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«ایران» از چرخش اقتصاد جهان ب ه سمت آسیا گزارش میدهد

نوکیسهها جای عالی نسبها را گرفتند

عطیه لباف
خبرنگار

آمارهــای رشــد اقتصــادی و توســعهای
جهــان نشــان میدهــد کــه کشــورهای
آســیایی از نظر اقتصادی در حال سبقت
گرفتــن از کشــورهای اروپایــی و امریکایی
هستند .گزارش اخیر صندوق بینالمللی
پول بخوبی نشــان میدهد که در  5ســال
آتــی چین بیش از یک پنجم کل افزایش
تولیــد ناخالــص داخلــی جهان به رشــد
اقتصادی دنیا کمک خواهد کرد و به این
ترتیــب در زمینه تولیــد ناخالص داخلی
پیشــرو خواهد شــد .به این ترتیــب که در
ســالهای  2021تــا  2022اقتصــاد چیــن
 20.4درصــد رشــد را تجربه میکند .پس
از آن ،امریکا با  14.8درصد در مقام دوم
قرار میگیرد.
در ادامه گزارش صندوق بینالمللی
پول ،رتبه ســوم و چهارم نیز به دو کشــور
آسیایی تعلق میگیرد .هند با  8.4درصد
و ژاپــن بــا  3.5درصــد رشــد اقتصــادی
جایگاههــای بعــدی ایــن جــدول رشــد
اقتصادی را به خود اختصاص میدهند.
اما این تمام ماجرا نیست .اقتصاددانان
قــرن  21را قــرن آســیا میداننــد .آنهــا
معتقدند که آسیا بهدلیل رشد اقتصادی
و روند دموگرافیک (ویژگیهای جمعیت
شــناختی) در قــرن بیســت و یکــم نقش
غالب را در اقتصاد جهان داشــته باشند.
اقتصادهای آسیایی در مسیر بزرگتر شدن
هســتند و حتــی در ســال  2020و با وجود
انقبــاض اقتصــادی ناشــی از همهگیری
کرونا این مســأله را به نمایش گذاشــتند.
آســیاییها از نظر برابری قــدرت خرید از
مابقی جهان در سال  2020جلوتر بودند.
در ایــن زمینــه فریــدون مجلســی،
تحلیلگر اقتصــاد بینالملل بــه «ایران»
میگوید :اقتصاد جهان در حال چرخش
به ســمت آسیاســت .کشــورهای آسیایی
در مســیر قــدرت گرفتــن و تبدیل شــدن
به یــک رقیب بــرای غرب هســتند .البته

تمام آسیا« ،چین» نیست و آسیا در حال
حاضــر یک قــدرت بزرگ جهانی اســت
کــه  60درصد از جمعیت جهان و حدود
 40درصــد از تولیــد ناخالص داخلی دنیا
را -از نظــر برابری قــدرت خرید -به خود
اختصاص داده اســت .او ادامه میدهد:
اما نباید اینگونه اندیشید که امریکا و اروپا
از اهمیــت میافتنــد .بلکــه ســرانه تولید
ناخالص داخلی و درآمد ســرانه در آسیا
به سبب جمعیت زیاد آن همچنان کمتر
از کشوری نظیر امریکا باقی خواهد ماند.
تنها تغییری که در نظام اقتصادی جهان
رخ خواهــد داد این اســت کــه دیگر غرب
قدرت بالمنازع اقتصادی جهان نخواهد
بــود .از این پس اروپاییهــا و امریکاییها
مجبورند در معادالت خود آســیاییها را
جدیتــر بگیرند و بــه رقابــت بازرگانی با
آنها بپردازند.
ëëشاهکارچیندررهاییفقر
مجلســی با اشــاره به اینکه در قرن 21
امریکا همچنان از قدرتهای برتر جهان
خواهــد بــود ،ادامــه میدهــد :امــا بــرای
غولــی مثل چین کــه در  40ســال اخیر از
فقــر شــروع کــرده و اکنــون به ایــن نقطه
رســیده ،میتــوان گفــت که یک شــاهکار
اســت .برای دیگر کشــورهای آســیایی که
سالها زیر فشار و استعمار غرب بودهاند
نیز چنین اســت .شــک نکنید که اقتصاد
جهــان و بهصــورت کلــی حرکــت جهان
رو به آسیاســت .ضمن آنکــه قدرتهای
سیاسی ،نظامی و حتی اجتماعی آسیا نیز
که از قدرت اقتصادی نشأت میگیرد ،رو
به فزونی است .این کارشناس اقتصادی
و سیاســی عرصــه بینالملل با اشــاره به
وفور منابع ارزان رشــد اقتصادی در آسیا
و رهاشدگی از سلطه غرب اذعان میکند:
اکنون غرب مجبور است که ب ا وجود گران
تمام شــدن مــواد اولیه صنعتــی خود به
رقابت با تولیدات ارزان آسیایی بپردازد و
این مسأله بسیار مهمی است .او با اشاره
بــه توســعه روزافزون در کشــورهای دیگر

