحه
بودجه نشان میدهد که این وابستگی کمتر نشده است .وقتی  382هزار میلیارد تومان مستقیماً از
درآمدهای نفتی و  170هزار میلیارد تومان از صندوق ذخیره در بودجه ذکر شده ،اظهر منالشمس
اســت که کاهش وابستگی رخ نخواهد داد .اما در دولت قبل و سالهای گذشته از منابع نفت کم
شــد و منابع اوراق مشارکت جایگزین آن شد .بنابراین ،وابستگی به منابع نفتی در بودجه 1401
قطعاً بیشتر شده است و تردیدی نیست که اگر توافق صورت نگیرد ،امکان ندارد این دو رقم مربوط
به نفت محقق شود.
Jتورم با فرض توافق در وین ،کاهش پیدا میکند
ریشــه تورم در اقتصاد ایران در سیاستهای مالی است .این سیاستهای مالی با ابزار بودجه
اعمال میشــود و هرقدر کسری بودجه جدیتر باشــد ،به این معنا است که دولت باید از بانک
مرکزی اســتقراض کند .استقراض یعنی رشد نقدینگی و رشد نقدینگی یعنی تورم .بنابراین ،اگر
عددهای بودجه تحقق پیدا کند قطعاً کاهش تورم خواهیم داشت اما اگر تحقق پیدا نکند و منجر
به استقراض از بانک مرکزی شود ،طبیعتاً رشد نقدینگی و رشد تورم هم خواهیم داشت .خالصه
اینکه اگر درآمدهای نفتی وعده دادهشده در بودجه تحقق پیدا کند قطعاً تورم سال آینده کمتر از
سال جاری خواهد شد ولی اگر عددهای درآمد نفتی محقق نشود ما انتظار نداریم که تورم سال
آینده کاهش پیدا کند.
Jتاریک و روشن یک الیحه
قطعاً یکی از نکات مثبت بودجه ســال آینده این است که ارز  4200تومانی را در نظر نگرفته
است و مبنای ارز همان  23هزار تومان است .به نظر من ،حذف ارز  4200تومانی باعث میشود در
سال  ،1401از این منشأ تورم قابل توجهی نداشته باشیم؛ به این دلیل که در حال حاضر ،تورم بر
اساس قیمت ارز آزاد شکل گرفته است .یعنی مرغی که االن در بازار موجود است و به دست مردم
میرسد ،قطعاً بر اساس ارز  4200تومانی نیست بلکه بر مبنای ارز آزاد بین مردم توزیع میشود .لذا
تورم بر اساس مرغ  30هزار تومانی شکل گرفته است و این تصور اشتباهی است که اگر ارز 4200
تومانی حذف شود قیمتها دو برابر خواهد شد .تورم از منشأ حذف ارز  4200تومانی حتماً کاهش
پیدا خواهد کرد .بنابراین ،نباید نگران این مســئله باشیم .هرگاه نرخ ارز دورقمی و سهرقمی شد،
فساد ،رانت و مشکالت اقتصادی دیگر هم ایجاد خواهد شد ،همانطور که در گذشته هم این اتفاق
رخ داده است و این موضوع غیرقابل انکار است.
اما به نظر من بخش تاریک بودجه آنجایی است که پول در نظر گرفتهشده برای بخش عمرانی
نســبت به سایر بخشها قابل توجه نیست .دولت میتوانست همچنان از اسناد خزانه برای اتمام
پروژههای عمرانی استفاده کند .نکته دوم مربوط به رشد قابل توجه رقم بودجه شرکتها ،بانکها
و موسسههای انتفاعی وابسته به دولت است .این در حالی است که طبق اصل  44قانون اساسی،
شرکتهای دولتی باید واگذار شوند و نباید هزینه بیش از این برای دولت و بیتالمال بتراشند.

 .............................آکــادمـی .............................

دولت برای جبران کسری بودجه ،بنزین را گران میکند
غالمحسین حسنتاش در گفتوگو با آیندهنگر از «طرح بنزین برای همه» میگوید
دولت برای جبران کسری بودجه بهدنبال راه چاره است و با طرح «بنزین برای همه» میخواهد از عواقب اجتماعی گران کردن بنزین جلوگیری کند .سید غالمحسین حسنتاش ،کارشناس
ارشد انرژی میگوید :دولت نمیتواند نفت صادر کند و میخواهند با گران فروختن حاملهای انرژی در داخل نیازهای خود را جبران کنند .او معتقد است :دولت به کاهش هزینههای خود
عادت ندارند .در بخش انرژی ضرورت اصلی اولویت دادن ویژه به مسئله بهرهوری انرژی است؛ اما بهرهوری انرژی با استفاده از روشهای قیمتی و شوکدرمانی در ساختار تورمی ایران
جواب نمیدهد و جواب نداده است .حسنتاش معتقد است هر طرح اقتصادی باید عالوه بر سایر اسناد مطالعاتی ضروری ،یک سند بررسی آثار تورمی و رکودی هم داشته باشد.

براســاس طرح جدید «بنزین برای همه» میخواهند به هر شهروند بر مبنای کارت
ملیاش ،ماهانه  15لیتر بنزین تخصیص دهند؛ طرحی که ابتدا بهصورت پایلوت در قشــم و
کیش اجرا میشود .شما چه ارزیابیای از این طرح دارید؟

البته ابعاد این طرح و اهداف آن هنوز کام ً
ال روشن نیست ولی در این حدی که مطرح
کردید ارزیابی من از چنین طرحی مثبت نیســت ،این طرح را نه منطقی میدانم و نه
قابلاجرا و در هیچجای دنیا هم سابقه ندارد که به همه بنزین بدهند.
آیا این طرح میتواند به خواسته سیاســتگذار که گران کردن بنزین بدون
عواقب اجتماعی است ،کمک کند؟

سؤالخوبیاست!نکتههمینجاستکهممکناستپیشنهاددهندگان
اولیه این طرح احیاناً نیت خوبی داشته باشند ولی به نظر من دولت
در این مقطع برای جبران کسر بودجه خود به دنبال گران کردن
بنزین است ولی با توجه به تجربه گران کردن بنزین در سال ،98
از عواقب اجتماعی آن نگران است و لذا دنبال راهحلی میگردد

که آثار اجتماعی را کنترل کند .به نظر من به این دلیل از طرح بنزین برای همه استقبال کردهاند
که با وعده اینکه عدهای ظاهرا ً چیزی گیرشان میآید جامعه را راضی کند اما مردم تجربه
کردهاند که آثار رکودی و تورمی این تصمیمات و اقدامات ،بسیار بیشتر از چیزی که
توزیع میشــود گریبانشان را میگیرد و لذا من فکر نمیکنم این طرح بتواند جلو
عواقب اجتماعی را بگیرد.

چرا هر بار که منابع مالی دولتها محدود میشــود به سراغ افزایش قیمت
حاملهای انرژی میروند؟

این مسئله ریشه عمیقی دارد و به ساختار معیوب اقتصادی کشور برمیگردد،
واقعیت این اســت که اقتصاد ایران در دوره بسیار طوالنی گرفتار پدیده نفرین
منابع و تمام بیماریهای ناشی از آن بوده است ازجمله مهمترین
این بیماریها وابستگی به درآمد نفت است .نجات از این پدیده
مستلزم برنامهریزی بلندمدت برای حرکت در مسیر توسعه
همهجانبه بوده است که متأسفانه اتفاق نیفتاده و بعضاً باوری

آکــادمـی
چرا باید خواند:
هم نســبت به آن نبوده است .بنابراین این اقتصاد کماکان
همه
برای
طرح بنزین
وابسته به درآمد نفت و مشتقات آن باقیمانده است؛ و حاال
پایلوت
به صورت
به دلیل تحریمها این درآمدها کاهشیافته است البته در
این
شود؛
اجرا می
دورههای دیگری هم مث ً
ال به دلیل کاهش شدید در قیمت
و
ها
ت
فرص
چه
طرح
جهانی نفت خام این اتفاق افتاده بود در چنین شــرایطی
این
دارد؟
تهدیدهایی
حکومت و دولت میخواهند از طریق افزایش قیمت کاالهای
مصاحبه را بخوانید.
در اختیار خود درآمد کسب کنند .حاال که نمیتوان نفت
صادر کرد میخواهند با گران فروختن حاملهای انرژی در
داخل نیازهایشان را جبران کنند .متأسفانه به دلیل عاداتی
که شکلگرفته است قادر به کنترل هزینههای خود و سفت کردن کمربندهای خود هم نیستند
و به دلیل گسترش رانتجویی و رانتخواری و گسترش فساد قادر به برقراری سیستم مالیاتی
عادالنه برای تأمین هزینهها نیز نیستند و راهی که برایشان باقی میماند بهنوعی دست کردن
در جیب مردم است که یکی از روشهای آن چاپ پول و ایجاد تورم است که در اقتصاد ،تورم
یک نوع مالیات عمومی است که عمدتاً هم از اقشار فقیر و متوسط گرفته میشود چون اقشار
غنی از آن نفع میبرند و اصوالً عدهای در کشور هستند که حیات اقتصادیشان در تورم است
و به عبارتی از تورم ارتزاق میکنند مث ً
ال ابربدهکاران بانکی از تورم سود زیادی میبرند .یکراه
دیگر دست بردن در جیب مردم ،افزایش نرخ ارز است و به دنبال آن افزایش قیمت سوخت و
حاملهای انرژی .متأسفانه عدهای از اقتصاددانانهم هستند که بهانه علمی برای حکومت فراهم
میکنند اینها هم به نظر من دو دسته هستند :بعضی که صادق هستند و احیاناً دلسوزی دارند
ولی دیدگاههای اقتصادی دگم و غلط دارند توجهی به مسائل ساختاری و نهادی ایران ندارند و
توجهی به اقتصاد سیاسی ندارند و به عبارتی اقتصاد ایران را با اقتصاد سوئیس اشتباه گرفتهاند
و بدون توجه به بقیه عوامل و مسائل مث ً
ال تصور میکنند با شوکدرمانی قیمتی میشود مسئله
مصرف بیضابطه انرژی را حل کرد و جالب اســت که تا حدی در باورهای خود دگم هســتند
که حتی وقتی با مدلهای موردعالقه ایشــانهم ثابت میکنی که« :در شــرایطی که کشش
جایگزینی عوامل بین انرژی و سایر عوامل صفر است ،افزایش قیمت انرژی همزمانهم رکود و
هم تورم را تشدید میکند» ،قبول نمیکنند .حتی وقتی تجربیات روشن مثل تجربه افزایش
قیمت انرژی و آثار و تبعات آن در ســال  1389نیز همین را نشان میدهد بازهم نمیپذیرند
و آن آثار را به عوامل دیگری نســبت میدهند .اینها به نظر من به تفاوتهای علوم انسانی با
علوم دقیقه و پیچیدگیهای علوم انسانی توجه ندارند و به وجود نوعی روابط مکانیکی ساده در
اقتصاد قائل هستند و البته دسته دیگری هم هستند که به نظر من وابسته به جناحهای رانتجو
و رانتخوار هستند و میخواهند اقتصاد را در شرایط بیثباتی نگه دارند .چون منافع رانتجویان
در بیثباتی اقتصادی تأمین میشود .بههرحال این دو دسته از اقتصاددانان توجیهات الزم را برای
تصمیمگیرانی که مستأصل هستند و فقط دنبال درآمدی برای جبران کسری بودجه هستند
فراهم میکنند .متأسفانه اینها وقتیکه سرکنگبین صفرا میفزاید هم مسئولیت نمیپذیرند
و چنانکه اشــاره کردم عدم تحقق و عدم موفقیت توصیههایشان را به عوامل دیگری نسبت
میدهند درصورتیکه بحث همین اســت که همان عوامل درواقع مسائل نهادی بودهاند و باید
پاسخ دهند که چرا به آن عوامل توجه نکردهاند.
برخی معتقدند اجرای این طرح ،عواقب تورمی زیادی خواهد داشــت؛ شما چه فکر
میکنید؟

بله ،به نظر من این طرح به صورتی که تاکنون مطرحشده است ،در صورت اجرا منجر به افزایش
قیمت بنزین خواهد شد و افزایش قیمت بنزین هم آثار تورمی و هم آثار رکودی خواهد داشت.
دولتها در افزایش قیمت بنزین به سراغ قیمت منطقهای آن و فوب خلیجفارس میروند؛
آیا این قیاس مبنای منطقی دارد و مبنای قیاس چه باید باشد؟

اوالً بد نیست توضیح دهم که منظور از قیمت منطقهای چیست .نفت خام و فرآوردههای
نفتی بازار جهانی و قیمت جهانی دارند یعنی به دلیل ســیال بودن بازارشــان یک قیمت پایه
جهانی دارند که این قیمت در مناطق مختلف با توجه به هزینههای حمل و با توجه به کیفیت
نفت خام یا فراورده نفتی کمی تفاوت میکند که البته این تفاوت چندان فاحش نیست و اگر در
یک منطقه قیمت تفاوت فاحش پیدا کند که خیلی بیش از هزینه حمل و تفاوت کیفیت باشد
بهزودی تعدیل میشود چون چنانکه اشاره کردم بازار سیال است و عرضه بهسرعت به جایی
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که تفاوت قیمت زیاد شده است میرود و تعادل برقرار میشود .پس اوالً توجه داشته باشیم که
وقتی میگوییم قیمت منطقهای یا فوب خلیجفارس یعنی قیمت عرضه نفت در بنادر منطقه
خلیجفارس ،درواقع منظورمان قیمت جهانی نفت خام یا فرآورده نفتی موردنظر است با تفاوت
نسبی اندکی که در منطقه دارد.
حال جالب این اســت که کمتر کشــوری را در دنیا پیــدا میکنید که قیمت حاملهای
انرژیشان را بر اساس قیمت جهانی تعیین کنند .در میان کشورهای توسعهیافته عضو OECD
اکثریت قریب به اتفاقشان قیمت حاملهای انرژی را بر اساس سیاستهای انرژیشان و در جهت
تحقق آن سیاستها تعیین میکنند و بههیچوجه به سازوکار بازار واگذار نکردهاند و اتفاقاً این
از موارد نقض آشکار ادعاهای طرفداران نظریه رهاسازی اقتصاد است .با توجه به سیاستهای
انرژیشــان از خیلی از حاملهای انرژی مالیاتهای سنگین میگیرند و به خیلی از حاملها
سوبسیدمیدهند.
بنابراین به نظر من مالک قرار دادن فوب خلیجفارس منطقی ندارد و قیمت حاملهای انرژی
باید با توجه به سیاستهای کالن اقتصادی کشور و برنامههای انرژی تعیین شود و در مورد بنزین
و سوختهای حملونقل قدری پیچیدهتر هم هست چون باید همخوانی بین سیاستهای انرژی
و سیاستها و برنامههای توسعه حملونقل به وجود آید که ما متأسفانه نه سیاستها و برنامههای
روشنی در بخش انرژی داریم و نه در بخش حملونقل و اگر هم تالشهایی در این زمینهها شده
باشد در دستور کار قرار نگرفته است.
مالک قرار دادن فوب خلیجفارس از یک جهت دیگر نیز غیرمنطقی است و آن این است که
قیمت فوب خلیجفارس دالری تعیین میشود و آن را با نرخ ارز تبدیل به ریال میکنیم .نرخ
ارزی که در بازار رقابتی تعین نشده و منعکسکننده قدرت خرید مردم نیست و در اقتصاد غیر
متنوع ایران عمدتاً توسط دولت تعیین میشود.
این را هم توجه داشته باشید که بنده بههیچوجه ادعا ندارم که قیمت فعلی حاملهای انرژی
یا بنزین منطقی و درست است ولی قبول هم ندارم که فوب خلیجفارس مالک منطقی و درستی
است .نمیشود در میانهمه قیمتهای کاالها و خدمات و قیمت نیروی کار و غیره یکدفعه
یکی را به فوب خلیجفارس وصل کرد.
متأسفانه در ایران خیلی وقتها و در خیلی از مسائل تکرار جانشین منطق میشود و جوی
درست میشــود که کسی جرئت نمیکند بپرسد این از کجا آمده است؟ درصورتیکه اگر مث ً
ال
صدها نفر همصدا بشوند و هر روز بگویند و بنویسند که دو ضربدر دو پنج میشود ،دو ضربدر دو
پنج نخواهد شد.
چرا سیاستگذار نمیتواند با مسئله انرژی درست برخورد کند و در گفتههای خود ،گزاره
محدودیت منابع را بپذیرد؛ چرا تصمیمگیری در این حوزه دشوار است؟ سیاستگذار باید چه
مسیری را در پیش گیرد؟

به همان دلیل که متأسفانه سیاستگذار نتوانسته است با هیچ مسئلهای درست برخورد کند.
مگر با مســئله آب یا مسئله کشــاورزی یا با مسئله صنعت یا مسائل دیگر درست برخورد شده
است؟ پاسخ به این سؤال شما خیلی کلی و مفصل است اما اگر بخواهم بهاجمال جواب دهم اینکه
سیاستگذار باید مسیر شایستهساالری و استفاده از نخبگان و مسیر منوط کردن تصمیمگیری به
تصمیمسازی و منوط کردن تصمیمسازی به مطالعات و تحقیقات و بررسیهای الزم را در پیش
گیرد .سیاســتگذار باید با استفاده از نخبگان مسیر توسعه همهجانبه کشور را در پیش گیرد و
بخشهای مختلف با ابتنا به برنامه توسعه کشور برنامههای جامع خود را تدوین کنند.
اما الزم میدانم اینجا اشــارهکنم که در بخش انرژی آنچه بهعنوان یک ضرورت مسلم است
اولویت دادن ویژه به مســئله بهرهوری انرژی اســت آن هم نه با استفاده از روشهای قیمتی و
شوکدرمانی که در ساختار تورمی ایران جواب نمیدهد و جواب نداده است.
از طرف دیگر دولت از دو برابر شــدن یارانه خانوارها میگوید؛ ارتباط این طرح با طرح
بنزین برای همه چیست؟ منابع مالی این چگونه برآورد شده است؟

من در مورد ارتباط این دو طرح چیزی نمیدانم ولی با توجه به اینکه تورم یکی از اساسیترین
مشکالت و بیماریهای مزمن اقتصاد ایران است به نظر من هر طرحی باید عالوه بر اسناد مطالعاتی
ضروری که دارد ،یک سند تورمی و رکودی هم داشته باشد یعنی حتماً آثار تورمی و آثار آن بر
رشد اقتصادی بهدقت بررسیشده باشد و در معرض نقد و بررسی صاحبنظران قرار گیرد .چون
تورم میتواند آثار توزیع درآمدی هر طرحی را خنثی کند و وضعیت اقتصاد را دشوارتر کند.

گرچه تأمین امنیت غذایی از وظایف گریزناپذیر دولتها است ،اما متولیان در محدودیت
و تنگناهای موجود بایستی سهم تحقق این وظیفه حاکمیتی را از ظرفیتهای درون کشور
محاسبه و بر اساس آن نقشه راه توسعه این بخش را تدوین کنند.

بهرهوری پایدار ،تنها مسیر ممکن
راهبرد اساسی بخش کشاورزی چه باید باشد؟

بـهـانـه

چرا خودکفایی مورد توجه قرار گرفت؟
آیا این سیاست پاسخ به رویههای قبلی بود یا سیاستی آگاهانه که دولت انتخاب کرده بود؟ این مقاله را بخوانید.

افزایش جهشــی درآمــد نفت در ســال  1352و با
جمعیتی حدود  32میلیون نفر ،کشورمان را ناگهان
بــه کانونی پرجاذبه بــرای تولیدکننــدگان جهانی
محصوالت کشاورزی تبدیل کرد .گشودن بیمحابای
درهای واردات در چنین شــرایطی و همزمان توسعه
شهرنشــینی ،بخش خدمات و صنعــت جامعه 75
درصدی بخش کشــاورزی را به انزوا و حاشــیه برد.
عبدالحسین طوطیایی
چنین زمینهای برای الیههای اجتماعی تحولخواه که
پژوهشگر کشاورزی
مبارزه با استبداد رژیم سلطنت را نشانه گرفته بودند
فرصتهای نقد و اعتراض را فراهم کرد .فرصتهایی
چرا باید خواند:
که در آن سیاســتهای حاکم در وابستگی روزافزون
توسعه
اگر به حوزه
کشــور به واردات کاالی اساسی ،هزیمت روستاییان
مند
ه
عالق
کشاورزی
به حاشیه شــهرها و رها کردن ظرفیتهای تولید و
خواهید
ی
م
هستیدو
نهایتاً تعمیق شکاف فاصله بین جامعه شهرنشین با
آن
های
ب
آسی
درباره
روســتایی به چالش کشیده شد .بنابراین بدیهی بود
بدانید ،خواندن این
که پس از فروریختن نظام ســلطنت ،توسعه بخش
مقاله به شما توصیه
کشاورزی و دستیابی به راهبرد پرجاذبه «خودکفایی
میشود.
برای تحقق امنیت غذایی» جامعه  36میلیون نفری
در سال  1357به راهبردی برای نظام نوپای جمهوری اسالمی تبدیل شود .اما فقدان
تجربه کافی مدیریت نوپا و نبود نقشه راه مدون در این بخش ،بروز جنگ تحمیلی و
رشــد  4درصدی جمعیت کشور در دهه  60و بسیاری از نامعادالت ریزودرشت دیگر
مدیریت بخش کشــاورزی را به ســمت برنامههای کوتاهمدت و بهرهکشی افراطی از
منابع تجدیدناپذیر ســوق داد .عیســی کالنتری از وزرای سابق کشاورزی که سیزده
سال سکان مدیریت کشاورزی را به عهده داشت پس از  8سال از عمر وزارت خود و
اجرای طرح شــتابزدهای مانند «طرح محوری گندم» سرانجام اذعان کرد که تولید
گندم در اقلیم خشک و کمباران کشورمان بیش از  8میلیون تن در سال مزیت ندارد.
گرچــه حصول چنین نتیجهای همزمان با بروز خشکســالیهای نیمه دوم دهه 70
کشورمان را به بزرگترین واردکننده گندم در جهان تبدیل کرد اما بهجای بررسیهای
واقعگرایانه به دستمایه جناحهای منتقد برای رقابتهای سیاسی و انتخاباتی تبدیل
شد .مدیریتهای کشاورزی در دولتهای بعدی مرتباً با قول دستیابی به خودکفایی
و به خصوص محصول گندم بر کرسی وزارت نشسته و تا توانستند با مهمیز اعتبارات
عمومی بر گرده منابع محدود و تجدیدناپذیر به خصوص آب زدند .تداوم بیمحاسبه
سدسازی و با برچسب توسعه زیرساخت کماکان در جستوجوی هر روانابی تاکنون
بوده است ،حفر چاههای بیرویه با و بدون مجوز (که در دولتهای نهم و دهم شدت
گرفت) در این چهار دهه به کاهش ذخایر آب زیرزمینی جبرانناپذیری منجر شــده
است .در حال حاضر تنها  600هزار چاه بیمجوز در کشور به استخراج آخرین بقایای
منابع زیرزمینی مشــغولاند .برآوردها حاکی از آن اســت که  70درصد این ذخایر

برداشــتشده است .آثار روند بهرهبرداری مسرفانه از این منابع و افراط در سدسازی
و با محاسبات پراشتباه هیدرولوژیکی بهتدریج در خشکیده شدن پیدرپی دریاچهها
و تاالبها و در انبوه فرونشســتها نمایان شد .متولی کشاورزی در خالل این سالها
ازیکطرف چشم بر تغییر کاربری مرغوبترین اراضی (به خصوص در شمال کشور)
بسته است و از سویی به هزینه و برداشت بیبازگشت از منابع آبوخاک و به بهانه شعار
جذاب خودکفایی اقدام کرده است .پیشبینی میشود در چنین روندی برای آیندگانی
که هنوز چشم نگشودهاند تنها سرزمینی سوخته بماند .متأسفانه راهبرد اجتنابناپذیر
کشاورزی پایدار ( )Sustainable agriculturalصرفاً زینتبخش متن پروژهها و
یا ســخنرانی در همایشها بوده اســت .راهبردی که به شیوهای اشاره دارد که منابع
تجدیدناپذیــر پس از هر دوره تولید کاهش و فرســایش پیدا نکند .بنابراین متولی و
سیاستگذار کشاورزی بهجای تعهدهای شتابزده برای افزایش تولید به هر قیمتی،
بایســتی با تشــریح تنگناهای موجود برای منابع پرسشگر به نهادینه کردن افزایش
بهرهوری پایدار اهتمام ورزد.
با وجود دو میلیارد تن فرســایش خاک ساالنه و منابع آبی که کفگیر به تهدیگ
آن خورده است و در پیامدهای «تغییرات اقلیمی» ،متولیان کشاورزی در برنامه کار
خود همچنان قول خودکفایی در محصوالت اساسی را تحت عنوان فریبنده «امنیت
غذایی» داده و میدهند .چنین تعهدی در شــرایطی داده میشود که تنها  65درصد
محصوالت مورد نیاز را در داخل تولید میکنیم .در حال حاضر کشــور ما  90درصد
روغن 40 ،درصد برنج 70 ،درصد ذرت و علوفههای دامی و در سال جاری  50درصد
گندم ،و ...را وارد میکند .هماکنون  98درصد سموم شیمیایی بهعنوان یک نهاده در
این شــرایط و باوجود آسیبهای جبرانناپذیری که به منابع تولید وارد آمده است از
طریق واردات تأمین میشود .بنابراین ادعای تأمین امنیت غذایی بر مبنای ظرفیتهای
بالقوه درون کشور و آنهم با اصرار به افزایش جمعیت و منابع مصرف از اساس درستی
برخوردار نیست.
براســاس قانون بازده نزولی «میچرلیخ» افزایش هر محصولی متناسب با افزایش
کمترین نهاده قابلدسترس است .در حال حاضر کمترین نهاده در تولید کشاورزی در
شــرایط اقلیمی ما را آب تشکیل میدهد .از  400میلیارد مترمکعب نزوالت آسمانی
ســاالنه تنها  110میلیارد مترمکعب به صورت تجدیدپذیر در دسترس قرار دارد .اگر
سهم محیطزیست ،آب شرب و صنایع و نیازهای عمومی معادل  50میلیارد مترمکعب
از این میزان کســر شود سهم بخش کشــاورزی حدود  60میلیارد مترمکعب برآورد
میشود .بنابراین متولی کشاورزی بایستی تمام مساعی خود را برای افزایش بهرهوری
از این میزان آب به کار ببرد .گرچه تأمین امنیت غذایی از وظایف گریزناپذیر دولتها
اســت ،اما متولیان در محدودیت و تنگناهای موجود بایستی سهم تحقق این وظیفه
حاکمیتی را از ظرفیتهای درون کشور محاسبه و بر اساس آن نقشه راه توسعه این
بخش را تدوین کنند وگرنه این تلقی از امنیت غذایی به ناامنی شــدید غذایی برای
نسلهای آتی منجر میشود .در چنین راهبردی شعار خودکفایی در تولید محصوالت
اساسی یا «حکمرانی غذایی» جای خود را به «بهرهوری پایدار» خواهد داد.
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آکــادمـی
نوسانات ارزش پول ملی پس از انقالب

نرخ حقیقی ارز و تصمیم سیاستگذار
بـهـانـه

این روزها سیاستگذاران در سیاستگذاری ارزی سردرگم هستند؛ چرا وضعیت چنین است؟
سیاستگذار نگران چیست و وقتی از نرخ ارز سخن میگوید ،از چه میگوید؟ این مقاله را بخوانید.

این روزها بازار ارز پرتالطم است و سیاستگذاران نیز در
سیاستگذاری ارزی سردرگم .البته سردرگمی ایشان
امری است طبیعی و بهجا .از یک سوی ،سیاستگذار
به شــکاف عمیق میان نرخ رسمی و نرخ بازاری واقف
است و درکی نسبت به ماتبع بودجهای آن دارد .از سوی
دیگر ،سیاســتگذار نگران آثار تورمی افزایش نرخ ارز
رسمی و نزدیک کردن آن به نرخ بازاری است .اینهمه
صالح صحابه تبریزی
باعث سردرگمی سیاستگذار میشود ،به خصوص در
شرایطی که نااطمینانیهای سیاست بینالملل بر تالطم
دانشیار کالج بازرگانی
دانشگاه اکالهما
بازار ارز افزوده است.
آن زمان که سیاستگذار از نرخ ارز سخن میگوید،
چرا باید خواند:
غالباً مقصودش نرخ اسمی ارز است .این اطالق ،البته ،در
اگر میخواهید درباره
میان شهروندان و رسانهها نیز بسیار رایج است .در سال
تاثیر نرخ ارز بر پول
 ،۱۳۵۷برای مثال ،نرخ اســمی دالر امریکا در بازار آزاد
ملیونتایجتضعیف
ارز در حدود  ۱۰تومان بود (نرخ رسمی ۷ :تومان) ]۱[.به
پول ملی بدانید،
عبارتی ،قیمت اسمی دالر امریکا تنها  ۱۰تومان بود .در
خواندن این مقاله به
انتهای پاییز  ،۱۴۰۰اما ،قیمت اسمی دالر امریکا از مرز
شما توصیه میشود.
 ۳۰۰۰۰تومــان نیز عبور کرد .اگر در این مدت قیمت
کاالها و خدمات دیگر در ایران و امریکا ثابت مانده بود یا
با نرخی مشابه رشد کرده بود ،میتوانستیم بی هیچ شبههای بگوییم که پول ملی ایران در
برابر دالر امریکا به شدت تضعیف شده است .ولکن در عمل ،قیمت کاالها و خدمات دیگر
در ایران و امریکا ثابت نمانده است .نرخهای تورم در این دو کشور نیز مشابه نبوده است.
هم از این روی ،برای درک تغییرات ارزش پول ملی الزم است که به مطالعه همزمان نرخ
بازاری دالر در ایران و تغییرات سطح عمومی قیمتها در ایران و امریکا بپردازیم .البته اگر
بخواهیم با دقت افزونتری به مطالعه تغییرات ارزش پول ملی بپردازیم ،باید گسترهای از
نــرخ ارزها (مثال :دالر ،یورو ،پوند ،الخ) ،نرخهای تورم (مثال :امریکا ،حوزه یورو ،بریتانیا،
الخ) ،و نســبتهای تجاری ایران با دیگر کشورها را نیز مورد ارزیابی قرار دهیم ]۲[.چنین
مداقهای ،اما ،از حوصله این نوشتار بیرون است.
Jنرخ اسمی دالر و شاخص قیمت مصرفکننده در ایران (از  ۱۳۵۷تا
)۱۳۹۹
بر اســاس گزارش بانک مرکزی ،میانگین قیمت اســمی دالر از  ۱۰تومان در سال
 ۱۳۵۷به حدود  ۲۳۰۰۰تومان در ســال  ۱۳۹۹رسیده است .پرسش اینجاست که بر
سر قیمتهای دیگر چه آمده است؟ برای پاسخ به این پرسش میتوان از چند شاخص
بهره جست .برای مثال ،میتوانیم از شاخص قیمت مصرف کننده استفاده کنیم .سبدی
را در نظر بگیرید که در آن مجموعه ای از کاالها و خدمات مورد استفاده مصرفکنندگان
ایرانی قرار گرفته است .فرض کنید که همانند قیمت اسمی دالر ،قیمت این سبد در سال
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 ۱۳۵۷معادل  ۱۰تومان بوده باشــد .در سال  ،۱۳۹۹قیمت این سبد در حدود ۱۸۰۰۰
[]۳
تومان است.
آنچنان که نمودار شــماره یک نشــان میدهد ،با در نظر گرفتن شــاخص قیمت
مصرفکننده در ایران ،در دوران دولت احمدینژاد و تقریباً نیمه نخســت دوران دولت
روحانی شاهد سرکوب قیمت اســمی دالر هستیم .به این معنا که در این دوره قیمت
کاالها و خدمات مصرفکنندگان با شتابی چشمگیرتر نسبت به قیمت اسمی دالر افزایش
یافته است .به عبارتی ،با فرض عدم تغییر شاخص قیمت مصرفکننده در امریکا ،از سال
 ۱۳۸۴تا  ۱۳۹۶دالر امریکا پیاپی در ایران ارزانتر شــده است و پول ملی تقویت .البته
محاسبات دقیقتری که در ادامه این نوشتار آمدهاند ،حاکی از آناند که روند تقویت پول
ملی از  ۱۳۷۹شروع میشود (نه  .)۱۳۸۴علیایحال ،با افزایش نااطمینانیهای سیاست
بینالملل پس از روی کار آمدن دولت محافظهکار در امریکا (از زمستان  ۱۳۹۵تا زمستان
 ،)۱۳۹۹افزایش قیمت اســمی ارز بــا افزایش قیمت کاالها و خدمات مصرفکنندگان
هماهنگ شد و در سال  ۱۳۹۹از آن پیشی گرفت.
Jشاخص قیمت مصرفکننده در ایران و امریکا (از  ۱۳۵۷تا )۱۳۹۹
بــرای ارزیابی نرخ حقیقی دالر ،عالوه بر نرخ اســمی ،باید از شــاخصهای قیمت
مصرفکننده در ایران و امریکا نیز اســتفاده کنیم .طبیعی اســت که از سال  ۱۳۵۷تا
 ،۱۳۹۹شاخص قیمت مصرفکننده نهتنها در ایران بلکه در امریکا نیز افزایش یافته است.
هرچند که در طول این سالها افزایش قیمتها در امریکا بسیار کمتر از افزایش آنها در
ایران بوده است .برای درک میزان این افزایش ،سبدی را در نظر بگیرید شامل مجموعهای
نمودار شماره یک :قیمت اسمی دالر (تومان) و شاخص قیمت مصرفکننده در ایران

با توجه به شرایط تورمی کنونی ،افزایش نااطمینانیها در اقتصاد ایران میتواند زمینهساز افزایش
دوباره نرخ اسمی ارز در بازار شود .اما ،اینکه آهنگ این افزایش تا چه حد از اختالف تورمی در
امریکا و ایران پیشی گیرد پرسشی است که پاسخ دادن به آن چندان ساده نیست.

از کاالها و خدمات مورد استفاده مصرفکنندگان امریکایی .فرض کنید که قیمت آن سبد
در ســال  ۱۳۵۷برابر با  ۱۰دالر بوده باشد .در سال  ،۱۳۹۹قیمت همان سبد در حدود
 ۴۰دالر است .اگر اقتصاد امریکا ،تورمی شبیه به اقتصاد ایران را تجربه کرده بود ،قیمت
چنان سبدی باید تا حدود  ۱۸۰۰۰دالر افزایش مییافت .به واسطه تورم اندک در امریکا،
اما قیمت آن سبد تنها تا حدود  ۴۰دالر افزایش پیدا کرده است.
نمودار شماره دو نرخهای تورم قیمت کاالها و خدمات مصرفکننده در ایران و امریکا
را با یکدیگر مقایسه میکند .بد نیســت یادآوری کنم که کاهش تورم در امریکا امری
استثنایی نبوده است .از قضا ،تداوم تورم لجامگسیخته در ایران استثنا بوده است .بسیاری
از کشورهای جهان و حتی بسیاری از کشورهای منطقه خاورمیانه و شمال افریقا در این
دوره با سامان دادن به سیاستهای پولی و مالی خویش توانستند نرخ تورم را کنترل کنند.
برای مثال ،در طول سالهایی که از انقالب میگذرد ،نرخ تورم در جهان به طور میانگین
از حدود  ۱۰درصد به حدود  ۲تا  ۳درصد در سال کاهش یافته است؛ هرچند که در چند
ماه گذشته به واسطه تأثیرات بیماری فراگیر کرونا و احتماالً برخی سیاستهای انبساطی
[]۴
پولی تورم جهانی اندکی افزایش یافته است.
پرداختن به موضوع تورم خود نیازمند نوشتار مبسوطی است و در حوصله این بحث
نمیگنجد .آنچه برای این نوشتار اهمیت دارد ،تفاوت رشد قیمتها در ایران و امریکاست.
همانطور که پیش از این عرض شد ،با فرض عدم تغییر شاخص قیمت مصرفکننده در
امریکا ،از سال  ۱۳۸۴تا  ۱۳۹۶دالر امریکا پیاپی در ایران ارزانتر شده است و در نتیجه
پول ملی تقویت شده است؛ هرچند که شواهد نشان میدهند که روند تقویت پول ملی
حتی از  ۱۳۷۹آغاز شــده باشد (نه  .)۱۳۸۴با توجه به تفاوت چشمگیر میان نرخ تورم
در این دو کشــور ،به نظر میرســد که به طور نسبی فرض عدم تغییر شاخص قیمت
مصرفکننده در امریکا فرض بیبنیادی هم نباشد .اما ،به جای اتکا بر این فرض ،بد نیست
با دقت بیشتری به تغییرات نرخ حقیقی ارز بپردازیم.
Jنرخ حقیقی ارز چیست؟
برخالف نرخ اسمی ارز که به واحدی نظیر ریال یا تومان سنجیده میشود ،نرخ حقیقی
ارز شاخصی است که واحد سنجش پولی ندارد .این شاخص نسبتی است از سطح عمومی
قیمتها ،تحت واحد پولی مشترک .برای مثال ،نسبتی را در نظر بگیرید که در صورت
آن حاصلضرب نرخ اسمی دالر (قیمت یک دالر به تومان) و شاخص قیمتهای امریکا
(ترجمه شده به دالر) قرار گرفته است و در مخرج آن شاخص قیمتهای ایران (ترجمه
شده به تومان) .با توجه به واحدهای استفاده شده در اجزای این کسر ،صورت و مخرج آن
هردو به تومان سنجیده میشوند .به همین دلیل ،در نهایت حاصل این کسر واحد پولی
نمودار شماره دو :نرخ تورم در ایران و امریکا

ندارد و تنها شاخصی از قیمتهای نسبیاست.
برای درک بهتر چیستی این شاخص ،بد نیست به مرور چند مثال بپردازیم:
فرض کنید که شــاخص قیمتها در ایران و امریکا ثابتاند .در شرایطی که تمامی
قیمتها ثابتاند ،بهیکباره نرخ اســمی دالر افزایش مییابد .در پی آن ،صورت نســبت
فوقالذکر افزایش مییابد ولی مخرج آن ثابت باقی میماند .افزایش نرخ اسمی دالر تحت
این فروض موجب افزایش شــاخص نرخ حقیقی دالر میشود .چنین افزایشی ،حکایت
از تضعیف حقیقی قدرت خرید پول ملی دارد ،چرا که تمامی قیمتها ثابت ماندهاند اما
قیمت دالر بهیکباره افزایش یافته است.
حال فرض کنید که شــاخص قیمتها و نرخ اسمی دالر در ایران ثابت مانده است.
بهیکباره شاخص قیمتها در امریکا افزایش مییابد .چنین تغییری نیز موجب افزایش
شاخص نرخ حقیقی دالر میشود که مجددا ً حکایت از تضعیف حقیقی قدرت خرید پول
ملی دارد .به عبارت دیگر ،به واسطه افزایش قیمتها در امریکا ،قدرت خرید هر واحد پول
ملی در چنین شرایطی کمتر از پیش است.
در نهایت ،فرض کنید که شــاخص قیمتها در امریکا و و نرخ اســمی دالر در ایران
ثابت ماندهاند .بهیکباره شاخص قیمتها در ایران افزایش مییابد .در پی آن ،مخرج نسبت
فوقالذکر افزایش مییابد که موجب کاهش شــاخص نرخ حقیقی دالر میشود .چنین
کاهشی ،بر خالف موارد فوق ،حکایت از تقویت قدرت خرید پول ملی دارد .از قضا ،این
همان پدیدهای ســت که از اواخر دهه  ۸۰تا نیمه دهه  ۹۰هجری شمســی شاهد آن
بود هایم.
Jنرخ حقیقی ارز ( ۱۳۵۷تا )۱۳۹۹
بر مبنای تعریف فوق از نرخ حقیقی ارز ،در ادامه به ارزیابی دو محاســبه مختلف از
این نرخ میپردازیم :یکی بر مبنای قیمت بازاری دالر و دیگری بر مبنای قیمت رسمی
دالر .نخست از قیمت بازاری دالر استفاده میکنیم (صورت کسر) .شاخصهای قیمت
مصرفکننده در امریکا (صورت کسر) و ایران (مخرج کسر) را نیز در محاسبات خود در
نظر میگیریم .برای شــروع سال  ۱۳۵۷را به عنوان سال پایه انتخاب میکنیم و ارزش
شاخص نرخ حقیقی ارز در این سال را معادل با  ۱۰۰قرار میدهیم (فراموش نکنید که
این شاخص واحد سنجش پولی ندارد).
میتوان سالهای پس از انقالب را بر اساس روند تغییر نرخ حقیقی ارز بر مبنای نرخ
بازار به چهار دوره تقسیم کرد:
 ۱۳۵۷تا  :۱۳۶۶آنچنان که نمودار شــماره سه نشان میدهد ،شاخص نرخ حقیقی ارز
بر مبنای قیمت بــازاری دالر از پیروزی انقالب تا ســال  ۱۳۶۶پیدرپی افزایش یافت
نمودار شماره سه :شاخص نرخ حقیقی دالر بر مبنای نرخ بازار
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آکــادمـی
که حکایتگر تضعیف چشــمگیر پول ملی در آن دوران است .به گزارش بانک مرکزی،
نــرخ بازاری دالر در این مدت از قیمت پایه  ۱۰تومان تا مرز  ۱۰۰تومان افزایش یافت.
همچنین ،در این مدت ،قیمت سبد کاالها و خدمات مصرفکننده در ایران در حدود ۳۲۰
درصد و در امریکا در حدود  ۷۵درصد رشد داشت .حاصل این تغییرات تضعیف چشمگیر
پول ملی در فاصله سالهای  ۱۳۵۷تا  ۱۳۶۶است.
 ۱۳۶۷تا  :۱۳۷۸در طول دولت هاشمی (اندکی پیش از آن و اندکی پس از آن) ،شاخص
نرخ حقیقی ارز در بازه  ۳۰۰تا  ۴۰۰نوسان کرد .گاه پول ملی تقویت شد ،گاه تضعیف.
نرخ بازاری دالر در این مدت از مرز  ۸۵۰تومان نیز گذشت .به عالوه ،قیمتها در ایران
تا حدود  ۹۰۰درصد و در امریکا تا حدود  ۴۰درصد افزایش یافتند .در نهایت ،اما ،میانه
شــاخص نرخ ارز حقیقی در حدود  ۳۵۰باقی ماند .بنابراین ،با وجود نوسانات فراوان ،در
طول سالهای  ۱۳۶۷تا  ۱۳۷۸پول ملی نسبت به نقطه آغاز ( ۱۳۵۷عدد شاخص)۱۰۰ :
همچنان ضعیف باقی ماند؛ نه تقویت شد و نه بیش از پیش تضعیف.
 ۱۳۷۹تا  :۱۳۹۵از نیمه دوم نخستین دولت خاتمی تا اواخر نخستین دولت روحانی ،پول
ملی در مجموع تقویت شد .تقویت پول ملی تا آنجا ادامه یافت که در ابتدای دومین دولت
احمدینژاد عدد شــاخص نرخ حقیقی ارز به حدود  ۱۵۰رسید .پس از آن هرچند پول
ملی یک بار تضعیف شد ،ولی بیهیچ وقفهای دوباره تقویت شد .در طول این سالها ،نرخ
بازاری دالر از مرز  ۳۶۰۰تومان گذشت .از دیگر سوی ،قیمتها در ایران بیش از ۱۱۰۰
درصد و در امریکا کمتر از  ۴۰درصد افزایش یافتند .در مجموع ،افزایش قیمت اســمی
دالر و افزایش قیمتها در امریکا (که هردو عامل تضعیف پول ملی هســتند) به شدت
تحت تأثیر افزایش دیگر قیمتها در ایران قرار گرفت (که عامل تقویت پول ملی است).
به عبارت دیگر ،قیمت اسمی دالر به طور متناسبی نسبت به دیگر قیمتها تعدیل نشد.
دیگر قیمتها بیش از پیش افزایش یافتند ،اما افزایش قیمت اسمی دالر نسبتاً محدود
بود .در نتیجه ،پول ملی به طور چشمگیری تقویت شد.
 ۱۳۹۶تا  :۱۳۹۹در طول دومین دولت روحانی ،شــاخص نرخ حقیقی ارز دوباره افزایشی
چشــمگیر یافت و از مرز  ۵۰۰نیز عبور کرد .در پایان این دوره ،نرخ اســمی ارز به مرز
 ۲۳۰۰۰تومان نزدیک شد .قیمتهای مصرفکنندگان در ایران  ۱۲۵درصد و در امریکا
در حدود  ۶درصد افزایش یافت .با اینهمه ،افزایش نرخ اسمی چنان چشمگیر بود که
موجب جهشی بزرگ در شاخص نرخ حقیقی ارز شد.
بر مخاطبان «آیندهنگر» پوشیده نیست که بخش قابل توجهی از اقتصاد ایران بیش
از آنکه دغدغه نرخ بازاری ارز را داشته باشد ،نگران نرخ رسمی آن است .هم از این روی،
شایســته است که تغییرات نرخ حقیقی ارز در ایران بر مبنای نرخ رسمی را نیز مطالعه
کنیم .به واسطه شکاف چشمگیر میان نرخ بازاری و نرخ رسمی ،طبیعی است که انتظار
داشته باشیم که روند تغییرات نرخ حقیقی ارز بر مبنای قیمت رسمی با روند آن بر مبنای
نمودار شماره چهار :شاخص نرخ حقیقی دالر بر مبنای نرخ رسمی

قیمت بازاری تفاوتهایی داشته باشد.
میتوان سالهای پس از انقالب را بر اساس روند تغییر نرخ حقیقی ارز بر مبنای نرخ
رسمی نیز به چهار دوره تقسیم کرد:
 ۱۳۵۷تا  :۱۳۷۰به گزارش بانک مرکزی ،نرخ رســمی دالر در  ۱۳۵۷و  ۱۳۵۸برابر با ۷
تومان بود .جالب آنجاست که تا سال  ۱۳۷۰این نرخ تقریباً در همین حدود باقی مانده
بود (حال آنکه نرخ اســمی دالر به شاخص بازاری در سال  ۱۳۷۰از مرز  ۱۴۲تومان نیز
عبور کرده بود) .در طول این مدت ،سطح عمومی قیمتها در ایران در حدود  ۷۳۵درصد
و در امریکا در حدود  ۱۱۰درصد افزایش یافت .ثابت نگاه داشتن نرخ رسمی در شرایطی
که دیگر قیمتها افزایش پیدا کرده بودند ،موجب تقویت بیش از پیش پول ملی در این
دوره شد.
 ۱۳۷۱تا  :۱۳۸۰پس از تعدیل نرخ رسمی در سال  ۱۳۷۱و نزدیک شدن آن به نرخ بازاری
( ۱۵۰تومان) ،بهیکباره نرخ حقیقی ارز افزایشی چشمگیر پیدا کرد .این افزایش موجب
تضعیف پول ملی شد ،تا آنجا که در طول سال  ۱۳۷۱شاخص نرخ حقیقی ارز  ۴۰۰واحد
افزایش یافت .پس از آن ،اما ،نرخ رسمی ارز تا سال  ۱۳۸۰تقریباً ثابت ماند و تنها تا مرز
 ۱۷۵تومان افزایش پیدا کرد .حال آنکه در این مدت سطح عمومی قیمتها در ایران در
حدود  ۵۵۰درصد و در امریکا در حدود  ۲۵درصد افزایش یافت .همچون دوره نخســت
( ۱۳۵۷تا  ،)۱۳۷۰ثبات نسبی نرخ ارز رسمی در شرایطی که دیگر قیمتها افزایش پیدا
کرده بودند ،موجب تقویت دوباره پول ملی در بین سالهای  ۱۳۷۲تا  ۱۳۸۰شد .تقویت
پول ملی تا آنجا ادامه پیدا کرد که در انتهای نخستین دولت خاتمی ،نرخ حقیقی ارز تقریباً
برابر نرخ حقیقی آن در آستانه انقالب بود.
 ۱۳۸۱تا  :۱۳۹۱شــمایل تغییرات در این دوره بسیار شبیه به دوره پیشین است .پس از
تعدیل دوباره نرخ رسمی در سال  ۱۳۸۱و نزدیک شدن آن به نرخ بازاری ( ۸۰۰تومان)،
نرخ حقیقی ارز بار دیگر افزایشی چشمگیر پیدا کرد که حکایتگر تضعیف دوباره پول ملی
بود .این بار در طول یک سال ،شاخص نرخ حقیقی  ۳۰۰واحد افزایش یافت .پس از آن،
اما ،پول ملی در طول سالهای  ۱۳۸۲تا  ۱۳۹۱به تدریج تقویت شد .در عمل ،شمایل
تضعیف یکباره و تقویت تدریجی پول ملی که در طول سالهای  ۱۳۷۲تا  ۱۳۸۰شاهد
آن بودیم ،بار دیگر در طول این دوره تکرار شد.
 ۱۳۹۲تا  :۱۳۹۹روند تقویت پول ملی در طی این دوره متوقف شد .نرخ رسمی از حدود
 ۱۲۲۵تومان در سال ( ۱۳۹۱قیمت بازاری ۲۶۰۰ :تومان) به حدود  ۲۱۲۵تومان در سال
( ۱۳۹۲قیمت بازاری ۳۱۹۰ :تومان) افزایش پیدا کرد .پس از آن نیز ،نرخ رســمی بارها
تعدیل شد تا به آستانه  ۴۲۰۰تومان در سال  ۱۳۹۹رسید (قیمت بازاری ۲۳۰۰۰ :تومان).
در طول این دوره ،سطح عمومی قیمتها در ایران  ۲۴۲درصد و در امریکا تنها  ۱۱درصد
افزایش یافت .در نتیجه پس از تضعیفی اندک ( ۱۳۹۲تا  ،)۱۳۹۷پول ملی در سالهای
 ۱۳۹۸و  ۱۳۹۹دوباره تقویت شد.
Jآیا پول ملی پس از انقالب تقویت شده است یا تضعیف؟
شواهدی که در این نوشتار ارائه شد حکایت از تضعیف پول ملی پس از انقالب دارد .به
طور خاص ،به این پرسش میتوان چهار پاسخ گوناگون داد:
نخست :اگر به مقایسه شــاخص نرخ حقیقی ارز بر مبنای نرخ بازاری آن در سالهای
 ۱۳۵۷و  ۱۳۹۹بپردازیم ،پول ملی پس از نوسانات فراوان در حدود  ۴۰۰درصد تضعیف
شده است (نمودار شماره سه).
دوم :اگر از همین شــاخص برای مقایسه نرخهای حقیقی در سالهای  ۱۳۶۸و ۱۳۹۹
استفاده کنیم ،پول ملی تنها در حدود  ۴۵درصد تضعیف شده است (نمودار شماره سه).
سوم :اگر به مقایسه شاخص نرخ حقیقی ارز بر مبنای نرخ رسمی آن در سالهای ۱۳۵۷
و  ۱۳۹۹بپردازیم ،به نظر میرسد که پول ملی پس از نوسانات فراوان تنها در حدود ۳۰
درصد تضعیف شده است (نمودار شماره چهار).
چهارم :اگر از همین شاخص برای مقایسه نرخهای حقیقی در سالهای  ۱۳۶۸و ۱۳۹۹
استفاده کنیم ،پول ملی در حدود  ۳۵۰درصد تضعیف شده است (نمودار شماره چهار).
تغییرات ارزش حقیقی پول ملی را میتوان به تفکیک ادوار سیاسی نیز ارزیابی کرد:
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در طول این هشت ماه ،سطح عمومی قیمتها در ایران در حدود  ۲۲درصد افزایش یافته است .سطح عمومی قیمتها در امریکا نیز
(به صورت کمسابقهای در طول سالهای اخیر) تا حدود  ۴.۵درصد افزایش یافته است .به عالوه نرخ اسمی دالر در بازار نیز با افزایشی
 ۱۶درصدی از مرز  ۲۸۰۰۰تومان عبور کرد ،حال آنکه نرخ رسمی در حد و اندازه پیشینش باقی ماند.

دوران پس از انقالب و جنگ ( ۱۳۵۷تا  :)۱۳۶۸به شاخص بازاری ،پول ملی در این دوره
تضعیف شد .به شاخص رسمی ،اما ،پول ملی تقویت گردید.
دولت هاشــمی ( ۱۳۶۸تا  :)۱۳۷۶با وجود نوســانات فراوان ،پول ملــی در این دوره به
شاخص بازاری نه تقویت شد و نه تضعیف .به شاخص رسمی ،اما ،پول ملی پس از نوسانی
چشمگیر در مجموع ضعیفتر شد.
دولت خاتمی ( ۱۳۷۶تا  :)۱۳۸۴به شاخص بازاری ،پول ملی در این دوره تقویت شد .به
شاخص رسمی ،اما ،پول ملی پس از نوسان چشمگیر دیگری تضعیف گردید.
دولت احمدینژاد ( ۱۳۸۴تا  :)۱۳۹۲به شاخص بازاری ،پول ملی همچنان پرقدرت ماند .به
شاخص رسمی نیز پول ملی تقویت شد.
دولت روحانی ( ۱۳۹۲تا  :)۱۴۰۰با توجه به محدودیت دسترسی به دادهها تا سال ،۱۳۹۹
پول ملی به شاخص بازاری تضعیف فراوان شد .به شاخص رسمی ،اما ،پول ملی اندکی
تقویت گردید.
برای اقتصادی کوچک که در شرایط عادی با دنیا در ارتباط است ،کاهش قدرت پول
ملی غالباً میتواند زمینهساز رونق تولید ملی از طریق افزایش صادرات و جانشین کردن
واردات شود .دنی ُردریک (اقتصاددان دانشگاه هاروارد) در مقالهای بسیار معروف شواهدی
از اهمیت کاهش قدرت پول ملی در راســتای افزایش رشد اقتصادی در نیمه دوم قرن
بیستم ارائه کرده است ]۵[.ولکن ،متأسفانه اقتصاد ایران نتوانسته است از چنین کاهشی
بهره کافی ببرد .بهره بردن نابجا از منابع حاصل از صادرات نفت خام ،انزوای سیاسی در
صحنه بینالمللی ،جنگ تحمیلی ،و تحریمهای اقتصادی از جمله عوامل مهمی هستند
که موجبات ناکامی اقتصاد ایران را فراهم آوردهاند ]۶[.در چنین شــرایطی ،اقتصاد ایران
هزینه تضعیف پول ملی را متحمل شده است (مثال :تأثیرات تورمی تضعیف اسمی پول
ملی در برابر دالر) ،اما از فواید آن بهره چندانی نبرده اســت .مخلص کالم آنکه حکایت
تضعیف پول ملی پس از انقالب ،حکایت همان آش نخورده است و دهان سوخته.
Jدر سال  ۱۴۰۰چه بر سر پول ملی آمده است؟
تا به هنگام نگارش این متن (آخرین روزهای آذرماه  ،)۱۴۰۰خوشــبختانه دادههای
سطح عمومی قیمتها در طول بهار ،تابستان ،و قسمتی از پاییز  ۱۴۰۰از طریق مرکز
آمار در اختیار عموم قرار گرفته است .دادههای سطح عمومی قیمتها در امریکا نیز در
دســترس است .با بهره بردن از این شــاخصها و نرخهای بازاری و رسمی میتوان نرخ
حقیقی ارز را در فاصله فروردین تا آبان  ۱۴۰۰محاسبه کرد.
نمودار شماره پنج تغییرات شاخص نرخ حقیقی ارز در طول بهار ،تابستان ،و قسمتی
از پاییز را به تصویر میکشد .برای درک بهتر تغییرات ،میزان شاخص نرخ حقیقی ارز در
فروردین  ۱۴۰۰را مساوی با  ۱۰۰قرار میدهیم (شبیه آنچه در محاسبات فوق برای سال
نمودار شماره پنج :شاخص نرخ حقیقی دالر بر مبنای نرخ بازاری و رسمی (فروردین تا آبان)۱۴۰۰

پایه  ۱۳۵۷کردیم) .آنچنان که از شمایل نمودار پنجم برمیآید ،در طول ماههایی که از
سال  ۱۴۰۰میگذرد ارزش حقیقی پول ملی به نرخ بازاری تقریباً ثابت باقی مانده است.
به شاخص نرخ رسمی ،اما ،پول ملی به طور چشمگیری تقویت شده است.
در طول این هشت ماه ،سطح عمومی قیمتها در ایران در حدود  ۲۲درصد افزایش
یافته است .سطح عمومی قیمتها در امریکا نیز (به صورت کمسابقهای در طول سالهای
اخیر) تا حدود  ۴.۵درصد افزایش یافته اســت .به عالوه نرخ اســمی دالر در بازار نیز با
افزایشی  ۱۶درصدی از مرز  ۲۸۰۰۰تومان عبور کرد ،حال آنکه نرخ رسمی در حد و اندازه
پیشینش باقی ماند .هرچند این تغییرات باعث نوساناتی در شاخص نرخ حقیقی ارز به
قیمت بازاری شدند ،اما تا انتهای آبان  ۱۴۰۰تغییر چندانی در این شاخص به وجود نیامد.
از دیگر سوی ،سرکوب نرخ رسمی ارز (در شرایط تورمی) باعث تقویت بیش از پیش نرخ
حقیقی ارز به قیمت رسمی شد.
ناگفته پیداســت که افق تغییرات نرخ حقیقی ارز در طول زمســتان  ۱۴۰۰تابعی
خواهد بود از پیشــرفت مذاکرات برجام .تصمیمات بودجهای دولت برای ســال ۱۴۰۱
نیز بر انتظارات بازار ارز تأثیر خواهد گذاشــت .با توجه به شرایط تورمی کنونی ،افزایش
نااطمینانیها در اقتصاد ایران میتواند زمینهساز افزایش دوباره نرخ اسمی ارز در بازار شود.
اما ،اینکه آهنگ این افزایش تا چه حد از اختالف تورمی در امریکا و ایران پیشی گیرد
پرسشی است که پاسخ دادن به آن چندان ساده نیست.
ینوشت
پ 

 .۱جهت مداقه بیشتر در دادههای نرخ بازار (غیررسمی) برای دالر ،خوانندگان میتوانند به «بانک اطالعات سریهای
زمانی اقتصادی» که توسط بانک مرکزی جمهوری اسالمی ایران سامان یافته است مراجعه کنند.
 .۲مطالعهای از این دست درنهایت به محاسبه «نرخ حقیقی و مؤثر» ارز میانجامد.
 .۳از آنجا که در این نوشتار قصد دارم به مقایسه شاخص قیمت مصرفکننده در ایران و امریکا بپردازم ،از دادههای بانک
جهانی برای شــاخص قیمت اســتفاده کردهام .ولکن دادههای بانک مرکزی و مرکز آمار نیز حکایت از تغییراتی مشابه
میکنند :اگر قیمت سبد کاالها و خدمات مصرفکننده در سال  ۱۳۵۷معادل  ۱۰تومان بوده باشد ،در سال  ۱۳۹۹قیمت
همان سبد در حدود  ۲۰۰۰۰تومان است.
 .۴جهــت مداقه بیشــتر در دادههای نرخ تورم در جهان میتوانیــد به مجموعه دادههــای International Financial
 Statisticsکه توســط صندوق بینالمللی پول منتشــر میشود مراجعه کنید .برای مطالعه بیشتر درباره افزایش اخیر
نــرخ تورم نیز ،میتوانید به مطالعهای تحت عنــوان  Inflation During the Pandemicکه اخیرا ً جمعی از اقتصاددانان
بانک جهانی منتشـ�ر کردنـ�د مراجعـ�ه کنیـ�د https://thedocs.worldbank.org/en/doc/1ad246272dbbc� :
437c74323719506aa0c-0350012021/related/WP-inflation.pdf
 .۵این مقاله در مجلد پاییزه  Brookings Papers on Economic Activityدر سال  ۲۰۰۸منتشر شد .جهت مداقه بیشتر،
خوانندگان میتوانند نسخهای از این مقاله را تحت نشانی ذیل بیابندhttps://drodrik.scholar.harvard.edu/files/:
dani-rodrik/files/real-exchange-rate-and-growth.pdf
 .۶در یادداشتی که در آذر  ۱۳۹۷برای «آیندهنگر» نوشته بودم (عنوان :رهاورد حضور جهانی کدام است؟) ،درباره هزینه
انزواجویی اقتصاد ایران چهار نکته عرض کرده بودم .برای جلوگیری از اطاله کالم ،مخاطبان را به آن نوشته ارجاع میدهم.

نکتههایی که باید بدانید
[افق تغییرات نرخ حقیقی ارز در طول زمستان  ۱۴۰۰تابعی خواهد بود از
پیشرفت مذاکرات برجام .تصمیمات بودجهای دولت برای سال  ۱۴۰۱نیز بر
انتظارات بازار ارز تأثیر خواهد گذاشت.
[برای اقتصادی کوچک که در شرایط عادی با دنیا در ارتباط است ،کاهش
قدرت پول ملی غالب ًا میتواند زمین هساز رونق تولید ملی از طریق افزایش
صادرات و جانشین کردن واردات شود .متأسفانه اقتصاد ایران نتوانسته
است از چنین کاهشی بهره کافی ببرد.
[بهره بردن نابجا از منابع حاصل از صادرات نفت خام ،انزوای سیاسی در
صحنه بینالمللی ،جنگ تحمیلی ،و تحریمهای اقتصادی از جمله عوامل
مهمی هستند که موجبات ناکامی اقتصاد ایران را فراهم آوردهاند.
[اقتصاد ایران هزینه تضعیف پول ملی را متحمل شده است اما از فواید
آن بهر ه چندانی نبرده است .حکایت تضعیف پول ملی پس از انقالب،
حکایت همان آش نخورده است و دهان سوخته.
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آکــادمـی

اثرشوک نفتی بر نرخ بیکاری
شواهدی از کشورهای منطقه ِمنا

بـهـانـه

با وقوع بحرانهای متعدد دو دهه اخیر در منطقه خاورمیانه و شمال آفریقا نرخ بیکاری در گروههای سنی جوانان با افزایش قابل توجهی مواجه شده است؛ این موضوع چیست
و آیا رابطه معناداری وجود دارد؟ این مقاله را بخوانید.

با وقوع بحرانهای متعدد دو دهه اخیر 4در منطقه خاورمیانه و
1
شمال آفریقا ( 5)MENAنرخ بیکاری (به خصوص در گروههای
ایمان چراتیان
2
محمدرضا فرزانگان
ســنی جوانان) این کشــورها با افزایش قابل توجهی مواجه
3
صالح گلتبار
شــده است ،به طوری که در سال  2017نرخ بیکاری جوانان
در این منطقه به حدود  30درصد رســیده است (شکل .)1
جوانان کشورهای منطقه  MENAمعموالً سالهای زیادی را
چرا باید خواند:
صرف یافتن شغل متناسب با شرایط خود میکنند که همین
درباره
اگر میخواهید
موضوع باعث میشود تا مسائلی چون ازدواج ،خانهدار شدن و
در
نفتی
تاثیر شوک
مشارکت مدنی آنان نیز با تأخیر زیادی همراه شود .علیرغم
منطقه
جوانان
بیکاری
آنکه کشــورهای منطقه  MENAاز بُعد سیاسی ،اجتماعی و
شمال
و
خاورمیانه
اقتصادی با شرایط بسیار متفاوتی مواجهاند ،با این حال حل
آفریقا بدانید ،خواندن
معضل بیکاری در این کشورها از جمله چالشهای مشترک
این مقاله به شما کمک
سیاستگذاران به حساب میآید .در تأیید ادعای فوق ،شکل 2
میکند.
نشان میدهد که در سال  2016نرخ بیکاری جوانان در منطقه
 MENAبیش از متوســط نرخ بیکاری در جهان ( 13درصد) بوده است .در این میان کشورهایی
نظیر فلسطین ( 43درصد) ،عربستان سعودی ( 42درصد) ،اردن ( 36درصد) و تونس ( 36درصد)
باالترین نرخ بیکاری گروههای ســنی جوانان را به خود اختصاص دادهاند .قطر تنها کشوری است
که نرخ بیکاری جوانان خود را به کمتر از متوســط جهانی رسانیده است که دلیل آن را میتوان
ظرفیتسازی این کشــور در جذب نیروی کار جوان در مشاغل بخش عمومی دانست .در برخی
مطالعات پیشین فاکتورهای مؤثر بر شکلگیری نرخ باالی بیکاریِ جوانان در منطقه  MENAبررسی
شده اســت .در سمت عرضه ،افزایش نرخ زاد و ولد در ابتدای دهه  1990و  2000میالدی ،موج
گستردهای از عرضه نیروی کار در این کشورها را به همراه داشته است .از سویی ضعفِ نظام آموزشی
7
زمینه الزم برای آمادهسازی نیروی کار جوان را برای ورود به بازارهای جهانی فراهم نساخته است.
شکل .1نرخ بیکاری جوانان در MENAو سایر مناطق ()1991-2017

6

منبع)2019( Kabbani :

40

آیند هنگر |  | tccim.irشماره صد و شانزده ،بهمن 1400

همچنیــن نبود اطالعات کافی درخصوص نظام بازار و راهنمای کاربردی برای کارجویان در کنار
عدم تناسب تحصیالت فارغالتحصیالن دانشگاهی با نیاز مشاغل از دیگر چالشهایی است که به
افزایش نرخ بیکاری در این کشورها دامن زده است 8.با این حال در کنار مولفههای بازار کا ِر مؤثر بر
نرخ بیکاری ،نوسانات قیمت نفت از دیگر متغیرهای کلیدی است که با تأثیر بر شاخصهای کالن
اقتصادی میتواند اثرات معنیداری را بر نرخ اشتغال و بیکاری اقتصادهای نفتمحور به همراه داشته
باشــد .نفت از متغیرهای اصلی تعیینکننده هزینههای تولید و از مهمترین فاکتورهای درآمدی
دولتها به حساب میآید .از سویی بروز نوسانات در قیمت نفت بر هزینههای تولید ،تراز تجاری و
هزینههای حمل و نقل نیز اثرگذار است .نوسانات قیمت نفت میتواند موجب نااطمینانی در اقتصاد
جهانی شود و تصمیمات سرمایهگذاران را تحت تأثیر قرار دهد 9.در مطالعه جدیدی که در نشریه
علمی -پژوهشــی  Review of Middle East Economics and Financeمنتشر کردهایم
به بررسی آثار شوکهای مثبت و منفی در قیمت نفت بر نرخ بیکاری کشورهای منطقه MENA
پرداختیم 10.با شروع دهه  1980میالدی ،نظریههای اقتصادی به بررسی اثرات کوتاه و بلندمدت
تغییرات قیمت نفت بر نرخ بیکاری کشورها پرداختهاند .در سمت تقاضا ،شوک مثبت در قیمت نفت
معموالً با تورمهای باالتر همراه بوده و بانکهای مرکزی را نسبت به افزایش نرخ بهره تحت فشار
قرار میدهند .در نتیجه این فعل و انفعاالت ،هزینه واقعی تولید رشد میکند و موجب عرضه کمتر
کاالها و خدمات میشود .کاهش عرضه کل محصوالت معموالً باعث میشود تا بنگاههای اقتصادی
تقاضای کمتری برای نیروی کار داشته باشند که همین امر افزایش نرخ بیکاری را به همراه دارد .از
سوی دیگر ،در سمت عرضه اثرات ناشی از افزایش قیمت نفت با پیچیدگی بیشتری همراه است .از
یک سو بروز شوک مثبت در قیمت نفت به عنوان یکی از مجراهای اصلی انتقال درآمد از کشورهای
واردکننده نفت به کشورهای صادرکننده نفت به شمار میرود .بنابراین ،کشورهای صادرکننده نفت
میتوانند از منافع حاصل از درآمدهای بیشتر صادرات نفتی بهرهمند شوند که این موضوع میتواند
موجب افزایش قدرت خرید ،تقاضای مصرف ،تولیدات بنگاهها و نرخ اشتغال در این کشورها شود.
از سوی دیگر ،این بحث مطرح است که در کشورهای مبتنی بر منابع طبیعی ،بخش منابع طبیعی
به عنوان بخش پیشرو 11شناخته شده و سایر بخشها نظیر صنعت و کشاورزی
بخشهای پسین 12به شمار میروند .لذا در چنین اقتصادهایی ،بروز شوک مثبت
در قیمت منابع طبیعی (نظیر نفت و گاز) افزایش صادرات منابع و تقویت نرخ ارز
واقعی را به همراه داشته و موجب توزیع مجدد منابع اقتصادی (نیروی کار و سرمایه
فیزیکی) از بخشهای پسین به بخشهای پیشرو شده که متعاقباً افزایش قیمت
در بخشهای غیرقابل مبادله ،خدمات و ساخت و ساز را به همراه دارد .در چنین
شرایطی ،رونق منابع طبیعی هزینههای تولید در بخشهای پسین را افزایش داده
که همین امر موجب کاهش رقابتپذیری آنان در بازارهای جهانی میشــود .این
پدیده که عموماً در اقتصادهای مبتنی بر منابع طبیعی روی میدهد تحت عنوان
«بیماری هلندی» 13شــناخته شده که یک مبنای توضیحی در فرضیه «نفرین
منابع» 14به شمار میرود .کاهش شدی ِد تقاضای نیروی کار در بخشهای پسین
(به دلیل باال رفتن هزینههای تولید) همزمان با کاهش ظرفیت جذب نیروی کار
در بخشهای پیشــرو (به دلیل ماهیت سرمایهمحور بودن آنان) ،نیروی کار را در
وضعیت بغرنجی قرار داده و موجبات بیکاری فزاینده را فراهم میآورد .در همین

روند افزایشی رانت نفت میتواند با خطر بیشتر درگیری و بیثباتی ،به ویژه در کشورهای دارای جناحبندی قومی و سیاسی همراه باشد.
در نتیجه اقتصادهای نفتخیز ممکن است با کاهش وابستگی اقتصادهای خود به رانت ،اثرات مخرب افزایش رانت نفت بر اشتغال
نیروی کار خود را کاهش دهند.

راستا ،نتایج برخی مطالعات نظیر  15)2013( Bjorvatn & Farzaneganحاکی از آن است که
افزایش جمعیت آماده به کار در اقتصادهای نفتی (نظیر منطقه  )MENAبه دلیل بیماری هلندی
و ضعف نهادهای سیاسی و اقتصادی به رشد اقتصادی منجر نمیشود .همچنین سهم بیشتر رانت
نفتی در اقتصاد کشورهای نفتمحور با تحدید فعالیتهای کارآفرینانه 16میتواند مشکالت بیکاری
در این دسته از کشورها را بیش از پیش کند .افزایش در حجم رانت منابع همچنین موجب کاهش
در افق برنامهریزی کشورها و بیثباتی در مجراهای درآمدی کشورها میشود .افزایش رانت منابع
موجب افزایش اندازه دولتها میشــود بدون آنکه زیرساختهای الزم برای تقویت ظرفیتهای
17
نهادی برای نیل به توسعه اقتصادی پایدار را فراهم آورد.
در پژوهش ما که از دادههای سالهای  1997-2017برای  15کشور منطقه  MENAاستفاده
شده است ،تمرکز اصلی بر متغیر نرخ بیکاری بوده است تا بر این اساس اثر شوکهای مثبت و منفی
قیمت نفت مورد بررسی قرار گیرد .نکته حائز اهمیت آن است که عالوه بر شوکهای قیمتی نفت،
اثر رانت نفتی و تغییرات مثبت و منفی آن نیز در مطالعه لحاظ شده است .روشی که در این مطالعه
به کار گرفته شده است به صورت غیرخطی و نامتقارن بوده که میتواند نوع و اندازه اثر تغییرات
مثبت و منفی را به تفکیک برای دورههای کوتاهمدت و بلندمدت نشان دهد .نتایج به دست آمده
تأیید میکند که واکنش نرخ بیکاری نسبت به افزایش و کاهش قیمت نفت نامتقارن بوده و اینکه
افزایش قیمت نفت باعث تغییرات بیشتری در بیکاری نسبت به کاهش قیمت نفت میشود .به طور
مشخص در بلندمدت ،تغییرات منفی یا کاهش قیمت نفت اثری کاهنده بر نرخ بیکاری داشته است
در حالی که تغییرات مثبت یا همان افزایش قیمت نفت منجر به افزایش نرخ بیکاری در کشورهای
 MENAشده است .طبق محاسبات انجامشده ،در بلندمدت به ازای  1درصد افزایش قیمت نفت،
نرخ بیکاری  1/3درصد افزایش خواهد یافت ،اما به ازای  1درصد کاهش نفت نرخ بیکاری تنها 1/08
درصد کاهش خواهد یافت .البته نتایج کوتاهمدت به لحاظ آماری معنادار نبوده است.
این نتایج نشان میدهد که کاهش قیمت نفت در کشورهایی که به طور عمده مبتنی بر اقتصاد
نفتی هستند میتواند دولتها را در مسیر تنوعبخشی محصوالت و اصالحات اقتصادی قرار دهد تا
اندازه بخش خصوصی را به عنوان بزرگترین مالیاتدهنده افزایش دهد 18.این سیاست میتواند به
ایجاد مشاغل کوچک و نوآور رونق بخشیده و در بلندمدت فرصتهای شغلی بیشتری ایجاد کند.
این امر را میتوان با افزایش دسترسی به منابع مالی برای راهاندازی کسبوکارهای کوچک ،کاهش
هزینههای کسبوکار در اقتصاد رسمی از طریق بهبود کیفیت مقررات و کنترل فساد ،کاهش نرخ
ارز و در نتیجه ارتقای صادرات غیرنفتی و جهتدهی تحریک کرد .در حالی که در ابتدا ممکن است
قیمتهای باالتر نفت موهبتی برای کشورهای  MENAتلقی شود اما تأثیر نهایی افزایش قیمت نفت
بر بیکاری هم جهت با تئوری نفرین منابع بوده و اثر فزاینده تغییرات مثبت قیمت نفت بر بیکاری در
قالب فرضیه بیماری هلندی قابل توضیح است.
قیمتهای باالتر نفت و افزایش درآمدهای نفتی به معنای هزینههای عمومی و خصوصی بیشتر
برای کاالهای قابل تجارت و غیرقابل تجارت در اقتصاد اســت ،در حالی که قیمت کاالهای قابل
مبادله در سطح بینالمللی مشخص میشود ،قیمت کاالها و خدمات غیرقابل مبادله در بازار داخلی
تعیین میشود و تقاضای بیشتر برای کاالهای غیرقابل مبادله منجر به افزایش قیمت و همچنین
حاشیه سود آنها خواهد شد .از سوی دیگر ،بخشهای غیر قابل مبادله مانند تولید
و کشاورزی با کاهش حاشیه سود و در نتیجه نرخ بیکاری باالتر مواجه میشوند.
مسئله حائز اهمیت دیگر آن است که قیمتهای باالتر برای نفت ،میتواند ارزش
پول ملی را در کشورهای منطقه  MENAافزایش دهد .این امر به معنای افزایش
قیمت کاالهای تولیدشده در داخل کشور بوده و موجب تضعیف تولیدکننده داخلی
در بازار بینالمللی و از دست دادن سهم بازاری آنها میشود .در نتیجه در بلندمدت
صنعتزدایی در این دســته از کشورها و افزایش نرخ بیکاری دور از ذهن نخواهد
بود 19.در این بین ،روند افزایشــی رانت نفت میتواند با خطر بیشــتر درگیری و
20
بیثباتی ،به ویژه در کشــورهای دارای جناحبندی قومی و سیاسی همراه باشد.
در نتیجه اقتصادهای نفتخیز ممکن است با کاهش وابستگی اقتصادهای خود به
رانت ،اثرات مخرب افزایش رانت نفت بر اشتغال نیروی کار خود را کاهش دهند.
این کشورها به منظور مقابله با بیماری هلندی سعی میکنند تا کیفیت نهادهای
خود را با ایجاد صندوقهای تثبیت نفت و افزایش شفافیت بهبود بخشند .همچنین
سرمایهگذاری درآمدهای نفتی میتواند عالوه بر ارتقا و تأمین مالی پروژههای بخش

خصوصی ،در توسعه سرمایه انسانی و فیزیکی نیز مؤثر باشد و در بلندمدت بحران بیکاری را کاهش
دهد .این یافتهها نشان میدهند که سیاستگذاران برای جذب شوکهای مثبت نفتی بهویژه در
کشورهای منطقه  MENAبا چالشهای بسیاری مواجهاند .ما به منظور بررسی دقیقتر نتایج به
دست آمده ،مدل تحقیق را عالوه بر قیمت نفت برای شاخص رانت نفتی و همچنین به تفکیک دو
گروه از کشورهای غنی و عمدتاً صادرکننده نفت و کشورهای فقیر و عمدتاً واردکننده نفت برآورد
کردیم .نتایج به دست آمده صحت نتایج پیشین را تأیید میکند .عالوه بر این ،پرسش تحقیق را
نسبت به مسئله بیکاری جوانان نیز مورد ارزیابی قرار دادیم .نتایج بیانگر آن است که کاهش قیمت
یا رانت نفت موجب کاهش بیکاری جوانان شــده اما افزایش قیمت یا رانت نفت اثر معناداری بر
بیکاری جوانان ندارد .در نمونه کشورهای نفتخیز ،تغییرات مثبت رانت نفت تأثیر مثبت (فزاینده)
بر بیکاری جوانان دارد ،در حالی که تغییرات منفی رانت نفت تأثیر معناداری به همراه ندارد .در نمونه
کشورهای غیر نفتخیز ،تغییرات منفی قیمت نفت بر بیکاری جوانان اثر کاهشی دارد ،در حالی که
تغییرات مثبت قیمت نفت اثر فزاینده را نشان میدهد.
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آکــادمـی

تعارضهای رفتاری و اقتصاد ملی
فرصتهای تحریم برای اقتصاد ایران

بـهـانـه

در کنار تبعات و تهدیدهایی که تحریم برای اقتصاد کشور دارد ،چه فرصتهایی برای اقتصاد خلق کرده است؟
ما با این فرصتها چه کردهایم؟ این مقاله را بخوانید.

علی سرزعیم
اقتصاددان

چرا باید خواند:
اگر به مباحث اقتصاد
کالن عالقه دارید،
خواندن این مقاله
درباره فرصتهای
تحریم به شما توصیه
میشود.

تردیدی نیست که تحریم آسیبهای زیادی به اقتصاد ایران وارد کرده و
اگر ادامه پیدا کند این آسیبها ادامه خواهد داشت .نگارنده بهعنوان یک
دانشآموخته رشته اقتصاد آگاهی نسبتاً خوبی از پیامدهای منفی تحریم
دارد و معتقد است شاید کمتر کسی در جامعه بهاندازه اقتصاددانان ابعاد
وسیع اثرات تحریم را بدانند .همه اینها در جای خود درست است و در این
نوشته بنا بر انکار آنها نیست اما نکتهای که کمتر به آن پرداخته میشود
این است که تحریم فرصتهایی نیز برای اقتصاد ایران خلق کرده است و
بایــد این فرصتها را درک کرد و در طراحی فضای پس از تحریم از این
تجربه حداکثر استفاده را نمود.
پیش از هر چیز باید به خاطر داشت که ایران کشوری درحالتوسعه
اســت معنای مشخص این حرف آن است که ایران کشوری توسعهیافته
نیست! به لحاظ شاخص سنجش رفاه یعنی درآمد سرانه ما ایرانیان درآمد
متوسط هســتیم و البته با توجه به رشد شــدید نرخ ارز دیگر در زمره
کشورهای با درآمد کم یا متوسط به پایین طبقهبندی میشویم .روشن
است که اگر چنین باشد باید برخی رفتارها با این وضعیت تناسب داشته
باشد .کشــورهای فقیر یا با درآمد متوسط معموالً گردشگرپذیر هستند
و تالش میکنند با جذب گردشــگر خارجی درآمد خوبی کسب کنند.
معموالً مردم این کشورها به بهانههای مختلف شغل در خارج از کشور پیدا
میکنند تا پولی به داخل کشور ارسال کنند .کشورهای فقیر یا متوسط
معموالً دریافتکننده سرمایه خارجی هستند .عموماً کشورهای فقیر یا
درحالتوسعه تالش میکنند از منابع اندک خود بهترین استفاده را کنند
تا بتوانند وضعیت خود را بهبود بخشند .کشورهای فقیر و درحالتوسعه
معموالً خود را با پیشرفتهترین کشورها مقایسه نمیکنند بلکه خود را با

نکتههایی که باید بدانید
[تفریح و خوشگذرانی با دالرهای نفتی امری نیست که برای نسل بعد منفعتی داشته باشد.
باید دوره تحریم را فرصتی بسازیم تا برخی عادات رفتاری نادرست خود را اصالح کنیم و
در دوره بعد از تحریم منابع خود را برای رشد اقتصادی و ارتقای ظرفیتهای اقتصاد به کار
گیریم.
[نظام تصمیمگیری ما جرئت آن را نداشت تا نرخ ارز را افزایش دهد اما اینک با فشار تحریم
نرخ ارز نهتنها افزایشیافته بلکه جهش شدید نموده است.
لتوسعه است معنای مشخص
[پیش از هر چیز باید به خاطر داشت که ایران کشوری درحا 
این حرف آن است که ایران کشوری توسع هیافته نیست! به لحاظ شاخص سنجش رفاه یعنی
درآمد سرانه ما ایرانیان درآمد متوسط هستیم و البته با توجه به رشد شدید نرخ ارز دیگر
در زمره کشورهای با درآمد کم یا متوسط به پایین طبقهبندی میشویم.
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کشورهای متوسطتری مقایسه میکنند و رفتارهایی متناسب با آن دارند.
حاال بیایید به رفتار ما ایرانیان در سالهای گذشته نگاه کنیم .ما ایرانیان
سفرهای گردشــگری زیادی را به کشورهای منطقه داشتهایم و بخشی
از رونق صنعت گردشــگری آنها مرهون ایرانیان است یعنی ما بهجای
اینکه گردشگرپذیر باشیم گردشگرفرست بودهایم .بخشی از ایرانیان خود،
فرزندان و خانواده خود را به کشــورهای دیگر نظیر کانادا میفرســتند و
پــول زندگی خود را از ایران تأمین میکننــد .آنها گاه درآمد خود را به
ارز تبدیل میکنند و ارسال میکنند یا اجاره خانهای در تهران را به آنجا
میفرستند .این رفتار یعنی بهجای اینکه ما شغلهای کشورهای دیگر را
به تسخیر درآوریم و به داخل کشور ارز بفرستیم ارز داخل را به کشورهای
دیگر میفرستیم! دانشگاههای ایران با معضل کمبود دانشجو روبرو هستند
ولی درعینحال تعداد قابلتوجهی از ایرانیان فرزندان خود را برای تحصیل
با هزینه شــخصی به کشورهای توسعهیافته میفرستند درحالیکه باید
کشور ما دستکم در رشتههایی چون مهندسی جذبکننده دانشجوی
خارجی باشد! تو گویی کشوری توسعهیافته و ثروتمند هستیم .بسیاری
از ایرانیان با سرمایهگذاری در کشورهای خارجی موفق به دریافت کارت
اقامت و حتی شــهروندی شدهاند درحالیکه کشور ما باید بهجای اینکه
صادرکننده ســرمایه باشد جاذب سرمایه باشد .در کشورهای پیشرفته و
مرفه غربی مردم با وسواس زیاد بنزین میزنند و پالستیک میخرند زیرا
هزینههای آن برایشان سنگین اســت .در این کشورها مرسوم است که
هنگام تلویزیون دیدن ،چراغ را خاموش میکنند تا بیجهت هزینه زیاد
بابت برق ندهند .همچنین شبها وسایل حرارتی را خاموش میکنند و در
مقابل از پتوهای بیشتر استفاده میکنند .در ایران همه این رفتارها معکوس
است یعنی مردم گشادهدستانه بنزین میزنند و از خودرو استفاده میکنند.
انگیزهای برای خاموش کردن چراغها نیست و معموالً شهرها چراغانی است
و دیوارها خانهها نیز اخیرا ً چراغهایی کار گذاشتهشــده و تا صبح روشن
هستند .مردم آنقدر شوفاژ روشن میکنند که برای تعدیل هوا ناگزیر از باز
کردن پنجره میشوند .در ایران پالستیک رایگان عرضه میشود و سراسر
بیابانها از پالستیکهای رهاشده پرشده است .رفتارهای اینچنینی چنان
وانمود میکند که ایرانیان بیش از غربیان توسعهیافته هستند که اینگونه
با دستودلبازی و سخاوت با منابع خود رفتار میکنند.
حال بیایید یکبار دیگر این وضعیت غیرعادی را بازنگری کنیم .چرا
چنیــن رفتارهای غیرعادی در میان ما ایرانیان وجود دارد با وجود اینکه
کشوری با درآمد متوسط یا متوسط به پایین هستیم؟ پاسخ این سؤال در
دو نکته نهفته است )1 :درآمد بادآورده نفت )2 ،بهرهمندی از منابع ارزان
طبیعی )3 ،نابرابری شدید.
واقعیت این است که درآمد نفت موجب شده تا در کشور ما نرخ ارز با

تا زمانی که مقررات  FATFتصویب و ایران از لیست سیاه خارج نشود ،هیچ تفاوتی
نمیکند که برجام احیا شود یا خیر .تصویب مقررات  FATFنه مقدمه واجب برجام که
مقدمه واجب تجارت بینالمللی است.

شاید برجامی دیگر
عملکرد دولتها و مسیر توافق

بـهـانـه

فشار ناشی از پول نفت پیوسته پایین نگهداشته شود و نتیجه این وضع آن
شده که بخشی از ایرانیان بهراحتی توانستهاند به ارسالکننده ارز به خارج
کشور تبدیل شوند .آنها یا به سفرهای خارجی میروند یا فرزندانشان را
برای تحصیل میفرســتند و یا خود سرمایههایشان را به خارج از کشور
ارســال میکنند .اینکه چرا ما در مصرف برق ،پالستیک ،شوفاژ ،بنزین
و ...اینقدر بیمباالت هســتیم ناشــی از آن است که ما از منابع طبیعی
برخورداریــم و مردم ما تصور میکنند که اســتفاده راحت و ارزان از این
منابع حق مسلم آنهاست درحالیکه اگر فاقد این منابع بودیم و قرار بود
برای خرید آنها هزینه کنیم آنوقت رفتار مردم متفاوت میشــد .نهایتاً
اینکه رفاه بخشی از مردم ما و رفتار آنها که شبیه رفتار مردم توسعهیافته
است عمدتاً به این دلیل ممکن شده است که نابرابری شدیدی در ایران
وجود دارد .دلیل بیشتر این نابرابری نیز کانال توزیع نابرابر درآمدهای ملی
اســت یعنی مواهب ملی که باید به شکل برابر میان همه تقسیم میشد
بهطور نظاممند به شــکل نابرابر میان آنها تقســیم میشود .رفتارهای
عجیب ایرانیان در کثرت سفر به خارج و فرستادن فرزندان برای تحصیل
در دانشگاههای گران و خرید خانه و سرمایهگذاری برای کسب اقامت تنها
به این قیمت ممکن شده که بخشی از ایرانیان در فقر مطلق اسیر هستند و
صدایی ندارند که شنیده شود! رسانهها و افکار عمومی در قبضه اقشار مرفه
پایتختنشین است و آنها عموماً تداوم سیاستهای گذشته را حمایت
میکنند .لذا وضعیت نامناسب موجود به یک وضعیت تعادلی درآمده یعنی
سیستم موجود در این تعادل بد ماندگار شده است.
حال شخصی به نام آقای ترامپ وارد شد و کشور را تا حدودی از درآمد
بادآورده نفت محروم ساخته است .کشوری که به درآمد نفت معتاد شده
بود با درد ترک اعتیاد مواجه شــد .روشن است که ترک اعتیاد همیشه
ســخت اســت .به همین دلیل عدهای از جامعه اصرار داشتند که هرچه
سریعتر به ترامپ هرچه امتیاز سیاسی میخواهد بدهیم تا به وضع سابق
خود برگردیم و بتوانیم رفتارهای سابق را ادامه دهیم .خوشبختانه نظام
تصمیمگیری باجی به ترامپ نداد و این امر فرصتی فراهم کرد تا برخی
رفتارهای غلط بهاجبار اصالح شــود .نظام تصمیمگیری ما جرئت آن را
نداشــت تا نرخ ارز را افزایش دهد اما اینک با فشار تحریم نرخ ارز نهتنها
افزایشیافته بلکه جهش شــدید نموده است .این امر یک افت شدید در
ســفرهای خارجی ایجاد کرده اســت .آنها که به سفرهای خارج عادت
داشتند دولت را تحتفشار قراردادند تا ارز مسافرتی ارزان بدهد و در این
کار نیز موفق شدند! این در حالی بود که دولت پیوسته عنوان میکرد پولی
برای رسیدگی بیشتر به محرومان در اختیار ندارد! روشن بود که اعطای
ارز مسافرتی ارزان تنها تا وقتیکه ذخایری باقیمانده ادامه خواهد یافت و
نمیتواند سیاست ماندگاری باشد و نهایتاً بساط آن برچیده خواهد شد که
شد .باالخره کم شدن منابع موجب میشود تا همه رفتارهای نادرست در
استفاده از منابع نظیر بنزین ،پالستیک ،برق ،آب و ...اصالح شود .طبیعی
است که این وضعیت در ابتدا با درد زیادی همراه خواهد بود زیرا جامعه به
رفتارهای نادرست عادت داشته و ترک عادت دردآور است.
نگارنده ابدا ً آرزو نمیکند که تحریمها طوالنی شود اما آرزو میکند که
اگر تحریمها بهزودی منتفی شد ما به عادات مذموم خود بازنگردیم و بدانیم
که باید منابع خدادادی خود را صرف ایجاد زیرساخت کنیم .ما موظفیم
منابع طبیعی را در مصارفی به کار گیریم که منفعت آن به نسلهای آینده
نیز برســد .تفریح و خوشگذرانی با دالرهای نفتی امری نیست که برای
نسل بعد منفعتی داشته باشد .باید دوره تحریم را فرصتی بسازیم تا برخی
عادات رفتاری نادرست خود را اصالح کنیم و در دوره بعد از تحریم منابع
خود را برای رشد اقتصادی و ارتقای ظرفیتهای اقتصاد به کار گیریم.

ایران برای برجام چه سیاستی در پیش گرفته است؟ آیا شرایط منطقه و شرایط کشورهای دیگر
مثل سابق است یا نه و این تغییر چه تاثیری روی توافق برجام دارد؟ این مقاله را بخوانید.

نگاهی به میرات ترامپ و دولت روحانی
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احسان شمس
استاد دانشگاه

چرا باید خواند:
اگر به موضوع سیاست
خارجی و تاثیر آن
روی تجارت بینالملل
عالقه دارید ،خواندن
این مقاله به شما
توصیه میشود.

همه میدانیم که در اردیبهشــت  1397ایاالتمتحده
بهصورت یکطرفه از برجام بیرون آمد و سیاست فشار
حداکثری را از طریق اعمال تحریمهای مختلف بر ایران پیش گرفت.
پــس از اعالم پیروزی جو بایدن دوگانهای در ایران پدید آمد .عدهای
خوشبین به دولت بایدن در رابطه با بازگشــت به برجام و عدهای در
بدبینی مطلق .دولتیان هرچند موضوع رسمی حاکمیت را در پیش
گرفتند و معیار را رفتار کاخ سفید میدانستند نه شخص مستقر در
آن ،ولی سیگنالهای مثبت آنان را نمیتوان ندیده گرفت .از سخنان
رئیسجمهور روحانی تا توئیت وزیر امور خارجه یا اظهارات سخنگوی
وزارت امور خارجه یا دبیر شورای امنیت ملی .آنچه آشکار بود اینکه
با ترور فرمانده ســپاه قدس ایران توسط ایاالتمتحده ،هیچ امکانی
برای مذاکره وجود نداشــت .دولت ترامپ برخالف ادعای خود مبنی
بر مذاکره برای به دست آوردن توافقی جدید ،تمام فضای مذاکراتی
را بســته و دقیقاً به دنبال تسلیم یا ســرنگونی بود .این فضا امکان
دیپلماسی را برای وزیر وقت خارجه ایران بسته بود .مضافاً که او عالوه
بر تنشهای کاری خود ،به خاطر انتخابات ریاست جمهوری و انتشار
فایل صوتی تاریخ شفاهی ایران به شدت تحتفشار قرار گرفت .در این
فضای پرتنش ،مذاکرات وین دوباره احیا شده و به نظر میرسد که دو
خواست در سطح حاکمیت ایران نسبت به این مذاکرات به وجود آمده
بود .خواست اول خواست دولت روحانی که به قول خودش اگر به دکتر
عراقچی اجازه دهند تا فردا مذاکرات به نتیجه میرسد (که از فحوای
کالم برمیآمد که مذاکرات به نتیجه رسیده و تنها منتظر امضاست) و
خواست دوم آنکه موضوع به نام رئیسجمهور بعدی ختم به خیر شود؛
که چنین هم شد و دولت روحانی مذاکرات برجام را بدون نتیجه به
خلف خود سپرد.

2

عملکردبایدن

بایدن از معدود سیاستمدارانی است که نظم جهانی را
بهخوبی درک میکند .نزدیک به  50سال در سطح اول
سیاست جهانی بوده ،در جریان مذاکرات هستهای ایران قرار داشته و
از زمان سناتوری با دیپلماتهای ما ازجمله دکتر ظریف در ارتباط بوده
و شناخت دقیقی از برجام دارد .همچنین یکی از ارکان کارزار انتخاباتی
او احیای میراث باراک اوباما و چندجانبهگرایی دیپلماسی است .حال
سؤال آنکه دولت بایدن آنگونه که خود میگوید یا برخی منتظرند،
به برجام بازمیگردد؟
باید توجه داشت که اوالً سطح تحریمهای ایاالتمتحده در این سه
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آکــادمـی

افغانستان در حال
تبدیلبهمعضل
امنیتیبزرگی
برای ایران است
(و متاسفانه ما
تنها نظارهگریم).
پاکستانبهنیابت
از عربستان در حال
نفوذ در مرزهای
شرقی ماست.
عراق الکاظمی
هم بیشتر بوی
سیاست موازنه
مثبت دارد

ســال به حدی رسیده و در قوانین ایاالتمتحده درهمپیچیده است
که بهراحتی قابل بازگشت نیست .ثانیاً هنوز در سنا جمهوریخواهان
قدرتمندی وجود دارند و دموکراتها فعال مایشاء سیاست خارجی
ایاالتمتحده نخواهد بود .ثالثاً محیط خاورمیانه همان محیط دوران
تصویب برجام باقی نمانده اســت و چندین جبهه جدید علیه ایران
شــکلگرفته است .اسرائیل با کشورهای عربی به صلح میرسد و در
مقابل ،سطح نفوذ منطقهای ایران محدودتر میشود .وضعیت سوریه
نامشخص است ،لبنان با بحران داخلی روبهروست و دولت عراق تالش
در موازنه مثبت سیاست خارجی خود دارد .در مقابل ،نفوذ اسرائیل
در آذربایجان پررنگتر شده و دست جبهه امارات  -عربستان در یمن
باالتر رفته است .این محیط فضای چانهزنی ایران را محدود میکند.
رابعاً ایاالتمتحده هیچگاه اســرائیل را بــه نفع هیچیک از بازیگران
خاورمیانه رها نمیکند و درنهایت این البی اسرائیل است که صحنه
خاورمیانه را طراحی مینماید و آنان نیز اکنون فضای بازگشــت به
برجام را مصادف با جنگ تلقی میکنند .خامساً روسها درگیر مسئله
مهم اوکراین هستند و چهبسا ایران را واگذارند .چین نیز میداند که
ایاالتمتحده میتواند بهراحتی بازی را در تایوان و دریای چین جنوبی
بر هم بزند .با توجه به این مقدمات ،بازگشت آسان دولت بایدن فرضی
محال است.

3

تحوالتخاورمیانه

در خاورمیانه همه بازیها به ضرر ایران در حال شکل
گرفتن است .عالوه بر پیمان ابراهیم ،کشورهای عربی
حاشــیه جنوبی خلیجفارس در حال کاستن از اختالفات با قطرند.
ســطان جدید عمان همچون سلف خود نیســت .هر روز از سطح
نفوذ ایران در لبنان کمتر میشــود .هر هفته خبر از حمله اسراییل
به متحدان ایران در سوریه به گوش میرسد .ترکیه به شدت رویای
پان ترکیسم خود را پیش میبرد .افغانستان در حال تبدیل به معضل
امنیتی بزرگی برای ایران اســت (و متاســفانه ما تنها نظارهگریم).
پاکستان به نیابت از عربستان در حال نفوذ در مرزهای شرقی ماست.
عراق الکاظمی بیشتر بوی سیاست موازنه مثبت دارد .اسراییل در حال
ترور و تخریب در داخل مرزهای ماســت و در حال ارائه طرح «هزار
دشنه» به ایاالتمتحده است و از اینکه ایران را به حمله نظامی تهدید
کند هیچ ابایی ندارد .خود ما به سرعت در حال تولید اورانیوم فلزی
و غنیسازی  60درصدیم .آژانس ســؤاالت بیجوابی در مورد ذرات

نکتههایی که باید بدانید
[ایران به دنبال دستی پر برای مذاکرات است .نمایندگان که آرزوی مرگ برجام را داشت هاند،
امروزه شعار احیای برجام را سر میدهند .به نظر میرسد که ایران در حال رسیدن به حد
قابل اتکایی از غنیسازی است تا با توسل به آن بتواند مذاکرات را جلو ببرد .این حد از
غنیسازی قطع ًا با برجام فعلی سازگاری ندارد.
[دولت جدید ایران برجامی دیگر را در ذهن دارد .برجامی که در تعادل میان توان «گریز
هستهای» ایران در مقابل «مکانیسم ماشه» غرب بتواند حیات بیابد .اما این موضوع بهراحتی
میسر نخواهد بود.
[فراموش نکنیم زمان برای ما بسیار بااهمیتتر از طرف غربی است .ماییم که هر روز
هزینههای تحریم را پرداخت میکنیم نه ایاالتمتحده .پس اگر قرار بر گذر از این گردنه
سخت است ،هرچه زودتر بهتر واال خیلی زود دیر میشود.
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هستهای جدید کشفشده دارد .دسترسی آژانس به دوربینها از دست
رفته و زمزمههای صدور قطعنامهای در شورای حکام علیه ایران شنیده
میشود .همه اینها احیای برجام را به فرضی محال تبدیل کرده چرا
مذاکراتی ایران خالیتر میشود.
که هر روز فشار بیشتر و دست
ِ

4

زیرساختهایبرجام

اما به قول علما ،فرض محال ،محال نیست .پس شرایط
اجرای فرض محال را بسنجیم و ببینیم که در صورت
وقوع محال ،آمادگی ما در چه حد است :اوالً بر فرض که برجام احیا
شود ،ما همچنان از مبادالت مالی بینالمللی محرومیم .تا زمانی که
مقررات  FATFتصویب و ایران از لیست سیاه خارج نشود ،هیچ تفاوتی
نمیکند که برجام احیا شود یا خیر .تصویب مقررات  FATFنه مقدمه
واجب برجام که مقدمه واجب تجارت بینالمللی است .اگر بنا است که
ما از سرمایهگذاری خارجی بهرهمند شویم و در مقابل فروش کاال ارز
وارد کشور کنیم ،امکان صدور السی و حوالهجات بینالمللی را داشته
باشــیم ،گریزی از تصویب آن نیست .ثانیاً یک بار برای همیشه باید
وضعیت ما با همسایگان آبی جنوبیمان معلوم شود .ایران باید بتواند
تعامل سازنده با همسایگان خود داشته باشد ،چه با برجام و چه بدون
آن .در غیر این صورت هزینههای امنیتی ما همچنان باال میماند و
منابع مالی ما را خواهد بلعید .همان اتفاقی که در زمان اجرای برجام در
عهد اوباما افتاد و آنهمه پول نتوانست به طرحهای کالن عمرانی ایران
راه یابد .ثالثاً خود را منتظر دامان شرق و غرب نگذاریم .اکنون بدترین
زمان ممکن برای قراردادهای طوالنیمدت یا مانند آن است .سیاست
خارجــی ایران نیاز به توازن مثبت دارد و در این روند نباید خود را از
اتحادیه اروپایی و ایاالتمتحده بینیاز بدانیم .ایاالتمتحده نباید ایران
را بازیگر از دست رفته بپندارد .بهترین بازی سیاسی در این زمان آن
است که چین را همچنان بزرگترین تهدید امنیتی ایاالتمتحده باقی
بگذاریم و با سخنان نسنجیده یا مانورهای بیدلیل در فردای برجام یا
گزافهگوییهای بیهوده بر منابر ،تمرکز امنیتی ایاالتمتحده را بر چین
برهم نزنیم و در سایه ،با توسل به موازنه مثبت ،به ترمیم و توسعه خود
بپردازیم؛ آنگونه که روسها میکنند.

5

شاید برجامی دیگر

با همه اینها به نظر میرسد که ایران به دنبال دستی پر
برای مذاکرات است .نمایندگان که آرزوی مرگ برجام را
داشتهاند ،امروزه شعار احیای برجام را سر میدهند .به نظر میرسد که
ایران در حال رسیدن به حد قابل اتکایی از غنیسازی است تا با توسل
به آن بتواند مذاکرات را جلو ببرد .این حد از غنیسازی قطعاً با برجام
فعلی سازگاری ندارد .بنابراین به نظر میرسد که دولت جدید ایران
برجامی دیگر را در ذهن دارد .برجامی که در تعادل میان توان «گریز
هستهای» ایران در مقابل «مکانیسم ماشه» غرب بتواند حیات بیابد.
اما این موضوع بهراحتی میسر نخواهد بود .نگارنده تالطمهای شدید
امنیتی به خصوص از سوی افغانستان را پیشبینی میکنم .بهزودی
دالرهای سعودی  -اسراییلی در قالب «داعش خراسان» هزینههای
امنیتی ما را چند برابر کرده و آخرین رمقها را از بدن نیمهجان اقتصاد
کشور خواهد گرفت .فراموش نکنیم زمان برای ما بسیار بااهمیتتر
از طرف غربی اســت .ماییم که هر روز هزینههای تحریم را پرداخت
میکنیم نه ایاالتمتحده .پس اگر قرار بر گذر از این گردنه ســخت
است ،هرچه زودتر بهتر واال خیلی زود دیر میشود.

َّ
یک رابطه ال کلنگی بین بدهی دولت به بانک مرکزی و بدهی بانکها به بانک مرکزی وجود دارد؛
زمانی که دولت برای شارژ ذخایر بانکی اقدام میکند ،بدهی خود به بانک مرکزی را افزایش میدهد
اما در حقیقت یک جزء دیگر پایه پولی -یعنی بدهی بانکها به بانک مرکزی -را کاهش میدهد.

یک فصل با ارز
ارزیابی سیاستهای ارزی دولت سیزدهم

بـهـانـه

دولت سیزدهم وعده کنترل تورم و کنترل نرخ ارز را داده بود؛
با گذشت حدود چهار ماه از شروع به کار دولت ،سیاستهایش چه بوده و چه شده است؟

نــرخ ارز بهدلیل اهمیت کلیدی خود در ســطح
کالن اقتصادی مورد توجه تمام دولتها بوده اســت؛
در حقیقت فقدان سیاســت پولی ،نرخ ارز را به لنگر
اسمی کنترل تورم تبدیل کرده و مسئله ارز را به یکی
از پیچیدهترین مصائب اقتصاد ایران بدل نموده است.
علیرغم تاکید برخی کارشناسان اقتصادی در خصوص
عدم اثرگذاری نرخ ارز بر تورم ،نرخ ارز هم در چارچوب
علیرضا محمدی زیوه
برونزایی پول و هم در چارچــوب درونزایی پول بر
کارشناس بازار سرمایه
تورم اثرگذار است .براساس نگرش پولی به تورم ،نرخ
ارز میتواند از طریق افزایش اسمی خالص داراییهای
چرا باید خواند:
بانک مرکزی موجب افزایش پایه پولی شود و براساس
اگر میخواهید درباره
نگرش تورم فشــار هزینه ،جهشهــای ارزی موجب
بازار ارز در دولت
افزایش هزینهها و فشار درونی برای تقاضای تسهیالت
سیزدهم بدانید ،این
میگردد .بنابراین ،در اینکه افزایش در نرخ ارز موجب
مقاله را بخوانید.
افزایش تورم میشود ،اختالف نظری وجود ندارد .حتی
اگر تعریف نرخ تورم را در دو نگاه مذکور متفاوت بدانیم
(اولی بهمعنای افزایش نسبت مبادله پول دولتی با کاالها و دومی بهمعنای سطح عمومی
قیمتها یا  )CPIباز هم نرخ ارز بر تورم اثرگذار است ،چون انتظارات تورمی هم موجب
علیت آنها
خلق پول بانکی میشود و هم موجب افزایش هزینهها میگردد .البته جهت ّ
مورد توافق هردو گروه نیست اما نتیجهگیریها هم چندان متفاوت نیست .از همین رو،
اظهاراتی که در خصوص فقدان ارتباط بین نرخ ارز و تورم میشود ،دقیق نیست؛ مث ً
ال
در مواردی برخی کارشناســان ،تورم ناشی از افزایش نرخ ارز را صرفاً محدود به قیمت
کاالهای وارداتی میدانند و بهاین صورت تمام شوک اقتصادی ناشی از تحریم را روانی
میدانند.
با توجه به اهمیت اساسی نرخ ارز ،دولت فعلی نیز الجرم از موضعگیری در خصوص
آن مصون نماند .شــاید مهمترین مسئلهای که دولت در خصوص نرخ ارز با آن روبهرو
شد ،موضوع ارز  4200تومانی بود .تقریباً شکی وجود ندارد که تخصیص ارز ترجیحی
فسادآفرین و هدردهنده منابع است؛ با این حال ،حذف این ارز در شرایط کنونی که دو
شوک تورمی در سه سال ( )1399-1397رخ داده و هنوز هم تبعات شوک دوم کام ً
ال
تخلیه نشده ،میتواند حداقل در حوزه کاالهای اساسی فشار معیشتی زیادی ایجاد کند.
شاید اگر این ارز متولد نمیشد ،مدیریت شرایط کنونی آسانتر بود ولی از آنجا که شروع
مداخله اقتصادی راحتتر از اتمام آن است؛ چراکه هر مداخله زمینهساز مداخالت بعدی
میشــود ،شرایط کنونی پیچیدهتر شده و بنابراین ،برخورد دفعی در حذف ارز 4200
تومانی بهصالح بهنظر نمیرســد .در شرایط فعلی هیچ اقدام اصالحی از قبیل اصالح
قیمت بنزین ،حاملهای انرژی ،آزادسازی نرخ ارز و ...که موجب تحریک انتظارات تورمی
میشود بهصالح نیست .البته دولت نیز از این مسئله عقبنشینی کرد و ظاهرا ً حذف
این ارز را به ســال  1401موکول کرده است .در کنار مسئله ارز ،بهنظر میرسد دولت

همچنان نگرش دقیقی در خصوص سیاســتهای اقتصادی خود ندارد .از ابتدای آغاز
دولت فعلی نرخ بهره بین بانکی -برای کنترل خلق پول و تورم -دائماً در حال افزایش
است و این موضوع دقیقاً نشان میدهد که دولت تلقی درستی از دلیل بروز تورم کنونی
ندارد .بهعبارتی ،در شرایطی که تورم دهه  1390از ناحیه شوک عرضه رخ داده ،مدیریت
آن با ابزار سیاست پولی (سیاست طرف تقاضا) میسر نیست.
برای توضیح این مسئله میتوانیم یک تجربه تاریخی نزدیک را مرور کنیم .در سال
 92با روی کار آمدن دولت ،سیاســت سالمسازی نقدینگی مطرح و اجرا شد؛ در واقع
هدف از این اقدام ،کنترل پایه پولی از طریق کنترل رشد بدهی دولت به بانک مرکزی
یا رعایت انضباط پولی بود .بهعبارتی ،یک رویکرد انقباضی اتخاذ شــد تا نرخ تورم را
کاهش دهد .در شرایطی که تورم در آن بازه نیز بهدلیل فشار عرضه (جهش ارزی) رخ
داده بود .این رویکرد انقباضی از طریق عدم شارژ ذخایر بانکی اتفاق افتاد ،چراکه دولت
بههیچوجه نمیخواست بدهکار بانک مرکزی شود .در نتیجه ،رکود اقتصادی فراگیرتر
شد و فشار بر نرخ بهره افزایش پیدا کرد .با افزایش نرخ بهره ،بانکها بهدلیل تقاضای
درونــی اقتصاد اقدام به خلق پول کردند و نقدینگی را افزایش دادند .نکته مهم اینجا
بود که نقدینگی جدید برای پرداخت همان نرخ سودهای باال ایجاد شده بود ،نه برای
سرمایهگذاری .در نهایت ترازنامه بانکها آنقدر منبسط شد تا با تکانههای ارزی و در
پی آن ،افزایش تقاضای پول نقد در ســالهای  97تا  99مجددا ً معضل تورم -اینبار
بهصورت ریشهایتر -بروز پیدا کرد .اگر دولت در آن زمان بهاشتباه سیاست طرف تقاضا
را برای حل مشــکل طرف عرضه اجرا نمیکرد و گارد خود را در برابر بدهکار شدن به
بانک مرکزی میشکست ،چهبسا حجم پایه پولی و نقدینگی بسیار کمتر از ارقام فعلی
بود و معضل تورم نیز بدین صورت رخ نمیداد.
با این توضیح ،شــاید این ســوال مطرح شود که مگر افزایش بدهی دولت به بانک
مرکزی موجب افزایش پایه پولی نمیشــود؟ اگر چنین اســت پس چگونه اگر دولت
بدهکارتر بهبانک مرکزی میشــد ،پایه پولی کمتر رشد میکرد؟ پاسخ بهاین سوال
نیازمند تحلیل ترازنامه بانک مرکزی است .اصوالً یک رابطه ا َ ّلکلنگی بین بدهی دولت
به بانک مرکزی و بدهی بانکها به بانک مرکزی وجود دارد؛ زمانی که دولت برای شارژ
ذخایر بانکی اقدام میکند ،بدهی خود به بانک مرکزی را افزایش میدهد اما در حقیقت
یــک جزء دیگر پایه پولی -یعنی بدهی بانکهــا به بانک مرکزی -را کاهش میدهد.
چراکه وقتی ذخایر بانکها شارژ میشود امکان تسویه بدهی آنها با بانک مرکزی فراهم
میشود .نکته مهم این است که شتاب افزایش نقدینگی وقتی عنان بدهی دست بانکها
باشــد بیشتر از زمانی است که دست دولت باشد .برای مثال به آمارهای نیمه نخست
سال  1400نگاه کنیم :در سهماهه نخست که نقدینگی براساس بدهی دولت به بانک
مرکزی رشد کرده ،نسبت به سهماهه دوم که بدهی دولت به بانک مرکزی تقریباً ثابت
مانده (بنابراین بدهی بانکها به بانک مرکزی افزایش یافته) نشان میدهد شتاب رشد
نقدینگی در سهماهه دوم بیشتر شده است .خط نقطهچین نیز بیانگر این مسئله است
که اگر نقدینگی بر پایه همان رشد بدهی دولت به بانک مرکزی پیش میرفت در رقم
کمتری قرار میگرفت.
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آکــادمـی

جایگاه تولید و اشتغال در بودجه
تسهیالت بند «الف» تبصره  18در قوانین بودجه سنوانی چیست؟

بـهـانـه

یکی از مهمترین چالشهای کشــور در ســالهای اخیر مسئله تولید و اشتغال بوده اســت .ازاینرو از سال  1396منابع اشتغالزایی در بودجه سنواتی ،برای اجرای برنامههای تولیدی و
اشتغالزایی را در قالب بند "الف" تبصره " " 18از سال  1396لحاظ شده است .این بند در عمل چه مسیری طی کرده است؟

آزاده داوودی
پژوهشگر اقتصادی

چرا باید خواند:
اگر به موضوع تولید
و جایگاه آن در بودجه
عالقهمندهستید،
خواندن این مقاله به
شما توصیه میشود.

یکی از مهمترین چالشهای کشــور در سالهای اخیر مسئله تولید و
اشتغال بوده است .ازاینرو از سال  1396منابع اشتغالزایی در بودجه
ســنواتی ،برای اجرای برنامههای تولیدی و اشــتغالزایی در قالب بند
«الف» تبصره  18از سال  1396لحاظ شده است .همچنین در بودجه
سال  1401کل کشور ،همچون قوانین بودجه سالهای اخیر ،به موضوع
حمایت از تولید و ایجاد اشــتغال پرداخته شده است .از این رو بررسی
روند اجرایی تا حال حاضــر و تدوین و اجرای بهینه این تبصره دارای
اهمیت است .بدین منظور در این مقاله ضمن بررسی اجمالی چالشهای
بند الف تبصره  18در ســالهای گذشته ،روند اجرایی در سال 1400
بهعنوان تسهیالت بانکی برای ایجاد و توسعه ،تولید ،اشتغال و کارآفرینی
با اولویت استانهای با نرخ بیکاری باالتر بررسی میشود.
شــواهد موجود نشان میدهد که بهرغم اقدامات انجامشده ،اجرای
برنامههای تولید و اشتغال موضوع بند الف با چالشها و موانع فراوانی
روبهرو بوده است .برخی از چالشها و موانع پیش روی اجرای برنامههای
تولید و اشــتغال شامل مواردی مانند شرایط اقتصاد کالن کشور ،عدم
کمی ،نظام تأمین مالی و ضعفهای بدنه
واقعگرایی در تعیین اهداف ّ
اجرایی کشور اســت ،اما چالش جدی و اساسیتر عدم واقعگرایی در
تعیین اهــداف کمی ،نبود انســجام و مدیریت واحد ،گســتردگی و
پراکندگی برنامهها ،عدم تفکیک و اولویتبندی بین اشــتغال پایدار و
برنامههای رونق تولید در طرحهای عمرانی و مهمتر از همه ،فقدان فرایند
و شاخص برای ارزیابی اثربخشی برنامه توزیع منابع ارزانقیمت (یا همان
پولپاشی) است .برخی از این موارد به شرح ذیلاند:
Jچالشها و موانع پیش روی اجرای برنامههای تولید و
اشتغال
عدم تأمین منابع تعیینشده از سوی دولت به علت محدودیت در
بودجه :در سالهای گذشته به دلیل مشکالت کشور دسترسی به منابع
بهتدریج و با تأخیر در دستگاههای اجرایی قرارگرفته است و این موضوع
اجرای برنامههای تولید و اشتغال را با مشکل روبهرو کرده است.
نبود برنامههای مدون و منسجم برای راهبری موضوع تولید ،اشتغال
و کارآفرینی از سوی دستگاههای اجرایی :دیدگاه دستگاههای اجرایی
نسبت به اشتغالزایی ،واممحوری و توزیع منابع ارزان (پولپاشی) است.
این در حالی است که تجربیات بینالمللی نشان میدهد تأمین منابع
مالی تنها یکی از موانع اشتغالزایی است و دستگاههای اجرایی میتوانند
اقدامات بسیاری در چارچوب سیاستهای اشتغالزایی انجام دهند.
انحراف منابع و ضعف در نظام پایش و نظارت :اختالف بین بازدهی
فعالیتهای تولیدی و فعالیتهای واسطهگرانه و سوداگرانه باعث شده
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است که همواره انگیزه انحراف منابع نسبتاً ارزانقیمت طرحهای حمایت
از تولید و اشتغال وجود داشته باشد .بنابراین چارهاندیشی برای جلوگیری
از انحراف منابع یکی از الزامات است.
عدم مشــارکت مؤسســات عامل :عدم تمکین مؤسسات عامل به
مصوبات شورای پول و اعتبار در مورد حداکثر نرخ سود تسهیالت بانکی
از مهمتریــن چالشهای پیش روی اجرای برنامههای موردتفاهم بوده
است.
 تعارض بین کارکرد دســتگاههای اجرایی ملی و استانی :به دلیلساختار اداری کشور بین کارکرد دستگاههای اجرایی ملی و استانی نوعی
تعارض ذاتی وجود دارد .درواقع ،دســتگاههای اجرایی استانی بیش از
آنکه خود را مقید به پیروی از اولویتهای استانی بداند ،منویات دستگاه
اجرایی ملی را ناظر خود میدانند .همین مســئله موانع بسیاری را در
مقابل اجرای طرحهای حمایت از تولید و اشتغال ایجاد میکند.
Jبند الف تبصره  18بودجه قانون بودجه سال  1400کل
کشور
بند الف تبصره  18بودجه قانون بودجه سال  1400کل کشور مفاد
و روند اجرایی متفاوت زیادی نسبت به بند متناظر در قانون بودجه کل
کشور در سالهای گذشته داشته است .بهعنوانمثال سازمان هدفمندی
یارانهها مکلف شــده بود صددرصد منابع موضــوع بند پیشگفته را
متناسب با میزان وصولی بهصورت ماهانه یکدوازدهم مطابق سهم هر
دستگاه راسأ پرداخت کند .همچنین تشکیل شورایی متشکل از وزیر
امور اقتصادی و دارایی (رئیس) ،ســازمان برنامهوبودجه کشــور ،بانک
مرکزی ،وزارتخانههای صنعت ،معدن و تجارت ،جهاد کشاورزی ،راه و
شهرسازی ،میراث فرهنگی ،گردشگری و صنایعدستی ،نفت ،ارتباطات
و فنــاوری اطالعات ،تعــاون ،کار و رفاه اجتماعــی و معاونت علمی و
فناوری درزمینه سیاستگذاری تبیین شده است .از سویی نیز امکان
سپردهگذاری منابع این بند حداقل یک درصد ( )%۱در مؤسسات عامل
برای دســتگاههایی اجرایی در نظر گرفتهشده است .در روند اجرایی بر
اساس دستورالعمل ابالغی شماره  80/40305مورخ  1400/3/18وزارت
امور اقتصادی و دارایی اهم موارد در نظر گرفتهشده ،درزمینه برنامهریزی
و اهداف کالن و بودجهریزی و روند اجرایی شامل موارد ذیل است:
اعطای تسهیالت به بخشهای خصوصی و تعاونی دارای مجوز
اولویت تسهیالت موضوع این دستورالعمل در استانهای با نرخ
بیکاری باالتر و...
اولویــت طرحهای کارآفرینی ،ایجادی ،توســعهای ،تکمیلی و
ســرمایه در گردش و نیز احیــای واحدهای تولیدی در تمامی

ریلگذاری برای برنامه بلندمدت نیازمند سرمایهگذاری بر فناور یها و صنایع ،به ویژه بهرهگیری
از فناور یهای نوظهور است ولذا تعیین اولویتها ،با در نظرگرفتن شرایط و یافتههای علمی،
فنی ،فناورانه ،مالی و فرهنگی موجود کشور با نگاه به آینده ضروری و باارزش است.

با توجه به موارد بیانشده درزمینه آسیبشناسی تسهیالت بند الف
تبصره  18در قوانین بودجه ســنوانی و اتخاذ رویکرد جدید در تدوین
روند اجرایی و زمینهها و زیرساخت تخصیص تسهیالت در سال 1400
بررسی نتایج دارای اهمیت است .در انتها خاطرنشان میشود ،در بند الف
تبصره  18سال  1400رونق تولید و اشتغالزایی معادل و همسو قلمداد
میشوند زیرا سیاستهای حمایت از تولید غالباً به اشتغالزایی منتج
میشود .ازاینرو البته بدیهی است که رونق تولید و اشتغالزایی نیازمند
برنامهریزی و وجود دید جامع و کالن نســبت به مسائل و چالشهای
تنظیم سیاستهای اقتصادی و مالی کشور و بازار کار است و تحقق این
امر فراتر از تعیین تکلیف و سیاستگذاری در احکام بودجهای سالیانه
است .عملکرد ضعیف بند الف تبصره  18در اشتغالزایی طی سالهای
اخیر نشاندهنده این موضوع است .در این زمینه باید در نظر داشت بند
فوقالذکر در الیحه بودجه  1401تغییرات ماهوی بسیاری داشته است
که این امر نشاندهنده عدم تعیین خطمشیهای اساسی است .بنابراین
فسازی شود
الزم است تا در خصوص ماهیت بند الف تبصره  18شفا 
و همواره سعی شود با برنامهریزی منسجم از قالب پرداخت تسهیالت
ارزانقیمت خارج گردد تا بیشــترین کارایی درزمینه تولید و اشتغال
محقق شود.

نگاه به آینده
آیندهپژوهی ،نیاز امروز توسعه کشاورزی

بـهـانـه

مقیاسهای بنگاهها (کسبوکار خانگی ،واحدهای تولیدی خرد،
کوچک ،متوسط و بزرگ) و شرکت دانشبنیان
توسعه واحدهای تولیدی پیشران
تمرکز بر رســتههای اولویــتدار مبتنی بر زنجیــره ارزش و
مزیتهای منطقهای و یا استانی
اولویت برنامهها در دســتگاه اجرایی بر اساس طرحهای تولید
و تأمین کاالهای اساســی و راهبردی ،رســتههای اولویتدار،
اســتانهای با نرخ بیکاری باالتر ،واحدهای تولیدی پیشران و
شرکتهای دانشبنیان ،واحدهای تولیدی نیمهتمام ،واحدهای
تولیدی صادراتمحور ،هزینه پایین ایجاد هر فرصت شــغلی و
متقاضی دریافت سرمایه در گردش
بودجهریزی و تعیین سازوکار اجرایی
تعیین اولویتها در سه سطح برنامه ،طرح و پروژه
پایش برنامه دســتگاه اجرایی در یک دیدگاه کالن در کارگروه
تخصصیملی
 در نظر گرفتن سند آمایش سرزمین در تعیین اولویت طرحها
و برنامهها
بررسی و تصویب طرحها در سطح استان در شورای برنامهریزی و
توسعه استان (کمیته استانی) جهت تطبیق با اولویتهای موجود
در استان
هماهنگی و تسریع در مشارکت مؤسسات عامل
اهرمسازی منابع دستگاههای اجرایی این بند با منابع مؤسسات
عامل در جهت اعطای تسهیالت
محدود نمودن پرداخت منابع در قالب یارانه سود و کمکهای
فنی و اعتباری در جهت جلوگیری از رانت
بررسی توجیهات فنی و اقتصادی نهایی و اخذ تضامین توسط
مؤسسات عامل جهت اطمینان از حصول برگشت وجوه
تعیین نظارت استانی بر عهده استانداری و نظارت عالی بر عهده
شورا مندرج در تبصره قانون (متشــکل از وزرای دستگاههای
اجرایی ،بانک مرکزی و.)...

رشد روزافزون تقاضای مواد غذایی در کشور ،همراه با تغییرات قیمت جهانی محصوالت کشاورزی،
باعث شده تأمین امنیت غذایی مهمترین اولویتهای بخش کشاورزی کشور باشد .در این حوزه باید
چگونه ظرفیتشناسی شود و چه باید کرد؟ این مقاله را بخوانید.

بهزاد فکاری سردهایی
آیندهپژوه کشاورزی

چرا باید خواند:
اگر به حوزه توسعه
کشاورزی ،موانع
و مشکالت آن و
اینکه چه باید کرد،
عالقهمندهستید،
خواندن این مقاله به
شما توصیه میشود.

رشــد روزافزون تقاضای مواد غذایی در کشور ،همراه با تغییرات
قیمت جهانی محصوالت کشــاورزی ،موجب شــده تأمین امنیت
غذایی ازجمله مهمترین اولویتهای بخش کشــاورزی کشور باشد.
بر همین مبنا ،برنامهریزان کشور به خودکفایی در تولید محصوالت
اساسی تاکید داشــتهاند از همین روی در رویکرد بلندمدت کشور
یعنی در «سند چشمانداز ایران» ،به تأمین امنیت غذایی با تکیه بر
تولید از منبعهای داخلی و خودکفایی در تولید محصوالت اساسی
تأکید شده اســت .از سوی دیگر ،ریلگذاری برای برنامه بلندمدت
نیازمند ســرمایهگذاری بر فناوریها و صنایع ،به ویژه بهرهگیری از
فناوریهای نوظهور اســت و لذا تعیین اولویتها ،با در نظرگرفتن
شــرایط و یافتههای علمی ،فنی ،فناورانه ،مالی و فرهنگی موجود
کشور با نگاه به آینده ضروری و باارزش است .تعیین اولویتها با نگاه
به آینده ،عبارت است از تالش و بررسی نظاممند برای هدفگذاری
آینده علوم ،فناوری ،اقتصاد ،محیط زیست و جامعه با هدف شناخت
آن دســته از مؤلفههایی که بیشــترین ضرورت و سودمندی را در
حوزههای یادشده ،در آینده به همراه خواهند داشت .بنابراین نیاز به
آیند هپژوهی 1برای شناخت و ترسیم آینده کشاورزی امری ضروری
است.
در پایان ســده بیســتم میالدی ناکارآمــدی روشهایی مانند
پیشبینی به دلیل در نظر نگرفتن برخی عاملها و نیز تغییرپذیریهای
سریع جهان مشــهود بود .پاسخگو نبودن این روشها باعث شد تا
پژوهشگران به این نتیجه برسند که چنانچه بتوانند تصویر درستی از
آینده داشته باشند ،به یقین میتوانند تصمیمهای بهتری بگیرند و به
وضعیت و سود باالتری برسند .اما برعکس ،آنهایی که تصور درستی
از آینده ندارند ،تصمیمهایشان ناگزیر آنان را متضرر میسازد .امروزه
و در این دســته از بررسیها ،واژگان بسیاری به کار برده میشوند؛
واژگانی همچــون آیندهپژوهی ،آیندهاندیشــی ،2قلمــرو آینده،3
شبینی ،4آیند هنگاری 5و آیند هشناسی .6اما هریک از این واژگان،
پی 
وابسته و برآمده از نظریهها (تئوری) و پیشفرضهای بسیاری بوده
و از روشهای ویژهای بهره میبرند .همچنین هریک از این مفهومها
برای دستیابی به هدفهای گوناگونی کاربرد دارند .رایجترین مفهوم
دانش آینده ،آیندهپژوهی است که در راستای دانش سیاستگذاری
و مدیریت راهبردی در پاسخگویی به چالشهای جاری و آتی ظاهر
شده است.
آیندهپژوهــی از اوایل دهه  ،1990با اقبالی بیمانند از ســوی
سیاستگذاران مختلف روبهرو شد؛ به گونهای که در طی این دهه
بیشتر قریب به اتفاق کشــورها برنامههایی را در این زمینه تدوین
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آکــادمـی

مصرف سرانه
گندم در افق 2030
برای ایران 172
و جهان 67.8
کیلوگرم در سال،
مصرف سرانه
شکر برای ایران
 30و جهان 23
کیلوگرم در سال،
مصرف سرانه
حبوبات برای
ایران  13و جهان
 9کیلوگرم در سال
و مصرف سرانه
گوشت مرغ ایران
 27.2و جهان
 15.7کیلوگرم در
سال برآورد شده
است

و اجرا کردند .حتی ســازمانهای بینالمللی مانند سازمان توسعه
صنعتی ملل متحد ،7اتحادیه اروپا ،8ســازمان خواروبار و کشاورزی
ملل متحــد (فائو )9و ...وارد این حیطه شــده و حتــی مرکزها و
مؤسســههایی برای پرداختن به مقوله آیندهپژوهی تأسیس شدند.
با نگاهی به پروژههای آیندهپژوهی در کشــورها ،مشخص میشود
که بــرونداد این پروژهها جهتدهی مســیر آتی اقتصاد ،اجتماع،
محیط زیســت ،علم و فناوری این کشورها بوده و آیندههای بدیل
را با روشهای علمی تبیین کرده است .آیندهپژوهی رویکردی است
که با تصویرسازی از آینده ،روندهای ممکن و مطلوب برای دستیابی
به آیندهای را که در قالب چشمانداز ترسیم شده است با بهرهبرداری
درســت و بهینه از منبعها و فرصتها امکانپذیر میکند .با تمام
این تفاصیل ،آیندهپژوهی در کشور و مخصوصاً در بخش کشاورزی
به شــدت مغفول مانده و بهجز تعداد اندکی مطالعه موردی در این
زمینــه ،مطالعه خاصی در این زمینه وجود ندارد .در این ،نوشــته
تالش شده به دلیل فقدان مطالعه داخلی ،با بهرهگیری از مطالعات
بینالمللی تصویری از آینده بخش کشاورزی ترسیم شود تا کمکی
به سیاستگذاران و تصمیمگیران در این حوزه باشد.
 10 OECDو  FAOدر پروژهای مشــترک در ســال  2021تحت
عنوان «چشمانداز کشاورزی  ،11»2030-2021به بررسی وضعیت
کشاورزی کشــورهای جهان در افق  2030پرداختهاند .با توجه به
اینکه اهداف توسعه پایدار 12تا افق  2030ترسیم شده است ،هدف
این طرح ،کمک به سیاســتگذاران کشــورها در شناسایی عوامل
و نیروهای اثرگذار بر سیســتم کشــاورزی-غذایی 13کشورها است
تــا آنها با اقدامات بهموقع ،کارایی ،پایداری و تابآوری سیســتم
کشــاورزی-غذایی را کنترل کنند .در این گزارش شــاخصهایی
همچون تقاضا ،تولید ،تجارت ،عملکرد و ...برای کشــورهای دنیا و
همچنین ایران مورد بررسی قرار گرفته است.
طبق برآوردهای صورت گرفته در گزارش مذکور برای ایران ،نرخ
رشد ساالنه تولید ناخالص داخلی واقعی ،از  -5.6درصد متوسط سه
ســال  ،2018-20به  1.7درصد سال  2030خواهد رسید که افق
مثبتی برای نرخ رشد برآورد شــده است .نرخ رشد جمعیت روند
نزولی داشــته و از  1.3درصد متوسط سهساله  ،2018-20به 0.8
سال  2030کاهش خواهد یافت که این کاهش نرخ رشد جمعیت،
هشدار جمعیت سالخورده در دهههای آتی برای کشورمان دارد .به
عنوان نمونه ،گندم به عنــوان مهمترین ماده تامینکننده انرژی و
پروتئین غذایی کشور ،در سال  2030حدود  14.7میلیون تن تولید
و حدود  3میلیون تن وارد خواهد شــد و مصرف غذایی آن حدود
 16میلیون تن خواهد بود .نکته حائز اهمیت در گندم پایین بودن

نکتههایی که باید بدانید
[هند و کشورهای جنوب صحرای آفریقا در حال حاضر برنامههایی برای تولید بذرهای
سازگار با شرایط خشکسالی و مدیریت کشت جهت افزایش تولید دارند.
[بررسی طرحهای موجود در خصوص دامپروری و شیالت نشان میدهد که  14درصد
افزایش تولید نتیجه بهبود بهرهوری تولید است که این افزایش بهرهوری ناشی از روشهای
نوین تغذیه ،بهبود ژنتیک و روشهای جدید مدیریتی است.
[تا افق  2030میزان واردات گندم ،ذرت ،سایر غالت دانهدرشت (بهجز گندم و ذرت) ،سویا
و گوشت گوسفند نسبت به متوسط سه سال  ،2018-20با افزایش مواجه خواهد شد .
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عملکرد آن نسبت به متوسط جهانی است بهطوریکه عملکرد گندم
آبی و دیم کشــور در افق  2030حدود  2.4تن در هکتار است که
متوسط جهانی حدود  3.7تن در هکتار است که نیاز به تحقیقات
بیشــتر در خصوص افزایش عملکرد گندم در کشور مشهود است.
عملکرد سایر محصوالت کشاورزی اساسی کشور در بهترین حالت
در حد متوســط جهانی بوده و فقط در محصوالتی همچون سیب
زمینی ،پیاز و تا حدودی ذرت در حد کشورهای تولیدکننده اصلی
این محصوالت هستیم و در ســایر محصوالت همچون جو ،برنج،
چغندر ،حبوبات ،نباتات علوفهای و ...عملکرد قابل قبولی نداریم.
طبق برآوردهای گزارش ،به غیر از مسئله پایین بودن عملکرد،
افزایش میزان واردات محصوالت اساســی تا افق  2030اســت به
طوری که میزان واردات گندم ،ذرت ،سایر غالت دانهدرشت (بهجز
گندم و ذرت) ،سویا و گوشت گوسفند نسبت به متوسط سه سال
 ،2018-20با افزایش مواجه خواهد شد بهطوریکه طبق برآوردها،
در ســال  ،2030ایران ســهم  6درصدی واردات غالت دانهدرشت
(بهجز گنــدم و ذرت) را در دنیا خواهد داشــت .همچنین میزان
واردات از حدود  22میلیون تن محصوالت اساسی ذکرشده در این
گزارش ،تا حدود  24میلیون تن افزایش خواهد داشت.
چالش دیگری که کشور در بخش تقاضای محصوالت کشاورزی با
آن روبهروست باال بودن مصرف سرانه اقالم اساسی است بهطوریکه
مصرف ســرانه گندم در افق  2030برای ایران  172و جهان 67.8
کیلوگرم در سال ،مصرف سرانه شــکر برای ایران  30و جهان 23
کیلوگرم در ســال ،مصرف سرانه حبوبات برای ایران  13و جهان 9
کیلوگرم در ســال و مصرف سرانه گوشت مرغ ایران  27.2و جهان
 15.7کیلوگرم در ســال برآورد شده است .در مقابل مصرف سرانه
برنج ،روغن گیاهی ،لبنیات ،گوشت قرمز و ماهی و غذاهای دریایی
نســبت به مصرف جهانی کمتر است .اطالعات سایر محصوالت در
جدول زیر ارائه شده است.
سیاست کشــورهای توسعهیافته و برخی کشــورهای در حال
توســعه ،ســرمایهگذاری در بهبود عملکرد و مدیریت مزرعه است
که منجر به افزایش تولید در ســطح مزرعه خواهد شد بهطوریکه
طبق برآوردهای صورتگرفته ،در دهه آتی  87درصد افزایش تولید
ناشــی از بهبود عملکرد 7 ،درصد ناشی از کشت فشرده و فقط 6
درصد ناشی از افزایش سطح زیرکشت خواهد بود .هند و کشورهای
جنوب صحرای آفریقا در حال حاضر برنامههایی برای تولید بذرهای
سازگار با شرایط خشکسالی و مدیریت کشت جهت افزایش تولید
دارند .بررســی طرحهای موجود در خصوص دامپروری و شــیالت
نشــان میدهد که  14درصد افزایش تولید نتیجه بهبود بهرهوری
تولید است که این افزایش بهرهوری ناشی از روشهای نوین تغذیه،
بهبود ژنتیک و روشهای جدید مدیریتی اســت .برآورد شده است
که تا سال  ،2030مزارع پرورش ماهی  52درصد تولیدات آبزیان را
به خود اختصاص دهد .بنابراین ،سیاستگذاران کشور باید فارغ از
مشکالت موجود و کوتاهمدت ،برنامههای آیندهنگری داشته باشند تا
چالشهای امروز به مشکالت بزرگ فردا تبدیل نشوند.
با توجه به برآوردهای صورت گرفته ،به تعادل رساندن عرضه و
تقاضا از اولویتهای اصلی بخش کشاورزی کشور باید باشد ،زیرا تا
افق  ،2030با افزایش واردات ،باال بودن مصرف سرانه و پایین بودن
عملکرد محصوالت اساسی مواجه خواهیم بود .بنابراین برای مواجهه
با این ابرچالش بخش کشــاورزی نیاز اســت که از دو بعد عرضه و

تقاضا ،این چالش مدیریت شود .در بعد عرضه ،توجه به فناوریهای
کاهش ضایعات و الگوسازی ،فرهنگســازی و ترویج رژیم غذایی
سالم باید مدنظر قرار گیرد .از بعد عرضه ،با توجه به محدودیتهای
موجود ،به هیچوجه امکان افزایش سطح برداشت محصوالت وجود
نداشته و حتی با کاهش سطح برداشت مواجه خواهیم بود .بنابراین
نیاز اســت که بر عملکرد محصوالت کشاورزی تاکید و برنامههای
اجرایی به این سو هدایت شــود .برای افزایش عملکرد محصوالت
اساسی انتقال کشت به فضای قابل کنترل همچون گلخانه با بازدهی
باال و سرمایهگذری در اســتفاده از فناوریهای نوین برای افزایش
تولید در واحد سطح الزامی است و چارهای جز این راه برای کشور
وجود نخواهد داشــت .در این زمینه نیــاز به راهبردهایی همچون
خصوصیســازی و تجاریسازی بخش کشاورزی است بهطوریکه
نقــش دولت از نقــش مداخلهگری به تنظیمگــری تقلیل یابد و
دولت تسهیلگر فضای کسب و کار باشد .برای این منظور تشکیل
کنسرسیومهای متشکل از نهادهای خصوصی و مردمی در اولویت
اول باشد ،برنامههای حمایتی دولت از جمله خرید تضمینی ،بیمه،
حمایتهای یارانهای هدفمند باشــد و همهشمول بودن آن حذف
شــود ،تنوعبخشــی به محصوالت تولید از طریق فرآوری و صنایع
غذایی با تکیه بر شرکتهای دانشبنیان خصوصی مورد توجه باشد،
بخش خصوصی تحقیقات و توســعه علــوم و فنون بهبود عملکرد
محصوالت کشــاورزی نقش پر رنگتری داشــته باشد ،پیوستن
زنجیرههای ارزش داخلی بــه زنجیره ارزش جهانی و انتقال دانش
به کشور باید صورت گیرد ،شرکتهای دانشبنیان با اخذ لیسانس
و مشــارکت با شرکتهای خارجی به بهبود و توسعه بذور ،نهال با
بازدهی باال و اصالح نژاد دام و طیور بپردازند ،معرفی ،توسعه و بهبود
کارایی آبیاری حقیقتی انکارناپذیر است ،حرکت کشاورزی سنتی
به ســمت کشاورزی هوشمند و استفاده از دانش روز باید در بخش
کشاورزی تزریق شود ،توجه به روشهای نوین تولید غذا از دریا مثل
جلبک و فرآوری آن و انواع روش تولید محصوالت غذایی جدید در
برنامههای آتی بخش کشاورزی باید مدنظر باشد.
تمام موارد مذکور و اجرایی شدن برنامههای فوق نیازمند توجه
به آینده بخش کشــاورزی و اقتصادی کردن این فعالیت و قابلیت
رقابتپذیری این بخش با ســایر بخشهای اقتصادی است .بخش
خصوصی و سرمایهگذاران و شرکتهای خارجی وقتی وارد فرآیند
تولید خواهند شــد که امنیت و پایداری اقتصادی و سرمایهگذاری
برقرار باشــد ،بنابراین سیاســتگذاران کشــور باید در راســتای
بسترسازی این دو مقوله حرکت کنند.
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شاخص

واحد

متوسط
2020-2018

برآورد سال 2030

نرخ رشد ساالنه تولید ناخالص داخلی واقعی

درصد

-5.6

1.7

نرخ رشد ساالنه جمعیت

درصد

1.3

0.8

تولید گندم

هزار تن

14333

14737

واردات گندم

هزار تن

1189

3083

مصرف غذایی گندم

هزار تن

13983

15952

عملکرد گندم جهان

تن در هکتار

3.45

3.74

عملکرد گندم ایران

تن در هکتار

2.27

2.41

تولید ذرت

هزار تن

1238

1254

واردات ذرت

هزار تن

9328

9761

ذرت خوراک دام و طیور

هزار تن

10032

10746

عملکرد ذرت جهان

تن در هکتار

6.04

6.61

عملکرد ذرت ایران

تن در هکتار

6.42

6.95

تولید برنج

هزار تن

2457

2908

واردات برنج

هزار تن

1145

976

مصرف غذایی برنج

هزار تن

3593

3875

عملکرد برنج جهان

تن در هکتار

3.12

3.48

عملکرد برنج ایران

تن در هکتار

3.18

3.74

تولید سویا

هزار تن

213

254

واردات سویا

هزار تن

2350

2777

عملکرد سویای جهان

تن در هکتار

2.83

3.09

عملکرد سویای ایران

تن در هکتار

2.67

3.15

تولید روغن گیاهی

هزار تن

689

812

واردات روغن گیاهی

هزار تن

1308

1231

مصرف سرانه روغن گیاهی

کیلوگرم در سال

11.2

10.6

تولید شکر

هزار تن

1640

2170

واردات شکر

هزار تن

1060

622

مصرف سرانه شکر

کیلوگرم در سال

29.9

30.1

تولید گوشت قرمز

هزار تن

2963

3450

واردات گوشت قرمز

هزار تن

130

122

تولید گوشت مرغ

هزار تن

2302

2886

مصرف سرانه گوشت مرغ

کیلوگرم در سال

23.9

27.2

منبع :چشمانداز کشاورزی 2030-2021 OECD-FAO
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آکــادمـی

چرا روستاها روستا نمیمانند؟
درنگی در مسئله هویت روستایی

بـهـانـه

روستاها چه هویتی دارند و چرا امروزه از چالش هویتی در روستاها حرف میزنند؟ تبعات این وضعیت چه خواهد بود؟
نظام برنامهریزی در ایران چه نگاهی به روستاها دارد و چه باید کرد؟ پاسخ این پرسشها را در مقاله پیشرو بخوانید.

محمدامین خراسانی
استاد دانشگاه تهران

چرا باید خواند:
آیا شما عالقهمند
بهمسائل توسعه
روستایی و مشکالتی
که این حوزه را تهدید
میکند ،هستید؟ در
این صورت حتما این
مقاله را بخوانید.

