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سخن آغازین
اهمیـت و حـوزه اثرگـذارى علـم اقتصـاد در همـه سـطوح خـرد و کالن و خانوارهـا، 
بنگاه هـاى اقتصـادى و کشـورها هـر روز بیشـتر از دیـروز مى شـود و تئورى هـاى 
اقتصـادى و مکاتـب و مفاهیـم گوناگون جدید نیز با توجه به تغییـر و تحوالت جهانى 

و پیشـرفت خـود علـم اقتصاد روبـه افزایش اسـت. 
انـواع مشـکالت و بیمارى هـاى اقتصـادى کـه در کشـورمان دسـت بـه گریبـان 
هسـتیم و متاسـفانه بـه صـورت مزمـن درآمده انـد ازقبیل ناتوانـى در تولیـد کاالهاى 
بـاارزش افـزوده بـاال و خلـق ثـروت، هزینـه بـاالى تولیـد ناشـى از ضعف بهـره ورى و 
عقـب مانـدن در مسـابقه رقابت پذیـرى جهانـى، تخریـب محیط کسـب وکار، تـورم و 
بیـکارى بـاال، جملگـى نیازمنـد توجه و توسـل بـه راه حل هاى مناسـب اقتصـادى (و 

البته سیاسـى) هسـتند. 
اقتصـاد را علـم انتخـاب و انگیزه هـا تعریف مى کننـد به نحوى که با همسـو کردن 
انگیزه هـاى یکایـک مـردم بتـوان بـه انتخاب هایـى رسـید که منافـع عمومـى و خیر 
جمعـى بیشـینه شـود. باید اذعـان کرد بخشـى از ناتوانـى در بهبود اوضـاع اقتصادى، 
بـه دانـش اقتصـادى انـدك در سـطح عمـوم مـردم و فعـاالن اقتصـادى و صاحبـان 
کسـب وکارها مربـوط مى شـود. ایـن ضعـف سـواد اقتصـادى دو زیان فـردى و جمعى 
دارد کـه فـرد هـم در زندگـى شـخصى و انفـرادى خـود و هـم در محیـط اجتماعـى 
کـه منافـع کل جامعـه نیز دخیل اسـت نخواهد توانسـت تصمیمات بهینـه اى بگیرد. 
در رابطـه بـا سیاسـت هاى اقتصـادى دولت هـا کـه معمـوال جامعـه هـدف و مخاطب 
آنهـا خانوارهـا و بنگاه هـاى اقتصـادى هسـتند در صورتى کـه آحاد جامعـه از دانش و 
سـواد اقتصـادى کافـى برخوردار نباشـند احتمال بیشـترى مـى رود کـه در مواجهه با 
سیاسـت ها و برنامه هـاى دولتـى نتوانند واکنش مناسـب و شایسـته اى نشـان دهند و 
درنتیجه سیاسـت هاى مصوب دولتى یک سـویه باشـد و منافع اقلیتى خاص را تامین 
کنـد و رفاه همگانى فراموش شـود. به نوشـته کتاب حاضـر «آن کارفرمایى که نیروى 
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کار اسـتخدام می کنـد، آن کارگـری کـه نماینده کارگـران اسـت، آن رای دهنده ای که 
نماینـده مجلـس انتخـاب می کنـد و آن نماینـده مجلسـی کـه قانـون وضـع می کند 
همگـی بـه علم اقتصاد محتاج هسـتند امـا وقت یا اشـتیاق اندکی بـرای یادگیری آن 
دارنـد.« ایـن کتـاب کامـال کاربردی کـه در یک مجلد تقریبـا همه اجـزای اصلی علم 
اقتصـاد را پوشـش داده و تشـریح می کنـد برای چنین کسـانی نوشـته شـده اسـت تا 
سـطح آگاهـی و شناخت شـان را نسـبت بـه انـواع موضوعـات و برنامه هـای اقتصادی 

ارتقا بخشـد.
ایـن کتاب که در سـال گذشـته منتشـر شـده اسـت یکـی از ده کتـاب برگزیده و 
توصیـه شـده مارتیـن ولـف در روزنامه اقتصادی تایمـز مالی برای مطالعه در تابسـتان 
2019 بـود کـه خوشـبختانه بـا فاصله یک سـال ترجمه شـد و در اختیـار خوانندگان 
فارسـی زبان قـرار گرفته اسـت. کتـاب »اقتصـاد برای سیاسـتگذاران: راهنمـای جامع 
بـرای غیراقتصادی هـا« را بایـد کتابـی مفیـد دانسـت کـه جای آن بسـیار خالـی بود 
چـون دقیقـا همـان چیـزی اسـت کـه در عنوانـش آمـده اسـت و علـم اقتصـاد را به 
زبـان سـاده و بـا اسـتفاده از انواع شـکل ها و موردکاوی ها و مثال هـای کاربردی تبیین 
می کنـد. گنجانـدن گزارش های مطبوعاتـی و پژوهش های اخیر و تحلیل ها و پرسـش 
و پاسـخ هایی که گنجانده شـده اسـت کتـاب را جـذاب و بی نظیر می سـازد. درنتیجه 
هـر شـخص عالقه منـدی کـه حتـی آمـوزش رسـمی در علـم اقتصـاد ندیده باشـد و 
از سـوی دیگـر هـر روزه بـا مفاهیـم زیربنایـی و محاسـبات و شـاخص های اقتصـادی 
مرتـب سـروکار دارد یعنی بیشـتر کسـانی کـه در امور کسـب وکار و ارتباط با مسـایل 
سیاسـتگذاری اقتصـادی قـرار دارنـد ایـن کتـاب را یک راهنمـای ارزشـمند خواهند 
یافـت. مطالعـه هر فصـل و موضوع کتـاب با اندک تالشـی ممکن خواهد بـود. پاداش 
خوانـدن کتـاب بـه شـکل آگاهی یافتن نسـبت به اینکـه علـم اقتصـاد و اقتصاددانان 
چگونـه بـا پدیده هـای اقتصـادی برخـورد می کننـد بـه همـه مـا کمـک می کنـد تـا 

تصمیم هـای بهتـری بگیریم.
غالمحسینشافعی
رییساتاقبازرگانی،صنایع،معادنوکشاورزیایران



7

اقتصاد براى سیاست گذاران
پاره  اى از تصمیم هاى مهم اقتصادى که درون سازمان ها و در واقع در کشورها گرفته مى شود 
اغلب نه اقتصاددانان بلکه صاحبان  کسب وکارها، اتحادیه هاى کارگرى، سیاست مداران و 
سیاست گذاران در آنها تاثیرگذارند. آن کارفرمایى که نیروى کار استخدام مى کند، آن 
کارگرى که نماینده کارگران است، آن راى دهنده اى که نماینده مجلس انتخاب مى کند 
و آن نماینده مجلسى که قانون وضع مى کند همگى به علم اقتصاد محتاج هستند، اما 

وقت یا اشتیاق اندکى براى یادگیرى آن دارند.
کتاب حاضر علم اقتصاد را براى هرکسى قابل فهم مى سازد. نویسنده به زبانى 
براى  را  اقتصادى  استدالل  بهتر  درك  فنى،  اصطالحات  کاربرد  از  پرهیز  با  و  ساده 
مى کند.  فراهم  را  گرفتن»  تصمیم  و  «دانستن  ابزارهاى  و  ممکن  غیراقتصاددانان 
نویسنده با معرفى کوتاه مفاهیم مهم و ترغیب خواننده به خواندن گزیده مطالب 
مطبوعاتى و پژوهش هاى اخیرى که از این مفاهیم استفاده کردند، به این مهم دست 
مى یابد. او با ارائه  تحلیلى از این مطالب نشان مى دهد چگونه مى توان مفهومى عام 
را از بسترى خاص استخراج و با طرح پرسش   هایى معین مبنایى براى مباحثه فراهم 
کرد. خواننده طبق پسند خود مى تواند روى بخش هاى مرتبط با نیازهاى خود متمرکز 

شود. 
ایـن کتـاب جذابیـت بسـیارى بـراى کارفرمایـان، اعضـاى اتحادیه   هـا، و مقامات 
عمومـى دارد کـه در دوره هـاى آموزشـى نهادهـاى  بین المللـى شـرکت مى کننـد، 
کسـانى کـه آموزش هـاى حرفـه  اى ارائـه مى دهند، همچنیـن دانشـجویان دوره هاى 
تحصیـالت تکمیلـى کـه علـم اقتصـاد و بـه ویـژه داللت هـاى سیاسـتى آن بخـش 
مهمـى از دوره را دربرمى گیـرد. سـرانجام، ایـن کتـاب بـراى هرکسـى کـه خواهـان 
یادگیـرى اصـول و مبانـى اقتصـاد کاربـردى اسـت ارزشـمند خواهـد بـود، امـا بـه 

واسـطه جنبه هـاى فنـى و تخصصـى آن هـراس داشـته و منصـرف شـده اسـت.
گوستاوو رینالدى، دارنده مدرك دکترى اقتصاد، مدرس اقتصاد در دانشگاه 
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تورین ایتالیا و مشاور سازمان بین المللى کار است.
ــده مى شــود،  ــه روشــنى فهمی ــاب آســان خوان اســت و مطالبــش ب ــن کت «ای
پــر از مثال هــاى کاربــردى و مــوردکاوى از موضوعاتــى کــه تصمیم گیرهــاى 
ــر  ــاب پ ــر هســتند. کت ــا درگی ــا آنه ــر روزه ب ــى و خصوصــى ه ــاى عموم بخش ه
ــراى رهبــران هــر  از ایده   هــا، ابزارهــا و چارچوب هــاى تفکربرانگیــزى اســت کــه ب
 کســب وکارى کــه خواهــان تاثیرگــذارى بــر سیاســت هاى مشــوق رشــد و بالندگــى 

ــى اســت.»  کســب وکارها و توســعه کشــورها هســتند، بســیار حیات
دبورا-فرانس-ماسین، مدیر اداره فعالیت هاى کارفرمایان،
 سازمان  بین المللى کار، ژنو

ــران  ــراى رهب ــرورى ب ــاب ض ــد کت ــت گذاران را بای ــراى سیاس ــاد ب اقتص
ــال  ــر کارشــناس فع ــراى ه ــن ب ــا همچنی ــاى کارگــرى ام  کســب وکار و اتحادیه ه
در حــوزه توســعه اقتصــادى دانســت کــه «هــر روزه در تمــاس» بــا اقتصــاد خــرد 
و کالن اســت امــا بــا ایــن حــوزه آشــنا نیســت و حتــى از آن «هــراس دارد». ایــن 
کتــاب بــا رویکــرد کامــال عملــى، کاربردهــاى اصــول اقتصــاد در شــرایط واقعــى را 
برجســته مى ســازد تــا بــه درك بهتــر انــواع گزینه هــاى سیاســتى موجــود بــراى 
ــر  تصمیم گیــران کمــک و تاثیــر سیاســت هاى دولــت و راهبردهــاى  کســب وکار ب

رشــد اقتصــادى و توســعه اجتماعــى را تبییــن کنــد.»
پائولو سالواى، کارشناس ارشد برنامه،
 مرکز آموزش  بین المل سازمان  بین المللى کار

کتــاب پروفســور رینالــدى را مى تــوان مقدمــه اى عالــى بــه تحلیــل اقتصــادى 
ــرور  ــه م ــا ب ــاه و گوی ــه کوت ــت ک ــى دانس ــى جمع ــوزه چانه زن ــاالن ح ــراى فع ب
ــد  ــرى درآم ــى، جهانى شــدن و نابراب ــاى مال ــد بحران ه ــى مانن گســترده موضوعات
مى پــردازد کــه اقتصادهــا و مباحثــات سیاســتى امــروزه درگیــر آن هســتند. کتــاب 
هــم موضوعــات مفهومــى و هــم چالش هــاى سیاســتى عینــى و شــیوه پرداختــن به 
آنهــا را مــورد کنــکاش قــرار مى دهــد و بــه خواننــده کمــک مى کنــد تــا پیامدهــاى 
احتمالــى را بــراى محیــط فعالیــت بنگاه هــا درك کنــد. کتــاب در عیــن حــال بــا 
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ارائــه پیشــینه آمــارى فــراوان و بحــث در مفاهیــم زیربنایــى  بــه خواننــده کمــک 
ــا ســیر تکامــل  بهــره ورى، اســتانداردهاى زندگــى و دســتمزدها را کــه  مى کنــد ت
بــراى پیشــبرد موفــق گفتگــوى اجتماعــى ضــرورى اســت بفهمــد. مطمئنــم ایــن 
کتــاب مرجــع ضــرورى بــراى هــر کســى خواهــد شــد کــه تــالش مى کنــد بــراى 
مذاکــرات جمعــى، چــه در ســطح شــرکتى، یــا نمایندگى هــاى بخشــى یــا شــغلى 

یــا در ســطح نهادهــاى ســه جانبــه ملــى آمــاده شــود.»
اکهارد ارنست، رئیس، واحد مشاغل و سیاست گذارى اقتصاد کالن،
اداره پژوهش، سازمان  بین المللى کار
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پیشگفتار
ــى و  ــع مل ــه در مجام ــه جانب ــه و س ــاى دوجانب ــد در گفتگوه ــارکت کارآم مش
اســتانى، یکــى از نقش هــاى کلیــدى واگذارشــده بــه ســازمان هاى کارفرمایــى و 

ــت. ــرى اس ــاى کارگ اتحادیه ه
شــرکاى اجتماعــى گوناگــون بــراى ایفــاى ایــن نقــش، برحســب نمایندگــى 
منافــع و نظــرات حوزه هــاى انتخابیــه خــود در پنل هــاى اقتصــادى و اجتماعــى 
گوناگــون شــرکت مى کننــد. مفاهیــم اقتصــاد کالن اغلــب زیربنــاى بحــث 
ــى و  ــازمان هاى کارفرمای ــدگان س ــه نماین ــت ک ــرورى اس ــن ض ــت. بنابرای اس
اتحادیه هــاى کارگــرى توانایــى کاربســت مفاهیــم و ابزارهــاى بنیادیــن اقتصــادى 
ــند.  ــته باش ــود داش ــاى خ ــتدالالت و موضع گیرى ه ــریح اس ــن و تش را در تدوی
ــى  ــرات منف ــواع اث ــادى، ان ــن اقتص ــم بنیادی ــدك در مفاهی ــارت ان ــلط و مه تس
مســتقیم و غیرمســتقیم دارد. برخــى از ایــن اثــرات عبارتنــد از: مشــارکت نابرابر و 
ناکارآمــد در مشــاوره ها و مذاکــرات، ناتوانــى تاثیرگــذارى بــر مســیر مباحثــات و 

ســوءتفاهم و تفســیر نادرســت از واقعیــات و روندهــاى اقتصــادى.
در چنیــن بســترى بــود کــه در ســال 2016 «پــروژه فعالیت هــاى کارفرمایان» 
ــک دوره  ــى کار ( ITCILO) ی ــازمان  بین الملل ــى س ــوزى  بین الملل ــز کارآم در مرک
آموزشــى ترکیبــى خــاص دربــاره اقتصــاد کالن بــراى مذاکره کننــدگان اجتماعــى 
ــى، منطقــه  اى و  بین المللــى برگــزار کــرد.  ــاره جهــان در ســطوح مل در چهــار ق
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بــا کســب ایــن تجربــه و در همــکارى نزدیــک بــا اســتادان و اهــل فــن، برنامــه 
فعالیت هــاى کارفرمایــان مرکــز کارآمــوزى  بین المللــى، ایــده ادغــام مــواد 
ــه  ــع ن ــاب راهنمــاى جام ــک کت ــن دوره را در ی ــورد اســتفاده در ای آموزشــى م
ــروع  ــیع  تر ش ــى وس ــه مخاطبان ــى، بلک ــریک اجتماع ــاى ش ــراى گروه ه ــط ب فق
ــه وســیله حامى طلبــى  ــاره اهمیــت آن در همــه ســطوح ب ــا آگاهــى درب کــرد ت
شــواهدمحور و تهیــه پیشــنهادهاى سیاســتى یــا کارزار حامى طلبــى بــا پژوهــش، 

داده هــا و واقعیــات افزایــش یابــد.
ــز  ــان و نی ــراى غیراقتصاددان ــى آن ب ــا از طراح ــاب راهنم ــن کت ــت ای اصال
ــادى در  ــه اقتص ــم نظری ــاى مفاهی ــوارد و کاربرده ــه م ــات ب ــدن ارجاع گنجان
شــرایط زندگــى واقعــى، همــراه بــا توضیحــات روشــن و محکــم ناشــى مى شــود.

ــرات  ــق دارد و نظ ــنده آن تعل ــه نویس ــاب ب ــن کت ــده در ای ــرات بیان ش نظ
رســمى ITCILO یــا ILO را نمایندگــى  نمى کنــد.

خورخه ایلینگورث
 ITCILO ،مدیر برنامه، برنامه فعالیت هاى کارفرمایان
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سپاس گزارى
ــات  ــى و مباحث ــازى طوالن ــتلزم آماده س ــا مس ــاب راهنم ــن کت ــازى ای آماده س
ــه سیاســت گذارى و تحلیــل  ــان و برنام ــه فعالیت هــاى کارفرمای ــار بیــن برنام پرب

ــود. ــتغال در ITCILO ب اش
ــخه  ــه نس ــا ب ــاب راهنم ــن کت ــف ای ــاى مختل ــل پیش نویس ه ــراى تبدی ب
نهایــى، از کار خارق العــاده نویســنده اصلــى آن پروفســور گوســتاو رینالــدى عضــو 
ــا  ــتیم. م ــپاس گزار هس ــت س ــن بى نهای ــگاه توری ــاد در دانش ــى اقتص ــات علم هی
الزم مى دانیــم بــر تخصــص فنــى وى، تالش هــاى بى پایانــش و اســتقبال از 
ــدن بازخوردهــاى داوران دانشــگاهى سرشــناس و کارشناســان ILO تاکیــد  گنجان

کنیــم.
ــاس  ــوس کاس ــگاهى کارل ــار دو داور دانش ــن نث ــود را همچنی ــپاس هاى خ س
اســتاد اصلــى در دپارتمــان اقتصــاد دانشــگاه پاســیفیک لیمــاى پــرو، ارول 
دســوزا اســتاد اقتصــاد و رئیــس موسســه مدیریــت احمدآبــاد هنــد، و نیــز دیویــد 
چامبــرز اســتاد بازنشســته مدیریــت مدرســه  کســب وکار لنــدن و دو داور ناشــناس 

مى کنیــم.
در داخــل موسســه ITCILO پائولــو ســاالوى کارشــناس ارشــد برنامــه 
برنامــه  پیشــین  رئیــس  اســفاها  ســاموئل  و  کارفرمایــان  فعالیت هــاى 
سیاســت گذارى و تحلیــل اشــتغال زمــان زیــادى روى مفاهیــم اصیــل و توســعه 
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ــود و نخســتین  ــم ش ــى فراه ــى اصل ــاى فن ــا نهاده ه ــتند ت ــا گذاش ــاب راهنم کت
بازبین هــاى داخلــى ایــن کار بودنــد.

کارشناســان و پژوهشــگران جــوان دیگــرى شــامل ماســانه لندینــگ سیســاى، 
موسســه آمــار گامبیــا و آنــدرى وینلــى مشــاور بیرونــى نیــز در فرآینــد تکمیــل 
ــى نســخه  ــى عال ــا مقابله خوان ــه ب ــز ک ــاب مشــارکت داشــتند. ســایمون رابین کت
ــا  ــز ب ــیال گارال نی ــورو ترس ــه مک کل ــرد. میش ــک ک ــا کم ــه م ــت نویس ب دس
ویراســتارى پیش نویس هــاى متفــاوت کتــاب و اســتفانو سررســا بــا کار گرافیکــى 

ــد.  ــادى کردن ــاى زی کمک ه
در انتهــا مایلــم از نماینــدگان کارفرمایــان در همــه جــاى جهــان تشــکر کنــم 
کــه در نخســتین دوره هــاى ترکیبــى دربــاره «علــم اقتصــاد بــراى مذاکره کننــدگان 
اجتماعــى» در ســال هاى 2016 و 2017 شــرکت کردنــد، مطالــب آموزشــى روى 
آنهــا آزمایــش شــد و اطالعــات حیاتــى و بازخوردهــاى خــود را بــراى نهایى ســازى 

کتــاب راهنمــا ارائــه دادنــد.
 خورخه الینگورث
مدیر برنامه فعالیت هاى کارفرمایان
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یادداشت نویسنده
ــانى  ــار کس ــادى در اختی ــتدالل هاى اقتص ــت گذاران، اس ــراى سیاس ــاد ب اقتص
مى گــذارد کــه بــا تصمیم هــاى اقتصــادى مواجــه هســتند هــر جــا کــه 
مى خواهــد باشــند در هیــات مدیــره شــرکت ها یــا در مذاکــره بیــن اتحادیه هــاى 
کارگــرى و کارفرمایــان، در اداره دولــت یــک کشــور یــا در مدیریــت یــک خانــوار. 
بیشــتر افــرادى کــه ســرگرم تصمیم گیــرى هســتند احتمــاال اقتصــاددان نیســتند 
و گزینــه بــه تاخیرانداختــن تصمیم هــاى خــود را نیــز تــا زمانــى کــه دوره اقتصــاد 
دانشــگاهى را بگذراننــد، نخواهنــد داشــت. متن هــاى درســى معمــول اقتصــادى 
ــد  ــه کار مى برن ــه ب ــى ک ــا و اصطالحــات فن ــا، معادله ه ــواع فرمول ه ــا ان ــا ب غالب
ــن کارى   ــاب چنی ــن کت ــه ای ــد و البت ــرارى مى دهن ــده غیرمتخصــص را ف خوانن

نمى کنــد.
مى شــود  مربــوط  سیاســت هایى  بــه  اقتصــادى  تصمیم هــاى  بیشــتر 
ــه  ــیارى در تهی ــادى بس ــالن اقتص ــذارد. عام ــر مى گ ــه تاثی ــر کل جامع ــه ب ک
و تدویــن آنهــا حضــور دارنــد: شــهروندان، نماینــدگان منتخــب، دولت هــا، 
ــاى  ــان، انجمن ه ــدگان کارفرمای ــرى، نماین ــاى کارگ ــى، اتحادیه ه ــزاب سیاس اح
ــل  ــا، محاف ــا، کمیته ه ــکده   ها، البى   ه ــانه   ها، اندیش ــرکت ها، رس ــب وکار، ش  کس
تجــارى، گروه هــاى شــهروندان. امــا بســیارى از کســانى کــه در فرآینــد تعریــف 
ــتفاده از  ــه اس ــادر ب ــد ق ــور دارن ــى حض ــاى مذاکرات ــا در قرارداده سیاســت ها ی
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اصطالحــات خــاص اقتصــادى نیســتند و ایــن مباحثــات نیــز اغلــب بــر اســاس 
ــر اینکــه، تصمیم گیــر شــاید  ایــن اصطالحــات چارچوب بنــدى شــده اســت. بدت
آگاه نباشــد کــه او از اصطالحاتــى به طــور نادرســت اســتفاده مى کنــد کــه 

معناى شــان را درك نکــرده اســت.
ــف  ــم و تعاری ــى از مفاهی ــبتا اندک ــداد نس ــراى سیاســت گذاران تع ــاد ب اقتص
اساســى را معرفــى و تبییــن مى کنــد کــه تصمیم گیــران بــراى مطالعــه 
ــات  ــخیص اطالع ــادى تش ــاى اقتص ــا و گزارش ه ــادى روزنامه ه ــات اقتص صفح
مرتبــط در میــان حجــم گســترده اى از داده هــاى اقتصــادى در دســترس عمــوم 
بــه آن نیــاز دارنــد. ایــن کتــاب در مســائل جهــان واقــع ریشــه دارد کــه خواننــده 
ــا در  ــى ی ــازمان هاى تخصص ــاى س ــدن گزارش ه ــا در خوان ــل ی ــه عم در صحن
ــه  ــا آنهــا برخــورد مى کنــد. کتــاب ارجــاع مســتقیم ب گزارش هــاى روزنامه   هــا ب
نمونــه مقاله هــا و گزارش هایــى دارد کــه در بخش هــاى مختلــف جهــان منتشــر 

ــد. ــش مى دهن ــر را پوش ــارى و اخی ــادى ج ــاى اقتص ــدند و مجادله ه ش
ــادى  ــه نحــو انتق ــن منابعــى را ب ــا چنی ــده کمــک خواهــد شــد ت ــه خوانن ب
ــیار  ــد. بس ــن کن ــود را تدوی ــاص خ ــرى خ ــع و نتیجه گی ــد و موض ــل کن تحلی
ــى و  ــات اضاف ــادات، اطالع ــرات، انتق ــدگان نظ ــد خوانن ــم ش ــحال خواه خوش

ــد. ــالع دهن ــود را اط ــنهادهاى خ پیش
ــه ناشــران بســیارى از روزنامه هــا داریــم کــه اجــازه بازنشــر  ــژه ب ســپاس وی
ــا همــه دارنــدگان  مقــاالت خــود را در ایــن کتــاب دادنــد. مــن تــالش کــردم ب
حــق کپــى همــه مطالــب بازنشرشــده در ایــن کتــاب تمــاس بگیریــم. اگــر کســى 
ــان هســتم. مســئولیت  ــوزش مى خواهــم و در خدمت ت ــردم پ را ســهوا حــذف ک

کامــل هــر گونــه خطــا یــا حــذف بــه عهــده نویســنده اســت.
گوستاوو رینالدى، تورین، دسامبر 2018
gus tavo.rinaldi@unito.it
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هر مذاکره جدى و سیاست گذارى باید بر اساس اطالعات متقن و تحلیل خوب باشد. بنگاه هایى با مدیریت 
خوب مى توانند ثروت را بین کارفرمایان و کارکنان توزیع کنند و مالیات هاى چشمگیرى بپردازند.

در اینجا به یک     کسب وکار از دیدگاه اقتصادى نگاه مى کنیم. نخست اهداف بنگاه را مالحظه مى کنیم. 
سپس تحلیل مى کنیم بنگاه چه چیزى تولید مى کند، چگونه مى تواند کارا باشد و چگونه اندازه بنگاه 
بر عملکردش تاثیر مى گذارد؛ و درانتها رابطه بین  کسب وکار و مشتریانش و روابطش با رقبا را بررسى 

مى کنیم. 
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پیــش از تحلیــل اینکــه چگونــه 
ــغل  ــاد ش ــث ایج ــب وکارها باع  کس
بــراى  را  الزم  منابــع  و  مى شــوند 
پرداخــت دســتمزد شــاغالن بــه 
ــود  ــوم س ــد، دو مفه ــت مى آورن دس
کــه  افــزوده  ارزش  و  اقتصــادى 
ــن  ــاى بســیارى از بخش هــاى ای زیربن
متــن را تشــکیل مى دهــد، مــورد 
مالحظــه قــرار مى دهیــم. کســب 
ــا  ــت کم ت ــد دس ــادى بای ــود اقتص س
ــب وکارى  ــر  کس ــدف ه ــدودى، ه ح
و  پایــدار  مى خواهــد  کــه  باشــد 
ــک  ــزوده ی ــد. ارزش اف ــدگار باش مان
ســنجه  بــه مــا مى دهــد بــراى آنچــه 
ــان و  ــن کارفرمای ــد بی ــگاه مى توان بن

ــد. ــیم کن ــان تقس کارکن

بخش اول

مقدمه
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فصل 1:
 سود اقتصادى

ــب وکار  ــه در  کس ــد ک ــق کن ــد ارزش خل ــا بای ــه بق ــراى ادام ــگاه  ب ــر بن ه
خصوصــى، آن را ســود مى نامیــم امــا مفهــوم اقتصــادى ســود متفــاوت از مفهــوم 
ــه  ــاى ریخت ــت و هزینه ه ــاى فرص ــى هزینه ه ــت. در اول ــود اس ــابدارى س حس
هــم بــه حســاب آورده مى شــود. بنابرایــن در ایــن بخــش از کتــاب ایــن مفاهیــم 
ــته  ــى داش ــداف متفاوت ــاید اه ــا ش ــم بنگاه ه ــان دهی ــا نش ــم ت ــه مى کنی را ارائ

ــا اســت. ــا یکــى از آنه ــود تنه ــازى س ــند و بیشینه س باش

1-1 ارزش بهترین  جایگزین از دست رفته1: هزینه فرصت
ــردم در  ــردن م ــاب ک ــه انتخ ــاره چگون ــى درب ــته علم ــک رش ــاد ی ــم اقتص عل
شــرایط کمیابــى اســت. مشــکل کمیابــى، افــراد را مجبــور بــه در نظــر گرفتــن 
ــرمایه  ــه س ــگام مالحظ ــد. هن ــاوت مى کن ــاى متف ــن  جایگزین ه ــتان بی بده-بس
ــن آن  ــتفاده هاى  جایگزی ــکان اس ــد ام ــخص، بای ــک ش ــترس ی ــان دردس ــا زم ی

ــت. ــع را در نظــر گرف ــن مناب شــخص از ای
ــم  ــه  اى برای ــچ هزین ــن هی ــرمایه م ــا س ــال کار ی ــع، مث ــک منب ــر ی ــى اگ حت
نداشــته باشــد، بایــد فرصت   هایــى را کــه بــه علــت اســتفاده از آن منبــع از دســت 

دادم تــا پــروژه خاصــى را بــه جــاى پــروژه دیگــر دنبــال کنــم در نظــر بگیــرم.
کارآفریــن مى توانســت ســاعات کار خــود را بــه بنــگاه دیگــرى بفروشــد و در 

آنجــا بــه شــکل یــک کارمنــد و کارگــر کار کنــد و ماهانــه دســتمزد بگیــرد.

هزینه فرصت کارآفرین2= باالترین حقوق خالص ممکن در نقش کارکن3

ــا کمتریــن ریســک در اوراق  ــن امــکان ســرمایه گذارى ب ســرمایه کارآفری
قرضــه     ایمــن (بــدون ریســک) را داشــت کــه در عــوض بــازده     ایمــن مــى داد. بــه 
ــزان  ــا می ــاوت ب ــروژه  اى متف ــرمایه را در پ ــن س ــتیم ای ــر، مى توانس ــق دیگ طری
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ــر ســرمایه  گذارى کنیــم. ــازده باالت ــا ب ــروژه امــا ب ریســک ایــن پ
اگــر بنــگاه از ســرمایه متعلــق بــه کارآفریــن، شــرکا یــا ســهامداران اســتفاده 
ــر   ــگاه ظاه ــد بن ــاب درآم ــه در صورتحس ــکل هزین ــه ش ــرمایه ب ــد آن س مى کن
ــا هزینــه صفــر اســتفاده مى کنــد. ایــن  نمى شــود چــون از ایــن عامــل تولیــد ب
ــرد  ــرت مى گی ــود، اج ــى س ــدن احتمال ــر ش ــورت ظاه ــه ص ــت ب ــل در نهای عم
(جبــران زحمــات مى شــود). در برخــى مــوارد کارآفریــن، خانــواده وى یــا برخــى 
ــر دو  ــد. در ه ــرض مى دهن ــگاه ق ــه بن ــازار ب ــرخ ب ــر ن ــا نرخــى زی ســهامداران ب

حالــت بایــد هزینــه فرصــت ســرمایه در نظــر گرفتــه شــود.

هزینه فرصت سرمایه= اجرت احتمالى در بهترین پروژه جایگزین بعدى4

بخوانید

ــراى  ــب ب ــیوه جال ــک ش ــت. ی ــد اس ــده از هن ــب توصیه ش ــتین مطل نخس
 تحلیــل انتخاب هایــى کــه داریــم توجــه بــه کارهایــى ماننــد خریــد گوشــى 
موبایــل، رفتــن بــه تعطیــالت یــا خریــد خــودرو اســت. مواقــع زیــادى پیــش 
ــم  ــه کنی ــه توج ــدون اینک ــم ب ــاب مى کنی ــزى را انتخ ــا چی ــه م ــد ک مى آی
ــز خــاص برســیم.  ــه آن چی ــا ب ــد صــرف نظــر کــرد ت از چــه چیزهایــى بای
مالحظــه انتخاب هــاى  جایگزیــن بــه مــا کمــک مى کنــد تــا تصمیــم 

ــم. ــرى بگیری بهت
گوشــى گــران قیمــت یــا رفتــن بــه تعطیــالت؟ بــه هزینــه فرصــت 

نــگاه کنید.
Vivek Kaul, 5 DNA, Augus t 26, 2018.
www.dnaindia.com/personal-finance/column-cos tly-phone-or-a-holiday-
look-at-opportunity-cos t-2655174

پرسش   ها
اعتــراض و مخالفــت اصلــى نویســنده بــه خریــد گوشــى موبایــل 65 هــزار   

ــت؟ ــه اى چیس روپی
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آزمایش پیشنهادى نویسنده چیست؟  
وقتى پول را صرف خرید یک چیز مى کنیم چه اتفاقى مى افتد؟  

دان آریلى چه آزمایشى کرد؟  
نکته  اى که کمتر کسى متوجه شد چه بود؟  

اثر آن روى تصمیم هاى ما چیست؟  
 

تحلیل
نویســنده اظهــار مــى دارد کــه گوشــى موبایــل عــالوه بــر ارتبــاط برقــرار کــردن با 
دیگــران و اتصــال بــه اینترنــت کار زیــادى انجــام  نمى دهــد. آزمایــش پیشــنهادى 
ــاره کــه اگــر 65 هــزار روپیــه را خــرج  وى عبارتســت از فکــر کــردن در ایــن ب
ــه جــاى گوشــى  ــد. او ب ــد بکن ــا آن چــه کارى مى توان ــد ب ــل نکن گوشــى موبای
مى توانســت موتورســیکلت بخــرد یــا بــه تعطیــالت عالــى در «گــوا» یــا «بالــى» 
بــرود. «وقتــى پــول خــود را صــرف یــک کارى مى کنیــم یعنــى تصمیــم گرفتیــم 
آن پــول را صــرف ســایر کارهــا نکنیــم زیــرا مــا مقــدار نامحــدودى پــول نداریــم.» 

هــر چیــزى یــک هزینــه فرصــت دارد.
ــیده  ــا پرس ــاى تویوت ــوه خودروه ــداران بالق ــى از خری ــش دن آریل در آزمای
مى شــود بــا مقــدار پــول معــادل بــا هزینــه خریــد خــودرو چــه کارهــاى دیگــرى 
مى توانســتند انجــام دهنــد. معــدود افــرادى واقعــا قــادر بــه تشــخیص این مســاله 
هســتند کــه      جایگزیــن خریــد آن خــودرو برخــى اوقــات فرســتادن بچه   هاى شــان 
ــر، مســکن مناســب تر،  ــان بهت ــر، بهره منــدى از ســالمت و درم ــدارس بهت ــه م ب
ــه  ــک ب ــرت، کم ــى و کنس ــاى فرهنگ ــرکت در رویداده ــوه، ش ــاغ می ــد ب خری
موسســه هاى خیریــه، صــرف شــام در رســتوران هاى خــاص، دعــوت از دوســتان 
بــراى جشــن و پارتــى یــا چیــزى دیگــر اســت. مــا هزینــه فرصــت اقدامــات خــود 
را در نظــر  نمى گیریــم و احتمــال دارد تصمیم هاى مــان بیشــترین منافــع را 

ــاورد. ــان  نی ــه ارمغ ــان ب براى م

1-2 هزینه هاى ریخته در برابر هزینه قابل بازیابى
برخــى اوقــات شــرکت ها پــول را صــرف چیــزى از قبیــل یــک قطعــه تجهیــزات، 
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ســاختمان یــا تملــک دانــش از طریــق آمــوزش یــا حــق اختــراع مى کننــد. پــس 
ــت  ــش، قیم ــان دان ــاختمان، هم ــان س ــزات، هم ــه تجهی ــان قطع ــى هم از مدت
ــت ارزش  ــده، اف ــن ارزش پایین آم ــد. ای ــدا مى کن ــازار پی ــرى در ب ــیار پایین ت بس
ــا  ــه علــت فرســودگى و کهنگــى ی ــا کشــور ب ــه ســرمایه یــک بنــگاه ی ســاالنه ب
حادثه هــا را بازتــاب  نمى دهــد کــه مــا آن افــت ارزش را «اســتهالك» مى نامیــم 
و هیــچ ربــط و دخلــى بــه هزینه هــاى ریختــه نــدارد. اینجــا مشــکل بــه وجــود 
ــى  ــاى معین ــه در فعالیت ه ــدف ک ــن ه ــا ای ــود ب ــوط مى ش ــى مرب ــک دارای ی
ــن هدایتــش  ــه ســمت اســتفاده      جایگزی ــوان ب اســتفاده شــود و به آســانى  نمى ت
ــا را  ــت. مثال ه ــدود اس ــى مح ــن دارایى   های ــراى چنی ــت دوم ب ــازار دس ــرد. ب ک
مى تــوان در مخــارج آموزشــى معیــن، تبلیغــات یــا پژوهــش و توســعه پیــدا کــرد.

ایــن شــرکت فقــط بــا تحمــل زیــان مى توانــد آن دارایــى را بفروشــد. بخــش 
بزرگــى از هزینــه اولیــه قابــل بازیابــى نیســت؛ آن بخــش از هزینــه در هــر صورت 
ــل  ــن دلی ــه ای ــد. ب ــت بکش ــد دس ــرکت از تولی ــر ش ــى اگ ــد حت ــى مى مان باق
مى تــوان گفــت آن بخــش از هزینــه کــه  قابــل بازیابــى نیســت، ارتبــاط اندکــى 
بــا پروژه هــاى آتــى بنــگاه دارد؛ آن هزینــه بــا یــا بــدون پروژه هــا وجــود خواهــد 
داشــت. اقتصاددانــان مفهــوم «هزینــه ریختــه» را معرفــى کرده   انــد تــا ایــن نــوع 
هزینــه را توصیــف کننــد. هزینــه ریختــه «مخــارج جــارى اســت کــه نمى تــوان 
بازیابــى کــرد. (...) هزینــه ریختــه معمــوال هزینــه مرئــى اســت، امــا پــس از اینکــه 
ــى  ــاى اقتصــادى آت ــن تصمیم ه ــگام گرفت ــد همیشــه و هن ــدید بای متحمــل ش
نادیــده بگیریــد. چــون هزینــه ریختــه را  نمى تــوان بازیابــى کــرد، بنابرایــن نبایــد 

ــر تصمیم هــاى (آتــى) بنــگاه تاثیــر بگــذارد.»6 ب
ــور نیســت؛  ــواب: این ط ــت اســت؟ ج ــه ثاب ــان هزین ــه هم ــه ریخت ــا هزین آی
ــراى  ــرد ب ــى ک ــدت بازیاب ــوان در بلندم ــات مى ت ــى اوق ــت را برخ ــه ثاب هزین
ــه  ــه ن ــه ریخت ــد. هزین ــرون مى آی ــت بی ــال از آن صنع ــگاه کام ــى بن ــال وقت مث
ــاى  ــه هزینه ه ــود. هم ــى  نمى ش ــز بازیاب ــدت هرگ ــه در بلندم ــدت و ن در کوتاه م
ــاى  ــت هزینه ه ــاى ثاب ــه هزینه ه ــا هم ــتند ام ــت هس ــاى ثاب ــه هزینه ه ریخت

ــه نیســتند. ریخت
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کوتاه مدت در برابر بلندمدت
اغلب گفته مى شود که بنگاه ها از کار و سرمایه استفاده مى کنند. 

ــاده  ــتر از دو نه ــیار بیش ــکارا بس ــود آش ــد خ ــد تولی ــى در فرآین ــر بنگاه ه
ــر  ــه تغیی ــاید  بى مقدم ــا ش ــن نهاده ه ــى از ای ــزان برخ ــد. می ــتفاده مى کن اس
کنــد. بنگاه هــا از کارگــران بخواهنــد اضافــه کار کننــد، از آژانــس کاریابــى کارگــر 
ــل  ــزات (ازقبی ــر تجهی ــاى دیگ ــا از برخــى بنگاه ه ــد، ی ــتخدام کنن ــت اس پاره وق
ــا  ــان ت ــاید زم ــا ش ــواع نهاده ه ــایر ان ــد. س ــاره کنن ــودرو) اج ــا خ ــى ی ــزار برق اب
ــال  ــراى مث ــند؛ ب ــته باش ــاز داش ــدن نی ــل ش ــراى تعدی ــر ب ــدى طوالنى  ت ح
ــه اى)  ــر (و پرهزین ــبتا زمان ب ــد نس ــت، فرآین ــد تمام وق ــر جدی ــتخدام کارگ اس
ــه  ــا مشــخصاتى یگان اســت و ســفارش دادن     ماشــین آالت جدیــد طراحى شــده ب
ــت  ــن حال ــل مالحظــه  اى باشــد. در افراطى  تری ــى قاب ــه زمان شــاید مســتلزم وقف
ــد  ــران جدی ــوند، مدی ــاخته ش ــد س ــدى بای ــاى جدی ــى کارخانه ه ــور کل ــه ط ب
بایــد اســتخدام و آمــوزش داده شــوند و عرضه کننــدگان جدیــد مــواد خــام بایــد 

ــوند (نیکلســون، 1994: 241). ــن ش ــگاه) تامی ــراى بن (ب
ــگاه طــى آن  ــه بن ــاره دارد ک ــى اش ــدت زمان ــه م ــدت ب ــدت و بلندم کوتاه م
ــه شــرایط تغییریافتــه را بررســى  ــازار ب تصمیــم مى گیــرد. وقتــى واکنش هــاى ب

ــد اســت. ــال مفی ــز کام ــن تمای ــم ای مى کنی
بــراى مثــال اگــر کوتاه مــدت مدنظــر باشــد، بنــگاه برخــى از نهاده هــاى خــود 
را ثابــت فــرض مى گیــرد چــون از نظــر فنــى امــکان تغییــردادن ایــن نهاده هــا 
در زمــان کوتــاه وجــود نــدارد. اگــر فاصلــه زمانــى را فقــط یــک هفتــه در نظــر 
بگیریــم انــدازه کارخانــه یــک بنــگاه را بایــد نهــاده مطلقــا ثابــت نگریســت. بــه 
طــور مشــابه، کارآفریــن متعهدشــده بــه  کســب وکار خــاص در کوتاه مــدت، تغییــر 
ــدت،  ــاه م ــد- در کوت ــد دی ــه) خواه ــدت پرهزین ــا به ش ــن (ی ــاغل را ناممک مش
ــراى فرآینــد تولیــد اساســا ثابــت اســت. امــا در بلندمــدت،  نهــاده کارآفرینــى ب
ــون  ــود چ ــه ش ــر گرفت ــت در نظ ــا ثاب ــن نهاده ه ــدام از ای ــازى نیســت هیچ ک نی
انــدازه کارخانــه هــر بنــگاه اقتصــادى را مى تــوان تغییــر داد و کارآفریــن در واقــع 

ــرك کنــد. (نیکلســون، 1994: 238) ــد حتــى آن  کســب وکار را ت مى توان
ــه  ــک قطع ــال ی ــراى مث ــد، ب ــاده تولی ــک نه ــت کم از ی ــدت، دس در کوتاه م
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ــر داد.  ــوان تغیی ــه  نمى ت ــود ک ــتفاده مى ش ــى اس ــدار ثابت ــه مق ــزات، ب از تجهی
در بلندمــدت، مقادیــر همــه نهاده هــا را مى تــوان تغییــر داد. بــراى مثــال، 
ــراى آن شــرکت  ــت ب ــه ثاب ــور قطــار شــرکت   راه آهــن، هزین ــا موت ــو ی لوکوموتی
ــا  ــرود ی ــفر ب ــه س ــد و ب ــى را بکش ــد واگن ــال مى خواه ــود ح ــوب مى ش محس
نــرود؛ ایــن هزینــه تغییــر  نمى کنــد و بایــد پرداخــت شــود. امــا یــک روز شــاید 
ــى  ــد و ارزش اش را بازیاب ــور را بفروش ــرد آن موت ــم بگی ــن تصمی ــرکت   راه آه ش
ــا در بلندمــدت هزینــه قابــل  ــور در کوتاه مــدت هزینــه ثابــت ام کنــد. ایــن موت
ــى  ــى خاص ــات خیل ــام عملی ــن انج ــرکت   راه آه ــان ش ــر هم ــت. اگ ــى اس بازیاب
ــت  ــرى در آن صنع ــچ کــس دیگ ــه هی ــد ک ــوزش ده ــود آم ــان خ ــه کارکن را ب
ــى  ــه بازیاب ــادر ب ــز ق ــاال هرگ ــن شــرکت احتم ــده دار آن شــود، ای ــد عه نمى توان
ــدارد کــه ایــن  ــول خرج شــده روى آن آمــوزش نیســت. هیــچ راهــى وجــود ن پ
ــا کارکنانــى کــه  شــرکت بتوانــد پــول خــود را بازیابــى کنــد، فــارغ از اینکــه آی
ــر،  ــا خی ــد چیــزى تولیــد مى کننــد ی ــراى آن شــرکت دریافــت کردن آمــوزش ب

ایــن هزینــه ریختــه اســت.

ــال  ــک س ــدت ی ــه م ــر کارى را ب ــد دفت ــم گرفتی ــم تصمی ــرض مى کنی «ف
ــه  ــتید هزین ــت هس ــه پرداخ ــد ب ــه متعه ــه ک ــاره ماهان ــد. اج ــاره کنی اج
ثابــت اســت، چــون متعهــد بــه پرداخــت آن مبلــغ بــدون توجــه بــه مقــدار 
تولیــد خــود هســتید. اکنــون فــرض کنیــم شــما تصمیــم بگیریــد دفتــر کار 
ــه  ــه نقاشــى هزین ــد. هزین ــوار کنی ــه نون ــد اثاث ــا رنــگ و نقاشــى و خری را ب
ــت آن را   ــى باب ــون پرداخت ــت چ ــز اس ــه نی ــه ریخت ــا هزین ــت ام ــت اس ثاب
نمى تــوان بازیابــى کــرد. از ســوى دیگــر، هزینــه خریــد اثاثــه، کامــال ریختــه 
نیســت چــون امــکان فــروش مجــدد اثاثــه هــر زمــان نیــاز بــه آن نداشــته 
باشــید وجــود دارد. در مــورد آخــر، تفــاوت بیــن هزینــه اثاثــه جدیــد و اثاثــه 

ــود.» 7 ــه مى ش ــه ریخت ــتعمل، هزین مس

ــه شــرکت هایى گفتــه مى شــود کــه در  ــرار) ب ــر و برق بنگاه هــاى متصــدى (دای
یــک صنعــت معیــن بــراى مــدت زمانى بــا مقــدارى موفقیــت فعالیــت کرده انــد. آنها 
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پــول زیــادى صــرف چیــزى مثــل کارخانــه، تملــک فنــاورى معیــن یــا مهارت هــاى 
معیــن کرده انــد امــا برخــى اوقــات نمى تواننــد آن پــول را بــه هــر دلیلــى بازیابــى 
کننــد. اگــر آنهــا 100 دالر خــرج کســب قابلیت هــاى معیــن کننــد و اکنــون ارزش 
ــه دســت  ــروز ب ــازار ام ــد در ب ــه مى توانن ــى ک ــى قیمت ــا- یعن ــازارى آن قابلیت   ه ب
آورنــد- 10 دالر باشــد پــس بیشــتر هزینه آنهــا (90 دالر) اکنــون غیرقابــل بازیابى یا 
«ریختــه» اســت. بنابرایــن مى گوییــم ایــن شــرکت ها «هزینه هــاى ریختــه» دارنــد. 
8 ایــن قضیــه درســت اســت کــه همــواره ارزش بــازار، (آن قیمتــى کــه مى تــوان در 

بــازار بــه دســت آورد)، پایین تــر از ارزش دفتــرى (ارزشــى کــه در دفاتــر حســابدارى 
نوشــته شــده اســت) اســت. هزینه هــاى ریختــه اثــرات انتخاب هــاى گذشــته اســت 

ــراى حذف شــان انجــام داد. ــوان کارى ب و دیگــر  نمى ت
برخــى اوقــات شــاید درك رفتــار یــک شــرکت دشــوار باشــد اگــر تشــخیص 
ندهیــم هزینه هــاى آن شــرکت متفــاوت از هزینه هــاى رقبایــش اســت. بیرونى هــا 
ــه چالــش  ــازار ایــن شــرکت، آن را ب ــه ب ــا واردشــدن ب ــا خــود بگوینــد ب شــاید ب
خواهنــد کشــید امــا در عیــن حــال بــا هزینه هــاى معینــى هــم مواجــه هســتند. 
بــراى چالش گــر، ورود بــه ایــن صنعــت داللــت بــر تحمــل هزینه هــاى کامــل دارد، 
در حالــى کــه وارد نشــدن بــه معنــاى حفــظ پــول و اســتفاده از آن در جایــى دیگــر 
ــدارد چــون  نمى توانــد  ــراى بنــگاه متصــدى، چنیــن  جایگزینــى وجــود ن اســت. ب
پولــى را کــه صــرف هزینه هــاى غیرقابــل بازیابــى کــرده اســت(هزینه هاى ریختــه)، 
بازیابــى کنــد؛ پــس هــر تصمیمــى در ایــن بــاره کــه آیــا در ایــن صنعــت بمانــد یــا 
خیــر بایــد بــا در نظــر گرفتــن ایــن واقعیــت باشــد کــه هزینه هــاى ریختــه بازیابــى 
نخواهــد شــد. حتــى اگــر عملیــات بنــگاه تعطیــل شــود، هزینه هــاى ریختــه در 
هــر صــورت بایــد پرداخــت شــود. پــس ایــن گزینــه (باقــى مانــدن در ایــن صنعت) 
ــردارد.  ــدازه هــر گزینــه      جایگزیــن دیگــر (تــرك ایــن صنعــت)، هزینــه درب ــه ان ب
بــه ایــن دلیــل، هزینــه ریختــه، بــه محــض اینکــه متحمــل شــدید، نبایــد 
هزینــه  اى در نظــر گرفتــه شــود کــه بنــگاه متصــدى در نتیجــه تعهــد پیوســته 
ــا  نمى توانیــم  ــا آن مواجــه اســت. م ــدن در آن صنعــت ب ــراى باقــى مان خــود- ب
ــه  ــد ب ــى مى توان ــگاه بیرون ــم؛ بن ــى بگویی ــر بیرون ــاره یــک چالش گ همیــن را درب
راحتــى پولــش را حفــظ کنــد اگــر تصمیــم بگیــرد وارد ایــن صنعــت نشــود. در این 
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حالــت، متصدیــان و چالش گــران بــا هزینه هــاى بســیار متفاوتــى مواجــه هســتند 
حتــى اگــر از فنــاورى یکســانى اســتفاده کننــد. هزینه هــاى ریختــه بــه ایــن معنــا، 
شــاید بــه عنــوان موانــع ورود بــراى بنگاه هــاى جدیــد (چالش گــران) بــه صنعــت 
بــه حســاب آیــد. بنابرایــن نبایــد تعجــب کــرد اگــر متصدى هــا و چالش گرهــا بــه 

شــیوه هاى متفاوتــى رفتــار کننــد.
خــرج کــردن پــول روى هزینه هــاى غیرقابــل بازیابــى گاهــى اوقــات حــاوى 
پیامــى از بنــگاه بــه جهــان (بیرونــى) اســت: بنــگاه تعهــد خــود را بــه یــک حــوزه 
ــش را  ــه پول ــت ک ــادق اس ــتاجرى ص ــاره مس ــن درب ــد. ای ــان مى ده ــن نش معی
صــرف نوســازى ملــک اجــاره کــرده مى کنــد: او بــا چنیــن کارى، قصــد خــود را 
بــه اجــاره کــردن آن ملــک بــراى دوره معیــن طوالنى تــر، نــه صرفــا کوتاه مــدت 
اطــالع مى دهــد. خــرج کــردن پــول روى هزینه هــاى ریختــه ماننــد نابــود کــردن 
پلــى اســت کــه همیــن االن از روى آن گــذر کردیــد. اگــر وارد صنعتــى شــوید 
ــدن  کــه هزینه هــاى ریختــه قابــل توجهــى دارد اعــالم مى کنیــد کــه قصــد مان
ــوز  ــد هن ــى کردی ــل بازیاب ــاى قاب ــرج هزینه ه ــه خ ــى ک ــد. پول ــا را داری در آنج
مى توانــد بازیابــى شــود. انتخــاب هنــوز در دســترس اســت. بنگاه هــاى متصــدى 
معمــوال هزینــه ریختــه بیشــترى در مقایســه بــا تازه واردهــاى بــه صنعــت دارنــد  ، 
ــى  ــوزش معین ــا آم ــش ی ــزات، دان ــا، تجهی ــرف کارخانه   ه ــول ص ــا پ ــون آنه چ
کرده انــد. در بیشــتر مــوارد ایــن دارایى هــاى معیــن را تنهــا مى تــوان بــه طــرف 
ســوم بــا قیمــت بســیار پایین تــر از قیمــت ثبت شــده در دفاتــر شــرکت فروخــت. 
ــد  ــرکت ها مى دانن ــت. ش ــا را فروخ ــوان دارایى ه ــال  نمى ت ــوارد، اص ــى م در برخ
اگــر ایــن دارایى هــا را از خــود دور کننــد یعنــى بــه زیــان تحمل شــده از فــروش 
چیــزى بــا قیمتــى زیــر هزینــه تملــک کــردن آن اقــرار مى کننــد حتــى پــس از 
اینکــه اســتهالك را طبــق مقــررات در نظــر بگیرنــد. متصدیــان بایــد بدهى هــاى 
نهایــى بــر ایــن دارایى هــا را بــه هــر صــورت بپردازنــد، حــال چــه در ایــن صنعــت 
ــد انتخــاب  ــا پیام ــن دارایى ه ــم ای ــر بگویی ــن اگ ــر. بنابرای ــا خی ــد ی ــى بمانن باق
حــال آنهــا بــراى باقــى مانــدن در ایــن صنعــت هســتند، اشــتباه کرده    ایــم. حــال 
فــرض کنیــد بایــد تصمیــم بگیریــم کــه آیــا ایــن شــرکت بایــد در ایــن صنعــت 
ــا آن را تــرك کنــد. درآمدهــا و هزینه هــاى آینــده شــرکت را در  ــد ی باقــى بمان
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صــورت مانــدن در ایــن صنعــت محاســبه مى کنیــم. آیــا بایــد در ایــن محاســبه 
آن هزینه   هایــى را شــامل کنیــم کــه ایــن شــرکت اکنــون مى پــردازد و در 
ــر اســت، چــون اگــر  ــز خواهــد پرداخــت؟ پاســخ خی ــرك صنعــت نی صــورت ت
ــم  ــیله تصمی ــه وس ــده ب ــادى بیان ش ــاب اقتص ــم ارزش انتخ ــن کارى بکنی چنی
ــن  ــم و ای ــبه نکرده ای ــت را محاس ــن صنع ــدن در ای ــى مان ــه باق ــرکت ب ــن ش ای
تصمیــم را بــه شــیوه اشــتباه خواهیــم گرفــت. هزینه هــاى ریختــه جایــگاه یــک 
ــراى  ــد انگیــزه اش ب شــرکت را در صنعــت خــودش تقویــت مى کنــد امــا مى توان
ــد را نیــز محــدود کنــد. شــرکت هاى تثبیت شــده در یــک  انجــام کارهــاى جدی
ــان را  ــاى موجودش ــه قابلیت  ه ــن ک ــوآورى تحول آفری ــر ن ــب در براب ــت اغل صنع
ــت  ــد، مقاوم ــارج مى کن ــان را از دور خ ــوالت موجودش ــد و محص ــد مى کن تهدی
مى کننــد. شــرکتى را تصــور کنیــد کــه مبالــغ عظیمــى بــراى اینکــه پیشــرو در 
حــوزه انــرژى فســیلى باشــد ســرمایه  گذارى کــرده اســت. آیــا ایــن شــرکت مایــل 
ــر را ببینــد؟ پاســخ احتمــاال خیــر اســت؛  اســت پیــروزى انرژى هــاى تجدیدپذی
ــرکت  ــن ش ــاى ای ــتر دارایى ه ــود، بیش ــر ارزان ش ــاى تجدیدپذی ــر انرژى ه اگ
ــان  ــر آن) ارزش     ش ــه و غی ــوط لول ــى، خط ــش فن ــت، دان ــاى نف ــادن، چاه ه (مع
ــردن  ــه عرضــه ک ــد شــروع ب ــکان شــرکت مى دانن ــد داد. مال را از دســت خواهن
ــد  ــش ده ــا را کاه ــاى آنه ــازار دارایى ه ــا ارزش ب ــه بس ــن چ ــاى معی نوآورى ه
ــان  ــازار دارایى هاى ش ــد ارزش ب ــن مى دانن ــا همچنی ــد. آنه ــود کن ــال ناب ــا کام ی
ــر  ــا در ترازنامه شــان بســیار پایین ت ــان دارایى ه ــه ارزش ثبت شــده هم نســبت ب
خواهــد بــود. در چنیــن حالتــى در ترازنامــه زیــان ثبــت خواهــد کــرد. در نتیجــه 
ــد.  ــد ش ــى» خواه ــل بازیاب ــا «غیرقاب ــه» ی ــه «ریخت ــا هزین ــن دارایى  ه ارزش ای
هزینه هــاى ریختــه نــه تنهــا تبیین کننــده انتخاب  هــاى شــرکت ها بلکــه 

همچنیــن یــک مالحظــه کلیــدى پایــدارى یــک  کســب وکار اســت.

مثال  ها
ــازد و  ــى مى س ــد معین ــد تولی ــص فرآین ــه اى را مخت ــه کارخان ــرکتى ک ش  
ــراى  ــد ب ــا قیمتــى پاییــن آن را بخرن ــا هســتند کــه مى تواننــد ب ــا رقب تنه

ــد. ــش کنن ــه تعطیل اینک
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شــخصى در یــک زمینــه خــاص مهارت هایــى کســب مى کنــد کــه   
کــرد. اســتفاده  حوزه هــا  ســایر  در  نمى تــوان 

شرکتى که برندى را ساخته است و به آسانى  نمى توان به دیگران فروخت.  
شــرکتى کــه پــول هنگفتــى صــرف تحقیــق و توســعه بــراى کســب دانــش   

ــوار اســت. ــازار دش ــن آن در ب ــرده اســت و فروخت ــى ک معین
مزیــت گســترش خطــوط   راه آهــن بــراى کســانى کــه در  کســب وکار اســب و   

ــود؟ ــد چــه ب کالســکه تثبیــت شــده بودن
مى توانیــد حــدس بزنیــد چــرا کــداك در عرصــه عکاســى دیجیتــال   

باشــد؟ پیشــرو  نتوانســت 
در توســعه برنامــه  کســب وکار یــک بنــگاه یــا کشــور، هزینه هــاى ریختــه را نبایــد 
ــه هــر  ــار مالــى آن را ب بخشــى از هزینه هــاى کلــى در نظــر گرفــت. تصمیم گیــر ب

صــورت -بــا یــا بــدون  کســب وکار برنامه ریزى شــده- متحمــل خواهــد شــد.

هنـگام بحـث در ایـن بـاره که آیـا مى توانیم کارخانـه اى با 100 نیـروى کار را 
نجـات دهیـم، ایـن واقعیت کـه ارزش دفتـرى کارخانه 50 میلیون دالر اسـت  
بى ربـط خواهـد بـود؛ ایـن قضیه درسـت اسـت حتى اگـر ارزش بـازار کارخانه 
بسـیار کمتـر از 50 میلیـون دالر باشـد و به هیچ وجه  نتـوان آن را فروخت. در 
برنامـه کسـب وکار فقط مى توانسـتیم ارزش بـازارى حال آن کارخانه را شـامل 

کنیـم، بـه شـرط اینکـه در واقع حاضر بـه فـروش آن مى بودیم.

بخوانید

مزیت نداشتن رهبران در یک فناورى
سـونى بـه مـدت چنـد دهه بـر بـازار کاالهـاى الکترونیکى مصرفـى جهان 
تسـلط داشـت. یکـى از موفق  تریـن محصـوالت ایـن شـرکت واکمـن بـود، 
نخسـتین دسـتگاه ضبـط و پخـش صـوت کـه در دسـت نگه داشـته مى شـد. 
رهبـران سـونى به درسـتى تصـور کردنـد مى تـوان ابزارهـا و محتـوا را ادغـام 
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کـرد و نهایتـا یـک وسـیله الکترونیکـى از قبیل رادیـو، تلویزیون و عکاسـى را 
دهد. ارائـه 

بنابرایـن چـرا اپـل کـه هیچ تجربه پیشـینى در صنعت موسـیقى نداشـت، 
بـا اختـراع آى پـاد توانسـت کامال بر سـونى غلبـه کند؟

کالیتـون کریستنسـن (2016) 9 پاسـخى برحسـب آنچـه او معضـل نوآور 
مى نامـد، مطـرح مى کنـد.

تولیدکننـدگان  روى  و  انتخـاب  را  تملک جویـى  مسـیر  سـونى  رهبـران 
 Columbia و تولیدکننـدگان فیلـم (مثـال (CBS Records مثـال) موسـیقى
Pictures) تمرکـز کردنـد. راهبـرد سـونى سـوار هم کـردن قابلیت هـاى مورد 

نیـاز بـراى مدیریـت تغییـر بود.
اگـر سـعى کنیـد قابلیت  هـا بـراى ایجاد تغییـر عمـده را بـا همدیگر جمع 
کنیـد، احتمـال دارد عاقبت به کسـانى تبدیل شـوید که انگیزه دارنـد در برابر 
تغییـر مقاومـت کنند. کسـانى کـه شـاید نوآورى هـاى فناورانـه را تهدیدى به 
روش هـاى کامـال تثبیت شـده خـود در انجـام  کسـب وکار و چـه بسـا از دور 
خارج کننـده خـود ببیننـد. آنهـا زمـان و سـایر منابـع خـود را سـرمایه  گذارى 
کرده   انـد تـا بـه بهترین هـاى یـک حـوزه تبدیـل شـوند امـا بـا یـک نـوآورى، 

ارزش بـازار ایـن سـرمایه  گذارى نابـود مى شـود.
در چنین حالتى نوآورى به دست شرکت هایى (مانند اپل) محقق مى شود 
که هیچ نوع منافع خاص تثبیت شده در مخالفت با تغییر (و حفظ وضع موجود) 

ندارند. مزیت در دست بنگاه زیرك بیرون از صحنه خواهد بود.

John Kay,“Why Sony Did Not Invent the iPod,” Financial Times, 4 September 
2012. www.ft.com/content/7558a99e-f5ed-11e1-a6c2-00144feabdc0.

پرسش   ها
آیا سونى ادغام چند ابزار در یک ابزار را  پیش بینى کرد؟  

چرا سونى رهبر انقالب آى پاد نبود؟  
سونى در چنین فرآیندى چه چیزى به دست آورد؟  

سونى مجبور شد چه چیزى را از دست دهد؟  
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ــى در  ــکل طبیع ــه ش ــت، ب ــک صنع ــده در ی ــرکت هاى تثبیت ش ــرا ش چ  
مى کننــد؟ مقاومــت  تحول آفریــن  نــوآورى  برابــر 

آیا مى توان مثال  هایى از دیگر صنایع زد که این اتفاق افتاد؟  
نفــوذ  تحــت  به شــدت  کــه  صنعتــى  سیاســت گذارى  وجــود  اثــرات   

چیســت؟ باشــد،  امــور  متصــدى  بنگاه هــاى 
 

تحلیل
ــرکت  ــن ش ــرد. ای ــى ک ــزار را  پیش بین ــک اب ــزار در ی ــن اب ــام چندی ــونى ادغ س
ــته  ــیقى داش ــب وکار موس ــه  کس ــاى ورود ب ــل روی ــه اپ ــش از اینک ــا پی مدت  ه
ــه اجــراى  ــق ب ــوا را توســعه داد. ســونى موف ــزار و محت ــام اب ــدگاه ادغ باشــد دی
ــه جــان کاى مى نویســد: ــه ک ــاال چــون همان گون ــدگاه خویــش نشــد، احتم دی
ــر  ــى در براب ــور طبیع ــه ط ــت ب ــک صنع ــاده در ی ــرکت هاى جاافت ش  
نــوآورى تحول آفریــن کــه قابلیت  هــاى موجــود آنهــا را تهدیــد مى کنــد و 
ــد.  ــت مى ورزن ــد مقاوم ــارج مى کن ــدى موجودشــان را از دور خ محصــوالت تولی
ــن  ــوآورى تحول آفری ــا ن ــال دارد ب ــه احتم ــب وکارهایى ک ــه  کس ــه هم مجموع
متحــول شــوند در نــگاه اول شــاید ابزارهــاى گــردآورى قابلیت  هــاى مــورد نیــاز 
بــراى مدیریــت تغییــر بــه نظــر برســند امــا در عمــل، آنهــا ابــزار گــرد هــم آمــدن 

ــد. ــر را دارن ــر تغیی ــت در براب ــزه مقاوم ــه انگی ــتند ک ــانى هس کس
ــرس  ــا ت ــع الکترونیــک بشــود ام ــد در صنای ــر جدی ســونى مى توانســت رهب
ــت  ــود را از دس ــین خ ــتاوردهاى پیش ــد دس ــه نکن ــت ک ــدى داش ــش از ح بی
بدهــد. ســونى هزینه هــاى ریختــه مهمــى داشــت. هــر شــرکتى کــه هزینه هــاى 
ریختــه چشــمگیرى دارد شــاید دچــار ایــن اشــتباه شــود کــه روى آنهــا تمرکــز 
ــات  ــان کاى، خدم ــر ج ــه نظ ــد. ب ــت ده ــده را از دس ــاى آین ــد و فرصت  ه کن
ــوان از  ــن مى ت ــتند. همچنی ــابه هس ــع مش ــا موان ــع ب ــوزش، صنای ــى و آم مال
تولیدکننــدگان انــرژى فســیلى و رویکــرد آنهــا بــه انرژى هــاى تجدیدپذیــر نــام 
ــاى متصــدى  ــوذ شــدید بنگاه ه ــى تحــت نف ــى سیاســت گذارى صنعت ــرد. وقت ب
ــوف  ــاى معط ــه ج ــت گذارى ب ــگاه سیاس ــه ن ــود دارد ک ــر وج ــن خط ــد ای باش

ــد. ــته نگر باش ــتر گذش ــده، بیش ــاى آین ــه فناورى ه ــدن ب ش
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مغالطه هزینه ریخته
«همیــن کــه چیــزى را خریدیــد، مبلغــى کــه پرداختیــد «ریختــه» اســت 
یــا دیگــر قابــل بازیابــى نیســت. بنابرایــن رفتــار آینــده نبایــد تحــت تاثیــر 
هزینه هــاى ریختــه باشــد. امــا افســوس آدم  هایــى کــه مى شناســیم تمایــل 
بــه اهمیــت دادن بــه ایــن دارنــد کــه چقــدر بــراى هــر چیــزى پرداختنــد. 
پژوهشــگران متوجــه شــدند قیمــت فــروش ملــک کــه مالــکان آپارتمان هــاى 
بوســتن اعــالم مى کردنــد10 همبســتگى باالیــى بــا قیمــت خریــد آنهــا داشــته 
ــکان ســهام اصــال تمایلــى  ــه کــه پیشــتر اشــاره شــد مال اســت. 11 همان گون
بــه فــروش ســهام خــود بــا زیــان ندارنــد حتــى وقتــى از نظــر مالیاتــى بــه 

ــد. ــان باش نفع ش
ایــن واقعیــت کــه آدم هــاى معمولــى در معــرض مغالطــه هزینــه ریختــه 
ــراد  ــه اف ــد ک ــن باش ــر ای ــى جالب  ت ــاید حت ــا ش ــت، ام ــب اس ــتند جال هس
حرفــه  اى کمتــر در معــرض ایــن مشــکل هســتند. بــراى مثــال، نویســندگان 
مثــال آپارتمــان یادشــده در بــاال متوجــه شــدند افــرادى کــه آپارتمان  هــا را 
ــه قصــد ســرمایه  گذارى خریدنــد احتمــال کمتــرى مى رفــت تحــت تاثیــر  ب
هزینــه ریختــه باشــند نســبت بــه کســانى کــه در آنهــا زندگــى مى کردنــد. 
(...) بــه نظــر مى رســد یــک دلیــل اســتخدام مشــاوران حرفــه  اى ایــن اســت 

ــد.» 12 ــکا مى کنن ــا ات ــاى آنه ــه تصمیم ه ــل  بى غرضان ــه تحلی ــه ب ک

پردیـس  کار،  بین المللـى  سـازمان  بین المللـى  آمـوزش  مرکـز 
مى کنـد جابه جـا  را  خـود  دانشـگاهى 

 (ITCILO) ــى کار ــازمان بین الملل ــى س ــوزش بین الملل ــز آم مرک
تصمیــم گرفــت پردیــس دانشــگاهى خــود را جابه جــا کنــد. یــک مــاه پیــش 
از تصمیم گیــرى قطعــى، مدیــر مجموعــه یــک مــکان کامــال جدیــد را یافــت. 
قیمــت آن 5 میلیــون و 750 هــزار یــورو بــود. ایــن مدیــر  نمى توانســت آن مکان 
را نقــدا بخــرد چــون نیــاز بــه کســب اجــازه از هیات مدیــره داشــت کــه فقــط 
ماهــى یــک بار تشــکیل جلســه مــى داد. فروشــنده درخواســت بیعانــه 500 هزار 
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یورویــى کــرد تــا فــروش ایــن ملــک را بــه مــدت یــک مــاه مســدود کنــد.
ــه  ــدى ب ــک جدی ــره، مل ــه هیات مدی ــکیل جلس ــش از تش ــد روز پی چن
ایــن مرکــز پیشــنهاد شــد. ایــن ملــک بــه همــان خوبــى ملــک دیگــر امــا بــا 
قیمــت کمتــر بــود فروشــنده فقــط 5 میلیــون و 500 هــزار یــورو درخواســت 

کــرد. ایــن مرکــز چــه کار بایــد بکنــد؟
نخســتین ملــک هزینــه حســابدارى پنــج میلیــون و 750 هــزار یورویــى 
دارد امــا 500 هــزار یــورو آن حــاال بــه عنــوان بیعانه اى کــه معمــوال  نمى توان 
بازیابــى کــرد، هزینــه ریختــه شــده اســت. امــروز هزینــه اقتصــادى گزینــه 

اول برابــر اســت بــا
5 میلیون و 250 هزار یورو  = 500 هزار یورو – 5 میلیون و 750 هزار یورو

بــراى گزینــه دوم، ایــن مرکــز بایــد 5 میلیــون و 500 هــزار یورو بپــردازد. 
در ایــن حالــت، هزینه هــاى حســابدارى متناظــر بــا هزینــه اقتصــادى اســت.

5 میلیــون و 250 هــزار یــورو < 5 میلیــون و 500 هــزار یــورو اســت. بــه 
ــره بایــد گزینــه اول را انتخــاب کنــد. ایــن مســاله را  ایــن دلیــل، هیات مدی

مى توانیــد بــه روش دیگــرى نیــز مالحظــه کنیــد:
کل مبالغى که در گزینه نخست پرداخت مى کنید: 

5 میلیون و 750 هزار یورو = 5 میلیون و 250 هزار یورو + 500 هزار یورو
6 میلیون یورو = 5 میلیون و 500 هزار یورو + 500 هزار یورو

تحت شرایط جارى، گزینه دوم مستلزم پرداخت مبلغ بیشترى است.

1-3 سود حسابدارى
هـدف حسـابداران سـنجیدن دقیـق هزینه هـا و فایده   هایـى اسـت کـه سـودها یـا 
زیان هایـى را متوجـه بنـگاه مى کند، با این هـدف که به سـهامداران، اعتباردهندگان 
و مقامـات مالیاتـى گـزارش دهنـد. آنهـا مى تواننـد تصویرى ایسـتا از بنـگاه در یک 
لحظـه، برحسـب دارایى هـا و بدهى هـا (ترازنامـه) داشـته باشـند یا مى توانند نشـان 
دهنـد کـه بنـگاه طـى یـک دوره معین -برحسـب آنچه کسـب کـرده و هزینه   هایى 
کـه متحمـل  شـده- چـه بـه دسـت آورده اسـت (حسـاب سـود و زیـان در جـدول 
1-1 را نـگاه کنیـد). حسـابداران بـه قراردادهـاى مکتـوب و غیرمکتـوب کـه حقوق 
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و وظایـف ایجـاد مى کنـد توجـه و همیشـه یـک مبنـاى حقوقـى در آسـتین دارند. 
آنهـا بـه واقعیـات تاریخـى توجـه دارند: «ما ایـن کاال را بـا این قیمـت در 15 مارس 
سـال 2009 خریدیـم.» هزینه هـا و درآمدهـا صریح هسـتند چون از فاکتـور خرید، 
بدهـى یـا پرداخـت بـه دسـت مى آینـد. در اصطـالح حسـابدارى، هزینـه سـرمایه 
حاصل جمـع بهـره و اسـتهالك اسـت. صورتحسـاب دسـتمزد بیانگـر هزینـه کارگر 
اسـت. صورتحسـاب دسـتمزد برخـى اوقات شـامل تعییـن حقوقى بـراى کارآفرینى 
اسـت کـه در آن شـرکت کار مى کنـد؛ برخـى اوقـات هـم این گونه نیسـت. سـودها 

مبنایـى بـراى تعیین مالیات شـرکت، سـود سـهام، یا سـود تقسـیم نشـده اسـت.

جدول 1-1 محاسبه سود حسابدارى

+ درآمدها (قیمت * مقدار)
- هزینه مواد خام، کاالهاى نیمه ساخته، هزینه برق و آب و سوخت و نیروى کار

- استهالك
= سود عملیاتى

- بهره یا هزینه مالى2
= سود حسابدارى پیش از مالیات

- مالیات
= سود حسابدارى پس از مالیات

- سود سهام
= سود تقسیم نشده

از ســود حســابدارى بــراى گــزارش دادن بــه ســهامداران، پرداخــت مالیــات و 
ــود. ــتفاده مى ش ــا اس ــار از بانک ه کســب اعتب

1-4 سود اقتصادى: مقایسه دو سناریو
اساســا ســود اقتصــادى یــک پــروژه از مقایســه ســناریوى آن پــروژه بــا بهتریــن 
ســناریوى جایگزینــى کــه کنــار گذاشــتیم بــه دســت مى آیــد (جــدول 1-2). در 
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ــود دارد. در  ــه وج ــور ک ــد همان ط ــگاه) داری ــروژه (بن ــک پ ــناریو ی نخســتین س
ســناریوى دوم وضعیــت کارآفریــن و ســهامدار را در نظــر مى گیریــد اگــر آنهــا این 
ــد)  ــرمایه  گذارى  نمى کردن ــرکت س ــن ش ــا در ای ــد (ی ــام  نمى دادن ــروژه را انج پ
ــان  ــا هم ــا تقریب ــترس ب ــن دردس ــاى جایگزی ــن پروژه ه ــن را از بی ــه بهتری بلک
ــه  ــاى ریخت ــم هزینه ه ــورت ه ــد، در آن ص ــاب مى کردن ــک انتخ ــزان ریس می

ــدارد. ــه پــروژه مــورد نظــر بســتگى ن نهایــى پرداخــت مى شــد چــون ب

جدول 1-2 دو سناریوى  جایگزین
سناریو بدون این پروژهسناریو با این پروژه

کار  شرکت  این  یا  پروژه  این  براى  کارآفرین 
مى کند.

این  در  یا  پروژه  این  در  را  پولش  کارآفرین 
شرکت سرمایه  گذارى مى کند.

هزینه هاى ریخته براى مثال بدهى هاى قدیمى در 
هزینه هاى غیرقابل بازیابى، باید پرداخت شوند 

(هیچ راهى براى گریز از آنها وجود ندارد).

کارآفرین براى یک پروژه یا شرکت جایگزین 
کار مى کند و حقوق دریافت مى کند.

سرمایه اش را در سرمایه  گذارى با ریسک کمتر 
و  است  کرده  صرف  اول  سناریوى  مساوى  یا 

یک بازده تولید مى کند.
هزینه هاى ریخته براى مثال بدهى هاى قدیمى 
براى هزینه هاى غیرقابل بازیابى، باید پرداخت 
شود (هیچ راهى براى گریز از آنها وجود ندارد).

جدول 1-3 محاسبه عایدى هاى مالک در سناریو جایگزین (بدون این پروژه)
+ بهترین جایگزین ممکن درآمد کار مالک پس از مالیات (هزینه فرصت کار مالک)

+ بهترین جایگزین ممکن بازده پس از مالیات سرمایه صرف شده (هزینه فرصت سرمایه)
نمى کنیم  دنبال   را  پروژه  این  وقتى  حتى  شود،  پرداخت  نحو  هر  به  باید  که  هزینه هاى   -

(هزینه هاى ریخته)
= عایدى هاى خالص مالک در سناریوى جایگزین*

Cabral and Backus (2001) نگاه کنید به *

بنابراین هزینه هاى ریخته ویژگى مشترك هر دو سناریو است.
ــراى کارآفریــن جذابیــت (و ســود اقتصــادى) دارد  ــروژه ب در صورتــى ایــن پ
ــه ســناریوى  ــروژه نســبت ب ــن پ ــا ای ــن در ســناریو ب ــادى کارآفری ــه وضــع م ک
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ــر شــود. ــدون آن بهت ب
اگــر ســود حســابدارى پــس از مالیــات یــک بنــگاه (یــا یــک پــروژه) بزرگ تــر 
از عایدى هــاى خالــص مالــک در یــک ســناریو      جایگزیــن باشــد (جــدول 3-1)، 

بنــگاه (یــا پــروژه) ســود اقتصــادى مى بــرد.

عایدى هاى خالص مالک در 
-سناریوى   جایگزین 80000

سود حسابدارى پس از 
مالیات

100000
سود اقتصادى=

20000

در برخــى مــوارد، بــه بنگاه   هایــى برخــورد مى کنیــم کــه بــا ســود اقتصــادى 
ــه نظــر عجیــب مى رســد فقــط اگــر معنــاى  صفــر فعالیــت مى کننــد. 13 ایــن ب
ســود اقتصــادى را نادیــده بگیریــم. در واقعیــت ایــن بنگاه هــا بــه کار و ســرمایه 
مالــک بــه همــان انــدازه بهتریــن اســتفاده هاى جایگزیــن آنهــا پــاداش مى دهنــد.

یک مثال
ــزارى درآمــد یــک میلیــون یورویــى  در ســال 2008 یــک بنــگاه کوچــک نرم اف
ــت  ــزار دالر باب ــگاه 300 ه ــود. بن ــورو ب ــزار ی ــان 500 ه ــه کارکن داشــت. هزین
ــزار دالر  ــن 50 ه ــى دوام). آن همچنی ــاى ب ــت (کااله ــا پرداخ ــر فاکتوره دیگ
بــراى حق الزحمــه مشــارکت در یــک کنسرســیوم پژوهشــى پرداخــت. دو ســال 
پیــش ایــن شــرکت خــودش را متعهــد بــه مشــارکت در ایــن کنسرســیوم کــرده 
ــک  ــت. مال ــورو مى پرداخ ــزار ی ــال 50 ه ــه س ــدت س ــه م ــال ب ــر س ــود و ه ب
ــب  ــت، اغل ــرده اس ــرمایه  گذارى ک ــب وکار س ــن  کس ــون دالر در ای ــه 2 میلی ک
ــد  ــت مى کن ــبوك دریاف ــافت و فیس ــوگل، مایکروس ــغلى از گ ــنهاد هاى ش پیش
ــد.  ــه او پیشــنهاد مى دهن ــال ب ــک س ــزار دالر در ی ــص 100 ه ــوق خال ــه حق ک
ــنهاد  ــات پیش ــدون مالی ــره ب ــد به ــز 1/5 درص ــک نی ــدون ریس ــه ب اوراق قرض
ــا  کســب وکار امســال  ــن دارد کــه آی ــه درك ای ــاز ب مى دهنــد. مالــک اکنــون نی

ــر. ــا خی ــرده ی ــق مى ک ارزش خل
ابتدا باید سود حسابدارى (جدول 1-4) این بنگاه را محاسبه کنیم.
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ــدول  ــن (ج ــناریوى جایگزی ــک در س ــص مال ــاى خال ــد عایدى ه ــپس بای س
ــم. ــبه کنی 1-5) را محاس

جدول 1-4 سود حسابدارى در یک بنگاه نرم افزارى کوچک
+ درآمدها 

- هزینه کارکنان
فاکتور کاالهاى بى دوام
حق الزحمه کنسرسیوم
سود پیش از مالیات

مالیات ها (٪33)
سود حسابدارى پس از مالیات

1000 هزار یورو +
500 هزار یورو –
300 هزار یورو –
50 هزار یورو –

150 هزار یورو +
50 هزار یورو –

 100 هزار یورو =

جدول 1-5 عایدى هاى خالص (سود حسابدارى) از مالک یک بنگاه کوچک نرم افزار در 
سناریوى  جایگزین

پس  درآمد  از  ممکن  بهترین  جایگزین   +
مالیات مالک (هزینه فرصت کار مالک)

+ بهترین جایگزین ممکن بازده پس از مالیات 
فرصت  (هزینه  صرف شده  سرمایه  از 

سرمایه)
پرداخت  باید  صورت  هر  به  که  هزینه   هایى 
(هزینه  نشود  دنبال  پروژه  اگر  حتى  شود، 

ریخته)
عایدى هاى خالص مالک در سناریوى 

 جایگزین 

ــرون از  ــه بی ــک ک ــد مال ــزار درآم + 100 ه
بنــگاه بــه عنــوان یــک کارمنــد مى توانســت 

کســب کنــد
+ 30 هـزار یـورو، یعنى 1/5 درصد از سـرمایه 
2 میلیـون یورویـى (عایدى هاى کسب شـده از 
قرضـه  اوراق  در  صرف شـده  سـرمایه  گذارى 

بدون ریسـک
+ 50 هزار یورو، حق الزحمه کنسرسیوم

+80 هزار یورو 

بنابراین:

عایدى هاى خالص مالک در 
سناریوى  جایگزین

80000 دالر
=

سود حسابدارى پس از 
مالیات

100000 دالر
سود اقتصادى -

20000
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ســود حســابدارى 100 هــزار یــورو اســت، امــا نیــروى کار و ســرمایه مالــک 
ــک، یعنــى منفعــت  ــد عایــدى ایجــاد کنــد. ســود اقتصــادى امســال مال مى توان
ــه جــاى اینکــه در بهتریــن ســناریو  جایگزیــن  حاصــل از انجــام ایــن فعالیــت ب

اســتفاده شــود، مســاوى 20 هــزار یــورو اســت.
ــناریو  ــه س ــبت ب ــرى نس ــع بهت ــناریو وض ــن س ــى در ای ــر مال ــک از نظ مال

 جایگزیــن دارد.

1-5 اهداف متفاوت بنگاه   ها 
آیــا ســود اقتصــادى تنهــا هــدف ممکــن یــک بنــگاه اســت؟ یــک بنــگاه واقعــا 
ــه  ــد، ب ــاب بزن ــه انتخ ــت ب ــن دس ــداف      جایگزی ــیارى اه ــن بس ــد از بی مى توان

ــر:  ــارت دیگ عب
بیشینه ســازى  راهبــرد  از  بخشــى  مى توانــد  درآمــد  بیشینه ســازى    .1
ــت  ــه دس ــت ب ــا زحم ــازار را ب ــهمى از ب ــما س ــد؛ ش ــدت باش ــودهاى بلندم س
ــوان انحصارگــر در  ــه عن ــه طــورى کــه ب ــد ب ــا را از بیــن مى بری ــد و رقب مى آوری
آینــده عمــل کنیــد (بخــش 6,3)؛ بــه عنــوان یــک انحصارگــر قــادر بــه اســتثمار 
ــاده  ــى س ــرد خیل ــن راهب ــوارد، ای ــایر م ــود. در س ــد ب ــدگان خواهی     مصرف کنن
یــک روش ارضــاى اشــتیاق مدیــران بــراى کســب قــدرت اســت. بــا ایــن دیــدگاه 

ــرد. ــن ک ــک را تبیی ــام و تمل ــه ادغ ــوط ب ــاى مرب ــتر فعالیت ه ــوان بیش مى ت
ــواده- ــاى خان ــواده وى، در نظام ه ــک و خان ــت مال ــازى مطلوبی 2. بیشینه س

بنیــان هماننــد مــورد ایتالیــا خیلــى رایــج اســت. هــدف نهایى رشــد بنگاه نیســت 
بلکــه رفــاه خانــواده اســت. نشــانگر ممکــن ایــن راهبــرد، چشم پوشــى اســتفاده 
از بــازار مدیریــت اســت (ایــن ترجیــح کــه بســیارى از اعضــاى خانــواده رئیــس 
ــا  ــه طــورى کــه کنتــرل بنــگاه را ب ــا محــدود کــردن رشــد ب ــر شــوند) ی و مدی

ــاى ســوم پاســخگو نباشــند. ــه طرف ه ــا ب ــا شــریک نشــوند ی غریبه ه
3. بیشینه ســازى اشــتغال و بیشینه ســازى رفــاه برخــى اوقــات ویژگــى 
مدیریــت امــور عمومــى و خیریه هــا اســت. در صورتــى مى تــوان ایــن اهــداف را 
دنبــال کــرد کــه یــک منبــع بیرونــى منابــع (یارانه   هــا) بــراى بقــا وجــود داشــته 
باشــد. در غیــر ایــن صــورت بایــد یــک هــدف ســودآورى حداقلــى وجــود داشــته 
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باشــد تــا بقــاى ســازمان تضمیــن شــود.
ــا رشــد بنــگاه پیونــد  4. بیشینه ســازى ســود بلندمــدت هدفــى اســت کــه ب

بیشــترى دارد.
5. بیشینه ســازى ســود کوتاه مــدت بــه عنــوان یــک متغیــر جایگزیــن 
بــراى «4» و به خصــوص توســط بنگاه   هایــى اســتفاده مى شــود کــه زیــر 
نظــر و بررســى دقیــق بازارهــاى مالــى هســتند. برخــى اوقــات ایــن حالــت بــه 
ــرمایه  گذارى هاى  ــام س ــا از انج ــال، بنگاه ه ــراى مث ــد. ب ــى مى انجام اختالل های
ــدت  ــودهاى کوتاه م ــر س ــى ب ــر منف ــون تاثی ــد چ ــوددارى مى کنن ــن خ معی
ــگاه باشــند. ــدارى و دوام بلندمــدت بن ــه نفــع پای مى گــذارد، حتــى اگــر آنهــا ب

تماشا کنید

www.khanacademy.org/ economics -finance -domain/ microeconomics/ firm-
economic-profit/economic-profit-tutorial/v/economic-profit- vs-accounting-profit.

توجــه: ایــن ویدئــو «هزینه هــاى فرصــت صریــح» را آن هزینه   هایــى 
ــد کــه در هــر دو تحلیــل اقتصــادى و حســابدارى شــامل مى شــوند.  مى نام
ــود  ــه مى ش ــى گفت ــه هزینه   های ــى» ب ــت ضمن ــاى فرص ــا «هزینه ه در اینج

ــم. ــت» مى نامی ــه فرص ــا «هزین ــه م ک

پرسش   ها 
اگــر ســود حســابدارى شــرکت عــدد مثبــت باشــد آیــا بــه ایــن معنــا اســت   

ــد؟ ــق مى کن ــرکت ارزش خل ــن ش ــه ای ک
آیــا تاکنــون فکــر کردیــد کــه اگــر در یــک  کســب وکار اندکــى متفــاوت یــا   
کامــال متفــاوت بودیــد مى توانســتید واقعــا بیــش از آنچــه اکنــون عایــدى 

داریــد کســب کنیــد؟
آیـا متعجـب  نمى شـوید کـه باخبـر شـوید بسـیارى از  کسـب وکارها بـراى   
دوره هـاى طوالنـى بـدون خلـق سـود اقتصـادى قابـل توجـه فعالیـت مى کننـد؟
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جدول 1-6 سود اقتصادى براى زنجیره هاى غذایى و نوشیدنى منتخب آمریکا
20042003200220012000199919981997شرکت

12430240407452250-551172مکدونالد
1-4-8-15171301910استارباکس

689011390104967361اوت بک استیکهاوس
16-5847474431223برینکر اینترنشنال

227-1-1531361710وندیز
1-762322263918جک این باکس

3-3-121011742کارخانه کیک پنیر
4848363532252716اپل بیز

Besanko et al. (2007) quoting S tern S tewart Performance 1000. :منبع

 تحلیل
ــد.  ــار را نشــان مى ده ــن درس گفت ــم ارائه شــده در ای ــو برخــى مفاهی ــن ویدئ ای
ــه  ــا نیســت ک ــن معن ــه ای ــه ســود حســابدارى مثبــت اســت ب ــن واقعیــت ک ای
 کســب وکار ارزش خلــق مى کنــد. اگــر هزینه هــاى فرصــت افــزوده شــوند، ســود 
شــاید بــه زیــان تبدیــل شــود. بســیارى  از کســب وکارها شــاید بــراى دوره هــاى 
ــد؛  ــد کنن ــه ســود اقتصــادى عای ــدون اینک ــى مشــغول فعالیــت باشــند ب طوالن
بقــاى آنهــا اساســا ادامــه مى یابــد و بــه مصــرف واســطه اى، ســرمایه و کار پــاداش 
مى دهنــد امــا هیــچ ارزش بیشــترى را اضافــه  نمى کننــد. ایــن در مــورد بســیارى 

ــج اســت. از  کســب وکارهاى کوچــک رای
ــه  ــى ک ــد در حال ــته باش ــادى داش ــاى اقتص ــد زیان ه ــرکت مى توان ــک ش ی
ــد  ســودهاى حســابدارى اعــالم مى کنــد. یــک مثــال: در ســال 2002، مک دونال
ســودهاى حســابدارى 893 میلیــون دالرى را اعــالم کــرد امــا اگــر ســرمایه گذاران 
ــا  ــا پروژه هــاى ریســک مشــابه ی ــول خودشــان را درون یــک ســرمایه  گذارى ب پ
ــد  ــب مى کردن ــود کس ــتر س ــون دالر بیش ــد، 124 میلی ــرار مى دادن ــر ق پایین ت

(جــدول 6-1).
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واژگان تخصصى
ــا معیارهــاى حســابدارى؛  ســود حســابدارى[1]: ســود محاسبه شــده مطابــق ب
فقــط هزینه هــاى صریــح را شــامل مى شــود. ایــن مبنایــى بــراى پرداخــت 

ــا اســت. ــار از بانک ه ــا و ســود ســهام و گرفتــن اعتب مالیات ه
ــامل  ــى ش ــاى مال ــع کل (1) دارایى ه ــگاه حاصل جم ــرمایه بن ــرمایه [2]: س س
ــته  ــه داش ــى نگ ــپرده بانک ــاب هاى س ــه در حس ــى ک ــوه مال ــد و وج نق
مى شــود، (2) تجهیــزات ملمــوس و     ماشــین آالت کــه در عملیــات تولیــد 
ــا  ــگاه اســتفاده مى شــود، (3) ســاختمان هاى استفاده شــده در تولیــد ی بن
ذخیــره کاالهــاى بنــگاه. مــواد مصرف شــده در جریــان فرآینــد تولیــد بــه 

ــود. ــدى  نمى ش ــرمایه طبقه بن ــوان س عن
اســتهالك [3]: از دســت رفتــن ســاالنه ارزش ســرمایه یــک بنــگاه یــا کشــور بــه 

علــت فرســودگى، کهنگى و حــوادث.
ــادى.  ــاى اقتص ــا معیاره ــق ب ــده مطاب ــود محاسبه ش ــادى [4]: س ــود اقتص س
یــک ابــزار بــراى تصمیم گیــرى کــه آیــا یــک پــروژه را تعقیــب کنیــم یــا 
خیــر. بیانگــر ایــن اســت کــه یــک پــروژه یــا بنــگاه ارزش خلــق مى کنــد، 
یعنــى ارزش محصــول بزرگ تــر از ارزش همــه نهاده هــاى اســتفاده شــده 
اســت. اگــر مثبــت باشــد، بــه ایــن معناســت کــه ارزش بــه دســت آمــده 
ــر از ارزش  ــگاه بزرگ ت ــا بن ــروژه ی ــک پ ــع در ی ــتفاده از مناب ــن اس ــا ای ب

قابــل حصــول بــا بهتریــن اســتفاده  جایگزیــن از همــان منابــع اســت.
ــت در  ــک موجودی ــه ی ــى ک ــایر هزینه های ــره و س ــى [5]: به ــاى مال هزینه ه

ــود. 14 ــل مى ش ــوه متحم ــن وج ــا وام گرفت ــاط ب ارتب
ســایر  بانــک،  پرداختــى  پــول   :[6] شــرکت  بدهى هــاى  بــر  بهــره 
ســازمان هاى مالــى یــا افــراد خصوصــى بــراى اســتقراض پــول. همچنیــن 

ــت. ــهور اس ــى مش ــاى مال ــه هزینه ه ب

1. accounting profit
2. capital
3. depreciation
4. economic profit
5. financial cos ts
6. interes t on the debts of the company
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ــه  ــل هم ــور کام ــه ط ــا ب ــگاه ت ــک بن ــراى ی ــى ب ــدت [7]: دوره طوالن بلندم
نهاده هــاى خــود را بــا تغییــر شــرایط تطبیــق دهــد. 15 مــدت زمانــى کــه 

ــد.  ــا کن ــرد کســب وکار را ره ــم بگی ــد تصمی ــى مى توان ــگاه حت بن
هزینه فرصت [8]: ارزش بهترین  جایگزین از دست رفته. 16 

ــتفاده در  ــورد اس ــاى م ــراى نهاده ه ــادى ب ــالح اقتص ــد [9]: اصط ــل تولی عام
تولیــد کاالهــا یــا خدمــات در تــالش بــراى کســب ســود اقتصــادى. عوامــل 
تولیــد شــامل زمیــن، کار، ســرمایه و کارآفرینــى اســت. 17 بــراى ســادگى 

اینجــا معمــوال تنهــا بــه کار و ســرمایه اشــاره داریــم. 
بیشینه سازى سود [10]: عمل یا هدف رسیدن به بیشینه سود ممکن.

ــص  ــد ناخال ــور (تولی ــد کش ــه طــى آن تولی ــادى [11]: دوره  اى ک ــود اقتص رک
ــد. ــش مى یاب ــش 8,1) کاه ــى، بخ داخل

کوتاه مــدت [12]: یــک دوره کــه طــى آن بنــگاه مى توانــد تعدیــل بخشــى امــا 
نــه کامــل نهاده هــا بــراى تغییــر در شــرایط را انجــام دهــد.

ــاى رخ  ــه تصمیم ه ــه ب ــدون توج ــه ب ــه ریخت ــه [13]: هزین ــاى ریخت هزینه ه
ــه  ــه هزین ــوان از آن جلوگیــرى کــرد. وقتــى ب ــن نمى ت مى دهــد و بنابرای
ــه را  ــاى ریخت ــد هزینه ه ــر بای ــم تصمیم گی ــم وزن مى دهی ــک تصمی ی

ــرد.18 ــل اجتنــاب را در نظــر بگی ــرد و فقــط هزینه هــاى قاب ــده بگی نادی

یادداشت ها
 Baumol and و Varian  (2006: 201) .اســت Besanko  (2007: 587) ایــن تعریــف از   .1
ــى  ــتند حت ــن هس ــا ای ــابه ب ــه مش ــد ک ــه مى دهن ــى   ارائ Blinder (1997: 51) تعاریف
اگــر در مــورد Baumol and Blinder (1997: 226) تعریف شــان بایــد بــه عنــوان 
ــا  ــط ب ــه مرتب ــت هزین ــه فرص ــود «هزین ــیر ش ــد تفس ــک و روبینفل ــه پیندای ــه ک آنچ
فرصت هایــى اســت کــه بــا قــرار نــدادن منابــع بنــگاه بــه بهتریــن اســتفاده  جایگزیــن از 
ــى اســت  ــا آن ــه مشــابه ب ــد» Pindyck and Rubinfeld (2015: 244) ک دســت مى رون

7. long run
8. opportunity cos t
9. production factor
10. profit maximization
11. recession
12. short run
13. sunk cos ts
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نظــر  طبــق  اســت.   Sinclair (2000:1092) و   Bernheim and Whins ton (2008:66)

ــه  ــا درآمدهــاى خالــص ب ــر ب Baumol and Blinder (1977: 66) «ســود اقتصــادى براب
معنــاى حســابدارى، منهــاى هزینــه فرصــت ســرمایه و هــر نهــاده دیگــرى اســت کــه 
مالــکان بنــگاه تامیــن مى کننــد. از آنجــا کــه ســود حســابدارى یــک مانــده اســت فقــط 
اگــر مانــده دیگــرى –کــه تفــاوت بیــن ارزش بهتریــن اســتفاده  جایگزیــن و آنچــه واقعــا 
ــب  ــادى کس ــود اقتص ــد س ــد مى توانن ــه آن بیفزاین ــت- ب ــى اس ــات واقع ــران خدم جب

ــم. ــروى مى کنی ــى پی ــا از اول ــول هســتند و اینج ــل قب ــرد قاب ــر دو رویک ــد. ه کنن

ــه  ــدى را ک ــن بع ــن  جایگزی ــا ارزش بهتری ــاى فرصــت، م ــر هزینه ه ــز ب ــا تمرک ب   .2
ــم. ــر مى گیری ــود در نظ ــه ش ــده گرفت ــت برعه ــک فعالی ــا ی ــرود ت ــت ب ــد از دس بای
بــراى ســازگارى بــا آنچــه بــه دنبــال مى آیــد اینجــا حقــوق پــس از مالیــات را در    .3

ــم. ــر مى گیری نظ
بــراى ســازگارى بــا آنچــه بــه دنبــال مى آیــد اینجــا جبــران خســارت پــس از مالیــات را    .4

در نظــر مى گیریــم.

Vivek Kaul نویسنده کتب سه گانه پول آسان است.   .5
 Besanko ــه ــد ب ــن بنگری Pindyck and Rubinfeld (2015: 245 , 246) همچنی   .6
Varian ،(18 :2007)  (2006: 363) و Bernheim and Whins ton (2008:8 و 251)

.(159 :1997) Baumol and Blinder و براى تفسیر متفاوت نگاه کنید به
7. Varian (2006:362).

8.  Baumol and Willig (1981).

9.  Chris tensen  (2016).

فهرست شده اینجا به معناى «تبلیغ شده براى فروش»  .10

11.  Genovese and Mayer (2001).

12.  Varian (2006: 556).

این درباره بنگاه هایى که در رقابت کامل فعالیت مى کنند صادق است.  .13

اقتباس شده از نویسنده از این پیوند  .14
http://dictionary.cambridge.org/dictionary/english/ interes t.

.(163 :1983)  Fischer and Dornbusch بنگرید به  .15
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بنگرید به یادداشت 1  .16
17.  Besanko (2007: 18).

همان منبع.  .18
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فصل 2:
ارزش افزوده

اقتصــاد تنهــا در صورتــى ثــروت و اشــتغال خلــق مى کنــد کــه توانایى خلــق ارزش 
افــزوده داشــته باشــد. ارزش افــزوده را «کیکــى» در نظــر بگیریــد که بین کســانى 
ــکل هاى  ــه ش ــانى ک ــران و کس ــى کارگ ــد؛ یعن ــه مى کنن ــود را عرض ــه کار خ ک
ــا،  ــان  کســب وکارها، بانک ه ــد (صاحب ــاوت ســرمایه و زمیــن عرضــه مى دارن متف

زمینــداران و حکومــت) تقســیم مى شــود.
اگــر ارزش افــزوده نباشــد چیــزى بــراى تقســیم کــردن وجــود نــدارد. بــه ایــن 
دلیــل، مهــم اســت کــه ایــن مفهــوم تحلیــل شــود و همچنیــن هنــگام تحلیــل 
ــراى معرفــى  ــز بســیار مفیــد اســت. ب ــد ســاختار صنعتــى نی فرآیندهــاى تجدی
مفهــوم ارزش افــزوده از توصیــف هزینه   هایــى کــه ارزش افــزوده نیســتند، 
ــزوده و  ــوم ارزش اف ــپس مفه ــم و س ــروع مى کنی ــطه اى ش ــرف واس ــى مص یعن

داللت هــاى     کســب وکارى آن را ارائــه مى دهیــم.

2-1 مصرف واسطه  اى و ارزش افزوده
کاالهــاى  بــى دوام1 و خدماتــى (نهاده   هــا) کــه بنــگاه از منابــع بیرونــى مى خــرد، 
ــان  ــه کار حاصــل از کارکن ــف ب ــن تعری ــده مى شــود. ای مصــرف واســطه  اى نامی

ــگاه مى کنــد.2 ــگاه خریدارى نشــده ن ــرون بن ــه چشــم آنچــه از بی ــگاه ب بن
مصرف واسطه  اى شامل هزینه مواد خام، کاالهاى نیمه ساخته، برون سپارى ها و 
خدمات بانکدارى است. این مصرف متناظر با تقریبا ارزش حاصل جمع همه اسناد 
دارایى ها  دیگر  و  تجهیزات  امالك،  خرید  به  مربوط  که  آنهایى  جز  (به  دریافتنى، 
مانند مالکیت فکرى است) است که بنگاه بیش از یک دوره استفاده مى کند و در 
محصول نهایى ظاهر  نمى شود. مورد آخر یعنى مالکیت فکرى را «سرمایه ثابت» 

مى نامیم. مصرف واسطه  اى شامل اینها نمى شود:

دستمزدها و حقوق کارکنان و مدیران.. 1
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پاداش پیش از مالیات ریسک سرمایه (سود سهام و سود به مالکان).. 2
ــه . 3 ــى ب ــاره پرداخت ــا (اج ــه خانواده ه ــق ب ــاره امــالك و مســتغالت متعل اج

ــود). ــامل مى ش ــتغالتى ش ــاى مس بنگاه ه
بهره3. 4
مالیات غیرمستقیم (مالیات بر تولید و واردات منهاى یارانه   ها). 4. 5
استهالك یا مصرف سرمایه ثابت.. 6
سرمایه  گذارى هاى مادى و غیرمادى.. 7

ارزش افــزوده خالــص حاصل جمــع اقــالم یــک تــا 5 ذکرشــده در بــاال اســت. 
اقــالم 3 تــا 5 نقــش نســبتا کمتــرى ایفــا مى کننــد و بنابرایــن معمــوال توجــه روى 
ــم  ــاره مى پردازی ــرکت اج ــک ش ــه ی ــر ب ــود. اگ ــز مى ش ــم نخســت متمرک دو قل
ــه  ــر همیــن منــوال اگــر بهــره (وام) ب ایــن (اجــاره) مصــرف واســطه  اى اســت؛ ب
ــه ارزش  ــیدن ب ــراى رس ــطه  اى اســت. ب ــز مصــرف واس ــم نی ــک بپردازی ــک بان ی
ــزوده مى شــود. در شــکل  ــص اف ــزوده خال ــه ارزش اف ــم 6 ب ــص، قل ــزوده ناخال اف
2-1 داده هــاى فــروش و مصــرف واســطه  اى در صنعــت معــدن طــالى آفریقــاى 

جنوبــى آمــده اســت.

بخوانید

پرسشگرى مجلس عوام درباره ارزش افزوده
کدام اقتصاد ارزش افزوده باالترى دارد؟

در مباحــث سیاســت گذارى عمومــى، ضــرورت خلــق اقتصــاد بــا ارزش 
افــزوده باالتــر یــک امــر مفــروض اســت- امــا ایــن جملــه کلیشــه  اى دقیقــا 
ــه  ــا درك زمین ــى ب ــالت سیاس ــه مداخ ــه ک ــى دارد؟ همان گون ــه معنای چ
واقعــى آن بــه نحــو بهتــرى قابــل درك اســت پــس بایــد دقیقــا بفهمیــم کــه 
برونــداد مطلــوب در ایــن مــورد (اقتصــاد بــا ارزش افــزوده باالتــر) چیســت. 
NES tA (innovation foundation based in the UK ) کــه  همان طــور 

ــز  ــى تمرک ــر آن فعالیت های ــاال ب ــزوده ب ــا ارزش اف ــاد ب ــد «اقتص  مى گوی
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ــه  ــا خدمــت و هزین ــاال بیــن قیمــت نهایــى یــک کاال ی دارد کــه حاشــیه ب
نهاده هــاى مــورد اســتفاده بــراى تولیــد آن ایجــاد مى کنــد و بنابرایــن 
ســودهاى باالتــرى بــراى  کســب وکارها و دســتمزدهاى باالتــرى بــراى 

کارگــران خلــق مى کنــد.»
برخــى بخش هــا، از قبیــل توســعه دارویى و مهندســى پیشــرفته آشــکارا ارزش 
افــزوده باالتــرى دارنــد. اگرچــه اقتصــاد بــا ارزش افــزوده باالتــر شــاید طیــف 
گســترده ترى از فعالیــت را در بــر بگیــرد. ایــن کمیتــه شــواهد زیــادى بــراى 
کنــدوکاو ایــن مفهــوم دریافــت کــرد کــه در اینجــا برخــى از شــیواترین مــوارد 
(brand association) دریافتى را بازنشــر مى کنیم. کنفدراســیون صنایع بریتانیا

این توضیح را ارائه داد:
ــد)  ــه (تولی ــن هزین ــه بی ــى ک ــه تفاوت ــزوده» ب ــالح «ارزش اف اصط
خدمت/محصول/فرآینــد، و غیــر آن وجــود دارد و قیمــت قابــل دریافــت 
ــه  ــر» ب ــزوده باالت ــه همیــن ترتیــب، «ارزش اف بابــت آن اشــاره دارد. ب
بیشینه ســازى آن تفــاوت از طریــق کاهــش هزینــه نهــاده (مثــال کاهش 
هزینــه مــواد، کار یــا فرآینــد و غیــره) یــا افزایــش قیمتــى کــه مى تــوان 
عملــى کــرد (مثــال از طریــق تداعــى برنــد (brand association)، بهبــود 
کیفیــت، ویژگى هــاى نوآورانــه، تحویــل ســریع تر، برتــر و غیــر آن) یــا 

ترکیبــى از آن دو اشــاره دارد.
. . . امــکان دسترســى جهانــى بــه نیــروى کار کم هزینــه، یعنــى 
    کســب وکارهایى کــه در انگلســتان مســتقر هســتند نمى تواننــد در بــازار 
کاالهــا و خدماتــى کــه در ســطح بین المللــى تجــارت مى شــوند صرفــا 
بــر مبنــاى هزینه هــاى پاییــن کار رقابــت کننــد. بنابرایــن اقتصــاد مــا 
ــاى  ــر فعالیت ه ــر ارزش باالت ــز ب ــه تمرک ــل ب ــى تمای ــور طبیع ــه ط ب
ــاارزش افــزوده باالتــر دارد کــه ســرمایه  گذارى در مهارت هــا، دانــش،  ب

ــوآورى عوامــل مهمــى هســتند. ــر ن ــه طــور کلى ت ــاورى و ب فن
ــرمایه  گذارى-  ــه  کســب وکار و س ــوام: کمیت ــس ع ــپتامبر 2009، مجل 25 س
گــزارش یازدهــم، ریســک و پــاداش: حفــظ اقتصــاد بــا ارزش افــزوده باالتــر.

حاوى اطالعات پارلمانى با مجوز تحت مجوز پارلمان باز، نسخه 3.
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شکل 2-1 محصول و مصرف واسطه اى در صنعت معدن طالى آفریقاى جنوبى
مصرف واسطه اى صنعت معدن طال شامل برق و مواد شیمیایى است.
منبع: داده ها، شرح آمارهاى آفریقاى جنوبى (2011) توسط نویسنده.

پرسش   ها 
تعریف NES tA  از ارزش افزوده چیست؟  

تعریف کنفدراسیون صنایع بریتانیا از ارزش افزوده چیست؟  
ــزوده  ــا از ارزش اف ــع بریتانی ــیون صنای ــف NES tA  و کنفدراس ــا تعاری آی  

ســازگار هســتند؟
آیا ما باید دنبال تولید محصوالت ارزش افزوده باال باشیم؟  
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جدول 2-1 ارزش افزوده مطابق با سامانه حساب هاى ملى سازمان ملل
تولید ناخالص

- مصرف واسطه اى
= ارزش افزوده ناخالص

- مصرف سرمایه ثابت (یا هزینه هاى استهالك)
= خالص ارزش افزوده = دستمزدهاى ناخالص
+ سودهاى پیش از مالیات خالص شده از استهالك

+ اجاره امالك و مستغالت متعلق به خانواده   ها 
+ بهره 

+ مالیات غیرمستقیم
- یارانه هاى عمومى به شرکت ها

تحلیل
ــه  ــت ک ــزوده اس ــتاندارد ارزش اف ــف اس ــزوده تعری ــف NES tA  از ارزش اف تعری
ــا تعریــف ارائه شــده در  ــن ب هــر دو حقــوق و ســودها را شــامل مى شــود. بنابرای
ــل متناظــر اســت (جــدول 2-1). طبــق  ــى ســازمان مل ســامانه حســاب هاى مل
تعریــف کنفدراســیون صنایــع بریتانیــا، هزینــه کار در بیــن اقــالم مــورد شــمول 
ــن  ــه ای ــزوده ب ــد. ارزش اف ــزوده را کاهــش مى ده ــه ارزش اف ــرد ک ــرار مى گی ق
شــیوه، متــرادف با ســود حســابدارى اســت (بخــش 4-4). دو تعریف البته ســازگار 
نیســتند زیــرا تعریفــى از ارزش افــزوده کــه بــا تعریــف ســود حســابدارى یکســان 
باشــد حشــوآمیز اســت. تولیــد کاالهایــى کــه ارزش افــزوده باالیــى دارنــد حاشــیه 
ــاداش هــر دو کارآفرینــان و کارگــران بنگاه هــا باقــى مى گــذارد.  ــراى پ خوبــى ب
ــه  ــزوده اســت کــه مشــاغل خــوب ممکــن مى شــود. ب ــا وجــود ارزش اف فقــط ب
همیــن دلیــل اســت کــه برخــى کشــورها در جســت وجوى توســعه فعالیت هــاى 
ــران و  ــه کارگ ــتر ب ــود بیش ــوق و س ــه حق ــدف ارائ ــا ه ــزوده ب داراى ارزش اف
ــا ارزش  ــا بخش هــاى ب سرمایه گذاران     شــان هســتند. در واقــع آنهــا بــه صنایــع ی

ــد. ــاداش مى دهن ــاال پ ــزوده ب اف
شــاید بــه نظــر برســد «مصــرف واســطه اى» بــراى مدیــران، به ویــژه مدیــران 
ــاره  ــه آنهایــى کــه درب ــراى حســابداران مهــم اســت و ن ــدارکات، و ب عرضــه و ت
سیاســت هاى در ســطح ملــى تصمیــم مى گیرنــد. امــا در واقــع، شــیوه مواجهــه 
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بــا مصــرف واســطه  اى درون شــرکت چندملیتــى و شــیوه  اى کــه ســطوح مرتبــط 
ــده  ــل   تعیین کنن ــد، عام ــت مى کن ــن و تثبی ــى را تعیی ــى درون ــاى انتقال قیمت ه
ــه شــمار مــى رود.  ــا شــکنندگى در ســطح ملــى ب مهمــى در بهزیســتى مالــى ی
ــه ایــن شــیوه هســتند:  ــه برنامه ریــزى عملیــات خــود ب ــادر ب برخــى بنگاه هــا ق
خریــد کاالى مصــرف واســطه  اى در مکانــى کــه تولیــد مى شــود و ســپس انتقــال 
ــا  ــروش در آنج ــه ف ــورى ک ــود در کش ــه خ ــرکت هاى تابع ــى از ش ــه یک آن ب
مســتلزم پرداخــت مالیــات شــرکتى پاییــن یــا حتــى صفــر اســت. ســپس شــرکت 
تابعــه شــاید برخــى اجــزا و قطعــات بــه کاالى واســطه  اى بیفزایــد (اگرچــه اغلــب 
نیــازى نیســت ایــن کار را بکنــد) و ســپس کاال را بــراى شــرکت مــادر بــا قیمــت 
ــه  ــادر ب ــن قیمــت در حســاب هاى شــرکت م ــر خواهــد فرســتاد. ای بســیار باالت
عنــوان «هزینــه» محصــول نهایــى ظاهــر خواهــد شــد، بــه نحــوى کــه مالیــات 
ــوان  ــه عن ــود ب ــى س ــودش (یعن ــرکت خ ــود ش ــادر از س ــرکت م ــى ش پرداخت
ــرکت  ــکار ش ــه» آش ــده و «هزین ــراى     مصرف کنن ــى ب ــت نهای ــن قیم ــاوت بی تف
ــازار آوردن محصــول) به شــدت کاهــش خواهــد یافــت. حجــم  ــه ب ــه ب ــا مرحل ت
ســود عایدشــده بــه ایــن محصــول توســط کل گــروه، در بخــش مالیــات پاییــن 
یــا صفــر زنجیــره تامیــن نشــان داده خواهــد شــد. یــک نــوع ســه ضلعــى وجــود 
ــف  ــه لط ــادر. ب ــرکت م ــده و ش ــرکت کنترل ش ــى، ش ــده واقع دارد: تامین کنن
چنیــن عملیاتــى، برخــى بنگاه هــاى چندملیتــى بــزرگ مالیــات بســیار پایینــى 
ــال  ــن  کســب وکارهاى فع ــن شــیوه بزرگ تری ــا ای ــن کشــور ب ــد. چندی مى پردازن
ــد.  ــر مى پردازن ــا صف ــدك ی ــات ان ــه مالی ــد ک ــود را مى بینن ــاى خ در قلمروه
ــى  ــاب هاى مالیات ــر و حس ــد دفات ــالش مى کنن ــرانجام ت ــورهایى س ــن کش چنی
خــود را بــا مالیــات گرفتــن بیشــتر از     کســب وکارهاى کوچــک و ســاکنان محلــى 

و کاهــش خدمــات عمومــى متــوازن کننــد.

2-2 ارزش افزوده و ادغام عمودى
ــه  ــم، متوج ــه کنی ــالت مقایس ــردش معام ــا گ ــزوده را ب ــه ارزش اف ــى ک هنگام
مى شــویم یــک بنــگاه چــه میــزان از تولیــد محصــول را مســتقیما بــر عهــده دارد 
و چقــدر بــه منابــع بیرونــى متکــى اســت. ایــن نســبت بــا درجه هــاى مختلفــى 
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بــه نــوع کســب وکار بنــگاه وابســته اســت، بــراى مثــال ایــن نســبت در جایــگاه 
ســوخت معمــوال خیلــى پاییــن اســت در حالــى کــه در بنــگاه مشــاوره مدیریتــى 

معمــوال بــاال اســت.
ــروع  ــام ش ــواد خ ــک م ــا تمل ــه ب ــت ک ــدى اس ــودى «فرآین ــره عم زنجی
ــراى  ــد.»5 ب ــان مى یاب ــده پای ــاى تمام ش ــروش کااله ــع و ف ــا توزی ــود و ب مى ش
ــروار  ــى، پ ــه حیوان ــت علوف ــودى از کش ــره عم ــش زنجی ــت کف ــال در صنع مث
ــود  ــروع مى ش ــع آن ش ــازى و توزی ــى، کفش س ــتار، دباغ ــات، کش ــردن حیوان ک
ــودى6    ــام عم ــاى ادغ ــد. بنگاه ه ــان مى یاب ــدگان پای ــه     مصرف کنن ــروش ب ــا ف و ب
مســتقیما بــا بســیارى پیوندهــا در زنجیــره عمــودى درگیرند و نســبت بیــن ارزش 
ــط  ــه فق ــى ک ــا اســت. در بنگاه   های ــر از رقب ــوال باالت ــان معم ــزوده و فروش ش اف
ــر هســتند نســبت  ــه دیگ ــر جنب ــى و برون ســپارى ه ــات نهای ــه عملی ــد ب متعه
بیــن ارزش افــزوده و فــروش شــاید پایین تــر باشــد. تحلیــل نســبت ارزش افــزوده 
بــه فــروش، یــک شــیوه درك رابطــه بیــن بنــگاه و زنجیــره عمــودى و بیانگــر ایــن 
اســت کــه ایــن بنــگاه بــه چــه میــزان خودمختــار و بــه طــور نســبى چســبنده 
ــراى درك  ــل، ب ــن تحلی ــت. ای ــى اس ــان بیرون ــه جه ــته ب ــف و وابس ــا منعط ی
ــر اســت.  ــا گریزناپذی ــام و تملک ه ــدن، ادغ ــودى، جداش ــام عم ــاى ادغ فرآینده
ــروش  ــد و ف ــازار خیلــى کارا فعالیــت مى کنــد جایــى کــه خری اگــر کســى در ب
آســان و ارزان اســت احتمــاال درجــه پاییــن ادغــام عمــودى را انتخــاب خواهــد 
کــرد و عمدتــا بــه تامین کننــدگان بیرونــى متکــى خواهــد شــد.7 اگــر کســى در 
ــازارى توســعه نیافتــه کــه هــر خریــدى  ــازارى کمتــر کارا فعالیــت مى کنــد- ب ب
ــاال، بخــش  ــى ب ــد هزینه هــاى اضافــى بیشــتر اســت (هزینه هــاى مبادالت نیازمن
4-5)- آن شــخص تــا جایــى کــه ممکــن باشــد همــه وظایــف و کارکردهــا را بــه 
ــگاه  ــره عمــودى، درون بن ــال مى دهــد. بخــش بزرگــى از زنجی ــگاه انتق درون بن
ــدگان  ــال تامین کنن ــدگان، مث ــه تامین کنن ــوان ب ــر نت ــع اگ ــود، در واق ــد ب خواه
بــرق اعتمــاد کــرد، بنــگاه شــاید شــروع بــه تولیــد نهاده هــاى خــودش بکنــد و 
ادغــام عمــودى بشــود. در بنگاه   هایــى کــه نســبت بیــن ارزش افــزوده و گــردش 
معامــالت بــاال اســت، وابســتگى نســبتا کمتــرى بــه تامین کننــدگان و مشــتریان 
ــورد  ــتر و برخ ــبندگى) بیش ــرى (چس ــا ریســک انعطاف ناپذی ــا ب ــود دارد، ام وج
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ــدت در  ــود در کوتاه م ــد خ ــازماندهى تولی ــد س ــر در تجدی ــا مشــکالت بزرگ ت ب
صــورت بحران هــاى بخشــى مواجــه اســت. در عیــن حــال، آنهــا کیفیــت کلــى و 

ــد. ــرل کامــل دارن ــد خــود را در کنت ــد تولی ــزى فرآین برنامه ری
ــودن یــک کاال شــامل  ــراى اعــالم «ســاخت یــک کشــور» ب ــار جــدى ب معی
اســتناد بــه ایــن نکتــه اســت کــه کمینــه اى از نســبت ارزش کل کاالهــا بایــد بــه 

آن مکانــى افــزوده شــود کــه کاالهــا در آنجــا تولیــد مى شــود.
ــم  ــه اس ــم ب ــات مه ــک مالی ــه ی ــزوده، پای ــورها ارزش اف ــیارى از کش در بس
مالیــات بــر ارزش افــزوده اســت. همان طــور کــه ارزش افــزوده بــر ایجــاد ارزش 
ــن  ــر ای ــده ب ــاى تحمیل ش ــط درآمده ــى فق ــام مالیات ــت دارد، نظ ــد دالل جدی
عنصــر جدیــد را جمــع آورى مى کنــد و مصــرف واســطه  اى را در نظــر نمى گیــرد 

ــد. ــش را پرداخــت کرده ان ــال مالیات ــا قب ــن کااله ــدگان ای چــون تولیدکنن
امــروزه خیلــى معمــول اســت کــه بنگاه هــا زنجیره هــاى تامیــن  بین المللــى 
ــف داشــته باشــند. کشــورهاى  ــد در کشــورهاى مختل ــف تولی ــا مراحــل مختل ب
ــد کــه ارزش  ــد را پیــش خــود حفــظ مى کنن ــى از تولی صنعتــى معمــوال مراحل
ــورهاى در  ــاى کش ــات، بنگاه ه ــتر اوق ــه بیش ــى ک ــرى دارد در حال ــزوده باالت اف
حــال توســعه مراحــل بــا ارزش پایین تــر را بــه عهــده مى گیرنــد کــه البتــه ایــن 
ــذارد.  ــر مى گ ــز تاثی ــوق کارگران شــان نی ــا و حق ــن بنگاه ه ــر ســود ای موضــوع ب
ــورها  ــه کش ــوب ب ــاخت خ ــت و زیرس ــروى کار باصالحی ــودن نی ــترس ب در دس

امــکان خواهــد داد مراحــل بــا ارزش افــزوده باالتــر را حفــظ کننــد.

ادغام عمودى تامین برق در آفریقاى جنوب صحرا
ــه  ــر رو ب ــرق درون بنگاهــى- کــه در ســال هاى اخی ــه طــور کلــى تولیــد ب ب
ــوب  ــده در جن ــد نصب ش ــت تولی ــد ظرفی ــدود 6 درص ــوده- ح ــش ب افزای
ــت  ــگاوات ظرفی ــزار م ــت کم 4 ه ــا دس ــادل ب ــت (مع ــا اس ــراى آفریق صح
ــه  ــگ زده و ب ــد و جن ــورهاى کم درآم ــهم در کش ــن س ــا ای ــده). ام نصب ش
ــه حــدود 12  ــر اســت و ب ــاره دو براب ــن ق ــى ای ــر در طــرف غرب طــور کلى  ت
ــه) تولیــد  درصــد مى رســد. در تعــدادى از کشــورها (شــامل کنگــو و نیجری
ــرق درون بنگاهــى بیــش از 20 درصــد ظرفیــت اســت. بنگاه هــاى جنــوب  ب
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صحــرا کــه بــه کشــورهاى صنعتــى صــادرات دارنــد بــا درصــد باالتــرى بــرق 
ــه ایــن شــیوه مى تواننــد  را خودشــان تولیــد مى کننــد چــرا کــه احتمــاال ب
ــدگان  ــه تامین کنن ــر ب ــتگى کمت ــول و وابس ــت محص ــر کیفی ــن بهت تضمی

بیرونــى را داشــته باشــند.
Fos ter and S teinbuks (2008)

واژگان تخصصى
ظرفیــت [1]: مقــدار بیشــینه یــا بهینــه تولیــد یــک دســتگاه، کارخانــه، بنــگاه، 

صنعــت یــا کشــور.
ــاى  ــردارى از کارخانه ه ــهم بهره ب ــن س ــت [2]: میانگی ــردارى از ظرفی بهره ب
ــرخ  ــن، ن ــت معی ــک صنع ــورد ی ــور. «در م ــا کش ــت ی ــگاه، صنع ــک بن ی
بهره بــردارى از ظرفیــت برابــر بــا شــاخص محصــول تقســیم بــر شــاخص 
ظرفیــت اســت. هــدف از شــاخص هاى ظرفیــت نشــان دادن مفهــوم 
بیشــینه محصــول پایــدار اســت- بیشــترین میــزان محصــول یــک کارخانه 
ــس از در  ــه، پ ــرح کار واقع بینان ــک ط ــوب ی ــوان درون چارچ ــه مى ت ک
نظــر گرفتــن زمــان تعطیــل معمولــى و فــرض در دســترس بــودن کافــى 

ــرد.»8 ــظ ک ــتقر حف ــرمایه مس ــردارى س ــراى بهره ب ــا ب نهاده ه
درجــه ادغــام عمــودى [3]: ایــن را مى تــوان بــا نســبت بیــن ارزش افــزوده و 

فروش هــا محاســبه کــرد.9
ارزش افــزوده ناخالــص [4]: تفــاوت بیــن ارزش فــروش یــک شــرکت و ارزش 
ــکیل  ــودها تش ــتمزدها و س ــا از دس ــه عمدت ــطه  اى آن، ک ــرف واس مص

مى شــود.
ــا  ــراى تولیــد ســایر کااله مصــرف واســطه اى [5]: کاالهــاى  بى دوامــى کــه ب
اســتفاده مى شــود. بــه طــور دقیق تــر «شــامل کاالهــا و خدمــات 
اســتثناى  بــه  تولیــد،  فرآینــد  در  نهــاده  عنــوان  بــه  مصرف شــده 
1. capacity
2. capacity utilization
3. degree of vertical integration
4. gross value added
5. intermediate consumption
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ــت  ــرمایه ثاب ــوان مصــرف س ــه عن ــان ب ــه مصرف ش ــت ک ــاى ثاب دارایى ه
ثبــت مى شــود. کاالهــا و خدماتــى کــه یــا تغییــر شــکل مى یابنــد یــا در 

ــوند.»10 ــرف مى ش ــد مص ــد تولی فرآین
ــا تملــک مــواد خــام شــروع مى شــود  ــره عمــودى [6]: فرآینــدى کــه ب زنجی
ــروش کاالى  ــع و ف ــا توزی ــود) و ب ــون مى ش ــاى گوناگ ــار دگرگونى ه (دچ

ــد. ــان مى یاب ــده پای ــاخته ش س
ــیارى از  ــه بس ــى ک ــله مراتب ــگاه سلس ــک بن ــودى [7]: ی ــام عم ــگاه ادغ بن

ــى دارد.11 ــودش برم ــودى خ ــره عم ــا را در زنجی گام ه

یادداشت ها
استثناها عبارتند از:   .1

ــام  ــراى انج ــتفاده ب ــورد اس ــک، ارزان و م ــه کوچ ــادوام ک ــدى ب ــاى تولی ــارج کااله مخ
ــود  ــوند؛ وج ــه مى ش ــر گرفت ــطه  اى در نظ ــتند مصــرف واس ــاده هس ــبتا س ــات نس عملی
چنیــن مخــارج منظمــى، در مقایســه بــا مخــارج     ماشــین آالت و تجهیــزات خیلــى ناچیــز 
اســت. مثال هــاى چنیــن کاالهایــى ابــزار دســتى از قبیــل اره، بیــل، چاقــو، تبــر، چکــش، 
ــى بخــش چشــمگیرى از  ــن ابزارهای ــه چنی ــار و ... اســت. اگرچــه در کشــورهایى ک آچ
موجــودى کاالهــاى بــادوام تولیدکننــدگان را تشــکیل مى دهــد، شــاید جــزو دارایى هــاى 

ثابــت بــه حســاب آیــد.
(اداره آمار سازمان ملل، 2009)

نیــروى کار، نهــاده واســطه  اى نیســت و ماننــد ســایر عوامــل از قبیــل ســرمایه و منابــع    .2
ــود. ــى مى ش ــد تلق ــى تولی ــل اصل ــن) عام ــى (زمی طبیع

طبــق ســامانه حســاب هاى ملــى ســازمان ملــل ایــن موضــوع تقریبــا پیچیــده اســت؛ در    .3
ــات  ــدگان خدم ــزو تامین کنن ــرى ج ــده دیگ ــر تامین کنن ــد ه ــا همانن ــورى، بانک ه تئ
قــرار مى گیرنــد و بنابرایــن خدمات شــان بایــد مصــرف واســطه در نظــر گرفتــه شــود امــا 
کمیســیون هایى کــه دریافــت مى کننــد اغلــب بیانگــر بخــش ناچیــزى از درآمدشــان بــه 
حســاب مى آید و بیشــتر عایدى شــان از بهره اســت. بنابراین بخشــى از درآمدشــان از بهره 
.UN-DESA (2015:55–56) بــه عنــوان ارزش افــزوده بــه حســاب مى آیــد. بنگریــد بــه

ــتقیم  ــى غیرمس ــطه گرى مال ــات واس ــه خدم ــى در SNA ب ــى ضمن ــات مال ــن خدم ای
ــت. ــهور اس ــا FISIM مش ــده ی ــرى ش اندازه گی

6. vertical chain
7. vertically integrated firm
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ارزش افـزوده یـک صنعـت کـه تولید ناخالـص داخلى برحسـب صنعت نیز گفته مى شـود،    .4
کمـک یـک صنعـت خصوصـى یـا بخش دولتـى بـه کل تولید ناخالـص داخلى یک کشـور 
اسـت. عناصـر ارزش افـزوده شـامل پرداختـى ناخالـص بـه کارکنـان، مالیات ها بـر تولید و 
واردات منهـاى یارانـه و مـازاد عملیاتـى ناخالـص اسـت. ارزش افـزوده برابـر با تفـاوت بین 
محصـول ناخالـص صنعـت (شـامل فـروش یـا دریافتى هـا و سـایر درآمدهـاى عملیاتـى، 
مالیـات کاال و تغییـر موجـودى کاال) و هزینـه نهاده هـاى واسـطه  اى (شـامل انـرژى، مـواد 
خـام، کاالهـاى نیمـه تمـام، و خدماتى که از همـه منابع خریدارى مى شـود) اسـت. (اداره 

تحلیـل اقتصـادى وزارت بازرگانـى آمریـکا) بـراى اطالعـات بیشـتر بنگرید به
www.bea.gov/faq/index. cfm?faq_id=184#s thash.9dyOBhe1.dpuf.

مــازاد عملیاتــى ناخالــص: ارزش اســتخراجى بــه عنــوان یــک پســماند بــراى بیشــتر 
ــان،   ــه کارکن ــص ب ــى ناخال ــطه اى، پرداخت ــاى واس ــر کل نهاده ه ــس از کس ــع پ صنای
ــازاد  ــت اســت. م ــا از محصــول کل صنع ــاى یارانه ه ــد و واردات منه ــر تولی ــا ب مالیات ه
ــالك، ســود شــرکت و  ــد از ام ــت، درآم ــى ناخالــص شــامل مصــرف ســرمایه ثاب عملیات
ــال 2003،  ــش از س ــا پی ــت. ت ــص) اس ــارى     کســب وکار (خال ــى ج ــاى انتقال پرداخت ه
بــه اینهــا ســایر ارزش افــزوده یــا درآمــد از امــالك گفتــه مى شــد. ایــن موضــوع کامــال 
ــده (2009:  ــان ش ــل بی ــور کام ــه ط ــى ب ــاب هاى مل ــام حس ــوده و در نظ ــده  اى ب پیچی

ــترس اســت:  ــا دردس ــه در اینج 104-103) ک
http://uns tats.un.org/unsd/ nationalaccount/sna2008.asp. 
5.  Besanko (2007:591).

6.  Ibid.

7.  Scherer and Ross (1994).

8.  www.federalreserve.gov/releases/g17/CapNotes.htm.

9.  See Tucker and Wilder (1977); Adelman (1955); Laffer (1969).

10.  European Commission (2013:68). See also United Nations S tatis tics Division 
(2009:120).

11.  Besanko (2007:591).
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در ایـن بخـش، چگونگى تولیـد کردن 
شـیوه  مى کنیـم.  بررسـى  را  بنگاه هـا 
و  آنهـا  بـر  بهـره ورى  بنگاه هـا  تولیـد 
تاثیـر  هزینه   هاى شـان  بـر  نتیجـه   در 
بهـره ور  بنگاه هـاى  فقـط  مى گـذارد. 
(مولـد) هسـتند کـه مى توانند شـکوفا 
شـوند، سـود کسـب کنند و حقوق هاى 
کلى تـر،  حالـت  در  بپردازنـد.  خوبـى 
مى خواهـد  -حـال  بنـگاه  هزینه هـاى 
ثابـت یـا متغیر باشـد، با نـرخ صعودى، 
نزولـى یا ثابـت افزایش یابد- بـر رفتار 
بنگاه هـا و قیمت هایـى تاثیـر مى گذارد 
کـه امـکان فـروش و فعالیت را بـه آنها 

مى دهـد.
در ادامـه مالحظـه مى کنیـم چگونه در 
برخـى مـوارد بنگاه هـا مزایـاى مهمى 
از رهگـذر بـزرگ بـودن -بـه اصطالح 
مى کنند.  کسـب  مقیـاس-  صرفه هـاى 
چگونـه  مى کنیـم  مالحظـه  همچنیـن 
انـدازه بـزرگ مى تواند عامل نداشـتن 
مالحظـه  سـرانجام،  باشـد.  مزیـت 
مى کنیـم چگونـه چند بنگاه بـزرگ، به 
لطـف مزیت انـدازه خود، بیشـتر تولید 
فروخته شـده در یـک بازار معیـن را در 

دارند. اختیـار 

بخش دوم
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فصل 3:
تولید و  بهره ورى

ــان  ــا و کارکن ــت بنگاه ه ــن سرنوش ــدى در تعیی ــش کلی ــد نق ــاى تولی ویژگى ه
ــر محــدود منابــع  ایفــا مى کننــد. توانایــى یــک بنــگاه در تغییــر و تحــول مقادی
کمیــاب بــه محصــول قابــل فــروش رقابتــى، آن چیــزى اســت کــه بقــا یــا نابــودى 
ــل  ــره ورى تحلی ــوان برحســب  به ــى را مى ت ــد. کارای ــن مى کن ــگاه را تعیی آن بن
ــه طــور خــاص، مفاهیــم  ــه مى کنیــم. ب کــرد؛ مفهومــى کــه در ایــن بخــش   ارائ
ــد خــورده اســت،  ــره ورى پیون ــوم  به ــه مفه ــه واحــد کار ب ــره ورى کار و هزین  به
ــى  ــزاى ثابت ــا و اج ــف حقوق ه ــدى در تعری ــر کلی ــم عناص ــن مفاهی ــن ای بنابرای
ــا روابــط کارگــرى و گفت وگــوى اجتماعــى ســروکار  بــراى کســانى اســت کــه ب
ــاى  ــد روى روش ه ــدا بای ــات ابت ــن موضوع ــتقیم ای ــل مس ــل از تحلی ــد. قب دارن
متفــاوت ســازماندهى تولیــد بــا فناورى هــاى نامنعطــف یــا منعطــف تامــل کنیــم 

ــد. ــره ورى دارن ــراى  به ــاى مهمــى ب چــون داللت ه

3-1 فنون تولید نامنعطف و منعطف
بنگاه هــا و ســازمان ها عوامــل مختلــف تولیــد (بخــش 1-1) یــا نهاده هــا؛ یعنــى 
ــا هــم  ــه را ب ــکار کارآفرینان ــاورى، زمیــن و ابت ــواع مختلــف ســرمایه و کار، فن ان
ــد.  ــد مى کنن ــیوه تولی ــن ش ــه ای ــى را ب ــوالت معین ــت محص ــب و در نهای ترکی
رابطــه بیــن مقادیــر عوامــل تولیــد (کار، ســرمایه و قطعــات و مــواد) و محصــول 

ــم. ــد» مى نامی ــع تولی را «تاب
برخــى فناورى هــا مســتلزم اســتفاده گســترده کار و اســتفاده محــدود 
ســرمایه هســتند، بــراى مثــال صنایــع دســتى و بیشــتر کشــاورزى در کشــورهاى 
ــا  ــایر فناورى ه ــد. برعکــس، س ــر مى نامن ــاى کارب در حــال توســعه را فناورى ه
مســتلزم اســتفاده گســترده از ســرمایه و اســتفاده محــدود از کار اســت. مثال هــا 
ــى از  ــدن و در صنایع ــاالى خودکارش ــه ب ــا درج ــاى ب ــوان در کارخانه ه را مى ت
ــه  ــد. اینهــا ب ــرات،   راه آهــن و هواپیمایــى دی قبیــل تولیــد نفــت، پاالیــش، مخاب
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ــهورند. ــرمایه بر مش ــاى س فناورى ه
در مــوارد معیــن، آن ترکیبــى کــه بنگاه هــا انتخــاب مى کننــد اجــازه 
ــاق  ــوان در ات ــال را مى ت ــک مث ــد. ی ــا  نمى ده ــن نهاده ه ــى بی ــچ جایگزین هی
ــراح، متخصــص  ــى دارد: ج ــش معین ــر شــخص نق ــا ه ــت؛ در آنج ــى یاف جراح
بیهوشــى، پرســتار، پزشــک عمومــى، کارگــر خدماتــى بخــش، متخصــص قلــب و 
رادیوگرافــى. معمــوال دشــوار یــا ناممکــن اســت کــه هــر یــک از ایــن کارکنــان 
ــف  ــد وظای ــدرت مى توان ــراح به ن ــوند. ج ــتفاده ش ــط اس ــاى غیرمرتب در نقش   ه
ــى  ــن صنایع ــن در چنی ــس. بنابرای ــد و برعک ــام ده ــى را انج متخصــص بیهوش
ــع  ــرد. در واق ــاده دیگــرى ک ــن نه ــوان جایگزی ــاده خاصــى را به آســانى  نمى ت نه
ــرد، کارشــناس خاصــى را  ــن انســان ک ــوان ماشــین را جایگزی ممکــن اســت نت
بــه جــاى کارشــناس دیگــرى نشــاند یــا ماشــین  بــا ماشــین دیگــرى یــا بــا یــک 
انســان جایگزیــن شــود. بــه عبارتــى یــک فرآینــد مى توانــد بــه محصــول معینــى 

ــم: ــف مى کنی ــه تعری ــا را این گون ــوع فرآینده ــن ن ــر؛ ای ــود و الغی ــر ش منج
ــبت هاى  ــا نس ــاى ب ــا «فناورى ه ــاده» ی ــى نه ــدون جایگزین ــى ب «فرآیندهای

ثابــت.»2
ــف،  ــال نامنعط ــاورى کام ــود فن ــا وج ــوده و ب ــن ب ــاده معی ــر نه ــر ه  مقادی
ــه نهاده هــاى دیگــر، هیــچ افزایشــى  ــزودن ب ــدون اف ــه یــک نهــاده، ب ــزودن ب اف
ــار نمــى آورد و حتــى ممکــن اســت آن را کاهــش دهــد.  ــه ب در محصــول کل ب

نهاده هــا «مکمل هــاى کامــل» هســتند.3
ــف» در  ــاى نامنعط ــوان «فناورى ه ــا را مى ت ــن فناورى ه ــا، ای ــن معن ــه ای ب

نظــر گرفــت.
چــرا بنگاه هــا آمادگــى پذیــرش ایــن شــکل از نامنعطفــى و محدودیت هــاى 
ناشــى از غیبــت جایگزینــى نهــاده را دارنــد؟ در شــرایط معیــن، تبییــن مى توانــد 
ــا کاراتریــن هســتند و بیشــترین ارزش را ایجــاد  ایــن باشــد کــه ایــن فناورى ه
مى کننــد. عمــل جراحــى اغلــب فرآیندهــاى خیلــى نامنعطفــى دارد کــه 
ــال  ــن ح ــا در عی ــت ام ــوار اس ــیار دش ــد در آن بس ــاى تولی ــى نهاده ه جایگزین
ــادى هــم خلــق مى کننــد. در اینجــا کمتــر کســى پیــدا مى شــود کــه  ارزش زی
ــان در  ــال از جراح ــه مث ــه اى ک ــد؛ به گون ــت کن ــتر حمای ــرى بیش از انعطاف پذی
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نقــش متخصــص بیهوشــى و عکــس آن اســتفاده شــود!
جایگزینــى  از  باالتــرى  درجــه  اجــازه  فناورى هــا  یــا  فرآیندهــا  ســایر 
ــه در  ــد ک ــر کنی ــى فک ــاره کارکنان ــد. درب ــد را مى دهن ــاى تولی ــن نهاده ه بی
ــى  ــى خیل ــاى آموزش ــوال دوره ه ــا معم ــتند. آنه ــت فود هس ــد فس ــره تولی زنجی
ــرى را  ــان دیگ ــوان کس ــانى مى ت ــوارد به آس ــتر م ــد و در بیش ــى دیده ان کوتاه
جایگزین شــان کــرد. یعنــى به ســادگى مى تــوان کســى را کــه در صنــدوق 
ــارد و برعکــس. ــیب زمینى گم ــردن س ــرخ ک ــه کار س ــد، ب ــتوران کار مى کن رس

در واقــع، آن رســتوران ها گــردش کار خیلــى باالیــى دارنــد. چنیــن کارى تنهــا 
ــاالى جایگزینــى بیــن استخدام شــدگان  در صورتــى ممکــن اســت کــه درجــه ب
در ایــن نــوع  کســب وکار وجــود داشــته باشــد. آیــا ایــن بــه معنــى ایــن اســت کــه 
چنیــن فنــاورى ایــده آل اســت؟ لزومــا خیــر. برخــى اوقــات ایــن فناورى هــا تولیــد 
بــا ارزش افــزوده پاییــن بــه مــا مى دهــد و در برخــى مــوارد، یــک فنــاورى کــه 
مســتلزم جایگزینــى نهــاده اســت تنهــا فنــاورى در دســترس محســوب مى شــود.

بخوانید

انتخاب فرآیندهاى تولید
هنگامــى کــه هنــرى فــورد بــه شــوخى گفــت خودرویــى کــه بــه مشــتریانش 
عرضــه کــرده اســت «بــه هــر رنگــى کــه بخواهنــد اســت- مادامــى کــه آن 
رنــگ ســیاه باشــد!» توضیحــش به درســتى انتخاب هــاى کلیــدى او را دربــاره 
ــازار تحــت فعالیــت و رژیــم تولیــدى برگزیــده اش خالصــه مى کــرد. او بــه  ب
ــراى کســب مشــتریانى  ــازار تولیــد انبــوه مى فروخــت و تــالش نمى کــرد ب ب
ــرارى  ــا فِ ــاز ی ــاى سفارشى س ــدارى مدل ه ــه خری ــادر ب ــه ق ــد ک ــت کن رقاب
ــا رولزرویــس هســتند. خودروهــا بــه کمــک تولیــد قطعــات اســتاندارد در  ی
ــود.  ــه ش ــد کمین ــداوم تولی ــاى ت ــا هزینه ه ــد ت ــاژ مى ش ــاد مونت ــداد زی تع
مشــاغل کارخانــه کــه بــه عهــده مهندســان بــا مهارت هــاى متعــدد بــود بــه 
اجــزاى کوچکــى شکســته شــد کــه کارگــران نســبتا  بى مهــارت بــا دســتمزد 
پاییــن قــادر بــه انجــام آن بودنــد. خریــداران خــودرو انتخــاب کمــى داشــتند 
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ــن  ــن ای ــیار پایی ــاى بس ــا از قیمت ه ــدك») ام ــیار ان ــول بس ــوع محص («تن
ــد. همچنیــن  ــره بردن ــر چــه قبــال وجــود داشــت به ــه ه خــودرو نســبت ب
ــراى کارهــاى تکــرارى کم مهــارت،  ــراد ب ــروى کار، اســتخدام اف ــورد نی در م
در دوره بیــکارى گســترده آســان بــود و هنــرى فــورد از تاکتیک هــاى 
ــرى جــاى  ــاى کارگ ــن شــود اتحادیه ه ــا مطمئ ــرد ت ــه اســتفاده ک قلدرمابان

ــد. ــدا نمى کنن ــاى او پی ــى در کارخانه ه پای
چگونــه بــا همیــن انتخاب هــا در دیگــر بنگاه   هــا  ، در دیگــر صنایــع، در 
ــا فناورى هــاى در دســترس متفــاوت مواجــه بودیــم  زمان هــاى متفــاوت و ب

ــت؟ ــال روى دادن اس ــى در ح ــه تغییرات ــروزه چ و ام
ــتانى  ــع باس ــورد در جوام ــابه ف ــاى مش ــى از رویه ه ــگاران مثال های تاریخ ن
ــه در  ــز ک ــزرگ ونی ــه ب ــا زرادخان ــد. در اروپ ــن یافته ان ــل مصــر و چی از قبی
ســال هاى حــدود 1500 میــالدى فعالیــت مى کــرد حــدود 16 هــزار کارگــر 
را بــراى تولیــد هم ز مــان تســلیحات و کشــتى هاى بدنــه چوبــى در اســتخدام 
داشــت و پیشــتاز اســتفاده از قطعــات اســتانداردى بــود کــه بــه تعــداد انبــوه 
تولیــد مى شــد. بــا اســتفاده از چنیــن قطعاتــى، امــکان ســاخت یــک کشــتى 

چوبــى عظیــم در عــرض چنــد روز وجــود داشــت.
ــپس  ــى» و س ــدل «ت ــورد م ــودرو ف ــى خ ــت باورنکردن ــال موفقی ــه دنب ب
فولکس واگــن ارزان قیمــت آلمــان («خــودرو مــردم») در دهــه 1930، ایــن 
دو خودروســاز و ســایر خودروســازها هــر کــدام راهکارهــاى خودشــان را براى 
معضلــى قدیمــى تعقیــب کردنــد: چگونــه انعطاف پذیــرى و تنــوع محصــول 
را بــا کارایــى تولیــد و هزینــه تولیــد پاییــن متــوازن کننــد. موردکاوى هــاى 
بســیارى از شــرکت هاى خودروســازى دهه هــاى 1960 و 1970 آشــکار 
مى کنــد مدیــران تولیــد تــالش مى کردنــد بــه وعده هــاى واحدهــاى فــروش 
خــود عمــل کننــد، بــه نحــوى کــه خطــوط مختلــف تولیــد مرتــب متوقــف و 
ــواع محصــول و جریان هــاى همــوار دچــار  ــا ان ــا ب ــه کار مى کــرد ت شــروع ب
ــاز  ــت دار همس ــتریان اولوی ــفارش هاى مش ــام س ــر انج ــه خاط ــده ب وقفه ش
شــوند. گفتــه مى شــود آنهــا اغلــب در «شــرایط دســت و پنجــه نــرم کــردن 

ــد. ــا مشــکالت دائمــى» فعالیــت مى کردن ب
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ــا  ایــن دفعــه گشــایش اساســى از کشــور ژاپــن، کارخانه هــاى خــودرو تویوت
ــا  ــه تویوت ــذار کارخان ــودا بنیان گ ــرو توی ــا، کیچی ــازمانى بى همت ــه س و نابغ
ــداد  ــاال»، تع ــم ب ــازى در حج ــى «سفارشى س ــام تویوتای ــت نظ ــد. تح آم
ــتریان  ــه مش ــف و ب ــل تعری ــى را از قب ــول اصل ــاى محص ــى از گونه ه معین
ــپس  ــت). س ــروش اس ــزار خرده ف ــب کارگ ــترى اغل ــود (مش ــه مى ش عرض
دســته بندى  یکســان  مجموعه هــاى  درون  بــه  مشــتریان  ســفارش هاى 
ــگاه برنامــه تولیــد آتــى (بــراى مثــال دو مــاه جلوتــر) تعییــن  مى شــود و آن
ــر  ــالوه ب ــیوه ع ــن ش ــود. در ای ــد ب ــه آن پایبن ــد ب ــال بای ــه کام ــود ک مى ش
منافــع هزینــه  اى جریــان همــوار تولیــد، مزایــاى دیگــرى هــم وجــود دارد، 
ــد مشــخص اســت، ســاختن زنجیره هــاى تامیــن  ــه تولی چــون وقتــى برنام
ــد  ــراى تولی ــد شــود) ب ــدارى شــود چــه در داخــل تولی ــات (چــه خری قطع
به موقــع (jus t-in-time) امکان پذیــر مى شــود. صرفه جویــى در اینجــا از 

ــد. ــات مى آی ــار قطع ــزرگ انب ــودى ب ــده در موج ــاى آزادش ــل پول ه مح
ــه محصــول،  ــر هزین ــوع محصــول در براب ــتان تن ــن فصــل در داس جدیدتری
ــر»  ــد جمع پذی ــا «تولی ــده» ی ــد شخصى ش ــه اصطــالح «تولی ــش ب ــا پیدای ب
ظهــور کــرده اســت. اینــک بــا اســتفاده از طراحــى رایانــه  اى چاپ ســه بعدى، 
ــتند.  ــا هس ــب تقاض ــده برحس ــات پیچی ــاختن قطع ــه س ــادر ب ــا ق بنگاه ه
ــر  ــاى تغیی ــون هزینه ه ــد چ ــک باش ــد کوچ ــدى مى توان ــاى تولی محموله ه
خــط تولیــد محموله هــا ناچیــز شــده اســت. بســیارى از شــرکت هاى دیرپــا 
ــعه  ــال توس ــدا) در ح ــس، هون ــس، رولزروی ــورز، EADS، زیمن ــرال موت (جن
این گونــه فناورى هــا بــه دلیــل در اختیــار داشــتن ســرمایه  گذارى هاى 
جدیــد بودنــد. برخــى نویســندگان معتقدنــد ایــن فناورى هــا کار ملت هایــى 
ــا  ــد ت ــان  تر مى کن ــتند آس ــادى هس ــعه اقتص ــه توس ــل اولی ــه در مراح را ک
مســیر عــادى شــکل گیرى قابلیت هــاى تولیــد را جهشــى طــى کننــد. مزیــت 
نســبى چــاپ ســه بعــدى در هزینــه موجــود بالقــوه پاییــن آن در مقایســه بــا 
تنــوع قطعاتــى اســت کــه مى توانــد تولیــد کنــد. یــک قطعــه دوچرخــه، یــک 
ــوان در یــک روز چــاپ  ــه جاروبرقــى همگــى را مى ت ــا قطع دریچــه قلــب ی
ــه  ــى ارزشــمند اســت ک ــراى مکان های ــژه ب ــرى به وی ــن انعطاف پذی ــرد. ای ک
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ــه  ــد ک ــنهاد مى دهن ــران پیش ــد. دیگ ــى باش ــرمایه مشــکل اصل ــى س کمیاب
روش هــاى جدیــد راه را بــراى پیدایــش و شــکوفایى نــوع جدیــدى از کارگــر 

صنایــع دســتى بــا مقیــاس کوچــک بــاز خواهــد کــرد. 
“Production Processes: A Lightbulb Moment,” Peter Marsh, Financial Times, 
28 December 2011. https://www.ft.com/content/b59678b4-313b-11e1-a62a- 
00144feabdc0.

پرسش ها
اگــر فرآینــد تولیــد کارا و ســریع مى خواهیــد معمــوال چــه چیــزى را بایــد   

ــد؟ ــدا کنی ف
استانداردسازى اجازه چه کارهایى را داد؟  

ــل  ــورهاى در مراح ــراى کش ــدى) ب ــه بع ــاپ س ــر (چ ــد جمع پذی ــا تولی آی  
اولیــه توســعه صنعتــى فایــده  اى دارد؟ مزایــاى آن بــراى کشــورهایى کــه در 

ــد؟ ــد باش ــه مى توان ــتند چ ــدن هس ــه صنعتى ش ــاى اولی فازه
هنرى فورد چه چیزى خلق کرد؟ چه منافعى به ارمغان آورد؟  

آیــا نظــام تولیــد تویوتــا توانســت درس هــاى مفیــدى بــراى تولیدکننــدگان   
ــد؟ ــته باش ــعه داش ــال توس ــورهاى در ح کش

تحلیل
پیتــر مــارش دربــاره یکــى از نخســتین مثال هــا از تولیــد قطعــات استانداردشــده 
گــزارش مى دهــد کــه در پشــت صحنــه توســعه کارخانــه مــدرن، تولیــد 
ــود. استانداردســازى مســتلزم صــرف نظــر کــردن از محصــوالت  ســریع و کارا ب
شخصى سازى شــده بــود؛ یعنــى محصوالتــى کــه الزمــه اش نتایــج و فنــون 
ــرى  ــاالى هن ــم ب ــد حج ــا تولی ــازى ب ــاره استانداردس ــن درب منعطــف اســت. ای
ــدك و  ــه ان ــا هزین ــده ب ــال استانداردش ــاى کام ــه خودروه ــود ک ــادق ب ــورد ص ف

ــز داشــت. ــال یکســانى نی ــا طراحــى کام ــرد ام ــد ک کیفیــت خــوب تولی
در مقابــل شــرکت تویوتــا قــادر بــه برقــرارى تــوازن بیــن استانداردســازى و 
سفارشــى کــردن محصــول شــده بــود. فنــون جدیــد ماننــد چــاپ ســه بعــدى یــا 
تولیــد جمع پذیــر، شــاید تضــاد بیــن کارایــى و انعطاف پذیــرى را از بیــن ببرنــد. 
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همچنیــن ایــن فــن جدیــد شــاید بــه کشــورهاى در حــال توســعه کمــک کنــد 
تــا مســیر مرســوم ایجــاد قابلیت هــاى تولیــد کارخانــه  اى را جهشــى طــى کننــد 

چــون نیازمنــد زیرســاخت متعــارف بســیار کمتــرى خواهنــد بــود.

3-2 اندازه گیرى کارایى
 بهــره ورى یــک ســنجه از کارایــى اســت.  بهــره ورى بیانگــر توانایــى متحــول 
کــردن مقادیــر انــدك عوامــل تولیــد بــه مقادیــر زیــاد محصــول ارزشــمند اســت. 
یــک ســنجه از کارایــى تقســیم محصــول کل شــرکت بــه تعــداد کل کارکنانــش 

اســت تــا بــه اصطــالح « بهــره ورى متوســط» بــه دســت آیــد.

اینها سنجه هاى  بهره ورى متوسط هستند.
اگــر Q مقــدار محصولــى باشــد کــه یــک شــرکت تولیــد مى کنــد و L تعــداد 
ــره ورى  ــس Q/L  به ــد پ ــرکت کار مى کنن ــراى آن ش ــه ب ــد ک ــى باش کارگران

متوســط کار اســت. 
ــداد خــودرو  ــال تع ــر اســاس واحدهــاى فیزیکــى (مث ــوان ب محصــول را مى ت
ــورو  ــه دالر، ی ــا ارزش افــزوده4 (ب ــا برحســب فــروش ی ــا کیلــو ســیب زمینى) ی ی
یــا ســایر ارزهــا) ســنجید. کار را مى تــوان برحســب تعــداد افــراد اســتخدامى یــا 
بــه شــکل دیگــر، تعــداد ســاعات کارشــده نوشــت کــه ســنجه دقیقتــرى اســت 
ــا ســنجه هاى متفــاوت از  و بنابرایــن ترجیــح دارد.5 در شــکل 3-1 یــک مثــال ب

نیــروى کار آوردیــم. 
مبلــغ  دالر  بــه  حصــول  نســبت  دانســتن  بــه  عالقه منــد  شــاید  یــا 
ــم.  ــرمایه مى نامی ــره ورى متوســط س ــه آن را  به ــیم ک ــده باش ــرمایه  گذارى ش س
ــه ســرمایه  گذارى در صنایعــى دارد کــه  ســرمایه گذار معمــوال عالقــه بیشــترى ب
ــط  ــره ورى متوس ــى  به ــده (K)، یعن ــرمایه  گذارى انجام ش ــه س ــول (Q) ب محص
ــرمایه اســت. ــط س ــره ورى متوس ــته باشــد. Q/K  به ــرى داش ــرمایه باالت س

بهره ورى
تولیدات محصول

عامل تولیدى نهاده
= =
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بخوانید
اکونومیســت روایتــى خواندنــى از موضوعــى بــه مــا مى دهــد کــه خودروســاز 
ــاى  ــه داده ه ــود. در مقال ــه ب ــا آن مواج ــال 2010 ب ــات در س ــى فی ایتالیای
ــده  ــه ش ــه ارائ ــر کارخان ــده در ه ــاى تولیدش ــروى کار و خودروه ــداد نی تع
اســت. بــا محاســبه ســاده تعــداد خودروهــا بــه ازاى هــر نیــروى کار، برخــى 
ــا داســتان  ــه دیگــران داشــتند. ام کارخانجــات  بهــره ورى باالتــرى نســبت ب

ــت. ــا اس ــر از اینه پیچیده  ت
“Fiat Plays Double or Quits with Chrysler,” from The Economis t, 25 November 
2010. www.economis t.com/business/2010/11/25/fiat-plays- double-or-quits-
with-chrysler.

پرسش   ها 
بــر چــه مبنایــى ایــن روزنامه نــگار مى توانــد بگویــد مــدل ایتالیایــى   
عملیــات تولیــد فیــات رقابتــى نیســت؟ او چگونــه مى توانــد بگویــد شــکاف 

ــود دارد؟ ــره ورى وج  به
در این مقاله  بهره ورى چگونه سنجیده مى شود؟  

آیا به روش سنجش  بهره ورى در این مقاله ایرادى وارد نیست؟  
ــا مطمئــن هســتیم در همــه کارخانه هــا، کارکنــان همگــى در حــال کار  آی  
ــه  ــا ب ــارى فرســتاده نشــده ی ــه تعطیــالت اجب هســتند و هیــچ کارگــرى ب

ــد؟ ــا کار نمى کنن ــود تقاض ــر نب خاط
ــه ازاى هــر کارگــر را در کارخانه هــاى تولیدکننــده  ــوان خــودرو ب ــا مى ت آی  
ــرد؟ ــه ک ــوارى مقایس ــده س ــاى تولیدکنن ــا کارخانه ه ــنگین ب ــودروى س خ
آیـا مى تـوان  بهـره ورى کارگـر در کارخانه هـاى بـا عمـر متفاوت کـه احتماال   

از فناورى هـاى متفـاوت اسـتفاده مى کننـد بـا هـم مقایسـه کـرد؟

تحلیل
روزنامه نــگار مشــاهده مى کنــد تعــداد خودروهــا بــه ازاى هــر نیــروى کار 
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ــن  ــت. بنابرای ــر اس ــورها کمت ــایر کش ــا از س ــط کار) در ایتالی ــره ورى متوس ( به
ــبت  ــرى نس ــره ورى کمت ــى  به ــاى ایتالیای ــه کارخانه ه ــد ک ــتدالل مى کن او اس
ــن  ــه ای ــم). اگرچ ــره ورى داری ــکاف  به ــا ش ــد (در ایتالی ــورها دارن ــایر کش ــه س ب

دارنــد. محدودیت هایــى  ســنجه ها 

شکل 3-1 خدمات بازار فرانسه:  بهره ورى کار بر اساس سنجه هاى متفاوت اشتغال
ــد.  ــد مى کن ــتر رش ــیار بیش ــود بس ــنجیده مى ش ــده س ــاعت کارش ــا س ــره ورى ب ــى  به ــد وقت ــوان دی مى ت
ــه ازاى  ــزوده ســنجیده مى شــود. شــکل نشــان مى دهــد بهــره ورى ب ــوان ارزش اف ــه عن محصــول تولیــدى ب
ســاعت کارشــده در بیشــینه و رشــد بــه ازاى هــر نیــروى کار در کمینــه مقــدار هســتند. بنابرایــن احتمــاال 
رشــد کارکنــان از ســاعات کارشــده بیشــتر بــوده اســت (یــا کمتــر کاهــش یافتــه اســت). اگــر بــه جــاى در 
نظــر گرفتــن فقــط کارکنــان بــه اشــخاص استخدام شــده توجــه کنیــم،1 رشــد باالتــر خواهــد بــود. ایــن یعنــى 
 بهــره ورى کارکنــان کمتــر از  بهــره ورى ســایر اشــخاص اســتخدام شــده افزایــش مى یابــد. ایــن داده هــا ظاهــرا 
بــه افزایــش تعــداد کارکنــان پاره وقــت نیــز اشــاره دارد:  بهــره ورى بــه ازاى شــخص شــاغل تمــام وقــت، بیــش 

از  بهــره ورى شــخص شــاغل (پــاره وقــت یــا تمــام وقــت) یــا هــر نیــروى کار رشــد کــرده اســت.
 OECD (2001:41) :منبع

ــرمایه  ــى س ــاورى، یعن ــزات و فن ــوع تجهی ــاره ن ــزى درب ــه چی ــن مقال 1. ای
ــرمایه  گذارى  ــه س ــى ک ــد. کارخانه های ــه نمى گوی ــر کارخان ــتفاده در ه ــورد اس م
بیشــترى در فناورى هــاى جدیدتــر کرده انــد بایــد میانگیــن  بهــره ورى کار 

ــند. ــته باش ــا داش ــر کارخانه ه ــه دیگ ــبت ب ــرى نس باالت

ارزش افزوده
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2. مقالــه چیــزى دربــاره درجــه اســتفاده از کارخانه هــا (بهره بــردارى از 
ــت  ــه عل ــال ب ــراى مث ــا ب ــى از کارخانه ه ــاید در برخ ــد. ش ــت)  نمى گوی ظرفی
کمبــود تقاضــا، فقــط بخشــى از ظرفیــت اســتفاده شــود. در برخــى کارخانه هــا 
شــاید از کارکنــان خواســته شــود کــه فقــط بــه مــدت چنــد ســاعت در مــاه کار 
ــه مى دهــد. کننــد. ســنجه محصــول در ســاعت کارشــده نتایــج روشــن ترى ارائ

ــت و  ــده و گران قیم ــى پیچی ــاى خیل ــاید خودروه ــا ش ــى کارخانه ه 3. برخ
ــر تولیــد کننــد. محصــول برحســب  برخــى دیگــر خودروهــاى ســاده  تر و ارزان ت

ارزش افــزوده یــا فــروش احتمــاال بهتــر ســنجیده خواهــد شــد.

یک مثال عملى: حقوق مرتبط با  بهره ورى
شــرکتى مالــک دو کارخانــه «الــف» و «ب» اســت. هــر دو کارخانــه ســال 1990 
ســاخته شــدند. در ســال 2010 این شــرکت بــا ســرمایه  گذارى 5 میلیــون یورویى 
در تجهیــزات جدیــد، کارخانــه «الــف» را نوســازى مى کنــد کــه اســتفاده از آنهــا 
ســاده  تر و     ایمن  تــر اســت. جــدول 3-1 وضعیــت دو کارخانــه را پیــش و پــس از 
ــه «الــف» مى گوینــد  ســرمایه  گذارى توصیــف مى کنــد. اکنــون کارگــران کارخان
مــا  بهــره ورى خــود را بــه میــزان قابــل مالحظــه  اى افزایــش داده ایــم و در نتیجــه 
ــه «ب» مســتحق آن  ــران کارخان ــه کارگ ــى هســتیم ک مســتحق افزایــش حقوق

نیســتند. حــال کارفرمــا بایــد چــه کنــد؟

تحلیل
کارخانــه «الــف» احتمــاال مولدتــر اســت چــون بنــگاه 5 میلیــون یــورو ســرمایه 
ــک  ــره ورى کار، ی ــه  به ــود ک ــاهده مى ش ــرده اســت. مش ــق ک ــه آن تزری ــازه ب ت

ســنجه از چندیــن چیــز در همــان زمــان اســت:

تالش کارگران. 1
مهارت هاى کارگران. 2
فناورى که شرکت در اختیار کارگران مى گذارد. 3
مبلغ سرمایه  گذارى شده در شرکت. 4
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ــتان ها، . 5 ــدارس، بیمارس ــا  ، م ــد (جاده   ه ــت مى کن ــگاه فعالی ــه بن ــى ک محیط
پلیــس، و ســایر مــوارد).

وضعیت تقاضا. 6

جدول 3-1 داده ها درباره دو کارخانه متفاوت
تعداد کارگران 2010محصول 2010تعداد کارگران 2009محصول 2009

500,00050800,00050کارخانه الف

300,00025320,00025کارخانه ب

روش بهتــر ســنجیدن  بهــره ورى شــامل مشــاهده چگونگــى ترکیــب ســرمایه 
ــط  ــه متوس ــت. رابط ــت اس ــک صنع ــط در ی ــور متوس ــه ط ــا ب و کار کارخانه ه
دقیــق در ایــن صنعــت بیــن عوامــل نهاده هــا و محصــول کشــف مى شــود. اگــر 
ایــن رابطــه را بدانیــم (تابــع تولیــد) پــس مى توانیــم نتایــج واقعــى یــک بنــگاه 
ــا همــان میــزان اســتفاده از  ــا نتایجــى کــه بنــگاه معمولــى در آن صنعــت ب را ب
کار و ســرمایه مى گیــرد، مقایســه کنیــم. ایــن مقایســه بــه اصطــالح « بهــره ورى 
کل عوامــل» اشــاره دارد، در حالــى کــه مفهــوم  بهــره ورى کل عوامــل به آســانى 
قابــل درك اســت محاســبه آن در یــک حالــت خــاص مســتلزم مقــدارى مهــارت 
ــک  ــود از ی ــه مى ش ــورد توصی ــن م ــن در ای ــت. بنابرای ــارى اس ــل آم در تحلی

کارشــناس کمــک بگیریــد.

3-3  بهره ورى نهایى
 بهــره ورى نهایــى «مقــدار محصــول اضافــى بــه ازاى یــک واحــد نهــاده اضافــى» 

اســت.7 ایــن اصطــالح را بــا دو مثــال بررســى کنیــم.
ــروش  ــزان ف ــزار دالرى و می ــه کل 500 ه ــد، هزین ــا 100 کارمن ــرکتى ب ش
 10 (Q/L) ــا فــروش در کارمنــد یــک میلیــون دالرى دارد. متوســط محصــول ی
ــى  ــر اضاف ــرد یــک کارگ ــم مى گی ــن شــرکت تصمی ــون ای ــزار دالر اســت. اکن ه
اســتخدام کنــد. پــس از ایــن تغییــر، فــروش کل شــرکت بــه یــک میلیــون و 15 
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ــه دانســتن میانگیــن ســهم  هــزار دالر مى رســد. مدیریــت شــرکت عالقه منــد ب
ــزان  ــه می ــروش ب ــد؟ ف ــه کن ــد چ ــال بای ــروش اســت. ح ــد در ف ــد جدی کارمن
15 هــزار دالر رشــد کــرده و نیــروى کار بــه میــزان یــک واحــد افزایــش یافتــه 
ــن کارگــرى اســت  ــا آخری ــه اصطــالح «کارگــر نهایــى» ی ــن همــان ب اســت؛ ای
کــه اســتخدام شــده اســت. پــس افزایــش فــروش را بــر افزایــش تعــداد کارگــران 

ــم. ــیم مى کنی تقس
15000 = 1 / 15000

ــى» 15  ــا «نهای ــرى ی ــر آخ ــروش، از کارگ ــب ف ــره ورى، برحس ــن  به میانگی
هــزار دالر اســت کــه بــه طــور دقیق تــر آن را « بهــره ورى نهایــى» کار در ایــن 

ــم. ــرکت مى نامی ش
اگــر کارگــر درخواســت حقــوق مثــال 16 هــزار دالرى کنــد، مدیریــت بهتــر 
اســت دقیق تــر بــه آن فکــر کنــد قبــل از اینکــه چنیــن درخواســتى را بپذیــرد. 
هزینــه ایــن کارگــر اضافــى بیــش از درآمــد اضافــى اســت کــه در آن بنــگاه ایجــاد 
ــه  خواهــد کــرد. منظــور ایــن نیســت کــه حقــوق 14 هــزار دالرى قطعــا معامل
خوبــى اســت. مــا  بهــره ورى نهایــى را برحســب فــروش نــه ارزش افــزوده (بخــش 

2-2) محاســبه کردیــم. فــروش 15 هــزار دالرى صرفــا مــرز باالیــى اســت.
اگــر مى دانیــم کــه بــا اســتخدام ایــن کارگــر جدیــد، هزینــه مصــرف 
ــم  ــد، مى توانی ــش یاب ــزار دالر افزای ــزان 10 ه ــه می ــش 2-1) ب ــطه  اى (بخ واس

ــم: ــبه کنی ــز محاس ــزوده را نی ــش در ارزش اف افزای

افزایش ارزش افزوده 
5,000 دالر

=
افزایش مصرف واسطه اى 

10,000 دالر
-

افزایش فروش 
15,000 دالر

ارزش افــزوده اضافــى ( بهــره ورى نهایــى برحســب ارزش افــزوده) ایجادشــده 
ــا اســتخدام ایــن کارگــر جدیــد را نیــز مى توانیــم محاســبه کنیــم. ب

افزایش ارزش افزوده را بر تعداد کارکنان جدید تقسیم مى کنیم:
5000 دالر / 1= 5000 دالر 

ــزار دالر  ــر از 5 ه ــوق کمت ــط حق ــه شــد فق ــوان متوج ــت مى ت ــن حال در ای
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ــد. ــودآورى مى کن ــات س ــد را عملی ــر جدی ــتخدام کارگ ــه اس اســت ک
ــراى  ــرى ب ــه کارگ ــا اتحادی ــه ب ــک جلس ــم ی ــم گرفتی ــد تصمی ــرض کنی ف
ــن  ــاى روش ــم. محدودیت ه ــزار کنی ــد برگ ــر جدی ــوق کارگ ــاره حق ــق درب تواف
ــوان  ــه عن ــى را ب ــزوده اضاف ــم ارزش اف ــت مى توانی ــن حال ــتند؟ در ای ــا چیس م
محصــول اضافــى کارآمــد ایجادشــده بــا ایــن اســتخدام جدیــد در نظــر بگیریــم و 

ــم. ــرى کنی ــر را اندازه گی ــن کارگ ــش ای ــهم و نق س
مبلــغ 5 هــزار دالر ســنجه  بهــره ورى نهایــى کارگــر برحســب ارزش افــزوده 

اســت.
کارفرمــا اکنــون بــا قطعیــت مى دانــد فقــط اگــر حقــوق کمتــر از 5 هــزار دالر 

پیشــنهاد دهــد از ایــن اســتخدام خــاص مى توانــد بــه شــرکت ســود برســاند.
ایــن مثــال نشــان مى دهــد چــرا دانســتن  بهــره ورى نهایــى یــک نیــروى کار، 
بــراى کســانى کــه درگیــر روابــط صنعتــى و بــه طــور کلى  تــر مدیریتــى هســتند، 

خیلــى مهــم اســت.
در واقعیــت به نــدرت ســهم و نقــش یــک کارگــر خــاص را بــه موفقیــت بنــگاه 
ــد  ــى تولی ــن مى رســیم. وقت ــه ســنجه هاى میانگی ــب ب ــم و اغل منتســب مى کنی
خیلــى پیچیــده مى شــود ســنجیدن ســهم و نقــش دقیــق هــر کارگــر در تولیــد 
اگــر ناممکــن نباشــد، بســیار مشــکل اســت. البتــه اقــدام بــه ایــن کار در برخــى 

ــا منجــر مى شــود. ــا و بخش ه ــا  ، واحده ــه ســنجیدن  بهــره ورى تیم   ه ــوارد، ب م
 بهــره ورى کار فقــط یکــى از معیارهــا بــراى تعییــن دســتمزدها اســت؛ قــدرت 
ــول و  ــهم هاى محص ــف س ــدى در تعری ــش کلی ــاید بخ ــن ش ــى طرفی چانه زن
ــى کــه ســرانجام  ــا باشــد. حقوق ــره ورى آنه ــا وجــود  به دریافتــى هــر بخــش، ب
معیــن مى شــود بازتاب دهنــده  بهــره ورى نهایــى نیــروى کار و قــدرت چانه زنــى 

او اســت.
وقتــى بنگاه هــا بیشــتر تولیــد مى کننــد شــاید  بهــره ورى نهایى شــان تغییــر 
ــره ورى  ــم  به ــد مى گویی ــد کن ــر رش ــن متغی ــد، ای ــش تولی ــا افزای ــر ب ــد. اگ کن
نهایــى فزاینــده اســت، اگــر کاهــش یابــد مى گوییــم  بهــره ورى نهایــى کاهنــده 
اســت و اگــر ثابــت بمانــد مى توانیــم از  بهــره ورى نهایــى ثابــت ســخن بگوییــم. 
ــه  بهــره ورى  در واقعیــت احتمــال دارد کــه در دامنــه معینــى، افزایــش تولیــد ب
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ــى  ــره ورى نهای ــه  به ــد ب ــش تولی ــرى، افزای ــه دیگ ــا در دامن ــده، ام ــى فزاین نهای
کاهنــده منجــر شــود.