آسیایی مانند اندونزی ،عربستان و دیگر
کشورهای عربی میگوید :اما جای تأسف
اســت کــه شــاخصهای جهانــی نشــان
میدهد روسیه آنچنان که شایسته است
در سالهای آتی رشد اقتصادی را تجربه
نخواهد کرد .کشوری که از منابع طبیعی،
انســانی ،مالــی و تکنولوژیکــی زیــادی
برخــوردار اســت اما پیشبینــی صندوق
بینالمللی پــول برای رشــد اقتصادی 5
سال آتی آن  2.9درصد است .با این حال
تصــور میکنم بهتــر از پیشبینیها جلو
خواهد رفت.
ëëبایدباتمامدنیاارتباطبرقرارکنیم
مجلسی معتقد است که اگرچه آسیا
و بویــژه چیــن ،هنــد و ژاپــن بســرعت در
حال توسعه هستند اما نباید تمام روابط
خود را معطوف به این کشــورها کنیم .او
با اشــاره به ســند همکاری  25ساله ایران
و چین میگوید :این همکاری برای ایران
نیــز یک فرصت مهم اســت و از محصور
مانــدن اقتصــاد ایــران چند قــدم بهتر و
باالتر ارزیابی میشود .اما نباید تنها طرف
تعامالت اقتصــادی ایــران ،تأمینکننده
نیازها و مشــتری محصــوالت و تولیدات
کشــور چیــن و بــه طــور کلــی چند کشــور
محدود باشــند .باید تعامالت اقتصادی
را بســیار گســترده کنیــم .هر کاالیــی را به

گزارش

قرن  ،21قرن آسیا خواهد شد؟

بهترین مشــتری بفروشــیم و نیازهــا را از
ارزانترین منبع تأمین کنیم.
او بــا اشــاره بــه اینکــه ایــران کشــوری
غنی اســت ادامه میدهد :برخی دســت
به مقایســه ایــران با طرفهای شکســت
خورده قراردادهای چیــن زدهاند .این به
هیــچ وجه درســت نیســت .ایــران مانند
آن کشــورها نیســت و قطعــاً در روابــط
بــا چین نیــز آینــدهای مانند آن کشــورها
نخواهد داشــت .اما الزم اســت کــه برای
بهبــود تعامالت با دنیا و گرفتن ســهمی
از کشورهای توســعهیافته آسیا تعامالت
بینالمللــی را گســترده کنیم و دســت از
خودتحریمــی برداریــم .برای مثــال چرا
باید بهدنبــال تحریم خود و قــرار گرفتن
در لیســت ســیاه اف ای تــی اف باشــیم؛
درحالــی که غالب کشــورهای دنیا هر روز
برای بهبــود و ارتقای اقتصاد خود تالش
میکننــد .ایــران میتوانــد جــزو همــان
کشــورهایی باشــد که قرن  21را تبدیل به
قرن آسیا میکنند.
ëëاهمیت توســعه همزمــان کیفی و کمی
اقتصاد
در طــول  50ســال گذشــته ،درآمــد
سرانه ژاپن ،سنگاپور ،کره جنوبی و تایوان
بســرعت افزایش یافته و با ســطح غرب
همگام شده اســت .چین ،هند ،اندونزی