50

مفهوم هویت تاریخی گســترده و متنوع در علوم انسانی و اجتماعی
دارد .معنای سنتی هویت تحت تأثیر تحوالت مختلف اجتماعی و فرهنگی
و متأثر از جهانیشدن گسترش یافته است .براساس چارچوبهای نظری
موجــود ،چهار گونه از هویت را میتوان شناســایی نمود :هویت فردی،
رابطهای ،اجتماعی و مادی .موضوع بحث هویت در روستا بهعنوان فضایی
جغرافیایی-اجتماعی در مفهوم هویت اجتماعی ،قابلطرح و بررســی
است .در هویت اجتماعی ،افراد تمایل دارند تا عضویت آنها در گروههای
مختلف مرتبط با قومیت ،ملیت ،مذهب ،جنسیت و خانواده درک شود.
در حقیقت هویت اجتماعی از الیههای مختلفی تشکیلشده که با توجه
به وضعیت جامعه و فرد در هر موقعیت و شــرایط ،برخی از این الیهها
برجستهترهستند.
آنچه باعث میشود موضوع هویت روستایی بهعنوان یک چالش مورد
توجه علمای علم اجتماعی نظیر جامعهشناسان ،جغرافیدانان و مورخان
قرار بگیرد ،گذار روستا از هویت اجتماعی سنتی و تصویر نسبتاً ثابت و
جاافتاده بهسوی تصویری جدید و درعینحال ،مبهم ،پیچیده یا مخدوش
است.
Jروستا بهعنوان فضای شیوه زندگی در مقابل شهر
بهعنوان فضای سبک زندگی
بهطور ســنتی و به درازای تاریخ بلند این سرزمین ،روستاها فضایی
برای زندگی به شــیوه  /شــیوههای متداول در زمانهای گذشته بوده
است .زیست و فعالیت انسان روستایی که اتفاقاً غالب ایرانیان را تشکیل
میدادند ،بر اساس دانش بومی و تجربی بوده است .روستاییان به اتکای
کار کردن و جواب دادن این دانش در مواجهه با مسائل طبیعی و انسانی
همیشگی روستاهای فالت ایران مانند خشکی و گرمای اقلیم ،ناهمواریها
و گذرگاههای سخت ،تهدیدات انسانی (قومی ،نظامی ،مذهبی  /عقیدتی)
در مرزهای زیستبوم ،شیوهای را بر اساس کم و کیف همین مسائل بنیان
گذاشتند و تداوم بخشیدند .احساس نیاز به تغییر در این شیوه بهندرت
شکل میگرفت و جز بنا بر اجبار ،عملی نمیشد .این شرایط باعث ایجاد
مزیتهای فراوانی در فضای جغرافیایی و اجتماعی -اقتصادی روستاهای
ایران شد .مروری گذرا بر آنها خواهیم داشت.
اولین مزیت ،انباشــت دانش تجربی برای شــناخت ،مواجهه و حل
مســائل است .خرد ناشــی از تکرار موفقیتها و شکستها در این اثنا،
مبنای تصمیمات افراد و گروهها در روستاها بود و سیاست و محافظهکاری
ســنتی روستایی نیز بر این مبنا نشــو و نما یافت .مزیت دیگر ،تکلیف
معلوم و مشخص مردم در پندار ،گفتار و کردار ایشان بود .جایگاه معلوم
و غیرقابل تغییر افراد و خانوادهها ،انگیزه و توجیهی را برای ماجراجویی
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باقی نمیگذاشت و تسلیم در برابر شرایط ،آرامشی ولو ناخواسته به زیست
جهان روســتاییان وارد مینمود .یکی دیگر از مزیتهای این شــرایط،
شکلگیری نوعی همگرایی و اعتماد بین روستاییان است .تداوم تجارب
مشــابه افراد از فضای جغرافیایی -اجتماعی ثابت روستایی ،زمینهساز
هماهنگی و هارمونی عمیق در آهنگ زندگی روستایی بوده است .مجموع
این مزیتها باعث شد تا روستاها بهعنوان فضای شیوه زندگی به معنای
فضای تداوم آهنگ آرام زیست و فعالیت ،در این سرزمین ،پاگیر و جاگیر
شوند.
در مقابل و در کنار این تداوم ،بهمرور و با ورود ایران به فرایند نوسازی،
شهرها که دیگر در مقابل روستاها قد علم کرده و سهم خود را از منابع
سرزمین میخواستند ،محمل سریعترین تغییرات و بنیانبرافکنترین
عقاید و غرایض شدند .سرعت تغییرات این مجوز را به شهرنشین ایرانی
میداد که از بین گزینههای در دسترس ،انتخاب کند و سبکی بر اساس
نیازها و عالیق خود در زیست و فعالیت ،برگزیند .به عبارتی ،شهر بهعنوان
فضای سبک زندگی ایجاد شد و تغییرات را ارج نهاد.
Jگذار از روستای سنتی و شیوه زندگی به سبک زندگی
روستایی
بررسی روند دگرگونیهای زیست و فعالیت در روستاها نشان میدهد
که فرایند نوســازی ،بهمرور بین روستای ایرانی و شیوه زندگی مرسوم،
جدایــی انداخته و نوعی از سبکســازی و انتخاب گــری را در فضای
جغرافیایی -اجتماعی روســتاهای ایران بنیان نهاد .ناگفته پیداست که
هرقدر با تحوالت روستاها ناآشنا باشیم و هراندازه تصویر از فضای روستایی
ایران در ذهن ما با کلیشههای مبتنی بر شیوه زندگی روستایی منطبق
باشــد ،اما ناگزیر از شنیدن اخبار تحوالت ســریع در روستاها هستیم.
مکانیزاسیون کشــاورزی و توسعه شیوههای مدرن تولید در این بخش،
گردشگری روستایی /بومگردی و استقبال بسیار از آن در بین نسلهای
مختلف شهرنشینان ،مهاجرتهای جوانان روستایی به شهرها و در مقابل
بازگشت شهرنشینان روستازاده ،تبدیل هرروزه روستاهای بزرگمقیاس و
پرجمعیت به شهرهایی الغراندام و کاریکاتوری ،نشان میدهد که انسان
روســتایی دیگر انتخاب میکند که کجا و به چه سبک و سیاقی زیست
کند .بیتردید مزیتهایی هم میتوان برای این شرایط جدید برشمرد که
نگاهی اجمالی به آن خواهیم داشت.
اولیــن و مهمترین مزیت ،نزدیک بودن آن به ذات جســتوجوگر و
انتخابگر انســان اســت .جاذبه مهاجرت از روستا به شهر برای جوانان
روستایی را در خیلی موارد میتوان تا حد زیادی در این بستر فهم نمود.
مزیت دیگر ،امکان وقوع تغییرات مثبت و موجد رفاه در روستاهایی است

روستا دیگر نباید عرصه آزمونوخطای برنامهریزان روستانشناس باشد .تنها کسی میتواند ادعای روستاشناسی کند که تحوالت
روستاها را درک و هضم کند .روستاشناسی به معنای از بر بودن تاریخ و فرهنگ و فولکلور روستاها ،نه راهی بهسوی هویت آینده
روستا ،که مسیری بهسوی تاریخ و گذشته تکرارنشدنی آنهاست.

که دیگر محرومیت و قناعت را وقعی نمینهند و تقدیس نمیکنند .یکی
دیگر از مزیتها ،امکان تعامل نزدیکتر روستا با شهر و شناخت دقیقتر
و واقعیتر هریک از دیگری است .به عبارتی اسطورهها و تصاویر ناقص از
زیست جهان روستایی و شهری بهسوی اصالح و ارتقا حرکت میکند.
Jچالشها و فرصتهای تحوالت هویت جغرافیایی-
اجتماعی روستاها
بر این باور هســتم که مدیران و متولیان توسعه نظام سکونتگاهی،
نه چالشهای واقعی این گذار را بهدرســتی و تمامــی درک کردهاند و
نه فرصتهای ناشــی از آن را دریافت نمودهاند .رفتارهایی مانند تبدیل
لجامگسیخته روستاها به شهر ،تأسیس شهرهای جدید متعدد در شرایط
جغرافیایی دارای انبوهی از روستاها در پسکرانههای کالنشهری ،نگاه به
روستا بهعنوان کارگاه تولید کشاورزی ،بحثهای بیسرانجام ،فرسایشی و
انحرافی در موردنیاز یا عدم نیاز به سازمان توسعه روستایی در سطح ملی،
همگی نشان از بالتکلیفی و سردرگمی متولیان توسعه نظام سکونتگاهی
در میانه تحوالت روســتاهای کشور اســت .اما ربط آن به بحث هویت
روستایی چیست و چه باید کرد؟
تا زمانی که این مدیران و متولیان ،نوع نگاه خود و شیوه تدبیراندیشی
در مورد موضوع روستا و توسعه روستایی را اصالح نکنند ،موضوع هویت
جغرافیایی -اجتماعی روستاها بهعنوان یک مسئله الینحل ،باقی خواهد
ماند .ایشان باید بپذیرند که شیوه زندگی روستایی جای خود را به سبک
زندگی روستایی داده است .این را بهمثابه یک تهدید ندانیم .این تغییر را
درنتیجه غفلت از روستا ندانیم .این تغییرات را بهعنوان بخشی از واقعیت
دنیای پسانوسازی بدانیم .همه کشورهای توسعهیافته و صنعتی دنیا هم،
این گذار و درنتیجه آن ،مسئله هویت را در روستاهایشان تجربه کردند.
منتها نباید فراموش کنیم که بهواسطه سابقه تاریخی ،وزن جغرافیایی و
جایگاه اثرگذار اجتماعی زیست و فعالیت روستایی در زیست سپهر ایرانی،
این بحران در کشور ما عمیقتر ،طوالنیتر و پرهزینهتر است.
بهتر این است که شرایط جدید را بهعنوان بحران تلقی نکنیم .دلیل
اینکه در عنوان مقاله ،پرداختن به مفهوم هویت روستایی بهعنوان حل
مسئله در نظر گرفتهشده تا مدیریت بحران ،از این دیدگاه نشئت میگیرد.
مسئله اصلی هویت روستایی ،پذیرش یا عدم پذیرش تغییرات آن توسط
حاکمیت اســت .انباشــت دانش بومی و تجربی ناشی از تداوم زیست و
فعالیت منطبق با آهنگی آرام در روستاها ،ظرفیت ذهنی و روانی انسان
روستایی را برای مواجهه با مسائل پیش رو ،به سطحی نسبتاً مطلوب از
بلوغ و کارآمدی رســانده بود .روستای ایرانی در نیمقرن اخیر در مقابل
طوفانی از تغییرات شهر مبنا قرار گرفته و تابوتوان هضم آن را نداشته
اســت .لذا برخی نابســامانیهای فرهنگی و اقتصادی در این شرایط را
نمیتوان غیرطبیعی و ناگوار تلقی نمود .ذخیره دانشی فضای جغرافیایی-
اجتماعی روستاهای ایران ،توان پاسخ به همه اقتضائات شرایط جدید را
ندارد ،بنابراین انسان روستایی در جستوجوی پاسخ ،روستا را به مقصد
شهر ترک میکند ،عطای کشاورزی پرهزینه و کمسود سنتی را به لقایش
بخشــیده و درگیر مشاغل روستایی غیر کشــاورزی میشود و البته ،از
رهگذر توسعه گردشگری میکوشد دریچهای به افقهای جدید فرهنگی
و اقتصادی ،آنهم از رهگذر تعامل با انسان شهرنشین بگشاید.
درک نادرست و ناقص حاکمیت از این شرایط ،زمینه موجسواری را
برای بخشــی از جامعه -عمدتاً بخشهایی از شهرنشینان و روستاییان
وابسته به آنها -مهیا نموده تا مسیر این تحوالت را به سمت منافع خود
تغییر دهند .منافعی که نتیجهای جز تخریب فضای جغرافیایی-اجتماعی

روستا ندارد .اینکه روستاییان ترجیح میدهند سرمایهها و داراییهای
خود در روستا را به سرمایهها و داراییهای شهری تبدیل کنند یا جوان
روستایی تشــخیص داده که آینده شفافتر و خوشــایندتر را در شهر
باید جســتوجو کرد ،نه ریشــه در بحران هویت در روستاها ،که ریشه
در اقتصاد سیاسی شهرمبنا و رانتی کشور دارد .انتظار شیوههای رفتاری
مبتنی بر شیوه زندگی از روستاییانی که در عصر سبک زندگی روستایی
زیســت میکنند ،انتظاری نادرست و نشدنی اســت .اما راهحل مسئله
هویت روســتایی ،تبدیل روستا به شهر توسط دولت ،و یا تبدیل روستا
به حیاطخلوت شهرنشینان مرفه و متوسطالحال توسط کسبوکارهای
واسطهگر شهری نیست.
Jفرجام سخن
روستا دیگر نباید عرصه آزمونوخطای برنامهریزان روستانشناس باشد.
تنها کسی میتواند ادعای روستاشناسی کند که تحوالت روستاها را درک
و هضم کند .روستاشناسی به معنای از بر بودن تاریخ و فرهنگ و فولکلور
روستاها ،نه راهی بهسوی هویت آینده روستا ،که مسیری بهسوی تاریخ و
گذشته تکرار نشدنی آنهاست .روستای ایرانی درگیر بحران نیست ،بلکه
اندیشه و نگرش برنامه ریزان ما در بحران است .روستایی ایرانی هنوز از
دانش بومی و تجربی خود بهوقت نیاز بهره میبرد ،از ســرمایه اجتماعی
موجود -ولو زایل شده توسط برنامهریزان -بهوقت ضرورت مدد میگیرد
و هرجا که به اتکای این سرمایه فرهنگی و دانشی نتواند کاری از پیش
ببرد ،از مناسبات با شهر برای چارهجویی استفاده خواهد کرد .روستایی
ایرانی دیگر آنقدرها منزوی و ناتوان نیست .اگر روستاهای ایران روستا
نمیمانند ،نه از روی انتخاب ،که از ســر اجبار است .در نظام برنامهریزی
که روســتا را منطبق با تصویر دهههای پیش دریافت و درک میکند و
روستایی را ناتوان از حل مسائل و تداوم هویت خود ،مردم روستاها برای
پیگیری منافع خود ،راهی جز انتخاب هویت شهری نمیبینند .یا به شهر
مهاجرت کنند و یا روستای خود را به شهر ،بدل نمایند .هویت روستایی
همچنان برای غالب روستانشــینان ،قابلاحترام و ارزشمند است ،اما نه
هویتی که برنامهریزان ما میشناسند و تصور میکنند ،بلکه هویت جدید
و نوظهوری که روستانشینان ایرانی برای زندگی و مناسبات فرهنگیشان،
کسبوکارشــان ،تفریح و فراغتشان ،و در کل ،تمامی ابعاد شکلدهنده
سبک زندگی روستایی ،برگزیدهاند.

در نظام
برنامهریزی که
روستا را منطبق با
تصویر دهههای
پیش دریافت و
درک میکند و
روستایی را ناتوان
از حل مسائل و
تداوم هویت خود،
مردم روستاها
برای پیگیری
منافع خود ،راهی
جز انتخاب هویت
شهرینمیبینند

نکتههایی که باید بدانید
[آنچه باعث میشود موضوع هویت روستایی بهعنوان یک چالش مورد توجه علمای علم
اجتماعی نظیر جامعهشناسان ،جغرافیدانان و مورخان قرار بگیرد ،گذار روستا از هویت
اجتماعی سنتی و تصویر نسبت ًا ثابت و جاافتاده بهسوی تصویری جدید و درعینحال ،مبهم،
پیچیده یا مخدوش است.
[درک نادرست و ناقص حاکمیت از شرایط روستاها ،زمینه موجسواری را برای بخشی از
جامعه -عمدت ًا بخشهایی از شهرنشینان و روستاییان وابسته به آنها -مهیا نموده تا مسیر
این تحوالت را به سمت منافع خود تغییر دهند .منافعی که نتیجهای جز تخریب فضای
جغرافیایی-اجتماعیروستاندارد.
[انتظار شیوههای رفتاری مبتنی بر شیوه زندگی از روستاییانی که در عصر سبک زندگی
روستایی زیست میکنند ،انتظاری نادرست و نشدنی است .اما راهحل مسئله هویت روستایی،
تبدیل روستا به شهر توسط دولت ،یا تبدیل روستا به حیاطخلوت شهرنشینان مرفه توسط
بوکارهای واسط هگر شهری نیست.
کس 
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آکــادمـی

انحراف از مسیر
گذار از نفت با کدام استراتژی؟

بـهـانـه

تحوالت جدیدی در حوزه نفت و انرژی هیدروکربوری در حال گذار اســت؛ چه استراتژیهایی برای دوران و شرایط گذار میتوان برای کشورهای صادرکننده نفت تعریف کرد؟
جایگاه این موضوع در بودجه  1401کجاست؟ این مقاله را بخوانید.

با توجه به تحوالت و رویکردهای جدیدی که بر نفت و
انرژی هیدروکربوری در حال گذار است باید گفت که
استراتژیهایی برای دوران و شرایط گذار میتوان برای
کشورهای صادرکننده نفت که بخش عمدهای از بودجه
کشورشــان را به خود اختصاص میدهد مد نظر قرار
داد .موضوعات متعددی همچون پیک تقاضای نفت ،از
دست دادن سهم بازار ،تغییر ترکیب سبد انرژی ،کاهش
رضا پدیدار
سرمایهگذاریها و عواملی اینچنین ،از مواردی هستند
رئیس کمیسیون انرژی و محیط
که اهمیت و داشتن استراتژی در دوران گذار را دوچندان
زیست اتاق تهران
میکنند .استراتژی اول میتواند به موضوع تالش برای
حفظ بازار از طریق آزادسازی منابع هیدروکربوری جهت
چرا باید خواند:
صادرات تکیه داشته باشد و جایگزینی تجدیدپذیرها با
اگر شما هم به اهمیت
فســیلی در بخش داخلی و استراتژی دوم میتواند به
صنعت انرژی و
سرمایهگذاری در تولید و بازاریابی فرآوردههای نفتی و
به خصوص نفت
گازی در بازارهــای مصرف به جای صادرات نفت و گاز
و سرنوشت آن
در بازارهای داخلی و خارجی تکیه داشــته باشد و در
عالقهمندهستید،
نهایت استراتژی سوم به متنوعسازی اقتصاد که باز هم
خواندن این مقاله به
بخشی از آن به صادرات نفت و گاز و سرمایهگذاری در
شما توصیه میشود.
سایر بخشهای پربازده مثل صنایع تولیدی ،کشاورزی،
و بخــش خدمات جهت متنوعســازی منابع درآمدی
دولت تکیه دارد .در کل به نظر میرســد کشــورهای صادرکننده نفت و گاز راهی جز
«متنوعسازی صادرات حاملهای انرژی» ندارند و با توجه به رشد بخش گاز و اهمیت پیدا
نمودن موضوع اقلیم میتواند فرصتی خوب برای این کشورها رقم زند .در خصوص ایران
موضوع حفظ سهم بازار نفت و حتی افزایش آن ،صادرات فرآوردههای نفتی و بخش پایین
دستی به خصوص پتروشیمی و حداکثرسازی استفاده از ظرفیت خطوط لوله صادراتی
گاز به شرطی که مصرف داخلی را کاهش دهیم میتواند گزینه خوبی در مقایسه با LNG
باشد که فع ً
ال هزینه و تکنولوژی آن را نداریم .نکتهای که میبایست به آن اشاره شود در
مطالعات اخیری است که چنانچه موضوع فشار حداکثری بر ایران از جانب آمریکا مطرح
باشد احتماالً تمرکز بر گرفتن بازارهای هدف ،خطوط لوله انتقال گاز موجود مثل عراق،
ترکیه و ارمنستان خواهد بود و این موضوع میبایست در دیپلماسی انرژی کشور مد نظر
قرار گیرد .امروزه ،بخش اعظم منابع مالی برای توسعه اقتصاد ایران ،به طور مستقیم و یا
غیر مستقیم از محل درآمدهای نفتی است و به طور کلی صنعت نفت به عنوان یکی از
بزرگترین سازمانهای اقتصادی کشور ،دارای دو فعالیت اصلی شامل اجرای پروژهها و
امور بهرهبرداری است .بنابراین در بخش فعالیتهای پروژهای ،این صنعت شاهد اجرای
تعداد زیادی از طرحها و پروژههای بزرگ اســت .با این وجود ،شــواهد و اطالعات نشان
میدهد کــه درصد قابل توجهی از این پروژهها از حیث دســتیابی به اهداف و رعایت
محدودیتهای زمان ،هزینه و کیفیت دچار نقصان هستند.
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همچنین رصد و ممیزی بسیاری از پروژهها بیانگر برخورد با خطاهای تکراری و عدم
استفاده از تجربیات گذشته است .متاسفانه این مشکالت ،به تبع خود زیانهای بسیاری
را برای کشور به همراه داشته است .از آن موارد میتوان به ایجاد فرصت برای همسایگان
جهت اســتحصال از مخازن مشترک ،آلودگی محیط زیست ،و ضررهای مالی مستقیم
ناشی از دیرکردهای زمانی در پروژهها اشاره کرد .پروژههای صنعت نفت نسبت به اهداف
خود دارای انحراف هســتند ،محدودیتهای مصوب پروژهها به خصوص حدود زمانی و
هزینهای رعایت نمیشود ،دوبارهکاری در پروژهها مشاهده میشود ،مضاعف بر اینکه اصوالً
کمتر دانشی از اجرای این پروژهها در بدنه صنعت رسوب میکند ،که اینها مبین عدم
موفقیت و تبیین استراتژیهای دوران گذار در پروژهها هستند .در حل این مسئله فراگیر،
راهحلهای موردی و موقتی نظیر اجرای دورههای آموزشی ،استفاده از مشاورین مدیریت
پروژه ،تجهیز غیر متمرکز شرکتها به طور جداگانه و غیره انجام شده است که به نظر
این حرکات پراکنده مثمر ثمر واقع نشدهاند .لذا الزم است از زاویهای زیربنایی و بنیادی
به این مسئله پرداخته شود:
 -1چه عواملی در موفقیت پروژههای صنعت نفت و گاز در دوران گذار مؤثر هستند؟
 -2کدام خطوط راهنما میتوانند مدیران ارشــد صنعت نفت را در مسیر اجرایی موفق
پروژهها کمک و هدایت کنند؟
 -3چه نقاط قوت و ضعف و کدام فرصتها و تهدیدها بر پروژههای صنعت نفت و گاز در
دوران گذار مترتب هستند؟
 -4اهم استراتژیهای راهبری در این دوران برای پروژههای نفت و گاز کداماند؟
در اینبــاره باید عرض کنم که در ادبیات تحقیق ،در زمــره عوامل موفقیت پروژه،
به فاکتورهایی نظیر مأموریت پروژه ،حمایت مدیران ارشــد ،شــفافیت و واقعگرایی در
اهداف ،برنامهریزی منســجم ،ایجاد ارتباطات مؤثر بین تیم پروژه و ذینفعان ،کارکنان

نکتههایی که باید بدانید
[برای عبور از این شرایط به دوران گذار از نفت باید سه عامل شایستگی
نیروی انسانی ،قدرت مالی و توانمندی فنی به عنوان عوامل کلیدی
موفقیت پروژههای باالدستی صنعت نفت معرفی شوند و در تداوم
فعالیتها در دیگر زمینههای رشد و توسعه مورد بهرهبرداری مستقیم
قرار گیرند.
[پیک تقاضای نفت ،از دست دادن سهم بازار ،تغییر ترکیب سبد انرژی،
کاهش سرمایهگذاریها و عواملی اینچنین ،از مواردی هستند که اهمیت
و داشتن استراتژی در دوران گذار را دوچندان میکنند.
[رصد و ممیزی بسیاری از پروژهها بیانگر برخورد با خطاهای تکراری
و عدم استفاده از تجربیات گذشته است .متاسفانه این مشکالت ،به تبع
خود زیانهای بسیاری را برای کشور به همراه داشته است.

جستوجوی مداوم برای کشف اشتباهات و بازنگری دیدگاهها بر اساس آموزههای جدید سبب میشود مدیریت کارآمد
سیاسی ،اقتصادی ،اجتماعی و فرهنگی توسعه و تحکیم یابد و شرایطی فراهم شود تا سرزمین ایران جای بهتری برای زندگی
همه شهروندان فارغ از تفاوتهای زبانی ،نژادی ،فرهنگی و تمالیات سیاسی شود.

کافی ،مدیریت تغییرات ،وجود مدیریت مناســب در پروژهها ،تخصیص مؤثر و بهموقع
منابع ،بودجه کافی ،پیمانکاران ،مشاوران ،ثبات راهبردها ،وجود تجربیات قبلی ،و سطح
پیچیدگی و اندازه پروژه اشاره شده است .در گام اول این مبحث میتوان نتیجهگیری کرد
که عوامل کلیدی موفق برای بخش باالدستی صنعت نفت و گاز در مهمترین شرکتهای
موفق دنیا شامل راهبردهای سازمانی ،شایستگیهای کلیدی و عوامل موفقیت صنعت
هستند .در پژوهشی میدانی در سال  ،2019ارتباط بین عملکرد پروژه و موفقیت پروژه
بررسی شده است .آنها ضمن بررسی تأثیر عوامل رهبری ،نیروی انسانی ،سیاستها و
راهبردها ،مشارکت ،منابع و شاخصهای کلیدی عملکرد ،بدین نتیجه رسیدند که نیروی
انسانی به همراه شاخصهای کلیدی عملکرد ،بیشترین تأثیر را در موفقیت پروژه دارند.
در حالی که تأثیر سیاستها و راهبردها در موفقیت پروژه ،در اولویت باال قرار نمیگیرد .با
توجه به وابستگی اقتصاد ملی ایران به اقتصاد نفت و فرآوردههای هیدروکربوری میتوان
گفت در حوزه صنعت نفت ایران در امور معدودی به عوامل موفقیت پرداخته شده است.
در شرایط حاضر و برای عبور از این شرایط به دوران گذار از نفت باید سه عامل شایستگی
نیروی انسانی ،قدرت مالی و توانمندی فنی را به عنوان عوامل کلیدی موفقیت پروژههای
باالدستی صنعت نفت معرفی کرد و در تداوم فعالیتها در دیگر زمینههای رشد و توسعه
مورد بهرهبرداری مستقیم قرار گیرند .همانگونه که پیشتر ذکر شد ،مرور ادبیات موضوع
نشان میدهد که تحقیقات محدود و معدودی در خصوص شناخت عوامل موفقیتهای
نفت و گاز و استخراج استراتژیهای نیل به موفقیت مبتنی بر این عوامل انجام شده است
و لذا الزم است که بر این مبحث تمرکز نمود تا بتوان به زمینههای رشد و توسعه در بستر
نوآوری دست یافت .در این موقعیت و برای حفظ دستاوردهای علمی و توسعهای حاصل
از استراتژیهای دوران گذار از نفت ،الزم است نگاهی به راهکارهای علمی و تاییدشده در
ساختاردهی نظرات و ایدههای خبرگان در پژوهشهای علمی و مرتبط با پروژهها توجهی
کامل را معطوف داشت .امروزه دانش مدیریت پروژه در مجموعههایی از حوزهها گسترش
یافته که اهم آنها را میتوان در زمینههای زیر بیان داشت:
مدیریت محدوده ،مدیریت یکپارچه ،مدیریت زمان ،مدیریت هزینه ،مدیریت کیفیت،
مدیریت منابع انسانی ،مدیــریت ریسک ،مدیریت بحران ،مدیریـــت تدارکات ،مدیریت
تغییرات ،مدیریت پیکــرهبندی (اقالم پروژهای) ،مدیریت ارتباطات و مدیریت دانش.
در گام بعدی و براساس پژوهشهای مدیریت راهبــــردی سایر عوامل مدیریتی را
میتوان به شرح زیر بیان داشت:
مدیریت دعاوی ،مدیریت پیمان ،مدیریت راهبردی ،مدیریت ایمنی ،مدیریت محیط
زیست ،مدیریت امنیت ،مدیریت مالی ،مهندسی مالی ،مهندسی ارزش ،مدیریت ارزش
کسبشده ،مدیریت عملکرد ،مدیریت ذینفعان و مدیریت اختتام.
ذکر این مطلب مهم است که بررسی حاضر معطوف به کسب موفقیت درشرایط گذار
از افت است که موجب آرامش خاطر و پایداری در حفظ وضعیت موجود و نیز آیندهنگری
برای جریان توسعه و حفظ سطح نگهداشت باشد .براساس این دیدگاهها باید گفت که
در یک نگاه کلی یا یک سیســتم کلی برای موفقیت باید به مجموعهای از عوامل توجه
جدی کرد که به آنها عوامل موفقیت میگویند .عوامل کلیدی موفقیت Key Success
 )Factor (KSFنیز بخشــی از عوامل موفقیت هســتند که برای برنده بودن در عرصه
صنعت و تجارت ،شرکت باید حائز آنها باشد .بنابراین ،عوامل کلیدی موفقیت معدود
بوده و معموالً از پنج عدد تجاوز نمیکنند .بد نیست در اینجا یادآوری کنم که در ادبیات
مدیریت راهبردی ،یکی از متداولترین روشها برای شناسایی استراتژیها ،تکنیک Swot
است .طی این تحلیل نقاط قوت ،نقاط ضعف ،فرصتها و تهدیدهایی شناسایی شده و
بر این اساس ،راهبردهایی پیشنهاد میگردد .هریک از راهبردها ممکن است در یکی از
چهار نوع  ST, WO, SOیا  WTقرار گیرند نوع )SO (Strength – Opportunity
راهبردهایی هســتند که نقاط قوت را به ســوی جذب فرصتها هدایت میکنند .نوع
) WO (Weekness Opportunityبه راهبردهایی اشــاره دارد که به موجب آنها
از فرصتها استفاده میشود تا نقاط ضعف جبران شوند .نوع  STراهبردهایی هستند که
نقاط قوت را به سوی دفع تهدیدها هدایت میکنند .نوع  WTنیز راهبردهایی هستند که
به موجب آنها نقاط ضعف پوشش داده میشود تا از تهدیدها دوری شود.

در جمعبندی این فرآیند و برای توجه به فرآیندهایی در استراتژیهای دوران گذار از
نفت برای تغییر در ترکیب سبد انرژی و یا کاهش سرمایهگذاریها ،ضمن حفظ سه مرحله
قبلی که از نظر گذشت الزم است کلیات فرآیندی این مهم مبتنی بر کسب توافق گروهی
و استفاده از نظرات گروه خبرگان حوزه نفت و انرژی استوار شده و بدین منـــظور تکنیک
گــروهی و همچنین دستیابی به توافق جمعی را در مراحل کلی روش تحقیق در این
حوزه حساس و پراهمیت مورد توجه قرار داد و مطابق آن مورد تجزیه و تحلیل قرار داد:
تدوین
نمودار
جدید

تحلیل
عملكرد

تدوین
برنامهها

ارزیابی
عوامل
اصلی

ارزیابی
حوزههای
انرژی

با رعایت روش فوق و توجه به نمودار ارزیابی حوزههای فعالیت میتوان بدون بروز حسارات
احتمالی از دوران گذار عبور کرد و ضمن حفظ سرمایههای ارزشی موجود نسبت به زمینهسازی
برای فرآیندهای جایگزینی همچون متنوعسازی فعالیتها به ویژه صادرات حاملهای انرژی
اقدامات الزم را به انجام رســاند .روش پیشنهادی یکی از بهترین و اثرگذارترین مکانیزمهای
تعیینشده در دنیای توسعهیافته است که دارای یک نگرش نظاممند از حوزههای دانشی و
اجرایی و عملیاتی در فرآیند تکاملی انرژی در جهان اســت .الزم به توضیح است که نمودار
فوق دارای یک استاندارد جهانی است که به خودی خود نگرش نظاممند اجرایی و عملیاتی را
با مشارکت و همفکری گروهی به دست آورده است .برای اجرای این مهم الزم است جریان
فرآیندی استراتژیهای دوران گذار را به شرح زیر مورد توجه جدی قرار داد:
اندازهگیری

میزان اجماع در
حوزه

تركیب

رتبههای افراد /
گروهها

دریافت
رتبهبندی خبرگان
فردی  /گروهی
حوزه انرژی

اجماع
قابل قبول

تعیین رتبه
نهایی هر
موضوع

Jروند دستیابی به یک توافق گروهی در دوران گذار
طی این رویکرد ،افراد ،گروهها ،شــرکتها و بنگاههای موفق در حوزه مورد تحقیق،
شناسایی شده و تواناییها و خصوصیات مشترک آنها مالک قرار میگیرد .این رویکرد
نیز ضعف مهمی دارد .در دســتیابی به شاخصهای یک عامل موفقیت در دروان گذار،
افراد مرتبط و یا شرکتهای مختلف ممکن است روشهای متفاوتی را اتخاذ کنند .در
این صورت اشتراکات بین افراد حقیقی و حقوقی میتواند ضمانت اجرایی خوبی در دوران
گذار باشد .با توجه به باال بودن ضریب اهمیت این موضوع و نیز با رعایت تغییرات شگرف
ملی ،منطقهای و جهانی در حوزه انرژی این بحث ادامه خواهد یافت و در این مسیر تالش
میشــود تا نسبت به تدوین خطوط راهنمای موفقیت پروژهها اقدام شود و بسترسازی
جدیدی در این فرآیند به دست آورد.
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صنعت و توسعه صنعتی در جهان مدرن ،مرحلهای از توسعه اقتصادی و گذار به توسعه همهجانبه و عامل کلیدی
برای ارتقای بهرهوری دیگر بخشهای اقتصادی و افزایش درآمد ملی ،ایجاد اشتغال پایدار و توسعه مناسبات
اجتماعی محسوب میشود.

آکــادمـی

یجان توسعه
جان ب 
ِ
باشد که روحی دمیده شود در این کالبد!

از مهمتریــن نقدهــا به روند توســعهای در
کشــورمان و کشــورهایی نظیر ایران ،تقدم
مدرنیزاسیون بر مدرنیته است .در این تحلیل
تمــاس ایرانیان با تمــدن غربی نه از طریــق تفکر و مبانی
اندیشــگی مدرنیته بلکه از طریق ورود نهادها و ساختارها و
تجهیزات و ماشــینآالت و ...یا به عبارتی مدرنیزاسیون بوده
است .مدرنیته در غرب با شکلگیری بورژوازی شهری و ضعف
حسین حقگو
نظام فئودالی ،کشف ســرزمینهای تازه ،نواندیشی دینی و
کارشناس اقتصادی
رنسانس هنری و ادبی و ...پا گرفت .پدیدهای که بر قبول اصالت
فــرد و تاکید بر هویــت فردی در برابــر هویتهای جمعی
چرا باید خواند:
فرهنگهای سنتی استوار اســت .در چارچوب این پارادایم
مدرنیته بعد از
انسان به مدد دانش مدام نوشونده ،در تالش است تا زیستبوم
مدرانیزاسیون وارد
خــود را تغییر دهد و امکان رشــد ظرفیتهای تازه و ظهور
ایران شده و این
قابلیتهای جدیدی را فراهم آورد .اما باید دانست که این علوم
علتالعللمشکالت
جدید صرفاً علوم فیزیکی و تجربی نیستند و علوم انسانی و
توسعهای و توجه به
اجتماعی و فلسفههای نقادانه را هم در بر میگیرند .در واقع
توسعه سازهای است.
پروژه روشــنگری با اتکا به عقل نقاد و پیشفرض قراردادن
این مقاله را بخوانید.
اشتراک انسانها علیرغم تفاوتهای قومی و نژادی و فرهنگی
آنان ،شـرایطی را فراهم ساخت که «در آن مجال بقای افراد و
رشد بهینه زیستبومهایی را کـه در آن حضـور دارنـد مرتبـاً افزایش دهند و در عین حال زمینه
پدید آمدن استعدادهای نو و تواناییهای بدیع و سازنده در آنان تقویـت گردد )1( ».بر این اساس علوم
فیزیکــی و تجربی که در قالب دانش فنی ،تجهیزات و تکنولوژی و حتی نهادهای بوروکراتیک و
تجاری و آموزشی متجلی میشوند واجد ارزشهاییاند که در آنها تنیده شده و الزم است شناخته
و درک شوند .چنانکه دموکراسی بـه عنـوان نظامی کارآمد برای مدیریت امور سیاسی جامعه یکی
از این ارزشها و محصول عقل نقاد و درهمتنیده با دانش و علم و تکنولوژی در جهان امروز است.
چراکه تنها در فضاهای آزاد است که امکان رشد عقل نقاد به عنوان پایه و اساس مدرنیته در روندی
متعادل و پایدار پدید میآید و مشارکت هرچه گستردهتر افراد در فرایند باال بردن شانس بقا و رشد
زیستبوم در قالب مدرنیزاسیون را فراهم میآورد.
بحران دیگر در فرآیند مدرنیته نگاه مهندسی به علوم اجتماعی است .چنانکه در
نگاهی پوزیتیویستی به جامعه چنین تصور میشود که همچون عرصه علوم طبیعی
میتوان با دخل و تصرف در اجزا و آحاد اجتماعی به «توســعه» رســید .در تفکر
مهندسی ،باور چنین است که میتوان با دستاندازیهای بی حد و حصر در طبیعت و عرصه زندگی
آدمی و با ساخت ابرسازهها نظیر پلها و ساختمانها و فرودگاهها و کارخانهها و ...جهانی جدید خلق
کرد .حتی با دستکاری و مهندسی اجتماعی ،انسان و جامعه طراز نو ساخت .این در حالی است که
در حوزه علوم اجتماعی و در اینجا «اقتصاد» ،به هیچ وجه نه با دادههایی از جنس دادههای علوم
طبیعی و مهندســی مواجهیم و همواره در عدم قطعیتها و نااطمینانیها و محدودیتها به سر
میبریم و نه اینکه انسان همچون مولکول و اتم فاقد اراده و خواست است.
در کشــورمان ،ایران و در مسیر توسعه با هردو آســیب فوق مواجه بودهایم؛ هم
مواجههمان با مدرنیته به عنوان پدیداری بیرونی بوده است و هم از رشد ناموزون
علوم طبیعی با علوم انسانی و اجتماعی به شدت متأثر شدهایم .این نگرش بیرونی و
سختافزارانه به مدرنیته و توسعه خود را در کشورمان از همان ابتدا با ساخت کارخانه و جاده و پل
و سد و مدرسه و دانشگاه و یا واردات اتومبیل و کشتی و هواپیما و ...نشان داد .سازههایی که تهیه و
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تأمین آنها با افزایش درآمدهای نفتی هر روز سهلتر شد .به تعبیری سازهای ناسازی که آهنگی
دلنشین نمینواختند .چرا که تئوری موسیقایی ،ملودی ،دانش نوازندگی و ارکستراسیون و ...را که
همانا عقل نقاد و حقوق و آزادیهای فردی و اجتماعی و وجود احزاب و نهادهای مدنی و ...است
درونی خود نکرده بودند .در واقع دولتها در کشورمان همواره در تالش بودهاند تا با افتتاح پروژههای
ِ
مختلف عمرانی و زیرســاختی اعم از طرحهای انتقال نفت و ایجاد ســد و طرحهای نیروگاهی و
پتروشیمی و ...میل و اراده خود را به توسعه به نمایش گذارند .اجرای این پروژهها اگرچه ارزشمند
اما اقداماتی سختافزارانه بوده است که در خأل یک راهبرد و الگوی مناسب توسعهای و با اتکا به
درآمدهای نفتی و مرکزمحور و ...پیاده و اجرا شــدهاند .در واقع در دوره پهلوی اول در قالب دولت
مطلقه و مقتدر اگرچه برخی از مبانی اقتصاد مدرن نظیر سرمایهگذاری و تولید صنعتی و اصالحات
بوروکراتیک و ...برای توسعه اقتصادی و صنعتی فراهم آمد اما همزمان ممنوعیت احزاب و سانسور
و تضعیف شدید مناسبات دموکراتیک و ایجاد فضای انحصاری و غیر رقابتی و حاکمیت دولت و طرد
بخش خصوصی و ...نیز ایجاد شد .روندی که همچنان کم وبیش ادامه دارد .بر این اساس در فقدان
مؤلفههای اساسی توسعه پایدار و غیر متکی به سرمایه اجتماعی و مشارکت احزاب و نهادهای مدنی
و صنفــی و در خــأ آزادی و رقابت و با نگاه صرفاً بوروکراتیک و آمرانه و پروژهای ،تغییر وضعیت
ایجادشده عمدتاً ظاهری و کمعمق و فاقد قابلیت گرهگشایی از مشکالت و بحرانهای جامعه ایران
است .چنانکه عالوه بر آسیبهای بس سنگین چند دهه نگاه سازهای به توسعه ،اکنون نیز با دهها
هزار پروژه نیم هتمام در کشور مواجهیم که به عنوان سرمایههای ملی در معرض ویرانی و نابودیاند
و برای تکمیل آنها به صدها هزار میلیارد تومان منابع مالی نیاز است (به طور دقیق  ۸۷هزار طرح
ملی و استانی که  ۸۰۰هزار میلیارد تومان اعتبار نیاز دارد؛ معاون وزیر کشور.)99/3/27 ،
در حوزه صنعت و توسعه صنعتی این عدم تقارن و غلبه مدرنیزاسیون بر مدرنیته
بیشــتر آشکار بوده و هست .بیشک به لحاظ اعداد و ارقام در حوزه صنعت بسیار
پیــش رفتهایم؛ از چند حوزه محدود به تولید صابون ،شیشــه ،شــکر ،کبریت و
منسوجات و ...در چندده کارخانه با شاغالن پانزده ،بیست نفری و سهم بس ناچیز و غیر قابل ذکر
در تولید ناخالص داخلی در سالهای ابتدای سده  ،1300به اکنون و وجود دهها رشته صنعتی در
حدود  90هزار بنگاه کوچک و متوسط و بزرگ و چند میلیون نیروی شاغل مستقیم در این بنگاهها
و سهم حدود  20درصدی در بعضی سالها در اقتصاد کشور و ...رسیدهایم که میتواند نشانههای
موفقیت حوزه صنعت باشد .این اعداد و ارقام صرفاً صنعت در معنای بنگاهی و تعریفشده در قالب
وزارت صمت است .واال اگر «صنعت» در معنای بسیطتر و شامل حوزههای ساخت و ساز و نفت و
پتروشیمی و ...از آن وسیعتر و در قالب حمل و نقل و بیمه و بانکداری و ...معنا شود ،آنگاه میتوانیم
از این گذار حتی رضایت خاطر بیشتری داشته و احساس موفقیت و پیروزی کاملتری کنیم .چرا
که در این حوزهها نیز کشورمان رشدهای بزرگی را طی یک قرن اخیر تجربه کرده است .اما به نظر
قضیه به این سادگی نیست و بههیچوجه نمیتوانیم خود را کشوری صنعتی بدانیم و هنوز در تکاپوی
صنعتی شدن و در داالنهای تودرتوی آن بهسر میبریم.
واقعیت آن است که «توسعه صنعتی» در جهان امروز ،برآمده از تحول در ذهنیت و عینیت و
فرهنگ جامعه و بر بستری از امنیت حقوق و مالکیت فردی ،مناسبات خوب خارجی ،ارتقای سطح
دانش و مهارت ،وجود زیرساختهای نهادی و فیزیکی مناسب ،برقراری فضای مناسب در اقتصاد
کالن و محیط مناسب کسب و کار و نظایر آنهاست .فروکاستن این امر بس مهم و ساختاری به
ایجاد چند کارخانه و نصب ماشینآالت و تولید چند میلیون تن از یک یا چند محصول آن هم متکی
به منابع طبیعی درکی ماقبل مدرن و ضد توسعه صنعتی است« .صنعت» و «توسعه صنعتی» در
جهان مدرن ،مرحلهای از توسعه اقتصادی و گذار به توسعه همهجانبه و عامل کلیدی برای ارتقای
بهرهوری دیگر بخشهای اقتصادی و افزایش درآمد ملی ،ایجاد اشتغال پایدار و توسعه مناسبات
ی مبتنی بر مدرنیته و نهفقط مدرنیزاسیون،
اجتماعی محسوب میشود .توسعه و توسعه صنعتیا 
دربردارنده حفظ محیطزیست ،احترام به حقوق اولیه انسانی و امکان دادوستد آزادانه فکر و اندیشه و
کاال و خدمات و وجود فضای انتقادی و نظمپذیری جمعی و ...است .مؤلفههایی که در مدرنیزاسیون
و نگرش سختافزارانه و سازهای در حاشیه است و چندان محل اعتنا و اعتبار سیاستگذار نیست؛
بیاعتناییای که میتواند سبب سقوط و اضمحالل جوامع شود« :بررسـی نمونههای تاریخی واقعی
از جوامع انسانی نشان میدهد که چگونه عواملی نظیر تخریـب زیسـت محـیط ،تغییرات آب و
هوایی ،روابط خصومتآمیز با همسایگان ،قطع ارتباطات تجاری و مبادالت با اقوام دیگر میتواند
فرایند فروپاشی را در یک جامعه تسریع کند» («فروپاشی» ،جرارد دایموند).

4

 1و « -2مالحظاتی انتقادی دربارة تجربة مدرنیتة ایرانی» ،علی پایا« ،حکمت و فلســفه» ،سال چهارم،

54

آیند هنگر |  | tccim.irشماره صد و شانزده ،بهمن 1400

شماره سوم ،پاییز .1387

 ................................روایـت ................................

رویای حذف ارز  4200تومانی از اقتصاد ایران
به حقیقت میپیوندد؟

راز بقا

عکس :محمد خدابخش

روایت

در انتظار تغییر
چه کسی شهامت حذف ارز  4200تومانی را دارد؟
اقتصاد ایران با دالرهای  4200تومانی هر روز ،روزهای بدتری را پیش روی خود میبیند .تاکنون میلیاردها
دالر منابع به اتکای یک تصمیم در دولت گذشــته در اقتصاد ایران ارزپاشی شده و به اذعان بسیاری از
کارشناســان ،صرف ًا همچون سیلی عمل کرده است که اقتصاد ایران را در زیر خود فروبرده و هر روز آثار
خسارتبار آن بیشتر معلوم میشود .از سال  97که دولت با اعالم رسمی از سوی معاون اول رئیسجمهور
ورود ارزهای رانتی به اقتصاد ایران را یک بار دیگر خوشامد گفت تا به امروز ،نهتنها ارزهای رانتی در اقتصاد
ایران اثر جدی و مثبتی به جای نگذاشتهاند ،بلکه اکنون بسیاری اقتصاد را زیر بار تورمی میدانند که تداوم
پرداخت این ارزهای دولتی با فاصله قیمتی حداقل  5برابر ارزانتر از آنچه زیر پوست بازار ارز رخ میدهد
منجر به تورم زیانباری میشود که همچون بهمنی ،اقتصاد ایران را در خود فراگرفته و در حال خفه کردن
آن است .حاال اگرچه دولت سیزدهم تصمیم گرفته که این ارز را از ابتدای سال بعد حذف کند ،اما برخی
نگران آثار تورمی آن هســتند ،حال آنکه بنا بر محاسبات دولت ،حذف این ارز ،صرف ًا  7درصد تورم را به
سبد مصرفی مردم تحمیل خواهد کرد.

محبوبه فکوری
دبیر بخش روایت

برآوردهای
سازمان برنامه و
بودجه حکایت
از آن دارد که اگر
توزیع ارزهای
 4200تومانی در
اقتصاد ایران ادامه
یابد و دولت مجبور
به تداوم وضع
موجود باشد،
تأمین ارز از محل
پایه پولی28 ،
درصد اثر تورمی
به جای خواهد
گذاشت
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«ارز  4200تومانی قرار است حذف شود» .این جملهای است که
ماههای متمادی اســت نهتنها از سوی فعاالن اقتصادی که در کنار
دولت در جلسات مداومی برای مقدمهچینی حذف این ارز مشارکت
دارند ،بلکه از ســوی بسیاری از دولتمردان در دولتهای دوازدهم و
سیزدهم بارها و بارها شنیده شــده؛ اما هنوز هم اقدام جدی برای
خداحافظی با آن دیده نشده است.
اواخر دولت دوازدهم بود که دولت اعالم کرد قرار است که آخرین
بازماندههای دریافتکننده ارزهای  4200تومانی هم از اقتصاد ایران
حذف شوند؛ اما گویا دولت جرئت این کار را به خود نداد و نخواست
که اجرای این سیاست مهم در اقتصاد ایران را به نام خود رقم زند؛
حال آنکه فکر میکرد اگر این اقدام را انجام دهد ،اقتصاد ایران را با
بدنامی بیشتری ترک خواهد کرد.
واقعیت آن است که مجموعه سیاستهای غلط دولت دوازدهم
در حوزه ارز ماههای متمادی اقتصاد ایران را درگیر خود کرده و در
نهایت آنچه از نتایج اتخاذ چنین تصمیماتی به جای مانده ،اقتصاد را
به ویرانهای شبیه کرده است که اگرچه ستونها و دیوارهایش خراب
شده است ،اما دولت قصد کرده بود که بقایای آجرها و تیرآهنهایی
را که از این ویرانه به جای مانده ،رنگ روغنی بزند و ظاهری چشمنواز
بدهد.
در اصل ،از سال  97و با فرمان تاریخی معاون اول رئیسجمهور
که در واپسین ساعات شب اعالم شد ،اقتصاد ایران به ورطه نابودی
ســقوط کرد که هنوز هم آثار و تبعات آن ،دست از سر بخشهای
مختلف اقتصادی برنداشته و علیرغم اینکه ساالنه به طور متوسط
 15میلیارد دالر ارز در بخشهای مختلف اقتصادی به بهانه حمایت
از مصرفکنندگان و جلوگیری از آسیبهای آنها در مقابل کاهش
ارزش پــول ملی و بــاال رفتن نرخ ارز توزیع شــد ،اما کمترین اثر
مثبت به جای ماند و حتی در مواردی ،توزیع این ارزها باعث شد تا
بازارسیاههای متعددی برای کاالهای دریافتکننده ارز تشکیل شود
که به طور قطع ،قیمت را به چند برابر آنچه که نرخ واقعی کاالها با

آیند هنگر |  | tccim.irشماره صد و شانزده ،بهمن 1400

احتساب ارزهای آزاد باید میبود ،رساند.
در این میان برخی از کارشناسان هم بر این باورند که در مراحل
ابتدایــی توزیــع ارز  4200تومانی برای برخــی از کاالها به دلیل
نظارتهای دولت و سختگیریهایی که در مورد شبکه توزیع کاالهای
وارداتی در مقطعی از ســالهای  98و  99وجود داشت ،بسیاری از
کاالهایی که با ارز  4200تومانی وارد کشــور شده بودند ،توانستند
تورم کمتری را نسبت به تورم کل تجربه کنند؛ اما به مرور زمان و
با از دســت دادن زمام تنظیم بازار از سوی برخی سیاستگذاران و
وزرای اقتصادی ،به مرور روند رو به رشد قیمت کاالهای اساسی در
بازار مشــهود شد و دولت هم با پاسکاری وظایف تنظیم بازار میان
دو وزارتخانه صمت و جهاد کشاورزی ،افسار بازار کاالهای اساسی
و دریافتکننده ارز  4200تومانی را به دالالن و سوءاستفادهگرانی
داد که در نهایت ،عــاوه بر اینکه ارزهای رانتی را از دولت دریافت
میکردند ،اما کاالها را یا خارج از شــبکه توزیع کرده و یا صادرات
مجدد میکردند تا سود دوطرفه را به جیب بزنند.
در واقــع ،اگرچه در ابتــدای کار دولت مدعی این بود که توزیع
ارزهای  4200تومانی توانسته به حمایت از سفره خانوارها و حفظ
قــدرت خرید مردم در مقابل تکانههــای ارزی بینجامد ،اما از یک
مقطعی به بعد ،عم ً
ال کار از دســت دولت رها شده و نهتنها ارزهای
رانتی همچنان توزیع شدند ،بلکه روند رو به رشد قیمت کاالها و به
تبع آن تورم ،یک بازی دو ســر باخت را در اقتصاد ایران رقم زد و
در نهایت فشــارها را از سوی تولیدکنندگان ،صاحبنظران ،فعاالن
اقتصادی و اقتصاددانان بر دولت به اندازهای زیاد کرد که زمزمههای
حــذف ارز  4200تومانی از اقتصاد ایــران در ماههای پایانی دولت
دوازدهم قوت گرفت؛ هرچند هیچگاه محقق نشد.
در عین حال ،دولت سیزدهم هم از همان ابتدای سر کار آمدن
خود ،تالش کرد تا با تکیه بر مضرات توزیع ارزهای رانتی ،جو عمومی
را برای حذف این ارزها و جایگزینی آن با یارانههای نقدی فراهم آورد.
در واقع ،تکتک اعضای کابینه در گفتوگوها و سخنرانیهای خود
صحبت از ضرورت حذف ارز  4200تومانی نموده و تالش کردند تا
با همسوکردن پارلماننشینان با این موضوع ،اجماع عمومی را برای
حذف ارزهای رانتی از اقتصاد ایران حاصل کنند؛ هرچند در میانه راه،
نظر مجلس تغییر و اعالم کرد که فع ً
ال زمان مناسبی برای حذف ارز
 4200تومانی نیست.
با ایــن حال ،دولت در اواخر آذرماه و با جلســاتی که با فعاالن
اقتصادی به خصوص با محوریت وزارت جهاد کشاورزی برگزار کرد،
اعالم نمود که از اوایل دیماه قرار است ارزهای  4200تومانی را برای
 3قلم کاال حذف کرده و تنها گندم و دارو از ارزهای دولتی بهرهمند
شــوند؛ اما با گذشت زمان ،وزارتخانهها یکی پس از دیگری اعالم
کردند که فع ً
ال قصد ندارند که توزیع ارزهای رانتی را پایان دهند و تا
پایان سال قرار است که ارزهای مورد نیاز کاالهای وارداتی که تا پیش
از این با دالرهای  4200تومانی وارد کشور میشدند ،تامین شوند و

بررسیها نشان میدهند که اگر تمامی ارزهای ترجیحی اختصاص یافته حتی به دارو و گندم هم ،حذف شوند،
اقتصاد ایران حدود چهار و نیم درصد اثر تورمی مستقیم را متحمل خواهد شد که در کنار اثر تورمی غیرمستقیم
آن که حدود دو و نیم درصد برآورد شده است ،در مجموع تورمی حدود  7درصد تجربه خواهد شد.

خبری هم از حذف ارزهای دولتی نباشد.
اینجا بود که مشخص شــد کار سختتر از آن است که دولت
بخواهد به این زودیها وارد گود آن شود و نسبت به حذف ارزهای
 4200تومانی اقدام کند؛ بنابراین به نظر میرسد که سمبه دالالن
و سوداگران و آن دســته از افرادی که از دریافت این ارزها منفعت
میبرند ،بســیار قویتر از مجموعه رایزنیهــای فعاالن اقتصادی،
دولتمردان و اعضای کابینه اســت و قرار نیســت به این زودیها
سرچشمه این رانت از اقتصاد ایران حذف شود.
در این میان ،برآوردهای سازمان برنامه و بودجه حکایت از آن دارد
که اگر ارزهای  4200تومانی دیگر به کاالهای وارداتی دریافتکننده،
پرداخت نشود ،تورم ناشی از آن در تورم کل ،چیزی کمتر از  8درصد
و حدود  7.6درصد است .در واقع ،آنگونه که سازمان برنامه و بودجه
اعالم کرده ،بررسیها نشان میدهند که اگر تمامی ارزهای ترجیحی
اختصاصیافته حتی به دارو و گندم هم ،حذف شوند ،اقتصاد ایران
حدود چهار و نیم درصد اثر تورمی مستقیم را متحمل خواهد شد که
در کنار اثر تورمی غیرمستقیم آن که حدود دو و نیم درصد برآورد
شده است ،در مجموع تورمی حدود  7درصد تجربه خواهد شد؛ در
حالی که در نقطه مقابل ،برآوردهای این سازمان حکایت از آن دارد
که اگر توزیع ارزهای  4200تومانی در اقتصاد ایران ادامه یابد و دولت
مجبور به تداوم وضع موجود باشد ،تأمین ارز از محل پایه پولی28 ،
درصد اثر تورمی به جای خواهد گذاشت.
در این میان دولت برای جبران آثار تورمی ناشی از حذف ارزهای
 4200تومانی و فشــار عمدتاً روانی که به مردم از محل حذف این
ارزها وارد آمده و ممکن است منجر به گرانیهایی در برخی از کاالها
شود ،تصمیم بر این گرفته که یارانه نقدی مردم را افزایش دهد؛ به
نحوی که اعالم شده هرکدام از ارز ترجیحی که حذف شود به ازای
آن ،یارانه نقدی به یارانه مردم اضافه میشود.
در واقع ،مطابق با آنچه در گذشــته به ثبت رســیده و به نوعی
تجارب ناشی از توزیع ارزهای  4200تومانی در اقتصاد ایران است،

حذف ارز ترجیحی به جز شوک اولیه که به مردم و بازار وارد میکند،
در بلندمدت اثرات کاهنده بر تورم دارد؛ همانطور که بعد از حذف
ارز دولتی اختصاص یافته به کاالهایی همچون برنج و گوشت دقیقاً
همین اتفاق تجربه شد و به جز هفتههای ابتدایی که ارز این کاالها
حذف شده بودند ،تکانه تورمی ماندگاری بر بازار این کاالها وارد نشد؛
هرچند که دولت با توزیع ذخایر و عرضه وافر کاالها در بازار ،تالش
کرد تا اصل فراوانی در تنظیم بازار را به خوبی رعایت کرده و اجازه
ندهد که کمبود کاال بعد از حذف ارز دولتی ،بازار را ملتهب کند.
در این میان نگرانی بیشتری که دولتمردان را از اجرای سیاست
حذف ارزهای رانتی عقب میراند ،موضوع گندم و دارو است که به
جای خود ،دو کاالی مهم و اســتراتژیک برای عموم مردم به شمار
میروند؛ به نحوی که دولت حتی در گام اصلی خود که برای حذف
ارز  4200تومانی از ابتدای دیماه طراحی کرده بود نیز ،به این نکته
پافشــاری کرد که ارز دولتی گندم و دارو را حذف نخواهد کرد؛ در
حالی که برآوردها از ارز یارانهای واردات گندم حکایت از آن دارد که
آســیب عرضه این ارز برای واردات این کاالی مهم ،بسیار باالتر از
تبعات حذف آن خواهد بود.
آنگونه که دولتمردان میگویند ،اکنون دولت گندم را از گندمکار
حــدود هفت هزار تومان میخــرد و آن را حــدود  600تومان به
نانواییها میفروشد؛ به این معنا که دولت شش هزار و  400تومان به
ازای هر کیلوگرم گندم ،یارانه میدهد؛ این در حالی است که اکنون
 12میلیون و  500هزار تن گندم خریداری میشــود که بر اساس
بررسیها در بدترین حالت ،میزان مصرف کشور هشت میلیون تن
است؛ در حالی که به باور دولت ،مشخص نیست  4میلیون و 500
هزار تن گندم دقیقاً چه میشــود و این درست همان سوالی است
که باید پاسخ آن را به این صورت داد که بخش عمدهای از این 4.5
میلیون تن گندم ناپدید شده ،یا از مرزها خارج میشود و یا به مصرف
دیگری میرسد که در قالب آن ،کاالیی تولید شده و صادر میشود و
اتفاقاً مشوق صادراتی هم دریافت میکند و این از عجایبی است که
توزیع دالرهای رانتی در اقتصاد این کاال رقم زده است.
نکته حائز اهمیت آن است که در بودجه امسال ،مقرر شده بود
که دولت بعد از شش ماه ،نسبت به تعیین تکلیف ارز  ۴۲۰۰اقدام
کند؛ در حالی که گزارشهای بانک مرکزی نیز نشــان میداد که
حدود هشت میلیارد دالری که برای استفاده از این ارز تعیین شده
بود ،در نیمه اول امسال به پایان رسیده است ،از این رو بحث حذف
ارز ترجیحی حتی برای نیمه دوم هم مطرح شــد ولی به سرانجام
نهایی نرســید .در این میان ،در جریان حذف ارز ترجیحی با وجود
تاکیدی که از سوی مسئوالن و کارشناسان بر رانت سنگین و تبعات
ادامه ارائه آن وجود دارد ،موضوع افزایش قیمتها و تورم بعد از آن
و نوع مدیریت دولت بعد از حذف بسیار حائز اهمیت است؛ هرچند
دولتمــردان میگویند که افزایش قیمت بعــد از حذف ارز ۴۲۰۰
طبیعی است.
به هر حال ،در نتیجه حذف یارانــه از نهادههای تولید وارداتی،
ممکن اســت قیمت کاالهای مربوطه از جمله مرغ و تخم مرغ باال
برود که دولت میخواهد از مابهالتفاوت آن استفاده کرده و در پنج
دهک پایین پرداخت انجام دهد تا بتواند قدرت خرید باالتری داشته
باشــد؛ اما به هرحال این راهی است که دیر یا زود باید سپری شود
و دولت هم تصمیم جدی بگیرد که بســاط این ارزهای رانتی را از
اقتصاد ایران جمع کند.

دولت در اواخر
آذرماه اعالم کرد
که از اوایل دیماه
قرار است ارزهای
 4200تومانی
را برای  3قلم
کاال حذف کرده و
تنها گندم و دارو
از ارزهای دولتی
بهرهمند شوند؛
اما با گذشت زمان،
وزارتخانهها
یکی پس از دیگری
اعالم کردند که
ال قصد ندارند
فع ً
که توزیع ارزهای
رانتی را پایان
دهند
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روایت

طهای جراحی موفق
پیششر 
حذف ارز  4200تومانی یک تصمیم مناسب و پسندیده است ،اما برای موفقیت در اجرای آن باید تفاوت نرخ ارز به  5دهک پایین
ً
درآمدی تعلق گرفته تا عمال محاسبه نرخ ارز آزاد و فاصله آن با نرخ ارز ترجیحی ،این بخش از جامعه را دچار مشکل نکند

محمد الهوتی
رئیس کمیسیون تسهیل
تجارت و توسعه صادرات

سازمان برنامه و
بودجه ،حداقل
تورم حذف ارز
 4200تومانی را
 7درصد اعالم کرده
که به نظر میرسد
تورم ناشی از آن،
اجتنابناپذیر است؛
بنابراین دهکهای
پایین درآمدی باید با
شیوههاییهمچون
افزایش یارانه نقدی
یا ارائه بنکارتهای
خرید ،تحت حمایت
قرار گیرند تا از تبعات
اجتماعیاینتصمیم
جلوگیری شود
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ارز  4200تومانی به ایســتگاه پایانی عمر خود رسیده و به نظر میرسد
که دولت ســیزدهم مصمم اســت تا ردپای ارزهای رانتی را از اقتصاد ایران
پاک کند؛ هرچند در این مســیر به طــور قطع دلنگرانیها و دغدغههایی
نیز برای اجــرای این جراحی اقتصادی وجود دارد که دولت تالش میکند
بــا در نظر گرفتن بهترین راهکارهای حمایتی ،اقشــاری را که از این تکانه
متاثر میشــوند ،مورد حمایت قرار دهد .در این میان البته حذف ارز 4200
تومانی مورد حمایت تمامی صاحبنظران و فعاالن اقتصادی قرار داشته و این
اصالح مسیر در پرداخت ارزهای رانتی ،همواره یکی از درخواستهای مورد
تاکید فعاالن اقتصادی ظرف ســه سال گذشته بوده و یک تصمیم مناسب
و پسندیده به شــمار میرود ،اما برای موفقیت در اجرای آن ،به طور قطع
باید پیششــرطهایی را رعایت کرد که در ســایه آنها بتوان اجرای موفق
این سیاســت را شــاهد بود .در واقع ،دولت باید با مکانیزمهای خاصی که
تدارک میبیند شرایطی را فراهم کند که مردم از این تصمیم متاثر نشوند؛
به خصوص اینکه به نظر میرســد حداقل  5دهک درآمدی از این تصمیم
دولت تاثیر بپذیرند و بنابراین باید مکانیزمی را فراهم کرد که تفاوت نرخ ارز
به  5دهک پایین درآمدی تعلق گیرد تا عم ً
ال محاسبه نرخ ارز آزاد در واردات
کاالها و فاصله آن با نرخ ارز ترجیحی ،این بخش از جامعه را دچار مشــکل
نکند و از سوی دیگر ،هزینههای آن ،هضم در بودجه کشور نشود؛ چراکه اگر
حمایتها به صورت جدی ،منطقی و هدفمند صورت نگیرد ،ســفره مردم
کوچکتر خواهد شد .این در حالی است که سازمان برنامه و بودجه ،حداقل
تورم حذف ارز  4200تومانی را  7درصد اعالم کرده که به نظر میرسد تورم
ناشــی از آن ،اجتنابناپذیر است .بنابراین دهکهای پایین درآمدی باید با
شــیوههایی همچون افزایش یارانه نقدی یا ارائه بنکارتهای خرید ،تحت
حمایت قرار گیرند تا از تبعات اجتماعی این تصمیم جلوگیری شود.
نکته حائز اهمیت در این میان آن اســت که ارز  ۴۲۰۰تومانی شبیه به
موضوع پرداخت یارانه نقدی از سوی دولت است؛ به این معنا که هم پرداخت
میشــود و هم تاثیری در زندگی مردم ندارد .در واقع ،ارز  ۴۲۰۰تومانی هم
تقریباً به سرنوشــت یارانهها دچار شــده و عم ًال مردم بهــرهای از توزیع ارز
ارزانقیمت توســط دولت آن هم در شرایط حساس کنونی ،نبردهاند و البته
ســفره مردم هم به دلیل تورم باال و عــدم اثرگذاری بهینه پرداخت ارزهای
یارانهای در واردات کاالهای اساســی و رســاندن این اقالم به عموم جامعه،
کوچکتر شده اســت .در این میان ،نکته مهمی که دولت در الیحه بودجه
 ۱۴۰۱به آن توجه کرده و به نوعی در مورد آن جسارت به خرج داده ،همین
حرکت به ســمت حذف ارز  ۴۲۰۰تومانی است که رئیسجمهوری نیز در
مجلس اعالم کردند که برای اجرای موفق این تصمیم ،شرایط را برای آحاد
مــردم و نه عدهای خاص در نظر خواهند گرفت که به نظر میرســد دولت
حساسیت اجرای این تصمیم را به خوبی درک کرده .ضمن اینکه اتاق بازرگانی
از اردیبهشت سال  ۹۷در مورد این مسئله موضع گرفت و نکات مدنظر بخش
خصوصــی را در این مورد اعالم کرده اســت .هرچنــد این موضعگیری در
شرایطی صورت گرفت که در آن زمان ،تفاوت نرخ ارز ترجیحی با ارز آزاد ۲۰
درصد بود و اجرای این تصمیم میتوانست راحتتر از شرایط کنونی باشد که
فاصله بین قیمت دالر دولتی با بازار آزاد بسیار باال است.
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به هر حال دولت قبل بنا بر مصالحی که داشت ،ارز ترجیحی را حذف
نکرد و دولت ســیزدهم در ابتدای کار خود تصمیم به حذف این ارز گرفت
اما با مخالفت عدهای مواجه شــد و در نهایت این موضوع در الیحه بودجه
گنجانده شد .اما به هر حال حذف ارز  4200تومانی همانطور که پیشتر
هم گفتم ،شروط خاص خود را دارد و نحوه اجرای این سیاست بسیار مهم
به شمار میرود؛ چراکه در شرایط کنونی ،بر اثر مجموعه اتفاقات و تصمیمات
اقتصادی سالهای گذشته ،سفره مردم هر روز کوچکتر و تعداد دهکهای
آسیبپذیر بیشتر شده است .بنابراین با حذف ارز  ۴۲۰۰تومانی به صورت
عام انتظار میرود مابهالتفاوت ارز  ۴۲۰۰تومانی تا آن نرخ ارزی که قرار است
برای خرید کاال پرداخت شود ،به طرق مختلف به اقشار آسیبپذیر اعطا شود
تا قدرت خریدشــان افزایش یابد .در غیر این صورت ،اگر حذف ارز ۴۲۰۰
تومانی به تنهایی انجام شود و حمایتی از مردم صورت نگیرد ،قطعاً سفرهها
کوچکتر و به تبع آن با کاهش قدرت خرید مردم تولید و اشتغال نیز متاثر
خواهد شــد .لذا مهمتر از حذف ارز ترجیحی ،نحوه هزینهکرد منابع مازاد
بعدی است که از حذف ارز به دست دولت میرسد که باید در جهت حمایت
از اقشار آسیبپذیر هزینه شود که هم این اطمینان به مردم داده شود که
قرار نیست سفره آنها کوچکتر شود و هم اینکه این منابع به صورت بهینه
در اختیار مردم قرار گیرد و کسانی که دارای تمکن مالی هستند ،مشمول
دریافت این یارانه نشوند .بر این اساس باید در گام اول ،شناسایی دهکهای
آســیبپذیر و قشر هدف حمایتی به دقت و سرعت صورت گیرد تا احیاناً
کسی نادیده گرفته نشــده ،یا همانند هدفمندی یارانهها به افراد پردرآمد
پرداخت نشود .در این میان ،روشهای مختلفی برای حمایت وجود دارد،
به نظر میرسد که اعطای کارت خرید اعتباری برای برخی از اقالم میتواند
کمککننده باشــد و در بخشی از دهکهایی که نیازمند کمکهای مالی
هســتند میتوان پرداخت نقدی انجام داد ودر برخی از موارد هم میتوان
مابهالتفاوت نرخ ارز را در بخش انرژی هزینه کرد .اما باید توجه شــود که
پرداخت نقدی بدترین روش حمایتی اســت زیرا هم نقدینگی را افزایش
میدهد و هم اهداف عالیه را محقق نمیکند .از این رو اعطای کارت اعتباری
یا بن خرید بهترین راه برای حمایت است که به صورت ماهانه شارژ شود .در
عین حال ،موضوع بیمهها و تامین اجتماعی نکته بعدی است که باید هزینه
دارو به نحو احسن پوشش داده شود تا اقشاری که توان خرید دارو با ارز آزاد
را ندارند مورد حمایت ویژه قرار بگیرند .به هر حال ،در حال حاضر چندین
نرخ برای ارز در کشــور وجــود دارد؛ ارز نیما ،ارز ثنا ،ازر ترجیحی ،ارز بازار
متشکل ارزی ،ارز بازار آزاد و ارز صرافی داریم که به دالیل متعددی به وجود
آمدهاند اما در انتها نتوانستهاند نقش محوری خود را ایفا کنند .با حذف ارز
ترجیحی تنها یکی از این نرخها حذف میشود و بقیه کماکان وجود دارند.
برای تکنرخی شدن ارز فاکتورهای مختلفی مورد نیاز است؛ موضوع اول
افزایش درآمدهای ارزی دولت است که بتوان در شرایط نیاز با رگوالتوری و
مدیریت شناور ،با عرضه بیشتر جلوی افزایش نرخ و با خرید ارز از کف بازار،
جلوی کاهش بیشتر نرخ را گرفت .این مسئله نیازمند منابع ارزی و ریالی
است که قطعاً اگر شرایط فروش نفت و کسب درآمدهای دولت بهتر شود،
راحتتر میتواند این کار را بکند.

در هفتماهه ابتدای سال جاری ،دولت بالغ بر  11میلیارد دالر ارز  4200تومانی برای واردات کاالهای اساسی و دارو
اختصاص داده که حساب سرانگشتی در رابطه با آن ،حکایت از پرداخت حداقل  240هزار میلیارد تومان یارانه ارزی در
کشور دارد.

حذف ارز  4200تومانی و یارانه نقدی
دولت تصمیم گرفته ارز  4200تومانی واردات کاالهای اساسی را حذف کند که این تصمیمی بزرگ و شجاعانه است و
تامینکنندگان کاال نیز برای اجرای موفق آن کنار دولت خواهند بود
موضوع حــذف ارز  4200تومانی یا ماندگاری آن در
اقتصــاد ایران این روزها موضوع بســیاری از بحثها
در محافل کارشناســی و تصمیمسازی است .اکنون
تجربهای سهساله پشت سر سیاستگذاران در حوزه
تصمیمگیری برای حذف ارز  4200تومانی وجود دارد
و در این مسیر ،اتاق بازرگانی و تشکلهای تخصصی
کشور چالشهای ماندگاری ارزهای رانتی در اقتصاد
کاوه زرگران
ایران را هشدار دادهاند؛ اما بنا به دالیلی ،دولت همواره
رئیس کمیسیون کشاورزی،
از حذف ارز  4200تومانی از اقتصاد ایران سر باززده و
آب و صنایع غذایی اتاق تهران
البته نگرانیهایی را نیز در این خصوص مطرح میکند.
اکنون بیش از هر زمان دیگری ،اقتصاد ایران به حذف
دالرهای رانتی نزدیک شده و آنگونه که در محافل کارشناسی و جلسات تخصصی دولت
ش خصوصی صحبت به میان میآید هدف اصلی آن است که در گام اول ،ارزهای
و بخ 
 4200تومانی برای واردات نهادههای دامی ،روغن و دانههای روغنی حذف شــده و تنها
گندم و دارو که از حساسیت بسیار باالیی در اقتصاد ایران برخوردار هستند ،ارز یارانهای
دریافت کنند .آمارهای رسمی منتشرشده از سوی دولت نشان میدهد که در هفتماهه
ابتدای سال جاری ،دولت بالغ بر  11میلیارد دالر ارز  4200تومانی برای واردات کاالهای
اساسی و دارو اختصاص داده که حساب سرانگشتی در رابطه با آن ،حکایت از پرداخت
حداقل  240هزار میلیارد تومان یارانه ارزی در کشــور دارد .در مقابل این اعداد و ارقام،
قیمت کاالهای اساســی که با این ارزها وارد کشــور شدهاند نیز ظرف ماههای گذشته
نوسانات بسیار باالیی داشته و مردم و به خصوص اقشار آسیبپذیر کشور را با چالشهای
جدی مواجه ساخته است .حاال دولت تصمیم گرفته تا در گام اول ،بخشی از این یارانه را
حذف کند و البته مالحظاتی که در حاشیه این تصمیم وجود دارد ،زمان دقیق اجرای آن
را در هالهای از ابهام فرو میبرد .اما به هر حال دولت تالش دارد تا با برقراری تعامل نزدیک
با بخشخصوصی فعال در این حوزه ،از تبعات حذف این ارزها کم کرده و شرایط را برای
تامین مطمئن و پایدار کاالهای اساسی فراهم کند .در چنین شرایطی ،فعاالن اقتصادی
بر این باورند که با توجه به شرایط حساس کنونی کشور ،عالوه بر اینکه حذف ارز ۴۲۰۰
تومانی از اقتصاد ایران ،یک تصمیم بسیار بزرگ و عاقالنه به شمار میرود ،اهمیت اجرای
آن را نیز از حساسیت دوچندانی برخوردار میسازد که بر اساس آن ،دولت باید به مجموعه
راهکارهای عملیاتی و دقیقی که فعاالن اقتصادی و بخشخصوصی برای مدیریت فضای
بازار پس از حذف این ارزهای دولتی ارائه میدهند ،توجه کافی صورت دهد .نکته حائز
اهمیتی که حساسیت در نحوه اجرای چنین تصمیم بزرگی را چند برابر میکند ،فاصله
قیمتی است که هماکنون میان ارز  4200تومانی با ارز نیمایی که یکی از محلهای تامین
ارز مورد نیاز واردکنندگان این کاالها در آینده خواهد بود ،وجود دارد و این در شرایطی
است که اتاقهای بازرگانی و فعاالن اقتصادی درست در زمانهایی خواستار حذف ارزهای
دولتی از اقتصاد ایران شده بودند که فاصله قیمتی میان نرخ دولتی با ارز آزاد زیاد نبود؛
اما متاسفانه در دولت گذشته این موضوع مورد توجه قرار نگرفت .در حالی که اگر در آن
زمان ،ارز  4200تومانی از واردات کاالها به صورت کامل حذف میشد ،به طور قطع فشار
کمتری از این بابت به مصرفکنندگان وارد میآمد و مردم کمتر تحت تأثیر تورم ناشی
از این تصمیم قرار میگرفتند .اما اکنون هم که عزم دولت جدی است ،فعاالن اقتصادی
و تامینکنندگان کاال که طی سنوات گذشته در این حوزه نقشآفرینی کردهاند ،حتماً
در کنار دولت تالش خواهند کرد تا این طرح بزرگ ،به خوبی اجرایی و عملیاتی شود و

در عین حال ،آسیب کمتری به مردم از محل تغییر نرخ ارز واردات کاالهای مورد نیاز
آنها وارد گردد .در این میان حساب سرانگشتی نسبت به آنچه از محل آزادسازی نرخ ارز
کاالهای اساسی باید به عنوان یارانه میان مردم توزیع شود ،حکایت از آن دارد که میزان
یارانه پرداختی از این محل در مدت  ۷ماه گذشــته و با محاسبه نرخ ارز بازار آزاد۲۴۴ ،
هزار میلیارد تومان بوده که سرانه آن حدود  ۴۰۰هزار تومان برای هر ایرانی خواهد بود.
طبیعی است که دولت در بودجه سال آینده  ۱۵۰هزار میلیارد تومان یارانه گندم و نان
در نظر گرفته و البته گندم هم مطابق با اعالم دولت قرار نیست که در فاز اول ،از دریافت
ارز  4200تومانی محروم شود .اما با این شرایط باید به این نکته اشاره کرده که بهترین
روش این است که گندم با قیمتی معادل  ۷۵۰۰تومان از سوی دولت خریداری شده و
یارانه مرتبط به آن ،به آرد تعلق گیرد .در واقع ،قرار اســت که دولت گندم را از کشاورز
 ۷۵۰۰تومان خریداری کند و با احتساب  ۱۰۰۰تومان به عنوان هزینه حمل و آسیابانی،
آرد آن  ۶۴۰تومان به خبازیها برسد ،اما بهتر است که نرخ گندم نرخ آزاد باشد .این در
حالی است که در حال حاضر یکی از نقاط ضعف این است که باید آزادسازی نرخ گندم
هم صورت گرفته و یارانه به آرد یا نان تعلق گیرد .در نهایت ،اگر قرار باشد که هدفمندی
یارانهها اجرا شود ،باید طرح را به نحوی اجرا کرد که مردم ناراضی نباشند؛ پس باید یارانه
فعلی که در قالب ارز ترجیحی به مردم داده میشود به مردم ارائه شود تا طرح با موفقیت
اجرایی شــود و به هدف خود که فسادزدایی است ،برسد .ضمن اینکه اگر قرار است که
کمتر از یارانهای که دولت به ارز ترجیحی میدهد به مردم پرداخت کند و در مقابل هم
کاال گران شود ،در این صورت قدرت خرید مردم کاهش یافته و قادر به خرید کاالهای
اساسی نیستند؛ ضمن اینکه در چنین شرایطی نارضایتی ایجاد خواهد شد .ضمن اینکه
باید نقدینگی بنگاههای فعال در این حوزه تأمین شود چراکه با حذف ارز ترجیحی سرمایه
در گــردش واحدهای تولیدی از جمله دامداریها  ۴تا  ۵برابر خواهد شــد .پس دولت
باید سرمایه در گردش را تأمین کند تا تقاضا در کشور از بین نرود و در عین حال چرخ
تولید نیز بچرخد .از سوی دیگر ،یکی از اصلیترین خواستههای بخش خصوصی در تمام
سالهای گذشته ،سهمبری عادالنه تمام بخشها از سیاستگذاریهای حمایتی و اجرایی
بوده اســت .متاسفانه در سالهای گذشته بارها مشاهده شده که برخی بخشهای مهم
در اقتصاد و کشاورزی کشور عم ً
ال نادیده گرفته شدهاند؛ این در حالی است که علیرغم
اینکه صنایع تبدیلی بخش مهمی از زیرساختهای کشاورزی کشور را تشکیل میدهند،
اما در سالهای گذشته حلقههای نخست مانند کشاورزی و باغداری حمایتهای بیشتری
دریافت کردهاند و صنایع تبدیلی در بسیاری از این برنامهها عم ً
ال نادیده گرفته شدهاند.
انتظار ما از دولت سیزدهم ،تغییر در ساختار این تصمیمگیریها است .در این میان به نظر
میرسد تداوم رابطه مستمر میان دولت و بخش خصوصی میتواند بخش مهمی از این
خواستهها را به تصمیمگیران منتقل کند و اگر وزیر کشاورزی و معاونانش جلسات مستمر
خود با بخش خصوصی را ادامه دهند ،میتوان انتظار داشت که فراموش شدن بخشهایی
از تولیدکنندگان کشور ،کمتر دیده شود .به هر حال ،دولت سیزدهم قصد تداوم اجرای
این سیاست را ندارد و اگر این اتفاق رخ دهد ،سرمایه شرکتهای فعال در صنایع تبدیلی
چهار تا پنج برابر خواهد شد و در این بستر امکان بهرهبرداری از منابع افزایش مییابد .از
ســوی دیگر دولت در رابطه با برخی کاالهای کشاورزی اقدام به قیمتگذاری دستوری
میکند .متاسفانه در بسیاری از این موارد ،شرایط تولیدکننده و هزینههایی که در فرایند
تولید متحمل میشود ،نادیده میماند و منجر به افزایش فشار به این بخش میشود .از این
رو امیدواریم دولت با درک دقیق این شرایط ،سیاستهای خود را بر اساس واقعیتهای
اقتصادی تعریف کند.
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روایت
محمدحسن صبوری دیلمی ،عضو هیئت علمی موسسه مطالعات و پژوهشهای بازرگانی وزارت صمت
از آثار تورمی حذف ارز  4200تومانی میگوید

پایان امپراتوری ارزهای رانتی

دیر یا زود دولت تصمیم قطعی خود را در مورد ماندگاری ارزهای  4200تومانی در اقتصاد ایران خواهد گرفت و تمامی واردکنندگان کاالهای اساسی باید ارز مورد نیاز برای واردات خود را از
محل ارزهای آزاد تامین کنند؛ موضوعی که اگرچه تا پیش از این به صورت رسمی سابقه نداشته است ،اما به اذعان بسیاری از واردکنندگان ،ارز  4200تومانی کمتر به دست واردکنندگان
سالم و شناسنامهدار میرسد که حاال حذف آن بخواهد برای آنها تبعاتی داشته باشد .واقعیت آن است که اگرچه دولت از سال  97به بعد ،ساالنه بالغ بر  12تا  13میلیارد دالر ارز رانتی در
اقتصاد توزیع کرده است ،اما توزیع این ارزها به نفع مصرفکننده که نبوده هیچ ،باعث تورم و دامنزدن به گرانیهای مداوم هم شده است .بنابراین اگر اقتصاد در مسیر هیجانی و شفاف ،این
ارزها را از بدنه خود حذف کند ،به طور قطع نباید واکنش تندی را از بازار شاهد بود؛ بلکه تنها چند درصد تورم هیجانی به صورت موقت باید در آن دیده شود و پس از آن ،مجموعه اقدامات
به سمت ایجاد آرامش در فضای بازار حرکت کند .محمدحسن صبوری دیلمی ،عضو هیئت علمی موسسه مطالعات و پژوهشهای بازرگانی وزارت صمت ابعاد مختلف تورم احتمالی کاالهای
اساسی بعد از حذف ارز  4200تومانی را تشریح میکند.

آقای دکتر ،اگرچه در مقاطعی دولت
احساس ضرورت کرد که بخشی از تامین
نیازهای ارزی کشور را با استفاده از منابع
بانک مرکزی و در قالــب ارزهای 4200
تومانی صورت دهد ،اما از یک مقطعی به
بعد ،همه شاهد اثرگذاری کمرنگ توزیع
این ارزهای رانتی در اقتصاد ایران و سفره
خانوارهای ایرانی بودیم .به تازگی برخی
منابع اعالم کرده بودند که قرار است ارز
 4200تومانی برای تمامی کاالها به غیر از
گندم و دارو حذف شود؛ اما گویا دولت باز
هم به لحــاظ ترس از تورم احتمالی این
کاالها ،از این کار عقبنشینی کرده است.
شما این شرایط را چطور تحلیل میکنید؟
آیا زمان مناسبی برای حذف ارزهای  4200تومانی است؟

همانطور که شــما هم اشــاره کردید ،دولت دوازدهم در مقطعی از زمان به دلیل
تکانههای ارزی ناشی از احتمال خروج آمریکا از برجام ،تصمیم گرفت تا ارز  4200تومانی
را به واردات تمامی کاالها و بدون محدودیت اختصاص دهد؛ به نحوی که حتی کاالهایی
که شاید در آن مقطع ،الزامی به تامین ارز و واردات آنها وجود نداشت نیز ،مشمول تامین
ارز قرار گرفتند و بخش عمدهای از منابع ارزی کشــور از این مسیر خارج شد .البته در
همان زمان هم با توجه به تجربیاتی که در بخشهای مختلف اعم از دولتی و خصوصی در
حوزه توزیع دالرهای ترجیحی و با قیمتی غیراقتصادی وجود داشت ،بسیاری نسبت به
این موضوع هشدار دادند؛ اما دولت کماکان به دلیل برخی مالحظات ،این کار را ادامه داد؛
در حالی که از ابتدا مشخص بود که امکان ادامه این سیاست در شرایط عدم دسترسی
به منابع ارزی حاصل از فروش نفت وجود ندارد؛ لذا بعد از گذشت چند ماه این سیاست
اصالح و قرار بر این شد که دالرهای دولتی صرفاً به حدود  25قلم کاالی مورد نیاز مردم
اختصاص یابد .هرچند به مرور ،دامنه توزیع این ارزها نیز محدود و محدودتر شد و اکنون
صرفاً  5قلم کاال از جمله گندم ،دارو ،نهادههای دامی و دانههای روغنی ارز  4200تومانی
دریافت میکنند و کاالهایی همچون کره ،گوشت ،الستیک و برنج از این گردونه خارج
شدهاند .در این میان اگرچه دامنه توزیع این ارزهای رانتی محدودتر شده است ،اما برای
همین میزان محدود هم ،ادامه روند اختصاص ارز  4200تومانی به صالح نیست و منجر
به تحمیل هزینههای بیشتر بودجهای شده است.
دولت ســیزدهم در مقطعی تصمیم گرفت که ارز  4200تومانی را برای تمامی
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کاالها بردارد و سپس یک گام عقبنشینی
کرده و آن را محدود به کاالهایی غیر از گندم
و دارو کرده است؛ یعنی باز هم ظرف ماههای
آینده ،ما شــاهد توزیع ایــن دالرها برای
واردات این کاالها خواهیم بود .در این میان
به نظر میرسد آنچه دولت را در این مسیر،
با سستی و ترس همراه میکند ،نگرانی بابت
فشــار اقتصادی و تورمی حذف این ارزها
خواهد بود .اما دولت تا چه اندازه این ترس
را میتواند مدیریت کند؟

به هر حال حتی اگر درصد کمی از ارزهای
 4200تومانی به مقصد رسیده باشد و کاالها
با نرخ مناسبتری به دست مصرفکنندگان
برسد به طور قطع ،حذف آن ممکن است به
تورم اضافه کند؛ اما همانطور که سازمان برنامه و بودجه نیز برآورد کرده این تورم کمتر
از  8درصد خواهد بود؛ پس به هر حال ،حذف ارز ترجیحی فشارهایی را به سبد هزینه
خانوارهای ایرانی به خصوص سبد معیشت خانوارهای دهکهای پایین درآمدی وارد
خواهد کرد و بنابراین باید درباره جبران بخشی از فشارهای هزینهای برنامهریزی الزم
صورت گیرد .در این میان روشهای متعددی برای جبران این افزایش هزینه پیشنهاد
میشود که یکی از راهکارهای پیشنهادی قابل اتکا ،ارائه کارتهای خرید اقالم اساسی و
یا پرداخت یارانه نقدی است .اما مهمترین کار آن است که دولت بتواند اطمینانبخشی
از وجود ذخایر مکفی کاالهای اساسی به مردم بدهد و در مواقعی که قیمتها در بازار با
تنش مواجه شد ،به سرعت این ذخایر را وارد بازار کرده و به لحاظ تامین بهموقع اقالم،
تصمیمگیری الزم را صورت داده و به مردم اطمینان خاطر بدهد .از ســوی دیگر ،باید
اهداف و مقاصد و نیز مزیتهای حذف ارز  4200تومانی را به خوبی برای مردم توضیح
دهد تا بتواند اجماع عمومی در این حوزه داشته باشد؛ چراکه اگر این اطالعرسانی شفاف
و دقیق نســبت به اجرای تصمیمات دولت در این مقطع ،وجود نداشته باشد ،به طور
قطع با توجه به پتانسیلهای تورمی ،هزینههای اجتماعی و اقتصادی اعمال این سیاست
افزایش خواهد یافت .یعنی به درستی باید به مردم توضیح داد که اختصاص ارز دولتی با
قیمت رانتی دیگر به نفع اقتصاد کشور نیست و در نهایت ،به افزایش نرخ تورم و متضرر
شدن خانوارهای با درآمدهای پایین منتهی خواهد شد .همانطور که اشاره کردم ،در
حــال حاضر ارز  4200تومانی به اقالمی مانند گندم ،دارو ،روغن ،ذرت ،کنجاله ،جو و
دانههای روغنی اختصاص مییابد؛ اما باید توجه داشت با وجود اینکه این کاالها با ارز

دولت امسال حدود  160هزار میلیارد تومان یارانه به واردات کاالهای اساسی پرداخت کرده؛ یعنی یارانه  160هزار
حتما هدف از اختصاص این مبلغ،
میلیارد تومانی به صورت یکسان و به تمامی اقشار پرداخت شده ،در حالی که ً
حمایت از اقشار و دهکهای پایین درآمدی بوده؛ اما میان همه مردم توزیع شده است.

دولتی یا همان ارز  4200تومانی به کشور وارد میشوند ،قیمت و کاالهای مرتبط طی
همین ســالها در بازار افزایش یافته و این به معنی آن است که افزایش قیمت ارز بر
قیمت این کاال که نهادههای مورد نیاز تولید آنها ارز  4200میگرفتند نیز تاثیر گذاشته
است .بر اساس اطالعات منتشرشده توسط مرکز آمار ایران ،نرخ تورم خوراکیها بیش
از  60درصد است و متوسط قیمت اقالم خوراکی منتخب در مناطق شهری کشور به
طور قابل توجه افزایش یافته اســت .به طور مثال قیمت هر کیلوگرم گوشــت مرغ از
 6700تومان در اردیبهشت  96به  33هزار تومان در مهر  1400افزایش یافته است و
متوسط قیمت هر کیلوگرم گوشت مرغ در استانهای کشور برابر با  29هزار تومان است.
همچنین قیمت یک لیتر شیر پاستوریزه از  2660تومان در اردیبهشت  96به حدود
 13000تومان در مهر  1400افزایش یافته است .قیمت هر کیلوگرم ماست پاستوریزه
از  3685تومان در اردیبهشت  96به  22200تومان در مهر  1400افزایش یافته است
و قیمت متوسط هر کیلوگرم از این محصول  18500تومان است .همچنین قیمت پنیر
 500گرمی از  5700تومان در اردیبهشت  96به  31300تومان در مهر  1400افزایش
یافته است و قیمت متوسط این محصول در استانها  25800تومان بوده است .قیمت
هر کیلوگرم تخم مرغ از  5348تومان در اردیبهشت  96به هر کیلوگرم  33300تومان
در مهر  1400افزایش یافته و متوسط قیمت این محصول در استانها  29هزار و 100
تومان است .قیمت یک بطری روغن مایع  900گرمی از  5370تومان در اردیبهشت 96
به  24600تومان در مهر  1400افزایش یافته است و متوسط قیمت این محصول در
استانها  17800تومان است .به این نکته هم باید توجه داشت که در سال  ،99سهم
گوشت مرغ در سبد هزینه خانوارهای شهری در کل کشور برابر  1.87درصد بوده است
و این رقم در دهک اول برابر  3.5درصد و در دهک دوم برابر  3.2درصد و در دهک سوم
برابر  3.95درصد ،اما در دهک دهم درآمدی یک درصد است .یعنی سهم هزینهای که
به گوشت مرغ اختصاص داد ،در دهک اول بیش از  3برابر دهک دهم است .بنابراین اگر
قیمت گوشت مرغ را همگن در نظر بگیریم میتوان گفت که مصرف مرغ در دهکهای
باالی درآمدی بیشتر است .در خصوص تخممرغ هم وضعیت به همین صورت است.
سهم تخم مرغ در سبد هزینههای خانوار کل کشور در سال گذشته  56صدم درصد و در
دهک اول  1.19درصد ،دهک دوم تقریباً یک درصد و دهک سوم  0.89درصد و دهک
دهم  0.27درصد بوده است .این وضعیت در مورد روغن نباتی ،شیر و فرآوردههای لبنی
نیز صادق است؛ بنابراین همانطور که افزایش قیمت ارز بر قیمت کاالهای مختلف اثر
گذاشت ،قیمت کاالهایی مانند گوشت مرغ ،تخم مرغ و لبنیات نیز به طور قابل توجهی
افزایش یافت.
خب مشخص ًا باید برای حمایت از اقشار آسیبپذیر چه کرد؟

نتایج گزارشهای مختلف در حوزه معیشــت خانوار بیانگر آن است که با توجه به
افزایش قیمت کاالهای اساسی ،مصرف پروتئین در خانوارهای ایرانی کاهش یافته است.
با این وضعیت بهتر بود که دولت برای جلوگیری از کاهش مصرف پروتئین در خانوارها
و بــه خصوص در خانوارهای دهکهای پایین درآمدی ،از همان ســال  97کارتهای
اعتبــاری جهت خرید اقالم پروتئینی را در دســتور کار قرار میداد .البته این نکته در
سالهای گذشته بارها از سوی کارشناسان اقتصادی توصیه شد و در همان زمان بارها
اعالم شد که دولت باید با اعطای کارت اعتباری خرید اقالم پروتئینی از اقشار آسیبپذیر
حمایت کند که در نهایت مورد توجه قرار نگرفت .این موضوع همواره در دولت گذشته
به صورت تابویی سیاه و بازگشت به گذشته یا بازگشت به سیستم کوپنی مورد نکوهش
قرار میگرفت؛ در حالی که این سیاستی برای گذار از یک شرایط بحرانی بود و مسلماً این
شرایط نیازمند اتخاذ سیاستهایی خاص جهت مواجهه با بحران بود.
پس به طور قطع میتوان گفت که دولت از ترس جهشهای تورمی این اقدام را
مجدد به تاخیر انداخته است؟

حقیقت این اســت که شرایط فعلی بسیار پیچیده است .حذف ارز  4200تومانی و
تبدیل آن به نرخ ارز بازار آزاد ،قیمت جو را به حدود  9الی  10هزار تومان در هر کیلو
افزایش خواهد داد و با توجه به افزایش قیمت جو نســبت به قیمت در نظر گرفتهشده
جهت خرید تضمینی گندم ،این تهدید ایجاد میشــود که کشت جو جایگزین کشت

گندم شــود .با توجه به اینکه گندم یک محصول استراتژیک بوده و در سال جاری نیز
بخش قابل توجهی از گندم مورد نیاز کشــور از طریق واردات تامین شده است ،دولت
مجبور است قیمت تضمینی خرید گندم را به طور قابل توجهی افزایش دهد و بر این
اســاس مجبور به افزایش قیمت نان خواهد شد .در غیر این صورت مجبور به پرداخت
یارانه پنهان بیشتری بابت عدم تغییر قیمت نان خواهد شد .از سوی دیگر ،در خصوص
سایر اقالم ذکرشــده اگرچه پیچیدگی کمتری وجود دارد اما تبعات حذف ارز 4200
تومانی به صورت افزایش قیمت کاالهای مرتبط بروز خواهد کرد و در صورت اتخاذ این
تصمیم افزایش  50الی  100درصدی قیمت اقالمی مانند گوشت مرغ ،روغن (تا حدی
بیشتر) و لبنیات دور از انتظار نخواهد بود .با این اوصاف در صورت تصمیم به حذف ارز
 4200تومانی واردات جو باید تمهیداتی اتخاذ شــود تا کشت گندم در سالهای آینده
توجیه داشته باشــد .برای این منظور میتوان نرخ ارز مورد نیاز جهت واردات جو را به
صورت پلهای افزایش داد و یا باید مبلغی به عنوان مابهالتفاوت ریالی جهت واردات جو
(برای مدت چند سال) در نظر گرفت؛ اما باز هم مزایای حذف ارز  4200تومانی بسیار
باالتر از ماندگاری آن است و با روشهای دقیق میتوان میزان آسیب را به حداقل رساند.
 هنوز هم عدهای با تداوم سیاست ارز ترجیحی موافق هستند و استدالل آنها
حمایت از مصرفکنندگان و خانوارهای کمدرآمد است .ایراداتی که به اجرای این
سیاست وارد شده ،بارها و بارها گفته شده است .از نظر شما شاخصترین ایرادهایی
که میتوان از توزیع این ارزها گرفت در چه مواردی خالصه میشود؟

شــما به خاطر دارید که حتی بسیاری از صاحبنظران اقتصادی قبل از اینکه دالر
رانتی توزیع شــود ،نسبت به ثابت نگاه داشتن قیمت دالر بعد از سال  93و امکان بروز
جهشهای نرخ ارز در سالهای بعد هشدار داده بودند؛ اما چون نرخ ارز به عنوان لنگر
ثبات قیمتهای داخلی مورد استفاده قرار میگرفت ،دولت به هر روی با تعدیل نرخ ارز
براساس قواعد نرخ ارز شناور مدیریت شده ،مخالفت میکرد .اما متاسفانه در سالهایی
که امکان انجام اقداماتی در خصوص افزایش تابآوری اقتصاد وجود داشت ،کار زیادی
انجام نشد و بخش بزرگی از تولید در اقتصاد ایران وابسته به واردات مواد اولیه و کاالهای
واســطهای باقی ماند .این وابستگی در بسیاری از صنایع تولیدی کشور وجود داشت و
هنوز هم وجود دارد .از طرفی این وابستگی فقط مربوط به کاالهای صنعتی نبود و در
خصوص برخی از اقالم اساسی نیز صادق بود .وابستگی پرورش طیور به واردات نهادههای
مورد نیاز این بخش بهعنوان مثالی واضح برای این موضوع است .بهعبارتی کشور در تولید
گوشــت مرغ خودکفا شده است ،اما نهادههای مورد نیاز آن وارداتی است و بخش قابل
توجهی از واردات کشور به تامین نهادههای دام و طیور اختصاص دارد؛ این در حالی است
که در  10سال گذشته حدود  85درصد واردات کشور به واردات مواد اولیه ،ماشینآالت
و کاالهای واسطهای مورد نیاز بخشهای تولیدی در کشور اختصاص داشته است .این
موضوع نشانگر آن است که تولید کشور تا حد زیادی به واردات وابسته بوده و الزم است
برنامههای اصالحی مناســبی برای اصالح این روند در نظر گرفته شود .در این میان ،با
فرض اینکه برای واردات کاالهای اساسی امسال حدود  8میلیارد دالر ارز  4200تومانی
اختصاص یافته باشد و فرض کنیم اختالف قیمت ارز بازار آزاد و دولتی در سال جاری
در حدود  20هزار تومان اســت ،دولت امسال حدود  160هزار میلیارد تومان یارانه به
واردات کاالهای اساسی پرداخت کرده؛ یعنی یارانه  160هزار میلیارد تومانی به صورت
یکسان و به تمامی اقشار پرداخت شده ،در حالی که حتماً هدف از اختصاص این مبلغ،
حمایت از اقشار و دهکهای پایین درآمدی بوده؛ زیرا فشارهای هزینهای به دهکهای
پایین درآمدی بیشتر بوده و در دهکهای پایین درآمدی شاهد ایجاد تغییرات اساسی
در ســبد مصرفی هستیم .باید توجه داشــت که در حال حاضر اقتصاد ایران با کسری
بودجه قابل توجه و تورم حدود  45درصدی مواجه است؛ بنابراین باید پذیرفت که اقتصاد
کشور در شرایط حادی قرار دارد و در این شرایط باید در خصوص چگونگی ادامه روند
موجود راهکارهای اساسی در نظر گرفت .به نظر میرسد امکان ادامه روند فعلی وجود
نداشته و تحمیل هزینههای بیشتر بودجهای کمی دور از انتظار است ،اما به هر صورت با
توجه به فشارهای فراوان معیشتی در سالهای گذشته باید در خصوص چگونگی اجرای
سیاستهای جبرانی نیز تمهیدات مناسبی اندیشیده شود.
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روایت

شوک تورمی حذف ارز  4200تومانی چقدر جدی است؟
اگرچه دولت چندبار برای حذف ارز  4200تومانی خیز برداشته ،اما بیم از شوک تورمی ناشی از حذف ارزهای دولتی او را به عقب
رانده ،درحالیکه پیشبینیها حکایت از آن دارد که حذف ارز ترجیحی از واردات کاال ،تورم باالیی را تحمیل نخواهد کرد

حسن ولیبیگی
عضو هیئت علمی
موسسه مطالعات و
پژوهشهای بازرگانی

از سال  97تا مرداد
 ،1400تورم کل
دوره حدود  ۳۰۰تا
 ۳۱۰درصد بوده؛
ولی افزایش قیمت
در کاالهای اساسی
که اتفاق ًا ارز 4200
تومانی دریافت
کردهاند ،حدود ۲۵۰
درصد بوده است؛
یعنیافزایشقیمت
کاالهایی که ارز
ترجیحیدریافت
کردهاند ،کمی کمتر
از افزایش قیمت کل
کاالها در این مدت
بوده است
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دولت با برنامهریزیهایی که ظرف ماههای گذشته صورت داده ،درصدد
این است که ارز ترجیحی را از اقتصاد ایران حذف کند و با تدابیری که به کار
میبنــدد ،زمینه را برای رهایی اقتصاد ایران از ارزهای  4200تومانی فراهم
آورد .اما بدیهی است که در این فضای پیش رو ،نگرانیها و دغدغههایی در
این رابطه وجود داشــته باشد و دولت را به شرایطی هدایت کند که با دقت
نظر بیشتری در این رابطه تصمیم گیرد .البته آنچه که در پرونده کاالهای
دریافتکننده ارز  4200تومانی مشهود است ،حرکت قیمت آنها پا به پای
تورم بوده و اگرچه باید در دولت گذشته مجموعهای از تدابیر انجام میشد
تا قیمت این کاالها با تــورم پیش نرود ،اما به هر حال این اقدامات صورت
نگرفته است؛ اما دولت با هدف حمایت از اقشار آسیبپذیر همچنان اقدام به
تداوم پرداخت ارز  4200تومانی به  5قلم کاالی اساسی نموده است .مروری
بر آنچه در این حوزه ظرف دو ،سه سال گذشته اتفاق افتاده ،نشان میدهد
که دولت برای کمک به معیشت مردم ،در سال  ۹۸بالغ بر  ۱۴میلیارد دالر
ارز ترجیحی را به اقتصاد تزریق کرده که این رقم در ســال گذشته به ۱۰
رسمی ارائهشده از سوی دولت ،در سال جاری
میلیارد دالر و به گواه آمارهای
ِ
به  8میلیارد دالر رسیده است .هرچند دولت تقاضا داده که این رقم تا پایان
سال هم با توجه به رشد قیمت اقالم وارداتی در دنیا افزایش یابد؛ اما اکنون
با گذشــت حدود سه سال از اجرای این سیاست ،مجموعه آنچه در اقتصاد
ایران به ثبت رســیده نشان میدهد که این منابع به هدف نهایی طرح که
حمایت از اقشار آسیبپذیر بوده ،اصابت نکرده است .با نگاه به افزایش سطح
قیمت کاالها از زمانی که این سیاست اجرایی شده ،متوجه میشویم که از
ســال  97تا مرداد  ،1400تورم کل دوره حــدود  ۳۰۰تا  ۳۱۰درصد بوده؛
بــه نحوی که در این دوره ،حدود  300درصد افزایش قیمت در کل اقتصاد
کشــور رخ داده؛ ولی افزایش قیمت در کاالهای اساسی که اتفاقاً ارز 4200
تومانی دریافت کردهاند ،حدود  ۲۵۰درصد بوده است؛ یعنی افزایش قیمت
کاالهایی که ارز ترجیحــی دریافت کردهاند ،تقریباً  ۶۰-۵۰درصد کمتر از
افزایش قیمت کل کاالها در این مدت بوده ،بنابراین دادهها نشانگر آن است
که هزینههایی که کشور برای ارائه ارز ترجیحی داشته تا به هدف خود برسد،
بیشــتر از منافعی بوده که نصیب کشور شده است .حاال کشور به نقطهای
رســیده است که به درستی میداند که تداوم پرداخت ارز  4200تومانی به
هدف نرسیده و باید اصالحاتی در مورد آن صورت گیرد تا به سمت حذف
کامل برود؛ اما همانطور که پیشتر هم اشــاره کردم ،دولت در این رابطه
نگرانی دارد که ممکن است تبعات حذف ارزهای دولتی از واردات کاالهای
اساسی ،برای اقشار آسیبپذیر و سبد خانوارها مشکلزا شود .در این میان ،در
مورد اثر و تبعات حذف ارز ترجیحی باید به این نکته اشاره کرد که در حال
حاضر که ارز ترجیحی فقط به چند قلم خاص و محدود تعلق میگیرد که
اتفاقاً ،سهم باالیی در شاخص قیمت مصرفکننده یا تورم ندارند .در نتیجه
اینطور نیست که اگر ارز دولتی این اقالم حذف شود ،شوک تورمی باالیی
ایجاد شود .این در حالی است که همانطور که بسیاری از کارشناسان انتظار
داشتند قیمت کاالهای مشمول ارز ترجیحی خیلی نباید افزایش پیدا کند،
اما در این مدت شــاهد بودهایم که این کاالها با افزایش قیمت زیادی روبرو
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شدهاند و دلیل این موضوع هم این است که هزینه تمامشده این کاالها فقط
نهادههایی که ارز  4200تومانی گرفتهاند ،نیست و موارد دیگری نیز در این
افزایش قیمتها نقش داشتهاند .دستمزد ،اجارهبها ،هزینههای آب ،برق ،گاز
و هزینههای حمل و نقل در این دوره متناسب با تورم در کشور افزایش یافته
است و همه این عوامل در تولید کاالها دخالت دارند و هزینه تمامشده کاال
را تشکیل میدهند .یعنی قیمت بسیاری از نهادههای تولید به جز نهادهای
که ارز  4200تومانی میگیرد ،در این مدت تغییر کرده و قیمت کاالها نیز
بر اساس این افزایش قیمت رشد داشته است .پس اینکه انتظار داشته باشیم
قیمت این کاالها در این مدت نباید تغییر میکرد ،منطقی نیست.
نکتهای که باید در این زمینه بیان شود ،این است که وقتی ما نرخهای
چندگانه را در مورد قیمت کاالها و این مورد خاص ارز به وجود میآوریم ،به
دنبال این چندنرخی بودن ،بحثهای رانت و فساد هم پدیدار میشود .برای
اینکه بتوانیم زمینه این فساد و رانت را کاهش دهیم ،باید زیرساختهای
قوی داشته باشیم که متاسفانه دولت این زیرساختها را فراهم نکرد؛ بنابراین
مسائلی همچون امضاهای طالیی موجب شده است این رانتها ایجاد شود
و عدهای از این مســیر به ثروتهای بادآورده دست پیدا کنند .دولت هم با
شــرایط ارزی که به دلیل تحریمها داشته است ،خیلی دنبال این نبود که
این رانت را ایجاد کند ،ولی نبود نظارت الزم سبب شد این رانت ایجاد شود
و عدهای نیز از آن ســود ببرند .دولــت در زمان تصویب تخصیص این ارز،
هدفش بیشتر این بود که قدرت خرید مصرفکننده را حفظ کند؛ ولی به
دلیل کنترل نکردن عوامل متعدد و زیرساختهای مناسب و یا تحوالتی که
در اختیار دولت نبود ،در این زمینه با شکست مواجه شد .جدا از بحث ارز
ترجیحی در خصوص ارز نیمایی هم این مسئله دیده میشود .وقتی نرخ ارز
نیمایی از نرخ ارز بازار آزاد بیشتر فاصله میگیرد ،قاعدتاً رانت و فساد بیشتر
خواهد شد .همچنین با فشار روی بازار ارز افزایش و انگیزه برای دریافت ارز
نیمایی افزایش مییابد .نکته دیگری که باید راجع به این سیاست گفته شود،
مربوط به کسری بودجه دولت است .این مسئله دقیقاً به نرخ ارز ترجیحی
بازمیگردد .وقتی یک دالر با نرخ  ۴۲۰۰تومانی تخصیص داده میشــود،
کارگزاری که این ارز را دریافت کرده اســت ،به ازای هر دالر مبلغ 4200
تومان را به بانک عامل پرداخت میکند؛ در صورتی که اگر این نرخ به میزان
سامانه نیما بود ،باید مبلغ باالتری را پرداخت میکرد .یعنی این یارانه پنهانی
اســت که دولت پرداخت میکند ،ولی اگر به سمت آزادسازی این نرخ ارز
حرکت کنیم ،قطعاً بخشی از این کسری بودجه از بین میرود و آثار مثبتی
را برای اقتصاد کشور به همراه خواهد داشت .وقتی اقتصاد در وضعیتی باثبات
قرار دارد ،قاعدتاً این جراحیها آثار و تبعات خیلی کمتری دارد تا شرایطی
که کشور در تنگنا قرار گرفته و مردم از نظر معیشتی دچار مشکل هستند
و قدرت خرید مردم به دلیل تورمهای باال به شدت کاهش یافته است .این
تغییرات در چنین شرایط نابسامان ،موجب ایجاد شوک خواهد شد که به
هر ترتیب عالوه بر آثــار و پیامدهای اقتصادی آثار و تبعات اجتماعی نیز
ممکن اســت برای کشور به دنبال داشته باشد و باید به این موضوعات نیز
توجه ویژه داشت.

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

رنج یارانهها
اما و اگر یارانه؛ منابع چگونه تامین میشود؟
پرداخت یارانهها مهمترین چالش دولتها بوده و امروز هم دولت ســیزدهم
دردسری بهنام «یارانهها» دارد؛ یارانه پنهان و یارانه نقدی .تحریمها و کسری
بودجه راهی جز هدفمند کردن یارانهها باقی نگذاشته؛ از سویی دولت وعده
افزایش یارانه نقدی یا راهاندازی کارت معیشت خانوار داده؛ وعدههایی که هنوز
عملی نشده است؛ اما رنج یارانهها رنج دیروز و امروز دولتهاست.

عکس :رضا معطریان

راهربد

یارانه در ترازوی نقد
یارانه دوبرابری :آنچه هست ،آنچه باید باشد
«یارانه نقدی» یاران زیادی دارد ،به مانند دشمنانش .عدهای
لیال ابراهیمیان
آن را برگرفته از اندیشــه مکتب سوسیالیستی میخوانند و
راهبرد
دبیر بخش
منتقدان یارانه نقدی را نئولیبرالهایی مینامند که دغدغه
ِ
مردم کمبرخوردار ندارند؛ یکی آن را سیاستی خوب میداند
چرا باید خواند:
که بد اجرا شد و درنهایت در خدمت پوپولیسم قرار گرفت و
دولت سیزدهم از دو
دیگــری به این تصمیم افتخار میکند .یارانه نقدی اما برای
برابر شدن یارانههای
دولتمردان قبایی نامیمون بر تن است که زینتی ندارد و اما
نقدی میگوید .این
چارهای هم در مقابلش نیست .حاال مردم هم چون روزهای
یارانه چگونه و با چه
اول سرخوش نیستند و میدانند که چه بر سر سفرهشان آمده
منبع و شکلی باید
است با وعدههایی توخالی .اما این فقط دولت در ایران نیست
پرداخت شود؟ این
که یارانه میپردازد و فقط دولتهایی با مشی سوسیالیستی
پرونده را بخوانید.
هم نیستند که چنین میکنند .اگر در اروپا دولتها به اقالمی
چون گوشت و مواد غذایی یارانه میدهند ،در آمریکا هم به
اقالم کشاورزی یارانه پرداخت میشود؛ چین هم چنین میکند و ترکیه هم در این مسیر است.
شاید گره یارانه نقدی نه در ذات آن که در نحوه سیاستگذاری دولتها باشد؛ دولت بدون مشخص
کردن منابع تامین مالی از دوبرابر شدن یارانهها میگوید؛ در شرایطی که کسری بودجه در ایران
معضلی اســت که نیمقرن عمر دارد .پنج دهه اســت که تورم بر تن اقتصاد ایران زار میزند و
ریشــههای آن را میخورد و بیتدبیری دولتها در نهایت به برچسبی بدل میشود برای از بین
بردن هر فرصتی برای اندیشیدن .آیا این سیاستها در نهایت به مردم کمبرخوردار کمک میکند
و آیا آنها به اندازه دهکهای باالی درآمدی از یارانههای پنهان بهره میگیرند؟ آیا یارانه به شکلی
دیگر میتوانست عملیاتی شود ،مانند یارانه مشروط؟ چرا این یارانهها که یکی در لعنش میگوید
و دیگری از حسنش میگوید نتوانسته کودکی را به مدرسه بازگرداند؟ حاال منتقدان یارانه از «پول
درشت»ی میگویند که میتوانست تبدیل به توسعه عمرانی و در نهایت اشتغال پایدار شود ،اما در
پاسخ میشنوند مگر در دوران طالیی درآمدهای نفتی ،دولتها معضل بیکاری را حل کردهبودند
یا توانســته بودند جلوی فرار مالیاتها را بگیرند و هزینه عمومی خود را از آن تامین کنند نه از
منابع بین نسلی.
حاال دولت سیزدهم وعده دوبرابر شدن یارانهها را میدهد و آنچه مهم است اینکه دولت با کسر
بودجه و کمبود منابع روبهروست؛ اقتصادانها میگویند علت آن تزریق منابع کشور به صورت انواع
رانتها به بنگاههای خصولتی و اعطای معافیتهای مالی گسترده به آنهاست .شاید مهمترین
سیاســتهای ضد رانت ،رانتخیزترین آنها در ایران بوده است .در چنین شرایطی مسئله این
نیست که یارانه دوبرابری پرداخته شود یا نه؛ مسئله این است که وقتی سیاستگذاری به جای
سیاســتگذاری عمومی ،سیاستگذاری برای توزیع رانت میکند و آن را با قیر و ماشین تا ارز
و سکه در اختیار گروههایی محدود قرار دمیدهد ،نمیتوان انتظار داشت که پرداخت یا حذف
یارانهها ،کمکی به همان هدف ظاهری که گفتن از عدالت است ،بکند .گره پرداخت یارانهها در
ایران با مهندســی اقتصادی باز نمیشود؛ میدان بازی به شکلی است که اگر توپ را ول کنید،
درون دروازه کمدرآمدها ُسر خواهد خورد .شاید بهترین نکته همین باشد که جوزف استیگلر در
مطالعهای خطاب به حکومتگران کشورهای درحالتوسعه گفته است« :وقتی بودجه بقای حداقلی
فرودستان را کاهش دهید ،بهدلیل پیامدهای اقتصادی و اجتماعی آن ،هزینههای دولت بهطرز
غیرمتعارفی افزوده میشود؛ با این تفاوت که در اثر این سیاستها فاصله مردم و حکومت افزایش
پیدا میکند ».و کینز در زمان بحران مالی اواخر دهه  ۱۹۲۰در آمریکا ،خطاب به هایک گفته
است« :در این شرایط دو راه بیشتر نداریم :یا باید به سمت گسترش دولت رفاه برویم یا منتظر
فاشیسم باشیم».
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یارانه چهکسی را
یاری میکند؟
واکاوی چرایی و چگونگی پرداخت یارانه نقدی

صادق پیوسته
مدرس دانشگاه عالمه
طباطبایی

چرا باید خواند:
یارانه نقدی چگونه،
از چه منابعی و به
چهکسانی پرداخت
شود؟ پاسخ را در این
مقالهبخوانید.

در این متن با اشاره به گزارشهایی پراکنده ،میخواهیم
در نقد ایدههایی سخن بگوییم که یارانههای دولتی را
یکسره رد میکنند یا میپذیرند .ما به دنبال توضیح
روشهای پرداخت یارانه هســتیم نه نشان دادن اثر
مثبت یا منفی آن در رفاه گروههای مختلف مردم .اما
خواهیم دید که پرسش ضروری این نیست که یارانه
دولتی باید وجود داشــته باشد یا نباید باشد .پرسش
ضروری این است که یارانه از چه منبعی ،چگونه و به
چه هدفی باید توزیع شود .در واقع ،یارانه ممکن است
اثر مخرب یا سازنده بر رفاه ملی و حتی تولید اقتصادی
داشته باشد اما باید نخست سنجید که یارانه چگونه
تعیین و پرداخت میشود و کجا تأثیر میگذارد.

Jوضعیت پرداخت یارانهها در ایران
معصومه زیرک در جمعبندی پژوهشــی با عنوان
«تحلیل وضعیت پرداخت یارانهها در ایران» مینویسد:
یارانه ابزاری است که دولت میتواند از آن در توزیع برابر
و عادالنــه درآمد بین گروههای درآمدی بهره ببرد ،اما
در ایران با توجه به وابســتگی اقتصاد ایران به نفت که
اغلب نوسانهای شدید قیمتی هم دارد ،دگرگونی جمعیت ،گستردگی کاالها و خدمات
مشمول یارانه و در نتیجه افزایش مصرف و قاچاق آنها به دلیل باالبودن فاصله قیمت
داخلی با قیمت خارجی کاالها ،حجم پرداخت یارانهها بهشدت افزایش یافته است و نتیجه
پرداخت یارانهها که هدف آنها رفاه نسبی اقشار کمدرآمدشده ،بهبود بهرهوری تولید و
فرایندها ،بهینهسازی مصرف ،کاهش تورم و بسترسازی برای آزادسازی اقتصادی و بهبود
اشتغالزایی بوده است ،دقیقاً به وارون اینها تبدیل شده است .اما آیا در همهجای جهان
وضعیت چنین است؟
اروپاییها یارانه ســنگینی به اقالم غذایی از جمله گوشــت و مواد اولیه پایه غذایی
میدهند تا خوراک مردم ارزان باشــد و سطحی از رفاه حفظ شود .حتی در آمریکا که
مشهور به سرزمین اقتصاد آزاد است ،یارانه باالیی به اقالم کشاورزی تعلق میگیرد .آزاده
داودی و یکتا اشرفی در مرور تجربه برخی کشورهای خاورمیانه و آفریقا در زمینه پرداخت
یارانه مینویسند :هدفمند بودن یا نبودن یارانهها و هدفمندسازی مداوم آنها رمز موفقیت
برای رسیدن به اهدافی است که پرداخت یارانه دنبال میکند .نمیتوان پرداخت یارانه را
بدون منابع تأمین آن مانند مالیاتهای هدفمند انجام داد چرا که کسری بودجه دولت
دوباره گریبان اقشار هدف برای تأمین اجتماعی به کمک یارانهها را میگیرد .وارد شدن
به ریز مباحث اقتصادی و اجتماعی در این زمینه را رها میکنیم و به همین نتیجه کلی
بسنده مینماییم .اینک به موارد روزمرهای که در پرداخت یارانهها در ایران دیدهایم نگاهی
خواهیم داشت تا ظرایفی در این میان آشکار شود.

نسبت حقوق و دستمزد به تولید ناخالص داخلی در کشورهای برزیل ،فرانسه ،سوئد ،کانادا ،اتریش،
اسپانیا ،استرالیا ،روسیه ،ایتالیا و آمریکا باالی  ۱۰درصد و در کشورهایی مانند کره جنوبی و ژاپن بین  ۶تا
 ۷درصد است ،اما در ایران فقط  ۵درصد است

Jدو نمونه روزمره در ایران
وزارت رفاه ایران از شــهریورماه  1395با استفاده از پایگاه اطالعات رفاه ایرانیان اقدام
به شناســایی کودکان بازمانده از تحصیل (در مقطع ابتدایی) کرد .براســاس اطالعات
تآمده حدود  135هزار کودک در سن ابتدایی خارج از مدرسه بودند که حدود
بهدســ 
 30درصد این افراد بین  1تا  4سال تحصیل کرده و سپس مدرسه را رها کرده بودند و
 70درصد دیگر هیچگاه به مدرسه نرفته بودند .تفاوت معناداری بین دختران و پسران در
این زمینه دیده نشد یعنی مشکل جنسیتی نبود .همچنین تفاوت معناداری بین تعداد
بازماندگان از تحصیل در شهر و روستا وجود نداشت یعنی مشکل سوگیری شهری و توزیع
نادرست امکانات تحصیل هم نبود .پس مشکل کجا بود؟
بیشــترین کودکان بازمانده از تحصیل در اســتانهای سیستانوبلوچستان ،تهران،
خوزستان و خراسان رضوی بودند .آشکار است که این آمار ،محرومیت هم در استانهای
حاشیهایشده و هم گروههای حاشیهایشده در پایتخت را نشان میدهد .حدود  55هزار
نفر از این کودکان تحت پوشش نهادهای حمایتی (بهزیستی و کمیته امداد) قرار داشتند
و حدود  102هزار نفر از این خانوارها یارانه دریافت میکردند 7 .درصد این کودکان نیز در
سه دهک پردرآمد جامعه بودند .براساس تماس تلفنی با تکتک سرپرستان این خانوارها
مشخص شد معلولیت مهمترین عامل بازماندگی از تحصیل بوده است .برخی نیز به دلیل
فقر خانوار از مدرسه بیرون مانده بودند .باقی آنها بهدالیلی نظیر بیعالقگی به تحصیل و
یافتن روشهایی بهتر برای زندگی ،دوری مدرسه ،زندگی کوچنشینی ،ندانستن زبان ملی،
زندگی در خارج از کشور ،فوت ،بیماریهای صعبالعالج ،و تحصیل در مدارس دینی از
آموزش در مدارس ابتدایی بازمانده بودند.
با این اوصاف آیا یارانه کافی و هدفمند ممکن نبود معلوالن و فقرا یعنی بزرگترین
سهم این جمعیت را به مدرسهها بکشاند یا بازگرداند؟ همین تحقیقات نشان داد که در
صورت وجود چنین یارانهای میشد ابعاد این مسئله را به شکل معناداری کاهش داد .مورد
دیگر ،پرداخت یارانه ســوخت است .بر اساس تصمیم دولت در دو دهه اخیر به کسانی
که خودرو دارند یارانه سوخت پرداخت شده است .طبق آمار موجود ،از سال  96تاکنون
حدود  50درصد ایرانیان خودروی شخصی داشتند که امروز به  30درصد رسیده است .آیا
توزیع یارانه از منابع ملی میان بخشی از جمعیت بدون در نظر گرفتن بخش دیگر کمکی
به عدالت میکند و دقیقاً برعکس! کسانی که خودروی شخصی دارند از وضعیت مادی
بهتری برخوردار هستند و یارانه دقیقاً به همانها پرداخت میشود .مشخص نیست چگونه
خردی در این میان در کار بوده است!
Jیاران یارانهها
در همین وضعیت ،عدهای مدعی هستند این اقتصاد بیحساب و کتاب ،سوسیالیستی
است .البته اینجا هدف ما حمایت از هیچ مکتب اقتصادی نیست اما موضوع این است
که بیتدبیری را نباید با نام مکاتب اقتصادی سرپوش نهاد .در شاخص پرداخت از جیب
مردم در حوزه سالمت ،ایران رتبه  159جهان است .ایرانیان بیش از  40درصد هزینههای
درمان را از جیب میپردازند .این رقم در انگلستان کمتر از  9درصد و در آمریکا حدود 11
درصد است .همزمان در نظر بگیریم که دولت آمریکا ساالنه بیش از  80میلیارد دالر در
قالب کوپنهای غذایی بین فقرا توزیع میکند .کل بودجه عمومی دولت ایران حدود 92
میلیارد دالر است و حتی با احتساب جمعیت چندبرابری آمریکا ،این مقدار قابل توجه
است .ســرانه بودجه دولت در حوزه درمان در ایران حدود  200دالر و در آمریکا حدود
 8000دالر است .البته که آمریکا کشوری سوسیالیستی نیست .اغلب کشورهای اروپایی
نیز با توزیع هنگفت یارانه برخی اقالم مواد غذایی ،رفاه نسبی غذایی را تأمین کردهاند.
ســرانه بودجه دولت در حوزه آموزش (ابتدایی و متوســطه) در ایران حدود  600دالر و
یهای
در آمریکا بیش از  15000دالر اســت .جالب اســت که در ایران  90درصد ورود 
دانشگاههای دولتی شهریهپرداز هستند .بیدلیل نیست که در سرشماری سال ،1390
بیش از  10میلیون بیســواد مطلق داریم و میانگین سنوات تحصیل در ایران کمتر از
 8سال است.
همزمــان ،در ایران فرار مالیاتی دهک ثروتمند جامعه حدود  40هزار میلیارد تومان

نکتههایی که باید بدانید
[وقتی بودجه بقای حداقلی فرودستان را کاهش دهید ،بهدلیل پیامدهای
اقتصادی و اجتماعی آن ،هزینههای دولت بهطرز غیرمتعارفی افزوده
میشود؛ با این تفاوت که در اثر این سیاستها فاصله مردم و حکومت
افزایش پیدا میکند.
[راه نجات اقتصاد ایران باالبردن هزینه فعالیتهای نامولد از طریق وضع
مالیاتهای سنگین بر آنها و پایینآوردن هزینه فعالیتهای مولد از طریق
اعطای یارانه به آنهاست .این کار بدون نجات دولت از تسخیرشدگی در
خدمت گروههای خاص امکانپذیر نیست.
[در میانه دهه  ،90حدود  55هزار نفر از کودکان بازمانده از تحصیل در
مقطع ابتدایی ،تحت پوشش نهادهای حمایتی (بهزیستی و کمیته امداد)
قرار داشتند و حدود  102هزار نفر از این خانوارها یارانه دریافت میکردند.
 7درصد این کودکان نیز در سه دهک پردرآمد جامعه بودند.

اســت یعنی تقریباً  2برابر کل بودجه  31استان 6 ،برابر کل بودجه آموزش عالی و 1.5
برابر بودجه بهداشت و درمان کشور .در همین حال ،حدود  96درصد تسهیالت بانکی در
سه دهه اخیر به دهکهای باالیی اختصاص یافته است و تنها  500خانوار بهطور میانگین
 2500میلیارد تومان تسهیالت بانکی دریافت کردهاند .حدود  40درصد شاغالن کشور
تحت پوشش بیمه اجتماعی نیستند و حدود  60درصد سالمندان ایران تحت پوشش نظام
بازنشستگی نیستند .آیا نمیتوان با یارانه هدفمند ،دستکم نیروی کار یا افراد بیکار بدون
بیمه را با پرداخت بیمه خویشفرمای جزئی ،تأمین کرد.
با اینهمه ،در ایران مراکز بهزیستی به بخش خصوصی واگذار میشوند .اثرسنجی این
واگذاری (ملکی )1395 ،نشان میدهد روند ورود افراد فاقد اسناد هویتی افزایش داشته
است .بدینمعنا که برخی خانوادهها بهدلیل ناتوانی مالی ،برای اینکه مشمول استفاده از
خدمات رایگان شوند ،اعضای ناتوان یا سالمند خود را بدون اسناد هویتی در اطراف مراکز
نگهداری رها میکنند .خانوارهایی که از یک سو به دریافت چنین خدماتی نیاز دارند و از
سوی دیگر توان مالی الزم را ندارند ،صرفاً در حد وسع خود و نه به میزان نیاز ،از خدمات
استفاده میکنند و این موضوع موجب شده تا شدت آسیب در این افراد بیشتر شود .توزیع
یارانه دولتی بین مراکز خصوصی براساس کیفیت خدمات مراکز است .مراکزی که افراد
متمولتری را تحت نگهداری دارند ،بهدلیل شهریههای باالتری که از خانوادهها دریافت
میکنند طبیعتاً خدمات بهتری ارائه میدهند و از یارانه دولتی بیشــتری نیز برخوردار
میشوند! در واقع توزیع یارانه به نفع گروههای برخوردارتر است و مراکزی که در مناطق
کمبرخوردارتر شهر قرار دارند ،کمکهای دولتی کمتری نیز دریافت میکنند.
اینک به گزارش مجلس درباره عملکرد قانون هدفمندی یارانهها بنگریم .کمیسیون
برنامه و بودجه مجلس در سال  ۹۷گزارشی درباره عملکرد ۷ساله قانون هدفمندی یارانهها
منتشر کرد اما هیچ ارزیابی از تحقق اهداف آن یعنی تأثیر بر میزان مصرف انرژی ،کاهش
بیکاری ،بهبود شاخص عدالت اجتماعی و کاهش فقر ارائه نداد .تعداد یارانهبگیران حدود
 75میلیون نفر بوده اســت .مجموع یارانه اختصاصی دولت به ســوخت در دوره زمانی
گزارش ( )۱۳۸۹-۹۴جمعاً حدود  ۴۵۰هزار میلیارد تومان بوده است .در سال  ۱۳۹۴کل
یارانه دولتی این فرآوردهها (براساس قیمت فوب خلیج فارس و نرخ دالر آن روز) حدود
 50هزار میلیارد تومان شــده است .این رقم کمتر از  ۶درصد بودجه کل کشور در سال
 ۱۳۹۴است .الزم به توضیح است که براساس گزارش مرکز پژوهشهای مجلس ،قیمت
حاملهای انرژی طی این دوره ( )۱۳۸۹-۹۵بهطور متوســط بیش از  ۷برابر شده است.
یعنی در عمل ،این شکل از پرداخت یارانه به زیان دهکهای پایین بوده است.
Jیارانه دخالت در چیست؟
گاهی وضعیت بهگونهای بازنمایی میشود که گویی ایران تنها کشوری است که یارانه

آیند هنگر |  | tccim.irشماره صد و شانزده ،بهمن 1400

65

جمعا حدود
مجموع یارانه اختصاصی دولت به سوخت در دوره زمانی گزارش ()۱۳۸۹-۹۴
ً
 ۴۵۰هزار میلیارد تومان بوده است .در سال  ۱۳۹۴کل یارانه دولتی این فرآوردهها (براساس
قیمت فوب خلیج فارس و نرخ دالر آن روز) حدود  50هزار میلیارد تومان شده است.

راهربد
کاالیی چه در سمت تولید و چه در سمت مصرف میپردازد .کافی است توجه کنیم که
آمریکا در سال  ۲۰۱۹حدود  ۲۴میلیارد دالر یارانه به بخش کشاورزی (منهای شیالت
و دامپروری) اختصاص داده اســت .براساس آمارها ،از مجموع یارانه بخش کشاورزی در
جهان ،سهم کشورهای  OECDحدود  ۲.۵برابر کشورهای درحالتوسعه و نوظهور است.
در کشــورهای  OECDبهطور میانگین بیش از  ۳۰درصد درآمد ناخالص کشاورزان از
طریق یارانه تأمین میشود .این نسبت در کشورهایی نظیر نروژ و ایسلند باالی  ۵۰درصد
و در کره جنوبی ،ســوییس و ژاپن باالی  ۴۵درصد اســت .یک سؤال مهم این است که
چرا کشورهایی که تحت عنوان «صنعتی» شناخته میشوند چنین سطحی از یارانه را به
بخش کشاورزی اختصاص میدهند؟ این موضوع با بسیاری از آنچه در اغلب نظریههای
توسعه اقتصادی گفته میشود ،همخوانی ندارد.
نگاهی به چین هم بد نیســت .براساس دادههای آژانس بینالمللی انرژی ،کل یارانه
نفت و مشــتقات نفتی ایران در ســال  ۲۰۱۹حدود  ۱۸میلیارد دالر بوده است؛ جایگاه
پنجم بعد از کشــورهای هند ،اندونزی ،عربســتان ،و چین .چین با جمعیتی  ۱۶برابر
جمعیت ایران ،تقریباً  ۳۰برابر ایران تولید ناخالص داخلی دارد اما یارانهای که به بخش
کشاورزی اختصاص میدهد نزدیک به  ۲۲۰برابر یارانه بخش کشاورزی در ایران است!
یارانه کشاورزی در چین بهتنهایی بیش از  ۱۲برابر یارانه نفت و مشتقات نفتی و حدود ۳
برابر کل یارانه انرژی در ایران است .در جمعبندی دکتر رضا امیدی آمده است :در اینکه
نظام یارانه در ایران ایرادهای اساسی دارد تردیدی نیست ،اما بازنمایی مسئله یارانه بهنحوی
که گویی تنها ایران اســت که چنین نظام یارانهای دارد ،بسیار فریبنده است .نشستن
تکنیسینها و مهندســان اقتصادی بهجای اقتصاددانان ،جایگزینشدن عدد و رقمهای
حسابداری بهجای ارزیابی و تحلیل اقتصادی و اجتماعی ،و سادهسازی سیاستگذاری،
بهتعبیر کالوس اوفه ،جامعهشــناس آلمانی ،تنها به تداوم و تشدید حکومتناپذیری و
ناکارآمدی هرچهبیشتر نظام حکمرانی میانجامد.
Jآیا دولت بزرگ یارانه را میبلعد؟
از نگاه اندازه دولت طبق بررسی راغفر و سلطانی ،با توجه به شاخص آزادی اقتصادی
ســال  ۲۰۱۸میالدی (بنیاد هریتیج) ایران کوچکترین اندازه دولت (برحسب مخارج
دولت) را بین  ۲۰کشور مهم جهان دارد .در سطح جهان فقط کشورهای نیجریه ،سودان،
گواتماال ،کنگو ،آفریقای مرکزی ،بنگالدش ،ماداگاســکار و ترکمنستان اندازه دولتشان
کوچکتر از ایران است .نسبت مخارج دولت به تولید ناخالص در اقتصادهای اروپایی بین
 ۴۲تا  ۵۷درصد ،و در اقتصادهای کانادا ،ژاپن و آمریکا حدود  ۴۰درصد و در کشورهای
عربستان ســعودی ،روســیه ،ترکیه و امارات متحده عربی بین  ۳۲تا  ۳۸درصد است.
این نســبت در ایران حدود  ۱۶درصد است که حتی از اقتصادهای بسیار آزاد سنگاپور،
هنگکنگ و تایوان نیز کمتر است.
نسبت حقوق و دستمزد به تولید ناخالص داخلی در کشورهای برزیل ،فرانسه ،سوئد،
کانادا ،اتریش ،اسپانیا ،استرالیا ،روسیه ،ایتالیا و آمریکا باالی  ۱۰درصد و در کشورهایی
ماننــد کره جنوبی و ژاپن بین  ۶تا  ۷درصد اســت ،اما در ایران فقط  ۵درصد اســت.
پایینبودن حقوق و دســتمزد کارکنان دولت بههمراه وجود مدیران ناالیق خود یکی از
دالیل ناکارآمدی دولت بهشــمار میرود .براســاس دادههای مرکز آمار ایران تعداد کل
کارکنان دولت  ۲.۳میلیون نفر اســت که البته برآورد میشــود در خارج از بدنه دولت
حدود  ۱.۴میلیون نفر در بخش عمومی اشتغال داشته باشند .نسبت تعداد کارکنان دولت
به جمعیت در ایران حدود  ۳درصد اســت که جزو پایینترینها در جهان است .نسبت
تعداد کارکنان دولت به جمعیت در کشــورهای سوئد ( ۱۳.۷درصد) ،کانادا و فرانسه (۹
درصد) ،آمریکا ،انگلستان ،بلژیک و اتریش ( 7تا  8درصد) و آلمان ،سوئیس و ایتالیا (5
تا  6درصد) اســت .الزم به ذکر اســت که  ۶۴درصد کارکنان دولت در بخش آموزش و
بهداشت اشتغال دارند.
با وجود کوچکی اندازه دولت در ایران ،دولت با کسر بودجه و کمبود منابع مواجه است
که علت آن تزریق منابع کشور به صورت انواع رانتها به بنگاههای خصولتی و در همین
حال اعطای معافیتهای مالی گسترده به آنهاست .کلیشه رایج در القای فریب دولت
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بزرگ در ایران به دو علت کلیدی انجام میشود :اول اینکه بخشهای سودآور و باارزش
دولت بهصورت غیرواقعی خصوصی شود یا اینکه به وابستگان ائتالف غالب بخشیده شود؛
و دوم اینکه با کاهش سطح و میزان انجام وظایف حاکمیتی و در نتیجه پایینآمدن مخارج
دولت ،سهم بیشتری از منابع و رانتهای اقتصاد کشور به بنگاههای خصولتی تخصیص
پیدا کند .مالیات ثروت ســهم  ۲.۵درصدی از مالیاتها و  ۰.۲درصدی از تولید ناخالص
داخلی کشور را دارد .در دوره  ۱۳۹۲-۹۶کل مالیات دریافتی  ۱۳۴درصد اما مالیات ثروت
فقط  ۳۱درصد افزایش یافت.
دارنــدگان ثروتهای کالن و برخوردار از زندگی تجملی ،چه برای ثروت و چه برای
تجمالت (مانند ســاختمان و خودروی لوکس) مالیات اندکی میپردازند .سهم اصناف
(عمدهفروشی و خردهفروشی و مشاغل دیگر) از مالیات کشور کمتر از  4درصد از تولید
ناخالص کشور است .ســوداگران ،دالالن ،و سفتهبازان اصوالً مالیات نمیدهند .مشاغل
خدماتی پردرآمد مانند پزشکان ،دندانپزشــکان و داروسازان فرار مالیاتی باالیی دارند.
مالیاتهای مرســوم دنیا از قبیل مالیات بر عایدی سرمایه اخذ نشده یا بهمیزان اندکی
اعمال میشود .راغفر و سلطانی نتیجه میگیرند :راه نجات اقتصاد ایران باالبردن هزینه
فعالیتهای نامولد از طریق وضع مالیاتهای ســنگین بر آنهــا و پایینآوردن هزینه
فعالیتهــای مولد از طریق اعطای یارانه به آنهاســت .این کار بــدون نجات دولت از
تسخیرشدگی در خدمت گروههای خاص امکانپذیر نیست.
Jسیاست اقتصادی رانتی
طبق نظر فرشاد مؤمنی ،در ایران رانتآورترین سیاستها تحت عنوان مبارزه با رانت
صورت گرفته است .او به استناد پژوهشهای مختلف داخلی و خارجی نشان میدهد که
چگونه سیاســتهای تورمزا و رویکردهای انقباضی به حوزه رفاه ،مناسبات رانتی ،فساد
مالی ،نابرابریهای اجتماعی ،و بیکاری را تشدید میکند و درنهایت دولتها هزینههای
سنگینتری را صرف سرکوب اعتراضات مردم میکنند .در جریان بحران مالی اواخر دهه
 ۱۹۲۰در آمریکا ،کینز خطاب به هایک میگوید« :در این شرایط دو راه بیشتر نداریم :یا
باید به سمت گسترش دولت رفاه برویم یا منتظر فاشیسم باشیم ».تحت عنوان مبارزه با
رانت بسترسازی خطرناک و مشکوکی صورت گرفته است .با حذف ارز دولتی یا یارانهای
تحت عنوان مبارزه با رانت ،اغلب اقالم حتی کاالهای اساســی در چند سال اخیر تا 10
برابر افزایش یافتهاند .با این حال ،تبلیغات موفق رسانهای عامل همه مشکالت را همان ارز
یارانهای نشان داده است .مسئله این است که به چهچیز ،چقدر و چگونه ارز یارانهای بدهیم
نه اینکه صورتمسئله پاک شود!
جوزف استیگلر در مطالعهای خطاب به حکومتگران کشورهای درحالتوسعه گفته بود
وقتی شما با ژرفای بیشتری به اینگونه سیاستها نگاه کنید ،متوجه میشوید که وقتی
بودجه بقای حداقلی فرودستان را کاهش دهید ،بهدلیل پیامدهای اقتصادی و اجتماعی
آن ،هزینههای دولت بهطرز غیرمتعارفی افزوده میشــود؛ بــا این تفاوت که در اثر این
سیاســتها فاصله مردم و حکومت افزایش پیدا میکند .مطالعات نشان داده در تجربه
برنامه تعدیل ساختاری دهه  ۱۹۸۰وقتی دولتهای آفریقایی با افزایش نرخ ارز موجب
فشــار بر طبقه فرودست شدند ،کارد به استخوان مردم رسید و دولت بهطور متوسط ۶
درصد تولید ناخالص داخلی را صرف سرکوب اعتراضات فرودستان کرد .در دهه ۱۹۹۰
فرانسوا بورگینیو شبیه همین مطالعه را در مورد آمریکای التین برای بانک جهانی انجام
داده است .ایشان در آن مطالعه نشان داد که بهخاطر خطای فاحش سیاستها ،کشورهای
آمریکای التین معادل  ۷درصد از تولید ناخالص را صرف سرکوب مردم کردهاند.
با این حساب ،مسئله این نیست که یارانه بپردازیم یا نپردازیم .مسئله این است که
وقتی سیاستگذاری به جای سیاستگذاری عمومی ،سیاستگذاری رانتی و در اختیار
گروههایی محدود است که ثروت ،قدرت و منزلت در آنها تجمیع یافته است ،نمیتوان
انتظار داشت که پرداخت یا حذف یارانهها ،کمکی به اهداف ظاهری این کار کند .یارانههایی
که پرداخت میشوند هم در جیب همانهایی میرود که بینیازتر هستند .در واقع ،مشکل
پرداخت یارانهها در ایران صرفاً با مهندسی اقتصادی حل نمیشود .میدان بازی بهگونهای
است که توپ را اگر ول کنید ،درون دروازه کمدرآمدشدگان قل میخورد.

این آشفتگی برای این است که نیاز کاالیی را تأمین نکردهایم .در وهله اول باید قیمت تمامشده که میگویند
باالست ،کارشناسی شود باید هزینه تولید پایین بیاید و نباید همه این هزینهها به دوش مصرفکننده بیفتد .در دنیا
خودرو کاالی مصرفی است .در دنیا خودرو را به قیمت قسطی میخرند.