بخوانید

چگونه باید «پاداش عادالنه» را محاسبه کرد؟
جـان ِکـى، اقتصاددان در سـال 2011 دو پرسـش کلیدى مرتبـط مطرح کرد: 
وقتـى تولیـد نتیجـه اقدامـات افـراد متفـاوت بسـیارى اسـت چگونـه مى توان 

پـاداش را تقسـیم کـرد؟ روش هـاى اصلـى حل این مشـکل چیسـت؟
نظریـه اقتصـادى بسـط یافته در انتهاى قـرن نوزدهم تبیین کرد که هر کسـى 
تمایـل خواهـد داشـت متناسـب بـا سـهمش در تولید دریافتى داشـته باشـد. 
ایـن سـهم را  بهـره ورى نهایى کار یا سـرمایه مى نامیم. به هر کسـى متناسـب 
بـا  بهـره ورى نهایـى اش مبلغـى پرداخـت خواهـد شـد و به ایـن دلیـل اقتصاد 
ذاتـا عادالنـه اسـت. چیز زیـادى براى بحث کـردن وجود نـدارد؛ نیروهاى بازار 

آزاد بـه هـر کسـى مطابق بـا شایسـتگى هاى او پـاداش مى دهند.
امـا سـایر نویسـندگان نظـر متفاوتـى ابـراز کردنـد؛ نتایـج فرآینـد تولیـد بـه 
نحـو نامتناسـبى توسـط گـروه (طبقـه) داراى نیـروى بیشـتر گرفتـه خواهـد 
شـد. کارل مارکـس، پرمخاطب  تریـن نویسـنده در آن حوزه، پاسـخ ها را درون 
نظریـه کلى  تـر مبـارزه طبقاتـى یـا جنگ طبقاتـى جـاى داد. در انتهـاى قرن 
بیسـتم، نظریه هـاى مارکـس از پشـتیبانى اندکـى درون اقتصاد جریـان اصلى 
برخـوردار بـود و به نظر مى رسـید نظریه «نئوکالسـیک» (که  بهـره ورى نهایى 
سـنجش پذیر یکـى از عناصـر آن اسـت) دسـت بـاال را دارد. امـا در سـال هاى 
بعـد تحـوالت جدیـد، ایـن بحـث را دوبـاره زنـده کرده اسـت: براى مثـال این 
واقعیـت کـه در دهـه 1930 پـاداش مدیرعامل هاى شـرکت هاى بـزرگ 30 یا 
40 برابـر میانگیـن دسـتمزد کارکنان شـان بـود در حالى که به تازگـى به چند 
صـد برابـر میانگیـن دسـتمزد کارکنان شـان افزایـش یافته اسـت. جالب توجه 
اسـت کـه سـرمایه گذار بـا بصیـرت وارن بافـت نظر زیـر را طى مصاحبـه اخیر 

است:8 داده 
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بافـت: بلـه، ثروتمنـدان در ایـن کشـور خیلى خوب عمـل مى کننـد. منظورم 
ایـن اسـت کـه ما هیـچ وقت ایـن قدر خـوب عمـل نکردیم.

مصاحبه کننده: چه ایده رادیکالى.
بافـت: ایـن جنـگ طبقاتى اسـت و طبقـه من برنـده مى شـود اما آنهـا نباید 

برنده شـوند.
سـنجش  بهـره ورى نهایـى وقتـى فنـون تولیـد مسـتلزم کار افـراد متفـاوت یا 
انـواع مختلـف سـرمایه اسـت بـه طـور خـاص پیچیـده و وابسـته بـه شـرایط 

ست. ا
کنایه آمیـزى  نتیجه گیـرى  بـه  مى رسـد  نظـر  بـه  ِکـى  لذت بخـش  مقالـه 
مى رسـد کـه در جهـان واقعـى که ما زندگـى مى کنیـم، پاداش هاى به دسـت 
آمـده از طریـق اقـدام جمعـى، معمـوال طبـق روابـط قـدرت بیـن بازیگـران 

مى شـود. تقسـیم  مشـارکت کننده 
بـه ایـن بحـث، اظهارنظـرى را مى افزاییم که کلینت ایسـتوود در نقش سـارق 
هنگامـى کـه تفنگـش را بـه سـوى هدفـش در فیلم نابخشـوده آمـاده مى کرد 

بـر زبـان آورد: «"شایسـتگى" هیچ ربطى بـه آن ندارد.»
اما احتمال دارد بتوانیم از هر دو رویکرد بینش هایى به دست آوریم؟

چـرا شورشـیان باید روسـو بخوانند. نوشـته جـاى ِکى در تایمز مالـى، 16 اوت 
2011

www.ft.com/content/4237bcfc-c769-11e0-9cac-00144feabdc0.

پرسش ها
تفاوت بین شکار گوزن و شکار خرگوش چیست؟  

مى توانید دو نظریه درباره تخصیص درآمد ذکر کنید؟  
چگونه سهم و نقش مدیر عامل در موفقیت یک شرکت را   تعیین کنیم؟  

تحلیل
ژان ژاك روســو مشــاهده کــرد شــکار خرگــوش آن نــوع عملیــات اســت کــه یــک 
ــتلزم  ــو مس ــکار آه ــه ش ــى ک ــد در حال ــام ده ــت انج ــم مى توانس ــکارچى ه ش
ــه انتســاب شایســتگى  ــت دارد ک ــن دالل ــود.9 ای ــن شــکارچى ب همــکارى چندی
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نتیجــه در مــورد خرگــوش آســان و در مــورد آهــو دشــوار بــود. بــر همیــن منوال، 
تعریــف معیــار بــراى توزیــع گوشــت خرگــوش آســان و گوشــت آهــو پیچیده  تــر 
اســت. شــکار خرگــوش یــک مثــال از تولیــد ســاده اســت، در حالــى کــه شــکار 
آهــو یــک مثــال از تولیــد پیچیــده اســت. تخصیــص درآمــد بیــن نقش آفرینــان 
مختلــف یــک فرآینــد تولیــد مشــترك شــاید بــا ارجــاع بــه  بهــره ورى نهایــى کار 
هــر بازیگــر یــا صرفــا بــا ارجــاع بــه قــدرت چانه زنــى کــه هــر بازیگــر در اختیــار 
دارد تبییــن شــود. قــدرت هــر بازیگــر شــاید بســتگى بــه عوامــل بســیار متنــوع 

داشــته باشــد و لزومــا بــه  بهــره ورى مرتبــط نباشــد.

3-4 سنگ بناى مذاکرات صنعتى: هزینه واحد کار
ــر هزینــه نیــروى کار را در نظــر مى گیــرد دســتمزدها تنهــا بخشــى  وقتــى مدی
از داســتان هســتند. ایــن عبــارت درســت اســت، نــه فقــط چــون بنگاه هــا بایــد 
چنیــن هزینه   هایــى را بــه عنــوان ســهم و نقــش اجتماعــى و مالیات هــا در نظــر 
ــال  ــراى مث ــل باشــد. ب ــز دخی ــرى نی ــر دیگ ــل مهم ت ــاید دالی ــه ش ــد بلک بگیرن
ــه  ــى مالحظ ــوان به تنهای ــرمایه را  نمى ت ــا س ــاده، کار ی ــل نه ــک عام ــه ی هزین
ــاال  ــدت ب ــاى به ش ــت قیمت ه ــاده پرداخ ــات آم ــى اوق ــگاه برخ ــک بن ــرد. ی ک
بــراى نهاده هــاى معیــن اســت بــه شــرط اینکــه سهم شــان بــه محصــول بنــگاه 
ــادى  ــداد زی ــه تع ــل اســت ک ــن دلی ــه همی ــع ب ــاال باشــد. در واق ــى ب ــز خیل نی
از بنگاه هــا ســرمایه  گذارى در کشــورهایى را انتخــاب مى کننــد کــه هزینــه 
نیــروى کار در آنهــا خیلــى باالســت چــرا کــه در عیــن حــال  بهــره ورى کار نیــز 
معمــوال بســیار باالتــر اســت. بــه عبــارت دیگــر، کشــورهاى در حــال توســعه بــا 
ــا در واقعیــت  دســتمزدهاى پاییــن انتخــاب اولیــه هــر ســرمایه گذار هســتند ام

همیشــه ایــن درســت نیســت.
بــه طــور کلــى، هزینــه نهــاده در واحــد تولیــد را مى تــوان این گونــه محاســبه

کرد:
هزینه متوسط یک عامل تولید

= هزینه نهاده در واحد تولید  بهره ورى متوسط این عامل تولید
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در مورد نیروى کار
حقوق

= هزینه واحد کار10
میانگین بهره ورى کار

ایــن فرمــول آشــکارا نشــان مى دهــد هزینــه واحــد کار بــه دو عامــل 
ــت  ــرى اس ــان عنص ــتمزد هم ــوق و دس ــره ورى. حق ــوق و  به ــتگى دارد: حق بس
ــت هاى  ــق درخواس ــران از طری ــدگان کارگ ــرى و نماین ــاى کارگ ــه اتحادیه ه ک
خــود روى آن تاثیــر بیشــترى مى گذارنــد.  بهــره ورى کار، همان طــور کــه 
ــون  ــددى همچ ــل متع ــه عوام ــا ب ــت و قطع ــرى اس ــت مبهم ت ــم موجودی دیدی
ــى  ــدار تجهیزات ــوع و مق ــه ن ــازمان کار، ب ــه س ــن ب ــان و همچنی ــالش کارکن ت
ــرده  ــرکت ک ــه ش ــرمایه  گذارى   هایى ک ــه س ــد، ب ــتفاده مى کنن ــان اس ــه کارکن ک
ــودن راهبــرد کســب وکار شــرکت (مثــال تولیــد محصــوالت  ــه معتبــر ب اســت، ب
ــرل  ــا در کنت ــه لزوم ــر ک ــل دیگ ــیارى عوام ــن) و بس ــا ارزش پایی ــاال ی ارزش ب
کارکنــان نیســت، وابســته اســت. بهــره ورى طــى رکودهــا اغلــب ســقوط مى کنــد 
چــون بنگاه هــا قــادر بــه فــروش نیســتند، نــه لزومــا چــون کارگــران تمایلــى بــه 

ــد. ــردن ندارن کار ک
از آنجــا کــه  بهــره ورى متوســط کار از نســبت محصــول بــه تعــداد کارکنــان 

ــد، ــه دســت مى آی ب

  تعداد کارکنانx حقوق 
= هزینه واحد کار10

محصول تولیدى
ــا  ــروش ی ــب ف ــى، برحس ــول فیزیک ــب محص ــوان برحس ــول را مى ت محص
برحســب ارزش افــزوده انــدازه گرفــت11 و بــه شــکل زیــر قابــل بازنویســى اســت:

صورتحساب دستمزد
= هزینه واحد کار

محصول تولیدى

صورتحســاب دســتمزد حاصل جمــع همــه حقوقــى اســت کــه بنــگاه 
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مى پــردازد. هزینــه واحــد کار ســنجه هزینــه کار اســت کــه واقعــا اهمیــت دارد. 
ــدى اســت. ــر کلی ــک متغی ــن ی ــى ای ــط صنعت در رواب

ــم  ــرمایه ه ــراى س ــارن ب ــى متق ــه مفهوم ــادآورى دارد ک ــرانجام ارزش ی س
ــم.  داری

ــک محصــول  ــده ی ــرمایه تولیدکنن ــه س ــرمایه، کل هزین ــه متوســط س هزین
معیــن تقســیم بــر محصــول تولیــدى اســت. هزینــه کل ســرمایه، اجــاره در واحــد 
ســرمایه (r) ضربــدر موجــودى ســرمایه (K) یا Rk اســت. هزینه متوســط ســرمایه 
,(r/(Q/K ــا ــه م ــر K ب ــرج ب ــورت و مخ ــیم ص ــى تقس ــه هنگام ــت ک rK/Q اس

یا نرخ بهره تقسیم بر  بهره ورى متوسط سرمایه را مى دهد.
 نرخ بهره

= هزینه سرمایه در واحد محصول
میانگین بهره ورى سرمایه

ــد  ــر ده ــرمایه را تغیی ــره ورى س ــد  به ــه مى توانن ــاى فناوران برخــى نوآورى ه
ــاى  ــد. بانک ه ــش ده ــا کاه ــش ی ــد را افزای ــد تولی ــرمایه در واح ــه س و هزین
مرکــزى بــه خصــوص آنهایــى کــه اقتصادهــاى قدرتمندتــرى دارنــد بــر نرخ هــاى 
بهــره تاثیــر مى گذارنــد. رفتــار کارگــران نیــز شــاید بــر  بهــره ورى ســرمایه تاثیــر 
بگــذارد. کارگــران ماهــر و اختصاصــى همــان تجهیــزات را بهره ورتــر مى ســازند.

بخوانید

افزایش حقوق «باید به  بهره ورى پیوند بخورد»
ــریع  ــش س ــن 2013)  هشــدار داد افزای ــه (9 ژوئ ــن هفت ــزى ای ــک مرک بان
ــه منافــع   رقابت پذیــرى  هزینه هــاى واحــد کار در آفریقــاى جنوبــى هــر گون
ــى  ــد) را خنث ــور (رن ــن کش ــول ای ــد پ ــر واح ــه اى ضعیف  ت ــرخ مبادل از ن
ــد در هــر دالر  ــا 10,17 رن ــد ت ــرخ ارز بیــن 9,68 رن مى کنــد. ایــن هفتــه ن
مبادلــه شــد کــه تقریبــا 20 درصــد ضعیف تــر از مــاه ژانویــه بــود. نــرخ ارز 
ــر  ــى رقابتى  ت ــاى جنوب ــا صــادرات آفریق ــد ت ــد کمــک کن ــر مى توان ضعیف ت
شــود، امــا مادامــى کــه افزایش هــاى دســتمزد از افزایــش  بهــره ورى ســبقت 
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ــت. ــد یاف ــود نخواه ــرى کال بهب ــرد   رقابت پذی مى گی
ــه نوشــت کــه  ــى ایــن هفت ــرور سیاســت پول بانــک مرکــزى در گــزارش م
ــه  ــود. هزین ــى ب ــم انداز تورم ــى چش ــرك اصل ــد کار مح ــه واح ــد هزین رش
ــزوده ناخالــص در  ــه ارزش اف ــه شــکل نســبت کل پرداختــى ب واحــد کار ب
ــن  ــد بی ــر پیون ــود و بیانگ ــبه مى ش ــاورزى محاس ــمى غیرکش ــش رس بخ
 بهــره ورى و هزینــه کار اســت. ایــن مــرور سیاســتى نشــان داد هزینــه واحــد 
کار بــه باالتــر از دامنــه باالیــى هــدف تــورم ســال قبــل رشــد کــرده و علــت 
ایــن بــود کــه افزایــش دســتمزد کارگــر از افزایــش  بهــره ورى نهایــى پیشــى 

گرفــت.
ــاره داده هــاى اخیــرا  محاســبات مایــک هلنــد، مدیــر پرایــس متریکــس درب
منتشرشــده تولیــد ناخالــص داخلــى نشــان مى دهــد رشــد دســتمزد کارکنان 
بخــش تولیــد کارخانــه  اى بــه مــدت دســت کم پنــج ســال گذشــته از رشــد 
ــر در  ــن نظ ــى از ای ــاى جنوب ــه اســت. آفریق ــدات پیشــى گرفت ــى تولی واقع
ســطح جهانــى خــوب عمــل نکــرد و رتبــه 134 از 144 کشــور در جدیدتریــن 
ــى  ــه پرداخت ــه  اى را داشــت ک ــر دامن ــى از نظ ــرى جهان ــاخص   رقابت پذی ش

ــد مى دهــد. ــه  بهــره ورى کارگــر پیون کارگــر در کشــور را ب
فــروم  در  مرکــزى  بانــک  پژوهــش  رئیــس  معــاون  لوالــد،  کریــس 
ــه  ــه گفــت: رشــد دســتمزد واقعــى و هزین ــن هفت ــى ای سیاســت گذارى پول
ــع  ــد و مناف ــک کن ــورم کم ــه ت ــود، ب ــغل ش ــق ش ــع خل ــد مان کار مى توان
واقعــى کاهــش نــرخ ارز ضعیف تــر را معکــوس کنــد. فرانســوا گروپــه، معــاون 
رئیــس کل بانــک مرکــزى گفــت: هــر گونــه تســویه دســتمزدها بــاالى بانــد 
ــد.  ــورم مى انجام ــه ت ــره ورى ب ــن  به ــود نیافت ــت بهب ــورم، در حال ــدف ت ه
ــه بحــث و  ــى ب ــى، فضــاى کاف ــان مل ــرد: در گفتم ــد ک ــه تاکی ــاى گروپ آق
مجادلــه دربــاره موضــوع  بهــره ورى اختصــاص نیافتــه اســت. در نهایــت بحــث 
ــورم را  ــم اســت و ت ــى مه ــه خیل ــاى واحــد کار مى شــود ک ــاره هزینه ه درب
ــرخ ارز  ــم از ن ــا  نمى توانی ــه م ــن اســت ک ــش ای ــا معنای ــد، ام ــه مى کن تغذی

ــد. ــف مى کن ــى را تضعی ــت رقابت ــون مزی ــم چ ــره ببری ــده به تضعیف ش
آنــدرو لــوى، اقتصــاددان کار در کنفرانســى بــه میزبانــى اداره پژوهــش اقتصــادى 
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گفــت: در یــک دهــه و نیــم گذشــته افزایــش دســتمزد در آفریقــاى جنوبــى از 
افزایــش تولیــد بیشــتر بــوده اســت. هزینه هــاى واحــد کار آفریقــاى جنوبــى بــاال 
رفــت بــه طــورى کــه بــراى تولیــد واحدهــاى کمتــر و کمتــر بــه هزینه هــاى 
ــرود و  ــاال ب بیشــترى نیــاز اســت. آقــاى لــوى عنــوان کــرد: اگــر دســتمزدها ب
هیــچ ارتباطــى بــا کارایــى نداشــته باشــد، هزینه هــاى واحــد کار بــاال مــى رود 
ــى  ــه  بین الملل ــرى در عرص ــت کمت ــدرت رقاب ــد، ق ــره ورى کاهــش مى یاب و  به
خواهیــم داشــت و فشــارهاى تورمــى در ســطح محلــى ایجــاد مى شــود. 
مدیرعامــل بانــک مرکــزى گیــل مارکــوس هشــدار داد کــه اگــر هزینه هــاى کار 
بــه بــاال رفتــن ادامــه دهــد در حالــى کــه  بهــره ورى پاییــن مى آیــد «ایــن امــر 
داللت هایــى بــراى کار برحســب مســاله اشــتغال دارد.» آقــاى لــوى تاکیــد کــرد: 
اتحادیه هــا اغلــب نگــران هســتند کــه بــا افزایــش  بهــره ورى کارگــران، برخــى 

ــدارد. ــا ایــن صحــت ن کارگــران مشاغل شــان را از دســت دهنــد ام
مایــک شوســلر، اقتصــاددان در www.economis ts.co.za گفــت: افزایــش 
ــترى  ــاغل بیش ــد مش ــه مى توان ــد ک ــد مى انجام ــازاد تولی ــه م ــره ورى ب  به
خلــق کنــد. او عنــوان کــرد: ایــن نــگاه ســطحى اســت کــه بگوییــم  بهــره ورى 
ــترى  ــدار بیش ــر مق ــر کمت ــا کارگ ــد ب ــى بای ــاى جنوب ــى آفریق ــا یعن صرف
ــر  ــود. اگ ــد ب ــه خواه ــت رفت ــاغل از دس ــه آن مش ــه هزین ــد ک ــد کن تولی
ــتمزد  ــا دس ــه آنه ــم ب ــد کنی ــدار بیشــترى تولی ــر مق ــراد کمت ــداد اف ــا تع ب
ــت،  ــد داش ــارج بیشــترى خواهن ــدرت مخ ــم پرداخــت و ق بیشــترى خواهی
ــاد  ــترى ایج ــادى بیش ــت اقتص ــد و فعالی ــا مى کنن ــترى تقاض ــات بیش خدم
ــر  ــوال ثروتمندت ــد اقتصــاد را معم ــزوده بیشــتر بای ــق ارزش اف ــود. خل مى ش
کنــد. اتحادیه هــا خواهــان مشــاغل شایســته   بــا پرداخــت شایســته خدمــات 
ــته  ــغل شایس ــوان ش ــى مى ت ــا در صورت ــتند ام ــتمرى هس ــى و مس درمان

ــد. ــته اى بیفزایی ــه ارزش شایس ــت ک داش
شیوه افزایش  بهره ورى در آفریقاى جنوبى؟

نظــام آموزشــى و بســیارى از مردمــى کــه تحصیــالت دبیرســتانى را تکمیــل 
ــى هســتند.  ــع افزایــش  بهــره ورى نیــروى کار آفریقــاى جنوب نمى کننــد مان
ــر  ــرمایه برت ــا س ــت: ب ــاددان در Economis ts.co.za گف ــلر اقتص ــک شوس مای
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ــا  شــدن صنایــع، بــه مهارت هــاى بیشــتر و آمــوزش کارگــران نیــاز اســت ت
ــه  ــود ک ــد کارا ش ــد مى توان ــا آن ح ــط ت ــروى کار فق ــوند. نی ــر بش بهره ورت

کارگــران آمــوزش دیــده و مدیریــت شــوند.
آنــدرو لــوى، اقتصــاددان کار در موسســه اشــتغال آنــدرو لــوى گفــت: 
ــط  ــز توس ــورت متمرک ــه ص ــتمزد ب ــاره دس ــا درب ــه گفت وگوه ــى ک مادام
شــوراهاى چانه زنــى انجــام مى شــدند هیــچ روشــى بــراى پیونــد دادن 
افزایــش دســتمزدها بــه  بهــره ورى وجــود نداشــت. او تاکیــد کــرد: بــه جــاى 
ــا  ــا و بخش ه ــتمزد، اتحادیه ه ــش دس ــى افزای ــزان معین ــراى می ــى ب چانه زن
بایــد بــراى یــک طیــف افزایــش در ســطح متمرکــز چانه زنــى کننــد. پــس 
از آن، شــرکت مى توانســت بــا اتحادیــه در ســطح کارخانــه مذاکــره کنــد تــا 
افزایــش واقعــى بــه  بهــره ورى مربــوط شــود و بــا هزینه هــاى افزایشــى واحــد 
کار توافــق کنــد. آقــاى لــوى گفــت: کارفرمایــان اغلــب موفــق  بــه افزایــش 
دســتمزد بــا خود-تامیــن بــراى کارکنــان نمى شــوند. در واقــع هیــچ تالشــى 
ــود.  ــده  نمى ش ــى دی ــش کارای ــا افزای ــى ب ــتمزدهاى اضاف ــران دس ــراى جب ب
ــدازه  ــر ان ــرد: «ه ــان ک ــن جمــالت را بی ــا ای ــدگان اتحادیه   ه ــه نماین او رو ب
ــد.  ــت آورن ــه دس ــتر ب ــد بیش ــوند، مى توانن ــر بش ــر و کارات ــران مولدت کارگ

ــه  بهــره ورى پیونــد بخــورد."»  افزایــش دســتمزد "بایــد ب
René Vollgraaff, Business Day, 9 June 2013.

پرسش   ها 
طبق نظر این مقاله:

چرا   رقابت پذیرى آفریقاى جنوبى با رند ضعیف  تر بهبود نیافت؟  
چرا   رقابت پذیرى کلى بهبود نخواهد یافت؟  

محرك تورم آفریقاى جنوبى چه مى تواند باشد؟  
براى هزینه واحد کار از چه تعریفى استفاده مى شود؟  

تحلیل
طبــق نظــر ولگــراف، حتــى اگــر آفریقــاى جنوبــى نــرخ ارز ضعیف تــرى داشــته 
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ــد کار  ــاى واح ــون هزینه ه ــد  چ ــد ش ــن نخواه ــرى آن تضمی ــد،   رقابت پذی باش
ــى  ــره ورى پیش ــش  به ــتمزد از افزای ــش دس ــد و افزای ــش مى یاب ــریع تر افزای س
مى گیــرد. هزینــه واحــد کار مى توانــد همچنیــن بــه عنــوان نســبت بیــن ســطح 
دســتمزد و  بهــره ورى بیــان شــود. رشــد ایــن هزینــه شــاید عامــل رشــد تــورم 
آفریقــاى جنوبــى باشــد. در ایــن مقالــه تعریــف هزینــه واحــد کار عبارتســت از 
«نســبت پرداختــى کل بــه ارزش افــزوده ناخالــص.» بــراى بنگاه هــا آنچــه واقعــا 
ــتمزد و  ــطح دس ــن س ــه نســبت بی ــتمزد نیســت بلک ــطوح دس ــت دارد س اهمی
 بهــره ورى کار اســت. بنابرایــن ســرمایه گذاران لزومــا ســرمایه  گذارى در کشــورهاى 
ــرمایه  گذارى در  ــاید س ــا ش ــد؛ آنه ــاب  نمى کنن ــن را انتخ ــتمزدهاى پایی ــا دس ب
ــاال  ــره ورى ب ــر  به ــد اگ ــاب کنن ــر کار را انتخ ــاى باالت ــا هزینه ه ــورهاى ب کش
هزینه هــاى دســتمزد بیشــتر را جبــران کنــد. ایــن دســتمزد ســاعتى نیســت کــه 
اهمیــت دارد بلکــه دســتمزد ســاعتى در مقایســه بــا  بهــره ورى ســاعت کارشــده 
ــا حــدى  مهــم اســت. ســرانجام، ارزش یــادآورى دارد کــه  بهــره ورى کار فقــط ت
بــه تــالش و نگــرش کارگــران بســتگى دارد. همچنیــن مــدل ســازمانى انتخابــى، 
ــازار و محیــط عمومــى  ــغ سرمایه  گذارى شــده، شــرایط ب ــاورى اقتباســى، مبل فن
ــراى  ــذارد، ب ــر مى گ ــره ورى کار تاثی ــر به ــد ب ــت مى کن ــگاه در آن فعالی ــه بن ک
ــودن زیرســاخت حمل ونقــل و آمــوزش عوامــل مهمــى در  مثــال در دســترس ب
ــوان گفــت هزینــه واحــد کار از  ــه شــمار مــى رود. در مجموعــه مى ت بهــره ورى ب
ــرد. ــر مى پذی ــا تاثی ــان و دولت ه ــرى، کارفرمای ــاى کارگ ــاى اتحادیه ه انتخاب ه

واژگان تخصصى
متوســط  بهــره ورى [1]: نســبت بیــن محصــول کل و مقــدار یــک عامــل نهــاده. 
ــا  متوســط  بهــره ورى کار نســبت بیــن محصــول کل و تعــداد کارگــران ی
تعــداد ســاعات کارشــده اســت. متوســط  بهــره ورى ســرمایه نســبت بیــن 

ــت. ــده اس ــى سرمایه  گذارى ش ــع مال ــول کل و کل مناب محص
ــتلزم  ــه مس ــت ک ــا صنع ــد  کســب وکار ی ــاورى، فرآین ــک فن ــرمایه بر [2]: ی س

1. average productivity
2. capital intensive
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ــرى  ــران نســبتا کمت ــا کارگ ــى ام ــع مال ــول و ســایر مناب ــاد پ ــر زی مقادی
اســت.

 بهــره ورى نهایــى کاهنــده [3]: وضعیتــى کــه بــا افزایــش محصــول  بهــره ورى 
ــد. ــى کاهــش مى یاب نهای

فنــاورى منعطــف [4]: یــک تکنیــک کــه اجــازه اســتفاده از عوامــل نهــاده بــه 
ــر، یعنــى اجــازه جانشــینى بیــن عوامــل را مى دهــد. نســبت هاى متغی

 بهــره ورى نهایــى فزاینــده [5]: وضعیتــى کــه بــا افزایــش تولیــد،  بهــره ورى 
ــد. ــش مى یاب ــى افزای نهای

ــر [6]: یــک فنــاورى یــا کســب وکار کــه مســتلزم کارگــران نســبتا زیــاد و  کارب
مقــدار ســرمایه کــم اســت.

 بهــره ورى نهایــى [7]: مقــدار اضافــى محصــول در واحــد نهــاده اضافــى.12 اگــر 
کوچک تــر از هزینــه اضافــى مربــوط باشــد ســودآورتر اســت کــه از تولیــد 
محصــول بیشــتر خــوددارى کنیــم. از طــرف دیگــر، اگــر بزرگ تــر از هزینه 
اضافــى مرتبــط باشــد افزایــش تولیــد بــه ســودهاى افزایشــى مى انجامــد. 
ــع  ــد مرج ــد مى توان ــرى باش ــل اندازه گی ــى قاب ــى کار وقت ــره ورى نهای  به

تعییــن حقوق هــا گرفتــه شــود.
محصول [8]: مقدار کاال یا خدمتى که شخص یا شرکت تولید مى کند.13

ــینه  ــول. «بیش ــا و محص ــن نهاده ه ــه بی ــى از رابط ــد [9]: توصیف ــع تولی تاب
محصــول ممکــن را کــه مى تــوان از مقــدار معیــن نهــاده بــه دســت آورد 

انــدازه مى گیــرد.»14
فنــاورى نامنعطــف [10]: فنــى کــه از عوامــل نهــاده بــا نســبت هاى معیــن بیــن 
ــى  ــر داد. ویژگ ــوان تغیی ــن نســبت ها را  نمى ت ــد. ای ــتفاده مى کن ــا اس آنه
ــه جــاى  ــوان ب ــل را  نمى ت ــک عام ــود دارد و ی ــل وج ــن عوام ــى بی مکمل

3. decreasing marginal productivity
4. flexible technology
5. increasing marginal productivity
6. labour intensive
7. marginal productivity
8. output
9. production function
10. rigid technology
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دیگــرى جانشــین کــرد.
 بهــره ورى کل عوامــل [11]: ســنجه  اى از  بهــره ورى کــه نوســانات در بســیارى 
ــه  ــى آورد ب ــاب م ــه حس ــه) را ب ــوه هم ــور بالق ــه ط ــد (ب ــل تولی از عوام
ــه هــر  ــا ســهم و نقــش جداگان ــا اجــازه مى دهــد ت ــه م ــا کــه ب ایــن معن
ــن شــامل مقایســه  ــن ف ــم. ای ــه دســت آوری ــره ورى کل را ب عامــل در  به
محصــول کل یــک بنــگاه بــا محصــول یــک بنــگاه مرجــع اســت. دومــى 
ــم کــه الــف) داده هــا  ــه دســت مى آوری ــا اســتفاده از فنــون آمــارى ب را ب
ــا ب) داده هــا از چندیــن بنــگاه  از همــان بنــگاه در ســال هاى پیشــین، ی
طــى همــان ســال ها، یــا ج) داده هــا از چندیــن بنــگاه طــى چندیــن ســال 

ــد. ــل مى کنن را تحلی
هزینــه واحــد کار [12]: نســبت بیــن ســطح دســتمزد و  بهــره ورى متوســط کار. 
ایــن شــاخص را همچنیــن مى تــوان بــه عنــوان نســبت بیــن صورتحســاب 
دســتمزد و محصــول محاســبه کــرد و یــک متغیــر کلیــدى در تصمیم هاى 

ــب وکار است.  کس
ــاى  ــتمزدها و حقوق ه ــه دس ــع هم ــتمزد [13]: حاصل جم ــاب دس صورتحس

پرداختــى توســط یــک بنــگاه.
نیــروى کار (یــک بنــگاه) [14]: اشــخاصى کــه بــراى یــک ســازمان یــا  کســب وکار 

ــد. کار مى کنن

یادداشت ها
1.  See Nicholson (1994:210) or Asimakopolus (1978:165–166).

2.  Ibid.

3.  Bernheim and Whins ton (2008:236).

4.  See Battese and Coelli (1988:394) or OECD (2001:12–15, 2001:24).

5.  See OECD (2001:40).

11. total factor productivity
12. unit labour cos t
13. wage bill
14. workforce (of a firm)
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6.  See OECD (2001:41).
طبــق نظــر ســازمان  بین المللــى کار، اشــخاص شــاغل شــامل همــه اشــخاص بــاالى ســن معیــن 
هســتند کــه طــى یــک دوره زمانــى معیــن، چــه یــک هفتــه یــا یــک روز، در دســته بندى هاى 

ــند: زیر باش
شاغل حقوق بگیر   

خویش فرما.  

7.  Varian (2006:328).

8.  Buffet, Warren. 2005. “Interview by By Louu Dobbs”, Lou Dobbs Tonight, 
CNN, New York, Sunday, 19 June 2005. http://edition.cnn.com/2005/
US/05/10/buffett/index.html.

9.  Rousseau, J.-J. (2011). Discourse on the origin and foundations of inequality 
among men. New York, NY: Bedford/S t. Martins. 

10.  OECD (2007).

11.  OECD (2001).

12.  Varian (2006:328).

13.  Adaptation of the author from www.merriam-webs ter.com/dictionary/output.  
14 Varian (2006:323).
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فصل 4: 
هزینه   ها 

ــا حــد  در هــر بنگاهــى همــه ذى نفعــان بایــد آگاه باشــند کــه سرنوشت     شــان ت
زیــادى بــه هزینه   هایــى کــه بنــگاه متحمــل مى شــود بســتگى دارد. کارفرمایــان 
به ویــژه وظیفــه آگاه کــردن همتایــان خویــش را از محدودیت هــاى قابــل انتســاب 
بــه هزینه هــا بــر عهــده دارنــد. هزینه هــاى ثابتــى کــه بــاال یــا پاییــن هســتند و 
ــد  ــا کاهنــده مى شــوند، جملگــى نماگرهایى ان هزینه هــاى نهایــى کــه فزاینــده ی
ــن  ــد در ای ــا بای ــد ی ــد کن ــد رش ــگاه مى توان ــک بن ــا ی ــد آی ــان مى دهن ــه نش ک
مســیر قــرار بگیــرد و یــا اصــال نبایــد رشــد کنــد. هزینه هــاى نهایــى اغلــب بیانگــر 
ــا  ــد ی ــات تولی ــه عملی ــد ب ــا  نمى توان ــد ی ــه مى توان ــن اســت کــه یــک کارخان ای
اســتخدام کارکنــان ادامــه دهــد. در ایــن بخــش، همچنیــن پیونــد بیــن  بهــره ورى 
ــار  ــرا مه ــه چ ــم ک ــه بحــث مى کنی ــم، و در نتیج ــن مى کنی ــا را تبیی و هزینه ه
ــرانجام توجــه  ــک ســکه هســتند. س ــره ورى دو روى ی ــش  به ــا افزای ــا ی هزینه ه
ــگام  ــه هن ــا ب ــه بنگاه ه ــم ک ــز مى کنی ــى متمرک ــر آن هزینه   های ــش را ب خوی
فعالیــت در یــک بــازار معمــوال بــا آن مواجه انــد: هزینه هــاى مبادالتــى. در ایــن 
ــط  ــوع داغ در رواب ــد موض ــى مى توان ــن هزینه   های ــم چنی ــن مى کنی بخــش تبیی

بیــن بنگاه هــا و مقامــات عمومــى باشــد.

4-1 هزینه هاى ثابت و هزینه هاى متغیر
ــه  ــتگى ب ــر بس ــاى متغی ــد. هزینه ه ــت باش ــا ثاب ــر ی ــد متغی ــا مى توان هزینه ه
ایــن دارد کــه میــزان تولیــد بنــگاه چقــدر اســت امــا هزینه هــاى ثابــت این گونــه 
نیســت. همــه هزینه هــا طــى دوره بــه حــد کافــى طوالنــى متغیــر هســتند چــون 
در بلندمــدت، خالصــى از یــک هزینــه همیشــه امکان پذیــر اســت؛ بــراى مثــال 
اگــر بنــگاه را تعطیــل کنیــد و تولیــد متوقــف شــود از هزینه هــا خــالص شــده اید. 
ــتگى  ــد بس ــد مى کنی ــه تولی ــدارى ک ــه مق ــدت ب ــت در کوتاه م ــاى ثاب هزینه ه
ــه طــور متقــارن کوتاه مــدت دوره  اى اســت کــه طــى آن  ــدارد (شــکل 4-1). ب ن
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مقدار تولید

ه ها
زین

ه

هزینه هاى ثابت

ــه  ــود ک ــه دوره  اى اطــالق مى ش ــدت ب ــتند و بلندم ــت هس ــا ثاب برخــى هزینه ه
طــى آن همــه هزینه هــا متغیــر  شــوند. البتــه ایــن تمایــز همیشــه چنیــن آشــکار 
و شســته رفتــه نیســت. بــه عنــوان مثــال: آیــا هزینه هــاى حفــظ و نگهــدارى و 
تبلیغــات ثابــت یــا متغیــر هســتند؟ بنــگاه همیشــه بــه مقــدارى فعالیــت حفــظ و 
نگهــدارى نیــاز دارد امــا اگــر بیشــتر تولیــد کنــد مقــدار حفــظ و نگهــدارى نیــاز 
بــه افزایــش پیــدا مى کنــد. چارچــوب زمانــى اســت کــه ثابــت یــا متغیــر بــودن 

ــد. ــن مى کن ــا را تعیی هزینه ه
ــا هزینه هــاى ریختــه اشــتباه شــود. اگــر یادمــان  ــد ب هزینه هــاى ثابــت نبای
باشــد هزینــه اى را ریختــه مى گوییــم کــه نتوانیــم آن را در آینــده بازیابــى کنیــم. 

بیشــتر هزینه هــاى ثابــت را مى تــوان در مرحلــه اى در آینــده بازیابــى کــرد.

شکل 4-1 هزینه هاى ثابت به مقدار تولیدشده بستگى ندارد

در زیر برخى هزینه هاى ثابت معمول داریم:
سربارها یا هزینه هاى ادارى  

مالیات ها بر امالك و مستغالت  
امــالك و مســتغالت (آپارتمــان، خانــه، انبــار، زمیــن و غیــرآن) که به آســانى    

ــا از طریــق قراردادهــاى بلندمــدت اجــاره کنیــد نمى تــوان فروخــت ی
تجهیزاتى که بر مبناى بلندمدت مالک آن هستید یا اجاره مى کنید  

وام رهنى مسکن  
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برق مورد نیاز براى حداقل حفظ و نگهدارى  
کارکنانى که  نمى توان به آسانى کنار گذاشت  

قراردادهاى تامین بلندمدت  

ــر  ــر در محصــول تغیی ــا تغیی ــر کــه ب ــال از هزینه هــاى متغی در ادامــه چنــد مث
ــم: ــد آورده ای مى کن

بنزینى که در خودرو مى ریزید  
کاغذ براى دستگاه چاپگرتان  

مواد و ملزوماتى که فقط به هنگام تولید مقادیر اضافى مى خرید  
برقى که ماشین ها هنگام تولید مصرف مى کنند  

کارمندانى که به آسانى مى توانید اخراج کنید  
امالك و مستغالتى که مى توانید بر مبناى کوتاه مدت اجاره کنید  

حق العمل (پورسانت) به فروشندگان  

هزینه هاى کل = هزینه هاى ثابت + هزینه هاى متغیر

4-2 هزینه هاى نهایى و متوسط
ــن  ــذارد؟ دانســتن ای ــر مى گ ــر هزینه هــاى کل تاثی ــدر ب ــد چق افزایــش تولی
ــد  ــا بای ــاره باشــد کــه م ــراى تصمیم گیــرى در ایــن ب ــزار مفیــدى ب ــد اب مى توان
ــه  ــدر هزین ــک واحــد بیشــتر چق ــد ی ــا تولی ــم. ب ــد کنی ــر تولی ــا کمت بیشــتر ی
ــول  ــى محص ــد اضاف ــد 10 واح ــط تولی ــه متوس ــود؟ هزین ــاد مى ش ــى ایج اضاف
ــتگى  ــى بس ــن اطالعات ــه چنی ــب وکار ب ــاى کس ــیارى از تصمیم ه ــت؟ بس چیس

دارد.

هزینه کل قبل از تولید 
هزینه کل پس از تولید -مقادیر اضافى

افزایش هزینه=مقادیر اضافى
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افزایش هزینه
= هزینه نهایى تعداد واحدهاى اضافى

ــا یکســان  ــر، آنه ــر یکســان هســتند؟ خی ــه متغی ــى و هزین ــه نهای ــا هزین آی
نیســتند: هزینــه نهایــى تغییــر در هزینــه متغیــر در حالتــى اســت کــه میــزان 
ــه  ــک دامن ــى در ی ــه نهای ــع هزین ــیارى از صنای ــد. در بس ــر مى کن ــد تغیی تولی
ــر بیشــتر، دســت کم در  ــراى مقادی ــا ب ــد،1 ام معیــن از تولیــد شــاید کاهــش یاب
ــم  ــر مى کنی ــل، فک ــن دلی ــه ای ــن دارد. ب ــش یافت ــه افزای ــل ب ــدت، تمای کوتاه م
کــه در بســیارى صنایــع، فراتــر از آســتانه هاى معیــن، بنگاه هــا آمــاده پیشــنهاد 
دادن مقادیــر بیشــتر فقــط در قیمت هــاى باالتــر را دارنــد. بنابرایــن، رابطــه بیــن 
مقادیــرى کــه آنهــا آمــاده فــروش هســتند و قیمت هــا، یعنــى منحنــى عرضــه را 

ــاال نشــان مى دهیــم. ــه ب ــه صــورت منحنــى شــیب رو ب ب
ــود.  ــه مى ش ــان فروخت ــه قیمــت یکس ــد محصــول ب ــر واح ــات ه ــب اوق اغل

ــم: ــا داری ــه دانســتن اینه ــاز ب بنابرایــن نی

هزینه متوسط هر واحد محصول؛   
اینکه آیا هزینه براى سطوح متفاوت تولید افزایش یا کاهش مى یابد.   

Q / هزینه کل = هزینه متوسط 
که Q بیانگر مقدار یا تولید کل به شکل فیزیکى است. 

اگــر هزینــه کل حاصل جمــع هزینه هــاى ثابــت و هزینه هــاى متغیــر باشــد، 
ه: نگا آ

هزینه ثابت + هزینه متغیر
=

هزینه کل
هزینه متوسط=

QQ

هزینه متوسط = هزینه ثابت واحد + هزینه متغیر واحد
ــت و  ــگاه از ســهم در واحــد هــر دو هزینه هــاى ثاب ــه متوســط یــک بن هزین

ــرد.2 ــر مى پذی ــر تاثی متغی
دو عامــل اصلــى تولیــد ســرمایه و کار هســتند. بنابرایــن هزینــه کل را 
مى تــوان برحســب حاصل جمــع هزینــه ســرمایه و هزینــه کار بیــان کــرد.
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هزینه کل = هزینه سرمایه + هزینه کار
بنابراین، هزینه متوسط عبارتست از:

هزینه متوسط=هزینه کل=هزینه ثابت=هزینه متغیر
QQQ

هزینــه ســرمایه بــا نــرخ بهــره ضــرب در ســرمایه سرمایه  گذارى شــده معلــوم 
مى شــود.3

ــا ضــرب دســتمزد (در ایــن مــورد شــامل ســهم اجتماعــى) در  هزینــه کار ب
ــد. ــه دســت مى آی ــران ب ــداد کارگ تع

بنابراین، هزینه متوسط را مى توان بازنویسى کرد:

 تعداد کارگرانxدستمزد 
+

 نرخ بهرهxسرمایه 
= هزینه متوسط

Q Q

اگرچه عبارت باال معادل با این است:

دستمزد
+

نرخ بهره
= هزینه متوسط

سرمایه/ Q تعداد کارگران

معنایـش ایـن اسـت کـه هزینـه متوسـط از حاصل جمـع هزینـه سـرمایه و 
هزینـه کار برحسـب واحـد تولیـد به دسـت مى آیـد. هزینه متوسـط قابل انتسـاب 
بـه محصـول نـه فقـط بـه نـرخ بهـره و دسـتمزدى کـه بنگاه هـا مى پردازنـد بلکه 
بـه  بهـره ورى سـرمایه (تولیـد کل/ سـرمایه یـا Q/K ) و بـه  بهـره ورى کار (تولیـد 
کل/ تعـداد کارگـران یـا Q/L ) بسـتگى دارد.  بهـره ورى افزایشـى مسـتلزم کاهـش 
هزینه هـا و رقابتى  ترشـدن اسـت. احتمـال افزایـش هزینـه متوسـط مـى رود چون 
دسـتمزدها را افزایـش دادیـد، کـه گاهـى اوقات بـه قـدرت چانه زنـى اتحادیه هاى 
کارگـرى بسـتگى دارد و گاهـى چـون  بهـره ورى را کاهش داده اید کـه  در مجموع 
بیشـتر بـه فنـاورى اقتباسـى، تقاضاى بـازار و مدیریت بنـگاه بسـتگى دارد. در هر 
مجادلـه بیـن کارفرمایـان و اتحادیه هـاى کارگـرى، یـک موضوع داغ همین اسـت.



اقتصاد براى سیاست گذاران: راهنماى جامع براى غیراقتصادى ها

98

بخوانید

هزینه استخراج مس در زامبیا
نرخ هـاى رشـد تماشـایى در چیـن و اشـتهاى ایـن کشـور بـراى کاالهایـى از 
قبیـل مـس، کلوخـه آهـن یـا نفت، رونـق کشـورهایى از قبیـل زامبیـا، آنگوال 
و نیجریـه را تحریـک کـرد کـه به شـدت متکى بـه صنایـع اسـتخراجى بودند. 
بـراى مثـال، چیـن حـدود 45 درصد مس جهـان را مصرف مى کنـد، در حالى 
کـه بـراى زامبیـا بخـش معدن حـدود 75 درصـد از عایـدى ارزى به حسـاب 

مى آیـد.
در حالـى کـه رشـد چیـن در سـال هاى 2014 و 2015 کنـد شـد، کمربند مس 
زامبیـا ضربـه شـدیدى خـورد. قیمت مس بـه رقم پایین بى سـابقه در پنج سـال 
گذشـته یعنـى 5353 دالر در تـن در زمانى رسـید کـه اقتصاددانان بـرآورد کرده 
بودنـد در کاراتریـن معـادن، هزینه اسـتخراج یک تـن اضافى مس حـدود 5500 
دالر اسـت؛ یعنـى هزینه هـاى نهایـى تولیـد در ایـن منطقـه 5500 دالر در تـن 
اسـت. در بسـیارى از معادن بـا کارایى کمتر، آن هزینه باالتر بـود. بنابراین فروش 

یـک تـن مس بـه قیمـت 5353 دالر به معنـاى زیان کردن اسـت.
مدیـران و مدیرعامـالن ایـن صنعـت بـا ایـن انتخـاب مواجـه بودنـد: تعطیلى 
بسـیارى از معـادن یـا ادامـه فعالیـت به امیـد اینکه تقاضـاى بازار بهبـود یابد 
و در ایـن میـان در جسـت وجوى  بى وقفـه روش هـاى کاهـش هزینه هـا باشـند.
«کمربنـد مـس زامبیا با سـقوط قیمت سـرگیجه گرفته اسـت» آنـدرو انگلند، 

تایمز مالـى، 26 ژانویه 2015.
www.ft.com/content/80283f0a-a2df-11e4-ac1c-00144fe ab7de.

پرسش   ها 
اگــر ســال 2015 مى خواســتید بــه مدیــران یــک شــرکت معدنــى معمولــى   

ــى داشــتید؟ ــه جمــع آورى چــه اطالعات ــاز ب ــه کنیــد نی ــا توصی در زامبی
چرا وقتى قیمت هر تن مس 5353 دالر است نشانه وجود یک مشکل است؟  
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ــراى  ــه ب ــق و پرهزین ــى، عمی ــادن قدیم ــیارى از مع ــى در بس ــه نهای هزین  
بهره بــردارى در زامبیــا چقــدر بــاال اســت؟

هزینه هاى نهایى باال چه داللتى براى بسیارى از بنگاه هاى مس زامبیا دارد؟  
وقتى قیمت ها سقوط مى کند چه اتفاقى براى کارگران مى افتد؟  

تحلیل
در شـهر کیتـوه در زامبیـا، میـراث صنعـت مـس را مى تـوان به روشـنى احسـاس 
کـرد. ایـن مقاله نکتـه اى در مقطـع قیمت هاى پایین مـس بیان مى کند. بسـیارى 
از تولیدکننـدگان بـا قیمـت 5353 دالر یک تـن حتى نمى توانسـتند هزینه نهایى 
بـرآوردى 5550 دالر هـر تـن را پوشـش دهنـد. بـا ایـن قیمت یعنى حتـى هزینه 
تولیـد یـک تـن مـس اضافـى پوشـش داده  نمى شـود و در اینجـا بـه هزینه هـاى 

ثابـت کـه در هزینه هـاى نهایى شـامل  نمى شـود نیـز اشـاره نکردیم.
اساسـا بـا چنیـن قیمتـى تولیـد یک تن مـس اضافـى به معنـاى بهره بـردارى 
زیـان ده از منابع اسـت. در مورد معـادن قدیمى عمیق و با بهره بـردارى پرهزینه تر، 
هزینـه نهایـى باالتـر و مشـکالت بیشـتر هـم خواهـد بـود. بسـیارى از بنگاه هـاى 
مـس دسـت کم نیـاز به کاهـش حاشـیه ها دارنـد و  پیش بینى هـا از رشـد کمتر در 

جنـوب صحـراى آفریقا و از دسـت دادن مشـاغل خبـر مى دهند.

4-3 انواع هزینه   ها 
هزینه هــا بــا ســاختارهاى متفــاوت خــود، داللت هــاى مهــم بــراى عمــر بنگاه هــا 

و کســانى دارنــد کــه معیشت شــان بــه کارکــردن در آنهــا وابســته اســت.

شکل 4-2 هزینه هاى متغیر خطى

ه ها
زین

ه

مقدار تولید

ى متغیر
هزینه ها
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هزینه هاى متغیر خطى
هزینه هــاى متغیــر خطــى (شــکل 4-2) معمــوال بازده هــاى نهایــى ثابــت یعنــى 
ــد  ــان مى ده ــان نش ــر زم ــن در ه ــد. ای ــان مى کن ــت را بی ــى ثاب ــره ورى نهای  به
قطعــه جدیــدى بــه تجهیــزات افــزوده یــا کارگــرى جدیــد درگیر کار شــده اســت 
و آنهــا دقیقــا در همــان ســطوح موجــود فعالیــت مى کننــد. هزینه هــاى متغیــر 
ــى  ــد اضاف ــر واح ــاى ه ــه هزینه ه ــد ک ــن دارن ــت از ای ــن حکای ــى همچنی خط

محصــول یکســان اســت.
ایــن در مــورد شــخصى صــادق اســت کــه یــک مغــازه (شــامل هزینــه آب و 
ــذ  ــت کاغ ــط باب ــد. او فق ــاره مى کن ــى را اج ــتگاه فتوکپ ــک دس ــرق و گاز) و ی ب
ــا  ــد ی ــه داده ش ــه مقاطع ــى مى گیرد(ب ــا کپ ــه در آنج ــر و کار پســرى ک و جوه
ــر دو  ــر ه ــردازد. اگ ــه مى پ ــرد)، هزین ــتمزد مى گی ــه کارى دس ــاس قطع ــر اس ب
ــرى  ــم تصوی ــر بگیری ــى را در نظ ــر خط ــاى متغی ــت و هزینه ه ــاى ثاب هزینه ه

ــد: ــت مى آی ــه دس ــکل 4-3 ب ــد ش مانن

شکل 4-3 یک شرکت با هزینه ثابت و هزینه هاى متغیر خطى

ــتر و  ــه بیش ــر ک ــاى متغی ــى: هزینه ه ــى افزایش ــاى نهای هزینه ه
ــد ــد مى کنن ــتر رش بیش

یــک مثــال از ایــن هزینه هــا (شــکل 4-4) مربــوط بــه بنگاهــى اســت کــه حقــوق 
اضافــه کار باالتــر بــه کارکنــان خــود مى پــردازد. احتمــال دارد ســودآورى یــک 
ــدن  ــال وقتــى مع ــراى مث ــر شــود ب ــد کمت ــا افزایــش ســطح تولی  کســب وکار ب
ــب  ــا اغل ــازد. آنه ــرى مى س ــمان خراش بلندت ــا آس ــد ی ــر مى کن ــرى حف عمیق ت

ــده هســتند. ــى کاهن ــاى نهای ــر بازده ه بیانگ

ه ها
زین

ه

مقدار تولید

ه  متغیر
هزین

هزینه  ثابت
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بــراى مثــال ایــن موضــوع زمانــى صــدق مى کنــد کــه ســرمایه در کوتاه مــدت 
ــت. کمیاب اس

شکل 4-4 هزینه کل در بنگاهى با هزینه هاى متغیر افزایشى

شکل 4-5 هزینه کل در بنگاهى با هزینه هاى متغیر کاهشى (هزینه هاى نهایى کاهنده)

هزینه هاى نهایى کاهنده: هزینه هاى متغیر که کمتر و کمتر رشد مى کنند
این هزینه ها را براى مثال مى توان در     کسب وکارهایى یافت که تجربه اهمیت زیادى 
دارد. در اینجا فرآیند یادگیرى داریم: هنگامى که یاد مى گیرید چگونه وظایف را 
انجام دهید، هزینه انجام دادن آنها پایین تر و پایین تر مى آید (کاراتر مى شوید و در 
زمان و پول صرفه جویى مى کنید؛ براى مثال تصور کنید وقتى یاد مى گیرید چگونه 
از اکسل استفاده کنید!). معموال یک منحنى مطابق آنچه در شکل 4-5 نشان دادیم 

بیانگر بازده هاى نهایى فزاینده است.

4-4 عرضــه: آیــا بنــگاه حاضــر بــه فــروش مقــدار معینــى اســت؟ بــا 
چــه قیمتــى؟

توانایــى بنگاه هــا بــراى فــروش محصــول بــه قیمــت معیــن، معمــوال بــر اســاس 

ه ها
زین

ه

مقدار تولید

هزینه  ثابت

ه  متغیر
هزین

ه ها
زین

ه

مقدار تولید

هزینه  ثابت

ه  متغیر
هزین
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ــا  ــش 1-2). آنه ــد (بخ ــر مى کن ــدت تغیی ــا بلندم ــدت ی ــگاه کوتاه م ــتن ن داش
ــه  ــا آن مواج ــورت ب ــر ص ــه در ه ــد ک ــى دارن ــاى معین ــدت هزینه ه در کوتاه م
ــاى  ــد (هزینه ه ــد کنن ــد تولی ــه مى خواهن ــدارى ک ــر مق ــد شــد، حــال ه خواهن
ــت  ــد در قیم ــه مى خواهن ــى را ک ــدار کاالی ــا مق ــى آنه ــن وقت ــت)؛ بنابرای ثاب
مشــخص بفروشــند مشــخص مى کننــد، در کوتاه مــدت شــاید هزینه هــاى 
ثابــت را نادیــده بگیرنــد. در عیــن حــال آنهــا نمى تواننــد هزینه هــاى مســتقیما 
قابــل انتســاب بــه تولیــد را نادیــده بگیرنــد؛ آنهــا هزینه هــاى متغیــرى هســتند 
ــا تولیــد نکــردن قابــل جلوگیــرى هســتند. در کوتاه مــدت، بنگاه هــا  کــه فقــط ب
ــر داشــته باشــند  ــاى متغی ــدار هزینه ه ــه همــان مق ــدى دســت کم ب ــد درآم بای

ــد.  ــد نکنن ــز تولی ــچ چی ــد هی ــح مى دهن ــر اینصــورت ترجی در غی

شکل 4-6 منحنى عرضه

ــد دســت کم  یعنــى درآمــد هــر واحــد تولیــد کــه آنهــا تقاضــا مى کننــد بای
بــه همــان میــزان هزینــه متغیــر متوســط یــا هزینــه متغیــر هــر واحــد تولیدشــده 
باشــد. امــا ایــن معمــوال کافــى نیســت. فــرض کنیــم بنگاه هــا بــراى بیشــتر تولیــد 
کــردن، بایــد بــه کارکنــان خــود اضافــه کار بپردازنــد، خدمــات حفــظ و نگهــدارى 
اضافــى در کارخانه هــا انجــام دهنــد و بــه طــور کلــى، هزینه   هایــى را بــر عهــده 
ــده).  ــى فزاین ــاى نهای ــد (هزینه ه ــش مى یابن ــه بیشــتر و بیشــتر افزای ــد ک گیرن
ــد  ــراى تولی ــن واحــد ب ــن واحــد تولیدشــده گران تری ــواردى، آخری ــن م در چنی
ــن واحــد تولیــد هســتند فقــط  ــه تولیــد آخری ــل ب ــا مای اســت. معمــوال بنگاه ه
اگــر قیمتــش هزینه هــاى اضافــى قابــل انتســاب بــه تولیــد آن را پوشــش دهــد 
ــروش  ــاده ف ــا آم ــدت، بنگاه ه ــن در کوتاه م ــى آن اســت. بنابرای ــه نهای ــه هزین ک

مقدار

مت
قی
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ــا هزینــه  ــر ب ــه فقــط در قیمتــى دســت کم براب یــک مقــدار از محصــول خــود ن
متغیــر متوســط بلکــه همچنیــن دســت کم برابــر بــا هزینــه نهایــى هســتند. بــر 
ــر  ــر بزرگ ت ــراى مقادی ــر ب ــاى باالت ــت وجوى قیمت ه ــا در جس ــا آنه ــن مبن ای
ــم  ــان دهی ــى نش ــیب افزایش ــى ش ــا منحن ــن را ب ــم ای ــا مى توانی ــتند و م هس

(شــکل 6-4).
در بلندمــدت، بنــگاه نــه فقــط هزینه هــاى متغیــر، بلکــه هزینه هــاى ثابتــش 
ــل دوام نیســت و  ــد قاب ــن کار را نکن ــگاه ای ــر بن ــد، اگ ــد پوشــش ده ــز بای را نی
گزینــه اش توقــف تولیــد و تــرك صنعــت اســت. بنابرایــن در بلندمــدت، بنــگاه 
ــه نهایــى و  ــر از هزین ــه فقــط بزرگ ت ــا در قیمتــى بفروشــد کــه ن ــد تنه مى توان
هزینــه متغیــر واحــد بلکــه همچنیــن بزرگ تــر از هزینــه متوســط باشــد (هزینــه 

متوســط = هزینــه کل تقســیم بــر مقــدار).
ــدگان  ــط تولیدکنن ــن، فق ــى پایی ــاى خیل ــت و در قیمت ه ــطح صنع در س
ــایر  ــر، س ــت باالت ــطوح قیم ــد؛ در س ــردن دارن ــد ک ــوان تولی ــى ت ــى رقابت خیل
ــى  ــت خیل ــطوح قیم ــتند و در س ــردن هس ــد ک ــه تولی ــادر ب ــدگان ق تولیدکنن
ــازار  ــه ب ــا محصول شــان ب ــاال حتــى تولیدکننــدگان پرهزینــه هــم مى تواننــد ب ب
بپیوندنــد. بــه ایــن دالیــل، عرضــه کل در ســطوح قیمــت بــاال بســیار بیشــتر از 

ــن اســت. ســطوح قیمــت پایی

منحنى عرض بنگاه:   ارائه فنى تر
ــروش چــه تعــداد  ــه ف ــل ب ــگاه مای ــد کــه بن ــگاه مى گوی منحنــى عرضــه بن
از یــک محصــول در هــر قیمــت معیــن اســت. بنــگاه مایــل بــه فــروش یــک 
واحــد محصــول اســت مادامــى کــه قیمــت دریافتــى از آن واحــد محصــول، 
هزینــه تولیــد آن واحــد اضافــى را بپوشــاند- هزینــه نهایــى. بنابرایــن بنــگاه 
تــا زمانــى یــک واحــد محصــول عرضــه خواهــد کــرد کــه قیمتــش برابــر بــا 
هزینــه نهایــى باشــد. بنابرایــن در هــر قیمــت معیــن مى توانیــم از منحنــى 
هزینــه نهایــى، مقــدار محصولــى را کــه بنــگاه مایــل بــه عرضــه کــردن خواهد 
ــم؛  ــود،   تعیین کنیــم. هزینــه نهایــى فزاینــده را در شــکل 4-4 نشــان دادی ب

منحنــى عرضــه در شــکل 4-6 نشــان داده شــده اســت.
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ــا توجــه بــه اینکــه قیمــت بایــد هزینــه متغیــر متوســط را پوشــش دهــد  ب
ــى  ــى عرضــه (همــان) منحن ــد منحن ــل نکن ــدت تعطی ــگاه در کوتاه م ــا بن ت
هزینــه نهایــى بنــگاه، فقــط در قیمت هــاى باالتــر از هزینــه متغیــر متوســط 
ــگاه  ــه بن ــت ک ــاز اس ــد نی ــراى تولی ــومى ب ــرط س ــدت، ش ــت. در بلندم اس
ســود کســب کنــد. ایــن هنگامــى رخ مى دهــد کــه قیمــت باالتــر از هزینــه 
کل متوســط باشــد؛ یعنــى وقتــى قیمــت هزینه هــاى ثابــت را نیــز پوشــش 

ــم: ــن ســه شــرط داری ــد. بنابرای مى ده
کــه  مادامــى  مى کنــد  عرضــه  را  محصولــش  بنــگاه  کوتاه مــدت  در   .1
منحنــى هزینــه نهایــى (حتــى وقتــى قیمــت هزینــه کل متوســط را پوشــش  
ــط را  ــر متوس ــه متغی ــت هزین ــه قیم ــد ک ــه  اى باش ــاالى نقط ــد) ب نمى ده
ــد. ــل مى کن ــگاه تعطی ــه، بن ــطح هزین ــن س ــر ای ــد. در زی ــش مى ده پوش

2. منحنــى عرضــه بنــگاه جایــى اســت کــه قیمــت برابــر هزینــه نهایــى باشــد 
بــه شــرط اینکــه قیمــت باالتــر از هزینــه متغیــر متوســط نیــز باشــد.

3. بــراى بنگاهــى کــه مى خواهــد ســود کســب کنــد، قیمــت بایــد بزرگ تــر 
از هزینــه کل متوســط باشــد.

عرضه جهانى نفت
ــه در چــپ  ــد. نخســتین پل ــى را نشــان مى ده ــک خــط پلکان شــکل 4-7 ی
ــن اســت  ــر ای ــاى 20 بیانگ ــاى 20 دارد. پهن ــطح 25 دالر اســت و پهن در س
ــه  ــه در خاورمیان ــان ک ــت جه ــد نف ــت تولی ــد از ظرفی ــدود 20 درص ــه ح ک
ــورهاى  ــایر کش ــران و س ــعودى، ای ــتان س ــا عربس ــود (عمدت ــتخراج مى ش اس
ــا بیشــتر از  ــر ی ــا قیمتــى براب ــوان تولیــد کــرد اگــر ب ــارس) را مى ت خلیــج ف
ــچ  ــر 25 دالر هی ــت زی ــاى نف ــود. در قیمت ه ــه ش ــکه فروخت 25 دالر در بش
تولیدکننــده  اى نمى توانــد بــه نحــو پایــدار تولیــد کنــد و عرضــه پایــدار صفــر 
خواهــد بــود. در قیمت هــاى بیــش از 40 دالر، نفــت اســتخراجى از فــالت قــاره 
(فراســاحل) نیــز اقتصــادى مى شــود؛ دومیــن پلــه بــزرگ در ســطح 40 بیانگــر 
ایــن نفــت اســت کــه ایــن ســطح هــم حــدود 20 درصــد ظرفیــت تولیــد کل 
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جهــان بــه حســاب مى آیــد. ســه درصــد از ظرفیــت اســتخراج جهــان بــا نفــت 
ســنگین مــازاد نشــان داده شــده اســت کــه بــراى قیمت هــاى بــاالى 48 دالر 
در بشــکه اقتصــادى اســت. طبــق نظــر ایــن منبــع، تولیــد در خشــکى روســیه 
ــاى  ــت. در قیمت ه ــادى اس ــکه اقتص ــاالى 53 دالر در بش ــاى ب ــا قیمت ه ب
باالتــر، ســایر عرضه کننــدگان مى تواننــد تولیــد کننــد. در قیمت هــاى بــاالى 
62 دالر، نفــت شــیل آمریــکاى شــمالى اقتصــادى مى شــود و در قیمت هــاى 
بــاالى 88 دالر، حتــى از نفت هــاى ماســه اى هــم مى تــوان تولیــد کــرد و بــه 
شــیوه پایــدار اقتصــادى فروخــت. هــر بــار کــه قیمــت باالتــر مــى رود، عرضــه 
ــا  ــه واقع ــدارى ک ــد. مق ــش مى یاب ــر افزای ــد گران ت ــازى تولی ــا فعال س کل ب
عرضــه مى شــود نــه فقــط بــه عرضــه جهانــى بلکــه بــه تقاضــاى نفــت جهانــى 
ــى  ــرد یعن ــد ک ــر را قطــع خواهن ــه همدیگ ــک نقط ــا در ی بســتگى دارد. آنه

مقــدارى کــه واقعــا در قیمــت جهانــى عرضــه شــده اســت.

شکل 4-7 منحنى عرضه صنعت نفت جهان در سال 2014
Vov.com4 : منبع داده   ها

منبع: شرح جزئیات از نویسنده

در قیمت هــاى باالتــر، تولیدکننــدگان بیشــترى مى تواننــد بــه شــیوه پایــدار 
تولیــد کننــد و مقادیــر بیشــترى در بــازار در دســترس خواهــد بــود.
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4-5 یک هزینه ویژه: هزینه استفاده از بازار یا هزینه مبادله
اســتفاده از بــازار هــم گاهــى خــرج دارد. مــا نــه فقــط بابــت کاالهــا و خدماتــى 
کــه نیــاز داریــم بایــد پــول بپردازیــم بلکــه بــراى فهمیــدن اینکــه کــدام کاالهــا 
نیازهــاى مــا را تامیــن مى کننــد، قیمت شــان چقــدر اســت و از کجــا مى توانیــم 

آنهــا را بــه دســت آوریــم نیــز بایــد پــول خــرج کنیــم. 
هزینه هاى مبادله عبارتند از:

بــه هزینه هایــى غیــر از قیمــت پولــى کــه در تجــارت کاال یــا خدمــات متحمل 
ــه  ــاص دوجانب ــارت خ ــک تج ــه ی ــش از اینک ــود. پی ــه مى ش ــت، گفت ــده اس ش
ســودآور صــورت بگیــرد، دســت کم یــک طــرف بایــد بفهمــد کــه کســى وجــود 
ــا  ــک ی ــع ی ــت؛ در واق ــن اس ــا وى ممک ــوه  اى ب ــارت بالق ــن تج ــه چنی دارد ک
ــد و آنهــا را از چنیــن فرصتــى آگاه ســازد  چنــد شــریک تجــارى احتمالــى بیای
ــه مذاکــره کنــد. همــه ایــن فعالیت هــا مســتلزم صــرف  ــاره شــرایط مبادل و درب
هزینه   هایــى بــر حســب زمــان، انــرژى و پــول (نظیــر تمــاس تلفنــى، جســتجوى 
ــى، جلســه گذاشــتن، شــام تجــارى، مشــاوره حســابدارى و حسابرســى،  اینترنت
ــر  ــر شــرایط تجــارت پیچیده  ت ــى) اســت. اگ ســفرهاى خارجــى، مشــاوره حقوق
ــال  ــراى مث ــد (ب ــردن» باش ــد پرداخــت ک ــول نق ــگ پ ــاده «بى درن ــت س از حال
ــطى، پیش پرداخــت  ــد پرداخــت قس ــى مانن ــتلزم پیچیدگى   های ــق مس ــر تواف اگ
بــراى تحویــل آتــى، ضمانــت یــا وارانتــى بــراى کیفیــت، تــدارکات بــراى حفــظ و 
نگهــدارى و خدمــات آتــى، گزینــه خریدهــاى آتــى اضافــى بــا قیمــت تضمینــى و 
... باشــد) مذاکــرات بــراى چنیــن قــرارداد مفصلــى شــاید به تنهایــى زمــان زیــادى 
بــه طــول انجامــد و خیلــى پرهزینــه باشــد. پــس از توافــق تجــارى احتمــال دارد 
ــر طــرف دیگــر معاملــه  ــا نظــارت ب ــراى پایــش ی ــه هزینه هــاى چشــمگیرى ب ب
ــذارد (و  ــرام مى گ ــق احت ــرایط تواف ــه ش ــویم او ب ــن ش ــا مطمئ ــد ت ــاز باش نی
ــات او را  ــایر اقدام ــب و س ــى مناس ــات قانون ــا اقدام ــت، ب ــه نیس ــن گون ــر ای اگ
ــه  ــواع اصلــى هزینه هــاى مبادل ــا ان ــه چنیــن کارى کنیــم). پــس اینه ــور ب مجب
ــى و  ــاى چانه زن ــات، هزینه ه ــب اطالع ــت وجو و کس ــاى جس ــتند: هزینه ه هس

ــرارداد.5 ــراى ق ــت اج ــون و ضمان ــراى قان ــاى اج ــرى، هزینه ه تصمیم گی
اگــر ایــن هزینه هــا خیلــى بــاال باشــد، چه بســا تصمیــم بگیریــم نهــاده معینــى 
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را از بــازار نخریــم، بلکــه در عــوض واحــدى درون شــرکت مان ایجــاد کنیــم تــا آن را 
تولیــد کنــد. بــراى تجــارت کاالهــاى معیــن، هزینه هــاى مبادلــه خیلــى بــاال اســت. 
ایــن مــورد به ویــژه در دانــش فنــى صــدق مى کنــد (دانــش غیــر حــق اختراعــى در 
ــد توانایــى  ــا تولیــد). اگــر مى خواهیــد دانــش فنــى خــود را بفروشــید بای ارتبــاط ب
تبییــن خــاص بــودن آن را داشــته باشــید چــرا کــه شــاید طــرف مقابــل شــما پــس 
ــل،  ــن دلی ــه ای ــد. ب ــان را رد کن ــرد خدمات ت ــم بگی ــق آن، تصمی ــه دقی از مالحظ
ــش  ــرکت هاى داراى دان ــا ش ــوند، ی ــام مى ش ــم ادغ ــا ه ــع ب ــتر مواق ــا بیش بنگاه ه
ــراى خودشــان حفــظ کننــد. در ســایر  ــا آن را ب فنــى معیــن را تملــک مى کننــد ت
مــوارد، بنگاه هــا کارکنانــى را کــه دانــش فنــى کلیــدى شــرکت معینــى را در اختیــار 
دارنــد اســتخدام مى کننــد. در گذشــته در شــرکت هاى دارویــى بســیار متــداول بــود 
کــه تحقیــق و توســعه را درون فعالیت هــاى خودشــان بگنجاننــد تــا ضــرورت خریــد 
ــه مراجــع  ــز ب ــه نی ــد. بخشــى از هزینه هــاى مبادل ــروش دانــش را کاهــش دهن و ف
ــون  ــاره قواعــد قان ــام و مرجعــى اســت کــه درب عمومــى بســتگى دارد و چنیــن مق
ــدام  ــدت اق ــول م ــى، ط ــاور حقوق ــات مش ــران خدم ــر جب ــا ب ــى و محدویت ه مدن
ــا  ــى ی ــع عموم ــورها، مراج ــى کش ــرد. در برخ ــم مى گی ــه آن تصمی ــى و هزین قانون
شــرکت هاى دولتــى زیرســاخت ها (خطــوط تلفــن، اینترنــت،   راه آهــن و فــرودگاه) را 
فراهــم مى کننــد و پایــگاه داده ایجــاد مى کننــد؛ بــراى مثــال دفاتــر راهنمــاى تلفــن 
ــد. در حــوزه اشــتغال،  ــا را به شــدت کاهــش مى ده ــه بنگاه ه ــاى مبادل ــه هزینه ه ک
ارگان هــاى کاریابــى بــا حمایــت دولــت نقــش کلیــدى در کاهــش هزینــه اســتخدام 
کارکنــان جدیــد و زمــان صرف شــده دارنــد. بــه ایــن دالیــل اســت کــه ســازمان هاى 
کارفرمایــى اغلــب از دولــت مى خواهنــد چارچــوب حقوقــى کارى، زیرســاخت و ســایر 

ــد. ــرکت ها را کاهــش مى ده ــه ش ــاى مبادل ــه هزینه ه ــد ک ــه دهن ــى را ارائ خدمات

بخوانید

ــا در  ــراى آفریق ــوب صح ــدگان جن ــادرات: تامین کنن ــب وکار ص  کس
ــه ــاى مبادل ــا هزینه ه ــه ب مواجه

بـا وجـود بهبـود عملکرد اقتصـادى آفریقا در سـال هاى اخیر، این قـاره هنوز در 
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حـوزه   رقابت پذیـرى تجـارى عقب ماندگـى زیـادى دارد. اما چرا این گونه اسـت؟
آیـا تجـارت در آفریقا رقابتى نیسـت؟ شـواهد تجربى نشـان مى دهد شـدیدترین 
محدودیـت تجارت در کشـورهاى آفریقایـى هزینه هاى باالى مبادله اسـت. با این 
حـال بیشـتر صـادرات کشـاورزى، باغبانـى و صنعتى- همـان حوزه   هایـى که در 
رژیـم تجـارى جنوب صحـراى آفریقا مهم ترین هسـتند- مبادله بر هسـتند. براى 
مثـال Eifert و همکاران (2005) نشـان مى دهند چگونه هزینه هاى غیرمسـتقیم 
سـنگین باعث کاهـش  بهـره ورى و   رقابت پذیرى تولیدکنندگان در سراسـر آفریقا 
مى شـود. ایـن هزینه ها نه فقط سـودآورى تولیدکننده بلکـه   رقابت پذیرى تجارى 

منطقـه را نیز تحلیـل مى برد.
ــا در هــر گام از اســتقرار و  هزینه هــاى مبادالتــى در جنــوب صحــراى آفریق
ــاخت  ــا از زیرس ــن هزینه ه ــى هســتند. ای ــام باالی ــک  کســب وکار ارق اداره ی
ناکافــى و پرهزینــه گرفتــه تــا مثــال اجــراى ضعیــف یــا پرهزینــه قراردادهــا، 
ــر  ــم ب ــن و مبه ــت نامطمئ ــوق مالکی ــرى، حق ــاالى تنظیم گ ــاى ب هزینه ه
ــا  ــوم اساس ــرد. تســهیالت تجــارى مفه ــر مى گی ــن و مســتغالت را در ب زمی
ــى  ــن مال ــه تامی ــت و تهی ــه اس ــورهاى منطق ــتر کش ــناخته اى در بیش ناش
بــراى مبــادالت تجــارى شــبیه باالرفتــن از کــوه اســت. بــا موقعیــت نابرابــر و 
ناعادالنــه شــرکت هاى داراى ارتباطــات خــوب بــا صاحبــان قــدرت و ســاختار 
ــازار مســلط را  ــادى از ب ــزرگ ســهم هاى زی ــاى ب ــز، بنگاه ه ــى متمرک صنعت

در اختیــار دارنــد و بــه ایــن ترتیــب رقابــت نیــز از میــان رفتــه اســت.
ســایر موانــع مثــل نظــام قضایــى ناکارآمــد، نااطمینانــى سیاســتى و فســاد را 
هــم کــه اضافــه کنیــم، هزینــه انجــام     کســب وکار در آفریقــا 20 تــا 4 درصــد 
بیشــتر از ســایر مناطــق در حــال توســعه مى شــود (بانــک جهانــى، 2006). 
ــراى کارآفرینــان و  ــاالى مبادالتــى ســودآورى پاییــن ب نتیجــه هزینه هــاى ب

بنابرایــن محیــط نامناســب بــراى ســرمایه  گذارى اســت.
ــه کــه تامین کننــدگان در جنــوب  « کســب وکار صادراتــى: هزینه هــاى مبادل

.AERC-CREA ،صحــراى آفریقــا مواجهنــد» ویلیــام ام لیکاکــوروا
www.africaportal.org/publications/the-business-of-exporting-transaction-
cos ts-facing-suppliers-in-sub-saharan-africa/.
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پرسش   ها 
چرا تجارت آفریقا رقابتى نیست؟  

آیا مى توانید مثالى از صادرات مبادله بر بیاورید؟  
در کجاى جنوب صحراى آفریقا هزینه هاى مبادله باال هستند؟  

مى توانید توضیح دهید چه چیزى رقابت را محدود مى کند؟  
اثرات نظام هاى قضایى و انتظامى ناکارامد و پدیده فساد چیست؟  

بر مبناى تجربه خودتان:
چــرا برخــى بنگاه هــا چیزهــاى معینــى را از بــازار مى خرنــد و ســایر چیزهــا   

ــازند؟ ــان مى س را خودش
آیا آنها نمى توانند هر چیزى را از بازار بخرند؟  

چــه مــدت زمــان مى بــرد تــا تامین کننــده آن نهــاده اى را پیــدا کنیــد کــه   
ــده اســت؟ شــرکت شــما هرگــز قبــال نخری

هنــگام تهیــه قــرارداد بــراى چنــد مــاه یــا چنــد ســال بعــد، آیــا مى توانیــد   
ــد؟ ــى کنی ــى را  پیش بین ــى آت ــده احتمال ــر پدی ــوع ه وق

آیــا شــما اقــدام بــه امضــاى یــک قــرارداد خیلــى بــزرگ بــا بندهــاى زیاد،   
ــد؟  ــه وضعیــت احتمالــى آتــى کردی ــا هــدف در نظــر گرفتــن هــر گون ب
آیــا بــراى آمــاده کــردن یــک قــرارداد از خدمــات یــک وکیــل اســتفاده 

کردیــد؟
آیــا شــما یــا کارکنان تــان مدتــى را صــرف رســیدگى بــه اینکــه طرف هــاى   
ــرارداد توافق شــده  ــا مشــتریان) شــرایط ق ــدگان ی ــل شــما (تامین کنن مقاب
را رعایــت مى کننــد کردیــد؟ مثــال آنهــا محصــول را بــا ویژگى هــاى 
ــا طبــق شــرایط قــرارداد پــول را  درخواســتى به موقــع تحویــل مى دهنــد ی

ــد؟ ــت مى کنن پرداخ
آیا از کسى بابت رعایت نکردن یک قرارداد شکایت کردید؟  

ــا حکمیــت  ــه دادگاه ی ــرارداد ب ــا کســى را بابــت رعایــت نکــردن یــک ق آی  
ــد؟ ــرى) بردی ــزد دیگ (ن
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تحلیل
یکــى از عناصــرى کــه   رقابت پذیــرى محصــوالت آفریقایــى را کاهــش 
مى دهــد وجــود هزینه هــاى بــاالى مبادلــه اســت. صــادرات کاالهایــى آفریقایــى 
ماننــد محصــوالت کشــاورزى، باغبانــى و صنعتــى مســتلزم دریافــت مجوزهایــى 
اســت کــه چنیــن فعالیت هــاى را بــه هزینــه مبادله بــر تبدیــل مى کنــد، 
منظــور اینکــه هزینه هــاى ادارى و هزینه   هــاى ناشــى از محیــط تحقــق فــروش 
ــه در جنــوب صحــراى آفریقــا در هــر  ــاال هســتند. هزینه هــاى مبادل و خریــد ب
ــیدن  ــراى رس ــاخت ها ب ــتند. زیرس ــاال هس ــیس و اداره     کســب وکار ب گام از تاس
بــه بــازار اغلــب ناکافــى، اجــراى قــرارداد گــران، تنظیــم مقــررات اغلــب ناروشــن 
ــت  ــت. رقاب ــده اس ــف نش ــى تعری ــز به خوب ــت نی ــوق مالکی ــه  و حق و پرهزین
همچنیــن بــا حضــور بنگاه هــاى داراى ارتباطــات سیاســى قــوى محــدود شــده 
اســت. ناکارآمــدى نظــام قضایــى و فســاد بــه طــور کلــى و در پلیــس بــه طــور 
ــع تــالش کســانى مى شــود کــه خواهــان صــادرات هســتند. خــاص اغلــب مان

انتخــاب بیــن خریــد یــا ســاخت اجــزاى معیــن و نهاده هــا نیــز احتمــاال بــه 
ــازار  ــه اى متحمل شــده توســط بنــگاه هنــگام خریــد آنهــا در ب هزینه هــاى مبادل
ــه  ــدى ک ــد، تولی ــا دارن ــد نهاده ه ــه تولی ــل ب ــب تمای ــا اغل بســتگى دارد. بنگاه ه
مســتلزم اطالعــات محرمانــه دربــاره بنــگاه اســت. بنگاه هــا اغلــب نگــران هســتند 
ــراى جلوگیــرى از  ــه دســت نامحرمــان بیفتــد کــه ب ــادا اطالعات شــان ب کــه مب
ــا  ــابه، بنگاه ه ــور مش ــه ط ــود. ب ــد مى ش ــگاه تولی ــاده درون بن ــک، نه ــن ریس ای
ــد،  ــل مختلــف (اشــتباه خودشــان، جاده هــاى ب ــه دالی ــدگان ب وقتــى تامین کنن
ــه  ــکا نباشــند، تمایــل ب امنیــت ضعیــف، مســائل بهداشــتى و غیــر آن) قابــل ات
ــال  ــازار در ح ــک ب ــات در ی ــى اوق ــد. برخ ــه دارن ــا در کارخان ــد نهاده ه تولی
ــر  ــت، زمان ب ــت، کار پرزحم ــکا و باکیفی ــل ات ــده قاب ــن تامین کنن ــعه، یافت توس
ــر  ــى ه ــم،  پیش بین ــم مى کنی ــراردادى را تنظی ــى ق ــت. وقت ــه اى اس و پرهزین
موضــوع بالقــوه اى، اگــر نگوییــم ناممکــن، همیشــه کار مشــکل و زمان بــرى اســت. 
وقتــى بــه همتــاى خــود اعتمــاد داریــد، کارهــا آســان تر پیــش مــى رود، هرچنــد 
ــدگان  ــد و تامین کنن ــزودن مشــتریان جدی ــه اف ــاز ب ــه رشــد نی کســب وکار رو ب
جدیــد دارد. ایــن مســائل دســت کم در ابتــدا موجودیــت ناشــناخته  اى دارنــد. مــا 
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ــه قراردادهــاى بســیار طوالنــى و پیچیــده برســیم کــه معمــوال ســخت  شــاید ب
ــى  ــان حقوق ــد کارشناس ــوارد بای ــیارى م ــن رو در بس ــوند و از ای ــیر مى ش تفس
اســتخدام یــا از خدمــات وکیــل اســتفاده کنیــم. اینهــا همــه هزینه هــاى مبادلــه 
ــس از  ــت و پ ــازه اول کار اس ــب ت ــود اغل ــا مى ش ــرارداد امض ــى ق ــتند. وقت هس
ــم آن را  ــا ه ــل م ــرف مقاب ــا ط ــویم؛ آی ــه رو مى ش ــده اى روب ــائل عدی ــا مس آن ب
رعایــت خواهــد کــرد؟ شــخصى بایــد در بنــگاه مــا باشــد کــه کنتــرل کنــد آیــا 
بــه کمیــت، کیفیــت و زمــان احتــرام گذاشــته مى شــود و اگــر این طــور نیســت 
بایــد ابتــدا غیررســمى و ســپس اگــر نیــاز بــود رســما از طریــق نظــام حقوقــى 

شــکایت کــرد کــه بــراى همــه اینهــا نیــاز بــه صــرف زمــان و پــول اســت.
بــه ایــن دالیــل اســت کــه  کســب وکارها بــه طــور مرتــب، در جســت وجوى 
ــرد  ــا کارک ــت ب ــوى، دول ــن نهادهــاى ق ــه هســتند. بنابرای ــه مبادل کاهــش هزین
مناســب و قوانیــن به خوبــى طراحــى شــده و قابــل اجــرا، از ارکان توســعه 
ــه شــمار مى رونــد. در بســیارى مــوارد نظــام حقوقــى  اقتصــادى هــر کشــورى ب
منصفانــه و کارا، مقــررات روشــن و بــا قابلیــت اجــراى آســان، خیابان هــاى امــن 
ــراى صاحبــان  کســب وکارها بســیار  و بى خطــر، پلیــس مــورد وثــوق و اعتمــاد ب
ارزشــمندتر از تخفیــف مالیاتــى اســت. عواقــب افزایــش یــا کاهــش هزینه هــاى 
مبادلــه بــراى یــک بنــگاه بســیار زیــاد اســت چــرا کــه وقتــى هزینه هــاى مبادلــه 
بــاال باشــد ارزش افــزوده بنــگاه، و آنچــه بــراى کارفرمایــان یــا کارکنانــش باقــى 
مى مانــد بســیار ناچیــز خواهــد بــود. بنابرایــن کســانى کــه منافــع کارفرمایــان را 

ــن مســائل آگاه باشــند. ــد از ای ــد بای نمایندگــى مى کنن

واژگان تخصصى
هزینــه متوســط [1]: نســبت بیــن هزینــه کل و مقــدار تولیــد؛ در بلندمــدت، 
ــا هزینــه متوســط باشــد وگرنــه  قیمــت محصــول بایــد دســت کم برابــر ب

بنــگاه دوام نخواهــد آورد.
ــده [2]: زمانــى کــه تولیــد واحدهــاى اضافــى مســتلزم  ــى کاهن ــه نهای هزین

1. average cos t
2. diminishing marginal cos ts
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ــد. ــش مى یاب ــرى افزای ــزان کمت ــه می ــه ب ــد ک ــرى باش ــاى متغی هزینه ه
هزینــه ثابــت [3]: هزینــه  اى کــه بــه مقــدار تولیــد بســتگى نــدارد. ســازمان ها 
ــدت  ــاه م ــت کم در کوت ــد دس ــدى ندارن ــال تولی ــه اص ــى ک ــى وقت حت
مجبــور بــه پرداخــت آن هســتند. هزینه هــاى ثابــت بــاال بنگاه هــا را ملــزم 
ــان  ــا حساب هاى ش ــد ت ــد کنن ــول تولی ــادى محص ــر زی ــد مقادی مى کن

متــوازن شــود.
ــاى  ــد واحده ــه تولی ــد ک ــى رخ مى ده ــده [4]: زمان ــى فزاین ــه نهای هزین
اضافــى مســتلزم هزینه هــاى متغیــرى باشــد کــه بیشــتر و بیشــتر 

مى یابنــد. افزایــش 
هزینــه متغیــر خطــى [5]: هزینــه متغیــرى کــه متناســب بــا محصــول اســت 

ــر هزینه هــاى نهایــى ثابــت دارد. و داللــت ب
هزینه هــاى نهایــى [6]: تغییــر در هزینــه در ازاى تغییــر معینــى در محصــول 

را مى ســنجد.
عرضــه [7]: مقــدارى کــه بنگاه هــا حاضــر بــه تولیــد و فــروش در یــک قیمــت 

معیــن هســتند.
هزینه هــاى مبادلــه [8]: هزینه   هایــى بــه غیــر از مبالــغ پولــى کــه در تجــارت 

کاالهــا و خدمــات متحمــل مى شــویم.
هزینه متغیر [9]: هزینه   هایى که به مقدار تولید بنگاه بستگى دارد.

یادداشت   ها 
بــراى مثــال، در صنعــت مشــاوره، پروژه هــاى اضافــى معیــن، هزینــه کمتــرى نســبت بــه    .1
ــراى  ــده ب ــر انباشت ش ــش پیش ت ــاوره  اى از دان ــاى مش ــین دارد. بنگاه ه ــاى پیش پروژه ه

ــا هزینــه خیلــى پاییــن اســتفاده مى کننــد. حــل مســائل جدیــد ب

ایــن موضــوع را در بخــش پنجــم بیشــتر تحلیــل مى کنیــم کــه در آنجــا بــا هزینه هــاى    .2

3. fixed cos ts
4. increasing marginal cos ts
5. linear variable cos ts
6. marginal cos t
7. supply
8. transaction cos ts
9. variable cos ts
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ــاى  ــا صرفه ه ــب آن ب ــا و متعاق ــادى از واحده ــداد زی ــن تع ــده بی ــکن ش ــت سرش ثاب
ــم. ــروکار داری ــاس س مقی

در واقع، هزینه سرمایه همچنین شامل استهالك و عایدى سرمایه است.   .3

4.  www.voxeu.org/article/2014-oil-price-slump-seven-key-ques tions.

5.  Johnson, 2005 www.auburn.edu/~johnspm/gloss/transaction_cos ts.
این هزینه ها را رونالد کوز در مقاله پرنفوذ خود مستند کرده است 

“The Nature of the Firm”, Economica, New Series, 4(16), (Nov 1937), 386–405.
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فصل 5: 
صرفه هاى مقیاس

اندازه بنگاه ها بسیار مهم است. حتى اگر در هر اقتصاد توسعه یافته اى، اکثریت بنگاه ها 
کوچک یا خیلى کوچک باشند و حتى اگر بیشتر نیروى کار معموال در بنگاه هاى کوچک 
یا متوسط استخدام شوند، بخش مهمى از تولید در بنگاه هاى بزرگ محقق مى شود و 
نسبت باالیى از تحقیق و توسعه نیز درون بنگاه هاى بزرگ صورت مى گیرد. بنگاه هاى 
بزرگ عامل حیاتى در تحرك بخشى و هماهنگى کار بسیارى از بنگاه هاى کوچک ترى 
هستند که تامین کنندگان یا مشتریان شان به شمار مى روند. به عالوه بنگاه هاى بزرگ 
بیانگر محیطى خاص برحسب رابطه بین کارفرمایان و کارکنان هستند. مى توان گفت هر 
اقتصاد شکوفاشده نیازمند تعداد معینى بنگاه هاى بزرگ و متوسط رو به بزرگ و تعداد 
بسیار بیشترى بنگاه هاى کوچک و متوسط رو به کوچک است. در این بخش اهمیت 

اندازه را در  کسب وکارها بررسى مى کنیم.

5-1 کاهش هزینه متوسط یک بنگاه
حتى در بنگاهى که از تجهیزات و نیروى کار ثابت استفاده مى کند (یعنى اساسا وضعیت 
کوتاه مدت- بخش 1-2)، تولید بیشتر به معناى تولید با هزینه پایین تر است.1 این اتفاق 
مى افتد چون که بنگاه، هزینه هاى ثابت -براى مثال هزینه برخى تجهیزات- را بین تعداد 
واحدهاى بیشترى تقسیم مى کند یا چون  بهره ورى نهایى فزاینده یا هزینه هاى نهایى 
کاهنده را تجربه مى کند. به دالیل متفاوت، بیشتر تولید کردن شاید به معناى تولید بهتر 
و با هزینه پایین تر نیز باشد. اینجا بیشتر تولیدکردن به هزینه متوسط کمتر مى انجامد. در 
این مورد ما به حجم بهینه تولید در کوتاه مدت مى رسیم. در شکل 5-1 این را مى توان به 
روشنى دید. در طرف سمت چپ هزینه ثابت و هزینه متغیر شرکتى را مشاهده مى کنید 
که با نرخ ثابت (هزینه نهایى ثابت) رشد مى کند. در سمت راست، همین شرکت را مشاهده 
مى کنید که وقتى واحدهاى بیشترى تولید مى کند، هزینه هاى متوسط پایین ترى متحمل 
مى شود، حتى اگر هزینه نهایى ثابت باشد. به بیان دیگر، هزینه سرمایه  گذارى اولیه (خرید 

تکه زمین،     ماشین آالت یا حق اختراع) بر تعداد واحدهاى بیشترى تقسیم مى شود.
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شکل 5-1 هزینه کل (چپ)، هزینه متوسط و هزینه نهایى (راست)

شکل 5-2 هزینه کل و هزینه متوسط در بنگاهى با فقط هزینه هاى متغیر و هزینه هاى 
نهایى کاهنده

هنگام سختن گفتن از تولید و  بهره ورى (بخش 3-2) ذکر کردیم که وقتى بنگاه 
بیشتر تولید مى کند  بهره ورى آن مى تواند افزایش یابد، کاهش یابد یا ثابت بماند. ما 
از بازده به مقیاس افزایشى، کاهشى یا ثابت صحبت کردیم. به طور مشابه، وقتى به 
هزینه ها اشاره داشتیم از هزینه هاى نهایى افزایشى، کاهشى یا ثابت صحبت کردیم 

(به بخش 4-2 بنگریم) و نشان دادیم هزینه و  بهره ورى دو روى یک سکه هستند.
کاهش هزینه متوسط بنگاه برخى اوقات رخ مى دهد نه چون بنگاه هزینه هاى 

مقدار تولیدمقدار تولید

هزینه کل

هزینه
ثابت

هزینه  متوسط
هزینه  نهایى

قیمت

هزینه کل
هزینه  متوسط

0/50

1/50

2/50

1/00

2/00
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ثابت را سرشکن مى کند بلکه چون  بهره ورى نهایى فزاینده کاهنده یا هزینه نهایى 
کاهنده را تجربه مى کند. براى مثال، وقتى مقادیر بزرگ ترى تولید مى کنیم هر دو 
تجهیزات و کارکنان بهتر کار مى کنند، چون کارکنان تجربه کسب مى کنند و انگیزه 
بیشترى دارند. این حالت را در شکل 5-2 آورده    ایم و مى بینیم هزینه متوسط شاید 

کاهش یابد صرفا چون بنگاه هزینه هاى کلى دارد که کمتر و کمتر، افزایش مى یابد.

5-2 علل صرفه هاى مقیاس
متوسط  هزینه هاى  بزرگ تر  بنگاه هاى  که  دارد  وجود  هنگامى  مقیاس  صرفه هاى 
پایین ترى (بخش 4-2) نسبت به بنگاه هاى کوچک تر دارند2؛ در واقع هر واحد تولید 

هزینه کمترى براى آنها دارد (یعنى هزینه متوسط کاهش مى یابد).
این البته مزایایى براى برخى بنگاه ها و معایبى براى دیگران دارد. وقتى حجم تولید 
افزایش مى یابد، خرید تجهیزات معین و پیشرفته  تر معنا پیدا مى کند و وجود انواع 
تجهیزات معموال اجازه کاهش هزینه ها و افزایش  بهره ورى را مى دهد. به عالوه با مقادیر 
بزرگ، کارکنان مى توانند تخصصى  تر کار کنند و طیف محدودترى از وظایف را انجام 
دهند. کارکنانى که بهتر آماده شده اند معموال  بهره ورى را افزایش و هزینه ها را کاهش 
مى دهند. از طرف دیگر در بنگاه هاى خیلى کوچک، کارکنان مجبور به انجام طیف 
گسترده اى از وظایف مى شوند و بنابراین  نمى توانند در تمام شان متخصص شوند. به 
طور مشابه اگر بنگاه خیلى کوچک باشد معموال توانایى خرید تجهیزات خیلى خاص و 

پیشرفته را ندارد و به هزینه هاى واحد باالتر (هزینه هاى متوسط باالتر) مى رسد.
به طور کلى بنگاه هاى بزرگ تر، ریسک هاى متفاوت را به نحو رضایت بخش ترى 
متوازن مى کنند. این براى مثال هنگامى درست است که بنگاه ها چندین خط تولید 
مشابه دارند. در این حالت، استفاده از انبار نه به شکلى متناسب با حجم تولید، بلکه 
بسیار کمتر رشد مى کند. این یکى از دالیلى است که چرا بنگاه هاى بزرگ نیاز به 
سرمایه  گذارى به نسبت کمتر در کاالهاى در انبار و سرمایه در گردش در مقایسه 

با بنگاه هاى کوچک تر دارند.
بر همین منوال، احتمال اینکه همه مشتریان یک بانک که فقط هزار مشترى 
از  زیادى  بخش  و  مراجعه  بانک  به  دارد  روستا)  یک  در  و  شعبه  یک  در  هم  (آن 
سپرده هاى خود را برداشت کنند، بسیار باالتر از حالتى است که بانکى با میلیون ها 
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مشترى در هزاران شعبه و در شهرهاى مختلف داشته باشیم. 
همین قضیه اگرچه به شیوه متفاوت براى بنگاه هاى به حد کافى بزرگى که در بازارهاى 
متفاوت و نسبتا مستقل (با محصوالت، استفاده کننده ها یا بازارهاى متفاوت) فعالند وجود 
دارد؛ اینها به «بنگاه هاى متنوع» مشهورند. این ریسک که همه مشتریان چنین بنگاهى 
ناگهان از خرید کاالهاى آن دست بکشند بسیار کمتر از بنگاهى است که اندازه محدودى 
دارد و فقط در یک بازار فعال است. به طور مشابه بنگاه هاى بزرگ آسان تر مى توانند تعداد 

تامین کنندگان خود را افزایش دهند و وابستگى کمترى به هر کدام از آنها دارند.
فروش،  کامل  سقوط  برابر  در  عمال  که  هستند  بنگاه   هایى  از  مثال هایى  اینها 
تدارکات یا به طور کلى تر، کل  کسب وکار خود کمابیش بیمه هستند. این نوع بیمه 
را شرکت هاى بیمه ارائه  نمى دهند بلکه بنگاه ها خودشان تهیه مى کنند. بنابراین 
مى توان از «خودبیمه اى» سخن گفت. هر اندازه یک سازمان بزرگ تر باشد، بسط و 
گسترش شکل هاى خودبیمه  اى و کاهش هزینه مدیریت ریسک ها آسان تر مى شود. 
بنگاهى که بزرگ باشد همچنین مى تواند بخشى از نقدینگى مالى خود را از منابع 
داخلى بدون سرمایه  گذارى آنها در بازار مالى پیش خود نگه دارد. این نوع بنگاه توانایى 
تامین مالى پروژه هاى متفاوتى را دارد، مى تواند از پرداخت حق کمیسیون و بهره به 
نظام بانکى خوددارى کند و همچنین از محدودیت ها و شرایطى که بانکداران اغلب بر 
وام گیرندگان تحمیل مى کنند، رهایى یابد. سرانجام بنگاه بزرگ با درونى کردن برخى 
فعالیت هایى که بنگاه هاى کوچک فقط مى توانند از بازار بخرند، مى تواند هزینه استفاده 

از بازار (یعنى هزینه هاى مبادله خودش) را کاهش دهد (بخش 5-4).
هر زمان بنگاه ها دارایى هایى را به خدمت مى گیرند (مثال     ماشین آالت، کارخانه، 
ساختمان یا دانش فنى) که باید در مقادیر ثابتى تملک شود، منافعى با افزایش 
دادن تولید براى رسیدن به بهره بردارى کامل این دارایى ها وجود دارد. هزینه این 
دارایى ها ثابت است اما هر بیشتر تولید کنید، هزینه هر واحد تولیدشده کمتر مى شود 
(هزینه هاى ثابت واحد کاهنده، بخش 4-2). در چنین بسترى برندهاى شرکتى را 
نیز باید در نظر گرفت. به محض اینکه برندى را جا انداختید مى توانید آن را در 
تعداد زیادى از واحدها بدون هزینه هاى اضافى یا با اندك هزینه اى استفاده کنید. 
مهارت هاى مدیریتى نیز تا درجه معینى از الگوى مشابه پیروى مى کند؛ یک مدیر 
ماهر مى تواند افراد زیادى را با اندك تالش اضافى مدیریت کند. هزینه هاى سربار نیز 
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باید از همین استدالل منطقى پیروى کند حتى اگر همان طور که خواهیم دید برخى 
اوقات این گونه نشود. بنگاه هاى متوسط و بزرگ توانایى تحمل هزینه هاى تحقیق و 
توسعه  اى را دارند که بنگاه هاى کوچک و خرد امکانش را ندارند. شکل 5-3 داده ها 
براى کشورهاى صنعتى را نشان مى دهد. به طور کلى بنگاه هاى کوچک مایل به 
انجام تحقیق و توسعه کمترى نسبت به بنگاه هاى بزرگ دارند، چنین اتفاقى نه تنها 
به علت نبود منابع مالى بلکه به دالیل دیگر نیز روى  مى دهد. براى مثال وقتى یک 
سرمایه  گذارى مثال سرمایه  گذارى در نوآورى انجام مى دهید، حجم تولید شما باید به 
حد کافى بزرگ باشد تا آن سرمایه  گذارى جبران شود. برخى اوقات بنگاه هاى کوچک 
قادر به تولید مقادیر بزرگ کافى براى بازیافت سرمایه  گذارى چشمگیر در تحقیق و 

توسعه نیستند.
در تئورى، بنگاه هاى کوچک مى توانند با توسعه نوآورى ها، آن را با اضافه کردن سود 
به بنگاه هاى بزرگ تر بفروشند. نوآورى اساسا دانش است و تجارت دانش بر هزینه هاى 
مبادالتى خیلى باالیى داللت دارد (بخش 4-5). خریدار باید بداند چه مى خواهد بخرد 
اما خریدار به محض اینکه دانست آن چیست، شاید نیازى نبیند بابت چیزى که حاال 
مى داند و مالک آن شده است، پولى بپردازد. وکالى مالکیت فکرى دقیقا با چنین 
موضوعاتى سروکار دارند و در یافتن راهکارهاى حقوقى توانمند هستند اما در عین حال 
هزینه خدمات     شان و دعواهاى حقوقى براى بنگاه هاى کوچک کمرشکن است. به این 
دالیل فقط در نظام هاى حقوقى کارا، کسب وکارهاى کوچک انگیزه هاى قوى براى تولید 

و فروش نوآورى ها به سایر شرکت ها دارند.
بنگاه هاى بزرگ تر از راه تولید بیشتر یک محصول، نه تنها هزینه هاى متوسط 
پایین ترى دارند، بلکه با تولید چندین کاال نیز مى توانند سود کنند. کشتارگاه عمدتا 
به جز گوشت، چرم نیز تولید مى کند. خبرنگار روزنامه احتمال دارد همزمان براى 
شبکه تلویزیونى نیز کار کند و در سطح جهان سخنرانى هم داشته باشد. کارخانه 
تولید شیر خشک، کره نیز تولید مى کند. در تونل اروپا بین فرانسه و انگلستان، نه 
فقط قطار بلکه کابل هاى برق که شبکه هاى برق فرانسه و انگلستان را به یکدیگر 
متصل مى کند هم عبور مى کند. در همه این موارد صرفه هایى که حاصل مى شود 
تنوع»  «صرفه هاى  را  نوع    پس اندازها  این  تولید.  حجم  از  تا  است  تنوع  از  بیشتر 
مى نامیم، یعنى تولید طیفى از کاالها که منجر به کاهش هزینه هاى متوسط شود.
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شکل 5-3 مخارج کل تحقیق و توسعه بنگاه هاى با بیش از 50 نیروى کار در مقایسه با 
بنگاه هاى با حداکثر 49 کارگر

ــک  ــر از ی ــن نســبت بزرگ ت ــادى ای ــعه اقتص ــکارى و توس ــازمان هم ــو س ــور عض ــر کش در ه
اســت یعنــى در هــر کشــور عضــو ســازمان همــکارى و توســعه اقتصــادى کل مخــارج تحقیــق 
ــاى کوچــک اســت. ــى از آن مخــارج در بنگاه ه ــزرگ مضرب ــاى متوســط و ب و توســعه بنگاه ه

ــق  ــاى کوچــک در تحقی ــتر از بنگاه ه ــر بیش ــزرگ 127 براب ــاى متوســط و ب ــن بنگاه ه در ژاپ
ــا مقیــاس  ــاره ژاپــن نیازمنــد یــک ترســیم شــکلى ب ــا درب ــه مى کننــد. داده ه و توســعه هزین

متفــاوت اســت.
منبع: داده ها از OECD براى سال 2011، شرح و تفصیل توسط نویسنده.3

ســرانجام ارزش یــادآورى دارد کــه بنگاه هــا هزینه هــاى متوســط را بــا نزدیکى 
بــه ســایر بنگاه هــا در همــان صنعــت نیــز کاهــش مى دهنــد. در برخــى شــهرها 
فروشــگاه هاى ُمــد عمدتــا در خیابان هــاى معینــى واقع انــد (مثــال خیابــان بانــد 
ــا  ــدند و بانک ه ــز ش ــا متمرک ــایر خیابان ه ــا در س ــتان)، زرگره ــدن انگلس در لن
فقــط بــه یــک محلــه محــدود مى شــوند (منطقــه ســیتى در لنــدن انگلســتان و 
وال اســتریت در نیویــورك آمریــکا). شــهرهایى کــه متخصــص در صنایــع ســبک 
ــباب بازى هاى  ــد اس ــدود 30 درص ــه ح ــى ک ــن، جای ــوان در چی ــال دونگ (مث
ــوع محصــول (نظیــر  ــا فقــط یــک ن ــه سراســر جهــان را مى ســازد) ی تحویلــى ب
خــودرو در ولفســبورگ آلمــان، قطعــات خــودرو در توریــن ایتالیــا و تــوپ فوتبــال 

در ســیالکوت پاکســتان) هســتند.

0
5
10
15
20
25
30

رگ
مبو

کزا
لو

ند
وزل

نی

سه
فران

ان
ست
جار

م

انیا
سپ
ا

ادا
کان

انیا
ریت

ب

کى
لوا
اس

ال
رتغ

پ

نى
ستو

ا

بى
جنو

ره 
ک

ش
تری

ا

پور
نگا

س

یکا
آمر ان
آلم پن
ژا



بخش دوم

121

راهنماى جامع براى غیراقتصادى ها

رقباى شــان  نزدیــک  مى گیرنــد  تصمیــم  دلیــل  چندیــن  بــه  بنگاه هــا 
ــه آن منطقــه مى آینــد چــون کــه مى داننــد در آن منطقــه  باشــند. مشــتریان ب
ــى در  ــول معین ــد و محص ــور دارن ــب وکار حض ــیارى در آن کس ــاى بس بنگاه ه
ــگان و  ــات رای ــیوه از تبلیغ ــن ش ــه ای ــال ب ــا عم ــت. بنگاه ه ــه اس ــترس هم دس
ــازار کار  ــوند. ب ــع مى ش ــى منتف ــدگان تخصص ــور تامین کنن ــن از حض همچنی
ــت  ــاز آن صنع ــورد نی ــاى م ــراد داراى مهارت ه ــر از اف ــاص پ ــه خ در آن منطق
اســت. ســرانجام احتمــال مــى رود آن منطقــه منافــع تجــارت معیــن را در ســطوح 
سیاســى بهتــر نمایندگــى کنــد. چنیــن منافعــى را «صرفه هــاى مقیــاس بیرونــى» 
ــان  ــاى هم ــترده بنگاه ه ــور گس ــگاه از حض ــه بن ــى ک ــى منفعت ــد؛ یعن مى نامن
صنعــت در منطقــه خــودش بــه دســت مــى آورد. پــس ایــن یــک واقعیــت اســت 
کــه وقتــى بســیارى بنگاه هــاى مرتبــط بــا یــک صنعــت در یــک منطقــه حضــور 
ــه متوســط یــک  ــد. وقتــى هزین ــد هزینه هــاى متوسط شــان کاهــش مى یاب دارن
بنــگاه کاهــش مى یابــد چــون بنگاه هــاى بســیارى در همــان صنعــت در منطقــه 
خــودش حضــور دارنــد مى تــوان گفــت آن بنــگاه از صرفه هــاى مقیــاس بیرونــى 

ــرد. ــره مى ب به

5-3 محدودیت ها بر صرفه هاى مقیاس
مى توانســتیم نتیجــه بگیریــم هــر چقــدر بنــگاه بزرگ تــر باشــد عملکــرد بهتــرى 
ــکارا  ــا آش ــات بنگاه ه ــى اوق ــت. برخ ــا اس ــر از اینه ــت پیچیده  ت ــا واقعی دارد؛ ام
ــه علــت نبــود  ــزرگ و پیچیــده مى شــوند و هزینه هــاى متوسط شــان ب ــادى ب زی
ــت  ــن واقعی ــب از ای ــا اغل ــن هزینه ه ــد. ای ــش مى یاب ــاس افزای ــاى مقی صرفه ه
نشــأت مى گیــرد کــه ظرفیــت ذهنــى یــک منبــع محــدود اســت. در حالــى کــه 
مدیــران خــوب قــادر بــه مدیریت تعــداد زیــادى آدم هســتند ســایر مدیــران براى 
ــاى پرآشــوب  ــن مشــکل خصوصــا در زمان ه ــه مناســب نیســتند. ای ــن وظیف ای
ــرات  ــاى ســخت و تغیی ــا تصمیم ه ــا ب ــا غالب ــى بنگاه ه ــى وقت صحــت دارد، یعن

ــوند. ــه مى ش ــى مواج ناگهان
ــع ثابــت منبــع اصلــى صرفه هــاى مقیــاس باشــند، در عیــن حــال  اگــر مناب
ــازار  ــاال ب ــد. احتم ــاب مى آین ــه حس ــز ب ــاس نی ــاى مقی ــود صرفه ه ــع نب منب
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ــر  ــد و ه ــش ده ــگاه را افزای ــاى بن ــوالت، هزینه ه ــا محص ــا ی ــق نهاده ه کم عم
عامــل ثابــت دیگــرى کــه بنــگاه قــادر بــه افزایش میــزان در دســترس آن نیســت، 

ــد آورد. ــار خواه ــه ب ــرى ب ــاى باالت هزینه ه
در بــاال ذکــر کردیــم بنگاه هــاى بزرگ تــر مى تواننــد در هزینــه ســربار 
صرفــه جویــى کننــد امــا ایــن همیشــه صــادق نیســت. وقتــى بنگاه هــا بزرگ تــر 
مى شــوند، بایــد رویه هــا و روال هــاى کارى خــود را استانداردســازى کننــد. 
ایجــاد قوانیــن داللــت بــر ایــن دارد کــه کارکنــان ملــزم بــه رعایــت آن هســتند 
و اجــازه زیــر پــا گذاشــتن قواعــد مصــوب داده نخواهــد شــد. در بســیارى مــوارد، 
ــر  ــق ارزش مهم ت ــار خل ــه رفت ــبت ب ــک نس ــز از ریس ــد و پرهی ــروى از قواع پی
ــره  ــک مخاط ــاالرانه» و ی ــار دیوان س ــان «رفت ــالح هم ــه اصط ــن ب ــود. ای مى ش

ــى رود. ــه شــمار م ــا ب ــراى بنگاه ه جــدى ب
به عــالوه در برخــى بنگاه   هــا  ، دیوان ســاالرى مرکــزى به ویــژه طــى دوره هــاى 
گســترش، بســیار بیشــتر از ظرفیــت تولیــد رشــد مى کنــد. بنابرایــن در برخــى 
بنگاه   هــا  ، افزایــش انــدازه بنــگاه بــه معنــاى دیوان ســاالرى هاى بزرگ تــر و 
رفتــار بوروکراتیک تــرى اســت کــه در نهایــت باعــث کاهــش  بهــره ورى و افزایــش 

ــود. ــه متوســط مى ش هزین

5-4 حداقل اندازه کارا و تمرکز
ــه نفــع جامعــه اســت؟ ایــن پرسشــى اســت کــه  ــدازه ب ــا چــه ان رشــد بنــگاه ت
ــد پاســخ دهنــد، دســت کم در آن کشــورهایى کــه مرجــع  مقامــات عمومــى بای
ضدانحصــار دارنــد. وضعیــت مرســوم بــزرگ شــدن بــه ایــن صــورت اســت کــه 
ــى  ــگاه خیل ــى آورد و بن ــک درم ــه تمل ــرى را ب ــگاه دیگ ــزرگ بن ــگاه ب ــک بن ی
بزرگ تــرى بــه وجــود مــى آورد. در بســیارى از کشــورها، تملک هــا و ادغام هــاى 
در ایــن انــدازه مشــمول مجوزگیــرى عمومــى اســت. امــا مراجــع عمومــى عــالوه 
ــرى  ــراى تصمیم گی ــد ب ــى مى توانن ــار عین ــه معی ــى، از چ ــت سیاس ــر حمای ب
ــاره ایــن مــوارد اســتفاده کننــد؟ آیــا خیلــى ســاده مى تواننــد فــرض کننــد  درب
ــر، بهتــر»؟ خیــر، نمى تواننــد چنیــن کارى بکننــد. در برخــى  «هــر چــه بزرگ ت
مــوارد بنگاه هــا خواهــان رشــد کــردن هســتند تــا کاراتــر شــوند کــه بایــد از ایــن 
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امــر اســتقبال و آن را تشــویق کــرد. در ســایر مــوارد خواهــان رشــد کــردن صرفــا 
ــازار خــود، تثبیــت قیمت هــا و بهره کشــى  ــا، افزایــش ســهم ب ــراى حــذف رقب ب
ــرد.  ــتقبال ک ــد اس ــى نبای ــن بنگاه های ــه از چنی ــتند ک ــدگان هس از     مصرف کنن
ــق  ــدى خل ــود ارزش جدی ــدن خ ــر ش ــا بزرگ ت ــا ب ــت، بنگاه ه ــورد نخس در م
ــد  ــى مى توانن ــوى اجتماع ــازار و گفت وگ ــاى ب ــس از آن نیروه ــه پ ــد ک مى کنن

در جامعــه گســترش یابنــد.

شکل 5-4 کمینه اندازه کارا

دو بنــگاه «الــف» و «ب» را در نظــر بگیریــد کــه هــر دو مقــدار یکســان QA = QB  تولیــد مى کننــد 
  QM دارنــد. بــا ادغــام ایــن دو بنــگاه، حجــم تولیــد بــه  ACA = ACB و هزینه هــاى متوســط یکســان
افزایــش مى یابــد و هزینــه متوســط بــه ACM کاهــش مى یابــد. در ایــن حالــت بــا ادغــام کارایــى، 
ایــن اقتصــاد بهبــود مى یابــد. اگــر مقــدارى کــه هــر کــدام از دو بنــگاه تولیــد مى کردنــد برابــر بــا 
کمینــه انــدازه کارایــى قبلــى بــود ادغــام باعــث مى شــد تــا یــک بنــگاه بــا هزینــه متوســط باالتــر 

ایجــاد شــود و کارایــى اقتصــاد کاهــش یابــد.

 QA دو بنــگاه «الــف» و «ب» را در نظــر بگیریــد کــه هــر دو مقــدار یکســان
QB =  تولیــد مى کننــد و هزینه هــاى متوســط یکســان ACA = ACB  دارنــد. بــا 

ادغــام ایــن دو بنــگاه، حجــم تولیــد بــه QM  افزایــش مى یابــد و هزینــه متوســط 
بــه ACM کاهــش مى یابــد. در ایــن حالــت بــا ادغــام کارایــى، ایــن اقتصــاد بهبــود 
ــا  ــر ب ــد براب ــد مى کردن ــگاه تولی ــدام از دو بن ــر ک ــه ه ــدارى ک ــر مق ــد. اگ مى یاب
ــا  ــگاه ب ــک بن ــا ی ــد ت ــث مى ش ــام باع ــود ادغ ــى ب ــى قبل ــدازه کارای ــه ان کمین

هزینــه متوســط باالتــر ایجــاد شــود و کارایــى اقتصــاد کاهــش یابــد.

کمینه مقدار تولید
اندازه کارا

هزینه  متوسط
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ــه  ــد بلک ــق  نمى کن ــدى خل ــام ارزش جدی ــا ادغ ــک ی ــت دوم، تمل در حال
صرفــا منابــع را از رقبــا، مشــتریان و تامین کننــدگان بــه گاوصنــدوق یــک بنــگاه 
بازتوزیــع مى کنــد. بــراى تمایــز بیــن ایــن دو حالــت، یــک ابــزار بــه نــام «کمینــه 
ــه  ــدازه کارا» (MES در شــکل 5-4) ســاخته شــده اســت. معمــوال رشــد اولی ان
بنــگاه فوایــدى خواهــد آورد کــه هزینــه متوســط آن را کاهــش مى دهــد (بخــش 
4-2). مادامــى کــه رشــد بنــگاه هزینــه متوســطش را کاهــش مى دهــد چنیــن 
رشــدى نــه تنهــا بایــد مجــاز شــمرده، بلکــه تشــویق نیــز شــود. امــا یــک آســتانه 
ــاى  ــش در هزینه ه ــا کاه ــگاه ب ــد بن ــر رش ــر از آن، دیگ ــه فرات ــود دارد ک وج
متوســطش پیونــدى نــدارد. فراتــر از چنیــن آســتانه  اى، رشــد بنــگاه تنهــا هــدف 
ــدازه  ــه ان ــتانه کمین ــن آس ــد؛ ای ــن مى کن ــدرت انحصــارى آن را تامی افزایــش ق
کارا اســت. یــک بنــگاه کــه درخواســت مجــوز بــراى ادغــام یــا تملــک مى کنــد 
بایــد اثبــات کنــد هنــوز بــه کمینــه انــدازه کاراى خــود نرســیده اســت در غیــر 
ایــن صــورت بایــد انتظــار مخالفــت قــوى بــا ابتــکارش را داشــته باشــد. مراجــع 
ــا  عمومــى بایــد کامــال مخالــف بنگاهــى باشــند کــه از منابــع مالــى خــود صرف

ــازارى خــود اســتفاده مى کنــد. ــا و افزایــش ســهم ب ــراى حــذف رقب ب
ــتان آن  ــى در دس ــع اضاف ــد مناب ــاس مى آی ــاى مقی ــه از صرفه ه ــى ک کارای
ــع  ــن مناب ــد. ای ــا را دارن ــه آنه ــتیابى ب ــت دس ــه قابلی ــذارد ک ــى مى گ بنگاه   های
شــاید بــراى ســرمایه  گذارى در تحقیــق و توســعه، رســیدن بــه نــوآورى فناورانــه، 
ــازار  ــگاه از ب ــهم بن ــش س ــا افزای ــا صرف ــدگان ی ــه     مصرف کنن ــع ب ــال مناف انتق
اســتفاده شــوند. وقتــى در یــک صنعــت، ســهم بــازار یــک یــا چنــد بنــگاه بیانگــر 
درصــد بزرگــى از کل بــازار باشــد، مى گوییــم آن صنعــت متمرکــز اســت. بیشــتر 
اوقــات در یــک صنعــت کامــال متمرکــز بــه جایــى مى رســیم کــه رقابــت زیــادى 
وجــود نــدارد. در چنیــن شــرایطى یــک یــا چنــد بنــگاه قــادر بــه فــروش محصول 
خــود بــا حاشــیه ســود قابــل مالحظــه هســتند. ایــن البتــه بــه نفــع مالــکان و بــه 
ــان  ــه زی ــد به شــدت ب ــا مى توان ــگاه اســت ام ــان بن ــه نفــع کارکن ــوه ب طــور بالق
کل جامعــه باشــد کــه مى بینــد ثروتــش بــه یــک یــا چنــد بنــگاه انتقــال یافتــه 
اســت. بــه ایــن دالیــل در حالــى کــه بایــد از صرفه هــاى مقیــاس اســتقبال کــرد، 

هشــیارى نســبت بــه تمرکــز بیــش از حــد امــرى بســیار ضــرورى اســت.



بخش دوم

125

راهنماى جامع براى غیراقتصادى ها

انحصــار طبیعــى: وقتــى کمینــه انــدازه کارا داللــت بــر وجــود 
فضــا فقــط بــراى یــک تولیدکننــده دارد

ــرق، جاده هــاى  در برخــى صنایــع (مثــال   راه آهــن، تامیــن آب، شــبکه هاى ب
ــى  ــه کامل ــى دامن ــش ط ــه کاه ــروع ب ــط ش ــاى متوس ــه) هزینه ه شوس
ــط  ــه را فق ــدازه بهین ــه ان ــد. کمین ــذب کن ــد ج ــازار مى توان ــه ب ــد ک مى کن
ــازار را تامیــن  ــه دســت آورد کــه یــک تولیدکننــده کل ب ــوان ب زمانــى مى ت
کنــد. ایــن شــرایط بــه حضــور فقــط یــک تولیدکننــده و فروشــنده در بــازار 
مى انجامــد: یــک انحصارگــر. از آنجــا کــه ایــن وضعیــت انحصــارى ریشــه در 
ویژگى هــاى ایــن صنایــع و ســاختار هزینه هــاى متوســط آنهــا دارد مــا ایــن 

ــم. ــى» مى نامی ــار طبیع را «انحص
ــه  ــل باشــد. ب ــود متمای ــه بیشــینه س ــد ب ــرد مى توان ــده منف ــن تولیدکنن ای
ایــن منظــور انحصارگــر مقــدار فــروش خــود را بــدون تــرس از رقبــا محــدود 
ــاکارا  ــه ن ــک نتیج ــه ی ــن ب ــدارد. ای ــود ن ــى وج ــون اصــال رقیب ــد چ مى کن
ــود.  ــر مى ش ــه بدت ــع جامع ــرایطى، وض ــن ش ــود و تحــت چنی ــر مى ش منج
بــه ایــن دلیــل در بســیارى از کشــورها، مرجــع عمومــى، انحصارهــاى طبیعى 

ــد. ــم مى کن را تنظی

بخوانید

تملک یا سرمایه بردارى (واگذارى)
ــا  ــایر بنگاه ه ــک س ــا تمل ــب ب ــرکت اغل ــران ش ــا، مدی ــاد پوی ــک اقتص در ی
ــه چنــگ  ــراى رشــد شــرکت را ب ــا واحدهــاى ســایر بنگاه   هــا، فرصت هــا ب ی
ــاس آورده  ــاى مقی ــب صرفه ه ــر حس ــوال ب ــک معم ــاع از تمل ــد. دف مى آورن
ــر  ــد طوالنى ت ــد، دوره تولی ــش یاب ــاید کاه ــاى ادارى ش ــود. هزینه ه مى ش
ــد  ــع پدی ــى و توزی ــى در بازاریاب ــکان صرفه جوی ــود و ام ــن ش ــاید ممک ش
خواهــد آمــد. امــا بــراى هــر شــرکتى کــه بــا خریــدن یــک واحــد     کســب وکار 
ــد فروشــنده  اى نیــز وجــود داشــته  ــد، بای از شــرکت دیگــر گســترش مى یاب
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ــد. ــد مى بین ــروش آن واح ــت را در خالصــى و ف ــه مزی ــد ک باش
ــد (عضــو  ــا واح ــک بخــش ی ــه ی ــل شــدن ب ــرکت ها از تبدی ــیارى از ش بس
حاشــیه  اى در  کســب وکار اصلــى شــرکت) نفــع زیــادى برده انــد. چشــم انداز 
ایــن واحــد تولیــدى شــاید خــوب بــه نظــر مى رســد امــا در جایــگاه خوبــى 
قــرار نداشــت کــه بــا ســایر واحدهــاى شــرکت بــراى جلــب توجــه مدیریــت 

ــا دریافــت وجــوه بــراى ســرمایه  گذارى بیشــتر رقابــت کنــد. ی
ــود  ــم خ ــذارى از حج ــک و واگ ــق تفکی ــه از طری ــرکت هایى ک ــه ش مطالع
ــرکت  ــر دو ش ــه ه ــد ک ــت مى ده ــه دس ــیارى ب ــاى بس ــته اند مثال ه کاس
ــى در  ــیار باالی ــى بس ــیه هاى عملیات ــه حاش ــده ب ــرکت جداش ــادر و ش م

ســال هاى پــس از ادغام زدایــى دســت یافتنــد.
بــا ایــن حــال نتایــج ایــن مطالعــات همیشــه خیلــى قطعــى نیســت و برخــى 
عوامــل دیگــر نیــز شــاید دخیــل باشــد. متــن زیــر کمــک مى کنــد تــا بفهمیم 
چــرا انــدازه بــزرگ شــاید یــک دارایــى باشــد و چــرا مى توانــد نقطــه ضعــف 

بــه شــمار آیــد.

بخوانید

ــد، نوشــته  منطــق کوچک ســازى شــرکتى خــودش را تاییــد مى کن
تونــى جکســو، تایمــز مالــى، 4 ســپتامبر 2011

“The Logic of Corporate Shrinkage Reasserts Itself,” Tony Jackson, Financial 
Times, 4 September 2011. www.ft.com/content/ec51f8d4-d564-11e0- bd7e-
00144feab49a.

پرسش ها
چگونـه مى تـوان تبییـن کـرد کـه بنگاه هـا در دوره هـاى معیـن تمایل به رشـد   
کـردن دارنـد، در حالـى کـه در سـایر دوره هـا جداسـازى و واگـذارى رخ مى دهـد؟

ــزرگ  ــا ب ــدازه کوچــک ی ــه ســمت ان ــوگیرى ب ــه س ــر گون ــران ه ــا مدی آی  
ــرا؟ ــد و چ دارن
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آیــا تفــاوت جــدى بیــن دولت هــا و بنگاه هــا در تمایــل بــه ســمت   
دارد؟ وجــود  دیوان ســاالرى 

وقتى بنگاه بزرگ تر مى شود چه اتفاقى براى دیوان ساالرى شرکت مى افتد؟  
آیا کوچک لزوما زیبا است؟ آیا مى توانید چند مثال بیاورید؟  
مدیریت مالى بنگاه بزرگ چه تفاوتى با بنگاه کوچک دارد؟  

ــان  ــان خالق ــا هم ــان ی ــزرگ و کارآفرین ــاى ب ــن بنگاه ه ــى بی ــه دائم رابط  
 کســب وکار چیســت؟

تحلیل
ــدن  ــر ش ــه بزرگ ت ــل ب ــات تمای ــاى ثب ــون در زمان ه ــل گوناگ ــه عل ــا ب بنگاه ه
ــا اســت. رشــد شــرکت باعــث  ــزرگ شــدن در طبیعــت بنگاه ه ــد، چــون ب دارن
ــران  ــود و مدی ــاس) مى ش ــاى مقی ــاد صرفه ه ــاى متوســط (ایج کاهــش هزینه ه
مى داننــد کــه پــاداش کارى شــان تابعــى از انــدازه بنــگاه اســت: هــر انــدازه بنــگاه 
ــات و  ــود ثب ــاى نب ــا در زمان ه ــد. ام ــترى مى گیرن ــوق بیش ــد حق ــر باش بزرگ ت
رکــود اقتصــادى، منطــق انــدازه کوچــک حاکــم مى شــود و جداشــدن و واگــذارى 
ــاالر  ــال دارد دیوان س ــا احتم ــد دولت ه ــا مانن ــت. بنگاه ه ــول اس ــتر معم بیش
ــب  ــدار متناس ــتر از مق ــزى بیش ــداد کادر مرک ــد تع ــه رش ــه اى ک ــوند به گون ش
ــا  ــج. ب ــه نتای ــا ب ــد توجــه نســبتا بیشــترى بشــود ت ــا و قواع ــه رویه ه شــود و ب
ــت.  ــوب اس ــه خ ــودن همیش ــک ب ــد کوچ ــد بگوی ــى  نمى توان ــال کس ــن ح ای
بنگاه هــاى بــزرگ توانایــى تخصیــص بهتــر منابــع مالــى را دارنــد بــدون اینکــه 
از مســیر واســطه نظــام مالــى عبــور کننــد، آنهــا همچنیــن قــادر بــه دریافــت وام 
ــا هزینــه کمتــرى هســتند و همچنیــن مى تواننــد بــه طــور طبیعــى محصــول  ب
نهایــى تالش هــاى کارآفرینانــى باشــند کــه از مراحــل اولیــه یــک ایــده را دنبــال 

کرده انــد.

واژگان تخصصى
ــا کادر  دیوان ســاالر شــدن [1]: فرآینــدى کــه ســازمان را هدایــت مى کنــد ت

1. bureaucratization
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ــود  ــث مى ش ــن باع ــه همچنی ــن روی ــد. ای ــتخدام کن ــادى اس ادارى زی
ــق ارزش  ــر خل ــه فک ــه ب ــاى اینک ــه ج ــان ب ــترى از کارکن ــبت بیش نس

ــوند. ــده ش ــاى تعیین ش ــررات و رویه ه ــت مق ــه رعای ــزم ب ــند، مل باش
ــدودى  ــا مع ــت را تنه ــک صنع ــد در ی ــزان تولی ــه می ــه اى ک ــز [2]: درج تمرک

ــد.4 ــود اختصــاص داده ان ــه خ ــگاه  ب بن
بــازده بــه مقیــاس ثابــت [3]: شــرایطى کــه بــا وجــود آن افزایــش محصــول 

کل بنــگاه باعــث افزایــش هزینــه متوســطش نشــود.
ــه تحــت آن افزایــش محصــول  ــرایطى ک ــاس [4]: ش ــاى مقی ــدم صرفه ه ع

ــود. ــه متوســطش مى ش ــش هزین ــث افزای ــگاه باع کل بن
ــتفاده از  ــا اس ــمار، ب ــاى بى ش ــراى بازاره ــردن ب ــد ک ــازى [5]: تولی متنوع س

ــاوت. ــاى متف ــا فناورى ه ــاوت ی ــدگان متف تامین کنن
ــا وجــود آن افزایــش محصــول کل  ــه ب ــاس [6]: شــرایطى ک ــاى مقی صرفه ه

ــه متوســطش مى شــود. ــگاه باعــث کاهــش هزین بن
ــى  ــه «بنگاه ــد ک ــى رخ مى ده ــا هنگام ــن صرفه ه ــوع [7]: ای ــاى تن صرفه ه
کــه محصــوالت متنوعــى تولیــد مى کنــد نســبت بــه بنگاهــى کــه فقــط 
ــته  ــرى داش ــط پایین ت ــاى متوس ــول دارد، هزینه ه ــى محص ــداد کم تع

باشــد.»5
ــه  ــد ک ــرایط رخ مى ده ــن ش ــى ای ــى [8]: هنگام ــاس بیرون ــاى مقی صرفه ه
ــط  ــه متوس ــه هزین ــت ب ــان صنع ــر در هم ــاى دیگ ــه بنگاه ه ــى ب نزدیک

کاهشــى منجــر شــود.
ــازه  ــگاه اج ــک بن ــه ی ــه ب ــدازه ک ــن ان ــدازه کارا [9]: کوچک تری ــه ان کمین

ــد. ــت برس ــط در آن صنع ــه متوس ــه هزین ــه کمین ــد ب مى ده

2. concentration
3. cons tant returns to scale
4. diseconomies of scale
5. diversification
6. economies of scale
7. economies of scope
8. external economies of scale
9. minimum efficient size
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یادداشت ها
طبـق نظـر Bernheim and Whins ton (2008:287) «یـک بنـگاه صرفه هـاى مقیـاس را    .1
تجربـه مى کنـد هنگامـى کـه بـا تولیـد بیشـتر، هزینه هـاى متوسـطش کاهـش مى یابد.» 
چنیـن تعریفـى پدیـده توصیف شـده در ایـن پاراگـراف را بـه عنـوان صرفه هـاى مقیـاس 
(Baumol and Blinder 1997:167) بـه حسـاب مـى آورد. در کتـاب حاضـر از تعریـف

پیروى کردیم.

«اگــر وقتــى مقــدار همــه نهاده هــا دو برابــر شــد مقــدار محصــول بیــش از دو برابــر شــود    .2
ــاس  ــه مقی ــاى افزایشــى ب ــه بازده ه ــن ب ــم، همچنی ــد داری ــاس در تولی ــاى مقی صرفه ه

.(Baumol and Blinder, 1997:167) «اشــاره مى شــود

نســبت  هاى محاســبه شــده بــه قــدرت خریــد دالر. داده هــا بازیابــى شــده در 26 اکتبــر    .3
ــایت 2015 از س

http://s tats.oecd.org/Index. aspx?DataSetCode=BERD_SIZE#
 داده هاى غایب را صفر در نظر گرفتیم.

4.  Sinclair (2000:331).

5.  Besanko (2007:81).
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در این بخـش، رابطه بنگاه با مشـتریان 
و رقبایش را مالحظه مى کنیم. نخسـت، 
حالـت کل صنعـت را در نظـر مى گیریم 
کـه تعـداد بسـیارى بنـگاه یـا صرفـا 
فقـط یک بنـگاه را شـامل مى شـود که 
انحصار وجـود دارد. در حالت انحصارگر 
یـک مدیـر بـا ایـن ادارك وجـود دارد 
کـه او بـه طریقـى مى توانـد بـر قیمت 
یـا مقـدار تاثیر بگـذارد و بایـد انتخاب 
کنـد کـه مى خواهـد چـه کار کنـد. در 
قیمـت  و  تولیـد  مقـدار  دو  هـر  واقـع 
تاثیـر  بنـگاه  کل  درآمـد  بـر  فـروش 
مى گـذارد. در مـورد هـر صنعـت و هر 
بنـگاه، مسـاله اصلـى درك ایـن نکته 
نیز اسـت کـه رقباى شـان چه کسـانى 
هسـتند. بـا ابزارهایـى که براى پاسـخ 
دادن بـه ایـن پرسـش ها داریـم، قـادر 
بـه در نظـر گرفتـن بازارهایى هسـتیم 
کـه تعـداد بنگاه هـا بى شـمار و بـدون 
قـدرت تاثیرگذارى هسـتند، بازارهایى 
تاثیرگذارنـد  و  معـدود  بنگاه هـا  کـه 
بى شـمار  بنگاه هـا  کـه  بازارهایـى  و 
هسـتند اما هنوز مقـدارى تاثیرگذارى 
انفرادى بـر قیمت محصول شـان دارند. 
در هـر کـدام از ایـن بازارهـا بنگاه هـا 
تـالش مى کنند سـود کسـب کننـد اما 
محدودیت   هایـى کـه بـا آن مواجه اند و 

همچنیـن نتایـج متفاوت اسـت.

بخش سوم

مشتریان و رقبا
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فصل 6 :
 تقاضا براى تولیدات یک صنعت و یک انحصارگر

موارد  برخى  در  که  مى کنیم  متمرکز  صنعت  یک  بر  را  خود  توجه  بخش  این  در 
مى تواند از یک بنگاه واحد که آن را انحصارگر مى نامیم تشکیل شود. ما مالحظه 
مى کنیم     مصرف کنندگان چقدر حاضر به خرید از آن صنعت هستند، قیمت محصول 
تاثیر  درآمد     مصرف کننده  به ویژه  زیادى  عوامل  از  مى تواند  چگونه  و  است  چقدر 

بپذیرد. قیمت و مقدار هر دو، ارزش فروش یا درآمد کل بنگاه را تعیین مى کنند.

6-1 یک صنعت و تقاضا براى محصوالتش
معمـوال هـر چـه قیمت یـک کاال باالتر باشـد     مصرف کننـدگان کمتـرى آن را تقاضا 
مى کننـد.1 هنگامـى کـه قیمـت یـک کاالى معیـن افزایـش مى یابـد معمـوال تمایل 
    مصرف کننـدگان بـه خریـد مقادیـر زیـاد از آن کاال کاهـش مى یابـد. امـا قیمت تنها 
  تعیین کننـده فـروش نیسـت، کیفیـت هم اهمیـت دارد؛ یعنـى اگر مشـتریان تصور 
کننـد یـک محصـول کیفیـت باالتـرى دارد حاضر به پرداخـت قیمت باالتـر خواهند 
بـود. فنـاورى نیـز اهمیـت دارد؛ برخـى محصـوالت از قبیـل واکمـن یا سـى دى که 
عالقـه گسـترده     مصرف کننـدگان را در دهـه 1980 به گونـه اى بـه خـود جـذب کرد 
کـه حاضـر بـه پرداخت پـول زیادى بـراى خرید این وسـایل بودند، اینـک خریداران 
کمتـر و کمتـرى را جـذب مى کننـد. در واقـع توسـعه آى پـاد، واحدهـاى حافظـه 
یواس بـى و دانلودهـاى آنالیـن، تقاضـا بـراى فناورى هـاى پیشـین را کاهـش داده 
اسـت. بـا قیمت هـاى 1980، مقـدار تقاضاشـده اکنـون بسـیار پایین تـر اسـت چون 
فنـاورى تغییـر کـرده اسـت. سـلیقه هاى     مصرف کننـده نیـز خیلـى مهـم اسـت: در 
برخـى دوره هـا لباس هـاى سـنتى تنهـا گزینـه بودنـد امـا سـپس ُمـد، بسـیارى از 
مصرف کننـدگان را بـه سـمت مدل هـاى غربـى سـوق داد، پـس از آن نیـز عوامـل 
تاثیرگـذار دیگـرى از آن روندهـا پیشـى گرفتنـد بـه طـورى کـه عـده  اى دوبـاره 
لباس هـاى سـنتى را ترجیح دادند. به عبارتـى مصرف کنندگان آمـاده پرداخت مبلغ 
اضافـه بـراى خریـد آن هسـتند؛ یعنـى با وجـود همـان قیمـت، تغییر در سـلیقه ها 
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باعـث مى شـود برخـى کاالهـا کمتـر یـا بیشـتر تقاضـا شـوند. در دسـترس بـودن و 
قیمـت جانشـین ها نیـز بـر مقدار تقاضاشـده در یـک قیمت معیـن تاثیـر مى گذارد. 
بـراى مثـال وجـود یک خدمـت   راه آهن جدیـد قابل اتـکا باعث مى شـود از جذابیت 
جاده هـاى عوارضـى کاسـته شـود. بـه طـور کلى هـر چقدر یـک کاال جانشـین هاى 

ارزان و باکیفیـت بیشـترى داشـته باشـد، قیمتـش پایین تـر خواهـد بود.

شکل 6-1 منحنى تقاضاى صنعت یا انحصارگر

بخوانید

ایــن متــن توصیــه شــده را از خبرگــزارى رویتــرز گرفتیــم و درباره قیمــت کاالى 
ــه دالیــل مختلفــى افزایــش یافتــه اســت. متــن توضیــح  ــو اســت کــه ب کاکائ
ــداد واکنــش نشــان مى دهنــد. ــه ایــن روی ــه بازارهــاى متفــاوت ب مى دهــد چگون
«قیمــت بــاال تعیین شــده کاکائــو بــراى مهــار تقاضــاى ســازندگان شــکالت»، 

دیویــد بــروك در رویتــرز، 17 فوریــه 2015.
https://www.reuters.com/article/cocoa-demand-outlook/high-cocoa-prices-
set-to-curb-demand-from-chocolate-makers-idUSL5N0VQ3B720150217

پرسش   ها
چرا تقاضاى کاکائو احتماال سرکوب شده باقى مى ماند؟  

سازندگان شکالت چگونه رفتار خواهند کرد؟  
ــا از یــک طــرف و در  ــکاى شــمالى و اروپ ــا در آمری ــن واکنش ه ــاوت بی تف  

ــت؟ ــر چیس ــرف دیگ ــور از ط ــاى نوظه بازاره

مقدار

قیمت
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تحلیل
اگـر قیمـت دانه کاکائو باال باشـد مقـدار کاکائوى تقاضاشـده احتماال پایین اسـت. 
ایـن باعـث مى شـود تـا تولیدکننـدگان شـکالت در کشـورهاى صنعتـى قیمـت 
بسـته هاى شـکالت را افزایـش یـا انـدازه آن را کاهش دهنـد. در بازارهـاى نوظهور 
گزینـه کنـار گذاشـتن کـره کاکائـو بـه نفـع روغن هـاى نباتـى ارزان تر بـراى مثال 
روغـن هسـته پالـم مدنظـر اسـت. این یکـى از مواردى اسـت کـه قیمت هـاى باال 
باعـث کاهـش تقاضا مى شـود. علت اصلى دیگر افـت تقاضا، وقوع بحـران اقتصادى 

در اروپـا اسـت کـه     مصرف کننـده اصلى شـکالت بـه شـمار مى آید.

6-2 تقاضا و عرضه
ــا  ــد. تقاض ــن  نمى کن ــازار را تعیی ــت ب ــکل 6-1) قیم ــى (ش ــه تنهای ــا ب تقاض
ــت،  ــطح قیم ــر س ــه در ازاى ه ــر اینک ــت؛ بیانگ ــات اس ــى از امکان ــر طیف بیانگ

ــتند. ــدن هس ــه خری ــر ب ــدار حاض ــه مق ــدگان چ     مصرف کنن
آمادگى بنگاه ها به فروش یک مقدار معین محصول در قیمت معین را عرضه مى نامیم 
(شکل 6-2). این مفهوم را در بخش 4-4 معرفى کردیم. در آنجا دیدیم قیمت باالتر نفت 
باعث شد منابع معین نفت خام که در قیمت هاى پایین تر اقتصادى نبود، اقتصادى شود. 
به طور کلى، قیمت هاى باالتر بازار باعث مى شود بنگاه ها حجم بیشترى از محصول را به 
بازار بیاورند. ما مى توانیم این را با یک منحنى شیب به باال نشان دهیم که قیمت باالتر 

متناظر با مقادیر بیشتر است.
یـک مقـدار معیـن را مى تـوان بـه شـیوه پایـدار خریدوفـروش کـرد تنهـا اگـر 
قیمتـى کـه     مصرف کننـدگان حاضـر بـه پرداخـت هسـتند با قیمتـى کـه بنگاه ها 
درخواسـت مى کننـد همخوانـى داشـته باشـد. ایـن را بـا نقطـه تالقـى تقاضـا و 
عرضـه نشـان مى دهیـم (شـکل 6-3). اگـر تقاضـاى کل و عرضـه کل یـک نقطـه 
مشـترك دارنـد آن نقطـه بیانگـر نقطـه تعادل بـازار اسـت؛ یعنى جایى کـه مقدار 
(Q*)  بـا قیمـت (P*)  وجـود دارد که باعث مى شـود تولیدکننـدگان تولید کنند و 

خریـداران بخرنـد. در قیمت هـاى باالتـر از P*، عرضه کنندگان آماده بیشـتر تولید 
کـردن هسـتند امـا     مصرف کننـدگان کمتـر تقاضـا خواهنـد کـرد. ایـن وضعیتـى 
اسـت کـه انبارهـاى تولیدکننده ها پر از کاال اسـت اما مشـترى کافى وجـود ندارد. 
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ایـن وضعیـت در بسـیارى مـوارد رخ مى دهد زمانى کـه دولت ها قیمت هـاى باال را 
تعییـن مى کننـد تا از دسـته معینـى از تولیدکنندگان پشـتیبانى کننـد که در پى 
آن، اثـر کاهـش تعـداد خریداران عالقه منـد به خرید آن محصول را بـه دنبال دارد. 
تحـت چنیـن شـرایطى تولیدکننـدگان شـاید حتى بـه دنبال پشـتیبانى سیاسـى 

باشـند تـا معـدود مشـتریان در دسـترس را به چنـگ آورند.
در قیمت هـاى پایین تـر از (P* ) ، تقاضـا بزرگ تـر از (Q*) اسـت امـا دسـت کم برخـى 
عرضه کننـدگان ایـن قیمـت را جـذاب نمى بیننـد و بیشـتر تولیـد  نمى کنند. مشـتریان 
بیشـتر با این قیمت پایین جذب مى شـوند اما تحت این شـرایط عرضه نسـبت به تقاضا 
پایین تـر خواهـد بود. وجود صفوف مشـتریان در مغازه ها، فهرسـت انتظار و مشـتریانى را 
کـه قـادر بـه دریافت محصول  نمى شـوند، در این شـرایط مشـاهده مى کنیم. ایـن در هر 
جایـى کاربـرد دارد که مقامـات دولتى قیمت هاى مصنوعى پایین تحمیل مى کنند بدون 
اینکـه بـه تولیدکننـدگان یارانه دهند تـا زیان هاى متعاقب شـان را پوشـش دهد. معموال 
نتیجـه ایـن امـر کمیابى اسـت به گونـه اى کـه برخى مـردم ایـن محصـوالت را از طریق 

توصیـه و دوسـتى مى خرنـد و دیگـران خیلى سـاده توانایى خریـد آن را ندارند.

شکل 6-2 منحنى عرضه

شکل 6-3 قیمت تعادلى جایى است که عرضه و تقاضا همدیگر را قطع مى کنند.

قیمت

مقدار

قیمت

مقدار

عرضه

تقاضا
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6-3 درآمد کل و درآمد نهایى
قیمــت و مقــدار، درآمــد صنعــت را تعییــن مى کنــد. درآمــد کل صنعــت (شــکل 

6-4) حاصــل ضــرب قیمــت و مقــدار اســت.

درآمد کل = قیمت × مقدار

ــا قیمــت خیلــى بــاال هســتند، امــا  اعضــاى یــک صنعــت خواهــان فــروش ب
ــه صفــر مى رســد  ــا حتــى ب ــد ی در پــى آن، مقــدار فروخته شــده کاهــش مى یاب
ــراى درآمــد کل صنعــت دارد. فروختــن در قیمت هــاى  کــه پیامدهــاى منفــى ب
ــود:  ــد ب ــز خواه ــن نی ــد پایی ــاى درآم ــه معن ــر، ب ــرف دیگ ــن، از ط ــى پایی خیل
مقــدار فروخته شــده زیــاد خواهــد بــود امــا قیمــت پاییــن درآمــد کل را خیلــى 

کوچــک خواهــد کــرد.
قیمت هــاى باالتــر از یــک قیمــت معیــن چنــان بــاال هســتند کــه مانــع هــر 
مشــترى بــراى تصمیــم بــه خریــد مى شــوند امــا ســپس کاهــش قیمــت انــدك 

اجــازه فــروش اولیــن واحــد محصــول را مى دهــد.

شکل 6-4 درآمد کل صنعت یا انحصارگر
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فراتــر از یــک آســتانه معیــن محصــول، در ایــن مــورد بــراى مقــدار بزرگ تــر 
ــد. از 10، درآمــد کل کاهــش مى یاب

افـزودن ایـن واحد بـه فروش هاى پیشـین بنگاه (صفـر) افزایش قابـل مالحظه  اى 
در درآمـد ایجـاد مى کنـد. بنگاه بـراى فروش یک واحـد اضافى احتمـاال باید قیمتش 
را کاهـش دهـد. کاهـش اندك در قیمت به بنـگاه اجازه مى دهد تـا درآمدش را تقریبا 
دو برابـر کنـد. همیـن اتفـاق بـا سـومین واحد نیـز رخ مى دهـد: دقیقا کاهـش اندك 
قیمـت بـه بنـگاه اجازه مى دهد فروشـش را به میـزان 50 درصد افزایش دهـد. در این 
حالـت مشـاهده مى کنیـم کـه نخسـتین واحـد، فـروش را از هیـچ به مقـدارى معین 
رسـاند. دومیـن واحـد، فـروش را تقریبـا دو برابـر کرد و فروش واحد سـوم باعث شـد 
تـا بـه میـزان تقریبـا 50 درصـد افزایـش یابد. مى تـوان انتظار داشـت کـه فروش هاى 
بیشـتر افزایش هـاى بیشـتر اما با مقیـاس کاهنـده در درآمد کل ایجـاد کند و علتش 
ایـن اسـت کـه بنـگاه باید بـراى افزایـش فـروش بپذیرد که مشـتریان فقـط با قیمت 
پایین تـر اقـدام بـه خرید خواهنـد کـرد. در یک مقطع معیـن، بنگاه به منظـور فروش 
یـک واحـد اضافـى، بایـد قیمتـش را کاهش دهد کـه در این صـورت، کاهـش درآمد 
کل را در پى خواهد داشـت و فروش هر واحد بیشـتر مسـتلزم کاهش بیشـتر قیمت 
و در نهایـت کاهـش بیشـتر درآمـد کل خواهد بـود و این تا نقطه  اى ادامـه مى یابد که 

بنـگاه بـه منظور فروش بیشـتر بایـد محصولش را رایـگان بدهد.
در شکل 6-5 ما مى توانیم نمایش بنگاهى که مقدار کوچک Q‘ را با قیمت نسبتا 
باالى P‘ مى فروشد که مشاهده کنیم درآمد کلش با P‘ ضرب در Q‘ نشان داده شده 
و این برابر با جمع مساحت مربع هاى 1 و 3 است. فرض کنید که بنگاه تصمیم بگیرد 

قیمتش را به P“ کاهش و مقدار فروخته شده را به  Q“  افزایش دهد.

جدول 6-1 درآمد کل: یک مثال عددى
تغییر درآمد کلدرآمد کلمقدار تقاضاشدهقیمت (کراون)

3200
2416384384
1632512128
848384-128
0640-384
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در مثــال جــدول 6-1 بــا قیمــت بــاال (32 کــراون)، مشــتریان چیــزى 
نخواهنــد خریــد و درآمــد کل صفــر خواهــد بــود. کاهــش قیمــت بــه 24 کــراون 
ــش  ــراون افزای ــه 384 ک ــد کل ب ــود. درآم ــر مى ش ــد منج ــروش 16 واح ــه ف ب
ــروش 32 واحــد و  ــه ف ــه 16 کــراون ب خواهــد یافــت. کاهــش بیشــتر قیمــت ب
ــا 512 کــراون مى انجامــد کــه افزایــش 128 کراونــى اســت.  درآمــد کل برابــر ب
ــروش (48)  ــه افزایــش ف ــه فقــط ب ــراون ن ــه 8 ک ــا کاهــش قیمــت اضافــى ب ام
بلکــه همچنیــن بــه درآمــد کل پایین تــر مى انجامــد: 384 کــراون. مــا بنابرایــن 
ــم. کاهــش  ــراون را مشــاهده مى کنی ــزان 128 ک ــه می ــد کل ب کاهــش در درآم
قیمــت نهایــى بــه صفــر درآمــد کل را کامــال نابــود مى کنــد و آن را بــه میــزان 

ــد. ــش مى ده ــراون کاه 384 ک

شکل 6-5 معضل انحصارگر

مــورد دوم، درآمــد کل بنــگاه ″P ضــرب در ″Q خواهــد بــود و ایــن برابــر بــا 
ــگاه  ــود بن ــث مى ش ــت باع ــف قیم ــت. تخفی ــتطیل هاى 3 و 2 اس ــاحت مس مس
ــا درآمــد  همــه درآمــد نشــان داده شــده در مســتطیل 1 را از دســت بدهــد، ام
ــود.  ــدش مى ش ــم، عای ــا مســتطیل 2 نشــان دادی ــه ب ــد ک ــاى جدی روى واحده

ــد. ــر باقــى مى مان ــدون تغیی ــر قیمــت ب مســتطیل 3 قبــل و بعــد از تغیی
درآمد کل A = 1 +3؛ درآمد کل B = 2+ 3 ؛ تفاوت در درآمد کل عبارتست از:

 A درآمد کل - B تغییرات درآمد=1-2 =(3+2) - (3+1) = درآمد کل

ایــن اتفــاق در حالتــى مى افتــد کــه تغییــرات درآمــد کمتــر از صفــر باشــد و 
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بنــگاه عملیــات زیــان ده انجــام داده اســت. 2
تفــاوت بیــن درآمــد کل، قبــل و بعــد از فــروش یــک واحــد اضافــى را «درآمــد 
ــک  ــروش ی ــت ف ــه عل ــد کل ب ــاوت درآم ــى تف ــد نهای ــم. درآم ــى» مى نامی نهای

واحــد اضافــى محصــول اســت. 
مقــدار اولیــه مثــال 100 واحــد اســت. آن را بــه قیمــت 10 کــراون بــه ازاى 
ــان را  ــود. قیمت م ــراون مى ش ــد کل 1000 ک ــیم و درآم ــد مى فروش ــر واح ه
ــراون در واحــد کاهــش مى دهیــم و مى توانیــم یــک واحــد اضافــى  ــه 9,99 ک ب
ــد کل 1008,99  ــیم و درآم ــد را مى فروش ــن واح ــک صدویکمی ــیم: این بفروش
ــه میــزان 8,99 افزایــش یافتــه اســت. ایــن همــان  کــراون اســت؛ درآمــد کل ب
نوســان در درآمــد بــه علــت فــروش یــک واحــد اضافــى، یعنــى درآمــد نهایــى 
اســت؛ قیمــت 9,99 کــراون از واحــد فــروش، درآمــد را از 100 واحــد اولیــه بــه 
انــدازه یــک کــراون کاهــش داد امــا ایــن کاهــش بــا 9,99 کــراون بــه دســت آمده 

از فــروش واحــد اضافــى جبــران شــد.

 درآمد کل پیش از افزایش تولید
 درآمد کل پس از افزایش تولید به- به اندازه یک واحد

درآمد نهایى=اندازه یک واحد

به طور کلى  تر مى توان گفت:

= درآمد نهایىتغییر درآمد
تغییر مقدار تولید

همان طــور کــه دیدیــم درآمــد نهایــى یــک بنــگاه مى توانــد مثبــت یــا منفــى 
باشــد. بنگاه هــاى عالقه منــد بــه بیشــینه کــردن درآمــد کل، تولیــد محصــول را 
مادامــى کــه درآمــد نهایــى بیشــتر از صفــر اســت افزایــش مى دهنــد و ســپس 

ــوند. ــف مى ش ــا متوق همان ج
ــن  ــا ای ــب ب ــد اغل ــان دارن ــر قیمت     ش ــرل ب ــدارى کنت ــه مق ــى ک بنگاه   های

1. تغییر درآمد به تغییر مقدار را درآمد نهایى از این عملیات مى گویند.
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ــش  ــان افزای ــدارى فروش ش ــت، مق ــش قیم ــا کاه ــتند: ب ــه هس ــل مواج معض
ــد. ــش  نمى یاب ــان افزای ــد کل ش ــا درآم ــا لزوم ــد ام مى یاب

بخوانید

معضل تولیدکنندگان نفت
نقطــه  اى کــه فراتــر از آن دیگــر بــه نفــع تولیدکننــدگان نیســت کــه قیمــت 

نفــت را بــاال ببرنــد کــدام نقطــه  اســت؟
صفحـه نشـریات مالـى در هـر تاریخى را کـه باز کنید پرسشـى یکسـان براى 
مباحثـه خواهیـد یافـت. براى مثـال در ابتـداى 2009 قیمت نفـت خام برنت 
(کـه مرجعیـت گسـترده  اى یافتـه اسـت) پـس از اینکـه بـه میـزان تقریبا 50 
درصـد در سراسـر سـال پیشـین افزایـش یافـت، هـر بشـکه 120 دالر شـد. 
تحلیلگـران نگـران بودنـد در جهـش بعـدى، احتمـاال بـه 150 دالر در بشـکه 
برسـد و فشـارهاى بى شـمارى بـر اقتصادهـاى کشـورهاى واردکننـده نفـت و 
به خصـوص اقتصادهـاى نوظهـور وارد کنـد. تورم کـه در این کشـورها باال رود، 
بانـک مرکـزى بـا افزایش نرخ بهـره واکنش نشـان مى دهد، احتمـال دارد نرخ 
رشـد عقبگـرد کند و اثرات غیرمسـتقیم شـدیدى بـر ظرفیت آینـده آنها براى 
واردات نفـت داشـته باشـد. تقاضـاى نفـت تاثیـر منفـى خواهـد پذیرفـت. در 
سـال 2018 و بـا نفـت برنت حدود 75 دالر هر بشـکه، اسـتدالل هاى جدیدى 
مى بینیـم کـه تولیدکننـدگان اصلـى نفـت بایـد در برابـر افزایش هـاى قیمـت 
بیشـتر مقاومـت کننـد. قیمتى که نفـت در سـطح  بین المللى معامله مى شـود 
و دامنـه  اى که نوسـان مى کنـد داللت هاى جغرافیاى سیاسـى معنـادارى دارد 
و فرآینـدى کـه از طریـق آن در بیـن تولیدکننـدگان اصلـى تعییـن مى شـود 
بـه بـازى پوکـر بیـن بازیگـران قدرتمند شـباهت دارد. امـا ویژگى هـاى معین 
نسـبتا ثابـت باقـى مى مانـد؛ بـراى برخـى تولیدکننـدگان ضـرورى اسـت کـه 
بیشـترین میـزان ارز را در کوتاه مـدت داشـته باشـند تـا تقاضاهـا و نیازهـاى 
جمعیت شـان را تامین کننـد. آنهـا اسـتدالل مى کننـد بـراى اینکـه عملیـات 
شـکافت و حفـارى عمیـق رقبـا به تولید برسـد نیاز بـه زمـان دارد و در همین 
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اثنـا فرصـت افزایـش درآمـد با افزایـش قیمت وجـود دارد.
ــد  ــى دارن ــدگاه بلندمدت ــزرگ، دی ــى ب ــدگان خیل برعکــس برخــى تولیدکنن
ــى را  ــاى جهان ــت، بازاره ــاالى نف ــاى ب ــه قیمت ه ــد ک ــخیص مى دهن و تش
ــد  ــات خواه ــان  بى ثب ــاى خودش ــت و اقتصاده ــاى کل نف ــان تقاض ــه زی ب
ــوان  ــه عن ــتان، ب ــات عربس ــال 2011 مقام ــه در س ــهود اســت ک ــرد. مش ک
تولیدکننــده بســیار بــزرگ نفــت پیشــنهاد دادنــد کــه قیمــت بهینــه نفــت در 
دامنــه 70 تــا 80 دالر در بشــکه باشــد (زمانــى کــه قیمــت نفــت هــر بشــکه 
ــده  ــران، تولیدکنن ــود) ای ــه 75 دالر ب ــال 2018 (ک ــود) و در س 120 دالر ب
بــزرگ دیگــر، ایــن نظــر را اعــالم کــرد کــه هــر بشــکه 60 تــا 65 دالر قیمــت 

مناســبى خواهــد بــود.
1. «نفــت در 120 دالر، بازارهــاى نوظهــور شــدیدترین ضربــه را مى خورنــد»، 

اســتفان واگســتایل، تایمــز مالى، 5 آوریــل 2011.
«نفـت خـام پرهزینه، خبرى بـد حتى بـراى تولیدکنندگان نفـت در بلندمدت»، 

فیـث بیـرول، IEA اکونومیک تایمـز، 10 مى 2018. 
https://economictimes.indiatimes.com/markets/expert-view/pricey-crude-
bad-news-even-foroil-producers-in-long-term-faith-birol-iea/articleshow/
64110669.cms.

پرسش   ها
چرا قیمت باالى نفت براى صادرکنندگان نفت بد است؟  

قیمت هــاى بــاالى نفــت چــه اثــرى مى توانــد روى رفتــار بانک هــاى   
مرکــزى بگــذارد؟

ــه  ــى ب ــعودى و ایران ــات س ــه مقام ــى ک ــاالت، قیمت ــن مق ــر ای ــق نظ طب  
دنبالــش هســتند چنــد اســت؟ و چــرا؟

پیوند بین رشد اقتصادى و مصرف نفت چیست؟   

تحلیل
ــن  ــه ممک ــت، بلک ــدگان نف ــراى واردکنن ــا ب ــه تنه ــت ن ــاالى نف ــاى ب قیمت ه
اســت بــراى صادرکننــدگان نفــت نیــز اتفــاق مثبتــى نباشــد، چــرا کــه مى توانــد 
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تهدیــدى بــراى رشــد جهانــى شــود و کاهــش تقاضــا بــراى نفــت و درآمــد کل 
تولیدکننــدگان نفــت را رقــم بزنــد. بــه عــالوه، قیمت هــاى بــاالى نفــت مى توانــد 
ــر رشــد  ــه ب ــى بیشــترى ک ــرات منف ــا اث ــد ب ــورم مى توان ــود. ت ــورم ش ــث ت باع
اقتصــادى، تقاضــاى نفــت و درآمــد نفــت مى گــذارد، جلــوى حرکــت بانک هــاى 
ــرد.  ــاطى را بگی ــا غیرانبس ــى انقباضــى ی ــمت سیاســت هاى پول ــه س ــزى ب مرک
ایــن تصادفــى نیســت کــه حتــى مقامــات عربســتان ســعودى و ایــران در بیــن 
بزرگ تریــن تولیدکننــدگان جهانــى نفــت، بــراى یــک ســطح قیمــت نــه خیلــى 
بــاال هدف گــذارى مى کننــد. آنهــا به خوبــى درك کردنــد کــه قیمت هــاى 
ــن تقاضــاى  ــد و بنابرای ــاالى نفــت رشــد اقتصــادى را ســرکوب مى کن ــى ب خیل
ــیارى  ــى از بس ــن یک ــد. ای ــش مى ده ــت را کاه ــت نف ــد کل صنع ــت و درآم نف
مــواردى بــود کــه قیمت هــاى بــاال بــا کاهــش حجــم خریدوفــروش و درآمــد کل 
همــراه شــد. بیشــینه درآمــد کل بــراى بیشــتر کاالهــا بــه وســیله بیشــینه قیمــت 

ــود. ــاد  نمى ش ایج

6-4 کشش قیمتى
روش دیگــر تعییــن اینکــه آیــا مقادیــر افزایشــى، درآمدهــاى باالتــر تولیــد مى کند 
ــا درصــد کاهــش در قیمــت اســت؛  ــدار متناظــر ب شــامل مقایســه افزایــش مق

کاهــش قیمتــى کــه بنــگاه بایــد اعمــال کنــد تــا مقادیــر بیشــترى بفروشــد.

درصد تغییر مقدار
= کشش قیمتى

درصد تغییر قیمت

معمــوال بــراى فروختــن مقادیــر بیشــتر بایــد قیمــت کاهــش یابــد و بنابرایــن 
ــدازه کشــش  ــت دارد ان ــت اهمی ــه در نهای ــت. آنچ ــى اس ــى منف کشــش قیمت

ــا در نظــر گرفتــن اینکــه عالمــت کشــش همیشــه منفــى اســت.3  اســت؛ ب
فــرض کنیــد یــک بنــگاه قبــال 100 واحــد بــا قیمــت 10 مى فروخــت. بــراى 
ــگاه  ــد، بن ــک درص ــزان ی ــه می ــروش ب ــش ف ــى افزای ــد، یعن ــروش 101 واح ف
ــون  ــن کاهــش 1 در 1000 اســت. اکن ــد قیمتــش را 9,99 کاهــش دهــد. ای بای
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مى بینیــم کــه نســبت بیــن درصــد افزایــش در مقــدار و درصــد کاهــش در قیمــت 
10- (یــا 10 اگــر عالمــت را نادیــده بگیریــم) اســت. ایــن عــدد بزرگ تــر از یــک 
و بیان گــر ایــن اســت کــه کاهــش قیمــت بــه افزایــش درآمــد کل منجــر خواهــد 
ــاى  ــت؛ تقاض ــا باکشــش اس ــه تقاض ــم ک ــم بگویی ــن مى توانی ــا همچنی ــد. م ش

باکشــش داللــت دارد کــه کاهــش قیمــت باعــث افزایــش درآمــد مى شــود.
ــد  ــگاه بای ــه بن ــت ک ــن اس ــر ای ــد بیان گ ــک باش ــر از ی ــش کمت ــر کش اگ
قیمت هــا را بــه نحــو قابــل مالحظــه  اى کاهــش دهــد تــا بــه افزایــش کوچکــى 
ــه  ــل ب ــما مای ــه ش ــت ک ــى نیس ــن وضعیت ــد. ای ــده برس ــدار فروخته ش در مق
کاهــش قیمت هــا باشــید زیــرا بــا ایــن کار درآمــد کاهــش مى یابــد. تحــت ایــن 
شــرایط، بــا کشــش کمتــر از یــک، مــا مى گوییــم بنــگاه بــا تقاضــاى  بى کشــش 

ــه رو اســت. ــا نامنعطــف روب ی
ــه کار  ــد چ ــود مى توان ــه رو مى ش ــف روب ــاى نامنعط ــا تقاض ــگاه ب ــى بن وقت
کنــد؟ کاهــش قیمــت درآمــد را افزایــش  نمى دهــد، او صرفــا بــا افزایــش قیمــت 
ــه  ــى ک ــع و بنگاه   های ــر، صنای ــرف دیگ ــد. از ط ــش ده ــد را افزای ــد درآم مى توان
ــق کاهــش  ــط از طری ــد را فق ــد درآم ــد مى توانن ــا تقاضــاى پرکشــش مواجه ان ب

انــدك قیمــت و افزایــش زیــاد در حجــم تولیــد افزایــش دهنــد.
حضــور جانشــین هاى مناســب و حساســیت قیمتــى مصرف کننــدگان، تقاضــا 
ــراى یــک کاال را باکشــش تر مى ســازد. غیبــت جانشــین ها حساســیت قیمتــى  ب
مى ســازد.  نامنعطف  تــر  را  تقاضــا  و  مى دهــد  کاهــش  را  مصرف کننــدگان 
ــراى کاالهایــى ماننــد خــون قابــل انتقــال، جانشــین هاى ارزان اندکــى وجــود  ب
دارد؛ وقتــى بــه خــون نیــاز باشــد مــردم آمــاده پرداخــت قیمــت خیلــى باالیــى 
ــه خــون نداشــته باشــند آن را  ــازى ب ــردم نی ــر م ــان، اگ هســتند. در همــان زم
حتــى وقتــى ارزان اســت تقاضــا  نمى کننــد. خــون کاالیــى بــا تقاضــاى نامنعطــف 
اســت و یکــى از دالیلــى اســت کــه در چندیــن کشــور خــون توســط دولــت ارائــه 

ــد. ــتثمار محافظــت کن ــر اس ــتفاده کنندگان را در براب ــا اس ــود ت مى ش
ــر  ــد از: (1) کاالهــاى لوکــس در براب ــر کشــش عبارتن ــر ب ســایر عوامــل موث
ضــرورى؛ تقاضــا بــراى ضروریــات زندگــى از قبیــل شــیر خیلى وابســته و حســاس 
بــه قیمــت نیســت، (2) کاالهایــى مثــل نمــک کــه نســبت کوچکــى از بودجــه 



مشتریان و رقبابخش سوم

145

    مصرف کننــده بــه حســاب مى آینــد نیــز تمایــل بــه تقاضــاى کم کشــش دارنــد. 
اقــالم اصلــى از قبیــل خودروهــا احتمــاال تقاضــاى باکشــش ترى دارنــد.

تماشا کنید
www.khanacademy.org/economics-finance-domain/microeconomics/elas ticity-
tutorial/price-elas ticity-tutorial/v/perfect-inelas ticity-and-perfect-elas ticity-
of-demand.

