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نظام بانکی یکی از تاثیرگذارترین ارکان مالی هر کشور است که با تدارک 
و تامین نقدینگی و تجهیز منابع، اعطای تسهیالت و ایجاد تعادل بین 
سرمایه گذاری و پس انداز بر عملکرد اقتصاد کشورها تاثیرگذار است و 
نقش ویژه ای را ایفا می کند. و زمانی که دولت ها در آن نقش آفرینی 
می کنند این نقش ها می تواند سازنده و یا مخرب باشد. سازنده از آن جهت 
که دولت ها حامی منافع جامعه هستند و امنیت دارایی سپرده گذاران را 
مراقبت نموده و در اعطای تسهیالت بخش های استراتژیک و موثر در 
اقتصاد را در اولویت قرار می دهند و مخرب از آن جهت که نقدینگی را در 
اختیار گرفته و با تخصیص آن به هزینه های عمومی و استفاده از منابع 
ارزان به تمشیت امور خود می پردازند و کاهش منابع و درآمدهای بانک را 
موجب می گردند و عالوه بر آن با احاطه و قدرت بر بانک مرکزی اقدام 
به چاپ اسکناس نموده و به تورم و کاهش ارزش پول ملی دامن می زنند.
ساختارهای  فقدان  و  دولتی  دخالت های  دهه ها  طول  در  متاسفانه 
حاکمیت شرکتی مناسب، نظام بانکداری را از نگاه برون مرزی، ناکارآمد 
و غیرنظام مند تعریف می نماید و رابطه با این بانک ها پرمخاطره تلقی 
می شود و الزم است که هم دولت و هم بانک ها برای بهبود این نقیصه به 

طور هماهنگ اقدام جبرانی بنمایند.
اظهار نظرهای فقهی مراجع دینی نیز از مشکالت خاص صنعت بانکداری 
در کشور ماست. تعدادی از فقها به ویژه در یک سال اخیر )گویا سالها 
بی اطالع بوده اند( به طور آشکار پرداخت سود بانکی به سپرده گذاران 
و اخذ سود کارمزد از تسهیالت را غیرشرعی و معادل با رباخواری تلقی 
می کنند. اما در قبال این سوال که در مورد کاهش ارزش پول سپرده گذار 
و هزینه های بانکی و چگونگی برخورد با وام گیرندگان که منجر به سود و 
درآمد برای آنان می شودو بانک باید سهم ببرد و یا چگونه با وام گیرنده ای 
که به موقع به تعهدات خود را ایفا نمی کند باید برخورد نمود سکوت 

می کنند و راه حل ارائه نمی نمایند.
در تمام دنیا نظام بانک مرکزی مستقل از نظام دولت و حاکمیت است و 
متاسفانه در ایران بانک مرکزی حیات خلوت بسیاری از دولت ها بوده و بعضا 
مداخالت غیر اصولی در نظام بانکی و اقتصادی داشته است. این مداخالت 
باید محدود گشته و صرفا در راستای هدایت پول و سرمایه و نظام های 
مالی باشد. کثرت مداخالت ، مدیران بانک ها را با محدودیت هایی مواجه 

ساخته که کارآمدی آن ها را دشوار نموده است. مداخله بانک مرکزی باید در 
این چارچوب باشد که هیچ گونه تسهیالتی بدون دارا بودن طرح توجیهی و 
امکان سنجی مناسب داده نشود و در اعطای تسهیالت تضمین های کافی 
اخذ گردد و سپرده سرمایه گذاران از امنیت مطلوب برخوردار باشد. متاسفانه 
طی این سال ها تسهیالت فراوانی به اشخاص حقیقی و حقوقی اعطا شده 
که یا دستوری بوده و یا با استفاده از روابط غیرمتعارف، رشوه و پارتی بازی، 
وابستگی به ارکان قدرت، وابستگی به مدیران بانک و روسای شعب، و 
امثال آن بوده است. و باز هم متاسفانه از سوی مراجع قضایی در مقایسه 
با حجم باالی بدهکاران بانکی، حجم برخوردها بسیار ناکافی و ناکارآمد 
بوده است و افکار عمومی را قانع نمی سازد و با گذشت این همه سال حتی 
اسامی آنان اطالع رسانی نمی شود تا مردم بدانند ثروت آنان در اختیار چه 

کسانی قرار دارد.
را در  افق مناسب تری  اخیر و تحوالت  از سویی رخدادهای چند سال 
شرایط بانک ها نشان می دهد. آقای دکتر روحانی، رئیس جمهور محترم 
در ضیافت افطاری فعاالن اقتصادی سخن از آن می گوید که سرمایه 
بانک های دولتی در دولت یازدهم افزایش دو برابر داشته است. مدیر عامل 
بانک شهر می گوید منابع بانکی در این بانک از 11 هزار میلیارد تومان در 
سال 93 به 46هزار میلیارد تومان در سال 96 رسیده است و منابع بانکی 
در سایر بانک ها به طور متوسط 20 درصد افزایش یافته اند. و گفته می شود 
کل سپرده های بانکی نزدیک به 900 هزار میلیارد تومان و معادل 80 

درصد تولید ناخالص داخلی کشور است.
در مقایسه با این آمار، آنچه برای صنعت اتفاق افتاده و سهم صنعت از این 
رشد بسیار نامحسوس است و بسیاری از صنایع کماکان با مشکل کمبود 
نقدینگی به ویژه برای سرمایه در گردش مواجهند و وامی هم که داده 
می شود آنچنان گران و با نرخ سودهای باال می باشد که تولیدکننده قادر به 

تامین این هزینه نمی باشد.
نرخ  از تسعیر  ناشی  مانند بخشودگی بدهی  اقدامات محدودی  هرچند 
ارز، بخشودگی سود و جرایم بدهکاران بانکی زیر یکصد میلیون تومان، 
بخشودگی جرایم تاخیر پرداخت اقساط بانکی از سوی دولت انجام پذیرفته 
اما بزرگ ترین و مهم ترین درخواست فعاالن اقتصادی در کاهش نرخ سود 
بانکی می باشد که باید برای آن چاره اندیشی شود. و نظارت دقیق تر و 
کامل تر بانک مرکزی بر فعالیت های غیر مولد بانک ها و سوق دادن منابع 
بانکی به سمت تولید و فعالیت های با ارزش افزوده باال می تواند به این امر 

کمک موثر بنماید.
احمد اثنی عشری
    مدیر مسئول

نظام بانکی و صنعت
           ـنام هـای  ماـند گـار

  به یاد شادروان سید مجتبی هاشمیان،
  بنیانگذار شرکت صنایع تولیدات کاغذی    

  خراسان )گلریز(

سید مجتبی هاشمیان رایک انسان معمولی نمي توان توصیف کرد . وی ساده ، 
صمیمي، خوشرو، پر تالش  و در یک کالم مردی بود که در عین سادگی کار 

را باالترین عبادت ها مي دانست .
وی در سال 1316 در مشهد متولد شد . دوره ابتدایي را در همین شهر گذراند و 

به دلیل پاره اي مشکالت در دوره متوسطه ترک تحصیل کرد.
مغازه پدر سید مجتبی هاشمیان یکی از بهترین مغازه های عطاری آن زمان بود 
که در اطراف حرم مطهر قرار داشت . بسیاري از صنعتگراني که هم اکنون در 
صنعت خشکبار به موفقیت هاي باالیي رسیده اند از شاگردان پدر ایشان بودند. 
مغازه هاي عطاري در آن دوره محدود و تنها تعداد اندکی مغازه بزرگ وجود 
داشت که شهرستاني ها جنس هاي مورد نیازشان را از آنجا تهیه مي کردند . 
متاسفانه به دالیلي ثروت پدر از بین رفت و به همین علت بود که وی مجبور 

شد درس و تحصیل را ترک کرده و به دنبال کار برود. 
در سال 1332 پس از ترک تحصیل در مغازه اي به عنوان شاگرد پذیرفته شد . 
آن زمان در رؤیاي او » خریدن یک دوچرخه « باالترین آرزوها بود . اما بزودي 
کار در مغازه را رها کرد و به قول خودش در » تجارت خانه اي « مشغول به 

کار شد .
با حقوق بسیار ناچیزي مشغول به کار شد. در شبانه روز فقط چهار ساعت مي 
خوابید. اکثر مواقع از شدت خستگي در سجده نماز خوابش مي برد. تعطیالت 
برای او فقط بیست و یکم ماه مبارک رمضان و تاسوعا و عاشورا بود . در این 
شرایط تصمیم گرفت به تحصیل ادامه و شب ها به اکابر برود تا اینکه باالخره 

موفق شد دوره متوسطه را به پایان برساند.
او از کارگري شروع کرد و به همین دلیل دردهای آنان را می شناخت، با بغض 
هایي که غروب هاي دلتنگ در گلویشان مي شکست ...، با شرمندگي هاي 
بي پایانشان وقتي که دست خالي در برابر زن و فرزندانشان مي ایستادند و جز 
سکوت چاره اي بر دردهاي نهفته شان نبود، از نزدیک آشنا بود و آالم آنان را 

حس می کرد.
مجتبی هاشمیان به دلیل ابتکار و سرعت عملي که از خود نشان داد، خیلی زود 
مورد توجه مدیر کارگاه قرار گرفت . و با اعتمادی که از وی ایجاد شده بود در 

مدت زمان کوتاهی همه امور کارگاه به او سپرده شد. 

به یاد دارم حكایتي را براي ما تعریف مي كرد با این مضمون كه : روزي 
استادي از شاگردش خواست مطالبات او را از مردم وصول كند ولي هر 
دفعه شاگرد دست خالي برمي گشت و در مقابل سوال استاد كه چرا 
دست خالي برمي گردد مي گفت ، چون آنها مي گویند ما پول نداریم 
. استاد 5 قران پول در جیب شاگردش گذاشت و گفت حاال برو دنبال 
مطالبات . شاگرد آن روز مقداري از مطالبات را وصول كرد چرا كه در 
برابر آنها كه مي گفتند پولي نداریم ،  مي گفت : حتي 5 قران هم ندارید؟

اما کارگاه مذکور در سال 1338 به دلیل پاره اي مسائل تعطیل شد؛ سید مجتبی 
هاشمیان مجبور شد به تهران کوچ کند . در تهران برای مدت دو سال مدیریت 
کارخانه پنبه استریلیزه را بر عهده گرفت که دومین واحد بزرگ پنبه در ایران 

بود . او پس از سال ها تالش و ممارست سرانجام به آرزوي دیرینه اش جامه 
عمل پوشاند و در خیابان شکوفه تهران "شرکت شکوفه" را به ثبت رساند .

در ابتدا مواد اولیه را در سطح بسیار پایین از تاجري به نام مرحوم حاج اصغر مدني 
تهیه مي کرد. او که شاهد تالش و پشتکار سید مجتبی بود همکاري زیادي با 
ایشان از خود نشان داد . شروع دوران کاری او در اتاقي اجاره اي با وسائلي بسیار 
ابتدایي با دو کارگر بود. به دلیل نداشتن ماشین آالت، تمام کارها حتي بسته 
بندي، با دست انجام می شد؛ ولی به تدریج توانست به تعداد کارگرها افزوده و 
دستگاههاي مورد نیاز را خریداري کند و به این ترتیب در سال 1340 "صنایع 

تولیدات کاغذي خراسان" تاسیس شد .
شرکت صنایع تولیدات کاغذي خراسان با هدف تولید محصوالت کاغذي و 
بهداشتي شامل: انواع دستمال کاغذي ، پوشک بچه و نوار بهداشتي با نام 
تجاري "گلریز" ، "شبنم" و "شکوفه" فعالیت خود را در راستای اعتالي 
بهداشت و سالمت عمومي به عنوان اولین واحد تولیدکننده محصوالت کاغذي 
و بهداشتي در استان خراسان آغاز کرد و هم اکنون پس از 40 سال سابقه و 
حضور موفق در عرصه بهداشت ، سالمت و فرهنگ جامعه به عنوان بزرگترین 
واحد تولیدي صنایع بهداشتی سلولزی در استان خراسان با اعتقاد به حفظ و 
ارتقاء کیفي محصوالت خود در جهت رفاه پویندگان سالمت ، در سنگرهاي 
بهداشت و فرهنگ کشور در حال تالش  مي باشد، آن گونه که نمود عیني این 
تالش مستمر منجر به معرفي این شرکت به عنوان واحد نمونه کشور از طرف 
اداره کل استاندارد و تحقیقات صنعتي در سالهاي اخیر گردیده است. از دیگر 
توفیقات سید مجتبی هاشمیان و شرکت گلریز می توان به موارد زیر اشاره کرد:

- کارآفرین برتر ملی
- برند برتر استان طی سه سال متوالی )92-94(

- تولید محصول دستمال کاغذی نانو )نانوتکس( به عنوان محصولی دانش 
بنیان و...

همچنین از فعالیت هاي عمده این شرکت در جهت زیباسازي و ایجاد تنوع در 
بسته بندي محصوالت مي توان به تالش متخصصان این شرکت در طراحي 
، ابداع و تولید محصوالت جدید و متنوع در ابعاد ، رنگ ها و مدل هاي مختلف 
اشاره کرد . گستره این تالش بر طراحي و تولید محصوالتي منحصر به فرد 
چون دستمالهاي گل دار ، طرح کلبه و طرح کتاب کشیده شد که این خود گامي 
در جهت رسالت فرهنگ سازي و سالمت اجتماع و گویاي توجه طراحان آن 
به زیباشناسي در یک محیط صنعتي مي باشد . این شرکت همچنین با بهره 
گیري از نیروهاي متخصص و متعهد در بخش هاي کنترل کیفي و استفاده 
از امکانات آزمایشگاهي مدرن سعي در باال نگه داشتن سطح کیفیت و همگام 

شدن با استانداردها و بازارهاي جهاني دارد .
گلریز با استفاده از توان و تخصص نیروهاي متعهد در بخش تولید و استفاده از 
آخرین تکنولوژي هاي روز جهاني و ماشین آالت مدرن و استفاده از مواد اولیه 
مرغوب و عاري از مواد بازیافتني در تولید محصوالت خویش سعي در ایجاد 
رضایت و در اختیار قرار دادن بهترین محصوالت با قابلیت رقابت  محصوالت 

خارجي مشابه جهت مصرف کنندگان خود داشته و دارد.
از ویژگی های بارز سید مجتبی هاشمیان خالق برند "گلریز" را می توان 
اهتمام در تربیت فرزندان به عنوان جانشین و اهمیت وی به جانشین پروری 
در مدیریت نام برد. اینک که پس از 80 سال عمر با عزت و 60 سال تالش 
در حوزه تولید با خاطری آسوده دار فانی را وداع گفته است امید است با درایت 
فرزندان برومند ایشان، نام گلریز در صدر محصوالت سلولزی کشور همچنان 

درخشان بماند و یادآور مردی باشد که کار را باالترین عبادت می دانست.
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تشکیل کارگروه  مشترک تخصصی مالیاتی  

فرصـت هـا را دریابیـم
سید مصطفی شامل -  دبیر کارگروه مالی و مالیاتی انجمن مدیران صنایع خراسان

با عنایت به درخواست کتبی انجمن مدیران صنایع خراسان از مدیر کل امور 
مالیاتی استان مبنی بر موافقت با تشکیل کارگروه مشترک تخصصی مالیاتی 
به منظور بررسی مباحث مالیاتی موجود با هدف رعایت کامل قوانین و مقررات 
مالیاتی  و رسیدن به تعامل حداکثری و موافقت به عمل آمده از سوی آقای یعقوب 
نژاد مدیرکل امور مالیاتی استان، کارگروه تشکیل و تاکنون دو جلسه در تاریخ های 
20/ 02/ 1396 و 04/ 03/ 1396 با حضور شش نفر از  روسای محترم ادارات 
امور مالیاتی استان و سه نفر از کارشناسان انجمن در محل دبیرخانه انجمن برگزار 
گردید. مشروح موضوعات و مباحث مطرح شده توسط نمایندگان انجمن به شرح 

ذیل می باشد :
1 - علیرغم صراحت ماده 98 قانون مالیات های مستقیم که اعالم می دارد :” 
در مورد تشخیص علی الراس اداره امور مالیاتی باید پس از تحقیقات و بررسی 
های الزم، ابتدا قرینه یا قرائن مذکور در این قانون را انتخاب و دالیل انتخاب نوع 
قرینه یا قراین و رقم آنها را با توجیه کافی در گزارش رسیدگی قید نماید”و مطابق 
ماده 237 قانون مالیات های مستقیم “اداره امورمالیاتی مکلف است جرئیات 
گزارشی را که مبنای صدور برگ تشخیص مالیات قرار گرفته به مودی اعالم 
و هرگونه توضیحی را در این خصوص بخواهد به او بدهند”. در حال حاضر این 
دو ماده قانونی مخصوصا ماده 98 بصورت کامل از سوی ماموران مالیاتی رعایت 

نمی شود.
2 - اخیرا مشاهده می شود واحد های رسیدگی کننده صرفاً به استناد ارائه 
صورتهای مالی صوری به بانکها  جهت دریافت تسهیالت و ارگان های دولتی 
جهت تعیین رتبه)در خصوص شرکت های پیمانکاری(، دفاتر قانونی مودی را 
رد و یا غیر قابل رسیدگی تشخیص داده و بر اساس این قبیل صورتهای مالی 
صوری ، برگ تشخیص صادر می کنند. با توجه به رای شورای عالی مالیاتی 

شماره 23 /201 تاریخ 11/ 05/ 1388 آیا رویه فوق صحیح می باشد؟
3 - اغلب اشخاص حقیقی یا حقوقی صادر کننده کاال مطابق تبصره 2 ماده 
119 قانون برنامه پنجم توسعه، اظهارنامه خود را در موعد مقرر تسلیم نموده اند، 
ولی به دالیلی، قسمتی از صادرات خود را که به استناد اسناد و مدارک مثبته قابل 
اثبات می باشد در اظهارنامه درج ننموده اند و بر همین اساس واحدهای رسیدگی 
کننده این قسمت از صادرات کتمان شده در اظهارنامه را مشمول مالیات دانسته 

و اقدام به برگ تشخیص مالیات می نمایند.
4 - گزارشاتی از مودیان دریافت شده است مبنی بر آنکه ماموران رسیدگی که 
برای عملکرد 94 به شرکت ها مراجعه می کنند از مودی، اطالعات و مستنداتی 
درخصوص سال 95 مطالبه می کنند. از آنجا که این رویه تا کنون مسبوق به 
سابقه نبوده و در سالهای قبل مشاهده نشده است، ضرورت دارد مواد قانونی یا 
بخشنامه های که این عمل ماموران رسیدگی را تایید می نماید اعالم گردد در 

غیر این صورت بایسته است از این عمل پرهیز شود.
اهم مصوبات كارگروه

1 - رعایت کامل مواد 98 و 237 قانون مالیات های مستقیم
بهره برداری از گزارش بازدید به عنوان یکی از شواهد حسابرسی مالیاتی مورد 
تایید بوده و در مواقعی که گزارش مذکور به عنوان مبنای تشخیص در گزارش 
رسیدگی و تعیین درآمد مشمول مالیات مورد استفاده قرار گیرد، با درخواست 

مودی و در اجرای ماده 237 قانون مالیات های مستقیم  گزارش مذکور در اختیار 
مودی قرار می گیرد.

2 - صورت های مالی مغایر با اظهارنامه تسلیمی:
در مورد صورت های مالی غیر منطبق بر اظهارنامه مالیاتی تسلیمی اشخاص ، 
مفاد بخشنامه 17940 مورخ   12 /10/ 1384 سازمان امور مالیاتی کشور و هم 
چنین رعایت رای شماره  203 -201- م مورخ 11/ 05/ 1388 شورای عالی 

مالیاتی مورد تاکید قرار گرفت. 
رای اکثریت شورای عالی مالیاتی به شرح زیر می باشد:

فارغ از نحوه ، نوع و ماهیت اظهارنامه های تسلیمی شرکت های پیمانکاری 
به معاونت برنامه ریزی و نظارت راهبردی رئیس جمهور جهت تعیین رتبه و 
پیامدهای حقوقی و قضائی آن ، با مالک قراردادن مقررات تبصره 2 ماده 97 
و مواد 98 و 237 و قسمت اخیر ماده 156 و 227 قانون مالیاتهای مستقیم  به 
ویژه آن قسمت از مقررات ماده 270 قانون مذکور مبنی بر اینکه “مجازات مقرر 
در بند 2 ماده 270 شامل مامورانی نیز خواهد بود که به طور کلی بعد از صدور 
برگ تشخیص در هر مرحله ای که باشد بابت فعالیت دیگر مودی بدون بدست 
آوردن مدرک مثبت اقدام به مطالبه مالیات نماید” و همچنین با در نظر داشتن 
مفاد بند یک بخشنامه شماره 17940 مورخ 12/ 10/ 84 سازمان امور مالیاتی ، از 
لحاظ مالیاتی  نظریه کارشناسی مندرج در بند 1 گزارش شماره 20/ 210/م مورخ
 20/ 2/ 88 معاونت فنی و حقوقی  دایر بر اینکه “در این قبیل موارد پس از احراز 
درآمد حاصل از فعالیتهای کتمان شده  متکی به اسناد و مدارک مثبته و با ارائه 
دالئل و اطالعات کافی و با رعایت مرور زمان مالیاتی قابل اقدام خواهد بود” را 

منطبق با موازین قانونی تشخیص و مورد تائید قرار می دهد.
3 -معافیت موضوع ماده 141 قانون مالیات های مستقیم:

با در نظر گرفتن تعریف مندرج در تبصره ماده 100 قانون مالیات های مستقیم، 
در صورت ارائه اظهارنامه مالیاتی در موعد مقرر توسط مودی و عدم درج بخشی 
به  مالیاتی  حسابرسی  و  فنی  دفتر  نظریات  رعایت  آن،  در  درآمد صادرات  از 
شماره های 20910 / 232/ص مورخ 30/ 10/ 1394 و 7909 / 232/د مورخ

 15/ 04/ 1394 تا قبل از اجرای اصالحیه مورخ 31/ 04/ 1394 قانون مالیات 
های مستقیم  مورد تاکید است.

جهت اطالع خوانندگان گرامی، متن کامل نامه مدیرکل دفتر فنی و حسابرسی 
مالیاتی سازمان امور مالیاتی کشور به شرح زیر می باشد:

“در خصوص تعلق و یا عدم تعلق معافیت مالیاتی به شرکت هائی که فعالیت آنها 
ماهیتا معاف از مالیات بوده، اما اظهارنامه تسلیمی و صورت های مالی آن )ترازنامه 
و صورت سود و زیان( ناقص یا سفید و نانویس می باشد به اطالع می رساند،  
مطابق تبصره 2 ماده 119 قانون برنامه پنجم توسعه ، تسلیم اظهارنامه مالیاتی در 
موعد مقرر  شرط برخورداری از هرگونه معافیت مالیاتی است. لذا در صورتی که 
اشخاص حقوقی و حقیقی  حسب مقررات  نسبت به تسلیم اظهارنامه مالیاتی در 
موعد مقرر قانونی اقدام نموده باشند  از حیث مقررات تبصره 2 ماده 119 قانون 
برنامه پنجم توسعه ، خللی به اعمال معافیت های مالیاتی مقرر در قانون با رعایت 

سایر مقررات نخواهد بود.”
4 - دسترسی حسابرسان مالیاتی به اطالعات دوره های قبل و بعد:

با عنایت به مقررات جاری از جمله ماده 229 و آیین نامه اجرایی موضوع ماده 
219 قانون مالیات های مستقیم، درخواست و بررسی اطالعات، اسناد و مدارک 
سال های قبل و بعد از دوره مورد رسیدگی توسط حسابرسان مالیاتی فاقد منع 
قانونی است، لیکن اجباری به ارائه آن توسط مودی وجود ندارد. بدیهی است در 
مواردی که بررسی حساب های سال مورد رسیدگی مستلزم مراجعه به سوابق یا 
حساب ها ومدارک سال های بعد باشد، مسئولیت عدم ارائه آنها به عهده مؤدی 

خواهد بود.

یکی از راههای اساسی در تحول و نوآوری ، چه برای فرد ، سازمان و یا 
کشور ، تر و تمیز کردن گذشته است . تر و تمیز کردن یعنی کارهای نیمه 
تمام را کامل کنیم و تمرکز سیاست گذاری را بر رفع مشکالت موجود 
بگذاریم تا این مشکالت آینده اقتصاد کشور را اشغال نکند. کشوری که 
با تمرکز بر مشکالت ) به جای تمرکز بر اهداف ( ، اجازه نمیدهد گذشته 
اش آینده را اشغال نکند ، مستعد نوآوری و تحول است . متاسفانه در کشور 
ما به جای تمرکز بر مشکالت و کامل کردن »نا کاملی ها » ، دست به 
تنظیم چشم اندازها و اهداف بلند مدت میزنند و چون این ناکاملی ها ) رفع 
مشکالت تمام نشده فعلی ( کامل نشده است ، آینده را در انحصار خود 
می گیرند و اجازه نمیدهند که اهداف و چشم انداز های طراحی شد عملی 
شوند. این یکی از دالیل شکست برنامه ها در کشور ماست . متاسفانه از 
سال 1385 تا سال 1391 حجم وسیعی ارز و ریال به اقتصاد ایران تزریق 
شد و چون مدیریت اقتصادی حاکم بر این تزریق ها نبود، مجموعه وسیعی 
از ناکاملی ها را بر اقتصاد ایران تحمیل کرد. پروژه های وسیع استانی و 
ملی تمام نشده ، ظرفیت های تولیدی نیمه تمام ، بدهی های بانکها به 
بانک مرکزی ، بدهی های دولت به بانک مرکزی و بانکهای تجاری ، 
بدهی دولت به پیمانکاران ، بدهی شرکتهای دولتی به پیمانکاران ، طرح 
نیمه تمام و ناکام مسکن مهر ، و ... نمونه هایی از این ناکاملی ها به شمار 
می روند. این ناکاملی ها در سال های بعد با تحریم و کاهش قیمت نفت 
مثل سنگ سخت شدند و ساختارهای معلول را در اقتصاد ایران به جا 
گذاشت . این ساختارهای سخت از سالی به سال دیگر رفت و مشکالت 
اقتصادی را با خودش همراه کرد. حجم این ناکاملی ها در ابتدای دولت 
روحانی آنچنان باال بود که هنر این دولت تنها مدیریت آنها بود و وقتی 
دولت هجوم برد که بخشی از آنها را کامل کند ) مثل إیجاد بازار بدهی 
برای سبک کردن بدهی های دولت ( ، نه تنها کاری اساسی انجام نشد 

بلکه ناکاملی های دیگری در اقتصاد ایران إیجاد کرد.  
فعال ما هستیم و انبوهی از ناکاملی های گذشته . تا این ناکاملی ها کامل 
نشود نوشتن و اجرای برنامه توسعه پنج ساله بیشتر به یک شوخی شباهت 
دارد. نه تنها این دولت ، بلکه دولت بعدی نیز باید اهتمام کند که بخشی 
از این ناکاملی ها را کامل کند. بدون شفاف و حل مسایل گذشته و حال 
، پرداختن به آینده طراحی شده تنها مجموعه دیگری از ناکاملی ها را در 
اقتصاد ایران به وجود می آورد و اگر چنین شود ، نه نوآوری خواهیم داشت 
، نه تحول و نه توسعه . تا زمانیکه آینده ما انباشته از گذشته است ، آینده ما 
متعلق به گذشته است و سیاستهای ما چیزی جز مجموعه ای از واکنش ها 
به شرایط نخواهد بود. متاسفانه آینده اقتصاد ایران در تسخیر گذشته است .  

