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  صندوق بين المللي پول : 48ميليون 
امريكايي در فقر به سر مي برند

گروه جه�ان| صندوق بين المللي در تازه ترين گزارش خود پيش بيني درباره 
رش��د اقتصادي اياالت متحده را به 2.2درصد كاهش داده و از بانك مركزي اين 
كشور خواسته كه افزايش نرخ بهره بسيار تدريجي باشد تا مطمئن شود كه اقتصاد 
امري��كا توانايي اداره كردن اين افزايش را دارد. بانك مركزي امريكا پيش تر ميزان 

رشد اقتصادي امريكا را در ماه آوريل 2.4درصد پيش بيني كرده بود. 
به گزارش بلومب��رگ، صندوق بين المللي پول در تازه ترين گزارش خود آورده 
است كه اقتصاد امريكا در وضعيت خوبي به سر مي برد، اما اين اقتصاد سه مشكل 
مه��م دارد. كريس��تين الگارد، ريي��س صندوق بين المللي پ��ول در گزارش خود 

مشكالت را به شرح زير آورده است. 
مشاركت نيروي كار در امريكا در حال افول و كاهش است. جمعيت امريكا در 
حال پير شدن است و در نتيجه بخش كوچكي از اين جمعيت در سال هاي آينده 
فعال خواهد بود. دراين گزارش آمده اس��ت كه بهره وري نس��بت به يك دهه قبل 
يعني تا س��ال 2007، حدود 4دهم درصد در 5سال اخير كاهش داشته است، بر 
اس��اس اين گزارش يكي از داليل افول بهره وري هم به كاهش پويايي نيروي كار 
امريكا باز مي گردد. الگارد مش��كل سوم اقتصاد امريكا را شكاف در توزيع ثروت و 
درآمد در امريكا دانست و هشدار داد كه اين شكاف مي تواند مانند شمشيري دولبه 
عمل كند.   مش��كل چهارم اقتصاد امريكا را صندوق درگزارش��ي كه الگارد آن را 
قرائت كرد، افزايش فقر در اياالت متحده دانس��ت. جديدترين آمار و ارقام نش��ان 
مي دهد كه تقريبا 15درصد امريكايي ها كه 46.7ميليون نفر از جمعيت امريكا را 
تش��كيل مي دهند، در فقر زندگي مي كنند. در اين گزارش آمده اس��ت كه فقر نه 
تنها مش��كالت شديد اجتماعي ايجاد خواهد كرد بلكه مشاركت نيروي كار را نيز 
كاهش داده و توانايي س��رمايه گذاري بر آموزش را نيز تحليل مي برد. از همين رو 
الگارد به سياست گذاران امريكايي توصيه كرد كه رفع فقر در امريكا را در دستور 
كار خود قرار دهند.  صندوق بين المللي پول پيش بيني خود درباره رشد اقتصادي 
2.7 درصدي امريكا در سال 2017 را تغيير نداده است. اين نهاد همچنين در مورد 
نرخ بهره گفت كه داليل روش��ني براي فدرال رزرو وجود دارد كه فرآيند افزايش 
نرخ بهره را بس��يار آهسته پيش ببرد. در اين بيانيه آمده است: »در پيش گرفتن 
مسيري معتدل و جهش موقت از هدف تورمي فدرال رزرو، اجازه مي دهد كه تورم 
در ميان مدت به رقم 2 درصدي مورد نظر بانك مركزي برسد.« صندوق بين المللي 
پول در ادامه اين بيانيه آورده است: »يك شيب ماليم خطر كاهش در نرخ تورم و 
احتمال اينكه بانك مركزي مجبور شود، مسير خود را به سوي كاهش نرخ بهره تا 
صفر درصد تغيير دهد، مرتفع مي كند.« بنا بر اعالم صندوق بين المللي پول، اقتصاد 
امريكا با چالش ها و بادهاي مخالفي روبه روس��ت از جمله دالر قدرتمند و كاهش 

سرمايه گذاري در فعاليت هاي اقتصادي جديد و كاهش تقاضاي جهاني. 