پولپاشی فقرزا است
به جای یارانه و سبد معیشتی ،توانمندی را افزایش دهید
فرض کنید که دولتها میخواهند با بزرگ
شــدن کیک اقتصاد ،رفاه مردم گسترش
یابــد؛ چنیــن دولتهایــی یــا دولت
«توسعهگرا» هستند یا دولت «خیرخواه»؛ اما این دو شیوه
حکمرانــی با هم تفاوت دارد .دولت توســعهگرا میتواند
خیرخواه هم باشــد اما برعکس آن لزوماً عملی نیست.
بهدلیل خیرخواهی ،دولتی میتواند مملکت را به ته دره
وحید محمودی
بفرســتد .دولت توسعهگرا ،دولتی است که هرگونه قدم،
استاد دانشگاه تهران
تصمیم ،سیاســت و برنامهاش مبتنی بــر علم اقتصاد و
پشتوانه کارشناسی است .اما دولت خیرخواه غیرتوسعهای
چرا باید خواند:
خود متولی توزیع رانت است .آنها در بحث توزیع رانت
فقر
از
برای جلوگیری
اینگونه میاندیشند که منابع موجود در کشور را منصفانه
پای
پیش
چه راهی در
و عادالنــه توزیــع کنند .امــا دولتهای توســعهگرا با
دارد؟
وجود
دولتها
سیاســتهای اصالحی مثل اصالح قیمتی یا سیاستی
بخوانید.
را
مقاله
این
میخواهند گشــایش اقتصادی را همــوار کنند تا مردم
مستغنی از دولتها شوند .من همیشه جملهای را تکرار
میکنم« :هر سیاست حمایتی که مردم را به دولت وابسته
کند ،خالف توسعه است؛ اما هر سیاستی که به مردم استقالل و استغنا از دولت ببخشد ،آن
سیاست در جهت توسعه و متناسب با قانون توسعه است ».در حال حاضر دولت در ایران به
مرحله امتناع سیاستگذاری رسیده است؛ نه توان اصالح سیاستهای اجرایی دارد و نه توان
ایســتادگی در مقابل سیاســتهای پوپولیســتی .در چنین شــرایطی دولــت به مرحله
درهمشکنندگی میرسد .در این وضعیت دولت خود را مجبور به دخالت میداند و برای جبران
دست به برنامههایی میزند که وجه پوپولیستی دارد .دولت در ایران به دنبال راضی نگه داشتن
مردم است.
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برخی مدافع توزیع یارانهها هستند و االن از دو برابر شدن آن میگویند؛ اینها
در فضای دولتهای خیرخواه غیرتوسعهای رفتار میکنند .گفته آنها به لحاظ
علمی اعتبار ندارد .آنها معتقدند که سالها میلیاردها دالر نفت فروخته شده،
منابع مالی موجود شده اما چرا آن پول درست تبدیل به ثروت نشده است .حاال که این پولها
بهرهوری پایینی دارند ،چرا مردم ســهمی از آن نبرند .از طرفی میگویند تورم به  50درصد
رســیده اســت؛ حقوق کارگر و کارمند کفاف تورم را نمیدهد و فشار معیشتی مردم اقتضا
میکند ،یارانهها را افزایش دهند .باید مردم با یارانهها هزینه خود را تامین کنند .این گفته از
نگاه خیرخواهانه مطرح میشود .اما با نگاه توسعهمدار باید علتالعلل فقر مردم بررسی شود.
زمانــی آقای روحانی عنوان کردند که بیــش از  65درصد مردم محتاج دریافت یارانه نقدی
هستند ،باید این پرسش مطرح میشد که چرا سیاستهای رفاهی ما به این نقطه رسیده که
با اینهمه ثروت و منابع ،هفت دهک جمعیتی مشمول و محتاج حمایت دولتی است .زمانی
سه دهک جمعیتی به حمایت نیاز داشت و االن به هفت دهک رسیده است؛ این نشان میدهد
که سیاستگذاری حمایتی ناکارآمد است .پایه این سیاستها غلط است .از سال  1368تا امروز
اقتصاد ایران درگیر ابرتورم اســت .تورم مالیات منفی اســت؛ تورم یارانهای است که فقرا به
ثروتمنــدان میپردازند .تورم بنیان اقتصاد را به هم میریــزد .به قول کینز ،اگر اقتصادی را
میخواهید نابود کنید ،جوری سیاستهایش را تنظیم کنید که تورم در کشور ایجاد شد و
فریدمن تورم را خطای دولتها میداند که دولتها با سیاستهای پولی و مالی به تورم دامن
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میزنند .چرا با سیاستهای نامناسب این زمینه را فراهم میکند؟ در سه دهه اخیر وضعیت
چنین بوده و به سیاستهای نامناسب دامن زده شده است .وقتی دولت نمیتواند بسترهای
ایجاد اشتغال را در کشور فراهم کند ،و جذب سرمایه خارجی اتفاق نمیافتد ،و سرمایه داخلی
از کشور بیرون میرود ،اقتصاد به مسیری میرود که ظرفیت اصالحی از آن گرفته میشود .در
این شرایط اقتصاد به اقتصاد غارتی تبدیل میشود و فساد و تولید رانت در آن افزایش مییابد.
دولتها باید بهجای توزیع فقر و رانت ،توزیع ثروت را در پیش گیرند؛ البته در این
ســالها تعداد فقرا ،حجم فقر و محرومیت افزایش پیدا کرده است .اگر نوع نگاه
حمایتی تغییر کند و تالش شود افراد توانمند شوند نه اینکه صدقه بگیرند ،در این
صورت افراد انتخابگرتر میشوند .انتخابگری از دو بعد میتواند به فقرزدایی کمک کند .وقتی افراد
انتخابگر شوند ،با توجه به اینکه توسعه مفهومی چندبعدی است ،توسعه اقتصادی سیاسی ،اجتماعی
و ...در جامعه ایجاد میشود .جامعهای میتواند به توسعه دست یابد که افرادش انتخابگر باشند.
فردی که انتخابگر نباشد یا قدرت انتخاب نداشته باشد ،در حوزه سیاسی نیز نمیتواند فرد مناسبی
را انتخاب کند ،بنابراین توسعه سیاسی نیز رخ نمیدهد .به عنوان مثال وقتی یک سازوکاری تعریف
میشود که از یک طرف کاندیداهای مجلس فیلتر شوند و از طرف دیگر مردم آگاهی الزم را برای
انتخابگری نداشته باشند ،نهتنها توسعه سیاسی رخ نمیدهد ،بلکه در معنای فراتر مردمی که در
این جامعه زندگی میکنند ،فقیر محسوب میشوند چون قدرت انتخاب ندارند.
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ما االن در دوره همآیندی و همبرآیندی چالشها هستیم .در این شرایط باید
قفلهای اصلی اقتصاد باز شود ،باید فربهی سیاست بر اقتصاد کاهش یابد و
اقتصاد در فضای شفافی کار کند .به جای اینکه دولتمردان منابعی را برای
فقرزدایی اختصاص دهند و بر یارانه معیشــتی یا ســبد کاال تمرکز کنند که حتی قدرت
انتخابگری فرد را تغییر نمیدهد ،توانمندی افراد نیازمند را افزایش دهند .با این اقدامات ،افراد
نیازمند ابزارها ،مهارتها و امکانهای عمل و حضور در صحنههای اقتصادی و اجتماعی را
مراتب انتخابگری رهنمون میشوند .انسان انتخابگر خودش متولی
پیدا میکنند و افراد به
ِ
فقرزدایی خودش میشــود .خودش میتواند مســتقیماً از فقر بیرون آید و از عواید رشد
اقتصادی منتفع شود .در آن صورت نیازی به حمایتهای دولت نیز نخواهد داشت .با دوبرابر
کردن یارانهها در شکل سیاسی-اجتماعی و قضاوت پوپولیستی و نگاه عدالتخواهانه که بر
ذهن دولت خیرخواه حاکم اســت ،میدانیم کارگر و توده مردم مشکل دارد؛ اما این کمک
نقدی براساس قانونمندی اقتصاد در نهایت کمکی به مردم نمیکند .این ناکارآمدی و تورم را
باالتر میبرد .آنقدر تورم باال میرود که یارانه نقدی به پای آن نمیرسد .این شیوه صنایع را
به سمت نابودی میبرد .نباید اجازه داد که ظرفیت تولید و اقتصاد از بین برود.

4

وقتی در چارچوب ذهنی افراد ،راهکارهای فقرزدایی در پول خالصه شــود،
طبیعی اســت که این راهکارها راه خود را نیز در تبلیغات پیدا کند .ورود این
چارچوبها به عرصه سیاســی در نهایت سبب شــکلگیری سیاستهای
پوپولیستی میشود .هرچند برخی آگاهانه و برخی دیگر ناآگاهانه به این دام میافتند ،اما باید
توجه کرد که پوپولیسم ابزاری قوی در دست سیاستمداران است و برخی سیاستگذاران و
سیاستمداران که با مبانی مدرن فقرزدایی آشنایی ندارند ،به دام اینگونه سیاستها گرفتار
میشوند .ثمره ورود چارچوبهای پولی برای فقرزدایی شرایط فعلی است و اینکه تالشهای
چند دهه برای فقرزدایی عم ً
ال بر محور سیاستهای درآمدی و پوپولیستی چرخید که نتیجهای
جز ناکارآمدی و فقرزایی نداشته است .باید بهجای پولپاشی از تولید حمایت کرد.
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راهربد

پرداخت یارانه نقدی کمفسادترین سیستم حمایتی است
یارانههای نقدی؛ معایب و مزایای آن در گفتوگو با میثم هاشمخانی
بهتاکید میگوید طرفدار پرداخت یارانه نقدی به همه مردم است؛ حتی از  24برابری شدن این یارانهها
میگوید؛ گفتهای که شاید منطقی بهنظر نرسد ،ولی میثم هاشمخانی ،اقتصاددان از این ایده دفاع میکند.
او معتقد است با حذف یارانههای پنهان منابع مالی یارانه نقدی تأمین خواهد شد .این گفتوگو و استدالل
هاشمخانی در دفاع از یارانه نقدی را بخوانید.

چرا باید خواند:
اگر میخواهید درباره
یارانه نقدی ،افزایش
آن و حذف یارانههای
پنهان بخوانید ،این
مصاحبهبهشما
پیشنهادمیشود.

دولت از دوبرابر کردن یارانههای نقدی میگوید؛ آیا در طرح
چنین وعدهای به شرایط اقتصادی کشور توجه شده است؟

من کام ً
ال طرفدار ساختار یارانه نقدی هستم به شرط اینکه منابع
مالی شفاف ،مشخص و معینی داشته باشد .به نظر من ساختار پرداخت
نقدی به مردم ساختار کمفسادی است و اگر به مردم این اجازه را بدهیم
که خودشــان تصمیم بگیرند این منابع مالی را به چهکاری اختصاص
دهند ،خروجی خیلی بهتری برای آنها خواهد داشت .پرداخت نقدی
به مردم بسیار بهتر از یارانه کاالیی یا دالر دولتی و یا کاالی کوپنی است
مشروط بر اینکه منبع مالیاش کام ً
ال شفاف و مشخص باشد.
دلیل موافقت شما چیست؟

ما در ایران شــیوههای متعددی را برای حمایت از معیشت مردم
امتحان کردهایم؛ مث ً
ال از توزیع کاالهای دولتی تا توزیع نان ،آرد ،مرغ،
تخممرغ تا قرعهکشی برای خودرو .ما به شیوههای متعدد از معیشت
مردم حمایت کردهایم .مث ً
ال در شــرکتها و سازمانهای دولتی خیلی
بیش از آنچه نیاز دارند افراد اســتخدام میکنیم .یا وامهای کمبهره یا
بدون بهره را به افرادی پرداخت میکنیم .از نظر من در همه این شیوهها
فساد وجود دارد و بهرهمندی گروههای متوسط و زیر متوسط جامعه از
این حمایتها بسیار کم بوده است .حتی زمانی که گفتیم وام کمبهره
میپردازیم باز هم افراد باالی متوســط از آن بیشتر استفاده کردند تا
مردم طبقه پایین ،یا مردم طبقه متوسط و متوسط به باال از دالر دولتی
استفاده کردند .پس همه این رویهها پرفساد بوده و گروههای متوسط
و زیر متوسط از آن کمتر استفاده کردهاند .از طرفی نااطمینانی زیادی
نســبت به آنها وجود دارد؛ یعنی وقتی میگوییم وام بدون بهره،
بســیاری از مردم در فکر این هســتند که آیا به آنان میرسد
یا نه؟! اما ساختار یارانه نقدی این مشکالت را نداشته است.
پرداخت یارانه نقدی کمفسادترین سیستم حمایتی و رفاهی
برای مردم است.
یعنی این ساختار را بیعیب میدانید؟

اینطور نیســت! یارانه نقدی هم مشکالت زیادی دارد؛
ازجمله مبلغ یارانه که عدد بسیار تمسخرآمیزی شده است.
در زمان شــروع پرداخت یارانه نقدی در سال  1389یک
خانــواده چهارنفره با یارانه چهارماهه خود بهترین لپتاپ
موجود در بازار را میتوانســت بخرد و اآلن با یارانه نقدی
چهارماهه شاید بتواند دو وعده غذای نسبتاً خوب بخورد.
نقدهایی بر مبلغ یارانه نقدی وارد است؛ مبلغ یارانه با تورم
افزایش نداشته است .اما با همه این نقدها من یارانه نقدی را
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بسیار کمفسادتر ،عادالنهتر و اثربخشتر نسبت به یارانه کاالیی ،نسبت
به اســتخدام در دولت برای کمک به معیشت برخی از مردم و وامهای
بدون بهرهای میدانم که در کشــور پرداخت شده است .در کنار نقد به
مبلغ یارانه که با تورم رشــد نکرده ،باید گفت که منابع مالی پرداخت
یارانه شفاف نبوده و معلوم نیست که پول آن از کجا میآید .در سطح
دنیا کشــورهای مختلف روشهای گوناگونی برای حمایت از معیشت
خانوارهای متوسط و زیر متوسط داشتهاند .این روشهای متعدد حمایت
در طول صد سال اخیر رایج بوده ولی قبل از آن حمایت از خانوارهای
متوسط و زیر متوســط رایج نبوده است .به لحاظ تاریخی در دویست
سال قبل در  95درصد کشورهای دنیا عرف این بوده که از فقیرترینها
ب-رعیتی
باید پــول گرفت و به ثروتمندترینها داد و مکانیزمهای اربا 
حاکم بوده است و این رویه در کل دنیا پذیرفته شده بود .شیوه برعکس
آن شــاید در یک قرن اخیر بهکار گرفته شــده باشد .در این صد سال
کشورهای مختلف روشهای گوناگونی را با آزمون و خطاهای مختلف
امتحان کردند .در دنیا نظریهپردازان زیادی در ســالهای اخیر از این
حمایت کردند که پرداخت نقدی برای حمایت از خانوارهای متوســط
و زیر متوســط بهتر و کمفسادتر از هر شــیوهای است .در حال حاضر
مقاالت ،تحلیلها و مطالب زیادی درباره درآمد پایه همگانی وجود دارد
و نماد بسیار پررنگش هم در دوره کرونا مطرح شد .در دوره کرونا بحرانی
در دنیا رخ داد و خیلی از کشــورها به این فکر کردند که در این بحران
چگونه از خانوارهای متوسط و زیر متوسط حمایت کنند؟ بخش عمدهای
از حمایتهای بســیاری از کشورهای دنیا در قالب پرداخت نقدی بود.
در امریکا در طول دوره کرونا در سه نوبت پرداخت نقدی مجموعاً سه
هزار و  200دالر به هر امریکایی پرداخت شد و این پرداخت به بیش از
 70درصد از امریکاییها انجام شد و فقط  30درصدی حذف شدند که
ی آنها خیلی خوب بود .اگر بحران کرونا را با بحران قبلی که
وضعیت مال 
در سال  2008رخ داد ،مقایسه کنیم ،میبینیم که حتی یک دالر هم
به مردم پرداخت نشد و حمایتها از جنس یارانههای مختلف بود .چه
در آمریکا ،چه در کانادا ،چه در کشورهای اروپایی ،چه در کره جنوبی و
چه در بسیاری از کشورهای دیگر در دوره کرونا بخشی از حمایت دولت
از مردم به شکل پرداخت نقدی و فراگیر به اکثر مردم جامعه انجام شد.
چه نوع ساختارهای حکومتی به یارانه نقدی گرایش داشتند؟
برخی معتقدند این یارانهها بیشتر در دولتهای رفاه پرداخت شد که
میل به بزرگ شدن دولت دارند.

اینطور نیســت .حامیان درآمد پایه همگانی در کشــورهایی مثل
امریکا ،کانادا ،کره جنوبی و البته کشــورهای اســکاندیناوی بودند .در
امریکا یک نوبت ترامپ جمهوریخواه راستگرا به معنای طرفدار دولت
حداقلی ،یارانه پرداخت کرد و بخشــی از این سه هزار و  200دالر در
زمان او پرداخت شــد و سپس که جو بایدن دولتگرای طرفدار دولت
رفاه هم سر کار آمد ،یارانه نقدی پرداخت کرد .در نتیجه میتوان گفت
گروههای مختلف با مشــربها و مکتبهای فکری اقتصادی مختلف
طرفدار پرداخت یارانه نقدی به مردم کمدرآمد هستند .ولی ممکن است

حامیان درآمد پایه همگانی در کشورهایی مثل امریکا ،کانادا ،کره جنوبی و البته کشورهای اسکاندیناوی بودند .در امریکا یک نوبت دونالد
ترامپ جمهوریخواه راستگرا به معنای طرفدار دولت حداقلی ،یارانه پرداخت کرد و بخشی از آن سه هزار و  200دالر یارانه دولت آمریکا به
مردم ،در زمان او پرداخت شد و سپس جو بایدن دولتگرای طرفدار دولت رفاه هم که سر کار آمد ،یارانه نقدی پرداخت کرد.

در مقابل اینگونه مطرح شود که پول درشت را به پول کوچک تبدیل
و تقسیم میکنند.
بههرحال این نقد بهطور جدی مطرح میشــود که به جای
پرداختهای کوچک ،مردم شغل داشته باشند.

من با این گفته موافق نیســتم .من اگر تصمیمگیر این حوزه بودم
حتماً اولویت اصلیام پرداخت یارانه نقدی با منابع مالی شــفاف ،بدون
یک ریال چاپ پول و بدون افزایش تورم بود .ســعی میکردم یارانه هر
ایرانی الاقل ماهی  50دالر یا یک و نیم میلیون تومان باشد و یک خانواده
چهارنفری ماهی شش میلیون تومان درآمد کمکی داشته باشد.
این نوعی رؤیابافی است.

از نظر من این کام ً
ال امکانپذیر و عملیاتی است .به سادگی میتوانیم
تغییراتی در هزینهها و ســاختار اقتصاد کشــور انجام دهیم ،آن وقت
میتوان به یک خانواده چهارنفری در ماه شش میلیون تومان یارانه داد.
مطمئن باشــید که این خانواده دیگر دچار بحران معیشت نیست؛ اما
موضوع این اســت که افرادی میگویند اگر چنین پول درشتی داریم،
با آن فرودگاه و راهآهن بســازیم یا بنادرمان را توســعه دهیم و پول را
صرف توسعه کنیم .من میگویم چنین پولی در کشور داریم و در همین
دوره اوج رکــود اقتصادی بدون ذرهای پول چاپ کردن آن منابع را در
اختیار داریم.
اگر چنین درآمدی هست چرا صرف توسعه زیربنایی نمیشود؟

چه در ایران و چه در کشورهای توسعهیافته طرفداران درآمد پایه
همگانی با بررسی موارد متعدد میبینند اساساً دولتها پولهایی را که
دستشان بوده بیشتر حیف و میل کردهاند تا اینکه صرف توسعه شود.
باید دید چگونه میشود این مشکل را حل کرد؟ از نگاه اقتصاددانهای
طرفدار افزایش درآمد پایه همگانی میتوانیم مسئله را به این شکل
حــل کنیم که پول را به مردم بدهیم اما به مردم بگوییم با این پول
میتوانید فقط ســهامدار یا شــریک پروژهای که دولت دارد ،شوید.
آنوقت دولت موظف است زحمت بکشد و پروژه را خوب تعریف کند
و سه ماه یک بار در موردش به مردم و سهامداران خود گزارش شفاف
و دقیق بدهد و مردم اساســاً خــود را مالک آن پروژه بدانند و دولت
هم مردم را مجاب کند که ســهامدار بخشی یا تمام آن شوند و اگر
شرکت خوب ،منظم ،شفاف و رو به رشد کار کند مردم سهامدارش
میمانند ولی اگر خوب کار نکند مردم سهامدارش نمیشوند .نگرش
متکی بر درآمد پایه معتقد اســت که بخش زیادی از کارکرد دولت
برای کاهش نابرابری باید متکی بر پرداخت نقدی همگانی باشد و در
کنارش دسترســی همگانی به وام هم مطرح میشود .چون اآلن در
کشور ما افرادی میتوانند وام بگیرند که وثیقه بزرگ دارند و یا ملک و
یا ضمانت کارکنان دولت را دارند و این موضوع باعث میشود که افراد
پایینتر از متوســط خیلی سخت بتوانند وام بگیرند .اگر همه درآمد
پایه همگانی دریافت کنند ،آن موقع به واسطه جریان درآمدی منظم
و ورودی مالی مستمری که دارند میتوانند ضامن دریافت وام دیگران
شوند ولذا در روستای کوچکی که حتی یک کارمند دولت هم نیست
و خانههای روستایی را هم هیچ بانکی به عنوان وثیقه قبول نمیکند،
خود افراد به پشتوانه درآمد پایه همگانی میتوانند ضامن دریافت وام
توسط یکدیگر شوند و دسترسی به وام منصفانهتر شود.
منابع مالی یارانــه نقدی دورابری از کدام منبع مالی تأمین
میشود؟

ما از اول ســال  1400تا پایان آذرماه به طور تقریبی بیش از ده
میلیارد دالر ارز  4200تومانی توزیع کردیم که اختالفش با دالر آزاد

حدود  23000تومان است .اگر  23000تومان را ضربدر ده میلیارد
دالر کنیم یعنی رانتی را که توزیع شده حساب کنیم ،تقریباً  230هزار
میلیارد تومان میشود که این عدد بیش از پنج برابر کل یارانه نقدی
اســت که به کل مردم پرداخــت کردیم و بیش از پنج برابر در قالب
دالر  4200تومانی رانت توزیع کردیم .حتماً مثالهای متعدد دیگری
هم هست که چندین برابر یارانه نقدی داریم در قالبشان رانت توزیع
میکنیم و با حذف آنها حتماً میشود اعداد خیلی بیشتری باشد و
یارانه نقدی چندین برابر شود و قدرت خریدش احیا شود و به چیزی
که قب ً
ال بوده نزدیک شود .به نظر من منابع مالیاش به سادگی وجود
دارد؛ منتها مسئله این اســت که دو برابر شدن یارانه نقدی ممکن
است خیلی تغییری در وضعیت رفاهی هیچ فردی ایجاد نکند .یارانه
نقدی به سادگی میتواند الاقل ده برابر شود بدون اینکه نیاز باشد پول
چاپ کنیم .از این ده برابر به سادگی با حذف دالر  4200تومانی پنج
برابر شــدن یارانه نقدی قابل تأمین است و موارد دیگری هم هست
که با حذفشان و تبدیلشــان به یارانه نقدی بساط فسادهای زیادی
جمع میشود و وضعیت گروههای فقیر و متوسط هم بهتر میشود؛
مثل قیر رایگان یا قیر تهاتری که بســیار پرفساد است که با حذفش
یا تبدیل درآمدش به یارانه نقدی میشــود یارانه نقدی باال برود .یا
مثل بختآزمایی یا التاری خودرویی که راه انداختیم؛ با قرعهکشی
خودروهای ارزانتر به مردم میدهیم که با حذفش و منابع مالی که
آزاد میشــود به سادگی یارانه نقدی به سه برابر میرسد و از همین
محل میتواند سه برابر افزایش رخ دهد .یا اگر یارانهای را که فقط به
سوخت هواپیما میدهیم حذف کنیم به سادگی میتواند رشد قابل
توجهــی در یارانه نقدی ایجاد کند .مثالهای دیگری را نیز میتوان
لیست کرد تا منابع مالی که خیلی پرفساد هزینه میشود حذف شود و
به شکل شفاف ،مشخص و معینی در قالب یارانه نقدی پرداخت شود.
 آیا اراده چنین کاری در اقتصاد سیاسی ما هست؟

این را که ارادهاش هست یا نه نمیدانم .من اینگونه فکر میکنم
که اگر چنین اتفاقی بیفتد یک گام بزرگ به سمت کاهش نابرابری و
کاهش فساد برمیداریم.
آیا پرداخت یارانه نقدی دوبرابری قرار است در همان سازوکار
قبلی اجرا شود یا فکر دیگری شده است؟

محاسبهای که
گفتم با حذف دالر
دولتی ،التاری
خودرویی ،قیر
رایگان و سوبسید
سوختهواپیماها
میتوانیم یارانه
نقدی را  12برابر
کنیم ،با این فرض
بود که همه مردم
یارانه بگیرند و اگر
بخواهیمبهنیمی
از مردم یارانه
بپردازیم یارانه
نقدی میتواند
 24برابر شود
و عدد میتواند
رشد جهشیِ قابل
توجهی داشته
باشد

من از تصمیمات دولت بیاطالع هســتم .محاسبهای که گفتم با
حذف دالر دولتی ،التاری خودرویی ،قیر رایگان و سوبســید سوخت
هواپیماها میتوانیم یارانه نقدی را  12برابر کنیم ،با این فرض بود که
همه مردم یارانه بگیرند و اگر بخواهیم به نیمی از مردم یارانه بپردازیم
جهشی قابل
یارانه نقدی میتواند  24برابر شود و عدد میتواند رشد
ِ
توجهی داشته باشد.

نکتههایی که باید بدانید
[در کنار نقد به مبلغ یارانه که با تورم رشد نکرده ،باید گفت که منابع مالی پرداخت یارانه
شفاف نبوده و معلوم نیست که پول آن از کجا میآید.
[پرداخت نقدی به مردم بسیار بهتر از یارانه کاالیی یا دالر دولتی و یا کاالی کوپنی است
مشروط بر اینکه منبع مالیاش کام ً
ال شفاف و مشخص باشد.
[از نگاه اقتصاددانهای طرفدار افزایش درآمد پایه همگانی میتوانیم مسئله را به این شکل
حل کنیم که پول را به مردم بدهیم اما به مردم بگوییم با این پول میتوانید فقط سهامدار یا
شریک پروژهای که دولت دارد ،شوید.
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راهربد

یارانه مشروط بهجای یارانه نقدی
بررسی الگوی کشورهای مختلف
دولت به دنبال دو برابر شدن یارانه نقدی
است؛ میخواهد گروههای کمبرخوردار از
حداقل حمایت رفاهی برخوردار باشند؛
ی که خیلیها با توجه به تجربه قبلی پرداخت
تصمیم 
یارانه نقدی با آن مخالفت میکنند و عدهای هم حامی
این تصمیم هستند .من فکر میکنم دولت بهجای اینکه
یارانه نقدی بدون برنامه و نظارت به مردم پرداخت کند،
علیرضا عبداهللزاده
«یارانه مشــروط» به گروه هدف پرداخت کند .یعنی
فارغالتحصیل سیاستگذاری
کسی که یارانه دریافت میکند ،کارت واکسیناسیون هم
عمومی از دانشگاه هاروارد
داشته باشد؛ مراقب بهداشتی از مادران باردار و شیرده
انجام شــود؛ کودکان آموزش ببینند .یارانه مشــروط
چرا باید خواند:
میتوانــد برنامه رفاهی-اجتماعی باشــد که درنهایت
یارانه مشروط چیست
میتواند اثرات اجتماعی برای کل جامعه داشته باشد.
و در کشورهای دیگر
این نوع برنامهریــزی میتواند به فراگیــری آموزش،
این الگو چگونه اجرا
واکسیناسیون و به دنیا آوردن کودکان سالم و مادران
میشود؟ این مقاله را
سالم کمک کند.
بخوانید.
در کنار نــوع برنامه ،نحوه انتخاب گروه
هدف پرسشی است که باید به آن پاسخ
داده شــود .اگر یارانه به همه مردم داده
شود ،پرسش اصلی منابع این یارانه است ،ولی در زمان حذف گروهی از این شیوه پرداخت
باید مشخص شود که چه افرادی ،با چه معیاری و چرا انتخابشدهاند و یارانه میگیرند؟
افرادی که یارانه دریافت میکنند مابهازای آن چهکاری باید برای جامعه انجام دهند؟ مث ً
ال
از یارانهبگیرها انتظار داشته باشیم که کودکان آنها آموزش ببینند .یا مث ً
ال از محیطزیست
در روستاها حمایت شود .بهنوعی برای یارانهبگیرها مسئولیت اجتماعی و اهداف اجتماعی
جدیدی تعریف شود .این نوعی قرارداد اجتماعی است که باید به شیوه اجرایی شدن آن
توجه شود.
در دوره بحرانهای اقتصادی خیلی از طبقات اجتماعی آســیبدیدهاند.
امروزه جامعه با فروپاشــی طبقه متوســط روبهروســت .از طرفی دولت
میخواهــد با یارانههای پنهان یا ارز ترجیحــی از مردم حمایت کند .اما
پرسش اینجاست که مردم کدام کاال را با ارز ترجیحی دریافت میکنند؟ از کاالی اساسی
تا کاالی غیرضروری هیچکدام با قیمت ارز  4200تومانی به دست مردم نمیرسد .در انتقاد
از این شیوه مدام از فساد سیستمی میگویند .مهاتیر محمد در مصاحبهای گفته بود که
وقتی تعداد کمی رشــوه میگیرند این مشکل فرد اســت اما وقتی تعداد زیادی رشوه
میگیرند این مشکل سیستم است .حال اینکه این سیستمها چرا اجازه میدهند که این
فساد شــکل بگیرد به ماهیت سیاســتها و برنامهها برمیگردد .ماهیت سیاستها و
برنامههایی که بهنوعی یک تبعیض قائل میشوند منجر به شکلگیری یک صف میشود.
منظور از تبعیض چیزی است که میتوان اسم آن را رانت گذاشت و چیزی است که فراتر
از تواناییهای فرد است و این رانت از دل بازار درنیامده است و بر اساس آنکه میگویند
من که میتوانم تولید کنم میتوانم یک درآمد و مهد فروش داشته باشم نیست .این مسئله
خودش را چهجور نشان میدهد؟ وقتیکه آدمها صف میکشند تا بتوانند از این فرصت
طالیی استفاده کنند .واردکنندهها به اسم گرفتن ارز ترجیحی این صف را ایجاد کردهاند
تا بهجای اینکه از بیرون ارز  ۱۰یا  ۱۲هزارتومانی بگیرند ارز  ۴۲۰۰تومانی بگیرند .چرا

1

2

3

70

آیند هنگر |  | tccim.irشماره صد و شانزده ،بهمن 1400

چنین صفی باید وجود داشته باشد؟ اگر واقعاً اینطور بود که این آدمها ارز  ۴۲۰۰تومانی
میگرفتند و دقیقاً قیمت متناسب با همین ارز  ۴۲۰۰تومانی را وارد بازار میکردند ،قاعدتاً
سود چندانی به دست نمیآوردند .در آن صورت آدمها عالقهمند نمیشدند تا وقت بگذارند
و در صف بایستند تا از این ارز استفاده کنند .تعداد زیاد ممیزی در گمرک و ممیزی در
مالیات و در شهرداریها یا آنهایی که مجوزهای تولید میدهند یا موافقت اصولی برای
واردات یک کاال را میدهند از نمونههایی هستند که نشان میدهد تصمیمگیری در مورد
این مجوزها و موافقتها که به چه کسانی داده شود یا به چه کسانی داده نشود ،اختیاری
است .در مورد قیر ،گازوئیل ،ارز ،مجوزهای ساختوساز در زمینهای ملی ،احداث کارخانه،
تخفیفهای مالیاتی ،مشــوقهای صادراتی توزیع یارانه وجود دارد و اینها نهتنها بسیار
ناکارآمد و حتی فسادزا شده و باعث شده که مردم فکر کنند تالش آنها مهم نیست ،بلکه
عامل رانت مهمتر است .در چنین شرایطی نیاز است سیاستگذاریها تغییر کند و قرارداد
اجتماعی جدیدی نوشته شود .با تغییر سیاستها میتواند راهحلهای دیگری برای مبارزه
با فســاد و سیســتم حمایتی طراحی شــود و من فکر میکنم در حال حاضر سیستم
«یارانههای مشروط» میتواند راهحل مناسبی برای اجرای سیاستهای رفاهی باشد.
برخی فکر میکنند بهجای پرداخت یارانه نقدی پول درشت را در صنعت
و تولید هزینه کنند؛ اما من معتقد هستم که خود مردم بزرگترین حامی
تولید هستند .وقتی مردم قدرت خرید نداشته باشند ،بزرگترین ضربه به
تولید میخورد .وقتی مردم پول نداشته باشند مواد ضروری خود را تهیه کنند ،در چنین
شرایطی ضربه اصلی به تولید داخلی است و در حال حاضر خیلی از صنایع با نصف ظرفیت
خود کار میکنند .طبقه متوسط و دهکهای پایین جامعه یارانه دریافتی خود را صرف
کاالهای لوکس و وارداتی نمیکنند ،اثر هر حمایتی از این گروهها مستقیماً به تولید داخلی
بازمیگردد .باید به مردم یارانه پرداخت شود اما این یارانه باید مشروط پرداخت شود.
من الگوی حمایتی کشــورهای مختلفی ازجمله چین ،مکزیک ،برزیل،
آرژانتین ،اندونزی ،ترکیه و هند را بررسی کردهام؛ ایران ازنظر زیرساختهای
اطالعاتی و بانکی و سالمت شرایط بسیار خوبی دارد 95 .درصد مردم ایران
ت شده؛ وزارت بهداشت،
ت ثب 
کارتبانکی دارند؛ اطالعات خانوارها در خانههای بهداشــ 
درمان و آموزش پزشکی چندین سامانه اطالعاتی دارد ،سامانه شاد وزارت آموزشوپرورش،
لیست افراد ثبتنامکرده در یارانههای نقدی و همه اینها میتواند زیربنای اطالعاتی کار
باشد .اما در کنار این زیرساختها باید اراده سیاستگذار و ذینفعهایی مثل اتاق بازرگانی،
صنایع ،معادن و کشاورزی هم باشد .ما به قرارداد اجتماعی جدیدی نیاز داریم که در آن
نحوه حکمرانی اقتصادی تغییر کند .بخش خصوصی و مردم نباید تاوان ناکارآمدی دولت
را بپردازند .باید قراردادها شفاف ،فراگیر ،عادالنه ،پایدار و نظارتپذیر باشد .نباید مثل یارانه
حاملهای انرژی یا یارانه نقدی عملیاتی شــود .نبود شفافیت باعث ناپایداری قراردادها
میشود و از بیشتر قراردادها رانتجویان استفاده میکنند.
البته این الگو مشکالتی هم دارد .مثال در مکزیک بعد از دو دهه برنامه رفاهی
به مسیر رانتجویی تبدیل شد؛ در این مسیر آنها مدام سیستم بوروکراسی
خود را بزرگتر کردند .یا در چین بعد از مدتی خود مجریان برنامه حمایتی
به عامل فساد تبدیل شدند .اما در ترکیه از اشتباه کشورهای دیگر درس گرفتند و روند بهتری
را طی کردند .البته نمیتوانیم خطای برنامه را به صفر برسانیم ولی امکان دارد که این خطا
به حداقل آمار ممکن برسد .اگر به همه این موارد توجه شود ،حتماً پایداری برنامههای یارانه
مشــروط عملیاتی میشــود ،بدون اینکه به دولت و بخش خصوصی فشار وارد شود .کل
شهروندان جامعه هم از اثرات فقرزدایی از جامعه برخوردار میشوند.
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علیه وضع موجود

اصالح بوروکراسی ،چارچوبی برای توسعه

عکس :رضا معطریان

توسعه

نظم و زوال بوروکراسی

به کجا میرویم؟
لیال ابراهیمیان
دبیر بخش توسعه

چرا باید خواند:
تکنوکرات کیست و در
چه بستری میتواند
مسیر توسعه را هموار
کند؟ پاسخ این پرسش
را در این پرونده
میخوانید.

«نمیتوان
ثروتآفرینی را
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بازار بهشمار آورد،
کشورداری کارآمد
نیز به میدان آمده
است ».همان شیوه
کشورداری که
امروز نقدهای
جدی به آن
وارد است و
ابرچالشهای
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سیاستگذاری
دولتمردان
دانستهاند که
بهامور تدبیر به
شیوهمعیشتی
مینگرند و
تدبیرشانمقطعی
است و مسکن
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«هواداران دموکراسی با دالیلی محکم ،تالشهایشان را برای محدود
کردن قدرت دولتها متمرکز میسازند .اما چندان انرژی و زمانی صرف
اندیشیدن درباره شیوه کارآمد حکمرانی نمیکنند .ایشان ،به قول وودرو
ویلسون بیشتر به کنترل کردن دولت عالقهمند هستند تا سازماندهی
آن( ».فرانسیس فوکویاما)
فوکویاما در کتاب «نظم و زوال سیاسی» توسعه را محصول برقراری
توزان میان «دولت کارآم ِد وبری»« ،حاکمیت قانون» و «پاســخگویی
دموکراتیک» میداند .تیپ ایدهآل توســعه از نظر او توسعه در آلمان
است که ابتدا دولت کارآمد و بوروکراسی مستقل ظهور کرد و در پی آن
حاکمیت قانون پدیدار شد تا درنهایت پاسخگوی دموکراتیک نیاز جامعه
از طریق انتخابات آزاد و منصفانه باشد .در این صورت توسعه با کمترین
میزان بیثباتی و خشــونت رخ میدهد .ژاپن هم تیپ ایدهآل دیگری
برای فوکویاماست؛ در ژاپن هم دولت از دل یک بوروکراسی قدرتمند
پدید آمد و توانست پروژه دولتسازی را با اقتدار از باال به پایین پیش
ببرد و درنهایت دموکراســی ظهور کرد .اما اگر این تسلسل مورد نظر
فوکویاما بههم بخورد ،چه رخ خواهد داد؟ او از پدیده «حامیپروری»
و فساد اداری میگوید؛ حامیپروری که ادامه پدرساالری یا ویژهپروری
سنتی است در مقیاسی بزرگتر .او وقتی به کشورهای دیگر برمیگردد،
میگوید« :رهبران به قدرت رسیده اوکراین در سال  ۲۰۰۴وقت خود را
با جروبحثهای داخلی تلف کردند و از رفع فساد و ساختن ادارات دولتی
قابل اعتمادتر بازماندند .هند نیز دچار همین وضعیت است .فیل آسیا
درگیر فشل بودن دستگاه اداری است ۳۴ .درصد برندگان انتخابات اخیر
هند پرونده قضایی دارند ،پنجاه درصد آموزگاران مدارس سر کار حاضر
نمیشوند ،و تأمین زیرساختهای اساسی صورت نمیگیرد ».شاید این
پرسش خیلیها چون فوکویاما باشد که تفاوت دولت مانموهان سینگ
و نارندرا مودی چیست وقتی هردو بر ماشین دولت ،نظام اداری ،تکیه
دارند و دموکراسی بر گرده این بوروکراسی سوار است و ره میپیماید؟
دولتسازی و نهادسازی اگر در ایران با انقالب مشروطه شروع شده،
در دوره رضاشاه به اوج خود رسیده و در دوره محمدرضا بلوغ و زوالش
آغاز شده است و تقدم و تاخر آن بحثهای طویلی است« .ساماندهی»
و «ســازماندهی» دو نقشه راه یک مســیر نوین ،پرپیچ و خم ،تلخ و
شیرین ،و تاریک و روشن در تاریخ ایران نوین است؛ نقشهای که رضاشاه
بــا اعالمیه «من حکم میکنم» آن را آغاز کرد .او غره به برپایی دولت
مدرن بود؛ دولتی که چشــمه قدرتش از فرمان شاه میجوشید و آب
حیاتش را از توســعه آمرانه مینوشید؛ و درنهایت سرنوشتش مصداق
این ضربالمثل لرد آکتون بود« :قدرت فاسد میکند ،اما قدرت مطلقه
مطلقاً فاسد میکند ».سقوطش که فرارسید باز هم بوروکرات کاربلدی
بود که میراثش را حفظ کرد .شاه جوان چارهجویی میکرد برای نجات
سلطنتش با کمک محمدعلی فروغی .او فرامینی جدید صادر میکرد
برای جبران صدمات حکومت پدرش .امالک و پولهای پدر را به ملت
اهدا کرد؛ از برنامههایش درباره کاهش مالیات و سروســامان دادن به
هزینههای دولت گفت و عفو عمومی صادر کرد .زمان گذشــت و در
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دهه  40بوروکراسی و نهادسازی درختی تنومند شد ،اما به بلوغ نرسید.
برای همین تضادهای درونی در مسیر نهادسازی از آغاز به تنشی پویا
انجامید و تا بهمن  57ادامه داشت.
در ابتدای انقالب آنطور که عزتاهلل سحابی در گفتوگویی عنوان
کرده« ،جو مبارزه و انقالب و بهاصطالح امروز جو ایدئولوژیک حاکم بود.
حداقل در بین مبارزان کمتر کسی به جنبههای کارشناسی واقعیتهای
اقتصادی-اجتماعی و عدد و رقم توجه داشت .در حوزه اقتصادی بیشتر
دغدغهها بر این متمرکز بود که چه خط اقتصادی انتخاب شود .آیا خط
سرمایهداری انتخاب شود یا خط ضد سرمایهداری و سوسیالیستی» .از
همان ابتدا دوگانه «تکنوکرات-انقالبی» نمایان شد و این دوئل همچنان
ادامه دارد و امروز هم گویی تفکر انقالبی منجی دستگاه دیوانساالری
در ایــران خواهد بود نه تدبیر عقل و علم .انتقاد از علمگرایی و کاربرد
روشهای علمی صرف در علوم انسانی ،سابقهای دیرین دارد .این تقابل
اگرچه از ترور احمد کسروی و بعدا ً با ترور حسنعلی منصور شروع شد
اما بعدها خود را به شکلی دیگر نمایان کرد و اسالمی کردن علومانسانی
نتیجه همین بود .در چنین شرایطی آنچه بیشترین آسیب را دید نظام
کارشناسی بود و «نظام تدبیر» .بوروکراسی و تکنوکراسی چندین بار
زخمه بر تنش خورد؛ روزی خودکامگی مجال نداد قد بکشــد و روزی
دیگر با انقالب نتوانست تجربه خود را به نسل دیگری منتقل کند و این
انقطاع از تجربهاندوزی بود و باید زمان و زهر بیتدبیری بر روان کارگزار
جوان و انقالبی جاری میشد تا مدتها بعد اقرار کند که «ما تند رفتیم؛
خیلی هم تند رفتیم».
امروز آنچه همه بر آن اجماع دارند نه روش اصالح که ازهمگسیختگی
ماشین و ظرفیت دولت ،و ضرورت اصالح بوروکراسی است که میتواند
مهمترین ضرورت ساختاری دولت باشد .نظام سیاسی اگر میخواهد
مشــکل رکود تورمی ،بحران محیط زیست ،یا حتی مسائل امنیتی و
سیاســت خارجی خود را حل کند ،چارهای جز تکیه بر بوروکراســی
ندارد .اما بوروکراســی با شــرایط امروزین خود قابلیت و ظرفیت حل
مسائل ندارد .درها در حوزه دیوانساالری چون مدیریت دروازه فوتبال
نیست که مربی خارجی بر صدر نشیند و قدر بیند .امروز از همآیندی،
همافزایی و همبرآیندی چالشها میگویند .از ســویی نمیتوان حل
مسائل درهمتنیده را به پس از اصالح نظام اداری واگذار کرد و از سویی
دیگر همه اینها باید توأمان پیش بروند .دولت باید فرایند توســعه را
برای برآوردن نیازها سرعت بخشــد .اما به قول پیتر اوانز« ،نمیتوان
ثروتآفرینی را فقط تابع طبیعت و بازار بهشمار آورد ،کشورداری کارآمد
نیز به میدان آمده اســت ».همان شیوه کشورداری که امروز نقدهای
جدی به آن وارد اســت و ابرچالشهای امروز را نتیجه سیاستگذاری
دولتمردان دانســتهاند که بهامور تدبیر به شیوه معیشتی مینگرند و
تدبیرشــان مقطعی است و مسکن؛ آنها به فکر چاره نیستند؛ تومور
بوروکراسی ،آفت به جان دموکراسی زده است .دولت باید سیاستهای
درستی تدوین کند؛ توسعه در فکر جمعی رخ میدهد و این جمع در
نهاد جمع میشود و دیوانساالری.

با سرمایه اجتماعی پایین
انجام اصالحات بزرگ
اقتصادی خطرناک است

مسعود نیلی در گفتوگو با آیندهنگر از مسائل اقتصاد
ایران و نظام بوروکراسی میگوید

همه مشکالت اقتصادی امروز حاصل تصمیم دیروز سیاستگذاران است؛ امروز «ابرچالش»هایی اقتصاد را تهدید میکند و سیاستگذار متوجه واقعیتهای اقتصاد کشور نیست .او نمیداند
پارادایم اقتصادی تغییر کرده و باید مسیر اصالح شود .مسعود نیلی ،اقتصاددان میگوید :سیاستمدار به دنبال «میانبر» است .میانبری که از جاده کمربندی الزامات نمیگذرد .الزامات رفاه
عادالنه شامل حل مشکل کسری بودجه ساختاری ،میدان دادن به بنگاهداری بخش خصوصی در فضای رقابتی ،پیوند ساختاریافته با شرکای خارجی ،برقراری یک نظام مالیاتی قدرتمند و به
وجود آوردن یک نظام تأمین اجتماعی هدفمند و یک نظام تأمین مالی کارا است .او معتقد است :رویه تکراری دولتها تامین معیشت ارزان است اما دولت در ایران برخالف دنیا که وظیفهاش
عرضه کاالی عمومی است ،خودش را مسئول تأمین کاالی مصرفی اولیه جامعه میداند نه کاالی عمومی .همه این ابرچالشها در نهایت به بودجه میرسد؛ بودجهای که سالهاست درگیر
معضل کسری کالن است.

شما حدود یک دهه هست که از ابرچالشهای اقتصاد ایران میگویید و از لزوم
اصالحات واقعی نه پوپولیستی آن؛ چالشهای دیروز و امروز چه شکلی پیدا کردهاند؟

من با اســتفاده از واژه «ابرچالش» مســائلی را که بزرگترین مشکالت اقتصاد ایران
هستند صورتبندی کردم که منطق و استداللی پشت آن بود .منظورم این بود که جنس
و عمق این مشکالت ،با بقیه مشکالتی که کشور دارد متفاوت است .در واقع بقیه مشکالت،
درنهایت به این چند مشکلی که ابرچالش نامگذاری کردهام ،برمیگردد .اگر این استدالل
من درست باشد که بقیه مشکالت ذیل چند ابرچالش تعریف میشوند باید به این سؤال
پاســخ داد که اساساً چرا این ابرچالشها به وجود آمدهاند ،چه اتفاقی افتاده که به اینجا
رسیدهایم؟ گاهی یک مسئله مانند زلزله بزرگمقیاس یا سیل مهیب دفعتاً اتفاق میافتد.
این اتفاقی است که یکدفعه پیش میآید و شاید بتوان گفت که پیشینهای نداشته است؛
ولی مشــکالت اقتصادی در طول زمان و بهتدریج شکل میگیرند؛ بنابراین ،اینکه کشور
همزمان با تعداد زیادی مشکل مواجه شده باشد و اگر ادعای من درست باشد که اینها
خیلی بزرگ هستند ،قاعدتاً پیشینهای داشته و بهتدریج شکلگرفتهاند.
بخشــی از ابرچالشها به «نحوه بهرهبرداری ما از طبیعت» برمیگردد که نتیجه آن
مسائل حوزه آب ،محیطزیست و انرژی است .بخشی از آن هم به «نحوه استفاده از منابع
مالی کشور» برمیگردد که شامل صندوقهای بازنشستگی و نظام بانکی است و سرریز

چرا باید خواند:
اقتصاد ایران چه
روزهایی را میگذراند؛
نظام دیوانساالری و
سیاستگذارچگونه
میخواهد چالشهای
اقتصاد ایران را حل
کند؟ این گفتوگو را
بخوانید.

تمام این مسائل به بودجه تحمیل میشود و درنهایت
به عدم تعادل اقتصاد کالن تبدیل میشود؛ نتیجه این
عدمتعادلها هم اشتغالزایی پایین یا اشتغال با درآمد
کم است .اینها مجموعه ابرچالشهای کشور است.
دلیل انباشت مسائل اقتصاد ایران چیست؟

همه این مشــکالت به کیفیت سیاستگذاری در
کشــور ما برمیگردد؛ یعنی میتوان گفت که حاصل
تصمیمات خودمان بوده است.
یعنی با علم به این نقطه رسیدهایم؟

خیــر! اینطــور بوده کــه تحتتأثیــر تصمیمات
سیاستگذاری به این ابرچالشها رسیدهایم.

سیاستگذاران چه اهدافی را دنبال میکنند؟

مث ً
ال ممکن است سیاستگذاران در یک کشور دنبال این باشند که درآمد سرانه و رفاه
مردم زیاد شود .اگر ادبیات سیاستگذار ،ادبیات مقامات سیاسی کشور و تصمیمگیرندگان
را از درون بیاناتشان بررسی کنید و بخواهید از درون آن اهدافشان را استخراج کنید نه از
اسناد سیاستگذاری -در اسناد رسمی تعارف زیاد است -میبینید که آنها همیشه به
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توسعه
دنبال یک «معیشــت» ارزانقیمت برای مردم بودهاند و این رویه در همه دولتها تکرار
شده است.
یعنی اولویتشان رفاه مردم یا عدالت اجتماعی بوده؟

من در بیان خودم از واژه «رفاه» و «عدالت» استفاده نکردم .بهنظر من سیاستگذاران
بیشتر به دنبال یک «زندگی معیشتی» برای مردم بودهاند .زندگی معیشتی ،رفاه نیست؛
عدالت هم نیســت .در واقع انگار میخواهید کف زندگــی را تأمین کنید که مهمترین
ویژگیاش این است که کاال و خدمات اولیه مورد نیاز آنها ارزانقیمت تأمین شود .دولت
در کشور ما برخالف دولت در جاهای دیگر دنیا که وظیفهاش عرضه کاالی عمومی است و
کاالی خصوصی را بخش خصوصی تولید میکند ،خودش را مسئول تأمین کاالی مصرفی
اولیه جامعه میداند نه کاالی عمومی؛ بعد میخواهد خودش آن را عرضه کند و ارزانقیمت
هم عرضه کند .این دلیل اصلی دولتها و سیاستگذاران برای مالکیت بر واحدهای تولیدی
بوده است .هروقت که مسئوالن درباره مسائل اقتصادی صحبت میکنند ،راجع به مرغ،
تخممرغ ،گوشــت ،نان ،لبنیات و روغن است که اصطالحاً شما استفاده از واژه «سفره»
را میبینید که مرتب تکرار میشــود و از آن فراتر نمیرود .این یعنی اینکه سیاستگذار
همچنان دغدغه نیازهای اولیه معیشتی و نه چیزی فراتر از آن را دارد .در این چارچوب
ترسیم افقهای بزرگ و اینکه میخواهیم به این سطح از رفاه برسیم ،دیگر موضوعیت پیدا
نمیکند .دولتها فکر میکنند که باید سبدی از کاالهای معیشتی را برای مردم فراهم
کنند .ولی به دالیل مختلف ،دنبال این نیستند که درآمد مردم افزایش پیدا کند .به دنبال
این هستند که مردم از طریق دولت ،سبدی از کاالها را با قیمت پایین سر سفرهشان ببرند.
این موضوع خیلی ســاده است که وقتی تورم باال میرود ،کاالها گرانتر شود و تورم باید
پایین بیاید تا کاال و خدمات بتواند با رشد درآمد هماهنگ شود .اما تصمیمگیرنده چنین
نمیگوید .او معتقد اســت که خودش باید کاال را با قیمت پایین د ِر خانه مردم برســاند.
مراکزی را ایجاد کند تا مطمئن شــود که این کاالها به دست مردم میرسد .نتیجه این
سیاست این است که منابع طبیعی کشور را با تولیدات کشاورزی ،مواد غذایی و صنعتی
اولیه ،به قیمتهای نازل در اختیار مردم قرار میداده اســت .آب با قیمت پایین و انرژی
ارزان عرضه میکرده .منظور سیاستگذار این بوده که اینها عواملی هستند که میتوانند
زندگی ارزانقیمت را برای مردم فراهم کنند .اما توجه نکرده که اینها منابعی هستند که
باالخره به اتمام میرسند .وقتی از منابع طبیعی بیش از مقداری که احیا میشود مصرف
کنید ،به اتمام میرسد .تصمیمگیر طبیعت را فدای تأمین ارزانقیمت کاالهای اولیه کرده
است .نکته دیگر اینکه هیچگاه تمایلی وجود نداشته که فقط به بخشی از جامعه که سطح
زندگیاش پایینتر است کمک شود؛ بلکه دولتها تمام جمعیت کشور را همیشه تحت
پوشش حمایتهای خود قرار میدادهاند؛ که نتیجه آن مواجهه با کسری منابع مالی بوده
است .برای برطرف کردن این کسریها ،به سراغ ظرفیتهای مالی کشور رفتهاند .بخشی از
این ظرفیتهای مالی ،مثل صندوقهای بازنشستگی و صندوق تأمین اجتماعی منابع بین
نسلی هستند و دولت بهدلیل اینکه به منابع مالی احتیاج داشته ،از اینها برداشت کرده
است .زمانی صندوقهای بازنشستگی ما با مازاد مواجه بودند ،در آن زمان دولت اینها را
مصرف کردند و اآلن از ورشکستگی صندوقها میگوییم .بودجه هم همیشه دست خود
دولت بوده است؛ از منابع بانکی هم میتوانسته استفاده کند .حاال اتفاقی که در دهه 90
برای ما افتاده و بهتدریج هم ابعاد آن بزرگتر شده ،این است که آن منابع طبیعی به سطح
ب و خاک و هوای سالم با مشکالت بزرگ مواجهیم .ظرفیتهای
نازلی رسیده؛ اآلن در آ 
مالی ما هم فقط با اتکا به بانک مرکزی میتواند مدل تأمین مالی گذشــته را تکرار کند.
لذا مشاهده میکنیم که این رویکرد ،ضمن آنکه در بلندمدت باعث توقف اقتصاد شده ،در
کوتاهمدت هم نه قشر فقیر را راضی کرده نه حتی خود سیاستگذار را!
حتی فرصتهای دیروز به چالش مخرب امروز تبدیلشده است.

بله ،اگر به کســی بگویید کشوری داریم که رتبه اول منابع گاز دنیا را در اختیار دارد
ذخایر گاز ما از روسیه و قطر بیشتر است -اما نهتنها صادرکننده گاز نیست ،بلکه در تأمینگاز مورد نیاز خودش هم دچار استیصال است ،خیلی تعجب میکند .این اتفاق نمونهای
است از اینکه ما منابع کشور را چگونه اداره کردهایم .وقتی منابع طبیعی به اتمام میرسد،
بازیابی آنها دیگر به این سادگی امکانپذیر نیست .شما نمیتوانید بگویید اآلن متوجه
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شدم که اشتباه کردم و حاال میخواهم تصمیم بگیرم اصالح کنم پس حاال وضع آب یا
خاک درست میشود .صندوقها و نظام بانکی هم همین وضعیت را دارند .آنها هم وقتی
ظرفیتهای مالیشان از بین رفته ،احتیاج دارند که منابع مالی تزریق شود و این منابع باید
از یک جایی بیاید .تا حاال صندوقها تأمینکننده کسری منابع بقیه جاها بود ،حاال باید از
کجا برای تأمین منابع صندوقها اقدام کنیم؟
نکننده
منفی خیلی بزرگی است و عواملی که قبل از دهه  90تأمی 
تراز مالی کشــور
ِ
حداقل رفاه بودند ،اآلن دیگر کار نمیکنند .من و آقای خاورینژاد مقالهای در «کنفرانس
اقتصاد ایران» در سال  1393ارائه کردیم ،در آنجامحاسبهای انجام داده بودیم که نشان
میداد رشد منفی که ما در ســالهای  1391و  1392داشتیم ،از دو جزء تشکیل شده
است« :تحریم و به پایان رسیدن منابع رشدی» .نکته اصلی آن مقاله این بود که همه رشد
منفی اقتصاد در دو سال ذکرشده ناشی از تحریم نبوده بلکه بخشی از آن ،بروز یک پدیده
بلندمدت نگرانکننده در اقتصاد ایران است .پدیده بلندمدتی که در آن مقاله به آن اشاره
شد این بود که منابعی که قب ً
ال با استفاده از آن رشد اقتصادی داشتیم ،دیگر در مقیاسی
نیست که بتواند نقش قبلی را ایفا کند .البته آن موقع ما هنوز به این موقعیت امروز نرسیده
بودیم که بگوییم در دهه  90ک ً
ال رشــد اقتصادی نداشــته باشیم .ما در آن مقاله تأکید
کردیم که منبع تأمینکننده الگوی قبلی رشد کشور به اتمام رسیده و ما دیگر نمیتوانیم
با اســتراتژی قبلی به رشد برسیم .نشان دادیم که برای رشد  2درصدی احتیاج به رشد
سرمای هگذاری  12درصدی است و این حجم از سرمایهگذاری بسیار باالست .ما نتوانستیم
چنین رشدهایی را بهصورت چند سال پشت سر هم محقق کنیم؛ بنابراین مسئلهای که
ما اآلن با آن مواجه هستیم ،مسئلهای بسیار جدی است .از این جهت که مسیر قبلی ما
با ابرچالشها مواجه شده؛ ابرچالشها برآمده از یک رویکرد سیاستگذاری نادرست بوده
است .نادرست بودن آن هم در این بوده که یک رفاه معیشتی کوتاهمدت را مدنظر داشته و
به این توجه نداشته که ادامه مسیر را در بلندمدت کور میکند .گرفتاری امروز ما گرفتاری
خیلی بزرگی است .باید به این فکر کنیم که چگونه میخواهیم رفاه نسل امروز نه حتی
فردا را فراهم کنیم که تا چند سال دیگر به میانسالی میرسد .اینیک مسئله فاجعهآمیز
است و متأسفانه برای کشور ما در حال وقوع است.
 مهمترین چالشی که نظام تدبیر باید آن را در اولویت قرار دهد ،چیست؟


مهمترین موضوع این است که تصمیمگیرندگان ما توجه کنند که تأمین رفاه مدنظر
یشد
آنان ،یعنی همان «معیشــت ارزانقیمت» ،به شیوهای که تا پایان دهه  80عمل م 

نکتههایی که باید بدانید
[مشکل ما این است که وقتی منابع زیاد داریم ،تصمیمگیرنده از اصالحات
یشود و وقتی سراغ اصالحات میآید که در مضیقه هستیم.
اقتصادی دور م 
در مضیقه هم به مردم فشار میآید .درنتیجه مردم بهشدت مخالف اصالحات
اقتصادیهستند.
[اگر ادبیات سیاستگذار ،ادبیات مقامات سیاسی کشور و تصمیمگیرندگان
را از درون بیاناتشان بررسی کنید و بخواهید از درون آن اهدافشان را
استخراج کنید نه از اسناد سیاستگذاری ،میبینید که آنها همیشه به
دنبال یک «معیشت» ارزانقیمت برای مردم بودهاند و این رویه در همه
دولتها تکرار شده است.
[گرفتاری امروز ما گرفتاری خیلی بزرگی است .باید به این فکر کنیم که
چگونه میخواهیم رفاه نسل امروز نه حتی فردا را فراهم کنیم که تا چند
سال دیگر به میانسالی میرسد .اینیک مسئله فاجعهآمیز است و متأسفانه
برای کشور ما در حال وقوع است.
[پارادایم اقتصاد ما عوضشده است؛ محیط بیرونی دیگر به ما اجازه ادامه
آن پارادایم قبلی را نمیدهد و عدم درک این مسئله خودش مشکل بزرگی
است.

ما باید کاری کنیم که آموزههای علم اقتصاد تا حد ممکن ترویج شود .آ گاهی راجع به مسائل اقتصادی را
زیاد کنیم .چون مشکل سیاستگذار فقط مشکل خودش هم نیست .سیاستهایی هم که جامعه مطالبه
میکند ،ادامه همان سیاستها است .یعنی سیاستمدار همان را انجام میدهد که جامعه میخواهد.

دیگر امروز کارایی ندارد .به این معنی که دیگر نه طبیعت نای همراهی با این شیوه را دارد،
نه نظام مالی کشور کشش آن سبک بهرهکشی را داراست .تصمیمگیرندگان قبلی و فعلی
ما درمجموع ،هنوز متوجه این تغییر بزرگ در فروض اداره کشور نشدهاند و بسیار دوست
دارند که به همان شــیوه قبل امور را پیش ببرند .هرچه تأخیر در درک این تغییر بزرگ
بیشــتر شود ،عواقب آن بزرگتر خواهد بود .به نظر من این وظیفه همه ما است که این
پدیده را تبیین کنیم و توضیح دهیم که شرایط عمومی اداره اقتصاد با تغییری بزرگ در
فروض اصلی آن مواجه شده است .من با طرح موضوع ابرچالشها توجه به این پدیده را ،هم
در سطح تصمیمگیری هم افکار عمومی شروع کردم .اما در سطح تصمیمگیری متأسفانه
موفق نبودم .پارادایم اقتصاد ما عوضشده است؛ محیط بیرونی دیگر به ما اجازه ادامه آن
پارادایم قبلی را نمیدهد و عدم درک این مســئله خودش مشکل بزرگی است .یکی از
نشانههای عدم درک این تغییر بزرگ این است که همچنان هر دولتی میآید فکر میکند
اشــکال از این بوده که قبلیها مث ً
ال کوتاهی کردهاند .نمیخواهم بگویم چنین نقدهایی
درست نیست بلکه منظورم این است که در تحلیل مشکالت گرفتار سادهانگاری هستیم.
این ترمی در ارتباطات سیاسی است که برای اثبات خود ،باید قبلیها را سیاه
تصویرکنید.

بله! از طرفی چیزی که اآلن مشاهده میکنیم این است که تصمیمگیرنده دست به
اصالحاتی میزند ،اما اینطور نیست که فعاالنه و مبتکرانه آن را انجام دهد؛ بلکه این اصالح
ناشی از جبر واقعیتهای کشور است که خود را تحمیل میکند .شاید این را که توضیح
میدهم ،به ســؤال شما هم مرتبط شــود .من ابرچالشها را به سه دسته تقسیم کردم:
ابرچالشهای مرتبط با طبیعت ،ابرچالشهای مالی و ابرچالش بیکاری؛ یعنی همه مشکالت
ختم میشود به رفاه مردم .آن بخشی که به طبیعت برمیگردد ،اینکه وقتی میبینید که
کشاورز اصفهانی میگوید من اآلن دیگر نمیتوانم چیزی بکارم ،ولی زندگی من با فروش
همین محصوالت تأمین میشده است ،به دولت میگوید به من آب بده تا بتوانم کشاورزی
را ادامه بدهم .اما دولت نمیتواند آب بدهد و آبی باید وجود داشته باشد که چنین کند .این
مسئله نتیجه همان استراتژی غلطی بوده که به اینجارسیده است .نتیجهاش چه میشود؟
این میشــود که دولت کمک مالی به کشاورز بدهد تا زندگیاش بچرخد تا کمکم سراغ
مسئله آب برود .یعنی مسئله عدم تعادل طبیعت وارد بخش مالی دولت و بودجه میشود.
صندوق بازنشستگی باید حقوق بازنشستهها را بدهد .به دولت میگوید من که پول ندارم،
شما هم قب ً
ال از صندوق برداشت کردهای و دولت مجبور است کسری بودجه صندوقها را
هم بپردازد؛ وضعیت تأمین اجتماعی هم بهتدریج چنین خواهد شد.
تمام این مشــکالت در بودجه ســاالنه کشــور سرریز میشــود .تمام اینها بهطور
اجتنابناپذیر وارد بودجه شــده و تبدیل میشود به کسری خیلی بزرگ در بودجه .این
کسری اینقدر بزرگ میشــود که دیگر وارد شدن منابع حاصل از صادرات نفت با رفع
تحریمها هم نتواند این شــکاف بزرگ را پر کند .خالصه آنکه صورتحساب هرجایی که
منفی بوده است ،در بودجه انعکاس مییابد .نتیجه این میشود که در حال حاضر دولت
هم حقوق کارمندها را پرداخت میکند ،هم حقوق بازنشستهها را .انگار که چیزی به نام
کسورات بازنشستگی که قرار بوده این نیاز را تعیین کند ،وجود خارجی نداشته است .البته
علت هم این است که دولت خودش در گذشته این منابع را برداشته و خرج کرده است.
همه اینها میشــود کسری بودجه .وقتی میبیند اینها با هم جور درنمیآید ،میگوید
من باید چهکار کنم؟ یا باید از بانک مرکزی قرض بگیرم که تبدیل به تورم میشود ،البته
اآلن هم تورم در جای خطرناکی قرار گرفته است ،یا باید اوراق در مقیاس بزرگ به مردم
بفروشــم و از آنها پول بگیرم که نرخ بهره خیلی باال میرود و اقتصاد را خیلی منقبض
میکند؛ بنابراین در آنجاهم مشکل دارم .راهحل سوم مالیاتستانی است که در آن هم
نمیتواند جوابگوی جامعه باشد .ظرفیت جامعه در حدی نیست که دولت بخواهد مالیات
ق و مخارج را کم کند که در این کار
را این اندازه باال ببرد .یک راه این است که باید حقو 
هم با فشارهای اجتماعی و سیاسی مواجه میشود؛ بنابراین خودبهخود به سمتی میآید
که اصالحاتی را انجام بدهد .مث ً
ال میگوید من مجبور هستم که ارز  4200تومانی را حذف
کنم .مجبور هستم در قیمت گازی که به صنایع میدهم ،تجدیدنظر کنم .مجبور هستم
نرخ ارز مبنای دولت را باال ببرم .جبر روزگار دارد خودش را تحمیل میکند؛ بنابراین اآلن

خودبهخود اینطور شده که یک اصالحات تحمیلی و اجباری شکل میگیرد.

اینکه واقعیتها خود را به ذهن سیاستمداران تحمیل کرده ،شاید درنهایت بد
هم نباشد.

محرک اصلی این نوع اصالحات در کشــور ما تقریباً (بهجز برخی استثنائات) همواره
چوب ادب بودجه بوده اســت .به این معنی که تصمیمگیرنده تا آنجاکه «منابع حتی
موقتی» اجازه میداده زیر بار «تعهدات هزینهای بلندمدت» پوپولیســتی میرفته و اسم
آن را هم عدالت و حمایت رفاهی میگذاشته است .البته چرخههای انتخابات هم این نوع
نگاه را تشدید میکرده است .در این مسیر ،وقتی آن منبع موقتی -یعنی نفت -با کاهش
مواجه میشده ،سراغ ترکیبی از استقراض از بانک مرکزی و یک یا چند افزایش قیمت در
ارز و انرژی میرفته است .این شیوه کار دو اشکال بزرگ دارد .اول اینکه این کار به معنی
واقعی کلمه اصالح اقتصادی نبوده بلکه یک افزایش قیمت متناسب با میزان کسری سیاهه
بودجه دولت بوده است .پس اصالحی در سازوکار اشتباه قبلی صورت نمیگیرد بلکه فقط
قیمت مث ً
ال ارز یا انرژی ،یک پله باال میآید .درحالیکه اشکال اصلی در عدد قیمت نبوده
هرچند که آن هم بوده -بلکه اشکال اصلی در سازوکار تعیین قیمت بوده است .مث ًال چه
قاعدهای بر تعیین نرخ ارز تحت مالکیت دولت حاکم باشد یا اینکه قیمت انرژی در کشور
ما چگونه تعیین شــود و چگونه تغییر کند .بر اساس چه معیاری افزایش پیدا کند و بر
اساس چه معیاری ثابت باشد .ما این بحثها را نداریم و نداشتهایم و اساساً اینها سؤالهای
بدون پاسخاند .فقط در اضطرار ،این افزایش قیمتها اتفاق میافتاده است .اشکال دوم هم
این است که از آنجاکه این تغییرات سیاستی اصیل نبوده و ناشی از کسری منابع بوده
است ،بهمحض اینکه بوی نفت بیشتر به مشام تصمیمگیرنده میرسیده آنچنان دچار
سرمستی میشده که همه آن بحثهای قبلی را فراموش میکرده است .اگر کسی که با
اقتصاد ایران آشنا نیست به گذشته مدیریت اقتصاد کالن کشور نگاه کند ،تعجب میکند
که چرا اینطور است .مث ً
ال میبیند نرخ ارز تحت مالکیت دولت ،چندین سال ثابت بوده
بعد یکباره افزایش پیدا میکند .خوب او اینطور نتیجه میگیرد که ظاهرا ً این یادگیری
اتفاق افتاده که ثابت نگهداشتن نرخ ارز در شرایطی که تورم باال است کار اشتباهی است
ولذا انتظار دارد که پس از آن ،تعدیلهای پیوسته در این قیمت صورت گیرد .اما با کمال
تعجب مشاهده میکند که این عدد دوباره ثابت ماند تا جهش بعدی! این حکایت غمانگیز
مدیریت اقتصاد کالن در کشــور ما است .اآلن هم یک سری از این نوع تغییرات صورت
میگیرد تا برسیم به درآمدهای نفتی بیشتر .بهتر این بود که خود سیاستگذار متوجه
میشد که نحوه سیاستگذاریاش اشتباه است و نباید این مسیر ادامه یابد .اصالحات به
معنای این است که شما یک انحراف داشتید و میخواهید آن را اصالح کنید؛ یعنی باید
متوجه آن انحراف هم بشوید .اما ما اآلن هم متوجه نشدهایم ،و درحالیکه متوجه نشدهایم
داریم سراغ اصالحات میرویم ،این بد است .سیاستمداران ما -فرقی نمیکند از کدام جناح
باشند -باید بپذیرند که مسیر سیاستگذاریشان اشتباه بوده و اآلن باید کارهایی را انجام
دهند .اگر این آگاهی رخ ندهد و بهصورت منفعالنه سراغ اصالحات برویم ،با یک سرمایه
اجتماعی پایین ،انجام اصالحات خیلی بزرگ خطرناک خواهد بود.
با سرمایه اجتماعی پایین نه میتوان برای مردم توضیح داد نه آن پشتوانه وجود دارد
که بتوان این اصالحات را اعمال کرد ،آن هم اصالحاتی که میبایست بهتدریج و در طی
زمان صورت بگیرد .از طرفی وقتی همه اصالحها را یکباره و با هم اعمال کنید ،فشاری که
به جامعه وارد میشود قابلتحمل نخواهد بود .البته ظرفیت اجتماعی ما هم خیلی نحیف
شده و برای اینکه مردم اصالحات اقتصادی را پذیرا باشند ،ظرفیت بسیار پایینی وجود دارد.
از طرفی ظرفیت نظام اداری کشور هم که بتواند اصالحات مورد نظر را طراحی کند خیلی
پایین آمده است .انجام اصالحات نیاز به طراحی دقیق در نظام بوروکراسی دارد؛ تقدم و
تأخر میخواهد و پیچیدگیهای زیادی دارد.

آیا جناحهای سیاسی ،واگراییای را که نتیجه سیاستگذاری آنهاست درک
کرد هاند؟

متأسفانه باید بگویم که اینطور نیست .من فکر میکنم که درک گروههای سیاسی
ما نســبت به اقتصاد ،فوقالعاده سطحی است .وقتی به صحبتهای سیاستمداران دیگر
کشورها گوش بدهید ،میبینید که  90درصد اقتصادی حرف میزنند 10 ،درصد از مسائل
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توسعه
دیگر میگویند؛ آنها راجع به رفاه مردم صحبت میکنند و بعد هرکس میخواهد ثابت
کند که خودش بهتر میتواند رفاه مردم را فراهم کند .اما در ضمیر ناخودآگاه سیاستمداران
کشور ما همیشه این بوده که فقط کافی است که آنها به قدرت برسند و درآمد نفتیای
را که وجود دارد در اختیار بگیرند و آنوقت میتوانند کشور را با آن بهسادگی اداره کنند.
در اینجایعنی اقتصاد اص ً
ال مسئله نبوده و نیست .به نظر من سیاستمداران ما اکوسیستم
جدید دهه  90را هنوز درک نکردهاند .عموماً فکر میکنند که تحریم این مسئله را به وجود
آورده و اگر تحریم برداشته شود ،مشکالت حل میشود .البته تحریم حتماً باید برداشته
شــود؛ من همیشه نظرم این بوده و صراحتاً هم اعالم کردم که تحریم باید برداشته شود
و شرط الزم است ،اما شرط کافی برای رشد اقتصادی بلندمدت کشور نیست .با برداشته
شــدن تحریمها حتماً یک بهبود نســبی در وضع اقتصادی کشور ایجاد خواهد شد ،اما
عملکرد بلندمدت ما در گرو اداره صحیح اقتصاد اســت .ما  4هزار میلیارد دالر به قیمت
امروز نفت ،هزینه کردهایم ،حاال اگر  50میلیارد هم به آن اضافه شود ،شاید کمی بیشتر از
قبل مشکل ما را حل کند نه همه مشکالت را .به بودجه  1401دقت کنید .در این بودجه
پیشبینیشده اســت که یکمیلیون و خردهای بشکه نفت صادر شود .حاال اگر حجم
صادرات نفت به  2میلیون بشــکه برسد ،اینقدر این شکاف بزرگشده که با این حجم
صادرات نفت هم پر نمیشود.
اینکه بعد از چهار دهه بگوییم بوروکراتها و تکنوکراتهای ما درک درستی از
واقعیت اقتصادی ندارند ،کمی عجیب است؛ چه اتفاقی در نظام تدبیر و سیاستگذاری
افتاده که از درک واقعیت عاجز هستند؟

اگر بخواهم سؤال شما را از منظر خودم دقیقتر کنم ،این میشود که وقتی از سمت
اقتصاد و از نگاه یک کارشناس اقتصادی به مشکالت کشور نگاه میکنیم ،اگر گفته شود
که ما اقتصادی داریم که دولت هر سال وقتی بودجه را تنظیم میکند ،میداند کسری
دارد و این کســری را میپوشاند ،اگرچه در عمل این کســری بودجه خودش را نشان
میدهد ،حتماً آن کارشناس میپرسد چند وقت است که شما این مشکل را دارید؟ و ما
میگوییم از نیمه دهه  40ما مشکل کسری بودجه داریم .او میگوید ،خیلی عجیب است
و این مشخص است که کسری بودجه در نبود ابزار تأمین مالی منجر به تورم میشود!
اما چطور تصمیمگیرندگان شما به این مسئله توجه نداشتند؟ معنایش این است که شما
بیش از منابعی که دارید ،خرج میکنید .این واضح است که شما دچار مشکل میشوید.
کارشناس اقتصاد میپرسد پس چرا متوجه عمق مسئله نیستند؟ تصمیمگیرنده ما چطور
از نیمه دهه  40تا اآلن ،این خطا را مدام تکرار میکند؟ قبل از انقالب و بعد از آن ،وضعیت
اینطور بوده اســت و حتی در ســال  1353و  1354که اوج درآمدهای نفتی کشور ما
بوده ،کسری بودجه داشتیم .در اوج درآمدهای نفتی ،یکی از باالترین کسری بودجهها را
داشتیم .در واقع بودجه دولت در درآمدهای نفتی غوطهور بوده؛ اما باز هم دولت کسری
بودجه داشــته و در آخر هم از بانک مرکزی تأمین منابع کرده است .مسئله اصلی نظام
سیاستگذاری ما این است که یادگیری وجود ندارد .انگار در حافظه تصمیمگیرندگان ما،
چیزی ماندگار نیست .در دورههای متعدد انتخاباتی هم که مرتب برگزار میشود ،کاندیداها
میگویند مشکل از تصمیمگیران قبلی بوده و سراغ مسائل ریشهای نمیروند .عدهای از
اقتصاددانها هم مرتب میگویند که اص ً
ال کسری بودجه مسئله نیست .دولت قیمت ارز را
پایین نگه دارد ،قیمت انرژی را زیاد نکند و ...در این صورت مشکالت کشور حل میشود.
تصمیمگیرنده هم بهانه خوبی به دســت میآورد و میگوید این اقتصاددانهایی که از
کسری بودجه ،نقدینگی و اصالحات اقتصادی حرف میزنند ،نئولیبرال هستند .متأسفانه
در کشــور ما اینطور شده اســت که فکر میکنند کسانی که حرف از تورم و مشکالت
اقتصادی میزنند از مکتب خاصی هستند؛ یعنی حرفهایی که یک دانشجوی سال اول
اقتصاد متوجه میشود و میگوید اینها اشتباه است ،در کشور ما تبدیلشده به یک نحله
فکری .فکر میکنند که این حرفها ،حرفهای علم اقتصاد نیست .متأسفانه حافظه نظام
تصمیمگیری ما ،بهشــدت کوتاهمدت است؛ یعنی امروز را که تمام کرد ،حافظه را پاک
میکند و میرود سراغ فردا .دوباره فردا که به شب رسید ،حافظه را پاک میکند و میرود
سراغ پسفردا .بهعنوانمثال شما میدانید که ما در حوزه انرژی انواع و اقسام سیاستها
را دنبال کردهایم؛ از سهمیهبندی تا جهش قیمت انرژی و تغییر قیمت ساالنه .هرکاری
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که میشده است انجام دادهایم .اما اگر همین اآلن از مسئوالن کشور درباره مسئله انرژی
بپرسید که چهکار باید کرد هیچ جوابی نخواهید گرفت؛ یعنی بهجز سردرگمی هیچچیز
وجود ندارد؛ قطعاً جوابی نمیشنوید .این عجیب نیست؟ راجع بهنظام بانکی ،ارز و هرکدام
از مسائلی که سیاستگذاری در کشور ما با آن مواجه بوده ،سیاستگذار از تجربه گذشته
هیچ جمعبندی و نسبت به تصمیمهای خود هیچ استداللی ندارد .مثل مغازهداری که
صبح میآید کرکره را باال میکشد ،کارش را شروع میکند و عصر مغازه را میبندد ،میرود
و فردا دوباره همین روند اســت؛ انگار هیچچیز در جایی جمع نمیشــود که ما دریابیم
اینهمه مشکالتی که داشتیم به چه علت بوده است.
 شما از دهه  60در حوزه سیاستگذاری برای اقتصاد از سازمان برنامهوبودجه تا

مشاوره اقتصادی رئیسجمهور حضور داشتید؛ در حال حاضر کار متمایزی که نظام
دانشی و تدبیری کشور باید انجام بدهد ،چیست؟

ببینید ،شاید افراد زیادی نباشند که بهاندازه من با تصمیمگیرندگان و سیاستمداران
ســروکار داشته باشند .ویژگی من این اســت که هویت فکری خودم را فدای هیچچیز
نمیکنم؛ یعنی اگر با تصمیمگیرنده صحبت کردم ،اینطور نبوده است که بگویم آفرین،
خیلی خوب داری کار میکنی و بعد بیایم بیرون و بگویم که دارد اشتباه میکند .همانجا
هم همین حرفها را زدهام .آن زمانی هم که در سازمان برنامهوبودجه بودم ،تالش کردم
که اسناد سیاســتگذاری که میانمدتش میشود برنامه ،کوتاهمدتش میشود بودجه،
بهاندازه بضاعت و سهم خودم ،مسیر علمی را طی کند .بسیاری از اسناد سیاستگذاری
ما را هم که نگاه کنید ،آنهایی که خود من درگیرشــان بودم ،مثل برنامه اول و برنامه
ســوم توســعه که با جزئیات میتوانم بگویم و آنهایی را هم که درگیر نبودهام حتی
برنامه پنجم توســعه که در زمان آقای احمدینژاد تهیهشده ،حرفهای خوبی زدهشده،
تصویبشــده و دولت الیحه هم داده اســت .در زمان آقای احمدینژاد که ما میگوییم
کشــور به شکل خیلی خاصی اداره میشده ،به خود برنامه که نگاه میکنید ،میبینید
که بههرحال یک منطق در آنجاوجود دارد؛ یعنی اینطور نیســت که بگوییم برنامه
توسعه هم مثل سخنرانیها بوده است .بههرحال اصولی در این سند رعایت شده است.
مثــ ً
ا میگوید نرخ ارز بهاندازه تفاوت تورم داخلی و خارجی باید تعدیل شــود .این در
برنامه پنجم توسعه و در زمان آقای احمدینژاد تصویبشده است .صندوق توسعه ملی
در برنامه پنجم به این شــکل درستشده است .مشکل سر کاغذ و اسناد نیست .تمام
تالش نظام کارشناســی و نظام برنامهریزی در آخر ختم میشود به یک کتاب؛ اما این
کتاب که بهخودیخود معجزه نمیکند .مهم چیزی اســت که در ذهن تصمیمگیرنده
میگذرد .باید ببینیم که ذهن تصمیمگیرنده تــا چه اندازه از محتوای این کتاب تأثیر
پذیرفته است .در تمام دنیا اگر بگردید ،مطمئناً هیچ کشوری را پیدا نمیکنید که بهاندازه
ما اســناد باالدستی سیاستگذاری داشته باشد؛ انواع و اقسام اسناد را داریم و جایی هم
پیدا نمیکنید که بهاندازه ما سردرگمی در آن باشد .این تناقض است و همخوانی ندارد.
اگر اسناد سیاستگذاری را در اتاقی مثل محل کار من جمع کنید ،فضا کم میآورید؛ ولی
اگر بخواهید بگویید راجع به ارز میخواهید چهکار کنید؟ هیچچیز نیست؛ بنابراین مسئله
این است که فضای فکری سیاستمداران ما خیلی دور از واقعیتهاست.
تصمیمها مبنای ایدئولوژیک دارد تا علمی.

علم اقتصاد به شما میگوید که اگر کسری تراز پرداختها داشته باشید و این کسری
مستمر هم باشد ،به معنای این است که نرخ ارز را بد تنظیم میکنید .این حرف را همان
دانشجوی سال اول کارشناسی اقتصاد هم میداند ولی در عمل راه دیگری طی میشود.

بهنظر میرسد که مشکل اقتصاد ایران نه به اسناد و پشتوانه علمی در همکاری
با اقتصاددانها ،که به اقتصاد سیاسی گرهخورده است؛ کجا میتوان به یک تفاهم
رسید؟

پیشفرض شــما پیشفرض درستی نیســت که بگوییم سیاستمداران ما متکی به
گروههای مشخصی از اقتصاددانها هستند .سیاستمداران آرزوهای بزرگ و رویاهای بلندی
دارند که طبیعتاً دوست دارند قهرمانان آن رویاها باشند .وقتی اقتصاددان با محاسباتش
این رؤیاها را خراب میکند و تالش میکند سیاســتمدار را روی زمین و در مواجهه با
جدول منابع قرار دهد این پیوند به هم میخورد .قلهای که سیاستمداران ما در رویای خود

در حوزه اقتصاد نیازمند اصالحات عمیقی هستیم و این اصالحات عمیق در کوتاهمدت عوارضی دارد.
همراه کردن مردم در این روند کوتاهمدت کار بسیار دشواری است و سرمایه اجتماعی برای اصالحات
اقتصادی ،چیزی است که حداقل در میانمدت میتواند شکل میگیرد.

ترسیم کردهاند« ،ارزانی معیشتی» است .از منظر علم اقتصاد اسم این ارزانی معیشتی را
میگذاریم «رفاه عادالنه» که البته الزاماتی سخت دارد .سیاستمدار اما به دنبال «میانبر»
است .میانبری که از جاده کمربندی الزامات نمیگذرد .الزامات رفاه عادالنه ،حتماً شامل
حل مشکل کسری بودجه ساختاری ،میدان دادن به بنگاهداری بخش خصوصی البته در
فضای رقابتی ،پیوند ساختاریافته با شرکای خارجی ،برقراری یک نظام مالیاتی قدرتمند
و به وجود آوردن یک نظام تأمین اجتماعی هدفمند و یک نظام تأمین مالی کارا است.
اما مسیر رقیب که با آن رویاها سازگار است ضمن آنکه قهرمان را هم بهدلخواه معرفی
میکند ،این اســت که ارزانی را از طریق ارز سهمیهای ،انرژی و تسهیالت بانکی و غیره
فراهم کند که ضرورتی به گردن نهادن به آن الزامات سخت هم نیست .سیاستمدار در
انتخاب این میانبر از دو همراه کلیدی بهره میبرد .گروه اول اقتصاددانانی هستند که مرتب
به او پیام میدهند که این الزامات نشئتگرفته از سازمانهای بینالمللی و کپیبرداری از
نسخههای شکستخورده است و تو بهتر است همین راه میانبر خودت را دنبال کنی تا
به قله ارزانی برسی .گروه دوم هم طبیعتاً کسانی هستند که از ارز سهمیهای ،از تسهیالت
ارزانقیمت بانکی ،از انرژی ارزان و هزاران حمایت گلخانهای دیگر کسب سود میکنند و
از این طریق ثروت میاندوزند .آنچه گفتم واقعیتهایی است که سالها مشاهده کردهام.
نتیجه چه میشود؟

در آن صورت اقتصاددان میگوید ،مجموعهای که براســاس مفروضات تصمیمگیر
میتوانم پیشــنهاد بدهم ،تهی اســت؛ یعنی از دل اینها سیاســتی درنمیآید .من در
زمانهایی که با تصمیمگیرندگان سروکار داشتم ،تالشم این بوده است که فروض آنها
را تغییر بدهم ،وگرنه با آن مفروضات اص ً
ال نمیتوانیم کاری بکنیم .اینکه بگویم کسری
بودجه چیز بدی است ،اداره انرژی به این صورت اشتباه است ،نرخ ارز باید اصالح شود و
باید با دنیا مناسبات داشته باشید ،اینها فروض اقتصاددان است .اگر بخواهیم واقعیتهای
سیاستمداران کشور را در نظر بگیریم ،اکثر قریب بهاتفاق آنها از یک دنیای فرهنگی و
سیاسی وارد عرصه سیاست شدهاند؛ آنها بیشتر چهرههای فرهنگی و سیاسی بودهاند و
بهطورمعمول ،هیچگونه ارتباطی با اقتصاد نداشتهاند .شاید تصمیمگیرندهای که باید در
خصوص صدها هزار میلیارد تومان تصمیم بگیرد ،حتی در زندگی شخصیاش هیچ تجربه
اقتصادی حتی کوچک هم نداشته باشد .تحصیالت در این رشته هم که نداشته است.
در مناســبات جهانی هم قرار نداشته که یادگیری بیرونی برایش حاصلشده باشد .لذا
کام ً
ال از مسئله اقتصاد دور بودهاند .بعد شما میخواهید راجع به نرخ ارز ،نرخ سود بانکی،
قیمت انرژی ،کســری بودجه و تورم برای آنها توضیح بدهید بهگونهای که تصمیمات
اساســی و جدی بگیرند .حتماً توجه میکنید که کار خیلی سخت میشود .بهخصوص
که بهطور طبیعی ،هیچ تصمیمگیرندهای که باید ریسک تصمیماتش را خودش بپذیرد،
حق تصمیمگیری خود را واگذار نمیکند و میخواهد خودش به جمعبندی برسد .خب
اینیک مســیر بســیار تدریجی و ُکند و آرامی را طی میکند تا میرسد به اینجاکه
چند ســال بگذرد و توجیه شود ،حاال زمانی شده که او رفته و یک نفر دیگر به جایش
آمده اســت .باید دوباره از اول شروع کنی به توضیح دادن برای شخص جدید .او هم که
میآید هدفش بیشتر این است که نفر قبلی را نفی کند تا اینکه خودش بخواهد کاری
کند .بنابراین میخواهم بگویم اینطور نیست که بگوییم کشور ما تشکیل شده از یک
سیاست .مث ً
ال در کشورهای پیشرفته اینگونه است که یک رئیسجمهور که میآید ،یک
تیم تحصیلکرده و آکادمیک اقتصادی پشت او هستند و اینها با هم کار میکنند؛ ولی
در کشور ما واقعاً اینگونه نیست؛ یعنی جوری نیست که ما بگوییم سیاستمدارانی هستند
که اقتصاددانهای شناختهشده و دانشگاهی پشت سر خود دارند.
برای همراهی ذینفعان چه تدبیری باید اندیشــیده شود؛ آیا تغییر پارادایم
سیاسی و اقتصادی که به آن اشاره کردید باید مورد توجه باشد یا برای پر کردن این
شکافها چه باید کرد؟

ایــنیک بحث خیلی عمیق و مفصلی اســت .در حال حاضر مــا با یک پارادوکس
جدی مواجه هستیم .در حوزه اقتصاد نیازمند اصالحات عمیقی هستیم و این اصالحات
عمیق در کوتاهمدت عوارضی دارد .همراه کردن مردم در این روند کوتاهمدت کار بسیار
دشــواری است و سرمایه اجتماعی برای اصالحات اقتصادی ،چیزی است که حداقل در

میانمدت میتواند شکل میگیرد .پارادوکس بزرگی که ما با آن مواجه هستیم ،این است
کــه تصمیمگیرنده اگر بگوید من دالر  4200تومانی را میکنم هزار تومان ،همه خیلی
خوشــحال میشوند که میخواهد برای جامعه ارزانی بیاورد .اقتصاددان میداند که این
تصمیم به ضرر مردم است؛ با دالر هزار تومانی کسری بودجه بزرگتر میشود .کسری
بودجه منجر به تورم میشود و فشار آن هم اول بر خود مردم میآید؛ ولی مطالبه اجتماعی
این است که سیاستگذار بگوید من بنزین را میکنم  500تومان؛ ولی هوا هم آلوده نباشد.
یا ارز هزار تومان باشــد ولی کسری تراز پرداختها هم نداشته باشیم و خیلی چیزهای
دیگر .بنابراین سرمایه اجتماعی اگر بخواهد از اقتصاد دربیاید ،فع ً
ال به نظر نمیرسد که
عملی باشد .غیر از اقتصاد هم در جای دیگر این سرمایه تولید نشده است.
 انجام اصالحات اقتصادی ماندگار ،حداقل در بازه زمانی فعلی کشور ،نیازمند
سیاست رفاهی خیلی منسجم و علمی است.

ک زمان دولت میتواند اصالحات
بله ،اتفاقاً نکتهای که من اشاره کردم ،این بود که ی 
اقتصادی را فعاالنه دنبال کند که بگوید منابع کافی در کشور وجود دارد ولی اصالحات
اقتصادی را انجام میدهم؛ یکوقت هم اصالحات را در زمانی که در کف منابع و مضیقه
شــدید است انجام میدهد .این اتفاقی است که بهصورت منفعالنه دارد انجام میشود و
ت فشار هستند و با انجام اصالحات اقتصادی
حتی میتواند خطرناک باشد .چون مردم تح 
فشــار دیگری به آنها تحمیل میشود .مشکل ما این است که وقتی منابع زیاد داریم،
تصمیمگیرنده از اصالحات اقتصادی دور میشــود و وقتی ســراغ اصالحات میآید که
در مضیقه هستیم .در مضیقه هم به مردم فشار میآید .درنتیجه مردم بهشدت مخالف
اصالحات اقتصادی هستند.
ب هنوعیفرصتسوزیمیکنند.

همینطور است؛ بنابراین در پارادوکسی قرار داریم که اصالحات اقتصادی در شرایط
مضیقه منابع ،خودش را تحمیل میکند و در مضیقه منابع مردم هم خودشان در سختی
به سر میبرند.
اخیــرا ً اقتصاددانهای جوان مشــکالت اقتصادی را ب ه نظام کارشناســی و
بوروکراسی کشور مرتبط میکنند؛ اینکه تابهحال تکنوکراتها ضعیف عمل کردهاند.
اگر نظام بوروکراسی تقویت شود ،ممکن است که این مسیرها اصالح شود.

تجربه من این را میگوید که مهمترین چیز ،همان است که در ذهن تصمیمگیرندگان
میگــذرد .تا وقتی این اصالح نشــود ،فقــط اصالحات جزئی خواهیم داشــت .البته
اصالحات جزئی هم خوب است ،ولی گره اصلی این نیست .مسئله ما پارادایمهای اصلی
سیاســتگذاری است که کارشناس بیشتر سفارش میگیرد تا اینکه کار بنیادین کند.
فروض کارشناس را تصمیمگیرنده معین میکند .میگوید برای من پیشنهادی نیاور که
در آن ،این و این و این مورد عنوان شــود .کارشــناس باید چیزی را بیاورد که مقبول
تصمیمگیرنده باشد .چیزی مهم است که تصمیمگیر به آن توجه کند ،آگاهانه دستور
بدهد و بعد هم اجرا شود .خیلی وقتها ما خیلی خوشحال میشدیم ،چون میدیدیم یک
پیشنهادی را دولت تصویب کرد ،مجلس و بعد هم شورای نگهبان تصویب کرد .آنوقتها
فکر میکردیم که دیگر تمام شد و همهچیز خیلی عالی پیش میرود؛ ولی بعد میدیدیم
که اص ً
ال تصمیم این نیست.
 بعد از چهار دهه که در حوزه کارشناسی ،علمی و سیاستگذاری کشور بودید،

اآلن در چه نقطهای ایستادهاید و حلقه مفقوده اقتصاد ایران را چه میدانید؟

اقتصاد ما در عرصه تصمیمگیری مسیر سعی و خطای خاص خودش را افتانوخیزان
طــی خواهد کرد .برخی اصالحات بهصورت موردی و منفعالنه و درنتیجه جبر بودجه،
بهصورت ناقص یا نابجا و شاید هم صحیح طی زمان صورت خواهد گرفت .من فکر میکنم
ما باید کاری کنیم که آموزههای علم اقتصاد تا حد ممکن ترویج شود .آگاهی راجع به
مسائل اقتصادی را زیاد کنیم .چون مشکل سیاستگذار فقط مشکل خودش هم نیست.
سیاستهایی هم که جامعه مطالبه میکند ،ادامه همان سیاستها است .یعنی سیاستمدار
همان را انجام میدهد که جامعه میخواهد .هرچه بتوانیم فهم عمومی اقتصادی را بیشتر
کنیم ،بهاصالح نزدیکتر شدهایم .ممکن است مسیرمان خیلی طوالنی باشد ،ولی راهی
جز این نیست .باید سعی کنیم علم اقتصاد به آن صورت که هست ترویج شود.
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توسعه

فساد درون بوروکراسی اتفاق میافتد نه بیرون آن
تقی آزادارمکی در گفتوگو با آیندهنگر از تکنوکراسی در ایران میگوید

افراد باید در ســازماندهی کار قرار بگیرند تا ایدههای توسعه تحقق یابد.
این نیروی انســانی هم در جریان توسعه متحول میشود .رابطه توسعه
و بوروکراســی میتواند رابطه پدر-فرزندی باشد؛ فرزندی که در جایی از
پدر مهمتر است .جامعه نمیتواند توسعه پیدا کند مگر اینکه بوروکراسی
سازمانیافته و کارا داشته باشد.
بوروکراسی در ایران چه شکلی دارد؟

بوروکراسی باید ابزار توسعه باشد نه هدف آن؛ مشکل از آنجایی شروع شد که توسعه بوروکراسی خود
هدف توسعه شد .تقی آزادارمکی ،جامعهشناس میگوید :دولتها در ایران دچار نوعی کژفهمی شدهاند،
برای همین خود در نظام بوروکراسی مثله شدهاند .آزادارمکی معتقد است :نقش بوروکراسی در ایران این
نیست که نیروی کارآمد را کارآمدتر کند ،بلکه آنها را مضمحلتر میکند؛ برای همین نیروهای تکنوکرات یا
در خدمت تفکر راست-چپ مدیران قرار میگیرند یا مهاجرت را انتخاب میکنند .این گفتوگو را بخوانید.

چرا باید خواند:
بوروکراسی چگونه
میتواندمسیرتوسعه
را هموار کند و آیا در
ایران بوروکراسی
چنینشرایطی
دارد؟ این گفتوگو را
بخوانید.

نظام بوروکراسی در ایران چقدر توانسته به گشایش مسیر توسعه
کمک کند؟

توسعه در چند ساحت قابلبحث است؛ اولین ساحت توسعه ،ساحت
اندیشهای آن است .این هم در طرح و هم در مدیریت آن قابلبحث است.
مث ً
المفاهیمیمثل«بهبودشرایطزیستجمعی»«،توزیعمنابع»«،تقسیم
کار اجتماعی»« ،حرفهای شدن»« ،کاهش نابرابری» و «انباشت ثروت»
عناصر اندیشه توسعهای هستند .در ساحت سیاستگذاری ،اندیشههای
توسعه به سیاستهای توسعهای تبدیل میشود .سیاستهای توسعهای
نیازمند بسترهای توسعه است؛ اینکه جامعه شرایط و مقتضیات تحقق
توســعه را دارد یا خیر؟ مث ً
ال در فرض نه در عمل ،سرزمینی بدون هیچ
امکاناتی را در نظر بگیرید .در آن جامعه مشخص است که سیاستگذاری
توسعهای ممکن نیست .برای توسعه باید آب ،خاک ،سرزمین ،طبیعت،
منابع مادی و معنوی با همدیگر در جایی وجود داشــته باشد و آنوقت
است که میتوان از توسعه گفت .در کنار بسترهای توسعه ،به نیروی انسانی
کارآمد نیاز است؛ سرمایه و سازماندهی کار هم ابزارهای اساسی توسعه
است.
بوروکراسی در سازماندهی کار معنادار میشود.

دقیقاً .وقتی در عمل ،سیاستگذاری توسعه را میخواهیم اجرا کنیم،
به این معنی است که نیروی انسانی و سرمایه کافی وجود دارد و در اجرای
سیاســتها ،نیازمند سازماندهی کار هستیم تا ایدهها تحقق یابد و این
درواقع به دوام بوروکراســی میانجامد .بوروکراسی هم ابزار توسعه است
و هم خودش درنتیجه توسعه شــکل میگیرد و کاتالیزور توسعه است.
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در جوامعی مثل جامعه ایران ،خطای تاریخی صورت گرفته است .همه
دولتها در همه عرصههای توســعهای تصور میکنند که توسعه همان
گسترش بوروکراسی است یا محصول گسترش بوروکراسی .برای همین
بوروکراسیهای متعدد را توسعه دادند؛ درحالیکه نگاه باید به بوروکراسی
بهعنوان ابزار باشد نه هدف و این همان خطای تاریخی است .در ایران همه
تالشهــا حول محور دولتی کردن همه عرصههای اجتماعی میچرخد.
دولت تالش میکند عرصه اقتصادی ،اجتماعی و فرهنگی ،رسانه ،حاالت
و روحیات را دولتی کند .بوروکراسی هدف جامعه سیاسی است؛ ابزاری که
میخواهد همه امور زندگی فردی و اجتماعی را در خدمت دولت قرار دهد.
این معروف است که میگویند مجارستان ،چکسلواکی ،ترکیه ،یوگسالوی
و یونان که در بحرانهای اخیر به توسعه رسیدند ،به این شیوه عمل کردند
که بوروکراسی را در خدمت توســعه قرار دادند .این بوروکراسی چابک،
کوچک ،زیرک و در خدمت بوده است .اما این وضعیت در ایران برعکس
اســت .هرروز به حجم بوروکراسی اضافه میشــود و اگر دولتی سرمایه
اجتماعی باال داشــته توانسته از وجه بوروکراتیک به خود دولت سرویس
دهد .به اعتراض معلمان نگاه کنید ،جامعه دچار معضل بیکاری است و در
چنین شرایطی معلمان درمورد افزایش حقوق اعتراض دارند .وقتی دولتی
ثروت ندارد و تولید ملی باال نیست ،افزایش حقوق چگونه عملیاتی خواهد
شــد؟ البته معلمان حق اعتراض دارند ولی حق ندارند بگویند که بودجه
عمرانی به افزایش حقوق آنها تبدیل شود .اینجاست که از هدف شدن
بوروکراسی و آسیبهای آن میگوییم .بوروکراسی در اینجا مانع عمده
توسعه ،جریان و اندیشه توسعه میشود .این گرفتاری روز ماست.
از کجا باید عارضهیابی نظام بوروکراسی کشور را شروع کرد؟

بوروکراســی ناچار باید ابزار توســعه باشــد نه هدف توسعه .وقتی
بوروکراسی هدف باشد همه امکانات نظام اجتماعی و سیاسی را مصرف
میکند و بزرگتر ،بدشکلتر و ضدتوسعهای میشود .همه تالشهای نظام
بوروکراسی ناکارآمد بوده
سیاسی در ایران در جهت فربه کردن و تقویت
ِ
است .بوروکراســی ناکارآمد عاملی برای نابودی نظامهای سیاسی و افت
دولتها میشود و ضعفهای بسیار زیادی دارد.
ممکن است مصداقیتر توضیح بدهید؟

بهعنوان مثال هر روز اخبار از فسادهای بزرگ میگوید .این فساد در
کجا و در چه بســتری رخ میدهد؟ خارج از دولت یا درون دولت؟ فساد
درون دولت و بوروکراسی رخ میدهد .نظام بانکی ،مالیاتی و کارشناسی
فاســد است .بوروکراسی که نباید فاسد میشد .فساد باید در جای دیگر
رخ میداد و بوروکراســی چابک مانع میشد .فساد در نظام بوروکراسی
رخ میدهد.

دانشگاه باید متخصص و تکنوکرات تولید کند؛ از این متخصصها یا در عمل استفاده نمیشود و یا اینکه این نیروها
در خدمت راست و چپ فکری مدیران قرار میگیرند .همین رویه باعث اضمحالل ،بدشکلی ،بیرونافتادگی و
بیکاری تکنوکراتها میشود .مهاجرت نتیجه همین تفکر است و افراد کارآمد از کشور خارج میشوند.

کجا هدف به ضد آن تبدیل میشود؟

آنجایی که دولتها جریان توســعه را اشــتباهی طراحی کردهاند؛
آنجایی که دولتها توسعه را امتداد گسترش نظام اداری قلمداد کردند .در
دوره پهلوی هم تأسیس سازمانهای جدید یکی از اهداف اصلی رژیم بود؛
این به معنای تأسیس بوروکراسی و استخدام نیروی کار بود .این سیاست
در زمان پهلوی دوم ادامه یافت و در دوره بعد از انقالب هم همین رویه با
سرعت باال ادامه یافت .برای کنترل قیمت کاالها چند نهاد و سازمان ایجاد
شده است؟ همه این سازمانها ضد هم عمل میکنند .این در مورد تولید،
صنعت ،نظارت بر ترافیک ،اینترنت ،آلودگی هوا و غیره با ســازمانهای
متعددی اداره میشــود و درنهایت هیچکدام هم به وظایف خود درست
عمل نمیکنند .نهادهای سیاسی و اقتصادی و اجتماعی در ایران به جای
اینکه هدف توسعهای داشته باشند ،گسترش نظام بوروکراسی را هدف قرار
دادهاند .کل سازمانهای اجتماعی بر جامعه حاکم است .برای یک عمل
چندین سازمان تأسیس شده است .مث ً
ال برای ترمیم اخالق عمومی چند
نهاد وجود دارد؟ همه سیاست تعیین میکنند ،بودجه میگیرند و همه هم
کار نمیکنند و درنهایت باعث کژکارکردی جامعه میشوند.
آیا برای رفع موانع باید آسیبشناسی صورت گیرد؟

باید در فرایند توسعه آسیبشناسی رخ دهد .البته همه دولتها منتقد
بوروکراسی هستند و خواستهاند دولت فاسد را به دولت صالح تبدیل کنند.
این هدفگذاری هم در قبل و هم بعد از انقالب اتفاق افتاده اســت .االن
هم دولت میخواهد همه مدیــران اداری را از باال تا پایین عوض کند تا
نظام برورکراسی اصالح شود ،بدون اینکه عقل ابزاری داشته باشد تا نظام
بوروکراســی را اصالح کند نه افراد را تغییر دهد .وقتی دوره دولت جدید
تمام شود حتماً سی درصد نظام بوروکراسی بزرگتر خواهد شد .نیروی
انسانی باید زمان خود را صرف کار تولیدی کند نه اداری.
در دورههای متعدد دولتها شعار چابکی نظام بوروکراسی دادهاند
ولی ضد آن عمل کردهاند.

دولتها عقل تغییر و اراده تغییر ندارند .واقعاً نمیفهمند که بوروکراسی
ابزار توسعه است نه هدف توسعه .همه در جهت تقویت دولت و توسعه آن
و دولت سایه عمل کردهاند .مشکل اصلی نظام بوروکراسی و حتی توسعه
متوازن کژفهمی دولتهاست .بوروکراسی مثل ماشینی است که باید با آن
ســفر رفت و نه اینکه تبدیل به خوابگاه شود .ماشین باید سریع باشد نه
اینکه اینقدر بزرگ باشد که برای حرکتش مجبور به هل دادن آن باشیم.
آیا ما در ایران تکنوکرات واقعی داریم؟

ما تکنوکرات واقعی داریم .بخش اعظم اتفاقها در کشور با بوروکراتهای
حرفهای رقم خورده است اما به آنها اجازه کنش بوروکراتی ندادهاند .ما به
بوروکراتها اجازه فعالیت ندادهایم؛ نظام تبعیت را سروسامان دادهایم .مدیر
برای این سر کار میآید که افراد زیردست خود را تابع کند .در کنار همین
وضعیت حراست ،گزینش و بقیه بگیر و ببندها دست و پای تکنوکرات را
میبندد؛ او نمیتواند با آزادی عمل کند و اندیشــه خود را پرورش دهد
و عملیاتی کند .نظام بوروکراســی افراد را همشکل میخواهد و تفاوتها
را نمیپذیرد .اجازه نمیدهیم تفاوتها رشــد کند .ما نظام بوروکراســی
کشور را مضمحل کردهایم .تکنوکراتها هم در ادامه مضمحل شدهاند .به
دانشگاه نگاه کنید .دانشگاه باید متخصص و تکنوکرات تولید کند؛ از این
متخصصها یا در عمل استفاده نمیشود و یا اینکه این نیروها در خدمت
راست و چپ فکری مدیران قرار میگیرند .همین رویه باعث اضمحالل،
بدشکلی ،بیرونافتادگی و بیکاری تکنوکراتها میشود .مهاجرت نتیجه
همین تفکر است و افراد کارآمد از کشور خارج میشوند.
اگر مقایسهای بین نظام بوروکراسی قبل و بعد از انقالب انجام

دهید ،شرایط امروز را چگونه میبینید؟

وضعیت ما به مراتب بدتر شده است .جامعه ما بزرگتر شده ،جمعیت
رشد کرده ،منابع بیشتر مصرف شده ،در نتیجه نظام بوروکراسی طویلتر
و ناکارآمدتر شده است .دولت بزرگ با سطح بوروکراسی بزرگ اما ضعیف،
نمیتواند کار توسعهای انجام دهد .منابع را بوروکراسی مصرف میکند و
اجازه نمیدهد هزینه توسعه تأمین شود .عدهای فکر میکنند برای بهبود
شرایط سیاستی تغییر کند ،اما بوروکراسی در خدمت ،منابع را مصرف کند.
اگر اتوبانی در جایی کشیده شود ،نظام بوروکراسی اولین خریدار زمینهای
اطراف است .این نظام منابع را مصرف میکند .قوانین را برای خود مصرف
میکند؛ مازاد فرصت و منابع صرف جامعه میشــود .در چنین شرایطی
منابعی برای جامعه باقی نمیماند.
گام اصالحی را از کجا باید شروع کرد؛ آیا کارشناسان حرفهای
در این حوزه داریم؟

اوالً کارشناســان و بوروکراتهای خبره در کشور به وفور وجود دارد
و برای اصالح نظام اداری باید از تدبیر اینها اســتفاده شــود .اما در کنار
این ،گام مهم بعدی این اســت که نظام اداری و گسترش آن نباید هدف
سیاستگذار باشد .باید تغییر عمدهای در نظام اجتماعی ایران صورت گیرد
اما ما فرصت عملگرایی نداریم .از طرفی اراده تغییر هم وجود ندارد.
آیا اجماع برای تغییر بوروکراسی وجود دارد؟

اص ً
نافهمی
ال! سیاستمداران در حوزه و درک چیستی بوروکراسی درگیر
ِ
خاصی هستند؛ درواقع همین نافهمی مانع تغییر است .سیاستمداران ما اهل
فن و متخصص نیستند؛ اینها بیشتر ایدئولوگ هستند تا متخصص و وقتی
به نظام بوروکراسی میرسند ،خود مثله میشوند .برای همین کمتر کسی
در این نظام اداری سالم میماند .نقش بوروکراسی در ایران این نیست که
نیروی کارآمد را کارآمدتر کند ،بلکه آنها را مضمحلتر میکند .باید نگاه ما
به مدیریت جامعه به لحاظ فنی و تکنیکی تغییر کند .این تغییر باید در همه
حوزهها شروع شود و اصالحات ساختاری ،دقیقاً اصالح نظام بوروکراسی و
تکنوکراســی کشور یکی از همین تغییرهای بزرگ است .اما متأسفانه ما
تغییر را هم کج فهمیدهایم .در ســالهای اخیر همه مدیران اداری شروع
کردهاند به گرفتن مدرک کارشناسی ارشد و دکتری .مدرک نمیتواند نظام
اداری و بوروکراسی را تقویت کند و ارتقا دهد .برای تغییر نظام بوروکراسی
کشور اول باید صورت مسئله یعنی ناکارآمدی آن درک شود و بعد ،از افراد
متخصص نه صرفاً افرادی با مدرک دکتری استفاده شود.

سیاستمداران
در حوزه و
درک چیستی
بوروکراسی درگیر
نافهمیِ خاصی
هستند؛ درواقع
همیننافهمی
مانع تغییر است.
سیاستمداران
ما اهل فن و
متخصص
نیستند؛اینها
بیشترایدئولوگ
هستندتا
متخصصو
وقتی به نظام
بوروکراسی
میرسند ،خود
مثلهمیشوند

نکتههایی که باید بدانید
[تغییر باید در همه حوزهها شروع شود و اصالحات ساختاری ،دقیق ًا اصالح نظام بوروکراسی
و تکنوکراسی کشور یکی از همین تغییرهای بزرگ است .اما متأسفانه ما تغییر را هم کج
فهمید هایم.
[نظام اداری و گسترش آن نباید هدف سیاستگذار باشد .باید تغییر عمدهای در نظام
اجتماعی ایران صورت گیرد اما ما فرصت عملگرایی نداریم .از طرفی اراده تغییر هم وجود
ندارد.
[دولتها عقل تغییر و اراده تغییر ندارند .واقع ًا نمیفهمند که بوروکراسی ابزار توسعه است نه
هدف توسعه .همه در جهت تقویت دولت و توسعه آن و دولت سایه عمل کردهاند .مشکل اصلی
نظام بوروکراسی و حتی توسعه متوازن کژفهمی دولتهاست.
[نهادهای سیاسی و اقتصادی و اجتماعی در ایران به جای اینکه هدف توسعهای داشته
باشند ،گسترش نظام بوروکراسی را هدف قرار دادهاند .کل سازمانهای اجتماعی بر جامعه
حاکم است.
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توسعه

ساختار قدرت علیه مستشاری
تکنوکراتها در ایران بعد از انقالب کجا ایستادهاند؟

آیا در سالهای بعد از انقالب تکنوکراتهای واقعی در
جامعه ایران حضور داشــتند؟ اگر منظــور از حضور
تکنوکراتها توجه به تخصص و توانایی حرفهای در هر
مدیریتی
حوزه کاری اســت ،مسلماً این گرایش وجه غالب سازمان
ِ
پس از انقالب نبوده است .روابط مبتنی بر حسب و نسب و نیز دوگانه
کاذب تخصــص و تعهد از ابتدای انقالب مطرح شــد و همین امر
متاسفانه به محرومیت کشور از توان مدیریت و تخصص عمدهترین
افراد و کارشناسان ما انجامید .مهاجرت بخش قابل توجهی از جوانان
نخبه کشــور نیز از عوارض همین رویکردی است که متاسفانه در
کالنترین سطوح با آن درگیر هستیم.

1

علیرضا رجایی
تحلیلگر مسائل اجتماعی ایران

چرا باید خواند:
تکنوکرات به چهکسی
گفته میشود و آیا
در ایران بعد از انقالب
تکنوکرات واقعی
داشتهایم؟ این
یادداشت را بخوانید.

تکنوکرات به چه کسی گفته میشود؟ همانطور که
اشاره شد و از عنوان موضوع هم برمیآید ،تکنوکرات
فرد متخصصی است در حوز ه کاری خود که انجام کار
به بهترین نحو ممکن الگو و دســتورالعمل اخالقی او را تشــکیل
میدهد .بهترین نحو ممکن ،یعنی بیشترین بازدهی با کمترین هزینه
و این طبعاً مستلزم هم دانش و هم تجربه الزم است .همه میدانند
کــه جهان امروز هرروز پیچیدهتر و درگیر رقابتهای فشــردهتری
میشود و به ویژه در کشور پهناور و پرمسئلهای نظیر ایران ،نمیتوان
بدون دانش و تخصص الزم امور را به سامان رساند و هدایت کرد .این
مســائل اکنون چنان بدیهی است که سخن گفتن از ضروری بودن
آنها عجیب و درعینحال کسلکننده بهنظر میرسد اما وقتی همین
بدیهیات در نظم کلی اداره کشــور مفقود است ،وادار میشویم این
سخنان واضح و روشن را بارها و بارها تکرار کنیم ،گرچه امیدی هم
به نتیجهبخش بودن آنها نداریم.

2

نکتههایی که باید بدانید
[جهان امروز هرروز پیچیدهتر و درگیر رقابتهای فشردهتری میشود و به ویژه در کشور
پهناور و پرمسئلهای نظیر ایران ،نمیتوان بدون دانش و تخصص الزم امور را به سامان رساند
و هدایت کرد.
[در بدنه اقتصاد ایران نیروهای توانا و متخصص کم نیستند و شرکتها و بنگاههای موفق ما
نیز متکی به تواناییهای همین گروه سرپا ایستاده و گسترش پیدا کردهاند .اما بخش عمده
اقتصاد کالن ایران مستقیم یا غیر مستقیم به شبکه نهادهای دولتی وابستگی دارند و همین
بخش است که وظیفه دارد مبرزترین نیروهای کشور را جذب کند.
[از ابتدای انقالب ،نسبت به الگوی مستشاری ،به دلیل بحثهای پرمناقشه به جا مانده از
گذشته تاریخی ما حساسیتهای فراوانی وجود داشت که تاکنون هم ادامه دارد .مستقل از آن،
ساختار امنیتی ایران بهگونهای طراحی شده که از اساس این مسئله را برنمیتابد.
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چرا در جامعه اقتصادی ایران تکنوکرات تربیت نشده
است؟ برای پاســخ به این پرسش باید بگویم که من
اطالعات دقیقی در خصوص میزان تخصصگرایی در
بخش خصوصی اقتصاد ایران ندارم ولی در حد اطالعات کلی اینطور
بهنظر میآید که در بدنه اقتصاد ایران نیروهای توانا و متخصص کم
نیستند و شــرکتها و بنگاههای موفق ما نیز متکی به تواناییهای
همین گروه ســرپا ایستاده و گسترش پیدا کردهاند .اما بخش عمده
اقتصاد کالن ایران مستقیم یا غیر مستقیم به شبکه نهادهای دولتی
وابستگی دارند و همین بخش است که وظیفه دارد مبرزترین نیروهای
کشور را جذب کند .این موضوع فقط محدود به حوزههای اقتصادی
نیز نمیشود .در فرهنگ ،سیاست و امور عمومی و اجتماعی هم این
قاعده باید اساس حکمرانی را در کشور شکلدهد .بنابراین و بهطور
کلی مســئله این نیســت که تکنوکراتهای در کشور پرورش پیدا
نکردهاند بلکه مسئله این است که بهترین و باکیفیتترین نیروهای ما
لزوماً جذب نهادهای موثر کارشناسی و مدیریتی کشور نشدهاند.

3

چــرا در اقتصاد ایران از الگوی مستشــاری اســتفاده
نمیشود؟ از ابتدای انقالب ،نسبت به الگوی مستشاری،
به دلیل بحثهای پرمناقشــه به جا مانده از گذشــته
تاریخی ما حساسیتهای فراوانی وجود داشت که تاکنون هم ادامه دارد.
مستقل از آن ،ساختار امنیتی ایران بهگونهای طراحی شده که از اساس
این مسئله را برنمیتابد .سادهترین نمونه برای این موضوع ،برخورد با
کارشناســانی اســت که در حوزه یا در ســازمان محیط زیست کار
میکردند .برخوردهای کوتهنظرانهای با این افراد باعث شد که سرانجام
وادار به خروج از ایران شوند .کشورهای دیگر دقیقاً مسیر معکوسی طی
میکنند و پیشرفتهترین آنها هم باز خود را از دانش و تخصص دیگر
سخنرانان
کشورها بینیاز نمیبینند .متاسفانه در ایران برخی از خطبا و
ِ
مجامع عمومی ،حتی ابایی از این ندارند که درباره کیفیت مربی تیمهای
ملی هم اظهارنظر و میزان باورها و اعتقادات آنها را ارزیابی کنند.

4

چه کسانی در ســالهای بعد از انقالب شایسته عنوان
تکنوکرات شدند؟ اگر اســم بردن از فرد یا افراد خاص
مدنظر است که تعدادشان بههرحال کم نبوده ،هرچند
که یا به اندازه تواناییهایشان امکان خدمت نداشتهاند یا اینکه پس از
مدتی از آنها ســلب مسئولیت شدهاست .بسیاری هم بودهاند که در
گوشه و کنار بدون اسم و رسم کار کردهاند .بههرحال ایران را در نهایت
همین افراد تکنوکرات حفظ کردهاند و اگر کاری پیش رفته به همت
آنها بودهاست .مایل نیستم نام از فرد خاصی ببرم .به ویژه که هرکسی
بیشتر کار کرده بیشتر رنج دیده است .تنها باید امیدوار بود که مسئله
تخصص و دانش به شأنی که سزاوار آن است دست یابد.

5

ً
راهحل عقال برای سازگار ساختن دانش و ارزش گفتوگو و دموکراسی است .گفتوگو بر اساس منطق و دانش
و بدون پیشداوری در هر جامعه روشی است که در آن گفتمانها شکل میگیرند و دموکراسی راه مسالمتآمیز
رقابت گفتمانها و شناختن و برتری یافتن گفتمان مسلط است.

خیر و شر تکنوکراسی
تکنوکراسی و تکنوکراتها در ایران

با گســترش و پیچیده شدن دانش و
فناوری در دوران مدرن ،در اوایل قرن
بیستم این ایده مطرح شد که دانش و
تکنولوژی ،همان مسیری است که «خود بگویدت که
چون باید رفت» .در حوزه دانش ،در پوزیتیویسم عیان
شد که علم میتواند تا مرحله دقت و قطعیت ریاضیات
در همه علوم دیگر پیش برود .در حوزه سیاســت و
مدیریــت اجتماع ،تکنوکراســی نیاز بــه اخالق و
ایدئولوژی و حتی دموکراسی را منکر شد و اجتماع را
به ماشینی مانند دانست که اگر راننده آن بر اصول و
قواعد فنی و رانندگی آن مســلط باشد ،رسیدن به
مقصد قطعی اســت و البته دانستن مقصد بخشی
جداییناپذیر از رانندگی است.

1

مسعود سپهر
استاد دانشگاه شیراز

چرا باید خواند:
نظام تکنوکراسی چه
نسبتی با توسعه دارد؟
پاسخ این پرسش را در
این مقاله بخوانید.

بحث تکنوکراسی بیارتباط با بحثهای
مشــهور معرفتی دانش و ارزش ،مبانی
اخالق و اخالق علمی و اینکه چگونه از
هستها میتوان به بایدها رسید ،نیســت .در نظامهای ایدئولوژیک ،فرض بر آن است که
اخالق ارزشها و غایات جامعه انسانی از سرچشمه یک حقیقت ازلی و خدشهناپذیر میجوشد
و طبعاً دانش و فناوری باید تنها در خدمت نیل به اهداف آن مکتب باشــد .در بین اغلب
اندیشمندان این اتفاقنظر وجود دارد که از هستها نمیتوان بایدها را استخراج کرد .پذیرش
این گزاره معموالً منجر به این مغالطه میشــود که ارزشها و بایدها ربطی به دانش ما از
واقعیت (هســتها) ندارد .دانش و فناوری با توسعه خود محدودیتها و امکانات ساختاری
بیشماری را ایجاد میکنند و ریلگذاری جامعه باید حتماً در آن چارچوبها انجام پذیرد.
مثال ساده و مشهور واقعیت ،مواجهه فقیهان با بسیاری از دستاوردهای فناوری مانند دوش،
بلندگو ،رادیو ،سینما ،تلویزیون ،اینترنت تا اخیرا ً متاورس و احاطه بر الزامات فنی و علمی
آنهاست .به بیان دیگر برای رسیدن به بایدها ،تسلط علمی و فنی بر موضوع شرط الزم است
هرچند احتماالً کفایت نمیکند .ظهور آشکار این امر در جدال قدیمی تعهد و تخصص از روز
پیروزی انقالب اسالمی قابل مشاهده است و همچنان ادامه دارد .بماند که با توجه به کیفی
و پنهان بودن تعهد به معنی ایمان قلبی به امری غیبی و تغییرناپذیر ،ریاکاری و ظاهرسازی
و فرصتطلبی چیزی از ارزشهای مکتبی ادعایی را باقی نگذاشته است.
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بیتردید مســئله اول امروز ایران دستیابی به توسعه پایدار و مستمر گذر از
مرحله عقبماندگی است و این ربطی با تعمیق دانش روز و فناوری و ورود آن
به همه ابعاد زندگی ایرانیان دارد .دستیابی به رشد مستمر اقتصادی و غلبه بر
موانعی چون تورم و بیکاری و فقر افزایش شــکاف طبقاتی و بحرانهای زیست محیطی و
بهداشتی نرخ پایین سرمایهگذاری و مانند اینها خوشبختانه در بین همه مکاتب و افراد در
مرحله کالم اجماعی است و میتوان آنها را به عنوان خواستههای مشترک همگان بیان کرد.
هرچند شوربختانه در عالم عمل کم نیستند آنان که مث ً
ال حکومت بر یک ملت گرسنه را
راحتتر از یک ملت مرفه میدانند یا برای گسترش امپراتوری و قدرت خود همه چیز ملت
خود را فدا میکنند .به هر حال اگر بر امر توسعه به عنوان راه و هدف مشترک ایرانیان اجماع
باشد ،در نیم قرن اخیر آنقدر تجربیات متنوع و گسترده در این مورد در کشورهای مختلف
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دنیا وجود دارد و ادبیات توسعه و مطالعات تطبیقی فراوان در دسترس است که به جرئت
میگویم به لحاظ دانش توسعه و نزد متخصصان این حوزه (که البته حوزهای بین رشتهای و
حاصل همکاری متخصصان بیشمار رشتههای مختلف است) سؤال بی پاسخ و راه نرفته و
آزمودهنشدهای وجود ندارد و اص ً
ال الزم نیست چرخ از نو اختراع شود .با این مقدمه به راحتی
میتوان متخصصان توسعه را به عنوان تکنوکرات میدان داد و به دانش آنها عمل کرد و به
نتیجه رسید .این چکیده حرفی است که حامالن این نظریه اولویت تکنوکراسی در ایران مانند
کارگزاران ســازندگی بارها به صراحت اعالم کردهاند و البته اجرایی نشده است .مشکل در
کجاست؟ مثالی در این زمینه راهگشاست .در فرایند توسعه ،یکی از الزامات بنیادی گسترش
زیرساختهای ارتباطی از جمله اینترنت و دسترسی سریع و آزاد به اطالعات و دادهها در
سطح جهانی است .از سوی دیگر وقتی اعتقاد داشته باشیم همانطور که دولت موظف
است بر محصوالت غذایی و دارویی نظارت کند و از مصرف مواد مضر برای سالمت انسان
جلوگیری نماید ،وظیفه دارد در غذای روح انسانها هم اشراف داشته باشد و با ممیزی و
نظارت و صیانت حتی جدیتر از خطر آسیب جسمانی ورود کند ،آنگاه تکنوکرات حوزه
ارتباطات و فناوری اطالعات نمیتواند فقط به الزامات توسعه بسنده کند .اینجاست که
میبینیم حتی توســعه هم یک امر بیطرف و اجتماعی نیست .الزامات مکتب از صدور
انقالب و کمک به مستضعفین عالم تا مبارزه با استکبار جهانی و زمینهسازی ظهور یا حتی
مسئله ســاده پوشش و جداسازی بانوان میتواند ســادهترین الزامات توسعه از دیدگاه
تخصصی مانند جذب سرمایه خارجی یا گســترش فرصتهای گردشگری و میزبانی
مسابقات ورزشی جهانی را تحت تأثیر قرار دهد .این نشان میدهد که امکان سپردن امور
به دست تکنوکراتها وجود ندارد و بدتر آنکه این عدم اعتماد حوزه علم را هم هدف قرار
داده است .مهمترین آفتی که امروز گریبانگیر کشور شده این است که وقتی مسلم شد
به دلیل الزامات ساختاری تکنولوژی چارهای جز بهکارگیری متخصصان وجود ندارد ،تولید
متخصص تقلبی در دستور کار قرار گرفت و همه دکتر شدند .اینکه یک مرکز به اصطالح
آموزش عالی در یک رشته بدون داشتن حتی یک عضو هیئت علمی واجد شرایط تمام
وقت دهها فارغالتحصیل دکتری تولید میکند و حتی در دانشگاههای معتبر چگونه «نگار
من که به مکتب نرفت و خط ننوشت  -به غمزه و ترفند رفت و دکتر شد» امری رایج شده
اســت ،آن وقت عجیب نیست وقتی مجری از رئیسجمهور اسبق پرسید آیا در امور از
نظرات کارشناسان استفاده میکنید ایشان بفرمایند که نیازی نیست ،من خودم دکترم
(نقل به مضمون).
به عنوان جمعبندی تردیدی نیست که حاکمیت تکنوکراتها و یک رژیم
سیاسی به نام تکنوکراسی اگر هم امکان تحقق داشته باشد نمیتواند حامل
ارزشها و نیازهای معنوی یک جامعه و ویژگیهای خاص آن باشــد و در
عمل تکنوکراتها بیشتر عامل گسترش سرمایهداری بیمرز و افزایش شکاف طبقاتی یا
محدود ساختن و کنترل آزادیهای فردی از طریق گسترش تکنولوژی بودهاند .اما عدم
توجه به الزامات فنی و ساختاری دانش و فناوری جدید و ایدئولوژیک کردن آن نیز حاصلی
جز عقیم ساختن دستاوردهای فناورانه بشریت ندارد .راه حل عق ً
ال برای سازگار ساختن
دانش و ارزش گفتوگو و دموکراســی است .گفتوگو بر اساس منطق و دانش و بدون
پیشداوری در هر جامعه روشی است که در آن گفتمانها شکل میگیرند و دموکراسی
راه مسالمتآمیز رقابت گفتمانها و شناختن و برتری یافتن گفتمان مسلط است .فناوران
هر جامعه در درون گفتمان مسلط توانایی آن را مییابند که حاصل قرنها انباشت تجربه
و دانش بشری را به دستاوردی تبدیل کنند که متضمن خیر و رضایت اکثریت باشد.
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توسعه

دیوانساالری از حل مشکالت اقتصاد ایران بازمانده

میکائیل عظیمی از حضور مستشاران اقتصادی در ایران میگوید

حل «ناامیدی»؛ شاید این تلخترین فهم باشد از این گفتوگو؛ نظام بوروکراسیای که از کار بازمانده و «توهم دانایی» اجازه نمیدهد از تجربه دیگران درس بگیرد .میکائیل عظیمی،
اقتصاددان که اخیرا کتاب «مالیه روح مشروطه است» را نوشته ،معتقد است که تجربه مستشاران اقتصادی در ایران بررسی نشده و اقتصادخواندهها تاریخ اقتصاد را کمتر میشناسند تا
سلبریتیها را .این گفتوگ و را بخوانید.
مدتهاســت کــه از همزمانی و
همآیندی مشــکالت اقتصادی در ایران
میگویند؛ در این شرایط خیلیها معتقد
هستند که ســاختار نظام بوروکراتیک
کشور شاید توان حل مسئله ندارد و باید از
مشاورها و مستشارهای خارجی استفاده
شود .بهنظر شــما آیا نظام بوروکراسی
میتواند مسائل توسعهای کشور را راهبری
کند؛ اگر نه چرا از کارشناسان و مستشاران
خارجیاستفادهنمیکند؟

برای پاســخ به هرکدام از این پرسشها
بایــد گروهی ماههــا با هــم کار کنند تا به
جوابی مشــخص برســند .اینکه آیا دستگاه
دیوانساالری کشور توانایی حل مسائل اقتصاد ایران را دارد یا ندارد؟ قضاوت من منفی
است و پاســخم در حد یک کلمه است :خیر .دستگاه دیوانساالری کشور توانایی حل
مشــکالت اقتصادی ایران را ندارد .استدالل این کار هم شرایط فعلی جامعه است و این
شرایط هم یک شرایط موقتی نیست؛ شــرایط مزمن و تکرارشونده برای بیش از چند
دهه اســت .از تاریخ برنامهریزی توســعه در ایران بیش از  ۷۰سال میگذرد و دستگاه
دیوانساالری از حل مشکالت اقتصاد ایران بازمانده است .اما اینکه قضاوت من عام باشد
که افرادی در این سیســتم نیستند که بتوانند مشکل را حل کنند ،این درست نیست.
به عبارت دیگر نمیشــود از قضاوت من این نتیجه را گرفت که در نظام دیوانساالری
کشــور افرادی نیستند که بتوانند از پس این موضوع بربیایند .میتوانیم در البهالی این
دستگاه بسیار عریض و طویل چهرههایی را پیدا کنیم که هم مسئله را میفهمند و هم
جهتگیریهای بهبود را میشناســند .از اینجا به بعد مسئله سخت میشود که چرا
دستگاه بوروکراسی و نظام دیوانساالری ما در گل مانده یا بهتعبیری در باتالق فرو رفته
است؛ تقالی بیشتر ،فرد را بیشتر در گل فرو میبرد؛ این حکایت امروز ماست .حاال ممکن
است بپرسید دستگاهی که قرار است مشکالت را حل کند ،خود در باتالق گیر افتاده؛ چرا
افرادی که میتوانند کمککار باشند ،مؤثر نیستند و اقدامات آنهانمیتواند این شرایط
را تغییر دهد؟ آیا آنهادر مقایســه با خارجیها ،توانایی کمتری دارند یا اگر مشــاوران
خارجی بیایند ،مؤثرتر عمل خواهند کرد؟ همه این پرســشها هست و جواب دادن به
آنها راحت نیست.
یعنی مانع در نظام بوروکراسی است نه فرد؟

میتوان به این پرسش بهشیوه بدبینانه و خوشبینانه پاسخ داد ولی چون گواه و شاهد
محکمی ندارد ،بهتر است که با احتیاط برخورد کنیم.
با توجه به مشخصه ساختار بوروکراسی نظرتان چیست؟

ســناریوی بدبینانه این اســت که ما در همین باتالقی که تشبیه کردیم دست و پا
بزنیم و با سرعت بیشتری رو به قهقرا و انحطاط برویم .خوشبینانهاش هم این است که
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این سیستم سر عقل بیاید و از ظرفیتهای
موجــودش اســتفاده کنــد ،از امکاناتی که
پیرامونش در فضای بینالمللی هست استفاده
کند و شرایط را بهبود ببخشد .این دو سرحد
طیف است.

 ما تجربه حضور مستشارهای خارجی
را در ایران داریم؛ زمانی که آنها آمدند نظام
بوروکراسی بلوغ و البته پیچیدگی امروز را
نداشت .این تجربه چه درسی برای ما داشته و
آنهاکجاها توانستند مؤثر عمل کنند؟

بگذارید من از فرصت استفاده کنم و کتاب
«مالیه روح مشــروطه است» را معرفی کنم؛
این ســؤال شما برمیگردد به آن بهانهای که
سبب شد من چند ماه برای نوشتن این کتاب وقت بگذارم .یکی از بحثهای کتاب این
است که ما وقتی ســابقه تاریخ اقتصاد ایران را یا اینطوری بگویم تاریخ معاصر اقتصاد
ایران را از مشــروطه به این طرف و در قرن گذشته میخوانیم ،جا به جا ،مورد به مورد،
مشاهده میکنیم که ایران از مستشارهای خارجی استفاده کرده .شاید این واژه مستشار
خارجی را نسل جوان بیشتر با مستشارهای نظامی دوره پهلوی دوم به یاد بیاورد .کافی
اســت خاطرات وزرای اقتصاد قبل از انقالب یا تاریخ برنامهریزی توسعه در ایران را مرور
کنید ،میبینید که نه ،حقیقتاً حضور مستشاران در ایران خیلی سابقه قدیمیتری از این
ماجراها دارد .به طور مشخص میتوانیم به مجلس بعد از مشروطه اشاره کنیم که فقط
برای تنظیم و به عبارتی که آن موقع به کار میبردند برای انتظام مالیه عمومی (بودجه)
تصویب میکند که پنج نفر مستشار آمریکایی به استخدام دولت دربیایند .حضور مورگان
شوستر در ایران به واسطه همین قانون بوده .مورگان شوستر آمریکایی میآید ،هشت ماه
بیشتر نمیتواند در ایران باشد .این هشت ماه هم ما یک جنگ داخلی و یک اولتیماتوم
روس را از سر گذراندیم .شوستر فرصت زیادی نداشت برای اینکه عملیات مالیه عمومی
را بتواند به نظم بکشد.
در کتاب «اختناق ایران» وضعیت آن روز جامعه را توصیف کرده است.

بله ،این کتاب را بعد از برگشــت از ایران نوشــت .بعد از آن بار دیگر در سال 1301
میلسپو برای انتظام مالیه عمومی به استخدام دولت ایران درمیآید و چهار سال در ایران
میماند و بار دیگر در  1320به ایران برمیگردد .بیش از یک قرن پیش مستشــارهای
خارجی که آمدند تجربهشــان را درباره ایران نوشتند و منتشر کردند .اواخر دهه  ۳۰از
هاروارد مستشــارانی برای سازمان برنامه وقت میآیند .اینها هم تجربهشان را به شکل
کتاب نوشتهاند و منتشــر هم شده است .در حوزههای دیگر مثل صنایع یا در تأسیس
واحدهای صنعتی مثل سیمانها ،فوالدها ،پتروشیمیها باز ایران سراغ مشاوران خارجی
میرفته .صنعت نفت هم که از ابتدا دست خارجیها بوده و در تاریخ پهلوی دوم هم که
بهجز مقطع ملی شــدن نفت ،از طریق قرارداد کنسرسیوم نفت توسط خارجیها اداره

توسعه چیزی جز یادگیری جمعی نیست .یادگیری جمعی یکی از مهمترینها است .اگر این اتفاق نیفتد یعنی در
جاده توسعه نیستیم .مسئله این نیست که چهکسی میرود و چهکسی میآید ،مسئله این است که اگر کسی ،نظامی،
مدیری ،مجموعهای به انتقال تجربه بیتوجهی کند ،و با آن شوخی کند ،با سرنوشت توسعه کشور شوخی میکند.

میشده.

 این مستشاران چه تأثیری در صنعت و برنامهریزی در ایران داشتند؟

باید بگویم علیرغم اینکه این مستشاران تجربهشان را نوشتند ،متأسفانه ایرانیان این
تجربه را و این مســیر را ارزیابی نکردند .شما نمیتوانید االن گزارشی ،پژوهشی ،کتابی
پیدا کنید که این تجربه را ثبت کرده باشد و به ارزیابی کشیده باشد .حاال میتوانم یک
ادعایی بکنم درباره شوستر و میلسپو ،کتاب «مالیه روح مشروطه است» میتواند یک نقطه
شروعی باشد .ما ایرانیها از این تجربه ،جمعبندی نداریم و نمیتوانیم قضاوت سرراستی از
این موضوع داشته باشیم که آمد و شد این مستشارها چه به بار ایران آورده .قضاوتهایی
که در اینباره میشــود بسیار غیرعلمی و غیر روشمند است .به این معنا که مبتنی بر
شواهد و واقعیتهای تاریخی نیست .یکی ،دو مثال ،یکی ،دو گزاره اتخاذ میشود و آن
را مبنای قضاوتهای حداکثری قرار میدهند ،درحالیکه روش علمی این است که آن
گزاره و آن نمونه یا آن مثال را در کنار مجموعه تحوالت قرار داد .فقط با تکگزاره ،یک
خاطره که نمیشود قضاوت کلی درباره این سیاست انجام داد .در نتیجه این برخورد غیر
روشمند ،یک سر طیف میشود اینکه مستشارها آمدند و خوردند و بردند و فالن و همه
چیز را به هم ریختند و استثمار کردند و ظلم کردند و بد و بیراه میگفتند ،هیچ چیز هم
به بار نیاوردند؛ یک سر طیف هم میشوند اینکه نه ،اینها خیلی خوب بودند و ما خیلی
عقب هستیم و ما هیچ چیز نداشتیم و هرچه داشتیم اینها آوردند .هیچیک از دو سمت
طیف به نظرم برخوردشان روشمند نیست و چون این برخورد...
 این قضاوتها عمدت ًا از روی شناخت تاریخی هم نیست.


مبتنی بر یک کار عالمانه روشمند مستحکم نیست و تا االن ما چنین کاری را انجام
ندادهایم .اینطور بحثها به سخنرانی یا خطابهگویی تبدیل میشود.
آیا این دو دوره تجربه متفاوتی از اثرگذاری بر دیوانساالری ایران داشت؟

میلسپو دفعه اول نزدیک چهار ســال ،دفعه دوم بیشتر از دو سال در ایران بود .هم
زمان بیشتری داشت ،هم اینکه تعداد کارمندان بیشتری را توانست بیاورد .مث ً
ال میلسپو
یک زمانی بیش از  50همکار خارجی توانسته بود بیاورد .موقعی هم که آمد ،مخصوصاً
دوره دوم ،ایرانیهایی که دانشــگاه رفته بودند بیشتر بودند .زمان شوستر اص ً
ال دانشگاه
نداشتیم ولی شهریور  ۲۰که آمد دانشگاه تهران تشکیل شده بود .در دوره رضاخان طبق
یک قانونی سالی  ۱۰۰ایرانی میرفتند خارج برای درس خواندن و بخش زیادی از اینها
برمیگشــتند به ایران بنابراین این افراد هم بودند .شرایطی هم که در دوره رضاخان رخ
داد ،نهادســازیهایی که در دوره رضاخان رخ داد هم ،آن اتفاقات هم افتاده بود ولی باز
این سؤال شما که ما از این حضورها چه درسی گرفتیم ،باید بگویم که به نظر میرسد
ما درسی هنوز نگرفتهایم چون اص ً
ال به سمت جمعبندی اینطور بحثها نرفتهایم .شما
کافی است اسم شوستر و میلسپو را از درسخواندههای اقتصاد و مدیریت و جامعهشناسی
و این چیزها بپرسید که چقدر آنهارا میشناسند .آنقدری که سلبریتیهای خارجی
را میشناسند اینها را نمیشناسند .بنابراین پاسخ به شما باید این باشد که متأسفانه این
تجربه هم در همان تحلیل کالنی که ما خیلی به سمت جمعبندیهای تاریخی نمیرویم
قرار بگیرد .باز هم میگویم این جمله به معنای این نیست که کارهای پراکندهای را که
گوشه و کنار انجام میشود ،فراموش کرد .ولی هنوز سیستم تصمیمگیری ما متوجه این
عبندیهانشده.
جم 
 هفت دهه از نظام برنامهریزی در کشور میگذرد اما چرا در این  ۷۰سال چنین

ارزیابیای نداشتیم؛ حلقه مفقوده کجاست؟

ســؤال مهمی است! این برای فردی که ترجیح میدهد بدون رعایت موازین علمی
حرف نزند ،یا وقتی میخواهد یک قضاوتی کند ،مبنای قابل دفاع داشته باشد ،سؤال
بزرگی است .درباره مسئله مستشاران در مجموع به استناد چندتا کاری که قب ً
ال انجام
دادهام ،باید بگویم ما هنوز ارزش یادگیری از تاریخ را متوجه نشــدهایم .من در همین
کتاب اخیر دو گزاره را مطرح کردهام :دانش و مدیریت .درواقع شــاخه مدیریت دانش
به ما میگوید که بخش عمدهای از دانش بشر ،دانش ضمنی و یا پنهان است .دانشی
نیست که در مکتوبات ثبت و ربط شده باشد و سازمانها ،شرکتها ،بنگاهها و کشورهایی
پیشتازند ،جلو میافتند که بتوانند این دانش پنهان را تبدیل به آشکار کنند و در مرحله

بعد به طور خیلی منظم و نظاموار از این دانش اســتفاده کنند؛ که متأســفانه ما این
مقوله را تقلیل دادیم به تاریخ شفاهی .تاریخ شفاهی آغاز این مسیر است .یعنی شما
بروید از کسی که فرض کنید سابقه اجرایی و مدیریتی یک جا را داشته تاریخ شفاهی
بگیرید ولی این تازه ابتدای مسیر است .مسیر بعدی این است که این دانش ثبتشده،
مستندشده چگونه در بهبود فرایندهای آن شرکت ،آن بنگاه ،آن سازمان تأثیر میگذارد.
کتاب تاریخ شفاهی مث ً
ال وزیر سابق اقتصاد ،کتاب تاریخ شفاهی رئیس سازمان برنامه،
کتاب تاریخ شفاهی نمیدانم مث ً
ال کارخانه ذوبآهن؛ فقط برای قشنگی این کار انجام
نمیشــود .فقط برای تمجید و تعریف از مدیران سابق که نیست .اینها تکنیکها و
روشهایی هستند برای بهبود فرایندهای امروز .این پل را ما نمیتوانیم بزنیم .این یک
بحث است؛ یعنی زاویهای است که شما میتوانید استفاده کنید برای اینکه چرا جامعه
ما به سمت ثبت و ربط کردن ،به سمت جمعبندی از تجربه تاریخی نمیرود و این یک
دریچهای به شما میدهد .بحث دیگر همان است که نهادگراها مطرح میکنند .نهادگراها
مخصوصاً کتاب ارزنده داگالس نورث با عنوان «فهم فرایند تحول اقتصادی» یک مفهوم
فوقالعاده بنیادینی را مطرح میکنند با عنوان یادگیری جمعی؛ توسعه چیزی نیست
جز یادگیری جمعی .یادگیری جمعی هم یعنی شما ببینید گذشتگان چه کردند و از
آن پند بگیرید .نه پند اخالقی ،پند برای بهبود روشهای اجراییتان .مفصل از ادبیات
یادگیری جمعی و آن مفهوم همخانوادهاش و دیوار به دیوارش وابستگی به راه طی شده،
ادبیات نهادگراها مخصوصاً داگالس نورث این دوتا را خیلی خوب توضیح داده .من هم
در کتاب «مالیه روح مشــروطه است» ،این دوتا را به عنوان مبنای روششناسی کارم
معرفی کردم .شما وضعیت امروزمان را مقایسه کنید با این چارچوب نظری؛ آن وقت
میبینید که چرا ما به سمت این جمعبندیهای تاریخی نمیرویم .در واقع باید بگویم
یک ریشــه معرفتی دارد .مرز علم با ناعلم چیست؟ آنچه علم را از ناعلم جدا میکند،
معیار قضاوت باشد .معیار قضاوت علم ،مشاهدات است ولی معیار ناعلم چیزهای دیگر
است .شما اگر وسواس داشته باشید که تک به تک گزارهها و داوریهایتان مبتنی بر
شواهد باشد ،آن هم شواهد منظم برنامهریزیشده قاعدهمند ،بحث مفصلی دارد .ما در
علم به چه چیزهایی میگوییم مشاهده ،شواهد؟ به چه چیزهایی میتوانیم این اطالق
را داشته باشیم؟ اینکه من صبح از خانه بیرون میآیم میبینم دزد ماشین همسایه را
دزدیده ،به من اجازه نمیدهد بگویم همه تهرانیها دزد هستند یا مث ً
ال میآیم بیرون
یک نفر از چراغ قرمز رد میشود .من اجازه ندارم بگویم تهرانیها همه قوانین را زیر پا
میگذارند .اینطوری نمیشــود حرف زد .با توجه به این گفتهها و ریشههای معرفتی
باید بگویم که ما خیلی تربیت نشــدیم برای اینکه علمی کار کنیم ،علمی نگاه کنیم،
علمی پژوهش کنیم ،علمی قضاوت کنیم .وقتی هم این علمی را میگویم یعنی مبتنی
یا با تکیه بر شواهد علمی که آن دیگر داستان مستقلی دارد که با همین مثالهایی که
زدم یک دریچههایی میشود برایش باز کرد .به نظرم پاسخ سؤال شما را باید در چنین
محدودهای ،در چنین زمینههایی جستوجو کرد.