اولین بودجه در ایران كه كشته داد!
- سابقه نخستین بودجه رسمی که در تاریخ ایران تدوین شده، به حدود 

100 سال قبل و دوره دوم قانونگذاری در کشور برمی گردد زمانی که 
صنیع الدوله وزیر دارایی وقت، آن را در سال 1289 هجری شمسی و با 
استناد به بندهای 18 و 20 قانون اساسی مصوب سال 1285 شمسی، 
نوشت و در آن برای اولین بار درآمدها و هزینه های دولت در سند واحد 

درج شده بود.
- صنیع الدوله که نخستین بار کارخانه  نساجی را در ایران دایر کرده بود و 

طرح راه اندازی راه آهن سراسری را پیشنهاد کرد در مقدمه جالب نخستین 
بودجه ایران درباره ضرورت بودجه نویسی و خارج کردن دخل و خرج 
عمومی از دست شاه و قرار دادن آن در دست نمایندگان مردم توضیحات 
مبسوطی  داده بود. او بودجه اش را براساس اصول فنی و در حالی تنظیم 
کرده بود که به درآمدهای نفتی اتکایی نداشت و در آن »اصل وحدت« 

بودجه رعایت شده بود.
- صنیع الدوله به هنگام بردن این بودجه برای تصویب به ضرب گلوله یک 

تبعه گرجی مقابل در مجلس ترور شد و به قتل رسید و اندکی پس از آن 
هم کابینه مستوفی الممالک - که صنیع الدوله وزیر دارایی اش بود - منحل 
شد. با این حال نمایندگان وقت مجلس به این بودجه رای مثبت دادند تا 

بودجه خونین صنیع الدوله راهبرد دخل و خرج  یکساله کشور باشد.
ریاست  کرسی  بر  مجلس  دوره  نخستین  در  که  هدایت  صنیع الدوله   -

تکیه زده بود به عنوان وزیر مالیه کابینه مستوفی الممالک این بودجه را 
تنظیم کرده بود که درآمدهای آن 14 میلیون و 116 هزار و 600 تومان و 
هزینه های آن 14 میلیون و 618 هزار تومان برآورد شده بود و نکته جالب 
توجه اینکه نخستین بودجه ایران نیز کسری داشته که میزان آن 500 
هزار تومان بوده است. عمده ترین بخش درآمد آن را هم مالیات بخش 

کشاورزی تشکیل می داد.
- روش بودجه نویسی صنیع الدوله تا سال 1320 که درآمدهای نفتی به 

بودجه تزریق شد ادامه پیدا کرد و پس از آن به صورت دیگری تدوین شد. 
جانشین آمریکایی صنیع الدوله، مورگان شوستر نیز که بعد از او به ایران آمد 
تا در کسوت خزانه دار کل کشور و مسوول تنظیم بودجه عمومی، وظیفه 
ترسیم برنامه های کوتاه مدت کشور را برعهده بگیرد، پس از 8 ماه ایران 
را ترک کرد و پس از او هم برنارد بلژیکی مسوول امور گمرکات کشور با 
استفاده از اختیارات شوستر در راس مالیه عمومی ایران قرار گرفت. او چهار 
سال در این سمت باقی ماند و پس از آن جای خویش را به میلیسپوی 

آمریکایی سپرد.

آینده اقتصاد ایران پر از گذشته است !
                                                                 دکتر مرتضی ایمانی راد
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اقتصادهای دنیا ارتباط تنگاتنگی با سن افراد دارند؛ یعنی هرچه جمعیت به 
سمت پیری میل می کند، نیروی کار نیز ازکارافتاده تر می شود. این مسئله 
در ژاپن به زنگ خطری تبدیل شده و می تواند در دیگر کشورها از جمله 

ایران نیز بروز پیدا کند.
نیشیجی  مکس یک کارخانه تولیدکننده قطعات یدکی خودرو در ژاپن 
است که مانند بسیاری از دیگر کارخانه ها به دنبال کارگر می گردد. یافتن 
کارگر برای کارخانه های ژاپنی به کابوس شبانه آنها تبدیل شده است. حاال 
ژاپنی ها تنها یک راه حل پیش روی خود می بینند؛ در شرایطی  که بازار کار 
خالی از نیروی کار است تنها یک راه وجود دارد: افزایش سن بازنشستگی. 
در یکی از کارخانه های ژاپنی که 140 کارگر دارد، 30 نفر از کارگرها 
باالی 60 سال دارند؛ شاید جالب باشد که بدانید یک نفر 84ساله است 
و همچنان در این کارخانه کار می کند. هیروشی نیشی جاما، مدیر ژاپنی 
می گوید: »بازنشسته کردِن افراد باکفایت و کارآمد در سنین پایین باعث 
اتالف سرمایه های انسانی می شود. اگر آنها مایل باشند کار کنند پس باید 

کار کنند.«
نیروی کار ژاپن آخرین بار در دهه 90 میالدی به اوج خود رسید که 
67میلیون نفر بود؛ از آن زمان تاکنون جمعیت نیروی کار این کشور کوچک 
شده است. پیش بینی ها نشان می دهد از تعداد آنها دست کم 2میلیون نفر 
کاسته شده است. دولت ژاپن پیش بینی کرده که جمعیت نیروی کار ژاپن 
تا نیمه این قرن به کمتر از 42میلیون نفر سقوط کند. دلیل آن نیز کمتر 
شدن و پیر شدن جمعیت این کشور است. البته تعداد خارجی هایی که در 
ژاپن زندگی می کنند در سال 2015 به باالترین میزان خود که 2میلیون 
و 200هزار نفر بود، رسید. اما این تعداد از خارجی ها هم نمی تواند شکاف 
نیروی کاری را که ایجاد شده پر کند. ژاپن به جای اینکه درهای خود را به 
روی مهاجران باز کند تنها تالش می کند فشار بیشتری به مردم خودش 

وارد کند و از توان و ظرفیت آنها استفاده کند.
اکثر شرکت ها و کارخانه های بزرگ ژاپنی 60سالگی را به عنوان سن 
که  است  این  هم  اصلی  دلیل  گرفته اند؛  نظر  در  اجباری  بازنشستگی 
می خواهند از پرداخت ها به سالمندان فرار کنند یا میزان آنها را کاهش 
بدهند. اما برخی از کسب وکارها تا این اندازه دقیق و سخت گیر نیستند. در 
حال حاضر حدود 12میلیون و 600هزار نفر از ژاپنی هایی که باالی 60 
سال دارند همچنان مشغول به کار هستند. این در حالی است که تعداد آنها 
در سال 2000 حدود 8میلیون و 700هزار نفر بود. بررسی های دولتی نشان 
می دهد که حدود دوسوم از ژاپنی هایی که بیش از 65 سال دارند همچنان 
متقاضی کار تمام وقت هستند. به این ترتیب در حال حاضر سن حقیقی 
برای بازنشستگی در ژاپن نزدیک به 70 سال است. در اکثر کشورها مردم 
معمواًل خیلی زود بازنشسته می شوند. اما ژاپن جزو کشورهای نادر و استثنا 

در این زمینه است.

پیرمردهای مدیر
خاکستری شدِن نیروی کار در ژاپن کاماًل مشهود است. در تاکسی ها افراد 
پیری دیده می شوند که پشت فرمان ماشین نشسته اند؛ در سوپرمارکت ها 
مردهایی با موهای خاکستری پشت دخل ایستاده اند و روبه روی در ورودی 
تمامی بانک ها هم پیرمردی به عنوان محافظ ایستاده است. رئیس ها نیز 
هرروز پیرتر می شوند. میکیو ساساکی رئیس میتسوبیشی 79ساله است. 
تسونو  است.  ژاپن، 87ساله  در  شینِسی  بانک  رئیس  یاشیرو  ماساموتو 
واتانابی سردبیر بزرگ ترین روزنامه در گردش دنیا با نام یومیوری شیمبون، 

90ساله است.
اینکه افراد با سن باال همچنان به کار ادامه بدهند امری اجتناب ناپذیر است. 
ِکن اوگاتا رئیس کوریشا خطاب به 60ساله ها می گوید که کشورش هیچ 
تمایلی برای وارد کردن نیروی کار ندارد پس چاره ای ندارد به جز اینکه از 
افرادی با سن باال و همچنین از زنان و ربات ها به عنوان نیروی کار استفاده 
کند. مسئله افزایش سن در ژاپن به عنوان مشکلی برای نگهداری افراد 
مسن نیز بروز پیدا کرده است. یعنی افرادی وجود دارند که دیگر توانایی کار 
کردن ندارند اما کسی برای نگهداری و مراقبت از آنها وجود ندارد. موسسه 
مکنزی هشدار داده که ژاپنی های توانمند باید در این زمینه کمک کنند در 
غیر این صورت کشور با مشکالت جدی روبه رو می شود. اگر 10 درصد 
دیگر از افراد توانایی انجام کار داشتند، 700هزار نیروی کار جدید وارد بازار 
می شد و به این ترتیب مشکل کشور در زمینه کمبود نیروی کار تا سال 
2025 برطرف می شد. شاید آنها به انگیزه ای نیاز دارند و دولت باید به آنها 

انگیزه بدهد. به هر حال پیرها شاید دیگر بیشتر از این نتوانند کار کنند.

با پیــــر شــدن ژاپنی هــــــــــــا، 
نیروی کار آنها نیز پیر می شود

گرد خاکستری بر سر نیروی کار

 سرمایه های خاموش مهاجران 

انسانی  سرمایه  از  مهمی  منبع 
برای کشور محسوب می شوند. ایجاد 

تجارب  از  بهره گیری  فرهنگی،  ارتباطات 
خلق  همچنین  و  خارجی  پیوندهای  تحصیلی،  کاری، 

فرصت های سرمایه گذاری و اشتغال از جمله دالیل بسیار، بر چرایی 
جهانی  عرصه  در  گوناگونی  نظریات  همچنین  است.  مهاجران  جذب 
برای توضیح تمایل مهاجران به حفظ ارتباط با میهن مطرح شده است. 
برخی از مهاجران به دنبال بهبود استانداردهای زندگی که در میهن پشت 
سر گذاشتند، به انجام رفتارهای نوع دوستانه می پردازند. سایرین مبتنی 
بر نفع شخصی در غالب رفتارهای سرمایه گذاری به تعامل با سرزمین 
است،  اهمیت  حائز  اینجا  در  که  مساله ای  می کنند.  مبادرت  مادری 
ارزشمندی داوطلبانه بودن تعامل مهاجران با میهن است. اما باید توجه 
داشت که تعامل با مهاجران رابطه ای دوطرفه است که باید بر مبنای 
اعتماد و احترام متقابل شکل گرفته و ادامه یابد. امروزه دولت ها، در دو 
سوی زنجیره مهاجرت، به عنوان پرورش دهنده و محرک این تعامل 
می توانند ایفای نقش کنند. بنابراین مهاجران با وجود اینکه به عنوان 
منبع خارجی سرمایه هستند، برای دولت ها ایجاد مسوولیت می کنند. 
در این میان نقش دولت ها باید طوری تعریف شود که نبود مهاجران 
همگن و منفرد را تصدیق کرده و طیف متنوعی از افرادی را که جامعه 
مهاجران را تشکیل می دهند به رسمیت بشناسند. اولین و اصلی ترین 
سوالی که سیاستگذاران با آن مواجه هستند، این است که چه نوعی از 
سیاست ها و طرح های دولت قابلیت پرورش و ترویج این تعامل را دارد 
و قادر است مهاجران را برای فرستادن سرمایه های فیزیکی و انسانی 
آنها تشویق کند. در این راستا می توان به مجموعه ای از استراتژی های 
طراحی شده از سوی سایر کشورها اشاره کرد. به عنوان مثال، ترکیه برای 

به  وجوه،  ارسال  تشویق 
داد که  اجازه  مهاجران خود 
با پرداخت ارز خارجی به خریدن 
دولت های  کنند.  اقدام  سربازی  خدمت 
سپرده های  برای  بانکی  هند، حساب های  و  مصر 
خارجی طراحی کرده اند که بهره به دست آمده از آنها معاف از مالیات 
است. برخی کشورهای دیگر، برای تشویق مهاجران خود، روش های 
کلمبیا،  ارمنستان،  نمونه،  عنوان  به  گرفتند.  پیش  در  را  مستقیم تری 
مکزیک، مولداوی، پرو و آفریقای جنوبی به منظور تسهیل ارتباط با 
مهاجران، سازمان های دولتی را تاسیس کرده اند و دولت های السالوادور 
و هند برای امور مهاجران خود که خارج از کشور هستند، وزارتخانه 
در نظر گرفته اند. بنابراین تمایل کشورهای مبدأ، به تشویق مهاجران 
خود، در روش های گوناگون آشکار است. آنها با ایجاد کنسولگری ها، 
منظور  به  سرمایه گذاری،  ابزارهای  طراحی  و  گوناگون  اتحادیه های 
جذب جوامع بزرگ مهاجران خود، میزبان مالقات ها و انعقاد قراردادها 
و تسهیل ارتباط برای ارتقای حس تعامل مهاجران با میهن هستند. در 
واقع این استراتژی ها به دنبال ایجاد، بازگرداندن یا ترویج احساسات 
عضویت در ملتی است که در عین حال که به آن گره خورده اند، از 
لحاظ جغرافیایی با آن قطع ارتباط کرده اند. باید توجه داشت، در عین 
و  باشد، مستلزم سازماندهی  مفید  است  این طرح ها ممکن  حال که 
تعهد در اجراست. زیرا توجیه پیاده سازی کامل این موضوع یک وظیفه 
بسیار دشوار و نیازمند تالش متحدانه و فراوان در تمام سطوح و در 
برای  بلندمدت  یک چشم انداز  به شکل  باید  که  است  دولت  سراسر 
ایجاد مشارکت و برآوردن خواسته های جامعه مهاجرانی که به نوعی 

قادر و مایل به تعامل با میهن هستند، در نظر گرفته شود.
منبع: تجارت فردا

بازگشت مهاجران ایرانی چه كمكی به توسعه می كند؟
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وقتي که دو ماه پیش، نارندرا مودي، نخست وزیر هندوستان اعالم کرد که 
80 درصد از پول نقد از چرخه بانکي این کشور خارج خواهد شد، این کار 

را مبارزه اي سرنوشت ساز علیه فساد و تقلب خواند.
 بعد از این که تصمیم تعجب برانگیز هند درباره خارج کردن اسکناس ها با 
ارقام باال از چرخه پولي این کشور را در ماه گذشته گرفت و باعث گسترده 
شدن کمبود پول نقد شد، مردم در شهر پوتادا که شامل دسته هایي از 
روستاهاي بزرگ است، به راه حل مخصوص به خود دست یافته است. 
مردم این شهر مراسم عروسي خانوادگي را به تعویق انداخته اند و درخواست 
اعتبار و خدمات مبادله پایاپاي کاال و خدمات کرده اند. اما همزمان با این که 
کمبود نقدینگي و مشکل پول نقد به ماه دوم خود سرایت کرده، مقامات 
رسمي از بانک دولتي هند با نوعي برنامه نجات وارد عرصه شده اند که 

شامل ماشین هاي کارت خوان جدید براي کسب وکارهاي کوچک است.
در یکي از صبح هاي روزهاي اخیر در مغازه شیریني فروشي راج پوُرهیت، 
تماشاگران کنجکاو دور دستگاهي غیرعادي جمع شده اند که او آن را براي 
خوش یمني با پودر شنگرفي به رنگ قرمز درآورده است. او به آدم هایي 
که دورش جمع شده اند مي گوید: »وقت خود را با ایستادن در بانک تلف 
نکنید. دیگر مثل سابق به هر جایي که مي روید با خودتان پول نقد نبرید.«

یکي از مشتریان مي گوید که نمي تواند بفهمد دستگاه کارت خوان چطور 
به  نمي تواند  که  ایستاده مي گوید  کنارش  که  دیگري  آن  کار مي کند. 
دستگاه اعتماد کند. پورهیت پنج دفعه کارت نقدي یک مشتري جوان را 
در دستگاه کارت خوان مي کشد. در دفعاتي که او به دقت این کار را انجام 

مي دهد، هر کسي شماره رمز کارت او را مي فهمد.
از کنار گذاشتن پول نقد دست نمي کشد. حتي در حالي که  اما دولت 
بانک ها به شدت تقال مي کنند تا اسکناس هاي مردم عصباني در صف هاي 
طویل را بگیرند و آنها را جایگزین کارت هاي بانکي کنند،  مقامات رسمي 
مي گویند که این بحران یک فرصت است براي تغییر فرهنگي پررنگي 
در سومین اقتصاد بزرگ آسیا و حرکتي است از سوي شهروندان به سمت 
انتقاالت بدون پول نقد شامل کارت هاي بانکي، کیف پول هاي الکترونیک 

و پرداخت هاي دیجیتالي بانکي.
وقتي که دو ماه پیش، نارندرا مودي، نخست وزیر هندوستان اعالم کرد که 
80 درصد از پول نقد از چرخه بانکي این کشور خارج خواهد شد، این کار 
را مبارزه اي سرنوشت ساز علیه فساد و تقلب خواند. او همچنین شهروندان 
را ترغیب کرد تا از مزایاي این تغییر استفاده کنند. او از نسل جوان تر 
هندي خواست که به والدین،  همسایگان و حتي دستفروش هاي سبزي 
سر کوچه خود چگونگي خرید و فروش بدون پول نقد را آموزش دهند. او 
گفت: »شما نقش یک رهبر را در حرکت هند به سمت اقتصاد بیش از پیش 

دیجیتال را بازي مي کنید.«
رسیدن به این مقصود راهي طوالني خواهد بود. نزدیک به 80 درصد از 
انتقال پول هندي هاي از طریق پول نقد انجام مي شده است. فرهنگ فرار 
مالیاتي در هند عمدتا آنها را راغب کرده بوده که ثروت مخفي خود را به 
صورت پول نقد، ملک،  جواهر یا در بهشت هاي مالیاتي در خارج از کشور 
نگه دارند. ثروت مخفي که در هندوستان پول سیاه نامیده مي شود، مطابق 
با تخمین کارشناسان  حدود یک پنجم خروجي اقتصادي ملي این کشور 

را شامل مي شود.
اما تصمیم مودي که شامل حدود 207 میلیارد دالر پول مي شود در کنار 

روند کند چاپ اسکناس،  باعث شده است که پول نقد در میان مردم هند 
خیلي کم شود. آمارتیا سن، اقتصاددان در دانشگاه هاروارد و برنده جایزه 
نوبل، این تصمیم مودي را »یک عمل مستبدانه« خوانده است. همچنین 
مانموهان سینگ، نخست وزیر سابق هند، که یک اقتصاددان است این 
حرکت را داراي »اثرات متزلزل کننده« در رشد اقتصادي و ایجاد شغل در 
ماه هاي آینده دانسته است. در این میان که تصمیم مودي باعث ایجاد یک 
آشوب در اقتصاد کشور شده، موسسه گلدمن ساکس چشم انداز خود درباره 
رشد اقتصادي هند در سال هاي آ تي را دو بار کاهش داده و تخمین رشد 

اقتصادي را اکنون به 6.3 درصد رسانده است.
مقامات دولتي مي گویند که با استفاده از تبدیل انتقاالت    پول از شیوه 
نقدي به کارت هاي بانکي، رصد کردن مسیر حرکت پول راحت تر مي شود 
و درآمدهاي مالیاتي دولت افزایش خواهد یافت. دولت براي کساني که از 
پرداخت هاي آنالین استفاده مي کنند مشوق هایي در نظر گرفته است و به 
بانک ها دستور داده است که حدود یک میلیون دستگاه کارت خوان را تا 
ماه مارس سال میالدي جدید، در سراسر هندوستان به کار بیندازد تا تعداد 
دستگاه هاي کارت خوان در این کشور بسیار بیشتر از 1.4 میلیون دستگاه 

فعلي شود.
نخست وزیر هند گفته است که در زمینه حرکت به سمت اقتصاد دیجیتالي، 
آن چه را که انتظار داشته در عرض سه تا شش ما اتفاق بیفتد، حاال مي بیند 
که در عرض سه تا شش ماه در حال اجرایي شدن است. یک میلیارد از 
جمعیت هند در حال حاضر داراي کد شناسایي بیومتریک منحصربفرد 
هستند، بیش از یک میلیارد نفر از آنها داراي تلفن همراه و بیش از نیم 
میلیارد نفر نیز داراي حساب بانکي هستند که به گفته او، به نقل و انتقال 

دیجیتالي کمک مي کند.
منبع: واشنگتن پست/ ترجمه

تجربه هند در تجارت الکترونیک چه درسی برای ما دارد؟
مردم عاشق پــول نقـد و دولت دوستدار كارت بانكــی
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یکی از بارزترین نظریه پردازان توسعه در آسیا که در حال حاضر معاون 
نخست وزیر سنگاپور است، در جمع مقامات عالی دولت هند، به انتقال 
تجربیات توسعه این کشور به هندوستان پرداخت. نکته قابل تامل این 
سایر  برای  مطرح شده  چاره های  و  چالش ها  بسیار  اشتراک  سخنرانی 
کشورهای آسیایی بود. سایه سنگین دولت بر فعالیت های اقتصادی یکی از 
این چالش ها است. این در حالی است که هند در دهه های گذشته گام های 
موثری در جهت آزادسازی اقتصادی برداشته است. مهم ترین توصیه های 
مطرح شده از زبان این نظریه پرداز توسعه، بازکردن درهای کشور به روی 
اقتصاد جهانی و آزادسازی ظرفیت ها از طریق تعامل سازنده با جهان، تغییر 
انگیزه دولت و کاهش نقش دولت در اقتصاد بود. کشورها باید هرچه زودتر 
با کنار گذاشتن این انگاره که »همیشه راه حل دیگری برای ادامه حیات 
موجود است« این اصالحات را به عنوان الزامات حیات خود اجرایی کنند. 
به عقیده این مقام مسوول سنگاپوری، کوتاه مدت گرایی و عمق کم دید 
یکی از مهم ترین معضالت سیاست گذاری در کشورهای آسیایی است که 
با کاهش اعتماد مردم به برنامه و سرمایه گذاری بلندمدت، مهم ترین منابع 
کشورها را هدر داده  است. »دنیای اقتصاد« در این گزارش، گزیده ای از 
اظهارات این نظریه پرداز توسعه را به منظور معرفی الگویی برای توسعه 

منتشر کرده  است.
در  سنگاپور،  نخست وزیر  معاون  شانموگرانتام«  »شارمن  پیش  چندی 
نشستی که به مناسبت نخستین سالروز تاسیس موسسه ملی دگردیسی 
هند )NITI( به میزبانی نخست وزیر و هیات دولت هندوستان برگزار شد، 
به تشریح تجربه سنگاپور در عبور از داالن توسعه و تبیین الزامات ورود 
کشورهای آسیایی، به ویژه هندوستان، به دسته کشورهای توسعه یافته 
پرداخت. نوشتار پیش رو خالصه ای از اظهارات یکی از مهم ترین نظریه 
پردازان حوزه سیاست گذاری عمومی و اقتصاد، خطاب به سیاست گذاران 
هندی است که با توجه به تصویر مشابه مشکالت، موانع و الزامات در 
نیز تسری  یک روش استقرایی می تواند برای سایر کشورهای آسیایی 
یابد. »تعامل استراتژیک عمیق تر با جهان«، »فعال سازی ظرفیت های آزاد 
نشده« و »کاهش دخالت و تغییر انگیزه دولت ها در برخورد با اقتصاد« 
مهم ترین محورهای نقشه پیشنهادی دومین مقام اجرایی کشور میلیونرها، 
برای دستیابی کشورهای آسیایی به رشد اقتصادی پایدار بود. نکته جالب 

توجه در حاشیه این سخنرانی، استقبال نخست وزیر و بسیاری از مقامات 
اجرایی  از سوی دومین مقام  از تجربیات مطرح شده  ارشد هندوستان، 

سنگاپور بود.
 

عصر بدبینان
»شارمن شانموگرانتام« در ابتدای سخنان خود ضمن اشاره به سایه نگاه 
بدبینانه بر اقتصاد جهانی، موقعیت کشورهای آسیایی را برای شتاب دهی به 
مسیر توسعه در وضعیت کنونی یک مزیت رقابتی دانست. به عقیده معاون 
نخست وزیر سنگاپور، جهان از منظر اقتصادی در یکی از غیر عادی ترین 
زمان ها قرار دارد. به گفته دومین مقام سیاسی حائز اهمیت در سنگاپور »ما 
نه تنها در دوران بدبینی در مورد رشد اقتصادی به سر می بریم، بلکه شاهد 
دوره ای هستیم که در آن درونگرایی در حوزه سیاست و جامعه به ویژه در 
جهان پیشرفته وجود دارد. این بدبینی به ورای اقتصاد رسیده است اما در 
عین حال بدبینی است که بر اساس شکست سیاست ها شکل گرفته است؛ 
انباشتی از شکست سیاست ها طی سال ها در بخش اعظم جهان پیشرفته 
به نحوی که درآمدهای قشر متوسط برای مدت طوالنی دچار رکود شده 
و نرخ بیکاری جوانان به ویژه در اروپا به طرز غیرقابل قبولی باال رفته است. 
مهم تر از همه اینکه مردم آنطور که پیش از این به هم اعتماد داشتند، 
دیگر اعتماد ندارند. در آمریکا در دهه 1950 آنها از کلمه »ما و ما« استفاده 
می کردند اما امروز می گویند ما و آنها. بی اعتمادی زیادی بین آنها حاکم 
شده است. در بریتانیا و اروپا وضع همین گونه است؛ بی اعتمادی در داخل 
جامعه و نسبت به سایر نقاط جهان. اما این نتیجه شکست های انباشته شده 

سیاست و حاصل فعالیت های طبیعی جهانی سازی است.«
 

پتانسیل آسیایی رشد
از نگاه معاون نخست وزیر سنگاپور، در بین کشورهای آسیایی جایی برای 
این خوانش بدبینانه وجود ندارد و کشورهای آسیایی می توانند با باز کردن 
درهای اقتصادی خود به روی یکدیگر و یکپارچه سازی اقتصاد منطقه ای، 
از حصول رشد اقتصادی و رفاه فراگیر برای مردم این منطقه اطمینان 
حاصل کنند. »شارمن شانموگرانتام« در ادامه با اشاره به اقتصاد هندوستان، 
ظرفیت این کشور را در بازطراحی سرنوشت اقتصادی جهان منحصربه فرد 
ارزیابی کرد. توصیه هماهنگ کننده امور اقتصادی سنگاپور به هندوستان 
برای دستیابی به چنین جایگاهی، »تعامل استراتژیک عمیق تر با جهان« 
و »فعال سازی ظرفیت های آزاد نشده« بود. به گفته این مقام سنگاپوری، 
هندوستان برای دستیابی به رشد فراگیر باید از نسخه استفاده شده از سوی 
چینی ها در چند دهه اخیر پیروی کند. نسخه ای که به سیاست گذاران چینی 
کمک کرد تا نه تنها قشر فقیر جامعه را به قشر کم درآمد تبدیل کنند، بلکه 
قشر کم درآمد را هم به قشر دارای درآمد متوسط تبدیل کنند. معاون 
نخست وزیر سنگاپور، با اشاره به تفاوت چین و هندوستان در برخورداری از 
یک جامعه باز، هندوستان را نمونه ای دانست که می تواند نشان دهد چگونه 
با یک جامعه باز و یک اقتصاد باز می توان نه فقط به رشد سریع دست 

یافت، بلکه می توان به رشد فراگیر برای همه مردم دست یافت.
 

عمل اوژانسی یا بهبود تدریجی؟
به عقیده دومین مقام اجرایی سنگاپور، دستیابی به چنین پتانسیلی برای 
هندوستان کامال در دسترس است. اما الزمه چنین دستاوردی »تغییرات 
سریع« است نه »یک سیر تکاملی تدریجی« و هندوستان باید در یک 
روند سریع اقتصادش را آزاد و روی مردمش سرمایه گذاری کند. از سوی 
دیگر هندی ها باید با نیروی اصطکاک از بین برنده انگیزه ها که از قوانین 
و مقررات بوروکراتیک ناشی می شود، قاطعانه مقابله کنند، امری که از نگاه 
معاون نخست وزیر سنگاپور به معنای کاهش انگیزه دولت نیست بلکه به 

تئوریسین سنگاپوری
نقش دولت ها در توسعـه را ترسیم کرد

راز آسیایی جهش اقتصادی

این کشور را نه تنها یک نرخ رشد 
نرخ  این  بلکه  ندانست  تجمالتی 
پوشاندن  برای  ضرورتی  را  رشد 

شکاف رفاهی بین مردم هند و جوامع 
توسعه یافته دانست. دومین مقام اجرایی 

کشور میلیونرهای آسیایی، »سهم کم هندوستان در واردات کشورهای 
آسیایی«، »سهم پایین استخدام رسمی«، »تعداد کم بنگاه های بزرگ 
اقتصادی«، »تغییر محدود و ضعیف در گذار از کشاورزی به سمت تولید 
و خدمات « را چهار مشکل اساسی اقتصاد هندوستان دانست. مشکالتی 
که البته در بسیاری دیگر از کشورهای در حال توسعه آسیایی به چشم 
می خورد. به عقیده معاون نخست وزیر سنگاپور، مهم ترین اقدام در رهایی 
از صفت »در حال توسعه« و ورود به محدوده »کشورهای توسعه یافته«، 

افزایش شتاب توسعه است.
 

