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فرصتهای استرتژیک شریک تجاری که از آن غافلیم

یادداشت

اگر بخواهیم تاریخ
توســعه آلمــان را
مطالعــه کنیــم،
بــه ایــن نتیجــه
سیفاهلل نیکنامی میرسیم که آلمان
فعال بخش خصوصی مسیر رشد خود را از
ش برده است؛ ابتدا آموزش.
چند کانال عمده پی 
توســعه آموزشــی بدرســتی اولویت آلمان بود.
مسیری که این کشور را هم به توسعه اقتصادی
و هم به توســعه سیاســی رســاند و آنچه امروز از
آلمان صنعتی میشناسیم جملگی در راستای
همیــن مســیر بــوده اســت .دومیــن مــوردی که
اولویت آلمان قرار گرفت توســعه جــادهای این
کشــور بود .عمدتاً به این دلیل که تمرکززدایی را
از بین ببرد .به این ترتیب بهدنبال آن بود که باید
اقتصاد شهرهای کوچک و روستاها را هم شکوفا
کند .جادهها موفق شــدند صنعت و کشــاورزی
شــهرهای بزرگ و کوچــک را به یکدیگر متصل
کنند .به این ترتیب محصول کشاورزی سریع به
کارخانه و بعد به دست مصرفکننده میرسید.
ســومین مــوردی کــه آلمانیهــا اهمیــت آن را
دریافتند ،نمایشــگاهها بودند .همه ساله آلمان
میزبــان نمایشــگاههای بــزرگ تخصصــی از
کشــاورزان ،صنعتگران و ...از سرتاســر دنیا بوده
اســت .برگزاری نمایشگاهها از طرق مختلف بر
اقتصاد این کشور مؤثر بوده و در بحث توریسم،
گردشــگری و ...این نمایشــگاهها اکنون درگاهی
برای ورود ارز به این کشور شده است .درایران به
این مورد کمتر توجه شده است در حالی که این
موقعیت برای ایــران هم ظرفیتهایی دارد که
نباید مورد غفلت قرار بگیرد .همه ساله ایرانیان
بسیاری هزینههای هنگفتی صرف میکنند تا به
طرق مختلف ،محصوالت خود را به بازار آلمان
برســانند و از آن طریــق بــرای محصوالتشــان
در اروپــا بازار بیابنــد .در موارد بســیاری هم این
هزینهها چندان ثمری ندارد چرا که با اکوسیستم
آنجا آشنا نیستند.
در کشــور آلمــان با توجه به ســابقه قابــل توجه
مــراودات اقتصــادی که با ایــران داشــته و دارد،
ظرفیتهایی برای ایجاد یک نمایشگاه دائمی
از محصوالت ایران وجود دارد که میتوان حتی
در شــرایط تحریم به فعال کردن و بهرهبردن از
آن فکــر کرد .چنین شــبکهای کمــک میکند که
محصوالت ایرانی از کشور صادر شده و با ارزش
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افــزودهای کــه صنایع بســتهبندی آلمــان ایجاد
میکننــد بــه نقــاط مختلف دنیــا عرضه شــود.