بخوانید (الف)
ــک دوره گســترش  ــس از ی ــیه پ ــاى رشــد بخــش خرده فروشــى روس نرخ ه
ســریع در ســال 2013 کنــد شــد. امــا در مــاه ِمــى همــا ن ســال، هیات مدیــره 
ــار طــى پنــج  ــراى نخســتین ب شــرکت «دتســکى میــر» اعــالم کــرد کــه ب
ســال ســود ســهام مى پــردازد. «دتســکى میــر» بزرگ تریــن فروشــگاه 
خرده فروشــى کاالهــاى کــودکان روســیه بــود. بــا وجــود کنــد شــدن بخــش 
خــرده فروشــى بــه طــور کلــى، دو دلیــل احتمالــى وجــود داشــت کــه انتظــار 
داشــته باشــیم نــرخ رشــد «دتســکى میــر» بــه افزایــش خــود ادامــه خواهــد 

داد.
ــه از  ــى داد ک ــده را م ــن وع ــت ای ــش مل ــه افزای ــد رو ب ــرخ تول ــت، ن نخس
تقاضــاى آینــده در بخــش «دتســکى میــر» پشــتیبانى مى کنــد. دوم اینکــه، 
بــا افزایــش ســطح زندگــى بســیارى خانواده هــا در موقعیتــى بودنــد کــه بــه 
جــاى کاالهایــى کــه بــراى محــدوده ارزان بــازار طراحــى شــده بــود و عمدتــا 
ــراى  ــت ب ــاى باکیفی ــد، کااله ــیا وارد مى ش ــرق آس ــوب ش ــن و جن از چی

کــودکان خــود خریــدارى کننــد.
«دتســکى میــر» در جایــگاه خوبــى بــراى ســود بــردن از ایــن روندهــا قــرار 
ــباب بازى  ــازندگان اس ــا س ــارى ب ــى انحص ــاى بازاریاب ــون توافق ه داشــت چ
ــه  ــق گفت ــرد. طب ــا ک ــاى آموزشــى امض ــدگان کااله ــى و تامین کنن آمریکای
ســخنگویان «دتســکى میــر» تقاضــا بــراى وســایل کــودکان قابل  پیش بینى  تــر 
ــت:  ــر اس ــى دیگ ــاى خرده فروش ــتر بازاره ــا در بیش ــش  تر از تقاض و کم کش
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ــش و  ــه کف ــد ب ــال رش ــودکان در ح ــون ک ــت چ ــى اس ــل  پیش بین «قاب
ــان  ــادران خواه ــدران و م ــد،  بى کشــش اســت چــون پ ــاز دارن ــه نی دوچرخ

ــتند.» ــود هس ــودکان خ ــراى ک ــا ب بهترین ه
تایمز مالى یک مقاله جالب در این باره نوشته است:

«دتســکى میــر روســیه: فــروش قــوى کاالهــاى کــودکان، طرح هــاى عرضــه 
اولیــه ســهام را برمى انگیــزد»، ایزابــل گروســت، تایمــز مالــى، 27 مــى 2013.
www.ft.com/content/3c5c1b3e-233d-3292-a0f4-81911b59d63f.

پرسش   ها
تفاوت بین کاالهاى مصرف عامه و کاالهاى کودکان چیست؟  

دورنما براى مخارج     مصرف کننده چیست؟  
کاالهاى کودکان چه چیزهایى را به چالش کشیدند؟  

برخورد والدین با کودکان خود چگونه است؟  
آیا تقاضا براى کاالهاى کودکان نسبت به قیمت خیلى حساس است؟  

بـر اسـاس منابـع «دتسـکى میر» تفـاوت بیـن تقاضا بـراى کاالهاى کـودکان با   
سـایر محصـوالت     مصرف کننـده چیسـت؟

بخوانید (ب)

تقاضــاى نامنعطــف بــراى خانه هــا بیــش از آنکــه واقعیت باشــد افســانه 
است بازاریابى 

ــش  ــه افزای ــى ب ــرزمین اصل ــالك در س ــت ام ــد قیم ــب مى گوین ــردم اغل م
ــدارد. ــن ریشــه در واقعیــت ن ــا ای ــد داد ام ــه خواه خــود ادام

مفسـران دربـاره بـازار امـالك سـرزمین اصلـى تـاب آورى قیمت هـاى خانـه و 
مقاومت شـان در برابـر فشـار را اغلـب بـه تقاضـاى «نامنعطف» خریدار نسـبت 
مى دهنـد. مـن تردیدهـاى خـودم را دارم. نخسـت، نیـاز بـه مسـکن را نباید با 
نیـاز بـه خریـد و مالـک بـودن خانـه اشـتباه گرفـت. بقـاى فیزیولوژیـک مردم 
-چه رسـد به بهزیسـتى عاطفى شـان- بسـیار تنـزل مى یابد اگر آنها سـقفى بر 
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بـاالى سرشـان بـراى دوره هـاى طوالنى نداشـته باشـند، مگر اینکه در بهشـت 
مناطـق اسـتوایى بـه سـر ببرنـد. اینکـه آیـا خانـه اجـاره  اى یـا خریدارى شـده 

باشـد تاثیـر اندکـى بـر بقـاى فـرد دارد یا اصـال بى تاثیر اسـت.
امـا آیـا بهتـر نیسـت از پـول بـه سـختى به دسـت آمـده به جـاى اینکـه پول 
اجـاره دهیـم بـراى پرداخـت وام رهنـى اسـتفاده کنیـم تـا ثروتـى انباشـت 
کنیـم و نگـران یافتـن اقامتـگاه در زمـان بازنشسـتگى نباشـیم؟ البتـه، و مـن 
فکـر مى کنـم خریـد مسـکن بـه دالیـل اجتماعـى و مالـى اقـدام خوبـى براى 
بیشـتر خانواده هـا در بلندمـدت باشـد. اگرچـه تصمیم هنوز به شـرایط فردى، 
درونـى و بیرونـى و زمان بنـدى بسـتگى دارد؛ فقط کافیسـت از صاحبخانه هاى 
هنگ کنگـى کـه در اوج قیمـت 1997 خانـه خریدنـد بپرسـید، یـا در همیـن 

رابطـه از آمریکایى   هایـى کـه در سـال 2006 وارد ایـن بـازار شـدند.
خالصـه اینکـه، خریـد خانـه انتخـاب بهینـه یـا حتى انتخـاب خـوب در همه 
زمان هـا در همـه مکان هـا و بـراى همـه مـردم نیسـت. در حالـى کـه نیـاز 
انسـان بـه محـل اقامـت تمایـل بـه نامنعطـف بـودن دارد، نیـاز بـه خریـدن 
از  اسـتفاده  بـا  یـا  منعطـف  نسـبت  بـه  نیـاز  ایـن  نیسـت.  این گونـه  خانـه 
اصطالح شناسـى علـم اقتصـاد «پرکشـش» اسـت. بـراى مثـال وقتـى اقتصـاد 
رشـد مى کنـد، مـردم پـول انباشـت مى کننـد و خواهـان خریـد چیزهایـى از 
جملـه خانـه هسـتند. برعکـس، وقتى اقتصـاد منقبض مى شـود، مـردم تمایل 
بـه کمتـر خـرج کـردن دارنـد و برخـى صاحب خانه   ها، حـال چه از سـر اجبار 
یـا بـه اختیـار، خانه   هاى شـان را بـه فـروش مى گذارنـد. ایـن انعطاف پذیـرى 
اسـت نـه چسـبندگى (انعطاف ناپذیـرى). چسـبندگى داللـت بـر چیـزى دارد 
کـه فـرد بایـد بـدون مالحظـه چیزى دیگـر داشـته باشـد. برخى مردم شـاید 
بـه آن روش رفتـار کنند، اما بیشـتر مـردم درباره آن چیزى کـه توان خریدش 
را دارنـد معقـول و منطقـى عمـل مى کننـد. پافشـارى قـوى بـه خریـد را بـا 
چسـبندگى (انعطاف ناپذیـرى) اشـتباه نگیریـد. وقتى بازار امالك و مسـتغالت 
در چرخـه باالرونـده اسـت و قیمت هـا در حال افزایش هسـتند، مـردم اعتماد 
بـه نفـس بیشـترى پیـدا مى کننـد (اعـداد مربـوط بـه بـازار بـه شـما آرامش 
مى دهـد) و در نتیجـه خریـداران بیشـترى وجـود دارد، بنابرایـن قیمت هـاى 
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مبادله شـده باالتـر مـى رود کـه در عـوض دیگـران را وسوسـه مى کند تـا وارد 
بـازى شـوند. ایـن امـر چرخـه را تحریـک مى کنـد و قیمت هـا باالتـر مى روند. 
حقیقتـا در چنیـن شـرایطى، به آسـانى بـه نظـر مى رسـد کـه تقاضا چسـبنده 
اسـت؛ یعنـى قیمت هـاى باالتـر، تقاضـاى باالتـر. امـا ایـن دیـدگاه توهم آمیـز 
اسـت، ایـن مـوردى از چسـبندگى تقاضاى خریدار بـراى خانه ها نیسـت؛ بلکه 
ایـن بـه طبیعـت انسـان مربوط مى شـود کـه دنبـال بازده هاى سـرمایه  گذارى 
و کسـب منفعـت از سـرمایه اسـت چـون کـه مى ترسـد از بـازى عقـب بماند.
ایـن پدیـده از مرزهـاى فرهنگـى، ملـى و قومـى عبـور مى کنـد. هـر زمـان 
شـرایط اقتصـادى و فرصت هـاى بـازار خودشـان را عرضه مى کننـد، مى توانید 
شـرط بندى کنیـد کـه این رفتـار اتفـاق خواهـد افتاد. اگـر تقاضا بـراى خرید 
خانـه واقعـا چسـبنده اسـت، پـس- بـا همـان اسـتدالل نشـان داده شـده در 
بـاال- تقاضـاى خریـد خانـه باید یکسـان بماند، نه بیشـتر و نه کمتـر، با همان 
قیمت هـا، حتـى هنگامـى کـه بازار رو بـه پایین مـى رود (افول اقتصـادى روى 

مى دهـد). طبیعتـا مـا چنیـن رفتـارى را در بـازار مشـاهده  نمى کنیم.
خورده انـد  گـره  یکجـا  هـم  بـا  خانـه  خریـدن  و  ازدواج  جوامـع  برخـى  در 
(خواسـتگار  نمى توانـد بـا دختـرم ازدواج کنـد مگـر اینکـه اول خانـه خریـده 
باشـد) کـه احتمـاال بـه طـرف تقاضـا مى افزایـد. بـا این حـال چسـبندگى، بـه 
والدیـن و فرهنـگ عجیـب و غریبـى برمى گـردد کـه دو فعالیـت را پیونـد 
مى دهـد. شـواهد علمـى وجـود نـدارد کـه خرید خانـه باعـث ازدواج سـالم تر، 
خوشـحال تر و طوالنى تـر مى شـود. اتفاقـا عکـس آن احتمـال وقـوع بیشـترى 
دارد: وقتـى از فـروش خانـه پولـى بـه دسـت مى آیـد تـا بیـن طرفین تقسـیم 

شـود، طـالق شـاید دسـت کم گزینـه معقول تـرى بـه نظـر برسـد.
ــاط  ــا، احتمــاال ارتب ــراى خانه   ه ــده تقاضــاى چســبنده ب ــن جهــت، ای ــه ای ب

ــا واقعیــت. ــا بازاریابــى دارد ت بیشــترى ب
«تقاضـاى نامنعطـف براى خانه ها بیشـتر افسـانه بازاریابى اسـت تـا واقعیت»، 

اسـتفن چونگ، سـاوت چاینـا مورنینگ پسـت، 20 فوریه 2013.
www.scmp.com/property/hong-kong-china/article/1154008/rigid-demand-
homes-more-marketing-myth-reality.
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پرسش   ها
تفاوت بین نیاز انسان به اقامتگاه و نیاز به خرید خانه چیست؟  

آیا انعطاف نا پذیر داللت بر حساسیت قیمتى و توجه به استطاعت مالى دارد؟  
آیا تقاضاى خریدار براى خانه ها انعطاف نا پذیر است؟  

ــراى  ــا ب ــه تقاض ــرى ک ــراى تصمیم گی ــون ب ــنده، آزم ــر نویس ــق نظ طب  
باشــد؟ مى توانــد  چــه  اســت  انعطــاف نا پذیــر  خانــه  خریــدن 

آیا نویسنده متقاعد شده که تقاضا براى خانه ها انعطاف نا پذیر است؟  

تحلیل
ــا بخوانیــد (الــف)، در حالــى کــه مصــرف کلــى آســیب مى بینــد چــون  مطابــق ب
ــودکان  ــاى ک ــراى کااله ــا ب ــود تقاض ــى مى ش ــد،  پیش بین ــد  نمى کن ــاد رش اقتص
خیلــى قــوى رشــد کنــد. در حالــى کــه چشــم انداز بــراى مخــارج مصرفــى کلــى 
ــس  ــى را پ ــد عموم ــودکان رون ــاى ک ــت، کااله ــده نیس ــوع امیدوارکنن در مجم
ــا حــد  ــد و ت ــودکان توجــه کنن ــه ک ــد اول ب ــل دارن ــن تمای ــد چــون والدی مى زن
ــن  ــه ای ــد. ب ــوددارى مى کنن ــر خ ــاى ارزان ت ــه ســمت کااله ممکــن از حرکــت ب
ــت  ــه قیم ــیت پذیر ب ــى حساس ــا خیل ــوع تقاض ــن ن ــم ای ــم بگویی ــل مى توانی دلی
ــاى  ــراى کااله ــودکان کم کشــش  تر از تقاضــا ب ــاى ک ــراى کااله نیســت. تقاضــا ب
ــد  ــاز دارن ــد نی ــه جدی ــه دوچرخ ــا ب ــاى آنه ــى بچه ه ــت: وقت ــده اس     مصرف کنن
والدیــن  نمى تواننــد نســبت بــه ســطوح قیمــت خیلــى حســاس باشــند بلکــه بایــد 

ــد. ــى ســاده آن کاال را بخرن خیل
ــا  ــتگى ی ــه وابس ــتند ک ــدر هس ــواد مخ ــواع م ــل ان ــى مث ــن کاالهای همچنی
ــه  ــى در مواجه ــى حت ــن کاالهای ــد. تقاضــاى چنی ــاد مى کنن ــاد ایج ــى اعتی حت
ــا افزایش هــاى قیمــت چشــمگیر، شــاید اندکــى تغییــر کنــد و بنابرایــن آنهــا  ب

ــتند. ــش هس ــا  بى کش ــر ی ــاف نا پذی انعط
بــر اســاس بخوانیــد (ب)، در حالــى کــه نیــاز انســان بــه محــل ســکونت بایــد 
ــه  ــاز ب ــاره نی ــه درب ــن قضی ــود ای ــن ش ــرآورده و تامی ــه  اى ب ــر هزین ــا ه ــا ب تقریب
ــه اســتطاعت  ــه صــادق نیســت. حساســیت قیمتــى و توجــه ب ــدن یــک خان خری
ــت  ــت دالل ــاى ثاب ــر تقاض ــه ب ــت ک ــر اس ــاف نا پذی ــل انعط ــه مقاب ــى در نقط مال
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ــردم  ــتر م ــن بیش ــد. در چی ــد باش ــه مى خواه ــر آنچ ــت ه ــه قیم ــال آنک دارد؛ ح
ــر  ــق نظ ــن طب ــد. بنابرای ــزى را دارن ــه چی ــد چ ــى خری ــوان مال ــه ت ــد ک مى فهمن
ــط  ــت فق ــر اس ــاف نا پذی ــه انعط ــراى خان ــا ب ــه تقاض ــت ک ــوان گف ــگ،  نمى ت چان
مى تــوان گفــت زمان هــاى معینــى اســت کــه مــردم فکــر مى کننــد خریــد ملــک 
ــر  ــا انعطــاف نا پذی ــه واقع ــد خان ــر تقاضــاى خری ــى اســت. اگ ــرمایه  گذارى خوب س
نیســت، پــس وقتــى افــول اقتصــادى در بــازار داریــم، بایــد تقاضــاى خریــد خانــه 
مقــدار ثابــت -نــه کمتــر و نــه بیشــتر- مى بــود. امــا چنیــن چیــزى مشــاهده نشــده 
اســت و بنابرایــن طبــق نظــر چونــگ، تقاضــا بــراى خانــه انعطــاف نا پذیــر نیســت.
در ایــن دو مقالــه، دو مثــال داریــم. اولــى مربــوط بــه کاالهــاى کــودکان در 
روســیه اســت کــه تقاضــا بســتگى خیلــى کمــى بــه قیمــت دارد: والدیــن تــالش 
ــه شــرایط عرضــه  ــدون توجــه ب ــودکان خــود ب ــراى ک ــا را ب ــد بهترین ه مى کنن
کننــد؛ یعنــى تقاضــا چســبنده اســت. در مثــال دوم دربــاره خانه هــا در ســرزمین 
ــر  ــر پایین ت ــرایطى دیگ ــر و در ش ــن باالت ــرایط معی ــا در ش ــن، تقاض ــى چی اصل

ــن تقاضــا پرکشــش  تر اســت. اســت؛ بنابرای
براى خوانندگان با سطح پیشرفته تر:

جدول 6-2 کشش قیمتى: مثال عددى
کشش قیمتىنوسان درآمد کلدرآمد کلمقدارتقاضاشدهقیمت (کراون)

خیلى زیاد3200
24163843843
16325121281
848384-1280,33
0640-3840

در مثال جدول 6-2، با قیمت خیلى باال (32 کراون) کاهش قیمت به مقدارى از فروش منجر مى شود که اگر 
با هیچ نفروختن مقایسه شود بیانگر افزایش خیلى زیاد به طور نسبى است (شکل 6-6).

در سطح قیمتى 24، کاهشى کوچک در قیمت به افزایش مقادیر فروخته شده حدود سه برابر بیشتر منجر 
خواهد شد. تحت چنین شرایطى، کاهش هاى قیمت به درآمد باالتر منجر مى شود (کشش = 3).

در قیمت 16، کاهشى کوچک در قیمت به افزایش مشابه در مقادیر فروخته شده منجر مى شود. تحت چنین 
شرایطى، کاهش هاى قیمت به درآمد باالتر منجر  نمى شود (کشش =1).

در قیمت 8، کاهشى کوچک در قیمت به افزایش بسیار کوچک تر در مقادیر فروخته شده منجر مى شود. تحت 
چنین شرایطى، کاهش هاى قیمت به کاهش هاى درآمد منجر مى شود (کشش 0,33). η = کشش قیمتى 
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شکل 6-6 تقاضا براى یک کاال، درآمد کل و کشش

6-5 اثرات درآمد بر تقاضا: کشش درآمدى
در دوره هــاى بحــران یــا وقتــى مــردم فقیرتــر مى شــوند، معمــوال خــرج کمتــرى 
هــم مى کننــد امــا آنهــا روى هــر کاالیــى کمتــر خــرج  نمى کننــد. مــا مصــرف 
خــود از بیشــتر کاالهــا را کاهــش امــا مصــرف خــود از برخــى دیگــر را افزایــش 
مى دهیــم. بــراى مثــال در دوره هــاى بحــران اقتصــادى، گرایــش مــردم بــه ســمت 
کمتــر گوشــت و پنیــر خــوردن، امــا بیشــتر نــان، برنــج، ســیب زمینى و حبوبــات 
ــودرو  ــردم از خ ــیارى از م ــران، بس ــاى بح ــد. در زمان ه ــر مى کن ــوردن تغیی خ
ــد و  ــتفاده مى کنن ــتر اس ــى بیش ــل عموم ــر و از حمل ونق ــود کمت ــخصى خ ش
ــد  ــورهاى ثروتمن ــد. در کش ــش مى یاب ــى افزای ــل عموم ــراى حمل ونق ــا ب تقاض
ــى  ــاى محل ــد از موزه ه ــا بازدی ــش ام ــى کاه ــفرهاى خارج ــا، س ــى بحران   ه ط

ــد. ــش مى یاب افزای
ــر  ــى ثروتمندت ــا وقت ــادى ی ــق اقتص ــاى رون ــوال، در زمان ه ــن من ــر همی ب
مى شــویم، معمــوال مخارج مــان را افزایــش مى دهیــم امــا نــه بــه شــیوه یکســان 
بــراى هــر کاال. افزایــش مصــرف برخــى محصــوالت بــه نســبت افزایــش درآمدمان 

درآمد کل

512
384

16 32 48

8
16
24
32

1درآمد کل بیشینه مى شود وقتى

کشش تقاضا

در مقادیر             کاهش قیمت 
باعث کاهش درآمد کل مى شود.

1

در مقادیر             افزایش 
قیمت باعث افزایش درآمد کل 

مى شود.

1
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ــى  ــت. در برخ ــبت اس ــن نس ــر از ای ــر کمت ــاى دیگ ــراى کااله ــت ب ــتر اس بیش
ــى  ــروبات الکل ــرف مش ــد، مص ــول در مى آورن ــتر پ ــردم بیش ــى م ــورها، وقت کش
ــادى  ــاع اقتص ــود اوض ــورها بهب ــیارى کش ــد. در بس ــد مى کن ــتر رش ــى بیش حت

ــرات مى شــود. ــراى جواه ــاد ب ــى زی باعــث مخــارج خیل
در  برخــى  کســب وکارها  واقعیــت-  در  -امــا  تناقض آمیــز  نحــوى  بــه 
زمان هــاى بحــران مى تواننــد نســبتا خــوب عمــل کننــد امــا شــاید طــى 
دوره هــاى رونــق وضــع نســبتا دشــوارى داشــته باشــند. ایــن داللت هایــى مهــم 
ــع  ــک بحــران منتف ــى از ی ــى معین ــاى صنعت ــران دارد. بخش ه ــراى تصمیم گی ب
ــب  ــد تناس ــش از ح ــق بی ــه از رون ــتند ک ــرى هس ــاى دیگ ــوند و بخش ه مى ش
ــد آگاه  ــد. آنهایــى کــه سیاســت هاى ملــى را مدیریــت مى کننــد بای نفــع مى برن
باشــند کــه همــه بخش هــا بــه شــیوه یکســان از تغییــرات در محیــط اقتصــادى 
ــى  ــورى کاالهای ــر کش ــت اگ ــوان گف ــال مى ت ــن ح ــد. در عی ــر  نمى پذیرن تاثی
ــاوت  ــیوه هاى متف ــه ش ــود ب ــا در دوران رک ــراى آنه ــا ب ــه تقاض ــد ک ــد کن تولی

ــود. ــد ب ــر خواه ــور باثبات  ت ــاد آن کش ــد، اقتص ــان مى ده ــش نش واکن
کشــش درآمــدى را نســبت بیــن تغییــر نســبى در مقــدار فــروش (یــک بنــگاه 
ــنجه از  ــک س ــن ی ــم. ای ــف مى کنی ــد تعری ــبى درآم ــر نس ــت) و تغیی ــا صنع ی

ــده اســت. ــر درآمــد     مصرف کنن ــه علــت تغیی ــر تقاضــا ب تغیی

درصد تغییر مقدار
= کشش درآمدى

درصد تغییر درآمد

درآمــد،  کاهــش  بــا  کــه  مى نامیــم  کاالهایــى  را  نرمــال»  «کاالهــاى 
ــا  ــش درآمده ــا افزای ــارن آن، ب ــت متق ــد و در حال ــش مى یاب ــان کاه مصرف     ش
ــت  ــا مثب ــدى آنه ــش درآم ــع کش ــد. در واق ــش مى یاب ــان افزای ــز مصرف ش نی
اســت و مى تــوان گفــت بیشــتر کاالهــا بــه ایــن دســته بندى تعلــق دارنــد؛ بــراى 

ــد. ــگاه کنی ــول ن ــاى معم ــارف و خودروه ــاك متع ــه پوش ــال ب مث
درآمــد،  کاهــش  بــا  کــه  مى نامیــم  کاالهایــى  را  پســت»  «کاالهــاى 
ــان  ــد، مصرف ش ــش درآم ــا افزای ــل ب ــد و در مقاب ــش مى یاب ــان افزای مصرف ش
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ــاى  ــت. مثال ه ــى اس ــا منف ــدى آنه ــش درآم ــن کش ــد و بنابرای ــش مى یاب کاه
ــان، ســیب زمینى، غــالت و  ــات، ن ــج، حبوب ایــن دســته موادغذایــى اساســى (برن

ــتند. ــره) هس غی
ــش  ــد افزای ــى درآم ــه وقت ــم ک ــى مى نامی ــس» را کاالهای ــاى لوک «کااله
مى یابــد مصرف شــان بیشــتر از حالــت متناســب افزایــش دارد؛ کشــش درآمــدى 
ــاى  ــال کااله ــراى مث ــت. ب ــک اس ــر از ی ــه بزرگ ت ــت بلک ــط مثب ــه فق ــا ن آنه

ــد. ــرار مى گیرن ــته ق ــن دس ــرات در ای ــرح و جواه ــد مط ــاى ُم ــس، برنده لوک

چگونه «کاالى پست» مى تواند کاالى عالى نیز باشد
در مــورد بســیارى از اقــالم در ســبد خریــد متعــارف، کامــال عــادى اســت کــه 
ــا  ــش ی ــدار افزای ــرف خری ــل تص ــد قاب ــا درآم ــگام ب ــده هم ــم خریدارى ش حج
کاهــش یابــد. بــراى فــروش ایــن اقــالم گفتــه مى شــود کشــش درآمــدى مثبــت 

اســت.
فــروش برخــى اقــالم دیگــر در جهــت مخالــف حرکــت مى کنــد. بــا افزایــش 
درآمــد، فــروش آنهــا کاهــش مى یابــد؛ وقتــى درآمــد کاهــش مى یابــد، 
ــب روى  ــادى اغل ــى اقتص ــون درس ــا در مت ــد. مثال ه ــد مى کن ــان رش فروش     ش
ــت  ــد گوش ــه خری ــل ب ــر تمای ــردم فقیرت ــوند. م ــز مى ش ــى متمرک ــالم رژیم اق
کمتــر و ســیب زمینى بیشــتر دارنــد؛ در جهــان امــروز، آنهایــى کــه تــوان 
مالــى خریــد منــوى مغــذى و مقــوى ندارنــد تمایــل بــه خریــد غذاهــاى آمــاده 

ــد. ــذى دارن غیرمغ
ــى  ــراى آن اقالم ــت» را ب ــاى پَس ــى «کااله ــالح تخصص ــان اصط اقتصاددان
در ســبد خریــد خانــوار ســاختند کــه فروش     شــان طــى رکــود اقتصــادى 
ــال  ــا مث ــه ب ــه ک ــد): همان گون ــى دارن ــدى منف ــش درآم ــد (کش ــد مى کن رش

ســیب زمینى و غــذاى غیرمغــذى نشــان دادیــم.
ــازار در ســال هاى پــس از ســقوط مالــى 2008 اثبــات آزمایشــگاهى  رفتــار ب
چگونگــى نقش آفرینــى کشــش هاى منفــى اســت. در انگلســتان، میانــه دســتمزد 
ــرد.4  ــال هاى 2008 و 2017 ســقوط ک ــن س ــزان 3/2 درصــد بی ــه می ــاالنه ب س
ــه کاهــش فعالیــت اقتصــادى  ــدرت رســید ب ــه ق دولتــى کــه در ســال 2010 ب
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پــس از 2008 بــا اقداماتــى مغایــر بــا آنهایــى کــه مرتبــط بــا نام هــاى فرانکلیــن 
روزولــت و جــان مینــارد کینــز بــود، واکنــش نشــان داد. ایــن دولــت بــه جــاى 
مخــارج  در  عظیمــى  کاهش هــاى  عمومــى،  پروژه هــاى  در  ســرمایه  گذارى 

عمومــى را تحمیــل کــرد.
ــازار پررونقــى بــود.  تــا پیــش از 2008 ســفر تعطیالتــى بــه مقاصــد خارجــى ب
در ســال هایى کــه بــه دنبــال آمــد بــرآورد شــد کــه 25 درصــد ســاکنان انگلســتان 
عــادات تعطیالتــى خــود را تغییــر دادنــد و تعطیــالت درون انگلســتان را رزرو کردنــد. 
بــه تعطیــالت رفتــن در داخــل کشــور گســترش زیــادى یافــت و بــه عبارتــى بــه 
یــک «کاالى پســت» تبدیــل شــده بــود. در همــان دوره، فروشــگاه هاى زنجیــره  اى 
حــد وســط، از قبیــل هــاوس آو فریــزر، دبنهامــس و جــان لوئیــس  کســب وکارهاى 
خودشــان را تطبیــق دادنــد تــا فــروش آنالیــن را پوشــش دهنــد در حالــى کــه در 
ــاال از قبیــل پریمــارك و ماتــالن  ــا گــردش مالــى ب ــا رقبــاى کم هزینــه ب مبــارزه ب
درگیــر بودنــد. در میانــه 2018 هــاوس آو فریــزر و دبنهامــس اجــازه ندادنــد دارایــى 
شــرکت بــه دســت اداره تصفیــه بیفتــد، در حالــى کــه جــان لوئیــس نخســتین زیان 
پیــش از مالیــات در فروشــگاه هاى زنجیــره  اى خــود طــى یــک دهــه را گــزارش داد. 
امــا پریمــارك در همــان دوره گســترش یافــت و توانســت از کشــش درآمــدى منفــى 

    مصرف کننــدگان منتفــع شــود.
همــان الگوهــا در بخــش خواربارفروشى(ســوپرمارکت ها) اجــرا شــد کــه 
ــت  ــا رقاب شــرکت هاى حــد وســط از قبیــل ساینســبورى، تســکو و موریســون ب
ــدند.  ــه ش ــدى مواج ــدل و آل ــل لی ــف قیمــت از قبی آتشــین شــرکت هاى تخفی
ــى معمــول آن  ــه معان ــاى «پســت» ب ــر از کااله ــى بســیار فرات ــاى تخفیف کااله
کلمــه بودنــد. لیــدل و آلــدى کاالهــاى باکیفیــت امــا بــا طیــف محدودتــر و تنــوع 

کمتــر ارائــه دادنــد. بــراى برخــى مشــتریان ایــن حقیقتــا یــک جاذبــه بــود!

6-6 کشش قیمتى متقاطع: مکمل ها و جانشین   ها
بــراى تعییــن اینکــه بنگاه هــا و صنایــع رقیــب کدامنــد بــه درك روابط بیــن کاالهاى 
متفــاوت نیــاز اســت. همچنیــن نیــاز بــه اطالعاتــى اســت تــا دربــاره سیاســت هاى 
عمومــى درســت بــراى پشــتیبانى و تنظیم گــرى صنایــع فکــر کــرد. یــک ســنجه 
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عینــى از رابطــه بیــن کاالهــاى مختلــف بــا تغییــرات رخ داده در تقاضــا بــراى یــک 
کاال هنــگام افزایــش قیمــت کاالى دیگــر بــه دســت مى آیــد.5 اگــر تقاضــاى یــک 
کاال رشــد کنــد وقتــى قیمــت کاالى دوم افزایــش مى یابــد، دو کاال جانشــین یکدیگر 
هســتند. از طــرف دیگــر، اگــر تقاضــاى کاالى اولــى کاهش یابــد وقتى قیمــت کاالى 
دوم افزایــش مى یابــد، ایــن دو کاال مکمــل یکدیگر هســتند. کشــش قیمتــى متقاطع 
یــک ســنجه از حساســیت پذیرى تقاضــا بــراى یــک محصول بــه تغییر قیمــت کاالى 
دیگــر اســت. ایــن کشــش را بــه شــکل تغییــر نســبى در فــروش یــک کاال (کاالى 1) 

تقســیم بــر تغییــر نســبى در قیمــت کاالى دوم (کاالى 2) تعریــف مى کنیــم:

درصد تغییر مقدار کاالى 1
= کشش قیمتى متقاطع

درصد تغییر قیمت کاالى 2

اگـر رابطـه بیـن دو کاال شناسـایى شـود، مى تـوان فهمیـد آیـا آنهـا بـه بـازار 
یکسـانى تعلـق دارنـد یـا خیـر. اگـر کشـش قیمتـى متقاطـع مثبـت و بـه نحـو 
معنـادارى متفـاوت از صفر باشـد، این کاالها جانشـین هسـتند و به بازار یکسـانى 
تعلـق دارنـد؛ بـراى مثـال گاز و نفت هـر دو به بـازار انرژى تعلق دارند. اگر کشـش 
قیمتـى متقاطـع منفـى و بـه نحـو معنـادار متفـاوت از صفـر باشـد، ایـن کاالهـا 
مکمـل هسـتند؛ بـراى مثال سـوخت و خـودرو،  نمى تـوان خودرو را بدون سـوخت 
اسـتفاده کـرد. اگـر ایـن عـدد نزدیـک به صفر باشـد هیـچ رابطـه  اى بیـن دو کاال 

وجـود نـدارد؛ گـچ و پنیـر مثالـى از دو کاالى  بى ربـط اسـت.

بخوانید

ــن  ــد؟ ای ــش مى یاب ــار افزای ــه قط ــى قیمــت کرای ــد وقت ــى مى افت ــه اتفاق چ
ــد. ــان مى ده ــافران را نش ــاى مس ــه تصمیم ه مقال

ــى   ــوط هوای ــمت خط ــه س ــر ب ــات باالت ــار از طبق ــافران قط مس
نمى رونــد: نظرســنجى اکــو

پیمایــش اقتصــادى 15-2014 کــه روز جمعه(فوریــه 2015) منتشــر شــد، 
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روشــن ســاخت کــه برخــالف بــاور رایــج، افزایــش کرایــه قطــار باعــث نشــده 
اســت مســافران داخلــى از طبقــات باالتــر بــه ســمت خطــوط هوایــى برونــد، 
ــه  ــد. نتیج ــه مى دارن ــادى عرض ــاى زی ــى تخفیف ه ــاى داخل ــه پروازه اگرچ
ــا  ــد: «م ــد مى گوی ــر ش ــه منتش ــه روز جمع ــال ک ــادى امس ــش اقتص پیمای
کشــش متقاطــع ترافیــک ســفر هوایــى بــه تغییــر قیمــت   راه آهن را محاســبه 
ــود. ایــن بیانگــر ایــن اســت کــه مســافران طبقــه باالتــر  کردیــم کــه 0,5 ب
در واکنــش بــه جهــش کرایــه قطــار به آســانى بــه ســمت ســفرهاى هوایــى 
ــیت  ــار حساس ــک ب ــد :«ترافی ــش مى افزای ــن پیمای ــوند.» ای ــا  نمى ش جابه ج
ــه ترافیــک مســافر دارد. درون دســته بندى هاى ترافیــک  بیشــترى نســبت ب
مســافر، مســافران طبقــه باالتــر حساســیت کمتــرى بــه قیمــت دارند و شــاید 
ــر ســایر  ــراى درونى ســازى افزایش هــاى قیمــت در براب در شــرایط بهتــرى ب

طبقــات مســافر هســتند.»
بــه محــض اینکــه دولــت حــزب اتحــاد دموکراتیــک ملــى در مرکــز کشــور7 
پــس از یــک پیــروزى قاطــع ســر کار آمــد، بلیــت مســافر   راه آهــن بیــش از 
14 درصــد و نــرخ کرایــه بــار بــه میــزان 6/5 درصــد در ژوئــن ســال گذشــته 
افزایــش یافــت. افزایــش پیشــین در اکتبــر 2013 بــود. نتیجــه اینکــه درآمــد 
ــرور  ــه 43،002 ک ــش در 15-2014 ب ــد افزای ــا 18 درص ــافر ب ــل مس حم
ــه  ــا یــک درصــد کاهــش یافــت و ب ــا حجــم مســافر تقریب روپیــه رســید ام
8350 میلیــون نفــر رســید. کاهــش تعــداد مســافر عمدتــا این گونــه تفســیر 
ــى رخ  ــاده  اى و هوای ــل ج ــه طــرف حمل ونق ــى ب ــى اندک ــه جابه جای شــد ک

داده اســت.
ایــن پیمایــش همچنیــن «افزایــش قــوى» در تعــداد مســافران  بین المللــى 
ــل- ــاه آوری ــرد. «طــى م ــد برجســته ک ــار را در فرودگاه هــاى هن و حمــل ب

دســامبر 2014-2105، تعــداد مســافران داخلــى و  بین المللــى جابه جــا 
ــر و 36,74  ــون نف ــب 101,34 میلی ــه ترتی ــد ب ــاى هن ــده در فرودگاه ه ش
میلیــون نفــر بــود. پیمایــش تاکیــد دارد ترافیــک مســافر داخلــى در مجمــوع 
7,1 درصــد و مســافر  بین المللــى 10,3 درصــد طــى آوریل-دســامبر 2014-

2015 افزایــش یافــت. در ایــن میــان، بــار  بین المللــى در مجمــوع در 
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ــون  ــه 1,17 میلی ــت و ب ــش یاف ــد افزای ــى 8,3 درص ــاى  بین الملل فرودگاه ه
تــن رســید در حالــى کــه بــار داخلــى بــه میــزان 19,3 درصــد افزایــش یافــت 

و بــه 0,74 میلیــون تــن رســید.
«مســافران قطــار طبقــات باالتــر بــه ســمت شــرکت هاى هواپیمایــى  

2015. فوریــه   28 اســتاندارد،  بیزینــس  نمى رونــد»، 
www.business-s tandard.com/budget/article/upper-class-railpassengers-not-
moving-to-airlines-eco-survey-1150227008021.html.

پرسش   ها
نویســنده چگونــه اســتدالل مى کنــد کــه افزایــش بلیــت قطــار اثــر ناچیــزى   

ــه اســتفاده از ســفر هوایــى دارد؟ ــر ب روى تمایــل مســافران ثروتمندت
ــا  ــفر ب ــاى س ــى، کرایه ه ــک مل ــاد دموکراتی ــزب اتح ــروزى ح ــس از پی پ  

ــت؟ ــش یاف ــدر افزای ــار چق قط
مقدار ترافیک هوایى سفرهاى داخلى چقدر افزایش یافت؟  

ــرات قیمــت بلیــت  ــه تغیی ــى غیرنظامــى ب کشــش متقاطــع ترافیــک هوای  
ــت؟ ــزرگ اس ــدر ب ــار چق قط

تحلیل
بــه نظــر نویســنده ایــن مقالــه افزایــش قیمــت بلیــت قطــار باعــث نشــده اســت 
ــا را  ــا هواپیم ــفر ب ــد س ــم بگیرن ــر تصمی ــات باالت ــى طبق ــافران داخل ــه مس ک
ــى  ــد در حال ــان مى ده ــود نش ــر خ ــتیبانى از نظ ــراى پش ــد. او ب ــاب کنن انتخ
کــه بلیــت قطــار حــدود 14 درصــد افزایــش یافتــه اســت، تعــداد ســفر هوایــى 
فقــط بــه میــزان 7,1 درصــد افزایــش یافتــه اســت. بــه ایــن معنــا کــه کشــش 
ــه  ــا ب ــت اســت، ام ــى مثب ــداد مســافر هوای ــار و تع ــت قط ــى متقاطــع بلی قیمت
نحــو معنــادارى کمتــر از «یــک» اســت. ایــن یافتــه تاییــد مى کنــد کــه خطــوط 
ریلــى و هوایــى رقیــب هــم هســتند. بــه طــور کلــى اگــر افزایــش قیمــت یــک 
کاال باعــث افزایــش فــروش کاالى دیگــر شــود، ایــن دو کاال جانشــین و رقیــب 

همدیگــر هســتند.
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واژگان تخصصى
ــد.  ــاى مکمــل [1]: کاالهایــى کــه کشــش متقاطــع قیمتــى منفــى دارن کااله

ــد. ــرى را تســهیل مى کن ــا مصــرف دیگ ــن کااله ــى از ای مصــرف یک
تقاضــا [2]: مقــدارى از یــک کاال کــه     مصرف کننــدگان آمــاده خریــدن در 

ــند. ــن باش ــى معی قیمت
ــدار  ــان گرافیکــى رابطــه بیــن قیمــت یــک کاال و مق ــا [3]: بی ــى تقاض منحن

ــده آن کاال. تقاضاش
ــا  تقاضــاى باکشــش [4]: وضعیتــى کــه وقتــى فروشــنده قیمــت یــک کاال ی
خدمــت را درصــد معینــى کاهــش مى دهــد مى توانــد درصــد بیشــترى از 
آن کاال یــا خدمــت بفروشــد و در نتیجــه درآمــد کل آن افزایــش مى یابــد. 

در ایــن حالــت کشــش قیمتــى بزرگ تــر از «یــک» اســت.
تقاضاى منعطف [5]: همان تقاضاى باکشش است.

کشــش درآمــدى [6]: ایــن اصطــالح بیانگــر نســبت تغییــرات نســبى در تقاضــا 
بــراى یــک کاال و تغییــرات نســبى در درآمــد جامعــه اســت.

تقاضــاى  بى کشــش [7]: وضعیتــى کــه وقتــى فروشــنده قیمــت یــک کاال یــا 
خدمــت را درصــد معینــى کاهــش مى دهــد مى توانــد درصــد کمتــرى از 
آن کاال یــا خدمــت بفروشــد و در نتیجــه درآمــد کل آن کاهــش مى یابــد. 
در ایــن حالــت کشــش قیمتــى تقاضــا کمتــر از «یــک» اســت. در حالــت 
ــش  ــنده را افزای ــد کل فروش ــت درآم ــش قیم ــش، افزای ــاى  بى کش تقاض

مى دهــد.
ــود  ــگام رک ــى دارد. هن ــدى منف ــه کشــش درآم ــى ک ــت [8]: کاالی کاالى پَس
اقتصــادى مصرفــش افزایــش و در دوره رونــق اقتصــادى مصرفــش کاهــش 

مى یابــد.

1. complements
2. demand
3. demand curve
4. elas tic demand
5. flexible demand
6. income-elas ticity
7. inelas tic demand
8. inferior goods
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کاالى لوکــس [9]: کاالیــى کــه کشــش درآمــدى مثبــت و بزرگ تــر از یــک دارد 
ــد.  ــش مى یاب ــدت افزای ــادى به ش ــد اقتص ــاى رش ــش در دوره ه و مصرف
ــه  ــس را ب ــان از کاالى لوک ــوند مصرف ش ــر مى ش ــردم ثروتمندت ــى م وقت

ــد. نســبت بیشــترى افزایــش مى دهن
درآمــد نهایــى [10]: افــزودن بــه درآمــد کل در نتیجــه افــزودن یــک واحــد بــه 

محصــول کل.8
ــک» و  ــر از «ی ــى کوچک ت ــش قیمت ــه کش ــى ک ــرورى [11]: کاالی کاالى ض
ــرار  ــر قیمتــش ق ــدرت تحــت تاثی ــر دارد. مصرفــش به ن ــه صف ــک ب نزدی

مى گیــرد.
کاالى نرمــال [12]: کاالیــى کــه کشــش درآمــدى مثبــت دارد. مصرفــش در دوره 

رشــد افزایــش مى یابــد.
ــدار  ــیت پذیرى مق ــنجه از حساس ــک س ــع [13]: ی ــى متقاط ــش قیمت کش
تقاضاشــده یــک کاال بــه تغییــر در قیمــت کاالى دیگــر؛ هنگامــى کــه 
مثبــت اســت و تفــاوت معنــادارى بــا صفــر دارد، کاالهــا جانشــین هــم 
ــر  ــا صف ــادارى ب ــاوت معن ــت و تف ــى اس ــه منف ــى ک ــتند. هنگام هس
ــا  ــد کااله ــر باش ــه صف ــک ب ــى نزدی ــتند. وقت ــم هس ــل ه دارد، مکم

بى ارتباطند.
ــک کاال  ــراى ی ــا ب ــنجه  اى از حساســیت پذیرى تقاض ــى [14]: س کشــش قیمت
بــه قیمــت آن؛ ابــزار کلیــدى بــراى کســانى کــه مســئولیت سیاســت هاى 

ــد. ــذارى دارن قیمت گ
تقاضاى انعطاف ناپذیر [15]: همان تقاضاى  بى کشش است. 

کاالهــاى جانشــین [16]: کاالهایــى بــا کشــش متقاطــع قیمتــى مثبــت کــه در 
رقابــت بــا همدیگــر هســتند و بــه بــازار یکســانى تعلــق دارنــد.

9. luxury goods
10. marginal revenue
11. necessary goods
12. normal goods
13. price cross-elas ticity
14. price-elas ticity
15. rigid demand
16. subs titute goods



اقتصاد براى سیاست گذاران: راهنماى جامع براى غیراقتصادى ها

160

درآمــد کل [17]: حاصل ضــرب قیمــت و مقــدار(P×Q). مقــدار پولــى کــه بنــگاه 
از فــروش محصولــش دریافــت مى کنــد.

ــک  ــى متقاطــع نزدی ــه کشــش قیمت ــى ک ــاط [18]: کاالهای ــاى  بى ارتب کااله
بــه صفــر دارنــد؛ آنهــا بــه بازارهــاى متفــاوت تعلــق دارنــد و بــا همدیگــر 

ــد. ــت  نمى کنن رقاب

یادداشت   ها
 .(Bernheim and Whins ton, 2008:174) این به اصطالح قانون تقاضا است   .1

تغییر درآمد به تغییر مقدار را درآمد نهایى از این عملیات مى گویند.   .2

ــتر  ــتند بیش ــر هس ــى گران ت ــه وقت ــم ک ــى داری ــتثنایى از کاالهای ــوارد اس ــدود م مع   .3
مى فروشــند. امــا بــراى ســادگى بحــث، آنهــا را نادیــده خواهیــم گرفــت.

4.  Ahmed (2018).

ــا  ــک کاال را ب ــت ی ــا قیم ــد: آنه ــگاه مى کنن ــبى ن ــاى نس ــه قیمت ه ــردم ب ــع م در واق   .5
قیمــت ســایر کاالهایــى کــه مى توانــد همــان نیــاز را بــرآورده کنــد، مقایســه مى کننــد. 
قیمــت یــک کاال (A) شــاید افزایــش یابــد امــا اگــر بــا نســبت کمتــرى در مقایســه بــا 
 (A) ــى ــه کاالى اول ــت ک ــن معناس ــه ای ــد ب ــش یاب ــن (B) افزای ــت کاالى      جایگزی قیم

ــت. ــن (B) اس ــر از کاالى      جایگزی ــبتا ارزان ت نس

گــزارش پیمایــش اقتصــادى یــک ســند مالــى مهــم دربــاره اقتصــاد هنــد اســت کــه هــر    .6
ــد. ــر مى کن ــد منتش ــت هن ــاله دول س

اشاره نویسنده این متن احتماال به دولت مرکزى هند است.   .7
8.  Baumol and Blinder (1997:G6).
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17. total revenue
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فصل 7:
محیط هاى بازار

در این بخش رابطه بین بنگاه ها و رقباى شان را بررسى مى کنیم. سود سرمایه گذاران 
تعداد  و  نوع  به  معموال  مى کنند  کار  آنها  براى  که  کسانى  دستمزد  و  حقوق  و 
رقبا بستگى دارد. شرایطى که انحصارگر فعالیت مى کند معموال بسیار متفاوت از 
شرایطى است که هزاران بنگاه در رقابت کامل فعالیت مى کنند یا حتى وقتى چند 
بازیگر اصلى در یک انحصار چندجانبه حضور دارند. در این شرایط رفتار و عملکرد 
سود آنها بسیار متفاوت است و به همین ترتیب توانایى آنها در خلق مشاغلى که 
حقوق باالیى مى پردازند نیز تفاوت دارد. پس ضرورى است که کنشگران اجتماعى 

درك روشنى از این تفاوت ها داشته باشند و آنها را در نظر بگیرند.

7-1 انحصار
انحصار زمانى وجود دارد که محصول را فقط یک فروشنده بفروشد. این تولیدکننده 
بیانگر کل صنعت است. رسیدن به چنین یگانگى معموال از راه موانع ورود رقبا به 

دست مى آید. موانع به شکل هاى مختلفى ظاهر مى شود.

موانع ورود
شبکه  اى  نوع  از  خدمات  از  بسیارى  در  موجود  موانع  همانند  مى تواند  موانع 
در  و  ذاتى  طور  به  جاده)  تلفن،   راه آهن،  برق،  گاز،  آب،  شرکت هاى  قبیل  (از 
ماهیت محصول باشد. همه این شبکه ها نیازمند سرمایه  گذارى هاى اولیه باال 
(هزینه هاى ثابت، بخش 4-3) و هزینه هاى جارى نسبتا پایین (دقیق تر بگوییم 
هزینه هاى  با  مشابه  زیرساختى  باید  رقیب  است.   (2-4 بخش  نهایى،  هزینه 
اولیه خیلى زیاد ایجاد کند و در انتها هر شرکت صرفا نصف تعداد مشتریانى را 
به دست خواهد آورد که انحصارگر اولیه داشته است و بنابراین هزینه متوسط 
(بخش 4-2) دو برابر سطح پیشین مى شود. ما مى توانیم بگوییم که در این 
صنایع، کمینه اندازه بهینه (بخش 5-4) خیلى بزرگ و بزرگ تر از نصف کل 
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اغلب  بلکه  دشوار  خیلى  تنها  نه  دوم  بنگاه  ورود  صنایع  این  در  است.  صنعت 
مشتریان  براى  باالتر  قیمت هاى  متضمن  رقیب  ورود  زیرا  است  نیز  نامطلوب 
خواهد بود. اینها مواردى از به اصطالح «انحصارهاى طبیعى» است. راهکار غالبا 

اقتباس شده براى آنها، یک شکل از تنظیم گرى توسط حکومت است.
موانع ورود شاید از دارایى   هایى حاصل شود که بنگاه ها نیاز به تملک آن دارند تا 
در عرصه معینى فعالیت کنند اما به ندرت مى توان در قیمتى قابل مقایسه با هزینه 
اولیه آن (هزینه ریخته، بخش 1-2) بازفروش شود. سایر موانع ورود از این واقعیت 
سرچشمه مى گیرد که فقط یک بنگاه آن فناورى را در مالکیت دارد، یک حق 

اختراع انحصارى دارد یا مجوز دولتى براى اداره  کسب وکار معینى دارد.

در واقعیـت «انحصـار کامـل» خیلـى رایج نیسـت چـون تقریبا هـر کاالیى یک 
جانشـین دارد (فصـل 6). با این حال، موقعیت هاى بسـیارى بـه حالت انحصار کامل 
نزدیـک  هسـتند. برخـى صاحبـان  کسـب وکار خواهـان این هسـتند کـه انحصارگر 

باشـند و مـا اغلـب مى شـنویم این وضعیـت را محکـوم مى کنند، امـا چرا؟
بنگاه انحصارگر چون هیچ رقیبى ندارد درك مى کند براى فروش مقدار بیشتر 
کار  این  با  که  است  آگاه  همچنین  بنگاه  (بخش 2-4).  دهد  کاهش  را  قیمت  باید 
گردش مالى (درآمد کل، بخش 6-3) وى دچار نوسان مى شود. قضیه را روشن کنیم: 
انحصارگر بر هر کارى توانا نیست، اگر او خواهان فروش مقادیر بیشترى است باید 
قیمت را کاهش دهد و اگر خواهان باالبردن قیمت است باید بپذیرد که مقدار کمترى 
خواهد فروخت (بخش 6-3). اگر فرض کنیم بنگاه خواهان سود کردن است، همچنین 
باید فرض کنیم این بنگاه جلوى تولید بیشتر را خواهد گرفت اگر با چنین کارى، 
هزینه ها بیشتر از درآمد افزایش یابد.1 در غیر این صورت بنگاه به جایى مى رسد که 
سودش کاهش مى یابد و ترجیح مى دهد کارى انجام ندهد. باید توجه داشت که بنگاه 
انحصارگر آشکارا درك مى کند که قیمت درخواستى وى و درآمد اضافى ایجادشده 
با فروش بیشتر، یک چیز نیست و دومى همیشه کمتر از اولى است. پیش تر گفتیم 
هزینه هاى اضافى (هزینه نهایى، بخش 4-2) باید کوچک تر از درآمد اضافى (درآمد 
نهایى، بخش 6-3) باشد، بنابراین بنگاه باید تولید را تا جایى افزایش دهد که این 
دو برابر شوند اما نه بیشتر. اما اگر بنگاه ها خواهان تولید کردن تا نقطه  اى هستند که 
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هزینه نهایى برابر با درآمد نهایى شود، و اگر درآمد نهایى همیشه کمتر از قیمت است، 
پس یعنى انحصارگر در قیمتى باالتر از هزینه نهایى مى فروشد. هر بنگاه تا جایى 
تمایل به فروش بیشتر دارد که درآمد اضافى (درآمد نهایى) بزرگ تر از هزینه اضافى 
(هزینه نهایى) باشد و وقتى هر دو برابر شدند، توقف مى کند. اما فقط انحصارگر است 
که از تفاوت زیاد بین قیمت و هزینه نهایى منتفع مى شود. اما مزایاى او فقط به این 
محدود نمى شود؛ انحصارگر در بهترین موقعیت قرار دارد تا براى افزایش سودش، کل 
تولید محصول را متوقف سازد. به عبارتى بنگاه انحصارگر کمتر از آنچه مى تواند تولید 
مى کند و با این کار، درآمد بیشترى کسب مى کند. انحصارگران در جایگاهى قرار 
مى گیرند که اغلب به آنها اجازه مى دهد محصول خود را در قیمتى بیشتر از هزینه 
نهایى و هزینه متوسط بفروشند. چنین بنگاه هایى نه تنها مى توانند پاداش خدمات 
سرمایه و کار را با نرخ متعارف بپردازند بلکه پول اضافى هم در مى آورند؛ یک سود 
اقتصادى مثبت (بخش 1-4) که بنگاه با رقباى زیاد (رقابت کامل، بخش 7-2)  به هیچ 
وجه نمى تواند به دست آورد. بنگاه انحصارى با این سود، مى تواند با مبلغ پرداختى 
باالتر از حد معمول در بازار رقابتى به کار و سرمایه پاداش دهد؛ به عبارت ساده تر 
در نهایت هم سرمایه داران و هم کارگران از این رانت منتفع مى شوند. بنابراین این 
واقعیت که بسیارى از بنگاه هاى انحصارى یا شبه انحصارى، به سرمایه به کارگرفته شده 
یا کارگر استخدام شده پاداش باالیى مى دهند نباید باعث شگفتى شود. به دالیلى که 
در باال ذکر شد، کارکنان بنگاه انحصارى اغلب تقاضاهاى دستمزدى بیشترى نسبت 

به بنگاه هاى فعال در بازارهاى کامال رقابتى خواهند داشت.
خریداران بیشتر مى پردازند و انحصارگر سود بیشترى مى برد. مى توان نسبت به 
این قضیه  بى تفاوت بود: یکى ثروتمندتر و دیگرى فقیرتر مى شود. چگونه درباره خوب 
یا بد بودن آن مى توانیم قضاوت کنیم؟ اگر مساله صرفا موضوع توزیع درآمد است، 
مى توان گفت با در نظر گرفتن همه مسائل، این درست است که انحصارگر مزیت 
دارد، اما در یک بازار منصفانه آن مزیت از طریق تالش هاى خود انحصارگر ایجاد شده 
است و شاید شایسته آن باشد. اینجا بحث نه تنها بر سر توزیع درآمد -اگرچه خواهیم 
دید که توزیع درآمد شاید پیامدهایى براى رشد اقتصادى نیز داشته باشد- بلکه بحث 
کارایى نیز مطرح است. بنگاه انحصارگر براى اینکه قیمت ها را باالتر نگه دارد، به شکل 
مصنوعى تولید را کاهش مى دهد و تولیدکننده به راحتى مقدار معینى از کاال را تولید  
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نمى کند. آن مقادیر تولیدنشده نه منافعى به خریداران و نه سودهایى به انحصارگر 
مى رساند؛ آنها اصال وجود ندارند. انحصارگر براى رسیدن به هدف خود، نه فقط هزینه 
سنگینى بر     مصرف کنندگان تحمیل مى کند (قیمت بیشتر از هزینه نهایى) بلکه مقدار 
کاالیى را که جامعه مى تواند از آن بهره ببرد نیز کاهش مى دهد. در واقع مى توان گفت 
انحصارگران، ناکارآمد هستند چرا که آنها اقتصادها را به تولید مقدار کمتر از آنچه 

مى توانست باشد، سوق مى دهند.2

بخوانید

اثرات انحصارهاى تحمیلى دولت
نشان  شد  منتشر  اینکوایر)  (دیلى  فیلیپین  در  که  دقیق  تحقیقى  مقاله  یک 
مى دهد که چگونه «حمایت» از یک صنعت مى تواند خسارت دائمى نه فقط به 

عموم     مصرف کننده ها بلکه همچنین به خود صنعت وارد کند.
پیش از اینکه قوانین جامعه اقتصادى آسه آن3 در پایان سال 2015 اجرایى شود بحثى 
پرشور در هر کشور عضو آسه آن در گرفت که چگونه کاهش احتمالى تعرفه ها روى 
تجارت درون آسه آن، بر هر اقتصاد تاثیر مى گذارد. در فیلیپین، توجه به برنج متمرکز 
شد که غذاى اصلى در آنجا محسوب مى شود و هزینه هاى تولیدش به شکل معنادارى 

باالتر از همسایگان تولیدکننده برنج است.
دولت هاى متوالى فیلیپین با در انحصار دولت درآوردن واردات برنج از طریق 
سازمان غذاى ملى، از صنعت برنج حمایت کرده بودند. این سیاست با گذشت 
رویه هاى  مدرن سازى  به  برنج  تولیدکنندگان  براى  انگیزه  که  حالى  در  زمان 
کشت برنج را کاهش داده بود، قیمت هاى باالترى بر     مصرف کننده فیلیپینى 
قرار  با  تا  بودند  یافته  روش هایى  غالبا  فاسد  مقامات  عالوه،  به  کرد.  تحمیل 
گرفتن در جایگاه مامورانى که از طریق آنها کنترل دولتى انجام مى شد، منتفع 

شوند.
نمى توان استدالل کرد تولید برنج یک «صنعت نوزاد» نیازمند حمایت انحصارى 
بود تا به سمت استقالل ماندگار پیش برود. احتماال این یک صنعت بالغ و نیازمند 
پشتیبانى زمانى محدود، براى برنامه تجدیدساختار و کاهش هزینه، در مواجهه با 
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گروه هاى ذى نفع ریشه دار است.
 «تفنگ گلوله زنى در برابر تفنگ ساچمه اى»، سیلیتو اف هابیتو، فیلیپین دیلى 

اینکوایر، 17 مارس 2015.

پرسش   ها
به نظر نویسنده، چرا فیلیپین نتوانست در کشت برنج رقابتى عمل کند؟  

پیامدهاى انحصار حکومت بر برنج چه بود؟  
اثرات قانون درباره کابوتاژ (حق کشتیرانى) چه بود؟  

تحلیل
به نظر نویسنده، حمایت از کشاورزان برنج و فعالیت سازمان ملى غذا با ایجاد انحصار 
دولتى، علیه منافع فیلیپینى ها از جمله کشاورزان عمل کرده است. به این ترتیب، جلوى 
واردات برنج گرفته شد، انگیزه کمترى براى کاهش هزینه هاى تولید به وجود آمد و 
قیمت ها باالتر رفت. از آنجا که برنج قوت غالب فیلیپینى ها را تشکیل مى دهد، برنج 
گران تر داللت بر این دارد که همه دستمزدها  باید باالتر باشد، بنابراین رقابت قیمتى 
همه کاالهاى فیلیپینى را کاهش مى دهد. وضعیت مشابه در حوزه کابوتاژ رخ مى دهد که 
کشتى هاى خارجى  نمى توانند کاالها را بین بنادر فیلیپین جابه جا کنند. بنابراین هزینه 
حمل باالتر بار بین بنادر هم باعث شد تا واردات کاالهاى خارجى اغلب ارزان تر از تهیه 

محصول از زمین هاى ملى شود.
این مقاله مثال هایى از یک نقطه ضعف اصلى انحصار را نشان مى دهد: محدود کردن 
میزان عرضه، افزایش قیمت و کاهش انگیزه هاى نوآورى. خلق سود تولیدکنندگان را به 

سمت کاراتر شدن هل  نمى دهد بلکه در عوض مى تواند اختالل هاى جدى ایجاد کند.
صنعتى  کشورهاى  از  بسیارى  در  که  کنیم  اضافه  باید  بحث،  تکمیل  براى 
(اتحادیه اروپا، آمریکا، ژاپن، سوئیس، نروژ و ...) یارانه شدیدى به بخش کشاورزى 

داده مى شود و بنابراین:
1. جدا کردن فیلیپین به عنوان موردى خاص کار درستى نیست.

2. این واقعیت که حمایت از کشاورزى لزوما توسعه اقتصادى را کند مى کند، 
محل مناقشه است.
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7-2 رقابت کامل
و  هستند  بى  شمار  کاالها  برخى  تولیدکنندگان  که  دارد  وجود  وضعیت   هایى 
کاالى  محصول  اگر  نمى گذارند.  کاال   قیمت  بر  معنادارى  تاثیر  آنها  از  کدام  هیچ 
استاندارد (براى مثال قهوه، گندم، ذرت، مس، کاکائو یا برنج) -یعنى کاالیى که 
و  بود  خواهد  صادق  خاص  طور  به  این  باشد،  مى شود-  معامله  جهانى  سطح  در 
خریداران هیچ تفاوتى بین خرید از این یا آن تولیدکننده  نمى بینند. آنها صرفا به
آیا  که  است  این  پرسش  اما  مى کنند  نگاه  قیمت-  پایین ترین  به  -و  قیمت 
تولیدکنندگان مى توانند روى تعیین قیمتى به توافق برسند که نه فقط به سرمایه 
و کار در هزینه نهایى آنها پاداش مى دهد، بلکه مقدارى سود اضافى براى بنگاه ها 
باقى مى گذارد؟ پاسخ این است: آنها نمى توانند. تعداد آنها معموال خیلى زیادتر از 
آن است که قادر به تشکیل شبکه و رسیدن به توافق باشند. در چند مورد محدود، 
وقتى همه تولیدکنندگان در یک کشور با یک انجمن صنعتى یا توسط دولت ملى 
نمایندگى مى شوند نمایندگان صنعت یا خود دولت احتماال به توافق مى رسند و 
قیمت را تثبیت مى کنند. در این حالت بازیگران واقعى تعداد محدودى انجمن یا 
دولت   -نه تعداد بسیار زیادى از بنگاه   ها- هستند. اما رقابت شدید بین فروشندگان 
واحد  آخرین  هزینه  با  فروختن  به  را  آنها  سرانجام  توافق،  گونه  هر  وجود  بدون 
تولیدشده، یعنى هزینه نهایى مى رساند (بخش 4-2). البته این قیمت اگر هزینه 
متوسط را نیز پوشش دهد دوام آور است و طى بلندمدت هم کاربرد دارد (بخش 
4-2). اساسا بنگاه باید قادر به پرداخت همه هزینه هاى خود شامل حقوق به مالک 
(هزینه فرصت کار، بخش 1-1) و مقدارى پاداش براى سرمایه صرف شده در بنگاه 
(هزینه فرصت سرمایه)، اما نه چیزى بیشتر باشد (سود اقتصادى (بخش 1-4) صفر 
است). هیچ ابزارى براى انباشت ثروت وجود ندارد فقط پاداش در همان حد قیمت 
متعارف استفاده مى شود و همچنین هیچ حاشیه سود زیادى وجود ندارد تا بین 
کارفرما و کارکنان تقسیم شود. در برخى موارد احتمال دارد قیمت بازار حتى به 
زیر هزینه متوسط سقوط کند که در چنین شرایطى، برخى بنگاه ها دچار مشکل 
و مجبور به ترك بازار مى شوند و در نهایت محصول کل در دسترس بازار کاهش 
مى یابد. آنگاه ممکن است این کاهش، به بازتعدیل قیمت ها به طور افزایشى منجر 
شود. حتى در برخى موارد، ممکن است قیمت ها براى مدتى به باالتر از سطح هزینه 
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متوسط نیز برسد. در این شرایط و براى مدتى بنگاه ها عالوه بر پاداش ساده سرمایه 
و کار، پول اضافى به شکل سود خواهند داشت. شروع به تولید کردن در این صنایع 
کار دشوارى نیست، هیچ مانع ورودى وجود ندارد (بخش 7-1) و اطالعات آزادانه 
پخش  سرعت  به  مى کنند  سود  بنگاه ها  که  خبر  این  است.  کسى  هر  دسترس  در 
خواهد شد و بنگاه هاى جدیدى در بازار ظاهر خواهند شد، در نتیجه عرضه کل 
افزایش مى یابد، قیمت ها به سطح هزینه متوسط پایین مى آید و سود موقتى از بین 
خواهد رفت.     مصرف کنندگان در این بازار خوشحال هستند چون بزرگ ترین حجم 
ممکن محصول در بازار در پایین ترین قیمت ممکن را داریم. اما برخى اوقات چنین 
چیزى درست نیست، در مواردى مانند مثال قهوه، میلیون ها تولیدکننده محصول 
تولیدى خود را به چند خریدار مى فروشند (انحصار چندجانبه، بخش 7-3) و آن 
چند خریدار قادر به حفظ بخش چشمگیرى از سود براى خودشان هستند و فقط 

مبلغ محدودى را با     مصرف کنندگان تقسیم مى کنند.

بخوانید
”Economics of coffee”. Wikipedia.
https://en.wikipedia.org/wiki/Econo mics_of_coffee.

پرسش   ها
ایا براى کشت قهوه به سرمایه قابل مالحظه  اى نیاز است؟  

آیا فکر مى کنید در کشور تولیدکننده قهوه، موانع بزرگى جلوى هر کسى را   
مى گیرد تا تبدیل به یک کشاورز قهوه شود؟

چه تعداد تولیدکننده دانه قهوه در جهان وجود دارد؟  
قیمت قهوه در کجا تعیین مى شود؟  

چه چیزى باعث سقوط قیمت قهوه در دهه 1990 شد؟  
تولید قهوه چه نوع بازارى است؟  

تحلیل
کشـت قهـوه نیازمنـد مقادیـر قابل مالحظه کار و مقادیر نسـبتا اندك سـرمایه اسـت، 
چـون قهوه وابسـته بـه فعالیت کاربر (بخش 3-4) اسـت و به ندرت بـراى این محصول 
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از اتوماسـیون اسـتفاده مى شـود. بـه ایـن دالیـل، مى تـوان فـرض کـرد موانـع ورود 
(بخـش 7-1) بـه ایـن صنعـت، براى شـهروند کشـور تولیدکننـده قهوه پایین اسـت. 
پـس تصادفـى نیسـت که کشـاورزان قهـوه در سراسـر جهان حـدود 25 میلیـون نفر 
هسـتند امـا هیچ کـدام از آنهـا  نمى توانند قیمـت محصول شـان را   تعیین کنند. قیمت  
بین المللـى قهـوه را بورس هـاى  بین المللـى از قبیـل هیـات تجـارت نیویـورك، بورس 
کاالى نیویـورك، بـورس بیـن قـاره  اى نیویـورك و بـورس بین المللى اختیـار معامله و 
قراردادهـاى آتى لندن تعیین مى کنند. 10 شـرکت نخسـت عمل آورى قهوه در سـال 
2008 حـدود 40 درصـد قهـوه تولیـدى جهـان را خریـدارى کردنـد و البتـه که نفوذ 
آنهـا بـر قیمـت جهانى بسـیار مهـم بود. تـا دهـه 1990، توافقـى  بین المللـى که یک 
نـوع کارتل اسـت براى قهوه وجود داشـت که قیمت هـا را حدود 100 سـنت به ازاى 
هـر کیلوگـرم نگه مى داشـت امـا پس از آن با برچیده شـدن توافق، گسـترش کشـت 
قهـوه در برزیـل و ورود ویتنـام بـه بـازار، قیمت هـا بـه نحو چشـمگیرى پاییـن آمد و 
بـه شـرایط رقابـت کامـل نزدیـک شـد. قیمت هـاى خیلـى پاییـن باعـث شـد برخى 
کشـاورزان ایـن حرفـه را تـرك کننـد چـون دیگر قـادر بـه پوشـش دادن هزینه هاى 
(متوسـط) خـود نبودنـد. بـه طـور کلـى قیمت هـا هزینـه نهاده هـاى تولیـد را تامین 
مى کنـد امـا اجـازه سـود واقعى  را نمى دهد. میانگین سـن کشـاورزان قهـوه آفریقا 60 
سـال اسـت؛ نتیجـه  اى کـه گرفتـه مى شـود این اسـت کـه دسـتمزد پاییـن در تولید 
قهـوه، نسـل جوان تـر را جذب خـود  نمى کند. پس دسـتمزد پایین (دسـتمزد نزدیک 

بـه هزینـه نهایـى) در صنایـع رقابـت کامل یک قاعده اسـت.

7-3 انحصارچندجانبه
در کشـورهاى صنعتـى، صنایـع کلیـدى اغلـب فقـط از چنـد شـرکت تشـکیل 
مى شـود. بـه تولیدکننـدگان خـودرو، تولیدکننـدگان هواپیمـا، صنایـع دارویـى، 
اپراتورهـا و تولیدکننـدگان تلفـن همـراه فکـر کنید کـه صرفا چند مثال هسـتند. 
چنـد شـرکت کاالهایـى را تولیـد مى کننـد کـه یکسـان یـا صرفا مشـابه هسـتند 
امـا تفاوت   هایـى در محصوالت شـان وجـود دارد. بـراى مثـال خودروسـازها خودرو 
تولیـد مى کننـد امـا هـر برند و هـر مدلـى تفاوت   هایـى با بقیـه دارد. شـرکت هاى 

تلفـن خدماتـى مشـابه   ارائـه مى دهنـد، امـا معموال یکسـان نیسـت.
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از آنجــا کــه تعــداد بازیگــران انــدك اســت، تشــکیل جلســه و توافــق روى قیمت 
یــا بــا هــم رقابــت نکــردن، به راحتــى عملــى اســت. اگــر آنهــا اقدامــات خــود را بــه 
طــور کامــل هماهنــگ کننــد، ایــن امــکان وجــود دارد کــه بتواننــد بخــش خــود 
را وادار کننــد تــا صنعــت بــا یــک فروشــنده (بخــش 7-1)، انحصــارى رفتــار کنــد. 
ــود  ــد و س ــار مى کنن ــند، محصــول کل را مه ــى برس ــن توافق ــه چنی ــا ب ــر آنه اگ
اضافــى زیــادى کســب مى کننــد کــه بــازده ســاده از ســرمایه سرمایه  گذارى شــده 
در قیمت هــاى بــازار نیســت، بلکــه انباشــت واقعــى ثــروت اســت. همــکارى بیــن 
رقبــا را تبانــى مى نامنــد و گروهــى از فروشــندگان یــک محصــول کــه بــه همدیگــر 
مى پیوندنــد تــا تولیــد، فــروش و قیمــت خــود را کنتــرل کننــد بــه ایــن امیــد کــه 

مزایایــى از انحصــار کســب کننــد، کارتــل نامیــده مى شــود.5
تبانـى، یـک توافق بین بنگاه ها اسـت تا قیمتى یکسـان وضع کنند یـا به عبارت 
دیگـر رقابـت نکننـد. البتـه قیمـت توافق شـده همیشـه قیمـت انحصـارى نخواهـد 
بـود. تبانـى مى توانـد شـکل توافـق صریـح یـک کارتـل رسـمى بگیـرد یـا مى تواند 
ضمنـى باشـد. تبانـى فقـط زمانـى نتیجـه مى دهـد که هـر بنگاه بـه شـرایط توافق 
احتـرام بگـذارد، محصـول خـود را محدود کنـد و کاالیـش را زیر قیمت توافق شـده 
نفروشـد. البتـه زمانـى که قیمت ها باال هسـتند وسوسـه تقلب و فروختن بیشـتر در 
قیمت هـاى پایین تـر بسـیار بـاال مى رود. چنیـن کارى تبانـى را به خطـر مى اندازد و 

بنابرایـن کارتل هـا مقـدارى  بى ثباتـى ذاتـى دارند.
در حالــت چندبنگاهــى، اعضــاى صنعــت رقابــت انحصــارى، شــروع بــه رقابــت 
قیمتــى بــا همدیگــر مى کننــد آنهــا امــکان دارد ســرانجام بــه وضعیتــى برســند 
کــه بســیار متفــاوت از حالــت صنعــت بــا رقابــت کامــل نیســت (بخــش 7-2). بــا 
وجــود رقابــت کامــل، ســودها بــه صفــر کاهــش مى یابــد. قیمــت پرداختــى بــه 
ــا هزینــه نهایى     شــان اســت امــا نــه بیشــتر، پــس ســود  ســرمایه و کار مطابــق ب

اضافــى وجــود نــدارد.
در بســیارى کشــورها، تبانــى ممنــوع یــا دســت کم تنظیم شــده اســت. آمریــکا، 
ــد کــه  ــا و بســیارى از کشــورهاى دیگــر مراجــع ضدانحصــارى دارن ــه اروپ اتحادی
ــى  ــى در برخ ــت. تبان ــردن آن اس ــه ک ــى و جریم ــرى از تبان ــان جلوگی وظیفه     ش
ــیوه  ــه ش ــش را ب ــات خوی ــدگان اقدام ــت و تولیدکنن ــح اس ــیار صری ــوارد بس م
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ــا  ــد. کارتل ه ــگ مى کنن ــل» هماهن ــک «کارت ــا ی ــاختارمند ب ــازمان یافته و س س
ــى  ــکل ضمن ــه ش ــى ب ــن تبان ــتند و بنابرای ــوع هس ــورها ممن ــیارى از کش در بس
ــات  ــه اقدام ــند بلک ــمیت  نمى بخش ــود را رس ــکارى خ ــا هم ــد. بنگاه ه رخ مى ده
ــاال نگــه داشــته  ــا تولیــد محــدود و قیمت هــا ب خویــش را هماهنــگ مى کننــد ت
شــود. در جایــى کــه تبانــى جریــان دارد بنگاه هــا شــاید هنــوز بتواننــد بــه حاشــیه 
ســودهاى خیلــى بــاال برســند کــه ایــن ســود ســپس بــه شــیوه هاى متفــاوت بیــن 

ــود. ــیم مى ش ــان تقس ــا و کارکن کارفرم
ــن  ــه بی ــدگان بلک ــن تولیدکنن ــه بی ــل ن ــکیل کارت ــوارد، تش ــى م در برخ
کشورهاســت هماننــد نمونــه اوپــک، کــه کارتلــى بــا چندیــن کشــور تولیدکننــده 
ــد  ــى دارن ــال رقابت ــى کام ــه ماهیت ــى ک ــوارد، بازارهای ــت اســت. در برخــى م نف
توســط کارتل هــا تنظیــم مى شــوند. یــک مثــال از ایــن نــوع، توافــق  بین المللــى 

ــا 1989 تنظیــم کــرد. ــازار قهــوه را بیــن 1963 ت ــود کــه ب قهــوه ب
برون دادهـاى انحصـار چندجانبـه به آسـانى قابل  پیش بینى نیسـت و وابسـتگى 
زیـادى بـه رفتـار چنـد بازیگـر اصلـى دارد. هـر کـدام از آنهـا شـاید از راهبردهاى 
متفاوتـى پیـروى کننـد و انتظارات شـان را دربـاره امـکان واکنـش دیگـر بنگاه هـا 
نسـبت بـه اقدامـات خویـش در نظـر بگیرنـد کـه همـه اینهـا باعـث مى شـود تـا 
تحلیـل انحصارهـاى چندجانبـه به شـدت پیچیـده شـود. بایـد بـه خاطـر داشـت 
کـه تبانـى اغلـب رخ مى دهـد و انحصارهـاى چندجانبـه اغلـب قـادر بـه فـروش 
در حاشـیه سـودى هسـتند کـه فراتـر از پاداش هـاى کار و سـرمایه در نرخ هـاى 
دسـت یافتنى در بازارهـاى بـا رقابـت کامـل اسـت. از حاشـیه ها مى تـوان بـراى 
دادن سـود سـهام باالتـر به سـهام داران، پرداخت قیمـت باالتر بـه تامین کنندگان، 
سـرمایه  گذارى در نـوآورى یـا پرداخـت حقـوق باالتـر بـه کارکنـان اسـتفاده کرد.

وقتــى خریــداران اندك انــد: انحصــار در خریــد و انحصــار 
چندجانبــه در خریــد

همان گونـه کـه بازارهـاى انحصار کامل در فـروش و انحصار چندجانبـه در فروش 
را مالحظـه کردیـم، بازارهایـى را نیـز مالحظـه کنیـم کـه تنهـا یـک یـا تعـداد 
محـدودى خریـدار دارد. در ایـن مـوارد از انحصـار در خریـد (فقـط یـک خریدار) 
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یـا انحصـار چندجانبـه در خرید (چنـد خریـدارى) صحبت مى کنیم. بـراى مثال 
انحصـار در خریـد کار را در بـازار کار یـک منطقه مشـاهده مى کنیم که فقط یک 
کارفرمـاى بـزرگ وجـود دارد. انحصار چندجانبه در خریـد را در بازارهایى از قبیل 
بـازار قهـوه (بخـش 7-2) یـا بازار کاکائو مشـاهده مى کنیـم. در مـورد اخیر، چند 
سـازنده بزرگ شـکالت بخـش بزرگى از محصول جهانى را مى خرنـد. در بازارهاى 
انحصـار کامـل یا انحصـار چندجانبه در خرید، یـک یا تعداد محـدودى خریدار با 
تعـداد زیادى از فروشـندگان رقیـب مواجه اند؛ خریدار مى تواند تاثیر چشـمگیرى 
بـر قیمـت کاال یا عامل نهـاده  اى که مى خرد بگـذارد. او مى توانـد قیمت را تعیین 
کنـد که این، سـودش را بیشـینه مى کنـد، اما مقدار اسـتفاده و پـاداش پرداختى 
بـه نهـاده خریدارى شـده را محدود مى کند و به این ترتیب سـبب ایجـاد ناکارایى 
مى شـود. تحـت چنیـن شـرایطى اساسـنامه کارتل هـا توسـط تامین کننـدگان 
نهاده هـا مى توانـد یـک تقـارن به بـازارى بیاورد کـه ابتدا در شـرایط عـدم تقارن 
قـرار داشـت. برخـى اوقـات در یک منطقـه یا کشـور تعداد زیـادى کارگـر بالقوه 
و فقـط یـک یـا تعـداد محـدودى کارفرمـا وجـود دارد. ایـن را مى تـوان مثالـى از 
انحصـار یـا انحصار چندجانبـه خرید کار در نظر گرفت. در چنین شـرایطى دالیل 
اقتصـادى بـراى وجود اتحادیه هاى کارگرى و حداقل دسـتمزد بسـیار قوى اسـت 
چـون هـدف آنهـا ایجـاد تقـارن و تـوازن در بـازار کار اسـت کـه قبال نامتقـارن و 

بالقوه نـاکارا بود.

ایـن واقعیـت کـه از حاشـیه سـود برخـى اوقـات بـراى تامیـن مالـى تحقیـق و 
توسـعه و تقویـت نوآورى اسـتفاده مى شـود رایج  ترین اسـتدالل به نفـع انحصارهاى 
چندجانبـه و انحصارهـاى کامل اسـت اما در عمل، چنین حالتى برخـى اوقات اتفاق 
مى افتـد و برخـى اوقات خیر. اسـتدالل متفاوت دیگر به نفـع انحصارهاى چندجانبه 
ایـن اسـت کـه آنهـا تمایل به تثبیـت رسـاندن قیمت ها را دارنـد. ایـن بنگاه ها چون 
معمـوال حاشـیه سـود دارند وقتـى هزینه   هاى شـان به علـل بیرونى افزایـش مى یابد 
در بیشـتر مـوارد قـادر و مایـل به انتقـال ایـن افزایش ها به مشـتریان نیسـتند. آنها 
اغلـب اوقـات ایـن کار را  نمى کننـد بـه ایـن علـت کـه سـهم بازار خـود را از دسـت 

ندهنـد و مشـتریان خـود را بـه برند خویـش وفادار نگـه دارند.
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بخوانید

تنوع اندك شکالت جدید در بازار
اقـالم  دیگـر  همـه  و  شـکالت  شـامل  «شـیرینى جات»  آمریکایـى  زبـان  در 
خوشـمزه  اى اسـت کـه در شیرینى فروشـى هاى قدیـم فروختـه مى شـد. ایـن 
روزهـا فروشـندگان اصلى شـکالت در آمریکا سـوپرمارکت ها هسـتند که در هر 
کـدام از آنهـا تعـداد زیـادى برنـد بـراى جلب توجـه ما رقابـت مى کنند. شـاید 

شـما نتیجـه بگیریـد کـه بـازار رقابتى وجـود دارد.
در واقـع، در سـال 2013، دو شـرکت اصلـى، هرشـى و مـارس، بـر ایـن بـازار 
مسـلط بودنـد. آنهـا بـر حـدود 75 درصد بـازار ملى شـکالت و 60 درصـد بازار 

کلـى شـیرینى جات تسـلط داشـتند. 
امـا پنجـاه سـال پیـش بـازار خیلى متفـاوت به نظـر مى رسـید. امـکان خرید یک 
عـدد هرشـى یـا مـارس در هـر جایى در کشـور وجـود داشـت اما مارس و هرشـى 
مجبـور بودنـد بـا تعـداد زیـادى تولیدکننـده کوچک تر کـه فقط بـه منطقه محلى 

خـود خدمت رسـانى مى کردنـد، رقابـت کنند.
پـس چگونـه ایـن بازار به یـک انحصار چندجانبـه فروش امـروزى تکامل یافت؟ 
نخسـت بازیگـران اصلـى بـا راهبـرد خریـدن رقبـاى کوچک تـر شـروع کردنـد. 
بـه ایـن ترتیـب هنگامـى کـه شـرکت هاى اصلـى رشـد کردنـد، بـازوى مالى و 
تاکتیک هـاى بازاریابى     شـان بـه چیـزى بیشـتر از یک مسـابقه بـراى بنگاه   هایى 
تبدیـل شـد که تمایل به اسـتقالل داشـتند. براى مثـال، تولیدکننـدگان بزرگ 
مبالـغ قابـل مالحظـه اى به یـک زنجیـره سـوپرمارکت مى پرداختند تـا مطمئن 
شـوند محصوالت آنها در چشـمگیرترین قفسـه فروشـگاه نمایش داده مى شـود. 
تولیدکننـدگان کوچک تـر تـالش مى کردنـد تـا در فضـاى قفسـه جایى داشـته 
باشـند. دوبـاره، در زمانـى کـه زنجیره هاى سـوپرمارکت مسـتحکم مى شـدند و 
تولیدکننـدگان اصلـى بـا خرده فروش هـاى اصلـى قـرارداد مى بسـتند، فعـاالن 

کوچک تـر از بـازار خـارج مى شـدند.
بـه نظـر مى رسـد یـک پیامد انحصـار چندجانبـه این باشـد که نـوآورى متوقف 
شـده اسـت. در سـال هاى اخیـر معـدود محصوالت جدیـد اصیل در ایـن بازارها 
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پدیـدار شـده اسـت. صاحب نظـران مى پرسـند: وقتـى همـه اینهـا رخ مـى داد 
قوانیـن ضدانحصـار مشـهور ایـاالت متحده کجا بودند؟ شـاید پاسـخ این باشـد 
کـه نیـاز اسـت قوانیـن تنظیم گیـرى از طریـق روال هـاى دادرسـى دادگاه هـا 
تفسـیر شـوند و اینکـه بنگاه هـاى اصلـى مى تواننـد از عهـده اسـتخدام بهتریـن 

برآیند. وکال 
ــار  ــى، انحص ــم اصل ــت؟ مته ــم اس ــدر ک ــیرینى ها اینق ــوع در ش ــرا تن «چ

ــر 2013. ــم، 1 نوامب ــن، تای ــا کاه ــت»، لین ــکالت اس ــه ش چندجانب
http://ideas.time.com/2013/11/01/why- so-little-candy-variety-blame-the-chocolate-
oligopoly/.

پرسش   ها
چهــل برنــد شــکالت در دســترس در ســوپرمارکت ها را چــه تعــداد شــرکت   

ــد؟ ــد مى کنن تولی
چرا تنوع در بازار شکالت دوام نیاورد؟  

چرا زمین بازى یکسویه است؟  
آیا امروزه مانعى براى ورود به صنعت شیرینى و شکالت وجود دارد؟  

ــا وضعیــت جــارى در صنعــت شــیرینى و شــکالت تقویــت  ــوآورى ب ــا ن آی  
ــت؟ ــده اس ش

چگونه مى توانستیم به بازار متنوع ترى برسیم؟  

تحلیل
در آمریــکا، بیشــتر از 40 برنــد شــکالت در دســترس در هــر ســوپرمارکت فقــط بــه 
ســه شــرکت تعلــق دارد. بنابرایــن بــازار شــکالت آمریــکا یــک انحصــار چندجانبــه 
ــرف  ــه تص ــا را ب ــر بنگاه ه ــه گام دیگ ــزرگ گام ب ــاى ب ــود. بنگاه ه ــف مى ش تعری
خــود درآوردنــد و ایــن بــه کاهــش در تنــوع انجامیــده اســت. زمیــن بازى شــیب دار 
اســت چــون مزایــاى قابــل مالحظــه بــه چنــد بازیگــر داده شــده اســت. ایــن مزایــا 
ــه قفســه هاى  ــراى دسترســى ب ــى ب ــول پرداخت ــع ورود (بخــش 7-1)، پ ــا موان ی
ــه صرفه هــاى مقیــاس (بخــش 5-2)، تولیــد شــکالتى  ســوپرمارکت   ها، رســیدن ب
بــا کیفیــت و قیمــت مناســب و مشــکل ســاختن بقــا بــراى تولیدکننــدگان جدیــد 
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ــوآورى را تقویــت نکــرده و از  را شــامل مى شــود. مى تــوان گفــت ایــن وضعیــت ن
دهــه 1980 تاکنــون هیــچ شــکالت جدیــدى معرفــى نشــده اســت. تنهــا راه حــل 
ــر و بهتــر اســت.  ــراى ایــن وضعیــت، اجــراى قوانیــن ضدانحصــار قوى ت ممکــن ب
نتیجــه  اینکــه صنعــت شــکالت آمریــکا یــک صنعــت انحصــار چندگانــه بــا برخــى 
ــى  ــتند و تفاوت های ــان نیس ــه شــکالت ها یکس ــا در محصــول اســت. هم تفاوت ه
ــى  ــودهاى کاف ــیه س ــى حاش ــدود بازیگران ــد. مع ــه و قیمــت دارن ــم، عرض در طع
ــر  ــا اجــازه مى دهــد ب ــه آنه ــن شــرایط ب ــه ای ــد ک ــا ســرمایه  گذارى کنن ــد ت دارن

بــازار مســلط شــوند و جلــوى ورود هــر رقیــب جدیــد چشــمگیر را بگیرنــد.

7-4 رقابت انحصارى
اکثــر بنگاه هــا در هــر قــاره  کســب وکارهاى کوچــک و در برخــى مــوارد 
بنگاه هــاى رســما بــه ثبــت رســیده هســتند و در ســایر مــوارد جــزو فعالیت هــاى 
غیررســمى (بخــش 19-2) بــه شــمار مى رونــد. بســیارى از فروشــگاه   ها، صنایــع 
دســتى، کارگاه   هــا، رســتوران   ها، هتل   هــا، خدمــات     مصرف کننــده از قبیــل 
ــته  ــن دس ــر، در ای ــط دیگ ــک و متوس ــب وکارهاى کوچ ــایر  کس ــگاه و س آرایش
جــاى مى گیرنــد. هیــچ مانــع واقعــى بــراى ورود بــه ایــن صنایــع وجــود نــدارد و 

دسترســى کامــال ممکــن اســت.
دسترســى آزاد بــه ایــن صنایــع (موانــع کــم ورود) داللــت بــر ایــن دارد کــه 
ــا  ــى برپ ــد بنگاه   های ــراد جدی ــان ســودى وجــود داشــته باشــد، شــاید اف هــر زم
ــه  ــادر ب ــا ق ــن بنگاه ه ــانند. ای ــر برس ــه صف ــن بخــش را ب ــودهاى ای ــد و س کنن
ــان  ــا کارکنان ش ــش ی ــواده خوی ــاى خان ــکان، اعض ــى مال ــارج زندگ ــه مخ تهی
ــه بیشــتر  ــا ن ــاداش مى دهنــد ام هســتند. آنهــا ســرمایه سرمایه  گذارى شــده را پ
از آن. بــه محــض اینکــه هزینــه فرصــت کار و هزینــه فرصــت ســرمایه را در نظــر 

ــد. ــى  نمى کنن ــود اضاف ــا س ــم (بخــش 1-1 )، آنه بگیری
آنهــا تنــوع اضافــى بــه جهــان مى آورنــد. بــراى برخــى از آنهــا تنــوع بــه معنــاى 
جایــگاه یگانــه آنهــا اســت؛ بــراى مثــال نزدیک تریــن مغــازه بــه خانــه مــا و بــراى 
دیگــران ایــن امــر شــامل تفاوتــى بزرگ تــر یــا کوچک تــر در محصولــى اســت کــه 
ــاص  ــاى خ ــع ویژگى ه ــد. در واق ــم مى کنن ــه فراه ــى ک ــند و در خدمت مى فروش



مشتریان و رقبابخش سوم

177

آنهــا امکانــى محــدود بــراى کنتــرل کــردن قیمــت مى دهــد. بــه ایــن دلیــل، ایــن 
نــوع رقابــت را «انحصــارى» مى نامیــم. بــراى مثــال، فروشــگاه گوشــه خیابــان یــا 
ــرد و  ــم بگی ــود تصمی ــت خ ــاره قیم ــد درب ــى مى توان ــه معین ــا درج ــش ت لوله ک
بــه بیــان ســاده تر ایــن ســطح از قــدرت انتخــاب، کامــال محــدود اســت. مشــترى 
مى دانــد بــا چنــد متــر آن طرف  تــر رفتــن، مى توانــد ســایر مغازه هــا را پیــدا کنــد 
ــا  ــه آنه ــدازه محدودشــان ب ــن ان ــرد. بنابرای ــا تمــاس بگی ــایر لوله کش ه ــا س ــا ب ی
ــا همچنیــن  ــه صرفه هــاى مقیــاس برســند (بخــش 5-2). آنه اجــازه  نمى دهــد ب
بــراى چنیــن کارى خیلــى کوچــک هســتند و بــه ایــن دلیــل، هرگــز  نمى تواننــد به 
هزینه هــاى تولیــد (هزینه متوســط) بســیار پاییــن تولیدکننــدگان بزرگ تر برســند. 
از ایــن نظــر، آنهــا شــکلى از ناکارایــى را نشــان مى دهنــد. اگرچــه بنگاه هــاى فعــال 
ــاى  ــد، فرصت ه ــع را تشــکیل مى دهن ــرات جوام ــتون فق ــت انحصــارى س در رقاب
اشــتغال بــراى میلیاردهــا انســان عرضــه مى دارنــد و نقــش اقتصــادى مهمــى بــه 
ــر  ــد. از نظ ــا مى کنن ــر ایف ــاى بزرگ ت ــدگان و مشــتریان بنگاه ه ــوان تامین کنن عن
بســیارى مــردم، آنهــا همچنیــن فرصــت بزرگــى بــراى ورود به  کســب وکار هســتند؛ 
برخــى کــه قبــال در بنگاه هــاى فعــال در رقابــت انحصــارى کار مى کردنــد در پــى 

آن بــه ســمت تاســیس یــا مدیریــت بنگاه هــاى بزرگ تــر حرکــت کردنــد.
ســرانجام، نقــش محیــط ایــن بــازار در توزیــع قــدرت اقتصــادى بیــن بازیگران 
بســیار زیــاد را  نمى تــوان نادیــده گرفــت؛ ایــن نقــش باعــث تقویــت تقاضــاى کل 

بــراى کاالهــاى یــک کشــور و کارکــرد دموکراســى مى شــود.

رقابت انحصارى
رقابت انحصارى یک سـاختار بازار اسـت که موانع ورود پایین هسـتند و تعداد 
زیـادى بنـگاه بـا فـروش کاالهایـى مشـابه اما نـه یکسـان رقابـت مى کنند. در 

رقابـت انحصـارى کاالهاى عرضه شـده براى فـروش تا حـدودى متفاوت اند.
در ایـن شـکل از رقابـت، بایـد تاکیـد شـود قیمت گـذارى مهم تریـن تصمیـم 
راهبـردى بـراى چنیـن بنگاه   هایـى نیسـت چـرا کـه بـراى چنیـن بنگاه هایى، 
موضـوع مهم تـر این اسـت کـه چگونه محصوالت خـود را از محصـوالت رقباى 
موجـود، متفـاوت سـازند. یـک مثـال فروشـگاه هاى خواربارفروشـى اسـت که 
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سـایر  در  معیـن  فروشـگاه  هـر  قفسـه هاى  در  محصـوالت  فهرسـت  اگرچـه 
فروشـگاه ها نیـز یافـت مى شـود، اما فهرسـت قیمـت محصوالت فروشـگاه هاى 
متفـاوت یکسـان نیسـت. موقعیـت مکانـى نیـز یـک ویژگـى متمایـز مهـم 

فروشـگاه هاى خواربارفروشـى بـه شـمار مـى رود.

واژگان تخصصى
ضدانحصار [1]: یک سیاست یا یک سازمان با هدف ردیابى و برخى اوقات محدود 
در  چندجانبه)  انحصار  یا  (انحصارگر  بازار  بازیگر  چند  یا  یک  سلطه  کردن 
ضدانحصار  مراجع  مى شود.  موقعیت     شان  از  سوءاستفاده  مانع  که  بازار  آن 
مسئولیت جلوگیرى، ردیابى و مجازات شکل هاى تبانى بین بنگاه هاى رقیب 

و خلق کارتل ها را دارند. 
اقتصادى  سود  مى دهد  اجازه  متصدى  بنگاه هاى  به  که  عواملى   :[2] ورود  موانع 
مثبت (سودهاى اضافى) به دست آورند در حالى که ورود تازه واردان به این 
صنعت را غیرسودده مى کند. موانع ورود ساختارى هنگامى رخ مى دهد که 
مقررات گذارى  از  یا  دارد  بازاریابى  مزایاى  یا  طبیعى  هزینه  متصدى  بنگاه 
بنگاه  که  داریم  هنگامى  را  راهبردى  ورود  موانع  مى شود.  منتفع  مطلوب 

متصدى به شیوه تهاجمى مانع ورود مى شود.6
کارتل [3]: «گروهى از فروشندگان یک محصول که به همدیگر مى پیوندند تا تولید، 
فروش و قیمت محصول را به امید کسب مزایاى انحصارى کنترل کنند.»7 

کارتل ها معموال به وسیله مقررات گذارى ضدانحصار ممنوع مى شوند. 
کاالى تجارى [4]: ماده خام یا محصول اولیه کشاورزى از قبیل مس یا قهوه8 که 
بدون تمایز در برند قابل خرید و فروش هستند. قیمت این کاالها معموال در 

بازارهاى  بین المللى تعیین مى شود.
صنایع نوزاد [5]: برخى اقتصاددانان استدالل مى کنند کشورهایى که صنایع معینى 
را براى نخستین بار توسعه مى دهند -مثال کشورهاى در حال توسعه- در ابتدا 
1. antitrus t
2. barriers to entry
3. cartel
4. commodity
5. infant indus try
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هزینه هاى متوسط باالترى نسبت به کشورهاى رقیب دارند. چنین وضعى به 
دالیل گوناگون ایجاد مى شود و یک دلیل اصلى احتماال این است که در آغاز 
فعالیت، مقدار محصول تولیدشده کم و صرفه هاى مقیاس غایب خواهد بود. این 
وضعیت مانع ورود کشورهاى در حال توسعه به صنایع معین و سبب مى شود 
که تولیدکننده دائمى مواد خام باقى بمانند. به این دالیل برخى اقتصاددانان از 
این ایده پشتیبانى مى کنند که شکل   هایى از حمایت (موانع تجارى) به چنین 

صنایعى در این کشورها براى دوره زمانى محدود داده شود.
رقابت انحصارى [6]: محیط بازار با تعداد زیاد بنگاه هاى کوچک و نبودن موانع ورود. 
بنگاه ها به شیوه هاى متفاوت از همدیگر متفاوت اند (مثال موقعیت مکانى، خدمات، 
طراحى محصول) و قدرتى محدود در قیمت گذارى محصولى قابل فروش خود 
دارند. بنگاه ها توانایى رسیدن به اندازه به حد کافى بزرگ براى بهره بردارى کامل 
از صرفه هاى مقیاس را ندارند؛ به این دلیل آنها باید با قیمت هاى باالتر بفروشند 
و بنابراین یک شکل از ناکارایى را نشان مى دهند. این بنگاه ها در عین حال نقشى 
کلیدى در آوردن تنوع (محصوالت، مالکان، خدمت یا طرح و امثال آن) به بازار 
ایفا مى کنند. این ساختار همچنین یک محیط کلیدى براى کارآفرینان است تا 

حرفه     شان را بیاموزند و مهارت هاى شان را بیازمایند.
انحصار [7]: وضعیتى که بنگاه واحد کاالى معینى را در غیاب رقبا   ارائه مى کند. 
بنگاه مى تواند روى قیمت یا مقدار تاثیر بگذارد. بنگاه براى اینکه به قیمت 
باالتر بفروشد شاید فروش مقادیر کوچک تر را انتخاب کند. انحصار به این 
دلیل در بازار ناکارایى ایجاد مى کند و دسترسى مصرف کنندگان به کاال را 
منتفع  سودهایى  حاشیه  از  معموال  انحصارگر  بنگاه هاى  مى سازد.  محدود 
مى شوند که به نسبت هاى متفاوت بین کارفرمایان و کارکنان تقسیم مى شود.
انحصار در خرید [8]: وضعیتى که یک بنگاه تنها خریدار یک نهاده معین (براى مثال 
نیروى کار یا مواد خام) است. انحصارگر در خرید شاید تصمیم بگیرد مقدار 
کمترى از نهاده را نسبت به خریداران رقابتى بخرد و همچنین قیمت پایین ترى 

را پیشنهاد دهد. بنابراین یک شکل از ناکارایى در بازار ایجاد خواهد کرد.

6. monopolis tic competition
7. monopoly
8. monopsony
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انحصار طبیعى [9]: وضعیتى که انحصار کاراترین ترتیبات ممکن است، چون با آغاز به 
کار بنگاه هاى دیگر، هزینه هاى متوسط افزایش قابل مالحظه  اى مى یابد (بخش 
4-2). در حالت انحصار طبیعى، اغلب به برخى انواع مقررات گذارى دولتى نیاز 

است تا جلوى استثمار استفاده کنندگان و ناکارایى غیرضرورى گرفته شود.
انحصار چندجانبه [10]: یک محیط که سهم بازار چند بنگاه چنان بزرگ است 
که به آنها اجازه مى دهد تبانى کنند تا قیمت ها به نحو مصنوعى باال نگه 

داشته شود.
و  است  کم  خریداران  تعداد  که  وضعیتى   :[11] خرید  در  چندجانبه  انحصار 

پیامدهایى مشابه با انحصار در خرید دارد. 
یک  یکسان  فروشندگان  از  مالحظه  اى  قابل  تعداد  که  وضعیتى   :[12] کامل  رقابت 
محصول همگون (اغلب یک کاالى تجارى) وجود داشته باشد. در بازار رقابت 
کامل فروشندگان همدیگر را  نمى شناسند، نمى توانند قیمت ها را   تعیین کنند و 
در نتیجه قیمت پذیر هستند. در این محیط، بیشینه مقدار ممکن از محصول در 
کمینه قیمت ممکن تولید مى شود و از این رو بسیار کارا است. بنگاه ها مى توانند 
به سرمایه و کار در هزینه نهایى آنها پاداش دهند اما  نمى توانند سودهاى اضافى 
کسب کنند. بنگاه   هایى که در رقابت کامل فعالیت مى کنند معموال حاشیه هاى 

مانور به شدت محدودى در تصمیم گیرى سطوح دستمزد دارند.

یادداشت   ها
اینجــا فــرض مى کنیــم هزینه هــاى ایجادشــده بــه واســطه هــر واحــد اضافــى بیشــتر و    .1

ــده). ــى فزاین ــه نهای ــود (هزین ــتر مى ش بیش

به اصطالح رفاه از دست رفته داریم   .2
(Varian, 2006:431–432; Bernheim and Whins ton, 2008:526–527; Nicholson 1994:357)

انجمن ملت هاى جنوب شرق آسیا، که در 8 اوت 1967 در بانکوك تایلند با امضاى اعالمیه    .3
آسه آن (اعالمیه بانکوك) توسط بنیانگذاران آسه آن، یعنى اندونزى، مالزى، فیلیپین، سنگاپورو 
تایلند تاسیس شد. سپس برونئى دارالسالم در 7 ژانویه 1984، ویتنام در 28 ژوئیه 1995، 

9. natural monopoly
10. oligopoly
11. oligopsony
12. perfect competition
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جمهورى الئوس و میانمار در 23 ژوئیه 1997 و کامبوج در 30 آوریل 199 به آن پیوستند که 
امروز 10 دولت عضو آسه آن را تشکیل مى دهند.

«با فرض ثبات سایر شرایط، بنگاه ها ترجیح مى دهند قیمت ها به سطوح انحصارى آنها نزدیک تر    .4
باشند تا به سطوحى که تحت رقابت برتراند و کورنو مى رسند» (Besanko, 2007:252–253)؛ 
«یک کارتل خیلى ساده گروهى از بنگاه ها است که مشترکا تبانى مى کنند تا مانند یک انحصارگر 
واحد رفتار کنند» (Varian 2006:496);  ؛ «کارتل موفق به وضع قیمت انحصارى و کسب 

. (Baumol and Blinder, 1997:284) “ «سودهاى انحصارى مى شود
5.  (Baumol and Blinder, 1997:284)

Besanko (2007:289) آنها از منابع خودشان نقل مى کنند   .6
7.  (Baumol and Blinder, 1997:284)

8.  www.oxforddictionaries.com/definition/english/commodity.
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181822

بستر  به  باید  کارگرى  اتحادیه هاى  تصمیم هاى  و  شرکت ها  تصمیم هاى  سیاست گذاران،  تصمیم هاى 
اقتصادى فعالیت بنگاه ها توجه داشته باشد: اقتصاد آن منطقه، آن کشور و آن سیاره. در این بستر 
است که تعامل بین بخش خصوصى، مراجع دولتى و نهادهاى خارجى برقرار مى شود. همه این بازیگران 
هم کاالهاى واقعى و هم دارایى هاى مالى را مدیریت مى کنند. اقتصاد کالن این موضوعات را پوشش 

مى دهد؛ یعنى محیط اقتصادى که بنگاه ها و خانواده ها در آن فعالیت مى کنند.



در ایـن بخـش واژگان کلیـدى را معرفـى مى کنیـم که هر کـس مى خواهد 
بـه سیاسـت گذارى اقتصـادى یک کشـور کمک کنـد باید بداند. نخسـت 

انـواع اصلـى کاالهـا و دارایى هاى مالـى را تعریـف مى کنیم.
کاالهـا (از قبیـل خوراك، پوشـاك، مـواد خام، خانـه، تجهیـزات، مراقبت 
سـالمت، کاالى نیمه سـاخته، پل، سـاختمان مدرسـه، خدمات آموزشـى) 
ارزش ذاتـى دارنـد و قـادر بـه   ارائـه مطلوبیـت مسـتقیم به کاربران شـان 

. هستند
دارایى هـاى مالـى (از قبیل پـول، اوراق قرضه و سـهام) نیـز تاثیر عظیمى 
بـر زندگى روزمـره ما دارنـد. آنها ارزش ذاتـى ندارند و فقـط مفیدند چون 
مطالبـات در برابـر دارایى هـاى واقعى یعنـى کاالها را نمایندگـى مى کنند. 
اگرچـه آنهـا را مى تـوان به عنـوان واحدهـاى حسـاب، ابزارهـاى مبادله، 
ذخیـره ارزش، ابـزار براى ریسـک پذیرى (و بـه صورت بالقوه پـاداش براى 

ایـن) یا بـراى محافظت در برابر ریسـک در نظـر گرفت.
مـا ابتـدا همـه واژگان کلیـدى حسـاب هاى ملـى را   ارائـه، بـازار را بـراى 
کاالهـا توصیف و سـپس مهم تریـن دارایى مالـى را معرفـى مى کنیم: پول 

و ارتباطـش بـا قیمت ها.

بخش چهارم

درآمدى به اقتصاد کالن
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فصل 8:
واژگان کلیدى حساب هاى ملى

ــا اشــتغال و سیاســت هاى  ــره مرتبــط ب ــر مذاک ــدى در ه برخــى واژگان کلی
ــد  ــى  نمى توانن ــن مذاکرات ــرکت کنندگان در چنی ــوند. ش ــر مى ش ــى ظاه عموم
آنهــا را نادیــده بگیرنــد. بــه ایــن دلیــل، ایــن بخــش اصطالحــات کلیــدى مرتبــط 
ــازار کاالهــا در حســاب هاى ملــى را معرفــى مى کنــد. آن حــوزه تخصصــى  ــا ب ب
ــابدارى  ــد، «حس ــرى مى کن ــف و اندازه گی ــاد کالن را تعری ــاى اقتص ــه متغیره ک
ــا  ــرى آنه ــى اندازه گی ــدى و چگونگ ــم کلی ــوزه مفاهی ــن ح ــم. ای ــى» مى نامی مل
ــاب  ــى (صورتحس ــابدارى مال ــه حس ــور ک ــا همان ط ــد. دقیق ــف مى کن را تعری
ــا فعالیــت یــک  ــادر مى کنــد ت درآمــد، حســاب ســودوزیان، و ترازنامــه) مــا را ق
ــک  ــت ی ــنجش فعالی ــه س ــادر ب ــا را ق ــى م ــابدارى مل ــنجیم، حس ــگاه را بس بن

ــد. ــه مى کن ــا منطق ــور ی کش

(SNA) سیستم حساب هاى ملى
ــده  ــتاندارد توافق ش ــاى اس ــه توصیه ه ــى مجموع ــاب هاى مل ــتم حس سیس
ــادى  ــت اقتص ــنجه هاى فعالی ــه س ــه چگون ــت ک ــى اس ــطح  بین الملل در س
ــه هــم پیوســته  را گــردآورى کنیــم. SNA مجموعــه منســجم، ســازگار و ب
ــف،  از حســاب هاى کالن اقتصــادى در بســتر یــک مجموعــه مفاهیــم، تعاری
طبقه بندى هــا و قواعــد حســابدارى توافق شــده  بین المللــى را توصیــف 

مى کنــد.
بــه عــالوه، SNA نمایــى کلــى از فرآیندهــاى اقتصــادى، ثبــت و ضبــط اینکــه 
ــاى  ــت و ملت ه ــب وکارها، دول ــدگان،  کس ــن     مصرف کنن ــد بی ــه تولی چگون
ــد  ــان مى ده ــوم نش ــن مفه ــد. ای ــه مى ده ــود،   ارائ ــع مى ش ــى توزی خارج
ــا  ــا و انتقالى ه ــط مالیات ه ــرد، توس ــا مى گی ــد منش ــد از تولی ــه درآم چگون
ــن  ــا ای ــه آنه ــد و چگون ــان مى یاب ــا جری ــن گروه ه ــه ای ــود، ب ــل مى ش تعدی
ــد.  ــص مى دهن ــرمایه  گذارى تخصی ــداز و س ــرف،    پس ان ــه مص ــا را ب جریان ه
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متعاقــب آن، حســاب هاى ملــى یکــى از اجــزاى تشــکیل دهنده اصلــى 
آمــار اقتصــاد کالن هســتند کــه مبنایــى بــراى تحلیــل اقتصــادى و تدویــن 

سیاســت گذارى شــکل مى دهنــد.1

مــا بــا مالحظــه منبــع کاالهایــى کــه یــک کشــور اســتفاده مى کنــد و ســپس 
اســتفاده احتمالــى از آنچــه در دســترس اســت شــروع مى کنیــم.

8-1 عرضه (منابع) کاالها: تولید (GDP) و واردات
کاالهــاى مــورد نیــاز مــا ممکــن اســت در داخــل یــا خــارج کشــور تولیــد شــوند. 
ــدارى شــوند آنهــا را وارد مى کنیــم کــه بیانگــر واردات  اگــر آنهــا از خــارج خری
ــوال  ــه معم ــد ک ــى مى آین ــازمان هاى خارج ــا از س ــتند. آنه ــور هس ــک کش ی
ــد و شــاید هــم  ــا شــاید بخواهن ــا پاســخگو نیســتند. آنه ــات کشــور م ــه مقام ب

ــا کشــور مــا تجــارت کننــد. نخواهنــد کــه ب
ــد.  ــد مى کنن ــى تولی ــا نهای ــطه  اى ی ــاى واس ــم کااله ــى ه ــاى داخل بنگاه ه
ــطه  اى  ــا مصــرف واس ــى» ی ــتفاده درون صنعت ــامل «اس ــطه  اى ش ــاى واس کااله
ــدارى  ــگاه خری ــط بن ــطه  اى توس ــاى واس ــش 2-1). کااله ــت (بخ ــا اس بنگاه ه
ــراى  ــوال ب ــا معم ــوند. آنه ــتفاده مى ش ــگاه اس ــد بن ــد تولی ــوند و در فرآین مى ش
ــا در  ــد. ارزش آنه ــى  نمى مانن ــگاه باق ــراى بن ــد ب ــه تولی ــک چرخ ــش از ی بی
ــه  ــزى ک ــد. ورق فل ــد مى کنن ــا تولی ــه بنگاه ه ــد ک ــم مى یاب ــى تجس محصوالت
بــه اجــزاى خــودرو تبدیــل یــا نیــروى بــرق بــراى روشــن کــردن ســالن تئاتــر 
ــا کالس درس اســتفاده مى شــود، نمونه   هایــى از کاالهــاى واســطه  اى هســتند. ی
کاالهاى نهایى به کاربر نهایى فروخته مى شـوند و قبل از رسـیدن به استفاده کننده 
نهایـى و غایـى خـود فـرآورى  نمى شـوند. کاربـر نهایـى مى تواند یـک بنگاه باشـد که 
کاالهـاى بـادوام مى خـرد (یعنـى بنگاه   هایـى کـه کاالهاى سـرمایه  گذارى بـراى مثال 
تجهیـزات تهیـه مى کننـد) یـا یـک خانـواده یـا اداره دولتـى یـا حتى سـاکن کشـور 
خارجـى باشـد. در بـاال توضیح دادیم کـه هر کاالیى براى مصرف واسـطه  اى اسـتفاده 
نشـود کاالى نهایـى اسـت. حاصل جمـع همـه ارزش هـا از کاالى نهایى تولیدشـده در 

یـک کشـور، تولیـد ناخالص داخلـى (GDP) نامیده مى شـود.
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ــه قیمــت جــارى آنهــا را در نظــر بگیریــم  اگــر مــا ارزش کاالهــاى نهایــى ب
GDP اســمى یــا GDP بــه قیمت هــاى جــارى داریــم. اگــر ارزش کاالهــاى 

ــا مرجــع) را در نظــر  ــه قیمت هــاى یــک ســال متفــاوت (ســال پایــه ی نهایــى ب
ــم. ــى داری ــا GDP واقع ــت ی ــاى ثاب ــه قیمت ه ــم GDP ب بگیری

ــا همــه  ــراى مقایســه ب ــه قیمت هــاى جــارى بایــد ب ــاGDP ب GDP اســمى ی

متغیرهــاى اقتصــادى همــان ســال اســتفاده شــود. آیــا مصــرف در ســال 2016 
بیانگــر ســهم بزرگ تــر از تولیــد کشــور مــا بــود؟ بــراى پاســخ بــه ایــن پرســش، 
ــاى  ــه قیمت ه ــا GDP ب ــمى (ی ــا GDP اس ــال 2016 را ب ــرف در س ــد مص بای

جــارى) 2016 مقایســه کنیــم.
آیــا تولیــد در ســال 2016 بزرگ تــر از تولیــد در ســال 2015 بــود؟ 
ــه  ــا GDP 2016 ب ــى 2016 (ی ــدGDP واقع ــن پرســش بای ــه ای ــخ ب ــراى پاس ب
ــا ــم. GDP واقعــى ی ــا GDP واقعــى 2015 مقایســه کنی ــت) را ب ــاى ثاب قیمت ه

GDP بــه قیمت هــاى ثابــت آن چیــزى اســت کــه مــا بــراى مقایســه تولیــد در 

ســال هاى مختلــف اســتفاده مى کنیــم.
حاصل جمـع یـا ارزش افـزوده کل، آن گونـه کـه اقتصاددانـان مى گویند (بخش 
2-1) کـه توسـط همـه بنگاه هـاى خصوصـى و  اداره هـاى عمومـى فعـال در یـک 
کشـور ایجـاد مى شـود، یـک روش  جایگزیـن تعریـف تولیـد ناخالـص داخلـى یک 
کشـور اسـت. سـرانجام، تولیـد یـا GDP یـک کشـور همچنیـن معـادل بـا پاداش 
همـه کسـانى اسـت کـه سـرمایه (نظیـر زمیـن، سـاختمان، تجهیـزات و سـرمایه 
مالـى) یـا نیـروى کار (ماننـد کار غیرماهـر، ماهـر و مدیریتـى) براى تولیـد در آن 
کشـور عرضـه کردنـد. منصفانه اسـت کـه بگوییم با کاهـش حاصل جمـع حقوق و 

سـودهاى یـک کشـور، GDP آن کشـور را نیـز کاهـش مى دهیـم.

8-2 مــوارد اســتفاده کاالهــا: مصــرف خانــوار، ســرمایه  گذارى 
ــادرات ــى و ص ــارج دولت ــى، مخ خصوص

ــى  ــگاه، اداره دولت ــوار، بن ــد خان ــى مى توان ــاى نهای ــى کااله ــتفاده کننده نهای اس
ســاکن کشــور یــا یکــى از ســاکنان خارجــى (خانــواده، بنــگاه یــا دولــت) باشــد. 

ــم. ــدى مى کنی ــا طبقه بن ــق مقصــد آنه ــى را طب ــاى نهای ــا کااله م
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وقتـى خانواده هـاى مقیـم همان کشـور اقدام بـه خرید کاال مى کننـد، از «کاالى 
مصرفـى» سـخن مى گوییـم. طبـق حسـاب هاى ملـى، خانواده هـا فقـط مصـرف 
مى کننـد بـا تنهـا یـک اسـتثنا: خانواده هایـى کـه خانه هاى جدیـد یـا آپارتمان هاى 
جدیـد مى خرنـد. این را «سـرمایه  گذارى مسـکونى» در نظر مى گیریم و تنها شـکل 
سـرمایه  گذارى اسـت کـه خانواده هـا مى تواننـد انجام دهنـد.2 طى دوره هـاى بعدى، 
خانه هـاى جدیـد اجـازه مصـرف مى یابنـد -عرضـه تسـهیالت اقامتـى بـه خانوارها 
(خدمـات مسـکن)- اساسـا بـدون اینکـه نیـاز بـه کار اضافـى دیگرى باشـد. مصرف 
معموال سرنوشـت اصلى کاالها در یک کشـور اسـت و همچنین عنصر اصلى تقاضاى 
درونـى (حاصل جمع همه اسـتفاده ها به اسـتثناى صـادرات). معموال کشـورها وقتى 

قوى تـر هسـتند کـه بتواننـد روى تقاضـاى درونى قوى متکى باشـند.
ــى را مى خــرد، از «ســرمایه  گذارى  ــى کاالهــاى نهای ــگاه داخل وقتــى یــک بن
مولــد خصوصــى» ســخن مى گوییــم. اصطــالح کلــى «ســرمایه  گذارى» یــا 
ــزات و  ــاختمان، تجهی ــد س ــا شــامل خری ــه تنه ــص» ن «تشــکیل ســرمایه ناخال
ــا)  ــا و حــق اختراع   ه ــا، برنده ــل مجوز   ه ــادى و فکــرى (از قبی ــاى غیرم دارایى ه
توســط بنگاه هــا (ســرمایه  گذارى مولــد ثابــت)، بلکــه همچنیــن تغییــرات 
ــط  ــد توس ــاختمان هاى جدی ــاى س ــا و خریده ــاى بنگاه ه ــودى کااله در موج
خانوارهــا (ســرمایه  گذارى مســکونى) را شــامل مى شــود. بــه عبارتــى ســه 

ــد. ــى دارن ــال متفاوت ــاى کام ــرمایه  گذارى ویژگى ه ــر س عنص
ــده  ــش برنامه ریزى ش ــى» افزای ــت خصوص ــد ثاب ــرمایه  گذارى مول «س
در ســرمایه واقعــى بنگاه هــا را بیــان مى کنــد و معمــوال ســرمایه  گذارى هاى 
ــران بیشــتر  ــتغال کارگ ــا اش ــگاه ی ــره ورى بن ــت، مســتلزم افزایــش  به ــد ثاب مول
ــد. رشــد  ــد یــک کشــور را افزایــش مى دهن ــا ظرفیــت تولی ــع آنه اســت. در واق
ســرمایه  گذارى هاى مولــد ثابــت خصوصــى معمــوال بیانگــر آن اســت کــه 
ــد  ــع رشــد درآم ــک منب ــب ی ــن هســتند و اغل ــده خوش  بی ــاره آین ــا درب بنگاه ه
ــد احتمــاال یکــى  آن کشــور محســوب مى شــود.    ســرمایه  گذارى هاى مفیــد جدی

ــى رود. ــمار م ــه ش ــا ب ــى بنگاه ه ــاى اصل از کارکرده
ظرفیــت  در  برنامه ریزى شــده  افزایــش  مســکونى»  «ســرمایه  گذارى 
مســکن بــراى خانواده هــا را نشــان مى دهــد؛ آنهــا امــکان مصــرف آتــى (شــامل 
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خدمــات مســکن) را افزایــش مى دهنــد و نیــروى کار را عمدتــا وقتــى در مرحلــه 
ــه ایــن دلیــل آنهــا  ــه کار مى گیرنــد. ب ــه پــس از آن- ب ســاخت هســتیم -امــا ن
ــا)  ــه  اى (خانواره ــداران غیرحرف ــط خری ــتند، توس ــد» نیس ــرمایه  گذارى «مول س
انجــام مى شــوند و همچنیــن کامــال در معــرض ســوداگرى و «حباب   هــا»، رشــد 
ــن  ــه ای ــور ب ــک کش ــعه ی ــى توس ــد. وقت ــه مى کنن ــا را تجرب ــى قیمت ه افراط
ســرمایه  گذارى ها وابســته اســت بایــد خیلــى محتــاط و حتــى مظنــون باشــیم.

«تغییـرات در موجـودى انبار» اغلـب بـا برنامه ریزى نیسـت؛ وقتـى بنگاه ها 
کمتـر یـا بیشـتر از میزان برنامه ریزى شـده مى فروشـند بایـد موجـودى کاالى خود 
را تغییـر دهنـد. اگر پـس از یک دوره رشـد اقتصادى معمولى، موجودى کاال شـروع 
بـه افزایـش غیرعـادى کنـد، اغلـب بیانگـر ایـن اسـت کـه بنگاه هـا دیگـر قـادر بـه 
فـروش محصـول خـود نیسـتند و احیانا با مشـکالتى مواجـه خواهند شـد. تغییرات 
در موجـودى انبـار خبـر از آینـده اقتصـاد مى دهد و بـه همین دلیل با دقت توسـط 
سیاسـت گذاران پایـش مى شـود. وقتـى کاالهـاى نهایى توسـط یک بخـش از دولت 
(فـدرال، ملـى یـا محلـى) خریـدارى مى شـود مـا از مخـارج دولـت (G) سـخن 
مى گوییـم کـه حاصل جمـع مصـرف دولـت (حقـوق کارمنـدان عمومـى و مصـرف 
واسـطه  اى بخـش عمومـى) و سـرمایه  گذارى دولـت، خرید تجهیزات و سـاختمان ها 
توسـط بخـش عمومـى اسـت. در حسـاب هاى ملى، مخارج دولت شـامل مسـتمرى 
بازنشسـتگى، مزایـا یـا پرداخـت سـود بـه بدهـى نمى شـود؛ مسـتمرى ها و مزایـا 
«پرداخت هـاى انتقالـى» هـم نامیـده مى شـوند. مخارج دولتى شـامل همـه خریدها 
توسـط مدیریـت عمومـى، تـدارکات عمومى و همـه پرداخت ها به کارکنـان عمومى 
بـراى خدمات شـان (ارتـش، پلیس، خدمت سـالمت ملى، آمـوزگاران، آتش نشـانان، 
و سـایر کارکنان کشـورى و عمومى) اسـت. بیشـتر مباحث سیاسـت گذارى عمومى 

بـه انـدازه، مقصـد و تامیـن مالـى مخـارج دولتى مربوط مى شـود.
آمارهـاى دقیـق همچنیـن میان کاالهاى خریدارى شـده نهادهـاى غیرانتفاعى 
خدماتـى بـراى خانوارهـا نیـز تمایز قائل مى شـوند. ایـن قلم اغلب کوچک اسـت و 

برخـى اوقـات نادیـده گرفته یـا به دیگـر اقالم افزوده مى شـود.3
وقتــى خریــدار کاالهــاى نهایــى یــک هویــت غیرمقیــم (بنــگاه، خانــواده یــا 
دولــت) باشــد، مــا از صــادرات (X)  ســخن مى گوییــم. صــادرات   رقابت پذیــرى 
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ــراى تســهیل واردات کاالهایــى  ــان مى کنــد و وجــودش ب تولیــد داخلــى را نمای
کــه یــک کشــور خــودش  نمى توانــد تولیــد کنــد، ضــرورى اســت.

تولید ناخالص داخلى=
+ مصرف خانوار

+ سرمایه  گذارى خصوصى
+ مخارج دولت

+ صادرات
- واردات

G D P = C + I + G + X – IM

ــاختمان هاى  ــزات و س ــر تجهی ــط ب ــه فق ــوادث ن ــى و ح ــودگى، کهنگ فرس
خصوصــى، بلکــه همچنیــن بــر پل   هــا، جاده هــا و بیمارســتان هاى عمومــى تاثیــر 
ــر  کســب وکارها بلکــه  ــه فقــط ب ــذارد. اســتهالك ســرمایه (بخــش 1-2) ن مى گ
ــا اســتهالك  ــر کشــورها اثرگــذار اســت؛ مصــرف ســرمایه ثابــت ی همچنیــن ب
توســط  تولیــد  در  استفاده شــده  ثابــت  دارایى هــاى  ارزش  کاهــش  بیانگــر 
ســازمان هاى خصوصــى و عمومــى اســت کــه بــر اثــر تخریــب فیزیکــى، کهنگــى 

ــد. ــه وجــود مى آی ــى طــى دوره حســابدارى ب ــا خســارت تصادف معمــول ی
تولیـد خالـص داخلـى (NDP) از طریق فرمول (اسـتهالك NDP = GDP – ) به 
دسـت مى آیـد. در تئـورى، تولیـد خالـص داخلـى بیان دقیق تـرى از تولید کشـور 
نسـبت بـه تولیـد ناخالـص داخلـى اسـت امـا در واقعیـت، سـنجه ما از اسـتهالك 
اغلـب دقیق نیسـت و بـه همین دلیل از GDP  بیشـتر از NDP اسـتفاده مى کنیم.

بخوانید

سرمایه  گذارى مسکونى: حباب ها و  بهره ورى پایین
نوریــل روبینــى، اقتصــاددان از معــدود اعضــاى حرفــه خــود بــود کــه وقتــى 
ــر مى کشــید اصــال  ــه زی ــى 2008 اقتصاد هــاى مهــم جهــان را ب بحــران مال

شــگفت زده نشــد.
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ــه  ــه از ده ــرد ک ــتدالل ک ــان اس ــر جه ــاد برت ــر اقتص ــز ب ــا تمرک ــى ب روبین
1980 تاکنــون، آمریــکا تنهــا طــى دوره   هایــى بــا ســرعت رشــد کــرده اســت 
ــاى  ــا دوره ه ــدام ب ــر ک ــوند و ه ــف مى ش ــى توصی ــاى دارای ــا حباب ه ــه ب ک

ــال شــدند. ــه دنب ــى و رشــد از دســت رفت ــاى مال ــالل، زیان ه اخت
ــه 1980، بحــران بانک هــاى وام  ــود امــالك و مســتغالت ده ــال رک ــه دنب ب
ــد. دهــه 1990  ــود شــدید 91-1990 آم ــار و رک ــداز، خشــکى اعتب و    پس ان
ــه  ــت) را ب ــه خصــوص اینترن ــازار ســهام فناورى هــاى پیشــرفته (ب ــاب ب حب
ــه  ــود ب ــک رک ــد، ی ــاب در ســال 2000 ترکی ــن حب ــى ای ــد و وقت ــود دی خ
ــاد پــول و اعتبــار در ســال هاى پــس از  دنبالــش آمــد. ســپس گســترش زی
ــه  ــا ک ــایر وام ه ــى و س ــاى رهن ــرى وام ه ــوازى تنظیم گ 2000 و تســهیل م
بیشــتر حبــاب مســکن و اعتبــار ایجــاد کــرده بــود، در ســال 2008 بــا بحــران 

ــت. ــان یاف ــابقه تاریخــى پای بى س
ــکا طــى ســال هاى اخیــر ســرمایه  گذارى بیــش  روبینــى معتقــد اســت آمری
از حــد در موجــودى مســکن کــرده و برخــالف ســرمایه  گذارى در تجهیــزات 
و کارخانه هــا و ســرمایه انســانى، ایــن شــکل از ســرمایه  گذارى نامولــد 
ســرمایه  و  کارخانه هــا  تجهیــزات،  در  ســرمایه گذارى  مى دانیــم  اســت. 
انســانى،  بهــره ورى نیــروى کار را افزایــش مى دهــد. ایــن در حالــى اســت کــه 
بیشــتر ســرمایه گذاران در مســکن، بســیار ســاده روى افزایــش قیمــت آتــى 
ــکا در بخــش  ــد آمری ــا مى کن ــى ادع ــد. روبین ــوداگرى کردن ــى و س گمانه زن
ــا طــى  مالــى نیــز بیــش از حــد ســرمایه  گذارى کــرد. او تاکیــد مى کنــد: م
15 یــا 20 ســال گذشــته مــدل رشــدى داشــتیم کــه ســرمایه انســانى خیلــى 
زیــادى وارد بخــش فاینانــس کــرد بــه جــاى اینکــه بــه ســمت فعالیت هــاى 
مولدتــر بــرود. او معتقــد اســت کــه اقتصادهاى پیشــتاز ماننــد آمریــکا نیازمند 
گســترش مــدل رشــد متفاوتــى هســتند کــه خالق  تریــن مدیــران بــه جــاى 
ــت  ــارى، وارد صنع ــاالى ج ــاى ب ــطه حقوق ه ــه واس ــون ب ــل اکن ــه مث اینک

خدمــات مالــى شــوند، بــه ســمت بخش هــاى مولــد جــذب شــوند.
“Dr. Doom Has Some Good News,” James Fallows, The Atlantic, July/ Augus t 2009.
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پرسش   ها
اقتصاد آمریکا از دهه 1980 تاکنون چه زمانى سریع رشد کرد؟  

اثرات چنین دوره هاى رشدى چه بودند؟  
نامولدترین شکل سرمایه، طبق نظر پروفسور روبینى چیست؟  

مزیت سرمایه غیرمسکونى در چیست؟  
نتیجه رونق مسکن چیست؟  

ــاال  ــا رونق هــاى ذکرشــده در ب ــع ب چــه تخصیــص اشــتباه دیگــرى از مناب  
رخ  دهــد؟ مى توانــد 

تحلیل
ــط  ــکا فق ــاد آمری ــون، اقتص ــه 1980 تاکن ــى، از ده ــور روبین ــر پروفس ــه نظ ب
ــا هزینه هــاى  ــه ســرعت رشــد کــرد کــه ســرانجام ب طــى حباب هــاى دارایــى ب
اقتصــادى و مالــى چشــمگیر ترکیــد. ســرمایه  گذارى مســکونى  ، طبــق نظــر وى 
ــت را  ــه مطلوبی ــى ک ــون در حال ــت چ ــرمایه  گذارى اس ــکل س ــن ش نامولدتری
افزایــش مى دهــد -یعنــى از یــک شــکل مصــرف کــه مصــرف خدمــات مســکونى 
باشــد حمایــت مى کنــد-  بهــره ورى نیــروى کار را بــاال نمى بــرد. ایــن مشــکل را 

ــم. ــت نداری ــد ثاب ــرمایه  گذارى مول ــا س ــه ب در رابط
نتیجــه رونــق گرفتــن مســکن ایــن اســت کــه ســرمایه  گذارى بیــش از حــد 
ــاى  ــراه آن، انگیزه ه ــه هم ــه ب ــى آورد ک ــان م ــه ارمغ ــز ب ــى را نی در بخــش مال
ــد  ــى مى خوانن ــته هاى مال ــادى رش ــى زی ــان خیل ــد. جوان ــز مى آی ــت نی نادرس
ــص  ــى تخصی ــن یعن ــه ای ــوند ک ــى مى ش ــوم و مهندس ــى وارد عل ــداد اندک و تع
ــمت  ــه س ــد ب ــه و مول ــد نوآوران ــور از مقاص ــک کش ــانى ی ــرمایه انس ــتباه س اش

ــوداگرى. ــد س مقاص
(بخــش  دولتــى  ســرمایه  گذارى  بیــن  دولــت  مخــارج  جــدول 1-8  در 
14) -کــه بخشــى از ســرمایه  گذارى کل اســت- و مصــرف دولتــى -بخــش 
کل  ســرمایه  گذارى  مى شــود.  تقســیم  دولــت-  مخــارج  غیرســرمایه  گذارى 
اســت. دولتــى  ســرمایه  گذارى  و  خصوصــى  ســرمایه  گذارى  حاصل جمــع 
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جدول 8-1 عرضه (منابع) و مصارف در برخى اقتصادهاى مهم
مصارفعرضهسال 2013

GDPمصرف واردات
خانوار

سرمایه  گذارى مصرف دولت
صادراتکل

1002336144826چین
1004056212044منطقه یورو

1002857123125هند
1001961212116ژاپن
1001768151913آمریکا

توجــه: بــه علــت خطاهــاى ایجادشــده در برخــورد بــا داده   هــا، عرضــه کل و کل مصــارف برخــى 
اوقــات برابــر هــم نیســتند کــه بایــد باشــند. 

UNS tAT4 and ECB5 :منابع

ــى  ــاى اصل ــاختارهاى اقتصاده ــن س ــى بی ــاى اصل ــدول 8-1 تفاوت ه در ج
ــه بقیــه  ــورو بازتریــن اقتصــاد نســبت ب جهــان را مشــاهده مى کنیــم. منطقــه ی
جهــان اســت و واردات و صــادرات آن ســهم بزرگــى از تولیــد ناخالــص داخلــى 
ــا بســته  ترین  ــه از ایــن قاعــده پیــروى مى کننــد ام ــا فاصل دارد. چیــن و هنــد ب
اقتصــاد مربــوط بــه آمریــکا اســت. ایــن اقتصــاد همچنیــن شــدیدترین وابســتگى 
را بــه مصــرف خانــوار دارد کــه 68 درصــد تولیــد ناخالــص داخلــى اش بــه حســاب 
ــوار داخلــى هنــوز  ــد. خــالف آن در چیــن صــادق اســت کــه مصــرف خان مى آی
کامــال محــدود اســت (36 درصــد تولیــد ناخالــص داخلــى). ایــن جــدول نشــان 
مى دهــد ســهم بزرگــى از مصــرف جهــان هنــوز بــه مصــرف ســه اقتصــاد بــزرگ 
جهــان وابســته اســت. مصــرف دولــت در منطقــه یــورو و در ژاپــن بســیار مهــم 
ــى  ــهم خیل ــرمایه  گذارى س ــن دارد. س ــد و چی ــرى در هن ــت کمت اســت و اهمی
ــد  ــد از تولی ــد)، 31 درص ــن (48 درص ــى چی ــص داخل ــد ناخال ــى از تولی بزرگ
ناخالــص داخلــى هنــد و در ســه اقتصــاد بــزرگ جهــان (آمریــکا، اتحادیــه اروپــا 
و ژاپــن) حــدود 20 درصــد اســت. مثــال بعــدى دربــاره مغولســتان   ارائــه شــده 

اســت (جــدول 2-8).



اقتصاد براى سیاست گذاران: راهنماى جامع براى غیراقتصادى ها

194

جدول 8-2 عرضه و مصارف در مغولستان 2014
سهم (درصد)مصارفسهم (درصد)عرضه
37,3مصرف بین صنایع73,7داخلى
تولید

2,2کشاورزى7,5کشاورزى
23,5صنعت36صنعت
12,1خدمات30,2خدمات

22,6واردات
خانوار و نهادهاى 

غیرانتفاعى
22,5

5,2مصرف کل دولت3,7مالیات منهاى یارانه بر محصوالت
تشکیل سرمایه ثابت 

ناخالص
11,3

تغییر در موجودى و 
ارزشمندى هاى خالص

2,6

20,7صادرات
100مصارف کل100عرضه کل

منبع: دفتر آمار ملى مغولستان و بانک توسعه آسیایى، 2017. این جدول چندین جزئیات را   ارائه مى دهد.
GDP= تولید داخلى (محصول ناخالص) – استفاده بین صنایع (کاالى واسطه اى).

این واقعا تعریف GDP به هزینه عوامل است.
GDP به هزینه عوامل + مالیات منهاى یارانه ها بر محصوالت = GDP به قیمت بازار

 وقتى فقط مى گوییم GDP معموال به GDP به قیمت هاى بازار اشاره داریم.
از این جدول مى آموزیم که صنعت بزرگ ترین سهم از GDP مغولستان را تولید مى کند (48,8 درصد). 
استخراج منابع معدنى نقش اصلى در صنعت مغولستان ایفا مى کند. همچنین متوجه مى شویم صنعت 

خریدار اصلى کاالهاى واسطه  اى (استفاده بین صنایع) است.

واژگان تخصصى
مصــرف (مصــرف نهایــى خانــوار) [1]: همــه خریدهــاى خانواده هــاى مقیــم 

بــه اســتثناى امــالك جدیــد (خانــه و آپارتمــان). 
1. consumption (households final consumption)
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اســتهالك [2]: کاهــش ارزش ســاالنه ســرمایه خصوصــى و عمومــى یــک کشــور 
بــه علــت فرســودگى، کهنگــى و تصادفــات.

ــه  ــا ک ــى آنه ــران نهای ــه کارب ــده ب ــه ش ــاى فروخت ــى [3]: کااله کاالى نهای
بى درنــگ توســط بنگاه هــا بــه ســایر کاالهــا تبدیــل  نمى شــوند.

دارایى هــاى مالــى [4]: دارایى هــاى بــدون مطلوبیــت ذاتــى کــه تحــت 
شــرایط معیــن بــه مالکان شــان امــکان تملــک کاالهــا را مى دهــد.

ــزات و     ــا تجهی ــادوام (عمدت ــاى ب ــت [5]: کااله ــد ثاب ــرمایه  گذارى مول س
مى کننــد. خریــدارى  بنگاه هــا  کــه  ســاختمان ها) 

ــه مطلوبیــت مســتقیم.  ــه   ارائ ــادر ب ــا ارزش ذاتــى و ق ــا [6]: محصــوالت ب کااله
ــد. ــد مى کنن ــطه  اى تولی ــاى واس ــا کااله ــى ی ــاى نهای ــا کااله بنگاه ه

ــان عمومــى، مصــرف  ــا حاصل جمــع حقــوق کارکن ــت [7]: تقریب مصــرف دول
واســطه  اى (بخــش 2-1) دولــت و مصــرف ســرمایه عمومــى (اســتهالك).

ــات  ــامل خدم ــات ش ــف و خدم ــاى مختل ــد کااله ــى [8]: خری ــارج دولت مخ
ــع  ــن حاصل جم ــى. ای ــاى عموم ــه اداره ه ــط هم ــى توس ــان عموم کارکن

ــت. ــت اس ــرمایه  گذارى دول ــت و س ــرف دول مص
تشکیل سرمایه ناخالص [9]: بنگرید به سرمایه  گذارى.

تولیــد ناخالــص داخلــى (GDP) [10]: الــف) حاصل جمــع ارزش همــه کاالهاى 
نهایــى ســاخته شــده در یــک کشــور ب) حاصل جمــع ارزش افــزوده همــه 
ــه  ــاى هم ــع درآمده ــور ج) حاصل جم ــک کش ــال در ی ــازمان هاى فع س

عوامــل تولیــد در یــک کشــور.
ــى و  ــاى داخل ــده بنگاه ه ــاى خریدارى ش ــطه اى [11] 6: کااله ــاى واس کااله
تبدیل شــده بــه دیگــر کاالهــا کــه بیانگــر حاصل جمــع مصــرف واســطه  اى 
2. depreciation
3. final goods
4. financial assets
5. fixed productive inves tment
6. goods
7. government consumption
8. government spending
9. gross capital formation
10. gross domes tic product (GDP)
11. intermediate goods
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ــى اســت. ــازمان  هاى داخل ــا و س ــه بنگاه ه (بخــش 2-1) هم
ــاى  ــاخت و کااله ــان س ــاى در جری ــام، کااله ــواد خ ــار [12]: م ــودى انب موج
ــام  ــکان اتم ــا ام ــد ت ــه مى دارن ــازمان ها نگ ــه س ــده ک ــال ساخته ش کام
ــد. ــش دهن ــزى را پوش ــتباه هاى برنامه ری ــا اش ــد ی ــه کنن ــودى را کمین موج

ــروش.  ــد و ف ــن تولی ــاوت بی ــار [13]: تف ــودى انب ــرمایه  گذارى در موج س
ــار را انباشــت  ــا موجــودى انب ــروش باشــد بنگاه ه ــد بیــش از ف ــر تولی اگ
ــا آغــاز بحــران و  مى کننــد. ایــن موجــودى معمــوال کوچــک اســت امــا ب
ــه  ــد ب ــد، مى توان ــر مى کنن ــروش کمت ــه ف ــروع ب ــا ش ــه بنگاه ه ــى ک زمان

نحــو قابــل مالحظــه  اى رشــد کنــد.
ــرات در  ــت، تغیی ــد ثاب ــرمایه  گذارى مول ــع س ــرمایه  گذارى [14]: حاصل جم س

ــار و ســرمایه  گذارى مســکونى. موجــودى انب
ــى و  ــاى مل ــرد اقتصاده ــاختار و عملک ــه س ــن مطالع ــاد کالن [15]: ای اقتص
سیاســت هایى اســت کــه دولت هــا بــراى تاثیرگــذارى بــر عملکــرد 

اقتصــادى بــکار مى گیرنــد.7 
ــا  ــى [16]: ســنجه هاى فعالیــت اقتصــادى در ســطح کشــور ی حســاب هاى مل
منطقــه. حســاب هاى ملــى یــک مجموعــه منســجم، ســازگار و یکپارچــه 
از حســاب هاى اقتصــاد کالن در بســتر مجموعــه مفاهیــم توافق شــده  

بین المللــى را توصیــف مى کنــد.
ــک  ــده در ی ــى تولیدش ــاى نهای ــع ارزش کااله ــمى [17]: حاصل جم GDP  اس

کشــور کــه بــه قیمت هــاى جــارى آنهــا بیــان مى شــود. از ایــن شــاخص 
ــراى مثــال مصــرف، ســرمایه  گذارى  ــا ســایر متغیرهــا (ب ــراى مقایســه ب ب

ــود. ــتفاده مى ش ــال اس ــان س ــا) در هم ــا    پس اندازه ی
ــده در  ــى تولیدش ــاى نهای ــاى کااله ــع ارزش ه ــى [18]: حاصل جم GDP  واقع

12. inventories
13. inventory inves tment
14. inves tment
15. macroeconomics
16. national accounts
17. nominal GDP
18. real GDP
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ــان  ــم در ســال مرجــع بی ــاى حاک ــه قیمت ه ــه نســبت ب ــک کشــور ک ی
ســال هاى  در    GDPمقایســه هاى بــراى  شــاخص  ایــن  از  مى شــود. 

ــود. ــتفاده مى ش ــاوت اس متف
ــا  ــد خانه ه ــراى خری ــده ب ــاى صرف ش ــکونى [19]: پول ه ــرمایه  گذارى مس س

و آپارتمان هــاى جدیــد توســط خانوارهــا.8
ــر  ــه س ــور ب ــک کش ــان را در ی ــتر زمان ش ــه بیش ــى ک ــاکنان [20]: آنهای س

مى برنــد.
منابــع [21]: کاالهــاى در دســترس در یــک کشــور کــه بــر اســاس مبــدا تقســیم 
مى شــود و شــامل کاالهــاى داخلــى، تولیــد ناخالــص داخلــى و کاالهــاى 

وارداتــى اســت.
عرضه [22]: به تعریف اصطالح منابع بنگرید.

مصــارف [23]: مقاصــد احتمالــى (مصــرف، ســرمایه  گذارى، مخــارج دولتــى یــا 
صــادرات) کاالهــاى در دســترس در یــک کشــور.

یادداشت   ها
1.  http://uns tats.un.org/unsd/nationalaccount/sna.asp.1

طبــق تعریــف حســاب هاى ملــى، خرید دارایى هــاى مالى بــراى مثــال اوراق قرضه یا ســهام،   .2
سرمایه  گذارى محسوب  نمى شود.

ــوق  ــع حق ــه حاصل جم ــل 14) ک ــت (فص ــرف دول ــا مص ــراه ب ــى هم ــن خریدهای چنی   .3
کارکنــان بخــش عمومــى و مصــرف واســطه  اى اداره هــاى دولتــى اســت، یــک قلــم بــه نام 

ــد. ــکیل مى دهن ــى» را تش ــرف جمع «مص
4.  http://uns tats.un.org/unsd/snaama/selbasicFas t.asp

سرى هاى منتخب: GDP برحسب مخارج، توزیع به درصد (سهام)، بازدید در 29 اکتبر 2015.
5.  http://sdw.ecb.europa.eu/reports.do?node=1000004819

بازدید شده در 29 اکتبر 2015.

19. residential inves tment
20. residents
21. sources
22. supply
23. uses
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ــارى  ــوال در دوره ج ــار و معم ــک ب ــط ی ــطه  اى را فق ــاى واس ــد کااله ــا مى توانن بنگاه ه   .6
ــاى  ــل کااله ــد. در مقاب ــم مى یابن ــد تجس ــد جدی ــس از آن در تولی ــد و پ ــتفاده کنن اس
ــد  ــا اســتفاده مى کنن ــار و معمــوال در بســیارى دوره   ه ســرمایه  گذارى را بیــش از یــک ب

ــروى کار اســت. ــوال مســتلزم نی ــا معم ــتفاده     از آنه و اس
7.  Abel et al. (2014:27).

8.  Abel et al. (2014:58).

منابع
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فصل 9:
پول و قیمت ها

بانــک مرکــزى چــه نقشــى در مدیریــت اقتصــاد ملــى ایفــا مى کنــد؟ مــا چگونــه 
قضــاوت مى کنیــم کــه آیــا وظیفــه اش را خــوب انجــام مى دهــد؟

اگــر اقتصــاد کشــور را ماننــد موتــور بدانیــم، پــول روغنــى اســت کــه اجــازه 
مى دهــد تــا ایــن موتــور خــوب کار کنــد. موتــور بــدون روغــن متوقــف مى شــود 
و بــا روغــن خیلــى زیــاد بــه نحــو ناخوشــایندى کار مى کنــد یــا حتــى از حرکــت 

بــاز مى ایســتد؛ همیــن حالــت بــراى پــول هــم اتفــاق مى افتــد.
ایــن بخــش را بــا تشــخیص اینکــه پــول چــه تفاوت   هایــى بــا ســایر 
دارایى هــاى مالــى دارد شــروع مى کنیــم. در اینجــا تبییــن مى کنیــم چــرا 
ــازمان ها در  ــراد و س ــپرده   هاى اف ــه س ــد بلک ــول نق ــا پ ــه تنه ــول ن ــف پ تعری
ــه  حســاب هاى خویــش در بانک هــاى تجــارى را نیــز شــامل مى شــود. ســپس ب
ــه نگــه  ــاز ب ــل مختلــف نی ــم، دالی ــول مى پردازی ــده پ تشــریح ســامانه  ایجادکنن
داشــتن یــا اســتفاده از پــول را  بررســى مى کنیــم و در نهایــت بررســى مختصــرى 
از دالیــل متفــاوت چگونگــى تقاضــا و عرضــه پــول تحــت تاثیــر نرخ هــاى بهــره 
در بازارهــاى پــول و اقدامــات بانک هــاى مرکــزى مى آیــد. در ادامــه ایــن 
بخــش همچنیــن بــه بررســى ایــن موضــوع مى پردازیــم کــه چگونــه خلــق پــول 
ــن  ــرانجام، ای ــود. س ــر ش ــورم منج ــه ت ــى ب ــت یعن ــش قیم ــه افزای ــد ب مى توان
ــد  ــورم مى توان پرســش را مطــرح مى کنیــم کــه تحــت چــه شــرایط متفاوتــى ت

ــد. ــده باش ــد فای ــا مفی ــار ی زیان ب

9-1 پول و سایر دارایى هاى مالى
مــا نــه فقــط بــه کاالهــاى بــا ارزش ذاتــى (کاالهــاى واقعــى) بلکــه بــه دارایى هاى 
مالــى (اســناد عرضه شــده کــه بــه مــا امــکان کســب کاالهــاى واقعــى در شــرایط 
معیــن در زمان هــاى معیــن را مى دهــد) نیــاز داریــم. بنابرایــن در بیــن 
ــاى  ــر دارایى ه ــه دیگ ــول و هم ــن پ ــتى بی ــزى سردس ــى، تمای ــاى مال دارایى ه
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ــویم. ــل مى ش ــى قائ مال
همــه اعتباردهنــدگان داخلــى بایــد پــول را بــه عنــوان وســیله پرداخــت بدهى 
ــا 100 دالر بدهــى  ــد. اگــر م ــا بپذیرن ــه م ــه اضافــى ب ــدون تحمیــل هزین ــا ب م
داریــم و 100 دالر اســکناس مى پردازیــم، بدهــى مــا بــدون هزینــه اضافــى تمــام 
ــول، نقد  تریــن دارایــى اســت چــون کــه حــق پرداخــت  مى شــود. ایــن یعنــى پ
ــى  ــم بده ــر بخواهی ــس اگ ــد. برعک ــان را مى ده ــت اسمى     ش ــه قیم ــا ب بدهى ه
ــازار  ــراى مثــال یــک جفــت کفــش کــه در ب ــا کاال بپردازیــم (ب 100 دالرى را ب
ــوددارى  ــى خ ــن پرداخت ــرش چنی ــاید از پذی ــکار ش 100 دالر ارزش دارد) طلب
کنــد یــا بگویــد فقــط یــک بخــش از بدهــى کل مثــال 90 دالر آن بــا تحویــل ایــن 
ــا هنــوز 10 دالر بدهــى  ــت، م کفش هــا پرداخــت شــده اســت کــه در ایــن حال
داریــم. پــول حالــت «نقــد» دارد؛ یعنــى مــا را از بدهــى بــه قیمــت اســمى آزاد 
ــه از  ــن درج ــورد کفــش- ای ــن م ــا -در ای ــایر کااله ــه س ــى ک ــد  در حال مى کن
نقدینگــى را ندارنــد. نــه تنهــا کفــش بلکــه حتــى دارایى هــاى مالــى ماننــد اوراق 
قرضــه، ســهام و بیمه هــا نیــز کامــال نقــد نیســتند و شــرایط پرداخــت هــر بدهــى 

ــى را فراهــم نمى کننــد.  ــه ارزش اســمى آن در هــر زمان ب
مزیــت کلیــدى «نقــد بــودن»، پــول را بــه یــک وســیله مبادلــه عالــى -بســیار 
بهتــر و کاراتــر از تهاتــر- بــراى مبادلــه کاالهــا تبدیــل کرده اســت. پــول همچنین 
واحــدى اســت کــه مــا بــراى ســرجمع کــردن ارزش هــاى اقــالم بســیار متفــاوت 
ــابدارى،  ــات حس ــکى، خدم ــات پزش ــال، خدم ــیب، یخچ ــم: س ــتفاده مى کنی اس
ــر متفــاوت ایــن اقــالم را  زغــال، نفــت، گــچ، پنیــر. یعنــى در حالــى کــه مقادی
ــن،  ــر، ت ــرد (لیت ــرى ک ــر اندازه گی ــا همدیگ ــب ب ــاى متناس ــوان در واحده مى ت
ســاعت و غیــر آن) فقــط بــا پــول اســت کــه مــا یــک ســنجه مشــترك داریــم، 
یعنــى ارزش پولــى. پــول واحــد حســاب مــا اســت. ســرانجام بایــد گفــت کــه 
پــول مزیــت بزرگــى در ذخیــره ارزش دارد؛ فــرض کنیــد کــه مــا مى خواســتیم 
ارزش ذخیــره را بــه شــکل کاال یــا مــواد خــام نگــه داریــم، اولیــن مشــکل ایــن 
بــود کــه طــى زمــان آن ارزش، بــا توجــه بــه تغییــر شــرایط بــازار تغییــر مى کــرد. 
از طرفــى برخــى کاالهــا از قبیــل ماهــى یــا میــوه تــازه حتــى فســادپذیرند. پــول 
ــه بیــان دیگــر پــول  ــه مــا اجــازه مى دهــد یــک ارزش ثابــت را نگــه داریــم؛ ب ب
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ــوان  ــه عن ــه ب ــى اســت ک ــک دارای ــره ارزش ی ــره ارزش اســت. ذخی ــک ذخی ی
ــا  ــه ب ــد ک ــر آوری ــه خاط ــا ب ــد ام ــل مى کن ــروت عم ــدارى ث ــیله نگه ــک وس ی

ــد. ــره را از دســت مى دهی ــانس کســب به ــوال ش ــول معم ــتن پ نگه داش

تماشا کنید

«پول در اقتصاد مدرن: یک مقدمه»، بانک مرکزى انگلستان
www.youtube.com/watch?v=ziTE32hiWdk.

بخوانید
www.bankofengland.co.uk/quarterly-bulletin/2014/q1/money-in-the-

modern-economy-an-introduction.

پرسش   ها
مزیت پول در برابر تهاتر چیست؟  

شکل ویژه سند بدهکارى (IOU) چیست؟  
پول  بى پشتوانه چیست؟  

چــه چیــزى بیشــتر (97 درصــد) پــول در گــردش در انگلســتان را تشــکیل   
مى دهــد؟

تفاوت اصلى بین پول نقد و سپرده ها چیست؟  

تحلیل
ــه  ــاز ب ــدار همیشــه نی ــر ایــن اســت کــه خری ــر تهات مزیــت اصلــى پــول در براب
ــالت  ــى معام ــوارد برخ ــیارى م ــن در بس ــدارد و بنابرای ــنده ن ــوالت فروش محص
تحقــق نخواهــد یافــت. جــداى از ایــن مســاله، یــک فروشــنده بــا پــول مى توانــد 
ــد  ــدارى کن ــى دیگــر خری ــز دیگــرى را در زمان ــروز بفروشــد و چی ــزى را ام چی
ــى  ــند بده ــى از س ــکل خاص ــول ش ــره ارزش دارد. پ ــت ذخی ــول قابلی ــون پ چ
ــن واقعیــت  ــزى اســت؛ ســند بدهــى شــامل ای ــک مرک صادرشــده از ســوى بان
ــد ارزش  ــدى 20 پون ــکناس 20 پون ــد اســت اس ــر کســى معتق ــه ه ــود ک مى ش
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دارد، آن ارزش را در آینــده حفــظ خواهــد کــرد و چــاپ تقلبــى آن مشــکل اســت. 
ــه در گذشــته  ــه ک ــده اســکناس آن گون ــه دارن ــده دادن طــال ب ــر وع ــروز دیگ ام
رایــج بــود، وجــود نــدارد. بــا تمــام ایــن اوصــاف، پونــد «پــول بــدون پشــتوانه» 
ــون  ــد، چ ــاده ارزش دارن ــى س ــل خیل ــک دلی ــه ی ــکناس ها ب ــن اس ــت؛ ای اس
ــرد  ــتان مى پذی ــرى در انگلس ــس دیگ ــر ک ــپس ه ــزى و س ــک مرک نخســت بان
کــه پونــد ارزش دارد. پــول یــک ســند بدهــى از بانــک مرکــزى اســت در حالــى 
ــى  ــام پول ــتند؛ در نظ ــارى هس ــاى تج ــى از بانک ه ــند بده ــپرده ها س ــه س ک

ــد. ــکیل مى ده ــول را تش ــه پ ــد هم ــر 97 درص ــپرده ها بیان گ ــتان، س انگلس

دارایى هاى نقد و غیرنقد
عــالوه بــر پــول، دارایى هــاى مالــى دیگــرى همچــون اوراق قرضــه، ســهام و بیمه هــا 
نیــز هســتند کــه نگهــدارى آنهــا در شــرایط معیــن، اجــازه دریافــت پــول اضافــى را 
مى دهــد. البتــه چنیــن دارایى   هایــى کامــال نقــد نیســتند، ضمانــت پرداخــت هــر 
ــه زمــان   ــدون توجــه ب ــه عنــوان ارزش اســمى آنهــا ب ــا همــان مبلــغ ب بدهــى را ب
ــرد.  ــد تبدیل شــان ک ــول نق ــه پ ــانى ب ــوان به آس ــات نمى ت ــد و برخــى اوق نمى کنن
یــک بســتانکار شــاید آنهــا را بپذیــرد امــا شــاید درخواســت تخفیــف کنــد، بــراى 
مثــال یــک ورقــه قرضــه بــا ارزش 100 دالر بــه عنــوان پرداخــت بدهــى 95 یــا 90 
ــراى ساده ســازى در ادامــه بحــث، همــه دارایى هــاى  دالر پذیرفتــه خواهــد شــد. ب
ــادارى  ــه (اوراق به ــه اوراق قرض ــط ب ــم و فق ــر  نمى گیری ــى را در نظ ــى احتمال مال
کــه بازپرداخــت مبلــغ اولیــه بــه عــالوه بهــره متعاقــب آن در تاریخ هــاى معیــن را 
عرضــه مــى دارد) مى پردازیــم. البتــه بایــد تاکیــد کــرد کــه هــر انــدازه بهــره اوراق 
قرضــه بیشــتر باشــد، بیشــتر مایــل خواهیــم بــود چشــم بــر نقدینگــى ناقــص یــا 
کمیــاب آنهــا ببندیــم. بــه عبارتــى هــر چــه نــرخ بهــره بــر اوراق قرضه بیشــتر باشــد، 

مشــتاق  تر هســتیم کــه آنهــا را داشــته باشــیم.

سپرده ها نیز پول هستند
مــا معمــوال بــراى پرداخــت صورتحســاب و قبــوض خــود از پــول نقــد یــا انتقــال 
بانکــى، کارت بدهــى، کارت هــاى بانکــى، کارت هــاى اعتبــارى، چــک، بانکــدارى 
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آنالیــن یــا همــراه بانــک اســتفاده مى کنیــم. بنابرایــن ماهیــت دارایــى نقد روشــن 
ــر اســاس  اســت: اســکناس و مســکوك و همــه ابزارهــاى دیگــر پرداخــت نیــز ب
ــه،  ــاى مبادل ــا ابزاره ــپرده ها م ــک تجــارى هســتند. در س ــپرده در بان وجــود س
ذخیــره ارزش و واحــد حســاب داریــم و مى توانیــم از آنهــا بــراى پرداخــت بدهــى 
خــود اســتفاده کنیــم. ســپرده ها، همــان پــول هســتند و بنابرایــن پــول از نقــد 

و ســپرده تشــکیل مى شــود.
ــارى  ــاى تج ــار دارد و بانک ه ــد انحص ــول نق ــار پ ــزى روى انتش ــک مرک بان
ــه  ــزى نگ ــک مرک ــاب هاى بان ــان را در حس ــى از پول ش ــش کوچک ــوال بخ معم

مى دارنــد کــه ایــن حســاب ها را ذخایــر بانک هــاى تجــارى مى نامیــم.
جمــع آورى  را  بنگاه هــا  و  خانوارهــا  ســپرده هاى  تجــارى  بانک هــاى 
مى کننــد و ســرانجام از دیگــر بانک هــا قــرض مى گیرنــد یــا اوراق قرضــه 
ــه  ــه هم ــا ن ــپرده   ها -ام ــى از س ــد بخش ــا مى توانن ــد.2 بانک ه ــر مى کنن منتش
ــد  ــم مى کن ــاط حک ــا احتی ــد ام ــرض دهن ــا ق ــا و خانواده ه ــه بنگاه ه آن را- ب
خودشــان را در معــرض احتمــال «هجــوم بــه بانــک» قــرار ندهنــد زیــرا ممکــن 
اســت کــه تعــداد زیــادى از مشــتریان بانک هــا تقریبــا همزمــان تصمیــم 
بگیرنــد پول شــان را از حســاب هاى بانکــى بیــرون بکشــند. بانک هــا پــول 
سپرده  گذارى شــده را بــه بنگاه هــا و خانواده هــا وام مى دهنــد و هــر بانــک 
بخشــى از ســپرده ها را جداگانــه بــه عنــوان ذخیــره در یــک حســاب بانکــى نــزد 
ــم  نمى شــود  ــر خت ــه ذخای ــذارد. بیشــتر ســپرده ها ب ــار مى گ ــک مرکــزى کن بان
و بــراى وام دادن نیــز در دســترس هســتند؛ هنگامــى کــه وام گیرنــده از وام بــراى 
ــول در حســاب هاى  ــد، آن پ ــا خدمــات دیگــران اســتفاده مى کن ــالم ی ــد اق خری
ــر  ــان ظاه ــاى خودش ــات) در بانک ه ــالم و خدم ــندگان اق ــا (فروش ــپرده آنه س
مى شــود و ســپس بانک هــا بــر اســاس ســپرده هاى اضافــى آنهــا وام هــاى 
ــر اســاس افزایــش اولیــه  بیشــترى مى دهنــد. ایــن رشــد متواتــر در ســپرده ها ب
در ذخایــر بانــک بــه «ضریــب فزاینــده پولــى» مشــهور اســت. برخــى بانک هــاى 
ــازى پرریســک گســترش وام دادن  ــد ب ــد بیشــتر، مى توانن مشــتاق کســب درآم
را شــروع کننــد. آنهــا وام دادن را بــه حــدى ادامــه مى دهنــد کــه بســیار باالتــر 
از ســطح محتاطانــه یــا معقولــى بــود کــه نســبت بــه ذخایرشــان در نظــر گرفتــه 
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ــه  ــان، بلک ــراى خودش ــط ریســک   هایى ب ــه فق ــا ن ــب آنه ــن ترتی ــه ای ــد. ب بودن
ــل،  ــن دلی ــه ای ــد. ب ــاد مى کنن ــى ایج ــام مال ــان و کل نظ ــراى سپرده گذاران ش ب
ــع  ــک را وض ــر بان ــراى ه ــره الزم ب ــه ذخی ــطح کمین ــزى3 س ــاى مرک بانک ه
ــزام  ــه ال ــر بیشــترى نســبت ب ــى گاهــى ذخای ــاى بازرگان ــرا بانک ه ــد زی مى کنن
قانونــى دارنــد. شــیوه ســنتى (و عمدتــا هنــوز مــورد اســتفاده) ایــن اســت کــه 
بانــک مرکــزى بــه عنــوان نخســتین بانکــى کــه ابتــکار عمــل را در دســت دارد، 
ــوان وام،  ــاى تجــارى تحــت عن ــه بانک ه ــر) ب ــول (در حقیقــت ذخای ــا دادن پ ب
ــا را گســترش  ــه شــرکت ها و خانواده ه ــا وام  دهــى ب ــد ت ــازه مى ده ــا اج ــه آنه ب
ــق  ــد از طری ــارى مى توانن ــاى تج ــدگاه، بانک ه ــن دی ــه ای ــه ب ــا توج ــد. ب دهن
ــر  ــد براب ــزى را چن ــک مرک ــده از بان ــول دریافت ش ــم پ ــرى، حج ــد تکاث فرآین
ــد  ــتان4- تایی ــزى انگلس ــک مرک ــال بان ــم -مث ــع مه ــى مناب ــروز برخ ــد. ام کنن
مى کننــد کــه ایــن شــیوه عملکــرد درســتى نــدارد. در بیشــتر مــوارد بانک هــاى 
ــر  ــه افــراد ســودآور اســت، مضــاف ب تجــارى اگــر احتمــال دهنــد اعطــاى وام ب
ــى  ــه عبارت ــد. ب ــدى وام مى دهن ــاى تولی ــا بنگاه ه ــراد ی ــه اف ــان ب سپرده   هاى ش
ــا بانــک مرکــزى  ــه کشــیدن ذخایرشــان، از دیگــر بانک هــا ی بانک هــا قبــل از ت
ــى  ــران اصل ــه بازیگ ــب ب ــن ترتی ــه ای ــد و ب ــى مى کنن ــر اضاف ــت ذخای درخواس
ــول  ــق پ ــه خل ــى ک ــن در حال ــوند. بنابرای ــل مى ش ــول تبدی ــق پ ــد خل در فرآین
نقــد و ذخایــر (پایــه پولــى) اکیــدا تحــت کنتــرل بانــک مرکــزى اســت، خلــق 
ســپرده   ها (کــه بخــش بزرگــى از کل پــول اســت) بــه عامــه مــردم و نظــام بانکــى 
ــراى  ــارات ب ــار و از اعتب وابســته مى شــود. عامــه مــردم از بانک هــا دریافــت اعتب
ــه  ــول ب ــق پ ــتر خل ــورت بیش ــن ص ــه ای ــد و ب ــتفاده مى کنن ــپرده  گذارى اس س

ــد. ــدا مى کن ــتگى پی ــردم بس ــه م ــارى و عام ــاى تج بانک ه

ترمزها بر خلق سپرده   ها
ــا توســط بانک هــاى تجــارى انجــام مى شــود،  در حالــى کــه خلــق اعتبــار عمدت
چندیــن بازیگــر یــا طرف هــاى دیگــر نیــز هســتند کــه قــدرت تحمیــل 
ــردم و  ــوم م ــزى، عم ــاى مرک ــد. بانک ه ــد را دارن ــن فرآین ــر ای ــا ب محدودیت ه
ــد. ــا معکــوس کنن ــد ی ــول را ُکن ــق پ ــد خل ــد فرآین بانک هــاى تجــارى مى توانن
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در واقــع بانک هــاى مرکــزى بــا فراهــم نکــردن ذخایــر اضافــى بــراى 
ــد  ــن فرآین ــد ای ــر مى توانن ــات ذخای ــش الزام ــا افزای ــا ب ــارى ی ــاى تج بانک ه
را مهــار کننــد. اقدامــات توســط عمــوم (بنگاه هــا و خانواده   هــا) همچنیــن 
ــول را داشــته باشــند. چه بســا  ــا معکــوس کــردن خلــق پ ــر مهــار ی ــد اث مى توان
مشــتریان بانــک اعتمــاد خــود را بــه نظــام بانکــدارى از دســت بدهنــد، پول شــان 
ــا موجــودى حســاب هاى بانکى شــان را افزایــش  ــرون بکشــند ی ــا بی را از بانک ه
ندهنــد؛ ایــن اتفــاق در لحظه هــاى هــراس (هجــوم بانکــى) رخ مى دهــد، یعنــى 
ــه صــورت نقــد و احتمــاال  وقتــى مــردم تصمیــم مى گیرنــد همــه پول شــان را ب
زیــر بالــش نگــه دارنــد کــه ایــن واکنــش، توانایــى بانک هــا بــه وام دادن بــا خلــق 
ــر، ممکــن اســت عمــوم  ــه شــکل دیگ ــرد. ب ــن مى ب ــد را از بی ســپرده هاى جدی
(خانواده هــا و بنگاه   هــا) خیلــى ســاده از وام گرفتــن خــوددارى کننــد. بانک هــاى 
تجــارى شــاید آمــاده وام دادن مقادیــر عظیــم پــول و خلــق ســپرده هاى جدیــد 
زیــاد باشــند، امــا اگــر مــردم هیــچ اشــتیاقى بــه وام گرفتــن نداشــته باشــند از 
ــرد  ــت ک ــه ســمت آب هدای ــوان اســب را ب ــد.5 مى ت ــا کارى برنمى آی دســت آنه
ــاى  ــب بانک ه ــن ترتی ــه ای ــرد. ب ــیدن ک ــه نوش ــور ب ــوان او را مجب ــا  نمى ت ام
تجــارى توانایــى خلــق پــول نخواهنــد داشــت و ســرانجام شــاید تصمیــم بگیرنــد 
کــه در خلــق پــول زیــاده روى نکننــد. در واقــع وقتــى بانک هــا تصــور مى کننــد 
وضعیت شــان غیرســودده و پرریســک اســت -بــراى مثــال، چــون بــه بانک هــاى 
دیگــر اعتمــاد ندارنــد- مى تواننــد ذخایرشــان را بــه طــور قابــل مالحظــه افزایــش 

دهنــد و وام دادن بیشــتر را محــدود کننــد.

وام دادن و سود بانک ها
بحــران مالــى 2008 ثابــت کــرد ســاختارهاى انگیزشــى بــراى مدیریت کننــدگان 
ــه گســترش غیرمســئوالنه وام دهــى بانکــى منجــر  ــد ب بانک هــاى اصلــى مى توان
شــود. در واقعیــت بانک هــاى تجــارى مجبــور نیســتند منتظــر اجــازه از بانک هــاى 
مرکــزى بــه منظــور گســترش وام دهــى بماننــد، به عــالوه جبــران خدمــات مدیران 
ــا ســود  ــد خــورده اســت و ب ــه ســودهاى بانــک پیون عالــى یــک بانــک اغلــب ب
کــردن بانک هــا، ایــن افــراد معمــوال پــول یــا ســهام بــه عنــوان «جایــزه» دریافــت 
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ــه وام دادن  ــد، ب ــودآورى مى بینن ــت س ــک فرص ــران بان ــى مدی ــد. وقت مى کنن
متمایــل مى شــوند و از ایــن رو بــراى جــذب ســپرده هاى جدیــد تــالش مى کننــد. 
ــا  ــر ی ــا محــدود کــردن ذخای ــى 2008، بانــک مرکــزى ب ــان بحــران مال در جری
ــر قانونــى مى توانســت آنهــا را مهــار کنــد امــا در ماه هــاى پیــش  افزایــش ذخای
از ســال 2008، بانک هــاى مرکــزى در اقتصادهــاى صنعتــى اصلــى نقــش نســبتا 
منفعالنــه برگزیدنــد. بــه شــکل کلى تــر، معمــوال بانک هــاى تجــارى بــا مشــاهده 
ــه  ــق اقتصــادى ب ــا رون ــژه در ســال هاى رشــد ی فرصت هــاى کســب ســود، به وی
نحــو گســترده وام مى دهنــد. در مقابــل وقتــى چشــم انداز کســب ســود  نباشــد 
ــانى را  ــد و کس ــر وام مى دهن ــیار کمت ــود- بس ــک رک ــاز ی ــال در آغ ــراى مث -ب
ــد؛ ایــن  ــدن پــول تحــت فشــار مى گذارن ــراى بازگردان ــد ب کــه قبــال وام گرفته ان
ــا ایــن کار باعــث مى شــوند  ــار» مى نامنــد. بانک هــا ب وضعیــت را «خشــکى اعتب
ــوب  ــرایط خ ــا ش ــد؛ ب ــق ادوارى» باش ــال «مواف ــول کام ــق پ ــا وام دادن و خل ت
ــدن بحــران،  ــه وجــود آم ــا ب ــد و ب ــادى رشــد مى کنن ــزان زی ــودن اقتصــاد می ب
ــث  ــب باع ــدارى اغل ــام بانک ــیوه، نظ ــن ش ــه ای ــوند. ب ــک مى ش ــدت کوچ به ش
ــه  ــود و ب ــدید ش ــود تش ــق و رک ــمت رون ــه س ــاد ب ــل اقتص ــا تمای ــود ت مى ش
ــن  ــح ای ــا تصحی ــق ب ــا مواف ــم در بانک ه ــى حاک ــاختارهاى انگیزش ــى س عبارت
تمایــالت نیســتند. در بحــران مالــى 2008 برخــى بانک هــا از  کســب وکار بیــرون 
ــا  ــدند، ام ــى ش ــاى بزرگ ــت جریمه ه ــه پراخ ــور ب ــا مجب ــایر بانک ه ــد، س رفتن

ــه شــدند. ــران ارشــد بانکــى تنبی تعــداد بســیار کمــى از مدی

تماشا کنید
«خلق پول در اقتصاد مدرن،» بولتن فصلى، بانک مرکزى انگلستان.

www.youtube.com/watch?v=CvRAqR2pAgw.