نکتههایی که باید بدانید
نساالری ،یا نظام تدبیر ما
[من امیدی ندارم که این سیستم یا این نظام دیوا 
بتواند نسخههای قابل اتکا برای حل مشکالت اقتصادی ارائه کند.
[شاخه مدیریت دانش به ما میگوید که بخش عمدهای از دانش بشر ،دانش
ضمنی و یا پنهان است .دانشی نیست که در مکتوبات ثبت و ربط شده باشد و
سازمانها ،شرکتها ،بنگاهها و کشورهایی پیشتازند ،جلو میافتند که بتوانند
این دانش پنهان را تبدیل به آشکار کنند.
[علیرغم اینکه مستشاران تجربهشان را نوشتند ،متأسفانه ایرانیان
این تجربه را و این مسیر را ارزیابی نکردند .شما نمیتوانید االن گزارشی،
پژوهشی ،کتابی پیدا کنید که این تجربه را ثبت کرده باشد و به ارزیابی
کشیدهباشد.
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توسعه
 اقتصاد ما با ابرچالشهای متعددی روبهروست و وضعیت اضطرار ایجاب میکند
از تجربه گذشته درس بگیریم .مقاومت درباره تجربهاندوزی ریشه در چه دارد؟

پرسش سختی است!

منظورم این است که چرا در حوزههایی مثل فوتبال از کارشناس خارجی استفاده
میشود ولی در حوزه پربحران اقتصاد مقاومت میشود؟

بله! وقتی یک تیمی مربی خارجی میآورد ،تشویق میشود ولی اگر صنعت زیانده
هواپیمایی از مشاور خارجی استفاده کند ،یا یک کارخانهای که زیانده است ،مشاور
خارجی بیاورد ،آشــوب و بلوایی به پا میخیزد .اینکه چرا اینطوری اســت ،من دو
حدس میزنم .دقت بفرمایید چون کار قبلی انجام ندادهام فقط میتوانم حدس بزنم.
یکی مسئله روانشناسی اجتماعی در ایران است که باید به آن اعتنا کنیم .شما اگر
مجموعه پیمایشهای ارزشها و نگرشهای ایرانیان را که سهتا موجش تا آنجایی
که من اطالع دارم در طول ســالهای گذشته ،در طول دهه گذشته انجام شده نگاه
کنید ،آنجا یافتههای جدی دارد که نگاه ایرانیان به حوزه اقتصاد نگاه خاصی است.
به این معنی که خیلی پشتیبان تحول و پیشرفت و توسعه نیست و همزمان یک طور
غرور جمعی در ایرانیها میتوانیم مشاهده کنیم .به عبارتی اگر این دو را کنار همدیگر
بگذاریم ،من واژهای که به ذهنم میآید ،واژه توهم است .توهم توانایی .این یک حدسی
است که میشود زد .باز هم میگویم این یک قضاوت است در سطح کالن و به معنای
این نیست که در بین  ۸۵میلیون ایرانی ،افرادی نیستند که میفهمند ،همه ناتوان
هستند و همه دچار توهم هستند .نخیر ۸۵ ،میلیون آدم هستند ،در یک مملکت بسیار
گسترده ،یک میلیون و ششصد و چهل و هشت هزار کیلومتر مربعی .چنین آدمهایی
پیدا میشــوند که باالخره آدمهای توانمندی باشند ولی در تحلیل نهایی در سطح
کالن ،یک حدسی که میشود زد ما یک طور دچار توهم توانایی هستیم .میگوییم
نــه ،ما خودمان بلدیم .یک موضوع دیگر را هم نبایــد فراموش کرد ،آن هم اقتصاد
سیاسی ماجرا است .هم اقتصاد سیاسی در داخل که باالخره اگر آدمهای توانمندی
بیایند ،یک سری آدمهای فاقد صالحیت باید از روی صندلیها بلند شوند .من چون
در حوزه صندوقهای بازنشستگی کار میکنم اطالعات جستهگریختهای از کیفیت
مدیران مجموعههای اقتصادی دارم ،میتوانم بگویم که بخش قابل توجهی از مدیران
این حوزه ،آدمهایی هستند که اگر به معیار و مالک صالحیتهای حرفهای ارزیابی
شوند نمره قبولی نخواهند گرفت و اگر یک خارجی بخواهد اینجا را اداره کند تن به
این چیزها نمیدهد و یک عده باید از این صندلیها بلند شوند که منافع وحشتناک
باالیی هم دارد؛ و هم اقتصاد سیاســی بینالملل .نمیشود شبکه بانکی شما به دنیا
وصل نباشد و به سراغ توسعه بروید .نمیتوانید  FATFرا قبول نداشته باشید و بگویید
اینها مسیرهای جاسوسی است ،بعد بگویید برای حوزه اقتصاد مدیر حرفهای خارجی
بیاوریم .متوجه عرضم هستید؟ حدسهایی که میتوانم بزنم در اینطور حوزهها باید
دنبالشبگردیم.
 دانشآموختههای جوان اقتصاد میگویند اگر موتورخانه را به ما بســپارند،

میتوانیم راحتتر مسئله اقتصاد را حل کنیم.

شواهد و استداللشان چیست؟ یک ادعاست؟ به چه چیزی تکیه میکنند؟ فرض کنید
شما صاحب یک کارخانه هستید ،دنبال مدیرعامل میگردید .آگهی میکنید میگویید
من برای این کارخانهام یک مدیرعامل میخواهم .من اگر بیایم آنجا بگویم کارخانهتان
را من بدهید ،من آنجا را شماره یک صنعت میکنم ،شما قبول میکنید؟ نمیکنید؟
چهکار میکنید؟ شما باالخره ســوابق کاری فرد را نگاه میکنید ،میبینید کجا درس
خوانده ،قب ً
ال کجا بوده و آنجاهایی که بوده چهکار کرده؟ این مثل جو جوانگرایی است
که مث ً
ال میگویند دوره قدیمیها گذشته .االن دنیای آیفون است یا آقایان از دنیای تلفن
آنالوگ بودند ،االن دنیای تلفن هوشمند است .اینها به نظرم از مسئله اقتصاد سیاسی در
ایران هیچ شناختی ندارند.
 آیا این گفتهها با شناخت از نظام برنامهریزی و کارشناسی کشور هست یا نه؟


به طور قطع ،ندیده و نشــنیده شــرط میبندم که قطعاً ایــن گفتهها ،برآمده از
شناخت دستگاه تصمیمگیری کشور نیست .شما فقط کافی است تصور کنید آدمی به
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توانمندی ابتهاج در این سیستم سر از زندان درآورد و حذف شد .کافی است سرنوشت
محمد یگانه را بخوانید و ببینید در این سیســتم با او چه برخوردی شد .آدمهایی با
آن پشتوانهها ،آن تواناهاییها چنین بالیی سرشان آمده و اگر از آنهابپرسید خیلی
خودشان را آدمهای موفقی ارزیابی نمیکنند .میگویند ما میخواستیم این کار را بکنیم
به دیوار خوردیم .میخواستیم این کار را بکنیم به موانع عجیب و غریبی خوردیم .من
پیشــنهاد میکنم که این دوستان کتاب «پوینده مردی به راه» را ورق بزنند .در این
کتاب توصیف آقای رضاقلی را از دستگاه بوروکراسی و دیوانساالری میبینید .آدمی با
آن قدرت ،سرسختی ،پرتالشی ،جسوری ببینید از پیچ و خمهای بوروکراسی در ایران
چه میگوید .میخواهم بگویم اگر دوســتانی ادعا میکنند موتورخانه را به ما بدهید
مملکت را نجات میدهیم ،اینها ناشی از این است که هنوز نمیشناسند درباره چه
صحبت میکنند .فکر کنم دستکم کتاب خاطرات آقای رضاقلی را بخوانند.

 آیا با این گفتهها باز هم میشــود به نگاه تکنوکراتها اعتبار بخشید که
میخواهند با یک برنامه جامع و منسجم گره از مشکالت اقتصادی کشور باز کنند؟

موقع بهکار بردن واژه «تکنوکرات» باید حواسمان باشد که از نظر بعضیها تکنوکرات
بودن یک فحش است و در مقابل در نگاه عدهای اگر بخواهند به کسی مدال هم بدهند
میگویند او تکنوکرات اســت .برای همین باید مراقب باشیم که در چنین فضایی از
تکنوکراتها میگوییم .این پرسشی جدی است و باید برای پاسخ به آن قدری تأمل
شود .اگر این سؤال را در سطح عملکرد یک فرد بپرسیم ،پاسخ من مثبت است .مث ً
ال
من در حوزه نظام بازنشستگی کار میکنم؛ در این حوزه افرادی را میتوان یافت تا به
نسخههایشان دل بست .آیا در دستگاه دیوانساالری مث ً
ال در وزارت اقتصاد و دارایی،
سازمان امور مالیاتی میتوان چهرههایی را یافت که گره نظام مالیاتی را بشکافند؟ بله،
همینطور در صنعت ،معدن ،نفت ،پتروشــیمی و غیره چنین است .اما اگر در سطح
نظام تدبیر بپرسید ،پاسخ من ناامیدانه است .من امیدی ندارم که این سیستم یا این
نظام دیوانســاالری ،یا نظام تدبیر ما بتواند نسخههای قابل اتکا برای حل مشکالت
اقتصادی ارائه کند.
بهعنوان مثال ،مدتی است مرکز تدوین الگوی ایرانی-اسالمی پیشرفت تأسیس شده
و ســند الگوی ایرانی-اسالمی پیشرفت را منتشر کردهاند .این مرکز شش ،هفت سال
بودجه دریافت کرده و بعد از هفت سال سندی هم منتشر کرده؛ فقط کافی است چکیده
و خالصه این الگو را بخوانید و به عمق مســئله پی ببرید .دســتگاهی که حمایتهای
اجتماعی ،سیاسی ،ایدئولوژیک دریافت میکند ،امکانات دارد و محدودیتی ندارد ،نمیتواند
یک نسخهای برای بهبود ارائه بدهد .یا به وضعیت برنامه ششم توسعه نگاه کنید یا اینکه
بودجه  1401را مطالعه کنید .وقتی تمام این اســناد ،برنامهها و ســند راهبردی بخش
صنعت -که در طول  ۲۰ســال گذشته تا آنجایی که من یادم میآید چهار بار منتشر
شده -سند راهبردی توسعه ورزش ،و توسعه رفاه را میبینید ،به عمق شکاف پی میبرید.
در این بحران حوزه انرژی ،قانون اصالح الگوی مصرف انرژی تدوین شده ،متنی قابل توجه
که بالاستفاده مانده است.
همه اینها نسخهو محصولهای نظام دیوانســاالری در کشور است .اگر ما به این
شواهد تکیه کنیم ،خروجیاش جز ناامیدی نیست.
انقطاع در انتقال تجربه نسل گذشته به امروز ،یکی از مشکل دیوانساالری در
ایران است؛ چقدر این موضوع مورد ارزیابی قرار گرفته و برای اصالح آن چه تدبیری
شده است؟

من چنین پژوهشی سراغ ندارم .آنچه در حوزه مدیریت دانش گفته میشود ،معنیاش
همین است .شما تجربهای را از یک نسل به نسل بعدی منتقل کنید .برای تئوریزه کردن
این نظر ،صحبتهای داگالس نورث خیلی مســتحکم است و من با کتاب «مالیه روح
مشروطه اســت» جرئت میکنم بگویم از نظر من توسعه چیزی جز یادگیری جمعی
نیســت .یادگیری جمعی یکی از مهمترینها است .اگر این اتفاق نیفتد یعنی در جاده
توسعه نیستیم .مسئله این نیست که چهکسی میرود و چهکسی میآید ،مسئله این است
که اگر کسی ،نظامی ،مدیری ،مجموعهای به انتقال تجربه بیتوجهی کند ،و با آن شوخی
کند ،با سرنوشت توسعه کشور شوخی میکند.

سیاست در مقابل تکنوکراسی
تکنوکراسی ،شایستهساالری و مدیریت ایرانی

با تأمل در گفتهها و نوشتههای سخنوران وطنی بهروشنی
میتوان دریافت که معنای روشــن و یکسانی از اصطالح
تکنوکراسی مورد توجه آنان نیست و هر گروهی با تلقیات
خاص خود معنای متفاوتی را از آن برداشــت میکند .این
تفاوت بین تلقیات در سطحی است که گاه واژه تکنوکرات
بهعنوان یک اتهام در مورد برخی افراد بهکار بردهشــده ،و
حتی فرد متهم الزم میدانــد بیگناهی خود را به اثبات
ناصر ذاکری
برساند! این بدا ن معنی است که در همین قدم اول درکی
کارشناس اقتصادی
روشن و یکسان از این واژه وجود ندارد.
مســتقل از قضاوتهــای ارزشــی رایــج در جامعه
چرا باید خواند:
امروزمان ،تکنوکراسی یا حکومت نخبگان فن کشورداری
چرا در اقتصادهای
(تکنوکراتها) پاســخی امروزی به پرسشی بسیار قدیمی
سیاستزده
است .مطرح شــدن دو اصطالح تکنوکرات و تکنوکراسی
تکنوکراسینمیتواند
و تالش متفکران علــوم اجتماعی برای ارائه تعریف دقیق
زمینهسازتوسعه
این اصطالحها را میتوان بخشی از تالش تاریخی متفکران
باشد؟ این مقاله را
بشــری برای پاسخ دادن به این پرسش قدیمی تلقی کرد
بخوانید.
که چه کســی یا چه کســانی حق دارند قدرت مدیریت
جامعه بشــری را در اختیار خود بگیرنــد .ماکس وبر در
مقام جمعبندی این تالش فکری تاریخی به سه منشأ متفاوت موروثی ،فرهمندی و قانونی برای
شکلگیری قدرت و حکومت اشــاره میکند .در جوامع باستانی معموالً این ارتباطات خانوادگی
بود که تکلیف حکومت را معین میساخت .به بیان دیگر گروه محدودی از شهروندان که فرزندان
فالن حاکم قدرتمند سالیان پیش بودند ،صاحب این حق شناخته میشدند زیرا از نسل حاکمان
و سالطین گذشته بودند .با گذشت زمان بنیان قدرت موروثی در ذهن بشر بهتدریج رنگ باخت.
آن گروهی با باورها و آرمانهای خاص میدانست .به
رویکردی دیگر به قدرت حق حکومت را از ِ
بیــان دیگر گروهی از اعضای جامعه یا به دلیل تعلق به قوم و نژاد خاص یا به دلیل باورمندی به
نظام فکری خاصی ،خود را واجد حق حکومت کردن و به دست گرفتن زمام امور جامعه میدیدند.
طبعاً در این رویکرد فرد یا افرادی که مظهر این باور و نظام فکری بودند در سلسلهمراتب قدرت در
باالترین جایگاه قرار میگرفتند.
یک نمونه بسیار بارز این رویکرد جایگزینی حکومت سوسیالیستی در روسیه به جای حکومت
تزاری بود .با تشکیل حکومت جدید و به قدرت رسیدن حزب کمونیست به رهبری لنین ،طبعاً
شرط انتصاب مدیران عضویت در حزب و وفاداری به اصول آن بود .به بیان دیگر قدرت حکومت در
اختیار سران حزب قرار میگرفت ،هرچند آنان رابطه ن ََسبی با خاندان سلطنتی نداشتهباشند .با این
رویکرد طبعاً مالک ارتقای مقام افراد در سیستم حکومتی موقعیت حزبی و گرایش سیاسی آنان
است .گفتنی است در دوران حکومت استالین بزرگترین دانشمند هوا و فضای روسیه یعنی توپولف
سالها رنج زندان و انواع محدودیت را تحمل کرد چون «همسو» با گرایشهای سیاسی حزب نبود.
با کنار هم گذاشــتن این دو رویکرد برای تبیین مبنای قدرت و حکومت ،باید گفت رویکرد
جدید با سرفصل تکنوکراسی و حکومت نخبگان فن کشورداری تالشی برای رهایی جامعه بشری از
قیدوبند حکومت موروثی و حکومت حزبی و مرامی است .به بیان دیگر در این رویکرد حاکمان نه به
دلیل اینکه از نسل فالن حاکم پیشین هستند ،تا اینکه عضو عالیرتبه فالن حزب یا جریان سیاسی
هستند ،بلکه فقط به این دلیل که تخصص و مهارت باالتری در اداره امور جامعه دارند ،به قدرت
میرســند .این وضعیت را با انتخاب یک پزشک متخصص برای انجام یک عمل جراحی حساس
میتوان مقایسه کرد .در انتخاب این پزشک ،بیمار کاری به شجرهنامه او یا گرایشهای سیاسیاش

ندارد ،و فقط به درجه مهارت او در تشخیص پزشکی و انجام عمل جراحی اهمیت میدهد .با قدری
مسامحه پرسش و پاسخی را که چندین قرن پیش در شهر بغداد و در محضر هالکوخان مغول اتفاق
افتاد ،با این وضعیت میتوان مقایسه کرد .هالکو از حاضران مجلس پرسید که حاکم ظالم مسلمان
میخواهند یا حاکم کافر عادل ،و یکی از حاضران پاسخ داد ما مسلمانان بغداد حکمرانی کافر عادل
را بر حکمرانی مسلمان ظالم ترجیح میدهیم.
بااینحال باید به تفاوت ظریفی که بین دو مفهوم تکنوکراسی و شایستهساالری وجود دارد ،توجه
کرد .شایستهساالری لزوماً به معنی کنار گذاشتن کامل گرایشهای حزبی و سیاسی و شکلگیری
یک نظام ارتقای شغلی کام ًال مبتنی بر تخصص نیست .به بیان دقیقتر حتی در نظام حکومت حزبی
دوران شوروی سابق که عضویت در حزب و پیروی از منویات رهبر حزب شرط اصلی برای تصدی
مســئولیتها بود ،حزب میتوانست شایستهترین و کارآمدترین نیروهای حزبی را در سمتهای
حساس بنشاند ،و یا فقط به میزان همسو بودن آنان با سلیقه سیاسی حاکم و شدت و ضعف آن
توجه کند .ازاینرو شایستهساالری را میتوان در سطوح رقیقتر نیز بهکار گرفت و طبعاً در همین
سطح رقیق هم آثار مثبت خود را نشان خواهد داد.
از ســوی دیگر هرچند تکنوکراسی تالشی برای رهاندن صندلی قدرت از دست ورثه حاکمان
ســابق و یا وابستگان مسلکها و مرامها است ،اما اساساً تجسم حکومتی که صددرصد از تفکرات
مرامی و آرمانی رهایی یافتهباشد ،امری محال است .زیرا کنار گذاشتن مرام و آرمان نیز گاه خود به
یک مرام تازه مبدل میشود.
بدینترتیب و با قدری مســامحه ،میتوان تکنوکراسی را نوع بسیار خاصی از شایستهساالری
تلقی کرد که در آن نقش و تأثیر تفکرات آرمانگرایانه به پایینترین سطح ممکن رسیدهاست .دولت
توسعهگرا که هیچ دغدغهای جز هدایت کشور به باالترین سطح رشد و رفاه عمومی ندارد ،و منافع
ملی کشور را بر هر منفعت دیگر ترجیح میدهد ،میتواند نمونهای از تکنوکراسی و شایستهساالری
ناب را به نمایش بگذارد .با تعمق در عبارت فوق میتوان دریافت که برای سنجیدن وضعیت یک
نظام مدیریتی از منظر تکنوکراسی باید به رابطه بین اقتصاد و سیاست آن کشور توجه کرد .اگر
در کشوری به این واقعیت برخورد کنیم که سیاست در خدمت اقتصاد است و دولت با تمام توان
تالش میکند با بهرهگیری از هر ابزار ممکن هدف رشد اقتصادی را محقق سازد ،میتوان در آن
جامعه به حرکت در مسیر رســیدن به یک نظام مدیریتی شایستهساالر ناب امیدوار بود .کمکم
تکنوکراتها در آن نظام مدیریتی سروکلهشان پیدا خواهدشد و قدرت اجرایی را در دستان خود
خواهندگرفت .اما در جامعهای که در آن اقتصاد را در خدمت سیاست ببینیم ،انتظار ظهور و اقتدار
تکنوکراسی انتظاری بیهوده است .با مروری بر کارنامه چند دهه گذشته اقتصاد کشورمان میتوان
ادعا کرد که اقتصاد ما زیر سایه سنگین سیاست گیر کردهاست ،و به جای اینکه در آن سیاست در
خدمت اقتصاد قرار بگیرد و دستگاه دیپلماسی کشور خود را خادم فعاالن اقتصادی بداند و برای
موفقیت آنها در میدان تجارت خارجی و بهبود عملکرد اقتصاد ملی تالش کند ،این اقتصاد است
که در خدمت سیاست قرار گرفتهاست .عملکرد ضعیف کشور در عرصه رشد اقتصادی در شرایطی
که رقبای منطقهای کشورمان با سرعت به پیش میروند ،و درآمد سرانهشان در مقایسه با درآمد
ســرانه کشورمان روزبهروز بیشتر قد میکشد و گردنفرازی میکند ،بهترین شاهد این مدعاست
که این کشــورها مثل بسیاری از کشورهای درحالتوسعه سیاست خود را در خدمت اقتصادشان
درآوردهاند ،و از هر فرصتی برای گســترش بازارهایشان و افزودن بر درآمد شهروندانشان استفاده
میکنند .درحالیکه اقتصاد ملی ما تا زمانیکه نتواند خود را از سایه سنگین سیاست برهاند ،نخواهد
توانست رشد مطلوبی را تجربه کند.
اقتصاد ما سالهاســت که گرفتار معضل سیاستزدگی اســت ،و در یک اقتصاد سیاستزده
تکنوکراتها نمیتوانند آیندهای داشتهباشند .چنین اقتصادی نمیتواند از همه ظرفیت خود برای
رشد سریع اقتصادی استفاده کند و بهاصطالح نمیتواند با همه برگهای خود بازی کند.
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توسعه

علیهتکنوکراسی

چرا تکنوکراتها نمیتوانند ابتکار عمل را به دست بگیرند؟

خالد توکلی
جامعهشناس

چرا باید خواند:
تکنوکراسیچهنسبتی
با دموکراسی و توسعه
دارد؟ پاسخ این پرسش
را در این مقاله بخوانید.
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در طول تاریخ زندگی اجتماعی بشــر ،همواره یکی از پرسشهای
اساسی که عالمان و فیلسوفان علم سیاست با آن دستبهگریبان بودهاند،
این بوده اســت که چهکس یا کسانی شایستگی دستیابی به قدرت را
دارند و بهتر میتوانند جامعه را اداره کنند .پاســخهای بسیاری به این
پرسش دادهشده اســت و افراد یا گروههای مختلف و متفاوتی خود را
شایسته دانسته و یا دیگران آنها را برای این امر مهم برگزیده و پیشنهاد
دادهاند .در یک تقسیمبندی کلی شاید بتوان این پاسخها را در دو دسته
جای داد :آنانی که بر این باورند باید خدا بر انسانها حکم براند و دیگرانی
که قدرت را زمینی کرده ،در این کره خاکی به دنبال یافتن کسانی برای
کسب قدرت بودهاند .گروه اول ،با توجه به اینکه حضور فیزیکی خدا را
غیرممکن دیدهاند از طریق کســانی که خود را نماینده ،فرزند و سایه
خدا یا خانوادهها و کسانی که خود را دارای فره ایزدی میدانند ،قدرت
و حاکمیت را حق الهی و قوانین را به نام خدا اجرا کردهاند .در گروه دوم،
قدرت زمینی شــده است و نمایندگان مردم ،فیلسوفان ،طبقه کارگر،
صاحبان یک هویت یا نژاد خاص ،تکنوکراتها و ...شایسته دسترسی به
قدرت دانسته شدهاند.
تکنوکراسی که در دسته دوم قرار میگیرد ،از اوایل قرن بیستم مطرح
میشود و مانند بسیاری دیگر از مفاهیم موجود در علوم اجتماعی معانی
گوناگونی دارد و از پیچیدگی خاصی برخوردار است .این اندیشه هم در
علم سیاســت و هم در مدیریت رواج پیدا میکند و پس از جنگهای
جهانــی اول و دوم و رکود اقتصادی امریکا مــورد توجه قرار میگیرد
و ادعــا میکنند که میتوانند با بهرهگیــری از علم و دانش تخصصی،
راهکارهایی ارائه کنند که امکان برونرفت از بحران و مشکالت را فراهم
آورند .تکنوکراتها بر این باورند که علم باید مبنای حکمرانی و مدیریت
و حکومت در اختیار دانشمندان و مهندسان باشد.
در این چارچوب فکری ،که نخبهگرایانه است و بهطور محسوسی از
دموکراسی فاصله میگیرد ،علم و دانش فنی ،نسبت به دیگر متغیرها از
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اهمیت و اولویت بیشتری برخوردار است ،به همین دلیل ،معتقدند که
حکمرانی و مدیریت در حوزههای گوناگون ،باید به متخصصان و اهل
دانش و فن سپرده شود .بهعبارتدیگر ،در تکنوکراسی افرادی شایستگی
دستیابی به قدرت و اداره حکومت را دارند و باید در مسند امور و روند
تصمیمسازیها قرار گیرند که دارای باالترین دانش تخصصی و فنی در
حوزه فعالیت خود باشند .در دورهای که رکود بزرگ اقتصادی در سال
 1930در امریکا فراگیر میشود ،طرفداران این نظریه ،فرصت را مناسب
مییابند تا به انتقاد از ساختار سیاسی موجود بپردازند و برای دستیابی
به پستهای کلیدی در حاکمیت تالش کنند.
همچنیــن ،در دوران جنگهای جهانــی اول و دوم که تقاضا برای
تولیدات نوین صنایع نظامی و تســلیحات پیشــرفته فراوان بود ،ایده
تکنوکراسی و تکنوکراتها مورد توجه قرار میگیرد و زمینهای فراهم
میشــود تا بتوانند در مراکز تصمیمگیری و قــدرت حضور مؤثرتر و
پررنگتری داشته باشند .اصوالً ،صنایع نظامی بیش از هرجای دیگر از
مدیریت علمی و دانش متخصصان و از همه مهمتر عقالنیت علمی که
عمدتاً ابزاری بوده ،بهره برده است .بر این اساس ،آنچه بهعنوان عقالنیت
و مبنای اصلی تولید در صنایع نظامی مطرح میشــود این است که با
کمترین هزینه بیشترین فایده و بهرهوری به دست آید و بدین ترتیب،
هرچه تولیدات صنایع نظامی بتوانند قدرت تخریبی و کشتار بیشتری
داشته باشند ،یعنی بهرهوری باالتری دارند و در نتیجه بیشتر مورد پسند
یشوند.
واقع م 
با توجه به اینکه تکنوکراســی ،اندیشــهای مدرن اســت ،درواقع،
دولتهای تکنوکرات ایرانی پس از ورود اندیشهها و دستاوردهای مادی
و معنوی مدرنیته و از دوره پهلوی دوم ،شکل گرفتهاند .دولت حسنعلی
منصور اولین دولت تکنوکرات ایران بهشمار میآید .بعد از منصور ،هویدا
راه وی را پی میگیرد و بدین گونه دومین دولت تکنوکرات ایران را قبل
از انقالب اسالمی تشکیل میدهد.
حســنعلی منصور و امیرعباس هویدا هردو از بنیانگذاران «کانون
مترقی ایران» در سال  1340هستند که «نخبگان تحصیلکرده متمایل
به غرب» بهمنظور حمایت از طرحهای اقتصادی شاه مانند اصالحات
ارضی آن را تأسیس کردند .منصور اولین دبیرکل حزب «ایران نوین»
نیز بود و در نظر داشــت با استفاده از حمایتهای امریکا ،تغییراتی را
در حوزههای مختلف بهویژه اقتصاد و اجتماع به ســرانجام برساند .وی
در یکم بهمن ســال  1343توســط محمد بخارایی ،از اعضای حزب
«مؤتلفه اســامی» ترور شد .هویدا که پس از منصور در ششم بهمن
 1343به نخســتوزیری رسید 12 ،ســال و  6ماه یعنی طوالنیترین
دوره نخستوزیری ،این پست را در اختیار داشت .در این دوران نسبتاً
طوالنی ،وی توانست درآمد نفتی کشور را بهطور چشمگیری افزایش
دهد و تولید نفت را به  6میلیون بشکه در روز برساند .همچنین ،در طول
سالهای نخستوزیری هویدا ،برای تولید سرانه و رشد اقتصادی افزایش
چشــمگیری رقم میخورد بهگونهای که تولید سرانه کشور بیش از 3
برابر و رشد اقتصادیِ دورقمی تجربه میشود .همزمان با رشد اقتصادی،

در تکنوکراسی افرادی شایستگی دستیابی به قدرت و اداره حکومت را دارند و باید در مسند امور و روند تصمیمسازیها قرار گیرند که دارای باالترین دانش
تخصصی و فنی در حوزه فعالیت خود باشند .در دورهای که رکود بزرگ اقتصادی در سال  1930در امریکا فراگیر میشود ،طرفداران تکنوکراسی ،فرصت را
مناسب مییابند تا به انتقاد از ساختار سیاسی موجود بپردازند و برای دستیابی به پستهای کلیدی در حاکمیت تالش کنند.

افزایش  6برابری نرخ تــورم و تراز منفی تجاری نیز ،هم اقتصاد و هم
وضعیت اجتماعی ایران را با مشکل مواجه میسازد.
در دوران جمهوری اسالمی ،از همان ابتدا دوگانه تکنوکرات و انقالبی در
قالب تقابل «عقل و علم» نمایان شد .دو دولت علیاکبر هاشمی رفسنجانی
و حســن روحانی بهطور نسبی تکنوکرات بهحســاب میآیند .هاشمی
دولت سازندگی را تأسیس کرد و لقب «سردار سازندگی» را برازنده خود
میدانســت .وی از وزرای خود خواسته بود که بیش از آنکه به سیاست
بپردازند اهتمام جدی به سازندگی داشته باشند و سیاست را به شخص
وی واگذارند .روحانی نیز در قامت رئیسجمهور تا حد زیادی همین مشی
را دنبال میکر د و در سیاست خارجی و دیپلماسی به دانش فنی و علمی
اهمیت و اولویت داد .تأکید جدی هاشمی و روحانی بر سازندگی و واگذاری
پستهای سیاسی به اهل علم و فن ،فشار فراوانی را بر آنها تحمیل کرد
و جناحهای مختلف چپ و راست در مقابل آنها ایستادند و مانع از اجرای
برنامههای آنها شدند .نتایج حکمرانی تکنوکراتها در دوران جمهوری
اسالمی ،تورم و نابرابری اقتصادی بوده است و دستاوردهای آنها در حوزه
سیاست نیز چندان درخشان نبوده است.
با توجه به آنچه آمد این پرسش مطرح میشود که چرا تکنوکراتها
نتوانســتهاند بهطور پایدار و مداوم در حکومت حضور داشته باشند و
اهداف خود را پیگیری کنند؟
انتقاد از علمگرایی و کاربرد روشهای علمی صرف در علوم انسانی،
ســابقهای دیرین دارد .یکی از پدیدههایی که مورد انتقاد جدی مکتب
انتقادی قرار گرفته «علم» بوده اســت .نظریهپردازان این مکتب بر این
باورند که علم تجربی ،انسان را بهمثابه اشیا مورد مطالعه قرار میدهد و
میان پدیدههای انسانی و طبیعی تفاوتی قائل نمیشود .همچنین از علم
تجربی انتقاد میکنند که به تفکیک علم از ارزش میپردازد و آنها را
جدا از هم میپندارد؛ در نتیجه صرفاً به توصیف و بودن پدیدهها توجه
دارد و امکان تغییر و شدن آنها را نادیده میگیرد.
با توجه به اینکه بخش مهمی از فارغالتحصیالن رشتههای مختلف
علوم انسانی و عده فراوانی از روشنفکران ،بهویژه در دوران قبل از انقالب،
تحت تأثیر اندیشــههای چپ بودند ،از این موضع با به قدرت رسیدن
تکنوکراتهــا مخالف بودند و با دیده تردید به برنامههای اجرایی آنها
مینگریستند .عالوه بر این ،ناکارآمدی برنامههای تکنوکراتها که در
عمل منجر به افزایش نابرابری اقتصادی و اجتماعی و به حاشیه رفتن
روزافزون و بیشتر گروههای فرودست گردید ،موجب شد گروهها و اقشار
مختلف جامعه از رهگذر اجرایی شدن تصمیمگیریهای تکنوکراتها
آسیب فراوان ببینند و نسبت به علم و دستاوردهای آن در حوزه سیاست
و مدیریت انتقاد داشته باشند.
عالوه بر روشنفکران چپ ،دیگر روشنفکرانی که دغدغه دینی داشتند
نیز بهگونهای دیگر و از موضعی ایدئولوژیک و سنتگرایانه بر تکنوکراتها
تاختهاند .در حقیقت ،ترور منصور و حتی نحوه کشته شدن هویدا را باید
در این راســتا تحلیل کرد .نوع برخورد با دولتهای هاشمی و روحانی
نیز که عمدتاً به «تجملگرایی و غربزدگی» متهم میشوند از همان
تقابل قدیمی که ایدئولوژی دینی با فرهنگ و علم نوین دارد ،سرچشمه
میگیرد.
عامل دیگری که موجب شده است تکنوکراتها موفقیت چندانی
در دســتیابی به قدرت به دســت نیاورند این است که انقالب بیش از
هر چیز مبتنی بر مهندســی آرمانگرایانه است .این در حالی است که
تکنوکراتها بر مهندسی تدریجی و جزءبهجزء تأکید میورزند .درواقع،
تکنوکراسی و تفکر انقالبی در چند حوزه رو در رویهم ایستادند و تقابل

میان آنها در عمده موارد به نفع انقالبیون خاتمه یافت.
در انقالب اســامی ایران ،مانند تمامی انقالبهــای دیگر ،آرمان
انقالبیون و انتظــار مردم این بود که هر چه زودتر ،تحوالتی عمیق در
جامعه حادث و در نتیجه مدینه فاضله ایجاد شــود ،نابرابریها رفع و
تمامی نیازهای مادی و معنوی مردم برآورده شود .این نکته در سخنان
رهبران انقالبی بهخوبی نمایان است که بدینوسیله چه انتظارات و چه
شور و اشتیاقی در میان مخاطبان ایجاد میکردند .در مقابل ،تکنوکراتها
با تکیهبر برنامهریزی علمی و بهرهگیری از دانش و فن دانشمندان در پی
ایجاد تغییر و اصالح برآمدند .در سالهای ابتدایی انقالب ،نتیجه تقابل
میان این دو گروه در مورد «محمدعلی رجایی» به اوج رسید و درنهایت
«عقل» بر «علم» چیره گشت و کسانی که شعارهای انقالبی را مبنای
کار خود قرار داده بودند آنهایی را که از اداره و حل تدریجی مســائل
و مشکالت سخن میگفتند ،از میدان به در و از مناصب قدرت حذف
کردند و بدینوسیله نشان داده شد که تکنوکراسی و علم پایگاه مناسبی
در میان رهبران انقالب ندارد.
نکته دیگر که در اینجا باید مورداشاره قرار گیرد این است که در میان
رهبران انقالب ،مدیریت فقهی نسبت به مدیریت علمی جایگاه برتری
دارد و در تمامی مصوبات حقوقی و حقیقی درنهایت باید نظر و تحلیل
فقیهان مورد پسند واقع شود .در مقابل ،تکنوکراتها قائل به برتری فقه
بر علم نیستند و معتقدند باید با بهرهگیری از یافتههای علمی ،امور کشور
اداره شود .نتیجه این تعارض ،بدبینی بیشتر نسبت به دستاوردهای علم
بهویژه علوم انسانی و ایجاد محدودیت برای تکنوکراتها در حاکمیت
بوده است .بدبینی نسبت به علم و تکنوکراسی به شیوههای دیگر نیز
وجود داشته است .برای نمونه میتوان به تالشهایی اشاره کرد که هر
از گاهی برای اسالمی کردن دانشگاهها بهطور عام و اسالمی کردن علوم
انسانی بهطور خاص انجام پذیرفته است.
عالوه بر این ،همچنان که گفته شد ،برای فقیهان اولویت اصلی برای
برنامهریزی دانش دینی است که تا حد زیادی در فقه خالصه میشود
و برای دانش علمی بهویژه در حوزه علوم انســانی اعتبار چندانی قائل
نیستند .از این روســت که تکنوکراتها اگر اولویت را به دانش فنی و
علمی خود بدهند و فقه را نادیده بگیرند از دستیابی به قدرت محروم
میشوند .در جریان گسترش بیماری کرونا و روشهای درمان آن ،این
تقابل آشکار گشت و اکنون نهادهای مختلفی مانند دانشگاههای علوم
پزشکی و آموزش و پرورش با حوزههای علمیه قرارداد میبندند تا پای
شبهعلمهای مختلف ازجمله دانش دینی و فقهی را به دانشگاهها و علم
پزشــکی باز کنند و در حوزه نفــوذ تکنوکراتها هم ابتکار عمل را در
دست بگیرند.

با توجه به اینکه
تکنوکراسی،
اندیشهای مدرن
است ،درواقع،
دولتهای
تکنوکرات ایرانی
پس از ورود
اندیشهها و
دستاوردهای
مادی و معنوی
مدرنیته و از دوره
پهلوی دوم ،شکل
گرفتهاند .دولت
حسنعلیمنصور
اولین دولت
تکنوکرات ایران
بهشمار میآید.
بعد از منصور،
هویدا راه وی را
پی میگیرد و بدین
گونه دومین دولت
تکنوکرات ایران
را قبل از انقالب
اسالمیتشکیل
میدهد

نکتههایی که باید بدانید
[در دوران جمهوری اسالمی ،از همان ابتدا دوگانه تکنوکرات و انقالبی در قالب تقابل «عقل و
علم» نمایان شد .دو دولت علیاکبر هاشمی رفسنجانی و حسن روحانی بهطور نسبی تکنوکرات
بهحسابمیآیند.
[نتایج حکمرانی تکنوکراتها در دوران جمهوری اسالمی ،تورم و نابرابری اقتصادی بوده است
و دستاوردهای آنها در حوزه سیاست نیز چندان درخشان نبوده است.
[یکی از عواملی که موجب شده است تکنوکراتها موفقیت چندانی در دستیابی به قدرت به
نگرایانه است ،این در
دست نیاورند این است که انقالب بیش از هرچیز مبتنی بر مهندسی آرما 
حالی است که تکنوکراتها بر مهندسی تدریجی و جزءبهجزء تاکید میورزند.
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اقتصاد با رنگ سیاست
مروری بر مطبوعات اقتصادی چهار دهه اخیر

در سال  ۱۳۵۸ماهنامهای تحت عنوان «کشاورز» مجوز
اکبر منوچهری
انتشار گرفت .این ماهنامه یک مجله تخصصی اقتصادی
و فنی در حوزه کشاورزی بود که فریدون گلافرا امتیاز
خبرنگار
آن را کســب کرد و همچنان هم آن را منتشر میکند.
طبق اسناد سامانه «سنا» در سازمان اسناد و کتابخانه
ملی ،در  ۸دیماه ســال  ۱۳۵۸مجوز ماهنامه «کشــاورز» صادر شد .هنوز هم میتوان
نشانههایی از این ماهنامه اقتصادی را بعد از  ۴۲سال در تهران دید؛ اگر زیر پل پارکوی
در منطقه محمودیه تهران بهســمت بزرگراه چمران رد شــده باشید ،در کوچه زهره با
ساختمانی چهارطبقه مواجه خواهید شد که تابلوی ماهنامه «کشاورز» با همان لوگوی
قدیمیاش روی آن نصب شــده است .این ماهنامه را از سال  ۱۳۸۹مؤسسه انتشاراتی
گلافرا منتشر میکند که یک ماهنامه دیگر با عنوان «گلچین تغذیه و تندرستی» به
انتشار میرساند .فریدون گلافرا مدیرمسئول و سردبیر ماهنامه «کشاورز» است که گاهی
نیز با مو و ریش ســفید در کسوت کارشناس کشاورزی در برنامههای تلویزیون دعوت
میشود .در شناسنامه ماهنامه «کشاورز» آمده است که این نشریه یک ماهنامه کشاورزی،
علمی ،اقتصادی و انتقادی است .نشریه همچنان به فعالیت خودش ادامه میدهد و کانالی
در اینستاگرام دارد و گاهی ویدیوهای آموزشی که درباره مسایل فنی کشاورزی است در

آن قرار میدهد .این ماهنامه را میتوان یکی از اولین نشریات اقتصادی بعد از توقیفهای
مرداد  ۱۳۵۸دانست که در ایران پا گرفتند و محملی شدند برای فعالیت روزنامهنگاران
حرفهای که در دوران پس از انقالب بهتدریج از کار در روزنامهها کنار میرفتند.
Jرونق نشریات تخصصی در دهه ۶۰
وقتی که انقالب  ۱۳۵۷پیروز شــد ،بهار مطبوعاتی برای روزنامهنگاران شکل گرفت.
خبرنگاران و نویســندگان مطبوعات تا چند ماه توانستند تقریباً بدون هیچ محدودیت
و سانســوری فعالیت کنند .اما خیلی زود جریان یکدستســازی عرصه مطبوعاتی در
ایران شروع شد ،مثل جریان یکدستسازی در رادیو و تلویزیون که به سرپرستی صادق
قطبزاده شــروع شد .در روزنامههای کیهان و اطالعات ،خبرنگارانی که با سیاستهای
جدیــد هماهنگ نبودند برکنار شــدند ،روزنامه آیندگان تعطیل شــد و در مرداد ماه
 ۱۳۵۸دهها نشریه توقیف شــد که اولین توقیفهای بعد از انقالب به شمار میرفتند.
روزنامهنگارانی که در این دوران بیکار شده بودند یا کار روزنامهنگاری را رها کردند یا اینکه
نشریات جایگزینی برای کار پیدا کردند.
حسین شهیدی ،پژوهشگر و استاد روزنامهنگاری ،در کتابی که با عنوان «روزنامهنگاری در
ایران :از رسالت تا حرفه» درباره روزنامهنگاری در ایران از سال  ۱۳۵۶تا  ۱۳۸۴نوشته است،

جریده

طیف نشریاتی که از ۱۳۶۲
تا پایان جنگ در سال
 ۱۳۶۷پدید آمدند عالوه
بر ماهنامههای جدول و
سرگرمی و داستانهای
کودکان و نشریات تخصصی
دانشگاهها و سازمانهای
دولتی ،تعداد فزایندهای
از نشریات تخصصی بخش
خصوصی را در بر میگرفت
که برخی از نویسندگان آنها
کارشناسان علمی و فنی و
برخی دیگر روزنامهنگاران
حرفهای بودند که
نمیتوانستند در روزنامهها
یا هفتهنامهها کار کنند
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میگوید« :طیف نشریاتی که از  ۱۳۶۲تا پایان جنگ در سال ۱۳۶۷
پدید آمدند عالوه بر ماهنامههای جدول و ســرگرمی و داستانهای
کــودکان و نشــریات تخصصی دانشــگاهها و
سازمانهای دولتی ،تعداد فزایندهای از نشریات
تخصصی بخش خصوصی را در برمیگرفت که
برخی از نویسندگان آنها کارشناسان علمی و
فنی و برخی دیگر روزنامهنگاران حرفهای بودند
که نمیتوانستند در روزنامهها یا هفتهنامهها
کار کنند .این نشــریات تخصصــی راهی را
ادامه دادند که توسط ماهنامههای “کشاورز”
و “دانســتنیها” (صدور امتیاز در  )۱۳۵۸و
“صنعت حملونقل” و “فیلم” گشوده شده
بود“ .صنعت حملونقل” و “فیلم” ،که هر دو
را روزنامهنگاران پیشین روزنامه “آیندگان”
تأسیس کردند ،اولین بار در  ۱۳۶۰منتشر
شد».
ماهنامــه «صنعــت حملونقــل»
ماهنامهای اســت که مثل «کشــاورز»
همچنان منتشر میشــود و بنیانگذار
آن علی ذرقانی اســت .این نشــریه در
سال  ۱۳۶۰اولین شماره خود را منتشر
کرد و تالش میکرد به حوزه تخصصی
حملونقل بپــردازد تا جایــی که در
معرفــیاش خود را «اولیــن ماهنامه
تخصصی حملونقل ایران» معرفی میکند .ده ســال بعد از اینکه
«صنعت حملونقل» بهطور مرتب منتشر شد ،دو نشریه دیگر هم به
نامهای ماهنامه «سفر» و فصلنامه « »Explore Iranمنتشر کرد.
«سفر» در سال  ۱۳۷۰تأسیس شد که حوزه گردشگری را پوشش
میداد .این ماهنامه ابتدا ضمیمه فصلی «صنعت حملونقل» بود و
بعد در سال  ۱۳۸۲با امتیاز مستقلی با چاپی نفیس به راه خود ادامه
داد .فصلنامه « »Explore Iranنیز در ســال  ۱۳۹۵به زبانهای
انگلیسی و عربی و فرانسوی منتشر شد که بیشتر یک ژورنال نفیس
از جاذبههای گردشگری ایران به شمار میآید .اکنون این نشریات زیر
چتر مؤسسه «نشر ترابر» منتشر میشود.
ماهنامه «صنعت حملونقل» در دهه  ۱۳۶۰با اینکه یک مجله
تخصصی به شــمار میرفت اما جایی بود که عالوه بر متخصصان،
روزنامهنــگاران حرفهای نیــز در آن قلم میزدنــد و گاه مقاالت و
نوشتههای آنها بر حوزه رسانهای و تصمیمگیری مدیریت کالن نیز
اثر میگذاشت .حسین شهیدی مینویسد« :با وجود محدودیتهای
شدید زمان جنگ ،صنعت حملونقل و فیلم توانستند با ارائه اطالعات
دقیق و تحلیل کارشناسان هم در میان مردم محبوبیت پیدا کنند و
هم بر تصمیمگیران حکومت تأثیر بگذارند .پس از جنگ ،هر دو نشریه
دامنه کار خود را گسترش دادند .صنعت حملونقل عالوه بر خبر و
گزارش و تحلیل و تفسیرهای معتبر در زمینه حملونقل و انرژی و
ارتباطات ،مقالههای آموزنده در زمینههای دیگر نیز منتشر میکرد.
در سال  ،۱۳۶۹مقالهای در صنعت حملونقل بهدرستی پیشبینی
کرده بود که علیرغم ممنوعیت گیرنده تلویزیون ماهواره ،این دستگاه
بهزودی به خانههای ایرانیان وارد خواهد شد و با نشاندادن شیوههای
دیگر زندگی ،چشمداشتهای اقتصادی و اجتماعی و سیاسی آنان را
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باال خواهد برد و از عالقهشان به برنامههای تلویزیون داخلی خواهد
کاست ».مقالهای را که شهیدی از آن یاد میکند محمد قائد با عنوان
«ممنوع یعنی قاچاق ،قاچاق یعنی مســکوت» نوشته بود .در اوایل
انقالب« ،صنعت حملونقل» از روزنامهنگارانی همچون فیروز گوران،
جهانبخش نورایی ،فریبرز رئیسدانا ،عمید نائینی ،هوشنگ گلمکانی،
مســعود مهاجر ،محمدمهدی فخریزاده ،احمد کریمی و مسعود
مهرابی دعوت کرده بود تا با این نشریه همکاری کنند.
در دهه  ۱۳۶۰دو روزنامه هم که به جمع معدود روزنامههایی که
در این دوران منتشر میشدند ،اضافه شدند؛ روزنامه «کار و کارگر»
و روزنامه «رســالت» .روزنامه «کار و کارگر» در سال  ۱۳۶۳آغاز به
کار کرد .این روزنامه ارگان خانه کارگر حساب میشد که جایگزین
تشکلهای کارگری پیش از انقالب شده بود اما بیش از اینکه یک نهاد
اقتصادی باشد ،نهادی سیاسی به شمار میرفت .روزنامه «رسالت»
در ســال  ۱۳۶۴آغاز به کار کرد و ارگان راستگرایان و بازاریان بود.
مقاالت و مطلب این دو روزنامه بیش از اینکه صرفاً اقتصادی باشد،
در حوزه پیوند اقتصاد با سیاســی بود و بهنوعی به اقتصاد سیاسی
قشر متبوع خود میپرداخت و بهدنبال منابع این طبقات در مناسبات
سیاسی و اقتصادی بود.
در ســال  ۱۳۶۲روزنامه «ابرار» نیز که یک روزنامه سیاسی بود
به جرگه مطبوعات روزانه آن دوره وارد شــد .اهمیت این روزنامه در
حوزه اقتصادی به دهه  ۱۳۷۰برمیگردد که روزنامه «ابرار اقتصادی»
را منتشر کرد .این روزنامه در سال  ۱۳۷۳منتشر شد ،در دورانی که
مؤسســه مطبوعاتی خصوصی «ابرار» در اوج بود و عالوه بر روزنامه
ابرار ،دو روزنامه «ابرار اقتصادی» و «ابرار ورزشــی» را هم منتشــر
میکرد .هر ســه روزنامه هنوز هم در حال انتشارند اما رونق سابق
آنها کاسته شــده است و از نظر کیفی تعداد کارکنان و همچنین
از نظر فروش و درگیر کردن مخاطبان شکوفایی سابق را ندارند .در
ســال  ۱۳۷۱روزنامه اقتصادی دیگری نیز شروع به انتشار کرد که
اکنون خود را «نخســتین روزنامه اقتصادی ایران» مینامد؛ روزنامه
«جهان اقتصاد» .این روزنامه هنوز هم منتشــر میشود و در دورانی
که روزنامهنگاری چاپی در اوج بود و اقتصاد ایران نیز زمینه مساعدی
برای انتشــار نشریات اقتصادی مهیا کرده بود ،این نشریه مخاطبان
زیادی داشت .البته باید گفت اطالق نخستین روزنامه اقتصادی ایران
به «جهان اقتصاد» درست نیســت چون دستکم پیش از انقالب
روزنامه «بورس» روزانه و در حوزه اقتصادی منتشــر میشده است.
شاید بتوان گفت «جهان اقتصاد» قدیمیترین روزنامه اقتصادی در
حال انتشار ایران است.
Jپیام امروز ،از اقتصاد تا سیاست
وضعیت نشــریات اقتصادی در دهه  ۱۳۷۰مشابه با دهه ۱۳۶۰
بود با این تفاوت که نشریات اقتصادی میتوانستند گامهایی فراتر از
حوزه اقتصادی بردارند و به مسایلی غیر از اقتصاد اما مرتبط با اقتصاد
بپردازند .نشریهای مثل «صنعت حملونقل» گاهی وارد حیطههایی
میشد که مشخصاً به مسایل فنی حملونقل ارتباط چندانی نداشت
اما نشریهها محملی شده بود برای بیان نظرات سیاسی و اقتصادی
و اجتماعــی تحریریههای آنها .در این میان ،راهاندازی مجله «پیام
امــروز» به اتفاق مهــم در آن دوران و حتی در تاریخ روزنامهنگاری
ایران به شمار میرود .در زمستان سال  ۱۳۷۲سردبیر وقت «صنعت
حملونقل» ،عمید نائینی ،از این مجله جدا شــد و تصمیم گرفت

روزنامهنگاری چاپی در نیمه دوم دهه  ۷۰و در دهه  ،۸۰پیش از اینکه رسانههای اجتماعی در جامعه ایران رواج زیادی پیدا کنند ،رونق باالیی داشت .روزنامه
«آسیا» در همین دوران در سال  ۱۳۸۰منتشر شد که تحولی در شکل و عمل روزنامهنگاری اقتصادی ایجاد کرد .روزنامه «دنیای اقتصاد» در سال  ۱۳۸۱تأسیس
شد و در سال  ۱۳۸۳روزنامه «جهان صنعت» منتشر شد.

که یک نشریه جدید منتشــر کند و خبردار شد که محمد زاهدی
اصل ،اســتاد دانشکده علوم اجتماعی دانشــگاه عالمه طباطبایی،
مجوز یک ماهنامه اقتصادی به نام «پیام امروز» را دارد .عمید نائینی
توانســت تحریریهای با شرکت روزنامهنگاران حرفهای و جدی برای
«پیام امروز» شکل بدهد که اکنون تقریباً هریک از آنها چهرههای
سرشناسی در دنیای روزنامهنگاری ایران به شمار میروند.
انتشــار ماهنامه «پیام امروز» در سال  ۱۳۷۳شروع شد .ماهنامه
پیام امروز در شمارههای ابتدایی خود بر حوزه اقتصادی تمرکز داشت.
بعــد از دوم خرداد  ،۱۳۷۶این ماهنامه بنا به ضرورت اتفاقات روز به
حوزه سیاسی نیز پرداخت تا جایی که بیشتر به یک ماهنامه سیاسی
تبدیل شد تا یک ماهنامه اقتصادی .حسن نمکدوست تهرانی ،معاون
سردبیر «پیام امروز» ،در مصاحبه با ایرنا درباره فرایند حرفهای انتشار
این ماهنامه میگوید« :رویکرد این نشریه در شمارههای اول عمدتاً
مباحث تخصصی اقتصادی بود .اگر سرفصلهای دو سال ابتدایی را
مالحظه کنید عموماً اقتصادی بودند؛ مث ً
ال صنعت ،کشاورزی ،اقتصاد
انرژی ،اقتصاد بینالملل ،مالیات ،اقتصاد رسانه ،اقتصاد سایه .اما بهمرور
و با توجه به تحوالت جامعه ،بهسمت سیاسی شدن پیش رفت .در
آستانه سال  ۱۳۷۶بهتدریج بر حجم صفحات سیاسی اضافه و از تعداد
صفحات اقتصادی کاسته شد .اگر شما پیام امروز سالهای  ۷۷و ۷۸
را ببینید چیزی حدود  ۲۰صفحــه آن ــ از حدود  ۱۳۲صفحه ــ
اقتصادی و مابقی معطوف مسائل روز عمدتاً سیاسی بود».
بهگفته کسانی که در این نشریه کار میکردند ،تیراژ این ماهنامه
از  ۱۰هزار نسخه شروع شد و در شمارههای آخر به  ۷۰هزار نسخه
رسید و تعداد مشترکان این نشریه نیز در حدود  ۳هزار مشترک بود
که رکوردی در زمینه اشــتراک نشــریات در ایران به شمار میرود.
نسخههای مجله در همان روزهای اول انتشار تمام میشد و میزان
برگشــتی مجله بهزحمت به  ۵درصد میرسید .یکی از مهمترین
بخشهای این مجله «گزارش ویژه» بود که درباره مســایل روز و با
قلمی واحد اما در قالب یک کار گروهی و بدون اسم نویسنده منتشر
میشد .سبک این گزارشها شبیه به گزارشها و تحلیلهای بدون نام
مجله «اکونومیست» بود .ترجمه از نشریات روز خارجی و یادداشت
از کارشناسان حوزههای اقتصادی نیز از دیگر بخشهای پرطرفدار
این نشریه به شــمار میرفت« .پیام امروز» همزمان با توقیفهای
دستهجمعی مطبوعات در اردیبهشت سال  ۱۳۷۹تعطیل شد.
شاید بتوان گفت مجله «پیام امروز» بهنوعی از دل مجله «صنعت
حملونقل» درآمد کــه هردو مجالتی اقتصادی بودند .اما «صنعت
حملونقل» روزنامهنگاران دیگری هم داشــت کــه در زمینههای
اقتصادی دیگری شــروع به روزنامهنگاری کردنــد؛ از جمله آنها
جمشــید ارجمند ،روزنامهنگاری باسابقه فرهنگی ،بود که در سال
 ۱۳۷۲فصلنامه علمی و تخصصی «اقتصاد کشاورزی و توسعه» را
برای مرکز مطالعات ،برنامهریزی و اقتصاد کشاورزی بنیانگذاری کرد
و این نشریه تا ســال  ۱۳۸۰به کارش ادامه داد .در سالهای بعد از
انقالب ،نشریات علمی حوزه اقتصاد نیز توسعه پیدا کردند و شمارشان
بیشتر شد.
علمی اقتصادی
Jنشریات
ِ
نشریات علمی در حوزه اقتصاد را باید از نشریات تخصصی تفکیک
کرد .نشریات تخصصی عمدتاً با زبانی عمومی اما درباره موضوعاتی
خاص مطلب منتشر میکنند اما نشریات علمی زبان تخصصی خاص

خود را هم دارند .بعد از انقالب ظرفیت دانشــگاهها افزایش یافت و
مراکز پژوهشــی زیادی به وجود آمدند که خروجی بسیاری از آنها
گزارشها و مقاالت علمیای بود که در نشــریات علمی و پژوهشی
آنها منتشر میشــد .معدودی از نشریات علمی همچون فصلنامه
«تحقیقات اقتصادی» دانشگاه تهران از دوران پیش از انقالب باقی
مانده بودند اما اغلب نشــریات علمی حوزه اقتصــادی بعد از پایان
جنگ و مخصوصاً در دوران آزادســازی اقتصادی در دوران موسوم
به «سازندگی» تأسیس شدند .نشریات علمیپژوهشی طبق مقررات
باید به تأیید وزارت علوم برسند و شمار آنها به بیش از  ۴۰نشریه
میرسد که در حال انتشار هستند .اغلب این نشریات فصلنامه هستند
و وابسته به دانشــگاهها و مراکز آموزشی و پژوهشیاند .برای مثال،
دانشگاه عالمه طباطبایی فصلنامههای «پژوهشهای اقتصادی ایران»
و «اقتصاد انرژی ایران» و دانشگاه اصفهان فصلنامه «اقتصاد شهری»
را منتشر میکنند .وزارتخانهها و نهادهای اقتصادی مثل وزارت اقتصاد
و دارایی ،سازمان امور مالیاتی ،مؤسسه مطالعات بینالمللی انرژی،
مؤسسه عالی آموزش و پژوهش مدیریت ،معاونت برنامهریزی نهاد
ریاســتجمهوری ،بانک مرکزی و انجمنها و تشکلهایی همچون
انجمن اقتصاد اسالمی نیز دست به انتشار نشریات علمی در حوزه
اقتصادی زدهاند.
Jاز آسیا تا دنیای اقتصاد
روزنامهنگاری چاپی در نیمــه دوم دهه  ۷۰و در دهه  ،۸۰پیش
از اینکه رسانههای اجتماعی در جامعه ایران رواج زیادی پیدا کنند،
رونق باالیی داشت .روزنامه «آسیا» در همین دوران در سال ۱۳۸۰
منتشر شد که تحولی در شکل و عمل روزنامهنگاری اقتصادی ایجاد
کرد .روزنامه «دنیای اقتصاد» در سال  ۱۳۸۱تأسیس شد و در سال
 ۱۳۸۳روزنامه «جهان صنعت» منتشر شد .در سالهای بعد نیز تولد
روزنامههای اقتصادی همچنان ادامه داشت ،چنانکه در سال ۱۳۸۷
روزنامه «صمت» و در سال  ۱۳۹۳روزنامه «تعادل» به انتشار رسیدند.
فهرست روزنامههایی که اکنون موجود هستند و دستکم فایل
آنها در دو وبســایت «جار» و «پیشــخوان» عرضه میشود ،در
جدول  ۱آمده اســت که تعدادشان به  ۳۳عنوان میرسد .برخی از
این روزنامهها نامهای آشنایی بین مخاطبان عام ندارند ،با وجود اینکه
گاهی عناوین نخستین بودن را در حوزه فعالیت خود یدک میکشند.
برای مثال ،روزنامه «تفاهم» خود را نخســتین روزنامه کارآفرینی
کشــور و روزنامه «اطالعات فناوران» خود را اولین روزنامه فناوری
اطالعات و ارتباطات در ایران و روزنامه «روزگار معدن» خود را اولین
روزنامه تخصصی معدن و صنایع معدنی ایران مینامند .حتی روزنامه
«دنیای خودرو» خود را نخستین روزنامه خودرو در جهان میخواند.
روزنامه «صمت» مدعی است که اولین روزنامه سهامداری خبرنگاران
و کارکنان در ایران است.
با این حال ،در میان برندهای مختلف مطبوعات اقتصادی شاید
بتوان گفت تنها روزنامهای که توانســت خود را تثبیت کند و به یک
مؤسســه انتشاراتی بزرگ تبدیل شود که شمار زیادی از روزنامهها و
مجالت و کتابها و وبسایتها در آن مدیریت میشود ،مؤسسه ناشر
روزنامه «دنیای اقتصاد» یعنی مؤسسه دنیای اقتصاد تابان باشد .دنیای
اقتصاد اکنون عالوه بر روزنامه «دنیای اقتصاد» یک روزنامه اقتصادی
به زبان انگلیسی و یک هفتهنامه اقتصادی و یک انتشارات کتابهای
اقتصادی و همچنین چند وبسایت خبری در حوزه اقتصاد دارد.

جدول  :۱فهرست
روزنامههای اقتصادی
فعال در فضای رسانهای
نام روزنامه
دنیای اقتصاد
جهان صنعت
ابرار اقتصادی
آسیا
بوکار
کس 
صمت
تعادل
جهان اقتصاد
فرصت امروز
نقش اقتصاد
عصر اقتصاد
شروع
روزگار معدن
روزگار
ثروت
تجارت
امروز
اقتصاد ملی
اقتصاد مردم
اقتصاد سرآمد
اقتصاد پویا
اقتصاد آینده
اسکناس
اخبار صنعت
آفتاب اقتصادی
دنیای خودرو
اطالعات فناوران
صبح اقتصاد
هدف و اقتصاد
آوای اقتصاد
تفاهم
مناقصه مزایده
مواجهه اقتصادی
منبع :وبسایتهای عرضه
دیجیتالی نشریات چاپی
(«جار» و «پیشخوان»)
توضیح :این روزنامهها خود
را اقتصادی معرفی کردهاند
اما ممکن است مجوز انتشار
آنها فقط دارای زمینه
اقتصادی نباشد.
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جریده

وضعیت نشریات اقتصادی در
دهه  ۱۳۷۰مشابه با دهه ۱۳۶۰
بود با این تفاوت که نشریات
اقتصادی میتوانستند گامهایی
فراتر از حوزه اقتصادی بردارند و
به مسایلی غیر از اقتصاد اما مرتبط
با اقتصاد بپردازند .نشریهای مثل
«صنعت حملونقل» گاهی وارد
حیطههایی میشد که مشخص ًا
به مسایل فنی حملونقل ارتباط
چندانی نداشت اما نشریهها
محملی شده بود برای بیان نظرات
سیاسی و اقتصادی و اجتماعی
تحریریههای آنها

Jمطبوعات تخصصی در حاشیه
فعالیت حرفهای
بخشی از نشــریات حوزه اقتصادی در
بیــش از چهار دههای که از روزنامهنگاری
بعــد از انقالب گذشــته ،بــه مطبوعات
تخصصــی و حرفــهای و فنی اختصاص
داشــتهاند .حوزه اقتصــادی حیطهای
گسترده از نظر موضوعی است و بسیاری
از نهادهــای اقتصادی هر یــک از این
حوزهها برای خود نشریهای دارند .برای
مثال ،تولیدکنندگان پسته در ایران که
انجمن پسته ایران را نیز شکل دادهاند
دارای نشریهای تخصصی هستند که
درباره تولید پســته در کشور مطلب
تهیــه میکند و نشریهشــان قدمت
زیادی نیز دارد .مخاطبان این دست
نشــریات بیشــتر اهالی یک صنف
مشخص هستند که میخواهند به
یک نوع انسجام اجتماعی و صنفی
در تصمیمگیریها برسند و اطالعات
مربــوط به صنف خــود را با اهالی
صنف به اشتراک بگذارند.
گاهی ممکن است نشــریات تخصصی فقط اهالی یک صنف را
در نظر نگیرند و دایره مخاطبــان خود را به عالقهمند به یک حوزه
تخصصی اقتصادی گسترش دهند .معموالً بانی این نشریات یک فرد
یا گروهی از افراد هســتند که به حوزهای تخصصی در زمینه اقتصاد
عالقه دارند و با سرمایه خود را یا از طریق کمکهایی که از یک حامی
مالی میگیرند ،نشریه خود را منتشر میکنند .در سالهای اخیر که
فناوریهای ارتباطی دیجیتال پیشرفت زیادی کردهاند ،انگیزه انتشار
نشریات کاغذی تخصصی نیز کاهش یافته است .با این حال ،همچنان
تعداد قابلتوجهی از اصناف هستند که تمایل به انتشار نشریه کاغذی
دارند و برای این کار هزینه میکنند .معموالً هزینههای انتشار نشریات
تخصصی اقتصادی در مقایسه با گردش مالی نهادی اقتصادی حامی

جدول  :۲آخرین آمار مجوز نشریات چاپی با زمینه اقتصادی
دوره انتشار

تعداد مجوزها با زمینه صرف ًا اقتصادی

تعداد مجوزها شامل زمینه اقتصادی

روزنامه

۱۴

۹۶

هفت هنامه

۱۶

۲۴۹

دوهفتهنامه

۳

۶۲

ماهنامه

۳۰

۲۶۲

دوماهنامه

۲

۱۰

فصلنامه

۱۶

۹۶

دوفصلنامه

۳

۱۵

سالنامه

۵

۱۳

جمع کل

۸۹

۸۰۳
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مالی آنان چندان زیاد نیست و نهادهای اقتصادی برای این کار رغبت
یدهند.
نشان م 
نشریات تخصصی اقتصادی یکی از رسانههای جایگزین و ثانوی
برای روزنامهنگاران حرفهای نیز هست .حتی در دوران پیش از انقالب
نیز ،ماهنامهها و هفتهنامهای تخصصی محلی بوده است برای اینکه
روزنامهنگاران حرفهای شــاغل در روزنامهها و نشــریات سیاسی و
فرهنگی بتوانند درآمد بیشتری کسب کنند و معیشت روزمره خود را
از آن طریق بگذرانند .در حال حاضر هم بسیاری از نشریات تخصصی
اقتصادی که با موفقیت مواجه میشوند و مخاطبانی برای خود پیدا
میکنند حاصل کار تحریریههاییاند که در میان آنها بســیاری از
روزنامهنگاران حرفهای فعالیت میکنند و گاهی دســتمزدهایی که
میگیرند بهتر از دستمزدهایی اســت که از روزنامهها و رسانههای
سیاسی و حرفهای و پرتیراژ نصیب آنها میشود.
Jآمار مطبوعات اقتصادی امروز
نمیتــوان گفت که تعداد مطبوعاتی در ایران که با زمینه اقتصادی
منتشــر میشوند چقدر اســت به این علت که در هنگام صدور مجوز
انتشار نشریات در هیئت نظارت بر مطبوعات ،مدیران مسئول میتوانند
زمینههای ترکیبی را مشــخص کنند ،و برای نمونه ،بگویند که نشریه
آنها با زمینه اجتماعی  -اقتصادی یا سیاسی  -اقتصادی منتشر خواهد
شد .با این حساب روزنامههای سیاسی سراسری را که در حال حاضر در
دکههای روزنامهفروشی توزیع میشوند را میتوان نشریاتی اقتصادی در
نظر گرفت .با این حال ،در آخرین آمار معاونت مطبوعاتی وزارت فرهنگ
و ارشاد اســامی مربوط به  ۱۱دی  ،۱۴۰۰تعداد نشریات چاپیای که
فقط زمینه اقتصادی را انتخاب کردهاند ،از میان  ۱۳هزار و  ۵۰۴مجوز
نشریه چاپی صادرشده در کشور ۸۹ ،نشریه است که آمارشان در جدول
 ۲بهتفکیک دوره انتشار آمده است .اما تعداد نشریاتی که زمینه اقتصادی
یکی از زمینههای انتشار آنها است و مجوز آنها برخی زمینههای دیگر
مثل زمینههای اجتماعی و سیاسی و فرهنگی را هم شامل میشود۸۰۳ ،
عنوان است که آمار این نشریات را نیز در جدول  ۲میتوان مشاهده کرد.
Jورود به عصر جدید ارتباطات
مطبوعات اقتصادی تا اواســط دهه  ۱۳۹۰اوضاع بدی نداشتند.
نشــریات در این حوزه نیز مثل ســایر مطبوعات از ابتدای دهه ۹۰
تحت تأثیر رســانههای دیجیتال قرار گرفتند .مدیران مطبوعات و
روزنامهنگاران رسانههای چاپی خیلی دیر متوجه عواقب دنیای اینترنت
و مخصوصاً رسانههای اجتماعی شدند .بهطور کلی ،مطبوعات در ایران
بهدالیل حرفهای درونســازمانی و بهعلت کنترلهای بیش از اندازه
برونسازمانی در دهههای گذشته ضعیف نگه داشته شدهاند و وقتی
با رقیب بزرگ رســانههای اجتماعی مواجه شدند ،نهتنها با تعلل به
این رســانههای قدرتمند واکنش نشان دادند بلکه آنقدر هم قوت و
استحکام نداشتند که بتوانند جلوی آنها قد علم کنند .نتیجه این شد
که مطبوعات خیلی ضعیفتر از گذشته شدند و بخش قابلتوجهی
از مخاطبان آنها بهســوی رسانههای اجتماعی روان شدند .در حال
حاضر ،وبســایتها و کانالها و صفحههای اقتصادی در رسانههای
اجتماعی به رقیب قدرتمندی برای نشــریات چاپی اقتصادی بدل
شدهاند اما در معدود مواردی ،نشریات چاپی تالش کردهاند از ابزارهای
دیجیتالی برای جذب مخاطب بهره بگیرند یا به رقابت با رسانههای
دیجیتالیاقتصادیبپردازند.

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

نجاست ،حاال چه میشود؟
اومیکرون ای 
 ۵راه برای رهبران در مقابله با نوع جدید کرونا

میک کوستیگان
فایننشالتایمز

ترجمه :متیندخت والینژاد
دبیر بخش چشمانداز

نوع جدید ویروس کرونا ،اومیکرون در تیترهای روزنامهها و رسانهها
دیده شــده است ،واکنشهای چشــمگیر دولت را برانگیخته است
و عالقه مجدد تمامی رســانهها و کارشناســان به پیشبینیهای
همهگیری را دوباره رو آورده است .نظرات اولیه از بدترین حالتها در
آینده گفته شده است ،اما از آنجایی که در حال حاضر نمیتوان با
قطعیت چیزی گفت ،بهتر است از هرفکری درمورد آینده دوری کرد.
اپیدمیولوژیستها و دانشــمندان که در این بین قرار گرفتهاند،
فرضیههای آزمایشی را بر اساس دادههای پراکنده اما به سرعت ارائه
دادند .البته گزارشهای این دانشمندان برای خیلیها مفهوم نیست و
دچار برداشتهای اشتباهی میشوند.
ســخت بودن گزارشهای دانشــمندان چالش جدیدی را برای
سیاستمداران و رهبران کشورها ایجاد میکند .همراه با Accenture
 ،Researchتیم  Salesforce Futuresبه تازگی سناریوهای 5
ساله را تکمیل کردند و چارچوبی را برای چگونگی تحول و تعامل این
بیماری همهگیر با طیف گستردهتری از چالشها و فرصتهای جهانی
ترسیم کردند و پیامدهایی را برای رهبران کسبوکار توسعه دادند.
ن بر سه سوال متمرکز بود:
داســتانهای ما درباره نوعاومیکرو 
ماهیت ویروس ،ظرفیت ما برای جلوگیری و مهار گســترش آن ،و
حساســیت جمعیتها ،با توجه به سطوح واکسیناسیون و کاهش

ایمنی .ما در این داستانهایمان ظهور انواعی را در نظر گرفتیم که هم
قابل انتقال هستند و هم از واکسنهای موجود فرار میکنند.
قبل از واضح شــدن شــرایط با ســویه جدید و تاثیــرات آن،
تصمیمگیرندگان چگونه باید واکنش نشــان دهند و آماده شوند؟
ن به طور دقیق منعکسکننده ســناریوهای ما
ظهــور نوعاومیکرو 
نیست ،اما بعضی نقاط آن یکی است .آنچه در ادامه میآید پنج روش
برای رهبران اســت تا تصمیمگیری و برنامهریزی خود را امروز و در
ن تنظیم کنند.
هفتههای آینده پیراموناومیکرو 
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سناریوی صعودی ممکن است

ن نســبت به نوع دلتا انتقالپذیری
حتی اگراومیکرو 
بیشتری داشته باشد ،و در سطح جهانی غالب شود،
آمارها نشان میدهد که در زمینه مرگ و میر میتوان به این سویه
ن بر
امیدوار بود .اگر این درســت ثابت شــود ،تأثیر پایداراومیکرو 
همهگیری میتواند به طور غیرمنتظرهای مثبت باشد.
کشورهایی که بیشتر واکسینه شدند ،باید با ایجاد مشوقهای دیگر
و انگیزه برای واکسینه شدن افراد بیشتر ،با حمایت از ماسک زدن و
فاصله اجتماعی ،افراد بیشتری را به واکسن زدن تشویق کنند تا زمانی
که میزان واکسیناسیون به حد مطلوبی برسد.

ناظران مشتاق خاطرنشان کردهاند که علیرغم سطح پایین واکسیناسیون،
آفریقای جنوبی اخیرا تحویل واکسنهای فایزر را به تعویق انداخته است و
دلیل آن تقاضای کم است.

چشمانداز
خطر مشــترک را تــا زمانی که کشــورهای در حال توســعه
واکسینهنشده میماند به جامعه جهانی یادآوری کنید و بنابراین از
طریق کمکهای مالی ،صدور مجوز  IPو هماهنگی بیشتر ،گسترش
سریعتر واکسنها را در سطح جهانی (همانطور که صندوق بینالمللی
پول درخواست کرده است) بسیج کنید .همچنین به حمایت مستمر
دولت از اقتصادها ،و برای دوران جدیدی از دولت فعال ،علم و فناوری
کاربردی ،و سرمایهداری ذینفعان ادامه دهید.

2

در کشورهایی که
دچار فروپاشی
اعتماد به دولت
هستند(کهبا
اقدامات مرتبط با
بیماریهمهگیر
تشدید شده است)،
احساس یک آینده
امن و مشترک
برای همه (نشانگر
ثبات مدنی) از بین
میرود

نیکساننیستند
همهابعادمنفیاومیکرو 

در سناریوهای خود ،دو نوع را در نظر گرفتیم که «تنها»
انتقالپذیرتر است و دیگری که بهطور قابلتوجهی از
واکسنهای فعلی فرار میکند ،و نتایج متفاوتی را بین سناریوهایی
که این دو پروفایل ایجاد میکنند ،پیشبینی کردیم .یک نوع قابل
انتقالتر اما کمتر واکسنگریز به استراتژی دلتا پالس نیاز دارد ،یعنی
باید آنچه را که کارشناسان گفتهاند برای مبارزه با دلتا انجام دهیم ،به
طور کامل اجرا کنیم.
از سوی دیگر ،یک نوع به طور واقع واکسنگریز ،نیازمند بازنگری
اساسیتر در مسیر پیشرو است .برخی از بدبینها پیشنهاد میکنند
کــه این ما را به مارس  2020و قرنطینهها و عدم اطمینان فراگیر
بازمیگرداند ،اما ما خوشــبینتر هســتیم .میتوانیم از درسهای
آموختهشده در مورد کارهایی که نباید انجام دهیم و پیشرفتهای
عملگرایانه برای اجرای بهتر بهرهمند شویم .میتوانیم از پیشرفتهای
علمی و فناوری جدید در مورد نحوه مهار و درمان بیماری استفاده
کنیم .تغییر سریع واکســنهای  mRNAبه گونههای جدید ،یک
جدول زمانی برای بازگشت به حالت عادی که با واکسیناسیون ممکن
شده است تعیین میکند و عدم اطمینان کلی را کاهش میدهد.
در هریک از سناریوهای نکات منفی ،مسئولیت اقدامات مهار موثر
زیاد است .همچنین ،تمرکز بیشتر بر واکسنها در همهجا و برای همه
که در ایجاد سناریوی کمخطر به احتمال زیاد بسیار مهم است  -درمتر است.
نجا مه 
ای 

3

نممکناستآنچه
سناریوهایسختگیرانهاومیکرو 
را با تورم اتفاق میافتد روشن کند

بحثهای سیاســی در مورد علل واقعی و در نتیجه
تأثیرات ســاختاری افزایش تورم در جهان ثروتمند در جریان است.
«تیــم گذرا» مجموعهای از عوامل متمرکز بر زنجیره تأمین جهانی
را به عنوان علت اصلی تورم معرفی میکند  -اقدامات رســیدن به
صفر عدد کرونایی که باعث کاهش فعالیت بندر چین ،کانتینرها و
کشتیهای نابجا شد .از سوی دیگر ،کاهش تورم عوامل ملی بیشتری
 اثرات ترکیبی محرکهای پولی و مالی ،تشدید بهبود طبیعی تقاضاو بازارهای کار فشرده  -را به دلیل افزایش پایدارتر قیمتها و انتظارات
تورمی «غیرقابل مهار» مقصر میداند.
ن واکسنگریز ،قرنطینههای جدیدی اعمال
اگر به سبباومیکرو 
شود ،ممکن است مانند روزهای اولیه همهگیری در سال  2020شاهد
محدودیت تقاضا و عرضه باشیم .اگر تقاضا بر مبنای آن باشد ،تورم
کاهش پیدا میکند و محرکهای پولی و مالی اضافی را منع میکند.
اگر عرضهمحور باشد ،محدودیتهای جدید در تجارت و زنجیرههای
تامین که هدفشان حفاظت از سالمت عمومی است ،ممکن است آن
را همچنان باالتر ببرد .شبح رکود تورمی -همزمانی رکود و تورم  -باید
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پیگیری و آماده شود.

4

ن ممکن است خطر ناآرامی و درگیری را
اومیکرو 
افزایش دهد

یک خطــر کلیدی بــرای ســناریوهای مثبت ما و
سناریوهای منفی «بهتر» این است که همکاری و همبستگی مورد
نیــاز وجود ندارد .تدابیر جدید مهار اخیــر در اروپا در مکانهایی با
مخالفت خشونتآمیز مواجه شده است .سیاست آمریکا که در گذشته
غرق در درگیری شده است ،توسط اقدامات حزبی در مورد اقدامات
اساسی مهار ،دوقطبی شده است .رسانههای اجتماعی برای غلبه بر
تعصب طراحی خود نسبت به دیدگاههای افراطی تالش میکنند .و
مقابله با بازیگران بد برای منحرف کردن بحثهای عمومی به سمت
تفرقه و تندی حداقل است.
ناظران مشــتاق خاطرنشــان کردهاند که علیرغم سطح پایین
واکسیناسیون ،آفریقای جنوبی اخیرا تحویل واکسنهای فایزر را به
تعویق انداخته است و دلیل آن تقاضای کم است .حتی در کشورهای
در حال توسعه ،تردید درمورد واکسن به عنوان مانعی قویتر در برابر
نتایج بهتر نسبت به کمبود واکسن ظاهر میشود .به عنوان مثال ،در
کشورهایی که دچار فروپاشی اعتماد به دولت هستند (که با اقدامات
مرتبط با بیماری همهگیر تشدید شده است) ،احساس یک آینده امن
و مشترک برای همه (نشانگر ثبات مدنی) از بین میرود.

5

استراتژیهای قوی برای اکنون

در کار ســناریویی خود ،شش اســتراتژی قوی برای
رهبران کســب و کار شناسایی کردیم .تهدید جدید
ن به اولین مورد مربوط میشــود -کمک به شکست کرونا.
اومیکرو 
این با تضمین حفاظت از کارکنان ،مشتریان و سایر ذینفعان آغاز
ن شــفافیت
میشــود .تا زمانی که در مورد خطرات دقیقاومیکرو 
اطالعات نداشته باشیم ،رهبران باید با احتیاط فراوان عمل کنند.
محدودیتهای سفر به خصوص در آخر هفتهها که کشورها در
نظر دارند و به عنوان عامل اصلی احتیاط از آن استفاده میکنند ،تا
حد زیادی شکســت میخورد زیرا ویروس سریعتر از آنچه میتواند
حرکت میکند .کسبوکارها میتوانند با حمایت از اقدامات اثباتشده
بهداشت عمومی مانند پوشیدن ماسک ،آزمایشهای منظم و سایر
اقدامات فاصلهگذاری در صورت لزوم ،بهتر عمل کنند.
فراتر از ذینفعان مستقیم ،شــاهد بودهایم که نتایج کوتاهمدت
و بلندمدت بهتر با همکاری و همبســتگی بیشتر با واکسینهسازی
کل جمعیت جهانی و کاهش فرصت برای تکرار امواج ویروس آغاز
یشود.
م 
اکنون نیز زمان آن است که سازمانها برنامههای اضطراری را برای
سناریوهای منفی مورد بحث حذف کنند .با احتمال یک دوره جدید
گسترش تصاعدی ،آنهاباید به راهنماییهای  WHOبرای واکنش
سریع توجه کنند « -سرعت بر کمال غلبه میکند» .برای اینکه بتوان
در شــرایط بحران با سرعت عمل کرد ،سناریوها باید شبیهسازی و
تصمیمات تکرار شوند.
ن بدون شــک یک مرحله بحرانی جدید در همهگیری
اومیکرو 
طوالنیمدت اســت .و با این حال ،از طریق کنشــگری ،همکاری و
قاطعیت ،رهبران شــجاع میتوانند مقیاس را به سمت نتایج بهتر
متمایل کنند.

یکی از دالیلی که محدودیتهای مسافرتی مزیتهای ماندگاری ندارند این است که بیشت ر آنهانشتی
دارند .به استثنای مواردی بسیار اندک ،کشورها به شهروندان ،ساکنان ،خانوادههایشان ،کارگران ضروری،
دیپلماتها ،تاجران برجسته یا ترکیبی ا ز آنهااجازه عبور از مرزها را میدهند.

چرا ممنوعیت سفر راه اشتباهی برای مهار اومیکرون است؟

اکثر محدودیتها مخل و بیاثرند
 31دسامبر  ،2019به سازمان بهداشت جهانی در مورد خوشهای از
مواردی در یک شهر چین به نام ووهان ،که به نظر میرسید التهاب ریه
اســت ،گزارش داده شد .طی چند هفته و چند ماه آینده ،ابتدا شهرها،
سپس کشــورها و در نهایت کل کره زمین تعطیل شدند .بشریت در
دو ســال گذشته چیزهای زیادی در مورد ویروس کرونا آموخته است.
ماســکها ،فاصلهگذاری اجتماعی و مهمتر از همه واکسنها در مهار
شــیوع آن مؤثر بودهاند .اما در عین حال :محدودیتهای طوالنیمدت
سفر به طور عمده بیهوده است.
در نوامبر ،زمانی که آفریقای جنوبی کشــف نــوع جدیدی به نام
ن را اعالم کرد ،اولین واکنش بسیاری از کشورها ممنوعیت ورود
اومیکرو 
یا الزامات سخت قرنطینه هتل برای مسافران جنوب آفریقا بود .برخی
مانند ژاپن مرزهای خود را به روی همه خارجیها بستند .سایرین که
در حال بازگشایی بودند ،مانند سنگاپور ،کره جنوبی و تایلند ،به سرعت
نظر خود را تغییر دادند .موانع سفر حتی در محدوده به ظاهر بدون مرز
شینگن اروپا دوباره ایجاد شد.
محدودیتهای سفری که به سرعت اعمال میشود ،در مراحل اولیه
شــیوع ،زمانی که پخش آن کم است و سیستمهای آزمایش و ردیابی
هنوز میتوانند مســیرهای ســرایت را دنبال کنند ،معنا پیدا میکند.
هنگامی که موارد وارداتی (از مســافران خارجی) بیش از  10درصد از
شیوعها را تشکیل میدهند ،ممنوعیتها میتواند تأثیر زیادی بر رشد
ن آنهامیتوانند زمان بخرند تا در مورد
اپیدمی داشته باشــد .بنابرای 
یک نوع جدید اطالعات کســب کنند ،بیمارستانها را آماده کنند یا
واکسیناسیون را انجام دهند.
اما ممنوعیتهای مسافرتی روالشان این است که ادامه داشته باشند،
حتی اگر یک ویروس یا نوعی از آن آزادانه در یک کشور در گردش باشد،
تا حد زیادی بیمعنی است .در زمانی که فرانسه سفرهای غیرضروری از
ن را دور نگه
بریتانیا را در  16دسامبر ممنوع کرد ،به این امید کهاومیکرو 
دارد ،میانگین روزانه بیش از 50هزار مبتال را ثبت میکرد که  10درصد
بیشتر از اوج خود در طول موج دلتا در اوایل سال بود .هیچگونه ابتالی
وارداتی ،تــا آن زمان ،تفاوت چندانی در بار بیماری ایجاد نمیکرد که
بیشک برای توجیه اختالالت اقتصادی و اجتماعی ناشی از ممنوعیت
سفر کافی نیست.
یکی از دالیلی که محدودیتهای مسافرتی مزیتهای ماندگاری
ندارند این اســت که بیشت ر آنهانشــتی دارند .به استثنای مواردی
بسیار اندک ،کشورها به شهروندان ،ساکنان ،خانوادههایشان ،کارگران
ضروری ،دیپلماتها ،تاجران برجسته یا ترکیبی ا ز آنهااجازه عبور
از مرزها را میدهند .کشــورهایی کــه ممنوعیتهای موفقیتآمیز
طوالنیمدت سفر را اعمال میکنند ،مانند استرالیا و نیوزیلند ،باید این
کار را با هزینه هنگفتی نهتنها برای پیوندهای جهانی خود ،بلکه برای
شهروندان خود انجام دهند .در بیشتر سال  2021استرالیاییها برای
بازگشت به کشور خود تالش میکردند و برای انجام این کار مجبور
بودند مبالــغ گزافی برای پروازها و هتلهای قرنطینه بپردازند .برای

جلوگیری از ابتال به کووید ،19چنین اقداماتی باید با محدودیتهای
شدید در خانه نیز تقویت شود .استرالیاییها در بیشتر دو سال گذشته
اجازه عبور از مرزهای ایالتی را نداشتهاند .شهر ملبورن در سال 2021
به مدت  262روز تعطیل شد.
چنین سیاستهایی میتواند جان انسانها را نجات دهد و کمتر درصد
خطا دارد .اما تعداد کمی از دموکراسیها حاضر به تحمل آن برای مدت
طوالنی هستند .در واقع ،تنها کشوری که هنوز سیاست سختگیرانه ضد
کووید را دنبال میکند ،چین است که اقدامات ناامیدکنندهای را برای
مهار شیوع اخیر ویروس انجام داد .در شیان ،شهری با حدود  13میلیون
جمعیت که در آن ،موارد آلودگی روزانه از صفر به بیش از  100نفر در
دسامبر رسیده است ،مقامات قرنطینه شدیدی را اعمال کردهاند ،دوباره
جمعیــت را آزمایش میکنند و حدود 30هزار نفر را به قرنطینه هتل
منتقل کردهاند .چنین روشهایی در چین رایج است ،جایی که مردم به
ن آنهااعتبار میدهند .اما
حاکمان سرسخت خود برای ایمن نگه داشت 
ن و اینکه چگونه چین در نهایت از
با توجه به قابلیت انتقال باالیاومیکرو 
آن عبور کند تا با این بیماری زندگی کند ،روشن نیست که آیا سیاست
ضد کووید در چین پایدار است یا خیر.
برای سایر نقاط جهان ،بهترین رویکرد این است که دولتها مقرون
ته ا ،ب هویژه واکسنها و تقویت کنندهها را ترویج
ب هصرفهترین سیاســ 
کنند ،در حالی که در برابر اصرار بر ممنوعیتها فقط برای ایجاد توهم
مقاومت عمل میکنند .بریتانیا و آمریکا تازگی حس مشــترک قابل
تحســینی از خود نشان دادهاند .هردو کشور محدودیتهای سفر را در
کشورهای جنوب آفریقا حذف کردند ،زمانی که مشخص شد که این نوع
از ویروس در داخل کشور پخش میشود .آمریکا زمانی را که طی آن باید
قبل از سفر تست کووید منفی گرفته شود ،کوتاه کرد .بریتانیا از مسافران
ورودی خواست تا ظرف دو روز پس از ورود آزمایش دهند و تا زمانی که
نتیجه منفی دریافت نکنند ،خود را قرنطینه کنند .حتی در این صورت،
چنین اقداماتی باید متناسب و حداقل مخل باشد.

ت
منبع اکونومیس 
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چشمانداز
دیدگاه گاردین در مورد کووید در سال  :2022سال جدید ،همهگیری قدیمی

بوریس جانسون و اشتباهات کرونایی

بوریس جانسون از این
حقیقت که سال  2022یک
دوره درخشان و عاری از
ویروس نخواهد بود دوری
میکند .او از دادن خبرهای
بد حتی زمانی که محبوب
است ،و به خصوص زمانی که
محبوب نیست ،مانند حال
حاضر ،متنفر است .وانمود
میکند که راهحلهای ساده
در گوشه و کنار هستند،
حتی زمانی که ،مانند اکنون،
دیگر نمیتواند روی حمایت
ی آنها
حزب خود برای اجرا 
حساب کند
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سال گذشته برای کسانی که معتقد بودند یک پاسخ ساده برای
بحران کرونا وجود دارد ،ســال سختی بود .تعجب نکنید اگر مورد
جدید یکسان است.
در نبرد با کووید ،ســال  2021به یک راستیآزمایی تبدیل شده
بود .ادعاهای گمراهکننده در آغاز همهگیری در ســال  2020مبنی
بر اینکه قرنطینهها برای «انتقال ویروس کرونا» کافی است ،در آغاز
سال ،با یک تصور سادهتر جایگزین شد که واکسیناسیون همان هدف
را محقق میکند و امکان ازسرگیری فعالیتهای اقتصادی و زندگی
اجتماعی را فراهم میکند .اما اینطور نشده است.
ترکیبــی از محدودیتهــای ملــی ،رفتارهــای فــردی و
واکسیناسیونهای مکرر نوسانی ،بدترین ویرانیها را تحت کنترل نگه
ن و آمادهسازی در این
داشته است .با این حال ،افزایش موارداومیکرو 
روزها برای بستریهای جدید نشان میدهد که بحران بسیار متعادل
است .همانطور که با سال گذشــته خداحافظی کردیم ،باید برای
کوتهفکرترین ایدئولوگها مشخص باشد که سال  2022یک دوره
درخشان و عاری از ویروس نخواهد بود .این فرار دیگری خواهد بود،
نه مشابه سال  ،2021اما نهچندان متفاوت.
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بوریس جانسون همیشه از این حقیقت دوری میکند .او از دادن
خبرهای بد حتی زمانی که محبوب اســت ،و به خصوص زمانی که
محبوب نیســت ،مانند حال حاضر ،متنفر است .وانمود میکند که
راهحلهای ساده در گوشــه و کنار هستند ،حتی زمانی که ،مانند
ی آنها
اکنون ،دیگر نمیتواند روی حمایــت حزب خود برای اجرا 
حســاب کند .به همین دلیل است که او شرطبندی کرده است که
فصل کریسمس و سال جدید را با ترکیبی از سیاستهای متواضعانه
و بالقوه متناقض پشت سر بگذارد ،بدون اینکه  NHSرا به زانو درآورد.
او به مردم میگوید که در مهمانی شــرکت کنند ،اما در عین حال
تســتهای منظم را انجام دهند .قوانین فــردی را رعایت کنند ،اما
قوانین اجتماعی را نفی کنند .ماهیت سیاســت او که دستانشان را
روی هم بگذارند و امیدوار باشند که چیزی رخ دهد ،بهشدت بدبینانه
است.
آقای جانســون همه این کارها را به این دلیل انجام میدهد که
اقتدار خود را بر نمایندگان محافظهکار و کشور از دست داده است.
اکنون توسط جناح راست حزب محافظهکار ،گزینههای قرنطینه و
فاصلهگذاری اجتماعی به روی او بسته شده است .مسیر واکسنها
ممکن است به زودی به طور تقریبی به همان اندازه بازدارنده شود،
زیــرا حزب او با اقدامات الزم برای تشــویق اقلیت واکسینهنشــده
مخالفت خواهد کرد .واقعیت این اســت که آقای جانسون بیش از
هر زمان دیگری به نجابت دیگران متکی است .اگر انگلستان از اوج
آلودگی در دوره تعطیــات عبور کند ،به لطف مردم خواهد بود نه
توزیر.
نخس 
همانطور که در گذشته در همهگیری انجام داد ،آقای جانسون
آخرین سیاست خود را با وعده دیگری آغاز کرد که میداند نمیتواند
به آن عمل کند .در زمانهای گذشته ،او قول داده بود تا ژوئن 2020
یک سیســتم ردیابی تماس جهانی را ارائه دهــد ،که هرگز اتفاق
نیفتاد .یک ماه پیش ،برای مبارزه بااومیکرون ،او متعهد شــد که تا
آخر این هفته روزانه یک میلیون واکســن دوز سه انجام دهد .هدف
هرگز برآورده نشده است .او قبل از تعطیالت گفت :مردم باید تست
بدهند و بعد معاشرت کنند .اغلب اوقات ،این آزمایشها بهسادگی در
دسترس نیستند .او ریسک بزرگی میکند.
تنها آقای جانسون تنها نیســت که میکوشد احتیاط سالمت
عمومی را با احترام به ناامیدی و خستگی مردم متعادل کند .نیکوال
استورجن در اسکاتلند ،مارک دریکفورد در ولز و پل گیوان در ایرلند
شمالی در حال بررسی همین مسائل هستند .هیچکدام همهچیز را
درســت انجام ندادهاند ،و اگرچه وسوسه افزایش اختالفات کوچک
برای مزیت سیاســی همیشــه وجود دارد  -همانطور که امانوئل
ماکرون نیز نشــان میدهد  -اکثر دولتهای ملی بریتانیا در مورد
کووید تقریبا در یک مکان هستند زیرا مرد م آنهانیز چنین هستند.
با طلوع سال  ،2022این واقعیت که همه ما در کنار هم در این امر
باقی میمانیم باید هم ه آنهارا راهنمایی کند.

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

قهوه اتیوپی یکی از مرغوبترین قهوههای جهان است

باال و پایین سرمایهگذاری در اتیوپی

اقتصاد باستانی آفریقا
1

فرزانه سالمی ،کاوه شجاعی
با اتیوپی آشنا شوید
اتیوپی بزرگترین و پرجمعیتترین کشــور در شاخ
گروه همسایهها
آفریقاست و یکی از قدیمیترین کشورهای دنیا هم به
شمار میآید .شواهد علمی حاکی از آن است که از  ۲۰۰هزار سال پیش مردمانی در این
سرزمین زندگی میکردهاند و البته این سرزمین به دلیل موقعیت استراتژیکش و نزدیکی
به خاورمیانه و بازارهایش در عصر مدرن هم اهمیت زیادی داشته است .محدوده سرزمینی
اتیوپی طی هزاران سال بارها تغییر کرده است و به خصوص در اواخر قرن بیستم و با جدا
شدن اریتره از این سرزمین ،اتیوپی به کشوری محصور در خشکی تبدیل شد که روی
اقتصادش تاثیر زیادی گذاشــت .اتیوپی در حال حاضر با سومالی ،کنیا ،سودان جنوبی،
سودان و اریتره همسایه است.

Jتاریخ کوتاه اتیوپی
تاریخ اتیوپی تا حد زیادی تحت تاثیر مصر بوده است و اکسوم پایتخت سلطنتی باستانی
اتیوپی با پادشــاهان مصر ارتباط گستردهای داشته است .اکسوم به ساحل دریای احمر
نزدیک بود و شهر مهمی به شمار میآمد و حتی تا قرن چهارم میالدی نیز پابرجا بود.
مســتنداتی از مراودات تجاری این شهر با روم ،عربستان و هند به جا مانده که اهمیت
اکسوم را نشان میدهد .پایتخت امروزی اتیوپی البته شهر آدیسآبابا است که در منطقه
مرکزی کشور قرار دارد.
اتیوپی در قرن چهارم میالدی به مسیحیت گرایید؛ اما در قرن هفتم و با حمله اعراب به
مصر و نیز فتح تونس و کارتاژ توسط آنها ،اسالم به شمال آفریقا آمد و بخشی از جمعیت
اتیوپی نیز مسلمان شدند .در قرون وسطی اتیوپی از لحاظ تجاری در در اوج شکوفایی بود
اما از قرن شانزدهم به بعد رو به افول گذاشت .اروپاییها از جمله پرتغالیها و انگلیسیها

همسایهها

از  ۲۰۰هزار سال پیش مردمانی در اتیوپی زندگی میکردهاند
بیش از  ۷۰درصد از شهروندان اتیوپی سنشان کمتر از سی سال است و پنجاه درصد
از جمعیت این کشور هم کمتر از پانزده سال سن دارند .این باعث شده دولت اتیوپی
سرمایهگذاریهای گستردهای در حوزه آموزش و علوم و تکنولوژی داشته باشد

در این سالها خودشان را به سرزمین اتیوپی رسانده بودند و در قرن نوزدهم درگیریهایی
نیز بین طرفین رخ داده بود .در همین قرن بود که اروپاییها آفریقا را بین خودشان تقسیم
کردند و فقط دو ســرزمین امروزی اتیوپی و لیبریا هنوز به چنگ آنها نیفتاده بودند.
ایتالیاییها با حمله به اتیوپی در سال  ۱۸۹۶سعی در تصرف آن داشتند ولی موفق نشدند.
فاشیسم موسولینی در دهه  ۱۹۳۰یک بار دیگر به اتیوپی حمله کرد
ایتالیا بعدا ً در دوران
ِ
و موفق شد؛ هر چند که با دخالت متفقین دوباره مجبور به عقبنشینی شد .اتیوپی در
دهه  ۱۹۷۰میالدی نیز با مسئله جنگ داخلی مواجه بود و وقتی دولت سوسیالیست در
این کشور بر سر کار آمد ،از حمایت ارتش برخوردار بود .در دهههای بعدی اما اصلیترین
بحرانها مسئله اعالم استقالل اریتره و همینطور درگیری با شورشیان سومالی بود.
Jمرور اقتصاد اتیوپی
بعد از نیجریه ،اتیوپی با  ۱۱۲میلیون نفر پرجمعیتترین کشور آفریقاست و اقتصادش هم
بسیار پررشد است؛ اما این باعث نشده که فقر در این کشور کنترل شود .درآمد سرانه در
اتیوپی  ۸۵۰دالر است ولی اگر روند رو به رشد اقتصاد ادامه داشته باشد ،انتظار میرود
این کشور تا سال  ۲۰۲۵میالدی جزو کشورهای دارنده درآمد متوسط رو به پایین بشود.
بیش از  ۷۰درصد از شهروندان اتیوپی سنشان کمتر از سی سال است و پنجاه درصد
از جمعیت این کشــور هم کمتر از پانزده سال سن دارند .این باعث شده دولت اتیوپی
سرمایهگذاریهای گستردهای در حوزه آموزش و علوم و تکنولوژی داشته باشد تا از منابع
انسانی عظیم کشور استفاده شود.
بخش کشاورزی و دامپروری :پرآتیهترین منبعی که اتیوپی در اختیار دارد هنوز هم
زمینهای کشاورزیاش است .به رغم معضالتی مثل فرسایش خاک ،چرای بیش از حد
دامها و از بینرفتن برخی جنگلها هنوز هم اراضی قابل کشت زیادی در اتیوپی یافت
میشــود .از سوی دیگر ،اتیوپی یکی از بهترین صنایع دامپروری در آفریقا را دارد که به
تقاضای داخلی و خارجی جواب میدهد .کشاورزی تقریباً نیمی از تولید ناخالص داخلی
اتیوپی را تشکیل میدهد و فعالیتهای کشاورزی در این کشور را میتوان به سه دسته
معیشتی مزرعهداران کوچک تشکیل میدهد
تقسیم کرد .اولین و مهمترین را کشاورزی
ِ
که غالت اصلی از جمله گندم ،جو ،ذرت و ارزن و همین طور حبوباتی مثل نخود ،لوبیا
و عدس را تولید میکنند .زمینهای این کشاورزان خردهپا معموالً مساحتی بین  ۱.۲تا
 ۲.۵هکتار دارد .دومین دسته از محصوالت کشاورزی اتیوپی نیز غالتی هستند که برای
فروش کاشــته میشوند و مهمترینشان قهوه ،دانههای روغنی و نیشکر است .قهوه که
بومی اتیوپی اســت مهمترین صادرات این کشور نیز به شمار میآید .سومین دسته هم
دامپروری معیشتی است که در مناطق کمارتفاع اتیوپی رواج دارد .معموالً خانوادههای
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کوچگر به این کار مشغولاند.
بخش منابع و نیرو :اهمیت مواد معدنی در اقتصاد اتیوپی زیاد نیست و فقط معادن طال
و تانتال را میتوان قابل توجه دانست .اتیوپی پتانسیل استخراج منابع نفت و گاز طبیعی را
هم دارد .نیروی برقآبی که در صنایع و همین طور شهرهای بزرگ اتیوپی مورد استفاده
است ،از سدهای روی رودخانههای مختلف از جمله نیل آبی تامین میشود .اتیوپی در
هر حال برای تامین نیاز انرژی داخلی دچار کمبود اســت و در موارد زیادی هنوز هم از
چوب و زغال ســنگ استفاده میشود و این مسئله باعث جنگلزدایی و فرسایش خاک
نیز شده است .اتیوپی بخشی از نفت مورد نیاز خود را از طریق واردات از بنادر در سودان
و جیبوتی تامین میکند.
بخش تولید :بخش تولید حدود یکســوم از تولید ناخالص داخلی اتیوپی را تشکیل
ترین آنها مواد غذایی
میدهد و محصوالت تولیدی اکثرا ً به مصرف داخلی میرسند .مهم ِ
پردازششده و نوشیدنی ،منسوجات ،تنباکو ،چرم ،کفش و محصوالت شیمیایی هستند.
همچنین محصوالت دیگری مثل قالیچه ،وسایل چرمی ،جواهرات ،سفال و سبد نیز در
اتیوپی تولید میشوند که بیشتر توسط گردشگران خریداری میشوند.
بخش تجارت :همه صادرات اتیوپی تقریباً کشاورزی است .قهوه درآمد خوبی از محل
ارز نصیب اتیوپی میکند و از ســایر محصوالت صادراتی میتوان به حیوان زنده ،طال و
دانههای روغنی اشاره کرد .مهمترین محصوالت وارداتی اتیوپی نیز در حوزه ماشینآالت
و تجهیزات ،محصوالت شیمیایی ،مواد غذایی و سوخت هستند .از آنجا که هزینه واردات
اتیوپی بیشتر از درآمد صادراتی آن است ،این کشور همواره تراز پرداخت منفی را تجربه
میکند .شــرکای بزرگ تجاری اتیوپی نیز کشورهای عربستان سعودی ،چین و آمریکا
هستند .در دو دهه اخیر ،اتیوپی از بندر اصلی جیبوتی نیز برای تجارت استفاده میکند.
همچنین دو بندر عصاب و مساوه در اریتره بار بخشی از تجارت اتیوپی را بر عهده دارند.
بخش خدمات :بخش خدمات و عمدتاً بخش گردشــگری تشکیلدهنده دوپنجم از
تولید ناخالص داخلی اتیوپی هستند .اتیوپی مکانهای گردشگری باستانی دارد و طبیعت
و فرهنگ متنوع این کشور و قدیمیبودن آن برای گردشگران خارجی جذاب است .البته
زیرساختهای حوزه گردشگری در اتیوپی بسیار محدود است و خشونتهایی که بیست
سال پیش بین اتیوپی و اریتره درگرفت نیز باعث شد نگاهها به سفر به این کشور منفی
شــود .اتیوپی در حال حاضر هم دچار درگیری داخلی بزرگی بین دولت و شورشــیان
تیگرای است.
Jچشمانداز اقتصاد اتیوپی
اقتصاد اتیوپی از ســال  ۲۰۱۰تا  ۲۰۱۹رشد متوسط ساالنه  ۹.۴درصدی را تجربه کرد؛
هرچند که با شــیوع بحران کرونا این رشــد دچار اختالل شد .با این وجود ،بخشهای
صنعت ،ساخت و ساز و خدمات همچنان تشکیلدهنده بخش عمده رشد در این کشور
هستند .بخش کشــاورزی اتیوپی در دوران کرونا دچار بحران نشد و سهمش در تولید
ناخالص داخلی اتیوپی در این دوران حتی افزایش هم نشان داد .با این حال در این دوران،
مصرف داخلی و سرمایهگذاری عمومی کاهش پیدا کرد.
دوران رشد خوب اقتصاد اتیوپی باعث شد روند مثبتی در کاهش فقر در هر دو مناطق
شهری و روستایی اتیوپی دیده شود .سهم جمعیتی که زیر خط فقر زندگی میکردند
از  ۳۰درصد در ســال  ۲۰۱۱به  ۲۴درصد در سال  ۲۰۱۶رسید .با این حال ،اتیوپی در
زمینه ایجاد اشتغال و نیز بهبود حاکمیت دچار مشکل است و مدیریت بودجه و برنامههای
سرمایهگذاری در این کشور هنوز به شرایط آرمانی نرسیده است .در دوران بحران کرونا
نیز کشــور با افزایش قیمت مواد غذایی اولیه و افزایش بیکاری مواجه شد که معضالت
موجود را تشدید کردند.
از سوی دیگر ،بخش خصوصی اتیوپی به شکل ایدهآل توسعه نیافته است و این باعث
کاهش رقابتپذیری کشــور در عرصه تجارت شده و مقاومت اقتصاد اتیوپی را در برابر
شوکهای احتمالی کاهش داده است.
مشکل بزرگ دیگر در اتیوپی این است که کشور در حال حاضر با بحرانهای سیاسی
و درگیریهای خشونتآمیز مواجه است که باعث شدهاند سرمایهگذاران خارجی و نیز

شواهد علمی حاکی از آن است که از  ۲۰۰هزار سال پیش مردمانی در این سرزمین زندگی
میکردهاند و البته این سرزمین به دلیل موقعیت استراتژیکش و نزدیکی به خاورمیانه و
بازارهایش در عصر مدرن هم اهمیت زیادی داشته است.

گردشگران خارجی برای بازگشت به این کشور مشکل داشته باشند .در حال حاضر ،دولت
اتیوپی به نخست وزیری آبی احمد با پیشروی شورشیان منطقه تیگرای به سمت پایتخت
مواجه اســت و هر دو طرف نیز در درگیریها اعالم پیــروزی کردهاند؛ اما ظاهرا ً برخی
کشورهای خارجی نیز از این مناقشه سود میبرند و روی درگیریها تاثیر گذاشتهاند و به
همین دلیل مشخص نیست که در آینده نزدیک ،اتیوپی تا چه حد قادر خواهد بود خود
را از بار این مناقشه رها کند.
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آیا تجارت با اتیوپی دشوار است؟
بانک جهانی در رتبهبندی سال  ۲۰۲۰خود اتیوپی را به لحاظ سهولت بازرگانی و راهاندازی
کسب و کار در رده  ۱۵۹قرار داده که نشان میدهد ورود به بازار اتیوپی درستکم برای
غربیها آسان نیست.
رتبه اتیوپی در حوزههای متفاوت مربوط به سهولت کسبوکار در میان ۱۹۰کشور
۱۶۸

راهانداختن کسب و کار

۱۴۲

ثبت ملک

۱۳۷

گرفتن مجوز برق

۶۷

اجرایی کردن قراردادها

۱۴۲

گرفتن مجوز ساخت

۱۵۶

بازرگانی با خارج از مرزها

۱۸۹

حمایت از سهامداران در اقلیت شرکت

۱۴۹

اعالم ورشکستگی و جمعکردن کسبوکار

۱۳۲

پرداخت مالیات

۱۷۶

گرفتن وام

3

فرصتهای سرمایهگذاری در اتیوپی
وزارت بازرگانی آمریکا در گزارشی در مورد سرمایهگذاری در اتیوپی ورود به این حوزهها
را پرسود دانسته است :کشــاورزی ،فراوری محصوالت کشاورزی ،زیرساختها ،انرژی،
هواپیمایی ،خدمات درمانی و توریسم .بخش کشاورزی بخصوص به خاطر منابع سرشار
اتیوپی در این حوزه فرصت بســیار خوبی برای سرمایهگذاری به حساب میآید .پروانه
سرمایهگذاری را باید از کمیسیون سرمایهگذاری اتیوپی دریافت کرد و زمین کشاورزی
را میتوان از شهرداری یا استانداری به مدت  ۹۹سال اجاره کرد .قوانین اجاره و کاربری
زمین در مناطق مختلف متفاوت است و این یکی از چالشهای پیشروی سرمایهگذاران
خارجی است.
بخش انرژی اتیوپی جزو بهترین فرصتهای سرمایهگذاری در این کشور به حساب
میآید و انتظار میرود در میانمدت رشــد بسیار خوبی را تجربه کند .اتیوپی پتانسیل
باالیی در انرژیهای تجدیدپذیر دارد و همین حاال هم  ۹۰درصد تولید انرژی این کشور
از همین حوزه است.

4

چالشهای سرمایهگذاری در اتیوپی
با اینکه اتیوپی بازار جذابی برای خارجیها به حساب میآید اما چالشهای جدیای برای
ورود به این بازار وجود دارد .مهمترین مشکل اتیوپی در حال حاضر بیثباتی سیاسی است
که فضا را برای ورود خارجیها را غیرممکن کرده است .مسئله دیگر حضور سنگین دولت
در اکثر حوزههای اقتصاد است و طبق قوانین برای خارجیها مالکیت کامل یک شرکت
در این کشور امکانپذیر نیست .زیرساختهای انرژی و حمل و نقل در این کشور قوی
نیستند و اگر بخواهید کارخانهای در اتیوپی راه بیندازید باید بدانید که احتماالً با قطع
مداوم برق مواجه خواهید شد.

آدیس آبابا پایتخت و بزرگترین شهر اتیوپی است

5

استراتژی ورود به بازار اتیوپی
اتیوپی بازار آسانی برای ورود نیست و بهتر است حتماً تحقیق جدی روی این بازار انجام
دهید .برای ورود موفق به بازار بهتر است نماینده و کارگزار باتجربه محلی استخدام کنید
تا آنها وظیفه بازاریابی و پخش محصول شما را برعهده بگیرند .بخصوص که طبق قوانین
اتیوپی تمامی واردات باید از کانال اتباع این کشور انجام شود .استخدام وکیل بومی برای
بررسی مدارک و قراردادها برای هر سرمایهگذاری ضروری است .دیدار حضوری مطمئناً بهتر
از ایمیل است اما در دوران کرونا تماس تصویری جایگزین دیدارهای حضوری شده است.

6

آداب مذاکره با تجار اتیوپی
 ۱۳ماه در سال :حواستان باشد که در اتیوپی تقویم  ۱۳ماهه است ۱۲ :ماه  ۳۰روزه با یک
ماه  ۵یا  ۶روزه .سال جدید در اتیوپی در  ۱۱سپتامبر شروع میشود.
مذاکره در کافیشاپ :در اتیوپی این احتمال هست که طرفتان اول شما را به کافیشاپ
دعوت کند و آنجا با شما حرف بزند تا ببیند به درد تجارت میخورید یا نه .دیدار در دفتر
کار اصوالً در مرحله دوم قرار دارد.
با هم آشنا شوید :در اتیوپی روابط شخصی نقش مهمی در موفقیت رابطه تجاری دارد .به
همین خاطر در شروع مذاکرات زمانی طوالنی را به گپ و گفت دوستانه بگذرانید .موقع
ورود با همه دست بدهید و آنها را با نام رسمیشان خطاب کنید.
ساعات مذاکره :در اتیوپی عموماً زمان پایان مذاکره را از قبل مشخص نمیکنند .سعی
کنید برای ساعات بعد از مذاکره برنامه خاصی نچینید و آن را آزاد بگذارید .عموماً دیدارها
وقتی به پایان میرسند که همه به این نتیجه برسند حرفی برای گفتن باقی نمانده ،یا
مسنترین فرد جلسه به این نتیجه برسد.
امضا بگیرید :مراقب قرارهای کالمی عجوالنه باشید چون ارزش خاصی ندارند .توافقات
تجاری باید روی کاغذ آورده شده و امضا شوند.
خارجی بودن :در اتیوپی اینکه با خارجیها ارتباط داشته باشند نقطه مثبت تلقی میشود
چون سرمایه عموماً از خارج وارد کشور میشود.
نــه نگویید :در اتیوپی افراد از انتقاد کردن یا اعالم نظر مخالف طفره میروند و ســعی
میکنند مخالفت خود به صراحت بیان نکنند .اگر شریک شما درخواستتان را رد نکرد اما
پاسخی مبهم داد آن را نشانه «نه» بدانید.
خانوادگی :در اتیوپی کســب و کارهای کوچک عموماً توسط دوستان و اعضای خانواده
یشود.
اداره م 
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اکسپوهای اتیوپی
حضور در نمایشگاهها و اجالسهای تجاری اتیوپی فرصتی مناسب است تا اطالعات خود
را بهروز کنید و یا مشتریها و شرکای آیندهتان را پیدا کنید.
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همسایهها
زمان

موضوع

اکسپو
AUTOEXPO
AFRICA

فوریه هر سال

نمایشگاه بینالمللی صنعت خودرو و
لوازم یدکی

EITE

فوریه هر سال

از بزرگترین نمایشگاههای
بینالمللی آفریقا در حوزه تجهیزات و
یهای تولید
تکنولوژ 

�POWER & ENER
GY AFRICA

فوریه هر سال

نمایشگاه بینالمللی بخش برق و
انرژی

SOLAR AFRICA

فوریه هر سال

نمایشگاه بینالمللی انرژیهای
خورشیدی

Addisbuild

اوت هر سال

نمایشگاه بینالمللی تخصصی
تجهیزات و تکنولوژی صنعت
ساختوساز

Ethiopia agrofood

ژوئن هر سال

نمایشگاه تخصصی کشاورزی،
تجهیزات کشاورزی و تکنولوژیهای
صنایع غذایی

8

مکان

مهمترین واردات اتیوپی در سال  ۲۰۱۹در سال  ۲۰۲۰اتیوپی  ۱۴.۱میلیارد دالر واردات
داشت که نسبت به سال  ۲۰۱۶کاهش  ۱۳.۹درصدی و نسبت به سال  ۲۰۱۹حدود ۹.۳
درصد کاهش داشته است.
۱

ماشینآالت از جمله کامپیوتر

 ۱.۸میلیارد دالر ( ۱۳درصد کل واردات)

۲

سوختهای معدنی از جمله نفت

 ۱.۷میلیارد دالر ( ۱۲.۲درصد)

۳

تجهیزات و ماشینآالت الکتریکی

 ۱.۱میلیارد دالر ( ۷.۷درصد)

۴

خودرو

 ۱میلیارد دالر ( ۷.۳درصد)

۵

روغن حیوانی/گیاهی

 ۸۹۹میلیون دالر ( ۶.۴درصد)

۶

غالت

 ۸۶۴میلیون دالر ( ۶.۱درصد)

۷

آهن و فوالد

 ۷۰۷میلیون دالر ( ۵درصد)

۸

پالستیک

 ۶۳۹میلیون دالر ( ۴.۵درصد)

۹

دارو

 ۵۸۰میلیون دالر ( ۴.۱درصد)

۱۰

کود

 ۵۰۷میلیون دالر ( ۳.۶درصد)

10

تراز تجاری اتیوپی

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

واردکنندهها در سال  ۲۰۱۹کشورهای چین ،آمریکا ،امارات و عربستان مقصد بخش
عمده صادرات اتیوپی بودند

9

به اتیوپی چه صادر کنیم؟ چه از آن وارد کنیم؟
اتیوپی در ســال  ۲۰۲۰حدود  ۲.۵۳میلیارد دالر کاال به سراســر جهان صادر کرد .این
رقم به نسبت سال  ۲۰۱۶کاهشی  ۳.۴درصدی و در مقایسه با سال  ۲۰۱۹کاهشی ۵.۷
درصدی داشته است.
مهمترین صادرات اتیوپی در سال ( ۲۰۲۰به ترتیب ارزش به دالر)

۱

چین

 ۱۶.۶درصد کل صادرات اتیوپی ( ۵۱۸میلیون دالر)

۲

آمریکا

 ۱۵.۶درصد ( ۴۸۴میلیون دالر)

۳

امارات

 ۸درصد ( ۲۵۱میلیون دالر)

۴

عربستان

 ۶.۳۳درصد ( ۱۷۹میلیون دالر)

۵

کره جنوبی

 ۵.۱۳درصد ( ۱۵۹میلیون دالر)

۶

آلمان

 ۵.۰۹درصد ( ۱۵۸میلیون دالر)

۷

ژاپن

 ۴.۲۱درصد ( ۱۳۱میلیون دالر)

۸

هلند

 ۳.۹۸درصد ( ۱۲۴میلیون دالر)

۹

سوئیس

 ۳.۹۸درصد ( ۱۲۴میلیون دالر)

۱۰

بلژیک

 ۳.۵۱درصد ( ۱۰۹میلیون دالر)

صادرکنندهها در سال  ۲۰۱۹کشورهای چین ،هند ،امارات و فرانسه بیشترین واردات
را به اتیوپی داشتند:

۱

قهوه ،چای و ادویه

 ۸۱۲میلیون دالر ( ۳۲.۱درصد کل صادرات)

۱

چین

 ۲۶.۵درصد کل واردات اتیوپی ( ۲.۳۷میلیارد دالر)

۲

یجات
سبز 

 ۵۵۳میلیون دالر ( ۲۱.۹درصد)

۲

هند

 ۹.۲۵درصد ( ۸۲۸میلیون دالر)

۳

دانههای روغنی

 ۴۲۹میلیون دالر ( ۱۷.۴درصد)

۳

امارات

 ۸.۸۱درصد ( ۷۸۸میلیون دالر)

۴

درختان و گیاهان زنده

 ۲۱۷میلیون دالر ( ۸.۶درصد)

۴

فرانسه

 ۸.۸درصد ( ۷۸۷میلیون دالر)

۵

پوشاک بافتنی/اکسسوریز

 ۸۷میلیون دالر ( ۳.۵درصد)

۵

انگلیس

 ۶.۹۵درصد ( ۶۲۲میلیون دالر)

۶

گوشت

 ۶۷میلیون دالر ( ۲.۶درصد)

۶

ترکیه

 ۴.۴درصد ( ۳۹۴میلیون دالر)

۷

پوشاک غیربافتنی/اکسسوریز

 ۴۸میلیون دالر ( ۱.۹درصد)

۷

آلمان

 ۳.۹۵درصد ( ۳۵۴میلیون دالر)

۸

دام زنده

 ۴۲میلیون دالر ( ۱.۷درصد)

۸

آمریکا

 ۳.۰۶درصد ( ۲۷۴میلیون دالر)

۹

تجهیزات و ماشینآالت الکتریکی

 ۳۵میلیون دالر ( ۱.۴درصد)

۹

هلند

 ۳درصد ( ۲۶۸میلیون دالر)

۱۰

ماشینآالت

 ۲۹میلیون دالر ( ۱.۱درصد)

۱۰

مصر

 ۲.۸۶درصد ( ۲۵۶میلیون دالر)
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 ...........................کــارآفـریـن ...........................

کارآفرین یا تیم کارآفرینی؟
عکس :رضا معطریان

کارآفرین
نگاهی به زندگی و  4دهه فعالیت صنعتی محمدحسین وزیری بزرگ

سختیهای کارآفرینی
ولی خلیلی
دبیر بخش کارآفرین ایرانی

وزیری بزرگ :دانشجویان
نباید بدون شناخت
و بهیکباره وارد کار و
کارآفرینی شوند .آنها باید
جمعهایی تشکیل دهند و
کارهای مشترک با هم انجام
دهند و شناخت نسبی پیدا
کنند تا بتوانند موفق شوند
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«کارآفرین موتور محرک یک جامعه است»؛ این جمله را مردی میگوید
که از مهندسان مکانیک پیشکسوت و بنام کشور است و  4دهه در حوزه
صنعت و توسعه صنعتی کشور فعالیت کرده است .محمدحسین وزیری
بزرگ ابتدای دهه  1360با جمعی از دوســتانش شرکت بالین تک را
اندازی کردند .او حاال چندین سال است که مسئولیت مدیرعاملی این
راه 
مجموعه صنعتی را که بزرگترین تولیدکننده سرسیلندر در کشور است،
برعهده دارد .او ســال  1354در رشته مهندسی مکانیک وارد دانشگاه
شریف شد و باتوجه به سالهای انقالب و انقالب فرهنگی در
نهایت سال  1360فار غالتحصیل شد.
شرکت بالین تک در ســالهای انقالب فرهنگی و آغاز
اولین ترم دانشــگاه به گفته محمدحســین وزیری بزرگ
معروف به 25واحدیها شکل گرفت .شرکتی که جمعی از
دانشجویان دانشگاه شریف با اخذ پروانه تأسیس قالبسازی
و در چهارچوب شرکت تولیدی ماشین و قالب ،شکل دادند.
آنها کار خود را در زمینی به مســاحت هزار مترمربع و با
ســرمایه اولیه  69میلیون تومان که بخش مهمی از آن از
محل دریافت وام تامین شده بود و البته خرید ماشینآالت
مخصوص قالبسازی خارجی ،شروع کردند .البته شرکت ،5
 6سال ابتدایی کار که همزمان با دوران جنگ تحمیلی بود با
چالشهای مختلفی مواجه شد .وزیری بزرگ در گفتوگو با
سایت کارآفرینی دانشگاه شریف درباره آن سالها گفته است:
«کار از سال  1362شروع شد و برای صنایع مختلف از قبیل ریختهگری،
فورج ،پالستیک ،فلزکاری و ...انواع قالب ساخته میشد .در این مدت با
وجود کســب تجارب فنی زیاد ،به مشکالت مالی عدیدهای هم برخورد
کردیم و معموالً پرداخت حقوق پرسنل نیز مرتب به تعویق میافتاد و با
انعقاد قرارداد جدید و دریافت پیشپرداخت مربوطه ،مشکل نقدینگی آن
لحظه را رفع میکردیم و این روند چند سالی ادامه داشت تا نهایتاً برای
توقف آن تصمیم بر آن شد که فاز تولید قطعه را بررسی و اقدام کنیم».
شرکت بالین تک در بین ســالهای  1366تا  1372وارد فاز تولید
قطعه شد .وزیری بزرگ و همبنیانگذاران این شرکت در کنار کارخانه
قدیمی زمین جدیدی به مســاحت  2هزار متر مربع خریداری و تولید
انــدازی کردند .آنها ســه محصول جدید در

محصــوالت جدید را راه
زمینههای صنعت ساختمان و برق تولید کردند که البته دو محصول آن
در حوزه ساختمان به نتیجه مطلوب نرسید و خطوط تولیدش تعطیل
شد اما قطعه تولیدشده در حوزه صنعت برق ،شرکت را از رکود چندساله
نجات داد .خود مهندس وزیری بزرگ درباره آن ســالها گفته اســت:
«در زمینه صنعت ســاختمان دو محصول انتخاب شده بود که پس از
ســاخت تجهیزات تولید ،نمونههایش ساخته شد .در یک مورد پس از
تولید تیراژ محدود ،با مشکالت تأمین مواد اولیه و اختالف شدید قیمت
دولتی و بازار آزاد ،امکان تأمین مواد دولتی فراهم نشد و بازار هم کشش
محصول تولیدشــده با مواد اولیه خریداریشده از بازار آزاد را نداشت و
دیگر مشــکالت فنی هم باعث توقف و از دستور کار خارج شدن تولید
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شد .موضوع انتخابشده در صنعت برق ،محصولی بود از شرکت آلستوم
که کارخانه مربوطه در فرانســه را تعطیل کرده بودند و واحد دیگرشان
در بوســنی هرزگوین به علت جنگهای داخلی از فعالیت بازایســتاده
بــود و همزمان تولید این محصول در ایران نیز برای کارفرمای ایرانی از
اولویت خاصی برخوردار شد .با توجه به اینکه در این شرایط برای ما نیز
مسئله حیات و عدم حیات مطرح بود تصمیم گرفتیم علیرغم سختی
کار ،آخریــن اقبال خود را نیز به بوته آزمایش بگذاریم .دو ســال تمام
روی این پروژه کار شد .تمامی تجهیزات تولید اعم از قالبهای تولیدی،
ماشــینآالت ویژه تولید ادوات کنترلی و غیره فراهم شد .فرایند اصلی
تولید ،ریختهگری آلومینیوم به روش ریژه بود و قطعات به لحاظ خواص
مکانیکی و متالورژیکی بایستی ضمن تحمل فشار باال ،مطابقت کامل با
دستورالعملهای مندرج در نقشههای شرکت آلستوم را نیز میداشتند.
پس از فراهم شدن کلیه تجهیزات مورد نیاز تولید ،در طی مدت  9ماه
حدود  5000قطعه تولید و آزمایش شد تا در نهایت به شرایط مطلوب
مورد نظر دســت یافتیم و با انعقاد قرارداد دوم ،شرکت از رکود 10ساله
اول فعالیت خود خارج شد».
Jورود به صنعت خودرو
اما اوج فعالیتهای شرکت بالین تک و مهندس محمدحسین وزیری
بزرگ و دوستانش از زمانی شروع شد که آنها وارد صنعت خودرو و تولید
قطعات خودرو شدند .بعد از سالهای جنگ و به خصوص در دهه 1370
صنعت خودرو مورد توجه دولت و به خصوص رئیسجمهور وقت آیتاهلل
اکبر هاشمی رفسنجانی قرار گرفت و همین شد که بسیاری از شرکتها
به خصوص شرکتهای قالبسازی ،قطعهسازی ،ریختهگری و ...وارد این
صنعت شدند؛ دورانی که دو شرکت بزرگ خودروساز ایرانی یعنی ایران
خودرو و سایپا هم بومیسازی را در دستور کار قرار داده بودند و همین
شد که شرکت بالین تک هم وارد این صنعت شد .وزیری بزرگ دراینباره
گفته است« :از اوایل دهه  1370که صنعت خودرو فعالیت ساخت داخل
خود را تشدید کرد شــرکت ما نیز که تجربیاتی در زمینه ریختهگری
قطعات آلومینیومی داشــت در این حوزه فعال شد و قطعاتی از موتور و
گیربکس پیکان و همچنین موتور پژو  405را تولید کرد .در تمامی این
پروژهها ،تدوین دانش فنی و فرایند تولید و همچنین ساخت ماشینهای
مخصوص اعم از ریختهگری و ماشینکاری و ابزارهای مخصوص مورد
نیاز همگی در خود شــرکت انجام شد و به تناسب رشد صنعت خودرو
(ساالنه حدود  30درصد) ،توانستیم کلیه نیاز این صنعت را برآوریم و به
تنهایی پیشتاز و در بسیاری از موارد تنها تولیدکننده این نوع محصوالت
در ایران باشیم .همچنین تولید سرسیلندر آلومینیوم به روش لوپرژر در
اواخر دهه  70در شرکت آغاز شده بود».
شرکت بالین تک با ورود به صنعت خودرو و تولید قطعات مختلف به
سرعت رشد کرد تا جایی که مجموعههای جدید به این کارخانه صنعتی
اضافه شد و ساختمانهای جدیدی حتی به صورت اجارهای در اختیار
اندازی شرکتهای تخصصی افتادند .وزیری بزرگ
گرفتند و به فکر راه 

محمدحسین وزیری بزرگ ابتدای دهه  1360با جمعی از دوستانش شرکت بالین تک را
راهاندازی کردند .او حاال چندین سال است که مسئولیت مدیرعاملی این مجموعه صنعتی را که
بزرگترین تولیدکننده سرسیلندر در کشور است ،برعهده دارد.

در گفتوگو با ســایت کارآفرینی دانشگاه شریف گفته است« :بایستی
فضاهای جدید به شــرکت اضافه و واحدهای تولیدی دیگر به مجموعه
اضافه میشــد .عالوه بر این مجموعه عوامل مدیران مجموعه را به این
فکر واداشت که تأسیس شرکتهای تخصصی و تفکیک فعالیتها را آغاز
کنند .فعالیت قالبسازی و ساخت تجهیزات در یک شرکت متمرکز و
فضای بزرگتری برای آن خریداری شد و به آنجا انتقال یافت .قطعات با
تیراژ تولید پایین و مجموعههای تخصصی نیز به شرکت دیگری منتقل و
اندازی شد .عالوه بر اینها شرکت ماشین
برای آن نیز محل جدیدی راه 
و قالب هم فعالیت خود را در زمینه تولید قطعات آلومینیومی به روش
ریژه با خرید فضاهای جدید برای توسعه خود ادامه داد و در نهایت تولید
سرسیلندر هم درقالب شــرکت تازه و در فضاهای جداگانهای متمرکز
شد».
محمدحسین وزیری بزرگ و دیگر مدیران شرکت بالین تک باتوجه
به استقبالی که مجموعههای خودروساز از سرسیلندرهای تولید شده
از ســوی این کارخانه داشتند اقدام به ســرمایهگذاری جدید و خرید
ماشینآالت ریختهگری و ماشینکاری و تجهیز بیشتر مجموعه خود در
نیمه دهه  80کردند و شرکت بالین تک پس از چند سال به بزرگترین
تولیدکننده سرسیلندر انواع خودروی سواری در کشور تبدیل شد و بیش
از  500نفر تنها در خطوط تولید سرسیلندر کار میکردند.
Jورود به صنایع جدید
از اواخر دهه  1380مدیران شرکت بالین تک به فکر ورود به صنایع
جدیــد در کنار صنعت خودرو افتادند؛ دورانی که وزیری بزرگ از آن به
عنوان «دوران توســعه فعالیتهای غیرخودرویی» در این مجموعه یاد
میکند .او در مصاحبه با ســایت کارآفرینی دانشگاه شریف گفته است:
«براســاس راهبرد تدوین شده در زمینه انتخاب فعالیتهای مربوط به
توســعه ،تصمیم بر این شــد تا درزمینه صنعت نفت به عنوان صنعت
پایدار سرمایهگذاری انجام شود .البته در این بین چندین مطالعه روی
نیروگا هها ،پاالیشــگا هها Air Cooler،و ...هم شــد اما در نهایت خرید
شرکت دمافین تولیدکننده انواع  IDRO OTCکارخانههای پتروشیمی
و غیره در دستور کار قرار گرفت و با برنده شدن در مزایده در پایان سال
 1386صد درصد سهام این شرکت خریداری شد و از ابتدای سال 1387
مدیریت شرکت دمافین را در اختیار قرار گرفتیم».
اما دالیل رشد و موفقیت یک شرکت و مجموعه مانند بالین تک چه
چیزهایی میتواند باشد؟ وزیری بزرگ در مصاحبههایش گفته است در
کنار هم قرار گرفتن توانمندیهای مختلف شرکا که جمع آنها چیزهای
تــازه و غیرقابل تصور را خلق میکند ،نزدیکی دیدگاهها و خصوصیات
فردی شرکا ،اصل اشتراک منافع و به اصطالح ،جیبها را یکی دانستن
و عدم توجه به مســائل جزئی دیگر در راستای تحقق این اصل ،الزمه
شــکلگیری طوالنیمدت جمع مدیران شرکت بالین تک و موفقیت
آنهاست .او معتقدند است« :در شرایطی که معموالً به واسطه سختی
کار و عدم توفیق و یا در شــرایط رونق و تقســیم سود ،اختالفات اوج
میگیرد و موجب از بین رفتن جمع اولیه میشود تنها میتوان با اتکا به
توانمندیهای همدیگر شرایط رشد را فراهم کرد».
وزیری بزرگ که سالهاســت مدیرعاملی مجموعه بالین تک را به
عنوان یکی از بزرگترین شــرکتهای قطعهســازی و ماشینسازی و
ریختهگری در کشور برعهده دارد معتقد به کار تیمی است و میگوید
دانشجویان نباید بدون شناخت و بهیکباره وارد کار و کارآفرینی شوند .او
میگوید آنها باید جمعهایی تشــکیل دهند و کارهای مشترک با هم

انجام دهند و شناخت نسبی پیدا کنند تا بتوانند موفق شوند .او میگوید:
«در جمع کارآفرینی و کار تیمی هرچقدر شناخت افراد بیشتر باشد و
تجربیات مشترک بیشتری داشته باشند میتوان تداوم طوالنیتر جمع و
همکاری را انتظار داشت».
او اثرات کارآفرینی را بسیار عمیق و در سه بخش جامعه ،توسعهیافتگی
و فــردی میداند و در مصاحبهای گفته اســت« :بخــش اول تأثیرات
کارآفرینی بر جامعه اســت که با تداوم و گســترش آن عالوه بر تحول
صنعتی ،کلیه پارامترهای اجتماعی را متحول میسازد .چه به لحاظ رفاه
اجتماعی و چه به لحاظ اشتغال و بالطبع کاهش ناهنجاریهای ناشی از
آن .بخش دوم تأثیرات بیرونی است .جامعه توسعهیافته و صنعتی از قدرت
مانور بیشتری در جهان کنونی برخوردار است و بدین ترتیب هر کشوری
بر اساس این توانمندی ،مدار چرخش خود را در معادالت پیچیده جهانی
تعیین میکند .بخش سوم از جنبه فردی است .کارآفرینی یکی از ابعاد و
اندازی
شکلهای خالقیت است .شخص کارآفرین با تشکیل شرکت و راه 
خط تولید و تولید محصول جدید ،در اصل موجودی شبیه موجود زنده
را خلق نموده اســت که حتی میتواند بعد از حیات کارآفرین نیز ادامه
حیات دهد و از این جنبه است که کارآفرینان خود را اقناع میکنند».

اوج فعالیتهای شرکت
بالین تک و مهندس
محمدحسین وزیری بزرگ و
دوستانش از زمانی شروع
شد که آنها وارد صنعت
خودرو و تولید قطعات
خودرو شدند
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کارآفرین
نگاهی به زندگی و کسب و کار پشوتن پورپزشک ،بنیانگذار پادرو

مثلث کسب و کار در اکوسیستم استارتآپی

پورپزشک متولد تهران
و فارغالتحصیل دوره
لیسانس رشته نرمافزار
از دانشگاه چالوس است
و در بین سالهای 1393
تا  1397مدیرعامل بامیلو،
یکی از بزرگترین برندهای
استارتآپی ایران بود که به
دلیل مشکالت مالی تعطیل
شد ولی بعد کسبوکار خود
را راهاندازی کرد
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مســیر کارآفرینی را مســیر حادثهها میداند و معتقد اســت:
«اکوسیســتم اســتارتآپی ایران روی تردمیل است؛ یعنی حرکت
میکند اما به دلیل طرحها و سیاستهای محدودکننده ،فعاالن این
حوزه درگیر حاشــیهها میشــوند و صرفاً درجا میزنند و به مقصد
نزدیک نمیشــوند ».پشــوتن پورپزشک در شــرایطی مدتی است
اســتارتآپ جدیدی را تاســیس کرده که شکست سختی را پشت
ســر گذاشــته؛ از آن تجربههای تلخی که شاید خیلی از ماها بعد از
آن اص ً
ال دوباره دنبال شــروع کاری نرویم اما او نشــان داده است که
ترس از شکست خوردن ندارد و میتواند از تجربههای گذشته برای
آینده کسب و کار و کارآفرینی درس بگیرد .پشوتن پورپزشک مدتی
بعد از تجربه مدیرعاملی بامیلو و شکست آن مجموعه استارتآپی،
استارتآپ جدیدی با عنوان «پادرو» راهاندازی کرد؛ مجموعهای که
چند ماه پیش و در دوران اوج رکود اقتصادی و کرونا توانســت 300
میلیارد تومان سرمایه از شرکت فناپ جذب کند و حاال امیدوار به رشد
سریعتر در آینده باشد .پادرو پلتفرم هوشمند و مبتنی بر تکنولوژی
در حوزه پرداخت ،ارسال ،مدیریت سفارشها ،ارتباط با مشتریان و...
است ،کســبوکاری که با مفهومی جدید در عالم کسبوکار به نام
تجارت اجتماعی یا سوشال کامرس پیوند خورده است.
پورپزشک در گفتوگو با هفتهنامه شنبه گفته کاراکترش ،ریسک
و چالش را دوست دارد و از آنها نمیترسد« .بازار تجارتی
که به واسطه شبکههای اجتماعی و زیرساختهای
مشــابه در ایران در حال شــکلگیری است،
گــردش مالی بیــش از  ۴۰هــزار میلیارد
تومان در ســال دارد و براساس برآوردها و
محاســباتی که مطابق دادههای موثق به
دست آمده است ،روزانه بیش از  ۷۰۰هزار
تراکنش در این بازار اتفاق میافتد .پادرو
میخواهد سهم بزرگی از این بازار بزرگ
را به دست بیاورد».
او متولــد تهــران و فارغالتحصیل دوره
لیسانس رشته نرمافزار از دانشگاه چالوس است
و در بین ســالهای  1393تا  1397مدیرعامل
بامیلو ،یکی از بزرگترین برندهای استارتآپی
ایران بود که به دلیل مشکالت مالی
تعطیل شد ولی بعد کسب و
کار خود را راهاندازی کرد
و حاال تیمــی  40نفره
تآپ پادرو
در اســتار 
کــه او بنیانگذاری
کرده ،مشغول به کار
ت آپی
هستند؛ استار 
کــه در مصاحبهای
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گفته قرار نیســت بیهدف و بیبرنامه بزرگ شود بلکه قرار است بر
پایه تکنولوژی و براســاس نیازهایی که تشخیص میدهند ،تیم هم
رشد کند.
اما چگونه بعد از شکستی سخت و برچیده شدن استارتآپ بامیلو
که پشــوتن پورپزشک مدیریت ارشد آن را برعهده داشت ،او به فکر
راهاندازی کســب و کار خود افتاد و چگونه این شکست ترس در دل
او ایجاد نکرد؟ او در مصاحبه با مجله شنبه در پاسخ به این پرسشها
گفته است« :تصمیم برای شروع دوباره آسان نیست ولی اگر در کسی
میل به ســاختن و میل به آفرینش وجود داشته باشد ،قطعاً با همه
سختیها و با وجود مســیرهای پر از مشکالتی که پیش رو دارد به
ســمت کارآفرینی و به سمت خلق و آفرینش پیش خواهد رفت .در
بسیاری از اوقات پیش میآید که ما بر سر یک دوراهی قرار میگیریم
که آیا مسیر امنتر را انتخاب کنیم یا مسیر پرریسکتر را .مسیر امنتر
همان کارمندی است و مســیر پرریسکتر ،مسیر کارآفرینی است.
کاراکتر شــخصیتی من به نوعی است که به سمت پذیرش ریسک
حرکت میکنم و این ریسکپذیری در واقع بخشی از شخصیت من
است .ریسکها و چالشهای مسیر کارآفرینی برای من جذاب است».
اما پورپزشک از تجربه شکست چه درسهایی گرفته است؟ خود
او گفته« :هرآنچیزی که االن بلد هستم یا بر آن تسلط دارم ،اتفاقی
است که بهعنوان یک فرآیند با آن مجموعه (بامیلو) شروع شده است.
البته قبلتر از آن و زمانی که در دانشگاه در رشته نرمافزار تحصیل و
در حوزه آیتی کار میکردم ،تجربهاندوزی من شروع شده است .در
این مسیر قطعاً بلوغ نسبی ایجاد شده و هرآنچه که امروز میبینید از
ایدهپردازی و استفاده از تکنولوژی و مدیریت کسبوکار ،در واقع از کار
در آن مجموعه نصیبم شده است .همچنین مسائلی چون شیوههای
مذاکرات ،جذب نفرات خوب برای بستن تیم حرفهای و ...از تجارت من
در مجموعه قبلی نشئت میگیرد .همچنین تشخیص اینکه چه زمانی،
از چه افرادی و برای چه کاری استفاده بکنیم از دیگر از تجربیات من
از کار قبلیام اســت .نکته بسیار مهم دیگر برای خود من کسب این
تجربه بوده که با سرمایهگذاری کار بکنم که کارم در زنجیره ارزشش
جایگاه داشته باشد».
با تعطیل شــدن بامیلو در سال  1398تیم این استارتآپ از هم
جدا شــدند و در این میانه پورپزشــک به دنبال ایدهای جدید بود تا
آن را اجرایی کند و حاصل چند ماه بررســی به پادرو ختم شــد .در
فاز اول شــکلگیری تمرکز استارتآپ پادرو بر ارسال و دلیوری بود،
پلتفرمی برای جابهجایی سفارشها از هرجا به هرجا اما به صورت
کلی هدف پورپزشک و تیم همراه او استفاده از امکانات و تکنولوژی
برای بهینهســازی سیستم حملونقل و لجســتیک در ایران بود تا
بســتری را برای ارتباط مستقیم بین همه تامینکنندگان آنالین و
آفالین خدمات پستی و متقاضیان در این حوزه فراهم کنند .البته بعد
از چند ماه فعالیت اهداف پادرو هم توسعه پیدا کرد تا جایی که امروز
این مجموعه به یک بستر نرمافزاری یا یک پلتفرم برای ارائه خدمات

پورپزشک :اکوسیستم استارتآپی ایران روی تردمیل است؛ یعنی حرکت میکند
اما به دلیل طرحها و سیاستهای محدودکننده ،فعاالن این حوزه درگیر حاشیهها
صرفا درجا میزنند و به مقصد نزدیک نمیشوند.
میشوند و ً

به کسب وکارهای بزرگ ،کوچک و متوسط به ویژه در حوزه تجارت
اجتماعی تبدیل شــده است .در واقع پادرو به تدریج در حال تبدیل
شدن به یک تسهیلگر خدمات در حوزه سوشال کامرس یا تجارت
اجتماعی است .یکی از قسمتهای اصلی سرویسهای پادرو مربوط
به خدماتی اســت که به کسب وکارهای کوچکی که در شبکههای
اجتماعی حضور دارند ،ارائه میدهد .پورپزشک در مصاحبهای درباره
خدمــات پادرو گفته اســت« :با توجه به اینکه پــادرو هم از طریق
APIهای نرمافزاری ،خدمات خود را ارائه میکند و هم از طریق رابط
کاربری و یکپارچهسازیهایی که با سایر شرکای خود و زیرساختهای
دیگر انجام میدهد ،دامنه خدماتش میتواند بسیار وسیع باشد .مث ً
ال
بوکارهای کوچکی که از طریق اینستاگرام به ارائه خدمات و
هم کس 
کاال میپردازند میتوانند از پادرو سرویس دریافت کنند و هم کسب
وکارهای آنالین و فروشگاهها و بازارهای اینترنتی .البته نقطه تمرکز ما
در سال  ،۱۴۰۰ارائه خدمات و جذب فروشندگان حاضر در شبکههای
اجتماعی مثل اینستاگرام یا تلگرام و هر فروشندهای است که در فضای
شبکههای اجتماعی کار فروش را انجام میدهد».
مدیران اســتارتآپ پادرو به آینده آن بسیار امیدوار هستند زیرا
از یک ســو اعالم میکنند که در بازار ایران هنوز هیچ رقیبی ندارند
و از سوی دیگر کسب و کارشان در بازار تجارت اجتماعی یا سوشال
کامرس فعالیت میکند که کشــش بسیار زیادی دارد .این بازار یک
بوکارهایی که از
ویژگی خیلی خاص دارد و آن این اســت که کس 
خدمــات آن اســتفاده میکنند یا  no-techهســتند یعنی اص ً
ال
تکنولوژی ندارند یا  low-techهستند یعنی به مقدار بسیار کمی از
تکنولوژی استفاده میکنند .بهعنوان مثال یک فروشگاه اینستاگرامی
معموالً سایت فروش اینترنتی ندارد مگر آنکه میزان تراکنش خیلی
باالیی داشــته باشد .یا اینکه زیرســاختهای مورد نیاز را ندارند که
از تکنولوژی اســتفاده کنند و فضاهای مورد نیــاز خود را در فضای
تکنولوژی داشته باشند .عالوه بر اینها سوشال کامرس بازاری کام ً
ال
نوظهور حتی در سطح جهان است .بنابراین این بازار یک بازار جدید
و عجیب و غریبی است که کرونا هم به رشدش کمک بسیاری کرده
است .اتفاقی که باعث شده پادرو در جذب سرمایهگذار داخلی موفق
باشد و چند ماه پیش در مقابل واگذاری  62درصد سهام خود 300
میلیارد تومان سرمایه جدید جذب کند.
پورپزشــک در گفتوگو با مجله شنبه گفته است« :اینکه بتوانی
ایدهای را از صفر شروع کنی و آن را راهاندازی کنی و توسعهاش بدهی،
چیزی بود که من طی یک سال و نیم اخیر بهطور بسیار متفاوتی آن را
تجربه کردم .چون پادرو از یک نمونه مشابه ،پیادهسازی نشده و الگویی
در این زمینه نداشتم و طی زمان شکل گرفته و جلو آمده است .نکته
دیگر برمیگردد به اینکه در فواصل زمانی مختلف و اتفاقات مختلفی
که در کار رخ میدهد ،این تجربه برای من ایجاد شد که مث ً
ال کجا باید
بر یک عقیده یا یک نظر پافشاری بکنم و آن را حتماً در هر شرایطی
جلو ببرم و کجا باید بخشــی از اختیارات را به افراد دیگر بسپارم .به
خاطر نوســاناتی که در بازار ایجاد میشود و سایر مشکالت مختلف،
اگر کســب وکاری در زنجیره ارزش یک ســرمایهگذار قرار نداشته
باشــد ،ممکن است به خاطر شرایطی که بهوجود میآید و به خاطر
بوکار وجود دارد ،با تصمیمات لحظهای آن
مسائلی که در مسیر کس 
کسب وکار تعطیل شود».
کسب وکارهایی که در حال حاضر پادرو با آنها همکاری میکند
به چند بخش تقسیم میشوند؛ بخشی از آنها ،شرکتهای اینترنتی

شناختهشده هستند .پادرو به این شرکتها بیشتر در زمینه لجستیک
خدمات ارائه میدهد اما برخی از کسب وکارهای دیگر هم که در حال
حاضر با پادرو همکاری دارند روی شبکههای اجتماعی فعال هستند.
بوکار درحال همکاری
در این زمینه این استارتآپ با چندهزار کس 
است و به آنها خدمات و سرویس ارائه میدهد .اما درآمد پادرو از چه
راهی کسب میشود؟ این استارتآپ روی سرویس ارسال و پرداخت،
یک عدد ثابت به ازای هر سفارش دریافت میکند که این عدد در حال
حاضر هزار تومان اســت .عالوه بر این پادرو روی سرویسهای دیگر
خود مثل ســرویسهای مدیریت مشتریان یا سرویسهای مدیریت
بوکارها دارد که حق عضویت ماهانه
کمپینها ،دریافتیهایی را از کس 
یا ساالنه است.
پورپزشــک معتقد است که در هر شــرکتی منابع انسانی نقش
کلیــدی را دارد و بر کار گروهی و تیمی تاکید ویــژهای دارد .او در
بوکار تکنولوژیمحور
مصاحبهای گفته است« :وقتی ما از یک کس 
صحبت میکنیم ،در قدم نخســت باید یک تیم فنی وجود داشــته
باشد که پایه کار را درســت انجام بدهد و کار را درست شروع کند.
در اکوسیستم نوآوری که بسیاری از نیروهای آن طی سالهای اخیر
مهاجرت کردهاند و همین حاال هم بسیاری از افراد به خاطر شرایط
کرونا که شرکتهای خارجی به آن دچار شدهاند ،بهصورت ریموت با
شرکتهای خارج از ایران کار میکنند و تفاوت ارزش ریال و دالر هم
بوکارهای تکنولوژیمحور با کمبود شدید منابع
فاحش است ،کس 
انسانی مواجه هستند».
او همچنین میگوید« :چه کارآفرین باشید و چه کارمند ،شما عضو
یک مجموعه و یک تیم هستید .حاال چه در رأس آن تیم قرار داشته
باشــید چه عضوی از آن تیم باشید .از سوی دیگر باید توجه داشته
باشــید که اعتماد سرمایهگذاران صرفاً به یک نفر که صاحب ایده و
در رأس مجموعه است ،صورت نمیگیرد بلکه اعتماد به ایده ،به طرح
بوکار و به تیمی که قرار است روی این ایده برای پیشبرد
آن کســ 
بوکار تالش کند هم باید وجود داشته باشد .یعنی یک
اهداف آن کس 
بوکار وجود دارد و در نهایت
مثلث از صاحب ایده ،تیم و طرح کســ 
سرمایهگذار با برآورد همه جنبههای مرتبط با این سه ضلع مثلث ،برای
سرمایهگذاری یا عدم سرمایهگذاری تصمیم میگیرد».