نيـاز اقتـصاد ايـران

 صفحه 2  صفحه 2 

گزارش

محسن رنجبر|
و   17( گذش��ته  ش��نبه  و  جمع��ه 
18ژوئن( ش��وراي بين الملل��ي اقتصاد 
ايران چهارمي��ن كنفرانس خود درباره 
اقتص��اد اي��ران را در ش��هر مارب��ورگ 
آلمان و به ميزباني موسس��ه مطالعات 
محمدرض��ا  مش��خصا  )و  خاورميان��ه 
فرزان��گان، صاح��ب كرس��ي اقتص��اد 
خاورميانه در اين موسسه( برگزار كرد. 
 ش��وراي بين المللي اقتص��اد ايران 
وبگاه��ش  در  آن چنان ك��ه   ،)IIEA(
آمده، ش��ورايي خصوصي، غيرانتفاعي 
و غيرسياس��ي از دانشمندان عالقه مند 
ب��ه مطالع��ه مس��ائل اقتص��ادي ايران 
در گس��ترده ترين معناي كلمه اس��ت. 
اهداف��ي ك��ه ش��ورا دنب��ال مي كن��د 
عبارتند از: 1( حمايت از دانش ورزي و 
پژوهش هاي اقتصادي سطح باال درباره 
اقتصاد ايران، 2( پشتيباني از همكاري 
بي��ن اف��راد و س��ازمان هاي متعهد به 
اه��داف ش��ورا، 3( تس��هيل برق��راري 
ارتباط بين دانشمندان از طريق وبگاه، 
جلسات و مجالت ش��ورا و 4( حمايت 
از درك بهت��ر فرصت ه��ا و چالش هاي 

سياست اقتصادي در ايران. 
رياست اين ش��ورا برعهده پروفسور 
محمدهاش��م پس��ران اس��تاد اقتص��اد 
دانشگاه جنوب كاليفرنيا و از نامدارترين 
اقتصاددان��ان ايراني دنياس��ت. در كنار 
پروفس��ور پس��ران، اقتصاددانان بزرگ 
ديگري همچون هادي صالحي اصفهاني 
امريكا،  ايلي نوي  اقتصاد دانشگاه  استاد 
حس��ن حكيميان و مسعود كارشناس، 
اس��تادان دانش��گاه SOAS لن��دن، و 
س��هراب بهداد، اس��تاد اقتصاد دانشگاه 
دنيس��ون در ايالت اوهايوي امريكا جزو 
مديران ش��ورا هستند. س��ه كنفرانس 
پيش��ين اقتص��اد اي��ران به ترتي��ب در 
لن��دن،  دانش��گاه  در  دس��امبر2011 
ژوئ��ن2013 در دانش��گاه بيلگ��ي در 
اس��تانبول تركي��ه و اكتب��ر2014 در 
بوس��تون امريكا برگزار ش��ده است. در 
18 اكتبر2013 نيز اين شورا همايشي 
با عنوان »چالش ها و گزينه هاي اقتصاد 
ايران: س��ناريوهاي ممكن« در دانشگاه 
جورج ت��اون امريكا برگ��زار كرد. به طور 
كلي ش��ورا همايش ها و كنفرانس هاي 
متنوع��ي درب��اره موضوع��ات مختلف 
مرتب��ط با اقتص��اد ايران برگ��زار كرده 
اس��ت.  در ادام��ه گ��زارش چهارمين 
كنفران��س بين المللي اقتصاد ايران، كه 
با همكاري آقاي  حامد قدوسي، استاد 
اقتص��اد مالي در مدرس��ه كس��ب و كار 
انستيتو فناوري استيونز و محقق سابق 

پسادكترا در دانشگاه MIT تهيه شده 
است، ارائه مي شود. 