بخوانید
www.bankofengland.co.uk/-/media/boe/files/quarterly-bulletin/2014/ 
money-creation-in-the-modern-economy.pdf?la=en&hash=9A8788FD44A 
62D8BB927123544205CE476E01654.
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9-2 تقاضا و عرضه پول و نرخ بهره
ــازده دار  ــاى ب ــایر دارایى ه ــا س ــه ی ــول و اوراق قرض ــدارى پ ــن نگه ــردم بی م
ــودن آن اســت و بنابرایــن  انتخــاب مى کننــد امــا مزیــت پــول در مطلقــا نقــد ب
ــن حــال  ــا ای ــرد. ب ــوع بدهــى اســتفاده ک ــر ن ــراى پرداخــت ه ــوان از آن ب مى ت
پــول یــک ایــراد اساســى دارد: عایــدى پــول معمــوال صفــر اســت. مزیــت بــزرگ 
ــراد مهــم دارد:  ــا آن هــم یــک ای اوراق قرضــه داشــتن عایــدى مثبــت اســت ام
اوراق قرضــه ماننــد پــول قانونــى و رایــج کشــور پذیرفتــه نمى شــود و یــک طــرف 
معاملــه ممکــن اســت از پذیرفتــن آن امتنــاع کنــد. شــخصى کــه همــه ثــروت 
ــه شــکل اوراق قرضــه نگــه مــى دارد شــاید فرصت هــاى جالــب  مالــى خــود را ب
ــه داشــتن پــول در زمــان مناســب      کســب وکار را از دســت بدهــد چــون قــادر ب
نیســت. بــه طــور کلــى هــر چــه معامــالت بیشــترى صــورت مى گیــرد بــه پــول 
ــدارى  ــراى نگه ــى ب ــالح معامالت ــه اصط ــزه ب ــود: انگی ــد ب ــاز خواه ــترى نی بیش

پــول.6
از طــرف دیگــر، هــر انــدازه نــرخ بهــره بــاال باشــد، بهــره از دســت رفتــه بــراى 
کســانى کــه پــول نگــه مى دارنــد باالتــر اســت و بنابرایــن بــا فــرض ثبــات ســایر 
شــرایط، تقاضــاى پــول کمتــر اســت. در حســاب هاى ملــى، مــا ســنجه مســتقیمى 
بــراى تعــداد مبادالتــى کــه در اقتصــاد صــورت مى گیــرد نداریــم امــا یــک ســنجه 
از تولیــد ناخالــص داخلــى داریــم (بخــش 8-1) کــه فــرض مى شــود همبســتگى 
باالیــى بــا آنهــا دارد. معمــوال وقتــى تولیــد ناخالــص داخلــى و انجــام معامــالت 
ــون  ــال، چ ــن ح ــا ای ــد. ب ــد مى کن ــز رش ــول نی ــراى پ ــا ب ــت، تقاض ــتر اس بیش
ــاى  ــه معن ــول ب ــکل پ ــه ش ــا) ب ــى م ــروت مال ــى (ث ــاى مال ــدارى دارایى ه نگه
کســب نکــردن بهــره اســت -بــه هــر انــدازه نــرخ بهــره اوراق قرضــه باالتــر باشــد- 
فرصــت درآمــدى کــه مــا از دســت مى دهیــم نیــز بیشــتر و هزینــه فرصــت مــا 
بزرگ تــر خواهــد شــد (بخــش 1-1). بــه ایــن دلیــل، مــا مى توانیــم بگوییــم بــا 
فــرض ثبــات همــه چیزهــاى دیگــر، بــا افزایــش نــرخ بهــره، تقاضــا بــراى پــول 

ــد.7 ــش مى یاب کاه
در حالــت کلــى مى تــوان گفــت عرضــه پــول تحــت نظــارت بانــک مرکــزى و 
معمــوال یــک مقــام عمومــى منصــوب رئیس جمهــور، دولــت یــا پارلمــان اســت. 
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ــردم و  ــوم م ــاز عم ــورد نی ــد م ــول نق ــه پ ــتند ک ــزى هس ــاى مرک ــن بانک ه ای
ــد.  ــد مى کنن ــردم را تولی ــپرده هاى م ــدارى از س ــگام نگه ــا به هن ــر بانک ه ذخای
ــى»  ــه پول ــر را «پای ــد و ذخای ــول نق ــع پ ــه حاصل جم ــت ک ــر اس ــه ذک الزم ب

مى نامیــم.
کادر زیر را براى جزئیات بیشتر ببینید.

چهار کانال بانک مرکزى براى خلق نقدینگى و ذخایر- پایه پولى
بانک ها

بانــک مرکــزى مى توانــد بــه بانک هــاى تجــارى وام بدهــد (ذخایــر) و 
بانک هــا نیــز بــه شــکل بالقــوه بــه بنگاه هــا و خانوارهــا وام مى دهنــد. البتــه 
بانک هــا ایــن کار را بــا در نظــر گرفتــن ســودآورى خودشــان انجــام مى دهنــد 
و از ایــن رو فقــط هنگامــى ایــن پــول را در قالــب وام ارائــه مى دهنــد 
کــه شــخص یــا بنــگاه معتبــرى بخواهــد وام بگیــرد. اگــر هیــچ موجودیــت 
معتبــرى نخواهــد وام بگیــرد -احتمــاال چــون پــروژه ســرمایه  گذارى خوبــى 
ندارنــد- ایــن مســیر مســدود مى شــود و بــه ایــن ترتیــب بانک هــاى تجــارى 
ــرى  ــاى معتب ــت بنگاه ه ــال در واقعی ــن ح ــا ای ــد داشــت. ب ــى نخواهن کمک
ــراى  ــول ب ــن پ ــا از ای ــا لزوم ــد ام ــا وام مى گیرن ــه از بانک ه ــد ک وجــود دارن
توســعه کارخانه هــا و تجهیــزات جدیــد یــا ســرمایه  گذارى بــر روى کارکنــان 
اســتفاده  نمى کننــد؛ آنهــا شــاید وام بگیرنــد تــا عملیــات مالــى -بــراى مثــال 
خریــد ســهام شــرکت خودشــان-انجام دهنــد. قیمــت کاالهــا تغییــر نخواهــد 
کــرد امــا قیمــت دارایى هــاى مالــى چــرا، پــس در ایــن مــورد خلــق پــول اثــر 
واقعــى بــر اقتصــاد نــدارد بــه جــز اینکــه ثــروت مالــى ســهامداران را افزایــش 
دهــد. ســرانجام در برخــى مــوارد بانک هــا ترجیــح مى دهنــد بــه جــاى دادن 
اعتبــار بــه بنگاه هــا و خانواده هــا، دارایى هــاى مالــى بخرنــد. نــرخ بهــره  اى را 
ــل»  ــرخ تنزی ــى تقاضــا مى کنــد «ن کــه بانــک مرکــزى از بانک هــاى بازرگان
ــد  ــه» مى نامن ــرخ پای ــا «ن ــتان) ی ــى» (انگلس ــرخ رســمى بانک ــکا)  ، «ن (آمری
ــه  ــزى اشــتیاق خــود ب ــک مرک ــه بان ــدى اســت ک ــاى کلی و یکــى از ابزاره

گســترش یــا محــدود کــردن اعتبــار خــود بــه اقتصــاد را اطــالع مى دهــد.
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بازار باز
ــا  ــا از بانک ه ــه تنه ــى، ن ــاى خصوص ــاید از موجودیت ه ــزى ش ــک مرک بان
ــاى ســرمایه  گذارى  ــاى بازنشســتگى، صندوق ه ــن از صندوق ه ــه همچنی بلک
و ســایر شــرکت ها اوراق قرضــه بخــرد و بــه ایــن صــورت، پــول بــه بانک هــا 
(هماننــد بــاال) یــا بــه دیگــر نهادهــاى مالــى منتقــل مى شــود. ایــن نهادهــاى 
ــم  ــه گفتی ــور ک ــد و همان ط ــار مى کنن ــا رفت ــد بانک ه ــا مانن ــى اساس مال
ــار در اقتصــاد  ــراى گســترش اعتب ــا همــان مشــکالت و همــان     گزینه هــا ب ب

ــوند. ــه رو مى ش روب
کانال خارجى

ســاکنان خارجــى متمایــل بــه خریــد کاالهــاى ساخته شــده یــا دارایى هــاى 
مالــى در کشــور مــا بــراى ایــن کار بــه پــول مــا نیــاز دارنــد. بنابرایــن آنهــا 
ــا معامالت شــان  ــد ت ــول خارجــى دارن ــه پ ــا را از کســانى ک ــول کشــور م پ
تحقــق یابــد امــا اگــر بــه جــاى بخــش خصوصــى، بانــک مرکــزى در چنیــن 
مبادالتــى وارد شــود، در واقــع موجــودى خــود از پــول خارجــى را بــه وســیله 
پرداختــن بــا پــول داخلــى افزایــش مى دهــد و در نتیجــه عرضــه پــول نیــز 

ــد. ــى افزایــش مى یاب در اقتصــاد داخل
دولت

ــد؛ حــال  ــول مى ده ــوع خــود پ ــت متب ــه دول ــر کشــور ب ــزى ه ــک مرک بان
چــه مســتقیم بــا خریــدن اوراق قرضــه یــا بــا دادن اعتبــار بــه آن. فریدمــن 
(1948) بــا توصیــف ایــن کانــال خلــق پــول، پیشــنهاد یــک ســامانه داد کــه 
در آن کســرى هاى بودجــه بایــد بــا افزایــش عرضــه پــول و نــه اوراق بهــادار 
بهــره دار تامیــن مالــى شــود. از آنجــا کــه ارتبــاط بیــن بانــک مرکــزى و دولت 
بایــد معمــوال آســان تر از گفت وگــوى بیــن بانــک مرکــزى و نهادهــاى مالــى 
ــواع  ــن روشــى اســت کــه بانــک مرکــزى تقاضــاى ان ــن قطعى  تری باشــد  ، ای
ــد  ــراى خری ــزى ب ــک مرک ــع بان ــد. در واق ــت مى کن ــاد را تقوی کاال در اقتص
خدمــات کارکنــان عمومــى یــا فراهــم کــردن تــدارکات عمومــى بــه دولــت 

وام مى دهــد.
از 1980 بــه ایــن ســو از ایــن کانــال کــه «تامیــن مالــى پولــى» نیــز نامیــده 
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مى شــد، کمتــر اســتفاده شــد و در چندیــن کشــور هــم ممنــوع شــده بــود.8 
دلیــل ایــن تصمیــم، بــه وجــود آمــدن تــورم بســیار بــاال در برخــى کشــورها 
بــه واســطه اســتفاده از ایــن کانــال بــود.9 به تازگــى، برخــى نتایــج غیــر قابــل 
ــورم منفــى، بحــث و جــدل  قبــول ســایر کانال هــاى خلــق پــول و وجــود ت

بــر ســر ایــن موضــوع را از نــو بــه راه انداختــه اســت.10

بایـد بدانیـم وقتـى اقـدام بانک مرکزى بـه افزایش مقدار پـول در گردش منجر 
مى شـود، سیاسـت گذارى پولى انبسـاطى اسـت. وقتـى بانک مرکزى بـراى کاهش 

مقـدار پـول در گردش فعالیـت مى کند، سیاسـت گذارى پولى انقباضى اسـت.11
هـر رویـدادى، شـامل مخـارج دولـت12 کـه اقتصـاد را رشـد مى دهـد تقاضاى 
پـول را افزایـش خواهـد داد. اگـر عرضـه پـول ثابـت بمانـد، تقاضـاى افزایش یافته 

بـراى پـول احتمـاال رشـد نرخ هـاى بهـره را به ارمغـان خواهـد آورد.
بانـک مرکـزى بـا سیاسـت گذارى پولـى خود، نـرخ بهـره  اى را تعییـن مى کند 
کـه بانک هـاى تجـارى بایـد بپردازنـد؛ این بانـک همچنیـن اوراق قرضـه دولتى را 

مى خـرد و مى فروشـد و بـه ایـن ترتیـب عایـدى حاصـل مى کند.
ــد و  ــزى مى پردازن ــک مرک ــه بان ــارى ب ــاى تج ــه بانک ه ــره  اى ک ــرخ به ن
ــر همــه دیگــر نرخ هــاى بهــره در اقتصــاد  ــر اوراق قرضــه حکومتــى ب ــدى ب عای
ــا  ــاالن اقتصــادى ب ــه فع ــره اى ک ــاى به ــر نرخ ه ــذارد؛ به خصــوص ب ــر مى گ تاثی
ــان  ــاى رهنى ش ــا روى وام ه ــان و خانواده ه ــب وکارها روى وام   هاى ش ــذف کس ح
پرداخــت مى کننــد. بــه ایــن علــت اســت کــه سیاســت گذاران و مذاکره کننــدگان 
اجتماعــى بایــد توجــه بســیار زیــادى بــه رفتــار بانــک مرکــزى داشــته باشــند. 
ــت  ــرمایه  گذارى خصوصــى (فصــل 18)، مجــددا اهمی ــه س ــوط ب در بخــش مرب

ــرد. ــم ک ــره را مالحظــه خواهی ــاى به نرخ ه

تقاضاى پول، عرضه پول و نرخ بهره
ــپرده ها  ــد و س ــول نق ــراى پ ــردم ب ــه م ــازى اســت ک ــول آن نی ــاى پ تقاض
دارنــد. ایــن تقاضــا رابطــه اى مثبــت بــا تولیــد ناخالــص داخلــى دارد؛ وقتــى 
ــن  ــا و بنابرای ــراى وام ه ــا تقاضــاى بیشــترى ب ــد عمدت اقتصــاد رشــد مى کن
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ــد. ــود مى آی ــه وج ــپرده ها ب ــراى س ــترى ب ــاى بیش تقاض
جــداى از آن، نرخ هــاى بهــره بــاال بــا تاثیرگــذارى منفــى بــر تقاضــاى پــول، 
شــرکت ها و خانواده هــا را ترغیــب مى کنــد سپرده   هاى شــان را کاهــش 
ــاال همچنیــن  ــد. نرخ هــاى بهــره ب ــه جــاى آن اوراق بهــادار بخرن دهنــد و ب
(توضیــح  مى دهــد  کاهــش  را  ســرمایه  گذارى ها  از  بســیارى  ســوددهى 
ــع  ــر، حاصل جم ــره باالت ــاى به ــود نرخ ه ــا وج ــن ب ــش 18-1)، بنابرای بخ

درخواســت هاى وام معمــوال کوچک تــر مى شــود.
ــر دوش بانــک مرکــزى اســت.  مســئولیت خلــق پــول یعنــى عرضــه پــول ب
امــروزه در کشــورهاى صنعتــى ایــن کارکــرد عمدتــا بــه بانک هــاى تجــارى 
ــاى  ــترش اعط ــا گس ــول را ب ــپرده از پ ــق س ــه خل ــت ک ــده اس ــذار ش واگ
ــى  ــه موضوع ــه البت ــد ک ــهیل مى کنن ــا تس ــرکت ها و خانواده ه ــه ش وام ب

مناقشــه برانگیز اســت.
نــرخ بهــره فعــال در یــک اقتصــاد در مقطــع معینــى از زمــان بــه تعامــل بیــن 
تقاضــا و عرضــه پــول بســتگى دارد؛ اگــر بانــک مرکــزى خواهــان نــرخ بهــره 
ــا گســترش عرضــه پــول عملــى مى شــود. بانــک مرکــزى  پایین تــر اســت، ب
ــرخ بهــره دریافتــى از بانک هــاى تجــارى،  ــا کاهــش ن ــد ب همچنیــن مى توان
کاهــش نــرخ بهــره را میســر کنــد. در غیــر ایــن صــورت بانــک مرکــزى بــا 
ــان  ــه هم ــد ب ــارى، مى توان ــاى تج ــارى بانک ه ــر اجب ــطح ذخای ــش س کاه
ــره را  ــرخ به ــد ن ــزى مى توان ــک مرک ــر، بان ــور کلى  ت ــه ط ــد. ب ــه برس نتیج
ــد. ــارى بکاه ــاى تج ــه بانک ه ــوط ب ــرى مرب ــر از تنظیم گ ــاورد اگ ــر بی پایین ت

ــى  ــه پول ــال دیگــر خلــق پای ــد از ســه کان بانــک مرکــزى همچنیــن مى توان
ــول را  ــه پ ــد عرض ــزى بخواه ــک مرک ــر بان ــى اگ ــه عبارت ــد. ب ــتفاده کن اس

ــرد. ــد ک ــف را پیشــه خواه ــردى مخال ــد رویک کاهــش ده

9-3 عرضه پول و قیمت ها
ــک  ــد. بان ــدود کن ــا مح ــت ی ــول را تقوی ــه پ ــد عرض ــزى مى توان ــک مرک بان
ــه  ــوع توج ــن موض ــه ای ــود، ب ــات خ ــراى اقدام ــزى ب ــگام برنامه ری ــزى هن مرک
خواهــد داشــت کــه تنــگ کــردن مجــراى اعتباردهــى (یعنــى کمیابــى پــول) بــا 
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ــد شــد. اگرچــه  ــتغال خواه ــع رشــد اقتصــادى و اش ــره، مان ــرخ به ــن ن ــاال رفت ب
ــازار  ــر از ب ــول س ــاید پ ــار آورد و ش ــه ب ــائلى ب ــد مس ــز مى توان ــول نی ــى پ فراوان
ــه اینکــه  ــرود، بســته ب ــازار کاال ب ــه ب ــا بازارهــاى مالــى درآورد. اگــر پــول ب کاال ی
آیــا تولیــد در حــال رشــد کــردن اســت یــا خیــر، اثــرات متفــاوت خواهــد بــود. از 
طرفــى اگــر اقتصــاد متناســب بــا پــول جریان یافتــه بــه بــازار کاالهــا رشــد کنــد، 
نبایــد انتظــار تــورم داشــته باشــیم. اگــر جریــان پــول جدیــد به بــازار کاالها بیشــتر 
از رشــدGDP     کشــور باشــد پــس آن کشــور تــورم، یعنــى افزایــش کلــى قیمــت 
کاالهــا را تجربــه خواهــد کــرد. وقتــى نرخ هــاى بهــره خیلــى پاییــن باشــد ایــن 
ــدون اســتفاده تامیــن مالــى شــود  ریســک وجــود دارد کــه ســرمایه  گذارى هاى ب
و منابــع ضایــع گــردد. اگــر پــول بــه بازارهــاى مالــى جریــان مى یابــد، مــا تــورم را 
ــازار کاالهــا مشــاهده  نمى کنیــم بلکــه قیمت هــاى متــورم دارایى هــاى مالــى  در ب
را داریــم کــه تــورم در بازارهــاى مالــى اســت. معنایــش ایــن اســت کــه بازار ســهام، 
ــت.  ــد یاف ــش خواه ــى افزای ــاى مال ــایر دارایى ه ــت س ــه و قیم ارزش اوراق قرض
ــام  ــد و توســط نظ ــان مى یاب ــى جری ــازار مال ــه ب ــدا ب ــول ابت ــوارد، پ در برخــى م
ــود.  ــل مى ش ــتغالت تبدی ــالك و مس ــد ام ــراى خری ــى ب ــاى رهن ــه وامه ــى ب مال
ــد،  ــى باش ــز خوب ــد چی ــتغالت مى توان ــالك و مس ــرمایه  گذارى ها در ام ــى س برخ
امــا خیلــى زیــاد آن هــم اتــالف منابــع اســت (بخــش 8-2). در همــه ایــن مــوارد 
ــاى  ــا دارایى ه ــتغالت ی ــالك و مس ــت ام ــا» در قیم ــعه «حباب   ه ــوان توس مى ت
مالــى را مشــاهده کــرد کــه بیشــتر و بیشــتر رشــد مى کننــد. ایــن رشــد باعــث 
مى شــود تــا ســایر مــردم ایــن دارایى هــا را خریــدارى کننــد و بــه رشــد بیشــتر در 
قیمتشــان دامــن بزننــد. ایــن حباب هــا ابتــدا سرخوشــى درون اقتصــاد مى آورنــد 
چــون دارنــدگان چنیــن دارایى   هایــى خودشــان را ثروتمندتــر بــه حســاب 
مى آورنــد و بیشــتر مصــرف و ســرمایه  گذارى مى کننــد، امــا کوتــاه زمانــى 
ــا  چنیــن حباب هایــى اغلــب مى ترکنــد و بســیارى از مــردم و حتــى بانک هــا را ب
ــه منظــور پرداخــت  ــد. بانک هــا ب بدهى   هایــى بیشــتر از دارایى هــا باقــى مى گذارن
بدهى   هاى شــان از وام دادن بــه خانواده هــا و بنگاه هــا خــوددارى مى کننــد؛ 
خانواده هــا و بنگاه هــا از خریــدن کاالهــا دســت مى کشــند، تقاضــاى کمتــر بــراى 

ــود. ــک مى ش ــاد در کل کوچ ــود و اقتص ــاد مى ش ــا ایج کااله
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9-4 بانک ها خاص هستند
ــمگیرى  ــودهاى چش ــا س ــى رود بانک ه ــش م ــوب پی ــى خ ــاع خیل ــى اوض وقت
ــل  ــک مث ــران بان ــا بح ــوند. ام ــت ش ــاید ورشکس ــران ش ــگام بح ــد و هن مى برن
بحــران کارخانــه شکالت ســازى یــا کارگاه کفــش نیســت. فروپاشــى  کســب وکار 
ــا  ــگرفى دارد؛ ب ــات ش ــى اوق ــدى و گاه ــى ج ــاى خیل ــه پیامده ــى البت غیربانک
توقــف تولیــد در آن بنــگاه، کارکنــان مشاغل شــان را از دســت مى دهنــد، 
ــترى از  ــک مش ــدگان ی ــود، تامین کنن ــت  نمى ش ــان پرداخ ــتانکاران طلبش بس
دســت مى دهنــد، توزیع دهنــدگان یــک عرضه کننــده از دســت مى دهنــد، 
ســهامداران سرمایه  گذارى شــان از دســت مــى رود، خزانــه ملــى از درآمــد 
مالیاتــى محــروم مى شــود و ایــن رونــد همین طــور ادامــه مى یابــد. همــه 
ــاره بانک هــا هــم کاربــرد دارد امــا مضــاف بــر آن، ایــن واقعیــت تلــخ  اینهــا درب
ــان  ــاهد از می ــپرده گذار ش ــاى س ــا و خانواده ه ــیارى از بنگاه ه ــاید بس ــه ش ک
ــد.  ــتگى ها بینجام ــره  اى از ورشکس ــه زنجی ــد ب ــند، مى توان ــان باش ــن پول ش رفت
اوضــاع حتــى بدتــر اســت چــون بانک هــا و نهادهــاى مالــى معمــوال بــه وســیله 
بســیارى روابــط متفــاوت اعتبــار، بدهــى و تقســیم ریســک پیونــد دارنــد. پــس 
اگــر بــا بحــران یــک بانــک ماننــد ورشکســتگى هــر  کســب وکار متعارفــى برخــورد 
ــر  ــل، ب ــن دالی ــه ای ــد. ب ــته باش ــترده ترى داش ــاى گس ــد پیامده ــود، مى توان ش
ــص  ــرى مخت ــکل از تنظیم گ ــک ش ــت ی ــارى تح ــاى تج ــت بانک ه ــر فعالی س
بانکــدارى، یــک توافــق عمومــى وجــود دارد. در برخــى کشــورها بانــک مرکــزى 
ــاد  ــک نه ــر ی ــد و در برخــى دیگ ــرى را انجــام مى ده ــه تنظیم گ خــودش وظیف

ــده دار اســت. ــر بانکــدارى را عه ــه مســئولیت نظــارت ب جداگان

تور    ایمنى بانکدارى
کنترل هاى نظارت بانکدارى13

کفایــت ســرمایه: بانــک بایــد ســرمایه کافــى از محــل ســهامداران خــود 
ــاى  ــت زیان ه ــرار اس ــه ق ــتند ک ــانى هس ــهامداران کس ــد. س ــته باش داش
نهایــى را متحمــل شــوند امــا اگــر ســرمایه بانــک خیلــى انــدك باشــد کســى 
دیگــر (مرجــع عمومــى یــا عمــوم مــردم) زیــان بانــک را متحمــل خواهنــد 
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شــد. چنیــن حالتــى ایــده آل نیســت.
ــه  ــد ک ــانى وام دهن ــه کس ــان را ب ــد پولش ــا بای ــى: بانک ه ــت دارای کیفی

ــا هســتند. ــه بازپرداخــت آنه ــادر ب ق
مدیریت: آیا این بانک به خوبى مدیریت مى شود؟

عایدات: آیا بانک مى تواند سودهاى معقولى کسب کند؟
نقدینگــى: آیــا بانــک دارایى هــاى نقــدى کافــى دارد یا آن نــوع دارایــى دارد 
کــه بتوانــد پــس از روال هــاى طوالنــى و بــا قیمت هایــى کــه بســیار پایین تــر 
ــراى  ــه حداقــل الزامــات ب ــا بانــک ب از ارزش اسمى     شــان اســت بفروشــد؟ آی

ذخایــر احتــرام مى گــذارد؟
حساســیت: بانــک نســبت بــه برخــى رویدادهــاى بــازار از قبیــل بحــران در 

بازارهــاى نوظهــور چقــدر حســاس اســت؟
ایمنــى نظــام بانکــى: نــه تنهــا بــر اســاس نظــارت بانکــدارى، بلکــه بــه 
ترتیبــات حل وفصــل بحران هــاى بانکــى، بیمــه ســپرده و امــکان وام گرفتــن 

از بانــک مرکــزى نیــز بســتگى دارد.
ترتیبـات حل وفصـل بحران هـاى بانکى: بـه بندهایـى گفته مى شـود که 

در صـورت ورشکسـتگى بانـک به مـا مى گوید چـه کار کنیم.
بیمــه ســپرده: یــک تضمیــن اســت کــه بــه ســپرده گذارها داده مى شــود 
کــه در صــورت ورشکســتگى بانــک، بیمــه دســت کم نســبتى از ســپرده آنهــا 

را بازمى گردانــد.

در فصل 33 کتاب نظم و زوال سیاسـى، «کنگره و ویژه پرورشـدن مجدد سیاسـت 
در امریـکا» فرانسـیس فوکویامـا بـه تئـورى اولسـون اشـاره مى کنـد کـه چگونـه 
گروه هـاى ذى نفـع خـاص و البى گرهـا باعـث افـول ملت هـا مى شـوند و وقوع یک 
انقـالب و جنـگ (داخلـى و خارجـى) مى توانـد نجات شـان دهـد. امریکا بـه چنین 

مرحله اى رسـیده اسـت.

ماموریت برخى بانک هاى مرکزى
بانک هــاى مرکــزى ماموریت هــاى متفاوتــى دارنــد. بــراى مثــال، بانــک مرکــزى 
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اروپــا هــدف حفــظ ثبــات قیمــت را بــر عهــده دارد: محافظــت از ارزش یــورو.14 
ایــن، در مــورد هــر بانــک مرکــزى متمرکــز بــر روى ارزش ثابــت وســیله مبادلــه 

و مبــارزه بــا تــورم، صــادق اســت.
هیــات عامــل فــدرال رزرو آمریــکا ماموریــت دوگانــه دارد. «ماموریــت هیــات 
عامــل تقویــت ثبــات، ســالمت و کارایــى نظام هــاى پولــى، مالــى و پرداخــت آن 

ملــت اســت بــه طــورى کــه عملکــرد بهینــه اقتصــاد کالن را ترویــج کنــد.»15
بانــک مرکــزى آمریــکا هماننــد بانــک مرکــزى اروپــا در منطقــه یــورو تنهــا 
بــه ثبــات قیمت هــا در آمریــکا عالقه منــد نیســت؛ در ایــن مــورد، اهــداف ثبــات، 
ســالمت و کارایــى بــراى بهبــود عملکــرد اقتصــاد کالن یعنــى رشــد اقتصــادى و 

اشــتغال هــم مدنظــر هســتند.
بانـک مرکـزى نیجریـه یـک ماموریـت دارد -کـه بهتـر درك مى شـود اگر افق 
آن را مالحظـه کنیـم- و آن اینکـه مى خواهـد بـا دسـتیابى به ثبات قیمـت و نظام 

مالـى و ترویـج توسـعه اقتصـادى پایدار بـه بانک مرکـزى الگو تبدیل شـود.16
ــرد  ــه رویک ــردش ب ــه رویک ــد ک ــان مى ده ــه نش ــزى نیجری ــک مرک ــق بان اف
ــاس  ــا اقتب ــزى اروپ ــک مرک ــد از بان ــه بخواه ــا اینک ــت ت ــر اس ــکا نزدیک ت آمری
ــال در  ــور فع ــد: «حض ــه مى گوی ــزى نیجری ــک مرک ــت بان ــه ماموری ــد. بیانی کن
ایجــاد یــک چارچــوب باثبــات بــراى توســعه اقتصــادى نیجریــه از طریــق اجــراى 
کارآمــد، کارا و شــفاف سیاســت گذارى پولــى و نــرخ ارز و مدیریــت بخــش مالــى 
ــرخ ارز (بخــش 10-2) ذکــر شــده  دارد.» در ایــن بیانیــه همچنیــن  ، سیاســت ن
ــت  ــرخ ارز در حــوزه مســئولیت دول ــر کشــورها سیاســت گذارى ن اســت؛ در اکث
قــرار دارد. در حقیقــت در اقتصادهــاى متوســط و کوچــک کــه صــادرات و واردات 
ــرخ ارز حتــى نقــش بزرگ تــرى نســبت  معــادل ســهم بزرگــى ازGDP     اســت، ن

ــکا، چیــن و ژاپــن ایفــا مى کنــد. ــه اقتصادهــاى عظیــم نظیــر مثــال آمری ب

سرمایه یا سهم سرمایه بانک ها و ذخایر بانک ها- برنامه شیکاگو
ــدارد  ــق ن ــک تعل ــکان بان ــه مال ــد ب ــا ریســک مى کنن ــه بانک ه ــى ک بیشــتر پول
بلکــه متعلــق بــه شــخص دیگــرى (بــه طــور کلــى متعلــق بــه ســپرده گذاران و 
ــن باعــث ایجــاد یــک مشــکل سیســتماتیک جــدى  ــدگان) اســت. ای اعتباردهن
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ــه بانکدارهــا بایــد آن  ــان مى کنــد عمــوم مــردم و ن مى شــود17؛ وقتــى بانــک زی
را متحمــل شــوند. بنابرایــن برخــى اقتصاددانــان درخواســت کردنــد کــه ســرمایه 
یــا ســهم ســرمایه بانــک، یعنــى همــان پولــى کــه از ســمت ســهامداران مى آیــد 
دســت کم 20 تــا 30 درصــد مبلغــى وام بانک هــا را تشــکیل دهــد کــه متاســفانه 

از ایــن توصیــه بــه شــیوه بســیار محــدودى پیــروى شــده اســت.
در دهـه 1930 گروهـى از اقتصاددانـان دانشـگاه شـیکاگو حتـى جلوتـر رفتنـد و 
گفتنـد: «حتـى نظـارت بانکـدارى و بانک هایـى بـا سـرمایه بیشـتر  نمى توانـد جلوى 
بانک هـا و نقـش بـزرگ آنهـا در خلق پـول را بگیرد؛ امرى که سـبب مى شـود اقتصاد 
بـه طـور مقطعـى به رونق و سـپس به رکـود بیفتد. به عـالوه، این واقعیت که بیشـتر 
سـپرده ها بـه عمـوم وام داده مى شـود (امـروزه حتـى 99 درصـد آنها) به معنـاى این 
اسـت کـه در زمان هـاى  بى ثبات تـر، بانک هـا مى تواننـد دچـار کمبـود پـول نقـد و به 
طـور کلى  تـر نقدینگى شـوند. بنابرایـن ایـن اقتصاددانان پیشـنهاد دادند کـه بانک ها 
بایـد واسـطه هاى اعتبـارى حقیقـى شـوند و توانایـى خلـق پـول از هیچ کـدام از آنها 
گرفتـه شـود. آنهـا توصیـه کردنـد انحصـار خلق پول بـه بانک مرکـزى داده شـود که 
پـول را بـراى وام دادن بـه بانک هـاى تجارى تامیـن مى کند در حالى که سـپرده ها به 
عنـوان ذخایـر باقـى مى مانـد. ذخایر معادل بـا 100 درصد سـپرده ها خواهد بـود و به 

ایـن ترتیـب نقدینگـى سـپرده ها 100 درصد تضمین شـده خواهـد بود.

بانکدارى سایه
پــول،  بــازار  وجــوه  بازنشســتگى،  صندوق هــاى  تامینــى،  صندوق هــاى 
صندوق هــاى تعــاون، دالالن (کارگــزاران- معامله گــران) و ســایر موجودیت هــاى 

ــد. ــق دارن ــایه» تعل ــدارى س ــام بانک ــه «نظ ــا ب ــى اصطالح مال
محصــوالت  کــه  اســت  پرکاربــرد  اصطــالح  یــک  ســایه»  «بانکــدارى 
ســرمایه  گذارى پرریســک، بنگاه هــاى کارگشــایى و نزول بگیرهــا و همچنیــن 
ــر  ــب وکارها را در ب ــراد و  کس ــن اف ــا بی ــه همت ــا ب ــالح همت ــى به اصط وام ده
ــد ســاوتبى بانک هــاى ســایه  اى  ــرى مانن ــار هن ــران آث ــرد. حتــى معامله گ مى گی
ــا دالر  ــرى میلیون ه ــاهکارهاى هن ــداران ش ــه خری ــون از وام دادن ب ــده   اند چ ش
ــه  ــت ک ــن اس ــا ای ــوالت و رویه ه ــن محص ــترك ای ــل مش ــد. فص ــود مى کنن س
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بیــرون از نظــام بانکــدارى قاعده منــد شــکوفا مى شــوند و اغلــب دور از دســترس 
هســتند.18 تنظیم گــران 

بانکــدارى ســایه هماننــد بانکــدارى تجــارى تنظیم گــرى  نمى شــود و از 
ــى  ــکل اساس ــى، دو مش ــن ویژگ ــه ای ــت ک ــوردار اس ــادى برخ ــه آزادى زی درج

ایجــاد مى کنــد.
نخسـتین مشـکل ایـن اسـت کـه بانک هـاى سـایه رقبـاى عملـى بانک هاى 
تنظیم گـرى  کمتـر  تجـارى  بانک هـاى  بـه  نسـبت  آنهـا  زیـرا  هسـتند  تجـارى 
مى شـوند و از ایـن رو مى تواننـد شـرایط بهتـرى بـراى مشـتریان فراهـم کننـد. 
مشـتریان به نـدرت امـکان درك ایـن واقعیـت را دارنـد کـه ایـن شـرایط بهتـر در 
نتیجـه تنظیم گـرى کمتر و ریسـک باالتـر بوده اسـت. آنها ریسـک ها را مى پذیرند 
بـدون اینکـه تحلیل عمیقى داشـته باشـند و در واقع ریسـک هاى متحمل شـده را 
کمتـر بـرآورد مى کننـد. بنابراین بانک هاى تجارى براى از دسـت ندادن مشـتریان 
خـود، مجبـور مى شـوند ماننـد بانک هـاى سـایه  اى رفتار کننـد و رویکرد مشـابهى 

را در رابطـه بـا ریسـک برگزینند.
ــایه  اى  ــاى س ــارى و بانک ه ــاى تج ــه بانک ه ــت ک ــن اس ــاله ای ــن مس دومی
ــرادرز» ورشکســت شــد  ــد. در ســال 2008 «لمــان ب ــه هــم گــره خورده ان ب
ــوب  ــایه  اى محس ــدارى س ــه بخشــى از بانک ــود بلک ــارى نب ــک تج ــک بان ــه ی ک
مى شــد. در جریــان ایــن بحــران بســیارى از نهادهایــى کــه دولت هــا بایــد نجــات 
ــایه  ــدارى س ــى از بانک ــه بخش   های ــد بلک ــارى نبودن ــاى تج ــد بانک ه مى دادن
ــردى مــک»19 و  ــى » و «ف ــى م ــا «فان ــده شــد ت ــکا فراخوان ــت آمری ــد. دول بودن
نیــز AIG را نجــات دهــد کــه هیــچ کــدام از آنهــا بانک هــاى تجــارى نبودنــد. بــا 
ــادى  ــاى بســیار زی ــاى ســایه  اى و بانک هــاى تجــارى پیونده ــن حــال بانک ه ای
دارنــد کــه ســبب مى شــود هــر مســاله  ایجادشــده بــراى بانکــدارى ســایه  اى بــه 
ســرعت بــه بانک هــاى تجــارى نیــز گســترش مى یابــد. ایــن وضــع بــه چندیــن 
درخواســت بــراى تنظیم گــرى بانکــدارى ســایه منجــر شــده اســت. ایــن صنعــت 
ــراى  ــم ب ــاى عظی ــن صندوق ه ــر و همچنی ــاى البى گ ــى و گروه ه ــان عال حامی
ــرى در  ــه تنظیم گ ــدارد ک ــگفتى ن ــاى ش ــتدالل هایش دارد. ج ــتیبانى از اس پش

بانکــدارى ســایه فقــط بــه شــیوه خیلــى محــدود تغییــر کــرده اســت.
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بازل 3
بانک تسویه حساب هاى  بین المللى در بازل سوئیس واقع شده است. این نهاد جایى 
است که بانکداران مرکزى 60 کشور جهان جمع مى شوند و قواعد، استانداردها و 
توصیه هاى مشترکى در رابطه با بانک هاى مرکزى مى دهند. پس از بحران 2008 بانک 
تسویه حساب هاى  بین المللى مسئولیت یافته است تا قواعد     ایمن ترى براى جلوگیرى 
از تکرار بحران هاى بانکدارى مشابه تهیه کند. در این میان، برخى دستاوردها وجود 
داشته است اما نه به تعدادى که بسیارى از اندیشمندان و کارشناسان امید داشتند 
و برایش کار کردند. قواعد بازل جدید اصلى مربوط به افزایش دادن سطح و کیفیت 
و  بانک  نقدینگى  بهبود  بانک،  اهرم  کردن  محدود  ریسک،  تصرف  بهبود  سرمایه، 

محدود کردن موافق چرخه  اى بودن هستند که آنها را در ادامه توضیح مى دهیم.
افزایش سطح و کیفیت سرمایه  

ــش  ــراى پوش ــر ب ــت باالت ــا کیفی ــتر ب ــرمایه بیش ــظ س ــه حف ــزم ب ــا مل بانک ه
ــادل  ــد مع ــوب بای ــت خ ــرمایه باکیفی ــتند. س ــره هس ــاى نامنتظ دادن زیان ه
ــتریان و اوراق  ــه مش ــا ب ــا وام ه ــد (عمدت ــا باش ــد دارایى ه ــت کم 6 درص ــا دس ب
ــى»  ــتماتیک جهان ــم سیس ــاى مه ــزرگ «بانک ه ــى ب ــاى خیل ــه). بانک ه قرض

ــتند. ــى هس ــرمایه اضاف ــات س ــمول الزام مش
بهبود تصرف ریسک  

بانک هایــى کــه در ســرمایه  گذارى هاى بــا ریســک دخیــل هســتند بایــد 
ــه  ــه دیگــر بانک هــا داشــته باشــند. بانک هــا بایــد ن ســرمایه بیشــترى نســبت ب
تنهــا ریســک را بــا فرمول هــاى داخلــى خودشــان محاســبه کننــد بلکــه بایــد از 
یــک مــدل استانداردشــده نیــز پیــروى کننــد. کارشناســان اغلــب دربــاره آنچــه 

ــد. ــالف نظــر دارن ــد اخت ــک  کســب وکار پرریســک را تشــکیل مى ده ی
محدود کردن اهرم بانکى  

ــن  ــا وام گرفت ــود را ب ــرمایه  گذارى خ ــد س ــدودى مى توانن ــا ح ــا ت ــا تنه بانک ه
پــول از دیگــران تامیــن مالــى کننــد.

بهبود نقدینگى بانک  
ــه  ــا اوراق قرض ــد ی ــول نق ــال پ ــراى مث ــر ب ــاى نقدى  ت ــد دارایى ه ــا بای بانک ه

ــند. ــته باش ــه داش ــل مبادل ــانى قاب به آس
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محدود کردن موافق چرخه اى  
ــاى  ــراى «روزه ــر را ب ــد ذخای ــترش بای ــد و گس ــاى رش ــى دوره ه ــا ط بانک ه
ــر  ــن ذخای ــد از ای ــران مى توانن ــاى بح ــا در دوره ه ــد. آنه ــت کنن ــادا» انباش مب

ــد. ــتفاده کنن ــش اس ــدات خوی ــن تعه ــراى تامی ب

رابطه بین بانک هاى مرکزى و بانک هاى تجارى: ترازنامه آنها

جدول 9-1 ترازنامه یک بانک تجارى
بدهى   هادارایى   ها

سپرده ها در حساب هاى بانکىاوراق قرضه و سایر اوراق بهادار
سرمایه بانک (پول از سهامداران)وام به مشتریان

اعتبارات از سایر بانک هاذخایر
اوراق قرضه منتشره بانک

دارایى هاى بانک هاى تجارى
ماموریـت اصلـى بانک هـاى تجـارى جمـع آورى    پس اندازهـا و دادن وام بـه بنگاه ها 
و خانوارهـا اسـت. امـروزه ایـن فعالیـت براى برخـى بانک ها شـاید به انـدازه خرید 
اوراق قرضـه و سـایر اوراق بهـادار مهـم (و نـه حتـى کم اهمیت تـر) باشـد. بانک هـا 
شـاید اوراق قرضـه را از دولـت (اوراق قرضـه حاکمیتـى) یـا از شـرکت ها (اوراق 
قرضـه شـرکتى) بخرند. سـرانجام بانک ها بخشـى از منابع خود را بـه عنوان ذخایر 
تحـت کنتـرل بانک مرکـزى نگه مى دارنـد. امروز الـزام اجبارى ذخایـر ارقام کامال 
کوچکـى اسـت. در منطقـه یـورو ایـن رقـم بین یـک تا 2 درصد سـپرده ها اسـت، 
در حالـى کـه بـراى مثـال در گرجسـتان باید پنـج درصـد ذخایر به پـول محلى و 
بـه شـکل ذخایـر کنار گذاشـته شـود. اگر سـپرده ها در گرجسـتان بـه دالر آمریکا 

باشـد، ذخیـره اجبـارى 25 درصـد خواهد بود.

بدهى هاى بانک هاى تجارى
در تئــورى، منبــع اصلــى تامیــن مالــى بــراى یــک بانــک تجــارى بایــد ســپرده ها 
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و ســرمایه ســهامداران باشــد. در واقعیــت امــا بانک هــاى تجــارى بــا انتشــار اوراق 
ــر از  ــوارد نادرت ــدول 9-1) -در م ــا (ج ــایر بانک ه ــن از س ــا وام گرفت ــه و ب قرض

بانــک مرکــزى- نیــز منابــع مالــى تهیــه مى کننــد.

جدول 9-2 ترازنامه یک بانک مرکزى
بدهى   هادارایى   ها

اوراق قرضه
اعتبار به بانک هاى تجارى

اعتبار به دولت
ذخایر ارزى

طال

پول در گردش
ذخایر نقدى بانک ها

 دارایى هاى بانک مرکزى
دارایى هــاى اصلــى بانک هــاى مرکــزى (جــدول 9-2) اوراق قرضــه  خریدارى شــده 
توســط آنهــا و ارز و طالیــى اســت کــه نگــه مى دارنــد. آنهــا همچنیــن اعتبــارات 

بــه بانک هــاى تجــارى و در برخــى مــوارد بــه دولــت را تمدیــد مى کننــد.

بدهى هاى بانک هاى مرکزى
ــد و  ــر مى کنن ــا منتش ــه آنه ــت ک ــى اس ــزى پول ــاى مرک ــى بانک ه ــى اصل بده
متعلــق بــه عمــوم و بــه بانک هــاى تجــارى اســت. امــا آیــا بانــک مرکــزى ممکــن 
اســت ورشکســت شــود؟ خیــر. و آیــا ممکــن اســت ارز و طــالى بانــک مرکــزى 
ــد کاالهــاى  ــه خری ــد توانایــى کشــور ب ــه. ایــن احتمــال مى توان تمــام شــود؟ بل

ــد. ــدود کن ــدت مح ــى را به ش ــاى خارج ــت بدهى ه ــى و پرداخ خارج

حباب هــاى ســفته بازى حبــاب ســفته بازى یــک بیمــارى همه گیــر 
ــت.  ــا اس ــرکات قیمت ه ــم ح ــیوع آن ه ــطه ش ــى و واس ــى) اجتماع (اپیدم
خبــر افزایــش قیمت هــا کــه ســرمایه گذاران اولیــه را ثروتمنــد کــرده اســت، 
ــه  ــدازد ک ــا مى ان ــر زبان ه ــر س ــا ب ــاى آنه ــاره موفقیت ه ــتان هایى درب داس
ــتیاق  ــور و اش ــن ش ــگاه ای ــزد. آن ــران را برمى انگی ــه دیگ ــادت و عالق حس
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ــث  ــه باع ــد ک ــوا مى کن ــازار اغ ــن ب ــه ای ــراى ورود ب ــاى بیشــترى را ب آدم ه
ــترى را  ــردم بیش ــد، م ــش یاب ــتر افزای ــى بیش ــا حت ــا قیمت ه ــود ت مى ش
ــا  ــد کــه ب ــه راه مى افت ــد» ب ــد و داســتان هایى از «عصــر جدی جــذب مى کن
بــزرگ شــدن حبــاب، وارد حلقه هــاى بازخــوردى پیاپــى مى شــویم. زمانــى 
ــه ســقوط ســریع دامــن  کــه ایــن حبــاب مى ترکــد، همــان شــیوع اولیــه ب
ــازار  ــراد بیشــترى از ب ــود اف ــث مى ش ــا باع ــون کاهــش قیمت ه ــد، چ مى زن
ــود. ــاد پخــش مى ش ــاع اقتص ــاره اوض ــى درب ــتان هاى منف ــوند و داس ــارج ش خ

رابرت شیلر، برنده جایزه نوبل اقتصاد
تسهیل مقدارى

ــر  ــاى درگی ــتقراض دولت  ه ــه اس ــدارى» هزین ــهیل مق ــت هاى «تس سیاس
بحــران و تــا حــد معینــى نــرخ بهــره     کســب وکارها را کاهــش مى دهــد و بــه 
ایــن صــورت آنهــا در تحریــک تقاضــاى کاال و    افزایــش تــورم کندتــر عمــل 
ــل تبیین شــده در  ــه دالی ــا ب ــرى داشــتند. دقیق ــا موفقیــت کمت ــد ی کرده   ان
بــاال در توصیــف کانال هــاى خلــق پــول نقــد و ذخایــر ایــن اتفــاق افتــاد. بــا 
ایــن رویــه فقــط بخــش محــدودى از پــول جدیــد بــه بــازار کاال مى رســد و 
تقاضــا، محصــوالت و مشــاغل جدیــد خلــق مى کنــد و بخــش بزرگــى از آن 
ــه خــارج و  ــول هــم ب ــن پ ــد. بخشــى از ای ــى مى مان ــى باق در بازارهــاى مال
اغلــب بــه شــکل ســرمایه  گذارى بــه اقتصادهــاى در حــال توســعه مى رســد. 
امــا ایــن جریــان پــس از ســال 2015 و دســت کم تــا ســال 2018 در جهــت 
ــى  ــت مال ــور را در وضعی ــاى نوظه ــى اقتصاده ــرد و برخ ــل ک ــف عم مخال

دشــوارترى نگــه داشــت.
پــس از فروپاشــى بنــگاه مالــى «لمــان بــرادرز» آمریــکا در ســپتامبر 2008، 
فــدرال رزرو آمریــکا بــا هــدف اصــالح کارکــرد بازارهــاى مالــى بــا تمرکــز بــر 
عملیــات نقدینگــى بــراى پشــتیبانى از بانک هــا بــا خریدهــاى دارایــى بــزرگ 
مقیــاس از اوراق بهــادار بــه پشــتوانه وام رهنــى و اوراق بهــادار خزانــه در بیــن 
ســایر ابزارهــاى مالــى، تمهیداتــى معرفــى کــرد. ایــده اصلــى ایــن اســت کــه 
ــا  ــد، ب ــه بانــک مرکــزى فروختن ــادار را ب ســرمایه گذارانى کــه ایــن اوراق به
ــاال  ــا را ب ــت آنه ــد و قیم ــا را مى خرن ــایر دارایى ه ــى اش س ــد دریافت عوای
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ــرض  ــه ق ــراد را ب ــه اف ــر اوراق قرض ــدى پایین ت ــى آن عای ــد. در پ مى برن
ــزان مصــرف  ــى رود و می ــر م ــهام باالت ــد، قیمــت س ــن تشــویق مى کن گرفت
ــک  ــا کم ــت تقاض ــرمایه  گذارى و تقوی ــه س ــان ب ــد و همزم ــش مى یاب افزای
مى کنــد. عملیــات مشــابهى توســط بانک هــاى مرکــزى انگلســتان، ژاپــن و 

ــا و ســایر بانک هــاى مرکــزى انجــام شــده اســت. اروپ

9-5 چقدر تورم «خیلى زیاد» است؟
رشــد مــداوم در ســطح عمومــى قیمت هــا را تــورم مى نامنــد و کاهــش آن را تــورم 
ــد؟ تــورم در حــد محــدود،  ــا ب ــا تــورم خــوب اســت ی منفــى مى گوینــد. امــا آی
مطلــوب و یــک عنصــر معمــول اقتصــاد ســالم اســت. معمــوال کشــورهاى در حــال 
توســعه نیازمنــد کمینــه تــورم باالتــرى نســبت بــه اقتصادهــاى صنعتــى هســتند. 
ــل  ــال قاب ــد کام ــعه رخ مى ده ــال توس ــورهاى در ح ــه در کش ــى ک ــر قیمت تغیی
توجــه اســت و داللــت بــر تــورم دارد امــا اقتصــاد کشــورهاى بــا فرآینــد پیشــرفته 
ــورم  ــد نرخ هــاى ت صنعتى شــدن و بازارهــاى کامــال توســعه یافته معمــوال نیازمن
ــد ــى باش ــالم حداقل ــزان س ــر از می ــورم باالت ــرخ ت ــى ن ــتند. وقت ــر هس پایین ت

ــا 11 درصــد در اقتصادهــاى  ــا 5 درصــد در کشــورهاى توســعه یافتــه، 5 ت (2 ت
در حــال توســعه) 21    بــه دالیــل مختلــف، مشکل ســاز مى شــود. وقتــى تــورم بــاال 
ــاال و گاهــى  باشــد معمــوال حالــت نامنظــم نیــز پیــدا مى کنــد؛ گاهــى بســیار ب
هــم کمتــر رشــد مى کنــد. تحــت ایــن شــرایط هــر گونــه برنامه ریــزى از ســوى 
ــه  ــاز ب ــب وکار نی ــرا     کس ــود زی ــیخته مى ش ــم گس ــا از ه ــا و خانواده ه بنگاه ه
ــد  ــادى کن ــت اقتص ــد، فعالی ــزى کنی ــد برنامه ری ــر نتوانی ــزى دارد؛ اگ برنامه ری

ــد. ــر مى افت ــه تاخی ــود و ب مى ش
ــد.  ــع مى کن ــد را بازتوزی ــورم درآم ــفاف، ت ــاى ش ــود تصمیم گیرى ه ــا نب ب
بنابرایــن در شــرایط تورمــى بــرد بــا کســانى اســت کــه قــادر بــه جبــران خســارت 
ــادر  ــکان  کســب وکارها کــه ق ــورم هســتند (مثــال ســهامداران، مال خــود بابــت ت
بــه تعدیــل قیمت هاى شــان هســتند و آن گروه   هایــى کــه حقوق شــان بــا 
تــورم تعدیــل مى شــود) و گروه   هایــى را مجــازات مى کنــد کــه  نمى تواننــد 
ــد  ــه درآم ــدگان اوراق قرضــه و کال کســانى ک ــد (دارن ــران کنن زیان شــان را جب
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ــد  ــر مى دهی ــى) را تغیی ــا پاداش ده ــارت (ی ــران خس ــى جب ــد). وقت ــت دارن ثاب
ــال دارد از کار  ــد و احتم ــر مى دهی ــز تغیی ــان را نی ــردم و رفتار     ش ــاى م انگیزه ه

ــند. ــت بکش ــه دس ــد و بهره وران ــیوه هاى مول ــه ش ــردن ب ک
تــورم، طلبــکاران را جریمــه و بــه بدهــکاران کمــک مى کنــد چــون کــه ارزش 
ــرارداد بســتند کاهــش مى دهــد.  ــا طبــق آن ق واقعــى پرداخت هایــى را کــه آنه
ــد و  ــار دســت بردارن ــکاران از دادن اعتب ــا طلب ــود ت ــث مى ش ــت باع ــن وضعی ای

یــک گســیختگى جــدى در اقتصــاد ایجــاد شــود.
ــه  ــن -ک ــاى پایی ــا درآمده ــراد ب ــد را از اف ــه درآم ــورم ک ــت ت ــن خاصی ای
نســبت بزرگ تــرى از درآمدشــان را مصــرف مى کننــد- بــه افــراد بــا درآمدهــاى 
ــع  ــد- بازتوزی ــان را مصــرف مى کنن ــرى از درآمدش ــهم کوچک ت ــه س ــر -ک باالت
ــش در  ــه کاه ــوال ب ــه معم ــد ک ــش مى ده ــز کاه ــرف کل را نی ــد، مص مى کن

تولیــد کل مى انجامــد.
عــالوه بــر ایــن، تــورم خیلــى بــاال شــاید عمــوم مــردم را متقاعــد کنــد کــه 
نگهــدارى پــول باعــث مى شــود تــا آنهــا زیــان کننــد و نبایــد پــول را نگــه دارنــد. 
ایــن وضعیــت احتمــال دارد اقتصــاد را بــه حالــت تهاتــرى بازگردانــد کــه یــک 
شــیوه تجــارت نــاکارا بــه شــمار مــى رود. ســرانجام تــورم خیلــى بــاال شــاید برخى 
ــه  اى مى شــود و ایــن  ــا آنهــا برخــورد ناعادالن شــهروندان را متقاعــد کنــد کــه ب

احســاس، باعــث از هــم گســیختن تاروپــود جامعــه مى شــود.
در برخــى کشــورها تــورم بــاال صرفــا بــه ایــن منجــر مى شــود کــه شــهروندان 
پــول ملــى را در معامــالت خــود اســتفاده نکننــد و معامــالت خــود را بــا دالر یــا 
ســایر ارزهــاى خارجــى انجــام دهنــد. بــه منظــور خــوددارى از ایــن بى اعتمــادى 
بــه پــول ملــى، برخــى کشــورها قانونــا پــول داخلــى خــود را بــه دالر (دالریــزه 
ــب  ــن ترتی ــه ای ــد و ب ــد داده ان ــى پیون ــاى خارج ــر پول ه ــه دیگ ــا ب ــدن) ی ش

ــد. ــى کرده ان ــى را رد و خنث ــى مل سیاســت پول
بـه ایـن دالیـل اغلـب مى بینیـم مقامـات پولـى یک هـدف بـراى تـورم تعیین 
مى کننـد و مـردم را از اهـداف خویـش در انجـام ایـن کار آگاه مى سـازند. ایـن 
هدف گـذارى همچنیـن بـه عمـوم مردم کمـک مى کند تـا برنامه هاى خودشـان را 
تدویـن کننـد؛ اقتصاددانان نـام این را «هدف گـذارى انتظارات تورمى» گذاشـتند.
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ــق آن  ــت مطاب ــر اس ــى معتب ــام پول ــدف مق ــند ه ــد باش ــردم معتق ــر م اگ
ــان و درخواســت هاى  ــوالت خودش ــت محص ــال قیم ــراى مث ــد، ب ــار مى کنن رفت
حقوق شــان را مطابــق بــا آن افزایــش خواهنــد داد. بــه بیــان دیگــر مقامــات پولــى 
شــاید بــر اســاس نرخ هــاى بهــره -یــا ســاده تر بگوییــم مقــدار پــول توزیع شــده 
ــرمایه گذاران  ــه س ــود اینک ــا وج ــى ب ــد. از طرف ــذارى کنن ــه- هدف گ در جامع
ــگاه  ــره واقعــى ن ــه نرخ هــاى به ــره اســمى بلکــه ب ــه نرخ هــاى به ــه ب معمــوال ن
مى کننــد، هدف گــذارى نــرخ بهــره قصــد حفــظ محیــط قابــل  پیش بینــى بــراى 
ــى  ــرات ترکیب ــه اث ــا ب ــى آنه ــه عبارت ــش 18-2)؛ ب ــرمایه گذاران را دارد (بخ س
ــزى،  ــاى مرک ــراى بانک ه ــد. ب ــه مى کنن ــورم توج ــمى و ت ــره اس ــاى به نرخ ه
هدف گــذارى مقــدار پــول منتشرشــده شــاید ســاده  تر باشــد کــه در ایــن مــورد، 
مقــام پولــى کنتــرل مســتقیم بــر نرخ هــاى بهــره و تــورم را از پایــه رد مى کنــد.

امــا بــه تــورم منفــى بپردازیــم کــه کاهــش عمومــى در قیمت هــا اســت. اگــر 
تــورم بیــش از حــد مشــکل بــه وجــود آورد، آیــا معنایــش ایــن اســت کــه تــورم 
ــر  ــورم منفــى عــالوه ب ــه نیســت؛ ت ــر، ایــن گون منفــى چیــز خوبــى اســت؟ خی
ایجــاد مشــکالت مشــابه بــا تــورم مثبــت، بدهــکاران را جریمــه و بــه بســتانکاران 
کمــک مى کنــد. در بیــن بدهــکاران  کســب وکارهاى بســیارى وجــود دارد 
ــى و سودهاى شــان  ــردش مال ــورم منفــى شــاهد کاهــش گ ــاى ت ــه در دوره ه ک
ــه  ــد ب ــن مى توان ــه ای ــد ک ــت مى مان ــان ثاب ــه بدهى   هاى ش ــى ک ــتند در حال هس
ــى خــود  ــکار اصل ــا منجــر شــود. در بســیارى از کشــورها بده ورشکســتگى آنه
ــه قیمــت جــارى را کاهــش مى دهــد  ــورم منفــى ارزش GDP ب دولــت اســت. ت
کــه همــان GDP اســمى اســت (بخــش 8-1)، امــا در عیــن حــال بدهــى عمومــى 
ثابــت مى مانــد، بــه ایــن ترتیــب نســبت بدهــى بــه GDP و هــر نســبت دیگــرى 
ــن  ــى همچنی ــورم منف ــود. ت ــر مى ش ــرار دارد، بدت ــش GDP  ق ــه در مخرج ک
ــن باعــث  ــر ای ــالوه ب ــا را کاهــش مى دهــد و ع ــى بســیارى از دولت ه ــات مال ثب
ــر کاال در  ــد ارزان ت ــا هــدف خری ــد     مصرف کننــدگان ب ــه تعویــق انداختــن خری ب
آینــده خواهــد شــد کــه ایــن اتفــاق مســبب افــت مصــرف کل، تقاضــاى کل و 
در نهایــت GDP مى شــود. در مجمــوع تــورم منفــى معمــوال بــه عنــوان نتیجــه 

ــد. ــا کســادى مى آی ــود ی فرعــى رک
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سنجه هاى تورم
شــاخص قیمــت     مصرف کننــده (CPI) تغییــر در قیمــت ســبد کاالیــى 
ــر دو کاالى  ــامل ه ــه ش ــد ک ــرى مى کن ــور را اندازه گی ــده در کش مصرف ش
تولیدشــده در کشــور و در خــارج مى شــود. ایــن شــاخص بــراى درك 
اســتاندارد زندگــى     مصرف کننــدگان و قــدرت خریدشــان بســیار مفیــد اســت. 
وقتــى دربــاره «دســتمزدهاى واقعــى» ســخن مى گوییــم معمــوال منظورمــان 
ــده  ــده اســت. تعدیل کنن ــاخص قیمــت     مصرف کنن ــر ش ــتمزد تقســیم ب دس
GDP بــه ایــن صــورت داده مى شــود: GDP اســمى تقســیم بــر GDP واقعــى 

(بخــش 8-1). ایــن نماگــر تغییــر در قیمــت کاالهــاى ساخته شــده در 
ــرى  ــرات در   رقابت پذی ــل تغیی ــراى  تحلی ــد و از آن ب ــان مى کن ــور را بی کش

ــود.    ــتفاده مى ش ــور اس ــک کش ی

واژگان تخصصى
نرخ پایه [1]: نرخ بهره  اى که بانک ها به بانک مرکزى مى پردازند.

اوراق قرضــه [2]: اســنادى کــه گواهــى مى دهــد دارنــده آن در مقابــل شــرکت 
ــاالنه  ــن اوراق س ــت. ای ــار اس ــرکننده اوراق داراى اعتب ــى منتش ــا دولت ی
درآمــد ثابتــى مى دهنــد و در تاریــخ سررســید تضمین شــده، ارزش 
ــر  ــى دیگ ــن ویژگ ــود. همچنی ــده بازپرداخــت مى ش ــه دارن ــان ب اسمى     ش

آنهــا ایــن اســت کــه قابــل خریــد و فــروش هســتند.
حبــاب [3]  : شــرایطى کــه طــى آن قیمت برخــى دارایى هــا (امالك و مســتغالت، 
ــد  ــتر رش ــتر و بیش ــه) بیش ــاى الل ــى حباب ه ــا حت ــى ی ــاى مال دارایى ه
ــن  ــا ای ــد ت ــب مى کن ــردم را ترغی ــایر م ــت س ــد قیم ــن رش ــد. ای مى کن
ــا  ــتر قیمــت آنه ــد بیش ــه رش ــت ب ــه درنهای ــد ک ــا را بخرن ــوع دارایى ه ن
ــد  ــدا شــور و اشــتیاقى درون اقتصــاد پدی ــاب در ابت ــد. حب کمــک مى کن
مــى آورد زیــرا دارنــدگان چنیــن دارایى   هایــى بــا رویــاى ثروتمنــد شــدن، 

1. base rate
2. bonds
3. bubbles
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ــا  ــا حباب ه ــد ام ــتر مى کنن ــرمایه  گذارى بیش ــرف و س ــه مص ــروع ب ش
ــا  ــا ب ــى بانک ه ــادى و حت ــردم زی ــد و م ــى مى ترکن ــس از مدت ــب پ اغل

ــد. ــاى مى مانن ــر ج ــا ب ــتر از دارایى ه ــى بیش بدهى   های
ــک  ــى بان ــى محصــول فیزیک ــکه   ها؛ یعن ــکناس ها و س ــول [4]: اس ــا پ ــد ی نق

مرکــزى.
بانــک مرکــزى [5]: مقــام عمومــى بــا مســئولیت انحصــارى تولیــد و مدیریــت 
ــر نظــام  ــر بانکــى در یــک کشــور. بانــک مرکــزى معمــوال ب نقــد و ذخای
بانکــدارى کشــور نظــارت مى کنــد و منبــع عرضــه پــول از طریــق چهــار 
کانــال (واژه بعــدى را بنگریــد) بــا همــکارى چندیــن بازیگــر، به خصــوص 

ــارى اســت. ــاى تج بانک ه
ــداران خارجــى  ــى، خری ــاى مال ــا، نهاده ــول [6]: بانک ه ــق پ ــاى خل کانال ه
کاالهــاى داخلــى و دولــت کانال هــاى ممکنــى هســتند کــه بانــک مرکــزى 

مى توانــد در فرآینــد خلــق پــول از آنهــا اســتفاده کنــد (بخــش 3-9).
ــر  ــار منتش ــوم اعتب ــراى عم ــه ب ــى ک ــاى معمول ــارى [7]: بانک ه ــک تج بان
مى کننــد تــا خلــق ســپرده یــا پــول را تســهیل کننــد. مطابــق بــا قانــون 
ــد. ــره نگــه دارن ــه شــکل ذخی ــد درصــد کوچکــى از ســپرده ها را ب ــا بای آنه

شـاخص قیمت     مصرف کننـده [8]: شـاخصى که بیانگـر تغییر قیمت یک سـبد 
کاال اسـت و کاالهـا و خدمـات مصرف شـده درون یـک کشـور را نمایندگـى 
مى کنـد. از ایـن شـاخص بـراى  تحلیـل قـدرت خریـد     مصرف کننـدگان و به 

عبـارت دیگـر اسـتاندارد زندگى آنها اسـتفاده مى شـود.
تورم منفى [9]: کاهش سطح عمومى قیمت ها.

ــاى  ــه بانک ه ــه ب ــا آنچ ــر ب ــراد، متناظ ــا و اف ــارات بنگاه ه ــپرده [10]  : اعتب س
ــول  ــن بخــش از عرضــه پ ــر بزرگ تری ــد. ســپرده بیانگ تجــارى وام داده ان

4. cash or currency
5. central bank
6. channels of money creation
7. commercial bank
8. Consumer Price Index
9. deflation
10. deposits
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ــا انتقــاالت بانکــى،  ــراى پرداخــت بدهــى ب ــوان از آن ب اســت چــون مى ت
ــارى اســتفاده کــرد. ــا کارت اعتب چــک، کارت بدهــى ی

نرخ تنزیل [11]: به نرخ پایه بنگرید.
سیاســت پولــى انبســاطى [12]: تمهیداتــى کــه بانک هــاى مرکــزى بــا هــدف 

افزایــش نــرخ رشــد عرضــه پــول آن ملــت اتخــاذ مى کننــد.
تعدیل کننــدهGDP [13]: نســبت بیــن GDP اســمى وGDP   واقعــى کــه 
بیانگــر تغییــر در قیمــت کاالهــاى ساخته شــده در یــک کشــور اســت و از 
ــود.  ــتفاده مى ش ــور اس ــک کش ــى ی ــرى قیمت ــل   رقابت پذی ــراى  تحلی آن ب

تورم [14]: افزایش سطح عمومى قیمت ها است.
هدف گــذارى تــورم [15]: یــک سیاســت پولــى بــا هــدف حفــظ تــورم نزدیــک 
ــه نحــو  ــورم ب ــه تحقــق اینکــه ت ــذارى ب ــن هدف گ ــدار معیــن. ای ــه مق ب
قابــل مالحظــه اى متفــاوت از مقــدار اظهارشــده نشــود، کمــک مى کنــد.

سند بدهى [16]: یک سند غیررسمى که اذعان به بدهى مى کند.
ــه  ــى [17]: یــک بدهــکار  اگــر بدهــى خــود را در دادگاه ب ــول رایــج و قانون پ
ــى  ــب قانون ــن آن تعقی ــت نپرداخت ــد باب ــردازد، نمى توان ــى بپ ــول قانون پ

شــود.23 پــول نقــد همــان پــول قانونــى اســت.
نقدینگــى [18]: ویژگــى نقــد، معادل هــاى نقــد و ســایر دارایى هــا (دارایى هــاى 
ــونده).  ــد (نقدش ــد باش ــول نق ــه پ ــل ب ــل تبدی ــانى قاب ــه به آس ــد) ک نق
ــا توجــه  نقدینگــى مناســب بــودن یــک دارایــى بــراى پرداخــت بدهــى ب
ــا  ــى ی ــه یــک دارای ــد؛ درجــه  اى ک ــه ارزش اســمى آن را نشــان مى ده ب
ــر  ــه ب ــدون اینک ــرد ب ــروش ک ــد و ف ــازار خری ــوان در ب ــادار را بت اوراق به
ــت  ــاالى فعالی ــطح ب ــا س ــى را ب ــذارد. نقدینگ ــر بگ ــى تاثی ــت دارای قیم
ــروش  ــد و ف ــه به آســانى خری ــى ک ــد. دارایى   های تجــارى توصیــف مى کنن

11. discount rate
12. expansionary monetary policy
13. GDP deflator
14. inflation
15. inflation targeting
16. IOU
17. legal tender
18. liquidity
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ــتند.24  ــهور هس ــد مش ــاى نق ــه دارایى ه ــود ب مى ش
ــزار  ــایر اب ــا س ــه ی ــل ورق قرض ــغ اص ــد مبل ــه موع ــید [19]: ب ــخ سررس تاری
ــرمایه گذار بازپرداخــت و  ــه س ــغ ب ــخ مبل ــن تاری ــد. در ای بدهــى مى گوین

پرداخت هــاى بهــره  اى متوقــف مى شــود.
پایــه پولــى [20]: محصــول بانــک مرکــزى، یعنــى حاصل جمــع ذخایــر بانک هــا 

و پــول نقــد در دســت عمــوم.
سیاســت گذارى پولــى [21]: مجموعــه تمهیداتــى کــه معمــوال بانــک مرکــزى 

بــراى افزایــش یــا کاهــش عرضــه پــول و نــرخ بهــره انجــام مى دهــد. 
ــراى خریــد  ــه طــور مســتقیم ب ــوان از آن ب ــول [22]: دارایــى مالــى کــه مى ت پ
ــکیل  ــى تش ــپرده هاى بانک ــد و س ــول نق ــرد و از پ ــتفاده ک ــا اس کااله

مى شــود.
تقاضــاى پــول [23]: ســپرده ها و پــول نقــد کــه عمــوم (خانواده هــا و 
ــش  ــا افزای ــول ب ــاى پ ــد. تقاض ــدارى آن دارن ــه نگه ــتیاق ب ــا) اش بنگاه   ه
ــش  ــره کاه ــاى به ــش نرخ ه ــا افزای ــد و ب ــد مى کن ــالت رش ــداد معام تع

مى یابــد.
ــول [24]: پولــى کــه بانــک مرکــزى در گــردش عمومــى مى گــذارد  عرضــه پ
به عــالوه ســپرده   هایى کــه افــراد نــزد بانک هــا و ســایر واســطه هاى 
مالــى نگــه مى دارنــد کــه مى توانــد بــراى انجــام پرداخت هــا از آن 

ــتفاده شــود. اس
ــزى  ــاى مرک ــه بانک ه ــاطى ک ــى انبس ــدارى [25]: سیاســت پول ــهیل مق تس
اقتصادهــاى صنعتــى اصلــى پــس از رکــود اقتصــادى جــدى 2009-2008 
ــد  ــول نق ــق پ ــیله خل ــا به وس ــى از بانک ه ــاى مال ــدن دارایى ه ــا خری ب
الکترونیکــى (کــه پیــش از ایــن وجــود نداشــت) انجــام دادنــد. هــدف از 

19. maturity date
20. monetary base
21. monetary policy
22. money
23. money demand
24. money demand
25. quantitative easing
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ــد  ــراى خری ــد ب ــول جدی ــتفاده از پ ــه اس ــا ب ــدام تشــویق بانک ه ــن اق ای
ــت  ــاد حمای ــرمایه  گذارى در اقتص ــارج س ــه از مخ ــود ک ــى ب دارایى   های

مى کنــد.
سیاســت پولــى انقباضــى [26]: اقــدام بانــک مرکــزى بــا هــدف کاهــش نــرخ 

رشــد عرضــه پــول ملــت.

یادداشت ها
وظایــف اصلــى پــول کــه تئــورى پولــى بــه شــکل عمیــق بــه آنهــا مى پــردازد: وســیله    .1

ــره ارزش ــاب و ذخی ــد حس ــه، واح مبادل

وعده هاى مکتوب حذف بانک ها براى پرداخت مبالغ معین در تاریخ هاى معین   .2

ــا برخــى ناظــران دیگــر بخــش بانکــدارى  ــک مرکــزى ی بانک هــاى تجــارى توســط بان   .3
مى شــوند. تنظیــم 

4.  McLeay et al. (2013).

چـرا عمـوم خواهـان وام گرفتن نیسـتند؟ احتماال چون نگـران توانایى خـود در بازپرداخت    .5
بدهـى هسـتند. ایـن حالـت بـراى مثـال در اقتصـاد دچـار رکـود رخ مى دهد.

نظریـه تقاضـاى پـول شـامل دسـت کم دو انگیـزه دیگـر بـراى حفـظ پـول اسـت. انگیـزه    .6
احتیاطـى کـه از مشـکل در اختیـار بـودن پـول بـراى شـرایط نامطمئـن ناشـى مى شـود    
فرصت هـاى  نـدادن  دسـت  از  بـه  اشـتیاق  از  سـوداگرى  انگیـزه   .   (Tsiang, 1969)
سـرمایه  گذارى بـه وجـود آمده ناشـى مى شـود. «تجربـه نشـان مى دهد تقاضـاى کل براى 
پولـى کـه انگیـزه سـوداگرى را بـرآورده کند معمـوال واکنش مـداوم به تغییـرات تدریجى 
در نـرخ بهـره اسـت؛ یعنـى یـک منحنى پیوسـته کـه ارتبـاط میـان تغییـرات در تقاضاى 
پـول بـراى بـرآورده کـردن انگیـزه سـوداگرى و تغییـرات در نـرخ بهـره -آن گونـه کـه بـا 
تغییـرات در قیمت هـاى اوراق قرضـه و بدهى هـاى بـا سررسـیدهاى مختلـف داریـم- را 

.(Keynes, 1934:198) مى دهـد»  نشـان 

نـرخ بهـره همچنیـن در انتخـاب بیـن مصـرف حـال و مصـرف آتى (   پس انـداز) نقـش ایفا    .7
مى کنـد. نـرخ بهـره هـر چقـدر باالتـر باشـد، خانواده هاى بیشـترى بـراى    پس انـداز کردن 

بـراى آینـده فشـار مى آورنـد.

بــراى مثــال مــاده 123 پیمــان لیســبون اســتفاده از آن توســط بانــک مرکــزى اروپــا را    .8
ممنــوع مى کنــد.

26. res trictive monetary policy
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ــک  ــتقالل بان ــورى از «اس ــک تئ ــر) ی ــال حاض ــا ح ــه 1980 ت ــال ها (از ده در آن س   .9
مرکــزى» توســعه یافتــه اســت.

.Turner (2015) براى پیشبرد عملى اخیر در پشتیبانى از این شیوه خلق پول بنگرید به   .10

ــم  ــر ه ــیوه هاى دیگ ــه ش ــره ب ــاى به ــر نرخ ه ــد ب ــزى مى توان ــک مرک ــت بان در حقیق   .11
تاثیــر بگــذارد. ایــن نهــاد مى توانــد نــرخ بهــره  اى پرداختــى از ســوى بانک هــاى تجــارى 
بــراى دریافــت وام از خــود را افزایــش یــا کاهــش دهــد. بــه بیــان دیگــر، بانــک مرکــزى 
ــه  ــا ســهم بیشــترى از ســپرده   هاى عمــوم را ب ــد ت ــد مى کن ــاى تجــارى را متعه بانک ه

عنــوان ذخایــر نــزد بانــک مرکــزى نگــه دارنــد.

ــاال  ــد، احتم ــش مى ده ــش را کاه ــرد و مخارج ــاال مى ب ــا را ب ــت مالیات ه ــى دول وقت   .12
ــت. ــد یاف ــش خواه ــاى وام کاه ــع تقاض ــول و در واق ــاى پ تقاض

13.  www.s tlouisfed.org/in-plain-english/safety-and-soundness.

14.  www.ecb.europa.eu/ecb/orga/escb/ecb-mission/html/index.en.html.

15.  www.federalreserve.gov/publications/gpra/2011-mission-values-and-goals-
of-theboard-of-governors.htm#subsection-142-21B7B547.

16.  www.cbn.gov.ng/aboutcbn/mission.asp

براى بحث در این موضوع به Admati and Hellwig (2013) نگاه کنید.   .17
18.  Jun Luo (2018). www.bloomberg.com/quicktake/shadow-banking.

19.  www.fhfa.gov/SupervisionRegulation/FannieMaeandFreddieMac/Pages/
About- Fannie-Mae---Freddie-Mac.aspx.

20.  Shiller (2012) “Bubbles without Markets”, Project Syndicate, July 
23 3012. www.pro ject-syndicate.org/commentary/bubbles-without-
markets#TFLjX6R9lUcEk0ej.99.

21.  Islam, I. (2014) “Macroeconomic Policy After the Global Recession of 2008-
2009: A Development Perspective.” In The Twin Challenges of Reducing Poverty 
and Creating Employment. New York, NY: United Nations, 2014. pp. 123–139.

22.  See Abel et al. (2014:34).

23.  www.royalmint.com/aboutus/policies-and-guidelines/legal-tender-
guidelines.

24.  See also www.inves topedia.com/terms/l/liquidity.asp.

25.  See Abel et al. (2014:34).



مقدمه  اى بر اقتصاد کالنبخش چهارم

231

منابع

Abel, A. B., Bernanke, B. and Croushore, D. D. (2014). Macroeconomics. Bos ton: 
Addison-Wesley.

Admati, A. R. and Hellwig, M. F. (2013). The bankers new clothes: What’s wrong 
with banking and what to do about it. Princeton, NJ: Princeton University Press.

Friedman, M. (1948). “A Monetary and Fiscal Framework for Economic S tability,” 
American Economic Review, 38(June): 245–264.

Islam, I. (2014). “Macroeconomic Policy After the Global Recession of 2008–
2009: A Development Perspective.” in The Twin Challenges of Reducing Poverty 
and Creating Employment. 

New York, NY: United Nations.

Keynes, J. M. (1934). The general theory of employment interes t and money. 
Harcourt, 1964.

Luo, J. (2018). “Shadow Banking,” Bloomberg, 24 September. www.bloomberg.
com/ quicktake/shadow-banking.

McLeay, M., Radia, A. and Thomas, R. (2013). “Money Creation in the Modern 
Economy,” in Quarterly Bulletin, 2014 Q1. London: Bank of England.

Shiller, R. J. (2012). “Bubbles Without Markets,” Project Syndicate, 
23 July. www.project- syndicate.org/commentary/bubbles-without-
markets#TFLjX6R9lUcEk0ej .99.

Tsiang, S. C. (1969). “The Precautionary Demand for Money: An Inventory 
Theoretical Analysis,” Journal of Political Economy, 77(1) (January–February): 
99–117.

Turner, A. (2015). The Case for Monetary Finance: An Essentially Political Issue, 
Paper presented at the 16th Jacques Polak Annual Research Conference Hos ted by 
the International Monetary Fund, Washington, DC, 5–6 November. 





همـه کشـورها درجه هایـى از بازبودن نسـبت به بقیـه جهان دارنـد. البته 
کـه تجارت شـکل اصلى روابـط اقتصـادى خارجى اسـت، اما روابـط مالى 
نیـز به شـدت اهمیـت دارد، براى مثـال چنیـن روابطى وقتـى رخ مى دهد 
که کشـورى از سـایر کشـورها وام مى گیرد یا بـه آنهـا وام مى دهد. چنین 
فعالیت هایـى بیانگـر فرصت هـاى عظیـم و در عیـن حـال محدودیت هاى 

عظیم اسـت.
در ایـن بخـش بـه توصیـف ایـن روابـط مى پردازیـم و حسـاب هاى اصلى 

گزارش دهنـده چنیـن روابطـى را ارائـه مى دهیـم.

بخش پنجم

روابط اقتصادى خارجى
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فصل 10:
تجارت خارجى کاال

صادرات و واردات
واردات مهــم اســت چــون بخشــى از منابــع (عرضــه، بخــش 8-1) اســت کــه یــک 
کشــور بــراى رفــع نیازهــاى خــود اســتفاده مى کنــد و بنابرایــن واردات بــه ارتقــاى 
اســتاندارد زندگــى در یــک کشــور کمــک مى کنــد. صــادرات مهــم اســت چــون 
ــده  ــاى ساخته ش ــش 8-2) از کااله ــارف، بخ ــن (مص ــتفاده ممک ــوع اس ــک ن ی
در یــک کشــور بــه شــمار مــى رود و بنابرایــن حضــورش باعــث تحریــک تولیــد 
ــزار  ــن اب ــن بهتری ــادرات همچنی ــود. ص ــده مى ش ــور صادرکنن ــتغال در کش و اش
ــت  ــور پرداخ ــى به منظ ــده داخل ــع انباشت ش ــتفاده از مناب ــراى اس ــورها ب کش
پــول واردات کاالهــاى دیگــر و جلوگیــرى از ایجــاد بدهــى ســنگین در تعامــالت 
تجــارى بــا بقیــه جهــان اســت. صــادرات و واردات بــه کیفیــت محصــوالت، نــرخ 
ارز، قیمت هــاى محلــى و اقتصــاد کشــورهاى خریــدار یــا فروشــنده بســتگى دارد. 
در ادامــه ایــن فصــل ابتــدا نقشــى را کــه کیفیــت، نــرخ ارز و قیمــت در تجــارت 
ــه  ــور جداگان ــه ط ــم ب ــت ســعى داری ــم و در نهای ــل مى کنی ــد تحلی ــا مى کن ایف
بــه دو پرســش پاســخ دهیــم: چــرا واردات رشــد مى کنــد؟ چــرا صــادرات رشــد 

مى کنــد؟

10-1 کیفیت کاالها
یــک روش بــراى رقابت پذیرشــدن کشــورها تولیــد محصــوالت باکیفیتــى 
ــراى آنهــا باشــند.  ــاال ب اســت کــه خریــداران حاضــر بــه پرداخــت قیمت هــاى ب
ــاى  ــى، مهارت ه ــاى فن ــود دانش ه ــوال در درون خ ــت معم ــوالت باکیفی محص
نــادر و طراحى هــاى بدیــع دارنــد. به عــالوه ایــن محصــوالت نــه در محیــط بــازار 
رقابــت کامــل (بخــش 7-2) بلکــه در محیط هــاى بــازار انحصــار چندجانبه (بخش 
ــا حتــى انحصــار کامــل (بخــش 1-7) 7-3)، رقابــت انحصــارى (بخــش 7-4) ی

ــود  ــیه هاى س ــل، حاش ــت کام ــه رقاب ــک ب ــرایط نزدی ــود. در ش ــه مى ش فروخت
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بســیار پاییــن یــا حتــى صفــر اســت در حالــى کــه در شــرایط انحصــار چندجانبــه 
یــا انحصــار کامــل، حاشــیه هاى ســود مى توانــد بســیار چشــمگیر باشــد. رقابــت 
ــان  ــه ارمغ ــرى ب ــود بزرگ ت ــیه هاى س ــا حاش ــراى بنگاه ه ــت ب ــه کیفی ــر پای ب
مــى آورد کــه مى تواننــد آن را بیــن کارفرمایــان و کارکنــان خــود تقســیم کننــد. 
در بلندمــدت راهبــردى کــه بــر اســاس کیفیــت باشــد بــه تولیدکننــدگان اجــازه 
مى دهــد اســتانداردهاى زندگــى باالتــرى داشــته باشــند. در مقابــل راهبردهایــى 
مبتنــى بــر قیمــت، فشــارهاى ســنگینى بــر دســتمزدها، تامین کننــدگان و ســود 

وارد مى کنــد.
  رقابت پذیــرى بــر اســاس کیفیــت اغلــب مســتلزم وجــود کارگــران کامــال ماهــر 
و تجهیــزات پیشــرفته و پیچیــده اســت. البتــه کشــورى کارگــران ماهــر دارد کــه 
ــام ســالمت  ــد نظ ــن کشــورى بای ــد؛ چنی ــرده باش ــت ک ــى را رعای ــرایط معین ش
مناســب داشــته باشــد کــه کارگــران را ســالم نگــه دارد و از گســترش بیمارى هــا 
جلوگیــرى کنــد. همچنیــن نظــام آموزشــى قــوى بــه عرضــه کارگران خــوب کمک 
خواهــد کــرد و در عیــن حــال کشــورها بایــد قــادر بــه حفــظ بهتریــن کارگــران 
خــود هــم باشــند. بنابرایــن تحصیــالت و مراقبــت از ســالمت بایــد نــه تنهــا بــه 
ــه شــوند. به عــالوه  ــه مصــرف بلکــه همچنیــن ســرمایه  گذارى در نظــر گرفت منزل
محصــوالت باکیفیــت نتیجــه ســرمایه  گذارى در فنــاورى و ســرمایه فیزیکــى اســت. 
ایــن جنبه هــا مســتلزم وجــود سیســتمى اســت کــه نــوآورى را تقویــت کنــد و بــا 
حمایــت مناســب از حقــوق مالکیــت، جــان انســان و حقــوق بشــر را نیــز محتــرم 
شــمارد. اگــر از حقــوق بشــر در کشــورى بــه حــد کافــى حمایــت نشــود کارگــران 

ماهرتــر اغلــب نخســتین کســانى هســتند کــه مهاجــرت مى کننــد.

چرا تجارت مى کنیم؟
ــى از  ــد. برخ ــن مى کنن ــى تبیی ــیوه هاى مختلف ــه ش ــارت را ب ــان تج اقتصاددان
اهــل فــن چندیــن قــرن پیــش رویکــرد مرکانتیلیســتى را معرفــى کردنــد.1 
ــر اســت؛ یعنــى  ــازى حاصل جمــع صف ــد دارد کــه تجــارت ب ــن رویکــرد تاکی ای
ــگاه  ــن ن ــا ای ــاى شکســت کشــور دیگــر اســت. ب ــه معن ــروزى یــک کشــور ب پی
ــراى افزایــش  تجــارت فقــط یــک فعالیــت اقتصــادى نیســت، بلکــه شــیوه  اى ب
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ــگاه مرکانتیلیســتى،  ــر اســاس ن ــه شــمار مــى رود. ب ــز ب ــدرت یــک کشــور نی ق
کشــورها بایــد مــازاد تجــارت خارجــى خــود را بیشــتر و بیشــتر کننــد و بــه ایــن 
صــورت ثروتمندتــر شــوند. ایــن تئــورى غالبا مــورد حملــه بســیارى از اقتصاددانان 
ــا موفقیــت توســط برخــى  ــازار آزاد قــرار گرفتــه اســت، امــا همچنیــن غالبــا ب ب
ــا  کشــورها بــه کار گرفتــه شــده اســت. اگــر اقتصــاد کشــور مرکانتیلیســتى را ب
بقیــه اقتصــاد جهانــى مقایســه کنیــم آن کشــور نســبتا کوچــک باشــد، رویکــرد 
مرکانتیلیســتى مى توانــد بــراى دوره طوالنــى کار کنــد امــا اگــر یــک کشــور یــا 
ــن سیاســت  ــورو- بخواهــد از ای ــه ی ــال منطق ــراى مث ــزرگ -ب ــى ب اقتصــاد خیل
ــا موانــع حــل نشــدنى مواجــه خواهــد شــد. مــازاد  پیــروى کنــد، دیــر یــا زود ب
ــراى  ــزرگ ب ــر کســرى تجــارى ب ــورو، داللــت ب ــراى منطقــه ی ــزرگ ب تجــارى ب
بقیــه جهــان دارد و چنیــن وضعــى طــى یــک دوره طوالنــى دوام نخواهــد آورد.
ــه کشــورهایى ارجــاع مى دهــد کــه مى تواننــد  برخــى تبیین هــا از تجــارت ب
ــا برنــد تولیــد کننــد؛ تبییــن آنهــا  کاالیــى را بــدون تفــاوت زیــاد در کیفیــت ی
از تجــارت روى مزیــت مطلــق تمرکــز دارد.2 در ایــن نــگاه هــر کشــور بایــد بــر 
ــر از بقیــه تولیــد کنــد، متمرکــز شــود و  ــد ارزان ت تولیــد کاالهایــى کــه مى توان
ســایر کاالهــاى مــورد نیــازش را از طریــق واردات تامیــن کنــد. طبــق ایــن نظــر 
ــردم وضعیــت رفاهــى بهتــرى خواهــد داشــت. دو کشــور  ــى، م در چنیــن نظام
بــا جمعیــت یکســان را در نظــر بگیریــد: کشــور «الــف» و کشــور «ب». در ابتــدا 
آنهــا نیمــى از نیــروى کار خــود را بــه تولیــد دوچرخــه و نیــم دیگــر را بــه تولیــد 
ــا کیفیــت  ســیب زمینى اختصــاص مى دهنــد. آنهــا ســیب زمینى و دوچرخــه را ب
ــدون تجــارت،  یکســان تولیــد مى کننــد. در جــدول 10-1 آنچــه را مى تواننــد ب

ــم. ــد، آورده    ای ــد و     مصرف کنن تولی

جدول 10-1 مزیت مطلق و بدون تجارت
مصرفتولید

سیب زمینىدوچرخهسیب زمینىدوچرخه
102102کشور الف
3939کشور ب
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ــارت  ــه تج ــروع ب ــورها ش ــه کش ــم ک ــه مى کنی ــى را مالحظ ــون حالت اکن
مى کننــد (جــدول 10-2). کشــور «الــف» در تولیــد دوچرخــه بســیار خــوب عمل 
ــکارى  ــت آش ــیب زمینى مزی ــد س ــور «ب» در تولی ــه کش ــى ک ــد در حال مى کن
دارد. پــس از تجــارت، هــر کشــورى آنچــه را بــه بهتریــن وجــه مى توانــد انجــام 
ــتر از  ــا بیش ــر دو آنه ــى رود و ه ــر م ــد کل باالت ــد و تولی ــد مى کن ــد تولی مى ده

ــد. ــرف مى کنن ــته مص گذش
ــه اصطــالح مزیــت نســبى اشــاره دارد.3 حتــى اگــر  تبییــن دوم از تجــارت ب
ــد باشــد،  ــر) از ســایر کشــورها در هــر حــوزه تولی ــر (کم هزینه ت کشــورى مولدت
ــد پیــش از  ــان مى توانن ــر) همچن ــا پرهزینه ت ــد ی ــر مول ــر (کمت کشــورهاى دیگ
ــد؛  ــر تخصــص یابن ــبتا پایین ت ــاى نس ــا قیمت ه ــاى ب ــد کااله ــارت، در تولی تج
حتــى اگــر قیمــت نهایــى آن کاال بیشــتر از قیمــت دیگــر کشــورها باشــد. در واقع 
ــى  ــده پایین ــه در آن قیمــت تمام ش ــى ک ــد کاالهای ــا تولی ــد ب کشــورها مى توانن
ــد،  ــر تولیــد کن ــا قیمت هــاى نســبتا باالت ــد ب ــد کاالهایــى کــه بای ــد و خری دارن
همچنــان منتفــع شــوند. پیــش از تجــارت (جــدول 10-13) مشــاهده مى کنیــم 
کشــور «الــف» در تولیــد دوچرخــه و ســیب زمینى مولدتــر اســت. بــا ایــن حــال، 
بــراى کشــور «الــف» هــر تــن ســیب زمینى هزینــه فرصــت 2/5 دوچرخــه را دارد 
در حالــى کــه در کشــور «ب» هزینــه فرصــت (بخــش 1-1) ســیب زمینى بســیار 
باالتــر اســت: 9 دوچرخــه. علــت ایــن اســت کــه در کشــور «الــف» تولیــد یــک 
ــه  ــى ک ــردن 2/5 دوچرخــه اســت در حال ــد نک ــن ســیب زمینى مســتلزم تولی ت
در کشــور «ب» تولیــد یــک تــن ســیب زمینى، تولیــد نکــردن 9 دوچرخــه را بــه 
همــراه دارد. در کشــور «ب» هــر چیــزى گــران اســت امــا ســیب زمینى باالتریــن 
هزینــه فرصــت را دارد. بنابرایــن بــراى کشــور «ب» تولیــد کــردن دوچرخــه بهتــر 
اســت. بــه عبارتــى دوچرخــه هزینــه فرصــت پایینــى دارد؛ یــک نهــم یــک تــن 
ــرى  ــت باالت ــه فرص ــه هزین ــف» دوچرخ ــور «ال ــس در کش ــیب زمینى. برعک س

دارد: چهــار دهــم یــک تــن ســیب زمینى.
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جدول 10- 2. مزیت مطلق با تجارت
مصرفتولید

سیب زمینىدوچرخهسیب زمینىدوچرخه
200154کشور الف
018514کشور ب

جدول 10- 3. مزیت نسبى و بدون تجارت
مصرفتولید

سیب زمینىدوچرخهسیب زمینىدوچرخه
104104کشور الف
9191کشور ب

جدول 10- 4. مزیت نسبى با تجارت
مصرفتولید

سیب زمینىدوچرخهسیب زمینىدوچرخه
08105کشور الف
18083کشور ب

ــن  ــم کشــور «ب» ســه ت پــس از تجــارت (جــدول 10-4) مشــاهده مى کنی
ــه دســت مــى آورد. کشــور «ب»  ســیب زمینى (یعنــى دو تــن بیشــتر از قبــل) ب
ــش از  ــا پی ــردازد. ت ــه بپ ــد 10 دوچرخ ــیب زمینى بای ــن س ــه ت ــن س ــراى ای ب
تجــارت، در کشــور «ب»، ســه تــن ســیب زمینى قیمتــى معــادل 27 دوچرخــه 
ــد دوچرخــه دارد. چنیــن  ــن کشــور «ب» مزیــت نســبى در تولی داشــت. بنابرای
ــراى کشــور «ب»، تولیــد دوچرخــه هزینــه فرصــت  ــرا ب اتفاقــى رخ مى دهــد زی
ــم  ــا یک نه ــد دقیق ــا بای ــه، آنه ــک دوچرخ ــد ی ــراى تولی ــى دارد. ب ــیار پایین بس

ــد. ــدا کنن ــیب زمینى را ف ــن س ــک ت ی
ــرار باشــد،  نظریه هــاى مزیــت نســبى و مطلــق اگــر دســت کم دو شــرط برق
ــا موفقیــت بــه کار رود. نخســت، کشــورها بایــد قــادر بــه تغییــر تولیــد  شــاید ب
ــده و در  ــاى عم ــدون پرداخــت هزینه ه ــر ب ــه محصــول دیگ ــک محصــول ب از ی
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یــک دوره زمانــى کوتاه مــدت باشــند. دوم، ایــن رویکردهــا در دنیــاى صلح آمیــز 
ــه عنــوان ســالح  ــرا در چنیــن شــرایطى، کشــورها از تجــارت ب کارکــرد دارد زی
ــه انجــام خواسته هاى شــان  ــردن دیگــر کشــورها ب ــور ک ــراى مجب اســتراتژیک ب
اســتفاده  نمى کننــد. در دنیــاى غیرصلح آمیــز کشــورى کــه تولیــد غــذا را کامــال 
کنــار بگــذارد بــا خطــر تهدیــد و ارعــاب روبــه رو مى شــود. در ایــن حالــت خــود 
را بــا انتخــاب بیــن از گرســنگى مــردن و اطاعــت کــردن از دســتورات خارجیــان 

ــد. ــه مى بین مواج
ــد  ــور بای ــک کش ــه ی ــن دارد ک ــت از ای ــل4 حکای ــت عوام ــه موهب نظری
ــل  ــى از آن عام ــر بزرگ ــتلزم مقادی ــدش مس ــه تولی ــد ک ــادر کن ــى را ص کاالهای
ــق  ــس طب ــر اســت. پ ــور فراوان ت ــه در آن کش ــد ک ــدى (بخــش 1-1) باش تولی
ایــن نظریــه کشــورهاى در حــال توســعه بــا فراوانــى کار و میــزان ســرمایه انــدك 
ــن  ــوارد، ای ــتر م ــد. در بیش ــر (بخــش 3-4) تخصــص یابن ــد کارب ــد در تولی بای
ــال  ــن ح ــا در عی ــد، ام ــز باش ــارى موفقیت آمی ــتراتژى تج ــک اس ــد ی مى توان
ــزوده  ــا ارزش اف ــد کاالهــاى ب شــاید کشــورهاى در حــال توســعه خواهــان تولی
باالتــر باشــند (بخــش 2-1) کــه البتــه تولیــد چنیــن کاالهایــى اغلــب مســتلزم 

ــت. ــرى اس ــرمایه برى باالت س
ــه  ــت ک ــان داده اس ــر نش ــات متاخ ــاخه، مطالع ــن ش ــتر ای ــب بیش ــا تعقی ب
امــروزه اکثــر کشــورها کل محصــوالت را تولیــد نمى کننــد بلکــه مراحــل 
ــن   ــاى تامی ــا از زنجیره ه ــد. م ــى را انجــام مى دهن ــد کاالى نهای خاصــى در تولی
ــا نشــان دهیــم مراحــل مختلــف  بین المللــى (بخــش 2-1) ســخن مى گوییــم ت
تولیــد را کشــورهاى مختلــف بــر عهــده گرفته   انــد (بخــش 2-1 را نیــز بنگریــد). 
یــک شــرکت مونتــاژ نهایــى و تامین کننــدگان آن، کاال و خدمــات واســطه  اى را از 
ــه  ــى ب ــام جهان ــد. «ادغ ــاوت وارد مى کنن ــع در کشــورهاى متف کارخانه هــاى واق
جــاى صرفــا خلــق تجــارت بیشــتر بــه شــکل روزافزونــى بــه وســیله تجــارت کاال 
و خدمــات واســطه  اى مشــهور شــده کــه بــه «چندپارگــى» یــا «برون مــرزى» یــا 

«تجــارت وظیفــه اى» نیــز مشــهور اســت».5
ــد  ــد نیازمن ــا جــذب مراحــل تولی ــه حفــظ ی ــادر ب ــه کشــورهایى کــه ق البت
کیفیــت بیشــتر، مهارت هــاى فنــى و ارزش معمــوال باالتــرى هســتند، بیشــترین 
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ــد  ــد (بخــش 2-1) و مى توانن ــه دســت مى آورن ــزوده را ب بخــش از کل ارزش اف
ضمــن پرداخــت دســتمزدهاى بــاال ســود بیشــترى نیــز کســب کننــد.

ــا و  ــا، کیفیت  ه ــاد کااله ــوع زی ــه تن ــد ک ــد دارن ــان تاکی ــایر اقتصاددان س
ــى  ــب کاالهای ــن کشــورها اغل ــد. بنابرای ــز ایجــاد مى کن ــى نی مشــخصات متفاوت
ــوع اســت.  ــا در تن ــاوت تنه ــد؛ تف ــدات خودشــان را وارد مى کنن ــا تولی مشــابه ب
ایتالیایى هــا مقــدارى پنیــر از فرانســه وارد مى کننــد و انــواع متفــاوت پنیــر را بــه 
فرانســه مى فروشــند. همیــن رویــه بــراى صنعــت ُمــد یــا خــودرو نیــز وجــود دارد. 
نــوع کاالهایــى کــه یــک کشــور مصــرف مى کنــد بــه درآمــد شــهروندانش نیــز 
بســتگى دارد؛ کشــورهاى بــا درآمدهــاى مشــابه اغلــب بــه همدیگــر مى فروشــند 

ــد. ــد مى کنن ــم خری و از ه
وقتــى بنگاه هــا مقادیــر زیــادى تولیــد داشــته باشــند احتمــاال بــه هزینه هــاى 
ــت،  ــن مزی ــاس، بخــش 5-2). ای ــاى مقی ــند (صرفه ه ــرى مى رس ــد پایین ت واح
کشــورها را بــه صــادرات تشــویق مى کنــد، در واقــع صــادرات یــک روش افزایــش 
ــاى  ــطح از صرفه ه ــه آن س ــا ب ــد ت ــازه مى ده ــا اج ــه بنگاه ه ــت و ب ــد اس تولی
ــه آن  ــازار داخلــى  نمى توانســتند ب ــه ب ــکاى صــرف ب ــا ات مقیــاس برســند کــه ب
ــه برحســب شــانس، آن کشــورهایى  ــد. کشــورهاى کوچــک ن ــدا کنن دســت پی
هســتند کــه صــادرات ســهم بزرگــى از تولیــد ناخالــص داخلــى آنهــا را تشــکیل 
مى دهــد (بخــش 20-2). بنگاه هــاى معیــن فعــال در کشــورهاى کوچــک، صرفــا 
بــا فــروش در بــازار داخلــى  نمى توانســتند بــه صرفه هــاى مقیــاس برســند بلکــه 
ــدازه  ــه آن حجمــى از محصــول برســند کــه ان ــا کمــک صــادرات مى تواننــد ب ب

ــد. ــه کارا (بخــش 5-4) مى طلب کمین

10-2 نرخ ارز (اسمى) و رژیم هاى نرخ ارز
ــا صــرف زمــان) بهتریــن روش  ــا بلندمــدت (یعنــى ب هــر چنــد در میان مــدت ی
ــک  ــش ی ــهم و نق ــت و س ــاى کیفی ــش واردات، ارتق ــادرات و کاه ــش ص افزای
ــه  ــور ب ــک کش ــرى ی ــدت،   رقابت پذی ــا در کوتاه م ــت ام ــد اس ــور در تولی کش
قیمت هــا بســتگى پیــدا مى کنــد زیــرا هــر خریــدار اقــدام بــه مقایســه کاالهــاى 
ــا ایــن حــال در  کشــورهاى مختلــف و قیمت هــاى متناظرشــان خواهــد کــرد. ب
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عملیــات واردات و صــادرات و بــه طــور کلــى تجــارت خارجــى یــک پیچیدگــى 
اضافــى وجــود دارد: قیمــت کاالهــاى داخلــى بــه پــول داخلــى و قیمــت کاالهــاى 

ــان مى شــود.6 ــول خارجــى بی ــه پ خارجــى ب
ــول  ــه پ ــا ب ــول م ــت پ ــمى، قیم ــرخ ارز اس ــم ن ــر بگویی ــا دقیق ت ــرخ ارز ی ن
خارجى(الــف) یــا قیمــت پــول خارجــى بــه پــول مــا (ب) اســت. هــر چنــد هــر 
دو تعریــف درســت اســت، امــا اینجــا بــراى ســادگى همیشــه از تعریــف (الــف) 
ــن  ــه) بی ــرخ ارز (مبادل ــن از ن ــگام ســخن گفت ــن هن ــم. بنابرای ــتفاده مى کنی اس
ــورو مى توانســت  ــک ی ــم گفــت ی ــورو، خواهی ــه ی ــدگاه منطق ــورو از دی دالر و ی
ــت  ــى قیم ــل وقت ــود. در مقاب ــه ش ــل 2015 فروخت ــه ازاى 1/09 دالر در آوری ب
یــک یــورو بــه دالر آمریــکا از 1,09 بــه 1,12 تغییــر مى کنــد یــورو اضافــه ارزش 

ــم. ــورو مى نامی ــش ارزش ی ــف را کاه ــت مخال ــت در جه ــد. حرک مى یاب
ــا ســه رژیــم متفــاوت مى تــوان   تعیین کــرد: انعطاف پذیــر، ثابــت  نــرخ ارز را ب
یــا مختلــط. اگــر مقامــات یــک کشــور بــه هیــچ نــرخ خاصــى متعهــد نباشــند و 
ــازار آن را   تعییــن کننــد، نــرخ ارز شــناور آزاد اســت و  اجــازه دهنــد نیروهــاى ب
ــر» نامیــده مى شــود. در ایــن خصــوص چندیــن ویژگــى اهمیــت  «انعطاف پذی

دارد کــه در زیــر فهرســت شــده اســت:
ــرخ ارز خــرج  ــاع از ن ــع مالــى را در دف ــد زمــان و مناب مقامــات کشــور نبای  

ــد. کنن
ــا یــک سیاســت پولــى  ــه کشــور اجــازه مى دهــد ت ــر ب ــرخ ارز انعطاف پذی ن  

ــد. ــرا کن اثربخــش را اج
ــور را  ــارج از کش ــل و خ ــه داخ ــول ب ــاى پ ــر جریان ه ــرخ ارز انعطاف پذی ن  
ــاى  ــى جریان ه ــد. وقت ــاق مى ده ــا انطب ــا آنه ــود را ب ــه و خ ــر گرفت در نظ
ــرخ ارز  ــه کشــور و از کشــور هســتند، ن ــى پرداخــت ب ــع اصل تجــارت منب
ــاى  ــد از کســرى تجــارى افراطــى (واردات منه ــازه مى ده ــر اج انعطاف پذی
صــادرات) و مازادهــاى تجــارت (صــادرات بیــش از واردات) جلوگیــرى کنیم. 
ــاى   ــرد، تقاض ــارج وام  نمى گی ــارى دارد و از خ ــرى تج ــه کس ــورى ک کش
بین المللــى انــدك بــراى پولــش و تقاضــاى داخلــى بــاال بــراى پــول 
خارجــى را تجربــه خواهــد کــرد کــه منجــر بــه ارزان تــر شــدن پــول داخلــى 
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ــم.  ــه آن کاهــش ارزش مى گویی ــه ب ــول خارجــى مى شــود ک ــه پ نســبت ب
بــا ایــن کار قیمــت نســبى کاالهــاى داخلــى کاهــش خواهــد یافــت و آنهــا را 
ــر  ــا گران ت ــاى خارجــى را ب ــن جذابیــت کااله ــازد. همچنی ــر مى س جذاب ت

ســاختن آنهــا کاهــش خواهــد داد.
ســازوکار توصیف شــده در مــورد قبــل اگــر بقیــه جهــان مایــل بــه وام دادن   
ــه  ــا وقتــى کــه بقی ــد. ت ــه کشــور مربوطــه باشــد، شــاید کار نکن بیشــتر ب
ــه آن  ــه علــت صــادرات ب ــراى مثــال ب ــه وام دادن ادامــه دهــد (ب جهــان ب
ــر، کســرى تجــارى تعدیــل نخواهــد  ــا نــرخ ارز انعطاف پذی کشــور) حتــى ب

شــد.
ــى  ــور خیل ــر آن کش ــد اگ ــى  نمى کن ــک بزرگ ــر کم ــرخ ارز انعطاف پذی ن  
ــارج  ــال حاضــر از خ ــه در ح ــى ک ــى کاالهای ــد داخل ــه تولی ــادر ب ــاده ق س
مى خــرد نباشــد؛ ایــن کشــور صرفــا مى توانــد مصــرف آن کاالهــاى 
خارجــى را کــه اکیــدا ضــرورى نیســتند کاهــش دهــد. بــر همیــن منــوال، 
ــد  ــدود باش ــدت مح ــور (بخــش 3-4) به ش ــک کش ــد ی ــت تولی ــر ظرفی اگ

نــرخ ارز انعطاف پذیــر کمکــى بــراى صــادرات بیشــتر نمى کنــد.
ــال  ــى فع ــاى داخل ــراى بنگاه ه ــى ب ــاى اضاف ــر هزینه ه ــرخ ارز انعطاف پذی ن  
ــا  ــط ب ــک مرتب ــا ریس ــد ب ــا بای ــد. آنه ــاد مى کن ــى ایج ــارت خارج در تج

ــوند. ــه ش ــرخ ارز مواج ــانات در ن نوس
ــور  ــک کش ــه ی ــدید ب ــع وام دادن ش ــد مان ــر مى توان ــرخ ارز انعطاف پذی ن  
ــول خارجــى را  ــه پ ــار بدهــى ب ــرخ ارز شــاید ب ــا کاهــش ارزش ن شــود ام

ــرد. ــر بب ــیار باالت بس

در حالــت دیگــر، مقامــات ملــى ممکــن اســت تصمیــم بگیرند اگــر نــرخ ارز بین 
ــا ســبدى از پول هــاى خارجــى) ثابــت باقــى  پــول آنهــا و یــک پــول خارجــى (ی
بمانــد، بــراى دفــاع از ایــن نــرخ ارز بایــد آمــاده خریــد یــا فــروش هــر مقــدار پــول 

داخلــى در نــرخ ارز ثابــت باشــند. ایــن سیاســت چندیــن داللــت دارد:
با اتخاذ این سیاسـت، تجارت بین کشـورها تسـهیل مى شـود و     کسـب وکارها   

بـراى تجـارت مجبـور نیسـتند به نوسـانات نـرخ ارز توجـه کنند. 
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ســرمایه  گذارى در یــک کشــور تســهیل مى شــود و ریســک هاى نــرخ   
مى توانــد  سیاســت  ایــن  مــى رود.  بیــن  از  ســرمایه گذاران  بــراى  ارز 
ــا  ــد. اینه ــهیل کن ــز تس ــى را نی ــار خارج ــت اعتب ــرمایه  گذارى و دریاف س
ــدون مالحظــه مناســب ریســک هاى مرتبــط ترتیــب داده  ــات ب برخــى اوق
مى شــوند؛ ایــن مــورد بــراى آرژانتیــن و کشــورهاى پیرامونــى اروپــا (مثــل 
ــه  ــاد منطق ــتین ایج ــال نخس ــا 8 س ــى 7 ت ــال) ط ــپانیا و پرتغ ــان، اس یون
یــورو صــادق بــود و مثال هایــى بودنــد از آنچــه طبــق چرخــه بــه اصطــالح 
فرنــکل رخ مى دهــد.7 ایــن کشــورها بــا دریافــت مقادیــر قابــل مالحظــه اى 
ســرمایه بــه ایجــاد رونــق عمدتــا در ارزش امــالك و مســتغالت پرداختنــد 
کــه ایــن کار بــه فرآیندهــاى تورمــى (بخــش 9-3) دامــن زد. ایــن فرآینــد 
قیمــت کاالهــاى داخلــى را بیشــتر از قیمــت کاالهــاى وارداتــى افزایــش داد 
(افزایــش ارزش نــرخ ارز واقعــى، بخــش 10-3) و واردات ارزان تــر و جذاب تــر 
از محصــوالت محلــى منجــر و ســبب شــد ایــن کشــورها بــه کســرى تجــارى 
و کســرى در حســاب جــارى (بخــش 12-1) گرفتــار شــوند. بنابرایــن ایــن 
ــر چــه  ــان، ه ــه جه ــه بقی ــاى انباشــته ب ــا شــکل گیرى بدهى   ه کشــورها ب
گذشــت بــا ناتوان تــر شــدن در پرداخــت بدهى هاى شــان وارد بحــران 

مالــى شــدند.
برخــى کشــورها همچنیــن نــرخ مبادلــه پول شــان را در برابــر پــول   
ــار  ــود را مه ــى خ ــات پول ــا مقام ــد ت ــه مى دارن ــت نگ ــر ثاب ــورى دیگ کش
ــر  ــارات ب ــزان اختی ــد، می ــت دارن ــاى ارز ثاب ــه نرخ ه ــد؛ کشــورهایى ک کنن
ــراى آن  ــت ب ــن سیاس ــد. ای ــش مى دهن ــان را کاه ــى خودش ــت پول سیاس
کشــورهایى معنــادار اســت کــه بــه مقامــات پولــى خارجــى بیــش از مقــام 

ــد. ــاد دارن ــان اعتم ــى خودش پول
وقتــى ســفته بازها نــرخ ارز ثابــت را بــه چالــش مى کشــند، بانــک   
مرکــزى بایــد از ذخایــر ارزى خــود بــراى دفــاع از نــرخ ارز ثابت اســتفاده 
کنــد. ایــن اتفــاق حتــى ممکــن اســت بــه تخریــب کامــل ذخایــر ملــى 
از پــول خارجــى منجــر شــود کــه البتــه یــک پیامــد نامطلــوب خواهــد 

بــود.
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بیــن انعطاف پذیــرى کامــل و ثابــت بــودن کامــل، راهکارهــاى میانــى 
ــان  ــور خودش ــک کش ــات ی ــى مقام ــود دارد؛ وقت ــط وج ــاى مختل و رژیم ه
ــه  ــه آن ب ــد، ب ــد کنن ــود متعه ــول خ ــانات پ ــه نوس ــردن دامن ــه محــدود ک را ب
اصطــالح «نوســان درون یــک دامنــه» مى گوینــد کــه یعنــى مقامــات در عیــن 
نــدادن هیــچ گونــه تعهــدى ، اجــازه مى دهنــد تــا درك شــود آنهــا مى توانســتند 
ــه ســفته بازها هشــدار داده مى شــود کــه  دخالــت احتیاطــى بکننــد و به نوعــى ب

ــد. ــان بیفت ــى براى ش ــت اتفاق ــن اس ممک

چرخه فرنکل
ــه  ــردد ک ــکل اقتصــاددان برمى گ ــو فرن ــل روبرت ــه  تحلی ــدل ب ــن م منشــا ای
ــایر  ــن س ــن و همچنی ــد «دالرى شــدن» اقتصــاد آرژانتی ــه فرآین نخســت ب
کشــورهاى آمریــکاى التیــن ربــط یافــت امــا ســپس در محیــط اروپایــى پــس 
ــام  ــک نظ ــى ی ــاى تکامل ــکل فازه ــدل فرن ــت. م ــه کار رف ــورو ب ــاد ی از ایج
اقتصــادى ضعیــف تاثیرپذیرفتــه از مســائل ســاختارى،   رقابت پذیــرى پاییــن، 
ــرد؛ در  ــا را در نظــر مى گی ــود توازن ه ــد و ســایر نب ــى عمومــى ب تامیــن مال
ــا  ــد ب ــور بای ــد و کش ــرا در نمى آی ــه اج ــات ب ــه اصالح ــرایطى ک ــع در ش واق
ــول  ــک پ ــه ی ــه ب ــد، هم ــت کن ــرد رقاب ــر و خوش کارک ــاى باثبات  ت نظام ه
مشــترك و بنابرایــن نــرخ ارز بیرونــى منحصــر بــه فــرد محــدود مى شــوند. 
طــى مرحلــه نخســت و بــا برگزیــده شــدن پــول مشــترك، حــرکات ســرمایه 
ــع  ــم منتف ــرمایه عظی ــر از ورود س ــور ضعیف ت ــود و کش ــازى مى ش آزادس
ــدن آن،  ــدود ش ــت کم مح ــا دس ــک ارزى ی ــود ریس ــا نب ــد و ب ــد ش خواه
احتمــاال عایداتــش باالتــر خواهــد بــود. اگرچــه طــى فــاز دوم چنیــن رونــدى، 
ــه  ــز ب در عیــن منتفــع شــدن اقتصــاد، بدهى هــاى خصوصــى و عمومــى نی
طــور گســترده در بازارهــاى ســهام و امــالك ایجــاد مى شــود. اگــر اصالحــات 
ــى -حــال چــه  ــا درون ــى ی و تعدیل هایــى صــورت نگیــرد یــک عامــل بیرون
ــا ســایر- ممکــن اســت یــک  ژئوپلیتیــک، مالــى (هماننــد بحــران 2008) ی
ــود  ــف مى ش ــى متوق ــرمایه  گذارى خارج ــد: س ــف» را   تعیین کن ــه عط «نقط
ــى  ــراس مال ــور در ه ــم کش ــر نگویی ــد و اگ ــرك مى کن ــور را ت ــرمایه کش س
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مى افتــد، در چرخــه  بى اعتمــادى قــرار مى گیــرد. ایــن باعــث مى شــود 
ــودى.  ــد رک ــدن رون ــر ش ــى وخیم ت ــرود؛ یعن ــدى ب ــاز بع ــه ف ــت ب وضعی
ــا مصــرف  ــراه ب ــد GDP، هم ــه رش ــرایطى ک ــن در ش ــرار گرفت ــع ق در واق
ــد  ــت بای ــه دول ــورى ک ــه ط ــد ب ــا کاهــش مى یاب ــف ی ــرمایه  گذارى توق و س
مخــارج عمومــى را کاهــش و مالیات هــا را افزایــش دهــد. ســرانجام کشــور 
ــرى  ــا براب ــى مشــترك ی ــور اســت نظــام پول ــر بگوییــم مجب ــا بهت ممکــن ی
ــازار تــرك کنــد، ارزش پولــش را کاهــش  میخکــوب شــده را تحــت فشــار ب
ــاید  ــى ش ــن انتخاب ــه چنی ــردد. البت ــه خویــش بازگ ــول اولی ــه پ ــا ب ــد ی ده
داوطلبانــه، پیشــگیرانه و بــا رضایــت دوجانبــه طرفیــن باشــد، امــا پیامدهایش 

در هــر صــورت چشــمگیر اســت.8

بخوانید

بیمارى هلندى
وقتــى صــادرات یــک ملــت نســبت بــه وارداتــش افزایــش مى یابــد، رســانه ها 
ــه  ــود یافت ــت «بهب ــراز پرداخ ــد؛ ت ــن مى گیرن ــر را جش ــن خب ــوال ای معم
اســت». امــا در برخــى مــوارد ایــن خبــر بــا جشــن گرفتــن همــراه نیســت. 
در ســال 1977، اکونومیســت اصطــالح «بیمــارى هلنــدى» را بــراى شــرایطى 
بــکار بــرد کــه در ابتــدا تناقض آمیــز بــه نظــر مى رســید و از آن هنــگام بــه 
بعــد ایــن لقــب در ســطح گســترده اســتفاده شــد. حــدود 18 ســال پیــش 
ــد کشــف  ــد در شــمال هلن ــم جدی ــدان گازى عظی ــک می ــخ، ی ــن تاری از ای
شــده بــود کــه بهره بــردارى از آن منافــع زیــادى بــه GDP هلنــد رســاند امــا 
ــا از  ــر بخش ه ــیارى از دیگ ــد در بس ــان دوره،  کســب وکارهاى هلن طــى هم

کشــاورزى گرفتــه تــا مهندســى دچــار افــول بســیار شــدیدى شــد.
ــد و  ــر ش ــز ظاه ــعه نی ــال توس ــورهاى در ح ــى کش ــرا در برخ ــن ماج همی
ــه ســرعت  اســتخراج منابــع اولیــه از قبیــل منابــع معدنــى و هیدروکربــن ب
ــا را  ــه بق ــى ادام ــى و خانگ ــب وکارهاى محل ــه  کس ــرد در حالى ک ــد ک رش
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ــد مى خــورد جایــى کــه  ــه بازارهــاى ارزى پیون مشــکل تر یافتنــد. مشــکل ب
ــع اســتخراجى، ارزش  ــا رشــد صنای ــى ب ــود؛ یعن ــن مى ش ــاى ارز تعیی نرخ ه
پــول محلــى افزایــش مى یابــد. بنابرایــن واردات نســبت بــه محصــوالت محلى 

ــد. ــى ســقوط مى کن ــد محل ــه تولی ــى ک ــا جای ــام مى شــود ت ــر تم ارزان ت
ــه  ــاد ک ــن و آلمــان نیفت ــل چی ــاق در کشــورهایى از قبی ــن اتف ــرا ای ــا چ ام
ــد؟  ــان مى دهن ــا را نش ــه نهاده ه ــبت ب ــادرات نس ــم ص ــازاد عظی ــا م دائم
ــه  ــازاد ب ــرار دارد. در مــورد چیــن، ایــن م پاســخ در ترکیــب آن صــادرات ق
وســیله صــادرات پرتفــوى گســترده، از صــدور پوشــاك و اســباب بــازى گرفته 
تــا اجــزاى واســطه  اى فنــاورى پیچیــده و کاالهــاى ساخته شــده مربــوط بــه 
ایــن فنــاورى، حاصــل شــده بــود. بنابرایــن پایــه صنعتــى تولیدکننــده ایــن 
کاالهــا، کار آزادشــده از مشــاغل ســنتى در اطــراف کشــور را بــه ســمت خــود 

کشــید.
ــه شــکل محصــوالت فنــاورى پیشــرفته  ــا ب رشــد صــادرات در آلمــان عمدت
ــا آن حــد  ــع گســترده ایجــاد شــدند.    ت ــا توزی ــه صنعتــى ب ــود کــه در پای ب
مى شــود،  ناشــى  موفقیت هــاى    صــادرات  از  هلنــدى»  «بیمــارى  کــه 
ــه غیــر از آلمــان  ــورو ب ــد از کشــورهاى منطقــه ی ــدگان تمایــل دارن زیان دی
باشــند. برعکــس، صــادرات از کشــورهاى منابع خیــز آفریقایــى یــا آمریــکاى 
ــوده و  ــا اولیــه ب التیــن ماننــد نیجریــه تحــت ســلطه صنایــع اســتخراجى ی
منابــع معمــوال بــه شــکل خــام صــادر شــده اســت تــا در کشــورهاى مقصــد 
پــردازش شــوند. ایــن کشــورها بــه جــاى ســاختن پایــگاه صنعتــى گســترده 
کــه اشــتغال انبــوه را پایــدار ســازد، در برابــر پیشــینه فقــر و رکــود اقتصــادى 
ــه  ــى ک ــتند در حال ــع هس ــدود مناب ــاى مح ــق بخش ه ــاهد رون ــود، ش خ
ــال  ــاره مث ــد. درب ــد مى کن ــرى رش ــاى دیگ ــزوده در ج ــتغال و ارزش اف اش
نیجریــه، کشــورى کــه اقتصــادش را نفــت به شــدت متحــول کــرد در لینــک 

زیــر مطالــب بیشــترى بخوانیــد.
 “Nigeria unravelled,” Tom Burgis, Financial Times, 13 February 2015. www. 
ft.com/content/b1d519c2-b240-11e4-b380-00144feab7de
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پرسش ها
چرا میدان گازى لزوما براى هلند خیر و برکت نداشت؟  

از طریق ارز چه چیزى وارد اقتصاد مى شود؟  
چه اتفاقى براى واردات مى افتد؟  

چه اتفاقى براى کشاورزى و صنعت مى افتد؟  
چــه اتفاقــى بــراى توانایــى فــرآورى دولت هــاى منابــع طبیعــى دار آفریقایــى   

مى افتــد؟
چه اتفاقى براى تولیدات کارخانه  اى آفریقا مى افتد؟  

چه چیز درباره خدمات مخابراتى و مالى مى توان گفت؟  

تحلیل 
ــد  ــرژى در هلن ــرکت هاى ان ــط ش ــف گاز توس ــا کش ــال 1959 و ب ــه در س آنچ
اتفــاق افتــاد، یــک تجربــه مشــترك بــراى بســیارى از دیگــر کشــورهایى بــود کــه 
ــن  ــد. ای ــادر مى کنن ــام ص ــواد خ ــى م ــوى  بین الملل ــاى ق ــه تقاض ــش ب در واکن
وضعیــت کــه نامــش را از مــورد هلنــد مى گیــرد و «بیمــارى هلنــدى» نامیــده 
مى شــود، نــه تنهــا در ایــن کشــور بلکــه در بســیارى از کشــورها باعــث شــد مردم 
ــت  ــرژى) از دس ــام و ان ــواد خ ــر از م ــر (غی ــاى دیگ ــان را در بخش ه مشاغل ش
دهنــد. بــه عبارتــى چــون صــادرات گاز نــرخ ارز را تقویــت کــرد و ایــن شــرایط 
بــه وجــود آمــد؛ یعنــى ارزش پــول ملــى بــر حســب پــول خارجــى. یادمــان باشــد 
ــا منابــع طبیعــى در مالکیــت  کشــورهاى خارجــى نیــاز بــه پــول ملــى دارنــد ت
ایــن کشــور را خریــدارى کننــد و ایــن بــه افزایــش خلــق پــول از طریــق کانــال 
ــول  ــودن پ ــترس ب ــود (بخــش 9-3). در دس ــر مى ش ــول منج ــق پ خارجــى خل
ــردم  ــد کاالهــاى خارجــى توســط م ــورم و خری ــه ت ــر واردات ب و قیمــت پایین ت
ــد. در  ــى مى انجام ــاورزى مل ــى و کش ــع مل ــد در صنای ــتن تولی ــار گذاش و کن
ــروش  ــه ســختى ف ــد ب ــه جانشــین خارجــى دارن ــى ک ــع همــه کاالهــاى مل واق
ــرا     مصرف کننــدگان آنهــا را گــران مى یابنــد و از خریدن     شــان  خواهنــد رفــت زی
ــه ســمت کاالهــاى  ــا ب ــه ســمت کاالهــاى خارجــى ی دســت مى کشــند. پــول ب
ــدون جانشــین خارجــى، کاالهــاى غیرقابــل تجــارت خواهــد رفــت؛ اول  ملــى ب
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از همــه، امــالك و مســتغالت، خدمــات مالــى، آب و بــرق و مخابــرات. ایــن بــه 
رونــق امــالك و مســتغالت مى انجامــد کــه عواقــب منفــى همچــون رشــد پاییــن 
ــا پروفســور روبینــى در   بهــره ورى و گســترش ســوداگرى دارنــد (بــه مصاحبــه ب
بخــش 8-2 ارجــاع مى دهیــم). شــکل گیرى ایــن رونــد در کشــورهایى کــه صرفــا 
شــروع بــه ســاخت صنعــت خــاص خودشــان کرده انــد، شــاید بــه معنــاى پایــان 
فرآینــد صنعتى شدن     شــان باشــد. بــراى مثــال توانایــى آفریقــا در پــردازش مــواد 
خــام بــه واســطه صــادرات مــواد خــام تضعیــف شــده اســت؛ تولیــدات آفریقــا در 
ــود در حالــى  ســال 2008 معــادل 11 درصــد تولیــد ناخالــص داخلــى جهــان ب

ــه 15 درصــد مى رســید. کــه ایــن شــاخص در ســال 1990 ب
بیمــارى هلنــدى همچنیــن شــاید بــا ورود ناگهانــى ســرمایه خارجــى بــراى 
ــد.  ــور رخ ده ــک کش ــه ی ــوى (بخــش 11-1) ب ــرمایه  گذارى هاى پرتف ــال س مث
ایــن در کشــورهاى پیرامونــى اتحادیــه اروپــا (بــه ویــژه ایرلنــد، پرتغــال، اســپانیا 
و یونــان) پــس از بــه کارگیــرى یــورو رخ داد. بیمــارى هلنــدى بیــن ســال هاى 
2008 تــا 2013  در بســیارى از اقتصادهــاى نوظهــور نیــز رخ داد؛ وقتــى 
ــد  ــورو، پون ــکا، ی ــى (دالر آمری ــره اصل ــاى ذخی ــزى داراى پول ه ــاى مرک بانک ه
ــاى  ــد و نرخ ه ــروع کردن ــاطى را ش ــى انبس ــت هاى پول ــن) سیاس ــتان و ی انگلس
بهــره پرداختــى بــر دارایى هــاى ایــن کشــورها را کاهــش دادنــد. در ایــن 
ــاى  ــدى در بازاره ــه کســب عای ــادر ب ــر ق ــى دیگ ــرمایه هاى  بین الملل ــع س مقط
ــمت  ــه س ــرعت ب ــه س ــن ب ــد و بنابرای ــا نبودن ــاى دنی ــرفته  ترین اقتصاده پیش

ــا شــدند. ــد و باعــث افزایــش ارزش ارز آنه ــور هجــوم آوردن ــاى نوظه اقتصاده

10-3 نرخ ارز واقعى
ــت دارد.  ــز اهمی ــا نی ــه قیمت ه ــرخ ارز بلک ــا ن ــه تنه ــل ن ــارت  بین المل  در تج
خریــداران داخلــى و خارجــى در بررســى اینکــه آیــا محصــول داخلــى بخرنــد یــا 
خارجــى، قیمــت کاال و پــول داخلــى مــا بــر حســب پول هــاى خارجــى را در نظــر 
مى گیرنــد: هــر چــه قیمــت کاال و پــول داخلــى مــا باالتــر باشــد، تمایــل کمتــرى 
ــاى  ــاى کااله ــداران قیمت ه ــود. خری ــاد مى ش ــا ایج ــاى م ــد کااله ــراى خری ب
ــند  ــر باش ــا باالت ــن قیمت ه ــه ای ــر چ ــد: ه ــر مى گیرن ــز در نظ ــى را نی خارج
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ــه خریــد کاالهــاى مــا را خواهنــد داشــت. کل ایــن عبــارت را  بیشــتر تمایــل ب
ــل، متغیــر  ــه خالصــه کــرد :«در تجــارت  بین المل ــا گفتــن ایــن جمل ــوان ب مى ت
ــاى  ــت کااله ــت: قیم ــى اس ــرخ ارز واقع ــت ن ــب قیم ــر حس ــه ب ــورد مالحظ م

ــا قیمــت کاالهــاى خارجــى.» داخلــى در رابطــه ب

  نرخ ارز اسمىx قیمت هاى داخلى 
= نرخ ارز واقعى

قیمت هاى خارجى

ایــن حتــى بیــن کشــورهایى کــه ارزى یکســان را اســتفاده مى کننــد داللــت 
بــر وجــود یــک نــرخ ارز واقعــى دارد؛ کافیســت کــه آنهــا قیمت هــاى متفاوتــى 
ــا در  ــک کشــور بســیار بیشــتر از قیمت ه ــا در ی ــى قیمت ه داشــته باشــند. وقت
کشــور رقیــب رشــد مى کنــد امــا نــرخ ارز اســمى بــدون تغییــر باقــى مى مانــد، 
کشــور اولــى نســبت بــه کشــور ثانــوى قــدرت رقابتــى کمتــرى خواهــد داشــت.

10-4   تعیین کننده هاى واردات
یــک کشــور مى توانــد از تولیــدات خــود و از کاالهــا و خدمــات وارداتــى اســتفاده 
ــن  ــده و همچنی ــاه کشــور واردکنن ــه رف ــد ب ــد (بخــش 8-1). واردات مى توان کن
بــه توســعه ظرفیــت تولیــدش کمــک کنــد امــا وقتــى بــه طــور منظــم بیــش از 
ــن  ــم. ای ــت مى کنی ــى انباش ــیم، بده ــته باش ــان، واردات داش ــزان صادرات م می
ــه شــکل  ــا ب ــان ی ــه جه ــه بقی ــه شــکل بدهــى ب ــوان ب انباشــت بدهــى را مى ت
ــت  ــت. انباش ــر گرف ــان در نظ ــه خارجی ــرکت هاى مان ب ــا ش ــالك ی ــروش ام ف
ــف،  ــت ضع ــا در وضعی ــور م ــه کش ــن ریســک را دارد ک ــى ای ــاد بده ــیار زی بس

ــرار بگیــرد. تســلیم    و وابســتگى ق
اینکه ما کمتر یا بیشتر وارد مى کنیم به چندین عامل بستگى دارد:

محدودیت هــاى ظرفیــت تولیــد مــا یــا غیبــت منابــع معیــن در کشــور 
مــا؛ بــراى مثــال مــا شــاید مهارت هــاى پیچیــده مــورد نیــاز بــراى تولیــد دارو یــا 
ذخایــر نفتــى بــراى تولیــد بنزیــن نداشــته باشــیم. اگــر منابــع معینــى را نداریــم 

یافتــن جانشــین ها شــاید طوالنــى و پیچیــده باشــد.
ــا  ــاى م ــهروندان و بنگاه ه ــا (بخــش 10-1)؛ ش ــود م ــدات خ ــت تولی کیفی
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وقتــى کیفیــت کاالهــاى خــود مــا را پاییــن تصــور مى کننــد، کاالهــاى خارجــى 
را ترجیــح خواهنــد داد.

ــد  ــاال باش ــى ب ــرخ خیل ــن ن ــر ای ــا (بخــش 10-3)؛ اگ ــى م ــرخ ارز واقع ن
-یعنــى قیمت هــاى مــا بــه نســبت خیلــى بــاال یــا پــول مــا زیــاده ارزش یافتــه 
ــر باشــد واردات  ــى باالت ــرخ ارز واقع ــى ن ــم. وقت ــا بیشــتر وارد مى کنی باشــد- م

ــر اســت. کاالهــاى خارجــى ارزان ت
ــى  ــا (بخــش 8-1)؛ وقت ــىGDP  م ــا، یعن ــادى م ــت اقتص ــطح فعالی س
ــم و  ــتر داری ــى بیش ــاى خارج ــه نهاده ه ــاز ب ــدا نی ــم ابت ــد مى کنی ــتر تولی بیش
ــه  ــم. همیش ــرف مى کنی ــم مص ــتر ه ــى رود و بیش ــر م ــان باالت ــپس درآمدم س
نســبتى از کاالهــاى مصرفى مــان در خــارج ســاخته شــده اســت و بایــد آنهــا را 

ــا هــم بیشــتر خواهــد شــد. ــا رشــد GDP ، واردات م ــم. ب وارد کنی

بخوانید

وقتى کسرى تجارى آمریکا کاهش یافت
وقتــى دونالــد ترامــپ بــراى ریاســت جمهــورى آمریــکا کارزار راه انداخــت، 
اعــالم کــرد یکــى از اولویت   هایــش در صــورت پیــروزى کاهــش دادن شــدید 
کســرى تجــارى آمریــکا خواهــد بــود. تــراز صــادرات و واردات ســاالنه آمریــکا 
از هنگامــى کــه دولــت ایــن کشــور در ســال 1948 شــروع بــه انتشــار آمــار 
تجــارت خارجــى کــرد، همیشــه منفــى بــوده و معمــوال از ســالى بــه ســال 

بعــد افزایــش هــم یافتــه اســت.
ــى کــه  ــن کاهــش در کســرى در ســال 2009 رخ داد؛ یعنــى زمان بزرگ تری
رکــود جهانــى بــه دنبــال بحــران مالــى 2008 آمــد. در ایــن رکــود، واردات 
آمریــکا بــه میــزان 26 درصــد ســقوط کــرد. کســرى تجــارى در کاال از 816 
ــد ــه 3,5 درص ــد ب ــى از 5,7 درص ــارد دالر یعن ــه 501 میلی ــارد دالر ب میلی

 GDP ســقوط کــرد. واردات کاالهــاى مصرفــى بــه میــزان 11 درصــد افــت 
ــاى  ــود: واردات کااله ــر ب ــى بزرگ ت ــکا حت ــت آمری ــش صنع ــت و واکن داش
صنعتــى بــه میــزان 41 درصــد ســقوط کــرد. GDP آمریــکا در حــال کاهــش 
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ــت. ــز کاهــش مى یاف ــود و واردات نی ب
اقتصــاد آمریــکا پــس از 2009 شــروع بــه بــاال آمــدن کــرد، کســرى تجــارى 
ــه  مســیر صعــودى خــود را از ســر گرفــت و رئیس جمهــور ترامــپ شــروع ب
ــه غیــر از یــک  ــا ســایر ابزارهــا، ب ــاره ب ــا کســرى را دوب کارزار خــود کــرد ت

رکــود جهانــى پاییــن آورد.
“Recession’s Silver Lining: U.S. Trade Deficit is Down the Mos t on Record,” 
Floyd Norris, The New York Times, 12 February 2010. www.nytimes. 
com/2010/02/13/business/economy/13charts.html.

پرسش ها 
خبر خوب درباره اقتصاد آمریکا در سال 2009 چه بود؟  

چه چیزى سقوط کرد؟  
چه چیز باعث چنین بهبودى شد؟  

آیا کسرى به کاهش خود ادامه خواهد داد؟  
چرا این بهبود چنین شدید بود؟  

چه وقت از نظر تاریخى یک جهش در واردات وجود داشته است؟  

تحلیل
طــى رکــود ســال 2009 یکــى از چنــد خبــر خــوب اقتصــادى کــم شــدن کســرى 
ــود کــه البتــه ریشــه  ــه علــت 26 درصــد کاهــش در واردات ب تجــارى آمریــکا ب
در رکــود اقتصــادى ســنگین داشــت. اگــر اقتصــاد آمریــکا بهبــود  نمى یافــت -یــا 
دســت کم بســیار کندتــر از بقیــه اقتصادهــاى جهــان بهبــود مى یافــت- کســرى 
ــد. کاهــش کســرى  ــه ده ــه کاهــش خــود ادام تجــارى و واردات مى توانســت ب
تجــارى و کاهــش واردات آمریــکا چنــان شــدید بــود کــه ایــن رکــود، بــا کاهــش
ــاد  ــى ایج ــدگان آمریکای ــن     مصرف کنن ــدى در بی ــاى ج ــکا نگرانى ه GDP  آمری

کــرد کــه طبــق آن مخارج شــان را کاهــش دادنــد. بنابرایــن اگــر اقتصــاد رونــق 
ــوان  ــى مى ت ــه طــور کل ــود واردات را داشــته باشــیم و ب ــد انتظــار بهب ــد بای بیاب
ــا افزایــش آن، افزایــش  ــا کاهــشGDP ، کاهــش و ب نتیجــه گرفــت واردات مــا ب

مى یابــد.
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10-5   تعیین کننده هاى صادرات
 صــادرات مــا شــامل کاالهایــى اســت کــه بــه ســاکنان خارجــى مى فروشــیم و 
بخشــى از تقاضــا بــراى کاالهــاى تولیدشــده ملــى بــه شــمار مــى رود. بــا صــادرات 
ــترى  ــغل بیش ــم ش ــع مى توانی ــد و در واق ــش مى یاب ــم افزای ــد ه ــتر، تولی بیش
ــرى از انباشــت شــدن بدهى   هــاى   ــا جلوگی ــم. صــادرات همچنیــن ب ایجــاد کنی
ــراى  ــى الزم ب ــع مال ــه مناب ــراى اینک ــت ب ــى اس ــان، تضمین ــه جه ــه بقی ــا ب م
ــان،  ــا صادرات م ــم ب ــى مى توانی ــود. حت ــن ش ــان تامی ــد واردات موردنیازم خری
ــات، صــادرات  ــم. از برخــى جه ــک خــود درآوری ــه تمل ــارج ب ــا را در خ دارایى ه
ــارج  ــى در خ ــت دارایى های ــراى کشــورمان اســت؛ مالکی ــه ب ــک بیمه نام ــل ی مث
ــد؛  ــن کن ــا را تضمی ــور از آن دارایى ه ــده کش ــاى آین ــان بازده ه ــد جری مى توان
ــارج داشــت و  ــاى مشــهودى در خ ــن دارایى ه ــال 2018 ژاپ ــال در س ــراى مث ب
ــد  ــى کشــورش کمــک کــرد. اگرچــه در عیــن حــال بای ــه اســتحکام مال ــن ب ای
ــاى  ــون دارایى ه ــیم، چ ــارج باش ــترده در خ ــاى گس ــکیل دارایى ه ــب تش مراق
مــا در خــارج بدهــى کشــورهاى خارجــى اســت و ایــن ریســک وجــود دارد کــه 
بدهــکاران مــا بدهى   هــاى  خــود را نپردازنــد و نکــول کننــد. امــوال مــا در خــارج 
مى توانــد خشــم و کینــه ایجــاد کنــد و بــه مصــادره درآیــد. پــس بایــد بدانیــم 
ــم.  ــرل محــدودى داری ــد کنت ــاق مى افت ــان اتف ــر از مرزهاى م ــر آنچــه فرات ــا ب م
ــارج  ــاکنان خ ــه س ــه ب ــى ک ــادرات (کاالهای ــاى ص ــه   تعیین کننده ه ــا مالحظ ب
ــا واردات خارجیــان اســت.  ــم کــه صــادرات م ــد در نظــر بگیری مى فروشــیم) بای
ــاى واردات  ــا   تعیین کننده ه ــابه ب ــا مش ــادرات م ــاى ص ــن   تعیین کننده ه بنابرای

مــا، صرفــا بــا انطباقــات ضــرورى اســت.
صادرات ما به چندین عامل بستگى دارد:

یکتایــى منابــع یــا کمیابــى منابــع معیــن در خــارج کــه شــاید بقیــه 
ــى از  ــده بخش ــت کم تضمین کنن ــد، دس ــا کن ــه م ــته ب ــا وابس ــان را تقریب جه
صــادرات مــا اســت. بــراى مثــال بــه جایــگاه عربســتان ســعودى در بــازار نفــت 
فکــر کنیــد. تامیــن تقاضــاى جهانــى نفــت در غیــاب صــادرات عربســتان معمــوال 
ــود. ایــن وضعیــت البتــه طــى زمــان  ــا دســت کم خیلــى دشــوار ب غیرممکــن ی
ــد  ــدى مى توانن ــه کن ــه ب ــان اگرچ ــه جه ــون بقی ــد چ ــر مى کن ــه تغیی ــروع ب ش
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جایگزین   هایــى پیــدا کننــد. وضعیــت لیتیــوم9 بولیــوى مشــابه بــا نفــت عربســتان 
اســت.

ــرد  ــم ک ــر باشــد بیشــتر صــادر خواهی ــر باالت ــا اگ ــت محصــوالت م کیفی
ــاال  ــا را ب ــدى م ــاى تولی ــت کااله ــاکنان خارجــى کیفی ــر س (بخــش 10-1). اگ

ــد. ــح مى دهن ــد آن را ترجی ــد، خری ــور کنن تص
ــى  ــد -یعن ــاال باش ــى ب ــر خیل ــش 10-3) اگ ــا (بخ ــى م ــرخ ارز واقع ن
ــاده ارزش یافتــه  ــا زی ــول م ــا پ ــاال اســت ی ــه نســبت خیلــى ب ــا ب قیمت هــاى م
ــر باشــد صــادر  ــرخ ارز واقعى مــان باالت اســت- کمتــر صــادر مى کنیــم. وقتــى ن

ــوارتر اســت. ــردن دش ک
ــر  ــا دقیق ت ــش 8-1) ی ــان (بخ ــادى، GDP  جه ــت اقتص ــطح فعالی س
بگوییــمGDP  مقاصــد اصلــى صادراتــى مــا عامــل مهــم دیگــر هســتند. وقتــى 
ــه نهاده   هــاى  ــز ب ــاز بیشــترى نی مشــتریان خارجــى بیشــتر تولیــد مى کننــد نی
تولیدشــده مــا خواهنــد داشــت. بــه عــالوه وقتــى درآمــد بــاال مــى رود مصــرف 
نیــز بیشــتر مى شــود و بــه عبارتــى اگــر وضــع شــرکاى تجــارى مــا    بهبــود یابــد 
صــادرات مــا افزایــش مى یابــد. بــه ایــن دلیــل مى تــوان گفــت کــه بــه همدیگــر 
ــد خــورده  ــا پیون ــا موفقیــت م ــا ب وابســته    ایم و موفقیــت کشــورهاى شــریک م

اســت.

بخوانید
ــد هــم تحــت  ــد هن ــر نشــان مى دهــد حتــى کشــور بزرگــى مانن ــال زی مث

ــرد. ــرار مى گی ــورها ق ــایر کش ــاد س ــر اقتص تاثی
بحران یورو رشد صادراتى هند را به 35 میلیون تن پایین مى کشاند

کنــدى شــدید تقاضــا در اروپــا، بــه صــادرات کاالیــى هنــد ضربــه زد و بــراى 
ســومین مــاه متوالــى در ســال مالــى جــارى (2012) ســقوط کــرد. بــر ایــن 
ــارد دالر در دوره متناظــر ســال گذشــته،  ــا 26,3 میلی اســاس در مقایســه ب
صــادرات در مــاه ژوئیــه 14,8 درصــد ســقوط کــرد و بــه 22,4 میلیــارد دالر 
ــود (صــادرات 23,59  ــر ب ــاه اخی ــن شــدیدترین ســقوط در 35 م رســید. ای

درصــد در مــاه اوت 2009 کاهــش یافتــه بــود).
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واردات نیــز بــراى ســومین مــاه متوالــى کــم شــد و بــا 7,78 درصــد ســقوط 
بــه 37,9 میلیــارد دالر در برابــر 41,1 میلیــارد دالر در ژوئیــه ســال گذشــته 
رســید. واردات نفــت خــام بــا 5,52 درصــد کاهــش بــه 12,22 میلیــارد دالر 
رســید در حالــى کــه واردات غیرنفتــى بــا 8,57 درصــد کاهــش رقــم 25,7 
میلیــارد دالر را ثبــت کــرد کــه بیانگــر ســناریوى کنــدى صنعتــى در اقتصــاد 

داخلــى اســت.
دکتــر «دى.کــى جوشــى» اقتصــاددان ارشــد در CRISIL گفــت: انقبــاض 
اقتصــادى در ایــن بخــش (واردات) بــه افــول در فعالیــت صنعتــى اشــاره دارد 
ــه کــه کاهــش مخــارج مصرفــى و همچنیــن واردات پیوندخــورده  همان گون

ــه صــادرات را نشــان مى دهــد. ب
چــون کــه ســقوط صــادرات بیشــتر از ســقوط واردات بــود، کســرى تجــارى 
بــه 15,5 میلیــارد دالر در ژوئیــه در برابــر 11,08 میلیــارد دالر در مــاه 
ــد  ــاددان ارش ــن، اقتص ــن لوی ــه گل ــت، ک ــش یاف ــل افزای ــال قب ــر س متناظ
مــودى انالیتیــک را بــر آن داشــت تــا اصطــالح «کســرى تجــارى غول آســا» 

ــه کار ببــرد. را ب
ــه 97,6  ــت و ب ــش یاف ــادرات 5,05 درصدکاه ــه، ص ــراى دوره آوریل-ژوئی ب
ــال  ــر س ــارد دالر در دروه متناظ ــا 102,8 میلی ــه ب ــارد دالر در مقایس میلی
گذشــته رســید  ، در حالــى کــه واردات انباشــتى بــا 6,47 درصــد کاهــش بــه 
153,2 میلیــارد دالر در مقایســه بــا 163,8 میلیــارد دالر در دوره ســال قبــل 
رســید. کســرى تجــارى بــراى دوره آوریــل- ژوئیــه رقــم 55,5 میلیــارد دالر، 

در مقایســه بــا 60,9 میلیــارد دالر دوره ســال قبــل بــود. 
مــاه گذشــته(اوت)، وزیــر بازرگانــى اس.آر رائــو گفتــه بــود بحــران در اروپــا 
بــر تجــارت خارجــى هنــد تاثیــر مى گــذارد و چشــم انداز جهانــى جــارى بــه 

بدتــر شــدن مشــکالت کمــک کــرد.
ــید»،  ــن کش ــن پایی ــون ت ــد را 35 میلی ــادرات هن ــد ص ــورو رش ــران ی «بح

ــپتامبر 2012. ــو، 4 س ــى ن ــتاندارد، دهل ــس اس بیزین
www.business-s tandard.com/article/economy-policy/euro-crisis-pulls-down-
india-s-export-growth-to35-mth-low-112090400014_1.html.
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پرسش   ها
چرا صادرات کاالیى هند سقوط کرد؟  

وزیر بازرگانى چه گفت؟  
اگر این مورد را بتوان تعمیم بخشید قاعده کلى چیست؟  

تحلیل
ــاى  ــود. تقاض ــاس مى ش ــم احس ــد ه ــا دارد در هن ــاد اروپ ــه اقتص ــکالتى ک مش
ــرى  ــدار کمت ــا مق ــه تنه ــا ن ــه اروپایى ه ــن دارد ک ــر ای ــت ب ــا دالل ــزل اروپ متزل
ــدى را  ــاى هن ــراى کااله ــا تقاضــاى  خــود ب ــد بلکــه آنه ــى مى خرن کاالى اروپای
نیــز کاهــش داده انــد. ایــن یعنــى صــادرات هنــد بــه اروپــا نــزول کــرده اســت. 
تقاضــاى کمتــر (و GDP کمتــر) در اروپــا بــه معنــاى ایــن اســت کــه صــادرات 
هنــد بــه اروپــا کمتــر مى شــود. وزیــر بازرگانــى «اس ار رائــو» اعــالم کــرد بحــران 
در اروپــا و چشــم انداز تیره وتــار جهانــى بــه وضعیتــى نامطلــوب انجامیــده اســت. 
نتیجــه کلــى اینکــه حتــى اگــر صــادرات کشــور بزرگــى ماننــد هنــد بــه رشــد 
GDP ســایر کشــورهاى جهــان وابســته اســت ایــن قضیــه احتمــاال بــراى بســیاى 

ــد. ــدق مى کن ــورها ص از کش

واژگان تخصصى
اضافــه ارزش یافتــن پــول [1]: افزایــش نــرخ ارز در محیــط نــرخ ارز 

نعطاف پذیــر. ا
کاهــش ارزش یافتــن پــول [2]: کاهــش نــرخ ارز در محیــط نــرخ ارز 

نعطاف پذیــر. ا
تضعیف ارزش پول [3]: کاهش نرخ ارز در محیط نرخ هاى ارز ثابت.

بیمــارى هلنــدى [4]: افزایــش ارزش پــول محلــى بــه علــت ورود شــدید پــول 
خارجــى در نتیجــه مثــال کشــف ذخایــر عظیــم نفتــى. اضافــه ارزش یافتن 

1. appreciation of currency
2. depreciation of currency
3. devaluation
4. Dutch Disease
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پــول باعــث مى شــود تــا قــدرت رقابتــى ســایر محصــوالت ایــن کشــور بــر 
حســب قیمــت در بــازار صادراتــى کاهــش یابــد. ایــن پدیــده همچنیــن بــه 
واردات بیشــتر منجــر مى شــود ســرانجام بــه بخــش تولیــدات کارخانــه  اى 

داخلــى آســیب مى زنــد.
نــرخ ارز [5]: مقــدار پــول خارجــى مــورد نیــاز بــراى خریــد یــک واحــد پــول 
داخلــى (تعریــف مــورد اســتفاده در ایــن متــن) یــا برعکــس، مقــدار پــول 

داخلــى کــه بــراى خریــد یــک واحــد پــول خارجــى مــورد نیــاز اســت.
صادرات [6]: کاالهایى که ما به کشورهاى خارجى مى فروشیم.

ــور  ــک کش ــات ی ــد؛ مقام ــر  نمى کن ــه تغیی ــرخ ارزى ک ــت [7]: ن ــرخ ارز ثاب ن
متعهــد بــه نــرخ مبادلــه معیــن بیــن پــول داخلــى و ســبدى از پول هــاى 

خارجــى هســتند.
ــر [8]: نــرخ ارز آزاد بــه شــناور؛ مقامــات کشــور متعهــد  ــرخ ارز انعطاف پذی ن

بــه یــک نــرخ ارز معیــن نیســتند و اجــازه شــناورى را مى دهنــد.
واردات [9]: کاالهاى خریدارى شده از خارج توسط ساکنان یک کشور.

اضافه ارزش یافتن واقعى پول [10]: افزایش نرخ ارز واقعى.
ــى [11]: قیمــت کاالهــاى داخلــى برحســب کاالهــاى خارجــى.  ــرخ ارز واقع ن

ــک کشــور اســت. ــرى قیمــت ی ــى   رقابت پذی ــنجه اصل ــن س ای
ــرخ ارز ثابــت  ــرخ ارز در وضعیتــى کــه ن ــول [12]: افزایــش ن ــت ارزش پ تقوی

داریــم.
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فصل 11:
حرکات مالى

تامین مالى نقشى محورى در زندگى مردم دارد. بهتر است درك کنیم که چگونه 
عمل مى کند. 

روابط اقتصادى کشورها با بقیه جهان نه فقط به تجارت کاالها (بخش 1-10) 
بلکه همچنین به حرکت سرمایه و کار مربوط مى شود. در این بخش، حرکات سرمایه 
را بررسى مى کنیم. نخست انواع اصلى حرکات مالى، سپس مزایا و دشوارى هاى ورود 
سرمایه خارجى به کشور با یا بدون هدف کنترل کردن برخى  کسب وکارها را   ارائه 
مى دهیم. آیا براى کشور خوب است که از وام دهندگان خارجى اعتبار دریافت کند؟ 
آیا براى کشور خوب است که خارجیان شرکت هاى محلى را بخرند؟ پس از پاسخ 

دادن به این پرسش ها، برخى مالحظات درباره حرکت آزاد سرمایه   ارائه مى دهیم.

11-1 انواع اصلى حرکات مالى
اساسـى  ترین نـوع حرکـت مالـى، اعتبار تجارى اسـت که بـه صادرات وابسـتگى 
مسـتقیم دارد. یـک بنـگاه در یـک کشـور بـراى صـادرات کاال اعتبار تجـارى براى 
خریـداران خارجـى را تمدیـد مى کنـد و بـه آنهـا ابزارهایـى بـراى خریـد کـردن 
مى دهـد. بسـیارى از کشـورها (جـدول 11-1) آژانس هـاى تخصصى یـا بانک هایى 
دارنـد کـه اعتبـار تجارى براى خریداران خارجى را تسـهیل مى کننـد. مزیت اصلى 
ایـن نـوع اعتبـار تقویت صـادرات، تولیـد و اشـتغال ملى اسـت اما سوءاسـتفاده از 
آن شـاید بـه انباشـت وام هـاى معوقـه و حتـى نکـول منجـر شـود و به ایـن خاطر 
صاحبـان  کسـب وکار و مقامـات ملـى باید نگران باشـند. تمدیـد اعتبار بـه بنگاه ها 
و کشـورهایى کـه در حـال حاضـر بدهى هـاى مهـم دارند همیشـه عاقالنه نیسـت. 
چنیـن کارى کـه انجـام یـک معامله خـوب در امـروز را جلوه گر مى کند شـاید راه 

را بـراى زیان هـاى اعتبـارى فردا هموار سـازد.
یـک ابـزار مشـابه بسـط اعتبـار بـه شـرکت هاى خارجـى خریـد پـول آنها اسـت. 
انباشـت ذخایـر پـول خارجـى از یک طرف وسـیله تثبیـت پـول و تجارت مـا و از 
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سـوى دیگـر یـک شـکل اعتبار تجارى محسـوب مى شـود. مـا ذخایر پـول خارجى را 
انباشـت مى کنیـم و بـه این صـورت به دارندگان پـول خارجى اجـازه مى دهیم پول ما 
را دریافـت کننـد و کاالهـاى ما را بخرنـد. این مالحظات درباره اعتبـار تجارت خارجى 
کاربـرد دارد؛ بایـد توجه کنیم که انباشـت ذخایر خارجى در عین حمایـت از صادرات، 

مـا را در معـرض ریسـک زیـان کاهش ارزش پـول خارجى قـرار مى دهد.

جدول 11-1 آژانس هاى اعتبار صادراتى2 رسمى در برخى کشورها
استرالیا- شرکت بیمه و مالیه صادراتى 

Oes terreichische Kontrollbank AG (OeKB) -اتریش
(ONDD) بلژیک- اداره ملى اعتبار

(BNDES) برزیل- بانک توسعه برزیل
(EDC) کانادا- توسعه صادرات کانادا

چین- بانک صادرات-واردات چین (اگزیم)، شرکت بیمه اعتبار و صادرات چین
هنگ کنگ- شرکت بیمه اعتبار صادراتى هنگ کنگ

(Bancóldex) کلمبیا- بانک تجارت خارجى کلمبیا
جمهورى چک- شرکت بیمه و تضمین صادرات (EGAP)  ، بانک صادرات چک

Eksport Kredit Fonden (EKF) -دانمارك
Kredex Krediidikindlus tus (ES t) -استونى

(FEC) فنالند- شرکت اعتبار صادراتى فنالند با مسئولیت محدود
Compagnie Française d’Assurance pour le Commerce Extérieur (COFACE) -فرانسه

 Euler Hermes Kreditversicherungs-AG, AuslandsGeschäftsAbsicherung -آلمان
derBundesrepublik Deutschland

(ECIO) یونان- سازمان بیمه اعتبارى صادراتى
مجارستان- بیمه اعتبار صادراتى مجارستان با مسئولیت محدود (MEHIB)، بانک صادرات-واردات مجارستان

(ECG) هند- بانک صادرات-واردات هند، شرکت ضمانت اعتبار صادراتى هند
(EDBI) ایران- بانک توسعه صادرات ایران

(ASHRA) اسرائیل- شرکت بیمه ریسک تجارت خارجى اسرائیل
SACE S.p.A. Servizi Assicurativi del Commercio Es tero -ایتالیا

ژاپن- بانک ژاپن براى همکارى  بین المللى، بیمه سرمایه  گذارى و صادرات نیپون
اردن- شرکت ضمانت وام اردن (JLGC)، ضمانت وام و تضمین اعتبار صادراتى
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کره جنوبى- شرکت بیمه تجارت کره (K-SURE)، بانک صادرات-واردات کره
(ODD) لوکزامبورگ- اداره اعتبار صادراتى

(Bancomext) مکزیک- بانک ملى تجارت خارجى
Atradius  -هلند

زالند نو- دفتر اعتبار صادرات 
(GIEK) نروژ- موسسه ضمانت نروژ براى اعتبارات صادراتى

Korporacja Ubezpieczén Kredytów Eksportowych (KUKE) -لهستان
Companhia de Seguro de Créditos    -پرتغال

روسیه- آژانس بیمه صادرات روسیه
(Eximbank SR) اسلواکى- بانک صادرات-واردات جمهورى اسلواك

(SLECIC) سریالنکا- شرکت بیمه اعتبار صادرات سریالنکا
Compañía Española de Seguros de Crédito a la Exportación CESCE -اسپانیا

Exportkreditnämnden (EKN) -سوئد
(SERV) سوئیس- بیمه ریسک صادرات سوئیس

(Türk Eximbank) ترکیه- بانک اعتبار صادرات ترکیه
Department (ECGD) انگلستان- اداره ضمانت اعتبارات صادرات

(Ex-Im Bank) آمریکا- بانک صادرات-واردات آمریکا
(EICIA) آفریقاى جنوبى- آژانس بیمه اعتبار صادرات-واردات

برخـى اوقـات سـرمایه خارجى با هدف خریـد اوراق بهادار (عمدتـا اوراق قرضه 
و سـهام) وارد یـک کشـور مى شـود. اوراق قرضـه یـک سـند بیانگـر اعتبـار قابل 
تجـارت، معمـوال در رابطـه بـا یک شـرکت یا یک دولت اسـت. این اوراق هر سـاله 
یـک درآمـد ثابـت فراهم مى کننـد و بازپرداخت کامل ارزش اسـمى آنهـا در تاریخ 

سررسـید (بخـش 9-1)، لحظـه به اصطالح «بازخرید» اسـت.
ســهام یــک ســند بیانگــر مشــارکت قابــل مبادلــه در ســرمایه یــک شــرکت 
اســت کــه ارزشــش بــا توجــه بــه میــزان تقاضــا و عرضــه بــازار تعییــن مى شــود و 
برخــى مــوارد در بــازار ســهام معاملــه مى شــود. ســهام درآمــد ثابتــى بــه دارنــده 
ــرد بخشــى از  ــم بگی ــه شــرکت تصمی ــى ک ــده آن را زمان ــا دارن آن  نمى دهــد ام
ســودها و ذخایــر خــود را توزیــع کنــد، مســتحق دریافــت ســود ســهام مى کنــد.
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در مورد خرید اوراق قرضه و خریدهاى محدود سهام خارجى (کمتر از 10درصد 
مى گوییم.  سخن  خارجى»  پرتفوى  «سرمایه  گذارى هاى  از  ما  کل)  سرمایه  از 
اینها سرمایه  گذارى   هایى است که براى کسب عایدى طراحى شده اند و سودى بدون 
کنترل کردن یا مدیریت یک  کسب وکار به دست مى دهند، صرفا مقدارى سرمایه 

براى  یک کسب وکار یا دولت تامین مى کنند و بازدهى به آن داده مى شود.
سـرمایه  گذارى مسـتقیم خارجى (FDI). وقتى یک شـرکت یا موسسـه، تمام 
یا بخشـى از مالکیت یک     کسـب وکار در کشـور دیگر را در دسـت مى گیرد و عملیات 
آن     کسـب وکار را کنتـرل مى کنـد ایـن را معموال «سـرمایه  گذارى مسـتقیم خارجى» 
مى نامنـد. کلمـه «کنترل» کلیدواژه این بحث اسـت چون «سـرمایه  گذارى مسـتقیم 
خارجـى» در تضاد با «سـرمایه  گذارى خارجى پرتفوى» اسـت؛ جایى که یک شـرکت 
یـا فـرد در یک کشـور منافع یا اوراق بهادار منتشرشـده توسـط شـرکت ها یا نهادهاى 
کشـور دیگـر را -بدون هیـچ ادعایى درباره کنتـرل کردن فعالیت هاى آن سـازمان ها- 
کسـب مى کنـد. هـدف از سـرمایه  گذارى مسـتقیم خارجى کسـب یا خلـق دارایى در 
یـک کشـور خارجى به منظور ایجـاد درآمد از طریق کنترل عملیات اسـت. «کنترل» 
مفهوم دقیقى نیسـت و براى اهداف عملى یک کنوانسـیون کارى پذیرفته شـده است 
که هر کس در سـطح  بین المللى دسـت کم 10 درصد از سـهام حق راى یک شـرکت 
را نگـه دارد، مى تـوان گفـت آن را کنتـرل مى کند. در عمل، مالکیت بلوك هاى سـهام 
راى دهـى بـه مراتـب کوچک تـر کافى اسـت تـا بتوانیم یک شـرکت را کنتـرل کنیم؛ 
سـهام هاى دیگـر در بلوك هـاى حتـى کوچک تـرى نگـه داشـته مى شـود و از طـرف 
دیگـر عواملـى بـه غیر از سـرمایه (از قبیـل فنـاورى، مهارت هاى مدیریتـى و مالکیت 
نهاده هـاى اصلـى) وجود دارند کـه اعمال کنترل کارآمد را ممکن مى سـازند. اما قاعده 
10 درصـد طـى زمـان یک چارچوب مفید بـراى مالحظه اهمیت سـرمایه  گذارى بین 

مـرزى و ردیابـى تغییرات در سـرمایه  گذارى مسـتقیم خارجى فراهم کرده اسـت.

11-2 مزایا و معایب سرمایه  گذارى هاى پرتفوى خارجى
سرمایه  گذارى هاى پرتفوى این مزیت را دارد که منابع مالى قطع حق کنترل بر     کسب وکار 
توسط مقامات تجارى داخلى فراهم مى آورد به طورى که به آنها اجازه مى دهد تا پروژه هاى 
سرمایه  گذارى خود را مستقال دنبال کنند. وقتى پرتفوى سرمایه  گذارى هاى خارجى 



روابط اقتصادى خارجىبخش پنجم

265

مستلزم خرید اوراق قرضه منتشرشده توسط دولت ما باشد، شاید منابعى در اختیار دولت 
ملى ما بگذارند تا بتوانند سرمایه اصلى براى ایجاد زیرساخت هایى مانند ساختن سد، 
جاده، پل، نیروگاه برق، مدرسه و بیمارستان را تامین مالى کنند. سرمایه گذارى خارجى 
برخى اوقات شاید منابع مالى خیلى ارزان براى پروژه هاى بسیار مهمى باشد؛ اعتبارات 
خارجى به ویژه هنگامى ارزان هستند که در بازارهاى مالى  بین الملل پول فراوانى موجود 
باشد. این اتفاق معموال زمانى رخ مى دهد که بانک هاى مرکزى اقتصادهاى صنعتى اصلى 
عرضه پول خود را افزایش مى دهند (بخش 9-3) و نرخ هاى بهره را کم مى کنند. تحت 
چنین شرایطى سرمایه گذاران  بین المللى شاید متوجه شوند بازارهاى مالى اقتصادهاى 
صنعتى خیلى جذاب نیستند چون عایدى و سود خیلى پایینى دارند. تحت این شرایط 
اکثر آنها سرمایه هاى شان را به کشورهاى در حال توسعه مى آورند و این کشورها در این 
مقاطع با فعالیت بازاریابى گسترده  اى از سوى شرکت هاى مالى بزرگ و سازمان هاى مالى 
مواجه مى شوند که هدف شان فشار آوردن به کشورهاى در حال توسعه براى انتشار اوراق 
قرضه یا صرفا دریافت اعتبارات است. براى این سازمان ها، وام دادن به کشورهاى در حال 
توسعه یک منبع اصلى کسب درآمد به شمار مى رود. چنین سازمان هایى در برخى موارد 
جایگاه اعتباردهندگان ممتاز را دارند؛ بازپرداخت به آنها اولویت دارد و بنابراین ریسکى 
که مى پذیرند بسیار پایین است. در این شرایط منافع کشور دریافت کننده شاید با گرفتن 
اعتبار تامین شود و شاید هم نشود؛ مسلما تعارض منافع سازمان هاى مالى که ادعاى 

مراقبت از کشورهاى در حال توسعه را دارند، کامال مشهود است.
در کشــورهاى در حــال توســعه، احتمــال شــکل گیرى رویه هــاى فاســد 
ــر  ــرف دیگ ــعه ط ــم توس ــاى مه ــا پروژه ه ــه ب ــن در رابط ــات معی ــط مقام توس
ــال  ــورهاى در ح ــى کش ــرایط، بده ــن ش ــت ای ــد. تح ــکیل مى ده ــکه را تش س

ــد. ــش مى یاب ــى افزای ــو خطرناک ــه نح ــت ب ــن اس ــعه ممک توس
کشـورها بدهى هـاى خارجى خـود را عمدتا بـا ورود پول خارجـى مى پردازند که 
از صادرات شـان عایـد مى شـود. صـادرات بسـیارى از کشـورهاى در حـال توسـعه را 
اغلب کاال (بخش 7-2)، مواد خام یا محصوالت ساخته شـده سـاده تشـکیل مى دهد 
کـه در قیمت هـاى  بین المللـى مبادلـه مى شـوند. بـه عبارتـى اغلـب ایـن کاالهـا در 
بازارهـاى تقریبـا رقابت کامل تجارت مى شـوند (بخش 7-2) کـه تولیدکنندگان این 
کشـورها مى تواننـد تاثیر اندکـى روى آن بگذارند. بنابراین ارزش صـادرات به مقادیر 
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صادرشـده، به قیمت کاال و به ارزش ارزها بسـتگى دارد. کشـورها با صادرات مقادیر 
زیـادى کاال بـا قیمـت بـاال اغلـب سـرمایه  گذارى هاى پرتفـوى دریافـت مى کننـد. 
تحـت چنیـن شـرایطى، بهـره پرداختـى بابـت بدهـى شـاید بیانگـر بخـش نسـبتا 
کوچکـى از ارزش صادرات شـان باشـد و بـه ایـن ترتیـب در آینـده میـزان صـادرات 
و شـاید قیمت شـان نیـز سـقوط کنـد. در همیـن اثنـا، نرخ هـاى بهـره نیـز افزایش 
مى یابـد و بـار مالـى بدهـى ناگهـان خیلـى سـنگین مى شـود چـون صادرات سـهم 
بزرگـى از کسـب درآمـد به پـول خارجى را تشـکیل مى دهد. تحت چنین شـرایطى 
کشـورها اغلـب به اسـتقراض دوبـاره نیازمند مى شـوند تـا بدهى هاى سررسیدشـده 
خـود را کـه قـادر بـه بازپرداخـت آن نیسـتند، بازتامیـن مالـى کننـد. اگـر نرخ هاى 
بهـره  بین المللـى افزایـش یابـد، عملیـات بازتامین مالـى پرهزینه  تر هم خواهد شـد. 
بـه عـالوه، وام دهنـدگان خارجى اغلب بـراى پس انداز کـردن به کشـورهاى در حال 
توسـعه فشـار مى آورنـد تـا پـول نقـد در دسـترس بـراى پرداخـت بدهى     شـان باقى 
گذارنـد. بـه طـور کلى ایـن    پس اندازها معمـوال بر رفاه، سـالمت، تحصیل و اشـتغال 
عمومـى تاثیـر مى گذارنـد. در ادامـه، افزایـش مالیات هـا نیز درخواسـت خواهد شـد 
کـه احتمـاال به افزایش بیـکارى، کاهش حقـوق، محدودیت ها بر حمایـت اجتماعى، 

رکـود و  بى ثباتـى بالقـوه سیاسـى منجر مى شـود.

