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سرمقاله

حــدود 9ماه پس از انتشــار نســخه انگلیســی کتــاب »ســرمایه در قرن 
بیســت ویکم«، اولین ترجمه فارســی آن منتشر شد و دســت کم سه ترجمه 
)فارســی( دیگر از این کتاب در راه است. با گذشــت کمتر از دوسال از انتشار 
نســخه انگلیسی، این کتاب با تیراژی میلیونی مواجه شد و نویسنده فرانسوی 
آن، در کانون نقد و اظهارنظر اندیشمندان و صاحبنظران اقتصادی و اجتماعی 
قــرار گرفت. اینک حجم اظهارنظرها و نقدهای اقتصاددانان درباره این کتاب 
به مراتــب از حجم هفتصدصفحــه ای کتاب فراتر رفته اســت و پرونده های 
متعددی در نشــریات معتبر و شــبکه های تلویزیونی برای گفت وگو پیرامون 
توماس پیکتی و کتاب وی گشــوده شــده اند. اظهارنظر کم ســابقه بســیاری 
از اقتصاددانــان بنــام جهانی به ویژه برندگان جایزه نوبــل یا غیر آن در طیف 
گســترده ای از تخصص ها، دیدگاه هــا و مکاتب اقتصــادی معاصر همچون 
رابرت ســولو، کروگمن، اســتیگلیتز، کنت ارو، گریگوری منکیو، دیدید هاروی 
و ... حاکــی از اهمیت و برجســتگی این کتاب، هــم از حیث موضوع، روش، 
داده های مورد اســتفاده، نتایج و نیز پیشنهادات اصالحی این کتاب به عنوان 
دســتاورد یک تکاپوی پژوهشــی بزرگ در مطالعات اقتصادی معاصر است. 
پرســش مهم و قابل تامــل پیرامون این توجه و گفت وگوی فراگیر این اســت 
که به راســتی اهمیت و وجه اعتبار و دلیل توجه به این کتاب چیست؟ روشن 
است که نه تردیدافکندن در فروض محوری نظریات اقتصادی، نه رد و ابطال 
برخــی از تئوری های پایه ای و بنیادین علم اقتصاد و نه طرح پیشــنهادات و 
سیاست های جدید برای بهبود عملکرد اقتصادی و نه حتی به چالش کشیدن 
کارکرد اجتماعی و اقتصادی نظام اقتصاد بازار، هیچ یک در تاریخ علم اقتصاد 
بی ســابقه نیســت، بلکه تاریخ نســبتا کوتاه این علم همانند همه رشته های 
دیگر دانش تجربی در دوره مدرن به کوتاه ترین بیان فرآیند مســتمر حدس ها 
و ابطال  های ناایســتا و لف و نشــر مکاتب و دیدگاه هاست و باز باید تاکید کرد 
طی هفت دهه اندیشــه ورزی اقتصادی پس  از جنــگ دوم و با ظهور مکاتب 
اقتصادی برآمده از اندیشــه کینزی و نیز اقتصاد توسعه با رویکردهای متعدد 
نظری، اندیشه نابرابری همواره از اهمیت و جایگاه ویژه ای برخوردار بوده و در 
این 70سال اندیشمندان بزرگی چون گالبرایت، میسرا، آمارتیاسن و... مطالعات 
خــود را بر موضوع نابرابری های اقتصادی و اجتماعی در برش های درآمدی، 
جمعیتی و فضایی متمرکز کرده اند و برخی از آنها در عرصه اقتصاد سیاسی 
بــا نوآوری ها و کامیابی های بزرگی نیز مواجه بوده انــد. در این میان تالش و 
تکاپوی علمی آمارتیاســن -کــه بخش مهمی از آثار وی به فارســی ترجمه 
شده  است- مثال زدنی اســت. از هنرمندی و هوشمندی زایدالوصف توماس 
پیکتی در نام گذاری کتاب و نیز حضور موثر و فعال وی در عرصه  رســانه های 
همگانی که بگذریم و نیز گذشــته از رویکرد تاریخی و مقایسه بین کشوری در 
دوره ای نسبتا طوالنی برمبنای داده های معتبر آماری و... شاید مهم ترین وجه 
اهمیت این کتاب را باید دوویژگی مهم دانســت: عامل اول در باززنده ســازی 

اندیشــه برابری و تبدیل آن به مهم ترین موضــوع تمرکز فکری و گفت وگوی 
اقتصاددانان و ســایر اندیشمندان علوم اجتماعی اســت. شاید طرح دوباره 
دوگانه مهم و تاریخی »رشد- برابری« را بتوان علت این توجه دانست. توماس 
پیکتی دقیقا با همان مبنای نظری که تا پیش  از این مبنای استدالل طرفداران 
کارایی در مقابل برابری بود و با اتکا به شــواهد غیرقابل انکار تاریخی و عینی 
و نیز در چارچوب روش شناســی مرســوم و متعارف علم اقتصاد، نشان داد 
رشد اقتصادی الزاما به برابری منتهی نمی شود، بلکه تجربه تاریخی حاکی از 
نابرابری دایما فزاینده و بدون بازگشت در فرایند رشد اقتصادی است و همین 
ادعای مهم پیکتی اســت که به موضوع اصلی نقــد و مخالفت مخالفان و 
منتقدان راســتگرای او تبدیل شده است. وجه دوم ویژگی و اهمیت تاریخ ساز 
این کتاب را باید در نشان دادن ناکامی و ناکافی بودن تالش های اصالح طلبانه 
در نظــام اقتصاد ســرمایه داری برای کاهش نابرابری دانســت. به بیان دیگر 
بــر مبنای دســتاوردهای مطالعه پیکتی، برنامه های اجراشــده در چارچوب 
اقتصاد رفاه و سیاستگذاری اجتماعی در جبران آثار کارکرد نابرابری ساز نظام 
ســرمایه داری کافی نبوده و هم عمق و گستره ملی و هم دامنه سیاستگذاری 
برای کاهش نابرابری باید از ســطح ملی به سطح جهانی تسری یابد. به زبان 
پنهان، پیکتی همچنان درجست وجوی اصالح نظام سرمایه داری است و این 

البته نقطه عزیمت مخالفان و منتقدان چپگرای او است. 
در ایران نیز طی یک ســال گذشــته آثار نوشــتاری و گفتاری زیادی چه در 
شــبکه های مجازی و چه در نشــریات روشــنفکری پیرامون این کتاب انتشار 
یافته انــد و البتــه با توجهی کمتر از ســطح جهانی به موضــوع گفت وگوی 
گروهی از اندیشمندان اجتماعی به ویژه اقتصاددانان و جامعه شناسان تبدیل 
شده  اســت. آغاز همزمان چهارترجمه از نســخه های انگلیسی و فرانسوی 
کتاب »ســرمایه در قرن بیست ویکم« یادآور توجه و تمرکزی است که پیش تر 
در مــورد کتاب آمارتیاســن با نام »توســعه به مثابــه آزادی« و کتاب دارون 
عجم اوغلو با نام »چرا ملت ها شکســت می خورنــد؟« صورت گرفت. هردو 
کتــاب پیش گفته نیز با فاصله ای کوتاه از فضای جهانی در ایران موردتوجه و 
گفت وگو واقع شــد و به فضای آموزشــی و دانشگاهی راه یافت. اما با انتشار 
اولین ترجمه فارســی از کتاب توماس پیکتی، در کنار توجه به محتوای کتاب، 
مقدمه اقتصاددان ایرانی بر ترجمه فارسی نیز به موضوع و محملی برای نقد 
و ارزیابی گروهی از اصحاب اندیشــه قرار گرفت. هم بیان خطابه ای مرسوم 
مقدمه نویــس و هم تمرکز بر ویژگی های توماس پیکتی در مقایســه با کارل 
مارکــس آن هم نه از موضع اندیشــه و نظر آنان، بلکــه زندگی و ویژگی های 
شخصی و خانوادگی و نیز ســائق و انگیزاننده و نقطه عزیمت، نیت و هدف 
غایی آنها موضوع اصلی این نقدها و درعین حال اقبال های گروهی دیگر بوده 
اســت. به زبان دیگر برخالف آنکه به طور منطقی انتظار می رفت این مقدمه 
)با شــناخت از دیدگاه های مقدمه نویس و موضوع و محتوای کتاب( بر بیان 
مقایســه ای سیر مطالعات و تالش های نظری و تجربی بر موضوع نابرابری یا 
ارزیابی محتوای کتاب از دریچه مســایل اقتصاد ایــران بپردازد، به خطابه ای 
خواندنی )اما درخور نقد( بدل شــده است و شاید هوشمندی مقدمه نویس، 
همچون نویســنده کتاب، فرصتی برای توجه بیشــتر و گســترده تر به ترجمه 

فارسی را فراهم کند! 

باز   زنده سازی اندیشه برابری

حجت اله میرزائی
سردبیر
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توماس پیکتی در ایران

از جان مینارد کینز 
تا توماس پیکتی

مقدمه
جان مینارد کینز در ســال 1935، یک ســال پیش از انتشــار کتاب 
»نظریه عمومی اشتغال، پول و بهره« در نامه ای به دوستش جورج 

برنارد شاو، نویسنده شهیر انگلیسی نوشت: 
»بــرای آنکه به حالت روحــی من پی ببری... الزم اســت بدانی 
اعتقادم بر این اســت که کتابی درباره نظریه اقتصادی بنویســم که 
کامــال انقالبی برانگیزد- البته تصور نمی کنم بی درنگ، بلکه در طول 
10سال آینده- و شیوه تفکر جهان را درباره مسایل اقتصادی دگرگون 
کند. نمی توانم انتظار داشــته باشــم که تو یا کســان دیگر در شرایط 
کنونی این ســخن مرا باور کنید. اما شــخصا نه تنها- به آنچه که از 

ذهنم می گذرد- امیدوارم بلکه کامال یقین دارم.« 
حق با کینز بود. کتابش انقالبی در عرصه اندیشه ورزی اقتصادی 
به پا کرد. مدتی مدافعان نظم فکری پیشین در برابرش ایستادند، اما 
تالش ها بیهوده و بی ثمر بود. عصاره فکری اقتصاددانان محافظه کار 
دو باور بود )و هنوز هم هست(: اولی همانی است که آدام اسمیت 
در قرن هجدهم ارایه کرد: دست نامریی بازار به طور خودکار منافع 
فــرد را با منافع جمع هماهنگ می کند. دومی نیز همانی اســت که 
اقتصاددان فرانســوی، زان باتیستا ســی، در قرن نوزدهم ارایه کرد: 
عرضــه، تقاضای خــود را به وجود می آورد. منظور »ســی« این بود 
که وقتی اقتصاد در حالت اشــتغال کامل عوامل تولید قرار دارد، به 
همان اندازه ای که کاال و خدمت تولید می شــود به ناچار تقاضا هم 
ایجاد می شود. بنابراین، امکان کمبود تقاضای موثر به وجود نمی آید 
تا موجب بروز رکود شــود چرا که درآمدهــای پرداختی به صاحبان 
عوامل تولیــد درگیر در تولید کاالها و خدمات در بنگاه های مختلف، 
صرف خرید همین کاالها و خدمات می شــود. در اواخر قرن نوزدهم 
اقتصاددان دیگر فرانسوی- سوئیسی به نام لئون والراس با استفاده 
از منطق ریاضی نشان داد که بازارها از طریق نظام قیمت ها به طور 

همزمان در تعادل عمومی قرار می گیرند و امکان شکست ندارند. 
کینــز در کتاب »نظریه عمومی اشــتغال، پول و بهره« این رشــته 
اســتدالل ها را به هوا برد و آنچه بافته شــده بود را پنبه کرد. اول از 
همه، ادعای اســمیت به عنوان مبنای هستی شناختی نظریه تعادل 
خودکار مبتنی بر دســت نامریی بازار آزاد را زیر ســوال برد. شکوه و 
عظیم بودن بنای اســتداللی پیشینیان و سازگاری درونی و منطقی آن 
را پذیرفــت اما بر چوبین بودن پایه های بنیادی این بنای باشــکوه، به 
دلیل عدم انطباق مفروضات آن با دنیای واقع، انگشــت گذاشت و با 
طرح مفروضاتی واقع بینانــه، از جمله درباره زمان چگونگی امکان 
عدم تطابق میان سرمایه گذاری مطلوب و سرمایه گذاری واقعی و در 
نتیجه امکان بروز مشکل موجودی ناخواسته انبار )رکود( پرداخت. 
به این اعتبار، قانون »ســی« را زیر سوال برد و نظام فکری جدیدی را 
بنیان گذاشت که بر مبنای مفهوم »تقاضای موثر« قرار دارد. او نشان 
داد که اقتصاد به طور خودکار آن طور که اســمیت و سی و والراس 
اســتدالل کردند در حالت تعادل قرار نمی گیرد. عرضه ممکن است 
بیش از تقاضای کل شــود و رکود به وجود  آید. بنابراین، تقاضای کل 
را باید مدیریت کرد تا تعادل همراه با اشــتغال کامل تامین شود. این 

مدیریت نیز بر عهده دولت است. 
همان زلزله ای را که نظریه عمومی کینز در عرصه اندیشــه ورزی 
بــه پا کــرد، این بار مــی رود که این کتــاب به پا کنــد. همانطور که 
می دانیم، »سرمایه در قرن بیســت ویکم« پرفروش ترین اثر غیرادبی 
جهان در ســال 2014 بوده اســت. به همین صورت، نویسنده آن نیز 
به فوق ســتاره علمی جهان تبدیل شده است. چند نفر از مطرح ترین 
اقتصاددانان جهان از جمله جوزف استیگلیتز، پاول کروگمن و رابرت 
ســالو )برندگان نوبل اقتصاد( در ســویی و چند نفــر از مطرح ترین 
نظریه پــردازان رادیکال از جملــه دیوید هاروی، جیمــز گالبرایت و 
آلکس کالینیکوس از ســوی دیگر درباره آن به نقد و نظر نشسته اند. 

علی دینی ترکمانی
استادیار موسسه مطالعات و پژوهش های بازرگانی
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اگر نظریه عمومی کینز موجب شــکل گیری رویکــرد جدیدی به نام 
کالن در عرصه تجریه و تجلیل اقتصادی شد، کتاب »سرمایه در قرن 
بیست ویکم« نیز موجب بازگشــتی دوباره به سوی رویکرد کل گرای 
موسوم به »اقتصاد سیاسی« خواهد شــد که اقتصاددانان کالسیک 
از اســمیت گرفته تا مارکس به آن می پرداختند. همین طور، تجزیه و 
تحلیــل طبقاتی با موضوع محوری پویایی های توزیع درآمد در طول 
زمــان را که از مباحــث محوری اقتصاددانان کالســیک بود و تحت 
سیطره اقتصاد متعارف از کانون توجه نظریه پردازی اقتصادی بیرون 
رانده شــده بود، دوباره در کانون توجــه قرار خواهد داد. این کتاب و 
مباحــث آن، چنان اهمیتی دارند که به یقیــن در آینده ای نه چندان 
دور جایــزه نوبل اقتصاد را نصیب پیکتی خواهد کرد و به تعبیر پاول 
کروگمن فراتر از نوبل، »این کتاب مســیر مطالعات اقتصادی ما را در 

آینده تحت تاثیر قرار خواهد داد.« 
توماس پیکتی کیست؟ 

پیکتــی تحصیــالت دوره لیسانســش را در فرانســه و تکمیلــی 
فوق لیســانس و دکتــرا را در »مدرســه اقتصــادی لنــدن« گذرانده 
اســت. در 22 ســالگی دکترایش را می گیرد و به آمریــکا می رود و 
در دانشــگاه ام ای تی به تدریس می پردازد. این ســوابق تا همین جا 
نشــان می دهد که او اقتصاددان نابغه ای اســت. در آمریکا از شیوه 
آموزش »علم اقتصاد« سرخورده می شــود و به پاریس بازمی گردد 
و »مدرســه اقتصادی پاریس« را با اقتباس از مدرسه اقتصادی لندن 
تاسیس می کند. چند سال نیز خودش رییس این دانشگاه بوده است. 
مطالعــات وی از جمله پایان نامه دکترایش در حــوزه توزیع درآمد 
و نابرابری اســت. با تونی اتکینســون که اقتصاددان برجسته ای در 
این حوزه اســت و شاخص »فقر اتکینســون« هم به نامش در متون 
اقتصــاد فقر و نابرابری ثبت شــده، مطالعات مشــترکی انجام داده 
اســت. فکر می کنم استاد راهنمای پیکتی در مدرسه اقتصادی لندن 
هم اتکینســون بوده است. با اتکینسون و چند نفر دیگر مطالعاتی را 
در این حوزه سامان داده اند و نتایج این مطالعات را در قالب کتاب ها 
و مقاالتی منتشر کرده اند. اما کتاب اخیر پیکتی با استقبال خاصی در 

عرصه جهانی مواجه شده است که دالیل مختلفی دارد. 
تحصیــالت دوره لیســانس وی در ســنت متعــارف اقتصــادی 
قرار دارد. در ایــن دوره اقتصاد و ریاضیات را با هم گذرانده اســت. 
بنابرایــن پیش زمینه ریاضیاتی قوی دارد. امــا در ادامه، مطالعاتش 
از ادبیات رایــج اقتصادی فاصله می گیرد و ابعاد بین رشــته ای پیدا 
می کند. رویکردش را می توان تاریخی- استنتاجی نامید که با رویکرد 
روش شــناختی متعارف اقتصــادی، یعنی قیاســی- ریاضی، تفاوت 
زیادی دارد. در اولــی حقایق تاریخی، پایه نظریه پردازی محســوب 
می شــود و در دومی اصول موضوعه پیشینی چون انسان اقتصادی 
و حداکثر سازی مطلوبیت مبنای اساسی نظریه پردازی است. در عین 
حــال، زبانی که اولی بــه کار می گیرد تفاوت زیادی بــا زبان رویکرد 
قیاســی- ریاضی گرای رایج در اقتصــاد دارد. پیکتی از برخی روابط 
ساده ریاضی استفاده می کند تا مباحثش را در قالب قوانین بیان کند؛ 
اما این اســتفاده بسیار ساده و ابتدایی اســت برای همین از خواننده 

می خواهد که با دیدن این روابط فرار نکند و کتاب را نبندد. 
همچنین برای قوت بخشــیدن به فرضیه ها و اســتخراج داده ها 
از رجوع به آثــار ادبی چون رمان های اونوره بالزاک و جین آســتین 
ابایی ندارد که هیچ، از آن اســتقبال هم می کند. در همین چارچوب 

اگر وزارت 
اقتصاد پرونده 

های مالیاتی  را 
در اختیار بگذارد 

شاید بتوان 
در ایران نیز با 

استفاده از روش 
پکیتی سهم 

سرمایه از درآمد 
را محاسبه و 
بر مبنای آن 

تحوالت توزیع 
درآمد را از 

جایی که سابقه 
مالیاتی موجود 

است  بررسی 
کرد.

و با نگاه بین رشته ای اعالم می کند که 
اندیشــمندانی چون فرنانــدو برودل، 
مــورخ و پی یر بوردیو جامعه شــناس 
را بیشــتر از رابرت ســولو اقتصاددان 
است  کتاب، شورشی  این  می ســتاید. 
علیــه اقتصــاد متعــارف از زوایــای 
مختلــف. دعوتــی اســت جــدی به 
بازگشــت به نــوع تجزیــه و تحلیل 
کالسیکی  نظریه پردازان  که  اقتصادی 
ماننــد اســمیت، اســتوارت میــل و 
مارکس داشته اند و به اقتصاد سیاسی 
یا نقد اقتصاد سیاسی معروف است. 

نکته نهایی اینکــه، رویکرد فکری 
رویکرد سوسیال  پیکتی، در چارچوب 
دموکراتیک رادیــکال قرار دارد. چپی 
که هــم تحــت تاثیر مارکس اســت 
و هم تحــت تاثیــر اســمیت. توجه 
جدی بــه اهمیت توزیــع درآمد را از 
مارکــس و مانیفســت او، وام گرفته 
اســت هر چند تعریف وی از سرمایه 
با قرائــت مارکس تفاوت زیادی دارد. 
در عیــن حال، مالکیــت خصوصی و 
بــازار را می پذیرد و دغدغــه بازتوزیع 
درآمدی در چارچــوب همین نظام را 
دارد. بنابراین، راهکارهایش بر خالف 
مارکسیســم اصولگرا، حذف مالکیت 
خصوصی بر ابــزار تولید و نظام بازار 
نیســت. معتقد نیســت که مشکالت 
را نمی شــود حل کرد مگر آنکه نظام 

اجتماعی مبتنــی بر مالکیت اجتماعی شــکل بگیــرد. از این منظر 
هم رویکردش شــبیه رویکرد آمارتیا ســن اســت که می گوید برای 
خلــق جامعه ای بهتر نمی توان به انتظار تغییری اساســی و بنیادی 
نشســت. در پی جایگزینی نظمی اجتماعی بــه جای نظم مبتنی بر 
بــازار و مالکیت خصوصی نیســت بلکه این بنیــاد را می پذیرد و در 
چارچوب آن به دنبال پیشگیری از نابرابری فزاینده درون زاد از طریق 
نظام مالیاتی پیشرفته به ویژه مالیات بر ثروت جهانی، به مثابه اقدام 

اصالحی رادیکال است. 
نگاهی به چارچوب کتاب

کتاب از چهار بخش و یک مقدمه مفصل تشــکیل شده است. 
در مقدمه به داســتان شــکل گیری کتاب، ســابقه تاریخی بحث و 
منابع داده ای مورد اســتفاده پرداخته اســت. در بخش اول که دو 
فصل دارد به ادبیات موضوع رشد و نابرابری می پردازد. نظریه ها و 
دیدگاه های اسمیت، ریکاردو، مارکس، هارود، دومار و کوزنتس و... 
را بررســی می کند و می گوید مارکس و کوزنتس بیشــترین دغدغه 
را در این بــاره داشــته اند، با وجود این به دلیل عدم دسترســی به 
داده های تاریخی بلندمدت و امکانات نرم افزاری موجود نتوانستند 
پیشبرد نظری قابل توجهی در این باره داشته باشند. در بخش دوم 
به حســابداری ملی و تعاریف تولید و ســرمایه و نســبت سرمایه 

 جان مینارد کینز

 توماس پیکتی
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به درآمد و ســهم ســرمایه از درآمد می پردازد و ضمن استخراج 
روابط با سه قانون نشــان می دهد که اگر نرخ رشد بازدهی ثروت 
)سرمایه( بیشتر از نرخ رشــد اقتصادی باشد در این صورت توزیع 
درآمد نابرابرتر می شــود. در همین بخــش، منحنی های بلندمدت 
تاریخی توزیع درآمد در فرانســه، انگلستان، سوئد و آمریکا را ارایه 
می کند و نشان می دهد که برخالف فرضیه کوزنتس، این منحی به 
شــکل U معکوس نیست بلکه به صورت U است. در این بخش، 
به یکــی از مباحث مهم اقتصاد متعارف یعنــی تابع تولید کاب- 
داگالس می پــردازد و آن را نقد می کنــد. از نظر وی، دلیل پذیرش 
عام آنچه رابرت کاب و پاول داگالس در ســال 1928طی مقاله ای 
ارایه کردند و مــورد پذیرش عام قرار گرفت تمایل اقتصاددانان به 
پذیرش داستان های ساده است. در چارچوب این تابع تولید، فرض 
می شــود که سهم ســرمایه از درآمد در بلندمدت ثابت و بنابراین 
توزیع درآمد نیز یکنواخت اســت. به همیــن صورت در چارچوب 
»قضیه اولر« نشــان داده می شود که نیروی کار و سرمایه هر کدام 
به میزان بهره وریشــان، از درآمد تولیدشــده سهم می برند. پیکتی 
فرض های مذکور را رد می کند و نشان می دهد در جایی که کشش 
جانشــینی میان ســرمایه و نیروی کار بزرگ تر از یک است، نسبت 
سرمایه به تولید در گذر زمان افزایش می یابد و این موجب افزایش 
سهم ســرمایه از درآمد ملی می شود. بخش سوم، تغییرات توزیع 
درآمد را به تفکیک درآمدهای سرمایه ای و انواع نیروی کار بررسی 
می کند و نشــان می دهد که برخالف تصور رایج، افزایش در سهم 
ثروت، بیش از آنکه ناشــی از بهره وری صاحبان ثروت باشد ناشی 
از ثروت موروثی به ارث رسیده است. ثروت موروثی در غیاب نظام 
مالیاتــی تصاعدی بر ثروت، توانایی بازتولید خود را دارد. در بخش 
چهارم و پایانی کتاب، به دولت اجتماعی و نظام مالیاتی پیشــرفته 
می پردازد و از این منظر راهکار مالیات بر ثروت جهانی را پیشنهاد 
می دهد. اســتدالل می کند در غیاب چنین دولــت و نظام مالیاتی 
پیشرفته ای، دســتاوردهای دموکراتیک نظام ســرمایه داری نیز در 

آینده از دست خواهد رفت. 
4 دلیل در اهمیت کتاب 

این کتاب از چهار زاویه مختلف اثر مهمی است. 
اول، بر حســب نوع اســتداللی که می کند: از نظر روش شناختی، 
دارای رویکرد تاریخی- اســتنتاجی است. تحوالت تاریخی بلندمدت 
گذشــته را مبنا قرار می دهــد و تغییر و تحــوالت در توزیع درآمد را 
تابعــی از موقعیت تاریخی می دانــد و از صدور حکمی واحد پرهیز 
می کند؛ در عین حال ســعی می کند این تغییر و تحوالت را در قالب 

روابطی دقیق صورت بندی کند. 
دوم، برحســب منابعی که برای اســتخراج داده ها به کار می برد: 
از نظــر داده ها، با روش خــاص و منحصربه فردی دســت به تولید 
داده هایی جدید می زند و به جای اســتفاده از داده های جاری مبتنی 
بر نمونه محدود و کوتاه مدت موجود در مطالعات بودجه خانوار، به 
سراغ پرونده های مالیاتی فرانسه از سال 1880 به این سو و انگلستان 
و آمریــکا از 1910 به این ســو می رود و با اســتفاده از آنها به برآورد 
درآمدهای ســرمایه ای می پردازد و پایــگاه داده ای جدیدی را برای 

چنین مطالعاتی بنا می گذارد. 
سوم، بر حسب موضوعی که در کانون توجه قرار می دهد: از نظر 
موضوعــی، موضوع توزیع درآمد را که به عنوانی موضوعی اخالقی 

و دســتوری از دایره توجه اقتصادی خارج شده بود دوباره در کانون 
توجه قرار می دهد. 

سرانجام، بر حسب نتایجی که ارایه می کند: با آنچه درباره توزیع 
درآمد استنتاج می کند دو فرضیه رایج و متعارف موسوم را زیر سوال 
می برد. اولی، فرضیه کوزنتس که معتقد اســت توزیع درآمد در گذر 
زمان بر اثر کارکرد »رخنه با پایین رشــد اقتصادی« بهتر می شــود و 
دومی فرضیــه ربط ثروت به بهره وری صاحبان ثروت اســت که در 

چارچوب »قضیه اولر« صورت بندی شده است. 
درس های کتاب برای ما

نخســت اینکه کتاب پیکتی درس مهمی از نظر روش اســتخراج 
داده ها نشــان می دهد. برای تجزیه و تحلیلــی عمیق و بلندمدت تر 
باید سراغ تولید داده ها به روش های غیررسمی رفت. اگر در فرانسه، 
آمریکا و انگلســتان نتوان بــه داده های نمونه ای به دســت آمده از 
مطالعات بودجه خانوار اســتناد کرد در ایران چگونه می توان به آن 
اســتناد کرد که نظام آماری وضع چندان خوبی نــدارد؟ اگر وزارت 
اقتصاد پرونده های مالیاتی را در اختیار بگذارد شــاید بتوان در ایران 
نیز با اســتفاده از روش پیکتی سهم سرمایه از درآمد را محاسبه و بر 
مبنای آن تحوالت توزیع درآمد را از جایی که ســابقه مالیاتی موجود 
است، بررسی کرد. این ایده ارزشمندی است که البته عملیاتی کردن 
آن نیــاز به عزم جدی و حمایت مالی دارد. دوم، بحث کیک رشــد و 
اثر رخنه به پایین رشــد توســط برخی از اقتصاددانان و همکاران ما 
مانند نقل و نبات به کار گرفته می شــود و ســاخت فکری دولت ها را 
شــکل می دهد. به گمانم این دوســتان خوب اســت حتما این اثر را 
بخوانند تا واقع بینانه تر با مســایل برخورد کنند. ســوم، پاسخ به این 
پرسش حایز اهمیت است: ثروتمندان از چه طریقی به ثروت دست 
یافته اند؟ از طریق اتکا به اســتعدادهای خالقانه خاص شان یا ثروت 
موروثی یا ثروت رانتی؟ اگر ارث و رانت، منشــاء اصلی ثروت اندوزی 
باشــد در این صورت می توان بحث نظام مالیاتی پیشرفته را در ایران 
هم جدی تــر از قبل مطرح کرد. ارزش دارایــی ملکی افرادی، بر اثر 
طرح هــای عمرانی به یکباره چندبرابر می شــود بدون آنکه مالیاتی 
بپردازند. افرادی بر اثر رانت جویی یک شــبه ره صدساله را می روند و 
به ثروت های نجومی دســت پیدا می کنند. در غیاب شفافیت و نظام 
مالیاتی کارآمد و پیشرفته، نظام مالیاتی به ناچار بر مالیات بر حقوق 
و دســتمزد و مالیات غیرمســتقیم متکی می شــود. این ساخت باید 
اصالح شــود در غیراین صورت همانطور که پیکتی می گوید نابرابری 
بیش از اندازه و غیرقابل قبول می تواند برای نظم اجتماعی خطرناک 

باشد. 
ترجمه کتاب

کتاب هــای پرفروش و مطرح ترجمه هــای مختلفی هم دارند. از 
کتاب »توسعه به مثابه آزادی« به قلم آمارتیا سن، پنج ترجمه فارسی 
روانه بازار کتاب شد. از این کتاب نیز دست کم به همین میزان ترجمه 
فارسی روانه بازار کتاب خواهد شد. اولی با ترجمه اصالن قودجانی 
و با مقدمه محســن رنانی رونمایی شد. دومی با ترجمه محمدرضا 
فرهادی پور و همکارش و با مقدمه بنده در حال نهایی ســازی برای 
انتشار است. تا جایی که اطالع دارم دو ترجمه دیگر هم در راه است. 
سومی را محمود صدری در انتشارات دنیای اقتصاد به پیش می برد  
و چهارمی را ناصر زرافشــان از متن فرانســه به فارسی برمی گرداند. 

احتماال یک یا دو ترجمه دیگر نیز باید در میان باشد.

چهار وجه 
اهمیت این 
کتاب در 
روش شناسی و 
رویکرد تاریخی- 
استنتاجی، 
منابع داده ها، 
موضوع کانونی و 
نتایج ارائه شده 
است
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توماس پیکتی در ایران

9
انتشــار کتــاب حجیــم تومــاس پیکتــی، »ســرمایه در قرن 
بیســت ویکم«، یکی ازاتفاقات نادر یک سال گذشته بود. برخالف 
انتظار و بدون هیچ گونه ســابقه ای، این کتاب برای چندین هفته 
متوالی، پرفروش ترین کتاب در مجموعه عظیم کتاب های آمازون 
بود؛ چیزی که قبل از آن ســابقه نداشت و بعید است که پس از 
این هم کتابی از این دســت جزو پرفروشــترین ها باشد. این کتاب 
حجیم در چهار قســمت ارایه شــده است. بخش اول چارچوب 
نظری را به دســت می دهد، در دو بخش بعدی شــواهد آماری 
گســترده ای ارایه می شود و ســرانجام آخرین بخش، چارچوب 

سیاست پردازی را مطرح می کند. 
علت توفیق خارق العاده این کتاب در چیســت؟ چرا با اینکه 
کتاب پرحجمی اســت و خواندنش هم ســاده و آســان نیست 
ولی بــرای هفته ها پرفروش ترین کتاب آمــازون بود. اولین نکته 
این است که اگرچه شواهد آماری کتاب بسیارگسترده است ولی 
موضوع آن جدید و تازه نیســت. رشــد نابرابــری درآمد و ثروت 
به دفعات از ســوی پژوهشــگران مستند شده اســت ولی در آن 
دفعات نــه عموم و نه دنیای آکادمیک به این بررســی ها چنین 

اقبالی نشان نداده اند. 
درسال های اخیر اولین بار الری میشل و دیگران در »وضعیت 
کارگران در آمریکا« در1988 به بررســی این مســایل پرداختند. 
10ســال بعد جیمز گالبرایــث در »نابرابر خلق شــده: بحران در 
پرداخت حقوق درآمریکا« به همیــن مقوله پرداخت. در 2002 
ادوارد وولف و دیگران درباره رشــد روزافزون نابرابری در توزیع 
ثــروت در آمریکا و راه های برون رفت از این وضعیت نوشــتند و 
شــش ســال بعد، در 2008 کتاب »فقر و توزیع درآمد« را منتشر 

کردند. در2002 برانکو میالنوویچ براســاس آمارهای خانوار یک 
بررســی از توزیع درآمد در جهان به دست داد و سه سال بعد در 
2005 کتاب »دنیای تقسیم شده: اندازه گیری نابرابری بین المللی 
و جهانی« را منتشر کرد. حتی خود پیکتی هم خالصه ای از آنچه 
را در این کتاب اخیرش آمده اســت در سال 2003 به صورت یک 
مقاله مفصل منتشــر کرده بود ولی هیچ کدام از این بررســی ها 
مورد توجه عموم یا پژوهشگران دانشگاهی قرار نگرفت. توضیح 
این وضعیت در نگاه اول ســاده نیست و من هم دقیقا علتش را 
نمی دانم. ولی بعید نمی دانم که دلیل اصلی این کار احتماال این 
بوده که اقتصاد جریان اصلی ـ نئوکالســیک ها ـ مثل هر جریان 
تمامیت خواه دیگر تفکر بدیل را به رسمیت نمی شناسد، چون به 
خیال خویش نمی خواهد به یک نگرش بدیل مشروعیت ببخشد. 
واقعیت این است که پژوهشگرانی چون میشل، گالبرایث و وولف 
به اصطالح »خودی« نبودنــد و اقتصاددانان چپ اندیش اند که 
در بررســی های خود به بررسی مقوله قدرت، قدرت اقتصادی و 
سیاســی هم پرداخته اند. به عبارت دیگر بررسی این محققان نه 
تنها درباره »ســرمایه« که درباره »سرمایه داری« هم هست و این 
است که احتماال از سوی اقتصاددانان جریان اصلی نادیده گرفته 
شــده اند. اما نکته دوم به گمان من این است در شرایطی مقوله 
نابرابــری در توزیــع درآمد و ثروت، به خصــوص پس از جنبش 
اشغال وال اســتریت و جنبش های مشــابه در انگلستان و دیگر 
کشورها برای عموم هم مطرح شده است. اقتصادنئوکالسیک ها 
بــا قدرنهادن به یافته های کتاب پیکتی- که در اصل با یافته های 
پیشین در بررسی گالبرایث، میشل و وولف تفاوت اساسی ندارد- 
می کوشــد مقوله نابرابری درآمد و ثروت را به اصطالح »درونی« 
کند یا به سخن دیگر، بعید نیست هدف این باشد که این مباحث 
را »مصادره« کرده و با کشــاندن مباحث به بیراهه، راه را بر ســر 
هرگونه تغییر بنیادی مسدود کنند. به این نکته باز خواهم گشت 

و بیشتر توضیح خواهم داد. 
در اینکه یافته های پیکتی در این کتاب مهم اند، تردیدی نیست 

مشکل 
آقای توماس پیکتی 

پژوهشگرانی 
چون میشل، 

گالبرایث 
و وولف به 

اصطالح 
»خودی« نبودند 

و اقتصاددانان 
چپ اندیش اند 

که در 
بررسی های 

خود به بررسی 
مقوله ی قدرت، 

قدرت اقتصادی 
و سیاسی هم 

پرداخته اند. 
به عبارت 

دیگر بررسی 
این محققان 

نه تنها درباره 
»سرمایه« 
که درباره  

»سرمایه داری« 
هم هست و 

این است که 
احتماالً از سوی 

اقتصاددانان 
جریان اصلی 
نادیده گرفته 

شده اند.

احمد سیف
استاد دانشگاه استافوردشر
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قدرشناس  باید  و 
گســترده  زحمات 

کتاب  این  نویسندگان 
بــود ولــی درعین حال 

نبایــد فرامــوش کــرد که 
کتاب پیکتی با بهره گیری از تئوری 

بازدهی نهایی می کوشــد رشد نابرابری 
درآمــد و ثروت را توضیــح دهد. به گفته 

پیکتی با بیشترشدن شکاف بین بازده نهایی سرمایه 
و نرخ رشــد اقتصادی، نابرابری هم بیشتر می شود. 
در اینجــا نکته مهــم، تمرکز در مالکیت ســرمایه 
است چون باعث می شود رشد درآمد ثروتمندان از 
متوسط رشد درآمد در جامعه بیش تر باشد. الگوی 
رشــد کتاب پیکتی هم یک الگوی رشد نئولیبرالی 
است و احتماال به همین دلیل هم است که راه حل 
پیکتی هم مالیات می شــود. درکتاب حجیم پیکتی 
ســخنی از نهادها و ساختار قدرت اقتصادی نیست 
و احتمــاال دلیل این امر آن اســت که این مقوله ها 
در اقتصــاد نئولیبرالی که اســاس بررســی پیکتی 
اســت وجود ندارد. ولی مساله این است که راه حل 

احتمالــی پیکتــی در بهترین حالت ســاده انگارانه 
اســت؛ چون پیکتی میزان کنترل ســرمایه بر فرآیند سیاســت و 
سیاست پردازی در جوامع سرمایه داری را نادیده گرفته و شاید به 
همین دلیل خودش راه برون رفت پیشنهادی اش را »ناکجاآبادی« 
می خواند. در الگوی اقتصادی نئولیبرالی نرخ ســود مســتقل از 
ساختار قدرت و نهادها، بازدهی نهایی سرمایه را تعیین می کند. 
البته در دنیای واقعی نرخ سود با عوامل سیاسی و اجتماعی که 
بر توزیع قدرت سیاســی و اقتصادی تاثیر دارند، تعیین می شود. 
رشد اقتصادی هم از نهادها و انتخاب سیاست ها تاثیر می گیرد. 
نکته ای که قابل توجه است اینکه اقتصاددانان نئولیبرال همیشه 
درباره »ســرمایه« سخن گفته اند. مساله این است که برای یافتن 
پرســش هایی که درباره چگونگی کارکرد نظام اقتصادی حاکم 
برجهان داریم باید درباره ســرمایه داری بیش تر سخن بگوییم و 

این کاری است که پیکتی در این کتاب نمی کند. 
اینکه نگرش غالب بر بررسی پیکتی را نئولیبرالی می دانم نه 
به خاطر استفاده پیکتی از مفاهیم ساده نئولیبرالی بلکه در واقع 
گوهر اســتدالل او در سرتاسر این کتاب است که به گمان من این 

بررسی را در این دسته بندی قرار می دهد. 
اجــازه بدهید از یک ســوال ســاده شــروع کنیم: »ســرمایه 
چیســت؟« عنوان غلط انــداز کتــاب پیکتی: »ســرمایه در قرن 
بیســت ویکم«، بعید نیست موجب شود تا خواننده گمان کند که 
اگر »داس کاپیتال« درباره »ســرمایه در قــرن نوزدهم« بود البد 
پیکتی همان مباحث را برای قرن کنونی مطرح کرده است. ولی 
بــاوری از این خطاآمیزتر قابل تصور نیســت. کتاب پیکتی نه به 
کتاب مارکس ربطی دارد و نه به اقتصاد مارکســی. حتی دیده ام 
او را »کینز دوم« نامیده اند. این هم عنوان بی ربطی اســت، بعید 
می دانم کسی که با دیدگاه های کینز آشنا باشد چنین سهل انگاری 
عظیمی را مرتکب شود. کتاب پیکتی، کتابی است درباره نگرش 

نئولیبرالــی به مقوله توزیع درآمد و ثــروت در جامعه نمونه وار 
سرمایه داری. همین و بس. 

از تعریف ســرمایه بــه روایــت مارکس آغاز می کنــم. برای 
مارکس ســرمایه یک رابطه اجتماعی، سیاسی و حقوقی است؛ 
یعنی ابزارهــای کنترل عوامــل اصلی تولید به وســیله طبقات 
مســلط در جامعــه. ســرمایه می تواند به شــکل پول باشــد یا 
ماشین آالت. ممکن است ثابت باشد یا متغیر؛ ولی گوهر سرمایه، 
از نگاه مارکس نه مالی است و نه هیچ چیز دیگر. گوهر سرمایه 
قدرتی اســت که ســرمایه به ســرمایه دار می دهد؛ یعنی اقتدار 
تصمیم گیــری و اخذ مازاد تولیــد کارگران. با همه جا گیرشــدن 
اقتصاد نئولیبرالی در اواخر قرن نوزدهم و دهه های نخست قرن 
بیستم، این تعریف از ســرمایه کنار گذاشته شد و سرمایه هم به 
صورت یک شــیء درآمد که در ترکیب با کار، عمل تولید را انجام 
می دهد. به این ترتیب، تابع تولید هم شــکل گرفت و مزد و سود 
هم بیــان پولی بازده نهایی این »عوامل تولید« شــد. برای اینکه 
بتــوان این رابطه ها را به زبان ریاضی بیان کرد در آن صورت باید 
کار و ســرمایه به واحدی بیان شود که بتوان از آن چنین نتایجی 
گرفت. بــرای کار می توان یک ســاعت کار را در نظر گرفت ولی 
برای ســرمایه که به شــکل و صورت های گوناگونــی درمی آید، 
چــه می توان کرد؟ در نزد پیکتی ســرمایه همان تعریفی را دارد 
که در اقتصاد نئولیبرالی دارد ولی پرســش این اســت که پیکتی 
درباره واحدی که برای اندازه گیری ســرمایه الزم است چه کرده 
اســت؟ پیکتی ابزارهای ســرمایه ای را با هرگونه تبلور ثروت- از 
جمله زمین و مستغالت- حتی آن بخشی که در گیر فعالیت های 
تولیدی هم نیست درمی آمیزد. تنها بخشی که در تعریف پیکتی 
از سرمایه نمی آید، آن چیزی اســت که به آن »سرمایه انسانی« 
گفته می شود. پیکتی ســپس ارزش بازار این مجموعه را برآورد 

راه حل احتمالی 
پیکتی در 
بهترین حالت 
ساده انگارانه 
است چون 
پیکتی میزان 
کنترل سرمایه 
بر فرایند 
سیاست و 
سیاست پردازی 
در جوامع 
سرمایه داری 
را نادیده 
گرفته است و 
شاید به همین 
خاطر است 
که خودش 
راه برون رفت 
پیشنهادی اش را 
»ناکجاآبادی« 
می خواند.
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می کند. برای پیکتی، ســرمایه عمدتا یک مقوله مالی است و این 
به گمان من بزرگ ترین نقصان بررسی اوست. و آنگاه نسبت این 
برآورد از ســرمایه به درآمد مالی در بررســی پیکتی بسیار مهم 
می شود و ناگفته روشــن است که این نسبت از شیوه ای که بازار 

ارزش گذاری می کند تاثیر می گیرد. 
نادیده گرفتن تاثیر بازار و عوامل موثر در بازار در این ارزش گذاری 
به نظر من یکی دیگر از کمبودهای بررسی پیکتی است. سرمایه 
به تعبیری که پیکتی دارد هم بــا تغییرات درارزش گذاری بازار، 
بــاال و پایین می رود؛ برای نمونه بحــران 1929 یا بحران 2008 و 
هم ممکن است شاهد تخریب ابزارهای سرمایه ای باشیم؛ برای 
نمونــه جنگ های جهانی اول و دوم. در نــگاه پیکتی این دو، به 
گونه ای برآورد می شــوند که انگار یکســان اند که البته اینچنین 

نیست. 
در پیوند با ســرمایه روایت پیکتی از »مباحث کمبریج« نه تنها 
دقیق نیســت که نادرســت اســت. این مباحث برخالف ادعای 
پیکتی در مورد »تغییرات در کوتاه مدت« نبود بلکه درباره مفهوم 
ســرمایه فیزیکی بود و این پرسش اساسی را پیش کشیده بودند 
کــه آیا از یک تابع تولید می توان میزان ســود را محاســبه کرد؟ 
نکته این بود که اجزای مختلف ســرمایه را بدون دانســتن نرخ 
بهــره نمی توان با هــم جمع کرد و این نرخ بهــره هم از بخش 
مالــی اقتصاد می آید و به بخش ارزش ســرمایه فیزیکی مربوط 
نمی شــود. اگر نرخ بهره که یک متغیر مالی است با عوامل مالی 
تغییر کند در نتیجه تفســیر فیزیکی فالن مقدار ذخیره ســرمایه 
بی معنی اســت. دیگر اینکه اگر نرخ بهره کاهــش یابد ضرورتا 
تولید در اقتصاد در راســتای اســتفاده از فناوری های سرمایه بر 
متحول نمی شود. در واقع مقوله اصلی در مباحثات کمبریج در 
واقع رد این ادعا بود که کشــورهای پیشــرفته به دلیل استفاده 

بیش تر از سرمایه نرخ رشد باالتر داشته اند. 
پژوهشگران زیادی براهمیت نهادها و تجربه تاکید کرده اند. به 
شــیوه ای که پیکتی مطرح می کند مالی کردن سرمایه داری یکی 
ازدالیل اصلی رشد و تولید اقتصادی است. این ادعایی است که 
البته شــاهد تاریخی در حمایت از آن نداریم. کشــورهای آسیای 
جنوب شــرقی در مراحلی که بیش ترین نرخ رشــد اقتصادی را 
داشــته اند اقتصادشــان را به گونه ای که پیکتــی می گوید مالی 

نکرده بودند. 
آنچه در بررسی پیکتی اهمیت دارد نخست نرخ بازده سرمایه 
)r( و دوم هم نرخ رشد اقتصادی )g( است و هرجا که نرخ بازده 
ســرمایه از نرخ رشــد اقتصادی بیش تر باشد میزان نابرابری هم 
افزایش می یابد. اگرچه پیکتی معتقد اســت نرخ رشد اقتصادی 
ممکن اســت در ســال های آینده کمتر شــود ولی در عین حال 
معتقد اســت که اختالف بین این دو نــرخ افزایش می یابد و به 
همیــن دلیل میزان نابرابری بیشــتر خواهد شــد. راه حل پیکتی 
مالیات بر ثروت اســت و اگر هم قرار اســت موثر باشــد باید این 
مالیات جهانی باشــد؛ چون اگر جهانی نباشد صاحبان سرمایه با 
نقل وانتقال سرمایه خود از پرداخت این مالیات اجتناب خواهند 
کرد. یا حداقل اینکه در کشــورهای عمده ســرمایه داری باید این 

مالیات وجود داشته باشد. 
به گمان من، عمده ترین مشکل پیکتی این است که شماری از 

مشکالت اساسی را با مفروضات از سر راه خود برمی دارد. او هم 
همانند دیگــر اقتصاددانان نئولیبرال رابطه اقتصاد را با واقعیت 

زندگی قطع کرده، فرض می کند: 
- در اقتصاد پیکتی اشتغال کامل وجود دارد. 

- کار و سرمایه در این اقتصاد تحرک ندارند. 
- همه پس اندازها ســرمایه گذاری می شــود، به عبارت دیگر 

پول به غیر از یک وسیله مبادله ، نقش دیگری ندارد. 
پیش از این پیامد این مفروضات را بررســی کردم، بد نیســت 
توضیح بدهم چرا پیش گزاره وجود اشــتغال کامل برای بررسی 
پیکتی الزم است. تئوری توزیع درآمد براساس بازده نهایی عوامل 
تولید به این پیش گزاره وابســتگی ندارد. این اشــتغال کامل باید 
شــامل همه عوامل تولید شــود. به عنوان مثال اگر قرار اســت 
بازده نهایی کار اندازه گیری شــود- برای تعیین مزد- الزم اســت 
در شــرایطی که داده کار به اندازه یــک واحد تغییر می کند دیگر 
عوامل تولید ثابت مانده باشــند تا تغییر در تولید سهم این واحد 
اضافی کار باشــد و همین روایت است درباره دیگر عوامل تولید. 
یعنی تئوری توزیع براســاس بازده نهایی عوامــل تولید در نبود 
اشــتغال کامل در هم می ریــزد. یعنی اگر در کنــار افزایش یک 
واحدی کار میزان ســرمایه هم در تولید تغییر کند درآن صورت 
تغییر در تولید را نمی توان به هیچ کدام از این دو عامل منتســب 

کرد. به سخن دیگر سهم این عوامل قابل تفکیک نیست. 
 و امــا، احتماال با همین مفروضات اســت کــه ناکافی بودن 
تقاضای کل یا بحــران مازاد تولید هم در الگــوی پیکتی وجود 
نــدارد. در این الگو ارتــش ذخیره یا ارتش ذخیــره بیکاران هم 
نداریم. یعنی هر کشــور انباشــت ســرمایه خود را با نیروی کار 
موجــود درآن کشــور تطبیق می دهــد. در نگاه پیکتی ســرمایه 
همانند هر عامــل تولید دیگر، از نظر فیزیکــی قابل اندازه گیری 
اســت. در اینجا با همان بن بســت منطقی روبه رو هســتیم که 
نزدیک به 80ســال پیش »پی یر سرافا« بیان کرد. سرافا نشان داد 
برای اینکه بتوان ســرمایه را به زبان پول بیان کرد تا بعد بتوانیم 
»بازده نهایی اش« را که تعیین کننده نرخ ســود اســت مشخص 
کنیــم، باید قیمت تعادلــی تولید را بدانیم ولــی قیمت تعادلی 
تولید را بدون دانســتن نرخ ســود نمی توانیــم بدانیم. یعنی در 
اینجا گرفتار یک بن بست منطقی یا منطق دایره وار هستیم. یعنی 
برای تعیین بازده نهایی سرمایه- که قرار است تعیین کننده نرخ 
سود باشد- باید نرخ ســود را بدانیم. به عبارت دیگر تعیین نرخ 
سود براساس بازده نهایی ســرمایه مقوله ای است که ربطی به 

واقعیت زندگی اقتصادی در نظام سرمایه داری ندارد. 
یکی دیگر از کمبودهای بررســی پیکتی این اســت که در رد 
محدودیت تقاضا در ســرمایه داری می گوید »محدودیت تقاضا« 
صرفا یک محدودیت کوتاه مدت است و دربررسی های درازمدت 
از سرمایه داری می توان از این محدودیت چشم پوشی کرد. البته 
اشــاره کنم که حتی پیکتی هم قبول دارد که این محدودیت در 
کوتاه مدت مشکل آفرین اســت، به این ترتیب نکته این است که 
»درازمدت« چیــزی غیر از زنجیره ای از »کوتاه مدت ها« نیســت 
و در نتیجــه اگر عدم کفایت تقاضا در کوتاه مدت مساله زاســت 
باید نشان داد که این مســاله آفرینی چگونه رفع می شود؛ یعنی 
سیستم اقتصادی حاکم چگونه با آن مقابله می کند و نمی توانیم 

کتاب پیکتی نه 
به کتاب مارکس 

ربطی دارد و 
نه به اقتصاد 

مارکسی. حتی 
دیده ام او را 
» کینز دوم« 

نامیده اند. این 
هم عنوان بی 

ربطی است 
بعید می دانم 

کسی که با 
دیدگاه های کینز 
آشنا باشد چنین 

سهل انگاری 
عظیمی را 

مرتکب شود.

توماس پیکتی در ایران



12

ضمیمه اقتصادی شرق    بهمن 1393

12

بدون ارایه این مکانیســم تصحیح کننــده ادعا کنیم در درازمدت 
می توان از آن چشم پوشید. 

در بررســی پیکتــی امپریالیســم هــم جایــی ندارد و رشــد 
سرمایه داری دریک منطقه نه تنها از کیسه مناطق دیگر نیست که 
باعث بهبود در نقاط دیگر هم می شود؛ یعنی رشد سرمایه داری 
باعث بهبود وضع در همه جا می شــود. به ایــن دلیل به غایب 
بودن مقوله امپریالیســم در بررســی پیکتی اشاره می کنم، چون 
با چشم پوشــی از بررســی این مقوله چگونگی رفع محدودیت 
تقاضا هم در بررســی پیکتی معمایی ناگشــوده باقی می ماند. 
در الگوی رشــد پیکتی اگر بیکاری پیدا شــود، علت این است که 
ســطح مزد کارگران باالتر از میزان تعادلی آن اســت و به همین 
دلیل »بازار کار قابل انعطــاف« و » قوانین ضد اتحادیه کارگری« 
برای »افزایش اشــتغال« مهم می شــوند )در این مورد حتی به 
ایــران بنگرید که در آنجا هم اقتصاددانــان نئولیبرال یقه قانون 
کار را گرفته انــد(. نکته ای که باید روی آن تاکید کرد، این اســت 
که ظاهرا پیکتی از محدودیت های الگــوی »تعیین مزد با بازده 
نهایــی« اطالع ندارد ولی با این وصف آن را به کار می گیرد. خود 
پیکتــی در کتاب ادعا می کند که مدیران بنگاه ها در آمریکا درآمد 
و مزد خود را در ســطح باالیی تعیین می کنند. به ســخن دیگر، 
بازدهی نهایی عامل تعیین کننده درآمد زیاد این مدیران نیســت. 
جالب اســت در حالی کــه الگوی »بهره وری نهایــی« به عنوان 
عامل تعیین کننده مزد و درآمد در اینجا کاربرد ندارد ظاهرا برای 
اکثریت مزدبگیران می تواند مورد اســتفاده قرار بگیرد. درحالی 
که این ادعا، بی پایه اســت. پیکتی در نظر نمی گیرد این اضافه ای 
که مدیــران به خود می پردازند از خالء نمی آید یا از ســود بنگاه 
تامین می شود یا از مزد کسان دیگری که برای بنگاه کار می کنند. 
به ســخن دیگر براســاس ادعای خود پیکتی که درآمد مدیران 
بــه بازدهی نهایی شــان ربط ندارد در نتیجــه کل این الگو برای 
تعیین مزد فرومی پاشــد؛ یعنی درباره دیگران هم این الگو عمل 
نمی کند. هرچه بازدهی نهایی شــان باشــد بخشی از آن نصیب 
دیگران می شــود و اگر مدیــران می توانند بــدون اینکه موجب 
بیــکاری بیش تر شــوند درآمد بیش تری از بازدهــی نهایی خود 
داشته باشند به همین ترتیب کارگران سازمان یافته هم می توانند 
یا به زیان ســهم مدیران یا دیگران مزد باالتر داشته باشند بدون 
اینکه بیکاری بیش تری ایجاد کرده باشند. به عبارت دیگر نظریه 

پیکتی در توضیح بیکاری فرو می پاشد. 
پیکتی فرض می کند که نرخ پس انداز از توزیع درآمد مستقل 
اســت که البته فرض دست وپا گیری اســت. می دانیم پس انداز 
معموال به وسیله  ثروتمندان انجام می گیرد. در اقتصاد »ریکاردو« 
مزد مصرف و ســود ســرمایه داران هم پس انداز می شــود. ولی 
فــرض می کنیم نرخ پس انداز از توزیع درآمد مســتقل نیســت، 
یعنی کارگران و ســرمایه داران بخشی از درآمد خود را پس انداز 
می کنند. میزان پس انداز سرمایه داران به عنوان درصدی از درآمد 
البته بیش تر اســت. به این ترتیــب دراینجا کارگران هم مقداری 
درآمد ناشــی از پس انداز دارند. ولی این الگو را با بررسی پیکتی 
نمی تــوان توضیــح داد. پیکتی براین باور اســت که نرخ رشــد 
درازمدت اقتصاد باثبات و برابر اســت با نرخ رشد کارگران و نرخ 
رشــد بازدهی کار؛ که هر دو در بیرون از سیستم تعیین می شوند. 

اگر بپذیریم که نرخ پس انداز از توزیع درآمد مســتقل نیســت در 
نتیجه وقتی ضریب حساسیت جانشینی بین سرمایه و کار بیش تر 
از یک باشــد، نرخ رشــد باثباتی که در بیرون از سیســتم تعیین 

می شود وجود ندارد. 
در حالت دوم فرض می کنیم که نرخ رشــد باثبات اقتصادی 

وجود دارد. در این جا دو نوع توزیع درآمد امکان پذیر است. 
- کارگــران مالک همه ثروت هســتند و ســرمایه داران هیچ 

ندارند. 
- توزیع درآمد با ثباتی بین این دو گروه وجود دارد. 

الگوی اول ادعایی غیرواقعی اســت و از آن می گذریم. اما در 
الگوی دوم، سود ســرمایه برابر است با نرخ رشد اقتصاد بخش 
بر نرخ پس انداز ســرمایه داران g/Sc. پیکتی ادعا می کند که نرخ 
ســود سرمایه )r( از نرخ رشــد اقتصادی )g( مستقل است ولی 
اگر نرخ رشد اقتصاد قرار است باثبات باشد چنین ادعایی بی پایه 
اســت. چون برای هر میزان پس انداز از ســوی سرمایه داران اگر 
نرخ رشــد اقتصادی کمتر بشود، r هم باید کمتر بشود. اینجا هم 
اســتدالل پیکتی این اســت درحالی که g کمتر می شــود r کمتر 
نخواهد شد و در نتیجه )r-g( بزرگ تر می شود که به گفته پیکتی 
علت اساســی افزایش نابرابری درآمد و ثروت اســت. ولی نکته 
این است که g نمی تواند کمتر شود مگر اینکه r هم کمتر شود و 

در نتیجه اساس تئوری پیکتی بالتکلیف باقی می ماند. 
و اما مشــکل اساســی دیگری که به گمانم از سوی پیکتی و 
دیگران جواب می طلبد، این اســت که پیکتی خود را تنها وارث 
به جا مانده تحلیل اقتصاددان فقید سیمون کوزنتز می داند که در 
اواســط قرن گذشته درباره نابرابری تحقیقات زیادی انجام داد و 
جایزه نوبل اقتصاد را هم به مناســبت همین پژوهش ها دریافت 
کرد. نتیجه بررســی های کوزنتز این بود کــه اگرچه نابرابری در 
مراحل اولیه رشد مناسبات ســرمایه داری بیشتر می شود ولی با 
مدرنیزاســیون این نابرابری ها کمتر خواهد شد. در بررسی پیکتی 
متوجه می شــویم که این نابرابری ها حتی در صورت کمترشدن 
رشــد اقتصــادی افزایش خواهد یافــت و این پیامــد کامال باید 

متفاوت توضیح داده شود. 
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13 محمد طبیبیان در گفت وگو با ویژه نامه اقتصادی »شرق«: 

نابرابری، محصول نظام سیاسی
و اجتماعی است؛ نه سرمایه داری

دکتر محمد طبیبیان، اقتصاددان باســابقه ایرانی است که در محافل روشــنفکری به دفاع از اقتصاد بازار شهرت دارد.  در کارنامه وی 
ســال ها تدریس دروس پایه ای اقتصاد در سطوح مختلف دانشگاهی در دانشــگاه صنعتی اصفهان و موسسه عالی آموزش و پژوهش 
برنامه ریزی و توســعه، معاونت اقتصادی ســازمان برنامه و بودجه، ریاست موسســه عالی آموزش و پژوهش برنامه ریزی و توسعه و 
ریاست موسسه عالی بانکداری دیده می شــود. طبیبیان مولف کتاب های متعددی در حوزه اقتصاد خرد، اقتصاد کالن، تاریخ تحوالت 

اقتصادی و اجتماعی ایران است. وی پس  از بازنشستگی مدتی است که خارج از ایران به سر می برد. 

Á  اساسا نقد پیکتی بر نظام سرمایه داری را نقدی درون سیستمی 
)هماننــد کینز و نورث و...( می دانید یــا همچون مارکس نقدی 
برون سیســتمی )از موضعی خارج از اندیشه سرمایه داری(. چه 

نسبتی با این دو دسته نقدها دارد؟ 
در درجه نخســت به نظر من این تقســیم بندی مبنای منطقی 
نــدارد. کارل مارکس اقتصاددان )در مقایســه بــا مارکس فعال 

سیاســی( نیز یک اقتصاددان بود و با ابزار اقتصادی اقتصاددانان 
کالســیک به تحلیل رویکرد های اقتصاد زمان خود می پرداخت و 
از این نظر پیرو ریکاردو محســوب می شــود. فقط جنبه دینامیک 
را با استفاده از فلســفه دیالکتیک هگل به سیستم تحلیلی خود 
اضافه کرد. مارکس هم ســعی کرد، نشان دهد که سرمایه داری 

زیر بار کارکرد خودش و دینامیک درونی فرو می ریزد. 