و ویتنــام نیــز هم اکنــون همین مســیر را
دنبال میکنند و انتظار میرود که آسیا در
دهههای آینده بشدت رشد کند.
وودمکنــزی در گزارشــی پیشبینــی
میکند که تا ســال  ،2040بیش از نیمی از
تولید ناخالص داخلی جهان و  40درصد
از مصــرف جهانی متعلق به این منطقه
باشــد .فریدون برکشلی ،کارشناس ارشد
اقتصــادی و انــرژی در این زمینــه با بیان
اینکــه آینــده جهــان آســیایی اســت ،بــه
«ایــران» میگویــد :یــک نکتــه را در ایــن
رشــد باید در نظر داشــت و آن هم رشــد
کمــی در کنار کیفی اســت .توســعه کیفی
حاال یــک بحث مهم اقتصــاد اجتماعی
اســت .توسعه شتابان با ریسک بنبست
همراه اســت و موجب از همگســیختگی
اجتماعی میشــود .بویژه در کشــورهایی
ماننــد هنــد ،بایــد بــه ایــن مســأله توجه
بیشــتری شــود .بــه اعتقــاد کارشناســان؛
آســیا اگرچه در حال رشد سریع است و با
تمرکز روی توسعه کمی و کیفی میتواند
به توسعه پایدار برسد اما یک گزینه هنوز
بــرای تضمین این رشــد مغفــول مانده
اســت .تنهــا گزینهای که برای رســیدن به
قرن آسیایی کم است ،اتحاد بین رهبران
آسیایی است و باید روی این مسأله بویژه
در شرق آسیا بیشتر تمرکز شود.

یکی از ســؤاالتی که ذهنها را به
خود مشغول کرده این است که
تفــاوت بخش خصوصــی ایران
بــا بخــش خصوصــی جوامــع
فتح اهلل تاری
پیشرفته در چیست؟
استاد دانشگاه
در پاســخ بــه ایــن دغدغــه
عالمه طباطبایی
بایــد بگویم که تفاوت یاد شــده
را میتــوان در دو محــور دنبــال کــرد .نکتــه اول ،در رابطــه با
ســرمایهگذاران بخــش خصوصــی ایران اســت و نکتــه دوم،
عوامل اثرگذار و تصمیمگیری این افراد در کشور است.
در رابطــه بــا نکتــه اول و مبحــث ســرمایهگذاران بخــش
خصوصی باید گفت که نوعاً این افراد ســرمایهگذار هستند و
در بحث مدیریتی کارکرد خوبی ندارند؛ از اینرو باید بین دو
مقوله مدیریــت و کارفرمایی تفکیک قائل شــد و این چیزی
است که در کشورهای پیشرفته مورد توجه قرار میگیرد.
کلیدیترین نکته دوم ،موضوع مقررات است که این امر
ضمن آنکه بر عملکرد بخش خصوصی اثر میگذارد سبب
خواهــد شــد مقرراتــی وضع شــود کــه بنگاههــای خصوصی
کامالً خصوصی فرض شــوند این در حالی اســت که در واقع
هیچکدام آنها خصوصی نیســتند .اگر بــه موضوعات عنوان
شــده دقیقتر پرداخته شــود قطعاً بخش خصوصی واقعی
کشور بسیار کوچک خواهد بود.
زمانیکــه وضعیت نهادهــا ،بنگاهها و امثالهــم که دولت
ســهم بســیار اندکــی در آنهــا دارد را رصــد کنیــد میبینیــد
کــه در نهایــت دولت بــرای ایــن مجموعههــا تصمیمگیری
میکنــد .نمونــه بــارز ایــن گفتههــا را میتــوان در بانکهای
ملت ،صادرات ،ایران خودرو و ســایپا دید.گفته میشود این
شــرکتها به بخش خصوصی واگذار شــده است اما در واقع
چنین نیســت و عمــاً دولت تصمیم گیر اســت .زمانیکه در
بنگاههای بزرگ و کوچک ،خصوصیسازی واقعی رخ نداده
طبیعــی اســت کــه ما بخــش خصوصــی واقعــی و قدرتمند
نداشــته باشــیم و همین امر ســبب میشــود که در مقایســه
بخش خصوصی ایران و جوامع پیشرفته عقب ماندگیهای
ایــن حــوزه لمس شــود .بخش خصوصــی جوامع پیشــرفته
بســیار قدرتمنــد هســتند و خودشــان بــرای واحــد تولیدی و
صنعتــی تصمیم میگیرند و همواره چشــم به تصمیمهای
دولتی ندارند .اما در ایران به جهت وابســتگیهای متعددی
کــه وجــود دارد بخــش خصوصــی واقعــی بســیار ضعیف و
کوچک اســت .مشکل دیگر که باید به آن پرداخته شود عدم
توجه بخش خصوصی به منافع عمومی کشــور است .بعضاً
بخش خصوصــی وارد یک فعالیت میشــود منافع جامعه
را در نظــر نمیگیــرد و همیــن امــر باعــث میشــود عمدتــاً
واگذاریها به بخش خصوصی واقعی و غیر واقعی شکست
بخــورد .مجموعههــای هپکــو ،هفــت تپــه و آذرآب از جمله
آن هســتند .مجموعههــای یــاد شــده به جهت زیــان دهی و
مشــکالت فراوان به دولت برگردانده و از سویی مدیریت آن