بخوانید

ریسک استقراض به پول خارجى
اگـر خواهـان باخبـر بـودن از نوسـانات نـرخ ارز، جریـان سـرمایه فرامـرزى و 
جنگ هـاى بـه اصطـالح ارزى هسـتید، تارنماى بانک تسـویه حسـاب  بین المللى 
یـک منبـع معتبـر اطالعـات و تحلیـل جارى اسـت. آرشـیو آن همچنیـن حاوى 
داده هـاى موردنیـاز بـراى تفسـیر دوره هـاى گذشـته رونـق و رکـود، حباب هـاى 
سـفته بازى و بحران هـاى ارزى اسـت. بـراى مثـال، نخسـتین دهـه هـزاره سـوم 
شـاهد رونـق در قیمـت انـواع کاال بـود و در همان زمان سیاسـت پولى آسـان گیر 
در اقتصادهـاى برتـر غربى باعث شـد تـا آنچه وام هـاى ارزان به نظر مى رسـید به 
بازارهـاى نوظهـور هجـوم آورد. آن کشـورهاى نوظهور که وابسـتگى شـدیدى به 
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صـادرات کاالهـاى تجـارى داشـتند شـاهد اضافـه ارزش یافتـن پول هاى شـان به 
میزانـى شـدند کـه براى مدت طوالنـى قابل دوام نبـود. گزارش هاى بانک تسـویه 
حسـاب  بین المللـى در سـال هاى پـس از رونـق، از آنچـه اتفـاق افتـاد تصویـرى 
روشـن مى دهـد. بـه ایـن ترتیـب در انتهـاى 2014، شـاخص پول هـاى بـازار 
نوظهـور در برابـر دالر آمریـکا طـى یـک دوره سـه ماهه حـدود 8 درصد سـقوط 
کـرد در حالـى کـه در مـورد ضعیف  تریـن پول هـاى شامل شـده در این شـاخص، 

سـقوط بسـیار بیشـتر بـود؛ براى مثـال رئـال برزیـل 17 درصد سـقوط کرد.
در مقالـه بانـک تسـویه حسـاب  بین المللـى، Avdjiev و همـکاران (2014) 
نوشـتند برخـى اقتصادهـاى نوظهـور آموختـه بودنـد کـه نگـران تامیـن مالى 
بدهـى حاکمیتى     شـان و بدهـى نهادهـاى مالى خود بـا وام هاى دالرى باشـند 
اما بسـیارى از شـرکت هاى غیرمالى در کشـورهاى نوظهور که ریسـک گریزى 
کمتـرى داشـتند، بـا انتشـار اوراق قرضـه ارزى با نرخ هـاى بهره بـه حد کافى 
بـاال، سـعى بـر جـذب مدیـران دارایـى غربـى -کـه چشـم انداز مثبتى نسـبت 
بـه سـرمایه  گذارى در بازارهـاى داخلـى خـود  نداشـتند-کردند. بـراى مدتـى 
ایـن بایـد وضعیـت برد-برد بـه نظر مى رسـید؛ وام گیرنـده شـرکتى در اقتصاد 
نوظهـور بـه منابـع با نرخ هـاى پایین تـر از آنچـه او مى توانسـت در داخل تهیه 
کنـد (اگـر حقیقتـا هر وجـوه محلى دردسـترس بود) دسـت مى یافـت و مدیر 
صنـدوق وجـوه در غـرب از بازده هـاى باالتـرى نسـبت بـه سـرمایه گذارى در 

کشـور خـود بهره منـد مى شـد.
هنگامى  به ویژه  این  کند.  تغییر  سریع  خیلى  مى تواند  منابع  تامین  شرایط  اما 
یعنى  مى کنیم،  صحبت  پرتفوى  سرمایه  گذارى هاى  درباره  ما  که  است  درست 
آن سرمایه  گذارى   هایى که هدف شان فقط کسب بازدهى بدون کنترل مدیریتى 
دارایى (یک شرکت) بود. با توقف برنامه تسهیل مقدارى (پول آسان و نرخ هاى 
بهره پایین) فدرال رزرو، دالر آمریکا شروع به اضافه ارزش کردن کرد و متعاقب 
آن، وام گیرندگان بازار نوظهور شاهد افزایش هزینه بهره بر بدهى هاى دالرى خود 
بودند. به عالوه آنها نیاز به وثیقه اضافى (تضامین) داشتند، زیرا وام هاى شان به 

ارزش دالرى وثیقه موجود کاهش یافت.
ایـن همان داسـتان آشـناى مشـکل ارزیابى ریسـک اسـت. این روزهـا ممکن 
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اسـت تخمین هـاى آگاهانـه اى از در معرض ریسـک نرخ ارز بـودن براى بدهى 
حاکمیتـى یـا بدهى هـاى بخش مالـى بزنیم اما پژوهشـگران -از جملـه آنهایى 
کـه در بانک تسـویه حسـاب  بین المللى بودنـد- داده هاى اندکـى براى تخمین 
در معـرض بدهـى خارجى بـودن شـرکت هاى غیرمالى در کشـورهاى نوظهور 
پیـدا مى کننـد. ایـن عامـل اصلى مشـکل بـودن قضاوت دربـاره میـزان بزرگ 

بـودن ریسـک ها بـه پول هاى این کشـورها اسـت.
افزایـش  را  کشـور  یـک  نقدینگـى  کل  پرتفـوى،  سـرمایه  گذارى هاى  ورود 
مى دهـد.1 بخشـى از چنیـن نقدینگـى شـاید به بـازار کاال برسـد و قیمت هاى 
آن را افزایـش دهـد و در نتیجـه تورم (بخش 9-3) ایجـاد کند. همچنین ورود 
سـرمایه بـه کشـور باعـث اضافـه ارزش یافتن پـول داخلى خواهد شـد. این دو 
رویـداد (تـورم و اضافـه ارزش پـول داخلـى)   رقابت پذیرى آن کشـور را کاهش 
و بـه طـور دقیق تـر نـرخ ارز واقعى      کشـور را افزایـش خواهـد داد (بخش 10-
3). در حالـى کـه کاالهـاى قابـل تجـارت مزیـت رقابتى شـان کاهـش مى یابد 
و کمتـر سـودآور مى شـوند، بیشـتر پـول روى کاالهـاى غیرقابـل تجـارت (از 
قبیـل امـالك و مسـتغالت، فاینانـس و خدمـات عمومـى) متمرکـز مى شـود 
کـه اختالل هاى بیشـترى بـه وجود مـى آورد. کشـور، صادرکردن را مشـکل  تر 
خواهـد دیـد در حالـى کـه واردات نسـبتا ارزان تـر خواهـد شـد و درسـت در 
همـان لحظـه  اى کـه به پـول خارجـى بـراى پرداخـت بدهى   هایش نیـاز دارد، 

صادراتـش کمتـر و وارداتش بیشـتر مى شـود.
سـرانجام، سـرمایه  گذارى هاى پرتفوى مى تواند به سـرعت به درون کشـور جریان 
یابـد امـا همچنین خیلى سـریع آنجا را ترك کنـد؛ هنگامى که شـرایط داخلى و  
بین المللـى چنیـن کارى را براى سـرمایه گذاران مطلوب مى سـازد. بـه این ترتیب 
سـرمایه  گذارى هاى پرتفـوى شـاید  بى ثباتـى دارایى هـاى مالـى و کل اقتصاد یک 
کشـور را بـه میـزان قابـل مالحظـه اى افزایش دهد. بـه این دلیل برخى کشـورها 
ورود سـرمایه  گذارى هاى پرتفـوى را تنظیـم مى کننـد و براى مثـال از آنها مالیات 
مى گیرنـد. بـه طـور کلـى آن کشـورهایى کـه بـه منابـع خارجـى بـراى تامیـن 
بدهى هـاى بـزرگ خصوصـى یا عمومى نیـاز ندارند، کمتر در معـرض نقاط منفى 

سـرمایه  گذارى هاى پرتفـوى قـرار مى گیرند.
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ــى  ــرمایه خارج ــوى ورود س ــرمایه  گذارى هاى پرتف ــزرگ س ــت ب ــک مزی ی
بــراى کمــک بــه توســعه یــک کشــور (بــراى مثــال خریــد تجهیــزات خارجــى 
ــاز) اســت. در مقابــل ایــن ســرمایه گذارى ها  و دانــش فنــى به شــدت موردنی
ــه  ــده ب ــان وارد ش ــوه ناگه ــاى انب ــودن پول ه ــان ب ــون پرنوس ــى همچ معایب
ــورم و اضافــه ارزش یافتــن پــول و از میــان رفتــن  ــه ت کشــور را دارد کــه ب
ــد  ــى مى توان ــع مال ــن مناب ــد. ای ــا دامــن مى زن ــا آنه ــرى مرتبــط ب   رقابت پذی
ــه کاهــش،  ــه طــور ناگهانــى کشــور را تــرك کنــد و تقاضــاى رو ب ســپس ب
رکــود، تــورم منفــى و کاهــش ارزش پــول ملــى را بــر جــاى گــذارد. ســرانجام 
ــه ایجــاد فرآیندهایــى منجــر شــود  ــد ب ســرمایه  گذارى هاى پرتفــوى مى توان
کــه کشــورها را بــه ســمت انباشــت بدهى هــاى ســنگینى هدایــت کنــد کــه 

ــده بســیار دشــوار اســت. بازپرداخت شــان در آین
«مساله نوظهور بدهى ارزى: بانک تسویه حساب  بین المللى یک هشدار به موقع 

درباره عدم تطابق ارزى منتشر مى کند»، تایمز مالى، 8 دسامبر 2014.
www.ft.com/content/4facbbb2-7ed1-11e4-a828-00144feabdc0.

پرسش ها
جنگ هاى ارزى چیستند؟  

چه چیز به جهان نوظهور سرازیر شد؟  
پیامدهاى چنین هجوم هایى چه بودند؟  
سرمایه اکنون به کدام سمت مى رود؟  

تحت شرایط جدید، چه اتفاقى براى رئال برزیل مى افتد؟  
یک دالر قوى چه پیامى به جهان در حال توسعه مى فرستد؟  

شرکت هاى غیرمالى چه مسایلى براى اقتصادهاى نوظهور ایجاد مى کنند؟  
واحد پولى سه چهارم بدهى منتشرشده اقتصادهاى نوظهور چه بود؟  

چرا آنها این پول را انتخاب کردند؟  
عدم تطابق ارزى چیست؟  

اثرات آن روى شرکت ها و کشورها چه مى تواند باشد؟  
چرا این دفعه مساله ممکن است حتى بدتر از بحران هاى پیشین باشد؟  
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تحلیل
بـه مـدت چندیـن سـال مقادیـر عظیمـى دالر بـه سـوى اقتصادهـاى نوظهـور 
سـرازیر  و باعـث اضافـه ارزش یافتـن پول هـاى آنهـا شـد. ایـن بخشـى از جنـگ 
ارزى بیـن اقتصادهـاى توسـعه یافته بـزرگ بـود. آنهـا از اقتصادهـاى خـود با چاپ 
مقادیـر عظیـم پول هـاى خودشـان پشـتیبانى ردنـد و متعاقـب آن کاهـش ارزش 
یافتنـد. بخشـى از ایـن جنـگ ارزى همچنیـن شـامل کاهـش نرخ هـاى بهـره بـر 
دارایى هـاى بیان شـده بـه دالر، یـورو، پونـد و ین به منظـور افزایش سـرمایه  گذارى 
در اقتصادهـاى مربوطـه بـود. بـا چنیـن بازده هـاى پاییـن بـر دارایى هـاى غربـى، 
سـرمایه گذاران غربـى بـه دنبـال عایدى هـاى باالتـر در اقتصادهاى نوظهـور بودند 
کـه از ایـن رو، مـورد هجـوم پول هـاى خارجـى قـرار گرفتنـد. این اتفاق بـه ارزش 
یافتـن پول هـاى محلـى نیـز منجر شـد بـه طـورى کـه   رقابت پذیـرى اقتصادهاى 

نوظهـور را بـه نحـو قابـل مالحظه اى کاهـش    داد.
ــا  ــوى ب ــرمایه  گذارى هاى پرتف ــوى، س ــود دالر ق ــا وج ــدى و ب ــه بع در مرحل
ــن  ــد. ای ــم مى زنن ــا را رق ــول آنه ــش ارزش پ ــور، کاه ــاى نوظه ــرك اقتصاده ت
اتفــاق بــراى شــرکت هاى غیرمالــى منتشــرکننده اوراق قرضــه دالرى، پیامدهــاى 
جــدى ایجــاد مى کنــد. آنهــا وام گرفتــن بــه دالر را انتخــاب کــرده بودنــد چــون 
نــرخ بهــره آن کمتــر بــود امــا وقتــى دالر ارزش بیشــترى دارد بایــد بدهى هــاى 
ــه  ــد ک ــى بپردازن ــاى محل ــل دارایى ه ــتفاده از مح ــا اس ــه دالر و ب ــود را ب خ
ــق  ــه اصطــالح «عــدم تطاب ــداد ب ــه ایــن روی ــد. ب ــدرت افزایــش ارزش مى یاب به ن
ــدگان  ــه وام گیرن ــد ک ــى رخ مى ده ــق ارزى زمان ــدم تطاب ــد. ع ارزى» مى گوین
ــت.  ــر اس ــى ارزان ت ــول خارج ــه پ ــى ب ــتن بده ــرارداد بس ــوند ق ــه مى ش متوج
ــتمزد و  ــوق و دس ــراى حق ــرى ب ــول کمت ــرکت ها پ ــیارى از ش ــه بس در نتیج
ــا حتــى ورشکســت خواهنــد  ســرمایه  گذارى ها خــرج مى کننــد و برخــى بنگاه ه
شــد کــه همــه اینهــا مى توانــد خســارت جــدى بــه اقتصادهــاى در حــال توســعه 
ــاره اســتقراض  ــا درب ــر مى شــود کــه داده ه ــد. وضعیــت وقتــى پیچیده ت وارد کن
شــرکتى نســبت بــه اســتقراض حاکمیتــى بــه میــزان کمترى در دســترس اســت، 

ــن ســنجه دقیــق مســائل شــرکتى شناخته شــده نیســت. بنابرای
رونــق و رکــود در ســرمایه  گذارى هاى پرتفــوى ســکه رایــج اســت؛ در حالــى 
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ــول خــود را  ــا پ ــق ســرمایه گذارهاى خارجــى مى جنگنــد ت کــه در لحظــات رون
بــه کشــورهاى در حــال توســعه وام بدهنــد، وقتــى نرخ هــاى بهــره دالر افزایــش 
یابــد، به ســرعت عقب نشــینى مى کننــد. پــس اگرچــه ســرمایه  گذارى هاى 
ــن چرخــه  ــد، ای ــه رشــد کشــورهاى در حــال توســعه کمــک مى کن ــوى ب پرتف
شــاید پیامدهــاى خطرناکــى در فازهــاى ورود و خــروج ســرمایه داشــته باشــد.

(FDI) 11-3 مزایا و معایب سرمایه  گذارى مستقیم خارجى
ــور در  ــک کش ــاال ی ــه احتم ــرمایه اى را ک ــتقیم خارجــى  س ــرمایه  گذارى مس س
ــودن  ــدت ب ــاى کوتاه م ــه ج ــرمایه ب ــن س ــد. ای ــدارد، وارد آن مى کن ــار ن اختی
ــت  ــن یــک مزی ــدت وارد مى شــود. ای ــا بلند م ــدت ی ــدگاه میان م ــا دی معمــوال ب
ــه برخــى  ــوى اســت ک ــرمایه  گذارى هاى پرتف ــا س ــه در مقایســه ب ــل مالحظ قاب
ــا  ــود. ب ــن» وارد مى ش ــدن و رفت ــوع «کن ــدت از ن ــدگاه کوتاه م ــا دی ــات ب اوق
ــه توســعه  ــد ب ــه ایــن مســاله ســرمایه گذارى مســتقیم خارجــى مى توان توجــه ب
کشــور بهتــر کمــک کنــد؛ یــک کشــور بــا کمــک FDI امیــد بــه اجــرا و تحقــق 
ــد. ــغل کمــک مى کن ــاد ش ــه ایج ــه ب ــى دارد ک ــاى  کســب وکار بلندمدت پروژه ه

ــرمایه گذاران  ــه س ــود ک ــر مى ش ــى ظاه ــزرگ FDI هنگام ــاى ب ــایر مزای س
ــان از آنهــا برخــورد  ــا فنــى -کــه کشــور میزب خارجــى مهارت هــاى مدیریتــى ی
نیســت- را بــا خــود بیاورنــد و توانایــى کارگــران محلــى را افزایــش دهنــد؛ ایــن 
احتمــاال بزرگ تریــن مزیــت FDI باشــد. کشــورها از طریــق FDI صاحــب دانشــى 
مى شــوند کــه در صــورت عملکــرد مســتقل فقــط طــى دوره هــاى طوالنــى قابــل 
دســترس بــود. در برخــى مــوارد، FDI همچنیــن پیوندهایــى بــا اقتصــاد کشــور 
شــرکت خارجــى ایجــاد مى کنــد. در بیــن معایــب FDI بایــد تاکیــد کنیــم کــه 
ــا خــود نمــى آورد خصوصــا در مــواردى کــه  همیشــه دانــش فنــى مطلــوب را  ب
ــراى مثــال وقتــى  ــه نظــر مى رســد دلیــل اصلــى آن ســرمایه گذارى نباشــد؛ ب ب
ــان  ــه خارجی ــش را ب ــى، دارایى های ــى خارج ــت بده ــراى پرداخ ــور ب ــک کش ی
مى فروشــد و آنهــا هــم هیــچ دانــش فنــى (چــه بــه علــت اینکــه دوســت ندارنــد 

ــد) را وارد آن کشــور  نمى کننــد. ــا چــون چنیــن دانشــى ندارن ــا صرف ی
امــا FDI چگونــه و در چــه مواقعــى پایــدارى اقتصــادى یــک کشــور را افزایــش 
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 FDI (ــال ــا 10 س ــدت (5 ت ــرات میان م ــى اث ــم بررس ــون مه ــک آزم ــد؟ ی مى ده
ــم  ــا مى توانی ــت. م ــور اس ــک کش ــه ی ــده ب ــى وارد و خارج ش ــاى پول ــر جریان ه ب
بگوییــم یــک FDI وقتــى از نظــر اقتصــادى به صرفــه اســت کــه در یــک بــازه زمانى، 
منابــع بیشــترى را نســبت بــه آنچــه کشــور از دســت داده اســت بــه داخــل بیــاورد.

ــا FDI صــادرات کشــور را افزایــش خواهــد داد؟ برخــى اوقــات خریــداران  آی
ــا  ــاى تازه تاســیس) ی ــد (FDI ه ــدى را توســعه مى دهن ــاى جدی خارجــى بنگاه ه
ــان  ــه صادرات ش ــا) ک ــد (تملک جویى   ه ــب مى کنن ــود را تصاح ــاى موج بنگاه ه
خیلــى کــم اســت. در ایــن مــوارد اگــر خریــداران خارجــى قابلیت هــاى صادراتــى 
قــوى داشــته باشــند مى تواننــد بــه بنگاه هــاى تملک شــده و بنابرایــن بــه 
ــد. اگــر بنگاه هــاى هــدف پیــش  ــا صــادرات افزایــش یاب کشــور کمــک کننــد ت
از ایــن صادرکننــدگان کامــال تثبیت شــده  اى باشــند و خریــداران تجربــه فــروش 

ــود. ــا کمتــر خواهــد ب ــد، مزای محصول شــان را ندارن
آیـا FDI، واردات از بنـگاه تصاحب شـده را افزایـش خواهد داد؟ ایـن به زنجیره 
تامیـن (بخـش 2-2) آن بنـگاه، پیـش و پـس از تملـک خارجـى بسـتگى دارد. 
خریـداران خارجـى در برخـى مـوارد خواهـان تامیـن منابع بنـگاه با مقدار بیشـتر 
نهاده هـاى خارجـى هسـتند. برخى اوقات این کار الزم اسـت تـا کیفیت محصوالت 
افزایـش یابـد و محصـول از نظـر کیفـى رقابتى  تـر شـود (بخـش 10-1)؛ در سـایر 
مـوارد هـدف صرفـا انتقال کسـب وکارها بـه تامین کننـدگان خارجى تحـت کنترل 
سـرمایه گذارهاى خارجـى اسـت. در سـایر مـوارد، خریـدار خارجـى مى تواند حتى 
تصمیـم بگیـرد خریـد از بازارهـاى محلى را افزایـش و واردات را کاهـش دهد و به 
ایـن ترتیـب بـه بهبـود تولیـد تامین کننـدگان محلى نیـز کمـک کنـد. بنابراین با 
توجـه بـه تصمیـم مالـکان جدید، ایـن انتخاب هـا بـر واردات کل یک کشـور تاثیر 

مى گـذارد و آن را افزایـش یـا کاهـش مى دهـد.
ــا  ــد. آی ــرار مى ده ــر ق ــت تاثی ــودها را تح ــز س ــرى نی ــم دیگ ــان مه جری
ســرمایه گذار خارجــى ســودها را بیشــتر از حالــت کنونــى بــا مالــکان موجــود، بــه 
خــارج انتقــال مى دهــد؟ چنیــن کارى باعــث افزایــش خــروج جریــان نقدینگــى از 
کشــور مى شــود، پــس قطعــا ســایر مالحظــات مهــم در رابطــه بــا اثــر اجتماعــى 

و محیطــى FDI هــا نیــز بایــد در نظــر گرفتــه شــود.
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بخوانید

ــى  ــادى خارج ــرمایه گذاران نه ــرمایه  گذارى س ــر س ــا ب محدودیت ه
ــد  ــدگان کمــک کن ــت،     مصرف کنن ــه صنع ــا مى توانســت ب در فارم

احتمــاال  دولــت  اینکــه  دربــاره  گزارش هایــى  گفته   انــد  کارشناســان 
ــرمایه گذاران  ــط س ــوى توس ــرمایه  گذارى هاى پرتف ــر س ــى ب محدودیت های
نهــادى خارجــى (FIIS) در بخــش داروســازى داخلــى اعمــال خواهــد کــرد، 
بــه عنــوان حرکتــى کــه بــه هــر دو صنعــت داخلــى و     مصرف کننــده هنــدى 

کمــک خواهــد کــرد، مــورد اســتقبال واقــع شــده اســت.
ــر افزایــش  ــج (DIPP) مى خواهــد ه ــى و تروی واحــد سیاســت گذارى صنعت
ــى  ــده داروی ــرکت هاى فهرست ش ــى در ش ــادى خارج ــرمایه  گذارى نه در س
فراتــر از آســتانه 24 درصــد، ابتــدا از هیــات ترویــج ســرمایه  گذارى خارجــى 

(FIPB) مجــوز بــه دســت آورد.
در اوضــاع فعلــى، 24 درصــد محدودیــت مى توانــد از طریــق یــک بخشــنامه 
ــر رود. هنــد بخــش  ــژه ســهامداران شــرکت ها باالت گســترده و بخشــنامه وی
دارویــى خــود را بــه روى ســرمایه  گذارى مســتقیم خارجــى در ســال 2002 
ــکان  ــه ام ــد) -ک ــیس (جدی ــاى تازه تاس ــن پروژه ه ــزى بی ــا تمای ــود ام گش
یــک ســرمایه گذارى 100 درصــد بــدون محدودیــت از ســوى دولــت هنــوز 

ــل شــد.3 در آن وجــود دارد- و تملــک پروژه هــاى موجــود (قدیمــى)، قائ
ــت:  ــاره گف ــن ب ــد در ای ــى هن ــه داروی ــرکل اتحادی ــاه»، دبی ــى ش «دى ج
ــاوت وجــود دارد، چــون برخــى شــرکت ها از ســرمایه گذاران  ــا یــک تف قطع
نهــادى خارجــى بــه عنــوان یــک وســیله بــراى تملــک ســهام کنترل کننــده 

ــد. ــتفاده مى کنن اس
ــه  همچنیــن «راحــول شــارما»، رئیــس پژوهــش کارگــزارى ســهام کاروى ب
ــتانه  ــد پیش دس ــک تمهی ــا ی ــن محدودیت ه ــت: ای ــدو» گف ــه «هن روزنام
ــه از  ــى بلک ــت داخل ــع صنع ــط از مناف ــه فق ــا ن ــت ت ــت اس ــط دول توس
بى تردیــد  هنــوز   هنــد  چــون  کنــد،  حمایــت  هــم      مصرف کننــدگان 

ارزان تریــن داروهــا را در جهــان تولیــد مى کنــد.
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ــازار را  ــد کــه اگــر آنهــا ســهم چشــمگیرى از ب ترس هــا هنــوز باقــى مى مان
ــه  ــا را دیکت ــد قیمت ه ــى مى توان ــى داروی ــرکت چندملیت ــد، ش ــک کنن تمل
ــى  ــراى تملک جوی ــذاب ب ــورد ج ــک م ــوز ی ــدى هن ــرکت هاى هن ــد. ش کن
بــراى  را  داخلــى  شــرکت هاى  نوعــا  بین المللــى  بازیگــران   و  هســتند 
ــدود  ــا و مح ــراى برنده ــا ب ــع ی ــى و توزی ــده بازاریاب ــبکه هاى تثبیت ش ش
پروژه هــاى  مى توانســت  -کــه  موجــود  بنگاه هــاى  تملک هــاى  کــردن 

ــد. ــک در مى آورن ــه تمل ــد- ب ــویق کن ــد را تش جدی
ــت؛  ــه اس ــش یافت ــى افزای ــاى داخل ــا از دارایى ه ــد هندى ه ــى، خری به تازگ
ــا»  ــدر فارم ــک «ال ــه تمل ــت» ب ــى» و «تورن ــک «رانباکس ــه تمل ــان» ب «س
ــوارد  ــن م ــرد ای ــاه» احســاس ک ــتند. «دى جــى ش ــن هس ــى از ای مثال های
«سرراســت  تر هســتند چــون تملــک یــک شــرکت چندملیتــى پــر از 

ــرد». ــترى مى گی ــان بیش ــت و زم ــى اس پیچیدگ
«محدودیت هــا بــر ســرمایه  گذارى هایى ســرمایه گذارهاى نهــادى در دارو 
ــاث ســوبو،  ــد»، رامن ــدگان کمــک کن ــه صنعــت و     مصرف کنن مى توانســت ب

هنــدو، 9 ژوئــن 2014. 2
www.thehindu.com/business/Indus try/res trictions-on-fii-inves tments-in-
pharma-could-helpindus try-consumers/article6097926.ece.

 
پرسش ها

چــرا از محدودیت هــا بــر ســرمایه  گذارى هاى پرتفــوى توســط ســرمایه گذاران   
نهــادى خارجــى در بخــش داخلــى دارویــى اســتقبال شــد؟

روى  بــه  را  خــود  دارویــى  بــازار  دروازه  کــه   2002 ســال  در  هنــد   
ســرمایه  گذارى مســتقیم خارجــى بــاز کــرد، چــه تمایــزى قائــل شــد؟
ــا رابطــه  اى بیــن ســرمایه  گذارى پرتفــوى و  ــه نظــر «دى جــى شــاه»، آی ب  

ســرمایه  گذارى مســتقیم خارجــى وجــود دارد؟
چــرا طبــق نظــر «راحــول شــارما» محدودیت هــاى دولتــى مى توانســت از   

ــد؟ ــت کن ــدى حمای ــدگان هن     مصرف کنن
به اعتقاد «دى جى شاه» هدف از تملک ها چه باید باشد؟  
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تحلیل
ــوى  ــر ســرمایه  گذارى هاى پرتف ــد ب ــد جدی ــا وضــع قواع ــد ب ــه، هن ــن مقال در ای
توســط ســرمایه گذاران نهــادى خارجــى مواجــه اســت. ایــده بــه شــکل دریافــت 
مجــوز عمومــى بــراى هــر نــوع خریــد ســهام فراتــر از ســقف 24 درصــد اســت. 
طبــق قواعــد جدیــد، هــر ســرمایه گذارى خارجــى کــه خواهــان مالکیــت بیــش 
از 24 درصــد یــک بنــگاه دارویــى هنــدى اســت بایــد بــه دنبــال گرفتــن مجــوز 
ــرمایه  گذارى هاى  ــن س ــز بی ــک تمای ــذارى 2002 ی ــد. مقررات گ ــى باش عموم
ــى  ــرمایه گذار خارج ــود؛ س ــل مى ش ــرمایه گذارى قائ ــوع س ــن دو ن ــد بی جدی
کــه اقــدام بــه تاســیس یــک بنــگاه از صفــر مى کنــد و ســرمایه  گذارى کــه یــک 
بنــگاه موجــود هنــدى را بــه تملــک خــود در مــى آورد. اولــى از مســیرى بــدون 
مانــع بهــره مى بــرد در حالــى کــه دومــى ایــن مزیــت را نــدارد. طبــق نظــر «دى 
جــى شــاه»، ســرمایه  گذارى هاى پرتفــوى یــک روش در دســت گرفتــن کنتــرل 
بنگاه هــاى موجــود هنــدى اســت؛ یعنــى انجــام تصرفــات. طبــق نظــر «راحــول 
ــد،  ــد مى کنن ــى تولی ــیار ارزان ــاى بس ــدى داروه ــاى هن ــون بنگاه ه ــارما» چ ش
وضــع محدودیــت حامــى     مصرف کننــدگان محلــى خواهــد بــود. همچنیــن برخــى 
ــى  ــبکه هاى خرده فروش ــا و ش ــد برنده ــه خری ــد ب ــى عالقه من ــداران خارج خری

ــر بفروشــند. ــا قیمت هــاى باالت ــا داروهــا را ب ــا صرف ــد ت بودن
ــاورى و  ــراى ورود فن ــزارى ب ــد اب ــاد «دى جــى شــاه»، تملک هــا بای ــه اعتق ب

دارایــى بــه هنــد باشــد، نــه اینکــه صرفــا یــک بازیگــر واســطه  اى ســود ببــرد.
بــه طــور کلــى مى توانیــم بگوییــم FDI نقــش مثبتــى در اقتصــاد یــک کشــور 
ایفــا مى کنــد اگــر یــک کشــور بــه هنــگام جــذب ســرمایه، اصــل کســب فنــاورى 
ــورت  ــن ص ــر ای ــعه در غی ــال توس ــورهاى در ح ــد. کش ــاظ کن ــش را لح و دان
ــد. ــه تملــک خــود درآورن به ســختى مى تواننــد چنیــن فناورى هــا و دانشــى را ب

11-4 آزادى حرکت سرمایه4 
از دیــد تاریخــى، ســرمایه از آزادى حرکــت بیشــتر یــا محدودتــرى طــى 
دوره هــاى متفــاوت برخــوردار بــوده اســت. قــرن بیســتم بــا آزادى بیشــتر ســرمایه 
شــروع شــد کــه تــا جنــگ جهانــى اول (1914 تــا 1918) ادامــه یافــت. ســپس 
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ــه  ــداى ده ــال 1970 رخ داد.5 در ابت ــا س ــر ت ــیار پایین ت ــرك بس ــک دوره تح ی
1980، تحــرك ســرمایه بــه نحــو چشــمگیرى افزایــش یافــت و در ســال 2018 
ــر ســرمایه، دســت کم  مى توانســت به آســانى حرکــت کنــد. دوره تحــرك پایین ت
بــراى آمریــکا، فرانســه و انگلســتان تــا حــدى بــا دوره کاهــش نابرابــرى مصــادف 

شــد.
ــان  ــه نوظهــور جری ــد از اقتصادهــاى پیشــرفته ب ــوم بای ــرار معل ســرمایه از ق
ــال  ــورهاى در ح ــرمایه در کش ــه س ــن دارد ک ــت از ای ــه حکای ــن نظری ــد؛ ای یاب
توســعه (جایــى کــه فراوانــى نســبى کار وجــود دارد) بایــد کامــال بهــره ور باشــد 
و برعکــس در اقتصادهــاى پیشــرفته (جایــى کــه فراوانــى نســبى ســرمایه وجــود 
ــرمایه گذاران در  ــر س ــن اگ ــد. بنابرای ــر باش ــد کمت ــرمایه بای ــره ورى س دارد)  به
ــورهاى  ــد کش ــر مى رس ــه نظ ــتند، ب ــازده هس ــرخ ب ــترین ن ــت وجوى بیش جس
ــراى بهــره ورى سرمایه     شــان را مهیــا کنــد.6  در حــال توســعه بهتریــن فرصــت ب
ــرمایه  ــال س ــد (مث ــاق مى افت ــن اتف ــب عکــس ای ــت اغل ــال در واقعی ــن ح ــا ای ب
  GDPــا ورود ســرمایه، رشــد ــرار اســت ب ــد). ق ــان مى یاب ــکا جری ــه ســمت آمری ب
ــکار  ــى آش ــاى تجرب ــتر آزمون ه ــا بیش ــد ام ــش یاب ــده افزای ــور دریافت کنن کش
مى ســازد کــه هیــچ رابطــه روشــنى بیــن ورود ســرمایه و رشــد اقتصــادى وجــود 
ــز  ــه شــوك اقتصــادى نی ــى ب ــاید حت ــرمایه ش ــک جهــش در ورود س ــدارد؛ ی ن
ــکان  ــن م ــمت کاراتری ــه س ــرمایه ب ــود س ــرض مى ش ــه ف ــود. همیش ــر ش منج
ــرمایه  گذارى  ــه س ــن» ب ــوگیرى موط ــا «س ــد ام ــان مى یاب ــرمایه  گذارى جری س
کمتــر در کشــورهاى خارجــى منجــر مى شــود. حتــى دربــاره اثــرات ســرریزهاى 
فناورانــه یعنــى همــان نوآورى هــاى فناورانــه  اى کــه ســرمایه گذاران خارجــى در 
کشــورهاى مقصــد انتشــار مى دهنــد نیــز اطمینــان وجــود نــدارد. در برخــى موارد 
ــى  ــورهاى خارج ــاى کش ــد در فعالیت ه ــل دارن ــى تمای ــرمایه گذاران خارج س
کم درآمــد بــا ارزش افــزوده پایین تــر و محتــواى فناورانــه کمتــر مســتقر شــوند. 
تحــرك ســرمایه مزایایــى بــراى برخــى کشــورها مثــل چیــن فراهــم کــرده اســت 
کــه از میانــه دهــه 1990 یــک دوره رشــد عالــى را تجربــه کنــد. اگرچــه چیــن 
ــل  ــرك کام ــازه تح ــال 2018) اج ــا س ــت کم ت ــازى (دس ــن ب ــى ای ــده اصل برن
ســرمایه را نــداده اســت؛ از ورود ســرمایه بــه چیــن فقــط تحــت قواعــد دقیــق و 
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قطعــا نــه در یــک رژیــم اقتصــادى لســه فــر اســتقبال شــده اســت.
ــه یــک  تحــرك ســرمایه داللت هــاى بودجــه  اى دارد. تحــرك بیشــتر دادن ب
عامــل نســبت بــه دیگــرى، داللت هــاى روشــنى بــراى توزیــع بــار مالیاتــى دارد. 
ــل آن  ــد در مقاب ــه  نمى توانن ــوند ک ــا مى ش ــل مالیات ه ــى متحم ــوال عوامل معم
واکنشــى نشــان دهنــد. عوامــل تولیــد بــا تحــرك بــاال گزینــه رفتــن بــه جــاى 
ــه  ــد؛ کمین ــان نیای ــد خوشش ــه مواجه ان ــى ک ــم مالیات ــر از رژی ــد اگ ــر دارن دیگ
مالیات ســتانى ممکــن را بهشــت هاى مالیاتــى فراهــم مى کنــد کــه مالیات ســتانى 
ــد. در  ــه را ندارن ــن گزین ــوان از تحــرك، ای ــل نات ــا عوام ــر اســت ام ــا صف در آنه
ــر اســت،  بســتر محیطــى کــه ســرمایه کامــال متحــرك و کار بســیار کم تحرك ت
ــرك دارد.  ــر تح ــه کمت ــه از هم ــردازد ک ــاده  اى مى پ ــل نه ــا را آن عام مالیات ه
ــادر، در بیشــتر ویژگى هــاى کار از  ــا تحــرك نســبتا ن     کســب وکارهاى کوچــک ب
ایــن لحــاظ اشــتراك دارنــد. در کشــورهایى از قبیــل آمریــکا- یــک مثــال بــراى 
بســیارى از کشــورهاى دیگــر- ســهم درآمــد کلــى کــه شــرکت ها مى پردازنــد بــه 
نحــو شــگفت آورى از دهــه 1950 تــا امــروز ســقوط کــرده و از حــدود 30 درصــد 
ــن کاهــش  ــاب بی ــا انتخ ــا ب ــیده اســت. دولت ه ــد رس ــه 11 درصــد کل درآم ب
مخــارج عمومــى و خدمــات عمومــى یــا مالیــات گرفتــن بیشــتر از مشــاغلى کــه  
ــه جــاى دیگــر منتقــل شــوند، مواجــه هســتند. تومــاس  نمى تواننــد به آســانى ب
ــر  ــات ب ــائل، مالی ــن مس ــرى از ای ــراى جلوگی ــوى، ب ــاددان فرانس ــى اقتص پیکت
ثــروت جهانــى را پیشــنهاد داده اســت امــا مطلقــا هیــچ اجماعــى بــراى اجــراى 

آن وجــود نــدارد؛ تحــت ایــن شــرایط فضــا بــراى گریــز مالیاتــى زیــاد اســت.
بیــن  مى توانــد  ســرمایه  کــه  دارد  ایــن  بــر  داللــت  ســرمایه  تحــرك 
ــد.  ــت کن ــاوت حرک ــاى متف ــا مقررات گذارى ه ــاوت ب ــى متف ــاى قضای حوزه ه
ــود  ــازه داده مى ش ــى اج ــى معین ــات مال ــى عملی ــاى قضای ــى حوزه ه در برخ
امــا عملیات هــاى دیگــر مجــاز نیســت. صاحبــان ســرمایه مالــى امــکان حرکــت 
ــه  ــد ک ــان را دارن ــورد نظرش ــى م ــى اجرای ــوع عملیات ــاس ن ــر اس ــى، ب گزینش
اصطالحــا «آربیتــراژ تنظیم گــرى» نامیــده مى شــود؛ ایــن فرآینــد ســبب 
ــد و ریســک ها  ــده باش ــم نش ــل تنظی ــى در عم ــرمایه هاى معین ــا س ــود ت مى ش
ــه طــور جــدى افزایــش مى دهــد. حتــى اگــر مراجــع   را در بازارهــاى مالــى را ب
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بین المللــى ماننــد صنــدوق  بین المللــى پــول و بانــک تســویه حســاب هاى  
بین المللــى ســعى کننــد یکپارچگــى تنظیم گــرى را ترویــج دهنــد، تفاوت هــاى 
ــد.  ــزرگ باقــى خواهــد مان تنظیمــى بیــن بازارهــاى مالــى متفــاوت همچنــان ب
ــل مالحظــه  ــد قاب ــد مى توان ــى جدی در چنیــن بســترى ریســک بحران هــاى مال

باشــد.

جهانى شدن
یکــى از داغ تریــن موضوعــات در مباحــث ملــى و  بین المللــى مربــوط بــه 
جهانى شــدن اســت. اگرچــه تعریــف ایــن کلمــه همیشــه روشــن نیســت و ایــن 
کلمــه بــراى همــه معنــاى معینــى نــدارد. به عــالوه نظــرات دربــاره ایــن موضــوع 
ــت  ــدن «حرک ــان دارد. جهانى ش ــى نوس ــا منف ــا مطلق ــوب ت ــدت مطل از به ش
ــا اســت.»7 ــوى مرزه ــه فراس ــا ب ــا، و فرهنگ ه ــا، فناورى ه ــا، ایده ه ــول، کااله پ

«جهانى شــدن» اقتصــادى یــک فرآینــد تاریخــى و نتیجــه نــوآورى انســانى و 
پیشــرفت فناورانــه اســت و بــه افزایــش یکپارچگــى اقتصادهــاى سراســر جهــان 
به ویــژه از طریــق تجــارت و جریان هــاى مالــى اشــاره دارد. ایــن اصطــالح برخــى 
ــوى  ــاورى) در آن س ــش (فن ــردم (کار) و دان ــت م ــه حرک ــن ب ــات همچنی اوق
مرزهــاى  بین المللــى اشــاره دارد. جهانى شــدن همچنیــن ابعــاد گســترده  تر 
فرهنگــى، سیاســى و محیــط زیســتى دارد کــه اینجــا پوشــش داده نشــده اســت.8

ــال  ــاه س ــد در پنج ــبتا جدی ــده نس ــن پدی ــندگان، ای ــر برخــى نویس ــه نظ ب
گذشــته ظهــور و بــروز پیــدا کــرده اســت. «اصطــالح جهانى شــدن- بــه معنــاى 
ــا  ــا (خصوص ــدن بازاره ــف  بین المللى ش ــراى توصی ــه 1970 ب ــدرن آن- در ده م
ــا  بازارهــاى مالــى) پــس از افزایــش قیمــت نفــت در آن دهــه مصطلــح شــد ام
ــه نظــر  ــر جهانى شــدن کــه ب ــاب مى دهــد. دوره اخی ــر را بازت واقعیتــى قدیمى  ت
ــى از  ــم یک ــر) ه ــى اخی ــران مال ــا بح ــیده (دســت کم ت ــود رس ــه اوج خ ــد ب آم
دوره   هــاى فراوانــى-و عقبگردهــا- اســت کــه تاریــخ بشــر را مشــخص مى کنــد» 
ــى  ــا حت ــتان ی ــه روم باس ــوان ب ــده را مى ت ــن پدی ــت ای ــز، 2016). قدم (جیم
ــتر در  ــدتى بیش ــا ش ــى ب ــاى قدیم ــان پدیده ه ــاال هم ــاند و احتم ــر رس عقب ت
ــادى  ــر زی ــده تغیی ــک پدی ــدار ی ــى مق ــده اند. وقت ــدار ش ــر پدی ــاى اخی زمان ه
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ــرار مى گیــرد؛ حــرکات  ــه نظــر تحــت تاثیــر ق مى کنــد، حتــى کیفیتــش هــم ب
ــته  ــر از گذش ــترده  تر و فراگیرت ــا گس ــا و فرهنگ ه ــردم، فناورى ه ــارى کاال، م ج

ــد. ــر مى رس ــه نظ ب
ــه  ــت آزادان ــه حرک ــد ک ــتدالل مى کنن ــدن اس ــق جهانى ش ــاى مواف تئورى ه
ــع،  ــر از مناب ــه اســتفاده کارات ــا ب ــا و ایده ه ــردم، فناورى ه ــا، ســرمایه   ها، م کااله
ــوص  ــه خص ــریع تر ب ــد س ــتریان و رش ــراى مش ــر ب ــر و بهت ــاى ارزان ت کااله
کشــورهاى در حــال توســعه منجــر مى شــود. منابــع و کاالهــا بــه جایــى مى رونــد 
کــه ارزش بیشــترى براى شــان قائــل هســتند و مى تواننــد ارزش بیشــترى خلــق 
ــان تر  ــر آس ــازار بزرگ ت ــک ب ــاس در ی ــاى مقی ــه دســت آوردن صرفه ه ــد. ب کنن
ــه  ــد ک ــى مى ده ــرکت هاى چندملیت ــدن ش ــر از آم ــدن خب ــود. جهانى ش مى ش
فنــاورى مــدرن پیشــرفته را بــه کشــورهاى کمتــر توســعه یافته مى آورنــد. 
ــد بلکــه  ــا خــود فنــاورى مــدرن مى آورن ــه فقــط ب شــرکت هاى چنــد ملیتــى9 ن
ــع و  ــى، شــبکه توزی وجــوه ســرمایه  گذارى، ســاختار ســازمانى، فرهنــگ مدیریت
... را نیــز همــراه خــود دارنــد کــه همــه اینهــا بــراى کشــورها درآمــد و اشــتغال 

ــد.10 ــق مى کن خل
ــازار جهانــى واحــد و نهادهــاى ملــى  ــا جهانى شــدن عــدم تقارنــى بیــن ب ام
چندگانــه ایجــاد مى کنــد. در واقــع یــک بــازار بــا بازیگــران جهانــى و حوزه هــاى 
قضایــى محلــى کــه قــادر بــه تعییــن قواعــد بــازى نیســتند، وجــود دارد. بازیگران 
ــه  ــت ب ــن اس ــى ممک ــن حالت ــد و چنی ــت مى کنن ــود را تثبی ــاص خ ــد خ قواع

نتایــج عــارى از کارایــى و برابــرى بینجامــد.
ــوده،  ــه نظــر Potrafke  (2015)، «جهانى شــدن محــرك رشــد اقتصــادى ب ب
برابــرى جنســیتى را ترویــج و حقــوق بشــر را بهبــود بخشــیده اســت. بــه عــالوه، 
ــر  ــادارى ب ــر معن ــرد، اث ــگ نک ــاه را کمرن ــت رف ــاى دول ــدن فعالیت ه جهانى ش
ــر گذاشــت.» ــازار تاثی ــى ب ــر مقررات زدای ــدرت ب ــازار کار نداشــت و به ن تعامــل ب

ــات  ــادى دارد، و (...) اصالح ــت نه ــر کیفی ــم گیر ب ــوذ چش ــدن نف «جهانى ش
نهــادى در عــوض توســعه مالــى، به خصــوص توســعه بخــش بانکــدارى در شــرق 

ــد.»11 ــیا را تســهیل و از آن پشــتیبانى مى کن آس
یــک  صنعتى شــده  دموکراســى هاى  در  رودریــک،12  دنــى  نظــر  طبــق 
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ــار گشــودگى  ــاه گشاده دســت در کن ــت رف ــر اســاس دول دادوســتد اجتماعــى ب
ــود  ــان خ ــه پای ــه ب ــوع معامل ــد آن ن ــا مى کن ــت. او ادع ــود داش ــادى وج اقتص
ــا  ــن دولت ه ــد و ای ــاد ندارن ــه دولت هاى شــان اعتم رســیده اســت، شــهروندان ب
توانایــى کمتــرى بــراى مدیریــت کــردن اقتصادهاى شــان را دارنــد. تکــرار آن در 
ســایر کشــورهاى موســوم بــه معجزه هــاى اقتصــادى آســیا -برجســته ترین آنهــا 
چیــن- مشــکل بــه نظــر مى رســد. مــردم دربــاره تجــارت، مهاجــرت و حــرکات 

ــک: ــاد رودری ــه اعتق ــد. ب ــتدالل و مشــاجره مى کنن ــرمایه اس س
«اگــر سیاســت هاى مالیاتــى تصاعــدى، کاهش دهنــده نابرابــرى و مانــع 
تحــرك شــرکت ها در سراســر جهــان مى شــوند، آنچــه بایــد کنــار بــرود دومــى 
ــه  ــه  اى ب ــى و بودج ــه  اى پول ــالف چرخ ــت هاى خ ــر سیاس ــى. اگ ــه اول ــت ن اس
ــى  ــن مال ــن تامی ــف شــده اند، ای ــدت متوق ــرمایه کوتاه م ــاى س واســطه جریان ه
اســت کــه بایــد تنظیم گــرى شــود ... مــا نبایــد خیلــى نگــران عقب گــرد 

جهانى شــدن باشــیم.»
رودریــک مى گویــد: «فرصــت تصحیــح عــدم تقــارن بیــن بازارهــاى جهانــى و 
ــع فراجهانى شــدن شــود  قدرت هــاى ملــى وجــود دارد. ایــن تصحیــح شــاید مان
ــرال و  ــى هاى لیب ــر، دموکراس ــت هاى فراگیرت ــق سیاس ــدف خل ــا ه ــر ب ــا اگ ام
رشــد اقتصــادى انجــام شــود، دســتاوردش نبایــد بــا توســعه و حفــظ اقتصــاد بــاز 

جهانــى ناســازگار باشــد.»

واژگان تخصصى
ــاى  ــن مرزه ــى بی ــوه خصوص ــى وج ــى جابه جای ــرمایه [1]: توانای ــرك س تح
ــت  ــه غیب ــرك ب ــن تح ــر. ای ــاى باالت ــب بازده ه ــال کس ــه دنب ــى ب مل
ســرمایه  خروجــى  و  ورودى  جریان هــاى  بــر  ارزى  محدودیت هــاى 

دارد.13 بســتگى 
ــراى  ــى ب ــع مال ــده مناب ــازمان تامین کنن ــى [2]: س ــار صادرات ــس اعتب آژان

ــد. ــت مى کنن ــارج فعالی ــه در خ ــى ک ــرکت هاى مل ــارت ش تج

1. capital mobility
2. export credit agency
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ــن  ــت و تعیی ــراى مدیری ــا ب ــوط راهنم ــد و خط ــى [3]: قواع ــرى مال تنظیم گ
شــرکت هاى  و  دالالن  بانک هــا،  قبیــل  از  مالــى  نهادهــاى  اینکــه 

ســرمایه  گذارى اجــازه انجــام چــه کارهایــى را دارنــد.
ــور در  ــک کش ــرمایه  گذارى ی ــى [4]: س ــتقیم خارج ــرمایه  گذارى مس س
کشــور دیگــر (معمــوال توســط شــرکت ها بــه جــاى دولت هــا) کــه داللــت 
ــى شــامل منافعــى در  ــاى مرئ ــد دارایى ه ــا خری ــات ی ــرارى عملی ــر برق ب
ــاى  ــه معن ــتقیم خارجــى ب ــرمایه  گذارى مس ــایر     کســب وکارها دارد. س س
خریــد یــا تاســیس دارایى هــاى درآمــدزا در خــارج اســت بــه گونــه اى کــه 

ــا     کســب وکار مى شــود. شــامل کنتــرل عملیــات ی
سـرمایه  گذارى هاى پرتفـوى خارجـى [5]: سـرمایه  گذارى   هایى کـه معمـوال    در 
اوراق قرضـه یا سـهام صورت مى گیرد. سـرمایه  گذارى پرتفـوى خارجى کنترل 
مسـتقیم یـک  کسـب وکار را در اختیـار سـرمایه گذار  نمى گـذارد و بنابرایـن 
مدیریـت مسـتقیم یـک شـرکت را در دسـت نـدارد. این نـوع سـرمایه  گذارى 
نسـبتا نقـد و در برابـر نوسـانات بازارى کـه در آن سـرمایه  گذارى صورت گرفته 
حسـاس اسـت. آن سـرمایه گذارانى کـه  نمى خواهنـد یـک بنـگاه در خـارج را 

مدیریـت کننـد، معمـوال از ایـن روش اسـتفاده مى کنند.
ــر ارزى [6]: ذخایــر بــه پــول خارجــى کــه معمــوال بانــک مرکــزى یــک  ذخای
کشــور نگــه مــى دارد تــا پــول ملــى را تثبیــت و صــادرات و ســرمایه  گذارى 

در داخــل را پشــتیبانى کنــد.
ــى کــه معمــوال   ــا و خدمات ــه [7]: کااله ــل مبادل ــات غیرقاب ــا و خدم کااله
ــه ســاکنان خارجــى فروخــت و شــامل امــالك و مســتغالت،  ــوان ب نمى ت
ــت از  ــه دارى، مراقب ــل خان ــخصى از قبی ــات ش ــى و خدم ــات عموم خدم

ــود. ــگرى مى ش ــالمندان و آرایش س
ــاوت  ــا از تف ــه موجــب آن بنگاه ه ــه ب ــه  اى ک ــرى [8]: روی ــراژ تنظیم گ آربیت

3. financial regulation
4. foreign direct inves tment
5. foreign portfolio inves tments
6. foreign reserves
7. non-tradable goods and services
8. regulatory arbitrage
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ــا  ــد و معمــوال ب نظام هــاى تنظیم گــرى کشــورهاى مختلــف بهــره مى برن
یافتــن منافــذى در ایــن نظام هــا انجــام مى شــود. بنگاه هــا ســپس انتقــال 
منابــع درون شــرکتى خــود را چنــان انطبــاق مى دهنــد کــه بــراى مثــال 
پرداخت هــاى مالیاتــى در کشــورى بــا کمتریــن میــزان مالیــات پرداختــى 

صــورت گیــرد.
فــرار مالیاتــى [9]: رفتــارى مشــتمل بــر به کارگیــرى ابزارهــاى حقوقــى بــراى 
پرداخــت کمتریــن مبلــغ مالیاتــى ممکــن. تفــاوت معنایــى بیــن «فــرار» 
و «خــوددارى» اســت. فــرار مالیاتــى یعنــى رویــه اســتفاده از روش هــاى 

غیرقانونــى بــراى گریــز از پرداخــت مالیــات.
کاالهــا و خدمــات قابــل تجــارت [10]: کاالهــا و خدمــات قابــل فــروش بــه 
ســاکنان خارجــى بــراى مثــال محصــوالت صنایــع کارخانــه اى، کشــاورزى، 

شــیالت، معــادن، و هتلــدارى.
ــا اجــازه  ــه آنه ــه ب ــه مشــتریان ک ــار تمدیدشــده ب ــارى [11]: اعتب ــار تج اعتب
ــد. ــدارى کنن ــده را خری ــط اعتباردهن ــده توس ــاى   ارائه ش ــد کااله مى ده

یادداشت ها
ــه بخــش 9-3  ــد، ب ــال مى کنن ــول را فع ــق پ ــه 96) از خل ــال خارجــى (صفح ــا کان آنه   .1

ــد.  بنگری

ــق  ــه THG PUBLISHING PRIVATE LIMITED/The Hindu تعل ــه ب ــن مقال ــر ای حــق تکثی   .2
ــما  ــه ش ــتفاده THG PUBLISHING PRIVATE LIMITED ب ــرایط اس ــا ش ــق ب دارد و مطاب
ــداف  ــراى اه ــه ب ــا ن ــایت ام ــن س ــخصى از ای ــتفاده ش ــى و اس ــدود دسترس ــوز مح مج
تجــارى مى دهــد. مــا اجــازه اســتفاده از مطالــب در ایــن تارنمــا را بــا توجــه بــه اعتبــار 
ــن  ــتفاده همچنی ــم. اس ــه THG PUBLISHING PRIVATE LIMITED مى دهی ــده ب داده ش
ــه انتشــار شــخصى و دانشــگاهى اســت. (شــامل  تابــع اســتفاده غیرتجــارى و محــدود ب

ــانه   ها). ــواع رس ــه ان ــتفاده در هم ــى و اس ــانه هاى اجتماع ــار در رس انتش
 www.thehindu.com/termsofuse/.

ــرمایه گذار  ــه س ــد اســت ک ــرمایه  گذارى جدی ــن آن س ــود.      جایگزی ــرکت موج ــد ش خری   .3

9. tax avoidance
10. tradable goods and services
11. trade credit
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 کســب وکار را از صفــر شــروع مى کنــد.

اینجا به   ارائه  اى که تعدادى از دانشجویان مدرسه اقتصاد پاریس داشتند ارجاع مى دهیم با    .4
.Haberer, Leang, Seap, Lux, Nowak (2012) نام طرفداران و مخالفان کنترل سرمایه

ــزارش  ــرمایه  گذارى، گ ــداز، س ــه    پس ان ــخ: رابط ــى تاری ــى ط ــرمایه  بین الملل ــرك س تح   .5
کارى شــماره 5734، 

Taylor, Alan M., NBER, Cambridge, MA, September 1996.

رابــرت لــوکاس برنــده نوبــل    در مقالــه  اى بــا عنــوان «چــرا ســرمایه از کشــورهاى ثروتمنــد    .6
بــه کشــورهاى فقیــر جریــان  نمى یابــد؟» (1990) تخمیــن زد کــه بــازده نهایــى ســرمایه 

در هنــد نســبت بــه آمریــکا 58 برابــر باالتــر اســت.

7.  James (2016).

صندوق  بین المللى پول (2000).   .8

شرکت هاى چند ملیتى را MNCs مى گویند.   .9

10.  DeepaliPal,www.economicsdiscussion.net/globalization/globalisation-mea 
ning-arguments-for-and-agains t/14211 

بازدید در 1 اوت 2018.

Law  و همکاران (2015).      .11

12.  Rodrik (2016).

13.  www.businessdictionary.com/definition/mobility-of-capital.html#ixzz 
3ZMZAhav4.
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فصل 12:
حساب هاى بین المللى

روابــط اقتصــادى کشــور مــا بــا بقیــه جهــان چگونــه اســت؟ آیــا مــا توانایــى از 
ــا بدهــى  ــا م ــم؟ آی ــى خــود را داری ــدن ســطح زندگــى کنون ــى برآم ــده مال عه

ــیم؟ ــان بفروش ــه خارجی ــورمان را ب ــد کش ــا بای ــم؟ آی ــت مى کنی انباش
بــا داشــتن دو صورتحســاب اصلــى، دربــاره روابــط اقتصــادى و مالــى 
ــن  ــاب همچنی ــن دو صورتحس ــویم. ای ــان آگاه مى ش ــه جه ــا بقی ــور ب ــک کش ی
محدودیت هــاى اقتصــادى خارجــى اصلــى را بــراى یــک کشــور توصیــف مى کنــد. 
ــرد  ــر بگی ــى را در نظ ــن محدودیت های ــد چنی ــى بای ــره اجتماع ــه مذاک ــر گون ه
ــن  ــت. ای ــم اس ــیار مه ــاب هایى بس ــن حس ــدن چنی ــى خوان ــن رو، توانای و از ای
ــراز  ــى (IIP) و ت ــرمایه  گذارى  بین الملل ــت س ــد از: موقعی ــاب عبارتن دو صورتحس
پرداخت هــا. «تــراز پرداخت هــا صورتحســابى اســت کــه مبــادالت اقتصــادى بیــن 
ــد.»1  ــه مى کن ــاص را خالص ــى خ ــک دوره زمان ــى ی ــاکنان ط ــاکنان و غیرس س
ــور  ــک کش ــاکن ی ــه کســى س ــى، ب ــود در حســاب هاى مال ــف موج ــق تعری طب
گفتــه مى شــود کــه بیــش از شــش مــاه در ســال را در آن کشــور بــه ســر ببــرد. 
بنابرایــن ســاکن بــودن بــه داشــتن پاســپورت یــا مجــوز کار بســتگى نــدارد بلکــه 

ــوط مى شــود. ــه حضــور واقعــى در یــک کشــور مرب ــا ب صرف
تراز پرداخت ها به سه حساب تقسیم مى شود:

حساب جارى (خیلى مهم).. 1
حساب سرمایه (معموال اندازه کوچک تر و اهمیت کمتر).. 2
حساب مالى (خیلى مهم).. 3

ــل  ــرمایه  گذارى  بین المل ــگاه س ــپس جای ــل و س ــاب را تحلی ــر حس ــدا ه ابت
ــم. ــه مى کنی ــور را مالحظ ــک کش ی
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12-1 حساب جارى ترازپرداخت ها
ــک  ــن ی ــارى بی ــات ج ــه عملی ــر هم ــا مقادی ــراز پرداخت ه ــارى ت حســاب ج
ــروش  ــد و ف ــد کــه شــامل خری ــه جهــان را ارزش گــذارى مى کن کشــور و بقی
کاالهــا و خدمــات، اجــرت پرداختــى بــه ســرمایه و کار (عوامــل نهــاده، بخــش 
ــى و  ــاى دریافت ــورها و کمک ه ــایر کش ــه س ــى ب ــى از و پرداخت 3-1) دریافت
ــاب  ــى حس ــر اصل ــه عناص ــود. در ادام ــورها مى ش ــایر کش ــه س ــى ب پرداخت
جــارى تــراز پرداخت هــا را بــا عالمت شــان در حســاب جــارى (داخــل پرانتــز) 

ــم. ــه مى کنی مالحظ
صادرات کاال (+)

ارزش کاالهاى صادراتى، بخش 5-10.
واردات کاال (-)

ارزش کاالهاى واردشده، بخش 4-10.
صادرات خدمات (+)

ــه،  ــازى، بیم ــگرى، ساختمان س ــل، گردش ــل و نق ــال حم ــات (مث ارزش خدم
خدمــات مالــى، خدمــات فنــاورى اطالعــات و ارتباطــات و ... بخــش 10-5) کــه 

ــد. ــه داده ان ــه ســاکنان خارجــى ارائ ــى ب بنگاه هــاى داخل
واردات خدمات (-)

ــه،  ــازى، بیم ــگرى، ساختمان س ــل، گردش ــل و نق ــال حم ــات (مث ارزش خدم
خدمــات مالــى، خدمــات فنــاورى اطالعــات و ارتباطــات و ... بخــش 10-5) کــه 

ــد. ــه داده ان ــى ارائ ــه ســاکنان داخل ــاى خارجــى ب بنگاه ه
درآمد کار از خارج (+)

ــا عالمــت مثبــت)  ــق کارشــان (ب ــا از خــارج از طری ارزش آنچــه ســاکنان م
بــه دســت آورده انــد. ایــن بــراى مردمــى کاربــرد دارد کــه عمدتــا در آن کشــور 
ــراى کمتــر از شــش مــاه در ســال در خــارج کار مى کننــد؛  اقامــت دارنــد امــا ب

بــراى مثــال کارگــران فصلــى. 
درآمد کار به خارج (-)

ارزش آنچــه ســاکنان خارجــى یــک کشــور بــا کارشــان بــه دســت مى آورنــد 
(بــا عالمــت منفــى). ایــن بــراى کســانى کاربــرد دارد کــه عمدتــا (بــراى کمتــر از 



روابط اقتصادى خارجىبخش پنجم

287

شــش مــاه )در خــارج از آن کشــور ســاکن هســتند.
درآمد سرمایه (سرمایه  گذارى) از خارج (+)

ــت  ــه دس ــارج ب ــان در خ ــرمایه خودش ــا س ــى ب ــاکنان داخل ــه س ارزش آنچ
مى آورنــد. برخــى از ســاکنان داخلــى دارایى هــاى متفــاوت ماننــد ســپرده 
ــارج  ــالك در خ ــرکت ها و ام ــرمایه  گذارى در ش ــهام، س ــه، س ــى، اوراق قرض بانک
دارنــد. ایــن دارایى هــا درآمدهایــى بــه شــکل بهــره، ســود ســهام، ســود و اجــاره 

ــد. ــاد مى کنن ایج
درآمد سرمایه (سرمایه  گذارى) به خارج (-)

ارزش آنچــه ســاکنان خارجــى بــا ســرمایه خودشــان در یــک کشــور به دســت 
ــد ســپرده هاى  ــى مانن ــاى گوناگون ــد. برخــى ســاکنان خارجــى دارایى ه مى آورن
بانکــى، اوراق قرضــه، ســهام، ســرمایه  گذارى در شــرکت ها و امــالك، در کشــور 
موطــن دارنــد. ایــن دارایى هــا درآمدهایــى بــه شــکل بهــره، ســود ســهام، ســود 
ــا  و اجــاره ایجــاد مى کنــد. ایــن درآمدهــا در کشــور داخلــى تولیــد مى شــود ام
بــه ســاکنان خارجــى تعلــق دارد. درآمــد کار و ســرمایه بــه درآمــد اولیــه نیــز 

مشــهور اســت.
انتقال هاى خصوصى از خارج (+)

ــال  ــور انتق ــک کش ــاکنان ی ــه س ــى ب ــاکنان خارج ــه س ــى ک ارزش منابع
ــور از  ــک کش ــه ی ــت ک ــى اس ــد انتقال ــامل درآم ــم ش ــن قل ــد. ای مى دهن
شــهروندان مقیــم خــارج خــود دریافــت مى کنــد. در کشــورهاى بــا مهاجــران 
ــاارزش تامیــن  ــا فیلیپیــن) ایــن یــک منبــع ب ــرو ی ــداوى، پ ــاد (مثــال مول زی

ــى اســت. مال
پرداخت هاى انتقالى خصوصى به خارج (-)

ــال  ــى انتق ــاکنان خارج ــه س ــى ب ــور داخل ــاکنان کش ــه س ــى ک ارزش منابع
ــکونت  ــا س ــر ب ــران مهاج ــه کارگ ــت ک ــى اس ــامل پول ــم ش ــن قل ــد. ای مى دهن
دائمــى در کشــور میزبــان بــه کشــور مبــدا خــود انتقــال مى دهنــد و اصطالحــا 

ــکل 2-12). ــکل 12-1 و ش ــت (ش ــده اس ــد حواله ش درآم
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شکل 12-1 مقاصد اصلى درآمدهاى حواله شده (انتقال هاى خصوصى به خارج) از 
روسیه در سال 2017

شرح از نویسنده از داده هاى بانک جهانى و صندوق  بین المللى پول2

شکل 12-2 درآمدهاى حواله شده به صورت سهمى از تولید ناخالص داخلى در برخى کشورها
منبع: شرح داده ها از نویسنده در داده هاى صندوق  بین المللى پول و بانک جهانى.3
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پرداخت هاى انتقالى عمومى از خارج (+)
ارزش کمک هــاى مالــى یــا منابــع مالــى انتقالــى کــه کشــور موطــن از ســایر 
ــت  ــل دریاف ــازمان مل ــال س ــراى مث ــى ب ــازمان هاى  بین الملل ــا از س ــورها ی کش
مى کنــد. ایــن قلــم بــراى کشــورهایى کــه مبالــغ چشــمگیرى بــه عنــوان کمــک 

ــت دارد. ــد، اهمی ــت مى کنن ــا دریاف ــى از کمک کننده ه ــى خارج عموم
پرداخت هاى انتقالى عمومى به خارج (-)

ارزش هدایـاى مالـى یـا درآمدهـاى حواله شـده از کشـور موطن به سـایر کشـورها 
یـا بـه سـازمان هاى  بین المللـى از قبیـل سـازمان ملـل، سـازمان  بین المللـى کار. 
پرداخت هـاى انتقالـى خصوصـى و عمومى به درآمدهاى ثانویه مشـهور هسـتند.

تراز حساب جارى
ــه مــا مى دهــد  ــراز حســاب جــارى را ب حاصل جمــع همــه اقــالم پیشــین کــه ت

(جــدول 1-12).
وقتـى ایـن مانده یـا تراز مثبت اسـت، مازاد داریم که نشـان مى دهـد که مبادالت 
اقتصـادى  بین المللى یک کشـور باعث ثروتمندتر شـدنش مى شـوند، دارایى هایش در 
خـارج را افزایـش مى دهنـد یـا دارایى   هایى را که غیرسـاکنان آن کشـور دارند، کاهش 
مى دهـد. یـک کشـور با تراز حسـاب جارى مثبت در حال انباشـت پول هـاى خارجى، 
طـال و اعتبـار (یـا در حـال اعتبـار دادن بـه خارجیـان اسـت یـا بدهـى اش را بـه  آنها 
کاهـش مى دهـد) اسـت. در واقع این کسـر به تملیـک اوراق قرضه، سـهام، بنگاه ها یا 
امـالك خارجـى مى پردازد یا اینکه خارجیـان موجودى خود از چنیـن دارایى   هایى در 

ایـن کشـور را کاهـش مى دهند و در نتیجه آن کشـور ثروتمندتر مى شـود. 
کشـورى که مازاد حسـاب جارى دارد، تولیدش بیشـتر از مصرف و سـرمایه گذارى 
بخش هـاى خصوصـى و عمومـى اش اسـت. تـراز حسـاب جـارى را به شـکل مطلق یا 
درصـدى از GDP بیـان مى کننـد. اثـرات هر سیاسـتى بر تراز حسـاب جـارى باید در 
نظر گرفته شـود. اگر یک سیاسـت گذارى، منافعى (رشـد GDP    و اشـتغال) براى یک 
کشـور ایجـاد مى کند، اما در عین حال کسـرى هاى حسـاب جـارى را به همـراه دارد، 
بایـد بدانیـم کـه منافع جارى آن سیاسـت، خطر ایجـاد بدهى هاى جدى براى کشـور 

هم خواهد داشـت.
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جدول 12-1 حساب جارى
+ صادرات کاالها 
- واردات کاالها

+ صادرات خدمات
- واردات خدمات

کاالها و خدمات

+ درآمد کار از خارج
- درآمد کار به خارج

+ درآمد سرمایه (یا سرمایه  گذارى) از خارج
+ درآمد سرمایه (یا سرمایه گذارى) به خارج

درآمدهاى اولیه

+ انتقال هاى خصوصى از خارج
- انتقال هاى خصوصى به خارج
+ انتقال هاى عمومى از خارج

- انتقال هاى خصوصى به خارج
= تراز حساب جارى

درآمدهاى ثانویه

یــک اقتصــاد کوچــک مى توانــد بــه انباشــت مــازاد طــى دوره طوالنــى ادامــه 
دهــد بــه شــرط اینکــه اهمیتــش در اقتصــاد جهانــى ناچیــز باشــد. یــک کشــور 
بــزرگ  نمى توانــد ایــن کار را بکنــد و بایــد از دائمى شــدن مــازاد حســاب جــارى 
ــورها  ــایر کش ــرى هاى س ــا کس ــه ب ــش همیش ــرا مازادهای ــد زی ــوددارى کن خ
ــر  ــم!). اگ ــارت  نمى کنی ــر تج ــیارات دیگ ــا س ــا ب ــت (م ــد داش ــى خواه همخوان
ســایر کشــورها بــه انباشــت بدهى هــا ادامــه دهنــد ناگزیــر مشــکالتى در اقتصــاد  
ــى  ــث  بى ثبات ــزرگ باع ــاى ب ــدم توازن ه ــرا ع ــد زی ــود مى آی ــه وج ــل ب بین المل

خواهــد شــد.

بخوانید

روابط اقتصادى خارجى گرجستان در سال 2014 چگونه بود؟
رشــد و حســاب هاى خارجــى در گرجســتان طبــق چشــم انداز توســعه 

2015 آسیایى 
ــه   ــود ک ــرآورد مى ش ــیایى 2015 ب ــعه آس ــم انداز توس ــزارش چش ــق گ طب
GDPدر ســال 2014 حــدود 4,7 درصــد افزایــش یابــد کــه از 3,3 درصــد 
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ــح مى دهــد: «در طــرف  ــزارش توضی ــن گ در ســال 2013 بیشــتر اســت. ای
ــوص 21,2  ــه خص ــرف و ب ــترش در مص ــد گس ــد از 5,5 درص ــا، رش تقاض
ــد.  ــى مى آی ــش خصوص ــا در بخ ــرمایه  گذارى عمدت ــش در س ــد افزای درص
اگرچــه یــک رونــد نزولــى عمــده در ســه مــاه پایانــى ســال آغــاز شــد و تــا 
ــاد کــه ســقوط قیمــت نفــت و  ــى افت 2015 ادامــه یافــت. ایــن اتفــاق زمان
اثرگــذارى تحریم هــاى اقتصــادى بــر فدراســیون روســیه بــه رکــود در آنجــا 
و رشــد کندتــر در ســایر شــرکاى تجــارى اصلــى انجامیــد. در نتیجــه واردات 

ــرد.» ــه آنجــا ســقوط ک ــاى حواله شــده ب ــا از گرجســتان و درآمده آنه
ــد:  ــف مى کن ــن توصی ــتان را چنی ــى گرجس ــاب هاى خارج ــند حس ــن س ای
کســرى حســاب جــارى از 5,7 درصــد GDP در ســال 2013 بــه 9,5 درصــد 
افزایــش یافــت. رشــد باالتــر بــه 7,1 درصــد افزایــش در واردات دامــن زد در 
حالــى کــه صــادرات بــه میــزان 1,6 درصــد کاهــش یافــت بیانگــر 3,5 درصــد 
کاهــش در ســه مــاه پایــان ســال بــود کــه توانســت افزایش هــاى دو فصــل 
پیــش را خنثــى کنــد. کاهــش شــدید ارزش پــول شــرکاى تجــارى اصلــى 
ــى  ــدرت رقابت ــکا، ق ــر دالر آمری ــش ارزش الرى در براب ــود کاه ــا وج آن ب
ــاس آذربایجــان از اســتانداردهاى  ــالوه، اقتب ــرد. به ع گرجســتان را تحلیــل ب
ــاى  ــادرات خودروه ــش ص ــث کاه ــل 2014 باع ــورو 4 در آوری ــودروى ی خ
ــاه  ــه م ــادرات در س ــد. کاهــش ص ــور ش ــه آن کش ــتان ب دســت دوم گرجس
ــده در  ــاالنه ثبت ش ــش س ــد کاه ــال 30 درص ــه دنب ــال -ب ــن س ــان ای پای
ــیه را  ــیون روس ــاد فدراس ــدن اقتص ــف ش ــن ضعی ــه 2015- همچنی ژانوی
ــى گرجســتان  ــه ســومین مقصــد صادرات ــه در ســال 2014 ب ــاب داد ک بازت
تبدیــل شــده بــود و تقریبــا 10 درصــد کل صادراتــش را تشــکیل مــى داد. از 
ســوى دیگــر دریافتى هــاى گردشــگرى افــت کــرد و درآمدهــاى حواله شــده 
نیــز بــه میــزان 2,5 درصــد کاهــش یافــت -بــا یــک کاهــش چشــمگیر 16,3 
درصــدى در ســه مــاه آخــر ســال و کاهــش حتــى شــدیدتر 22,5 درصــدى 

ــه همــان دوره در ســال قبــل. در ژانویــه و فوریــه 2015 نســبت ب
ــان یافــت، ضــرر  ــر کــه از اروپــاى جنوبــى جری درآمدهــاى حواله شــده باالت
ــاهد  ــتان ش ــه گرجس ــى ک ــیه -جای ــیون روس ــوى فدراس ــده از س تحمیل ش
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30,1 درصــد ســقوط در ســه مــاه پایانــى ســال بــود- را خنثــى  نکــرد. به رغــم 
بهبــودى کنــد در اروپــا، ســرمایه  گذارى مســتقیم خارجــى بازخــورد مثبتــى 
داشــت و طبــق برآوردهــاى رســمى از 1,2 میلیــارد دالر تجــاوز کــرد. ذخایــر 
ــید  ــارد دالر رس ــه 2,7 میلی ــال 2014 ب ــان س ــى در پای ــص  بین الملل ناخال
کــه اندکــى کمتــر از 2,8 میلیــارد دالر در ســال 2013 و معــادل بــا ســه مــاه 
ــود  ــرآورد مى ش ــد GDP ب ــى 64 درص ــى خارج ــوع بده ــود. مجم واردات ب
 .(GDP بــه اســتثناى وام هــاى بیــن شــرکتى معــادل بــا حــدود 20 درصــد)
ــر و انتظــار ســه ســاله  ــاه ژوئیــه 2014، گرجســتان وارد ترتیبــات صب در م
ــردن  ــط ک ــراى منضب ــوب ب ــک چارچ ــد و ی ــى ش ــوك هاى بیرون ــه ش علی

ــرد. ــم ک ــه  اى فراه سیاســت هاى کالن بودج
چشم انداز توسعه آسیایى، (2015)؛ بانک توسعه آسیایى (2015).

پرسش   ها
ــش  ــتان افزای ــاد گرجس ــد اقتص ــى رش ــه وقت ــد ک ــما تعجــب کردی ــا ش آی  

مى شــود؟ بدتــر  جــارى اش  حســاب  کســرى  مى یابــد 
تبیین احتمالى براى کاهش صادرات گرجستان در سال 2014 چیست؟  

کدام ارقام، تصویر نامطلوب ارائه مى دهند؟  
ــاره  ــول درب ــى پ ــدوق  بین الملل ــا صن ــى ب ــه توافق ــتان ب ــد گرجس ــرا بای چ  

اســتقراض احتمالــى از ایــن صنــدوق برســد؟
چگونه یک کشور مى تواند جایگاه حساب جارى خود را بهبود بخشد؟  

تحلیل
ایــن واقعیــت ســاده کــه رشــد گرجســتان در حــال افزایــش اســت شــاید تبییــن 
کنــد چــرا کســرى حســاب جــارى اش در حــال رشــد کــردن اســت. وقتــى رشــد 
یــک کشــور افزایــش مى یابــد، وارداتــش نیــز معمــوال رشــد مى کنــد (بخــش 10-

4). همان طــور کــه گفتیــم عالمــت واردات در حســاب جــارى منفــى اســت و هــر 
ــر مى شــود. همچنیــن خواندیــم کــه  ــر باشــد، ایــن حســاب منفى  ت چقــدر بزرگ ت
شــرکاى تجــارى اصلــى گرجســتان اقتصادهــاى رکــودزده داشــتند و بــا ایــن مســاله 
مى تــوان تبییــن کــرد کــه چــرا صــادرات گرجســتان ســقوط کــرده اســت. همیــن 
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مســاله بــا درآمدهــاى حواله شــده بــه گرجســتان رخ داد کــه فقــط در ژانویــه 2015 
بــه میــزان 23,3 درصــد کاهــش یافــت. احتمــاال مهاجــران گرجــى شــاغل در خارج، 
درآمــد کمتــرى داشــتند و پــول کمتــرى بــراى خانواده هــاى خــود در گرجســتان 
ــى خصوصــى از خــارج و یــک  ــع انتقال مى فرســتادند. درآمدهــاى حواله شــده، مناب
ــد، بــر تــراز حســاب  قلــم مثبــت در حســاب جــارى اســت کــه وقتــى کاهــش یاب
جــارى تاثیــر منفــى مى گــذارد. اینهــا دالیلــى اســت کــه چــرا ســقوط صــادرات و 

درآمدهــاى حوالــه شــده یــک تصویــر نامطلــوب نشــان مى دهــد.
اگــر ایــن کشــور بدهــى به بــار نیــاورد یــا دارایى هایــش را بــه خارجیان بفروشــد، 
بــا کســرى حســاب جــارى ارزش پولــش کاهــش خواهــد یافــت. تعجبــى نــدارد کــه 
در ژوئیــه 2014 گرجســتان بــا صنــدوق  بین الملــى پــول بــه توافــق رســید کــه بــه 
طــور بالقــوه بتوانــد تــا 155 میلیــون دالر از صنــدوق وام بگیــرد تــا از پــول خــود در 
برابــر کاهــش ارزش شــدید دفــاع کنــد. کشــورى کــه کســرى حســاب جــارى دارد 
ــار  ــه ب ــى ب ــا بده ــد ی ــان مى فروش ــه خارجی ــود را ب ــاى خ ــا بخشــى از دارایى ه ی

مــى آورد، بــه صنــدوق  بین المللــى پــول بدهــکار خواهــد شــد.

12-2 حساب سرمایه تراز پرداخت ها
حســاب ســرمایه اقــالم اعتبــار یــا بدهــى بــراى دارایى هــاى غیرتولیــدى، غیرمالى 
(مثــال زمیــن) و انتقــاالت ســرمایه بیــن ســاکنان و غیرســاکنان را نشــان مى دهــد. 
ــده در  ــاى تولیدش ــادالت در دارایى ه ــون مب ــدى؟ چ ــاى غیرتولی ــرا دارایى ه چ
حســاب جــارى ثبــت مى شــود. چــرا دارایى هــاى غیرمالــى؟ چــون مبــادالت در 

ــى ثبــت مى شــود. ــى در حســاب مال دارایى هــاى مال
ــارى  ــاب ج ــه حس ــبت ب ــرى نس ــدازه کوچک ت ــوال ان ــرمایه معم ــاب س حس

ــر اســت: ــوارد زی ــا م ــادالت در رابطــه ب ــامل مب ــن حســاب ش دارد. ای

منابع طبیعى  
قراردادها، اجاره ها و مجوزها  

دارایى هاى بازاریابى  
انتقاالت سرمایه اى  
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منابــع طبیعــى شــامل زمیــن، حقــوق معدنــى، حقــوق جنگلــدارى، آب، حقــوق 
شــیالت، فضــاى هوایــى، و طیف هــاى الکترومغناطیــس مى شــود. مبــادالت  
ــون  ــود چ ــرح  نمى ش ــوال مط ــى معم ــع طبیع ــایر مناب ــن و س ــى در زمی بین الملل
شــرکت هاى داخلــى معمــوال بــه عنــوان مالــکان ایــن دارایى هــاى نامنقــول شــناخته 
مى شــوند. اگــر یــک شــرکت چندملیتــى در جســت وجوى کســب حقــوق معدنــى 
ــد کــه در آن کشــور  در یــک کشــور باشــد، معیارهــاى حســابدارى    ایجــاب مى کن
یــک شــرکت ایجــاد کنــد. شــرکت محلــى حقــوق معدنــى را مى خــرد و شــرکت 

ــى را. ــه حقــوق معدن چندملیتــى شــرکت محلــى را مالــک مى شــود ن
انتقال هــاى ســرمایه مســتلزم انتقــال مالکیــت یــک دارایــى (بــه غیــر از پــول 
نقــد یــا موجــودى انبــار) از یــک طــرف بــه طــرف دیگــر اســت؛ آنهــا همچنیــن 
ــک  ــى از ی ــا خالص ــک ی ــه تمل ــرف را ب ــر دو ط ــا ه ــرف ی ــک ط ــد ی مى توانن
دارایــى (بــه غیــر از پــول نقــد و موجــودى انبــار) متعهــد ســازند یــا بســتانکار را 
ــه بخشــیدن بدهــى کننــد. بخشــش بدهــى در کشــورهایى کــه بدهــى  ملــزم ب
ســنگینى دارنــد، موضــوع اصلــى در زمان هــاى معیــن مى شــود. در ایــن حســاب 

اســت کــه ســوابقى از بخشــش بدهــى (در صــورت وجــود) پیــدا مى کنیــم.
ــک  ــى و مال ــاکن خارج ــه س ــرى ک ــت مهاج ــرمایه، حال ــاى س در انتقال ه
دارایــى در کشــور مبــدا اســت، گنجانــده مى شــود. اگــر مهاجــر بازنشســته شــود 
ــاره  ــردد، دوب ــراى زندگــى بازگ ــه کشــور موطــن خویــش ب ــرد ب ــم بگی و تصمی
ــه  ــود ک ــت مى ش ــرمایه ثب ــود. در حســاب س ــل مى ش ــى تبدی ــاکن داخل ــه س ب
دارایــى ســاکن خارجــى بــه ســاکن داخلــى منتقــل شــده اســت امــا در واقعیــت 

ــرده اســت. ــر ک ــد و فقــط محــل ســکونتش تغیی ــر نمى کن ــر، مالــک تغیی ام

12-3 حساب مالى تراز پرداخت ها
ــى  ــاى مال ــه مســتلزم دارایى ه ــد ک ــت مى کن ــى را ثب ــرمایه، معامالت حســاب س
ــا  ــا و امــالك) و بدهى ه ــار، اوراق قرضــه، ســهام، بنگاه ه ــد، اعتب ــول نق ــال پ (مث
اســت؛ ایــن معامــالت بیــن ســاکنان و غیرســاکنان صــورت مى گیــرد و ارزش آن 
بایــد بــا ارزش حاصل جمــع حســاب هاى جــارى و ســرمایه برابــر باشــد. بنابرایــن 
ــوان گفــت  ــم مى ت ــده بگیری ــز حســاب ســرمایه را نادی ــر ارزش معمــوال ناچی اگ
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هــر دفعــه کشــورى کســرى حســاب جــارى دارد، رشــد بدهى هــاى آن کشــور 
ــود.  ــت مى ش ــى ثب ــاب مال ــان در حس ــه خارجی ــى ب ــاى مل ــال دارایى ه ــا انتق ی
ــه  ــد. ب ــا مى ده ــن دارایى ه ــت ای ــاره ماهی ــق درب ــات دقی ــى اطالع ــاب مال حس
بیــان دیگــر، در یــک معاملــه دو قلــم حســاب مالــى حضــور دارد: یــک دارایــى 
ــه  ــات، معامل ــى اوق ــود. برخ ــى مى ش ــد خنث ــى جدی ــک بده ــا ی ــه ب ــد ک جدی
ــراى  ــت؛ ب ــر اس ــى دیگ ــا دارای ــى ب ــک دارای ــه ی ــتلزم مبادل ــى مس ــاب مال حس
مثــال ورقــه قرضــه بــا پــول و ســپرده ها معاوضــه مى شــود. یــک حالــت خــاص 
ــون  ــال اوراق قرضــه بســیارى داشــت و اکن ــه قب ــه کشــورى اســت ک ــوط ب مرب
ــوارد،  ــول خارجــى دارد. در ســایر م ــر بیشــترى از پ پــس از فــروش آنهــا، ذخای
مبادلــه شــاید مســتلزم خلــق دارایــى مالــى جدیــد و بدهــى متناظــر بــا آن باشــد. 
ــى خــود را افزایــش  ــر پول ــه قرضــه را مى فروشــد و ذخای یــک کشــور یــک ورق

ــد از: ــن حســاب عبارتن ــى ای ــالم اصل ــد. اق مى ده

سرمایه  گذارى مستقیم  
سرمایه  گذارى پرتفوى  

مشتقات مالى و اختیارهاى سهام کارکنان  
سایر سرمایه  گذارى   ها  

دارایى هاى ذخایر  

در فصل 11 تعداد زیادى از این دارایى ها را شرح داده ایم.
ــرد  ــود را از عملک ــه ارزش خ ــتند ک ــى هس ــاى مال ــى دارایى ه ــتقات مال مش
دارایى هــاى متفــاوت از قبیــل اعتبــارات، ســهام، اوراق قرضــه، کاالهــا، پول هــا و 
ــا حــدى  ــا 2008 دســت کم ت ــد. بحــران مالــى 2007 ت نرخ هــاى بهــره مى گیرن
در اوراق بهــادار مرتبــط بــا مســکن ریشــه داشــت. ارزش آنهــا به پرداخــت وام هاى 
رهنــى توســط برخــى گروه هــا از خریــداران مســکن وابســته بــود. وقتــى تعــداد 
ــد، اوراق  ــه پرداخــت بدهى هــاى خــود نبودن ــادر ب ــادى از بدهــکاران دیگــر ق زی

بهــادار مرتبــط بــا ایــن وام هــاى رهنــى بیشــتر ارزش خــود را از دســت دادنــد.
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یک مثال از تراز پرداخت ها
در ســال 2013، تــراز تجــارى (کاالهــاى) ژاپــن (جــدول 12-2) منفــى بــود 
(87,734-) چــون ایــن کشــور بیــش از آنچــه صــادر کنــد، وارد مى کــرد و 

بنابرایــن تــراز خدمــات نیــز منفــى بــود (34,786-).
ــرمایه  ــکان س ــوان مال ــه عن ــن، ب ــاکنان ژاپ ــه س ــرد ک ــاهده ک ــوان مش مى ت
چشــمگیر در خــارج، مبالــغ قابــل مالحظــه درآمــد اولیــه (171,729- نــرخ بهره 
و ســود ســهام) دریافــت مى کننــد. افــراد خصوصــى و مراجــع ژاپنــى بــه بقیــه 
جهــان بیــش از آنچــه بقیــه جهــان بــه ژاپــن هدیــه دادنــد کمــک اهــدا کردنــد. 
ایــن  امــر بــه وســیله نمــودار «درآمــد ثانویــه» (9,892-) نشــان داده مى شــود.

جدول 12-2 تراز پرداخت هاى ژاپن در سال 2013 (100 میلیون ین)
39,317 تراز حساب جارى    

-122,521 کاال و خدمات    
-87734 کاال     
678290 صادرات    
766024 واردات     
34,786 خدمات     

171,729 درآمد اولیه    
-9892 درآمد ثانویه    

-7436 تراز حساب سرمایه   
-9336 حساب مالى    

137,210 سرمایه  گذارى مستقیم   
-265,652 سرمایه  گذارى پرتفوى   

55516 مشتقات مالى (به غیر از ذخایر)   
25085 سایر سرمایه  گذارى ها      

38,504 دارایى هاى ذخایر       
41,217 خطاهاى آمارى و حذف شده ها  

منبع: بانک مرکزى ژاپن
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حاصل جمــع کاال و خدمــات (122,521-)، درآمــد اولیــه (171,729-) و 
درآمــد ثانویــه (9892+) مانــده حســاب جــارى مثبــت (39,317+) را بــه مــا 
ــى  ــرمایه  گذارى بین الملل ــت س ــود در وضعی ــر بهب ــت ب ــن دالل ــد. ای مى ده

خالــص کشــور دارد.
ژاپــن ســرمایه  گذارى مســتقیم (137,310+) جــذب کــرد؛ ســاکنان خارجــى 
مشــتقات مالــى بــه ارزش 55,516 خریــدارى کردنــد، ســایر ســرمایه  گذارى ها 
ــوان  ــه عن ــن را ب ــول ژاپ ــه پ ــاى کســانى ک ــغ کل 25,085 و پول ه ــه مبل ب
دارایــى خارجــى خریدنــد (38,504)، دریافــت کــرد. همــه اینهــا بــه واســطه 
ــى  ــترى خنث ــزان بیش ــه می ــى ب ــاکنان ژاپن ــوى س ــرمایه  گذارى هاى پرتف س
شــد. ژاپنى هــا عمدتــا اوراق قرضــه خارجــى از خــارج (265,652) خریدنــد. 

خطاهــا و حذفیــات نیــز بــه میــزان قابــل مالحظــه  اى (41,217-) اســت.

اختیــارات ســهام کارکنــان از جملــه حقوقــى اســت کــه برخــى شــرکت ها بــه 
کارکنــان خویــش مى دهنــد. ایــن حقــوق اگــر کارکنــان اشــتیاقى بــه اســتفاده از 
آن داشــته باشــند مربــوط بــه امــکان تملــک ســهام شرکت شــان بــا قیمــت ابــراز 
ــران هســتند. برخــى شــرکت ها  ــز مدی ــدگان نی ــب دریافت کنن شــده اســت. اغل
ــن کار را  ــد و ای ــار ســهام مى پردازن ــوق و هــم اختی ــران خــود هــم حق ــه مدی ب
بــا هــدف تشــویق مدیــران بــه دغدغــه داشــتن بــراى ارزش ســهام بنــگاه انجــام 
ــرار  ــتفاده ق ــرض سوءاس ــهام در مع ــارات س ــر، اختی ــت ام ــد. در واقعی مى دهن
ــزودن  ــدون اف ــران ارزش ســهام شــرکت را ب ــال وقتــى مدی ــراى مث ــرد؛ ب مى گی
ارزش جدیــد یــا ایجــاد ســود جدیــد افزایــش مى دهنــد. اگــر آنهــا ســهام شــرکت 
ــه نفع شــان اســت کــه ارزش ســهام شــرکت خودشــان را  ــد ب خودشــان را بخرن

افزایــش دهنــد.
دارایى ذخایر نیز از طال و ارز تشکیل مى شود.

ــا  ــا ب ــى دارد (جمع ــارى همخوان ــا ارزش حســاب ج ــا ب ــى اساس حســاب مال
ــرمایه  گذارى  ــرکتى س ــه ش ــنویم ک ــى مى ش ــر). وقت ــرمایه کوچک ت ــاب س حس
خارجــى زیــادى جــذب کــرده اســت، چیــزى در حســاب مالــى ثبــت مى شــود اما 
نبایــد  هیجــان زده شــویم و جشــن بگیریــم. همچنیــن بایــد متوجــه باشــیم کــه 
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ایــن کشــور احتمــاال دچــار کســرى حســاب جــارى اســت. اگــر کســرى حســاب 
جــارى ناشــى از خریــد تجهیــزات و فنــاورى باشــد کــه  بهــره ورى آن کشــور را 
بهبــود ببخشــد مى توانــد اتفــاق مثبتــى باشــد امــا اگــر کســرى صرفــا بــه علــت 
ــد  ــد باشــد وضعیــت مى توان ــد آنچــه مصــرف مى کن ــى آن کشــور در تولی ناتوان
بســیار بحرانــى  باشــد چــرا کــه ایــن کشــور در حــال فــروش دارایى هــاى ملــى 

بــراى پرداخــت مصــرف جــارى خــود اســت.
وقتــى همــه اقــالم تــراز پرداخت هــاى واقعــى ســرجمع شــدند، تــراز 
ــد. آن  ــان مى ده ــص را نش ــى خال ــا بده ــص ی ــار خال ــا اعتب ــده تقریب حاصل ش
ــراز  ــردآورى صورتحســاب ها اســت. در ت ــات در گ ــا و حذفی ــه خطاه ــراز نتیج ت
ــص  ــت خال ــم باب ــک قل ــه ی ــان دادن جداگان ــتاندارد نش ــه اس ــا، روی پرداخت ه
ــم متوازن کننــده  خطاهــا و حذفیــات اســت. برخــى گردآورنده هــا آن را یــک قل
ــراز شــدن  ــا ایــن قصــد کــه زیــاد یــا کمتــر اب یــا خطاهــاى آمــارى مى نامنــد ب

ــد.4 ــران کن ــده را جب ــزاى ثبت ش اج

12-4 وضعیت سرمایه  گذارى  بین المللى 
آیــا ارزش دارایى هــاى یــک کشــور در خــارج از ارزش دارایى   هایــى کــه خارجیــان 
در آن کشــور مالــک هســتند تجــاوز مى کنــد؟ آیــا آن کشــور بــا در نظــر گرفتــن 
ــا آن  ــترى دارد؟ آی ــاى بیش ــا بدهى ه ــا ی ــان، دارایى ه ــه جه ــا بقی ــش ب روابط
ــالف  ــا خ ــد ی ــت مى کن ــان دریاف ــه جه ــى از بقی ــى و دارای ــدات مال ــور عای کش
ــان  ــا خارجی ــى یــک کشــور، آی ــگام مالحظــه ســالمت مال ــرد دارد؟ هن آن کارب
ــن پرســش ها  ــه ای ــد؟ هم ــه آن کشــور وام دهن ــه ب ــود ک ــد ب خوشــحال خواهن
ــدا مى کنــد.  ــل یــک کشــور پی یــک پاســخ در وضعیــت ســرمایه  گذارى  بین المل

وضعیت سرمایه  گذارى  بین الملل عبارت است از:
ــى  ــى، ارزش دارایى هــاى مال ــارى در یــک مقطــع زمان یــک صورتحســاب آم
ســاکنان یــک اقتصــاد -کــه شــامل مطالبــات از غیرمقیم هــا یــا شــمش طالیــى 
ــاکنان  ــاى س ــود و بدهى ه ــته مى ش ــه داش ــره نگ ــى ذخی ــوان دارای ــه عن ــه ب ک
یــک اقتصــاد بــه غیرســاکنان اســت- را نشــان مى دهــد. تفــاوت بیــن دارایى هــا 
ــر  ــل و بیانگ ــرمایه  گذارى  بین المل ــت س ــص در وضعی ــع خال ــا، موض و بدهى ه
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یــک مطالبــه خالــص یــا یــک بدهــى خالــص نســبت بــه  بقیــه جهــان اســت.5
ــک  ــه ی ــى را ک ــا و بدهى   های ــا، دارایى ه ــراز پرداخت ه ــى ت ــاب مال ــر حس اگ
ــت  ــد، وضعی ــف مى کن ــت توصی ــرده اس ــت ک ــال انباش ــک س ــى ی ــور ط کش
ــاى  ــا و بدهى ه ــودى کل دارایى ه ــده موج ــل بازگوکنن ــرمایه  گذارى  بین المل س
خارجــى یــک کشــور اســت. ســرمایه گذارى بین الملــل وقتــى ســاکنان داخلــى 
ــه  ــى ک ــرد و هنگام ــت مى گی ــدد مثب ــند، ع ــارج باش ــى در خ ــک دارایى های مال

ــرد. ــى مى گی ــدد منف ــند، ع ــور باش ــزى در آن کش ــک چی ــان مال خارجی
وقتــى یــک کشــور بدهــى خارجــى خــود را بــا فــروش دارایــى بــه خارجیــان 
ــرى  ــاى باالت ــا بازدهى ه ــر دارایى ه ــدارد. اگ ــود ن ــودى وج ــچ بهب ــردازد هی مى پ
ــد،  ــاد مى کن ــردازد ایج ــان مى پ ــه خارجی ــه آن کشــور ب ــره  اى ک ــه به نســبت ب
ــر  ــه کشــور مقادی ــا ک ــن معن ــه ای ــد شــد ب ــر خواه ــى کشــور بدت ــت مال وضعی

ــر از پیــش مى شــود. ــه خــارج خواهــد فرســتاد و فقیرت ــول ب بیشــترى از پ
ــت  ــرى نیس ــا متغی ــکل 12-3) تنه ــل (ش ــرمایه  گذارى  بین المل ــت س وضعی
ــن  ــور را تبیی ــک کش ــه ی ــه وام دادن ب ــى ب ــرمایه گذاران خارج ــل س ــه تمای ک
مى کنــد امــا احتمــاال متغیــرى اســت کــه بیشــتر آن را تبییــن مى کنــد. دلیــل 
ــل  ــرمایه  گذارى  بین المل ــت س ــى مثب ــع خیل ــت: موض ــر اس ــرح زی ــه ش آن ب
ــى درآمــد ســرمایه خالــص مثبــت  ــت دارد کــه آن کشــور در ســال هاى آت دالل
از خــارج دریافــت خواهــد کــرد (بخــش 12-1). منظــور ایــن اســت کــه بگوییــم 
رانت هایــى از امــالك، ســودهایى از بنگاه   هــا، ســود ســهام، بهــره روى اعتبــارات 
و اوراق قرضــه و ســایر درآمدهــا از ســرمایه دریافــت مى کنــد. کشــورى بــا چنیــن 
جریان هــاى مثبتــى احتمــاال ابزارهــاى مالــى بــراى پرداخــت بدهى   هایــش دارد. 
ــوع وثیقــه اســت؛ ســرمایه گذاران  همــه ایــن دارایى هــا در خــارج بیانگــر یــک ن
خارجــى درك مى کننــد کــه اگــر بــراى اعتبارشــان مشــکلى پیــش بیایــد، آنهــا 
قــادر بــه درخواســت از دادگاه خارجــى بــراى مســدود کــردن چنیــن دارایى   هایــى 

ــودن دریافــت بدهى شــان هســتند. و در دســترس ب
ســایر متغیرهایــى کــه بــر توانایــى تصــورى یــک کشــور در پرداخــت 
ــده  ــراز حســاب جــارى حــال و آین ــر مى گــذارد عبارتنــد از، ت بدهى   هایــش تاثی
ــدات،  ــه تعه ــل ب ــر عم ــابقه اخی ــه GDP، س ــى ب ــبت بده ــش 12-1)، نس (بخ
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ــدازه در ســطح  ــا چــه ان اهمیــت نظامــى و ایــن واقعیــت کــه پــول آن کشــور ت
گســترده بــه عنــوان پــول ذخیــره پذیرفتــه مى شــود. بــراى مثــال، آمریــکا حتــى 
اگــر خالــص موقعیــت ســرمایه  گذارى منفــى و تــراز حســاب جــارى منفــى دارد، 
شــاید بتوانــد در نرخ هــاى بهــره پاییــن وام بگیــرد زیــرا مى توانــد امنیــت باالیــى 
ــن  ــد و ای ــن کن ــش تضمی ــده در بانک های ــپرده گذاشته ش ــول س ــر پ ــراى ه را ب
واقعیــت کــه واحــد پولــش دالر در ســطح گســترده بــه عنــوان پــول  بین المللــى 

ــد.7 ــرى آن مى افزای ــر اعتمادپذی ــه شــده اســت ب پذیرفت

شکل 12-3 خالص موقعیت سرمایه  گذارى  بین الملل به صورت سهمى از GDP اعضاى 
گروه 20 در سال 2017

شرح از نویسنده درباره داده هاى صندوق  بین المللى پول.6

پــول  بین المللــى پولــى اســت کــه در خــارج از کشــور موطــن خــود اســتفاده 
مى شــود.8 برخــى بنگاه هــا یــا برخــى مراجــع یــک کشــور شــاید مبــادالت خــود 
ــیله  ــوان وس ــه عن ــول ب ــد و از آن پ ــام دهن ــاوت انج ــورى متف ــول کش ــا پ را ب
ــول کشــور  ــا پ ــات حســابدارى خــود را ب ــد و شــاید عملی ــه اســتفاده کنن مبادل
ــا و  ــد. دولت ه ــن انجــام دهن ــات معی ــوان واحــد حســاب عملی ــه عن خارجــى ب
 کســب وکارها همچنیــن ممکــن اســت یــک پــول خارجــى را بــه عنــوان ذخیــره 
بــراى «روز مبــادا» یــا همــان ذخیــره ارزش بــراى آینــده نگــه دارنــد. آنهــا ایــن 
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ــا تثبیــت  ــد از شــرکاى خارجــى ی ــه پرداخــت خری ــادر ب ــا ق ــد ت کار را مى کنن
ارزش پــول خــود در صــورت نیــاز باشــند. بــراى تاکیــد بــر ایــن اســتفاده آخــر از 
ــره  ــول ذخی ــره» مى نامیــم. پ ــا را «پول هــاى ذخی ــا آنه ــى، م پول هــاى  بین الملل
اصلــى دالر آمریــکا اســت امــا یــورو اروپایــى، پونــد انگلســتان، یــن ژاپــن، فرانــک 
ــاى   ــز پول ه ــن نی ــوان چی ــى9 ی ــترالیا و به تازگ ــادا، دالر اس ــوئیس، دالر کان س

ــتند.10 ــره هس ــى و ذخی بین الملل
ــن  ــه چی ــد، ب ــه هن ــاى روپی ــه ج ــاید ب ــرد، ش ــن کاال بخ ــد از چی ــر هن اگ
دالر آمریــکا بپــردازد. آن پولــى بــراى تســویه مبــادالت  بین المللــى مفیــد اســت 
ــه مناســب) و  ــیله مبادل ــد (وس ــت تجــارى بزرگــى آن را منتشــر مى کن ــه مل ک
ــره  ــد (یعنــى ذخی ــان حفــظ مى کن ــا طــى زم ــر ســایر کااله ارزشــش را در براب

ــت). ارزش اس

بخوانید

خالص وضعیت سرمایه  گذارى  بین المللى ترکیه
یک تحلیل از صورتحساب بانک مرزى جمهورى ترکیه ژوئن 2018

طبــق نظــر بانــک مرکــزى جمهــورى ترکیــه، دارایى هــاى خارجــى ترکیــه 
بــه 224,7 میلیــارد دالر در ژوئــن 2018 رســید کــه نســبت بــه پایــان ســال 
2017 بــه میــزان 3,5 درصــد کاهــش یافتــه بــود. طبــق گفتــه بانــک مرکزى 
ــارد دالر  ــه 628,1 میلی ــاکنان ب ــر غیرس ــه در براب ــاى ترکی ــه، بدهى ه ترکی

کاهــش یافــت کــه طــى همــان دوره بــه میــزان 9,2 درصــد کمتــر شــد.
ــص  ــع خال ــارج، موض ــه خ ــه ب ــاى ترکی ــا و بدهى ه ــن دارایى ه ــکاف بی ش
ســرمایه  گذارى ترکیــه اســت کــه منفــى 403,4 میلیــارد دالر در ژوئــن شــد. 
در پایــان ســال گذشــته (2017) ایــن رقــم منفــى 459,3 میلیــارد دالر بــود 
ــه  ــى ترکی ــرمایه  گذارى بین الملل ــت س ــص وضعی ــب خال ــن ترتی ــه ای ــه ب ک

بهبــود یافــت.
ــورى در لحظــه  خالــص وضعیــت ســرمایه  گذارى بین المللــى یــک عکــس ف
ــاى  ــد. ارزش دارایى ه ــى باش ــا منف ــت ی ــد مثب ــد و مى توان ــان مى ده نش
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خارجــى در مالکیــت یــک ملــت، منهــاى ارزش دارایى هــاى محلــى در 
مالکیــت خارجیــان اســت. خالــص وضعیــت ســرمایه  گذارى بین المللــى 
ــت،  ــک مل ــت ی ــه دول ــت ک ــى اس ــاى خارج ــا و بدهى ه ــامل دارایى ه ش

ــد. ــه مى دارن ــهروندانش نگ ــى و ش ــش خصوص بخ
دارایى هــاى ایــن کشــور شــامل دارایى هــاى ذخیــره، 98,4 میلیــارد دالر در 
پایــان ژوئــن 2018 بــود کــه 8,7 درصــد کمتــر از پایان ســال 2017 را نشــان 
ــارد  ــا) 75,2 میلی ــر دارایى   ه ــزو دیگ ــرمایه  گذارى   ها (ج ــایر س ــى داد. س م

دالر بــه میــزان 1,6 درصــد در همــان دوره کاهــش یافــت.
تارنمــاى بانــک مرکــزى ترکیــه گــزارش مى دهــد «ســرمایه  گذارى پرتفــوى 
بــه میــزان 12,4درصــد کاهــش یافــت و 155,6 میلیــارد دالر در مقایســه بــا 
انتهــاى 2017 ثبــت کــرد. (...) موجــودى غیرســاکنان از اوراق بهــادار بدهــى 
ــت شــد.  ــا کاهــش 27,6 درصــدى ثب ــارد دالر ب ــت 22,4 میلی ــى دول داخل
ــا  ــارد دالر ب ــم 46,4 میلی ــاکنان رق ــه غیرس ــى معوق ــودى اوراق یوروی موج

افزایــش 4,6 درصــدى بــه ثبــت رســید.»
همچنیــن پــول و ذخایــر بانــک، یکــى از اقــالم فرعــى ســایر ســرمایه  گذارى   ها 
ــه 33  ــدازه 5,5 درصــد کاهــش یافــت و ب ــه ان ــا) ب (یــک عنصــر از دارایى   ه
میلیــارد دالر در مقایســه بــا پایــان ســال 2017 رســید. ســازمان هاى ترکیــه 

در ژوئــن پــول خارجــى کمتــرى نســبت بــه قبــل داشــتند.
در  دارایى هــا  مالکیــت  مســتقیم-  ســرمایه  گذارى  بدهى   هــا،  طــرف  در 
ــارد  ــغ 144,8 میلی ــن 2018 مبل ــان ژوئ ــا- در پای ــه توســط خارجى   ه ترکی
ــش  ــان 2017 کاه ــه پای ــبت ب ــد نس ــزان 23,5 درص ــه می ــه ب ــود ک دالر ب
یافــت. طبــق گــزارش بانــک مرکــزى ترکیــه، ایــن نتیجــه تحــت تاثیــر ارزش 
پاییــن ســهام ترکیــه و کاهــش ارزش لیــره ترکیــه نیــز بــوده اســت. هــر دو 
ــن  ــان و بنابرای ــک خارجی ــودى مایمل ــه کاهــش ارزش دالرى موج ــل ب عام

ــت. ــرده اس ــک ک ــه کم ــاى ترکی بدهى ه
بانــک مرکــزى افــزوده اســت: «کل میــزان وام خارجــى بانک هــا 93,8 میلیــارد 
دالر ثبــت شــد کــه بــه میــزان یــک درصــد در مقایســه بــا پایــان 2017 کاهــش 

یافــت.» بیانگــر اینکــه در ایــن دوره، بانک هــاى ترکیــه کمتــر وام گرفتــه انــد.
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طبــق نظــر بانــک مرکــزى ترکیــه «کل موجــودى وام خارجــى از ســایر بخش ها 
110,2میلیــارد دالر ثبــت گردیــد کــه افزایــش 1,9 درصدى داشــت.»

ــغ منفــى  ــن 2018 مبل ــى در ژوئ ــص وضعیــت ســرمایه  گذارى بین الملل خال
403,4 میلیــارد دالرى شــد کــه در ژوئــن 2017 مبلــغ منفــى 439,5 میلیارد 
ــى  ــرمایه  گذارى بین الملل ــت س ــص وضعی ــن 2018، خال ــود. در ژوئ دالرى ب

ترکیــه تقریبــا معــادل 47 درصــد GDP ترکیــه بــود.
بیانیه بانک مرکزى جمهورى ترکیه

www.tcmb.gov.tr/wps/wcm/connect/en/tcmb+en/main+menu/s tatis tics/
balance+of+payments+and+ related+s tatis tics/international+inves tment+position

پرسش ها
چرا بدهى هاى ترکیه در ژوئن 2018 کاهش یافته است؟  

چه اتفاقى بر سر سرمایه  گذارى مستقیم خارجیان در ترکیه آمده است؟  
چــه چیــز دربــاره ســرمایه  گذارى هاى پرتفــوى خارجیــان در ترکیــه   

گفــت؟ مى تــوان 
کدام سند این را نشان مى دهند؟  

طبق این متن، خالص وضعیت سرمایه  گذارى بین المللى چیست؟  
ــودى  ــوى و موج ــرمایه  گذارى هاى پرتف ــه س ــدید ک ــما متعجــب ش ــا ش آی  
ســهام غیرســاکنان کاهــش یافتــه اســت؟ آیــا ایــن وضــع بــا بهبــود وضعیــت 

ــت؟ ــازگار اس ــه س ــى ترکی ــرمایه  گذارى بین الملل س
درباره کاهش وام هاى خارجى بانک ها چه مى توان گفت؟  

تحلیل
ــل  ــد عام ــر چن ــه تحــت تاثی ــاى ترکی ــن 2018 کاهــش خالــص بدهى ه در ژوئ
بــود کــه در خالــص وضعیــت ســرمایه  گذارى بین المللــى ترکیــه مى تــوان 
ــاى  ــن دارایى ه ــکاف بی ــى، ش ــرمایه  گذارى  بین الملل ــت س ــص وضعی ــد. خال دی
ــک  ــرزى در مالکیــت ی ــاى فرام ــا ارزش دارایى ه ــا ی ــه در خــارج و بدهى ه ترکی
ملــت منهــاى ارزش دارایى هــاى داخلــى در مالکیــت خارجیــان اســت و شــامل 
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ــش  ــت، بخ ــک مل ــت ی ــه دول ــود ک ــرزى مى ش ــاى فرام ــا و بدهى ه دارایى ه
خصوصــى و شــهروندانش نگــه مى دارنــد. ایــن واقعیــت کــه ســرمایه  گذارى هاى 
ــتان  ــا داس ــال ب ــت کام ــش یاف ــاکنان کاه ــهام غیرس ــودى س ــوى و موج پرتف
ــرد،  ــج ب ــى رن ــه از بحــران مال ــازگار اســت: در بخــش اول 2018 ترکی ــى س کل
ــه ایــن ترتیــب  ــازار و همچنیــن ارزش لیــره کاهــش یافــت. ب ارزش ســهام در ب
ــن  ــت و بنابرای ــرى یاف ــت کمت ــه جذابی ــره ترکی ــه لی ــده ب ــاى ابرازش دارایى ه
خارجیــان موجودى هــاى خــود از اوراق قرضــه ترکیــه را کاهــش دادنــد و 

ــد. ــدارى کردن ــورو خری ــه ی ــادار ب ــه اوراق به ســاکنان ترکی
خارجیــان عالقــه کمتــرى بــه نگــه داشــتن دارایى هــاى ترکیــه نشــان دادنــد 
و ســهام خــود در شــرکت هاى ترکیــه ارزشــش را از دســت داد. بــه ایــن صــورت 

ترکیــه بدهــى خالــص کمتــرى داشــت.

واژگان تخصصى
تــراز پرداخت هــا [1]: یــک صورتحســاب کــه مبــادالت اقتصــادى بیــن ســاکنان 
ــه  ــد ک ــه مى کن ــاص را خالص ــى خ ــک دوره زمان ــى ی ــاکنان ط و غیرس
ــى اســت.  حاصل جمــع حســاب جــارى، حســاب ســرمایه و حســاب مال

حســاب ســرمایه [2]: ایــن حســاب اقــالم اعتبــارى و بدهــى بــراى دارایى هــاى 
ــاکنان و  ــن س ــرمایه بی ــال س ــن) و انتق ــل زمی ــى تولیدنشــده (مث غیرمال
ــت. ــر اس ــاب کوچک ت ــک حس ــوال ی ــد و معم ــان مى ده ــاکنان را نش غیرس

درآمـد سـرمایه از خـارج [3]: بهـره، اجـاره، سـود سـهام و سـایر درآمدهـاى 
سـرمایه کـه افـراد و بنگاه هـا در ایـن کشـور از خـارج بـه دسـت مى آورنـد.
درآمــد ســرمایه کــه بــه خــارج مــى رود، بهــره، اجــاره [4]: ســود ســهام 
ــه  ــن کشــور ب ــاکنان خارجــى در ای ــه س ــرمایه ک ــاى س ــایر درآمده و س

ــد. ــت مى آورن دس
ــارى [5]: ایــن حســاب بیانگــر ارزش همــه عملیــات جــارى بیــن  حســاب ج
1. balance of payments
2. capital account
3. capital income from abroad
4. capital income going abroad, interes t, rents
5. current account
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یــک کشــور و بقیــه جهــان اســت. حســاب جــارى شــامل خریــد و فــروش 
ــاده (ســرمایه و کار، بخــش 1-3)  ــه عوامــل نه ــاداش ب ــات، پ کاال و خدم
ــر و  ــورهاى دیگ ــراى کش ــده ب ــورها و ساخته ش ــایر کش ــى از س دریافت

ــه ســایر کشــورها اســت. ــاى دریافتــى و داده شــده ب هدای
ــا و  ــذارى دارایى ه ــک و واگ ــص تمل ــاب خال ــن حس ــى [6]: ای ــاب مال حس

بدهى هــاى مالــى را نشــان مى دهــد.
ــول  بین المللــى [7]: پولــى کــه در بیــرون از کشــور موطــن خــود اســتفاده  پ
ــه  ــول کشــور ســومى ک ــتفاده از پ ــا اس ــد ب ــود. دو کشــور مى توانن مى ش
در آن معاملــه حضــور نــدارد از همدیگــر بخرنــد و بفروشــند. یــک کشــور 
مى توانــد دفتــردارى حســاب هاى خــود را بــه پــول خارجــى انجــام 
دهــد یــا ذخایــر خــود را بــه پولــى کــه پــول خــودش نیســت نگــه دارد. 
ــر،  ــدف آخ ــن ه ــراى ای ــترده ب ــطح گس ــده در س ــاى استفاده ش پول ه

ــوند. ــده مى ش ــز نامی ــره» نی ــاى ذخی «پول ه
ــرزى در  ــاى فرام ــى [8]: ارزش دارایى ه ــرمایه  گذارى  بین الملل ــت س وضعی
ــان  ــى در مالکیــت خارجی مالکیــت یــک ملــت و ارزش دارایى هــاى داخل
ــت یــک  ــرزى مى شــود کــه دول ــا و بدهى هــاى فرام کــه شــامل دارایى ه

ملــت، بخــش خصوصــى و شــهروندانش نگــه مى دارنــد.
ــک  ــاکن در ی ــراد س ــه اف ــتمزدى ک ــوق و دس ــارج [9]: حق ــد کار از خ درآم

ــد. ــت مى آورن ــه دس ــارج ب ــور از خ کش
ــارج [10]: حقــوق و دســتمزدى کــه ســاکنان خارجــى در  ــه خ ــد کار ب درآم

ــد. ــه دســت مى آورن ــور ب ــک کش ی
درآمدهــاى ســرمایه خالــص [11]: تفــاوت بیــن درآمدهــاى ســرمایه از خــارج 

و درآمدهــاى ســرمایه کــه بــه خــارج مى رونــد.
خالـص خطاها و حذفیـات [12]: وقتى همه اقـالم ترازپرداخت هاى واقعى سـرجمع 
6. financial account
7. international currency
8. international inves tment position (IIP)
9. labour income from abroad
10. labour income going abroad
11. net capital incomes
12. net errors and omissions
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مى شـود، تـراز حاصلـه تقریبـا  بى تردیـد یـک خالص اعتبـار یا خالـص بدهى 
نشـان خواهد داد. آن تراز نتیجه خطاها و حذفیات در گردآورى صورتحساب ها 
اسـت. در تـراز پرداخت ها، رویه اسـتاندارد نشـان دادن جداگانـه یک قلم براى 
خطاهـا و حذفیـات خالـص اسـت. این را برخـى گردآورنـدگان به عنـوان قلم 
متوازن کننـده یـا پراکندگـى آمـارى مى نامنـد کـه هـدف از ایـن قلـم، خنثى 

کـردن زیـاده یـا کمتر بیـان کردن اجزاى ثبت شـده اسـت.11
خالــص موضــع ســرمایه  گذارى  بین الملــى [13]: حاصل جمــع جبــرى 

بین الملــى. ســرمایه  گذارى   موضــع  بدهى هــاى  و  دارایى هــاى 
خالص درآمدهاى کار [14]: تفاوت بین درآمد کار از خارج و درآمد کار به خارج.

درآمدهاى اولیه [15]: درآمد سرمایه و کار.
ــه  ــک کشــور نگ ــه ی ــاى خارجــى ک ــره [16]: طــال و پول ه ــاى ذخی دارایى ه
مــى دارد تــا نیازهــاى پولــى خــود را تامیــن و توانایــى خــود بــه پرداخــت 
ــه  ــژه ب ــور وی ــه ط ــره ب ــاى ذخی ــد. دارایى ه ــن کن ــش را تضمی تعهدات
ــرا یــک  ــاز اســت زی ــگام پیشــى گرفتــن ارزش واردات از صــادرات نی هن

ــرد. ــش وام بگی ــت واردات ــراى پرداخ ــد ب ــور  نمى توان کش
پول ذخیره [17]: پول  بین المللى را بنگرید.

فــرد ســاکن [18]: فــردى کــه بیــش از شــش مــاه در ســال را در یــک کشــور 
ــرمى برد. ــه س ب

درآمد هاى ثانویه [19]: انتقالى هاى عمومى و خصوصى به فرامرزى و از فرامرزى.
انتقالى ها از خارج [20]: هدایاى عمومى یا خصوصى به دولت یا ساکنان کشور.

ــن کشــور  ــى و خصوصــى از ای ــاى عموم ــارج [21]: هدای ــه خ ــاى ب انتقالى ه
بــه کشــورهاى دیگــر.

13. net international inves tment position (N.IIP)
14. net labour incomes
15. primary incomes
16. reserve assets
17. reserve currency
18. resident individual
19. secondary incomes
20. transfers from abroad
21. transfers going abroad
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دولت ها و پارلمان ها نقش هاى مهمى در اقتصاد ایفا مى کنند. آنها ضمن وضع قانون و مقررات 
این  به  حکومتى  ارکان هاى  مى کنند.  خرج  و  تهیه  هم  پول  مختلف،  بخشنامه هاى  صدور  و 
ترتیب کاال و خدماتى -مثل خدمات دادگسترى و دفاعى، کاهش نابرابرى بین شهروندان و 
بین مناطق یا ایالت هاى یک فدراسیون- را که بخش خصوصى به مقدار کافى تولید  نمى کند، 
به  را  دولت  مخارج  بخش 14  در  مى کنند.  تثبیت  را  اقتصاد  افت وخیزها،  کاهش  با  و  فراهم 
طور کلى و در بخش 15 مخارج دولت را که صرف آموزش و تحقیق و توسعه مى شود، بحث 

مى کنیم.
دولت ها به شیوه هاى مختلف پول تهیه مى کنند و ما در ابتدا به شیوه هایى که معموال اهمیت 
کمترى دارد مى پردازیم. دولت ها مالک دارایى   هایى مانند امالك، شرکت ها یا دارایى هاى مالى 
هستند و از دارایى هاى در مالکیت عمومى بازده دریافت مى کنند. در سایر موارد، دولت ها 
از واگذارى دارایى هاى خود (به اصطالح خصوصى سازى) پول نقد کسب مى کنند. در واقع از 
طریق خصوصى سازى درآمد آنى کسب مى کنند اما در مقابل بازده هاى آتى این دارایى ها 
فروخته شده را نیز از دست مى دهند. بازده ها بر دارایى هاى عمومى و خصوصى سازى معموال 

منابع ثانویه تامین وجوه دولت هستند.
دیده    ایم که دولت ها از طریق «کانال خزانه» خلق پول (بخش 9-3) نیز از بانک مرکزى پول 
دریافت مى کنند؛ البته وقتى که این کار تحت قوانین داخلى مجاز باشد. به لحاظ فنى این 
نوع انتقال پول، بدهى محسوب مى شود اما بانک مرکزى در برخى موارد تصمیم مى گیرد 
درخواست پس گرفتن این پول ها را نکند و چنین انتقال   هایى آنگاه دائمى و به معناى هدیه 

است.
دو منبع آخر تامین مالى دولت مهم ترین آنها است. در برخى موارد، دولت ها کسرى بودجه 
پیدا مى کنند و آن کسرى را با استقراض پول از بازارهاى مالى تامین مى کنند. در بخش 16 

کسرى بودجه و بدهى عمومى را تحلیل مى کنیم.
اجتماعى  بیمه  حق  و  مالیات ها  طریق  از  را  خود  درآمد  بیشتر  معموال  دولت ها  سرانجام، 
که  مى کنند  کسب  درآمد  صورتى  در  خصوصى  که  کسب وکارهاى  حالى  در  مى کنند.  تهیه 
مشتریان تصمیم بگیرند خدمات آنها را بخرند، دولت ها قدرت دارند تا پرداخت مالیات و حق 
بیمه اجتماعى را بر مردم تحمیل کنند. مالیات ها پیامدهاى قابل مالحظه بر رفتار بازیگران 
مالیات هاى  طریق  از  دولت ها  منوال،  همین  بر  دارند.  بنگاه ها  و  خانواده ها  شامل  خصوصى، 
منفى،1 مستمرى بازنشستگى و مزایا به شهروندان پول انتقال مى دهند که همگى به عنوان 
انتقال هاى پولى شناخته مى شود. بخش 13 انتقالى هاى پولى از بخش خصوصى (شهروندان و 

بنگاه   ها) به دولت و از دولت به بخش خصوصى را پوشش مى دهد.

بخش ششم

 سیاست گذارى بودجه اى
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فصل 13:
انتقال هاى پولى

مالیات ها، مزایا، یارانه ها و حق بیمه هاى اجتماعى
ــا  ــه بخــش خصوصــى (شــهروندان و بنگاه   هــا) ی ــول از ســمت دولــت  ب وقتــى پ
ــر اقتصــاد یــک  ــل مالحظــه اى ب ــرات قاب ــد، معمــوال اث برعکــس حرکــت مى کن
ــدار  ــد مق ــا مى توانن ــه دولت ه ــت ک ــت آن اس ــذارد. عل ــا مى گ ــر ج ــور ب کش
ــد، درنتیجــه  ــا کاهــش دهن ــا را افزایــش ی ــول در جیــب شــهروندان و بنگاه ه پ
ــرمایه  گذارى را  ــا س ــرف ی ــکل مص ــه ش ــردن ب ــرج ک ــراى خ ــا ب ــى آنه توانای
ــر  ــاى باالت ــا از درآمده ــر دولت ه ــد. اگ ــدود مى کنن ــا مح ــد ی ــش مى دهن افزای
ــد،  ــات بگیرن ــر مالی ــرخ پایین ت ــا ن ــر ب ــاى پایین ت ــر و از درآمده ــرخ باالت ــا ن ب
ــا  ــرى ی ــد تغییرپذی ــود، مى توانن ــه مى ش ــدى گفت ــتانى تصاع ــه مالیات س ک

ــد.2 ــش دهن ــز کاه ــاد را نی ــان پذیرى اقتص نوس
ــکا و بســیارى  ــه آمری ــوع مالیات ســتانى در بســیارى کشــورها از جمل ــن ن ای
ــد،  ــد مى کن ــاد رش ــى اقتص ــود. وقت ــاهده مى ش ــا مش ــه اروپ ــورهاى اتحادی کش
ــق  ــال هاى رون ــود. در س ــان مى ش ــترى عایدش ــد بیش ــرکت ها درآم ــراد و ش اف
ــن  ــود. ای ــرا مى ش ــل اج ــى قاب ــر مالیات ــاى باالت ــر، نرخ ه ــاى باالت ــا درآمده ب
ــود  ــى اقتصــاد وارد رک ــد. وقت ــا را کاهــش مى ده ــتانى، رونق ه ــدرت مالیات س ق
ــات را  ــاى مالی ــن نرخ ه ــاى پایی ــد. درآمده ــت مى کنن ــا اف ــود، درآمده مى ش
ــد کاهــش  ــزان درآم ــز کاهــش مى دهــد و مالیات ســتانى حتــى بیشــتر از می نی
مى یابــد.3 بــراى یــک نــرخ مالیــات واحــد در هــر ســطح درآمــد (مالیات ســتانى 
ــیوه،  ــن ش ــه ای ــود دارد. ب ــرى وج ــد کوچک ت ــابه، هرچن ــرات مش ــب) اث متناس
ــا از  ــر دولت ه ــوال، اگ ــن من ــر همی ــد. ب ــف مى یاب ــود تخفی ــق و رک ــرات رون اث
ــى اشــتغال  ــا جزی ــه طــور کامــل ی ــه مردمــى کــه ب ــکارى ب ــاى بی ــق مزای طری
ــز در  ــت و خی ــد اف ــد، مى توانن ــه بدهن ــد، یاران ــت داده ان ــان را از دس و درآمدش
ــد. مالیات هــاى تصاعــدى و حمایــت اجتماعــى  اقتصادهاى شــان را کاهــش دهن
ــاى  ــد، تثبیت  کننده ه ــرار گرفته ان ــر رکــود ق ــراى کســانى کــه تحــت تاثی را ب
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خــودکار مى نامنــد.4 آنهــا تمهیــدات قانونــى هســتند کــه وقتــى تولیــد واقعــى 
ــش  ــا کاه ــت ی ــارج دول ــودکار در مخ ــاى خ ــه افزایش ه ــد، ب ــش مى یاب کاه

ــس). ــوند (و برعک ــر مى ش ــا منج مالیات ه
روش متعــارف دولت هــا بــراى تهیــه پــول، دریافــت مالیات هــا و حــق 
ــا  ــام دارد. آنه ــت ن ــد دول ــالح درآم ــه اصط ــه ب ــت ک ــى اس ــاى اجتماع بیمه ه
ــد.  ــه شــهروندان بپردازن ــا ب ــا مزای ــد «مالیات هــاى منفــى» ی همچنیــن مى توانن
ــد  ــه نتوان ــى ک ــت. دولت ــت اس ــت دول ــدى فعالی ــى کلی ــک ویژگ ــا ی مالیات ه
مالیات هــا را تحمیــل کنــد و در عیــن حــال خدماتــش را بــه خریدارانــى 
ــه  ــت نیســت بلک ــد، دول ــا را بخرن ــد آنه ــم مى گیرن ــه تصمی ــه آزادان بفروشــد ک

ــت. ــى اس ــب وکار خصوص ــک  کس ی
در ایــن بخــش انتقــال پــول از شــهروندان (و بنگاه   هــا) بــه دولــت و برعکــس را 
پوشــش مى دهیــم. ابتــدا مالیات ســتانى عــام، انتقال هــاى غیراختصاصــى یعنــى 
ــا  ــام (خانواده ه ــاى ع ــون موجودیت ه ــد چ ــا رخ مى دهن ــه صرف ــى ک انتقالى   های
ــه  ــل ک ــن دلی ــه ای ــا ب ــد ی ــا ندارن ــد ی ــى دارن ــا ثروت ــد ی ــا) درآم و بنگاه   ه
ــا  ــواع انتقالى ه ــایر ان ــپس س ــم. س ــه مى کنی ــتند را مالحظ ــده هس مصرف کنن
بــا مقاصــد ویــژه مشــاهده مى شــود: مالیــات بــر حقــوق از بخــش خصوصــى بــه 

ــه بخــش خصوصــى. ــت ب ــا از دول ــا و یارانه ه ــت، و مزای دول
دولــت بــه یــک دلیــل دیگــر هــم بــه بخــش خصوصــى پــول مى پــردازد: بــه 
دارنــدگان بدهــى دولــت بهــره مى دهــد. ایــن پرداخت هــا در بخــش 17 مالحظــه 

خواهــد شــد کــه کســرى ها و بدهــى را پوشــش مى دهــد.
ــرات مالیات هــا، حــق بیمه هــاى اجتماعــى،  در بخــش نهایــى ایــن واحــد، اث

ــم. ــر کل اقتصــاد را مالحظــه مى کنی ــاى بازنشســتگى ب مســتمرى ها و مزای

13-1 مالیات سـتانى عـام:5 مالیات هایـى که بـراى تامین مالـى هزینه هاى 
خاص تعیین نشـدند

ــت  ــون دوس ــه چ ــد ن ــه مجبورن ــل ک ــن دلی ــه ای ــد ب ــات مى پردازن ــردم مالی م
دارنــد ایــن کار را بکننــد یــا چــون در عــوض آن چیــزى دریافــت مى کننــد؛ آنهــا 
مى تواننــد تصمیــم بگیرنــد قهــوه در کافــه تریــا یــا کتــاب در فروشــگاه بخرنــد 
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ــاره مالیات هــا بگیرنــد. امــا در  یــا نخرنــد  ، امــا  نمى تواننــد تصمیمــى مشــابه درب
ــراى شــهروندانش مفیــد نیســت، خواهــد دیدکــه  بلندمــدت یــک دولــت کــه ب
ــد.  ــات نپردازن ــد مالی ــاال ســعى  مى کنن ــردم احتم ــى رود. م ــل    م ــارش تحلی اعتب
ــه  ــارى ب ــاى اجب ــا پرداخت ه ــوان گفــت مالیات ه ــده، مى ت ــک قاع ــوان ی ــه عن ب

ــدارد. ــازار ن ــى در معامــالت ب حکومــت اســت و مابه ازای
ــتقیم  ــات مس ــند. مالی ــتقیم باش ــا غیرمس ــتقیم ی ــد مس ــا مى توان مالیات ه
ــوال  ــده (معم ــت تحمیل کنن ــه موجودی ــتقیما ب ــازمان مس ــا س ــرد ی ــط ف «توس
ــالك  ــات ام ــامل مالی ــتقیم ش ــاى مس ــود. مالیات ه ــه مى ش ــت) پرداخت حکوم
ــر  ــات ب ــا مالی ــد ی ــر درآم ــات ب ــخصى، مالی ــى ش ــات دارای ــتغالت، مالی و مس
ــردى  ــر ف ــر ه ــتقیم ب ــاى غیرمس ــه مالیات ه ــى ک ــت. در صورت ــا اس دارایى ه
مثــال فروشــنده وضــع مى شــود، و شــخص دیگــر مثــال     مصرف کننــده پرداخــت 
مى کنــد؛ ایــن حالــت در مالیــات بــر فــروش پرداختــى توســط خریــدار در یــک 
ــرد  ــه ف ــوان ب ــات مســتقیم را  نمى ت ــد. مالی ــط خرده فروشــى صــدق مى کن محی
ــر وى  ــات ب ــه مالی ــازمانى ک ــا س ــرد ی ــال داد. آن ف ــر انتق ــت دیگ ــا موجودی ی
ــاى  ــر، مالیات ه ــرف دیگ ــت. از ط ــات اس ــت مالی ــئول پرداخ ــده مس ــع ش وض
ــالوه  ــه ع ــد.»6 ب ــال مى یاب ــه دیگــرى انتق ــده ب غیرمســتقیم، از یــک مالیات دهن
مالیات هــاى مســتقیم بــراى درآمــد یــا ثــروت اشــخاص بــکار مــى رود در صورتــى 

ــرد. ــر  نمى گی ــروت را درنظ ــا ث ــد ی ــتقیم درآم ــاى غیرمس ــه مالیات ه ک
ــخصى،  ــد ش ــر درآم ــات ب ــد از مالی ــتقیم عبارتن ــاى مس ــن مالیات ه رایج  تری
مالیــات بــر حقــوق یعنــى حــق بیمــه اجتماعــى بــراى تامیــن نظــام بازنشســتگى 
و برخــى مزایــاى بالقــوه (بخــش 14-2)، و مالیــات بــر ســود حســابدارى پیــش از 
مالیــات (بخــش 1-3) شــرکت ها اســت. در برخــى مــوارد، از شــرکت ها خواســته 
مى شــود مالیــات بــر درآمــد کل خــود را بپردازنــد (بخــش 6-3). مالیــات 
مســتقیم مهــم دیگــر، مالیــات بــر ارث اســت کــه مــردم وقتــى چیــزى بــه ارث 
ــر  ــه پرداخــت آن هســتند. ســرانجام، مالیات هــاى مســتقیم ب ــزم ب ــد، مل مى برن

امــالك را داریــم.
ــاى  ــر کااله ــى ب ــوارض گمرک ــامل ع ــم ش ــى ه ــاى غیرمســتقیم اصل مالیات ه
واردشــده یــا خــارج شــده از کشــور، مالیــات  بــر مصــرف غیرمســتقیم کاالهــا ازقبیل 
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بنزیــن، ســیگار، الــکل، ســفر هوایــى و کاالهــاى لوکــس؛ مالیــات بر فــروش (درصدى 
از ارزش فــروش)؛ و مالیــات بــر ارزش افــزوده (بخــش 2-1) اســت.

ــه  ــت ک ــى اس ــند و آن زمان ــى» باش ــد «منف ــن مى توانن ــا همچنی مالیات ه
ــش  ــل کاه ــه دلی ــا، ب ــهروندان و بنگاه   ه ــول از ش ــن پ ــاى گرفت ــه ج ــت، ب دول
ــد.  ــل مى کن ــول منتق ــا پ ــه آنه ــن، ب ــک ســطح معی ــر از ی ــه کمت درآمدشــان ب
ــه  ــراى ســاکنان کشورشــان ب ــرد دارد کــه دولت هــا ب ایــن مــورد هنگامــى کارب

ــد.7 ــه مى کنن ــى ارائ ــا یارانه های ــا ی ــان، مزای ــدن درآمدش ــن آم ــل پایی دلی
ــر  ــاوت تاثی ــیوه هاى متف ــه ش ــاید ب ــر ش ــد و فقی ــردم ثروتمن ــر م ــا ب مالیات ه
بگذارنــد. وقتــى مالیــات ســرانه وجــود دارد، هــر فــرد، مســتقل از درآمــدش، مبلــغ 
یکســانى بــه دولــت مى پــردازد؛ مــردم ثروتمنــد و فقیــر همــان مبلــغ را مى پردازنــد. 
ایــن بیانگــر یــک ســهم خیلــى بــزرگ از درآمد شــخص فقیر و ســهم خیلــى کوچک 
از درآمــد شــخص ثروتمنــد اســت. مالیــات ســرانه از مزیــت ســاده بــودن بــراى امــور 
ادارى برخــوردار اســت. وقتــى رقــم خیلــى پایینــى باشــد، انگیــزه منفــى بــر تولیــد 
ــدان  ــه ثروتمن ــر نســبت ب ــردم فقی ــد. م درآمــد و انباشــت ســرمایه ایجــاد نمى کن
ســهم بســیار بیشــترى از درآمدشــان را بــراى مالیــات ســرانه مى پردازنــد کــه ایــن 
ممکــن اســت نابرابــرى را افزایــش دهــد و مصــرف را ســرکوب کنــد و مانــع رشــد 
درآمــد شــود. حتــى ممکــن اســت مــردم فقیــر را از منابــع الزم بــراى شــروع بــه 

    کســب وکارهاى مســتقل خودشــان محــروم ســازد.
ــا نــرخ) ثابــت مالیاتــى اســت کــه در یــک نــرخ  ــا (ب مالیــات تناســبى ی
ثابــت بــراى هــر کســى بــکار مــى رود، یعنــى هــر کــس همــان درصــد از درآمــدش را 
ــراى فــردى کــه 2 دالر در روز کســب مى کنــد (کمتــر از 800  مالیــات مى دهــد. ب
ــرار دارد، از دســت دادن 10 درصــد درآمــدش،  دالر در ســال) و روى آســتانه بقــا ق
یعنــى حــدود 80 دالر بســیار دردآورتــر از کســى اســت کــه 200 هــزار دالر عایــدى 
ــى  ــاى غذای ــه وعده ه ــد ن ــخص ثروتمن ــد. ش ــات مى ده ــزار دالر مالی دارد و 20 ه
روزانــه اش را بلکــه صرفــا مقــدارى از لــذت غیرضــرورى خــود را از دســت مى دهــد. 
بــه همیــن دلیــل، در برخــى مــوارد، مالیات هــاى (نــرخ) ثابــت بــا معافیــت مالیاتــى 
بــر نخســتین ســطح درآمــدى ترکیــب مى شــود. بنابرایــن، بــراى مثــال تــا نخســتین 
10 هــزار دالر درآمــد ســرانه از مالیــات دادن معــاف اســت، ســپس از هــر دالر بــاالى 
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آن آســتانه بــا نــرخ اســتاندارد، مثــال 33 درصــد مالیــات گرفتــه مى شــود. اگــر 15 
هــزار دالر بدســت آوریــد 33 درصــد از 5 هــزار دالر یعنــى 1667 دالر مى پردازیــد 
کــه بیانگــر 11 درصــد از درآمــد کل تــان اســت. اگــر 50 هــزار دالر درآمــد داریــد 33 
درصــد از 40 هــزار دالر یعنــى 13333 دالر مى پردازیــد کــه بیانگــر 26,67 درصــد از 
درآمــد کل تــان اســت. آن هایــى کــه بیشــتر درآمــد دارنــد ســهم بزرگ تــرى از درآمد 
کل شــان را بابــت مالیــات خواهنــد پرداخــت. ایــن موضــوع از اصــل مالیات ســتانى 

تصاعــدى پیــروى مى کنــد.
بســیارى از کشــورها نظــام مالیات ســتانى تصاعــدى دارنــد یــا آن را هدف گــذارى 
ــد  ــد درص ــر بای ــردم ثروتمندت ــدى، م ــتانى تصاع ــتم مالیات س ــد. در سیس کرده ان
ــد. برخــى  ــر بپردازن ــردم فقیرت ــه م ــروت) را نســبت ب ــا ث ــد (ی ــرى از درآم بزرگ ت
ــى  ــر باشــند. یــک نظــام مالیات ــر ترتیــب نزولى ت ــه ه ــى شــاید ب ــاى مالیات نظام ه
نزولــى از مــردم فقیرتــر درصــد باالتــرى از درآمــد را نســبت بــه مــردم ثروتمندتــر 
ــپس  ــا س ــد ام ــدى دارن ــدف تصاع ــى ه ــاى مالیات ــى نظام ه ــد. برخ ــب مى کن طل
اجــازه انجــام کســورات معیــن (همچــون پرداخــت وام رهنــى، کمک هــاى خیریــه، 
حــق بیمــه مســتمرى تکمیلــى، ســرمایه  گذارى و غیــره) یــا برخــورد ویــژه بــا انــواع 
معیــن درآمــد، بــراى مثــال ســود ســرمایه را مى دهنــد کــه معمــوال فقــط بــه نفــع 
مــردم ثروتمنــد اســت. در برخــى مــوارد، یــک نظــام تصاعــدى شــاید پــس از کاربــرد 
ــان را  ــرى از درآمدش ــهم هاى کمت ــد س ــردم ثروتمن ــود و م ــى ش ــا نزول معافیت ه
نســبت بــه مــردم بــا درآمــد پایین تــر بپردازنــد. ایــن اســتدالل عمدتــا دربــاره مالیات 
بــر درآمــد اســت. مالیات هایــى ازقبیــل مالیات هــاى محلــى، مالیــات بــر فــروش و 

مالیــات حقــوق اغلــب کمتــر تصاعــدى بــوده و حتــى نزولــى هســتند.8

بخوانید

چرا وارن بافت خواهان پرداخت مالیات بیشترى است
وارن بافـت، بـه اصطـالح «حکیم اوماهـا» و یکـى از ثروتمندترین شـهروندان 
آمریـکا، در سـال 2013 تیتـر روزنامه هـا را به خود اختصـاص داد و این زمانى 
بـود کـه گفـت، نـرخ مالیـات وى کمتـر از نـرخ مالیـات پرداختـى منشـى اش 
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بـوده اسـت. منظـور بافـت ایـن نبـود کـه منشـى اش مالیـات بیشـترى از او 
پرداختـه اسـت بلکـه نـرخ مالیـات نهایى منشـى (مالیـات مربوط بـه هر دالر 

اضافـى کـه او بـه دسـت مـى آورد) باالتـر از بافت بوده اسـت.
او دربـاره نرخ هـاى مالیاتـى جدید آن سـال کـه دولت اوباما معرفـى کرده بود، 
اظهـار نظـر مى کـرد. طـرح دولـت اوباما شـامل یک بند بـراى کسـانى بود که 
بیـش از 400 هـزار دالر (یـا 450 هـزار دالر بـراى زوجیـن) درآمـد داشـتند. 
در چنیـن شـرایطى مالیـات بـر عایـدى سـرمایه از 15 درصـد بـه 20 درصـد 
افزایـش مى یافـت. درآمدهـاى بافت به شـکل عایـدى سـرمایه  گذارى به جاى 
دسـتمزدها بـه دسـت مى آمـد و نرخ مالیـات 20 درصـدى هنوز کمتـر از نرخ 

نهایـى مالیـات منشـى وى بود کـه از درآمـدش مى پرداخت.
بافــت دائمــا اســتدالل مى کــرد کــه کــف مالیــات بایــد بــراى پردرآمدهایــى 
ــه  ــبت ب ــرمایه  گذارى نس ــد س ــه درآم ــورى ک ــه ط ــرود، ب ــاال ب ــد او ب مانن
ــنهادات  ــا از پیش ــت اوبام ــد. دول ــته باش ــازى نداش ــتمزدى امتی ــد دس درآم
ــا آنهــا مخالفــت  وى پشــتیبانى کــرد امــا کنگــره جمهورى خــواه به شــدت ب
کــرد. بافــت در ایــن بــاره گفــت کــه تغییــرات مالیاتــى ســال 2013 بهتــر از 

هیــچ بــود، هرچنــد هرگــز کافــى نبــود.
ــه منشــى اش  ــرى نســبت ب ــات پایین ت ــرخ مالی ــوز ن ــد او هن «بافــت مى گوی
ــول، 4 مــارس 2013.  ــردازد،» کریــس ایســیدور در برنامــه ســى ان ان پ مى پ
CNN Money, http://money.cnn. 
com/2013/03/04/news/economy/buffett-secretary-taxes/index.html.

«وارن بافت خواهان کمینه مالیات براى ثروتمندان است»، رویترز، 26 نوامبر 2012.
www.reuters.com/article/us-buffett-tax/warren-buffettcalls-for-a-minimum-
tax-on-the-wealthy-idUSBRE8AP0LY20121126.

پرسش ها
در آمریکا در سال 2013 مالیات گرفته شده از عایدى سرمایه چقدر بود؟  

چرا افزایش مالیات بر عایدى سرمایه و بر ثروتمندان کل داستان نبود؟  
منظور از اینکه بافت «کمترین مالیات دهنده در دفتر است» چیست؟  

چرا بافت از تغییر نظام مالیاتى آمریکا حمایت مى کند؟  
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تحلیل
 در آمریــکا، برخــالف مــردم فقیــر، عایــدى ســرمایه یــک منبــع مهــم درآمــدى 
بــراى مــردم ثروتمنــد اســت. تــا پیــش از ســال 2013 از عایــدى ســرمایه بــا نــرخ 
ــد  ــید، هرچن ــه 20 درصــد رس ــدا ب ــه بع ــه مى شــد ک ــات گرفت 15 درصــد مالی
ایــن نیــز نــرخ نســبتا پایینــى در نظــام مالیاتــى کلــى آمریــکا اســت. ایــن افزایش 
ــا  ــوق ی ــاى حق ــا (مالیات ه ــا افزایــش پرداختى ه ــدى ســرمایه ب ــر عای ــات  ب مالی
حــق بیمــه اجتماعــى) همخوانــى داشــته اســت کــه عمدتــا بــر مــردم درآمدهــاى 
ــدى ســرمایه  ــتانى عای ــدل در مالیات س ــذارد. افزایــش معت ــر مى گ ــر تاثی پایین ت
ــى از  ــت، یک ــه باف ــد ک ــه را مى ده ــن نتیج ــوق ای ــاى حق ــش مالیات ه و افزای
ــر کارش را  ــات در دفت ــرخ مالی ــن ن ــن، پایین تری ــردان روى زمی ــن م ثروتمندتری
ــرى نســبت  ــرخ مالیــات باالت ــال، منشــى وى ن ــراى مث ــردازد جایــى کــه ب مى پ
بــه او دارد. ایــن باعــث مى شــود تــا نظــام مالیاتــى آمریــکا تــا حــدودى نزولــى 
باشــد. بافــت از نظــام مالیاتــى غیرنزولــى یعنــى نظــام مالیاتــى کــه نــرخ مالیــات 
واقعــى مــردم ثروتمندتــر نبایــد پایین تــر از نــرخ مالیــات واقعــى پرداختــى مــردم 

ــد. ــر باشــد، حمایــت مى کن فقیرت

13-2 انتقال هـاى پولـى اختصاصـى بیـن اتبـاع خصوصـى و دولـت: حق 
بیمه هـاى اجتماعـى، مسـتمرى ها و مزایـا

ــا، همــان  ــر حقــوق (حــق بیمــه اجتماعــى)، تامیــن اجتماعــى و مزای مالیــات ب
ــان و  ــتند. کارکن ــت هس ــا و دول ــهروندان، بنگاه ه ــن ش ــى بی ــاى پول انتقال ه
کارفرمایــان، مالیــات بــر حقــوق یــا حــق بیمــه اجتماعــى را بــا معیــار متفاوتــى 
ــى را  ــوق ســهم اصل ــر حق ــات ب ــا مالی ــد. حــق بیمه هــاى اجتماعــى ی مى پردازن
ــى  ــن اجتماع ــر تامی ــور کلى  ت ــه ط ــام مســتمرى بگیرى و ب ــى نظ ــن مال در تامی
تشــکیل مى دهنــد. آنهــا همچنیــن بــه ســطح درآمــدى کــه کارگــران دریافــت 
ــن  ــند. تامی ــا آن نباش ــا متناســب ب ــر دقیق ــى اگ ــد حت ــاط دارن ــد، ارتب مى کنن
ــه  ــى کار «مســتلزم دسترســى ب ــالم ســازمان  بین الملل ــر اســاس اع اجتماعــى ب
خدمــات درمانــى و امنیــت درآمــد بــه خصــوص در مــوارد ســالمندى،9 بیــکارى، 
بیمــارى، ازکارافتادگــى، ســوانح کارى، زایمــان یــا از دســت دادن نــان آور اصلــى 
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اســت.»10 این جــا مــا توجــه خــود را روى انتقال هــاى پولــى متمرکــز مى کنیــم 
ــم  ــل خواهی ــش 15 تحلی ــت را در بخ ــده دول ــات ارائه ش ــه خدم ــى ک در حال
کــرد. ایــن بخــش دربــاره تــدارك کاالهــا و خدمــات توســط دولــت اســت. تامیــن 
اجتماعــى شــامل عناصــر بیمــه، عمدتــا بــراى ســالمندان و بیمــاران و عناصــرى از 
کمــک یــا بازتوزیــع بــه نیازمنــدان اســت. مدل هــاى گوناگــون تامیــن اجتماعــى 
در بیــن کشــورها وجــود دارد کــه مســتلزم پرداخت هــاى متفــاوت بــراى 
ــام  ــوان از مالیات ســتانى ع ــت اجتماعــى را مى ت ــاوت اســت. حمای نیازهــاى متف

ــرد. ــى ک ــن مال ــاوت تامی ــوق در درجــات متف ــاى حق و مالیات ه
ــوال  ــارى معم ــتگى و مرخصــى بیم ــاى بازنشس دســت کم بخشــى از هزینه ه
ــات  ــا، مالی ــن معن ــوند. در ای ــى مى ش ــن مال ــوق تامی ــر حق ــات ب ــل مالی از مح
ــاوت اســت: درآمــدش اختصاصــى اســت یعنــى  ــا متف حقــوق از ســایر مالیات ه

یــک مقصــد دقیــق دارد.
برخــى اوقــات اتحادیه هــاى کارگــرى تقاضــاى دخیــل بــودن بیشــتر 
ــات  ــد. برخــى اوق ــه مســتمرى ها را مطــرح مى کنن ــان در تحمــل هزین کارفرمای
ــه  ــرى از بیم ــهم بزرگ ت ــان س ــه کارفرمای ــد ک ــا مى کن ــرى تقاض ــه کارگ اتحادی
ــى کــه در  ــورد آن کارفرمایان ــا در م ــد. ام ــات حقــوق را بپردازن اجتماعــى و مالی
بازارهــاى کامــال رقابتــى فعالیــت مى کننــد (بخــش 7-2) تنهــا یــک هزینــه کار 
شــامل دســتمزد، مالیــات و حــق بیمه اجتماعــى وجــود دارد. در بازارهــاى رقابتى، 
ــراى بنگاه هــا  ــار مالــى اضافــى ب در کوتاه مــدت، افزایــش مالیــات حقــوق یــک ب
ــان  ــر در می ــا اگ ــد. ام ــک مى کن ــار ریس ــا را دچ ــوارد آنه ــى م ــوده و در برخ ب
ــى  ــه اجتماع ــش حــق بیم ــد، افزای ــت کن ــل فعالی ــت کام ــگاه در رقاب ــدت بن م
ــا رشــد کمتــر حقــوق خالــص دارد، یعنــى آنچــه  ــر کاهــش ی معمــوال داللــت ب
ــب  ــا طل ــه از کارفرم ــل از اینک ــا قب ــد.11 اتحادیه ه ــه مى برن ــه خان ــان ب کارکن
افزایــش حــق بیمــه تامیــن اجتماعــى بکننــد، بایــد از ایــن مســاله آگاه باشــند. 
ــا  ــه شــکل انحصــارى (بخــش 7-1) ی ــال ب ــاى فع ــراى بنگاه ه ــن اســتدالل ب ای

ــرى دارد. ــدرت کمت ــه (بخــش 7-3) ق انحصــار چندجانب
ــدى  ــراى پرداخــت اجــاره، حــق عائله من ــاى مســکن ب برخــى کشــورها مزای
(پشــتیبانى مالــى از خانواده   هایــى کــه فرزنــد دارنــد)، بــن غذایــى بــراى کمــک 
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ــال گرمایــش  ــراى مث ــاى خــاص، ب ــراى نیازه ــا ب ــذا، و ســایر مزای ــد غ ــه خری ب
ــى  ــا زمان ــا تنه ــوارد، خانواده ه ــى م ــد. در برخ ــه مى دهن ــرد   ارائ ــل س در فص
مســتحق دریافــت مزایــاى معیــن هســتند کــه نکاتــى ازقبیــل فرســتادن منظــم 
ــا واکســن زدن را رعایــت کننــد. اینهــا را پرداخت هــاى  ــه مدرســه ی کــودکان ب
ــه تدریــج در برخــى  نقــدى مشــروط مى نامنــد. چنیــن پرداخت هــاى انتقالــى ب
ــه سیاســت هاى رفاهــى در  ــدى ب کشــورها اجــرا مى شــود و کمک هــاى قدرتمن

کشــورهاى درحــال توســعه هســتند.
ــز  ــرکت ها نی ــه ش ــى ب ــا پرداخــت انتقال ــد، دولت ه ــه ش ــه گفت ــه ک همانگون
ــن  ــد ای ــش مى توان ــد. علت ــه مى دهن ــا یاران ــه آنه ــر ب ــان دیگ ــه بی ــد؛ ب دارن
ــاى  ــا ماموریت ه ــد ی ــد مى کنن ــى تولی ــا محصــوالت معین ــه آن بنگاه ه باشــد ک
معینــى انجــام مى دهنــد کــه از نظــر سیاســتمداران مهــم اســت. معافیت هــاى 
مالیاتــى یــک نــوع ویــژه از یارانــه بــه شــرکت ها هســتند کــه امــکان پرداخــت 

ــد. ــم مى کنن ــا را فراه ــر بنگاه ه ــه دیگ ــبت ب ــر نس ــاى کمت مالیات ه

بخوانید

«بولسا فامیلیا: انقالب آرام برزیل»، 
Deborah Wetzel, Valor Econômico on World Bank website, 4 November 2013. 
www.worldbank.org/en/news/opinion/2013/11/04/bolsa-familia-Brazil-quiet-revolution.

بولسا فامیلیا: انقالب آرام برزیل
نابرابـرى و فقـر ده هـا سـال و حتـى قرن هاسـت کـه پا به پـاى هـم در برزیل 
پیـش مى رونـد. ایـن وضـع، نتیجه مدل هـاى رشـد غیرفراگیر و سیاسـت هاى 
اجتماعـى نزولـى اسـت. در نیمه دوم قرن بیسـتم، برزیـل یکـى از نابرابرترین 
کشـورها در جهـان بـود، بـه طـورى کـه اقتصاددانـان عبـارت «بل ایندیـا» 
را برایـش بـکار مى بردنـد کـه بـه معنـاى جامعـه  اى متشـکل از یـک بلژیـک 
کوچـک از شـکوفایى در دریـاى فقـر هنـدى بـود. بـراى سـال ها، فقیرتریـن 
60 درصـد جمعیـت فقـط 4 درصـد ثـروت را داشـت در حالى کـه 20 درصد 

ثروتمندتریـن 58 درصـد کیـک اقتصـاد را نگـه مى داشـت. 
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ده ســال پیــش از ایــن در چنیــن ماهــى، رئیــس جمهــور لــوال برنامــه نوآورانه 
بولســا فامیلیــا را بــه راه انداخــت و ابتــکارات پراکنــده موجــود را تحــت یــک 
ــاى  ــاى پرداخت ه ــرد: اعط ــر ک ــگ و تکثی ــد هماهن ــاده قدرتمن ــوم س مفه
نقــدى کوچــک بــه خانوارهــاى فقیــر در قبــال فرســتادن بچه هــا بــه مدرســه 

و مراجعــه بــه درمانگاه هــاى پیشــگیرى از بیمــارى.
بولســا فامیلیــا بــا بدبینــى قابــل مالحظــه اى روبــه رو شــد. از ایــن گذشــته، 
برزیــل همیشــه مبالــغ عظیمــى در بخــش اجتماعــى خــرج مى کــرد یعنــى 
ــت  ــالمت، حمای ــوزش، س ــرف آم ــى ص ــص داخل ــد ناخال ــد تولی 22 درص
ــل و  ــه ســردرگمى برزی ــا توجــه ب اجتماعــى و تامیــن اجتماعــى مى شــد. ب
ــه  ــود ک ــن ب ــورد اســتفاده دانشــگاهیان ای ــر م ــج، یکــى از تصاوی ــود نتای نب
ــدازه   ــان ان ــه هم ــرا ب ــه فق ــول ب ــراى رســاندن پ ــر ب ــا هلیکوپت پول پاشــى ب
ــا مى توانســت  ــا فامیلی ــه بولس ــس چگون ــى دارد. پ ــت کارای ــاى دول برنامه ه
ــد؟ ــر ده ــار را تغیی ــناریوى تیره وت ــن س ــد GDP، ای ــم درص ــدود نی ــا ح ب

ده ســال پــس از اجــراى برنامــه بولســا فامیلیا،برزیــل توانســت فقــر مطلــق در 
ایــن کشــور را بــه نصــف- از 9,7 درصــد بــه 4,3 درصــد جمعیــت- کاهــش 
دهــد. از همــه شــگفت آورتر و در تضــاد بــا ســایر کشــورها، نابرابــرى درآمــد 
ــه یــک  ــه 0,527 رســید ک ــب جینــى ب ــرد و ضری ــز به شــدت ســقوط ک نی
ــدود 14  ــون ح ــا اکن ــا فامیلی ــود. بولس ــد ب ــگفت آور 15 درص ــش ش کاه
میلیــون خانــوار شــامل 50 میلیــون نفــر یعنــى حــدود یــک چهــارم جمعیــت 
را پوشــش مى دهــد و در ســطح گســترده بــه عنــوان یــک موفقیــت جهانــى، 
یــک نقطــه مرجــع بــراى سیاســت گذارى اجتماعــى در سراســر جهــان شــده 

اســت.
ــاى  ــرده، انتقال ه ــن ک ــى روش ــات کیف ــه مطالع ــن ک ــر ای ــم دیگ ــه مه نکت
ــرا کمــک  ــج کرامــت و اســتقالل فق ــه تروی ــه ب ــن برنام نقــدى منظــم از ای
کــرده اســت. ایــن خصوصــا بــراى زنــان مهــم اســت چــرا کــه بیــش از 90 

ــد. ــکیل مى دهن ــه را تش ــن برنام ــدگان از ای ــد فایده برن درص
عــالوه بــر تاثیــر آنــى بــر فقــر، هــدف کلیــدى دوم بولســا فامیلیــا شکســتن 
ــل  ــراى نس ــا ب ــش فرصت ه ــا افزای ــا ب ــه بچه ه ــن ب ــر از والدی ــال فق انتق
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ــت.  ــوده اس ــر ب ــالمتى بهت ــى و س ــاى تحصیل ــق برونداده ــد از طری جدی
ــا  ــر اســت، ام ــن هــدف مســتلزم پایــش بلندمدت  ت ــى پیشــرفت در ای ارزیاب
ــا شــرکت در  ــوده اســت. بولســا فامیلی ــى امیدبخــش ب ــون خیل ــج تاکن نتای
ــه،  ــراى نمون ــت. ب ــش داده اس ــى را افزای ــه تحصیل ــرفت پای ــه و پیش مدرس
شــانس یــک دختــر 15 ســاله بــراى حضــور در مدرســه باشــد بــه میــزان 21 
ــه  ــه بیشــتر ب ــا مراجع ــا ب ــا و خانواده ه ــه اســت. بچه ه درصــد افزایــش یافت
مراکــز درمانــى اطفــال، پوشــش دهى واکسیناســیون و کاهــش مــرگ و میــر 
اطفــال، آمادگــى بهتــرى بــراى درس خوانــدن و در اختیــار گرفتــن فرصت هــا 
ــدازد، امــا  ــر نســل بعــدى مى ان ــدون تردیــد ســایه طوالنــى ب ــد. فقــر ب دارن
ایــن نتایــج هیــچ تردیــدى برجــاى  نمى گــذارد کــه بولســا فامیلیــا امیدهــا 
بــراى بهبــود زندگــى کــودکان را زیــاد کــرده اســت. و ایــن در حالــى اســت 
کــه هیــچ نگرانــى دربــاره پیامدهــاى ناخواســته ایــن برنامــه ازقبیــل کاهــش 
احتمالــى انگیزه هــاى کار اتفــاق نیفتــاد. بــه راســتى، افزایــش درآمــد 
کارگــران، عامــل حیاتــى دیگــر در کاهــش فقــر و نابرابــرى در برزیــل طــى 

ایــن دوره بــوده اســت.
کاداســترو یونیکــو ابــزارى حیاتــى اســت کــه بــه بولســا فامیلیــا اجــازه داد بــه 
ایــن موفقیت هــاى چشــمگیر برســد. ایــن طــرح مبنایــى بــراى هدف گــذارى 
مزایــاى بولســا فامیلیــا فراهــم مى کنــد امــا همچنیــن بــه بى شــمار برنامه هــا 
ــه  ــه ن ــن برنام ــه، ای ــورد. درنتیج ــد مى خ ــر پیون ــى دیگ ــات اجتماع و خدم
تنهــا ســتون فقراتــى اســت کــه مدیریــت کارآمــد بولســا فامیلیــا را تضمیــن 
مى کنــد بلکــه ابــزارى بــراى هماهنگــى سیاســت گذارى اجتماعــى و تســهیل 
گســترش ســریع تالش هــاى اضافــى ازقبیــل برنامــه اخیــر برزیــل کارینهســو 
ــادر  ــا را ق نیــز مى باشــد. مدیریــت کارا و هدف گــذارى خــوب، بولســا فامیلی
کــرد تــا بــا هزینــه خیلــى پاییــن (حــدود 0,6 درصــد GDP) بــه موفقیــت 
برســد و مبنایــى بــراى برنامه هــاى جاه طلبانــه ازقبیــل برزیــل ســم میزریــا 
ــد، تحــت  ــوز محــروم بودن ــوا ایجــاد کنــد و کســانى را کــه هن و بوســکا اتی

پوشــش قــرار دهــد.
تجربــه برزیــل راه را بــراى دیگــر کشــورهاى جهــان نشــان مى دهــد. بولســا 
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ــترش  ــزه گس ــا انگی ــرد ت ــاه کمــک ک ــبتا کوت ــر نس ــود عم ــا وج ــا ب فامیلی
برنامه هــاى پرداخــت نقــدى مشــروط در آمریــکاى التیــن و سراســر جهــان 
ــرا  ــور اج ــتر از 40 کش ــون در بیش ــى اکن ــن برنامه   های ــود. چنی ــاد ش ایج
ــى از  ــات نمایندگ ــش از 120 هی ــى، بی ــه تنهای ــته ب ــال گذش ــود. س مى ش
برزیــل بازدیــد کردنــد تــا از بولســا فامیلیــا درس   هایــى بیاموزند. بانــک جهانى 
ــم و  ــا از آن مى آموزی ــوده اســت؛ م ــا ب ــاز شــریک بولســا فامیلی از همــان آغ
بــه انتشــار آن کمــک مى کنیــم. اهــداف جهانــى جدیــد مــا بــر حــذف فقــر 
مطلــق در ســال 2030 و تقویــت شــکوفایى فراگیــر بــر تجربــه برزیــل متکــى 
ــى  ــراى جهان ــل ب ــکار یادگیــرى برزی اســت. گام ملمــوس دیگــر توســعه ابت
ــا مشــارکت وزارت توســعه  ــا ب ــه تازگــى در برازیلی ــر اســت کــه ب ــدون فق ب
اجتماعــى،  Ipea و مرکــز سیاســت  بین الملــل UNDP شــروع شــده اســت. 
ــه  ــوآورى و یادگیــرى مــداوم تجرب ــا از ن ایــن ابتــکار کمــک خواهــد کــرد ت

ــود. ــتیبانى ش ــل پش ــى برزی سیاســت گذارى اجتماع
هــدف غایــى هــر برنامــه رفاهــى ایــن اســت کــه بــه موفقیــت برســد. برزیــل 
در جایــگاه کامــال خوبــى اســت کــه دســتاوردهاى چنــد دهــه گذشــته خــود 
ــه دســتاورد حیــرت آور محــو فقــر و  را حفــظ کــرده و در شــرف رســیدن ب
ــراى  ــى ب ــل واقع ــک دلی ــن ی ــا اســت و ای ــه برزیلى ه ــراى هم ــنگى ب گرس

جشــن گرفتــن اســت.
ایــن مقالــه را Deborah Wetzel از مدیــران ارشــد بانــک جهانــى در حــوزه 
حکمرانــى در نوامبــر 2013 منتشــر کــرد زمانــى کــه وى مدیــر میــز کشــور 

برزیــل بــود.

پرسش   ها
بزرگ تریــن و مشــهورترین طــرح پرداخــت نقــدى مشــروط در کشــورهاى   

ــت؟ ــعه چیس ــال توس درح
چه تعداد خانواده در این طرح حضور داشتند؟  

آیا نابرابرى در برزیل در سال هاى اخیر تغییر کرده است؟ چرا؟  
ــروط  ــدى مش ــاى نق ــه پرداخت ه ــرى ب ــد دیگ ــورهاى عالقه من ــا کش آی  

ــد؟ ــود دارن وج
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شرایط مربوط به پرداخت هاى نقدى چیست؟  
نرخ مرگ و میر نوزادان و مادران در برزیل چه تغییرى کرده است؟  
برزیل چه مبلغى براى پرداخت هاى نقدى مشروط خرج کرده است؟  

آیا پول هاى بولسا فامیلیا واقعا به فقرا مى رسد؟  

تحلیل
برزیــل بــه گســترده  ترین و مشــهورترین طــرح پرداخــت نقــدى مشــروط افتخــار 
مى کنــد: بولســا فامیلیــا. طبــق ایــن طــرح، خانواده هــاى فقیــر مســتحق دریافــت 
مقــدارى پــول از دولــت هســتند فقــط اگــر کــودکان خــود را مرتــب بــه مدرســه 
بفرســتند و از واکسیناســیون   ارائــه شــده نظــام ســالمت عمومــى بهره منــد شــوند. 
ایــن طــرح بــر 12 میلیــون خانــوار تاثیــر گذاشــته و نابرابــرى، فقــر، مــرگ و میــر 
ــتاوردهاى  ــش داده و دس ــه اى کاه ــل مالحظ ــو قاب ــه نح ــادران را ب ــودکان و م ک
ــا هزینــه  آموزشــى بســیارى از کــودکان را بهبــود بخشــیده اســت. همــه اینهــا ب
نســبتا پایینــى حاصــل شــده اســت: 1 درصــد GDP. ایــن نتایــج البتــه توجه ســایر 
کشــورها در قاره هــاى مختلــف را بــه خــود جلــب کــرده اســت. همــه اینهــا ممکــن 
شــد بــه ایــن دلیــل کــه بیشــتر ایــن پــول، در 80 درصــد مــوارد، واقعــا بــه فقــرا 
رســید. اقتصــاد برزیــل از هنــگام معرفــى ایــن طــرح رشــد کــرده اســت. منتقــدان 
خواهنــد گفــت کــه اقتصــاد برزیــل «بــه رغم وجــود ایــن طرح» رشــد کرده اســت، 
امــا در ایــن طــرح، بیشــتر پــول پرداختــى صــرف تهیــه غــذا، تحصیــل و پوشــاك 
شــده کــه در واقــع از تقاضــاى داخلــى بــراى کاالهــا پشــتیبانى کــرده اســت. اینهــا 
احتمــاال اثــرات اقتصــادى کوتاه مــدت برنامــه بــوده اســت. در میــان مــدت، ســطوح 
باالتــر ســالمت و آمــوزش بایــد نیــروى کار قوى تــر و تحصیل کرده  تــر بــراى ایــن 
کشــور تامیــن کنــد کــه پیش شــرط اساســى بــراى رشــد اقتصــادى بیشــتر اســت.

پیرشدن جمعیت و پایدارى نظام هاى بازنشستگى12
ــش  ــه افزای ــدن، نســبت رو ب ــر ش ــال پی ــه در ح ــک جامع ــاى ی از ویژگى ه
ــارورى  ــرخ ب ــى ن ــال در ســن کار اســت. وقت ــت فع ــه جمعی بازنشســتگان ب
ــى  ــا وقت ــد، ی ــا مى آین ــه دنی ــرى ب ــاى کمت ــى بچه ه ــد یعن ــش مى یاب کاه
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طــول عمــر افزایــش مى یابــد، یــا بــه هــر دو دلیــل، جوامــع پیــر مى شــوند. 
پیــر شــدن اساســا بــر همه جوامــع امــروزى، و بیشــتر از همه روى کشــورهاى 
صنعتــى، تاثیــر مى گــذارد. کشــورهاى صنعتــى پیــر شــدن جامعــه را طــى 
دوره بلندمدت  تــر تجربــه کرده   انــد و از ایــن رو پیــر شــدن طــى چهــار دهــه 
بعــد بیشــتر خــودش را نشــان خواهــد داد و در پایــان ایــن دوره، بــه احتمــال 

زیــاد شــاهد اوج گیــرى نســبت ســالمندان خواهیــم بــود.
ــدن  ــاى ناشــى از پیرش ــاره چالش ه ــا درب ــورها، نگرانى ه ــیارى از کش در بس
جمعیــت در راس مجــادالت سیاســت گذارى عمومــى قــرار دارد. امــکان 
ــدى در  ــوع ج ــک موض ــى ی ــتمرى عموم ــاى مس ــى طرح ه ــدارى مال پای
بســیارى از کشــورها اســت. در کشــورهاى صنعتــى، طرح هــاى عمومــى بــراى 
 pay- pay as you go (PAYG) ارائــه بــه بازنشســتگان عمدتا بــر اســاس نــوع
بــا پوشــش دهى جامــع اســت. امــا ایــن طرح هــا غالبــا بــه وســیله طرح هــاى 
ــى در  ــط بخــش خصوص ــا توس ــه عمدت ــود ک ــل مى ش ــذارى کام اندوخته گ
ــراى جمعیــت  ــردارى اســت. یــک ســامانه اســتاندارد  PAYG ب حــال بهره ب
ــه  ــا را ب ــه مزای ــى ک ــد در حال ــع مى کن ــوق وض ــر حق ــات ب ــاغل، مالی ش
ــک  ــط نزدی ــدون رواب ــوال ب ــامانه معم ــن س ــا ای ــردازد. ام بازنشســتگان مى پ
ــاى  ــه از ویژگى ه ــى ک ــردى و مزایای ــاى ف ــق بیمه ه ــن ح ــخص محور بی ش

ــد. ــت مى کن ــت، فعالی ــل اس ــذارى کام ــاى اندوخته گ طرح ه
در مراحــل ابتدایــى یــک ســامانه PAYG  ، نــرخ حــق بیمــه پایین کافى اســت 
تــا مزایــا بــراى یــک تعــداد نســبتا کوچــک از منتفــع شــوندگان را پوشــش 
دهــد امــا در حینــى کــه طــرح بــه بلــوغ مى رســد، مزایــاى پرداختــى تمایــل 
بــه پیشــى گرفتــن از حــق بیمه هــا دارد، کــه ایــن وضــع مســتلزم افزایــش 
ــى  ــه هنگام ــه  اى اســت. اگرچ ــاى بودج ــا انتقال ه ــوق ی ــر حق ــات ب در مالی
ــد، احتمــاال فشــار  کــه نســبت تعــداد ســالمندان بازنشســته افزایــش مى یاب
ــدار  ــامانه PAYG پدی ــک س ــت ی ــه اى تح ــل مالحظ ــى قاب ــه  اى اضاف بودج
 PAYG مى شــود. و اگــر همــان گونــه کــه معمــوال مشــاهده مى شــود، طــرح
مســتلزم عناصــر بازتوزیعــى گوناگــون نیــز باشــد، پتانســیل بیشــترى بــراى 

فشــار بودجــه  اى خصوصــا بــا پیرشــدن جمعیــت وجــود دارد.
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بى توجهــى بــه چنیــن فشــارهاى بودجــه  اى کــه وضعیــت بودجــه  اى ناگــوار را 
تشــدید مى کنــد، مى توانــد بــر اقتصــاد داخلــى یــک کشــور و نیــز در مــورد 
ــاد  ــر اقتص ــى ب ــاى  بین الملل ــق پیونده ــى، از طری ــزرگ صنعت ــورهاى ب کش

جهانــى خســارات جــدى ســاختارى و اقتصــادى در بعــد کالن وارد کنــد.