رق
ش

ی، 
ثر

کو
س 

عبا
س: 

عک

پیکتي سعي 
مي کند مانند 
یك محقق و 

دانشمند به یك 
پدیده نگاه کند 
و آن پدیده نیز 
تحول تاریخي 

در توزیع ثروت 
و انباشت و 

تمرکز فزاینده 
ثروت و دالیل 

آن است. 
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کینز و نورث هم به جنبه های دیگری از کارکرد ســرمایه داری 
توجــه می کنند با این تفــاوت که نظام ســرمایه داری را در حال 
فروریختــن نمی بیننــد اما مشــکالتی را در کارکرد آن مشــاهده 
می کننــد. کینز به عــدم انعطاف قیمت و دســتمزد توجه کرد و 
اینکه بازار کار، خودبه خود تســویه نمی شود. نورث توجه ما را به 
این نکته جلب کرد که هزینه های مبادله ســبب ناکارایی بازار ها 
می شــود و نقشــی که نهاد های اجتماعی ایفا می کنند را مطرح 
کرد. برخی مراوده های اقتصادی به دلیل اینکه همیشــه بازارها 
ممکن است تشکیل نشوند یا کارآمد نباشند از نظر تاریخی منجر 
به ایجــاد نهاد های اجتماعی می شــوند؛ مانند نهــاد خانواده یا 
دولت یا سنت ها و عادت های اجتماعی. پیکتی هم سعی می کند 
مانند یک محقق و دانشمند به یک پدیده نگاه کند و آن پدیده نیز 
تحول تاریخی در توزیع ثروت و انباشــت و تمرکز فزاینده ثروت و 

دالیل آن است. 
Á  پیکتــی در کتاب خود با اتکا به شــواهد تجربــی و تاریخی 

)ازجملــه باالتر بودن بازدهی ســرمایه به نســبت نرخ رشــد 
اقتصادی در دوره ای نسبتا طوالنی(، برخی از آموزه ها و مباحث 
نظری علم اقتصاد از جمله پرداخت متناسب با کارایی به عوامل 
تولید را مورد تشــکیک قرار می دهد. همچنین برخالف تئوری 
کوزنتس رونــد نابرابری ها را دایما فزاینــده توصیف می کند 
و معتقد است در غیاب سیاســت های فعال و موثر، سازوکار 
رخنه به پایین الزاما وجود ندارد. ارزیابی شــما از این ادعاها 

چیست؟ 
در این پرسش در واقع چند وجه متمایز وجود دارد. بهتر است 
از بخش آخر شروع کنم. نکته ای که برای اقتصاد دانانی که الاقل 
اقتصاد خرد پیشــرفته را خوانده باشند، مشخص است این است 
که کارکرد یک نظام اقتصاد رقابتی کارآمد هست لیکن نتیجه آن 
الزاما ممکن است عادالنه نباشد و دلیل این امر هم این است که 
کارکرد یک نظام اقتصادی فراگردی نوعا مکانیکی پیچیده است، 
اما عدالت یک مفهوم و رویکرد هنجاری و ارزشــی است و برای 
افراد و گروه ها و فرهنگ های مختلف متفاوت است. در این مورد 
هم قضیه دوم رفاه، راه حل نظری این مطلب را مطرح می کند. به 
این معنی که هر توزیعی که عادالنه تلقی شود را می توان با یک 
بازتوزیع مواهب اولیه بین مردم و ســپس اجازه کارکرد مکانیسم 
اقتصاد رقابتی به دســت آورد. این مطلب را پیکتی به این ترتیب 
بیــان می کند که توزیع درآمد و ثروت بــا کارکردهای خودبه خود 
نظام سرمایه داری ممکن است به سمت وسوی دلخواه ما حرکت 
نکنــد بلکه تغییر در توزیع ثروت به عوامل سیاســی و اجتماعی 

بستگی دارد. 
بخش دیگر پرســش شــما به مســاله توزیع درآمد بر اساس 
پرداخت طبق کار ایی مربوط می شود که اگر دقیق تر مطرح کنیم 
مساله پرداختی برابر تولید نهایی یا تولید حاشیه ای عوامل تولید 
بــه هر عامل تولید از جمله نیروی کار اســت. این مطلب تحت 
عنــوان توزیع کارکــردی )functional distribution( شــناخته 
می شــود و صحیح است. به جز موارد انحصار در بازار منابع که 
این قاعده کمی متفاوت اســت. اما بخش بزرگ توزیع به همان 
روابط اجتماعی مربوط می شــود. به عنوان مثال اگر شما در یک 
بــازارکار رقابتی کار می کنید و به اندازه ارزش تولید نهایی شــما 

به شــما پرداخت نشــد در آن شــغل باقی نخواهیــد ماند و به 
جست وجوی کاری خواهید رفت که به اندازه ارزش تولید نهایی 
شــما پرداخت شــود. لیکن اگر هر ماه پس از دریافت دستمزد، 
یــک فرد باج گیر ســر کوچه گریبان شــما را بگیرد و بخشــی از 
درآمــد را از شــما دریافت و در جیب خود بگــذارد این دیگر به 
کارکرد مکانیسم اقتصادی برنمی گردد و مربوط به همان روابط 
اجتماعی، سیاسی و حقوقی است که پیکتی هم مطرح کرده. در 
جهان امروز مکانیسم های انتقال همیشه به آن شفافیت باج گیر 
محل نیســت و بعضی مواقع بسیار پیچیده است. یک مثال برای 
شما مطرح کنم، در تابســتان گذشته به یک محل کار غیردولتی 
که مراجعه کردم یک مستخدم آشنا را دیدم که بسیار برآشفته و 
نگران بود و به نظر من رسید در حالت نزدیک به سکته بود. وقتی 
از او مشــکل را جویا شــدم فیش حقوق دو ماهه خود را نشان 
داد کــه در ماه جاری 50هزارتومــان کمتر بود و کارفرما به دلیل 
اینکه او قبال اجازه ماندن بعد از وقت اداری برای اضافه کاری را 
نگرفته بخشی از دستمزد اضافه کاری او را نداده است. در همان 
ایام موضوع سوءاســتفاده های چند هزار میلیارد تومانی مطرح 
بود. از خودم می پرسیدم که این افراد آیا می دانند که با یک چنین 
سوءاستفاده هایی معیشــت و زندگی چندهزار خانوار را به خطر 
می اندازند؟ و کســانی که این مسایل را تا ریشه پیگیری نمی کنند 
آیا متوجه هستند که در مورد زندگی چه تعداد خانوار که الجرم 
منابع از سوی آنها به سوی سوءاستفاده کننده جاری شده بی خبر 
هستند؟ این نوع نقل و انتقال ها که به شکل های مختلف مطرح 
است مانند میلیاردها ریال ناکارآیی و سوءاستفاده از منابع تامین 
اجتماعی که منابع را از طرف ذینفع های ذیحق متعدد به سوی 
سوءاســتفاده کنندگان خاص انتقال می دهد مربــوط به کارکرد 
اقتصاد نیســت و مربوط به مکانیسم های سیاسی و اجتماعی و 
مدیریتی است. و شاید چگونگی کارکرد آنها هم بر بسیاری افراد 
پوشــیده باشد، از جمله آســیب دیدگان. اینگونه رویکرد و نقل و 
انتقال ها در هر نظام و از جمله نظام های کمونیســتی نیز برقرار 
بوده و تصحیح آن نیازمند سازمان سیاسی و اجتماعی و حقوقی 
خاص خود اســت. به عنــوان مثال در ســال 201٤ ثروتمند ترین 
زن جهان یک زن نیجریه ای بــوده و ثروت چندمیلیارد دالری او 
عمدتا ناشــی از کسب امتیاز اســتخراج نفت در مناطق وسیعی 
از نیجریه حاصل شــده که این امتیاز را به شــرکت های خارجی 
واگذار می کند. این امتیاز نیز از طریق روابط سیاســی به چنگ او 
افتاده اســت. یکی دیگر از زنان میلیاردر آفریقا ایزابل دو سانتوز 
دختر رییس جمهور آنگوال اســت و دیگری نیگینا کنیاتا همســر 
اولیــن رییس جمهور کنیا. این نوع انباشــت ثروت هــا در قالب 
کارکرد های سیاســی و اجتماعی و روابــط قدرت پدید می آید نه 
کارکردهای مکانیســم های اقتصادی. همین تفاوت هاســت که 
این کشــور های آفریقایی را در رتبه بندی فساد در رتبه های باال و 
کشــورهایی مانند زالندنو، دانمارک، نروژ، سنگاپور و کانادا را در 
مرتبه کم فساد ترین ها قرار می دهد در صورتی که این کشور های 
اخیر از اقتصاد سرمایه داری برخوردارند و آن دیگری اقتصاد های 

عمدتا دولتی هستند. 
اما در مورد بحث نرخ بازده ســرمایه و مقایسه آن با نرخ رشد 
اقتصــادی، که اســتخوان بندی نظری در کتاب پیکتی محســوب 

کارکرد یك 
نظام اقتصاد 
رقابتي کار آمد 
هست لیکن 
نتیجه آن الزاما 
ممکن است 
عادالنه نباشد 
زیرا کارکرد یك 
نظام اقتصادي 
فراگردي 
مکانیکي پیچیده 
است، اما 
عدالت مفهوم 
و رویکردی 
هنجاري و 
ارزشي است.
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می شــود. این بخش یــک نقطه ضعف بحث پیکتی اســت زیرا 
این دو کمیت هر دو کمیت های آماری هســتند و به شــکل های 
مختلف می توانند ســنجیده شــوند. پیکتی یک نظریه رشــد که 
ایــن دو را بتواند از نظر تئوری مقایســه کند و بــه هم ربط دهد، 
نــدارد. برای مثــال ســرمایه در مطالعــه او، ارزش پولی مقادیر 
دارایی اســت. این کمیت با تخریب ظرفیت هــا کاهش می یابد، 
مانند زمان جنگ های جهانی و با کاهش قیمت وقتی ظرفیت ها 
پابرجا هستند هم کاهش می یابد، مانند دوران رکود. این دو اثرات 
متفاوتــی بر روند های درآمــد و تولید و توزیع ثــروت دارند. این 
بخش از کار او چندان قابل توجه نیســت، بلکه بخش مربوط به 
مطالعه روند های آماری تمرکز ثروت است که از اهمیت بیشتری 

برخوردار است. 
Á  اساسا آیا نابرابری های موصوف درکتاب پیکتی واقعی است 

یا بزرگ نمایی ایدئولوژیک اســت. آیا شــاهدی بــر ناکارآمدی 
ســرمایه داری  نظــام  بلندمــدت 
اســت یا عارضه ای مــوردی و قابل 
پیامد  نابرابری ها  این  است.  اغماض 
یا  اســت  ســرمایه داری  نظام  ذاتی 
محصول گونه ای خــاص از این نظام 

)سرمایه داری آمریکایی( است؟ 
نمی دانم چرا باید از زاویه ایدئولوژی 
نگاه کرد. مطالعــه پیکتی یک مطالعه 
کار شناســی است و در آن سعی شده بر 
پایــه عینیات و منطق به یک پدیده نگاه 
شــود. نقد کار او هم بــر مبنای ضوابط 
یک پژوهش باید انجام شــود. پیکتی نه 
یک کمونیست است و نه از این زاویه به 
مطلب نگاه می کند. بلکه پدیده ای را که 
به نظر او ارزش مطالعه دارد با استفاده 
از اطالعات و آمار مورد موشــکافی قرار 

می دهد. 
همان گونه که قبال گفتم سرمایه داری 
به خودی خود نه در جهت عدالت و نه 

در جهت بی عدالتی حرکت می کند. اما آنچه می دانیم این است 
که سرمایه داری از نظر تاریخی -به آن مفهوم که در اروپای غربی 
ظاهر شــده و بــه این مفهوم مورد نظر مــن در این بحث- بدون 
شک کارآمد و مولد ثروت و رفاه بی بدیل در تاریخ بشر بوده است. 
بحث عدالت توزیعی به عوامل دیگری برمی گردد که اشاره شد. 
از قرون 17 و 18 که فالســفه روشنگری مانند هابز و مونتسکیو و 
ســپس اقتصاد دانانی مانند مالتوس، ریکاردو و مارکس و دیگران 
به مســاله برابری توجــه کرده اند یک نتیجــه در مباحث آنها به 
شکل های مختلف مطرح می شده که پیکتی هم جمع بندی کرده 
و آن اینکــه نابرابری الزاما نکوهیده نیســت بلکه نکته مهم این 
اســت که آیا دلیل عقلــی و اخالقی برای ایــن نابرابری می توان 
یافت یا نه. آیا اخالقا می توان توجیه کرد که رابرت موگابه، سونی 
آپاچا، جان تیلور و اطرافیان آنها میلیاردها دالر ثروت انباشته اند و 
از نظر عقلی و اخالقی این امر با انباشت ثروت بیل گیتس و استیو 

جابز همتراز است یا نه؟ 

Á  برخی از اندیشــمندان معتقدند در دنیای امروز تیپ ممثل و 
شاخصی از نظام سرمایه داری وجود ندارد بلکه گونه های متعدد 
و متمایزی از این نوع نظام با ســاختارها و کارکردهای متکثر و 
متفاوتی است. اگر چنین است ادعاهای پیکتی را چگونه تحلیل 

می کنید؟ 
کلمه سرمایه داری ابزار بحث در رشته های سیاسی و ژورنالیستی 
اســت و میراث اندیشــه های قــرون 18 و 19 اســت که امــروزه نیز 
باقی مانــده در حالی کــه مصادیق آن تغییر کرده اســت. آیا نیجریه، 
آنگوال و زیمبابوه ســرمایه دار هســتند چون عده ای در این کشــور ها 
ثروتمند بوده و دارایی خصوصی در اختیار دارند و آیا نظام اقتصادی 
این کشــور ها با کانادا و استرالیا مشابه اســت؟ آیا چین و ژاپن هر دو 

تحت یک تیتر سرمایه داری قرار می گیرند؟ 
مشاهده می شود که این مفهوم مبهمی است و در اقتصاد مگر به 
صــورت گذرا و با توجه به مباحث تاریخی به کار نمی رود. در رشــته 

اقتصاد برای دانش پژوهان روشــن است که وقتی درباره هند، آمریکا، 
دانمارک، فرانســه، نیجریه و عربســتان صحبت می شود در مورد چه 
وجوه اشتراک یا افتراق آنها صحبت می شود. هر کشوری یک مورد و 
یافته برای پدیده های اقتصادی، اجتماعی، تاریخی و فرهنگی متفاوت 
اســت. از دیدگاه نظریه اقتصاد روشن اســت که نظام اقتصادی آزاد 
و مبتنــی بر بازار های رقابتی یک نظــام تخصیص منابع کارآمد، مولد 
ثروت و رفاه و موجد پیشــرفت فنی و همچنین سازگارترین بستر برای 
دموکراسی و قوی ترین پشــتیبان توسعه علم، فرهنگ و هنر نیز بوده 
اما خودبه خود نتیجه هنجاری عدالت را به دست نمی آورد و عدالت 
را باید بر مبنای هنجارها و ارزش ها از طریق ســازوکار های سیاســی، 
اجتماعــی و حقوقی پی گرفت. هر کجا سیســتم اقتصــاد مبتنی بر 
مکانیســم بازار و مالکیت خصوصی از رقابت و شــفافیت ذاتی دور 
است یا بازار ها قابل شکل گیری نیستند درآن حیطه ها ناکارآمد است و 
نیاز به تنظیم و مقررات گذاری دارد. اینها نتایجی است که امروزه بارز 

هستند و برای این نتیجه گیری ها هم چالش معتبری مطرح نیست. 

سرمایه داري به 
خودي خود نه 

درجهت عدالت 
و نه در جهت 

بي عدالتي 
حرکت مي کند. 

اما از نظر 
تاریخي بدون 
شك کار آمد و 

مولد ثروت و 
رفاه بي بدیل در 

تاریخ بشر بوده 
است
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سرمایه، نابرابری، مبارزه طبقاتی: 

نقبی از   پیکتی به مارکس

مجری یکــی از برنامه هــای تلویزیونی که به مســاله فســاد 
اقتصادی اختصاص داشــت از کارشــناس برنامه می پرسد آیا در 
آمریکا فســاد هست؟ پاسخ قطعی یک ســیالبی کارشناس جایی 
برای چون و چرا نمی گذارد: »نه!« این پاســخ چندان دور از انتظار 
است که مجری کمی جا می خورد و سوال را تکرار می کند. جواب 
باز همان اســت: »نه! نه!« این بار کارشناس این توضیح را اضافه 
می کند که مطبوعات آزاد بــر عملکرد دولت و بخش خصوصی 
نور می افکنند و همین باعث جلوگیری از هرگونه فسادی می شود. 
مصاحبه گر به ســراغ سوال دیگری می رود، اما ای کاش می پرسید 
آیا می شــود بخش اعظم ثروت کشوری در دست اقلیتی کوچک 

متمرکز شود و در آن کشور فساد نباشد؟ 
مت تیبی، خبرنگار مالی روزنامه رولینگ اســتون، در سلســله 
مقاالتــی درباره بحــران مالی ســال 2008، این ســوال را مطرح 
کــرد که چرا هیچکس به زندان نیفتاده اســت؟]1[ او با وام گیری 
از تعبیر»گنده ها ورشکســت نمی شــوند« اصطالحــی وضع کرد 
کــه امروز بر ســر زبان هــا افتاده اســت، »دانه درشــت ها حبس 
نمی کشــند.«]2[ اصطــالح اول کنایه ای اســت به ایــن ادعا که 
مکانیســم بازار علف هــای هرز را وجیــن می کند. طبــق نظریه 
اقتصادی مرسوم، شرکت های ناکارآمد و خطاکار و تصمیم گیرانی 
که ریســک های باالی ناموجه تقبل می کنند، ورشکست می شوند 
و عرصــه اقتصادی را بــه همتایــان کاراتر و دوراندیش ترشــان 
وامی گذارند. ادعا می شود که همین امر تضمینی است بر سالمت 
نظام اقتصادی. اما کمــک 700میلیارددالری دولت فدرال آمریکا 

محمد اسکندری
مدرس دانشگاه دولتی ووستر

بــرای نجات نهادهای مالی از ورشکســتگی نشــان داد که لزوما 
کســانی که با پول دیگران دســت به قمارهای مالی توجیه ناپذیر 
می زنند هزینه سوداگری های ویرانگرشان را نمی پردازند. درحالی 
که میلیون ها نفر از مردم عادی، خانه و کاشــانه و پس اندازشــان 
را در نتیجه ســوداگری های وال اســتریت از دســت دادند، دولت 
با پــول مالیات دهندگان به نجــات بانک هایی آمد کــه به دنبال 
ســودهای کالن کوتاه مــدت، عالمانه و عامدانه، به پنهان ســازی 
ریسک های معامالت سوداگرانه شــان و گمراه سازی مشتریانشان 
پرداخته بودند. همان موقع اصطالحاتی نظیر »گنده ها ورشکست 

نمی شوند« و »سوسیالیسم به نفع ثروتمندان« رواج عام یافت. 
شش سال پس از آغاز بحران مســتغالت در سال 2008، عمق 
و گســتره تخلفات بانک ها روزبه روز بیشــتر روشــن می شود، اما 
هنوز دادگســتری آمریکا علیه هیچ کدام از نهادهای مالی مسبب 
بحــران اقامه دعوی نکرده و هیچ کســی را بــرای تخلف مالی و 
تقلب و فریب مشــتریان به دادگاه نکشــانده اســت. ای میل های 
درون ســازمانی موسســات مالی به خوبی نشان می دهد مدیران 
نهادهــای مالی بزرگی مثــل جی پی مورگان با آگاهــی و اراده، بر 
خالف قواعد حقوقی، از اعتماد مشتریانشــان سوء استفاده کرده و 
آنهــا را فریب داده بودند. در این ای میل ها به صراحت به یکدیگر 
می گویند که گنجشــک را رنگ کرده و جای قناری قالب کرده اند و 
به ریش طرف های تجاری شان می خندند. در واقع، ابزارهای مالی 
پیچیــده رایج در بانک ها به کار ارزیابی و مهار ریســک نمی آمده، 
بلکه برای پنهان کردن آن و فریب مشتریان به کار می رفته است. 
بعضی از کارمندان سابق این بانک ها، مثل ایلین فالیشمن، اعتراف 
کرده اند که از ماهیت مجرمانه این کار در همان زمان آگاه بوده اند 
و مدیران ارشــد بانک را از این تخلفات مطلــع کرده اند، بی آنکه 
هشدارهایشان به گوش کسی رفته باشد. این ای میل ها و اعترافات 
برای اعالم دادرسی علیه بانک ها کافی است. اما دادستانی آمریکا 

کمک 700 
میلیارد 
دالری دولت 
فدرال امریکا 
برای نجات 
نهادهای مالی 
از ورشکستگی 
نشان داد که 
لزوما کسانی که 
با پول دیگران 
دست به 
قمارهای مالی 
توجیه ناپذیر 
می زنند هزینه 
سوداگری های 
ویرانگرشان را 
نمی پردازند.
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از اعــالم جرم علیــه این بانک ها طفره مــی رود و هر بار که مورد 
مجرمانه ای پیــدا می کند، به جای اقامه دعوی، بیرون از دادگاه با 
مدیران بانک بر ســر مبلغی جریمه به توافق می رســد. اصطالح 

»دانه درشت ها حبس نمی کشند« به همین امر اشاره دارد. 
ســوال مت تیبــی، »چرا کســی به زنــدان نیفتاده اســت؟«، 
بحث های زیادی برانگیخت. چرا در کشــوری که بیشــترین سرانه 
زندانیــان در جهــان را دارد، حتی یکی از متخلفان یقه ســفید از 
بخش خصوصی به جرم فســاد بــه زندان نیفتاده یــا به دادگاه 
کشــانده نشده است؟ پاســخ کوتاه این است که دولت حریف این 
نهادهای قدرتمند نیست. امکانات مالی وسیع، تیم وکالی مجرب 
و حجم انبوه اسنادی که بر سر دادستانی می ریزند، سبب می شود 
دولت از مواجهه بــا این نهادها ناتوان باشــد.]3[ دولت ترجیح 
می دهــد به جای آنکــه وقت، پول، نیروی انســانی و منابعش را 
صرف بررسی کیفری موسسه مالی مهمی مثل جی پی مورگان کند 
و مدیران آن را به دادگاه بکشــاند و آخرسر هم دست از پا درازتر 
به جای اول بازگردد و جنگ را به وکالی کارکشــته این موسسات 
ببازد، از همان ابتدا با آنها بر ســر مبلغی جریمه به توافق برسد. 
جریمه های میلیاردی اخذشده  گرچه به چشم عموم مردم بسیار 
گزنده می آید، اما معادل چند هفته ســود این موسسات و کسری 
از ســود حاصل از تخلفاتشــان اســت. نتیجه اینکــه مدیران این 
موسسات، نه تنها توبیخ نمی شــوند، بلکه همیشه حقوق و مزایا 
و پاداش های میلیونی هم می گیرند. به هر حال، پاســخ به سوال 
تیبی هر چه باشــد، خود این امر حکایــت از ماهیت دوگانه نظام 

قضایی آمریکا دارد.]4[
ماجرای بیگناه شناخته شــدن جــورج زیمرمان، قاتــِل تریوان 
مارتین، پســربچه سیاه پوســتی که شکالت به دســت از مغازه به 
خانه برمی گشــت، توجه بســیاری را به قوانین اسلحه در آمریکا 
معطــوف کرد. خصوصــا قانون »از جایت پا پــس نکش«]5[ در 
ایالت فلوریدا بحث برانگیز شد. کنکاش بر سر چگونگی طرح این 
قانون توجــه عمومی را به نهادی به نام »شــورای تبادل تقنینی 
آمریکا«، با نام اختصاری »اِّلک«، جلب کرد.]6[ معلوم شد قوانین 
جدید حمل سالح دست پخت مشترک »الک« و البی های اسلحه 
در آمریکاســت. این شورا اما ســابقه ای طوالنی تر از قوانین جدید 
حمــل ســالح دارد. کار این شــورا گردهــم آوردن قانون گذاران- 
نمایندگان مجالس فدرال و ایالتی- در کنار نمایندگان شرکت های 
خصوصــی و تنظیم الگوهــای جدید قانون گذاری برای تســهیل 
کار شرکت هاســت. گردهمایی های الک، باز نیستند و خبرنگاران 
و عمــوم مردم بــه جلســات آن راه ندارند. امــا خبرنگارانی که 
دربــاره عملکرد الــک تحقیق کرده اند، می گویند که جلســات به 
زیرگروه هایی تقسیم می شــود، مثل انرژی، مالیات، محیط زیست، 
حقوق کار و نظایر آن. در هر مورد شــرکتی بزرگ اداره هر زیرگروه 
و تنظیــم قوانیــن در آن را برعهده دارد و نتیجــه نهایی کار آنها 
عمدتا تنظیم قوانینی اســت که نرخ مالیات ها را کاهش می دهد، 
محدودیت هــا و مقررات محیط زیســتی را از ســر راه شــرکت ها 
بــر می دارد و تشــکیل اتحادیه های کارگری را ســخت تر می کند. 
در مواردی قوانین تنظیم شــده در جلســات الــک، واو به واو، در 
مجالس قانون گذاری ایالتی به تصویب رسیده است. یعنی قانون 
به جای آنکه در مجلس نوشــته شــود، در محافل دربســته و به 

دست نمایندگان شــرکت های خصوصی نوشته می شود و سپس 
در مجلس تصویب می شود.]7[

بر اســاس گزارش های رســمی، هزینه های تبلیغات انتخابات 
ســال 2012 بالغ بر هفت میلیارددالر شــد، یعنی معادل یک دالر 
بــه ازای هــر یک از ســاکنان کره زمیــن. کاندیداهــای انتخابات 
میان دوره ای ســال 2014 بالغ بر چهارمیلیــارددالر هزینه کردند. 
شــرکت در انتخابــات آمریکا، عمال بــدون داشــتن بودجه های 
میلیونی غیرممکن شده اســت. تا سال 2010 بر منابع تامین مالی 
کاندیداها نظارت دقیق تری وجود داشت، اما تصمیم دادگاه عالی 
آمریکا موسوم به »شــهروندان متحد«]8[، این موانع و نظارت ها 
را از میان برداشت و عمال به اهداکنندگان کمک های مالی امکان 
داد به طور نامحدود و بدون اعالم نام شــان به طور غیرمســتقیم 
به کاندیداهای مورد نظرشــان کمک کنند. این اقدام دادگاه عالی 
آمریــکا، قوانین ناظــر بر تامین مالی انتخابــات را که بیش از صد 
ســال در این کشور ســابقه داشــت عمال ملغی کرد. همان زمان 
حقوقدان های برجسته ای مثل رونالد دورکین و الرنس لسیگ این 
اقدام دادگاه عالی را تهدیدی برای دموکراسی در آمریکا دانستند.
]9[ معنای عملی این تغییر قانون این است، که شعار »هر نفر، یک 
رای« جایش را به »هر دالر، یک رای« می دهد و کســانی که توان 
اهدای کمک های میلیونی بــه کاندیداها را دارند نقش مهم تری 
در تعیین مسیر انتخابات و مسایل طرح شده ایفا خواهند کرد.]10[

می شــود نمونه های اینچنینی را ادامه داد و مصادیق دیگری 
از فساد آشــکار در نظام اقتصادی و سیاسی آمریکا ذکر کرد. مثال 
نمونه هایی از آنچه به »تســخیر دســتگاه نظارتــی«]11[ معروف 
شــده به دســت داد که چطور ســازمانی که قرار است بر اجرای 
قوانین نظارت کند خودش تحت نفوذ شــرکت هایی است که باید 
بر کار آنها نظارت کند. بی دلیل نیســت کــه اقتصاددان هایی مثل 
پال کروگمان و جوزف اســتیگلیتز مشکل اصلی اقتصاد آمریکا را 
سیاســی می دانند، به این معنا که تصلب در نظام سیاســی عمال 
دامنه انتخــاب ابزارهای سیاســت گذاری اقتصادی را به شــدت 
محدود کرده و در عمل، دســت سیاســت گذاران را برای انتخاب 
سیاســت هایی مثل باالبردن نــرخ مالیات ها، وضــع مالیات های 
جدید، باالبردن حداقل دستمزد، افزایش کسری بودجه در شرایط 
رکود و افزایش نظارت بر موسســات مالی، بسته است. دیوید هکر 
و پال پیرســون در کتابی سعی کرده اند مکانیسم های سیاسی این 
انسداد را روشن کنند.]12[ تفصیل استدالل آنها در این نوشته کوتاه 
ممکن نیســت، اما آنها به نقش و نفوذ میلیاردرها و شرکت ها بر 
سیاســت در آمریکا تاکید می کنند. از نظر آنها، در یک ســو عموم 
مردم قــرار دارند که درگیر زندگی روزمره اند و دسترسی شــان به 
اخبار جز به واســطه شــبکه های خبری رسمی نیست و در سوی 
دیگر ســرمایه دارانی قرار دارند که منافع روشنی دارند، شبکه ای 
بــرای هماهنگ کردن اعمالشــان دارند، »اتــاق فکرهایی« برای 
توجیه سیاســت های مطلوبشــان تاســیس کرده اند، ساالنه چند 
میلیــارد دالر خرج البی گــری و انتخابات می کننــد ، در مجالس 
خصوصی رودرروی سیاســت مداران می نشــینند و تلفنی با آنها 
صحبت می کنند و دسترسی شــان به منابع قدرت با یک واســطه 
صورت می گیرد. تصویری که این دو اســتاد دانشگاه ییل و برکلی 

به دست می دهند تصویر نبردی است نابرابر.]13[

در کشوری که 
بیشترین سرانه 

زندانیان در 
جهان را دارد، 

حتی یکی از 
متخلفان یقه 

سفید از بخش 
خصوصی به 

جرم فساد به 
زندان نیفتاده 

یا به دادگاه 
کشانده نشده 
است؟ پاسخ 

کوتاه این است 
که دولت حریف 

این نهادهای 
قدرتمند نیست.
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غــرض از این مقدمه چینی ها این نیســت کــه بگویم در آمریکا 
هم مثل هر کشــور دیگری فســاد اقتصادی و سیاســی هســت. 
غــرض توجه به اهمیــت مفاهیمی مثل طبقه و مبــارزه طبقاتی 
در فهــم ســرمایه داری آمریکا و ســرمایه داری معاصــر جهانی 
اســت. توماس پیکتی با تالشــی عظیم و طاقت فرســا و گردآوری 
انبوهی از داده هــای آماری مطلبی را نشــان می دهد که بر کمتر 
کســی پوشیده بود، نابرابری در کشورهای سرمایه داری پیشرفته رو 
به افزایش اســت، تحرک اجتماعی در این کشــورها کمتر شــده و 
ثروت موروثی نقش مهمی در تــداوم قدرت اقتصادی ثروتمندان 
ایفــا می کند. تحلیل او از ســازوکار این فرآینــد البته بدیع و جالب 
توجه اســت. اما راه حل او- وضع مالیات بر ثروت-دشــواری های 
سیاسی پیش پای سیاست گذاری را نادیده می گیرد. مشکل با قانع 
کردن سیاســت مدارانی که هم و غم اصلی شــان جلب کمک های 
مالی انتخاباتی است حل نمی شود. چاره کار بسیج سیاسی مردم، 
تقویت اتحادیه ها، اعتراضات خیابانی، اعتصاب، مبارزه ایدئولوژیک 
و در کل جدی گرفتن »مبارزه طبقاتی« اســت. طبقه سرمایه دار این 
مبارزه را بسیار جدی گرفته و تمام توش و توانش را برای بردن به 
کار انداخته اســت. رودررو قرار دادن مارکس با پیکتی و نفی یکی 
برای اثبات دیگری کار نادرستی است. فهم دقیق تر سرمایه داری و 
حتی تالش برای اصالح آن، از بهــره بردن از انبان مفاهیم نظری 
و نظریه های مارکســی گزیر نــدارد. بصیرت هــای مارکس درباره 
نقش ایدئولوژی، بت وارگی، کاالیی شــدن، روابط اجتماعی مضمر 
در تولید، ماهیت طبقاتی دولت، جغرافیای گســترش یابنده تولید 
ســرمایه داری و نظایر آن به کار هر تحلیلگر جدی ســرمایه داری 

می خورد. هنوز برای خواندن فاتحه مارکس زود است. 
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نظام هــای اقتصادی در طــول تاریخ تجربه پرفرازونشــیبی 
داشــته اند. اگر »چگونگی تعریف حقوق مالکیت و اجرای آن« 
و »ســازوکار هماهنگی امــور« را دو معیــار اصلی طبقه بندی 
نظام هــای اقتصــادی درنظــر بگیریــم هــم اندیشــمندان و 
سیاســتمدارانی داشــته ایم که آرمان شان شــکل دهی نظمی 
اقتصادی مبتنی بر »مالکیت خصوصــی« و »بازار« بوده و هم 
آنهایی که مدینه فاضله شــان جامعه ای بــوده که از مالکیت 
خصوصی خبری و اثری نباشد و مالکیت اشتراکی قاعده اصلی 
در تعریف حقوق مالکیت باشد و هماهنگی امور اقتصادی نیز 

به صورت متمرکز و توسط دولت صورت گیرد. 
امروزه، اما ایــن ایده ها طرفداران اندکی دارند. کمتر کســی 
پیدا می شــود که هنوز معتقد باشد نظام سوسیالیستی محض 
بهترین شــیوه ســاماندهی امور اقتصادی یک جامعه اســت، 
در مورد نظــام ســرمایه داری محض نیز وضعیــت کم و بیش 
همین گونه اســت. صدها ســال تجربه بشر و به ویژه تجربه سه 
قرن اخیر صاحبنظران، سیاستمداران و جوامع را به چنین درک 
نسبتا مشترکی رسانده اما به جرات می توان گفت این همگرایی 
به ســمت نقاط دور از موقعیت های حــدی )افراطی( مذکور 
بیشتر در طیفی از موقعیت هایی تمرکز یافته است که در سمت 
راست دامنه گســترده نظام های متصور اقتصادی قرار دارند تا 

سمت چپ آن. 

توماس پیکتی 
اصالح طلب یا برانداز

علی عرب مازاریزدی
استادیار اقتصاد دانشگاه عالمه طباطبایی

با این همه هنــوز در مورد آینده نظام های اقتصادی حرف و 
حدیث بسیار است. آیا نظام ســرمایه داری به شکل تعدیل شده 
کنونــی آن به یگانه نظــام اقتصادی دنیا تبدیل خواهد شــد و 

الگویی بی رقیب خواهد بود؟ 
اهمیــت بــاالی نظام های اقتصــادی در تعیین سرنوشــت 
اقتصــادی ملت ها باعث شــده اســت که پاســخگویی به این 
سوال، به ویژه پس از سقوط نظام های سوسیالیستی، در دستور 
کار اندیشــمندان و صاحبنظــران اقتصادی و سیاســی باشــد. 
دیدگاه هایــی که از گذشــته تاکنون در این زمینه وجود داشــته 

است را می توان به چهار دسته طبقه بندی کرد؛ 
دیــدگاه اول: فروپاشــی نظام ســرمایه داری و شــکل گیری 
نظام های سوسیالیستی و سپس کمونیستی به عنوان سرنوشت 
گریزناپذیر جوامع؛ دیدگاه منتســب به اندیشمند نام آشنا؛ یعنی 
کارل مارکس. او تالش کرد، نشــان دهد قانونمندی های حاکم 
 بــر تحول نظام هــای اقتصــادی خواه ناخواه آنهــا را به چنین

سمت و سویی خواهند برد. 
دیــدگاه دوم: پایان تاریخ بــا غلبه دوگانه ســرمایه داری و 
دموکراســی بر رقیب دیرینه خــود در کشــورهای دارای نظم 
سوسیالیســتی؛ دیدگاهی که فوکویامــا آن را نمایندگی می کند. 
اگر تاریخ بیان تغییرات در نظام های سیاســی و اقتصادی باشد، 
او می گوید با فروپاشــی نظام های سوسیالیستی، الگوی لیبرال 
دموکراسی به وضعیت آرمانی بی بدیل جوامع تبدیل شده و از 

این منظر تاریخ، پایان یافته است. 
دیدگاه سوم: غلبه سرمایه داری مشروط به رفع نارسایی ها؛ 
نگاهــی که اندیشــمندانی همچون فریدمن و تــارو را می توان 
در زمره طرفــداران آن تلقی کرد. آنان نیز برای ســرمایه داری 
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رقیب جــدی  ای نمی بینند، در عین حــال در این نظام نواقصی 
را برمی شــمرند که رفع نشــدن آنها را خطری جدی و بحران زا 

تلقی می کنند. 
دیدگاه چهارم: آینده نظام های اقتصادی در گروی روندهای 
تعیین کننده؛ تافلر، کاســتلز و دیگرانی هســتند کــه معتقدند 
روندهــای مهمی در مقیاس جهانی شــکل گرفتــه و در حال 
گســترش اســت که می تواند آینده  نظام های اقتصادی را دچار 
تحوالت بنیادین کند. به عبارتی آینده نظام های اقتصادی در گرو 

برآیند چگونگی تداوم روندهایی از این قبیل است: 
- جهانی شدن

- انقالب فناوری ارتباطات و اطالعات
- تحوالت در نظم اقتصادی سیاسی بین الملل

- شکل گیری اقتصادهای دانش بنیان
- تداوم نابرابری های گسترده.

در این یادداشــت کوتاه مجال آن نیســت همه این روندها و 
نقشــی را که می توانند در تحول نظام های اقتصادی ایفا کنند، 
شــرح دهم اما می خواهــم تنها بر اهمیت آخریــن آنها تاکید 
کنــم. مطالعه تاریــخ اقتصادی جهان نشــان می دهد ناتوانی 
در تحقق عدالت، پاشنه آشــیل نظام سرمایه داری بوده است. 
همین نقیصه بود که انگلســتان پیشــتاز در انقالب صنعتی را 
به زادگاه های اصلی سوسیالیسم و مارکسیسم در قرن نوزدهم 

تبدیل کرد. 
انتشار کتاب »سرمایه  در قرن بیست ویکم« در سال 2013 به 
زبان فرانســه و سپس انتشار ترجمه انگلیسی آن در سال 2014 
میالدی باعث شــد مجادالت درباره این موضوع به غایت مهم 

باز ســر بگیرد. پس پیکتی در این کتاب نقطه ضعفی از 

نظام ســرمایه داری را نشانه رفته است که شناسایی آن قدمتی 
دیرینه دارد؛ بیش از دو قرن. ســرمایه داری تالش بســیار کرده 
تــا با اصالح خــود، دامنه و عمق انتقــادات را کاهش دهد اما 
نابرابری هنوز مســاله جدی جامعه جهانی و حتی کشورهای 
پیشرفته است. پیکتی تالش کرده تا با استفاده از شواهد آماری 
این نقیصه را با شــفافیت و صراحت بیشتری برمال کند و به رخ 

بکشد. 
کتاب پیکتی تا همیــن امروز هم، اثری مهم و تاثیر گذار بوده 
اســت. مجادالت زیــادی پیرامون آن صورت گرفته اســت. به 
بیــان متداول در حوزه سیاســت، برخی او را اپوزیســیون نظام 
ســرمایه داری دانســته اند و به او لقب مارکــس جدید )دوم( 
داده انــد و برخی او را منتقد اصالح طلــب قلمداد کرده اند. به 
باور من، مارکس قصد اصالح نظام ســرمایه داری را نداشــت 
ولی دستاورد آرای او اصالح این نظام بود. آرای پیکتی هم چه 
براندازانه باشد چه اصالح طلبانه، می تواند به اصالح این نظام 
منجر شــود به گونه ای که نابرابری ها کاهش یابــد؛ البته فقط 

کاهش آن هم تاحدی. 
خوشبختانه کتاب پیکتی زیر نظر یکی از اقتصاددان های پرآوازه 
ایران، ترجمه و در دســترس عالقه مندان قرار گرفته اســت. دکتر 
رنانی )نویسنده مقدمه و ناظر ترجمه( که خود سال ها نظام های 
اقتصادی را با رویکردی سیســتمی تدریس کرده است مقدمه ای 
خواندنی بر این کتاب اضافه کرده که دیدگاهش را نسبت به کتاب 

و آینده نظام های اقتصادی به خوبی منعکس می کند. 
تصور می کنم انتشار این کتاب بتواند به مباحثات کامال مهم 
و ضروری پیرامون نظم مطلوب اقتصادی در ایران و چگونگی  

گذار به آن یاری رساند. 

پیکتی نقطه 
ضعفی از نظام 
سرمایه داری 
را نشانه رفته 
است که قدمتی 
دیرینه دارد؛ 
بیش از دو قرن. 
آرای پیکتی 
چه براندازانه 
باشد چه 
اصالح طلبانه 
می تواند به 
اصالح این 
نظام منجر 
شود به گونه ای 
که نابرابری ها 
کاهش یابد؛ 
البته فقط 
کاهش آن هم 
تاحدی.
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پیش از آنکه خواننده محترم پیش تر رود، ذکر این نکته الزم است 
که مطلب زیر، که نقدی اســت بر »مقدمه« محسن رنانی بر ترجمه 
کتاب »سرمایه در قرن بیست و یکم«، بر اساس نسخه ای از »مقدمه« 
به رشــته تحریــر درآمده که پیش از چاپ کتاب برای نویســنده این 
سطور ارسال شــده بوده اســت. باوجود اصرار نویسنده، دسترسی 
بــه متن نهایی مقدمــه، یعنی متنی که خوانندگان نســخه کاغذی 
منتشرشــده کتــاب آن را خواهند خواند، به دالیل فنی و فشــردگی 

زمانی میســر نشد، به اســتثناء آنکه در آخرین لحظات، نویسنده این 
سطور از تغییری در عنوان »مقدمه« مطلع شد. اگرچه نوشتن متنی 
نقدآمیز بر نسخه ماقبل نهایی اثری مکتوب همچون به جان خریدن 
خطر نقد بی مورد اســت، نویسنده بر اســاس اعتمادی که به رفتار 
حرفه ای دست اندرکاران محترم ویژه نامه اقتصادی»شرق« دارد، نیز 
بــه دلیل اهمیتی که بــرای این ویژه نامه قایل اســت، ترجیح داد تا 
خطر نگارش این ســطور را بپذیرد تا مشکالت فنی و فشردگی زمان 
مانعی در ســر راه انتشار به موقع ویژه نامه ایجاد نکنند. درخواست 
نویسنده این ســطور از خوانندگان تیزبینی که احیانا بین مطالب این 
نقد و محتوای مقدمه بر ترجمه فارسی کتاب ناهماهنگی احساس 
می کنند آن اســت که قبل از قضاوت، برای لحظه ای دشــواری های 

چاپ و نشر را در ایران به یاد آورند! 

پیکتی  مقدمه ای بر 
مارکس؟  ذکر مشکالت  یا 

اسب بالدار خیال و گزیده ای از تاریخ، سیاست، علم، افسانه، فلسفه، ایمان و عرفان 

محمدرضا معینی
مدرس دانشگاه ماساچوست
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کتــاب تومــاس پیکتــی با عنــوان جــذاب »ســرمایه در قرن 
بیســت ویکم« مدتی کوتاه پس از انتشار در ژانویه سال گذشته به 
سرعت در صدر فهرست بهترین های وب سایت آمازون قرار گرفت. 
استقبال گسترده از کتاب ســرمایه را می توان به چند عامل نسبت 
داد از جمله: اول، بحران عمیق اجتماعی- اقتصادی ســال 2008 
که نه فقط ضربه و تکانی شــدید بر شــهروندان عــادی آمریکا و 
اروپا وارد کــرد، بلکه باورهای غالبی را کــه اقتصاد جریان غالب 
در دهه های گذشــته بی هیچ محابایی از آن دفاع می کرد به شدت 
از پایه لرزاند. شــوک سیاســی، اجتماعی و روانی ناشــی از بحران 
سال 2008 زمینه ای مساعد برای پذیرش هر چه بیشتر تحلیل های 
دگراندیــش و صداهای مخالفی فراهم آورد که ســال ها در مورد 
تضادهای درونی ســرمایه داری، میل آن به بــروز بحران، گرایش 
به تشــدید تضاد طبقاتی، فرافکنی بحــران به مناطق و حوزه های 
دیگر و به تعویق انداختن بحران از طریق اســتفاده از راه حل های 

کوتاه مدت و نظایر اینها هشدار می دادند. 
جنبش وال استریت که در واکنش به بحران بزرگ سال 2008 به 
صورت خودجوش و با سازماندهی غیرمرکزی شکل گرفت نقشی 
به غایت مهم در آگاهی بخشــیدن به ابعاد وســیع شکست بازار، 
ســلطه بخش مالی، ناتوانی دولت و کنگــره در مهار اوضاع )به 
دالیل مختلف از جمله نقش مخرب و پرفساد البی های قدرتمند( 
ایفا کــرد. کار تــا آنجا پیش رفت کــه پلیس بــرای متفرق کردن 
معترضانی که پارک زوکاتی را به دانشــگاهی عمومی و صحنه ای 
برای بیــان آزاد آرا و نظرات خویش تبدیل کرده بودند دســت به 
خشــونت زد. خشــونت پلیس، بی اعتنایی دولت به خواسته های 
معترضان، ناتوانــی نظری اقتصاددانان جریــان غالب در توضیح 
قانع کننده علــل بحران در تضــاد فاحش با توانایــی اقتصاددان 
دگراندیــش، از جمله اقتصاددانان مارکســی و پســاکینزین ها، در 
توضیح قانع کننده علل بحران، فلج بودن قوه قضاییه و بی میلی آن 
به برخورد کیفری با مجرمان وال استریت، همگی دست به دست 
هم دادند تا آگاهی عمومی نسبت به تضادهای ذاتی سرمایه داری 
از محافل دانشگاهی فراتر رود و به مساله گفت وگوی مردم کوچه 

و خیابان تبدیل شود. 
دوم، روند صعودی اختالف درآمدی و تعمیق شکاف بین فقیر 
و غنی بعد از یک دوره ثبات نســبی در فاصله زمانی بعد از جنگ 
جهانی دوم، دوره موسوم به »عصر طالیی« سرمایه داری آمریکایی. 
در عصر طالیی دســتمزدهای حقیقی پا به پای بهره وری تولید رشد 
کردند تا هم صاحبان ســرمایه خرســند باشــند و هم اصحاب کار 
به طور نســبی احســاس رضایت کنند، سیاســت های موسوم به 
سیاســت های کینزی که از جمله شامل سیاســت های بودجه ای 
می شدند همچون مهاری تضادهای درونی سرمایه داری را تنظیم 
و میــل آن به بروز بحــران را تخفیف می دادند، میــراث فرانکلین 
روزولت یعنی نیودیــل، که در اصل نوعی قرارداد اجتماعی جدید 
بین کار و سرمایه به واسطه گری نهاد دولت بود، از طریق بازتوزیع 
مازاد توزیع شــده از مجرای انــواع و اقســام برنامه های رفاهی و 
اجتماعی تداوم عصر طالیی را تضمین می کرد. سیاست های پولی 
و مالی نیز در مقیاســی وسیع به عنوان مکمل یا به عنوان سیاست 

اصلی به کار گرفته می شدند. 
ســتاره عصر طالیی که غروب کرد، خورشید کاذب نئولیبرالیسم 

ســر برآورد. لیدی تاچر، نخســت وزیر وقت بریتانیا، با اقتدار اعالم 
کرد که »گزینه دیگری وجود ندارد«، رونالد ریگان گفت که »دولت 
اصال معضل است و نه راه حل« و فرانسیس فوکویاما، نظریه پرداز 
راســت کیش آمریکایی »پایان تاریخ« را مــژده داد. دو دهه که در 
مقیاس تاریخ لحظه ای بیش نیســت نگذشــت کــه دولت آمریکا 
مجبور شــد در تعطیالت آخر هفته با عجله 700میلیارددالر را بر 
اساس یک الیحه سه صفحه ای به اقتصاد بازار در آستانه فروپاشی 
تزریــق کند تا فاتحه پایان تاریخ خوانده شــود، ســقوط چند بانک 
بزرگ را به مثابه جراحی ای دردناک اما ناگزیر تشویق کند و باوجود 
در استخدام داشتن جمعی از بهترین اقتصاددانان دنیا، رسما اعالم 
کند که از ســازوکار پیچیده ابزارها و مشتقات مالی سردرنمی آورد. 
اندکی بعد وارن بافت، ثروتمند افسانه ای، ابزارها و مشتقات مالی 
را به »سالح های مالی کشتار جمعی« تشبیه کرد. کار تا آنجا پیش 
رفت که در آن ســوی اقیانوس ملکه انگلیس با لحنی غیرمنتظره 
اما به شــدت شهودی از اقتصاددانان ارشد کشورش پرسید که اگر 
بحران تا این حد جدی بوده، چرا ایشــان آن را پیش بینی نکردند؟! 
اقتصاددانان دگراندیش، از جمله رادیکال ها، اما نه فقط متعجب 
نشــدند، بلکه بر قدرت نظری و پیش بینی پذیری مدل های خویش 

بالیدند. 
سوم، مطالعات ناظر بر نابرابری درآمدی. انصاف حکم می کند 
کــه بگوییم مطالعات ناظر بر نابرابــری درآمدی در دهه های پس 
از جنــگ جهانی دوم فقط در انحصار دگراندیش ها نبوده اســت، 
بگذریــم از اینکه اصوال موضوع اصلی یکــی از نحله های اصلی 
اقتصــاد دگراندیــش، یعنی اقتصــاد رادیکال، نابرابــری درآمدی 
به معنی امروزی آن نیســت. از متقدمان، ســایمون کوزنتس و از 
متاخران، جوزف استیگلیتز، اقتصاددان دارنده جایزه نوبل و جیمز 
گالبرایت، فرزنــد جان کنث گالبرایت پــرآوازه را باید نام برد که با 
تحقیقــات نظری و تجربی خویش پرســش نابرابــری را زنده نگه 
داشــتند. اهمیت کار ایشان آنجا بیشتر آشــکار می شود که به یاد 
آوریم در روانشناســی جمعی آمریکایی پرســش از »فقر« نه فقط 
قبیح نیســت، بلکــه به دلیل خاســتگاه عمدتا مســیحی فرهنگ 
آمریکایــی، پرسشــی اخالقی، بجا و صواب محســوب می شــود. 
پرســش از »نابرابری درآمدی« اما بــه دلیل آنکه به محض طرح، 
بنیان های نظریه غالب را به چالش می کشــد همواره با نگاه های 

غضب آلود روبه رو می شود. 
می دانیــم که پیــام اصلی نظریــه جریان غالب آن اســت که 
اگــر عوامل برونزا در بــازار دخالت نکنند، ســازوکارهای زیربنایی 
سرمایه داری مبتنی بر ســازوکار بازار چنان است که عوامل تولید، 
یعنی کار و ســرمایه، ســهم منصفانه خویــش را از تولید دریافت 
می کنند. بنابر روایت اقتصاد جریان غالب، این شیوه سهم دهی نه 
فقط منصفانه است، بلکه کارآ هم هست و در نهایت به وضعیتی 
تعادلی منتهی می شود که مطلوب است چون طبیعی است؛ نظام 
بازار آنچه خوبــان دارند را همه یک جا دارد. ســایمون کوزنتس، 
اقتصاددان بالروس-آمریکایی، براساس مطالعات تاریخی خویش 
نشــان داد که اگر مهار اقتصاد به دست نیروهای بازار باشد، توزیع 
درآمــد در ابتدا نابرابر خواهد بود، اما با گذشــت زمان به ســمت 
برابرشدن میل خواهد کرد. بنابراین به یک معنا کوزنتس را می توان 
در زمره مدافعان نظریه برابری درآمدی )در درازمدت( دانســت. 