پورپزشک :یک
مثلث از صاحب
ایده ،تیم و طرح
بوکار وجود
کس 
دارد و در نهایت
سرمایهگذار
با برآورد همه
جنبههایمرتبط
با این سه ضلع
مثلث ،برای
سرمایهگذاری
یا عدم
سرمایهگذاری
تصمیممیگیرد
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کارآفرین

نگاهی به زندگی عبدالزهرا وطندوست ،بنیانگذار گروه صنعتی پلیمر بوشهر

کارآفرینی که کار صنعتی در خون اوست
کار و کارآفرینی تفریح زندگی اوست و توسعه مجموعه و
کارخانههای صنعتی هدفگذاری زندگیاش است .حدود
 4دهه فعالیت صنعتی در ایران در کارنامه اوست و در این
ی
دوره بیش از  25مجموعه صنعتی و تولیدی را راهانداز 
کرده که عددی قابل توجه محســوب میشود .عبدالزهرا
وطندوست متولد هفتم آبانماه  ۱۳۲۴در شهر کربال و در
خانوادهایمذهبی است .او دوران کودکی و نوجوانی را در
کشور عراق گذراند و از همان دوران هم به دلیل شغل پدر
و عمو با فعالیتهای صنعتی و تجاری آشنا شد .خود او در
مصاحبهای گفته است« :زندگی در خانوادهای که با کار و
فعالیت و صنعت عجین شده بود ،از همان کودکی باعث
شکوفایی عالقه و ذوق من به حضور در محیط صنعت و
کارخانه شد .به طوری که در زمانی که همساالن من غرق
در بازیها و شــادیهای کودکانه بودند ،تفریح من این بود که دست در
دســت پدر به کارخانه و به آن محیط پرکار و جذاب میرفتم و مشغول
فراگیری کار و کسب تجارب از پدر و عمویم میشدم .من توانستم در ۱۵
سالگی اداره چند کارخانه را به عهده بگیرم و تحصیل در درجه دوم اولویت
زندگی من قرار گرفت».
البته خانواده همزمان با عالقه به یادگیری فعالیتهای صنعتی از سوی
عبدالزهرا وطندوست ،پافشاری داشتند که او درس هم بخواند و زمانی که
او درس را از اولویت خارج کرد ،عمو و پدرش تهدید کردند اجازه نخواهند
داد که وارد کارخانه شــود و همین شــد که او با اصرار آنها درس را هم
ادامه داد و در سال  1965برای ادامه تحصیل به انگلستان رفت .او در رشته
مهندسی هواپیما در دانشگاه لندن تحصیل کرد و مدرک لیسانس خود را
در سال  ۱۹۷۲دریافت کرد و بعد از آن به عراق بازگشت و کار در کارخانه
را از سر گرفت و تالش کرد از آموختههایش در دانشگاه و رشته مهندسی
در توسعه مجموعههای صنعتی خانواده استفاده کند .اما حضور در کشور
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عراق برای خانواده وطندوســت پایدار نماند و آنها با توجه به فشارهای
صدام حسین رئیس جمهور عراق بر خانوادههای ایرانی مقیم این کشور
و همزمان با ســالهای انقالب به ایران بازگشتند .عبدالزهرا وطندوست
درباره آن سالها گفته است« :در ابتدای ورود به وطن مدتی به تجارت در
زمینههای فرش و مواد شیمیایی پرداختم .همچنین از آنجا که هیچگاه
به دنبال ســود فردی نبودهام ،همینطور عالقــه ذاتی من به صنعت و
محیطهای فعال کارخانه و تجارت بوده است ،تصمیم گرفتم به صنعت
و تجارت وارد شوم و برای شروع فعالیتهای جدید برنامهریزی کنم».
عبدالزهرا وطندوســت برای فعالیت و کســب و کار استان بوشهر را
انتخاب کرد و سال  1362به این استان رفت تا فعالیتهای خود را کلید
بزند .خودش گفته اســت «قرارگیری در کنار آبهای آزاد خلیج فارس،
نزدیکی به بازارهای پرمصرف کشورهای حوزه خلیج فارس ،وجود اراضی
وسیع مناسب محیط صنعتی که عمدتاً کاربردهای کشاورزی و مسکونی
ندارند ،عدم ســرمایهگذاریهای بزرگ دولت و بخش خصوصی ،نیروی
انسانی فعال ،جوان جویای کار ،وجود دو واحد بزرگ پتروشیمی ایران در
خوزستان و فارس در چندصد کیلومتری بوشهر و شناخته شدن استان
بوشهر در زمره مناطق محروم در طبقهبندیهای ملی» از مهمترین دالیلی
اندازی کارخانههای صنعتی
بوده که این منطقه را برای سرمایهگذاری وراه 
انتخاب کرده است .او در اولین قدم برای رسیدن به اهداف برنامهریزیشده،
با کسب موافقت اصولی برای تولید حصیر پالستیکی ،سنگ بنای کارخانه
حصیربافی الغدیر را با ظرفیت تولیدی ساالنه بیش از  600تن در منطقه
خوشــاب برازجان در  ۵۰کیلومتری بوشهر گذاشت و در فازهای بعدی
گســترش این کارخانه ظرفیت آن را تــا  ۲۱۰۰تن افزایش داد و زمینه
اشتغال مستقیم  ۲۵۰نفر را در این مجموعه فراهم کرد .مجموعهایکه
 ۸۰درصد جوانان روستاهای منطقه در آن اشتغال داشتند.
Jاولین کارخانه تولید پوشک
اندازی کارخانه حصیر پالستیکی بسنده نکرد و در
اما وطندوست بهراه 
سال  1364وارد صنایع تولید محصوالت بهداشتی شد و شرکت مروارید
بوشهر را تاسیس کرد .خود او گفته است« :ثمره این شرکت تولید دستمال
کاغذی با نام تجاری گل نرگس بود اما فاز مهم توسعه این شرکت در سال
 ۱۳۷۱با تولید پوشکهای کامل بچه با نام تجاری پنبهریز رخ داد و برای
اولین بار در ایران تولید پوشک بچه کلید خورد که خیلی زود در داروخانهها
و سوپرمارکتهای کل کشور به فروش رسید و خرید آن از سوی خانوادهها
با استقبال روبهرو شد و افتخار شروع تولید این گروه محصول برای من ثبت
شد .اگرچه در این راه رنج و مشقت زیادی متحمل شدم اما مشاهده لبخند
رضایتبخش مصرفکنندگان خستگی همه ایام را از تن من و همکارانم
زدوده و خدا را بر این موفقیت و توفیق سپاسگزارم».
ی کارخانه مروارید
وطندوست در نیمه دهه  1360و همزمان با راهانداز 
بوشهر ،شــرکت گونیبافی تهران را با ظرفیت ابتدایی  600تن در سال
ایجاد کرد و در ادامه با افزایش توان تولیدی ظرفیت مجموعه را به ۲۰۰۰
تن در سال ارتقا داد .در کنار این مجموعهها وطندوست همیشه به دنبال

وطندوست در سال  1364وارد صنایع تولید محصوالت بهداشتی شد و شرکت مروارید بوشهر را تاسیس کرد« .ثمره این شرکت تولید دستمال کاغذی با نام تجاری
گل نرگس بود اما فاز مهم توسعه این شرکت در سال  ۱۳۷۱با تولید پوشکهای کامل بچه با نام تجاری پنبهریز رخ داد و برای اولین بار در ایران تولید پوشک بچه کلید
خورد و افتخار شروع تولید این گروه محصول برای من ثبت شد».

بررسی نیازهای صنعتی کشــور بوده و تالش کرده است که متناسب با
اندازی کند .خود او گفته است« :با
این نیازها مجموعههای جدیدی راراه 
مطالعاتی که در خصوص شناســایی کاالهای وارداتی مورد نیاز کشور و
بررسی سایر نیازمندیهای صنایع داشتم ،به این نتیجه رسیدم که کشور
به طور میانگین سالیانه نیازمند به واردات  600تن نخهای پالستیکی در
انواع مختلف است .این امر موجب خروج ارز زیادی از مملکت میشود .لذا
با کســب موافقتهای اصولی الزم طرح جدیدی را برای احداث کارخانه
تولید انواع نخهای مونوفیالمنت با ظرفیت  600تن در سال برای اولین بار
در ایران و خاورمیانه پیریزی کردیم .این تالشها در سال  ۱۳۷۱به ثمر
نشســت و این کارخانه با  ۶۲نفر پرسنل شروع به کار کرد .طرح دیگری
که در نتیجه مطالعات پیشین به احداث آن مصمم شدم در زمینه تولید
انواع چرمهای مصنوعی وارداتی مورد نیاز صنایع کشــور بود که به دلیل
مشکالت تامین ارز علیرغم پیشرفت فیزیکی زمان بیشتری برد و با به
ثمر رسیدن همه تالشها در بهمنماه  ۱۳۷۲کارخانه بوشهر چرم شروع
به تولید چرم مصنوعی کرد .از مواد  PVCو  PUبا ظرفیت تولید ســاالنه
 ۲۵۰۰تن در یک شیفت کاری و با اشتغال بیش از  ۱۸۰نفر در اولین فاز
به بهرهبرداری رسید و با عرضه محصولی با بهترین کیفیتهای قابل رقابت
با بزرگترین کارخانهجات چرم مصنوعی دنیا نیاز مصرفکنندگان داخلی
را برطرف کرد».
Jتبدیل خوشآب به قطب صنعتی
هدفگذاری عبدالزهرا وطندوســت در سال  1362یعنی زمانی که
فعالیتهای صنعتی را در اســتان بوشهر شروع کرد تبدیل این استان و
منطقه خوشآب به یک قطب صنعتی بود؛ او میخواســت خوشآب در
نزدیکی برازجان را که منطقهایمحروم محسوب میشد به منطقه نمونه
صنعتی بدل کند .او تصمیم گرفته بود ظرف مدت  10تا  15ســال 10
کارخانه تولیدی و صنعتی در این منطقه احداث کند و تا سال  1370موفق
به تاسیس  5کارخانه و مجموعه و پایهگذاری یک گروه صنعتی بزرگ شد.
خود او گفته است« :مطالعه طرح تاسیس این گروه را در اواخر سال ۱۳۶۹
شروع کردم و در اوایل سال  ۱۳۷۰برای ثبت و آغاز فعالیت اقدامات الزم
شروع شد و به دلیل استفاده پنج کارخانه قبلی از مواد پلیمری به عنوان
مواد اولیه نام گروه را «گروه صنعتی پلیمر بوشهر» انتخاب کردم .موضوع
اندازی کارخانهجات
فعالیت این گروه عبارت بود از اقدام به تاسیس وراه 
تولیدی و اعمال مدیریت و هدایــت و تامین نیازمندیهای تدارکاتی و
مواد اولیه و نیز تجمیع و ارائه خدمات اداری و ســتادی کل شرکتها و
کارخانهجات زیرمجموعه در این گروه .اساسنامه گروه به این شکل نوشته
شد که اگر شرکت یا کارخانهایحتی در مالکیت گروه هم نباشد بتواند
از خدمات گروه در قبال پرداخت هزینههای متعلقه بهرهمند شود .درواقع
هدف ما مســاعدت و جلب همکاری سایر کارخانهجات و شرکتها و نیز
بهرهوری از تجارب و توانمندیهای گروه بود».
با گسترش واحدهای صنعتی گروه پلیمر بوشهر و نیاز کارخانهجات
به قطعات و لوازم یدکی و خدمات فنی و مهندسی و نیز مشکالت تامین
آنها ،در همان دوران تاسیس گروه صنعتی موافقت اصولی احداث واحد
فنی و مهندسی هم کسب شد و در سال  ۱۳۷۰این مجموعه هم تاسیس
شــد و مورد بهرهبرداری قرار گرفت .کارخانهایکه با بهرهگیری از دانش
مهندسان و متخصصان فنون مختلف طولی نکشید که عالوه بر دستیابی
به قدرت تولید بیــش از  ۸۰درصد قطعات و لوازم یدکی مورد نیاز گروه
صنعتی پلیمر بوشهر ،کار مونتاژ ماشینآالت و ساخت ملزومات صنعتی
واحدهای تحت پوشش را نیز با موفقیت در پیش گرفت .عالوه بر این از

دیگر واحدهای صنعتی نویــن گروه صنعتی پلیمر که در اوایل دهه ۷۰
شروع به کار کرد شــرکت بتن قطعه بوشهر بود .این شرکت با استفاده
از ماشینآالت و تکنولوژی ایران و ایتالیا شروع به تولید اتوماتیک و نیمه
اتوماتیک انواع قطعات بتنی ساختمانی و عمرانی کرد .در کنار همه این
واحدهای صنعتی در نیمه دهه  70طرح جدیدی در گروه پایهریزی شد
و با احداث واحد تولید مسواک و با بهرهگیری از ظرفیت کارخانه تولید نخ
گروه ،ارزش افزوده جدیدی ایجاد شد و محصول خروجی کارخانهایدر
کارخانه جدیدی مورد استفاده قرار گرفت ،که زمینه رشد و سودآوری بهتر
هردو کارخانه را فراهم آورد .نتیجه این فعالیت ،ایجاد ظرفیت تولید ساالنه
بیش از  ۱۲میلیون عدد انواع مسواک بود که در سال  ۱۳۷۶به بهرهبرداری
رســید .همچنین در ادامه توسعه گروه ،در ســال  ۱۳۷۶بهرهبرداری از
شرکت ابریشمتاب بوشهر هم آغاز شد که محصوالت آن شامل انواع گوش
پاککنهای بهداشتی و آرایشی است.
Jورود به صنایع غذایی
در ســالهای نیمه دهه  70و در کنار پا گرفتن گروه صنعتی پلیمر
بوشــهر و توســعه این مجموعه ،عبدالزهرا وطندوست تصمیم گرفت
مجموعه را با ورود به صنعتی جدید گسترش دهد و در این بین مجموعه
تولید محصوالت صنایع غذایی را شروع کرد و در اولین قدم در سال 1376
مجموعه فرآوردههای گوشتی و دریایی آفرید خریداری شد .مجموعهای
که بعد از مدیریت جدید توسط وطندوست و مدیران گروه صنعتی پلیمر
بوشهر از شرایط نیمهتعطیل رها شد و توان تولید و ظرفیت آن افزایش پیدا
کرد و به یکی از برندهای اصلی تولید و صادرات محصوالت و فرآوردههای
دریایی در کشور تبدیل شد .محصوالت این مجموعه هماکنون به بازارهای
اروپایی و آسیایی و حتی آمریکا صادر میشود .وطندوست در مصاحبهای
درباره این مجموعه و ورود به صنایع غذایی و محصوالت دریایی و توسعه
کار گفته است« :تولید موفق محصوالت غذایی دریایی در کارخانه آفرید
مــا را به فکر انداخت که چرخه کاملی از محصوالت و تولیدات را در این
بخش ایجاد کنیم .ثمره این برنامهریزی بزرگ و بلندمدت ایجاد و احداث
کارخانهجات و مجموعههای تولیدی بزرگ و نیز تدوین طرحهای نوینی
در این زمینه شــد .مجموعه تکثیر و پرورش میگو مند بوشهر در زمینی
به مساحت  ۸۵۰هکتار در نقطه تالقی رودخانه مند و خلیج فارس ایجاد
شــد که هدف از آن تکثیر و پرورش میگو جهت فرآوری و صادرات بود
کــه امروزه با تولید بیش از  ۸۰۰تن میگو در ســال ،یکی از بزرگترین
سایتهای تولید میگو در ایران است».

در سالهای نیمه
دهه  70و در کنار
پا گرفتن گروه
صنعتیپلیمر
بوشهر و توسعه
این مجموعه،
عبدالزهرا
وطندوست
تصمیمگرفت
مجموعه را با ورود
بهصنعتیجدید
گسترش دهد و در
اینبین مجموعه
تولیدمحصوالت
صنایع غذایی را
شروع کرد و در
اولین قدم در سال
 1376مجموعه
فرآوردههای
گوشتی و دریایی
آفرید خریداری
شد
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حسن خسروشاهی ،پسر علی خسروشاهی ،بنیانگذار کارخانه مینو

پدر مینو
داستان زندگی علی و حسن خسروشاهی ،مؤسسان کارخانه مینو
فریده عنایتی
دبیر تحریریه
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قصهی ما از یکی از آخرین روزهای زمســتان ســال  1358شروع
میشود؛ از روزهایی که صادق قطبزاده بهدروغ اعالم کرد شاه را در
پاناما گرفتهاند و بهزودی برش میگردانند ایران؛ همان روزهایی که
والتر وندل ،معاون رئیسجمهور امریکا ،گفته بود که با ایرانیها سر
تبادل گروگانها به توافق رسیدهاند .در روزهایی که سرما طاقتفرسا
شده بود ،هیچکس خبر نداشت در اتوبان کرج ـ تهران چه ماجراهایی
در جریان اســت .از جادهی قدیم که میگذشتی هیچچیزی معلوم
نبود؛ روی درودیوار کارخانهها شــعارهای انقالبی نوشــته بودند و
کارگرها هم مثل همیشه کار میکردند .اما اینها فقط ظاهر ماجرا
بود .در یک کارخانهی نسبتاً قدیمی در جادهی کرج ـ تهران شرایط
کارگران مسلح
هیچ عادی نبود .یک روز ســرد زمستانی تعدادی از
ِ
وارد کارخانه شده و پنج نفر از مدیرها را گروگان گرفته بودند .آنها
یک تیربار هم در طبقهی پنجم کارخانه گذاشته بودند تا اگر کسی
به آنجا نزدیک شــد بهاش شلیک کنند .همه هیجانزده بودند از
ایــن اتفاق و فکر میکردند بهزودی میتوانند خواستههایشــان را
عملی کنند .مدام شعارهای ضدامپریالیسم و سرمایهداری و امریکا
ســر میدادند و حتی چند نفر مدام به گروگانها فحش میدادند تا
عصبانیشان کنند .اما این گروگانها که همگی پیر و میانسال بودند
و یکجور مجمع پیران کارخانه را شکل میدادند اهل دعوا نبودند؛
ولی دلیل نمیشد که راحت روحیهشــان را ببازند .آنها آدمهایی
بودند سرسخت که اص ً
ال کوتاه نمیآمدند .دو روز که از گروگانگیری
گذشت ،از تعداد کارگرهای معترض کم شد .چون خبر رسید یکی
از پنج گروگان سکته کرده و بدحال است .همان روز بود که یکی از
همین پیرمردها گفت تا زمانی که آزاد نشــود لب به غذا نمیزند .او
همان وقت اعتصاب غذایش را شــروع کرد و لب به هیچچیزی نزد.
این اعتصاب غذا گروگانگیرها را نگران کرد .آن مرد نه آب میخورد
نه غذا .و با  68ســال انگار میخواســت خودش را بکشد .کمی بعد
معلوم شــد که او در کشــ ِو اتاقش مقداری پفک داشته و گهگاه به
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آنها ناخنک میزده .میگویند پفک برای ســامتی مضر است اما
گاهی اوقات مادههای مضر هم به داد آدمیزاد میرســند .قصهی ما
دربارهی همین آدم اســت؛ مردی که گروگان گرفته شد و با پفک
زنده ماند تا آزاد شد؛ قصهی مردی به نام علی خسروشاهی ،صاحب
کارخان هی«مینو».
برای دانستن جزئیات ماجراهای کارخانهی «مینو» در روزهای بعد
از انقالب باید برگردیم به هفتاد سال قبل از گروگانگیری .آنهم نه
در تهران که در آذربایجان .قصهی ما به پسری با نام علی مربوط است،
پسری از خانوادهای اهل تبریز به نام خسروشاهی.
خاندان خسروشاهی به معنای واقعی کلمه ،تاجر بوده و هستند.
چه آنهایی که قبل از بنیانگــذاران مینو بودند و چه آنهایی که
االن در شرکتهای مختلف دنیا فعالیت میکنند ،همهشان روحیه
و انگیزهی تجــارت دارند .البتــه اصوالً در خیلــی از گزارشهای
روزنامهها ،خسروشــاهیها پسوپیش و اشتباه گرفته میشوند .اما
در حقیقت چارت خانوادگی آنها از اینقرار اســت :سه تا برادر به
نامهای غفار ،حاج میرزا حسن و حسین خسروشاهی در ابتدا خاندان
ن از جایی
خسروشاهیها را بر سر زبانها آوردند .نام فامیل این خاندا 
آمده که این خاندان در آن به دنیا آمدهاند و بزرگ شــدهاند؛ یعنی
روســتای خسروشــاه از توابع تبریز که بعد از انقالب به خسروشهر
معروف شد.
قصهی زندگی دو برادر از این ســه نفر بسیار به هم وابسته است.
یکــی از آنهــا را باید جدا کرد چون چندان اهــل بازار و معامالت
اقتصادی نبود .حسین خسروشاهی به نسبت بقیه برادرها خیلی رشد
نکرد .شاید چون قواعد بازار را خوب یاد نگرفته بود.
اما حاج میرزا حسن هم مجتهد بود و هم اهل بازار .او فردی بود
باســابقه در بازار تبریز که خیلی زود هم رئیس اتاق بازرگانی همان
ش پســر از دو زنش داشت .همین پسران
شهر شد .حاج حسن ش 

خاندان خسروشاهی به معنای واقعی کلمه ،تاجر بوده و هستند .چه آنهایی که قبل از بنیانگذاران مینو بودند و چه
اصوال در
آنهایی که االن در شرکتهای مختلف دنیا فعالیت میکنند ،همهشان روحیه و انگیزهی تجارت دارند .البته
ً
خیلی از گزارشهای روزنامهها ،خسروشاهیها پسوپیش و اشتباه گرفته میشوند.

حاج حســن بودند که تولید دارو و شــرکت پخش البرز را تأسیس
کردند .اگر بخواهیم دربارهی خانوادهی حاج حسن خسروشاهی حرف
بزنیم ،باید برویم سراغ تکتکشان ،سراغ آنهایی که وارد کار دولتی
شدند و بعدها هم تجارت را در جاهای مختلف دنیا دنبال کردند .مث ً
ال
یکی از پسرهایش به نام کاظم ،وزیر بازرگانی شد یا دکتر نصراهلل در
نیویورک نمایندگیهای دارویی را میگرفت .دارا خسروشاهی هم که
مدیرعامل شرکت اوبر در امریکاست ،نبیرهی همین حاج میرزاحسن
و پسر مهندس اصغر خسروشاهی است.
اما داســتان ما از حاج غفار و پسرانش یعنی علی و جلیل شروع
یشود.
م 
علی خسروشاهی سال  1290اواخر زمان حکومت احمدشاه به
دنیا آمد .خودش بود و برادرش جلیل که البته بعدها شــش خواهر
هم به آنها اضافه شدند .زندگی علی از همان روز و سال تولدش با
حوادث زیادی همزمان بود .حتی در آن سالی که علی خسروشاهی
به دنیا آمد ،کسی نوروز را جشن نگرفت چون وضع مملکت حسابی
بههمریخته بود و هر گوشــهای یک عده داشتند شلوغ میکردند.
این خانواده آن زمان در تبریز ســاکن بود و غفار حجرهای داشت و
کاروکاسبیاش هم خوب بود .اما بعدها وقتی مشکالت در تبریز زیاد
شد ،خانواده به همدان مهاجرت کرد و کمی بعد هم پد ِر خانواده برای
گســترش کارش به پایتخت آمد .علی دبستان را در تبریز و همدان
خوانــد و بعد هم به تهران آمد .میگفتنــد این علیآقا ویژگیهای
خاصی داشته؛ بهقدری باهوش بوده که به او «علیآقا ذکی» (علیآقا
باهوش یا علی باهوشه) میگفتند .ظاهرا ً همیشه شاگرداول مدرسه
بوده و زبانهای فرانسه و انگلیسی را هم کامل بلد بوده و روان حرف
میزده .مشــهور است که او فرانسوی را مثل یک فرانسوی صحبت
میکند .اســتعداد شــگفتانگیزش در زبان برای همه جالب بود.
میگفتند که علی زبان انگلیسی را از رادیوبیبیسی یاد گرفته بود.
حسن خسروشاهی ،پسر علی خسروشاهی ،در مصاحبه با علیاصغر
ســعیدی نویســندهی کتاب زندگی و کارنامهی علی خسروشاهی
گفته که« :زمان جنگ جهانی دوم اخبار جنگ تأثیر زیادی در بازار
میگذاشــت و به همین دلیل ،پدرم زبان انگلیسی را یاد گرفت تا با
گوش دادن به اخبار بیبیســی قبل از بقیهی بازاریان مطلع شود و
معامالت خود را براساس این اطالعات انجام دهد ».بعدها هم یکی از
کارگرهایش تعریف کرده که او را دیده که «در زیر نور چراغموشــی
به رادیو گوش میداده و درس میخوانده است ».علی خسروشاهی
به زبان ترکی استامبولی هم تسلط کامل داشت و زبان آلمانی هم تا
حدودی متوجه میشد .یعنی چه؟ یعنی آقای علی خسروشاهی پنج
زبان بلد بوده که در دورهی خودش کمنظیر بود.
علی که هجدهساله شد ،برای اینکه به سربازی نرود در مدرسهی
عالی حقوق نامنویسی کرد .آن زمان فارغالتحصیالن آموزش عالی از
رفتن به خدمت سربازی معاف میشدند .میگویند که تجار مخالف
تصویب قانون نظاموظیفه بودند ،چون فکر میکردند جوانهایشان
میتوانند این دو سال را صرف یاد گرفتن کار کنند و پول دربیاورند.
جناب خسروشاهی هم مثل بقیه معتقد بود دو سال سربازی وقت
تلف کردن اســت .به همین دلیل هم ترجیح داد درس بخواند .علی
خسروشــاهی ســال  1311با رتبهی اول از مدرسهی عالی حقوق
فارغالتحصیل شــد .اما چون شــانس با او یار نبود ،بعد از سه سال
مقررات تغییر کرد و قرار شد لیسانسهها هم به خدمت سربازی بروند.
علی به خاطر فارغالتحصیلی از مدرســهی عالی از دورهی آموزش

سربازی معاف شد و تمام دوره را هم با سمت افسر توپخانه گذراند.
بعد از سربازی بود که زندگی کاری او به معنای واقعی شروع شد.
زندگی علی خسروشاهی بعد از سربازی بود که سروسامان گرفت.
تا قبل آن انگار یکجور کارآموزی را پشتســر گذاشته بود و آماده
شده بود برای اینکه در سازمان خانوادگی جایی پیدا کند .اما قبل
آن باید اتفاقی میافتاد .او که ســربازی رفته و درسش را تمام کرده
بود ،باید خودش را مثل باقی افراد سنتی آمادهی ازدواج میکرد .سال
ِ
الملک رفیع ،پیشکار
 1317بود که او با فاطمه رفیع ،دختر قائممقام
رضاشاه و محمدرضاشاه پهلوی ،ازدواج کرد .خانهی حاجآقا رفیع در
کوچهبرلن بود و خودش هم رابط دربار و علمای قم محسوب میشد.
این یک ازدواج استراتژیک به حساب میآمد و به خسروشاهی کمک
کرد تا موقعیتش را تثبیت کند .وصل بودن به کسی که در دربار نفوذ
داشت و با علما هم رابطهی حسنه داشت ،موقعیت یک بازاری و اهل
تجــارت را تثبیت میکرد .او به دو جور قدرت وصل بود :اول قدرت
سیاسی و بعد قدرت اجتماعی .به همین دلیل هم حاال پشتوانهای
داشت برای ورود به کار تجارت .علی خسروشاهی اولش در بازار تهران
مشــغول به کار شد و بعد هم کارمند کارخانهی نساجی آذربایجان
شد که پدر و عمویش با برادران شالچیلر تأسیس کرده بودند .غفار،

آیند هنگر |  | tccim.irشماره صد و شانزده ،بهمن 1400

109

کارآفرین
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بهتری در ایران
باشد ،و باالخره
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سال 1333نستله
نمایندهای به ایران
فرستاد تا وضع
بازار را بررسی
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باعث شد که در
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خسروشاهی
بتواندنمایندهی
انحصارینستله
در ایران شود
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حاج میرزا حســن و حســین آن زمان کاالهایی از قبیل فاستونی،
کاغذ ،چای و شکر را وارد میکردند .خانوادهی شالچیلر هم از تجار
سرشناس تبریز و حسابی مورداعتماد مردم بودند و در اتاق بازرگانی
ل  1314به فکر
هم افراد مؤثری محسوب میشدند .این دو خانواده سا 
تأسیس کارخانه و تولید بهجای واردات افتادند .اما بعدها مشکالتی
پیدا شــد .بعد از جنگ جهانی دوم ،اعضای خانوادهی خسروشاهی
بیشتر به دنبال کارهای شــخصی خودشــان بودند و کمتر به امور
کارخانه رسیدگی میکردند و بیشتر مسئولیتهای ادارهی کارخانه
را به خانوادهی شالچیلر سپرده بودند .از آن طرف ،خانوادههای برادران
شــالچیلر هم اختالفات دامنهداری داشتند .به همین دلیل بود که
کارخانه سال  ،1335بعد از  23سال اعالم ورشکستگی کرد.
کار در کارخانهی آذربایجان و شراکت با عمو و پسرعموها ،علی را
متوجه نکتههای زیادی کرد .فهمید که با روشهای سنتی و مدیریت
حجرهای نمیشــود خوب کار کرد .بههرحال علی مثل پدرش آدم
ســنتی نبود و دوروبرش را خوب میدید .او دلش میخواســت کار
تازهای راه بیندازد .کار تازه چه بود؟ همهچیز به واردات برمیگشت.
ده ههای  1320و  1330را در ایران و بین تجار دورهی نمایندگیها
میگویند .یعنی ایرانیها میرفتند فرنــگ و امتیاز پخش و توزیع
کاالهایی را میخریدند و به ایران میآمدند و میشــدند نمایندگی
فــروش آن محصول .مث ً
ال حبیب ثابت ،معروف به ثابتپاســال که
بعدها پایهگذار تلویزیون در ایران شــد ،آن زمان نمایندگی ماشین
فولکسواگن را داشت .بعدها ثابت پاسال تلویزیونش را راه انداخت تا
محصوالتش را بفروشد؛ چون اولین کارخانهی صنعتی ُمبل ایران و
کارخانهی پپسیکوال هم مال او بود و دنبال جایی بود تا محصوالتش
را تبلیغ کند.
اینها چه ربطی به قصهی ما دارد؟ چند سال قبل از ورشکستگی
کارخانهی آذربایجان ،یعنی ســال  ،1327علی خسروشاهی برای
اولینبار به اروپا رفت؛ ســفری هشتماهه که توشهی زیادی برایش
داشــت .در همین ســفر بود که خسروشــاهی توانست نمایندگی
محصوالت دارویی بوتس انگلستان را بگیرد .بوتس شرکتی بود که
بوتس
مواد دارویی تهیه و پخش میکرد و در انگلستان مشهور بود.
ِ
انگلســتان البته شرکت بزرگ و ترازاولی نبود ،اما مؤسسهای بزرگ،
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ن هم شناختهشده بود .همین هم
خوشنام و معروف بود که در ایرا 
به رشد کسبوکار خسروشاهی کمک کرد .بوتس بعدها کمک کرد
تا علی خسروشــاهی نمایندگی چند تا شرکت مشهور را بگیرد .اما
همان نمایندگی بوتس یک شــروع تازه در خانوادهی خسروشاهی
بود .در روزهایی که علی ســخت درگیر کار روی واردات و گسترش
نمایندگیها بود خبر بد از راه رسید .پدرش ،حاجغفور ،از دنیا رفت
و مشکالت تازهای پدید آمد؛ بزرگترین مشکل هم مسئلهی انحصار
وراثت بود .با تقسیم اموال ،حاال سرمایهی الزم برای کار کم شده بود.
شرکت نساجی هم آنقدرها اوضاع روبهراهی نداشت و علی ،کمکم
داشت دچار مشکل میشد.
آن زمــان علی و برادرش جلیل تصمیم گرفتند با هم شــریک
شــوند .جلیل به هامبورگ رفت و قرار شــد علی در تهران کارها را
اداره کند .اینجا قصهی ما کمی پیچ میخورد اما جذابترین بخش
ن جاســت .این دوتا برادر میخواستند رشد کنند و برای
هم همی 
همین همهجور سختیای را به جان میخریدند .وضعیت آنها اول
کار اصــ ً
ا خوب نبود و حتی جلیل چندبار از رم تلگراف زده بود که
«من به هتل مقروضم و پول بفرســتید ».اما در همان شــرایط هم
پس مشکالت بربیایند .آنها کمکم توانستند در فضای
سعی کردند از ِ
تجــارت اروپا جایی باز کنند ،اولش با کارهای ســاده و کمی بعد با
ی جلیل این بود که بگردد و نمایندگی
کارهایی بزرگتر .مأموریت اصل 
محصوالت مناسب با بازار ایران را پیدا کند .آن زمان جلیل موفق شد
نمایندگی محصوالتی را بگیرد که بین ما ایرانیها مهم و مشهورند.
مثل چسب اوهو ،پودرهای رختشویی هنکل آلمان و ماشینتحریر
ترایومف .اوهو که بســیار مشهور شد و هنکل هم آنقدر در مجالت
تبلیغ کرد که سر زبانها افتاد .روشنفکرها هم عاشق ماشینتحریری
شدند که همین خسروشاهیها وارد میکردند .اما مأموریت مهمتر
این بود که کمکم وارد رقابت با شــرکتهای بزرگ شوند .آن زمان
شیر خشــک گیگز پرفروشترین شیر خشک مخصوص تغذیهی
کودکان در ایران بود .جلیل طی رفتوآمدهای مختلف متوجه شد
که نستله بهترین محصول را ارائه میدهد و در اروپا بازار خوبی دارد.
جلیل میخواســت نمایندگی این شرکت را بگیرد ،اما یک مشکل
وجود داشــت؛ نســتله خودش در ایران نمایندگی داشت .اما چون
شغل اصلی نمایندهی آنها در ایران داللی بیمه بود ،کار خاصی برای
فروش محصوالت نستله انجام نمیداد .نستله در بازارهای بزرگ شیر
خشک و غذای بچه در دنیا رتبهی اول را داشت ،اما با آن نمایندگی
دستوپاشکستهی ایرانی نتوانسته بود در بازار ایران موفق شود .اگرچه
بازار ایران هم آنقدر بزرگ نبود که مدیران نســتله نگران به دست
آوردن آن باشند و بخواهند دعوا با نمایندگی خودشان را تحمل کنند.
خسروشاهی برای نشان دادن توانایی خود تصمیم گرفت اجناس
نســتله را خودش وارد کند تا به مدیران این شــرکت نشــان دهد
میتواند نمایندهی بهتری در ایران باشد ،و باالخره بعد از رفتوآمدها
و دعواهای زیاد با نمایندهی اصلی ،سال  1333نستله نمایندهای به
ایران فرستاد تا وضع بازار را بررسی کند .همین کارها باعث شد که
در همان ســال علی خسروشاهی بتواند نمایندهی انحصاری نستله
در ایران شــود .اما به دست آوردن بازار همچنان مشکل محصوالت
نســتله در ایران بود .نستله با کار گستردهی خسروشاهیها به برند
اول و اصلی غذای کودک بدل شــد و بعدهــا بازارهای دیگر را هم
ت خسروشاهیها اولینبار نسکافه و شیرینیهایی که
گرفت .با فعالی 
این کارخانهی سوئیسی تولید میکرد در ایران توزیع شد .همینها

خسروشاهی بلندپرواز بود .آدمی بود سرسخت و میخواست وارد کار مواد خوراکی شود .اما محافظهکار هم بود .باید مطمئن
میشد شکست نمیخورد .برای همین دنبال شریک خارجی میگشت اما این کار بهراحتی ممکن نبود .بازار ایران بازار جذابی نبود و
شرکتهای خارجی ترجیح میدادند اگر قرار است در کشوری تولید کنند ،به سراغ بازاری بزرگتر بروند.

کمک کرد تا خسروشاهی به کارهای تازهتری فکر کند .همان زمان
بود که حسن خسروشاهی ،پسر علی خسروشاهی ،هم وارد میدان
شد .او در انگلســتان درس میخواند و علی به او مأموریت داده بود
ی اجناس بگردد .حسن سراغ شرکتهای معروفی
تا دنبال نمایندگ 
مثل هاینز (تولیدکنندهی انواع کنسرو) ،کلوگ (تولیدکنندهی ُکرن
فلکس) ،شــارپ (تولیدکنندهی تافی) و پیک فرین (تولیدکنندهی
بیسکویت) برود .علی خسروشاهی هم توانست به صورت مکاتبهای
نمایندگی آدامس چیکلت و خمیردندان پپسودنت را به دست آورد.
گرفتن هر نمایندگی راه را برای گرفتن نمایندگی شرکت دیگر
هموار میکرد .گرفتن نمایندگی نستله ،تقریباً بزرگترین قدم علی
خسروشاهی بود .او با گرفتن این نمایندگی دیگر تصمیم گرفت که
دفتر کارش را از بازار به خیابان فردوسی شمالی منتقل کند .این دفتر
هم نزدیک منزل خسروشاهی بود هم اینکه در محل کار بزرگترین
مشــتریان تجارتخانهها در خیابانهای اســامبول ،اللهزار ،شــاه،
ن هم یکی از دفترهای
منوچهری ،فردوسی و شارضا قرار داشت .اال 
شرکت خوراک که بعد از انقالب مصادره شد و نامش به «قاسم ایران»
تغییر یافت ،چند کوچه پایینتر از میدان فردوســی ،خیابان شهید
تقوی (کوشک) و کوچهی انوشیروانی ،در بنبست خسروشاهی قرار
دارد .در واقع تنها چیزی که بعد از انقالب از خسروشاهیها باقیمانده
همین بنبست خسروشاهی است .همیناالن اگر در تهران بروید به
این آدرس ،میتوانید دفتر کارشان را ببینید؛ پشت همین کوچه هم
خانهی هوشــنگ ابتهاج و درخت ارغوان معروف قرار دارد که االن
ادارهی سیمان تهران شده اســت .در همین کوچه و محله بود که
خسروشاهی سال  1338شرکت سهامی خاص خوراک را تأسیس
کرد.
ن جا یک ماجرای دیگر را هم تعریف کنیم.
اما بگذارید همی 
علی خسروشاهی موفق شــد قرارداد توزیع مادهای را ببندد که
بعدها همهی مادرهای ما با آن آشنا شدند .میگوییم مادرها ،چون
آن زمان هنوز مردساالری جدی بود .این ماده چه بود؟ تاید ،همان
مادهی شستوشوی لباس .تاید را شرکت «پرکتور اند گمبل» تولید
میکرد و با شرکت «کف» که مدیرش فریدون داروگر بود ،قراردادی
بســته بود .داروگر قرار بود پودر تاید را تحت لیســانس این شرکت
تولید کند و توزیعش هم علی خسروشاهی انجام دهد .اما فروش تاید
در بازار مشــکالت خاص خودش را داشت .آن سالها پودر «فاب»
مهمترین پودر رختشــویی بود .در واقع همان نقشی را داشت که
بعدها تاید بازی کرد؛ یعنی اسم فاب مساوی بود با پودر رختشویی.
خسروشاهی برای پیروزی در میدان پودر رختشویی درخواست داد
دولت واردات پودر رختشویی را ممنوع کند .همه میدانستند که او
برای چه چیزی این درخواست را داده و کلکش رو شده بود .اما ماجرا
واقعاً ربطی به خود خسروشاهی نداشت .اصل قصه این بود :کسی که
باید این دستور را صادر میکرد و میگفت دیگر پودر رختشویی وارد
نشود از تاید راضی نبود .میگفت خانم من تاید خریده و همین تاید
ماشین رختشویی ما را خراب کرده .این آقا اص ً
ال متوجه نبود که تاید
ت ساخته شده بود و
برای مصرف آب سرد و شستوشوی لباس با دس 
ن هم ماشین لباسشویی
به درد ماشین لباسشویی نمیخورد .آن زما 
خیلی کم در خانهها پیدا میشد .اما این حرفها فایدهای نداشت .نرود
میخ آهنی در سنگ .تنها شانسی که اینجا خسروشاهی آورد ،این بود
که این دولت سقوط کرد و شریف امامی به نخستوزیری رسید .دولت

جدید هم اعالم کرد که به دلیل مشکالت مالی و کمبود ارز ،واردات
بسیاری از کاالها از جمله پودر رختشویی ممنوع و محدود میشود.
آیا خسروشــاهی البی کرده بود؟ معلوم نیست .میدانید که؛ شریف
امامی آدمی بود اهل بدهبستان و معروف بود به آقای پنج درصد که
کلی از مالیاتهای اموال بنیاد پهلوی را به اسم خودش باال میکشید.
اما ما نمیدانیم که خسروشاهی با او معامله کرد یا نه .بگذارید غیبتش
را نکنیم .بههرحال همین شــریف امامی به داد آنها رسید و تاید
وارد بازار شد .جالب است بدانید که دولت سازمانی به اسم «سازمان
مســتقل تدارکات کشوری» تأسیس کرد تا مایحتاج کارمندانش را
خریداری کند و در فروشــگاههای خاص در اختیار آنها قرار دهد.
یعنی اولین فروشگاههای تعاونی مصرف داشت شکل میگرفت .این
ســازمان یکی از خریداران عمدهی پودر تاید شد .خسروشاهیها با
تاید برای مدتی طوالنی 90 ،درصد بازار را در اختیار داشتند تا اینکه
ســال  1344پودر «برف» به بازار آمد و رقیب تاید شد .بعد از مدتی
مشکالتی میان شرکت خوراک ،شرکت توزیع خسروشاهی و شرکت
پرکتور اند گمبل رخ داد و آنها نمایندگی توزیع تاید را به شرکتی
دیگر منتقل کردند.
کنار انجام این کارها که مربوط بود به نمایندگیها ،خسروشاهی
دست به کارهای دیگری هم زد .او به فکر افتاد که کارخانه هم تأسیس
کند .این واقعاً مهمترین کاری بود که خسروشاهی کرد .تا آن زمان
او هنوز واردکننده بود یا نهایتاً پخشکننده؛ در اصل کاسبی پدرش
را ارتقا داده و بهروز کرده بود .اما حاال وقتش بود تا خودش وارد کار
تولید شود .دهههای سی و چهل دورهای بود که کشور داشت از خان
و فئودالیسم نصفهنیمه به سمت صنعتیشدن میرفت ،اگرچه نه آن
ن ما ربطی به مدرنیسم
خانها شبیه فئودالها بودند نه صنعتی شد 
و صنعتیشدن کشورهای دیگر داشت .بههرحال کشور داشت تغییر
میکرد .همین هم بود که بخشــی از تجار به سمت صنعت حرکت
کردند؛ یعنی کاروکاسبیشان را گسترش دادند.
بعد از کودتای سال  ،32نهضت صنعتی شدن در ایران آغاز شد.
در همین دوران بود که خسروشاهی هم در کنار نمایندگی و توزیع
به تولید روآورد .او اول سه پروژهی صنعتی را در پیش گرفت .اولین
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کارآفرین
احتماالً تعداد زیادی از بچههای تهران در دورهی دانشآموزی خود
بــا بازدید از کارخانهی مینو تجربهای مثل فیلم چارلی و کارخانهی
شکالتسازی داشتهاند .زمانی که با چشمهای بازشده از فرط تعجب
و برقزده از فرط شــادی ،دستگاههای شکالتسازی را یکی پس از
دیگری دید میزدند و اسمارتیزهای رنگیرنگی را نگاه میکردند که
داخل دستگاه بزرگ دایرهایشکلی میچرخیدند .اگر بچهها خیلی
خوششانس بودند ،میتوانستند مقداری خوراکی خوشمزه از دست
کارگران ســر خط بگیرند .البته این کار همیشه با اعتراض مسئول
باالدستی مواجه بود و آنها میگفتند از این خوراکیها نخورید ،اما
مسلماً خوردن خوراکی از دم دستگاه کارخانهی مینو حال بیشتری
داشت.
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کرد

112

ک ُکنی بود .علی خسروشاهی
پروژهی تولیدیاش کارخانهی میوهخش 
تصمیم گرفت برای تأمین کاالی صادراتی با شراکت جعفر عزیزی
ک ُکنی پارس را در قزوین تأسیس کند .اما این
کارخانهی میوهخش 
کار موفقیت چندانی نداشت .صادرات کشمش به آلمان و برای جلیل
خسروشاهی سخت بود و باید با صادرات ترکیه رقابت میکرد .بعد هم
کشمشها در راه رسیدن به مقصد شکرک میزدند.
پروژهی دوم ،کارخانهی بستنیسازی بود .این پروژه هم ب ه جایی
نرسید .چون همان زمان که خسروشاهی در حال مذاکره با شرکت
نیلسون برای تولید بستنی تحت لیسانس این شرکت بود ،بستنی
کیم وارد بازار شد.
اما احتماالً اگر ســی چهلساله باشید عالءالدین یادتان میآید؛
همان چراغی که زمان جنگ خیلی اســتفاده میشــد و بعدها هم
مــدارس را با آن گرم میکردند ...تولید بخاری عالءالدین ســومین
پروژهی تولیدی بود که البته به نتیجه رسید .دههی سی ،خسروشاهی
نمایندگی شرکت عالءالدین انگلستان را داشت ،اما به دلیل ترس از
ممنوعیت واردات این محصوالت و گمرکی زیاد ،صاحبان این شرکت
را راضی کرد تا با شراکت نمایندگانش کارخانهای در ایران برای تولید
محصوالت خود تأســیس کند .بهاینترتیب شرکت سهام صنعتی
عالءالدین بهمن سال  38در ایران تأسیس و شروع به کار کرد .سال
 54بود که این شرکت عالمت تجاری خود را ب ه طور کامل به ایران
منتقل کرد .خسروشاهی تا زمانی ملی شدن شرکت سهام ،خود را در
شرکت حفظ کرده بود.
خسروشاهی بلندپرواز بود .آدمی بود سرسخت و میخواست وارد
کار مواد خوراکی شود .اما محافظهکار هم بود .باید مطمئن میشد
شکست نمیخورد .برای همین دنبال شریک خارجی میگشت اما
این کار بهراحتی ممکن نبود .بازار ایران بازار جذابی نبود و شرکتهای
خارجی ترجیح میدادند اگر قرار اســت در کشوری تولید کنند ،به
ســراغ بازاری بزرگتر بروند .اینجا باز هم همان نمایندگی شرکت
ن که زمانی نمایندگی مواد دارویی به او
بوتس به دادش رسید؛ هما 
داده بود .آن روزها بوتس خودش هم در کار تولید خوراکی و تنقالت
بود .به همین دلیل موافقت کرد تا شرکت خسروشاهی کاالهایش
را تحت لیســانس بوتس تولید کند .اینجا بود که بزرگترین کار
خسروشاهی محقق شد؛ شرکت مینو همین جا متولد شد...
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خسروشاهی کار شرکت مینو را با تولید آبنبات و تافی شروع کرد.
او برای شروع کار زمین خرید و دستگاه سفارش داد .خسروشاهی از
طریق تجارتخانهی برادرش جلیل در هامبورگ ،بهترین ماشینآالت
و مواد اولیه را با قیمتهای مناسب خرید .بعدها معلوم شد بعضی از
این دستگاهها را بدون برنامه خریدهاند؛ مث ً
ال در یکی از خریدها یک
ماشین کوچک ساخت ویفر هم خریداری شد که یکی از موفقترین
و پرسودترین واحدهای تولیدی گروه مینو شد.
اولین محصول مینو ،تافی کرهای سهســتاره بود .این شــرکت
اواخر شهریور سال  1341برای اولینبار ویفر را وارد بازار ایران کرد.
ویفر آنقدر طرفدار داشــت که تولیدش افزایش یافت و بازار خود را
پیدا کرد .بازار تافی و ویفر و آبنبات که به دســت آمد ،مینو قصد
نشان
داشت وارد بازار آدامس هم بشود .اما آن زمان آدامس خروس ِ
شرکت سقزســازیِ ایران بر این بازار حکومت میکرد .آدامسی که
خسروشــاهی ابتدا تولید کرد ،آدامس بدون روکش شکر بود که به
درد آبوهوای خشــک ایران نمیخورد .به هر سختی که بود آنها
سال  44آدامس بادکنکی را وارد بازار کردند .اما آدامس بادکنکی هم
جواب نداد .مدتی بعد «آدامس بوم» تولید شد ،اما آنهم موفقیتی
نداشت .اما خسروشاهی از خیر بازار آدامس نگذشت و باالخره ظرف
مدت کوتاهی آدامس دراژه (روکشدار) را وارد بازار کرد .اسمش چه
بود؟ «آدامس شیک» .احتماالً خیلیها تا چند سال پیش این آدامس
با بستهبندی سبز و زردش را بهجای پول خرد از مغازهدارها گرفتهاند.
بــا اینکه تا اینجای کار چنــد محصول در گروه صنعتی مینو
تولید میشد ،اما خسروشاهی تولیدات بیشتری میخواست .در همین
زمان واحد تولید بیسکویت و شکالت هم تأسیس شد .واحد تولید
شــکالت با مارک مینو آغاز به کار کــرد و بهتدریج دو محصول به
نامهای کیتکت و اسمارتیز را تحت لیسانس یک شرکت انگلیسی
تولیــد کرد .از اینجا هر چیزی که تولید کرده برای بچههای متولد
دهههای پنجاه و شــصت و اواسط هفتاد آشناست و خاطرهبرانگیز.
مث ً
الپفکنمکی.
علی خسروشاهی پفک را در یکی از نمایشگاههای خارج از کشور
کشف کرده بود .این محصول ،تولید شرکت امریکایی بیاتریس فودز
بود .این شــرکت حق لیســانس خودش را با اجارهی ماشینآالت
ســاخت پفکنمکی از گروه صنعتی مینو میگرفت .وقتی قرار شد
این محصول در داخل کشور تولید شود ،هنوز اسمی برایش انتخاب
نشــده بود .حسن خسروشــاهی تعریف کرده که وقتی بچه بوده،
همــراه مادرش به قنادی مینا در ابتــدای خیابان نادری میرفته و
آنجا شیرینیای به نام پفک وجود داشته .چون این محصول جدید

سال  57کارگاههای تولیدی مینو در تهران و خرمدره محصوالتی مثل بیسکویت ،گروه شکالت ،گروه کارامل و گروه آدامس ،تولید دارویی و
تولید لوازم بهداشتی و آرایشی داشتند .قسمتهای وابسته به تولید هم چاپخانه ،آهنگری ،نجاری ،معماری ،شیشهبری ،شستوشوی البسه و
اتوکشی ،بهداری ،مهدکودک ،حملونقل ،تراشکاری ،تعمیرگاه خودروها ،سازمانهای اداری و تدارکات بودند.

مینو هم پف داشت و مزهاش نمکی بود ،تصمیم گرفتند اسمش را
پفکنمکی بگذارند .این محصول آنقدر موفق بود که سال  56شرکت
مینو قصد داشت واحدهای تولیدی در شهرستانهایی مانند اهواز و
در شیخنشینهای خلیجفارس و عربستان تأسیس کند تا جنس تازه
به دســت مصرفکننده برسد و هزینهی حملونقل هم کمتر شود.
بعدها البته همین ماجرا برای آقای خسروشاهی مصیبت شد .حاال به
آنهم میرسیم .پفکنمکی آنقدر پررونق بود که در ماه حدود 90
میلیون بسته از آن فروش میرفت و رقیبی نداشت.
طراح بستهبندی پفکنمکی و آدامس شیک «سرژ آواکیان» بود
که ســال  98درگذشت .او دربارهی سفارش بستهبندی پفکنمکی
در خاطراتش گفته بود« :تازه به ایران برگشته بودم و به عمرم پفک
ندیده بودم؛ رنگ و شکل لوگو را از خود فرم پفک گرفتم .این تصاویر
هســتند که باید حرف بزنند .یــک روز رفتم به چاپخانهای که قرار
بود ســلفونها را چاپ کنند ،در جوانی چاپ ســیلک را پیش آلدو
صرافیان کار کرده بودم و از چاپ هم سررشتهای داشتم .فهمیدم که
کار پفکنمکی را میباید با سادهترین فرم و رنگ اجرا کنم .کار را با
دو رنگ زرد و قرمز طراحی کردم .بعدها مینو همان طرح را چهاررنگ
یا پنجرنگ چاپ کرد ولی از آن استقبال نشد و دوباره به همان طرح
قبلیبرگشتند».
در کنار توسعهی تولید مواد غذایی ،تولید دارو و لوازمآرایش هم
پیش میرفت .خسروشــاهی مدام در پی فرصتی بود تا بتواند وارد
شراکت با یک مؤسسهی معتبر خارجی شود و قرارداد تحت لیسانس
داشــته باشــد .او در همین باره وارد مکاتباتی با اورئال (بزرگترین
ســازندهی لوازمآرایش در دنیا) شــد .اورئال اعالم کرد که در ایران
نماینــده دارد و نمیتواند در خصوص محصوالت با گروه مینو وارد
مذاکره شــود .اما دربارهی یکی از مارکهــای درجهدوم خودش به
نام ویشــی با مینو مذاکره کرد .همان زمان خبری منتشــر شد که
نمایندهی اورئال تقلب گمرکی و ارزی داشته .همین ماجرا فرصتی
فراهــم کرد تا اورئال تصمیم بگیرد بــا گروه صنعتی مینو دربارهی
نمایندگی فروش مذاکره کند .قرارداد امضا شد و بعد تولید و فروش
محصوالت با مارک النکوم به آن اضافه شــد .نمایندههای اورئال که
برای آموزش کارکنان مینو به ایران میآمدند ،به همان دفتر شرکت
خوراک در بنبست خسروشاهی میرفتند .اینیکی هم بعدها مایهی
دردسر شــد .از اینجا هر کاری که خسروشاهی کرده هیزمی شده
برای سوزاندنش در دوران بعد از انقالب.
آن زمان خسروشــاهی تصمیم گرفت کارخانهای خارج از تهران
تأســیس کند و برای این کار هم خرمدره را انتخاب کرد .آن موقع
سیاست دولت این بود که از تمرکز صنایع در تهران جلوگیری شود،
چــون تهران ظرفیت جمعیت بیشتر نداشــت و آب کافی هم در
دسترس نبود .ترافیک و آلودگی هم اینجوری بیشتر میشد.
زمینی که خسروشــاهی در خرمــدره دیده بــود ،طبق قانون
اصالحات ارضی ســال  41از صاحبش گرفته شده و به سردار جاف
واگذار شده بود .اما به گفتهی حسن خسروشاهی چون پدرش زمین
را غصبی میدانست از صاحب قبلی آن حاللیت گرفت .بهاینترتیب
ســال  52گروه صنعتی مینو این زمین را با رضایت مالک قبلیاش
خریداری کرد .حسن خسروشاهی روایت کرده در مالقاتی که علی
خسروشاهی با مالک قبلی این زمین داشت ،آن شخص گفت« :دنیا
را ببین ،زمین من را بهزور میگیرند و میدهند به سردار جاف که او
به شما بفروشد .معلوم نیست من چه عیبی دارم که خودم نمیتوانم

این کار را انجام دهم».
کارگران خرمدره همه از اهالی روســتا استخدام شدند و بعد که
نیروی کار کمآمد ،از تهران و روستاهای اطراف هم نیرو جذب شد.
حاال فاصلهی زیاد یکســری از کارگران از محل کار خسروشاهی را
مجبور کرد که در اطراف کارخانه ،خانهسازی هم انجام دهد .کارخانه
سال  54به بهرهبرداری رسید .خسروشاهی مؤسسهی خیریهی مینو
را هم آنجا تأسیس کرد و مشغول ساخت یک بیمارستان مدرن هم
شد .سال  58کارخانهی خرمدره یک پارک صنعتی بود که  1900نفر
کارمند و تکنیسین و  200مهندس داشت.
در خرمدره محصوالت مختلفی تولید شد .حتی گفته میشد خط
تولید بیسکویت خرمدره از بزرگترین خطوط تولید بیسکویت در
دنیا بوده و میتوانسته انواعواقسام بیسکویت را تولید کند .بیسکویت
دایجستیو هم یکی از محصوالت خرمدره و تحت لیسانس شرکت
یونایتد بیسکویت انگلستان ساخته میشد .از محصوالت دیگر هم
کیک پمپم بود که برای تغذیهی مدارس میفرستادند.
سال  57کارگاههای تولیدی مینو در تهران و خرمدره محصوالتی
مثل بیسکویت ،گروه شــکالت ،گروه کارامل و گروه آدامس ،تولید
دارویی و تولید لوازم بهداشــتی و آرایشــی داشــتند .قسمتهای
وابسته به تولید هم چاپخانه ،آهنگری ،نجاری ،معماری ،شیشهبری،
شستوشــوی البسه و اتوکشــی ،بهداری ،مهدکودک ،حملونقل،
تراشکاری ،تعمیرگاه خودروها ،سازمانهای اداری و تدارکات بودند.
خیلیها معتقدند که تأسیس نظام پخش و فروش و نظام بازاریابی،
مهمترین دستاورد علی و حسن خسروشاهی بوده .همین سیستم
توزیع بود که باعث افزایش سرعت تسخیر بازار به دست محصوالت
مینو شد.
البته آنها در همین مسیر هم مشکالت زیادی داشتند .مث ً
ال تا
زمان انتصاب عالیخانی به وزارت اقتصاد در سال  ،42مثل فرانسهی
قرونوسطا در دروازههای هر شهر مأموران شهرداری مستقر بودند و
برای ورود کاالها ،عوارض شــهرداری میگرفتند .عالیخانی بعد این
عوارض را لغو کرد.
در مســیر فروش محصوالت مختلف ،شرکت «خوراک» مسیر
پیچیدهای را طی کرد .شرکت پرکتور اند گمبل با گسترش شبکهی

طراح بستهبندی
پفکنمکیو
آدامس شیک
«سرژ آواکیان»
بود که سال 98
درگذشت .او
دربارهی سفارش
بستهبندی
پفکنمکیدر
خاطراتشگفته
بود« :تازه به ایران
برگشته بودم و به
عمرم پفک ندیده
بودم؛ رنگ و شکل
لوگو را از خود فرم
پفک گرفتم .این
تصاویرهستند
که باید حرف
بزنند .یک روز رفتم
به چاپخانهای
که قرار بود
سلفونها را چاپ
کنند،فهمیدمکه
کارپفکنمکی
را میباید با
سادهترین فرم و
رنگ اجرا کنم».

آیند هنگر |  | tccim.irشماره صد و شانزده ،بهمن 1400

113

کارآفرین

خسروشاهی اهل
سیاسیکاری نبود،
البته اهل نماز
و روزه و متدین
بود اما به معنی
واقعی و زیاد در
کارهای سیاسی
دخالت نداشت و
بیشتر با همان
قواعد سنتی،
خمس و زکات
زندگی میکرد.
این البته از روی
محافظهکارش
برمیآمد؛ اینکه
مراقب باشد در
اوضاع بلبش ِو ایران
کسی نتواندمچش
را بگیرد .بههرحال
کمتجربهنبود

فروش ،مقداری فنون ابتدایی فروش را یاد داد و نشــان داد که یک
فروشنده چطور باید با مغازهدار رفتار کند .حتی چطور چیدن اجناس
در مغازه هم اینجا مطرح شد که به فروش بیشتر کمک میکرد.
یک نکته :شــرکت خوراک ،با اینکه شرکت صنعتی نبود و در
واقع نباید شامل قانون حمایت از صنایع میشد ،بعد از انقالب بدون
هیچ توضیحی به شــرکت «قاسم ایران» تغییر نام پیدا کرد .همین
شرکت در طول جنگ ایران و عراق ،اقدامات مهمی انجام داد .حتی
در گزارش ســال  63سازمان صنایع هم آمده است که شرکتهای
پخش و توزیع شرکت مینو در زمانی که توزیع کاال در سراسر کشور
اهمیت بیشتری پیدا کرده بود ،توانستند با ارائهی کاال با قیمت ثابت
نقش عوامل واسطهای و محتکر و سودجو را کاهش دهند .مینو در
کارهایش در واقع بازاریابی مدرن را پایهگذاری کرد .این شرکت حتی
یکســری از مدیران را برای گذراندن دورهی بازاریابی به هاروارد و
لوزان سوئیس میفرستاد.
اما همیشــه هم همهچیز خوب پیش نمیرفــت .گاهی اتفاقی
میافتاد که میتوانســت کل کاروکاسبی این صنعتگر ها و تجار را
از ریشــه بزند .بزرگترین بحرانی که آن زمان دامن علی باهوشه را
گرفت ماجرای شــیر دامی بود .فروردیــن  55خبری در روزنامهها
منتشر شد« :مدیران شرکت صنعتی مینو ،به دلیل استفاده از شیر
دامی در تولید محصوالت خود بازداشت شدند ».مجلهی خواندنیها،
روزنامهی آیندگان و روزنامهی اطالعات همه از این شیر دامی نوشته
بودند .هادی خرسند ،طنزنویس روزنامهی اطالعات ،مطلبی با این
تیتر نوشــته بود« :شکالتی مخصوص عرعر کردن و بعبع کردن به
ن هم در جریــان این خبر عکس علی
بازار آمــد ».روزنامهی کیها 
خسروشــاهی را چاپ کرد .قبل از این جریانات ،علی خسروشاهی
و مصطفی مصباحزاده ،بنیانگذار روزنامهی کیهان ،با هم دوســت
بودند اما س ِر ماجرای شیر دامی ،خسروشاهی از مصباحزاده ناراحت
شــد و ارتباطش را با او قطع کرد .حتی میگفتند امیرعباس هویدا،
نخستوزیر ،هم در مجلس عقدی موقع بریدن کیک عروسی گفته
بود که مواظب باشید کیک مینو نباشد.
ماجرا چه بود؟ ظاهرا قصه برمیگشت به اینکه شیرخشک دامی

ب ه جای شیرخشــک مخصوص انسان وارد کشور شده بود .آن سال
به خاطر افزایش واردات ،صف ترخیص کاالهای وارداتی هم طوالنی
شــده بود و به این راحتیها هم نمیشد شیرخشک موردنیاز را از
بندرها ترخیص کرد .این ماجرا اینقدر طول کشــید که کارخانهی
تازهتأســیس خرمدره به خاطر تمام شدن شیرخشک تعطیل شد.
شرکت مجبور شد برای اولینبار شیرخشک موردنیازش را از منابع
داخلی تهیه کند و موفق شد  25تن شیرخشک داخلی بخرد .یکی از
افراد شرکت متوجه شد که یکی از مشتریان شرکت به نام نقی تقوی
پوریانآذر در بــازار نوروزخان تهران مغازهدارد و به تولیدکنندگان
خوراکی شیرخشک میفروشد .از او  17.5تن شیرخشک خریداری
شد .تمام این شیرخشکهای خریداریشده به کارخانهی خرمدره
رفت .اما آنجا بهطور اتفاقی یکی از مهندسان کارخانه متوجه شد
که روی بســتههای شیرخشک مارک هلندی خورده .این مهندس
که خودش هلندی بود روی پاکت را خواند وگفت این شــیر برای
تغذی هیگوسال ههاست.
ماجرا که مشخص شد خسروشاهی محصوالت تولیدشده با این
شیرخشک را کنار گذاشــت و بقیهی تولید با این شیرخشک هم
متوقف شد .تقوی که شیرخشکهای دامی را ب ه جای شیر خشک
انســانی فروخته بود ،زیر بار خســارت و مرجوع کردن کاال نرفت و
ماجرا ابعاد وســیعتری گرفت .علی خسروشــاهی ماجرا را جدیتر
پیگیری کرد و فهمید که تقوی این شیرخشــک دامی را از منصور
مطلوب ،پسر اسحاق مطلوب ،یکی از واردکنندگان عمدهی دارویی
و گیالردیان میخرد و به شرکتهای دیگر مانند شوکومارس و نان
سیتا و داداشزاده میفروشد .یعنی بقیهی شرکتها دانستهوندانسته
ن هم
از این شیر دامی در محصوالت خود استفاده میکردند و مسئوال 
تا آن موقع چیزی در اینباره نمیدانستند.
علی خسروشــاهی تحقیقات مختلفی انجام داد و اطالعات خود
را در اختیار مســئوالن مختلف گذاشــت و قرار شد آنها به ماجرا
رسیدگی کنند .اما بعدها مشــخص شد که مسئوالن خود آنها را
متهم میدانند .خسروشــاهی که  27اسفند برای توضیح پرونده به
دادگستری رفته بود ،بازداشت و برای دو هفته ممنوعالمالقات شد.
حتی در این دو هفته موهای سر او را تراشیدند و در بدترین قسمت
زندان نگهش داشتند .این اولینبار بود که پای خسروشاهی به زندان
و کچل کردن سر در بازداشتگاه میرسید .البته با همهی اتهامات و
افتراهایی که به خسروشاهی و شرکت مینو زدند ،ماجرا حل شد.
بخش مهمــی از زندگی خسروشــاهی وضعیــت ارتباطش با
دولتهای قبل و بعد از انقالب بود .سال  ،42در اصل چهارم انقالب
شاه و مردم ،سهیم شدن کارگران در سود کارخانهها و عرضهی سهام
به کارگران و عامهی مردم مطرح شد.
ســال  54هم شاه طی مراسمی در اســتادیوم آریامهر برنامهی
فروش  49درصد سهام کارخانهها به کارگران و کارمندان و عامهی
مردم را یکی از اصول انقالب اعالم کرد .این برنامه اجرا شــد و قرار
شد هر سال درصدی از سهام به کارگران و عموم مردم عرضه شود.
احمد اشرف هم در تحقیقی نشــان داده که مراحل سوم و چهارم
انقــاب  57کارگران صنعتی به تودهی مردم نپیوســته بودند و به
همین دلیل هم صدای اعتراض گروههای چپگرا بلند شده بود .برای
مثال سازمان چریکهای فدایی خلق در اعالمیهای گفته بود« :هنوز
بخش بزرگی از نیرویهــای خلق (بهخصوص کارگران) آنطور که
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بهاینترتیب ماجرای جدایی مالکیت از مدیریت مطرح شد .یکی از آدمهایی که در این کنش کارگری نقش داشت ،آقای حبیبالله پیمان ،رهبر گروه جنبش مسلمانان مبارز بود؛
همان کسی که گفته بود« :شاه رفت هیچی نشد ،خسروشاهی هم بره هیچی نمیشه».پیمان در کارخانههای مختلف سخنرانی میکرد و معتقد بود که شوراهای کارگری باید کار
قطعا چپرویهایی صورت گرفته.
اجرایی انجام دهند .سی چهل سال طول کشید تا پیمان از این تندرویها انتقاد کند و بگوید ً

بایدوشاید به میدان نیامدهاند .ما سازمان چریکهای فدایی خلق ایران
از تمامی کارگــران زحمتکش و مبارز میخواهیم که در مقابله با
قتلعام تودههای رنجدیده توسط مزدوران رژیم شاه جنایتکار ساکت
نایستند ».سازمان پیکار در راه آزادی طبقهی کارگر هم در اعالمیهای
نوشته بود« :رفقای کارگر ،شما باید از بیعملی بیرون آیید .اکنونکه
کشور ما انقالبیترین روزهای خود را میگذراند و کارگران آنطور که
شایســتهی طبقهی کارگر است بهطور فعال در این مبارزه شرکت
یکنند».
نم 
یکی از خصوصیات مخصوص علی خسروشــاهی این بود که از
نصب هر عکس سیاسی یا مذهبی در دفترش جلوگیری میکرد .او
حتی از آخرین شرکتهایی بود که پنجاهمین سال سلطنت پهلوی
را جشــن گرفت و تا جای ممکن از این کار طفره میرفت .حســن
خسروشاهی تعریف کرده است که سرهنگ بازنشستهای که با سمت
مأمور حفاظت در کارخانه اســتخدام کرده بودند ،بعد از اختالفی با
شرکت ،به شــهربانی گزارش داده بود که اینها عکس شاه را روی
یزنند.
دیوار نم 
بااینحال ،خسروشاهی اهل سیاسیکاری نبود ،البته اهل نماز و
روزه و متدین بود اما به معنی واقعی و زیاد در کارهای سیاسی دخالت
نداشت و بیشتر با همان قواعد سنتی ،خمس و زکات زندگی میکرد.
این البته از روی محافظهکارش برمیآمد؛ اینکه مراقب باشد در اوضاع
بلبشــ ِو ایران کسی نتواند مچش را بگیرد .بههرحال کمتجربه نبود.
جوانیاش را در زمــان جنگ جهانی دوم گذرانده بود ،دیده بود که
پیشهوری چه به سرش آمد و کودتای  32را دیده بود و در یک کالم
به اوضاع آگاه بود .اما وقتی در کشــوری مثل ایران زندگی میکنید
ناگزیر با سیاست ُمماساید .انقالب همانجایی بود که خسروشاهی
ک طرف آدمی بود که به بانکها بدهکار نبود،
را ســردرگم کرد .از ی 
از طرف دیگر روابطی با دربار و آدمهای درباری نداشــت .در ضمن
مذهبی بود ،خانوادهاش در تبریز شــناخت ه شده بودند ،خودش هم
حسابی کار کرده بود و گمان نمیکرد که در جریان انقالب گیر بیفتد.
ولی نگرانی دستبردار نبود .بهخصوص که اوضاع هم نامعلوم بود.
نگرانی بزرگتر این بود که انقالب با ســرمایهدارها چه میکند.
همهجا صحبت از مستضعفین بود و اینکه سرمایهدار خون کارگر
را میمکد و . ...هیچکس نمیدانســت نظر رهبری انقالب دربارهی
صنایع و صاحبان آنها چیست .برخی به خارجرفته و منتظر بودند
اوضاع روشن شود و بعد به کشور برگردند .بعضی هم البی میکردند
تا به یک دســتخط از علما برســند و در امان بمانند .اما زمانی که
حبیباهلل عســگراوالدی و نقی خاموشی از طرف شورای انقالب به
اتاق بازرگانی برگشتند ،امید صنایع ناامید شد .هیئترئیسهی اتاق
با مشــورت بازاریان و نمایندهی شورای انقالب تصمیم گرفت برای
مشخص شدن رابطهی خود با شورای انقالب دیدار کند .به پیشنهاد
آنها آیتاهلل بهشتی به اتاق دعوت شد .بهشتی برای روشن کردن
مواضع خود مثال ماهیگیر را زد .او گفت اگر شــما شخصاً میروید
ماهی میگیرید و میفروشید ،کارتان صحیح است ،اما اگر شما کارتان
توسعه پیدا کرد و کشتی بزرگی گرفتید و افراد بیشتری استخدام
کردید ،دیگر منفعتی که از حاصل دست دیگران به دست میآید مال
بیتالمال است و همه باید از آن استفاده کنند.
مالقات بعدی اعضای اتاق بازرگانی با ابوالحســن بنیصدر بود.
متیــن ،اکبر الجوردیان ،بنکدارپور ،علی توکلیان و داریوش انصاری
برای دیــدن بنیصدر به خانــهی خواهر او رفتنــد .بنیصدر هم

مخالفتش را با صنعت مدرن به این شکل اعالم کرد که «تمام صنایع
ایران صنایع مونتاژی است و به حال مملکت مفید نیست».
ن هم در کتاب خودش اینطور
جزئیات این دیدار را اکبر الجوردیا 
شــرح داده« :خانهی خواهر بنیصدر نزدیک مجلس شــورای ملی
بود .وقتی ما رســیدیم آنجا ،ساعت  9بود .در یک اطاق سهدرچهار
نشستیم .بعد از چند دقیقه آقای بنیصدر با پیژامه آمد و چند روز بود
اصالح نکرده بود .بنیصدر زود صحبت را شروع میکند و میگوید
به نظرم صنایع ایران مونتاژی اســت ».الجوردیانهم به او میگوید
تــا حاال از صنایع ایران بازدید کردهاید .بنیصدر هم جواب میدهد:
«نه احتیاجی نیســت ،توی پاریس که بودم مجالت اقتصادی ایران
مخصوصاً مجلهی اطاق بازرگانی رو میخواندم و میدانم تمام صنایع
ن دوباره میگوید من اگر جای شما بودم
مونتاژی هستند ».الجوردیا 
قبل از اظهارنظر بیســت روز میرفتم تهران و شهرستانها چند تا
صنعت رو میدیدم بعد اظهارنظر میکردم .مث ً
ال صنایع نساجی نخی
ایران صنایع مونتاژی هســتند که پنبهی داخلی را به پارچه تبدیل
میکنند؟ بنیصدر هم جواب میدهد که اینها هم احتیاج به رنگ
دارند و رنگش از خارج وارد میشود .بعد بنیصدر بهانهی سخنرانی
میآورد و جلسه را تمام میکند.
علی خسروشــاهی اما همچنــان امیدوار بود کــه دولت جدید
رابطهی عادالنهتری با صنایع داشــته باشد .مشکل وقتی شروع شد
که کارگرها در کارخانهی او شــروع بــه بهانهگیری کردند .موضوع
این بود که میخواستند سهامشان در ادارهی کارخانه بیشتر شود.
جریانهای چپ هم دخالت میکردند و تشویقشــان میکردند که
کارگرها خودشان میتوانند همهچیز را اداره کنند و بین مالک و مدیر
فرق اســت و مدیریت باید به طبقهای واگذار شود که ارزشافزوده
تولید میکند .کارگران مینو یکی دوبار اعتصاب کرده بودند ،جادهی
کارخانه را بسته و الستیک آتش زده بودند و میگفتند باید بهحساب
خسروشاهی رسیدگی شود.
ماجرا این بود که خسروشاهی به روش خودش به کارگرها رسیدگی
کرده بود .هم سهمشان را داده بود ،هم برایشان خانه ساخته بود .اما
در آن اوضاع نمیخواست باج بدهد .به همین دلیل مقاومت میکرد.
صبح روز چهارشــنبه ،اول اسفند سال  ،58روزنامههای تهران اعالم
کردند که کارگران شرکت مینو کارفرمای 68سالهی خودشان را به
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همراه چند نفر دیگر از مسئوالن کارخانه گروگان گرفتهاند .کارگران
گفته بودند برای رســیدگی به خواستههایشان و ب ه منظور تأمین
نیازهای دارویی و خوراکی کشــور ،کارفرمــا و عوامل او را گروگان
گرفتهانــد و از دولت میخواهند برای جلوگیری از ورشکســتگی و
تعطیلی این واحد تولیدی هرچه زودتر هیئتی را جهت رســیدگی
به وضع نابسامان این کارخانه اعزام کند .ظاهرا ً عدهای از مدیران به
خسروشاهی گفته بودند بیخبر نیاید کارخانه اما علیباهوشه خطر
کرده بود و رفته بود ب ه جایی که بیشتر ســهامش مال خودش بود.
ن جا هم کارگران مســلح او را به همراه چهار نفر دیگر گروگان
هما 
گرفتند .هر چقدر خسروشــاهی میگفت مشــمول بند دال شده
کسی گوش نمیکرد .بند دال میگفت این افراد کسانیاند که هیچ
مسئلهای ندارند و میتوانند به کارشان ادامه بدهند.
اما این ماجرا باعث نشــد که تحریک کارگران به دست گروهی
خاص متوقف شود .بهاینترتیب ماجرای جدایی مالکیت از مدیریت
مطرح شد .یکی از آدمهایی که در این کنش کارگری نقش داشت،
آقای حبیباهلل پیمان ،رهبر گروه جنبش مسلمانان مبارز بود؛ همان
کسی که گفته بود« :شــاه رفت هیچی نشد ،خسروشاهی هم بره
هیچینمیشه».
پیمان در کارخانههای مختلف ســخنرانی میکرد و معتقد بود
که شــوراهای کارگری باید کار اجرایی انجام دهند .سی چهل سال
طول کشــید تا پیمان از این تندرویها انتقــاد کند و بگوید قطعاً
چپرویهایی صــورت گرفته .در عمل عــدهای از جوانان انقالبی
در گوشــهوکنار با اقدامات خودسرانه برای این مؤسسات خصوصی
مشکالتی ایجاد کردند .پیمان حتی یکی دو سال گذشته در گفتوگو
با اعتمادآنالین گفت« :دولت مهندس بازرگان حتی با بینش لیبرال ـ
سیاسیای که پیشگرفته بود ،مانع مسائلی چون آزادی ،برابری و...
نبود و اص ً
ال مزاحم تلقی نمیشد ».اما اینها خیلی دیر بود .بههرحال
آن زمان شعار «هدف وسیله را توجیه میکند» زیر سؤال رفته بود اما
وقتی هدف مقدس و مهمی مطرح میشد دیگر وسیلهاش مهم نبود.
اینجا بود که برای اجرای عدالت ،خود عدالت را قربانی کردند .بدون
محکم ه آدمها تصمیم گرفتند خودشان وارد عمل شوند و حقشان
را بگیرند.
صحبتهای پیمان در جمع جنبشهای کارگری باعث شد که
مدیران شــرکتها از جمله مینو از وضعیت پیشآمده به مهندس
بازرگان شــکایت کنند .اما وضعیت مدام بدتر شــد 26 .مهر ،58
دادسرای انقالب اســامی تهران در نامهای به خسروشاهی نوشت
که عباس مخملچی به نمایندگی از طرف دادستانی ،محمد مروج
حسینی منتخب شورای اسالمی کارکنان شرکت و منوچهر پوردیبا،
عضو و منتخب شورای اسالمی کارکنان شرکت مأموریت دارند تا در
سمت اعضای هیئت اجرایی بهاتفاق علی و جلیل خسروشاهی کلیهی
امور شرکت را در اختیار بگیرند .اما چون این انتصابات بدون مشورت
با علی خسروشاهی بود ،او حاضر نشد با هیئت اجرایی معرفیشده
همکاری کند .فقط با فشارهای مختلف بود که زیر بار رفت.
یک ماجرای دیگر هم کارگرها را تشویق کرد که گروگانگیری
هزینهی زیادی ندارد .آنهم ماجرای سفارت امریکا بود .روز یکشنبه
 13آبان  58که دانشــجویان مسلمان پیرو خط امام سفارت امریکا
را تصرف کردند ،کارگران گــروه صنعتی پارس (مینو) از این عمل
پشــتیبانی کردند .آنهــا صحبتهایی دربارهی اســتقالل کامل
اقتصادی ،قطع واردات مواد غذایی و برچیده شــدن صنایع مونتاژ
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مطرح کردند و آخر هم گفتند تمامی قدرت امپریالیسم در وابستگی
اقتصادی کشورهای مستضعف به این جهانخواران جنایتکار است.
بههرحال انگیزهی آدمها هر چه بود در نهایت منجر به این شــد که
چند پیرمرد هفت هشــت روز در کارخانه گروگان گرفته شوند .در
این مدت هیچکدام از مقامات واکنشــی نشان ندادند .نه بنیصدر
رئیسجمهوری وقت ،نه مهدوی کنی که سرپرست وقت کمیتهی
انقالب اسالمی بود ،نه قدوسی دادستان کل وقت انقالب ،نه مهندس
احمــدزاده وزیر وقت صنایــع و معادن و نه وزیر وقــت کار و امور
اجتماعی .روز پنجم گروگانگیری ،علی خسروشاهی برای اعتراض
به این وضعیت اعتصاب غذا کرد .گفتیم که او در دفتر اتاقش چند تا
پفکنمکی داشت و از آنها میخورد و به کسی هم چیزی نمیگفت.
اما این را هم گفته بود که بزرگترین آرزویش مردن در کارخانه است.
حاال او متوجه شــده بود که مردم پشتســرش چه میگفتند.
بزرگترین اتهامهایش دو چیز بودند :اول اینکه با تولید لوازمآرایش
اشاعهی فحشــا کرده و زنهای مســلمان را از راه به در کرده .بعد
هم جرم بزرگتری مرتکب شده بود .فناوری تولید پفکنمکی را به
عربستان سعودی فروخته بود .همینها کافی بود تا همه از دستش
خشمگینشوند.
میگویند زمانی که مأموران دادستانی برای آزاد کردن گروگانها
آمدند ،یکی از گروگانگیرها به نام حسن میثاقی که در واقع اولین
کارگر کارگاه تافی و آبنباتســازی بود و میگفتند همیشه مورد
حمایت علی خسروشاهی بوده ،تحت جو قرار گرفته ،لباسش را پاره
کرده و گفتــه« :اگر میخواهید او را ببرید باید از روی جنازهی من
رد بشید».
 6اسفند  ،58نمایندهی دادستانی کل ،شخصی به نام پاکروان ،برای
حلوفصل دو طرف فرستاده شد .تحتفشارهایی که وارد شده بود،
علی خسروشاهی قبول کرد تا حل نهایی مسائل ،همهی داراییهای
خود و خانوادهاش را به حکمیت دادســتانی بســپارد و خواستهی
کارکنان را در مورد سود ویژهی سالهای  56و  57و عیدی سال 58
دقیقتر بررسی کند .بهاینترتیب ماجرای گروگانگیری تمام شد.
فروردین  59بنیصدر به وزارت صنایع اعالم کرد که شورای انقالب
جمهوری اسالمی در جلسهی  27اسفند  ،58براساس پیشنهاد وزارت
صنایع ،ادارهی کارخانهی گروه صنعتی مینو (صنعتی پارس ،خوراک
و پرسویس) را به این وزارتخانه سپرده است .اما در واقع این برخالف
وعدهای بود که به علی خسروشاهی داده بودند.
بعد هم کمیسیون مادهی دو متمم قانون حفاظت از صنایع ،رأی
به ملی کردن شرکت مینو داد درحالیکه نه مشمول بندهای مختلف
این قانون میشد و نه دیگر مشکل کارگری در این مجموعه وجود
داشت.
حسن خسروشاهی تعریف میکند یحییزاده وکیل آنها سابقهی
آشــنایی با افراد نهضت آزادی داشته و به مهندس عزتاهلل سحابی
دربارهی عمل کمیسیون اعتراض کرده و سحابی به او گفته بله من
امضا کردم ،اما نخوانده امضا کردم .سحابی بعدها جو انقالبی را عامل
اصلی ملی شدن صنایع میدانست .اما دربارهی شرکت مینو سکوت
کرد و در مصاحبهها هم چیزی دربارهی آن نگفت.
قصهی علی خسروشــاهی در ایران همینجا تمام میشود .او با
حالت قهر از ایران رفت و طبیعی بود که هیچوقت از این سرنوشت
راضی نباشد .همهچیز او بهخاطر تندروی از بین رفته بود و او غمگین
بود و تنها .او دیگر وارد کار نشد و از همه دوری کرد .خسروشاهی از

قصهی علی خسروشاهی در ایران همینجا تمام میشود .او با حالت قهر از ایران رفت و طبیعی بود که
هیچوقت از این سرنوشت راضی نباشد .همهچیز او بهخاطر تندروی از بین رفته بود و او غمگین بود و
تنها .او دیگر وارد کار نشد و از همه دوری کرد.

دوران سرخوشی ناگهان پرتاب شد به وسط تراژدی؛ همهچیز آنقدر
سریع اتفاق افتاد که علیباهوشه هم نمیتوانست فکر کند و خودش
ت بهدست هم داده بودند تا
را نجات بدهد .انگار اجزای این دنیا دس 
او باز هم عید نداشته باشد .به این ترتیب ،یک سال بعد از ملی شدن
گروه صنعتی مینو در ســال  ،60خسروشاهی به سوئیس مهاجرت
کرد .سال  ،61حسن خسروشاهی فروشگاه زنجیرهای فیوچرشاپ را
تأسیس کرد .سال  ،77هفده سال بعد از مهاجرت ،علی خسروشاهی
در 87سالگی در لوزان سوئیس درگذشت.
البته چند سال بعد از جنگ ،به نظر میرسید با برنامهی تعدیل
اقتصادی دولت رفسنجانی مجالی برای برگشتن کارآفرینان و نوسازی
صنایع و خصوصیسازی اتفاق میافتد .محمدحسین عادلی رئیسکل
وقت بانک مرکزی و محســن نوربخش وزیر امور اقتصاد برای جلب
نظر ایرانیان کارآفرین به سرمایهگذاری در ایران به خارج سفر کردند
و با حدود  600نفر هم مالقــات کردند .قرار بود دربارهی احترام به
مالکیت خصوصی و امنیت سرمایهگذاری در ایران ابهامزدایی شود .اما
دعوا دوباره در داخل کشور از سر گرفته شد و جناح چپ این کار را
به نفع بورژوازی رژیم گذشته عنوان کرد .روزنامهی سالم و مجلهی
پیام بانک سال  70به این موضوع پرداختند .مراد ثقفی ،در مصاحبه با
فصلنامهی گفتگو« ،بازگشت مهاجران ایرانی» را نقد کرد .جناح چپ
در این جریان اعالم کرد که بازگشــت سرمایهگذاران رژیم گذشته
برخالف ارزشهای انقالب و میراث امام خمینی است و نتیجهی آن
به نفع ثبات کشور نیست .جامعهی روحانیت مبارز هم به این بحث
دامن زد .اعضای این جامعه با روزنامهی سالم ،ارگان اصلی این حزب،
مصاحبه کردند و مدعی شدند که اگر بورژوازی رژیم گذشته برگردد،
به معنی کنار گذاشتن ارزشهای انقالبی است.
قصهی خسروشــاهی ظاهرا ً با همین کلمات تمام میشــود .اما
قصهی او و خانوادهاش ادامه دارد .مث ً
ال ماجرای خانهی خسروشاهی
هنوز هم مسئلهی جالبی است .خسروشاهی دو تا خانه داشت؛ یکی
پایین میدان فردوســی و دیگری در جماران .در باغ خسروشــاهی،
عمارت بزرگ و سفیدی قرار داشت که به آن کاخ سفید میگفتند
و حسن خسروشاهی آنجا زندگی میکرد و خانهی سادهتر در کنار
آن ،متعلق به علی خسروشاهی بود .علی خسروشاهی زندگی سادهای
داشت .دخترش میگوید« :چیزی که از اون برای ما باقی مونده دوتا
کفش و دو دســت کتوشلواره ».البته خانههای خسروشاهیها ک ً
ال
جذاب بودهاند .حتی چند ســال پیش خانهی حسن خسروشاهی و
همسرش نزهت ،دختر تقی ایروانی بنیانگذار کفش ملی ،جزو پنج
خانهی گران شیکاگو بود .طبق گزارشها خانهی آنها در شیکاگو
 17.5میلیون دالر قیمت داشته.
اما خانهای که خیلی مهم و در سالهای اول انقالب استراتژیک
بوده ،همان خانهی باغ جماران اســت .همانی که بعد از انقالب شد
محل سکونت آیتاهلل خمینی .هاشمی رفسنجانی در یک مصاحبهی
مطبوعاتی در  ۱۶خرداد  ،۱۳۸۸در مورد خانهی امام خمینی در قم
و محل سکونت ایشــان در جماران گفت« :زمانی هم (امام) که به
تهران آمدند ،خانهای که ما به آنجا میرفتیم و شما دیدید .بله ،به
همین شکل ساده بود .اما وقتی به دو طرف این خانه نگاه میکنید،
دو بــاغ بزرگ میبینید .یکی از این باغها ،متعلق به خسروشــاهی
بود که  14000متر وسعت و ســه چهار قنات آب دارد .در این باغ
چند ســاختمان وجود دارد که امام با توصیهی پزشکان (به خاطر

ناراحتی قلبیای که داشتند) به یکی از ساختمانها که قدیمی بود،
رفتند .آنطرفتر ،یک ساختمان نقلی قشنگی وجود داشت که حاج
احمدآقا در آن زندگی میکردند .در طرف دیگر آن ،ساختمانی بود
که محافظین و خدمهی ایشان در آن زندگی میکردند .البته بعد از
فوت امام(ره) خواستند مرا به آنجا ببرند که قبول نکردم و بهجای
من ،آقای موسویخوئینیها رفتند».
همین باغ خسروشاهی یکی از معروفترین باغهای این محله و
تهران است .گزارشهای مختلف هم میگوید که امام در سالهای اول
حضورشان در محلهی جماران ،به دلیل مسائل امنیتی آنجا ساکن
شدند و حتی گفته میشد برخی اوقات امام خمینی در این باغ قدم
میزدند .بعد از انقالب این مجموعه در اختیار ســازمان صنایع ملی
ایران قرار گرفت .در میانهی باغ /پانزدههزارمترمربعی خسروشاهی در
شــمال محلهی جماران ،کوشک دوطبقهای قرار دارد که این روزها
ســرای محلهی جماران است .البته هفتهزار مترمربع از این باغ در
اختیار مؤسسهی تنظیم و نشــر آثار حضرت امام خمینی(ره) قرار
گرفته و با دیوار از قســمت سرای محله جدا شده است .سال 1391
این باغ از سوی شهرداری خریداری شد و در اختیار سرای محله قرار
گرفت .باشگاه ورزشی بانوان در بخش شمالی محوطهی بیرونی سرای
محله و در بخش جنوبی آمفیتئاتر فعال است .د ِر کوچکی از انتهای
حسینیهی جماران و بیت امام به این باغ باز میشود .آن روزها که امام
خمینی به دلیل مسائل امنیتی نمیتوانستند در کوچه و خیابان قدم
ت دقیقه
بزنند ،با توجه به توصیهی دکترشان هر روز صبح باید بیس 
پیادهروی میکردند .امام(ره) برخی اوقات در این باغ با حضور عدهای
اندک نماز جماعت هم اقامه میکردند.
با اینکه در خاطرات هاشمی رفسنجانی گفته شده امام در خانهی
خسروشاهی سکونت داشته ،اما منابعی دیگر صحبتی دیگر را مطرح
میکنند و در واقع خسروشــاهی را به عنوان همسایهی امام معرفی
میکنند.
منبع اصلی این گزارش کتاب موقعیت صاحبان صنایع در ایران
عصر پهلوی ،زندگی و کارنامهی علی خسروشاهی ،نوشتهی علیاصغر
سعیدی ،نشر نی بوده است.

فروردین 59
بنیصدر به وزارت
صنایع اعالم کرد
که شورای انقالب
جمهوری اسالمی
در جلسهی
 27اسفند ،58
براساسپیشنهاد
وزارت صنایع،
ادارهی کارخانهی
گروهصنعتی
مینو(صنعتی
پارس ،خوراک و
پرسویس) را به
این وزارتخانه
سپرده است .اما در
واقع این برخالف
وعدهای بود که به
علیخسروشاهی
داده بودند
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کارآفرین

هیروشی میکیتانی ،موسس بزرگترین خردهفروشی آنالین ژاپن

کارآفرینی که در کنار زلزلهزدگان ایستاده است
زینب کوهیار
دبیر بخش کارآفرین خارجی

او کیست؟

در فهرست بلومبرگ از
 500میلیاردرجهان،
هیروشیمیکیتان(ی(�Hi
 ،)roshi Mikitaniکه او را
میکیهمصدامیزنند،
در جایگاه 472ایستاده
است.همچنینرتبه
او در فهرست فوربز
ازثروتمندانجهان
 391است .در فهرست
کسانی که ثروت آنها به
کمک فناوری به دست
آمده ،هیروشی در سال
ُ
 ،2017در رتبه 33ام
قرار گرفته است.

داستان زندگی هیروشی میکیتانی ،بی شباهت به روایت سریالهای
ژاپنی از زندگی افراد موفق اما رنجکشیده و سختکوش نیست .او کارآفرین
خودساخته و پرتالشی است که در یکی از شهرهای بزرگ ژاپن متولد
میشود ،تحصیل میکند ،فرامیگیرد ،سخت میجنگد ،عزیزانی را از
دست میدهد ،اما دست از کار نمیکشد و در نهایت به موفقیت میرسد.
براساس آنچه بلومبرگ از جایگاه او در دسامبر سال  2021میالدی ،در
بین  500ثروتمند جهان منتشر شده ،هیروشی میکیتانی 472اُمین فرد
همچنین در رتبهبندیای که نشریه

ثروتمند در این فهرست است .او
فوربز از ثروتمندان جهان در دسامبر سال  2021انجام داده ،در جایگاه
391اُم قرار گرفته است .این کارآفرین ژاپنی را از میلیاردرهایی میدانند
که بخش عمدهای از ثروتش را به کمک توسعه فناوری به دست آورده
است ،به همین دلیل او در فهرستها و رتبهبندیهای ثروتمندان متکی
به فناوری هم حضور دارد و در ســال  ،2017رتبه 33اُم را در فهرست
فوربز از این افراد ،اشغال کرده است.
هیروشی میکیتانی را امروز ،کارآفرین و ثروتمندی میدانند که لقب
پادشــاه تجارت الکترونیک در این کشور را یدک میکشد .او اما امروز،
عالوه بر این به حمایت از مردم صدمهدیده در زلزله ،سازندگی مناطق

هیروشی میکیتانی موسس و مدیر بزرگترین خردهفروشی آنالین ژاپن یعنی راکوتن است.

همچنین توسعه نظام آموزشیو فراگیری زبان انگلیسی

آسیبدیده و
معروف است.
میکیتانی موسسو مدیر راکوتن ( ،)Rakutenیک خردهفروشی
آنالین در ژاپن است .این خردهفروشی آنالین بیش از  1.5میلیارد کاربر
در سراسر جهان دارد و در توکیو در ژاپن کارش را آغاز کرده است .بیش
از  70مورد از خدمات کســب وکار در راکوتن عرضه میشود که شامل
تجارت آنالین و اپلیکیشنهای پیامرسان است .در سال  2020اعالم شد
که راکوتن بزرگترین خردهفروشی مدرن در ژاپن است که امروز هم با
مدیریت هیروشی میکیتانی اداره میشود.
درآمد این شرکت در ســال  1.5 ،2020تریلیون ین معادل 13.6
همچنین براساس گزارش بلومبرگ،

میلیارد دالر گزارش شــده است.
ارزش خالص داراییهای میکیتانی معروف به میکی به بیش از  6میلیارد
دالر میرسد .او میتواند با این میزان دارایی  3.31میلیون اونس طال و
 79میلیون بشکه نفت بخرد .ارزش داراییهای او معادل  0.028درصد
از تولید ناخالص داخلی ایاالت متحده آمریکا و برابر با  0.690درصد از
مجموع ثروت  500میلیارد جهان است .ثروت او را  30.129برابر بیشتر
همچنین ثروت او 0.120

از متوسط درآمد خانوار در آمریکا میدانند.
درصد از کل فروش در بازار مسکن آمریکاست.
گزارشهای رســمی شرکت از ترکیب ســهامداران راکوتن نشان
میدهد هیروشی میکیتانی و خانوادهاش عمده سهام شرکت را در اختیار
دارند .او مدیریت شــرکت را هم به دست گرفته است .بخش عمدهای
از سهام شرکت هم به هاروکو میکیتانی ( )Haruko Mikitaniهمسر
هیروشی تعلق دارد که در واقع ،به عنوان دارایی خانواده میکیتانی در نظر
گرفته میشود .عالوه بر این ،میکیتانی مالک  4.9درصد از سهام زاپاالس
( ،)Zappallasشرکت تولیدکننده محتوا برای تلفنهای موبایل است.
خانوده میکیتانی کمتر از یک درصد هم در شــرکت تراست ()Trust
سهم دارند ،شرکتی که در زمینه خرید و فروش خودروهای دستدوم از
طریق اینترنت فعالیت میکند.
ارزش داراییهای هیروشــی در ســال  2012به  6.2میلیارد دالر
میرســید .این رقم در سال  5.6 ،2013میلیارد دالر اعالم شد .سال
 ،2014بهترین سال از نظر ارزش داراییها برای هیروشی است .ثروت
او در این ســال  9.3میلیارد دالر ارزش داشت اما در سالهای پس از
آن ،روند ارزش داراییهای هیروشــی میکیتانی همواره رو به کاهش
بوده است .ارزش داراییهای موسس بزرگترین خردهفروشی آنالین

هیروشی با بورسیه بانک صنعت ژاپن برای تحصیل در
رشته ام بیایبه مدرسه کسب وکار هاروارد رفت.

هیروشی میکیتانی در کوبه ژاپن به دنیا
آمد.
1988

1993

1965
هیروشی از دانشگاه هیتوت سوباشی در رشته
بازرگانی فارغالتحصیل شد.
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میکیتانی روزها در شرکت کریمسان به عنوان مشاور کار
میکرد و شبها ،با پنج نفر از کارکنانش مشغول ساختن
وبسایت نخستین خردهفروشی آنالین در ژاپن بود.

ژاپن در سال  8.7 ،2015میلیارد دالر بود .این رقم در سال  2016به
 5.6میلیارد دالر رسید و در سال  2017و  2018به ترتیب  5.8و 5.5
میلیارد دالر برآورد شده است .در ســالهای  2019و  ،2020ارزش
داراییهای هیروشی میکیتانی یا همان میکی ،کمتر از  5میلیارد دالر
بود اما در آوریل سال  ،2021ارزش ثروت او به  6.7میلیارد دالر رسید .
در ســال  ،2020راکوتــن با درآمد  13.2میلیــارد دالری اعالم
همچنین 5.5

کرد  935میلیون دالر ضرر کرده اســت .این شرکت
میلیارد دالر در صنعت خدمات موبایل ســرمایهگذاری کرده است.
ن  300میلیون دالر در تاکســییاب اینترنتی لیفت
راکوتن همچنی 
ســرمایهگذاری کرد که منجر به زیان شرکت شد .میکیتانی پس از
این عملکرد نامناسب ،در سال  2020از هیئت مدیره لیفت کنار رفت.
در مارس ،2021شــرکت تنسنت از چین ،هولدینگ ژاپنی پست و
شــرکت والمارت به طور مشترک بیش از  2میلیارد دالر در راکوتن
سرمایهگذاریکردند.
Jزندگی پرماجرا
هیروشــی میکیتانی در مارس سال  1965میالدی در شهر کوبه
ژاپن به دنیا آمد .پدر او اقتصاددان و عموی او مالک یک کسب وکار
موفق در زمینه تولید و تکثیر کاتالوگهای پستی بود .او از دانشگاه
هیتوتسوباشی ژاپن در سال  1988مدرک لیسانس بازرگانی گرفت
و در بانک صنعت ژاپن اســتخدام شد.هیروشــیدر سال  1993با
حمایت بانک صنعت ژاپن ربه دانشگاه هاروارد در ایاالت متحده آمریکا
رفتتا در رشتهمدیریت ارشد کسب وکار تحصیل کند.از آنجایی
که میکیتانی با بورسیه بانک صنعت به آمریکا سفر کرده بود ،پس از
بازگشت به توکیو مجبور شد دو سال در بانک صنعت کار کند.
در سالهای عمل به تعهد کاری که او به بانک صنعت ژاپن داشت،
زلزلهای با قدرت  6.8ریشــتر کوبــه ،زادگاه میکیتانی را لرزاند .در این
زلزله شش هزار و  434نفر از مردم کوبه از جمله عمو ،عمه و دوستان
میکیتانی از دنیا رفتند .تجربه تلخی که زلزله کوبه برای او رقم زد ،باعث
شد هیروشی میکیتانی در همه سالهای زندگیو کارآفرینیاش نسبت
به آسیبدیدگان زلزله در ژاپن حساس بماند.او پس از وقوع زلزله کار در
بانک را رها کرد تا شرکت خودش را تاسیس کند.
میکیتانی در آغاز ،یک شــرکت مشاوره به اســم گروه کریمسان
( )Crimson Groupو پس از آن ،خردهفروشــیاش را تاسیس کرد.
خردهفروشــی که نام آن را از بازاری در قرن شانزدهم در ژاپن فئودالی
گرفته بود .در آن قرن به این بازار در ژاپن راکویچی راکوزا میگفتند و
میکیتانی نام راکوتن رابا الهام از این بازار برای خردهفروشیاش انتخاب
کرد .میکیتانی روزها در شرکت کریمسان به عنوان مشاور کار میکرد
و شبها ،با پنج نفر از کارکنانش مشغول ساختن وبسایت نخستین
خردهفروشی آنالین در ژاپن بود.
در ســال  1997میالدی ،تامینکنندگان بزرگ اینترنت در ژاپن

شرکت راکوتن در سال 2017
به عنوان حامی مالی شرکت
بارسلونا وارد کارزار فوتبال
شد .میکیتانیمیگوید
من فکر میکنم ورزش یکی
از اصلیترین و مهمترین
محتواهایی است که با آن
سروکار داریم .این یک
نمایش است ،نمایشی بدون
فیلمنامهای که حوادث را از
پیش تعیین کند.

همچنین

بــرای هر ماه ارائه خدمات 3 ،هزار دالر دریافت میکردند.
اگر پلتفرمی در آن ســالها با اینترنت این شــرکتها خدمات یا
محصولی را میفروخت ،باید  15درصــد از فروش خود را به عنوان
کمیسیون به شرکتهای عرضهکننده اینترنت میپرداخت .میکیتانی
اما شرایطی را فراهم کرد تا فروشندگان بتوانند در ماه تنها با پرداخت
 500دالر محصوالتشــان را در اینترنت بفروشند و هیچ کمیسیونی
هم به عرضهکننده اینترنت پرداخت نکنند .این فروشندگان تنها باید
هزینه شش ماه را یکجا پرداخت میکردند .سه سال بعد ،میکیتانی
سهام راکوتن را به طور عمومی در ژازدک ( ،)JASDAQبورس اوراق
بهادار ژاپنعرضه کرد و شــرکت او به بزرگترین بازار مجازی ژاپن
تبدیل شد.
شرکت هیروشی میکیتانی در سال  ،2010یک میلیارد دالر در برای
عرضه خدمات فروش آنالین خود در کشورهای خارجی سرمایهگذاری
کــرد اما پول تنها کافی نبود .برای عرضــه خدمات به خارج ،کارکنان
راکوتن باید زبان انگلیسی میدانستند .موسس و مدیر شرکتبه جای
خداحافظی با کارکنانی که زبان انگلیسی نمیدانستند ،شرایطی را فراهم
کرد که کارکنان پس از موفقیت در آزمونهای انگلیسی ترفیع بگیرند
و بــه تحقق اهداف خارجی راکوتن کمک کنند .اما میکی به کارکنان
شــرکت محدود نمانده و امروز با برنامه بهبود سطح زبان انگلیسی در
نظام آموزشی ژاپن مشهور است.او از کارآفرینان خودساخته و باانگیزه
ژاپنی اســت .رسانههای ژاپن میگویند میکیتانی برنامه دارد از دارایی
خود برای منافع عموم استفاده کند .به ویژه که او را از جمله کارآفرینانی
میدانندکه پس از زلزله توهوکو در سال  2011در ژاپن ،سخاوتمندانه
به بازسازی مناطق زلزلهزده کمک کرد .از مهمترین اقدامات او در کمک
به زلزلهزدگان در توهوکوی ژاپن ،بســیج تجار راکوتن در جنوب برای
کمک به زلزلهزدگان در مناطق شمالی این کشور بود .هیروشی اکنون
56ساله است و دو فرزند دارد.

هیروشیشرکت راکوتن را با شش کارمند
افتتاح کرد.
2000

1995
1997
در زلزله 6ریشتری در کوبه ،هیروشی
خانواده و دوستانش را از دست داد.

عرضه عمومی سهام راکوتن انجام شد.
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کارآفرین

پرکینز در

مالنیا
سال  1987در
پرت استرالیا
به دنیا آمد.
نخستین کار او
دوختن روسری
و فروش در
همان منطقه
بود .او بعدها
دانشگاه را
رها کرد تا
استارتآپ
خودش را راه
بیندازد.

اوکیست؟

مالنیاپرکینز چطور به جمع ثروتمندان جهان پیوست؟

هرکسی میتواند طراحی کند

«اینکه همهچیز به پول ختم شود ،الهامبخش نیست» .این جمله مالنی پرکینز ،کارآفرین جوان
 اســترالیایی است که با نرمافزار کانوا به شهرت رسیده اســت .او اکنون  34ساله است و یکی از
جوانترین زنانی است که یک شرکت فناوری را با ارزشی بیش از یک میلیارد دالر مدیریت میکند.
او عنوان دومین زن ثروتمند اســترالیا را یدک میکشد .شرکتی که مالنیا تاسیس کرده ،بیش از
 40میلیارد دالر ارزشگذاری شــده است.مالنی را از کارآفرینانی میدانند که دست به کار خیر
دارد .او و گروهش، از زمان  40میلیارد دالری شــدن شرکت تصمیمگرفتند  30درصد از سهام
کسب وکارشان را با اهداف خیرخواهانهایمثل رفع فقر ،واگذار کنند و مبلغی که آنها از آن حرف
میزدند ،چیزی بیش از  12میلیارد دالر بود.
در فهرســت بلومبرگ از  500ثروتمند جهان ،نام مالنیا پرکینز و همســرش اوبریچت دیده
میشــود.منشأ ثروت این زوج استرالیایی ،اپلیکیشــنی به اسم کانواست که با اهدف سادهسازی
فرایندهای طراحی و گرافیک در فضای مجازی ایجاد شــده است .در دسامبر سال  ،2021مالنیا
پرکین ز در جایگاه 483اُم در فهرست بلومبرگ قرار گرفت و ژانویه سال  ،2022در جایگاه 490اُم
همچنین نام او در فهرست فوربز از ثروتمندان کمتر از  30سال هم قرار گرفته بود.

این فهرست بود.
پرکینز است .او جوان است و مثل ورزش مورد

با این حال میتوان گفت این تازه شروعی برای مالنیا
عالقهاش یعنی موجسواری در سواحل استرالیا ،موجهای دیگری در پیش دارد که باید بر آن سوار
شود .موجهایی که ناشی از هرچه بیشتر دیجیتالی شدن زندگی مردم است.
این روزها کمتر کسی است که بخواهد در شبکههای اجتماعی برند اشخاص حقیقی و حقوقی
را تبلیغ کند و ســراغ کانوا نرود .این نرمافزار کمک کــرده تا فرایندهای انجام کارهای گرافیکی

مالنیا پرکینز (Melanie
 )Perkinsموسس برنامه
کانوا ( )Canvaاست .او
سال  2020به جمع
ثروتمندترینافراد
جهان پیوسته است .در
فهرستبلومبرگدر
دسامبرسالگذشته
میالدی او در رتبه
ُ
483ام است .براساس
اطالعات فوربز ارزش
مجموع داراییهای او
به 6.5میلیارد دالر
میرسد.

در شــبکههای اجتماعی ،طراحی و تغییر عکسها برای کاربران کمحوصله اینترنت به تجربهای
پرکینز و همسرش ،به

دلنشــین تبدیل شود .اما این همه ماجرای کانوا نیســت چراکه شرکت
مشتریان حرفهایتری غیر از کاربران عادی هم خدمات میدهد.
پرکینز در پرت استرالیا به دنیا آمد والدین او معلم ومهندس بودند و مادرش رگ و ریشه

مالنیا
مالزیایی داشت .در کالج قلب مقدس درس خواند و برای تحصیل در رشتههای ارتباطات و بازرگانی
تآپش
به دانشگاه وسترن استرالیا رفت.اما در سن  19سالگی دانشگاه را رها کرد تا نخستین استار 
تآپی که فیوژن بوک ( )Fusion Booksنام گرفت ،نخستین کسب وکار
را راهاندازی کند .استار 
مالنیا نبود .او در سن  14سالگی ،روسری میدوخت و به مردم منطقهایکه در آن متولد شده بود
میفروخت Fusion Books .اما نخستین کسب وکار مدرن مالنیاو جایی بود که ایده اصلی کانوا
در آن شکل گرفت .فیوژن بوک هم ایدهاینزدیک به کانوا داشت .در این برنامه یک سیستم طراحی
آنالین برای کاربران فراهم شده بود تا آنها بتوانند برای خودشان سالنامه طراحی کنند .مالنیا زمانی
که برای ســاخت این سیستم طراحی آنالین دنبال استفاده از ابزارهای گرافیکی بود ،به پیچیده
بودن بیشتر برنامههایی که در بازار وجود داشت ،پی برد .او از اینکه نمیتوانست خیلی آسان و با
صرف کمترین هزینه و وقت از ابزارهای گرافیکی استفاده کند کالفه شده بود .برای همین به ایجاد
برنامهایفکر کرد که این چالش را برای کاربران و شرکتهای طراحی آسان کند .غیر از این تجربه
همچنین یک دوره تدریس نرمافزارهای گرافیکی به دیگران

شخصی ،دریافت بازخورد از مشتریان و
باعث شد مالنیا بفهمد کار کردن با نرمافزارهای گرافیکی موجود تا چه اندازه برای مردم دشوار است.
درواقع آنچه به راهاندازی کانوا منجر شد ،ناامیدی پرکینز از نرمافزارهای گرافیکی بود و اینکه او

مالنیا و همسرش شرکت
کانوا را تاسیس کردند.

مالنیاپرکینز در پرت استرالیا
به دنیا آمد.

2006
2012

1987
مالنیا تحصیل در دانشگاه را رها کرد تا
نخستیناستارتآپش را تاسیس کند.
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داستان ثروتمند شدن مالنیا و جذب سرمایه کانوابیشتر به
داستانهای افسانهایشباهت دارد اما درواقع ،جلب توجه
سرمایهگذاران برای مالنیاپرکینز به این آسانی نبود.

پرکینز از کارآفرینان جوان اما پایبند به اصول اخالقیاند .مالنیا در

کلیف اوبریچت و مالنیا
مطلبی در سایت مدیوم نوشته است بیشتر سهام شرکت و عواید آن را به رفع فقر و دیگر
اهداف خیرخواهانه اختصاص میدهند.

مالنیاپرکینز ،کلیف اوبریچت و کامرون آدامز ،موسسان کانوا .آنها از پرت استرالیا به
سیدنی رفتند تا سرمایه بیشتری جذب کنند .پس از شنیدن دهها بار جواب منفی ،سرانجام
کانوا به دومین تکشاخ در تاریخاستارتآپهای استرالیا در سال  2018تبدیل شد.

فهمید در این ناامیدی و استیصال از یاد گرفتن این نرمافزارها ،او تنها نیست .مالنیا در آن زماناز
اینکه بتواند از خدمات یک گرافیست خوب استفاده کند ،ناامید شده بودو هیچکدام از نرمافزارها
هم نتوانستند به او کمک کنند .اوفکر میکرد بسیاری از نرمافزارهای موجود طراحی پیچیدهاند .به
همین دلیل کانوا در سادهترین حالت برای طراحی ساخته شده است .شعار کانوا این است« :هرکسی
میتواند طراحی کند».
در ســال  ،2012مالنیــا و کلیف اوبریچــت ( )Cliff Obrechtهمســرش و کامرون آدامز
( )Cameron Adamsنرمافزارکانوا را در سیدنی تاسیس کردند و در سال  2013کانوا نخستین
خدمات خود را عرضه کرد .در کمال ناباوری کانوا ماهانه بیش از  60میلیون کاربر در بخش خدمات
رایگان جذب کرد .روشهای طراحی و انجام کارهای گرافیکی در کانوا به اندازهایســاده بود که
باعث شد بیش از 500هزار تیم از شرکتهایی مثل اینتل و زوم برای دریافت خدمات کانوا پول
بپردازند .رشــد تعداد کاربران کانوا و متقاضیان خدمات آن باعث شــد اسم مالنیا و همسرش در
فهرست ثروتمندان جهان قرار بگیرد .ثروتی که سایت بلومبرگ آن را معادل قیمت  73.8میلیون
بشــکه نفت و  0.0282درصد از تولید ناخالص داخلی ایالت متحده آمریکا دانســته است .ثروت
پرکین ز اکنون معادل  0.697درصد از کل ثروت  500ثروتمند جهان است و  55.081برابر متوسط
پرکینز در ادامه توانست از موسس گوگل مپ ،الرس راسموسن (Lars

درآمد خانوار در آمریکاست.
 166 ،)Rasmussenمیلیون دالر سرمایه بگیرد .در سال  ،2021کانوا سرمایه بیشتری جذب کرد
و همین باعث شد ارزش شرکت به بیش از  40میلیارد دالر برسد.

میلیارد دالر را رد کرد .کانوا درواقع دومین تکشاخدر اکوسیستماستارتآپی استرالیا بود .اما زمانی
که پرکینز ،برای نخســتین بار تالش کرد برای نرمافزار کانوا سرمایه جذب کند ،بیش از  100بار
جواب منفی شنید .سایت کارآفرین مینویسد سرمایهگذاران به ویژه سرمایهگذاران آمریکایی نگاه
مثبتی به استرالیا ندارند .از نظر آنها استرالیا یک سرزمین دورافتاده است و ریسکسرمایهگذاری
در آن باالست .اما این حرفها ،مانعی در مسیر پرکینز نبود .او به تالشهایش ادامه داد .تالشی که در
نهایت سه سال طول کشید .او در پایان این سه سال توانست بیل تای ازسرمایهگذاران حوزه فناوری
را ببیند اما حتی او هم در کانواسرمایهگذاری نکرد .با این حال به پرکینز و همکارانش کمک کرد با
کسانی ارتباط برقرار کنند که میتوانستند به رشد کسبوکار آنها کمک کنند.
یک نکته مهم دیگر در فرایند جذب سرمایه پرکینز و اوبریچت ،پایبندی سفت و سخت آنها
به ارزشهای اخالقی است .آنها این ارزشهای اخالقی را در ماموریت کانوا هم گنجاندهاند .درواقع،
این ارزشها در دســتورالعملهای کاربران در کانوا هم نوشته شده است .برای مثال در راهنمای
کاربران در کانوا نوشــته شده ،کانوا هرگز از کاربران این نرمافزار برای انجام کارهای مجرمانه علیه
دیگران حمایت نمیکند به ویژه در زمینه مذهب ،ســن ،معلوالن ،نژاد و ملیتها .این شرکت از
این هم فراتر میرود .آنها اعالم کردند اگر شرکت به این نتیجه برسد که کاربری از خدمات کانوا
برای انجام عمل مجرمانه علیه دیگران به ویژه با انگیزههای نژادی ،دینی ،جنسیتی ،سنی ،قومی و
قبیله ای ،ملیتی و ...استفاده میکند،به طور موقت و در نهایت دائم دسترسی کاربر به خدماتش
را قطع میکند .چنین موضعگیری محکمی نسبت به تبعیضهای نژادی در جهان شرکتها کم
است .به اشتراک گذاشتن عمومی ارزشهایی که به آن باور دارید در شرکتها نقش موثر و مهمی
ایفا میکند .به همین دلیل در اکوسیستم فناوری ،کانوا به عنوان یک شرکت اخالقمدار توانست
توجهها را جلب کند و همین جلب توجه ،در جلب نظرسرمایهگذاران بینالمللیو مشتریان بیشتر،
بیاثر نبوده و نیست.
شرکت کانوا غیر از سیدنی ،در مانیل و پکن هم دفاتری ایجاد کردهاست .توسعه هرچه بیشتر
پرکینز و همسرش نشان میدهد کانوا شرکتی نیست که

در دستور کار کانواست اما عملکرد مالنیا
بخواهد بر پول هرچه بیشتر تمرکز کند .مالنیا و اوبریچت 18درصد از سهام کانوا را در اختیار دارند.
مالنیا در مطلبی که در سایت مدیوم منتشر کرده گفته از عواید بخش دیگری از سهام شرکت برای
عملی کردن اهداف خیرخواهانه استفاده میکنند.

Jآسان نبود
داســتان ثروتمند شدن مالنیا و جذب سرمایه کانوابیشتر به داستانهای افسانهایشباهت
دارد اما درواقع ،جلب توجه ســرمایهگذاران برای مالنیا پرکین ز به این آســانی نبود .شرکتی که
مالنیا ،اوبریچت و آدامز تاسیس کردند در نقطهایدورافتاده از جهان بود یعنی استرالیا .جایی که
سرمایهگذاران کمتر به آن توجه نشان میدهند .با این حال چند نکته مهم باعث شد کانوا در نهایت
پرکینز به یکی از موثرترین

به چشم صاحبان سرمایه در اکوسیستم فناوری جهان بیاید و مالنیا
کارآفرینان جوان جهان در این اکوسیستم تبدیل شود.
تآپی که مالنیا پرکینز ،آدامز و اوبریچت تاسیس کردند ،در سال  2018ارزش یک
کانوا ،استار 

کانوا  6میلیارد دالر ارزشگذاری شد ،درحالیکه با 60
میلیون دالر تاسیس شده بود.

2021

2013
2020
کانوا برای اولین بار خدماتش را عرضه کرد.

ارزش کانوا به بیش از  40میلیارد
دالر رسید.
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کارآفرین
الی میسانگ ،موسس  ZTOچطور میلیاردر شد؟

سوار بر موج تجارت الکترونیک در چین
میگویند در بعضی خاکها ،کافی است دانهایاز
دست کسی به زمین بیفتد و درختی بروید .حکایت
درفهرستبلومبرگ
ت آپی و فضای کسب وکار چین،
اکوسیستم اســتار 
از 500ثروتمند جهان
در مورد کارآفرینانی مثل الی میســانگ و شرکت
در دسامبر سال ،2021
«زد تی او» ،بیشباهت به این داستان نیست .چین
الی میسانگ( (�Lai Meis
بازاری بزرگ با جمعیتی چند میلیاردی و رکوردهای
ُ
 )ongدر جایگاه 476ام
استثنایی در تجارت و اقتصاد جهان است .کافی است
ایستادهاست.همچنین
کســی بخواهد خدماتی ارائه کند یا محصولی را به
در فهرست فوربز از
این جمعیت بزرگ بفروشــد .در مورد چین ،شاید تا
ثرتمندانچیناورتبه
مدتها نیاز به حضور در بازارهای صادراتی هم برای
 94را اشغال کرده است.
ُ
توسعه کســب وکار معنا پیدا نکند .اما در مورد الی
الیمیسانگ344امین
ثروتمندجهاندر
میسانگ فقط جمعیت و مساحت قابل توجه چین
فهرستفوربزاست.
نبود که به اهرم رشد او و شرکت لجستیکیاش تبدیل
منشأ ثروت او ،صنعت
شد. انفجار تجارت الکترونیک در اژدهای زردو خیز
لجستیکاست.
شرکتهایی مثل علیبابا در این کشور ،زمینه را برای
توسعه کسب وکارهای لجستیکی از جمله زد تی او
اکسپرس فراهم کرد.
الی میسانگ موسس و مدیرعامل شــرکت زد تی او اکسپرس ،بزرگترین شرکت
تحویل مرسوله در چین از نظر حجم کاری است .این شرکتدر شانگهای چین تاسیس
شده است .به گزارش رسانههای بینالمللی زد تی اوبیش از  90انبار ذخیره کاال دارد و
درآمد آن در سال  2020به بیش از  25.2میلیارد یوآن معادل  3.9میلیارد دالر رسیده
است .این شرکت از عرضه اولیه عمومی سهامش در سال  2016در بورس نیویورک 1.4
میلیارد دالر سرمایه جذب کرد.
الی میسانگ ،موســس زد تی اواکنون  51ساله است و خالص مجموع داراییهای
او در سال  5.45 ،2021میلیارد دالر برآورد شده است.براساس برآوردهای بلومبرگ ،با
ثروت الی میسانگ میتوان  73.8میلیون بشکه نفت خام خرید .مجموع داراییهای او
معــادل  0.0195درصد از تولید ناخالص داخلی آمریکا و معادل  0.569درصد از ثروت
 500ثروتمند جهان است.
ارزش داراییهای الی میسانگ در سالهای گذشته رو به افزایش بوده است .براساس
اعالم فوربز در ســال  2017ارزش داراییهای او به  2.9میلیادر دالر میرسید .این رقم
در ســالهای آینده از مرز  3میلیارد دالر در سال  2018عبور کرد .درسال  2019الی
میسانگ صاحب  3.7میلیارد دالر بود .سرانجام در سال  ،2020با رشد تجارت الکترونیک
و رونق تحویل مرسولهدر سراسر جهان ،کسب وکار زد تی او رشد کرد و ارزش داراییهای
الی میسانگ از رقم  5.3میلیارد دالر گذشت .ارزش داراییهای او در آوریل سال ،2021

اوکیست؟

در چین در سال  2016به طور متوسط  70میلیون بسته در روز جابه جا میشد.سهم «زد تی
او» از بازار تحویل مرسوله در چین به  20.4درصد در سال  2020رسید .زد تی او همگام با
توسعه تجارت الکترونیک توسعه پیدا کرده و یکی از مهمترین شرکتهای لجستیکی این
کشور است .الی میسانگ میگوید از اهداف مهم این شرکت کمک به مردم برای حفظ مشاغل
و تحقق رویای آنان برای تولید یک محصول و ارسال آن به نقاط دور و نزدیک است.

 7.3میلیارد دالر برآورد شده است.
در می ســال  2018شــرکت زد تی اوتوانست  1.38میلیارد دالر از شرکت علیبابا
سرمایه جذب کند.در مارس  2017شش میلیارد چینی  47میلیون دالر سرمایه به زد
تی او دادند وامروز بخش عمدهایاز ثروت الی میسانگ از سهم  29درصدی او از سهام
زد تی او منشأ میگیرد .زد تی اوبیش از  94مرکز انبار و تحویل کاال در جهان راهاندازی
کرده است.
Jاز چوب تا لجستیک
الی میسانگ در ســال  1970در چین ،در شهری به نام تانگلو به دنیا آمد .خانواده
کشاورز او در نزدیکی شهری بزرگ در شرق چین زندگی میکردند ،یعنی شهر هانگژو،
جایی که غول تجارت الکترونیک چین یعنی گروه علیبابا کارش را شــروع کرده است.
الی میســانگ پس از اینکه نتوانست در آزمون ورودی دبیرستان نمره بیاورد ،یعنی در
سن  14سالگی ،تحصیل را رها کرد و در یک کارخانه محلی که تولیدکننده ابریشم بود،
مشغول به کار شد.
دوســال بعد ،او کار در کارخانه ابریشم را کنار گذاشــت و کسب وکار خودش را راه
انداخت .کســب وکار تازه تاســیس الی میسانگ ازجنگلهای نزدیک به شهر تانگلود
چوب جمع میکرد و میفروخت .این تجارت باعث شد در سال  2001الی به یکی از

الی نخستین کسب وکارش را در زمینه چوب
در شهر مادریاش راه انداخت.

الی در استان ژی جیانگ چین
به دنیا آمد.

1985
1987

1970
الی در آزمون ورودی دبیرستان رد شد و
برای کار به کارخانه ابریشم رفت.
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در سال  2002الی با همکاری سه نفر دیگر نخستین خشتهای غول تحویل مرسوله چین را روی
هم گذاشت .او دیده بود چند نفر از بستگان و دوستانش در کارخانههای تحویل مرسوله کار میکنند و
میدانست در این صنعت چه سودی انتظارش را میکشد.

ثروتمندانمنطقه زندگیاش تبدیل شود .سرمایه او در آن زمان به طور تقریبی  600هزار
دالر معادل  5میلیون یوآن بود .
در سال  2002الی با همکاری سه نفر دیگر نخستین خشتهای غول تحویل مرسوله
چین را روی هم گذاشــت .او دیده بود چند نفر از بستگان و دوستانش در کارخانههای
تحویل مرسوله کار میکنند و میدانست در این صنعت چه سودی انتظارش را میکشد.
با وجود محدودیتهایی که برای رقابت شــرکتهای تحویل مرسوله با پست دولتی
چین تا پیش از سال  2009وجود داشت ،مشتریان همچنان به استفاده از خدمات سریعی
که این شرکتها در بازار پیشنهاد میکردند ،تمایل نشان دادند .پس از تحویل  57بسته
در روز نخست ،کسب وکار تازه میسانگبه سرعت رشد کرد و در جریان توسعه انفجاری
تجارت الکترونیک در چین ،این شرکت توانست به بزرگترین تحویلدهنده مرسوله در
این کشــور تبدیل شود .شرکت زد تی او در سال  ،2015با تحویل  2.9میلیارد مرسوله
به درآمدی بیش از  915.8میلیون دالر رســید .شرکت علیبابا و بازوی لجستیکی آن
کاینیائو ( ،)Cainiao Network holdبه طور تقریبی صاحب  10درصد از ســهام زد
تی او هستند.
Jسکوی پرتاب
در چین در سال  2016به طور متوسط  70میلیون بسته در روز جابهجا میشد.سهم
زد تی او از بازار تحویل مرسوله در چین به  20.4درصد در سال  2020رسید .این شرکت
در  8می ســال  2002تاســیس شده است و از نظر حجم بستههای تحویلی نخستین
شــرکت تحویل مرسوله در چین است« .زد تی او» اکنون به عنوان یکی از معتمدترین
شرکهای تحویل مرسوله نزد مشتریان در چین و سایر کشورهای جهان شناخته شده
است .درواقع توسعه شرکتهای تجارت الکترونیکی مثل علیبابا و فروش هرچه بیشتر
محصوالت در فضای آنالین در چین و ســایر کشورها بود که به سکوی پرش زد تی او
تبدیل شــد .مدل همکاری زد تی او در شبکهسازی با همکاران بسیار منعطف است به
همین دلیل این شرکت میتواند با هزینه کم در موقعیتهای جغرافیایی مختلف ،خدمات
خود را در حوزه تجارت الکترونیک توسعه دهد .عملکرد موثر و مدل اقتصادی مقیاسپذیر
این شرکت کمک کرده زد تی او به شرکتی قابل توجه برایسرمایهگذاران تبدیل شود.
هدف زد تی او تبدیل شدن به شرکتی با خدمات لجستیکی جامع و کامل در جهان است.
صنعت لجستیک و خدمات مرسوله در رشد تجارت الکترونیک در چین و تبدیل آن به
بزرگترین بازار تجارت الکترونیک جهان نقش مهمی ایفا کرده است.
Jرویاهای بزرگ
الی میسانگ میگوید« :ما تالش کردیم مردم رویاهایشان را دنبال کند .ما در توسعه
شبکه همکاران خود حتی با اشخاص حقیقی در روستاها هم کار میکنیم .کسانی که شاید
فاقد تخصص کافی برای راهاندازی کسب وکارهای بزرگ به نظر برسند اما در همکاری با
شرکت ما فرصت داشتن شغل و زندگی خوب و رضایتبخش را پیدا میکنند».
در  14سال گذشته زد تی او برای بیش از  200هزار نفر شغل ایجاد و جریان انتقال
کاال در سراسر چین را مدیریت کرده است .به گفته الی میسانگ ،بهبود کیفیت زندگی
مردم چین در روستاهای دور و نزدیک ،از مهمترین کارهایی است که زد تی او به انجام
آن افتخار میکند.
ن به کمک روستاییان
الی میسانگ میگوید« :شرکت زد تی او و خدمات لجستیکی آ 

«زد تی او»بیش از  90انبار ذخیره کاال دارد و درآمد آن در سال  2020به بیش از 25.2
میلیارد یوآن معادل  3.9میلیارد دالر رسیده است .این شرکت از عرضه اولیه عمومی
سهامش در سال  2016در بورس نیویورک  1.4میلیارد دالر سرمایه جذب کرد.

الی میسانگ پسر یک خانواده کشاورز است که نتوانست در امتحان ورودی دبیرستان موفق
شود .او پس از این به یک کارخانه تولیدی ابریشم رفت و بعد از آن ،در تجارت چوب مشغول
به کار شد .اما سرنوشت او با راهاندازی زد تی او تغییر کرد .اکنون نام او در بین  100ثروتمند
نخست چین و  500ثروتمند جهان قرار گرفته است.

همچنین با توسعه

آمده تا محصوالت کشاورزیرا به شهرها و روستاهای دیگر بفروشند
شــبکه زد تی او و کسب وکار لجستیکی آن ،روســتاییان این فرصت را پیدا کردند تا
آسانتر از همیشه به محصوالت صنعتی مورد نیاز برای توسعه کسب وکارشان دسترسی
پیدا کنند .ماموریت ما این است که با ارائه بهترین خدمات خود به مردم بیشتری برای
داشتن زندگی رضایتبخش و شاد کمک کنیم .ما براساس سه اصل کار میکنیم :نخست،
کمک به مردم برای داشتن زندگی و تحقق رویاهایشان با راهاندازی کسب وکار خودشان
و یا ایمنسازی شغلهایی که دارند؛ دوم ،ارزشآفرینی برای مشتریان نهایی با کاستن از
هزینههای لجستیکی؛ و سوم ،تالش برای افزایش ارزش در زنجیره تعامالت کارآفرینان و
تجاری».الی میسانگاکنون با خانوادهاش در شانگهای زندگی میکند.

الی شرکت «زد تی او» را در
شانگهای بنیان گذاشت.

1995

سهام «زد تی او» برای اولین بار در
بازار سهام نیویورک عرضه شد.

2003
2002

الی با دختر همسایه در روستای
پدریاش ازدواج کرد.

2016
الی با خانوادهاش به شانگهای نقل
مکان کرد.
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کارآفرین
سر جیمز راتکلیف با سرمایهاش چه میکند؟

ثروتمند و بلندپرواز

جیمز آرتور راتکلیف را به سرگرمیهای ماجراجویانه و بلندپروازیهایش میشناسند.
هرچند او را میتوان یک میلیاردر مقتصد هم دانســت که براساس غریزهاش ،اقامت در
جایی را ترجیح میدهد که مالیات کمتری بپردازد .در زندگی آرتور راتکلیف که منشــأ
ثروت او ،نفت و فرآوردههای شیمیایی است میتوان سفر به قطبهای شمال و جنوب،
راهاندازی خیریههای ورزشی ،سرمایهگذاری در ورزش ،صنعت مد ،خودرو و قایق را دید.
در فهرست میلیاردرهای فوربز در سال  ،2021نام راتکلیف در جایگاه 113اُم جهان
است.در فهرست بلومبرگ از  500ثروتمند جهان در دسامبر همین سال،جیمز راتکلیف
در جایگاه 180اُم ایستاده است .او امسال 69ساله میشود و همراه با همسرش در لندن
یکند.
زندگی م 
راتکلیف را مهندس ســابق شــیمی مینامند .او امروز موسس و مدیرعامل یکی از
بزرگترین مجموعه شرکتهای فعال در حوزه محصوالت نفتی و شیمیایی و پاالیشگاهی
عنوان دارد .شرکت راتکلیف که دفتر مرکزی آن در لندن است ،همه چیز تولید میکند .از
روغنهای مصنوعی گرفته تا مواد پالستیکی و حاللهایی برای انسولین و آنتیبیوتیکها.
سال  2016را میتوان سال صعود ارزش داراییهای راتکلیف دانست .مجموع ارزش
داراییهای او تا پیش از این سال  2.4میلیارد دالر تا  1.8میلیارد دالر در نوسان بود .در
سال  2012ارزش داراییهای جیمز راتکلیف را در فوربز  2.4میلیادر دالر تخمین زدند.
این رقم در ســال  2013به  1.1میلیارد دالر و در سال  2014به  1.2میلیارد دالر و در
سال  2015به  1.8میلیارد دالر رسید.
در سال ،2016ارزش داراییهای جیمز راتکلیف از مرز  5.5میلیارد دالر عبور کرد و
این روند صعودی تا سال  2018ادامه پیدا کرد .در سال  ،2017راتکلیف صاحب  9میلیارد
دالر بود و بررسیها در نهایت ،ارزش دارایی او در سال  2018را  16.4میلیارد دالر نشان
داد .در ســال  2019و  ،2020ارزش داراییهــای جیمز راتکلیف مثل دیگر ثروتمندان
جهان و تحت تاثیر همهگیری کرونا کاهش یافت .در این ســالها راتکلیف صاحب 12
و  11میلیارد دالر ثروت بود .این رقم اما در ســال  ،2021در نهایت به  17میلیارد دالر
رسید.اما سر جیمز آرتور راتکلیف با طی چه مسیری به این ثروت افسانهایرسیده است؟
Jخرید ب هموقع
راتکلیف در سال  1952میالدی در منچستر انگلستان به دنیا آمده است .او در مدرسه
کسب وکار لندن و دانشگاه بیرمنگام درس خوانده است .جیمز آرتور راتکلیف در رشته
مهندسی شیمی تحصیل کرد و پس از آنبرای کار به شرکت نفتی اسئو رفت و همزمان
تحصیل در رشته امبیایرا هم ادامه داد.
براســاس آنچه از زندگی او در نشریه تلگراف منتشر شــده ،او در سال  1989سهام
شرکت ادونت اینترنشــنال را خرید و سه سال بعد ،با استفاده از پسانداز شخصیاش،
برای خرید واحد تخصصی شــیمیایی بیپی ،شرکت پتروشیمی بریتانیا استفاده کرد.

سرجیمز آرتور راتکلیف از حامیان خروج انگلستان از اتحادیه اروپا و فرایند برگزیت بود .او
مدیریت شرکت اینئوس را بر عهده دارد.

رسانههای دیگر نوشــتهاند راتکلیف در سال 1992
خانهاش را رهن داد تادر یکی از کسب وکارهای نفتی
اوکیست؟
و شیمیایی بریتانیا سرمایهگذاری کند.
سرجیمزآرتورراتکلیف
ِ
پس از این سرمایهگذاری ،راتکلیف به عنوان مدیر
(sir james arthur
اجرایی شرکت کارش را شروع کرد .در سال ،1994
 )ratcliffeدر فهرست
سهام شرکت اینسپک ( )Inspecدر بازار سهام لندن
میلیاردهایفوربزدر
عرضه شد .چهار سال بعد ،راتکلیف مدیریت اینسپک
سال  2021در جایگاه
 113جهان قرار گرفت.
را رها کرد چراکه یک کارخانه مواد شــیمیایی را در
درفهرستبلومبرگ
بلژیک خریده بود .این کارخانه ،همان کارخانهایاست
در
از ثروتمندان جهان
که امروز با نام اینئوس ( )Ineosمیشناسیم .پس از
رتبه 180است.منشأ
انجام معامالت پیدرپی و گذشت یک دهه ،اینئوس
ثروت او ،تولید و فروش
به یکی از بزرگترین کارخانههای مواد شــیمیایی و
محصوالتنفتیو
نفتی جهان تبدیل شد.
شیمیاییاست.
راتکلیف موسس و صاحب بخش عمدهایاز سهام
شرکت اینئوس است ،از شــرکتهای سازنده مواد
شیمیایی و نفتی .این شرکت اکنون بیش از  26هزار کارمند در سراسر جهان دارد و در
 29کشور جهان نمایندگی دایر کرده و کار میکند .درآمد ساالنه شرکتی که راتکلیف آن
را ساخته ،در سال  61میلیارد دالر است .شرکت اینئوس ساالنه بیش از  60میلیون تن
مواد شیمیایی تولید میکند که پلیمرها و رزین را هم شامل میشود.
شرکت اینئوس منشأ عمده ثروت راتکلیف است .ثروت این میلیاردر  69ساله انگلیسی،
معادل  51.6میلیون بشکه نفت خام و  0.00810درصد از تولید ناخالص داخلی ایاالت
متحده آمریکاســت .مجموع ثروت او را معادل  0.0103درصد از ثروت  500میلیاردر
جهان و  2201برابر متوســط درآمد خانوار در آمریکا میدانند .در سال  ،2016شرکت
راتکلیف با انتقال گاز شیل آمریکا به کانادا خبرساز شد .کشتیهایی که این محموله را
منتقل کردند ،کشــتیهای اژدها نام دارند و از کشتیهای غولپیکر 600فوتی به شمار
یروند.
م 

برای کار به یک شرکت خصوصی
به نام ادونت رفت.

جیمز آرتور راتکلیف در منچستر
انگلستان به دنیا آمد.

1974
1952

1989
جیمز پس از تحصیل در رشته مهندسی
شیمی در انگلستان به شرکت اسو پیوست.
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1992
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باسرمایهگذاری در اینسپک به عنوان مدیر
اجرایی شرکت مشغول به کار شد.

سر آرتور جیمز راتکلیف را میتوان از میلیاردرهای ماجراجوی جهان دانست .هرچند میگویند او عالقه کمی به حضور
در رسانههاو زندگی نمایشی از خود نشان میدهد اما در عمل ،با ماجراجوییهایی که راتکلیف در برنامه زندگیاش
گنجانده ،کمتر رسانهایاست که نورافکن خود را بر او نتابانده باشد.

Jماجراجوییها
ســر آرتور جیمز راتکلیف را میتوان از میلیاردرهای ماجراجوی جهان دانست .هرچند
میگویند او عالقه کمی به حضور در رســانههاو زندگی نمایشــی از خود نشان میدهد اما
در عمل ،با ماجراجوییهایی که راتکلیف در برنامه زندگیاش گنجانده ،کمتر رسانهایاست
که نورافکن خود را بر او نتابانده باشد .یک نمونه از این ماجراجوییها ،سفرهای راتکلیف به
همچنین اودر سال  2015طی یک ماه با موتورسیکلت به

قطبهای شمال و جنوب است.
آفریقای جنوبی سفر کرد .عالقه او به خودروهای آفرود باعث شده شرکت اینئوس در تولید این
همچنین یک خیریه به اسم «برو برای تفریح بدو» را با هدف

نوع خودروسرمایهگذاری کند .او
فعالیت کودکان راهاندازی کرده است .راتکلیف در رشتههای مختلف ورزشیسرمایهگذاری
کرده اســت .اینئوس صاحب تیم فوتبال محبوب سوئیسیها یعنی لوزان است و برند مدبل
استاف هم که در صنعت مد کار میکند ،از زیرمجموعههای اینئوس شناخته میشود .در سال
 ،2018راتکلیف در جریان برگزاری مسابقات قایقرانی در ایاالت متحده آمریکا در همکاری با
بن اینسلی ( )Ben Ainslieاز قایقرانان معروف بریتانیایی ،تیم شرکت اینئوس از انگلستان را
تشکیل دادند .براساس گزارشها راتکلیف  110میلیون یورو در این پروژه سرمایهگذاری کرد.
در سال  2019راتکلیف یک تیم دوچرخهسواری به نام آسمان را خریدو نام آن را به اینئوس
همچنین در همین سال از حامیان مالی تور یورکشایرو دوفرانس بود.