13-3 اثرات اقتصاد کالن مالیات ها (و حق بیمه هاى اجتماعى)
ــان  ــم، منظورم ــاره مى کنی ــا اش ــه مالیات ه ــى ب ــوال وقت ــاد کالن، معم در اقتص
ــاى  ــاى مالیات ه ــت منه ــاى مثب ــع مالیات ه ــى حاصل جم ــص یعن ــات خال مالی

ــدول 1-13). ــى اســت (ج ــور کل ــه ط ــدى ب ــاى نق ــایر انتقالى ه ــى و س منف
(A + C) = درآمد عمومى دولت

مالیات هــاى مثبــت و حــق بیمه هــاى اجتماعــى، درآمــد عمومــى دولــت (در 
ــا  ــه تنه ــا ن ــد. آنه ــد) را تشــکیل مى دهن ــه شــکل 13-1 بنگری ــکا ب ــورد آمری م
وســیله فراهــم کــردن منابــع بــراى مخــارج دولــت بلکــه ابزارهایــى بــراى خلــق 
انگیــزه و ضدانگیزه هــا و ابزارهایــى بــراى تعییــن سیاســت گذارى اقتصــادى یــک 
ــار  ــر رفت ــى ب ــرات انگیزش ــوان اث ــه عن ــا ب ــا و مزای ــتند. از مالیات ه ــور هس کش
خانواده هــا و بنگاه هــا اســتفاده مى شــود. مالیات هــا مى توانــد مشــوق یــا 
مانــع کار در برابــر فراغــت، مصــرف در برابــر    پس انــداز، کاالهــاى ملــى در برابــر 
کاالهــاى خارجــى باشــند؛ آنهــا مــردم را بــه ســمت مصــرف بیشــتر ســبزیجات، 
ــکل، تنباکــو و مــواد ناســالم  تحصیــل و مراقبــت از ســالمت و مصــرف کمتــر ال
و آالینــده ســوق مى دهنــد. در ایــن معنــا، مالیات هــا پیام هایــى از ســوى 
مقامــات بــه شــهروندان و شــرکت ها اســت: ایــن کار را بکنیــد، آن کار را نکنیــد. 
هــر دفعــه مقامــات مســئول یــک مالیــات یــا حــق بیمــه اجتماعــى را افزایــش یــا 
کاهــش مى دهنــد، آنهــا بایــد انتظــار واکنــش از ســوى شــهروندان و شــرکت ها 
ــه  ــه ک ــردم آن گون ــات م ــى اوق ــه برخ ــن اســت ک ــاله ای ــند. مس ــته باش را داش
مقامــات انتظــار دارنــد واکنــش نشــان  نمى دهنــد. همــه اینهــا در اقتصــاد خــرد 
ــر  ــز تاثی ــر کل اقتصــاد نی ــا ب ــا و بنگاه ه ــار خانواده ه ــا رفت ــود. ام ــه مى ش مطالع
ــاى سیاســت گذارى اقتصــاد کالن  ــا ابزاره ــل مالیات ه ــن دلی ــه ای ــذارد و ب مى گ

هســتند.
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جدول 13-1 خالص پرداخت هاى انتقالى عمومى
+ مالیات هاى مثبت (انتقالى هاى غیراختصاصى از خانواده ها و بنگاه ها به دولت)

- مالیات هاى منفى (انتقالى ها از دولت به خانواده ها و بنگاه   ها) 
+ حق بیمه هاى اجتماعى یا مالیات بر حقوق 

- مستمرى ها و مزایا
- یارانه به شرکت ها

= خالص انتقالى هاى عمومى یا خالص مالیات ها

A

B

C

D

E

ــراى  ــا ب ــت انتقالى ه ــات و دریاف ــت مالی ــس از پرداخ ــده پ ــد باقیمان درآم
خانواده هــا را درآمــد قابــل تصــرف مى گوینــد. تصمیم هــاى خانوارهــا 
ــا  ــا ب ــه آنچــه از اشــتغال خــود ی ــه درآمــد قابــل تصــرف آنهــا بســتگى دارد ن ب
 کســب وکار خویــش تولیــد مى کننــد. مالیــات باعــث کاهــش درآمــدى مى شــود 
کــه خانوارهــا    پس انــداز یــا مصــرف مى کننــد. مالیــات شــرکت ها باعــث 
ــا  ــد ی ــرمایه  گذارى دارن ــراى س ــرکت ها ب ــه ش ــود ک ــزى مى ش ــش آن چی کاه
خانواده هــا بــه عنــوان ســود ســهام دارنــد. بــه ایــن دلیــل اســت کــه وقتــى یــک 
کشــور تــا نهایــت حــد توانایــى خــود کاال تولیــد مى کنــد و بــه اوج بهره بــردارى 
ــورم  ــا ت ــتر صرف ــاى بیش ــه تقاض ــر گون ــد (بخــش 3-3) و ه ــت مى رس از ظرفی
ــى افزایــش  ــى یعن ــزار احتمال ــت از یــک اب بوجــود مــى آورد (بخــش 9-4)، دول
ــه  ــاید ب ــد شــخصى ش ــر درآم ــات ب ــش مالی ــد. افزای ــتفاده مى کن ــا اس مالیات ه
ــث  ــاید باع ــتر ش ــرکتى بیش ــاى ش ــود و مالیات ه ــر ش ــر منج ــرف پایین ت مص
ســرمایه  گذارى کمتــر شــود. از ســویى مصــرف پایین تــر شــاید بــا ســایر 
ــات  ــال، مالی ــراى مث ــود. ب ــل ش ــا حاص ــط خانواره ــى توس ــاى پرداخت مالیات ه
ــن، گاز  ــکل، ســیگار، بنزی ــر ال ــات ب ــزوده، مالی ــر ارزش اف ــات ب ــر امــالك، مالی ب
ــوق)  ــر حق ــات ب ــى (مالی ــاى اجتماع ــا حــق بیمه ه ــاس خــاص ی ــایر اجن ــا س ی
ــاى  ــد و مالیات ه ــر درآم ــات ب ــش مالی ــتند. کاه ــا هس ــت مالیات ه ــن دس از ای
ــا را  ــترس خانواره ــد دردس ــد، درآم ــران مى پردازن ــه کارگ ــى ک ــه اجتماع بیم
ــا و  ــر مزای ــان اســت. اگ ــل تصرفش ــد قاب ــان درآم ــه هم ــد،13 ک ــش مى ده افزای
یارانــه پرداختــى بــه بخــش خصوصــى (خانواده هــا و بنگاه   هــا) افزایــش یابــد، بــه 
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اثــر مشــابهى مى تــوان رســید. معمــوال خانواده هــا ســهم بزرگــى از درآمــد قابــل 
ــا  ــى مالیات ه ــن وقت ــد، بنابرای ــتفاده مى کنن ــراى مصــرف اس ــود را ب تصــرف خ

ــد. ــدا مى کن ــش پی ــرف افزای ــد، مص ــش مى یاب ــا افزای ــا مزای ــش ی کاه
ــرف 100  ــى در مص ــش آن ــه افزای ــا ب ــات لزوم ــش 100 دالرى در مالی کاه
ــن،  ــور میانگی ــه ط ــد. ب ــز مى کنن ــداز نی ــردم    پس ان ــود. م ــر  نمى ش دالرى منج
مــردم ثروتمنــد ســهم بزرگــى از درآمــد قابــل تصــرف خــود را نســبت بــه فقــرا 
ــود  ــاى خ ــتر نیازه ــاى بیش ــه ارض ــق ب ــدان موف ــد. ثروتمن ــداز مى کنن    پس ان
ــده  ــراى آین ــدن ب ــدارك دی ــا ازقبیــل ت ــراى دیگــر نیازه شــده   اند و مى تواننــد ب
ــا  ــش مالیات ه ــل، کاه ــن دلی ــه ای ــد. ب ــت بدهن ــداز اهمی ــى    پس ان ــود یعن خ
ــاد  ــر ایج ــردم فقی ــر م ــات ب ــش مالی ــاوت از کاه ــى متف ــدان نتایج ــر ثروتمن ب
ــرا  ــر فق ــا ب ــش مالیات ه ــت، کاه ــرف اس ــت مص ــدف، تقوی ــر ه ــد. اگ مى کن
ــداز و  معمــوال کارآمدتریــن روش اســت. اگــر یــک کشــور بــه حــد کافــى    پس ان
ســرمایه  گذارى نکنــد، کاهــش مالیــات بــر ثروتمنــدان شــاید یــک راهــکار باشــد. 
امــا، تبدیــل    پس انــداز بــه ســرمایه  گذارى داســتان پیچیــده  اى اســت. بــا تحــرك 
ــد عاقبــت ســر از خــارج درآورد. اگــر  ــداز مى توان ســرمایه (بخــش 11-4)    پس ان
ــند  ــرمایه  گذارى نباش ــان س ــا خواه ــا بنگاه ه ــد ام ــى بمان ــرمایه در کشــور باق س
ــگاه  ــد) آن ــراى  کســب وکار  نمى بینن ــى ب ــه فرصت های ــل ک ــن دلی ــه ای ــال ب (مث
   پس انــداز ســرمایه  گذارى را تقویــت  نمى کنــد. کاهــش مالیــات بــراى ثروتمنــدان 

ــرمایه  گذارى خصوصــى نیســت. ــت س ــراى تقوی ــى ب شــرط کاف
ــد  ــى را 100 واح ــدارکات عموم ــى و ت ــات دولت ــتمداران، خدم ــى سیاس وقت
کاهــش مى دهنــد و مالیات هــا 100 واحــد کاهــش مى یابــد، بایــد انتظــار 
ــى تقاضــاى کل را داشــته باشــند. احتمــاال فقــط بخشــى از کاهــش  کاهــش آن
100 واحــدى در مخــارج دولــت بــه وســیله افزایــش مصــرف خانواده هــا جبــران 
ــى را کــه حــاال دیگــر  ــا بخشــى از پول ــاه مــدت، خانواده ه خواهــد شــد. در کوت
ــن،  ــرایط معی ــت ش ــا تح ــرد. تنه ــد ک ــداز خواهن ــد،    پس ان ــات  نمى دهن مالی
ــه ســطح  ــاب خواهــد یافــت و تقاضــاى کل ب    پس اندازهــا در ســرمایه  گذارى بازت

اولیــه خــود بازخواهــد گشــت.
بــه  خانواده هــا  انتخاب هــاى  بــر  مالیات هــا  کاهــش  اثــرات  ســرانجام، 
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ــتر  ــاى بیش ــار مالیات ه ــا انتظ ــر آنه ــتگى دارد. اگ ــده بس ــا از آین ــارات آنه انتظ
ــه  ــزى ب ــیار ناچی ــع بس ــا مناف ــش مالیات ه ــد،    کاه ــخت ترى را دارن و روزگار س
ــداز  ــادا    پس ان ــراى روز مب ــان را ب ــدگان پولش ــون     مصرف کنن ــى آورد، چ ــار م ب
ــر  ــه ثروتمندت ــور دائمــى ب ــه ط ــا ب ــر کاهــش مالیات ه ــل، اگ ــد. در مقاب مى کنن
شــدن    مصرف کنندگان منجــر شــود، آنهــا از افزایــش درآمــد قابــل تصــرف 
بــراى مصــرف اســتفاده خواهنــد کــرد.14 بــه طــور کلــى، افزایــش مالیــات باعــث 
کاهــش درآمــد قابــل تصــور خانواده هــا و بنابرایــن افــت مصــرف و تقاضــاى کل 
مى شــود؛ اگــر تقاضــا بیشــتر از ظرفیــت تولیــد داخلــى باشــد، افزایــش مالیات هــا 
فقــط تــورم و واردات را مهــار خواهــد کــرد. اگــر اقتصــاد از ظرفیــت خــود بــه طور 
کامــل اســتفاده نکــرده باشــد، افزایــش مالیــات باعــث انقبــاض اقتصــاد مى شــود؛ 
در واقــع اگــر مخــارج دولتــى کافــى جدیــد وجــود نداشــته باشــد، ایــن اتفــاق رخ 
ــا  ــا و یارانه ه ــى، مســتمرى   ها، مزای ــل، از سیاســت مالیات ــن دالی ــه ای مى دهــد. ب

ــا کنــد کــردن رشــد یــک کشــور اســتفاده مى شــود. ــراى تقویــت ی ب
ــه  ــب وکار را ب ــه  کس ــد چرخ ــى مى توان ــاى پول ــایر انتقالى ه ــا و س مالیات ه
ــن  ــد. ای ــودکار عمــل کن ــاى خ ــوان تثبیت کننده ه ــه عن ــاند و ب ــت برس تثبی
بــه ویــژه زمانــى کــه نظــام مالیاتــى تصاعــدى باشــد15 و دولــت مزایــاى بیــکارى 
را بــه کســانى بپــردازد کــه شغلشــان را از دســت داده انــد، درســت اســت. نظــام 
ــى  ــا ط ــد خانواده ه ــى درآم ــه وقت ــن دارد ک ــر ای ــت ب ــدى دالل ــى تصاع مالیات
دوره هــاى رشــد اقتصــادى افزایــش مى یابــد، میانگیــن مالیاتــى کــه آنهــا 
ــد  ــران درآم ــک بح ــى در ی ــا وقت ــد؛ ام ــدا مى کن ــش پی ــز افزای ــد نی مى پردازن
خانواده هــا کاهــش مى یابــد، مبلــغ مالیات هایــى کــه آنهــا مى پردازنــد بــه شــکل 
ــطوح  ــى- س ــاى مالیات ــه طبقه ه ــى ک ــد. مادام ــش مى یاب ــتر کاه ــبى بیش تناس
ــورم  ــاس ت ــر اس ــد- ب ــذب مى کنن ــن را ج ــات معی ــاى مالی ــه نرخ ه ــد ک درآم
ــه خوبــى عمــل مى کنــد، همــان  ــه روز مى شــوند، ایــن حالــت ب (بخــش 9-4) ب
گونــه در مــورد آمریــکا مى بینیــم. اگــر ایــن اتفــاق نیفتــد، تــورم کســانى را کــه 
ــرد  ــر مى ب ــى باالت ــاى مالیات ــه طبقه ه ــد ب ــرى دارن ــبتا پایین ت ــاى نس درآمده
ــر  ــر ثروتمندت ــى اگ ــد حت ــترى بپردازن ــات بیش ــا مالی ــا آنه ــود ت ــث مى ش و باع
ــا قــالب بودجــه  اى مى گوینــد.  نشــده باشــند. ایــن پدیــده را خزندگــى طبقــه  ی
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ــان را  ــى شغلش ــردم را وقت ــد م ــوال درآم ــکارى معم ــاى بی ــالوه، مزای ــه ع ب
ــى  ــى کس ــد؛ وقت ــش مى ده ــد، افزای ــت مى دهن ــا) از دس ــى رکوده ــا ط (عمدت
ــا قطــع مى شــود. مزایــاى بیــکارى باعــث مى شــود  شــغل پیــدا کنــد، ایــن مزای
عمــق رکودهــا، نســبت بــه حالــت دیگــر، کمتــر شــود چــون بخشــى از قــدرت 
ــد.  ــا برمى گردان ــه آنه ــد، ب ــت داده   ان ــان را از دس ــه شغل ش ــانى ک ــد کس خری
ــراى کار  ــى ب ــه انگیزه   های ــد ک ــاال باش ــدر ب ــد آن ق ــکارى نبای ــاى بی ــه، مزای البت
ــودن  ــترس ب ــه دردس ــروط ب ــد مش ــه، بای ــتر از هم ــد و بیش ــاد کن ــردن ایج نک
دریافت کننــدگان و تمایل شــان بــه کار کــردن باشــد. بــه ایــن دالیــل، آنهــا نیــاز 
ــت  ــى مدیری ــه خوب ــن کار ب ــا ای ــد ت ــعه یافته دارن ــال توس ــازمان هاى کام ــه س ب

شــود.
مى تــوان  را  مزایــا  و  مالیات هــا  شــد،  آورده  بــاال  در  کــه  دالیلــى  بــه 
تثبیت کننده هــاى خــودکار در نظــر گرفــت کــه نقــش مهمــى در تثبیــت 

اقتصــاد و افــت و خیــز کمتــر آن دارنــد.

بخوانید

ــن  ــوان «بهتری ــه عن ــردى ب ــد ف ــر درآم ــات ب ــر کاهــش مالی ــو ب آکین
ــرد ــارى ک ــى» پافش ــزه خداحافظ جای

وعــده پاییــن آوردن مالیــات بــر درآمــد فــردى «بهتریــن جایــزه خداحافظى» 
بــود کــه بنیگنــو آکینــو ســوم بــه مــردم داد. او در آخریــن ســخنرانى ســاالنه 
خــود بــه ملــت (ســونا) در 27 جــوالى امســال ایــن وعــده را مطــرح کــرد. 

اینهــا را ســناتور ونــى آنــگارا روز چهارشــنبه گفــت.
ــه ــک بیانی ــا در ی ــا و ابزاره ــاره روش ه ــنا درب ــه س ــس کمیت ــگارا رئی آن

ــراز  گفــت: «از هــزاران کلمــه اى کــه رئیــس جمهــور در ســخنرانى خــود اب
کــرد، یکــى کــه بیشــتر از همــه مــورد تحســین قــرار گرفــت، حمایــت وى از 

ــود کــه مالیات هــاى درآمــد فــردى را کاهــش خواهــد داد.» لوایحــى ب
ایــن ســناتور بــه عنــوان رئیــس کمیتــه، مســئولیت رهبــرى در مجلــس علیــا 
بــراى تخفیــف مالیــات بــر درآمــد را برعهــده دارد. او همچنیــن نویســنده یک 
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الیحــه اســت کــه طبقه هــاى درآمــد قابــل مالیات ســتانى خالــص را فشــرده 
ــراى کــم درآمدهــا و طبقــه متوســط  ــرخ مالیات هــا خصوصــا ب مى کنــد و ن
ــى  ــات مالیات ــه اصالح ــو ب ــاره اکین ــت اش ــگارا گف ــى آورد. آن ــر م را پایین ت
ــم بحــث  ــه «تحری ــزد و ب ــدگان را برانگی ــد پشــتیبانى مجلــس نماین مى توان

ــد. ــان ده ــى» پای ــر مالیات ــاى پایین ت ــراى نرخ ه جــدى ب
ســنا انتهــاى ســال پیــش یــک الیحــه تصویــب کــرد کــه ســقف مالیاتــى 
ــه 82  ــزو ب ــزار پ ــا را از 30 ه ــایر مزای ــى و س ــاه پرداخت ــن م ــراى 13می ب
هــزار پــزو افزایــش مــى داد. اکینــو در فوریــه 2015 آن را بــه قانــون تبدیــل 
کــرد. آنــگارا گفــت: «وزارت مالیــه آمادگــى خــود را بــراى بازبینــى و اصــالح 
ــرفت  ــن پیش ــا از ای ــود و م ــته ب ــراز داش ــى اب ــاى مالیات ــا و طبقه ه نرخ ه
اســتقبال مى کنیــم. مــا بایــد بــه بچه هــاى قــوه مجریــه اجــازه دهیــم ایــن 
ــا را  ــوان نرخ ه ــا کجــا مى ت ــم ت ــا مى گویی ــه آنه ــى ســازند و ب ــداد را عمل اع

آورد.» پایین تــر 
ــگارا  ــد، آن ــر درآم ــر ب ــراى مالیات هــاى کمت ــى ب ــه نهای ــا وارد کــردن ضرب ب
ــاى  ــر نرخ ه ــه تغیی ــن ک ــاره ای ــى درب ــاى مالیات ــاى روس ــاره دغدغه ه دوب
مالیاتــى جدیــد حفــره بزرگــى در خزانــه دولــت ایجــاد مى کنــد را فرونشــاند. 
ســناتور ایــن گونــه توضیــح داد: «هــر درآمــد از دســت رفتــه قابــل بازیابــى 
اســت. اگــر مالیــات ازدســت رفتــه بــه درآمــد قابــل تصــرف تبدیــل شــود، از 
طریــق مالیــات بــر ارزش افــزوده روى کاالهــا مى تــوان آن را بازیابــى کــرد. 
اگــر بخشــى از آن حقــوق کــه قصــد بــود بــه اداره مالیــات داخلــه داده شــود 
اینــک بــراى کاالهــا خــرج شــود، پــس هنــوز مى تــوان آن را از طریــق مالیات 
بــر کاالهــاى خریــدارى شــده بازپــس گرفــت. او افــزود: «ایــن سیاســت بــراى 
اقتصــاد نیــز خــوب اســت. همیشــه بهتــر اســت پــول برگشــته را دوبــاره در 
جایــى خــرج کــرد کــه تولیــد و مصــرف کاالهــا را تحریــک مى کنــد. برخــى 
اوقــات، بــه جــاى اینکــه دولــت بــراى مــردم مخــارج انجــام دهــد، بــه مــردم 

اجــازه دهیــد خودشــان پولشــان را خــرج کننــد.»
آنــگارا گفــت کــه ایــن الیحــه دولــت بــه محــض اینکــه بــه قانــون تبدیــل 
شــود پــول بیشــترى در فیــش حقوقــى کارگــران معمولــى وارد خواهــد کــرد 
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و بــه پرداخــت داوطلبانــه بیشــترى منجــر خواهــد شــد. او همچنیــن اضافــه 
ــرد و  ــد ک ــذب خواه ــترى ج ــرمایه بیش ــن س ــه همچنی ــن الیح ــرد: «ای ک
جلــوى مهاجــرت مــردم مــا را بــه کشــورهایى کــه بــه صنعــت و  بهــره ورى بــا 

ــت.» ــد گرف ــد، خواه ــاداش  نمى دهن ــاال پ ــات ب ــاى مالی نرخ ه
ــد  ــر درآم ــات ب ــاالى مالی ــرخ ب ــرد کــه فیلیپیــن دومیــن ن ــگارا اشــاره ک آن
فــردى را در ایــن منطقــه بــا 32 درصــد دارد کــه اولــى مربــوط بــه تایلنــد و 
ویتنــام بــا 35 درصــد اســت و باالتریــن ارزش افــزوده را کــه 12 درصــد اســت 
ــردى  ــد ف ــر درآم ــات ب ــاى مالی ــه طبقه ه ــرد ک ــاره ک ــن اش دارد. او همچنی
ــده اســت.  ــر مان ــدون تغیی ــروز ب ــا ام ــال 1997 ت ــن کشــور از س ــارى ای ج
ــود،  ــده ب ــر ش ــا دو براب ــده تقریب ــت     مصرف کنن ــاخص قیم ــى ش ــى وقت حت
ــه آینــده فکــر کنیــم  ایــن وضــع تغییــر نکــرد. ســناتور گفــت: «مــا بایــد ب
ــد  ــه، بای ــر این ک ــا مهم ت ــم. ام ــى بمانی ــه رقابتــى باق ــن منطق و اینکــه در ای
بــه مــردم فیلیپیــن یــک مهلــت تنفــس بدهیــم. در حــال حاضــر پلیــس و 
آمــوزگارى کــه درآمــد خالــص قابــل مالیــات گیــرى 150 هــزار پــزو دارنــد، 
ــم و  ــازه را بدهی ــن اج ــر ای ــد. اگ ــى را مى پردازن ــاالى مالیات ــرخ ب ســومین ن
ــال  ــاید س ــم، ش ــدام نکنی ــتانى اق ــام مالیات س ــالح نظ ــراى اص ــگ ب بى درن
بعــد نــرخ مالیــات آمــوزگاران، پرســتاران و پلیس هــاى مــا در حــد نرخ هــاى 

مالیــات میلیونرهــا و میلیاردرهــاى مــا در ایــن کشــور بــاال رود.
ــده  ــى» نامی ــه مالیات ــى طبق ــى «خزندگ ــن  بى عدالت ــه ای ــت ک ــگارا گف آن
ســمت  بــه  نیســت،  پردرآمــد  کــه  مالیات دهنــده  اى  یعنــى  مى شــود 
ــه،  ــک نقط ــد در ی ــان مى گوین ــود. اقتصاددان ــده مى ش ــاال ران ــاى ب طبقه ه
ایــن خزندگــى طبقــه  بــه «فشــار بودجــه اى» منجــر خواهــد شــد بــه طــورى 
کــه مــردم بــه علــت مالیات ســتانى افراطــى هیــچ قــدرت خریــدى نخواهنــد 

ــد. ــا در اقتصــاد مشــارکت کنن داشــت ت
آکینــو بــه عنــوان «بهتریــن هدیــه خداحافظــى» بــر مالیات هــاى درآمــدى 
 Inquirer.net .ــت ــال ایگجــر، اینکوایر.ن ــرد. مای ــر پافشــارى ک ــردى پایین ت ف

15 ژوالى 2015



اقتصاد براى سیاست گذاران: راهنماى جامع براى غیراقتصادى ها

332

پرسش ها
ــزى  ــه چــه چی ــا ب ــات، مالیات ه ــا کاهــش مالی ــگارا، ب ــه نظــر ســناتور آن ب  

ــد؟ ــد ش ــل خواهن تبدی
اثر به گردش بازگرداندن پول چه باید باشد؟  

براى نرخ هاى مالیات آموزگاران و پلیس ها چه اتفاقى افتاد؟  
طبق نظر این سناتور،  بى عدالتى چه چیزى است؟  

تحلیل
سـناتور آنـگارا  پیش بینـى مى کنـد، بسـیارى از اقتصاددانـان خواهنـد پذیرفت که 

کاهـش مالیـات باعـث افزایـش درآمد قابـل تصـرف خانواده ها، یعنـى درآمدى 

شکل 13-1  پیش بینى درآمدها در آمریکا در 2018
منبع: شرح از نویسنده از داده هاى دفتر بودجه کنگره16

کـه پـس از پرداخـت مالیات ها باقى مى ماند، خواهد شـد. این بـه ویژه هنگامى 
درسـت اسـت که طبق پیشـنهاد سـناتور آنگارا، کاهـش مالیات روى کـم درآمدها 
و درآمـد متوسـط ها هدف گـذارى شـود. کاهـش مالیـات بـر کـم درآمدهـا معموال 
بـر ایـن موضـوع داللـت دارد که بیشـتر درآمـد قابل تصرف تازه کسـب شـده آنها 
روى کاالى مصرفـى خرج شـده و    پس انـداز  نمى شـود. اگـر کاهـش مالیـات روى 
پردرآمدهـا هدف  گـذارى شـده باشـد، این موضـوع به درجـات کمتـر رخ مى دهد. 
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پولـى کـه بـه چرخـه برمى گـردد، در جیـب خانواده   هـا، مى توانـد تولیـد و مصرف 
کاالهـا را تحریـک کنـد. سـناتور آنـگارا ذکـر مى کنـد که درآمـد چنیـن کارگران 
نسـبتا کـم درآمـدى ماننـد پرسـتاران و پلیس هـا سـومین نـرخ بـاالى مالیاتـى را 
جـذب مى کنـد. بـه نظـر مى رسـد یـک پدیـده خزیـدن طبقه  یـا فشـار بودجه اى 
رخ داده باشـد: دریافت کننـدگان درآمدهـاى کمتـر بـه طبقه هـاى مالیاتـى باالتـر 
حرکـت کرده انـد. علـت ایـن اتفـاق آن اسـت کـه یـا آنهـا ثروتمندتـر شـده اند یـا 
بـه احتمـال بیشـتر، تورم ارزش اسـمى حقوق شـان را افزایـش داده اسـت. به نظر 
مى رسـد سـناتور آنـگارا پیشـنهاد مى دهـد کـه علـت ایـن خزیـدن طبقـه ، تـورم 
باشـد. آن هایـى کـه درآمدهـاى پایین تـر داشـتند بـه طبقه هـاى مالیاتـى باالتـر 

جابجـا شـده   اند بـدون اینکـه ثروتمندتر بشـوند.
اگرچـه ایـن گفته درسـتى اسـت کـه فشـار بودجه اى بـه عنوان عامـل حرکت 
درآمدهـاى معیـن بـه طبقه هـاى مالیاتـى باالتـر، بـر تقاضـاى خصوصـى فشـار 
مـى آورد و آن را کاهـش مى دهـد، امـا نمى تـوان پذیرفـت کـه فشـار بودجـه اى به 
وضعیتـى منجـر شـود که «مردم هیچ قدرت خریدى نداشـته باشـند تـا در اقتصاد 
بـه علـت مالیات سـتانى افراطـى مشـارکت کننـد». همیـن موضـوع در ایـن مقاله 

ابـراز شـده اسـت. این یک مـورد تقریبـا افراطى اسـت.

شکل 13-2 درآمدهاى دولت مرکزى و محلى چین در 2016
www.s tats.gov.cn/tjsj/ndsj/2017/indexeh.htm منبع: داده ها که نویسنده تشریح کرده از این تارنما گرفته شده
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 واژگان تخصصى
ــدام  ــه اق ــاز ب ــدون نی ــه ب ــت هایى ک ــودکار [1]: سیاس ــاى خ تثبیت کننده ه
ــرات  ــت اث ــه عل ــى را ب ــاد مل ــدازه اقتص ــانات در ان ــت، نوس ــح دول صری
ــراى مثــال، ســاختار تصاعــدى  چرخــه اى  کســب وکار کاهــش مى دهنــد. ب
مالیــات بــر درآمــد بــا افزایــش درآمدهــا بــه افزایــش نــرخ مالیــات منجــر 
خواهــد شــدکه رشــد اقتصــادى طــى دوره گســترش اقتصــادى را کاهــش 
مى دهــد. زمانــى کــه درآمدهــا ســقوط مى کنــد، ســاختار مالیــات تصاعــدى 
ــه نــرخ مالیــات کاهــش یافتــه مى انجامــد. بنابرایــن  ــه شــکل خــودکار ب ب
ــان رکــود تحریــک مى کنــد. برنامه هــاى رفاهــى و بیمــه  اقتصــاد را در زم
بیــکارى دولــت بــه شــیوه خــودکار و خــالف ادوارى مشــابه عمــل مى کنــد، 
مخــارج دولــت را طــى رکــود افزایــش و طــى رونــق کاهــش مى دهنــد.17
مزایــا [2]: پولــى کــه دولــت بــه مــردم نیازمنــد بــه کمــک مالــى   ارائــه مى دهــد 

چــون آنهــا بیــکار، بیمــار یــا غیــر آن هســتند.18
خزیــدن طبقــه [3] : وضعیتــى کــه تــورم درآمدهــا را بــه طبقه هــاى مالیاتــى 
ــاى  ــش مالیات ه ــه افزای ــت ب ــن وضعی ــه ای ــد. نتیج ــار مى ده ــر فش باالت
درآمــد امــا نــه افزایــش در قــدرت خریــد واقعــى مى انجامــد. ایــن مشــکلى 
اســت کــه طــى دوره هــاى تــورم بــاال رخ مى دهــد چــون کدهــاى مالیــات 

درآمــد نوعــا زمــان طوالنى تــرى بــراى تغییــر دادن نیــاز دارنــد.19
ــد  ــن درآم ــاوت بی ــات. تف ــک مالی ــى ی ــى [4]: وزن اقتصــادى واقع ــار مالیات ب
ــرد قبــل و بعــد از مالیــات تحمیــل شــده کــه نشــان مى دهــد  واقعــى ف
چگونــه دســتمزدها و قیمت هــا احیانــا تعدیــل شــده اند.20 البتــه احتمــال 
ــانى  ــان کس ــه هم ــد ک ــانى بیفت ــر دوش کس ــى ب ــن وزن مالیات دارد ای

ــا وضــع شــده اســت. ــر آنهــا تحمیــل ی نیســتند کــه مالیــات ب
ــه والدیــن  ــى کــه دولــت ب ــدى) [5]: پول ــدان (حــق عائله من ــاى فرزن مزای

1. automatic s tabilizers
2. benefit
3. bracket creep
4. burden of a tax
5. child benefit
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ــه ســن معینــى نرســیده باشــند. فرزندانــى مى دهــد کــه هنــوز ب
انتقــال نقــدى مشــروط [6]: برنامــه  اى کــه پرداخت هــاى نقــدى بــه 
ــد  ــه مى دهــد کــه الزامــات رفتــارى معیــن دارن خانواده هــاى فقیــرى   ارائ
ــت. ــط اس ــودکان مرتب ــوزش ک ــالمت و آم ــت از س ــه مراقب ــوال ب و معم

مالیات بر شرکت [7]: مالیات بر شرکت ها، معموال بر سود آن ها.
عــوارض گمرکــى [8]: مالیات هایــى کــه مــردم مى پردازنــد بــراى اینکــه یــک 

کاال وارد کشــور شــود یــا از کشــور خــارج شــود.
ــار مالــى آن بــر دوش کســانى  مالیات هــاى مســتقیم [9]: مالیات هایــى کــه ب
ــرکت ها  ــات ش ــتند. مالی ــا هس ــت آنه ــه پرداخ ــد ب ــه متعه ــد ک مى افت
ــق  ــان تواف ــد اقتصاددان ــتند، هرچن ــتقیم هس ــاى مس ــه مالیات ه ازجمل
ــار  ــران) ب ــا کارگ ــدگان ی ــهامداران،     مصرف کنن ــران (س ــه دیگ ــد ک دارن
ــات امــالك  ــد و مالی ــر درآم ــات ب ــا را متحمــل مى شــوند. مالی ــى آنه مال

مثال هایــى از مالیات هــاى مســتقیم هســتند. 
درآمــد قابــل تصــرف [10]: درآمــد باقیمانــده پــس از اینکــه     مصرف کننــدگان 
مبالــغ انتقالــى از دولــت را دریافــت و مالیات هاى شــان را پرداخــت 

ــد.21 کردن
درآمــد مالیاتــى اختصاصــى [11]: پــول بــه دســت آمــده از یــک مالیــات کــه 

بــراى هــدف خاصــى در نظــر گرفتــه شــده اســت.
مالیــات کاالهــاى خــاص (درونــى) [12]: مالیــات بــر کاالهایــى خــاص ازقبیل 

بنزیــن، ســیگار، تنباکــو و الکل.
ــى رخ  ــوال زمان ــه معم ــى ک ــات دریافت ــش مالی ــه اى [13]: افزای ــار بودج فش
ــث کاهــش  ــن باع ــد اســت. ای ــال رش ــاد در ح ــک اقتص ــه ی ــد ک مى ده
ــن  ــود و بنابرای ــرکتى مى ش ــرمایه  گذارى ش ــده و س ــارج     مصرف کنن مخ

6. conditional cash transfer
7. corporate tax
8. cus tom duties
9. direct taxes
10. disposable income
11. earmarked tax revenue
12. excise
13. fiscal drag
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جلــوى «از کنتــرل خــارج شــدن رشــد» را مى گیــرد. ایــن مى توانــد یــک 
اثــر جانبــى چشــمگیر از تــورم عمومــى باشــد، چــون بــا افزایــش درآمــد 
ــى رود (در  ــر م ــا باالت ــا آنج ــات ت ــاى مالی ــه نرخ ه ــتانه   هایى ک ــى، آس پول
نظام هــاى مالیــات تصاعــدى) معمــوال یکســان باقــى مى مانــد بــه طــورى 
کــه بخــش بزرگ تــرى از درآمدهــا در طبقه هــاى پرداخــت باالتــر ظاهــر 

مى شــود.
مالیــات (بــا نــرخ) ثابــت [14]: مالیاتــى کــه بــا نــرخ یکســان در هــر ســطح 

درآمــد بــکار مــى رود.
ــد  ــم درآم ــراد ک ــه اف ــوال ب ــا معم ــه دولت ه ــى ک ــکن [15]: پول ــاى مس مزای
ــا وام رهنى     شــان  ــا کمــک کنــد اجــاره خودشــان ی ــه آنه ــا ب مى دهنــد ت

ــد. را بپردازن
ــى  ــاى دولت ــدى، مزای ــى تصاع ــک نظــام مالیات ــد [16]: ی ــده درآم تثبیت کنن
یــا یــک سیاســت شــرکتى از توزیــع ســود ســهام کــه نوســانات در درآمــد 

ــد. ــا را کاهــش مى ده خانواره
مالیــات بــر درآمــد [17]: مالیــات وضــع شــده بــر درآمــدى کــه افــراد کســب 

مى کننــد.
ــر دوش  ــى آن ب ــار مال ــه ب ــى ک ــتقیم [18]: مالیات های ــاى غیرمس مالیات ه
کســانى  نمى افتــد کــه ملــزم بــه پرداخــت مالیــات هســتند. مالیــات ارزش 
ــاى  ــى از مالیات ه ــى مثال های ــوارض گمرگ ــروش و ع ــات ف ــزوده، مالی اف

غیرمســتقیم هســتند.
ذخیــره جوینــدگان شــغل [19]: شــکلى از مزایــاى بیــکارى کــه در انگلســتان 

وجــود دارد.
ــى دوره  ــه نهای ــا در مرحل ــى از خانواده ه ــان [20]: پشــتیبانى مال ــاى زایم مزای

14. flat(-rate) tax
15. housing benefit
16. income s tabilizer
17. income tax
18. indirect taxes
19. job-seeker allowance
20. maternity benefit
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ــوزاد، در زمانــى کــه مــادران انجــام  زایمــان و نخســتین ماه هــاى تولــد ن
ــد. ــى خــود را دشــوارتر مى یابن ــاى معمول کاره

مالیــات منفــى [21]: پرداختــى دولــت بــه آن مالیات دهندگانــى کــه بــه ســطح 
معیــن درآمــدى نرســیده اند. ایــن شــکلى از مزایــا و متعلــق بــه گروهــى 

ــت. ــا اس ــترده  تر از یارانه ه گس
ــراى تامیــن  ــوق [22]: ســهمى از دســتمزدها کــه معمــوال ب ــر حق ــات ب مالی
بیمــارى،  برابــر  در  کارگــران  کــردن  بیمــه  و  مســتمرى ها  مالــى 
ازکارافتادگــى و بیــکارى طراحــى شــده اســت. آنهــا را هــم کارفرمــا و هــم 

مى پردازنــد. کارگــر 
مســتمرى [23]: مبالــغ منظمــى کــه دولــت بــه افــرادى کــه بــه ســن 
بازنشســتگى تعیین شــده در قانــون رســیده اند، یــا بــه کســانى کــه 
ــا ازکارافتادگــى  مجبــور بــه بازنشســتگى زودهنــگام بــه علــت بیمــارى ی

مى پــردازد. شــده اند، 
ــا  ــد ی ــتقل از درآم ــد مس ــاالن بای ــه بزرگس ــى ک ــرانه [24]: مالیات ــات س مالی

ــد. ــود بپردازن ــع خ مناب
ــاى  ــه در آن، درآمده ــتانى ک ــدى [25]: نظــام مالیات س ــتانى تصاع مالیات س

ــرى متحمــل مى شــوند. ــات باالت ــاى مالی ــر نرخ ه باالت
مالیات ســتانى تناســبى [26]: نظــام مالیات ســتانى کــه همــه درآمدهــا نــرخ 

مالیــات یکســانى متحمــل مى شــوند.
ــر  ــاى پایین ت ــه درآمده ــتانى ک ــام مالیات س ــى [27]: نظ ــتانى تنازل مالیات س

ــرى متحمــل مى شــوند. ــات باالت ــاى مالی نرخ ه
ــراى  ــروش ب ــروش [28]: مالیــات تحمیلــى دولــت در نقطــه ف ــر ف ــات ب مالی
کاالهــا و خدمــات خــرده فروشــى. ایــن مالیــات را خــرده فــروش جمــع 

21. negative tax
22. payroll tax
23. pension
24. poll tax
25. progressive taxation
26. proportional taxation
27. regressive taxation
28. sales tax
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مى کنــد و بــه دولــت رد مى کنــد و     مصرف کننــدگان مى پردازنــد.
حق بیمه اجتماعى [29]: مالیات حقوق را بنگرید.

ــه  ــا مکــرر توســط دولــت ب ــار ی ــى کــه چــه یکب ــه [30]: حاصل جمــع پول یاران
ــا  ــا توســعه آنه ــا ی ــه بق ــا مى شــود ک ــع اعط ــا صنای برخــى ســازمان ها ی
ــات  ــى، ثب ــت مل ــتدالل هاى امنی ــدام از اس ــر ک ــا ه ــت ب ــوى دول از س
ــم  ــى مه ــت سیاس ــینى واردات، مزی ــتمزد، جانش ــاى دس ــى، ارتق اجتماع
ــارت  ــاى تج ــه موافقتنامه ه ــانى ک ــراى کس ــا ب ــود. یارانه ه ــى مى ش تلق
ــد ،  ــرار مى گیرن ــژه ق ــه وی ــورد توج ــد، م ــام مى دهن ــى را انج بین الملل
ــد. ــده مى ده ــه گیرن ــه اى را ب ــاى ناعادالن ــد مزای ــر مى رس ــه نظ ــرا ب زی

ــادالت  ــه برعکــس مب ــت ک ــه حکوم ــارى ب ــاى اجب ــا [31]: پرداخت ه مالیات ه
ــدارد. ــى ن ــازار مابه ازای ب

ــه کســانى  ــا شــرایط معیــن ب ــکارى [32]: مبالغــى کــه دولت هــا ب ــاى بی مزای
ــد. ــتند، مى پردازن ــکار هس ــه بی ک

ــق  ــدگان از طری ــه     مصرف کنن ــى ک ــزوده [33]: آن مالیات ــات ارزش اف مالی
ــد. ــات مى پردازن ــا و خدم ــندگان کااله ــد از فروش خری

یادداشت ها
وقتــى شــهروندان بــه دولــت پــول مى پردازنــد، مالیــات مثبــت داریــم و وقتــى دولــت بــه    .1

ــم. ــى داری ــات منف ــردازد، مالی ــول مى پ ــهروندان پ ش
2.  Auerbach and Feenberg (2000)

http://users.nber.org/~jroth/w7662.auto.pdf; 
Mattesini and Rossi (2010) http://economia.unipv.it/alma/mattesini_rossi 
2011_ok.pdf; 
McKay and Reis (2012)
http://economics.yale.edu/sites/default/files/mckay-130402.pdf.

نرخ هــاى مالیــات تغییــر  نمى کننــد امــا از درآمدهــا بــه شــکل خــودکار بــا نــرخ مالیــات    .3
ــتند. ــر هس ــا کوچک ت ــون آنه ــود چ ــه مى ش ــات گرفت ــر مالی کمت

29. social contribution
30. subsidy
31. taxes
32. unemployment benefit
33. VAT
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6.  www.inves topedia.com/terms/d/directtax.asp.
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رخ  نمى دهــد. ایــن تــا حــدودى توجیــه اســتفاده از گنجانــدن آنهــا در دســته گســترده 

ــت. ــى اس ــاى پول انتقال ه
10.  www.ilo.org/global/topics/social-security/lang--en/index.htm.

ــه  ــان وجــود دارد کــه کارگــران، ن ــان اقتصاددان در حقیقــت «یــک اجمــاع کلــى در می   .11
کارفرمایــان، بــار کامــل ســهم کارفرمــا از مالیــات تامیــن اجتماعــى را متحمل مى شــوند.» 
S tiglitz (2000: 511). در مــورد بنگاه هــاى فعــال در انحصارهــاى چندجانبــه (ص. 78) 
انحصارهــاى چندجانبــه خریــد (ص. 79) یــا انحصارهــاى کامــل (ص. 74) نتایــج کمتــر 

قطعــى  هســتند.

اقتباس این مقدمه از Chand and Jaeger (2000) است.   .12

بنگرید به Arnold  (2010: 147) و    .13
www.ons.gov.uk/peoplepopulationandcommunity/personalandhouse 
holdfinances/expenditure/articles/measuringrealhouseholddisposableincome 
/2015–03–06#gross-disposable-income-gdi.

ــه اصطــالح هــم ارزى ریکاردویــى شــروع  ــکاردو (1888) و ب ــر ری ــا اث ــده ب ــوع ای ایــن ن   .14
ــاى خصوصــى  ــا    پس اندازه ــى ب ــش کســرى عموم ــر افزای ــد: ه ــار مى کن ــه اظه ــد ک ش
ــه  ــک فرضی ــوان ی ــه عن ــن را ب ــکاردو ای ــد ری ــع دیوی ــود. در واق ــى مى ش ــى خنث اضاف

ــت. ــاور نداش ــه ب واقع بینان

یادداشت شماره 2 را ببینید.   .15
16.   www.cbo.gov/about/products/budget-economic-data#7.

17.  www.chegg.com/homework-help/definitions/automatic-s tabilizers-12.

18.  www.oxfordlearnersdictionaries.com/definition/english/benefit_1.
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19.  http://web.worldbank.org/WBSITE/EXTERNALTOPICS /EXTSOCIALPROTECTION/
EXTSAFETYNETSANDTRANSFERS/0 , , con t en tMDK:20615138~m 
enuPK:282766~pagePK:148956~piPK:216618~theSitePK:282761,00.html.

20.  S tiglitz (2000: 483).

21.  Blanchard (2009: 68).

منابع 
Abel, A. B., Bernanke, B. and Croushore, D. D. (2014). Macroeconomics. Bos ton: 
Addison-Wesley.

Ager, M. (2015). “Aquino Urged Lower Individual Income Taxes as ‘Bes t Goodbye 
Gift’,” Inquirer.net, 15 July. https://newsinfo.inquirer.net/705305/aquino-urged-to-
lower-indivi dual-income-taxes-as-bes t-goodbye-gift.

Arnold, R. A. (2010). Macroeconomics, 9th ed. Mason, OH: South Wes tern, Cengage 
Learning.

Auerbach, A. J. and Feenberg, D. (2000). “The Significance of Federal Taxes as 
Automatic S tabilizers,” NBER Working Paper No. 7662, April.

Blanchard, O. (2009). Macroeconomics. Upper Saddle River, NJ: Pearson Prentice 
Hall.

Chand, S. K. and Jaeger, A. (2000). “Aging Populations and Public Pension Schemes,” 
Occasional Paper 147, Washington, DC.

Friedman, M. (1967). “The Case for the Negative Income Tax,” National Review, 7 
March, pp. 239–241.

Isidore, C. (2013). “Buffett Says He’s S till Paying Lower Tax Rate than his Secretary,” 
CNN Money, 4 March. http://money.cnn.com/2013/03/04/news/economy/buffett-
secretary- taxes/index.html.

Mattesini, F. and Rossi, L. (2010). “Monetary Policy and Automatic S tabilizers: 
The Role of Progressive Taxation,” Dipartimento di economia politica e metodi 
quantitative, Università degli S tudi di Pavia, # 134 (11–10).

McKay, A. and Reis, R. (2012). “The Role of Automatic S tabilizers in the U.S. 
Business Cycle,” http:// economics.yale.edu/sites/default/files/mckay-130402.pdf.

Reuters. (2012). “Warren Buffett Calls for a Minimum Tax on the Wealthy,” 26 November. 
www.reuters.com/article/us-buffett-tax/warren-buffett-calls-for-a-minimum-tax- on-the-
wealthy-idUSBRE8AP0LY20121126.



سیاستگذارى بودجه اىبخش ششم

341

Ricardo, D. (1888) “Essay on the Funding Sys tem” in The Works of David Ricardo. 
With a Notice of the Life and Writings of the Author, by J.R. McCulloch, London: 
John Murray, 1888

S tiglitz, J. (2000). Economics of the public sector, 3rd ed. New York: W. W. Norton 
& Company.

Wetzel, D. (2013). “Bolsa Família: Brazil’s Quiet Revolution,” Valor Econômico on 
World Bank website, 4 November. www.worldbank.org/en/news/opinion/2013/11/04/
bolsa- familia-Brazil-quiet-revolution.





سیاستگذارى بودجه اىبخش ششم

343

فصل 14:
 مخارج دولت براى کاال و خدمات

دولت هـا بازیگـران کلیـدى در تعییـن تقاضـاى یـک کشـور و افزایـش  بهـره ورى 
آن هسـتند. دولت هـا نـه تنهـا بـا اسـتفاده از مالیات هـا و سـایر انتقال هـاى پولـى 
بـر مقـدار پولـى کـه خانواده هـا و بنگاه هـا مى تواننـد خـرج کننـد -یعنـى درآمـد 
قابـل تصرف شـان- تاثیـر مى گذارنـد، بلکه خودشـان نیـز کاال و خدماتـى را تقاضا 
مى کننـد و بـا عرضـه کاالهایى کـه نیروهاى بازار بـه مقدار کافى تولیـد نمى کنند، 
بـه بازتوزیـع درآمـد مى پردازنـد. دولت هـا به ویژه براى انجـام تـدارکات خدماتى را 
از کارکنـان خـود مى خرنـد -یعنـى کاال و خدماتـى را از بنگاه هاى ملـى و خارجى 

مى خرنـد.
آموزش،  دادگسترى،1  پلیس،  دفاع،  مى دهند:  متفاوتى   ارائه  خدمات  دولت ها 
مراقبت سالمت، مساعدت، حمل ونقل، تحقیق و توسعه، برنامه ریزى شهرى، حمایت 
از میرات فرهنگى و بسیارى چیزهاى دیگر. آنها مى توانند این خدمات را به کمک 
خدمات (کار) فراهم شده کارکنان خود (بخش 14-1) یا از طریق کاال و خدمات 

خریدارى شده از شرکت هاى بیرونى (بخش 14-2) ارائه کنند.
هر  شامل  خدمات  و  کاال  روى  دولت  مخارج  ارزش  کالن،  اقتصاد  اصطالح  در 
مخارجى توسط دولت براى یک کاال یا خدمت در حال حاضر تولید شده است؛ خواه 
خارجى یا داخلى باشد.2 این معنایش حاصل جمع مصرف دولت و سرمایه  گذارى 

دولت است. در شکل 14-1 هزینه هاى دولت آمریکا را آورده ایم.
چون  است،  عمومى  بخش  کارکنان  حقوق  حاصل جمع  تقریبا  دولت  مصرف 
به عالوه  دولت3  (بخش 1-2)  واسطه  اى  مصرف  به عالوه  کارکنانش  خدمات  دولت 

مصرف سرمایه (استهالك) را مى خرد.4
خرید کاال و خدمات توسط دولت ها تنها براى مصرف عمومى نیست، بلکه براى 
سرمایه  گذارى عمومى و به اصطالح «تشکیل سرمایه ناخالص» (جاده، مدرسه، پل، 
بیمارستان و غیر آن) که توسط دولت یا از طرف دولت ساخته مى شود، اقدام به 

خرید مى کنند.5
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14-1 اشتغال عمومى
دولت ها به تولید کل کشورها از طریق کار کارکنانشان کمک مى کنند اما به ندرت 
خدمات خود را به قیمت هاى بازار مى فروشند. به این دلیل، ارزش افزوده شده (2-

1) توسط بخش عمومى را نمى توان به همان شیوه ارزش افزوده بخش خصوصى 
(بخش  واسطه  اى  مصرف  و   (3-6 (بخش  کل  درآمد  بین  تفاوت  برحسب  -یعنى 
2-1)- اندازه گیرى کرد. بیشتر درآمد بخش عمومى درآمد مالیاتى است و مستقیما 
به مقدار و کیفیت خدماتى ربط ندارد که بخش عمومى فراهم مى کند. شهروندان 
مالیات مى پردازند چون مجبورند، نه به این دلیل که در قبال خدمات دریافتى پول 

مى دهند.

شکل 14-1 مخارج دولت آمریکا برحسب کارکرد در سال 2017
/http://www.usaspending.gov منبع: شرح از نویسنده، داده ها از

ارزش  بنابراین  دارد.  مالیات  وضع  قانونى  قدرت  که  است  بازیگرى  تنها  دولت 
محاسبه  عمومى  کارکنان  حقوق  حاصل جمع  شکل  به  عمومى  بخش  افزوده 
مى شود.6 اشتغال عمومى یک منبع تثبیت اقتصاد است چون وابستگى بى درنگ 
به نوسانات بازارها ندارد. وقتى اقتصاد وارد رکود مى شودGDP  کاهش و اشتغال 
کم مى شود اما اشتغال عمومى معموال به اندازه اشتغال خصوصى کاهش  نمى یابد.

ایـن واقعیت که GDP تولیدشـده توسـط بخـش عمومى به شـکل حاصل جمع 

امور بین الملل
حمل و نقل

انرژى

کشاورزى

علوم عمومى، فضایى

تصمین درآمد

بازرگانى و اعتبار مسکن

بودجه عمومى دولت

داده هاى گزارش نشده

مزایا و خدمات کهنه سربازها آموزش، بازآموزى و 
خدمات اجتماعى

منابع طبیعى و محیط زیست

خالص بهره

توسعه اجتماعى

دادگسترى

مراقبت 
پزشکى

تامین
 اجتماعى

دفاع
سالمت
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حقـوق بخـش عمومـى اندازه گیرى مى شـود بر ایـن داللت دارد کـه وقتى حقوق 
بخـش عمومـى را کاهش مى دهیم، به شـکل خـودکار GDP یک کشـور 
کاهـش مى یابـد. ایـن گـزاره همچنیـن دربـاره حقوق بخـش خصوصى درسـت 
اسـت؛ اگـر کاهـش حقـوق عمومـى بتوانـد با رشـدى معـادل یـا بیشـتر در بخش 
خصوصـى خنثـى شـود، بخـش خصوصـى مى توانـد رشـد را ارتقـا دهـد وگرنه به 

رکـود دامـن مى زند (بخـش 2-1).
مصرف واسطه  اى (بخش 2-1) دولت، تدارکات عمومى کاالهاى  بى دوام است.7

سرانجام باید توجه داشت که وقتى دولت مالیات ها و مخارج عمومى را 100 
است.  مثبت  اغلب    GDPاثر متوازن)  بودجه  (عملیات  مى دهد  افزایش  واحد 
افزایش مالیات، درآمد قابل تصرف بخش خصوصى را 100 واحد کاهش مى دهد. 
اگرچه فقط بخشى از درآمد قابل تصرف براى مصرف و تقاضاى کل استفاده مى شود 
و مقدارى از آن پس انداز خواهد شد. از طرف دیگر، کل مخارج عمومى جدید بیانگر 
بودجه  افزایش  که  هنگامى  و  معین  فروض  تحت  یعنى  این  است.  اضافى   GDP

فروض  مى یابد.8  افزایش  کل  تقاضاى  همه  مى دهد،  رخ  دولت  مخارج  در  متوازن 
مرتبط عبارتند از: الف) سرمایه  گذارى خصوصى ثابت است و وقتى خانوارها بیشتر 
   پس انداز مى کنند افزایش  نمى یابد، ب) در اقتصاد ظرفیت تولید اضافى وجود دارد، 
ج) افزایش مخارج عمومى مستلزم نرخ هاى بهره باالتر، تورم چشمگیر یا تغییر در 
 بهره ورى نیست. اگر هر کدام از این شروط سه گانه برآورده نشود، افزایش در مخارج 
عمومى اثرات مطلوب موردانتظار ایجاد  نمى کند و مى تواند ضدتولیدى باشد. معموال 

رشد القایى در GDP برابر یا کمتر از رشد در مخارج عمومى است.9

14-2 تدارکات عمومى
تدارکات عمومى بخش چشمگیرى از اقتصادها به حساب مى آید؛ بین 10 درصد 
و 25 درصد تولید ناخالص داخلى (GDP). در اتحادیه اروپا برآورد مى شود که خرید 
 ، OECD است در حالى که در کشورهاى GDP عمومى کاال و خدمات 16 درصد
12 درصد به حساب مى آید. بنابراین مهم است که دولت ها این پول را به خوبى خرج 

کنند زیرا مدیریت خوب تدارکات باعث ایجاد تفاوت مى شود.
یعنى  است؛  کشور  یک  سرمایه  دادن  افزایش  کلیدى  ابزار  عمومى  تدارکات 
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بندر،  پل،  جاده،   راه آهن،  (مثال  زیرساخت  در  عمومى  سرمایه  گذارى  انجام  براى 
فرودگاه)، در بیمارستان ها، در مدارس، در موزه ها و در تحقیق و توسعه. همچنین 
هزینه هاى  مى دهد،  افزایش  را  فرصت هاى  کسب وکار  که  سرمایه  گذارى   هایى 
 کسب وکار را کاهش مى دهد و مکمل سرمایه  گذارى خصوصى است در این دسته 

قرار مى گیرد (فصل 18).
همچنین تدارکات عمومى ابزارى است که کشورها با استفاده از آن مى توانند 
با رکود مقابله کنند.10 در واقع وقتى تقاضاى کل کاهش مى یابد، دولت ها مى توانند 
سطح تدارکات را افزایش دهند و به این ترتیب علیه رکود اقدام کنند. براى رکودهاى 
طوالنى این ابزار کارکرد مثبتى دارد اما در رکودهاى کوتاه این محدودیت را دارد 
که با مقدارى تاخیر آماده مى شود؛ زمان نیاز است تا درباره کارهاى عمومى جدید 
تصمیم بگیریم و همه رویه هاى تدارکات مورد نیاز را انجام دهیم (تعریف شرایط کار، 
انتشارات و مناقصه، در بین آنها است). در برخى موارد، وقتى سرانجام کارهاى عمومى 
شروع مى شود، رکود تقریبا تمام مى شود و کارهاى عمومى شاید آن اقتصادى را که 

با سرعت کامل کار مى کند، زیاده گرم کند.
از تدارکات همچنین مى توان براى سایر اهداف استفاده کرد؛ براى مثال مى تواند 
ابزارى براى تقویت صنایع داخلى نوزاد باشد.    بنگاه هاى داخلى شاید نسبت به 
و  تولید  کم کیفیتى  کاالهاى  باشند،  داشته  پایین ترى  خارجى،  بهره ورى  رقباى 
قیمت هاى باالتر وضع کنند. اما اگر به آنها هرگز قراردادهاى عمومى اعطا نشده باشد 
حتى شانس کمترى براى رسیدن به صرفه هاى مقیاس (بخش 5-1) و بهبودهاى 
مرتبط با آن را دارند. بنابراین دولت ها با انتخاب هاى ساده مواجه نیستند. مهم ترین 
کار چیست؟ فراهم کردن کاال و خدمات باکیفیت براى شهروندان و  کسب وکارهاى 

داخلى یا فعال کردن بنگاه هاى داخلى و خلق مشاغل داخلى.
از تـدارکات مى تـوان بـراى ارتقـاى حقـوق بشـر و حقـوق اجتماعـى، حمایـت 
از محیط زیسـت و تقویـت نـوآورى اسـتفاده کـرد. ایـن کار را مى تـوان از طریـق 
بندهـاى قانونـى در شـرایط کار انجام داد که بر اسـاس آن، مناقصه گـران تدارکات 
عمومـى مى پذیرنـد بـه بندهـاى اجتماعـى (مثـال شـرایطى در رابطه با خـوددارى 
از تبعیـض، کار کـودکان یـا کار اجبـارى، تضمیـن گنجانـدن کامـل اقلیت هـا یـا 
کارگـرى)،  اتحادیه هـاى  در  عضویـت  بـه  دادن  اجـازه  و  محروم شـده  گروه هـاى 
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بندهـاى سـبز (رعایـت اسـتانداردهاى محیط زیسـتى معین) یا بندهـاى تحقیق و 
توسـعه (اقتبـاس فناورى هـاى نـو) احتـرام بگذارند.

گشودن بازارهاى تدارکات عمومى به دالیل زیر مى تواند مفید باشد:11
1. توانایى دولت به کسب ارزش بهتر براى پول را ارتقا داده و استفاده کارا از 

منابع عمومى را افزایش مى دهد.
2. ابزار قدرتمند براى جنگیدن با رویه هاى فاسد است.

3. شفافیت و قطعیت حقوقى را افزایش مى دهد.
با این حال گشودن تدارکات عمومى به رقابت  بین المللى، اعتبارش به عنوان 
ابزار سیاست اقتصادى را کاهش مى دهد. با وجود بازار تدارکات گشوده شده به روى 
رقباى  بین المللى، دولت ها پول را خرج مى کنند اما از فعال کردن تقاضاى داخلى یا 
تشویق بنگاه هاى محلى براى ایجاد تغییرات معین اطمینان کمترى پیدا مى کنند.

بخوانید

مخارج دولت به عنوان روش جلوگیرى از رکود
این متن توصیه شده را از تایلند انتخاب کردیم. در اینجا دولتى را نشان مى دهیم 
که مى خواهد از رکود یا کند شدن اقتصاد جلوگیرى کند. مقاله آشکارا مشکالت 

اصلى را که آنها براى انجام این کار مواجه هستند، نشان مى دهد.
“Fas t Track Budget Urged,” Wichit Chantanusornsiri, Bangkok Pos t, 21 July 2015.

پرسش ها
مشکلى که با مخارج بودجه پیش مى آید چیست؟  

در شرایطى که صادرات، سرمایه  گذارى خصوصى و مصرف داخلى اندك است،   
وظیفه در نظر گرفته شده براى سرمایه  گذارى عمومى چیست؟

چرا دفتر بودجه خواهان شتاب بخشى به مخارج است؟  

تحلیل 
دولت تایلند با انقباض چندین عنصر تقاضا مواجه است: صادرات، سرمایه  گذارى خصوصى 
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و مصرف داخلى که مى تواند به رشد پایین تر، کسادى یا رکود اقتصادى منجر شود. براى 
جلوگیرى از اینها، دولت تصمیم گرفت سرمایه  گذارى عمومى و بنابراین تدارکات عمومى 
را افزایش دهد. تقاضاى عمومى جبران کمیابى تقاضاى خصوصى و خارجى را مى کرد اما 
به نظر مى رسید مسائلى در رابطه با سرعت مخارج وجود دارد. اینکه دولت ها از تدارکات 
براى تحرك بخشى به اقتصاد استفاده مى کنند یک مساله رایج است و به ویژه هنگامى 
اقدامى به جا و درست محسوب مى شود که رویه ها طوالنى و پیچیده است. بنابراین 
مى تواند درك کرد که دولت در جست وجوى سرعت بخشى به فرآیند است تا وقتى 

اقتصاد در حال بهبودى است، از سرمایه  گذارى عمومى خوددارى کند.

نظرات درباره جدول 1-14
فرانسـه، انگلستان، اسـتونى و یونان بین کشورهایى هسـتند که بزرگ ترین سهم 
از تولیـد ناخالـص داخلـى خـود را صـرف مخـارج دفاعـى مى کننـد. در اتحادیـه 
اروپـا، آنهایـى کـه بیشـتر در نظـم و     ایمنـى عمومـى خـرج مى کننـد عمدتـا 
کشـورهاى کم درآمـد هسـتند (مجارسـتان، پرتغـال، یونان، کرواسـى، لهسـتان، 
رومانـى، اسـلواکى و بلغارسـتان). یونـان، جمهورى چـک، بلژیک، هلنـد، اتریش، 
فرانسـه، نـروژ، و دانمـارك از کشـورهاى اتحادیـه اروپا هسـتند کـه دولت متبوع 
آنهـا بزرگ تریـن سـهم از GDP را صرف سـالمت کردند. فنالند، بلژیک، سـوئد، 
دانمارك و ایسـلند کشـورهایى هسـتند که مخارج عمومى شـان در آموزش باالتر 
از بقیـه اسـت در حالـى که این شـاخص در اسـپانیا، ایتالیـا، بلغارسـتان، ایرلند و 

رومانـى پایین تر اسـت.

چرا مراقبت سالمت را بخش عمومى ارائه مى دهد؟
تخت هـاى بیمارسـتانى انـدك و تولیدشـان گـران اسـت. بـه عبارتـى اگـر شـما 
پذیرش شـوید، احتماال من را پذیرش نخواهند کرد (هر دو براى اسـتفاده از یک 
تخـت رقیـب هم هسـتیم). بـه محض اینکه یک بخش بیمارسـتان پر شـد، تهیه 
سـایر تخت هـا به معنـاى اسـتخدام کادر درمانى جدیـد و یافتـن اتاق هاى جدید 
اسـت. در واقـع ایـن چیزها گران تمـام مى شـود و هزینه نهایى (بخـش 4-2) در 
مراقبت سـالمت بسـیار باال اسـت. گفتـن این جمله هم آسـان خواهد بـود: «اگر 
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پولـى نپردازید در بیمارسـتان پذیرش نمى شـوید و درمان نخواهید شـد.» از نظر 
فنـى حـذف و محـروم کـردن بیماران ممکـن اسـت و در برخى موقعیت هـا واقعا 
رخ مى دهـد. پـس چـرا دسـت کم در برخى کشـورها، مراقبت سـالمت به شـکل 
عمومـى ارائه شـده اسـت؟ در مورد مراقبت سـالمت، نه تنها مالحظـات توزیعى، 
بلکـه مالحظـات عدالـت و انسـانیت نیز وجـود دارد (ما حق نداریم شـخص بیمار 
را بـه حـال خـود رها کنیـم) و عالوه بر این دو، سـایر مالحظات نیز دخیل اسـت. 
مراقبت سـالمت حوزه اى اسـت که ارائه دهنده (پزشـک) و اسـتفاده کننده (بیمار) 
سـطوح بسـیار متفاوتـى از اطالعـات دارنـد. ایـن یکى از فـروض اساسـى اقتصاد 
بـازار رقابتـى را نقـض مى کنـد. اگـر مى خواهیـم بازارها کارا باشـند خریـداران و 
فروشـندگان کمابیـش بایـد اطالعات یکسـانى داشـته باشـند و هنگامـى که این 
اتفـاق  نمى افتـد، مى گوییـم عـدم تقارن اطالعـات وجـود دارد. تحـت چنین 
شـرایطى نتایـج حاصلـه کارا نخواهد بـود و اتالف قابل مالحظـه را مى توان انتظار 
داشـت. سـرانجام، خدمـات سـالمت پیامدهاى بیرونـى مهمى پدید مـى آورد؛ 
یعنـى اثـرات روى آنهایـى کـه نـه از آن اسـتفاده و نـه بـراى آن کار مى کنند. هر 
شـخصى از واکسـن زدن مردمـى کـه قـادر بـه پرداخت هزینـه اش نیسـتند یا از 
درمـان مـردم فقیـر داراى بیمارى هـاى واگیردار منتفع مى شـود و بـه این صورت 

گسـترش بیمارى کاهـش مى یابد.
در شـکل 14-2 مخـارج سـالمت را بـه شـکل سـهمى از GDP در کشـورهایى 
کـه امیـد بـه زندگى باال (بیـش از 79,9 سـال در 2013) و جمعیت هـاى بیش از 
15 میلیـون نفـر دارنـد، مقایسـه مى کنیـم. مشـاهده مى کنید که آمریکا نسـبت 
بسـیار باالیـى از GDP خـود را صـرف سـالمت مى کنـد. در سـال 2013 در 
بیـن کشـورهاى مـورد مالحظـه، آمریکا همچنین کشـور بـا پایین تریـن امید به 
زندگـى بود. چنین کشـورهایى از قبیل انگلسـتان، ایتالیا، فرانسـه و اسـپانیا قادر 
بـه رسـیدن بـه امیـد به زندگـى باالتر بـا مخارج بسـیار کمتـر بودند. این مسـاله 
احتمـاال بـا ایـن واقعیـت قابـل تبیین اسـت که نظام سـالمت آمریـکا یک عنصر 
بـزرگ خصوصـى دارد، در صورتى که دیگر کشـورهاى ذکرشـده عمدتا نظام هاى 

سـالمت عمومـى دارند.
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جدول 14-1 کل مخارج دولت عمومى برحسب کارکرد در برخى کشورهاى اروپایى به 
GDP سمهى از

Euros tat :منبع

خدمات سال 2015
؟؟؟عمومى

حفظ نظم 
و امنیت 
عمومى

امور 
اقتصادى

حفاظت 
از محیط 
زیست

مسکن و 
امکانات 
اجتماعى

امور 
سالمت

امور 
تفریحى، 
فرهنگى و 
مذهبى

امنیت تحصیالت
مجموعاجتماعى

6/90/61/46/20/40/48/01/221/721/751/8اتریش
8/10/81/86/50/90/37/71/220/220/253/9بلژیک

3/21/42/86/10/82/15/51/713/313/340/9بلغارستان
9/11/32/25/00/50/86/61/515/115/146/8کرواسى
10/21/41/73/50/41/82/60/912/012/040/2قبرس

4/30/91/86/61/10/77/61/312/712/741/9جمهورى چک
7/41/11/03/70/40/28/61/823/623/654/8دانمارك
4/31/91/84/80/70/45/52/012/912/940/4استونى

6/21/41/84/30/80/67/21/019/219/247/4اتحادیه اروپا
8/51/31/24/80/20/47/21/525/625/656/9فنالند
6/31/81/65/71/01/18/21/324/624/657/1فرانسه
5/91/01/63/10/60/47/21/019/019/044/0آلمان
9/92/72/18/91/50/24/50/720/520/555/3یونان

8/90/52/18/61/21/15/32/115/515/050/0مجارستان
7/70/01/55/00/60/57/43/29/59/542/9ایسلند
4/10/41/13/40/40/65/70/69/69/629/6ایرلند
8/41/21/94/11/00/67/10/721/521/550/5ایتالیا
5/21/02/04/20/71/03/81/611/511/537/0لتونى
4/41/31/63/60/50/35/80/911/111/134/9لیتوانى

4/40/31/05/01/10/54/61/218/918/942/2لوکزامبورگ
6/80/81/25/12/00/45/81/212/412/441/2مالت
5/01/11/84/01/40/38/01/416/616/645/0هلند
4/71/51/15/10/90/88/41/519/419/448/9نروژ

4/91/62/24/60/60/74/71/115/915/941/5لهستان
8/11/12/15/10/40/56/20/818/318/348/6پرتغال
4/81/02/35/31/01/54/21/211/511/535/9رومانى

6/51/12/46/31/00/87/21/015/015/045/5اسلواکى
6/80/81/66/01/00/66/71/617/417/448/1اسلوونى
6/51/02/04/40/90/56/21/117/117/143/8اسپانیا
7/11/11/34/20/30/76/91/120/920/950/1سوئد

4/30/91/73/70/70/22/20/813/513/533/8سوئیس
4/52/12/03/10/80/57/60/716/416/442/8بریتانیا
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شکل 14-2 در سال 2013 کل مخارج سالمت به صورت سهمى از GDP در کشورهاى 
با امید به زندگى دست کم 79,9 سال و جمعیت بیش از 15 میلیون نفر

آمریــکا بــا خدمــات ســالمت عمدتــا خصوصــى عرضه شــده، مقادیــر بســیار بیشــترى روى مراقبــت ســالمت 
نســبت بــه کشــورهایى از قبیــل انگلســتان، فرانســه، اســپانیا و ایتالیــا خــرج مى کنــد -جایــى کــه خدمــات 
ــه مى شــود. در کشــورهاى یادشــده، وضعیــت ســالمت  ــى   ارائ ــا توســط خدمــت ســالمت مل ســالمت عمدت

خــوب و امیــد بــه زندگــى خیلــى بــاال اســت.
UNDESA منبع: شرح از نویسنده از داده هاى بانک جهانى و

واژگان تخصصى
ــات  ــه اطالع ــرف معامل ــک ط ــه ی ــى ک ــات [1]: وضعیت ــارن اطالع ــدم تق ع
بســیار کمتــرى نســبت بــه طــرف دیگــر دارد و بــه نتایــج نــاکارا و اتــالف 

ــود. ــر مى ش ــع منج مناب
اثــرات خارجــى [2]: اثــر یــک فعالیــت تولیــدى یــا فراغــت روى طــرف ســوم 
ــا ســرمایه  گذارى نکــرده اســت. ــداده، نخریــده ی کــه آن فعالیــت را انجــام ن
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کره جنوبى شیلى بریتانیا اتریش نروژ ژاپن کانادا دانمارك فنالند هلند آمریکا

1. asymmetry of information
2. externality
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ــى (ارزش  ــش عموم ــان بخ ــوق کارکن ــع حق ــت [3]: حاصل جم ــرف دول مص
ــت. ــطه  اى دول ــى) و مصــرف واس ــزوده عموم اف

ــر  ــره ب ــت، پرداخت هــاى به ــت [4]: حاصل جمــع خریدهــاى دول ــارج دول مخ
بدهــى عمومــى و انتقال هــاى پولــى بــه خانواده هــا و بنگاه   هــا. ایــن 

ــردازد. ــت مى پ ــه دول ــى اســت ک پول
مخــارج دولــت (یــا خریدهــاى دولــت) [5]: در اقتصــاد کالن ایــن 
ــى)  ــزوده عموم ــى (ارزش اف ــان بخــش عموم ــوق کارکن حاصل جمــع حق
ــه  ــم ب ــن دو قل ــات حاصل جمــع ای ــت اســت. برخــى اوق ــدارکات دول و ت
ــه  ــى (ن ــه عموم ــود. در مالی ــى مى ش ــت تلق ــه دول ــارج اولی ــوان مخ عن
ــن  ــت) همچنی ــه دول ــت» (هزین ــل اقتصــاد کالن) «مخــارج دول در تحلی
ــه  ــى ب ــاى پول ــه بدهــى عمومــى و انتقال ه ــره ب ــاى به شــامل پرداخت ه

خانواده هــا و بنگاه هــا اســت.
تدارکات سبز [6]: تدارکات عمومى با لحاظ بندهاى محیط زیستى.

ــورت  ــبز ص ــدارکات س ــق ت ــه از طری ــى ک ــبز [7]: خریدهای ــاى س خریده
مى گیــرد.

ــه  ــه اضاف ــى ب ــزوده عموم ــص [8]: ارزش اف ــى ناخال ــزوده عموم ارزش اف
ــادوام. ــى ب ــاى عموم ــتهالك کااله اس

صنعــت داخلــى نــوزاد [9]: صنعتــى کــه در نخســتین مراحــل توســعه خــود 
ــت و  ــکان حمای ــود، ام ــى ش ــد رقابت ــه بتوان ــل از اینک ــت قب اســت و دول

ــر دارد. ــد نظ ــى م ــراى دوره معین ــتیبانى از آن را ب پش
اشتغال عمومى [10]: اشتغال ایجادشده و پرداخت شده به وسیله بخش عمومى.

مصــرف واســطه  اى عمومــى [11]: خریــد کاالهــاى  بــى دوام و خدمــات بیرونــى 

3. government consumption
4. government outlays
5. government spending (or government purchases)
6. green procurement
7. green purchases
8. gross public value added
9. nascent domes tic indus try
10. public employment
11. public intermediate consumption
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توســط ارگان هــاى دولــت.
ــدارکات عمومــى [12]: خریــد کاال و خدمــات توســط بخــش عمومــى. ایــن  ت
بخــش حقــوق بخــش عمومــى  را در بــر نمى گیــرد بلکــه شــامل مصــرف 
ــا،  ــه پل   ه ــادوام از جمل ــى ب ــاى عموم ــد کااله ــى و خری واســطه  اى عموم

ــود. ــتان مى ش ــدارس و بیمارس ــادر، م ــا، بن جاده   ه
ارزش افــزوده عمومــى [13]: حاصل جمــع حقــوق پرداختــى بــه آنهایــى کــه 
ــن  ــاوت بی ــوان تف ــه عن ــوان ب ــتند. آن را  نمى ت ــى هس ــتغال عموم در اش
ــرد، چــون بخــش عمومــى  ــد کل و مصــرف واســطه  اى محاســبه ک درآم
ــل  ــاکنان تحمی ــر س ــا را ب ــه مالیات ه ــد بلک ــودش را  نمى فروش ــد خ تولی

مى کنــد.

یادداشت   ها
ــن  ــراى داشــتن ای ــه اصطــالح «کاالى عمومــى» اســت. شــهروندان ب ــى از ب ــاع مثال دف   .1
قبیــل کاالهــا رقابــت  نمى کننــد. بــه محــض اینکــه کشــورى امنیــت داشــت، ورود یــک 
شــهروند اضافــى معمــوال نیازمنــد هزینــه دفاعــى اضافــى نیســت. در عیــن حــال محــروم 
کــردن یــک شــهروند از کســب منافــع دفــاع خیلــى دشــوار خواهــد بــود. شــما چــه در 
بودجــه دفاعــى مشــارکت کــرده باشــید چــه خیــر، اگــر کشــور امنیــت دارد بــراى شــما 

نیــز امــن اســت.
2.  Abel et al. (2014:58).

اداره آمار سازمان ملل متحد (2009: 96)   .3
http://uns tats.un.org/unsd/nationalac count/docs/SNA2008.pdf 

ــه شــکل تقاضــاى نهایــى  و (نظــام اروپایــى حســاب ها، 2010: 433). تقاضــاى دولــت ب
مالحظــه مى شــود امــا بــراى دولــت، کاالهایــى را کــه مى خــرد تــا خدماتــش را تحویــل 

دهــد مصــرف واســطه  اى اســت، همــان طــور کــه چندیــن ســند تاییــد مى کنــد.

مصرف نهایى دولت =   .4
تولید دولت  +

فروش کاالها و خدمات  -
ــازار (کمیســیون  پرداخت هــاى انتقالــى اجتماعــى نقــدى از طریــق تولیدکننــدگان ب  +

اروپایــى، 2013: 433)

12. public procurement
13. public value added
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قلم اصلى معموال تولید دولت است.
تولید دولت = 

پاداش (جبران زحمات) کارکنان  +
مصرف واسطه اى  +

مصرف سرمایه ثابت  +
سایر مالیات ها بر تولید  +
سایر یارانه ها بر تولید  -

مازاد عملیاتى (کمیسیون اروپایى، 2013: 433).  +

ــذارى  ــاى واگ ــم منه ــدگان مقی ــک تولیدکنن ــص، تمل ــت ناخال ــرمایه ثاب ــکیل س تش   .5
ــه ارزش  ــن ب ــاى معی ــه افزوده ه ــه اضاف ــن ب ــک دوره معی ــى ی ــت ط ــاى ثاب دارایى ه
ــا واحدهــاى  ــده ی ــد تولیدکنن ــه توســط فعالیــت مول دارایى هــاى تولیدنشــده تحقق یافت
ــه در  ــت ک ــده اس ــاى تولیدش ــت دارایى ه ــاى ثاب ــود. دارایى ه ــامل مى ش ــادى را ش نه
ــى، 2013: 73). ــیون اروپای ــود. (کمیس ــتفاده مى ش ــال اس ــک س ــش از ی ــراى بی ــد ب تولی

 طبق نظر یورواستات
(http://ec.europa.eu/euros tat/web/pro ducts-datasets/-/teina210),

ایـن تعریـف همچنیـن بـراى سـرمایه  گذارى هاى انجام شـده توسـط دولت عمومـى به کار 
مـى رود. بـه نظـر مى رسـد بانـک فدرال رزرو سـنت لوئیـس نکات مشـابهى بیـان مى کند.

https://fred.s tlouisfed. org/series/I3GTOTLGES000.
ــى  ــرمایه  گذارى داخل ــال س ــص (قب ــرمایه ناخال ــکیل س ــى: تش ــک جهان ــر بان ــق نظ طب
ــالوه  ــاد به ع ــت اقتص ــاى ثاب ــه دارایى ه ــا ب ــى روى افزوده ه ــامل هزینه   های ــص) ش ناخال
تغییــرات خالــص در ســطح موجــودى انبــار اســت. دارایى هــاى ثابــت شــامل بهبــود زمیــن 
ــزات؛ و  ــد تجهی ــین آالت و خری ــا،     ماش ــى و ...)؛ کارخانه ه ــى، زهکش ــى، الیروب (فنس کش
ــکن  ــتان ها، مس ــر، بیمارس ــدارس، دفات ــامل م ــد آن ش ــن و مانن ــا،   راه آه ــاختن جاده   ه س
خصوصــى، و ســاختمان هاى تجــارى و صنعتــى اســت. موجــودى انبــار بــه شــکل حجــم 
کاالهایــى اســت کــه بنگاه هــا نگــه مى دارنــد تــا توانایــى مواجهــه بــا نوســانات موقــت یــا 
 ،  SNA 1993 دائمــى در تولیــد یــا فــروش را داشــته باشــند و «کار در جریــان». طبــق نظــر

ــاارزش همچنیــن تشــکیل ســرمایه در نظــر گرفتــه مى شــود.  تملــک خالــص اشــیاى ب
http://econ.worldbank.org/WBSITE/EXTERNAL/DATAS tATIS tICS/0,,print:Y~ 
i s C U R L : Y ~ c o n t e n t M D K : 2 0 4 5 1 5 9 0 ~ p a g e P K : 6 4 1 3 3 1 5 0 ~ p i P K : 
64133175~theSitePK:239419~isCURL:Y~isCURL:Y,00.html.

ــى و آنچــه  ــع عموم ــا مناب ــى ب ــص پرداخت ــرمایه ناخال ــن تشــکیل س ــا بی برخــى آماره
بخــش خصوصــى انجــام مى دهــد تمایــزى قائــل    نمى شــوند. بــا چنیــن تفکیکــى 
خواهیــم توانســت کل رشــد ســرمایه کشــور را ببینیــم امــا مشــارکتى کــه بخــش عمومــى 

ــم. ــده بگیری ــد نادی ــم مى کن فراه

ــا  ــزوده ناخالــص عمومــى ب ــزوده خالــص عمومــى اســت. ارزش اف ایــن تعریــف ارزش اف   .6
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ــالوه مصــرف ســرمایه عمومــى (اســتهالك  ــان عمومــى به ع ــوق کارکن حاصل جمــع حق
ــد. ــت مى آی ــه دس ــى) ب ــش عموم در بخ

ــه  ــاره دارد ک ــدى اش ــه فرآین ــى ب ــدارکات عموم ــى: «ت ــیون اروپای ــر کمیس ــق نظ طب   .7
ــا  ــى، کار، کاال ی ــات محل ــا مقام ــت ی ــاى دول ــل دپارتمان ه ــى، از قبی ــات عموم مقام
ــه  ــک مدرس ــاختن ی ــامل س ــا ش ــد. مثال ه ــدارى مى کنن ــرکت ها خری ــات از ش خدم
دولتــى، خریــد اثاثــه بــراى دفتــر دادســتان عمومــى و پیمان ســپارى خدمــات تنظیــف 

ــى اســت.» ــگاه دولت ــک دانش ــراى ی ب
https://ec.europa.eu/growth/single-market/public-procurement_en.

ــى از  ــرکت هاى دولت ــت و ش ــد دول ــه خری ــى ب ــدارکات عموم ــر OECD: «ت ــق نظ طب
ــاره دارد.» ــا اش ــات و کاره ــا و خدم کااله

8.  www.js tor.org/s table/1906924?seq=1#page_scan_tab_contents.

پس بگیرید.  نظر  در  را  بسته  اقتصاد  ساده  مثال  پیشرفته:  دانش  با  خوانندگان  براى    .9
Y = C + I + G است. فرض کنید مصرف با درآمد قابل تصرف به شیوه خطى داده شده 
C = c + c (Y – T . براى سرمایه  گذارى برونزا، یک تغییر در مخارج دولت که  باشد یعنى (

∆Y = c (∆Y – ∆T) + ∆G با افزایش مالیات ها تامین مالى شده است به این شکل است
However, ∆T) = ∆G و بنابراین، Y = 1∆ که ضریب بودجه متوازن است.

 ∆G 
    ∆Y 

بــه طــور کلــى اگــر اجــازه دهیــم ســرمایه  گذارى بــه علــت تغییــر در نــرخ بهــره تغییــر 
کنــد آنــگاه،

≤1 G

ــه شــکل خــالف چرخــه تجــارى عمــل  ایــن درون نقــش تثبیت ســازى دولــت اســت: ب   .10
کــردن. ایــن اقتصــاد را بــه جلــو هــل مى دهــد وقتــى کــه بــه حــد کافــى رشــد نمى کنــد 

ــد. ــاد رشــد مى کن ــى زی ــز اقتصــاد را مى کشــد وقتــى کــه خیل و ترم

بنگرید به    .11
http://ec.europa.eu/trade/policy/accessing-markets/public-procurement/
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فصل 15:
مخارج عمومى در آموزش، کارآموزى، تحقیق و توسعه

کســانى کــه بــه توســعه،  بهــره ورى و حقــوق و دســتمزدها عالقه منــد هســتند باید 
ــروى کار یــک کشــور  ــه دانــش و مهارت هــاى در دســترس نی ــژه  اى ب توجــه وی

داشــته باشــند. مخــارج عمومــى در ایــن حــوزه نقــش کلیــدى ایفــا مى کنــد.
مخــارج عمومــى کــه صــرف آمــوزش، کارآمــوزى و تحقیــق و توســعه مى شــود 
ــر توســعه اقتصــادى یــک کشــور مى گذارنــد  ــه تاثیــر بزرگــى کــه ب ــا توجــه ب ب
شایســته توجه ویژه اســت. بخــش 15-1 مخارج عمومى در آمــوزش، بخش 2-15

ــدت و  ــرات کوتاه م ــش 15-3 اث ــعه و بخ ــق و توس ــى در تحقی ــارج عموم مخ
ــد. ــى مى کن ــاد را بررس ــر اقتص ــا ب ــدت آنه بلندم

15-1 آموزش و کارآموزى1
بیشـتر مخارج آموزشـى در حسـاب هاى ملى به شـکل مصرف عمومى طبقه بندى 
مى شـود. در قانـون اساسـى بسـیارى از کشـورها آمـوزش حـق شـهروندان تعیین 
شـده اسـت. بنابرایـن خیلى عجیب نیسـت که ما اغلـب آموزش را برونـداد ممکن 
توسـعه اقتصـادى یـا شـکلى از مخـارج اجتماعـى ببینیـم امـا ایـن لزومـا درسـت 
نیسـت. نخسـتین پرسـش ها مى توانـد اینهـا باشـد: چـرا بایـد دولت پـول آموزش 
را بدهـد؟ چـرا دولـت باید خدمـات آموزشـى تولید کند؟ آیـا براى انجـام آن بهتر 

نیسـت بـه نیروهاى بـازار متکى باشـیم؟
آدام اســمیت، اقتصــاددان بــزرگ لیبــرال چنــد قــرن پیــش (1776 میــالدى) 
از ایــن ایــده کــه دولت هــا بایــد بــه خانواده هــا در خریــد آمــوزش کمــک کننــد، 
پشــتیبانى کــرد. علــت احتمــاال ایــن اســت کــه برخــى مــردم، تحــت فشــار ســایر 
نیازهــا یــا بــه علــت اطالعــات محــدود، مقــدار بســیار اندکــى پــول صــرف آموزش 
بــراى خودشــان یــا بــراى کــودکان خــود مى کننــد کــه عواقبــى شــدید به ویــژه 
بــراى نســل بعــدى خواهــد داشــت. آینــده برخــى کــودکان بســتگى زیــادى بــه 

انتخاب هــاى اشــتباه والدین شــان خواهــد داشــت.
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در برخــى مــوارد، والدیــن درك مى کننــد کــه آمــوزش، ســرمایه  گذارى 
خوبــى بــراى آینــده کودکان شــان اســت امــا بازارهــاى مالــى بــراى ایــن کار بــه 
ــر آمــوزش و  ــه ســطح پایین ت ــى ب ــازار مال آنهــا وام  نمى دهنــد. ایــن نقــص در ب

ــود. ــر مى ش ــاد منج ــر در اقتص ــره ورى کمت  به
ــرى اســت.  ــا نابراب ــگ ب ــزار جن ــن اب ــوزش همچنی ــى آم ــى عموم ــن مال تامی
ــوق  ــره ورى، حق ــاوت  به ــطوح متف ــا س ــراد ب ــت اف ــى اس ــه پذیرفتن ــى ک در حال
متفاوتــى هــم داشــته باشــند (بخــش 3-3)، شــاید پذیرفتنــى نباشــد که  بهــره ورى 
و بنابرایــن حقــوق شــخص صرفــا بــه ابزارهــاى مالــى والدینــش بســتگى داشــته 
ــه جایــى  ــاکارا اســت: ســرانجام ب ــر اینکــه چنیــن ســاختارى کامــال ن باشــد. بدت
مى رســیم کــه نــه بــه افــراد داراى والدیــن بــا بیشــترین توانایــى بلکــه بــه افــراد 
ــاى  ــه توانایى ه ــبتى ک ــان نس ــه هم ــد ب ــن رون ــم. ای ــاداش مى دهی ــر پ ثروتمندت
ــات در  ــار مى گــذارد باعــث محــدود کــردن امکان برخــى از مــردم باقابلیــت را کن
اقتصــاد مــا مى شــود. بنابرایــن برابــرى فرصت هــا باعــث تقویــت کارایــى مى شــود.

اگرچــه دالیــل ذکرشــده تنهــا دلیــل تامیــن مالــى آمــوزش نیســت؛ آمــوزش 
ــاند. در  ــع مى رس ــه نف ــه کل جامع ــه ب ــخص بلک ــه آن ش ــا ب ــه تنه ــخص ن ش
ــکا، ایالت هایــى کــه مبلــغ کمتــرى صــرف آمــوزش هــر کــودك مى کننــد  آمری
ــر شــخصى  ــد.2 ه ــاى ســاکنانش دارن ــر حســب درآمده ــرى ب ــرد ضعیف ت عملک
اگــر در جامعــه  اى زندگــى کنــد کــه بســیارى از مــردم تحصیل کــرده هســتند، 
ــرى باشــد  ــوزش در ســطح باالت ــال وقتــى آم ــراى مث ــد؛ ب ــر زندگــى مى کن بهت
ــا  ــر اســت.3 به عــالوه آمــوزش کمــک مى کنــد ت ــزان جــرم و جنایــت پایین ت می
مهاجــران درون جامعــه  اى کــه آنهــا را پذیرفتــه اســت، ادغــام شــوند کــه ایــن 
بــه رشــد یــک ملــت کمــک مى کنــد. آمــوزش در علــم و فنــاورى، اشــخاصى را 
کــه کلیــد پیشــرفت فناورانــه هســتند در اختیــار جامعــه مى گــذارد. افــراد نــوآور 
معمــوال فقــط بخشــى از کل کمکــى کــه بــه افزایــش  بهــره ورى مى کننــد بــراى 
ــانند. ــه مى رس ــه کل جامع ــد بســیارى ب ــوض فوای ــد و در ع خودشــان برمى دارن

امــا چــرا بایــد دولــت آمــوزش را تولیــد یــا دســت کم تنظیــم کنــد؟ مــردم در 
یــک مــکان بــزرگ مى شــوند و ســپس اغلــب بــه جاهــاى دیگــر مى رونــد. اگــر 
اســتانداردهاى آموزشــى درون کشــور یــا منطقــه بســیار متفــاوت باشــد تحــرك 
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ــاکارا مى شــود. ــازار کار، ن مــردم بــه طــور جــدى خســارت مى بینــد و ب
ــه دنبــال آن  بهــره ورى و میــزان ســود و  ــراد و ب ــا آمــوزش، مهارت هــاى اف ب
ــد یــک  ــد. از ایــن منظــر، آمــوزش بای دســتمزد در یــک کشــور افزایــش مى یاب
ــه  ســرمایه  گذارى تلقــى شــود. آمــوزش ضمــن تعلیــم دادن اینکــه مــردم چگون
ــا  ــه آنه ــد، ب ــى کار کنن ــکل تیم ــه ش ــروى و ب ــتورات، پی ــنامه ها و دس از بخش
ــوزش  ــند. آم ــته باش ــى داش ــرد مثبت ــکان کار عملک ــه در م ــد چگون ــاد مى ده ی
ــوزش  ــود. آم ــر مى ش ــودن منج ــاد ب ــورد اعتم ــى و م ــه وقت شناس ــن ب همچنی
حتــى بــراى کســانى کــه آن را ارائــه ندادنــد یــا دریافــت نکردنــد نیــز منافعــى 
ــد.  ــد مى کن ــى» تولی ــرات خارج ــم «اث ــن رو مى گویی ــد و از ای ــم مى کن فراه
ــر دیگــر  ــرد هزینــه  اى ب ــا ف ــرات خارجــى هنگامــى رخ مى دهــد کــه بنــگاه ی اث
ــه  ــا ب ــد- ی ــا پاداشــى نمى ده ــه آنه ــا ب ــد ام ــل مى کن ــراد تحمی ــا اف ــا ی بنگاه ه
ــا  ــده اعط ــراد فای ــا اف ــا ی ــر بنگاه ه ــه دیگ ــرد ب ــا ف ــگاه ی ــى بن ــر وقت ــان دیگ بی
ــرات خارجــى  ــرد. وقتــى اث مى کنــد امــا پاداشــى بابــت فراهــم کــردن آن  نمى ب

ــراى دخالــت دولــت داریــم.4 وجــود دارد توجیــه قــوى ب
مضــاف بــر اینهــا، آمــوزش کمــک مى کنــد تــا توانایى هــاى افــراد مختلــف را 
شناســایى کنیــم. شــاید مــدارس  بهــره ورى افــراد را بــه میــزان زیــادى افزایــش 
ــى الزم کمــک  ــا تحــرك و جاه طلب ــد و ب ــراد مول ــایى اف ــه شناس ــا ب ــد ام ندهن
ــد  ــک مى کن ــه کم ــت ک ــرى اس ــزار غربالگ ــه اب ــا، مدرس ــن معن ــد. در ای مى کن
تــا بازارهــا بهتــر کار کنــد و جفت وجــور شــدن بهتــر افــراد و مشــاغل را داشــته 
باشــیم. در حالــى کــه آمــوزش  بهــره ورى اقتصــاد را افزایــش مى دهــد امــا بازارهــا 
ــن  ــن (خصوصــا والدی ــد. اغلــب والدی ــى خــوب کار  نمى کنن ــن حــوزه خیل در ای
کمتــر تحصیل کــرده) آگاهــى الزم بــراى قضــاوت دربــاره کارآمــدى مــدارس در 
ــد و ایــن اســتدالل از نقــش دولــت  فراهــم کــردن مهارت هــاى کلیــدى را ندارن

ــا تنظیــم آمــوزش پشــتیبانى مى کنــد. ــه ی در   ارائ

تماشا کنید
http://heckmanequation.org/content/resource/early-childhood-education- 
has-high-rate-return.
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پرسش   ها
طبــق پژوهــش پروفســور جیمــز هکمــن برنــده نوبــل اقتصــاد، نــرخ بــازده   

ــت؟ ــدر اس ــودکان چق ــه ک ــوزش اولی آم
در مــورد آمــوزش ابتدایــى کــودکان، آیــا بده بســتانى بیــن کارایــى و برابــرى   

وجــود دارد؟
ــل و جــاده و ســرمایه  گذارى در آمــوزش  ــاوت بیــن ســرمایه  گذارى در پ تف  

ــت؟ چیس
ــودکان  ــى ک ــوزش ابتدای ــه آم ــگ ب ــرکت بوئین ــس ش ــاون رئی ــگاه مع ن  

چیســت؟
آیــا آمــوزش ابتدایــى کــودکان یــک تصمیــم «کاربــردى» یــا «دلســوزانه»   

ــت؟ اس

تحلیل
ــى  ــودکان یک ــى ک ــوزش ابتدای ــازده در آم ــرخ ب ــن، ن ــز هکم ــر جیم ــق نظ طب
ــال  ــد در س ــا 10 درص ــدود 7 ت ــن و ح ــت ممک ــر سیاس ــا در ه از باالترین ه
اســت. آمــوزش ابتدایــى کــودکان، مــوردى بســیار مهــم در حــوزه آمــوزش اســت 
چــون در هــر ســطح از آمــوزش بازده هــاى مثبــت ســرمایه  گذارى داریــم؛ 
ــى صــرف  ــع مال ــه مناب ــد ک ــود را نشــان مى ده ــى خ ــژه در زمان ــر به وی ــن اث ای
دانش آمــوزان کم درآمــد و کســانى شــود کــه اگــر کمــک عمومــى بــه آنهــا ارائــه 

ــد. ــد خوان ــر درس خواهن نشــود، بســیار کمت
ــد و  ــدى حــل مى کن ــا ح ــرى را ت ــودکان مشــکل نابراب ــى ک ــوزش ابتدای آم
هم زمــان  بهــره ورى را تقویــت مى کنــد؛ بنابرایــن در ایــن مــورد هیــچ بده بســتانى 
بیــن برابــرى و کارایــى وجــود نــدارد. آمــوزش کــودکان ســرمایه  گذارى 

ــت. ــاده نیس ــل و ج ــاختن پ ــرى از س کوچک ت
ــزى  ــراى برنامه ری ــگ ب ــس بوئین ــاون رئی ــاندس، مع ــا س ــر دیان ــق نظ طب
ــى و روابــط ســرمایه گذار، آمــوزش ابتدایــى کــودکان امــرى ضــرورى اســت  مال
ــد در  ــاز دارن ــت نی ــراى موفقی ــرکت ها ب ــه ش ــى ک ــتعدادها و مهارت های ــا اس ت
اختیارشــان قــرار گیــرد. بنابرایــن هماننــد دیویــد پــاپ (یکــى از اشــخاصى کــه 
در ویدئویــى کــه لینــک آن در بــاال آمــده بــا وى مصاحبــه شــده اســت) مى تــوان 
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گفــت: اتخــاذ سیاســتى بــا هــدف پشــتیبانى از آمــوزش ابتدایــى کــودکان، هــم 
کاربــردى و هــم دلســوزانه اســت.

15-2 مخارج عمومى در تحقیق و توسعه5
دولت هــا نقــش مهمــى در تقویــت نــوآورى دســت کم بــه دو روش دارنــد: 
تنظیم گــرى و تامیــن مالــى. مقررات گــذارى نــوآورى از رهگــذر تعریــف و 
ــردن آن،  ــم ک ــراى فراه ــد. ب ــور مى کن ــرى عب ــت فک ــوق مالکی ــت از حق حمای
دولت هــا بایــد دو منفعــت مخالــف را در نظــر بگیرنــد و ســعى کننــد بیــن آنهــا 

ــد: ــوازن ایجــاد کنن ت
ــد  ــا ح ــتفاده ت ــه در اس ــدت جامع ــى کوتاه م ــع آن ــورد مناف ــتین م 1. نخس
ــا معــدود محدودیت هــاى ممکــن اســت. اگــر یــک  ــوآورى ب ممکــن بیشــتر از ن
دارو در دســترس اســت چــرا آن را اســتفاده نکنیــم؟ مــا بایــد مریض هــاى هــر 
ــگاه حقــوق مالکیــت فکــرى وقتــى  ــا ایــن ن چــه بیشــترى را معالجــه کنیــم. ب
ــا محدودیت   هایــى  ــا حقــوق بشــر7 عمــل مى کنــد، ب علیــه کارایــى اقتصــادى6 ی

ــود. ــه مى ش مواج
ــراد  ــه در داشــتن اف ــدت جامع ــدت و بلندم ــع میان م ــورد مناف ــن م 2. دومی
نــوآور و کارآفرینــان عالقه منــد در تامیــن مالــى پژوهــش اســت. ایــن بــه اعطــاى 
حقــوق مالکیــت فکــرى طــى دوره هــاى خیلــى طوالنــى مى انجامــد. شــما امــروز 
ــه دســت  ــد ب ــن تعه ــى از ای ــردا منافع ــد و ف ــى مى کنی ــن مال پژوهــش را تامی

مى آوریــد.
ــوآورى درون  یــک  جایگزیــن ممکــن حــق اختراع هــا شــامل توســعه دادن ن
نهادهــاى عمومــى اســت کــه غالبــا در عمــل رخ مى دهــد. در آن مــورد جامعــه 
از طریــق پشــتیبانى مالــى بــراى پژوهــش پیشــاپیش بــه نــوآورى پــول مى دهــد. 
ــده،  ــال برنامه ریزى ش ــه کام ــى بلک ــورت اتفاق ــه ص ــه ب ــورها ن ــیارى از کش بس
بخشــى از بودجــه عمومــى خــود را صــرف تحقیــق و توســعه مى کننــد. پژوهشــى 
کــه بیشــتر از همــه بــه منابــع مالــى عمومــى نیــاز دارد پژوهــش پایــه یــا بنیــادى 
اســت. پژوهــش در فیزیــک نظــرى، شــیمى نظــرى، ریاضیــات یــا زیست شناســى 
بازده هــاى زیــادى بــه جامعــه مى دهــد امــا منافــع محــدودى بــه محققــان ایــن 
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حوزه هــا مى دهــد. یکــى از مناقشــه انگیزترین بحث هــا دربــاره پشــتیبانى 
ــان  ــت. مخالف ــد اس ــوالت جدی ــعه محص ــردى و توس ــش کارب ــت از پژوه دول
ــدگان خــوب عمــل  نمى کننــد، پشــتیبانان  مى گوینــد دولت هــا در برگزیــدن برن
امــا مى گوینــد این طــور نیســت و دولت هــا ســابقه بســیار خوبــى در ایــن 
خصــوص دارنــد. کشــورهایى کــه دســت بــه انتخــاب زدنــد موفقیــت بیشــترى 
ــى  ــن مال ــاید شــامل شــکل هایى از تامی ــکار ممکــن ش ــک راه ــد؛ ی ثبــت کردن
ــارکت و  ــى-کاربردى مش ــاى پژوهش ــا در پروژه ه ــه دولت ه ــد ک ــارکتى باش مش

ــد. ــه مى کن ــول را تهی ــگاه خصوصــى بخشــى از آن پ یــک بن
تحقیــق و توســعه کاالى نیمه عمومــى اســت زیــرا وقتــى اختراعــى مى کنیــم، 
محــروم کــردن کســى از اســتفاده اش تقریبــا پیچیــده و برخــى اوقــات ناممکــن 
ــوآورى اســتفاده  اســت (حــذف دشــوار اســت). به عــالوه وقتــى کســى از یــک ن
ــن  ــتفاده پایی ــت در اس ــد (رقاب ــدود  نمى کن ــران را مح ــتفاده دیگ ــد اس مى کن
ــتفاده کننده  ــک اس ــک کاال و ی ــتفاده ی ــد کســى را از اس ــر  نمى توانی اســت). اگ
اضافــى حــذف کنیــد، اســتفاده از کاال توســط دیگــر اســتفاده کنندگان محــدود  
نمى شــود (یعنــى رقابــت وجــود نــدارد و بنابرایــن کاال را «کاالى عمومــى 
ــا تحقیــق و  ــاالى عــدم قطعیــت ب خالــص» مى نامیــم). ســرانجام یــک درجــه ب
ــا  توســعه مرتبــط اســت و آن اینکــه شــما امــکان دارد تحقیــق روى پــروژه اى ب
بــازده پاییــن انجــام دهیــد. هــر چنــد پروژه هــاى بــا بــازده بــاال بــه بســیارى از 
ــق  ــاى موف ــد (پروژه ه ــى نپرداختن ــراى آن پول ــه ب ــاند ک ــع مى رس ــى نف مردم
ــش  ــل، بخ ــن دالی ــع ای ــه جمی ــد). ب ــاد مى کن ــت ایج ــى مثب ــرات خارج اث
ــه اصطــالح  ــم (ب ــاز داری ــه نی ــى ک ــر از آن ــات کمت ــى تحقیق خصوصــى به تنهای
«بهینــه اجتماعــى») انجــام مى دهــد و بنابرایــن بــه دخالــت عمومــى در تحقیــق 

و توســعه نیــاز اســت.

تماشا کنید
Mariana Mazzucato: “Government – inves tor, risk-taker, innovator.” www. 
youtube.com/watch?v=3r1IPsldbBg.
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پرسش   ها
چه رازى پشت موفقیت سیلیکون ولى ( Silicon Valley) وجود دارد؟  

چرا آمریکا در ساختن نوآورى فناورى اطالعات موفق  تر از اروپا بوده است؟  
بخش خصوصى چقدر نوآورتر از بخش عمومى است؟  

واقعــا چــه کســانى بیشــتر پروژه هــاى انقالبــى را کــه در جیب تــان یــا روى   
ــد،  ــى) داری ــش لمس ــه نمای ــى اس و صفح ــت، جى پ ــل اینترن ــان (مث میزت

ــد؟ تامیــن مالــى کردن
ــه بازارهــا  ــا ب ــازار را تصحیــح مى کــرد ی ــا دولــت آمریــکا شکســت هاى ب آی  

ــى داد؟ شــکل م
چه کسى پاداش نوآورى را به دست مى آورد؟  

آیا شرکت هاى فناورى پیشرفته مالیات بیشترى به دولت آمریکا مى پردازند؟  
ــه تامیــن  ــه دولت هــا مى تواننــد بخشــى از ســود نوآورى   هایــى کــه ب چگون  

مالــى کمــک کــرده اســت، حفــظ کننــد؟

تحلیل
ــوآورى در فنــاورى  بســیارى از کشــورها موفقیــت  بى نظیــر آمریــکا در تقویــت ن
ــى  ــیلیکون ول ــد. س ــین مى کنن ــه را تحس ــاى فناوران ــایر حوزه ه ــات و س اطالع
ــى  ــت عموم ــدارد. پیش ذهنی ــان ن ــر جه ــاى دیگ ــى در جاه ــادل واقع ــچ مع هی
ایــن اســت کــه آمریــکا فضــاى بیشــترى بــه نیروهــاى بــازار داد کــه نمایندگــى 
آنهــا را ســرمایه جســورانه و ســرمایه گذاران فرشــته بــر عهــده داشــتند کــه بــه 
ایــن ترتیــب دولــت را متوقــف و تحــت کنتــرل نگــه داشــت. چنیــن شــرایطى 
اجــازه داد تــا ابتــکار عمــل افــراد انقالبــى، نوآورى هــاى اســتثنایى ایجــاد کنــد. 
بــر اســاس پژوهــش پروفســور مازوکاتــو واقعیــت تاریخــى ایــن اســت کــه همــه 
ــمند،  ــاى هوش ــد تلفن ه ــه مانن ــوالت نوآوران ــن محص ــت چنی ــاى پش نوآورى ه
جى پــى اس، صفحــه نمایــش لمســى و بســیارى دیگــر به شــدت از ســوى بخــش 
عمومــى تامیــن مالــى شــده بــود. بــه ایــن معنــا   نمى تــوان گفــت بخــش عمومــى 

نــوآورى کمتــرى نســبت بــه بخــش خصوصــى دارد.
طبــق نظــر پروفســور مازوکاتــو، دولــت آمریــکا نــه تنهــا شکســت هاى بــازار را 
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تصحیــح کــردـ  مثــل شــرایطى کــه بازارهــا بــه نتایــج کارا منجــر  نمى شــودـ  بلکه
بــازار را نیــز شــکل داد. اگرچــه او معتقــد اســت دولــت آمریــکا پــاداش و تقدیــر 
بســیار اندکــى از ســرمایه  گذارى هاى موفقــش دریافــت مى کنــد. حقیقتــا 
ــاى  ــد مالیات ه ــازه مى ده ــه اج ــزرگ فناوران ــرکت هاى ب ــه ش ــى ب ــام مالیات نظ
ــو  ــور مازوکات ــد. پروفس ــان بپردازن ــودهاى عظیم ش ــى در ازاى س ــیار پایین بس
ــهامدار  ــد و س ــى کن ــن مال ــا را تامی ــد نوآورى ه ــت بای ــه دول ــد ک نشــان مى ده

ــود. ــد، ش ــه مى ده ــا یاران ــه آنه ــه ب ــى ک ــرکت هاى بزرگ ش

15-3 مخارج دولت در آموزش و تحقیق و توسعه و اثرات اقتصاد کالن
ــرف  ــترى ص ــه بیش ــرد بودج ــم مى گی ــت تصمی ــادى، دول ــود اقتص ــگام رک هن
ــراى ایجــاد تقاضــاى  ــا شــیوه  اى ب ــد کــه دقیق آمــوزش و تحقیــق و توســعه کن
ــان8  ــى اقتصاددان ــر برخ ــى اگ ــت. حت ــدت اس ــد کوتاه م ــت رش ــى و تقوی اضاف
ــه جــز  ــا چیــزى ب ــادآور شــوند کــه موقعیــت هــر اقتصــاد در بلندمــدت صرف ی
ــق  ــان تواف ــیارى از اقتصاددان ــت، بس ــدت نیس ــاى کوتاه م ــرى موقعیت ه یکس
ــد:  ــد مى کن ــدودى رش ــل مح ــداد دالی ــه تع ــور ب ــک کش ــاد ی ــه اقتص ــد ک دارن
رشــد جمعیــت و نیــروى کار، رشــد میــزان تجهیــزات در دســترس و ســاختمان ها 
و زیرســاخت هاى در دســترس (ســرمایه یــک کشــور)، رشــد مهارت هــاى 

ــن عوامــل. ــا ترکیبــى از ای ــاورى ی ــود فن ــت، بهب جمعی
نخســتین منبــع رشــد اقتصادى کــه جمعیت باشــد، شــاید GDP (بخش 1-8)
ــن GDP  و  ــبت بی ــه نس ــرانه آن را -ک ــا GDP س ــد، ام ــش ده ــور را افزای کش
ــد.  ــش  نمى ده ــاه اســت- افزای ــنجه هاى رف ــى از س ــور و یک ــک کش ــت ی جمعی
بــه بیــان ســاده تر، رشــد جمعیــت انــدازه یــک اقتصــاد را افزایــش مى دهــد امــا 

ــد. ــود  نمى بخش ــاکنانش را بهب ــاه س رف
ــور  ــک کش ــا کل GDP ی ــه تنه ــاخت ها ن ــاختمان ها و زیرس ــزات، س تجهی
ــع  ــود؛ در واق ــز مى ش ــرانه نی ــش GDP س ــه موجــب افزای ــد بلک را رشــد مى ده
ــا مى بخشــند. تنهــا  ــاه شــهروندان را ارتق ایــن عوامــل،  بهــره ورى کارگــران و رف
مشــکل بــا تجهیــزات و ســاختمان ها ایــن اســت کــه وقتــى کشــورى پیشــاپیش 
کامــال مجهــز بــه ابزارهــا و زیرســاخت ها باشــد، هــر ابــزار یــا زیرســاخت اضافــى 
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فایــده زیــادى نخواهــد داشــت (یعنــى کاهــش  بهــره ورى نهایــى ســرمایه، بخــش 
ــد  ــترى دارد، بای ــاخت هاى بیش ــا و زیرس ــورى ابزاره ــى کش ــالوه وقت 8-1). به ع
ــه  ــردازد و ب ــول بیشــترى بپ ــا و ســاختمان هاى موجــود پ ــراى نوســازى ابزاره ب

ــود. ــتر مى ش ــى بیش ــاى فیزیک ــتهالك (بخــش 10-2) دارایى ه ــى، اس بیان
ــور  ــک کش ــاه ی ــش رف ــر افزای ــاى دیگ ــردم روش ه ــوزى م ــوزش و کارآم آم
ــد  ــر مى توانن ــند بهت ــرده  باش ــل ک ــتر تحصی ــردم بیش ــه م ــر چ ــتند. ه هس
ــر  ــالوه ب ــى وقتــى ع ــد و به عبارت ــر را انجــام دهن ــا مولدت ــر ی ــات پیچیده  ت عملی
فراهــم کــردن آمــوزش بــراى همــه کــودکان، آمــوزش دانشــگاهى پیشــرفته هــم 
بــراى افــراد در ســن دانشــگاه فراهــم شــود، مزایــاى بســیار بیشــترى بــه دســت 
ــا و  ــوزى، مهارت ه ــوزش و کارآم ــردن آم ــم ک ــدادى فراه ــر روی ــد. در ه مى آی
ــرانجام،  ــد. س ــود مى بخش ــور را بهب ــاه کش ــد و رف ــش مى ده ــا را افزای قابلیت ه
ــت.  ــور اس ــک کش ــداوم ی ــد م ــن رش ــن روش تضمی ــه بهتری ــرفت فناوران پیش
ــا  ــر، تولیــد بیشــتر ب ــد و بهت ــه اجــازه تولیــد محصــوالت جدی پیشــرفت فناوران
همــان منابــع یــا همــان تولیــد بــا منابــع کمتــر را مى دهــد و از آنجــا کــه اجــازه 
ــم  ــد، مته ــر را مى ده ــان کمت ــا کارکن ــتر ب ــا بیش ــدار کاال ی ــان مق ــد هم تولی
ــه و هــم خیــر.  ــا ایــن درســت اســت؟ هــم بل ــودى مشــاغل مى شــود. آی ــه ناب ب
پیشــرفت فناورانــه دو اثــر دارد. نخســتین اثــر مربــوط بــه فرآیندهــاى تولیــد و 
 بهــره ورى آنهاســت؛ چنیــن پیشــرفتى  بهــره ورى فرآیندهــا را افزایــش مى دهــد 
و در عیــن حــال مشــاغل را نابــود مى کنــد. نــوع دوم پیشــرفت فناورانــه مربــوط 
ــد، نیازهــاى جدیــد و مشــاغل جدیــد اســت. ایــن  ــه توســعه محصــوالت جدی ب
ــر  ــى، اث ــگاه کل ــن در ن ــد. بنابرای ــق مى کن ــد خل ــاغل جدی ــرفت مش ــوع پیش ن
ــاهد  ــوآور ش ــورهاى ن ــد و کش ــنگینى مى کن ــى س ــر اول ــر اث ــوال ب ــى معم دوم

کاهــش میــزان اشــتغال خــود نیســتند.

واژگان تخصصى
ســرمایه گذار فرشــته [1]: ســرمایه  گذارى کــه پشــتیبانى مالــى بــراى 
ــرمایه گذاران  ــد. س ــم مى کن ــان فراه ــا کارآفرین ــتارتاپ هاى کوچــک ی اس

1. angel inves tor
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ــن  ــک کارآفری ــتان ی ــواده و دوس ــاى خان ــان اعض ــوال از می ــته معم فرش
ــد تزریــق  ــدا مى شــوند. ســرمایه  اى کــه آنهــا فراهــم مى کننــد مى توان پی
یک بــاره ســرمایه اولیــه یــا پشــتیبانى در جریــان پیــش بــردن شــرکت در 

ــد.9 ــوار باش ــاى دش زمان ه
اثــرات خارجــى [2]: هزینــه یــا فایــده  اى کــه فــرد بــدون تصمیم گیــرى دربــاره 

آن متحمــل مى شــود. ایــن یــک مــورد از شکســت بــازار اســت.10
شکست بازار [3]: وضعیتى که بازار نتایج ناکارا به بار مى آورد.

ــا  ــرمایه گذار ی ــه س ــت ب ــى دول ــارى اعطای ــق انحص ــراع [4]: ح ــق اخت ح
تولیدکننــده، بــراى اســتفاده یــا فــروش یــک اختــراع بــه تعــداد ســال هاى 

معیــن.11
ــتى  ــر بهزیس ــور و نمایانگ ــت کش ــه جمعی ــبت GDP ب ــرانه [5]: نس GDP  س

ــتى  ــق از بهزیس ــده دقی ــتن ای ــراى داش ــت. ب ــور اس ــک کش ــاکنان ی س
ــال نماگــر  ــراى مث ــا ب ــه ســایر نماگره ــاه جمعیــت یــک کشــور، ب ــا رف ی

ــت. ــاز اس ــى (بخــش 20-1) نی ــب جین ــل ضری ــرى از قبی نابراب
کاالى عمومــى خالــص [6]: کاالهایــى کــه دو خاصیــت دارنــد: نخســت 
ــدارد؛ دوم  ــه  اى ن ــچ هزین ــع آن هی ــى از مناف ــرد اضاف ــدى یــک ف بهره من
معمــوال دشــوار یــا ناممکــن اســت کــه افــراد را از بهره منــدى یــک کاالى 

ــم.12 عمومــى خالــص مســتثنا کنی
نــرخ بــازده [7]: نفــع یــا زیــان حاصــل از یــک ســرمایه  گذارى طــى یــک دوره 
معیــن، بــا در نظــر گرفتــن ارزش دارایــى در پایــان دوره و ســهم و نقشــى 
ــم  ــد، مى توانی ــول بکش ــال ط ــک س ــر دوره ی ــى دوره دارد. اگ ــه در ط ک
ــبردهایش) در  ــى + پیش ــى (دارای ــا ارزش کل دارای ــده ب ــبت داده ش نس
پایــان ســال و ارزشــش در آغــاز را تهیــه کنیــم. اگــر عــدد یــک را از ایــن 

ــه دســت مى آیــد. ــازده ســاالنه ب ــرخ ب نســبت کــم کنیــد ن

2. externality
3. market failure
4. patent
5. per capita GDP
6. pure public goods
7. R&D
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تحقیــق و توســعه (R&D) [8]: فعالیــت نظام منــد ترکیــب تحقیقــات پایــه و 
کاربــردى، بــا هــدف کشــف راهکارهایــى بــراى مســائل یــا ایجــاد کاالهــا 
و دانــش جدیــد. تحقیــق و توســعه شــاید بــه مالکیــت حقــوق فکــرى از 

ــا منجــر شــود.13 قبیــل حــق اختراع ه
کاالى شــبه عمومــى [9]: کاالیــى کــه چندیــن جنبــه از کاالى عمومــى خالص 

را دارد بــدون اینکــه کامــال بــا تعریــف آن همخوانــى داشــته باشــد.
ــود.  ــه مى ش ــاورى گفت ــت فن ــود در وضعی ــه بهب ــه [10]: ب ــرفت فناوران پیش
ــا نهاده هــاى  ــا ب ــه تولیــد همــان کاال ماننــد قبــل ام چنیــن پیشــرفتى ب
کمتــر منجــر مى شــود؛ تولیــد کــردن بیشــتر از قبــل بــا همــان نهادده هــا 
یــا تولیــد کــردن محصــوالت کامــال جدیــد. در دو مــورد نخســت ممکــن 
اســت اشــتغال را کاهــش دهــد امــا در مــورد ســوم معمــوال آن را افزایــش 
مى دهــد. اثــر کل آن بــر اشــتغال معمــوال منفــى نیســت کــه داللــت بــر 

تقاضــاى اضافــى بــراى محصــوالت جدیــد دارد.
ــه  ــا پتانســیل رشــد کــه ب ســرمایه جســورانه [11]: شــرکت هاى اســتارتاپى ب
مقــدار معینــى ســرمایه  گذارى نیــاز دارنــد. ســرمایه گذاران ثروتمنــد 
ــدگاه  ــا دی ــن  کســب وکارهایى ب ــود را در چنی ــرمایه خ ــد س دوســت دارن
رشــد بلندمــدت ســرمایه  گذارى کننــد. ایــن ســرمایه بــه ســرمایه 
جســورانه معــروف اســت و ایــن ســرمایه گذاران بــه ســرمایه داران جســور 
مشــهورند.14 معمــوال مبالغــى کــه ســرمایه داران جســور فراهــم مى کننــد 

ــد. ــم کردن ــته فراه ــرمایه گذاران فرش ــه س ــى اســت ک ــتر از آن بیش

یادداشت   ها
ــه فصــل 16 کتــاب S tiglitz (2000) ارجــاع دارد  ایــن زیربخــش در ســطح گســترده ب   .1

ــود. ــه مى ش ــوع توصی ــن موض ــاره ای ــدن آن درب ــه خوان ک

.(2000) S tiglitz (1975) نقل شده در  Becker      .2

8. rate of return
9. research and development (R&D)
10. semi-public good
11. technological progress
12. venture capital
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 Machin    (2003)، یا Lochner and Moretti    ،(2005) Moretti  بــراى مثــال بنگریــد بــه   .3
ــکاران (2010). و هم

به یادداشت شماره 10 بنگرید.   .4

این زیربخش به نحو گسترده به S tiglitz (2000: 342-350) اشاره دارد.   .5

ــق  ــون ح ــر قان ــاره اث ــى درب ــش تجرب ــد پژوه ــد 1986 مشــخص ش ــال هایى مانن از س   .6
ــى  ــه خیل ــن رابط ــرش در ای ــده، اث ــع مطالعه ش ــتر صنای ــوآورى «در بیش ــر ن ــراع ب اخت
انــدك بــود.»    Boldrin and Levine .(1986)  Mansfield (2013) نتیجــه گرفــت «در 
حالــى کــه حــق اختراع هــا مى توانــد اثــر تعــادل جزیــى بهبــود انگیزه هــا بــراى اختــراع 
ــوآورى مى توانــد منفــى باشــد.» ســایر  ــر ن کــردن داشــته باشــد، اثــر تعــادل عمومــى ب
ــاى  ــه ج ــراع ب ــق اخت ــه ح ــد ک ــان مى ده ــراع نش ــق اخت ــازى ح ــاى مدل س پژوهش ه
تشــویق بــه نــوآورى، مانــع توســعه، باعــث کاهــش ســرمایه  گذارى در تحقیــق و توســعه 

. (2009)    Torrance and Tomlinson    .ــود ــادى مى ش ــى اقتص ــد کل ــش تولی و کاه

گزارشگر ویژه سازمان ملل در حوزه حقوق فرهنگى، نوشته است: «از حق حمایت از منافع    .7
حقوق  به  که  کرد  استفاده  اختراعى  حق  قوانین  از  دفاع  براى  نمى توان  مادى   و  اخالقى 
آن،  کاربردهاى  و  علمى  پیشرفت  منافع  از  بردن  لذت  حق  فرهنگى،  زندگى  در  مشارکت 
حق آزادى هاى علمى و حق تغذیه و سالمت و حقوق مردم بومى و جوامع محلى، احترام 
دسترس  در  با  شاید  شود  ساختارمند  به درستى  وقتى  اختراعات،  حق  نمى گذارند.  کافى  
ساختن امکانات جدید، حق انتخاب ها و بهزیستى همه مردم را گسترش دهد. با این حال 
آنها همچنین به دارندگان حق اختراع قدرت منع دسترسى دیگران را مى دهد، در نتیجه 
حق مشارکت عمومى در علم و فرهنگ را محدود مى سازند یا منکر مى شوند. دیدگاه حقوق 
بشرى تقاضا مى کند حق اختراع ها تا آنجایى گسترش نیابد که در شرافت و بهزیستى افراد 
دخالت کند. جایى که حقوق حق اختراع و حقوق بشر در تناقض است، حقوق بشر باید 
حاکم باشد. در جایى که از دیدگاه قانون تجارت، محرومیت   ها، استثنائات و انعطاف پذیرى ها 
تحت قانون مالکیت معنوى  بین الملل از قبیل توافق سازمان تجارت جهانى درباره جنبه هاى 
مرتبط با تجارت حقوق مالکیت فکرى، اختیارى باقى بماند، از منظر حقوق بشر آنها را اغلب 

.(2015)  Shaheed «به عنوان تعهدات مالحظه مى کنند
8.     Kalecki  (1971: 165).

9.  www.inves topedia.com/terms/a/angelinves tor.asp#ixzz3iQvi8lIz.

.(1962) Buchanan and S tubblebine براى تعریفى مشابه بنگرید به   .10
11.  http://dictionary.reference.com/browse/patent.

.(80 :2000)    S tiglitz بنگرید به   .12
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14.  http://economictimes.indiatimes.com/definition/venture-capital.
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فصل 16:
کسرى عمومى و بدهى عمومى

مجادله سیاست گذارى عمومى اغلب به نقطه  اى مى رسد که سیاست ها، هزینه خیلى 
زیادى ایجاد مى کند و مالیه عمومى را به کسرى مى کشاند. در سایر موارد، کسرى ها در 
گذشته رخ داده اند و کشور باید بار مالى بدهى عمومى را به دوش کشد. اما آیا کسرى 
و بدهى همیشه شر هستند؟ کشورها چگونه مى توانند از پس آنها برآیند؟ بخش 1-16 
بودجه عمومى و کسرى عمومى را  تحلیل مى کند. در بخش 16-2 بدهى عمومى و اوراق 
قرضه حاکمیتى (بخش 9-1) ارائه مى شوند و در بخش 16-3 موضوع مطلوب بودن و 

پایدارى بدهى را تحلیل مى کنیم.

16-1 بودجه عمومى و کسرى عمومى
مخارج  و  مى کنند،  پرداخت  و  دریافت  را   (13 (فصل  پولى  انتقال هاى  دولت ها 
عمومى را انجام مى دهند (فصل 14). تفاوت بین خالص انتقال ها از بخش خصوصى 
بنگاه   ها)،  به  یارانه ها  و  خانوارها  به  منافع  منهاى  دولت  (درآمد  عمومى  بخش  به 
مى کند،  خرج  آنچه  از  بیش  دولت  وقتى  باشد.  مثبت  شاید  دولت  پرداخت هاى  و 
دریافت مى کند، در آن مورد، مازاد عمومى وجود دارد. در آن مقطع، دولت به بخش 

خصوصى داخلى یا به اقتصادهاى خارجى یا به هر دو وام مى دهد.
(خالص  خالص  انتقال هاى  شکل  به  دولت  آنچه  بین  تفاوت  موارد،  سایر  در 
مالیات) دریافت مى کند و آنچه عالوه بر هزینه هاى خود خرج مى کند، عددى منفى 
است و در این صورت کسرى عمومى داریم و دولت باید یا از بخش خصوصى داخلى 

یا از خارج وام بگیرد.
در بین پرداخت هاى عمومى یک قلم شایسته توجه ویژه است: بهره به دارندگان 
بدهى عمومى. بسیارى از کشورها بدهى دارند (بخش 16-1) و آنها بابت این بدهى 
به اعتباردهندگان خود بهره مى پردازند. اینها اغلب دارندگان اوراق قرضه (وعده هاى 
پرداخت) منتشرشده توسط آن کشور هستند، حتى اگر دولت ها بتوانند اعتباراتى 
را دریافت کنند که به شکل اوراق قرضه نیستند. اوراق قرضه صادره توسط دولت ها 
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را اوراق قرضه حاکمیتى مى نامند. اثرات بهره بدهى عمومى بر اقتصاد به نحو قابل 
مالحظه اى تغییر مى کند و بستگى به این دارد که بدهى در اختیار چه کسى است.

اگر این بدهى را بسیارى از    پس اندازکنندگان خصوصى داخلى یا نهادهاى مالى 
داخلى در اختیار دارند که بیشتر دارایى   هاى شان را براى وام دادن به اقتصاد داخلى 
استفاده مى کنند، پرداخت هاى بدهى به دارندگان اوراق قرضه به تحریک اقتصاد داخلى 
کمک مى کند. فرض مى شود    پس اندازکنندگان داخلى بیشمار هستند و خانواده هاى 
درآمد متوسط یا پایین یعنى کسانى را که میل زیاد به مصرف دارند، شامل مى شود. اینها 
خانواده   هایى هستند که وقتى یک دالر اضافى دریافت مى کنند، به احتمال زیاد بیشتر آن 
را خرج مى کنند. اگر    پس اندازکنندگان داخلى تنها خانواده هاى ثروتمند باشند، موضوع 
فوق دیگر اتفاق نمى افتد. خانواده هاى ثروتمند مى توانند بیشتر تقاضاهاى مخارجى 
خود را بدون دریافت چنین بهره  اى برآورده کنند. وقتى آنها مبالغى بابت بهره دریافت 
مى کنند، احتماال این مبالغ را    پس انداز کرده و خرج زیادى  نمى کنند.    پس اندازهاى 
اضافى آنها شاید براى سرمایه  گذارى هاى جدید استفاده شود یا نشود که به تصمیم هاى 
نظام مالى و بنگاه هاى صنعتى بستگى دارد. بنابراین مالحظه کنید چه اتفاقى مى افتد 
وقتى نهادهاى مالى،    پس اندازهاى خصوصى یا بهره بر بدهى عمومى متعلق به آنها را 
دریافت مى کنند. در برخى موارد، نهادهاى مالى داخلى شاید تصمیم بگیرند منابع را در 
اختیار بنگاه ها و خانواده هاى داخلى قرار دهند. این اتفاق شاید سرانجام به سرمایه  گذارى 

بیشتر و مصرف بیشتر منجر شود.
در سایر موارد نهادهاى مالى دوست ندارند این کار را بکنند یا  نمى توانند. آنها چه بسا 
از این پول براى برخى عملیات مالى خالص استفاده کنند که مستلزم استفاده (بخش 
8-2) بیشتر از کاالهاى داخلى نباشد. در بخش 9-3 تبیینى وجود دارد مبنى بر اینکه 
چرا پولى که وارد نظام مالى مى شود، روى خرید کاال و خدمات تاثیر  نمى گذارد. حتى 
وقتى نهادهاى مالى، شرکت هاى داخلى را با اعتبارات یا با خرید اوراق قرضه یا سهام 
شرکتى آنها تامین مالى مى کنند، بنگاه ها ممکن است تصمیم بگیرند از این منابع اضافى 
براى خرید دارایى هاى مالى استفاده کنند. براى مثال، بنگاه ها شاید سهام خودشان را 

بدون افزایش مخارج سرمایه  اى خود یا دستمزدهایى که مى پردازند، بخرند.
وقتى    پس اندازکنندگان داخلى ثروتمند هستند، وقتى بانک هاى داخلى به اقتصاد 
داخلى وام  نمى دهند یا وقتى بنگاه ها از بانک ها وام مى گیرند اما از آن پول براى عملیات 
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خالص مالى استفاده مى کنند، پس پرداخت هاى بهره اى به آنها شاید تقاضا براى کاالى 
کشور وام گیرنده را تحریک نکند. وقتى دارندگان بدهى عمومى خارجیان هستند، اوضاع 
حتى بدتر هم مى شود. در این شرایط همه بهره  اى که دولت داخلى به آنها مى پردازد، 
احتماال از دست رفته است و درآمد خانوارها که مى توانست مصرف یا    پس انداز شود، 
کاهش مى یابد (درآمد قابل تصرف، بخش 13-3). به ندرت اینها کمکى به شکل گیرى 
تقاضاى داخلى مى کند. در همه این موارد، اگر دولت ها مالیات را باال مى برند تا بهره 
بدهى خود را بپردازند، در واقع درآمد قابل تصرف و تقاضاى داخلى از طریق مالیات ها را 
کاهش مى دهند و به ندرت از طریق پرداخت هاى بهره     آنها به آن کمک مى کنند. دولت ها 

به این شیوه، تقاضا براى کاالهاى داخلى را کاهش مى دهند.
یـک جنبـه مثبـت نیـز وجـود دارد. اگـر این پـول بـه تقاضـاى کل داخلـى براى 
کاالهـا کمـک  نکنـد، پـس  نمى توانـد نقـش زیـادى در ایجـاد تورم هم داشـته باشـد 
(بخـش 9-3). بـه همیـن دلیل اسـت کـه وقتى بانـک مرکـزى از دولت بـراى تامین 
مالـى ایـن مخـارج حمایـت مى کند، لزومـا تورم ایجـاد  نمى شـود. این در مـورد ژاپن، 
انگلسـتان و آمریـکا پـس از بحـران بـزرگ 2008-2009 دسـت کم تـا سـال 2017 
صـادق اسـت. بانک هـاى مرکـزى آنها پـول منتشـر مى کنند1 تـا اوراق قرضـه دولتى 
را از نهادهـاى مالـى بخرنـد. ایـن خریـد باعـث افزایـش قیمـت اوراق قرضـه دولتى و 
اشـتیاق نهادهـاى مالـى براى خریـد اوراق قرضه بیشـتر مى شـود. حتى اگـر دولت ها 
عایدى هـاى پایین تـر و پایین ترى پیشـنهاد دهند، نهادهاى مالى مایل بـه خرید اوراق 
قرضـه دولتـى هسـتند. ایـن به خودى خـود مخارج عمومـى مربوط بـه پرداخت بهره 
را کاهـش مى دهـد. بـه این مسـاله بیفزایید کـه در بسـیارى موارد بانک هـاى مرکزى 
بخـش بزرگـى از سـودهایى را کـه بـا ایـن عملیات کسـب کرده انـد، به دولـت حواله 
مى کننـد.2 دولت هـا بـه این شـیوه، مبلغ کمتـرى بهـره مى پردازند و منابع بیشـترى 
دارنـد تـا بـا آنهـا مالیات ها را کاهـش یا مخارجشـان را افزایـش دهنـد. بنابراین حتى 
اگـر بانک هـاى مرکـزى پـول چـاپ  نمى کردنـد تـا دولـت را به طـور مسـتقیم تامین 

مالـى کنند، ایـن کار را غیرمسـتقیم انجـام مى دادند.
وقتى بانک مرکزى از پرداخت بهره حمایت مى کند، اگر این پرداخت ها به تقاضاى 
داخلى براى کاالهاى خواه ملى یا خارجى کمک کند، تورم ایجاد مى شود. اگر تقاضاى 
شدیدى براى کاالى خارجى وجود داشته باشد، این کشور در تراز پرداخت هاى خود 
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کسرى خواهد داشت (بخش 12-2 را بنگرید). در چنین موردى ریسک تورم خیلى 
جدى است.

در مالیه عمومى، بودجه دولت را مى توان در جدول 16-1 مشاهده کرد. مى توان 
تمایز روشنى بین مازاد (یا کسرى) اولیه که شامل مخارج بهره  نمى شود و مازاد 
دارد،  اولیه  مازاد  دولت  اگر  کرد.  مشاهده  مى شود،  آن  شامل  که  دولت  کسرى  یا 
مى توان گفت احتمال زیادى وجود دارد که تقاضا را در آن اقتصاد کاهش دهد. 
اما اگر کسرى اولیه دارد، این احتمال هست که کمک مثبتى به تقاضاى کل کند.

در کشـورهاى بـا بیـش از 10 میلیـون نفـر جمعیـت و در غیبـت تولیـد برخى 
کاالهـا (بخـش 7-3) در تقاضـاى بـاالى  بین المللى، صـادرات معمـوال بیش از 35 
درصـد از GDP آنهـا نیسـت. در ایـن کشـورها مازاد اولیـه باالى 3 درصـد معموال 
بـراى بیـش از چنـد سـال حفـظ  نمى شـود. دسـت کم ایـن آن چیـزى اسـت کـه 
مـا از داده هـاى صنـدوق  بین المللـى پـول در دوره 1980 تـا 2017 آموخته ایـم. 
کشـورهایى کـه تـالش مى کننـد مـازاد اولیـه بزرگـى بـراى سـال هاى زیـاد حفظ 

 ، کنند

جدول 16-1 بودجه دولت
اظهار نظراقالم

+ مالیات ها از بخش خصوصى به دولت

لت
 دو

آمد
در

+ حق بیمه اجتماعى از بخش خصوصى به دولت

مستمرى   ها، مزایا و مالیات هاى منفى- انتقال ها به خانواده   ها

ولیه
ت ا

دول
رج 

مخا

- یارانه ها به شرکت ها
- حقوق هاى کارکنان عمومى

مخارج دولت در اقتصاد کالن
- تدارکات عمومى

خالص وام دهى(+) یا استقراض (-) اولیه دولت کل22= مازاد اولیه (+) یا کسرى اولیه (-)
- بهره بر بدهى عمومى

خالص وام دهى (+) یا خالص استقراض (-) دولت کلى= مازاد یا کسرى دولت
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اقتصادى  کسادى  یا  رکود  به  معموال  قابل توجه،  تجارى  مازاد  داشتن  بدون 
مخارج  با  را  عمومى  تقاضاى  کمبود  مى توانند  کشورها  تئورى،  در  مى زنند.  دامن 
سرمایه  گذارى توسط بخش خصوصى جبران کنند. اگرچه مازادهاى اولیه چشمگیر 

تکرارى به ندرت شور و شوق سرمایه  گذارى بخش خصوصى را تحریک مى کند.
کسرى بودجه اولیه یک متغیر کلیدى است. آن هایى که عالقه مند به توسعه، 
خلق ثروت و اشتغال زایى هستند، باید همیشه آن را با مراقبت زیاد مالحظه کنند. 
برخى دولت ها گاه مالیات ها را کاهش یا مخارج را افزایش مى دهند اما در همان زمان 
مازاد اولیه را افزایش مى دهند. این عملیات به ندرت انبساطى است،3 و برعکس آن.

بخوانید

رویکرد اصولى به خطرناك بودن مازاد اولیه
مجادلــه بــر ســر اینکــه آیــا جامائیــکا حقیقتــا مى توانــد 7,5 درصــد هــدف 
مــازاد اولیــه را آن گونــه کــه بــا صنــدوق  بین المللــى پــول تحــت تســهیالت 
تمدیدشــده ایــن صنــدوق در ســال 2013 توافــق کــرده اســت، حفــظ کنــد 

یــا خیــر، بــه باالتریــن حــد خــود رســیده اســت.
برخــى اشــخاص خواهــان کاهــش ایــن هــدف هســتند و آن  را بــراى اقتصــاد 
ــد به شــدت  ــاد رش ــع ایج ــه مان ــد ک ــده مى دانن ــى و خفه کنن ــى ریاضت خیل

موردنیــاز بــراى بهبــود زندگــى و اســتاندارد زندگــى مى شــود.
ــا هــر هزینــه  اى  بــه همیــن صــورت، برخــى دیگــر خواهــان حفــظ هــدف ب
ــد  ــاى رش ــاد بنیان ه ــراى ایج ــى ب ــرط حیات ــون آن را پیش ش ــتند چ هس
ــاز  ــورد نی ــدت م ــد، به ش ــر مى گوی ــرف دیگ ــه ط ــد ک ــادى مى بینن اقتص

اســت.
بعضــى اشــخاص هــم کــه بــه رهبــران نظرســنجى وابســته هســتند و بــه آنهــا 
ــا آن هســتند  ــه دنبــال جــواب ایــن ی ــد، ب در تصمیم گیــرى کمــک مى کنن
ــه خاکســترى).  ــا رومــى روم و ن ــا زنگــى زنــگ ی ــا جملــه معــروف کــه ی (ب
ــت.  ــر اس ــرف معتب ــر دو ط ــث ه ــد بح ــر مى رس ــه نظ ــات ب ــى اوق برخ
ــد  ــخن مى گوین ــوع س ــن موض ــاره ای ــه درب ــخاصى ک ــتر اش ــفانه، بیش متاس
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ــه ســمت یــک مکتــب فکــرى  ســوگیرى هاى معرفت شناســى ذاتــى خــود ب
خــاص را آشــکار  نمى کننــد و ایــن تصــور را ایجــاد مى کننــد کــه تحلیلشــان 

عینــى و عــارى از قضــاوت ارزشــى اســت.
ــه  ــذارم بلک ــث نگ ــه بح ــى را ب ــرد اصول ــن رویک ــم ای ــح مى ده ــن ترجی م
ــم و  ــگاه کن ــترده ن ــى گس ــاى مفهوم ــه واقعیت ه ــک ب ــوض از نزدی در ع
روش هایــى را پیشــنهاد دهــم تــا بــه موضوعاتــى کــه بــراى بهزیســتى همــه 

ــردازد. ــت، بپ ــد اس ــهروندان مفی ش
واقعیت

هیـچ تردیـدى نیسـت که از سـال 2013 تاکنـون که جامائیکا تسـهیالت وجوه 
تمدیـدى بـا صنـدوق بین المللـى پـول را امضـا کـرده، اقتصـادش بهبودهایـى 
در متغیرهـاى کلیـدى اقتصـاد کالن ازقبیـل نـرخ بهره، تـورم، امتیـازات انجام 
 کسـب وکار، امتیـازات   رقابت پذیـرى و خالـص ذخایـر  بین المللـى نشـان داده اسـت.

ــا وجــود عملکــرد قــوى در اعــداد اقتصــاد کالن، اکثریــت شــهروندان   امــا ب
ــادى  ــت زندگى     شــان از نظــر م ــه کیفی ــد ک ــان بگوین ــا اطمین ــد ب نمى توانن
بهبــود یافتــه اســت. بــه نظــرم ایــن از نبــود رشــد اقتصــادى بــا وجــود ثبــات 
ــا نظــرات آیــن  ــا آن اشــخاصى کــه ب اقتصــاد کالن ناشــى مى شــود. حقیقت
ــاره مدیریــت اقتصــادى همــراه هســتند، اســتدالل خواهنــد کــرد  ــد درب ران
ــه تعجیــل  ــازى ب ــچ نی ــن هی ــه تثبیــت پیش شــرط رشــد اســت و بنابرای ک

نیســت چــون رشــد اقتصــادى در بلندمــدت خواهــد آمــد.
اما واقعیت این است که وقتى گرسنگى و فقر آمد، انسان ها نمى توانند براى 
مدت طوالنى منتظر بمانند. این جمله کینز است که گفت «... در بلندمدت 
ما همه مرده    ایم.» بنابراین الزم است که با وجود برنامه تثبیت سازى، مدیران 
اقتصادى پروژه   هایى به اجرا گذارند که رشد را بتوان در کوتاه مدت ایجاد کرد.

نظـرم ایـن اسـت کـه دولت نقـش راهبـردى در این رابطـه ایفـا مى کند چون 
رشـد را  نمى تـوان تنهـا به دسـت نامریـى در رابطـه با بخش خصوصى سـپرد. 
این کار بسـیار پرریسـکى اسـت خصوصـا وقتى اشـخاص روزانه رنج مى کشـند.

مازاد اولیه و رشد
گلینــر یــادآورى مى کنــد کــه هــدف مــازاد اولیــه از یــک مــکان متافیزیکــى  
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ــت مطالعه شــده  ــه دق ــى ب ــاى تجرب ــه برعکــس نتیجــه مدل ه ــد بلک نمى آی
در اقتصــاد اســت.

ــراى  ــه ب ــنجى ک ــاى اقتصادس ــتحکام مدل ه ــه اس ــبت ب ــن نس ــه م اگرچ
ــدارم، بایــد توجــه  ایجــاد هــدف مــازاد اولیــه اســتفاده شــده   اند، تردیــدى ن
ــتر  ــد و در بیش ــاد دارن ــه اقتص ــگاه ذره  اى ب ــوال ن ــا معم ــه مدل ه ــت ک داش
ــه در  ــى را ک ــاد سیاس ــط اقتص ــرى محی ــد پیش بینى ناپذی ــوارد،  نمى توانن م

ــد. ــر بگیرن ــم، در نظ ــت مى کنی آن فعالی
در حقیقـت نتایجـى کـه از مدل هـا بیـرون مى آیـد معمـوال تابـع مفروضـات 
زیربنایـى آن مدل هـا هسـتند. اگر ایـن مفروضات در این یـا آن جهت تضعیف 
شـوند، نتایـج مختلفـى ایجـاد خواهنـد کـرد. بنابراین نبایـد تصور کـرد نتایج 

مـدل، روى سـنگ حـک شـده اند و قابل تغییـر و تخفیف نیسـتند.
ــد  ــه 7,5 درص ــازاد اولی ــتن م ــه داش ــت ک ــن اس ــارى، روش ــط ج در محی
ــرمایه  گذارى  ــوى س ــد و جل ــرون مى کش ــاد بی ــادى از اقتص ــول زی GDP پ

ــاع  ــه اوض ــى ک ــط، جای ــن محی ــرد. در ای ــدافزا را مى گی ــاى رش در پروژه ه
ســخت و رشــد اقتصــادى گریزپــا اســت خصوصــا در کوتــاه مــدت، کاســتن از 
یــک بخــش مــازاد اولیــه بــراى ســرمایه  گذارى در پروژه هــاى رشــدافزا یــک 

گزینــه بســیار عملــى بــراى تعقیــب کــردن اســت.
اگــر GDP جامائیــکا را 14 میلیــارد دالر در نظــر بگیریــم، مــازاد اولیــه 7,5 
درصــدى GDP بــا نــرخ امــروزى تقریبــا 122 میلیــارد دالر جامائیــکا اســت. 
نیــم درصــد کاهــش در ایــن هــدف تقریبــا 8 میلیــارد دالر جامائیــکا صرفــه 
جویــى ایجــاد مى کنــد. حتــى بیشــتر یعنــى یــک درصــد کاهــش تقریبــا 16 

میلیــارد دالر جامائیــکا صرفــه جویــى ایجــاد خواهــد کــرد.
هنگامـى کـه راهبرد رشـد قـوى وجـود دارد، تردیدى نیسـت کـه بازگرداندن 
ایـن 8 یـا 16 میلیـارد دالر جامائیـکا بـه درون اقتصـاد راه طوالنـى در پیـش 

خواهـد داشـت تـا رشـد اقتصـادى به شـدت موردنیـاز را ایجـاد کند.
اگــر مــا راهبــرد تحریــک رشــد  PIOJ 2011 را بپذیریــم، پروژه هــاى خیلــى 
زیــادى بــراى ســرمایه  گذارى پیــدا خواهیــم کــرد کــه شــغل، ارزش افــزوده 

بــه  GDP و درآمــد مالیاتــى ایجــاد خواهنــد کــرد.
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 RADA ــزارع ــاى م ــم جاده ه ــل ترمی ــى ازقبی ــه ابتکارات ــال، هزین ــراى مث ب
ــان، اجــراى  ــاى تســهیالت بهداشــتى، اجــراى پروژه هــاى ســواد جوان ، ارتق
ــان، توســط  PIOJ حــدود 14,4  ــه جوان بســیج جامعــه و برنامه هــاى مداخل

ــود. ــرآورد مى ش ــارد دالر ب میلی
بـا اسـتفاده از GDP 2011 بـه عنـوان سـال پایـه،  PIOJ تخمیـن زد که این 
سـرمایه  گذارى مى توانسـت رشـد اقتصـادى در محـدوده 1,5 تـا 3,1 درصد را 
تحریـک کنـد. برحسـب ارقـام دالرى، ایـن سـرمایه  گذارى حـدود 19 تـا 37 
میلیـارد دالر جامائیـکا ارزش افـزوده واقعـى بـراى اقتصـاد ایجـاد خواهد کرد.

بـه عـالوه، تاثیـر آن بـر درآمدهـاى مالیاتـى در محـدودة 4,4 تـا 8,8 میلیارد 
دالر جامائیـکا خواهـد بـود. همچنین از اجـراى این پروژه ها، دسـت کم 1200 

شـغل ایجـاد خواهـد شـد. اقتصـاد نیاز شـدید به این نـوع محرك هـا دارد.
کــم کــردن یــک درصــد از هــدف مــازاد اولیــه و اســتفاده از آن    پس اندازهــا 
ــراى ســرمایه  گذارى در ایــن پروژه هــاى حیاتــى قطعــا یــک گزینــه اســت  ب
کــه بایــد روى میــز گذاشــته شــود. وقتــى درد و رنــج واقعــى روى مى دهــد، 
مــا  نمى توانیــم دربــاره حفــظ مــازاد اولیــه 7,5 درصــد دگــم اندیــش باشــیم.

جمع بندى نظرات
بازنگــرى هــدف مــازاد اولیــه بــدون پاســخگویى بــه ایــن کــه چگونــه از ایــن 
وجــوه اســتفاده خواهــد شــد، کارى اســت کــه نبایــد انجــام شــود. نیــاز بــه 
بازنگــرى ضــرورى اســت، امــا آن را  نمى تــوان بــا هــدف پرداخــت حقــوق و 

تامیــن مالــى ســبک زندگــى ولخرجانــه انجــام داد.
بازنگـرى بایـد بـه سـمت سـرمایه  گذارى در پروژه هـاى تحریک کننـده رشـد 
ازقبیل آن هایى که در باال تشـریح شـد، باشـد. در حقیقت صندوق  بین المللى 
پـول در بازنگـرى خود از  پیش بینى رشـد بـراى آمریکاى التیـن و کارائیب در 
15 ژوئیـه 2015 گفـت: «تمرکـز مخارج دولت روى زیرسـاخت ها،  بهره ورى را 

افزایـش مى دهـد بنابرایـن رشـد بالقوه تقویت مى شـود.»
کاهـش مـازاد اولیـه، فضـاى بودجـه  اى فراهـم خواهد کـرد به طـورى که این 
سـرمایه  گذارى را مى تـوان در چارچـوب پاسـخگویى و کارایـى بیشـتر انجـام 
داد. اگـر مـا مشـکل سـطوح بـاالى فقـر و نابرابـرى تهدیدکننده منافع ناشـى 
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از توافـق را حـل نکنیـم، کاهـش هـدف مـازاد اولیـه به میـزان یـک درصد در 
مقایسـه بـا هـرج و مـرج اجتماعـى ناشـى از آن، کم اهمیـت خواهـد بود.

ــز،  ــیل ویلیام ــه،» دنس ــازاد اولی ــودن م ــاك ب ــه خطرن ــى ب ــرد اصول «رویک
ژوالى 2015.  26  ،The Jamaica Gleaner  گلینــر جامائیــکا 

تماشا کنید
«چــرا یونــان بــا ریاضــت اقتصــادى هرگــز قــادر بــه بازپرداخــت بدهى هــاى 
خــود نخواهــد بــود؟» برنــدان گریلــى، بلومبــرگ بیزینــس ویــک، 19 فوریــه 

.2015
 www.bloomberg. com/news/articles/2015-02-19/why-greece-won-t-ever-be-
able-to-pay- off-its-debts-with-aus terity.

پرسش ها
بحث و مجادله در جامائیکا درباره چیست؟  

چه چیزى در جامائیکا پس از توصیه هاى صندوق  بین المللى پول، با وجود   
تثبیت اقتصاد کالن هنوز وجود ندارد؟ آیا این شما را متعجب مى کند؟

ــد  ــه 7,5 درص ــازاد اولی ــردن م ــاره اداره ک ــکلى درب ــه مش ــکا چ در جامائی  
GDP وجــود دارد؟ از ویدئــو:
چگونه ریاضت را اندازه بگیریم؟  

مازاد اولیه چیست؟  
ــر از 5  ــه بزرگ ت ــازاد اولی ــه م ــورها ب ــدام کش ــون، ک ــال 1974 تاکن از س  

ــد؟ ــت یافتن ــال دس ــش از 10 س ــراى بی ــد ب درص
ــورها  ــه کش ــرایطى ک ــادى، ش ــز پژوهــش سیاســت اقتص ــر مرک ــق نظ طب  

ــتند؟ ــه هس ــد، چ ــادوام دارن ــه ب ــاى اولی ــت آن مازاده تح

تحلیل
ریاضت را مى توان با مازاد بودجه اولیه سنجید که به معناى تفاوت بین همه درآمدهاى 

دولت و همه مخارج دولت به استثناى مخارج بهره بر بدهى عمومى است. 
از 1974 تاکنـون، فقـط سـه کشـور بـه مـازاد اولیه بزرگ تـر از 5 درصـد براى 
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بیـش از ده سـال رسـیدند: سـنگاپور، نـروژ و بلژیـک. اینهـا سـه کشـور کوچـک 
هسـتند کـه صـادرات بیشـترین سـهم را در GDP آنهـا دارد. بنابرایـن طبـق نظـر 
مرکـز پژوهـش سیاسـت اقتصـادى، ایـن عجیـب نیسـت کـه تنهـا کشـورهایى با 
رشـد پایـدار و یـک تراز حسـاب جـارى مثبـت در تـراز پرداخت ها (بخـش 12,3) 

مى تواننـد مـازاد اولیـه را بـراى سـال هاى زیـاد حفـظ کننـد.
در جامائیـکا بحـث دربـاره ایـن اسـت کـه آیـا جامائیـکا حقیقتـا مى تواند 7,5 
درصـد هـدف مـازاد اولیـه را کـه بـا صنـدوق بین المللـى پـول توافق کرده اسـت، 
حفـظ نمایـد. طبـق نظـر پروفسـور ویلیامـز، با وجـود تثبیـت اقتصاد کالن، رشـد 
اقتصـادى هنـوز در جامائیـکا غایـب اسـت و یـک خانـواده معمولـى جامائیکایـى 
ابـدا بهتـر زندگـى  نمى کنـد. چنیـن چیـزى جـاى تعجـب نـدارد؛ همان طـور که 
در جـدول 16-2 دیدیـم، صـادرات فقـط بیانگر حـدود 30 درصـد GDP جامائیکا 
اسـت. بنابرایـن، اقتصـاد عمدتـا متکـى بر تقاضـاى داخلى براى رشـد آن اسـت و 
یـک مـازاد بودجه اولیه چشـمگیر مسـتحق یـک کاهش در تقاضاى عمومى اسـت 
کـه یکـى از دو عنصـر تقاضـاى داخلـى اسـت. همـان گونـه کـه پروفسـور ویلیامز 
گفـت، داشـتن چنین مازادهـاى اولیه بزرگى بـه معناى جلوگیـرى از تزریق منابع 

سـرمایه  گذارى در پروژه هـاى محـرك رشـد اسـت.

GDP جدول 16-2 درصد صادرات به صورت سهمى از
2010201120122013

22,125,528,230,2یونان
31,330,430,329,8جامائیکا

درس کلــى کــه مى تــوان گرفــت، ایــن اســت کــه کشــورهایى کــه صادراتشــان 
ــودى)  ــتى (رک ــاى بازگش ــد از پیامده ــت بای ــد GDP نیس ــتر از 50 درص بیش

مازادهــاى اولیــه آگاه باشــند.

16-2 بدهى عمومى و بازار براى اوراق قرضه حاکمیتى
کسـرى هاى عمومـى از طریـق «پولـى کـردن» تامین مالـى مى شـوند. یعنى بانک 
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مرکـزى بـا انتشـار پـول جدیـد (بخـش 9-3) یـا از طریـق ایجـاد بدهـى جدیـد 
آنهـا را پوشـش مى دهـد. مـورد نخسـت امـروز خیلـى نـادر اسـت. در مـورد دوم 
دولت هـا شـاید یـک اعتبـار از یک موسسـه مالى دریافت کنند یا اسـنادى منتشـر 
کننـد کـه وعـده پرداخـت مبلغى معیـن در یک پـول معیـن در یک تاریـخ معین 
را مى دهـد: یعنـى اوراق قرضـه حاکمیتـى. ارزش وعـده نوشـته شـده روى ورقـه 
قرضـه، ارزش اسـمى آن، شـاید بـراى مثـال 100 دالر باشـد اما ورقه قرضه شـاید 
در ابتـدا بـا قیمتـى پایین تـر فروختـه شـود یـا در حالـت نادرتر، بـا قیمـت باالتر. 
100 دالر حاصل جمـع وعـده داده شـده بوسـیله ورقـه قرضه در سررسـید (بخش 
9-1) آن یـا تاریـخ آزادسـازى اسـت. اوراق قرضه  اى کـه دولت ها منتشـر مى کنند 
معمـوال تعـداد محـدودى خریـدار دارند کـه عموما نهادهـاى مالى مهم هسـتند و 

شـاید آنهـا را دوبـاره به خریـداران خرد بفروشـند.
خریـد و فـروش اوراق قرضـه دولتـى منتشـر شـده، در بـازارى انجـام مى شـود 
کـه بـه «بـازار اولیـه» مشـهور اسـت. این خریـد و فـروش در صـورت وقـوع، تنها 
چندیـن بـار در سـال رخ مى دهـد. در برخـى مـوارد، دولت هـا حـراج  بـراى اوراق 
قرضه     شـان سـازماندهى مى کننـد. شـکل دیگـر خریـد و فـروش هم داریـم که هر 
روز بیـن خریـداران خصوصـى و فروشـندگان خصوصى بدهى عمومـى رخ مى دهد 
کـه آن را «بـازار ثانویـه» مى نامنـد. اوراق قرضـه بـازار ثانویـه ابتـدا در بـازار اولیه 
تحصیـل شـده اند. تمایـز بیـن دو بازار مهم اسـت. قیمـت تعیین شـده در بازارهاى 
ثانویـه عمدتـا بـر تاجـران خصوصى فعـال در ایـن بازارهـا تاثیر مى گـذارد. قیمت 
مشـخص شـده در یـک روز خاص در بـازار اولیه، نـرخ بهره  اى را مشـخص مى کند 
کـه دولـت بـه اعتباردهندگان بـه آن بخـش از بدهى اش پیشـنهاد مى دهـد. براى 
دولت هـا، بازارهـاى اولیـه   تعیین کننـده هسـتند چون هزینـه بدهى     شـان را تعیین 
مى کننـد. بازارهـاى ثانویـه امـا بـا تاثیرگـذارى بـر بازارهـاى اولیه یـک نقش مهم 
بـازى مى کننـد. هـر قـدر قیمتـى کـه دولت هـا اوراق قرضه     شـان را مى فروشـند، 
پایین تـر باشـد، نـرخ بهـره  اى که آنهـا بایـد روى ایـن اوراق قرضه بفروشـند، باالتر 
خواهـد بـود. اگـر اوراق قرضـه تقاضـاى زیـادى دارد، قیمتش باال بـوده و  بهره ورى 

آن پایین اسـت.4
بـه ایـن دالیـل، دولت هـا بیشـترین تـالش خـود را مى کننـد تـا مطمئن شـوند 
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تقاضـاى قـوى بـراى اوراق قرضه     شـان در بـازار اولیـه وجـود دارد. یـک روش ممکن 
تضمیـن تقاضـاى قوى بـراى اوراق قرضه حاکمیتـى، گنجاندن بانک مرکزى کشـور 
در بیـن خریـداران اسـت. بیشـتر قوانیـن امـروزى بـه بانک مرکـزى اجـازه مى دهد 
تـا فقـط در بـازار ثانویه خرید کند (شـکل 16-1 اوراق بهـادار خزانـه دارى آمریکا را 
نشـان مى دهـد کـه فـدرال رزرو نگه مـى دارد). در هر صـورت، وقتـى اوراق قرضه به 
پول ملى منتشـر مى شـود، خریدها بسـیار آسـان تر اسـت. بانک مرکزى تولیدکننده 
بالقـوه نامحـدود پـول ملى اسـت و وقتى اوراق قرضـه دولت را مى خرد باید همیشـه 
محتـاط باشـد تـا در دام ریسـک انتشـار بیـش از حـد پـول و دامـن زدن بـه تـورم 
افراطـى نیفتـد. ایـن اتفـاق معمـوال زمانـى مى افتد کـه تولیـد داخلى کاالهـا نتواند 
بیشـتر رشـد کنـد و عرضـه پـول فـراوان باشـد. در آن حالـت، خریـد اوراق قرضـه 
توسـط بانـک مرکـزى به تقاضـاى افراطى کاالها منجر مى شـود و فشـارهاى تورمى 
واقعـى ایجـاد مى کنـد. وقتـى تـراز حسـاب جـارى تـراز پرداخت هـا منفـى اسـت، 
بانک هـاى مرکـزى بایـد محتـاط باشـند؛ چـون معنایـش این اسـت که این کشـور 
بـه بقیـه جهـان بیشـتر از آنچه بقیه جهـان به آن کشـور مى پردازد، پرداخته اسـت. 
تزریـق بیشـتر نقدینگـى (پـول) مى تواند اوضـاع را بدتر کند و باعث تقاضاى بیشـتر 

بـراى پـول خارجـى و بدهى هـاى جدید یـا فـروش دارایى ها بـه خارجیان شـود.