رشد با ثبات، از طرف عرضه
معاون نخست وزیر سنگاپور در ادامه به تشریح پیشنهادهای خود برای 
برون رفت هندوستان از وضعیت اضطرار پرداخت. بر این مبنا هندوستان 
باید در گام نخست تعامل استراتژیک عمیق تر با اقتصاد جهان داشته باشد. 
این تعامل استراتژیک انرژی محرکه جدیدی را برای هندوستان به بار 
خواهد آورد، چون اصوال به تقاضا ربطی ندارد، به تقاضای داخلی در برابر 
تقاضای خارجی هم ربطی ندارد.به عقیده این مقام مسوول سنگاپوری 
سازمان های بین المللی هیچ خدماتی را به ما در جهان نوظهور با تکیه بر 
تقاضای داخلی به عنوان منشأ رشد ارائه نکردند، چون هیچ رشد باثباتی از 
راه تمرکز بر بازارهای داخلی به دست نمی آید و هیچ رشد باثباتی از راه 
تمرکز بر تقاضا به دست نمی آید. رشد باثبات از عرضه ناشی می شود، از 
کیفیت عرضه و توانایی بهبود مداوم. این چیزی است که به رشد باثبات 

منجر می شود.
این رشد تولید است که رشد درازمدت را به پیش می برد نه تقاضا و منطق 
استراتژیک  تعامل  منطق  دنیا  روی  به  اقتصاد  درهای  باز کردن  اصلی 
عمیق تر با جهان، منطق طرف تقاضا نیست بلکه منطق طرف عرضه است. 
به گفته معاون نخست وزیر سنگاپور یکی از نتایج مستقیم چنین تعاملی 
بحث یادگیری مداوم و انطباق یافتن مداوم با جدیدترین دستاوردها است. 
منظور از این یادگیری فقط فناوری مورد استفاده در ماشین آالت نیست 
بلکه موضوع دانش مدیریت، نظام های منابع انسانی و آن چیزی است 
که به آن »دانش ضمنی« می گویند نه »دانش صریح« که در کتاب های 
راهنما ارائه شده است. دانش ضمنی آن چیزی است که با مشارکت در 
اقتصاد جهانی، یادگیری مداوم، به روزرسانی مداوم و انطباق مداوم حاصل 
می شود و این منطق حقیقی باز کردن درهای اقتصاد به روی جهان است. 
یکی از نقاط مورد تاکید هماهنگ کننده امور اقتصادی نخست وزیر سنگاپور، 

لزوم بازگشایی درهای اقتصادی در تمام حوزه ها است.
در  صادرات  تقویت  استراتژی  سنگاپوری،  مسوول  مقام  این  گفته  به 
یک حوزه و ادامه روند فعلی در سایر حوزه ها یک استراتژی محکوم به 
شکست خواهد بود. چراکه کل مسیری که در آن، امروزه تولید جهانی 
سازماندهی می شود، چیزی که به آن زنجیره ارزش جهانی گفته می شود، 
شامل تعامل بسیار عمیق بین صادرات و واردات در هر فرآیند تولید و 
همچنین عرضه داخلی است. این تعامل بین صادرات، بین عرضه کننده 
داخلی و صادرکننده و واردات تعاملی پیچیده و عمیق است که امروزه 
تعریف کننده اقتصاد جهانی است. این مقام سنگاپوری در ادامه با اشاره به 
موفق ترین شرکت های هندی، نقطه اشتراک این شرکت ها را )که برخی از 

آنها به عنوان شرکت های پیشرو 

معنای تغییر انگیزه دولت است. در کل دولت در هندوستان بیش از حد 
در اقتصاد خود مداخله کرده است و کمتر از نیاز روی سرمایه های انسانی 
و اجتماعی سرمایه گذاری کرده است. به عقیده »شارمن شانموگرانتام«، 
بر  سرمایه گذاری  در  اما  کرده  زیاده روی  اقتصاد  تنظیم  در  هندوستان 
انسانی و اجتماعی کم کوشی کرده است. برای دستیابی به همه  منابع 
پتانسیل هایش، دولت هندوستان نیاز دارد که در برخی حوزه ها کمتر مداخله 

کند و در حوزه های دیگر باید کارهای بسیار بیشتری انجام دهد.
باید از همه قوانین تنظیم دولتی اقتصاد و قوانین مالکیت که سرمایه گذاری 
و اشتغال زایی را محدود می کند و حامی مقامات، نقش آفرینان فعلی به جای 
نقش آفرینان جدید است، دست بکشد. اما مساله تنها در مورد کم کاری ها 
نیست بلکه در مورد اقدامات بیش از اندازه است و اینکه از چه انگیزه هایی 
باید الهام گرفت و به حکومت انرژی بخشید. به عقیده مهم ترین مقام 
اقتصادی سنگاپور، هندوستان باید در گام نخست برای احیای زیرساخت ها 
در بخش مسکن برای همه مردم و شهرهایش از طریق بخش خصوصی و 
دولتی سرمایه گذاری کند و باید در اقتصاد دنیای جدید و در توانمندی های 
به  که  کند  سرمایه گذاری  برابر  نظامی  در  کند،  سرمایه گذاری  نوآورانه 
شرکت ها و افراد کمک کننده است و بیشترین تولید را در اقتصاد جدید 
تکنولوژی محور جهان داشته باشد. این به آن معناست که در هریک از 
این اهداف جدید، یک راه جدید کسب و کار برای دولت است، چیزی 
که جهان امروز به عنوان انگیزه می شناسد. اصالحات، عمل و تغییر باید 
در همه زمینه ها ایجاد شود و این باید خط مشی همه حوزه ها باشد. به 
عقیده این مقام سنگاپوری با توجه به وضعیت اقتصادی هند و برخی دیگر 
از کشورهای آسیایی در شرایط فعلی، اضطرار بیشتری در انجام امور نیاز 
است و این اضطرار در حالت عادی در هیچ جای جهان در سیاست مشاهده 
نمی شود، به ویژه در جوامع بزرگ اضطرار به طور عادی پدید نمی آید. به 
عقیده معاون نخست وزیر سنگاپور منشأ بسیاری از مشکالت کنونی در 
جوامع پیشرفته به تاخیر انداختن راه حل ها و زمان دادن به بیماری برای 

گسترش در تمامی بدنه نظام های اقتصادی است.
 

چهار مختصه رشد ناپایدار
این مقام سنگاپوری در ادامه سخنانش به تجربه سنگاپور از تغییر از یک 
کشور فقیر به یک کشور معمولی و در نهایت یک کشور »استثنایی« 
پرداخت. سنگاپور از همان ابتدا هیچ گزینه دیگری نداشت جز اینکه به طور 
اورژانسی وارد عمل شود و با تمرکز بر نتایج به بهبود اوضاع و تغییر خود 
ادامه دهد. به گفته شانمو گرانتام »ما در سنگاپور برای ادامه حیات و برای 
انطباق با جهان باید هر کاری را که در آن مهارت داشتیم انجام می دادیم 
از دستاوردها  بار که به سطحی  ادامه می دادیم و هر  ارتقای خود  و به 
می رسیدیم، مجبور بودیم به دنبال سطح بعدی باشیم. ما نمی توانستیم فقط 
با شایسته بودن و متوسط بودن به حیات خود ادامه دهیم. ما مجبور بودیم 
استثنایی باشیم. به گفته این مقام مسوول سنگاپوری، یکی از عوامل به 
تاخیر انداختن اقدامات اورژانسی در کشورهای بزرگی نظیر هندوستان، این 
واقعیت است که این کشورها همیشه فکر می کنند راه حل دیگری برای 
ادامه حیات موجود است. بنابراین اگرچه ممکن است این کشورها بتوانند با 
استفاده از ابزار مختلف به حیات خود ادامه دهند، اما تغییرات هرم جمعیتی 
و شکاف تکنولوژیک در برخی از کشورهای آسیایی نظیر هند، در آینده ای 

نزدیک وضعیت اضطراری را در این کشورها به وجود خواهد آورد.
عالوه بر این با توجه به پایین بودن شاخص های اولیه توسعه انسانی در 
برخی کشورها نظیر هندوستان، این کشورها باید این چالش اجتماعی 
استفاده کنند. معاون نخست وزیر  پتانسیل خود  تمام  آزادسازی  برای  را 
سنگاپور در ادامه با اشاره به برخی کوشش های انجام شده برای افزایش 
توان اقتصادی هندوستان در دهه های اخیر، رشد اقتصادی دو رقمی برای 
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امین الضرب مردی چندبعدی و عمیقا مذهبی بود. وی وفادار به خانواده و 
دربار به شمار می رفت. تاجری عالی بود که در مواقع مقتضی می توانست 
بی رحم باشد. در جست وجوی عدالت برای تجار و دفاع از منافع آن طبقه، 
و باالتر از همه  اینها فردی وطن پرست بود که به کشور و راحتی مردم از 
صمیم قلب عالقه داشت. امین الضرب را نمونه ای از فعال اقتصادِی مؤمن 
می توان شناخت که ماکس وبر در »اخالق پروتستان و روح سرمایه داری« 

بدان اشاره کرده است.
»تندرستی و تدین و هوش اگر داشته باشی، دولت قرین تو خواهد بود.«

جمله باال بخشی از وصیت محمدحسن کمپانی )امین الضرب( به فرزندش 
محمدحسین است که بعد از او صاحب اموالش و وکیل تجار در مجلس 
مشروطه شد. حیات او  مقارن با سلطنت سه شاه قاجار بود. وی در دوره 
سلطنت محمدشاه  )1834-1848 م / 1264 1250- ق( متولد شد، در 
دوره سلطنت ناصرالدین شاه )1848-1896 م / 1264-1313ق( به اوج 
شهرت خود رسید و در دوره سلطنت مظفرالدین شاه )1896-1906م/ 
1313-1324ق( درگذشت. وی فردی پیچیده، باهوش و با انرژی فراوان 
بود. در وصیت نامه اش می گوید هرگز استراحت نداشته و دائما دنبال امور 
تجاری اش می دویده یا به شکایت بازرگانان زیردستش رسیدگی می کرده 
است. نامه های او از اروپا نشان می دهد که در هر زمان آماده  معامالت 
گوناگون در امور متفاوت و حتی بی ربط به کارش بوده و تمام جزئیات را 

به خاطر می  سپرده است.
امین الضرب مردی چندبعدی و عمیقا مذهبی بود. وی وفادار به خانواده و 
دربار به شمار می رفت. تاجری عالی بود که در مواقع مقتضی می توانست 
بی رحم باشد. در جست وجوی عدالت برای تجار و دفاع از منافع آن طبقه، 
و باالتر از همه  اینها فردی وطن پرست بود که به کشور و راحتی مردم از 
صمیم قلب عالقه داشت. امین الضرب را نمونه ای از فعال اقتصادِی مؤمن 
می توان شناخت که ماکس وبر در »اخالق پروتستان و روح سرمایه داری« 

بدان اشاره کرده است.
شخصیت امین الضرب را می توان در چند بخش به تصویر کشید:

ویژگی های فردی: در بُعد فردی دارای مشخصات و ویژگی های یک تاجر 
قجری است. در واقع می توان گفت سبک  زندگی اعم از خانه و مساحتش 
و نوع  استفاده از اجناس لوکس و... تمایز زیادی با مردمان اطراف خود 
ایجاد می کرد. به رسم تجار در لباس نیز متمایز و گران می پوشید. به 
زیاد،  خیرات  واقع  در  داشت.  مذهبی  تقیدات  شدت  به  زمانه  ضرورت 
برنامه های عزا و مراسم مذهبی در حسینیه اش در تمام طول سال و تقید 
به برخی آداب و عادات مذهبی به پررنگی در زندگی او دیده می شده 
است. چاپ سنگی کتاب »بحاراالنوار« در 21 جلد و توزیع رایگان آن در 
میان مردم به عنوان کاری ماندگار از فعالیت های امین الضرب در راستای 
گسترش معارف اسالمی بوده است. در بخشی از وصیت نامه اش خطاب 
به فرزندش می توان مرام و باور دینی و خیرخواهانه او را دید: »در امورات 
خیر آنچه قوه داشته باشی به طور مخفی که احدی ملتفت نشود خود 

داری نکن. اشخاصی که پیرمرد هستند و فقیر شده اند خیلی مراعات کن. 
در خفا و آشکار از آنها مضایقه نکن... سائل را اگر بتوانی رد نکن. ولو کار 
به یک پول سیاه باشد. در تعزیه داری خامس آل عبا سالم اهلل علیه غفلت 
و کوتاهی نکن. ایام عاشورا پانصد من به وزن تبریز برنج طعام نموده و 
به فقرا و طالب و هرکس که وارد می شود بر مجلس تعزیه بده. در عید 
غدیر همه ساله به قدر قوه به فقرا و سادات به طوری که پیشرفت باشد 
بذل کن... ماه مبارک رمضان همه ساله یکصد تومان به طالب مدرسه ها 
تقسیم کن که شب عید را طعام صرف نمایند... لیکن تند مرو. یعنی اسراف 
نکن. با کمال آرامی حرکت کن. صبر پیشه کن. خیلی صابر و شکور باش. 
ابدا شکایت مکن،  هرچه خداوند احدیت پیش می آورد او را راضی باش... 
خودت را به مهلکه نینداز. کارهای زیاد و آرزوهای زیاد اسباب هالکت 
است،  خانه و زندگی را بر باد می دهد. به قدر شعور خودت و دردسترس 
خودت مشغول کسب باش. همیشه به نان خالی شاکر باش. ابدا و مطلقا 
نزدیک این زرد و سرخ دنیا نرو... همیشه مالحظه دخل و خرج خودت را 
بکن. از صبح الی شام ببین چه دخلی داری مقابل آن خرج کن اگر دخل 

نداری خرج نکن.«
چنانچه  است.  قاجار  دوره  تاجران  بزرگ ترین  از  یکی  نصایح  این 
از تجار عمده و یا  مطابق فهرستی که از مشخصات عمومی 74 نفر 
تجارت خانه های معتبر کشور در دهه دوم قرن چهاردهم در دست است، 
ثروتمندترین و معتبرترین تجار حاج محمدحسن امین الضرب و برادران 
تومانیانیس هستند که سرمایه هرکدام از آنان از دو تا سه میلیون تومان 

تخمین زده شده است.
ارتباطات: به لحاظ ارتباطات پیوند تجار با روحانیون به عنوان نخبگان 
مورد رجوع مردم از طریق چهره  ظاهری یا واقعی ایشان نسبت به مذهب 
شکل می گرفته و رابطه ایشان با دربار مبتنی بر سرمایه و آورده ایشان 
بوده که در بسیاری از زمان ها نسب و خانواده در تجمیع این سرمایه  نیز 

بی نقش نبوده اند.
از ویژگی های تجار بزرگ در دوران قاجار ارتباط گسترده با روشنفکران و 
صاحبان اندیشه در آن روزگار است، ارتباطی که از درون آن انقالبی به 
اهمیت انقالب مشروطه )1906 م / 1324 ق / 1285 ش( به وقوع پیوست. 
داشتن سواد در کنار مسافرت های متعدد به خارج از کشور و نشست و 
برخاست با صاحبان صنایع و تجار غربی، آرمان شهری برایشان ساخته بود 

درباره ویژگي هاي شخصیتي امین الضرب و جایگاه او در اقتصاد دوران قاجار

تجارت با طعـم آرمـان خواهي
سمیه توحیدلو،عضو هیئت علمی پژوهشگاه علوم انسانی

که در تالش برای رساندن وطن به آن آرمان شهر بودند. امین الضرب در 
اسناد خود زیاد به داشته های جماعت غربی و مشکالت تجارت در جامعه 
ایرانی اشاره کرده است. تجارت در جامعه ای که اصلی ترین زیرساخت آن 
را که همان راه است ندارد، همواره مشکالتی داشته که به چشم آمده و 
آن قدر بوده که بخشی از سرمایه امین الضرب و برخی از تجار بزرگ صرف 
احداث راه آهن و راه شوسه شود، شاید به تجارت ایشان لطمه ای وارد نشود 
و هم در استفاده مردمان مؤثر افتد. در سال 1889 امین الضرب راه سازی 
بین آمل ـ محمودآباد را در دستور کار قرار داد و برادرش به توصیه او 

ساخت راه بین عشق آباد و مشهد را بر دوش گرفت.
بنای روابط خانوادگی در آن دوران و در این خاندان هم به گونه ای بوده که 
محمدحسن کمپانی به عنوان بزرگ خانواده ذی صالح و طرف مشورت 
فرزندان و دیگر اعضای خانواده قرار گیرد فلذا پسر و برادرانش به توصیه و 

با مشورت های ایشان مشغول به کار شده اند.
کار و فعالیت: به لحاظ فعالیت امین الضرب را به عنوان اولین فردی که به 
شکل رسمی ریاست ضراب خانه   شاهی را داشته )1300 ق( می شناسند. 
تا پیش  از آن به جز تجارت که صادرات محصوالت داخلی و واردات 
محصوالت لوکس را شامل می شد، اداره یکی از معتبرترین صرافی ها 
را دارا بوده و براتی که ایشان صادر می کرده به مثابه پول نقد در دست 
افراد جابه جا می شده است. ویژگی عمده امین الضرب داشتن مشاوران و 
زیردستانی در همه شهرهای کشور بود که بتوانند در ضمانت این بروات 
نقش بازی کنند. این گستردگی ارتباطات تنها به داخل مرزهای ایران 
محدود نشده و دامنه تجارت و فعالیت اقتصادی او در بسیاری از کشورها 

گسترده شده و دارای دفاتری در بیروت و قاهره نیز بوده است.
از ویژگی های بارز تجار آن زمان اشتغال به زمین داری و داشتن امالک 
زیاد است. درواقع در دوره ای از تاریخ تجار به نوعی مالکان بزرگ زمین 
تا جایی که مرسوم بوده تجار بزرگ مالکیت یک یا چند  نیز شده اند. 
دهکده را داشته باشند. اغلب خرید این زمین ها یا به دوران ناصری و یا 
فروش تیوالت شاهی در مجلس اول باز می گشت. امین الضرب و فرزندش 
زمین های زیادی را از شاه ابتیاع می کردند یا اینکه زمین ها به جای قروض 
اشراف و مالکان کوچک در اختیار ایشان قرار می گرفته است. از طرفی به 
دلیل عدم حضور صنایع و پیشه های توسعه یافته که بتوانند محصوالت 
عمده ای برای صادرات داشته باشند، تجار اغلب با صادرات محصوالت 
کشاورزی سرمایه خویش را به دست آورده اند، از این روست که برای 
ایشان نیز داشتن زمین هایی در تملک خود که محصوالت کشاورزی را 

عرضه کند جزو اولویت ها بوده است.
اواسط دوران ناصری توجه به صنعت و  امیرکبیر و  به مرور در دوران 
گرفت.  شکل  غرب  با  بیشتر  ارتباط  جهت  به  بزرگ  کمپانی های 
امین الضرب یکی از پیشتازان در زمینه تشکیل صنایع و دنبال کردن صنایع 
بوده است. ایشان در ابتدا مستقال و بعد با همراهی برخی از تجار داخلی 
برای تاسیس کارخانه جاتی اقدام کردند که اغلب به جهت کارشکنی های 
رقبای خارجی که بازار خود را در خطر دیده بودند، به تعطیلی کشیده شد. 
کارخانه جاتی چون چراغ برق، آجرپزی، استخراج معادن عمده، بلورسازی، 
چینی سازی و... را نام برد. امین الضرب و تجار بزرگ آن زمان به تجربه از 
خطر سرمایه گذاری صنعتی آگاه شده بودند، همچنین تاسیس کارخانه به 
آگاهی، دانش و کارشناسی نیاز داشت، بدین طریق خطرهای احتمالی از 
دست رفتن سرمایه با مشارکت گروهی کاهش می یافت. ایشان به زودی 
دریافتند که برای جلوگیری از ورشکستگی های زودرس می بایست در 
تاسیس کارخانه جات از شرکای خارجی هم بهره ببرند. این امر هم کمک 

به تولید محصول با مواد و نیروی اولیه داخلی می کرد و هم در رشد جامعه 
ایرانی مؤثر می افتاد.

دفتر زندگی امین الضرب پدر با مرگ مظفرالدین شاه بسته شد و نتیجه 
فعالیت های خود را برای شکل گیری مجلس مشروطه ندید، اما فرزندش 
محمدحسین همچنان فعال، راه پدر را ادامه داد. فعالیت های ایشان بعد 
از مشروطه نیز در راستای تاسیس شرکت هایی مانند شرکت اسالمیه به 
هدف ترویج کاالهای ایرانی بوده است. در واقع حس وطن دوستی این 
خاندان در کار زیاد و تالش برای آبادانی جامعه ایرانی خالصه می شده 
است. در بسیاری از فعالیت های پیش و پس از مشروطه تالش و تعهد 

امین الضرب ها در این راستا ستودنی است.
فعالیت های اجتماعی: به لحاظ فعالیت های اجتماعی امین الضرب از جمله 
تجاری به شکل جزیره ای جداافتاده از سایرین نبود و کامال با همکاری با 
دیگر  تجار کار می کرد. هرچه جامعه ای سنتی تر و منابع کمیاب گستردگی 
کمتری داشته  باشند، مشارکت و همکاری بیشتری را برای بهره برداری 
از این منابع می طلبد. از طرفی نیز حفظ و نگهداری اموال و پایدار ماندن 
قطب اقتصادی جامعه در برابر شاه که قطب نظامی - سیاسی و حتی 
اقتصادی به شمار می آمد جز با اتحاد تجار میسر نبود. بسته به میزان 
حساسیت و وطن دوستی، تجار در فعالیت های جمعی مشارکت داشته اند 

و هم بستگی ایشان در برهه های مختلف تاریخی به روشنی هویداست.
در اعطای امتیاز رژی در زمان ناصرالدین شاه، بخشی از تجار به همکاری 
با انگلستان پرداختند و امین الضرب نیز در ابتدا قرار به همکاری داشت. اما 
پس از گذشت زمانی و ورود بخشی از بدنه روحانیت به مبارزه علیه این 
امتیاز و آگاهی از خسران بخش زیادی از کشاورزان و تجار خرد داخلی، 
امین الضرب به آن دسته از مخالفانی پیوست که مشغول انبار کردن توتون 
و تنباکو و اختالل در کار کمپانی رژی شدند. ارتباط ایشان با روحانیت و 
خصوصا سید جمال الدین اسدآبادی در این زمان و پس از آن و دوستی 
گسترده با ایشان در زمان های مختلف به چشم می خورد. شرکت عمومی 
تجاری ترویج متاع و زراعت تنباکو و توتون ممالک ایران را با شراکت 
ملک التجار اصفهانی، ظل السلطان و پشتیبانی آقا محمدتقی نجفی در این 

زمان تشکیل داد.
بود. شاه و ملک التجارها که  آنها  ماندگاری  تنها رمز  این صنف  اتحاد 
نمایندگان تجاری شاه در والیات به حساب می آمدند در بسیاری از زمان ها 
اموال تجار کوچک تر را ضبط می کردند و در برقراری عدالت و بازگشت 
حقوق مادی افراد تعلل می کردند. از طرفی در آن دوران وزارت تجارتی 
شکل گرفته بود که وظیفه سرکیسه کردن تجار را به بهانه های مختلف 
داشت. در واقع نهاد رسمی تجارت به پشتوانه شاه کوچک ترین ارزشی 
برای تجار ایرانی قایل نبودند و حتی در وضع قوانین و مقررات مالی نیز 
به تجار خارجی سهل تر گرفته می شد و دست ایشان بازتر بود. آن  قدر که 
برخی از تجار برای فرار کردن از عوارض و وجوه مالیاتی وضع شده تبعیت 
کشورهای دیگر را می پذیرفتند که بتوانند برای ورود و خروج اجناس به 

داخل کشور کمتر با مشکل روبه رو شوند.
همین عوامل باعث شد که تجار تهران یکدیگر را به تاریخ 7 شوال 1301 
ق/ 31 ژوئیه 1884 مالقات کردند و از میان خود 10 نماینده برای مجلسی 
که »مجلس وکالی تجار«   نامیده می شد، انتخاب کردند. با همین نام و 
همان کارکرد شعبه هایی نیز در ایاالت انتخاب شد. امین الضرب یکی از 
رؤسای این مجلس به شمار می رفت. »مجلس وکالی تجار نخستین 
تجمع گروهی تجار برای بهره گیری از امتیازات اقتصادی - سیاسی بود. 
در این مرحله تجار به نوعی آگاهی طبقاتی دست یافتند و به ضرورت 
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حمایت از منافع مشترک خود در مقابل هجوم سرمایه های خارجی پی 
بردند... عالوه بر این تعدی حکام ایاالت و عدم وجود قوانین اجتماعی 
در حمایت از سرمایه موجب ضرورت ایجاد تشکلی غیردولتی شد که 
به گونه ای آمادگی اعتراض سیاسی - اجتماعی جمعی را در تجار فراهم 
ساخت. تجار از ناصرالدین شاه می خواستند که وزارت تجار را در اختیار 
فردی با ویژگی های زیر قرار بدهد: متدین، بی طمع، بی غرض، مستغنی 
و مقتدر.« اهداف کلی مجلس مطابق فصول اساس نامه آن عبارت بود 
از: امنیت مالی، ایجاد یک دفتر برای ثبت دارایی ها و مستغالت،  ایجاد 
یک بانک ایرانی کوچک،  حمایت از منافع تجار محلی در مقابل بازرگانان 
خارجی و افزایش صادرات و هم زمان جلوگیری از ورود کاالهای مصرفی 

غیرضروری خارجی.
بررسی دقیق تر اساس نامه مجلس و تقاضای تجار نه تنها وضع اقتصادی 
عمومی را در کشور بیکاری،  فقر و قحطی نشان می  دهد،  بلکه فقدان 
سیستم بوروکراسی در کشور و خشونت قدرت های محلی علیه بازرگانان 
را نیز نمایان می سازد. درخواست تجار مبنی بر امنیت مالکیت نشان دهنده 
مصادره  دلخواه اموال مردم است. تقاضایشان برای عدم جعل اسناد برای 
اینکه وارثین حقیقی صاحب آن شوند،  نشان می دهد که بعد از مرگ 
اشخاص وصیت نامه ها،  برای گرفتن مالکیت از وارثین حقیقی جعل می شده 
است. عالوه بر آن تقاضایشان برای محترم شمردن حقوق بازرگانان ایرانی 
توسط بازرگانان خارجی نشان می دهد که بازرگانان خارجی از غفلت و عدم 

آگاهی تجار ایرانی بهره برداری می کردند.
اما به واقع این مجلس ضمانت اجرایی نداشت. حوزه اختیارات گسترده 
با  اقتدار حکام تصادم کرد و آنان را به مقابله  با  مجلس وکالی تجار 
فعالیت های مجلس برانگیخت. از طرفی یکی از ویژگی های این مجلس 
که تشکیل یک مجمع داوری و قضاوت در اختالفات مالی بود با  اختیارات 
روحانیون در تشکیل دادگاه های شرع در تضاد قرار گرفت و بدین ترتیب 
عالوه بر حکام برخی از روحانیون که خود دارای تشکیالت اقتصادی و 
بعضا زمین دار بودند نیز به مجلس معترض شدند و خواهان لغو این قوانین 
و سپردن آن وظایف به روحانیون بودند. بی تردید قانون خواهی، تظلم طلبی 
و حساسیت تجار در ایجاد عدالت خانه در بیست و اندی سال بعد )مشروطه( 

از اینجا سرچشمه می گیرد.
در مرحله دوم امین الضرب در سال 1305 اقدام به تأسیس اتاق تجارت کرد. 
اتاقی برای تجمع تجار و جمع آوری اطالعات در بین ایشان. امین الضرب 
به لزوم نهادی شدن و تشکیالتی شدن فعالیت تجار برای تقویت در 
درواقع  ایشان  فعالیت های  از  زیادی  بخش  و  بود  برده  پی  شاه  مقابل 
تأسیس نهادهایی برای جاانداختن یک کار و فعالیت جمعی یا اقتصادِی 
برزمین مانده بود. ترغیب تجار برای حضور در نمایشگاه های خارجی، تبادل 
نظر برای راه یابی به بازارهای بین المللی، و آشنایی با شیوه های توسعه 