درســت اســت که ما در داخل ایران نمیتوانیم
بــه اقتصاد فرامرزی برســیم ولی بــه نظر من از
طریــق کشــوری مانند آلمــان میتوانیــم به آن
دســت پیدا کنیم .این روش کمــک میکند هم
تحریمهــا را دور بزنیــم و هــم به کشــور ارزآوری
داشــته باشــیم .بویــژه نکتــه مهم این اســت که
از لحــاظ تحریمهــا هــم در حــوزه موادغذایی و
صنایــع دســتی مشــکل خاصی وجــود نــدارد و
کشــور ما نیــز تولیدکننــده این دو نــوع محصول
اســت .میتوان برای صنعتگران و تجار ایرانی
زمینهای را فراهم کرد که وقتی محصوالتشان را
به آلمان برده و میفروشند ،در اثر سود حاصل
از آن ،تجهیزات خریداری کرده و آن را به کشــور
برگردانند .همین تجهیــزات به تولید محصول
بهتر کمک میکند و بعد دوباره این محصوالت
به آلمــان برمیگــردد و این چرخه مولــد ادامه
دارد .وقتــی نمایشــگاه مورد نظر و پروســههای
ذکر شــده در آن اتفــاق افتاد ،این نمایشــگاه به
یــک ترمینال اقتصادی تبدیل میشــود که یک
ورودی و خروجــی دارد .میتــوان امیــدوار بــود
که این ترمینال بــه قطب اقتصادی و اطالعاتی
ایــران در اروپا تبدیل شــده و در روابــط تجاری و
اقصادی ما مؤثر باشد .همین ترمینال میتواند
محلی برای استعالم شرکتهای بزرگ آلمانی
از بــازار ایــران باشــد تا از ایــن طریق بــرای ورود
ســرمایه به کشــور اقدام کنند .حتی استارتاپها
هــم میتواننــد در این ترمینال حضور داشــته و
به صنایع آلمان ســرویس دهند و زمینههایی را
فراهم کنند که بواســطه آن تجــار و صنعتگران
ایرانــی در مناقصات بزرگ بینالمللی شــرکت
کننــد .مــا امیدواریــم کــه بــا ایــن روش حتــی
بتوانیم وارد شــبکه آمازون در آلمان شویم .این
موقعیتی بســیار مناســب برای صنعتگر و تجار
ایرانــی اســت .اکنــون کرونا به توســعه عملکرد
آمازون منجر شــده و بستر بســیار مناسبی برای
ایرانیان نیــز میتواند فراهم کند که محصوالت
خود را از آن طریق به اقصی نقاط دنیا بفروشند.
ما بــه این ترتیــب میتوانیم بــه بازارهــای اروپا
هم نفوذ کنیم و برای کشــور هــم ارزآوری کنیم.
ایــن روش میتواند زمینههای حمایت دولت و
ایجاد موقعیتی برای بهره بردن از تســهیالت را
هم فراهم کند.
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 17درصد ثروت جهانی در دستان  1000نفر
گــروه اقتصــادی  -در اواســط قــرن هیجدهــم ،آدام
اســمیت ،کتابی را منتشــر کرد که با انتشار آن پایههای
اقتصاد مدرن ریخته شــد از نگاه اســمیت ،ثروت ملل
تنهــا در انباشــت ســرمایه خالصــه نمیشــد بلکــه در
تقســیم کار و در نتیجــه توزیــع ثــروت در میــان اقشــار
مختلف مردم نتیجه دارد .برداشــت نوین اســمیت از
ثروت عمالً با شــروع صنعتی شدن اقتصادها ،رنگ و
بوی تازهای را به اقتصاد و علمی کردن آن داد.
شاید اسمیت اگر االن زنده بود ،با توجه به انباشت
ســرمایهای که در کشــورها رخ میدهد ،نگاه متفاوت و
از زاویــه دیگری به اقتصاد میپرداخت .زیرا براســاس
آخریــن گــزارش «ثــروت جهانــی» حــدود  17درصــد
ثــروت جهــان در اختیــار  1000نفر اســت .از ایــن 1000
نفــر ،نیمی از آن –  500نفر – در ایاالت متحده و چین
زندگی میکنند.
در گــزارش ســاالنه «ثــروت جهانــی» کــه بنیــاد
«کردیــت ســویس» آن را منتشــر میکنــد آمده اســت
کــه ثــروت یک جــزء کلیدی سیســتم اقتصادی اســت.
منظــور از ثــروت ،ارزش داراییهــای مالــی بــه اضافه
داراییهای واقعی (اساســاً خانه) اســت که یک خانوار
دارد کــه از آن بدهیهایشــان کســر میشــود .از ثــروت
بــه عنوان یک ذخیره منابع بــرای مصرف آینده بویژه
در دوره بازنشســتگی بــه کار میآیــد .همچنیــن ثروت
فرصتهایــی را بــرای تقویــت بخــش غیررســمی و
فعالیتهــای کارآفرینــی بویــژه در زمانــی کــه به طور
مســتقیم بــرای وام اســتفاده میشــود یــا تضمین آن
میشود ،فراهم میکند .در این گزارش قید شده است
کــه اما مهمتر از همه ،ثروت بــه خاطر ظرفیتش برای
کاهش آسیبپذیری در برابر تکانهای از قبیل بیکاری،
بیمــاری و بالیــای طبیعی یا فراگیــری کرونایی فعلی،
ارزشمند است.