تغییر داد.
از دیگر حاشیهســازیهای ســرجیمز راتکلیف ،عالقه عجیب و پرهزینه او به ســاخت
خودروهای آفرودورقابت با شرکت لندروور است .براساس آخرین اخبار ،شرکت راتکلیف در
این پروژه سهساله بیش از  250میلیون یورو ضرر کرده است .اما راتکلیف دستبردار نیست.
شرکت خودروسازی اینئوس ( )Ineos Automotiveدر آخرین گزارشهای مالی خود در
سال گذشته میالدی اعالم کرده دیگر شرکتهای تابعه اینئوس به این شرکت خودروسازی
برای پیشبرد کار ساخت خودرو تسهیالت میدهند .در آغاز قرار بود از موتورهای احتراقی در
ساخت خودروهای آفرود و مورد عالقه راتکلیف استفاده شود اما پس از مدتی ،بحث موتورهای
هیدروژنی به میان آمد .همهگیری کرونا و توقف در جریان تامین قطعات مورد نیاز شرکتهای
خودروسازی در سه سال گذشته ،پروژه مورد عالقه راتکلیف را هم بینصیب نگذاشته است.
شرکت اعالم کردهشاید بازار باید تا پایان سپتامبر  2022برای رونمایی از خودروی اینئوس
منتظربماند.
عالوه بر اینها ،زندگی کارآفرینانه و تجاری راتکلیف هم خالی از حاشــیه نبوده است .در
سالهای گذشته راتکلیف در اســکاتلند چالشهای جدی برای باز نگاه داشتن شعبهایاز
کارخانه اینئوس داشــت .طی سه سال ،راتکلیف بدون پرداخت حقوق کارگران ،کارخانهاش
همچنین راتکلیف پس از شش سال اقامت در

در گرنجموث در اســکاتلند را باز نگه داشت.
سوئیس به دالیل مالیاتی ،به بریتانیا بازگشت .رفتوآمدهای او به بریتانیا تابعی از سیاستهای
اقتصادی دولت است و بخش عمدهایاز آن به میزان مالیاتی بازمیگردد که شرکت او باید
بپردازد .زمانی که در آوریل سال  ،2010راتکلیف دفتر مرکزی شرکت را به سوئیس منتقل
کرد ،مالیات ساالنه اینئوس  100میلیون پوند کاهش یافت.
او در ســال  2018به موناکو رفت .ســفر او به موناکو با هدف اقامت،زمانی انجام شد که
بریتانیا دو ســال بود از اتحادیه اروپا خارج شده بود .جیمز راتکلیف بارها مخالفت خود را با
عضویت انگلستان در اتحادیه اروپا اعالم کرده بود .او مخالف یوروستو زمانی که مذاکرات برای
خروج انگلستان از اتحادیه اروپا آغاز شده بود ،از مذاکرهکنندگان انتقاد کرد .حرف راتکلیف این
بود که شرکت او به عنوان یک تجارت از بازار مشترک حمایت میکند اما لزومی به حضور در
اتحادیه اروپا نیستچراکه اقتصادهای اروپایی اغلب ناکارآمدند.

شرکت اینئوس در سال  1998کارش را آغاز کرد .این شرکت در زمینه تولید فرآوردههای
نفتی و شیمیایی فعالیت میکند .از کارهای بزرگ شرکت راتکلیف ،انتقال گاز شیل از آمریکا
به اروپا بود.

شرکت اینئوسیکی از بزرگترین مجموعه شرکتهای فعال در حوزه محصوالت نفتی و
شیمیایی و پاالیشگاهی است .شرکت راتکلیف که دفتر مرکزی آن در لندن است ،همه چیز
تولید میکند .از روغنهای مصنوعی گرفته تا مواد پالستیکی و حاللهایی برای انسولین و
آنتیبیوتیکها .یکی از کارهای مهم این شرکتسرمایهگذاری در رشتههای ورزشی از جمله
مسابقات دوچرخهسواری ،قایقرانی ،اتومبیلرانی و موتورسواری است.

از بلندپروازیهای راتکلیف ،تولید یک خودروی آفرود است که با لندروور رقابت کند .این
پروژه تا امروز زیانده بوده و باید برای ادامه از دیگر شرکتهای تابعه اینئوس تسهیالت
بگیرد.

انتقال نخستین محموله شیل از آمریکا به اروپا توسط
کشتیهای اینئوس.

کارخانه اینئوس را از شرکت اینسپک خرید.

2006
2016

1998
پاالیشگاههای پتروشیمی بریتانیا را در کانادا و اروپا خرید.
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کارآفرین

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

چرا استارتآپها شکست میخورند؟
تام آیزمن

اگر میخواهید اســتارتآپ موفقــی راهاندازی کنید ،بایــد در گام اول بفهمید چرا یک
اســتارتآپ شکست میخورد .چرا استارتآپها شکست میخورند؟ این پرسشی بود که
مچ تام آیزمن ،استاد مدرسه کسب وکار هاروارد را درگیر خود کرد .او به این پرسش بسیار
ِ
فکر کرد و دید نمیتواند به آن به آسانی پاسخ بدهد .با انگیزه پاسخ به این پرسش مهم ،او
تحقیقات چندجانبهای را آغاز و در نهایت یافتههایش را منتشر کرد .در تحقیقات او شش الگو
یافت شده که عامل عمده شکست استارتآپها در آن تحلیل شده است .همراهان بد ،شروع
نادرســت ،وعده و وعیدهای دروغین ،پیروزی از روندهای اشتباه در جذب سرمایه ،سرعت
بخشیدن به حرکت استارتآپ و باور به معجزاتی که میگویند در اکوسیستم رخ میدهد،
از دالیل شکســت استارتآپهاست .درواقع دالیل شکست استارتآپها طیف وسیعی از
عوامل مختلف در شکلگیری یک کسب وکار نوپا را شامل میشود و اختالل در هریک از
آنها میتواند زمینه شکست استارتآپ را فراهم کند .در کتاب «چرا استارتآپها شکست
میخورند؟» درواقع این تنها دالیل شکست آنها نیست که مطرح شده است .در این کتاب،
بنیانگذاران استارتآپها میتوانند رمز و رازهای موفقیت استارتآپ خود را پیدا کنند و به
بهترین استراتژی برای هدایت سکان کسب وکار خود برسند .این کتاب در سایت آمازون
به طور صوتی در دسترس است و در این سایت یک نسخه پیدیاف هم برای عالقهمندان
به خواندن عرضه شده است.

کارآفرینی مینیمالیستی
ساحیل الوینگیا

راه کارآفرینی طوالنی است .مسیر کارآفرینی بیفراز ونشیب نیست .امروز برای کارآفرین
شدن ،کمتر از هر دورهای دیگر در تاریخ بشر ،به دفترهای شیک ،تحصیالت باال و مدارک
دانشــگاهی یا حتی میلیونها دالر پول نیاز دارید .به عنوان یک شــهروند دغدغهمند و
عالقهمند به راهاندازی کسب وکاری نوپا ،برای خدمت به جامعهای که برای شما مهم است،
کمتر به این لوازم و مقدمات نیاز دارید .امروز نرمافزارها و اینترنت ،کارها را طوری آســان
کردهاند که بخشهای عمدهای از هزینههای کارآفرینان کم شده است .گزینه دورکاری مورد
پذیرش واقع شده است .امکانات زیادی وجود دارد تا با کمترین یا هیچ سرمایهای ،کسب
وکاری آغاز شود ،رشد کند و به مشتریانش خدمات بدهد .به همین دلیل استارتآپها و
کسب وکارهای زیادی را میبینیم که در گوشه و کنار جهان ایجاد شدهاند و رشد میکنند.
کتاب «کارآفرینی مینیمالیستی» که ساحیل الوینگیا آن را نوشته ،مجموعهای از تجربیات
خود او در این مسیر است .او تالش کرده پلتفرمی برای فروش آثار دستی و خالقانه مردم
ایجاد کند و درسهایی را که در این مسیر آموخته در این کتاب نوشته است .او در این کتاب
به بنیانگذاران میآموزد که چطور شروع کنند و چه یاد بگیرند .چطور یک اجتماع را بسازند
و برای حل مشکالت آنها اقدام کنند و چطور از شرایطی که باعث میشود پول آنها ته
بکشد اجتناب کنند و از انرژیشان بهدرستی استفاده کنند.
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اقتصاد نوآوری
اسکات کرسنر

اینکه در نقاط مختلف جهان در دنیای اســتارتآپها چه میگذرد ،سوژهای ناب
برای روزنامهنگاران حوزه فناوری اســت .آنهایی که میخواهند داستان توسعه
کســب وکارهای فناوریمحور آینده را روایت کنند .اما ســود این روایت تنها به
جیب روزنامهنگاران نمیرود .رقابت شدیدی بین مناطق مختلف جهان در تبدیل
شــدن به اکوسیستم فناوری برتر وجود دارد و یکی از راههای برنده شدن در آن،
انعکاس واقعیتها ،تجربهها و روندهایی است که استارتآپها طی میکنند .اسکات
کریســنر ،از روزنامهنگاران اقتصادی است که در کتابی به اسم «اقتصاد نوآوری»،
از توسعه اســتارتآپها در نیوانگلند آمریکا نوشته است .در کتاب او میتوان از
فروش درخت کریسمس در استارتآپهای تازه خواند و داستان نخستین روزهای
شــکلگیری فیسبوک ،دراپ باکس و آی روبات را شنید .او حتی در این کتاب
داســتانهایی درباره کالهبرداری استارتآپها هم روایت کرده است؛ مثل فروش
تجهیزات کامپیوتر در سایت  eBayو همچنین دانشمندانی که در جریان توسعه
واکسن کووید  19قرار گرفتهاند .خواندن کتاب اسکات کرسنر ،نهفقط به کسانی که
به فناوری عالقهمندند و در نیوانگلند زندگی میکنند ،بلکه به همه عالقهمندان به
فناوری در سراسر جهان توصیه میشود .کسانی که میخواهند رمزورازهای توسعه
جهان کسبوکارهای نوپا را کشف کنند.

پارادوکس کارآفرینی
کورتیس مورلی

«پارادوکس کارآفرینی» یعنی چه؟ این اصطالحی است کورتیس مورلی آن را ابداع کرده
است .او در کتابش با همین عنوان از  16دامی میگوید که میتواند به تله کارآفرینان تبدیل
شود و به مانعی در مسیر موفقیت آنان .او از این دامها با عنوان پاردوکسهای کارآفرینی یاد
میکند .مورلی معلم است و تجربه کارآفرینی هم دارد .او در کتابش از ویژگیهایی میگوید
که به طور مشخص به موسسان اســتارتآپها در موفق شدن کمک میکند؛ اما همین
ویژگیهایی میتواند فرد را در دستیابی به موفقیتی که انتظارش را میکشد ،ناکام بگذارد .او
مینویسد استقالل مالی و آزادی میتواند در فرایند کارآفرینی به ساعات کاری طاقتفرسا،
صورتحسابهای تلنبارشده روی هم و در نهایت شکست تبدیل شود و این همان پاردوکس
کارآفرینی است .درواقع آنچه او بر آن تاکید دارد این است که درک پاردوکس کارآفرینی
کلید موفقیت هر کارآفرینی است .در این کتاب با توجه به تجربههایی که مورلی از آن یاد
کرده ،بنیانگذاران درک میکنند که چطور میتوانند در مســیر مشخصی برای موفقیت
گام بردارند و بر پاردوکس کارآفرینی هم غلبه کنند .مورلی در کتابش تالش میکند قانون
طالیی را که برای موفقیت هر کارآفرین الزم است به او خاطرنشان کند .او تالش میکند
به مخاطب خود درباره توسعه کارآفرینانه بگوید و اینکه چطور باید مهارتهای کارآفرینی را
به بهترین شکل توسعه داد.

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

ثروتمندترین فرد ژاپن  38میلیارد دالر ثروت را با اتوماسیون به دست آورد

وقتی اتوماسیون به کار میآید

تاکیمیتسوتاکیزاکی،بنیانگذارسازندهسنسورهای
الکترونیکی  ،Keyenceتاداشــی یانای ،میلیاردر
شیرین فرهادی
یونیکلو را پشت سر گذاشت و به ثروتمندترین فرد
خبرنگار بخش تجربه
ژاپن تبدیل شد .براســاس شاخص میلیاردرهای
بلومبرگ ،ارزش تاکیزاکی  38.2میلیارد دالر اســت ،چراکه سهام شرکت او تقریباً از
ابتدای سال گذشته تا هفته اول سپتامبر دو برابر شده است.
 ،Fast Retailingشــرکت خردهفروشی یانای در سال  2021بیش از یکپنجم
ثروت خود را ازدستداده و دارایی خالص او حاال  35.5میلیارد دالر است.
وقتی یک کارآفرینی کارخانه اتوماســیون ،جایگزین غول خردهفروشی در باالی
لیست ثروتمندان میشود ،یعنی این نمونهای از چگونگی تغییر چشمانداز ثروت در
میان هم هگیری کووید  19است Keyence .همچنین باعث تقویت میانگین سهام
نیکی  225ژاپن شده است.

میتسوشیگه آکینو ،یک مقام ارشد اجرایی در شرکت مدیریت دارایی Ichiyoshi

در توکیو میگوید :این موقعیت بهاحتمالزیاد برای مدتی باقی میماند.
 Keyenceفع ً
ال از اظهارنظر درباره این موضوعات خودداری کرده است .تاکیزاکی،
شرکت  Keyenceرا سال  1974راهاندازی کرد و بهطور پیوسته این شرکت در حال
ساخت حسگرها ،ابزارهای اندازهگیری ،سیستمهای بینایی ماشین و سایر تجهیزات
برای اتوماسیون صنعتی بوده است.
این شرکت مرموز مستقر در اوساکا ،همیشه به دلیل حاشیه سود باال و پرداخت
خوب به پرسنل خود معروف بوده است.
سهام  Keyenceاز ابتدای سال  2020تا هفته اول سپتامبر  96درصد افزایشیافته
و حاال ارزش شــرکت در حدود  167میلیارد دالر اســت .با این اندازه و مقیاس ،این
دومین شرکت بزرگ ژاپن پس از غول خودروسازی تویوتا موتور است.
به گفته تاکشی کیتورا ،تحلیلگر بلومبرگ ،همهگیری کرونا باعث افزایش تقاضا
برای اتوماسیون کارخانهها شد ،چراکه دولتهای سراسر جهان اقدامات فاصلهگذاری
اجتماعی را اعمال میکردند .او همچنین به حاشیه سود عملیاتی این شرکت که بیش
از  50درصد است اشاره کرد.
سهام  Keyenceهفته اول سپتامبر پسازاینکه شرکت اعالم کرد به نیکی 225
اضافهشده است ،در یک تغییر عمده در سنجش ارزش خالص شرکت جهش کرد.
براساس شاخص بلومبرگ ،تاکیزاکی که  21درصد از سهام شرکت  Keyenceرا
در اختیار دارد ،امسال  5.9میلیارد دالر به ثروت خود اضافه کرده و در حال حاضر به
نهمین فرد ثروتمند آسیا تبدیل شده است.
در همین حال ،شرکت  Fast Retailingیانای در سال  9.7 ،2021میلیارد دالر
یا حدود  22درصد از ارزش خود از دست داد.
 Fast Retailingدر مــاه ژوئیه ،پیشبینی ســود کل عملیاتی خود را با ضعف
فروش تابستان در ژاپن و اقدامات دولت برای مهار کووید  19در کشور و دیگر بازارهای
آسیایی را کاهش داد.
تاکیزاکی  76ســاله که تابهحال دانشگاه نرفته است ،به اختراع حسگرهای دقیق
مورداستفاده در خطوط مونتاژ مانند سنسورهای ساخت خودرو برای تویوتا کمک کرده
اســت .او اکنون پس از کنارهگیری از ریاست شرکت در سال  ،2015رئیس افتخاری
 Keyenceاست.
 Keyenceحدود  63برابر درآمد پیشبینیشده ،معامالت انجام داده است .کیتورا،
تحلیلگر بلومبرگ گفت که چشمانداز او برای آینده شرکت مثبت است .او خاطرنشان
کرد که بیش از  40درصد درآمد شرکت هنوز از ژاپن به دست مییابد و Keyence
دارای پتانسیل قوی برای رشد در خارج از کشور است.

تجـربــه

راز خانوادههای ثروتمند در چیست؟
 10خانواده ثروتمند آسیایی که باید بشناسید
عمارتهای بزرگ ،اتومبیلهای شیک ،عروسیهای مجلل ،آشپزهای حرفهای؛ آنهابهترینها را در اختیار دارند و با افتخار هم آن را به رخ میکشند .از تنگناهای مختلف در شرکت تا از
بین رفتن میلیاردها دالر ،این ثروتمندترین خانوادههای آسیایی میدانند چگونه بر چالش غلبه کنند ،وظایفشان را انجام دهند و پولدار شوند .سایت پرستیژآنالین در مطلبی به زندگی 10
نفر از ثروتمندترین افراد آسیا و راه و روش آنهابرای پولدار شدن پرداخته است.

موکش آمبانی

یها
آمبان 
ســال  ،1957مرحوم دیروبهای آمبانی،
بذری کاشـ�ت که حاال به شرک ت �Re
 liance Industriesتبدیل شــده اســت .این گروه
چندملیتی که متعلق به پسر بزرگ او ،موکش آمبانی
است ،جهش فزایندهای را تجربه کرده است .این شرکت
در بخشهای مختلف مانند پتروشــیمی ،نفت و گاز،
مخابرات و خردهفروشی فعالیت میکند که به ثروت 76
میلیارد دالری خانواده کمک کرده است.
در طول سالها ،ســه فرزند این میلیاردر ،ایشا ،آکاش
و آنانت ،وارد تجارت خانوادگی شــدهاند .طبق گزارش
فوربز ،دارایی خالص موکش آمبانی  82.5میلیارد دالر
آمریکا (تا  17اوت  )2021تخمین زه شده است .عمارت
 27طبقه ثروتمندترین خانواده آسیایی ،آنتیلیا ،یکی از
گرانترین خانههای جهان است .گفته میشود برخی
از خوانندههای بزرگ جهان در مراســم عروسی ایشا و
آکاش اجرا داشتهاند.

1

ریموند و توماس کووک ،دو برادر میلیاردر آسیایی

2

کها
کوو 

از ســال  1972کــه شــرکت Kwok

 Tak-sengبــه بــورس رفت ،به یکی
از بزرگترین توســعهدهندگان امالک در هنگکنگ
تبدیل شد و دارایی خالص این خانواده را به  33میلیارد

128

آیند هنگر |  | tccim.irشماره صد و شانزده ،بهمن 1400

دالر رســاند .بزرگ این خاندان سال  1990درگذشت
و فرمانداری شرکتش به سه پسرش واگذار شد :والتر،
توماس و ریموند .این شرکت همیشه درگیر مناقشاتی
بوده که اصوالً هم ناشی از درگیریهای درون خانواده
اســت .والتر ،پسر بزرگ خانواده سال  1997ربوده شد
و دو برابر دیگر هم متهم به رشــوه دادن به یک مقام
دولتی در سال  2012شدند .درحالیکه ریموند از همه
اتهامات تبرئه شــد 5 ،سال را پشــت میلههای زندان
گذراند .بااینحال ،والتر سرانجام از کسبوکار خانوادگی
کنار گذاشته شد .در حال حاضر ریموند کووک بهعنوان
رئیس این غول ساختمانی فعالیت میکند .طبق گزارش
فوربز ،دارایی خالص او  1.4میلیارد دالر اســت (تا 16
اوت .)2021

دهانین چیرونانت رئیس ارشد گروه Charoen Pokphand

چیرونانتها
از شروع به کار با یک مغازه بذر سبزیجات
در سال  1921تا تبدیلشدن به یکی از
بزرگترین تولیدکنندگان خــوراک دام در جهان ،گروه
 Charoen Pokphandراه زیــادی را به عنوان یکی
از ثروتمندترین خانوادههای آســیایی ،طی کرده است.
ثروت این خانواده  31.7میلیارد دالر برآورد شده است.
این شرکت قصد دارد تا سال  2030عاری از زباله و بدون
کربن به کار خــود ادامه دهد .این گروه بزرگ تایلندی،
 14گروه تجاری را تحت پوشــش خود قرار میدهد ،در
بخشهای خردهفروشــی و توزیع ،رسانهها و مخابرات،
توســعه اموال ،امور مالی و ســرمایهگذاری ،محصوالت
غذایی ،داروسازی و ...اینها تنها تعداد کمی از کسبوکار
این شــرکت بود .دهانین چیرونانت ،رئیس ارشد گروه
است .دارایی خالص او  14میلیارد دالر تخمین زدهشده
است (تا  16اوت  .)2021پسر بزرگش سوپاکیج ،رئیس
شرکت و کوچکترین پسر ،سوپاجای ،مدیرعامل است.

3

بازدید از کارخانه سیگارسازی دجاروم برادران هارتونو

هارتونوها
ســال  ،1950اوئی وی گوان ،یک شرکت
سیگار ورشکســته را خرید و مجددا ً آن را
دجاروم نامگذاری کرد .او نمیدانست که این خرید به ثروت
 31.3میلیارد دالری خانوادهاش منجر میشود .حاال دجاروم
یکی از بزرگترین تولیدکنندگان سیگار در اندونزی است.
پس از مرگ اوئی وی در ســال  ،1963شرکت به پسرانش
«آربودی هارتونو» و «مایکل بامبانگ هارتونو» به ارث رسید.
هردو برادر در بانک آســیای مرکزی ( )BCAسرمایهگذاری
کردند و حاال هردو از صاحبان دجاروم و  BCAهستند.طبق
گزارش فوربز ،دارایی خالص آر.بودی هارتونو  19.1میلیارد
دالر اســت ،درحالیکه بــرادرش  18.4میلیارد دالر امریکا
دارایــی دارد (تــا  17اوت .)2021آنها ثروتمندترین افراد
اندونزی هســتند و با هم یکی از ثروتمندترین خانوادههای
آسیایی را تشکیل میدهند .این دو همچنین برند الکتریکی
 Polytronرا در اختیــار دارند و ســرمایهگذاریهایی در
استارتآپ بازی  Razerانجام داد هاند.

4

لی جائه یونگ ،رئیس شرکت سامسونگ به اتهام دادن
رشوه به دو سال و نیم زندان محکوم شد

یها
ل 
شــرکت چندملیتی سامسونگ کره
جنوبی بهعنوان یک شــرکت تجاری
شــروع به کار کرد و از طریق صادرات محصوالت

5

کشاورزی و ماهی ســود میبرد .این شرکت سال
 1938توســط لی بیونگ چول شروع به کار کرد و
خیلی زود در ســال  ،1969مسیری متفاوتی را در
پیش گرفت ،آنهم زمانی که لی بیونگ چول شرکت
سامسونگ الکتریک را تأسیس کرد و بعد مشخص
است چه اتفاقی افتاد .سال  ،1987سومین پسر او ،لی
کان هی ،پس از مرگ بیونگ چول ،مدیریت شرکت
را بر عهده گرفت .به گزارش بلومبرگ ،سامسونگ
پیشــرفتهای زیادی داشته است و به بزرگترین
تولیدکننده چیپ حافظه و تلفنهای هوشمند در
جهان تبدیل شــده است .سال  ،2012پسرش ،لی
جائه یونگ ،نایبرئیس سامسونگ الکتریک شد .به
گزارش فوربز دارایــی خالص او  11.1میلیون دالر
امریکا (تا  16اوت  )2021تخمین زدهشــده است.
لی کان هی سال  2020درگذشت .لی جائه یونگ
سال  2017به دلیل رشوه دادن به یکی از دستیاران
«پارک گئون های» ،رئیسجمهوری ســابق کره
جنوبی متهم و زندانی شد .اگرچه او سال  2018آزاد
شــد ،اما با همان اتهامات مجددا ً محاکمه شد و در
اوایل سال جاری به دو سال و نیم زندان محکوم شد.

هنری چنگ و پدرش برای توسعه هنگکنگ مورد قدردانی
قرار گرفتند.

گها
چن 
به گــزارش فوربز ،با دارایی  22.6میلیارد
دالری ،خانــواده چنــگ بــا چندیــن
لها
کسبوکار ازجمله جواهرات  ،Chow Tai Fookهت 
و اســتراحتگاههای رزورت و شرکت امالک و مستغالت
و شرکت زیرســاخت New World Development
یکی از خانوادههای ثروتمند آسیا هستند.چو تای فوک،
این گروه بزرگ مســتقر در هنگکنگ ،توســط چون
چی یوئن در ســال  1929تأسیس شد .داماد او ،چنگ
یو تونگ ،توسعه جهانی جدیدی را در سال  1970برای
شــرکت آغاز کرد .در حال حاضر ،پسر چنگ یو تونگ،
هنــری چنگ ،رئیس جواهــرات  Chow Tai Fookو
شــرکت  New World Developmentاست .طبق
گزارش فوربــز ،دارایی خالص او (تا  18اوت  )2021یک
میلیارد دالر امریکا بوده است .هنری چنگ و پدرش هردو
برای قدردانی از خدماتشان در جهت بهبود منطقه ،موفق
به کسب ستاره طالیی باوهینیا در هنگکنگ شدند.

7

داگالس ووئه ،رئیس Wheelock

پائو/ووئهها
پائــو یــو کنــگ در دهــه  1960وارد
لونقل
کســبوکار حملونقل شد .حم 
جهانی او که امروز بهعنوان گروه  BWشناخته میشود،
مدام رشــد کرد تا ســال  1979او صاحب بزرگترین
ناوگان حملونقل فلهای مستقل در جهان شد.
او نبض بازار را درک کرد و تصمیم گرفت تا کسبوکار
خود را به نحوی منشــعب کند .این امر به تأســیس
شــرکت  Wheelock & Coمنجر شد .پس از مرگ
پائو در ســال  ،1991کســبوکار او به چهار دخترش
به ارث رســید .در سال  ،1986داماد بزرگش ،هلموت
سوهمن ،رئیس گروه  BWشد .آندریاس پسر سوهمن
در سال  2014ریاست شرکت را بر عهده گرفت .داماد
دیگر ،پیتر ووئه ،کنترل شرکت  Wheelockو هلدینگ
 Wharfرا در اختیار گرفت و پسرش ،داگالس ووئه در
حال حاضر رئیس  Wheelockاست.
به گزارش بلومبرگ ،مجموع ثروت خانوادههای سوهمن
و ووئه حدود  20.2میلیارد دالر امریکا میشود.

9

ردبول ،صاحب خود را به یکی از ثروتمندترین خانوادههای
آسیایی تبدیل کرد.

یوویدیاها
شــرکت دارویی  T.Cســال 1956
تنها باهدف فروش دارو تأسیس شد.
بااینحال ،شــالیو یوویدیا ،مؤسس شرکت تصمیم
گرفت که وارد کاالهای مصرفی شــود و در ســال
 1975برند معروف رد بول را اختراع کرد .خیلی زود
دیتریش ماتشیتز ،بازاریاب اتریشی با این نوشیدنی
آشنا شد و تصمیم گرفت با یوویدیا همکاری کند.
این دو نفر باهم روی اصالح دستورالعمل نوشیدنی
انرژیزا و بازاریابی آن در ســطح جهانی کار کردند.
این مشــارکت برای هر دو شگفتانگیز بود ،چراکه
ثروت خانواده یوویدیا ازنظر فوربز به  24.2میلیارد
دالر رسید .یوویدیا در زمان مرگش در سال ،2012
سومین فرد ثروتمند در تایلند بود.پسر بزرگترش،
چالرم یوویدیا ،مدیریت کسبوکار را بر عهده گرفت
و صاحب نام تجاری نوشــیدنی به همراه ماتشیتز
اســت .دارایی خالص او (تــا  6ژوئیه 24.5 )2021
میلیارد دالر آمریکا بوده است که باعث شده خانواده
او به یکی از ثروتمندترین خانوادههای آسیایی تبدیل
شود.

6

پالونجی میستری ،یکی از ده مرد ثروتمند آسیا.

یها
میستر 
گروه بزرگ شــاپورچی پالونجی ،سال
 1865بهعنوان یک شرکت ساختمانی
بــه وجود آمد .ســازندگان آن برخــی از نقاط دیدنی
بمبئی ازجمله ساختمان بانک رزرو هند را ساختهاند.
این گروه از بدو تأســیس راه زیادی را طی کرده است.
ثروت این خانواده  22میلیارد دالر امریکا برآورد شــده
اســت .گروه  SPدر حال حاضر دارای برند تصفیه آب
 Eureka Forbesو انتشارات  Next Genاست .البته
شــرکتهای زیاد دیگری هم در اختیار این کمپانی و
خانواده قرار دارد .طبق گــزارش فوربز ،دارایی خالص
دییس پالونجی میستری  17.3میلیارد دالر (تا  16او
 )2021تخمین زدهشده است .او دو پسر دارد به نامهای
شاپور میســتری و کوروش میستری .بهغیراز چندین
شرکت تابعه ،گروه شاپورچی پالونجی  18.4درصد از
سهام شرکت  Tata Sonsرا هم در اختیار دارد.

8

هنری سای ،بنیانگذار شرکت SM Investments

یها
سا 
بهعنوان یک کودک ،هنری سای ،اصول
اولیه تجارت خردهفروشــی را به روشی
منحصربهفرد یاد گرفت .او به همراه پدرش ،فروشــگاه
خانوادگیشان را در فیلیپین اداره میکرد.
سای مقداری پول پسانداز کرد و سرانجام مغازه کفش
خود را در سال  1958راهاندازی کرد .مغازه او کمکم به
شرکت  SM Investmentsتبدیل شد .طبق گزارش
بلومبرگ ،ثروت خانوادگی او  19.7میلیارد دالر برآورد
شده است.
این تاجر سال  2019درگذشت .بعد از او ،خوزه تی سیو،
رئیس شــرکت شد .سیو با خانواده سای ،به مدت سی
سال همکاری نزدیک داشته است و مورد اعتمادترین
دستیار هنری سای بوده است.

10
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تجـربــه

ایندرا نویی از تغییر فرهنگ کار میگوید

از دنیای پپسی تا دنیای پس از پاندمی

بسیاری از افراد رویای ترک شغل روزانه خود و تبدیلشدن به کارآفرینان تماموقت که عالقه خود را دنبال میکنند دارند .اما متأسفانه این رؤیا برای اکثر آنهاهرگز محقق نخواهد شد .دالیل
آن متفاوت است ،از ترس از به خطر انداختن کارهایی که برای آن بسیار تالش کردهاند تا محدودیتهای خودخواسته مانند عدم اطمینان کافی از تغییری که میخواهند در جهان ببینند.
اما اغلب ،این اطالعات غلط پیرامون کارآفرینی است که باعث میشود افراد رویاهای خود را دنبال نکنند .نشریه کارآفرینان در مطلبی به ویژگیهای مشترک کارآفرینان پرداخته است.
هدف کلی کارآفرین بودن این است که برخی از افراد اشتباه کنند .اکثر کسانی که مایلاند کسبوکار خود را بسازند اما هرگز موفق نمیشوند ،تصور کجومعوجی از کارآفرینی دارند .تنها
دلیلی که آنهامیخواهند این سفر را آغاز کنند ،این است که زندگی خود یا دوستان و خانواده خود را پس از صعود به فهرست فوربز  100در سال آینده بهبود بخشند و با افرادی مانند ایالن
ماسک و جف بزوس دوست شوند .اما به دالیلی ،چنین چیزی هرگز اتفاق نمیافتد.
دلیل این که آن افراد میخواهند کارآفرین شوند ،این است که فقط میخواهند پول دربیاورند ،به همین دلیل ،علت اصلی اینکه چرا همه آن افراد ثروتمند صفرهای زیادی به نام خود وصل
کردهاند را درک نمیکنند .درواقع موفقترین کارآفرینان کسانی هستند که مشکالت را حل میکنند .اما این موضوع چرا اینقدر مهم است و دقیق ًا چگونه به ثروت تبدیل میشود؟

Jبحث پول نیست
برخالف تصور اکثر مردم و نحوه نمایش در رسانهها ،کارآفرین بودن تنها به پول مربوط
نمیشود .کسانی که در حال حاضر میلیونها یا حتی میلیاردها دالر دارایی خالص دارند،
کســبوکار خود را برای به دست آوردن مبالغ گزاف شروع نکردهاند .در عوض ،هدف و
انگیــزه قوی برای تغییر در جهان بود که آنهارا به شــکل امروزی درآورد و پول صرفاً
محصولی جانبی از کمکهای بزرگی بود که آنهاارائه کرده بودند.
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کارآفرینی مدام به فکر تغییر و بهتر کردن جهان است .این طرز فکر است که درنهایت
به پول تبدیل میشــود ،برخالف امید برای به دســت آوردن فوری میلیونها دالر ،اگر
اشتیاق برای حمایت از اقدامات شما وجود نداشته باشد ،کسبوکارتان بهندرت به ثمر
میرسد .زمانهایی پیش میآید که به نظر میرسد همهچیز برخالف شماست ،و وقتی
چنین میشود ،آنچه در سر شما میگذرد یا شما را وادار به حرکت میکند یا شما را در
یشکند.
هم م 

Jمردم به شما کمک نمیکنند ،مگر اینکه شما به آنهاکمک کنید
بیایید با این واقعیت روبهرو شوید :انسانها خودخواه هستند .شاید یک یا دو نفر برای
شما کاری رایگان انجام دهند ،اما هرگز برای تعمیم دادن به کارهای بزرگتر کافی نخواهد
بود .اگر چیزی از دیگران میخواهید ،ابتدا باید چیزی به آنهابدهید.
در مورد کارآفرینی ،کســانی که در باالی هرم قرار دارند ،مشــکالت دیگران را حل
میکننــد و اگر تعداد افرادی کــه به آنهاکمک کردهاند ،زیاد باشــد یا میزان کمک
قابلتوجهی به آنهاارائهشده باشد ،به ازای تالشهایشان به آنهاپرداختهایی صورت
میگیرد .حتی اگر به نظر برسد که مردم قب ً
ال راهحلی را که قابلتصور است ،توسعه دادهاند،
بازهم مشکالتی که هنوز حلنشدهاند ،بیپایان باقی خواهند ماند.
خواه بخواهید به مردم کمک کنید تا درآمد بیشــتری کسب کنند و زندگی راحتی
داشته باشند ،یا بهسادگی به آنهاکمک کنید تا مشکالت زندگی را فراموش کنند و کمی
سرگرمی در طول روز داشته باشند ،میتوانید ایدهای کام ً
ال جدید ارائه دهید یا ایدههایی
که قب ً
ال وجود داشته را بهبود بخشید .مردم از داشتن این ایدهها در زندگی خود سپاسگزار
خواهند بود .در مقابل آنهابه شما کمک میکنند تا به اهداف خود برسید ،همانطور که
شما به آنهادر رسیدن به اهدافشان کمک کردهاید.
Jایدههای خود را برای خود نگه ندارید
اگر ایدهای در مورد چگونگی تغییر جهان و بهبود زندگی مردم دارید ،نمیتوانید همهچیز
را برای خود نگهدارید .حقیقت این است که شما ممکن است تنها فردی باشید که راهحل
خاصی دارد و اگر آن را با جهان به اشــتراک نگذارید ،دیگران نمیتوانند از آن سود ببرند.
بنابراین شما آنهارا از زندگی بهتر محروم خواهید کرد.
برای بســیاری از مردم ،کارآفرینی نوعی فراخوان است .آنهاایدهای دارند که احساس
میکنند جهان به آن نیاز دارد و نمیتوانند تصور کنند که زندگی از آنهابپرســد «چه
میشود اگر؟» آنهاباید آن را امتحان کنند و ببینند آیا راهحل مناسب است یا خیر .این
تصوری نادر است و مطمئناً برای کارآفرین شدن به آن نیاز ندارید .اگر احساس میکنید
تنها راهی که میتوانید ذهن خود را آزاد کنید این است که یک ایده را به واقعیت تبدیل

کنید ،باید قبل از تصمیمگیری در مورد عدم اشتراکگذاری آن با دیگران ،دوباره فکر کنید.
Jمیتوانید کار بزرگی را شروع کنید
کمک به دیگران ،تنها در مورد کمک به آنهابرای رسیدن به اهدافشان نیست.
کمک به دیگران این امکان را به آنهامیدهد تا راهحلهای بیشتری ارائه دهند و در
نهات تأثیر شما را بیشتر و بیشتر میکند .سپس همانطور که دیگران از ایدههای شما
برای ارائه راهحلهای جدید به افراد بیشتر استفاده میکنند ،شما قادر خواهید بود
بهطور جمعی جهان را تغییر دهید و آن را به مکان بهتری تبدیل کنید.
همچنین این بدان معناست که ممکن است راهحل شما تغییر کرده یا احتماالً
بهبود یابد ،نباید نگران کسی باشید که این کار را بهتر از شما انجام میدهد .در عوض،
دادن این فرصت به آنهانهتنها به نفع هردوی شــما خواهد بود ،بلکه به نفع تمام
کســانی میشود که از این ایده استفاده میکنند .درست مانند ثبت اختراع خودرو
کارل بنز که مانع از همکاری مرسدس با سایر شرکتها نشد ،به این ترتیب شما هم
میتوانید کارهای بیشتری با دیگران انجام دهید.
Jاما این حتی برای من هم وجود دارد؟
بســیاری از مردم تعجب میکنند که آیا کارآفرینی چیزی است که حتی آنها
همباید به آن اهمیت دهند .برخی از آنهاممکن است بهطور مختصر آن را امتحان
کنند تا تصمیم بگیرند که تجربه آنطور که تصور میکردند نبوده است .اما حقیقت
این است که شروع کار همیشه سخت است و صرفنظر از کاری که انجام میدهید،
کارآفرینی هم تفاوتی با آن ندارد .فقط این بار پاداش رســیدن به خط پایان بسیار
بیشتر است.
اینکه آیا شــما در حال حاضر ایدهای دارید یا فقط میدانید که میخواهید به
دیگران کمک کنید ،اما کام ً
ال مطمئن نیستید که چگونه ،کارآفرینی پاسخ شما است.
این کارآفرینان هستند که جهان اطراف ما را میسازند و میتوانند تغییری معنادار
ایجاد کنند که اگرنه برای قرنها ،حداقل برای دهها سال به نفع مردم خواهد بود.
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تجـربــه

جعبه پاندورا باز شد
انتشار اسناد پاندورا نشان میدهد که ثروتمندان برای پنهان کردن داراییشان به لندن پناه بردهاند

نمای بیرونی ساختمانی در
خیابان  60-56کانادیدت
در منطقه مایفر لندن .گفته
میشود این ملک متعلق به
الهام علیاف ،رئیسجمهوری
آذربایجان است که در اسناد
پاندورا منتشرشده است.
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طرفداران شفافیت ،بریتانیا را به تقویت سیستم کشور در مورد
پولشویی و فرار مالیاتی متهم کردند .این اتفاق بعد از نشت گسترده
دادههای مالی رخ داد که نشــان میدهد چطور لندن مقصد اصلی
انتخاب برخی ثروتمندان و قدرتمندترین افراد جهان برای مخفی
کردن پولهایشان است .آسوشیتدپرس دراینباره مطلبی منتشر
کرده است 12 .میلیون فایل مخفی نشان میدهد که چگونه افراد
ثروتمند در سراســر جهان برای خرید ملک و اجتناب از پرداخت
مالیات ،شرکتهای دریایی و به دور از ساحل را راهاندازی کردهاند.
افرادی خارجی که بهعنوان استفادهکنندگان از این نوع حسابهای
فراساحلی لندن شناساییشدهاند ،شامل عبداهلل دوم ،پادشاه اردن،
الهــام علیاف ،رئیسجمهور آذربایجان و همــکاران عمران خان،
نخستوزیر پاکستان هستند .عبداهلل هرگونه خبری مبنی بر این
اســناد را تکذیب کرده اســت و عمران خان در توئیتی نوشت که
دولت او در مورد هرکســی که در این لیســت ذکرشده ،تحقیق
کرده و صورت مشــاهده تخلف اقدامات مناســب را انجام خواهد
داد .علیاف هم اظهارنظری نکرده اســت .اســناد مالی فاش شده
معروف به «اسناد پاندورا» اوایل اکتبر توسط کنسرسیوم بینالمللی
روزنامهنگاران تحقیقی و شرکای رســانهای آنهاازجمله روزنامه
انگلیسی گاردین و بیبیسی منتشر شد .این گزارش نشان میدهد
که اگرچه این خریدها طبق قوانین انگلیس بوده و قانونی انجامشده
اما روشهای پیچیده مالی و اغلب ناشــناس در آنهاطی شده که
افراد ثروتمند برای فرار مالیاتی از آنهااستفاده کردهاند که بسیار
دور از تجربه روزمره اکثر مردم بریتانیا بوده است .لندن محلی برای
ثروتمندان و قدرتمندان است چراکه خانه اکوسیستم پیچیدهای
از کسبوکارهاســت که میتواند در این روند به آنهاکمک کند،
ازجمله شــرکتهای خالق مدیریت ثــروت ،وکالی درجهیک و
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شرکتهای حسابداری قدیمی .تجزیهوتحلیل سال  2019توسط
گروه شــفافیت  Global Witnessنشان داد که حدود  87هزار
ملک در انگلســتان و ولز متعلق به آنهابوده و توسط شرکتهای
ناشــناس در بهشتهای مالیاتی ثبتشده است .گفته میشود که
 40درصــد از این امالک ناشــناس در لندن شناساییشــدهاند و
ارزش کل امالک احتماالً بیش از  100میلیارد پوند ( 135میلیارد
دالر) خواهد بود .همچنین گفته میشــود مناطق محبوب شامل
مناطق وست مینستر ،جایی که پارلمان انگلیس در آن قرار دارد،
کامدن و کنزینگتون و چلسی است .بازار امالک لندن ،سالهاست
تالش میکند تا شهرت خود را بهعنوان ایفاکننده نقش اصلی در
نحوه پولدار کردن افراد ثروتمندتر در سراســر جهان با بسیاری از
ویژگیهای اصلی در قلب شهر به دست غیر انگلیسیها از بین ببرد.
بهعنوانمثال ،الیگارشی روس در سالهای اخیر خریداران برجسته
امالک در لندن بودهاند .برای چندین دهه ،مقامات بریتانیایی برای
جلب سرمایه و استعدادهای خارجی از رویکردی ساده برای تنظیم
مقررات استفاده کردهاند .چیزی که البته منتقدان میگویند این،
وسیلهای برای فرار مالیاتی بوده که البته ممکن است قانونی باشد ،یا
برای فعالیتهای جنایتکاران ازجمله پولشویی استفاده شده است.
دانکنهامس،مدیرسیاسیگروهمبارزاتبینالمللیشفافیتبریتانیا
میگوید این افشاگری باید بهعنوان بیداری برای دولت بریتانیا عمل
کند تا اقدامات دیرهنگام برای تقویت سیستم دفاعی بریتانیا در برابر
آنچه «پول کثیف» نامیده میشود ،صورت بگیرد .به گفته او ،انتشار
این اطالعات نشان میدهد که سیستمی برای نخبگان فاسد وجود
دارد که میتواند دسترسی به امالک اصلی را برای آنهاخریداری
کند تا آنهااز شیوه زندگی لوکس لذت ببرند ،در عین حال سیستم
دیگر برای افراد صادق و زحمتکش است .بهاینترتیب بار دیگر نقش
انگلیس بهعنوان عامل فاسد جهانی و پولشویی با سوءاستفاده از
همان حفرههایی که برای جابهجایی مشکوک ثروت انجام میشد،
آشکار شد .شفافیت بینالمللی انگلستان از دولت درخواست کرده
است تا این حفرهها که به شرکتهای مراکز مالی فراساحلی انگلیس
مانند جزایر ویرجین بریتانیا و جزایر کیمن اجازه میدهد تا در این
کشور ملک داشته باشند بدون اینکه نام صاحب اصلی آنهافاش
شود را مسدود کند.ریشی سوناک ،رئیس خزانهداری انگلیس گفت
مقامات مالیاتی بریتانیا اســناد پاندورا را بازرسی خواهند کرد .او از
سابقه این کشور در زمینه مبارزه با فرار مالیاتی دفاع کرد .او میگوید:
دولت محافظهکار برای بهبود شفافیت سیستم «چه کسی مالک چه
چیزی اســت» را راهاندازی کرده است .اما این مشکل جهانی است
و ما برای مقابله با این مشکل به کشورهای دیگر نیاز داریم تا با ما
همکاریکنند.
طبق این اســناد تخمین زدهشده است که نیمی از پولشویی
روسیه در انگلســتان اتفاق افتاده است و ساناک میگوید کارهای
بیشتری باید انجام شود.

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

دورنمای ۲۰۲۲

تناقضها ،حبابها و ق ّل هها

شرکتهای خودروسازی نقششان را برای کمک به تولیدکنندگان
قطعات ایفا میکنند تا آنها بتوانند زنجیره شکسته تأمین قطعات را
دوباره به هم وصل کنند و آن را اصالح کنند.

آیندهپژوهی

راهحلهای خودروسازان برای تأمین قطعات
تغییر استراتژی آینده زنجیره تأمین قطعه در شرکتهای تولید خودرو
شرکتهای خودروسازی جهان در حال دست و پنجه
کریستین آمان
نرمکردن با کمبود نیمهرســاناها در ســطح بازارهای
جهانی هستند ،چه برای این کار چیپهای رایانهای را
تحلیلگرحوزهفناوری
مستقیماً از تولیدکنندگان بخرند ،چه خودروها را تغییر
منبع رویتر ز
بدهند ،چه آنها را بدون قطعات ناموجود بسازند.
چرا باید خواند:
این کمبود ،که مربوط میشود به مشکالت طرف
صنعت خودروسازی
عرضه و افزایش تقاضا برای کاالهای الکتریکی مصرفی
هرچه بیشتر به فناوری
در دوران همهگیری ویروس کرونا ،بهشدت به صنعت
یشود
وابسته م 
خودروسازی ضربه زده است و میلیونها وسیله نقلیه
و چشماندازهای
در سراسر جهان بهعلت اینکه قطعات مهم خودرو پیدا
آینده خودروسازی
نمیشود تولید نشدهاند .با ادامه پیداکردن این مشکل
برای تحلیلگران
بیشتر از آنچه در ابتدا انتظار میرفت ،خودروسازان از
صنعت کشورما نیز
جمله شرکت دایملر و فولکس واگن مجبور شدهاند در
بتوجه است.
جال 
استراتژیهای تولید خود تجدید نظر کنند.
تولیدکننــدگان خــودرو معمــوالً قطعــات را از
تأمینکنندگانــی مثــل «بــوش» و «کنتیننتال»
میخریدند ،تولیدکنندگانی که به این سمت رفتهاند که
قطعات را از تأمینکنندگانی در حلقههای دورتر زنجیره تأمین بخرند .آندرج بورکاکی،
یک از شرکای ارشد مؤسسه مککنزی ،میگوید که در برخی موارد این اتفاق منجر به
کمبود شفافیت در کسبوکارها شده است .او میگوید« :این اشتباه است که آدم فکر
کند دو انتخاب بین دو تأمینکننده قطعات دارد درحالیکه واقعیت این است که هردوی
آنها چیپهایی دارند که در یک کارخانه ساخته شدهاند».
طبق گفته مارکوس شــافر ،مدیر خرید شــرکت دایملر ،این وضعیت دارد تغییر
میکند .این شــرکت سازنده خودروهای مرســدس بنز یک خط مستقیم ارتباطی با
تأمینکنندگان قطعات الکترونیکی ایجاد کرده است که شامل تأمینکنندگان ورقههای
نازک سیلیسیومی در تایوان است .دایملر با این شرکت در نمایشگاه بینالمللی خودرو در
آلمان که در ماه سپتامبر برگزار شد ارتباط برقرار کرد .رئیس شرکت «فولکس واگن»،
هربرت دیس ،نیز از «شراکت استراتژیک» صحبت کرده که شرکتش با تولیدکنندگان
در آسیا شــروع کرده است .استفان براتزل ،از مؤسســه مرکز مدیریت خودروسازی،
میگوید که با در نظر گرفتن اهمیت چنین استراتژیهایی در صنعت خودروسازی ،باید
با تأمینکنندگان قطعات الکترونیکی و رایانهای بهشکلی متفاوت از گذشته رفتار شود.
او میگوید« :وقتی شــما با شرکتهای چیپسازی مثل دیگر تأمینکنندگان برخورد
میکنید ،میبینید که مشــکالتی ظهور میکند و ناچار میشود که ارتباط با آنها را
متوقف کنید ».بورکاکی که شریک مؤسسه «مککنزی» است گفته است شرکتهای
خودروســازی باید سرمایهگذاری مستقیم در تولید در بخش قطعات خودرو را مد نظر
داشته باشــند یا اینکه قراردادهای طوالنیتری ببندند که بازه زمانی آنها بیش از ۱۸
ماه میشود .او میگوید« :چیز زیادی از این توافقها و قراردادها هنوز پیادهسازی نشده
است».
در میانمدت ،شــرکتهای خودروسازی نقششان را برای کمک به تولیدکنندگان
قطعات ایفا میکنند تا آنها بتوانند زنجیره شکسته تأمین قطعات را دوباره به هم وصل
کنند و آن را اصالح کنند .آنت دانیلسکی ،مدیر امور مالی شرکت فولکس واگن ،میگوید
که این شــرکت دارد سعی میکند فضاهایی را برای کنترل کل زنجیره خودروسازی و
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همچنین کنترل بخشهای مختلف خودروها فراهم کند .او میگوید« :اگر ما نرمافزارها
را تغییر بدهیم ،میتوانیم از نیمهرساناهای کمتری استفاده کنیم و همان کارایی سابق
را به دست بیاوریم .این کار گاهی نیاز به زمان بلندتری برای رسیدن به هدف دارد چون
نهادهای نظارتی صنعت خودروسازی در آن مداخله میکنند ولی حوزههایی هست که
میتوانید تغییرات را خیلی سریعتر در آنها ایجاد کنید».
شرکت دایملر در حال طراحی جدیدی برای کنترل بخشهای مختلف خودرو است.
مدیر خرید شرکت دایملر ،شــافر ،میگوید که این شرکت بهجای اینکه از چیپهای
رایانهای بخصوصی اســتفاده کند ،در حال طراحی قطعات جایگزینی است که بتواند
همان کارایی را داشــته باشــد و همان وظایف را انجام دهد .شرکت تسال نیز در حال
بررســی کردن چنین جایگزینیای در نظام مدیریت و تولید خود اســت .این شرکت
نرمافزارهای داخلی خود را در طی ســه ماه دوباره برنامهنویســی کرده است و بنابراین
کمتر از چیپهایی استفاده میکند که در بازار کمیاب هستند .این کار به این شرکت
خودروسازی آمریکایی امکان داده است که بحران کمبود قطعات را خیلی راحتتر از سایر
شرکتهای خودروسازی مدیریت کند.
شــرکت جنرال موتورز هم گفته اســت کــه روی این فکــر کار خواهد کرد که با
شرکتهای تولیدکننده قطعات مثل «کوالکوم»« ،استیام» و «اینفینیون» رابطه برقرار
کند تا ریزکنترلکنندههای خود را طوری توسعه بدهند که بتوانند اگر قب ً
ال فقط یک کار
را برای خودرو انجام میدادند ،در حال حاضر چندین کار مختلف را با هم توســط یک
قطعه انجام دهند .یکی از سخنگویان شرکت «جنرال موتورز» میگوید« :ما داریم تالش
میکنیم اکوسیستمی بسازیم که مقاومتر و ترمیمپذیرتر و همچنین در دسترستر باشد
و قابلیت توسعهپذیری را هم داشته باشد».
شرکت خودروســازی «بیامدابلیو» این مشکالت را کمتر دارد چرا که این شرکت
با تغییراتی که در زنجیره تأمین خود در همان اوایل ایجاد کرد ،تاکنون توانسته است
خودروهای خود را بهشکل کامل بسازد و فقط یک قطعه در خودروهایش کمیاب شده
است .شرکتهای خودروسازی دیگر نیز به همین سمت خواهند رفت .آنها در آینده
تالش خواهند کرد با تغییراتی که در طراحی خودروها میدهند و همچنین با ارتباطاتی
که با قطعهسازان دورتر میگیرند ،مشکالت زنجیره تأمین قطعات خودروسازی را حل
کنند.

بایدن الیحهای را در کنگره نمایندگان درباره اقدامات اقلیمی خود به تصویب رسانده است که بودجهای ۵۵۵
میلیون دالری نیاز دارد .دیوان عالی آمریکا نیز وارد ماجرا شده است و در ماه فوریه نیز در پی محدود کردن
چشمگیر قدرت رئیسجمهور برای نظارت بر انتشار گاز دیاکسید کربن در نیروگاههای برق خواهد بود.

قولهای اقلیمی زیاد و عمل کم
عملیکردن وعدههای انتخاباتی بایدن در سال  ۲۰۲۲کار بسیار دشواری خواهد بود
اکنون که سال جدید میالدی شروع شده است ،جو بایدن رئیسجمهور
آمریکا باید به وعدههای خود عمل کند مبنی بر رسیدن به اهداف کاهش
انتشار گازهای گلخانهای در ایاالت متحده به این قصد که گرمایش زمین
به سطح خطرناکی نرسد.
بایدن الیحهای را در کنگره نمایندگان درباره اقدامات اقلیمی خود
به تصویب رســانده است که بودجهای  ۵۵۵میلیون دالری نیاز دارد.
دیوان عالی آمریکا نیز وارد ماجرا شده است و در ماه فوریه نیز در پی
محدود کردن چشــمگیر قدرت رئیسجمهور برای نظارت بر انتشار
گاز دیاکسید کربن در نیروگاههای برق خواهد بود .این کارها باعث
خواهد شد که در انتخابات میاندورهای نوامبر تسلط حزب متبوع او
بر کنگره خدشهدار شود .از وقتی که جمهوريخواهان عالقه کمی به
اقدامات اقلیمی نشان دادهاند ،توانستهاند یکی یا دو کمیسیون را که در
دست نداشتند به کنترل خود درآورند.
تحلیلگران میگویند که باالگرفتن تنشها باعث خواهد شــد
کــه چند ماه آینده برای حفاظت از کره زمیــن در برابر گرمایش و
تغییر اقلیم خیلی حیاتی باشــد .جان پودســتا ،مشاور ارشد سابق
ریاســتجمهوری آمریــکا در دوره باراک اوبامــا و بنیانگذار مرکز
پیشرفت آمریکا که یک مرکز تحقیقات چپگرا است ،میگوید« :اگر
آنها نتوانند مشکالت و درگیریهایشان را حل کنند ،همه ما شکست
خواهیم خورد .کل کشور از آزمون اقلیمی سربلند بیرون نخواهد آمد».
پودســتا دولت بایدن را تحســین میکند که گرمایش جهانی را در
اولویت قرار داده است و در کاخ سفید یک اداره سیاستهای اقلیمی
داخلی درست کرده است .این اداره بهدنبال این است که آمریکا دوباره
نقش رهبری آمریکا را در صحنه جهانی در زمینه مبارزه را تغییر اقلیم
به دســت آورد و از سوی دیگر ،چند نهاد نظارتی را فعال کند که در
سرمایهگذاریهای چشمگیری در حوزه انرژیهای پاک انجام دهند.
اما با این حال ،پودستا تأکید میکند که فیزیک تغییر اقلیم وحشتناک
است و جلو گرفته نشده است .همین حاال هم میانگین درجه حرارت کره
زمین نسبت به دوران پیش از انقالب صنعتی  ۱.۱درجه سلسیوس گرمتر
اســت .دانشمندان هشدار دادهاند که اگر افزایش این درجه حرارت ادامه
پیدا کند و از  ۱.۵درجه بگذرد ،احتمال افزایش آتشســوزیهای مرگبار
و ســیل و امواج هوای گرم و سایر فجایع به امری حتمی تبدیل خواهد
شــد .متخصصان گفتهاند که کشورها اگر میخواهند از عواقب فاجعهبار
زیستمحیطی دور باشد ،باید فورا ً و بهاندازه خیلی زیادی انتشار گازهای
گلخانهای را که حاصل ســوزاندن نفت و گاز و زغالسنگ است کاهش
دهند.
سال گذشته میالدی در مذاکرات بینالمللی اقلیمی گالسکو ،بایدن
قول داد که ایاالت متحده تا انتهای دهه  ۲۰۲۰بهاندازه  ۵۰درصد کمتر
از ســطح انتشار کربن در سال  ۲۰۰۵میالدی گازهای گلخانهای منتشر
کند .آمریکا بزرگترین آلودهکننده جهان از نظر تاریخی اســت .بایدن از
سایر کشــورهای هم خواست که چنین قدمهایی بردارند .اما اگر آمریکا
نتواند تا اجالس بعدی کشــورها که در ماه نوامبر امسال در مصر برگزار

خواهد اقدامی بکند ،این کارش فقط شــعار دادن و ســماجت زیاد برای
هیچ محسوب خواهد شد .پودستا میگوید« :اگر شما نتوانید به هدفتان
دســت پیدا کنید ،اعتبار خود را در سطح بینالمللی از دست دادهاید».
او کارنامه سال اول ریاستجمهوری بایدن را در زمینه اقلیمی «ناکامل»
ارزیابی میکند.
وقتی جو بایدن وارد کاخ ســفید شــد ،تغییر اقلیــم را یکی از چهار
اولویتش اعالم کرد که در کنار مبارزه با ویروس کرونا و تقویت اقتصاد و
نابرابری نژادی قرار میگرفت .این یک تغییر مسیر چشمگیری در مقایسه
با دوره ریاســتجمهوری دونالد ترامپ بود که دائماً علم اقلیمشناسی را
مسخره میکرد و بهدنبال گسترش حفاری نفت و گاز بود و نظارتهای
محیطزیستی از جمله نظارت بر انتشار گازهای گلخانهای را کاهش داد.
کریس کونز ،ســناتور دموکرات و نماینده دالویر در مجلس سنا که
ارتبــاط نزدیکی با بایدن دارد ،میگوید« :مهمترین کاری که او انجام داد
این بود که در اولین روزهای ریاستجمهوریاش تضاد پررنگی را با دوران
ریاستجمهوری ترامپ نشان دهد ».بایدن فورا ً به توافق اقلیمی پاریس
دوباره ملحق شد .در این توافق ،نزدیک به  ۲۰۰کشور جهان قول دادند که
تالش کنند میانگین درجه حرارت زمین کمتر از  ۲درجه سلسیوس باشد.
بایدن احداث خط لوله «کیاستون» را که ایالت نبراسکا را به مخازن نفت
ماسه در کانادا متصل میکرد لغو کرد .او سرمایهگذاریهای جدید برای
حفاری نفت و گاز در زمینهای خالصه و آبهای فدرال را متوقف کرد و
درخواست افزایش تولید انرژی تجدیدپذیر کرد ،از جمله اینکه میزان تولید
انرژی بادی در خشکیهایآمریکا تا سال  ۲۰۳۰دو برابر شود .همچنین
حامیان مبارزه با تغییر اقلیم را هم در سمتهای بزرگی منصوب کرده است
تا بتوانند بحران اقلیم را در بحثهای دولت فدرال جابیندازند .در ماههای
آینده مشخص خواهد شد که باید چقدر خواهد توانست به قولهایی که
داده است عمل کند.

لیزا فریدمن
گزارشگر حوزه آبوهوا

منبع نیویورک تایم ز

چرا باید خواند:
بحث تغییرات اقلیم از
شهای
مترینچال 
مه 
همه کشورهای جهان
است بنابراین برای
سیاستگذاران ما هم
قضایای مربوط به این
حوزه اهمیت بسزایی
دارد.
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آیندهپژوهی

واقعگرایی سایبری
آمریکا در مقابل حمالت و سرقتهای اینترنتی چین و روسیه باید چه کند؟

دیمیتری آلپروویچ
بنیانگذارمؤسسهامنیت
سایبری «کراود استرایک»

ز
منبع فارن افر

چرا باید خواند:
روابط سایبری و
اقداماتی که در این
زمینه در عرصه
بینالمللیمیشود
برای تمام بازیگران
فضای سایبر از جمله
ایرانیان جالب توجه
است.
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در سپتامبر  ۲۰۱۵باراک اوباما ،رئیسجمهور وقت آمریکا ،در کنار
شی جینپینگ ،رئیسجمهور چین ،در باغ گل سرخ کاخ سفید ایستاد
و توافقی تاریخی را درباره توقف جاسوسی اقتصادی در حوزه سایبری
اعالم کرد .دامنه این توافق زیاد نبود و صرفاً شــامل این میشد که
ایاالت متحده و چین سرقت یا کمک به سرقت حق مالکیت معنوی
با استفاده از ابزارهای سایبری را به این منظور که صنایع داخلی خود
را گسترش دهند متوقف کنند .این توافق وعده راحتی برای آمریکا
بود چرا که واشنگتن مدتها بود جاسوسی اقتصادی برای بهرهبرداری
شرکتهای خصوصی را ممنوع کرده بود .اما دادن این قول برای چین
خیلی بدیع و تازه بود ،کشوری که سازمانهای نظامی و امنیتیاش
بیش از یک دهه درگیر سرقتهای عظیم سایبری از خدمات دارای
حق مالکیت معنوی و سرقت از اسرار دولتی در آمریکا بودهاند با این
قصد که شرکتهای چینی از آنها استفاده کنند.
این توافق برای هر دو طرف به یک اندازه تازه بود ،بهخاطر چگونگی
رسیدن طرفها به توافق .اوباما در هفتههای منتهی به مراسمی که در
باغ گل سرخ کاخ سفید برگزار شد ،شرکتها و شهروندان چینی را
تهدید به تحریم کرده بود ،شرکتها و افرادی که شرکتهای آمریکایی
را هدف حمالت سایبری قرار داده بودند یا از حق مالکیت معنوی آنها
برای رسیدن به سود تجاری بهره میبردند .این تهدید به تحریم ،که
برای اولین بار از سوی یک رئیسجمهور ایاالت متحده در واکنش به
جاسوسی اقتصادی چین ابراز میشد ،نهتنها خطاب به فعالیتهای
ســایبری چین بلکه همچنین درباره امور اقتصادی و اســتراتژیک
وســیعتری بود .اوباما یک هفته قبل از اینکه با شی مالقات کند به
مدیران کســبوکارها گفت« :ما در حال تعیین چند معیار هستیم
که برای چینیها مشــخص خواهند کرد مسئله فقط مربوط به این
نیســت که ما از وضعیت ناراحت باشیم بلکه مسئله درباره این است
که اگر مشکالت حل نشوند ،فشارهای قابلتوجهی به روابط دوجانبه
مــا و آنها وارد خواهد آمد .ما آمادهایم برای اینکه اقدامات متقابل و
جبرانکننــدهای را انجام بدهیم برای اینکه توجه آنها را به موضوع
جلب کنیم».
ایــن توافق در وهله اول یک پیــروزی محدود بود .مزاحمتها از
طرف گروههایی که از ســوی دولت چین حمایت میشدند ،در سال
 ۲۰۱۶به کمترین میزان خود در طی یک دهه قبل از آن رسید .و در
دو سال بعد هم شرکتهای آمریکایی از فضای آرامی بهرهمند شدند
که قب ً
ال توسط هکرهای نظامی و امنیتی چینی به هم ریخته بود و
دائماً از ســوی آنان مورد آزار و مزاحمت بودند .اما تنشزدایی حیات
کوتاهی داشت .در ســال  ،۲۰۱۸دونالد ترامپ ،رئیسجمهور وقت
آمریکا ،اعالم جنگ تجاری کرد و گفت که در اقتصاد آمریکا قیمتها
را کاهش خواهد داد تا بتوانند با چین رقابت کنند و مشوقهای پکن را
برای پیرویکردن از توافق کم کرد .چندی بعد در همان سال ،آژانس
امنیت ملی آمریکا چین را به زیر پا گذاشتن توافق متهم کرد و وزارت
دادگستری آمریکا هکرهای چینی را متهم ساخت به اینکه با ابزارهای
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سایبری دست به جاسوسی اقتصادی میزنند .دولت ترامپ تهدید کرد
که تحریمهای گستردهتری را علیه شرکتهای چینی اعمال میکند
اما نهایتاً چند شرکت معدود تحریم شدند.
توافق سال  ۲۰۱۵بین اوباما و شی با اینکه در نهایت به شکست
انجامید ،مدلی را برای واکنش به تهدیدات سایبری ارائه کرد .تا همین
اواخر ،ایاالت متحده تمایل داشت به مسائل مربوط به فضای سایبر
بهچشم مجموعهای محدود از مشکالت فنی نگاه کند که عمدتاً آنها
را میتــوان با ترکیبی از اقدامات بازدارنده دفاعی و محدود حل کرد.
این تالشهای دفاعی شامل تأمین بودجه برای مدرنسازی فناوری و
همچنین نظارت برای صنایعی بود که به زیرساختهای اساسی مربوط
بودند .اقدام دیگر افزایش همکاری و به اشتراک گذاشتن اطالعات بین
دولــت و صنعت بود .بازدارندگی عمدتاً ربط پیدا میکرد به اقدامات
تنبیهی از طریق اعمــال قانون یا تحریمهایی علیه افراد نفوذکننده
یا نهادهای نظامی و امنیتیای کــه از آنها حمایت میکنند .برای
نمونه ،بعد از اینکه هکرهای کره شمالی در سال  ۲۰۱۴به داد ههای
شرکت «سونی پیکچرز» نفوذ کردند ،ایاالت متحده تعدادی از مقامات
رســمی کره شمالی را تحریم کرد و سه مأمور امنیتی کره شمالی را
در دادگاه متهم کرد .مداخله روسیه در انتخابات ریاستجمهوری سال
 ۲۰۱۶نیز با واکنش مشابهی روبهرو شد :واشنگتن تحریمهایی را علیه
نهادهای جاسوســی روسیه و افسران نظامی این کشور اعمال کرد و
چندین مرکز از تأسیسات روسی را که در آمریکا واقع شده بود تعطیل
کرد .ایاالت متحده بهدنبال ممانعت از حمله رقبا نیز بود و برای این
کار دست به حمالت سایبری تالفیجویانه و ایذایی زد .به این حال و
بهرغم تمام این گامهایی که برداشته شد ،نه کره شمالی و نه روسیه
ــ و نه هیچ رقیب دیگر آمریکا در این حوزه ــ هدف قراردادن ایاالت
متحده را متوقف نکرده است.
علتش این است که آسیبپذیری آمریکا در مقبال حمالت سایبری
مشکلی فنی نیست که بتواند با ایجاد مانع محدود و تقویت دفاعهای
ســایبری حل شود .حمالت سایبری نشــانه بیماری است ،نه خود
بیماری .شرایط نهفته مربوط به مشکالت گستردهتر ژئوپلیتیک است
که راهحل ژئوپلیتیک میطلبد؛ راهحلهایی که عمدتاً در مذاکره با رقبا
در سطوح باال است برای رسیدن به توافقاتی که تمام طرفها از آن نفع
ببرند و بتوانند با آن روزگار بگذرانند.
همانطور که تهدیدات ســایبری چند برابر میشــود و دفعات و
شدت حمالت افزایش پیدا میکند ،واشنگتن به میزانی از واقعگرایی
ســایبری نیاز پیدا میکند .آمریکا باید با حمالت سایبری مثل یک
اولویت امنیت ملی و ژئوپلیتیکی برخورد کند که نیازمند دیپلماسی
انعطافناپذیری اســت؛ دیپلماسیای که پشتش به ابزارهای آمریکا
برای اعمال فشــار گرم است .این دیپلماسی باید کشورهای رقیب و
دشمنان آمریکا را به تغییر رفتار ترغیب کند یا با تهدید آنها را به این
تغییر وادارد ،همانطور که اوباما در سال  ۲۰۱۵چنین کرد .هویجها
و چماقهای مخصوصی برای مواجهه با هریک از رقبا الزم اســت به

حتی اگر دولت آمریکا بتواند به اندازه کافی عملیات دفاعی خود را تقویت کند ،باز هم قادر نخواهد بود مانع از تمامی یا حتی بیشتر حمالت سایبری شود .بیشتر این
حمالت علیه نهادهای کوچک صورت میگیرد ،مثل مدارس و بیمارستانها و ادارات پلیس و کسبوکارهای کوچک و سازمانهای غیرانتفاعی که منابعی نه برای آ گاهی از
استراتژیهای پیچیده امنیتی سایبری دارند و نه برای پیادهسازی این استراتژیها.

این دلیل که هریک از آنان جاهطلبیهای ژئوپلیتیک خاص خود را
دارند .اما چماقها باید شــامل بازدارندگی بیشتری باشد و هدفشان
فقط نهادهای بیرحــم نظامی و امنیتیای نباشــد که حمالت را
مرتکب میشوند بلکه هدفشان رژیمهایی باشد که این نهادها به آنها
پاسخگویند .فضای سایبر یک قلمرو دربسته مربوط به خودش نیست،
بلکه گذشته از همه اینها ،بسط میدان نبرد وسیعتر ژئوپلیتیک است.
Jدفاع و بازدارندگی
سیاست امنیت سایبری و اســتراتژی سایبری آمریکا در بیشتر
دوران ســه دهه گذشته با حمالت سایبری مثل چیزی رفتار کرده
که از هوا آمده است ،بدون اینکه ارتباطی با درگیریها و رقابتهای
ژئوپلیتیکی داشــته باشد که ســاختار نظم امنیتی جهانی را شکل
میدهد .در نتیجه ،بیشــتر استراتژی سایبری آمریکا متمرکز شده
است بر کنترل پیامدهای حمالت سایبری از طریق بازیگران دفاعی و
بازدارنده در فضای سایبر ،تا اینکه متمرکز باشد بر واکنش به علتهای
حمالت سایبری.
اقدامات دفاعی ،که هم میتواند واکنشی و هم پیشگیرانه باشد ،در
پی حفاظت از شبکهها در برابر حملهکنندگان و نفوذکنندگان است
یا تالش برای محدودســازی خرابیها وقتی که نفوذها بهناچار اتفاق
میافتد .اما ثابت شــده اســت که هیچیک از این اقدامات دفاعی به
شدتِ حمالت سایبری که هر روز دارد بیشتر میشود نیست ،چنانکه
حمالت هکری اخیر روســیه به شبکه داخلی دولت آمریکا از طریق
نرمافزار نظارت شبکه که شرکت «سوالر ویندز» در تگزاس ساخته
بود ،در کنار ســایر حوادث بزرگ فضای سایبر در آمریکا این قضیه
را روشن کرده است .حملهکنندگان از یک مزیت ذاتی فضای سایبر

بهره میگیرند :وقتی هزینه هککردن پایین اســت و عم ً
ال تنبیهی
برای ارتکاب آن وجود ندارد ،هکرها بهدنبال رخنه به شبکه میافتند
حتی در شبکههای هدفی که میتوانند ماهها و گاهی سالها صرف
کنند تا راهی به داخل پیدا کنند .این مزیتها که تناسبی با مجازاتها
ندارد به نفوذکنندگان و مهاجمان به اندازه کافی فرصت میدهد که
در نهایت موفق شوند ،چرا که آنها فقط به یک بار خوششانسی نیاز
دارند ،درحالیکه مدافعان باید هر تالش برای هککردن را کشــف و
متوقفکنند.
حتی اگر دولت آمریکا بتواند به اندازه کافی عملیات دفاعی خود
را تقویت کند ،باز هم قادر نخواهد بود مانع از تمامی یا حتی بیشتر
حمالت سایبری شود .بیشــتر این حمالت علیه نهادهای کوچک
صــورت میگیرد ،مثل مــدارس و بیمارســتانها و ادارات پلیس و
کسبوکارهای کوچک و سازمانهای غیرانتفاعی که منابعی نه برای
آگاهی از اســتراتژیهای پیچیده امنیتی ســایبری دارند و نه برای
پیادهسازی این استراتژیها .این سازمانها شانس کمی خواهند داشت
برای دفاعکردن از خود در مقابل حمالت ســایبری پیچیده از جانب
کشــوری متجاوز ،قطع نظر از اینکه دفاع دولت آمریکا در مقابل این
حمالت چقدر مؤثر خواهد بود.
بازدارندگی ،آنطوری که بهشــکل ســنتی انجام میشده است،
اثرگذاری مشابهی در جلوگیری از حمالت سایبری ندارد .دولت آمریکا
در چهار ســال گذشته مقامات دولتی و پیمانکاران را از چند دشمن
اصلی خود تحریم کرده و آنها را در دادگاهها متهم کرده است :چهار
کشور چین و کره شمالی و روسیه .با این حال ،این کشورها با توجه به
اینکه هزینه چنین اقداماتی نسبتاً کم است ،به انجام حمالت سایبری
بهشــکلی بیوقفه ادامه میدهند .تحریمهای جدیتری که رشــد

 ایاالت متحده و رقبای اینکشور برای متوقفکردن
شرارتهای فعالیتهای
سایبری چین باید پکن را
متقاعد کنند که به یک
توافق دست پیدا کند .پکن
عوض کنار گذاشتن جنگ
در
ِ
تجاری ،شاید موافقت کند
که یارانههایی را که برای
بخش تخریب بازار حوزه
صنعت خرج میکند قطع
کند و انتقال فناوری اجباری
را متوقف کند و سرقت حق
مالکیت معنوی فناوریها و
نوآوریهای تجاری را کنار
بگذارد
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آمریکا باید با
حمالت سایبری
مثل یک اولویت
امنیت ملی و
ژئوپلیتیکی
برخورد کند که
نیازمنددیپلماسی
انعطافناپذیری
است؛ دیپلماسیای
که پشتش به
ابزارهای آمریکا
برای اعمال فشار
گرم است .این
دیپلماسیباید
کشورهای رقیب
و دشمنان آمریکا
را به تغییر رفتار
ترغیب کند یا با
تهدید آنها را به
این تغییر وادارد،
همانطور که
اوباما در سال
 ۲۰۱۵چنین کرد
سیاست امنیت سایبری و
استراتژی سایبری آمریکا در
بیشتر دوران سه دهه گذشته
با حمالت سایبری مثل چیزی
رفتار کرده که از هوا آمده
است ،بدون اینکه ارتباطی
با درگیریها و رقابتهای
ژئوپلیتیکی داشته باشد که
ساختار نظم امنیتی جهانی را
شکل میدهد
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اقتصادی در این کشورها را ممکن است تهدید کند ،مثل تحریمهایی
که علیه شرکتهای ملی صنعتی اعمال میشود ،بهاحتمال زیاد اثر
بیشتری خواهد داشت .اما به این علت که ایاالت متحده با این حمالت
در بافتار وسیعتر ژئوپلیتیک برخورد نمیکند ،در نشاندادن واکنش
صحیحی که درخورد این اقدامات باشد موفق نمیشود.
ایاالت متحده گاهی عملیات ایذایی سایبری را ادامه میدهد .برای
مثال ،در انتخابات میاندورهای آمریکا در سال  ،۲۰۱۸نهاهای امنیتی
آمریکا بهدنبال متوقفکردن آژانس تحقیقات اینترنت بودند که یک
مؤسســه بدنام آزار و حمله اینترنتی در روسیه است .چنین اقدامات
ایذاییای گهگاه میتواند در سطح تاکتیکی موفقیت به حساب آید
و حمالت دشــمن را برای مدتی متوقف کند یا کاهش دهد .اما این
اقدامات نمیتواند بنیانهای اقدامات دشمنان آمریکا را در فضای سایبر
تغییر دهد و آســیبپذیری آمریکا را در بلندمدت در مقابل حمالت
سایبری کاهش دهد.
Jژئوپلیتیک فضای سایبری
اکثریت قریب به اتفاق حمالت سایبری علیه نهادهای آمریکایی،
خواه گروههای خالفکار و خواه دولتی ،از چند کشور نشئت میگیرد:
چین و روسیه و کره شمالی .این کشورها بزرگترین تهدیدهای نظامی
علیه ایاالت متحده هم هستند .واشنگتن برای برخورد مؤثر با تهدیدات
سایبری از جانب این کشورها باید اهداف گستردهتر ژئوپلیتیک آنها را
مد نظر داشته باشد.
چین سرسختترین دشمن آمریکا در فضای سایبر است ،همانقدر
که در زمینه سلطه نظامی متداول نیز این رقابت بین دو کشور وجود
دارد .اینکه چین این جاهطلبی را دارد که در زمینه اقتصادی آمریکا
را پشت سر بگذارد و در حوزه نظامی نیز به یک ابرقدرت تبدیل شود
جزو اسرار نیست .فعالیتهای چین در فضای سایبر هم از نظر منطقی
همین هدف را دنبال میکند .اکثریت قریب به اتفاق حمالت سایبری
چین برای مقاصد جاسوسی سنتی و اقتصادی انجام میشود .برای
مثال ،بین ســالهای  ۲۰۱۰تا  ،۲۰۱۵هکرهای چینی که از سوی
دولت این کشور حمایت میشــدند بهشکلی نظاممند شرکتهای
هوافضایی آمریکایی و اروپایی را هدف قرار دادند و اطالعات باارزشی
را دزدیدنــد که چیــن آن موقع به تولیدکننــدگان دولتی بخش
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هوافضا سرازیر میکرد .در سال  ۲۰۱۸مشخص شد که تا آن موقع،
تولیدکنندگان چینی جتهای تجاری را بر پایه اطالعاتی درســت
کرده بودند که بخشــی از آنهای دارای حق مالکیت معنوی بود و از
شرکتهای اروپایی و آمریکایی دزدیده شده بود.
جاسوسی سایبری چین بهخصوص در بخشهایی زیاد است که
پکــن آنها را برای اهداف اقتصادی و امنیت ملی خود حیاتی تلقی
میکند .برای مثال ،در ژوئیه سال گذشته میالدی ،آژانس امنیت ملی
آمریکا و افبیآی و آژانس امنیت ســایبری و امنیت زیرساختی این
کشــور در یک گزارش مشترک هشدار دادند که هکرهای وابسته به
پکن به حمله به شرکتها و مؤسســات آمریکایی که در حوزههای
مهم اســتراتژیک هســتند ادامه میدهند این نهادها عبارت بودند
از شــرکتهای دفاعی و سازنده نیمهرســاناها و مؤسسات دارویی و
دانشگاهها .با این حال ،چین در مقایه با سایر دشمنان آمریکا درگیر
حمالت سایبری نسبتاً کمی است و حمالت سایبری مخرب معدودی
را در این کشور انجام میدهد .این ماجرا با برنامه استراتژیک گستردهتر
چین هم جور درمیآید ،چرا که چنین فعالیتهایی جایگاه چین را در
عرصه بینالمللی تضعیف میکند.
روســیه اهداف ژئوپلیتیک خاص خود را دارد که بر آن اســاس
فعالیتهای سایبریاش را تنظیم میکند .مسکو مانند پکن از نظر
مقاصد ملی موضعی جدلی و خصمانه دارد .اما روسیه برخالف چین
توانایی اقتصادی رقابت با ایاالت متحده را ندارد .این کشور دائماً از نظر
بینالمللی در حال منزوی شدن اســت و در حفظ اثرگذاریاش در
کشورهای همسایهاش با دشواری مواجه است .روسیه در پی این است
که یک جایگاه بینالمللی قدرتمند برای خود کسب کند تا در داخل
کشور بتواند موقعیت خود را تثبیت کند .به همین دلیل است که به
ضدیت خود با آمریکا ادامه میدهد.
دولت روســیه مثل دولت ســلف شــوروی جاسوسی سنتی و
جاسوسی اقتصادی میکند .کرملین امروز هم از ابزارهای سایبری و
هم از شیوههای رایج برای این مقصود بهره میگیرد .اما عالوه بر این،
فعالیتهای سایبری روسیه متمرکز است بر ایجاد بینظمی و آشوب
سیاسی و اقتصادی در غرب و تضعیف اعتماد غربیها به حکومتهای
دموکراتیک و کاهش اثرگذاری کشورهای غربی بر همسایگان روسیه.
مداخله مسکو در انتخابات ریاستجمهوری سال  ۲۰۱۶آمریکا و حمله
ویروسی در سال  ۲۰۱۷که منجر به تعطیلی شبکههای رایانهای در
اوکراین شــد قبل از اینکه ویروس به سرتاسر جهان سرایت کند و
هککردن کمیته بینالمللی المپیک در سال  ،۲۰۱۸تماماً در خدمت
همین برنامه وسیعتر روسیه بوده است.
همچنین درست است که حملههای ویروسی روسیه برای اخاذی،
بهرغم اینکه بهوسیله گنگهای مجرمان انجام میشود ،بخش مهمی
از استراتژی کرملین را نمایندگی میکند .جرایم سایبریای که هزاران
سازمان آمریکایی را هدف قرار میدهد و بیش از یک میلیارد دالر از
طریق اخاذی در ســالهای اخیر درآمد کسب کرده است ،گاهی از
جانب نیروهای امنیتی روسیه حمایت شدهاند و از همین لحاظ ،امتناع
کرملیــن از برخورد با آنها بهمعنی حمایت تاکتیکی از فعالیتهای
آنان است .با اینکه جرایم سایبری به منافع ملی اصلی روسیه چیزی
اضافه نمیکند ،در مســیر یک هدف اســتراتژیک است :اخالل در
اقتصاد آمریکا و ترس افکندن در بین رهبران تجاری آمریکا .جرایم
سایبری همچنین یک ابزار چانهزنی باارزش در مذاکرات بینالمللی
است :روسیه میتواند علیه گنگهای سایبری اخاذی اقدام بکند در

در آمریکا  ۳.۹میلیون نفر شغل خود را کنار گذاشتهاند .در ماه ژوئیه  ۲۰۲۱هم  ۳.۹میلیون نفر دیگر از شاغالن آمریکایی شغل خود را کنار گذاشتند.
در ماه اوت ۴.۳ ،میلیون نفر .آمار در مورد جوانان حتی از این هم قابلتوجهتر است :طبق اعالم مرکز آمار آمریکا ،در ماه سپتامبر نزدیک به یکچهارم
شاغالن بین  ۲۰تا  ۳۴سال جزئی از نیروی کار آمریکا محسوب نمیشدند ،یعنی در مجموع  ۱۴میلیون آمریکایی.

عوض اینکه عقبنشینیهای بزرگی در مذاکرات ببیند ،بدون اینکه
به مسایل مهمتری از نظر استراتژیک که فعالیتهای سایبری تحت
حمایت دولت باشد اشارهای بکند.
کره شمالی هم از دیگر دشمنان ایاالت متحده است که از ابزارهای
سایبری بهنفع اهداف داخلی و بینالمللی خود استفاده میکند ،بدون
اینکه مهارت چین و روسیه را داشته باشد .این کشور با تحریمهای
شدید کشورهای غربی مواجه است که باعث شد اقتصاد داخلیاش
تحت فشار باشد .رژیم کره شمالی منابع مالی خود را از طریق دهها
میلیــون دالری تأمین میکند که از طریق جرایم ســایبری جمع
میکند .این کشور از حمالت سایبری برای تضعیف رقبای منطقهای
خود نیز بهره میگیرد و برای نمونه ،حمالتی را به کره جنوبی تدارک
دیده است.
Jراهحل کوتا همدت
کارهــای دفاعی بهتر میتواند حفاظت و حمایت بهتری بکند از
آژانسهای دولتی آمریکا و شرکتهای آمریکایی خصوصی و افرادی
در ایاالت متحده در مقابل عواقب حمالت سایبری بزرگی که از سوی
دشمنان و رقبای آمریکا انجام میشود .اما نه این دفاعها و نه اقدامات
بازدارنده ،تازه اگر درست انجام بشوند ،نخواهند توانست از شدت این
تهدیدها بکاهند .توانایی واشنگتن شاید پیشرفت کند ولی به همین
اندازه و حتی بیشتر از آن ،تواناییهای رقبای آن افزایش خواهد یافت.
ایاالت متحده و رقبای این کشور برای متوقفکردن شرارتهای
فعالیتهای سایبری چین باید پکن را متقاعد کند که به یک توافق
دســت پیدا کند .پکن در عوض کنار گذاشتن جنگ تجاری ،شاید
موافقت کند که یارانههایی را که برای بخش تخریب بازار حوزه صنعت
خرج میکند قطع کند و انتقال فناوری اجباری را متوقف کند و سرقت
حق مالکیت معنوی فناوریها و نوآوریهای تجاری را کنار بگذارد .به
همین ترتیب ،اگر ایاالت متحده بخواهد فعالیتهای مجرمانه سایبری
روسیه را کنترل کند ،نیازمند این است که دغدغههای مسکو در زمینه
مداخله آمریکا در مسایل داخلی و منطقهای روسیه را کاهش دهد.
واکنش نشاندادن به تهدیدات سایبری کره شمالی نیز بهطور مشابه
نیاز به پیشرفت در مذاکرات با این کشورها بر سر برنامههای هستهای
دارد که مهمترین نگرانهای این کشور در مقایسه با نگرانیهای دیگر
آن است.
این کار ممکن است بهشکل تلخی مواجهه تقدیرگرایانه با مسائل
مربوط به فضای ســایبر به نظر برســد .در واقع ،برعکس این تصور
درست است .به تهدیدهای سایبری نیز ،مثل همه چالشهای پیچیده
ژئوپلیتیک ،میتوان با ترکیبی صحیحی از مشوقها و محرومیتها و
کوتاهآمدنها پاسخ داد .سؤال در مقابل آمریکا و متحدانش این است
که آیا آنها تمایلی دارند که در کنار پیشرفتها در حوزههای مختلف
ژئوپلیتیک ،در مسائل مربوط به فضای سایبر هم شاهد پیشرفت باشند
ــ و از نفس پیشرفت در این زمینه میخواهند به چه چیزهایی برسند.
دولت بایدن با در نظر گرفتن انبوهی از حمالت بیرحمانه و هکهایی
که در زنجیره تأمین شــرکتها و صنایع در آمریکا انجام شده است،
باید پاسخی فوری به این سؤال بدهد .دولت سپس باید با دیپلماسیای
سرسختانه و انعطافناپذیر که میتواند رفتار دشمنان را تغییر دهد ،از
خود در فضای سایبر حفاظت کند و از منافع خود پشتیبانی کند.
بخشی از کاری که دولت بایدن میتواند بکند تا کشورهای رقیب را
به گذاشتن یک قول و قرار و رسیدن به یک توافق وادار کند میتواند

این باشــد که دولت نوعی بازدارندگی گستردهتری را در نظر داشته
باشد .این بازدارندگی میتواند شــامل مواردی باشد که هزینهها را
برای رژیمهای خاطی هنگامی که دست به حمالت سایبری میزنند
باال ببرد .این رژیمها حمله ســایبری میکنند اما انکار میکنند که
چنین حمالتی برای آنها منفعت دارد .ایاالت متحده عالوه بر تحریم
نهادهای نظامی و جاسوسی این کشــورها باید شرکتها و مدیران
شرکتهایی را که در این کشورها ،از جمله کشور چین ،هستند تحریم
کند و آنها را به دادگاه بکشاند .این شرکتها از سرقتهای تجاری
که فضای ســایبری ممکن ســاخته بهره میبرند و این پیام را برای
دیگران دارند که دزدی حق مالکیت معنوی و اسرار تجاری بهقیمت
خیلی کمی به دست میآیند .اکنون که انتقال ناشناخته رمزارزها به
جرایم سایبری جهانی شدت خیلی زیادی بخشیده است ،آمریکا باید
با متحدان خود روی تحریمها نیز کار کند و مبادله رمزارزها را که در
عملیات مجرمانه استفاده میشود یا به انتقال پول در چنین کارهایی
کمک میکند ممنوع کند.
برای کسب اطمینان از اینکه کارها خوب پیش خواهد رفت ،آمریکا
باید مادام که به تواقفی بزرگ دست پیدا نکرده ،فعالیتهای دفاعی
خود را تقویت کند و خود را محکم و استوار نشان دهد .دولت آمریکا
سطح امنیت سایبری نازلی دارد و باید در این حوزه قدمهای بلندتری
بردارد ،مث ً
ال آژانس امنیت سایبری و امنیت زیرساختها را تقویت کند.
آمریکا همچنین باید سرمایهگذاریهای عمومی و خصوصی در زمینه
امور دفاع سایبری را تشویق کند ،از جمله اینکه برای هزینههای دفاعی
شهرداریها و کســبوکارهای غیرانتفاعی و کوچک یارانه پرداخت
کند .همچنین باید شــرکتها را در قبال امنیت سایبری خودشان
مسئولیتپذیر کند و آنها را در قبال رعایت مسائل امنیتی در فضای
سایبر مسئول بداند .با اینکه چنین کارهای نمیتواند بهتنهایی مشکل
را حل کند اما میتوانند خســارتهایی را که از جانب هکرها و سایر
مجرمان سایبری انجام میشود محدود سازد ،تا اینکه واشنگتن بتواند
راهحلی دیپلماتیک برای قضیه پیدا کند .وقتی که آمریکا از جانب یک
کشور مورد تهاجم قرار میگیرد ،به شهروندانش نمیگوید که خودتان
ارتش درست کنید و در زمینه تهدیدات و حمالت سایبری هم باید
همینطور عمل کند.

کره شمالی هم از دیگر
دشمنان ایاالت متحده است
که از ابزارهای سایبری بهنفع
اهداف داخلی و بینالمللی
خود استفاده میکند ،بدون
اینکه مهارت چین و روسیه
را داشته باشد .این کشور با
تحریمهای شدید کشورهای
غربی مواجه است که باعث
شد اقتصاد داخلیاش تحت
فشار باشد .رژیم کره شمالی
منابع مالی خود را از طریق
دهها میلیون دالری تأمین
میکند که از طریق جرایم
سایبری جمع میکند
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در بسیاری از کشورها برگزاری انتخابات به دلیل وجود کرونا یا به تعویق افتاد و یا در شرایط محدودی برگزار شد
ً
که تامینکننده نظر همه رایدهندگان نبود .چنین شرایطی نمیتواند ادامه پیدا کند؛ چون اتفاقا در شرایط بحرانی،
رایدهندگان بیش از پیش به عملکرد دولتمردان و قانونگذاران توجه میکنند و از آنها انتظار دارند.

[ ورود به ] ۲۰۲۲

کارایی کلیدهای کرونایی
چطور از تجربه دو سال اخیر برای حاکمیت بهتر در سال جدید استفاده کنیم

انجر وودز
استادحاکمیتاقتصادجهانیدر
دانشگاهآکسفورد

چرا باید خواند:
مزیت بزرگ بحرانها
این است که تجربیات
نقیمتی برای
گرا 
آینده در اختیارمان
میگذارند .این
یادداشت توضیح
میدهد که برای
شناختچالشهای
مهم سال جدید
میالدی چطور
میتوانیم از دو سالی
که با کرونا گذراندهایم
استفادهکنیم.

سال  ۲۰۲۱میالدی سالی بود که همه مردم فکر
میکردند در پایانش به زندگی عادیشــان برخواهند
گشــت .اما در آغاز سال  ۲۰۲۲مشخص شد که سایه
کرونا هنوز بر زندگی بشر سنگینی میکند .وارد سومین
سال زندگی با کرونا شــدهایم و این بحران روی افراد،
ِ
گروهها ،کشــورها و همکاریهای بینالمللی تاثیری
جبرانناپذیر گذاشــته اســت .اما از کولهبار تجربه دو
سال اخیر میتوانیم چالشهای سال جدید میالدی را
آسانتر ببینیم و احتماالً با موفقیت بیشتری با آنها
مواجه شویم.
چالش اول این اســت که چطور بــا پاندمیهای
احتمالی جدید در آینده مواجه شویم .این تصور وجود دارد که فع ً
ال فقط باید تمام تمرکز و انرژی
جهانی روی مقابله با بحران کرونا و تبعات آن باشــد؛ اما واقعیت این است که نباید اجازه دهیم
کرونا روی تمام فوریتهای بهداشت و درمان عمومی سایه بیفکند .تهدیدهای دیگری مربوط به
بیماریهای واگیردار و پاندمیهای مختلف وجود دارد که در دو ســال اخیر به کل نادیده گرفته
شدهاند .این در حالی است که تجربه مواجهه جهان با کرونا آنقدر ارزشمند بوده که راه را برای
درسگرفتن و تدوین استراتژیهای موثر جدید در مقابله با تهدیدهای احتمالی آینده هموار کرده
اســت .این فرصتی بیسابقه برای بشر است تا هزینههای انسانی و اقتصادی ناشی از بحرانهای
احتمالی آینده را پایین بیاورد.
در دو سال اخیر ،شاهد اشتباهات زیادی در عملکرد داخلی و خارجی حکومتها در مقابله با
بحران کرونا بودیم و از آنها هم درسهای زیادی میتوان گرفت .در این دو سال ،جهان در زمینه
توزیع واکســن و روشهای درمانی مربوط به کرونا همکاری خوبی از خود نشان نداد .کوواکس
(دسترسی جهانی به واکسن کووید  )۱۹اصوالً به همین خاطر راهاندازی شد تا از ایمنشدن جهان
در برابر کرونا اطمینان حاصل شود و جلوی جهشهای بیشتر ویروس و نیز گسترش آن گرفته
شود .اما باز هم شاهد بودیم که دولتهای ثروتمندتر از هر فرصتی برای استفاده از این موقعیت
یبردند.
سود م 
اصوالً اعتماد و همکاری در میان حکومتها چیزی نیست که به راحتی حاصل شود و به شرایط
آرمانی برسد .راهکار اصلیاش این است که قوانین ،نهادها و سیاستگذاریهایی به وجود بیاید که
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حکومتهای مختلف جهان تابعش باشند .در موضوعی مثل بحران کرونا ،بزرگترین مشکل این
بود که شفافیت جهانی وجود نداشت و به خصوص در مورد واکسن این مسئله بیشتر دیده میشد.
برای اینکه در پاندمیهای احتمالی آینده دوباره با چنین شرایطی مواجه نباشیم ،بهتر آن است
که نظام جهانی واضحی برای بهبود هماهنگی ،توزیع و تامین مالی راهکارها وجود داشته باشد تا
بتوان از وجود اعتماد حداقلی بین حکومتها اطمینان حاصل کرد و همکاری را از آنجا ادامه داد.
چالش دوم این است که به دنبال بحران کرونا ،ملیگرایی اقتصادی در بین کشورهای جهان
رشد زیادی پیدا کرده است .هر کشوری حاال ترجیح میدهد به جای همکاری با کشورهای دیگر،
راه کوتاهتری برای تامین منافع داخلی پیدا کند .این ترجیحات در آینده نزدیک به سیاستهای
بسته تجاری و بدبینی نسبت به همکاریهای بینالمللی خواهد انجامید و بنابراین باید به فکر
چاره در موردش بود.
چالش ســوم این است که بحران کرونا به بازگشت معضالت سیاسی مختلف منجر شد .در
بسیاری از کشورها برگزاری انتخابات به دلیل وجود کرونا یا به تعویق افتاد و یا در شرایط محدودی
برگزار شد که تامینکننده نظر همه رایدهندگان نبود .چنین شرایطی نمیتواند ادامه پیدا کند؛
چون اتفاقاً در شــرایط بحرانی ،رایدهندگان بیش از پیش به عملکرد دولتمردان و قانونگذاران
توجه میکنند و از آنها انتظار دارند .در جریان بحرانهاست که میتوان اعتماد عمومی بیشتری
را به حکومت جلب کرد و نظر مردم را راحتتر فهمید .در دو سال اخیر به وضوح دیدیم که مردم
در درجه اول از حکومت میخواهند که :خدمات عمومی اولیه را فراهم کند ،از شهروندان حمایت
کند ،از منابع عمومی استفاده درست کند ،با شهروندان مشورت کند و البته سطح زندگی آنها
را بهبود ببخشد .اینهاخواستههای عجیبی نیستند و میتوان گفت که خواستههای همیشگی
رایدهندگاناند که در هیاهوی سیاسی و کمپینهای انتخاباتی گم میشوند .اما در جریان بحران
کرونا به وضوح دیده شدند و در سال  ۲۰۲۲هم این انتظارات و خواستهها همچنان وجود خواهد
داشت.
چالش چهارم هم تغییرات در وضعیت شغلی میلیونها نفر از مردم جهان است که احتماالً در
در سال  ۲۰۲۲نیز با آن مواجه خواهیم بود .عده زیادی در دوران کرونا بیکار شدهاند یا مجبور به
پذیرش موقعیتهای شغلی پایینتر و کمدرآمدتر شدهاند .از آنجا که در چنین وضعیتی عدهای
ترجیح خواهند داد بیکار بمانند ،اقتصاد کشورهای مختلف با چالش بزرگی مواجه خواهد بود .حاال
دولتها پول زیادی برای کمک کرونایی به مردم هم ندارند و بنابراین رسیدگی به وضعیت بازار
کار و جذب سرمایهگذاری در حوزههای مختلف باید در سال جدید هم اولویت دولتها باشد.

رقابت در عرصه خودروهای برقی در حال حاضر در جهان بسیار باالست و تاخیر در ارائه
مدلهای جدید تسال نیز ممکن است ارزش سهام این شرکت را کمی کاهش بدهد .اما سابقه
ماسک نشان داده که او همیشه برگی در آستین دارد تا تسال را در صدر اخبار نگه دارد

[ ورود به ] ۲۰۲۲

دوازده ماه با انرژی و تکنولوژی

ترندها ،ریسکها و افرادی که در سال جدید باید دنبال کنید
همهگیری کرونا ممکن است در سال  ۲۰۲۲به پایان برسد یا وارد مرحله خطرناکتری
شود و جهان هم در حالی وارد سال جدید میالدی شده که این عدم قطعیت درباره بحران
کرونا را به دوش میکشد .اینجا نگاهی کوتاه داریم به برخی از تحوالتی که ممکن است
در سال جدید میالدی اتفاق بیفتد.

حوزه انرژی

Jترندهایی که باید دنبال کرد
تم اصلی جهان انرژی در سال  ۲۰۲۱میالدی احیای تقاضا برای نفت ،گاز طبیعی و برق
بود که در دوران همهگیری کرونا کاهش یافته بودند .در سال  ۲۰۲۲ما خواهیم فهمید
که آیا عرضه میتواند خودش را با تقاضای فزاینده در حوزه انرژی هماهنگ کند یا اینکه
قرار است با افزایش قیمت شدیدی مواجه باشیم.
بــه رغم افزایش مصرف نفت ،تولیدکنندگان نفت همچنان تمایلی به افزایش تولید
ندارند و این یعنی احتمال افزایش قیمت در ســال جدید وجود دارد .از ســوی دیگر،
والدیمیر پوتین رئیس جمهور روسیه تصمیم خواهد گرفت که آیا میخواهد گاز طبیعی
مورد نیاز اروپا را به آنجا برساند یا نه .نکته دیگر این است که حکومتها در سراسر جهان
 از واشینگتن گرفته تا پکن -درباره میزان دردسترسبودن عرضه سوختهای فسیلی وهزینه آنها نگرانی دارند و به همین خاطر ،تمرکز روی تالشها برای تکمیل مرحله گذار
انرژی و حرکت به سمت کربنزدایی به سختی انجام خواهد شد.
Jسورپریزهای احتمالی
روســیه ،عربســتان ســعودی و تولیدکنندگان اوپکپالس در ســال
گذشــته میالدی از خود دیسیپلین نشــان دادند و رویکرد ماه به ماه
اندازهگیریشدهای را برای احیای تولید نفت خام به کار گرفتند؛ همان
نفتی که قب ً
داشتن قیمتش
ال خودشان با کاهش تولید ،سعی در باال نگه
ِ
ِ
سیاست نسبتاً ثابت ادامه پیدا
داشتند .بازار نفت حاال امید دارد که این
کنــد؛ هر چند که قیمتها بر اســاس آن باال خواهد ماند .برخی از
مسائلی که ممکن است در سال  ۲۰۲۲روی این وضعیت تاثیر داشته
باشند عبارتند از :ایجاد مشکل در توافق اوپکپالس ،افزایش عرضه
افتادن جنگ قیمتی ،وقوع توافق هستهای ایران و نیز
نفت آمریکا و بهراه
ِ
بروز تنش در مناسبات امارات متحده عربی و عربستان سعودی.
حوزه تکنولوژی
Jترندهایی که باید دنبال کرد
وب  ۳تکنولوژی جدیدی است که به مجموعهای
از تکنولوژیهــای مبتنی بــر بالکچین
و نســخه غیرمرکزیتــر از وب اطالق
میشــود؛ جایی که در آن کاربران (به

منبعفایننشالتایم ز

چرا باید خواند:
در جهان تحوالت
زیادی رخ میدهد
که طبع ًا همه آنها را
نمیتوانیمدنبالکنیم.
اینجاراهنمایکوچکی
میبینید از آنچه که
برای درک ترندها و
ریسکها در سال ۲۰۲۲
ممکن است به درد
بخورند.

جای غولهای تکنولوژی) کنترل اوضاع را در دست
دارند .اولین استفاده آن در حوزه مالی بوده؛ به شکلی
که کاربران به صورت مســتقیم و بدون دخالت یک
واسطه مالی نهادی میتوانند با یکدیگر معامله داشته
ناِفتی یا همان داراییهای
باشــند .حوزه دیگر هم ا ِ 
دیجیتال منحصربهفرد اســت که در سال  ۲۰۲۱به
شدت مورد توجه قرار گرفت .تالش برای استفادههای
بیشتر از وب 3احتماالً بخش زیادی از تحوالت صنعت
تکنولوژی را در سال  ۲۰۲۲به خود اختصاص خواهد
داد.

Jافرادی که باید دنبال کرد
ایالن ماســک مهمترین آدم این حوزه است .در سال
 ۲۰۲۱اص ً
ال نمیشــد به کارهای او بیاعتنایی کرد و
احتماالً در ســال  ۲۰۲۲هم اوضاع همین خواهد بود .شرکت فضایی خصوصی او یعنی
اسپیس ایکس بخش اصلی ماجرا را به خود اختصاص میدهد .قرارگرفتن موفقیتآمیز
راکت استارشیپ این شرکت در مدار به شکل قابل توجهی هزینه سفر به فضا را کاهش
خواهد داد؛ هر چند که خود ماسک هم اذعان دارد که در این راه چالشهای بزرگی وجود
ِ
استارلینک شرکت اسپیس ایکس وارد خدمات تجاری شود،
دارد .اگر شبکه
اولین شبکه پهنباند ماهوارهای در نوع خودش خواهد بود.
در همین حال ،شرکت دیگر ایالن ماسک یعنی تسال در شرایطی
قرار دارد که ارزشش در بازار سهام به یک تریلیون دالر رسیده است.
اما رقابت در عرصه خودروهای برقی در حال حاضر در جهان بسیار
باالست و تاخیر در ارائه مدلهای جدید تسال نیز ممکن است ارزش
سهام این شرکت را کمی کاهش بدهد .اما سابقه ماسک نشان داده
که او همیشه برگی در آستین دارد تا تسال را در صدر اخبار نگه دارد.
Jسورپریز احتمالی
به دنبال دردســرهای بزرگ سیاسی که فیسبوک درست کرد ،حاال
مارک زاکربرگ دارد خودش را برای ایفای نقش جدیدی آماده میکند .او
برخالف سایر موسسان شرکتهای بزرگ تکنولوژیک (از جمله
بزوس آمازون و نیز موسسان گوگل)
جف
ِ
هنوز نمیخواهد از صحنه خارج شود.
او میخواهد حوزه متاورس را با نام
خــودش یکی کنــد و در این راه
حاضر است ســختیها را هم به
جان بخرد.

سابقه ماسک نشان داده که
او همیشه راهی در آستین
دارد تا تسال را در صدر اخبار
نگه دارد.
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جهان پیشرو از آنچه فکر میکنید پیشبینیپذیرتر است
جواب پیشگویانه برای درک ۲۰۲۲
چند سوال و
ِ
منبع:فایننشالتایم ز

چرا باید خواند:
پیشگوییواقعی
درباره تحوالت جهان
امکانناپذیر است؛ اما
اینجا تالش کردهایم
کمی درباره آینده
رمزارزها ،کرونا،
اوکراین و تایوان،
اقتصاد آمریکا و جهان
و سرنوشت چند
ت در سال ۲۰۲۲
انتخابا 
گمان هزنیکنیم.

برخی مشکالت و کمبودهای
سال گذشته به تدریج رفع
خواهند شد؛ اما تورم جزو
آنها نیست.

در آغاز هر ســال میالدی انگار این تصور پیش میآید که این سال غیرقابل
سال ممکن است .اما سال بعد دوباره با جهانی نامشخصتر از
پیشبینیترین ِ
قبل مواجه میشویم .بخشی از پیشبینیهای آغاز سال نو به هر حال درست
از آب درمیآیند و به همین جهت امسال هم به سوال و جوابهایی درباره سال
پیش رو میپردازیم و به حوزه خاصی هم بسنده نمیکنیم.
ِ
Jآیا کشورهای مختلف از الگوی چین پیروی و با رمزارزها
برخورد خواهند کرد؟
خیر .سه ماه از زمانی که دولت چین رمزارزها را غیرقانونی اعالم کرد میگذرد.
اما هنوز ندیدهایم کشــورهای دیگر از این الگو استقبال کنند .بخشی از این
مسئله لجستیک است .بسیاری از صاحبنظران حوزه رمزارز معتقدند هر جا
که دسترسی آزاد به اینترنت وجود داشته باشد ،نمیتوان جلوی فعالیت در بازار
رمزارزها را گرفت .البته دیدهایم که در کشورهای غربی هم دولتها به شدت
تالش دارند راهی برای به اصطالح قانونیکردن بازار رمزارزها و مداخله در آن
پیدا کنند .اما درواقع کار آنها چیزی شبیه گذاشتن گارد ریل در اتوبان است
و جلوی حرکت ماشینها را نمیتواند بگیرد.
Jآیا روسیه به اوکراین حمله خواهد کرد؟
خیر .حمله تمامعیار به اوکراین به معنی تلفات و هزینههای زیاد برای روسیه
است .پوتین ترجیحش این است که در موقعیت انکار باقی بماند .او میتواند
بســیاری از اهداف خود را بدون دستزدن به حمله نظامی هم برآورده کند.
مث ًال اینکه جلوی حمایت نظامی متحدان اوکراین از این کشور را بگیرد ،ناتو
را بترساند و امتیازاتی برای خودش در مذاکرات احتمالی در خصوص منطقه
دونباس به دست بیاورد .اما این احتمال هم وجود دارد که روسیه با استفاده
از نفوذ خود در مناطق دیگری از اوکراین هم فعالیت کند .بزرگترین دارایی

کرملین همین تواناییاش در تشدید تنش است.
Jآیا سهام تسال همچنان پرارزش باقی خواهد ماند؟
بله .با هر معیار سنتی مالی هم که حساب کنید میبینید که سهام تسال ارزش
بیش از اندازهشان پیدا کردهاند .اما همین روند در آینده هم ادامه خواهد داشت
و این ناشی از نبوغ ایالن ماسک است.
Jآیا سویه واگیردارتری نسبت به دلتا و اومیکرون قرار
است در سطح جهان پخش شود؟
بله .بســیاری از ویروسشناسان انتظار داشتند که بعد از سویه دلتا ،با سویه
واگیردارتری مواجه شویم؛ اما کمترکسی بین آنها گمان میکرد اومیکرون از
لحاظ انتقال و ایمنیگریزی به این اندازه قوی باشد .ویروس کرونا ممکن است
در سال جدید باز هم میلیاردها نفر دیگر را مبتال کند؛ پس تعجبی ندارد اگر
تکامل ویروس باعث شــود سویه واگیردارتری به وجود بیاید .البته نمیدانیم
ســویه غالب چه خواهد بود و میزان شدت بیماری و مرگ و میر ناشی از آن
چگونه خواهد بود؛ به خصوص با توجه به اینکه پوشش واکسیناسیون و رعایت
فاصله اجتماعی در کشورهای مختلف بهشدت با هم فرق دارد.
Jآیا دموکراتهای آمریکا در ماه نوامبر کنترل کنگره را از
دست خواهند داد؟
بله .دموکراتها هم مجلس نمایندگان و هم ســنا را از دســت خواهند داد.
انتخابــات میاندورهای همواره نقطه عقبگرد برای حزبی اســت که در کاخ
سفید به سر میبرد .امسال هم اوضاع شبیه همان دهنکجی است که اوباما و
دموکراتها در انتخابات سال  ۲۰۱۰تجربهاش کردند .در حال حاضر خود جو
بایدن محبوبیت اندکی دارد و اوضاع جمهوریخواهان در بسیاری از حوزههای
انتخابیه خوب است.
Jآیا چین به تایوان حمله میکند؟
خیر .حداقل در ســال  ۲۰۲۲این اتفاق نخواهد افتاد .البته تشدید تنشها در
نزدیکی تایوان اجتنابناپذیر اســت و چین همچنان در آن حوالی مانور انجام
خواهد داد .لیوید آستین وزیر دفاع آمریکا گفته که این مانورها بیشتر تمرینی به
نظر میرسند .اما نکته اصلی این است که حمله چین به تایوان مثل خودکشی
اقتصادی خواهد بود .اگر این اتفاق بیفتد ،چین دچار تحریم خواهد شد و قادر
به واردات صنعت نیمهرساناها از تایوان نخواهد بود و این ضربهای بزرگ برای
اقتصاد چین خواهد بود .درنتیجه بعید است چین این خطر را به جان بخرد.
Jآیا هدف فدرال رزرو آمریکا مبنی بر رسیدن تورم به دو
درصد در پایان سال جدید میالدی تحقق خواهد یافت؟
خیر .در سال  ۲۰۲۱خیلیها تصور میکردند سورپریز بزرگی که تورم برایشان
به وجود آورده موقتی است و به تدریج رفع خواهد شد .اما این نظر اشتباه بود.
برخی مشــکالت و کمبودها که در سال  ۲۰۲۱دیده شد تدریجی بودهاند و
رفع خواهند شد؛ اما تورم جزو آنها نیست .بازار کار به شدت داغ شده چون
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در کشورهای غربی هم دولتها به شدت تالش دارند راهی برای به اصطالح
قانونیکردن بازار رمزارزها و مداخله در آن پیدا کنند .اما درواقع کار آنها چیزی شبیه
گذاشتن گارد ریل در اتوبان است و جلوی حرکت ماشینها را نمیتواند بگیرد.

تشدید تنشها
در نزدیکی تایوان
اجتنابناپذیر است و
چین همچنان در آن
حوالی مانور انجام
خواهد داد.

بیکاری کم شده ،موقعیتهای خالی شغلی زیاد شده و در عین حال عده زیادی
هم شــغل خود را ترک کردهاند .افزایش نرخ تورم باعث شده نرخ بهره واقعی
کوتاهمدت حتی منفیتر هم بشــود .سیاستهای فدرال رزرو در سال ۲۰۲۲
درنهایت احتماالً باعث خواهد شــد تورم هسته به خصوص تورم دستمزدی
افزایش یابد نه کاهش.
Jآیا پدیده «استعفای بزرگ» پایان خواهد یافت؟
بله .یا حداقل کم خواهد شــد .در آمریکا پدیده استعفای بزرگ دارد کمرنگ
میشود و مادرانی که در دوران تعطیلی مدارس و کودکستانها مجبور بودند در
خانه بمانند و از فرزندانشان نگهداری کنند ،دوباره دارند به سر کار برمیگردند.
اگر ســویه اومیکرون دردسر زیادی ایجاد نکند ،کارکنان بیشتری بر سر کار
برخواهند گشت؛ چون پساندازهای سال گذشته هم باالخره ته میکشد .اما
نباید این نکته را فراموش کرد که افزایش ســن کلی جمعیت و همین طور
کاهش مهاجرت به این معنی است که اوضاع بازار کار همچنان بد باقی خواهد
ماند .همچنین در حوزههایی که به تخصص نیاز دارند ،نیروی کار قادر خواهد
بود از اهرم فشار برای افزایش دستمزد و بهبود شرایط کاری استفاده کند.
Jآیا میتوان جلوی گرمایش بیشتر زمین را گرفت و
افزایش دما را در حد تعیینشده  ۱.۵درجه نگه داشت؟
خیر .حتی با وجود تمام تعهداتی که در جریان نشست آب و هوایی گالسکو
ارائه شــده ،به نظر میرسد که افزایش دمای زمین به اندازه  ۱.۸درجه تا ۲.۴
درجه باشد .هدف تعیینشده قبلی که  ۱.۵درجه بود خوشبینانه بوده است.
اگر کشورهای جهان میخواهند واقعاً جلوی این افزایش دما را بگیرند باید به
شکل قابل توجهی آزادسازی گازهای گلخانهای را کاهش دهند .چین ،آمریکا و
اتحادیه اروپا در این زمینه باید بیشتر کار کنند .اما ظاهرا ً سیاستهایی که برای
تحقق این هدف کافی باشد هنوز وجود ندارد.
Jآیا بوریس جانسون نخستوزیر انگلیس با رای عدم
اعتماد مواجه خواهد شد؟
بله احتماالً .جانسون قب ً
ال هم در شرایط مشابهی قرار داشته .اما این
بار اشــتباهات پیاپی داشته که دارد پست نخستوزیری انگلیس را

خدشــهدار میکند .همچنین با محدودیتهای کرونایی و افزایش
مالیاتهــا باعث ناراحتی برخی اعضای حــزب توری (محافظهکار)
شــده است .اوضاع او در نظرســنجیها خوب نیست و در انتخابات
میاندورهای نیز حزبش بد عمل کرد .در ماه می انتخابات محلی برگزار
میشود و اگر عملکرد حزب محافظهکار باز هم بد باشد ،فرصت خوبی
به دست مخالفان بوریس جانسون خواهد افتاد تا به او حمله کنند.
فقط رای  ۵۴نماینده برای آغاز بررســی رای عدم اعتماد به او کافی
اســت .اگر هنوز جانشین خاصی برای او پیدا نشده باشد ،احتمالش
هست که در جریان رای عدم اعتماد ،او بتواند جان سالم بدر ببرد .اما
توفانهای اقتصادی وحشتناکی هم در انگلیس در راه است و نشانهای
از تغییر در شیوه رهبری جانسون نیز دیده نمیشود .بنابراین ،ممکن
است جانسون امسال واقعاً دیگر شانسی برای بقا نداشته باشد.
Jآیا ارتش میانمار میتواند دوباره با مشت آهنین بر کشور
حکومت کند؟
خیر .تقریباً یک سال از کودتا علیه دولت آنگ سان سوچی میگذرد و در این
مدت ،تظاهرات مخالفان در میانمار ادامه داشته است .کشورهایی مثل هند و
کامبوج دوباره وارد مناسبات خوب با دولت نظامی شدهاند اما کشورهایی مثل
روسیه و چین در این زمینه محتاطتر عمل کردهاند .اوضاع اقتصادی میانمار
هم بد است و به نظر میرســد ژنرالهای میانمار برای اداره کشور با دردسر
مواجهباشند.
Jآیا بولسونارو در سمت ریاست جمهوری برزیل باقی
یماند؟
م 
خیر .این چهره نظامی و راســتگرا در ماه ســپتامبر ادعا کرد که فقط خدا
میتواند او را از ریاســت جمهوری کنار بزند .اما به نظر میرســد که مسائل
دیگری دارند کار را برای او دشــوار میکنند .تورم در برزیل باال رفته و وضع
بد اقتصادی در جریان انتخابات ماه اکتبر به ضرر بولسونارو تمام خواهد شد.
احتمالش هست که چهره آشنای چپگرای برزیل یعنی لوییس ایناسیو لوال
داسیلوا در انتخابات رای بیاورد .البته طرفداران بولسونارو حتی در آن صورت
هم بهراحتی دست از قدرت نخواهند کشید.

دموکراتها هم
مجلسنمایندگان
و هم سنا را از
دست خواهند
داد .انتخابات
میاندورهای
همواره نقطه
عقبگرد برای
حزبی است که در
کاخ سفید به سر
میبرد .امسال
هم اوضاع شبیه
همان دهنکجی
است که اوباما و
دموکراتها در
انتخابات سال
 ۲۰۱۰تجربهاش
کردند
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آیندهپژوهی

[ ورود به ] ۲۰۲۲

 10روند اقتصادی تعیینکننده سال جدید

عدهای معتقدند افزایش توجه به
متاورس ظاهراً باعث افول اقتصاد
ِ
فیزیکی خواهد شد .اما قیمتها
هنوز این را نشان نمیدهند.

نگاهی به تناقضها و حبابها و قلههای پیش رو
در حالی وارد یک سال جدید میالدی شدیم که همهگیری کرونا هنوز
با ماست .شاید نشود گفت این بحران باعث تغییر همه چیز شده ،اما
به هر حال مسائل زیادی را تشدید کرده و مسائل دیگری را به کل از
کار انداخته است .با نیمنگاهی به وضعیت کرونایی دو سال اخیر ،با این
 10روندِ تعیینکننده در سال جدید میالدی آشنا شوید.

روچیر شارما
استراتژیستارشدجهانیبخش
مدیریت سرمایهگذاری در
مورگاناستنلی

منبعفایننشالتایم ز

چرا باید خواند:
اگر مجموع رخدادهای
اقتصادی در دو سالی
که با کرونا گذراندیم را
در نظر بگیریم ،راحتتر
میتوانیم درباره سال
بعدی کرونایی هم اظهار
نظر کنیم .اینجا با ده
روند اقتصادی این سال
آشنا شوید.
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کاهش فرزندآوری
یک
در ابتــدای بحران کرونا آمار بهدســتآمده از برخی
کشــورها حاکی از افزایش فرزندآوری بود .اما ظاهرا ً
این روند به شــکل معناداری ادامه پیدا نکرده اســت .کاهش زاد و
ولد باعث کاهش رشــد اقتصادی جهانی شده و این در حالی است
که مشــکل کاهش جمعیت حتی پیش از بروز بحران کرونا هم در
کشورهایی مثل چین و ژاپن و برخی کشورهای اروپایی جدی بود.
البته هروقت صحبت از مشکل کاهش زاد و ولد میشد عدهای هم
بودند که تاکید کنند در دویســت سال گذشته جمعیت جهان از
یک میلیارد نفر به نزدیک هشت میلیارد نفر رسیده و بنابراین جای
نگرانی نیست .اما اگر قب ً
ال فقط از کاهش جمعیت در کشورهای غربی
حرف میزدیم ،االن کشورهای بریکز (برزیل ،روسیه ،چین و هند) را
هم میبینیم که به اندازه قبل افزایش جمعیت ندارند .برخی از این
کشورها تامینکننده نیروی کار اقتصاد جهانی بودهاند و وقتی روند
برعکس میشود ،میتوان با قاطعیت گفت که در درازمدت ،جهان
هم با کاهش شدید نیروی کار مواجه خواهد بود .تعداد کشورهایی
که این مشکل را داشتند در سال  ۲۰۰۰تنها  ۱۷کشور بود اما حاال
 ۵۱کشور با این چالش مواجهاند.
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گذر چین از قله
دو
اقتصاد چین تا پیش از بحران کرونا تشکیلدهنده یکسوم از
رشــد ناخالص داخلی جهانی بود اما این رقم در سال ۲۰۲۱
بــه یکچهارم کاهش پیدا کرد .تغییر رویکرد چین از «تجارت» به ســمت
«خودکفایی» باعث شده مناسبات آن با برخی اقتصادهای دیگر دنیا تغییر
کند .پیشبینی میشود موتور رشد اقتصادی چین به دلیل کاهش جمعیت،
مداخــات دولتی و نیز بدهی فزایندهُ ،کندی قابل توجهی را تجربه کند .تا
همین پنج سال پیش ،همبستگی رشد تولید ناخالص داخلی چین با سایر
اقتصادهای نوظهور تقریباً  ۰.۹بود اما حاال به زور به  ۰.۲میرسد .این اقتصاد
احتماالً از قله رشد گذشته و در مسیر کاهش رشد قرار گرفته است .پیشتر
صحبتهای زیادی در این خصوص مطرح میشد که اقتصاد چین قادر خواهد
بود به زودی اقتصاد آمریکا را پشت سر بگذارد؛ اما حاال دیگر کسی تاریخ برای
این نوع پیشبینیها ارائه نمیدهد .البته یک موسســه ژاپنی که قب ًال تاریخ
سبقتگرفتن اقتصاد چین از آمریکا را سال  ۲۰۲۹اعالم کرده بود ،حاال این
تاریخ را تغییر داده و سال  ۲۰۳۳را برایش در نظر گرفته است.
دام بدهی
سه
بدهی جهانی تقریباً چهار دهه است که رو به افزایش گذاشته.
اما در دوران همهگیری کرونا بدهی حتی رشد سریعتری هم
داشت و علتش سیاستهای قرضگیری دولتها بود .بیست و پنج کشور از
جمله آمریکا و چین در مجموع بدهیهایی بالغ بر  ۳۰۰درصد تولید ناخالص
داخلی دارند که درواقع نشــان میدهد از رقم صفر در اواســط دهه ۱۹۹۰
میالدی تاکنون چه مسیری طی شده است .پولی که توسط بانکهای مرکزی
چاپ میشــود همچنان باعث بادشــدن بازارهای مالی است و دام بدهی را

از آمریکا گرفته تا اروپا ،میلیونها نفر از مردم برای اولین بار حسابهای
تر ید (معامله) باز کردند و خیلیها هم وام ًگرفتند تا سهام را با سرعت
ِ
دیوانهواری بخرند .این دیوانگیها معموال مدت زیادی دوام ندارد.

عمیقتر میکند .مشــخص اســت که جوامع معتاد به بدهی خیلی سخت
میتوانند خود را از آن جدا کنند؛ چون از ورشکستگی و سرایت آن بهشدت
وحشت دارند.
اوضاع متفاوت با دهه ۱۹۷۰
چهار نیروی کار کم شده ،دولت باید بیشتر پول خرج کند و بدهی
عمومی رو به افزایش است و همه اینهاباعث افزایش شدید
تورم شــده است .البته به نظر نمیرسد که اوضاع به اندازه تورم دورقمی در
دهه  ۱۹۷۰میالدی خراب باشد؛ هرچند که بعضی صاحبنظران حتی هراس
دارند که از آن دوران هم وضع بدتری پیدا کنیم .احتمالش هست که در سال
 ۲۰۲۲دولت پول کمتری خرج کند و تحوالت تکنولوژیک هم راهکارهایی
برای مقابله با افزایش قیمتها پیش پایمان بگذارند .اما ریسک بزرگتر مربوط
به قیمت داراییهاست .بازارهای مالی تا چهار براب ِر اقتصاد جهان رشد کردهاند
و وقتی در بازارها حفرهای ایجاد شود ،اغلب تورم کاهشی به وجود میآید.
تورم سبز
پنج
همه این را میدانیم که مقابله با گرمایش زمین دارد تقاضا
برای فلزات سبز مثل مس و آلومینیوم را باال میبرد .در مورد
لیتیوم هم که در پنلهای خورشیدی به کار میرود همین وضع برقرار است.
اما خیلیها نمیدانند که سیاســتهای سبز دارد باعث کاهش عرضه تمام
انواع مواد خام هم میشــود .سرمایهگذاری در معادن و میدانهای نفتی در
پنج سال اخیر به وضوح کاهش نشان داده و نتیجهاش تورم سبز در قیمت
کامودیتیهاســت که تقریباً از سال  ۱۹۷۳میالدی تاکنون تا این حد اتفاق
نیفتاده بود .حاال دنیا با یک تناقض بزرگ در برنامهاش برای مقابله با تغییرات
اقلیمی روبهروست .هرچه جهان در مرحله گذار به سمت اقتصاد سبز تالش
بیشتری کند ،این برنامه گرانتر از آب درخواهد آمد و احتمال اینکه جلوی
تبعات منفی گرمایش زمین را بگیرد ،بیشتر در شک و تردید فرو میرود.
تناقض بازدهی
شش اینطور تصور میشد که بهکارگیری سریع خدمات دیجیتال
در دوران همهگیری کرونا میتواند پایانی بر کاهش درازمدت
رشــد بازدهی جهانی باشــد .اما حاال این امید به ناامیدی بدل شده است.
افزایشی که انتظار میرفت فقط محدود به آمریکا بود و در همان سال گذشته
میالدی نیز کمکم فرو نشست .شواهد تا اینجا حاکی از آن است که افرادی
که دورکار بودند و در منزل کار میکردند ،مجبور شدند ساعات بیشتری کار
کنند؛ اما بازدهی کمتربود .بنابراین تناقض بازدهی ضعیف به رغم پیشرفت
تحــوالت تکنولوژیک هنوز هم وجود دارد .بحث و جدل در مورد اینکه افراد
باید به صورت فیزیکی در محل کار حضور داشــته باشند تا بازدهیشان باال
برود یا نه ،هنوز ادامه دارد.

تورم کاهشی حبابکها
هشت دورانی را سپری میکنیم که در آن ظاهرا ً همه چیز حبابی
اســت .اما برخی داراییها به وضوح نشــانههای کالسیک
حبابی را به نمایش گذاشــتهاند؛ مث ًال اینکه در فاصلــه زمانی دوازده ماهه
قیمتشان دو برابر شده .این حبابکها در حال حاضر گریبان رمزارزها ،انرژی
اسپک (شرکتهای
پاک ،شــرکتهای تکنولوژیک کمدرآمد و شرکتهای َ
چکسفید) را گرفته است .تمام اینهادر یک سال اخیر شاهد کاهش حداقل
 ۳۵درصدی از قلهشان بودهاند .این سطحی است که به نظر نمیرسد حبابها
بتوانند خودشــان را احیا کنند .اما نکته امیدوارکنندهای هم وجود داشــته:
حبابهای حوزه تکنولوژی اغلب چند بازمانده قوی از خود به جا میگذارند.
کند شدن خردهفروشی
ُنه
سرمایهگذارانی که پولشان را در خردهفروشیها گذاشتند،
وارد ســیزدهمین ســال بازار گاوی جهانــی (بول مارکت)
شــدند ولی نشانههایی دیده میشود مبنی بر اینکه دوران خوش آنها دارد
به پایان میرســد .از آمریکا گرفته تا اروپا ،میلیونها نفر از مردم برای اولین
بار حســابهای ت ِرید (معامله) باز کردند و خیلیها هم وام گرفتند تا سهام
را با سرعت دیوانهواری بخرند .این دیوانگیها معموالً مدت زیادی دوام ندارد
و نشــان میدهد که حتی اگر بازار سهام به صورت کلی در خطر نباشد ،باز
هم احتمالش هست که خردهفروشهای محبوب سرمایهگذاران در معرض
خطر باشند.
امور فیزیکی
ده
عدهای معتقدند افزایش توجه به متا ِورس ظاهرا ً باعث افول
اقتصاد فیزیکی خواهد شــد .اما قیمتها هنوز این را نشان
نمیدهند .واقعیت این است که بومیهای دنیای دیجیتال به پناهگاه فیزیکی
هم نیاز دارند .همین امسال دیدیم که تقاضا از سوی متولدین هزاره و نسل
ِزد باعث تورم بازارهای مسکن (فیزیکی) شد .بنابراین تکنولوژیهای آینده
هم ناگهان باعث نخواهند شد که منابع فیزیکی مهجور و متروک شوند .مث ًال
توجه داشته باشید که خودروهای برقی در قیاس با خودروهای بنزینی به مس
بسیار بیشتری نیاز دارند .پشت هر آواتاری یک انسان نشسته و کمبود نیروی
کار هم دارد دستمزدها را حتی در مشاغلی که به خاطر اتوماسیون در معرض
تهدید قرار داشتند (مثل رانندگی کامیون) افزایش میدهد .بنابراین نباید از
حاال برای اقتصاد فیزیکی مراسم ختم برگزار کرد.

دورانی را سپری
میکنیم که در آن
ظاهراًهمهچیز
حبابی است .اما
برخی داراییها
مثل رمزارزها
و انرژی پاک به
وضوح نشانههای
کالسیکحبابی
را به نمایش
ال
گذاشتهاند؛ مث ً
اینکه در فاصله
زمانی دوازدهماهه
قیمتشان دو برابر
شده

در دوران همهگیری کرونا
جریان همه چیز (از تجارت
ِ
گرفته تا پول و جابهجایی
مردم) کاهش نشان داد .اما
یک استثنا وجود داشت و
آن هم دیتا بود.

محلیشدن دادهها
هفت دوران همهگیــری کرونا در جهانی اتفــاق افتاد که بیش از
جریان
گذشــته جهش به سمت درون داشــت و درنتیجه،
ِ
همهچیز (از تجارت گرفته تا پول و جابهجایی مردم) در آن کاهش نشان داد.
اما یک اســتثنا وجود داشت و آن هم دیتا (دادهها) بود .البته این امید وجود
داشــت که اینترنت فراتر از کنترل حکومتها عمل کند اما این طور نشد و
شاهد بودیم که مقامات کشورها از جریانیافتن برخی اطالعات محلی به خارج
از مرزها جلوگیری کردند .بیشترین سطح از این محدودیتها و قواعدگذاریها
در اقتصادهای نوظهور مثل چین ،عربستان سعودی و چین مشاهده شد.
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آیندهپژوهی
[ ورود به ] ۲۰۲۲

اتحادیهغیرمتحدها
اگر اتحادیه اروپا در سال  ۲۰۲۲هم به انفعال ادامه دهد چه میشود؟

منبع سیانان

چرا باید خواند:
اتحادیه اروپا از بیرون
به نظر متحد میآید اما
درواقع از داخل دچار
معضالت بزرگی است.
این گزارش توضیح
میدهد که در سال
جدید میالدی باید
منتظر چه تحوالتی در
این اتحادیه باشیم.

سربازی در مرز اوکراین و
روسیه

146

اتحادیه اروپا سودای این را دارد که به یک قدرت ژئوپلیتیک
تبدیل شود و برای تحقق این هدف در سال  ،۲۰۲۲چالشهای
دشواری را پیش روی خود میبیند .همهگیری کرونا باعث شده
آمال و آرزوهایی که رهبران اتحادیه اروپا برای ایفای نقش جهانی
بیشت ِر این اتحادیه داشتند نابود شود .در دو سالی که بحران کرونا
بر جهان تاثیر گذاشته ،اتحادیه اروپا نیز با معضالتی گستردهتر
از گذشــته روبهرو شده اســت .این اتحادیه از یک سو با بحران
پناهجویان در مرزهایش با بالروس روبهروســت و از سوی دیگر،
از بابت آینده بحران اوکراین و نقش روســیه در آن نگرانی دارد.
اتحادیــه اروپا همچنین در زمینه تجاری با چین درگیر اســت.
مجموعه این عوامل حتی در نگاه اول ثابت میکنند که اتحادیه
اروپا به اســتراتژیهای جدیدی نیاز دارد تا جلوی تضعیفش در
آینده را بگیرند .در این راســتا همواره پیشنهادات و برنامههای
بزرگی از ســوی کمیســیون اروپایی یا نهادهای دیگر ارائه شده
است .آیا در سال جدید میالدی این برنامهها راه به جایی خواهند
برد؟
شــاید اولیــن و واضحترین تهدیدی که اتحادیــه اروپا علیه
خودش احســاس میکند ،بحث روسیه و اوکراین باشد .روسیه
که از گسترش ناتو به سمت شرق ناخشنود است و منافع نظامی
خودش را در اوکراین دنبال میکند ،حاال عم ً
ال در موضع درگیری
با اتحادیه اروپا قرار دارد .چارهای که بروکسل برای خروج از این
بنبست برای خودش در نظر گرفته این است که نیروهای نظامی
آمادهای را در اختیار داشــته باشــد تا در صورت افزایش تهدید
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روسیه ،بتواند فارغ از هماهنگی با ناتو یا آمریکا ،آنها را به اوکراین
اعزام کند.
تهدید دیگری که در ســالهای اخیر به شدت ذهن رهبران
اتحادیه اروپا را مشغول کرده ،گسترش فعالیت اقتصادی چین و
احداث زیرساختهای عظیم توسط آن در مرزهای اتحادیه اروپا
بوده است .این نگرانی به وضوح در مورد برنامه جاده ابریشم جدید
چین (یک کمربند ،یک جاده) وجود داشت و درنتیجه ،اتحادیه
اروپــا برنامه تجاری خودش را برای مقابله با آن به راه انداخت و
امیدوار اســت که بتواند در این راستا فرصتهای سرمایهگذاری
جایگزیــن را نصیب خودش کند .البته بخشــی دیگر از موضع
اتحادیه اروپا نیز این بوده که از یک ســو برخی مناسبات تجاری
مهم خود با چین را حفظ کند و از سوی دیگر ،این کار را طوری
انجام بدهد که آمریکا را ناراحت نکند.
در چهار ســالی که دونالد ترامپ بر سر کار بود ،اروپا کام ً
ال به
این مسئله واقف شد که اص ً
ال نمیتواند به آمریکا به چشم متحد
قابل اطمینانی نگاه کند و فقط به آن وابسته باشد .یکی از مسائل
حساسیتبرانگیز بین آمریکا و اروپا هم حاال تجارت با چین است
و اتحادیه اروپا این تصور را داشــته که اگر بتواند در این موضوع
تعادل را رعایت کند ،احتماالً قادر خواهد بود از تشــدید تنش با
آمریکا پرهیز کنــد .اما واقعاً امید زیادی هم به موفقیت اروپا در
این زمینه وجود ندارد.
اکثــر مقامات اروپایی بر ســر این موضوع توافــق دارند که
چالشهای سیاست خارجی این اتحادیه باید سریعتر حل و فصل
شوند .اما رویکرد مشترکی در این زمینه هنوز پدید نیامده است و
طبعاً در بلوکی که  ۲۷کشور در آن عضو هستند ،نمیتوان چنین
انتظاری هم داشت.
دانیل کلمن اســتاد سیاست اتحادیه اروپا در دانشگاه راتجرز
در این خصوص میگویــد« :اتحادیه اروپا تصمیمات بزرگش را
بر مبنای اکثریت قاطع میگیرد .اما در حوزه سیاســت خارجی،
کشورهای عضو این اتحادیه اص ً
ال تمایل ندارند از حق وتوی خود
صرفنظر کنند ».در نتیجه ،هر تصمیم مشترک اتحادیه اروپا در
حوزه سیاست خارجی در معرض این خطر قرار دارد.
کشورهایی مثل مجارستان و لهستان در این راستا در موضع
مخالف با کشورهای قدرتمندتر اتحادیه اروپا قرار دارند .پایتختهای
بزرگ اروپایی این دو کشــور را متهم به اتخاذ سیاستهای ضد
اتحادیه اروپایی میکنند و این دو کشــور هم حق خود میدانند
که از روش تالفیجویانه در زمینه سیاســتگذاریهای اتحادیه
اروپا استفاده کنند .این باعث میشود که اتحادیه اروپا با تهدید
بزرگتــری نیز مواجه شــود :اینکه قدرتهــای خارجی ضمن
همکاری با کشــورهای مخالف درون بلوک اتحادیه اروپا ،نظرات

مسائل زیادی در حال حاضر گریبان اروپا را گرفته
و این اتحادیه به صورت تاریخی هرگز نتوانسته
بحرانهای همزمان را بهخوبی مدیریت کند.

خــود را وارد تصمیمگیریهای این اتحادیه کنند .کلمن معتقد
است که این نوعی ایجاد اسب تروا در محدوده اتحادیه اروپا است.
چهرههایی مثل اندریوس کوبیلیوس نخست وزیر سابق لیتوانی
در این زمینه تعارف را کنار گذاشــته و به وضوح روسیه را متهم
کردهاند که تــاش دارد در تصمیمگیریهای اتحادیه اروپا نفوذ
کند.
اینها به خودی خود دردسرهای عظیمی برای اتحادیه اروپا
هستند؛ اما به نظر میرسد که معضالتی که این اتحادیه در زمینه
سیاست خارجی با آنها مواجه است حتی فراتر از این هم هست.
سوفی اینت ولد که نماینده هلندی در پارلمان اروپاست در این
خصوص گفته برخــی اعضای اتحادیه اروپا که موضع همدلی با
اروپا را ندارند ،نباید در مسائل مربوط به سیاست خارجی دخالت
داده شوند .اما در عمل ،راهی برای دور زدن آنها هم وجود ندارد.
در همین میان ،به قدرترسیدن مقاماتی در اتحادیه اروپا که
همدلی زیــادی با برخی پایتختهای بزرگ اروپایی به خصوص
پاریس و برلین دارند هم نارضایتی شــدید سایر اعضای اتحادیه
اروپا را به همراه دارد و همواره باعث بروز مناقشات سیاسی زیادی
شده و ثبات تصمیمگیریهای بروکسل را با تهدید مواجه کرده
است .در نتیجه در موارد زیادی جامعه جهانی نمیتواند با قطعیت
نظر اتحادیه اروپا را در مورد برخی مسائل سیاست خارجی بداند.
از آنجــا که در حال حاضر خود کشــورهای قدرتمند اروپایی
یعنی آلمان و فرانســه نیز با بحرانهای سیاسی مواجهاند ،مسئله
تصمیمگیریهای اتحادیه اروپا در ســال جدیــد میالدی حتماً
پیچیدهتــر هم خواهد بــود .آلمان که به تازگــی مرحله گذار از
مرکل را آغاز کرده و یک دولت ائتالفی ســهحزبی (متشــکل از
سوسیالدموکراتها ،سبزها و دموکراتهای آزاد لیبرال) در آن بر
سر کار آمده ،احتماالً به اندازه قبل نمیتواند در تصمیمگیریهای
اتحادیه اروپا نقش داشــته باشــد .مث ً
ال به نظر میرسد که آنالنا
بایربــوک وزیر امور خارجه جدید آلمان در قبال روســیه و چین
رویکرد سختگیرانهتری نسبت به دولت مرکل و حتی دولت ائتالفی
کنونی دارد و بنابراین از آن هماهنگی سابق خبری نخواهد بود.
از ســوی دیگر ،در فرانســه نیز امانوئل ماکــرون با انتخابات
دشواری روبهروســت .او امیدوار است که برای بار دوم بتواند در
انتخابات ریاست جمهوری که قرار است در ماه آوریل سال جدید
برگزار شود ،پیروز شود .اما حتی اگر ماکرون بتواند این پیروزی را
به دست بیاورد ،باز هم او در زمینه پارلمانی با درگیریهای زیادی
مواجه اســت و مجبور خواهد بود حداقل تا پایان ماه ژوئن روی
مسائل داخلی فرانسه متمرکز شود .این یعنی نقش فرانسه هم در
سال جدید میالدی در تصمیمگیریهای کالن اتحادیه اروپا کمتر
از قبل خواهد بود.
نکته دیگر این اســت که فرانســه در نیمه اول سال ۲۰۲۲
ریاست چرخشی اتحادیه اروپا را به عهده خواهد داشت .ماکرون
تا اینجا بزرگترین حامی اروپای ژئوپلیتیکتر بوده و از ایدههایی
خارجی مســتقل از
مثل ایجاد ارتش اروپایی و اتخاذ سیاســت
ِ
آمریکا استقبال کرده اســت .درواقع ماکرون امیدوار بود که در
دوران ریاست چرخشیاش بر اتحادیه اروپا ،اعضای شورای اروپا
حاضر شــوند برنامه مورد نظر او یعنی «قطبنمای استراتژیک»
را در نشســت اتحادیه در ماه مارس به امضا برسانند .قطبنمای
استراتژیک درواقع یک راهنمای تصمیمگیری در خصوص امور

امنیتی و دفاعی اســت و به سیاست استراتژیک مشترک اروپا و
نیروهای نظامی آن مربوط میشود .اما بسیاری از اعضای اتحادیه
اروپا در خصوص این پروپوزال تردیدهایی دارند .از انجا که ماکرون
دستش در سال  ۲۰۲۲میالدی با مسائل داخلی فرانسه پر خواهد
بود ،به نظر میرسد مخالفان او در اتحادیه اروپا قادر باشند جلوی
تحقق برنامه مورد نظر او را بگیرند.
با این اوصاف شــاید بتوان گفت اتحادیه اروپا در سال ۲۰۲۲
میالدی بیشتر منتظر خواهد نشست و دست روی دست خواهد
گذاشت .اما در همین فاصله ،چالشهای پیش روی اتحادیه اروپا
بزرگتر خواهند شد .و البته رقبای اروپا به خوبی از این موضوع
آگاهند .کاترین کلوور اشبروک مدیر شورای آلمانی روابط خارجی
در این خصوص میگوید« :مسائل زیادی در حال حاضر گریبان
اروپا را گرفته و این اتحادیه به صورت تاریخی هرگز نتوانســته
بحرانهای همزمان را به خوبی مدیریت کند ».از نظر او ،روسیه
و چین این روزها قاطعانهتر از گذشــته موضع میگیرند و عمل
میکنند و آمریکا هم پیشبینیناپذیرتر از قبل شده است و همه
اینهابه ضرر اتحادیه اروپا است و باعث کاهش نقش این اتحادیه
در سطح جهانی شده است.
کلوور اشبروک البته یک احتمال دیگر را هم بررسی میکند:
«اگر در جریان انتخابات میاندورهای آمریکا مشــخص شود که
احتمال بازگشت دونالد ترامپ یا چهرهای مشابه او به کاخ سفید
وجود دارد ،حتماً اتحادیه اروپا احساس خطر خواهد کرد و موضع
خود را تغییر خواهد داد .همچنین اگر روسیه رویکرد تندتری در
قبال اوکراین یا مسائل دیگر داشته باشد ،باز هم اعضای اتحادیه
اروپا را به سمت اتحاد بیشتر با یکدیگر خواهد کشاند».
نکتــه دیگر در مورد آینده اتحادیه اروپا در ســال  ۲۰۲۲این
است که اگر بحران کرونا به تدریج فروکش کند و کشورهای عضو
بتوانند به جای نگرانی در این خصوص ،روی مســائل مهم دیگر
متمرکز شــوند ،آن گاه امیدواریهای جدیدی به وجود خواهد
آمد .به هر حال ،صاحبنظران مسائل اروپایی معتقدند انفعال و
بالتکلیفی که فع ً
ال اتحادیه اروپا را به خصوص در مسائل مربوط به
سیاست خارجی گرفتار کرده ،در آینده هزینههای غیرمنتظرهای
برای این اتحادیه خواهد داشت و بنابراین بهتر است که از همین
سال جدید میالدی راهی برای حل و فصل آن پیدا شود.