چه در حوزه 
نظریه پردازی 
و چه در حوزه 
عمل سیاسی، 
بی هیچ تردیدی 
مجموعه عوامل 
فوق الذکر را تا 
حد بسیار زیادی 
مدیون مارکس 
و دستگاه عظیم 
تحلیلی اش 
هستیم که سهم 
بسزایی در طرح 
پرسش هایی 
جدی ای 
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اســتیگلیتز و گالبرایت دهه ها بعد نشــان دادند که مبانی نظری و 
شواهد تجربی بر نابرابری ثروت و درآمد داللت دارند. چه کارهای 
کوزنتس را در نظر بگیریم، چه مطالعات اســتیگلیتز یا گالبرایت را، 
می توانیم بگوییم که ســنت مطالعات تجربی در حوزه )نا( برابری 
درآمد و ثروت همواره در محافل دانشــگاهی و تحقیقاتی اروپای 
غربی و آمریکایی به درجه ای از درجات گرامی داشته شده است. 
عــالوه بر تحقیقــات تجربی دانشــگاهی، می تــوان به چندین 
مســتند پرشــور و پرفروش، از جمله مســتند نابرابری برای همه 
اشــاره کرد که رابرت رایش، وزیر کار در کابینه اول کلینتون و استاد 
 کنونی دانشــگاه برکلی، تولید کرده اســت. چندین مســتند دیگر،

از جمله سرمایه داری تو را دوست داریم، به کارگردانی مایکل مور، 
کارگــردان پرآوازه آمریکایی در آگاهی بخشــیدن به مردم عادی و 
حتــی متخصصان نقش مهمی ایفا کردنــد. مجموعه این عوامل 

زمینه را برای پذیرش اثر پیکتی آماده کرد. 
کتــاب پیکتــی در پیش  زمینــه ای متشــکل از عوامل یادشــده 
بود که به بازار آمد. این پیش زمینه چند بعدی دســت در دســت 
ویژگی های خاص کتاب که محصول نزدیک به دو دهه کار مستمر 
و مداوم نویســنده و همکارانش است، توجه همگان را به محتوا، 
روش شناسی و پیام سیاسی کتاب جلب کرد. انصاف حکم می کند 
فراهم آمــدن این زمینه ها را تا حد زیادی مدیون صداهای مخالفی 
بدانیــم که در طــول دهه های بعــد از جنگ جهانــی دوم هرگز 
خاموش نشــدند. این صداهای مخالف از نظریــات رقیبی تغذیه 
کرده اند که به دلیل ریشــه داربودن ســنت نظریه اقتصاد رادیکال 
در آمریکا و بســیاری از کشــورهای اروپای غربی و امکان تدریس 
نظریه های رقیب حتی در دانشــگاه های معتبر کشــورهای مزبور، 
همواره در حال بالندگی بوده اند. کنشــگری مســتمر و عملگرایی 
سیاســی، ســازماندهی بعضا موفق ترقی خواهان، دگراندیشان و 
ناراضیــان؛ و تالش برای دموکراتیزه کــردن اقتصاد نه از طریق هر 
چه بیشــتر آزادکردن آن، بلکه از طریق گسترش مشارکت کارگران 
در فرآیندهای تصمیم گیــری و مدیریت بنگاه از جمله مکمل های 
معطوف به کنش سیاســی اما مبتنی بر نظریه های رقیب بوده اند. 
خالصــه آنکه چه در مقام نظر و چه در حوزه عمل دگراندیشــان 
هرگز بیکار ننشستند و تالش کردند تا از طریق نظریه پردازی مستمر 

و کنش مداوم، روح امید را زنده نگاه دارند. 
آنجا که ســخن از نگاه دگراندیش پیش می آیــد، چه در حوزه 
نظریه پــردازی و چــه در حوزه عمل سیاســی، بی هیــچ تردیدی 
مجموعه عوامل فوق الذکر را تا حد بســیار زیادی مدیون مارکس 
و دســتگاه عظیم تحلیلی اش هستیم که ســهم بسزایی در طرح 
پرســش هایی جدی ای داشــت که حتی بعد از 150سال همچنان 
پرطنین انــد. دســتگاه تحلیل اقتصاد اجتماعــی مارکس بر مبنای 
روش شناسی ای بنا شــده است به غایت متفاوت و متمایز از آنچه 
اکنون به نام اقتصاد جریان غالب شــناخته می شود و نیز بر مبنای 
انتخــاب مقوالتی بدیع همچون طبقه. مارکس با توجه به تاریخ و 
تالش برای تشــخیص ســیر آن، توجه به روابط اجتماعی به جای 
متغیر های کمــی- و البته نه به قیمت غفلــت از روابط کمی- و 
از طریق انتخــاب نقاط عزیمتی متفاوت با اقتصاد شناســی ای که 
امــروزه به نام اقتصاد جریان غالب می شناســیم به ما نشــان داد 
که ســرمایه داری نظامی اســت در جای خود انقالبی، با خصلتی 

تاریخی، مرتبا در حال دگرگون شــدن، مبتنی بر تناقض های عدیده، 
مولد بحران و بر اســاس یک روایت محکوم به شکست. ازآنجا که 
این نظام بر اســتثمار کار مبتنی است، محصول تولیدشده را طوری 
توزیع می کند که مولد نابرابری اســت. بــه بیانی دیگر، روی دیگر 
انباشــت ســرمایه به معنای عام آن، امتناع از پرداخت سهمی از 
محصول به تولید کنندگان اصلی آن اســت. از این می توان نتیجه 
گرفت که ســرمایه داری به روایت مارکــس در ذات خود نابرابری 
تولید می کند، بر تولید نابرابری استوار است و از آن تغذیه می کند. 
از آنجا که مضمون اصلی کتاب پیکتی با عنوان فریبنده سرمایه در 
قرن بیست و یکم نیز نابرابری ثروت و درآمد است، معقول به نظر 
می رسد که در مقدمه کتاب تالش شود تا جنبه های مختلف ارتباط 
مارکس با پیکتی نشــان داده شــود. برای مثال، بایــد به این گونه 
پرسش ها پاسخ داده شــود که آیا پیکتی از همان روش شناسی ای 
استفاده می کند که مارکس اســتفاده کرده است؟ آیا مقوالتی که 
مارکس از آنها اســتفاده می کند تا دستگاه فکری- تحلیلی خود را 
بسازد، همان مقوالتی هســتند که پیکتی از آنها استفاده می کند؟ 
آیا موضوع کتاب پیکتی واقعا ســرمایه اســت به معنی مارکسی 
آن، یا دارایی اســت که در اقتصادشناسی های مختلف مصادیقی 
غیرهمســان دارد؟ اگر موضوع کتاب ســرمایه نیست، چرا پیکتی 
عنوان ســرمایه در قرن بیســت ویکم را برای کتاب برگزیده است؟ 
آیا این انتخاب نشانه آن اســت که از نگاه پیکتی سرمایه و دارایی 
یک مقوله اند یا نشانه شــِم بازاریابی نویسنده هوشمند؟ نویسنده 
در مصاحبه با مجله راست گرای نئوریباپلیک می گوید که مارکس 
را نخوانده اســت در حالی که در صفحــات اول کتاب به مارکس 

از متقدمان، 
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ارجاع می دهد! اگر به یاد آوریم که مارکس ســرمایه را »یک رابطه 
اجتماعی« تعریف می کند، نه شیء باارزشی که عامل تولید است، 
یا مبلغی در یک حســاب بانکی، آنگاه نبایــد الجرم نتیجه بگیریم 
که آنجا که پیکتی دارایی را »یک رابطه اجتماعی« تعریف می کند 
عمال از مقوله ای مارکسی استفاده می کند و از مارکس متاثر است؟ 
 می توان پرســش های مهم دیگری هم مطرح کرد که مستقیما 
نســبتی با مارکس و اقتصاد مارکسی ندارند، اما در چارچوب کتاب 
پیکتی کامال معنادارند. برای مثال، موضع پیکتی نسبت به اقتصاد 
نئوکالسیک چیست؟ نویسنده در چندین و چند مصاحبه مکتوب و 
غیرمکتوب به درستی بر خصلت تاریخی پروژه عظیم تحقیقی اش 
تاکیــد می ورزد و تا آنجا پیش می رود که اثــر عظیم خویش را در 
اصل کتابــی در حوزه مطالعات تاریخــی معرفی می کند. در عین 
حال در مصاحبه ای اخیر یادآور می شــود که اســتفاده از مقوالت 
اقتصاد نئوکالسیک را- که عمیقا خصلتی غیرتاریخی دارند- مفید 
یافته اســت. ارجاعات نویســنده به رابطه نسبی بین رشد درآمد و 
سود ســرمایه کامال بر تابع تولید نئوکالسیکی کاب داگالس استوار 
است. بر همین اساس، یک پرسش بجا و جذاب می تواند این باشد 
که چگونه می توان برای تحریر کتابی که محتوای آن تاریخی است 
از روش شناســی نظریه اقتصادی ای اســتفاده کرد که مقوالت آن 

عمیقا خصلت غیرتاریخی دارند. 
برخالف روش شناســی اقتصاد غالــب، روش پیکتی در کتاب 
سرمایه در قرن بیست ویکم اکسیوماتیک نیست. پیکتی با پشتکار 
و صبــر تمام، انبوهــی از داده هــای تاریخی را گــردآوری کرده 
است و با مشــاهده دقیق آنها سعی در استخراج قوانین حرکت 
)پویایی شناســی( ثــروت و درآمد در بازه تاریخی نزدیک به ســه 
ســده در چند جامعه مشــخص، از جمله ایاالت متحده آمریکا، 
فرانسه و انگلستان دارد. در ادامه توجه به روش پیکتی، پرسش 
روش شناســانه دیگری که می توان مطرح کــرد- بی هیچ طنین 
سلبی یا ایجابی- این اســت که حد استخراج قوانین حرکت یک 
نظام اقتصادی از مشاهده انبوهی از داده های آماری چیست؟ این 
پرســش از آنجا موجه به نظر می رسد که پیکتی در بخش سوم 
کتاب سرمایه با استناد به یافته های دو بخش اول کتاب پیشنهاد 
معروف سیاســتگذاری خود مبنی بر وضــع مالیات بر ثروتمندان 
را ارایــه می کند. از نظر پیکتی وضع مالیات بــر ثروتمندان از آن 
رو موجه می نماید که بر اســاس مشــاهده موشــکافانه تاریخی 
می تــوان نتیجــه گرفت که ســرمایه داری اگر به حــال خود رها 
شــود در وضعیت طبیعی، نابرابری تولیــد می کند چرا که طبق 
قانون دوم سرمایه-اســتنتاج شده توسط نویسنده کتاب- از آنجا 
که در درازمدت نرخ رشــد بازدهی سرمایه بر نرخ رشد اقتصادی 
به طور طبیعی پیشــی می گیرد، اقلیت صاحب ســرمایه/دارایی 
به طور نســبی از اکثریتی که نرخ رشد ثروت شان را نرخ عمومی 
رشــد اقتصاد تعیین می کند، ثروتمند تر خواهند شــد. اگر در این 
روند واگرا مداخله نشــود، انباشــت ثروت تشــدید خواهد شد تا 
جایی که ثروت در دســتان اقلیتی چنان انباشــت خواهد کرد که 
تهدیدی برای بقای نظام سیاســی و اجتماعی به شــمار خواهد 
آمد. تلفیق مشاهدات تاریخی با نظریه ای که خصلت غیرتاریخی 
دارد، آن هــم در نــزد محققی که تحقیق خویــش را با ارجاع به 
این یا آن نظریه شــروع نمی کند چگونه میسر است و چه تبعات 

روش شناختی دارد؟  
مقدمه محســن رنانی، محقق، نویسنده و اســتاد شناخته شده 
اقتصاد در ایران، بر مقدمه کتاب »ســرمایه در قرن بیســت ویکم« 
به طرز حیرت آوری خواننده را به ســوی سوال های دیگری هدایت 
می کند که به سختی می توان ارتباط آنها را با کتاب پیکتی پذیرفت. 
رنانی مقدمه را با جمالتی شــروع می کند که بیشــتر به سوگنامه 
مارکس می ماند تا متنی که هــدف از نگارش آن باید آماده کردن 
خواننده باشــد برای مطالعه متنی طوالنی، فنــی، آکنده از آمار و 
ارقام و گاه ها خســته کننده. در باال به اختصار توضیح دادم که چرا 
نسبت کتاب پیکتی، روش شناسی و یافته های آن با اقتصاد شناسی 
مارکسی، که دست بر قضا در حوزه تحقیقات تجربی نسبتا چندان 
غنی نیست، مبهم اســت. همچنین اشاره کردم که خود پیکتی در 
یک مصاحبه منکــر تاثیرپذیری از مارکس می شــود، در حالی که 
در صفحــات اولیه کتاب به مارکس ارجــاع می دهد. صد البته نه 
ارجاع پیکتی )یا هر نویســنده دیگری( به مارکس الزاما به معنی 
تاثیر پذیری از مارکس اســت و نه اعالم موضع در مصاحبه با یک 
نشــریه راست گرا دلیل کافی برای تاثیرنپذیرفتن. آنچه روشن است 
اینکه آنقدر شواهد متنی کافی در دست داریم تا نتیجه بگیریم که 
کتاب سرمایه در قرن بیست ویکم، درباره مارکس، اقتصاد مارکسی، 

مقدمه محسن 
رنانی، محقق، 
نویسنده و استاد 
شناخته  شده  
اقتصاد در 
ایران، 
بر مقدمه کتاب 
»سرمایه در قرن 
بیست ویکم« به 
طرز حیرت آوری 
خواننده را به 
سوی سوال های 
دیگری هدایت 
می کند که به 
سختی می توان 
ارتباط آنها را 
با کتاب پیکتی 
پذیرفت.
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مارکسسیم و کاربردی های آن، از جمله مدل اقتصاد سوسیالیستی 
نیست. شرط رسیدن به این نتیجه البته آن است که از عنوان کتاب 
فاصله بگیریم و توجه خویش را به محتوای کتاب معطوف کنیم. 
رنانــی در ابتدای مقدمه اش شــرحی از رابطه عاطفی مارکس 
با همســرش )که مارکس شناســان بزرگ به اندازه کافی درباره آن 
نوشته اند( به دست می دهد و مصایب خانوادگی و مالی مارکس را 
به نحوی دل گذار بازگو می کند )تکرار می کنم که همه این مطالب 
بارهــا و بارها به تفصیل در ادبیاتی که حول زندگی و شــخصیت 
فردی مارکس شــکل گرفتــه مورد بحث قــرار گرفته انــد(. ذکر 
مصایب مارکس مقدمه ای اســت برای آنکه رنانی نظریه عشق-

تئــوری خود را به خواننده عرضه کند. بــا حیرت تمام می خوانیم 
که »پیکتی« عشــق را به خدمت تئوری درآورد »و به همین علت 
تئوری او نه تنها قابلیت تبدیل شــدن بــه ایدئولوژی را ندارد بلکه 
از همان روز اول تولد، بدون هیچ خونریزی و با مســالمت دارد اثر 
خود را بــر نگرش همه جهان و بر تغییر تدریجی جامعه بشــری 
می گذارد.« این در حالی است که به روایت رنانی، مارکس »تئوری 
را به خدمت عشــق درآورد«، بنابراین به دالیلی که تفصیل آن در 
مقدمه آمده اســت، زمینه را برای برداشــت ایدئولوژیک از تئوری 
اقتصادی سیاســی مارکس آمــاده کرد! مخرج مشــترکی به نام 
»عشــق«، که کلیدواژه فرهنگ عرفان محور ماســت و چه آسان بر 
دل ها می نشیند، در مقدمه کتابی که موضوع اصلی اش نشان دادن 
نابرابری ثروت و درآمد است از طریق جمع آوری و تحلیل داده ها! 
اســب بالدار خیال را با چه شــدتی باید راند، تا از تشابه اسمی در 
عنوان کتاب سرمایه مارکس و سرمایه پیکتی نتیجه گرفت که یکی 
عشــق را به خدمت تئــوری درآورده و دیگری تئوری را به خدمت 
عشــق؟! اســب بالدار خیال را تا چه دوردســتی باید پرواز داد تا 
نتیجه گرفت که بســته به تقدم و تاخر در رابطه عشــق و تئوری، 
نوع خاصی از نظریه  پردازی دستمایه جنایت های هولناک تاریخی 
قرار خواهد گرفت )آنچنان که در مورد حکومت اســتالین شــاهد 
بودیــم(، در حالی که نوع دیگری از نظریه پــردازی )باوجود آنکه 
هنوز زود است تا شاهد میوه های آن باشیم( به نتایجی صلح آمیز 

منجر خواهند شد؟! 
نویســنده در ســطور بعــدی با ارجاع بــه کارل پوپر، فیلســوف 
سرشناس به خواننده تلویحا یادآور می شود که تالش مارکس گونه 
برای پیش بینی مســیر تاریخ، عبث و بیهوده است. با توجه به اینکه 
فقط مدتی کوتاه از انتشار کتاب گذشته و عمال هیچ شاهدی از میل 
نظام سیاسی به عمل توصیه سیاستگذارانه پیکتی )یعنی وضعیت 
مالیات جهانی بر ثروت ثروتمندان( در دست نیست، آیا این ادعا که 
»تئوری او    ]پیکتی[ نه تنها قابلیت تبدیل شدن به ایدئولوژی را ندارد 
بلکه از همان روز اول تولد، بدون هیچ خونریزی و با مسالمت دارد 
اثــر خود را بر جهان و بر تغییر تدریجی جامعه بشــری می گذارد«، 
همانا پیش بینی مســیر تاریخ آن هم با اســتناد به ملغمه چهارگانه 
»عشــق-تئوری-ایدئولوژی-تاریخ« نیســت؟ چه شاهد معتبری در 
دســت است که نشــان دهد کتاب پیکتی چه اثری بر جهان دارد و 

چگونه دارد جامعه بشری را به تدریج تغییر می دهد؟ 
مقایســه پیکتی با کینز بــه همان اندازه مقایســه او با مارکس 
عجیب به نظر می رســد. کینز، متفکر بســیار پیچیده ای اســت. او 
که رســاله دکترایش درباره نظریه احتمال اســت، عمال پیش بینی 

آینده بر اساس مدل های آمار و احتمال را منتفی می داند. از طبقه 
کارگر بیزار اســت و با الفاظی ســخیف از زحمتکشان یاد می کند، 
از زندگی اشــرافی لذت می برد، بورس بازی قهار اســت که ترسی 
از قمار همه دارایی هایش ندارد، خطیبی تواناســت و نویسنده ای 
زبردســت با قلمی تاثیر گذار، دستی هم در سیاست دارد. روابطش 
با جنس مخالف همانقدر گرم و نزدیک اســت که با جنس موافق. 
نظریــه اقتصــادی اش، باالخص نظریــه کینزی بــازار کار و نظریه 
سرمایه گذاری اش، آنقدر تودرتو و چندالیه است که گاهی خواننده 
ترجیح می دهد مســتقیم به ســراغ نتیجه گیری سیاســت گذارانه 
کینــز یعنی نســخه مداخلــه دولــت در اقتصاد با هــدف تامین 
اشــتغال و تضمین تقاضای موثر برود. به نظر می رسد نتیجه گیری 
سیاستگذارانه کینز و اقتصاد کینزی است که نویسنده مقدمه را به 
این نتیجه رهنمون کرده است که می توان کینز را با پیکتی مقایسه 

کرد و بر شباهت های ایشان تاکید کرد. 
با ارجاع به آنچه در باال به آن اشــاره شــد، آیا این نتیجه گیری 
کــه پیکتی »کینز دوم« اســت، فقط بر این اســاس که توصیه های 
سیاســتگذارانه او از آن حیث که مســتلزم دخالت دولت است به 
توصیه های کینزی شــباهت دارد، محلی از اعراب دارد؟ دست بر 
قضا بخش ســوم کتاب پیکتی که در آن پیشنهاد مالیات جهانی بر 
ثروت را مطرح می کند هدف انتقادات جدی بوده اســت. حداقل 
فعال شاهدی در دست نیســت که امکان پذیربودن پیشنهاد پیکتی 
را تاییــد کند. صد البتــه که نبایــد ناامید بود، چه امیــدوار بودن 
وظیفه اخالقی و اجتماعی اســت. اما نبایــد از یاد برد که محقق 
شــدن پیشــنهاد پیکتی مستلزم بسیج و کنش مســتقیم، هدفمند 
و هوشــمندانه سیاســی اســت. طنز روزگار آنکــه، چنین تحرک 
سیاســی ای را بیشــتر نزد کســانی می توان یافت که بــه اقتصاد 
دگر اندیش دلبســتگی دارند، نه در نزد طرفــداران اقتصاد آزاد که 
معتقدنــد »نظم طبیعی« در مســیر حرکت خویــش خودبه خود 
مشــکالت را حل خواهد کرد. از یــاد نبریم که عنوان مقدمه رنانی 
بر کتاب پیکتی »به ســوی نظام فطری اقتصادی« است که حداقل 
دخالــت دولت در اقتصاد را بــه ذهن متبادر می کنــد. رمز اینکه 
چگونه می توان حرکت به سوی نظام فطری اقتصادی را از طریق 
مداخله دولت یا دیگر نهادهای غیربازاری تضمین کرد بر نویسنده 

این سطور همچنان ناگشوده است. 
عناویــن مطرح شــده در مقدمــه آنچنان کثیرنــد و حوزه هایی 
از تاریخ، سیاســت، علم، افســانه، فلســفه، ایمان و عرفان که در 
مقدمه به آنها اشــاره شــده آنچنان متعدد و متنــوع که راقم این 
ســطور چاره ای ندارد جز آنکه نگارش نقــدی جامع تر بر مقدمه 
را بــه فرصتی دیگــر موکول کند. اما در خاتمــه ذکر دو نکته الزم 
اســت. اول آنکــه اگرچه باید انتشــار متن ترجمه فارســی کتاب 
پیکتی را گرامی داشــت، همزمان باید آرزو کرد تا در مقدمه کتاب 
در چاپ های بعدی به طور مشــخص محتــوای کتاب پیکتی مورد 
بحــث قرار گیرد، نه طیفی از موضوعاتــی که ارتباطی با این کتاب 
مهم ندارند. آثار شــارحان، موافقان و منتقدان پیکتی و نوشته ها و 
سخنرانی های نویسنده کتاب ســرمایه در قرن بیست و یکم آکنده 
از پرســش های مهم و پاســخ های جدی ای هستند که جایشان در 
مقدمه فعلی به شدت خالی اســت. دوم آنکه بهتر است تا پایان 

تاریخ منتظر ماند، آنگاه بر مصایب مارکس گریست! 
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موضوع نابرابری همیشــه ذهنم را از وقتی دانشجوی اقتصاد 
بودم به خود مشغول کرده بود و همواره این سوال در ذهنم بود 
که آیا تحصیل در رشــته ای مثل اقتصــاد می تواند به درک بهتر 
نابرابری کمک کند؟ و ســوال دوم و کم اهمیت تر هم این بود که 
آیا اصال تحصیل می تواند به من، به عنوان یک شخص، کمک کند 
تا بتوانم پیشرفت اقتصادی کنم و طبقه اجتماعی خودم را تغییر 
دهم؟ دانشجوی کارشناسی اقتصاد دانشگاه شیراز بودم که کتاب 
»باباگوریو« نوشــته »انوره دوبالــزاک« را خواندم و آنجا فهمیدم 
که تحصیل به این راحتی ها نمی تواند ثروت شــخصی را افزایش 

دهد. آن روزها گذشت، اما شــخصیت های کتاب بالزاک همیشه 
در ذهنــم مانده بودند و درواقع، التیامــی بودند بر نارضایتی من 

از نابرابری. 
وقتی اولین بار مطلبــی درباره کتاب تومــاس پیکتی خواندم 
متوجه شــدم که او با اســتفاده از داده های زیادی از سال 2012-
1700 به بررسی موضوع نابرابری در سطح جهانی و در مهم ترین 
اقتصادهای جهان پرداخته و نشان داده است که نابرابری در دو 
قرن گذشته نه تنها با پیشرفت اقتصادی کاهش نیافته که افزایش 
هم یافته اســت. پیکتی با دسترسی به داده های تاریخی عمیقی 
که پیشــرفت های تکنولوژیک و گذر زمان در اختیار او قرار داده، 
تحلیل بسیار جذاب و خواندنی ای از نابرابری به دست داده است. 
در موارد زیادی هم برای بررســی نابرابری در قرون گذشــته در 
فرانســه و بریتانیا به ترتیب به رمان های اونوره دوبالزاک و جین 
آستین اشاره کرده اســت. او بعد از سال ها مرا واداشت تا دوباره 
به ســراغ کتاب باباگوریو بروم. پیکتی پاراگرافی را نقل می کند که 
نقــل آن در اینجا مفید خواهد بود. قبلش بگویم که در این رمان 
تاریخی بسیار ارزشمند، جوانی )راستینیاک( به این فکر است که 
با تحصیل در رشــته حقوق، قاضی و ثروتمند شــود و دوستی او 
را به رفتــن به راهی دیگر راهنمایی می کند. این رویایی اســت 
که هم در کشــورهای توســعه یافته و از آن بیشتر در 

کشورهای کمترتوسعه یافته در سر جوانان است: 
»در حدود سی ســالگی قاضی خواهید شد و سالی 
هزار و دویســت فرانک خواهید داشــت. مگــر آن لباده 
قضــاوت را دور بیندازید و در بروید. وقتی به چهل ســالگی 
رســیدید، با دختر فالن آسیابان که در حدود شش هزار فرانک 
درآمد دارد، ازدواج می کنید. متشکرم. اما اگر کسی پشتیبان شما 
بود، در ســی سالگی دادستان می شوی و سه هزار فرانک حقوق 
خواهی گرفــت و با دختر شــهردار ازدواج می کنی. اگر چندتا از 
این رذالت های سیاســی را هم انجام دهی، مثال در یک اطالعیه 
به جای مانوئل بخوانــی ویلل )می بینید قافیــه جور آمده، پس 
وجدانت راحت اســت(، در این صورت در چهل سالگی دادستان 
خواهید شــد... افتخار دارم نظر شما را به این حقیقت جلب کنم 

در جست وجوی برابری
چرا سرمایه در قرن بیست ویکم را ترجمه کردم؟

محمدرضا فرهادی پور
مترجم کتاب سرمایه قرن بیست ویکم

)انتشارات آمه(

ایران جامعه ای 
است که سرمایه 
و ثروت موروثی 
در تشدید ساختار 
نابرابری در آن 
اهمیت فراوانی 
داشته است. 
یکی دیگر از 
عوامل تشدید 
نابرابری در ایران 
و کشورهای نفتی، 
رانت و توزیع آن 
است.

توماس پیکتی در ایران
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چرا سرمایه در قرن بیست ویکم را ترجمه کردم؟

در  رویای
 عدالت جهان گیر

»ســرمایه« ذهن و فکر هر انســان، از یک کشــاورز ســاده دل و 
بی سواد در یک روستای دورافتاده که به شیوه چند قرن پیش زراعت 
می کند، تا فردی به ظاهر تحصیلکرده یا به واقع دانشمند - در هر 
کجای این کره خاکی که باشند - ارزشمندتر از آن است که از ابتدا 
تا انتهای عمر، برای سرســپردگی به تراوشات فکری سایر انسان ها 
و به ویژه به دســت وپازدن های نافرجاِم نظریه پردازان دانشگاهی، 
صرف شود. انسان در مهلت کوتاه زندگی باید در پی یافتن حقیقت 
و هدف خود باشــد. از ذهن و قلم آنها که درصدد مکتب سازی و 
نجات آحاد مردم دنیا با آن مکاتب هســتند و می خواهند عدالت 

که در فرانســه تنها 22مقام دادســتانی کل هست و شما 20هزار 
داوطلب هســتید و در میان شما رجاله هایی هستند که حاضرند 
خانواده شــان را بفروشــند تا یک رتبه باالتر بروند. حاال اگر از این 
شــغل نفرت دارید، برویم پی کار دیگر. آیا بارون دو راســتینیاک 
می خواهد وکیل دعاوی بشــود؟ اوه! بســیار قشنگ! باید 10سال 
خون جگــر خورد، ماهی هــزار فرانک خرج کرد، یــک کتابخانه 
داشــت، یک دفتــر کار ترتیب داد، وارد مجامع شــد، دامن قبای 
بازپرس را بوسید تا دعوایی به انسان رجوع کند، باید با زبان خود 
صحن محکمه را جارو کرد. تازه اگر این شــغل شــما را به جایی 
می رساند نمی گفتم نه. ولی شما در پاریس پنج وکیل به من نشان 
بدهید که در 50ســالگی بیش از 50هزار فرانک در ســال درآمد 

داشته باشند؟«
گرفتاری، درست از جایی آغاز می شود که استراتژی پیشنهادی 
فوق به اســتراتژی غالب و کارا برای ثروتمندشــدن و رسیدن به 
موفقیت تبدیل شــود. ســاختار نابرابری اگر به گونه ای باشــد که 
رســیدن به ســطح رفاه زندگــی ثروتمندان بــا کار و تحصیل به 
یک آرزو تبدیل شــود، بدون شک با گذشت زمان نابرابری تشدید 
خواهد شد و فاصله میان ثروتمندان و فقرا بیشتر خواهد شد. مثال 
ازدواج یــا ارث و میراث برای برخورداری از رفاه اقتصادی مهم تر 
اســت یا کار و تالش و تحصیل؟ البته بودند و هســتند جوامعی 
که ســرمایه و ثروت موروثی در آنها اهمیت کمتری داشته است، 
اما ایران جامعه ای است که ســرمایه و ثروت موروثی در تشدید 
ساختار نابرابری در آن اهمیت فراوانی داشته است. یکی دیگر از 
عوامل تشــدید نابرابری در ایران و کشورهای نفتی، رانت و توزیع 

آن است. 
درآمــد را می توان به دو بخش درآمــد حاصل از کار و درآمد 
حاصل از ســرمایه تقســیم کرد. بنابراین نابرابــری درآمد را هم 
می توان به نابرابری ناشی از درآمد حاصل از کار و نابرابری ناشی 
از درآمد حاصل از ســرمایه منتســب کرد. هرچه میزان نابرابری 
دســتمزدهای ناشی از کار و درآمد حاصل از سرمایه بیشتر باشد، 
ســاختار نابرابری در کشور جدی تر خواهد بود. اما ادعای جوامع 
دموکراتیــک مدرن این اســت که اســتعداد و کار و تالش فردی 
می تواند نابرابری ناشــی از درآمد را کاهش دهد. دو سوال مهم 
را پیکتی درخصوص موضوع فوق مرتبط می کند: »آیا می توانیم 
مطمئن باشــیم که اهمیت نســبی درآمد حاصــل از کار در برابر 
درآمد حاصل از ثروت موروثی از زمان ووترن دگرگون شده و اگر 
بلــه، تا چه اندازه؟ دوم و حتــی مهم تر اینکه، اگر فرض کنیم که 

چنیــن دگرگونی تا حدی اتفاق افتاده، چــرا دقیقا این اتفاق 
افتاده و آیا می تواند معکوس شود؟«

ســواالت مهمی که در ذهن من بوده و هست، 
این اســت که آیا نابرابری در جامعه ایران با کار و 

تالش و تحصیل فردی کاهش می یابد؟ آیا اهمیت 
ثروت موروثی در تشــدید نابرابری و بهره مندی از رفاه 

کاهش یافته اســت؟ آیــا اصال امکان رســیدن به رفاهی 
متناســب با رفاه حاصل از درآمد ناشی از ســرمایه یا سوپرمدیر 
بودن در جامعــه ایران امکان پذیر اســت؟ خواندن کتاب پیکتی 
راهی است روشن برای یافتن پاسخ این سوال و سواالت بی شمار 

دیگری درخصوص نابرابری. 

اصالن قودجانی
مترجم کتاب سرمایه قرن بیست ویکم

)انتشارات نقد فرهنگ(

توماس پیکتی در ایران
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و شادکامی را با کاشــتن تخم کینه و با رجزخوانی و نظریه پردازی 
برای همه جهانیان محقق کنند، هیچ گاه حق جاری نمی شود. اگر 
بوی تعفن و دور ماندن از حقیقت به مشــام رسید، الزم نیست که 
عمری را به یافتن سرچشــمه آن و غوطه خوردن در آن اختصاص 
دهیم؛ فقط کافی اســت که راه خود را کج کنیم و در مسیر دیگری 

به جست وجو بپردازیم. 
 شــاید مبالغه نباشــد اگر بگوییم کــه خطرناک ترین ها، همین 
ســازندگان مکاتب انسانی هســتند و بوی شمشیر و خون را حتی 
می توان در توصیه ها و توصیف های پرشور آنها در هنگام نگارش 
آن نظریه هــا نیز حس کرد، چه رســد به روزی کــه نظریه پرداز یا 
پیروان او به مســند قدرت برسند و بخواهند که با تشویق یا تهدید، 
از معجــون جادویی خود به حلق مردمان بریزند. شــاید بی دلیل 
نبوده که کســی گفته اســت: »بهترین ها فــارغ از هرگونه عقیده 
جزمی اند، در حالی که بدترین ها سرشــار از احساسات ُپرشورند«. 
]1[ در این ادعاهای ســاختن بهشت روی زمین، نادانی عجیبی نیز 
نســبت به سرنوشت بشر و سرشــِت این دنیا وجود دارد )دنیایی 
کــه به همین دلیل آن را »دنیا« یعنی دون و پســت نامیده اند و با 

سرزمین عافیت و بهشت موعود، فاصله دارد(: 
 »از زمان دایره المعارف نویسان فرانسوی به بعد، زندگی روزمره 
ما به شــکل روزافــزون تحت نفوذ نظریه پردازانی بوده اســت که 
در تحقیقــات موقرانه و بی ســر و صدای خــود در کتابخانه های 
دانشــگاهی، افکار و خیاالت خود را بی عنان رهــا کرده، در حالی 
که از شــوق خیر آرمانی و حق آرمانی سرمست بوده اند، اطمینان 
یافته اند که دنیای غریِب مردم و کار و بار مردم، می تواند به چیزی 
نزدیک به رویاهای ایشان تغییر شکل پیدا کند. در وجود این افراد- 
در پِس این نمای بیرونی بی روح و پشــِت موازنه و سکونی که به 
نظر می رسد راه حلی برای مشــکالت غامض بشری در چنته دارد 
- انبوهی از احساساِت فوق العاده کم مایه نهفته است که ارضای 
آنها به هیچ گونه تماس انســانی ]و آشــنایی با واقعیت های دنیا[ 
نیــاز ندارد... . اما باالخره زمانی فرا می رســد که جرقه ای از شــور 
پنهاِن ایشــان، آتش اولیه را شعله ور می کند: اذهاِن ناپخته ]تحِت 
تاثیر نظریاِت آنان[ بیقرار می شــوند، انســان های خود گم کرده، راه 
می یابند و توده ها به جنبش می افتند! وقتی پیوند ما با منبع اصلی 
پاســخ ها- همان که ذهن پرسشگر را تسکین می دهد - قطع شود، 
هر نظریه ای که به ظاهر پاســخی برای پرسش ها داشته و مبنایی 
برای عمل کردن مهیا کند، همانند جرعه آبی خنک در بیابان است 
و ]در این شــرایط[ هیچ محکی باقی نمی ماند که با آن بتوان یک 

نظریه را واقع بینانه ارزیابی کرد. 
این نظریاِت ُپرشــور، در عرصه عمل به ســد دیرفهمی و نادانی 
طبیعِت مادی بشــر برمی خورنــد: رویاهای عدالــِت جهانگیر، با 
مانع محدودیت های ذاتی انســاِن »این جهانی« روبه رو می شود و 
»مــردم« - واژه ای که به ســادگی هرچه تمام تــر، بازیچه انتزاعی 
ذهِن نظریه پرداز قرار می گیرد - راه پیشرفت را سد می کنند. چیزی 
نمی گذرد که ]برخالف آن شــوِر آرمانی نظری[ اجساد انسان ها و 

خون ایشان، داغ ننگ بر پیشانی پیاده روها می زند!«]2[
 بــا همین نگرانــی بود که مترجــم در ابتدا با تردید به پیشــنهاد 
ترجمــه کتاب فکر کــرد. با این حال پس از ترجمــه چند صفحه، به 
زودی معلوم شد که پیکتی اصال مارکس نیست، به او شباهتی ندارد 

و شباهتی که به او نسبت می دهند، ساخته و پرداخته برخی از اهالی 
مطبوعات است که با جنجال و لقب سازی، روزگار خود را می گذرانند. 
 »سرمایه در قرن بیســت ویکم« از آن کتاب هایی است که تنها 
با غــرض ورزی یا خرده جویــی افراطی می تــوان آن را ضعیف یا 
دور از واقعیت قلمداد کــرد. حتی من که تا حد زیادی اهل انتقاد 
هستم و همیشه از دوباره گویی یا بدیهی گویی  در کتاب ها و مقاالت 
دانشــگاهی می نالیدم، نتوانســتم ردپایی از میل به پرگویی در این 
کتاب قطور پیدا کنم. این کتاب چند مشــخصه بارز دارد که باعث 

شده است به این حد از شهرت و اقبال برسد: 
• مبتنی بودن بر آمارهــای بلندمدت و بانک داده های مطمئن: 
بخــش بزرگــی از تالش نویســنده و همکاران او در حــوزه توزیع 
درآمد و ثــروت - که کم و بیش 20ســال از زندگی وی را به خود 
مشــغول کرده- به تهیه همین آمارها مربوط بوده است. نویسنده 
و گــروه همکاران او در حدود دو دهه به گردآوری کامل ترین بانک 
داده های مالی و مالیاتی تاریخ، از تمام کشــورهای جهان- گاهی 
بــرای دوره 300ســاله- پرداخته و بــا ارایه این آمارهــا در پایگاه 
اینترنتــی کتاب، جای حــرف و حدیثی باقی نگذاشــته، به خوبی 
مغرضانه بودن برخی ادعاها درباره آمارســازی پیکتی را )که مثال 

فایننشال تایمز گفته بود( نشان  داده اند. 
• دوربودن لحن نویســنده از هرگونه ادعا یا پیش بینی تکبر آمیز 
یــا قطعی: هرجا که پیش بینی هایی بر اســاس صحنه پردازی ها یا 
روندهای آماری گذشــته انجام شــده اســت، پیکتی بالفاصله در 
جمله یا پاراگراف بعــدی تذکر می دهد که »البته این پیش بینی ها 
را نمی توان قطعی یا بی چون و چرا دانســت.« این لحن محتاطانه 
و متواضعانه به خوبی شــاهدی بر دور بــودن وی از موضع گیری 
ایدئولوژیک اســت زیرا معموال کسی که اسیر ذهنیت ایدئولوژیک 
باشــد، عنان انصاف و احساس خود را از دست داده و مثال مبالغه 
می کند که ســرمایه داران همه چیز را به غارت برده اند، بدون آنکه 
بخواهد معلوم کند که منظور او از »همه چیز«، واقعا چند درصد 
از ثروت یا درآمد جامعه است. این بی طرفی ایدئولوژیک نسبت به 
مارکسیســم را می توان در برخی از قســمت های کتاب و در انتقاد 
پیکتی از بی توجهی مارکس به آمارها و شواهد موجود )فصل 6( 
مشاهده کرد: »مارکس از الگوهای ریاضیاتی استفاده نمی کرد و نثر 
او گاهی مبهم است، به طوری که نمی توان مطمئن بود وی واقعا 
چه در ســر می پرورانده است... مارکس حتی بی تردید به شیوه ای 
کامال برداشــت گرایانه یا گزینشــی، تالش کرد از آمارهای انحصار 
وراثت برای نشــان دادن رشــد خیره کننده بزرگ تریــن ثروت های 
بریتانیا از جنگ های ناپلئونی تا زمان خود استفاده کند... با این حال 
مارکس- باوجود این برداشت های شهودی مهم- اغلب رویکردی 
کامال داســتان گونه و نظام نیافته را نســبت به آمارهای موجود در 
پیش می گرفــت. وی به ویژه تالش نکرد که دریابــد آیا زیاد بودن 
شدت سرمایه مشاهده شده در دفاتر حساب های برخی کارخانه ها 
نمایانگر وضعیت متعارف در کل نظام اقتصادی بریتانیا - یا حتی 
برخی بخش های خاص از آن- هســت یا خیر. او می توانست فقط 
با گردآوری چند مورد از حســاب های مشــابه به این واقعیت پی 
ببرد. شــگفت آورتر از هر چیز، آن است که هرچند کتاب او عمدتا 
به موضوع انباشــت سرمایه مربوط می شــد، وی هیچ اشاره ای به 
تالش های دیگران برای تخمین زدن ذخیره سرمایه بریتانیا در قرون 
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هجدهم و نوزدهم نکرد... ظاهرا مارکس کامال از تحقیقات مربوط 
به حســابداری ملی کــه در جامعه او اجرا می شــد، بی خبر بود و 
ایــن بی خبری وقتی تاســف آمیزتر جلوه می کند کــه آن اطالعات 
می توانســت وی را تا حدی در تصدیق دریافت های شــهودی اش 
درباره انباشت سرمایه های خصوصی گزاف در آن دوره یاری کرده، 

مهم تر از آن به رفع ابهام از الگوی توضیحی او کمک کند.« 
 همچنین پیکتی در مصاحبه ای بــا New Republic آب پاکی را 
روی دست منتقدان مارکسیست خود می ریزد و با شهامت- هرچند 
مشــکوک- می گوید که »کتاب »سرمایه« مارکس را نخوانده است« 
تا شاید به این ترتیب پرستندگان مارکس نخواهند به او فشار بیاورند 
که چرا بدون آشــنایی با مارکــس، راه عدالت طلبی در پیش گرفته 
اســت زیرا »بدون مارکس بهتر می توان چنین کرد.« همچنین شاید 
او خواســته تا صراحــت بگوید که نباید به او جفــا کرده و مارکس 
ثانــی لقبش دهند و ســپس وی را متهم کنند که چرا مرید بی چون 
و چرای مارکس نبوده و ادعاهایش را برخالف مارکس، بر اســاس 
منطق و آمار مطرح کرده اســت. پیکتی باهوش تر از آن اســت که 
کار خــود را با یک قرن بدنامی، با تجربه شکســت ، با عقب ماندگی 
و حسرت میلیون ها انســان در جبهه شرق و با جنایاتی که با توسل 
به نظریه پردازی های خام اندیشــانه – و هرچند عدالت طلبانه - به 
اجرا درآمدند، گِره بزند. شــاید او بــا تظاهر به نخواندن اثر مارکس، 
عــدم تقیدش به مبانی فکری وی را اعالم کرده و عالوه بر این مانند 
بســیاری از ناظران و منتقدان مکتب فکری مارکس، خواسته است، 
بگوید که پس از یک قرن تجربه بی حاصل، عجیب نیست که برخی 
از مردم »انگشــت حیرت به دهان بگیرند که آیا باالخره از این تخم، 

جوجه ای بیرون خواهد آمد یا خیر.« 
• پایبنــدی پیکتی نســبت به عدالــت توزیعــی: باوجود لحن 
محتاطانــه پیکتــی، در بخش هایی از کتاب می تــوان به مخالفت 
فکری او با ســرمایه های بزرگ و ناپاک قلمــداد کردن آنها پی برد 

)فصل 12(: 
»بــازده ســرمایه اغلــب بــه شــکلی تفکیک ناپذیــر موجب 
»خوش اقبالــی محض« )مثال خرید یک دارایی خوش آتیه در وقت 
مناسب و با قیمت مناسب( و »دزدی تمام عیار« می شود. خودسر 
بودِن انباشــت ثروت، پدیده ای بســیار فراگیرتر از خودسری ارثیه 
است. بازده ســرمایه به علت ماهیتش، بی ثبات و پیش بینی ناپذیر 
بوده، ممکن است به آسانی، منافع یا خسارت هایی به اندازه چندین 
ســال درآمد ناشی از کار ایجاد کند. این آثار در صدر سلسله مراتب 
ثروت حتی شــدیدتر می شــوند... گاهی سرگذشت دارایی با دزدی 
آغاز می شود و پس از آن بازده خودسرانه سرمایه به آسانی »ُجرم 

اولیه را تا ابد زنده نگه می دارد.««
• انصاف پیکتی درباره ناشایستگی های برخی از هم صنفی های 
وی در کســوت »اقتصاددان های سرشناس« و توصیه به کاستن از 
ارزش ایشــان، دستمزد آنها و توصیه به آنها برای متواضع تر بودن 
و کار کردن در کنار ســایر محققان علــوم اجتماعی )مقدمه و نیز 

پایان فصل 14(. 
• اطالعات جنبی و فراوان که بر شــناخت اقتصادی، سیاسی و 
تاریخــی خواننده می افزاید. این اطالعــات از وضعیت دارایی های 
دانشــگاه های ایاالت متحده، دهک ها و صدک هــا و هزارک ها در 
کشــورهای مختلف، تا برخــی نکات ظریف درباره سیاســت های 

ابرقدرت ها، واقعیت های اقتصادی کشــورهای صادرکننده نفت و 
تاریخ تورم و... را دربرمی گیرد.  

درباره ترجمه: برگرداندن ایــن کتاب حجیم، با توجه به رقابت 
برای زودتر به بازار فرســتادن ترجمه آن، کار خســته کننده ای بود 
ولی محتوای دلچســب کتاب، از خســتگی آن می کاست. ترجمه 
آقای گلدهمر به انگلیســی- با توجه به آنکه بی تردید در ترجمه 
از فرانســه به انگلیســی نیز رقابت و تعجیل وجود داشته است- 
بسیار روان و با ابهام های اندک همراه بود. اگر به خرده گیری از کار 
دیگران عادت نکرده باشــیم، می توانیم ترجمه او را حتی »بســیار 
خــوب« توصیف کنیم. البته بدیهی اســت هیــچ ترجمه ای کامل 
و بی عیب نیســت و به هر حال کاستی ها و اشــتباهاتی در آن رخ 

می دهد. 
 در متــن کتاب، انبوهــی از اصطالح هــا و واژه های تخصصی 
نامانوس و به ویژه »تاریخی« وجود داشــت که حتی یک خواننده 
اروپایــی هم بــا برخــی از آنها آشــنایی ندارد. ســعی شــد که 
حتی المقــدور، توضیح مختصری برای برخــی از آن اصطالحات 
ارایه شود که به شکل پاورقی و با عالمت »-م« در انتهای هرکدام 
مشــخص شــده اند. البته این کتاب یک کتاب تخصصی اســت و 
برخورداری از زمینه ها و مطالعــات مرتبط با حوزه های اقتصادی 
و سیاســی، برای درک مطلوب از متن کتاب ضروری است. به این 
ترتیب توضیح درباره همه اصطالحات و واژه های تخصصی کتاب، 
موجب می شــد حجم کتاب، حتی از اینکه هســت، بیشــتر شده و  

خواننده با سردرگمی و کسالت مواجه شود. 
 طبــق وظیفه ای کــه بر عهده هــر مترجم قــرار دارد، رعایت 
»صحیح نویســی فارســی«، بر »خوشــایند خواننده« یا »پیروی از 
غلط های مصطلــح و جاافتاده« ترجیح داده شــد! مثال از کاربرد 
فعل غلط »می باشــد« خودداری شد، واژه های خودی بر واژه های 
بیگانه ترجیح داده شد )مثال به جای »سناریو« از »صحنه پردازی« 
استفاده شــد(، فعل »نمودن« در جای صحیح به کار برده شد )از 
افعالــی مانند »توجه نمایید«، «دقت نماییــد« و امثال آنها پرهیز 
شــد(، از تمامی مصادیــق گرته برداری )تا جایی که هوشــیاری و 
معلومات مترجم ممکن می ساخت( دوری شد )مثال هرچند گاهی 
پردازش جمله ها دشوارتر می شد، از کاربرد »نه تنها... بلکه« که به 
جای not only … but also متداول شــده است، خودداری شد؛ یا 
از معــادل »اجازه دهید« که به عنوان ترجمه تحت اللفظی و کامال 
غلــط برای دو فعل let و allow در ابتــدای جمالت یا پاراگراف ها 
متداول شده است، دوری شد.( در معادل گزینی هم تالش شد که 
معادل هــای به کاررفته تا حد امکان، »معنــا و تعریِف« واژه مورد 
نظــر را در خود بگنجانند؛ به همین دلیــل بود که به جای ترجمه 
تحت اللفظی و نارسای »اروپای قاره ای«، از »اروپای غیرانگلستان« 
)بــرایcontinental Europe( اســتفاده شــد؛ یا بــرای اصطالح 
ناآشــنای pay-as-you-go معادِل » )از( دریافت به پرداخت« به 
کار رفت؛ یا به جای عبارت جاافتاده »کشــورهای نوظهور« )برای 

emerging countries( از »کشورهای نوخاسته« استفاده شد. 
 گمان نمی کنم که مترجمی از ترجمه این کتاب و خواننده ای از 

خواندن آن، پشیمان شود. 
]1[. »فرمانروای دژ پوشالی«، گای ایتن، انتشارات فرانما، ص 136. 

]2[. همان منبع، صص 54 و 55. 
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مک کالوسکی
تئوری  به نظر می رســد پیکتــی 
عرضه و تقاضا را بــا دقت نخوانده 
اســمیت )یک  این چنین  که  اســت 
بار در صفحه 9 با تمســخر از او یاد 
می کند(، ســی )در کنار اسمیت به 
عنوان خوشــبین از او یــاد می کند(، 
باســتیا، والــراس، مارشــال، منگــر، میــزس )که یــادی از آنها 
نمی شود(، هایک )ذکر یک جمله در موضوعی دیگر( و فریدمن 
)ص548-549، فقــط پول گرایی، نه تئــوری قیمت( را بی اعتبار 
می کند. او بــه طور خالصه و نه شایســته بازارهای خود تنظیم 
را به تمســخر می گیرد )برای مثال ص572(، زیرا نمی داند آنها 

چطور کار می کنند. 
البته از یک منظر، تقصیر پیکتی نیســت. او در فرانسه تحصیل 
کرده و آموزش اقتصاد به ســبک فرانسوی، برخالف آنچه جنبش 
PAE ادعا دارد کامال انتزاعی و دکارتی اســت و در آن هرگز تئوری 
مرســوم قیمت، که هر کسی با اســتفاده از آن می تواند بازار نفت 
را از 1973 تا به حال بفهمد، تدریس نمی شــود. مشــکل جدی تر 
ویژگی ساختاری اندیشه چپ گرایانه پیکتی است. آنها در مواجهه 
با موضوعات اقتصادی، تالشــی بیش از اندازه در به کارگیری علوم 
زیست شناســی و فیزیک به خرج می دهنــد. این روش مارکس در 

قرن نوزدهم بود که پیکتی هم دنباله رو اوست. 

نوبل  (برنــده  اســتیگلیتز  جــوزف 
اقتصاد)

من فکر می کنم کار بســیار جالبی 
که پیکتــی و همکارانش کرده اند این 
اســت که تاحدودی مبانــی تجربی 
را برای رد ایده نئوکالســیکی ســهم 
نهایی شــان  تولید  انــدازه  به  عوامل 
فراهم آورده اند )هرچند دیگران هم در رد این نظریه نئوکالســیک 
پاســخ ها و شــواهدی را ارایه کرده اند(... . کار جالب دیگر این بود 
که پیکتــی و همکارانش اثر افزایــش مالیات ها را روی یک درصد 
باال بررســی کرده اند. اگر شــما فرض کنید که اینها افرادی بودند 
که ســخت کار کردند و سهم بیشــتری در تولید داشتند، خب بله، 
حق با شماســت. ممکن اســت مالیات به کاهش رشد اقتصادی 
بینجامد. اما اگر از طریق رانت جویی باشــد، شما قطعا موافقید که 
دولت بخشی از این رانت ها را بگیرد )و استیگلیتز معتقد است این 
یــک درصد ثروتمند، عمده ثروت خود را از طریق قدرت انحصاری 
و رانت جویی به دســت آورده اند؛ او حتی ریشــه اصلی ثروت بیل 

گیتس را قدرت انحصاری او و مایکروسافتش می داند(. 

جان بالمی فاستر و مایکل یاتس 
در  فــراوان  شــکاف های  باوجود 
در  کتاب »ســرمایه  قــدرت،  مبحث 
قرن بیســت و یکم« پیام های مثبتی 
اجتماعی  کشــمکش های  بــرای  را 
روزگار ما به همراه دارد و سرســری 
گذشتن از این کتاب، اشتباه بزرگی به 
حســاب می آید. در جامعه ای که ما زندگی می کنیم هر کسی آزاد 
اســت در مخالفت با سیستم اظهارنظر کند اما نه بر اساس منافع 
عمومی، بلکه بر اســاس نفع شخصی. پیکتی یک خط از اعالمیه 
حقوق افراد و شــهروندان انقالب فرانسه را در ابتدای کتاب خود 
می آورد: سربلندی اجتماعی را تنها می شود با منافع مشترک برپا 
کرد. همچون یک حامی سوســیال دموکرات کاپیتالیســم. پیکتی 
انتقادهای فراوانی را به آنچه وی کاپیتالیســم موروثی جهانی در 
قرن بیست ویکم می نامد، وارد می کند و سپس به دنبال اصالح آن 
با وضع مقررات رادیکال اســت، همان طور که از یک اقتصاددان 
نئوکالســیک برمی آیــد. اما این تنهــا گامی کوچک از یک مســیر 

انقالبی است! 

دیوید بروکس
هیاهویی کــه پیرامون کتاب آقای 
پیکتی به راه افتاده، ناشی از این است 
کــه لیبرال ها با صاحبــان ثروت های 
کالن در تماس هستند و بیش از پیش 
به آنها حســادت می کنند. واکنش ها 
بــه آقای پیکتی یک پدیــده فرهنگی 
حیرت انگیز است. اما آنچه از آن برداشت می شود، بیشتر به رقابت 
طبقاتی در میان قشــر تحصیلکرده مربوط می شود  تا نحوه واقعی 

گسترش فرصت ها. 

پل کروگمن (برنده نوبل اقتصاد) 
کتــاب  مهم تریــن  پیکتــی،  اثــر 
اقتصــادی ســال و شــاید دهــه، یا 
اندیشــه ای جامع، بنیادین و عالی در 
باب نابرابری اســت یــا کتابی جدی 
که گفتمان اقتصادی دانشــگاهی را 
تغییر می دهد. در زمانه ای که تمرکز 
ثروت و درآمد در دستان اقلیتی از جمعیت، به شکل یک موضوع 
سیاســی اصلی درآمده اســت، کار پیکتی این نبوده که فقط اسناد 
 گرانبهایــی را درباره آنچه اتفاق افتاده اســت، ارایــه کند. بلکه او 
زمینه پیوســته ای را برای تئوری نابرابری فراهم آورده اســت، که 

اقتصاددانان  و   پیکتی
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تئوری رشــد، توزیع درآمد بین کار و سرمایه و توزیع درآمد و ثروت 
بیــن افراد را یکی می کند... »ســرمایه در قرن بیســت و یکم« یک 
کتاب بی نهایت مهم برای ادامه راه است. پیکتی گفتمان اقتصادی 
ما را متحول کرده است؛ از این پس ما هرگز درباره ثروت و نابرابری 

مثل قبل صحبت نخواهیم کرد. 

کنت ارو (برنده نوبل اقتصاد):
پیکتی آتش افروز طبقاتی نیست

از  به وضــوح  نابرابــری  رشــد 
فنــون ســرمایه دارانه موجــود نظام 
می کنــد  اســتفاده  ســرمایه داری 
امــا درعین حــال، نابرابــری یکی از 
ویژگی های سیستم های سوسیالیستی 
هم بوده اســت. در چنین سیستم هایی، آنهایی که در قدرت بودند، 
ثروت شخصی نداشــتند، اما به ثروت عمومی دسترسی داشتند و 
در نتیجــه، به راحتی زندگی می کردند. عــالوه  بر این، توزیع قدرت 
سیاســی در سیســتم های سوسیالیستی نســبت به مردم ساالری 
ســرمایه دارانه معمــول، بســیار نابرابرتر بود. او مارکس نیســت؛ 
مارکس یک کتاب نوشت و بیشتر زمان خود را صرف سازمان دهی 
و خلق یک جنبــش انقالبی کرد. عالوه  بر ایــن، او تحلیل خود را 
برمبنای مبــارزه طبقاتی قــرار داد. پیکتی آتش افروز کشــمکش 

طبقاتی نیست و از چنین چیزی نیز حمایت نمی کند.

دیوید هاروی
در اغلــب مــوارد، کتــاب را بــه 
صورت جایگزین قرن بیســت ویکمی 
نوزدهم  »ســرمایه« مارکس در قرن 
معرفــی کرده انــد. پیکتــی خودش 
انــکار می کند که قصــدش این بوده 
و درســتش هم همین اســت چون 
این کتاب اصال درباره ســرمایه نیســت. این کتــاب به ما نمی گوید 
چرا ســقوط ســال 2008 اتفاق افتاد و چرا این همه طول کشیده 
تا بســیاری بتوانند از زیر بار ســنگینی دوگانه بیکاری و میلیون ها 
خانــه ای که طلبکاران ضبط کرده اند، خالص شــوند. این کتاب به 
ما نمی گوید چرا رشــد اقتصادی در آمریکا در مقایســه با چین این 
همه کند اســت و چرا اروپا با سیاست ریاضت کشانه، اقتصادی در 
حــال رکــود دارد. آنچه پیکتی با آمار نشــان می دهد )و ما به این 
دلیل مدیون او و دوستانش هستیم( این است که سرمایه در همه 
تاریخش همیشــه گرایش داشــته که میزان نابرابری را بیشتر کند. 
البتــه برای خیلــی از ما این مطلب تازه و بدیعی نیســت. درواقع 
نتیجه گیری مارکس در جلد اول ســرمایه دقیقا همین بود. پیکتی 
از ایــن نکته غافل می ماند که تعجب آور نیســت؛ چــون در برابر 
تهمت های نشــریات راست گرا که او یک مارکسیست پنهانی است 

او گفته که کتاب سرمایه مارکس را نخوانده است. 
داده های آماری پیکتی بســیار باارزش اند. ولــی توضیح او که 
چرا نابرابری یا تمایالت الیگارشــیک رشــد می کنــد به طور خیلی 
جدی نارساست. پیشــنهادهای او برای حل نابرابری ها اگر نگوییم 
پنداربافانــه، الاقل ساده اندیشــانه اند. تردیدی وجــود ندارد که او 

الگویی از ســرمایه که در قرن بیست ویکم کار می کند ایجاد نکرده 
اســت. برای این کار ما هنوز به مارکس یــا یک هم تراز امروزین او 

نیازمندیم. 

»جیکوب اس. هکر«، استاد علوم سیاسی دانشگاه »ییل« و »پل 
پیرسون«، استاد علوم سیاسی دانشگاه »برکلی« 

توماس پیکتی، اگرچه وارث سنت تاریخ تحلیلی توکویل است، 
پیامی دارد به غایت متفاوت از اندیشــه او. به گونه ای که می گوید 
اگر چاره ای نیندیشیم، نابرابری بسیار بیش تر از این افزایش خواهد 
یافت و ســر آخر از نهادهــای دموکراتیک مــان مضحکه بر جای 

خواهد گذاشت و بیهودگی شان را هویدا خواهد کرد.
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پیکتی خود 
را درگیر 
ابزارهای صرف 
یعنی تحلیل 
های اقتصاد 
سنجی نمی 
کند. بنابراین 
او یکی از دو 
خطای رایج 
اقتصاددانان 
امروزی ، یعنی 
استفاده از 
آزمون های 
بی معنی 
معناداری 
آماری، را 
مرتکب 
نمی شود. 

پیکتــی کتابــی بزرگ نوشــته اســت. 577 صفحــه، 76صفحه 
یادداشت و 115 شکل، نمودار و جدول، که چپ جهانی را برانگیخته 
اســت. »دیدید ما گفتیم« چپ ها فریاد می زنند، »مساله کاپیتالیسم و 
تمایل ذاتی آن به نابرابری اســت.« کتاب تحسین ستون نویس هایی 
نظیر پل کروگمن را در نیویورک تایمز در پی داشته است. خیلی وقت 
اســت )اگر نگویم هرگز( که رساله ای فنی در باب اقتصاد چنین بازار 
گرمی نداشته است و یک اقتصاددان فقط می تواند تحسین کند و یک 

مورخ اقتصادی قطعا سرمست می شود و به وجد می آید. 
پیکتــی کاری را کــه بســیاری از اقتصاددانان انجــام می دهند، 
انجام نمی دهــد. او خود را درگیر ابزارهای صرف؛ یعنی تحلیل های 
اقتصادسنجی نمی کند. بنابراین او یکی از دو خطای رایج اقتصاددانان 
امروزی، یعنی اســتفاده از آزمون های بی معنی معناداری آماری را 

مرتکب نمی شود. 
پیکتــی ارقام مربوط به ســرمایه کل و نابرابری را فراهم می آورد 
و ســپس آنها را بدون بررســی ترســیم می کند، همان کاری که مثال 
فیزیکدان ها هم درباره مشــاهدات و تجربیاتشان انجام می دهند. او 
خطای دیگر را هم انجام نمی دهد؛ وقت خود را بر ســر تئوری های 
موجود هدر نمی دهد. درگیر دنیای بی معنی تئوری بازی غیرمشارکتی 
سرگردان نمی شــود. او به نظریه ذهنی تعادل عمومی هم متوسل 

نمی شود. بابت هر دوی اینها، دست مریزاد! 
کتاب »میوه« تالش دســته جمعی و بزرگ مدرسه اقتصاد پاریس 
اســت، که پیکتی بنیــان نهاد و برخی از برجســته ترین اقتصاددانان 
چپ فرانســوی با وی در این راه همکاری کردند. متاسفانه من نشان 
خواهــم داد که پیکتی در علم خود و اخالق اجتماعی خود اشــتباه 

می کند. 
مطالعــه کتــاب، فرصت خوبی اســت بــرای فهمیــدن آخرین 
اندیشه های توام با نگرانی چپ ها درباره کاپیتالیسم و سنجش قدرت 
فلســفی و اقتصادی آنها. نگرانی پیکتی دربــاره ثروتی که ثروتمند 
به دســت می آورد حقیقتــا آخرین عضو دنباله ای اســت که به آثار 

مالتوس و ریکاردو و مارکس بازمی گردد. 

پیکتــی برخــالف دیگران خــود را درگیــر آزمون هــای آماری و 
تئوری هــای موجود و وجود نواقص ناســنجیده در اقتصاد نمی کند، 
هرچند متأسفانه در تعریف وظایف غیرممکن برای یک دولت محدود 
به آنها می پیوندد. پیکتی در صفحه 27 کتاب خود می نویسد: »مهم 
اســت که یادآوری کنم... منبع اصلی واگرایــی )درآمد ثروتمندان و 
فقرا( در تئوری من هیچ ارتباطی با نواقص بازار ندارد )توجه کنید که 
نواقص احتمالی دولت در فهرســت پیکتی نادیده گرفته می شوند(. 
کامال برعکس: بازارهای سرمایه کامل تر از قبل )به باور اقتصاددانان( 

با احتمال بیشتری به واگرایی مربوط می شوند.«   
یعنــی همچون ریــکاردو، مارکس و کینز، او می اندیشــد آنچه را 
مارکسیست ها تناقض )contradiction( می نامند کشف کرده است 
)ص571(. چیزی که همــه نگرانی ها از مالتوس تا پیکتی، از 1798 
تا امروز، در آن شریک اند، یک بدبینی مبنایی است. با وجود عملکرد 
خوب نظام های اقتصادی در بهبود قابل توجه استانداردهای زندگی 
توده هــای مــردم از 1800 تاکنــون )یعنی دوره ای کــه به اصطالح 
کاپیتالیســم نمود پیــدا می کنــد(، بدبین ها هنوز هــم کابوس های 

وحشتناک درخصوص عملکرد کاپیتالیسم می بینند. 
پذیرفتنی اســت کــه چنیــن بدبینی ای پرفــروش شــود. بنا به 
دالیلی که من هرگز نفهمیدم، مردم دوســت دارند بشــنوند که دنیا 
رفته رفتــه به جهنم تبدیل شــده اســت و وقتی فردی خوشــبین و 
ابله! خوشی هایشــان را به آنها نشــان می دهد عصبانی می شوند و 
او را شــماتت می کنند. ما به طرزی باورنکردنــی غنی تر از آنچه دو 
قرن پیش بودیم، هســتیم. اگر ما با اجرای برنامه های چپ گرایانه و 
بازتوزیعی یا طرح های امپریالیســتی و جنگ افروزانه دســت راستی، 
غازی را که تخم های طالیی برایمان می گذارد، نکشــیم- آن طور که 
طی ســال های 1914 تا 1989 به پیروی از توصیــه نخبگان مبنی بر 
شکســت فاحش بازارها و دموکراســی انجام دادیم- طی نیم قرن 
آینده می توانیم انتظار داشته باشــیم که کل جهان با استانداردهای 

مردم سوئد یا فرانسه زندگی کنند. 
نظریــه اصلــی پیکتــی این اســت کــه طبــق ادعــای او ثروت 
به ارث رســیده، نابرابری را افزایش می دهد. تئوری پیکتی )و ارسطو( 
این اســت که بازدهی ســرمایه معموال بیش از نرخ رشد اقتصادی 
اســت و در نتیجه سهم بازدهی سرمایه از درآمد ملی به طور ثابتی 
افزایش می یابد، علت ساده آن هم این است که درآمد بهره سریع تر 

از درآمد کل جامعه رشد می کند. 

شجاعانه اما پر اشتباه
دیدره مک کالسکی، استاد اقتصاد و تاریخ دانشگاه ایلینویز در شیکاگو

ترجمه و تلخیص: امین زمردی
پژوهشگر اقتصادی
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پذیرفتنی است 
که چنین بدبینی 

پرفروش شود. 
مردم دوست 

دارند بشنوند که 
دنیا رفته رفته 

به جهنم تبدیل 
شده است ، و 

وقتی فردی 
خوشبین و ابله! 
خوشی هایشان 
را به آنها نشان 

می دهد عصبانی 
می شوند و 

او را شماتت 
می کنند.