 جلسه نخست
جلسه نخس��ت كنفرانس با موضوع 
»تحريم ه��ا و محيط ن��رخ ارز دوگانه« 
به رياس��ت »مسعود كارشناس« برگزار 
ش��د. در اين جلسه، حس��ين توكليان 
استاد اقتصاد دانشگاه عالمه طباطبايي 
و عض��و پژوهش��كده پول��ي و بانك��ي 
مقاله يي با عنوان »سياس��ت هاي پولي 
و ارزي در محيط نرخ ارز دوگانه: مورد 
ايران« ارائ��ه كرد و مقاله وي توس��ط 
محمدهاشم پس��ران مورد بررسي قرار 
گرف��ت. مقال��ه توكليان به اين س��وال 
مي پرداخ��ت ك��ه واكن��ش متغيرهاي 
حقيقي و اس��مي تح��ت دو رژيم ارزي 

چگونه خواهد بود. 
 پ��س از ايش��ان مقال��ه مش��ترك 
س��يدعلي  و  رحمت��ي  محمدحس��ين 
مدن��ي زاده اس��تادان دانش��گاه صنعتي 
ش��ريف و عل��ي كريمي راد دانش��جوي 
دكت��ري در همان دانش��گاه ارائه ش��د. 
عن��وان مقال��ه از اين ق��رار ب��ود: »آيا 
تحريم ه��اي بين الملل��ي مي تواند باعث 
اقتص��اد كالن  رك��ود ش��ود: تحلي��ل 
تحريم ه��اي بين الملل��ي ب��ر اقتص��اد 
ايران.« نويس��ندگان مقاله براساس يك 
مدل س��اختاري-كالن نتيجه گرفته اند 
ك��ه اف��ت قابل توجه اقتص��اد ايران بعد 
از س��ال13۹0 عمدتا با سياس��ت هاي 
نادرست داخلي كه خودش را در مفهوم 
»ش��كاف به��ره وري« نش��ان مي دهد، 
توضيح داده مي ش��ود و نه با تحريم ها. 
طب��ق يافته هاي اي��ن مقال��ه، افزايش 
هزينه هاي تج��ارت خارجي بر اثر موج 
آخ��ر تحريم ه��ا در س��ال هاي2011 و 
2012، ب��ه تنهايي، فق��ط يك درصد از 
اف��ت توليد ناخال��ص داخلي اي��ران را 
توضيح مي دهد. هر چند كه مقاله نافي 
اثرات ديگر تحريم ه��ا )ازجمله افزايش 
داخ��ل  در  ناكارآم��دي  و  انحص��ارات 
اقتصاد( نيس��ت. اين نوع اثرها از مسير 
»ش��كاف بهره وري« خودش را نش��ان 
مي ده��د. اين مقال��ه را  كاميار محدث، 
اس��تاد دانش��گاه كمبريج مورد بررسي 

قرار داد. 

 جلسه دوم
جلسه دوم با موضوع »آموزش، زنان، 
و ب��ازار كار« به رياس��ت » اولين كورن«، 
اس��تاد دانش��گاه ماربورگ، برگزار ش��د. 
نخستين مقاله اين جلسه نوشته مشترك  
جواد صالحي اصفهاني، اس��تاد دانش��گاه 

ويرجينيا تك و موسسه بروكينگز و سارا 
تقواطلب، از دانشگاه كريستوفر نيوپورت 
ب��ود و عنوانش چني��ن ب��ود: »آموزش 
چگون��ه بر تخصيص زمان توس��ط زنان 
اث��ر مي گذارد: ش��واهدي از اي��ران.« در 
حقيقت اين مقاله درباره معماي قديمي 
»مش��اركت زنان در بازار كار« در ايران، 
و تاح��دي در كل منطقه، ب��ود. معماي 
مورد اشاره اين است كه سطح تحصيالت 
زنان ايراني در 20س��ال گذشته به مراتب 
بيشتر شده، نرخ باروري آنها كاهش يافته 
و ضمنا بهره مندي آنها از وس��ايلي مانند 
ماشين ظرفش��ويي كه بهره وري كارهاي 
خانه را افزايش مي دهد پيوسته باال رفته 
است، با اين حال نرخ مشاركت زنان ايران 
در ب��ازار كار در دو دهه گذش��ته تقريبا 
حول رقم 20درصد ثابت بوده و برخالف 