امانوئل ماکرون تا اینجا
بزرگترین حامی اروپای
ژئوپلیتیکتر بوده و از
ایدههایی مثل ایجاد ارتش
اروپایی و اتخاذ سیاست
خارجی مستقل از آمریکا
ِ
استقبال کرده است

اگر در جریان
انتخابات
میاندورهای
آمریکامشخص
شود که احتمال
بازگشت دونالد
ترامپ یا چهرهای
مشابه او به کاخ
سفید وجود دارد،
حتم ًااتحادیه
اروپا احساس
خطر خواهد کرد
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مفاهیم و کلمات نیز مثل ویروس کرونا هستند و دائم میتوانند جهش کنند .امروز درباره سویه
اومیکرون بیشتر حرف میزنیم تا سویه دلتا .علتش این است که روند جهش (موتاسیون)
ویروس را میبینیم .پس چرا با پدیدههای دیگر این برخورد را نداریم؟

آیندهپژوهی
[ آینده جهان ]

گهایپساکرونایی
جن 
چرا مفاهیمی مثل سرمایهداری و سوسیالیسم دیگر در بحث و جدلهای امروزی کارایی ندارند؟

هارولد جیمز
تاریخنگار اقتصادی و استاد
دانشگاهپرینستون

چرا باید خواند:
در هر لحظه جهان
با بحث و جدلهای
بیپایین در مورد مسائل
مختلف مواجه است؛ اما
هیچ کدام راهی به سوی
آینده باز نمیکنند.
این یادداشت بخشی
از مشکل را توضیح
میدهد.
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خیلی جرئــت نمیخواهد که بگوییم تز معروف جنگ تمدنهای
ساموئل هانتینگتون اشتباه از آب درآمده است .کمی به دور و برتان دقت
کنید؛ میبینید که فرهنگهای مختلف از درون تمدنهای مختلف به
جان هم افتادهاند و اص ً
ال وجود تمدن را ناممکن -یا غیرعملی -کردهاند.
از کووید گرفته تا ژئوپلیتیک ،این روزها هر مســئلهای در دنیا با یک
جنگ فرهنگی بزرگ همراه اســت .دیگر کسی حتی این موضوع را
پنهان هم نمیکند.
البته بحث در مورد ارزشهــای فرهنگی را همه جا میبینیم؛ اما
هر کســی تصورش بر این است که جنگهای فرهنگ محلی یا ملی
خودش خیلی خاص هستند .مث ً
ال آمریکاییها فکر میکنند بحثهای
نژادپرستی را فقط خودشان میبینند و درک میکنند .یا انگلیسیها
فکر میکنند فقط خودشان با مسائل مربوط به نابودی هویت ملی دست
و پنجه نرم میکنند .در تمام بحث و جدلهای بیپایانی که در سطح
دنیا جریان دارد ،یک نکته مشترک است و آن هم اینکه از اصطالحات
و مفاهیم کهنه برای تبیین پدیدههای جدید استفاده میشود .تصورش
را بکنید ،در قرنی که بحران اقتصادی و چند جنگ در آن اتفاق افتاده
و هم یک پاندمی بزرگ همه جهــان را تحت تاثیر قرار داده ،هنوز از
اصطالحات و مفاهیمی مثل ســرمایهداری ،سوسیالیسم و غیره برای
تحلیل اوضاع موجود اســتفاده میشود .پس از بحران مالی سالهای
 ۲۰۰۷و  ۲۰۰۸میالدی شــاهد اوجگیری دوباره پوپولیسم در برخی
کشــورها بودیم و هنوز اوضاع به حال عادی برنگشــته بود که درگیر
همهگیری کرونا شدیم .هر یک از تحوالتی که فقط در همین سالهای
سپریشده از قرن بیست و یکم رخ دادند ،باید مجموعهای از مفاهیم
جدید را برای بحث و تحلیل به همراه میآوردند ،اما به جایش ما ماندیم
و جنگهــای لفظی بیمعنی بین فرهنگهای مختلف که هیچ کدام
نمیتوانند کوچکترین سودمندی در حل و فصل و شناخت بحرانهای
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آینده دنیا داشته باشند.
باید بپذیریم که مفاهیم و کلمات نیز مثل ویروس کرونا هستند و
دائم میتوانند جهش کنند .امروز درباره سویه اومیکرون بیشتر حرف
میزنیم تا ســویه دلتا .علتش این است که روند جهش (موتاسیون)
ویــروس را میبینیم و برای بحث جدید به مفاهیم و کلمات جدیدتر
نیــاز داریم .پس چرا با پدیدههای دیگر این برخورد را نداریم؟ کلماتی
مثل گلوبالیسم ،ژئوپلیتیک و چندجانبهگرایی هم در اوایل قرن بیست
میالدی برای توصیف و تبیین نبرد قدرت میان استعمارگران و همین
طور برای بحث درباره جنگ جهانی اول ابداع شدند .یا مث ً
ال سوسیالیسم
و سرمایهداری مفاهیمی بودند که در اوایل قرن نوزده میالدی برای تبیین
و تحلیل انقالب صنعتی مورد استفاده قرار گرفتند اما حاال فقط به این
درد میخورند که در چارچوب مفاهیم دیگر مورد استفاده قرار بگیرند.
علتش را به شکل امروزی میتوان به راحتی توضیح داد :سرمایهداری
یک نظام مبتنی بر تصمیمگیریِ غیرمتمرکز است؛ اما وقتی سرمایه
متمرکزتر از سابق شود ،تصمیمگیریها بیش از پیش باید فقط از چند
نقطه مرکزی گرفته شوند .این یعنی برنامهریزی باید صورت بگیرد .در
حال حاضر ،گوگل و فیسبوک جای مقامات دولتی سوسیالیست سابق
را در شــکلدهی به رفتار و تصمیمات اقتصادی ما گرفتهاند .هیچ نوع
هماهنگی در جهان امروز واقعاً بر اساس تصمیمگیری و انتخاب فردی
انجام نمیگیرد؛ بلکه نهادهای نمایندگی این مسئولیت را بر عهده دارند.
پیــش از همهگیری کرونا ،شــرایط هر بحث و مناظره سیاســی
توســط چهار گزینه دوگانه تعیین میشــد :جهانیشدن علیه ملت-
دولت؛ ســرمایهداری علیه سوسیالیســم؛ تکنولوژی علیه پوپولیسم؛
و چندجانبهگرایــی علیه ژئوپلیتیک .این مباحث اما حاال کام ً
ال ِد ُمده
شــدهاند .در هر مــورد ،به گزینههای کام ً
ال جدیــد و متنوعتری نیاز
داریم .در برخی موارد ،اگر به آخر کلمه قبلی «پســا» را اضافه کنیم،
وضع کمی بهتر میشــود .مث ً
ال پساجهانیشدن بهتر از جهانیزدایی
است .پساسرمایهداری و پسااستعمارگرایی هم خیلی بهتر از مفاهیم
مشــابه قبلی بودهاند .یا مث ً
ال پساپوپولیسم را در نظر بگیرید؛ به معنی
توانمندســازی مردم بدون آنکه روی ایدههای سوررئال و مخربی مثل
«مردم واقعی» تاکید شده باشد.
شدن
واقعیت این اســت که عدم قطعیتهای امروزی به بیمفهوم ِ
مباحث و جدلها انجامیدهاند و این خطر را به وجود آوردهاند که هیچ
راه مفیدی برای درک مسائل جهان و حرکت موثر به سمت آینده وجود
نداشته باشد .به همین خاطر معتقدم که باید به شیوه دکوراسیونهای
شرق آسیا سعی کنیم مینیمالتر و واضحتر از همیشه عمل کنیم .تمام
وسایل و حرفهای اضافی و مبهم را دور بریزیم و به چند وسیله کوچک
و ساده اما کاربردی بسنده کنیم .ما نیاز داریم که از بار مباحث نسلهای
قبل خالی شــویم؛ چون جهان امروز دیگر بــا آن ابزارها قابل درک و
تحلیل نیست .اگر قرار است جنگهای فرهنگی ادامه داشته باشند و به
تمام ابعاد زندگی ما از جمله اقتصاد و سیاست سرریز کنند؛ چه بهتر که
حداقل واضحتر از گذشته حرف بزنیم.

ً
در مسکو که پایتخت روسیه و موتور اقتصادی این کشور است ،درآمد متوسط ماهانه تقریبا شبیه
به یونان است .اما در منطقه کالوگا که همسایه مسکو است و تازه منطقه فقیری هم نیست ،درآمد
ً
متوسط ماهانه تقریبا شبیه بولیوی است.

[ آینده روسیه ]

امیدها و ناامیدیهای روسی
ً
اصالحات کرملینی واقعا چقدر جواب میدهد؟

روسیه سالی را پشت سر گذاشت که در آن عده زیادی از مردم به دلیل
ابتال به کرونا یا از تبعات آن درگذشــتند و تورم شدید هم زندگی را برای
نجاتیافتگان دشوار کرد .اما امیدواریهایی در جامعه روسیه دیده میشود
که در نوع خود قابل توجه هستند.
اقتصاد روسیه از سال  ۲۰۱۴و به هنگام بحران کریمه که تحریمهای
غرب علیه کرملین را به دنبال داشت دچار بحرانهای مختلفی بوده؛ اما اگر
در روسیه به دور و بر نگاه کنید میبینید که در تمام شهرهای بزرگ از هر
گوشهای یک مرکز خرید یا کافیشاپ یا فروشگاه شیک سر در آورده است
و البته هیچ کدام از آنها هم خالی از مشتری نیستند .این با وضع دهههای
پیش در روسیه فرق دارد .به نظر میرسد که نوعی از رفاه اجتماعی حداقل
در شهرها قابل مشاهده است.
از سوی دیگر تحوالت مثبت اجتماعی هم در روسیه رخ داده است .مث ً
ال
مصرف الکل که یکی از معضالت بزرگ در این کشــور (به خصوص پس
از ســقوط اتحاد جماهیر شوروی و بحرانهای اقتصادی ناشی از آن) بود،
کاهش قابل توجهی داشته است .با این حال ،یک مشکل بزرگ دیگر روسیه
یعنی تبعیضهای شدید اجتماعی و منطقهای هنوز چالش بزرگی در این
کشور به شمار میآید .ناتالیا زوبرویچ استاد جغرافیا در دانشگاه دولتی مسکو
که روی توســعه منطقهای کار میکند در این خصوص میگوید« :وقتی
درباره احیای اقتصادی روسیه حرف میزنیم ،باید به یاد داشته باشیم که
این پدیدهای مختص به مسکو و سنپطرزبورگ است .در خارج از این دو
شهر بزرگ ،شاهدیم که دستمزدها بسیار پایین باقی ماندهاند .درست است
که زندگی امروزی مردم کام ً
ال بهتر از بیست سال پیششان است ،اما به هر
حال در اکثر نقاط روسیه نمیتوان با قاطعیت درباره توسعه صحبت کرد».
تفاوت ثروت در میان مناطق مختلف روســیه به شکل قابل توجهی
باالســت .در مسکو که پایتخت روسیه و موتور اقتصادی این کشور است،
درآمد متوسط ماهانه تقریباً شبیه به یونان است .اما در منطقه کالوگا که
همسایه مسکو است و تازه منطقه فقیری هم نیست ،درآمد متوسط ماهانه
تقریباً شبیه بولیوی است.
یکــی از تبعات این تفــاوت عظیم این بوده که مــردم و به خصوص
جوانان چارهای جز مهاجرت به شهرهای بزرگ و به خصوص مسکو و سن
پترزبورگ نداشته باشند.
بر اســاس یک تحقیق که توســط رایــا نووســتی در دوران پیش از
همهگیری کرونا انجام شد این نتیجه به دست آمد :تقریباً هر منطقهای در
روسیه اروپایی ،سیبری و شرق دور دچار رشد منفی جمعیت در سه دهه
اخیر بوده است .این یعنی جمعیت جوان آنها حتما مهاجرت را به عنوان
گزینه تضمین آینده خود انتخاب میکنند.
یک نقطه مثبت در وضعیت دهههای اخیر روسیه را میتوان مقابله با
فساد دانست .روسیه در بسیاری از شاخصهای بینالمللی فساد وضعیت
خوبی ندارد و دولت از سوی یک چهره اپوزیسیون به نام الکسی ناوالنی با
اتهامات فســاد مختلفی مواجه شده .با این حال ،صاحبنظران میگویند
فساد امروز در روسیه نسبت به گذشته کمترشده و بنابراین میتوان در این
زمینه به آینده امید داشت.

گریگوری ماشــانف وکیل شــفافیت بینالملل (یک نهاد ضدفســاد
بینالمللی) در این خصوص میگوید« :نمیتوان به صورت دقیق روی خرده
فسادهایی که مردم به صورت روزانه با آن برخورد میکنند انگشت گذاشت.
اما شاخصهای دیگری حاکی از کاهش تدریجی فساد در روسیه است».
همچنین گزارشهای مربوط به رشــوه و اختالس در ســه سال اخیر در
روسیه کاهش نشان داده است .ماشانوف میگوید رشوهگیری روزانه یکی
از بزرگترین معضالت در رورسه بود .اما به نظر میرسد برخی اصالحات
باعث شدهاند کارکنان فاسد دولتی در گرفتن رشوه با دشواریها و خطرات
بیشتری نسبت به گذشته مواجه شوند.
کارشناسان معتقدند یک گام مثبت در این مسیر ،راهاندازی سیستم
دولتی آنالین برای ارائه مدارک ،پرداخت مالیات و موارد مشــابه بوده که
باعث شده دست کارکنان امور مالیاتی از رشوهگیری شخصی کوتاه شود.
درواقع فرصتهای فســاد در این زمینه کمترشــده است .از آنجایی که
اصالحات دولتی هنوز ادامه دارد ،میتوان انتظار داشــت که در حوزههای
دیگری هم این فرصتها کمترشود.
با این حال ،هنوز در حوزههای زیادی آمار دستکاریشده در باب مسائل
اجتماعی ارائه میشود که خودش نشانهای از عدم موفقیت اصالحات در
آن حوزهها بوده اســت .مث ً
ال مقامات دولتی روسیه میگویند نرخ جرم و
جنایت در این کشور کاهش داشته است .اما یک تحقیق که در ماه اکتبر
انجام شد نشان داد که مقامات منطقهای در روسیه به شکل سیستماتیک
در آمار مربوط به جرایم و نیز خودکشی دست میبرند و بنابراین درباب این
نوع آسیبهای اجتماعی نمیتوان روی حرف دولت حساب کرد .والدیمیر
کودریاتسف استاد جرمشناسی در دانشگاه سنپترزبورگ میگوید کاهش
جرم و جنایت در روسیه ممکن است ناشی از کاهش شدید جمعیت جوان
در این کشور باشد و نباید از این بابت خیلی خوشحالی کرد؛ چون آینده
روسیه از این بابت در خطر جدی قرار دارد.

منبع مسکو تایمز

چرا باید خواند:
روسیه از برخی جهات
دچار بحران است؛ اما
از جهات دیگری هم
پیشرفتهای رفاهی و
اجتماعی خوبی داشته
است .این گزارش
توضیح میدهد که
احتماالً در آینده روسیه
باید منتظر تداوم
کدامیک از این دو روند
باشیم.
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آن احیای اقتصادی که در هند مشاهده میشود ،بر اساس افزایش تقاضا در میان طبقه مرفه جامعه شکل گرفته
است .چالش اصلی تازه در سال  ۲۰۲۲پیش روی کشور قرار خواهد گرفت چون به افزایش تقاضا در میان
طبقات فقیرتر جامعه نیاز پیدا میشود تا رشد اقتصادی ادامهدار باشد.

آیندهپژوهی
[ آینده هند ]

اقتصاد ثروتمندان احیا شد ،اقتصاد فقرا نه

رشد اقتصاد هند چطور میتواند ادامهدار باشد؟
منبع الجزیر ه

چرا باید خواند:
بنگاههایکوچک
و متوسط که
تشکیلدهنده۳۰
درصد از تولید ناخالص
داخلی این کشور بودند
در جریان بحران کرونا
ضربه بزرگی خوردند.
این گزارش توضیح
میدهد که سهم حال
و آینده آنها از احیای
رشد اقتصادی هند چه
خواهد بود.

کارکنان بخش درمان در هند
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اگر در هند به مردم کوچه و بازار بگویید اقتصاد این کشــور رشد
خوبی داشــته ،به نشانه گیجی یا ناباوری سر تکان میدهند .اقتصاد
هند در فاصله ماههای ژوئیه تا سپتامبر رشد  ۸.۴درصدی داشت که
در قیاس با دوره مشابه سال گذشته پیشرفت نشان میدهد .آمیت
شاه وزیر کشور هند حتی ادعا کرده که این کشور در سال  ۲۰۲۲به
پررشدترین اقتصاد دنیا بدل خواهد شد.
اما برای مردم کوچه و بازار ،این حرفها آب و نان نمیشود .بالدو
کومار مکانیک  ۴۷ســالهای است که در حومه شهر بنگلور هند کار
میکند .او رسید خرید میوه و سبزیاش را نشان میدهد و میگوید
قیمت گوجه فرنگی ،پیاز و بامیهای که معموالً میخرد از سه ماه پیش
تا حاال دو برابر شده است.
وقتی بحران کرونا آغاز شــد ،کومار شغلش را از دست داد .او آن
موقع در یک فروشگاه قطعات خودرو کار میکرد .وقتی بعدا ً باالخره
توانست دوباره کار پیدا کند ،مجبور شد به حومه شهر برود .اما حاال
حتی از این هراس دارد که همین کار را هم از دست بدهد چون فروش
خودرو در هند در سال اخیر به شدت کاهش نشان داده است.
کومار این روزها برای اینکه در مخارجش صرفهجویی کند پیاده
ســر کار میرود و عروســی دخترش را هم عقب انداخته تا ناگهان
پساندازش را از دست ندهد .برای او فرقی ندارد که اقتصاد هند واقعاً
 ۸.۴درصد رشــد کرده باشد یا نه؛ چون هندی که او در آن زندگی و
کار میکند وضع خوبی ندارد.
این موضع کومار را بسیاری از هندیهای دیگر هم دارند .سومین
اقتصاد بزرگ هند واقعاً دارد دوباره رشد میکند و این رشد در قیاس با
برخی اقتصادهای بزرگ دیگر واقعاً خوب است .شاخصهای بازار سهام
هند از جمله سِ نسکس و نیفتی در سطحی باالتر از آغاز سال ۲۰۲۱
قرار دارند؛ هر چند که در پایان این ســال کمی افت داشتند .با این
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حال ،بسیاری از اقتصاددانان هشدار دادهاند که چنین شاخصهایی
درواقع پنهانکننده یک چالش نگرانکننده هستند و برخی هم آن
را به عنوان بحرانی که هند در آغاز ســال  ۲۰۲۲با آن مواجه اســت
تعریف کردهاند.
در ماه نوامبر نرخ تورم در هند افزایش داشــت و حتی تا ۱۴.۲۳
درصد هم رسید؛ هر چند که در چند ماه قبلی هم هند تورم دورقمی
را تجربه کرده بود .قیمت ســوخت و انرژی هم به میزان  ۴۰درصد
افزایش پیدا کرده است .بیکاری در شهرهای هند از ماه سپتامبر به
شــدت رو به افزایش داشته و طبق آمار مرکز نظارت بر اقتصاد هند،
حاال باالی  ۹درصد است .به گفته جایاتی گوش اقتصاددان توسعه در
دانشگاه جواهرلعل نهرو در دهلی نو ،تورم در هند بیش از همه به طبقه
فقیر آسیب زده است.
و البته نباید فراموش کرد که تقاضا هم در هند از این اوضاع تاثیر
منفی گرفته اســت .اطالعات دولتی حاکی از آن اســت که مصرف
خصوصی بین ماههای آوریل و ســپتامبر سال  ۲۰۲۱به میزان ۷.۷
درصد کمتر از ســالهای  ۲۰۱۹تا  ۲۰۲۰بود .سوبیاساشی کار که
مســئول بخش بانک مرکزی هند در انستیتو رشد اقتصادی است
در این خصوص میگوید« :آن احیای اقتصادی که در هند مشاهده
میشود ،بر اســاس افزایش تقاضا در میان طبقه مرفه جامعه شکل
گرفته است .چالش اصلی تازه در سال  ۲۰۲۲پیش روی کشور قرار
خواهد گرفت چون به افزایش تقاضا در میان طبقات فقیرتر جامعه نیاز
پیدا میکنیم تا رشد اقتصادی ادامهدار باشد».
اما صاحبنظران معتقدند که این اص ً
ال کار آسانی نیست .پاندمی
کرونا باعث نابودی بنگاههای خُ رد ،کوچک و متوسط در هند شد که
لدهنده  ۳۰درصد از تولید ناخالص داخلی هند و نیز نیمی از
تشکی 
صادرات این کشــور بودند و  ۹۵درصد از واحدهای تولیدی کشور را
نیز تشکیل میدادند.
دولــت نارندرا مودی در ماه دســامبر به پارلمان هند اعالم کرد که
در جریان بحران کرونا  ۹درصد از بنگاههای کوچک و متوســط هند
تعطیل شــدهاند .اما آمار غیررسمی حاکی از آن است که تا  ۵۹درصد
از ایــن بنگاهها در معرض خطر تعطیلی قرار دارند .نابودی این بنگاهها
علت اصلی افزایش تورم در هند اســت و این مســئلهای نگرانکننده
است .همچنین رقابت در بازار به وضوح کاهش پیدا کرده است و قدرت
قیمتگذاری به دســت شمار اندکی از شرکتهای بزرگ افتاده است.
مســئله دیگر هم این است که وقتی قیمت سوخت به صورت جهانی
باال میرود ،وقوع تورم اجتنابناپذیر میشــود .اگر بازار رقابتی نباشد،
شرکتها بار این افزایش هزینه را صرفاً بر گردن مصرفکننده میاندازند.
به هر ترتیب ،از آنجا که بنگاههای کوچک و متوسط ستون فقرات
بازار کار هند هستند و  ۱۱۰میلیون نفر را در اشتغال خود دارند ،هند
چارهای ندارد جز آنکه برای تامین آینده اقتصاد خود فکری به حال
آنها بکند .البته به نظر نمیرسد که دولت نارندرا مودی هنوز برنامهای
جدی در این خصوص داشته باشد.

ریشی سوناک یکی از محتملترین گزینههای جانشینی جانسون ،مالیاتها را باال برد تا هزینه نظام
تامین اجتماعی بیپول انگلیس و همینطور بخش بهداشت و درمان را تامین کند .این برای حزب
محافظهکار نقطه منفی به حساب میآید

لیز تروس

ریشی سوناک

[ آینده انگلیس ]

تاج و تخت بوریس
مانورها برای جانشینی بوریس جانسون آغاز شد
در رسانههای انگلیس بازار حمله به بوریس جانسون داغ است؛ اما آنچه که خیلی واضح
نبوده رقابتی است که برای جانشینی او به راه افتاده است .ظاهرا ً حاال دیگر کسی درباره
آینده جانسون دچار هیچ توهمی نیست.
دو نفر از مقامات نزدیک به جانسون یعنی ریشی سوناک و لیز تروس مانورهای خود
را برای جانشینی بوریس جانسون آغاز کردهاند و این در حالی است که جانسون اخیرا ً با
رسوایی پشت رسوایی مواجه بوده است .دو سال از زمانی که جانسون به نخست وزیری
رسید میگذرد و در این دوران اتفاقات عجیبی افتاده است؛ مث ً
ال اینکه حزب محافظهکار
انگلیس کرسیاش را در حوزه انتخابیهای که دویست سال در اختیارش بود از دست داد.
حزب محافظهکار انگلیس اصوالً شهرت دارد به اینکه شا ه ُکشی میکند و این روزها سخت
نیست که ببینیم خط پایان برای جانسون هم در این حزب ترسیم شده است .احتمالش
بسیار زیاد است که او تا تابستان از پستش کنار گذاشته شود .اما عدهای هم هستند که
چنین پیشبینیهایی را اغراقآمیز قلمداد میکنند.
نمیدانیم ســقوط او به همین زودیهاست یا یک دوره انتخاباتی دیگر هم با حضور
او ســپری خواهد شــد .به هر حال ،در اینکه بازی جانشینی او آغاز شده شکی نیست.
دو رقیب اصلی در این بازی را هم میشناسیم .سوناک که جوان تیزهوش صندوقهای
سرمایهگذاری تامینی بوده ،خودش را به پاسدار وضعیت مالی کشور در این دوران شوک
اقتصادی تبدیل کرده .تروس هم که اول طرفدار ماندن در اتحادیه اروپا بود و بعد طرفدار
برگزیت شد ،حاال وظیفه ترسیم سیاست خارجی انگلیس در خارج از مرزهای اتحادیه اروپا
را بر عهده دارد .هردوی آنها درواقع در نقشهای تاثیرگذار و مهمی قرار دارند.
واقعیت این است که هر جانشینی برای نخست وزیر انگلیس باید حمایت حزب او را
به دست بیاورد .اگر حداقل  ۱۵درصد از نمایندگان محافظهکار به این نتیجه رسیده باشند
که میخواهند بحث عدم اعتماد به رهبرشان را مطرح کنند ،این کار شدنی خواهد بود
و بعد از آن صرفاً رایگیری و کسب اکثریت آرا میتواند باعث سقوط جانسون شود .در
مرحله بعد ،افراد متمایل به جانشینی او میتوانند وارد میدان شوند و درنهایت دو نامزد
باقی خواهد ماند و اعضای حزب از بین آنها دست به انتخاب خواهند زد.
بنابراین ،برخورداری از حمایت نمایندگان محافظهکار کام ً
ال حیاتی است .به همین
جهت است که ســوناک و تروس هم آستین باال زدهاند و مشغول جذب حمایت آنها
هستند .اما قضیه جانشینی بوریس جانسون خیلی پیچیدهتر از این حرفهاست .سوناک و
تروس در نقش فعلیشان با چالشهایی مواجه هستند که خیلی راحت میتواند درخشش

کنونیشــان را تحت تاثیر قرار بدهد .مث ً
ال ریشــی
منبع پولیتیکو
سوناک یک وزیر خزانهداری مفید است که در زمان
چرا باید خواند:
مناسب در پست مناسب بوده .او بیتجربه بود اما در
رسواییها و
دوران پاندمی توانست حمایت مالی اضطراری برای
سوءمدیریتهای
میلیونها شــرکت و کارگر را جور کند و کاری کند
مختلفموقعیتآینده
که اسمش ســر زبانها بیفتد .او به چهرهای قابلتر
بوریس جانسون را
از جانســون تبدیل شــد و هوادارانی هم در حزب
به خطر انداختهاند .با
محافظهکار پیدا کرد .علت اصلیاش این بود که آنها
افرادی که میتوانند
منتقد بیبرنامگی بوریس جانسون در بحران کرونا
جانشین او باشند آشنا
بودند.
شوید.
اما چیزی که ممکن است ریشی سوناک را زمین
بزند هم از همین دوران برمیآید .او مالیاتها را باال
برد تا هزینه نظام تامین اجتماعی بیپول انگلیس و همین طور بخش بهداشت و درمان را
تامین کند .این برای حزب محافظهکار نقطه منفی به حساب میآید.
تروس وضعیتش کمی فرق دارد .او جزو وزرای باتجربهت ِر جانسون به شمار میآید و
از سال  ۲۰۱۴در کابینههای دیوید کامرون و ترزا می و جانسون حضور داشته .این یعنی
قابلیت انعطاف ایدئولوژیک دارد .او حاال به نقاط مختلف دنیا میرود و روی مناســبات
فرااروپایی انگلیس تاکید میکند؛ مث ً
ال مناسبات با کشورهای منطقه اقیانوس هند و آرام را
بهتر کرده و موضع انگلیس در قبال چین و روسیه را هم سختتر کرده است .نقطه دشوار
و چالشبرانگیز پست او حاال این است که مذاکرات با اتحادیه اروپا در خصوص تجارت در
دوران پسابرگزیت را چطور پیش خواهد برد .این هم مثل پوست موزی زیر پای اوست
چون تقصیرهای زیادی را بر گردن تروس میاندازد.
غیر از این دو نفر ،برخی وزرای دیگر کابینه جانسون هم در صف جانشینی او هستند
که از جمله آنها میتوان به ســاجد جاوید وزیر بهداشت ،نادیم زهاوی وزیر آموزش و
پرورش و پنی موردانت وزیر تجارت اشاره کرد .حتی از وزرای قبلتر مثل جرمی هانت
(وزیر سابق بهداشت که در سال  ۲۰۱۹در برابر جانسون در حزب شکست خورد) هم نام
برده میشود .هر چه باشد همه آنها سعی خواهند کرد خودشان را دارای قابلیت اصالح
ایرادات رهبر قبلی (جانسون) نشان بدهند .اما اینکه کدامیک از آنها در این راه حمایت
نمایندگان محافظهکار را به دست خواهند آورد اص ً
ال قابل پیشبینی نیست.
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آیندهپژوهی

مجموعه عملکرد کیشیدا در حوزههای اقتصادی و اجتماعی باعث شده او از سطح انتظارات مردم ژاپن بهتر
ظاهر شود؛ یا بهتر است بگوییم مردم آنقدر انتظاراتشان را پایین آورده بودند که کیشیدا بهسرعت توانست
آنها را برآورده کند.

[ آینده ژاپن ]

نبرد نخستوزیر و شوگان
چرا اقتصاد ژاپن قرار است در سال جدید شگفتزدهمان کند؟
آبه و کیشیدا

ویلیام پسک
نویسندهکتاب«ژاپنیزهشدن:
آنچه جهان میتواند از دهههای
ازدسترفته ژاپن بیاموزد»

چرا باید خواند:
فومیوکیشیدانخست
وزیر جدید ژاپن
دارد مسیر اصالحات
اقتصادی را در این
کشور طی میکند و از
این بابت ،امتیاز بزرگی
در قیاس با دو نخست
وزیر قبلی ژاپن دارد.
اما آیا او قادر است
از زیر سایه یکی از
مشهورتریننخست
وزیران ژاپن یعنی
شینزو آبه بیرون بیاید؟
این یادداشت پاسخی
است به این سوال.

فومیو کیشیدا نخست وزیر ژاپن سال  ۲۰۲۲میالدی
را در حالی شــروع کرده کــه چالشهای زیادی پیش
روی خودش میبیند .در این سال قرار نیست آهستگی
رشد اقتصادی ژاپن یا بحران کرونا یا تنش ژئوپلیتیک
با چین دست از سر او بردارند .هر کدام از این بحرانها
به نوبه خود بزرگ هســتند ،اما شاید بدترین چالشی
که کیشیدا با آن مواجه است ،مناسباتش با شینزو آبه
پادشاه بالمنازع حزب لیبرال دموکرات باشد .شینزو آبه
که بیش از هر رهبر دیگری در ژاپن در سمت نخست
وزیری این کشــور باقی مانده بود ،در سپتامبر ۲۰۲۰
استعفا داد .آن موقع انتقادات زیادی از عملکرد نامناسب او در برخورد با بحران کرونا مطرح میشد
و همین طور رسواییهای مختلف حزبی باعث شده بود آبه در موقعیت ناهنجاری قرار بگیرد .اما
حتی با این وجود هم شینزو آبه بازیکن قدرتمند پشت صحنه در ژاپن شد و بسیاری از تصمیمات
توکیو با نظر او گرفته میشد .کیشیدا هم نخست وزیریاش را مدیون «شوگان پشت صحنه» یعنی
آبه است؛ کسی که او را در بین رقبای دیگر برای نخست وزیری مناسب دید .این روزها احتمالش
هست که عملکرد کیشیدا به عنوان اصالحگر اوضاع موجود ،کمی بهتر از آبه شود .اگر این اتفاق
بیفتد ،خبر خوبی برای  ۱۲۶میلیون نفر جمعیت ژاپن خواهد بود .اما عبور از شــینزو آبه هم کار
سیاسی بسیار شقهشقه ژاپن ،اص ًال بعید نیست که آبه بخواهد کیشیدا را
آسانی نیست .در جهان
ِ
دور بزند و جای مانور او را تنگ کند.
این مسئله به خصوص در شرایطی مهم خواهد بود که کیشیدا به موضع فعلی خود در قبال چین
و کره جنوبی ادامه دهد .موضع او در قیاس با آبه ،کمتر تقابلی است .درواقع کیشیدا عالقه ندارد که
مثل آبه و نخست وزیران دیگر پیش از او ،به دنبال بازنویسی تاریخ ژاپن باشد و روی این موضوع
تمرکز کند .مجموعه عملکرد کیشیدا باعث شده او از سطح انتظارات مردم ژاپن بهتر ظاهر شود؛
یا بهتر است بگوییم مردم آن قدر انتظاراتشان را پایین آورده بودند که کیشیدا به سرعت توانست
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آنها را برآورده کند .یکی از مهمترین کارهای او تسریع واکسیناسیون کرونا در کشور بود .این در
حالی بود که آبه و یوشیهیده سوگا که بعد از او به قدرت رسیده بود ،بسیار در این زمینه ُکند عمل
میکردند .امروز ژاپن توانسته به نرخ ۷۸درصدی واکسیناسیون برسد .در کمتر از سه ماه ،کیشیدا
توانست در قیاس با دوره هشت ساله نخست وزیری آبه (و برنامههای اقتصادی آبه که به آبهنومیکز
معروف شده بود) ،مسیر واضحتری برای بهبود بازی اقتصادی ژاپن ایجاد کند .کیشیدا حاال دارد یک
برنامه «سرمایهداری جدید» برای بازتوزیع ثروت در طبقه متوسط ژاپن را طرحریزی میکند .در
این برنامه ،به شرکتها امتیازات مالیاتی داده میشود و در مقابل از آنها انتظار میرود که بخشی
از سود خود را با کارکنان خود تقسیم کنند .مسئله بانک ژاپن هم نکته دیگری است که در عملکرد
آبه و کیشیدا مورد مقایسه قرار میگیرد .آبه اکثر مقامات بانک را در سال  ۲۰۱۳عوض کرد تا حرف
خود را به کرسی بنشاند .مهمترین چهره در آن زمان که توسط آبه انتخاب شد هاروهیکو کورودا بود
که عملکردش صرفاً مشتمل بر این بود که باعث کاهش ارزش  ۳۰درصدی ین در برابر دالر شود.
حاال او هم اذعان کرده که هزینه کاهش ارزش واحد پول ملی خیلی بیشتر از سود احتمالی ناشی از
آن است .به گفته او ،کاهش ارزش ین باعث تاثیر منفی روی درآمد خانوارها شده است؛ هرچند که
برای شرکتهای صادرکننده به خارج ،شرایط خوبی به وجود آورده است .نکته دیگر هم این است
که کاهش ارزش ین باعث شد آبه دیگر روی اصالحات ساختاری تاکید نکند و مث ًال برنامههایی را
که برای اصالح بازار کار ژاپن ،تشویق نوآوری ،کاهش بوروکراسی ،توانمندسازی زنان و افزایش تولید
داشت کنار بگذارد .اگر اسم این وضعیت را ضعف عضلهسازی اقتصاد ژاپن بگذاریم ،میشود گفت
که با آغاز بحران کرونا ژاپن در وضعیتی آسیبپذیرتر از گذشته قرار گرفته بود .حاال شاید بتوان امید
داشت که کیشیدا در سال  ۲۰۲۲میالدی آن کارهایی را که شینزو آبه نصفه رها کرده بود از سر
بگیرد .او باید در گام اول ،اقتصاد ژاپن را در کوتاهمدت تقویت کند .برنامه سرمایهداری جدید او که
تمرکزش روی رشد پایدار تولید ناخالص داخلی است ،بر همین مبنا آغاز شده و بوجه  ۹۴۰میلیارد
دالری کشور هم قرار است بر اساس آن هزینه شود .اما آیا حزب لیبرال دموکرات و شینزو آبه آماده
هستند که در این راه با او همراهی کنند؟ احتمالش هست که کیشیدا در این راه کمی تنها باشد اما
تنهایی بهتر از همراهان پردردسر است.

ً
چین آنقدر از لحاظ نظامی قوی نیست که بتواند فورا جایگزین آمریکا شود .اما از ابعاد دیگر
 به خصوص از جنبه تکنولوژیک -چین از آمریکا جلوتر است بنابراین همین مسیر را هم براینقشآفرینی بیشتر در منطقه خاورمیانه انتخاب کرده است.

[ آینده غرب آسیا ]

رقابت شرق و غرب در زمین جدید
آیا چین جای آمریکا را در خاورمیانه و حوزه خلیج فارس میگیرد؟
نزدیک به بیســت سال است که آمریکا به صورت گسترده سعی
کرده در خاورمیانه حضور داشته باشد .تازهترین موردش بلبشویی بود
که موقع قدرتگرفتن طالبان در افغانستان به راه افتاد و خروج اجباری
آمریکا از این کشور و البته شگفتزدگی جهانی از نحوه انجام آن را به
همراه داشت .اما این روزها پدیده دیگری در خاورمیانه قابل مشاهده
است :چین به وضوح تمایل نشان داده که جای آمریکا را در منطقه
بگیرد و اگر هنوز قدرتش را نداشته باشد ،پولش را که دارد .این مسئله
در ابعاد مختلف در گوشه و کنار خاورمیانه دارد مشاهده میشود.
بگذارید با موردی شروع کنیم که همین اخیرا ً اتفاق افتاد .قرار بود
امارات متحده عربی پنجاه جنگنده اف  ۳۵به ارزش  ۲۳میلیارد دالر از
آمریکا بخرد .اما آمریکا شرطی برای این معامله گذاشت :اینکه امارات
باید قرارداد مخابراتی خود با هواوی غول تکنولوژی چین را لغو کند و
تنها در آن صورت جنگندهها را تحویل خواهد گرفت .برخالف آنچه
که آمریکاییها پیشبینی کرده بودند ،امارات در مقابل این خواسته
تسلیم نشد و درنتیجه قرارداد خرید جنگندهها از آمریکا لغو شد .به
جایش امارات  ۸۰جنگنده رافائل از فرانسه خرید.
این اولین باری نبود که کاله آمریکا و امارات در مورد مســئلهای
مرتبط با چین توی هم میرفت .در ماه نوامبر آژانسهای اطالعاتی
آمریکا به این نتیجه رسیدند که چین دارد در بندری نزدیک به ابوظبی
یک مرکز نظامی میسازند .چین ادعای آمریکا را رد کرد اما امارات در
هر حال جلوی تداوم آن پروژه را گرفت .به نظر میرسید که اگر امارات
این کار را نکرده بود ،مناسباتش با آمریکا دچار مشکالت جدی میشد.
واقعیت این است که جنگ سرد فعلی بین آمریکا و چین حاال به
مناطق مختلفی از دنیا سرریز کرده است و کشورهای مختلفی خود را
وسط میدان جنگ این دو قدرت یافتهاند.
اگر هدف چین این باشد که جای آمریکا را به عنوان قدرت نظامی
در منطقه خاورمیانه بگیرد ،راه درازی پیش رویش است .درواقع چین
آن قدر از لحاظ نظامی قوی نیســت که بتواند فورا ً جایگزین آمریکا
شود .اما از ابعاد دیگر -به خصوص از جنبه تکنولوژیک -چین از آمریکا
جلوتر است و بنابراین همین مسیر را هم برای نقشآفرینی بیشتر در
منطقه خاورمیانه انتخاب کرده است .اگر مسئله تکنولوژی فایو-جی
شرکت هواوی را در نظر بگیریم ،هیچ شرکت آمریکایی قادر به ارائه
خدمات مشابه در امارات یا سایر کشورهای حوزه خلیج فارس نیست.
بنابراین راه منطقی همین است که آنها در زمینه تکنولوژیک ،چین را
به آمریکا ترجیح بدهند .در چنین شرایطی ،لغو قرارداد خرید جنگنده
از آمریکا هزینهای است که باید پرداخت شود.
در همین میان ،آمریکا ســعی کرده که هواوی را تهدیدی علیه
حریم خصوصی و امنیت ســایبری معرفی کند .اما در خود آمریکا
آن قدر رســوایی در این زمینهها رخ داده که حرفزدن درباره چنین
تهدیدی منطقی به نظر نمیرسد .از جمله این رسواییها میتوان به
ماجرای کمبریج آنالیتیکا و همین طور جاسوسی سازمان امنیت ملی
سا ِی) از خانواده پادشاهی عربستان اشاره کرد.
آمریکا (انا 

نکته دیگر این است که چین بزرگترین واردکننده نفت خام در
جهان و دومین واردکننده بزرگ نفت از عربستان سعودی است و فقط
ژاپن از چین در این زمینه جلوتر اســت .چین همچنین بزرگترین
شریک تجاری امارات متحده عربی به شمار میآید .از آنجا که چین
برنامههای بزرگی مثل جاده ابریشم جدید (یک جاده ،یک کمربند)
و همیــن طور اتحادیــه اقتصادی جامع منطقــهای ( )RCEPرا به
راه انداختــه ،در واقع مزیت تجاری بزرگی را وارد مناســبات خود با
کشورهای خاورمیانه کرده و شکی نیست که معموالً کشورها به سود
تجاری بیشتر از مسائل دیگر اهمیت میدهند.
اما چرا آمریکا نفوذ سابق خود را در خاورمیانه ندارد؟ بعد از بحران
مالی جهانی در سالهای  ۲۰۰۷و  ۲۰۰۸میالدی ،وضعیت اقتصادی
خود آمریکا دســتخوش معضالت زیادی بود و صرف هزینه زیاد در
خــارج از مرزها اص ً
ال موضوعی نبود که مالیاتدهندگان آمریکایی را
خوشحال کند .درواقع ماجراجوییهای آمریکا در خاورمیانه به تدریج
به یک موضوع لوکس بدل شــد .از سوی دیگر ،در هر دو دولت اوباما
و ترامپ ،پیروزیهای خاصی از بابت این ماجراجوییها نصیب آمریکا
نشــد .به همین جهت اســت که در دولت بایدن ،خروج اجباری از
افغانستان طبیعی به نظر میرسید و در آینده حتماً شرایط مشابه در
کشورهای دیگر خاورمیانه نیز مشاهده خواهد شد.
از سوی دیگر ،احتمالش هســت که آمریکا عرصه رقابت خود با
چین را حاال به منطقه اقیانوس آرام منتقل کرده باشــد .از آنجا که
حساسیتهای نظامی در این منطقه بسیار باالست و مسائل تایوان و
دریای چین جنوبی هم در رسانهها بازخورد زیادی پیدا میکنند ،بعید
نیست که این رقابت به شکل گسترده در آنجا تداوم پیدا کند و تمرکز
از روی منطقه آسیای غربی برداشته شود.

منبع بیزینس استاندار د

چرا باید خواند:
جنگ سرد آمریکا و
چین در عرصههای
مختلفی در دنیا جریان
دارد و حاال پایش به
قراردادها و پروژههای
خاورمیانهای هم کشیده
شده است .بخوانید تا
ببینید چه کسی رفته و
چه کسی مانده.
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مشاهده سرمایهگذاری ضعیف ،رشد اندک و نابرابری زیاد حاکی از آن
ً
است که اقتصادهای کره جنوبی و ژاپن کامال دارند به اردوی الگوی
لیبرال انگلوساکسون میپیوندند.

آیندهپژوهی
[ آینده آسیا ]

از معجزه اقتصادی تا معجزه نابرابری
چرا اقتصادهای شرق آسیا به تعادل جدیدی نیاز دارند؟

کیون لی
استاد اقتصاد در دانشگاه ملی
سئول

منبع ژاپن تایم ز

چرا باید خواند:
شکاف طبقاتی و
درآمدی در گذشته جزو
مشخصههایجوامع
آسیای شرقی نبود؛
اما حاال بخش مهمی از
آینده آنهاست .در این
یادداشت با تاریخجه و
تبعات این پدیده آشنا
شوید.
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بعد از ساختهشدن سریال موفق بازی ماهی مرکب ،احتماالً کمتر
کسی از اختالف شدید بین دو طبقه فقیر و ثروتمند در کره جنوبی
بیخبر مانده است .البته برای خیلیها عجیب است که کره جنوبی با
چنین مشکل بزرگی روبهرو باشد؛ چون قب ً
ال «رشد سریع اقتصادی» و
«تبعیض کم» در شکلگیری پدیده «معجزه آسیای شرقی» نقش ایفا
کرده بودند .در فاصله سالهای  ۱۹۶۰تا  ۱۹۹۰میالدی ،اقتصادهای
منطقه درواقع ثابتکننده فرضیه کوزنتس بودند؛ فرضیهای که میگفت
رشد اقتصادی در کشورهای صنعتیشده در ابتدا باعث ایجاد نابرابری
میشود اما به تدریج نابرابری کاهش مییابد چون گسترش اقتصاد به
صورت پایدار تداوم خواهد داشت .اما آن رشد پایدار عم ً
ال در اوایل دهه
 ۲۰۰۰میالدی متوقف شد.
امروز سرمایهداری در کره جنوبی حالتی آسیبرسان و سمی دارد.
شاید علتش این باشد که با الگوی لیبرال انگلوساکسون ترکیب شده
است .عناصر این الگو عبارتند از سرمایهگذاری ضعیف ،رشد اندک و
نابرابری زیاد .درواقع دادههای جدید حاکی از آن هستند که کره جنوبی
و ژاپن کام ً
ال دارند به اردوی الگوی لیبرال انگلوساکسون میپیوندند.
مث ً
ال سهم درآمد ملی که به ده درص ِد باالی جامعه میرسد به صورت
جهانی افزایش یافته اســت اما بیشترین حالتش در آمریکا و آسیای
شرقی مشاهده میشود .در دهه  ۲۰۱۰میالدی ،آمریکا باالترین نسبت
را در این خصوص داشــت (بیش از  ۴۵درصد) و بعد هم کره جنوبی
( ۴۵درصد) و ژاپن ( ۴۰درصد) قرار داشتند.
این فرضیه زمانی تقویت میشود که به گزارش نابرابری جهانی در
سال  ۲۰۲۲نگاه کنیم .بر اساس این گزارش ،درآمد سرانه کره جنوبی
تقریباً  ۳۷هزار دالر است؛ یعنی به رقم انگلیس و فرانسه شباهت دارد
اما از ایتالیا ( ۲۹هزار دالر) و ژاپن ( ۳۰هزار دالر) بیشتر است .اما وقتی
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به نابرابری درآمدی میرســیم ،میبینیم که ده درص ِد باالی جامعه
پایین این جامعه پول
کره جنوبی ،چهارده برابر بیشتر از پنجاه درص ِد
ِ
کتر
درمیآوردند .این رقم به آمریکا ( ۱۷برابر) و ژاپن ( ۱۳برابر) نزدی 
است تا به ایتالیا ( ۸برابر) ،فرانسه (هفت برابر) و سوئد (شش برابر) .از
سوی دیگر ،رشد تولید ناخالص داخلی کره جنوبی به تدریج در دو دهه
اخیر کاهش داشته است و این شبیه به تجربه ژاپن است.
اما چه چیزی دارد اقتصاد کره جنوبی و ژاپن را به ســمت الگوی
آمریکایی متمایل میکند؟ یک پاسخ به این سوال میتواند مالیشدن
باشد .این یک مشخصه مهم در سرمایهداری آمریکایی بوده است؛ به
طوری که بخش مالی تشکیلدهنده سهم فزایندهای از تولید ناخالص
داخلی اســت .از آنجا که کره جنوبی به مالیشــدن به عنوان یکی از
شروط صندوق بینالمللی پول برای استقراض در جریان بحران مالی
آسیایی در ســال  ۱۹۹۷تعهد داشت ،الگوی اقتصادی این کشور به
سمت سرمایهداری سهامدارانه به شیوه آمریکایی تمایل پیدا کرد.
نتیجهاش این بود که سهم سرمایهگذاری در تولید ناخالص داخلی
کره جنوبی از آن زمان کاهش پیدا کرد و این به کاهش رشد داخلی
و کاهش ایجاد فرصتهای شــغلی انجامید .در همین حال ،ســهم
سرمایهگذاران خارجی در کره جنوبی از  ۵درصد در اواسط دهه ۱۹۹۰
میالدی به حدود  ۴۰درصد در اوایل دهه  ۲۰۰۰میالدی رسید.
در حال حاضر ،شرکتهای بزرگ کرهای مثل سامسونگ از روش
آمریکایی برای پرداخت ســود خالص به ســهامداران خود استفاده
میکنند .در سال  ۲۰۱۷سامسونگ ارائه سود سهام را از حالت ساالنه
به حالت سه ماهه تبدیل کرد .این در حالی است که در گذشته ،ارائه
ساالنه سود سهام به عنوان امتیاز مهم سرمایهداریِ شرق آسیایی در
برابر ســرمایهداری کوتاهمدت به سبک آنگلوساکسون در نظر گرفته
یشد.
م 
اما ســرمایهداری آسیای شــرقی حاال به تعادل مجدد نیاز دارد.
اینجاست که سیاستگذاران میتوانند از اروپا درس بگیرند؛ اروپایی
که اصالحــات زیادی را بــرای کاهش برخی تبعات ســرمایهداری
سهامداری در پیش گرفته است .مث ً
ال در سال  ۲۰۱۵میالدی پارلمان
اروپا اصالحات حاکمیت شــرکتی را به تصویب رساند که کمتر روی
سرمایهداری کوتاهمدت تاکید دارد.
کشــورهای آسیای شرقی باید بحران کرونا را فرصتی برای شکل
دادن مجدد به اقتصادهای خود ببینند و تاکید را از روی مالیشــدن
بردارنــد و به جایش روی تقویت تولیــد بگذارند .به هر حال ،ممکن
است حرکت سریع اقتصادهای آسیای شرقی به سمت سرمایهداری
آنگلوساکسون هنوز هم برای عدهای شوکآور باشد؛ اما این را میدانیم
که اعداد دروغ نمیگویند .بنابراین اگر سیاستگذاران با تکیه بر اعداد به
دنبال تدابیر موثر برای تضمین آینده اقتصادی منطقه باشند ،هیچ کس
ضرر نخواهد کرد .یک نکته به نظر قطعی میآید و آن هم این است که
تداوم نابرابری شدید در کشورهایی مثل کره جنوبی در آینده به راهی
غیرقابل بازگشت تبدیل خواهد شد.

خودروها بین سه تا پنج سال پیش از ورود به بازار طراحی میشوند و استفاده از تکنولوژیهای بسیار جدید
در آنها امکانپذیر نیست .به دلیل همین مشکل بود که عملکردهای سرگرمی روی داشبورد خودروها به
گوشیهای هوشمند متصل شد .اما حاال قرار است تحول جدیدی در این عرصه رخ بدهد.

منبع پولیتیک و

چرا باید خواند:
لهای تکنولوژیک
غو 
جهان به اینکه
اختیاردار گوشی
هوشمندشماباشند
راضی نیستند و حاال
میخواهند در خودرو
هم همراه شما باشند.
این گزارش به بررسی
همکاریگسترده
این شرکتها با
خودروسازان و آینده
خودروهای خودران
پیشرفته میپردازد.

[ آینده تکنولوژی ]

داشبورد به مثابه کل زندگی

خیز بلند غولهای تکنولوژیک برای حضور در خودروی من و شما
نبرد عظیمی که سالها بین غولهای تکنولوژیک در حوزه گوشیهای هوشمند ادامه داشت
تقریباً دیگر به اتمام رسیده و برندگانش هم مشخص شدهاند .امروز نوبت یک رقابت بزرگ دیگر
است؛ هرچند که بازیگرانش تقریباً همان غولها هستند .آنها میخواهند کنترل هر چه را که
در خودرو جلوی دست شماست در اختیار بگیرند .از اپل و گوگل گرفته تا آمازون ،غولهای
تکنولوژیک به این نتیجه رسیدهاند که برای جلب نظر مصرفکنندگان امروزی چه راهی بهتر
از اینکه تمام مدت در خودروی آنها حضور داشته باشند و اولویتها و سلیقه آنها را بفهمند؟
خودروســازان مدتها در برابر راهدادن به غولهای تکنولــوژی در داخل خودرو مقاومت
میکردند و در تالش بودند که خودشان وارد این عرصه شوند .درواقع آنها فقط میخواستند
از غولهای سیلیکونولی کمک بگیرند؛ نه اینکه به کل به آنها وابسته شوند .با این حال ،امروز
کار به جایی رسیده که به خصوص در مدلهای لوکستر خودروها ،غولهای تکنولوژیک حضور
واضحی دارند و مصرفکننده میتواند هر جور که بخواهد از امکانات ارائهشــده توسط آنها
استفاده کند و هزینهاش را هم به صورت ماهانه بپردازد.
این تحوالت با سرعت و شدت زیادی رخ داده؛ درست شبیه همان تحوالتی که گوشیهای
هوشمند را درنوردید .سیاستگذاران این بار هم از تحوالت تکنولوژیک عقب ماندند اما حاال
میخواهند راهی برای قانونمند کردن آنها پیدا کنند تا به قول خودشان جلوی انحصاریشدن
آنها را بگیرند .اما تصوری که غولهای تکنولوژیک از گسترش فعالیتشان در صنعت خودرو
دارند چندان به این مواضع وابسته نیست .آنها به دنبال این هستند که کاربر (راننده) بتواند
کار ،بازی و امورات روزمره مثل سفارش از سوپرمارکت ،تنظیم قرارها یا تماشای سریال را به
جای گوشی ،به صورت بیدردسر و از روی داشبورد خودرو انجام دهد.
جیم هفنر قائممقام شــرکت کاکس اتومتیو موبیلیتی که تخصــصاش در خودروهای
خودران و خودروهای متصل به هم است میگوید« :سفر در خودرو حاال اهمیت کمتری دارد.
شرکتهایی مثل گوگل و اپل به خودرو به فضایی شخصی برای شناخت کاربران نگاه میکنند».
اما این رویکرد خیلی بلندپروازانه است .واقعیت این است که خودروها بین سه تا پنج سال
پیش از ورود به بازار طراحی میشوند .به همین جهت استفاده از تکنولوژیهای بسیار جدید در

آنها امکانپذیر نیست .شاید روزی که خودرو به دست راننده میرسد تکنولوژی داخل آن به
دلیل همین
کل از مد افتاده باشد یا سلیقه کاربران ظرف چند سال به کل عوض شده باشد .به ِ
مشکل بود که عملکردهای سرگرمی روی داشبورد به گوشیهای هوشمند متصل شد .مث ً
ال اپل
در سال  ۲۰۱۴کارپل ِی را معرفی کرد و گوگل هم بعد از آن اندروید اتو را ارائه داد .حاال اما هدف
غولهای تکنولوژیک این است که کل نرمافزار خودرو دست خودشان باشد.
در ســال  ۲۰۱۵گوگل و فورد برای اولین بار وارد همکاری برای استفاده از نرمافزار گوگل
در خودروی خودران شرکت فورد به نام وایمو شدند .اما یک معضل دیگر خودش را نشان داد.
فورد میخواست این تکنولوژی منحصر به خودروهای فورد باقی بماند اما گوگل میخواست آن
را در خودروهای خودران دیگر هم به کار ببرد .دعوا چنان باال گرفت که مارک فیلدز مدیرعامل
وقت فورد هم از کار برکنار شد.
پس از تحوالت و همکاریهای بســیار بین شرکتهای تکنولوژیک و خودروسازان ،امروز
حضور شرکتی مثل گوگل در اکوسیستم خودرو طبیعیتر از قبل به نظر میرسد .آن خودروی
ِ
تاکسی خودران در آریزونا
آلفابت گوگل فعالیت میکند و به عنوان
وایمو امروز در لوای شرکت
ِ
مورد آزمایش قرار گرفته است.
در همین میان شایعات زیادی در مورد پروژهای که شرکت اپل در حوزه خودروهای خودران
پیش میبرد وجود دارد .این پروژه ملغمهای از ساخت نرمافزار برای خودروی خودران و ساخت
خود این خودرو بوده اســت .اطالعات زیادی درباره این پروژه وجود ندارد؛ هرچند که در سال
 ۲۰۱۷تیم کوک مدیرعامل اپل اذعان کرد که اپل دارد روی تکنولوژی خودروهای خودران کار
میکند .او حتی این را هم گفت که چنین پروژهای مادر تمام پروژههای هوش مصنوعی اپل
است .آمازون هم بیکار نبوده و به تکنولوژی خودرو به جایی برای ارتباط نزدیک با مصرفکننده
و استفاده از این فرصت نگاه میکند .الکسا اتو در همین راستا مطرح شده بود و حاال هم مدتی
اســت که آمازون به صورت مستقیم با خودروسازان وارد شراکت شده است .این حوزه عرصه
رقابت شدید غولهای تکنولوژیک در حال و آینده است و باید دید این تحوالت ابتدا در بازار
آمریکا با چه واکنشی روبهرو خواهند شد.
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به دلیل نبود نهادهای حکمرانی موثر جهانی ،امروز مجبوریم که از یک سو خود را با بحرانی مثل بحران
گرمایش زمین تطبیق دهیم و از سوی دیگر نیز بهشدت از آن اجتناب کنیم .در چنین شرایطی ،احتمال
موفقیت در مواجهه با بحران خیلی کمتراز گذشته است.

[ آینده بشر ]

تناقض بدبینی و پیشرفت
چالش کوتاهمدتی مثل کرونا
چطور راه پیشرفت آینده را باز میکند؟
بشــر امروزی به صورت کلی ثروتمندتــر از هر زمان
سال
دیگری در تاریخ حیاتش است .درواقع در ده هزار ِ
نخســتین پس از ابداع کشاورزی ،بشر هیچ شانسی
ِ
برای آنکه یوتوپیا (جامعه آرمانی) ایجاد کند نداشت.
اما ظرف فقط چند نسل ،بشر موفق شد شرایط مادی
برای تاسیس جوامعی را به وجود بیاورد که اجداد
ما حتی نمیتوانستند تصورش را هم بکنند .این
برادفورد دالنگ
تقریباً در زمان حیات پدربزرگها و مادربزرگهای
پدران و مادران ما محقق شد و بنابراین از روایتهای
تاریخنگار اقتصادی و استاد
اقتصاددردانشگاهبرکلیکالیفرنیا
آنها میتوان به عمق خوشبینی و نگاه به آینده مردمان
آن نسل پی برد.
منبع بیزینس تایم ز
بــا این حال امروزه وقتــی چالش کوتاهمدتی مثل
چرا باید خواند:
همهگیری کرونا یا تهدید وجودی بزرگی مثل گرمایش
بشر امروزی
زمین به وجود بیاید ،بشر حس میکند که هیچ راه حلی
دستاوردهای
پیش رویش نیست .چرا این حد از بدبینی به آینده به
شگفتانگیزی دارد؛ اما
وجود آمده است؟
تا وقتی تصوری از آینده
امروزه در دهه ســو ِم قرن بیست و یکم قرار داریم و
نداشته باشد قادر به
تقریباً گذار جمعیتی را تجربه کردهایم :از نرخ باالی زاد
ایجاد حس خوشبینی
و ولد و مرگ به نرخ پایینتری از هر دو رسیدهایم و این
به آن هم نیست .این
را مدیون توسعه اقتصادی و پیشرفت تکنولوژی هستیم.
یادداشت توضیح
بازدهی بشر امروزی از تمام نسلهای قبلی باالتر است و
میدهد که چرا در
ادامه هم خواهد داشت .در دو نسل آینده ،ما به حدی از
دوران پساکرونا بیشتر
رشد دست خواهیم یافت که مساوی با کل دستاوردهای
از هر زمان دیگری
بشر از  ۵۰هزار سال پیش تا سال  ۱۸۷۰میالدی است.
به تصور از آینده نیاز
در اکثر نقاط جهان ،آن قدر ثروت جمع شــده که
داریم.
هیچ کس گرسنه یا بیســرپناه نماند و به خاطر عدم
وجود بهداشــت و درمان دچار مرگ زودرس نشود .آن
قدر هم اطالعات و سرگرمی موجود هست که مردم را مشغول نگه دارد و منابعی هم در
دسترس آنها هست که به کار خالقه بپردازند .با وجود همه اینها ،اوضاع دنیا رو به بدی
پیش میرود .چرا؟
اولین پاسخ این است که جهان نتوانسته نهاد حکمرانی موثری بسازد که قادر به مدیریت
بحران بزرگی مثل گرمایش زمین باشــد .مدیریت این بحران به صورت گسترده و جامع
شــاید باید از یک نسل پیش شروع میشد و هزینهاش هم خیلی کمتراز االن بود .امروز
اما مجبوریم که از یک ســو خود را با بحران تطبیق دهیم و از ســوی دیگر نیز باید از آن
اجتناب کنیم .در چنین شرایطی ،احتمال موفقیت کم است؛ هر چند که هزینه زیادی هم
به بار بیاورد.
دومین پاسخ این است که ثروت امروزی در جهان به شکل بیسابقه و مسخرهای دچار
ســوءتوزیع است .شاید میلیاردها نفر در سراسر دنیا امروزه به گوشی هوشمند و خدمات
درمانی دسترسی داشته باشند؛ اما از جهات زیادی زندگیشان بدتر از دوران پیشاصنعتی
شده است .تفاوت بین کشورهای ثروتمند و در حال توسعه و همین طور شکاف طبقاتی در
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داخل کشورها بیش از پیش نشاندهنده این مشکل است .مث ً
ال در کشور ثروتمندی مثل
آمریکا توزیع آن ثروتی که در دوران پساصنعتی مدرن ایجاد شده است به درستی انجام
نگرفته است .در چهار دهه اخیر این تصور اشتباه به وجود آمده که اگر جامعه نابرابر است ،به
دلیل اقتضای سرمایهگذاری در سطوح باالست و به تدریج انرژی ناشی از آن به بقیه جامعه
هم خواهد رسید .اما درنهایت این طور به نظر میآید که کشتی جامعه فقط دارد بیشتر و
بیشتر در منجالب نابرابری فرو میرود .دیگر کسی نمیداند که چطور باید در عرصه رفاه
برای مردم جامعه سیاستگذاری کند.
مشــکل بزرگ دیگر هم در جوامع این اســت که این تصور اشتباه به وجود آمده که
برخی گروههای اقلیت در قیاس بــا گروههای اکثریت از حق ثروت کمتری برخوردارند.
مث ً
ال این تصور در مورد اســپانیاییتبارها و سیاهپوســتان در آمریکا ،مسلمانان در هند و
ترکها در انگلیس وجود دارد .مانع بزرگ دیگر هم اقتصادی است .در گذشته تصور میشد
که تکنولوژی ،ســرمایه و کار همواره مکمل یکدیگر خواهند بود؛ چون هر ماشین و هر
کار مربوط به پردازش اطالعات هنوز باید تحت نظارت یک انســان صورت میگرفت .اما
تکنولوژیهای پردازنده اطالعات ما حاال از نظام آموزشی ما پیشی گرفتهاند و هر امیدی که
به مکملبودن و تجانس آنها وجود داشت بر باد رفته است.
واقعیت این است که تغییرات اقلیمی ،ناسیونالیسم و چالشهای مرتبط با تکنولوژیهای
جدید حاال فقط بخشی از مشکالت بزرگی هستند که بشر در دهههای پساکرونا با آنها
مواجه خواهد بود .آنها که اهل تاریخاند یادشــان هســت که فرانکلین روزولت در اولین
سخنرانی خود گفت« :هرجا تصوری از آینده وجود نداشته باشد ،مردم از بین میروند».
بیجا نیست اگر بگوییم که دنیای امروزی ما هنوز با همین مشکل مواجه است .اگر آینده را
تصور نکنیم و بر اساسش کار نکنیم ،مردم هم حق دارند بدبین باقی بمانند .بشر به دلیلی
برای خوشبینبودن به آینده نیاز دارد.

 ...........................عرص جدید ...........................
[ این صفحات به تحوالت بازار رمزارزها و تاثیر آنها بر اقتصاد و زندگی میپردازد] .

سرمای هگذاری کریپتو برای تاز هوارده ا
سرمایهداران سنتی چرا و چطور وارد بازار رمزارزها شوند ؟

اگر رائول پال را نمیشناسید احتماالً هنوز وارد دنیای کریپتو نشدهاید .او یکی از مشهورترین تحلیلگران و آیندهنگران حوزه رمزارز است :قب ً
ال
ترجمه کاوه شجاعی
مدیریت صندوقهای سرمایهگذاری در بورس را برعهده داشته ،اما در  ۳۶سالگی خود را بازنشسته کرده و حاال در جزایر کیمن در کارائیب تمام
وقت به خرید و فروش و تحلیل بازار مشــغول است( .جزایر کیمن جزو بهشتهای مالیاتی دنیاست ).پال مدیرعامل موسسه رسانهای/تحلیلی
گروه عصرجدید
 Real Visionاست که روی رمزارزها تمرکز دارد.
آنچه در پی میآید گفتوگوی انجلو روبلس با رائول پال درباره سرمایهگذاری در حوزه کریپتو است .روبلس رئیس انجمن کسب و کارهای خانوادگی در آمریکاست و مشتریانش
عموم ًا خانوادههای ثروتمندی هستند که به سرمایهگذاری در حوزههای جدید بدبیناند.
اگر هنوز در مورد سرمایهگذاری در کریپتو تردید دارید این گفتوگو را بخوانید.
 امروز میخواهیم درباره سرمایهگذاری در «داراییهای دیجیتال» صحبت کنیم و
شکاف نســلی که در این حوزه دیده میشود .به نظر میرسد سرمایهگذاری در کریپتو
کاری اســت که جوانترها انجام میدهند و نسلهای قبلی به آن عالقه ندارند یا دانش
فنیاش را ندارند .تو یک جمله مشهوری خطاب به سرمایهداران سنباال داری که من آن را
نقل قول میکنم« :این سرمایهگذاران جدید به عشق شما به نفت و طال عالقهای ندارند .به
آثار هنریای که شما باالیشان پول کالن میدهید نگاه نمیکنند .فرهنگ آنها با اینترنت

شکل گرفته و شــوخیهای اینترنتی آنها را سرگرم میکند .این یک تفاوت فرهنگی
است .آنهابرای چیزهای دیگری ارزش قائل هستند .تعداد آنهازیاد است و همینها
رمزارزها را به جلو میبرند ».من با تو موافقم .به خصوص اینکه در نقاط مختلفی از دنیا مثل
خاورمیانه یا هند نسل جوان بخش اصلی جامعه را تشکیل میدهند .حاال مسئله کریپتو
دقیق ًا این تفاوت را نشان میدهد .من تعداد زیادی میلیاردر باالی  ۵۰سال را میشناسم
و اکثر آنهابه نظر میرسد هیچ توجهی به انقالب پولی کنونی ندارند و سرشان را توی

عرص جدید
برف کردهاند .یعنی واقع ًا آنهانمیبینند دنیا به کدام سمت میرود؟

چون مردم عموماً لنگرشان در گذشته گیر میافتد .کاری ندارند که
وضع کنونی دنیا چیست ،به این فکر میکنند که دنیا را من طور دیگری
میخواهم .و آنهانوستالژی میخواهند .آنهادنیایی را میخواهند که
در آن زندگیشان سادهتر بود .اما مسئله اینجاست که زندگی هیچوقت
سادهتر نبوده .زندگی همیشه پیچیده بوده .اما ما هرچه از گذشته دورتر
میشــویم ،با فراموشی مشــکالت ،کلیت زندگی در گذشته را سادهتر
میبینیم .و این نسل باالی پنجاه سال این گرایش را دارد که به گذشته
نگاه کند ،به زمانی که افراد تازه اولین ماشــینهای لباسشوییشان را
میخریدند و خرید خودروی شخصی برای همه اتفاقی جالب بود .واقعاً
خیلیها حس میکنند میشود به آن دوران مث ً
ال ساده قبل برگشت .نه
نمیشود و هیچ وقت برگشتی نخواهیم داشت .چون توازن قدرت در حال
تغییر است و قدرت دارد به دست نسل بعدی سپرده میشود.

سرمایهگذاران
جدید به عشق
شما به نفت و طال
عالقهای ندارند.
از دید آنهاطال
به درد پرکردن
دندان میخورد!
فرهنگ آنهابا
اینترنتشکلگرفته
و شوخیهای
اینترنتی آنها را
سرگرم میکند .این
یک تفاوت فرهنگی
است .آنهابرای
چیزهای دیگری
ارزش قائل هستند.
تعداد آنهازیاد
است و همینها
رمزارزها را به جلو
میبرند

حاال میرســیم به فردی که جوان نیست و میخواهد در این
داراییهای دیجیتال ســرمایهگذاری کند .اما امثال ما فهممان از
سرمایهگذاری به دانشگاهی برمیگردد که کتابهایش دههها پیش
از ظهور بیتکوین نوشته شدهاند یا در بازار بورس سرمایهگذاشتهایم
که به نظر ربطی به کریپتو نــدارد .به نظر تو آگاهی قبلی ما درباره
سرمایهگذاری میتواند به ما در حوزه کریپتو کمک کند یا ک ً
ال چون
این حوزه جدیدی اســت باید با آگاهی جدیدی با آن روبرو شویم؟
چطور باید این چیزهای تازه را یاد گرفت؟

ن
اول از همه باید تردیدمان نسبت به بیتکوین و تکنولوژی بالکچی 
را کنار بگذاریم .دنیا واقعاً در حال عوض شدن است .چطور؟ مث ً
ال همین
طبقه ســرمایهگذار .چطور حاال میشــود جزو طبقه سرمایهگذار شد؟
باید یک میلیون دالر پول داشــته باشــی؟ این احمقانه است .این نسل
جدید در اینترنت بزرگ شده و اینترنت برایش ارزش است .کل ماجرای
بیتکوین و رمزارزها برای آنهامسئلهای فرهنگی هم هست .واقعاً فکر
میکنید آنهادوجکوین میخرند تا میلیاردر شــوند؟ نه آنهاصد دالر
دوجکوین میخرند چون کلیت قضیه را بامزه میدانند و میخواهند مثل
دوستانشان رفتار کنند .در دنیای آنهاکاالی دیجیتال هماندازه کاالی
واقعی ارزش دارد .ما باید یک چیزی را لمس کنیم تا بدانیم واقعی است.
طال برای ما ارزش دارد .طال برای آنهاهیچ معنایی ندارد.
ســال پیش من میگفتم که ســرمایهداران سن باال باید یک
متخصص ارزهای دیجیتال استخدام کنند تا به آنهادر این حوزه
کمک کند .امســال میگویم آنهانمیتوانند چنین متخصصی را
اســتخدام کنند چون این آدم اص ً
ال دلش نمیخواهد با سرمایهدار
میلیاردر ما کار کند .اص ً
ال برای وارد شدن به دفتر این سرمایهدار باید
کت و شــلواری بپوشی که این جوان زیر  ۳۰سال امکان ندارد آن را
بپوشد .آنهااص ً
ال نمیخواهند برای کسی کار کنند ،خودشان دارند
از رمزها پول خوبی به جیب میزنند .آنهادنبال آزادیای هستند که
دنیای رمزارز به آنهاداده.

درســت اســت .این جوانها را دیگر نمیتوانید بــه اداره و دفتر کار
برگردانید .آن دوران تمام شده .آنهامیتوانند پول شما را بگیرند و با آن
سرمایهگذاری کنند .و این آدمها یک شغل ندارند .سه ،چهار کار را با هم
انجام میدهند .خود من هم همینطور هستم .و این خیلی جذاب است
چون هیجانانگیز است .چون شما مطمئنی دنیا را به شیوه متفاوتی از
بقیه میبینی و این بقیه هستند که قرار است بعدا ً به شما برسند.
تو یک جمله دیگر هم داری که برایم جالب اســت .تو گفتهای
پتانسیل ریسک/پاداش کریپتو و داراییهای دیجیتال آنقدر عالی
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اســت که نمیتوان آن را نادیده گرفت .دیگر چیزها مثل ســهام
شــرکتهای خاص جالب هستند و شما میتوانید با سرمایهگذاری
روی آنهاده ،پانزده درصد سود کنید .یا اگر واقع ًا سهامتان را خوب
انتخاب کنید گاهی حتی تا بیست درصد و بیشتر هم سود میکنید .اما
در مقایسه با ریسک/سود کریپتو اص ً
ال حرفی برای گفتن ندارند .قبول
در کوتاهمدت بازار بیثبات است و به شدت باال پایین میشود .اما اگر
به آن بلندمدت نگاه کنید ،درصورتی که در «داراییهای دیجیتال»
سرمایهگذاری نکرده باشید کام ً
ال از دنیای تجارت جا خواهید ماند.

این بدون تردید سریعترین روند بهکارگیری یک تکنولوژی جدید در
طول تاریخ بشر است .اینترنت در سال  ۱۹۹۷حدود  ۱۵۰میلیون کاربر
داشت حدود  ۶۳درصد در سال رشد میکرد .کریپتو با حدود  ۱۵۰میلیون
کاربر با سرعت  ۱۱۳درصد در سال رشد میکند .و چون این یک روند
تصاعدی است ما از  ۱۵۰میلیون کاربر به یک میلیارد کاربر تا سال ۲۰۲۴
میرسیم .این سرعت عجیب این تکنولوژی نوظهور است .در حال حاضر
این بازاری حدود دو و نیم تریلیون دالری اســت و دارد به سرعت دیگر
حوزهها را به درون خود میکشــد .و اگر بازار کنونی جهانی سرمایههای
غیردیجیتــال  -مثل اوراق قرضه یا امالک  -را نگاه کنیم و این واقعیت
را بپذیریم که کریپتو بخش بزرگی از بازار آنهارا به درون خود خواهد
کشید بازار کریپتو تا  ۱۰سال دیگر بازاری  ۲۵۰تریلیون دالری خواهد
بود .به نظر من ،نوع بشــر در طول تاریخ خود چنین فرصت ثروتسازی
بزرگی در چنین دورهای کوتاه ندیده است .حتی کشف نفت هم به این
سرعت پولساز نشد چون برایش کاربرد پیدا نمیکردند .چرا کریپتو چنین
خصوصیتی دارد؟ چون دیجیتال است و روی اینترنت ساخته شده و این
خصوصیت شبکهایاش را دوبرابر کرده است .به همین خاطر سود آن هم
ال فرض کنیم راول ابله است و ارزش این بازار نهایتاً
تصاعدی است .حاال مث ً
به صفر برمیگردد .پس مث ً
ال اگر ارزش اتریوم از  ۴۰۰۰هزار دالر به صفر
برسد شما  ۴هزار دالر از دست دادهاید ،اما اگر  ۱۰۰برابر شود (و به قیمت
بیتکوین کنونی برسد) شما در مقابل این ریسک ،پاداشی عجیب دریافت
کردهاید .و البته قرار نیست این بازار به صفر سقوط کند :ریسک واقعیاش
این اســت که اتریوم در کوتاهمدت مث ً
ال سقوطی  ۵۰درصدی بکند و به
 ۲۰۰۰دالر برسد .پس ما احتمال سقوط  ۵۰درصدی و رشد  ۱۰۰برابری
داریم .نسبت ریسک/پاداش اینجا  ۲۰۰برابر است.
نکته اینجاست که ما تاثیر قانون متکالف را در رشد مدلهای تجاری
دیدهایم :مثل آمازون ،گوگل ،فیسبوک ،اپل و حتی تسال( .قانون متکالف
ارزش شبکهها را تخمین میزند و بر اساس آن ارزش یک شبکه با مجذور
کاربرانش ( )n2افزایش مییابد ).و ما حاال دوباره شــاهد تاثیر شبکهای
متکالف هستیم و این بار دارد روی یک تکنولوژی جدید (بالکچین) رخ
میدهد .این بار ما میتوانیم از لحظه شروع با این تکنولوژی جدید همراه
باشــیم :هم به عنوان افراد حاضر در شبکهها و هم به عنوان صاحب این
شبکهها .و این فرصت برای همه فراهم است .نیاز نیست آمریکایی باشی تا
بتوانی سهام اپل را بخری ،میتوانی در آفریقا بدون داشتن حساب بانکی
سهام اتریوم را بخری.
من حرفت را کامــل پذیرفتهام اما وقتی با ســرمایهگذاران
محافظهکارتر حرف میزنم باور نمیکنند که میشــود یک سبد
سرمایهگذاری از داراییهای دیجیتال داشت که عملکردش خیلی
بهتر از سبدهای ســهام و اوراق قرضه و طال خواهد بود .آنهابرای
درک وضعیت تازه باید بتوانند الگوی ذهنی کنونیشان را تغییر بدهند
و این خیلی سخت است .شاید بهتر باشد کوچک شروع کنند .خود
من هم کوچک شروع کردم.

شاید بزرگترین ریسکی که من در حال حاضر برای بازار کریپتو در نظر میگیرم
ریسک سیاسی است .اینکه سیاستمداران با ترس از اینکه رمزارزها دارند قدرت را
از چنگ آنهادرمیآورند بخواهند بازار را محدود کنند.

رائول پال در ۳۶
سالگی خود را
بازنشسته کرد و در
یکی از بهشتهای
مالیاتی مشغول
خرید و فروش
کریپتو است.

خب فرض کنیم شــما به ایــن بازار بدبین هســتید .با یک درصد
سرمایهتان وارد شوید .یک درصد که ریسک به حساب نمیآید .طی این
 ۱۰سال ممکن است یک درصد شما صد برابر شود .یعنی شما میتوانید
ثروتتان را با این یک درصد ورود به کریپتو صد برابر کنید .پس میتوانید
بدبین باشــید و روی این بازار شرط ببندید .یا میتوانید مثل من باشید
بخش بزرگی از نقدینگیتان را وارد این بازار کنید .این شمایید که شکل
مسافرتتان در این دنیا را تعیین میکنید ،شمایید که ریسک خودتان را
میسنجید و این خوب است .اما اینکه اص ً
ال وارد این جهان نشوید هیچ
معنایی ندارد .شما ممکن است از این روند جدید دنیا خوشتان نیاید یا
با آن مخالف باشــید .اما برای هیچ کس مهم نیست که شما چه فکری
میکنید .بازار راه خودش را میرود.
سوال بعدی من درباره بیتکوین است .من با تو یک سال پیش
حرف زدم و تو گفتی اکثر سبد تو را بیتکوین تشکیل میدهد .اما
در این یک سال ســبد تو تغییر کرده .توضیح بده که چطور سبد
سرمایهگذاریات را تغییر دادی و علتش چه بود؟

من قب ً
ال سبدم متمرکز روی بیتکوین بود و حاال بخش عمده سبد
من اتریوم اســت .و رمزارزهای دیگر هم وارد این سبد شده است .علت
اصلیاش به خاطر فهم تاثیر شبکهای بود .اینکه چطور بیتکوین شبیه
طال به عنوان ابزار ذخیره ارزش عمل میکند اما اتریوم شبکهای است که
شــبکههای دیگر با کاربریهای متفاوت (از بازی تا بانک) روی آن سوار
میشوند و این یعنی مردم به صورت عظیم وارد شبکه اتریوم خواهند شد.
مشکل دیگر من با بیتکوین آن بود که برنامهنویسان و حامیانش کمی
بســته عمل میکنند و افراد را از جامعه بیتکوین دور میکنند .پس ما
با دو شبکه مواجهیم :یکی اعضا را پس میزند و دیگری پذیرای اعضای
جدید است .من به نمودار اتریوم/بیتکوین نگاه کردم و متوجه شدم که
نهایتاً اتریوم بیتکوین را پشت سر خواهد گذاشت .پس تخممرغهایم را
در سبدهای متفاوت گذاشتم.

چند دقیقه پیش گفتی بخش بزرگی از نقدینگیات را وارد بازار
کریپتو کردهای .منظورت این است که در سبدت اوراق قرضه ،سهام
یا طال وجود ندارد؟

اص ً
ال .من در حاضر فقط آنقدر پول نقد دارم که بتوانم قبض آب و برق
را بدهم! من هرچه دارم در کریپتو سرمایهگذاری کردهام.
پس اعتقاد داری با تمرکز روی یک حوزه خاص میشود ثروتمند
شد.

من تخصصم اقتصاد کالن اســت ،معلوم است که به این اعتقاد دارم.
افراد نظیر من دنبال زمان مناسب هستند که ریسک حداکثری بکنند و
سود حداکثری ببرند.
چند روز پیش توئیت زده بودی که حضور در این بازار برای افراد
عادی سخت اســت .این بازار باال و پایینش شدید است .یک روز از
خواب بیدار میشوید و میبینید که ارزش اتریوم  ۲۰درصد سقوط
کرده .و مردم تحمل چنین بیثباتی را ندارند و از بازار بیرون میآیند.
چطور میشود بر این ترس غلبه کرد؟

کاری را بکنید که من میکنم .ممکن اســت ابلهانه به نظر برسد اما
جواب داده .شــما پولتان را در کریپتو میگذارید و ریســک کلی آن را
میدانید :مث ً
ال  ۵۰درصد افت قیمت طی یک سال که برآورد منطقیای
اســت .بعد دیگر وقتی بازار سقوط کرد نگران و ترسان به نمودارها نگاه
نمیکنید .یا هر ساعت بازار را چک نمیکنید .اص ً
ال خرید و فروش ساعتی
در این بازار اشــتباه است .اگر حالتان خوش است و ماجرا برایتان جالب
است به نمودارها نگاه کنید .یا وقتی بازار باال است به نمودارها نگاه کنید
و کیف کنید .پس من به خودم میگویم بلندمدت سرمایهگذاری کردهام
و در کوتاهمدت قرار نیســت نگرانش باشم .اما هر وقت خواستم هیجانم
باال برود به نمودارها برمیگردم .امکان ندارد که من در این بازار پرنوسان
کریپتو خرید و فروش کوتاهمدت انجام دهم.

پتانسیلریسک/
پاداش کریپتو
و داراییهای
دیجیتال آنقدر
عالی است که
نمیتوان آن را
نادیده گرفت .البته
در کوتاهمدت بازار
بیثبات است و
به شدت باالپایین
میشود .اما اگر به
آن بلندمدت نگاه
کنید ،درصورتی
که در داراییهای
دیجیتال
سرمایهگذاری
ال
نکرده باشید کام ً
از دنیای تجارت جا
خواهید ماند

مشکل دیگری که من با ســرمایهگذاران محافظهکار دارم این
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عرص جدید
اســت که آنهامیگویند بیتکوین ارزش ذاتی ندارد .در پاسخ به
آنهامیگویم ارزش ذاتی طال چیست؟ با آن دندان پر میکنند؟ ما
خودمان به طال ارزش دادهایم و بیتکوین چنین وضعیتی دارد :گروه
فزایندهای از آدمها کارکرد آن را به عنوان ذخیره ارزش (Store of
 )valueپذیرفتهاند .بعد به این گروه سرمایهگذاران میگویم اگر با
کارکرد محدود بیتکوین مشــکل دارید ما پروژههایی مثل اتریوم،
سوالنا و ترا لونا را داریم که دارند کار واقعی انجام میدهند و مشکالت
را حل میکنند .اینها که ارزش ذاتی دارند و سیستم سرمایهگذاری
کهنه شما دنبال ارزش ذاتی است.

انجلو روبلس ،رئیس
انجمن کسب و کارهای
خانوادگی

مــردم اصوالً خطی به قضایا نگاه میکنند .آنهابه دنیا به شــکلی
که در لحظه کنونی اســت نگاه میکنند و سخت است که آینده را طور
دیگری تصور کنند .چرا من باید در اپل در زمانی که آیپاد را معرفی کرد
سرمایهگذاری کنم؟ دو شکل میتوان به این فرصت سرمایهگذاری نگاه
کرد -۱ :من نمیخواهم آیپاد استفاده کنم و در حال حاضر ارزشی در آن
نمیبینم (چون یک کلکســیون بزرگ از صفحهها و سیدیهای درجه
یک موزیک دارم و موسیقی را در خانه با بهترین کیفیت گوش میکنم).
 -۲عجب چیزی! این شروع روند دیجیتالشدن همه موسیقیهای دنیا
و گذاشتنشان در یک دســتگاه کوچک است و این نهایتاً به تلفنهای
هوشمند ختم میشــود و اینکه قدرت کامپیوتری عظیمی را در جیب
خود داشته باشید و این نهایتاً انقالب موبایلی است که حاال میبینیم .این
تفاوت دو شکل نگاه به یک فرصت سرمایهگذاری است که خیلیها آن
را از دست دادند .با نگاه اول شما همیشه دیر به ماجرا میرسید .خیلیها
هنوز نمیفهمند که با خرید سهام تسال در اصل دارند سهمی از دنیای
 ۱۰سال آینده را میخرند.
مشکل دیگری که سرمایهگذاران تازهوارد به دنیای کریپتو را
گیج میکند تعداد باالی پروژههاست .به جز بیتکوین و اتریوم که
همه میشناسند صدها رمزارز با تکنولوژیهای جذاب داریم مثل
سوالنا ،اولنچ ،پالیگان و بقیه .انتخاب از بین اینها خیلی سخت
است .من به تو حســودی میکنم که روی اتریوم متمرکزی.
من االن حدود  ۴۰رمزارز دارم که نمیتوانم از آنهادل ب َِکنم
و نمیدانم کدامیک از آنهامیتواند برنده باشد و کدامیک از
آنهاکپیکار است.

چون این مسئله غیرقابل پیشبینی است ،کاری را بکن که
من کردم .استراتژی من ساده است .من یک ارز را مهم تشخیص
دادم  -اتریوم  -و  ۸۰درصد ســبد من اتریوم است.
 ۲۰درصد بقیه را به طور مساوی بین پروژههای
آیندهدار تقسیم کردهام .مث ً
ال من موقع خرید
یدانستم  Lunaرشد بیشتری خواهد یا
نم 
 .Sandboxیکی پروژه عظیم پولی است
و آن یکی یک بازی در متاورس .و حدس
بزنید چه شــد؟ حاال سندباکس دومین
رمزارز من به لحاظ ارزش دالری اســت
چــون طی یک ماه و نیــم قیمتش ۲۰
برابر شد!
واقعــاً ما نمیدانیم که کــدام از این
رمزارزها قرار اســت رشد انفجاری داشته
باشــد ،میدانیم که رقبــای اتریوم خوب
عمل میکنند ،پس یک سبد از آنهابخریم.
توضیح حرفهایترش این اســت :اتریوم غیرمتمرکز
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( )Decentralizedاست و بیش از حد محبوب شده و این یعنی استفاده
از آن گرانتر شده .پس رقبایی آمدهاند که مسئله کندی و گرانی اتریوم را
حل کردهاند و در عوض به اندازه اتریوم غیرمتمرکز نیستند .این بد نیست،
اینها رقیب هم هستند و ما روی پروژههای رقیب سرمایه میگذاریم.
این من را به سوال بعدی میرساند .یک مسئله جالبی که این
وســط پیش میآید تفاوت شکل سرمایهگذاری در بازارهای سنتی
مثل بازار بورس با بازار کریپتو اســت .در بازار بورس ،شما یک سبد
دارید و دقیق ًا سهم هر شرکت از سبد شما مشخص است .بعد یکی از
سهمهای این سبد خیلی خوب عمل میکند و ارزشش باال میرود و
دارد سیستمی را که برای سبدتان تنظیم کرده بودید تغییر میدهد.
پس بخشی از آن را میفروشید تا سیستم تغییر نکند .چنین روشی
در کریپتو و داراییهای دیجیتال ابلهانه اســت .شــما رمزارزی را
میخرید و میگذارید تا هرچقدر میخواهد رشد کند.

دقیقاً .این خیلی مهم است .شما در کریپتو سوار یک روند تصاعدی
میشوید .وقتی رمزارزهای سبدتان دارند خوب عمل میکنند باید احمق
باشید که آنهارا تغییر دهید .بعضی وقتها بعضی ارزها را میفروشید
چون به پول نقد نیــاز دارید .اما رمزارزهای خوب را باید نگه دارید تا به
ســود اصلی برسید ،چون نگاه شما به بازار  ۱۰ساله است .پس با نگاهی
یک ساله یا سه ماهه دست به خرید و فروش نزنید ،چون در این صورت
دورنمای خرید و فروش شــما با دورنمای  ۱۰ســالهتان از این بازار جور
درنمیآید .این یک ســرمایهگذاری بلندمدت است پس در آن با نگاه به
بلندمدت خرید و فروش کنید.
یک شباهت سرمایهگذاری در بازار بورس با بازار کریپتو این است که
شما در بورس سعی میکنید هم شرکتهایی با ارزش بازار باال را داشته
باشید که ریسکشان پایین است و سرمایهتان را حفظ میکنند ،و هم
شرکتهایی با ارزش متوســط که ریسکشان باالست اما احتماالً سود
باالتری به شــما میدهند .در بازار کریپتو هم همین وضع را داریم :هم
غولهایی مثل بیتکوین ،اتریوم و سوالنا را داریم و هم تازهواردهایی مثل
رمزارزهای مربوط به متاورس و بازیهای ویدئویی که ریسکشان باالست
اما خوب ممکن است سود باالیی نصیبتان کند.
هرکس که در بازارهای مالی بوده میداند که مفهومی داریم به اسم
«منحنی ریسک» .شما در این منحنی از کمریسکترین سرمایه شروع
میکنید که دالر  -پول رایج کشــور  -است ،بعد به اوراق قرضه دولتی
میرسید و بعد بورس و بعد اوراق ضمانت مالی خصوصی و هرچه جلوتر
میرویم ریســک باالتر میرود .نکته اینجاســت که بتوانیم در منحنی
ریسک/پاداش جای خوبی را پیدا کنیم که هم ریسک خیلی باال نباشد
هم پاداش خیلی پایین نباشد .و این نکته هم مهم است که در زمانی از
سیکل بازار میتوان ریسک کرد و در زمانی دیگر نباید ریسک کرد .در بازار
کریپتو هم وضعیت مشابهی را داریم .من همیشه بخشی از سبد رمزارزم را
به تکنولوژیهای خیلی جدید اختصاص میدهم .تکنولوژیای که ممکن
است تا یک سال آینده جواب ندهد  -مثل متاورس  -اما همین ریسک
باعث میشــود احتمال پاداش باالتر رود .در مرحله کنونی من ترجیح
میدهم در معرض چنین ریسکی قرار بگیرم.
در مورد متــاورس .من مث ً
ال این توکنها را در ســبدم دارم:
از بدیهیهــا مثــل  Sandboxو  Decentralandتا کمتر مورد
توجهها مثل  Cubeیــا  .Wilder Worldهمه اینها رمزارزهای
درون بازیهایی هستند که احتماالً طی چند ماه و سال آینده واقع ًا
محبوب خواهند شد .اما وقتی اینها و دیگر رمزارزهای کوچکتر را
به سرمایهگذاران پیشنهاد میدهی میگویند «من آن را در صرافی

نگاه شما به بازار کریپتو باید  ۱۰ساله باشد .پس با نگاهی یکساله یا سهماهه دست به خرید و
فروش نزنید ،چون در این صورت دورنمای خرید و فروش شما با دورنمای ۱۰سالهتان جور
درنمیآید و ضرر میکنید.

مورد عالقهام نمیبینم و نمیتوانم آن را بخرم ».اما نکته اینجاست
که اگر بخواهید سود باالتر ببرید باید راه رسیدن به ارزهای کوچکتر
را هم یاد بگیرید .من جوان نیستم اما یاد گرفتم که چطور کیف پول
دیجیتالم را به صرافیهای غیرمتمرکز وصل کنم و ارزهای جدید و
کوچک را بخرم .این کارها خیلی ســخت نیست .به خصوص وقتی
یوتیوب را داریم و هرچیزی را میشود آنجا یاد گرفت.

هرچیزی که انجامش کمی سختتر شد به طور طبیعی  ۹۰درصد
مردم را پس میزند و این یعنی اگر ارز درســتی را انتخاب کنید خیلی
بیشتر از بقیه سود میکنید .البته سوددهی اینها تضمینی نیست ،اما
سختتر بودن ماجرا یعنی شما زودتر از بقیه به یک فرصت سرمایهگذاری
دست یافتهاید.

یک حوزه دیگری که من و تو بر ســرش تفاهم داریم مسئله
قدرتگیری رمزارزهای اجتماعی است که طی پنج سال آینده احتماالً

رشدی انفجاری خواهند داشت .این پروژهها تازه اول کارشان است و
قرار است در آینده جایگزین اینستاگرام و فیسبوک شوند .یکی از
آیندهدارترینها پروژه  Rallyاست که به افراد اجازه میدهد رمزارز
خودشان را راه بیندازند تا راه ارتباطی آنهابا فالوئرها شود .یا Chiliz
که قرار است هواداران را به تیمهای ورزشی وصل کند.

رمزارزهای اجتماعی به نظر من راهی تازه هستند برای سازماندهی
گروههای پیچیده انسانی .به کمک پاداشی که شما از داشتن رمزارز فالن
گروه میگیرید در آن گروه میمانید و به رشد شبکهاش کمک میکنید.
و این رمزارزها در حوزههای مختلفی انقالبی خواهند بود :در ورزش ،در
موسیقی ،در بازیهای ویدئویی .و ما در مراحل اولیه این انقالب هستیم.
و روی این رمزارزهای اجتماعی میشود یک اقتصاد ساخت .این گروهها
میتوانند حول یک برند شــکل بگیرند .مثل نایکی و آدیداس که اخیرا ً
هوشمندانه وارد این جریان شدهاند .ببینید برند خود به خود امری مادی
و قابل لمس نیست .اما وقتی مث ً
ال آدیداس بیاید رمزارز خودش را منتشر
کند و هواداران آن را بخرند او دارد برندش را تبدیل به چیزی قابل لمس
یکند.
م 
به نظرت آیا دنیای جدید کریپتو بیل گیتس خودش را خواهد
داشت؟ من روی سم بنکمن شرط میبندم.

احتمالش زیاد اســت .ســم بنکمن صرافی کریپتو  FTXرا تاسیس
کرده که با ســرعتی باورنکردنی رشد میکند و به جلو میرود .بنکمن
در  MITفیزیک خوانده و با نگاه استراتژیکاش توانسته در فرصتی کوتاه
این موسسه مالی را به جای عجیبی برساند .تنها پروژهای که قابل مقایسه
با صرافی  FTXمیبینم صرافی بایننس اســت و چانگپنگ ژائو موسس
آن .این دو نفر را هوشمندترینها در حوزه مالی کریپتو میدانم .بایننس
سازمان کام ً
ال متفاوتی از  FTXاست و من  FTXرا بیشتر میپسندم و در
آن سرمایه گذاشتهام.

نمیدهی .علت خاصی دارد؟

بازیها بخش کوچکی از سبد کریپتوی من را تشکیل میدهند چون
هنوز مانده تا به دنیاهای کیفیت باالی بازیهای ویدئویی برسیم که در
آنهااقتصاد مجازی جریان دارد و افراد توی بازی سر کار میروند و پول
درمیآورند .به نظرم صنعت بازی در دنیای کریپتو سه تا پنج سال دیگر
زمان نیاز دارد و مث ً
ال در ســال  ۲۰۲۵باالخره روی واقعیاش را نشــان
خواهد داد .آن وقت اســت که این بخش ارزش سرمایهگذاری دارد .در
حال حاضر بازیها بیشتر آزمایشی هستند و خوب شکل نگرفتهاند .در
ســال  ۲۰۲۵مطمئناً مردم میتوانند در بازیها حضور داشته باشند و
همانجا پول دربیاورند.
شاید بزرگترین ریسکی که من در حال حاضر برای بازار کریپتو
در نظر میگیرم ریسک سیاسی است .اینکه سیاستمداران با ترس
از اینکه رمزارزها دارند قدرت را از چنگ آنهادرمیآورند بخواهند
بازار را محدود کنند .ما در آمریکا با چنین وضعیتی روبرو هســتیم
و هرآن ممکن است آمریکا به جهان کریپتو ضربه بزند .کشورهای
حامی کریپتو کشورهای کوچکیاند مثل پرتغال و السالوادور .و چین
هم متاسفانه نشان داده که دارد فرصتسوزی میکند .امید من در
لحظه کنونی به هند است.

کامــ ً
ا با تو موافقم .هندیها به روش خودشــان دارند وارد این بازار
میشــوند .اقتصاد هند یک غول به شدت قوی است چون در این کشور
گروه عظیمی کاربر کمدرآمد داریم که تکنولوژی دارد به آنهاسرویس
میدهد .آنهابیشــترین مصرف دیتای تلفن همــراه در دنیا را دارند ،و
شــبکههای  3Gو  4Gو  5Gدر کنار هم مشــغول به کارند .ما در اینجا
شرکت ریالینس را داریم که تقریباً تمام زیرساخت تلفن همراه را تحت
مالکیت دارد و چند وقت پیش داشتم به موکش آمبانی ،موسس ریالینس
گوش میدادم که از متاورس حرف میزد .این گروه کارآفرینها در هند
انقالب کریپتو را درک کردهاند .آمبانی مرد بســیار قدرتمندی در هند
است .به عالوه هند پر است از مهندسین جوان که میخواهند در اقتصاد
جهان حضور داشــته باشند و پول دربیاورند .واقعاً احمقانه است که یک
کشــور بخواهد این پتانسیل عظیم را قربانی کند تا جلوی خروج پول از
بازارش را بگیرد.

استراتژی من
ساده است.
من یک ارز را
مهمتشخیص
دادم  -اتریوم  -و
 ۸۰درصد سبد
من اتریوم است.
 ۲۰درصد بقیه را
به طور مساوی
بین پروژههای
آیندهدار تقسیم
کردهام

سم بنکمن ،مدیر صرافی
کریپتو  FTXاست و
میگویند بیل گیتس دنیای
جدید خواهد شد .سم روزی
چهار ساعت و در دفتر کارش
میخوابد.

در حال حاضر بیتکوین باالترین ارزش بازار کریپتو را دارد ،بعد
اتریوم و بعد ســوالنا .اگر بخواهی ارزش بازار این سه پروژه را در ۵
سال آینده پیشبینی کنی ،به نظرت کدام رتبه اول را خواهد داشت؟

اتریوم.

در  ۱۰سال آینده چطور؟

نمیدانم .بازار در آن موقع برایم شــفافیت کمتــری دارد و ما واقعاً
نمیدانیم دنیا به کدام سمت پیش میرود .اما من فکر میکنم طی پنج
سال آینده اتریوم بازیگر اول خواهد بود و سوالنا فاصلهاش را با اتریوم کمتر
و کمتر خواهد کرد.
ن عالقه نشــان
تو زیاد به پروژههای بازیهای روی بالکچی 
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عرص جدید

سال سقوط بیتکوین

ال بدترین سال تاریخ بورس و کریپتوی آمریکاست
 ۲۰۲۲احتما ً

هری دنت
نویسنده و اقتصاددان آمریکایی

منبع کیتکو نیو ز

بگذارید اول بگویم که من در دهه  ۱۹۸۰خوشبینترین فرد
به اقتصاد آمریکا بودم ،آن هم زمانی که مردم میگفتند این رونق
کوتاهمدت است و ژاپن و آسیا قرار است اقتصاد جهان را بگیرند و
آمریکا مرده است .اما من بزرگترین رونق تاریخ بازار بورس آمریکا
را پیشبینی کردم و شما نمیتوانید بزرگترین رونق بازار بورس
را داشته باشــید و بعدش هیچ اتفاقی نیفتد .بعدش باید سقوط
سنگینی را تجربه کنید .این طبیعت بازارهاست ،اول رونق و بعد
ســقوط و رکود .اما آنچه در آمریکا اتفاق افتاد این بود که بازار در
اواخر  ۲۰۰۷به اوج خود رسید و بعد در  ۲۰۰۸سقوط شروع شد.
(مثل رونق دهه  ۱۹۲۰و بعد رکود بزرگ دهه  )۳۰اما این سقوط
باعث هراس بانکهای مرکزی شد و آنهاگفتند که ما نمیتوانیم
و نباید وارد رکود شویم .پس شروع کردند به چاپ پول .بعد ضربه
کرونا وارد شد و آنهاپول بیشتری چاپ کردند .آنهادر دو سال
اخیر بیشتر از مجموع  ۱۰سال گذشته پول چاپ کردند.
ما در حال حاضر شــاهد این هســتیم که بانکهای مرکزی
بــه طور نومیدانهای فقط پول چــاپ میکنند تا جلوی ترکیدن
بزرگتریــن حباب داراییهای مالی در تاریــخ آمریکا را بگیرند.
ما شــاهد بزرگترین حباب بدهیهای دولتــی در تاریخیم .این
مشــکل جهانی اســت چون جهان به دالر آمریکا وابسته است.
اما واقعیت این اســت که ترکیدن این حباب چیز بدی نیســت.

طبیعت بازار اســت .بعد از هر رونقی ،دوران رکود فرامیرســد.
اگر این حباب نترکد نســل بعدی نمیتواند با سرمایه کنونیاش
دست به سرمایهگذاری بزند و برای دوران رونق بعدی آماده شود.
پیشبینی من این اســت که دوران رونق بعدی  -بعد از سقوط
امســال  -در  ۲۰۲۴آغاز میشود و تا  ۲۰۳۷ادامه خواهد داشت.
این دوران رونق به اندازه رونق قبلی طوالنی نخواهد بود و مثل آن
قوی نخواهد بود .اما خوبیاش این است که بعد از این رونق و رکود
طبیعی بعدیاش ،به سرعت شاهد دوره بعدی رونق در آمریکا و
آسیا  -به خصوص هند و چین  -خواهیم بود .اما باید بپذیریم که
ســقوط کنونی احتماالً بزرگترین سقوط مالی دوران زندگی ما
خواهد بود و به احتمال زیاد این سقوط در  ۲۰۲۲آغاز خواهد شد
و تا  ۲۰۲۳طول خواهد کشید.
من تمام حبابهای بزرگ تاریخ را بررسی کردهام .این حبابها
یکشبه نمیترکند .ابتدا یک سقوط داریم که هم در سال ۱۹۲۹
و هم در ســال ( ۲۰۰۰حباب دات کام) شــاهدش بودیم .بر این
اســاس به طور میانگین طی  ۲.۶ماه شاهد سقوطی  ۴۶درصدی
هستیم .اما هم در  ۱۹۲۹و هم  ۲۰۰۰دیدیم و به زودی در ۲۰۲۲
خواهیم دید که کل سقوط حدود  ۸۰تا  ۹۰درصد خواهد بود .این
سقوطی نیست که بخواهید با تغییرات در سبد سرمایهگذاریتان
آن را رد کنید .تنها راه نابود نشــدن در این سقوط این هست که
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بیتکوین آینده بسیار روشنی دارد اما کریپتو در دوران نوزادی خود است ،همانطور که در سال
 ۲۰۰۰اینترنت در دوران نوزادیاش بود و دچار حباب شد .ما در حال حاضر  ۹هزار رمزارز داریم
و اکثر آنها از سقوط  ۲۰۲۲جان سالم به در نمیبرند.

همین حاال هرچه سهام و کریپتو دارید بفروشید .چون بعد از این
ســقوط ،شما احتماالً در اواخر سال  ۲۰۲۳بهترین فرصت خرید
تمام زندگیتان را خواهید داشت.
من قب ً
ال هم چند بار ســقوط بازار را پیشبینی کردهام اما این
سقوط رخ نداده چون بانک مرکزی هر بار با چاپ پول جلوی آن
را گرفته اســت و به همین خاطر پیشبینی دقیق زمان سقوط
غیرممکن است .اما نهایتاً این سقوط رخ خواهد داد و نشانههای
اخیر  -ســقوط بازار بورس و بیتکوین  -این احتمال را تقویت
میکند که ما در آخر نوامبر شاهد اوج بازار بودیم و از این به بعد
شاهد افول خواهیم بود .پیشبینی دقیق غیرممکن است اما من به
مردم هشدار میدهم که وقتی سقوط  ۴۰درصدی را دیدند بدانند
که به سقوط نهایی نزدیک شدهایم.
هر بار که در شــرایط کنونی با چاپ پول توسط دولت بازارها
 ۱۰تا  ۲۰درصد رشد میکنند فقط ریسک سقوط باالتر و باالتر
میرود .حاال این سوال پیش میآید که آیا دولت نمیتواند در سال
 ۲۰۲۲هم پول چاپ کند تا جلوی سقوط را بگیرد؟ مثل این است
که آب یک پرتقال را گرفتهاند و نوشــیدهاند و میخواهند تا ابد
آب آن پرتقال را بگیرند .اقتصاد از یک جایی به بعد به چاپ پول
واکنش نشان نمیدهد .با این پولی که وارد اقتصاد میکنند ما باید
سالی  ۲۰درصد رشد میکردیم .اما حاال چطور؟ رشد پایینتر و
پایینتر میآید و نهایتاً بانک مرکزی جنگ را میبازد .راهی برای
پیروزی در این جنگ نیست .چون دفعه پیش در واکنش به کرونا
 ۵تریلیون دالر پول چاپ کردیم ،و در برابر سقوط و بحران بعدی
مجبوریم  ۱۰تریلیون دالر پول چاپ کنیم .به همین خاطر سخت
است که زمان سقوط را پیشبینی کنیم اما ما به آن نزدیکیم.
آیا واقعه خاصی  -مثل اعــام خبر تغییر در نرخ بهره  -باعث
ســقوط ناگهانی بازار خواهد شــد؟ نه لزومــاً .در ترکیدن حباب
شرکتهای اینترنتی در سال  ۲۰۰۰اتفاق خاصی باعث سقوط بازار
نشد .حتی رکود هم در کار نبود .در آن زمان ارزش سهام به شدت
باال رفت و آنچه اتفاق افتاد سهام شرکتهای اینترنتی که آن زمان
دوران کودکیشــان را میگذراندند سوار سهام کالسیک شدند و
اوجگیری قیمت این گروه سهام بود که نهایتاً حباب را ترکاند .حاال
هم تکنولوژی نوظهوری داریم که همچنان کودک به حساب میآید
و آن کریپتو است .درست است که کریپتو درون بازار بورس نیست
اما دارد همان کاری را میکند که ســهام اینترنتی در سال ۲۰۰۰
کرد .آنقدر شدید و بیرویه باال میرود که سرمایهگذاران هوشمند
شرکتی شروع به فروش میکنند .متاسفانه باید بگویم کسانی که
طی یک ســال اخیر در بازار بورس و کریپتو ســرمایهگذاشتهاند
آدمهای معمولیای بودهاند که سواد سرمایهگذاری ندارند و در برابر
سقوط فلج میشوند .به نظر من با ترکیدن حباب بازارهای مالی ما
شاهد ترکیدن حباب بازار مسکن و طال هم خواهیم بود .تنها چیزی
که این وسط سقوط نمیکند پول نقد است و اوراق قرضه دولتی و
همینها میتواند مردم را در دوران رکود نجات دهد.
من مطمئنم این قیمت بورس و مســکن که میبینید احتماالً
باالترین قیمتی است که در طول زندگیتان خواهید دید (همانطور
که ژاپنیها دیگر به اوج بازار بورس دهه  ۹۰برنگشتند ).بهتر است
که سهام و کریپتوی خود را در اوج بفروشید و پولش را جایی نگه
دارید تا زمانی که قیمتها ســقوط کرد دوباره بخرید .خود من در
حال حاضر هیچ پولی در بازار بورس و کریپتو ندارم .تمام سرمایه

چاپ پول در آمریکا  -از ۲۰۱۰تا۲۰۲۱

من پول نقد و اوراق قرضه است.
اوضاع بقیه هم خوب نیســت .چینیها به ســرعت دارند پیر
میشوند و  ۷۵درصد ثروتشان را در بازار مسکن قرار دادهاند و بازار
مسکن آنهابه شدت حبابی است .ترکیدن حباب بازار مسکن در
این کشور هم کمتر از ضربهای نیست که ما خواهیم خورد .در این
کشور تعداد فراوانی خانه خالی وجود دارد ،دیگر زیرساختی نمانده
که چین بخواهد رویش ســرمایهگذاری کند و اوضاع در بلندمدت
روشن نیست.
میگویند در دورهای که به خاطر سیاســتهای دولت ما وارد
چنین حباب و سقوطی شدهایم بیتکوین که هیچ ربطی به دولتها
ندارد میتواند مایه اطمینان مردم باشد .این هم درست است و هم
غلط .در کوتاهمدت بزرگترین حباب را در بیتکوین داریم که سوار
مرحله آخر حباب مالی آمریکا شده است .پیشبینی من این است
که کریپتو در این سقوط از بقیه بدتر ضربه خواهد خورد .بیتکوین
به  ۴تا  ۷هزار دالر خواهد رسید .این یعنی سقوطی  ۹۰درصدی.
اما اینها دورنمای مثبتی دارد .کریپتو در  ۲۰۲۲آمازون و اپل سال
 ۲۰۰۰است .کریپتو موج بعدی تکنولوژی است :روند دیجیتالشدن
تمام داراییهای مالی و پول دنیا آغاز شده و بیتکوین ممکن است
تبدیل به استاندارد جهانی پولی دنیا شود .مطمئناً دالر حاکمیت
خود را بر بازارهای جهانی از دست خواهد داد چون ما دیگر بهترین
اقتصاد دنیا نیستیم و آسیا ظهور کرده است.
بیتکوین آینده بسیار روشنی دارد اما کریپتو در دوران نوزادی
خــود اســت ،همانطور که در ســال  ۲۰۰۰اینترنــت در دوران
نوزادیاش بود و دچار حباب شــد .ما در حال حاضر  ۹هزار رمزارز
داریم و اکثر آنهااز ســقوط  ۲۰۲۲جان سالم به در نمیبرند .اما
غولها  -مثل بیتکوین و اتریوم  -زنده خواهند ماند .و بعد از پایان
سقوط که احتماالً اواخر  ۲۰۲۳خواهد بود اولین چیزی که خواهم
خرید کریپتو خواهد بود .آنهایی که توانسته باشند از این سقوط
جان سالم به در برند ارزش خریدن دارند.
بــه اعتقاد من کریپتو در  ۲۰۳۷تا  ۲۰۴۰در بهترین وضعیت
ممکن قرار خواهد داشت و کل سیستم را تغییر خواهد داد .البته
آن زمــان من احتماالً مردهام اما آن روز را میبینم که بیتکوین
طال را به عنوان ذخیره ارزش پشت سر میگذارد.
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عرص جدید

به پیشگوهای اقتصادی اطمینان نکنید

چرا هری دنت پیشگوی بدی است

پشت جلد کتابهایش او را اقتصاددانی میدانند که رکود اقتصاد ژاپن را پیشبینی کرد.
کسی که رونق اقتصاد آمریکا در دهه  ۸۰و  ۹۰میالدی را درست حدس زد و نهایتاً کسی
نسبت به بحران مالی جهانی  ۲۰۰۸هشدار داده بود .او حاال میگوید ما به زودی شاهد
سقوط سنگین بازارهای مالی خواهیم بود و باید هر چه داریم تبدیل به پول نقد کنیم .او
کیست و آیا واقعاً بازارها را درست پیشبینی میکند؟
هری دنت یکی از موفقترین نویسندگان حوزه بازارهای مالی در آمریکاست .موفق به
یهایش.
شبین 
لحاظ تعداد کتابهای فروشرفتهاش نه پی 
درست است او در سال  ۱۹۹۳پیشبینی کرد بازارها مالی رشد خوبی خواهند داشت
و از سال  ۹۵به مدت  ۵سال شاهد رشد  ۳۰درصدی ساالنه در بازار بورس بودیم .همین
باعث فروش نجومی کتابهای بعدیاش شد .در اکتبر  ۱۹۹۹او با کتاب «دهه پرخروش
 »۲۰۰۰پیشبینی کرد که طی دهه آینده بازار بورس اوج جدیدی را خواهد دید .که البته
ســال بعد بازارها سقوط کردند و طی دهه بعد بازار سالی  ۱درصد کوچک شد .هرکس

دیگری این پیشبینیهای اشتباه را انجام داده بود بیخیال این کار میشد اما دنت کوتاه
نیامــد .کتاب «رونق حبابی بعدی :چطور از بزرگترین رونق اقتصاد در  ۲۰۰۶تا ۲۰۱۰
سود ببریم» که البته بحران مالی سال  ۲۰۰۸رخ داد و باز هم پیشبینی او اشتباه درآمد.
این بیشتر شبیه ترکیدن حباب بود تا رونق حبابی .او از سال  ۲۰۱۱به این طرف چندین
کتاب دیگر نوشته و پیشبینی بزرگترین سقوط مالی تاریخ آمریکا را کرده است.
موفقیت او به عنوان پیشگوی بازارها بیشتر شبیه موفقیت سنجاب کوری است که هر چند
وقت یک بار در جنگل میوه بلوط پیدا میکند .او آنقدر پیشبینی منتشر میکند که باالخره
بعضیهاشان درســت از آب درمیآیند .چرا مردم کتابهای دنت را میخرند؟ چون اکثر ما
دنبال قطعیت در زندگی هستیم ،با آنکه میدانیم منطقاً چنین چیزی وجود ندارد .ما دوست
داریم حرف آدمهایی که مطمئن به نظر میرسند را باور کنیم چون خودمان مطمئن نیستیم.
فراموش نکنید آقای پیشگوی مطمئن خودش در سال  ۲۰۰۹صندوق سرمایهگذاری تاسیس
کرد اما آنقدر بد سرمایهگذاری کرد که سال  ۲۰۱۲صندوق را تعطیل کردند.
چ
منبع مانیوا 

وقتی اوضاع بیتکوین خوب نیست چه کنیم؟
میخواهم درباره استراتژیهایی صحبت کنم که موقع افول بازار
کریپتو از آنهااســتفاده میکنم .ما تــا به حال پنج چرخه در
بازار کریپتو را تجربه کردهایم و در هر چرخه باید استراتژیهای
متفاوتی را در پیش گرفت .چرخه اول بازار بیتکوین کوتاه بود و
بین سالهای  ۲۰۱۰تا  ۲۰۱۱طول کشید .چرخه دوم از نوامبر
 ۲۰۱۱تــا جوالی  ۲۰۱۳بود .چرخه ســوم از جوالی  ۲۰۱۳تا
ژانویه  .۲۰۱۵چرخه چهارم ژانویه  ۲۰۱۵تا دســامبر  .۲۰۱۸و
بنجامین کا ِون
چرخه آخر دسامبر  ۲۰۱۸شروع شده و احتماالً هنوز به پایان
نرسیده .به نظر میرسد هر چه گذشته چرخههای بازار بیتکوین
ریاضیدان و سرمایهگذار
ی
آمریکای 
طوالنیتر شده است .شاید کلیشهایترین استراتژی موقعی که
بازار در حال افت یا رکود اســت این باشد که «موقعی که بازار
در کف قیمت است خرید کنید ».این استراتژی بدی نیست ،ساده هم هست و در بلندمدت جواب
میدهد .اما در کوتاهمدت آزاردهنده است :شما در کف قیمت خرید میکنید ،اما بازار بیشتر سقوط
میکند و مجبورید دوباره بخرید یا اص ً
ال پولی ندارید که در سقوط بعدی خرید کنید .اگر به نمودار
بیتکوین در بلندمدت نگاه کنید میبینید که هرچه میگذرد بیتکوین پرارزشتر میشود اما بازار
در کوتاهمدت سقوطهای پیاپی دارد و شما نمیدانید این سقوط آخرین سقوط این چرخه است یا باز
سقوط ادامه دارد .مث ً
ال در  ۲۰۱۹سه سقوط اساسی داشتیم و حتی کسانی که در دو سقوط اول در
ً
کف خرید کرده بودند در سقوط سوم واقعا انرژی روانی خرید نداشتند .آنهامطمئن بودند که باز هم
بیتکوین سقوط میکند که نکرد .در همین تابستان گذشته هم دو بار سقوط اتفاق افتاد و خیلیها
در سقوط دوم مطمئن بودند سقوط سومی هم در کار است که در کار نبود .پیشنهاد من این است
که اگر پولش را دارید و به آن طی یکی ،دو ماه آینده  -و بیشتر  -نیاز ندارید همچنان در سقوطها
کریپتو بخرید چون مطمئناً بازار باال میکشد و شما سود خوبی میکنید (همانطور که خریداران
در سقوط تابستان سود خوبی کردند) .در وضعیت کنونی اول باید بدانیم که احتماالً دستکم چند
هفتهای یا چند ماهی را در وضع بد کنونی سپری خواهیم کرد .پس همه پولتان را یکجا خرج نکنید
و منتظر سقوطهای بعدی باشید .مث ً
ال سعی کنید به طور هفتگی خرید کنید .عده زیادی میگویند
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که در چرخه پنجم که درون آنیم بیتکوین به  ۱۰۰هزار دالر میرسد .اما بازار آنچنان خشن است
و آنقدر سقوطهای پیاپی را تجربه میکند که سرمایهگذاران کمتجربهتر معمولی را خسته میکند.
من این احتمال را میدهم وقتی بیتکوین در این چرخه به  ۱۰۰هزار دالر برسد تعداد زیادی از شما
که االن در بازارید در بازار نخواهید بود .اصوالً وقتی بیتکوین چند ماه بعد از یک سقوط سنگین به
اوج قبلیاش برمیگردد  -اوج قبلی ما  ۷۰هزار دالر بود  -از این اوج تا اوج بعدی ( ۱۰۰هزار دالر) را
به سرعت طی خواهد کرد .به همین خاطر گروه زیادی از سرمایهگذاران معمولی جا خواهند ماند .اگر
پول کمی برای سرمایهگذاری در این بازار دارید و نمیخواهید در سقوطها به صورت هفتگی خرید
کنید یک استراتژی دیگر هم وجود دارد .اینکه صبر کنید دوران افول بیتکوین به پایان برسد و در
موقعی که تازه روند اوجگیری شروع شد خرید کنید .پیدا کردن این کف قیمتی البته آسان نیست
اما استفاده از نمودار هایکناشی برای بیتکوین میتواند به شما کمک کند .این نمودار وضعیت بازار
را به صورت هفتگی نشان میدهد :هر وقت شمعهای قرمز تمام شدند و سبزها شروع شدند شروع
به خرید کنید.
نمودارهایکناشیبیتکوینبهصورتهفتگیازنوامبر ۲۰۲۰تاآخردسامبر

 ..........................اکونومیست ..........................
ومیشی بازار مسکن
هوای گرگ
ِ
رونق بازار جهانی مسکن تا چه زمانی ادامه خواهد داشت؟

جهان به روایت نمودارها
شاخصها از آیند ه چه میگویند؟

کرونا فوتبالیستها را از پا درآورد
بسیاری از فوتبالیستها در دوران همهگیری به ویروس کرونا
مبتال شدند .اکونومیست در این نمودار میزان اثرگذاری این
ویروس بر عملکرد بازیکنهای فوتبال را بررســی کردهاست.
طبق این نمودار ،فوتبالیستهایی که به کرونا مبتال شدهاند،
برای  90دقیقه دویدن در زمین فوتبال با مشکالت بسیاری
مواجه شــدهاند .همچنین ،تعداد پاسهای موفق آنها کمتر
شدهاست .به این ترتیب این ویروس اثراتی منفی روی بازیکنان
بر جا گذاشتهاست.

بُرد با ویدیوهای کودکان است
این روزها فعالیت در زمینه تولید و ساخت ویدیو افزایش پیدا
کردهاست .اکونومیست بررسیهایی در این زمینه داشته و در
این نمودار نشان داده که ویدیوهای کودکان در شرایط فعلی،
با استقبال بیشتری مواجه میشود .همهگیری کرونا باعث شده
خانوادهها به همراه کودکانشان در خانه حبس شوند .به همین
خاطر اســت که تقاضا برای ویدیوهای کودکان افزایش پیدا
کردهاست .به این ترتیب رقابت برای ساخت ویدیوهای حوزه
کودک و نوجوان هم شدیدتر شدهاست.

تغییرات تعداد پاسهای کامل در 90دقیقه
2
0
-2
-4
-6

75-150

باالی 225

150

محتوای کودکان

125

سایر محتواها

100

2021
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2020

سهم نابرابر؛ میزان تزریق واکسن در کشورهای مختلف

متوسط رو به باال

کشورهای پردرآمد

متوسط رو به پایین
کمدرآمد
21

22

2020

ایاالت متحده ،نرخ محبوبیت و پذیرش جو بایدن2021،

جو بایدن چقدر محبوبیت دارد؟
جو بایدن به جای دونالد ترامپ ،به صندلی ریاستجمهوری
آمریکا تکیه زده و قرار است اعتماد عموم مردم را به خود جلب
کند .براســاس گزارش اکونومیست ،نرخ محبوبیت و پذیرش
بایدن در میان آمریکاییهای جوان و زیر  30سالهها به شدت
کاهش یافتهاست .البته افرادی که در فاصله  30تا  44سال قرار
دارند هم کمتر از گذشته ،بایدن را قبول دارند .اما در میان افراد
مسنتر ،قضیه کمی فرق کردهاست .گویی مسنترها بیشتر
نسبت به بایدن احساس اعتماد پیدا کردهاند.

75-0

روزهای پیش و پس از ابتال به کرونا

تقاضا برای محتوای ویدیویی ،براساس ژانر (میزان اشتراک خدمات ویدیویی در آمریکا)

واکسنها به کجا میروند؟
بزرگترین نگرانی در مورد توزیع واکســن از ابتدای شــیوع
ویروس کرونــا این بود که مردم در کشــورهای فقیر به آن
دسترسی پیدا نکنند .این نمودار اکونومیست نشان میدهد
که تحلیلگران به درســتی نگران بودهاند .دسترسی مردمی
که در کشــورهای ثروتمند زندگی میکنند به مراتب بیش
از افرادی اســت که در کشــورهای فقیر و کمدرآمد زندگی
میکنند .در واقع عمده واکسن تولیدی ،در کشورهای ثروتمند
و توسعهیافته به کار رفتهاست.

225-150

پذیرش

 30تا  44سال

 45تا  64سال

رد (نپذیرفتن)
دسامبر

زیر 30

نوامبر

اکتبر

سپتا مبر

اوت

ژوییه

 65سال به باال

ژوئن

می

آوریل

مارس

فوریه

ژانویه

اهالی مطبوعات پشت میلهها
برخی از روزنامهنگاران و اهالی مطبوعات با گزارشهای خود
تغییراتی بزرگ در جهان ایجاد میکنند و شــاید هم بتوانند
جایزه پولیتزر را به نام خودشــان به ثبت برسانند .اما عدهای
از آنها ،در مســیر کشف و افشــای حقیقت ،سر از زندان در
میآورند .اکونومیســت در این نمودار ،تعداد روزنامهنگارانی
که در بند هســتند را بررسی کردهاست .براساس این نمودار،
تعداد روزنامهنگارانی که در زندان گرفتار شدهاند از سال 2000
تاکنون روندی صعودی داشتهاست.

روزنامهنگارانِ زندانی در سرتاسر جهان ،براساس اتهام
300

سایر
ضد دولت
150

0

21

15

05

سالهای پیش از همهگیری

0

یکی از مهمترین اثــرات ویروس کرونــا ،تغییر در وضعیت
آموزشوپرورش بچهها در مدرسه بود .از آنجا که بچهها عمدتاً
یا به مدرسه نمیروند یا ساعات کمتری در کالسهای درس
حضور دارند ،به لحاظ تحصیلی افت کردهاند .براساس گزارش
اکونومیســت ،نمره دانشآموزان آمریکایی در ریاضیات طی
دوران کرونا به شدت کاهش پیدا کردهاست .از آنجا که دلیل
این افت تحصیلی ،همهگیری کرونا بوده ،مشابه این روند در
سایر کشورهای جهان هم رخ دادهاست.

سالهای همهگیری

ویرجینیا

ماساچوست
اوهایو

مینهسوتا

کانکتیکات

وستویرجینیا
فلوریدا

روزهای تیره؛ میزان تنشهای روحی ،ابتالی جهانی در هر  100هزار نفر

کووید شما را هم افسرده کرد؟

8000

حین همهگیری

همهگیری اثرات مخربی بر سالمت روان انسانها در سرتاسر
زمین داشتهاســت .از کوچک تا بزرگ ،همه به دنبال شیوع
همهگیری کرونا دچار بیماریهای روحی و روانی شــدند .اما
مطالعات اکونومیست نشــان میدهد زنان بیش از مردان در
معرض آسیب قرار گرفتهاند .تعداد زنانی که گرفتار بیماریهای
روحی و روانی شــدهاند در دوران همهگیری ،بیش از مردان
بودهاســت .انتظار میرود بیش از  53میلیون نفر در سرتاسر
جهان دچار عواقب روحی بیماری کرونا شده باشند.ر

سویههای جدید ویروس کرونا ،شرایط را برای زندگی دشوار
میکنند چرا که ناشناخته هســتند و کسی نمیتواند رفتار
آنها را پیشبینی کند .سویه دلتا به قدری همه را درگیر کرد
که باعث شد همه بابت سویه جدید موسوم به اومیکرون هم
احساس نگرانی کنند .اما ظاهراً ،اومیکرون به شدت و قدرت
دلتا نبوده و نتوانسته تهدیدی چندان جدی باشد .در حالیکه
میزان ابتال به سویه دلتا با افزایش سن ،باال میرفت ،در مورد
اومیکرون اینطور نیست و افزایش سن اثری ندارد.
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حساب از دست رفت؛ نرخ قبولی در ریاضیات ،درصد تغییر نسبت به سال گذشته
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ظاهرا دیگر پول نقدی ندارند
دولتها رفتهرفته کمکهای خود را قطع میکنند تا اقتصادها بتوانند روی پای خودشان بایستند .مردم هم
ً
که بخواهند آن را صرف خرید مسکن کنند .دلیلش هم روشن است ،حاال که پروازهای خارجی از سر گرفته شده و مردم میتوانند به
رستورانها و کشورهای خارجی بروند ترجیح میدهند پول خود را خرج کنند.

[ بازار مسکن ]

جشن امالک
ِ

رشد بازار مسکن تا چه زمانی ادامه خواهد داشت؟

چرا باید خواند:
هالیفاکس در کانادا مرکز اســتان نووا اسکوشیا است .این
صندوقبینالمللی
روزها افزایش قیمت  50درصدیِ مسکن در این شهر باعث
پول شاخصی دارد که
شهرت آن شدهاســت .دالیل مختلفی هم برای رشد بازار
وضعیت بازار مسکن
مســکن در این منطقه وجود دارد .برای مثال ،فعال شدن
جهانی را مطابق با
صنعت نفت در این منطقه باعث شده بسیاری از افراد به این
آن بررسی میکند.
شهر عزیمت کنند .به این ترتیب ،درخواست برای مسکن
این شاخص در حال
هم افزایش پیدا کرده و قیمت آن را در این شــهر افزایش
حاضر به باالترین
دادهاســت .اما نکته اینجاست که این شهر در این زمینه
میزان خود رسیده
تنها نیست .بسیاری از دیگر شهرهای جهان هم این روزها
و رشدی کمنظیر را
افزایش قیمت مسکن را تجربه میکنند.
آیا
نشان میدهد .اما
صندوق بینالمللی پول شــاخصی دارد که براســاس
بازار
روند رو به رشد
آن بازار مســکن را در جهان بررسی میکند .این شاخص،
شکل
همین
مسکن،به
آخرین بار در فاصله ســالهای  2007تا  2009یعنی در
خواهد
ادامه پیدا
زمان بحران بزرگ اقتصادی به اوج خود رســید .اما اکنون
کرد؟
دوباره به اوج رسیدهاســت .ارزش سهام سازندگان مسکن
در آمریکا طی یک سال گذشته رشد  44درصدی را تجربه
کردهاست .این رقم افزایشی چشمگیر را نشان میدهد .در واقع شرایطی را تجربه کنیم که تاکنون
سابقه نداشتهاست .اکنون پرسش بسیاری از مردم این است که آیا جشن مسکن و امالک به پایان
رسیده یا هنوز ادامه خواهد داشت؟ دولتها رفتهرفته کمکهای خود را قطع میکنند تا اقتصادها
بتوانند روی پای خودشــان بایســتند .مردم هم ظاهرا ً دیگر پول نقدی ندارند که بخواهند آن را
صرف خرید مسکن کنند .دلیلش هم روشن است ،حاال که پروازهای خارجی از سر گرفته شده و
مردم میتوانند به رستورانها و کشورهای خارجی بروند ترجیح میدهند پول خود را خرج کنند
و در نتیجه پول نقدی ندارند که آن را پسانداز و بعدا ً صرف خرید مسکن کنند .اکنون با توجه به
شرایطی که حاکم شده ،صندوق بینالمللی پول هشدار داده که دوباره باید در انتظار قرار گرفتن
بازار مسکن در مسیر نزولی باشیم .قیمت مسکن از نگاه این نهاد بینالمللی ،پایدار نیست .اما آیا واقعاً
این هشدارها و تحلیلهای صندوق بینالمللی درست است؟ بیتردید میتوان گفت در حال حاضر
شاهد کند شدن جریانهای مالی در جریان هستیم.

Jفروپاشی برج کاغذی
مسکن جهانی در سومین فصل از سال  2021به باالترین میزان خود در تاریخ رسید.
قیمت
ِ
اما برخی تحلیلگران میگویند شاهد برجی کاغذی هستیم که هر لحظه امکان دارد با یک تکان،
دچار فروپاشی شود .به این ترتیب نظر آنها وجود حباب در بازار مسکن است .این حباب میتواند
ناشی از تحوالت اساسی در اقتصاد باشد .برای مثال در سال  2000تا  ،2010بازار مسکن آمریکا
بیشتر به دلیل فرایند شهریسازی رشد میکرد .در واقع مردم به شهرها توجه نشان میدادند و در
نتیجه برای خرید مسکن و زندگی در شهر هجوم میآوردند .اما اکنون این رویه تغییر کردهاست.
البته روندی که اکنون از اســاس در بازار شــاهد آن هستیم میتواند به ما نشان دهد که فع ًال
شــاهد افزایش افزایش قیمت مسکن و رشد این بازار خواهیم بود .بانکها هم در سرتاسر جهان،
تسهیالتی را ارائه کردهاند که میتواند برای خرید مسکن به مردم کمک کند .نکته مهمی که این
روزها در بازار مسکن باید به آن توجه داشت این است که قیمتها از کفِ خود رشد میکنند .به
همین خاطر است که رشد آنها بیشتر به چشم میآید .این مسئله بهویژه در کشورهای توسعهیافته
قابل مشاهده است.
نباید فراموش کرد که تمایالت مردم هم جزو عوامل اثرگذار است .ظاهرا ً در حال حاضر تعداد
بیشتری از مردم جهان به سرمایهگذاری در مسکن تمایل پیدا کردهاند .نرخ ساخت خانههای جدید
از دیگر عواملی است که میتواند بازار را به شدت متاثر کند چرا که طرف عرضه را تحت تاثیر خود
قرار میدهد .برای مثال در دوران همهگیری کرونا ،ساختوساز تقریباً متوقف شده بود .به این ترتیب
عرضه به شدت کاهش پیدا کرد و در نتیجه قیمت مسکن را باز هم باال برد .کمبود منابع و مصالح
برای ساخت مسکن هم روی این بازار اثر گذاشتهاست .یکی از دالیلی که صندوق بینالمللی پول
را وادار کرده در گزارش خود نسبت به آینده بازار مسکن بدبین باشد ،همین تنگناهایی است که
در این بازار به وجود آمده .اما به هر حال مواردی وجود دارند که با توجه به آنها میتوان به بازار
مسکن امیدوار بود.
بازار مسکن جهانی رشد بسیاری را بهویژه در چند ماه گذشته تجربه کرده اما قرار نیست این
رشــد متوقف شود .سازندگان هنوز فاصله زیادی تا تامین مسکن مورد نیاز جهان دارند و همین
امرمیتواند به راحتی قیمت مسکن را افزایش دهد .بهعالوه ،مردم در اکثر کشورهای جهان بیش از
گذشته تمایل به خرید مسکن پیدا کردهاند .همه اینها باعث میشود که پیشبینی بازار مسکن در
آینده الزاماً منفی نباشد .احتماالً جشن امالک فع ًال ادامه خواهد داشت.
خیزبلند
12

قیمتهای مسکن ،درصد تغییر نسبت به سال گذشته
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ژاپن یکی از نمونههای قابل بررسی در زمینه جمعیت و رشد اقتصادی است .در دهه  ۸۰میالدی ،اقتصاد
این کشور به قدری رشد کرده بود که جهان را به وحشت میانداخت .اما در دهه  ۹۰به دنبال ترکیدن حباب و
ورشکستگیهای حاصل از آن ،ژاپن هم با بحران بدهی مواجه شد و رکود تورمی اقتصادش را دچار مشکل کرد.

[ اقتصاد ژاپن ]

بد نیست اما میتواند بهتر باشد
اقتصاد ژاپن از آنچه تصورش را میکنید قویتر است
آدام اسمیت در سال  ۱۷۷۶در کتاب خود با عنوان
«ثروت ملل» نوشــت« :بزرگترین نشــانه فریبنده از
خوشبختی یک ملت ،افزایش تعداد ساکنان آن سرزمین
است ».چند سال بعد ،دیوید ریکاردو و توماس مالتوس
درباره ذخایر مواد غذایی در جهان برای همه مردم ،ابراز
نگرانی کردند .اما در سال  ۱۹۳۷هم جان مینارد کینز
از کاهش جمعیت جهان هشدار میداد که آن را حاصل
اثرات مخرب اقتصاد میدانست.
ژاپن یکی از نمونههای قابل بررسی در زمینه جمعیت
و رشد اقتصادی است .در دهه  ۸۰میالدی ،اقتصاد این
کشــور به قدری رشد کرده بود که جهان را به وحشت
میانداخــت .اما در دهه  ۹۰به دنبال ترکیدن حباب و
ورشکستگیهای حاصل از آن ،ژاپن هم با بحران بدهی
مواجه شد و رکود تورمی اقتصادش را دچار مشکل کرد.
زمانیکه ژاپن دچار بحران بدهی شده بود بسیاری از
تحلیلگران میگفتند بدهی این کشور وضعیت ناپایدار چرا باید خواند:
دارد و بانــک ژاپن باید همچنان با اقدامات خود ،تورم اقتصاد ژاپن از سالها
را باال ببرد .در ســال  ،۲۰۱۳بانک ژاپن تصمیم گرفت پیش با معضل افزایش
سیاست تسهیل پولی را در پیش بگیرد .آن زمان بدهی سن و کاهش جمعیت
این کشور حدودا ً ۲۳۰درصد از تولید ناخالص داخلیاش مواجه شدهاست .اما
یاش نزدیک نکته اینجاست که
بود .به هر حال ،نه تورم به هدف  ۲درصد 
شد و نه بحران مالی به معنای واقعی دامان این اقتصاد این کشور توانسته به
کمک مردم ،از مشکالت
را گرفت.
مشکالت اقتصادی ژاپن کام ً
خاص این اقتصاد بود .اقتصادی خود عبور
ال ِ
بسیاری از تحلیلگران میگفتند مباحث اقتصاد کالن کند .هرچند این
و فصول ســنتی آن نمیتوانند پاسخی برای معضالت کشورمیتوانسته
و مشــکالت اقتصادی ژاپن باشند .اما حاال اقتصادهای در برخی مقاطع
ثروتمند دچار همان مشــکالت اقتصادی شدهاند .نرخ بهتر عمل کند اما به
تورم پایین ،نرخ بهره پایین و رشد کند و آهسته از جمله صورت کلی ،عملکرد
مسائلی است که اکنون کشورهای ثروتمند با آن روبهرو بدی در دنیای اقتصاد
نداشتهاست.
هستند.
یکی از نقاطی که میتوان پاسخ را در آن یافت ،بحث
جمعیتشناختی است .ژاپن خیلی زودتر از سایر کشورهای توسعهیافته و ثروتمند جهان،
مســیر افزایش سن و کم شدن جمعیت را تجربه کرد .در حالیکه این کشور خودش را
کام ً
ال با مقوله افزایش سن و کاهش جمعیت مطابقت داده ،سایر کشورها تازه با این مقوله
روبهرو شــدهاند .به همین خاطر اســت که اکنون اقتصاد ژاپن از نگاه اقتصاددانها وارد
دورهای تازه شده و میتوان کام ً
ال به آن امید داشت.
Jتکیه دولت بر مردم
به اعتقاد آدام پوزن ،اقتصاددان موسســه پیترســون ،ژاپن بدهی را مشکل خودش
ندانســته ،بلکه بحث جمعیتی را هدف قرار داده و مردم را وادار کرده که با این مشکل
روبهرو شوند .نرخ بهره میتواند برای سالهای طوالنی ،زیر نرخ رشد و بسیار پایین باشد.

آنچه از نگاه پوزن اهمیت دارد و ژاپن توانســته آن را بفهمد ،این اســت که مردم باید با
واقعیت روبهرو شوند .ژاپن توانسته مردم را با واقعیتهای افزایش سن و کاهش جمعیت
مواجه کند .بدهی عمومی در این کشور برای تقریباً  ۲۵سال ،بیش از  ۱۰۰درص ِد تولید
ناخالص داخلی بوده اما هیچگاه نتوانسته مشکلی را برای این اقتصاد ایجاد کند .دلیلش این
بوده که مردم در این کشور ،شیوه مواجهه با این مقوله را یاد گرفتهاند.
بازار ،بدهی و امثال اینها همیشــه اقتصاد ژاپن را مانند سایر اقتصادها تحت فشار
گذاشتهاند .اما ژاپن توانسته به کمک مردم ،شرایط را مدیریت کند .مردم در هر شرایطی،
تالش میکنند کارایی خودشان را برای اقتصاد حفظ کنند .این امر به سادگی باعث شده
که این اقتصاد دچار بحران جدی نشود.
برخی از تحلیلگران بابت افزایش نرخ بهره کمی ابراز نگرانی میکنند .اما عدهای دیگر
میگویند ژاپن نباید نگران بدهیهایش باشــد .این کشور میتواند از مالیات هم کمک
بگیرد .البته این ابزاری سنتی است که کشورها در شرایطی خاص به سراغ آن میروند.
سیاســت اقتصادی شینزو آبه در سالهای  ۲۰۱۴و  ۲۰۱۹در زمینه افزایش مالیات
مصرفکننده نتیجه مطلوبی برای اقتصاد ژاپن نداشت و خیلیها نسبت به آن انتقاداتی
وارد کردند .افزایش نرخ تورم هم امر سادهای در ژاپن نبودهاست .بانک ژاپن با سیاستهای
مختلــف پولی و مالی ،اهدافی را برای نرخ تورم در نظر گرفتهاســت .اما اکنون مقامات
اقتصادی در این کشــور میگویند مقوله تورم را اشتباه گرفتهاند و اکنون تالش دارند با
راهکاری متفاوت و تازه با آن روبهرو شوند .آنها معتقدند باید روی بحث انتظارات تورمی
تمرکز کنند و این یعنی باید از مردم بخواهند نگرش و انتظارات خود را نسبت به مقوله
تورم تغییر دهند.
نکته مهم در مورد اقتصاد ژاپن این است که بهرغم همه مشکالت ،این اقتصاد توانسته
روی پای خودش بایستد و از مشکالت عبور کند .البته که ژاپن میتوانست در این سالها
عملکردی بسیار بهتر از اینها داشته باشد .برخی از اقتصاددانها در توکیو میگویند دولت
برخی از منابع را هدر دادهاســت .اما همین فشــارها باعث شده دولت بحث اصالحات را در
دستور کار خود قرار دهد .البته همهگیری کرونا ،شرایط را برای اقتصاد مانند سایر اقتصادهای
جهان کمی دشوار کردهاست اما مردم در ژاپن ،همانطور که در برابر سایر مسائل از خودشان
انعطاف نشان دادهاند ،در این زمینه هم تالش کردهاند منعطف بمانند.
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در سال  2018شیوع بیماری خاصی در چین منجر به از دست رفتن مواد غذایی شد .چین برای تامین مواد غذایی پروتئینی مورد نیاز خود
اقدام به واردات کرد .همین امر به سادگی منجر به کمبود مواد غذایی در جهان شد .در سال  2021این بحران به دلیل شیوع بیماری کرونا
شدت گرفت .همه اینها به ما نشان میدهد که در سال  2022هم باید در انتظار نوسان بازار مواد غذایی باشیم.

[ قیمتها ]

رکوردشکنی هزینه خورد و خوراک
افزایش قیمت مواد غذایی در سال  2022بیسابقه خواهد بود

چرا باید خواند:
در سال  2021شاهد
افزایش بیسابقه
قیمت کاالها در همه
کشورهای جهان
بودیم .نگاهی به دلیل
این افزایش قیمت به
ما نشان میدهد که در
سال  2022هم باید
شاهد این روند جهانی
باشیم چرا که وضعیت
به صورت کلی بهبود
پیدا نکردهاست.