دقت کنید در داستان پیکتی بقیه ما فقط نسبتا از کاپیتالیست های 
حریص عقب می افتیم. تمرکز روی ثروت یا درآمد یا مصرف نســبی 
یک مساله مهم در این کتاب است. آنچه پیکتی را نگران می کند، این 
است که ثروتمند احتماال ممکن است ثروتمندتر بشود، هرچند فقیر 
هم ممکن است ثروتمندتر بشــود. به عبارت دیگر، نگرانی او درباره 
تفاوت، ضریب جینی، درباره احســاس مبهم حســادت به یک گزاره 

اخالقی و تئوریک است. 
بنابرایــن بیاییم به دولت ذی صالح، بی عیب و دوست داشــتنی- 
حتی می شــود به یک دولت جهانی یا امپراتوری کهکشانی! هم فکر 
کرد- اجازه دهیم مالیات جهانی تصاعدی بر سرمایه را بر ثروتمندان 

اجرایی کند. این تنها امید ماست. 
اما درواقع مشــکل او عدم رهایی از بدبینی اش است، همان طور 
که خود او نشــان می دهد نابرابری فقط در کانــادا، ایاالت متحده و 
بریتانیــا آن هــم در دوره اخیر افزایش یافته اســت: »در قاره اروپا و 
ژاپن، نابرابری درآمد امروز بســیار کمتر از آغاز قرن بیســتم اســت و 
در واقع از ســال 1945 تغییر چندانی نکرده است« )ص321 و شکل 
9/6(. در واقع همان طور که در شــکل 9/7 )ص323( آشکار است 
پس از پایان دوره دولت های رفاه در ســال1970، نابرابری درآمد در 
آلمان، فرانســه و سوئد رشد چندانی نداشته است، حال آنکه در این 
کشــورها نیز مانند آمریکا، کانادا و بریتانیا r>g اســت. به بیان دیگر، 
پیکتی از چیزی می ترســد که در هیچ جا بین سال های 1910 و 1980، 
در بلندمدت در هیچ کجا و هیچ زمانی قبل از 1800، هیچ جا در قاره 
اروپا و ژاپن از جنگ جهانی دوم تا به حال، تایید نشــده و فقط اخیرا 
به مقدار کمی در ایاالت متحده، کانادا و بریتانیا مشاهده شده است. 
هرکســی می تواند مشــابه این موضوع را در دولت ایاالت متحده 
هم ببیند، که پیکتی امیدوار اســت مشکل مورد ادعای وی را همین 
دولت ها حل کنند. »کاپیتالیسم« علت این واقعیت کم اهمیت نبود. 
به واقع نادرســتی نظر پیکتی در این اســت که از منبع قصور، انتظار 

اصالح دارد. 
پیکتــی اعتــراف نمی پذیــرد کــه نــوآوران، کارآفرینــان و حتی 
کاپیتالیســت های معمولی منافع خود را به واسطه ورود به بازار به 
دســت می آورند، که به نظر می رســد پیکتی این مفهوم اقتصادی را 
نمی فهمد. در واقع، سودی که به سمت سودسازان سرازیر می شود 
دیر یا زود به واســطه انتقال به ســمت بیرون منحنی عرضه، فضای 
موجــود بــازار را تخریب می کنــد، البته اگــر انحصارطلبی دولت و 
سیاست های حمایتی مداخله نکنند. ویلیام نوردهاوس، اقتصاددان 
محاسبه کرده اســت که مبتکران و کارآفرینان امروزی تنها دودرصد 

ارزش اجتماعی ابتکارشان را دریافت می کنند. 
از نظر پیکتی نابرابری درآمد در کشورهای ثروتمند، باعث شکاف 
فزاینده بیــن فقرا و ثروتمندان می شــود. او گــزارش می کند که در 
تعدادی از کشــورها )عمدتــا آمریکا، کانادا و بریتانیــا( این موضوع 
به ســبب حقوق و پاداش فوق العاده زیادی اســت که به طور ویژه 

مدیران ارشد شرکت های بزرگ دریافت می کنند. 
اشــکاالت فنی در همه جای کتاب دیده می شود. اگر جست وجو 
کنید، کافی است در گوگل کلمه پیکتی را جست وجو کنید، می توانید 
این معایب را که دیگر اقتصاددانان به آنها پرداخته اند، پیدا کنید. من 
ایــن کار را نکردم چون نمی خواهم صرفا پرحرفی کنم. من به تالش 
پیکتی احترام می گذارم و در نتیجه او را ســزاوار ارزیابی مســتقل از 

طرف خودم می دانم. 
یک اشکال بزرگ این است که تعریف پیکتی از ثروت شامل سرمایه 
انسانی، تحت مالکیت کارگر، نمی شود که در کشورهای ثروتمند رشد 
کرده اســت و وقتی که با انباشت بی نظیر سرمایه، دانش و رفتارهای 
اجتماعی ترکیب شــود، به یک منبع مهم درآمد تبدیل می شــود. در 
نتیجه چارت هایی که با زحمت فراوان برای نســبت ســرمایه )فقط 
فیزیکی و خصوصــی(- درآمد فراهم آورده اســت غلطند. در آنها 
شــکل مهمی از ســرمایه در اقتصادهای مدرن نادیده گرفته شــده 
اســت. با تعریف ســرمایه به مثابه چیزی که تقریبا همیشــه تحت 
مالکیت ثروتمندان قرار دارد، پیکتــی درخصوص منبع درآمد دچار 
اشــتباه می شود، که عمدتا استعداد انسان است نه انباشت ماشین یا 
تصرف زمین. تنها دلیل واقعی که می توان برای کنارگذاشتن سرمایه 
انســانی از سرمایه یافت، این است که پیکتی می خواهد هرطور شده 
به نتیجه مورد نظر خود برســد، یعنی نابرابری افزایش یافته است و 

باید درباره آن نگران بود. 
نادیده گرفتن ســرمایه انســانی مشــکل کتاب را مضاعف می کند 
زیرا پیکتی در مقام ارایه راه حل، آموزش و ســایر ســرمایه گذاری ها 
در ســرمایه انسانی را پیشنهاد می دهد. پیشنهاد مشخص او افزایش 
تولید نهایی کارگران بیکار از طریق برنامه های آموزشی دولتی است، 
غافل از اینکه در وهلــه اول انحرافات برآمده از مداخالت دولت به 
واســطه مقررات انعطاف ناپذیر بازار کار و دیگر بازارها علت بیکاری 

همین کارگران است. 
پس از مشــکالت فنی، کتاب دارای مشــکل اخالقی هم هست. 
پیکتی نمی گوید چرا نابرابری درآمد به خودی خود بد )یا چرا برابری 

درآمد به خود و خود خوب( است. 
همه و از جمله پیکتی می دانند که وابســتگی رشــد به انباشت 
ســرمایه بر یک ایدئولوژی جدید و اخالقیات خــاص یک ایدئولوژی 
مبتنی نیســت. پیکتــی همچون بســیاری از لیبرال هــای آمریکایی، 
مارکسیست های اروپایی و محافظه کاران همه جا، بابت نمایش های 
اخالقی مدیران اجرایی ارشــد )CEOs( دلخور اســت. او می نویسد 
روســا موفقیت های اقتصادیشــان را با »تاکید عمده روی شایستگی 
شــخصی و کیفیــت اخالقــی خــود، آن را بــا اصطالحاتــی نظیر 
سختکوشــی، شــکیبایی، کار، تالش و غیره )و البته مدارا و مهربانی 
و...(« توجیــه می کننــد. همان طور کــه دونالد بودریــو، اقتصاددان 
می گوید پیکتــی ترجیح می دهد به آنچه دالیــل صادقانه تری برای 
ثروت فوق العاده اشــراف رمان های جین آســتین و اونوره بالزاک اند 
پناه ببــرد.« بنابراین پیکتــی از یک جایــگاه ترقی خواهانه و در عین 
حال محافظه کار )conservative-progressive height( این طور به 
سخره می گیرد که »قهرمانان داستان های آستین و بالزاک هرگز الزم 
نمی دیدند کیفیات شخصی خود را با خدمتکارانشان مقایسه کنند.« 
بودریو پاســخ می دهد: بله خب، اخالق بورژوا در اوایل قرن نوزدهم 
به این اندازه مقدس و پســندیده نبود که بعدا شد. ما باید سپاسگزار 
باشیم که امروزه کارگرانی با دستمزدهای خیلی باال به اخالق و رفتار 
بورژوایی خود می بالند و در نهایت آن کارگران می فهمند که داشتن 

چنین اخالق و رفتاری برایشان موهبت است! 
 به نظر من اصلی ترین ریشــه شــکل گیری جهــان مدرن، همین 
اخالق بورژواســت که پیکتی آن را تمسخر می کند، نه عوامل مادی. 
آنها به طور گســترده ای دو ایده را بــه کار گرفتند، ایده لیبرال آزادی 
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چپ ها همیشه 
کار می کنند ، با 
بیشترین انگیزه، 
- و پیکتی واقعاً 
به سختی کار 
کرده است- ، 
تا با تمرکز روی 
ضریب جینی 
و به ویژه رفتار 
مصرفی افراد 
بسیار ثروتمند 
تا نابرابری را ، 
که ارتباطی با 
اخالق ندارد، 
نشان دهند.

اقتصادی بــرای افرادی عادی و ایده سوســیال دموکــرات مرتبه و 
شــأن برای همان ها. این دو ایده اخالقــی مرتبط و نامتعارف- کلمه 
یگانه ای که برای این ایده ها استفاده می شود برابری احترام و برابری 
نــزد قانون- منجر به افزایش ناگهانی پیشــرفت شــد. کلمه برابری 
به معنــای برابری درآمد نیســت، آن طور که برخــی از جریان های 
روشــنفکری فرانســه می پندارند. تعریف صحیح و بنیادین برابری را 
می توان در سنت روشنفکری اسکاتلندی پس از رنسانس یافت. آدام 
اســمیت، فیلسوف اخالق اسکاتلندی می گوید: اجازه دهید هر کسی 
منفعت شــخصی خود را به روشــی که خود می خواهد، بر اساس 

برابری، آزادی و عدالت، پیگیری کند. 
روش غیرلیبرال فرانســوی در قبال »برابری« که از سوی نخبگان 
تحصیلکرده حمایت می شــود و معطوف به یکسان سازی درامد ها 
و حسادت به اســباب بازی های پولدارهاست و بر این تصور است که 
تقسیم درآمد به مثابه روشی موثر برای بهبود زندگی فقراست، اغلب 
اوقات به شکل وسیعی آزادی را مخدوش می کند و پیشرفت را کند. 

نه همیشه، اما اغلب اوقات. 
البته اگر جامعه ای آزاد و ثروتمند با پیروی از لیبرالیســم اسمیتی 
به برابری فرانســوی )مدنظر پیکتی( دســت یابد، بــه نتیجه خوبی 

رسیده است. 
اگر درآمد به درســتی اندازه گیری شــود به طوری که شرایط بهتر 
کارکردن، سال های بیشــتر آموزش، مراقبت های درمانی و بهداشتی 
گسترده تر، سال های بازنشستگی طوالنی تر، یارانه های بیشتر و افزایش 
کیفیت تقریبــا تمامی کاالها و خدمات را دربرگیــرد، درمی یابیم که 
درآمد واقعی فقرا افزایش یافته است، اگرچه با سرعتی کمتر از دهه 
1950. خاویر ســاالیی مارتین و ماکســیم پینکوفسکی در مطالعه ای 
گســترده با موضوع توزیع درآمد افراد- با مقایســه بین کشوری- به 
این نتیجه رســیدند که »فقــر جهانی کاهش می یابــد. بین 1970 و 
2006 نرخ جهانی فقر )مطلق( نزدیک به سه چهارم کم شده است. 
آن بخشــی از جمعیت جهان که با کمتر از یــک دالر در روز زندگی 
می کنند )PPP – دالرهای تعدیل شده سال 2000( از 26/8درصد در 
ســال 1970 به 5/4درصد در سال 2006 کاهش یافته است. هوُرویتز 
در مطالعات خود به این نتیجه می رســد کــه »فقرای آمریکایی این 
دوره بهتــر از فقرای هر دوره دیگری در گذشــته زندگی می کنند. در 
واقع اســتاندارد زندگی فقرای آمریکایی امروز باالتر از طبقه متوسط 

دهه 1970 است.« 
همان طور که فرانکفورت می گویــد، »نابرابری، ارتباطی با اخالق 
نــدارد: نابرابری اقتصــادی اهمیت اخالقی خاصی نــدارد.« اخالق 
درست این است که ما برای فقرا پیشرفت کافی و زندگی کامال انسانی 
در یک جامعه دموکرات را بخواهیم. این اخالقی نیست که افراد فقیر 
همان طوری زندگی کنند که مثال صاحبان یک صندوق سرمایه گذاری 
زندگی می کنند. اما واقعا اخالقی اســت که آنها هم حق رأی یکسان 
با ثروتمندان یا فرصت یادگیری یا داشــتن سرپناه داشته باشند. اندازه 
ضریب جینی یا ســهم 10 درصد پایینی ارتباطی با اخالق ندارد بلکه 
هدف اخالقی این اســت که فقرا به شــرایط شــرافتمندانه ای برای 
زندگی دست یابند، همان چیزی که فرانکفورت »کافی« نامید. پیکتی 

و تقریبا اغلب چپ گرا ها فاقد این نگاه اخالقی لیبرال اند.
بســیاری از پژوهش هــای اقتصــادی در زمینه نابرابــری در این 
نکته اخالقی ســاده دچار لغزش می شــوند و به جای اینکه سطح 

رفاهی مطلق فقرا را اندازه بگیرند روی اندازه گیری نابرابری نســبی 
بــا روش هایی نظیر ضریب جینی یا یک درصد باالی درآمدی متمرکز 

می شوند و به جای فقر، نابرابری را می سنجند. 
با ایــن حال چپ ها همیشــه کار می کنند، با بیشــترین انگیزه- و 
پیکتی واقعا به سختی کار کرده است- تا با تمرکز روی ضریب جینی 
و به ویژه رفتار مصرفی افراد بســیار ثروتمند، نابرابری را، که ارتباطی 

با اخالق ندارد، نشان دهند. 
در کشــورهایی که اجازه دادند اخــالق بورژوایی در جامعه پیاده 
شــود، برای فقرا تا حد زیادی کلمه »کافی« فرانکفورت محقق شده 
است. »تا حد زیادی« و من بر این باورم که در مقایسه با سیستم های 
جایگزین بسیار بیشتر محقق شده است. من نمی گویم »کامال« یا »آن 
مقدار که هر شــخص شایســته ای آرزو دارد.« اما تفاوت بین شرایط 
طبقه کارگر در آمریکای »کاپیتالیســت« مغرور و کشورهای سوسیال 
دموکراتی نظیر هلند یا ســوئد در واقع چندان زیاد نیســت، برخالف 
آنچه شما از ژورنالیست ها یا سیاستمدارانی شنیده اید که به آمارهای 
واقعــی توجه نمی کنند، یا در بیش از یک کشــور زندگی نکرده اند و 
فکــر می کنند که نیمــی از مــردم آمریــکا را آفریقایی تبارهای فقیر 
تشکیل می دهند. سیســتم تامین اجتماعی در کشورهای ثروتمند تا 
حدودی مشابه است. اما چیزی که فقرا را در کشورهایی نظیر آمریکا، 
هلند، ژاپن، سوئد و ســایرین باال کشید سیستم تامین اجتماعی نبود. 
ثروتمندشــدن بزرگ )Great Enrichment( بود. مشکل بنیادی تر در 
کتاب پیکتی این است که رویداد اصلی دو قرن اخیر توزیع درآمد )که 
در درجه دوم اهمیت قرار دارد و او بر آن تاکید دارد( نیســت، بلکه 
این است که به طور متوسط ثروت افراد روی سیاره زمین 10برابر و در 
کشورهای ثروتمند 30برابر یا بیشتر شده است )ثروتمندشدن بزرگ(. 
این مقیاس بزرگ از ثروتمندشــدن را نمی توان با انباشــت ســرمایه 
توضیح داد که بســیاری مواقع مترادف کاپیتالیسم انگاشته می شود. 
ثروت ما با ساختمان ســازی، پرورش تحصیلکرده های دانشــگاهی 
و انباشــت موجودی های بانکی، به دســت نیامد، بلکه با ایده روی 
ایده گذاشــتن به دســت آمد. البته ســاختمان ها، تحصیلکرده ها و 
موجودی های بانکی- انباشــت ســرمایه- الزم بودند، همان طور که 
نیــروی کار و آب الزم بود. شــکل گیری جهان مــدرن را نمی توان با 
ساختمان ســازی، یا مثال تجارت اقیانوس هند، بانکداری انگلیســی، 
نرخ پس انداز بریتانیا، تجارت بردگان به آن ســوی اقیانوس اطلس، 
جنبش حصارکشــی قرن18، اســتعمار کارگــران در کارخانجات، یا 
انباشــت ســرمایه )خواه فیزیکی یا انســانی( در شــهرهای اروپایی 
توضیح داد. چنین رویدادهایی به کرات در تاریخ جهان تکرار شده اند 
و برای توضیح ثروتمندشــدن بزرگ بیــش از حد ضعیفند. علت این 
واقعه، مجموعه ایده هایی بودند که امروزه تحت عنوان لیبرالیســم 
شناخته می شــوند. جهان جدید به علت کاپیتالیسم به وجود نیامد، 
که همیشــه و همه جا وجود داشــته اســت، برخالف لیبرالیسم که 
بــا انقالب 1776 به وجود آمد. ثروتمندشــدن بزرگ، از 1800تاکنون، 
شــگفت آورترین رویداد دنیوی تاریخ، به واســطه پیشــرفت ایده ها 

توضیح داده می شود و سرچشمه آن لیبرالیسم است. 
حال به برنامه بازتوزیع مورد عالقه پیکتی و چپ گراها توجه کنید. 
اخذ مالیات از ثروتمنــدان برای کمک به فقرا در ابتدا ایده خوبی به 
نظر می رسد اما نمی تواند رکن اصلی معیشت فقرا باشد. رکن اصلی 

تنها کمک به بزرگ ترکردن کیک خواهد بود. 

توماس پیکتی در ایران
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پیکتی یک 
اقتصاددان 

معمولی نیست. 
هرچند در 2007 

او چند ماهی 
را به عنوان 

مشاور اقتصادی 
سگولنه رویال 

در کمپین حزب 
سوسیالیست– 

که رویال 
انتخابات را 

به سارکوزی 
باخت- پیکتی 

یک مارکسیست 
یا حتی یک 

نهادگرا یا 
اقتصاد سیاسی 
دان پساکینزی 

هم نیست.

بحران بزرگ دهه 1930 باعث شد اقتصادهای کاپیتالیستی، رکودی 
را تجربه کنند که ویژگی اش رشــد آهســته بیکاری و اشتغال ناقص و 
اتالف ظرفیت تولید بود. در نتیجه جریان اصلی علم اقتصاد به تدریج 
گرایش به رکود اقتصادی را به رســمیت می شناسد، هرچند هنوز هم 
نیــاز به ایجاد یک توضیح منســجم درباره این پدیده حس می شــود. 
همراهی کاهش بلندمدت نرخ رشــد با افزایش شــگفت آور نابرابری 
اقتصــادی، که می توان به آن لقب »نابرابــری بزرگ« را داد، در کتابی 
کــه اخیرا توماس پیکتی، اقتصاددان فرانســوی تالیف کرده بررســی 
شده است. عنوان کتاب »ســرمایه در قرن بیست ویکم« است. این دو 
واقعیت یعنی رکود شدید و افزایش نابرابری بحران های جدی را برای 

علم اقتصاد نئوکالسیک پدید آورده اند. 
اتفاق بزرگی که در داده های مربوط به نابرابری افتاد و انکار رشــد 
نابرابری در همه اقتصادهای توســعه یافته کاپیتالیستی را غیرممکن 
کرد، با کار قبلی پیکتی )یک دهه و نیم پیش( آغاز می شــود که پایگاه 
 )World Top Incomes Database( اطالعاتی جهانی درآمدباالهــا
نام دارد که معمــوال با عنوان پایگاه اطالعاتی درآمدباالها شــناخته 
می شود. این پایگاه نتیجه یک پروژه مهم بین المللی، که شامل حدود 
30پژوهشــگر می شود، است که داده های مالیات بر درآمد را با تمرکز 
بر بیشــتر اقتصادهای کاپیتالیســتی پیشــرفته ارایه می کند. در مورد 
ایاالت متحده خود پیکتی، از مدرســه اقتصاد پاریس و امانوئل سائز، 

پروفسور اقتصاد دانشــگاه برکلی کالیفرنیا پژوهش مذکور را 
انجــام دادند. این پایگاه اطالعاتی تنها و بزرگ ترین پایگاه 

داده هــای مربوط به نابرابری بلندمدت موجود اســت 
که کشــورهای اروپایی و آمریکای شــمالی و برخی از 
کشــورها در آســیا، آفریقا و آمریکای التین را پوشش 

می دهد. 
انتشار کتاب »سرمایه در قرن بیست ویکم« پیکتی 

توسط انتشــارات دانشــگاه هاروارد، که 
از داده هــای پایــگاه اطالعاتی 

بــرای توضیح  درآمدباالها 
رشــد  پویایی هــای 
مرکــز  در  نابرابــری 
کاپیتالیســم  جهانــی 

اســتفاده می کند، منجر به توجه خارق العاده دیگران شــد. پیکتی 
یــک اقتصاددان معمولی نیســت. هرچند در ســال 2007، او چند 
ماهی را به عنوان مشاور اقتصادی ســگولنه رویال در کمپین حزب 
سوسیالیســت در انتخابات ریاســت جمهوری سپری کرد )که رویال 
انتخابات را به ســارکوزی باخت(. پیکتی یک مارکسیســت یا حتی 
یک نهادگرا یا اقتصاد سیاســی دان پساکینزی هم نیست. با این حال 
همه می توانند بفهمند که نقطه کانونی اثر پیکتی نابرابری اســت. 
بهتر اســت پیکتی را یک عضو بسیار ذی صالح از نخبگان اقتصادی 
نئوکالســیک بدانیم. بنابرایــن وقتی او رویکــردی تئوریک را در به 
چالش کشــیدن رهیافت مرسوم به مســاله نابرابری توزیع ثروت و 
درآمد ارایه کرد، در نتیجه ســروصدای فراوانی به راه افتاد. ناگهان 
کاری در زمینه نابرابری آشــکار شد که اجازه انتشار دارد و نمی توان 
به راحتــی آن ر ا به عنوان اثر غیرعلمی متعلــق به یک اقتصاددان 
مخالف خوان کنار گذاشــت. اگر دقیقا یک انقالب در مقابل اقتصاد 
نئوکالسیک نیست، به نظر می رسد محتویات کتاب وی همه چیز را 
برای یک کودتای نرم داشته باشد. به طرز بسیار چشمگیری، قدرت 
بیان و وسعت دانش پیکتی در بین اقتصاددانان حاضر غیرعادی به 
نظر می رســد، که به او اجازه می دهد همان طور که از کارل مارکس 
و آدام اسمیت برای بیان نظریه اش بهره می گیرد از آثار جین آستین 
و اونوره بالزاک هم اســتفاده کند. در یــک زمان کوتاه کتاب 
به کتاب شــماره یک ســایت آمازون تبدیل شــده که 
مطمئنا یک دســتاورد بی نظیر بــرای مولف یک 
کتاب 685صفحه ای اقتصادی پر از اطالعات 

به حساب می آید. 
بدون تردید آنچه باعث می شــود کار پیکتی 
یگانه و ماندگار باشــد، این نتیجه گیری وی است 
که هیچ فرآیند خودبه خودی طبیعی وجود ندارد 
که جلوی بی ثبات کنندگی نیروهای تشدیدکننده 
نابرابــری را که همــواره بر دیگر 
در  می کننــد  غلبــه  نیروهــا 
کاپیتالیســتی  اقتصادهــای 
بگیرد. پیکتــی این فرضیه 
را که درآمد و ثروت تحت 

ناکام در تخریب سرمایه داری
جان بالمی فوستر و مایکل دی یاتس

به نقل از مانتلی ریویو
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تاثیر تولید نهایی عامل تعیین می شــوند با رویکردی انتقادی به چالش 
می کشــد. برای درک کامل اهمیت این موضوع، نقل قول از کتاب بهای 
نابرابری نوشته جوزف اســتیگلیتز در سال 2012 مفید به نظر می رسد. 
مطابق با نظر اســتیگلیتز، همراه با طلوع کاپیتالیســم:  یافتن توجیهات 
جدید برای نابرابری الزامی شد، به ویژه در برابر انتقاد اقتصاددانی نظیر 

مارکس که از انفجار سخن می گفت. 
نظریه ای که به تدریج در نیمه دوم قرن نوزدهم مسلط شد و کماکان 
به تســلط خود ادامه داده است، نظریه تولید نهایی است. بر این اساس 
آن دســته از عوامل تولید که تولید نهایی بزرگ تری داشته باشند درآمد 
بیشتری به دست می آورند که نشان از سهم بیشتر آنان در جامعه دارد. 
بازارهــای رقابتی که از طریق قوانین عرضه و تقاضا کار می کنند، ارزش 

سهم هر فرد را تعیین می کنند. 
اســتدالل پیکتی و داده هــای وی بیهودگی این تــز مرکزی اقتصاد 
نئوکالســیک را نشــان می دهد. اما پیکتی بدون اینکــه کامال معماری 
اقتصاد نئوکالســیک را در هم بشــکند، ادامه می دهد. از این رو تئوری 
وی از همان عدم انسجام درونی و ناتمام ماندنی رنج می برد که تئوری 
کینز را رنج می دهــد، که چالش وی نیز با اقتصاد نئوکالســیک ناتمام 
ماند. پیکتی نشــان می دهد تئوری تولید نهایی نئوکالسیکی طی دوران 
تکامل کاپیتالیســم هرگز با واقعیات تجربی منطبق نبوده است؛ همان 
حرفــی که کینز در مورد بیــکاری زد. در نتیجه کار پیکتی به طور تقریبا 
کامل نخ نما شــدن اقتصاد ارتدکس را نشان می دهد؛ حتی اگر به لحاظ 

تحلیلی در چارچوب جریان متعارف اقتصاد قرار داشته باشد. 
این عدم انســجام درونــی در نهایت اســتدالل های پیکتی را در هم 
می شــکند. او قادر نیســت توضیح دهد چرا اقتصادهای کاپیتالیســتی 
آنقدر آهســته رشــد می کنند که چنین واگرایی بین ثــروت و درآمد )و 
نیز سرمایه و کار( ایجاد می شــود. بنابراین درحالی که تحلیل وی رشد 
آهســته یا رکود نســبی را ویژگی ذاتی مختص این سیســتم می بیند، او 
هیچ توضیح مســتقیمی برای این وضع ارایه نمی دهــد. مهم تر اینکه 
ســرمایه را، که پدیده ای اجتماعی و مادی اســت، بــا همه انواع ثروت 
مســاوی قرار می دهد. در نتیجه انباشت ســرمایه در چارچوب تحلیلی 
وی چیزی فراتــر از جمع کردن انواع ثروت، از کارخانه و ماشــین آالت 
گرفته تا دارایی های مالی و جواهرات، نیســت. در نتیجه مســاله مهم 
انباشــت سرمایه مغشــوش به نظر می رســد. او روابط قدرتی را که در 
پشــت این نابرابری- که خود او آن را شــرح داده- نهفته اســت نشان 
نمی دهد به ویژه قدرت طبقه را. تحلیل او به جای تولید، عمدتا به توزیع 
محدود شــده است. او به گفته خودش نه مارکس را فهمیده و نه پیرو 
اوســت، هر چند به وضوح از مارکس الهام گرفته است. مطلقا اثری از 
مساله سرمایه انحصاری در مطالعه وی دیده نمی شود و همان طور که 
خودش می گوید، رقابــت ناقص را به عنوان عاملی در افزایش نابرابری 

نمی داند. 
حتی با وجــود این و دیگر نواقص، پیکتی مفهــوم جنگ طبقاتی را 
)ولــو به طور تلویحی( برای اقتصادهای بورژوازی مجددا احیا می کند. 
نتیجه تشدید بحران تئوری نئوکالسیک است. به عالوه او پیشنهاد وضع 
یک مالیات بر ثروت را ارایه می کند، هرچند ایده آرمان شهر را ردمی کند. 
بنابرایــن پیکتی فقــط طغیانی جزیی در درون اقتصــاد متعارف به راه 

می اندازد. 
توجــه خارق العاده بــه کتاب وی جای تعجب نــدارد. در می 2014 
وال اســتریت ژورنال به قلم فلدســتین به وی حمله کــرد. همان طور 

که قابل پیش بینی بود مشــاور ســابق ریگان به ایــده نرخ های مالیاتی 
تصاعدی پیکتی اعتراض کند. او این طور بیان می کند که »مشکل توزیع 
درآمد در این کشور این نیست که برخی افراد به سبب مهارت، آموزش 
یا شانس، درآمدهای باالیی دارند«، بلکه مشکل این است که یک اقلیت 
کوچــک زیر خط فقر افتاده اند. هرچند فلدســتین توضیح خود را کامل 
بیان نمی کند. تاکید پیکتی این اســت که مهــارت و آموزش نمی توانند 
نابرابــری موجــود در جامعه ایاالت متحده را توضیــح دهند. نابرابری 
که به شــکل نامتناسبی به سوی میراثی شــدن و مدیرانی باحقوق های 
چشمگیر گام برمی دارد و در این حال برخی به سبب آنکه خوش شانس 
بوده اند و قاشــق نقره در دهان به دنیا آمده اند، درآمدهای بسیارباال به 
دست می آورند. در حالی که به دشواری می توان گفت آن را »به دست 

آورده اند.« 
افزایش نابرابری: قانون کاپیتالیسم

پیش از انتشــار کتــاب پیکتی، وی و ســائز برای پیگیــری نابرابری 
درآمد ایاالت متحده از ســال 1913 تا 2010 از داده های سرویس درآمد 
داخلی )IRS( دولت فدرال ایاالت متحده اســتفاده کردند. این داده ها 
نشــان می دهــد افزایش نابرابری، به صورت ســهم یــک درصد باالی 
پرداخت کننــده مالیــات از درآمد ملی، در ایاالت متحــده بزرگ تر از هر 
کشــور کاپیتالیستی دیگری اســت، هرچند بریتانیا با فاصله اندکی دوم 
اســت. در حــال حاضر در ایــاالت متحده، یک درصــد باالیی 20درصد 
درآمــد ملی را از آن خود کرده اند در حالی که این عدد در ســال 1970، 
9درصد بود. به عالوه یک درصد باالیی درآمد بیش از پنج دهه گذشــته 
درآمد به دســت آورده اند. با وجود افزایش در درآمد کل خانوار از سال 
1977 تــا 2007، یک درصد ثروتمندترین تقریبا 60درصد این افزایش را و 
0/1درصــد ثروتمندترین تقریبا نیمی از این افزایش را تصرف کرده اند. با 
این مقایســه، می توان دید که رشــد درآمد 9دهک درآمدی اول، ساالنه 

کمتر از 0/5درصد بوده است. 
با بســط این نتایــج، پیکتی در کتاب خــود به توضیح چهــار یافته 
اساســی می پردازد: اول، الگوهای مشابه، گرچه با شدت کمتر نسبت به 
ایاالت متحــده، تقریبا در همه جای جهان یافت شــدند. دوم، یک عامل 
مهم شــکل گیری این روند در ایاالت متحده پیدایش یک طبقه متشکل 
از مدیران ویژه نخبه در راس بزرگ ترین شرکت هاســت که دستمزدهای 
نجومی می گیرنــد و آنچنــان قدرتمندند که به معنــای واقعی کلمه 
می توانند دریافتی خود را تعیین کنند. سوم، پیکتی تاکید می کند فاصله 
یک درصد ثروتمندترین جامعه از بقیه ما بیش از سراسر تاریخ کاپیتالیسم 
است. تنها دوره ای که نسبت سرمایه- درآمد به یک سمت حرکت کرد و 
غلبه ثروت موروثی بر دیگر اشــکال ثروت در کشورهای ثروتمند کاهش 
یافت، بین آغاز جنگ جهانی اول در سال 1914 و میانه دهه 1970 است. 
این دوره حقیقتا اســتثنا و متاثر از چندین شــوک بزرگ سیستمی بود: دو 
جنگ فاجعه آمیز، انقالب بلشویکی، رکود بزرگ و طلوع دولت های رفاه 
اجتماعــی پس از جنگ جهانی دوم، مالیات های ســنگین بر درآمدهای 
باال وضع شد، انبار ثروت پس از دو جنگ جهانی و بحران بزرگ از دست 
رفت، جنبش های طبقاتی کارگری آغاز شــدند و خواستار دستمزدهای 
باالتر، منافع بیشــتر و تامین اجتماعی گســترده تری، هم از کارفرمایان و 
هم از دولت ها شــدند، هم دولت ها و هــم کارفرمایان خواهان اجتناب 
از جنبش های رادیکال تری کارگری بودند. هرچند وقتی نخبگان مجددا 
افسار را به دست گرفتند، کاپیتالیسم دوباره به روال عادی؛ یعنی افزایش 

نابرابری بازگشت. 

محتویات 
کتاب وی همه 
چیز را برای 
یک کودتای 
نرم دارد. به 
طرز بسیار 
چشمگیری، 
قدرت بیان و 
وسعت دانش 
پیکتی در بین 
اقتصاددانان 
حاضر غیرعادی 
به نظر می رسد، 
همان طور که 
از کارل مارکس 
و آدام اسمیت 
برای بیان نظریه 
اش بهره می 
گیرد از آثار جین 
آستین و هونوره 
بالزاک هم 
استفاده کند.
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چهارم، طی شصت و اندی سال گسترش برابری، یک طبقه متوسط 
بزرگ شــکل گرفت- شــامل شــاغالن حرفه های مختلف، کارمندان و 
کارگــران متحد در قالــب اتحادیه - که درآمد کافــی و نه ثروت، برای 
زندگی خوب فراتر از امرار معاش داشــت و می توانســت مقدار معینی 
از ثروت را عمدتا به شــکل مسکن انباشــت کند. او استدالل می کند که 
petty patri- )طلوع این طبقه متمکن جدید متوســط خــرده موروثی 

monial( صاحبخانه آثار عمیقی روی روند سیاسی کشورهای ثروتمند 
گذاشــته است، به همین علت امروزه نســبت قابل توجهی از جمعیت 
خارج از طبقه باالیی بر این گمانند که حفظ ارزش ثروتشــان و افزایش 

آن امری ممکن است. 
او نشــان می دهد در سراسر قرن های 18 و 19 و تا جنگ جهانی اول، 
ثروت در بیشــتر کشورهای ثروتمند معادل شــش یا هفت سال درآمد 
ملی اســت. در ایاالت متحده این نسبت فقط بین چهار تا پنج سال بود، 
در 30سال بعدی به واسطه شوک های ناشی از دو جنگ جهانی و رکود 
بزرگ این نســبت به شــدت کاهش یافت و به دو تا چهار ســال رسید. 
علت این کاهش، نابودی سرمایه فیزیکی، فقدان سرمایه گذاری خارجی 
و وجود مالیات های سنگین بر درآمد بود. درآمدهای فزاینده بسیاری از 
بنگاه های خصوصی، ملی شدند و این عوامل کمک کرد تا نسبت ثروت- 
درآمد پایین بماند. هرچند، از میانه دهه 1970، ســرمایه به شــکل قابل 
مالحظه ای بر می گردد و این نســبت شروع به افزایش می کند و حاال به 
سطحی رســیده که در آغاز جنگ جهانی اول آنجا بود. سرمایه عمومی، 
خصوصی شده است و رژیم های سیاسی در سراسر جهان خیلی خوب 
در جهــت منافع ثروتمندان گام برمی دارنــد. هنوز، »قانون« پیکتی یک 
جذابیت شهودی خاص دارد. وزن ســرمایه یا همان ثروت، )که قدرت 
بالقوه صاحبان آن را نشــان می دهد( بزرگ تر خواهد شــد با ثبات دیگر 
شــرایط، زیرا نرخ رشــد اقتصادی را کاهش و نرخ پس انداز را افزایش 
می دهد. پیکتی این را می فهمد که در کشــورهای کاپیتالیستی ثروتمند، 
روند به ســمت نرخ های رشــد اقتصادی پایین و نرخ های پس انداز باال 
بوده است )یا در اصطالح مارکسی نرخ باالی مازاد تولید( و احتماال در 
ادامه نیز همین خواهد بود. این به ما می گوید که نسبت سرمایه- درآمد 
)یــا همان ثروت- درآمد( به افزایش خود ادامه خواهد داد و شــاید به 
ســطحی برسد که قبال هرگز دیده نشده است. او معتقد است نرخ های 
اندک رشــد به طور عمده به ســبب نرخ های پایین رشد جمعیت و در 

نتیجه نرخ های پایین پیشرفت های فناوری به وجود خواهند آمد. 
پژوهش پیکتی و همکارانش بــه ما می گوید که ثروت و درآمد به 
طور نامناسبی نابرابرند و روی مســیرهایی قرار دارند که این نابرابری 
تشدید هم می شــود. نتایجی که از این نتیجه حاصل می شوند، بسیار 
هولناک و تشــدید کننده همه مشکالت اقتصادی، سیاسی، اجتماعی و 
زیست محیطی است. هیچ راهی وجود ندارد که برای مثال بتوان گفت 
ما در ایاالت متحده حتی دورنمایی از دموکراسی را داریم و همین طور 
در دیگر کشورهای کاپیتالیســتی. بلکه حکومت طبقه ثروتمند قالب 

غالب سیاسی این دوره و زمانه است. 
انحصار قدرت

کتاب پیکتی مساله رشــد نابرابری را با آمار و ارقام نشان می دهد، 
بدون اینکه آشکارا ریشــه های آن را نشان دهد. او از اصطالح »طبقه 
بــاال« )upper class( برای 10درصد درآمــدی باال و از اصطالح طبقه 
حاکــم )dominant class( بــرای یک درصــد درآمدی باال اســتفاده 
می کنــد. پیکتی امــا تایید می کند که طبقه حاکــم در واقع یک درصد 

درآمدی باالی جامعه نیســتند بلکه 0/1درصد درآمدی باال هستند که 
مالــک نیمــی از آن چیزی اند که در تملک یک درصــد درآمد باال قرار 
دارد. در نتیجه او توضیح می دهد که شعار جنبش اشغال وال استریت 
یعنی »ما 99درصدیم« روی هم رفته غلط نبوده اســت. اما این چطور 
با موضوع نــزاع طبقاتی ارتباط پیدا می کنــد؟ هرچند پیکتی کامال از 
اصطالحاتــی نظیر نزاع طبقاتی دوری نمی گزیند، اما خیلی کم درباره 
آن ســخن می گوید. در واقع ماهیت تحلیل وی، با تاکید روی نابرابری 
فزاینده و رابطه بین رشد ثروت و رشد درآمد، از مشاهده مستقیم تقابل 
کار و ســرمایه فاصله می گیرد. عمده تــالش وی معطوف به عدالت 

)fairness( است نه نزاع طبقاتی، یا حتی بحران رکود اقتصادی. 
ناتوانــی پیکتی در مرتبط کــردن نابرابری به قــدرت مخصوص او 
نیســت، بلکه این ایراد کلی اقتصاد نئوکالسیک است. همان طور که 
اقتصاددان اتریشــی جریان مخالف، کورت روشــیلد، در 2002 نوشت 
»بی توجهی به قدرت در علم اقتصاد نئوکالســیک ریشــه های مهمی 
دارد«، از قبیــل جســت وجوی مدل هــای ریاضی با بیشــترین درجه 
قطعیــت. در همین ارتباط موضوعات بســیاری در علوم سیاســی و 
اجتماعی وجود دارنــد که عامدانه نادیده گرفته می شــوند، حتی به 

بهای حذف واقع گرایی. 
بدیهی است مقبولیت پیکتی در جریان اصلی علم اقتصاد بستگی 
به اجتناب وی از مســاله نابرابری و قدرت دارد. دقیقا به همین علت 
که پیکتــی جدا از قــدرت دربــاره نابرابری بحث می کنــد تحلیلش 
نامنســجم، گسســته و فاقد توان کافی در ایجاد یــک تئوری عمومی 
اســت. پیکتی نشان می دهد برخی افراد یا گروه ها بدون اینکه بیش از 
دیگران کار کنند یا تولید نهایی آنها به خاطر آموزش و مهارت بیشــتر 
باشد، از درآمد بیشتری نسبت به دیگران برخوردارند. او درباره ریشه ها 
یا چرایی این واقعیت بحث نمی کند. در کاپیتالیسم امروزی، همان طور 
کــه پیکتی تایید می کند ما با همان چیــزی مواجهیم که کینز را بیش 
 the triumph of the( از همه چیز می ترســاند: اســتیالی رانت جویان
rentier(. اما اهمیت تحلیل پیکتی تنها زمانی آشــکار می شود که به 
اســتنباط های پنهانی آن توجه کنیم: موضوع قــدرت طبقه و قدرت 
انحصاری و ارتباط آنها با انباشــت، رکود و مالیــه جدید. از بین بردن 
قدرت سرکوب انباشــته کاپیتالیسم امروز بیش از همیشه الزم به نظر 
می رسد و با اصالحات کوچک نمی توان آن را محقق کرد، مثال آن طور 
که پیکتی طرح یک آرمانشهر ســودمند )useful utopia( را می دهد: 

وضع مالیات سنگین بر ثروت جهانی. 
بــا این حال، باوجود شــکاف های فراوان در مبحــث قدرت، کتاب 
»ســرمایه در قرن بیست ویکم« پیام های مثبتی را برای کشمکش های 
اجتماعــی روزگار ما به همراه دارد و سرســری گذشــتن از این کتاب 
اشــتباه بزرگی به حســاب می آید. در جامعه ای که ما زندگی می کنیم 
هر کســی آزاد اســت در مخالفت با سیســتم اظهارنظر کند اما نه بر 
اســاس منافع عمومی، بلکه بر اســاس نفع شخصی. پیکتی یک خط 
از اعالمیه حقوق افراد و شهروندان انقالب فرانسه را در ابتدای کتاب 
خود می آورد: ســربلندی اجتماعی را تنها می شــود با منافع مشترک 
برپا کرد. همچون یک حامی سوســیال دموکرات کاپیتالییســم، پیکتی 
انتقادهای فراوانی را به آنچه وی کاپیتالیســم موروثی جهانی در قرن 
بیست و یک می نامد، وارد می کند و سپس به دنبال اصالح آن با وضع 
مقررات رادیکال اســت، همان طور که از یک اقتصاددان نئوکالســیک 

برمی آید. اما این تنها گامی کوچک از یک مسیر انقالبی است! 

او قادر نیست 
توضیح دهد 

چرا اقتصادهای 
کاپیتالیستی 

آن قدر آهسته 
رشد می کنند که 

چنین واگرایی 
بین ثروت و 

درآمد ) و نیز 
سرمایه و کار( 

ایجاد می¬شود. 
بنابراین ، 

درحالی که 
تحلیل وی 

رشد آهسته یا 
رکود نسبی را 

ویژگی ذاتی 
مختص این 

سیستم می بیند 
، او هیچ توضیح 
مستقیمی برای 
این وضع ارائه 

نمی دهد.
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نابرابــری درآمــد در ایاالت متحــده و دیگــر نقاط دنیــا از دهه 1970 
بدتر و شــکاف در حال گســترش بین ثروتمندان، زننده تــر و قابل توجه تر 
شــده اســت. در نهایت این روند شوم ضددموکراســی جایگاه خود را در 
مباحث عمومی و لفاظی های سیاســی پیدا کرده است. یک سیاست موثر 
و منطقی در رویارویی با آن باید فهم درســتی از ریشــه های این نابرابری 
فزاینده داشــته باشد. به نظر می رسد نظریات موجود در باب این نابرابری 
حداقل دو کمبود دارند: اول، آنها درباره موضوع واقعا شگفت آور صحبت 
نمی کنند: تمایــل )روند( یک درصد درآمد باال به بیشــتر فاصله گرفتن از 
بقیه جامعه. دوم، به نظر می رســد این دالیل تاحــدی برون زا و تصادفی 
باشــند. حاال توماس پیکتی، اقتصاددان 42ســاله فرانسوی، می آید تا این 

شکاف تئوریک را پر کند. 
آنچه برای نظریه پیکتی اهمیت دارد، این اســت که در بریتانیا، ایاالت 
متحــده آمریکا و نیز هر جای دیگری، نســبت ثــروت- درآمد از 1950 به 
این ســو افزایش یافته و تقریبا به ســطوح قرن نوزدهم بازگشته است. او 

پیش بینی می کند این افزایش در قرن جاری هم ادامه یابد. 
ایــن حــدس از کجا می آیــد؟ یا کلی تر، چه چیزی نســبت ســرمایه-

درآمــد بلندمــدت یک اقتصاد را تعیین می کند؟ این پرسشــی اســت که 
اقتصاددان های بسیاری را طی 75سال اخیر به خود مشغول کرده است. 
آنها به پاســخ اســتانداردی رســیده اند که پیکتی آن را قانــون بلندمدت 
اقتصاد می داند. موضوع کلیدی درباره ثروت در یک اقتصاد کاپیتالیســتی 
 )net( این است که ثروت خود را بازتولید می کند و معموال بازدهی خالص
مثبت به دست می آورد. من با او موافق ام. رشد تولید طی چهاردهه اخیر 
از رشد دســتمزد واقعی در آمریکا پیشی گرفته اســت و عالمتی مبنی بر 
وارونگی روند در کار نیست، در نتیجه سهم سرمایه افزایش و سهم کارگر 
کاهش یافته اســت. شاید سهم ســرمایه از حدود 30درصد به 35درصد 
برســد که فرهنگ دموکراسی و سیاست، آن را به چالش می کشد.  تا آنجا 
که می دانم پیش از پیکتی هیچ کس چنین ارتباطی را تبیین نکرده اســت. 
هم تاریــخ و هم تئوری نشــان می دهند که در یک اقتصاد کاپیتالیســتی 
صنعتی ایــن گرایش تدریجی وجود دارد که نســبت ســرمایه- درآمد و 
همراه با آن نرخ بازدهی ســرمایه، تثبیت شود. این گرایش ممکن است به 
ســبب رکودها، جنگ ها و شکاف های فناورانه و اجتماعی مغشوش شود، 
امــا پس از آرام شــدن اوضاع دوباره خود را نشــان می دهد. در مقطعی 
طوالنــی از تاریخ که پیکتــی مطالعه کرد، نرخ بازدهی ســرمایه معموال 
بزرگ تر از نرخ رشد اساسی اســت. تنها استثنای مهم بین  سال های 1910 
تا 1950 اســت.  درحال حاضــر در ایاالت متحده، 10درصــد باالیی، مالک 
70درصد کل ســرمایه اند، که نیمی از آن به یک درصد باالیی تعلق دارد. 

40درصد بعدی )همان طبقه متوســط( یک چهارم کل سرمایه )که بیشتر 
آن به شــکل خانه اســت( را در اختیار دارند و نیمــی از جمعیت حدود 
پنج درصد ثروت را؛ تقریبا هیچی! هرچند این مقدار مالکیت طبقه متوسط 
پدیده ای جدید در تاریخ اســت. نوعا در کشــورهای اروپایی نابرابری کمی 
کمتر اســت: یک درصد باالیی مالک 25درصد کل ثروت و طبقه متوســط 
مالــک 35درصد ثروت کل هســتند )یک قرن پیش طبقه متوســط اروپا 
اساســا مالک هیچ ثروتی نبودند(. هرچند اگر مالکیت ثروت در ادامه قرن 
جاری متمرکزتر شود، چشم انداز بسیار ناگوار است مگر اینکه سلیقه شما 

الیگارشی را بپسندد. 
شــما تصویر را به دست آوردید: کاپیتالیســم مدرن یک جامعه نابرابر 
است و روند ثروتمندترشدن ثروتمندان قویا نشان می دهد که این نابرابری 
بیشتر هم خواهد شد. باوجود بدبینانه بودن، فرض کنیم پیکتی کامال حق 

دارد، حال چه باید کرد؟ 
پیکتــی می داند که یک مالیات جهانی هدفی ناامیدانه، هرچند ایده آل 
او، است اما او می اندیشد که اعمال مالیات بر ثروت در منطقه ای به ابعاد 
اروپا یا ایاالت متحده شدنی است. او برای ثروت زیر یک میلیون یورو مالیات 
صفر درصد، بین یک تا پنج میلیــون یورو یک درصد و بیش از پنج میلیون 
یورو دودرصد را پیشنهاد می دهد )یک یورو االن حدودا 1/37دالر است(. 
به یاد آورید که این یک مالیات ســاالنه است. به نظر می رسد او، مثل من، 
یک برنامه نرخ مالیات تدریجا افزایشــی را ترجیــح می دهد. البته اجرای 
چنین برنامه ای مستلزم درجه باالی شفافیت و گزارش دهی کامل بخشی 
از نهادهــای مالی و دیگر شرکت هاســت. مالیات بر ســرمایه با ســاختار 
پیشنهادشده شکاف بین نرخ بازدهی سرمایه و نرخ رشد را شاید به میزان 
1/5درصــد کاهش می دهد و روند ثروتمندترشــدن ثروتمندان به شــکل 
محسوسی تضعیف خواهد شد. به ذهن بسپارید که فرآیند ثروتمندترشدن 
ثروتمندان یک خصوصیت این سیســتم اســت زیرا این سیستم بر اساس 
انباشت ثروت عمل می کند. از طریق انگیزه های افراد برای نوآوری یا حتی 
پس انــداز عمل نمی کنــد. البته نرخ بازدهی پــس از مالیات کمتر ممکن 
اســت جذابیت انباشت ثروت های عظیم را تا حدی کاهش دهد، هر چند 
در این بــاره نمی توان نظر قاطــع داد. در هر صــورت، پیامدهای آن قابل 
تحمل خواهد بود. پیکتی می نویســد کــه مالیات بر ثروت می تواند خیلی 
زود در اروپا قابلیت زیســت سیاسی داشته باشــد، که تاکنون چند تجربه 
مالیات بر ســرمایه داشته اســت. من در این باره نظری ندارم. در این سوی 
اقیانوس اطلس، به نظر می رسد چنین موضوعی از چشم انداز جدی برای 
تحقق برخوردار نیست. ما به لحاظ سیاسی قادر نیستیم حتی یک مالیات 
بــر امالک را به طور موثر اجرا کنیم. اگر می توانســتیم، برای شــروع، یک 
مالیات بر درآمد تصاعدی که به نفع درآمد حاصل از سرمایه نباشد، وضع 
می کردیم. اما تمایل شــکل گرفته در طبقه باال مبنی بر پیشی گرفتن از هر 
کس دیگری زیر بار ســودهای کوچک نخواهد رفــت. آیا جالب نخواهد 
بود که ایاالت متحده ســرزمین آزادی و شجاعت و همزمان آخرین ماوای 

نابرابری فزاینده باشد؟ آیا سیستم برای شما کار می کند؟ 

رابرت سولو
برنده جایزه نوبل اقتصاد

سرزمین آزادی، ماوای نابرابری

کاپیتالیسم 
مدرن یک 
جامعه نابرابر 
است و روند 
ثروتمندترشدن 
ثروتمندان 
قویا نشان 
می دهد که این 
نابرابری بیشتر 
هم خواهد 
شد. باوجود 
بدبینانه بودن، 
فرض کنیم 
پیکتی کامال حق 
دارد
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میزگرد بررسی »کتاب سرمایه در قرن بیست ویکم« اثر توماس پیکتی

رنانی:  پرده برداری از  واقعیتی تلخ
فکوهی:  کتابی مهم در دوره ای حساس

از چند ماه پیش، محافل مهم علوم انسانی در دانشگاه ها، کالج ها، پژوهشگاه ها و موسسات علمی اروپا و امریکا درباره »مارکس جدید« 
ســخن می گفتند که باز »سرمایه« نوشته و البته این بار »در قرن بیست ویکم«. کتاب توماس پیکتی به سرعت مورد توجه قرار گرفت و به 
سلسله بحث هایی منجر شد که از منتهاالیه جناح راست تا انتهای جناج چپ اقتصاد را به خود مشغول کرد. دوباره بحث درباره ماهیت 
ســرمایه، مواهب و مشکالت ســرمایه داری و... پیش آمد. جالب این که دامنه بحث ها به سرعت به ایران هم کشید. نوشته های پیکتی 
برای ایرانیان چنان جذاب بود که چندین مترجم دســت به ترجمه آن بردند و این اســتقبال، این پرســش را پیش می آورد که نسبت 
»ســرمایه در قرن بیســت ویکم« با ما چیست؟ چرا کتاب مهم اســت و چرا مورد توجه قرار گرفته؟ پیامش چیست و پیشنهادش؟ این 
پرسش ها را با دو صاحب نظر در میان گذاشته ایم؛ دکتر ناصر فکوهی که در حوزه فرهنگ و انسان شناسی، چهره ای شناخته شده است و 

دکتر محسن رنانی، اقتصاددانی که نظارت بر یکی از ترجمه ها از کتاب پیکتی را برعهده داشته است.   
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Á  »موضوع بحث مــا کتاب »ســرمایه در قرن بیســت ویکم
پیکتی اســت. قبل از اینکه وارد بحث در مورد کتاب و محتوای 
آن بشویم، شاید بد نباشــد از این جا آغاز کنیم که چرا موضوع 
نابرابــری در جهان این قدر اهمیت دارد کــه در دهه دوم قرن 

حاضر هم کسانی درباره آن ابراز نگرانی می کنند؟ 
محســن رنانی: بشر از آغاز زندگی اجتماعی اش و سپس 3500 
سال اســت که با فکر کردن به صورت سیستماتیک دنبال سعادت 
می گــردد. در این 3500 ســال بــرای تحقق ســعادت، دو آرمان 
اجتماعی و اقتصادی را دنبال کرده است: آزادی و عدالت. در طول 
تاریخ انســان هرچه خون ریخته یا خون داده، یا برای کســب این 
دو آرمــان بوده یا برای دریغ کردن ایــن دو آرمان از دیگران. یعنی 
مجموعــه تالش های جمعی بشــری را می توانیم محدود کنیم و 
بگوییم حول دو آرمان  آزادی و عدالت بوده است. به طور طبیعی 
همه تولیدات فکری بشــری هم در جهت تبیین یا ارائه روش های 
تحقق این دو آرمان بوده اســت. آزادی یعنی تکثیر قدرت؛ انسان 
حیوان مختار اســت و اگر در برابر این اختیارش، گزینه ای نباشــد 
اعمــال اختیار نمی تواند بکنــد. آزادی، گزینه های اعمال اختیار را 
برای مــا آماده می کند و تکثیــر قدرت به همین معنی اســت. از 
آن طرف عدالت به معنی چیست؟ تکثیر ثروت یا عدم تمرکز ثروت. 
می توانیم با اغماض بگوییم مجموعه تالش های بشر برای رسیدن 
به آن دو آرمان، از آن دو آرمان فروکاســته می شود به تالش برای 
عدم تمرکز قدرت و عدم تمرکز ثروت. دو نظام سیاسی-اقتصادی 
بزرگ قرن بیستم یعنی سرمایه داری و کمونیسم هم   یکی در جهت 
مبارزه با تمرکــز قدرت و دیگری در جهت مبــارزه با تمرکز ثروت 
بوده اســت. طبیعی است که بزرگ ترین تولیدات فکری بشری هم 
که مورد اقبال قرار می گیرد، همان اندیشــه هایی اســت که این دو 
مسئله را تبیین می کند. حاال علم اقتصاد چون بیشتر با جنبه ثروت 
مرتبط است، بیشترین تمرکزش هم بر تولید ثروت از طریق کارایی 

و شیوه های تولید و بازتوزیع ثروت بوده. 
ناصر فکوهی: ابتدا از شــما برای فرصتی که برای بحث درباره 
این کتاب مهم درباره ســرمایه داری، ایجاد کردید متشکرم. انگیزه 
من برای شــرکت در این بحث، ربطی به انتشــار کتاب در ایران که 
هنوز متأســفانه آن را ندیده ام، ندارد و بیشتر به آن مربوط می شود 
که نیاز امروز ما نگاه ها و رویکردهای بین رشته ای است. اما آن چه 
در کشور ما متأسفانه  شاهدش هستیم، اصرار افراطی برای جدایی 
شاخه های مختلف شناخت از هم است که ناشی از یک تفکر قرن 
نوزدهمی است و باز هم متأسفانه سیستم دانشگاهی ما نتوانسته 
هنــوز از این طرز تلقــی فاصله بگیرد و به همین دلیل اســت که 
دانشــگاه های ما در یک وضعیت ویژه به ســر می برند. امروز این 
یک امر بدیهی اســت در ســطح جهانی که اگــر دیدگاهی نتواند 
بین رشــته ای به مســائل نگاه کند، به نتیجه ای نمی رسد. ما برای 
شــناخت پدیده های انســانی باید به همه ابعاد آن، شــامل دالیل 
تاریخی، انسانی، روانی، اجتماعی و سیاسی و... توجه داشته باشیم. 
اگر این شــرط وجود نداشــته باشــد، دیدگاه ما همیشه تک بعدی 
خواهد بود و دیدگاه تک بعدی هرچه هم دقت داشته باشند، وقتی 
وارد سیســتم اجتماعی می شوند مسلمًا با مشکل روبه رو خواهند 
شــد چون سیستم اجتماعی یک سیستم کاماًل پیچیده  است که در 
آن همه چیز به صورت های درهم و آمیخته روی هم اثر می گذارد. 
با این مقدمه، روشــن اســت که من از دیدگاه فرهنگ درباره کتاب 
پیکتی ســخن می گویم و نه به هیچ عنــوان از دیدگاه اقتصادی که 

موضوعی است که به من ارتباطی مستقیم ندارد.  
مطالعــات انسان شناســی نشــان می دهــد از قدیمی تریــن و 
باستانی ترین جوامع انسانی تا امروز، عناصر ثابتی در زندگی انسان 
وجود داشــته اند. مهم ترین نکته ای که شاید بتوانم بگویم دستاورد 
همین چند دهــه اخیر بوده و در کتاب پیکتــی هم روی آن خیلی 
تأکید شــده، وجود پدیده نابرابری در جوامع انســانی بوده اســت؛ 

اقبالی که از 
کتاب پیکتی 
شده به خاطر 
این است که 
یک پرده خیالی 
را یک مرتبه 
پاره کرد. او 
چشم ها را به 
یک واقعیت 
خطرناک 
که دارد 
بی سروصدا 
در دنیای 
سرمایه داری 
گسترش پیدا 
می کند و 
ممکن است به 
سرانجام خیلی  
هولناکی هم 
بیانجامد، باز 
کرد.
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برابــری و نابرابری، تفاوت یا یکســان بودگی. بر اســاس داده های 
باستان شناسی و داده های تاریخی کاماًل مشخص است که انسان ها 
نه از لحاظ بیولوژیکی، نه از لحــاظ اجتماعی هرگز برابر نبوده اند. 
ما هیچ جامعه ای را نمی شناسیم که جامعه ای برابرگرا در مفهوم 
مطلــق کلمه نه اغلب حتی در مفهوم نســبی کلمه بوده باشــد. 
جوامع باســتانی به دالیل مختلفی می توانستند برابرگرایی بیشتری 
داشته باشــند، بعضی وقت ها این برابرگرایی حاصل فقر بود یعنی 
اصواًل ثروتی نبود که توزیع شود. در بعضی موارد هم سیستم های 
بازتوزیع باســتانی بود که از انباشت ثروت جلوگیری می کردند و در 
نتیجه از انباشت قدرت هم جلوگیری می کرد. این تفکر که انباشت 
ثروت و قدرت برای سیســتم اجتماعی ایجاد خطــر می کند، تفکر 
مدرن نیســت، تفکر باستانی است. یعنی ما در جوامع خیلی خیلی 
باستانی هم این را دیده ایم اما در قرن 19 و 20 با غالب شدن اندیشه 
خودمحور اروپایی در فرهنگ شناســی، این تفکر کنار گذاشــته شد. 
به عبارت دیگر تمام دستاوردهای بشر برای کاهش قدرت و ثروت یا 

تمرکززدایی از این ها در دوران مدرن کنار گذاشته شد. 
از حدود 2 میلیون ســال پیش که انســان توانســت شکار کند، 
مســئله قدرت در قالب نقش شــکارچی مطرح شــد؛ چه کســی 
می تواند بهتر از سالح اســتفاده کند؟ مسئله قدرت اقتصادی هم 
این بود که چه کســی می تواند از محصول شــکار اســتفاده کند و 
محصول شــکار چگونه باید توزیع شــود؟ به چه کسی باید بیشتر 
برســد و به چه کســی کمتر؟ و این توزیع ثروت چگونه باید اتفاق 
بیفتد؟ در آن زمان فرآیندهایی شــروع می شــود کــه ما از لحاظ 
فرهنگــی به آن ها می گوییــم فرایندهای تمایزدهنده در سیســتم 

اجتماعی. 
بعد از انقالب نئولتیک یعنی حدود 10 هزار سال پیش که قدرت 
و ثروت اهمیت بیشــتری می یابد، فرایند هــای تمایزدهنده هم به 
شکل گسترده ای خود را در دو مسئله ثروت و مسئله قدرت تعریف 
می کنند. از این زمان اســت که خشــونت به شــکل پیوسته شروع 
به افزایش می کند. خشــونتی که دلیلش رقابت برای دستیابی به 
منابعی اســت که امکان تمایز اجتماعی را بر اســاس ثروت و یا بر 
اســاس قدرت امکان پذیر می کند. رقابت بین انسان ها برای این که 
بتوانند بر کــس دیگری اعمال قدرت یا اعمال ســلطه کنند، آغاز 
می شــود. رقابت برای تســلط بر منابع غذایی یکی از دالیل اصلی 

جنگ های دوران کشاورزی بود یا جنگ بر سر زنان. 
Á  از اتمام جنگ جهانی دوم به این ســو، »برابری« به دســتور 

کار بزرگ و اصلی اندیشــه های توسعه تبدیل شد و تا امروز هم 
خیلی از نظریه پــردازان این موضوع را مورد توجه قرار داده اند. 
چــرا نظریه پردازی ها و تمرکزهای فکــری و مطالعاتی که برای 
نابرابری شده بود، این قدر که کتاب پیکتی سروصدا کرده، مورد 

توجه قرار نگرفته است؟ ویژگی کتاب او چیست؟ 
فکوهی: اگر کل سیســتم حیاتی را 24 ســاعت در نظر بگیریم، 
کل آن چیزی که ما به عنوان بشــر متمدن می شناسیم شاید بشود 
یک صدم یا یــک هزارم ثانیه. اما قدرت توهم در انســان به دلیل 
ابزارها و زبانی که ساخته، بسیار باالست. کتاب پیکتی از این لحاظ 
اهمیت دارد که ما را متوجه توهمات خود می کند. او استدالل های 
خــودش را دربــاره نابرابــری ارائــه داده و ایــن پرســش خیلی 
مهــم و اساســی را مطرح کرده که چطور می شــود در جامعه ای 

زندگی کرد کــه نابرابری هایش تا این حد رشــد پیدا کرده؟ چطور 
می توانیــم در جهانی زندگی کنیم که میــزان نابرابری ها در آن به 
حد انفجارانگیزی رســیده تا حدی که خطرش را می شود به شکل 
کاماًل ملموســی احساس کرد. این پرســش برای نسل امروز ایران 
هم مهم است چون ما به عنوان یک کشور در حال توسعه، جهتی 
را انتخــاب کرده ایم که  نگران کننده اســت. دغدغه من در حوزه 
اقتصاد این اســت که کشوری مثل ایران کورکورانه دنباله روی یک 
سیاست نئولیبرالی شده بدون توجه به این نکته که این سیاست در 
مرکز خودش تخریب ایجاد کرده اســت. در جایی که تمام ابزار ها 
برای جلوگیری از تخریب طراحی شــده و در دسترس است، یعنی 
در آمریــکا، باز هم سیاســت اقتصاد نئولیبرالی تخریب سیســتم 
اجتماعی را در پی داشــته است. آمریکا یک دموکراسی 200 ساله 
دارد، یک سیســتم قدرتمند اقتصادی دارد که پول جهان را تأمین 
می کند و... بااین وجود آمریکا نمی تواند جلوی تخریب سیستم های 
شــهری خودش را بگیرد. دیترویت از بین رفت. خیلی از شهرهای 
آمریکا االن در معرض ســقوط هســتند. حال اگر در آمریکا چنین 
اتفاقی بیفتد، ســؤال این اســت که ما کجــا می رویم؟  همین االن 
می بینید که پرونده های فساد یکی بعد از دیگری افشا می شود. به 
نظر ما خیلی از کشورهای جهان سوم امروز به شکل کورکورانه در 
یک مسیری می روند که هیچ ابزاری هم برای دفاع از خود ندارند.