تجارت همگی جزو اهداف این نهاد جدید به شمار می آمد.
به ظاهر این فعالیت نیز چون مجلس ادامه دار نشد اما زمینه ای شد تا در 
جریان انقالب مشروطه تجار از عوامل اصلی دخیل و پشتیبان مشروطه 
شوند و سه گانه  روشنفکران - روحانیون - تجار به خوبی تا امضای فرمان 
مشروطیت پیش رفت. تمام تاریخ بست نشینی های پیش از مشروطه مملو 
از حضور سرشناسان تجار بوده. امین الضرب پدر در اعتراضات پیشینی 
مجلس حضور داشت اما مرگ وی عاملی شد تا در مجلس اول فرزندش 
محمدحسین یکی از نمایندگان پرکار تجار باشد. وی بیش از 117 نطق 
در مجلس داشته و مجلس اول به دلیل فعالیت زیاد و مؤثر تجار یکی از 
اقتصادی ترین مجالس در پنج  دوره مجلس شورای ملی در زمان قاجار به 

حساب می آید.
مجلس اول به جز لوایح اقتصادی، انواع امتیازهای صنعتی، کم کردن درآمد 
شاه و دربار، لزوم فروش تیول به مردم و... دو سرفصل مهم را دنبال کرد. 
اول تشکیل بانک ملی و دوم حمایت از تشکیل شرکت های اسالمیه. نبود 
بانک داخلی و حضور مستقر انگلیس و روسیه از طریق دو بانک شاهی 
و استقراضی در معامالت مالی ایران دلیلی بود که امین الضرب پدر در 
سال 1879 م پیشنهاد تشکیل بانک ملی را به شاه داد که با نفوذ دول 
خارجی با موفقیت روبه رو نشد. پس از مشروطه به فرمان مجلس این 
بانک شکل می گیرد و داستان های زیادی از حضور و مشارکت مردم و 
تجار برای شکل گیری و فراهم آوردن سرمایه اولیه در تاریخ نقل شده 
است. امین الضرب )پسر( و تجار بزرگ بخش زیادی از این سرمایه را 

تأمین کردند.
از طرفی تجار بعد از مشروطه دریافتند در کارخانه داری و صنعت یک دست 
صدا ندارد و شروع کردند به کار جمعی و شریکی کردن. حتی از برخی از 
شرکای خارجی برای شکل دادن به صنعت کمک گرفتند. به جهت حضور 
روزافزون کاالی خارجی با قیمت های پایین تر امکان سرپا ایستادن کاالی 
داخلی اندک بود. یکی از تالش های عمده  تجار در این زمان تشکیل 
شرکت های اسالمیه و شرکت هایی برای تقویت و رونق کاالی داخلی بود. 
شرکت هایی که حتی با کمک به محصوالت داخلی امکان صادرات آنها 
را مهیا می ساخت. فرش از جمله این کاالها بود که به جهت مشکالت در 
صادرات و ضعف در ارائه در رقابت با برخی از کشورها عقب افتاده بود. از 
طرفی دیگر کمپانی های توتون و تنباکو نیز که بعد از رژی تا حدودی در 
اختیار تجار قرار گرفته بود در این زمان برای پربار کردن محصوالت داخلی 
و قابل رقابت شدن با مشابه خارجی به کار گرفته شدند. امین الضرب یکی 

از پایه های اساسی تشکیل این شرکت ها بود.
فروش تیول در مجلس اول عاملی شد که بخش زیادی از تجار در این 
زمان تبدیل به زمین داران بزرگ شوند. آن قدر بر کمیت زمین داران بزرگ 
افزوده شد که برخی از تجار پیشین به زمین داری شناخته شدند و نسبت 
نمایندگان زمین دار از 21 درصد در دوره اول به 30 درصد در دوره دوم 
رسید. به همین نسبت تا دوره پنجم )آخرین مجلس در دوران قاجار( نقش 

تجار کم شد و به نصف تقلیل یافت. جای آنها را زمین داران گرفتند.
به هم ریختگی بازار و نبود رابطه خوب بین تجار با انجمن های ایالتی 
والیتی که بعد از مشروطه تشکیل شد، نیز عاملی برای روی گردانی تجار 
از مشروطه شد. از طرفی استبداد صغیر نیز فضایی ایجاد کرد که بعد از 
محمدعلی شاه نیز نقش تجار در معامالت سیاسی روز کمتر و کمتر شد. بعد 
از به توپ بستن مجلس یکی از وکالیی که به سفارت پناهنده شد و تمام 
امالک او ضبط شد محمدحسین امین الضرب بود. خاندان امین الضرب 
)پدر و پسر( در دو دوره تجربه قهر شاه و تبعید را داشتند. یک بار در دوره 
ناصرالدین شاه بعد از تحریم استعمال توتون و تنباکو، امین الضرب پدر به 
قهر شاه دچار شد و مدتی تبعید بود و یک بار بعد از استبداد صغیر و در 

هردو مورد بخش زیادی از اموال این خاندان از دست ایشان خارج شد.
جریان سریع تحوالت سیاسی ایران پس از استبداد صغیر و تبدیل ایران به 
یک منطقه جنگی و از دست رفتن استقالل آن به خاطر مزدور بودن طبقه 
حاکم موجبات انهدام و تخریب صنایع را فراهم ساخت. یکی از نمونه های 
بارز این وضع سرنوشت امین الضرب بود. مثال او سقوط بورژوازی نوظهور 
ایران را که درصدد سرمایه گذاری قسمتی از سرمایه خود در صنایع ملی 

بود نشان می دهد.

طرح توسعه منطقه ای چندی است که از سوی اتاق ایران کلید خورده 
که منطقه بندی اتاق های استانی، یکی از روش های نیل به این هدف 
است و می توان از جمله مزایای اجرای این طرح به چند نمونه اشاره کرد: 
اولین مزیت آن به بحث سرمایه گذاری ها مربوط می شود. اطالعات کافی 
از هر استان و امکانات آن، یکی از نیازهای توسعه صنعتی است و با در 
اختیار داشتن این اطالعات، می توان افرادی را که قصد سرمایه گذاری در 
بخش های مختلف دارند به استان مرتبط و دارای آن مزیت اقتصادی 
راهنمایی کرد. این گونه در وقت سرمایه گذاران صرفه جویی می شود تا 
نخواهند با آزمون و خطا، مکان مناسب برای سرمایه گذاری مورد نظر 
خود را پیدا کنند. مثاًل در بحث انرژی های خورشیدی، این ظرفیت به 
دلیل کافی بودن اشعه آفتاب در جنوب ایران متمرکز شده است. یا مثاًل 
اگر کسی عالقه مند به سرمایه گذاری در پیست اسکی باشد، باید در شمال 

غرب کشور که زمستان های سرد دارد سرمایه گذاری کند.
افراد برای پیدا کردن شغل به طرف  از سوی دیگر می بینیم که اکثراً 
مرکز نقل مکان می کنند، در حالی که مشکل کار و مسکن در تهران چه 
بسا بیشتر از شهرهای دیگر است. اگر منطقه بندی انجام شود، می توان 
استان هایی را که امکان توسعه صنعتی و ساختمان سازی دارند شناسایی 
کرد تا از این طریق، به جای اینکه مسکن سازی در حاشیه تهران بیشتر 
شود یا افراد برای اشتغال زایی به تهران بیایند، در همان منطقه اشتغال زایی 
شده و مسکن ساخته شود. لذا طرح منطقه بندی اتاق های استانی باعث 
درست تر  انتخاب های  برای  تولیدکنندگان  و  سرمایه گذاران  راهنمایی 

می شود.
مخصوصاً این طرح برای سرمایه گذاران خارجی بسیار مفید است. احتمااًل 
سرمایه گذاران داخلی اطالعات کلی از استان های مختلف و ظرفیت های 
آن داشته باشند و بدانند کجا سرمایه گذاری کنند. درحالی که سرمایه گذار 
خارجی این اطالعات کلی را ندارد. مثاًل وقتی یک خارجی می خواهد 
در سیستان بلوچستان که هوای گرمی دارد، بخاری تولید کند باید به 

او اطالعات کافی داده شود تا بداند این استان مکان مناسبی برای تولید 
مورد نظر او نیست. اطالعات خارجی ها در این زمینه ها بسیار ضعیف است 
و هرچه بیشتر به آن ها اطالعات دادهه شود، به جذب سرمایه گذاری 
و تصمیم گیری درست آن ها کمک می کند که نهایتاً منجر به توسعه 

منطقه ای می شود.
در زمینه صادرات نیز اجرای این طرح می تواند نتایج خوبی به همراه داشته 
باشد. امروزه ارتباط برخی مناطق با خارج از کشور به دلیل واقع شدن در 
نقاط مرزی آسان تر از دیگر مناطق است. لذا وقتی تولیدکننده ای قصد 
تولید کاالهای سنگین یا حجیم را دارد، بهتر است این تولید در مناطق 
نزدیک به قطار یا در مرزهای زمینی و هوایی انجام شود تا هزینه انتقال 

آن به خارج کاهش یابد.
بودن  پایین  ضمن  صادرات  در  رقابت  برای  ایران  معضالت  از  یکی 
به دالیل مختلف،  بهره وری، موضوع مکان سنجی است. می بینیم که 
واحدی در مکانی تأسیس می شود و به دلیل هزینه حمل ونقل که به 
تولیدکننده تحمیل می شود، قیمت نهایی محصول باال رفته و درنتیجه 
قدرت رقابت با محصوالت خارجی کاهش می یابد. بعضاً گفته می شود 
کاالهای ایرانی قابلیت رقابت با کاالهای خارجی را ندارند که این امر 
گاهی به دلیل هزینه های سنگین حمل ونقل تحمیل شده به تولیدکنندگان 
و صادرکنندگان است. مثاًل وقتی کاالیی در تهران تولید می شود، ابتدا باید 
هزینه حمل آن به بندرعباس پرداخت شده و سپس با کشتی به مقصد 

موردنظر منتقل شود.
نهایتاً می توان گفت اگر طرح منطقه بندی و توسعه منطقه ای با برنامه ریزی 

پیش برود، می تواند مزایایی برای تمام استان ها به همراه داشته باشد.

سیدحسین سلیمی،
عضو هیئت مدیره انجمن مدیران صنایع ایران

تسهیل سـرمـایــه گــذاری با
اجرای طرح توسعه منطقه ای
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با در نظر گرفتن فرآیند جهانی شدن و تحوالت ناشی از آن، می توان 
گفت كه امروز كشورها نمی توانند خود را بی نیاز از علم، فناوری و سایر 

دستاوردهای تمدن جدید بشری بدانند.
هر چقدر تالش كشوری برای دستیابی به دستاوردهای علمی و فناوری 
بیشتر شود، به همان نسبت جایگاهش در نظام بین الملل نیز ارتقا خواهد 

یافت. 
فرآیند جهانی شدن و به ویژه جهانی شدن در عرصه اقتصادی باعث 
شده تا كشورهایی كه دغدغه توسعه و پیشرفت دارند، به مولفه های 
اقتصادی كه نقش اساسی در افزایش قدرت ملی دارد توجه جدی داشته 

باشند. 
باوجود اختالف نظرهایی كه درباره نوع و میزان تاثیر جهانی شدن وجود 
دارد، بدیهی است جهانی شدن و به ویژه جهانی شدن اقتصاد واقعیتی 

غیرقابل انكار است و این مسئله مفروض پژوهش حاضر است. 
امروز اقتصاد جهانی در حال تبدیل شدن به یک واحد همگرا است. نتیجه 
چنین وضعیتی این است كه امكان نظم بخشیدن به اقتصاد كشورها در 

چارچوب ملی تضعیف و نظام جهانی اقتصاد جایگزین آن می شود. 
حتی نظریه پردازان جدید ملی گرا نیز با تمام انتقادی كه به این مسئله 
دارند، بر این باور هستند كه »جهانی شدن اقتصادی« به معنای وابستگی 

متقابل تشدید شده بین اقتصادهای ملی است. 
حركت  برای  محصوالت  كیفی  تغییر  معنای  به  اقتصاد  شدن  جهانی 
به سوی اقتصاد جهانی است كه دیگر برمبنای اقتصادهای ملی خودمختار 
و  توزیع  تولید،  منسجم  جهانی  بازار  برمبنای  بیشتر  بلكه  ندارد  قرار 

مصرف واقع است 
جهانی شدن ازسوی چند عامل حركت می كند و مهم ترین آن تغییر 
فناوری است كه با كمک رقابت اقتصادی مداوم بین شركت ها به پیش 
می رود. تصمیم هایی كه ازسوی دولت ها گرفته می شود از اهمیت ویژه ای 

برخوردار است. 
پیشرفت  و  توسعه  امكان  دیگر  اقتصادی  دیپلماسی  بدون  كشورها، 
این شرایط؛  را نخواهند داشت. در  از جهان خارج  خودكفا و مستقل 
پیروز  این رقابت  اقتصادی جهانی خواهد شد و واحدهایی در  رقابت 

می شوند كه به بازارهای جهانی توجه بیشتری داشته باشند.
 به طور حتم دیپلماسی اقتصادی بدون در نظر گرفتن ارتباطات سیاسی 

ممكن نیست به طور مثال، در شرایطی كه با عربستان ارتباط سیاسی 
مناسبی نداریم نمی توانیم تجارتی با این كشور داشته باشیم یا این كه 
وقتی ارتباط سیاسی مناسبی با عراق داشته باشیم به طور حتم از لحاظ 
دیپلماسی اقتصادی موفق تر خواهیم تا زمانی كه ارتباط سیاسی مناسبی 
نداشته و یا توقع داشته باشیم ارتباط اقتصادی و تجارت مناسبی با سایر 
كشورهایی كه فاقد ارتباط سیاسی مناسبی با ایران هستند داشته باشیم. 
ارتباط  سایر  و  اقتصادی  دیپلماسی  باید  هدف  بازارهای  كسب  برای 
سیاسی را در نظر گرفت در غیراین صورت نمی توان تجارت مناسبی 

با سایر كشورها برقرار كرد. 
اگرچه فقط دیپلماسی اقتصادی می تواند حرف اول را در برقراری روابط 
تجاری پربار و مناسب بزند اما نباید از نظر دور داشت كه تالش برای 
از  اقتصادی  دیپلماسی  به  نسبت  نیز  كشورها  در  اقتصادی  پیشرفت 

اهمیت كمتری برخوردار نیست. 
به طور مثال، در گذشته چین نه تنها اقتصاد قوی نداشت بلكه یكی از 
كشورهای توسعه نیافته محسوب می شد اما امروز به عنوان یک غول 
اقتصادی مطرح است كه بازارهای جهان را در مشت خود دارد و در كنار 
این پیشرفت اقتصادی با دیپلماسی سیاسی و اقتصادی و ورود دولت 
از لحاظ  توانسته  این كشور  به عنوان حامی اصلی بخش خصوصی، 

اقتصادی درهای موفقیت را برای خود بگشاید. 
همچنین كشور چین با كارگر ارزان و بهره وری باال با استفاده از منابع 
ارزان داخلی و فناوری غرب توانسته جایگاه اقتصادی خود را در دنیا 

تثبیت كند. 
فارغ از همه آن چه كه گفته شد؛ می توان تركیه را مقابل چین قرار داد. 
تركیه دارای اقتصاد خوبی است و در سال های گذشته ثابت كرد كه 
می تواند بازارهای هدف بسیار قوی كسب كند اما در دوره ای از لحاظ 
سیاسی رفتارهایی از خود بروز داد كه پیامدهای آن نه تنها در زمان 
فعلی بلكه در آینده هم گریبانگیر او شده است. در واقع می توان به این 
امر توجه ویژه داشت كه دیپلماسی اقتصادی و سیاسی و همچنین رشد 
اقتصادی كشورها می تواند منجر به موفقیت آنها در بازارهای بین المللی 

شود. 

دیپلماسی اقتصادی بدون ارتباط سیاسی، نمی شود
مهدی تقوی/کارشناس اقتصادی

       تصویری از وضعیت كنونی اقتصاد جهان
به دلیل رشد باالی اقتصادی در منطقه آسیا طی چند دهه ی گذشته، 
ترکیب جغرافیایی تولید ناخالص داخلی  جهان دگرگون شده است. با رشد 
سریع اقتصادی در کشورهای آسیایی به ویژه کشورهای شرق و جنوب 
شرق آسیا،  سهم این قاره از تولید ناخالص داخلی طی سال های دهه 1980 
میالدی تاکنون از حدود 20 درصد به حدود 40 درصد،  افزایش یافته است. 
افزون بر این در طول دهه  گذشته، این منطقه ، حدود 10 درصد سهم 
بیشتری از تجارت جهانی  کاال پیدا کرده است. همچنین با شکل گیری 
مازاد مالی حاصل از تجارت کاال، خدمات و انرژی و نیز توسعه نهادهای 
 مالی، اکنون این منطقه به عنوان قطب جدید مالی جهان نیز مطرح است. 
این مزیت های کلیدی در حالی شکل گرفته  که اکنون در منطقه اروپا 
و امریکا به دلیل تحوالت اقتصادی و سیاسی صورت گرفته، خوش بینی 
گذشته نسبت به  تداوم رشد تجارت وجود نداشته و به نظر می رسد، در 
این کشورها سیاست های حمایت از اقتصاد داخلی و افزایش  درون گرایی، 

طرفداران موثری پیدا کرده است.  

       اقتصاد ایران و ظرفیت های گسترده

در این میان برخی از کشورهای آسیایی نظیر ایران، دارای اقتصادهایی بکر 
و دست نخورده هستند و متناسب  با ظرفیت رشد قابل توجه خود، عملکرد 
با سرمایه گذاری های  اخیر،  نرسانده اند. طی 15 سال  ثبت  به  درخوری 
افراد با تحصیالت دانشگاهی در  صورت  گرفته در آموزش عالی، تعداد 
کشور حدوداً 3 برابر شده است. این شرایط سبب شده  که نیروی کار 
تحصیل کرده و بامهارت در مقایسه با سایر کشورها ارزان تر شده که این 

برای ایران مزیت قابل توجهی  قلمداد می شود. 
اقتصاد ایران از نظر منابع انرژی و جغرافیایی نیز حائز مزیت  است و از نظر 
مجموع منابع نفت و گاز، دارنده  رتبه  نخست در جهان به شمار می رود. 
براین اساس، ایران به دور از ناامنی ها و چالش های منطقه، می تواند با 
 سرمایه گذاری و افزایش قابل توجه تولید انرژی به عنوان شریک تجاری 
مطمئن برای اقتصادهای قدرتمندی نظیر  چین، هند، ژاپن و اندونزی، 
انرژی مورد نیاز این کشورها را تأمین کند. ضمن این که کشور ما می تواند 
به عنوان بستری  مناسب به عنوان بخشی از زنجیره تولید کشورهای شرق 

آسیا با هدف صادرات به بازارهای منطقه مطرح شود.  
انرژی و مداخله دولت در  ایران به دلیل دسترسی به منابع  اقتصاد  در 
قیمت گذاری، شاخص شدت انرژی جزو  مقادیر باال در جهان محسوب 
بهینه سازی مصرف  برای طرح های  برنامه ویژه ای  این رو،  از  می شود. 
انرژی در نظر  گرفته شده و تاکنون بالغ بر 23 میلیارد دالر پروژه های 
بهینه سازی مصرف انرژی در ایران به تصویب رسیده که با  توجه به شکل 
اجرایی آن می تواند بستر مناسبی برای سرمایه گذاری خارجی با ریسک 

پایین باشد.  
عالوه بر موارد یاد شده، مزیت جغرافیایی در کنار امنیت و سرمایه گذاری های 
قابل توجهی که در زیر ساخت های  IT  و حمل و نقل صورت گرفته، ایران را 
به مسیری مطمئن برای کریدورهای قاره آسیا تبدیل کرده و  کشور ما به 
دنبال آن است تا نقشی فعال تر در کریدورهای حمل و نقل از جمله پروژه 
جاده ابریشم جدید ایفا کند.  هم چنین بخش گردشگری از جمله حوزه های 
دیگر جذاب در سرمایه گذاری خارجی است که عالوه بر آثار و اماکن  دیدنی 
جذاب، برخورداری از خدمات بهداشت و درمانی یا گردشگری سالمت را 

نیز شامل می شود. 

        جمع بندی

ما بر این باوریم که توسعه در انزوا صورت نمی گیرد و بدون استفاده از 
نمی توان  می کند،  فراهم  اقتصاد  جهانی  که  فرصت هایی  و  ظرفیت ها 
بود. طی 4 سال گذشته دولت  امیدوار  اقتصادی  پایدار  به تحقق رشد 
ایران توفیقات  چشم گیری در ایجاد ثبات اقتصاد کالن، کنترل تورم و 
پیش بینی پذیر کردن نرخ ارز به دست آورده و مسیر پیش روی  اقتصاد 
ایران، تداوم و بهبود سیاست های صحیح اتخاذشده طی این مدت و توجه 
به چالش های پیش رو در مسیر  دستیابی به رشد 8 درصدی است. به منظور 
تحقق این میزان رشد، ایران توجه ویژه ای به تعامل با کشورهای آسیایی 
 دارد. دستیابی به این ظرفیت نیازمند تغییر ذهنیت، همکاری نزدیک در 
کشورهای آسیایی و تعریف حوزه های تجاری و  سرمایه گذاری است که 

برای هر دو طرف انتفاع قابل مالحظه ای به همراه خواهد داشت. 

دكتر مسعود نیلی     

ایران و آسیا؛ یک تعامل برد - برد
مروری بر كسب و كار، اقتصاد و فرصت های سرمایه گذاری در ایران
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كه  بلومبرگ است  میلیاردر خودساخته فهرست  ماتسیتس،  دیتریش 
ایستاده.  جهان  ثروتمندان   109 رده  در  ثروت  دالر  میلیارد   11.3 با 
تولید  شركت  بنیان گذاران  از  یكی  و  است  اتریش  اهل  ماتسیتس 

نوشیدنی¬های انرژی¬زای ردبول.
شعار »ردبول به شما بال می دهد« را اگر كسی نشنیده باشد به این معنی 
است كه نمی¬توان او را مخاطب رسانه به حساب آورد. نام بزرگ ترین 
شركت تولیدكننده نوشیدنی های انرژی زا را تقریبا همه با همین شعار 
این نوشیدنی نصیب صاحبان  بال های واقعی  اما  اند.  به ذهن سپرده 
شركت شده، از جمله دیتریش ماتسیتس، بنیان گذار 72 ساله آن كه 
حاال جزو میلیاردرهای صاحب¬نام جهان است. این شركت اتریشی كه 
دفتر مركزی آن در شهر سالزبورگ قرار دارد در سال 2016 بیش از 6 
میلیون قوطی از محصوالتش را فروخت و درآمدی در حدود 6.6میلیون 
دالر برای خود به ثبت رساند. نام ردبول حاال با تبلیغاتی كه در مسابقات 
فوتبال و رقابت¬های اتومبیل¬رانی فرمول یک انجام می¬شود عجین 

شده.
دیتریش در سال 1944 در شهر سنت مارین در اتریش به دنیا آمد، 
والدینش هردو معلم ابتدایی بودند و زمانی كه او هنوز به سنین نوجوانی 
نرسیده بود از هم جدا شدند. او در دانشكده اقتصاد و كسب¬وكار وین 
تحصیل كرد و 10 سال از عمرش را به مطالعه در خصوص تجارت 
گذراند و از طریق مربیگری اسكی خرج تحصیلش را پرداخت. پس از 
اینكه در سال 1972 فارغ¬التحصیل شد، یک دهه به عنوان بازاریاب 
محصوالت شركت یونیلیور )مالک نام¬های تجاری در زمینه موادغذایی، 

خمیردندان  تولید  آلمانی  شركت  و  بهداشتی(  محصوالت  نوشیدنی، 
بلنداكس كار كرد.

را  به بعد زندگی¬اش  آنجا  از  دهه 80 پی به وجود محصولی برد كه 
انرژی¬زای  بود كه كشف كرد یک كنستانتره  داد. سال 1982  تغییر 
تایلندی وجود دارد كه توسط فردی به نام چالئو یوویدهیا و با لیسانس 
تایلندی شركت بلنداكس تولید می شود، نام محصول كریتینگ دائنگ 
بود، معنایش می¬شد: گاو سرخ )ردبول(. از همان زمان بود كه یوویدهیا 
تبدیل شد به شریک تجاری ماتسیتس، دو شریک نفری 500 هزار دالر 
سرمایه¬گذاری كردند و دو سال بعد برند ردبول خلق شد، هریک صاحب 
49 درصد از سهام شركت شدند و قرار شد تا یک درصد باقی مانده در 
اختیار پسر یوویدهیا باشد. بنا بر توافق، ماتسیتس مدیریت شركت را بر 

عهده گرفت و كار تولید از سال 1987 در اتریش آغاز شد.
حامی خطر و هیجان

شد  جهانی  برندی  به  تبدیل  كم¬كم  ردبول  بعد  سال¬های  طول  در 
ورزش¬های  بزرگ  رخدادهای  از  حمایتش  خاطر  به  رفته رفته  و 
مخاطره¬آمیز اسمي به هم زد. در سال 1999 تیم آكروبات هوایی با نام 
گاوهای پرنده در سالزبورگ بنیان گذاشته شد و چهره ردبول را به عنوان 
حامی ورزش¬های استقامتی، مخاطره آمیز و مسابقات فرمول یک تكمیل 
كرد. یكی از دالیلی را كه باعث شد تا ردبول هوانوردی را به یكی از 
نمادهای تبلیغاتی¬اش تبدیل كند شاید بتوان عالقه شخصی ماتسیتس 
دانست، او گواهی نامه خلبانی دارد و صاحب مجموعه¬ای از هواپیماهای 
تاریخی متعلق به نسل¬های مختلف صنعت پرواز است كه آنها را در 
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آشیانه¬ای در فرودگاه سالزبورگ نگاه می¬دارد.
رابطه میان ردبول و ورزش بسیار فراتر از حمایت تبلیغاتی است. در 
سال 2005 این شركت، تیم مسابقات اتومبیل¬رانی فرمول یک ردبول 
را تشكیل داد كه در فاصله سال¬های 210 تا 2012 موفق شد سه دوره 
متوالی عنوان¬های جهانی این مسابقات را از آن خود كند. این شركت 
دست به خرید تیم¬های ورزشی دیگری هم زده است از جمله خرید یک 
تیم در لیگ دسته یک فوتبال نیویورک و همچنان به حمایت و شركتش 
در ورزش¬های مخاطره¬آمیز مانند اسكیت روی یخ و پرش از صخره 
ادامه می¬دهد. تا سال 2013 شركت ردبول دامنه كارش را به عرضه 
محصوالت در 166 كشور توسعه داد، این شركت به صورت میانگین 
از نوشیدنی¬هایش را به فروش می¬رساند.  ساالنه 5 میلیون قوطی 
 49 و  درگذشت   2012 سال  در  ماتسیتس  شریک  یوویدهیا،  چالئو 
درصد سهمش از شركت ردبول به خانواده¬اش به ارث رسید. در همان 
سالی كه او درگذشت، ردبول پس از كسر مبلغی كه صرف حمایت از 
رشته¬های مختلف ورزشی شده بود و تبلیغات مختلف در رویدادهایی 
از جمله پرش فضایی كه به صورت زنده پخش شد، مبلغی بالغ بر 97 
میلیون دالر به ماتسیتس پرداخت. او در همان سال مبلغ 92 میلیون 
دالر صرف حمایت از تحقیقات مربوط به حوزه آسیب¬های نخاعی كرد.

ماتسیتس صاحب جزیره¬ای در فیجی است كه در سال 2006 آن را 
به مبلغ 13 میلیون دالر خرید و 30 میلیون خرج كرد تا جزیره¬اش 
را تبدیل به یک جزیره استراحتی و تفریحی كند. ارزش جزیره توسط 
معروف ترین شركت خرید و فروش جزایر شخصی معین شده است، 
شركتی كه صاحبش با نام فرهاد والدی، شهروند آلمان )فرزند پدری 
ایرانی و مادری آلمانی( مشهورترین مشاور این حوزه شناخته می¬شود.