انتظار باال نرفته است. 
توضيحي كه نويسندگان مقاله سعي 
مي كنند براي حل معما ارائه كنند اين 
است كه با باال رفتن تحصيالت مادران 
بهره وري آنها ب��راي »آموزش كودكان 
خود در خانه« نيز بيش��تر مي شود. در 
نتيجه، رش��د تحصي��الت زنان بيش از 
آنكه خود را به شكل مشاركت در بازار 
كار نش��ان دهد، به ش��كل صرف وقت 
بيش��تر با فرزندان )هم براي آموزش و 
هم براي پر ك��ردن اوقات فراغت آنها( 
بروز كرده اس��ت. داده ها نشان مي دهد 
كه زنان داراي س��طح تحصيالت باالتر، 
ب��ا اينكه فرزن��دان كمت��ري دارند، در 
مجم��وع وق��ت بيش��تري ب��ا فرزندان 
خود صرف مي كنند. بررسي اين مقاله 
برعه��ده محمدرضا فرزان��گان بود كه 
نشان داد مشاركت زنان در بازار كار در 
دولت هاي هفتم و هش��تم به اوج خود 
رسيد )البته در حد چند درصد بيشتر( 
و بع��د در دولت هاي نهم و دهم دوباره 
افت كرد و ثابت ماند. به طور كلي اثرات 
عواملي مثل سياست هاي دولت در اين 
مقاله منعكس نشده است. افزون بر آن، 
مقاله افزايش كيفيت آموزش هاي فوق 
برنامه در ايران را، كه جايگزين آموزش 

توسط مادر است، در نظر نمي گيرد. 
در اين جلس��ه دو مقال��ه ديگر نيز 
ارائه ش��د؛ نخس��ت، مقاله »رانت هاي 
نفت��ي، آم��وزش و مش��اركت زنان در 
سياست و بازار كار: موردكاوي ايران«، 
نوش��ته مهس��ا مس��گراني و اميرحسن 
اكبري خليل آباد از دانش��گاه فردوسي 
مش��هد بود ك��ه محمود مس��كوب، از 
دانشگاه اراس��موس رتردام بررسي آن 
را برعهده داش��ت. نويس��ندگان به اين 
نتيجه رس��يده اند كه با افزايش س��واد 

زنان، نرخ مش��اركت آنها در نيروي كار 
و مش��اركت سياس��ي آنها نيز همزمان 
افزايش مي يابد. اما درصد تاثير افزايش 
سطح سواد بر مشاركت سياسي زنان از 
تاثيرش بر مش��اركت آنه��ا در بازار كار 
بيشتر اس��ت. به عالوه، يافته هاي مقاله 
نش��ان مي دهد كه اگر زن��ان در مقابل 
ورود ب��ه ب��ازار كار مقاوم��ت ورزند، به 
سمت بخش آموزش جذب مي شوند و 
از اين طريق مي توانند سطح اجتماعي 
خ��ود را باالت��ر ببرند و بر اين اس��اس 
فعاليت ه��اي سياس��ي خود را توس��عه 
دهند. اگر نتوانند وارد نظام آموزش��ي 
وارد  نتوانن��د  اس��ت  ممك��ن  ش��وند، 