کتاب پیکتی اثری بســیار مهم اســت اما بایــد توجه کرد که در 
زمره تأثیرگذارهای تاریخ قرار نمی گیرد. اگر از لحاظ تاریخی بررسی 
کنیم، دو تیپ اثر در ادبیات سیاسی- اقتصادی قابل شناسایی است. 
یک ســری کتاب هایی اند کــه تأثیرگذاری تاریخی داشــته اند گرچه 
ممکن اســت حتی محتوایشان بعداً نفی شــده باشد. مثاًل بخش 
بزرگــی از مجموعه آثار مارکــس و از همه مهم تر »ســرمایه« او 
نه تنها نقد شده، بلکه به صورتی رادیکال نفی هم شده، اما آثار او 
به شدت تأثیرگذار بودند. یا فرض کنید کتاب های فوکو به خصوص 
»مراقبت و تنبیه« یا  تبار شناســی هایش از جملــه درباره کلینیک 
و زنــدان. در اقتصادی فرض کنید کتاب های کینز در سیســتم های 
جهانــی نقطه عطف بوده یــا در علوم اجتماعــی مثاًل کتاب های 
بوردیــو یا کتاب دورکیم و... این آثار نقطه عطفی در موضوع مورد 
بررســی خودشــان بوده اند و تاریخ تفکر را نمی توان بدون در نظر 

داشتن شان درست فهمید. 
یک ســری کتاب های دیگر داریم که به نظر من چون به یک نیاز 
پاســخ می دهند و دست روی نقطه حساســی می گذارند، در یک 
مقطع خاص اهمیت زیادی دارنــد. کتاب »پایان تاریخ« و »آخرین 
انســان« فوکویاما اســت و بعد هم ســاموئل هانتینگتــون مقاله 
معروف »جنگ تمدن ها« را نوشــت که در واقع پاسخ به فوکویاما 
بــود. هر دوی این ها خیلی ســروصدا کردند ولی نمی شــود گفت 

نقطه عطف بودند. 
کتاب »سرمایه در قرن بیست ویکم« هم به نظر من بیشتر در رده 
دوم قرار می گیرد یعنی کتابی نیست که از نظر تاریخی نقطه عطف 
به حساب آید ولی در شرایطی نوشته شده که نابرابری مورد توجه 
همه اقشــار تأثیرگذار اجتماع اســت. امروز بین خود اقتصاددانان 
در سطح بین المللی تضاد خیلی بزرگی وجود دارد، دیگر مثل 30 
ســال پیش نیســت که یک عده طرفدار سوسیالیسم بودند و عده 
دیگر هوادار کاپیتالیسم. بیشترین تنشی که در حوزه اقتصاد وجود 

کتاب »سرمایه 
در قرن 

بیست ویکم« 
هم به نظر 

من بیشتر در 
رده دوم قرار 

می گیرد یعنی 
کتابی نیست که 

از نظر تاریخی 
نقطه عطف به 

حساب آید ولی 
در شرایطی 

نوشته شده که 
نابرابری مورد 

توجه همه 
اقشار تأثیرگذار 

اجتماع است.

توماس پیکتی در ایران
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دارد، مربوط به اقتصاد اجتماعی اســت؛ این که آیا بازار باید کنترل 
شــود؟ آیا مکانیســم های توزیع ثروت در داخل بازار عمل کنند یا 
نه؟ آیا ما باید یک اقتصاد تنظیم شــده داشته باشیم یا نه؟ گرایش 
ســرمایه داری سوسیالیستی در سال های اخیر رشد زیادی داشته و 
پیکتی هم نماینده  این اســت. متأسفانه در کشورهای توسعه یافته 
تئوری های ســرمایه داری اجتماعی یا بازتولید ثروت که سیســتم 
اجتماعی را حفظ می کند، چندان مورد توجه نبوده است. گرایش 
افراطــی به عــدم دخالت دولــت در اقتصاد در این ســوی جهان 
بیشــتر از امریکا و اروپای غربی است. مگر ما می توانیم جامعه ای 
داشــته باشیم که به بهداشت نیاز نداشته باشد یا آموزش وپرورش 
نخواهــد؟ آن قدر که در امریــکا یا در اروپا از این ایده ها اســتقبال 
می شود، در جهان ســوم مورد توجه قرار نمی گیرد. در کشور خود 
ما من اقتصاددانی را سراغ ندارم که در رأس امور باشند، تأثیرگذار 
باشند و از این مســئله دفاع کنند که کشوری مثل ایران باید از یک 
مدل نزدیک به دولت رفاه، پیروی کند و این اختالف و نابرابری که 

در سیستم ما وجود دارد، خطرناک است. 
کتــاب پیکتی با ابزارهای علمی و با دســت گذاشــتن روی یک 
نگاه تاریخی و با عدد و رقم به این قضیه پاســخ می دهد. بنابراین 
بسیاری از کسانی که یک تیپی از لیبرالیسم را توصیه می کنند، حاال 
باید به نقدهای دقیق پیکتی، پاســخ بدهند. دلیل استقبال از کتاب 
این اســت که به سؤاالت مردم پاسخ گفته. او به واقعیتی پرداخته 

که مردم به صورت روزمره دارند لمس می کنند. 
Á  می توانیم بگوییم استقبال از کتاب پیکتی نشان می دهد مردم

جهان از نابرابری به ستوه آمده اند؟
فکوهی: ببینید، ما در کشــوری زندگی می کنیم که پیشــینه اش 
چند هزار ســال سیســتم غیردموکراتیک بوده امــا در   همین مدت 
کوتاهی که مــردم تجربه دموکراتیک کردند، آن قدر آموخته اند که 
حاضر نیســتند نابرابری را بپذیرند. آمریکا که مهد اعالمیه جهانی 
حقوق بشر بوده و بنیان گذارانش آن را به عنوان یک اتوپیا تأسیس 
کردند، با این هدف ســاخته شــد کــه هر کس بتواند بــه باال ترین 
حد از شــکوفایی خودش برســد. البته بنیان گذاران امریکا طرفدار 
سوسیالیســم نبودنــد ولی طرفــدار جامعه ای بودند کــه در آن، 
همه افراد بتوانند رفاه داشــته باشند. اگر از آزادی اقتصادی دفاع 
می کردنــد هم به همیــن دلیل بود. اما آن چیزی کــه ما امروز در 
امریکا می بینیم با خود امریکا و فلسفه تاسیس آن در تضاد است. 
سیاستی که بعد از نیکسون در این کشور شروع شد، در تضاد کامل 
با سیاســت روزولت قرار دارد. آن قدر در تضاد اســت که برندگان 
اروپایی نوبل اقتصاد، تئوری جدید اقتصادی خودشــان را »برنامه 
روزولــت 2011« نام گذاشــتند، یعنــی رفرنس دادنــد به روزولت 
درحالی که در اروپا می توانســت به خــودش رفرنس دهد. چرا به 
روزولت رفرنس دادند؟ چون روزولت با   همان سیســتم آمریکایی 
و بــا یک ســری دخالت های رادیکال در ســطح دولت توانســت 
موقعیت را تغییر دهد و آمریکا را ســرپا کند. به نظر من اســتقبال 
مردم هم نشان می دهد نویسنده روی موضوعی دست گذاشته که 
مبتالبه خیلی هاســت. همان طور که گفتم یک دلیل اهمیت کتاب 
برای جهان ســوم هم این است که هشدار می دهد راهی که دارند 
می روند، راهی اســت که در انتهایش با یــک انفجار بزرگ مواجه 
خواهند بود. در یک چنین انفجار انقالبی، هیچ کس جان سالم به در 

نمی برد.
رنانی: یکی از دالیل اســتقبال از کتــاب، نگاه تاریخی به تجارب 
اقتصاد جهان اســت. من در مقدمه ای که بر ترجمه فارسی کتاب 
نوشــته ام، ضمن تمجید جدی از بزرگی های مارکس و تالش های 
مشــفقانه اش برای سعادت بشری، به یک ســری از نواقص کار او 
هم اشــاره کرده ام. به هرحال مارکس یــک نظریه پرداز بزرگ بود و 
نظریه های بزرگی هم ارائه داد و می دانیم نظریه هرچقدر بزرگ تر 
باشــد، احتمال خطایش بیشــتر و ابطال پذیر تر است. مارکس یک 
نظریه جسورانه  داد و نگاه تازه ای را تزریق کرد به تاریخ معاصر اما 
برخی از این نظریه ها، به سرعت با شکست مواجه شد. یکی همین 
که پیش بینی اش این بود که نخســتین انقالب های کمونیســتی در 
کشــورهای ســرمایه داری رخ خواهد داد. ایــن پیش بینی از نگاه 
متفکرینی که در نظام سرمایه داری می اندیشند و به آن تمایل دارند 
و عامه مردمی که در این سیستم زیست می کنند، خوشبختانه غلط 
از آب درآمد. بعد انقالب های کمونیســتی در بلوک شــرق رخ داد 
و 70 ســال هزینه زیادی بر بشــریت تحمیل کرد و دســت آخر هم 
فروپاشــید. این اتفاقات تصویری ارائه داده بــود که اصواًل نظریه 
مارکــس نه در تئوری، نــه در عمل جواب نمی دهــد. تقریب یک 
دیدگاهی ایجاد کرده بود که گویا اندیشه مارکس به تاریخ پیوسته 
است. ســرمایه داری هم سیستمی است که نسبت به سیستم های 
دیگــر خودش را پویا تر نگه داشــته، آرمانی نیســت ولی در عمل 
خیلی هنرمندانه ســازوکارهای پویایی را در خودش طراحی کرده 
که اشکاالتش را زود بشناسد و پیشاپیش برطرف کند. این هنر هایی 
که ســرمایه داری به خرج داد در قرن بیســتم، باعث شــد که یک 
اعتماد عمومی در درون خود ســرمایه داری به آن ایجاد شــود که 
سیســتم خیلی خوب خودش را اصــالح می کند و پیش می رود و 
مشــکالتش را حل می کند. سِر بزنگاه هم آقای فوکویوما می  آید و 
می گوید ما به پایان تاریخ رســیدیم و این مدل خدشه ناپذیر است و 
بشــر افتاد در ریل مطلوب تاریخی اش و رســیدیم به انسان نهایی 
و پایــان تاریخ. در چنین شــرایطی که همه کمربند ها را بســته اند 
و همه چیز آماده اســت تا همه جهان مدل آرمانی ســرمایه داری 
را نســخه جهان شــمول قرار دهد و از آن تقلید کند، کتاب پیکتی 
می آید و می گوید نه ، در همین  100 سال گذشته ای که از افتخارات 
ســرمایه داری است در دل این سیســتم یک بیماری دارد پیشرفت 
می کنــد، یک غده ای شــکل گرفته که می توانند بزرگ شــود و این 

سیستم را از درون منفجر و نابود کند.
Á  پس معتقدید نقدش درون سیستمی است؟

رنانی: بله. پیکتی می گوید این تصور اشتباه است که سرمایه داری 
هیچ مشــکلی نــدارد. به دالیلی در این 100 ســال ســرمایه داری 
خوب جلو رفته از جمله بــه دلیل تخلیه منابع جهانی. یعنی اگر 
سرمایه داری به رفاه رسید، از آن سو منابع جهانی را به مرز نابودی 
کشــاند. حاال همه احساسشان این است که ســرمایه داری موفق 
بوده و مشکالتش را از سر گذرانده و پویا و زنده است. البته من هم 
معتقدم فعاًل پویا ترین نظام سیاسی ـ اقتصادی است که دارد روی 
ایــن کره خاکی کار می کند. حاال پیکتــی یک مرتبه می آید می گوید 
این بیماری تاکنون اســکن نشده بود، و االن متوجه شده ایم که یک 
بیماری جدی در این سیســتم وجود دارد. در چنین شرایطی است 
که کتاب پیکتی این شــوک وارد می کنــد. اقبالی که از کتاب پیکتی 

چرچیل به خوبی 
گفته است 
»سرمایه داری 
لیبرال بدترین 
نظام است 
و نظام های 
دیگر از آن 
بدترند«. یعنی 
در مقایسه با 
یک نظام آرمانی 
و مطلوب، 
سرمایه داری 
کنونی بسیار بد و 
نامطلوب است. 
اما در مقایسه 
با نظام هایی 
که بشر در طول 
تاریخ خود 
تجربه کرده 
است، فعاًل 
سرمایه داری 
بهتر و 
کم هزینه تر از 
سایر نظام ها 
عمل کرده 
است و پویایی 
و اصالح پذیری 
بیشتری از خود 
بروز داده است.
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شده به خاطر این است که یک پرده خیالی را یک مرتبه پاره کرد. او 
چشم ها را به یک واقعیت خطرناک که دارد بی سروصدا در دنیای 
سرمایه داری گسترش پیدا می کند و ممکن است به سرانجام خیلی  

هولناکی هم بیانجامد، باز کرد.
Á  می خواهم نقدی به اثر پیکتی وارد کنم؛ سرمایه داری در قرن

18 و 19 به این شــکل است که یک صاحب سرمایه  وجود دارد 
که فقط به این دلیل که صاحب سرمایه است، منتفع می شود. از 
آن ســو، نیروی کار به این دلیل که تحلیل می رود و پیر می شود، 
بازده نزولی دارد. نقد وارد بر ســرمایه داری این بود که صاحب 
ســرمایه با استثمار نیروی کار فربه می شود و این نقطه ای است 
که فســادآفرین اســت و نابرابری ایجاد می کند. اما در قرن 21 
ماهیت ســرمایه داری عوض شــده. امروز دیگر سرمایه متعلق 
به فورد نیســت، متعلق به آقای بیل گیتس اســت، متعلق به 
کمپانی اپل اســت، متعلق به نوآوری اســت. به نظر می رسد 
منشــأ ثروت و منشأ سرمایه داری تغییر کرده، اما پیکتی با همان 
الگوی ســرمایه داری قرن نوزدهم آن را نقد می کند. می شــود 
گفت پیکتی موضوع را اشــتباه مطــرح می کند. ضمن این که در 
کشورهای توســعه یافته قدرمطلق نابرابری خیلی کمتر از قبل 
شده و همه دارند از مواهب گردش اطالعات استفاده می کنند. 
همه مردم به ســطحی قابل قبول از رفاه رســیده اند و این نافی 

حرف نویسنده کتاب است.
رنانی: شما می گویید منشأ این انباشت سود تغییر کرده. یک زمان 
ارث پدری فورد بود و شد یک کارخانه و بعدش انحصار ایجاد شد 
و انباشــت ثروت صورت گرفت، حاال هــوش و خالقیت و نوآوری 
جانشین زمین یا سرمایه موروثی شده است. اما سؤال این است که 

نوآوری را از کجا آورده اند؟
Á .از همان تفاوت هایی که می گوییم در بشر طبیعی است

رنانی: بله آن هم تا حدود زیادی هم ژنتیک است و هم متأثر از 

شــرایط زیستی گذشته فرد. یعنی از یکجایی آمده، مثاًل  ژن والدین  
افراد خوب بوده، محیط کودکی شــان مســاعد بوده، تغذیه شــان 
مناسب بوده و... . بنابراین  مجموعه ای از این شرایط  وجود داشته 
است که ســبب بروز خالقیت در فرد شده اســت. مشابه پرسش 
شــما را از خود پیکتی داشــتند. گفتند اگر تو می گویی باید جلوی 
نابرابری ها را گرفت، پس خالقیت از بین می رود. بحث این نیست 
کــه نابرابری به صفر برســد، بحث این اســت که ایــن نابرابری تا 
بی   نهایــت نمی تواند ادامه پیدا کند. پاســخ پیکتــی همین بود که 
می گوییم بخــش اعظم ثروت جامعه در دســت درصد اندکی از 
مردم  قرارگرفته و ســهم ثروت ایــن درصد اندک جمعیت، روز به 
روز هم دارد بیشــتر می شــود. این درصد اندک قباًل سرمایه داران 
سنتی بودند، حاال شده اند کارآفرینان. ولی این شکاف همان شکاف 
خطرنــاک فقر و غنا اســت صرف نظر از این که چه کســانی در دو 
طرف این شکاف باشــند. آیا این شکاف تا بی   نهایت باید جلو برود 
یا از جایی می گوییم دیگر کافی اســت؟ می گوییم تا این حد از سود 
برای خودت، برای خالقیت هایت، اما ســود سرشــاری که نصیب 
توی کارآفرین خالق می شــود به این علت است که فقرا هم از شما 
می خرند. اتفاقًا بخش اعظم سودی که شما می برید به خاطر این 
است که اســت جمعیت انبوه فقرا یا طبقات متوسطه به پایین از 
شما موبایل می خرند، لپ تاپ می خرند، تبلت می خرند. این سودی 
که تو می بری، ناشی از مشارکت جامعه است. بنابراین مازادش را 
باید دوباره برگردانی  به جامعه ای که این انباشــت سود را برای تو 
ایجاد کرده اســت. قبول دارم که منشــأ ثروت و جنس ثروتمندان 
عوض شــده؛ قباًل اشــراف زاده ها بودنــد و حاال مثــاًل کارگر زاده ها 
هســتند، ولی تا جایی این شکاف حق دارد باال برود که بقیه هم از 
این ثروت منتفع شوند. نوآوری در بسترهای نهادی و ساختارهایی 
پدیدار شده که فقرا هم در ساختن آن سهیم بوده اند و مالیاتش را 
داده اند. حرف پیکتی این است این تمرکز ثروت یک جایی باید مهار 

دغدغه من در 
حوزه اقتصاد 
این است که 
کشوری مثل 

ایران کورکورانه 
دنباله روی 

یک سیاست 
نئولیبرالی شده 
بدون توجه به 

این نکته که این 
سیاست در مرکز 
خودش تخریب 

ایجاد کرده 
است.
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شــود. همان گونه که می گوییم اعتیاد یا دزدی خطاســت از سوی 
هرکس که باشد خواه از ســوی کارخانه داران یا از سوی کارگران. 
اینجا هم می گویید انباشــت بی ضابطه ثروت و ایجاد یک شــکاف 
عظیــم فقر و غنا خطاســت حتی اگر بچه هــای کارگران عاملش 

باشند. 
Á  مهار ثــروت دارد اتفــاق می افتد، حداقــل در غرب نظام

مالیات ستانی این کار را نسبتاً موفق انجام می دهد.
رنانی: اگر آمار کتاب پیکتی درســت باشد، اتفاق نمی افتد. البته 
نقدهایی به آمار کتاب شــده اســت. من ابزاری برای کنترل آمار او 
ندارم اما اگر حرف هایی که زده درســت باشــد، مهار ثروت موفق 
نبوده است. با این فرض که این شکاف ها دارد بی رویه می رود باال، 
تحلیل این کتاب درســت اســت. به نظر من تحوالت و اعتراضات 
اخیــری که در جهــان ســرمایه داری پیش آمده، باعث شــده که 
سیاســت مداران غربی هم از کتاب استقبال کنند. باالخره او حرف 
مهمی زده کــه رئیس جمهور امریکا صدایــش می زند و می گوید 
بیا ببینم حرفت چیســت؟ اوباما که از اطالعــات اقتصادی درون 
این سیســتم خبر دارد، بالفاصله به مشاورانش می گوید پیکتی را 
دعوت کنند و ببینید کجای کار اشکال دارد. بنابراین به نظر می رسد 
کــه دقیقًا در   همــان موقع که تب خال هایی به نشــانه بیماری در 
سرمایه داری بروز می کند، این نظام می رود دنبال درمان آن. پویایی 
سرمایه داری همین است که با اولین نشانه های انحراف، به دنبال 

منشأ آن می گردد.
فکوهــی: من باید این نکته را بگویم کــه انتقاد اصلی به کتاب 
آن بوده که نویسنده به سراغ سازوکارهای اساسی این اتفاق نرفته 

و نگفته که چرا این نابرابری ایجادشــده اســت. حرف های پیکتی، 
حرف های تازه ای نیســت و سال هاســت که ایــن گفته ها مطرح 
می شــود. هنر او این بوده که مشکل را بلد کرده و دقیقًا نشان داده 
که ما با یک فاجعه سروکار داریم. من به یکی دو تا از این آمار اشاره 
می کنم؛ مثاًل 25 مدیر پردرآمد ترین شرکت های آمریکایی درآمدشان 
در ســال 2013 میــالدی، 210 میلیارد دالر بوده که برابر اســت با 
150هزار معلمی که در مهدکودک های این کشــور کار می کنند. یا 
تفاوت درآمد یک مدیر بورس در سیستم های بازار سرمایه 17هزار 
برابر دســتمزد یک معلم مدرسه است. چنین موقعیت هایی قابل 
دوام نیســت، موقعیت های انفجارانگیز اســت. پیکتی هم اولین 
کســی نبوده که این را گفته ولی با زبانی گفته که قابلیت دسترس 
خیلــی باالتــری دارد برای مردم. پیــش از پیکتی، اســتیکلیتز که 
خودش یکی از مهم ترین متفکرین سیستم سرمایه داری بوده و آن 
را کاماًل از درون می شناســد، چنین حرف هایی زده است. خیلی ها 
در غرب با عدد و رقم نشــان داده اند که سرمایه داری یک سیستم 
معیوب است. اینکه سیستم آلترناتیوی نتوانسته جایگزینش شود، 
دلیل خوبی برای توجیه این سیستم نیست. سرمایه داری از زمانی 
که به وجود آمده با اعتراض و مخالفت روبه رو بوده است. ایران را 
نگاه نکنید که ســرمایه داری مدافعان سینه چاک و رگ گردنی دارد، 
در همه دنیا این سیســتم را نقد می کنند. طرفداران ســرمایه داری 
روی دســتاوردهای آن مانور می دهند و می گویند آن چه بشر امروز 
دارد، ناشــی از این سیســتم بوده، اما چیزی که به عنوان دستاورد 
ســرمایه داری مطرح است، دستاوردهای این سیستم نیست، اتفاقًا 
دستاوردهای جنبش های دموکراتیک ضدسرمایه داری است. تمام 

نوآوری در 
بسترهای نهادی 
و ساختارهایی 
پدیدار شده 
که فقرا هم در 
ساختن آن 
سهیم بوده اند 
و مالیاتش را 
داده اند. حرف 
پیکتی این است 
این تمرکز ثروت 
یک جایی باید 
مهار شود.
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دســتاوردهای دموکراتیک از قبیل مرخصی، حقوق بازنشســتگی، 
تأمیــن اجتماعی، تنظیم کار افراد، از بین بردن کار کودکان و غیره و 
غیره همه محصول جنبش های ضدســرمایه داری بوده که از قرن 
18 تا امروز ادامه داشــته اســت. حتی کســانی که داخل سیستم 
ســرمایه داری قرار دارند، نقدهای کوبنده ای بــه آن وارد می کنند. 
پیکتی از این دســته نیست و به سیستم سوسیالیستی نزدیک است 

که به نوعی سعی می کند بازار را مدیریت کند.
Á  سرمایه در قرن بیســت ویکم، دردهای این سیستم را نشان

داده و قاعدتاً متفکرین و اندیشــمندان هوادار سرمایه داری را 
تحریک می کند که برای اصالح سیستم خود تالش کنند. سؤالم 
این است که جای ما کجاست و اصاًل ما چه نسبتی با سرمایه در 

قرن بیست ویکم داریم؟ 
فکوهــی: به نکته خیلی مهمی اشــاره کردید. فــرض کنید ما 
می گوییم سرمایه داری را به دالیل واقع گرایانه باید پذیرفت و توش 
و تــوان آن را نداریم که یک نظام سیاســی، اجتماعی و اقتصادی 
دیگــر را جایگزین آن کنیم. بحث این اســت که امروز ما می دانیم 
یک سیســتم معیوب را انتخاب کرده ایم. در واقع دو نگاه می توان 
داشــت؛ یکی این که سرسپرده این سیســتم باشیم و چشم خود را 
بر همه معایب و فجایع آن ببندیم. یکی دیگر هم این که با چشــم 
باز و بدون شــیفتگی با آن مواجه شویم و مدیریتش کنیم. به نظر 
می رســد در ایران امروز نــگاه اول غلبــه دارد درحالی که آن چه 
امروز دربــاره تاریخ ســرمایه داری می دانیم کاماًل روشــن می کند 
که این سیستم یک سیســتم ضداخالقی، ضدبشری، ضدانسانی و 
ضدطبیعت اســت. البته آلترناتیوی برایش به وجــود نیامده ولی 
معنایش این نیســت که باید پذیرفتش و گفت خــب، این بهترین 
چیزی اســت که وجود دارد. نه! تمام تاریخ 200 ســال گذشته این 
بوده که آلترناتیوی پیدا شــود. یکی از این آلترناتیو ها سرمایه داری 
اجتماعــی بــوده یا بازار تنظیم شــده بــوده یا باز توزیــع از طریق 
دخالت دولت. اتفاقًا ما داریم مســیری را طی می کنیم که بیشترین 
خســارت های ســرمایه داری را در پی دارد. اتفاقی که در 30 سال 
اخیر افتاده یعنی رفتن سرمایه داری به سمت سرمایه داری مالی و 
پولی و جدا شــدنش از سیستم تولید واقعی االن تمام جهان را به 
مصیبت کشیده است. این نوع سرمایه داری که به شدت انحصاری 
هم اســت، منشأ تولید فساد است. بین ســرمایه داری جدید اپل و 
فیس بــوک و... با ســرمایه داری نیمه اول قرن بیســتم یک تفاوت 
جدی وجود دارد و آن این که ســرمایه داری صدسال قبل به شدت 
اخالقی تر از سرمایه داری امروز بود. سرمایه داری دستش در دست 
سیستم های پول شویی جهانی و سیستم های مافیایی است. مراکز 
پول شــویی االن در دنیا شناخته شــده اند، بانک هایی که پول شویی 
می کنند، شناخته شده اند. تمام فرایند ها شناخته شده اند. اما نه تنها 
این ســرمایه داری کاری نکرده برای جلوگیری از گســترش فساد، 
بلکه ابزار هایی ایجاد کرده که کار به سهولت بیشتری انجام شود.  
مطالعه کتاب پیکتی برای تصمیم گیران ما شــاید این خاصیت 
را داشــته باشــد که آنان را حســاس کند. همان طور که گفتم در 
کشــوری مثل امریکا با آن سابقه دموکراســی و نظارت اجتماعی، 

سرمایه داری مالی سبب فاجعه شده است. 
رنانــی: من البتــه گرچــه معتقدم کــه کتاب پیکتــی را همه 
سیاســت گذاران ما باید بخوانند و موجب افزایش بصیرت عمومی 

آنان نســبت به پیامدهای سیاست هایشــان می شــود اما معتقدم 
موضوعی که پیکتی االن دارد مطرح می کند و نســخه ای که کتاب 
پیکتی می دهد اصواًل فعاًل برای ما نیست. پیکتی دارد در مورد یک 
بیماری در بدن کســی که ســاختار بدنش هیچ شباهتی با بدن ما 
ندارد صحبت می کند. ســاختار اقتصادی سیاسی جامعه ما اکنون 
ســرمایه داری نیســت. پیکتی درباره جوامع سرمایه داری صحبت 
کرده است. ســرمایه داری ویژگی ها و شرایط و نشانه هایی دارد که 

از آن ها در جامعه ما وجود ندارد.
Á  یعنی شما معتقدید جامعه ما ازنظر اقتصادی، سرمایه داری

محسوب نمی شود؟
رنانی: به هیچ وجه. جامعه ما در حوزه های اقتصادی، اجتماعی 
و سیاســی اکنــون دارای ویژگی های یک جامعه فئودالی اســت. 
بنابرایــن شــرایط امروز ما را می تــوان به عنوان یک »فئودالیســم 
مالی – سیاســی« توصیف کرد. ما در حوزه های اقتصاد  و سیاست 

به سوی نوعی نظام ارباب ورعیتی سنتی در حال حرکت هستیم.  
به گمــان مــن همان گونه که چرچیــل به خوبی گفته اســت 
»ســرمایه داری لیبــرال بدترین نظام اســت و نظام هــای دیگر از 
آن بدترنــد«. یعنی در مقایســه با یــک نظام آرمانــی و مطلوب، 
ســرمایه داری کنونی بســیار بد و نامطلوب است. اما در مقایسه با 
نظام هایــی که بشــر در طول تاریخ خود تجربه کرده اســت، فعاًل 
ســرمایه داری بهتر و کم هزینه تر از سایر نظام ها عمل کرده است و 

پویایی و اصالح پذیری بیشتری از خود بروز داده است.
ســرمایه داری، یک اصولی دارد و یک فروعی. ساختار اقتصادی 
و حقوقــی موجود در جامعه ما هیچ نســبتی با آن اصول و فروع 

ندارد.  
شــما در جامعه امروز مــا حتی در مورد بهتریــن مالکیت خود 
یعنی مالکیت خانه ای که سند شش دانگ دارد تضمینی ندارید. مثاًل 
می آیید در محله ای که طبق طرح تفصیلی مصوب و قانونی شهر، تا 
سه طبقه حق ساخت وجود دارد، زمینی که سند مالکیت شش دانگ 
دارد را به قیمت گزافی می خرید و خانه خود را می سازید. یک سال 
بعد می بینیــد زمین روبروی شــما دارد ده طبقه می ســازد. یعنی 
آسمان و نور و چشــم اندازی که طبق قانون شهری متعلق به شما 
بوده است را یک ســازمانی می فروشد به فرد دیگری و هیچ مرجع 
قانونی هم از شــما دفاع نمی کند. وقتی اصلی ترین و قدیمی ترین و 
مقدس ترین حوزه مالکیت در ایران که مالکیت زمین بوده، تا این حد 
مخدوش اســت، چرا تهمت می زنیم که این جا سرمایه داری حاکم 
است؟ در حوزه بانکی و مالی ببینید انحصارات دست چه گروه هایی 
است. بگذارید یک مثال دم دستی از حوزه بانکی بزنم. من به عنوان 
یک استاد اقتصاد در این کشور که خیلی ها هم مرا می شناسند چهار 
سال است دارم می دوم که یک وام 200 میلیون تومانی بگیرم حتی 
با چهار نفر از مدیران عامل بانک های کشور هم برای همین مسئله 
مالقات کرده ام اما هنوز نتوانســته ام. حاال ببینید یک مرتبه می گویند 
فالنی که یــک چهره بخشــی از گروه های قدرت بــوده، چند هزار 

میلیارد وام گرفته و پس نداده است.
 در حــوزه واردات ببینیــد امتیازات و مجوزهــا متعلق به چه 
کسانی است. ساده ترین اصول ســرمایه داری هم در این جا وجود 
ندارد. بنابراین فعال کتاب پیکتی موضوعیتی برای ما ندارد چون آن 

کتاب در مورد جامعه سرمایه داری است.

در آمریکا، باز 
هم سیاست 

اقتصاد 
نئولیبرالی 

تخریب سیستم 
اجتماعی را 

در پی داشته 
است. آمریکا با 
یک دموکراسی 

200 ساله و 
سیستم قدرتمند 

اقتصادی 
نمی تواند 

جلوی تخریب 
سیستم های 

شهری خودش 
را بگیرد.
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نشســت رونمایــی از ترجمه فارســی کتــاب »ســرمایه در قرن 
بیست ویکم«، نوشته »توماس پیکتی« که یکی از کتاب های پرفروش 
غیررمان در اروپا و آمریکا بوده، روز پنجشنبه 18دی  با حضور گروهی 
از پژوهشــگران و عالقه مندان کتاب خانه اندیشمندان علوم انسانی 
برگزار شــد. این کتاب در ماه گذشــته با ترجمه اصالن قودجانی و با 

مقدمه محسن رنانی توسط انتشارات نقد فرهنگ منتشر شد.
در این مراســم ابتدا اصالن قودجانی، مترجم کتاب »ســرمایه در 
قرن بیست و یکم« سخنانی در بیان انگیزه ها و دشواری ها و تلخی و 
شــیرینی ترجمه کتاب ارایه کرد. وی با بیان اینکه این کتاب را در 87 
روز ترجمه کرده اســت، گفت: برخالف عنوان کتاب که تداعی کننده 

رنانی در مراسم رونمایی از کتاب »سرمایه در قرن بیست  و یکم« عنوان کرد 

در آستانه سرمایه داری اجتماعی
ســرمایه مارکس اســت ولی نویســنده این کتاب اصال کمونیست یا 

سوسیالیست نیست و به مارکس ارادتی ندارد. 
در ادامه این مراســم حجت اله میرزایی، گزارشی از اظهارنظرها و 
نقدهای جهانی و نیز میزان و دریچه توجه اندیشمندان و رسانه های 
ایرانــی را در مــورد این کتاب ارایه کــرد. میرزایی گفت: در ســطح 
بین المللی بسیاری از اقتصاددان های خارجی از مدافعان سرسخت 
اقتصاد بازار تا سوسیالیســت های رادیکال و از نظریه پردازان رشــد 
اقتصادی تا اقتصاددانان توسعه اظهارنظر کرده اند؛ از مک کالوسکی 

و رابرت سولو و کنت آرو تا کروگمن و دیوید هاروی. 
در ادامه جلســه محسن رنانی با اشــاره به شباهت های پیکتی و 
مارکس گفت: هردو وقتی وارد حوزه نقد سیاســی و ســرمایه داری 
شــده اند که تقریبا همسن و ســال بوده اند. وی افزود: کتاب سرمایه 
مارکس دارای تحلیل بسیار دقیقی است و دارای روش علمی زمان 
خودش با مفروضات زمان خودش بوده و توان این را داشته که تبدیل 
به یک فکر ایدئولوژی بشود، البته به همت یاران دیگر دارای سرعت 
تاثیرات میدانی بسیار زیادی بوده است. بقیه اقتصاددان ها پیامدهای 
فکرشــان میان عالمان و نخبگان باقی می ماند و به سیاســتمداران 
منتقل می شــد اما در مورد مارکس یک فاز پایانی هم وجود داشت؛ 
زیرا هم خــودش با اتحادیه ها در ارتباط بود و هم شــاگردانش این 

تفکر را به توده ها تزریق کردند. 
رنانی گفت: پیکتی کار مارکس را نکرده اســت بلکه کار کینز را کرده 
است. وی نبودن تعادل های ساختارهای در تخصیص را در سرمایه داری 
نشــان داد. پیکتی یک کینز جدید اســت و عدم تعادل های ســاختاری 
ســرمایه داری را در حوزه توزیع و نه تخصیص و در حوزه توزیع ثروت و 
درآمد بررسی کرده اســت؛ البته با هدف اصالح سرمایه داری و نه ضد 

آن. در واقع پیکتی یک عالم مصلح و مارکس عالم انقالبی است. 
رنانی با اشــاره به اینکه نوشــتن مقدمه برای ایــن کتاب برای من 
بسیار سخت بود زیرا همه چپ ها و راست ها می خواندند، گفت: این 
کتاب برای چندین جامعه شــناس، اقتصاددان، استاد علوم سیاسی و 
فیزیکدان فرســتاده شد و خواسته شد بی پرده این کتاب را نقد کنند و 
اما سریع القلم استاد علوم سیاسی مرقوم کردند این بهترین نوشته ای 
اســت که تاکنــون از رنانی خوانــده ام. آنچه در مقدمــه کتاب آمده 
دغدغه سالیان من است که از این نظام های سیاسی کدامشان بهترین 
هســتند. کدام می مانند و از کدام باید الگو گرفت و آنجا من نظریه به 
ســوی اقتصاد فطری را مطرح کرده ام. جهان به ســمت یک اقتصاد 
فطری می رود؛ نه مارکسیست است و نه سرمایه دار. ولی چگونه اینها 

همدیگر را تکمیل می کنند تا به سمت اقتصاد فطری برویم. 

توماس پیکتی در ایران
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بهبود محیط  کسب وکار
تازه ترین گزارش و ارزیابی ها از

y اقتصاد رانتی در استانه بحران

y بهبود کسب و کار در جستجوی دولت شفاف

y پیشتازی گمرک در بهبود محیط کسب وکار

y پاشنه آشیل کسب وکار ایران

y تامین اجتماعی،مانع یا محرک کسب و کار

y عقربه های بانک جهانی اشتباه می چرخد
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ما در کشــورمان با غربت اندیشــه توســعه روبه روییم و از این 
روســت که با صــرف هزینه های ســنگین، محصــول اندکی درو 
می کنیم. در کشــور ما به واسطه کوته نگری نهادمند، به بعد کیفی 
توسعه کم توجهی و بیشــتر بر تغییرات کمی تاکید می شود. رشد 
GDP در ایران از ســال 1342 تا 1351 به طور متوســط 11/4درصد 
بوده. در دوره 1352 تا 1356 این رشــد 15درصد بوده. االن دولت 
ادعــا می کند که در فصل تابســتان نرخ بیکاری تک رقمی شــده. 
وقتی به تحوالت کیفی رخ داده در این ســال ها در ساختار اشتغال 
توجه می کنیم به وضوح مشــخص می شــود که این اتفاق نه یک 
موفقیت که یک مشکل ملی اســت. در هشت سال گذشته به طور 
منظم از ســهم مشاغل صنعتی، ســاختمانی و... کاسته شده و به 
جای آن ســهم مشــاغل غیرقابل طبقه بندی افزایش یافته است. 
این مشــاغل که امروز به کانون اصلی خلق ارزش افزوده در کشور 
تبدیل شــده اند، حتی داللی را هم در کشــور کم رونق کرده اند. در 
سطح کالن نیز شــرایط کنونی ایران شرایط دور باطل رکود تورمی 
اســت. تنها کســانی که فهم نظری عمیق درباره توســعه داشته 
باشند معنای چنین شرایطی را در سطح کالن اقتصاد و بایسته های 
برون رفت از آن را درک می کنند. دولت در شــرایطی اعالم می کند 
که نرخ بیکاری تک رقمی شــده که اندازه جمعیت شاغل ایران در 

سال 1393 دقیقا به سطح اشتغال در سال 1386 رسیده است. در 
ایــن دوره، چیزی نزدیک به هزارمیلیــارددالر به این اقتصاد تزریق 
شــده اما تقریبا هیچ فرصت شــغلی جدیدی بــه صورت خالص 
اضافه نشده است. متاســفانه وضعیت ناکارآمدی و فساد، باعث 
هرز رفتن منابع ما شده است. بنابراین نگرانی یا خوشحالی دولت 
از باال و پایین آمدن قیمت نفت نســبتی بــا واقعیات اقتصاد ایران 
ندارد. به باور اندیشــمندان توسعه، وقتی شــما با دورهای باطل 
توســعه نیافتگی روبه رو هستید، دستکاری متغیرهای اقتصادی به 
تنهایی گرهی از کار شــما نمی گشاید. در این شرایط دیگر پرداختن 
به اقتصاد، به تنهایی مشــکلی را حل نمی کند بلکه باید به دنبال 
اصالح ساختارهای فرهنگی و اجتماعی توسعه نیافتگی در کشور 
بود. در سال های پس از انقالب، یکی از نقاط قوت عملکرد دولت، 
ســرمایه گذاری در تربیت نیــروی متخصص بوده اما به واســطه 
کاســتی های نهادی و نقایص بنیادی در بازار سیاســت، اطالعات 
غلط در اختیار متخصصان قرار می گیرد. این روند باعث شده تمام 
سرمایه گذاری هایی که روی نیروی متخصصمان کرده ایم هرز برود 
و بدتر از آن اینکه اعتبار علم در جامعه به چالش کشــیده شــود. 
کسانی که در سال های گذشته مستندات علمی را ورق پاره قلمداد 
کردند با دستکاری واقعیت ها و بی اعتنایی به علم، قانون و برنامه، 
ضربه هــای بزرگی به کشــور زدند. ما یقینا باید به مســاله محیط 
کسب و کار بپردازیم. در حال حاضر حتی بانک جهانی که بیش از 
نیم قرن با دســتگاه نظری فردگرایی روش شناختی کار کرده، توجه 
ویژه ای به فضای کسب وکار دارد، چرا که آنها هم به تقدم رتبه ای 
مســایل سطح توســعه به کالن و تقدم رتبه ای مسایل سطح کالن 

اقتصاد رانتی در آستانه بحران

فرشاد مومنی
اقتصاددان

دولت در 
شرایطی اعالم 
می کند نرخ 
بیکاری تک رقمی 
شده که اندازه 
جمعیت شاغل 
ایران در سال 
1393 دقیقاً به 
سطح اشتغال 
در سال 1386 
رسیده است. 
در این دوره، 
چیزی نزدیک 
به 1000میلیارد 
دالر به این 
اقتصاد تزریق 
شده اما تقریباً 
هیچ فرصت 
شغلی جدیدی 
به صورت خالص 
اضافه نشده 
است.

بهبود محیط  کسب وکار
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دسترســی به اطالعات یکــی از ابزارهای قــدرت بوده و باعث 
توانمندســازی شــهروندان می شود چون انتشــار اطالعات زمینه 
و امــکان کنترل و پایــش کیفیت خدمات دولتــی و نیز چگونگی 
اســتفاده از منابع عمومی را فراهم می کنــد. از آنجا که بازارهای 
کاالهــا و خدمــات دولتی معموال به شــکل انحصــاری فعالیت 
می کنند، مصرف کنندگان خدمات عمومی گزینه ای به نام »خروج« 
در اختیــار ندارند )یعنی آنها نمی توانند بــا پاهای خود رای دهند 
و برای دریافت خدمات بهتر به ســمت بنگاه هــای رقیب بروند(. 
بنابراین تنهــا راه موجود برای کاراترکردن نهادهای دولتی، تقویت 
صدای شــهروندان است. پس اگر شــهروندان بخواهند »صدای« 
خود را به گوش مســووالن دولتی برســانند و طلب پاســخ گویی 
بیشتری از سوی کارکنان دولتی بکنند دسترسی به اطالعات بسیار 
حیاتی اســت. پژوهش های گوناگون انجام شــده، بــر نقش مهم 
اطالعــات در بهبود کیفیت و تحویل خدمات دولتی در حوزه هایی 
از قبیل ســالمت و بهداشــت عمومی، آموزش و پــرورش، بانک و 
اعتبار و... گواهی می دهند. برای نمونه در یک بررســی مشــخص 
شــد هنگامی که دولت  آمــار مربوط به کمک هــای پرداختی به 
مدارس را در روزنامه ها منتشر کرد میزان منابع مالی که در ادارات 
آموزش وپرورش محلی گم می شــد )یعنی حجم فساد( از 80 به 
20درصــد کاهش یافت )کتاب اقتصاد فقیــر، فصل دهم؛ اقتصاد 
سیاســی: سیاســت ها و عرصه سیاســی(. نظریه اقتصادی ثابت 
می کند هنگامــی که میزان اطالعات بیشــتر و محیــط اقتصادی 
شفاف تر باشــد مردم بهتر می توانند گزینه های مختلف را ارزیابی 

کرده و ریسک ها را به نحو اثربخش تری مدیریت کنند. 
تاکنون توجه اندکی به نقش اطالعات و شــفافیت در آن دسته 
از ادارات دولتی شــده که مســوولیت الزامات تنظیمی و مقررات 
و بخشــنامه های حاکم بر محیط کســب وکار را برعهــده دارند. با 
توجه به وجود شواهد قاطعی که مقررات بد اجراشده کسب وکار، 
بــر نرخ ایجاد بنگاه های جدید و نیز بهــره وری بنگاه ها تاثیر منفی 
می گــذارد این شــکاف و فاصله بایــد کاهش یابــد. هنگامی که 
مقررات و الزامات دولتی، دست وپاگیر و پردردسر هستند نرخ ورود 

بهبود کسب وکار
در جست وجوی دولت شفاف

جعفر خیرخواهان
اقتصاددان

به ســطح خرد آگاه شــده اند. اگر ما می گوییم باید در سطح کالن 
به تورم و بیکاری خیلی حســاس باشــیم به این دلیل است که در 
شرایط رکود تورمی، قیمت ها منعکس کننده شرایط کمیابی نیست. 
بنابراین قیمت ها به بازیگران ســطح خرد عالمت های نادرســت 
می دهند و منشــا ســوءتخصیص منابــع می شــوند. از این جهت 
اســت که به ویژه در یک ساخت رانتی توســعه نیافته کیفیت این 
متغیرها بســیار مهم تر از کمیت آنهاست. وقتی اقتصاد دچار دور 
باطل توسعه نیافتگی شد، راه نجات، تمرکز روی دو مولفه و حل و 
فصل ریشــه های سیاسی- اجتماعی و اقتصادی دو مساله کلیدی 
اســت: بنیه ضعیف تولیدی و بهره وری اندک. پیکره اصلی دانایی 
در دنیای علم، دانش ضمنی است که همان دانشی است که حین 
کار بر اساس تجربه به دست می آید. وقتی دانش ضمنی در کشور 
شــکل نگیرد، انگیزه برای سرمایه گذاری تولیدی به وجود نمی آید 
و در نتیجه ظرفیت ســازمانی هم شکل نمی گیرد. دانش ضمنی و 
ظرفیت سازمانی دو ویژگی دارد؛ یکی اینکه انباشت این دو مولفه 
تدریجی و زمان بر اســت. یعنی یک شبه شــکل نمی گیرند. ویژگی 
دوم آن، این است که این دو مولفه واردکردنی نیستند. از این زاویه 
برای برون رفت از دور باطل توســعه نیافتگی ما باید به یک نگرش 
بنیادی درباره اشتغال مولد به مثابه راه نجات برگردیم و بنیادهای 
سطح توســعه ای مســایلمان را در نگاه طوالنی مدت مورد توجه 
قرار دهیم. اقتصاد سیاســی رانتی اما، ما را کوتاه نگر کرده اســت. 
ما فقط ظرف 10ســال 60میلیارددالر اضافه پرداخت در پروژه های 
عمرانی داشتیم که ناشــی از همین کوتاه نگری است. در تصویب 
بودجه سال گذشته دیدیم که وقتی تالش شد تصمیمی در مقایسه 
با رفتار دولت قبلی قابــل قبول تر به لحاظ علمی برای پروژه های 
عمرانی گرفته شــود، وکالیی در مجلس اعتصاب کردند و بســت 
نشســتند و نگذاشــتند این اتفاق بیفتد. در حال حاضر سرنوشت 
بنگاه های اقتصادی ایران بیش از آنکه از فعالیت های درون این 
بنگاه ها نشــأت بگیرد با تصمیمات کالن اقتصادی و بی اعتنایی 
به مالحظات ســطح توســعه تعیین می شــود. این تصمیمات، 
امنیت و کارآمدی حقوق مالکیت را در ســطح توســعه و ثبات 
اقتصاد کالن را در کشــور تحت الشــعاع قرار داده اند. برای مثال 
تصمیمات تورم زا باعــث کاهش دارایی های حقوق بگیران ثابت 
می شــود که دوسوم جمعیت شاغالن کشور را تشکیل می دهند. 
همانطور که سیاســت اشــتغال زدا، تمام ســرمایه گذاری هایی 
را کــه دولت و مــردم روی انســان های ایرانی کرده انــد، بی اثر 
می کند. اینها تعرض های آشــکار به حقــوق مالکیت اکثر مردم 
اســت و اختالل های وســیع تری را در متغیرهای سطح توسعه 
پدید می آورد. در ســطح کالن نیز سیاســت تورم زا و اشتغال زدا 
ثبــات و اطمینان و دورنگــری را از اقتصاد ملــی دریغ می کند، 
پس دقت داشــته باشــیم که راه نجات اقتصاد ایران، تمسک به 
بحث های فضای کســب وکار به مثابه عاملی برای مقررات زدایی 
نیســت چراکه در غیاب تنظیم گری فعــال و موثر، اقتصاد رانتی 
آبستن فاجعه های انسانی- اجتماعی و زیست محیطی می شود. 
اهمیت توجه به فضای کسب وکار در ایران به آن است که نظام 
تصمیم گیری کشور را متوجه راهبردهایی در زمینه امنیت حقوق 
مالکیت، نوآوری های نهــادی کابینه، هزینه مبادله و بازگرداندن 

ثبات و اطمینان به مولدها کنیم. 
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به کســب وکار جدید و میزان تراکم بنگاه ها کمتر اســت و احتمال 
باقی مانــدن کســب وکارها در بخش غیررســمی افزایش می یابد. 
مقــررات افراطی و بیش ازحد، همچنین به بهره وری پایین بنگاه ها 

منجر می شود. 
بررســی های بانک  جهانی درباره بنگاه ها نشــان می دهد جای 
بهبود بســیار زیادی در کیفیت خدمات و درجه پاسخ گویی نسبت 
به تنظیم مقررات کسب وکار وجود دارد. شرکت های مورد بررسی 
گفته اند مدیــران عالی آنها در یک هفته معمولی به طور میانگین 
11درصــد از زمان خــود را صرف کنارآمــدن و حل و فصل کردن با 
الزامات و مقررات کســب وکار تلف می کنند. بیش از 50درصد آنها 
با این عبارت که »مقررات دولتی به نحو ســازگار و قابل پیش بینی 
پیاده می شود« موافق نبودند و بدتر از همه اینکه، شرکت ها اغلب 
اوقات باید رشــوه بپردازند تا کارشان پیش برود. در سطح جهانی، 
19درصــد از بنگاه ها گــزارش دادند که هنگام درخواســت مجوز 

بهره برداری یا اتصال به شبکه برق باید رشوه بپردازند. 
بانک جهانی در یکی از این بررســی های فراگیر خود، نمونه ای 
از 185کشــور انتخاب کرد تا مشخص شــود هنگام ثبت شرکت یا 
دارایی ، دریافت مجوز ساخت یا اتصال به شبکه برق برای بنگاه ها 
چه اتفاقی افتــاده و آیا این فعالیت ها بــدون مالقات با یک مقام 
دولتی انجام شــده اســت یا خیر. این داده ها به ویژه برای فعاالن 

در حوزه توســعه اقتصادی بســیار باارزش اســت چــون نه تنها 
اهمیت تالش های شــفافیت زا از طریق راهکارهای آنالین و دولت 
الکترونیک را نشان می دهد بلکه ســایر شیوه های نیازمند سرمایه 
کمتر برای دراختیارگذاشــتن اطالعات از قبیل انتشــار بروشــور و 

بیلبورد را مشخص می کند. 
نتایــج نشــان می دهد قرار مالقــات با یک مقــام دولتی، هنوز 
متداول ترین وسیله به دست آوردن اطالعات مقرراتی در کشورهای 
آفریقایــی و خاورمیانــه اســت. در حالی که کشــورهای ثروتمند 
معموال اطالعات بیشتر را از طریق تارنماها و سایر مواد و بسترهای 
اطالعاتــی در اختیــار می گذارند برخی کشــورهای فقیر نیز وجود 
دارند که توانســته اند به میزان شفافیت قابل مقایسه با کشورهای 
ثروتمندتــر برســند. در بیــن چهار نهــاد مقرراتی متفــاوت، ثبت 
شــرکت ها تاکنون بیشترین میزان شــفافیت را داشته که به واسطه 
تعداد قابل توجه اصالحاتی بوده که در این حوزه خاص از مقررات 

کسب وکار در 10سال گذشته رخ داده است. 
نتایج همچنین روشن می سازد کشورهایی که شفافیت بیشتری 
در رویه های مقرراتی کسب وکار یعنی دسترسی بیشتر به اطالعات 
دارند موفق به کنترل بیشــتر فســاد و حکمرانی بهتر شــده اند و 
نظام دموکراتیک تری دارند. یافته بســیار مهم دیگر درباره اهمیت 
دسترسی آسان تر به اطالعات این است که باعث می شود تا کیفیت 

جدول -1 میزان شفافیت و دسترسی به اطالعات در کشورهای منتخب

شاخص شفافیت مقرراتیحق الزحمه ثبت دارایی هاحق الزحمه اتصال شبکه برقحق الزحمه مجوز ساختحق الزحمه ثبت شرکت هاکشورها

0/790/520/550/640/62میانگین جهانی

0/940/270/220/380/45کشورهای خاورمیانه

0/900/740/760/740/79کشورهای پردرآمد

OECD 0/930/760/900/930/88کشورهای

10100/5ایران

11111ترکیه

11010/75آذربایجان

11010/75امارات متحده عربی

00000عراق

10000/25افغانستان

11000/5عربستان

11000/5مصر

11100/75پاکستان

01010/5روسیه

11010/75هند

11111چین

11010/75برزیل

11000/5تاجیکستان

10010/5یونان

10000/25ونزوئال

11010/75اندونزی

11111مالزی

11111ویتنام

تنها راه 
موجود برای 
کاراترساختن 
نهادهای دولتی 
تقویت صدای 
شهروندان است 
و اگر شهروندان 
بخواهند 
»صدای« خود 
را به گوش 
مسئوالن دولتی 
برسانند و طلب 
پاسخ گویی 
بیشتر کنند 
دسترسی به 
اطالعات بسیار 
حیاتی است.
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و کارایی مقررات نیز بیشتر شود. 
روش کار

داده هــای »انجــام کســب وکار«بانک جهانی شــامل 11 نماگر 
اســت که مقررات تاثیرگذار بر بنگاه های کوچک و متوسط داخلی 
در بزرگ ترین شــهر تجــاری را اندازه گیری می کند. ایــن 11نماگر، 
ســنجه های مقداری مقررات تنظیمی برای شــروع کســب وکار، 
دریافت مجوز ســاختمانی، دریافت برق، ثبت دارایی، اســتخدام 
کارگــر، دریافت اعتبــار، حمایت از ســرمایه گذار، پرداخت مالیات، 

تجارت فرامرزی، اجرای قراردادها و حل ورشکستگی هستند. 
داده هــای انجام کســب وکار از طریق پیمایش های ســاالنه از 
کارشناســان گوناگون مثل وکال، معماران، مقامات دولتی یا ســایر 
افراد حرفه ای گردآوری می شــود که هر روزه در ارتباط مستقیم با 

فرآیندهای مقرراتی کسب وکار برای مشتریان خود هستند. 
امــا در اینجــا داده های جدیدی پیشــنهاد می شــد که مکمل 
نماگرهای موجود انجام کســب و کار اســت. یعنی پرســش های 
جدیدی به پرســش نامه اصلی درباره چهار تــا از 11نماگر افزوده 
می شــد: شروع کسب وکار، دریافت مجوز ســاخت، دریافت برق و 
ثبت دارایی. از پاســخ دهندگان خواسته می شــود میزان سهولت 
دسترسی به اطالعات درباره حق الزحمه ثبت شرکت، حق الزحمه 
مجوز ســاختمانی، تعرفه اتصــال )نه مصرف( به شــبکه برق و 

حق الزحمه ثبت دارایی را در کشور مربوطه ارزیابی کنند. 
این چهار حوزه مقرراتی انتخاب شــده اســت چون ارگان های 
دولتی مربوطه در جایگاه انحصاری هســتند. مشتریان ادارات ثبت 
شرکت و دارایی ها، اداره ساخت وساز و خدمات توزیع برق هنگامی 
که خدماتی ضعیف و ناکارا به آنها تحویل داده می شود، نمی توانند 
»با پاهای خویش رای دهند« چــون هیچ رقیبی وجود ندارد تا به 
سمت آن بروند. بنابراین آنها تنها با یک گزینه روبه رو هستند اینکه 
»صدای« خــود را بلند کنند. فرض بر این اســت که گزینه »صدا« 
را هنگامی می توان به نحو اثربخش تری اعمال کرد که مشــتریان 
بتواننــد به آســانی به اطالعات قابل دســترس دربــاره معیارها و 
موازین مقرراتی تعهدآور اشاره کنند. در این مورد به ویژه عالقه مند 
به امکان دسترســی داشتن به جداول حق الزحمه ها هستیم چون 
حق الزحمه معموال توسط سازمان اجرایی تعیین و منتشر می شود 
و بخشــی از مقررات ملی نیست. بنابراین قابلیت دسترسی به این 
نوع اطالعات مقرراتی مســتقیما به میــزان تالش های ارگان های 

خاص دولتی برای بازبودن و شفافیت اشاره دارد. 
در پرســش نامه مربــوط بــه ایــن چهــار حــوزه مقرراتــی، 

پاسخ دهندگان باید بین گزینه های زیر یکی را انتخاب می کردند: 
1( اطالعات درباره جداول حق الزحمه تنها با تشــکیل جلسه با 

مقام دولتی قابل دسترسی است. 
2( به اطالعــات درباره جداول حق الزحمــه می توان از طریق 

تارنمای ارگان مربوطه یا مرتبط دسترسی یافت. 
3( اطالعات از طریق اعالن عمومی یا بروشــورها در دســترس 
اســت و نیازی بــه گرفتن وقت قبلی بــرای دیدار با مقــام ارگان 

مربوطه نیست. 
این مورد آخری مشــخصا افزوده شد تا تالش های شفافیت زای 
ارگان هایی را در نظر بگیرد که شاید به دلیل کمبود منابع سرمایه ای 

امکان ارایه راهکارهای آنالین را نداشته باشند. 