ردبول چگونه به اوج رسید؟
موفق  به كسب¬وكار  است  انداخته  نگاهی  اینسایدر  بیزینس  نشریه 
شركت ردبول و تالش كرده تا توضیح دهد این شركت چگونه به چنین 

موفقیتی دست پیدا كرده است:
• كریتینگ دائنگ كه پایه اولیه شكل¬گیری ردبول بود یک نوع نوشیدنی 
تورین،  كافئین،  نیشكر،  آب،  از:  متشكل  بود  گاز  بدون  انرژی¬زای 
اینوزیتول و ویتامین¬های B. این نوشیدنی بر اساس نوع مشابهی كه در 

ژاپن و كره جنوبی تولید می¬شد در تایلند عرضه شد.
• قبل از اینكه كار رسمی ردبول آغاز شود، ماتسیتس یک شركت مشاوره 
تحقیقات بازار را به كار گرفت كرد تا میزان آمادگی برای پذیرش برند 
ردبول را ارزیابی كند. نتیجه كار فاجعه¬بار بود. خود او بعدها با خنده 
از این رخداد یاد كرد: »مردم طعم نوشیدنی را قبول نداشتند، برند را 
نمی¬شناختند و لوگو برایشان ناآشنا بود، تا آن موقع چنین فاجعه¬ای در 
زندگی¬ام ندیده بودم.« اما با وجود تمامی مخالفت¬ها و توصیه¬هایی 

كه به او شد كارش را ادامه داد.
• ماتسیتس به همراه شریكش از شركت دارویی TCBG كمک گرفتند 
تا محصولشان را برای عرضه در بازار كشورهای غربی مناسب كنند. در 
سال 89 ردبول در كشورهای نزدیک مانند مجارستان و اسلوونی عرضه 

شد اما تا سال 1997 نتوانست وارد امریكا شود.
• آنچه باعث تفاوت برند ردبول شده نحوه تبلیغات آن است. این شركت 

از فرم¬های گوناگون برای كار تبلیغات استفاده می¬كند و بر استفاده 
از نامش تاكید ویژه¬ دارد، آن¬قدر كه دیگر سخت می¬شود رویداد 
مهم ورزشی اي را پیدا كرد كه لوگوی این شركت در گوشه و كنار آن 
دیده نشود. از حمایت از مسابقات هوانوردی و هلیكوپترسواری گرفته 
تا ورزش¬های مخاطره¬آمیز، حاال نام ردبول با قدرت و سرعت مترادف 
جهان  در سراسر  جوان  خریداران  میان  كه  است  همین  است.  شده 
بسیار پرطرفدار است. تبلیغات شركت به آنها القا می-كند كه اگر ردبول 
بنوشید، متفاوت، غیرقابل پیش¬بینی و بااعتماد به نفس دیده می¬شوید.

• هر قوطی ردبول تقریبا دو برابر یک قوطی كوكاكوال قیمت دارد و دلیل 
این تفاوت قیمت به خاطر گران بودن مواد اولیه نیست، دلیلش عالقه این 
شركت به متفاوت بودن است. ردبول می¬خواهد با همه نوشیدنی¬های 
غیرالكلی دیگر متفاوت باشد و از آنجا كه ادعا دارد این نوشیدنی حامل 

فاكتورهای انرژی¬زا است می¬تواند این تفاوت قیمت را توجیه كند.
• هر از گاهی ردبول مجبور شده است تا با دعواهای حقوقی در خصوص 
تاثیر محصوالتش بر سالمت دست و پنجه نرم كند. این نوشیدنی مدتی 
در فرانسه، دانمارک و نروژ ممنوع بود اما دوباره در هرسه كشور فروخته 
می¬شود و جالب اینكه ممنوعیت ردبول همیشه باعث شده تقاضا برای 
آن بیشتر شود. انگار ممنوع بودن آن با روحیه حاكم بر برند این شركت 
سازگار است، كسانی كه به دنبال هیجان هستند بدشان نمی¬آید از 

نوشیدنی ممنوعه بنوشند.
• ماتسیتس می¬گوید كه هرگز قصد عرضه عمومی سهام شركت را 
ندارد: »به لطف فلسفه اقتصادی ردبول، ما نه در گذشته و نه در آینده 
قصدی برای عرضه عمومی سهام شركت را نداشته ایم و احتیاجی به 
مشاركت سرمایه دیگران نداریم. عرضه سهام تنها مایه زیان ما می 

شود.«
پرش از مرز فضا

ورزش¬های  حامی  تنها  نه  ردبول  بود؟  چه  فضایی  پرش  ماجرای 
پرخطری مانند انواع مسابقات سرعت و پرش و جهش و شیرجه است 
بلكه در سال 2012 تصمیم گرفت تا ركورد جدیدی در این حوزه به 
یا  هواپیما  از  پریدن  به  كه  است  عنوانی  فضایی  پرش  برساند.  ثبت 
فضاپیما به درون جو و سقوط آزاد تا پیش از استفاده از چتر نجات برای 
رسیدن به سطح زمین است. این كار اولین بار توسط جوزف كیتینگر، 
كلنل بازنشسته نیروی هوایی ارتش امریكا در سال 1959 انجام شد. 
سال 2012 در پروژه¬ای با عنوان ردبول استراتوس، فلیكس بامگارتنر 
چترباز اتریشی با بالن هلیوم خود را به ارتفاع 39 كیلومتری جو زمین 
رساند و اول درون یک كپسول بخشی از پرش آزاد خود را انجام داد 
و سپس با استفاده از چتر نجات سالم به زمین نشست. این عملیات 
با  پرواز  بلندترین  ركورد  ردبول  نام  همراه  به  بامگارتنر  تا  باعث شد 
بالن، طوالنی¬ترین زمان سقوط آزاد، و رسیدن به سرعت صوت بدون 
كمک از وسایل سرعت¬دهنده را بشكند. این رویداد به صورت زنده از 

تلویزیون¬ها و وب¬سایت¬های مختلفی در سراسر جهان پخش شد.
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-كیت پیكت/ اقتصاددان: در کشورهای در حال توسعه نابرابری 

اقتصادی بیش از کشورهای صنعتی دیده می شود. مثال در هند یک 
درصد از ثروتمندترین افراد جامعه به 53 درصد از کل ثروت کشور 
دسترسی دارند و این نشان می دهد که نابرابری در این کشور بسیار 
و  نروژ  و  اوکراین  کشورهای  است  داده  نشان  مطالعات  است.  زیاد 
مبنای  بر  دنیا  کشورهای  برترین  قزاقستان  و  اسلواکی  و  اسلوونی 
نسبت پالما هستند و نسبت پالما در این کشورها کمتر از یک است. 
بسیار  فقرا  درآمد  با  جامعه  ثروتمندان  درآمد  تفاوت  این کشورها  در 
کم است و تمامی مردم به نسبت تقریبا مساوی به ثروت های ملی 
مرکزی،  افریقای  که کشورهای جمهوری  حالی  در  دارند.  دسترسی 
در  پالما  نسبت  نظر  از  جنوبی  افریقای  و  هائیتی  بوتسوانا،   نامیبیا، 
انتهای فهرست جهانی هستند و تفاوت درآمدی فقرا و ثروتمندان در 
این کشورها بسیار زیاد است. اما بررسی ضریب جینی در کشورهای 
مختلف دنیا نشان می دهد که کشورهای اوکراین و اسلوونی و نروژ 
و اسلواکی و در نهایت چک پنج کشوری هستند که کمترین ضریب 
جیبی را دارند و این ضریب در کشورهای مذکور در مرز 25 درصد 
قرار دارد در حالی که ضریب جینی در کشورهای بوتسوانا، جمهوری 
افریقای مرکزی،  هائیتی، نامیبیا و افریقای جنوبی بیش از 60 درصد 

است.
مسئله  صنعتی  کشورهای  در  اقتصاددان:  محمود/  محمد   -

نابرابری به معنای نابرابری در دستمزد و دریافتی حاصل از کار است 
برطرف  نابرابری  این  مالیاتی  نظام  تغییر  و  کاری  قوانین  تغییر  با  و 

می شود ولی در کشورهای در حال توسعه و فقیر دنیا عالوه بر 
نابرابری در دستمزد نابرابری در برخورداری از فرصت های 

اقتصادی هم دیده می شود. نکته مهم تر این است 
که برخورداری یک فرد از امکانات و فرصت های 
اقتصادی و منابع کشور به توانایی فرد یا میزان 
تحصیالت او بستگی ندارد بلکه کامال وابسته به 
خانواده و شهری است که در آن متولد می شود. 
در کشوری مانند بنگالدش تفاوت در برخورداری 
مردم شهر و روستا از امکانات به اندازه ای زیاد 
است که باعث نارضایتی و افزایش نرخ مهاجرت 
از روستا به شهر شده است. از طرف دیگر افراد 
دسترسی  عدم  دلیل  به  روستاها  در  متولدشده 
پرورش  فرصت  امکانات،  و  اقتصادی  منابع  به 
استعدادهای خود را پیدا نکرده اند و همین مسئله 

سبب می شود تا حتی بعد از آمدن به شهرها هم در میان طبقات پایین 
اقتصادی و دارندگان مشاغل سطح پایین قرار بگیرند. بنابراین به نظر 
من بهترین راه برای کاهش نابرابری اقتصادی در کشورهای در حال 
توسعه سرمایه گذاری در بخش های مختلف کشورها و ارائه امکانات 
برابر به مردم است. برخورداری از امکانات یکسان به مردم فرصت 
می دهد تا متناسب با توان خود رشد کنند و درآمدی متناسب با  سطح 

توانایی شان به دست آورند.
اقتصادی  نابرابری  دنیای مدرن  اقتصاددان: در  تیم ورستال/   -

کمتر از گذشته است و دلیل آن را می توان در افزایش حمایت های 
از فقرا در دنیا دید. همچنین در سال های اخیر  سازمان های جهانی 
تمایل و انگیزه برای تحصیل علم بیشتر شده است و همین مسئله 
سبب شد تا فرصت های اقتصادی بیشتری در اختیار افراد قرار بگیرد. 
بر 40 درصد  بالغ  میالدی   در دهه 1940  نشان می دهد  بررسی ها 
دلیل  به  و  نبودند  برخوردار  زندگی  اولیه  امکانات  از  دنیا  جمعیت  از 
اختالف های  طبقاتی یا جنسیتی و نژادی  از رشد بازمی ماندند ولی در 
سال های اخیر احتمال رشد برای تمامی افراد وجود دارد به خصوص 
اگر برای این رشد برنامه ریزی کنند و به تحصیل علم یا مهارت  آموزی 
این  به  است  کرده  پیدا  بهبود  اخیر  سال های  در  روند  این  بپردازند. 
معنا که در سال 2016 متوسط درآمد ثروتمندترین افراد  ساکن در 
برابر   12 که  بود  پوند   84700 با  برابر  مالیات  کسر  از  قبل  بریتانیا 
درآمد ساالنه 5 درصد فقیر جامعه بوده است. در 
سال گذشته متوسط درآمد ساالنه 5 درصد 
 7200 با  برابر  بریتانیا  افراد  فقیرترین  از 
پوند بوده است. مقایسه این آمار با آمار 
وضعیت  بهبود  نشان دهنده   2014 سال 
 5 درآمد  متوسط   2014 سال  در  است. 
 14 جامعه  افراد  ثروتمندترین  از  درصد 
است.  بوده  فقرا  درآمد  متوسط  برابر 
را  ما  می تواند  و  است  مثبت  روند  این 
هدایت  متعادل  جامعه  یک  سمت  به 
در  مردم  درآمد  آمارهای  بررسی  کند. 
کشورهای صنعتی دیگر از جمله امریکا 
کاهش  تاییدکننده  هم  غربی  اروپای  و 

نابرابری اقتصادی در دنیا است. 

سه اقتصاددان جهانی پاسخ می دهند :
نابرابری اقتصادی ریشه در چه مسائلی دارد و چه تاثیری روی زندگی 

مردم دارد؟
مارتیا سن/ برنده نوبل اقتصاد: نابرابری اقتصادی بخش های 
مختلفی دارد که در یک بخش آن می توان در مورد نابرابری درآمدی 
و در بخش دیگر در مورد نابرابری در برخورداری از ثروت صحبت 
کرد. ولی مسئله اصلی تاثیری است که نابرابری روی سالمت افراد 
سطح  در  فاحش  تفاوت  و  طبقاتی  اختالف  افزایش  دارد.  جامعه 
برخورداری افراد از امکانات اقتصادی باعث می شود تا سالمت روح و 
روان افراد تحت تاثیر قرار بگیرد. افرادی که شاهد تالش روزافزون 
افرادی  مقابل  در  هستند  زندگی  حداقل های   از  برخورداری  برای 
امکانات  حداکثر  از  کالن  ثروت های  داشتن  دلیل  به  که  دارند  قرار 
برخوردارند. در این شرایط انگیزه کار و تالش از بین می رود و جرایم 
اقتصادی  توسعه  روند  جامعه ای  چنین  در  می شود.  بیشتر  اجتماعی 
هم به کندی انجام می شود. از طرف دیگر این تفاوت در توان مالی 
باعث تفاوت در برخورداری از امکانات آموزشی و درمانی و بهداشتی 
هم می شود که همه آنها باعث تنش و تشنج در جامعه می شود و به 
برابری  از نظر من  بین می برد.   از  را در کشورها  تدریج یکپارچگی 
ابعاد بسیار گسترده ای دارد و تنها مسائل اقتصادی و مالی را در بر 
احقاق  در  برابری  به  و  است  جنسیتی  برابری  این  گاهی  نمی گیرد. 
حقوق زنان و مردان در جامعه ارتباط دارد و گاهی این برابری شامل 
وجود امکانات الزم برای حضور تمامی مردم در فعالیت های اقتصادی 
و صنعتی است. ولی ما این مسئله را هرجور تعبیر و تفسیر کنیم به 

یک نکته می رسیم و آن هم تاثیر مثبت برابری روی سالمت روان 
و جسم افراد جامعه است.

شهرهای  و شهرســاز:  نویسنـده  فلوریدا/  ریچارد 
جدید را طبقه خالق و توانمند که شامل مهندسان، وکال، 

دانشمندان و هنرمندان هستند می سازند و 
این گروه عامل اصلی شکوفایی فرهنگی و 
اقتصادی در این شهرهای مدرن هستند 

که   است  این  مهم  مسئله  ولی 
مزایای این شکوفایی اقتصادی 
تنها نصیب همین طبقه خالق 

و دیگر مردم  توانمند می شود  و 
این  از  کشور  و  شهر  در  ساکن 
نظر  از  نمی برند.  منفعتی  شرایط 

من همین افراد خالق عامل اصلی 
اقتصادی  نابرابری  افزایش دهنده 

برای  برابر  رشد  فرصت  و  هستند 

تمامی ساکنان یک شهر را از بین می برند. از طرف دیگر شهرهای 
محلی  ایجاد  برای  خالق  طبقه  تالش  حاصل  که  صنعتی  و  بزرگ 
ایده آل برای زندگی هستند بخش زیادی از امکانات شهری و منابع 
مالی را جذب می کنند و ضمن اینکه در این شهرها اختالف طبقاتی 
این  مردم  زندگی  استانداردهای  مقایسه  است،  زیاد  بسیار  مردم  بین 
شهرها با دیگر شهرهای کشور هم بازتابنده اختالفات زیادی است. 
به تعبیر صحیح تر مردم در شهرهای بزرگ از استانداردهای زندگی 
طبقه ای  حضور  دلیل  به  هم  برخورداری  این  و  برخوردارند  باالتری 

خالق و توانمند و کارآفرین در شهر آنها است.
اقتصادی  نابرابری  برسد  به نظر  كیت پیكت/ اقتصاددان: شاید 
بیشتر به ضرر افراد طبقات پایین است ولی مطالعات نشان می دهد 
تمامی مردم ساکن در یک کشور از اثرات منفی نابرابری اقتصادی 
در  می توان  را  اقتصادی  نابرابری  منفی  تاثیرات  برد.  خواهند  رنج 
افزایش نرخ بی سوادی در کشور، افزایش نرخ مرگ و میر نوزادان و 
کودکان، کاهش امید به زندگی، افزایش نرخ خودکشی و افزایش نرخ 
چاقی مفرط، افزایش بیماری های روانی، افزایش شمار معتادان و در 
نهایت افزایش تحرکات اجتماعی آسیب رسان دانست. مطالعات نشان 
اقتصادی  نابرابری  با مشکل  به زندگی در جوامعی که  امید  می دهد 
روبه رو نیستند 3 سال بیشتر است در حالی که نرخ مرگ و میر نوزادان 
اقتصادی  برابری  که  است  جوامعی  برابر   5 تا   3 نابرابر  جوامع   در 
مشکل  که  جوامعی  در  می شود.  مشاهده  آنها  در 
نابرابری اقتصادی در آنها دیده می شود مشکالت 
روانی و چاقی مفرط دو تا چهار برابر دیگر جوامع 
است  و شیوع بیماری ایدز هم در جوامع 
نابرابر 19 درصد بیشتر از جوامعی است 
مشاهده  آنها  در  اقتصادی  برابری  که 
آسیب رسان  این عوامل  تمامی  می شود. 
زمان می توانند سالمت جامعه  در طول 
به  نه تنها  و  دهند  قرار  تاثیر  تحت  را 
به  بلکه  رشد  مسیر  از  بازمانده  طبقات 
طبقات باالی اقتصادی هم صدمه وارد 
آماری نشان می دهد  می کنند. مطالعات 
افراد  درآمد  سطح  در  زیاد  تفاوت های 
خطرآفرین  بسیار  کشور  یک  در  ساکن 
زمان  طول  در  خطرات  این  و  است 
مختل  را  جامعه  افراد  تمامی  سالمت 

می کند.

سه اقتصاددان جهانی پاسخ می دهند :                     نابرابری  در كشورهای صنعتی بیشتر است یا در كشورهای در حال توسعه؟
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ارزیابی هــای بین المللــی حاکــی از ایــن اســت کــه 
ــه رشــد بلندمــدت و مــداوم در هــر کشــور از  دســتیابی ب
اهــداف مهــم اقتصــادی سیاســتمداران آن کشــور اســت. 
ــوص  ــدف به خص ــن ه ــه ای ــیدن ب ــای رس ــی از راه ه یک
ــا مشــکل  در کشــورهای در حــال توســعه کــه همــواره ب
ــه توســعه مواجــه  ــی در راه دســتیابی ب ــع مال کمبــود مناب
هســتند، اســتفاده از تــوان ســرمایه گذاری خارجــی در 
ــی از  ــزارش پژوهش ــک گ ــج ی ــت. نتای ــی اس ــبد مال س
رفتــار ســرمایه گذاران نشــان می دهــد کــه شــفاف 
ــور  ــک کش ــرمایه گذاری در ی ــازار س ــاد و ب ــودن اقتص ب
ایــن امــکان را بــرای آن فراهــم مــی آورد تــا در مقایســه 
بــا ســایر کشــورها مزیــت بیشــتری پیــدا کــرده و از دیــد 
ســرمایه گذاران  و  بین المللــی  بــزرگ  کمپانی هــای 
خارجــی به عنــوان مکانــی مناســب بــرای ســرمایه گذاری 
انتخــاب شــود. مطابــق بررســی موسســات معتبــر جهانــی 
از وضعیــت بازارهــای کشــورهای مختلــف، ســرمایه گذاران 
ــه کشــورهایی  ــال ورود ســرمایه های خــود ب ــب به دنب اغل
هســتند کــه اقتصــادی بــاز و سیاســت های تجــاری 
قابــل پیش بینــی داشــته باشــند؛ چراکــه بــه اعتقــاد آنهــا 
ســرمایه گذاری در چنیــن محیــط اقتصــادی خطــرات 
ــه حداقــل  ناشــی از اتفاقــات غافلگیرکننــده در آینــده را ب
می رســاند. در کنــار ایــن مــوارد، وضعیــت کنتــرل فســاد، 
رعایــت حــق مالکیت و کاهــش کاغذبــازی و بوروکراســی 
ــت  ــی اس ــر عوامل ــورها، از دیگ ــی کش ــتم قضای در سیس
ــا  ــه در انتخــاب مقاصــد ســرمایه گذاران در سراســر دنی ک

ــذار اســت. اثرگ
بــازار  تعییــن  در  ســرمایه گذاران  اولویــت  بررســی   
ــی و  ــرمایه گذاران خارج ــه س ــت ک ــر آن اس ــدف بیانگ ه
کمپانی هــای بــزرگ، کشــورهایی را بــرای ســرمایه گذاری 
ــب  ــرایط مناس ــا ش ــگام ب ــه هم ــد ک ــاب می کنن انتخ
ــند.  ــوردار باش ــفاف برخ ــن و ش ــی ام ــادی از محیط اقتص
ــذار در  ــل تاثیرگ ــی از عوام ــی یک ــرمایه گذاری خارج س
رشــد اقتصــادی کشــورها محســوب می شــود بــه همیــن 
ــوان  ــد اقتصــادی از شــفافیت به عن ــات جدی دلیــل در ادبی
یکــی از عوامــل اثرگــذار بــر میــزان ورودی ســرمایه گذاری 
خارجــی کشــورها یــاد می شــود، عاملــی کــه بــا افزایــش 
آن شــاهد کاهــش فســاد، رعایــت بهتر حق مالکیــت و کارآ 
شــدن نظــام قضایــی کشــورها و افزایــش ســرمایه گذاری 

ــود. خارجــی خواهیــم ب
ــوان  ــه می ت ــورت گرفت ــای ص ــه ارزیابی ه ــه ب ــا توج ب
ــر  ــادی ه ــم اقتص ــداف مه ــی از اه ــد یک ــت بی تردی گف
کشــور دســتیابی بــه رشــد بلندمــدت اقتصــادی و تــداوم 
ــا تجهیــز  ــه آن اســت کــه ایــن امــر تنهــا ب بخشــیدن ب
و تخصیــص بهینــه ســرمایه در اقتصــاد ملــی آن کشــور 
امکان پذیــر اســت. بــرای رســیدن بــه ایــن هــدف، 
دســتیابی بــه بازارهــای مالــی گســترده و عمیــق به ویــژه 
ــه  ــه ب ــا توج ــت. ب ــروری اس ــد ض ــرمایه کارآم ــازار س ب
ــازار ســرمایه اســتفاده  اینکــه یکــی از راه هــای توســعه ب
ــت،  ــی اس ــبد مال ــی در س ــرمایه گذاری خارج ــوان س از ت
ــم  ــای مه ــی از مقوله ه ــتقیم خارج ــرمایه گذاری مس س
بــرای هــر کشــور بــه حســاب می آیــد. ایــن موضــوع در 
مــورد کشــورهای در حــال توســعه کــه همــواره با مشــکل 
کمبــود منابــع ســرمایه در راه دســتیابی بــه توســعه مواجــه 
هســتند، اهمیــت بیشــتری دارد، بــه صورتــی کــه در میــان 
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ــذب  ــر ج ــر س ــدیدی ب ــت ش ــورها رقاب ــن کش ای
ســرمایه گذاری خارجــی وجــود دارد.

و  مالــی  سیاســت های  فصل نامــه  گــزارش  در 
ــر  ــفافیت ب ــر ش ــوص تاثی ــه درخص ــادی ک اقتص
ســرمایه گذاری مســتقیم خارجــی در کشــورهای 
در حــال توســعه در منطقــه خاورمیانــه منتشــر 
شــده اســت ایــن نکتــه مــد نظــر قــرار گرفتــه کــه 
ــالش  ــال ت ــی در ح ــه همگ ــورهای خاورمیان کش
ــتیابی  ــادی و دس ــعه اقتص ــه توس ــیدن ب ــرای رس ب
بــه رشــد اقتصــادی بــاال هســتند، بــه همیــن دلیــل 
ســرمایه گذاری مســتقیم خارجــی در ایــن کشــورها 
از اهمیــت باالیــی برخــوردار اســت. بــا ایــن شــرایط 
بحــث شــفافیت به عنــوان یکــی از عوامــل تاثیرگذار 
ــه کشــورها در  ــزان ورود ســرمایه خارجــی ب ــر می ب
ــگاه  ــی جای ــتقیم خارج ــرمایه گذاری مس ــش س بخ
ــاد و  ــودن اقتص ــفاف ب ــت. ش ــه اس ــژه ای یافت وی
ــکان را  ــن ام ــور ای ــک کش ــرمایه گذاری ی ــازار س ب
ــا ســایر کشــورها  فراهــم مــی آورد تــا در مقایســه ب
ــزرگ  ــای ب ــد کمپانی ه ــرده و از دی ــدا ک ــت پی مزی
بین المللــی و ســرمایه گذاران خارجــی به عنــوان 
مکانــی امــن و شــفاف جهــت ســرمایه گذاری 

ــود. انتخــاب ش
در ایــن زمینــه مطالعــات متعــددی صــورت گرفتــه 
اســت و برآینــد نتایــج ایــن مطالعــات به طــور 
ــده ای نشــان می دهــد کــه کمپانی هــای  متقاعدکنن
بــزرگ تجــاری بــرای ســرمایه گذاری در کشــورهای 
ــت کالن  ــود موقعی ــی خ ــاس آگاه ــی براس خارج
ــورم،  ــطح ت ــر س ــدا نظی ــورهای مب ــادی کش اقتص
میــزان رشــد اقتصــادی، ســطح مناســب تــراز 
ــروی  ــبی نی ــی نس ــور، فراوان ــای آن کش پرداخت ه
ــرمایه گذاری، را  ــرای س ــاخت های الزم ب کار و زیرس
مدنظــر قــرار می دهنــد. در کنــار ایــن فاکتورهــا آنچه 
رفتــار ایــن کمپانی هــا را بســیار تحــت تاثیــر قــرار 
ــا  ــن کمپانی ه ــب ای ــه اغل ــت ک ــن اس ــد ای می ده
ــادی  ــوده، اقتص ــاز ب ــاک و ب ــادی پ ــال اقتص به دنب
ــی  ــل پیش بین کــه در آن سیاســت های تجــاری قاب
ــرمایه گذاری در  ــورت س ــه در ص ــد، به طوری ک باش
چنیــن محیــط اقتصــادی، خطــرات ناشــی از اتفاقات 

ــود. ــل می ش ــده حداق غافلگیرکنن
نتایــج حاصــل از ایــن مطالعــه نشــان می دهــد کــه 
شــفافیت تاثیــر مثبتــی بــر ســرمایه گذاری مســتقیم 
ــش  ــا افزای ــه ب ــت، به طوری ک ــته اس ــی داش خارج
ــورهای  ــفافیت در کش ــاخص ش ــد در ش ــک واح ی
ــی 1.92  ــتقیم خارج ــرمایه گذاری مس ــه، س خاورمیان
واحــد افزایــش می یابــد. شــاخص شــفافیت اســتفاده 
ــرل  ــت کنت ــه براســاس وضعی ــن مطالع ــده در ای ش
فســاد، رعایــت حــق مالکیــت و کاغذبازی و سیســتم 
قضایــی کشــورها اســت. کشــورهای مــورد بررســی 
ــامل؛  ــه ش ــورهای خاورمیان ــش، کش ــن پژوه در ای
مصــر، ایــران، ســودان، عــراق، عربســتان ســعودی، 
یمــن، ســوریه، اردن، امــارات متحــده عربــی، لبنــان، 
فلســطین، کویــت، عمــان، قطــر و بحریــن بــوده و 
بــازه مــورد بررســی بیــن ســال های 2000 تــا 2015 
ــن  ــده در ای ــتفاده ش ــفافیت اس ــاخص ش ــت. ش اس
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ــی PRS اســت. ــه موسســه بین الملل ــوط ب پژوهــش مرب
ــب  ــورد شــفافیت اغل ــات اقتصــادی، بحــث در م از ســوی دیگــر در ادبی
روی ســه محــور اساســی فســاد، رشــوه و حمایــت از حــق مالکیــت تمرکز 
می یابــد. در بســیاری از کشــورها رشــوه غیرقانونــی اســت. رشــوه در واقــع 
ــرد. در  ــاال می ب ــرای ســرمایه گذاران خارجــی ب خطــر عــدم موفقیــت را ب
ــرکت های  ــور، ش ــک کش ــاد ی ــاد در اقتص ــوه و فس ــود رش ــورت وج ص
بــزرگ تجــاری تنهــا در صورتــی ایــن خطــر و ریســک را قبــول می کننــد 
ــز باعــث ناکارآمــدی  ــاال داشــته باشــند. فســاد نی کــه انتظــار پاداشــی ب
ــت  ــی و خصوصــی را از حال ــی شــده و ســرمایه گذاری دولت مخــارج دولت
بهینــه خــارج می کنــد. فرآینــدی کــه در شــرایط وجــود فســاد منجــر بــه 
ــاب  ــا انتخ ــزی ب ــاط ناچی ــب ارتب ــود، اغل ــرمایه گذاری می ش ــاب س انتخ
براســاس شایســتگی و حســن نیــت دارد و در بیشــتر مــوارد تنهــا براســاس 
ارتباطــات، فشــار و رانت خــواری اســت. به عــالوه اکثریــت کمپانی هــای 
ــون، از ســرمایه گذاری در کشــورهایی کــه  ــع قان ــی مطی ــزرگ بین الملل ب
رشــوه بخــش مهمــی از تجــارت را تشــکیل می دهــد دوری می کننــد. بــه 
صــورت کلــی وجــود قوانیــن ســختگیرانه در برابــر رشــوه و انجــام موثــر 