در ایــن گــزارش آمــده اســت کــه در ســال گذشــته
میــادی  -2019-به کل ثــروت جهانی حدود  36هزار
و  300میلیــارد دالر افزایــش یافــت و ثــروت جهانــی
بــه  399هزار و  200میلیارد دالر رســید و ســرانه ثروت
هــر بزرگســال – که در این گــزارش تعداد آنهــا به 5.2
میلیــارد نفــر تخمین زده شــده اســت  -بــه  77هزار و
 309میلیارد دالر رســیدکه نسبت به سال  2018حدود
 8.5درصد افزایش یافت.
امــا در دوران پاندمی کرونا چه اتفاقی بر ســر ثروت
خانوارها افتاد؟ بنابر این گزارش ،از میان  35کشــوری

کــه دادههــای ترازنامــه مالــی خــود را منتشــر کردهاند
 27کشــور از کاهــش ثــروت خالــص مالــی خانوارهــا
خبــر دادهاند و چهار کشــور دانمارک؛ اســترالیا ،ایاالت
متحــده و کانــادا میزان این کاهــش را بیش از  9درصد
اعالم کردهاند .بنابر تخمین این گزارش ،در کل جهان
ثــروت خانوارها از ژانویه تــا ماه مارس  2020حدود 17
هــزار و  500میلیــارد دالر کاهــش یافــت که نســبت به
پایان ســال  2019حدود  4.4درصد افت داشــته است.
دو ســوم کاهش این ارزش ناشی از کاهش ارزش ارزها
در برابــر دالر امریــکا اســت کــه اگر نــرخ برابــری ثابت
میماند این کاهش معادل  1.2درصد میشد.
در ایــن گــزارش آمــده اســت :بنــا بــر دادههــای
ترازنامههایی که در فصل دوم ســال  2020منتشر شده
اســت نشان میدهد که ثروت خانوارها به سطح پایان
ســال گذشــته میالدی رســیده اســت حداقل برای اکثر
کشورهایی که ارز آنها در برابر دالر کاهش نیافته است.
این گزارش تخمیــن میزند که ثروت کل جهان در
اواسط سال  2020باالتر از شروع سال  2020شده است
یعنــی حدود یک هــزار میلیارد دالر یــا  3دهم درصد
افزایــش یافته اســت .اگر نــرخ برابــری ارز ثابت بماند
کل ثــروت جهان  10هــزار و  800میلیــارد دالر افزایش
خواهد یافت.
امــا ثــروت خانوارهــا در مناطــق مختلــف جهــان
چگونــه اســت؟ بنابر این گــزارش در پایان ســال 2019

میــزان ثروت قــاره آفریقا  4هــزار و  805میلیــار دالر و
ســرانه ثروت هر بزرگســال آن  7هــزار و  372دالر بود.
قاره آســیا – پاســیفیک حدود  70هــزار و  397میلیارد
دالر و ســرانه ثــروت هر بزرگســال آن  57هــزار و 739
دالر بود .کشــور چین میزان ثــروت آن بالغ بر  77هزار
و  978میلیارد دالر و ســرانه ثروت هر بزرگسال آن 70
هــزار و  962دالر بود .ثروت قــاره اروپا حدود  94هزار و
 289میلیارد دالر و ســرانه ثروت هر بزرگســال آن 159
هــزار و  730دالر تخمیــن زده شــد .ثــروت کشــور هند
بالــغ بــر  15هزار و  309میلیارد دالر و ســرانه ثروت هر
بزرگسال آن  17هزار و  299دالر بود .اما امریکای التین
ثــروت آن بالغ بــر  12هزار و  418میلیارد دالر و ســرانه
ثروت هر بزرگسال این منطقه  28هزار و  180دالر بود.