پاســخ ها به این پرســش ها به شــرح زیر امتیازبندی شــد: در 
مواردی که اکثریت پاســخ دهندگان گزینه 2 یا 3 را انتخاب کردند، 
عدد یک داده شد تا نشــان دهد که اطالعات بدون نیاز به تشکیل 
جلســه با یک مقــام دولتی قابل دســترس اســت. همچنین اگر 
پاســخ دهندگان می گفتند که اطالعات را به شکل آنالین می توان 
تهیه کرد، تارنمای مربوطه توســط تیم پژوهش مالحظه و بررسی 
می شد. از طرف دیگر، اگر بیش از نیمی از پاسخ دهندگان گزینه یک 
را انتخاب می کردند و جســت وجوی اینترنتی هم هیچ تارنمایی را 
نشان نمی داد عدد صفر به این مورد داده می شد؛ یعنی که این نوع 
خاص از اطالعات مقرراتی را تنها از طریق تشــکیل جلســه با یک 

مقام دولتی می توان به دست آورد. 
توصیف داده ها

بررسی  داده های جهانی نشــان می دهد ادارات ثبت شرکت ها 
از جملــه ارگان های دولتی هســتند که احتمال بیشــتری می رود 
اطالعات را با آســانی بیشــتری در اختیار بگذارند بدون اینکه نیاز 
به تشــکیل جلســه با یک مقام دولتی باشــد. در 79درصد تمام 
کشــورهای موجود در نمونه انتخابی، بنگاه ها امکان دسترسی به 
جداول حق الزحمه برای تشــکیل و به ثبت رســاندن یک شرکت 
جدیــد از طریق تارنمای دولتی یا از طریق بروشــور یــا بیلبورد را 
دارند. کمترین میزان شفافیت در کشورهای آفریقایی دیده می شود 
که تنها 47درصد آنها حق الزحمه ثبت شرکت را از طریق بروشور 
در اختیار می گذارند و 41درصد نیز این اطالعات را در صفحات وب 
منتشر می کنند. برعکس آن در اقتصادهای پردرآمد OECD است 
که در بیش از 90درصد آنها می توان به اطالعات حق الزحمه ثبت 

شرکت ها به صورت الکترونیکی دسترسی یافت. 
شــفافیت نســبی بیشــتر در ثبت شــرکت ها را می توان عمدتا 
این گونه تبیین کرد که تعداد زیادی از اصالحات در سراســر جهان 
در این حوزه خاص از مقررات رخ داده است. دلیل آن می تواند این 
باشد که مکرر گفته شده اســت رویه های آسان راه اندازی شرکت 
باعث رشــد کارآفرینی و اشتغال زایی می شــود و در نتیجه بیشتر 
دولت ها منابع و سرمایه سیاسی خود را در دهه گذشته وقف ارتقا 
و به روز کردن خدمات ثبت شــرکت ها کرده انــد. برای مثال از بین 
مجموعا دوهزار اصالحات مقررات کســب وکار که در گزارش های 
انجام کســب وکار در 10سال گذشته در 10حوزه مقرراتی کسب وکار 
به ثبت رسیده است، 58درصد کل اصالحات در حوزه بهینه سازی  
و کارآمدکردن رویه های ثبت شرکت ها بوده است. در نتیجه، ثبت 
شرکت ها حوزه ای است که بیشترین همگرایی به سمت رسیدن به 

موفق ترین الگوها در جهان را داشته است. 
دسترسی به اطالعات درباره حق الزحمه نقل وانتقال دارایی ها 
در ردیف بعدی پس از حق الزحمه ثبت شــرکت برحســب آسانی 
دسترســی جهانی است و 64درصد از تمام اقتصادهای موجود در 
نمونه، اقدام به در دســترس گذاشــتن حق الزحمه انتقال دارایی 
از طریــق وب، بیلبورد یا بروشــور کرده اند. اما قابلیت دسترســی 
بــه اطالعات در این حوزه مقرراتی خاص تفاوت بســیار زیادی در 
بیــن مناطق جهان دارد. برای مثال 90درصد کشــورهای پردرآمد 
OECD و اروپای شرقی و آسیای میانه چنین اطالعاتی را به صورت 
علنــی در دســترس می گذارند در حالی که در منطقــه خاورمیانه 
تنها 38درصد کشــورها چنین کاری می کنند. دسترسی بنگاه ها به 
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حق الزحمه مجوزهای ساخت بیشــترین میزان دشواری را دارد و 
تنهــا 52درصد از اقتصادهای نمونه چنیــن اطالعاتی را بدون نیاز 
به مالقات با یک مقام در اداره ســاختمانی محلی فراهم می کنند. 
دسترســی آســان به تعرفه های اتصال برق در سطح جهان نسبتا 
عمومیت دارد به طوری که 55درصد کشــورها دسترسی به چنین 
اطالعاتی را از طریق وب ســایت یا ســایر مــواد اطالعاتی فراهم 
می کنند. اما در برخی مناطق مثل خاورمیانه دسترسی به اطالعات 
درباره حق الزحمه مجوز ساخت آسان تر از تعرفه های برق است. 
ســرانجام یک شاخص کلی تهیه شــد که میانگین گیری ساده از 
امتیازات دریافتی برای یک کشــور خاص در مــورد این چهار متغیر 
جدید معرفی شــده است. این شــاخص جدید را »شاخص شفافیت 
مقرراتــی« می نامیم کــه از میانگین گیری ســاده چهــار متغیر باال 
به دســت آمده اســت و نشان می دهد میزان شــفافیت هزینه های 
مقرراتی در بین ارگان ها و بخش های گوناگون دولتی یک کشــور تا 

چه حد است. 
در بین کشورهای جهان، 35 کشور )تقریبا 18درصد حجم نمونه( 
اجازه دسترســی راحت به اطالعات درون هــر چهار حوزه مقررات 
کسب وکار را می دهند و امتیاز یک را دریافت می کنند. از طرف دیگر، 
در 13اقتصاد جهان امکان دسترسی به جداول حق الزحمه ها بدون 
مالقــات با یک مقام دولتی وجود ندارد و پایین ترین امتیاز شــاخص 

مقرراتی یعنی صفر را می گیرند. 
ایران در حــد میانه این امتیازات قرار می گیــرد یعنی امتیاز کلی 
0/5 از یک را در شــاخص کلی شــفافیت مقرراتی به دســت  آورده 
اســت. امتیاز ایران در میزان شــفافیت حق الزحمه ثبت شرکت ها 
و نیز حق الزحمه اتصال به شــبکه برق عدد یــک بوده اما در مورد 
حق الزحمه مجوز ساخت وساز و نیز ثبت دارایی ها عدد صفر یعنی 
بدون شــفافیت اســت. ایران با کســب امتیاز کلی 0/5 در سطحی 
پایین تــر از میانگین جهانی )0/62( و در ســطحی بســیار پایین تر از 
کشورهایOECD  )0/88( قرار می گیرد. اما اندکی باالتر از میانگین 
کشــورهای خاورمیانه )0/45( جای گرفته اســت )جدول 1 را نگاه 

کنید(. 
مقایسه شفافیت مقرراتی در سطح جهان

توزیع منطقه ای شــاخص جدید شفافیت مقرراتی نشان می دهد 
تالش های دولت ها برای ارایه دسترســی آسان و شفاف شهروندان 
بــه اطالعات در آفریقا و خاورمیانه کمترین مقدار اســت. در هر دو 
مورد امتیاز منطقه ای کمتر از 0/5 حکایت از این دارد که تنها امکان 
دسترســی آسان به یک نماگر از بین چهار جدول حق الزحمه در این 

منطقه وجود دارد. 
منطقه خاورمیانه با اینکه از نظر درآمد ســرانه در ســطح نسبتا 
باالیی اســت )با میانگین درآمد ســرانه بیش از 13هزاردالر( از نظر 
ارایه دسترســی به اطالعــات و مقررات تنظیمــی کدرترین منطقه 
جهان است. هیچ کدام از اقتصادهای این منطقه نتوانستند در چهار 

مورد باالترین امتیاز یک را به دست آورند.
این یافته در ســازگاری با یافته های سایر مطالعات است که نبود 
شفافیت را به عنوان یکی از بزرگ ترین محدودیت ها برای رشد بخش 
خصوصی در منطقه برجســته کرده است. برای مثال نبود اطالعات 
کامل شــرکتی و ســامانه های ضعیف اطالعات اعتبــاری زا دالیل 
اصلی هســتند که چرا بنگاه های کوچک و متوســط در این منطقه 

وام های اندکی دریافت می کنند یا حتی نمی توانند وام بگیرند. 
جدای از تفاوت های بین منطقه ای، امکان دسترسی به اطالعات 
مقرراتی نیــز ارتباط مثبت و معناداری با گروه هــای درآمدی دارد: 
کشــورهای کم درآمــد بدترین درجه شــفافیت مقرراتــی )0/5( و 

کشورهای پردرآمد بهترین امتیاز )0/79( را دارند. 
پس نباید تعجب کنیم اگر متوجه شــویم که شــاخص شفافیت 
مقرراتــی نه تنها با درآمد ســرانه بلکه با میزان نفــوذ اینترنت هم 
همبســتگی باالیی دارد. کشــورهای ثروتمندتر منابع مالی بیشتری 
دراختیــار دارند کــه به آنها امــکان می دهد تا در زیرســاخت ها و 
راهکارهای پرهزینه آنالین یا سایر مواد اطالعاتی سرمایه گذاری کنند 
که اطالعات را قابل دســترس تر به شــهروندان می کند. راهکارهای 
آنالیــن همچنین همبســتگی باالیی بــه درجه اتصــال اینترنتی و 
دیجیتالی بودن اقتصاد دارد. به این دلیل دولت های کشورهای فقیر 
هنگامی که می خواهند ارتباط و مشــارکت فعال شــهروندان را از 
طریق اینترنت داشــته باشند دچار مشکل می شوند. در این کشورها 

راهکارهای غیرآنالین به شکل بروشور و مواد مشابه رایج تر است. 
جــدای از درآمد ســرانه بــه نظر می رســد نوع نظام سیاســی 
)دموکراسی و خودکامه( نیز در زمینه شفافیت موثر باشد. به عبارت 
دیگر، در کشورهایی که دموکراتیک تر بوده و به حقوق مدنی از قبیل 
آزادی بیان اهمیت و ارزش بیشــتری می دهند و شهروندان آنها نیز 
خواهان دسترسی بیشتر به اطالعات هستند میزان شفافیت مقررات 

و بخشنامه ها بیشتر است. 
بررســی های انجام شــده در این زمینه نشــان می دهد دسترسی 
بیشــتر به اطالعات در ارتباط نزدیک با کنترل فساد و حکمرانی بهتر 
است. در نتیجه، فساد در کشورهایی کمتر است که سیاستمداران با 
الزامات و قوانین افشاگری سفت و سخت تری روبه رو هستند که آنها 
را مجبور به اعالم دارایی های شخصی و منافع و ارتباطات تجاری با 

بنگاه های کشور می کند. 
نتیجه گیری

بررسی رویه های انتشار و افشای اطالعات در کشورهای مختلف 
جهان نشان می دهد کشورهایی که در طیف گسترده ای از سنجه های 
شفافیت و حکمرانی، عملکرد خوبی دارند همان کشورهایی هستند 
که بنگاه ها مجبور به تماس گرفتن و تشــکیل جلســه دادن با یک 
مقام دولتی نیســتند تا اطالعات مقرراتی و تنظیمی اساسی از قبیل 
جدول حق الزحمه های پرداختی را به دســت آورند. درعوض، چنین 
اطالعاتــی را می توان چه به صورت آنالین یا روی بیلبورد یا از طریق 
بروشورهایی دریافت کرد که به راحتی در ارگان های دولتی مربوطه 
موجــود هســتند. درحالی که تفــاوت در درآمد کشــورها می تواند 
بخشی از اینکه چرا برخی کشورها اطالعات را به آسانی در دسترس 
قرار می دهند و ســایرین خیر، تبیین کند، نظام سیاســی هر کشور نیز 
ظاهرا در این مورد نقش ایفا می کند. دسترسی بیشتر به اطالعات با 
دموکراسی بیشتر و با فســاد کمتر در ارتباط است. سرانجام داده ها 
نیز نشــان می دهد مقررات کســب وکار در آن کشــورهایی کیفیت 
باالتری دارند که اطالعات مقرراتی به آســانی قابل دسترس است. 
بــه  این ترتیب نتیجــه می گیریم که شــفافیت و حکمرانی خوب با 
همدیگر حرکت می کنند. همچنین بهبود شــفافیت همیشه نیازمند 
داشتن منابع مالی فراوان یا فناوری های پیچیده نیست. برخی اوقات 

چاپ و انتشار یک بروشور ساده نیز می تواند کافی باشد. 
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Á  این مصاحبه برای ویژه نامه ای با محوریت فضای کسب وکار انجام 
می شــود، بنابراین اجازه می خواهم پرسش ها را پیرامون این موضوع 
مطرح کنم. در بخش گمرک شــاید نخســتین موضوعی که به عنوان 
یکی از مولفه های اساســی در بهبود فضای کسب وکار مطرح می شود؛ 
موضوع تعرفه هاســت. امتیاز ایران از مولفه موانــع تعرفه ای 5/31 
عنوان می شــود. کســب این امتیاز به مفهوم آن است که راه میانه ای 

در وضع تعرفه ها طی می شود اما وقتی ســراغ برخی واردکنندگان و 
صادرکنندگان می رویم؛ گالیه های بســیاری را عنوان می کنند. ضمن 
آنکــه موانع غیرتعرفه ای زیادی هنوز بر ســر راه تجار قرار دارد. پیش 
از آنکــه جزیی تر به ایــن گالیه ها بپردازیم در ابتــدا درباره چگونگی 
وضعیت موانــع تعرفه ای و غیرتعرفه ای طی یک ســال گذشــته و 
برنامه هــا و اقدامات در آینده برای تســهیل تجارت، ارتقای خدمات 

رییس کل گمرک از پیشتازی مجموعه اش در بهبود فضای کسب و کار گفت

شفافیت و تسهیل

س
فار

س: 
عک

فرزانه طهرانی: موانع گمرکی در حال رفع اســت؛ خبری که مسعود کرباسیان، رییس کل گمرک، چندین بار اعالم کرده و این بار در گفت وگو با »شرق« بر آن 
تاکید می کند. اما اینکه چگونه این اتفاق افتاده و چرا رییس کل گمرک معتقد به رضایت 95درصدی از عملکرد مجموعه اش در یک ســال گذشته است را به 
طور مفصل با دلیل شرح می دهد. به گفته او معطلی 26روزه ترخیص کاال به چهار روز کاهش پیدا کرده؛ یعنی یک گام بزرگ برداشته شده است. این کاهش 
زمان ترخیص نیز در سایه راه اندازی سامانه جامع گمرکی اتفاق افتاده است. با ایجاد این سامانه دیگر نیاز نیست به گمرک مراجعه شود. متقاضی می تواند 
حتی از منزل خود نسبت به اعالم اظهارنامه اقدام کند. بدین ترتیب انتقال اطالعات را به صورت الکترونیک در دستور کار قرار داده ایم. کرباسیان همچنین 
درباره تکلیف قانون به ایجاد پنجره واحد این طور توضیح می دهد که قانون پنجره واحد را اشــتباه تعریف کرده و ایجاد دفتر برای هر یک از ســازمان ها در 
گمرک عملی نخواهد بود. همه به گمرک مراجعه می کنند و به وزارتخانه های دیگر فقط برای انجام یک کار مشــخص می روند. در تمام دنیا هم پنجره واحد 
تجارت به نام گمرک اســت. رییس کل گمرک اقداماتی را شرح می دهد که در یک سال گذشته انجام و منجر به ارتقای مولفه های مربوط به گمرک در فضای 

کسب وکار شده است. توضیحات مسعود کرباسیان را در ادامه می خوانید: 

بهبود محیط  کسب وکار
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گمرکی، کاهش طبقات تعرفه ای و... در گمرک توضیح دهید. 
موانع تعرفه ای اساســا اشــاره به باالبــودن نرخ تعرفه هاســت که 
بــه جهت حمایــت از تولید داخل وضع می شــود. یعنی بخشــی از آن 
به عنوان حقوق گمرکی براســاس قانون اخذ می شــود و بخشــی دیگر 
ســود بازرگانی اســت که برای تنظیم تجارت خارجــی، جهت گیری نوع 
کاالهــای وارداتی و حمایــت از تولید داخل تعییــن و از بازرگان دریافت 
می شود. آنچه بر فضای کســب وکار تاثیر زیادی دارد موانع غیرتعرفه ای 
اســت. آنکتاد 121 مانع غیرتعرفه ای را برشــمرده مثل مجوزهای حمل، 
مجوزهای وزارتخانه ها، ثبت ســفارش، اخذ مجوز از سیســتم بانکی و... 
که می تواند بر ســخت ترکردن عملیات تجاری کشورها تاثیر داشته باشد. 
در کشــور ما مجوزهایی که به ایمنی برمی گردد مانند استاندارد و مسایل 
زیست محیطی، دامپزشــکی و قرنطینه را اگرچه ممکن است جزو موانع 
غیــر تعرفه ای بدانند ولی اینها اموری اســت که به دلیــل ایجاد امنیت، 
همــه آن را پذیرفته اند. اخــذ این مجوزها در همه کشــورهای دنیا رایج 
اســت، فقط در ایران ممکن اســت کمی زمان اخذ این مجوزها متفاوت 
بوده و دامنه گســترده تری داشته باشــد. در عین حال ما هرگونه نقد به 
عملکرد مجموعه خود را پذیرا هستیم و خوشحال خواهیم شد مشکالت 
را جهــت رفع به ما اعالم کنند. وقتی می گوییم معطلی 26روزه به چهار 
روز کاهش پیدا کرده یعنی یک گام بزرگ برداشــته شده است. سه مسیر 
سبز، زرد و قرمز را در سامانه مشخص کرده ایم. وقتی مسیر سبز می دهیم 
یعنی در لحظه می توانند کار ترخیص را انجام دهند، مسیر زرد تا مرحله 
ترخیص به هشــت ساعت زمان نیاز دارد و مسیر قرمز نیازمند اخذ مجوز 
از دیگر سازمان هاســت و از حیطه وظایف گمرک خارج اســت. یعنی هر 
تعداد ساعت و روزی که کار به طول انجامد به دلیل به درازا کشیدن کار 
در دیگر ســازمان ها مثل استاندارد، دامپزشکی، قرنطینه، انرژی هسته ای، 
بهداشــت و... اســت. این کاهش زمان ترخیص نیز در ســایه راه اندازی 
ســامانه جامع گمرکی اتفاق افتاده اســت. با ایجاد این سامانه دیگر نیاز 
نیســت به گمرک مراجعه شــود. متقاضی می تواند حتــی از منزل خود 
نســبت به اعالم اظهارنامه اقدام کنــد. بدین ترتیب انتقال اطالعات را به 
صورت الکترونیک در دســتور کار قرار داده ایم. تحت لوای این ســامانه 
ارزیابی ریســک را نیز به صورت الکترونیک انجام می دهیم؛ ضمن آنکه 
موضــوع ارزش گذاری کاالها را که همواره جزو موارد مشــکوک و مورد 
گالیه بوده روی این ســایت قــرار داده ایم. به این صــورت که تا پیش از 
این وقتی بازرگانان کاالیی را وارد می کردند؛ چون اســنادی از طرف کشور 
مبدا در اختیارشان قرار داده نمی شــد، نمی توانستند درباره ارزش کاالی 
واردشــده به ما مســتنداتی بدهند و گمرک ناگزیر بود خود ارزش گذاری 
را انجــام دهد اما نکته ای که در این بین محل اختالف واقع می شــد، آن 
بود کــه غالبا ارزش گذاری کاال تا مراحل ارزیابــی برای تجار مبهم بود و 
نمی دانســتند نهایتا گمرک کاالی آنها را با چه ارزشی می سنجد. بنابراین 
مــا ارزش گذاری کاالها را روی ســایت قرار دادیم و امــروز می توانیم به 
بازرگانان بگوییم ارزش کاالی موردنظر قبال چقدر بوده و امروز چه قیمتی 
از نظر گمرک دارد که بعدا با گمرک دچار مشــکل نشــود و نهایتا ناگزیر 
به کسر دریافتی نشــویم. پس روال کار در یک سال گذشته به این ترتیب 
تغییر کرده اســت. نخســت بازرگان اظهارنامه خود را از طریق ســامانه 
اعالم می کند، ســپس ارزش کاال از طریق گمرک به متقاضی اطالع داده 
شــده و تعرفه ها نیز با اصالحات جدیدی که در حال انجام اســت؛ اعالم 
می شــود. کار دیگری که در گمرک ظرف یک سال گذشته انجام شده، آن 
اســت که در گذشته که کشــتی یا هواپیما که به کشور وارد می شد؛ ابتدا 

بار در انبار بندری یا فرودگاه تخلیه شده، سپس ما اطالعات مربوط به بار 
را از شــرکت های حمل یا واردکنندگان می گرفتیم. اما امروز شرکت های 
حمــل موظفند قبــل از اینکه کاال به کشــور وارد شــود؛ اطالعات را به 
گمــرک ارایه دهند. یعنــی پیش از این 10روز پس از ورود کاال به کشــور 
اطالعــات محموله های وارداتی را دریافت می کردیم اما اکنون چهار روز 
پیش از ورود کاال این اطالعات را در اختیار داریم. به این ترتیب یک بانک 

اطالعاتی جامع را در سامانه در اختیار خواهیم داشت. 
Á  در اینکه ایجاد ســامانه کار را تسهیل کرده تردیدی وجود ندارد اما 

اینکــه 26روز به چهار روز کاهش یافته مورد تایید بازرگانان نیســت. 
با فعــاالن این حوزه که صحبــت می کردند، گالیه داشــتند که تایپ 
اظهارنامه هــا و تایید آن دســت کم یک روز زمان نیــاز دارد و فرایند 

ترخیص کاال را در خوشبینانه ترین حالت 10روز عنوان می کنند. 
اشــکال در این اســت که یا جدیدا وارد سیستم نشده اند یا صحبتشان 
مربوط به قبل از اجرای ســامانه است. در ســامانه دیگر تایپ اظهارنامه 
وجود ندارد. پرسشــنامه ها به صورت الکترونیک تکمیل می شود. زمانی 
متقاضیان ســاعت شــش  صبح به گمرک می آمدنــد در صف تعاونی ها 
می ایســتاند تا اظهارنامه شــان تکمیل شــود، بعد نوبت می گرفتند برای 
ارســال به گمرک، مدارک در آنجا احراز هویت شــده و باقی مراحل طی 
می شــد اما امروز دیگر این سیستم برچیده شده است. االن دیگر به دنبال 
این نیســتیم که کســی به گمرک مراجعــه کند. ما البتــه در یک مرحله 
ناگزیریم اســناد و پیوســت ها را به صورت دســتی نیز دریافت کنیم. این 
مرحله برای حفظ امنیت بیشــتر است یعنی اگر مطمئن بودیم که اسناد 
ارایه شــده حقیقی است، حتی نیاز به دریافت دستی آن نیز نداشتیم ولی 
چون جعل در اسناد باالســت و افرادی مجوز گرفته اند که حتی آشنا به 
کارت بازرگانی نیســتند، نیاز به بررسی های دقیق داریم. ضمن آنکه نباید 
فراموش کنیم این بررســی های دقیق برای داشــتن تبادالت با کشورهای 
همســایه الزم است. اما فارغ از این بررسی های امنیتی، مراحل با سرعت 
بسیار باال و به شــکل الکترونیک در حال انجام است. دلیل آن نیز حذف 
ایســتگاه ها و الکترونیک شــدن کارهاســت. البته ممکن اســت ترخیص 
کاالیی هم شــش ماه به طول انجامد اما ایــن ربطی به یک میلیون کاالی 
دیگر ندارد. من که نمی توانم بگویم درهای کشــور باز و هرچه از هرکجا 
می خواهند وارد کشــور شــود. ما باید مدیریت ریســک کنیم و وقتمان را 
روی کاالهایی بگذاریم که به ســالمت مردم مربوط می شــود. در مقابل 
آنهایــی که مواد اولیه تولید را وارد می کنند، یا افرادی که مجوزهای الزم 
را دارنــد یا کاالیی که مربوط به واردکنندگان معتبر اســت را با ســرعت 
ترخیص می کنیم. مردم باید اطمینان داشــته باشــند کاالیــی که پروانه 
گمرک را دریافت کرده، عملیاتی را پشت ســر گذاشــته که سالمت آن را 

تضمین می کند. 
Á  در ســایت گمرک لینکی به نام پنجره واحد را دیده ام اما بر اساس 

ماده 70 قانــون برنامه پنجم بایــد هر یک از ســازمان ها، دفتری در 
گمرکات ایجاد می کردند تا کار اعطای مجوز با ســرعت انجام شــود. 
یعنی تعریف آنچه در قانون آمده با چیزی که امروز اجرا شده، تا حدی 

متفاوت است. 
اساســا پنجــره واحد تجــاری در گمرک معنــا پیدا می کنــد، فارغ از 
نامگــذاری آن، همه باید بــرای امور گمرکی به گمــرک مراجعه کنند و 
بــه وزارتخانه های دیگر فقط برای انجام یک کار مشــخص و اخذ مجوز 
خاصی می رونــد. و در تمام دنیــا تجمیع کار و فعالیــت اجرایی پنجره 
واحد تجارت در گمرک صورت می گیرد. دوم اینکه در قانون نوشــته شده 

در واردات 
معطلی 26 روزه 
به چهار روز 
کاهش پیدا کرده 
یعنی یک گام 
بزرگ برداشته 
شده است. سه 
مسیر سبز، زرد 
و قرمز را در 
سامانه مشخص 
کرده ایم. 
وقتی مسیر 
سبز می دهیم 
یعنی در لحظه 
می توانند کار 
ترخیص را 
انجام دهند، 
مسیر زرد تا 
مرحله ترخیص 
به هشت ساعت 
زمان نیاز دارد 
و مسیر قرمز 
نیازمند اخذ 
مجوز از دیگر 
سازمان هاست 
و از حیطه 
وظایف گمرک 
خارج است.

بهبود محیط  کسب وکار



55

ضمیمه اقتصادی شرق    بهمن 1393

در 10گمرک نمایندگی ســازمان ها ایجاد شــود. این درحالی است که ما 
می خواهیــم کار را به صورت الکترونیک انجام دهیم. یعنی پنجره واحد 
الکترونیک باید ایجاد شود و همه از آن درگاه وارد گمرک شوند. ما امروز 
پنجره واحد را بر اســاس مصوبه هیات وزیران تقریبا ایجاد کرده  و با اکثر 

سازمان ها تبادل اطالعات الکترونیک در سامانه را برقرار کرده ایم. 
Á  هدف از این ماده قانونی این بود که اگر قرار بر آزمایش نمونه ای از 

محموله هاســت با ایجاد دفتری مثال در بندر شهید رجایی صرف وقت 
ارسال نمونه به تهران کاهش یابد. 

به فــرض که دفتر هم ایجاد شــود اما آیا آزمایشــگاه هــم خواهند 
داشــت؟ ما 150 گمرک در کشور داریم. بر اســاس این تعریف قانون باید 
150آزمایشــگاه مجهز و تخصصی مانند آزمایشگاه کرج داشته باشیم. آیا 
این امکان برای کشــور فراهم است؟ آیا می توان برای مبادی ورودی یک 
آزمایشــگاه تخصصی ایجاد کرد؟ این دیگر در اختیار گمرک هم نیســت. 
اصال ایجاد آزمایشگاهی در تک تک مبادی که هم آزمایش های شیمیایی 

را انجام دهد هم آزمایش های فیزیکی و سالمت را، امکان پذیر نیست. 
Á  تعدد مجوزها نیز جزو همان موانع غیرتعرفه ای محســوب می شود 

که نهایتا بر مشکالت فضای کسب وکار می افزاید. 
مجوزها دو دســته هستند؛ مجوزهای ایمنی که در همه کشورها رایج 
است مانند بهداشت، اســتاندارد، قرنطینه، دامپزشکی و... که هیچ جای 
دنیــا از این مجوزها به راحتی عبور نمی کنند. مــا نمی توانیم یک قطعه 
خــودرو را بدون اخــذ مجوزهای الزم اجازه ورود دهیــم. این کار با جان 
انسان ها بازی خواهد کرد. یک سری از مجوزها هم هست که موضوعیت 
قانونــی ندارد مثل ثبت ســفارش و وزارت راه و... . بــه همین دلیل باید 

تفکیک صورت گیرد. 
Á  وجود فســاد در گمرک نیز در مراحل مختلف ارزیابی از موارد مورد 

گالیه تجار اســت. به طوری که فرد واردکننده وقتی به مرحله ارزیابی 
نهایی می رســد به دلیل طی شــدن مراحل قبل از طریق غیرمنطقی 
و با اعطای رشــوه، به فرایند کار مشکوک می شــوند و تاجر ناگزیر به 
طی دوباره مراحل ارزیابی می شــود. برای برچیدن زمینه این فســاد 

برنامه ای تدارک دیده اید؟ 
این یک حرف کلی است. ما سامانه ایجاد کردیم و می گوییم دوساعته 
کار را انجــام می دهیم پس رشــوه چه مفهومی می توانــد پیدا کند؟ اگر 
هــم این اتفــاق بیفتد در مراحــل بعد کار مجددا چک می شــود. ضمن 
آنکه گمــرک غیــر از ارزیابی کار دیگــری انجام نمی دهــد. مجوزها در 
ســازمان ها و دستگاه های دیگر صادر می شود، پس نباید باقی سازمان ها 
را با گمرک اشــتباه گرفت. باربرانی که در نقطه صفر مرزی ادعا می کنند؛ 
می توانند بار مســافران را عبور دهند یا افرادی که با سوءاستفاده از اسم 
حق العمل کاران نسبت به انتقال کاالها اقدام می کنند که نباید به حساب 

گمرک گذاشته شوند. 
Á  یعنی در این مدت یک ســال شــما گزارش و شــکایتی از این نوع 

تخلفات نداشته اید؟ 
چرا داشــتیم اما رقم قابل توجهی نبوده اســت. من می گویم با ایجاد 
سامانه، ایســتگاه ها برداشته شــده و کار به صورت الکترونیکی در حال 
انجام است پس اخذ رشــوه در این مراحل نمی تواند موضوعیت داشته 
باشــد. اگر کســی در جایی هزینه اضافه پرداخت می کند؛ مســوولیت با 
خودش اســت. من متوجه نمی شــوم وقتی کار ظرف مــدت کوتاهی از 
طریق ســامانه الکترونیکی در حال انجام اســت چه لزومی به پرداخت 

رشوه وجود دارد؟ 

Á  بی ثباتی و تغییرات پیاپی مقررات و ضوابط و بخشــنامه ها، شفاف 
نبــودن و ابهامات زیاد در مقررات و ضوابط فنی و تجاری مشــکالت 
زیادی برای بازرگانان ایجاد کرده است. به خاطر دارم در دولت گذشته 
یک شــبه با تغییر برخی قوانین، مثال صادرات تخم مرغ ممنوع می شد 
و محموله ها روزها در نقاط مرزی معلق نگه داشــته می شد و بعضا با 
فاسدشــدن آنها زیان های هنگفتی روی دست بازرگانان می گذاشت. 
آیا در دوره مدیریت شما، فکری برای اصالح این ساختار شده است؟ 
بی ثباتی قوانیــن حتما برای بازرگانان مشــکالتی ایجــاد می کند. در 
گذشــته می دیدیــم که یکباره کاالهــا را گروه بندی می کردنــد بعد ورود 
برخی گروه ها را ممنوع اعالم می کردند و یا صادرات برخی کاالها را منع 
می کردند. بنابراین تغییرات مکرر قوانین منجر به این می شــد که تجارت 
از مبادی قانونی روز به روز محدودتر شده و افراد به رویه های دیگر روی 
می آوردند. این بی ثباتی در دولت یازدهم کاهش یافته اســت. سازمان ها 
جوابگو شــده اند و مقید به این هســتند که اگر قانونی وضع شد به ثبت 
ســفارش های قبل باز نگــردد. باید این نکته را هــم در نظر بگیرید که ما 
در مقام راســتی آزمایی مقررات هســتیم نه وضع مقــررات. برای همین 
می گوییم ما باید مســوول پنجره واحد باشیم. چون وضع قوانین با دیگر 

نهادهاست و اجراکننده ما هستیم. 
Á  در مــورد رتبه گمرک ایران، اعداد مختلفی بیان می شــود. آخرین 

آمارهای جهانی اعالم شــده رتبه 126 را برای ایــران برآورد کرده که 
بسیار باالتر از رتبه گمرک در سال های پیش از آن است. به خاطر دارم 
گمرک ایران جزو چند گمرک برتر دنیا شــناخته می شد. این رتبه 126 
تحت تاثیر چه عواملی به دست آمد؟ آیا در یک سال اخیر این شرایط 

تغییر کرده است؟ 
ســال 2004 آنکتاد، گمرک ایران را جــزو گمرکات برتر اعالم کرده بود. 
امــا امروز به 126 رســیده ایم. این بــه چند پارامتر در فضای لجســتیک 
برمی گــردد. هزینه های واردات و صادرات، مجوزهــای مورد نیاز و زمان 
انجام کار از جمله این عوامل اســت. زمان کار در یک سال گذشته بهبود 
پیدا کرده اســت. مجوزها نیز تعدادی حذف شده، تعدادی از آن نیز باید 
حذف شود و بخش قابل توجهی از آن نیز به گمرک مربوط نمی شود. در 
بحث هزینه ها نیز به نظر ما ارزیابی های جهانی صحیح نبوده است. یک 
کشوری را با این گســتردگی با اردن نمی شود، مقایسه کرد. ما با 15کشور 
همسایه هســتیم و فقط با عراق پنج مبدا ورودی داریم. بنابراین سیستم 
ارزیابی هزینه ها صحیح نبوده است. همچنین در طول مدت اخیر ارزیابی 
مجددی نشده که جایگاه ما را دوباره بسنجند. ما هم اطالع رسانی زیادی 
درباره کارهایی که انجام داده ایم، نکرده ایم. مهم نیست در یک کشوری با 
دو رویه تجاری کار خوب انجام شــود. مهم این است که در کشوری با 14 
رویه تجاری بتوان خوب مدیریت کرد. واردات، صادرات، ترانزیت خارجی، 
ترانزیــت داخلی، گذر مــرزی، کوله بــری، ته لنجی، ملوانــی، پیله وری، 
بازارچه مرزی، ارزش افزوده مناطق ویژه، مسافری، مناطق آزاد و تعاونی 
مرزنشــینی از جمله رویه های تجاری مورد اجرا در کشور ما هستند و هر 
یک از اینها نیز مقررات مخصوص به خود را دارد. در چنین کشوری با این 
گستردگی مرزی و این حجم از رویه های تجاری باید عملکرد را سنجید. 

Á  برخی از کارشناســان معتقدند صرفا کاهــش مراحل و روزهای 
واردات و صادرات به توســعه ملی کمک نمی کنــد. چون ترکیب و 
ماهیت کاالهای صادراتی و وارداتی ما توسعه ای و اشتغال زا نیست. 
در صادرات عمدتا خام فروشــی یا کاالهای اولیه صنعت و معدن و 
کشاورزی است و در واردات عمدتا کاالهای مصرفی. لذا پیش و بیش 

آنهایی که مواد 
اولیه تولید را 

وارد می کنند، 
یا افرادی که 

مجوزهای الزم 
را دارند و یا 

کاالی مربوط 
به واردکنندگان 

معتبر هستند 
را با سرعت 

ترخیص 
می کنیم. مردم 

باید اطمینان 
داشته باشند 

کاالیی که 
پروانه گمرک 

را دریافت 
کرده، عملیاتی 

را پشت سر 
گذاشته که 

سالمت آن را 
تضمین می کند. 

بهبود محیط  کسب وکار
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از تمرکز بر تسهیل و تسریع در تجارت باید به اصالح ساختار و ترکیب 
کاالهای صادراتی و وارداتی اقدام کرد. شــما این دیدگاه را چگونه 

ارزیابی می کنید؟ 
اینکه ارزش کاالهای وارداتی بیشــتر از کاالهــای صادراتی بوده 
یکــی از دالیلش، این اســت کــه کاالی نهایی ساخته شــده بخش 
عمــده ای از کاالهــای وارداتی اســت. اما متوســط ارزش کاالهای 
صادراتی ما در چند ســال اخیر رو به افزایش است. به این دلیل که 
ســهم کاالهای صادراتی ساخته شــده ما رو به افزایش است. یعنی 
یک مقدار از خام فروشــی داریم فاصله می گیریم به لحاظ بازاری که 
به خصوص در کشورهای همسایه به وجود آمده است. از طرف دیگر 
باید در نظر داشــته باشــیم که ما در کاالهــای وارداتی نرخ حمل را 
ملحوظ می کنیم در حالی که برای کاالهای صادراتی قیمت در بندر 
ایران لحاظ شده و بدون نرخ حمل تا کشور مقصد محاسبه می شود. 
این مابه التفــاوت را هم باید در نظر بگیریم. با این وجود صادرات ما 
در حال نزدیک شــدن به واردات اســت. در 9ماهه امسال صادرات 
ما 35میلیارددالر بوده در مقابل 38میلیارددالر واردات برآورد شده 
اســت. یعنی فقط ســه میلیارددالر تفاوت وجود دارد که اگر تفاوت 
نرخ حمل را نیز در نظر بگیریم این رقم کمتر نیز خواهد شد. خدمات 
ترانزیتی را نیز که ســاالنه 12میلون تن است در این بین لحاظ نکردیم 

که جزو صادرات خدمات ما محسوب می شود. 
Á  برآوردها حاکی از این اســت که حــدود 20 تا 25درصد واردات 

کاال به کشور به صورت غیر رســمی و قاچاق انجام می شود. آیا این 
ســهم باال منجر به تخریب محیط کسب وکار نمی شود. علت و زمینه 
این ســهم باالی غیر رسمی آیا دشــواری و موانع در تجارت رسمی 
مثال ناتوانی و محدودیت نظام تجارت رســمی است یا زمینه و علت 

دیگری دارد؟ 
مبادالت غیر رســمی این نیســت که بگوییم کاالها همه به صورت 
قاچاق می آید. کاالهایی هم که ثبت گمرکی نمی شــوند، در طبقه بندی 
به عنوان غیر رســمی و قاچاق محسوب می شــوند. کاالهای مسافری، 
مناطــق آزاد، بازارچه موقت مرزی، ملوانــی، ته لنجی و پیله وری ثبت 
نمی شــوند ولی به کشور وارد شــده و چون در آمارها ثبت نشده اند به 
عنوان قاچاق عنوان می شــوند. بنا براین همزمان هم باید مسیر قانونی 
را تســهیل کنیم، هم برخورد با قاچاق شدیدتر شود. وقتی رقم واردات 
رسمی کاال به کشــور پنج تا شش هزارتومان در هر دالر تمام می شود و 
قاچاقچی با ســه هزارو500 تومان وارد می کند، انگیزه ای می شود برای 
رفتن به ســمت تبادالت غیررســمی. قیمت تمام شــده کاالی رسمی، 
مجوزهــای متعدد و زمان هایی که باید برای اخذ مجوزها صرف شــود 
و ممنوعیت هایــی که برای کاالهای لوکس ایجاد می کنیم همه و همه 
باعث باالرفتن انگیزه های قاچاق می شود. باید این موانع را تا حد امکان 

برطرف کنیم. 
Á  94 در ســال 93 چقدر از عوارض گمرکی محقق شــد و برای سال 

دولت چه میزان مالیات را برای گمرک در نظر گرفته است؟ 
ســال 93، بالــغ بــر 109هزارمیلیاردریال پیش بینی شــده که ما در 
9ماهه با احتساب ضمانتنامه های اخذ شده این رقم را محقق کرده ایم. 
برای ســال آینده 130هزارمیلیاردریال دیده شــده که برمبنای واردات 
51میلیارددالری اســت که تحقق آن بســتگی به وضعیت تجاری در 
ســال آینده دارد. ولی با توجه به ارز حاصــل از صادرات غیرنفتی این 

رقم دور از دسترس نیست. 

تعاریــف مختلفی در مورد فضای کســب وکار وجود دارد. 
تعریف مورد اجماع این اســت که منظور از فضای کسب وکار 
عوامل موثر بــر عملکرد واحدهای اقتصــادی مانند کیفیت 
دســتگاه های حاکمیتی، ثبات قوانین، کیفیت زیرســاخت ها و 
غیره اســت که تغییر دادن آن فراتــر از توان و اختیار مدیریت 
بنگاه های اقتصادی است. فضای کسب وکار متاثر از عملکرد 
حکومــت و فعالیــت بــازار اســت. نامســاعدبودن فضای 
کسب وکار حداقل چهار پیامد زیر را به همراه خواهد داشت: 
1- هزینه های بنگاه هــا را افزایش داده و قدرت رقابت پذیری 

را سلب می کند. 
2- موجب شکل گیری و گسترش اقتصاد زیرزمینی می شود. 
3- از پیوند بین بنگاه های کوچک و بزرگ جلوگیری می کند. 

4- در این شرایط بنگاه ها نمی توانند از صرفه اقتصادی ناشی 
از مقیاس استفاده کنند. 

بانک جهانی دالیل مختلفــی را درخصوص غبارآلودکردن 
فضای کسب وکار برشمرده و در یک پیمایش گسترده جهانی 
از 30هــزار کارگاه و بنــگاه اقتصادی در کشــورهای در حال 
توســعه به ترتیب اهمیت این موانع را رتبه بندی کرده است. 

تامین اجتماعی 
مانع یا محرک 

کسب و کار

بی ثباتی 
در دولت 
یازدهم کاهش 
یافته است. 
سازمان ها 
جوابگو شده اند 
و مقید به این 
هستند که اگر 
قانونی وضع 
شد به ثبت 
سفارش های 
قبل باز نگردد. 
باید این نکته 
را هم در نظر 
بگیرید که 
ما در مقام 
راستی آزمایی 
مقررات هستیم 
نه وضع 
مقررات.

محسن ایزدخواه
پژوهشگر حوزه کار و تامین اجتماعی 

بهبود محیط  کسب وکار
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براساس نتایج آن  که در جدول صفحه بعد مشاهده می شود، 
مقررات نیروی کار کــه مقوله تامین اجتماعی در ذیل آن قرار 
دارد در ایــران و جهان را یکی از موانع کســب وکار می دانند 
و بزرگ تریــن عنصر اثر گــذار را هم نرخ حــق بیمه می دانند. 
همچنین انجمن مدیران و کنفدراســیون صنعت ایران بر این 
باورنــد کــه تامین اجتماعی از چالش هــای پیش روی فضای 
کســب وکار اســت اما به طور طبیعی با توجه به تجربه های 
جهانی در میان 10عامل اول موانع کســب وکار نیســت. ولی 
با وجود این، حساســیت های زیادی روی کارکرد های سازمان 
تامین اجتماعــی به خصــوص در حوزه روابط بــا کارفرمایان 

ایجاد شده است.

رتبه بندی موانع مهم کسب وکار از دید بنگاه های اقتصادی جهان

نوع مانع
درصد بنگاه هایی که آن را مهم 

دانسته اند

82عدم اطمینان نسبت به سیاست ها 

79بی ثباتی اقتصاد کالن 

75نرخ مالیات 

72فساد

هزینه و سهولت دسترسی به 

منابع مالی 
70

63گستردگی جرایم اجتماعی 

62مقررات مالیاتی 
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40مخابرات 

براســاس پژوهش هــای صورت گرفتــه، از منظــر جامعه 
کارفرمایی عوامل ذیل مهم ترین دالیل تاثیر منفی کارکرد های 
سازمان تامین اجتماعی بر فضای کسب وکار در ایران به شمار 

می روند: 
1- نــرخ باالی حق بیمه: اگرچه بیش از 30ســال اســت که 
نــرخ حق بیمه ثابــت مانده اما به دلیل افزایش همه ســاله 
سطح دســتمزد ها تقریبا یک ســوم حقوق و مزایای مشمول 
بیمه کارگران به عنوان حق بیمه از سوی کارفرمایان پرداخت 
می شود که با توجه به وضعیت رکود تورمی حاکم بر اقتصاد 
ایران این سطح پرداخت حق بیمه برای کارفرمایان کمرشکن 

شده است. 
2- نحوه اداره سازمان تامین اجتماعی: تاریخ 50ساله سازمان 
تامین اجتماعی نشــان دهنده این واقعیت اســت که همواره 
ســه جانبه گرایی در عالی تریــن رکــن آن یعنی شــورایعالی 
)هیات امنــا( حاکم بوده و در ســال 1383بــا تصویب قانون 
ســاختار نظام جامع رفاه و تامین اجتماعی حاکمیت شرکتی 
و حکمرانی خوب بر این ســاختار حاکم شــد که متاسفانه با 

روی کارآمدن دولت نهم این ساختار فرو ریخت و امروز شاهد 
آن هستیم که حضور نمایندگان کارفرمایان و کارگران بی تاثیر 

و زینتی شده است. 
3 - ساختار نظام دادرسی و رسیدگی به اعتراض کارفرمایان: 
یکــی از دموکرات تریــن راه هــای رســیدگی بــه اعتراضات 
کارفرمایان درخصــوص بدهی هایی که بر اســاس ادعاهای 
ســازمان تامین اجتماعی شــکل گرفته، پذیــرش اعتراضات 
کارفرمایان اســت اما به جهت رســیدگی، چه در هیات های 
بــدوی و چه در هیات هــای تجدیدنظر و افراد شــرکت کننده 
اشــکاالت اساســی و جدی وجود دارد؛ البته نباید از ناآگاهی 
و عدم دلســوزی بعضی از نمایندگان کارگران و کارفرمایان در 

این هیات ها غافل شد. 
4- صــدور اجراییه بــرای وصول مطالبــات از واحدهایی که 
مشــکالت مالی دارند: قانون گذار بدهی حق بیمه را در زمره 
دیون ممتازه تلقی کرده و بر این اساس، این اختیار به سازمان 
تامین اجتماعی داده شــده تا به وصول مطالبات خود بپردازد 
اما در ســال های اخیر به علت پیشی گرفتن منابع بر مصارف، 
این ســازمان در آســتانه بحران مالی قــرار گرفته و به منظور 
تامین منابع مالی فشار باالیی را بر کارفرمایان وارد کرده اند که 
خود در نامساعدکردن فضای کسب وکار بی تاثیر نبوده است. 

5- عدم تعهد دولت به وظایف قانونی خود در مقابل سازمان 
تامین اجتماعــی: دولــت در مقابل ســازمان تامین اجتماعی 
مســوولیت های مختلفی از پرداخت حق بیمه ســهم خود و 
ســهم کارفرمایان، ســهم حق بیمه آنها را متقبل شده است. 
متاسفانه با وجود تکالیف قانونی، دولت در سال های متمادی 
به این وظیفه قانونی خود عمل نکرده که این انباشــت بدهی 
بالغ بر 60هزارمیلیاردتومان شده و هیچ اراده ای نیز در دولت ها 

و سازمان و وزارت متبوع برای دریافت آن وجود ندارد. 
6 - عــدم اطالع رســانی کافــی در میان ذینفعــان: با وجود 
امکانات مالی و تجربه های فراوان در طول سال های متمادی 
آن طــور که انتظار می رود ارتبــاط الزم با جامعه کارفرمایی و 
مهم تر از همه بــا بدنه کارفرمایی برقرار نشــده و این ارتباط 

اعتمادساز بسیار ضروری به نظر می رسد. 
7-فقدان تشــکل های کارفرمایی گســترده: نبود تشکل های 
صنفی فراگیر، گســترده و متنوع کارفرمایی از عوامل مهم در 
تاثیر گذاری و اعالم مواضع، نسبت به رویکردها و سیاست های 
ســازمان تامین اجتماعــی در دوره های گوناگون بوده اســت. 
همچنین فقدان چنین تشــکل هایی موجب می شــود برنامه 
مدون و سیســتماتیکی برای آشــنایی کارفرمایــان با حقوق 

قانونی خود در مقابل این سازمان نداشته باشند. 
8 - عــدم شــکل گیری رســمی خدمــات مشــاوره بیمه ای: 
گســتردگی قوانین و مقررات در کنار تنوع و تغییرات پی درپی 
قوانین و مقــررات و دســتورالعمل ها ضرورت شــکل گیری 
خدمات مشــاوره ای امین و صالح را می طلبد. عدم رســمیت 
بخشیدن به این خدمات موجب شــده متاسفانه شبکه هایی 
از داللی و فســاد و گاهی ســازمان یافته شکل بگیرید و همین 
امر موجب می شود خســارت هایی به لحاظ مادی و معنوی 

متوجه کارفرمایان و سازمان شود. 

علی رغم 
تکالیف قانونی 

دولت در 
سال های 

متمادی 
بدهی خود به 

صندوق های 
بیمه ای را 

نپرداخته است 
و انباشت بدهی 

بالغ بر شصت 
هزار میلیارد 

تومان شده و 
اراده ای برای 

دریافت آن 
وجود ندارد.
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Á  دفتر پایش و بهبود محیط کسب وکار، فعالیت خود را از چه 
زمانی و با چه هدفی آغاز کرد؟ 

بهبود محیط کســب وکار یکی از سیاســت های دولت یازدهم 
اســت که پس از اســتقرار دولت توجه ویژه ای به آن شد. محیط 
کســب وکار هم در واقع شامل مولفه هایی اســت که در فعالیت 
بخش خصوصی تاثیر مســتقیم دارد اما بســیاری از این مولفه ها 
در کنترل مدیران فعال در این بخش نیســت و در بســیاری موارد 
به رابطه بیــن دولت و بخش خصوصی بازمی گردد. پیش از آغاز 
فعالیت دفتر پایــش و بهبود محیط کســب وکار ذیل ماده هفت 
سابق که مربوط به قانون مقررات زدایی در سازمان تجارت خارجی 
بود، دبیرخانه ای وجود داشــت که حوزه هایی مانند گزارش های 
اجــرای کار بانک جهانی را پیگیری می کرد اما به دلیل کوچکی و 

جدی نبودن فعالیت ها، این دبیرخانه عملکرد چشم گیری نداشت. 
اما وزیر اقتصاد جدید در دولت یازدهم دفتر پایش و بهبود محیط 
کســب وکار را در آبان ماه سال گذشته در وزارت اقتصاد پایه گذاری 
کــرد. وظایف ایــن دفتر هم با شــکل گرفتن آن و بــه مرور زمان 
افزایش پیدا کرد. از جمله وظایفی که بر عهده این دفتر است ذیل 
تبصره ماده چهار قانون بهبود مســتمر محیط کسب وکار، مبنی بر 
ارتقای رتبه ایران در شاخص های جهانی محیط کسب وکار است. 
در گــزارش ســال 2014، رتبه ایران 152 بود که ما طی یک ســال 
گذشــته با کار کردن روی مــوارد مختلف رتبه امســال را به130 
رساندیم، که البته هم گزارش های ما در آن اثرگذار بود و هم تغییر 

مسیر در برخی موارد. 
Á  فعالیت های دفتر، چگونه باعث بهبود چندرتبه ای ایران در  

پاشنه آشیل کسب وکار در ایران
گفت وگو با حسن میرشجاعیان، مدیر دفتر پایش و بهبود محیط کسب وکار

ســارا مالکی: دفتر پایش و بهبود محیط کســب وکار وزارت 
اقتصاد و دارایی، جایی اســت که قرار است جایگاه ایران در 
شاخص های ســهولت کسب وکار را در گزارش های جهانی با 
بهبود همراه کند یا دســت کم رتبه ایران را در منطقه اصالح 
کند. این دفتر که از آبان ماه سال گذشته کار خود را آغاز کرده 
است، قصد دارد با اصالح برخی مشکالت و مقررات زدایی، 
فضای عمومی کسب وکار در ایران را با تغییرات مثبت همراه 
کنــد. اینکه در حال حاضر مشــکالت اصلی کســب وکار در 
ایران کدام ها هستند و برای برطرف کردن آنها چه اقداماتی 
می توان انجام داد، موضوع گفت وگوی ما با سرپرســت این 
دفتر نوپاست. پاسخ های حسن میرشجاعیان که عضو هیات 
علمی دانشکده اقتصاد دانشگاه تهران نیز هست را در رابطه 
با فعالیت های ایــن دفتر و چگونگی تاثیرگــذاری آن برای 

بهبود فضای کسب وکار در ادامه می خوانید: 
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فضای کسب وکار شد؟ 
 مــا در رابطه با شــاخص های اجــرای کار فعالیــت داریم که 
شامل 10شــاخص می شــود که عموما مبتنی بر مراحل، هزینه و 
زمان اجرای کار هســتند. قاعدتا ما هــم فرآیندهای کاری خود را 
متناســب با این شــاخص ها هماهنگ کرده ایم؛ بــه این معنا که 
چطور می توانیــم این مراحل را کاهش دهیــم. از حدود چهار یا 
پنج مــاه قبل طبق قانــون اصالح مواد یــک، 6 و 7 قانون اجرای 
سیاســت های اصل 44قانون اساســی برای اجراشدن، ما مکلف 
به ســاماندهی تمامی مجوزهای اقتصادی کشور شده ایم. به این 
معنا که در گام اول احصا و شفاف ســازی کنیم برای اینکه بدانیم 
چه تعداد مجوز در کشــور وجود دارد؛ زیــرا تعداد مجوزها برای 

هیچ کس روشن نیست. 
گام دوم کاهش تعداد مجوزهاســت که باعث تســهیل فرآیند 
آغاز به کار می شــود. گام بعدی ما اصالح فرآیند صدور، تمدید و 
لغو مجوز است. در واقع به جای اینکه کارها مثل توپ به جاهای 
مختلف پاس کاری شــود، تعــداد مراجعی که بــه آنها مراجعه 
می شــود کمتر خواهد شــد. به مرور زمان که این ســه گام انجام 
شود، گام بعدی می شود پنجره واحد که عموما الکترونیکی است. 
در واقع با اجرای این ســه گام، تنها کاری که به عنوان گام نهایی 
باید انجام شود مراجعه به ارگان مرتبط با صدور گواهی فعالیت 
اســت. در این روش تمامی مدارک مورد نیاز و استعالم ها توسط 
شخص گرفته خواهد شــد و برای دریافت مجوز در سایت مرتبط 

بارگذاری می شود. 
Á  درحال حاضر تعــداد مجوزهای موجود در کشــور را از چه 

روشی به دست می آورید؟ 
23تیر 93 قانون یادشــده ابالغ شد و بر اساس آن ما یک پایگاه 
اطالع رسانی مجوزهای کسب وکار راه اندازی کردیم. بر اساس این 
قانون تمام دســتگاه های ذی ربط در حــال اعالم مجوزهای خود 
هســتند؛ یعنی گام نخست که همان احصای تعداد مجوزها بود، 
آغاز شــده اســت. تاکنون 160مجوز به دست آمده است، در واقع 
ما با یک تیم عملیاتی شــامل یک مدیر که جانشــین آن دســتگاه 
تام االختیار باشد، یک حقوقدان و یک مهندس  آی.تی که فرآیندها 
را در ســازمان مربوطه بشناسد در ارتباط خواهیم بود. تاکنون 33 
دســتگاه، تیم عملیاتی خود را برای اجرای قانون یادشده معرفی 

کرده اند و پایگاه هم که به نام ایران مجوز راه اندازی شده است. 
Á  پیش بینی شــما از تعداد مجوزهای موجود چیســت؟ و در 

صورت شناسایی تعداد مجوزها چه اتفاقی رخ خواهد داد؟ 
پیش بینی ما وجود بیش از دوهزار مجوز غیرصنفی است که از 
مجوزهای صنفی که به اتاق اصناف و اتحادیه ها وابســته هستند، 
جداســت. درواقع هر جایی کــه این مجوزها را صــادر می کرده 
کماکان به کار خود ادامه می دهد اما ماهیت این مجوز را که اصال 
باشــد یا نباشد و در صورت لزوم بودن فرآیندی ساده داشته باشد 
را بررســی می کنیم. از سویی با شناســایی مجوزها هر کسی برای 
صــدور مجوز رویه خود را نخواهد داشــت بلکه یک رویه ثابت و 

منظم در کشور ایجاد می شود. 
Á  در رابطه با بانک جهانی چه فعالیت هایی داشته اید؟ 

ما از سال گذشته که شروع به کار کردیم چهار مکاتبه در رابطه 
با تک تک شــاخص های تعیین رتبه کســب وکار کشــورها با بانک 

جهانی انجام دادیم و هم پیشــرفت های کشور را به آنها گفتیم و 
هم اقداماتی که در حال انجام است. اشکاالتی هم که روش های 
بررســی آنها داشــت را به آنها گفتیم. به هر اشــتباهات داده ای 
داشتند که به آنها منعکس کردیم؛ البته برخی موارد را پذیرفته اند 
و برخــی را خیر. اما واقعیتی که وجود دارد، این اســت که بخش 
خصوصــی به عنــوان پرکننده پرســش نامه های صــورت انجام 

کسب وکار، اطالعات را به صورت واقعی منعکس نمی کنند. 
Á  دلیل این اتفاق چیست؟ 

فکر می کنم دلیل اصلی این اتفاق، بی اعتمادی شــدیدی است 
کــه بخش خصوصی همیشــه به دولت دارد که از ســال ها قبل 
وجود داشته است. درواقع شکاف وسیعی که همواره بین دولت 
و بخش خصوصی وجود داشــته باعث شــده است که اعتمادها 
از بین برود. البته این بی اعتمادی دو طرفه هم هســت؛ یعنی هم 
دولت می گوید که بخش خصوصــی جاهایی به وظایف خود به 
درستی عمل نمی کند و هر جایی که بتواند، از خأل قانونی استفاده 
می کند و هم بخش خصوصی نســبت به دولت بی اعتماد است. 
این بی اعتمادی شــدید است زیرا در سال های گذشته دولتمردانی 
در ایــران بوده انــد کــه دروغ گفته انــد، واقعیت هــا را منعکس 
نکرده انــد، جایی که سیاست هایشــان خوب جواب نداده اســت 
آمار را منتشــر نکرده اند که تمام اینهــا باعث بی اعتمادی بخش 
خصوصی شــده است. ببینید ســاختن اعتماد بسیار زمان بر است 
ولی از بین بردن آن خیلی ســاده اســت. اما سیاســتی که دولت 
یازدهم دارد، دست کم تا اینجایی که پیش رفته است این بوده که 
دروغ نگوید، ما خیلی جاها شــاید ضعیف عمل کنیم اما واقعیت 

را می گوییم. 
Á  با توجه به اینکه رتبه جهانی ایران در فضای کســب وکار در 

ســال های قبل از 84 چندان بد نبوده است، آیا می توان گفت 
افت رتبه ایران در ســال های بعدی صرفا زاییده بی اعتمادی 

است که شما از آن می گویید؟ 
نمی تــوان گفت فقــط بی اعتمــادی دخیــل بــوده. این یک 
واقعیت بیرونی اســت که وجود دارد. مثال ما می بینیم در کشــور 
ما فســاد اداری وجــود دارد تا آنجا که رهبری هــم در پیامی که 
در حاشــیه همایش مبارزه با فساد دادند عنوان کردند تا کجا باید 
پیش برود که همه متوجه شــوند ما درگیر فســاد اداری هستیم، 
خب واقعا ما درگیر فســاد اداری هســتیم امــا نمی توانیم از آن 
فرار کنیم. پدیده هایی وجود داشــته؛ مثال مشــکالت بوروکراتیک 
که از قدیم االیام بوده و به این شــیوه ای کــه ما به پیش می رویم 
وجود خواهد داشــت. از ســویی بی ثباتی اقتصادی، یعنی تغییر 
سیاست های شــدیدی که همواره دولت ها در ایران داشته اند نیز 
دخیل بوده. به هر حال چیزهایی هم در دولت قبل تشــدید شــد 

مانند قانون گریزی که شاهد آن بودیم. 
Á  عمده مشکالتی که فضای کسب وکار در ایران دارد، چیست؟ 

می توانم بگویم شــاه بیت بحث های بهبود محیط کســب وکار 
دو چیز اســت: یکــی حاکمیت قانــون و دیگری توســعه دولت 
الکترونیک. اگر واقعا این دوتا وجود داشته باشند عمال اتفاق های 
خوبی رخ خواهد داد. زیرا ما برای بســیاری از مشکالتی که درگیر 
آن هستیم قانون داریم اما این قوانین اجرا نمی شوند. اما با دولت 
الکترونیــک خیلی از فرآیندهایــی که امروزه به صورت دســتی 

واقعیتی که 
وجود دارد این 
است که بخش 

خصوصی به 
عنوان پرکننده 

پرسش نامه های 
صورت انجام 

کسب و کار، 
اطالعات را 

به صورت 
واقعی منعکس 

نمی کنند.