شکل 16-1 اوراق قرضه خزانه دارى آمریکا که فدرال رزرو نگه مى دارد

منبع: هیات مدیران نظام فدرال رزرو (آمریکا)، اوراق بهادار خزانه دارى آمریکا که فدرال رزرو نگه مى دارد:
FRED،  Federal Reserve Bank of S t Louis; https://fred.s tlouisfed.org/series/TREAS t, 27 September 2018 برگرفته از [TREAS t] همه سررسیدها
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ایــن اتفــاق پــس از رکــود مالــى بــزرگ 2008 افتــاد. زمانــى کــه بانک هــاى 
ــه گســترده در بازارهــاى  ــه مداخل ــکا، انگلســتان و ژاپــن شــروع ب مرکــزى آمری
ــى  ــر عظیمــى اوراق قرضــه داخلــى از نهادهــاى مال ــد، مقادی ــه خــود کردن ثانوی
خریدنــد. آنهــا همچنیــن دارایى هــاى پرتنــش و اوراق بهــادار بــه پشــتوانه 
وام هــاى رهنــى خریدنــد و آن را «تســهیل مقــدارى» (بخــش 9-3) نامیدنــد. بــه 
ــد کــه قیمت هــاى اوراق  ــه تضمیــن ایــن مســاله بودن ــادر ب ایــن شــیوه، آنهــا ق
قرضــه داخلــى بــه حــد کافــى بــاال و نــرخ بهــره روى آنهــا بــه حــد کافــى پاییــن 

اســت.
ــک  ــت بان ــد، دخال ــى وام مى گیرن ــول خارج ــه پ ــه ب ــورهایى ک ــا آن کش ام
مرکــزى کشورشــان بســیار محدودتــر اســت چــون اقــدام بانــک مرکــزى بــه در 

ــول خارجــى بســتگى دارد. ــر پ ــودن ذخای دســترس ب

16-3 پایدارى یک بدهى عمومى
آیــا بدهــى عمومــى چیــز بــدى اســت؟ یــک بدهــى عمومــى کوچــک قطعــا چنان 
ــه دولــت  ــد نیســت چــون امــکان ایفــاى نقــش فعــال در بازارهــاى مالــى را ب ب
ــد  ــق دارن ــان تواف ــذارد. بیشــتر اقتصاددان ــر مى گ ــره تاثی ــرخ به ــر ن مى دهــد و ب
ــاال وام  ــاى ب ــا بازده ه ــرمایه  گذارى ب ــاى س ــراى پروژه ه ــا ب ــر دولت ه ــه اگ ک
بگیرنــد و نــرخ بهــرة کامــال زیــر آن ســطوح بــازده بپردازنــد، نبایــد چیــز بــدى 
باشــد. امــا همیشــه هــم ایــن طــور نیســت. دولت هــا اغلــب اعــالم مى کننــد کــه 
ــد  ــى کنن ــن مال ــاال را تامی ــى ب ــاى خیل ــا بازده ه ــاى ب ــا پروژه ه ــد ت وام مى گیرن
ــراى  ــا ب ــد صرف ــرج مى کنن ــن خ ــازده پایی ــاى داراى ب ــول را در پروژه ه ــا پ ام

اینکــه اجمــاع ایجــاد شــود و مجــدد انتخــاب شــوند.
ــل مالحظــه  ــم شــده و بخــش قاب ــى حجی ــاى خارجــى گاهــى خیل بدهى ه
ــد  ــا مى توان ــى دقیق ــره روى بده ــد. پرداخــت به ــور را مى بلعن ــع کش اى از مناب
ــاد  ــاد ایج ــى در اقتص ــد اختالالت ــى مى توان ــى داخل ــى بده ــد. حت ــن باش چنی
کنــد: دارنــدگان بدهــى عمومــى معمــوال ســن بیشــترى از بقیــه جمعیــت دارنــد 
ــدازه  ــه ان ــد ب ــراد بازنشســته5 هســتند کــه انتظــار ندارن ــوارد اف و در بســیارى م
ــان  ــتر در زم ــرف بیش ــه مص ــد ب ــد و عالقه من ــى کنن ــوان زندگ ــهروندان ج ش
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ــه  ــر ب ــى باالت ــر بده ــتند. اگ ــده هس ــراى آین ــرمایه  گذارى ب ــاى س ــه ج ــال ب ح
درآمدهــاى باالتــر بــراى ایــن شــهروندان منجــر شــود، شــاید اقتصــاد ایــن کشــور 
ــاق  ــن اتف ــد.6  ای ــدا کن ــل پی ــه جــاى ســرمایه  گذارى تمای ــه مصــرف بیشــتر ب ب
ــر بدهــى مخــارج  ــى، اگ ــه طــور کل ــع رشــد یــک کشــور شــود. ب ــد مان مى توان
ارتقادهنــده رشــد را تامیــن مالــى کنــد، پــس بــه تنهایــى خــود را بازپرداخــت 
خواهــد کــرد. اگــر ایــن گونــه نباشــد، برخــى مخــارج آتــى بایــد کاهــش یابــد یــا 
مالیــات افزایــش یابــد تــا بدهــى پرداخــت شــود- ایــن تاثیــر منفــى بــر درآمــد 
ــر  ــز تاثی ــردن نی ــزه کار ک ــر انگی ــود ب ــه خ ــه نوب ــذارد و ب ــرف مى گ ــل تص قاب

مى گــذارد.
قــدر مطلــق بدهــى عمومــى عمدتــا بازارهــاى مالــى را نگــران مى کنــد. همــان 
ــاى  ــر از بدهى ه ــوال نقدپذیرت ــر معم ــاى بزرگ ت ــم، بدهى ه ــه دیده    ای ــه ک گون
کوچک تــر هســتند و بــا فــرض ثبــات ســایر شــرایط، بدهــى نقــد (بخــش 3-16) 
ارزشــمندتر از بدهــى غیرنقــد اســت. در بیــان اقتصــادى، آنچــه واقعــا یــک بدهــى 
ــه بازپرداخــت  ــد، توانایــى کشــور ب ــى مى کن را در یــک لحظــه معیــن تاب آوردن

بهــره و اصــل وام اســت.
اکنــون اگــر کل بدهــى بــه خریــداران داخلــى تعلــق داشــته باشــد، در بســتر 
تحــرك انــدك ســرمایه توانایــى کشــور بــه پرداخــت اصــل و بهــره بدهــى بســیار 
ــا در  ــرد ی ــات بگی ــدگان اوراق قرضــه مالی ــد از دارن ــت مى توان ــر اســت. دول باالت

شــرایط خیلــى ســخت، پــول چــاپ کنــد تــا بدهــى خــود را بپــردازد.
ــن  ــا ای ــه ب ــت همیش ــت، دول ــاد اس ــرمایه زی ــرك س ــه تح ــترى ک در بس
ــند،  ــى نباش ــر راض ــى، اگ ــدگان داخل ــه    پس اندازکنن ــت ک ــه اس ــک مواج ریس
ــى  ــى بخش ــدگان خارج ــد و    پس اندازکنن ــارج ببرن ــه خ ــان را ب    پس اندازهاى ش
ــى  ــاى داخل ــر حجــم پرداخت ه ــت، اگ ــن باف از بدهــى خــود را بفروشــند. در ای
ــد،  ــته باش ــارج نداش ــه خ ــده ب ــت عم ــچ پرداخ ــور هی ــد و کش ــمگیر باش چش
اعتباردهنــدگان اطمینــان خاطــر خواهنــد داشــت. در واقــع اگــر میــزان خالــص 
پرداخت هــاى بــه داخــل چشــمگیر باشــد، احتمــاال منابــع کافــى بــراى پرداخــت 
اصــل و بهــره بدهــى اش وجــود دارد. بنابرایــن ســرمایه گذاران مایــل بــه وام دادن 

ــود. ــه آن کشــور خواهنــد ب ب
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ــف  ــى را توصی ــا (بخــش 12-1) پرداخت های ــراز پرداخت ه حســاب جــارى ت
ــه بقیــه جهــان مى دهــد و از بقیــه جهــان دریافــت  مى کنــد کــه یــک کشــور ب
مى کنــد. تــراز تجــارى مثبــت، خالــص مثبــت صــادرات خدمــات، خالــص مثبــت 
ــت  ــراز مثب ــک ت ــه ی ــارج ب ــا از خ ــت انتقالى ه ــص مثب ــارج و خال ــد از خ درآم
حســاب جــارى کمــک مى کنــد. از همــه اقالمــى کــه حســاب جــارى را تشــکیل 
مى دهنــد، یکــى کــه نســبتا آســان  پیش بینــى مى شــود، خالــص درآمــد 
ســرمایه (یــا ســرمایه  گذارى) از خــارج اســت. در ســال هاى متوالــى آن کشــورى 
ــالك و  ــى، ام ــهام خارج ــى، س ــه خارج ــادى (اوراق قرض ــى زی ــروز دارای ــه ام ک
مســتغالت خارجــى، بنگاه هــاى خارجــى، اعتبــارات بــه خــارج و پــول خارجــى) 
ــاى مثبــت از  ــان دارد، احتمــاال خالــص درآمده ــه جه ــه بقی و بدهــى اندکــى ب
خــارج خواهــد داشــت. اوراق قرضــه خارجــى بهــره عایــد خواهــد کــرد، ســهام 
خارجــى ســود ســهام عایــد خواهــد کــرد، امــالك خارجــى اجــاره عایــد خواهــد 
کــرد، بنگاه هــاى در خــارج ســود عایــد خواهنــد کــرد، اعتبــارات خارجــى نقــد 
ــود.  ــراى پرداخــت بدهــى دردســترس خواهــد ب خواهــد شــد و پــول خارجــى ب
عکــس آن، اگــر خارجیــان مالــک اوراق قرضــه ملــى باشــند، بهــره بایــد بــه آنهــا 
پرداخــت شــود، اگــر مالــک ســهام در بنگاه هــاى ملــى باشــند، ســود ســهام بایــد 

بــه آنهــا پرداخــت شــود و مــوارد دیگــر.
ــط  ــى توس ــه خوب ــان ب ــه جه ــا بقی ــور ب ــک کش ــاى ی ــا و بدهى ه دارایى ه
خالــص وضعیــت ســرمایه  گذارى بین المللــى (بخــش 12-4) آن کشــور توصیــف 
مى شــود. مى دانیــم کــه کشــورهاى داراى موضــع خالــص مثبــت ســرمایه  گذارى  
ــده  ــص مثبــت از خــارج در آین ــد ســرمایه  گذارى خال ــاال درآم ــى احتم بین الملل
ــراى پرداخــت بدهــى خارجــى خــود  ــد داشــت. آن کشــورها معمــوال  ب خواهن
ــرمایه  گذارى   ــى س ــص منف ــع خال ــا موض ــورهاى ب ــود. کش ــد ب ــر خواهن آماده ت
بین المللــى متوجــه خواهنــد شــد کــه پرداخــت اصــل و بهــره بدهــى دشــوارتر 
اســت. البتــه، کشــورى کــه بدهــى خارجــى بــزرگ دارد احتمــاال موضــع خالــص 

ــت. ــد داش ــى نخواه ــرمایه  گذارى  بین الملل ــت س مثب
ــات  ــا و خدم ــراز تجــارى در کااله عنصــر مهــم دیگــر در حســاب جــارى، ت
ــراى  ــى بیشــترى ب ــوى آمادگ ــاختار ق ــا س ــراز تجــارى ب اســت. کشــور داراى ت
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پرداخــت بدهى هــاى خــود دارد. اگرچــه برخــى اوقــات تــراز تجــارى یــک کشــور 
بــه ایــن علــت مثبــت اســت کــه صــادرات اصلــى آن کشــور قیمــت  بین المللــى 
خیلــى باالیــى دارد. هــر تغییــرى در آن قیمــت مى توانــد عمیقــا بــر تــراز تجــارى 

ــه پرداخــت بدهى   هایــش تاثیــر بگــذارد. کشــور و توانایــى آن ب
 GDP ــى و ــى عموم ــن بده ــبت بی ــا نس ــب ب ــى اغل ــى عموم ــدارى بده پای
پیونــد مى خــورد. آن ســنجه بــر اســاس ایــن مفهــوم اســت کــه GDP آن چیــزى 
ــاى  ــت بدهى ه ــراى پرداخ ــى ب ــد و ابزارهای ــد مى کن ــور تولی ــه کش ــت ک اس
ــده  ــات گمراه کنن ــى اوق ــده  اى برخ ــن ای ــا چنی ــى دارد. ام ــه م ــى را عرض عموم
ــا وجــود ایــن کــه نســبت بدهــى  اســت. کشــورهایى ماننــد اســپانیا و ایرلنــد ب
عمومــى بــه GDP آنهــا نســبتا کوچــک بــود، در ســال هاى 2011 و 2012 
ــا اینکــه نســبت بدهــى  ــان، ژاپــن ب ــد. در همــان زم ــار نبودن خیلــى داراى اعتب
عمومــى بــه GDP آن نزدیــک بــه 200 درصــد بــود، به شــدت اعتبارمنــد تلقــى 
مى شــد. مالحظــات دقیــق خالــص وضعیــت ســرمایه  گذارى بین المللــى در 
ایــن کشــورها آشــکار مى ســازد کــه اســپانیا و ایرلنــد نســبت هاى خیلــى منفــى 
ــى  ــن نســبت خیل ــه GDP  و ژاپ ــى ب ــرمایه  گذارى بین الملل ــت س ــص وضعی خال

ــى دارد. مثبت
ــک کشــور و بدهــى آن را مالحظــه  ــت ی ــى وضعی ــدگان (دالالن) مال گردانن
مى کننــد و ســپس تصمیــم مى گیرنــد بــراى اوراق قرضــه آن کشــور حاضــر بــه 
پرداخــت چــه قیمتــى هســتند. هــر قــدر یــک کشــور داراى اعتبــار بیشــتر باشــد، 
ــرى  ــرخ بهــره پایین ت ــدن بدهى   هایــش مشــتاق تر مى شــوند و ن ــراى خری آنهــا ب

ــد. ــا مى کنن تقاض
غالبــا مقایســه   هایى بیــن نرخ هــاى بهــره متفــاوت صــورت مى گیــرد. 
معمــوال بهــره روى اوراق قرضــه کــه ارزش اســمى آن در ده ســال (اوراق قرضــه 
ده ســال) بازپرداخــت مى شــود، بــا نــرخ بهــره پرداختــى اوراق قرضــه بــا همــان 
ــن را  ــردازد. ای ــره را مى پ ــرخ به ــن ن ــه پایین تری ــود ک ــه مى ش ــید مقایس سررس
ــه  ــا ب ــن و آلمــان غالب ــکا، ژاپ ــد. از اوراق قرضــه آمری ــا مى نامن اوراق قرضــه مبن

ــود. ــتفاده مى ش ــا اس ــه مبن ــوان اوراق قرض عن
تفــاوت بیــن بهــره پرداختــى یــک کشــور بــراى مثــال کانــادا، و بهــره اوراق 
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ــرخ»  ــاوت ن ــا تف ــپرد ی ــکا را «اس ــه آمری ــال اوراق قرض ــراى مث ــا ب ــه مبن قرض
مى نامنــد. هــر انــدازه تفــاوت نــرخ  باالتــر باشــد آن کشــور ریســکى  تر مالحظــه 
مى شــود. در برخــى کشــورها اســپرد اوراق قرضــه ملــى هــر روز توســط رســانه ها 
بــه عنــوان نماگــر مســتحکم بــودن بدهــى ملــى اعــالم مى شــود. امــا اگــر ایــن 

ــده باشــد. ــد گمراه  کنن ــه درســتى تفســیر نشــود، مى توان موضــوع ب

ویژگى هاى اوراق قرضه حاکمیتى
ــى و  ــاوت ارزیاب ــر اســاس معیارهــاى متف ــاوت ب بدهى هــاى کشــورهاى متف

مى شــوند: قیمت گــذارى 
ــدگان اوراق قرضــه همــه  1- سررســید: زمــان موردنیــاز قبــل از اینکــه دارن

ــد. ــس بگیرن ــان را بازپ پول ش
2- امنیــت (تضمیــن): ریســکى کــه دولــت، منتشــرکننده اوراق قرضــه، پــول 

را در زمــان توافــق شــده بازپرداخــت نخواهــد کــرد (ریســک نکــول).
3. پــول: ریســکى کــه پــول دریافتــى از اوراق قرضــه کاهــش ارزش خواهــد 

یافــت.
4. نقدپذیــرى: آســانى فــروش مجــدد اوراق قرضــه بــه محــض اینکــه آن را 

خریدیــد.
5. نوســان: نوســان ارزش اوراق قرضــه، ایــن واقعیــت کــه قیمــت اوراق قرضــه 

ــد تغییــر مى کنــد. ــه مى توان ــا آزادان تقریب
6. بهــره: بهــره  اى کــه اوراق قرضــه هــر شــش مــاه یــا دوازده مــاه بــه دارنــده 

ــردازد. ــه قرضــه مى پ ورق
ــر  ــاى طوالنى  ت ــراى دوره ه ــه وام دادن ب ــرى ب ــل کمت ــدگان تمای اعتباردهن
نســبت بــه دوره هــاى کوتــاه دارنــد و بنابرایــن سررســید مهــم اســت. تعــداد 
کشــورهایى کــه مى تواننــد اوراق قرضــه بــراى ده ســال یــا دوره هــاى 
ــد اوراق  ــه مى توانن ــورهایى ک ــه کش ــبت ب ــد، نس ــر کنن ــر منتش طوالنى  ت
قرضــه بــراى دوره هــاى کوتــاه یعنــى چنــد مــاه یــا یــک ســال منتشــر کننــد، 

کمتــر هســتند.
ــه عوامــل بســیارى ازقبیــل اســتحکام اقتصــاد  ــه قرضــه ب امنیــت یــک ورق
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ــت  ــه پرداخ ــل آن ب ــد و تمای ــر مى کن ــه را منتش ــه اوراق قرض ــورى ک کش
بدهــى اش بســتگى دارد. حقیقتــا هــر کشــور دســت کم یــک بــار و بســیارى 

ــد. ــول کرده ان ــود نک ــخ خ ــار در تاری ــن ب چندی
ریســک پــول نیــز بــا ریســک تــورم پیونــد مى خــورد. کشــور بــا تــورم بــاال 
ــه مى کنــد. پــس از  ــول خــود را نیــز تجرب اغلــب مقــدارى افزایــش ارزش پ
کاهــش ارزش پــول، دارنــدگان ورقــه قرضــه پــول خــود را دریافــت مى کننــد 

امــا آن پــول ارزش بســیار کمتــرى برحســب پــول خارجــى دارد.
نقدشــوندگى بــه معنــاى ایــن اســت کــه حتــى وقتــى همــه شــرایط دیگــر 
(ماننــد امنیــت، سررســید و پــول) یکســان باشــد یــک ورقــه قرضــه کــه در 
ــرى نســبت  ــره کمت ــود، به ــروش مى ش ــد و ف ــر و خری ــاد منتش ــر زی مقادی
ــوند.  ــه مى ش ــر کوچــک مبادل ــه در مقادی ــردازد ک ــه  اى مى پ ــه اوراق قرض ب
معمــوال اوراق قرضــه نقدپذیرتــر، نوســان کمتــرى دارنــد. از آنجــا کــه آنهــا در 
مقادیــر زیــاد مبادلــه مى شــوند بــراى یــک تاجــر ســخت تر اســت کــه ارزش 
ــل، کشــورهایى کــه ریســک  ــن دلی ــه ای ــا افزایــش دهــد. ب آن را کاهــش ی
اعتبــارى یکســان دارنــد، اگــر بــه جــاى اوراق قرضــه ملــى متفــاوت، ورقــه 
ــى  ــى خوب ــد صرفه جوی ــد، مى توانن قرضــه واحــد چندکشــورى منتشــر کنن

داشــته باشــند.
ــه  ــه قرض ــم ورق ــى مه ــک ویژگ ــز ی ــره نی ــاالنه به ــت س ــرانجام، پرداخ س
ــاالنه  ــد س ــار درآم ــه انتظ ــراى ســرمایه گذاران کوچــک اســت ک خصوصــا ب
از ســرمایه  گذارى خودشــان را دارنــد. هــر چقــدر بهــره باالتــر باشــد، قیمــت 

ــر اســت. ورق قرضــه باالت

نخســت مــا بایــد بیــن کشــورهایى کــه بــه پــول خودشــان وام مى گیرنــد و 
ــل شــویم. ــز قائ ــد، تمای ــه پول هــاى خارجــى وام مى گیرن ــه ب ــى ک آن های

مــورد کشــورى کــه بــه پــول خــودش وام مى گیــرد در برخــى جنبه هــا 
ــا یــک  کســب وکار خصوصــى اســت. وقتــى صاحبــان  کســب وکار یــک  مشــابه ب
اعتبــار بــه پــول ملــى بــراى یــک دوره معیــن مى گیرنــد، معمــوال دو چیــز را مــد 
نظــر قــرار مى دهنــد: بهــره  اى کــه خواهنــد پرداخــت و درآمدهــاى آینــده آن هــا. 
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ــد  ــاد خواه ــه درآمدشــان زی ــد باشــند ک ــا معتق ــا آنه ــاال باشــد ام ــره ب ــر به اگ
ــد و  ــن باش ــره پایی ــر به ــا اگ ــت. ام ــد داش ــى نخواهن ــن وام ترس ــود، از گرفت ب
آنهــا انتظــار درآمــد پاییــن یــا کاهشــى را داشــته باشــند، احتمــاال تمایلــى بــه 
ــورم  ــه علــت ت وام گرفتــن نخواهنــد داشــت. درآمدشــان شــاید خیلــى ســاده ب
رشــد کنــد، کــه اهمیتــى نــدارد، چــون اگــر تــورم رشــد کنــد بــار مالــى بدهــى 
را کوچک تــر مى کنــد. بــه همیــن دلیــل اســت کــه صاحبــان  کســب وکار بــراى 
ــره  ــاى به ــه نرخ ه ــد، ب ــاب آورن ــان را ت ــد بدهى     ش ــا مى توانن ــه آی ــن اینک تعیی
(نرخ هــاى بهــره اســمى) و تــورم نــگاه مى کننــد. نــرخ بهــره واقعــى دقیقــا ایــن 

ــود. ــه یــک خیلــى مفیــد خواهــد ب را توصیــف مى کنــد. معادل
در معادله یک نرخ بهره واقعى محاسبه مى شود

(نرخ بهره اسمى + 1)
= نرخ بهره واقعى

(نرخ تورم + 1)

نــرخ بهــره کــه یــک کشــور بــراى بدهــى خــود مى پــردازد بایــد همیشــه بــا 
نــرخ رشــد GDP آن کشــور مقایســه شــود. در برخــى مــوارد، بدهى هــا بــه خاطــر 
ــانى  ــورم، به روزرس ــا ت ــده ب ــه شاخص بندى ش ــتفاده از اوراق قرض ــا اس ــورم، ب ت
مى شــود. امــا اغلــب ایــن طــور نیســت. کشــور بدهــکار میــزان معینــى پــول در 
یــک تاریــخ معیــن بدهــکار اســت. بنابرایــن، اهمیتــى نــدارد کــه آیــا GDP    ایــن 
کشــور رشــد مى کنــد یــا خیــر چــون ایــن کشــور بیشــتر تولیــد مى کنــد (یعنــى 
ــد  ــد مى کن ــى رش ــاى داخل ــاى کااله ــون قیمت ه ــا چ ــى) ی ــد GDP    واقع رش
(رشــد GDP اســمى، بخــش 8-1). تــورم اغلــب بــه کاهــش نســبت بدهــى بــه 
GDP کمــک مى کنــد همــان گونــه کــه رشــد اقتصــادى چنیــن کارى مى کنــد. 

ــدارى  ــاید از مق ــان مى شــود ش ــى بی ــول مل ــه پ ــاى آن ب ــه بدهى ه کشــورى ک
ــار  ــر در انتش ــره باالت ــاى به ــه نرخ ه ــن ب ــه ای ــود ک ــع ش ــده منتف ــورم   ارائه ش ت
ــک  ــاید ی ــى ش ــورم منف ــوال، ت ــن من ــر همی ــد بدهــى منجــر  نمى شــود. ب جدی
مشــکل جــدى بــراى کشــورهایى باشــد کــه در غیــاب اوراق قرضــه تعدیل شــده 
ــود  ــا کوچــک مى ش ــد. GDP اســمى آنه ــى وام مى گیرن ــول مل ــه پ ــورم، ب ــا ت ب

ــد. ــى مى مان ــر باق ــدون تغیی ــا ب ــاى آنه ــا بدهى ه ام
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ــه (بخــش 16- ــه کســرى اولی ــم ک ــورد کشــورى را مالحظــه کنی ــد م بیایی
ــدازه کــه مالیــات و حــق بیمــه اجتماعــى  ــه همــان ان ــدارد یعنــى دقیقــا ب 1)    ن
ــه  ــا ب ــدارکات و انتقالى ه ــى، ت ــان عموم ــوق کارکن ــراى حق ــد، ب ــع مى کن جم
ــد.  ــرج مى کن ــره، خ ــاى به ــه پرداخت ه ــدون مالحظ ــا، ب ــا و بنگاه   ه خانواده ه
ایــن کشــور داراى تــراز اولیــه اســت. در آن کشــور نســبت بدهــى بــه GDP فقــط 
ــورم و رشــد  ــه لطــف رشــد ت ــردازد، رشــد مى کنــد و ب بابــت بهــره  اى کــه مى پ
ــه  ــد. بیاییــد تصــور کنیــم کــه ایــن کشــور اوراق قرضــه ب GDP کاهــش مى یاب

ــرخ بهــره (اســمى) 8 درصــدى منتشــر کنــد. همچنیــن  ــا ن ــول ملــى خــود ب پ
فــرض کنیــم کــه در ایــن کشــور تــورم 5 درصــد اســت. بــا اســتفاده از معادلــه 
ــرد: ــردازد، محاســبه ک ــن کشــور مى پ ــه ای ــره واقعــى را ک ــرخ به ــوان ن 1، مى ت

نرخ بهره واقعى٪ 2/86 یا 0/0286 = 1 -1/0286 = 1  -  [1/05 ÷ 1/08] = 

اگــر میانگیــن رشــد ســاالنه ایــن کشــور دســت کم 2,86 درصــد باشــد نســبت 
بدهــى بــه    GDP آن افزایــش یــا کاهــش نخواهــد یافــت. اگــر میانگیــن رشــد ســاالنه 

آن کمتــر از 2,86 درصــد باشــد بــار مالــى بدهــى اش رشــد خواهــد کــرد.
ــه  ــراز اولی ــک ت ــا ی ــور ب ــک کش ــرخ ی ــاوت ن ــا تف ــمى ی ــى اس کاهــش بده
ــن اســت کــه GDP واقعــى  ــا اهمیــت دارد، ای ــى مهــم نیســت؛ آنچــه واقع خیل
ایــن کشــور قــادر بــه رشــد کــردن بــا نرخــى باالتــر از نــرخ بهــره واقعــى کــه آن 

ــد. ــردازد، باش ــور مى پ کش
بــه همیــن دلیــل اســت کــه سیاســت هاى ریاضتــى کــه کشــورى را بــه ســمت 
ــردازد و منجــر  ــا بدهــى اش را بپ ــزرگ مى کشــاند ت ــه ب انباشــت مازادهــاى اولی
ــا شــاید  ــدى هســتند. آنه ــود اقتصــادى در آن کشــور مى شــود، ضدتولی ــه رک ب
باعــث شــوند تــا پایــدارى آن بدهــى کاهــش یابــد. ایــن خصوصــا زمانــى صــادق 
ــور را  ــک کش ــى ی ــرى  بین الملل ــى رقابت پذی ــت هاى ریاضت ــه سیاس ــت ک اس
کاهــش مى دهــد و منجــر بــه کاهــش میــزان مخارجــى مى شــود کــه آن کشــور 
صــرف آمــوزش، نــوآورى، ترویــج صــادرات و خلــق کاالهــاى ارزش افــزوده بــاال

(بخش 2-1) مى کند.
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ــز  ــه چی ــد هم ــى وام مى گیرن ــول خارج ــه پ ــه ب ــورهایى ک ــراى کش ب
پیچیده  تــر مى شــود. رشــد GDP و تــورم شــاید بــار بدهــى آنهــا را کاهــش دهــد 
امــا افزایــش نــرخ بهــره بــه پــول خارجــى و کاهــش قیمــت پــول ملــى برحســب 
ــاید ــا (بخــش 10-2) ـ ش ــمى آنه ــرخ ارز اس ــش ارزش ن ــى ـ کاه ــول خارج پ

ــل  ــر قاب ــان را کمت ــد و بدهى     ش ــش ده ــا را افزای ــه GDP آنه ــى ب ــبت بده نس
تحمــل بســازد. ایــن کشــورها بایــد مراقــب باشــند کــه تــورم ایجــاد نکننــد چــون 

ــه کاهــش ارزش پول شــان منجــر شــود. ممکــن اســت ب
ــک  ــه ی ــم اســت ک ــد، مه ــان باش ــار خارجی ــى در اختی ــر بخشــى از بده اگ
کشــور بتوانــد ترازهــاى حســاب جــارى غیرمنفــى ایجــاد کنــد.7 بــه ایــن شــیوه، 
ــد  ــر نخواه ــش 12-4)8 بدت ــى (بخ ــرمایه  گذارى بین الملل ــت س ــص وضعی خال
شــد و اگــر GDP اش رشــد کنــد، ممکــن اســت خالــص وضعیــت ســرمایه  گذارى 

ــد. ــود یاب ــز بهب ــه GDP اش نی ــى آن ب بین الملل
در بازارهــاى مالــى بــاز، نــرخ بهــره اى کــه یــک کشــور مى پــردازد نــه فقــط 
ــص کل  ــه خال ــن ب ــه همچنی ــور، بلک ــى آن کش ــى خارج ــص کل بده ــه خال ب
ســهام خارجــى و کل ذخایــر پــول خارجــى آن بســتگى دارد. ایــن مقادیر بخشــى 
ــدر  ــر چق ــت. ه ــور اس ــى آن کش ــرمایه  گذارى بین الملل ــت س ــص وضعی از خال
خالــص وضعیــت ســرمایه  گذارى بین المللــى یــک کشــور بزرگ تــر باشــد 
معمــوال درآمدهــاى ســرمایه آتــى آن (بخــش 12-1) از خــارج بزرگ تــر خواهــد 
بــود. درآمدهــاى بــاالى ســرمایه بــه معنــاى جریــان پــول خارجــى اســت کــه بــه 
آن کشــور مى رســد. یــک کشــور بــا ســطح چشــمگیر درآمــد در پــول خارجــى 

توانایــى بیشــترى بــه پرداخــت بدهــى خارجــى اش دارد.
ــى  ــى خارج ــائل بده ــه مس ــد همیش ــورها  نمى توانن ــابه، کش ــور مش ــه ط ب
خــود را بــا فــروش دارایى هــا بــه خارجیــان حــل کننــد، چــون ممکــن اســت بــا 
ــر  ــد. اگ ــود نیاب ــان بهب ــرمایه  گذارى  بین المللى     ش ــت س ــص وضعی ــن کار خال ای
ــاى  ــد، دارایى ه ــى خارجــى مى پردازن ــراى بده ــه ب ــره  اى ک ــه به ــا نســبت ب آنه
ــد ضدتولیــدى باشــد. چنیــن  ــات مى توان ــن عملی ــر بفروشــند، ای ــازده باالت ــا ب ب
کشــورى جریان هــاى مالــى چشــمگیر آتــى رو بــه بیــرون را ایجــاد مى کنــد تــا 

ــد. ــذف کن ــر را ح ــى کوچک ت ــاى خروج ــایر جریان ه س
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کشــورهاى در حــال توســعه اغلــب زمانــى وام مى گیرنــد کــه قیمــت 
صــادرات اصلــى آنهــا بــاال اســت، GDP     شــان در حــال رشــد اســت، پــول خارجــى 
ــان  ــر ناگه ــت. اگ ــن اس ــى پایی ــره  بین الملل ــاى به ــت و نرخ ه ــبتا ارزان اس نس
ــود، ارزش  ــد مى ش ــادى کن ــد اقتص ــد، رش ــش  یاب ــى کاه ــادرات اصل ــت ص قیم
ــد و  ــش مى یاب ــى افزای ــره  بین الملل ــاى به ــد، نرخ ه ــى کاهــش مى یاب ــول داخل پ
ــا مشــکل پرداخــت بهــره و اصــل بدهى   هایــش مواجــه مى شــود.  ایــن کشــور ب
ــا وام هــاى ســابق را  ــاز دارد ت ــد نی ــه وام هــاى جدی ــوارد، بدهــکار ب در برخــى م
ــد  ــاى جدی ــر، وام ه ــى باالت ــره  بین الملل ــاى به ــط نرخ ه ــک محی ــردازد. در ی بپ
ــه  اى  ــه نقط ــورها ب ــى کش ــود. برخ ــد ب ــر خواهن ــره باالت ــاى به ــز در نرخ ه نی
مى رســند کــه دیگــر قــادر بــه وام گرفتــن در بازارهــاى مالــى نیســتند و بنابرایــن 
ــول مى کننــد. صنــدوق  بین المللــى  درخواســت کمــک از صنــدوق  بین المللــى پ
پــول تحــت مشــروطیت اکیــد کمــک مى کنــد؛ معمــوال ایــن داللــت بــر 
بدترشــدن شــرایط بیــکارى و رســیدن بــه مــازاد بودجــه اولیــه بــزرگ از طریــق 
کاهــش مخــارج اجتماعــى یعنــى هزینه هــاى رفــاه، تحصیــالت و ســالمت دارد. 
ــن اعضــاى  ــى، مهاجــرت ماهرتری ــا باعــث کاهــش تقاضــاى داخل ــن کاهش ه ای
نیــروى کار و بدترشــدن تحصیــل و ســالمت بــراى کســانى کــه در کشــور باقــى 
ــه  ــى کشــورها ب ــد، مى شــود. تحــت چنیــن شــرایطى،  بهــره ورى و توانای مانده ان

ــرد. ــى مى پذی ــر منف ــردن، تاثی ــد ک رش
بــه طــور کلــى، اگــر کشــورها هنــگام ایجــاد بدهــى، پروژه هــاى بــازده پاییــن 
را تامیــن مالــى مى کننــد، بایــد خیلــى محتــاط باشــند. وزن آن بدهــى مى توانــد 

خیلــى ســنگین شــود و بــارى ســنگین بــر دوش نســل هاى آینــده بگــذارد.

بخوانید

پنـج بـازار نوظهور شـکننده بازتعریف شـده؟ صندوق هاى سـرمایه گذارى 
مبادلـه در بورس

در ســال 2013 اجــراى سیاســت پولــى انقباضــى10 در همــه بازارهــاى 
نوظهــور خصوصــا در کشــورهاى موســوم بــه «پنــج شــکننده» دیــده 
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ــاى  ــزى و آفریق ــد، اندون ــه، هن ــل، ترکی ــن کشــورها شــامل برزی مى شــد. ای
جنوبــى، در آن هنــگام به شــدت وابســته بــه ســرمایه خارجــى بــراى تامیــن 
ــروج  ــک خ ــا را در ریس ــه آنه ــد ک ــود بودن ــى خ ــرى هاى بیرون ــى کس مال
ــن  ــت ای ــد. عل ــرار مى ده ــدرال رزرو ق ــدارى توســط ف ــهیل مق ــس از تس پ
بــود کــه پایــان عصــر دالر ارزان بــه غرشــى در ایــن بازارهــا منجــر شــد کــه 
ارزش پول هاى شــان را بــه پایین تریــن رکــورد طــى چندیــن ســال گذشــته 
ــرایط بدهــى  ــارى و بدترشــدن ش ــزل داد. گســترش کســرى حســاب ج تن

ــود. ــى، دردســرهاى اصلــى ایــن بســته ب بیرون
ــود را  ــاص خ ــاختارى خ ــکالت س ــا مش ــن ملت ه ــتر ای ــالوه، بیش ــه ع ب
داشــتند کــه بــر شــدت ایــن آشــفتگى افــزود. البتــه بیــش از دو ســال پــس 
از آن زمــان، چندیــن تغییــر- عمدتــا سیاســى- در ایــن کشــورها رخ داد. بــه 
طــورى کــه یــک جابجایــى در قــدرت سیاســى و تغییــرات اصــالح طلبانــه 
طرفــدار رشــد باعــث تقویــت هنــد طــى همیــن مــدت شــد، بــا ایــن حــال 

ــود. تغییــرات در اندونــزى هنــوز منتظــر رســیدن بــه نتیجــه ب
ــه  ــق ب ــادى موف ــا حــد زی ــل ت ــد و برزی ــه هن ــى ک ــا، در حال ــن اثن در همی
ــا و مکزیــک وارد ایــن  ــد، کلمبی ــده گرفتــن ایــن ریســک ها شــده بودن نادی
دســته آســیب پذیر شــدند. ایــن دو بــه ســه کشــور عقب مانــده دیگــر، یعنــى 
اندونــزى، ترکیــه و آفریقــاى جنوبــى پیوســتند تــا یــک بلــوك بــازار نوظهــور 
ــد، طبــق نظــر مدیریــت دارایــى جــى پــى  متشــکل از پنــج شــکننده جدی

مــورگان تشــکیل دهنــد.
چه چیزى هند و برزیل را به بیرون از لیگ شکننده هل داد؟

ــرى  ــش کس ــه کاه ــق ب ــد موف ــال2013 هن ــرگ، در س ــر بلومب ــق نظ طب
حســاب جــارى خــود بــه 1,4 درصــد    GDP از 5 درصــد شــد کــه شــدیدترین 
ــن  ــل در ای ــن حــال برزی ــا ای ــود. ب ــى ب ــور اصل ــازار نوظه ــر ب کاهــش در ه
جبهــه موفــق نبــود چــون ســقوط بــازار کاال    جلــوى بهتر شــدن اقتصــادش را 
بــا ایــن معیــار حســاب جــارى گرفــت. برزیــل باالتریــن نرخ هــاى بهــره را بــه 

ــد. ــنهاد مى ده ــى پیش ــرمایه گذاران خارج س
ــاى  ــب عایدى ه ــراى کس ــى ب ــرمایه گذاران خارج ــخص، س ــور مش ــه ط ب
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ــد.  ــور مى گذارن ــازار نوظه ــک تر ب ــوك پرریس ــود را در بل ــول خ ــر، پ باالت
ــناس  ــور سرش ــاى نوظه ــن بازاره ــل در بی ــتقراض برزی ــى اس ــه واقع هزین
ــر شــدن ســریع بنیان هــاى اقتصــاد،  ــا وجــود بدت جهــان باالتریــن اســت. ب
ایــن موضــوع شــاید تمایــل بــه ســرمایه  گذارى در برزیــل را در بیــن برخــى 

ــه دارد. ــده نگ ــدى زن ــنه عای ــرمایه  گذاران تش س
 ETF هنگامــى کــه بــه ریســک صندوق هــاى ســرمایه گذارى بورســى
مى رســیم همــه صندوق هــاى ســرمایه گذارى بورســى برزیــل در ایــن 
ســال در عمــق قرمــز بودنــد، بــه طــورى کــه هــر کــدام تقریبــا 30 درصــد 
ارزش خــود را از دســت دادنــد. فقــط یــک صنــدوق ســرمایه گذارى بورســى 
– صنــدوق ســرمایه تامینــى برزیــل ... (    )- 10 درصــد ارزشــش را بــه 
ــاى  ــد صندوق ه ــر چن ــک) از دســت داد. ه ــى (فین ت ــن آورى تامین ــت ف عل
ســرمایه گذارى بورســى هنــد کــه در برابــر ریســک هــاى مبادلــه در بــورس 
ــدى  ــن عای ــد. باالتری ــان مى کنن ــان نوس ــود و زی ــن س ــد، بی ــر بودن مقاومت
امســال بــه میــزان 7,6 درصــد توســط صندوق هــاى ســرمایه گذارى بورســى 
ــقف  ــاى س ــد INCO ه ــد (بخوانی ــل ش ــد (INCO) حاص ــده هن     مصرف کنن

ــروز؟). ــن بازارهــاى نوظهــور ام کوچــک هنــد: بهتری
چه چیزى مکزیک و کلمبیا را به درون لیگ آورد؟

رونــد نزولــى مکزیــک، دومیــن اقتصــاد بــزرگ آمریــکاى التیــن عمدتــا بــه 
علــت کاهــش قیمــت نفــت بــود. درآمــد نفــت حــدود یــک ســوم درآمدهــاى 
ــا تقویــت ارزش  ــاق همــراه ب ــن اتف ــت مکزیــک را تشــکیل مى دهــد. ای دول
ــن  ــزوى مکزیــک شــد و ارزش ای ــه نوســان شــدید پ ــکا، منجــر ب دالر آمری

ــه رکــورد در ابتــداى اوت رســید. ــه پایین تریــن میــزان نزدیــک ب ــول ب پ
ــخ  ــرد (در تاری ــاه ســقوط ک ــک م ــک حــدود 3,7 درصــد در ی ــزوى مکزی پ
13 اوت 2015). در 12 اوت، بانــک مرکــزى مکزیــک چشــم انداز رشــد 
اقتصــادى 2015 خــود را از دامنــه از 2 تــا 3 درصــدى بــه دامنــه 1,7 تــا 2,5 
درصــد پاییــن آورد کــه بیانگــر صــادرات پایین تــر از حــد انتظــار و کاهــش 

تولیــد نفــت بــود.
بــه علــت تــورم پاییــن، نــرخ بهــره مکزیــک نیــز در ســطح پاییــن 3 درصــد 
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ــازار نوظهــور بســیار پاییــن اســت. طبــق  اســت. ایــن رقــم از منظــر یــک ب
نظــر جــى پــى مــورگان، نــرخ بهــره واقعــى اقتصــاد حــدود صفــر اســت کــه 
جایــى بــراى دولــت باقــى  نمى گــذارد تــا سیاســت پولــى انبســاطى را اجــرا 
کنــد و بــه اقتصــاد ســرعت دهــد. بــه طــور خالصــه، فرصــت عایــدى پاییــن 
ــورد.  ــت خ ــک شکس ــور در مکزی ــه حض ــرمایه گذاران ب ــب س ــراى ترغی ب
ــال 2015  ــه اول س ــک در نیم ــى مکزی ــرمایه گذارى بورس ــاى س صندوق ه

تقریبــا شکســت خوردنــد امــا در یــک مــاه فروپاشــیدند. 
ــادرات  ــت بیــش از نصــف ص ــود. نف ــت ب ــقوط نف ــى س ــر قربان ــا دیگ کلمبی
ــزرگ  ــاد ب ــن اقتص ــه، چهارمی ــه این ک ــد. نتیج ــى ده ــا    را تشــکیل م کلمبی
ــى در بخــش  ــتقیم خارج ــرمایه  گذارى مس ــش س ــا کاه ــن ب ــکاى التی آمری
ــارى را  ــاب ج ــرى حس ــاق، کس ــن اتف ــه ای ــد ک ــیب دی ــدت آس ــت به ش نف

ــش داد. افزای
ــد  ــر دالر 25 درص ــته در براب ــاه گذش ــک م ــور در ی ــن کش ــول ای ارزش پ
ســقوط کــرد. ســقوط 37 درصــدى پــزوى کلمبیــا در یــک ســال گذشــته، 
ســومین عملکــرد بــد در بیــن 151 پولــى بــود کــه توســط بلومبــرگ مــورد 
ردیابــى قــرار گرفــت. طبــق نظــر بلومبــرگ، نــرخ رشــد اقتصــادى کلمبیــا در 
ســال 2015 نشــان دهنــده کندتریــن آهنــگ رشــد در شــش ســال گذشــته 
ــود.  ــه ب ــه ده ــترده  ترین در س ــاال گس ــارى آن احتم ــاب ج ــرى حس و کس
ــا پــس از ســقوط  ــاى ســرمایه گذارى بورســى کلمبی ــد: ... صندوق ه (بخوانی

در کانــون توجــه هســتند).
“Fragile Five Ems Redefined? ETFs toW atch,” Zacks Equity Research. https:// 
seekingalpha.com/article/3450066-fragile-five-ems-redefined-etfs-watch.

پرسش ها
طبق نظر نویسندة این مقاله «پنج شکننده» چه چیز مشترکى داشتند؟  

براى پول آنها چه اتفاقى افتاد؟  
براى تراز پرداخت آنها چه اتفاقى افتاد؟  

براى توانایى وام گرفتن آنها چه اتفاقى افتاد؟  
هند و برزیل چه چیزى به دست آوردند که توانستند از گروه «پنج شکننده» بیرون آیند؟  
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چرا اقتصاد مکزیک محکوم به روند نزولى شد؟  
چــه چیــزى همزمــان، هــم خبــر خوبــى بــراى پایــدارى بدهــى مکزیــک و   

ــت؟ ــى آن اس ــت پول ــر سیاس ــت ب ــال محدودی ــم اعم ه
درباره کلمبیا چه مى توان گفت؟  

تحلیل
ــه کاهــش  هنگامــى کــه بانــک مرکــزى خریــد دارایى هــا را کاهــش مى دهــد، ب
ــن،  ــود. بنابرای ــر مى ش ــکا منج ــره آمری ــرخ به ــن ن ــش یافت ــا افزای ــن ی نیافت
ــر در  ــاى باالت ــتجوى بازده ه ــکا را در جس ــالى آمری ــد س ــه چن ــرمایه  اى ک س
اقتصادهــاى نوظهــور تــرك کــرده بــود، شــروع بــه بازگشــت بــه آمریــکا و دیگــر 
کشــورهاى صنعتــى کــرد. طبــق نظــر نویســنده، در ســال 2013 افزایــش نــرخ 
بهــره آمریــکا تاثیــر منفــى بــر برزیــل، ترکیــه، هنــد، اندونــزى و آفریقــاى جنوبــى 
گذاشــت چــون ایــن کشــورها وابســتگى شــدیدى بــه پــول خارجــى بــراى تامیــن 
ــکا تامیــن  ــرخ بهــره آمری ــى خــود داشــتند. افزایــش ن ــى کســرى هاى بیرون مال
مالــى بدهــى آنهــا را دشــوارتر کــرد. بــا خــروج ســرمایه، تقاضــا بــراى پول هــاى 
ایــن کشــورها تنــزل یافــت کــه ارزش GDP آن کشــورها برحســب دالر را کاهــش 
داد. کاهــش ارزش همچنیــن هزینــه وارداتشــان را افزایــش و ارزش دالرى 
ــارى  ــراز حســاب ج ــارى و ت ــراز تج ــس از آن ت صادراتشــان را کاهــش داد و  پ

بدتــر شــد.
هنــد حــاال دیگــر بــه دو دلیــل عضــو گــروه «پنــج شــکننده» در نظــر گرفتــه 
ــراز حســاب جــارى اش  ــرخ رشــدش را افزایــش داد و ت نمى شــود: ایــن کشــور ن
را بهبــود بخشــید کــه اکنــون نســبت بــه قبــل، کمتــر منفــى شــده اســت. هــر 
انــدازه GDP یــک کشــور بزرگ تــر باشــد خالــص وضعیــت ســرمایه  گذارى 
ــراز حســاب  ــر اســت. بهبــود ت ــا GDP  آن کوچک ت بین المللــى آن در مقایســه ب
جــارى چشــم اندازى از خالــص وضعیــت ســرمایه  گذارى بین المللــى عرضــه 
مــى دارد کــه نســبت بــه قبــل، بهتــر یــا در حــال بهبــود اســت. خالــص وضعیــت 
ــک  ــدى ی ــه اعتبارمن ــدى اســت ک ــر کلی ــک متغی ــى ی ــرمایه  گذارى بین الملل س

ــد. ــن مى کن ــور را تعیی کش
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ــاى  ــال پرداخــت نرخ ه ــون در ح ــل اکن ــاوت اســت. برزی ــل متف ــورد برزی م
ــه  ــان ب ــن موضــوع باعــث تشــویق خارجی ــه ای ــى ک ــر اســت. در حال ــره باالت به
ــد  ــر  نمى رس ــه نظ ــود، ب ــل مى ش ــه برزی ــرمایه  گذارى در اوراق قرض ــظ س حف
یــک راهبــرد پایــدار باشــد. ایــن وضــع باعــث مى شــود برزیــل بابــت بدهــى اش 
ــول داخلــى وام  ــه پ ــه بیشــترى پرداخــت کنــد. مى دانیــم کشــورى کــه ب هزین
مى گیــرد بایــد نرخ هــاى رشــد بــاال و نرخ هــاى بهــره واقعــى پاییــن را کــه یــک 

ــد. ــال کن ــردازد، دنب ــدگان خــود مى پ ــه اعتباردهن کشــور ب
ــت  ــه نف ــادش ب ــون اقتص ــد چ ــکننده» ش ــج ش ــروه «پن ــک وارد گ مکزی
وابســته بــود و قیمــت ایــن کاال کاهــش یافتــه بــود. ایــن اتفــاق باعــث کاهــش 
ــد،  ــر مى کن ــارى آن را بدت ــاب ج ــراز حس ــود، ت ــک مى ش ــادرات مکزی ارزش ص
موقعیــت  خالــص  مى دهــد،  افزایــش  را  جهــان  بقیــه  بــا  بدهى هــاى اش 
و  پــول  ارزش  همچنیــن  مى کنــد،  بدتــر  را  بین المللــى اش  ســرمایه  گذارى  
ــى  ــره واقع ــاى به ــد. نرخ ه ــش مى ده ــش را کاه ــت بدهى   های ــى پرداخ توانای
ــا  ــر ایــن دارد کــه حتــى ب در مکزیــک هنــوز پاییــن اســت. ایــن امــر داللــت ب
ــزو مى توانســت  ــه پ ــور ب ــن کش ــى ای ــک، بده ــدك GDP مکزی ــد ان ــود رش وج
ــى  ــات پول ــاى مقام ــت فعالیت ه ــث محدودی ــن باع ــا ای ــد ام ــى باش تاب آوردن
مکزیــک مى شــود. احتمــاال ســرمایه گذاران درك  نمى کننــد کــه مقــدارى 

ــاند. ــى بکش ــرو منف ــه قلم ــره را ب ــاى به ــت نرخ ه ــورم مى توانس ت
ــت  ــش قیم ــت: کاه ــک اس ــیوه مکزی ــان ش ــه هم ــا ب ــت در کلمبی وضعی
ــود  ــث مى ش ــى آن و کاهــش رشــد اقتصــادى باع ــادرات اصل ــت، یکــى از ص نف
ــد.  ــل دوام باش ــر قاب ــى آن کمت ــى خارج ــر و بده ــا ضعیف ت ــراز پرداخت ه ــا ت ت
داســتان کلــى کــه مــا از ایــن مقالــه مى آموزیــم ایــن اســت کــه بــراى بســیارى 
ــه  ــى ک ــه قیمــت کاالهای ــاب آورى بدهى     شــان ب کشــورهاى در حــال توســعه، ت
آنهــا صــادر مى کننــد، بســتگى دارد. ایــن کشــورها اغلــب زمانــى وام مى گیرنــد 
کــه قیمت هــا بــاال و نــرخ بهــره  بین المللــى پاییــن اســت. امــا بــا کاهــش قیمــت 
کاال و افزایــش نرخ هــاى بهــره بین المللــى، وضعیت شــان بســیار کم دوام تــر 

مى شــود.
ــا  ــش 12-3) ی ــا (بخ ــراز پرداخت ه ــا ت ــه  اى صراحت ــاى بودج ــرد فض رویک
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ــور را  ــک کش ــش 12-4) ی ــى (بخ ــرمایه  گذارى  بین الملل ــص س ــت خال موقعی
ــود.  ــز مى ش ــه متمرک ــاى بودج ــا روى داده ه ــه عمدت ــرد بلک ــر  نمى گی در نظ
ــدى  ــراى بســیارى از کشــورها حســاب هاى خارجــى عناصــر کلی ــت، ب در واقعی
ــترش  ــود را گس ــه  اى خ ــاى بودج ــد فض ــازه مى دهن ــا اج ــه آنه ــه ب ــتند ک هس
ــرد،  ــات بگی ــر مالی ــا کمت ــد ی ــرج کن ــتر خ ــد بیش ــت مى توان ــک دول ــد. ی دهن
البتــه اگــر ایــن امــر مســتلزم افزایــش وابســتگى آن کشــور بــه منابــع خارجــى 
ــر  ــور ب ــک کش ــى ی ــارج اضاف ــتر مخ ــر بیش ــس، اگ ــد. برعک ــتقراضى نباش اس
اســاس ایجــاد بدهــى بــه موجودیت هــاى خارجــى باشــد، دچــار ریســک جــدى 

مى شــود.

فضاى بودجه اى11
ــى  ــدوق  بین الملل ــى و صن ــک جهان ــى (بان ــى اصل ــى  بین الملل دو ســازمان مال
ــراى تحلیــل وضعیــت یــک کشــور و توانایــى آن در  ــول) یــک چارچــوب ب پ
ایجــاد فضــاى بودجــه اى، یعنــى اجــراى سیاســت بودجــه  اى توســعه داده انــد: 
مخــارج دولتــى بیشــتر یــا مالیات هــاى کمتــر. طبــق نظــر آنهــا چهــار متغیــر 

اصلــى بــراى ایــن موضــوع بایــد در نظــر گرفتــه شــود:
ــى،  ــاى مال ــتثناى کمک ه ــه اس ــى: ب ــارج عموم ــى مخ ــود کارای 1. بهب
ــه  ــده هزین ــا دربردارن ــه  اى نهایت ــاى بودج ــاد فض ــراى ایج ــا ب ــر گزینه ه دیگ
ــکل هاى  ــر ش ــش دیگ ــا کاه ــر ی ــتانى باالت ــکل مالیات س ــه ش ــى ب اجتماع
ــالف  ــده اســت. کاهــش ات ــا در آین ــى ی ــد چــه در شــرایط کنون مخــارج مول
ــات در  ــذف ضایع ــون ح ــد چ ــت باش ــتین اولوی ــد نخس ــى بای ــارج عموم مخ
بودجــه دولــت نــه فقــط مســتقیما منابعــى را آزاد مى کنــد کــه مى تــوان بــه 
مخــارج عمومــى مولــد اختصــاص داد بلکــه شــاید همچنیــن غیرمســتقیم بــا 
ــه وام گرفتــن همــراه باشــد. ارتقــاى اعتبارمنــدى دولــت و بنابرایــن تواناییــش ب
ــدى  ــاى درآم ــق تالش ه ــا از طری ــد. دولت ه ــز درآم ــش تجهی 2. افزای
ــاى  ــد فض ــى، مى توانن ــى و غیرمالیات ــاى مالیات ــتفاده از ابزاره ــا اس ــتر ب بیش
بودجــه  اى خلــق کننــد. امــا انجــام چنیــن کارى بــراى دولت هــا تنهــا 
ــع آورى و  ــاى جم ــه هزینه ه ــود ک ــد ب ــاه خواه ــده رف ــى ارتقادهن در صورت
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ــا  ــتانى ی ــر مالیات س ــطوح باالت ــى از س ــالالت ناش ــى اخت ــاى رفاه هزینه ه
ــى باشــد.  ــى مخــارج عموم ــع اجتماع ــر از مناف ــتفاده کننده کمت ــوارض اس ع
بنابرایــن اصالحــات مالیاتــى کــه مدیریــت مالیاتــى را بهبــود بخشــیده و اتــکا 
بــه مالیات هــاى اختــالل زا را کاهــش مى دهــد، جذابیــت افزایــش درآمــد بــه 

ــد داد. ــا خواه ــه  اى را ارتق ــاد فضــاى بودج ــک روش ایج ــوان ی عن
ــر توانایــى کامــل پرداخــت  ــدگاه مبتنــى ب ــى. از دی 3. جــذب کمــک مال
بدهــى، دریافــت کمــک مالــى یــک روش جــذاب تامیــن مالــى مخــارج عمومى 
مولــد اســت چــون مخــارج مولــد جدیــدى را بــدون اعمــال هزینــه بــه توانایــى 
پرداخــت بدهــى دولــت مجــاز مــى دارد. اگرچــه در ایــن زمینــه چالش هایــى 
ــاى  ــه کمک ه ــود ک ــى مى ش ــکان ناش ــن ام ــاله از ای ــک مس ــود دارد. ی وج
ــوب  ــاى عمومــى مطل ــى پروژه ه ــن مال ــراى تامی ــى در دســترس شــاید ب مال
ناکافــى باشــد (بــه معنــاى ارزش حــال). حتــى جایــى کــه منافــع کمــک مالى 
در دســترس اســت، میــزان فضــاى بودجــه  اى کارآمــد کــه مى تــوان از طریــق 
کمک هــاى مالــى ایجــاد کــرد بــه طــور کلــى بــه  پیش بینــى پذیــرى چنیــن 
ــه  ــوان ب ــه اینکــه چنیــن منابعــى را مى ت ــى بســتگى دارد و ب کمک هــاى مال

نحــو مناســب بــا ســایر منابــع تامیــن مالــى تکمیــل کــرد یــا خیــر.
گیــرى  وام  ظرفیــت  افزایــش  بــا  دولت هــا  جدیــد.  وام  گرفتــن   .4
بهره بــردارى نشــده خــود، مى تواننــد فضــاى بودجــه  اى ایجــاد کننــد. بیشــینه 
ســطح بدهــى کــه یــک دولــت مى توانــد حفــظ کنــد بــا ایــن کارهــا افزایــش 

مى یابــد:
(1) ارتقاى اعتبارمندى بودجه  اى بخش عمومى،

(2) ارتقاى رشد پایه درآمدى یا
(3) «قفــل کــردن» منابــع بودجــه  اى آتــى. بــا توجــه بــه نرخــى کــه بخــش 
ــه بیشــینه منابعــى بســتگى  ــرد، ظرفیــت وام گیــرى آن ب عمومــى وام مى گی
ــع در آینــده  ــز مناب ــه تجهی ــادر ب ــوان ســهم از  GDP - کــه ق ــه عن دارد – ب
ــاس  ــه اصطــالح الم ــر در ب ــار متغی ــن چه ــى اســت. ای ــراى پرداخــت بده ب

ــم، نشــان داده شــده اســت. بودجــه  اى کــه در شــکل 16-2 عرضــه کردی
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شکل 16-2 الماس بودجه اى

ــد  ــه بتوان ــى ک ــت دارد در صورت ــارج دول ــش مخ ــا افزای ــا ی ــش مالیات ه ــراى کاه ــى ب ــور فضای ــک کش ی
ــغ  ــش مبل ــى آن؛ افزای ــارج عموم ــى مخ ــش کارای ــد: افزای ــدف برس ــار ه ــن چه ــى از ای ــه برخ ــت کم ب دس
کمک هــاى مالــى کــه دریافــت مى کنــد؛ بهبــود توانایــى جمــع آورى درآمــد عمومــى؛ یــا گرفتــن وام بیشــتر.

واژگان تخصصى
ــرخ بهــره  اى کــه وام دهنــده روى اعتبــارات خــودش  ــال [1]: ن ــره فع ــرخ به ن

ــد. ــت مى کن دریاف
ریاضــت [2]: یــک وضعیــت اقتصــادى دشــوار کــه ناشــى از کاهــش مبلــغ پولــى 
ــا افزایــش مالیات هایــى کــه تحمیــل  اســت کــه دولــت خــرج مى کنــد ی
ــا کاهــش کســرى  ــا ب ــازاد بودجــه اولیــه ی ــا م ــوان ب مى کنــد. آن را مى ت

بودجــه اولیــه نشــان داد.
اوراق قرضــه مبنــا [3]: ورقــه قرضــه مبنــا یــک ورقــه قرضــه اســت کــه مبنــاى 

مقایســه بــراى عملکــرد ســایر اوراق قرضــه را فراهــم مى کنــد.

افزایش کمک بالعوض 
GDP به درصد

بهبود تالش درآمدى به 
GDP درصد

استقراض جدید به 
GDP درصد

بهبود کارایى مخارج 
GDP به درصد

1. active interes t rate
2. aus terity
3. benchmark bond
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کسرى بودجه [4]: خالص استقراض دولت کل
مازاد بودجه [5]: خالص وام دهى دولت کل

ریســک پولــى [6]: بــه ریســکى گفتــه مــى شــود کــه در آن ارزش پــول یــک 
ورقــه قرضــه کاهــش ارزش بیابــد و در پــى آن، وقتــى آن ارزش بــه ســایر 
ــاال  ــورم ب ــد. ت ــدا کن ــه قرضــه کاهــش پی ــان شــود، ارزش ورق ــا بی پول ه
ــد  ــى پیون ــا ریســک پول ــن ب ــود بنابرای ــول مى ش ــث کاهــش ارزش پ باع

مى خــورد.
پرداخــت بدهــى [7]: مبلــغ پــول یــا جریــان پولــى کــه طــى یــک دوره زمانــى 

خــاص نیــاز اســت تــا بهــره و اصــل یــک بدهــى پرداخــت شــود.
کســرى [1]: کلمــه عــام کــه بــراى توصیــف کســرى بودجــه و به نــدرت، کســرى 

در حســاب جــارى ترازپرداخت هــا اســتفاده مى شــود.
صنــدوق قابــل معاملــه در بــورس ETF [8]: یــک صنــدوق قابــل معامله 
در بــورس یــک اوراق بهــادار اســت کــه ارزش آن از یــک شــاخص، کاال، 

ــا مجموعــه دارایى هــا پیــروى مى کنــد. ورقــه قرضــه ی
ارزش دفتــرى [9]: ارزش یــک اوراق بهــادار کــه توســط منتشــرکننده در مبــدا 
ــه مالــک  ــراى اوراق قرضــه، حاصل جمــع پرداختــى ب آن داده مى شــود. ب

در سررســید اســت.
ــت  ــد دول ــى [10]: کل درآم ــت کل ــا وام دادن دول ــن ی ــص وام گرفت خال
منهــاى کل مخــارج دولــت. وقتــى درآمــد بیــش از مخــارج باشــد، ایــن را 
وام دادن مى نامنــد و وقتــى مخــارج بیشــتر از درآمــد باشــد، وام گرفتــن 

نامیــده مــى شــود.
خالــص وام دادن (+) یــا وام گرفتــن (-) اصلــى دولــت کلــى [11]: خالــص 
وام دادن/ وام گرفتــن بــه اضافــه خالــص بهــره قابــل پرداخــت/ پرداختــى 

4. budget deficit
5. budget surplus
6. currency risk
7. debt service
8. deficit
9. ETF
10. face value
11. general government net lending or borrowing
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ــى آن  ــادل دولت ــن مع ــره). ای ــد به ــاى درآم ــره منه ــاى به (پرداخت ه
ــود  ــه مى ش ــى گفت ــود عملیات ــک  کســب وکار س ــه در ی ــزى اســت ک چی

(بخــش 3-1).
مــازاد یــا کســرى اولیــه دولــت کل [12]: بنگریــد بــه خالــص وام دادن (+) 

یــا وام گرفتــن (-) اصلــى دولــت کلــى.
ــک  ــت در ی ــک دول ــده ی ــوق مان ــى مع ــدات مال ــت [13]: کل تعه ــى دول بده
لحظــه از زمــان. اینهــا نوعــا بــه شــکل اوراق بهــادار دولتــى (اوراق قرضــه) 
ــاى  ــا و صندوق ه ــل بانک ه ــا ازقبی ــوم، نهاده ــال عم ــه مث ــد ک در مى آین

ــد. ــه مى دارن ــاى خارجــى نگ ــا ملیت ه ــزى ی ــک مرک ــتگى، بان بازنشس
صنــدوق  بین المللــى پــول [14]: ســازمان مالــى  بین المللــى کــه بــه 
کشــورهایى کــه در گرفتــن وام مشــکل دارنــد یــا کامــال از بازارهــاى مالــى 
حــذف شــده اند، وام مى دهــد. وام هــاى ایــن ســازمان معمــوال بــا شــرایط 

ــود. ــت مى ش ــاص پرداخ خ
ــورم [15]: یــک ورقــه قرضــه کــه تضمیــن  ــا ت ورق قرضــه شــاخص بندى ب
مى کنــد یــک بــازده بــا نــرخ تــورم پیونــد خــورده اســت. ســرمایه گذارانى 
ــا تــورم انــدك یــا بــدون ریســک تــورم هســتند  کــه دنبــال بازده هــاى ب

اغلــب ایــن نــوع اوراق بهــادار را نگــه مى دارنــد.
بهره   هــا [16]: هزینــه تحمــل شــده توســط یــک نهــاد مثــال دولــت یــا 

 کســب وکار بــراى وجــوه وام گرفتــه شــده.
ــت  ــرمایه  گذارى، دول ــدوق س ــرکت، صن ــون ش ــى (همچ ــر [17]: طرف های ناش
یــا ارگان دولتــى) کــه مســتحق توســعه، ثبــت و فــروش اوراق بهادارشــان 
هســتند، معمــوال فعالیت هاى شــان را از ایــن طریــق تامیــن مالــى 

مى کننــد.
نقدینگــى یــک ورقــه قرضــه [18]: ویژگــى آن اوراق قرضــه کــه بــدون تنزیل 
12. general government primary net lending (+) or borrowing (-)
13. general government primary surplus or deficit
14. government debt
15. IMF
16. inflation-indexed bond
17. interes ts
18. issuer
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چشــمگیر در ارزش بــازارى آن هــا، مى تــوان به آســانى خریــد یــا فروخــت. 
اوراق قرضــه نقــدى معمــوال آن هایــى هســتند کــه در تعــداد زیــاد معاملــه 

مى شــوند.
سررســید [19]: تاریخــى کــه ارزش اســمى یــک ورقــه قرضــه انتظــار مــى رود 

بــه طــور کامــل پرداخــت شــود.
تاریخ سررسید [20]: تاریخى که موعد آزاد شدن ورقه قرضه مى رسد.

نــرخ بهــره اســمى [21]: نــرخ بهــره  اى کــه بابــت تــورم تعدیــل نشــده باشــد و 
ــردازد. ــده در عمــل مى پ وام گیرن

نرخ بهره منفعل [22]: نرخ بهره  اى که وام گیرنده براى بدهى مى پردازد.
ــا  ــه قرضــه مســتقیما آن را ب ــک ورق ــر ی ــه ناش ــازارى ک ــه [23]: ب ــازار اولی ب
ــه  ــتند، مبادل ــه هس ــه قرض ــه ورق ــداران اولی ــه خری ــى ک ــاى مال نهاده

مى کنــد.
مازاد اولیه [24]: خالص وام دهى اولیه دولت کل.

نــرخ بهــره حقیقــى [25]: نــرخ بهــره  اى کــه نوســانات در قیمت هــا را در نظــر 
ــرد (بخــش 3-16). مى گی

بازخریــد اوراق قرضــه [26]: در اوراق قرضــه، اقــدام صادرکننــده بــه بازخریــد 
ــد اوراق  ــل از آن. بازخری ــا قب ــید ی ــخ سررس ــه در تاری ــه قرض ــک ورق ی
قرضــه بــه قیمــت اســمى ورقــه قرضــه انجــام مى شــود مگــر اینکــه قبــل 
ــه  ــک اضاف ــا ی ــه قرضــه ب ــورد ورق ــن م ــه در ای ــد ک ــید رخ ده از سررس
ــراى  ــد مى شــود. 12 ب ــه بازخری ــره از دســت رفت ــران به ــراى جب قیمــت ب
ــد  ــا گاه مى توانن ــود، دولت ه ــت نش ــمى پرداخ ــش از ارزش اس ــه بی اینک
ــه  ــاى ثانوی ــه را در بازاره ــمى، اوراق قرض ــر ارزش اس ــاى زی ــا قیمت ه ب

بازخریــد کننــد.

19. liquidity of a bond
20. maturity
21. maturity date
22. nominal interes t rate
23. passive interes t rate
24. primary market
25. primary surplus
26. real interes t rate
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رانـت [27]: تفـاوت بین بـازده کل به یـک عامل تولیـد (زمین، کار یا سـرمایه) و 
قیمـت عرضـه آن- یعنى کمینـه مبلغ موردنیـاز براى تضمیـن خدماتش13 

ایـن هم معنـاى درآمـدى اسـت که از تولید ناشـى  نمى شـود.
بــازار ثانویــه [28]: بــازارى کــه در آن اوراق بهــادار پــس از اینکــه ابتــدا در بــازار 
ــروش در  ــتر خریدوف ــود. بیش ــروش مى ش ــد، خریدوف ــه گردی ــه عرض اولی

ــه رخ مى دهــد.14  ــازار ثانوی ب
اوراق بهــادار [29]: ســندى کــه از حقــوق بــر دارایــى یــا ادعــا بــر یــک درآمــد 
ــازار ثانویــه  خبــر مى دهــد. کاغــذ درآمدزایــى کــه در بــورس ســهام یــا ب

ــود.15 ــه مى ش مبادل
ورقه قرضه حاکمیتى [30]: ورقه قرضه که دولت منتشر مى کند.

بدهى حاکمیتى [31]: بنگرید به بدهى دولت
ــل اوراق  ــا دو قیمــت. در تحلی ــرخ ی ــن دو ن ــاوت بی ــا [32]: تف ــاوت نرخ ه تف
قرضــه حاکمیتــى، تفــاوت بیــن عایــدى پیشــنهاد شــده یــک ورقــه قرضــه 

ــد.  ــا پیشــنهاد مى کن ــه قرضــه مبن و آنچــه ورق
کاهــش در خریــد دارایــى توســط بانــک مرکــزى [33]: کاهــش در برنامــه 

خریدهــاى اوراق قرضــه در فــدرال رزرو آمریــکا (بخــش 3-16).
نوسـان پذیرى [34]:  بى ثباتـى قیمـت یـک اوراق بهـادار یـا کاال یـا سـطح یـک 
بـازار، نـرخ بهره یـا ارز طى زمان. در سـطوح بـاال داللت بر تغییرات سـریع 

و بـزرگ بـه سـمت بـاال و پاییـن طى یـک دوره نسـبتا کوتاه زمانـى دارد.

یادداشت ها
ــن  ــد. ای ــا M0 مى نامن ــى» (بخــش 9-2) ی ــه پول ــول را «پای ــوع پ ــن ن ــى ای از نظــر فن   .1
ــول  ــه پ ــق و عرض ــد خل ــه فرآین ــد ب ــزى مى توان ــک مرک ــه بان ــت ک ــى اس ــک اصل کم

27. redemption
28. rent
29. secondary market
30. security
31. sovereign bond
32. sovereign debt
33. spread
34. tapering
35. volatility
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ــته  ــدت وابس ــن به ش ــول همچنی ــه پ ــم عرض ــه مى دانی ــور ک ــه همان ط ــد. اگرچ بده
ــاید  ــى ش ــن تصمیم های ــت. چنی ــدگان اس ــدارى و وام گیرن ــام بانک ــاى نظ ــه تصمیم ه ب
ــدى منتشــر  ــى جدی ــه پول ــزى پای ــک مرک ــه بان ــى ک ــرود. در حال ــف ب در جهــت مخال
ــا حتــى کاهــش یابــد. همچنیــن ایــن  مى کنــد، عرضــه کل پــول شــاید تغییــر نکنــد ی

ــود. ــورد در کشــورهاى یادشــده صــادق ب ــن م ــه ای ــد ک ــا کنی ــم را تماش فیل
www.youtube.com/ watch?v=CvRAqR2pAgw.

2.  www.bbc.com/news/business-20268679. 
www.wsj.com/articles/fed-sent-record-97-7-billion-in-profits-to-u-s-
treasury-in-2015-1452531787.

برابــرى کامــل درآمــد = مخــارج، ارزش یــادآورى دارد، بــا کــم کــردن مالیــات از هــر دو    .3
ــد ــت مى آی ــه دس ــرف ب ط

Y – T = C + I + G – T + X – M.
ــه در  ــاى اولی ــن مازاده ــد. بنابرای ــر G < T باش ــت اگ ــه اس ــازاد اولی ــا، (G – T) م در این ج
کوتاه مــدت انقباضــى اســت. اگرچــه آنهــا بــه دولــت اجــازه مى دهــد تــا موجــودى دارایى هــاى 
مالــى بوجــود آورد کــه مى تــوان در زمــان رکــود بــراى تامیــن مالــى کســرى ها اســتفاده کــرد 
کــه ایــن موضــوع، تقاضــاى کل را تقویــت مى کنــد. سیاســت بودجــه  اى بیــن زمانــى نیازمنــد 
ــه  ــه طــورى ک ــد ب ــا ایجــاد کنن ــه را در رونق ه ــاى اولی ــه مازاده ــى اســت ک وجــود دولت های
ــد  ــا مى توانن ــر، دولت ه ــان دیگ ــه بی ــد. ب ــع کنن ــه رف ــا کســرى هاى اولی ــا را ب ــد رکوده بتوانن
نســبت بدهــى بــه GDP را طــى ســال هاى رکــودى افزایــش دهنــد کــه فــرض بــر ایــن اســت، 
ایــن نســبت انــدك باشــد و مى تواننــد آن را در ســال هاى انبســاطى کاهــش دهنــد کــه فــرض 
ــد  ــادى، GDP رش ــاط اقتص ــال هاى انبس ــى س ــد. ط ــاد باش ــن نســبت زی ــت، ای ــن اس ــر ای ب
ــر  ــد. اگ ــه GDP کاهــش مى یاب ــى ب ــبت بده ــه، نس ــراز اولی ــا ت ــى ب ــن حت ــد و بنابرای مى کن
رشــد اقتصــادى بــه حــد کافــى قــوى باشــد، نســبت بدهــى بــه GDP بــه طــور اساســى کاهــش 
مى یابــد. ایــن مســیر موفقیــت در کاهــش بدهــى بــوده کــه آمریــکا پــس از جنــگ جهانــى دوم 
پیمــوده اســت (IMF, 2012:112–114). دربــاره اثــرات منفــى ریاضــت در بدهى هــاى عمومــى 

.(2017) Auerbach e Gorodnichenko همچنیــن بنگریــد بــه

فــرض کنیــد کــه بــراى ســادگى مــا دربــاره اوراق قرضــه ســاالنه صحبــت مى کنیــم کــه    .4
 P = 90 ــال ــراى مث ــت؛ ب ــر از 100 اس ــه کوچک ت ــد ک ــش P باش ــه قیمت در اول ژانوی
باشــد. ایــن اوراق قرضــه بــه دارنــده ورقــه ایــن حــق را مى دهــد کــه پــس از یــک ســال 
قیمــت 100 بــه وى پرداخــت شــود. پــس از یــک ســال آن هایــى کــه 90 ســرمایه  گذارى 
کردنــد، در قیمــت 100 دریافــت خواهنــد کــرد. نفــع وى 90-100 یــا P-100 اســت. در 
ایــن مــورد، میــزان نفــع 10 اســت. چقــدر عایــدى یــا بــازده بــراى آن هایــى کــه ورقــه 
قرضــه را خریدنــد وجــود دارد؟ 10/90 = 0,11  یــا 11 درصــد. بــه بیــان کلــى این گونــه 
اســت: [(P) / P-100] . اکنــون فــرض کنیــد کــه همــان اوراق قرضــه تقاضــاى بیشــترى 
ــرج  ــد 95 خ ــرمایه گذار جدی ــد. س ــش مى یاب ــه 95 افزای ــش P ب ــد. قیمت ــته باش داش
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مى کنــد و پــس از یــک ســال 100 بــه دســت مــى آورد. ایــن بــازده (100–95) /100 = 
5/100 = 0,05  یــا 5 درصــد خواهــد بــود.        

.(1995) Fanizza and Tanzi براى این استدالل بنگرید به   .5

همچنیــن بایــد متوجــه بــود بــراى خریــد بدهــى عمومــى بایــد بخشــى از درآمدتــان را    .6
بدهیــد و آن درآمــد از محــل کار مى آیــد. در نظــر بگیریــد کــه خریــد بدهــى عمومــى 

ــد. ــى باش ــاداش از کار قبل ــک پ ــد ی مى توان
7.  Catao and Milesi Ferretti (2013).

8.  See Rinaldi (2012), Catao and Milesi Ferretti (2013) and Bianchi (2016).

ــر  ــذ بیانگ ــه کاغ ــر (تک ــادار بازارپذی ــورس (ETF) اوراق به ــه در ب ــل معامل ــدوق قاب صن   .9
ثــروت مالــى) کــه ارزش آن بــه ســایر دارایى هــاى مالــى پیونــد خــورده اســت. ETF هــا 
ــرمایه گذاران  ــیار س ــه بس ــورد عالق ــن م ــد و بنابرای ــن دارن ــت پایی ــاى مدیری هزینه ه

ــرد.  ــتفاده ک ــاد اس ــک اقتص ــد در ی ــى رون ــراى ردیاب ــوان ب ــا مى ت ــتند. از آنه هس

کاهـش خریـد دارایى هـا نامـى اسـت که بـه کاهـش در سیاسـت هاى پولى انبسـاطى داده    .10
شـده اسـت کـه فـدرال رزرو آمریـکا پـس از رکود بـزرگ 2008 تـا 2009 انجـام داد.

11.  See IMF- World Bank (2006:14–18).

12.  http://financial-dictionary.thefreedictionary.com/Redemption.

13.  www.britannica.com/topic/rent-economics.

14.  www.nasdaq.com/inves ting/glossary/s/secondary-market#ixzz3jU5SF1IX.

15.  World Bank (1996).
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بخـش خصوصـى (خانوارهـا و بنگاه   هـا) معمـوال بخش 
عمـده تقاضـاى کاالهـا و خدمـات تولیـدى در یـک 
وقتـى  معمـوال  کشـورها  دارنـد.  برعهـده  را  کشـور 
بنگاه هـاى  و  مى شـوند،  شـکوفا  و  مى کننـد  رشـد 
قـوى و مشـاغلى بـا حقـوق بـاال دارنـد کـه تقاضـاى 
خصوصـى قوى باشـد. خریدهـاى خانوارهـا (مصرف و 
سـرمایه  گذارى در مسـکن) و بنگاه ها (سـرمایه  گذارى 
ثابت تولیـدى و در موجـودى انبار) تقاضـاى خصوصى 
را شـکل مى دهنـد. تقاضـاى خصوصـى بـه ایـن معنا، 
تحـت کنتـرل بى درنگ سیاسـت گذاران نیسـت، اما با 
این حـال آنهـا هنوز چندیـن ابـزار بـراى تاثیرگذارى 
بر تقاضـاى خصوصى دارنـد: سیاسـت گذارى بودجه  اى 
(مالیات هـا، مزایـا، یارانه   هـا، حقوق و دسـتمزد عمومى 
و تـدارکات عمومى)، سیاسـت گذارى پولى، نـرخ ارز و 

تنظیم گـرى مالـى.
فصـول 17 و 18 بـه ترتیـب مصـرف و سـرمایه  گذارى 

خصوصـى را پوشـش مى دهنـد.

بخش هفتم

تقاضاى خصوصى
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فصل 17:
مصرف خانوار

مقصد اصلى کاالها و خدمات
بیشــتر مــردم کار مى کننــد تــا     مصرف کننــد، و مصــرف اغلــب مقصــد اصلــى هــر 
چیــزى اســت کــه مــا تولیــد مى کنیــم. خانوارهــا تصمیــم بــه مصــرف مى گیرنــد 
امــا سیاســت هاى عمومــى و شــرکتى تاثیــر شــدیدى بــر انتخاب هــاى خانوارهــا 
مى گــذارد. بخــش 17-1 ویژگى هــاى اصلــى مصــرف را توصیــف مى کنــد و 

ــه مى دهــد. بخــش 17-2 ســایر جنبه هــاى مهــم آن را   ارائ

17-1 ویژگى هاى اصلى مصرف خانوار
وقتــى خانوارهــا کاالهــاى جدیــد مى خرنــد، ایــن خریدهــا در حســاب هاى ملــى 
زیــر عنــوان مصــرف خانــوار ثبــت مى شــود. تنهــا اســتثنا بــه خریــد خانوارهــا از 
ــا)  ــال آپارتمان ه ــد (مث ــاختمانى جدی ــاى س ــا بخش ه ــد ی ــاختمان هاى جدی س
مربــوط مى شــود؛ ایــن تنهــا مــورد در حســاب هاى ملــى اســت کــه هزینه هــاى 
ــتند  ــا هس ــط خانواره ــل 18)؛ فق ــود (فص ــت مى ش ــرمایه  گذارى ثب ــوار، س خان

ــد.1 ــه مصــرف مى کنن ک
مصــرف احتمــاال مقصــد واقعــى همــه فعالیت هــاى اقتصــادى اســت: مــردم 
ــد  ــادر مى کنن ــد و ص ــرمایه  گذارى مى کنن ــد، س ــد، وارد مى کنن ــد مى کنن تولی
تــا قــادر بــه مصــرف باشــند. کشــورى کــه در تولیــد، ســرمایه  گذارى و صــادرات 
ــدارد، کشــورى اســت کــه  ــى ن ــى کاف ــا کاالهــاى مصرف ــال اســت ام ــى فع خیل
ــى، شــاید  ــراى مــدت زمان ــرآورده  نمى کنــد. کشــورها ب نیازهــاى ســاکنانش را ب
ــتانداردهاى  ــه اس ــا ب ــد ت ــش دهن ــرف را کاه ــش و مص ــرمایه  گذارى را افزای س

ــرد دائمــى باشــد. ــد راهب ــن  نمى توان ــا ای زندگــى بهتــرى برســند ام
مخارج مصرفى به سه دسته تقسیم مى شوند:

ــدگار ازقبیــل خــودرو،  ــادوام، اقــالم مصرفــى مان ــى ب ــاى مصرف 1. کااله
تلویزیــون، اثاثیــه و لــوازم اصلــى منــزل (امــا نــه مســکن کــه در ســرمایه  گذارى 
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مى شــود)؛ طبقه بنــدى 
2. کاالهــاى  بــى دوام، اقــالم بــا عمــر کوتــاه ازقبیــل خوراکى   هــا، پوشــاك 

و ســوخت؛ و
ــى، و حمــل  ــات، ازقبیــل آمــوزش، مراقبــت ســالمت، خدمــات مال 3. خدم

و نقــل.2

مصرف در آمریکا
کاالهــاى بــادوام بیانگــر ســهم مهمــى از کل مصــرف خانواده هــاى آمریکایــى 
اســت. آنهــا همچنیــن بیانگــر بخــش مهمــى از    GDP آمریــکا هســتند. امــا 
ــارج  ــد. مخ ــکیل  نمى دهن ــارج را تش ــهم از مخ ــن س ــا بزرگ تری ــن کااله ای
ــى دوام و  ــا  ب ــادوام، کااله ــاى ب ــامل کااله ــخصى در 2017، ش ــى ش مصرف
ــون  ــون دالر3 از کل  GDP 19,485 تریلی ــم 13,32 تریلی ــه رق ــات، ب خدم
دالرى یــا 68 درصــد از GDP بالــغ شــد. از ایــن رقــم کلــى،     مصرف کننــدگان 
1,41 تریلیــون دالر در کاالهــاى بــادوام (7,22 درصــد GDP)، 2,75 تریلیون 
ــون دالر در  ــد GDP) و 9,17 تریلی ــى دوام (14,11 درص ــاى  ب دالر در کااله
خدمــات (47,04 درصــد GDP) خــرج کردنــد. ایــن را در نظــر بگیریــد کــه 
آمریــکا مخــارج اســتثنائا عظیمــى صــرف درمــان و ســالمت (17,9 درصــد 
GDP در 2016) مى کنــد4 چــون نظــام خدمــات ســالمت آمریــکا برحســب 

تاثیــر بــر ســالمت هــر دالر در مخــارج،  بهــره ورى پایینــى دارد. اینهــا باعــث 
ــه  ــد ک ــى باش ــن بزرگ ــه ای ــات ب ــکا در خدم ــارج آمری ــا مخ ــده اســت ت ش

مى بینیــد.

تعویــض اثاثیــه منــزل، دســتگاه تلویزیــون، یخچــال، تلفــن همــراه یــا رایانــه 
ــق  ــه تعوی ــى ب ــدت زمان ــراى م ــوان ب ــه مى ت ــتند ک ــى هس شــخصى فعالیت های
ــر از  ــود را نامطمئن  ت ــده خ ــدگان آین ــان     مصرف کنن ــر زم ــن ه ــت. بنابرای انداخ
همیشــه تصــور مى کننــد، واقعــا بــه تاخیــر مى افتنــد.5 «از دســته بندى مخــارج 
ــادى  ــر اقتص ــوان نماگ ــه عن ــادوام (...) ب ــاى ب ــراى کااله ــخصى ب ــى ش مصرف
ــوان  ــى را مى ت ــادوام مصرف ــاى ب ــد کااله ــه خری ــا ک ــود. از آنج ــتفاده مى ش اس
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ــه ســال دیگــر تمایــل  ــه تعویــق انداخــت، ســطح مخــارج مصرفــى از ســالى ب ب
بــه نوســان زیــادى دارد. هنــگام رکــود، مخــارج مصرفــى بــراى کاالهــاى بــادوام 
ــوان  ــه عن ــوان ب ــا مى ت ــا و کاهش ه ــن افزایش ه ــش دارد. از ای ــه کاه ــل ب می
یــک نماگــر از اطمینــان     مصرف کننــده و جهــت حرکــت اقتصــاد اســتفاده کــرد. 
افزایــش چنیــن مخــارج مصرفــى را معمــوال نشــانه بهبــودى اقتصــاد یــا اقتصــاد 

ــد.»6 ــیر مى کنن ــوى تفس ق
ــژه از  ــى وی ــوع خیل ــم یــک ن ــا  نمى توانی ــواع گوناگــون مصــرف م در بیــن ان
خدمــات یعنــى خدمــات مســکن را فرامــوش کنیــم. ایــن خدمــات مربــوط بــه 
اقامــت خانوارهــا در خانه هــا و آپارتمان هــا اســت. آنهــا را همــان خانوارهــا تولیــد 
ــا  ــط صاحبخانه ه ــا توس ــتند ی ــان هس ــگاه خودش ــک اقامت ــى مال ــد وقت مى کنن
ــد.  ــاره مى کنن ــان را اج ــرى اقامتگاهش ــاى دیگ ــى خانواره ــود وقت ــد مى ش تولی
ــایر  ــه «س ــت بلک ــکن نیس ــات مس ــى از خدم ــا بخش ــف خانه ه ــر و تنظی تعمی
ــین  ــرمایه  گذارى پیش ــت س ــول فعالی ــکن محص ــات مس ــت. خدم ــات» اس خدم
اســت کــه در صنعــت ساختمان ســازى رخ مى دهــد. ایــن فعالیــت باعــث 
ــه  ــى ک ــود در حال ــاه مى ش ــک دوره کوت ــراى ی ــاد ب ــروى کار زی ــتخدام نی اس
خدمــات مســکن مدتــى طوالنى تــر دوام مــى آورد امــا مشــاغلى خلــق  نمى کنــد. 
برخــى کشــورها وقتــى رونــق اقتصــادى را تجربــه مى کننــد کــه مســکن بســیارى 
مى ســازند امــا در عیــن حــال، پــس از آن وقتــى فقــط خدمــات مســکن باقــى 

ــد. ــه مى کنن ــادى را تجرب ــکالت زی ــد، مش مى مان
ــا در  ــى از کااله ــتفاده اصل ــر اس ــوال بیانگ ــرف معم ــه مص ــت ک ــن واقعی ای
ــه سیاســت گذارى را تبییــن  ــدى آن در مجادل یــک اقتصــاد اســت اهمیــت کلی
مى کنــد. دولــت بــا مالیات هــا، مزایــا (فصــل 13) و حقــوق پرداختــى بــه 
کارکنــان عمومــى (بخــش 14-1) مســتقیما بــه درآمــد قابــل تصــرف خانوارهــا 
ــى  ــدارکات عموم ــق ت ــپس از طری ــت س ــد. دول ــک مى کن ــش 13-3) کم (بخ
ــراى بخــش خصوصــى،  کســب وکار و در نتیجــه،  (بخــش 14-2) غیرمســتقیم ب

ــد. ــاد مى کن ــى ایج ــان بخــش خصوص ــراى کارکن ــرف ب ــیل مص پتانس
شــرکت هاى خصوصــى همچنیــن بازیگــران اصلــى در تاثیرگــذارى بــر 
مصــرف هســتند. وضعیــت متعــارف در اقتصادهــاى بــزرگ غیرصادرکننــده نفــت 
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ایــن اســت کــه صــادرات کمتــر از نصــف GDP را تشــکیل مى دهــد. در چنیــن 
ــد،  ــى مى پردازن ــب وکارهاى خصوص ــه     کس ــتمزدى ک ــوق و دس ــورهایى حق کش
عنصــر اصلــى درآمــد قابــل تصــرف خانــوار اســت. برخــى اوقــات کاهــش هزینــه 
ــى  ــرى  بین الملل ــش   رقابت پذی ــراى افزای ــدى ب ــرد کلی ــک راهب ــروى کار ی نی
ایــن کشــورها بــه شــمار مى آیــد (بحــث پیوســت 1). وقتــى GDP یــک کشــور 
ــده  ــورهاى واردکنن ــر کش ــود، اگ ــت مى ش ــادرات هدای ــمت ص ــه س ــا ب عمدت
ــتمزدها را  ــوق و دس ــر حق ــان دیگ ــه بی ــا ب ــد، ی ــروى نکنن ــرد پی ــان راهب از هم
کاهــش ندهنــد، ایــن راهبــرد مى توانــد موثــر باشــد. مــا بــه کشــورهاى خارجــى 
ــتیم.  ــى هس ــم، متک ــد مى کنی ــه تولی ــى ک ــدگان کاالهای ــوان تقاضاکنن ــه عن ب
برخــى اوقــات ایــن یــک راهبــرد خطرنــاك اســت چــون وابســتگى شــدیدى بــه 

سیاســت هاى دولت هــاى خارجــى پیــدا مى کنیــم.
در کشــورهایى کــه بیشــتر GDP نصیــب خریــداران داخلــى مى شــود، 
ــراى  ــذارد چــون ب ــى مى گ ــر تقاضــاى داخل ــى ب ــر عمیق ــا تاثی کاهــش حقوق ه
ــوال،  ــن من ــر همی ــروش کاالهاى شــان ســخت مى شــود. ب ــى ف ــاى داخل بنگاه ه
اگــر شــرکاى تجــارى کشــور مــا و رقبــا، از شــما پیــروى کننــد و حقــوق کارکنان 
خــود را کاهــش دهنــد و در نتیجــه مصرف شــان کاهــش یابــد، آنهــا کمتــر وارد 
خواهنــد کــرد و شــما کمتــر صــادر خواهیــد کــرد و فقیرتــر خواهیــد شــد. ایــن 
موضــوع داللــت بــر ایــن دارد کــه مذاکره کننــدگان اجتماعــى درگیــر در تعییــن 
میــزان حقــوق، بایــد مراقبــت خاصــى بــه عمــل آورنــد کــه توازنــى بیــن رقابتــى 
ســاختن یــک کشــور از نظــر قیمتــى و در عیــن حــال کاهــش نــدادن مصــرف 

داخلــى برقــرار کننــد.

17-2   تعیین کننده هاى مصرف
در بلندمــدت، مــردم ســهم (بزرگــى) از درآمدشــان را مصــرف مى کننــد. 
آن هایــى کــه درآمــد ندارنــد در بلندمــدت  نمى تواننــد     مصرف کننــد. امــا مســائل 
پیچیده  تــر از اینهــا اســت. اگــر زندگــى افــراد محــدود اســت، زندگــى خانوارهــا 
ــى را خــرج مى کننــد کــه والدین شــان  ــراد پول ــر محــدود اســت. برخــى اف کمت
ــى  ــد. در برخ ــا مى گذارن ــان برج ــراى بچه   هاى ش ــى ب ــا ثروت ــد ی ــت کردن انباش
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ــا  ــراد ت ــه اف ــد ک ــر بگیرن ــت را در نظ ــن واقعی ــد ای ــت گذاران بای ــوارد، سیاس م
ــتند؛  ــود هس ــاى خ ــدان و نوه ه ــراى فرزن ــداکارى ب ــاده ف ــى آم ــات معین درج
بنابرایــن احتمالــش هســت پولــى را    پس انــداز کننــد کــه هرگــز خــرج نخواهنــد 
کــرد یــا کــه برعکــس عمــل کننــد. مــردم شــاید پولــى را خــرج مى کننــد کــه 
هرگــز بــه دســت نیــاورده انــد. مالیــات بــر ارث نمونــه آن اســت. در یــک طــرف 
ــد و  ــردم کار نکنن ــه برخــى م ــم ک ــد  نمى کنی ــت را تایی ــن واقعی ــا ای ــرا، م ماج
صرفــا از ثمــرات کار والدین شــان بهــره ببرنــد؛ در طــرف دیگــر ماجــرا، مــا نبایــد 
ــراى  ــا دارایــى ب فرامــوش کنیــم کــه برخــى مــردم نیــز ســخت کار مى کننــد ت
بچه   هاى شــان بــر جــا گذارنــد. در مــورد اول مى تــوان ســفارش بــه وضــع 

ــر ارث کــرد و در مــورد دوم عکــس آن را توصیــه کــرد. ــاال ب مالیــات ب
درآمــد قابــل تصــرف (بخــش 13-3) افــراد بیــن مصــرف و    پس انــداز تقســیم 
ــن  ــزى شــده دارد. بنابرای ــى برنامه ری ــر مصــرف آت ــت ب ــداز دالل مى شــود.    پس ان
مصــرف طــى زمــان، بــه ســطح درآمــد دردســترس طــى زمــان بســتگى دارد- از 
ــردن  ــا کار ک ــه ب ــارى ک ــاى ج ــته و از درآمده ــاى گذش ــه    پس انداز ه ــازده ب ب
حاصــل مى شــود. پــس مصــرف امــروز تحــت تاثیــر میانگیــن7 درآمــد طــى یــک 
ــا درآمــد  ــا درآمــد حــال، بلکــه همچنیــن ب ــه فقــط ب دوره زمانــى اســت کــه ن
ــردم  ــدگاه م ــن دی ــط اســت.8 در ای ــده مرتب ــارى در آین ــد انتظ ــته و درآم گذش
شــاید تــالش کننــد میــزان مصــرف خــود را بــه شــیوه  اى هموارســازى کننــد تــا 
ــن  ــد. بدی ــا یکســانى از مصــرف بهــره ببرن در کل زندگــى خــود از ســطح تقریب
منظــور آنهــا وقتــى فقیرتــر هســتند، وام مى گیرنــد و وقتــى ثروتمندتــر هســتند، 
ــازى  ــوان هموارس ــه عن ــى ب ــل درک ــات قاب ــن الزام ــد.9 چنی ــداز مى کنن    پس ان
الگوهــاى مصــرف در سراســر طــول عمرشــان را مى تــوان بــا نظــام مالــى مختــل 
کــرد. دریافــت اعتبــار خصوصــا بــراى مــردم فقیــر شــاید دشــوار باشــد. برخــى 
ــده  ــت دزدی ــن اس ــون ممک ــک دارد چ ــداز ریس ــظ    پس ان ــى حف ــات حت اوق
شــود. اقتصاددانــان مى گوینــد بیشــتر مــردم «از نظــر مالــى بــا بازارهــاى مالــى 
ــه در  ــرف ب ــى از مص ــش بزرگ ــل، بخ ــن دلی ــه ای ــده اند.» ب ــدود ش ــص مح ناق
ــتر  ــتگى دارد. بیش ــک بس ــود در بان ــول موج ــا پ ــد ی ــول نق ــودن پ ــترس ب دس
ــه  ــدى ک ــل تصــرف (بخــش 13-3) بســتگى دارد درآم ــد قاب ــه درآم مصــرف ب
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پــس از پرداخــت مالیــات (بخــش 13-1) و دریافــت مســتمرى ها یــا مزایــا (13-
ــرف  ــل تص ــد قاب ــدازه درآم ــر ان ــد. ه ــى مى مان ــدگان باق ــراى     مصرف کنن 2) ب
ــک  ــا ی ــى خانواده ه ــود. وقت ــد ب ــواده بیشــتر باشــد مصرفــش بیشــتر خواه خان
ــداز  ــه را    پس ان ــرف و بقی ــى را مص ــا بخش ــد آنه ــت مى کنن ــى دریاف دالر اضاف
مى کننــد. خانواده هــاى فقیرتــر معمــوال بخــش بزرگ تــرى از دالر اضافــى 
خــود و خانواده هــاى ثروتمنــد بخــش کوچک تــر را مصــرف مى کننــد. درصــدى 
ــه مصــرف  ــى ب ــل نهای ــا مصــرف مى کننــد می از دالر اضافــى کــه خانواده ه
مى نامیــم. خانواده هــاى فقیــر هنــوز بایــد بســیارى نیازهــاى اساســى را برطــرف 

کننــد و بنابرایــن میــل نهایــى بــه مصــرف باالتــرى دارنــد.
خلــق و خــوى     مصرف کننــدگان نیــز خیلــى مهــم اســت. اقتصاددانــان 
مى گوینــد کــه «انتظــارات     مصرف کننــدگان اهمیــت دارد.» برخــى اوقــات 
ــز مصــرف کشــیده شــود. شــاید  ــا ترم ــى اســت ت ــد کاف ــر ب ــک خب شــنیدن ی
ــازار  ــا فروپاشــى اساســى در ب انــدك     مصرف کنندگانــى مالــک ســهام باشــند، ام
ــادوام  ســهام باعــث مى شــود     مصرف کننــدگان زیــادى خریــد برخــى کاالهــاى ب
را بــه تعویــق اندازنــد یــا از رفتــن بــه تعطیــالت منصــرف شــوند. اثراتــى مشــابه 
ــا بحــران اقتصــادى حاصــل مى شــود.  ــا انتشــار خبــر احتمــال وقــوع جنــگ ی ب
ــى،  ــدان دولت ــل کارمن ــد، ازقبی ــن دارن ــبتا ام ــاغل نس ــه مش ــانى ک ــى کس حت
ــام  ــترى انج ــاط بیش ــا احتی ــان را ب ــنوند خریدهاى ش ــدى مى ش ــر ب ــى خب وقت
ــد  ــم نخواه ــر ه ــاال تغیی ــت و احتم ــرده اس ــر نک ــا تغیی ــد آنه ــد. درآم مى دهن
ــوال،  ــن من ــر همی ــد. ب ــر حــال کاهــش مى دهن ــا مصرف شــان را در ه ــرد، ام ک
خبــر خــوب یــا امیــد جدیــد     مصرف کننــده را بــه ســمت مصــرف بیشــتر هدایــت 
مى کنــد حتــى اگــر درآمــد قابــل تصــرف وى واقعــا تغییــر نکــرده باشــد. چنیــن 
چیزهایــى رخ مى دهــد چــون انتظاراتــى کــه مــردم از زمان هــاى بــد یــا خــوب 
پیــش رو دارنــد آنهــا را بــه فکــر وامــى دارد کــه درآمدهــاى آینده     شــان کاهــش 
یــا افزایــش خواهــد یافــت. ایــن تغییــرات بــر میانگیــن درآمدهــاى انتظــارى آنهــا 
ــر دادن  ــمت تغیی ــه س ــا را ب ــاید آنه ــذارد و ش ــر مى گ ــان تاثی ــى زندگى     ش ط

ــد. ــوق ده ــان س ــزان مصرف ش می
ــا  ــردن ی ــدى در وادار ک ــى ج ــز نقش ــدارى نی ــرى بانک ــالوه، تنظیم گ ــه ع ب
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بازداشــتن مصــرف ایفــا مى کنــد. برخــى تنظیم گرى هــا شــاید اعتبــار بــه 
    مصرف کننــدگان و درنتیجــه مصــرف را تقویــت کنــد. در مــوارد افراطــى، 
ــطوح  ــظ س ــه حف ــادر ب ــه ق ــراى اینک ــى ب ــد کاف ــد درآم ــدگان فاق     مصرف کنن
مصــرف معیــن باشــند از طریــق کارت هــاى اعتبــارى و دیگــر شــکل هاى اعتبــار 
ــى  ــزان بده ــش می ــث افزای ــن باع ــد. ای ــت مى کنن ــار دریاف ــده، اعتب     مصرف کنن
ــرار  ــدى ق ــرض ریســک ج ــى را در مع ــام مال ــا و کل نظ ــود و آنه ــوار مى ش خان
ــدارى  ــاى مق ــد، اعط ــدك باش ــا ان ــاى خانواره ــه بدهى ه ــى ک ــد. مادام مى ده
ــى  ــا وقت ــد ام ــت مى کن ــعه اقتصــادى را تقوی ــدگان، توس ــه     مصرف کنن ــار ب اعتب
ــادى وارد  ــام اقتص ــه کل نظ ــدى ب ــک هاى ج ــد ریس ــاد باش ــى زی ــى خیل بده

مى کنــد.
ــر  ــر مصــرف تاثی ــز ب ــد فرامــوش کــرد کــه نرخ هــاى بهــره نی ســرانجام نبای
ــق  ــه تعوی ــردم ب ــویق م ــث تش ــره باع ــاى به ــت نرخ ه ــن اس ــذارد. ممک مى گ
انداختــن مصــرف بــا یــک نــگاه بــه ســطوح باالتــر مصــرف آتــى شــود. نرخ هــاى 
ــداز  ــه    پس ان ــویق ب ــراد را تش ــد و اف ــاداش مى ده ــداز پ ــه    پس ان ــاال ب ــره ب به
ــراى  ــاداش کمــى ب ــن پ ــره پایی ــاى به ــد. نرخ ه ــر مى کن بیشــتر و مصــرف کمت
ــر  ــراى خریدهــاى اقســاطى را ارزان ت ــا پرداخــت ب ــد ام ــداز فراهــم مى کن    پس ان

مى کنــد.
ــدت،  ــاه م ــه در کوت ــد ک ــان معتقدن ــتر اقتصاددان ــه بیش ــه بحــث اینک نتیج
ــه درآمــد قابــل تصــرف خانواده   هــا، یعنــى همــان  ــا حــدودى ب مصــرف فقــط ت

ــد، بســتگى دارد. ــه در جیبشــان دارن ــى ک پول

17-3 درآمد قابل تصرف که مصرف  نمى شود:    پس انداز
ــا مصــرف   ــه خانواره ــل تصــرف اســت ک ــد قاب ــا آن بخشــى از درآم     پس اندازه
نمى کننــد. آنهــا بخــش ضــرورى و مثبــت اقتصــاد هســتند چــون مى تواننــد بــه 
ــرمایه  گذارى  ــى س ــور کل ــه ط ــرمایه  گذارى و ب ــى س ــن مال ــراى تامی نحــو کارا ب
ــراى مثــال خانواده هــا مى تواننــد    پس اندازهــاى خــود را  ــد هدایــت شــوند. ب مول
بــه بانک هــا یــا ســایر نهادهــاى مالــى بســپارند کــه آنهــا هــم در عــوض مى تواننــد 
ــزات  ــازند، تجهی ــد بس ــات جدی ــا کارخانج ــد ت ــى کنن ــن مال ــرکت ها را تامی ش
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جدیــد بخرنــد، پژوهــش انجــام دهنــد یــا کارکنــان را اســتخدام کننــد یــا آموزش 
دهنــد. وقتــى از منابــع در دســترس و ظرفیــت تولیــد کامــال بهره بــردارى شــد، 
ــع را  ــد، اجــازه اســتفاده از مناب ــر مصــرف مى کن ــن واقعیــت کــه کســى کمت ای
ــن  ــراى افزایــش ســرمایه ملــت مى دهــد کــه همــان ســرمایه  گذارى اســت. ای ب

بــراى رشــد اقتصــاد ضــرورى اســت.
معمــوال خانواده هــاى ثروتمنــد بیشــتر از خانواده هــاى فقیــر    پس انــداز 
ــاى  ــدود خانواده ه ــت مع ــد در دس ــتر درآم ــى بیش ــن وقت ــد و بنابرای مى کنن
ثروتمنــد متمرکــز اســت، مصــرف کاهــش مى یابــد و تقاضــاى کل بــراى 
ــا  ــد ب ــر مى توان ــرف پایین ت ــن مص ــد. ای ــش مى ده ــات را کاه ــا و خدم کااله
ــداز  ــه    پس ان ــى ک ــود. خانواده   های ــا نش ــود ی ــران ش ــى جب ــرمایه  گذارى اضاف س
ــض  ــات مح ــراى عملی ــى از آن ب ــاى مال ــا بنگاه ه ــا ی ــاید بانک ه ــد، ش مى کنن
ــه  ــول را ب ــت پ ــن اس ــا ممک ــورت آنه ــن ص ــر ای ــد. در غی ــتفاده کنن ــى اس مال
شــرکت هایى انتقــال دهنــد کــه از آن منابــع بــراى انجــام عملیــات محــض مالــى 
بــراى مثــال خریــد ســهام خودشــان اســتفاده کننــد. بــه این شــیوه، ارزش ســهام 
ــرایط،  ــن ش ــد. در ای ــش مى یاب ــان افزای ــه مدیران ش ــا ب ــن بازده ه ــا همچنی آنه

ــدارد. ــود ن ــدى وج ــد کاالى جدی تولی
ــد  ــدگان مصرف شــان را کاهــش مى دهن ــم،     مصرف کنن ــد داری ــر ب ــى خب وقت
و شــروع بــه    پس انــداز بیشــتر مى کننــد. امــا اینهــا معمــوال لحظاتــى اســت کــه 
ــداز  ــه    پس ان ــرى ب ــاز کمت ــن نی ــد و بنابرای ــش مى یاب ــز کاه ــرمایه  گذارى نی س
ــداز،  ــود.    پس ان ــن ش ــان تضمی ــا آینده     ش ــد ت ــداز مى کنن ــردم    پس ان ــت. م اس
ــد.  ــه خطــر مى افت ــده اقتصــاد حتــى بیشــتر ب تقاضــا را کاهــش مى دهــد و آین
ــراى مصــرف)  ــا (ب ــه خانواده ه ــه ب ــدات خــود را ن شــرکت ها ممکــن اســت تولی
ــاید ورشکســت  ــا ش ــند. آنه ــرمایه  گذارى) بفروش ــراى س ــرکت ها (ب ــه ش ــه ب و ن
ــدون  ــترى ب ــاى بیش ــس خانواده ه ــد. پ ــراج کنن ــود را اخ ــان خ ــوند و کارکن ش
ــى  ــرمایه  گذارى حت ــد و س ــش مى دهن ــان را کاه ــد و مصرف ش ــد مى مانن درآم

ــود. ــرکوب مى ش ــتر س بیش
ــى را  ــد منف ــن رون ــد ای ــه مى توان ــى ک ــا عامل ــرایطى تنه ــن ش ــت چنی تح
ــه  اى  ــى و بودج ــت هاى پول ــا سیاس ــت) ب ــى (دول ــام عموم ــد، مق ــوس کن معک
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ــازار را از  ــد ب ــا مى توانن ــط دولت ه ــند فق ــاد باش ــا زی ــى    پس اندازه ــت. وقت اس
ــد. ــات دهن ــاطى نج ــت هاى انبس ــق سیاس طری

همان گونــه کــه در بــاال ذکــر شــد،    پس اندازهــا تحــت تاثیــر نرخ هــاى بهــره 
هســتند. وقتــى نرخ هــاى بهــره بــاال اســت پــاداش بزرگ تــر بــراى کســانى دارد 
کــه    پس انــداز مى کننــد و بنابرایــن یــک انگیــزه بــراى    پس انــداز بیشــتر داریــم. 
وقتــى نرخ هــاى بهــره پاییــن یــا حتــى منفــى باشــد مــردم انگیــزه اندکــى بــراى 

ــد. ــردن دارن ــداز ک    پس ان
از  حمایــت  و  انگیزه بخشــى  در  کلیــدى  نقــش  مى تواننــد  دولت هــا 
ــان  ــى مجری ــب برخ ــار نامناس ــادره و رفت ــتهالك، مص ــر اس ــا در براب    پس اندازه
ــرى  ــد. تنظیم گ ــا کنن ــد، ایف ــت مى کنن ــا را مدیری ــداز خانواره ــه    پس ان ــى ک مال

ــت. ــا اس ــت از    پس اندازه ــزار حمای ــرا اب ــت زی ــم اس ــز مه ــى نی مال

واژگان تخصصى
ــا  ــا ب ــوند ی ــرف  نمى ش ــه مص ــى ک ــادوام [1]: کاالهای ــى ب ــاى مصرف کااله
ــى،  ــک دوره زمان ــى ی ــوان ط ــوند و مى ت ــود  نمى ش ــردن ناب ــتفاده ک اس
ــواده  ــا خان ــخصى ی ــتفاده ش ــراى اس ــال، ب ــن س ــراى چندی ــوال ب معم
ــویى،  ــین لباسش ــى، ماش ــودرو، جاروبرق ــامل خ ــا ش ــرد. آنه ــتفاده ک اس

ــتند. ــى هس ــزات ورزش ــپزخانه، تجهی ــوازم آش ــه، ل ــون، رایان تلویزی
 انتظــارات [2]: آنچــه مــردم یــا بنگاه هــا خصوصــا برحســب بازارهــا و قیمت هــا 
ــانات در  ــرات در انتظــارات باعــث نوس ــد. تغیی ــاق بیفت ــد اتف انتظــار دارن
تقاضــا و عرضــه کاالهــا اســت. انتظــارات همچنیــن در درك تــورم مهــم 

هســتند.
ــوه  ــه وج ــى ب ــى دسترس ــش ناگهان ــر افزای ــى [3]: «اگ ــاى مال محدودیت ه
ــر منجــر شــود، ســرمایه  گذارى  ــه مخــارج ســرمایه  گذارى باالت ــى  ، ب داخل
ــن  ــر همی ــد.»10 ب ــى کن ــدا م ــت پی ــى محدودی ــر مال ــگاه از نظ ــک بن ی
ــش  ــه افزای ــد ب ــول نق ــه پ ــى ب ــى دسترس ــش ناگهان ــر افزای ــوال، اگ من

1.durable consumption goods
2. expectations
3. financial cons traints
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ــد  ــت خواه ــى محدودی ــر مال ــده از نظ ــود،     مصرف کنن ــر ش ــرف منج مص
داشــت. اشــخاصى کــه از نظــر مالــى محدودیــت دارنــد، بــا مشــکالتى در 
اســتقراض مواجــه مى شــوند حتــى وقتــى قــادر بــه بازپرداخــت وام هــاى 

ــى ناقــص اســت. بالقــوه نیســتند. ایــن نتیجــه بازارهــاى مال
ــب  ــر در GDP  اغل ــه تغیی ــور ک ــن تص ــه اى [4]: ای ــده بودج ــب فزاین ضری
بزرگ تــر از تغییــر در مخــارج دولتــى کــه از آن نشــات مى گیــرد، باشــد. 
ــد  ــط GDP جدی ــه فق ــه ن ــارج اولی ــون مخ ــد چ ــاق رخ مى ده ــن اتف ای
بلکــه درآمــد جدیــد نیــز خلــق مى کنــد. درآمــد جدیــد باعــث مصــرف و 
ــد  ــد جدی ــى و درآم ــد GDP اضاف ــود و رش ــد مى ش ــرمایه  گذارى جدی س
ــى اســت  ــر از دور قبل ــى کمت ــر دور، مصــرف اضاف ــد. در ه ــق مى کن خل
ــداز  ــا    پس ان ــل تصــرف خانواده ه ــد قاب ــر دور بخشــى از درآم چــون در ه
ــکار  ــردم بی ــى م ــادى، یعن ــتفاده زی ــع بالاس ــاد مناب ــر اقتص ــود. اگ مى ش
ــه  اى  ــده بودج ــب فزاین ــد، ضری ــته باش ــتفاده داش ــدون اس ــزات ب و تجهی
ــردارى  ــال بهره ب ــاد در ح ــى اقتص ــت. وقت ــک اس ــر از ی ــوال بزرگ ت معم

ــر اســت. ــب کوچک ت ــن ضری ــد خــود باشــد، ای کامــل از عوامــل تولی
ــه  ــوند، ارائ ــغال ش ــر اش ــا اگ ــه خانه ه ــى ک ــکن [5]: خدمت ــات مس خدم
مى دهنــد یــا احتمــال دارد ارائــه دهنــد. خدمــات مســکن یــک عنصــر از 
مخــارج مصــرف شــخصى بــوده و درنتیجــه بخشــى از GDP اســت. ارزش 
اجــاره مســکنى کــه در اشــغال موجــر اســت و ارزش اجــاره انتســابى از 
مســکن در اشــغال مالــک، هــر دو بخشــى از مخــارج مصرفــى شــخصى در 
ــه اجاره نشــین ها  ــى اســت ک ــزان پول ــن می ــات مســکن هســتند. ای خدم
ــاکن  ــکان س ــه مال ــت ک ــى اس ــدار پول ــد و مق ــرپناه مى کنن ــرف س ص

ــد.11 ــرج مى کردن ــد، خ ــاره نشــین بودن ــر اج مســکن اگ
ــى  ــه توانای ــى ک ــاى مال ــاکارا) [6]: بازاره ــا ن ــص (ی ــى ناق ــاى مال بازاره
ــى  ــه برخ ــن ب ــد و بنابرای ــى ریســک وام دادن دارن ــراى ارزیاب ــدود ب مح
ــار خیلــى  ــه برخــى دیگــر اعتب ــاد و ب ــار خیلــى زی     مصرف کننــدگان اعتب

4. fiscal multiplier
5. housing services
6. imperfect (or inefficient) financial markets
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کــم مى دهنــد. در چنیــن بازارهایــى اطالعــات بى درنــگ بــه همــه 
ذینفعــان افشــا  نمى شــود. جفــت و جــور شــدن ســریع بیــن خریــداران و 

ــدارد. ــود ن ــندگان وج فروش
ــدگان  ــر [7]: مفهومــى کــه طبــق آن هــدف     مصرف کنن ــه عم ــه چرخ فرضی
ــا  ــان، ب ــر زندگى ش ــرف در سراس ــت مص ــبتا ثاب ــطح نس ــه س ــیدن ب رس

ــه ســطح درآمــد طــى همــان دوره معیــن اســت. توجــه ب
ــه  ــاك ک ــوخت و پوش ــوراك، س ــد خ ــى مانن ــى دوام [8]: کاالهای ــاى  ب کااله

    مصرف کننــدگان طــى دوره هــاى نســبتا کوتــاه مصــرف مى کننــد.
ــرف  ــزان مص ــدگان می ــوم     مصرف کنن ــن مفه ــق ای ــى [9]: طب ــد دائم درآم
ــرات  ــد تغیی ــر کنن ــه فک ــد ک ــر مى دهن ــى تغیی ــط در صورت ــود را فق خ
در درآمدشــان ماهیــت دائمــى دارد. طبــق ایــن نظریــه، تغییــرات هــر از 
ــا دارد. ــزان مصــرف آنه ــر می ــز ب ــى ناچی ــا، اثرات ــد خانواره ــى درآم گاه

ــراى  ــواده ب ــل تصــرف کــه خان ــه مصــرف [10]: ســهمى از درآمــد قاب ــل ب می
مصــرف بهره بــردارى مى کنــد. میــل نهایــى بــه مصــرف، درصــدى از هــر 
ــرف  ــرف مص ــواده ص ــه خان ــت ک ــرف اس ــل تص ــد قاب ــى درآم دالر اضاف

مى کنــد.
   پس اندازهـا [11]: بخشـى از درآمـد قابـل تصـرف کـه خانواده هـا مصـرف  نمى کنند. 
وقتى بنگاه ها اشـتیاق به سـرمایه  گذارى دارند و مصرف اضافى سـرمایه  گذارى 
را ناممکن مى کند،    پس اندازها شـاید براى تامین مالى سـرمایه  گذارى و رشـد، 
بـا کارایـى هدایـت شـوند. وقتـى بنگاه ها خواهـان سـرمایه  گذارى نیسـتند یا 
وقتـى نظـام مالـى قـادر بـه هدایـت    پس انـداز بـه پروژه هـاى سـرمایه  گذارى 

نباشـد    پس انـداز ترمزى بـر اقتصاد مى شـود.
خدمـات [12]: فعالیـت اقتصادى که اغلب در تضاد با تولید «کاال» اسـت. «کاال» یا به 
طـور دقیق تر «جنس» به اشـیاى فیزیکى اشـاره دارد در حالـى که «خدمات» 

7. life cycle hypothesis
8. non-durable goods
9. permanent income
10. propensity to consume
11. savings
12. service
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بـه معنـاى تـدارك دیـدن منافعى نامریـى بـراى دریافت کننده اسـت. مثال ها 
شـامل خدمات پزشـکى، خدمات حمل و نقل، آموزش، حسابدارى، آرایشگرى 
و خدمـات حقوقـى اسـت. وقتـى خـودرو اجـاره مى کنیـد خدمـت خریـدارى 
مى کنیـد. وقتـى خـودرو بـراى خانواده خـود مى خریـد، کاالى مصرفـى بادوام 

مى خرید.
برنامه هـاى تعدیـل سـاختارى [13]: سیاسـت هاى اقتصادى بـراى کشـورهاى در 
حـال توسـعه کـه بانـک جهانـى و صنـدوق  بین المللـى پـول از ابتـداى دهـه 
1980 بـه ایـن سـو از طریق تدارك دیدن وام هاى مشـروط بـه اقتباس چنین 
سیاسـت هایى را ترویـج کردنـد (...). ایـن سیاسـت ها طراحى شـدند تا تعدیل 
سـاختارى اقتصادهـا را بـه وسـیله مثال حذف کنترل هـاى «افراطـى» دولت و 
ترویـج رقابـت بازار به عنوان بخشـى از دسـتورکار نئولیبرالى کـه بانک پیروى 
مى کرد، تشـویق کنند. سیاست هاى تعدیل سـاختارى بازتاب دهنده ایدئولوژى 
نئولیبرالـى اسـت کـه جهانى شـدن را بـه پیش مى بـرد. هدف آنها رسـیدن به 
رشـد اقتصـادى بلندمدت یـا شـتابان در کشـورهاى فقیرتر با تجدیدسـاختار 
اقتصـاد و کاهش مداخله دولت اسـت. سیاسـت هاى تعدیل سـاختارى شـامل 
کاهـش ارزش پـول، تـراز پرداخت هـاى مدیریت شـده، کاهش خدمـات دولت 
از طریـق کاهـش مخـارج عمومى/کاهـش کسـرى بودجـه، کاهـش مالیات بر 
پردرآمدها، کاهش تورم، سـرکوب دسـتمزدها، خصوصى  سازى، تعرفه کمتر بر 
واردات، سیاسـت پولى سـفت و سـخت تر، افزایش تجارت آزاد، کاهش مخارج 
اجتماعـى و مقررات  زدایـى از کسـب وکار اسـت. دولت هـا همچنین تشـویق یا 
مجبـور مى شـوند نقـش خـود در اقتصـاد را با خصوصى سـازى صنایـع دولتى 
شـامل بخش سـالمت، و گشـودن اقتصادهاى شـان به روى رقابت خارجى ایفا 

کنند.12

یادداشت   ها
برخــى اوقــات مخــارج دولــت بــه «مصــرف عمومــى» و «ســرمایه  گذارى عمومى» تقســیم    .1
ــم.  ــز خــوددارى کردی ــن تمای ــل، از ای ــراى ســاده  تر کــردن تحلی مى شــود، کــه اینجــا ب

13. s tructural adjus tment programmes
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ــطه اى»  ــاى واس ــطه اى» (بخــش 2-1) از «کااله ــرف واس ــازمان ها «مص ــرکت ها و س ش
ــد. (بخــش 8-1) دارن

Abel    و همکاران (2014: 57).      .2

ــکا گرفتــه شــده اســت،  ایــن مــورد و داده هــاى مصــرف از اداره تحلیــل اقتصــادى آمری   .3
ــت؛ ــده اس ــه ش ــس گرفت ــنت لوئی ــدرال رزرو در س ــک ف ــخصى از بان ــرف ش ــارج مص مخ
 https://fred.s tlouisfed.org/series/PCECA, Augus t 13, 2018.

4.  www.cms.gov/Research-S tatis tics-Data-and-Sys tems/S tatis tics-Trends-and-
Reports/NationalHealthExpendData/Downloads/highlights.pdf.

5.  www.referenceforbusiness.com/encyclopedia/Dev-Eco/Durable-Goods.
html#ixzz3johlbZsd.

6.  www.referenceforbusiness.com/encyclopedia/Dev-Eco/Durable-Goods.
html#ixzz3johlbZsd.

در حقیقــت ایــن یــک میانگیــن وزنــى از درآمدهــاى متفاوتــى اســت کــه فــرد طــى طــول    .7
عمــرش دارد.

برخــى مواقــع مــردم توجــه خیلــى زیــادى بــه تغییــرات موقتــى در درآمدشــان ندارنــد،    .8
ــد  ــر مى کنن ــه فک ــد ک ــش مى دهن ــا افزای ــش ی ــان را کاه ــا مصرفش ــى واقع ــا وقت آنه

ــرار اســت دائمــى باشــد. ــرات ق تغیی
9.     Modigliani and Brumberg (1954).

10.  www.nuffield.ox.ac.uk/teaching/economics/bond/financing%20cons traints.
pdf.

11.  www.bea.gov/papers/pdf/RiPfactsheet.pdf.

12.  See: www.who.int/trade/glossary/s tory084/en/.
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فصل 18:
سرمایه  گذارى خصوصى

فراهم کردن سرمایه جدید براى بخش خصوصى
در حالــى کــه مصــرف بخــش نســبتا باثبــات از تقاضاى کل اســت، ســرمایه  گذارى 
پرنوســان ترین عنصــر آن اســت. ســرمایه  گذارى همچنیــن فرآینــدى اســت کــه 
طبــق آن ســرمایه یــک ملــت افزایــش مى یابــد، ایــن یکــى از عوامــل تاثیرگــذار 
اصلــى بــر رشــد تولیــد در یــک کشــور اســت. ســرمایه  گذارى تجهیــزات بهتــر در 
اختیــار کارگــران مى گــذارد و آنهــا را بهره ورتــر مى کنــد. بــدون ســرمایه  گذارى، 
ــران  ــره ورى کارگ ــد  به ــرمایه  گذارى رش ــد. س ــد  نمى کن ــوال رش ــتغال معم اش
(بخــش 3-3) را تقویــت مى کنــد و فرصتــى بــراى افزایــش حقــوق آنهــا ایجــاد 
مى کنــد. بــه لطــف ســرمایه  گذارى، تولیــد امــکان رشــد کــردن دارد و قیمت هــا 

ــات باقــى مى ماننــد. باثب
نخســت مالحظــه مى کنیــم چگونــه بنگاه هــا دربــاره ســرمایه  گذارى تصمیــم 
ــژه روش ارزش فعلــى خالــص را معرفــى مى کنیــم. از آنجــا  ــه وی ــد، و ب مى گیرن

مى توانیــم تبییــن ســرمایه  گذارى کل یــک ملــت را ادامــه دهیــم.

18-1 روش ارزش فعلى خالص براى تصمیم سرمایه  گذارى بنگاه   ها1
پیـش از سـخن گفتـن دربـاره ارزش فعلـى خالص، بایـد توضیح دهیـم ارزش آتى 
و ارزش فعلـى چیسـتند. بـراى مثـال، 100 دالر سـرمایه (حاصل جمـع A دالر) 
را مى تـوان امـروز در بانـک سـپرده گذاشـت و مالـک آن یـک سـال بعـد 100 
دالر بـه عـالوه بهـره دریافـت خواهـد کرد. بـراى مثـال 5 درصـد 100 دالر یعنى 
5 دالر (اینجـا فـرض مى کنیـم نـرخ بهـره 5 درصـد اسـت امـا مى تـوان هـر نـرخ 
بهـره دیگـرى را فـرض کـرد)؛ پـس ارزش سـرمایه پس از یک سـال بـه 105 دالر 
افزایـش مى یابـد. ایـن حاصل جمـع را ارزش آتـى در یـک سـال از 100 دالر امروز 
مى گوییـم. از حـرف B دالر بـراى نامیـدن ایـن حاصل جمـع اسـتفاده مى کنیـم.

پـس اگـر آن سـرمایه 105 دالرى را دوبـاره بـا همـان نـرخ سـپرده بگذاریـم، 
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ارزشـش پس از گذشـت یک سـال دیگر 110,25 دالر خواهد شد. آن حاصل جمع 
ارزش آتـى دو سـال 100 دالر امـروزى اسـت. از حرف    C دالر بـراى ارزش آتى در 
دو سـال از حاصل جمـع A دالرى کـه امروز سـپرده گذاشـتیم، اسـتفاده مى کنیم.

جدول 18-1 ارزش آتى یک مبلغ در سال هاى پیاپى
 حاصل جمع در سال

صفر
ارزش آتى
 در سال یک

ارزش آتى
 در سال دو

Aدالر دالرA × (1+i) = دالرBدالرA x (1+i) x (1+i) = دالرC
(دالرof 105 %5) + دالر105(دالرof 100 %5) + دالر 100100 دالر
110,25 دالر105 دالر100 دالر

 
جدول 18-2 ارزش فعلى حاصل جمع هاى آتى

 در سال دوAحاصل جمع  در سال یکAحاصل جمع ارزش فعلى در سال صفر

$A = $B/(1+i)دالرB

$A= $C/[(1+i) × (1+i)]دالرC

ایـن محاسـبه را در جـدول 18-1 بـا نرخ بهـره  اى که با حرف «i» آمده اسـت، 
نشـان دادیم. در سـطر اول به شـکل جبرى بیان کردیم «A» سـرمایه ما در سـال 
صفـر، « B» ارزش آتـى آن در سـال 1 و « C» ارزش آتـى آن در سـال 2 اسـت. 
سـطرهاى 2 و 3 مثـال عـددى بـاال را بـا 100 دالر بـه عنـوان ارزش نسـبت داده 
شـده  به A را نشـان مى دهد و 5 درصد ارزشـى اسـت که به ”i“.  نسـبت دادیم.
ــد، ارزش  ــده مى ده ــال وع ــک س ــما در ی ــه ش ــغ  B دالر ب ــى مبل ــر کس اگ
حــال آن A دالر برابــر B/ (1+i)$ اســت. بــراى محاســبه ارزش حــال هــر مبلغــى 
کــه یــک ســال بعــد دردســترس اســت بایــد آن مبلــغ را بــر i+1 تقســیم کــرد.

اگـر کسـى وعده مبلغ C دالر به شـما در دو سـال بعد مى دهـد ارزش حال آن 
A دالر برابـر بـا C/ [(1+i) x (1+i$)] $ اسـت. بـراى محاسـبه ارزش حـال هر مبلغ 

دردسـترس در دو سـال بعـد، باید آن مجمـوع را بر [x(1+i)(i+1)] تقسـیم کرد.
ــه کــه در جــدول 18-2 مى بینیــد ارزش هــاى حــال هــر دو B و  همــان گون

C در نــرخ بهــره i” ،  A“ اســت.
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ــص را، در  ــال خال ــاى ارزش ح ــر معن ــال زی ــوق، مث ــاى ف ــاس مبن ــر اس ب
ــباتى را  ــن محاس ــد (چنی ــاله نشــان مى ده ــک دوره ســه س ــورد طــى ی ــن م ای

ــط داد). ــم بس ــه مى خواهی ــالى ک ــداد س ــر تع ــراى ه ــوان ب مى ت
ــه  ــر ســال ب ــدى ه ــان نق ــان جری ــه، (NPV)  شــامل بی نتیجــه بحــث این ک

ــرى اســت.  ارزش فعلــى آن و ســپس ســرجمع کــردن همــه چنیــن مقادی

یک مثال از یک پروژه
سـرمایه  گذارى   ها،  بیشـتر  هماننـد  کنیـد.  مالحظـه  را  زیـر   3-18 جـدول 
خروجى هـا در آغـاز آن دوره و ورودى هـا در سـال هاى بعـدى رخ مى دهـد. 
در ایـن مـورد سـرمایه  گذارى در یـک کارخانـه (خروجـى) مبلـغ 1000 در 
سـال صفر اسـت کـه انتظار مـى رود درآمدهایـى (ورودى   هایـى) 300، 400 و 
800 بـه ترتیـب در سـه سـال بعـدى 1، 2 و 3 تولید کنـد. ارزش هاى حال آن 
ورودى هـا در سـال هاى 1 تـا 3 به نرخ بهره بسـتگى دارد و ارزش خالص فعلى 
مبلغ انباشـتى همه ارز ش ها از سـال صفر تا سـال 3 در سـتون آخرى سـمت 
چـپ اسـت کـه با نرخ هـاى بهـره متفاوت نشـان دادیـم. اگر نـرخ بهـره باالتر 
از 19 درصـد باشـد ارزش خالـص فعلـى منفـى مى شـود و تولیـد کارخانـه 

نیسـت. اقتصادى 

جدول 18-3 ارزش فعلى خالص یک پروژه با نرخ هاى بهره متفاوت
NPVسال 3سال 2سال 1سال صفرنرخ بهره

0%−1,000.00300.00400.00800.00500.00
5%−1,000.00285.71362.81691.07339.60

10%−1,000.00272.73330.58601.05204.36
15%−1,000.00260.87302.46526.0189.34

19.50%−1,000.00251.05280.11468800.05
20%−1,000.00250.00277.78462.96−9.26
30%−1,000.00230.77236.69364.13−168.41
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توجــه داریــد کــه نرخ هــاى بهــرة خیلــى بــاال بــه نحــو تصاعــدى بــر مبالــغ 
دریافتــى در هــر ســال متوالــى بعــدى، بیــش از مبالغــى تاثیــر مى گــذارد کــه 
پــس از فقــط یــک ســال دریافــت مى شــود. بنابرایــن در محاســبه ارزش هــاى 
فعلــى مبالــغ دریافتــى در آینــده دور، بســیار بیشــتر تحــت تاثیــر نرخ هــاى 
بهــره مى گیرنــد تــا آن هایــى کــه در آینــده نزدیــک دریافــت مى شــوند. ایــن 
همچنیــن تبییــن مى کنــد چــرا وام هــاى طوالنــى مــدت معمــوال پرریســک  تر 
از وام هــاى کوتاه مــدت مالحظــه مى شــوند، چــون آنهــا نســبت بــه تغییــرات 
ــره  ــاى به ــى نرخ ه ــتند. وقت ــیب پذیر هس ــتر آس ــره بیش ــرخ به ــاعد ن نامس

باالتــر اســت بنگاه هــا تمایــل کمتــرى بــه ســرمایه  گذارى دارنــد.

18-2 ویژگى هاى اصلى سرمایه  گذارى
ــاى  ــاختمان و دارایى ه ــزات، س ــرمایه (تجهی ــزودن س ــامل اف ــرمایه  گذارى ش س
ــن  ــوده اســت. همچنی ــال در آن کشــور دردســترس ب ــه قب ناملمــوس) اســت ک
ــا ســرمایه  گذارى ناخالــص شــناخته  ــوان «تشــکیل ســرمایه ناخالــص» ی ــه عن ب
ناخالــص  عمومــى  ســرمایه  گذارى  حاصل جمــع  عبــارت  ایــن  مى شــود. 
(ســرمایه  گذارى دولــت) و ســرمایه  گذارى خصوصــى ناخالــص اســت. اینجــا 
خصوصــى  اشــخاص  توســط  گرفتــه  صــورت  ســرمایه  گذارى هاى  روى  مــا 
(ســرمایه  گذارى خصوصــى ناخالــص) تمرکــز مى کنیــم نــه آن هایــى کــه مراجــع 
و مقامــات عمومــى انجــام مى دهنــد (ســرمایه  گذارى دولتــى ناخالــص یــا 
ــرمایه کل  ــن س ــرمایه  گذارى همچنی ــدى س ــوع بع ــى). ن ــرمایه  گذارى عموم س
ــا اینکــه توســط مقامــات عمومــى تصمیم گیــرى  کشــور را افزایــش مى دهــد ام

ــت.2 ــده اس ــل ش ــل 14) تحلی ــى (فص ــارج دولت ــل مخ ــود، در فص مى ش
ارزش ســرمایه هاى یــک کشــور، هماننــد یــک بنــگاه، پیوســته به علــت جنگ، 
فرســودگى و تصادفــات- یعنى اصطالحا اســتهالك (بخــش 102)- کاهش مى یابد.

ــرمایه  گذارى  ــم س ــم مى کنی ــص ک ــرمایه  گذارى ناخال ــتهالك را از س ــى اس وقت
ــد (جــدول 4-18). ــه دســت مى آی خالــص ب

ــده  ــا پیچی ــم کــه ســنجش اســتهالك یــک کار تقریب ــاد کردی ــا پیشــتر ی م
و غیردقیــق اســت. بــه ایــن دلیــل، اغلــب ترجیــح مى دهیــم از داده هــاى 
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ــم. ــتفاده کنی ــص اس ــرمایه  گذارى خال ــاى س ــه ج ــص ب ــرمایه  گذارى ناخال س
دیدیــم:   (2-8 (بخــش  را  ســرمایه  گذارى  اصلــى  انــواع  قبــال  مــا 
انبــار  موجودى هــاى  در  تغییــرات  ثابــت،  مولــد  ســرمایه  گذارى هاى 
ــرمایه  گذارى  ــه س ــا ک ــط    خانواده ه ــد توس ــاختمان هاى جدی ــد س ــگاه و خری بن
ــت و  ــد خصوصــى (ثاب ــرمایه  گذارى مول ــا س ــط بنگاه ه ــم. فق ــکونى مى گویی مس
ــا هســتند کــه  ــى کــه فقــط خانواره ــد، در حال ــار) انجــام مى دهن موجــودى انب

ســرمایه  گذارى مســکونى خصوصــى انجــام مى دهنــد.

جدول 18-4 سرمایه  گذارى خالص
+ تشکیل سرمایه ناخالص یا سرمایه  گذارى ناخالص

- استهالك
= تشکیل سرمایه خالص یا سرمایه  گذارى خالص

بنگاه ها اقدام به سرمایه  گذارى مى کنند:

(i)     اگر فکر کنند که قرار است سود تولید شود.
(ii)     اگـر احتمـال بـرود کـه آن سـودها بابت هزینـه صریح یا ضمنى اسـتفاده از 

سـرمایه (بخش 1-1) پرداخت شـود، و
(iii)     اگر بنگاه ها به سرمایه دسترسى داشته باشند.

NPV  براى دو شــرط اول موضوعیت دارد. NPV  ســودهاى آتى انتظارى، نرخ 

بهــره  اى اســت کــه بنــگاه مى پــردازد یــا بــه عنــوان هزینــه فرصــت (بخــش 1-1)
ــد  ــم پیون ــه ه ــگاه را ب ــراى بن ــروژه ب ــال پ ــرد و ارزش ح ــر مى گی ــود در نظ خ
مى دهــد. ایــن نشــان مــى دهــد کــه وقتــى بنگاه هــا انتظــار ســود خوبــى دارنــد، 
ــى  ــره پایین ــرخ به ــا ن ــد، ب ــدا مى کنن ــرمایه  گذارى پی ــه س ــترى ب ــل بیش تمای
ــانى  ــت) و به آس ــن اس ــرمایه پایی ــت س ــه فرص ــر هزین ــا اگ ــد (ی وام مى گیرن

ــد. ــه دســت آورن ــى ب ــع مال ــد مناب مى توانن



اقتصاد براى سیاست گذاران: راهنماى جامع براى غیراقتصادى ها

430

سودهاى انتظارى
بنگاه ها انتظار سود دارند، اگر یک یا چند شرط زیر برآورده شود:

ــا وجــود محیــط  آن هــا مطمئــن بــه هماهنــگ کــردن  کســب وکار خــود، ب  
باشــند. پیرامونى     شــان 

آن هــا معتقــد باشــند کــه صنعــت، بخــش یــا بازارشــان قرار اســت گســترش   
یابــد.

ــه طــور کلــى ســالم اســت و احتمــاال  آن هــا معتقــد باشــند کــه اقتصــاد ب  
مى یابــد. گســترش 

اســتثناءها آن بنگاه   هایــى هســتند کــه مى تواننــد خیلــى خــوب عمــل کننــد 
حتــى وقتــى صنعــت، بــازار و کل اقتصــاد کشورشــان در حــال حرکــت بــه ســمت 
ــه  ــتثنائى هســتند ک ــران اس ــا مدی ــى ب ــا بنگاه های ــوارى باشــد. آنه ــرایط دش ش
ــر کــس دیگــرى انتظــار شکســت را دارد.  ــه ه ــد ک ــى مى بینن ــا را جای فرصت ه
آنهــا رهبــران صنعــت هســتند امــا تعــداد زیــادى از نیروهــاى آن صنعــت خاص را 
تشــکیل  نمى دهنــد. بنگاه هــا معمــوال انتظــار ســود دارنــد اگــر بخــش، بــازار یــا 
کل اقتصــاد آنهــا انتظــار ســود داشــته باشــد. بنابرایــن بنگاه هــا احتمــاال زمانــى 
ــى  ــردن اقتصــاد خارجــى و داخل ــار رشــد ک ــه انتظ ــد ک ســرمایه  گذارى مى کنن
ــاى  ــم. تقاض ــش 8-1) را داری ــى (بخ ــد GDP  واقع ــى رش ــى وقت ــد یعن را دارن
بیرونــى و سیاســت بودجــه  اى یــک کشــور شــاید رشــد GDP  و ســرمایه  گذارى 

را تحریــک کنــد.
ــد،  ــاورى جدی ــه فن ــت ک ــر اس ــى باالت ــن زمان ــارى همچنی ــودهاى انتظ س
ــا  ــال صفحه هــاى خورشــیدى اســت کــه ب ــزات را ارزان مى کنــد. یــک مث تجهی
کاهــش هزینــه طــى زمــان، میــزان استفاده     شــان افزایــش یافتــه اســت. بــه ایــن 
ــرمایه  گذارى  ــاى س ــد موج ه ــش 15-3) مى توان ــاورى (بخ ــرفت فن ــا پیش معن

بــه بــار آورد.

نرخ هاى بهره
ایــن دومیــن متغیــر کلیــدى اســت. نرخ هــاى بهــره حقیقــى (بخــش 16-3) بــاال 
ــى  ــتقراض خیل ــى اس ــار مال ــود. ب ــى ش ــرمایه  گذارى خصوص ــع س ــد مان مى توان
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ســنگین و  جایگزیــن اســتفاده از پــول بــراى برخــى از عملیــات مالــى بــا عایــدى 
ــى وسوســه  کننده  ــد اوراق قرضــه، خیل ــال خری ــراى مث ــاال مى شــود. ب خالــص ب
ــى (بخــش 2-9)  ــرا سیاســت گذارى پول ــه چ ــد ک ــن مى کن ــن تبیی مى شــود. ای

ــد. ــا مى کن ــرمایه  گذارى ایف ــم در پشــتیبانى از س نقشــى مه

دسترسى به منابع مالى
ــره  ــاى به ــر نرخ ه ــد اگ ــادى بیاین ــازى زی ــاى سودس ــاید فرصت ه ــا ش بنگاه ه
ــى دسترســى  ــع مال ــه مناب ــه ب ــم هســت ک ــال ه ــن احتم ــا ای ــن باشــد ام پایی
ــدازه  ــط ان ــک و متوس ــاى کوچ ــورد بنگاه ه ــب در م ــن اغل ــند. ای ــته باش نداش
ــه نباشــد  ــازار ســهام شــاید یــک گزین ــا ب ــراى برخــى بنگاه ه درســت اســت؛ ب
ــا  ــى بانک ه ــر از گاه ــد. ه ــر کنن ــرکتى منتش ــه ش ــد اوراق قرض ــا نتوانن و آنه
ممکــن اســت درخواســت وثیقــه قابــل مالحظــه  اى بکننــد کــه برخــى بنگاه هــا 
فاقــد آن باشــند. در ســایر مــوارد، بنگاه هــا از گذشــته تجربیــات بــدى بــا نظــام 
مالــى داشــته اند و اســتقراض را عملیــات پرریســکى مى داننــد و بنابرایــن 
ترجیــح مى دهنــد بــه ســراغش نرونــد. اقتصادهــا نیــاز بــه ایجــاد تــوازن 
ــورد  ــد. در م ــار خیلــى آســان دارن ــار ســفت و ســخت و اعتب درســت بیــن اعتب
ــورد دوم،  ــد. در م ــت  نمى کنن ــى دریاف ــع مال ــوب مناب ــاى خ ــت پروژه ه نخس
ــد و کشــور  ــت مى کنن ــار دریاف ــاى غیرســودده ضعیــف هــم اعتب ــى پروژه ه حت
ــن  ــدى بی ــد کلی ــم پیون ــا  نمى توانی ــل، م ــن دلی ــه ای ــد. ب ــف مى کن ــع را تل مناب
ــى در  ــرى مال ــم. تنظیم گ ــوش کنی ــرمایه  گذارى را فرام ــى و س ــرى مال تنظیم گ
تعییــن اینکــه چــه کســى اعتبــار دریافــت مى کنــد و چــه کســى اعتبــار دریافــت  
ــوال  ــرمایه  گذارى معم ــتباهات س ــن اش ــدى دارد. جدى  تری ــش کلی ــد، نق نمى کن
در ســرمایه  گذارى مســکونى روى مى دهــد، سیاســت هــاى مالــى و تنظیم گــرى 
ــر  ــکونى منج ــرمایه  گذارى مس ــى س ــزان افراط ــه می ــات ب ــى اوق ــه برخ بى قیدان
ــواد خــام)  ــا کاهــش قیمــت م ــر شــوك کوچــک (مثــال افزایــش ی مى شــود. ه
ــه  ــد و ب ــاد کن ــا ایج ــت ه ــن وضعی ــکنندگى   هایى در ای ــد ش ــپس مى توان س

ــد. ــى بینجام ــدى مال ــى ج ــى و فروپاش ــتگى هاى پیاپ ورشکس
ــرمایه  گذارى  ــد، س ــد وام بگیرن ــا دوســت ندارن ــد ی ــا  نمى توانن ــى بنگاه ه وقت
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را تــا آن لحظاتــى بــه تاخیــر مى اندازنــد کــه جریــان نقــدى کافــى بــراى تامیــن 
ــوال طــى  ــن معم ــع خودشــان داشــته باشــند. ای ــا مناب وجــوه پروژه   هاى شــان ب
دوره هــاى رشــد حقیقــى GDP رخ مى دهــد وقتــى درآمدهــاى کل (بخــش 3-6) 

ــر و نقدینگــى دردســترس اســت. بزرگ ت
دو عامــل اضافــى وجــود دارد کــه در برخــى مــوارد بــر ســرمایه  گذارى تاثیــر 
ــود  ــث مى ش ــاال باع ــورم ب ــى. ت ــدید عموم ــارج ش ــاال و مخ ــورم ب ــذارد: ت مى گ
ــب  ــاال اغل ــورم ب ــون ت ــد و چ ــد کن ــمى (بخــش 16-3) رش ــره اس ــاى به نرخ ه
خیلــى متغیــر (بخــش 9-4) اســت، مى توانــد بــه نوســان نرخ هــاى بهــره 

ــود (بخــش 3-16). ــى منجــر ش حقیق
وقتــى نرخ هــاى بهــره واقعــى طــى یــک طیــف خیلــى بــزرگ نوســان مى کنــد 

برنامه ریــزى ســرمایه  گذارى بســیار دشــوار یــا حتــى ناممکــن مى شــود.
همچنیـن مـواردى وجـود دارد کـه مخـارج عمومـى شـدید مى توانـد مانـع 
بـه  کشـورها  کـه  مى دهـد  رخ  زمانـى  ایـن  شـود.  خصوصـى  سـرمایه  گذارى 
بهره بـردارى کامـل از ظرفیـت کارخانه هـا رسـیده   اند و بیـکارى خیلـى پایینـى 
دارنـد. تحـت چنیـن شـرایطى مخـارج عمومـى شـاید بـه نرخ هـاى بهـره باالتر    و 
قیمت هـاى باالتـر منجـر شـود و در نتیجـه مانـع سـرمایه  گذارى خصوصـى شـود.

ــى  ــا هنگام ــه بنگاه ه ــم ک ــم بگویی ــا مى توانی ــات م ــن مالحظ ــاى ای ــر مبن ب
ســرمایه  گذارى مى کننــد کــه انتظــارات مثبــت (بخــش واژگان تخصصــى فصــل 
17) بــراى آینده     شــان دارنــد و وقتــى آنهــا مقــدارى رشــد مثبــت تجربــه کردنــد 
و/یــا وقتــى نرخ هــاى بهــره واقعــى خیلــى بــاال نباشــد. بنابرایــن ســرمایه  گذارى 

مى توانــد تحــت تاثیــر ایــن مــوارد قــرار بگیــرد:

سیاســت هاى بودجــه  اى کــه تقاضــا را تحریــک مى کنــد و جریــان . 1
نقــدى بنگاه هــا را بهبــود مى بخشــد.

1. access to finance
2. cash flow
3. cash hoarding
4. net present value
5. present value
6. present value factor
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ــد . 2 ــا بای ــه بنگاه ه ــى را ک ــره حقیق ــاى به ــه نرخ ه ــى ک سیاســت هاى پول
ــد. ــد، کاهــش مى ده بپردازن

تجارت خارجى (فصل 10) که تقاضاى خارجى را افزایش مى دهد.. 3
تنظیم گرى مالى که دسترسى به اعتبار را تسهیل مى کند.. 4

واژگان تخصصى
ــى  ــتطاعت مال ــودن و اس ــترس ب ــى [1]: دردس ــع مال ــه مناب ــى ب دسترس
ــب  ــه کس ــادى ب ــاى اقتص ــا بنگاه ه ــراد ی ــى اف ــى.3 توانای ــات مال خدم
خدمــات مالــى، شــامل اعتبــار، ســپرده، پرداخــت، بیمــه و ســایر خدمــات 

ــک.4 ــت ریس مدیری
ــواده  ــا خان ــه یــک ســازمان ی ــد ک ــول نق ــن پ ــاوت بی ــدى [2]: تف ــان نق جری
دریافــت مى کنــد و آنچــه کــه مى پــردازد. در میــان مــدت، وجــود جریــان 
نقــدى مثبــت خالــص بــراى بقــاى هــر دو خانواده هــا و ســازمان ها 

ضــرورى اســت.
ــار  ــوال در انتظ ــد معم ــول نق ــى پ ــر عظیم ــت مقادی ــد [3]: انباش ــکار نق احت

ســرمایه  گذارى هاى آتــى، تعهــدات آتــى یــا ریســک هاى آتــى.
ارزش حــال خالــص [4]: مجمــوع ارزش هــاى حــال همــه جریان هــاى نقــدى 

مثبــت و منفــى یــک پــروژه.
ارزش حــال [5]: مبلــغ نقــدى امــروز کــه معــادل بــا ارزش یــک پرداختــى یــا 
ــراى  ــود. ب ــت مى ش ــده دریاف ــه در آین ــت ک ــى اس ــان پرداختى   های جری
تعییــن ارزش حــال، هــر جریــان نقــد آتــى در عامــل ارزش حــال ضــرب 

مى شــود.5
عامـل ارزش حـال [6]: عاملـى که براى محاسـبه تخمینى از ارزش حـال یک مبلغ 
دریافتـى در یک دوره آتى اسـتفاده مى شـود. بنابراین اگـر هزینه فرصت وجوه 

10 درصد طى سـال بعد باشـد آن عامل [1/(1 + 0.10)]    اسـت.6

یادداشت ها
براى مرورى سریع درباره سرمایه  گذارى، از متن 18-1 مى توان صرفنظر کرد.   .1

در ســایر   ارائه هــاى مطلــب، در یــک طــرف مصــرف عمومــى و در طــرف دیگــر    .2
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ــه  ــا، هم ــه م ــرد. در   ارائ ــرار مى گی ــر ق ــا همدیگ ــى ب ــرمایه  گذارى خصوصــى و عموم س
ــرد و آن را از  ــرار مى گی ــا ق ــک ج ــى در ی ــاى عموم ــه انتخاب ه ــه ب ــا توج ــارج ب مخ

مخارجــى کــه بــه تصمیم گیــران خصوصــى بســتگى دارد، جــدا مى کنــد.
3.  See:www.ifc.org/wps/wcm/connect/regionext_content/regions/sub-

saharan+africa/advisory+services/accessfinance/.

Demirgüç-Kunt  و همکاران (2008).   .4
5.  http://financial-dictionary.thefreedictionary.com/present+value.

6.  http://financial-dictionary.thefreedictionary.com/Present+value+factor.
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موضـوع بسـیار مهمـى که ارائـه آن را بـه انتهاى کتـاب موکول 
کردیـم، بـازار کار (فصل 19) اسـت کـه در آن نفوذ سـازمان هاى 
کارفرمایـى و اتحادیه هاى کارگرى به شـکل مسـتقیم  تر اسـت. 

در اینجا اسـت کـه مذاکـرات اجتماعى مهـم روى مى دهد.
چگونـه  مى کنیـم،  معرفـى  را  کار  بـازار  کار  طـرز  نخسـت، 
رشـد  حـال  در    GDP چگونـه  مى شـوند،  تثبیـت  حقوق هـا 
بـه اشـتغال بیشـتر کمـک مى کنـد و ایـن پرسـش کـه آیـا با 
سیاسـت هاى عمومـى مى تـوان بیـکارى را کاهـش داد. سـپس 
مالحظـه مى کنیـم چگونـه درآمدهـا و ثـروت توزیع مى شـود، 
اثـرات نابرابـرى چیسـت و بـراى جلوگیـرى از نابرابرى شـدید 
تضعیف کننـده رشـد اقتصادى چـه کار مى توان کـرد (فصل 20).

بخش هشتم

بازار کار و نابرابرى
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فصل 19:
بازار کار

کسانى که نگران اشتغال هستند، باید اصطالحات مهم براى توصیف بازار کار را بدانند. 
ما نه فقط باید گروه هاى اصلى مردمى که جمعیت کشور را تشکیل مى دهند با ارجاع 
به وضعیت کارى آنها بشناسیم، بلکه همچنین مهم است درك کنیم چه کسى و چرا 
از یک وضعیت کارى به وضعیت دیگر (براى مثال، از بیکار بودن به سمت شاغل شدن) 
حرکت مى کند. نخست اصطالحات اصلى را که براى توصیف بازار کار استفاده مى شود، 
شرح    مى دهیم. سپس تالش مى کنیم تا عناصر اصلى در تعیین حقوق و دستمزدها را 
درك کنیم. بحث را با مالحظه رابطه بین رشد اقتصادى و اشتغال ادامه مى دهیم. اگر 
اقتصادى رشد مى کند، معنایش این است که اشتغال نیز رشد خواهد کرد؟ سرانجام 
مالحظه مى کنیم که آیا دولت ها مى توانند کارى کنند تا اشتغال افزایش یابد یا اینکه 

اقدامات آنها محکوم به این است که فقط تورم بوجود مى آورد.

19-1 توصیف اساسى انباره ها و جریانه هاى بازار کار
انباره ها و جریانه   ها

در علم اقتصاد مهم است که بین موجودى ها و جریانه ها تمایز قایل شویم (جدول 1-19). 
سنجیدن یک موجودى به معناى اندازه گیرى چیزى در یک لحظه دقیق است. براى 
مثال، اگر مقدار کل آب دریاچه در ظهر روز 31 دسامبر را اندازه گیرى کنیم یک انباره را 
اندازه گیرى کرده ایم. یک جریانه به حرکات در مقدار بین دو لحظه از زمان اشاره دارد. 
براى مثال مقدار آبى که در یک روز وارد دریاچه مى شود، یک جریان است. در علم اقتصاد، 
معادل هاى انباره ها عبارتند از سرمایه شرکت، دارایى ها و بدهى ها در یک زمان معین در 
یک روز خاص. در اقتصاد خرد با چنین جریانه   هایى مثل تولید شرکت طى یک دوره از 
روز، هفته یا فصل یا سال برخورد مى کنیم. سایر جریانه ها شامل مصرف واسطه اى، ارزش 
افزوده، سود اقتصادى، قبض دستمزد، استهالك است. همه اینها طى یک دوره بین دو 
لحظه در زمان اتفاق مى افتد. در اقتصاد کالن، با انباره هایى مثل سرمایه کل یک کشور، 
نیروى کار آن، تعداد کسانى که شغل دارند (شاغلین) و تعداد بیکاران برخورد مى کنیم. 
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بدهى ملى و خالص وضعیت سرمایه  گذارى بین المللى نیز انباره هستند. هزینه هاى دولت، 
مخارج  خصوصى،  سرمایه  گذارى  مصرف،  هستند.  جریانه  بودجه  کسرى  و  درآمدش 
عمومى، صادرات و واردات همه جریانه هستند، دقیقا همانند GDP که یک جریانه است.

جدول 19-1 مثال هایى از انباره ها و جریانه   ها
جریانه   هاانباره   ها

اقتصاد خرد

استهالك (بخش 10-2)سرمایه بنگاه (بخش 1-1)
هزینه سرمایهنیروى کار بنگاه

قبض دستمزد (بخش 4-3)
فروش/درآمد کل (بخش 6-3)ارزش حال خالص (بخش 1-18)

محصول (بخش 2-3)
هزینه کل

جریان نقدى (واژگان تخصصى فصل 18)
بدهى هاى بنگاهبدهى   ها

سود حسابدارى (بخش 3-1)
مصرف واسطه  اى (بخش 1-2)

ارزش افزوده (بخش 2-2)
هزینه هاى مالى (بخش 1-1)

سود اقتصادى (بخش 4-1)

اقتصاد کالن

سرمایه یک کشور
نیروى کار (واژگان تخصصى فصل 19)

افراد شاغل (واژگان تخصصى فصل 19)
افراد بیکار (واژگان تخصصى فصل 19)

 GDP (بخش 1-8)
مصرف (فصل 17)

سرمایه  گذارى خصوصى (فصل 18)
قبض دستمزد ملى

افرادى که طى یک دوره معین شغل پیدا مى کنند
افرادى که طى یک دوره معین شغلشان را از دست مى دهند

درآمد قابل تصرف (بخش 3-13)
کل هزینه هاى دولت (واژگان تخصصى فصل 14)

کسرى عمومى (بخش 16-1)بدهى عمومى (بخش 2-16)
پرداخت بابت بهره ها (فصل 1-16)

کل درآمد دولت (بخش 1-16)
مخارج دولت (فصل 14)

خالص وضعیت سرمایه  گذارى بین المللى 
(بخش 4-12)

تراز حساب جارى (بخش 1-12)
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 (E) «نیــروى کار (جــدول 19-2) از کســانى تشــکیل مى شــود کــه «شــاغل
هســتند یعنــى آن هایــى کــه شــغل دارنــد، و آن هایــى کــه «بیــکار» (U) هســتند 
یعنــى    کســانى کــه بــدون شــغل هســتند امــا فعاالنــه در جســتجوى اشــتغال و 
ــد و در جســتجوى  ــاده کار کــردن هســتند. ســرانجام آن هایــى کــه کار ندارن آم
فعاالنــه بــراى یــک شــغل نیــز ثبــت  نمى شــوند «غیرشــرکت کنندگان در 
نیــروى کار» (N) شــناخته مى شــوند. در واقعیــت تفــاوت بیــن بیــکاران و 
ــرکت کنندگان  ــیارى از غیرش ــت.1 بس ــن نیس ــى روش ــرکت کنندگان خیل غیرش
ــا از ســوى  یــک شــغل را مى پذیرنــد. بــراى مثــال از طریــق اقــوام و دوســتان ی
ــه عــالوه، بســیارى از  ــا اســت. ب ــاى پیشین     شــان کــه در جســتجوى آنه کارفرم
کارگــران از یــک شــغل بــه شــغل دیگــر بــدون تجربــه کــردن بیــکارى حرکــت 
مى کننــد.2 پدیــده یــاد شــده آخــر در شــکل 19-1 بــا پیــکان خمیــده از اشــتغال 

برگشــته بــه اشــتغال از E  و برگشــت بــه E  نشــان داده شــده اســت.
ــرى در شــکل 19-1 نشــان داده شــده اند  ــا دوای ــه ب ــراد ک ــه اف ســه مجموع

ــتند. ــده هس ــاى پیچی موجودیت ه
آن هایــى کــه بیــکار هســتند (U) را مى تــوان دســت کم بــه مــوارد زیــر 

تقســیم کــرد:
ــتند در  ــکار هس ــاه بی ــاى کوت ــراى دوره ه ــه ب ــانى ک ــدت، کس ــاه م کوت
برابــر بلندمــدت آن هایــى کــه بــراى دوره هــاى طوالنــى بیکارنــد. بــراى گــروه 
نخســت، بیــکارى شــرایط موقتــى و کمتــر برجســته نســبت بــه گــروه دوم اســت. 
ــاى  ــن فرصت ه ــتجوى بهتری ــه در جس ــد ک ــود دارن ــانى وج ــروه اول، کس در گ
شــغلى هســتند. ایــن جســتجو بــه مقــدارى زمــان نیــاز دارد. در برخــى مــوارد، 
بیــکارى کوتاه مــدت را بــراى کســانى در آن دســته داریــم که از شغلشــان اســتعفا 
کــرده (از N بــه U حرکــت کردنــد) بــه دنبــال فرصت هــاى کارى بهتــر هســتند. 
ــد،  ــى از کارشــان دور مى مانن ــراى دوره هــاى طوالن ــکاران بلندمــدت، چــون ب بی
ــد،  ریســک از دســت دادن مهارت هاى شــان و ســرانجام ســرخورده شــدن را دارن
ــارکت کننده  ــد و غیرمش ــف کنن ــان را متوق ــت جستجوى ش ــن اس ــى ممک حت
بشــوند (حرکــت از E بــه N). اگرچــه در آمریــکا طــى دهــه 1980 یــک عنصــر 

ســازگار، اســتخدام مربــوط بــه بیــکارى بلندمــدت بــوده اســت.
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شکل 19-1 گروه هاى اصلى بازار کار و جریانه   ها

متعلقیـن،3 کسـانى کـه پیوندها با شـرکت را حفظ مى کنند و اشـتیاق یـا انتظار 
بازگشـت بـه کار در آنجـا را دارنـد و کسـانى که سـرانجام فراخوانده خواهند شـد، 
کـه متمایـز از غیرمتعلقیـن هسـتند یعنى آن هایى کـه انتظار یا اشـتیاق ندارند به 

شـرکتى که تـرك کردند برگردنـد و فراخوانده نخواهند شـد.4

ــا  ــتند. آنه ــترس نیس ــراى کار دردس ــا ب ــا واقع ــتند ام ــغل هس ــال ش ــد و دنب ــغل ندارن ــران ش ــى کارگ برخ
ــراى اینکــه مزایــاى  ــا ب ــه عنــوان بیــکار (U ) ثبــت شــده باشــند و مقــدارى جســتجو بکننــد صرف شــاید ب
بیــکارى را از دســت ندهنــد امــا واقعــا دردســترس بــراى کار نیســتند. اینهــا واقعــا بیــکار نیســتند. اکثریــت 

ــراى کار در دســترس هســتند. ــوال ب جســتجوکنندگان معم

آن هایــى کــه «از نیــروى کار بیــرون هســتند» (N) شــاید همچنیــن بــه 
ــن  ــى کــه در ای ــد و آن های ــن وضــع بودن ــى در ای ــراى دوره طوالن کســانى کــه ب
وضــع بــراى دوره کوتــاه بودنــد، تقســیم شــوند. همچنیــن در مــورد آن هــا، طــول 
ــوان بیــن در  ــا را مى ت ــذارد. آنه ــر مى گ دوره روى از دســت دادن مهارتشــان تاثی

دســترس بــودن و دردســترس نبــودن بــراى کار تقســیم کــرد.
ــتر «از  ــد پیش ــان جدی ــى از کارکن ــش بزرگ ــد، بخ ــان مى ده ــا نش داده ه
نیــروى کار بیــرون» بودنــد (جریــان از N بــه E).    انــدازه N  همچنیــن بــه محیــط 

غیرمشارکت کنندگان

بیکاران

شاغالن
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ــکاران  ــراى بی ــا ب ــده خصوص ــى چشــم انداز آین  کســب وکار حســاس اســت. وقت
ــار مى شــود، بســیارى از بیــکاران از جســتجوى شــغل دســت کشــیده  تیــره و ت
و غیرشــرکت کننده مى شــوند (جریــان از U  بــه N). در برخــى مــوارد ایــن 
ــکاران  ــرات خــالف شــهودى مى انجامــد: تعمیــق بحــران شــاید تعــداد بی ــه اث ب
ــا کارگــران  را کاهــش دهــد؛ برعکــس بهبــود فضــاى  کســب وکار باعــث شــود ت
ســرخورده شــده در دســته «بیــرون از نیــروى کار»    شــروع بــه جســتجوى دوبــاره 
ــد.  ــه U ) افزایــش یاب ــان از N ب ــکاران (جری ــداد بی ــد و درنتیجــه تع شــغل کنن

هنــگام تحلیــل داده   هــا، ایــن اثــرات را بایــد بــه درســتى بــه حســاب آورد.

شکل 19-2 کل جمعیت و نیروى کار
نیروى کار از حاصل جمع اشتغال و بیکارى به دست مى آید.

ــه  ــن کار را داوطلبان ــاید ای ــد ش ــرك کردن ــود را ت ــغل خ ــه ش ــاغالنى ک ش
ــود  ــى بهب ــک طریق ــه ی ــود را ب ــرایط خ ــد ش ــون مى خواهن ــند چ ــرده باش ک

کل جمعیت

جمعیت در سن کار

نیروى کار

هفته گذشته کار کرد؟

شاغل

اشتغالبیکارى
غیررسمى

اشتغال
رسمى

عدم 
مشارکت

به دنبال کار در 4 هفته گذشته؟
دردسترس براى کار در 2هفته گذشته

بلهخیر

سالمندان
و کودکان
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بخشــند یــا شــاید مجبــور بــه ایــن کار شــدند چــون کارفرمــا اخراجشــان کــرده 
ــه چــه  ــن اســاس ک ــر ای ــا ب ــات بعــدى آنه ــات اقدام ــه بیشــتر اوق اســت. البت
کســى تصمیــم اولیــه را گرفتــه اســت، شــاید متفــاوت باشــد. برخــى شــاغالن 
ــان  ــوند (جری ــروى کار» مى ش ــرون از نی ــد و «بی ــرك مى کنن ــروى کار را ت نی
از E بــه N ) بــراى اینکــه از یکــى از اقــوام یــا دوســت نیازمنــد بــه کمــک یــا 
خانــواده مراقبــت کننــد؛ یــا ادامــه تحصیــل دهنــد، یــا صرفــا اســتراحت کننــد 
یــا نفســى بکشــند. ســایر کارکنــان در جســتجوى مشــاغل بهتــر شغل شــان را 
تــرك مى کننــد (جریــان از E بــه U ) یــا چــون شــغل جدیــدى پیــدا کردنــد 

.( E ــه ــان از E ب (جری

19-2 نماگرهاى کلیدى بازار کار5
1. نرخ مشارکت نیروى کار

ــن کار  ــت در س ــبت جمعی ــنجه از نس ــک س ــروى کار ی ــارکت نی ــرخ مش ن
کشــور اســت کــه خــواه بــا کار کــردن یــا بــه دنبــال کار بــودن، فعاالنــه در بــازار 
کار حضــور دارد. ایــن یــک نشــانه از قــدرت نســبى عرضه نیــروى کار دردســترس 
بــراى مبــادرت کــردن بــه تولیــد کاالهــا و خدمــات اســت. در برخــى کشــورهاى 
ــه ایــن دلیــل کــه  جایگزیــن کار  ــا ب ــاال اســت صرف فقیــر ایــن نســبت خیلــى ب

نکــردن، از گرســنگى مــردن اســت.
2. نسبت اشتغال به جمعیت

نســبت اشــتغال بــه جمعیــت را بــه شــکل نســبتى از جمعیــت در ســن کار 
یــک کشــور کــه شــاغل اســت، تعریــف مى کنیــم. نســبت اشــتغال بــه جمعیــت 
ــه خلــق اشــتغال فراهــم مى کنــد؛ در  ــاره توانایــى یــک اقتصــاد ب اطالعاتــى درب
بســیارى از کشــورها ایــن نماگــر اغلــب بصیــرت بیشــترى از نــرخ بیــکارى دارد. 
اگرچــه یــک نســبت کلــى بــاال نوعــا مثبــت مالحظــه مى شــود، امــا ایــن نماگــر 
بــراى ارزیابــى ســطح کار شایســته یــا ســطح کســرى کار شایســته بــه تنهایــى 
ــاال اســت حتــى اگــر  کافــى نیســت. در برخــى کشــورهاى فقیــر ایــن نســبت ب

شــرایط متعــارف مــردم فقیــر بــودن باشــد.
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3. جایگاه در اشتغال
سهم جمعیت شاغل در دسته هاى زیر:

کارگران مزد و حقوق بگیر. 1
کارفرمایان. 2
کارگران خویش فرما. 3
کارگران کمکى به خانواده. 4

4. اشتغال برحسب بخش اقتصادى
ســه دســته کلــى: کشــاورزى، صنعــت، خدمــات؛ یــک عامــل مهــم در تحلیــل 

روندهــاى  بهــره ورى اســت. افــزودن جزئیــات بخشــى بیشــتر مفیــد اســت.
5. اشتغال برحسب شغل

مدیــران، کارکنــان حرفــه اى، تکنســین ها و دســتیارهاى حرفــه اى ، کارگــران 
ــر،  ــاورزى ماه ــران کش ــروش، کارگ ــى و ف ــران خدمات ــرى، کارگ ــتیبان دفت پش
کارگــران جنــگل و شــیالت، کارگــران صنایــع دســتى و صنایــع مرتبــط، 
ــى، مشــاغل  ــاژ، مشــاغل ابتدای ــه و     ماشــین آالت و خــط مونت اپراتورهــاى کارخان

ــلح. ــاى مس نیروه
6. کارگران پاره وقت

ــوع  ــه مجم ــد ک ــز مى کن ــرادى تمرک ــت روى اف ــاره وق ــران پ ــر کارگ نماگ
ســاعات کارشــان بــه عنــوان یــک بخــش از کل اشــتغال، کمتــر از «تمــام وقــت» 
اســت. خــط جداکننــده یــا بــر اســاس کشــور بــه کشــور یــا از طریــق برآوردهــاى 
ــه کار  ــا کســانى ک ــه آی ــن اســت ک ــدى ای ــژه تعییــن مى شــود. پرســش کلی وی
پــاره وقــت دارنــد، مایلنــد پــاره وقــت کار کننــد یــا صرفــا چــون انتخــاب دیگــرى 

ندارنــد.
7. ساعات کار

تعــداد ســاعات کار بــر ســالمت و بهزیســتى کارگــران همچنیــن بــر ســطوح 
 بهــره ورى و هزینــه نیــروى کار تشــکیالت تاثیــر مى گــذارد. ســاعات کار خیلــى 
ــر  ــاید ب ــاد ش ــى زی ــاعات کار خیل ــد، س ــتغال ناقــص باش ــاید نشــانه اش ــم ش ک
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وضعیــت پراســترس داللــت داشــته باشــد.
8. اشتغال در اقتصاد غیررسمى

معمــوال بــه عنــوان یــک هویــت حقوقــى مفقــوده، شــرایط کارى نامناســب، 
ــا کار  عــدم عضویــت در نظام هــاى حمایــت اجتماعــى، وقــوع حــوادث مرتبــط ب

ــود. ــناخته مى ش ــات، ش ــدود اجتماع ــا، و آزادى مح و بیمارى   ه
9. بیکارى

نســبتى از نیــروى کار کــه شــغل نــدارد و فعاالنــه در جســتجوى کار اســت. 
امــا آن را نبایــد بــه عنــوان یــک ســنجه از مشــقت اقتصــادى بــه اشــتباه تفســیر 

کــرد اگرچــه چنیــن همبســتگى اغلــب وجــود دارد.
10. بیکارى جوانان

اصطــالح «جوانــان» ســنین بیــن 15 تــا 24 را دربرمى گیــرد. اگرچــه تغییــرات
در سطح ملى در تعاریف سن وجود دارد.

11. بیکارى بلندمدت
هـر انـدازه بیـکارى بیشـتر طـول بکشـد اثـرات شـدیدترى برجاى مى گـذارد. 
معموال به عنوان یک نماگر مهم براى کشـورهاى در حال توسـعه دیده  نمى شـود، 
جایـى کـه طـول مدت بیـکارى اغلب تمایـل به کوتاه بـودن دارد. بیشـتر اطالعات 

دردسـترس بـراى ایـن نماگر از کشـورهاى توسـعه یافته  تـر مى آید.
12. اشتغال ناقص مرتبط با زمان

اشتغال ناقص بیانگر بهره بردارى ناقص از ظرفیت تولیدى نیروى کار است.
13. عدم فعالیت (عدم مشارکت)

ــه در جســتجوى  ــه کار مى کنــد و ن درصــدى از جمعیــت در ســن کار کــه ن
کار اســت (یعنــى در نیــروى کار نیســت).
14. دستاورد تحصیلى و بیسوادى

ــاره ســطوح دســتاورد تحصیلــى کــه در حــال حاضــر بهتریــن  اطالعــات درب
نماگــر دردســترس از ســطح مهــارت نیــروى کار اســت.

ــاعتى  ــات س ــران زحم ــاى جب ــه و هزینه ه ــتمزدهاى ماهان 15. دس
در بخــش تولیــد کارخانــه اى

ــطح و  ــنجه  اى از س ــر س ــت و بیانگ ــم اس ــران مه ــدگاه کارگ ــتمزد از دی دس
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رونــد قــدرت خریــد آنهــا و یــک تقریــب از اســتاندارد زندگــى آنهــا اســت. هزینــه 
جبــران زحمــات ســاعتى یــک بــرآورد از مخــارج کارفرمــا بــراى اشــتغال نیــروى 

کار وى اســت.
16.  بهره ورى کار

ــوان  ــاعتى مى ت ــات س ــران زحم ــاى جب ــا هزینه ه ــب ب ــره ورى در ترکی از  به
ــازار کار ارزیابــى شــود. همچنیــن  ــا   رقابت پذیــرى  بین المللــى ب اســتفاده کــرد ت

بــه بخــش 3-3 بنگریــد. 
17. فقر، توزیع درآمد و فقراى شاغل

نســبتى از جمعیــت کــه زیــر خــط فقــر  بین المللــى 1 دالر زندگــى مى کننــد. 
ــد.  ــر زندگــى مى کنن ــر خــط فق ــا خانواده   هاى شــان زی ــه ب نســبت اشــخاصى ک

ــاغل».6 «فقراى ش

19-3   تعیین کننده هاى دستمزد
چــه وقتــى حقــوق بــاال یــا پاییــن اســت؟ چگونــه مى توانیــم درایــن بــاره تصمیــم 

بگیریــم؟ حقــوق احتمــاال بــه نحــو گوناگــون بــه عوامل زیــر بســتگى دارد:

بهره ورى  
تورم  

حقوق سایر کارگران  
بیکارى  

تنظیم گرى کار  
قدرت چانه زنى  

هــر شــخصى خواهــد گفــت کــه ایــن عنصــر کمتــر یــا بیشــتر از آن عنصــر 
مهــم اســت. آنهــا را بــه ترتیــب مالحظــه خواهیــم کــرد.

 بهره ورى (بخش 3-3)
روشــن اســت کــه آنچــه را تولیــد  نمى شــود ، نمى تــوان توزیــع کــرد. اگــر هیــچ 
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تولیــدى نداریــم، درآمــدى هــم قابــل دســتیابى  نخواهــد بــود. در میــان مــدت، 
ــى  ــوق باالی ــد حق ــازه مى ده ــه شــرکت ها اج ــه ب ــاال اســت ک ــره ورى ب ــا  به تنه
بپردازنــد.  بهــره ورى پاییــن لزومــا کارکنــان را محکــوم بــه حقــوق پاییــن مى کند. 
ــا  ــا ایــن یعنــى  بهــره ورى مى توانــد تفــاوت هــر دســتمزد را تبییــن کنــد؟ آی آی
 بهــره ورى مى توانــد تبییــن کنــد چــرا مدیرعامــل یــک شــرکت امــروز بیشــتر از 
هــزار برابــر میانگیــن دســتمزد در شــرکت بــه دســت مــى آورد در حالــى کــه در 
زمــان هنــرى فــورد، مدیرعامــل همــان شــرکت کمتــر از چهــل برابــر میانگیــن 
حقــوق در آن شــرکت بــه دســت مــى آورد؟ آیــا مدیرعامــل امــروز بســیار بهتــر 
ــت  ــاى 1930 و 1940 مدیری ــرکت را در دهه ه ــه آن ش ــى اســت ک از مدیرعامل
ــده  ــزى ش ــر از آن چی ــان نایاب ت ــه ناگه ــى ب ــاى مدیریت ــا مهارت ه ــرد؟ آی مى ک

اســت کــه در گذشــته بــود ؟

تورم (بخش 4-9)
مــردم عمدتــا بــه خاطــر کســب معــاش و زندگــى خــود و خانواده   هاى شــان کار 
ــتمزدى  ــت هاى دس ــرح درخواس ــگام ط ــا هن ــه آنه ــت ک ــى اس ــد. بدیه مى کنن
خــود قیمــت کاالهــا را در نظــر مى گیرنــد. بــر همیــن منــوال، کارفرمایــان درك 
ــد.  ــا دارن ــه بق ــه ادام ــاز ب ــد نی ــان کار مى کنن ــه براى     ش ــانى ک ــد کس مى کنن
ــوق  ــنهادهاى حق ــه پیش ــل از اینک ــت را قب ــطوح قیم ــان س ــن کارفرمای بنابرای
بدهنــد در نظــر مى گیرنــد. وقتــى میــزان حقــوق برونــداد یــک فرآینــد چانه زنــى 
یــا مذاکــره اجتماعــى باشــد، تعدیــل حقــوق بــه طــور پیوســته صــورت  نمى گیــرد 
بلکــه فقــط بــه صــورت دوره  اى اســت. هــر دو یــا ســه ســال، برخــى اوقــات حتــى 
پنــج ســال، کارفرمایــان و کارکنــان دربــاره ســطوح جدید حقــوق بحــث مى کنند. 
مشــکل ایــن اســت کــه آنهــا بایــد نــه فقــط قیمت هــاى جــارى را بداننــد، بلکــه 
بایــد قیمت هــاى آتــى را هــم حــدس بزننــد، قیمت هایــى کــه طــول دوره کامــل 
ــگاه  ــا ن ــا ب ــاید آنه ــت. ش ــکلى اس ــن کار مش ــد. ای ــش مى دهن ــرارداد را پوش ق
بــه گذشــته بــراى آینــده  پیش بینــى کننــد، حتــى اگــر همیشــه نظــام کاملــى 
نباشــد. اقتصاددانــان بــه ایــن قضیــه بــه شــیوه هاى متفــاوت مى نگرنــد. برخــى 
ــد  ــل مى کنن ــوب عم ــا خ ــتن قیمت ه ــردم در دانس ــد م ــان مى گوین اقتصاددان
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ــرح  ــى مط ــران تردیدهای ــد؛ دیگ ــوق مى دهن ــش حق ــت افزای ــریع درخواس و س
مى کننــد و مى گوینــد کارگــران در دانســتن قیمت هــا خــوب نیســتند و ســریع 
ــه  ــن نکت ــه ای ــد. ب ــا ســطوح قیمــت  نمى دهن ــا را ب ــاق حقوق ه درخواســت انطب
ــود را در  ــاى خ ــران قرارداده ــاوت کارگ ــته هاى متف ــه دس ــد ک ــه کنی ــم توج ه
ــه  ــى ک ــى کارگران ــن حت ــد. بنابرای ــانى مى کنن ــه روزرس ــاوت ب ــاى متف زمان ه
ــد  ــک دور جدی ــراى ی ــد منتظــر ب ــه اســت، بای ــا افزایــش یافت ــد قیمت ه آگاهن

مذاکــرات بــراى افزایــش حقــوق باشــند.

حقوق سایر کارگران (حقوق نسبى)
ــا  ــیارى خانواده ه ــداف بس ــى از اه ــا یک ــردن» قطع ــمى ک ــم چش ــم و ه «چش
اســت. افــراد احســاس مى کننــد، مادامــى کــه بتواننــد ســطح مصــرف جامعــه یــا 
گروهشــان را حفــظ کننــد، بخشــى از همــان جامعــه یــا همــان گــروه شــناخته 
ــى  ــاى اصل ــى از   تعیین کننده ه ــن یک ــد ای ــان مى ده ــات نش ــوند. مطالع مى ش
خوشــحالى بشــر اســت. بنابرایــن عجیــب نیســت کــه کارگــران حقــوق همــکاران 
ــر  ــش را در نظ ــایگان خوی ــش، و همس ــتان خوی ــش، دوس ــوام خوی ــش، اق خوی
ــا  ــت ب ــه ثاب ــک رابط ــت کم در ی ــان دس ــظ حقوق     ش ــان حف ــد و هدفش بگیرن
ــا شــرایط  ــران، مقایســه شــرایط خــود ب ــراى کارگ ــراد باشــد. ب ــن اف ــوق ای حق
همسایگان شــان احتمــاال آســان تر از داشــتن یــک ایــده درســت از ســطح 

ــت. ــور اس ــا در آن کش قیمت ه

بیکارى
ــت دادن  ــک از دس ــت، ریس ــاال اس ــکارى ب ــى بی ــد وقت ــران درك مى کنن کارگ
ــه مشــاغل  ــد ک ــردم را مى بینن ــه م ــا بقی ــز بیشــتر اســت. آنه ــا نی مشــاغل آنه
خــود را از دســت مى دهنــد و چنیــن چیــزى آنهــا را مى ترســاند. بیــکارى باالتــر 
باعــث خواهــد شــد کارگــران درخواســت هاى دســتمزد خــود را محــدود کننــد. 
در محیطــى کــه بســیارى از مــردم مشــاغل خــود را از دســت مى دهنــد، حفــظ 
ــد.  ــر مى آی ــه نظ ــتاورد ب ــک دس ــن، ی ــوق پایی ــا حق ــى ب ــان، حت ــغل خودت ش

ــد. ــدود مى کن ــا را مح ــد حقوق ه ــاال رش ــکارى ب بی
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تنظیم گرى کار
ــر در  ــا را کمت ــد و آنه ــت مى کن ــران حمای ــا از کارگ ــررات گذارى ه ــى مق برخ
ــران  ــه کارگ ــرار مى دهــد. حــق اجتماعــات ب ــر ق ــکارى و فق معــرض ریســک بی
اجــازه مى دهــد تــا نمایندگــى جمعــى و قوى تــر از طریــق اتحادیه هــاى 
ــت در  ــک مزی ــران ی ــه کارگ ــوددارى از کار ب ــند. حــق خ ــته باش ــرى داش کارگ
چانه زنــى مى دهــد. وجــود مزایــاى بیــکارى تهدیــد بــه بیــکارى را کمتــر 
ترســناك مى کنــد. وجــود تنظیم گــرى کــه اخــراج کارگــران را قانونمنــد 
ــود  ــد. وج ــش مى ده ــران را کاه ــردن کارگ ــار ک ــازد، ریســک از کار برکن مى س
مراکــز کاریابــى کارا و آژانس هــاى اشــتغال عمومــى، امــکان یافتــن شــغل 
جدیــد را افزایــش مى دهــد. اینهــا و ســایر انــواع حمایــت کار قــدرت چانــه زنــى 
ــذارد.  ــان مى گ ــى روى حقوق     ش ــر مثبت ــد داد و تاثی ــش خواه ــران را افزای کارگ
ســایر مقــررات گذارى هــا صرفــا یــک حداقــل حقــوق وضــع مى کنــد کــه یــک 

ــد. ــن مى کن ــا تعیی ــایر حقوق ه ــن س ــراى تعیی ــف ب ک

قدرت چانه زنى
ــامل  ــن ش ــا همچنی ــاال اســت ام ــامل بســیارى از عناصــر یادشــده در ب ــن ش ای
قــدرت سیاســى کارکنــان، پشــتیبانى سیاســى کــه از طــرف جامعــه گســترده  تر 

ــود. ــى ش ــد، م ــانه ها دارن ــه در رس ــتیبانى ک ــد و پش ــت مى کنن دریاف
همه این متغیرها در تعریف حقوق نقشى ایفا خواهند کرد.