به دولت واگذار شده است.
البتــه بایــد به ایــن نکته هــم توجه شــود؛ به غیــر از آنکه
بعضاً بخــش خصوصی بــه منافع عمومی توجــه نمیکند،
واگذاریهای اشــتباه هم بشــدت در اداره امور چالش آفرین
است .بخش خصوصی انگیزه سودهای سریع ،فوری و کوتاه
مــدت دارد که آن را هــم از فروش اموال به دســت میآورد؛
آنهایی که سرمایهگذاران قوی ،با بنیه و دغدغه اقتصاد کشور
را دارند و داشــتند بســیار کم اســت؛ از جمله افــراد موفق در
این حوزه میتوان به مرحوم عالی نســب اشاره کرد؛ افرادی
مانند وی بســیار کم شدهاند و بخش خصوصی فعلی بیشتر
رفتــار نوکیســه ها را نشــان میدهنــد کــه بعضــاً از رانــت بــه
جایگاهی رسیدند.
زمانــی بود که مــا صحبت از شــبه دولتیهــا میکردیم و
برخیها از جهل خودشــان به این صحبــت ما میخندیدند
امــا اکنون همه واقف شــدند که شــبه دولتی چیســت؟ حال
ایــن روزهــا به شــبه دولتی خصولتــی میگویند .ایــن گروهها
زیر مجموعه بخش مختلف دولتی هستند و بشدت اقتصاد
کشــور را گرفتــار کردنــد .خصولتیهــا در هزینه کــردن حاتم
طایی هســتند و دلشــان برای اقتصاد و منافع عمومی کشــور
نمیسوزد.
مســأله دیگری کــه باعث تفاوت بخــش خصوصی ایران
با جوامع پیشــرفته میشــود این اســت کــه بخش خصوصی
ایران همیشــه لنگ تسهیالت بانکی اســت؛ این در شرایطی
میباشــد که در سایر کشــورها چنین نیست .حال سؤال دیگر
این اســت که چرا بخش خصوصی کشــورمان همیشــه لنگ
تســهیالت اســت؟ برای اینکه بخــش خصوصــی میداند با
دریافــت تســهیالت بانکی با نرخ ســود حداکثــر  25درصد و
خرید داراییهای مختلف میتواند بسرعت سود کند چرا که
کشور با تورم  40درصدی روبهرو است.
ســودی کــه در بخــش تولیــد بــه دســت میآیــد حاصــل
چرخش ســرمایه اســت .یعنــی اگر کاالی فروردیــن ماه با 10
درصــد ســود تولید میشــود در ماههــای آتی هــم ادامه پیدا
میکند ،همین  10درصدها ســود  120درصدی برای یکســال
دارد .اما نمیدانیم چرا همواره بخش خصوصی از وضعیت
خود ناله میکند و مرتب میگوید در حال ورشکستگی است.
بخــش خصوصــی میگویــد مــا ســرمایه داریــم اما ســرمایه
در گــردش نداریــم ،مگــر میشــود همــه بنگاههــای تولیدی
و صنعتی مشــکل ســرمایه در گردش داشته باشــند؟ بر این
اســاس بخــش خصوصــی مانند جوجهای شــده کــه همواره
دهانش باز است و نیاز به غذا و کمک دارد .دولت و بانکها
نیز باید همواره در دهان این جوجهها غذا بگذارند.
در جمعبنــدی بایــد عنــوان کــرد که تفــاوت زیــادی بین
بخش خصوصی ایران با بخش خصوصی جوامع پیشــرفته
وجــود دارد و تــا زمانیکــه خصولتیهــا فعــال باشــند بخش
خصوصی واقعی هم که ســهم بسیار اندکی در اقتصاد دارد
نمیتواند فعاالنه عمل کند.