بهبود محیط  کسب وکار
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انجام می شــود و حق امضاهای طالیی یا صندلی هایی که قیمتی 
می شــوند را در پی می آورد از بین می رود. مــا االن صندلی هایی 
داریم کــه افراد حاضرند برای به دســت آوردن آن پول پرداخت 
کنند. اگر دولت الکترونیک شــود جلوی بســیاری از این مســایل 
گرفتــه می شــود؛ حداقل اینکه قابــل رصد می شــود و فرآیندها 

قابلیت مدیریت پیدا می کنند. 
Á  یعنی در این صورت دولت الکترونیک فعالیت ها را در تمام 

ســطوح بررسی خواهد کرد یا این شــرایط فقط مختص مردم 
عادی خواهد بود؟ 

خیر، برای تمام سطوح قابل اجراست، ما االن شاخصی را برای 
تکامــل دولت الکترونیک بومی کرده ایــم که گزارش آن تا دو ماه 
دیگر منتشر می شود. در آنجا سوال ما این بود که آیا توسعه دولت 
الکترونیک شــرط الزم و کافی بحث کنترل فســاد اداری است یا 
خیر، پاســخ به این سوال منفی بود. در واقع دولت الکترونیک یک 
شرط الزم است اما کافی نیست، در کنار آن باید چیزهای دیگر هم 

قرار بگیرد تا شاهد رخ دادن اتفاقی مثبت باشیم. 
Á  مثال چه چیزهایی؟  

نظارت، شفافیت و پاســخ گویی چیزهایی هستند که می توانند 
تکمیل کننده دولت الکترونیک باشــند. اگر نکاتی که به آنها اشاره 
کــردم به همراه یک نظام پاداش و تنبیه وجود داشــته باشــد که 
بر روی کار مدیران تاثیرگذار باشــد، چنانچه آنها مشــکلی داشته 
باشند امتیاز منفی می گیرند و دیگر شاهد روی کارآمدن دوباره این 

مدیران نخواهیم بود. 
Á  ،فساد یکی از بحث های تاثیرگذار بر فضای کسب وکار است 

ریشه این فساد کجاست و چگونه قابل کنترل می شود؟ 
بله، کنترل فســاد یکــی از بحث های اصلی ماســت، اما چرا 
دولت ها تاکنون نتوانســته اند فساد را در کشور کنترل کنند؟ به این 
دلیل که ســاختار اقتصاد ما رانتی و رانت جو اســت. درآمد نفت 
اصوال رانتی است زیرا نفتی که حدودا پنج  یا شش دالر هزینه تولید 
آن است را زمانی صددالر می فروختیم که به معنای سودی باالی 
90درصدی است. پس این شیر نفت هم نماینده قدرت است هم 
ثروت؛ بنابراین افــراد تالش می کنند به ایــن منبع قدرت و ثروت 
نزدیک تر شــوند. ذات چنین اقتصادی، رانتی اســت. از سویی در 
تعاریف اقتصاد کالســیک می گویند افراد به دنبال تابع مطلوبیت 
می رونــد، در این تابع درآمد قرار می گیــرد، قیمت کاالها هم قرار 
می گیــرد و چیز دیگری که قرار می گیرد زمان اســتراحت اســت. 
خب افراد در نظر می گیرند کــه از فعالیت های قانونی اقتصادی 
چقدر درآمد کســب می کنند و از درآمدهای غیرقانونی چه میزان 
بهره می برند. مثال کسی که در شــهرهای مرزی زندگی می کند با 
خود می گوید بهتر اســت کار قاچاق انجام دهم یا اینکه به تولید 
یا کشاورزی بپردازم؟ کدام راحت تر است و ریسک کمتری دارد، با 
این مثال می خواهم بگویم یکی از دالیل اصلی زیادشدن فساد در 
ایران این است که انجام فساد یا کار غیرقانونی هزینه کمی دارد و 
ســود به شدت باالیی دارد. برای مثال چند درصد از افرادی که در 

اقتصاد ایران رانت جویی می کنند، دستگیر شده اند؟ 
Á  دلیل پایین بودن ریســک فســاد در ایران چیست؟ آیا خأل 

قانونی داریم یا مشکل اجرای قوانین موجود است؟ 
به عقیده من خألهای قانونی خیلی کم هستند و ما قانون داریم 

اما اجرا نمی شود. دلیل دیگر باالبودن فساد در ایران می تواند این 
باشــد که فرآیندها را به قدری گنگ و مبهــم کرده ایم که قابلیت 
نظــارت را از دســت داده اند. دلیــل دیگر می تواند این باشــد که 
ناظر با شــخصی که درگیر کار اســت هماهنگ پیش می رود تا در 
ســود حاصل از فساد سهم داشته باشد. تمام اینها نشان می دهد 
رفتارها ایراد دارد. در نهایــت اول اینکه ذات این اقتصاد به دلیل 
وجود نفت رانتی اســت، بنابراین ما همیشــه با درجه ای از فساد 
اداری مواجــه خواهیم بود. دوم اینکه خألهای قانونی و خألهای 
فرآیندی که در کشور وجود دارد باید باالخره زمانی برچیده شوند 
زیرا به هر حال نفت تا ابد برای ما وجود نخواهد داشــت. بنابراین 
بهتر اســت از حاال شــروع به برنامه ریزی کنیم زیــرا دیر یا زود به 
این نتیجه می رسیم که نفت برای همیشه برای ما نخواهد ماند. 

Á  شــما اشــاره کردید که قوانین کافی در کشور وجود دارد اما 
مشکل اینجاست که اجرا نمی شوند، با این حال چقدر به اجرای 
قانون بهبود مســتمر محیط کســب وکار و عدم مقاومت برخی 
گروه ها در برابر آن به دلیل شفاف سازی ای که به همراه خواهد 

داشت، امیدوار هستید؟ 
متاســفانه در کشــور ما اجرای قانون قائم به فرد است؛ یعنی 
تضمینی وجود ندارد که اگر من نوعی قانون را اجرا کردم دیگری 
نیز آن را اجرا کند. از ســویی با در نظر گرفتن ســود و زیان اجرا یا 
عدم اجرای قانون اگر جایی قانون اجرا نشــود مشکل چندانی به 
وجود نمی آید. همین حاال که ما در گام نخست و در حال احصای 
تعداد مجوزها هستیم با نهادهای بسیاری مواجه هستیم که باید 
با آنها هماهنگ باشــیم. به عقیده من اگــر رییس جمهور محکم 
پشــت این قوانین بایســتد، این قوانین اجرا خواهند شــد. در حال 
حاضر تیم ما تمام تالش خود را برای اجرای صحیح این قانون به 
کار بسته اســت و فکر می کنم خروجی مناسبی هم داشته باشد. 
دســت کم در گام اول و در احصای مجوزها فکر می کنم به نتایج 
خوبی دست پیدا کنیم. در حال حاضر از سوی ما اراده برای انجام 
این کار وجود دارد اما مشخص نیست که نفر بعدی هم حاضر به 

انجام این کار باشد یا خیر. 
Á  تالش برای بهبود شاخص های فضای کسب وکار، برای مثال 

تســهیل دریافت مجوز در حالی اســت که مشکالت اقتصادی 
بی شــماری بر ســر راه فعاالن اقتصادی وجــود دارد، با این 
تفاسیر فکر می کنید تسهیل دریافت مجوز یا بهبود رتبه ایران در 
گزارش های بانک جهانی واقعا منجر به بهبود فضای کسب وکار 

در ایران شود؟ 
محیط کســب وکار الیه هــای مختلفی دارد که کســب مجوز 
یا تمدیــد فعالیت ها به نوعی در ابتدای کار وجــود دارد. یکی از 
مشکالت ما این اســت که راه را برای شروع فعالیت ها می بندیم. 
مثال قانونی به دلیل اشــباع بودن بازار جلوی ورود فعاالن جدید 
بــه بازار را می گیــرد که ما آمدیم این را لغو کردیــم زیرا اگر افراد 
بتوانند وارد بازارها شــوند، رقابت بیشــتری در بازار ایجاد خواهد 
شــد پس دلیلی نــدارد جلوی ورود افراد گرفته شــود. اما آیا این 
کافی اســت؟ خیر، این کافی نیست. ما به زیرساخت ها نیاز داریم، 
یعنی دسترســی به بــرق، آب، فاضالب، گاز و ماننــد اینها. اعتبار 
دیگر چیزی است که برای ادامه کار نیاز است و یکی از بزرگ ترین 
مشــکالتی که ما االن در کشــور داریم و در رصد مرکز پژوهش ها 

شاه بیت 
بحث های بهبود 
محیط کسب 
و کار دو چیز 
است، یکی 
حاکمیت قانون 
است و دیگری 
توسعه دولت 
الکترونیک. 
با دولت 
الکترونیک خیلی 
از فرایندهایی 
که امروزه به 
صورت دستی 
انجام می شود و 
حق امضاهای 
طالیی یا 
صندلی هایی که 
قیمتی می شوند 
را در پی 
می آورد از بین 
می رود.
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هم به آن اشــاره شده اخذ اعتبار اســت. بر اساس گزارش ها این 
بزرگ ترین مشــکل اســت که بنگاه ها را از ادامه مسیر بازمی دارد 
زیرا پول وارد سیســتم نمی شود. خب این پول کجاست؟ این پول 
به جای گــردش در صنعت و تولید، در فضاهــای رانتی در حال 
چرخش اســت. حتی خود بانک ها و موسســات مالی و اعتباری 
هــم به آن ورود می کننــد، مثال ترجیح می دهند در بازار ســکه و 
ارز ســرمایه گذاری کنند. بنابراین سیســتم کار خود را به درســتی 
انجــام نمی دهد و پول در جایی تزریق می شــود کــه نباید تزریق 
شود. ســاختار دولتی، قانون های پرابهام، فرآیندهای غیرشفاف و 
نبــودن نظام نظارتی صحیح، فضایی ایجاد کرده اســت که باعث 

رشد فساد می شود. 
Á  در مقایسه با کشورهای منطقه ما چه جایگاهی داریم؟ 

درحال حاضــر بهترین کشــور در منطقه از نظر شــاخص های 
کســب وکار امــارات متحده عربی اســت که رتبــه جهانی 22 را 
داراســت. تمام کشــورهای حاشــیه خلیج فارس وضعیتشان از 
ما بهتر اســت. در گزارش ســال 2015، امارات 22، عربستان 49 و 
عمان رتبــه 66 را دارد. میانگین منطقه منا، یعنی خاورمیانه 106 
اســت، در حالــی که رتبه ایــران به تنهایی 130 اســت آن هم در 
شــرایطی که بهبود پیدا کرده اســت. حتی اردن از ما بهتر اســت 
و رتبه 117 را داراســت. در واقع بدترین کشــورها، آنهایی هستند 
که درگیر جنگ هســتند. ببینید فساد می تواند کشوری را به جایی 
برساند که شرایط آن با کشــورهای جنگ زده برابر باشد. ببینید ما 
طی سال های اخیر زیرســاخت های خوبی ایجاد کرده ایم، نیروی 
انسانی خوب و کارآمدی داریم و در دو حوزه آموزش و زیرساخت 
خوب کار کرده ایم، اما با این وجود از متوســط منطقه منا بدتریم. 
به عقیده من تا زمانی که عزم اصالح سیستم در میان دولتمردان 
مــا به وجود نیاید ما نمی توانیم شــاهد اتفاقــی مثبت در جهت 
بهبود فضای کســب وکار باشیم و اقداماتی هم که انجام می شود 

اقدامات مقطعی و موردی بوده که بی فایده است. 
Á  بســیاری از کارشناســان عقیده دارند اختصــاص پول به 

بنگاه های تولیدی تا زمانی که سیستم و فضای کسب وکار اصالح 
نشده باشد بی فایده است، نظر شما چیست؟ 

همانطور که پیش تر اشاره کردم داشتن یک عزم ملی است که 
می تواند کارها را به پیش ببرد. تا زمانی که مدیر باالیی این فشــار 
را نگذارد یا برای مثال ســازمان امــور مالیاتی، گمرک، دادگاه ها و 
شــهرداری ها بحث فســاد اداری را کنترل نکنند، وضع به همین 

شکل باقی خواهد بود. 
Á  برخی منتقدان عقیده دارند دولت بیشــتر توان خود را روی 

بهبود رتبه  جهانی ایران در کســب وکار گذاشته است، در حالی 
که بهبود صوری کمکی به ورود سرمایه گذار خارجی نمی کند. 

ســرمایه گذاران خارجی برای ورود به هر کشور شاخص هایی 
را در نظر می گیرند کــه در گزارش های بانک جهانی هم به آنها 
اشــاره شده اســت. بنابراین ارتقای رتبه، یک شرط الزم است که 
مــا باید انجام بدهیم و وجهه خود را در ســطح جهانی اصالح 
کنیم و این کاری نیست که فقط ایران انجام دهد بلکه تمام دنیا 
دارند آن را انجــام می دهند و با بانک جهانی چانه زنی می کنند. 
اما ما می دانیم که این شرط کافی نیست. ما پیگیر بحث مجوزها 
و شناســایی قوانین مخل و مواردی از این دست هم هستیم اما 

مهم تــر از تمام اینها عزمی اســت که نه فقط در شــخص اول 
کشور بلکه این اراده باید در تمامی بدنه دولت شکل بگیرد. باید 
پاسخگویی شکل بگیرد. بنابراین اگر این ضعف مدیریتی در کشور 
از بین برود ما هم منابع مالی داریم، هم نیروی انســانی خوب و 
به صورت نســبی زیرســاخت هم داریم. بنابراین ما فقط باید در 
جایی اراده کنیم تا این ســد موجود را بشــکنیم. در گام نخست 
با تســهیل صدور مجوزها فضایی به مراتب بهتر ایجاد می شود 
و حداقل یکی از مشــکالت بســیار مهم سروسامان پیدا می کند. 
بحث مجوزهــا، اعتبارها، انحصار در بازارهــا و حقوق مالکیت 
پاشــنه های آشیل ما هستند که به واسطه وجود آنها بسیار زمین 

خورده ایم. 
Á  به نظر می رســد منافع عده ای به این عدم شفافیت و به هم 

ریختگی فضای کسب وکار بسته است، سوال این است تا زمانی 
که منافع گروهی به این شــرایط وصل است، می توان به بهبود 

شرایط امیدوار بود؟ 
نباید خیلی صفر و یکی نگاه کرد. واقعیت این اســت که همه 
فاســد نیســتند؛ این طور است که در سیســتم در جاهایی که پول 
جریان بیشــتری دارد فساد هم در آنجا بیشتر است اما به هر حال 
جایی باید این تمام شود، نیروهای جوان تر، سالم تر و کاربلدتر باید 
برای اصالح این سیســتم اقدام کنند که کار بســیار دشــواری هم 
هســت و به راحتی ممکن نیست اما به هر حال یأس باالترین گناه 
است. دوم اینکه برخی کارهای کلیدی اگر رخ دهد شاهد اتفاقات 
خوبی خواهیم بود. اولین کار کلیدی شــفافیت اســت که هر چه 
ســریع تر رخ دهد فســاد کمتر فرصت بروز پیــدا می کند. دیگری 
دولت الکترونیک است، سوم هم نظارت و پاسخگویی است. االن 
چاره ای نداریم جز اینکه با تکیه به قوانین فعلی شــرایط را تغییر 
دهیم؛ زیرا ابزاری که در دســت ماســت، همین است و در جایی 
که ما در حال کار کردن هســتیم به عنوان بدنه ای از دولت، اراده 
بــرای تغییر وجود دارد و ما در حال تزریق آن به بخش های دیگر 

هستیم. 
Á  البته با شروع به کار دولت یازدهم، فضای کسب وکار از نظر 

روانی با بهبود همراه شــد اما حاال به نظر می رســد این فضای 
روانی هم از بین رفته است. 

نه، فضا عوض نشــده است، این حس شاید به این دلیل وجود 
دارد که نگاه مردم کوتاه مدت است اما به هر حال بیشتر مشکالتی 
که ما داریم مشــکالت ساختاری اســت که حل آنها زمان می برد 
و احتیــاج به حمایت عمومــی دارد. نباید فکــر کنیم که فضای 
مثبتی که با شروع به کار دولت یازدهم به وجود آمده از بین رفته 
اســت، آن فضا ادامــه دارد و مردم باید بدانند کــه صرفا با تغییر 
رییس جمهور یک شــبه فضا تغییر نمی کند. تغییرات ســاختاری 
در بلندمــدت رخ می دهد. اما مهم ترین نکته این اســت که وقتی 
گامی به پیش برمی داریم دوباره به عقب باز نگردیم و آن را ادامه 
دهیم. در نهایت بهترین کار برای از بین بردن تمام این مشــکالت 
این اســت که دولت خــود را گام به گام از اقتصاد کنار بکشــد زیرا 
اقتصاد برای دولت نیســت، برای مردم اســت، دولت باید درآمد 
خود را از طریق مالیات کسب کند، نه از طریق فروش مجوز یا ارز، 
در چنین شــرایطی مردم و بازار راه خود را پیدا می کنند و فساد نیز 

فرصت بروز کمتری پیدا می کند. 

فساد مي تواند 
کشوري را به 
جایي برساند 

که شرایط آن 
با کشورهاي 

جنگ زده برابر 
باشد، این در 

حالي است که 
جنگ در کشور 
ما در سال 67 

تمام شده است 
اما ما همچنان از 

نظر رتبه کسب 
و کار با کشور 

نابه ساماني 
مانند پاکستان 

همطراز هستیم.
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تازه ترین گزارش بانک جهانی از شاخص های محیط کسب و 
کار ایران حاکی از بهبود دو رتبه ای جایگاه ایران در بین کشورها 
اســت. گزارش سال پیش )2014( نیز حاکی از 20 رتبه بهبود در 
جایگاه ایران بود. براین اســاس رتبه ایران که در ســال 2013 به 
152 تنزل یافته بود طی دو سال اخیر 22 رتبه بهبود یافته است.
بانک جهانی از ســال 2003 با همکاری شــرکت تامین مالی 
بین المللــی )IFC( گزارش هایی را منتشــر می کنــد که در آنها 
تــالش می کند میزان ســهولت قوانیــن و مقــررات را در طول 
چرخه عمر شرکت های کوچک و متوسط در کشورهای مختلف 
اندازه گیری و نتیجه را هر ســال به صورت رتبه بندی کشورها از 

نظر سهولت انجام کسب وکار، اعالم کند. 11 نماگر مورد مطالعه 
در این گــزارش عبارتند از: شــروع یک کســب وکار، اخذ مجوز 
ساخت وســاز، اخذ انشــعاب برق، ثبت مالکیت، دریافت اعتبار، 
حمایت از ســهامداران خرد، پرداخت مالیات، تجارت فرامرزی، 
اجرای قراردادها، حل و فصل ورشکســتگی و به کارگیری نیروی 
کار )که نماگر به کارگیری نیروی کار در رتبه بندی کشورها تاثیری 

ندارد.( 
از اردیبهشــت 1389 مرکز پژوهش های مجلس به معرفی 
شاخصی با عنوان »شاخص پایش محیط کسب وکار « اقدام کرد 

که شامل مولفه های زیر است: 
در ســال 2007 رتبه ایران در گــزارش بانک جهانی 119 بوده 
اســت و از بین 189 کشور این رتبه در ســال 2015 به 130 تنزل 
می یابد. البته باید متذکر شــویم که در سال 2013 رتبه ایران به 
رتبه 152 تنزل یافته بود )یعنی 33رتبه تنزل فقط در شش سال( 
و بعــد از آن ما در ســال 2014 به رتبه 132ارتقــا پیدا کردیم و 
همچنین در ســال 2015 نیز دو رتبه ارتقــا پیدا کردیم. البته این 
ســوال اساسی وجود دارد که چرا این تنزل با شیب زیادی اتفاق 
افتاد ولی جبران آن به سختی صورت می گیرد؟ البته هنوز ایران 

11 رتبه با رتبه ای که در سال 2007 داشت، فاصله دارد. 
بر اســاس گــزارش بانک جهانــی رتبه ما در شــاخص هایی 
همچون: تجارت فرامرزی، انشــعاب برق، شــروع کســب وکار و 

 مشکل دریافت تسهیالت از بانک ها 1 

ضعف بازار سرمایه در تامین مالی تولید و نرخ باالی تامین سرمایه از بازار غیررسمی 2 

بی ثباتی در قیمت مواد اولیه 3 

بی تعهدی شرکت ها و موسسات دولتی به پرداخت به موقع بدهی خود به پیمانکاران 4 

اعمال تحریم های بین المللی علیه کشورمان 5 

وجود مفاسد اقتصادی در دستگاه ها6 

نرخ باالی بیمه اجباری نیروی انسانی 7 

بی ثباتی قوانین و مقررات مربوط به تولید و سرمایه گذاری 8 

ضعف دادسراها در رسیدگی موثر به شکایت ها و اجبار طرف های قرارداد به انجام تعهدات 9 

قیمت گذاری غیرمنطقی محصوالت تولیدی توسط دولت و نهادهای حکومتی 10 

محدودیت قانون کار در تعدیل و جابه جایی نیروی کار 11 

تولید کاالهای غیراستاندارد، تقلبی و عرضه نسبتا بدون محدودیت آن به بازار 12 

زیاد بودن تعطیالت رسمی 13 

عرضه کاالهای خارجی قاچاق در بازار داخلی 14 

برگشت چک های مشتریان و همکاران 15 

موانع تعرفه ای صادرات محصوالت و واردات مواد اولیه 16 

تمایل مردم به خرید کاالهای خارجی و تقاضای کم برای محصوالت ایرانی مشابه 17 

ضعف نظام توزیع و مشکالت رساندن محصول به دست مصرف کننده 18 

تعرفه پایین کاالهای وارداتی و رقابت غیرمنصفانه محصوالت رقیب خارجی در بازار 19 

ضعف زیرساخت های حمل ونقل 20 

ضعف زیرساخت های تامین برق21

گزارش بانک جهانی

رتبه ایران از نظر شاخص فضای کسب وکارسال
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اجرای قرارداد ها بهتر شــده اما در مورد شاخص هایی همچون 
پرداخــت مالیات، ثبت مالکیــت، حمایت از ســهامداران خرد، 
دریافت اعتبار، حل و فصل ورشکستگی و مجوز های ساخت و ساز، 

رتبه ایران در سال 2015 نسبت به 2014 بدتر شده است. 
در گزارش 2014 بانک جهانی، ایران با هفت رتبه تنزل نسبت 
بــه گزارش 2013 در رتبــه 152 از میان 189 کشــور قرار گرفته 
است. سنگاپور در رتبه نخست و کشورهای هنگ کنگ، نیوزیلند، 
آمریکا، دانمارک، مالزی، کره جنوبی، گرجســتان، نروژ و انگلیس 

در رتبه های دوم تا دهم برترین کشورها قرار گرفته است. 
طبق این گزارش، رتبه ایران در شــروع کســب وکار بین 189 
کشــور جهان در رتبه107 قرار گرفته و در بخش اخذ مجوزهای 

ساخت وساز در رتبه 169 قرار دارد. 
همچنین دسترسی به انرژی الکتریکی در ایران رتبه 169 و در 
سهولت پرداخت مالیات نیز 139 است. در بخش ثبت مالکیت، 
ایران از بین 189 کشــور رتبه 168 را داراســت و در بخش اخذ 

اعتبار نیز رتبه 86 را دارد. 
در گــزارش 2014 بانــک جهانی رتبــه ایــران در حمایت از 
ســهامداران خرد 147 و در اجرای قرارداد 51 اســت، همچنین 
ایــران در تجارت فرامرزی رتبه 153 و در ورشکســتگی نیز رتبه 

129 را داراست. 
بیشترین تنزل رتبه ایران در نماگر شروع کسب وکار از رتبه 87 
در گزارش 2013 به رتبه 107 در گزارش 2014 بوده است. پس از 
آن در نماگر ســهولت پرداخت مالیات و تجارت فرامرزی شاهد 

10 رتبه تنزل در گزارش 2014 نسبت به 2013 هستیم. 
رتبه ایران در شــروع کســب وکار در گزارش 2011 بانک جهانی، 
43 بود که در گزارش 2014 به 107 تنزل یافت، همچنین در بخش 
کسب مجوزهای ساخت و ساز از رتبه 162 به 169 تنزل یافته است. 

در ثبــت مالکیت نیز از رتبه159 بــه 168 و در دریافت اعتبار 
هــم از رتبه 96 بــه 86 رســیده، در عین حال رتبــه حمایت از 

سرمایه گذاران در ایران از 166 به 147 نزول یافته است. 
ایران در پرداخت مالیات در گــزارش 2011 بانک جهانی رتبه 
118 و در گــزارش 2014 رتبــه 139 را داراســت که این موضوع 
در بخش تجارت خارجی نیز از رتبه 131 به 153 رسیده است. 

همچنیــن ایــران از رتبه 48 اجــرای قراردادهــا در گزارش 
2011 بــه رتبه 51 در گزارش 2014 تنــزل یافته و در حل و فصل 

ورشکستگی نیز از 117 به 129 رسیده است. 
به صورت کلی رتبه ایران از 140 در گزارش 2011 به رتبه 152 
در 2014 تنزل یافت. زمان و تعداد مراحل نماگر شروع کسب وکار، 
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گزارش مرکز پژوهش های مجلس:

بهار91بهار92بهار93استان

6/666/437/65همدان

6/26/377/36بوشهر

6/446/336/11مازندران

6/15/737/04کهگیلویه و بویراحمد

6/44/836/64چهارمحال بختیاری

6/756/595/86کرمانشاه

5/845/366/2البرز

5/916/147/37خراسان جنوبی

5/456/296/29کرمان

6/216/187/04فارس

6/116/345/5آذربایجان غربی

6/115/935/09خراسان شمالی

5/885/526/75هرمزگان

6/285/776/72آذربایجان شرقی

5/666/396/91گلستان

6/715/55/81لرستان

6/465/935/76سیستان وبلوچستان

6/395/876/52اصفهان

6/426/355/53کردستان

5/185/836/8ایالم

4/975/886/82قزوین

6/25/916/01تهران

6/185/85/68خراسان رضوی

6/086/516/08قم

5/835/746/08تشکل های کشوری

66/285/8سمنان

5/975/425/31مرکزی

6/465/736/47خوزستان

6/015/16/02زنجان

5/234/844/87یزد

5/35/125/54اردبیل

4/285/553/51گیالن

گزارش مرکز پژوهش های مجلس

بهار91بهار92بهار93مولفه

7/597/467/54مشکل دریافت تسهیالت از بانک ها

7/266/977/04ضعف بازار سرمایه در تامین مالی تولید و نرخ باالی تامین سرمایه از بازار غیررسمی 

6/816/436/3وجود مفاسد اقتصادی در دستگاه های دولتی

6/746/657/55بی ثباتی در قیمت مواد اولیه

6/716/557/44اعمال تحریم های بین المللی علیه ایران

6/696/656/56بی تعهدی شرکت ها و موسسات دولتی به پرداخت به موقع بدهی خود به پیمانکاران

6/576/236/33نرخ باالی بیمه اجباری نیروی انسانی

6/286/076/51بی ثباتی قوانین و مقررات مربوط به تولید و سرمایه گذاری

6/195/936/33قیمت گذاری غیرمنطقی محصوالت تولیدی توسط دولت و نهادهای دولتی

6/175/955/64ضعف دادسراها در رسیدگی موثر به شکایت ها و اجبار طرف های قرارداد به انجام تعهدات 

5/995/555/4زیاد بودن تعطیالت رسمی

5/775/655/49تولید کاالهای غیراستاندارد، تقلبی و عرضه نسبتا بدون محدودیت آن به بازار

5/735/765/94محدودیت قانون کار در تعدیل و جابه جایی نیروی کار

5/445/235/31موانع تعرفه ای صادرات محصوالت و واردات مواد اولیه

5/415/395/19عرضه کاالهای خارجی قاچاق در بازار داخلی

5/374/894/76تمایل مردم به خرید کاالهای خارجی و تقاضای کم برای محصوالت ایرانی مشابه

5/365/385/26برگشت چک های مشتریان و همکاران

5/114/754/61تعرفه پایین کاالهای وارداتی و غیرمنصفانه محصوالت رقیب خارجی در بازار

5/074/694/58ضعف زیرساخت های حمل ونقل 

4/964/824/84ضعف نظام توزیع و مشکالت رساندن محصول به دست مصرف کننده

4/133/743/59ضعف زیرساخت های تامین برق

اســناد و زمان واردات و نماگر تجارت فرامرزی افزایش یافته اما 
بــا وجود عدم تغییر در مقدار مولفه های نماگر پرداخت مالیات 
ایران تنها اصالحات سایر کشورها سبب بدترشدن جایگاه کشور 

شده است. 
تعدد دســتگاه های مرتبط با هر نماگر در ایران و عدم وجود 
ارتباط سیســتمی آنها با یکدیگر ســبب شــده تا هر سال شاهد 
وضعیــت نامطلوب تری نســبت به گذشــته در رتبه بندی بانک 
جهانی باشــیم.  با توجــه به جدول فوق در بهــار 93 گیالن با 
شــاخصی برابــر 4/28 بهترین عملکرد را داشــته و کرمانشــاه 

با شــاخص 6/75 بدترین عملکرد را داشــته است. در بهار 92 
چهارمحال و بختیاری با شــاخصی برابر 4/83 بهترین عملکرد 
را داشــته و کرمانشاه با شاخص 6/59 بدترین عملکرد را داشته 
اســت. در بهار 91 یزد با شــاخصی برابر 4/87 بهترین عملکرد 
را داشــته و همدان با شــاخص 7/65 بدترین عملکرد را داشته 

است. 
در بهــار93 بخش خدمات ارزیابی بدتر و بخش کشــاورزی 
ارزیابی بهتــری از مولفه های محیط کســب وکار ارایه کرده اند. 
الزم به یادآوری است در بهار 90 این ترتیب برعکس بوده است. 

بهبود محیط  کسب وکار
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Á  چند ســالی اســت که مرکز پژوهش های مجلس شاخص هایی 
را در جهــت پایش فضای کســب وکار کشــور بررســی می کند، با 
توجه به اینکــه این کار از مدت ها قبل توســط بانک جهانی انجام 
می شــده، دلیل ورود مجلس به این مقوله و تفاوت های موجود در 

بررسی های مجلس و بانک جهانی در این زمینه چیست؟ 
مرکــز پژوهش های مجلــس از نیمه ســال 89 و با هــدف ارایه 
اطالعــات به روز و جامع از وضعیت موانع تولید و ســرمایه گذاری در 
سراسر کشور بررسی برخی شــاخص ها را در فضای کسب وکار کشور 
آغاز کرد. مرکز پژوهش ها این بررســی ها را به صورت استان  به استان 
و در بخش هــای مختلــف اقتصــادی و تولیدی انجــام و نتایج آن را 
بــه نماینــدگان و تصمیم گیران دولتی ارایه می دهد. مــا این کار را در 
شرایطی انجام دادیم که می دانســتیم بانک جهانی به صورت ساالنه 
گزارش هایی را در جهت رتبه بندی کشورها در فضای کسب وکار ارایه 
می دهد، حتی در کنار بانک جهانی موسسات بین المللی دیگری نیز کار 
مشابهی را در زمینه بررســی رقابت پذیری یا آزادی اقتصادی کشورها 
انجــام می دهند. اما دلیل اصلــی ما برای انجام ایــن کار در کنار این 
موسســات این بود که در روند کاری این موسســات چند نقص بزرگ 

وجود داشــت و البته دارد. یکی از این نقص ها این است که بر اساس 
هدف این دست گزارش ها قرار است کشورهای دنیا با یکدیگر مقایسه 
شوند به همین دلیل مولفه ها را طوری تعریف می کنند که کشورها با 
یکدیگر قابل مقایسه شــوند؛ در نتیجه مسایل مشترک بین کشورها را 
با یکدیگر می سنجند و از کنار بســیاری از مسایل خاص کشورها عبور 
می کنند. برای مثال چند مولفه مهم را که اتفاقا کشــور ما با آن دست 
و پنجــه نرم می کند، در نظر نمی گیرنــد؛ مانند موضوع فرهنگ کاری، 
فرهنگ میل به مصرف کاالی خارجی، فســاد و همچنین تحریم ها که 
ما تالش کرده ایم آنها را در نظر بگیریم. مشکل دیگری که وجود دارد 
و باعث شــد ما وارد این کار شویم و ایرادهایی به بانک جهانی بگیریم، 
این بود که کســانی کــه به پرســش های بانک جهانی بــرای ارزیابی 
شــاخص های مورد نظر پاســخ می دهند یا می دادند، از بطن بازار ما 
برنخاســته اند. بنابراین تفاوت کار ما با بانک جهانی این اســت که اوال 
به صورت فصلی انجام می شــود اما کار آنها ســاالنه است؛ کار ما بر 
اساس اســتان ها طبقه بندی می شود و تفکیک بخش های فعالیتی را 
هم داریم، یعنی می گوییم در بخش کشــاورزی یا صنعت فعالیت به 
چه صورت بوده اســت. این تفاوت اصلــی فعالیت ما با بانک جهانی 

امیر سیاح، مدیر طرح سنجش محیط کسب و کار در گفت وگو با ویژه نامه اقتصادی »شرق«: 

عقربه های بانک جهانی اشتباه می چرخد

سارا مالکی: افت رتبه ایران در گزارش های ساالنه »شاخص کسب و کار« که از سال 2003 
به این سو توسط بانک جهانی منتشر می شود، منجر به طرح این پرسش از سوی کمیسیون 
حمایت از تولید ملی و نظارت بر اجرای سیاســت های کلی اصل 44 قانون اساســی شد 
که چرا رتبه ایران هر ســال با افت بیشتری نسبت به ســال قبل همراه می شود؟ با طرح 
این پرسش گروه مطالعات کسب و کار در مرکز پژوهش های مجلس شورای اسالمی مامور 
یافتن پاسخ این پرسش شد تا به این ترتیب مشخص شود چرا رتبه ایران در فضای کسب 
و کار از 108 در ســال 2006 به 152 در سال 2013 رسیده اســت. این گروه مطالعاتی که 
وظیفه اصلی آن پایش فضای کســب و کار در داخل کشور اســت، در روند فعالیت خود 
اگرچه متوجه مشــکالتی از سوی بانک جهانی شد اما در نهایت به این نتیجه رسیده است 
کــه یکی از دالیل اصلی افت رتبه ایران در فضای کســب و کار نبود »اطمینان« و »امنیت 

قانونی« در کشــور است. مدیر گروه مطالعات محیط کســب و کار در مرکز پژوهش های مجلس شورای اســالمی در این زمینه عقیده دارد زیرساخت های 
صنعتی و قانونی الزم برای انجام فعالیت های اقتصادی در کشور وجود دارد اما در بسیاری موارد نادیده گرفته می شوند. نتیجه گیری امیر سیاح از مطالعات 
انجام شده این است که فضای کسب و کار در شرایط فعلی نیازمند عملکردی قوی تر از سوی نهادهایی مانند قوه قضاییه یا پلیس است تا شرایط الزم برای 

کاهش فساد اداری و در پی آن سرمایه گذاری اقتصادی ایجاد شود. 

بهبود محیط  کسب وکار
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است و از نظر شــاخص ها نیز کامل تر هســتیم زیرا مولفه هایی مانند 
فرهنگ، فساد و تحریم را هم در نظر گرفته ایم. 

Á  درباره مولفه های مرکز پژوهش ها کمی بیشتر توضیح می دهید؟
برای مثال مولفه فرهنگ به زیادبودن تعطیالت رسمی اشاره دارد 
یــا تمایل مردم بــرای خرید کاالی خارجی. در واقع ما از تشــکل های 
اقتصادی سراســر کشــور ســوال می کنیم که بگویند در فصل گذشته 
کاری آنهــا این مولفه ها تا چه میزان بر اداره بنــگاه آنها اثر گذار بوده  

است. 
Á  نتیجه ای که طی نزدیک به چهارســال گذشته از بررسی فضای 

کسب وکار کشور بر اساس شــاخص های بومی به دست آورده اید، 
چه بوده است؟ 

یکی از نتایج مهم این بررســی ها، به دســت آمــدن قانون بهبود 
مســتمر فضای کسب وکار بوده اســت. همچنین ارایه این گزارش ها 
از ســوی مرکز پژوهش ها خیلی از واقعیت های پنهان اقتصاد را به 
مسووالن نشــان داد؛ از جمله اینکه مشکل اصلی تولیدکننده ها که 
آنهــا ادراک می کنند این اســت که تامین مالی، مانعی بزرگ بر ســر 
راه آنان اســت. خروجی هایی که ما از بررســی های خود داشته ایم 
خصوصا توســط دولت یازدهم بســیار به کار گرفته شده و استفاده 
از گزارش های فصلی مــا در تصمیم گیری های دولتمردان به خوبی 
مشــاهده می شــود. ما توانســتیم نشــان بدهیم که بی ثباتی در چه 
فصل هایی در این چهار ســال بیشــتر بوده و در چه فصل هایی کمتر 
شــده اســت، همچنین توانستیم نشــان دهیم که وضعیت فساد در 
چه دوره هایی رشــد داشته است؛ برای مثال در تابستان 93 فساد به 
بیشــترین میزان خود در چهار سال گذشــته رسید. از سویی واقعیت 
مهمی را آشکار کردیم و آن اینکه مشکل تولید در ایران دیگر مشکل 
زیرســاخت هایی ماننــد برق یا حمل ونقل نیســت بلکه مشــکالت 
نرم افزاری اســت؛ بنابراین بر اســاس تحقیقات ما به نظر می رســد 
مجلس و دولت نباید بودجه های خود را صرف  سدســازی، توسعه 
حمل و نقل و... کند بلکه بودجــه باید صرف امنیت، پلیس، دادگاه 
و کارآمد کردن این بخش ها شــود. در واقع اگر این بخش ها کارآمد 
شــوند، تولیدکنندگان بالقوه خود وارد میدان می شــوند و به اندازه 

کافی سد و راه و فرودگاه و... می سازند. 
Á  ،بررســی های مرکز پژوهش هــا در رابطه با فضای کســب وکار 

به منظور شفاف ســازی فضا برای ســرمایه گذاران داخلی است یا 
سرمایه گذاران خارجی نیز امکان استفاده از آن را دارند؟ 

تفاوت دیگری که گزارش های ما بــا گزارش های بین المللی دارد، 
این است که مخاطب گزارش های بین المللی، سرمایه گذاران خارجی 
هســتند و این گزارش ها ســیگنال های الزم را به آنهــا می دهد تا آنها 
بدانند کدام کشورها برای ســرمایه گذاری امن تر و به صرفه تر هستند؛ 
اما مخاطب گزارش های ما سیاســت گذارها و تصمیم ســازان کشــور 
هســتند و طبق مولفه ها به آنها می گوید شــرایط در کدام اســتان ها 
بهتر یا بدتر اســت و بر اساس این چشم انداز می توانند تصمیم گیری یا 

قانونگذاری بهتری داشته باشند. 
Á  بعد از اینکه رتبه ایران در فضای کســب وکار در دولت های 

نهــم و دهم از 44 به 152 ســقوط کرد؛ آیا برای این ســقوط 
علت یابی شــد تا در نهایت مشخص شــود چه عواملی در این 

سقوط تاثیرگذار بوده است؟ 
ایــن عددهایی که شــما گفتید مربوط می شــود بــه گزارش های 

بانک جهانی. در رابطه با گزارش بانک جهانی نیز طی تحقیق مفصلی 
که از بهار 92 شروع شد و آذرماه امسال به پایان رسید، ما اثبات کردیم 
که گزارش این مرجع برای ایران کامال بی اعتبار است. ما نشان دادیم که 
گزارش های بانک جهانی نه تنها از نظر مراجع دانشگاهی اعتبار ندارد 
بلکه در ایران هم اطالعاتی که از فضای کسب وکار برای بانک جهانی 
ارســال می شده اطالعات ناقص و بعضا اشتباهی بوده و اگر اطالعات 
به درستی به بانک جهانی ارسال می شد، رتبه ما قطعا چیزی نبود که 
حاال از سوی بانک جهانی اعالم شده است. بعد از اینکه پس از گذشت 
چند ســال رتبه ما در گزارش بانک جهانی بدتر و بدتر می شد، مجلس 
در انتهای سال 91 ماموریتی به مرکز پژوهش ها داد برای بررسی اینکه 
چرا رتبه ایران با سقوط همراه شده و برای بهبود رتبه چه کار باید کرد؛ 
نتیجه آن نیز مجموعه مطالعاتی مفصل شــد که نام آن »راهکارهای 
بهبود رتبه ایران در گزارش انجام کار بانک جهانی« شــد. در نتیجه 10 
گزارش منتشر شد برای پاسخ به این سوال که ما برای بهبود رتبه باید 
چه کار کنیم. برای پاســخ به این ســوال ما ابتدا بررسی کردیم که چرا 
رتبه ما خراب است، بعد اینکه بانک جهانی چه کار می کند که رتبه ما 

با افت همراه می شود. 
Á  یعنی بانک جهانی در ســقوط رتبه ما دخیل بوده و نه شــرایط 

داخلی کشور؟ 
 در این زمینه ما در پی پاســخ به این ســوال بودیم که بانک جهانی 
شــاخص ها را چطور می ســنجد؛ کاری که قبال توجــه چندانی به آن 
نشده بود. ما رفتیم و جاهایی را که به بانک جهانی اطالعات می دادند، 
پیدا کردیم و از آنها پرســیدیم که چگونه به ســوال های بانک جهانی 
پاســخ می دهند. از سویی ســوال های بانک جهانی را بررسی کردیم و 
مجموعا به این نتیجه رســیدیم که اگر اطالعات درستی مثال در رابطه 
با مجوزهای ســاخت و ســاز به عنوان نماگر دهم شــامل مدت زمان 
فرآیندها، هزینه های فرآیندها و تعداد فرآیندها که نهایتا شاخص های 
اصلی رتبه بندی  گزارش بانک جهانی را تشکیل می دهند ارایه می شد؛ 

رتبه ما در گزارش 2014 بانک جهانی باید چیزی حدود 70 می بود. 
Á  اما اگــر فعاالن اقتصادی به پرســش های بانک جهانی پاســخ 

می دهنــد؛ دلیل اشــتباه بودن ایــن اطالعات یا ارایه نادرســت 
اطالعات چیست؟ 

پاسخ  دهندگان به پرســش های بانک جهانی هم فعاالن اقتصادی 
هســتند و هم حقوقدان هایی که وکیل بانک جهانی در ایران هســتند. 
اتفاقی که در رابطه با این وکال یا افرادی که ســواالت بانک جهانی به 
دســت آنان می رسد و آنها پاســخ می دهند، رخ می دهد این است که 
برخی از این افراد مدت زیادی اســت کــه در ایران زندگی نمی کنند یا 
در کشور حضور مداوم ندارند؛ اما سواالت بانک جهانی هنوز به دست 
آنان می رســد. این اتفاق در حالی رخ می دهد که چنین شخصی اصال 
از شــرایط واقعی اقتصاد یا فضای کســب وکار ایران آگاهی درســتی 
ندارد. ما با چنین مواردی نیز روبه رو هستیم و نمونه هایی از این افراد 
هم واقعا وجود دارند که سواالت بانک جهانی را بدون اطالع دقیق از 

شرایط ایران پاسخ می گویند. 
Á  آیا از ســوی ایران بــا بانک جهانی در رابطه بــا نقص ها و 

اشــتباهات ایــن ارگان بین المللی کــه به آنها اشــاره کردید، 
گفت وگویی صورت گرفته است؟ 

گزارش های بانک جهانی در ماه ســپتامبر منتشر می شود و کشورها 
تــا اکتبر فرصــت دارند که اطالعــات خود را بــرای تکمیل یا اصالح 

سنجش بانک 
جهانی چند 
مولفه مهم را 
که اتفاقا کشور 
ما با آن دست 
و پنجه نرم  
مي کند را در نظر 
نمي گیرد مانند 
موضوع فرهنگ 
کاري، فرهنگ 
میل به مصرف 
کاالي خارجي، 
فساد و همچنین 
تحریم ها که ما 
تالش کرده ایم 
آنها را در نظر 
بگیریم.
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بــه بانک جهانی ارســال کنند. تا اکتبر؛ دو گزارشــی را که ما در رابطه 
با موضوعاتی که به آنها اشــاره شــد تهیه کرده بودیم از ســوی دفتر 
تازه تاســیس آمایش و بهبود محیط کسب وکار که در وزارت اقتصاد و 
رابط بانک جهانی با ایران است، به بانک جهانی ارسال شد. گزارش های 
ما بر اســاس دالیل ذکرشــده نشــان می داد که گزارش های ســاالنه 
بانک جهانی بر اســاس اطالعاتی نادرســت تنظیم و منتشر می شود. 
بانک جهانــی برخی از این دالیل را پذیرفــت و برخی را نپذیرفت و در 
نهایت درخواســت اطالعات و دالیل بیشتری از ما کردند؛ اما اقدامات 
ما باعث شــد رتبه ما از 152 در ســال 2014 بــه 130 در گزارش 2015 

تقلیل پیدا کند. 
Á  یعنی فضای عمومی کسب وکار کشور طی سال هایی که رتبه ما با 

افت همراه بوده هیچ تغییر یا نوسانی نداشته و صرفا این اطالعات 
نادرست بوده که رتبه ما را دستخوش تغییر می کرده؟  

نمی توان گفت فضای کســب وکار کشــور تغییر نداشته، چرا تغییر 
داشــته اما عقربه هایی که بانک جهانی ما را بر اســاس آن می سنجند 
عقربه هایی اشــتباه اســت که گمراه  کننده اند. این اتفاق فقط مختص 
کشــور ما نیســت؛ یک مقاله علمی در سال 2007 از سوی یک محقق 
اروپایی تهیه شــد که طبق این بررسی مشخص شد در کشوری مانند 
آمریکا اعدادی که از ســوی بانک جهانی ارایه می شود اشتباه است و 
با واقعیات جور درنمی آید. این تحقیق از ســویی نشان داد که گزارش 
بانک جهانی چقدر باعث اشــتباه در سیاســت گذاری ها می شود، برای 
مثال در ســال 2009 رتبه برزیل از بســیاری از کشورهای فقیر بدتر شد 
و اعتراض این کشــور را برانگیخت. بعد از آن در گزارش ســال 2008؛ 
بانک جهانــی بر اســاس اعتراض هایی که صورت گرفــت یک هیات 
حقیقت یاب تشــکیل داد و به تدریج به اصالح روش های خود اقدام 
کرد. حتی بعد از این اعتراض ها اعالم شــد که شاید گزارش انجام کار 
در آن ســال از سوی بانک جهانی منتشر نشــود که در نهایت به جای 
عدم انتشار گزارش، هیات حقیقت یاب تشکیل شد که در برخی موارد 
اثبات کرد که روش ها ایراداتی دارد. همانطور که اشاره شد در کشور ما 
نیز اثبات شــد عقربه های بانک جهانی با واقعیات فاصله دارد هرچند 

مشکالت ما در زمینه های مختلف نیز قابل چشم پوشی نیست.
Á  امــا با تمام این تفاســیر؛ بــرای فضای کســب وکار ایران طی 

سال هایی که با افت رتبه همراه بودیم چه اتفاقی رخ داد؟ 
در ایــن زمینه اگر بخواهیم به عقربــه بانک جهانی اطمینان کنیم، 
می شــود گفت از ســال 2006 به این ســو ما هر سال شــرایط بدتری 
داشته ایم اما واقعیت این است که این عقربه ها عین واقعیت را نشان 
نمی دهد و ما باید شاخص های ملی خود را داشته باشیم. شاخص های 
ملی ما نیز نشــان می دهد شرایط ما در ســال 92 در زمینه هایی مانند 
محیط اقتصادی، محیط کسب وکار، فساد و شاخص هایی از این دست 
بدتر شده اســت. برای مثال در تابستان 93 احساس فساد به بیشترین 
میزان خود رســیده اســت. البته در بررســی های مــا برخی فصل ها 
بهتــر بوده انــد و در برخی فصل ها بدتر. طبق بررســی های ما فضای 
کســب وکار حالتی سینوســی دارد که ابتدای سال بدتر است و انتهای 
ســال بهتر می شــود، احتماال به این دلیل که ســرعت تقسیم پول در 
انتهای ســال بیشتر است و اقتصاد پویاتر به نظر می رسد. همانطور که 
گفتم ما گزارش انجام کار بانک جهانی را معتبر نمی دانیم اما آنچه که 
ما خودمان توانسته ایم به دســت بیاوریم این است که بدترین عاملی 
که طی ســال های گذشته فضای کسب وکار کشــور را تحت تاثیر قرار 

داده؛ مساله تامین مالی است. در گام بعدی مشکلی که در کشور اداره 
بنگاه ها را با دشــواری همراه می کند مفاســد اقتصادی است، سپس 
بی ثباتی در قیمت مواد اولیه اســت که تاثیــرات منفی خود را به جا 
می گذارد. در نهایت این موضوع نیز روشــن شد که تامین برق، حمل و 
نقل و مسایلی از این دست در بنگاهداری کمتر اخالل ایجاد می کند. 

Á  علت اصلی اینکه طی ســال های گذشته افت فضای کسب وکار  
به سرعت اتفاق افتاده اما روند رشد آن به کندی بوده، چیست؟ 

دلیل اصلی آن، این اســت که بهبود فضای کسب وکار در عمل در 
اولویت دولت نیســت و فقط در حرف به آن اشــاره می شــود. دولت 
یازدهــم در این زمینه صحبت کرده، امید ایجــاد کرده اما عمال کاری 
نکرده اســت. برای مثال فســاد را برطرف نکرده اســت، بوروکراسی 
برای شــروع کســب وکار را برطرف نکرده، از ســویی امنیت یا امکان 
انجام فســاد را کم نکرده اســت، برای مثال کســی که به دنبال فساد 
اســت، می بیند که زندان ها پر اســت. پلیس هم هزارتا مشغله دارد، 
قوه قضاییــه هم همین طور؛ بنابراین می بیند که اگر چکی را پاس نکند 
یا پول کســی را به او بازنگرداند مجازات نمی شود یا دست کم مشکل 
آنچنانی برای او پیش نمی آید. به این ترتیب به نظر می رسد دولت راه 
درســت بهبود فضای کســب وکار را طی نکرده و از سویی برای بهبود 
رتبه جهانی ایران در کســب وکار تــالش می کند با این تصور که اگر در 
آنجا رتبه ایران با بهبود همراه شــود مشــکالت برطرف می شوند. اما 
واقعیت این اســت که اگر رتبه جهانی ما در کسب وکار یک هم شود، 
تا زمانی که این احســاس در کشــور وجود دارد که کســی می تواند به 
راحتی سر دیگری را کاله بگذارد؛ نه سرمایه گذار داخلی و نه خارجی 
رغبتی به ســرمایه گذاری در کشور نخواهد داشت. بنابراین تا زمانی که 
کالهبــرداری و بی  تعهــدی بــه قراردادها وجود داشــته باشــد رتبه 
جهانی ما هیچ کارایی نخواهد داشــت. دولت باید مشکالت زیربنایی 
کســب وکار را در کشــور حل کند کــه عمدتا به تامیــن مالی و امنیت 

اقتصادی بازمی گردد. 
Á  به نظر شما با بهبود رتبه جهانی ما سرمایه گذاران خارجی تمایل 

بیشتری برای فعالیت در ایران پیدا نخواهند کرد؟ 
فکــر نمی کنــم ســرمایه گذار خارجی صرفــا بر اســاس گزارش 
بانک جهانــی بــرای ورود به کشــوری اقــدام کند. آنها وقتــی ببینند 
وضعیت پلیس یا دادگاه های یک کشــور برای رســیدگی به مشکالت 
احتمالی چندان مطلوب نیســت قاعدتا ریســک نمی کننــد زیرا آنها 
می بینند که قوانین به راحتی نقض یا دور زده می شــوند؛ بدون اینکه 

هزینه ای داشته باشد. 
Á  در ســال 2014 ما با دو رتبــه بهبود همراه بودیــم و از 132 به 

130 رســیدیم، کدام شــاخص ها در این بهبود رتبه تاثیر بیشتری 
داشته اند؟ 

دو عــدد از گزارش های مــا را که در رابطه با دو نماگر امســال به 
دســت بانک جهانی رســاندیم در این بهبود رتبه تاثیرگــذار بودند. ما 
هشــت گزارش دیگر هم داریم که باید ارسال شوند؛ این گزارش ها هم 
قطعا تاثیرگذار خواهند بود. برای مثال گزارش های شــروع کسب وکار 
ما در بهبود رتبه در سال 2015 تاثیرگذار بود. این گزارش در اردیبهشت 
امسال به اتمام رسید و به گزارش سال 2015 رسید و بانک جهانی هم 
تــا حدود زیــادی آن را پذیرفت. البته بهبود رتبه مــا فقط به اینکه ما 
خوب شــویم ارتباط پیدا نمی کند؛ اینکه سایر کشورها چقدر پیشرفت 
یا پســرفت دارند نیز در رتبه ما تاثیرگذار اســت. چه بسا ما برای بهبود 

خروجي هایي که 
ما از بررسي هاي 

خود داشته ایم 
خصوصا توسط 

دولت یازدهم 
بسیار به کار 
گرفته شده 

است و استفاده 
از گزارش هاي 

فصلي ما در 
تصمیم گیري هاي 

دولت  مردان به 
خوبي مشاهده 

مي شود.
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رتبه خیلی تالش کنیم اما دیگران از ما بیشتر تالش کرده باشند. اما در 
برخی شــاخص ها که ما از مطلوبیت کمی برخوردار بودیم، تالش در 
جهت بهبود آنها کمک بسیاری به بهبود رتبه ما می کند؛ مانند همین 

شاخص شروع کسب وکار که از 107 سال 2014 به 70 رسید. 
Á  در کدام یک از شــاخص های بانک جهانی وضعیت نامطلوب یا 

نگران کننده ای در ایران وجود دارد؟ 
 در همه شاخص ها ما نسبت به پتانسیل هایی که داریم از وضعیت 
نامطلوبی برخوردار هســتیم، برای مثال اعتبار، در بحث مالیات خوب 
نیســتیم، در رابطه با ورشکســتگی قانون نداریم؛ یعنی قانون قدیمی 
اســت و اجرا نمی شــود. در مولفه های خودمان هــم در بحث تامین 

مالی، فساد، ثبات اقتصادی و... مشکالت زیادی داریم. 
Á  اصالحات کلیدی که در این زمینه باید انجام شود، چیست؟ 

بــرای هر کدام از نماگرها راهکار متفاوتــی وجود دارد. برای مثال 
در نماگر ساخت وســاز راهکار این اســت که برخــی رویه های قانونی 
بایــد در کوتاه مدت، میان مــدت و بلندمدت اصالح شــود. برای مثال 
راهکار میان مدت می گوید بــرای اصالح این نماگر تبصره 7 ماده صد 
شــهرداری ها باید اصالح شود. به صورت کلی قوانین و مقررات ما به 
اصالح نیاز دارند تا آغاز کســب وکار در کشور سریع تر و ارزان تر انجام 

شود. 
Á  موانعی که بر سر راه این اصالحات قرار دارد، چیست؟ 

می تــوان گفــت اگر دولــت و مجلس همــت کننــد مانعی باقی 
نمی ماند؛ برای مثال قانون تجارت بسیار قدیمی است و مجلس هنوز 
نتوانسته آن را اصالح کند و درست به کار ببندد در صورتی که اگر این 
قانون اصالح شــود، می تواند در رتبه ما بسیار تاثیرگذار باشد. موانعی 
از این دســت به هر حال وجــود دارد اما با شــروع فعالیت ما قانون 
بهبود مســتمر فضای کســب وکار به کار گرفته شد که نمی توان گفت 
بدون تاثیر بوده، در واقع دســتاوردهایی داشــته است. ما گزارشی در 
تابســتان امسال داشــتیم که خالصه آن، این است که درصد باالیی از 
احکام این قانون اجرا نشده و دولت برای انجام آن همت نکرده است 
در حالی که در ایــن قانون احکام و راهکارهــای خیلی مهمی وجود 
دارد که می تواند راهگشا باشد. برای مثال طبق این قانون شهرداری ها 
وظیفــه دارند به فروشــندگان خــرد زمین ها یا اماکنــی را به صورت 
رایگان بدهند اما هنوز شــاهد این اتفاق نبوده ایم. دالیل اجرایی نشدن 
این احکام نیز فســاد جاری در کارهاست، اگر این احکام اجرا شوند تا 

80درصد از فسادها برطرف خواهند شد. 
Á  در نهایت دســتاورد عملیاتی مرکــز پژوهش ها در زمینه فضای 

کسب وکار چه بوده؟ 
نخستین دستاورد این بوده که حاال ما متوجه شده ایم نباید پول های 
عمده را صرف زیرســاخت ها کنیم بلکه باید صرف امنیت کنیم. دوم 
اینکــه در حمایت از تولید، پــول یا رانت توزیع نکنیــم بلکه به جای 
آن بــاز بیاییــم و امنیت برقــرار کنیم زیرا وقتی رانــت توزیع می کنیم 
بــرای مثال هزار میلیــارد تومانی که در بودجه امســال در قالب وام 
ارزان قیمت آمده است، وقتی اینقدر وام ارزان قیمت وجود دارد قطعا 
رانت ایجاد می شــود، در حالی که اگر این میزان بودجه صرف امنیت 
شــود بی قانونی کمتر رخ می دهد و افراد سرمایه های خود را با خیال 
راحت تــری وارد چرخه اقتصاد می کنند و بســیاری از شــرکت ها که 
زیرزمینی کار می کنند به روی زمین می آیند که قطعا به نفع اقتصاد و 

کسب وکار کشور خواهد بود. 

 )Easiness of Doing Business( شاخص های سهولت انجام کسب وکار
چندی اســت که بــه یکی از موضوعــات مورد توجه دســت اندرکاران و 
کارشناســان اقتصادی کشــور تبدیل شده اســت. بانک جهانی ساالنه به 
گردآوری و جمع بندی مقایسه ای مقررات کسب وکار کشورها تحت عنوان 
گزارش »انجام کســب وکار« اقدام می کند. شاخص های کسب وکار به طور 
کلی هزینه، ســهولت و ســرعت انجــام امور دولتی و قوانیــن و مقررات 
اعمالی را بررسی کرده و شامل ثبت شرکت، اخذ مجوز، اخذ انشعاب برق، 
ثبت حقوق مالکیتی، محافظت از ســرمایه گذاران اقلیت )قومی، مذهبی 
و...(، پرداخت مالیات، تجارت خارجی، قراردادها و ورشکستگی می شود. 
در گزارش سال 2015، رتبه ایران در میان 189 کشور 130 اعالم شده است. 
ضمــن آنکه شــاخص های انجام کســب وکار از اهمیــت خاص خود 
 )Cost of Doing Business( برخوردار هستند، هزینه های انجام کسب وکار
را که از طرف دولت ها اعمال شــده یا سیاســت گذاری می شــود، 
می توان تاثیرگذارتر دانســت کــه به موارد حایــز اهمیت در ذیل 

پرداخته خواهد شد. 
بودجه دولت

بودجه دولت نشــان دهنده حجــم و اندازه دولت و بــه همین میزان 
پیچیدگــی و گســتردگی حیطه فعالیــت آن و از طرف دیگر میزان فشــار 
هزینه ای دولت روی صاحبان کســب وکار و کارآفرینان است. هنگامی که 
دولت بزرگ می شــود، بوروکراســی و انجام امور اداری پیچیده تر شده و 
مخل فضای کســب وکار خواهد بود. طی دهه 80 بودجه کل کشور بیش 
از 11برابر افزایش یافت که با تعدیل تورم حجم هزینه های حقیقی دولت 
2/8برابر شده اســت. در دهه 80افزایش درآمدهای نفتی هر سال امکان 
تزریق منابع مالی برای بزرگ شــدن دولــت را فراهم می کرد و هم اکنون 
کــه درآمدهای نفتی به شــدت کاهــش یافته، اگر دولت کوچک نشــود، 
فشــار هزینه ای آن روی مردم و صاحبان کسب وکار بخش خصوصی وارد 

خواهد شد. 
مالیات ها 

پــس از یک دهه رشــد نامتعارف بودجــه و حجم دولــت، با کاهش 
درآمدهای نفتی، باید نسبت به کوچک ســازی و چابک سازی بدنه دولت 
اقدام می شد که به جای آن تصمیم گرفته شد تا مالیات ها افزایش یابند و 
از بودجه های عمرانی کاسته شود. در دو سال اخیر مالیات بر ارزش افزوده 
2/4برابــر، واردات 1/7برابر، بنگاه های خصوصی 1/6برابر، درآمد 1/5برابر، 
بنگاه های دولتی 1/4برابر و ثروت 1/1برابر رشــد داشــته است. مالیات بر 
ارزش افــزوده که در اصل مالیات مصرف اســت، در عمل به علت وجود 

کسب وکار   مساله ای 
اصلی یا انحرافی

مجلس و دولت 
نباید بودجه هاي 
خود را صرف  
سدسازي، 
توسعه حمل و 
نقل و... هزینه 
کنند بلکه پول ها 
باید صرف 
امنیت، پلیس، 
دادگاه و کارآمد 
کردن این 
بخش ها شود.
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انرژی تردیدی نیســت، امــا افزایش ناگهانی هزینه هــا بدون هیچ نوع 
حمایتی، فشــار هزینه ای شــدیدی روی صنعت وارد کــرد.  با توجه به 
موارد یادشــده به نظر می رســد کشــورهایی مانند ایران که دارای رتبه 
پایین انجام کســب وکار هســتند به جــای پرداختن به اینکــه در زمینه 
شــاخص انجام کسب وکار چند رتبه پایین تر یا باالتر آمده اند، باید به این 
بپردازند که فضای رقابتی کســب وکار فراهم شــده و هزینه بنگاه های 
تولیدی کاهــش یافته تا امکان رشــد و رقابت و بالندگــی آنها فراهم 
شــود. با شرایط فعلی کشــور و هزینه های ســنگین و غیررقابتی تولید 
و تضییقات و تحمیــالت وارد بر صنعت و نیروهــای مولد و کارآفرین، 
ســخن از شاخص های سهولت کســب وکار به نوعی نشانی غلط دادن 
است. متاســفانه بعضی ارکان دولت یازدهم با ادامه سیاست گذاری ها 
و اقدامــات ضد تولید دولت های قبلی، فضــای فعالیت نیروهای مولد 
را به شــدت تنگ کرده اند. امید اســت حال که دولت با تالش چند پله 
وضعیت کشــور را بهبود داده، بــا اقدامات نامناســب و عدم حمایت 
واقعی از بخش خصوصی کارآفرین و مولد، موجبات سقوط مجدد آن 

را فراهم نکند. فردا خیلی دیر است. 