ثروت امریکای شمالی که شامل ایاالت متحده و کانادا
اســت بالــغ بــر  123هــزار و  983میلیارد دالر و ســرانه
ثروت هر بزرگسال آن  446هزار و  638دالر بود.
در این گزارش آمده اســت که نقشــه جهانی ثروت
نشان میدهد که ثروت سرانه باالتر از  100هزار دالر در
امریکای شــمالی ،اروپای غربــی و در میان بخشهای
ثروتمنــد آســیای شــرقی ،پاســیفیک و خاورمیانه قرار
دارند .ســوئیس با ســرانه ثــروت  598هــزار و  410دالر
در ســال  2019پیشــتاز کشــورها بــود .پس از ســوئیس،
هنگکنگ با  518هزار و  810دالر در مقام دوم ،ایاالت
متحده با  463هزار و  550دالر در مقام سوم ،استرالیا

با  419هزار و  460دالر و زالند نو با  341هزار و  600دالر
به ترتیب در مقام چهارم و پنجم قرار دارند.
امــا در چــه رشــتههایی میلیاردرهــا وجــود دارنــد و
تعــداد آنهــا چقــدر اســت؟ بنــا بر ایــن گزارش رشــته
مالی و ســرمایهگذاری ،بیشترین میلیاردرها را به خود
جذب کرده است .تعداد میلیاردرها در این رشته بالغ
بر  144نفر اســت که متوســط ثــروت خالص هرکدام از
آنهــا حدود  68میلیارد دالر اســت ،پــس از آن فناوری
بــا  125نفــر با میانگین ثروت خالــص  72میلیارد دالر
بــه ازای هــر نفــر ،مــد و خردهفرشــی بــا  120میلیــاردر
و میانگیــن ثــروت  67.5میلیــارد دالر در هــر نفــر در
رتبه ســوم ،مســتغالت با  96نفــر و میانگین ثروت 74
میلیــارد دالر در رتبــه چهارم قرار دارنــد .بخش انرژی
کــه تــا اوایل قــرن بیســت و یکــم در ردههــای اول این
جدول قرار داشــت اکنون به رتبه نهم تنزل کرده است
در بخــش انرژی تعداد میلیاردرهــا  43نفر و میانگین
ثروت هر نفر  69.4میلیارد دالر اســت .در کل  1000نفر
میلیاردر در رشــتههای مختلــف در جهان وجود دارند
کــه میانگین ثــروت هر نفــر از آنهــا  70.3میلیارد دالر
بــود که در دوره پــس از پاندمی کرونا میزان ثروت آنها
بــه  84میلیــارد دالر افزایــش یافت که بخــش فناوری
بــا حــدود  30درصد افزایــش باالترین رشــد را در بین
رشــتهها بــه خــود اختصــاص داد .میانگین ثــروت هر
کدام از میلیاردرهــای این بخش از  72میلیارد دالر به
 96میلیارد دالر رسید.
توزیع کشــوری این  1000میلیاردر قابل توجه است.
ایــاالت متحده با  358نفر در بــاالی جدول قرار دارد،
چیــن بــا  142نفــر در رده دوم قــرار دارنــد .بــه عبارت
دیگــر  50درصد از میلیاردرها در امریکا و چین زندگی
میکننــد .آلمــان با  66نفر در رده ســوم ،روســیه با 43
نفــردر رده چهــارم ،هند بــا  39نفر در رده ششــم .کره
جنوبــی بــا  9نفــر در قعــر جدول یا بــه عبارتــی در رده
بیستم قرار دارد.
امــا تعــداد میلیونرها چقدر اســت؟ در پایان ســال
 2019بالــغ بــر  52میلیون نفر میلیونــر در جهان وجود
داشــت که ایــاالت متحــده بــا  20.2میلیون نفــر یا 39
درصــد ،کل میلیونرهــای جهان را به خــود اختصاص
داده بــود .چیــن بــا  11درصد یــا  5میلیــون و  700هزار
نفر در رده دوم که از ژاپن که اکنون  6درصد میلیونرها
را دارد جلو زد ،پادشــاهی متحد که ما به اســم بریتانیا
میشناسیم با  5درصد در رده چهارم قرار دارد.