در اوایل سال  2021بخشی
از افزایش قیمت ناشی از
خشکسالی بود .در آمریکای
شمالی و جنوبی خشکسالی
و تغییرات اقلیمی منجر به
آسیب به محصوالت کشاورزی
شد و در نتیجه قیمتها را
افزایش داد .البته وضعیت به
مرور تغییر و شرایط کشت هم
بهبود پیدا کرد اما به صورت
کلی ،پدیده تغییرات اقلیمی
هنوز بر جهان حاکم است و
به عنوان یک تهدید جدی
وجود دارد
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کووید 19-منجر به افزایش قیمت مواد غذایی شدهاســت .اوایل سال
 ،2020وقتی اکثر کارخانهها و تولیدکنندهها از ترس ویروس کرونا بساط
کارشــان را تعطیل کرده بودند ،بسیاری از افراد به دلیل نگرانیهایی که
بابت کمبود مواد غذایی داشتند اقدام به خرید و انبار مواد غذایی کردند.
عدهای دیگر نگران بودند که این اقدامات خودش منجر به افزایش قیمت
کاالها شود .چند ماه بعد ،اثرات همهگیری کمرنگتر شد و جهان ثروتمند
توانست دوباره فرایند تولید را از سر بگیرد .با گشایش کارخانهها ،قیمتها
به سرعت و به شکلی مهارناپذیر افزایش پیدا کرد .ماه می  2021بود که
قیمتها به باالترین میزان خود از سال  2011تا آن زمان رسیدند .افزایش
 40درصدی قیمت مواد غذایی باعث نگرانی مردم جهان شدهاست.
در ســال  2022همین نیروهایی که منجر به بروز این مشکالت در
اقتصاد شــدهاند ،ادامه پیدا خواهند کرد .این یعنی شــانس زیادی برای
کاهش قیمت مواد غذایی در جهان نداریم .در سال  2018شیوع بیماری
خاصی در چین منجر به از دست رفتن مواد غذایی شد .چین برای تامین
مواد غذایی پروتئینی مورد نیــاز خود اقدام به واردات کرد .همین امر به
ســادگی منجر به کمبود مواد غذایی در جهان شد .در سال  2021این
بحران به دلیل شیوع بیماری کرونا شدت گرفت .همه اینها به ما نشان
میدهد که در سال  2022هم باید در انتظار نوسان بازار مواد غذایی باشیم.
یکی دیگر از عواملی که منجر به افزایش قیمت مواد غذایی شده این
اســت که فعالیتهای اقتصاد در حالی از سر گرفته شد که هنوز شاهد
مشــکالتی به دلیل همهگیری کرونا بودیم .برای مثال تولیدات آغاز شد
اما تجارت جهانی هنوز مشکل داشت و امکان حملونقل کاالها به شکل
همیشگیاش نبود .مث ً
ال سبزیجات و میوهجات تولید میشدند اما نمیشد
آنها را به راحتی و مثل همیشــه به دست مصرفکنندگان رساند .شکر
جزو کاالهایی اســت که به کمک کشــتیهای بزرگ حمل میشود .اما
واقعیت این اســت که ظرفیت کافی برای حملونقل موجود نیست .در
واقع ظرفیتهای حملونقل محدود شدهاست .همه اینها منجر به تورمی
بیسابقه و افزایش قیمت کاالها شدهاست .البته احتماالً در سالهای آینده
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این مشکالت برطرف خواهد شد اما روند محو شدن آن تدریجی خواهد
بود.
Jپدیده تغییرات اقلیمی
شاید مهمترین نکتهای که بتوان در رابطه با افزایش قیمت کاالها به آن
اشاره کرد ،بحث تغییرات اقلیمی و آسیب آن به محصوالت کشاورزی باشد.
برای مثال در اوایل سال  2021بخشی از افزایش قیمت ناشی از خشکسالی
بود .در آمریکای شمالی و جنوبی خشکسالی و تغییرات اقلیمی منجر به
آسیب به محصوالت کشاورزی شد و در نتیجه قیمتها را افزایش داد .البته
وضعیت به مرور تغییر و شــرایط کشت هم بهبود پیدا کرد اما به صورت
کلی ،پدیده تغییرات اقلیمی هنوز بر جهان حاکم اســت و به عنوان یک
تهدید جدی وجود دارد .سیلهای ویرانگر و آتشسوزیهای مخرب از جمله
مواردی است که این روزها بیش از هر مقطعی در تاریخ ،شاهدش هستیم.
پیشبینیها نشان میدهند که قیمت مواد غذایی زیر نقطه اوج تاریخی
خود در سال  2007تا  2008یعنی در زمان بحران بزرگ اقتصادی خواهند
ماند .احتماالً قیمت از آن نقطه اوج خود تجاوز نخواهد کرد اما همچنان باال
خواهد ماند .البته به هر حال شاهد افزایش قیمت مواد اولیه خواهیم بود که
در نهایت منجر به افزایش قیمت مصرفکننده خواهد شد.
نکته مهمی که باید به آن توجه داشت این است که مهمترین کاالها
برای مردم جهان بهویژه افرادی که در اقتصادهای در حال توسعه زندگی
میکنند ،کاالها و محصوالت کشــاورزی است .این محصوالت به دلیل
تغییرات اقلیمی بیتردید دچار آســیب خواهند شــد .کمبود آنها هم
میتوانــد افزایش قیمت را به دنبال داشتهباشــد .از آنجا که مهمترین
مصرفکنندگان آنها ،مردم فقیر در کشورهای کمدرآمد هستند ،میتوان
اینطور نتیجه گرفت که افزایش قیمت بیشتر به اقشار کمدرآمد در جهان
آسیب خواهد رساند.
مسئله دیگری که میتواند به مردم در اقتصادهای کمدرآمد آسیب وارد
کند ،کاهش ارزش پول در این کشورهاست .محدودیتهای کرونایی هم در
این کشورها مزید بر علت شده و شرایط را برای مردمی که در این اقتصادها
کســب درآمد و زندگی میکنند ،سختتر کردهاســت .واکسیناسیون
قدرتمندترین ابزاری است که میتوان در این شرایط از آن بهره گرفت .به
هر حال بخش عمده این مشکالت ناشی از همهگیری کروناست و راهکار
مقابله با ویروس هم تنها واکسیناسیون سراسری است.
البته به دنبال واکسیناسیون ،اقتصادهای ثروتمند خیلی سریعتر رشد
میکنند و به ثروت میرســند .اما اقتصادهای نوظهــور و کمدرآمد هم
میتوانند از این جریان ســود ببرند .هرچند به صورت کلی ،بازنده اصلی
در بازی افزایش قیمت و نوسان نرخ کاالها و مواد غذایی ،مردمی هستند
که در کشورهای فقیر زندگی میکنند .همهگیری به همه آسیب زده اما
مردمی که در اقتصادهای کمدرآمد مشــغول کار هستند ،آسیبپذیری
بیشتری دارند .تغییرات اقلیمی احتماالً وضعیت بهتری پیدا نخواهد کرد،
پــس فع ً
ال تنها ابزاری که برای مقابله با افزایش قیمت کاالها و در نهایت
افزایش فقر داریم ،واکسیناسیون است.

رئیس شرکت مدرنا اعالم کرده که این شرکت تالش دارد واکسنی را تولید کند که بتواند با چند سویه به صورت همزمان
مقابله کند .به این ترتیب میتوان با تزریق تنها یک واکسن ،به ایمنی در برابر چند سویه از این ویروس دست پیدا کرد.
ِ
تنفسی دیگر و همچنین آنفلوانزا محافظت کنند.
حتی برخی از این واکسنها میتوانند از بدن انسان در برابر بیماریهای

[ همهگیری ]

ویروس س هساله
ِ

سال همهگیری انتظار چه چیزهایی را داشته باشیم
در سومین ِ

برای آنها که در کشــورهای ثروتمند ،با رفاه باال زندگی
ســال همهگیری احتماالً بهتر از دو سال
میکنند ،سومین
ِ
گذشــتهاش خواهــد بود .در ســال  2022احتماالً شــاهد
اثــرات کمتر این ویروس بــر زندگی روزمــره خواهیم بود.
در واقــع میتوان گفــت فعالیتهای روزانه بــا این ویروس
مختل نخواهند شــد .واکسن توانســته ارتباط میان ابتال به
این ویروس و مرگومیر را به حداقل برســاند .در بریتانیا به
خوبی شــاهد کاهش نرخ مرگومیر کرونایی هستیم که به
لطف واکسیناســیون حاصل شدهاست .در حالی که میتوان
در کشورهای ثروتمند نسبت به روند کرونا خوشبین بود ،در
کشورهای فقیر احتماالً هنوز شاهد جوالن دادن این ویروس
خواهیم بود .این امر میتواند اختالف میان اقتصادهای ثروتمند
و فقیر را برای ما روشن کند .براساس برخی از پیشبینیها،
متوســط درآمدها در اقتصادهای ثروتمند به زودی در سال
 2022به سطوح خود پیش از همهگیری کرونا خواهد رسید.
اما این قضیه در مورد اقتصادهای توسعهیافته اینطور نیست.
چرا باید خواند:
ال در سال
واکسیناســیون یکی از مواردی است که میتواند شرایط احتما ً
را به وضعیت عادی خود بازگرداند .عرضه واکسن همینطور  2022باید در انتظار
در حال افزایش اســت اما در سال  2022هنوز هم مناطقی واکسنهای جدیدی
از جهان را خواهیم داشــت که به واکسن دسترسی ندارند .باشیم که نیازی به
بخشی از ماجرا به کندیِ روند توزیع مربوط میشود و برخی تزریق ندارند و قابل
دیگر هم ناشی از تاخیرها در امر واکسیناسیون از سوی افراد استنشاق هستند یا از
مختلف است .نکته مهم این است که عدم دسترسی به واکسن طریق تماس با پوست،
میتواند دوباره نرخ مرگومیر کرونایی را افزایش دهد .البته وارد بدن میشوند .این
کارکنان عرصه واکسیناسیون تالش دارند واکسن را به همه تنها یکی از تحوالتی
نقاط زمین ببرند تا همه به آن دسترسی پیدا کنند .اما هنوز است که در زمینه
هم شکایتهایی در زمینه نابرابری در زمینه توزیع واکسن به کرونا در سال جدید
گوش میرسد .احتماالً این روند در سال  2022هم به همین باید در انتظارش
شــکل ادامه خواهد داشت .به صورت کلی میتوان گفت اگر باشیم.
تولیدکنندگان واکسن ،دست از تولید برندارند و همچنان روند
را ادامه دهند ،در سال جدید میالدی مشکل چندانی در زمینه
واکسیناسیون ایجاد نخواهد شد و حتی میتوان گفت شرایط بهتر هم میشود.
یکی از نکات مهم در ســال  2022که احتماالً زیاد شــاهد آن خواهیم بود ،تزریق دوز ســوم
واکسن کروناست .این مسئله در کشورهای توسعهیافته انجام میشد اما در سال  2022شاهد تزریق
دوز ســوم واکسن در میان همه مردم جهان خواهیم بود .از طرف دیگر ،در سال نو باید در انتظار
سویههای جدید کرونایی هم باشیم .البته پزشکان و دانشمندان امید دارند که واکسنهای موجود
بتوانند جلوی ابتال به سویههای جدید را هم بگیرند یا دستکم ،خطرات ابتال به سویههای جدید
را کاهش دهند.
Jتحوالت در واکسیناسیون
واکسیناســیون کودکان یکی از مواردی اســت که در سال  2022توسعه پیدا خواهد کرد .در
بسیاری از کشورها کودکانی که شش ماهه هستند هم واکسن دریافت میکنند .پاسپورت واکسن

هم یکی از مهمترین مقوالتی است که در سال جدید احتماالً توسعه پیدا خواهد کرد .به هر حال
سفرهای خارجی میتواند منجر به شیوع سویههای جدید کرونایی شود .به همین خاطر است که
کشورها به شکلی جدیتر به فکر پاسپورت کرونا میافتند تا از این طریق جلوی ورود سویههای
جدید را به کشور خود بگیرند.
درمان بیماری کرونا تا اواســط سال  2022پیشــرفتهای چشمگیری را تجربه خواهد کرد.
البته تعداد مبتالیان به کرونا هم کاهش پیدا خواهد کرد اما به صورت کلی ،پزشکان میتوانند به
درمانهای موثرتری برای بیماری کرونا دست پیدا کنند و به این ترتیب میتوانند جان بسیاری از
افرادی را که به این ویروس مبتال میشوند ،نجات دهند .ناگفته نماند که وضعیت ایمنی در برابر
این ویروس هم بهبود پیدا خواهد کرد .در واقع افراد نسبت به گذشته ،بدنی ایمنتر در برابر این
ویروس خواهند داشت.
تولیدکنندگان واکسن تالش دارند واکسنهایی را تولید کنند که کمک موثرتری برای مقابله با
این ویروس باشد .برای مثال رئیس شرکت مدرنا اعالم کرده که این شرکت تالش دارد واکسنی را
تولید کند که بتواند با چند سویه به صورت همزمان مقابله کند .به این ترتیب میتوان با تزریق تنها
یک واکسن ،به ایمنی در برابر چند سویه از این ویروس دست پیدا کرد .حتی برخی از این واکسنها
تنفسی دیگر و همچنین آنفلوانزا محافظت کنند.
میتوانند از بدن انسان در برابر بیماریهای
ِ
شکل واکسنها هم احتماالً در سال  2022با تحوالت بیشتری همراه خواهد شد .برای مثال
شرکتها واکسنهایی را تولید میکنند که قابل استنشاق است و نیازی به تزریق ندارد یا صرفاً از
طریق تماس با پوست وارد بدن خواهد شد .همه اینها تحوالتی است که تولیدکنندگان واکسن
برای سال  2022وعده آن را دادهاند.
کشورهای ثروتمند عمده تمرکز خود را روی بحث پادتن یا همان آنتیبادی میگذارند تا از این
طریق بتوانند به روشهای بهتری برای درمان کرونا برسند .مهمترین اتفاقی هم که در این عرصه
باید در سال  2022در انتظارش باشیم ،تولید داروهایی است جلوی سرایت این بیماری را میگیرند.
شرکت فایزر به صورت متمرکز روی این مقوله کار میکند.
بهتر است نگاه کام ًال خوشبینانهای در زمینه این ویروس در سال  2022نداشته باشید چرا که به
هر حال ،کرونا طی دو سال گذشته توانسته با تغییرات و سویههای جدید خود ،همه را غافلگیر کند.
اما در عینحال میتوان خیلی هم بدبین نبود .هرچه این ویروس پیشرفت میکند ،دانشمندان هم
پیشرفت میکنند .علم پزشکی متوقف نشده و وضعیت را بهبود خواهد بخشید.
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اکونومیست برای پاسخ به این پرسش که چه موقع زندگی دوباره عادی خواهد شد ،شاخصی را ابداع
کرده که به آن شاخص عادی بودن میگوید .این شاخص ابعاد و مسائل مختلف زندگی را بررسی میکند
بودن آن امتیاز میدهد.
و سپس به میزان عادی ِ

[ زندگی عادی ]

تغییرات آمدهاند تا بمانند
بودن جهانی نشان میدهد برخی تغییرات ماندگارند
شاخص عادی ِ
آمار و ارقام هم مربوط به همین کشورهاست .نکته اینجاست که این
 50کشور 90 ،درصد از تولید ناخالص داخلی جهان و  75درصد از کل
جمعیت جهان را تشکیل میدهند .اگر این کشورها در هر یک از موارد
به امتیاز  100دست پیدا کنند یعنی به سطوح پیش از همهگیری و در
نتیجه وضعیت عادی رسیدهاند.

بسیاری از اقداماتی که
زندگی را از حالت عادی خود
خارج کردهاند صرفاً با هدف
حفظ جان انسانها صورت
میگیرند .اما نکته اینجاست
که عدم رعایت برخی نکات،
باز هم جان انسانها را به
خطر خواهد انداخت .به همین
خاطر است که احتماالً برخی
از محدودیتها هیچگاه از
میان برداشته نخواهند شد.
این یعنی در برخی از عرصهها
اصالً شاهد عادی شدن زندگی
نخواهیم بود و شاخص هم
هیچگاه به عدد  100نخواهد
رسید

چرا باید خواند:
همهگیری کرونا
زندگی را از مدار
عادی خود خارج
کرد .در ابتدا همه در
انتظار بازگشت به
وضعیت عادی بودیم.
اما به نظر میرسد
عادی
ِ
شاهد وضعیت
جدیدیهستیم
که قرار است پایدار
بماند .اکونومیست با
شاخص عادی بود ِن
جهانی این مقوله را
بررسی کردهاست.
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وقتی نخستین بار در سال  2020همهگیری کرونا در جهان اعالم
شــد ،هیچکس نمیدانست زندگیاش تا چه زمان امکان دارد به هم
بریزد .دولتهای مختلــف از قریب به  3میلیارد و  600میلیون نفر
از مردم جهان درخواســت کرده بودند که در خانه بمانند .البته این
درخواست اختیاری نبود بلکه رنگوبوی اجبار داشت .اعضای جامعه
بدون چونوچرا باید از این قانون تابعیت میکردند .بســیاری از افراد
کارشان را به خانه بردند .تحصیالت دانشآموزان هم به جای مدرسه،
در خانه انجام میشــد .هر کسی باید راه جدیدی را برای ارتباط پیدا
میکرد .خیلی زود این پرســش در ذهن همه شــکل گرفت :تا چه
زمانی وضعیت به این شــکل خواهد بود؟ چه موقع به زندگی عادی
بازمیگردیم؟ آیا ساخت واکســنی موثر میتواند ما را از این بحران
نجات دهد و وارد زندگی عادی کند؟ اص ً
ال میتوانیم انتظار داشــته
باشیم که دوباره زندگی شبیه به دوران پیش از شیوع همهگیری کرونا
شود؟
اکونومیست برای پاسخ به این پرسش که چه موقع زندگی دوباره
عادی خواهد شد ،شاخصی را ابداع کرده که به آن شاخص عادی بودن
میگوید .این شاخص ابعاد و مسائل مختلف زندگی را بررسی میکند و
بودن آن امتیاز میدهد .مهمترین مسئله ،بحث
سپس به میزان عادی ِ
حملونقل است که در عرصههای مختلف در شرایط کرونایی کام ً
ال
دستخوش تغییر و تحول شدهاست .بخش دیگری که مورد بررسی
قرار میگیرد ،تفریح و اوقات فراغت است .برای مثال میزان خرید بلیت
سینما میتواند فاکتوری نشاندهنده و موثر باشد .یا تعداد کسانیکه
در رویدادهای ورزشی شرکت میکنند .در مجموع اینکه فرد چقدر
از زمــان خود را خارج از خانه میگذراند .خرید در عرصههایی نظیر
فوتبال ،خرید و حضور در دفتر کار هم از دیگر مواردی است که در این
شاخص ،میزان بازگشت به زندگی عادی را نشان میدهند.
اقدام اکونومیست این بوده که در هریک از عرصهها ،وضعیت فعلی
را با وضعیت پیش از همهگیری کرونا مقایسه میکند .این شاخص
جهانی 50 ،کشور را به صورت مشخص مورد بررسی قرار دادهاست.
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Jهرآنچه شاخص به ما میگوید
یکند
واضح است که این شاخص در ابتدای سال  2020سقوط م 
چرا که وضعیت در ابتدای شــیوع همهگیری کرونا ،کام ً
ال غیر عادی
میشود .عدد این شاخص در مارس  2020برابر با  80بودهاست .هرچه
محدودیتها بیشتر شده ،وضعیت هم غیرعادیتر شدهاست .به همین
خاطر در میانه آوریل  2020این عدد به  35رسیدهاســت .در ســال
 2021این شــاخص به صورت آهسته و تدریجی ،افزایش پیدا کرد
تــا دوباره به عدد  100و وضعیت عادی نزدیک شــود .در ماه ژانویه
این شــاخص عدد  60را نشان میداد .اواسط اکتبر عدد شاخص به
 79رســید .این یعنی جهان تا حد زیادی وارد سطوح خود پیش از
هم هگیری کرونا شد هاست.
دانمارک یکی از کشــورهای پیشرو در این زمینه است که اکنون
فقــط  5امتیاز با دوران پیش از همهگیریاش فاصله دارد .آمریکا در
میانه است و کشورهای اروپایی هم همین حوالی قرار دارند.
بررســی شاخص اکونومیست به ما نشان میدهد که در آینده در
چه مسیری قدم برخواهیم داشت .بسیاری از اقداماتی که زندگی را
از حالت عادی خود خارج کردهاند صرفاً با هدف حفظ جان انسانها
صورت میگیرند .اما نکته اینجاست که عدم رعایت برخی نکات ،باز
هم جان انسانها را به خطر خواهد انداخت .به همین خاطر است که
احتماالً برخی از محدودیتها هیچگاه از میان برداشته نخواهند شد.
این یعنی در برخی از عرصهها اص ً
ال شاهد عادی شدن زندگی نخواهیم
بود و شاخص هم هیچگاه به عدد  100نخواهد رسید.
یکی از مســائل مهمی که در این شاخص متوجه آن شدهایم این
است که محدودیتهای وضع شده توسط دولتها تقریباً برداشته شده
اما محدودیتهای فردی اغلب پابرجاســت .این محدودیتها همان
چیزهایی هســتند که زندگی را از حالت عادی خود خارج کردهاند.
به این ترتیب آن دســته از مواردی که به دولتها مربوط میشده از
میان رفته یا خیلی کم شده اما مواردی که به تکتک انسانها مربوط
نطور نبودهاست.
میشود ،ای 
فراموش نکنید که برخی موارد که در گذشته محدودیت به شمار
میآمد اکنون به وضعیت عادی جدید بدل شدهاست .برای مثال در
گذشته کسی از خانه کار نمیکرد مگر اینکه شرایطی خاص داشت.
اما اکنون دورکاری به امری عادی تبدیل شــده و کار کردن در محل
کار به نوعی غیرعادی است .در واقع وضعیت عادی جدیدی در جهان
حاکم شدهاست .همه اینها به ما نشان میدهد که برخی از تغییرات
آمدهاند تا بمانند.

نتایج نشان میدهند که گستردگی اتفاق نظر بین اقتصاددانها به شکل قابل توجهی افزایش پیدا کردهاست.
اقتصاددانها درباره یکسوم گزارهها اتفاق نظری مستحکم داشتند ،در حالیکه در سال  2011سهم این
مقوله  15درصد و در سال  1990کمتر از  10درصد بود.

[ علم اقتصاد ]

سرزمین آشتی
اقتصاددانها بیش از هر زمانی بر سر مسائل مختلف توافق نظر دارند
این مســئله که دانشــمندان علوم مختلف در مسائل گوناگون با هم
اختالف نظر پیدا کنند ،امری عادی است .این مسئله در علومی که جنبه
انسانی دارند ،شدت بیشتری هم پیدا میکند .یکی از حیطههای اصلی که
همیشه درگیر نوعی عدم توافق بودهاست ،علم اقتصاد است .اقتصاددانها
دههها است که گویا به هیچ وجه نمیتوانند روی یک مسئله با هم توافق
کنند ،اما گویا این روند در حال تغییر است.
دیربازی اســت که افرادی که از بیرون علم اقتصاد را تماشا میکنند،
دربــاره ناتوانی اقتصاددانها برای تصمیمگیری مشــخص ،به شــوخی
میپردازند .یکی از این جوکها اینطور اســت« :اگر پارلمان از شــش
اقتصاددان نظر بپرســد ،هفت جواب دریافت میکند ».با اینحال شاید
مربعدوریس استیونسون و
کیلومترباشند.
دیگر این شوخیها کارکرد سابق را نداشته
آلوارو پرز ،از دانشگاه ایالتی ِوبر ،مقالهای اخیرا ً منتشر کردهاند که طبق آن
اقتصاددانها در مورد تعدادی از پرسشهای مربوط به سیاستهایی خاص،
بیش از زمان گذشته با یکدیگر توافق دارند.
این مقاله آخرین موج از پیمایشهایی را منتشر کردهاست که از سال
 1976به این سو ،هر دهه یکبار بین اقتصاددانها مطرح میشود .البته
باید این نکته را گفت که نتایج اولین موج به صورت کامل قابل مقایسه با
موجهای بعدی نیست .از اعضای انجمن اقتصاد آمریکا پرسیده شدهبود که
آیا با تعدادی از گزارهها موافق هستند یا خیر .این گزارهها شامل مسائل
مختلفــی مانند تاثیر افزایش کف حقوق تــا مطلوب بودن بیمه درمانی
همگانی ،میشود .پژوهشگران با توجه به پاسخهایی که دریافت کردند،
شاخصی را طراحی کردند که به کمک آن بتوان اتفاق نظر روی هر مسئله
را اندازهگیری کرد و نشان داد.

7

Jشاید دورهای جدید
نتایج نشان میدهند که گستردگی اتفاق نظر بین اقتصاددانها به شکل
قابل توجهی افزایش پیدا کردهاست .اقتصاددانها درباره یکسوم گزارهها
اتفاق نظری مستحکم داشتند ،در حالیکه در سال  2011سهم این مقوله

 15درصد و در سال  1990کمتر از  10درصد بود .افراد شرکتکننده در
این پیمایش درباره تشخیص مشکالت اقتصادی اتفاق نظر بیشتری هم
داشتند .به طرز عجیبی ،حجم زیادی از این اقتصاددانها عقیده دارند نیاز
به سیاستی عضالنی به شدت احساس میشود.
نابرابری یک نگرانی روبهرشــد بود .درصد اقتصاددانهایی که به طور
کامــل یا تا حدی موافق این بودند که توزیع درآمد در آمریکا باید برابرتر
باشــد از  68درصد در ســال  2000به  86درصد در ســال 2020-21
رسیدهاست 85 .درصد از این افراد بر این نظر بودند که قدرت ابرشرکتها
بیش از حد در چند نقطه متمرکز شدهاســت .یکی دیگر از مسائل مهم،
تغییرات اقلیمی بود ،که به عقیده عمده اقتصاددانها خطری جدی برای
اقتصــاد در بر دارد .هر دوی این مســائل در این موج اخیر برای اولینبار
مطرح شدهاند.
جای تعجبی نبود که با توجه به نظری که اقتصاددانها درباره قدرت بازار
دارند ،شرکتکنندهها حامی استفادهای محکمتر از سیاستهای ضدتراست
هستند و این توافق به شکل قابل توجهی طی دو دهه اخیر افزایش پیدا
کردهاست .یکی دیگر از تغییرات قابل توجه عالقه به کنشگری مالی بود.
اقتصاددانها بیشتری این باور را داشتند که فدرال رزرو به تنهایی نمیتواند
چرخه کسبوکار را مدیریت کند -که شاید همین مسئله را بتوان در تغییر
نرخ سیاســتهای این سازمان به سمت صفر پیدا کرد -و به دنبال نقش
بزرگتری از دولت بودند .از ســوی دیگر تعدادی بیشتر از اقتصاددانها
توافق داشتند که سیاست مالی میتواند آثار اقتصادی مهمی داشته باشد،
هم در فروکشهای موقت و هم در بلندمدت.
البته شاید علم اقتصاد هنوز هم به یک هارمونی کامل نرسیده باشد.
اقتصاددانها در این موج نظرسنجی شکاف بیشتری در بعضی از مسائل
داشتند :عواقب پایین آوردن مالیاتهای درآمدی و عایدیهای سرمایهای.
در این مســائل تقریباً نیمی از پاســخدهندهها با گزارههایی که از سوی
پژوهشگران به آنها ارائه میشد موافقت میکردند و باقی مخالفت .البته
همین فضا هم برای یک بحث سالم ،الزم است.

چرا باید خواند:
اقتصاددانها هرگز
نمیتوانستندسریک
مسئله با هم اتفاق
نظر داشته باشند .با
اینحال پژوهشهای
اخیر نشان میدهد
که توافق نظر بین
اقتصاددانها در حال
شدت گرفتن است و
شایدتعیینتکلیفی
تاریخی درباره
بسیاری از مسائل رخ
داده باشد.

از اعضای انجمن اقتصاد
آمریکا پرسیده شدهبود که
آیا با تعدادی از گزارهها
موافق هستند یا خیر.
این گزارهها شامل مسائل
مختلفی مانند تاثیر افزایش
کف حقوق تا مطلوب بودن
بیمه درمانی همگانی،
میشود .پژوهشگران با توجه
به پاسخهایی که دریافت
کردند ،شاخصی را طراحی
کردند که به کمک آن بتوان
اتفاق نظر روی هر مسئله را
اندازهگیری کرد و نشان داد

در جستوجوی زمین مشترک
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سهم گزارههای اقتصادی با اتفاق نظر «قوی» ،درصد
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نمره تایید بایدن در نظرسنجیها از آغاز کار او تا امروز  25واحد درصد کاهش پیدا کردهاست و همانطور
که از نمودار میبینیم تا اینجای کار بایدن همان اندازه نامحبوب است که ترامپ در سال ابتدایی ریاست
جمهوری خود بود.

[ جو بایدن ]

ضعف تکراری
وضعیت سال  2022برای دموکراتها خوب نخواهد بود

چرا باید خواند:
ریاست جمهوری جو بایدن در ســال  2021کار خود را با
جو بایدن ریاست
موفقیت آغاز کرد .با اینحال شاید در سال  2022وضعیت
جمهوری خود را با
معکوس شود .شاید انتخابات میاندوره که در نوامبر برگزار
قدرت کامل آغاز کرد.
شــد فشاری خاص روی بایدن وارد نکند ،اما از همین زمان
هم دو بازوی کنگره
مبارزه انتخاباتی بعدی آمریکا آغاز میشود و اینطور که به
و هم کاخ سفید در
نظر میرسد ترامپ قرار است باز هم سر کار بیاید.
اختیار دموکراتها
پس از اینکه بایدن توانست بسته کمکی بسیار بزرگی
بود ،اما با اینحال
را ،که بعدها مشــخص شد بیش از حد بزرگ بودهاست ،به
در
بایدن رفتهرفته
تصویب برساند ،با نوعی گرفتاری در ریاست خود روبهرو شد.
رساندن
به تصویب
فشارها یکی پس از دیگری بر ســر او وارد شدند :تورم باال
دچار
خود
طرحهای
که تا حدی به خاطر کمکهای مالی بودهاست ،همهگیری
حاال
شد.
مشکل
بیپایان ،خروج آشوبزا از افغانستان و ناتوانی کاخ سفید در
2022
سال
در
شاید
به خط کردن اکثریت دموکرات برای رای دادن به طرح مد
این
ها
ت
دموکرا
نظرشان.
اکثریت قاطع خود را
نمره تایید بایدن در نظرسنجیها از آغاز کار او تا امروز 25
هم از دست بدهند.
واحد درصد کاهش پیدا کردهاست و همانطور که از نمودار
میبینیم تا اینجای کار بایدن همان اندازه نامحبوب است
که ترامپ در سال ابتدایی ریاست جمهوری خود بود .یک سناتور بسیار مهم ،پیش از تعطیالت
کریسمس ضربهای مرگبار به طرح «بازسازی بهتر» وارد کرد و این بسته که قرار بود هم مزایای
اجتماعی در خود داشــته باشد هم با تغییرات اقلیمی مبارزه کند و طرح اصلی بایدن در دوره
ریاست جمهوریاش بود ،با شکست روبهرو شد.
البته مشکالت پیش آمده در انتخابات نوامبر توانایی تصویب طرحهای بایدن را کاهش هم داد.
رئیس جمهوریها عمدتاً در اولین انتخابات میاندوره خود با شکست روبهرو میشوند اکثریت
ظریف دموکراتها در هــر دو بخش کنگره به احتمال زیاد از بین برود .جمهوریخواهان تنها
نیازمند پنج کرسی در مجلس هستند تا بتوانند اکثریت را در دست بگیرند و طرحهای بایدن را
وتو کنند .اوباما در سال  63 ،2010کرسی و ترامپ در سال  35 ،2018کرسی را از دست دادند.
اگر بایدن در نظرسنجیها وضعیت بهتری داشت ،شاید میتوانست به راه نجات امیدوار باشد،

اما از بخت بد او ،اوضاع اینطور نیست .بنگاههای شرطبندی برای جمهوریخواهان شانس 82
درصدی برای پیروز شدن در مجلس و  70درصدی برای بازپسگیری سنا در نظر گرفتهاند.
Jاوضاع تیره
اعالم بازنشستگی اعضای قدیمی کنگره که ترجیح میدادند بدون رد شدن الکتورال ،سمت خود
را ترک کنند ،نشانهای از وقایع آتی است .تا اینجای کار  25نماینده دموکرات اعالم کردهاند که
به دنبال انتخاب مجدد نیستند که در آنها تعدادی رئیس کمیته قدرتمند هم حضور دارد .در آن
سوی ماجرا تنها  12جمهوریخواه چنین تصمیمی را اعالم کردهاند .مسئله مهمتر این است که از
بین آن دسته از دموکراتها 17 ،نفر به دنبال رسیدن به مقامی دیگر نیستند و یک «بازنشستگی
خالص» میخواهند ،در حالیکه جمهوریخواهانی با چنین وضعیت ،تنها چهار نفر هســتند .در
انتخاباتهای قبلی ،بازنشستگیهای شاخصی بود برای شکست خوردن حزبی که قدرت را در دست
دارد .عوامل بیرونی مانند درگیری با دادگاه عالی کشور البته میتواند کمک اندکی به دموکراتها
بکند ،اما در نهایت به احتمال زیاد کنترل کامل واشنگتن در اختیار دموکراتها نماند.
در حال حاضر دموکراتها تنها چند ماه برای استفاده کردن از کنترل کامل خود بر کنگره و کاخ
سفید دارند .بعضی از الیحههای بسیار مهم ،مانند تغییر حق رای دادن ،ارتقای وضعیت اتحادیهها،
کاهش میزان خشونت پلیس و اصالح نظام مهاجرت ،در همان بدو مطرح شدن شکست خواهند
خورد ،زیرا قانون فیلیباستری موجود در سنا به اقلیت جمهوریخواه این امکان را میدهد که جلوی
تصویب آن را بگیرند .خود روند فیلیباستر هم که زمانی سیاستمداران ترقیخواه به از بین بردن
آن امید داشتند ،گویا فع ًال ماندنی شدهاست.
تالش برای انتخابات ریاســت جمهوری بعدی در هر دو حزب آغاز شدهاست ،گرچه شاید در
نهایت همان اتفاق  2020تکرار شــود .هم بایدن و هم ترامپ آنقدر سمج هستند که جلوی به
قدرت رسیدن سیاســتمداران جوانتر را بگیرند .با اینحال سن هر دو نفر آنقدر زیاد است که
شاید وضعیت جسمانی جلوی آنها را بگیرد .کاماال هریس ،هنوز هم وارث رسمی دموکراتها به
نظر میرســد ،گرچه کارزار انتخاباتی او در سال  2020موفق نبود و اولین سال معاونت او هم به
خوبی سپری نشد .اگر ترامپ از سوی دیگر وارد نشود ،یک پوپولیست مشابه او مانند ران دسانتیس،
فرماندار فلوریدا ،میتواند جانشین او باشد .حتی اگر هر دو پیرمرد کنار بکشند ،باز هم آمریکا وارد
نوعی دوئل جانشینها خواهد شد.
سقوط ریاست جمهوری
محبوبیت خالص رئیس جمهوریهای آمریکا ،واحد درصد
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قیمت سهام تسال در سال  2021رشدی  50درصدی کرد و شرکت کاتل ،غول باتریسازی چینی هم با رشد
سهامی  68درصدی روبهرو شد .با اینحال اگر دقیقتر نگاه کنید ،مشکالت بزرگی میبینید .اگر قرار باشد دنیا
تا سال  2050به انتشار خالص صفر برسد ،سرمایهگذاری باید دوبرابر شده و به سالی  5تریلیون دالر برسد.

[ تغییرات اقلیمی ]

تالش ناکافی
ضعف قواعد جدید اتحادیه اروپا در مبارزه با
تغییرات اقلیمی

عالقه سرمایهگذاران به ســرمایهگذاری در گذار به انرژی سبز در حال
افزایش اســت .تنها کافی اســت به افزایش عالقه در صنعت خودروهای
الکتریکی توجه کنید .قیمت سهام تسال در سال  2021رشدی  50درصدی
کرد و شرکت کاتل ،غول باتریسازی چینی هم با رشد سهامی  68درصدی
روبهرو شد .با اینحال اگر دقیقتر نگاه کنید ،مشکالت بزرگی میبینید .اگر
قرار باشد دنیا تا سال  2050به انتشار خالص صفر برسد ،سرمایهگذاری باید
دوبرابر شده و به سالی  5تریلیون دالر برسد .در حال حاضر یکی از مشکالت
این است که صندوقهای سرمایهگذاری آماری غیرواقعی از اهداف سبز خود
میدهند و همین مسئله سردرگمی بزرگی در این عرصه ایجاد کردهاست.
اتحادیه اروپا قصد کمک کــردن به این وضعیت دارد و قصد دارد یک
سیستم برچسبزنی جدید را به راه بیندازد که با نوعی سمشناسی میتواند
اقتصاد را به فعالیتهایی تقسیم کند که به نظرش به لحاظ زیستمحیطی
پایدار هستند .این بخشها میتوانند از نصب پمپهای حرارتی تا فراوری
غیرهوازی لجن فاضالب را شامل شوند .ایده پشت این اقدام این است که
صندوقها و بنگاهها با استفاده از این برچسبها میتوانند نشان دهند چه
سهمی از فعالیتهایشان سبز است و همین مسئله میتواند به ورود سرمایه
کمک کند .این مسئله چند ســال در دست بررسی قرار گرفتهاست و در
آخرین روز سال  2021کمیسیون اروپا آخرین نسخه خود برای این برنامه
را ارائه کرد.
کشورها منابع انرژی متفاوتی دارند ،بنابراین پیاده کردن این کار به شرایط
سیاسی ربط دارد .با اینحال ،این دستهبندی معقول به نظر میرسد .اینکه
به انرژی هستهای برچسب سبز بزنیم ،البته مشروط به اینکه پسماندهای
سمی آن به شکلی ایمن نگهداری شوند ،همین حاال هم مورد انتقاد حزب
سبز آلمان قرار گرفتهاست .اما نباید فراموش کرد که انرژی هستهای نقشی
مهم در رسیدن به وضعیت انتشار صفر بازی میکنند .در واقع ،اگر تنها در
دوره گذار این انرژی را ســبز در نظر بگیریم ،این نوع از سمشناسی بسیار
محافظهکارانه به حساب میآید .البته زدن برچسب سبز به گاز طبیعی هم
بسیار جنجالبرانگیز بودهاست .با اینحال اینطور به نظر میرسد که پشت
این قواعد فکر زیادی بودهاســت که در گذار سوختی در دهه آینده نقشی
حیاتی دارد .طبق این برنامه ،پروژههای گاز طبیعی برای دوره محدودی سبز
درنظر گرفته میشود ،اگر این انرژی جایگزین سوختهای فسیلی آلودهتر
شــود ،تاییدیه الزم را تا انتهای دهه دریافت کند و تا سال  2035برنامهای
برای حرکت کردن به منبع انرژی پاکتری داشته باشد.

صهای بزرگ
Jنق 
نواقص این برنامه در چشــمانداز بروکراتیک آن نهفته اســت .ماهیت
سادهانگارانه برچسب زدن به صنایع مختلف میتواند منجر به نوعی آزمایش
خلوص شود که در آن صندوقها داراییهای آلودهتر را بیرون میگذارند .در
واقع یکی از وظایف بازارهای سرمایه این است که تملک شرکتهای آالینده
را در دست بگیرند و میزان انتشار آنها را کاهش صدهند .مسئله بعدی این
است که این دستهبندی ایستا است ،در حالیکه تغییرات فناوری میتواند
انتشار کربن بعضی از فعالیتها را کاهش دهد و منجر به اختراعاتی شود که
تیم برنامهریز در چهارچوب طرح خود در نظر نگرفتهاند.
این طرح هم مانند بســیاری از ایدههای تامین مالی مبارزه با تغییرات
اقلیمی اتحادیه اروپا بسیار خوب است ،اما حاشیهای خواهد شد .مثالهایی
چون خرید اوراق سبز از سوی بانک مرکزی اروپا و وارد کردن «تست تنش»
ســبز به بانکها هم در این مسیر قرار میگیرند زیرا طول عمر داراییهای
آنها کمتر از افق مخربترین تغییر اقلیمی است.
دیگر چه میتوان کرد؟ هدف باید این باشــد که سرمایهگذاران بتوانند
با ســهولت بیشــتری رد پای کربن را در ســبد داراییهای خود پیگیری
کنند .صندوقهایی که انتشــار صفر دارند شاید خوب باشند ،اما آنهایی
که میتوانند انتشار خود را با سرعت کاهش دهند ،شاید اهمیت بیشتری
داشته باشند .اگر بخواهیم همه این موارد را در طرحی جدید بگنجانیم به
نظامی خواهیم رسید که مدیریت سادهتری دارد کمتر کشورها را درگیر سبز
نامیدن یا ننامیدن پروژههای مختلف میکند .البته نهاد جهانی تعیین سبز
بودن همین حاال هم ایجاد شدهاست ،اما این نهاد باید با سرعت بیشتری کار
خود را ادامه دهد و به نتیجه برساند.

چرا باید خواند:
اتحادیه اروپا طی
طرحی جدید قصد
دارد فعالیتهای
مختلف را به سبز و
غیرسبزتقسیمکند
و به این طریق مسیر
حرکت به سمت آینده
سبز را روشن کند.
با اینحال این طرح
ضعفهاییبنیادین
دارد که منجر به
حاشیهای شدن آن
میشوند.

سبدهایسبز

داراییهای پایدار تحت مدیریت جهان ،میلیارد دالر
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2018 30.7
2020 35.3
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اگر صنعت درمان بیش از پیش به سمت دیجیتال شدن حرکت کند ،پاداش قابل توجهی در پی خواهد آمد .بخش درمان 18
درصد از تولید ناخالص داخلی آمریکا را ،که معادل  3.6تریلیون دالر است ،مصرف میکند .در دیگر کشورهای ثروتمند این
قطعا روندی صعودی در پیش خواهد گرفت.
سهم کمتر و در حدود  10درصد است اما به دلیل افزایش سن جمعیتً ،

[ صنعت بهداشت ]

کاالی مصرفی جدید
بهداشت و درمان تبدیل به یک صنعت مصرفی شدهاست
فناوری و مسئله بهداشــت و درمان رابطهای پیچیده دارند.
چرا باید خواند:
الیزابت هلمز ،بنیانگذار استارتآپ ترانوس که وعده ترکیب
بستردیجیتالو
کردن پویایی ســیلیکون ولی با بازار درمــان را میدهد ،در
همهگیری کووید19-
روز ســوم ژانویه به اتهامی خاص محکوم شــد :دروغ گفتن
باعث شدند که صنعت
به ســرمایهگذاران درباره ظرفیتهای فناوری آزمایش خون
درمان بیش از هر
شرکت خود .با اینحال ،اگر از ترانوسی بگذریم که فروپاشی
زمان دیگری به سمت
خود را در سال  2015آغاز کردهبود ،به داستانی بسیار سالمتر
مصرفی شدن حرکت
برمیخوریــم .در انتهای ماه ژانویه گروهــی از کارآفرینان و
کند .در این میان
سرمایهگذاران به شکل مجازی در نشست ساالنه بخش درمان
هم استارتآپها،
بنگاه جیپی مورگان چیس ،دور هم جمع خواهند شــد .به
هم شرکتهای
احتمال زیاد موضوع این نشست استفاده از هوش مصنوعی،
داروسازی جاافتاده و
هم غولهای فناوری
تشخیص به صورت دیجیتال و درمان از راه دور خواهد بود و
تالشهایی را آغاز
در ادامه آن به احتمال زیاد موج جدیدی از ســرمایه به این
کردهاند تا در این
صنعت عظیم وارد خواهد شد.
زمینه نوآوری کنند.
اگر صنعت درمان بیش از پیش به سمت دیجیتال شدن
حرکت کند ،پــاداش قابل توجهی در پی خواهد آمد .بخش
درمان  18درصد از تولید ناخالص داخلی آمریکا را ،که معادل
 3.6تریلیون دالر است ،مصرف میکند .در دیگر کشورهای
ثروتمند این سهم کمتر و در حدود  10درصد است اما به دلیل
افزایش سن جمعیت ،قطعاً روندی صعودی در پیش خواهد گرفت .همهگیری کووید 19-استفاده
از امکانات آنالین را برای مردم آسانتر کردهاست که در این میان قطعاً وضعیت درمان دیجیتال هم
بهتر شدهاست .سرمایهداران خطرپذیر بخشی را شناسایی میکنند که به شکلی ویژه برای برهم زدن
آماده و رسیده باشد .تخمینها نشان میدهند که سرمایهگذاری در استارتآپهای فعال در بخش
درمان دیجیتال ،تقریباً در سال  2021دوبرابر شدهاست و به  57میلیارد دالر رسیدهاست .همانطور
که در نمودار میبینیم این رشد بسیار قابل توجه بودهاست.
تعداد اســتارتآپهایی که در بازار سهام لیست نشدهاند اما ارزشی دستکم  1میلیارد دالری
دارند در حال حاضر به  90رسیدهاست ،یعنی چهار برابر تعدادی که در  5سال پیش حضور داشتند.

چنین «تکشاخ»هایی با شرکتهای موجود در صنعت درمان و غولهای فناوری رقابت میکنند تا
بتوانند به بهتر بودن زندگی مردم و جلوگیری از بیمار شدن آنها در وهله اول ،کمک کنند .در این
فرایند ،بیماران به مصرفکننده تبدیل میشوند.
Jدرمان مصرفی
درمان مصرفی برای مدت زمان زیادی به معنای خرید مسکنها ،شربت سرفه ،کرم صورت و
چسب زخم بدون نسخه بودهاست .شرکت جانسون اند جانسون که ارزشمندترین شرکت داروساز
آمریکا و جهان است ،به این درک رسیدهاست که بخشهای مصرفکننده شرکت خود نوآوری الزم
را ندارد و به نوعی جلوی پیشرفت این شرکت را گرفتهاست .در نتیجه این شرکت با کمک شرکت
گالکسواسمیتکالین ،که غولی بریتانیایی و رقیب جانسون اند جانسون است ،سعی دارند که این
بخشها را از حالت بازوهای جانبی به شرکتی اصلی تبدیل کنند .این شرکتها با این امید چنین
اقدامی را انجام میدهند که با از بین بردن اضافهکاریهای مربوط به داروهای گرانبهاتر فضای رشد
و نوآوری را برای زیرشاخههای خود بازتر کنند.
بعضی از شــرکتهای بزرگ و جاافتاده که روحیه ماجراجویی بیشتری دارند همین حاال هم
مصرفیســازی و دیجیتالی کردن را مورد آزمایش قرار دادهاند .برای مثال شرکت قدیمی ت ِوا که
کار خود را از سال  1901آغاز کردهاست در حال حاضر با استفاده از یک اپلیکیشن و حسگرهایی
خاص ،به بیماران آســمی این امکان را میدهد که بفهمند از اســپری آسم خود درست استفاده
میکنند ،یا خیر.
دومین گروه شــرکتهایی که اهدافی برای درمان مصرفی دارند ،شرکتهای بزرگ
عرصه فناوری هستند .غولهای فناوری پس از مجموعهای از تالشهای جسته و گریخته
بــرای ورود به صنعت درمان ،مانند کاری که گــوگل با پلتفرمی خاص انجام داد و در
سال  2011آن را کنار گذاشت ،در نهایت جای پایی قابل قبول برای خود پیدا کردهاند.
گزارشها نشــان میدهند که هلدینگهای آلفابت ،آمازون ،اپل ،مایکروســافت و متا
(کمپانی جدید ماد ِر فیسبوک) روی هم  3.6میلیارد دالر را سال گذشته وارد قراردادهای
درمانی کردهاند .این کمپانیها هم با دو روش اصلی قصد فعالیت در این صنعت را دارند:
اســتفاده از دادهها و تولید قطعات دیجیتال جدید .پیشبینی میشود که طی سه سال
آینده تعداد قطعاتی که در زمینه بهداشت و درمان به کار میآیند ،تقریباً دوبرابر شود.
سرمایهسالم
سرمایهگذاری جهانی روی استارتآپهای فعال
در بهداشت دیجیتال ،میلیارد دالر
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حذف از تاریخ مدرن
مصائب متولد دنیای سیاه بودن

متولد دنیای سیاه بودن

متولد دنیای سیاه بودن :آفریقا،
آفریقاییان و ساختن دنیای مدرن
نویسنده :هووارد دابلیو فرنچ
ناشر :لیورایت /نورتن اند کمپانی
۲۰۲۱

درباره نویسنده
هووارد دابلیــو فرنچ پیش از اینکه در ســال
 ۲۰۰۸در کسوت استاد دانشکده تحصیالت
تکمیلــی روزنامهنگاری در دانشــگاه کلمبیا
مشــغول شــود ،مدتهای مدید نویســنده
ارشد سیاســت خارجی در روزنامه نیویورک
تایمز بوده است.

ریشههای دیگر ظهور دنیای جدید میرسد به اخالقیات منشعب از عقاید یهودی-
مسیحی یا توسعه و گسترش روشهای علمی که هنوز شووینیستی بودند و ناشی
میشد از باورهای اروپاییان به هوشمندی و ابداعات

مدرنیته بدون آفریقا میلنگید
چطور قاره سیاه جهان مدرن را ساخت ،اما از تاریخ آن حذف شد
ترجمه :سعید ارکانزاده یزدی

عادی نیســت که یک ماجرا از جایی غلط شــروع شــود و عاقبت به نتیجه
درســتی برسد .و این مربوط اســت به ماجرای اینکه چطور جهان مدرن ساخته
شــد .گزارشهای تاریخی ثبت کردهاند که در دوران اروپای قرن پانزدهم میالدی
اکتشاف ســرزمینهای جدید اوج گرفت و قدر زیادی یافت و ارتباط دریایی بین
شرق و غرب برقرار شد .پیوند این دو در یک دوران تاریخی باعث شد که در جایی
اتفاق بیفتد که اکنون ما آن را «دنیای جدید» میخوانیم.
توضیح ریشههای دیگر ظهور دنیای جدید میرسد به اخالقیات منشعب از عقاید
یهودی-مســیحی یا توسعه و گسترش روشهای علمی که هنوز شووینیستی بودند
و ناشــی میشد از باورهای اروپاییان به هوشــمندی و ابداعات .در نظر عامه ،این
عقاید تبدیل شــده بود به اخالق کاری ،فردگرایی و انگیزههای کارآفرینانه که از
اصالحات پروتستانی در جاهایی مثل انگلستان و هلند نشئت میگرفت.
البته نمیتوان منکر اهمیت ســفرهای دریانوردانی شد ،از جمله واسکو دا گاما
که در سال  ۱۴۹۸از طریق اقیانوس هند به هندوستان رسید و فردیناند ماژالن که
از غرب به آســیا سفر کرد و مسیر آمریکای جنوبی را هموار ساخت ،و همچنین
کریســتوفر کلمبوس .همانطور که ماری آرانا ،نویسنده ،درباره کلمبوس نوشته،
«وقتی او بهسمت غرب دریانوردی میکرد ،با افرادی مواجه شد که انگار هنوز در
دنیای قرون وسطی زندگی میکردند و مفاهیمی قرونوسطایی را در ذهن و باورهای
خود داشتند ،مفاهیمی مثل غول یکچشم ،کوتولهها ،آمازونیها ،سگچهرهها و
جنگلیهایی که روی سرشان راه میروند و با پاهایشان فکر میکنند .آنها مردان
سیاهپوستی با گوشهای بزرگ بودند که در سرزمینهایی زندگی میکردند که طال
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و گلوالی مرغوبی در آن وجود داشت .وقتی کلمبوس پا به خاک آمریکا گذاشت،
با اینکه وارد یک دنیای جدید شده بود ،وارد یک دوران جدید نیز شده بود».
با اینکه چنین شاهکارهای مشهوری در اکتشاف سرزمینهای جدید ذهن همه
مردم را به خود مشغول کرده بود اما این افراد شروع درستی را انتخاب نکردند برای
ماجرای اینکه چطور جهان را بهطور دایم به هم ببافند و دنیای مدرن را درســت
کنند .اگر ما از نزدیکتر به شواهد نگاه کنیم ،برایمان روشنتر میشود که آفریقا
نقشی اصلی در این تاریخ بازی کرده است .اما نسلهای بعدی با کنار گذاشتن نقش
آفریقا ،یاد گرفتهاند که داســتان را طوری حکایت کنند که خبری از ریشــههای
مدرنیتهنباشد.
اولین نطفههای دوران اکتشــاف زمانی نبود که اروپا آرزوی وصلشدن به آسیا
را در ســر میپروراند ،یعنی آنطور که به خیلی از ما در مدرسه یاد دادهاند ،بلکه
اروپا قرنها قبل از آن دوران این هوس را در ســر میپخت که به جوامع ثروتمند
سیاهپوســت در قلب تاریکترین ســرزمینهای غرب آفریقا رابطه برقرار کند.
مشهورترین دریانوردان ایبریا ــ شبهجزیرهای که کشورهای کنونی اسپانیا و پرتغال
در آن واقعاند ــ خود را به آب و آتش نزدند که مســیرهایی را بهسمت آسیا پیدا
کنند بلکه آنها در تالش برای رسیدن به سواحل غرب آفریقا بودند .آنجا جایی بود
که دریانوردان اروپایی ترجیح میدادند از فنون نقشهکشی و مسیریابی بهره بگیرند
و اسپانیا و پرتغال با پیشرفت در طراحی کشتیها تالش کردند برای مسیرهای تازه
تجربیات گرانبهایی را از سر بگذرانند و همان جایی است که کلمبوس فکر کرد
بادهای اقیانوس اطلس از آنجا میآید و این اطمینان در او حاصل شده بود که حد
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غربی دریا آنجاست و میتواند با رسیدن به
داشــتهاند .مسئله این نیســت که حقایق
آن سواحل در مسیری که درون اقیانوس
اساســی در دنیای مدرن ناشناخته هستند
پیش میگیرد ،به خانه برگردد.
بلکه مســئله این است که این حقایق زیر
خیلی وقــت قبل از اینکــه کلمبوس
خاک رفت ،نادیده گرفته شد یا اینکه در
بهنیابت از اســپانیا سفر اکتشافی خود را
گوشههای تاریک پنهان شد .بسیار الزم
شــروع کند ،یک دریانــورد ایتالیایی از
است که رویدادهای اصلی تاریخ از جمله
شهر جنوا اولین سفر اکتشافی بزرگ در
آنچه که در باال آمد در جای درست خود
اروپا را انجام داده بود و به ســرزمینهای
در روایت رایج ما از مدرنیته قرار بگیرند.
آن سوی دریاها دست پیدا کرده بود ،جایی
در شروع قرن پانزدهم میالدی ،رابطه
که در منطقه استوایی «المینا» در میانه قرن
متقابل بین اروپاییــان و آفریقاییان باعث
پانزدهم میالدی که در موقعیت کشــور
شد اروپاییانی که به اقیانوس اطلس متمایل
کنونی غنا واقع شــده بود .دریانوردان در
بودند پا در مسیری بگذارند که در نهایت
آنجا شــهری مدرن بنا کرده بودند و در
سوق داده شــوند به مراکز بزرگ تمدنی
جستوجوی طال در آن مناطق میگشتند.
در آسیا و دنیای اسالم ،مراکزی که دارای
جستوجو برای این فلز گرانبها بود که
ثروت و قدرت بسیاری بودند .اوجگیری
پرتغالیها را در سال  ۱۴۷۱به غنای کنونی
اروپــا ناشــی از خصوصیــات درونی یا
کشاند و آنها در سال  ۱۴۸۲جایی آسوده
دائمیای نبود که سیادت این قاره را برایش
در المینا درســت کردند و همین شهر بود
درست میکرد .سیادت و سروری اروپا تا
حدی که هنوز هم تشــیخص داده نشده
که بعدتــر در تأمین بودجــه مأموریت
اســت ،بر پایه روابط اقتصادی و سیاسی
واسکو دا گاما در سفر اکتشافی به آسیا نیز
با آفریقا بنا شــد .البته اصل قضیه مربوط
کمک کرد .این منطقه حاصلخیز استخراج
من در سال  ۱۹۸۶به غرب آفریقا رفتم تا برای روزنامه نیویورک تایمز کار کنم و
بود به تجارت عظیم و ریشهداری که بین
طال بود که این امکان را برای لیسبون مهیا
از این منطقه گزارش بفرستم .سه سال بعد ،اولین مطلبم با امضای خودم تحت
عنوان گزارشگر خارجی درباره منطقه منتشر شد .در آنجا چند مکان هست که
دو ســوی اقیانوس اطلس برقرار بود و این
کرد که یک کشــور پادشاهی کوچک
تحوالت تاریخی جهان در آنها رخ داده است
اروپایی بر همسایگانش تفوق یابد و بهطور
تجارت نیز با قوای مردمی انجام میشــد
ریشهای تاریخ جهان را در تحت تأثیر قرار
که به اسارت گرفته شدند و زراعت شکر
دهد.
و تنباکو و پنبه و ســایر محصوالت کشاورزی ارزشمند را در جهان جدید انجام
بارتولومئو دیاس ،یک سیاح اکتشافی دیگر پرتغالی که المینا را خود میشناخت،
میدادند.
در سال  ۱۴۸۸دماغه امید نیک را در جنوب آفریقا دور زد و وجود مسیری دریایی
رشتههای بلندی که ما را از آن زمان به زمانه فعلی میرسانند ،از همان سه دهه
را که اکنون ما در قالب اقیانوس هند میشناســیم ثابت کرد .اما تا یک دهه بعد
پایانی قرن پانزدهم میالدی شروع میشوند ،دورهای که تجارت بین پرتغال و آفریقا
که دا گاما سرانجام بهسمت «کالیکوت» (شهری در ایالت کراال در کشور کنونی
شکوفا شد و سعادت چشمگیری را با خود به کشورهای حاشیهای اروپایی آورد.
هندوستان) حرکت کرد ،هیچ کشــتیای تالش نکرد که بهسوی آسیا روانه شود.
همین ثروتهای عظیم باعث شد که در شهرنشینی در مقیاسی بیسابقه در پرتغال
تدریس تاریخ درباره این دوران تاریخساز از اکتشافات بهطور چشمگیری سکوت
رواج یابد و هویتهای جدیدی را بسازد که بهتدریج خود را از بند روابط فئودالی
پیشه کرده است ،نهفقط درباره یک دهه قبلتر بلکه درباره سه دهه مابین ورود
با زمین برهانند .یکی از این هویتهای جدید ملیتگرایی بود که ریشــههایش به
پرتغالیها به المینا در سال  ۱۴۷۱تا پهلوگرفتن کشتیها در هند در سال .۱۴۹۸
تالش برای جستوجوی ثروت تا سرزمینهای هرچه دورتر میرسید و خیلی زود
اینجاست که باید بگوییم اروپاییها امروزه ارتباط داشتن عمیق با منطقه آفریقای
به مهاجرت به مناطق استوایی و استعمار در آنجا منجر شد.
زیر خط صحرا را کنار گذاشــته و در پایهگذاری دوران مدرن این قاره را حذف
وقتی که پرتغالیها در دهه  ۱۴۰۰میالدی شــروع کردند به گشتن دور دنیا ــ
ً
کردهاند.
و برای نزدیک به یک قرن تقریبا بهطور انحصاری فقط در قاره آفریقا میگشتند
ــ مردم این کشــور در میان اولین کســانی بودند که مفهوم جدید از این گشت و
Jالزامات اکتشاف
گذار برای خود فراهم کردند .آنها شــروع کردند به اینکه به این ســفرها فقط
حذف این ســه دهه محوری فقط یک نمونه از روندی بهطول یک قرن است
به چشــم سیاحتهایی نگاه نکنند که میتواند تجربهها و مفاهیم جدیدی همراه
از حــذف و انکار آفریقاییها و مردم آفریقا که در حکایت جهان مدرن دخالت
بیاورد و چشم را بر عقاید و مکانهای ناشناخته باز میکند ،بلکه به این سفرها به
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قدرت دریایی بر بنیادی آفریقایی» مینامید.
دیده پدیده تازه و انتزاعیتری نگاه کنند.
در همیــن زمان ،گیوم توما فرانســوا دو
اکتشــاف تبدیل به یک طرز فکر شــد
رینال ،متفکر برجسته فرانسوی که همتای
و یک تراز و معیار برای مدرنیته شــد.
پاستلویت به شمار میرفت ،کشاورزی در
اکتشــاف این معنی را ایجاد کرد که فهم
اروپا را که با نیروی بردگان آفریقایی پیش
جهان از نظر پیچیدگیهای اجتماعی آن
میرفت «دلیل اصلی حرکت ســریعی که
بیکران اســت و نیازمند گسترش آگاهی
دنیا را تکان داده اســت» ذکر کرد .دانیل
است ،حتی اگر از طریق خشونت عریان و
وحشتی که این روند ایجاب میکند باشد
دفو ،نویسنده انگلیســی رمان «رابینسون
کروزوئه» ،و همچنین تاجر و مقالهنویس
و از راه از مهار گسســتن خشونتهایی
و جاســوس بریتانیایی ،هر دو متفکر را
که ناشــی از احساســات جوامع بدوی و
مغلوب کرده اســت وقتی که مینویسد:
دهاتیگری است.
«بدون تجارت با آفریقا کاکاســیاهی هم
مواجهه سرنوشتساز اروپا با آفریقای
در حین توسعه اقتصاد مبتنی بر زراعت و کشاورزی و موفقیتهای در کاشت
زیر خــط صحرا موجب تغییرات تمدنی
نیست .بدون کاکاســیاه شکر و زنجبیل
محصوالت تجاریای که مسیر تاریخ را عوض میکرد ــ تنباکو ،قهوه ،پنبه ،برنج و
باالتر از همه ،شکر ــ روابط عمیق و اغلب وحشیانه اروپا با آفریقا باعث شد که
در هــر دو منطقه شــد و همچنین باعث
و چیز دیگری هم نیســت .بدون شکر و
اقتصاد سرمایهداری واقع ًا جهانی متولد شود
اینهــا ،جزایری هم نیســت ،قارهای هم
تغییرات در جهان گستردهتر از این مناطق
نیست .بدون قاره تجارتی نیست».
شد ،جهانی که حاال اگر به عقب ،به آنها
ً
مطمئنا حق با پاســتلویت و دو رینال و دفو اســت ،حتی اگر آنها نفهمند که
نگاه کنیم ،برای ما دو دوره زمانی «قبل» و «بعد» از آن زمان تقسیم میشوند.
همه دالیل برای اینکــه اروپا رو به جلو حرکت کرد چه بود .آفریقا بیش از هر
Jپیشروی بدون بردگان امکان نداشت
جای دیگر جهان رکن اصلی ماشــین مدرنیته بوده است .بدون اینکه مردم آفریقا
از سواحل سرزمینهای خود به جاهای دیگری برده شوند ،آمریکاییها تعدادشان
وقتــی که به آن زمــان برمیگردیم ،میبینیم که ذهن اروپاییــان لبریز از این
آنقدر نبود که بتوانند بر غرب چیره شوند .نیروی کار آفریقا بهشکل مردمی که
واقعیت بوده اســت .وقتی تا دهه  ۱۵۳۰میالدی جلو میآییم ،درست بعد از اینکه
به بردگی گرفته میشدند دلیل اصلی بسیاری از پیشرفتهایی بود که آمریکاییها
تجارت مشهور ادویه بین پرتغال و آسیا شروع شد ،لیسبون هنوز به آفریقا به چشم
توانستند امکانپذیر سازند .بدون آفریقا ،پروژههای استعماری اروپا در دنیای جدید
انگیزهبخشترین جایی نگاه میکرد که همه چیزش جدید بود .جوائو دی باروس،
غیرقابل تصور بود.
سفیر وقت پرتغال ،به پادشاه این کشور مینویسد« :من در این قلمرو پادشاهی یک
در حین توسعه اقتصاد مبتنی بر زراعت و کشاورزی و موفقیتهای در کاشت
تکه زمین یا عشریه یا مالیات غیرمستقیم یا خراج یا هر نوع مالیاتی پادشاهی دیگری
محصوالت تجاریای که مسیر تاریخ را عوض میکرد ــ تنباکو ،قهوه ،پنبه ،برنج
نمیشناسم که بیشتر از تجارت با گینه سود داشته باشد».
و باالتر از همه ،شــکر ــ روابط عمیق و اغلب وحشیانه اروپا با آفریقا باعث شد
اما همانطور که تأیید باروری اقتصادی آفریقا در نامه باروس چشمگیر است،
ً
که اقتصاد سرمایهداری واقعا جهانی متولد شود .تولید شکر مبتنی بر نیروی بردگان
از قلم افتادگی بردهداری که یکی از ارکان رابطه اروپا با آفریقا است نیز در این نامه
باعث شد که روندی شتاب بگیرد که ما اکنون صنعتیسازی میخوانیم .صنعتیسازی
همان اندازه توجه جلب میکند .این دوران شاید اولین باری باشد که سرزمینهای
بهطور ریشــهای رژیمهای غذایی را تغییر داد و باعث شد که بهرهوری نیروی کار
نوار سیاه خیلی ساده در دادن اطالعات درباره مدرنیته در مغرب زمین کنار گذاشته
بهاندازه خیلی زیادی باالتر برود .و با این کار ،شــکر باعث ایجاد یک انقالب در
میشــود و نادیده گرفته میشــود .آخرین دفعه هم نبود .وقتی باروس این نامه را
جامعه اروپا شد.
مینوشت ،پرتغال بهخوبی بر تجارت اروپا با آفریقا دست باال را کسب کرده بود
پنبه نیز بهدنبال شکر با نیروی انسانهایی که در جنوب آمریکا به بردگی کشیده
و بردهداری داشت شــروع میشد و به رقیبی برای استخراج طال تبدیل میشد که
میشدند رشد کرد و به صنعتیسازی رسمی کمک کرد ،در عین اینکه با دومین موج
منابع ارزشمندی از سخاوت و کرم آفریقا را به پرتغال ارزانی داشته بود .تا آن موقع
مصرفگرایی همزمان شد .فراوانی و تنوع لباس برای عموم مردم برای اولین بار در
پایههای نظام اقتصادی جدید که بر پایه تولید کشاورزی بود بنا شده بود .با گذشت
تاریخ بشــر واقعیت پیدا کرد .مقیاس رونق تولید پنبه در دوران قبل از جنگهای
زمان ،این نظام اقتصادی چنان ثروت برای اروپا درست کرد که با فاصله خیلی زیاد
داخلــی در آمریکا عظیم بود و ارزش کل صنعت پنبه در آمریکا که بهواســطه
باالتر از ثروت ناشی از طالی آفریقا یا ابریشم و ادویه آسیا قرار میگرفت.
بردهداری رشد کرده بود بهاندازه کل کارخانهها و راهآهنهای این کشور میشد.
ماالکی پاســتلویت که نمونه بهروزشــده باروس به شمار میرفت یک نخبه
در این زمان بود که کشــورهای فراموشکار اروپایی شروع کردند به جنگیدن
اقتصادی پیشــرو در قرن هجدهم انگلســتان بود و اجارهها و درآمدهای ناشی از
برای به دســت آوردن کنترل ثروتهای آفریقا که بهطور نسبی در ساخت دنیای
کشــاورزی با بهرهگیری از نیروی کار بردهها را «حامی اساسی» سعادت کشورش
مدرن نقش داشتند .هویتهای ملی در مناطق آفریقایی قوت گرفته بود و کشورهای
برمیشــمرد .او امپراتوری بریتانیا را «ابرساختار شکوهمند تجارت آمریکایی و
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استعمارگر تالش میکردند که سلطه را در این مناطق حفظ کنند .اسپانیا و پرتغال
نبردهای دریایی را در سواخل غربی آفریقا شروع کردند تا بتوانند به منابع طالی این
منطقه دسترسی داشته باشند .هلند و پرتغال در آن زمان با اسپانیا متحد شده بودند تا
در بخش کوچکی از مناطق آفریقایی قرن هفدهم میالدی که اکنون محل استقرار
کشورهای کنگو و آنگوال است بجنگند و کنترل تجارت را در غنیترین منبع برده
در آفریقا حفظ کنند .در آن سوی اقیانوس اطلس ،برزیل که بزرگترین تولیدکننده
شکر با نیروی بردگان در اوایل قرن هفدهم میالدی بود ،با نبردهای مشابهی در بین
کشورهای اروپایی مواجه بود و مکرراً بین کشورهای مختلف دست به دست شد.
چندی بعد ،در همان قرن هفدهم میالدی ،انگلستان با اسپانیا بر سر کنترل منطقه
کاراییبمیجنگید.
چرا قدرتهایی که مراکزشان خیلی دورتر از این مناطق بود با هم بر سر چنین
چیزهایی میجنگیدند؟ منطقه باریک باربادوس به این ســؤال جواب میدهد .تا
اواسط دهه  ۱۶۶۰میالدی ،فقط سه دهه بعد از اینکه انگلستان مدل بردهداری را
در آفریقا برای کشاورزی رواج داد ،ارزش شکری که از باربادوس تجارت میشد
بیش از کل صادرات فلزاتی بود که آمریکای اسپانیاییزبان میفروخت .نخست در
حدود اواخر  ۱۴۰۰تا  ۱۵۰۰میالدی پای اســپانیاییها به منطقه باربادوس باز شد
و نخستین بار در سال  ۱۵۱۱بر روی یک نقشه اسپانیایی ظاهر شد .اسپانیاییها و
پرتغالیها از اواخر سده شانزدهم تا هفدهم میالدی مدتی مدعی تملک این جزیره

شــدند .در این دوره برخی از مردم سرخپوســت آراواک ساکن جزیره به جزایر
همسایه گریختند .اسپانیاییها و پرتغالیها مردم بومی کاراییب را از جزیره راندند
و پس از آن این جزیره مدتی بدون ســکنه باقی ماند .این جزیره از ســال  ۱۶۲۷تا
زمان استقالل در سال  ۱۹۶۶از مستعمرات بریتانیا بودهاست .استعمار بریتانیا طی این
مدت بهطور پیوسته ادامه داشت و باربادوس تنها جزیره منطقه کاراییب است که
در دوره استعماری میان قدرتهای مختلف دستبهدست نشد .در سالهای آغازین
استعمار بریتانیا ،بیشتر جمعیت این جزیره را مردان سفیدپوست و تعداد کمی برده
سیاهپوست تشکیل میدادند .از چهرههای اصلی که سرمایه او استعمار و کشاورزی
در باربادوس را به پیش برد ،تاجر لندنی ،سر ویلیام کورتن بود .کشت تنباکو ،پنبه،
زنجبیل و درخت نیل بیشتر توسط کشاورزان سفیدپوست انجام میشد تا اینکه در
دهه  ۱۶۴۰میالدی صنعت نیشــکر در جزیره پا گرفت .از آن تاریخ به بعد ،طی
سالها بردههای زیادی از آفریقا برای کار به باربادوس آورده شدند و صنعت نیشکر
و تولید شــکر به یکی از مهمترین صنایع و منابع درآمدی انگلستان تبدیل در قاره
جدید تبدیل شد .در این بین هر از چندی بردگان دست به شورشهایی هم میزدند،
از جمله در  ۱۶آوریل  ۱۸۱۶که بزرگترین شورش بردگان در باربادوس رخ داد.
در بین این نبردهای نظامی برای دســتیابی بــه کنترل جزایر و بردگان و در بین
معجزات اقتصادیای که این کشــورها از خود نشان میدادند ،یک نوع دیگری از
درگیری و نبرد هم به چشــم میخورد :جنگ بین خود سیاهپوســتان .این نبردها

وقتی که پرتغالیها در دهه  ۱۴۰۰میالدی شروع کردند به گشتن دور دنیا ــ و برای نزدیک به یک قرن تقریب ًا بهطور انحصاری فقط در قاره آفریقا میگشتند ــ مردم این کشور در میان اولین
کسانی بودند که مفهوم جدید از این گشت و گذار برای خود فراهم کردند
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مربوط میشد به دنبالکردن پیوسته استراتژیهایی که سعی میکرد آفریقاییها را بر
یکدیگر چیره کند ،گروهی از آفریقاییها را به بردگی گروه دیگری از آفریقاییها
بکشــاند و سیاهپوستان را به استثمار و دستیاری وادار کند ،خواه نیت این باشد که
قلمروهایی را برای افراد بومی جهان جدید ایمن ســازد یا اینکه رقابتی بین آنها و
اروپاییان برای استفاده از سرزمینهای آمریکا شکل بگیرد.
وقتی که این حرفها را میزنیم نباید عاملیت خود آفریقاییها را نادیده بگیریم.
با این حال ،تأثیر این جنگها بر توسعه آفریقا غیرقابل چشمپوشی است .امروزه
اجماع بر ســر تخمین تعداد آفریقاییهایی که به آمریکا برده شدند در حدود ۱۲
میلیون نفر است .خیلی از این افراد در مسیر رفتن به آمریکا از بین رفتند و تخمین
زده شده است که حدود  ۶میلیون نفر از آنها نیز هنگام شکار کردن آفریقاییها
برای بردگی در موطنشان کشته شدند ،قبل از اینکه در غل و زنجیر گرفتار شوند.
تخمینها درباره تلفات از  ۵تا  ۴۰درصد از کل افراد متغیر است و افراد در زمان
به دام افتادن یا در ســواحل وقتی که اغلب برای ماهها در انتظار حرکت بودند .و
یک  ۱۰درصد دیگر هم از هنگام انتقال در کشتیهای مخصوص حمل برده از بین
میرفتند ،چون که تحت فشار شدید فیزیکی و روانی در مسیر دریایی قرار داشتند و
همه نمیتوانستهاند این فشار را تحمل کنند .وقتی که ما جمعیت کل قاره آفریقا را
در اواسط قرن نوزدهم میالدی در حدود  ۱۰۰میلیون نفر تخمین میزنیم ،میتوانیم
به عظمت کشتار و وحشیگریای که تجارت برده باعث شده است پی ببریم.
این جنگ علیه سیاهپوستان با این حد از خشونت و صعوبت در سواحل غربی
اقیانوس اطلس جریان داشــته است .جوامع سیاهپوســتان در بسیاری از مناطق ،از

برزیل گرفته تا جاماییکا تا فلوریدا ،از آزادی زندگی برای سیاهپوستان برخوردار
بودهاند .اغلب گفته میشود که آفریقاییها خودشان افراد به بردگی گرفتهشده را به
اروپاییها میفروختهاند .چیزی که کمتر میدانیم این است که در بسیاری از مناطق
آفریقا ،مثل پادشاهی کنگو و بنین ،آفریقاییها برای پایان دادن به تجارت نوع بشر
مبارزه میکردهاند چرا که آنها فهمیده بودند این کار چه اثرات شدیدی بر جوامع
خود آنها میگذارد .افراد به بردگی گرفتهشده بارها در کشتیهای مخصوص حمل
برده شورش کرده بودند یا خیلی ساده در دریا درست به انتحار زده بودند ،بهجای
اینکه قبول کنند که در قید و بند بردگی زندگی بگذرانند.
در جوامع مبتنی بر اقتصاد کشاورزی در دنیای جدید ،میانگین طول عمر بردگان
سیاهپوست آوردهشده به آن سرزمین در حدود هفت سال یا کمتر برآورد میشد .در
سال  ،۱۷۵۱یک مالک زمینهای کشاورزی انگلیسی در منطقه آنتیگوآ به نتیجه
رسید که چطور میشود از بردگان بهترین استفاده اقتصادی را کرد« :ارزان درمیآید
که بردهها در تعداد خیلی زیادی به کار گرفته شوند و با کمترین رحم و بیشترین
کار از آنها بهره گرفته شــود تا وقتی که دیگر به درد نخورند و نتوانند خدماتی
انجام دهند .آن موقع است که باید بردههای جدیدی خرید و جایگزین قبلیها کرد».
Jنشانههایی از آفریقا در آمریکا
من بخت خیلی زیادی داشتم که وقتی هنوز دانشجو بودم با آفریقا آشنا شدم ،یک
بار وقتی که برای یک ســفر سیاحتی در دوران کالج به این قاره رفته بودم و دفعه
بعد زمانی که بعد از فارغالتحصیلی شــش سال در آنجا زندگی میکردم .در نقش

چرا قدرتهایی که مراکزشان خیلی دورتر از این مناطق بود با هم بر سر چنین چیزهایی میجنگیدند؟ منطقه باریک باربادوس به این سؤال جواب میدهد .تا اواسط دهه  ۱۶۶۰میالدی ،فقط
سه دهه بعد از اینکه انگلستان مدل بردهداری را در آفریقا برای کشاورزی رواج داد ،ارزش شکری که از باربادوس تجارت میشد بیش از کل صادرات فلزاتی بود که آمریکای اسپانیاییزبان
میفروخت
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کتاب ضمیمه

سرم را شــلوغ کرده بود که فرصت نبود
روزنامهنگاری که در آفریقا را پوشــش
میدهد و در سرتاسر این قاره سفر میکند
پیوندهای تاریخی در نقاطی خیلی دور را
توانســتم تجربیات زیادی به دست آورم.
دنبال کنم و تالش کنم که ربط جاهایی را
ً
که به چشمم میخورد اما معموال ذکری
با زنی ازدواج کردم که در ســاحل ایوری
از آنها در گزارشها به میان نمیآید به
زاده شده بود اما خانوادهاش اهل منطقهای
تاریخ پیوند بزنم.
بودند در نزدیکی غنــا .او در آن زمان در
آن مکان زندگی نمیکرد اما میتوانست
با این شواهدی که در دست داریم باید
با طی مسافت کمی ،به جایی برسد که در
به دنبال معنای دیرپاترین برای آفریقا در
تاریخ باشــیم ،حتی وظیفهای بزرگتر و
قرن پانزدهم پیش اروپاییان برای اولین بار
چالشبرانگیزتر برای ما باقی میماند که
با منابع عظیم طال در آفریقا روبهروشدند.
باید آن را ادا کنیم .ما باید متوجه باشیم که
آنها برای چند دهه در این روستا سکونت
همانطور که تأیید باروری اقتصادی آفریقا در نامه باروس چشمگیر است ،از قلم
افتادگی بردهداری که یکی از ارکان رابطه اروپا با آفریقا است نیز در این نامه همان
چطور شده است که از زاویهای مشخص
داشتند و توانســتند میزان زیادی طال به
اندازه توجه جلب میکند .این دوران شاید اولین باری باشد که سرزمینهای نوار
گذاشته
کنار
زمین
ب
مغر
در
مدرنیته
درباره
اطالعات
دادن
در
ساده
خیلی
سیاه
به تحوالت تاریخی شش قرن گذشته نگاه
دســت آورند .این کشــف باعث شد که
میشود و نادیده گرفته میشود
میکنیم ،بهخصوص اینکه نقش مرکزی
جهان تغییر کند.
آفریقا را در تقریب ًا همه چیزی که امروز
من در سال  ۱۹۸۶به غرب آفریقا رفتم
برایمان آشناســت باید در نظر داشته باشــیم .برای اینکه آفریقا را به کانون تاریخ
تا برای روزنامه نیویورک تایمز کار کنم و از این منطقه گزارش بفرســتم .ســه
مدرنیته بازگردانیم الزم اســت که درسهای تاریخ مدارسمان از نو نوشته شود و
سال بعد ،اولین مطلبم با امضای خودم تحت عنوان گزارشگر خارجی درباره خلیج
همچنین برنامههای درسی دانشگاهها مجدداً تعریف شود .این کار روزنامهنگاران
کاریبین منتشر شد .دراین منطقه چند مکان هست که تحوالت تاریخی جهان در
را به چالش خواهد کشــید و آنها را وادار خواهد کرد که دوباره فکر کنند به
آنها رخ داده است .متخصصان میگویند که جزایری همچون باربادوس و جاماییکا
شیوههایی که ما جهانی را که در آن ساکنیم توصیف میکنیم .بر عهده همه ماست
نقش خیلی پررنگتری در آن زمان داشتهاند تا نقشی که مکان فعلی ایاالت متحده
که دوباره بســنجیم چیزهایی را که درباره اینکه جهان امروز چطور ساخته شده
داشته است ،کشــوری که در آن زمان مستعمره انگلستان بوده است .کشوری که
است میدانیم یا فکر میکنیم که میدانیم و این فهم تازه را در بحثهای روزمرهمان
اکنون هاییتی اســت ،در کانون تحوالت تاریخی قرار داشته است .در قرن هجدهم
وارد کنیم.
میالدی ،این منطقه به ثروتمندترین مســتعمره در طول تاریخ تبدیل شد و در قرن
در انجام این وظیفه ما دیگر نميتوانیم پشت دیوار انکار مخفی شویم .نزدیک
نوزدهم ،با انقالب موفق جمعیت بردگان توانست از نظر تأثیرگذاری بر جهان به
به یک قرن پیش ،ویلیام دیو بویس خیلی از حرفهایی را که ما در این حوزه نیاز
رقیبی برای آمریکا تبدیل شــود .از این نظر رقیبی برای آمریکا شد که توانست به
است که بدانیم زد .دیو بویس نویسنده و اندیشمند آمریکایی و از مخالفان تبعیض
یکی از بنیادینترین ارزشهای عصر روشنگری جامه عمل بپوشاند :الغای بردهداری.
اکنون و بعد از اینکه زمان حضورم در منطقه کاراییب سپری شد ،میتوانم نقش
نژادی در ایاالت متحده آمریکا بود .او تبار آمیخته آفریقایی ،فرانســوی ،هلندی و
سرخپوستی داشت اما همواره خود را یک آمریکایی آفریقاییتبار بهشمار میآورد
فوقالعاده این منطقه را در روایت تاریخ جهان واضحتر ببینم .در جمهوری دومینیکن
و میگفت« :میخواهم در عرصه دانش و ادبیات نامی بلند بیافرینم و اینگونه نام
من جایی را دیدم که نشانههایی در آب ایستادن تا زانو مانده بود که مربوط میشد
نژادم را بزرگ دارم ».دیو بویس در دانشــگاههای فیســک و برلن تحصیل کرد و
به ورود کشــتی کلمبوس برای اولین بار به ساحل قاره آمریکا .یک بار دیگر ،من
سرانجام دوره دکتری را در دانشگاه هاروارد گذراند .او نخستین آفریقاییتباری بود
از تپهای باال رفتم که در شمال هاییتی بود و یادگاری از هنری کریستوف در آنجا
که به این درجه نایل آمد .پایاننامه دکتری او« ،منع بازرگانی بردگان آفریقایی» بود
نصب کرده بودند که اولین رهبر سیاهپوســت این خطه بود و بهشدت از کشورش
که نخستین پایاننامه این دانشگاه در زمینه پژوهشهای تاریخی به شمار میرفت.
در جنگهای اســتقالل از فرانسه دفاع کرده بود .هنری کریستوف رهبر بردگان
ویلیام دوبوآ فعالیتهای خود را با نبردهای رسانهای آغاز کرد .او دیدگاههای خود
شورشی هاییتی بود و دژ هنری کریستوف یکی از بزرگترین قلعههای تاریخی در
را در مقالههایی همچون «ارواح مردم سیاه» بازتاب میداد ،در مقالههای دیگری نیز
قاره آمریکا است که در یونسکو نیز به ثبت رسیده است .نشانه بعدی در این باره به
به صاحبمنصبان آفریقاییتباری که ایشان را وابسته سفیدپوستان میدانست حمله
زمانی بازمیگردد که من در به کوهها و جنگلهای بارانی جاماییکا و سورینام رفته
میکرد .در هر حال ،او حرفهای زیادی درباره نقش سیاهان آفریقا در تاریخ جهان
بودم و به جوامع محلیای برخوردم که دارای فرهنگ و زبان «تویی» بودند ،زبانی
مدرن و مخصوص ًا تحوالت تاریخی در آمریکا داشت که اکنون میتوانیم از آنها
که در گذشته مردم غنا داشتند و من آن را در صحبتهای همسرم شنیده بودم .من
اســتفاده کنیم .او نوشــت« :نیروی کار سیاهپوست بود که تجارت جهان مدرن را
در آن جوامع با کسانی صحبت میکردم که بقایایی از جوامع بردگان به نام «مارون»
تثبیت کرد و تجارت بدن خود بردگان را هم به یک فعالیت تجاری تبدیل کرد».
بودند که از آفریقا به آنجا برده شــده بودند .اما پس از آن موقع ،من دیگر تصویر
ً
اکنون وقتش رسیده است که نهایتا این گفته او را تأیید کنیم.
بزرگی از آنجا در ذهن ندارم .مثل خیلی از خبرنگاران ،دنبالکردن اخبار بهحدی
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ایدهها

اقتصادجهانباچهتئوریهاییادارهمیشود؟

 ................................ژورنال ................................
[ این صفحهها به شرح پژوهشهای بومیاقتصادی و اجتماعی به زبانی ساده میپردازد] .

گذار ناقص نرخ بهره و سیاست پولی در ایران
سیاست پولی مبتنی بر نرخ سود سیاستی نمیتواند به اهداف تورمی برسد
هــدف بانکهای مرکزی از اجرای سیاســتهای پولی
ساعد یزدانجو
تحقق اهداف کالن اقتصادی مشخصشــده توســط
سیاستگذاران است .در این راستا ،آنچه از اهمیت باالیی
دبیربخشژورنال
برخوردار اســت انتخاب آن ابزار پولی است که کارایی
باالیی در جهت تحقق اهداف نهایی دارد و در این ساختار ،منظور از کارایی میزان قابلیت
اثرگذاری ابزار پولی انتخابشده در اهداف نهایی سیاستگذار است.
از آنجا که ابزارهای پولی بهصورت غیرمستقیم و از طریق ایجاد تغییر در متغیرهای میانی،
در متغیرهای نهایی اثرگذار میشوند ،بررسی کارایی سیاست پولی مستلزم بررسی نقش و
میزان اهمیت ابزار پولی در سازوکار انتقال پولی است ،به این مفهوم که ابزار سیاستی تا چه

در مکانیزم اثرگذاری نرخ سود سیاســتی ،ابتدا نرخهای سود بانکی (سپردهها و تسهیالت)
تغییر مییابد و ســپس در واکنش به آن ،متغیرهای کالن اقتصادی تغییر میکنند .بر این
اساس ،اگر گذار نرخ سود کامل باشد ،آنگاه کارایی سیاست پولی نیز بیشتر خواهد بود و اگر
گذار بهصورت ناقص باشد ،آنگاه کارایی سیاست پولی کمتر خواهد بود .عبدالحمید خسروی،
حسین مرزبان ،جعفر قادری و پرویز رستمزاده در این باره تحقیقی انجام دادهاند که نتایج آن
در مقالهای با عنوان «گذار ناقص نرخ بهره و سیاست پولی در ایران» در شماره  ۴۷فصلنامه
«پژوهشهای پولی ـ بانکی» بانک مرکزی منتشر شده است .هدف این مطالعه بررسی گذار
نرخ سود در ایران بوده است .بدین منظور ،یک مدل برای شبکه بانکی طراحی شده است که

پژوهش :گذار ناقص نرخ بهره و سیاست پولی در ایران
پژوهشگران:
عبدالحمید خسروی ،حسین مرزبان ،جعفر قادری ،پرویز رستمزاده

میزان در متغیرهای هدف میانی اثرگذار است .اثرگذاری مذکور به دو ویژگی مهم بستگی
دارد :نوع ابزار و ساختار اقتصادی کشور .ابزارهای سیاستی بانک مرکزی ،برحسب نوع ،به
کمی (نرخ سود) و ابزارهای مقداری (کلهای پولی) تقسیم میشود .در
دو دسته ابزارهای ّ
کمی ،که متداولترین ابزار سیاستگذاری پولی در دنیا محسوب میشود،
دسته ابزارهای ّ
در آن ،حجم سپردهها را خانوارهای صبور تأمین میکنند و تسهیالت به خانوارهای غیرصبور
تخصیص مییابد .همچنین ،نرخ سود سیاستی توسط بانک مرکزی و در بازار بینبانکی تعیین
میشود .در این تحقیق از دادههای فصلی مربوط به دوره  ۱۳۸۸تا  ۱۳۹۸استفاده شده است.
نتایج برآورد نشان می دهد که گذار نرخ سود تسهیالت و نرخ سود سپردهها در ایران بهصورت
ناقص برقرار است .همچنین ،نتایج حاصل از شبیهسازی سیاست یک واحد درصد افزایش در
نرخ ســود سیاستی نشان میدهد که نرخهای سود سپردهها و تسهیالت کمتر از یک واحد
درصد افزایش مییابند که این ویژگی مبین کارایی پایین سیاســت پولی مبتنی بر ابزار نرخ
سود سیاستی در ایران است.

نرخهای سود سپردهها و تسهیالت کمتر از یک واحد درصد افزایش
مییابند که این ویژگی مبین کارایی پایین سیاست پولی مبتنی بر ابزار
نرخ سود سیاستی در ایران است.

ژورنال
بانک مرکزی با استفاده از نرخ سود سیاستی نسبت به
تحوالت اقتصاد کالن واکنش نشان میدهد و در دسته
ابزارهای مقداری ،این وظیفه بر عهده شاخصی از کلهای
پولی (بهعنوان مثال نرخ رشد پایه پولی) است .در صورت
انتخاب نرخ سود سیاستی بهعنوان ابزار سیاستی ،سازوکار
اثرگذاری آن در متغیرهای کالن اقتصادی به اینصورت
است که با تغییر آن از سوی سیاستگذار پولی ،ساختار
هزینه و درآمد بانکها نیز دچار تغییر میشود و بنابراین
بانکها نیز نسبت به تغییر در نرخهای سود سپردهها و
تسهیالت خود اقدام میکنند و این نقطه آغازین انتقال
آثار سیاست پولی به متغیرهای کالن اقتصادی است ،زیرا
تمام برنامههای بخش خصوصی اقتصاد شامل مصرف ،پسانداز ،سرمایهگذاری ،تشکیل
سرمایه ،و عرضه نیروی کار تابعی از نرخهای سود مذکور است و این تأثیرپذیری در نهایت
در سطح تولید و تورم (بهعنوان اهداف نهایی اقتصاد) اثر میگذارد.
بنابراین ،درصورتیکه ابزار سیاستی بانک مرکزی نرخ سود باشد ،آنگاه کارایی سیاست
پولی وابسته به نوع ارتباط میان نرخ سود سیاستی بانک مرکزی (نرخ سود در بازار بینبانکی)
و نرخهای سود در نظام بانکی کشور (نرخ سود سپردهها و تسهیالت بانکی) است .بر این
اساس ،مفهومی تحت عنوان گذار نرخ بهره در ادبیات مربوط به سیاست پولی شکل گرفته
است که تفسیر آن به این شکل است که تغییر نرخ سود سیاستی از سوی بانک مرکزی ،تا
چه میزان باعث تغییر نرخ سود سپردهها و تسهیالت میشود .هرچه ارتباط میان تغییرات
نرخ سود سیاستی با تغییرات در نرخهای سود بانکی کم و ضعیف باشد ،گفته میشود که
گذار نرخ بهره ناقص است و اگر روند تغییرات میان آنها متناسب باشد ،آنگاه گذار نرخ بهره
کامل است .اهمیت موضوع فوق در این است که اگر گذار نرخ بهره ناقص باشد ،آنگاه اجرای
سیاست پولی با وقفه زمانی بیشتر و طوالنیتری در متغیرهای کالن اقتصادی اثر میگذارد
و این باعث میشود تا اثرگذاری و کارایی سیاست پولی کاهش یابد.
بانک مرکزی ،بهعنوان سیاســتگذار پولی کشــور ،نقشــی غالب در بازار پول دارد و

مسئله

بانکها با ایجاد شــــرایط
مختلف ســــعی کرد هاند
نر خهای سود متفاوت با
نر خهای مصوب شورای
پول و اعتبار اجرا کنند ،چه
در زمینه سود سپردهها و
چه سود تسهیالت.

سیاســتهای خود را از طریق هدایت و جهتدهی به نرخهای ســود اجرا میکند .بانک
مرکزی از طریق تغییر در نرخ ســود سیاســتی ،در نرخهای سود داراییهای با سررسید
بلندمدتتر و همچنین نرخهای سود سپرده و تسهیالت اثر میگذارد که البته طی زمان،
درجه تغییرات در این نرخهای سود متغیر است .اگر بانکهای فعال در نظام بانکی کشور
تصمیم داشــته باشند نرخ سود تسهیالت و نرخ سود سپردهها را تغییر دهند ،آنگاه این
رفتار در متغیرهای کلیدی اقتصاد مانند سرمایهگذاری ،پسانداز و در نهایت رشد اقتصادی
اثرگذار میشــود .بهعبارت دیگر ،هرچه کانال اثرگذاری نرخ سود سیاستی بانک مرکزی
در نرخهای ســود بانکها سریعتر و کاملتر باشــد ،آنگاه مکانیزم انتقال سیاست پولی
قویتر میشــود و بنابراین میتواند ثبات در سطح قیمتها و رشد اقتصادی را با احتمال
بیشتری بههمراه داشته باشد .نکته حائز اهمیت دیگر این است که نرخهای سود سپردهها و
تسهیالت انتخابشده توسط بانکها ،در سودآوری و عملکرد آنها اثر مستقیم دارد که این
میتواند واجد پیامد برای عملکرد نظام بانکی و ثبات آن باشد .میزان و سرعت اثرگذاری نرخ
سود سیاستی در نرخهای بازدهی داراییها (مانند نرخ بازدهی اوراق مالی دولت) و نرخهای
سود سپرده و تسهیالت میتواند با هم متفاوت باشد .در واقع ،با تغییر نرخ بهره سیاستی در
بازار ،در ابتدا نرخ بازدهی اوراق مالی دولت با سررسید کوتاهمدت تغییر میکند و سپس از
طریق منحنی بازدهی ،در سایر اوراق با سررسیدهای بلندمدت نیز اثرگذار میشود .بهدلیل
اینکه عمدتاً بانکهای مرکزی در نقاط پایینی منحنی بازدهی نرخ بهره خود را عملیاتی
میکنند ،انتقال اثر آن به نرخهای بازدهی اوراق دولتی معموالً سریع و قوی است؛ اما بهدلیل
تنوع بانکها در بازار پول (از حیث منابع و مصارف و نیازهای نقدینگی) ،تأثیرپذیری نرخهای
سود سپرده و تسهیالت ممکن است سریع یا زمانبر باشد .بنابراین ،میتوان گفت مدت
زمان تعدیل نرخهای سود بانکها در واکنش به تغییر در نرخ سود سیاستی ،تابعی از عوامل
مختلف اســت که ازجمله آنها میتوان به هزینه تغییر نرخ برای بانک ،احتمال مواجهه
بانک با ریسک نرخ بهره ،ریسک اعتباری مقابل بانک ،میزان رقابت و قوانین و مقررات در
بخشهای مربوط به جذب ســپرده و اعطای تسهیالت ،ارتباط میان بانکها و مشتریان،
هزینه اجرایی تغییر در نرخ سود و میزان انفعالی بودن بانک در مقابل تغییرات نرخ سود
سیاستی اشاره کرد.

دستاوردهای پژوهش :گذار ناقص نرخ سود
نتایج حاصل از برآورد نشان میدهد گذار نرخ بهره از نرخ سود سیاستی به نرخ
سود تسهیالت و سپردهها ناقص است و بهعبارت دیگر ،یک واحد درصد تغییر در
نرخ سود سیاستی ،باعث میشود نرخهای سود تسهیالت و سپردهها بهصورت کمتر
از یک واحد درصد تغییر یابند .گذار ناقص مستخرج از پارامترهای برآوردشده ،در
شبیهسازی سیاست یک واحد درصد افزایش در نرخ سود سیاستی نیز قابلمالحظه
است ،جایی که یک واحد درصد افزایش در نرخ سود سیاستی ،تغییرات بهنسبت
کمتری در نرخهای سود سپردهها و تسهیالت بههمراه داشته است .همچنین ،نتایج
نشان میدهد که سیاست پولی مبتنی بر نرخ سود سیاستی حالت انفعالی دارد و
نمیتواند بهدرستی نسبت به نوسانهای اقتصادی واکنش باثبات نشان دهد .این دو
ویژگی مدل چند نتیجه سیاستی بههمراه دارد .اول اینکه ،ناقص بودن گذار نرخ بهره
در ایران نشان میدهد که سیاست پولی مبتنی بر نرخ سود سیاستی و عملیات بازار
باز در ایران نمیتواند کارایی الزم برای تحقق اهداف رشــد و تورمی داشته باشد و
بنابراین افزایش کارایی ابزار سیاست پولی مستلزم پدیدآمدن شرایطی است که در
آن گذار نرخ بهره بهسمت یک نزدیکتر شود .این رویکرد در صورتی میتواند تحقق
یابد که اوالً تعیین نرخهای سود توسط بانکها و براساس هزینه و فایده آنها صورت
پذیرد و ثانیاً حجم نقدینگی در بازار بینبانکی و همچنین نرخ ســود سیاستی در
سطوحی باشند که انعکاس آنها در نرخهای سود سپرده و تسهیالت معقول و میسر
باشد؛ در غیر اینصورت ،نمیتوان نسبت به اثرگذاری سیاست پولی در آینده امیدوار
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بود .دوم اینکه ،حتی در صورت گذار کامل نرخهای سود ،انفعالی بودن بانک مرکزی
در تعیین نرخ سود سیاســتی و نرخ رشد کلهای پولی باعث میشود تا کماکان
سیاست پولی نتواند اهداف نرخ تورم و تولید را محقق سازد .بنابراین در کنار امکان
کامل بودن گذار نرخ بهره ،الزم است عوامل و متغیرهای اثرگذار در سلطه سیاست
مالی رفع و در جهت غالب بودن سیاست پولی تمرکز شود .از مهمترین این موارد،
کنترل دولت در برداشت از بانک مرکزی و هدایت آن بهسوی استفاده از منابعی غیر
از منابع بانک مرکزی است .برگزاری سلسله حراج اوراق مالی دولت در سال ۱۳۹۹
ازجمله این راهکارها محسوب میشود که باعث شد تا بخش قابلتوجهی از کسری
بودجه دولت در ســال  ۱۳۹۹از منابعی غیر از منابع بانک مرکزی تأمین شود .اما
باید در نظر داشت این رویکرد در صورتی میتواند حداکثر اثرگذاری را داشته باشد
که نرخ سود در بازار بینبانکی مستقل از نرخ اوراق دولتی تعیین شود .سوم اینکه
امکان ایجاد گذار کامل نرخ بهره باعث میشود تا یک تناسب میان هزینههای تجهیز
منابع بانکها و درآمدزایی بانکها به وجود آید و بنابراین زیاندهی بانکها و کسری
ذخایر آنها به یک پدیده نظاممند و متداول تبدیل نشود .در اینصورت با کنترل
اضافهبرداشت بانکها ،امکان کاهش نرخ رشد پایه پولی و نقدینگی فراهم میشود
و بنابراین میتوان توأمان سیاستی را اجرا کرد که هم نرخ بهره سیاستی در جهتی
مشخص و کارآمد تنظیم و اجرا شود و هم اینکه نرخ رشد نقدینگی محدود شود و به
نرخهای تورم گسترده تبدیل نشود و در راستای تحقق نرخ تورم هدف تبیین شود.

برای سنجش کیفیت زندگی ابتدا باید تمامی ابعاد و جنبههای تشکیلدهنده این مفهوم شناسایی شوند تا بتوان به تعریفی جامع و
کامل دست یافت .این در حالی است که اکثر محققان به بررسی یک یا چند جنبه مهم بسنده میکنند و سپس نتایج بررسی خود
را در قالب کیفیت کلی زندگی ارائه میدهند.

ارتباط استرس مالی با کیفیت اقتصادی زندگی
سیاستهای کالن بهدنبال بهبود ابعاد اقتصادی چگونگی زیست شهروندان نیست
پژوهش :تبیین مدل جامع بعد اقتصادی کیفیت زندگی و
ارتباط آن با استرس مالی در ایران
پژوهشگران :فاطمه قائمی ،محمد حسنی ،محمدحامد
خانمحمدی

افراد فعال در یک جامعه پیوســته در حال تــاش برای بهبود
«کیفیت زندگی» هستند .همواره این پرسش اساسی وجود دارد که
زندگی باکیفیت و مطلوب چگونه است .میتوان بیان کرد که کیفیت
زندگی تحتتأثیر ذهنیت افراد اســت و اشــخاص مختلف دیدگاه
متفاوتی در مورد کیفیت زندگی دارند .عالوه بر آن ،کیفیت زندگی
ابعــاد مختلف فرهنگی ،اجتماعی و اقتصادی را تحت پوشــش قرار
میدهد .بر این اساس ،این پژوهش به بررسی ابعاد اقتصادی کیفیت
زندگی میپردازد .ابعاد اقتصادی کیفیت زندگی عواملی همچون شغل
افراد ،ثروت و درآمد افراد ،وجود زیرســاختها و امکانات و ...را شامل
میشود .کیفیت زندگی مفهومی چندوجهی ،نسبی و متأثر از مکان و
ارزشهای فردی و اجتماعی است که از یک سو شامل ابعاد عینی و
بیرونی و از سوی دیگر شامل ابعاد ذهنی و درونی است و تبیین یک
تعریف جامع برای آن آسان نیست.
کیفیت زندگی از دهه  ۱۹۶۰به یکی از موضوعات مورد عالقه علوم
اجتماعی تبدیل شده است زیرا در این دهه مشخص شد که رشد و
توسعه اقتصادی لزوماً منجر به بهبود زندگی مردم یک کشور نمیشود
و کیفیت زندگی لزوماً بهمعنای بهبود شرایط اقتصادی جامعه نیست.
مطالعات علمی نشــان میدهد که رابطه بین پیشرفت اقتصادی و
کیفیت زندگی رابطهای خطی نیست؛ این دو ،تا نقطهای همسو و هم
جهت حرکت میکنند و آن نقطهای است که حداقل شرایط مطلوب
مادی برای انسان را فراهم کند؛ ولی از این نقطه به بعد دیگر نمیتوان
انتظار داشــت که تأمین نیازهای اقتصادی به بهبود کیفیت زندگی
کمک کند ،زیرا انسان موجودی چندوجهی و پیچیده است و منطق
اقتصادی نمیتواند بســیاری از رفتارهای او را تبیین کند .همچنین

برخی متخصصان بیان میکند که رشد فزاینده تولید ناخالص داخلی
نمیتواند بهطور مستمر کیفیت زندگی را بهبود بخشد .به این دلیل
که منطق اقتصادی توانایی بررسی رفتارهای انسان را ندارد و بررسی
ابعــاد اقتصادی کیفیت زندگی با رویکردهای آماری متعدد برخی از
جنبههای اقتصادی کیفیت زندگی را در نظر نمیگیرد.
بررسی ادبیات پیشین پژوهش نشان میدهد که تعاریف متعددی
در زمینه بعد اقتصادی کیفیت زندگــی وجود دارد .گزارش کمیته
ریاستجمهوری آمریکا در راستای تحقق اهداف ملی این کشور به
برنامههای محیطزیستی بهعنوان عوامل پیشگام در کیفیت زندگی
توجه کرده است .کیفیت زندگی ،مفهومی چندبعدی و پیچیده است
که تحت تأثیــر مؤلفههایی چون زمان ،مــکان ،ارزشهای فردی و
اجتماعی قرار دارد و از این رو ،معانی گوناگون برای افراد و گروههای
مختلف بر آن مترتب است .از یک سو کیفیت زندگی فردی بهعنوان
پنداشــتی از چگونگی گذران زندگی فرد مطرح میشود و از بعدی
کلیتر ،کیفیت موقعیتهای زندگی حول یک عامل ،موقعیتهایی

فاطمه قائمی ،محمد حسنی و محمدحامد خانمحمدی پژوهشی را درباره رابطه استرس
مالی با کیفیت اقتصادی زندگی انجام دادهاند که حاصل آن را در مقالهای با عنوان «تبیین
مدل جامع بعد اقتصادی کیفیت زندگی و ارتباط آن با استرس مالی در ایران» در شماره
 ۵۰فصلنامه «دانش مالی تحلیل اوراق بهادار» منتشر کردهاند .این پژوهش به بررسی ابعاد
اقتصادی کیفیت زندگی و اثر آن بر استرس مالی پرداخته است .روش پژوهش ترکیبی از
پژوهش کیفی و کمی است و دادههای بخش کیفی آن از روش نظریهپردازی زمینهبنیان
گردآوری شــده است که حاصل مصاحبههای عمیق با صاحبنظران است .نتایج نشان
میدهد شاخصهای فقدان برنامهریزی و تغییرات سریع اقتصادی از مهمترین شرایط

ارزشهای فردی در سطح
خرد از میزان درآمد در
سطح کالن تأثیرپذیر است
و کاهش میزان درآمد وجود
و پیروی از ارزشهای سطح
فردی را تحت تأثیر قرار
میدهد و با مشکل مواجه
میکند

علّی ،سالمت جسمانی ،سبک زندگی و شغل از مهمترین عوامل مداخلهگر ،مذهب ،ثبات
در جامعه و عدم تغییر در سیاســتهای کاری سازمانهای فعال بهعنوان بستر حاکم،
تواناییهای فردی و ساختار تقسیم منابع جامعه از مهمترین راهبردها و نبود امنیت و
نبود احساس عدالت اجتماعی از مهمترین پیامدهایی هستند که بر بعد اقتصادی کیفیت
زندگی اثر دارند .دادههای بخش کمی پژوهش بهصورت پیمایشی از فعاالن بازار سرمایه
جمعآوری شده است که نتایج آن نشان میدهد با بهبود کیفیت زندگی در زمینههای
راهبردها ،بستر حاکم ،پیامدها و عوامل مداخلهگر ،میزان استرس مالی در میان فعاالن
بازار سرمایه کاهش اما در زمینه شرایط علّی افزایش خواهد یافت.
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در رویکرد عاملیتی فرد در مرکز توجه قرار میگیرد و بدون توجه به امکانات و ساختار پیرامون ،قابلیتها و تواناییهای فرد
مورد بررسی قرار میگیرد .این رویکرد در وضعیتی سادهتر بیان میکند که کیفیت زندگی به وضعیت جامعه ارتباطی ندارد و
ً
افراد صرفا با توجه به تواناییهای خود تعیینکننده میزان کیفیت زندگی هستند.

ژورنال

وجود درآمد باال
صرف ًابهمعنای
کیفیتباالی
زندگینیست،بلکه
نحوه استفاده از
درآمد و وجود
محیطیمناسب
با افکار و عقاید در
راستای مصرف
درآمد نیز بر
کیفیتباالی
زندگی تأثیرگذار
است

نظیر محیط پیرامونی یا فرهنگ در یک جامعه معین را شامل میشود.
از منظری دیگر ،میتوان کیفیت زندگی را در دو سطح خرد (فردی-
یـعینی) تعریف کرد .سطح خرد شاخصهایی
ذهنی) و کالن (اجتماع 
نظیر ادراکات کیفیت زندگی ،تجــارب ،ارزشهای فرد و معرفهای
مرتبط مانند رفاه ،خوشبختی و رضایت از زندگی را شامل میشود و
سطح کالن شامل درآمد ،اشتغال ،مسکن ،آموزش و پرورش و سایر
شرایط زندگی و محیط است .بنابراین در سطح کالن درآمد و بهدنبال
آن شاخصهای اقتصادی بر کیفیت زندگی تأثیرگذار هستند .وجود
درآمد باال صرفاً بهمعنای کیفیت باالی زندگی نیســت ،بلکه نحوه
استفاده از درآمد و وجود محیطی مناسب با افکار و عقاید در راستای
مصرف درآمد نیز بر کیفیت باالی زندگی تأثیرگذار اســت .از طرف
دیگر ارزشهای فردی در سطح خرد از میزان درآمد در سطح کالن
تأثیرپذیر اســت و کاهش میزان درآمد وجود و پیروی از ارزشهای
ســطح فردی را تحت تأثیر قرار میدهد و با مشکل مواجه میکند.
در سطح فردی ،هر فرد بهعنوان یک واحد دارای اهداف ،انتظارات و
اولویتهایی است که تحت تأثیر فرهنگ و نظام ارزشی است و موضوع
کام ً
ال فردی و ذهنی اســت و قابل مشاهده نیست .در واقع ،کیفیت
زندگی در جامعه مورد مطالعه ،بهعنوان موضوعی در سطح فردی است
که بهدنبال توصیف درک موقعیت خود فرد ،از زندگی است که این
درک از نظر فرهنگ و نظام ارزشــی که در آن زندگی میکند ،دارای

اهــداف ،انتظــارات و اولویتهایی
مسئله
شاخصهایاقتصادی اســت .کیفیت زندگی افراد جامعه
کیفیت زندگــی از دید تأثیر بسزایی در یادگیری و افزایش
افــراد تصمیمگیرنده آگاهی علمی و موفقیت افراد خواهد
با دیدگاه مــردم فعال داشت.
بررســی تحقیقات مختلف در
در جامعه همراســتا
و منطبــق نیســت و ادبیات کیفیت زندگــی ،حاکی از
سیا ســتها ی کال ن آن است که هیچ اتفاقنظر دقیقی
بهدنبال بهبــود ابعاد مبنی بر اینکه چه شاخصهایی باید
اقتصــادی کیفیــت برای سنجش این مفهوم به کار روند،
وجود ندارد .بنابراین ،به نظر میرسد
زندگینیست.
برای ســنجش کیفیــت زندگی
ابتدا بایــد تمامی ابعاد و جنبههای
تشکیلدهنده این مفهوم شناسایی شوند تا بتوان به تعریفی جامع و
کامل دست یافت .این در حالی است که اکثر محققان به بررسی یک یا
چند جنبه مهم بسنده میکنند و سپس نتایج بررسی خود را در قالب
کیفیت کلی زندگی ارائه میدهند .تعریف کیفیت زندگی باید جامع و
شامل عوامل و جنبههای مختلف از جمله عوامل فیزیکی و ساختمانی،
جسمانی ،اقتصادی ،اجتماعی و همچنین برداشتها و تجربیات ذهنی
افراد از مفهوم کیفیت زندگی باشد.

دستاوردهای تحقیق :توجهنکردن کافی به کیفیت زندگی شهروندان
کیفیت زندگی را میتوان میزان برآورده شدن نیازهای روانی و مادی افراد در نظر
گرفت .برآوردهشدن نیازهای روانی و مادی افراد با امکانات زندگی آنها در ارتباط
اســت .در بررسی کیفیت زندگی دو رویکرد عاملیتی و ساختاری مطرح میشود.
در رویکرد ســاختاری کیفیت زندگی تحت تأثیر ویژگیهای جامعه قرار میدهد.
این رویکرد بررسی کیفیت زندگی تعریفی جامع از کیفیت زندگی ارائه میدهد و
جامعه را یک کلیت میبیند .وجود تعریفی جامع از کیفیت زندگی و بیان عوامل
آن ،تصمیمگیران جامعه را به تفکر در زمینه فراهمساختن شرایط مطلوب زندگی
برای افراد جامعه ترغیب میکند .با افزایش سطح کیفیت زندگی در زمینه عوامل
مداخلهگر (تندرستی و سالمتی ،عدم توجه به جنسیت افراد و برابری حقوق زنان
و مردان ،ســبک زندگی و تعریف کیفیت زندگی در سطح پایینتر و لذتبردن از
داشتهها ،رضایت خاطر از شغل و محیط کاری) در میان فعاالن بازار سرمایه ،میزان
اســترس مالی در بین آنان کاهش خواهد یافت و بالعکس .یکی از دســتاوردهای
مهم این پژوهش آن اســت که مواردی را که بر اســاس نظرات خبرگان در خالل
مصاحبههای انجامگرفته با ایشان ،موجب نارسایی در نتایج این پژوهش شده است
نیز شناســایی و معرفی شدند :در زمینه تأثیر شرایط اقتصادی بر کیفیت زندگی
آموزش کافی از طریق دانشگاهها انجام نشده است .شاخصهای اقتصادی کیفیت
زندگی از دید افراد تصمیمگیرنده با دیدگاه مردم فعال در جامعه همراستا و منطبق
نیســت و سیاستهای کالن بهدنبال بهبود ابعاد اقتصادی کیفیت زندگی نیست.
پاییــن بودن اطالعات کافی افراد در رابطه با حقوق شــهروندی و توانایی دفاع از
حقوق خود در مقابل ســایر اشخاص عاملی کاهنده کیفیت زندگی است .فرهنگ
مناسبی در رابطه با تأثیر شــرایط اقتصادی بر کیفیت زندگی وجود ندارد و افراد
با شــرایط اقتصادی مطلوب بهدنبال بهبود در زندگی خود هستند که لزوماً منجر
به بهبود کیفیت زندگی در سطح وسیع نمیشود؛ بهبیان سادهتر اولویتگذاری در
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انجام هزینه در راستای بهبود اقتصادی کیفیت زندگی توسط افراد جامعه بهدرستی
انجام نمیگیرد .یکی از ابعاد «بستر حاکم» برای بهبود ابعاد اقتصادی شرایط زندگی،
ثبات در شرایط جامعه است و تا زمانی که این ثبات فراهم نشود ،کماکان افراد یک
جامعه از دیدگاه اقتصادی با تنش مواجه هســتند ،بنابراین دولت بهعنوان مجری
و خدمتگزار در جامعه باید شــرایط ثبات را برای بهبود کیفیت زندگی و کاهش
استرس مالی فراهم آورد .یکی از ابعاد «راهبردها» در مدل ابعاد اقتصادی کیفیت
زندگی ،ویژگیها و تواناییها و احساســات فردی افراد بود .بهبیان سادهتر ،کیفیت
زندگی از دیدگاه اقتصادی تا حدودی تحت تأثیر ویژگیهای افراد و نه ویژگیهای
جامعه قرار میگیرد و ذهنیت افراد در مورد کیفیت زندگی با اهمیت است ،بنابراین
افــراد برای بهبود در کیفیت زندگی ،ابتدا باید ذهنیت خود را در رابطه با کیفیت
اقتصادی زندگی در حد مطلوب قــرار دهند .با توجه به مفهوم مطلوبیت در علم
اقتصاد و با توجه به سیریناپذیری انسان ،کیفیت زندگی مفهوم یکسان و ایستایی
ندارد و پویا است .بنابراین به افراد مطالعهکننده این پژوهش پیشنهاد میشود که
ابتدا باید ویژگیها و تواناییها و احساسات فردی خود در ارتباط با کیفیت زندگی را
بررسی کنند و با عدم تمرکز بر برخی از نیازهای لوکس خود ،کیفیت زندگی را در
سطح پایینتری تعریف کنند .تغییر در نحوه نگرش افراد به مسائل مالی در سالمت
روانی آنان تأثیر بســزایی دارد .باید به متخصصان مالی یادآور شد درست است که
ورود به حوزههای جدید با عدم قطعیتهای بسیاری روبهرو است و بررسی و پژوهش
درباره نحوه ورود مباحث مالی به روانشناسی نیازمند تحقیقات گسترده مالی است؛
ولی تالش در این حوزه نوظهور بیتردید دســتاوردهای پرثمری بههمراه خواهد
داشــت .برخی افراد هنوز امور مالی خود را بهعنوان یک موضوع ممنوع و شخصی
میدانند که باید از آن محافظت کنند .در فرآیند پیچیده تلفیق ســامت روانی و
موضوعات مالی ،متخصصان مالی باید این اعتماد را با افراد ایجاد کنند.

رفتارهای پرخطر بانکها میتواند ناشی از مشکالت اطالعات نامتقارن بین بانک مرکزی و شبکه بانکی باشد.
این مطالعه با استفاده از اثرات همزمان میان تغییر ریسک و تغییر اهرم بانکی در شبکه بانکی بهدنبال شواهد وجود
کژمنشی در شبکه بانکی ایران بوده است.

کژمنشی در مدیران نظام بانکی
رفتارهای پرخطر ناشی از مشکالت اطالعات نامتقارن بین بانک مرکزی و شبکه بانکها
پژوهش :شواهد نظری و تجربی کژمنشی در نظام بانکی ایران
پژوهشگر :مهشید شاهچرا

با وجود مســئله عدم تقــارن اطالعات در نظام بانکی کشــور،
ارزیابی کژمنشی در رفتار مدیران بانکی بسیار اهمیت پیدا میکند.
تصمیمگیــری مدیران و رفتار آنها در ســاختار ســرمایه ،بدهی و
ســپردههای بانکی یا بهطورکلی در عوامل تأثیرگذار بر ســودآوری
بانکها تبلور مییابد .تأمین مالی منابع مناســب و ساختار صحیح
سرمایه بههمراه ســایر اقالم ترازنامه میتواند بر کنترل ریسکهای
بانکی تأثیرگذار باشد .مدیران بانکی باید با مشخصکردن هزینه تأمین
مالی از منابع متعدد بهدنبال کاهش ریسک بانکی باشند و منابع تأمین
مالی خود را براساس سیاستهای خاص تنظیم کنند.
در بانکداری ،مشکل کژمنشی به این معنی است که اگر بانکها
بدانند همواره میتوانند از بانک مرکزی کمک بخواهند در رفتار خود
بیپرواتر عمل خواهند شد .در این صورت ،بانکها ممکن است بدون
آمادگی الزم برای ریســکهایی که بر عهده میگیرند ،به پروژههای
پرریسک وام بدهند و همیشه فرض میکنند که کمکهای مالی در
دسترسشان خواهد بود و میتوانند از حمایتهای مستمر برخوردار
شوند.
بانک مرکزی برای انضباطبخشی در مواجهه با مشکل کژمنشی
بانکها ،ابتدا آنها را مکلف به جستوجوی دیگر راههای کمک پیش
از مراجعه به بانک مرکزی میکند .بانک مرکزی غالباً تأکید میکند
که به نجات هیچیک از بانکها نخواهد آمد مگر اینکه با ورشکستگی
بانک ،کل نظام بانکی به خطر بیفتد .باید توجه داشت که در مسئله
ورشکستگی هر دو گروه اعتبارگیرندگان و سهامداران متضرر خواهند
شد .اگر سهامداران بانکی احساس کنند که در معرض ریسک برای
داراییهایشــان قرار دارند ،با دقت و نظارت بیشتری بر فعالیتهای
بانکی اعمال نظر میکنند و از ریسک بیشتری در بانکها جلوگیری
به عمل میآورند .در شــرایط ورشکســتگی این احتمال وجود دارد

که تعهدات بانکی با نظارت کافی روبهرو نشــود و مسایلی برای برای
بازارهالی مالی ایجاد کند.
در شرایط بدون حمایت از بانکها در نظام بانکی ،ناظران میتوانند
بر اطالعاتی مناســب از بانکها دسترسی داشــته باشند و ارزیابی
مناسبی از وضعیت ســهامداران و اعتبارگیرندگان فراهم کنند و با
کشــف زیانها و ریسک در بانکها بســیاری از ریسکهای مالی را
شناســایی و از بروز بحران جلوگیری به عمل آورند .در صورت بروز
حمایت از بانکها ،احتماالت نامعتبر و نامشهود برای سهامداران ایجاد
میشود که میتواند آنها را به اشتباه بیندازد .در این صورت ،مسئله
نامتقارن بودن اطالعات و کژمنشی ایجادشده منجر به ارزیابی نادرست
ریسک در بازارهای مالی خواهد شد .عالوه بر این ،اگر سپردهگذاران
و اعتبارگیرندگان از حمایتهای دولی از بانکها مطلع شوند ،ارزیابی
و پیگیــری اطالعات در مورد بانک موردنظرشــان بیمعنا اســت و

کژمنشــی در رفتارهای نظام بانکی کارایی نظام تأمین مالی کشــور را دچار مخاطره
میکند و وجود شــواهد نظری و تجربی این پدیده در نظام بانکی ایران راهگشــای
سیاستگذاران خواهد بود .در سالهای اخیر ،افزایش مطالبات غیرجاری بانکی (شامل
تسهیالت اعتباری سررسید گذشته ،معوق و مشکوکالوصول) سالمت بانکهای کشور
را تحت تأثیر خود قرار داده و در ســطح کالن نیز مســئله بزرگی را برای نظام بانکی
کشور ایجاد کرده است .این مسئله همچنین در سطح کالن اقتصاد ،با کاهش قدرت
وامدهی بانکها و بهدنبال آن تشــدید تنگناب اعتباری در سطح نظام مالی و کاهش
رشد اقتصادی کشور روبهرو بوده است .دالیل مختلفی برای این مسئله در نظام بانکی
کشــور وجود دارد اما باید توجه خاصی به مســئله کژمنشی داشت .به همین خاطر،
مهشــید شاهچرا تحقیقی را درباره این پدیده در ایران انجام داده است که حاصل آن

هر تغییر ریسک با سطح
اهرم بانکی در ارتباط است و
مطابق با نتایج ،ارتباط مثبت
و معنیدار میان سطح ریسک
و اهرم بانکی برقرار است.
این رابطه دلیلی برای وجود
کژمنشی در شبکه بانکی
کشور است که میتواند
دلیل بر نوعی شکست بانک
مرکزی در نظارت و حمایت از
نظام بانکی نیز باشد

در مقالهای با عنوان «شواهد نظری و تجربی کژمنشی در نظام بانکی ایران» در شماره
 ۸۷فصلنامه «پژوهشهای اقتصادی ایران» منتشر شده است .رفتارهای پرخطر بانکها
میتواند ناشــی از مشکالت اطالعات نامتقارن بین بانک مرکزی و شبکه بانکی باشد.
این مطالعه با استفاده از اثرات همزمان میان تغییر ریسک و تغییر اهرم بانکی در شبکه
بانکی بهدنبال شواهد وجود کژمنشی در شبکه بانکی ایران بوده است .برای این منظور،
دادههای تابلویی پویای نظام بانکی در ســالهای  ۱۳۸۵تا  ۱۳۹۸استفاده شده است.
مطابق با نتایج بهدســتآمده ،هر تغییر ریسک با سطح اهرم بانکی در ارتباط است و
مطابق با نتایج ،ارتباط مثبت و معنیدار میان سطح ریسک و اهرم بانکی برقرار است.
این رابطه دلیلی برای وجود کژمنشی در شبکه بانکی کشور است که میتواند دلیل بر
نوعی شکست بانک مرکزی در نظارت و حمایت از نظام بانکی نیز باشد.
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ژورنال

محققان در بررسی
کژمنشی،سه
عامل بانکها،
سرمایهگذاران
و سهامداران را
در ایجاد مسئله
کژمنشیدخیل
میدانند و با
در نظر گرفتن
انگیزههای هر
یک از طرفین و
اثرگذاری هر یک
روی دیگری به
بررسی این مسئله
پرداختهاند

انگیزههای نظارت بیشــتر از قبل کاهش خواهد یافت .همچنین با
احتمال صد درصد حمایت از بانکها برای اعتبارگیرندگان این احتمال
وجود دارد که نرخ بازدهی مورد انتظارشان بهسمت نرخ اوراق دولتی
بدون ریسک نزدیک شــود .در کنار این موارد ،کژمنشی در بررسی
ساختارها در داخل بانک نیز تأثیرگذار است .با وجود مسئله کژمنشی،
ساختارهای شکلگرفته بر اساس حمایت از بانک بهصورتی خواهد بود
که محدودیتهای فعالیتهای بانکی را از بین خواهد برد .کژمنشی در
تمایالت ریسکپذیری بانکها تأثیر میگذارد و رفتار بانکها را از بین
خواهد برد .کژمنشی در تمایالت ریسکپذیری بانکها تأثیر میگذارد
و رفتار بانکها در محیط نظارت ناقص و ناکافی شکل میگیرد .هزینه
تأمین مالی پایین و کســب سود و بازدهیهای بالقوه باال نیز نتیجه
فعالیت بانکی در چنین فضایی خواهد بود.
محققان در بررسی کژمنشی ،سه عامل بانکها ،سرمایهگذاران و
ســهامداران را در ایجاد مسئله کژمنشی دخیل میدانند و با در نظر
گرفتن انگیزههای هر یک از طرفین و اثرگذاری هر یک روی دیگری به
بررسی این مسئله پرداختهاند .گروکمن مفهوم کژمنشی ر در مطالعه
خود بهخوبی تشریح کرده است ،به این صورت که رفتار ریسکپذیر
بیش از حد متوسط وامگیرندگان و اعتباردهندگان در بحرانهای مالی
را به مفهوم کژمنشی بیان کرده است .گروکمن توجه به شکلگیری
جریانهای ســرمایهای را در کشورها بررســی میکند که میتواند
منتجشده از وامهای بانکی نیز باشد .باید در نظر داشت که در مسئله
کژمنشیسهدستهاعتباردهندگان،اعتبارگیرندگانوحمایتکنندگان
وجود دارند کــه حمایتکنندگان بهغیر از بانــک مرکزی ،دولت و
ارگانهای دولتی نیز میتوانند باشند .حمایتهای ایجادشده توسط این
سازمانها یا دولت باعث کاهش ریسک میشود و کاهش هزینههای
عملیاتــی را در بــر دارد .فرایند داخلی وامدهــی و قرضگرفتن در
بازارهای مالی در ایجاد کژمنشی اهمیت دارد و نوسانات مالی منتج از
وامدهیهای غیراصولی داخلی داخل بانک است .مؤسسات و سازمانها

و بانکها هر دو سیاستهای نادرست
مسئله
در ســالهای اخیــر ،را در پیش میگیرند و این رویههای
افزایــش مطالبــات نادرست شرایط ریســکپذیری و
غیرجــاری بانکــی رفتار بانکها و مشــتریان آنها را
(شــامل تســهیالت تحتتأثیر کژمنشــی قرار میدهد.
اعتبــاری سررســید وامهــای ســنگین توجیهشــده و
گذ شــته  ،معــو ق و ادراک از حمایــت دولت برای تداوم
مشــکو کا لو صو ل ) سیاستهای پولی بههمراه دسترسی
ســامت بانکهــای آسان پولی توجیهپذیر خواهد شد.
کشــور را تحت تأثیر همچنین در مسئله کژمنشی توجه
خود قرار داده و مسئله به مســئله ورشکستگی غیرممکن
بزرگی را بــرای نظام بانکهای بزرگ نیز اهمیت مییابد.
بانکــی کشــور ایجاد بزرگ بــودن توجیهی برای در نظر
کرده است.
گرفتن ریسکهای بزرگتر است و
ایــن درک تأثیر مهمی بر اقتصاد و
سیاست خواهد داشت.
در مسئله کژمنشی ،دو نوع مکانیزم حمایتی وجود دارد .مکانیزم
صریح یا ضمنی ،رسمی یا غیررسمی در این زمینه قابل طرح است.
در حمایتهای صریح میتوان به قوانین و مقررات شفاف اشاره کرد.
قواعد حمایتی برای جلوگیری از ورشکســتگی یا پوشــش بیمهای
سپردهای میتواند از این گونه باشد .حمایتهای دولتی نیز میتواند
از شواهد دیگری از کژمنشــی بهصورت رسمی باشد که دولتها با
رهنمودها یا سیاستهایی که مورد هدف قرار میدهند ،ثبات قیمتها
را ایجــاد کنند که این بهصورت تضمینــی در ادراک باقی میماند.
در حمایتهــای دولتی و بانک مرکزی از بانکهای بزرگ ،مســئله
ورشکستگی غیرممکن بانکهای بزرگ قابل طرح است و در ادبیات
بانکی بدین معنی است که آنقدر بزرگ است که امکان ورشکستگی
در آن بانکها وجود نداشته باشد.

دستاوردهای تحقیق :تغییر رفتار بانکها در برابر ریسکهای سیستماتیک
در این مطالعه با اســتفاده از روش معادالت همزمان به بررســی شواهد وجود
کژمنشی در نظام بانکی ایران پرداخته شد .در این بررسی تأکید بر متغیر ریسک بانکی
و اهرم بانکی است .پذیرش ریسک توسط بانکها به مسئله کژمنشی دامن میزند و
از این رو ،چنین متغیرهایی برای بررسی کژمنشی انتخاب شدهاند .در بررسی ارتباط
میان ریسکپذیری بانکها ناشی از کژمنشی و سطح اهرم بانکی ،میتوان نشان داد
که ضریب مثبت و معنیداری برقرار است و در سطح معنیداری باال ارتباط میان تغییر
ریسک و تغییر در اهرم بانکی برقرار است .بنابراین میزان بیشتر اهرم بانکی شبکه در
شرایط ریسکی میتواند با برقراری قوانین و مقررات بانکی و استانداردهای بینالمللی
کمیته بال در کشور محدود شود تا از این طریق رفتار ریسکپذیری بیشتر بانکها نیز
کنترل شود .انضباط مالی و برقراری مقررات و قوانین الزم در زمینه سرمایه و نقدینگی
میتواند منجر به کاهش ریسک همراه با اهرم باال در بانکها شود .در قوانین و مقررات
بانکی و استانداردهای بینالمللی اهداف ثبات و ارتقای انعطافپذیری بیشتر در منابع
بانکی و کاهش ریسک بانکی مد نظر خواهد بود تا این بهبودی و انعطافپذیری بتواند
به سایر بخشهای اقتصادی انتقال یابد و نظام اقتصادی را کمکرسان باشد.
عالوه بر این ،همزمانی بررسی تأثیرات ریسک و اهرم بانکی در نظام بانکی کشور
و همچنین ضریب مثبت و معنیدار آن نشاندهنده وجود ریسک بیشتر در بانکها
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بههمراه اهرم باالتر در ترازنامه بانکها اســت .رفتار بانکها در پاسخ به ریسکهای
سیستماتیک تغییر مییابد و افزایش ریســک پرتفوی بانکی با افزایش در ریسک
سیستماتیک شدت بروز بحران را دوچندان خواهد کرد .شناسایی بانکهای بااهمیت
و بزرگ در کشــور راهکاری برای جلوگیری از بروز بحران و ورشکســتگی است که
منجر به کاهش ریسکهای سیستماتیک در شبکه بانکی کشور خواهد شد و با وجود
کژمنشی در شبکه بانکی کشور میتواند بهعنوان راهکاری مؤثر برای بانک مرکزی در
برقراری الزامات مقرراتی در کنترل ریسک محسوب شود.
بروز کژمنشی برای بانکهای بزرگی است که از حمایت دولت برخوردار میشوند
و این تصور وجود دارد که در صورت بزرگ شــدن بانکها و بروز هر نوع مشکل و
حمایت از طرف دولت کمک و حمایت شوند .ورشکستگی ناممکن بانکهای بزرگ
مربوط به ریسکاهی پیش روی بانکها و اثرات غیرمستقیم بر شبکه بانکی میشود.
با افزایش ارتباطات بینبانکی در صورت ورشکستگی هر یک از بانکها ،ثبات مالی
تحــت تأثیر منفی قرار میگیرد .البته بروز ورشکســتگی یا احتمال رخداد آن در
بانکهای بزرگ میتواند یک شوک بزرگ را در بازارهای مالی ایجاد کند و رقابت
میان بانکها را برای عدم پیروی از ساختارهای مناسب مدیریت ریسک و حاکمیت
شرکتی افزایش دهد.

تغییر بزرگ تکنولوژی تا سال 2050

تاریخ انتشار1397 :
نویسنده :گروه مولفان در اکونومیست
مترجم :آرش پورابراهیمی
قیمت کتاب 480000 :ریال
فناوری باتوجه به پیشرفت هر دقیقهای و ساعتی ،در سال  2050به کجا خواهد رفت؟ تأثیر آن بر شیوه زندگی چگونه خواهد بود؟ در کتاب
«تغییر بزرگ تکنولوژی تا سال  »2050بیش از  20دانشمند شناختهشده ،رهبران صنایع ،استادان برجسته دانشگاه ،و نویسندگان داستانهای
علمی و تخیلی به روزنامهنگاران اکونومیست پیوستهاند تا به این سؤاالت پاسخ دهند.

تغییر بزرگ ،جهان در سال 2050

تاریخ انتشار1394 :
نویسنده :جمعی از نویسندگان اکونومیست /ویراستاران :دنیل فرانکلین ،جان اندروز
مترجم :سعید ارکانزاده یزدی
قیمت کتاب 500000 :ریال
نگاه به آینده چگونه است؟ پیشرفت و توسعه چگونه جهان  2050را شکل میدهد؟ چطور میتوان به تصویری از آینده دست یافت؟ در کتاب
«تغییر بزرگ ،جهان در سال  ،»2050نویسندگان اکونومیست تالش کردهاند در حالی که حتی گمانهزنی درباره یک هفته دیگر باتوجه به سرعت
تحوالت جهان مشکل است 50 ،سال بعد را پیشبینی کنند.

 100سال دگر...

تاریخ انتشار1395 :
نویسنده :ایگناسیو پاالسیوس هوئرتا
مترجم :آرش پورابراهیمی
قیمت کتاب 600000 :ریال
کتاب « 100سال دگر »...که آینده جهان را از نگاه اقتصاددانان پیشرو پیشبینی میکند ،اولین بار در سال  2013منتشر شد .این کتاب دامنه
گستردهای از موضوعات مانند وضعیت کار ،درآمد ،بهداشت ،بازارها ،صنعت بیمه ،وضعیت سیاسی ،فناوری ،تغییرات آب و هوایی و ...را در بر
میگیرد .نشریه فارن افرز از این کتاب به عنوان اثری مهیج نام برده است.

اقتصاد در عصر جدید

تاریخ انتشار1396 :
تألیف و ترجمه :جعفر خیرخواهان
قیمت کتاب 140000 :ریال
کتاب «اقتصاد در عصر جدید» به نمایش تعصب و ملیگرایی که اغلب با حمایتگرایی همراه است و ترامپ را به یک مشکل بسیار بزرگ تبدیل
کرده میپردازد .ترامپ چین و مکزیک را متهم به دزدیدن مشاغل آمریکاییها میکند .البته فناوری چنان با سرعت پیش میرود که مشاغل در
کارخانهها رو به افول است و در این شرایط کاری از دست ترامپ ساخته نیست.

آنچه مال من است مال شماست

تاریخ انتشار1396 :
نویسندگان :ریچل باتزمن ،رو راجرز
مترجم :سعید ارکانزاده یزدی
قیمت کتاب 400000 :ریال
استفاده از اینترنت در کارآفرینی و کسب و کارها تنها به تغییر شیوه و قالب تولید و توزیع کاال و خدمات منحصر نشده است بلکه ذات و ساختار
شیوه تولید را دگرگون کرده است .کتاب «آنچه مال من است مال شماست» به این موضوع میپردازد .کتاب از ظهور مصرف اشتراکی میگوید
که حاصل فناوریهای نوین و تغییر شیوههای مصرف کاال و خدمات است.

زندگینامهحاجمحمدحسنکمپانی(امینالضرب)

تاریخ انتشار1396 :
نویسنده :شیرین مهدوی
مترجمان :منصوره اتحادیه (نظام مافی) ،فرحناز امیرخانی حسینک لو
قیمت کتاب 400000 :ریال
حاج محمدحسن امینالضرب بدون شک مهمترین و اثرگذارترین بازرگان دوره قاجار در کشورمان است که در بسیاری از شهرهای کشور و حتی
چند کشور اروپایی دفتر و نمایندگی داشت .در کتاب «زندگینامه حاج محمدحسن کمپانی» که ناصرالدین شاه به خاطر مدیریت ضرابخانه لقب
امینالضرب را به او داده بود ،شیرین مهدوی به زندگی و نقش او در توسعه کشور در دوره قاجار پرداخته است.

چرا شکست میخوریم؟

تاریخ انتشار1396 :
نویسندگان :آنا فالتن ،مایکل دریسن و اسکات مولر
مترجم :صوفیا نصرالهی
قیمت کتاب 300000 :ریال
رفتارهای اقتصادی به ویژه آن گروه از رفتارهای مرتبط با سرمایهگذاری ،بیش از هر چیز به محیطی قابل پیشبینی وابسته است .کنشهای
انسانی معطوف به آینده است یعنی هدفی را در آینده جستوجو میکند .سرمایه گذاری بدون درک آینده ممکن است مسیری به ناکجاآباد را
طی کند؛ در کتاب «چرا شکست میخوریم؟» با ارائه مثالهایی به این موضوعات پرداخته شده است.

سرمایهفراموششده

تاریخ انتشار1396 :
نویسنده :محسن گودرزی
قیمت کتاب 160000 :ریال
رفتارهای اقتصادی به ویژه آن گروه از رفتارهای مرتبط با سرمایهگذاری ،بیش از هر چیزی به محیطی قابل پیشبینی وابسته است و کتاب
«سرمایه فراموششده» به این موضوع میپردازد .در این کتاب تاکید شده در شرایطی که افراد نسبت به آینده احساس سردرگمی داشته باشند
یا نتوانند آن را پیشبینی کنند گرایش کمتری برای سرمایهگذاریهای بلندمدت دارند.

خاطرات کارآفرینان نسل امینالضرب

تاریخ انتشار1396 :
نویسنده :گروه نویسندگان
قیمت کتاب 850000 :ریال
مجموعهای  5جلدی از داستان زندگی کارآفرینان پیشکسوت و فعاالن استارتآپی نخبه که خواندن آن میتواند پر از پند (تجربههای موفق
و شکســت) برای کســانی باشد که میخواهند کاری را شــروع کنند .در این مجموعهها به زندگی افرادی همچون علی رحیمیان (مؤسس
اولین کشتارگاه صنعتی کشور) ،رحمان گلزار (یکی از موسسان ساختمانهای اکباتان) ،غالمعلی سلیمانی (مؤسس کاله) ،اصغر قندچی (پدر
کامیونسازی ایران) ،رضا نیازمند (از بنیانگذاران توسعه صنعتی در ایران) و ...پرداخته شده است.

ثبات افیون کسبوکارها

تاریخ انتشار1396 :
نویسنده :روپرت مرسون
مترجم :عباس توکلی
قیمت کتاب 850000 :ریال
کارآفرینان و کسب و کارهایشان را چه چالشهایی تهدید میکند؟ مرسون نویسنده کتاب «ثبات افیون کسب و کارها» معتقد است« :کارآفرینها
و مالکان باید بدانند که زنده ماندن آنها به برنامه تحول و تغییر آنها بستگی دارد .در حقیقت «نقطه آسایش»ی در فعالیت شرکتها وجود ندارد؛
زیرا زمانی نخواهد گذشت که شرکتهای جدیدی پیدا خواهند شد که جای شما را در بازار بگیرند».

ریشههایتوسعهنیافتگی

تاریخ انتشار1396 :
نویسنده :حامد زارع
قیمت کتاب 10000 :ریال
تکنوکراتهای کشورهای آسیای شرقی و سیاستمداران ترک و تاجران عرب حوزه خلیج فارس بدون داشتن تجربهی سنگین مواجهه با تجدد
در جامعهی خود ،در اعراض از طرح بحث فکری ،توانستهاند بیشترین بسترهای معطوف به نهادهای مدرن را در کشور خویش به وجود آورند.
دفتر اول مجموعهی بحران توسعهنیافتگی در ایران درصدد است به کنکاش در زوایای مختلف و تعارضهایی بپردازد که روشنفکران ایرانی در
مسیر توسعهی ملی در کشور ایجاد کردهاند.

اقتصاد و دولت در ایران

تاریخ انتشار1397 :
ینژاد
نویسنده :موسی غن 
قیمت کتاب 300000 :ریال
کتاب «اقتصاد و دولت در ایران» به ریشهها و علل تداوم اقتصاد دولتی در ایران میپردازد و موسی غنینژاد این موضوع را از زمان نهضت مشروطه
تاکنون مورد بررسی قرار داده است .در بخشی از کتاب آمده است« :ردپای ناسیونالیسم و اقتصاد دولتی را در همه نهضتها و نظامهای سیاسی،
از نهضت ملی شدن صنعت نفت گرفته تا انقالب اسالمی میتوان مشاهده کرد».

مدیریتاستعدادها

تاریخ انتشار1397 :
نویسندگان :ماریون داوین ،مایکل سیرت
مترجم :عباس توکلی
قیمت کتاب 850000 :ریال
تحقیقات زیادی نشان میدهد که موفقیت شرکتها به توانایی و مهارت نیروهایشان بستگی فراوانی دارد و به همین دلیل مدیران شرکتها به دنبال
جذب نیروهای ماهر هستند .اما شاید بتوان گفت استخدام این نیروها سادهترین مرحله کار باشد و تازه ماجرا از جایی شروع میشود که باید برای حفظ
این نیروها و استفاده از توانمندی آنها برنامهریزی کرد« .مدیریت استعدادها» کتابی در این راستا است.

ابتکاراتصرفهجویانه

تاریخ انتشار1397 :
نویسندگان :ناوی رادجو ،جیدیپ پرایهو
مترجمان :مریم عربی ،نسیم بنایی
قیمت کتاب 1450000 :ریال
چگونه با کمترین منابع بهترین عملکرد را داشته باشیم؟ کتاب «ابتکارات صرفهجویانه» به دنبال پاسخ به این سؤال است .کسبوکار در حال تغییر است.
ابتکارات صرفهجویانه انقالبی در دل صنایع به پا کرده و شکلی جدید به مدیریت افکار در سرتاسر جهان بخشیدهاست .این ابتکارات برای شرکتها این
امکان را فراهم کرده تا به کاالهای باکیفیت دسترسی پیدا کنند و سریعتر به بازار راه بیابند.

نسوی دیوار
آ 

تاریخ انتشار1397 :
نویسنده :آرتور آر .کروبر
مترجمان :سعید ارکانزاده یزدی ،آزاده اکبری
قیمت کتاب 1100000 :ریال
«آنسوی دیوار؛ اقتصاد چین :آنچه هرکس باید بداند» از سوی انتشارات دانشگاه آکسفورد چاپ شده است و تالش دارد واقعیتهای اقتصادی و
سیاسی چین را به زبانی ساده و با تحلیلهایی مستند به آمار و اطالعات بیان کند .در این کتاب عالوه بر شرح ساختارهای سیاسی و اقتصادی
چین ،روایتهایی تاریخی از توسعه این کشور طی  35سال اخیر ارائه شده است.

جهانی از اعداد (ویرایش سال )2018

تاریخ انتشار1397 :
نویسنده :گروه اکونومیست
مترجمان :فریده عنایتی ،نسیم بنایی
قیمت کتاب 500000 :ریال
«جهان اعداد» کتابی است که در واقع کلکسیونی از اعداد مربوط به هر چیزی را که تصور کنید در یک کتاب جیبی گرد هم آورده است تا به شما
کمک کند که نگاهی متفاوت به موضوعات در جهان داشته باشید .در این کتاب از قیمت ساندویچ مکدونالد گرفته تا طوالنیترین رودخانههای
جهان اعداد وجود دارد .اتاق تهران پیش از این ویرایش سال  2016این کتاب را هم منتشر کرده بود.

معمایچین

تاریخ انتشار1398 :
گردآوری ،تلخیص و ترجمه :محمدحسین باقی
قیمت کتاب 1600000 :ریال
این کتاب که با عنوان فرعی «رقابتهای ژئوپلیتیک در قرن  21و تغییر موازنه قدرت در شرق آسیا» منتشر شده به تعریف الگوی چین برای
پیشرفت ،مبانی تئوریک رابطه چین و آمریکا و شرایط و امکان موازنهسازی میان این دو کشور ،تعریف نظم بینالمللی و نقش چین در آن
میپردازد.

راهنمای بازارهای مالی

تاریخ انتشار1398 :
نویسنده :مارک لوینسون
مترجم :ساغر منشی
قیمت کتاب 550000 :ریال
موضوع :کتاب «راهنمای بازارهای مالی» به روشنی درباره بازارهای متفاوت توضیح میدهد و با نگاهی تازه پا را از بازارهای اوراق قرضه و سهام
فراتر میگذارد و اهداف و امکانات بازارهای آتی و اختیار معامله را تبیین میکند .بنابراین برای هرکسی که میخواهد درک بهتری از نحوه عملکرد
بازارهای مالی داشته باشد ،این کتاب منبعی غنی است.

راهنمای ریسک کشوری

تاریخ انتشار1398 :
نویسنده :مینا تاکسوز
مترجمان :حسامالدین عباس حالج ،سید حمیدرضا عظیمی
قیمت کتاب 1450000 :ریال
در زمانی کـه بـه تجـارت فرامـرزی میپردازیم ،ممکـن اسـت مرتکـب چه اشـتباهاتی شـویم؟ و چگونه میتوانیم ریسکهای ناشـی از تغییر
شـرایط سیاسی و اقتصادی را مدیریت کنیم؟ کتاب «راهنمای ریسک کشوری» میگوید در دنیایی که هر روز بیشـتر با هم در ارتباط هسـتیم،
فعاالن اقتصادی باید نسبت به ریسکهای انجام کسب وکار در سطح جهانی آگاه باشند.

سراب توسعه

تاریخ انتشار1398 :
نویسنده :مسعود خوانساری
قیمت کتاب 750000 :ریال
این کتاب گردآوری مجموعه مقاالتی است که مسعود خوانساری رئیس اتاق تهران در طول چهار سال بحرانی اقتصاد ایران برای مجله اقتصادی
«آیندهنگر» نوشته و به دقت مشکالت و چالشهای اقتصادی کشور را مورد بررسی قرار داده است .مطالعه این کتاب میتواند سرخط دقیقی از
موقعیت اقتصاد ایران در طول سالهای  1392تا  1396نشان دهد.

اندیشههای بنیادی
جوزف شومپیتر
کلمنس
جیسن ِ
اسلسوبلِ ،
رِ

مترجم :عبدالله احمدی کافشانی
ویراستار علمی :جعفرخیرخواهان
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