فعاليت هاي سياسي شوند. 
ه��ادي  مش��ترك   مقال��ه  دوم،   
صالحي اصفهاني، استاد دانشگاه ايلي نوي 
دانش��گاه  از  كريم��ي،  س��يدمحمد  و 
واشنگتن بود كه عنوانش از اين قرار بود: 
»حمايت اجتماعي و جنسيت در ايران: 
بررسي اثر متفاوت فعاليت هاي حمايت 
اجتماعي بر خانوارهاي زن -سرپرست در 
مقايس��ه با خانوارهاي مرد-سرپرست.«  
مسعود كارشناس بررس��ي اين مقاله را 
برعهده داشت. س��وال مورد بررسي در 
اين مقاله اين است كه آيا اثر برنامه هاي 
حماي��ت اجتماعي ب��ر رف��اه اقتصادي 
زن- و  مرد-سرپرس��ت  خانواره��اي 

سرپرست يكس��ان است يا با هم تفاوت 
دارد. نويس��ندگان دريافته اند كه رش��د 
اقتصادي از اين حيث عمدتا نابرابري ها 

را افزايش داده است. 

 جلسه سوم
جلس��ه س��وم با موض��وع »مصرف 
خانواره��ا و بورس تهران« و به رياس��ت 
»اليزابت ش��ولته« از دانشگاه ماربورگ 
برگزار شد. در اين جلسه نخست ثمين 
جاللي، از دانشگاه صنعتي شريف، مقاله 
مشترك خود با محمدحسين رحمتي، 
از دانش��گاه صنعت��ي ش��ريف و عل��ي 
ابراهيم نژاد، از كالج بوستون را با عنوان 
»عملكرد محدوديت قيمتي: ش��واهدي 
از بورس تهران« ارائه كرد. بررس��ي اين 
مقاله برعهده احمد بدرالدين از دانشگاه 
ماربورگ بود. در اين مقاله اثر سياس��ت 
محدوديت تغيير قيمت روزانه سهام، كه 
از س��ال ها پيش بر ب��ورس ايران حاكم 
است، بر ديناميك قيمت و حجم خريد 
س��هام بررسي شده اس��ت. هدف اصلي 
نويس��ندگان مقاله اين اس��ت كه رفتار 
قيمتي سهامي با خصوصيات مشابه را به 
روش PSM در بورس اصلي و فرابورس 

با هم مقايسه كنند. 

»تعادل« از چهارمين كنفرانس بين المللي اقتصاد ايران در ماربورگ آلمان گزارش مي دهد

اقتصاد ايران زير ذره بين
سخن نخست

تولد و مرگ بنگاه ها در بطن  اقتصاد رقابتي 

»رونالد كوز« اقتصاددان برجس��ته نهادگرا معتقد اس��ت، دستورالعمل 
پنهاني براي موفق نگهداش��تن بنگاه ها وجود ن��دارد، انتخاب »دارويني« 

تنها سازوكار موجود براي حفظ منابع اقتصادي در جاي مناسب است. 
در اين چارچوب دولت ها به گفته وي وظيفه دارند، ايجاد بنگاه هاي 
جديد را تس��هيل كنند كه اين ام��ر بنگاه هاي موجود را مجبور خواهد 
كرد، رقابت كنند يا از بازار خارج ش��وند؛ ديگر آنكه دولت ها مي توانند 
با تسهيل در انحالل شركت هاي ورشكسته امكان آن را فراهم آورند تا 
منابع باقيمانده اين شركت ها بتوانند براي بهره برداري بهتر آزاد شوند. 
رونال��د كوز، پويايي اقتصاد بازار را در ايج��اد مداوم بنگاه هاي جديد و 

انحالل قديمي ها مي داند. 
اظه��ارات اخير دكت��ر جهانگيري، مع��اول اول رييس جمه��ور درباره 
وضعيت بنگاه هاي صنعتي كشور و اينكه »در بهترين شرايط اقتصادي نيز 
برخي واحدهاي توليدي دچار مش��كل مي ش��وند و نبايد تعطيلي شماري 
از بنگاه ه��ا را به معناي زمين گير ش��دن كل صنع��ت و بنگاه هاي صنعتي 
كش��ور جلوه داد« را مي ت��وان در چارچوب نظر فوق و اقتصاد بازار، نظري 