ــد. ــاز می کن ــی ب ــرمایه گذاری خارج ــان س ــرای جری آن، راه را ب
ــه مالکیــت دارایــی و محافظــت  عامــل دیگــر عــدم شــفافیت مربــوط ب
ــف در  ــود تخل ــت، وج ــود کپی رای ــت. نب ــورها اس ــل کش ــا در داخ آنه
حــق امتیازهــا و عــدم پایبنــدی بــه قراردادهــا نمونه هایــی هســتند کــه 
ــت از  ــت. محافظ ــورها اس ــت در کش ــوق مالکی ــف حق ــان دهنده ضع نش
حقــوق مالکیــت بــرای بنگاه هــای مختلــف حیاتــی اســت، بــه صورتــی 
کــه در ســرمایه گذاری جدیــد و تحقیقــات، محافظــت از حقــوق مالکیــت 
ــن  ــی از ای ــد ناش ــا عوای ــه بنگاه ه ــد ک ــاد می کن ــن را ایج ــن تضمی ای
ســرمایه گذاری ها و تحقیقــات جدیــد را دریافــت کننــد. بــه عــالوه وجــود 
حقــوق مالکیــت ضعیــف در کشــورها باعــث می شــود اســتفاده از حقــوق 
یــک شــرکت بــرای ســایر شــرکت ها ماننــد کاالهــای عمومــی شــود و 
همان طــور کــه بــه خوبــی قابــل درک اســت ایــن حالت باعــث تخصیص 
ــه در  ــورهایی ک ــرای کش ــت ب ــن حال ــود. ای ــا می ش ــرکارآی دارایی ه غی
ــر خصوصی ســازی در موسساتشــان  ــادی نظی ــرات بنی ــال ایجــاد تغیی ح
هســتند و به طــور کلــی در کشــورهای در حــال توســعه مســاله ای جــدی 
اســت. آنچــه امــروزه در کشــورهای در حــال توســعه به عنــوان مشــکل 
جــدی مطــرح اســت، بحــث مالکیــت معنوی اســت. مطالعــات نشــان داده 
در کشــورهای در حــال توســعه در نتیجــه عــدم حمایــت از حــق مالکیــت 
معنــوی مخترعــان و مبتکــران طرح هــای نویــن، ســود حقیقــی کار خــود 

را به دســت نیاورده انــد.
ــر  ــی از دیگ ــتم قضای ــف سیس ــا و ضع ــازی درون اداره ه ــطح کاغذب س
عوامــل ایجــاد عــدم شــفافیت هســتند. ایــن دو عامــل می تواننــد موانــع 

ــر ســر راه تجــارت باشــند. محکمــی ب
اگــر کیفیــت خدمــات دولتــی قابــل پیش بینــی نباشــد، بنگاه هــا در معرض 
ریســک بیشــتری قــرار می گیرنــد. بــه عــالوه توانــا بــودن آنها در پوشــش 
ایــن خطــرات بــا توجــه بــه غیرقابــل پیش بینــی بــودن ســطح خدمــات 
دولتــی در ابهــام قــرار می گیــرد. در نهایــت، عامــل دیگــر عــدم شــفافیت 
ــت  ــن حال ــادی دارد. در ای ــت های اقتص ــود سیاس ــا خ ــادی ب ــاط زی ارتب
ــا  ــه آنه ــرط اینک ــه ش ــوند ب ــفاف می ش ــادی غیرش ــت های اقتص سیاس
ــت ها  ــه سیاس ــند. این گون ــت پذیر باش ــی و برگش ــل پیش بین ــز غیرقاب نی
ــج  ــد. نتای ــه می زنن ــی ضرب ــرمایه گذاران خارج ــازی و س ــه خصوصی س ب
ــوان  ــت گذاری ها به عن ــفافیت در سیاس ــود ش ــه نب ــد ک ــان می دهن نش
یکــی از دالیــل اصلــی علــت فــرار ســرمایه گذاران خارجی در کشــورهایی 
نظیــر اندونــزی، نیجریــه و اســلواکی در نظــر گرفتــه شــده اســت. ایــن 
ــاره  ــرمایه گذاران درب ــی س ــد بدگمان ــده رش ــع منعکس کنن ــت در واق حال

ــت اســت. هــدف سیاســت های دول
ــی،  از ســوی دیگــر شــفافیت سیاســت های اقتصــادی و موسســات دولت
ــد و باعــث شــکل گیری  ــان را شــکل می ده ــات تجــار و بازرگان تصمیم

مــورد  در  جامــع  و  کارآ  مقــررات  نبــود  می شــود.  ســرمایه گذاری 
فعالیت هــای تجــاری تاثیــر زیــادی بــر کمپانی هــای تجــاری دارد. یکــی 
ــوان  ــا اســت. به عن ــی بنگاه ه ــت رقابت ــر موقعی ــر ب ــرات، تاثی ــن تاثی از ای
مثــال، قوانیــن فدرالــی در آمریــکا اســتفاده از رشــوه را بــرای بنگاه هــای 
آمریکایــی بــرای به دســت آوردن بازارهــای خارجــی ممنــوع کــرده اســت. 
ایــن در حالــی اســت کــه بعضــی از کشــورهای اروپایــی بــه بنگاه هــای 
ــر  ــوان کس ــز به عن ــوه نی ــغ رش ــد و مبل ــن کار را می دهن ــازه ای ــود اج خ
ــارن در  ــدم تق ــن ع ــود. ای ــاظ می ش ــا لح ــاب های آنه ــات در حس از مالی
قوانیــن باعــث ایجــاد مزیــت در رقابــت بــرای بنگاه هــای اروپایــی شــده 
اســت. در نتیجــه رفــع فســاد در ایــن شــرایط بــرای بنگاه هــای آمریکایــی 

در واقــع ابــزاری بــرای گســترش حــوزه فعالیتــی اســت.
یکــی دیگــر از دالیــل مهــم اهمیــت فاکتورهــای شــفافیت بــر 
ــت  ــه دس ــاالی ب ــه ب ــاله هزین ــی، مس ــتقیم خارج ــرمایه گذاری مس س
آوردن ایــن اطالعــات بــرای خــود شــرکت  ها اســت. بــا توجــه بــه ایــن 
ــزرگ  ــودن اطالعــات کمپانی هــای ب ــاال و در دســترس نب هزینه هــای ب
بین المللــی بــرای کاهــش ریســک ســرمایه گذاری، از شــاخص های 
منتشــر شــده توســط موسســات متخصــص و معتبــر بین المللــی اســتفاده 
می شــود. ایــن موسســات معتبــر جهانــی، وضعیــت بازارهــای کشــورهای 
ــورد  ــا م ــن بازاره ــود در ای ــفافیت موج ــزان ش ــه لحــاظ می ــف را ب مختل
ــا صــرف هزینــه ناچیــزی در  ارزیابــی قــرار می دهنــد و ایــن آمارهــا را ب
اختیــار ســرمایه گذاران قــرار می دهنــد. بنابرایــن ایــن کشــورها و به ویــژه 
کشــورهای در حــال توســعه کــه نیازمنــد جریــان ســرمایه گذاری خارجــی 
هســتند، بایــد محیــط اقتصــادی خــود را اصــالح کــرده و در رتبه بنــدی 
ــب  ــرمایه گذاری ترغی ــرای س ــزرگ را ب ــای ب ــا، کمپانی ه ــن گزارش ه ای

کننــد.
ــوان تصویــب قوانیــن  ــه شــده در ایــن پژوهــش می ت از راهکارهــای ارائ
و مقــررات مناســب در جهــت تســهیل محیــط کســب وکار و عــزم جــدی 
ــازی و  ــه کاغذب ــرد. در زمین ــام ب ــن را ن ــن قوانی ــرای ای ــرای اج ــت ب دول
بوروکراســی اداری و سیســتم قضایــی کارآ نیــز پیشــنهاد می شــود قوانیــن 
و مقــررات دســت و پاگیــر و اضافــی کــه در راه ســرمایه گذاران و به ویــژه 
ــدف  ــا ه ــن ب ــود و قوانی ــذف ش ــود دارد ح ــی وج ــرمایه گذاران خارج س

ــب شــوند. تســهیل در ســرمایه گذاری تصوی
سیســتم ضعیــف قضایــی نیــز از دیگــر مــواردی اســت کــه کشــورهای 
ــان هســتند و دعــاوی حقوقــی  ــه گریب ــا آن دســت ب در حــال توســعه ب
شــرکت ها و کمپانی هــای تجــاری مــدت زمــان زیــادی در دیــوان 
ــرمایه گذاری  ــف س ــث تضعی ــده و باع ــی مان ــورها باق ــن کش ــی ای قضای
ــم  ــت فراه ــود را در جه ــزم خ ــورها ع ــه کش ــی ک ــوند. در صورت می ش
آوردن شــرایط مناســب بــرای ســرمایه گذاری مســتقیم خارجــی جــزم کنند 
و شــاخص های خــود در ایــن زمینــه را بهبــود بخشــند بــه زودی شــاهد 
ــود  ــد ب ــه اقتصــاد خــود خواهن ســرازیر شــدن ســرمایه گذاران خارجــی ب
و تنهــا در ایــن صــورت اســت کــه مراحــل توســعه را بــه راحتــی طــی 

خواهنــد کــرد.
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محیط كاری اسنپ
تکنولوژی های اطالعاتی و ارتباطی با مجموعه وسیعی از فناوری ها و 
توزیع  و  پخش  سیستم های  رسانه،  نرم افزار،  سخت افزار،  از  ترکیبی 
اطالعات جایگاه تاثیرگذاری در کسب و کارهای امروزی پیدا کرده است. 
این تکنولوژی ها اولین بار در کشورهای توسعه یافته ظهور یافته و سپس از 
طریق فرایند اشاعه به برخی کشورهای در حال توسعه وارد شده است که 
البته به دلیل فقدان برخی زیرساخت ها در این کشورها، همواره مشکالتی 

بر سر راه آنها وجود داشته است.
تکنولوژی امروزی تغییرات بنیادی شدیدی در جوامع سنتی پدید آورده و 
تصمیم گیری در زمینه به کار بستن یک تکنولوژی خاص اطالعاتی ممکن 
است پیامدهای فوری اقتصادی به دنبال داشته و یا بر ساختار اجتماعی 

کشورها اثرگذار باشد.
در تحلیل پیچیدگی اقتصاد، جامعه و فرهنگ نویی که بواسطه انقالب 
تکنولوژی در حال پدید آمدن است، باید گفت که تکنولوژی مسیر جامعه را 
تعیین نمی کند. جامعه نیز مسیر تحوالت تکنولوژیک را مشخص نمی سازد، 

به نحوی که نتیجه نهایی به الگوی پیچیده ای از تعامالت بستگی دارد.
 وضعیت کسب و کارهای مبتنی بر تکنولوژی در ایران

توجه  اوایل  ایران می گذرد.  در  استارت آپ ها  از عمر  از یک دهه  کمتر 
چندانی به کسب و کارهای نوین نمی شد که شاید علتش ابهام در موفقیت و 
استقبال مشتریان از آن ها بوده است. حاال که موفقیت آن ها امری غیرقابل 
انکار است، انتقادات متعددی از سوی کسب و کارهای سنتی مطرح شده و 

در مواردی حتی فعالیت این نرم افزارها غیرقانونی خوانده شده است.
طبق تعاریف موجود، استارت آپ ها و کسب و کارهای نوین روشی از فعالیت 
اقتصادی است که قسمتی از آن مبتنی بر فناوری است. هر کسب و کار 
که بر پایه فناوری است، لزوما استارت آپ نیست، ولی همه استارت آپ ها 
به طرزی از وب، موبایل، اینترنت و تکنولوژی های جدید استفاده می کنند 

تكنولوژی مسیر جامعه را تعیین نمی كند. جامعه نیز 
نمی سازد،  را مشخص  تكنولوژیک  مسیر تحوالت 
از  پیچیده ای  الگوی  به  نهایی  نتیجه  كه  نحوی  به 

تعامالت بستگی دارد.

تا رشد باالیی داشته باشند و به تعداد کاربران باالیی برسند. ایران نسبت 
به بسیاری از کشورهای توسعه یافته در راه اندازی استارتاپ های نوین نوپا 
حساب می شود؛ حتی عده ای معتقدند ایران استارتاپ به معنای واقعی ندارد 
و اکثر ایده¬ هایی که پیاده شده، قبال در دیگر کشورها اجرا شده است. این 
همان اشاعه نوآوری از کشور توسعه یافته به کشورهای در حال توسعه 
است و همچنین نظر آن دسته از افرادی که معتقدند این کسب و کارها، 

بومی نشده اند را تائید می کند.
در ایران استارت آپ هایی همچون اسنپ و دیجی کاال مشغول به فعالیت 
هستند. گفته می شود اسنپ از نسخه اوبر الگوبرداری کرده است و دیجی 
کاال از نسخه آمازون. با تمام این اوصاف، این دو استارت آپ با اقبال 
خوبی مخصوصا از سوی جوانان روبه رو شده اند. یکی از رانندگان اسنپ 
به خبرنگار »پایگاه خبری اتاق ایران« می گوید: »برای من جالب است 
که اکثر مسافران، جوان ودانشجو هستند و نسبت خانم ها نیز بیشتر از 

آقایان است.«
رینگرام معتقد است مردم و به ویژه جوانان دارای مهارت های مربوطه برای 
رسیدن به آرامش به تکنولوژی فناوری اطالعات و ارتباطات پناه می برند. 
ابزارهای فاوا مثل دارو شده و بجای ایجاد ارتباط عمیق و گسترده در بین 
خانواده و اجتماع، سرعت را پیشکش می کنند. جوانان به عنوان بزرگترین 
تولید کنندگان و مصرف کنندگان دانایی در جامعه بوده و دسترسی به 

فناوری ها مهم ترین بستر برخورداری از دانایی است.
بازار اشتغال مناسبی برای  از سوی دیگر، این استارت آپ ها توانسته اند 
است.  اقتصادی،  توسعه  شاخص های  از  یکی  که  کنند  فراهم  جوانان 
مطالعات استنفورد نشان می¬دهد که استارت آپ ها بزرگترین ایجادکننده 
مشاغل هستند. تحقیق دیگری نشان می دهد که در میان ذی نفعان این 
از شغل ها توسط شرکت های موجود و 10 درصد  برنامه ها، 72 درصد 
توسط استارت آپ ها ایجاد شده اند. البته این شغل ها زمانی ایجاد می شوند 

یعنی  نشوند.  ناپدید  سرعت  به  آمده،  وجود  به  استارت¬آپ های  که 
استارت آپ ها باید بادوام باشند تا بتوانند اشتغالزایی کنند. وقتی یک گروه 
استارت آپ به سن پنج سالگی می رسد، سطح اشتغال این گروه 80 درصد 
زمانی است که در آغاز کار بود. مثال در سال 2000، استارت¬ آپ سه 
میلیون و 99 هزار و 639 شغل ایجاد کرد. در سال 2005، کل اشتغال شان 
دو میلیون و 412 هزار بود؛ یعنی حدود 78 درصد از رقمی که در آغاز کار 
بوده است. اما با تمام این اوصاف می توان استارت¬آپها را در اشتغالزایی 

موثر دانست.
دیده می شود که اکثر رانندگان اسنپ جوان و شاید دانشجو هستند؛ در 
حالیکه این افراد شاید به دلیل وقت محدود خود نتوانند در سیستم های 

سنتی حمل و نقل مانند آژانس فعالیت داشته باشند.
امروزه دیدگاه های مختلفی از سوی فعاالن اقتصادی نسبت به استارت آپ ها 
وجود دارد. برخی آن را باعث مدرن شدن کسب وکارهای سنتی دانسته و 
منفعت آن را متوجه مصرف کنندگان می دانند. از آن سو، عده ای دیگر وجود 
آن ها را برابر با به  خطر افتادن اشتغال جوانان و با تهدید روبه رو شدن 

کسب وکارهای سنتی می دانند.
به گفته محسن احتشام، عضو هیات نمایندگان اتاق ایران، کسب وکارهای 
در کوتاه مدت خطر آفرین  استارت آپ ها  اشتباه فکر می کنند  به  سنتی 
هستند، اما در واقع آن ها فرصتی هستند تا کسب وکارهای سنتی خودشان 

را با تجارت اخالقمند و سود منصفانه تطبیق دهند.
و  کارآفرینی  جوانان،  کمیسیون  رئیس  نایب  زمانی،  محمد  علی 
کسب وکارهای نوین و دانش بنیان از جمله کسانی است که معتقد است اگر 
استارت ¬آپ¬ ها، اشتغالی در سطح نیاز کشور ایجاد نکند و یا اشتغال موجود 
را با تهدید روبه رو کند، در حال حاضر نمی تواند الگوی خوبی برای ما 
باشد. این عضو هیات نمایندگان اتاق ایران پیش از این به »پایگاه خبری 

اتاق ایران« گفته است: »ما در شرایطی هستیم که تا سال 1400 حدود 
شش یا هفت میلیون تحصیل کرده دانشگاهی وارد بازار کار می شوند. با 
این وضعیت، اگر قرار است تکنولوژی ای وارد شود که اشتغالی در سطح 
نیاز کشور ایجاد نکند؛ یعنی یک میلیون نفر در سال، و یا اشتغال موجود 
را هم با تهدید روبه رو کند، در حال حاضر نمی تواند الگوی مناسبی برای 

ما باشد.« 
موانع پیش روی کسب و کارهای مدرن در ایران

تمام این شرایط باعث شده نگرانی هایی از سوی کسب و کارهای سنتی 
بوجود آید و ادامه حیات آنها را با مشکل مواجه سازد. البته تقابل دو سیستم 
سنتی و مدرن تنها مختص به کشورهای در حال توسعه مانند ایران نیست. 
بلکه در کشوری مانند آلمان نیز اعتراض هایی از سوی صنف رانندگان 
نسبت به اوبر صورت گرفت که به دلیل قوی بودن اصناف، اوبر در این 

کشور ممنوع اعالم شد.
در پی این اعتراض ها در ایران، رییس اتحادیه مشاوران امالک اعالم 
کرده است که اپلیکیشن "دیوار" را خراب خواهد کرد، چرا که باعث ضرر 
به صنف مشاوران امالک شده و از سوی دیگر ریسک معامالت را باال 

برده است.
محمود واعظی، وزیر ارتباطات درباره انتقاداتی که از فعالیت نرم افزارهای 
سنتی  کارهای  و  »کسب  است:  گفته  می گیرد،  صورت  نقل  و  حمل 
نمی توانند جلوی تکنولوژی را گرفته و برای کسب و کارهای جدید ایجاد 
مشکل کنند.« اینها مشکالت و موانعی است که کسب و کارهای مدرن 
ایران به دلیل فراهم نبودن زیرساخت ها با آن مواجه هستند و باید منتظر 
ماند و دید که آنها روز به روز بر مشکالت آنها افزوده می شود یا گام های 

عملی برای حمایت از آنان برداشته خواهد شد.
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جرج آكرلوف در مقاله »بازار برای لیموها« ثابت می كند كه چطور عدم تقارِن اطالعات میان فروشنده و 
خریدار می تواند بازار را نابود كند. در این گزارش قانون لیموها و هلوها مورد بررسی قرار گرفته است.

ترجمه: نسیم بنایی منبع اصلی:اكونومیست

ایالت واشنگتن در سال 2007 قاعده جدیدی را معرفی كرد كه هدف آن عادالنه تر كردن بازار كار بود: 
شركت ها دیگر اجازه نداشتند رتبه اعتباری متقاضیان كار را بررسی كنند. بسیاری از افرادی كه موافق این 
قضیه بودند وضِع قانون جدید را جشن گرفتند چرا كه آن را وسیله ای برای نزدیک تر شدن به برابری 
می دیدند. دلیل آن هم واضح بود، متقاضیانی كه رتبه اعتباری كمتری داشتند اغلب فقیر و بیشتر جزو 
جوانان و سیاه پوستان بودند. از آن زمان به بعد 10 ایالت دیگر این قانون را اجرایی كردند. اما كمی بعد 
از آن رابرت كلیفورد و دانیل شوگ به مطالعه اثرات این مسئله پرداختند و اعالم كردند قانون جدید باعث 

شده تعداد كمتری از جوانان و سیاه پوستان صاحب شغل بشوند.
تا پیش از سال 1970 اقتصاددانان چیز زیادی نداشتند كه به آنها كمک كند این معما را حل كنند. واقعیت 
این است كه آنها در مورد قاعده اطالعات، درست فكر نمی كردند. برای مثال در مورد بازار كار در كتاب های 
علمی اقتصادی این طور فرض شده كه كارفرمایان می دانند ثمردهِی كارگراِن آنها به رقابت بستگی دارد و 

به همین خاطر متناسب با آنچه تولید می كنند به آنها پول پرداخت می كنند.
شاید تصور كنید هركسی با تحقیقات خود این ماجرا را به پایان رسانده به خاطر این موفقیت مورد توجه 
همگان قرار گرفته اما در عالم واقع این اتفاق نیفتاد. جرج آكرلوف در دهه 60 میالدی نظریه »بازار برای 
لیموها« را نوشت كه بعداً به خاطر آن جایزه نوبل دریافت كرد اما در همان زمان مقاله او از سوی سه مجله 
مهم و معتبر علمی رد شد. آكرلوف در آن زمان استادیار دانشگاه كالیفرنیا در بركلی بود. او در سال 1966 
موفق شد مدرک دكترای خود را از ام آی تی دریافت كند. شاید به همین خاطر بود كه در آن زمان مقاله 
او مورد پذیرش قرار نگرفت. آكرلوف اكنون استاد بازنشسته دانشگاه بركلی و همچنین همسر ژانت یلن 
رئیس فدرال رزرو امریكاست. او به اكونومیست می گوید: »در آن زمان مخالفان من می گفتند اگر حرف او 

درست باشد اقتصاد امری كامالً متفاوت خواهد بود.«

مقاله جرج آكرلوف با نام »بازار برای لیموها« كه در 
سال 1970 منتشر شد سنگ بنای اقتصاد اطالعات 

است

رقابت هلوها و لیموها

مقاله آكرلوف چه می گوید؟
مقاله آكرلوف باالخره در سال 1970 به چاپ رسید و در عین سادگی مقاله ای انقالبی به شمار می آمد. او در نظریه اش می گفت فرض 
كنید خریداران خودروهای دست دوم، ارزش یک خودروی خوب )هلو( را هزار دالر بدانند. یک خودروی دست دوم كه عملكرد آن مشكل 
داشته باشد )لیمو( برای آنها 500دالر ارزش خواهد داشت. اگر خریداران بتوانند فرق هلوها و لیموها را تشخیص بدهند معامله به خوبی 
انجام می شود. اما در عالم واقع این تشخیص بسیار دشوار است یعنی می توان خراش های خودرو را مخفی كرد و عیب موتور ماشین 
را به كسی نگفت تا ماشین به فروش برود. خریداران ترجیح می دهند تخفیف بگیرند و مثالً خودرو را به قیمت 750دالر دریافت كنند تا 
اگر لیمو بود خیلی ضرر نكرده باشند؛ اگر هم هلو بود كه سود كرده اند. اما فروشندگانی كه مطمئن هستند خودروی آنها هلو است راضی 
نمی  شوند خودروی خود را به قیمت پایین تری بفروشند و به این ترتیب وارد معامله نمی شوند. نتیجه این می شود كه تنها فروشندگانی 

به قیمت 750دالر راضی می شوند كه خودروی آنها لیمو است.
خریدارانی كه باهوش هستند از قبل این مشكل را پیش بینی می كنند. آنها از ابتدا قیمت 500دالر را پیشنهاد می كنند. فروشندگان 
لیمو در پایان به همین قیمت می رسند چرا كه قیمت خودروی آنها همین است. اما هلوها در گاراژ می مانند. اما این خیلی ناراحت كننده 
است زیرا خریداران اگر از كیفیت خودرو اطمینان حاصل می كردند احتماالً هلو را می خریدند. این »عدِم تقارِن اطالعات« میان خریدار 

و فروشنده، بازار را می ُكشد و این یک تراژدی است.
بسیاری از افراد در واكنش به این نظریه می گفتند آیا می توان به خاطر مشاهده عدم اطالعات برخی از افراد در بازار به جایزه نوبل 
اقتصاد دست پیدا كرد؟ بسیاری از روزنامه نگاران آكرلوف را در كنار جوزف استیگلیتز قرار می دادند كه در سال 2001 به خاطر كار 
مشترک بر روی نظریه عدم تقارن اطالعات به جایزه نوبل دست پیدا كرده بودند. البته ماجرا تا حدی قابل درک بود. این مقاله حتی در 
مورد توصیف خودروهای دست دوم با عنوان »لیمو« هم مشكل داشت، هر خودروی دست دومی در بازار لیمو یا هلو نیست. اما با وجود 
همه اینها، ایده ای كه آنها مطرح كرده بودند، ایده ای نو بود و می توانست مسیر جدیدی را در علم اقتصاد باز كند. طولی نكشید كه 
بسیاری از اقتصاددانان این نظریه را دنبال و تالش كردند مشكل عدم تقارن اطالعات را برطرف كنند. حدود 5دهه از نخستین باری 
كه نظریه لیموها مطرح شد می گذرد؛ این نظریه بحث برانگیز با اینكه سه مرتبه رد شده اما همچنان به عنوان نظریه ای تأثیرگذار در 

علم اقتصاد مطرح است.
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بررسی موفقیت کره جنوبی در حمایت از بنگاه های کوچک و متوسط نشان 
می دهد که این کشور در کنار بهره بردن از سهم وام دهی بانک ها، با 
تنوع در ابزارهای شارژ مالی، رونق صنعتی را رقم زده است. مهم ترین 
سیاست کره جنوبی برای افزایش بهره وری بنگاه های کوچک و متوسط 
نیز ایجاد پیوند و تشویق آنها به همکاری بیشتر با صنایع بزرگ است که 
هسته اصلی رشد اقتصادی این کشور در دو دهه گذشته بوده اند. حمایت 
از نوآوری و خالقیت در بنگاه های نوپا و به روزرسانی فناوری ها از دیگر 

سیاست های این کشور است.
 تقویت صنایع کوچک و متوسط با توجه به نقش مهم آنها در توسعه 
اقتصاد کشورها همواره به عنوان یکی از موتورهای پیشران رشد مورد 
توجه واقع شده است. امروزه بسیاری از کشورها به خوبی به جایگاه مهم 
بنگاه های کوچک و متوسط در نوآوری، اشتغال آفرینی و انعطاف پذیری 
بیشتر نسبت به صنایع بزرگ پی برده اند. از این رو بسیاری از کشورهای 
توسعه یافته یا در حال توسعه برای حل مشکالت این بخش از صنعت، 
موفق  کشورهای  از  یکی  کرده اند.  تدوین  خاصی  حمایتی  برنامه های 
در زمینه حمایت از صنایع کوچک و متوسط،  کره جنوبی است. تجربه 
بنگاه های کوچک و  از  برای حمایت  آنان  کره ای ها نشان می دهد که 
متوسط نه تنها از وام دهی بانک ها بهره برده اند، بلکه برای شارژ مالی 
این صنایع، تمام ابزارهای موجود را تقویت کرده اند. این در حالی است 
که تولیدکنندگان ایرانی بانک ها را مهمترین بخش تامین منابع مالی خود 
می دانند و بار سنگین شارژ مالی در ایران بر دوش بانک ها قرار گرفته است. 
در همین راستا مرکز تحقیقات و بررسی های اقتصادی اتاق بازرگانی ایران 
در گزارشی به بررسی دالیل موفقیت کره جنوبی در حمایت از بنگاه های 
کوچک و متوسط پرداخته است. در این کشور نقطه قوت حمایت های به 
عمل آمده از صنایع کوچک و متوسط، برنامه ها و سیاست های متنوعی 
است که دولت کره در جهت رفع موانع پیش روی این بنگاه ها و به ویژه 
تسهیل تامین مالی آنها تدارک دیده است. تنوع کانال های تامین اعتبار، 
ایجاد نهادهای تضمین اعتبار، وجود یک بانک صنعتی با تمرکز بر تامین 
مالی بنگاه های کوچک و متوسط، راه اندازی بورس جدید کره به منظور 
حمایت و راهنمایی بنگاه های کوچک و متوسط به سمت بورس اصلی، 
از جمله اقدامات موثری است که می تواند با توجه به تجربه کشور کره 

جنوبی، در ایران نیز به کار گرفته شده و از نتایج آن بهره مند شد.
همچنین با در نظر گرفتن سیستم های صنعتی بومی کره، به نظر می رسد 
مهمترین سیاست کره برای افزایش بهره وری بنگاه های کوچک و متوسط، 
ایجاد پیوند و تشویق آنها به همکاری بیشتر با صنایع بزرگ است که هسته 
اصلی رشد اقتصادی این کشور در دو دهه گذشته بوده اند. از سوی دیگر، 
حمایت از نوآوری و خالقیت در بنگاه های نوپا و به  روزرسانی فناوری های 
مورد استفاده از سوی این بنگاه ها، می تواند سرعت رشد را افزایش داده و 

رقابت پذیری بنگاه های کوچک و متوسط را تقویت کند.