19-4 رشد اقتصادى و بیکارى
چگونــه مى تــوان بیــکارى را کاهــش داد؟ رشــد اقتصــادى شــیوه بهینــه افزایــش 
ــد  ــا رش ــر ج ــت ه ــوان گف ــا مى ت ــت. تقریب ــکارى اس ــش بی ــتغال و کاه اش
ــد  ــت. رش ــد داش ــود خواه ــتر وج ــتغال بیش ــود دارد، اش ــتر وج ــادى بیش اقتص
ــه  ــرفت فناوران ــى و پیش ــى و عموم ــرمایه  گذارى خصوص ــداد س ــادى برون اقتص

ــت. ــا اس ــر از اینه ــت پیچیده  ت ــه واقعی ــت، البت اس
از یــک ســو، جمعیــت بــا زاده شــدن بچه هــاى جدیــد یــا از راه ورود 
مهاجــران از ســایر کشــورها رشــد مى کنــد. وقتــى ایــن افــراد جدیــد شــروع بــه 
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ــه طــور خــودکار افزایــش مى یابــد. اگــر  جســتجوى شــغل مى کننــد، بیــکارى ب
تولیــد (GDP بخــش 8-1) دســت کم بــه انــدازه نیــروى کار افزایــش  نیابــد، نــرخ 

بیــکارى احتمــاال رشــد خواهــد کــرد.
بیــکارى همچنیــن درنتیجه یــک نوع معین از پیشــرفت فناورانه (بخش 3-15)

افزایــش مى یابــد. وقتــى پیشــرفت فناورانــه اجــازه تولیــد همــان مقــدار محصــول 
ــن  ــد. بنابرای ــد کن ــکارى رش ــال دارد بی ــد، احتم ــر را مى ده ــران کمت ــا کارگ ب
دلیــل دوم کــه چــرا بــه مقــدارى رشــد GDP نیــاز اســت، ایــن اســت کــه جبــران 

پیشــرفت فنــى را بکنــد.
اگــر نــرخ رشــد GDP کافــى نیســت تــا بــراى تعــداد روزافــزون مردمــى کــه 
خواهــان کار کــردن هســتند و بــراى کســانى کــه شغلشــان را درنتیجــه پیشــرفت 
فناورانــه از دســت داده انــد، شــغل کافــى ایجــاد کنــد، نــرخ بیــکارى رشــد خواهد 
کــرد. در کشــورى کــه نیــروى کار رشــد مى کنــد و پیشــرفت فنــى وجــود دارد، 
اگــر رشــد اقتصــادى بــه حــد کافــى قــوى نباشــد، نــرخ بیــکارى رشــد خواهــد 
کــرد. اقتصاددانــان ایــن رابطــه را «قانــون اوکان» مى نامنــد بــه یــاد آرتــور اوکان 

اقتصــاددان آمریکایــى کــه نخســتین بــار آن را تعریــف کــرد.7
حتــى بــا فــرض اینکه نه رشــد جمعیــت (یــا دقیقتر بگوییم رشــد نیــروى کار)

  GDP نــه پیشــرفت فنــى داشــته باشــیم، نبایــد انتظــار داشــت 3 درصــد رشــد
دقیقــا بــه 3 درصــد رشــد اشــتغال منجــر شــود. بنگاه هــا بــه نســبت اکیــد یــک 

بــه یــک میــزان تولیــد، کارگــر اســتخدام و اخــراج  نمى کننــد.
ــى  ــد حت ــظ مى کنن ــادى را حف ــران زی ــا کارگ ــران، بنگاه ه ــاى بح در دوره ه
اگــر تولیــد نســبتا کمــى داشــته باشــند؛ در اصطــالح بــه ایــن عمــل احتــکار کار 
ــه  ــا هزین ــه ب ــى را ک ــد کارکنان ــا  نمى خواهن ــرف بنگاه ه ــک ط ــد. از ی مى گوین
بــاال گلچیــن کــرده و آمــوزش داده انــد، از دســت بدهنــد و از طــرف دیگــر برخــى 
کارکنــان کارهایــى انجــام مى دهنــد (مثــال حســابدارى، امنیــت و نگهــدارى- بــه 
اصطــالح کار غیرمســتقیم) کــه بایــد در هــر صــورت، و مســتقل از ســطح تولیــد 
انجــام شــود. بــه ایــن دلیــل، وقتــى  بهــره ورى 5 درصــد رشــد مى کنــد بنگاه هــا 
ــه  ــاده ب ــى س ــا خیل ــد؛ آنه ــتخدام  نمى کنن ــد بیشــتر اس ــا 5 درصــد کارمن لزوم

نحــو بهتــرى از نیروهایــى کــه قبــال داشــتند، اســتفاده مى کننــد.
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همچنیــن بایــد بــه خاطــر داشــت افزایــش معیــن در GDP شــاید بــه کمــک 
صنایــع مختلــف اتفــاق افتــاده باشــد: در حالــى کــه برخــى صنایــع بــراى مثــال 
ــع دیگــر مثــل صنعــت  ــاز دارد، صنای ــادى نی ــران زی ــه کارگ صنعــت پوشــاك ب
نفــت بــه کارگــران خیلــى کمــى نیــاز دارد تــا همــان میــزان محصــول را از نظــر 
ــا    و  ــى از فناورى ه ــاید طیف ــن ش ــت معی ــک صنع ــى ی ــد. حت ــد کن ارزش تولی
ــا محصــول یکســانى تولیــد  ــه کار گیــرد ت بنابرایــن تعــداد متفاوتــى مــردم را ب
ــه مى کننــد  کنــد. برخــى کشــورها رشــد قابــل مالحظــه در GDP     شــان را تجرب
ــگاه ها و  ــال پاالیش ــراى مث ــد، ب ــه دســت مى آورن ــا ب ــد را از بخش ه ــا آن رش ام
صنایــع شــیمیایى- کــه کارگــر خیلــى کــم و ســرمایه زیــاد اســتفاده مى کننــد.

در برخــى مــوارد، کشــورها حتــى قــادر بــه تامیــن تعــداد اندکــى کارکنــان 
(کامــال تخصصــى) کــه بخش هــاى معیــن بــراى مثــال صنعــت نفــت نیــاز دارنــد، 
ــراى اداره  ــران خارجــى ب ــه جــذب کارگ ــاز ب ــن آن کشــورها نی نیســتند. بنابرای
چنیــن صنایعــى دارنــد حتــى اگــر مــردم بیــکار زیــادى داشــته باشــند. در چنیــن 

مــواردى رشــد GDP کامــال بــا رشــد صفــر در اشــتغال ســازگار اســت.
ــى از  ــور بخش ــر کش ــه ه ــپرد ک ــر س ــه خاط ــد ب ــن بای ــرانجام همچنی س
جمعیتــش در اقتصــاد غیررســمى کار مى کننــد ایــن اصطــالح بــه «همــه 
ــاره دارد  ــادى اش ــاى اقتص ــران و واحده ــط کارگ ــادى توس ــاى اقتص فعالیت ه
ــات رســمى پوشــش داده نشــده  ــا در عمــل- از ســوى ترتیب ــون ی ــه - در قان ک
ــى را  ــاى غیرقانون ــه فعالیت ه ــده اند؛ و البت ــى پوشــش داده نش ــد کاف ــه ح ــا ب ی
ــت  ــاوت اس ــورى متف ــر کش ــمى در ه ــاد غیررس ــهم اقتص ــرد.»8 س دربرنمى گی
ــش  ــر بی ــمى بیانگ ــعه بخــش غیررس ــال توس ــورهاى در ح ــتر کش ــا در بیش ام
ــبه  ــى محاس ــت. توانای ــتغال اس ــد کل اش ــا 90 درص ــى ت ــد و حت از 50 درص
ــر  ــر تغیی ــور دیگ ــه کش ــورى ب ــمى از کش ــاد غیررس ــران در اقتص ــداد کارگ تع
ــه  ــعه ب ــال توس ــورهاى در ح ــادى در کش ــد اقتص ــات رش ــى اوق ــد. برخ مى کن
رشــد اشــتغال منجــر  نمى شــود بلکــه باعــث جابجایــى کارگــران بیــن اقتصــاد 
رســمى و غیررســمى مى شــود. در برخــى کشــورهاى خیلــى فقیــر، بــا گســترش 
اقتصــاد غیررســمى نــرخ مشــارکت خیلــى بــاال مــى رود. در کشــورهاى در حــال 
ــاال  ــى ب ــروى کار خیل ــت در نی ــارکت جمعی ــرورت، مش ــر ض ــه از س ــعه ک توس
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اســت، یــک مقــدار رشــد اقتصــادى بــه افــراد اجــازه مى دهــد تــا کار را مثــال بــه 
خاطــر تحصیــل یــا مراقبــت از بســتگان تــرك کننــد. اینهــا تصویــر را مغشــوش 
مى کننــد چــون در ایــن کشــورها رشــد اقتصــادى در حقیقــت بــه کاهــش ســطح 

اشــتغال مى انجامــد.
ــه کافــى  ــا ن ــوان گفــت رشــد اقتصــادى شــرط الزم ام ــى، مى ت ــه طــور کل ب

بــراى خلــق مشــاغل جدیــد خــوب اســت.

اشتغال کامل و مولد و کار شایسته براى همه
هدف هشتم دستورکار 2030 براى توسعه پایدار

دســتورکار 2030 یــک برنامــه اقــدام ســازمان ملــل بــراى مــردم، کــره زمیــن 
و شــکوفایى اســت. ایــن دســتورکار همچنیــن در جســتجوى تقویــت صلــح 
جهانــى در آزادى بیشــتر اســت. ســازمان ملــل تشــخیص مى دهــد کــه حــذف 
فقــر در همــه شــکل ها و ابعــاد آن، شــامل فقــر مطلــق، بزرگ تریــن چالــش 
ــه کشــورها و  ــدار اســت. هم ــعه پای ــراى توس ــم ب ــزام مه ــک ال ــى و ی جهان
همــه ذینفعــان، بــا مشــارکت جمعــى عمــل مى کننــد تــا ایــن برنامــه اجــرا 
ــد و  ــر آزاد کنن ــتبداد فق ــان را از اس ــژاد انس ــدند ن ــد ش ــا متعه ــود. آنه ش
ســیاره مــا را امــن و آرام ســازند. دســتورکار شــامل 17 هــدف توســعه پایــدار 
و 169 هــدف فرعــى اســت. هــدف هشــتم: «ترویــج رشــد اقتصــادى پایــدار، 
فراگیــر و بــادوام، اشــتغال کامــل و مولــد و کار شایســته بــراى همــه اســت.»9

19-5 بیکارى و قیمت ها
آیــا بیــکارى تــورم را کاهــش مى دهــد؟ آیــا خلــق شــغل باعــث تــورم مى شــود؟ 
آیــا بایــد بیــن تــورم و بیــکارى انتخــاب کنیــم؟ آیــا دولت هــا بــا پذیــرش تــورم 
بیشــتر مى تواننــد بیــکارى را کاهــش دهنــد؟ بــه طــور کلــى تــر، آیــا دولت هــا 
ــق  ــورم خل ــط ت ــه فق ــا ک ــد ی ــکارى بکنن ــش بی ــراى کاه ــد کارى ب مى توانن

خواهنــد کــرد؟
ــاد افزایــش   ــا معمــوال زی ــاال اســت، قیمت ه ــى ب ــکارى خیل وقتــى ســطح بی
ــراى  ــد ب ــک تهدی ــکارى ی ــه بی ــد ک ــد دارن ــان تاکی ــد. برخــى اقتصاددان نمى یاب
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ــاال کارگــران اندکــى جــرات مى کننــد تقاضــاى  کارگــران اســت و در بیــکارى ب
ــه  ــادر ب افزایــش حقــوق بکننــد. اگــر کاهــش بیــکارى باعــث شــود کارگــران ق
دســت آوردن دســتمزدهاى بیشــتر شــوند پــس تــورم افزایــش مى یابــد. ایــن رخ 

ــد. ــال مى دهن ــه را انتق ــش هزین ــن افزای ــا ای ــون بنگاه ه ــد چ مى ده
برخــى اقتصاددانــان (پولیــون نئوکالســیک) جلوتــر رفتــه و مى گوینــد 
ــود.  ــر ش ــى منج ــورم اضاف ــدارى ت ــه مق ــد ب ــکارى بای ــى در بی ــش اندک کاه
ســایر اقتصاددانــان (آن هایــى کــه پیــرو کینــز هســتند) شــکاك تر بــوده و فکــر 
ــام  ــه تم ــد داد ک ــى رخ خواه ــط وقت ــمگیر فق ــوق چش ــش حق ــد افزای مى کنن
ــراد  ــتخدام اف ــه اس ــروع ب ــان ش ــوند و کارفرمای ــتخدام ش ــد اس ــران مول کارگ
ــا دزدیــدن کارکنــان مولــد از رقبــاى خــود کننــد. بــراى جــذب  کمتــر مولــد ی
ــان  ــر هســتند. همــان اقتصاددان ــى بهت ــه دادن پیشــنهادهاى مال ــور ب ــا مجب آنه
ــزاى  ــى از اج ــا یک ــا صرف ــه حقوق ه ــوند ک ــادآور مى ش ــا ی ــه م ــا) ب (کینزى   ه
قیمــت هســتند و حاشــیه ســود نیــز اهمیــت دارد. قیمت هــا شــاید رشــد کننــد 
چــون حاشــیه  ســودهاى شــرکت و نــه چــون حقوق هــا رشــد مى کننــد. در ســایر 
ــاى  ــق بیمه ه ــش 13-1) و ح ــا (بخ ــت مالیات ه ــن اس ــت ممک ــوارد، حکوم م
اجتماعــى (بخــش 13-1) را افزایــش دهــد و ایــن شــاید بــه قیمت هــاى باالتــر 
ــق  ــال از طری ــراى مث ــد: ب ــف رخ مى ده ــاى مختل ــن از کانال ه ــود. ای ــر ش منج
افزایــش مالیات هــاى غیرمســتقیم ازقبیــل مالیــات بــر ارزش افــزوده یــا افزایــش 
مالیــات بــر خدمــات عمومــى کــه در آن صــورت قبض هــاى مــا را بــاال مى بــرد.

هــر چیــزى ســرانجام بــر ســطح قیمت هــا موثــر اســت. دســتمزدها تنهــا یــک 
عنصــر از قیمت هــا هســتند. در برخــى مــوارد، کاهــش فــروش شــرکت ها را وادار 
ــا محصولــى را کمتــر از حــد بهینــه تولیــد کننــد. شــرکت ها ســپس   مى کنــد ت
ــد (بخــش 4-5). ــره ببرن ــاس به ــاى مقی ــل از صرفه ه ــه طــور کام ــد ب نمى توانن

هزینه هــاى ثابتشــان بیــن تعــداد محــدودى واحــد تولیــدى سرشــکن مى شــود، 
بنابرایــن بایــد بــه قیمــت باالتــر بفروشــند. پــس معلــوم مى شــود چــرا دســت کم 

در مراحــل اولیــه یــک بحــران، قیمت هــا افزایــش مى یابــد.
ــى وجــود  ــا اساســا ســه موضــع اصل ــکارى و قیمت ه ــد بیــن بی ــاره پیون درب

دارد:
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ــا تــورم بیشــتر بیــکارى کاهــش مى یابــد. اینهــا  1. آن هایــى کــه معتقدنــد ب
ــد. تقویــت  ــاور دارن ــه اصطــالح فیلیپــس ب ــه منحنــى ب کســانى هســتند کــه ب
ــن  ــا همچنی ــى دارد. آنه ــا اثربخش ــد ام ــاد مى کن ــه ایج ــدارى هزین ــا مق تقاض

ــکارى اســت. ــورم افزایــش بی ــا روش کاهــش ت ــد کــه تنه معتقدن
2. آن هایــى کــه معتقدنــد در میــان مــدت، حــدود پنــج ســال، هــر افزایشــى 
ــت،  ــر افزایشــى در مخــارج دول ــى انبســاطى)، ه ــول (سیاســت پول ــدار پ در مق
ــث  ــا باع ــاطى) صرف ــه  اى انبس ــت بودج ــا (سیاس ــى در مالیات ه ــر کاهش ــا ه ی
ــه کاهــش بیــکارى خواهــد شــد. دولت هــا تنهــا مى تواننــد آمــوزش و  ــورم و ن ت
ــه بیــش از ایــن. اینهــا  ــازار کار را کارا کننــد ن کارآمــوزى را بهبــود بخشــند و ب
بــه نــرخ طبیعــى بیــکارى اعتقــاد دارنــد؛ ایــن نرخــى اســت کــه طبــق نظــر آنهــا 
ــتانى  ــت، مالیات س ــتر دول ــارج بیش ــر داد. مخ ــى تغیی ــو دائم ــه نح ــوان ب نمى ت
پایین تــر یــا نرخ هــاى بهــره پایین تــر (سیاســت هاى پولــى، بخــش 2-9)  
ــا روش  ــا تنه ــر دهــد. طبــق نظــر آنه ــکارى را تغیی ــرخ طبیعــى بی ــد ن نمى توان
تغییــر دادن نــرخ طبیعــى بیــکارى شــامل اقداماتــى در بــازار کار مى شــود. تنهــا 
ــر،  ــر کمت ــوق کارگ ــر، حق ــن کار انعطاف پذیرت ــر، قوانی ــى بهت ــاى کاریاب آژانس ه
حقــوق پایین تــر و  بهــره ورى کار باالتــر (بخــش 3-3) یعنــى تنهــا یــک هزینــه 
ــر  ــتخدام کارگ ــه اس ــب ب ــا را ترغی ــش 3-4) بنگاه ه ــر (بخ ــد کار پایین ت واح

بیشــتر خواهــد کــرد.
3. آن هایـى کـه معتقدنـد تا یک سـطح معین از اشـتغال، تورم و اشـتغال به ندرت 
ارتباطـى بـا هـم دارنـد. پس وقتـى منابع تقریبـا در اشـتغال کامل هسـتند، قیمت ها 
شـروع بـه افزایـش مى کننـد. ایـن یک نـگاه کینزینى به مسـاله اسـت. بر اسـاس این 

دیـدگاه، تقویـت تقاضـا وقتى که ضعیف باشـد، منطقى اسـت.

واژگان تخصصى
ــظ  ــرکت را حف ــک ش ــا ی ــا ب ــه پیونده ــروى کارى ک ــته [1]: نی ــر وابس کارگ
ــا  ــردد؛ آنه ــا بازگ ــردن در آنج ــه کار ک ــتیاق/انتظار دارد ب ــد و اش مى کن

ــد. ــد ش ــده خواهن ــه کار فراخوان ــرانجام ب س

1. attached worker
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آمــاده بــراى کار [2]: آن هایــى کــه بــه عنــوان بیــکار ثبــت شــدند یــا خــارج از 
نیــروى کار (N) هســتند و واقعــا عالقه منــد بــه یافتــن کار هســتند.

ســرمایه بــر [3]: ایــن اصطــالح یــک فرآینــد  کســب وکار یــا صنعــت را توصیــف 
ــا  ــى ام ــع مال ــایر مناب ــول و س ــادى پ ــدار زی ــد مق ــه نیازمن ــد ک مى کن

کارگــر نســبتا انــدك اســت.
شاغل [4]: شخصى که شغل دارد.

ــاغل  ــا مش ــد کج ــه  نمى دانن ــغل ک ــدگان ش ــى [5]: جوین ــکارى اصطکاک بی
دردســترس وجــود دارد و بنگاه   هایــى کــه  نمى داننــد کارگــران آمــاده کار 
ــا هــم تالقــى  نمى کنــد  در کجــا وجــود دارد. پــس تقاضــا و عرضــه کار ب
برخــى کارگــران بیــکار باقــى مى ماننــد و برخــى پســت هاى پیشــنهادى 
ــور  ــت و ج ــتجو و جف ــا جس ــط ب ــکارى مرتب ــن بی ــد. چنی ــى مى مان خال
ــک  ــى ی ــاد پویای ــر اقتص ــه در ه ــت ک ــاغل اس ــا مش ــران ب ــردن کارگ ک

اســتاندارد اســت.
اقتصــاد غیررســمى [6]: اشــاره بــه همــه فعالیــت هــاى اقتصــادى کارگــران و 
واحدهــاى اقتصــادى کــه- در قانــون یــا در عمــل- زیــر پوشــش ترتیبــات 
ــه  ــوند؛ البت ــش داده  نمى ش ــى پوش ــد کاف ــه ح ــا ب ــتند ی ــمى نیس رس

فعالیت هــاى غیرقانونــى را دربرنمى گیــرد.10
ــر  ــا صف ــدود ی ــتغال مح ــه اش ــادى ک ــد اقتص ــغل [7]: رش ــدون ش ــد ب رش
ــراى مثــال زمانــى مى افتــد کــه رشــد اقتصــادى  مــى آورد. ایــن اتفــاق ب
بــر اســاس صنایــع ســرمایه بــر بــوده یــا چــون بــه علــت پیشــرفت فناورانه 
و تعــداد روزافــزون جوینــدگان شــغل، رشــد اقتصــادى بــه حــدى نیســت 

کــه جبــران تعــداد روزافــزون جوینــدگان کار را بکنــد.
ــازار کار [8]: مجموعــه داده هــاى تولیدشــده ســازمان   ــدى ب ــاى کلی نماگره
ــازار کار در ســطح کشــورى را گــردآورى  بین المللــى کار کــه اطالعــات ب
2. available for work
3. capital-intensive
4. employed
5. frictional unemployment
6. informal economy
7. jobless growth
8. key indicators of the labour market (KILM)
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ــراى 178  ــل مقایســه ب و تحلیــل مى کنــد و آمارهــاى بیــن کشــورى قاب
ــد. ــد مى کن ــور تولی کش

اقتصاددانــان کینــزى [9]: اقتصاددانانــى کــه از آموزه هــاى اقتصــاددان 
انگلیســى جــان مینــارد کینــز پیــروى مى کننــد. ایــن اقتصاددانــان 
ــر نیســتند. برخــى  ــا موجودیت هــاى کامــال خودتنظیم گ ــد بازاره معتقدن
اوقــات تقاضــا شــاید ناکافــى باشــد و در چنیــن مــواردى دولــت مى توانــد 
و بایــد دخالــت کنــد تــا مخــارج دولــت افزایــش یابــد، مالیات هــا کاهــش 
یابــد و عرضــه پــول افزایــش پیــدا کنــد. طبــق نظــر آن هــا، اگــر اقتصــاد 
بــه طــور کامــل از منابــع دردســترس (کارگــران و ســرمایه) اســتفاده نکرده 

ــود. ــدود مى ش ــورم مح ــاد ت ــد، ریســک ایج باش
نیروى کار [10]: مجموع کسانى که شاغل هستند و آن هایى که بیکارند.

ــودن [11]:  کســب وکارى کــه بــه تعــداد نســبتا زیــاد کارگــر و مقــدار  ــر ب کارب
ــاز دارد. کمتــر ســرمایه نی

بیــکارى بلندمــدت [12]: کارگرانــى کــه بــراى دوره هــاى طوالنــى- یــک ســال یا 
بیشــتر11- بــدون کار باقــى مى ماننــد    و ریســک از دســت دادن مهارت هــا و 
ســرانجام ســرخوردگى آنهــا حتــى ممکــن اســت منجــر بــه ایــن شــود کــه 

از جســتجو بــراى کار دســت بکشــند و «از نیــروى کار خــارج» شــوند.
اقتصاددانــان پولگــرا [13]: اقتصاددانانــى کــه بــاور قوى دارنــد عملکــرد اقتصاد 
ــن مى شــود.  ــول تعیی ــرات در عرضــه پ ــا تغیی ــل ب ــور کام ــه ط ــا ب تقریب
ــن نحــو  ــه بهتری ــد ســالمت یــک اقتصــاد را ب ــرض مى گیرن ــان ف پولگرای
مى تــوان بــا تغییــرات در عرضــه پــول قابــل انتســاب بــه نهــاد اداره کننــده 
آن کنتــرل کــرد. محــرك اصلــى پشــت ایــن بــاور، تاثیــر تــورم بــر رشــد 
ــول  ــرل عرضــه پ ــا کنت ــه ب ــاور اســت ک ــن ب ــا ســالمت اقتصــادى و ای ی
ــرى  ــدرت خودتنظیم گ ــه ق ــا ب ــرد. آنه ــرل ک ــورم را کنت ــرخ ت ــوان ن مى ت

نیروهــاى بــازار بــاور دارنــد.
9. Keynesian economis ts
10. labour force
11. labour-intensive
12. long-term unemployment
13. monetaris t economis ts
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ــکارى  ــکارى [14]: طبــق نظــر نئوکالســیک ها دو شــکل بی ــى بی ــرخ طبیع ن
وجــود دارد: ادوارى و طبیعــى. بیــکارى ادوارى بــا دور اقتصــادى رکــود و 
رونــق ســروکار دارد. بیــکارى طبیعــى یــا از نــوع اصطکاکــى یــا ســاختارى 
ــران  ــا جســتجو و جفــت و جورشــدن کارگ ــکارى اصطکاکــى ب اســت. بی
ــوم اســت.  ــى مرس ــر اقتصــاد پویای ــه در ه ــط اســت ک ــا مشــاغل مرتب ب
بیــکارى ســاختارى بلندمدت  تــر بــوده و زمانــى رخ مى دهــد کــه مهــارت 
ــاى کارى نوســازى    شــده را  ــاى محل ه ــه مى شــود و نیازه ــران کهن کارگ

ــد. ــن  نمى کن تامی
اقتصــاددان نئوکالســیکى [15]: اقتصاددانــى کــه بــه توانایــى چشــمگیر بازارها 

در خــود تنظیم گــرى و بنابرایــن در مداخلــه محــدود دولــت بــاور دارد.
ــت  ــکار ثب ــوان بی ــه عن ــه ب ــى ک ــترس [16]: آن های ــران غیرقابل دس کارگ
ــاى  ــد مزای ــى خواهن ــا نم ــتند ام ــغل هس ــتجوى ش ــوند و در جس مى ش
ــد. ــه کار ندارن ــتن ب ــه برگش ــى ب ــا تمایل ــد ی ــکارى را از دســت ندهن بی

غیرشــرکت کننده [17]: یــک فــرد در ســن کار کــه کار  نمى کنــد و در 
ــت. ــد نیس ــغل جدی ــتجوى ش جس

بیرون از نیروى کار [18]: بنگرید به غیرمشارکت کننده
بیــکارى کوتــاه مــدت [19]: یک حالــت بیــکارى موقتــى (کمتــر از یک ســال). 
کســانى کــه در ایــن شــرایط قــرار دارنــد، بــه دنبــال بهتریــن فرصــت هاى 

شــغلى هســتند و جســت وجوى آنهــا نیــاز بــه مقــدارى زمــان دارد. 
ــه کار در  ــدارد ب ــتیاق ن ــه انتظار/اش ــدى ک ــته [20]: کارمن ــر غیروابس کارگ

ــد. ــد ش ــده نخواه ــردد و فراخوان ــرده بازگ ــرك ک ــه ت ــرکتى ک ش
بیــکار [21]: آن هایــى کــه شــغل ندارنــد امــا در چهــار هفتــه گذشــته مقــدارى 

فعالیــت جســتجوى شــغل کردنــد و دردســترس بــراى کار هســتند.

14. natural rate of unemployment
15. neoclassical economis t
16. non-available workers
17. non-participant
18. outside the labour force
19. short-term unemployment
20. unattached worker
21. unemployed
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فصل 20:
توزیع درآمد و اثرات آن

ـــور   ـــه ط ـــد ب ـــز نخوری ـــچ چی ـــما هی ـــورم و ش ـــته اى را بخ ـــرغ درس ـــن م ـــر م اگ
ـــال دارد  ـــا احتم ـــم ام ـــرغ را خورده ای ـــک م ـــف ی ـــا نص ـــدام از م ـــر ک ـــن ه میانگی
ـــود.  ـــم ب ـــیر خواه ـــابى س ـــن حس ـــه م ـــى ک ـــد در حال ـــنگى بمیری ـــما از گرس ش
ـــاره اقتصـــاد یـــک کشـــور، توزیـــع درآمـــد اهمیـــت  هنـــگام بررســـى و قضـــاوت درب
ـــه  ـــرى چیســـت و دوم اینک ـــم نابراب ـــت درك کنی ـــم اس ـــه مه دارد. نخســـت اینک
ـــا  ـــم. آی ـــر بگیری ـــى را در نظ ـــور کل ـــه ط ـــاد ب ـــر اقتص ـــرف و ب ـــر مص ـــرات آن ب اث
ـــیم؟  ـــته باش ـــد داش ـــد ب ـــع درآم ـــا توزی ـــتحکم ب ـــادى مس ـــم اقتص ـــا مى توانی م

ـــرد. ـــورد ک ـــرى برخ ـــا نابراب ـــوان ب ـــه مى ت ـــد چگون ـــم دی ـــه خواهی در ادام

20-1 ماهیت نابرابرى
اساســا، نابرابــرى درآمــد هنگامــى بــاال اســت کــه تعــداد کمــى از مــردم ســهم 
ــده  ــد و باقیمان ــه دســت مى آورن ــک کشــور را ب ــد ی ــادى از کل درآم ــى زی خیل
ــرى هنگامــى  ــد. نابراب ــى کوچکــى از کل را کســب مى کنن جمعیــت ســهم خیل
پاییــن اســت کــه هــر کســى تقریبــا درآمــد یکســانى دارد. ثــروت نیــز مى توانــد 
ــرى  ــر اهمیــت براب ــا نشــود. برخــى ب ــا یکســان توزیــع شــود ی ــه شــیوه تقریب ب
ــد: فرصــت رشــد کــردن ســالم، دریافــت آمــوزش کافــى و  فرصــت تاکیــد دارن
اســتفاده از مهارت هــا و دانــش دردســترس بــه حداکثــر میــزان ممکــن. نابرابــرى 
همچنیــن بــا ســن، طبقــه و جنســیت مرتبــط اســت یــا بیــن ســاکنان روســتایى 

و شــهرى وجــود دارد.
ــر مــرگ ومیــر کــودکان (شــکل 20-1) و ســالمت  ــرى تاثیــر منفــى ب نابراب
مى گــذارد: یــک کشــور ثروتمنــد مثــال آمریــکا احتمــاال ســطوح ســالمت بدتــر 
ــر  ــرى آن باالت ــزان نابراب ــون می ــپانیا دارد چ ــل اس ــر ازقبی ــورهاى فقیرت از کش
اســت (0,415 در آمریــکا2 در برابــر 0,362 در اســپانیا). نابرابــرى همچنیــن بــر 
ــت  ــر جمعی ــاى بزرگ ت ــر، بخش ه ــرى باالت ــا نابراب ــذارد: ب ــر مى گ ــوزش تاثی آم
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ــد، از توســعه و انباشــت مهارت هــا در  احتمــاال آمــوزش ناکافــى دریافــت مى کن
کشــور جلوگیــرى مى شــود. مهارت هــا و دانــش از نیروهــاى برجســته در توســعه 

اقتصــادى یــک کشــور هســتند.
ــاال کمتــر  ــرى ب ــا نابراب ایــن یکــى از دالیلــى اســت کــه چــرا یــک کشــور ب
ــه  ــن ب ــرى همچنی ــن، نابراب ــر ای ــالوه ب ــد. ع ــوه خــود رشــد مى کن ــوان بالق از ت

ــد.3 ــک مى کن ــونت بار کم ــم خش ــعه جرای توس

شکل 20-1 نابرابرى درآمد و مرگ و میر در پنج سال اول زندگى

امــکان دارد مشــاهده کنیــم کــه کشــورهایى بــا نابرابــرى باالتــر مــرگ و میــر باالتــر کــودکان داشــته باشــند. 
کشــورهاى بــا GDP  ســرانه بــاالى 20 هــزار دالر، محاســبات بــر حســب برابــرى قــدرت خریــد1 (بــه قیمــت 

ــى). ــت 2011 دالر  بین الملل ثاب
منبع: شرح نویسنده از داده هاى بانک جهانى.

آمارهــاى ملــى معمــوال شــامل یــک ســنجه از نابرابــرى درآمــد یــا بــه اصطالح 
ضریــب جینــى4 اســت (جــدول 20-1). وقتــى شــاخص جینــى یــا ضریــب جینى 
ــد  ــاال اســت. مقایســه درآم ــرى ب ــه نابراب ــن اســت ک ــاى ای ــه معن ــاال اســت، ب ب

ان
ودک

ر ک
 می
گ و

مر

ضریب جینى
0/2 0/3 0/4 0/5 0/6

0
2
4
6
8
10
12
14
16
18
20



بازار کار و نابرابرىبخش هشتم

461

ثروتمندتریــن ده درصــد جمعیــت بــا درآمــد فقیرتریــن ده درصــد جمعیــت یــک 
ســنجه      جایگزیــن نابرابــرى اســت.

توصیفى از توزیع درآمد در یک کشور: منحنى لورنز
ــزار توصیف کننــده توزیــع درآمــد یــک کشــور  ــز (شــکل 20-2) اب منحنــى لورن
اســت. در پایــه ایــن نمــودار، محــور افقــى ســهم جمعیــت (بــه درصــد) را نشــان 
مى دهــد کــه از فقیرتریــن در انتهــاى چــپ و ثروتمندتریــن در انتهــاى راســت 
ــر  ــودار، بیانگ ــه نم ــارم از پای ــک چه ــتین ی ــپ، نخس ــده اســت. از چ ــب ش مرت
ــد  ــده، 75 درص ــارم باقیمان ــه چه ــت. س ــت اس ــارك از کل جمعی ــن چ فقیرتری
ــامل  ــت، ش ــه، کل جمعی ــت اســت و کل پای ــوردار جمعی ــر برخ از اعضــاى کمت
ــهم کل  ــنجه از س ــک س ــودى، ی ــور عم ــت. روى مح ــارك اس ــن چ ثروتمندتری
درآمــد کشــور اســت کــه از حاصل جمــع درآمدهــاى فقیرتریــن ضــرب در درصــد 
ــد از  ــر درص ــع، صف ــپ مرب ــن چ ــه پایی ــد. در گوش ــت مى آی ــه دس ــت ب جمعی
ــد کل  ــدر از درآم ــید چق ــاید بپرس ــم. ش ــد داری ــد درآم ــر درص ــت و صف جمعی
ــه جیــب فقیرتریــن 25 درصــد مــى رود. اگــر فقیرتریــن چــارك کشــور یــک  ب
چهــارم درآمــد کل را دریافــت مى کنــد مــا یــک نقطــه روى خــط راســت قطــرى 
ــه  ــت ک ــن اس ــد ای ــاق مى افت ــوال اتف ــه معم ــه آنچ ــرد. اگرچ ــم ک ــدا خواهی پی
ــارم کل  ــک چه ــر از ی ــه کمت ــن چــارك جامع ــاى فقیرتری حاصل جمــع درآمده
درآمــد کشــور اســت، ایــن مقــدار در ایــن گــراف 6,25 درصــد اســت کــه در یــک 
نقطــه کامــال زیــر خــط قطــرى اســت. ســپس درآمــد فقیرتریــن نیمــه جمعیــت 
ــن  ــه در ای ــم ک ــه مى کنی ــور مقایس ــد کل کش ــا درآم ــرده و آن را ب ــع ک را جم
مــورد 25 درصــد اســت و بــه همــان شــیوه مشــاهده مى کنیــم کــه ســه چهــارم 
جمعیــت 56 درصــد درآمــد کل را دریافــت مى کننــد. و البتــه نیــازى بــه گفتــن 
ــد.  ــد کل را دریافــت مى کن نیســت کــه کل جمعیــت کشــور 100 درصــد درآم
پــس مــا 5 نقطــه بــراى صفــر، 25، 50، 75 و 100 درصــد جمعیــت بــه دســت 
ــه دســت  ــى ب ــک منحن ــم ی ــم وصــل کنی ــه ه ــاط را ب ــن نق ــر ای ــم. اگ مى آوری
مى آیــد. در کشــورى کــه هــر فــرد درآمــد یکســانى  دریافــت مى کنــد، منحنــى 
بــا خــط راســت قطــرى یکــى مى شــود. در کشــور کامــال نابرابــر، منحنــى یــک 
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ــک  ــه ی ــدید، ک ــرى ش ــورد نابراب ــد. در م ــال مى کن ــزرگ را دنب ــى ب ــالل خیل ه
ــه یــک  ــه دســت مــى آورد هــالل ب ــد را ب ــد همــه درآم ــى ثروتمن شــخص خیل

ــل مى شــود. ــع تبدی ــى نصــف مرب ــث یعن مثل

شکل 20-2 منحنى لورنز

ــا درآمدشــان روى محــور افقــى مرتــب شــده  ــه راســت مطابــق ب درصــد انباشــتى جمعیــت کــه از چــپ ب
اســت. محــور عمــودى بیانگــر درصــد انباشــتى درآمــد دریافتــى هــر ســهم معینــى از جمعیــت اســت. در 
ــال، فقیرتریــن چــارك جمعیــت 6,25 درصــد از کل درآمــد را دریافــت مى کنــد. فقیرتریــن نیمــه  ایــن مث
جمعیــت 25 درصــد از کل درآمــد و فقیرتریــن 75 درصــد جمعیــت، فقــط 56 درصــد از کل درآمــد را بــه 
دســت مــى آورد. منظــور اینکــه 44 درصــد از کل درآمــد بــه ثروتمندتریــن چــارك جامعــه مى رســد. بــا یــک 

ــروت را نشــان داد. ــع ث ــوان توزی ــن مى ت ــز      جایگزی منحنــى لورن
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ضریب جینى
منحنــى لورنــز (شــکل 20-3) بــا ایــن حــال یــک ســنجه عــددى از نابرابــرى 
  ارائــه  نمى دهــد در حالــى کــه ضریــب جینــى چنیــن کارى مى کنــد. 
ــراى  ــاخص   هایى ب ــى ش ــازمان هاى  بین الملل ــى و س ــارى مل ــاى آم ارگان ه
کشــورهاى مختلــف منتشــر مى کننــد کــه اجــازه مقایســه توزیــع درآمــد در 
کشــورهاى مختلــف را مى دهــد. جینــى محاســبه مســاحت کمــان منحنــى 
ــز را پیشــنهاد داد، سســپس نســبت بیــن آن عــدد و مســاحب مثلثــى  لورن
تعریــف شــده توســط قطــر یعنــى نصــف مربــع، محاســبه مى شــود. شــاخص 
ــر  ــر) تغیی ــه نابراب ــه) و 1 (جامع ــه برابرخواهان ــر (جامع ــن صف ــى بی جین

مى کنــد. 

شکل 20-3 منحنى هاى لورنز متفاوت
در کشــورى بــا توزیــع برابــر، ضریــب جینــى صفــر اســت در کشــورى 
بــا توزیــع کامــال نابرابــر، ضریــب جینــى نزدیــک بــه 1 خواهــد خواهــد 

بــود.

٪ 0 

٪ 20 

٪ 40 

٪ 60 

٪ 80 

٪ 100 

٪ 0
 

٪ 6
 

٪ 1
2 

٪ 1
8 

٪ 2
4 

٪ 3
0 

٪ 3
6 

٪ 4
2 

٪ 4
8 

٪ 5
4 

٪ 6
0 

٪ 6
6 

٪ 7
2 

٪ 7
8 

٪ 8
4 

٪ 9
0 

٪ 9
6 

توزیع برابر
تقریبا برابر
تقریبا نابرابر
خیلى نابرابر



اقتصاد براى سیاست گذاران: راهنماى جامع براى غیراقتصادى ها

464

جدول 20-1 درجات متفاوت نابرابرى
نى

جی

شور
ک

سال نى
جی

شور
ک

سال نى
جی

شور
ک

سال نى
جی

شور
ک

سال

25 اوکراین 2016 31.8 لهستان 2015 36.2 اسپانیا 2015 42.2 چین 2012

25.4 اسلوونى 2015 31.8 مصر 2015 36.4 فیجى 2013 42.4 آرژانتین 2016

25.6 ایسلند 2014 31.9 مونته نگرو 2014 36.4 الئوس 2012 42.4 غنا 2012

25.9 چک 2015 31.9 ایرلند 2014 36.5 گرجستان 2016 42.6 ماداگاسکار 2012

26.3 مولداوى 2016 32.3 مغولستان 2016 36.7 یمن 2014 43.1 توگو 2015

26.4 کوزوو 2015 32.4 بنگالدش 2016 37.1 جزایر سلیمان 2013 43.4 مکزیک 2016

26.5 اسلواك 2015 32.5 ارمنستان 2016 37.4 لیتوانى 2015 43.8 پرو 2016

26.8 قرقیزستان 2016 32.5 سوئیس 2014 37.4 بلغارستان 2014 44.1 جیبوتى 2013

26.9 قزاقستان 2015 32.6 موریتانى 2014 37.7 روسیه 2015 44.6 بولیوى 2016

27 بالروس 2016 32.7 فرانسه 2015 37.8 تایلند 2013 45 اکوادور 2016

27.1 فنالند 2015 32.7 استونى 2015 38.1 میانمار 2015 45.3 سانتو 2016

27.5 نروژ 2015 32.7 بوسنى 2015 38.6 بروندى 2013 45.3 کومور 2013

27.7 بلژیک 2015 33.2 انگلستان 2015 38.8 ایران 2014 46.2 نیکاراگوا 2014

28.2 دانمارك 2015 33.2 لیبریا 2014 38.8 بوتان 2012 46.6 کامرون 2014

28.3 رومانى 2016 33.7 گینه 2012 39.1 اتیوپى 2015 46.8 سیشل 2013

28.5 صربستان 2015 34 قبرس 2015 39.5 اندونزى 2013 47.7 شیلى 2015

28.7 تیمور-لسته 2014 34 تاجیکستان 2015 39.7 اوروگوئه 2016 47.8 بنین 2015

29 مالت 2014 34 کانادا 2013 39.8 سریالنکا 2016 47.9 پاراگوئه 2016

29 آلبانى 2012 34.2 التویا 2015 40 السالوادور 2016 48.3 گواتماال 2014

29.2 سوئد 2015 34.3 نیجر 2014 40.1 فیلیپین 2015 48.7 کاستاریکا  2016

29.3 هلند 2015 34.7 ایتالیا 2014 40.1 میکرونزیا 2013 50 هندوارس 2016

29.5 عراق 2012 34.8 ویتنام 2014 41 اوگاندا 2012 50.4 پاناما 2016

30.4 مجارستان 2015 35.3 بورکینا فاسو 2014 41.1 هائیتى 2012 50.4 رواندا 2013

30.5 اتریش 2015 35.5 پرتغال 2015 41.4 اسرائیل 2012 50.8 کلمبیا 2016

30.7 پاکستان 2013 35.6 مقدونیه 2014 41.5 امریکا 2016 51.3 برزیل 2015

30.8 کرواسى 2015 35.8 موریتس 2012 41.5 ساحل عاج 2015 54 موزامبیک 2014

31.2 لوگزامبورگ 2014 35.9 گامبیا 2015 41.9 ترکیه 2016 57.1 زامبیا 2015

31.6 کره جنوبى 2012 36 یونان 2015 42.1 کنگو 2012 63 آفریقاى جنوبى 2014

31.7 آلمان 2015
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20-2 تغییر نابرابرى و اثرات آن
ـــرد.  ـــرى ک ـــیارى اندازه گی ـــاى بس ـــه روش ه ـــوان ب ـــان را مى ت ـــرى در جه نابراب
اینجـــا مـــا توجـــه خـــود را فقـــط بـــه دو روش محـــدود مى کنیـــم. مى تـــوان 
آن را کشـــور بـــه کشـــور دیـــد کـــه چگونـــه نابرابـــرى تغییـــر مى کنـــد. در 
ـــر در  ـــد و فقی ـــن ثروتمن ـــکاف بی ـــکل 20-4) ش ـــورهاى     OECD (ش ـــتر کش بیش
ـــن 10  ـــروز ثروتمندتری ـــته اســـت.5 ام ـــال گذش ـــود در 30 س ـــطح خ ـــن س باالتری
ـــد  ـــن 10 درص ـــد فقیرتری ـــر درآم ـــوزه OECD  9,5 براب ـــت در ح ـــد جمعی درص
بـــه دســـت مـــى آورد؛ در دهـــه 1980 ایـــن نســـبت 1:7 برابـــر بـــود و از آن 

ـــت. ـــه اس ـــش یافت ـــته افزای ـــان پیوس زم
ـــدى  ـــردم ثروتمن ـــاره م ـــا) درب ـــد (تنه ـــى درآم ـــرى کل ـــش نابراب ـــه افزای اگرچ
ـــر  ـــردم فقی ـــاى م ـــات درآمده ـــب اوق ـــت: اغل ـــوند، نیس ـــر مى ش ـــه ثروتمندت ک
ــول  ــى افـ ــد و طـ ــد مى کنـ ــر رشـ ــیار کندتـ ــق، بسـ ــال هاى رونـ ــى سـ طـ
اقتصـــادى ســـقوط مى کنـــد. فقـــر، درآمـــد نســـبى- و در برخـــى کشـــورها، 
مطلـــق- را روى رادار نگرانى هـــاى سیاســـتى، حتـــى در کشـــورهاى ثروتمنـــد 

OECD  قـــرار مى دهـــد.

در ایـــن شـــرایط، نابرابـــرى در جهـــان احتمـــاال در ســـال هاى اخیـــر 
افزایـــش یافتـــه اســـت. ضریـــب جینـــى چیـــن در 1982 کمتـــر از 0,3 و در 
ـــکل 6-20)،  ـــکا (ش ـــرى در آمری ـــود (          ، 2016). نابراب ـــه 0,5 ب ـــک ب 2008 نزدی
ـــى  ـــاى جنوب ـــتان، آفریق ـــکل 20-7)، انگلس ـــزى (ش ـــکل 20-5)، اندون ـــد (ش هن
و آلمـــان افزایـــش یافتـــه اســـت. ایـــن ضریـــب در برزیـــل (شـــکل 20-8) و 
فرانســـه کاهـــش یافـــت. در پاکســـتان (شـــکل 20-9) و نیجریـــه (شـــکل 10-20)

شناسایى یک روند روشن مشکل است.
ـــریع  ـــد س ـــا رش ـــزرگ ب ـــورهاى ب ـــم در کش ـــرى ه ـــه نابراب ـــت ک ـــن واقعی ای
ـــتاز  ـــده پیش ـــى ش ـــورهاى صنعت ـــم در کش ـــزى و ه ـــد و اندون ـــن، هن ـــد چی مانن
ـــژه  ـــات وی ـــد مالحظ ـــرده، نیازمن ـــد ک ـــان رش ـــتان و آلم ـــکا، انگلس ـــد آمری مانن
ـــاال مرجـــع بســـیارى از کشـــورهاى  ـــه احتم ـــا کشـــورهایى هســـتند ک اســـت. اینه

ـــود. ـــد ب ـــا خواهن ـــتند ی ـــر هس دیگ
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OECD شکل 20-4 میانگین ضریب جینى در کشورهاى
OECD منبع: شرح از نویسنده از داده هاى

شکل 20-5 شاخص جینى در هند
منبع: شرح نویسنده از بانک جهانى

0/26

0/27

0/28

0/29

0/3

0/31

0/32

0/33

75 77 79 81 83 85 87 89 91 93 95 97 2 5 7 8 9 10 11 14 15 162K

89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 1199 2K
0

5

10

15

20

25

30

35

40



بازار کار و نابرابرىبخش هشتم

467

شکل 20-6 شاخص جینى در آمریکا
https://data.worldbank.org/indicator/si.pov.gini  منبع: داده ها از بانک جهانى

شکل 20-7 شاخص جینى در اندونزى
منبع: شرح از نویسنده، داده ها از آمار بادان پوسات

www.bps.go.id/linkTableDinamis/view/id/1116
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شکل 20-8 شاخص جینى در برزیل
https://data.worldbank.org/indicator/si.pov.gini .منبع: سیاست هاى مبارزه با فقر احتماال میوه مى دهند

شکل 20-9 شاخص جینى در پاکستان
 https://data.worldbank.org/indicator/si.pov.gini منبع: داده ها از بانک جهانى
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شکل 20-10 شاخص جینى در نیجریه
https://data.worldbank.org/indicator/si.pov.gini منبع: داده ها از بانک جهانى

ــامل  ــى شـ ــطح جهانـ ــرى در سـ ــه نابرابـ ــاى مالحظـ ــایر روش هـ سـ
مالحظـــه تفاوت هـــاى موجـــود بیـــن میانگیـــن درآمدهـــاى کشـــورهاى 
ـــت.7  ـــه اس ـــش یافت ـــاال کاه ـــرى احتم ـــر، نابراب ـــن منظ ـــت. از ای ـــاوت اس متف
ـــده   اند  ـــر ش ـــد ثروتمندت ـــن و هن ـــد چی ـــى مانن ـــزرگ محروم ـــورهاى ب کش
ـــى  ـــبتا اندک ـــزان نس ـــه می ـــد ب ـــورهاى ثروتمن ـــیارى کش ـــه بس ـــى ک در حال
ــنجش  ــت سـ ــد. روش درسـ ــده انـ ــر نشـ ــى ثروتمندتـ ــرده ولـ ــد کـ رشـ
نابرابـــرى در جهـــان چیســـت؟ چـــه چیـــزى بیشـــترین اهمیـــت را دارد؟ 
ـــه  ـــت ک ـــن واقعی ـــد. ای ـــال مى کن ـــاص را دنب ـــدف خ ـــک ه ـــارى ی ـــر معی ه
میانگیـــن درآمـــد کشـــورهاى متفـــاوت بـــه همدیگـــر نزدیک تـــر شـــده 
ـــد توســـعه در کشـــورهاى  ـــک فرآین ـــم اســـت. ی اســـت، از حیـــث توســـعه مه
خیلـــى فقیـــر وجـــود داشـــت و آنهـــا اکنـــون بـــه کشـــورهاى ثروتمنـــد 
نســـبت بـــه قبـــل نزدیک تـــر شـــده اند. امـــا افـــراد زندگـــى خـــود را نـــه 
ــد.  ــازماندهى  مى کننـ ــورى سـ ــطح کشـ ــه در سـ ــى بلکـ ــطح جهانـ در سـ
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جنبـــه ملـــى هنـــوز رواج دارد. نـــه فقـــط آن، بلکـــه بیشـــترین وفـــادارى 
ـــه  ـــا اســـت ک ـــهروندان در آنج ـــان اســـت. ش ـــه کشورش ـــهروندان نســـبت ب ش
ـــام  ـــوه انج ـــورت بالق ـــه ص ـــام را ب ـــت نظ ـــد، خدم ـــان را مى پردازن مالیات ش

ــد. ــان حفـــظ مى کننـ ــه کشورشـ ــان را بـ ــد و وفاداریشـ مى دهنـ
ـــزرگ بیشـــتر تولیـــد  چیزهـــاى بیشـــترى دخیـــل اســـت. در کشـــورهاى ب
ـــهم  ـــر س ـــادرات بیانگ ـــر ص ـــى اگ ـــت. حت ـــى اس ـــازار داخل ـــراى ب ـــوال ب معم
ـــاى  ـــع تقاض ـــراى رف ـــوز ب ـــد هن ـــتر تولی ـــد، بیش ـــى باش ـــى از GDP مل بزرگ
ــه  ــد کـ ــان مى دهـ ــدول 20-2 نشـ ــود. جـ ــذارى مى شـ ــى هدف گـ درونـ
ـــد  ـــرى از تولی ـــش بزرگ ت ـــادرات بخ ـــزرگ، ص ـــورهاى ب ـــتر کش ـــراى بیش ب
 GDP ــد ــر 13 درصـ ــا بیانگـ ــد: آنهـ ــاب نمى آیـ ــه حسـ ــور بـ ــک کشـ یـ
برزیـــل، 31 درصـــد کانـــادا، 20 درصـــد چیـــن، 16 درصـــد مصـــر، 20 
ـــکا  ـــد، 16 درصـــد ژاپـــن و 12 درصـــد آمری ـــزى، 19 درصـــد هن درصـــد اندون
ـــورگ، در  ـــارات و لوکزامب ـــل ام ـــاى کوچـــک از قبی ـــط در اقتصاده اســـت. فق
ـــوارد  ـــعودى و در م ـــتان س ـــل عربس ـــت ازقبی ـــده نف ـــاى صادرکنن اقتصاده
 GDP اســـتثنایى در اقتصادهایـــى از قبیـــل آلمـــان، صـــادرات 50 درصـــد
یـــا بیشـــتر را تشـــکیل مى دهـــد. ایـــن دلیلـــى اســـت کـــه چـــرا توزیـــع 

ـــت. ـــم اس ـــى مه ـــوز خیل ـــورها هن ـــد درون کش درآم
ــم  ــاد مهـ ــن اقتصـ ــش در چندیـ ــه افزایـ ــرى رو بـ ــاى نابرابـ پیامدهـ
ــوال  ــر معمـ ــراد فقیرتـ ــه افـ ــم (بخـــش 17-2) کـ ــا دیده    ایـ ــت؟ مـ چیسـ
ـــرف  ـــد مص ـــردم ثروتمن ـــه م ـــبت ب ـــان را نس ـــرى از درآمدش ـــهم بزرگ ت س
ــرف  ــه مصـ ــل بـ ــر میـ ــردم فقیـ ــد مـ ــان مى گوینـ ــد. اقتصاددانـ مى کننـ
باالتـــرى دارنـــد (واژگان تخصصـــى فصـــل 17). وقتـــى بیشـــتر درآمـــد 
ـــى  ـــا همان   های ـــود آنه ـــه مى ش ـــش جامع ـــن بخ ـــب ثروتمندتری ـــد نصی جدی
ـــل  ـــن باعـــث کاهـــش می ـــد. ای ـــى دارن ـــه مصـــرف پایین ـــل ب ـــه می هســـتند ک
ـــردم  ـــه م ـــت ک ـــن واقعی ـــود.8 ای ـــور مى ش ـــک کش ـــرف ی ـــه مص ـــط ب متوس
ـــز  ـــا چی ـــد لزوم ـــت مى کنن ـــى را دریاف ـــد مل ـــادى از درآم ـــهم زی ـــد س ثروتمن
ـــرمایه  گذارى  ـــداز و س ـــتر    پس ان ـــد بیش ـــردم ثروتمن ـــون م ـــت چ ـــدى نیس ب
(11-20 (شـــکل  آمریـــکا  از  هـــم  داده هـــا  متأســـفانه  مى کننـــد. 
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و از کل جهـــان بـــه نظـــر  نمى رســـد ایـــن فرضیـــه را تاییـــد کنـــد کـــه 
ــود دارد. ــینى وجـ ــرمایه  گذارى جانشـ بیـــن مصـــرف و سـ

ـــش  ـــال افزای ـــرى در ح ـــه نابراب ـــى ک ـــس از 1980 در حال ـــکا پ در آمری
بـــود، ســـرمایه  گذارى افزایـــش نیافـــت. ایـــن موضـــوع داللـــت بـــر ایـــن 
ـــراى  ـــى ب ـــرمایه  گذارى اضاف ـــچ س ـــت رخ داد، هی ـــن وضعی ـــر ای ـــه اگ دارد ک
ـــى  ـــرف یک ـــت. مص ـــد داش ـــود نخواه ـــرف وج ـــوه مص ـــش بالق ـــران کاه جب
ـــه  ـــت ک ـــى اس ـــراى آن چیزهای ـــى (بخـــش 8-2) ب ـــروش اصل ـــاى ف از بازاره
در یـــک کشـــور تولیـــد مى شـــود. اگـــر مصـــرف کاهـــش یابـــد بســـیارى 
ـــروش  ـــر ف ـــى ب ـــر منف ـــن تاثی ـــد. ای ـــى مى مان ـــدار باق ـــدون خری ـــا ب کااله
ــا مى گـــذارد. در بیشـــتر کشـــورها کاهـــش  و ســـود بســـیارى از بنگاه هـ
ـــده،  ـــى ش ـــورهاى صنعت ـــیارى از کش ـــت در بس ـــداد، در حقیق ـــرف رخ ن مص
ــا  ــه خانوارهـ ــترده  تر بـ ــار گسـ ــقوط مصـــرف از طریـــق اعتبـ جلـــوى سـ

ـــد. ـــه ش گرفت

آمریکا: نابرابرى و اثرات آن بر رشد اقتصادى
اگـــر صـــادرات آمریـــکا نمایانگـــر ســـهم بزرگ تـــرى از GDP آمریـــکا 
مى بـــود، افـــول یـــا رکـــود در قـــدرت خریـــد     مصرف کننـــدگان 
آمریکایـــى مى توانســـت بـــا افزایـــش اســـتانداردهاى زندگـــى طبقـــه 
ـــر  ـــه ثروتمندت ـــى در نتیج ـــران چین ـــود. کارگ ـــران ش ـــى جب ـــر چین کارگ
ـــى   ـــدگان آمریکای ـــه     مصرف کنن ـــى را ک ـــتند آن کاالهای ـــدن مى توانس ش
ـــد  ـــه ح ـــاق ب ـــن اتف ـــا ای ـــد. ام ـــدارى کنن ـــد، خری ـــتند بخرن نمى توانس
کافـــى نیفتـــاد. در آمریـــکا، نابرابـــرى درآمـــد و ثـــروت شـــهروندان، 
درآمـــد پایین تـــر و متوســـط را کاهـــش مى دهـــد. بخـــش کوچکـــى 
ـــترى  ـــاى بیش ـــه کااله ـــازى ب ـــود نی ـــر مى ش ـــه ثروتمندت ـــت ک از جمعی
ــى  ــاى درونـ ــل، تقاضـ ــن دلیـ ــه ایـ ــرد. بـ ــا را  نمى خـ ــدارد و آنهـ نـ
ـــن  ـــورى ای ـــد. در تئ ـــد کن ـــى رش ـــد کاف ـــه ح ـــت ب ـــکا  نمى توانس آمری
ــان  ــا همـ ــود. امـ ــین شـ ــى جانشـ ــاى خارجـ ــا تقاضـ ــت بـ مى توانسـ
  GDP ـــى از ـــهم کوچک ـــر س ـــادرات بیانگ ـــم ص ـــاال دیدی ـــه در ب ـــور ک ط
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ـــد  ـــه ح ـــت ب ـــارج  نمى توانس ـــه خ ـــروش ب ـــن ف ـــت و بنابرای ـــکا اس آمری
ـــن  ـــه ای ـــرى ب ـــد. نابراب ـــران کن ـــى را جب ـــروش داخل ـــش ف ـــى کاه کاف
شـــیوه مى توانســـت ترمـــزى بـــراى رشـــد شـــود.9 همـــان طـــور کـــه 
مى تـــوان دیـــد رونـــق اعتبـــار و عملیـــات مالـــى پرریســـک جلـــوى 
ـــر  ـــارى بدت ـــود از بیم ـــان خ ـــن درم ـــه ای ـــت. اگرچ ـــاق را گرف ـــن اتف ای

ـــت. اس

وقتـــى مـــردم پولـــى بـــراى خریـــد کاالهـــا ندارنـــد، نســـیه خریـــد 
ــورهاى  ــه کشـ ــا در همـ ــل، تقریبـ ــه همیـــن دلیـ ــاال بـ ــد. احتمـ مى کننـ
ـــس از  ـــا پ ـــد خانواره ـــه درآم ـــى ب ـــت (شـــکل 2012) نســـبت بده ـــروه هف گ

1980 بـــه شـــکلى قابـــل مالحظـــه افزایـــش یافـــت.
ـــاد  ـــا، ریســـک هایى ایج ـــودن خانواره ـــى ب ـــارات مال ـــرض اعتب ـــن در مع ای
مى کنـــد. هـــر تغییـــر نســـبتا کوچـــک در درآمـــد قابـــل تصـــرف (بخـــش 3-13)

آنهـــا چـــه بســـا توانایى شـــان در بازپرداخـــت بدهـــى را به شـــدت 
ـــر  ـــت باالت ـــاى 2007 و 2008 قیم ـــال ه ـــال در س ـــراى مث ـــد. ب کاهـــش ده
ـــادى  ـــى زی ـــن و بده ـــد پایی ـــه درآم ـــى را ک ـــاى آمریکای ـــن، خانواده ه بنزی
ـــى از  ـــه برخ ـــد ک ـــن ش ـــه ای ـــر ب ـــت و منج ـــار گذاش ـــت فش ـــتند، تح داش
ـــب  ـــر، در ترکی ـــن عنص ـــد. ای ـــت نکنن ـــود را بازپرداخ ـــاى خ ـــا بدهى ه آنه
ـــاى  ـــه داده ه ـــن ب ـــاد پایی ـــى و اعتم ـــاى مال ـــف بازاره ـــرى ضعی ـــا تنظیم گ ب
حســـابدارى شـــرکتى، ریســـک بحران هـــاى مالـــى را افزایـــش مى دهـــد 
ـــد  ـــراى رش ـــترى ب ـــنگین بیش ـــاى س ـــه پیامده ـــد ب ـــوض مى توان ـــه در ع ک
ـــک  ـــرى ی ـــیوه، نابراب ـــن ش ـــه ای ـــد. ب ـــد) بینجام ـــع درآم ـــادى (و توزی اقتص

ـــت. ـــا اس ـــات اقتصاده ـــراى ثب ـــدى ب ـــد ج تهدی
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جدول 20-2 صادرات به صورت سهمى از GDP در کشورهاى منتخب در 2017
38مکزیک19هائیتى20چین30آنگوال
17نیجر20اندونزى47آلمان100امارات
26زالندنو19هند24الجزایر11آرژانتین
31فیلیپین31ایتالیا16مصر21استرالیا
26روسیه16ژاپن34اسپانیا15بنگالدش
34عربستان14کنیا31فرانسه13برزیل
17ونزوئال43کره جنوبى31انگلستان55بوتسوانا
102ویتنام230لوگزامبورگ40غنا31کانادا
12آمریکا37مراکش19گواتماال29شیلى

توجه: داده هاى بوتسوانا، ژاپن و آمریکا مربوط به سال 2016 است. داده هاى ونزوئال براى 2014 است. 
https://data.worldbank.org/indicator/NE.EXP.GNFS.ZS منبع: بانک جهانى

شکل 20-11 سرمایه  گذارى به صورت درصدى از GDP در جهان و در آمریکا بین 1980 و 2014
IMF-WEO منبع: شرح از نویسنده، داده ها از پایگاه داده صندوق
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شکل 20-12 نسبت بدهى به درآمد خانوارها در کشورهاى گروه هفت بین 1960 و 2016
.OECD و همکاران 2012 براى داده ها تا 1994 و از Davies منبع: شرح از نویسنده از داده ها از

https://data.oecd.org/hha/household-debt.htm

نابرابـرى درآمـد همچنیـن اثـر منفـى بـر رشـد اقتصـادى از طریـق یـک کانـال 
متفـاوت مى گـذارد: تحصیالتـى که افراد جـوان فقیر دریافت مى کننـد.10 به خصوص، 
آنچـه بیشـتر اهمیت دارد شـکاف بیـن خانوارهاى کـم درآمد و بقیه جامعه اسـت. به 
عالوه، سـرمایه انسـانى- میزان تحصیالت و سـرمایه   هایى که مردم کسـب مى کنند- 
مجرایـى اسـت کـه از طریـق آن نابرابـرى بر رشـد تاثیـر مى گـذارد. افزایـش نابرابرى 
درآمـد باعـث سـرکوب توسـعه مهارت هـا بیـن افـراد با پیشـینه تحصیلـى ضعیف تر 
والدیـن، برحسـب هـر دو مقدار تحصیالت دریافتى (یعنى سـال هاى مدرسـه رفتن) و 
کیفیـت آن (یعنـى اهلیت حرفه اى) مى شـود. نکتـه مهم در آخر اینکـه نابرابرى باعث 
گسـترش جرایم خشـونت بار مى شـود،11 کشـورها را مکان هایى نامطلوب براى زندگى 

و مقاصـد غیرجـذاب بـراى سـرمایه  گذارى مى کند.

20-3 علل و عالج نابرابرى
در حالـى کـه مى دانیـم نابرابـرى در کشـورهاى مختلـف افزایـش یافتـه اسـت، 
روش هـاى متفـاوت بـراى تبییـن اینکـه چـرا چنیـن اتفاقـى مى افتد، وجـود دارد.
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ــا ورود  ــن، ب ــن تبیی ــق ای ــود. طب ــوط مى ش ــاورى مرب ــه فن ــن ب ــک تبیی ی
فنــاورى اطالعــات و اینترنــت، بــه اصطــالح ICT، و خودکارســازى بــه طــور کلــى، 
ــد و فضــا  ــه بســیارى مشــاغل روتیــن و کارهــاى دفتــرى کاهــش مى یاب ــاز ب نی
ــدك  ــى ان ــاى خیل ــه مســتلزم مهارت ه ــد ک ــى مى مان ــراى مشــاغلى باق فقــط ب
ــه  ــده  اى ک ــیار پیچی ــاغل بس ــراى مش ــا ب ــت ی ــن اس ــاى پایی ــاد حقوق ه و ایج
ــدك  ــراى ان ــاال ب ــاى ب ــرفته دارد و حقوق ه ــى پیش ــاى خیل ــه مهارت ه ــاز ب نی
افــرادى ایجــاد مى کنــد کــه آن مهارت هــا را دارنــد. یــک مثــال تولیــد خــودرو 
اســت جایــى کــه ربات هــا و ماشــین هاى بــا هدایــت رایانــه، ســاده  ترین مشــاغل 
تولیــدى را تکمیــل مى کننــد؛ ایــن موضــوع تقاضــاى شــرکت هاى خودروســازى 
بــراى اپراتورهــاى ماهــرى را افزایــش داده کــه مى داننــد چگونــه با ایــن تجهیزات 
جدیــد کار کننــد. بــه ایــن دلیــل، مشــاغل درآمــد متوســط ناپدیــد مى شــوند و 
کمیابــى کارگــران کامــال ماهــر بــه وجــود مى آیــد.12 ایــن تبییــن کــه موردپســند 
ــه  ــد ک ــرى مى انجام ــن نتیجه گی ــه ای ــت، ب ــوده اس ــان نئوکالســیک ب اقتصاددان
ــى  ــبتا اندک ــى، کار نس ــام آموزش ــدى نظ ــى و کارآم ــود کارای ــداى از بهب ــا ج م
بــراى کاهــش نابرابــرى مى توانیــم انجــام دهیــم. تنهــا کارى کــه مى تــوان انجــام 
ــه فناورى هــاى  ــراد داراى مهارت هــاى پیشــرفته اســت ک ــداد اف داد افزایــش تع

جدیــد بــه آنهــا نیــاز دارد.
تبییــن دوم بــه تجــارت مربــوط مى شــود. برخــى کارگــران در معــرض اثــرات 
ــایر  ــد و س ــد مى کنن ــارى تولی ــاى تج ــون کااله ــد چ ــرار مى گیرن ــارت ق تج
کارگــران خیــر. آن کارگرانــى کــه در معــرض تجــارت قــرار دارنــد دستمزدشــان 
بــه ســمت ســطح جهانــى در آن حــوزه میــل مى کنــد. برعکــس، در کشــورهاى 
بــا دســتمزد پاییــن، اگــر آن کشــورها در تولیــد کاربــر تخصــص یابنــد، تجــارت 
ــاال خواهــد  ــران ب ــار خواهــد آورد و درنتیجــه دســتمزدهاى کارگ ــه ب منافعــى ب

رفــت.
ــا  ــران ی ــر کارگ ــاره دارد. اگ ــرمایه اش ــش تحــرك س ــه افزای ــوم ب ــن س تبیی
ســرمایه نتواننــد حرکــت کننــد، در بهتریــن حالــت بــازده دردســترس در بــازار 
ــان  ــر جــاى جه ــه ه ــه ب ــد آزادان ــا بتوانن ــر آنه ــد. اگ ــى را دریافــت مى کنن محل
حرکــت کننــد، مى تواننــد بهتریــن بــازده دردســترس در ســطح جهــان را بــراى 
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آن نــوع کار یــا بــراى آن نــوع ســرمایه بــه دســت آورنــد. آزادى حرکــت بســیارى 
ــن  ــه یافت ــان، هزین ــى خانواده   هاى ش ــه جابجای ــطه هزین ــه واس ــران ب از کارگ
اقامتــگاه اجــاره  اى یــا گرفتــن وام رهنــى مســکن، موانــع زبانــى، یــا عــدم تاییــد 
ــه آنهــا محــدود  ــا تجرب احتمالــى مــدارك تحصیلــى، رتبه بندى هــاى اعتبــارى ی
ــاال باشــد.  ــى ب ــد خیل ــع مى توان ــن موان ــران ای ــراى بســیارى از کارگ مى شــود. ب
بنابرایــن، تحــرك بیشــتر کارگــران کامــال محــدود اســت. مســایلى مشــابه شــاید 
ــرمایه  ــى و س ــران عال ــر مدی ــا ب ــذارد، ام ــر بگ ــر  کســب وکارهاى کوچــک تاثی ب
مالــى در هــر جایــى کــه قوانیــن اجــازه جابجایــى مى دهــد، تاثیــرى  نمى گــذارد. 
هزینــه جابجایــى ســرمایه مالــى کامــال پاییــن اســت. اگــر شــرکت ها چشــم انداز 
آتــى را در یــک کشــور از نظــر بــاال بــودن دســتمزدها یــا مالیات هــاى آن کشــور 
نامســاعد ببیننــد، مى تواننــد بــه طــور بالقــوه بــه هــر جــاى دیگــر نقــل مــکان 

کننــد.
ایــن تهدیــد مى توانــد کافــى باشــد تــا کشــورها را وادار بــه حفظ دســتمزد هاى 
ــن وضــع  ــد. ای ــه شــرکت ها کن ــى ب ــات مالیات ــن ترتیب پاییــن و پیشــنهاد بهتری
یــک مســابقه را شــروع مى کنــد کــه در آن کشــورها بــا گرفتــن کمتریــن مالیــات 
ــا  ــد. برخــى کشــورهاى کوچــک ب ــت مى کنن ــم رقاب ــا ه ــى ب ــاى مال از دارایى ه
جمعیــت خیلــى کــم و هزینــه اداره پاییــن مى تواننــد نیازهــاى دولــت خــود را 
ــى تامین کننــد.  ــا از طریــق دریافــت گرفتــن کمیســیون از دارایى هــاى مال صرف
ــد  ــا مى توانن ــد. آنه ــات هــم روزگار بگذرانن ــل مالی ــدون تحمی ــد ب ــا مى توانن آنه
ــراى  ــزرگ ب ــاخت ب ــه زیرس ــه   ارائ ــازى ب ــا نی ــند. آنه ــى باش بهشــت هاى مالیات
میزبانــى ســرمایه ها ندارنــد. برخــى شــعبات بانــک کافــى اســت. دارایى   هایــى کــه 
آنهــا نگــه مى دارنــد، نتایــج را در جاهــاى دیگــر تولیــد مى کنــد، یعنــى معمــوال 
ــورهایى  ــا کش ــت. اینه ــه اس ــورت گرفت ــى ص ــرمایه  گذارى عموم ــه س ــى ک جای
هســتند کــه بــه وســیلۀ تجهیــز بــه بنــادر، جــاده، مدرســه، تحقیــق و توســعه و 
بیمارســتان   ها، اســتفاده از ســرمایه را کارآمــد مى ســازند. رقابــت بــا بهشــت هاى 
ــر  ــود ب ــتانى خ ــا مالیات س ــازد ت ــورها را وادار مى س ــیارى از کش ــى بس مالیات
ــرمایه هاى  ــد. س ــکان دارد، کاهــش دهن ــه ام ــى ک ــا جای ــى را ت ــاى مال دارایى ه
بــا قابلیــت جابجایــى کامــل، اگــر عایــدى پــس از مالیــات بــه زیرآســتانه معیــن 
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ــن  ــاداش همچنی ــرد. پ ــد ک ــت خواهن ــرى حرک ــاى دیگ ــه ج ــد، ب ــقوط کن س
بایــد بــه ســرعت تحقــق یابــد در غیــر ایــن صــورت ســرمایه بــه جــاى دیگــرى 
ــه  ــتر ب ــه بیش ــد توج ــم رون ــن مى توانی ــا همچنی ــوب م ــن چارچ ــى رود. در ای م

ــرار دهیــم. ــا اهــداف بلندمــدت در ســطح شــرکتى را ق اهــداف کوتاه مــدت ت
تحــرك ســرمایه پــس از اینکــه بــه مــدت 50 ســال مهــار شــده بــود، از 1970 
بــه بعــد افزایــش یافــت.13 ایــن اتفــاق احتمــاال فشــار بــراى کاســتن از حقوق هــا 
ــه ســمت آنهــا مــى رود (شــکل  ــکا ب ــرى از کل درآمــد آمری کــه ســهم کوچک ت
ــر دارایى هــاى مالــى را افزایــش داد. دولت هــا  ــر نرخ هــاى مالیــات ب 20-13) و ب
مجبــور شــدند فشــار مالیاتــى خــود را بــه ســمت ســایر اهــداف هدایــت کننــد یــا 
مخــارج خــود در حوزه   هایــى ماننــد آمــوزش، مراقبــت ســالمت، تحقیق و توســعه، 
ــرمایه گذار  ــن س ــد. موفق  تری ــش دهن ــى را کاه ــن اجتماع ــا تامی ــاخت ی زیرس
ــاره ایــن رویدادهــا چنیــن بیــان  آمریکایــى تاکنــون، وارن بافــت نظــرش را درب
ــوده و  ــان ب ــا در 20 ســال گذشــته جنــگ طبقاتــى در جری کــرده اســت: «واقع
طبقــه مــن برنــده شــده اســت. مــا آن هایــى هســتیم کــه نرخ هــاى مالیــات مــان 

بــه نحــو شــگفت آورى کاهــش یافتــه اســت.»14
سیاســت هاى کاهــش نابرابرى هــاى درآمــد را نــه فقــط بــراى بهبــود 
ــز  ــدت نی ــد بلندم ــظ رش ــراى حف ــن ب ــه همچنی ــى بلک ــاى اجتماع برونداده
ــر رشــد دارد وقتــى کــه  ــرات منفــى بیشــترى ب ــرى اث ــال کــرد. نابراب ــد دنب بای
شــکاف بیــن خانوارهــاى کــم درآمــد و بقیــه جمعیــت افزایــش مى یابــد. ســرمایه 
ــد  ــر رش ــق آن ب ــرى از طری ــه نابراب ــرا اســت ک ــک مج ــالت) ی ــانى (تحصی انس
ــا  ــد باعــث ســرکوب توســعه مهارت ه ــرى درآم ــذارد. افزایــش نابراب ــر مى گ تاثی
ــا والدیــن فقیرتــر هــم برحســب مقــدار تحصیــل کســب شــده  در بیــن افــراد ب
ــود.15  ــه اى) مى ش ــت حرف ــت آن (اهلی ــه روى) و کیفی ــال هاى مدرس ــداد س (تع
ــدرت  ــد به ن ــت دارن ــالت  بى کیفی ــردم تحصی ــادى از م ــداد زی ــه تع ــورى ک کش
مى توانــد  بهــره ورى و حقــوق مردمانــش را افزایــش دهــد. مردمــى کــه تحصیــالت 
ــروى کار  ــا نی ــد. ب ــر کار کنن ــاى مولدت ــا فناورى ه ــد ب ــد ، نمى توانن ــن دارن پایی
ــد  ــدرن جدی ــزات م ــى در تجهی ــرمایه  گذارى ها حت ــع س ــرده، مناف ــل نک تحصی

انــدك اســت.
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سیاســت هاى بازتوزیعــى از طریــق مالیات هــا و پرداخت هــاى انتقالــى، 
ابــزارى کلیــدى بــراى تضمیــن ایــن نکتــه اســت کــه منافــع رشــد در ســطحى 

ــا  ــه آنه ــن دارد ک ــت از ای ــه حکای ــوند و تجرب ــع مى ش ــترده توزی گس

شکل 20-13 سهمى از درآمد کل آمریکا که به نیروى کار مى رسد
پس از بحران مالى، سهم درآمدى که به نیروى مى رود کوچک تر شده است.

منبع: اداره آمار کار آمریکا: سهم کار از این منبع دریافت شد.

لزومــا رشــد را تضعیــف  نمى کننــد.16 امــا همچنیــن مهــم اســت برابــرى 
ــج  ــالت را تروی ــت تحصی ــالت و کیفی ــه تحصی ــى ب ــا در دسترس فرصت ه
ــر خانواده هــاى داراى کــودك و نوجــوان  ــر تمرکــز ب کنیــم. ایــن داللــت ب
- همــان جایــى کــه تصمیم هایــى دربــاره انباشــت ســرمایه انســانى 
ــق  ــروم از طری ــاى مح ــراى گروه ه ــتغال ب ــج اش ــود- تروی ــه مى ش گرفت
ــاى  ــودکان و مزای ــت ک ــتیبانى از مراقب ــازار کار، پش ــال ب ــت هاى فع سیاس
ــى   ــکان هماهنگ ــه ام ــت ها ب ــن سیاس ــراى ای ــکان اج ــن کار دارد.17 ام حی
بین المللــى مالیات ســتانى دارایى هــاى مالــى (یــک ایــده از پروفســور 
پیکتــى) یــا در غیــاب چنیــن هماهنگــى، بــه تنظیم گــرى تحــرك ســرمایه 
بســتگى دارد. در حالــى کــه ایــن پیشــنهاد شــاید خــالف شــهودى دیــده 
ــازار  ــرى از ســقوط ها در اقتصــاد ب ــراى جلوگی ــزار الزم ب ــاال اب شــود، احتم
آزاد در دوره هــاى رشــد پاییــن و بحــران هــاى مالــى مکــرر، و بــراى تضمیــن 

شــکوفایى بلندمــدت اســت.
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واژگان تخصصى
ــد  ــهروند بای ــا ش ــرد ی ــر ف ــه ه ــل ب ــن اص ــق ای ــت [1]: طب ــرى فرص براب
ســالمت،  مراقبــت  تغذیــه،  برحســب     ایمنــى،  یکســان  فرصت هــاى 
ــه  ــا ن ــود ام ــه ش ــت عرض ــاغل باکیفی ــه مش ــى ب ــالت و دسترس تحصی
شــغل، درآمــد، مصــرف، اســتاندارد زندگــى یــا ثــروت یکســان در پایــان 
زندگى شــان، کــه در عــوض بــه تــالش و مهارت هــاى آنهــا بســتگى دارد.
برابــرى بروندادهــا یــا نتایــج [2]: همــه افــراد بــه اهــداف یکســان بــراى مثال 
درآمــد، ســطوح مصــرف، اســتاندارد زندگــى و ثــروت یکســان مى رســند. 

ایــن دســتاورد سیاســت هاى برابرطلبانــه افراطــى اســت.
ــدار آن  ــرى اســت. مق ــر نابراب ــک نماگ ــى [3]: ی ــب جین ــا ضری ــاخص ی ش
بیــن دو حــد صفــر، وقتــى کل درآمــد یــا ثــروت همــه افــراد برابــر اســت 
(جامعــه کامــال برابرطلبانــه) و مقــدار یــک وقتــى یــک فــرد همــه درآمــد 
ــچ  ــردم هی ــه م ــروت اســت و بقی ــک همــه ث ــا مال ــد ی ــت مى کن را دریاف
چیــزى ندارنــد و دریافــت  نمى کننــد (جامعــه کامــال نابرابــر) تغییــر مــى 
کنــد. برخــى اوقــات ایــن دامنــه را در 100 ضــرب مى کننــد و درنتیجــه 

ضریــب بیــن صفــر و 100 اســت.18
خانوارهــا [4]: یــک خانــواده یــا گروهــى از مــردم کــه بــا همدیگــر در یــک خانــه 

زندگــى مى کننــد.
ــه مى شــود  ــى گفت ــه فناورى   های ــات [5]: ب ــات و ارتباط ــاى اطالع فناورى ه
ــه اطالعــات از طریــق ارتبــاط راه دور فراهــم مى کننــد.  کــه دسترســى ب
ایــن مشــابه بــا فنــاورى اطالعــات اســت امــا در درجــه اول بــر فناورى هاى 

ارتباطــى تمرکــز دارد.
نابرابــرى فرصــت [6]: افــرادى کــه از دسترســى بــه نهادهــا یــا اشــتغال محــروم 
ــاد  ــک اقتص ــى در ی ــدن از زندگ ــع ش ــراى منتف ــان ب ــتند، توانایى     ش هس

1. equality of opportunity
2. equality of outcomes or results
3. Gini index or coefficient
4. households
5. ICT (information and communication technologies)
6. inequality of opportunity
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بــازارى محــدود اســت. بــراى مثــال، بچه هــاى خانوارهــاى فقیــر محــروم 
از دسترســى بــه تحصیــالت باکیفیــت کــه توانایــى آنهــا را بــراى رســیدن 

ــاالى درآمــد در آینــده محــدود مى کنــد.19 ــه ســطوح ب ب
نابرابــرى دســتاورد [7]: ســنجیدن تفاوت هــاى واقعــى درآمــد، ثــروت، 
مصــرف یــا چیــزى دیگــر بیــن مــردم در ســن بزرگســالى، بــدون اینکــه 
ــان  ــاز زندگى     ش ــا در آغ ــان فرصت ه ــا هم ــه آی ــود ک ــه ش ــر گرفت در نظ

ــا خیــر. عرضــه شــده اســت ی
ــاورى  ــا فن ــط ب ــز مرتب ــه هرچی ــالح ب ــن اصط ــات [8]: ای ــاورى اطالع فن
ــا  ــت ی ــخت افزار، اینترن ــزاز، س ــازى، نرم اف ــل شبکه س ــباتى ازقبی محاس

مردمــى ســروکار دارد کــه بــا ایــن فناورى هــا کار مى کننــد.20
منحــى لورنــز [9]: ســهم هاى انباشــتى از کل درآمــد در برابــر ســهم انباشــتى 
ــع  ــرى از توزی ــش تصوی ــک نمای ــن ی ــد. ای ــى مى کن ــت را نقطه یاب جمعی
ــى در ســال  ــز اقتصــاددان آمریکای ــد اســت. ماکــس لورن ــا درآم ــروت ی ث

1905 ایــن منحنــى را تهیــه کــرد.

یادداشت   ها
روش شناســى برابــرى قــدرت خریــد شــامل تقســیم تولیــد ناخالــص داخلــى ســرانه  بــر    .1
ارزش یــک ســبد کاالیــى در آن کشــور، کــه تــا حــد زیــادى در هــر کشــور مــورد بررســى 
یکســان اســت. بــه ایــن شــیوه میانگیــن اســتاندارد زندگــى جمعیــت بــه نحــو بهتــرى 

ــا صرفــا درآمــد ســرانه را بــه واحــد پــول یکســانى تبدیــل کنیــم. توصیــف مى شــود ت

ضریــب جینــى آمریــکا مربــوط بــه ســال 2016 و اســپانیا 2015 اســت. تولیــد ناخالــص    .2
داخلــى ســرانه بــا برابــرى قــدرت خریــد ســال 2014 بــراى اســپانیا 31195 دالر و بــراى 

ــود. آمریــکا 51922 دالر ب

Laderman و همکاران (2002).   .3

بــه زبــان فنــى، شــاخص جینــى ســنجه  اى از تمرکــز اســت. اینجــا تمرکــز درآمــد و ثروت    .4
ــم. ــتفاده مى کنی ــرى اس ــوان شــاخص نابراب ــه عن ــن ب ــم و بنابرای را در نظــر مى گیری

5.  Cingano (2014).

7. inequality of outcome
8. IT (information technology)
9. Lorenz curve



براى سال هاى 2014 تا 2016    .6
 www.oecd.org/social/income-dis tribution-database.htm.

براى سال هاى 1975 تا 2008 
www.oecd.org/els/soc/dividedwes tandwhyinequalitykeepsrising.htm.

7.  Milanovic (2017)

همچنیــن بنگریــد بــه بانــک توســعه آســیایى (2018) و S tiglitz (2012: 106) «وقتــى    .8
ــى محــدود  ــز شــده اســت، میانگیــن مخــارج یــک آمریکای ــه متمرک ــول در راس جامع پ
ــه  ــى صحــت دارد ک ــاى مصنوع ــى گزاره ه ــاب برخ ــه در غی ــا دســت کم اینک ــود ی مى ش
در ســال هاى قبــل از بحــران، بــه شــکل حبــاب مســکن ظاهــر شــد کــه بــا سیاســت هاى 
فــدرال رزرو تحریــک شــده بــود. حبــاب مســکن یــک رونــق مصــرف ایجــاد کــرد و ایــن 
تصــور را ایجــاد کــرد کــه همــه چیــز عالــى اســت. (...) حرکــت دادن پــول از تــه بــه بــاال، 
مصــرف را پاییــن مــى آورد چــون افــراد پردرآمدتــر نســبت کمتــرى از درآمدشــان را نســبت 
بــه افــراد کــم درآمدتــر مصــرف مى کننــد. (...) نتیجــه: تــا زمانــى کــه چیــز دیگــرى اتفــاق 
نیفتــد (...) درآمــد کل در اقتصــاد کمتــر از آن چیــزى خواهــد بــود کــه اقتصــاد قابلیــت 
 (2012) S tiglitz .عرضــه کــردن دارد– و بــه ایــن معناســت کــه بیــکارى خواهیــم داشــت

ــد. ــکاران (2004) مى ده ــه Jayadev (2013) و Dynan و هم ــى ب ارجاعات

همچنین به پیوند زیر با تحلیلى از وضعیت آلمان بنگرید   .9
http://ged-project.de/2015/07/16/growing-income-inequality-in-germanya-brake-
on-economic-growth/

10.  Cingano (2014).

Fajnzylber و همکاران (2002)   .11

ــه مهــارت  ــه ســوگیرى ب ــا عنــوان تغییــر فناوران ــه ایــن مســاله ب در ادبیــات موضــوع، ب   .12
ــه ســمت  بهــره ورى نهایــى  ــه کــه ب ــر فناوران ارجــاع مى دهنــد یعنــى وضعیتــى از تغیی
کارگــران ماهرتــر و تحصیل کرده  تــر نســبت بــه کارگــران کــم مهارت  تــر گرایــش دارد.
13.  Taylor (1996).

14.  www.washingtonpos t.com/blogs/plum-line/pos t/theres-been-class-warfare-
for-thelas t-20-years-and-my-class-has-won/2011/03/03/gIQApaFbAL_blog.
html.

ــف  ــل را تضعی ــد پیشــرفت در ســالمت و تحصی ــرى مى توان Cingano (2014) و «نابراب   .15
کنــد، باعــث  بى ثباتــى سیاســى و اقتصــادى کاهش دهنــده ســرمایه  گذارى شــود و 
ــا شــوك ها را کاهــش دهــد و  ــه ب ــل در مواجه ــراى تعدی ــاز ب اجمــاع اجتماعــى موردنی
ــکاران، 2014، 4). ــد دارد.» ( Os try و هم ــگ و دوام رش ــش آهن ــه کاه ــل ب ــن تمای بنابرای
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ــه  ــد: ب ــد کمــک کن ــه رش ــد ب ــا مى توان ــرى واقع ــده براب (2014)؛ «مداخــالت ارتقادهن   .16
ــا  ــه عمدت ــد ک ــر کنی ــى فک ــاى منف ــاى داراى برون ریزه ــر فعالیت ه ــتن ب ــات بس مالی
توســط ثروتمنــدان پرداخــت مى شــود (شــاید ریســک پذیرى افراطــى در بخــش مالــى) 
ــى در  ــدارس ابتدای ــر در م ــرکت بهت ــویق ش ــدف تش ــا ه ــدى ب ــاى نق ــا پرداخت ه ی
ــکاران، 2014، 4). ــتند ( Os try و هم ــا هس ــه مثال ه ــعه، از جمل ــال توس ــورهاى در ح کش
17.  Cingano (2017).

ضریــب جینــى دامنــه توزیــع درآمــد (یــا در برخــى مــوارد مخــارج مصرفــى) را در بیــن    .18
افــراد یــا خانوارهــاى درون یــک اقتصــاد منحرف شــده از توزیــع کامــال برابــر مى ســنجد. 
ــتى  ــداد انباش ــر تع ــى در براب ــد کل دریافت ــتى درآم ــد انباش ــز درص ــى لورن ــک منحن ی
ــروع  ــوار ش ــا خان ــرد ی ــن ف ــا فقیرتری ــه ب ــد ک ــى مى کن ــدگان را نقطه یاب دریافت کنن
ــرى  ــک خــط فرضــى براب ــز و ی ــى لورن ــن منحن ــى مســاحت بی ــب جین ــد. ضری مى کن
مطلــق را اندازه گیــرى مى کنــد کــه بــه صــورت درصــدى از حداکثــر مســاحت زیــر آن 
ــرى کامــل اســت در  ــر بیانگــر براب ــن شــاخص جینــى صف ــان مى شــود. بنابرای خــط بی

ــرى کامــل دارد. ــر نابراب ــى کــه 100 داللــت ب حال
19.  www.economicsonline.co.uk/Managing_the_economy/Inequality_and_

equity.html.    

20.  http://techterms.com/definition/it.
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پیوست:
شاخص هاى   رقابت پذیرى

اصطالح  به  از  مختلفى  شاخص هاى  مختلف  سازمان هاى  گذشته،  دهه  چهار  طى 
  رقابت پذیرى تهیه کرده اند. برخى گروه ها، جایگاه معتبر واقعى براى آنها قائل هستند. 
در سایر موارد، شاخص ها عناصر حیاتى در ارزیابى ها توسط دولت هستند.1 در این 
بخش ابتدا سه تا از مشهورترین شاخص هاى   رقابت پذیرى معرفى مى شود، سپس 
چندین  داده هاى  که  ترکیبى  نماگرهاى  نماگرها-  از  معاصر  استفاده  بر  تامالتى 
نماگر ساده را ترکیب مى کنند- عرضه مى داریم و با طرح مجادله اقتصادى درباره 

شاخص هاى   رقابت پذیرى ادامه مى دهیم. سرانجام به نتیجه گیرى مى رسیم.
بـا وجـود اینکه امروزه نماگرهاى دردسـترس بسـیار هسـتند، این جـا توجه خود 

را بر سـه تـا از آنها متمرکـز مى کنیم:

شاخص   رقابت پذیرى جهانى، از مجمع جهانى اقتصاد.. 1
2 .IMD رتبه بندى   رقابت پذیرى جهانى، از مدرسه  کسب وکار
نماگر انجام  کسب وکار از بانک جهانى. 3

دو شاخص نخست که مجمع جهانى اقتصاد و IMD تهیه مى کنند، مشخصا هدف 
جهانى  بانک  تولیدشده  شاخص  که  حالى  در  دارند  را  کشور  سنجش   رقابت پذیرى 
تالش مى کند یکى از   تعیین کننده هاى ممکن   رقابت پذیرى، تسهیل انجام  کسب وکار- 
یا داشتن محیط  کسب وکار خوب در یک کشور- را با استفاده از برخى نماگرهاى 

«پراکسى» بسنجد. سرمایه گذارها غالبا هر سه را در نظر مى گیرند.

الف) شاخص   رقابت پذیرى جهانى 
www.weforum.org/reports/global-competitiveness-report-2014-2015

مجمـع جهانـى اقتصـاد کـه تـا 1987 به مجمـع مدیریـت اروپایى مشـهور بود، 
ایـن شـاخص را از سـال 2005 تولید مى کنـد؛ این مجمع، یک سـازمان غیرانتفاعى 
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خصوصى واقع در سـوئیس و پروفسـور کالوس شـواب رئیس آن اسـت. این شاخص 
را مکمـل و توسـعه یافتـه گـزارش   رقابت پذیرى جهانـى مى دانیم که مجمع از سـال 
1979 تولیـد مى کنـد. شـاخص و گـزارش بر اسـاس تجربـه مجمع جهانـى اقتصاد 
اسـت کـه محـل گردهمایى بازیگـران اقتصادى برتـر در داووس از سـال 1971 بوده 
و احتمـاال بزرگ تریـن رویـداد شبکه سـازى بـراى  کسـب وکارهاى برتر جهان اسـت. 

مجمـع در سـال 2011 شـاخص توسـعه پایدار خـود را معرفى کرد.
شـاخص را سـاالى مارتیـن (کلمبیـا) و السـا آروادى (بوکونـى) تهیـه کردنـد. 
کارشـان از ایده هـاى مایـکل پورتـر (هـاروارد) پیـروى کـرده اسـت. تا سـال 1996 

گـزارش در همـکارى بـا مدرسـه  کسـب وکار ژنـو تهیـه مى شـد.
تعریف مجمع از   رقابت پذیرى این است: «مجموعه نهادها، سیاست ها و عواملى که 
سطح  بهره ورى یک کشور را تعیین مى کند. سطح  بهره ورى، در عوض سطح شکوفایى 
را تعیین مى کند که مى توان در یک اقتصاد به آن رسید. سطح  بهره ورى همچنین 
نرخ هاى بازده کسب شده از سرمایه گذارى در یک اقتصاد را تعیین مى کند که به نوبه 
خود محرك هاى بنیادى نرخ هاى رشد آن هستند. به بیان دیگر، اقتصاد رقابتى  تر 

اقتصادى است که احتماال طى زمان سریع تر رشد مى کند.»2
در این شاخص 144 اقتصاد با هم مقایسه مى شوند و از 100 نماگر استفاده مى شود. 
شاخص میانگین وزنى از بسیارى عناصر متفاوت است که هر کدام یک جنبه متفاوت از 

  رقابت پذیرى را مى سنجند. عناصر آن به 12 ستون   رقابت پذیرى گروه بندى مى شوند:

نهادها. 1
زیرساخت   ها. 2
محیط اقتصاد کالن. 3
سالمت و آموزش ابتدایى. 4
آموزش عالى و کارآموزى. 5
کارایى بازارهاى کاال. 6
کارایى بازار کار. 7
توسعه بازار مالى. 8
آمادگى فناورانه. 9



اقتصاد براى سیاست گذاران: راهنماى جامع براى غیراقتصادى ها

486

اندازه بازار. 10
پیچیدگى  کسب وکار. 11
نوآورى. 12

طبق نظر مجمع، ستون هاى 1 تا 4 بیانگر «الزامات اساسى» هستند و نقش کلیدى 
در مراحل اولیه توسعه ایفا مى کنند. ستون هاى 5 تا 10 را «ارتقادهنده هاى کارایى» 
نقش  هستند،  توسعه  پیشرفته  تر  مراحل  در  که  کشورهایى  در  و  مى دهند  تشکیل 
بزرگ ترى ایفا مى کنند. ستون هاى 11 و 12 به عنوان «عوامل نوآورى و پیچیدگى» 

تعریف مى شوند و خصوصا براى اقتصادهاى پیشرفته  تر مهم هستند.
شـاخص با پشـتیبانى یک شـبکه بیش از 160 موسسـه همکار در سراسـر جهان 
تولیـد مى شـود. موسسـات همکار در اجـراى پیمایش نظرات مدیران بسـیار راهگشـا 
هسـتند کـه پرسـمانى از نظرات 14 هـزار تن از رهبران     کسـب وکار در سراسـر جهان 
اسـت. ایـن پیمایش بخش بزرگـى از داده هـا در گزارش را فراهم مى کند که شـاخص 
را شـامل مى شـود. از ایـن پیمایش سـایر سـازمان ها بـراى مثال شـفافیت  بین الملل، 
سـازمان توسـعه و همـکارى اقتصـادى و صنـدوق  بین المللى پول نقل قـول مى کنند.
از ابتـدا هـدف اعـالم شـده آن   ارائه بینش هـا و تحریک بحث بین همـه ذینفعان 
دربـاره بهتریـن راهبردهـا و سیاسـت هایى بوده اسـت که به کشـورها کمک مى کند 

بـر موانع بهبـود   رقابت پذیـرى غلبه کنند.
در سـال هاى اخیـر، مجمـع جهانـى اقتصـاد همچنیـن شـروع به بررسـى رابطه 
پیچیـده بیـن   رقابت پذیـرى و پایـدارى کـرده اسـت کـه با بعـد اجتماعـى و محیط 

زیسـتى آن سـنجیده مى شـود.
هـدف نهایـى کار مجمع برگزارى یک سـرى نشسـت ها بـراى افزایـش آگاهى و 
جلـب پشـتیبانى بـراى امـکان دگرگونى کشـورها بوده اسـت تـا به آنهـا کمک کند 

رقابتى  تر شـوند و شـکوفایى افزایـش یابد.
جدیدتریـن نسـخه گـزارش دربـاره ریسـک هاى نابرابـرى هشـدار مى دهـد امـا 
توصیه هـاى اصلـى آن مربـوط بـه ارتقـاى  بهـره ورى اسـت و بـه نابرابـرى یـا نبـود 

تقاضـا در اقتصادهایـى کـه ریسـک تـورم منفـى دارنـد، توجـه  نمى کنـد.
با مالحظه 12 ستون   رقابت پذیرى برخى مالحظات مطرح مى شود.



پیوست

487

ستون 1: نهادها
طبـق نظـر لعـل (2001) «شـاخص هاى مجمـع ارزش هـاى باالتـر را بـه تجـارت 
آزادتـر، حمایـت از حقـوق مالکیـت فکـرى قوى تـر و حسـاب هاى سـرمایه آزادتـر 
بیـن کشـورها مى دهنـد. این اسـتدالالت معتبر به نفـع مداخالت در هر سـه حوزه، 
دسـت کم بـراى کشـورهاى در حال توسـعه با بخش هـاى صنعتى نوپـا، قابلیت هاى 

ضعیـف و نهادهـاى عقـب مانـده را نادیـده مى گیرد.
خـود مفهوم فسـاد معمـوال به معناى باریکى مالحظه مى شـود. اگرچـه در حالى 
کـه پرداخت هـاى پولى غیرقانونى به مقامات عمومى در کشـورهاى در حال توسـعه 
نـادر نیسـت غالبـا بـه ایـن نحـو اسـت کـه ایـن پرداخت هـا در کشـورهاى صنعتى 

دارد. منشا 
سـرانجام باید توجه داشـت که برخى کشـورها که در سـال هاى اخیر بیشتر رشد 
کردنـد همان کشـورهایى هسـتند کـه بسـیارى از نماگرهاى آزادى و شفافیت     شـان 

بـه طور ویـژه باال نبوده اسـت.

ستون 3: محیط اقتصاد کالن
ایـن سـتون رتبـه باالتـر به کشـورهایى مى دهـد که بودجـه متـوازن و تـورم پایین 
دارنـد. برخـى اقتصاددانـان اسـتدالل مى کننـد کـه تحـت شـرایط معیـن مخـارج 
کسـرى و تـورم در حـد 5 درصـد یا 11 درصد شـاید مفید یا حتى ضرورى باشـد تا 
بـه توسـعه اقتصادى برسـیم.4 نه تـراز پرداخت ها نـه موقعیت خالص سـرمایه  گذارى  
بین المللـى کشـور در بیـن متغیرهـاى مـورد اسـتفاده بـراى سـاختن ایـن سـتون 
گنجانـده نشـده اسـت. ایـن متغیرهـا بیانگـر توانایـى یک کشـور در انباشـت کردن 

ثـروت نسـبت بـه بقیه جهان اسـت.

ستون 6: کارایى بازار کاال
بهتریـن محیـط ممکن براى مبادله کاالها، مسـتلزم حداقل دخالت دولتى اسـت که 
مانـع فعالیت  کسـب وکار مى شـود. براى مثـال، مالیات هـاى اختالل زا یا کمرشـکن 
و قواعـد محدودکننـده و تبعیض آمیـز بـراى سـرمایه  گذارى مسـتقیم خارجـى- که 
مالکیـت خارجـى را محـدود مى کنـد- مانـع   رقابت پذیـرى و همچنین مانـع تجارت  



اقتصاد براى سیاست گذاران: راهنماى جامع براى غیراقتصادى ها

488

بین الملـل مى شـوند.5 مجمـع از ایـن ایـده پشـتیبانى مى کنـد که دخالـت دولت به 
نفـع توسـعه و   رقابت پذیـرى محـدود شـود. امـا کشـورهاى پررقابـت و کامـال مولد 

هماننـد کشـورهاى اسـکاندیناوى به نظر  نمى رسـد ایـن ایـده را تایید کنند.

ستون 7: کارایى بازار کار
متغیرهـاى ایـن سـتون داللت دارد که هر انـدازه بازار کار انعطاف پذیرتر باشـد، بهتر 
اسـت. بـه عـالوه، در ایـن مورد شـواهد تجربـى به اندازه  اى که این سـتون پیشـنهاد 

مى کند، روشـن نیست.

ستون 8: توسعه بازار مالى
در حالـى کـه فایننـس یک عنصـر ضـرورى در اقتصاد بازار توسـعه یافته اسـت، هر 
چـه مى گـذرد آشـکارتر مى شـود کـه کشـورها به توسـعه مالى نیـاز دارند اما شـاید 
هنگامـى کـه فایننـس بخـش خیلى زیـادى از اقتصاد را اشـغال کند، زیـان ببینند.7

بـه عـالوه، توسـعه مالى اغلـب از طریق مقـررات زدایـى به دسـت مى آید. «پس 
از بحـران آسـیایى، خطـرات آزادسـازى زودهنـگام حسـاب سـرمایه ابـدا نیـازى به 

نداشت.»8 اسـتدالل 
برخـى مقـررات زدایى هـا در بخـش مالـى احتمـاال همچنیـن بـه بحـران مالـى 

مخـرب 2008 و رکـود متعاقـب جهانـى کمـک کـرد.

ستون 9: آمادگى فناورانه
«ایـن نماگـر میـزان چاالکـى را مى سـنجد که یـک اقتصـاد فناورى هـاى موجود را 
بـا تاکیـد مشـخصى که بـر ظرفیـت بهره بـردارى کامـل از فناورى هـاى ارتباطات و 
اطالعـات در فعالیت هـاى روزانـه و فرآیندهـاى تولید بـراى افزایش کارایـى و قدرت 
یابـى نـوآورى بـراى   رقابت پذیـرى دارد، براى ارتقـاى  بهره ورى صنایع خـود اقتباس 

مى کنـد.»9
طبـق نظـر لعـل «حمایـت از مالکیت معنـوى قوى توسـط کشـورهاى غیرنوآور 
بـه هزینه هـاى باالتـر فنـاورى وارداتـى و محصوالتـى کـه ایـن فنـاورى را در خـود 
دارنـد، منجـر مى شـود. ایـن امر همچنیـن مسـیر ارزشـمند یادگیرى، کپـى کردن 
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و مهندسـى معکـوس را محـدود مى سـازد.»10 اگرچـه مجمـع همچنین بـه حمایت 
قـوى از مالکیـت فکـرى در کشـورهاى در حال توسـعه مى پـردازد.

ستون 11: پیچیدگى  کسب وکار
پیچیدگـى  کسـب وکار به دو عنصـرى مربوط مى شـود که به همدیگـر پیوند خورده 
اند: کیفیت شـبکه هاى  کسـب وکار کلى یک کشـور و کیفیت عملیات و راهبردهاى 
هـر کـدام از بنگاه   هـا.11 ایـن سـتون بر اسـاس نظـرات مدیران تهیه شـده اسـت که 
قطعـا مهـم اسـت، امـا غیبـت سـنجه هاى عینـى بـه عنـوان یـک محدودیـت تلقى 

مى شـود.

جدول الف- شاخص   رقابت پذیرى جهانى
مخالفانطرفداران

معیارهاى تجمیع داده ها چنگى به دل  نمى زندچندین داده ارزشمند عرضه مى دارد

نظرات چندین مدیر را خالصه مى کند
اوقـات  برخـى  پیمایشـى  داده هـاى  از  اسـتفاده 
وقتـى  ویـژه  بـه  مى شـود،  تلقـى  غیرضـرورى 
اسـت. دردسـترس  عینـى      جایگزیـن  داده هـاى 

سـاالى  (هـاروارد)،  پورتـر  علمـى  پشـتیبانى  از 
مارتیـن (کلمبیـا) و آرتـادى (بوکونـى) برخوردار 

اسـت.
مـورد انتقـاد کروگمـن (ام  اى تى)، لعل (اکسـفورد) 

قـرار گرفته اسـت

شکست هاى بازار را دست کم مى گیردمسئله   رقابت پذیرى کشورها را شناسایى مى کند

تنهـا دوسـوم   تعیین کننده هاى  بهـره ورى را توضیح بحث و مجادله راه انداخته است.
مى دهد

تفاوت هـا بیـن کشـورهاى بـزرگ و کوچـک را مورد پذیرش بسیارى از مدیران است
کمتـر بـرآورد مى کنـد

  تعیین کننده هاى  بهره ورى را توضیح مى دهد

ستون 12: نوآورى
ایـن سـتون عمدتـا مربـوط بـه نـوآورى فناورانـه بـه عنـوان ابـزارى بـراى ارتقـاى 
 بهـره ورى اسـت. در ایـن مـورد نیز بیشـتر داده ها از نظرات مدیران کسـب مى شـود 

حتـى وقتـى داده هاى سـخت دردسـترس اسـت.
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شـاخص   رقابت پذیرى جهانى احتماال مشـهورترین و مورد اسـتفاده  ترین شاخص 
  رقابت پذیـرى اسـت. قـدرت آن بـر اسـاس مقـدار زیـاد داده هـاى متصل بـه آن و به 
پذیـرش و رسـمیتى اسـت کـه در شـبکه گسـترده  اى از شـرکت ها و در کل جامعـه 
 کسـب وکار دارد. محدودیت هـاى اصلـى آن از صحـت روش شناسـى مورد اسـتفاده، 
اعتبـار فـروض نظرى و کیفیت داده هاى پیمایشـى آن ناشـى مى شـود (جدول الف).

البتـه کـه هر کسـى با نظـرات جـان تورن هیل موافق نیسـت امـا ارزش یادآورى 
در اینجـا را دارد: «مجمـع جهانـى اقتصـاد کار عالـى در ایجـاد فهـم متعـارف بیـن 
فرادسـتان جهانـى انجـام مى دهـد. مشـکل ایـن اسـت کـه فهـم متعـارف همیشـه 

است.»12 اشـتباه 

ب) رتبه بندى   رقابت پذیرى جهانى13
در ســال 1990، بــا ادغــام مراکــز آموزشــى آلــکان و نســتله، مدرســه  کســب وکار 
موسســه توســعه مدیریــت تأســیس شــد که در شــهر لــوزان (ســوئیس) واقع اســت. 
از ســال 1989 تاکنــون یکــى از اعضــاى بنیانگــذار آن ســالنامه   رقابت پذیرى جهانى 
را منتشــر کــرده اســت کــه تــا ســال 1996 بــه صــورت مشــترك بــا مجمــع جهانى 
اقتصــاد منتشــر مى گردیــد. در ســال 1994 ایــن موسســه اقــدام به تهیــه رتبه بندى 
  رقابت پذیــرى جهانــى کــرد کــه توانایــى 66 ملــت در ایجــاد و حفــظ محیطــى کــه 
ــد.  ــل مى کن ــدى و تحلی ــد را رتبه بن ــت کنن ــد رقاب ــادى بتوانن ــاى اقتص بنگاه ه
S tephane Garelli (IMD) ،(ــاروارد ــر اســاس کارهــاى Michael Porter  (ه ــن ب ای

ــق  ــود خل ــرض مى ش ــد. ف ــعه دادن ــه آن را توس ــت ک و Arturo Bris (IMD) اس
ــا  ــه خصوصــى ی ــال چ ــادى ح ــات اقتص ــطح موسس ــا در س ــروت عمدت ث
دولتــى رخ مى دهــد. IMD ایــن حــوزه پژوهــش را «  رقابت پذیــرى بنگاه   هــا» 
ــه  ــى ک ــط مل ــادى در محی ــات اقتص ــر IMD موسس ــق نظ ــه طب ــد. اگرچ مى نام
توانایى     شــان بــراى رقابــت در داخــل یــا ســطح  بین المللــى ارتقــا داده یــا کاهــش 

مى دهــد، فعالیــت مى کننــد.
IMD این حوزه پژوهش را «  رقابت پذیرى ملت   ها» مى نامد.14

و  واقعیـات  کـه  اسـت  اقتصـادى  نظریـه  حـوزه  یـک  ملت هـا    رقابت پذیـرى 
سیاسـت هایى را تحلیـل مى کنـد کـه توانایى یک ملـت را در خلـق و حفظ محیطى 
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کـه خلـق ارزش بیشـتر را بـراى بنگاه هـاى آن ملـت و شـکوفایى بیشـتر را بـراى 
مردمـش حفـظ مى کنـد، شـکل مى دهـد.15

سـالنامه   رقابت پذیـرى IMD بـه رابطـه بیـن محیط ملـى یک کشـور (که دولت 
نقـش کلیـدى ایفـا مى کنـد) و فرآینـد خلق ثـروت (کـه در دسـت بنگاه هـا و افراد 
اسـت) نـگاه مى کنـد. ایـن سـالنامه روى برونـداد تعامـل چهـار عامـل   رقابت پذیرى 
تمرکـز کـرد که معمـوال محیط ملى یک کشـور را تعریف مى کنند.16 روش شناسـى 

گـزارش، محیـط ملـى را بـه چهار عامـل اصلى تقسـیم مى کند:
1. عملکرد اقتصادى، 2. کارایى دولت، 3. کارایى  کسب وکار، 4. زیرساخت.

هــر کــدام از ایــن عوامــل بــه نوبــۀ خــود بــه پنــج زیرعامــل تقســیم مى شــود 
ــوع  ــازد. در مجم ــته مى س ــده را برجس ــل ش ــاى تحلی ــه از حوزه ه ــر جنب ــه ه ک
ســالنامه   رقابت پذیــرى جهانــى 20 تــا از چنیــن زیرعواملــى را مشــخص مى کنــد 
کــه بیــش از 300 معیــار را دربرمى گیــرد اگرچــه هــر زیرعامــل لزومــا همــان تعداد 
معیــار نــدارد (بــراى مثــال، ارزیابــى تحصیــل نســبت بــه ارزشــیابى قیمت هــا تعداد 
معیــار بیشــترى دارد). هــر زیرعامــل، بــه شــکل مســتقل از تعــداد معیارهایــى کــه 
دارد، از وزن یکســان در تحکیــم کلــى نتایــج برخــوردار اســت کــه 5 درصــد اســت 

.(100 = 5 * 20)
معیارهـا مى توانـد داده هاى سـخت باشـد کـه   رقابت پذیـرى را مادامى کـه بتوان 
اندازه گیـرى کـرد، تحلیـل مى کننـد (مثال تولیـد ناخالص داخلـى) یـا داده هاى نرم 
کـه   رقابت پذیـرى را آن گونـه کـه ادراك مى شـود، تحلیل مى کند (مثال دردسـترس 
بـودن مدیـران الیـق و شایسـته). معیارهاى سـخت بیانگـر وزن دهى دو سـومى در 
رتبه بنـدى کلـى اسـت در صورتـى کـه داده هـاى پیمایشـى بیانگـر وزن دهـى یک 
سـومى اسـت. به عالوه، برخـى معیارها فقط بـراى اطالعات پیش زمینه  اى هسـتند 
بـه ایـن معنا که آنهـا در محاسـبه رتبه بندى   رقابت پذیرى کلى اسـتفاده  نمى شـوند 
(مثـال جمعیـت زیـر 15 سـال). سـرانجام تجمیع نتایـج 20 زیرعامـل باعث تحکیم 

مجمـوع مى شـود کـه بـه رتبه بنـدى کلـى در WCY مى انجامد. 
داده هـــاى ســـخت شـــامل آمارهایـــى مى شـــود کـــه از ســـازمان هاى
خصوصـــى نهادهـــاى  آن)،  غیـــر  و   ,IMF, WB, OECD, ILO) بین المللـــى 
ـــى از  ـــع مل ـــر آن) و مناب (CB Richard Ellis, Mercer HR Consulting, PwC و غی
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طریـــق شـــبکه نهادهـــاى شـــریک گرفتـــه مى شـــود. هـــر ســـال، IMD  یـــک پیمایـــش 
ـــته  ـــى خواس ـــا میان ـــاال ی ـــت ب ـــب وکار در مدیری ـــر  کس ـــد؛ از 6100 مدی ـــام مى ده انج

ـــد. ـــى کنن ـــک پرسشـــنامه ارزیاب ـــه ی ـــان را در پاســـخ ب ـــت کشورش ـــود وضعی مى ش

بخوانید

فروض اقتصادى IMD براى عوامل   رقابت پذیرى جهانى
الف. عملکرد اقتصادى

1.   رقابت پذیرى یک کشور اتکاى شدید به عملکرد اقتصادى گذشته دارد.
2. رقابـت حاکـم بـر نیروهـاى بـازار باعـث بهبود عملکـرد اقتصادى یک کشـور 

مى شـود.
3. هـر انـدازه رقابت بیشـترى در اقتصاد داخلى داشـته باشـیم بنگاه هاى داخلى 

در بازارهـاى خارجى   رقابت پذیرتر خواهند شـد.
4. موفقیـت یـک کشـور در تجـارت  بین الملـل و/یـا سـرمایه  گذارى ها بیانگـر 

اسـت. آن  داخلـى  شـرکت هاى    رقابت پذیـرى 
5. بازبـودن بـه روى فعالیت هـاى اقتصـادى  بین المللـى، عملکـرد اقتصادى یک 

کشـور را افزایـش مى دهد.
6. سـرمایه  گذارى  بین المللـى منابـع اقتصـادى را بـه نحـو کاراتـرى در جهـان 

تخصیـص مى دهـد.
7.   رقابت پذیـرى صادرات-محـور اغلب همراه با رشـد محـورى در اقتصاد داخلى 

است.
ب. کارایى دولت

1. دخالـت حکومـت در فعالیت هـاى     کسـب وکار، جداى از ایجاد شـرایط رقابتى 
بـراى بنگاه هـاى اقتصادى، بایـد به کمترین میزان برسـد.

2. اگرچـه دولـت باید شـرایط اجتماعى و اقتصـاد کالن را فراهم سـازد که قابل 
 پیش بینـى باشـند، بنابراین باید ریسـک هاى بیرونـى براى بنگاه هـاى اقتصادى 

را کمینـه کند.
3. دولـت بایـد در انطبـاق سیاسـت  هاى اقتصـادى خـود بـا محیـط متغیـر  
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باشـد. انعطاف پذیـر  بین المللـى 
4. دولـت بایـد چارچـوب اجتماعـى فراهـم کند که انصـاف، برابـرى و عدالت را 

ترویـج کنـد در حالـى کـه امنیت جمعیـت را تضمیـن مى کند.
پ. کارایى  کسب وکار

1. کارایـى و توانایـى انطبـاق با تغییـر در محیط رقابتـى از ویژگى هاى مدیریتى 
حیاتـى بـراى   رقابت پذیرى بنگاه ها هسـتند.

2. تامین مالى مسـئوالنه از فعالیت هاى با ارزش افزوده در  کسـب وکار پشتیبانى 
مى کند.

3. یـک بخـش مالى کامال توسـعه یافته و ادغام شـده  بین المللى در یک کشـور 
از   رقابت پذیـرى  بین المللى آن پشـتیبانى مى کند.

4. بـراى اینکـه بـه اسـتاندارد زندگـى بـاال برسـید و آن را حفـظ کنیـد بایـد با 
اقتصـاد  بین المللـى ادغام شـوید.

5. کارآفرینـى بـراى فعالیـت اقتصـادى در مرحلـه اسـتارتاپ آن بسـیار حیاتى 
است.

6. نیروى کار ماهر   رقابت پذیرى یک کشور را افزایش مى دهد.
7.  بهره ورى باال بیانگر بهره بردارى بهینه از منابع است.

8. نگرش نیروى کار بر   رقابت پذیرى یک کشور تاثیر مى گذارد.
ت. زیرساخت

1. زیرسـاخت سـنتى- انـرژى، حمـل و نقـل و غیـر آن- براى توسـعه اقتصادى 
است. حیاتى  بسـیار 

2. زیرسـاخت پیشـرفته- فناورى اطالعات، علوم محیط زیسـت، علوم سـالمت 
و غیر آن- ضرورى هسـتند و مى توانند توسـعه «جهشـى» فراهم سـازند.

3. مزیـت رقابتـى همچنیـن مى توانـد روى کاربـرد کارا و نوآورانـه فناورى هـاى 
موجـود بنا شـود.

4. سـرمایه  گذارى در تحقیقـات پایـه و فعالیت نوآورانه باعـث ایجاد دانش جدید 
مى شـود که براى یک کشـور در مرحله بالغ  تر توسـعه اقتصادى حیاتى اسـت.

افزایـش  باعـث  احتمـاال  توسـعه  و  تحقیـق  در  بلندمـدت  سـرمایه  گذارى   .5
  رقابت پذیرى  کسب وکار مى شود.
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6. کیفیت زندگى یک بخش از جذابیت یک کشور است.
7. منابـع آموزشـى کافـى و قابل دسـترس کمـک مى کند تا یک اقتصـاد دانش 

بنیان بسـط یابد.

پرسش   ها
رویکرد IMD  به گشودگى و بازبودن بازار چیست؟  

IMD چه نوع نگرشى نسبت به سرمایه  گذارى مستقیم خارجى دارد؟  
دخالت حکومت در فعالیت هاى     کسب وکار چقدر باید گسترده باشد؟  

را  اقتصـادش  در  حکومـت  گسـترده  دخالـت  بـا  موفقـى  کشـور  شـما  آیـا   
؟ سـید مى شنا

آیـا فـروض IMD تاکنون به شکسـت هاى احتمالـى بازار (مثـال آلودگى، مقدار   
ناکافـى تحصیل، انحصارها، مشـکل اتـکا به ارتش هاى خصوصـى و فانوس هاى 

دریایـى خصوصـى تامین مالى شـده) اشـاره دارند؟ 
آیـا هیـچ ارجاعـى به انواع مختلـف محیط بـازار، جایى که نیروهاى بـازار فعال   

هسـتند، شـده است؟
آیا IMD تمایزى بین کشورهاى بزرگ و کوچک قائل است؟  

ارجاعـات اصلـى به ریسـک هاى مشـابه بـا آن هایى که بحـران مالـى 2008 را   
بـه وجـود آوردنـد، کدام اسـت؟

آیـا فـرض ب4 «دولـت باید چارچـوب اجتماعـى فراهم کند که مـروج انصاف،   
برابـرى و عدالـت باشـد در حالـى کـه امنیـت جمعیـت را تضمیـن مى کنـد» 
داللـت بـر ایـن دارد کـه کشـورهاى بـا نابرابـرى کمتـر بهتـر از کشـورهاى با 

نابرابرى بیشـتر هسـتند؟
آیـا هیـچ اشـاره اى به نقـش مخـارج نظامى و قـدرت ژئواسـتراتژیک کشـورها   

دارد؟ وجـود 

تحلیل
IMD بازبـودن بـازار را بـه روشـنى خـوب مالحظـه مى کنـد؛ ایـن احتماال بـا وجود 

بازارهـاى کامـال رقابتـى و کامـال فعـال، در غیـاب انحصارهـا و آلودگـى، و در غیاب 
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مالحظـات سیاسـى و رفتـار بـا انگیـزه سیاسـى کشـورها، صـادق اسـت. در جهـان 
واقعـى، کشـورها بـه همان اندازه به وسـیله مالحظـات اقتصادى انگیـزه مى یابند که 
بـه وسـیله مالحظات مربـوط به ایدئولوژى، فرهنگ و قدرت سیاسـى و نظامى شـان. 
مخـارج نظامـى در برخـى مـوارد بیانگـر یـک جـزء اصلـى از کل مخـارج عمومـى 
کشـورها اسـت. ایـن تردید که این مـورد، داللت هاى سـازگار براى اقتصادهاى شـان 
دارد، مشـروع اسـت. مخـارج نظامـى منابـع کشـور را تحلیـل مى بـرد امـا در برخى 
مـوارد یـک سـرمایه  گذارى را تشـکیل مى دهـد. کشـورهاى بـا پارامترهـاى مشـابه 
اقتصـادى و مالـى شـاید شـرایط کامـال متفاوتـى را تجربـه کنند که بـه موضوعیت 

راهبرى     شـان بسـتگى دارد.
برخـى اقتصاددانـان مقدارى تردیـد درباره اثـر خالص غیرمتنوع گشـودگى بازار 

مى کنند.17 مطـرح 
چیـزى مشـابه با سـرمایه  گذارى مسـتقیم خارجـى (بخـش 11-3) رخ مى دهد. 
بـه طـور کلى  تـر فـروض IMD  هیچ ارجاع مسـتقیمى بـه چنین شکسـت هاى بازار 
ازقبیـل بازارهـاى انحصـار چندجانبـه (بخـش 7-3)، محیـط بـازارى کـه اکثریـت 
بنگاه   هـاى شـریک و مشـتریان IMD  در آن فعالیـت مى کننـد، اطالعـات نامتقارن، 
کژمنشـى، آلودگـى و کاالى عمومى  نمى کنـد. انحصارهاى کامـل و چندجانبه بیش 
از آن کـه اسـتثنا باشـند قاعده هسـتند. تحـت چنین فروضـى، رقابت بهترین اسـت 

امـا واقعیـت مى تواند متفاوت باشـد.
در همـان بسـتر مى تـوان درك کرد چرا فرض مى شـود دخالـت حکومت کمینه 
باشـد: در یـک بـازار کامـال فعـال هیـچ فضایـى بـراى دخالـت وجـود نـدارد صرفـا 
مقـدارى فضـا بـراى بازتوزیـع درآمد و ثـروت داریم که فـروض IMD  ذکـرى  از آنها 

بـه میـان نمى آورند.

 IMD و مجمع جهانى اقتصاد درباره جایگاه رقابتى آفریقاى جنوبى
اثـر کاپـالن (2003) رتبه بندى هـاى IMD و مجمـع جهانـى اقتصـاد بـراى 
آفریقـاى جنوبـى را تجزیـه وتحلیل کرده اسـت. «ایـن گزارش تمرکز کشـورى 
دارد- جایـگاه رقابتـى کلـى آفریقـاى جنوبـى، جایـگاه رقابتـى کلـى آفریقـاى 
جنوبـى در رابطـه بـا فناورى، و کمـک فناورى بـه جایگاه رقابتى کلـى آفریقاى 
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جنوبـى. سـنجه هاى IMD  و مجمع جهانى اقتصاد به طـور ویژه مورد تحقیق و 
بررسـى قرار گرفت تا مشـخص شـود آیا آنها توانسـته اند راهنمایى روشنى براى 
رتبه بنـدى   رقابت پذیـرى نسـبى آفریقـاى جنوبى و شـیوه تغییر ایـن رتبه بندى 
طـى زمـان فراهـم کننـد. نتیجه گیـرى روشـن ایـن اسـت کـه از شـاخص هاى 
IMD و مجمـع جهانـى اقتصـاد، چـه فـردى یـا جمعـى  نمى توان بـراى گرفتن 

پاسـخ هاى سـازگار و  بى ابهـام به این پرسـش ها اسـتفاده کـرد.»18 «هیـچ کدام 
راهنمـاى روشـن و معتبـرى به رتبه بنـدى   رقابت پذیـرى کلى آفریقـاى جنوبى 
و بـه چگونگـى تغییـر آن طـى زمـان   ارائـه  نمى دهند. مسـاله اصوال بـه ارزیابى 
ظرفیت هـاى فناورانـه و کمکـى کـه فنـاورى بـه   رقابت پذیـرى کلـى مى کنـد 
مربـوط مى شـود. رویکردهـاى IMD و مجمـع جهانـى اقتصـاد بـه فنـاورى 
واگرایـى مشـهودى دارنـد، امـا هـر دو ناکافـى هسـتند. نتیجـه این کـه، هنگام 
مالحظـه رتبـه رقابتى کلى جـارى آفریقاى جنوبى، پراکندگى چشـمگیرى بین 
ایـن دو وجـود دارد. ایـن نماگرهـاى رقابتـى نـه فردى نـه جمعـى- آن گونه که 
درحـال حاضـر سـاخته مى شـوند- راهنمـاى مفید سیاسـت گذارى نیسـتند.»19

فـروض بـه ضـرورت وجـود انصـاف و برابـرى اشـاره دارد حتى اگر به نظر نرسـد 
نابرابـرى در مرکـز ارزیابـى IMD از یـک کشـور قرار دارد. مورد رشـد بسـیار سـریع 
چیـن یـا مـورد فرانسـه کامـال بهـره ور شـاید درنهایـت تناسـب کاملى بـا چارچوب 
دخالـت کمینه دولت نداشـته باشـد. اسـتدالالت در دفـاع از دخالـت دولت خصوصا 
در بخـش مالـى قـوى اسـت جایـى کـه اقدامـات سـاده بازیگران بـازار ریسـک هاى 
کامـال جـدى ایجـاد مى کنـد. سـرانجام ایـن فروض بـه تفاوت هـاى بین کشـورهاى 
بـزرگ و کوچک اشـاره  نمى کند. کشـورهاى کوچک مانند سـنگاپور، ایرلنـد، دوبى، 
ایسـلند و هنـگ کنـگ شـاید اغلب بـه عنـوان مثال هایى براى سـایر کشـورها ارائه 
شـوند. حتـى اگـر اقتصاد کشـورهاى کوچک تحت شـرایط بسـیار متفاوتـى فعالیت 
کنـد، تقاضـاى درونـى آنهـا اغلـب بخـش کوچکـى از تقاضـاى کل     شـان اسـت و از 
دیـدگاه بودجـه  اى آنهـا مى تواننـد راهبردهـاى معینـى را بـه کار گیرند. بـراى مثال 
مالیات سـتانى پایین از سـرمایه که درآمدهایى از خارج ایجاد مى کند و در دسـترس 

کشـورهاى بزرگ نیسـت (جـدول ب).
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جدول ب- گزارش   رقابت پذیرى جهانى
مخالفانطرفداران

معیار تجمیع داده ها چنگى به دل  نمى زندشامل چندین داده باارزش است
مورد انتقاد کروگمن (ام  اى تى) و لعل نظرات چندین مدیر را خالصه مى کند

(اکسفورد) قرار گرفته است.
 Bris و Garelli (IMD) این مورد پشتیبانى 

(IMD)است     
موضوع شکست هاى بازار را کمتر برآورد 

مى کنند
نه چین تا سال 1994مساله   رقابت پذیرى کشورها را شناسایى مى کند

بحث و جدلى برانگیخته است
 سرمایه گذاران خارجى براى تصمیم هاى

سرمایه  گذارى استفاده مى کنند

بسیارى انتقادات خطاب به GCI در مورد آن 
نیز صدق مى کند

پ) نماگرهاى انجام  کسب وکار20
شـرکت مالیـه  بین الملـل کـه بخشـى از بانـک جهانى اسـت از سـال 2003 تاکنون 
نماگرهـاى انجـام  کسـب وکار را تولیـد کـرده اسـت. آنهـا بـر اسـاس کار دیانکـوف 
هسـتند و بـا مقـاالت منتشـره زیـادى پشـتیبانى مى شـوند. اقتصاددانانـى ماننـد 
دیانکـوف، شـالیفر، آلسـینا و پروتـى بـه طرفـدارى از ایـن نماگرهـا مقاله نوشـتند. 
شـرکت مالیـه  بین الملـل همچنیـن یـک نماگـرى تجمیعـى «رتبـه سـهولت انجام 
    کسـب وکار» از سـال 2005 تولیـد کـرده اسـت. بـه تازگـى IFC  همچنیـن فاصلـه 
یـک کشـور از «مرز» را سـنجیده اسـت کـه فاصله از نقطـه بهینه مربوط به کشـور 
بـا بهتریـن عملکـرد را مشـخص مى کنـد. یعنى سـنجه  اى بـراى تعییـن فاصله یک 

کشـور از بهتریـن الگـو را عرضه مـى دارد.
نماگرهـا کیفیـت قوانین  کسـب وکار و نهادهـاى قانونى مرتبط را در 189 کشـور 
مى سـنجند. آنهـا مربـوط بـه مقرراتـى اسـت کـه بـر بنگاه هـاى کوچـک و متوسـط 
داخلـى تاثیـر مى گـذارد کـه در بزرگ تریـن شـهر تجـارى یـک اقتصـاد فعالیـت 
مى کننـد. بـراى اقتصادهـاى بـا بیـش از 100 میلیـون جمعیـت آنهـا دومیـن شـهر 
بـزرگ تجـارى را نیز بررسـى مى کننـد. تیم انجام  کسـب وکار با جمـع آورى داده هاى 
خـام بـا خوانـدن قوانیـن و مقـررات، از 10700 پاسـخ دهنـده کـه عمدتـا وکالیى از 
سراسـر جهـان هسـتند، درخواسـت مى کنند تـا گا م هایى کـه یک بنـگاه فرضى باید 



اقتصاد براى سیاست گذاران: راهنماى جامع براى غیراقتصادى ها

498

بـردارد تـا وظایـف گوناگـون را انجـام دهد شـامل شـروع یک  کسـب وکار، اسـتخدام 
و اخـراج کارگـران، و اجـراى یـک قـرارداد را گـزارش دهنـد. سـایر منابـع اطالعاتى 
عبارتنـد از دولت هـاى محلـى و کادر بانـک جهانـى در آن کشـور. نماگرهـا معمـوال 

بیانگـر زمـان، هزینـه و تعـداد رویه هـاى مرتبـط بـا هر وظیفه اسـت.
وظایف مالحظه شده شامل اینها است:

راه اندازى  کسب وکار  
دریافت مجوزهاى ساخت و ساز  

دریافت انشعاب برق  
ثبت دارایى  

گرفتن اعتبار  
حمایت از سرمایه گذاران اقلیت  

پرداخت مالیات  
تجارت فرامرزى  

ضمانت اجراى قراردادها  
حل و فصل عدم توانگرى مالى  

آن هـا همچنیـن داده هـا دربـاره تنظیم گـرى کار و بـازار را جمـع آورى مى کنند 
امـا ایـن داده ها کمـک زیادى به رتبه تسـهیل     کسـب وکارى که یک کشـور دریافت 

مى کنـد ، نمى کننـد.
خالقـان نماگرهـاى انجام     کسـب وکار درباره فـروض نظرى خـود صراحت زیادى 

دارند:
یـک پیـش فـرض بنیـادى انجـام  کسـب وکار ایـن اسـت کـه فعالیـت اقتصادى 
مسـتلزم داشـتن قواعـد خـوب اسـت- قواعـدى کـه حقـوق مالکیـت را برقـرار و 
روشـن مى سـازد و هزینـه حـل و فصـل اختالفـات را کاهـش مى دهـد؛ قواعدى که 
 پیش بینـى پذیـرى تعامـالت اقتصـادى را افزایـش مى دهـد و به شـرکاى قـراردادى 
قطعیـت مى دهـد و از آنهـا در برابـر سواسـتفاده حمایـت مى کنـد. هـدف طراحـى 

مقرراتـى اسـت کـه کارا، در دسـترس همـه و سـاده در اجـرا باشـد.21
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ایـن پیـش فرض هـا به شـکل رابطه بیـن قانون و توسـعه اقتصادى، هـر جنبه از 
سـاخت نماگرهـاى انجام  کسـب وکار را روشـن مى کند. نخسـت این کـه، موجودیت 
نماگرها- که با اسـتانداردهاى یک سـازمان بزرگ جهانى تولیدشـان خیلى پرهزینه 
نیسـت- پیـش فرضـى دارنـد مبنى بـر این که قواعـد و مقررات مهم هسـتند. 
دوم، ایـن واقعیـت کـه نماگرهـا منحصـرا بـر قواعد تجسـم یافتـه در نظام حقوقى 
رسـمى تمرکـز دارنـد، پیـش فرضـى را بازتـاب مى دهـد که ایـن قواعـد، در مقابل 
قواعـد بازتـاب یافته در رویه هاى غیررسـمى هسـتند کـه بر فعالیت اقتصـادى تاثیر 
مى گذارنـد. سـوم ایـن ایـده کـه مقرراتـى که مبـادالت را ممکـن مى سـازند ازقبیل 
شـروع  کسـب وکار یا اخراج کارگر به سـرعت، ارزان و سـاده، آشـکارا انتخاب زمان، 
هزینه و سـادگى را به عنوان سـنجه نشـان مى دهنـد. روش شناسـى تجربى پروژه 
انجـام  کسـب وکار بـه طـور ضمنـى فرض مى گیـرد کـه وکالى نخبـه منابع قابل 
اتـکاى اطالعات دربـاره چگونگى حرکـت بنگاه هاى کوچک و متوسـط در 
نظـام حقوقـى رسـمى هسـتند. طرفداران پـروژه از ایـن واقعیت مى گذرنـد که همه 
ایـن ادعاهـا در واقـع محـل نزاع هسـتند. ادعاهـاى نظرى خـاص کـه در نماگرهاى 
شـبکه هاى  طریـق  از  شـده  پخـش  ایده هـاى  شـده،  مجسـم  انجـام     کسـب وکار 
پیوندخـورده بـه اقتصاددانـان نخبه دانشـگاهى به بانـک جهانى را منتشـر مى کنند.
در ایـن اثنـا، هیـچ ذکرى از سیاسـت رقابـت و تـدارك آموزش  نمى شـود همان 
موضوعاتـى کـه علـم اقتصـاد (مثـال اسـمیت 1776) از همان آغـاز پیدایـش بر آنها 

اسـت. کرده  تأکید 
دامنـه  نمـاد  و  اسـت  یافتـه  گسـترده  اى  نفـوذ  انجـام  کسـب وکار  نماگرهـاى 
سـازوکارهایى اسـت کـه از طریـق آنهـا قـدرت را مى تـوان فراتـر از حکومـت اعمال 
کـرد. در ابتـدا، نماگرهـاى انجـام  کسـب وکار در ترکیـب بـا سـایر نماگرها اسـتفاده 
شـد تـا تخصیـص کمک خارجـى بانک هـاى توسـعه  اى چندجانبه و سـازمان کمک 

آمریـکا هدایت شـود.
توجـه  جلـب  در  انجـام  کسـب وکار  نماگرهـاى  مى رسـد  نظـر  بـه  همچنیـن 
سیاسـت گذاران عالى، مقامات دولتى، و رهبران  کسـب وکار در بسـیارى از کشورهاى 
مشـترى بانک جهانى همچنین سـرمایه گذاران خارجى بالقوه در آن کشـورها موفق 
بـوده اسـت. بنابراین مقدار چشـمگیرى معیـار، گفتگو و اصالحـات را ترویج مى کند. 



اقتصاد براى سیاست گذاران: راهنماى جامع براى غیراقتصادى ها

500

حتـى منتقـدان نماگرهـاى انجـام     کسـب وکار بـه نظـر مى رسـد موافق هسـتند که 
رواج آنهـا بسـیارى از کشـورها را بـراى اصـالح نظام هاى حقوقى     شـان تشـویق کرده 

است.
نماگرهـاى انجـام  کسـب وکار همچنیـن روشـن مى سـازند چگونـه حکمرانـى از 
طریـق نماگرهـا مى توانـد محـل نزاع باشـد و تنظیم گرى شـود. یک گـروه فراملى از 
نماینـدگان کارگران (با پیشـتازى کنفدراسـیون  بین المللى اتحادیه تجـارى)، همراه 
بـا سـازمان  بین المللـى کار، چندیـن شـخصیت کلیـدى در کنگره آمریـکا، و طیفى 
از دانشـگاهیان و سـمن   ها، عملیاتـى را بـراى ایجـاد تغییر چشـمگیر در اسـتفاده از 
نماگـر اشـتغال کارگـران بانک جهانى شـروع کردنـد. فعاالن شـکایت کردند که این 
نماگـر بـه نفـع مقـررات زدایـى بـازار کار سـوگیرى دارد و بنابراین توسـط نهادهاى 
مالـى  بین المللـى براى فشـار وارد کردن به کشـورهاى درحال توسـعه براى برچیدن 
حمایت هـا از کارگـران اسـتفاده مى شـود. در آوریـل 2009 بانک جهانـى توافق کرد 
کـه اسـتفاده از ایـن نماگر مناقشـه انگیـز را در اتخـاذ تصمیم هاى دربـاره تخصیص 
وجـوه متوقـف کند؛ بانک شـروع به بازنگـرى در این نماگر کرد تـا امتیازات مطلوب 
تـرى بـه سیاسـت هاى معیـن حمایـت از کارگـران همسـو بـا کنوانسـیون سـازمان  
بین المللـى کار بدهـد و یـک گـروه مشـورتى بـراى تدویـن نماگر جدیـد حمایت از 

ایجـاد کند.22 کارگر 
پویـش علیـه نماگرهـاى کار بـا انتشـار گـزارش گـروه ارزیابـى مسـتقل بانـک 
جهانـى (IEG) در سـال 2008 پشـتیبانى شـد، کـه شـکایت ها دربـاره ناسـازگارى 
 IEG نماگرهـا بـا روح کنوانسـیون هاى سـازمان  بین المللـى کار را پذیرفـت. ارزیابـى
بیانگـر نوعـى سـازوکار پاسـخگویى اسـت که بـه عنوان یک مـدل بـراى تالش هاى 
آینـده سـاماندهى تولیـد نماگرهـا عمل کنـد. اگرچه گـزارش IEG سـازوکارهایى را 
مالحظـه  نمى کنـد یـا پیشـنهاد  نمى دهـد که بـراى پایـش و کنتـرل اسـتفاده هاى 
آتـى نماگرهایـى ازقبیـل نماگرهـاى انجام  کسـب وکار اسـتفاده شـوند. در حالى که 
هیـچ سـازوکار کنتـرل هـدف ویـژه  اى وجـود نـدارد، نگرانى هـا دربـاره نماگرهـاى 
انجام  کسـب وکار، برخى پرسـنل بانک جهانى و مفسـران بیرونى را    برانگیخته اسـت 
تـا بدبینـى عمومـى یـا خصوصـى دربـاره اتکا (یـا اتـکاى زیادى) بـر نماگرهـا براى 

سیاسـت گذارى را بیـان کننـد (جـدول پ).23
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جدول پ- یافته هاى پنل بازبینى مستقل منصوب رئیس بانک جهانى
برخى توصیه   هادغدغه هاى اصلى 

گزارش انجام  کسب وکار را حفظ کنیدگزارش شاید دچار بدتعبیرى شده باشد
رتبه بندى هاى کلى را حذف کنیدگزارش متکى بر منابع اطالعاتى محدودى است

گزارش فقط مقررات قابل کاربرد به  کسب وکارهاى 
معینى را مى سنجد

گروه بندى موضوعى تهیه کنید یا از دسته بندى هاى به 
عنوان جایگزین رتبه بندى استفاده کنید

عنوان گزارش را تغییر دهیدجمع آورى داده ها را مى توان بهبود داد
براى کمک به کشورها طراحى نشده است تا به 

یک فرآیند داورى مستقل ایجاد کنیدنحو مناسب پاسخ دهند

موضوعات پرداخت مالیات و استخدام کارگران 
سطح شفافیت گزارش را افزایش دهیدمستلزم مالحظات بیشترى است

روش شناسى گزارش را اصالح کنیدحکمرانى پروژه ناکافى است
دردسرساز  شده  تجمیع  رتبه بندى هاى  از  استفاده 

است
گزارش را با رسالت بانک جهانى و سایر نشریات پیشرو 

همراستا کنید
گزارش را در بانک جهانى جابجا کنید

چارچوب حکمرانى گزارش را بهبود بخشید

نتیجـه بحـث اینکـه نماگرهاى انجـام     کسـب وکار مثال هایى از نماگرهاى بسـیار 
مهمـى اسـت که رسـما یـک مبنا بـراى تصمیم هـاى عمومى مهم تشـکیل مى دهد. 
مـا مى توانسـتیم متوجه شـویم کـه این نماگرهـا مـورد انتقاداتى قرار گرفتـه که در 
چندیـن جنبـه، مشـابه بـا آنـى اسـت کـه در GCI مدنظـر بوده اسـت. مى تـوان به 
گفتگـوى بیـن IFC کـه ایـن نماگرهـا را تولیـد مى کنـد و منتقدانش اشـاره کرد. ما 

همچنیـن از انتخاب هـاى اخیـر مدیریـت بانـک جهانى تقدیـر مى کنیم.
ث) بحث24

 «اسـتفاده از نماگرهـا یک ویژگى برجسـته حکمرانى جهانى معاصر اسـت. نماگرها 
بـراى مقایسـه و رتبه بنـدى دولت هـا، بـراى اهدافـى همچـون تصمیم گیـرى درباره 
چگونگـى تخصیـص کمک یـا سـرمایه  گذارى خارجى و تعییـن این که آیـا دولت ها 

به تعهـدات پیمانشـان عمل کرده اند، اسـتفاده مى شـوند.»25
«بـه عنـوان ابزارهـاى حکمرانـى، نماگرها معموال توسـط هیات هـاى قدرتمندى 
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توسـعه یافتـه اند کـه در جسـتجوى مدیریت و کنتـرل جمعیت یـا تخصیص منابع 
هسـتند. آنهـا همچنیـن براى رتبه بندى کشـورها یا سـازمان ها اسـتفاده مى شـوند. 
نماگرهـا نـه فقـط بـه تصمیم گیـران کمک مى کننـد کجا   راه آهن بسـازند یـا در چه 
کشـورى سـرمایه  گذارى کننـد بلکـه همچنیـن در زمینـه ترویـج خودحکمرانى در 
بیـن حکومـت شـوندگان نیز کمـک مى کنند. بـا برقرارى اسـتانداردهایى کـه افراد، 
سـازمان ها یـا ملت هـا بایـد مطابـق با آنهـا رفتـار کننـد، نماگرهـا باید کشـورهایى 
را کـه اندازه گیـرى مى شـوند، برانگیزنـد تـا بهتـر عمـل کننـد و رتبه خـود را بهبود 

بخشند.»26
احتمـاال  (و  جسـتن  توسـل  در  اصلـى  نقـش  تقلیل گرایـى،  یـا  «ساده سـازى 

دارد.»27 نماگرهـا  تاثیرگـذارى) 
«نماگرهـا یـک فناورى سیاسـى هسـتند که مى تـوان بـراى بسـیارى اهداف 

متفـاوت شـامل حمایت  طلبـى، اصالحـات، کنتـرل و مدیریت اسـتفاده کـرد.»28
«وقتـى نماگرهاى منفرد در یک شـاخص واحد بر اسـاس یـک مدل زیربنایى 
گـردآورى مى شـوند، یـک نماگـر ترکیبـى شـکل مى گیـرد. نماگر ترکیبـى باید 
بـه نحـو ایـده آل مفاهیـم چندبعـدى را بسـنجد کـه  نمى تـوان با یـک نماگر 
واحـد دریافت کـرد ازقبیل   رقابت پذیرى، صنعتى شـدن، پایدارى، ادغـام در بازار 

واحـد، جامعـه دانش بنیان و غیـر آن.»29
«نماگرهاى ترکیبى که عملکرد کشـور را مقایسـه مى کنند به نحو روزافزون 
به عنوان ابزار مفید در تحلیل سیاسـى و ارتباطات عمومى رسـمیت یافتند [...] 
چنیـن نماگرهاى ترکیبى امکان مقایسـه هاى سـاده کشـورى را فراهم مى کنند 
کـه مى تـوان بـراى نشـان دادن موضوعـات پیچیـده و برخـى اوقـات گریزپـا در 
حوزه هـاى گسـترده مثـل محیـط زیسـت، اقتصـاد، اجتماع یـا توسـعه فناورى 
اسـتفاده کـرد. اغلـب بـه نظـر بـراى عامه مـردم آسـان تر اسـت کـه نماگرهاى 
ترکیبـى را تفسـیر کننـد تا ایـن که روندهاى مشـترك بین بسـیارى نماگرهاى 
جداگانـه را شناسـایى کننـد و آنهـا همچنین مفید بـودن خـود در تعیین معیار 
عملکـرد کشـور را اثبـات کـرده انـد. نتایـج «تصویـر بـزرگ» اسـتفاده کنندگان 
(خصوصـا سیاسـت گذاران) را دعـوت مى کنـد تـا نتیجه گیرى هـاى تحلیلـى یـا 
سیاسـت گذارى سـاده  اى را اسـتخراج کننـد. در واقع نماگرهـاى ترکیبى باید به 
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عنـوان یـک ابزار شـروع کـردن بحـث و تحریک عالقـه عمومى دیده شـود.»30
جـدول «ت» طرفـداران و مخالفـان اسـتفاده از نماگرهاى ترکیبـى طبق دیدگاه 
OECD  (2008) را   ارائه مى دهد که یک متن منتشـر شـده با همکارى کمیسـیون 

اتحادیه اروپا اسـت.
ــده  ــتفاده ش ــه روش شناســى اس ــط ب ــه فق ــى ن ــر ترکیب ــک نماگ ــت ی «کیفی
ــه کیفیــت چارچــوب و داده هــاى اســتفاده شــده،  ــا ب در ســاخت آن بلکــه عمدت
همچنیــن  بــه صحــت پیام هایــى کــه انتقــال مى دهــد، بســتگى دارد. یــک نماگــر 
ترکیبــى بــر اســاس پیشــینه نظــرى ضعیــف یــا داده هــاى نــرم حــاوى خطاهــاى 
اندازه گیــرى بــزرگ مى توانــد بــه پیام هــاى سیاســتى مجادلــه انگیــز منجــر شــود 
هرچنــد از روش شناســى پیشــرفته در ســاختن آن اســتفاده شــده باشــد. [. . .] هــر 
چارچوبــى کــه اســتفاده شــود، شــفافیت بایــد اصــل هدایت گــر کل ایــن حرکــت 

باشــد.»31
بـــه طـــور مشـــخص  تر دربـــاره شـــاخص هاى   رقابت پذیـــرى، «بیشـــتر 
ــتفاده مى کننـــد و روى  تحلیلگـــران تعریـــف کلى تـــرى از   رقابت پذیـــرى را اسـ
عوامـــل ســـاختارى موثـــر بـــر عملکـــرد اقتصـــادى میـــان مـــدت و بلندمـــدت 
ـــن  ـــا ای ـــما ب ـــر آن». ش ـــا و غی ـــوآورى، مهارت ه ـــره ورى، ن ـــد:  به ـــز مى کنن تمرک
ـــا  ـــه بازاره ـــد ک ـــرض کنی ـــر ف ـــط اگ ـــت فق ـــد داش ـــروکار خواهی ـــات س موضوع
شکســـت مى خورنـــد. ســـه روش پرداختـــن بـــه موضـــوع شکســـت هاى بـــازار 

وجـــود دارد:
1. در روش نخســـت فـــرض مى شـــود کـــه بازارهـــاى آزاد اساســـا کار 
مى کننـــد و همـــه نهادهـــا در جـــاى خـــود مســـتقرند. تعـــداد نســـبتا اندکـــى 
ـــچ  ـــس هی ـــد پ ـــت باش ـــن درس ـــر ای ـــت اگ ـــد گف ـــد. بای ـــرد را مى پذیرن ـــن رویک ای
ـــدارد.  ـــود ن ـــد، وج ـــا ده ـــرى را ارتق ـــه   رقابت پذی ـــت هایى ک ـــراى سیاس ـــى ب فضای

بـــازار از خـــودش مراقبـــت مى کنـــد.
2. روش دوم «مى پذیـرد کـه برخـى بازارهـا و نهادهـا ناکارا هسـتند». این روش 
از مداخـالت بـراى اصـالح شکسـت هاى بـازار حمایـت مى کنـد مادامـى کـه اینهـا 
«کارکـردى» باشـند و از فعالیت هـاى گزینشـى نسـبت بـه دیگـران حمایـت نکنند 

«بازاردوسـت»). (رویکرد 
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  رقابت پذیرى در اقتصاد
براى اقتصاددانان سه سنجه کلیدى   رقابت پذیرى وجود دارد:

هزینه واحد نیروى کار (بخش 4-3)
نرخ ارز حقیقى (بخش 3-10).

رابطه مبادله.
هزینـه واحد نیـروى کار، جبران خدمات سـرمایه را شـامل  نمى شـود. دقیقا 
بـه ایـن دلیل اسـت کـه مـورد عالقـه زیـاد کارفرمایان اسـت. اگـر آنهـا هزینه 
واحـد کار را از قیمـت کـم کنند حاشـیه سـود خودشـان را به دسـت مى آورند. 
در یـک مقایسـه  بین المللـى، هزینه واحـد کار یک محصول فقط یکـى از عوامل 
  تعیین کننـده   رقابت پذیـرى آن اسـت. یک کشـور شـاید هزینه پاییـن واحد کار 
داشـته باشـد اما شـرکت هایش حاشیه سـود باالیى داشـته باشـند، زمین داران 
اجـاره باالیـى دریافـت کننـد و  بهره ورى سـرمایه خیلـى پایین باشـد و بنابراین 
ایـن کشـور قـادر به فروش محصـول خـود در جهان نباشـد (  رقابت پذیر نیسـت).
نـرخ ارز واقعـى (بخـش 10-3)  بهـره ورى و هزینـه هـر دو سـرمایه و کار را بـه 
حسـاب مـى آورد. اگرچـه عالوه بر ایـن نـرخ ارز واقعى محدودیت دارد و شـامل 
قیمت همه کاالها اسـت: آن هایى که مبادله مى شـوند و آن هایى که  نمى شـوند 

(نظیـر آرایشـگر، خدمات شـخصى به طور کلـى، فروشـگاه و اقامتگاه).
سـه دلیـل وجـود دارد کـه چـرا یـک کاال شـاید در سـطح  بین المللـى تجـارت 
نشـود: (1) تعـدادى به سـادگى قابل حمل نیسـتند (بـراى مثال مسـکن)؛ آنها 
غیرقابـل مبادله   انـد (بخـش 10-2)؛ (2) سـایرین قابل حمل هسـتند و بنابراین 
قابـل تجارتنـد امـا تجـارت  نمى شـوند چـون بـه علـت هزینه هاى بـاالى حمل 
و نقـل یـا تعرفه هـا سـودآور نیسـتند؛ (3) محصـوالت قابـل تجارت هسـتند اما 
تجـارت آنهـا بـه شـکل غیرقانونى اسـت.      جایگزیـن مى تواند شـامل اسـتفاده از 
رابطه مبادله باشـد: قیمت کاالهاى صادرشـده در برابر قیمـت کاالهاى وارداتى. 
امـا حتـى رابطه هـاى مبادله مشـکل دارنـد: آنها شـامل قیمت کاالهـاى مبادله 
شـده هسـتند امـا کاالهـاى قابل مبادلـه را نادیـده مى گیرند یعنـى آن هایى که 
تجـارت  نمى شـوند امـا به صـورت بالقـوه قابلیت تجـارت دارند. برخى کشـورها 
ماننـد آمریـکا کاالهـاى نسـبتا کمـى را تجـارت مى کننـد امـا مقـدار زیـادى 
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کاالهـاى قابـل تجـارت دارند. سـنجه بهینـه باید کاالهـاى تجارت شـده و قابل 
تجارت را شـامل شـود. متاسـفانه ما معموال داده هـاى قابل اتکا دربـاره کاالهاى 
قابـل تجـارت نداریـم. پـس چه مى توان کـرد؟ جواب درسـت مى تواند به شـرح 
زیـر باشـد: اگـر اکثریـت کاالهـاى تجارت نشـده قابل تجـارت باشـند پس نرخ 
ارز واقعى را اسـتفاده مى کنیم و اگر هم مرتکب اشـتباه شـویم، اشـتباه کوچک 
اسـت. اگـر اکثریت کاالهاى تجارت نشـده غیرقابل تجارت باشـند پس از رابطه 
مبادلـه اسـتفاده کنیـد و دوبـاره اگرچه مرتکب اشـتباه شـوید، اشـتباه کوچک 

خواهـد بود.

3. سـومى همچنیـن مداخـالت گزینشـى را شـامل مى شـود کـه شکسـت هاى 
بازار بـه آن نیـاز دارد.

تفاوت بین رویکرد دوم و سوم براى تحلیل   رقابت پذیرى بسیار مهم است.
بـا ایـن کار، تحلیـل فراتـر از وجـود نواقـص بـازار به سـمت ماهیت ایـن نواقص 
مـى رود. اگرچـه در نظریـه روشـن اسـت کـه شـرایطى کـه بـراى گزینشـى بـودن 
مى خواهیم در کشـورهاى در حال توسـعه رایج اسـت: انتشـار اطالعات شکست هاى 
بازار، هزینه هاى مسـلط شـدن بر فنـاورى ضمنى، وجود اثرات خارجـى و پیوندهاى 
گسـترده، و ضعـف حاکـم در بازارهـاى عوامـل و نهادهـا. بـر این اسـاس بـه موضوع 
دوم مى رسـیم: وقتـى مداخالت گزینشـى به لحـاظ نظرى قابل توجیه اسـت، آیا در 
عمـل بـراى دولت ها شـدنى اسـت تـا اقدام بـه «راهبرد» گزینشـى کننـد. کروگمن 
مخالـف تحلیـل   رقابت پذیـرى عمدتـا بـر اسـاس ایـن نکتـه اسـت: پذیـرش اعتبـار 

راهبـرد، او عمیقـا نسـبت به مطلوبیـت عملى آن بدبین اسـت.32
بنابرایــن معمــوال کروگمــن دربــاره رقابــت بیــن کشــورها، دربــاره شــاخص ها 
بــراى اندازه گیــرى آن و دربــاره سیاســت هاى دولــت بــراى افزایــش   رقابت پذیــرى 
بدبیــن اســت. طبــق نظــر     لعــل    (2001) مطالعــه چنیــن موضوعــى بــه عنــوان 
  رقابت پذیــرى معنــادار اســت، چــون بازارهــا کامــل نیســتند و کشــورها باید تالش 
ــه نظــر وى، توســعه شــاخص هاى  ــه کننــد. ب ــازار غلب ــر شکســت هاى ب کننــد ب
  رقابت پذیــرى نیــز معنــادار اســت. طبــق نظــر وى، شــاخص هاى مجمــع جهانــى 

اقتصــاد و IMD  دو مشــکل اصلــى دارنــد:
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1. فـروض نظـرى آزمـون نشـده، یعنـى این ایـده که تجـارت آزاد همیشـه بهتر 
اسـت و مداخلـه دولـت بایـد به حداقل برسـد و

2. روش شناسـى ضعیـف (کیفیـت داده هـا و روش هـاى تجمیـع کـردن آنهـا). 
بـر ایـن مبنـا، او اهمیـت داده شـده بـه شـاخص مجمـع جهانـى اقتصـاد را کامـال 

نمى دانـد. شایسـته اش 
گارلــى33 اســتاد IMD  و خالــق شــاخص IMD  معتقــد اســت: تاکیــد ســنتى 
ــت  ــى صحب ــرى  بین الملل ــاره   رقابت پذی ــى درب ــارت وقت ــر تج ــان ب اقتصاددان
مى کننــد، گمراه کننــده اســت. طبــق نظــر وى، ســرمایه  گذارى مســتقیم 
خارجــى (بخــش 11-3) نیــز اهمیــت دارد؛ احتمــاال ایــن نــوع از ســرمایه گذارى 
ســنگ بنــاى درســتى باشــد. او بــراى پشــتیبانى از نظــر خــود تاکیــد دارد کــه 
مقــدار ســرمایه  گذارى مســتقیم خارجــى پــس از 1980 به شــدت رشــد کــرده 
اســت. بــا آزادســازى حــرکات ســرمایه (بخــش 11-4)، کشــورها نــه فقــط بــراى 

تجــارت بلکــه بــراى دریافــت ســرمایه مســتقیم خارجــى نیــز رقابــت کردنــد.
ــدت  ــتى به ش ــداف سیاس ــراى اه ــا ب ــتفاده از نماگره ــر اس ــال هاى اخی در س
افزایــش یافتــه اســت. در بیــن نماگرهــا، نماگرهــاى ترکیبــى نقــش ویــژه  اى دارنــد 
ــاخص هاى  ــد. ش ــص مى کنن ــد تلخی ــدد واح ــک ع ــه ی ــا را ب ــتر داده ه ــرا بیش زی
  رقابت پذیــرى، نماگرهــاى ســاده یــا ترکیبــى هســتند و نقــش مهمــى در 
انتخاب هــاى تصمیم گیــران عمومــى و خصوصــى دارنــد. مجمــع جهانــى اقتصــاد، 
ــیارى از  ــز بس ــه در مرک ــد ک ــط دادن ــاخص   هایى را بس ــى ش ــک جهان IMD و بان

مجــادالت مهــم اســت و از ســوى بســیارى از ذى نفعــان بــه عنــوان منبــع اطالعــات 
ــا گزارش هــاى بســیار خــوب  کلیــدى تشــخیص داده مى شــود. ایــن شــاخص ها ب
و داده هــاى مفیــدى همــراه هســتند. تحلیــل   ارائــه شــده در ایــن فصــل نــه تنهــا 
ــک  ــخیص در ی ــردارى، تش ــانى بهره ب ــدى، آس ــاخص ها (جمع بن ــن ش ــاى ای مزای
جامعــه و توانایــى برانگیختــن بحــث و گفت وگــو) بلکــه همچنیــن محدودیت هــاى 
ــردن-  ــع ک ــى تجمی ــا و روش شناس ــت داده ه ــرى، کیفی ــروض نظ ــى ف آن -یعن
را ارائــه مى دهــد. نتیجــه مى گیریــم کــه شــاید شــاخص هاى   رقابت پذیــرى 
ــرى  ــا در تصمیم گی ــى آنه ــش فعل ــا نق ــند، ام ــدى باش ــى مفی ــاى اطالعات ابزاره

ــرار گیــرد. ــا حساســیت بیشــترى مــورد توجــه ق ــد ب دســت کم بای
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OECD جدول ت- طرفداران و مخالفان نماگرهاى ترکیبى طبق نظر
مخالفانطرفداران

بـا  را  بعـدى  چنـد  پیچیـده،  واقعیـات  مى تـوان 
نگاهـى بـه پشـتیبانى تصمیم گیـران خالصـه کنـد

گمراه کننـده  سیاسـتى  پیام هـاى  دارد  احتمـال 
فرسـتاده شـود اگـر به نحو ضعیف سـاخته شـده 

یـا بد تفسـیر شـود
تفسـیر آنها نسـبت به یک مجموعـه از نماگرهاى 

است آسـان تر  شاید به نتایج سیاستى ساده انگارانه برسیممجزا 

مى تـوان پیشـرفت کشـورها را طى زمـان ارزیابى 
کرد

شـاید مـورد سوءاسـتفاده قـرار گیرد یعنـى براى 
فرآینـد  اگـر  مطلـوب،  سیاسـت  از  پشـتیبانى 
سـاختن شـفاف نباشـد و/یـا فاقـد اصـول آمارى 

یـا مفهومـى سـالم باشـد
انـدازه مریـى مجموعه نماگرها بـدون حذف پایه 
بنابرایـن  مى دهـد.  کاهـش  زیربنایـى  اطالعـات 
اجـازه مى دهـد اطالعـات بیشـترى درون سـقف 

انـدازه موجود شـامل شـود.

تابـع  مى توانـد  وزن هـا  و  نماگرهـا  گزینـش 
باشـد سیاسـى  دعواهـاى 

موضوعـات عملکـرد کشـورى و پیشـرفت را در 
مى گـذارد سیاسـت گذارى  عرصـه  مرکـز 

را  ابعـاد  برخـى  در  جـدى  ناتوانى هـاى  شـاید 
پنهـان کنـد و مشـکل شناسـایى اقـدام عالجـى 
مناسـب را افزایـش دهـد اگـر فرآینـد سـاخت 

نباشـد شـفاف 

تسـهیل ارتباطات با عامه مردم (یعنى شـهروندان، 
رسـانه ها و غیر آن) و ترویج پاسـخگویى

شـود  منجـر  نامناسـب  سیاسـت هاى  بـه  شـاید 
اگـر ابعـاد عملکـردى کـه بـه سـختى سـنجیده 

شـوند. گرفتـه  نادیـده  مى شـوند 
مخاطبـان  بـراى  روایـت  تحکیـم  یـا  تهیـه  بـه 

مى کنـد کمـک  باسـواد  و  معمولـى 
اسـتفاده کنندگان را قـادر به مقایسـه ابعـاد پیچیده 

به نحـو عملـى مى کند
OECD (2008:13–14) :منبع

واژگان تخصصى
نماگرهـاى ترکیبى [1]: نماگر ترکیبى وقتى شـکل مى گیرد کـه نماگرهاى فردى 
گـردآورى شـده به یک شـاخص واحـد بر مبناى یـک مدل زیربنایى برسـد. 

1. composite indicators
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نماگـر ترکیبـى باید بـه نحو ایـده آل مفاهیم چندبعـدى را کـه  نمى توان در 
یـک نماگـر واحـد درك کـرد، بسـنجد. مثـال   رقابت پذیـرى، صنعتى شـدن، 

پایـدارى، ادغـام در بـازار واحد، جامعـه دانش بنیـان و غیر آن.34
ارزیابـى نهـادى و سیاسـتى کشـور [2]:   تعیین کننـده اصلى تخصیـص کمک 

جهانى. بانـک 
نماگرهـاى انجام  کسـب وکار [3]: کیفیت قوانیـن  کسـب وکار و نهادهاى حقوقى 
مرتبط در بین 183 کشـور را مى سـنجند و توسـط شـرکت مالیه  بین الملل 

مى شـوند. تولید 
نماگـر اسـتخدام کارگر [4]: قبـال یکى از اجـزاى نماگرهاى انجام  کسـب وکار بود 

و به شـرایط اسـتخدام کارگر مربوط اسـت.
پیمایـش نظـرات مدیران [5]: یـک تحقیق دربـاره نظـرات مدیران عالى سراسـر 
جهـان. ایـن پیمایـش یـک بخش بـزرگ از داده هـاى GCI را تشـکیل مى دهد.

شـاخص   رقابت پذیرى جهانى [6]: یـک نماگر ترکیبى که مجمـع جهانى اقتصاد 
تهیـه مى کنـد. مجمـع جهانـى اقتصاد، یـک سـازمان خصوصـى غیرانتفاعى 
واقـع در سـوئیس اسـت و از سـال 2005 ایـن نماگـر را تهیـه مى کنـد. ایـن 
مجمـع بازیگـران اقتصـادى درجه یـک را از سـال 1971 در داووس گرد مى 

آورد کـه احتمـاال برتریـن رویـداد     کسب وکار-شبکه سـازى در جهان اسـت.
شـرکت مالیـه  بین الملل [7]: یک بخـش از گـروه بانک جهانى که توسـعه بخش 

خصوصى در کشـورهاى در حال توسـعه را تشـویق مى کند.
موسسـه توسـعه مدیریت [8]: یک مدرسـه عالى  کسـب وکار که واقـع در لوزان 

اسـت و WCY را تولیـد مى کند.
سـازمان  بین المللـى کار [9]: ارگان سـازمان ملـل کـه بـا موضوعات کار سـروکار 

دارد.

2. country policy and ins titutional assessment
3. doing business indicators (DBIs)
4. employing workers indicator
5. executive opinion survey
6. Global Competitiveness Index
7. International Financial Corporation
8. Ins titute for Management Development (IMD)
9. International Labour Organization
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سازمان کمک آمریکا [10]: ارگانى براى توسعه  بین الملل.
شـاخص   رقابت پذیـرى جهانـى [11]: یـک شـاخص سـاالنه کـه مجمـع جهانى 

اقتصـاد تولیـد مى کنـد.
رتبه بندى   رقابت پذیرى جهانى [12]: یک شاخص که IMD  در لوزان تولید مى کند.

گـزارش   رقابت پذیـرى جهانـى [13]: یـک گـزارش سـاالنه کـه مجمـع جهانـى 
اقتصـاد تولیـد مى کنـد.

سـالنامه   رقابت پذیـرى جهانـى [14]: یک گـزارش سـاالنه دربـاره   رقابت پذیرى 
ملت ها که سـاالنه توسـط IMD  از سـال 1989 منتشـر شـده اسـت.

مجمـع   رقابت پذیـرى جهانى [15]: یـک سـازمان غیرانتفاعى خصوصـى که یک 
نشسـت از روسـاى شـرکت هاى عمده و سیاستمداران را هر سـال در داووس 

گـرد مـى آورد. این مجمـع همچنیـن GCI را تولید مى کند.
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به طور رسمى تر، گزارش ها نشان مى دهد که در جلسه اکتبر 2010 هیات مدیره بانک جهانى،    .23
مدیران اجرایى به نمایندگى از برزیل و چین در بین مخالفان استفاده مداوم بانک از رتبه بندى در 
این حوزه بودند. در سال 2012، رئیس بانک جهانى یک پنل بازبینى مستقل منصوب کرد تا مرورى 

بر پروژه انجام کسب و کار بانک جهانى انجام دهند. نتایج اصلى پنل در جدول پ آمده است.

نخستین بخش این قسمت عمدتا از کار دیویس و همکاران (2012) پیروى مى کند.   .24

دیویس و همکاران (2012).   .25

انگل مرى (2011: اس 89).    .26

دیویـس و همـکاران (2012: 77)، آنهـا چنیـن ادامـه مى دهنـد: «بـا ایـن حـال، تبدیـل دانـش    .27
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خاص گرایانـه بـه نمادهـا و نمایش هاى عددى، که به آسـانى قابل مقایسـه هسـتند، معنا و محتوا 
را از آن پدیـده مى گیـرد. [...] آنهـا داده هـاى ناقص و غلـط انداز را که احیانا بـراى اهداف دیگرى 
جمـع آورى شـده   اند، برمى دارنـد و بـا همدیگـر ادغـام مى کننـد تـا یـک تصویـر ظاهـرا کامـل و 
منسـجم سـاخته شـود. نماگرها اغلب درون آنها جاسـازى شـده اند یا نشـانى از یک نظریه بسیار 
فراگیـر هسـتند- کـه برخـى ایدئولـوژى مى نامنـد- دربـاره یـک جامعـه خـوب یا اینکـه چگونه 
بایـد حکمرانـى بـه نحـو ایـده آل اجـرا شـود تـا به بهتریـن تقریـب ممکـن از یک جامعـه خوب 
یـا سیاسـت گذارى خـوب دسـت یابیـم. در کمتریـن شـکل آنهـا تولیـد یا اسـتفاده مى شـوند تا 
عالئمـى بـراى ایده هـاى سیاسـتى بزرگ تـر باشـند. [. . . ] اغلـب نظریه یـا ایده سیاسـت گذارى 

اصـال بـه شـکل نماگـر درنمى آید بلکـه پوشـیده باقـى مى ماند.»

Engle Merry (2011:92–93). باقـى ایـن متـن چنیـن ادامـه مى یابـد: «در برخـى روش هـا،    .28
نماگرهـا مثـل جادوگرهـا هسـتند. [. . . ] و مثـل جادوگرهـا فـرض مى کننـد. یـک سـامانه از 
دانـش و یـک نظریـه از اینکـه چگونـه چیزها اتفـاق مى افتند را فـرض مى گیرند کـه جنبه غالب 
(هژمونیـک) داشـته و به نـدرت در معرض بررسـى موشـکافانه اسـت با وجود اینکـه نقش حیاتى 

در تخصیـص قـدرت دارند.»
29.  OECD (2008:13).

30.  OECD (2008:13).

31.  OECD (2008:17).

Lall (2001:1504) از Krugman (1996, p. 24) نقـل مى کنـد. لعـل چنیـن ادامـه مى دهـد:    .32
«او [کروگمـن] تحلیلگـران را بـه دو دسـته «واقع بین هـا» و «استراتژیسـت ها» تقسـیم مى کند. 
واقع بین هـا (کـه وى خـودش را در ایـن دسـته قـرار مى دهـد) نسـبت بـه توانایى هـاى دولـت 
در تـدارك دیـدن مداخـالت گزینشـى کارآمـد بدبیـن هسـتند. استراتژیسـت ها سـاده لوح و 
خیلـى خوش بیـن هسـتند و معتقدنـد کـه مداخـالت نتیجه مى دهـد و منافع چشـمگیرى عاید 
مى کنـد. کروگمـن مداخلـه ناموفـق دولت آمریـکا در نیمه هادى هـا را مثال مـى آورد که «تدوین 
سیاسـت هاى تجارى اسـتراتژیک بسـیار دشـوار اسـت و حتى اگر موفق هم شـود ارزش چندان 

زیـادى بـراى آن اقتصـاد نخواهد داشـت.»»
33.  Garelli (2014).

34.  OECD (2008:13).
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