مهم دانست. 
اينكه يكي از باالترين مقامات اجرايي كش��ور اين تولد و مرگ بنگاه ها 
را هرچن��د ناگوار اما به عنوان طبيعت اقتصاد رقابتي مي داند كه البته بايد 
در هم��ان چارچوب اقتصادي جهت كاهش اين مرگ و مير تالش كرد، به 

نظر نقطه عطف مهمي است. 
به ه��ر حال مديريت بنگاه ه��اي اقتصادي و صنعتي باي��د بپذيرند در 
جهان به ش��دت رقابتي امروز ناچارند هوش��مندي بيشتري به خرج دهند، 
چ��را كه بهره برداري بهينه منابع در هيچ اقتصادي مفروض نيس��ت و اين 
كارآفرينان  هس��تند كه بايد براي تشخيص اينكه منابع خود را كجا صرف 

كنند، دقيق تر فكر و عمل نمايند. 
چنانكه »ش��ومپيتر« از »تندباد دايمي تخريب خالق« سخن مي گويد 
كه فرآيندي اس��ت ش��امل توليد محصوالت و ايج��اد بنگاه هاي جديد در 
حال��ي كه موارد قديمي از دور خارج مي ش��ود. در اي��ن ميان اما دولت ها 
همان طوري كه در فوق اش��اره ش��د، وظايفي نيز برعه��ده دارند از جمله 
آنكه ش��رايط رقابت��ي را در اقتصاد فراهم آورند، به نح��وي كه بنگاه هايي 
كه در راضي كردن مش��تري بهتر عمل مي كنن��د، پاداش گيرند و آنهايي 
كه كاالها و خدمتش��ان نمي تواند خريدار را راضي كند، تنبيه شوند. براي 
تحق��ق چنين امري الزم اس��ت اقتصاد داراي بازار ب��از »محصول« و بازار 

عوامل »توليد« باشد. 
براين اس��اس، »بنگاه«، »بازار« و »دولت« سه ضلع مثلثي را تشكيل 
مي دهند كه امر توليد را امكان پذير مي كند و بسته به نوع روابط اين سه 
ضلع با يكديگر ميزاني از بهينگي در توليد محصول ش��كل مي گيرد. لذا 
مي توان از دولت يازدهم و به خصوص ش��خص معاون اول رييس جمهور 
كه اكنون در موضع هدايت گر تحوالت اقتصادي كش��ورمان قرار دارند، 
عالوه بر اقدام بس ارزشمند ايجاد ثبات در فضاي اقتصادي و به خصوص 
كاه��ش تورم انتظار آن را داش��ت كه اوال: ش��رايط رقابتي براي حضور 
تم��ام فعاالن اقتص��ادي از طريق كاهش انحص��ارات و رانت خواري ها و 
كنترل هاي قيمتي فراهم ش��ود و ديگر آنكه با اصالح ساختار بنگاه هاي 
دولت��ي و ش��به دولتي )چنانكه در بخش��نامه 11 ارديبهش��ت ماه خود 
ني��ز بدان تاكيد كرده ان��د( امكان ارتقاي بهره وري اي��ن بازيگران اصلي 
اقتصادي كش��ور فراهم ش��ود. به اين موارد بايد به حمايت هاي دولت از 
بعضي از رش��ته ها و بنگاه هاي صنعتي در چارچوبي هدفمند، زمانبندي 
ش��ده و در فرآيند كاهشي اش��اره كرد و به اصالح قانون »ورشكستگي« 
سرعت بخش��يد تا خروج بنگاه هاي غيررقابتي و ايجاد بنگاه هاي جديد 
و خالق ممكن شود تا ديگر نيازمند تخصيص 16هزار ميليارد تومان به 
بنگاه هايي كه نمي دانيم آي��ا تجديد حيات و بقاي آنها به صرفه و صالح 

اقتصادي است، نباشيم!

 حسين حقگو   
تحليلگر اقتصادي
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