نحوه تامین مالی صنایع كوچک و متوسط در كره جنوبی بررسی شد

ـــتجربـه آسیایی رونـق صنعتـیــــــــــــــــــــــــــ

 ظهور بنگاه های اشتغال آفرین
کره  جنوبی از جمله کشورهایی است که در طول 25 سال اخیر، رشدی 
سریع را تجربه کرده و درآمد سرانه آن از 39 درصد متوسط درآمد سرانه 
کشورهای پردرآمد عضو سازمان همکاری های اقتصادی و توسعه در سال 
در دهه های  است.  داشته  افزایش  به 75 درصد در سال 2014   1991
1960 و 1970 شرکت های بزرگ، عامل اصلی بیش از نیمی از افزایش در 
اشتغال، تولید و ارزش افزوده در کره محسوب می شدند، اما از اوایل دهه 
1980، بخش بنگاه های کوچک و متوسط کره نیز به موازات جدی تر شدن 
حمایت های دولتی، شروع به افزایش سهم خود در اقتصاد کردند، به طوری 
که بعد از رکود ایجاد شده به واسطه بحران مالی سال 1977، این بخش 
توانست سهم خود در اشتغال را به طور چشمگیری افزایش دهد. در پایان 
سال 2014 تعداد بنگاه های کوچک و متوسط در کره به 5/ 3 میلیون رسید 
که 9/ 99 درصد از کل بنگاه های فعال در کره را تشکیل می داد و منبع 

خلق 9/ 87 درصد از کل اشتغال کره بود.
رویکردهای اتخاذ شده از سوی دولت کره، نشان دهنده آن است که این 
کشور، پس از تجربه رشدهای سریع به رهبری بنگاه های بزرگ، اکنون 
و در پی افزایش رقابت جهانی و ظهور اقتصادهایی با پتانسیل رشد باال، 
به درستی به اهمیت صنایع کوچک و متوسط پی برده و خواستار افزایش 
قدرت رقابت، تسهیل تامین مالی و فراهم کردن زمینه های بروز خالقیت 
و نوآوری در این صنایع به موازات بنگاه های بزرگ است. براساس آمارهای 
بانک جهانی در سال 2015،کره با تولید ناخالص داخلی047.1 میلیارد دالر 
بر اساس برابری قدرت خرید )به قیمت ثابت سال 2011( سیزدهمین 

اقتصاد دنیا و ششمین اقتصاد آسیا بوده است.
در سال های گذشته غول های بزرگ تولیدات کارخانه ای، مانند سامسونگ، 
هیوندایی و ال جی در قلب توسعه اقتصادی سریع این کشور قرار داشته 
و حمایت دولت از این کارخانه ها سبب شد که کره در بخش هایی مانند 
کشتی سازی، صفحات نمایش پیشرفته، تلفن های همراه و تراشه های 
حافظه، تبدیل به یک کشور پیشرو شود. اما اکنون این پرسش مطرح است 
که آیا چند شرکت بزرگ )چائبول در اصطالح کره ای( می توانند همچنان 
راهبری رشد اقتصادی این کشور را در رقابت با سایر کشورها، از جمله 
چین، ادامه دهند؟ اگرچه عملکرد شرکت های بزرگ برای رشد اقتصادی 
این کشور حیاتی است، اما شکی نیست که وجود بنگاه های کوچک و 
متوسط فعال و سرزنده می تواند به سرعت گرفتن هرچه بیشتر این رشد 
کمک کند. در واقع همزمان با افزایش بهره وری بنگاه های بزرگ، سهم 
آنان در ایجاد اشتغال داخلی کاهش می یابد، چرا که این شرکت ها در حال 
گسترش بازارهای خود در خارج از مرزهای کشور کره هستند؛ بنابراین 
کارگران کمتری را در داخل استخدام کرده و در عمل بار ایجاد اشتغال 
بر عهده بخش خدمات و بنگاه های کوچک و متوسط قرار می گیرد. این 

کارها در کره، به بنگاه های کوچک و متوسط اختصاص یافته است. دولت 
کره برای کاهش مشکالت مالی بنگاه های کوچک و متوسط، نهادهای 
تضمین اعتبار را ایجاد کرده که وظیفه اصلی آنها تامین ضمانت برای 
بنگاه های نوپا و شرکت های کوچک و متوسطی است که از کمبود وثیقه 
مناسب رنج برده یا به رغم دانش محور بودن فعالیت شان، به فناوری های 

روز دسترسی ندارند. همچنین در بخش غیربانکی شرکت ها و صندوق های 
اداره  نظارت  تحت  که  دارند  وجود  مخاطره پذیری  سرمایه گذاری 
کسب و کارهای کوچک و متوسط بوده و بخشی از تامین مالی بنگاه های 

کوچک و متوسط را بر عهده دارند.
در بخش بازار سرمایه نیز بازاری به نام بورس جدید کره که در سال 2013 
آغاز به کار کرده فعالیت دارد که هدف آن فراهم آوردن بازاری برای 
معامله اوراق بهادار مربوط به بنگاه های کوچک و متوسط و شرکت های 
در  هستند.  برخوردار  باالیی  رشد  پتانسیل  از  که  است  مخاطره پذیری 
مجموع می توان اینگونه نتیجه گیری کرد که در سال های اخیر و در پی 
افزایش رقابت در بازارهای جهانی، دولت کره، تالش ها برای حمایت از 
بخش صنایع کوچک و متوسط را به عنوان نیروی محرک جدیدی برای 
رشد افزایش داده است. نقطه قوت حمایت های به عمل آمده از صنایع 
کوچک و متوسط، برنامه ها و سیاست های متنوعی است که دولت برای 
رفع موانع پیش روی این بنگاه ها و به ویژه تسهیل تامین مالی آنها از 

کانال های مختلف تدارک دیده است.

مساله که بهره وری شرکت های خدماتی و بنگاه های کوچک و متوسط 
دهنده  نشان  است،  بزرگ  بنگاه های  بهره وری  درصد   40 تا   35 تنها 
چالش های پیش روی صنایع کوچک در کره است. در واقع به دلیل سهم 
عظیمی که بنگاه های بزرگ از بازار دارند، صنایع کوچک و متوسط تاکنون 
نتوانسته اند همانند آنها شغل های بلندمدت و دارای پرداختی مناسب به 

جامعه عرضه کنند. از طرفی، قدرت رقابت بنگاه های کوچک و متوسط در 
دو دهه اخیر، در سایه قدرت بنگاه های بزرگ تضعیف شده و توانایی آنها 
را در بهره برداری مناسب از حمایت های دولت تحت تاثیر قرار داده است.

 
5 مسیر تامین منابع مالی

بخش بنگاه های کوچک و متوسط در کره، از نظر پتانسیل های اقتصادی، 
اهمیت بسیاری در اقتصاد این کشور دارد. این بنگاه ها خالقان اصلی اشتغال 
در کشور کره به شمار می روند. تعداد افراد شاغل در این بنگاه ها 03/ 14 
میلیون نفر بوده که 9/ 87 درصد از کل اشتغال کره را تشکیل می دهد. 
از جمله اقدامات دولت در جهت شتاب بخشی مجدد به رشد اقتصادی، 
کسب و کارهای  برای  الزم  زیرساخت های  بهبود  برای  اقداماتی  اتخاذ 
زمینه  متنوع سازی  است.  متوسط  و  کوچک  بنگاه های  و  مخاطره پذیر 
فعالیت، جذب سرمایه انسانی و انجام اقداماتی برای حفظ حقوق مالکیت 
منابع  متداول ترین  اما  است.  این بخش  از  دولت  از جمله حمایت های 
تامین مالی بنگاه های کوچک و متوسط در کره به ترتیب عبارت است از
1 - وام های بانکی، 2 -اعتبارات سیاستی، 3 - تامین از طریق صندوق های 
سرمایه  مخاطره پذیر، 4 -تامین مالی از طریق انتشار سهام و 5 - وام های 

غیر بانکی.
سهم وام دهی بانکی به بخش بنگاه های کوچک و متوسط در کره به 
نسبت سایر منابع تامین مالی باال بوده و طبق آخرین آمار رسمی موجود، 
در سال 2012، معادل 78 درصد از کل وام های بانکی مربوط به کسب و 
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و   1394 سال  دو  در  خارجی  تجارت  آمارهای  به  نگاهی 
با  1395 نشان می دهد برخی از كشورهای مبدا و مقصد 
تغییر رتبه در تجارت خارجی كشور مواجه بوده اند. از جمله 
این موارد می توان به ارتقای جایگاه كره جنوبی در لیست 
مقاصد صادراتی اشاره كرد. در بخش واردات نیز تغییر عمده 
همچون  كشورهایی  سویی  از  بازمی گردد.  آلمان  رتبه  به 
مبادی  لیست  در  را  جایگاه خود  نتوانسته اند  سوئیس هم 
واردات به ایران حفظ كنند و در سال 95 رتبه های پایین تری 

را به خود اختصاص داده اند.
مای دو ساله تجارت خارجی ایران نشان می دهد که در صادرات و واردات 
شاهد تغییر رتبه های برخی از مقاصد و مبادی تجارت هستیم. به عنوان 
مثال کشورهای چین، امارات، عراق و ترکیه در سال های 1394 و 1395 
چهار مقصد عمده صادراتی بوده اند که در این راستا کره جنوبی با 872 
میلیون دالر صادرات، هشتمین مقصد صادراتی ایران بود این در حالی 
است که این کشور در سال 95 با صادرات تقریبا 2 میلیارد و 900 میلیون 
دالر در جایگاه پنجم بازار هدف ایران قرار گرفته است. همچنین مبادی 
کاالهای وارداتی ایران در سال های 1394 و 1395 به ترتیب کشورهای 
چین، امارات، کره جنوبی و ترکیه بوده؛ اما در سال 1395، تغییراتی در 

از  دو ســاله  نمــای 
تحوالت تجاری كشور

انتخاب مبادی وارداتی ایران رخ داده که به عنوان نمونه یکی از مهم ترین 
تغییرات مربوط به افزایش بیش از 39 درصدی ارزش واردات از آلمان 
از  را  بیشتری  تهران در گزارش پیش رو جزئیات  بازرگانی  اتاق  است. 

تغییرات رتبه کشورهای مبدا و مقصد تجارت خارجی ایران آورده است.
 

رتبـه 15 مقصـد صـادراتی ایـران
چین در دو سال 1394 و 1395 همواره اولین مقصد صادرات کاالهای 
ایرانی بوده است. همچنین کشورهای امارات، عراق و ترکیه نیز در رده 
بندی مقاصد صادراتی در دو سال مذکور به ترتیب مقاصد دوم، سوم و 
چهارم صادرات کاال از ایران محسوب می شود. اما رتبه پنجم مقاصد عمده 
صادراتی در سال 94 از آن هند بوده و در سال 95 کره جنوبی جای آن را 
گرفته است. کره جنوبی در سال 94 در جایگاه هشتم جدول عمده مقاصد 
صادرات ایران قرار داشت. از سویی در سال 1394 رتبه ششم مربوط به 
افغانستان بوده اما هند در سال 1395 توانسته این رتبه را کسب کند. 

افغانستان در سال 95رتبه هفتم را به خود اختصاص داده است.
ژاپن به عنوان یکی دیگر از مقاصد صادراتی در سال 94 در رده هفتم و 
در سال 95 در رده هشتم قرار گرفته است. پاکستان هم به عنوان یکی از 
شرکای تجاری همجوار ایران توانسته در سال 1394 در رتبه دهم و در 
سال 1395 در رتبه نهم مقاصد صادراتی کشور قرار گیرد. یکی از تغییر 
رتبه های قابل توجه در بازه زمانی دو سال مذکور مربوط به تغییر رتبه 
تایوان است. تایوان که در سال 1394 مقصد بیست و دوم کاالهای ایرانی 
بود، در سال 1395 به دهمین مقصد صادراتی کشور تبدیل شده است. 
صادرات ایران به ترکمنستان در سال 1395 نسبت به سال 1394 کاهش 
یافته و موجب شده تا رتبه نهم این کشور در جدول مهم ترین مقاصد 
صادراتی سال 94 به رتبه یازدهم در سال 95 تبدیل شود. عمان در هر دو 
سال مذکور رتبه دوازدهم را در اختیار داشته اما هنگ کنگ توانسته تغییر 
رتبه دهد و از رتبه چهاردهم به رتبه سیزدهم مقاصد صادراتی کشور صعود 
کند. ایتالیا هم در سال 94 رتبه یازدهم مقاصد صادراتی ایران را در اختیار 
داشته که این رتبه در سال 1395 به چهاردهم نزول کرده است. ویتنام نیز 
در سال 1395 سیزدهمین مقصد صادرات کشور محسوب می شد که در 

سال 1395 رتبه پانزدهم را به خود اختصاص داد.
بر اساس تغییراتی که در رتبه بندی ها نام برده شد، میزان صادرات به 
لحاظ ارزشی در برخی کشورها با افت مواجه بوده است. صادرات از ایران 
به عراق در سال 95 نسبت به سال 94 با افت 3/ 0 درصدی مواجه شده، 
همچنین صادرات ایران به کشورهای ترکیه، ترکمنستان و ایتالیا با افت 
4/ 0 درصدی، به افغانستان با افت 3/ 0 درصدی و به ژاپن با افت 1/ 0 

درصدی روبه رو بوده است.
آمارها نشان می دهد در سال 1395 معادل 3843 قلم کاال صادر شده 
که در میان آنها 87 قلم کاال بیش از 80 درصد ارزش صادرات کشور را 
پوشش داده اند. این موضوع می تواند گویای عدم تنوع اقالم صادراتی باشد. 
بررسی ها نشان می دهد که دو کاالی میعانات گازی )با سهم 2/ 6 واحد 
درصد( و سایر روغن های سبک و فرآورده ها به جز بنزین )با سهم 5/ 4 
واحد درصد( حدود 11 واحد درصد از رشد 5/ 3 درصدی ارزش صادرات 
بنابراین در صورت حذف  داده اند.  اختصاص  به خود  را در سال 1395 
دو قلم مذکور از فهرست صادرات کاالیی گمرک، رشد صادرات کاالیی 
منفی 2/ 7 درصد می شود. از سوی دیگر در سال 1395، صادرات کشور 
رشد وزنی 38 درصدی را تجربه کرده است. عامل مسلط در رشد مقدار 
صادرات در سال 1395نسبت به سال 1394، افزایش میعانات گازی بوده 

که 7/ 8 واحد درصد در رشد وزنی صادرات نقش داشته است. پس از آن 
نیز کاالهای سنگ آهن هماتیت و سایر روغن های سبک به جز بنزین با 

سهم حدود 9 و 8 واحد درصدی در رتبه های بعدی قرار دارند.
 

15 مبدا عمده وارداتی ایران
مهم ترین مبادی کاالی وارداتی ایران در سال های 1394 و 1395 به 
ترتیب کشورهای چین، امارات، کره جنوبی و ترکیه بوده اند. در سال 1395 
تغییراتی در انتخاب مبادی وارداتی ایران رخ داد. یکی از مهم ترین این 
تغییرات مربوط به افزایش بیش از 39 درصدی ارزش واردات ایران از 
آلمان است. در سال 1395 تقریبا 6 درصد از نیاز وارداتی کشور از طریق 
آلمان تامین شده است. سهم آلمان در تامین نیاز وارداتی ایران در سال 
1395 حدود 4/ 1 واحد درصد نسبت به سال 1394 افزایش یافته است. 
همچنین در سال 1395 ارزش واردات ایران ازفدراسیون روسیه نسبت به 
سال 1394 تقریبا 7/ 2 برابر شده و به حدود یک میلیارد و 600 میلیون 
دالر رسیده است. سهم روسیه در تامین نیاز وارداتی کشور در سال 1395 
معادل 6/ 3 درصد بوده که در مقایسه با سال 1394 حدود 2/ 2 واحد 
درصد افزایش یافته است. افزایش واردات ایران از روسیه باعث شده این 
کشور در جایگاه هفتم در میان مبادی عمده وارداتی ایران قرار گیرد. یکی 
دیگر از تغییرات رخ داده مربوط به کاهش سهم سوئیس در تامین نیاز 
وارداتی کشور است. ارزش واردات ایران از سوئیس در سال 1394 معادل 
2 میلیارد و 400 میلیون دالر بوده و در سال 1395 به حدود یک میلیارد و 
200 میلیون دالر رسیده است. کاهش بیش از 50 درصدی واردات ایران از 
سوئیس، جایگاه این کشور را در سال 1394 که جزو 5 مبدا عمده وارداتی 
ایران بوده به رتبه دهم در میان بازارهای وارداتی کشور تبدیل کرده است.
چین، امارات، کره جنوبی و ترکیه در دو سال مذکور رتبه اول تا چهارم را 
به خود اختصاص داده اند. اما تغییرات در رتبه بندی ها حاکی از آن است که 
آلمان در سال 1394 در رتبه هفتم جای گرفته بود و در سال 1395 رتبه 
پنجم را به خود اختصاص داد. هند در دو سال مورد بررسی در رتبه ششم 

قرار دارد. فدراسیون روسیه نیز توانسته جایگاه خود را در سال 1395 ارتقا 
دهد. این کشور در سال 94 جایگاه دوازدهم و در سال 1395 جایگاه هفتم 

را به خود اختصاص داده است.
ایتالیا در هر دو سال مذکور هشتمین مبدا وارداتی ایران بوده است. برزیل 
اما در سال 1394 رتبه یازدهم و در سال 1395 رتبه نهم را از آن خود کرده 
است. سوئیس، فرانسه و هلند از محدود کشورهایی هستند که در سال 
95 نسبت به سال 94 با تنزل جایگاه مواجه بودند. سوئیس در سال 1394 
جایگاه پنجم را به خود اختصاص داده بود اما در سال 1395 در جایگاه 
دهم ایستاد. فرانسه نیز در سال 1394 نهمین مبدا واردات ایران بود اما در 
سال 1395 یازدهمین مبدا واردات کشور شد. هلند در سال 1394 رتبه 10 

و در سال 1395 رتبه 12 را در اختیار گرفت.
اوکراین از دیگر کشورهایی بود که توانست در سال 1395 ارتقای رتبه 
باالیی داشته باشد. این کشور از رتبه 27 در جدول مبادی وارداتی در 
سال 1394 به رتبه 13 در سال 1395 دست یافت. ژاپن نیز توانست از 
رتبه هفدهم در سال 1394 به رتبه چهاردهم در سال 1395 دست یابد. 
پانزدهم  جایگاه  به  در سال 1394  نوزدهم  جایگاه  از  مالزی  همچنین 

کشورهای مبادی وارداتی در سال 1395 دست یافت.
بیش  در سال 1395  گزارش،  این  در  ارائه شده  تحلیل های  اساس  بر 
از 5700 قلم کاال به کشور وارد شده که در میان آنها 659 قلم کاال 
بیش از 80 درصد ارزش واردات را تشکیل داده اند. افزایش واردات »سایر 
دستگاه های کمک ناوبری رادیویی غیر از دستگاه موقعیت یاب جهانی«، 
سهمی 15/ 2 واحد درصدی در رشد 2/ 5 درصدی ارزش واردات کشور در 
سال 1395 داشته است. ارزش واردات »سایر وسایل نقلیه موتوری با حجم 
سیلندر 1500 سی سی تا 2000 سی سی به جز آمبوالنس و هیبریدی« 
نیز در این سال تقریبا دو برابر شده و 95/ 0 درصد در رشد واردات نقش 
داشته است. چنانچه این اقالم از فهرست اقالم وارداتی کشور حذف شود، 

رشد واردات به لحاظ ارزشی 1/ 2 درصد خواهد بود.
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  دی اکسید کربن یکی از گاز های مهم در چرخه حیات موجودات 
زنده مـی باشـد، بـا ایـن وجـود انتشار بیش از حد این گاز در محیط 
زیست که ناشی ا ز فعالیت های بشری است اثرات سوئی را بـر  
محیط زیست گذاشته است. انتشار بیش ازحد دی اکسیدکربن با توجه 
به استفاده فراوان از سـوخت های فسیلی در دنیا باعث افزایش دمای 
کره زمین)افزایش انتشار دی اکسید کربن عامل  50 -  60 ٪ از 
گرم شدن کره زمین است) وعوارض ناشی از آن گشته است . از 
اثراتی را نیز بر بدن می گذارد،  این گذشته گاز دی اکسید کربن 
تحقیقات نـشان داده اسـت کـه قـرار گـرفتن طوالنی مدت در 
معرض مقادیر متوسط و مشخصی از گاز دی اکسیدکربن می تواند 
اثرات سوئی بـر  سالمتی داشته باشد زیرا بر متابولیسم کلسیم- فسفر 
در بدن اثر گذاشته و باعث رسوب کلـسیم در بافت ها می گردد، 
همچنین مشخص شده است که دی اکسید کربن برای قلب نیز 
سمی مـی باشـد زیرا نیروی انقباضی را در قلب کاهش داده و این اثر 
با افزایش غلظت دی اکسیدکربن افـزایش مـی یابد. از این رو برای 

آن استانداردهایی تعریف شده است. 
• دی اكسید كربن: دی اکسید کربن دارای طول عمر جوی 

متغیری )تقریباً 450–200 سال برای دگرگونیهای اندک( می باشد. 
اهمیت دی اكسید كربن در چرخه حیات:

اهمیت گاز دی اکسید کربن در چرخه حیات از آنجایی که این گاز 
به عنوان یکی از تر کیبات هوای تازه می باشد مشخص است. در 
ارتفاع 30 کیلومتری از سطح دریا و فشار kPa 10 غلظت گـاز دی 
 ppm 390( ٪تا .)٠٫٠٣٩ ppm 360( ٪٠٫٠٣۶( اکسیدکربن
متغیر است. این گاز به عنوان یکـی از گاز های مهم و یک عامل 
اساسی در چرخه حیات موجودات زنده محسوب می گردد و در چرخـه 
فتوسنتز گیاهان نقش اساسی بازی می کند ، دی اکسیدکربن در طـی 
تـنفس گیاهـان ، حیوانـات،  قارچ ها و میکروارگانیسم ها تولید می 
گردد وسپس به صورت مستقیم و غیر مستقیم در تولید غـذا  در 
گیاهان استفاده شده و بدین ترتیب زنجیره کربن شکل می گیرد،  دی 
اکسید کربن در سیستم بافری بدن نقش بسیار مهمی برعهده دارد 
و تنظیم کننده و نگهدارنده PH خون است، به همین دلیل در بدن 
به آن بافرکربنات میگویند که تشکیل شده است از یونهای بیکربنات 
و دی اکسید کربن محلول به همراه اسید کربونیک. اسید کربونیک 
میتواند یونهای هیدروکسید را در بدن خنثی کرده و از این طریق از 
باال رفتن pH خون جلوگیری می کند و در زمان کاهش pH خون 
یون بیکربنات وارد عمل شده و یونهای هیدروژن را که باعث کاهش 
pH خون شده خنثی کرده و در نهایت باعث ثابت نگه داشتن آن 
می شود. افزایش و یاکاهش pH برای حیات انسان خطرناک است، 
از این رو میتوان گفت دی اکسید کربن با تنظیم pH خون در بدن 
یک نقش حیاتی دارد و برای ادامه حیات ضروری است. بر اساس 
گزارشات OHSA تاکنون اثراتی از سرطانزایی در خصوص این گاز 

مشاهده نشده است همچنین مطالعات درخصوص کارگرانی که به طور 
مداوم با مقادیر زیاد گاز CO2 در تماس بوده اند نشان داده است که مواجه 
با میزان 1.5-1% برای 42 تا 44 روز باعث ایجاد تداخل برگشتپذیر در 
تعادل اسدیته در خون میگردد و همچنین این میزان مواجهه باعث می 
شود که عمق تنفس برای فرد زیاد شود )یعنی فرد برای بدست آوردن 

میزان مورد نیاز اکسیژن نفس های عمیق تری بکشد(.  
خطرات سالمتی ناشی از دی اكسید كربن:

در سال 2000یک سازمان تحقیقـاتی در آمریکـا مطالعـاتی را بـر روی 
گـاز CO2 کـه مربـوط بـه گزارشات حوادث آتش سـوزی از سـال 
1975بـود انجـام داد، در ایـن تحقیقـات 51 مـورد حادثـه درخصوص 
انتشار گاز CO2 از تجهیزات اطفاء حریق گزارش شده بود که منجر به 
 CO2 72 مورد مـرگ و 145 مورد جراحت شده بود.  با توجه به اینکه
گازی تقریبا بی بو و بی رنگ است تشخیص آن در محیط در مقادیر کمتر 
از  %40 مشکل بوده و همچنین تشخیص مسمومیت با آن نیز دشوار 
است، زیرا عالئـم مـسمومیت بـا  دی اکسید کربن مشابه مسمویت با 
تعداد زیادی از آالینده ها است و دارای اثر اختصاصی نیست.  همانطور که 
گفته شد دی اکسیدکربن یک خفگی آور ساده است، مکانیسم خفگی به 
این ترتیب است که افزایش میزان CO2 باعث کاهش غلظت اکسیژن 
تا سطح خطرناک برای انسان میگردد.  هرچند مطالعات بر روی حیوانات 
نشان میدهد ترکیب گاز CO2 با مونواکسید کربن میتواند باعث افزایش 
سرعت اتصال مونواکسید کربن به هموگلوبین شده و اثر خفه کنندگی آن 
را نشدید نماید در ادامه اثرات حاصل از دی اکسیدکربن در غلظت های 

مختلف آمده است:
• قرارگیری مدت طوالنی در مقدار %1 باعث ایجاد خواب آلودگی می 

گردد.
• در غلظت %2 اثراتی مانند مواد مخدر بر بدن داشته و باعث باال رفتن 
ضـربان قلـب و فـشار خون می گردد و باعث می شود که میزان شنوایی 

کاهش یابد 
• در %5 باعث تحریک مرکز تنفس، سرگیجه، گیجی و سختی تنفس 
همـراه بـا سـردرد مـی گردد، حالت های اضطراب و آشفتگی هم می 

تواند در این غلظت ها ایجاد شود.
• در غلظت های حدود %8 باعث سردرد، تعرق، تاری دید، رعشه و کاهش 

هوشیاری بعد از 5 تا 10 دقیقه درمعرض قرار گیری، می گردد.
هایپرکاپنیا )Hypercapnia( یا افزایش غلظت دی اکسیدکربن در خون  
 kapnos به معنی باال و hyper هایپر کاپنیا یا هایپرکاپنی از واژه یونانی
به معنی دود استخراج شده است و به حالتی گفته می شود که غلظت دی 
اکسیدکربن در خون باال است، زمانی کـه ایـن اتفـاق در بدن می افتد بر 
اثر یک واکنش طبیعی، بدن در شرایط تامین اکـسیژن بیـشتر قـرار مـی 
گیـرد، مانند جابجایی ناگهانی سر در هنگام خواب.اگر در این واکـنش 
شکـستی رخ دهـد و بخـوبی انجـام  نشود می تواند به مرگ منجر شود 
و کشنده باشد، مانند سندرم مرگ ناگهانی نـوزادان . هایپرکاپنیـا در کل به 

اثرات گاز دی اکسید کربن بر سالمتی
مجید قاصری – عضو کارگروه محیط زیست انجمن مدیران صنایع خراسان

دلیل تنفس کم ) زمانی که نفس ها عمیق نیست(، ناراحتی های ریه و یـا 
در زمـانی کـه  هوشیاری فرد کم است اتفاق می افتد، همچنین می تواند 
در زمانی که مقادیر دی اکسید کـربن در  محیط بیشتر از حد نرمال است
) مانند فوران آتش فشان و پدیده های زمین گرمایی( دربعـد وسـیع زیست 
محیطی اتفاق افتد و یا می تواند به دلیل تنفس مجدد دی اکسیدکربنی که 

از بازدم می آید ایجاد شود .
استانداردهای دی اكسیدكربن در محیط های كاری:

با توجه به ریسک حاصل از تماس با دی اکسید کربن OSHA اعالم 
کرده است کـه متوسـط غلظـت دی اکسیدکربن در 8 ساعت کاری در 
روز برای افراد بزرگسال نباید از )ppm5000 (بیـشتر گردد. حداکثر غلظت 
مجاز برای نوزادان، کودکان، افراد پیـر و افـرادی کـه دارای مـشکالت 
تنفـسی هستند به میزان قابل توجهی کمتر از این مقدار است. حداکثر 
مقدار مجاز در مدت کوتاه کمتـر از) ppm 30،000 (٣٪  اعالم شده 
است. همچنین اعالم کرده است که غلظت دی اکسیدکربن بیـشتر از 
%4 بـرای سـالمتی و حیـات بـسیار  خطرناک است. هرچند تجربیات 
واقعی نشان داده است که این غلظت ها برای یک مـدت زمـان مشخص

 می توانند قابل تحمل باشند.
سازگاری با افزایش غلظت CO2 در انسان مشاهده شده است. تنفس 
مداوم CO2 می توانـد باعـث سازگاری در غلظت %3 برای مدت1 ماه 
و سازگاری با غلظت %4 برای مـدت یـک هفتـه گـردد . از آنجایی که 
سازگاری با مقادیر CO2 فیزیولوژیکی و برگشت پـذیر اسـت پیـشنهاد 
شـده اسـت کـه  حداکثرغلظت مجاز دی اکسید کربن در فضای بسته 2% 
درنظر گرفته شود، کاهش سـطح کـارایی و یا فعالیت های فیزیکی طبیعی 
در این غلظت مشاهده نشده است.  باید به این نکته هم توجه داشت که در 
فضای کاری بسته مقدار دی اکسید کـربن بـسیار بیـشتر از مقادیر محیط 

های باز خواهد بود.
نتیجه:

عوامـل  از  یکـی  عنـوان  بـه  که  است  زیادی  مدت  اکسیدکربن  دی 
مخـاطره در محـیط هـای کـاری  محسوب می شود. زیرا این گاز به 
میزان قابل توجهی از هوا سنگین تر است و مـی توانـد جـایگزین اکسیژن 

شود. همچنین در محیط های باز و غیر بسته مانند کانال ها ،گودال ها و 
یا دره ها نیز مـی تواند به سطح خطرناک برسد.  واکنش طبیعی در هنگام 
مواجه با گاز CO2 در انسان وجود ندارد درحالی که انـسان در مواجهـه بـا 
گازهایی مانند سولفیدهیدروژن از طریق حس بویایی متوجه مقادیر اندک 
)درحـد ppm( از آن مـی گردد، ویا گاز آمونیاک و یا دی اکسیدسولفور را 
از این طریق متوجه می شود، درحالی که در رابطـه  با گاز CO2 به این 
ترتیب نیست، در واقع گاز دی اکسید کربن به میزان 0.037% در هـوایی 
کـه مـا تنفس می کنیم وجود دارد و این عامل زمانی که میخواهیم میزان 
CO2 را در محیط انـدازه گیـری کنیم تداخل ایجاد می کند زیرا میزان 
زمینه آن زیاد است.  آنچه که مهم است جایگزینی دی اکسید کربن به 
جای اکسیژن است که ایجـاد خفگـی مـی کنـد،  تنفس مقادیر زیاد و 
قابل توجه CO2 اسیدیته خون را تغییر داده و اثرات تنفسی ، قلبـی-
عروقـی و سیستم اعصاب مرکزی ایجاد می کند. اطالعات حاصل از 
 Dangerous Toxic( مطالعات انجام شده می تواند برای تعیـین  میزان
Load )DTL مورد استفاده قرار گیرد. شاخص DTL توسط آزمایـشگاه 
های ایمنی و بهداشت در محاسبه پتانسیل اثر CO2 زمانی که در مقادیر 
زیاد در فضا منتشر شـده است مورد استفاده قرار می گیرد ،  DTLشرایط 
درمعرض قرار گیری را بر حسب غلظت موجود در هوا و مدت زمانی که 
فرد در معرض گاز دی اکسیدکربن قرار داشته است تشریح می کند و نهایتا 

سـطح سـمیت ویـژه را در آن شـرایط مشخص می کند.

برگرفته از مقاله خانم عاطفه طاهرخانی
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مرکــز پژوهش هــای مجلــس در یــک گــزارش تاثیــر شــوک 
ــرار داد.  ــل ق ــه و تحلی ــورد تجزی ــران را م ــاد ای ــر اقتص ــی ب خارج
بــر مبنــای ایــن گــزارش، عمــده شــکنندگی های حاصــل از 
شــوک های خارجــی در اقتصــاد ایــران در دو بخــش بودجــه دولــت 
و سیســتم بانکــی اتفــاق افتــاده اســت. امــروزه تعامــل بــا اقتصــاد 
بین الملــل در کنــار چهــار بخــش دولــت، بنــگاه، خانــوار و سیســتم 
ــوب  ــاد محس ــر اقتص ــی ه ــه  اساس ــج پای ــا از پن ــه تنه ــی، ن بانک
می شــود، بلکــه یکــی از مهم تریــن اســتراتژی های توســعه ای 
ــیا در  ــرقی آس ــوب ش ــورهای جن ــا کش ــورها، خصوص ــی کش برخ
ــت گذاران  ــل سیاس ــن دلی ــه همی ــت. ب ــوده اس ــر ب ــای اخی دهه ه
ــی  ــزء الینفک ــاد را ج ــه اقتص ــی ب ــش خارج ــوک های بخ ــد ش بای
ــت گذاران  ــداد کنند.سیاس ــود قلم ــت گذاری های خ ــه سیاس از حیط
ــای  ــد بخش ه ــدام بای ــن اق ــران در اولی ــری از بح ــرای جلوگی ب
ــد، ســپس  ــاوم کنن ــایی و مق ــن شــوک ها را شناس ــدف ای ــورد ه م
ــن  ــل از ای ــانات حاص ــش نوس ــرای کاه ــب ب ــت های مناس سیاس
شــوک ها )سیاســت های ضــد چرخــه ای( را پی ریــزی کنند.بــر 
ــورای اســالمی،  ــس ش ــای مجل ــز پژوهش ه ــزارش مرک ــای گ مبن
عمدتــا ســه بخــش »بودجــه دولــت«، »پولــی و بانکــی« و »ارزی« 
اقتصــاد، مــورد هــدف شــوک های بخــش خارجــی قــرار می گیرنــد 
ــن  ــا ای ــازند. ام ــم می س ــه اقتصــاد را فراه ــه ورود بحــران ب و زمین
ــل از  ــکنندگی های حاص ــده ش ــه عم ــد ک ــد می کن ــزارش تاکی گ
شــوک های خارجــی در اقتصــاد ایــران در دو بخــش بودجــه دولــت 

ــاده اســت. ــاق افت و سیســتم بانکــی اتف
 شوک خارجی جزء الینفک اقتصاد

امــروزه تعامــل بــا بخــش خارجــی چــه از نــوع واردات و صــادرات 
ــوع جــذب ســرمایه های خارجــی و حتــی  کاال و خدمــات، چــه از ن
هــر  جزء الینفــک  خارجــی،  اقتصاد هــای  در  ســرمایه گذاری 
اقتصــادی است.شــدت ایــن ارتبــاط بــه حــدی اســت کــه بســیاری 
ــه  ــروزی ب ــعه ام ــال توس ــی در ح ــا حت ــرفته ی ــور های پیش از کش
ویــژه کشــورهای جنــوب شــرقی آســیا، پیشــرفت خــود را مدیــون 
تعامــل دو ســویه بــا اقتصــاد بین الملــل و عرضــه مزیت هــای خــود 
ــا  ــل ب ــری از تعام ــوع دیگ ــد. ن ــی می دانن ــور های خارج ــه کش ب
ــی هســتند  ــک محصول ــا اقتصــاد ت بخــش خارجــی، کشــور های ب
ــای  ــده کااله ــام و واردکنن ــول خ ــده محص ــب صادرکنن ــه اغل ک

ــتند. ــی هس ــطه ای و مصرف واس

ــد  ــت می توان ــت های دول ــه سیاس ــدر ک ــاف همان ق ــن اوص ــا ای ب
ــم  ــچ و خ ــر پی ــیرهای پ ــه مس ــور ها را ب ــن کش ــاد ای ــار اقتص قط
ــا شــدت بیشــتری(  ــی ب ــز )حت ــد، بخــش خارجــی نی رهنمــون کن
ــه  ــر چ ــد. اگ ــاد باش ــزرگ در اقتص ــوک های ب ــت ش ــد عل می توان
همــه کشــور ها در معــرض شــوک های خارجــی هســتند، امــا 
عاملــی کــه کشــور ها را در ایــن زمینــه از یکدیگــر تفکیــک 
ــوک ها  ــن ش ــان از ای ــاد آن ــیب پذیری اقتص ــزان آس ــد، می می کن
ــوان  ــع زیرســاخت ها، به عن اســت. آســیب پذیری کــه شــدت آن تاب
عامــل پیشــگیری و سیاســت های درســت به عنــوان درمــان اســت.
اقتصــاد ایــران، بــه یمــن منابــع غنــی نفــت و در پــی آن صــادرات 
ــای  ــن واردات کااله ــی و همچنی ــای نفت ــام و فرآورده ه ــت خ نف
ــی  ــوک های بیرون ــرض ش ــاز در مع ــی، از دیرب ــطه ای و مصرف واس
بــوده اســت. شــوک هایی کــه گاهــی بحران هــای مخــرب را 
وارد صحنــه اقتصــاد و حتــی سیاســت کشــور کــرده اســت. میــزان 
نوســانات حاصــل از شــوک های خارجــی تابــع ســه عامــل انــدازه و 
تعــداد شــوک، میــزان مقــاوم بــودن محــل اصابــت شــوک و میــزان 
ــن  ــت. بنابرای ــده، اس ــال ش ــخی اعم ــت های پاس ــی سیاس کارآی
بــرای کاهــش اثــر شــوک های خارجــی و جلوگیــری از بحــران در 
ــف اقتصــاد  ــزان شــکنندگی بخش هــای مختل ــد می ــه اول بای مرحل
ــه دوم الزم  ــش داد و در مرحل ــی را کاه ــوک های بیرون ــر ش ــر اث ب
ــن  ــه ای ــر ب ــخ موث ــرای پاس ــت گذاری را ب ــای سیاس ــت فض اس

ــید. ــود بخش ــوک ها بهب ش
 پیشگیری؛ استحكام سه مسیر نفوذ بحران

پژوهش هــای مجلــس شــورای  مرکــز  مبنــای گــزارش  بــر 
اســالمی، عمدتــا ســه بخــش »بودجــه دولــت«، »پولــی و بانکــی« 
و »ارزی« اقتصــاد، مــورد هــدف شــوک های بخــش خارجــی قــرار 
ــه ورود  ــش زمین ــه بخ ــن س ــه ای ــوک ب ــا ورود ش ــد و ب می گیرن
ــه ورطــه بحــران فراهــم می شــود. شــوک های خارجــی  اقتصــاد ب
ــوند  ــاد می ش ــت وارد اقتص ــه دول ــیر بودج ــی از مس ــا زمان عمدت
ــل  ــک عام ــه ی ــی ب ــت متک ــد دول ــادی از درآم ــش زی ــه بخ ک
)مثــال فــروش نفــت( باشــد. در ایــن حالــت تغییــرات درآمــد نفــت، 
ــد  ــرار می ده ــود ق ــانات خ ــعاع نوس ــت را تحت الش ــای دول درآمد ه
ــی و  ــانات قیمت ــل از نوس ــی حاص ــای پیاپ ــر موج ه ــاد را ب و اقتص
مقــداری فــروش نفــت ســوار می کند.نکتــه قابــل توجــه ایــن اســت 
کــه کســری بودجــه حاصلــه در ایــن حالــت منجــر بــه دامــن زدن 

دو مسیـر نفـوذ شـوک
 خارجی به اقتصاد ایران

بانــک مرکــزی بــه چــاپ پــول و در پــی آن بــروز تــورم می شــود.
ــدف  ــورد ه ــت را م ــه دول ــه بخــش بودج ــن شــوک هایی ک بنابرای
قــرار می دهنــد معمــوال هــم بحــران مالــی و هــم بحــران تورمــی را 
در پــی خواهنــد داشــت. بحــران مالــی از طریــق افزایــش نــرخ بهره 
حقیقــی و بحــران تورمــی از طریــق اختــالل در قیمت هــای نســبی 
ــرای ســرمایه گذاری، بخــش حقیقــی  ــن ب و ایجــاد فضــای نامطمئ
ــوک های  ــد. ش ــل می کن ــی را مخت ــد داخل ــا تولی ــاد خصوص اقتص
خارجــی اغلــب زمانــی مســیر بخــش پولــی و بانکــی را بــرای نفــوذ 
ــات  ــای موسس ــه ارزش دارایی ه ــد ک ــاب می کنن ــاد انتخ ــه اقتص ب
ــی  ــره بین الملل ــای به ــع نرخ ه ــی تاب ــل توجه ــد قاب ــه ح ــی ب مال
ــا  ــت ب ــن حال ــد. در ای ــی( باش ــارت خارج ــه )تج ــه مبادل ــا رابط ی
ــای  ــراز تجــاری، ارزش دارایی ه ــانات ت ــا نوس ــره ی ــرخ به ــر ن تغیی
ــد و  ــرار می گیرن ــدید ق ــانات ش ــر نوس ــت تاثی ــی تح ــتم بانک سیس
ــد. در  ــان کاهــش می یابن ــرای متقاضی ــارات سیســتم بانکــی ب اعتب
ــز  ــی نی ــد داخل ــش و تولی ــرمایه گذاری کاه ــران، س ــن بح ــی ای پ
ــه  ــرخ ارز ن ــد. در حالــت ســوم، یعنــی زمانــی کــه ن کاهــش می یاب
ــازار، بلکــه  ــازار آزاد و از طریــق مکانیــزم عرضــه و تقاضــای ب در ب
میخکــوب شــده تعییــن شــود، شــوک های خارجــی بهتریــن مســیر 
ــد.در ایــن حالــت معمــوال واردات  ــه اقتصــاد یافته ان را بــرای ورود ب
کاالهــای اساســی تابعــی از ذخایــر ارزی اســت و هــر عاملــی ماننــد 
تحریــم یــا کاهــش قیمــت نفــت کــه ذخایــر ارزی کشــور را تحــت 
ــی  ــی آن بخــش حقیق ــی و در پ ــول مل ــد، ارزش پ ــرار ده ــر ق تاثی
اقتصــاد را مختــل می کنــد. بــرای کاهــش آســیب پذیری در مقابــل 
ــد اصــالح نهاد هــا و نظام هــای هــر  ــدا بای ــی، ابت شــوک های بیرون
ســه حــوزه بودجــه ای، پولــی و بانکــی و ارزی صــورت گیــرد. ســپس 
بایــد اقدامــات مدیریتــی منعطف کننــده سیســتم قبــل از شــوک ها، 
ــه سیســتم  ــرای دولــت و رســیدن ب ــی ب ماننــد ایجــاد انعطــاف مال

مالــی مســتحکم و مطمئــن عملــی شــوند.
 

درمان؛ سیاست گذاری ضد چرخه ای
بــر اســاس گــزارش مرکــز پژوهش هــای مجلــس شــورای اســالمی، 
دومیــن اقــدام بــرای کاهــش اثــرات مخــرب شــوک های خارجــی، 
ــه  ــتی ک ــت، سیاس ــه ای( اس ــد چرخ ــت گذاری غیر منفعلی)ض سیاس
ــه اعمــال آن نیســتند.  اغلــب کشــور ها در شــرایط بحرانــی قــادر ب
ــت  ــی اس ــت گذاری، زمان ــه ای سیاس ــا غیرچرخ ــوب ی ــت مطل حال
ــه ای طراحــی شــود کــه در  ــه گون ــی ب کــه سیاســت و ســاختار مال
تابســتان رونــق بــرای زمســتان رکــود آذوقــه جمــع شــود تــا نــه در 
رونــق زیــاده از حــد خــرج شــود و اقتصــاد را بیــش از حــد داغ کنــد 

کــه تــورم ناشــی از تقاضــا درســت شــود و نــه در رکــود، بــه جــای 
گــرم کــردن تنــور اقتصــاد، بــر ســردی آن بیفزاید.ایــن سیاســت های 
ــی و  ــی، پول ــه سیاســت های مال ــه حیط ــر س ــه ای در ه ــر چرخ غی
ــت های  ــه سیاس ــد. در حیط ــرار گیرن ــه ق ــورد توج ــد م ارزی بای
ــد  ــاق می افت ــی اتف ــوب( زمان ــر مطل ــی، سیاســت چرخــه ای )غی مال
کــه هنــگام رکــود اقتصــادی دولــت کمتــر خــرج کند)سیاســت مالی 
ــرای  ــد و زمینــه ب انقباضــی( و در نتیجــه تقاضــای کل کاهــش یاب
رکــود بیشــتر فراهــم شــود.در حیطــه سیاســت های پولــی سیاســت 
ــل  ــه دلی ــه ب ــد ک ــاق می افت ــی اتف ــوب( زمان ــر مطل چرخه ای)غی
ــود  ــکل کمب ــا مش ــت گذار ب ــاال، سیاس ــای ب ــای تورم ه تاریخچه ه
ــی انبســاطی  ــه اعمــال سیاســت پول اعتبــار مواجــه شــود و قــادر ب
در شــرایط رکــودی نباشــد. در حیطــه سیاســت های ارزی، سیاســت 
ــل  ــد کــه عــدم تمای ــاق می افت ــی اتف ــوب( زمان ــر مطل چرخه ای)غی
ــود  ــث می ش ــوب ارزی( باع ــتم میخک ــرخ ارز)سیس ــاف ن ــه انعط ب
ــازی  ــزار ثبات س ــوان اب ــتفاده از سیاســت ارزی به عن ــال اس ــه عم ک
منفعــل شــود یــا مقاومــت سیاســت گذاران در جهــت افزایــش نــرخ 
ارز نیــز ممکــن اســت از دیگــر عوامــل سیاســت های غیــر مطلــوب 
ارزی قلمــداد شــود. دلیــل سیاســت گذاران ایــن اســت کــه افزایــش 
نــرخ ارز، انگیــزه خارجی هــا را بــه خریــد محصــوالت صادراتــی مــا 

ــد. ــش می ده ــا کاه ــور م ــرمایه گذاری در کش ــا س ی
 

مسیرهای لغزشی اقتصاد ایران
عمــده  مجلــس  پژوهش هــای  مرکــز  گــزارش  مبنــای  بــر 
ــران  ــاد ای ــی در اقتص ــوک های خارج ــل از ش ــکنندگی های حاص ش
در دوبخــش بودجــه دولــت و سیســتم بانکــی اتفــاق افتــاده اســت. 
ــت مســاعدی  ــز از وضعی ــه نظــام ارزی نی ــی اســت ک ــن در حال ای
ــا  ــه پوی ــود رابط ــه، نب ــش بودج ــت. در بخ ــوده اس ــوردار نب برخ
ــه  ــه ب ــتگی بودج ــت، وابس ــه دول ــی و بودج ــای نفت ــن درآمد ه بی
ــی  ــات نفت ــدار صــادرات نفــت و میعان نوســانات قیمــت نفــت و مق
ــواه  ــه گ ــاخصی ک ــت.مهم ترین ش ــیب پذیری اس ــاط آس ــده نق عم
ــدون  ــه ب ــوزه اســت، کســری بودج ــن ح ــت نامناســب در ای وضعی
نفــت اســت. کســری بودجــه بــدون نفــت عمــال نیمــی از بودجــه 
عمومــی اســت. در بخــش بانکــی نیــز شــاخص های کفایــت 
ســرمایه و حساســیت دارایی هــای بانکــی بــه وضعیــت اقتصــادی و 
ســایر متغیرهــا، عمــده مشــکالت اســت. مهم تریــن شــاخص گــواه 
ــت ســرمایه  ــه شــاخص های کفای ــن زمین ــت نامناســب در ای وضعی

ــاری کشــور اســت. ــی و اعتب ــبکه مال در ش
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از این موقعیت تجاری  »ایران بزودی عضو اتحادیه اوراسیا می شود و 
صادرات  بهشت  منطقه  این  چراکه  کرد  استفاده  به خوبی  می توان 
کاالست.« پدرام سلطانی، نایب رئیس اتاق ایران یک ماه پیش چنین 
از اهمیت حضور ایران در اوراسیا صحبت کرده بود. پیش از آن نیز در 
پارلمان بخش خصوصی  نشست های مختلفی برای بررسی بازار اوراسیا 
و مالقات هایی با مقامات کشورهای مختلف برگزار شده بود. حاال نیز 
خبرگزاری فایننشیال تایمز از پیوستن ایران به اتحادیه اوراسیا خبر داده و 
نوشته است: »اتحادیه اقتصادی اوراسیا که در رأس آن مسکو قرار دارد، 
به منظور عمیق کردن روابط با تهران، نهایی شدن توافق تجارت آزاد با 
ایران تا پایان سال میالدی جاری را هدف گرفته است. نخست وزیران 
اتحادیه اقتصادی اوراسیا با مشاهده فرصت برای توسعه به ورای بازار این 
بلوک، در مارس مصمم شدند مذاکرات با تهران را یک اولویت قرار دهند.«

چرا اتحادیه اقتصادی اوراسیا مهم است؟
روسیه، قزاقستان، بالروس، قرقیزستان و ارمنستان  در سال 2000 اتحادیه 
اقتصادی اوراسیا را تشکیل دادند اما تا پیش از سال 2014، به ساز و کار 

صحیحی نرسیدند. پس از ایجاد اتحادیه 
گمرکی، این اتحادیه اقتصادی جان تازه ای 
اول  از  اتحادیه  گمرکی  قانون  گرفت. 
جوالی 2010 برای جمهوری قزاقستان 
و روسیه و در ششم جوالی 2010 برای 
بالروس الزم االجرا شد. تا اینکه مرحله 
واحد  فضای  ایجاد  با  یکپارچگی،  بعدی 
اقتصادی )SES( در اول ژانویه 2012 آغاز 
شد.   باالترین نهاد ناظر بر اجرای مقررات 

اتحادیه گمرکی و فضای واحد اقتصادی، کمیسیون اقتصادی اوراسیا است 
که فعالیت خود را از دوم فوریه 2012 شروع کرده است. گفته می شود 
در 29 مه 2014 سران کشورهای عضو اتحادیه گمرکی و فضای واحد 
اقتصادی، پیمان اتحادیه اقتصادی اوراسیا )EEU( را به امضا رساندند که 
از اول ژانویه 2015 به مرحله اجرا درآمده است. اسفندیار امیدبخش، یکی 
از مدیران معاونت بین الملل اتاق ایران در این باره می گوید:»فضای واحد 
اقتصادی، مرحله عمیق تر یکپارچگی اقتصادی است که عالوه بر اتحادیه 
آزادانه  جابه جایی  اقتصادی  سیاست های  هماهنگی  متضمن  گمرکی، 

خدمات، سرمایه و نیروی کار است.«
دنبال می کند. تسهیل  را  اوراسیا، هفت هدف عمده  اقتصادی  اتحادیه 
تجارت، ایجاد بازار مشترک در حوزه کشورهای مستقل هم سود عضو، 
حذف تدریجی قوانین گمرکی در داخل اتحادیه، برقراری تعرفه خارجی 
مشترک در میان کشورهای عضو، هماهنگ سازی تشریفات گمرکی، 
جابه جایی آزاد کاال، سرمایه، نیروی کار و خدمات در مرزهای اوراسیا، 
برقراری سیاست مشترک درزمینه انرژی، صنعت، کشاورزی و وسایل 

نقلیه، اهداف این اتحادیه را تشکیل می دهند.
اتحادیه  با هر 5 کشور عضو  ایران  اسالمی  در حال حاضر، جمهوری 
اقتصادی اوراسیا دارای موافقتنامه سرمایه گذاری دوجانبه )BIT( است و 
راه چندانی تا امضای موافقتنامه سرمایه گذاری در اوراسیا باقی نمانده است.

عضویت در اتحادیه اوراسیا چه نفعی برای ایران دارد؟
تنها روسیه، بزرگ ترین کشور اتحادیه اوراسیا بازاری 140 میلیون نفری 

فایننشیال تایمز از پیوستن ایران به اتحادیه 
»اتحادیه  است:  نوشته  و  داده  خبر  اوراسیا 
اقتصادی اوراسیا كه در رأس آن مسكو قرار 
دارد، به منظور عمیق كردن روابط با تهران، 
تا  ایران  با  آزاد  تجارت  توافق  شدن  نهایی 
پایان سال میالدی جاری را هدف گرفته است.

بهشت صادرات كاال منتظر ایران است

پیش روی تجار ایرانی است. مذاکرات و رفت وآمدهای مختلفی نیز میان 
مقامات دولتی و خصوصی ایران و روسیه طی یک سال اخیر انجام شده 
است. فایننشیال تایمز در جدیدترین گزارش خود نوشته است:»پیشنهادهای 
تجاری در حالی مطرح می شوند که نشانه هایی از وخامت روابط ایران با 
امریکا تحت ریاست جمهوری دونالد ترامپ دیده می شود. رئیس جمهوری 
امریکا هفته گذشته در سفر به عربستان سعودی و رژیم صهیونیستی، ایران 
را متهم کرد به آتش اختالفات فرقه ای و ترور در منطقه دامن می زند. 
روسیه و ایران از زمانی که تحریم های امریکا و اتحادیه اروپا در سال 2014 
علیه مسکو وضع شدند، به دنبال عمیق کردن روابط شان بوده اند.دستیابی 
به توافق تجارت آزاد، پیروزی قابل توجهی برای بلوک نوپای اتحادیه 
اقتصادی اوراسیا خواهد بود و نشان دهنده تحکیم روابط میان ایران و 
جمهوری های شوروی سابق است.« با بدعهدی طرف های غربی، اهمیت 
گسترش روابط با شرق خود را نشان می دهد. غالم حسین شافعی، رئیس 
اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران  جاده ابریشم و اتحادیه 
اقتصادی اوراسیا را محور برنامه های اتاق ایران عنوان کرده و فروردین ماه 
امسال پس از بازگشت از مسکو گفته بود: 
»پیگیر هستیم که با کشورهای اوراسیا 
به تعرفه ترجیحی برسیم.پیوستن ما به 
تجارت آزاد پنج کشور اوراسیا در توسعه 
مناسبات اقتصادی ما با کشورهای منطقه 

جهش محسوب می شود.«
تعامل با کشورهای منطقه و اتحادیه های 
منطقه ای، حاال بیشتر از همیشه اهمیت 
خود را نشان داده است. رئیس جمهوری 
در امریکا روی کار آمده که در تمام سخنرانی ها و مواضعش به قدرت 
از طرف  است.  کرده  تهدید  و  آورده  فشار  چین،  یعنی  آسیا،  اقتصادی 
دیگر، ایران را نیز کشوری بسیار منفی جلوه می دهد و تالش آشکاری 
برای تحکیم اتحاد خود با عربستان و اسرائیل برای تضعیف اقتصادی 
و سیاسی ایران کرده است. در این شرایط، دو پروژه بهره گیری از جاده 
ابریشم و عضویت در اوراسیا، بیش از گذشته برای فعاالن اقتصادی ایرانی 
اهمیت پیدا کرده است. البته به جز اهمیت از منظر اقتصاد سیاسی، اتحادیه 
اقتصادی اوراسیا به تعبیر نایب رئیس اتاق ایران بهشتی برای صادرات به 
حساب می آید که می تواند رشد اقتصادی و تجاری ایران را سرعت ببخشد.