شــبکه خرده فروشی سنتی و غیرمتشکل ایران از تولیدکننده اخذ می شود. 
با توجه به شرایط رکود تورمی و کشش پایین بازار، امکان اخذ آن از شبکه 
خرده فروشــی و مصرف کننده نهایی وجود نداشته و بخش مهم آن جزو 
هزینه های تولیدکننده محسوب خواهد شد. به طور کلی بیشترین فشار بار 
مالیاتی روی بنگاه های کوچک و متوســط تولیدی بخش خصوصی، وارد 
می آید. از کل افزایش مالیات پیش بینی شــده در بودجه سال 1394 نسبت 
به ســال 1392، 40درصد ســهم مالیات بر ارزش افزوده، 20درصد سهم 
بنگاه های خصوصی، 15درصد سهم واردات، هفت درصد سهم بنگاه های 
عمومی، چهاردرصد ســهم مشــاغل و یک درصد سهم ثروت است. دیده 
می شود که افزایش بار مالیاتی بنگاه های خصوصی )اغلب صنایع کوچک 
و متوســط( بیش از واردات، سه برابر بنگاه های دولتی، چهاربرابر مشاغل 
)شامل همه اصناف و عمده فروشــان و خرده فروشان( و بیش از 20برابر 

ثروت است. 
هزینه کاالی وارداتی (رقابت پذیری)

تثبیــت نــرخ ارز به مــدد درآمدهای نفتی و از ســوی دیگــر افزایش 
هزینه های تولیدکننده موجب شد تا هر سال کاالی خارجی در برابر کاالی 
داخلی ارزان تر شــده و به مفهومــی هزینه تولیدکننــده داخلی در برابر 
تولیدکننده خارجی افزایش یابد که قدرت رقابت پذیری صنعتی کشــور را 

از بین برده است. 
هزینه نیروی کار

هزینه نیــروی کار که در عمل دولت آن را تعییــن می کند در دهه 80 
بیش از نرخ تورم افزایش یافت و در دو ســال اخیر مقداری از تورم عقب 
ماند. اگرچه رشــد دســتمزد نیروی کار در مجموع بیش از تورم کاالها و 
خدمات اســت، اما سیاســتگذاری های اقتصادی موجب شد تا وضعیت 
معیشت نیروی کار به ویژه در شــهرهای بزرگ بدتر شود. افزایش ساالنه 
دســتمزد نیروی کار و در مقابل تثبیت نرخ ارز باعث شد تا ضمن کاهش 
قدرت رقابتی نیروی کار داخلی، صنایع کمتر اشتغال زا توسعه و گسترش 

یابند. 
هزینه سرمایه در گردش

افزون بر هزینه باالی نرخ ســود تســهیالت بانکی تولید که بین پنج تا 
10برابر کشــورهای دیگر اســت، رکود کنونی و طوالنی شدن زمان وصول 
مطالبــات فروش منجر بــه افزایش هزینه ســرمایه در گردش واحدهای 
تولیدی به میزان بیش از 10برابر متوسط جهانی شده که قیمت تمام شده 
کاالی داخلی را حدود 10درصد نســبت به خارجی افزایش داده اســت. 
دسترســی ضعیف صنایع کوچک و متوســط به منابع بانکی موجب شده 
تا آنها به بازار ســیاه پول روی آورده و تا بیش از 60 درصد در ســال برای 

تامین مالی هزینه کنند. 
هزینه محل کار

رشد نامتعارف بهای مسکن و بالطبع رشد هزینه های محل کار )اداری 
و تجاری(، موجب شــد تا این بخش از هزینه در حدود دو برابر کشورهای 
دیگر افزایش یابد. با بررســی بخش توزیع پوشــاک مشــخص می شــود 
30درصد از بهای پوشــاک فروخته شده شــامل هزینه های محل فروش و 
محل کار اســت که بیش از دو برابر کل ســهم نیــروی کار در کل زنجیره 

عرضه است. 
هزینه انرژی

افزایش بهای نهاده های انرژی و باوجود اعالم تخصیص یارانه، عدم 
پرداخت آن منجر به ایجاد مشــکالت جدی برای بخش صنعت شــد. 
اگرچه در لزوم واقعی ســازی هزینه های انرژی و بهینه ســازی مصرف 
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نــرخ بیــکاری یکــی از مهم تریــن شــاخص های اقتصادی و 
انعکاســی از فضــای عمومی کســب و کار اســت کــه به نوعی 
نماگر خوبی از وضعیت کل اقتصاد اســت. افزایش یا کاهش این 
شــاخص، حساسیت بیشــتری به نسبت سایر شــاخص ها در بین 
مردم و فعــاالن اقتصادی ایجاد می کند. به تازگی مرکز آمار ایران 
به عنوان مرجع رسمی برآورد نرخ بیکاری، از کاهش نرخ بیکاری 
به 9/5درصد در تابســتان ســال جاری خبر داده است. بر اساس 
نتایج طرح نمونه گیری نیروی کار، نرخ بیکاری در بهار و تابســتان 
سال جاری نسبت به دوره مشابه ســال قبل کاهش یافته و شمار 
بیکاران نیز از 2/6 به 2/3میلیون  نفر تنزل پیدا کرده اســت. آنچه 
در گــزارش »چکیده نتایج طرح آمارگیری نیروی کار« جلب توجه 
می کند، کاهش شــدید نرخ مشــارکت اقتصادی است که در چند 
سال گذشته بی سابقه است. نرخ مشارکت اقتصادی به این معنی 
اســت که چه تعداد از افراد باالی 10 سال از نظر اقتصادی فعال 
بودند و در گروه بیکاران یا شــاغالن قرار داشته اند. بقیه جمعیت 
کــه تحصیل می کنند یا خانه دار هســتند، جزو جمعیت غیرفعال 
به حســاب می آیند. طبق تعاریف، نرخ مشارکت اقتصادی نسبت 
جمعیت فعال اقتصادی )بیکار و شــاغل( به کل جمعیت کشور 

است. 

شواهد آماری
گزارش های رسمی مرکز آمار ایران نشان می دهد نرخ مشارکت 
اقتصادی با روندی نزولی از 41درصد در سال 1384 به 37/6درصد 
در سال 1392 رسیده اســت. در گزارش مرکز آمار عنوان نشده که 
دلیل این کاهش چیســت اما به طور کلی کاهش نرخ مشــارکت 
اقتصادی می تواند به دالیل مختلف از جمله ناامیدی از یافتن کار 

و ادامه تحصیل به امید یافتن شغل مناسب تر باشد. 
نکته قابل توجه آنکه نرخ مشــارکت زنان از 17درصد در ســال 
1384 به 13/8درصد در سال 1392 رسیده که این کاهش بیشتر از 
افت نرخ مشــارکت اقتصادی مردان از 64/7درصد به 61/6درصد 
طی دوره مذکور اســت. در حال حاضر سهم زنان در فعالیت های 
اقتصادی در ایــران کمتر از چهار میلیون نفر اســت؛ در حالی که 
سهم مردان بیشتر از 19میلیون نفر است. این در حالی است که در 
ســال های اخیر زنان سهم برابر و گاه بیشــتری را در دانشگاه ها به 
خود اختصاص داده اند اما ظاهرا تنها بخشی از این تعداد هر ساله 

به عنوان متقاضیان کار وارد بازار می شوند. 
نرخ بیکاری

بررســی ارقام مرکز آمار نشــان می دهد نرخ بیکاری طی دوره 
1391-1384 تغییــر چندانی نکــرده و بین 10 تــا 13/5درصد در 
نوسان بوده است. جالب آنکه با وجود شرایط رکود تورمی و رشد 
اقتصــادی منفی در ســال 1391، این نرخ از 12/3درصد در ســال 
1390 به 12/1درصد در ســال 1391 و 10/4درصد در ســال 1392 
کاهش یافته اســت. باید توجه داشت تحت شرایط رکود تورمی و 
بنا به گزارش مراکز رســمی، بسیاری از بنگاه های اقتصادی دست 

به تعدیل نیرو زده یا تعطیل شده اند.
گــزارش مرکز آمــار نشــان می دهد نرخ 
بیکاری مردان طی دوره مورد بررســی تغییر 
چندانی نداشــته و بین 9/1 تا 11/9درصد در 
نوســان بوده اســت اما نرخ بیکاری زنان از 
17/1درصد در سال 1384 به 19/9درصد در 
سال 1391 افزایش نشان می دهد. بر اساس 
گزارش های غیررســمی طی چند سال آینده 
پنج میلیــون جوان تحصیلکرده آماده به کار 
وارد بازار کار خواهند شد که در صورت عدم 
ایجاد شــغل کافی، این تعداد بیکار تهدیدی 

جدی برای اقتصاد ایران به شمار می رود. 
نرخ بیکاری جوانان

نرخ بیکاری جوانان 15 تا 24ســاله طی 

تحوالت بازار کار

سعیده شفیعی
پژوهشگر اقتصادی

نمودار شماره )2(:  نرخ بیکاری کل طی دوره 1392-1384 )درصد( 
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دوره مورد بررســی، همواره بیش از دو برابر نرخ بیکاری کل است 
که شرایط بحرانی اشتغال جوانان را نشان می دهد. همچنین نرخ 
بیکاری جوانان 15 تا 29ساله طی دوره 1391-1384 همواره بیش 
از 20درصــد بوده که از نرخ بیکاری کل به مراتب بیشــتر اســت. 
شــواهد نشــان می دهد در دوره های رونق، جوانــان و زنان زودتر 
جذب بازار کار می شــوند و با بروز کسادی اولین گروه هایی هستند 

که به  سرعت کار خود را از دست می دهند. 
نرخ بیکاری زنان 

نرخ بیکاری زنان نیز همانند نرخ بیکاری جوانان بیش از دوبرابر 
نرخ بیکاری کل است که شرایط بحرانی بازار کار برای زنان را نشان 
می دهد. این رقم از 17/1درصد در ســال 1384 به 19/8درصد در 
ســال 1392 افزایش یافته اســت. این مساله در حالی رخ داده که 
زنان ســهم بزرگی از فارغ التحصیالن دانشــگاهی را طی یک دهه 
اخیــر به خود اختصاص داده اند و این ناکامی در پیداکردن شــغل 

موجب سرخوردگی اجتماعی آنها شده است. 
بیکاری و مشارکت در سال 1393

دولت یازدهم می گوید که توانسته نرخ بیکاری را کاهش دهد یا 
حداقل مانع از افزایش آن شود. بر اساس گزارش مرکز آمار ایران، 
در بهار و پاییز ســال جاری این نرخ نســبت به فصول مشابه سال 
قبل افزایش یافته اســت. تنها در تابستان این نرخ با کاهش اندک 
مواجه شده که می تواند ناشــی از بهبود وضعیت اشتغال فصلی 
باشد. نکته مهم تر ادامه روند نزولی نرخ مشارکت اقتصادی است. 
ایــن کاهش در فصل بهار بیش از تابســتان بوده امــا در پاییز نرخ 
مشــارکت اقتصادی نسبت به پاییز 1392، شش دهم واحد درصد 
افزایش نشــان می دهد. در مجموع به طور متوسط نرخ مشارکت 
اقتصادی در سه فصل اول ســال 1392 معادل 38/4درصد بوده 
که این رقم بــا کاهش بیش از یک واحد درصد به 37/2درصد در 
مدت مشــابه سال 1393 رسیده اســت. به نظر می رسد بخشی از 
کاهش نرخ بیکاری به جهت این کاهش نرخ مشــارکت باشد و نه 
کاهــش تعداد بیکاران. به عبارت بهتــر برخی از جویندگان کار به 

دلیل سرخوردگی از خیل جمعیت فعال خارج شده اند. 
تعاریف سازمان بین المللی کار

آمار منتشرشــده توســط مرکز آمار ایران در گزارش های فصلی 
و ساالنه از بازار کار، شــفافیت های الزم را ندارد و به نظر می رسد 

با واقعیات اقتصاد ایران طی سال های اخیر 
همخوانی ندارد. به منظور این شفاف سازی 
الزم است این مرکز از تعاریف، استانداردها و 
شاخص های سازمان بین المللی کار استفاده 

کند. 
 International« ســازمان بین المللی کار
از  یکــی   )Labor Organization« )OIL
موسســات تخصصی ســازمان ملــل متحد 
اســت که به امور مربوط بــه کار و کارگران 
می پردازد. این سازمان در سال 1919 با هدف 
تدوین مقررات و قوانین بین المللی در جهت 
بهینه سازی اســتانداردهای بین المللی کار و 
حصــول اطمینان از به کارگیری آن تشــکیل 
شــد. امروزه 185 کشــور از اعضای سازمان 

ملــل- از جمله ایران- به عضویت این ســازمان درآمده اند. ایران 
به عنوان یکی از اعضای اولیه ســازمان ملل، اساســنامه سازمان 
بین المللی کار را به رســمیت شــناخته اســت. از این رو ضروری 
است از تعاریف و استانداردهای این سازمان برای محاسبه آماری 
نیروی کار کشــور استفاده کند. با توجه به آمارها و ارایه روش های 
محاســبه شاغالن و بیکاران کشور توسط مرکز آمار ایران و مقایسه 
تعاریف با استانداردهای سازمان بین المللی نیروی کار می توان به 

موارد متفاوتی از یکدیگر رسید. 
در حــال حاضر تفاوت های مهمی میان این تعاریف وجود دارد 
که با رفع آنها می توان به آمار حقیقی تری از بیکاری و اشــتغال در 
کشــور رسید. به نظر می رسد مرکز آمار ایران یا شناختی از تعاریف 
ســازمان بین المللی کار نداشــته، یا ترجمه غلطی از تعاریف این 
سازمان کرده یا حتی این گمان می رود که به منظور کم نشان دادن 
نرخ بیکاران، تعاریف متفاوتی از خود بیان کرده است؛ تعاریفی که 
مرکز آمار ایران تا حدی ســعی بر نزدیکی آن به تعاریف ســازمان 
بین المللی کار داشته است. نمونه هایی از آن را می توان در موجه 
جلوه دادن حداقل یک ســاعت کار برای شــاغالن و ســن فعالیت 
10سال به باال مشــاهده کرد. همچنین این ســازمان شاخص های 
بســیار مهمــی از جمله بیــکاری بلند مدت، کارکنــان نیمه وقت، 
اشتغال در بخش غیررسمی و اشــتغال با طبقه بندی حرفه را در 

گزارش های خود اعالم نمی کند. 
جمع بندی و نتیجه گیری

اگرچه مرکز آمار ایران از کاهش نرخ بیکاری طی سه ماهه اول 
و ســه ماهه دوم سال جاری نســبت به مدت مشابه سال قبل خبر 
داده اما به نظر می رســد این روند بــا واقعیات بازار کار همخوانی 
چندانــی ندارد. تردیدی نیســت که طی یک ســال اخیر و با تغییر 
دولت، سیاســت های معقولی از ســوی دولت اتخاذ شــده است 
اما باید توجه داشــت بهبود شــرایط اقتصادی به سرعت موجب 
افزایش نرخ اشــتغال نمی شود. بنابراین به نظر می رسد تنها دلیل 
کاهش نرخ بیکاری، کاهش نرخ مشــارکت و جمعیت فعال باشد 
که بــه دالیل مختلف از جمله ادامه تحصیــل و ناامیدی از یافتن 
شــغل مناسب رخ داده اســت. عالوه بر این، به بیان ارقام رسمی، 
نرخ بیکاری زنان و جوانان بیش از دو برابر نرخ بیکاری کل اســت 

که وضعیت اشتغال این دو گروه را بسیار بحرانی نشان می دهد. 

نمودار شماره )2(:  نرخ بیکاری کل طی دوره 1392-1384 )درصد( 

طی چند 
سال آینده 
پنج میلیون 

جوان 
تحصیلکرده 
آماده به  کار 

وارد بازار کار 
خواهند شد 

که در صورت 
عدم ایجاد 

شغل کافی، 
این تعداد بیکار 

تهدیدی جدی 
برای اقتصاد 

ایران به شمار 
می رود. 
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همایش محیط عمومی کسب وکار در روزهای 26 و 27آذر توسط 
اتاق بازرگانی و صنایع و معادن و کشاورزی استان خراسان رضوی 
در مشهد برگزار شد. در این همایش دوروزه تعدادی از کارشناسان 
و صاحب نظــران اقتصادی کشــور و نیــز تعــدادی از صاحبان 
کسب وکار درباره مسایل پیش روی بخش مولد و سیاست های الزم 
برای بهبود فضای کسب وکار سخنرانی کردند. بخش هایی از نکات 

محوری و کلیدی این سخنرانی ها در ادامه می آید: 

مهندس غالمحسین شافعی، رییس اتاق 
بازرگانی و صنایع و معادن ایران 

ناامنی مالکیت مساله اصلی کسب و کار
آنچــه در بیــن فعــاالن اقتصــادی 
برگرفتــه از دیروز اســت و در حال هم 
ادامــه دارد، موضــوع امنیــت مالکیت 
اســت. شــاید به نظر همه فرهیختگان 
اقتصــادی و اجتماعی، ایــن موضوع موثرترین عامل در توســعه 
اقتصادی کشــور اســت. منظور این نیســت که اکنون تعرضی به 
مالکیت در فعالیت های اقتصادی وجود داشــته باشد. بلکه سایر 
عوامل تعیین کننده ای است که به احساس امنیت در فعالیت های 
اقتصــادی خدشــه وارد می کند. رفــع بســیاری محدودیت های 
فعالیــت اقتصادی در اختیار فعاالن اقتصادی نیســت، اما آنان به 
اجبــار، پیامدهای حاصــل از محدودیت ها را به دوش می کشــند، 
بدون اینکــه هیچ کار جبرانی ای برای آنهــا مدنظر قرار بگیرد. در 
مقابل محدودیت هایی که با اعمال تحریم ها ایجاد شــد، از دست 
فعاالن برای رفع ایــن محدودیت ها هیچ کاری ســاخته نبود، اما 
همه تبعات را به دوش کشیدند بدون اینکه شاهد هیچ گونه اقدام 
جبرانی باشــند. این وضعیت، نشــاط را در مالکیت های اقتصادی 
مورد خدشــه قرار می دهد. ایــن ناامنی در مورد مســایل تولیدی 
پررنگ تر اســت؛ نگرانی هم از آثار محدودیت ها و هم نااطمینانی 
از آینده )حتی کوتاه مدت( فعالیت های تولیدی. در گذشته مشکل 
تولید ملــی این بود که در هرشــرایطی هیچ فعــال اقتصادی ای 
نمی توانســت ادعا کند که می تواند بــرای فعالیت های اقتصادی 
خود حتی ســه ماه آینده پیش بینی کند. نگرانــی مهم این بود که 
با یک تصمیم گاه غیرقانونی و گاهی خلق الســاعه روبه رو خواهد 
بود که فعالیت او را به  شــدت متاثر کند، اما کسی پاسخگوی نتایج 

حاصل از تصمیمات نیست. همه این موارد اختالل در فعالیت های 
اقتصادی فعاالن اقتصادی اســت. اگر تصمیم گرفته شــود که به 
دالیلی واحدهای تولیدی از فردا دچار محدودیت های اســتفاده از 
منابع انرژی بشــوند، )مثال آب و برق آنها قطع شــود( بدون اینکه 
خودشــان در آن دخالت داشته باشــند، چه کسی پاسخگوی زیان 
حاصل از این تصمیم است؟ اگر به دلیل آلودگی هوا تعطیل شود، 
اثرات بر فعالیت های اقتصادی را چه کســی پاســخگو است؟ اگر 
یک فعال اقتصادی شــب بخوابد و صبح با یک تنش قابل توجه در 
یک حوزه ای مواجه شــود، آیا او باید پاسخگوی اثرات این تنش در 
فعالیت های اقتصادی خود باشــد؟ اینها عواملی است که انتظار 
مــی رود این گذشــته بدخاطره در دولت امیــد و تدبیر مورد توجه 
قرار گیــرد، امید به آینــده را برای فعالیت هــای اقتصادی فراهم 
کند. اعتمــاد و اطمینان را با ثبات قوانیــن و مقررات اقتصادی در 
عرصه فعالیت های اقتصادی کشــور به وجود آورد و قانون توسط 
مجریان قانون به دقت اجرا شــود. حتما باید ماده25 قانون بهبود 
مســتمر فضای کســب وکار اجرا شــود در غیر این صــورت آینده 
سرمایه گذاری برای فعاالن اقتصادی بازهم موردتردید خواهد بود. 
آیا در یک مدیریت دوطرفه که باید دولت پاسخگوی مردم و مردم 
پاســخگوی دولت باشند، آنچه بر ما گذشــته، چنین چیزی وجود 
داشته؟ در حالی که بسیاری از بنگاه های اقتصادی از سازمان های 
دولتی طلبکارند و هیچ راهی برای وصول مطالباتشــان نیست اما 
همین بنگاه هــا که به بانک های دولتی بدهکار هســتند، مجبور به 

پرداخت جریمه های سنگینی خواهند بود. 

محمدحسین حسن زاده بحرینی 
اقتصاددان و نماینده مردم مشهد 

در مجلس شورای اسالمی 
در  دوگانگی  نظــام بانکــی،  دولــت و 

اهداف
تامیــن مالی امروز بــه اولویت اول تا 
سوم تولید کنندگان ما تبدیل شده است. 
یکی از موانع رونق کســب وکار در کشور، تقدم صالحدید بر قانون 
اســت. این مشــکل در حوزه تامین مالی بسیار جدی است. در یک 
نظام مالی بانک محور اگر تولید کننده نتواند روی قواعد بانکی برای 
دریافت وام حســاب کنــد، هیچ امنیتی برای ادامــه فعالیت خود 

اتاق بازرگانی مشهد برگزار کرد

  بهبود محیط عمومی  کسب و کار
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نخواهد داشــت. نظام بانکی بایــد دو عنصر کارایی و عدالت را در 
خود داشته باشد. متاســفانه بانک ها در تجهیز منابع نه به عنوان 
یک نهاد سیاستگذار که به عنوان یک بنگاه سودجو عمل می کنند. 
این مساله باعث شده هدف دولت در رونق تولید و خروج از رکود، 

از راه و عملکرد بانک ها جدا باشد. 

علی رضاقلی )جامعه شناس(
دولت نهاد کلیدی اصالحات اقتصادی

قانونگذاری هــای  اعظــم  قســمت 
سیاســی منجــر بــه قوانیــن اقتصادی 
می شــود و بــه قراردادهای شــخصی 
نهادگرایان  بــاور  بــه  ســرایت می کند. 
دولت به عنوان تنهــا مرجع تاثیرگذار در 
نهادسازی، مسوول اصالح امور اســت. از طرف دیگر عواملی که 
قدرت چانه زنی دارند باید کنار هم جمع شــوند تا بتوانند به دولت 
برای اصالح، فشــار بیاورند. هر حرکتی که در حوزه سیاسی شود و 
حقــوق مالکیت را تحت تاثیر قرار بدهد بر فضای کســب وکار تاثیر 
می گذارد. رابطه ِعلی اقتصاد و سیاســت، دوطرفه اســت. حقوق 
مالکیت اگر به نفع دولت تعریف شود هزینه معامالت برای مردم 
باال می رود و در نتیجه اقتصاد دچار رکود می شــود ولی اگر به نفع 

مردم تعریف شود اقتصاد رونق می گیرد. 

احمد میدری
اصالحات  بــرای  فراگیر  گفت وگــوی   

نهادی
برنامه ها و سیاســت های دولت ها با 
همایش های چنــدروزه و گفت وگوهای 
مقطعی تغییــر نمی کند. اصالح قوانین 
و تغییــر سیاســت های دولت مســتلزم 
گفت وگوی مســتمر نهــادی میان دولت و اصحاب کســب وکار و 
تمرکز جدی بر آسیب شناسی وضع موجود و بررسی مداوم تجارب 
موفق و ناموفق است. برای مثال صنعت بیمه در اروپا با همفکری 
و ابتکار بازرگانان به وجود آمد. بعد از آن وقتی دولت هایی، اموال 
بازرگانــان اروپایی را توقیف کردنــد آنها به صورت خودجوش این 
کشورها را تحریم کردند. یعنی کارها توسط خود بخش خصوصی 
پایه ریزی شــد و بعد دولت هــا این اقدامــات را نهادینه کردند. ما 
در کشــور خودمان قانون کم نداریم اما از آنجا که از هم اندیشــی 
و تعامــل عمومی برنیامده اند اجرا نمی شــود. به طور مثال قانون 
جبران خســارت به صنایع که برای پرداخــت غرامت به صاحبان 
صنایع در صورت قطع برق یا گاز است اگر بخواهد اجرا شود، باید 
از صورت یک قانون خارج و به فرهنگ عامه و رسانه ها وارد شود. 
عمومی کردن قوانین اســت که می تواند رفتار یک وزیر یا استاندار 
را تغییر دهد. عدم احترام به قانون ریشــه تاریخی دارد. تغییر این 
مســاله بسیار زمان بر و ســخت خواهد بود. در این مسیر شناسایی 
قدم های مثبتی که جامعه می تواند برای بهبود شرایط انجام دهد 
مهم تر از نقد شرایط موجود است. همچنین تمرکز ما باید از سطح 
ملی به ســطح اســتانی و منطقه ای تغییر کند. در بحث شــرایط 
کســب وکار شرایط استان ها باهم متفاوت است. بهتر است ما روی 

مسایل هر اســتان به صورت جداگانه متمرکز شــویم. نکته دیگر 
اینکه تغییر در محیط کسب وکار یک تغییر اجتماعی، اداری و فنی 
اســت. اجتماعی است؛ یعنی به رفتار آحاد مردم و نهادها بستگی 
دارد. فنی است؛ چون اداره امور یک امر پیچیده است. اصالح یک 
دادگاه بسیار تخصصی است و با صرف مطالبه انجام شدنی نیست 
بلکــه نیاز به تحقیق دارد. و در آخر باید صبر و تحمل زیادی برای 

اصالح وضعیت کسب وکار داشت. 

مهندس طیبی
ابهــام در آینــده، خاســتگاه رانــت و 

اقتصاد زیرزمینی
اصوال مقوله تولید و ســرمایه گذاری 
بــا بحــث آینده نگــری و پیش بینی گره 
خورده اســت. هرچه تعداد مجهوالت 
ما در برابــر آینده کاهش یابد، می توانیم 
تصمیمــات بهتری بگیریــم. به همین دلیل دولت هــا برنامه های 
پنج تا 10ســاله ای را تعریف می کنند تا ســرمایه گذار بتواند با دید 
روشن تری نســبت به آینده برنامه ریزی کند. برنامه های توسعه ما 
نیز بر همین منوال تنظیم شــده، اما متاســفانه از آنجا که اجرایی 
نشــده بیشــتر بر فضای ابهام افزوده. وقتی کسی بخواهد تولیدی 
را شــروع کند باید در ابتــدا هزینه تولید را پیش بینــی کند. بعد از 
آن باید ســایر عوامل مانند فروش ساالنه، هزینه مواد اولیه، هزینه 
انرژی و مانند این را در طرح توجیهی خود لحاظ کند. در سال های 
گذشــته به علت بی ثباتی و غیرممکن بــودن پیش بینی متغیرها، 
هیچ کس نمی توانســته چنین طرح اقتصادی ای را تعریف کند. از 
این فضای تاریک هیچ کس ســودی نمی برد جز آنان که رانت های 

خاصی دارند. 
در شــرایط حاضر که با ارزان شدن قیمت نفت، دولت با کسری 
بودجه مواجه اســت برخالف توصیه کارشناسان در شرایط رکود، 
اقدام به افزایش مالیات بر ارزش افزوده می کند. این مساله باعث 
افزایش سهم اقتصاد زیرزمینی خواهد شد. متاسفانه در این شرایط 
هیچ گونه تصمیم روشــنی بــرای بهبود فضای کســب وکار گرفته 

نشده است. 

عباس شاکری 
تورم خاستگاه بخش غیرمولد

برخالف کشــورهای دیگر کــه در آنها 
موانع کســب وکارعمدتا بــه موانع اداری 
و بوروکراتیــک بــرای راه انــدازی بنگاه یا 
خروج بنــگاه از بازار، محــدود و منحصر 
می شــود در اقتصاد ایران موضوع قدری 
پیچیده تر و عمیق تر اســت. مشــکل اصلی در اقتصاد ایران این  است 
کــه فضای کســب وکار، فضــای کار و فعالیت های مولــد و ارزش زا 
نیســت بلکه فضای غالب در اختیار فعالیت های سوداگرانه، نامولد 
و مزاحم  اســت و تقریبا به طور خودآگاه و ناخودآگاه همه در خدمت 
این نوع فعالیت ها هستند. آنچه باعث شده این نوع فعالیت ها رواج 
و گسترش پیدا کنند فضای تورمی و بی ثباتی قیمت های حال کلیدی 
است. از آنجا که تورم نامتناسب عمل می کند، استمرار آن در اقتصاد 
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باعث شــده که توزیع درآمد و تخصیص منابــع به زیان فعالیت ها و 
عوامل مولد تغییر داده شــود و موجب تقویــت فعالیت ها و عوامل 
مولد شــود. وقتی ربع قرن است این اقتصاد در حال اصالح و تعدیل 
اســت و هر روز یک قیمت کلیدی را به عنوان اصالح، تغییر می دهند 
بدون اینکه مقدمات ساختاری، نهادی و حقیقی آن را فراهم کنند به 
دنبال آن تورم ایجاد می شود. انتظار تورمی بی ثبات می شود و دوباره 
نوبــت تغییر متغیرهای قیمتی کلیدی فرا می رســد. در این تعدیل و 
تغییــر، اقتصاد و عوامل مولد و جامعه هزینه های گزاف می پردازند و 
مجال برای رشــد نامولدها و سوداگران فراهم می شود. وقتی عوامل 
نامولد درآمدهای بسیار باال کسب می کنند و ارزش حقیقی هم خلق 
نمی کنند این درآمدها باید از ســهم عوامل تولید حقیقی برداشــت 
شود. بنابراین سهم دستمزد، سود و اجاره به شدت کاهش می یابد و 
این موجب یأس عوامل مولد می شود. نرخ های بازدهی باال در بخش 
مالی ســوداگرانه و بخش داللی و زمین خواری و ســوداگری موجب 
افزایش نرخ تنزیل و منفی شــدن pv پروژه های ســرمایه گذاری آینده 
می شــود. سرازیر شــدن پول های زیاد به جیب عوامل مزاحم نامولد 
سهم دستمزدبگیران و حقوق بگیران را به شدت محدود می کند. این 
خود تقاضای بســیاری از بخش ها را محــدود می کند. این وضعیت، 
اقتصــاد کشــور را در دام عدم تعــادل همراه با درآمد ســطح پایین 
گرفتار کرده  و نســخه پیچان سیاستی هم مرتب نسخه های قبلی که 
موجب این معضالت  شــده را بدون درس  آموزی از تجارب گذشــته 
تکــرار می کنند. باید ایــن رویه را تغییر داد. بایــد نگاه ها را تغییر داد 
و فنــز قیمت های کلیدی تورم را که روز به روز در حال تقویت شــدن 
اســت و موجب تحمیل هزینه های فراوان بر عوامل مولد و سودهای 
فراوان برای عوامل نامولد می شود از کار انداخت. فساد گسترش یافته 
هم یکی دیگــر از موانع پیش روی کســب وکار اســت. باید برای آن 
تدبیری اندیشیده شــود. وجود انحصارات شبه دولتی نیز مانع جدی 
فضای کســب وکارهای رقابت آمیز و صحیح است. تاکید بر شفافیت 
در نظــام بانکی در بودجه دولت و شــرکت های دولتی و نحوه عمل 
شــرکت های شــبه دولتی، جهت دهی منابع به ســمت تولید، تنظیم 
ســازوکار های پولی در بخش های پولی و مالی متناسب با اقتضائات 
بخش های تولیــدی )نه بخش های نامولد( از نیازها و ضرورت مالی 

سیاست گذاری جاری است. 

علی دینی ترکمانی
 تاثیــر نهادهای غیررســمی بیشــتر از 

نهادهای رسمی
ســوالی که من به دنبال پاسخ به آن 
هســتم این اســت که نقطه عزیمت ما 
برای توسعه باید نهادهای رسمی باشد 
یــا غیررســمی؟ ســازوکارهای فعالیت 
نهادهای رســمی مانند اخذ مجوز، دادرسی و امثالهم در کشور ما 
بسیار زمان بر هستند. از طرف دیگر در سال های اخیر کاهش شدید 
سرمایه اجتماعی در جامعه همکاری های الزم برای فعالیت های 
غیررسمی را دشوار کرده است. شبکه روابط قوی در جامعه وجود 
دارد اما کارکرد سازنده اقتصادی ندارند. نمونه آن فسادهای کالن 
بانکی اســت که توسط فرد انجام شدنی نیستند بلکه به گروه هایی 
هماهنــگ نیاز دارند. آن چیــزی که ما را در فضای کســب وکار و 

مســایلی مثل ســرمایه اجتماعی با مشــکل جــدی مواجه کرده، 
عملکرد ضعیف نهادهای رسمی است. نهادهای غیررسمی یعنی 
آن چیزهایی که از دل فرهنگ و تاریخ بیرون می آید و قواعد رفتاری 
ما را شکل می دهند در مقابل نهادهای رسمی قرار می گیرند. اعتقاد 
دارم کــه نقطه عزیمت ما باید اصــالح نظام قدرت و حکمرانی یا 
همان نهاد رســمی باشــد. وقتی ما از فضای کســب وکار صحبت 
می کنیم از نظر من در اصل صحبت ما راجع به کارایی ســازمانی 
است. کارایی سازمانی هم مرتبط با مقوله ای است به نام عقالنیت 
روشی. عقالنیت روشــی یعنی اینکه آیا نظام اداری به اندازه کافی 
عقالنیــت دارد که بــه افراد در تصمیم گیری هــا کمک کند؟ همه 
افــراد در تصمیم گیری بــا درجه ای از عدم قطعیــت مواجه اند و 
این سبب اشتباهشــان در تصمیم گیری می شود. کاری که دستگاه 
اداری کارا انجام می دهد، این اســت که این نااطمینانی ها را تا حد 
زیــادی کاهش دهد. اگرچه این نظام بد شــکل گرفته باشــد و به 
اصطالح ناکارآمدی ســازمانی باال باشــد، این نظام عدم قطعیت 
را افزایش می دهد. اگر ایــن نظام به وظیفه خود عمل نکند نظام 
انگیزشــی جامعه به نظامی ضدتوسعه بدل می شود. یعنی برای 
مثــال مردم به دنبال زد و بندها و پارتی بــازی می روند. اگر کارایی 
ســازمانی وجود داشته باشــد امکان اســتفاده بهینه از منابع نیز 
مهیا می شود. نظام ناکارآمد اداری ســبب افزایش نااطمینانی در 
فعالیت اقتصادی و پایین آمدن امکان سرمایه گذاری طوالنی مدت 
می شــود. وقتی نااطمینانی ایجاد می شود دیگر ما با مقوله ای به 
نام ریســک مواجه نیستیم. ریســک پدیده ای قابل برآورد است اما 
نااطمینانی قابل برآورد نیســت. اتفاق دیگر تشــدید عدم توازن در 
مناطق است. در این فضا سرمایه گذاری تنها در بخش هایی اتفاق 
می افتد که بازگشــت سرمایه آن ســریع و بازدهی سریع باشد. در 
این شــرایط صنعت و کشــاورزی به عنوان بــازوی تولیدی اقتصاد 
مورد ســرمایه گذاری قرار نمی گیرند و بازارهای مالی و مستغالت 
بیــش از اندازه رشــد می کنند. این رشــد در این بازارهــا تبدیل به 
حباب قیمتی می شود. این حباب ها به ترغیب بیشتر سرمایه گذاران 
منجر می شــوند. بنابراین این بازارها تبدیل به مکنده های ســرمایه 
کشــور می شوند. ســرمایه ها به جای اینکه در صنعت و کشاورزی 
ســرمایه گذاری شــوند، به این بازارها سرازیر می شــوند. ناکارایی 
ســازمانی ریشــه در پیچیدگی نهادی و مقرراتی دارد و این باعث 
می شــود افراد به راحتی بتوانند مســایل را دور بزنند و شبکه های 
منفــی اجتماعی را تشــکیل دهند. اثر دیگر ایــن ناکارایی، تخریب 
منابع زیست محیطی است. در پاسخ به اینکه چرا این ناکارآمدی در 
ایران شــدید است پاسخ های متعددی داده شده. اینکه بحث را به 
مشکالت فرهنگی مرتبط کنیم قابل قبول نیست. تا همین دو دهه 
پیش دیدگاه غالب این بود که روحیه کار جمعی و اعتماد در چین 
ضعیف است و به همین دلیل چین نمی تواند پیشرفت کند. از نظر 
من این اتفاقی که در چین افتاد حاصل عملکرد دولت و نهادهای 
رسمی است. در ایران نیز شــرایط با اصالح تودرتوی نهادی قابل 
اصالح اســت. تودرتوی نهادی سه عامل اصلی دارد. اول ورود و 
خروج شدید مدیران غیرســازمانی، دوم بی ثباتی ساختار سازمانی 
است که سبب نفی گذشته می شود. سوم تولید انگیزش های منفی 
است که حاصل دو فرآیند قبلی است. انگیزش های منفی ناشی از 
تضاد منافع مدیران در رفت وآمد و نیروهای ثابت سازمانی است. 
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بیم ها و امید ها در 

بازنگری  قانون مالیات ارزش افزوده 
y  اجرا مهمتر از قانون

y اصالح قانون و سازوکار اجرا در برنامه ششم

y بارمالیاتی بر دوش صنایع کوچک و متوسط

y  مطالبات اصناف و صنعت گران از بازنگری

y تولیدکنندگان زیر فشار توافق غیرکارشناسی

y اصالح یا تکرار اشتباهات
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قانــون مالیات بر ارزش افزوده اگرچه در ســال 87 نهایی شــد 
اما ســابقه انجام کار کارشناســی روی آن به دهه60 بازمی گردد. 
بررســی های انجام شــده روی این قانون که در آن سال ها با قانون 
مالیات غیرمستقیم شناخته می شد، منجر به تهیه پیش نویسی شد 
که چندین ســال در مجلس و دولت به صورت غیررسمی بررسی 
شــد اما به دلیل مشکالتی مانند جنگ و مســایل پس از آن، عمال 
اجرای این قانون ممکن نشــد. از آنجــا که این قانون هم به لحاظ 
حسابداری، سطح پوشــش و هم از این جهت که همه خانواده ها 
را درگیر خود می کند، مالحظاتی دارد، باعث شــد این قانون در آن 
مقطع زمانی بررسی نشود و اجرایی شدن آن، سال ها طول بکشد. 
در نهایت در سال 86 این قانون در دولت نهایی شد و از 15مهرماه 
ســال 87 به صورت آزمایشی اجرا شــد تا نقاط ضعف و قوت آن 
بررسی شــود. این پنج سال که از مهرماه سال 85 آغاز شد، طبیعتا 
باید در مهرماه سال 92 تمام می شد و دولت در این سال الیحه ای 
تحــت عنوان اصالح و نهایی کردن قانــون ارایه می کرد. اما دولت 
در مهرماه سال 92 نتوانست الیحه یادشده را تنظیم کند. از سویی 
به دو دلیل نیز نمی توانســت از این قانون چشم پوشی کند؛ نخست 
به ایــن دلیل که یک قانون مالی مترقی و خــوب برای نظام مالی 
کشــور بود، دوم اینکه شفاف سازی و رصدکردن کاالها را به همراه 
می آورد؛ سوم و مهم تر از همه اینکه منبع تامین مالی خوبی برای 
نظام بودجه ای کشــور محسوب می شــود. بنابراین دولت در سال 
92 برای ارایه الیحه از مجلس درخواســت زمانی یک ســاله کرد؛ 
اتفاقی که در ســال جاری نیز رخ داد و دولت برای ســال آینده نیز 
آن را با مجلس مطرح کرد. اما با توجه به فشــارهایی که از سوی 
فعاالن اقتصادی برای نهایی شــدن قانون مالیات بر ارزش افزوده 
وجود دارد، مجلس با تمدید ســه باره اجرای آزمایشــی این طرح 
مخالفت کرد و کمیسیون اقتصادی به جای دولت طرحی را برای 
اصالح این قانون تقدیم مجلس کرد که در نوبت بررسی است. اما 
به نظر می رســد فارغ از اینکه چه کسی طرح را اصالح کند، دولت 
یا مجلس، باید مشــکالتی که در مدت اجرای این قانون آزمایشی 
وجود داشــته به درستی احصا و راه هایی برای رفع آنها پیدا شود. 
بــه این ترتیــب می توان امیدوار بــود دولت بتواند نظــام مالیاتی 
مبتنی بر ارزش افــزوده را اجرا و درآمدهایش را نیز کســب کند و 

در کنار این دو اتفاق، شفاف ســازی نظام مالی کشور را نیز پیگیری 
کند. بعد از نزدیک به هفت ســال اجرای آزمایشی قانون مالیات بر 
ارزش افزوده، 14 تا 15مورد بیش از موضوعات دیگر مشــکل ایجاد 
کرده اند. برای مثال بازگرداندن مالیات هایی که صادرکنندگان برای 
کاالی صادراتی خود در کشــور پرداخت کرده اند از سوی سازمان 
امور مالیاتی و گمرک یکی از این مشــکالت اســت. مشــکل دیگر 
جرایم سنگینی است که برای مودیان یا متخلفان از فرآیند قانونی 
مالیات در نظر گرفته شده است. عدم رعایت قانون حتی در موارد 
ســهوی جریمه ای50 یــا 70برابر مالیات یا ارزش کاالی مشــمول 
درپی دارد که این جریمه ســنگین در روند اصالحات باید بازنگری 
شود. مشکالتی هم برای محصوالت کشاورزی فرآوری نشده وجود 
دارد که اصنافی مانند چایــکاران یا برنجکاران را درگیر خود کرده 
است. در واقع هنوز مشخص نیست چه کسی فرآوری کننده است 
و اصال فرآوری چیســت و چگونه شــامل مالیات می شود؟ برخی 
معافیت ها نیز دارای مشــکالتی هســتند. برای مثال در حالی که 
بانک ها از مالیات معاف هســتند، بیمه ها به عنوان بنگاه هایی که 
فعالیت آنها بسیار شــبیه بانک هاست از این معافیت ها برخوردار 
نیســتند و این موضوع باعث می شود هزینه خرید ریسک باال رفته 
و انگیزه افراد برای اســتفاده از خدمــات بیمه ای کاهش پیدا کند. 
در رابطه با عوارض آالیندگــی نیز برخی بحث ها وجود دارد؛ مثال 
اینکه چرا آالیندگی  واحدهای مختلف تولیدی با یکدیگر برابر دیده 
شده است در صورتی که این بنگاه ها با یکدیگر تفاوت هایی دارند. 

مشــکل دیگری که در ســال های اجرای آزمایشی قانون، فعاالن 
اقتصادی و نهادهای مجری را با مشکالتی مواجه کرده بود، افزایش 
نرخ هایی اســت که در قانون برنامه پنجم به آن اشاره شده بود. بر 
این اســاس هر سال نرخ مالیات بر ارزش افزوده باید یک درصد رشد 
کنــد تا هفت دهم درصد آن ســهم مالیات و ســه دهم درصد آن 
مختص عوارض باشــد. این میزان افزایش نرخ در حالی اســت که 
قانون مالیات بر ارزش افزوده هنوز در مراحل ابتدایی خود و نیازمند 
آموزش مجریان است. نیروی انسانی ماهر وجود ندارد، سیستم های 
ســخت افزاری و نرم افزاری به اندازه کافی وجود ندارد و هنوز نظام 
صورت حســاب دهی و صورت حســاب گیری در خیلی از اصناف ما 
مرســوم نیست. در چنین شــرایطی باال بردن نرخ مالیات به معنای 

اجرا مهمتر از قانون 
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بــاال بردن هزینه اجرای قانون هم بــرای مجری و  هم برای فعاالن 
اقتصادی اســت و می تواند مقاومت هایــی در مقابل اجرای قانون 
به وجود بیاورد. از ســویی بسترهای سخت افزاری و نرم افزاری الزم 
و کافــی نیز هنوز وجود ندارد. بســیاری از متخصصان عقیده دارند 
قانون آزمایشی فعلی شاید در 10 یا 15 مورد اشکال فنی داشته باشد 
که می توان آنها را با چند اصالحیه رفع کرد اما همه ماجرای مالیات 
بر ارزش افزوده قانون نیســت بلکه بحث بســترها و زیرساخت های 
اجرایــی نیز وجود دارد. بــا توجه به نبود زیرســاخت نرم افزاری و 
سخت افزاری کافی نمی توان یک سازمان مثال سازمان امور مالیاتی 
را به تنهایی مســوول بسترســازی دانســت؛ درواقع وزارتخانه ها و 
نهادهای دیگری هم دخیل هســتند که باید بــا هماهنگی و کمک 
یکدیگر بســترهای الزم را در نظام اقتصادی فراهم کنند تا این قانون 
قابلیــت اجرا پیدا کند. برای مثال در قانــون نظام صنفی، تجارت و 
قوانیــن دیگر به کرات گفته شــده صدور فاکتور ضروری اســت اما 
متاســفانه این اتفاق با وجود مجازات هایی که برای عدم انجام آن 
در نظر گرفته شده، تاکنون رخ نداده است؛ بنابراین نمی توان انتظار 
داشــت یکباره قانونی با مختصات مالیات بــر ارزش افزوده که پایه 
اصلی آن صورت حســاب و فاکتور اســت به راحتی در کشــور اجرا 
شود. از مشکالت ســخت افزاری این طرح می توان به صندوق های 
فروش اشــاره کرد. تمام اصناف و فعاالن اقتصادی که طبق قانون 
مشمول اجرای مالیات بر ارزش افزوده می شوند باید صندوق فروش 
بگذارند که در برخی مواقع گفته می شــود صندوق به تعداد کافی 
وجــود ندارد یا اینکه پول برای خرید این صندوق ها وجود ندارد. در 
اینجــا دولت می تواند کمک هزینــه پرداخت کند یا صندوق ها را به 
اصناف بدهد و هزینه آن را از مالیات عملکرد آن فعال اقتصادی کم 
کند. بنابراین نمی توان به تنهایی به یک یا دو ســازمان فشار آورد که 
چرا قانون اجرا نمی شــود؛ زیرا بسترهایی الزم است که فراتر از یک 

وزارتخانه باید توسط دستگاه های دیگر هم ایجاد شود. 
چنانچه مشکالت نرم افزاری و ســخت افزاری قانون مالیات بر 
ارزش افزوده با همکاری نهادها و ســازمان های مختلف حل شود، 
می تــوان به آثار مثبت این قانون امیدوار بــود. این قانون عالوه بر 
منشــأ درآمدی که دارد، می تواند منجر به شفاف سازی دادوستدها 
و یکپارچه سازی قیمت  کاالها و خدمات در کشور شود اما واقعیت 
این است که بعد از حدود هفت سال از اجرای آزمایشی این قانون، 
در ایجاد بسترها و زیرســاخت ها خیلی ضعیف بوده ایم و در اجرا 
به دلیل نبود زیرساخت ها دچار مشکالت عدیده ای شده ایم. با این 

وجود در برخی رده های معامالت کالن یعنی رده های از اصناف به 
باالتر شامل واردکنندگان و تولیدکنندگان عمده شاهد شکل گرفتن 
انتظام و نهادینه شــدن نظم در فعالیت های آنان هستیم. طبیعی 
است شــکل گرفتن این نظم زمان بر باشد اما این انتظام در صورت 
شکل گرفتن به زنجیره های پایین دســتی اقتصاد کشور تسری پیدا 
خواهد کــرد. موضوعی که با توجه به تمــام چالش های موجود 
در رابطه با این قانون مهم به نظر می رســد این است که همگام با 
الیحه یا طرح اجرای کامل قانون مالیات بر ارزش افزوده و اصالح 
و دایمی کــردن آن؛ باید تدابیر، قوانین و طرح هــای دیگری نیز در 
نظر گرفته شــود که اتفاقا ناظر بر اجرای بســترهای سخت افزاری 
و نرم افزاری باشــد، زیرا تا زمانی که این بسترها فراهم نشود اجرای 
ایــن قانون با چالش های فراوانی همــراه خواهد بود. چالش های 
فــراوان این قانون در حالی اســت که با اجــرای صحیح آن نظام 
ثبت فعالیت های اقتصادی کشــور شــفاف خواهد شد که یکی از 
آثار مثبت این طرح اســت زیرا یکی از معضــالت نظام اقتصادی 
ملی این اســت که اطالعات شــفاف و دقیق اقتصادی از فعالیت 
بخش های مختلف در دست نداریم که این موضوع منجر به فساد 
و مشکالتی دیگر در اقتصاد کشور شده است. از دیگر آثار مثبت این 
قانون این است که در صورت اجرای صحیح آن برخی از رویه های 
سنتی مرسوم در مبادالت اقتصادی کشور با نظام اقتصادی فعلی 
مدرن پیوند می خورد. از دیگر ســو این قانــون آثار درآمدی خوبی 
برای کشــور خواهد داشت که می تواند وابستگی بودجه را از نفت 
جدا کند و آن را به درآمدهای خودجوش و داخلی وصل کند. این 
قانون می تواند آرام آرام جای قانون مالیات های مســتقیم را بگیرد 
و فشار به فعاالن اقتصادی را کم کند؛ یعنی در کالن اقتصاد کشور 
مالیات را از سمت بخش های مولد و بخش های زاینده اقتصاد به 
ســمت های مصرفی ببرد؛ به این معنا که با پارامتر کنترل مصرف 
با مالیات بتوانیم متغیرهای کالن اقتصاد کشــور را مدیریت کنیم. 
امــا همین قانون مفید با تمام آثار مثبتی که دارد بدون بســترهای 
پیشــرفته ســخت افزاری و نرم افزاری، اجرایش در نهایت می شود 
درگیری بین برخی ســازمان ها یا در واقع غیرشفاف شدن برخی از 
فعالیت های اقتصادی، مانند کدفروشــی کــه فعالیتی غیرقانونی 
و زیرزمینی اســت که در نتیجه نبود زیرســاخت ها ایجاد شده اند. 
بنابرایــن مهم تر از اصــالح این قانون که یک ضرورت اســت باید 
بســترهای اجرای کامل و قاعده مند این قانون را با همکاری تمام 

دستگاه های اجرایی کشور فراهم کنیم. 
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Á  ابتــدا درباره اصالح قانــون مالیات بر ارزش افزوده که از ســال  
گذشــته در دســتور کار دولت قرار گرفت، توضیح دهیــد. لزوم این 

اصالح که اکنون در هیات دولت در حال بررسی است؛ چه بود؟ 
همانطور که می دانید قانون مالیات بر ارزش افزوده در ســال 1387 
برای یک دوره پنج ســاله به تصویب مجلس شــورای اســالمی رسید و 
قرار بود بعد از پنج ســال اجرا، مورد بازنگری و اصالح قرار گیرد. البته با 
توجــه به احکامی که در قانون برنامه پنجم توســعه برای افزایش نرخ 

وجود داشت که حاکی از عزم قانونگذار برای استمرار این قانون بود؛ به 
این خاطر احســاس کردیم پیش از اینکه ایــن قانون را اصالح کنیم باید 
منتظر بمانیم قانون برنامه پنج ساله پنجم سپری شود و نرخ به حداکثر 
درصدی که در قانون تعیین شده، برسد و همزمان با قانون برنامه ششم 
توســعه، قانون جدید مالیات بر ارزش افــزوده را نیز اجرا کنیم. بنابراین 
اصالحیه قانون از ســال 91 شروع شــد و در نیمه دوم سال 92 معاونت 
مالیات بر ارزش افزوده، الیحه اصالحی پیشنهادی را تقدیم سازمان کرد 
و سازمان امور مالیاتی کشور هم الیحه مزبور را در ستاد راهبری سازمان 
مجدد بررســی و در شــهریورماه ســال جاری به وزارت امور اقتصادی و 
دارایــی تقدیــم کرد. با توجــه به اهمیــت موضوع، وزیــر محترم امور 
اقتصادی و دارایی دستور دادند کارگروهی تحت سرپرستی معاونت امور 
اقتصادی وزارتخانه، متشکل از استادان دانشگاه، حقوقدان ها، نمایندگان 
تشکل های غیردولتی و نمایندگان دستگاه های ذی ربط تشکیل شود. در 
این کارگروه الیحه مزبور مورد بررســی قرار گرفت و نهایتا در تاریخ اول 
دی ماه ســال جاری به هیات محترم دولت تقدیم شــد. به نظر می رسد 
این الیحه پس از بررسی های الزم در هیات دولت به مجلس ارایه شود. 
اما دالیلی که نیاز بود آن را اصالح کنیم؛ در وهله نخســت تبدیل قانون 
آزمایشــی به قانون دایمی پس از پنج ســال اجــرای آن بود. دلیل دوم 
اشکاالت اجرایی قانون بود از جمله آنکه ضمانت اجرایی قانون منطبق 
با یک قانون جدی مالیاتی نبود لذا نیاز داشــت اصالحاتی انجام شود و 
ضمانت هــای اجرایی را که الزم بود در اجرای قانون پیشــنهاد کنیم. در 
بحث معافیت ها نیز ابهاماتی وجود داشــت که باید این نکات شــفاف 
می شــد؛ مثال در ســبد کاالی خانوار باید به اقالم معاف شــده تعدادی 
اضافه می شــد. همچنین به این نتیجه رسیدیم که جای یک پایه مالیاتی 
به نام مالیات ســبز در این قانون خالی اســت. البتــه در قانون قبلی تا 
حدی مالیات هایی برای آالینده ها در نظر گرفته شده بود ولی کافی نبود 
بنابرایــن خأل دریافت مالیات از کاالهای آالینده و کاالهای آسیب رســان 
به ســالمت جامعه احساس می شــد که این موارد در قالب مالیات سبز 
نیز اضافه شــده است. فصلی هم تحت عنوان مالیات بر کاالهای خاص 
در قانون اضافه شــد که برخی مشــکالت فعلی قانــون که در حقیقت 

معاون مالیات بر ارزش افزوده سازمان امور مالیاتی: 

اصالح قانون و سازوکار  اجرا 
در برنامه ششم

صندوق های فروش تضمین اجرای مالیات بر ارزش افزوده در خرده فروشی ها
مالیات بر ارزش افزوده 10درصد پیشنهاد شد

فرزانه طهرانی: قانونی که پنج ســال از اجــرای آن می گذرد در حال طی مراحل 
نهایی اصالح و نهایتا دایمی  شدن است. مالیات بر ارزش افزوده که با سه درصد 
در واقع جایگزین قانون تجمیع عوارض شــد و به ایــن ترتیب با مقاومتی جدی 
و انتظارات تورمی خاصی همراه نشــد، سال به ســال افزایش یافت و امروز به 
هشــت درصد و در اصالحیه قانون )به شرط تصویب مجلس( به 10درصد رسیده 
اســت. علیرضا طاری بخش، معاون ســازمان امور مالیاتی جزییات اصالحاتی 
که در قانون پرســروصدای مالیات بر ارزش افزوده دیده شــده را در گفت وگو با 
»شرق« شــرح می دهد و می گوید قانون دایمی مالیات بر ارزش افزوده همزمان 
با قانون برنامه ششــم یعنی از ســال95 اجرا خواهد شــد. انتقادهای وارده به 
پنج ســال اجرای قانون، از اعتراض طالفروشان و مراکز خدمات شهری گرفته تا 
تولیدکنندگانی که در ســال های پیش اعتراضات گســترده ای به اجرای این نوع 
مالیات داشــتند، نیز در خالل مصاحبه پاسخ داده شد. طاری بخش محوری ترین 
بخــش از اصالحیه قانون را اهرم های اجرایی آن می داند و برای تضمین اجرا به 
عملیاتی شدن طرح صندوق های فروش برای خرده فروشان اشاره می کند. در کنار 
آن طاری بخش ارایه اطالعات از سوی تمام بانک های اطالعاتی حتی بانک های 
کشــور را ضروری می داند. معاون ســازمان امور مالیاتی طرح مالیات سبز برای 
کاالهای آالینده و آسیب رســان و مالیات خاص برای بنزین، سیگار و چند کاالی 
دیگر را از اهم تغییرات قانون مالیات بر ارزش افزوده در الیحه اصالحی دانست. 
مشروح گفت وگوی علیرضا طاری بخش، معاون مالیات بر ارزش افزوده سازمان 

امور مالیاتی را در ادامه می خوانید: 
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تداخــل مالیات بر ارزش افزوده با مالیات های دیگر تلقی می شــود، نیز 
حل می شــود. عالوه بر آن بحث عوارض نیز بــه نظر ما از منظر عدالت 
به آن ایراد وارد بود. ما معتقدیــم عوارض به محل مصرف برمی گردد، 
اما با توجه به اینکه الزاما محل مصرف با محل تولید یکجا نیســت پس 
نمی توانستیم بگوییم این عوارض متعلق به محل تولید است یا مصرف. 
بنابراین بهترین کار را توزیع کشــوری عوارض دانستیم که همه کشور در 
منافع توزیع عوارض سهیم شوند. به عنوان مثال همه عوارض دریافتی 
از ایــران خودرو به تهــران اختصاص می یابد اما آیا همــه تولیدات این 
خودروســاز در تهران مصرف می شود؟ پس در حقیقت چون مالیات بر 
ارزش افزوده، مالیات بر مصرف است باید در جایی توزیع صورت گیرد که 
این کاال مصرف می شــود. اگر هم توزیع کشوری را به هر دلیلی مجلس 
مورد موافقت قرار ندهد پیشنهاد دیگر ما این است که به صورت استانی 

توزیع صورت گیرد تا به عدالت نزدیک تر باشد. 
Á  اگر توزیع به صورت کشــوری به تصویب نهایی برســد؛ سازوکار  

تقسیم عوارض به چه شکل خواهد بود؟ 
براساس شاخص جمعیت توزیع صورت می گیرد. فرض کنید x ریال 
درآمد مالیاتی داریم. این رقم را تقســیم بر تعداد کل جمعیت کشــور و 
ضرب  در جمعیت ســاکن در هر استان می کنیم. در حال حاضر عوارض 
به صورت شهرستانی توزیع می شود. اما در بعضی مواقع در شهری که 
نیاز مبرم بــه دریافت عوارض دارد به دلیل نبود منابع، عوارض چندانی 
وصول نمی شود تا در همان شهرستان توزیع صورت گیرد. بر این اساس 
سعی شــده مشکل مزبور در اصالح قانون رفع شود. اما به غیر از بحث 
عوارض، مشــکل دیگری که در قانون وجود داشــت؛ مساله پیمانکاران 
بود. پیمانکارانی که با دولت ســر و کار داشــتند، با وجود اینکه صورت 

وضعیت صادر می کردند و از نظر درآمدی هم در دفاتر آنان ثبت می شد 
و اســتانداردهای حسابداری ایران هم این موضوع را تایید می کرد، منتها 
وجهی را از دولت دریافت نمی کردند اما با توجه به احکام قانون فعلی 
ســازمان ناچار به مطالبه مالیات براساس درآمد شناسایی شده بود و در 
اصالح قانون سازوکاری پیشــنهاد شد که اوال دولت مکلف به پرداخت 
مالیات شــود و ثانیا مالیات را مستقیم و به نام پیمانکار به سازمان امور 
مالیاتــی پرداخت کنــد و تا زمانی که پرداخت نکرده اســت؛ ترتیباتی را 
مدنظر قرار دادیم که برای پیمانکاران مشــکلی ایجاد نشــود. در بخش 
دیگــری از قانون با توجــه به اینکه پیش از این باید تمــام مودیان را به 
طور کامل رســیدگی می کردیم و این مســاله زمان زیادی از ما می گرفت 
در اصالحیه، ظرفیت حقوقی رسیدگی نمونه ای دیده شده که بر اساس 
کنترلی که توســط سیستم انجام می شود طبق فرمول حسابرسی مبتنی 
بر ریسک، فعالیت مودیان کنترل خواهد شد. آن دسته که ریسک پایینی 
دارند پذیرفته می شوند و آن دسته که ریسک باالیی دارند به طور نمونه 
برای رســیدگی انتخاب می شــوند. نکته دیگر آنکه در قانون فعلی حد 
آستانه برای فراخوان مودیان وجود نداشت. حد آستانه رقمی از فروش یا 
فعالیت مودی است که با توجه به آن مودی را می توانیم فراخوان کنیم. 
در اصالحیه، این حد پیش بینی شــده اســت. طبیعی است که فراخوان 
تمام مودیان ضرورتی ندارد و باید دســته ای از مودیان فراخوان شــوند 
کــه به لحاظ هزینه و فایده برای کشــور از نظر مالیاتی منفعتی داشــته 
باشــند. بحث دیگر، درصد جرایم باال بود که در ســال های اولیه اجرای 
قانون مالیات بــر ارزش افزوده جرایم باالیی بــرای مودیانی که مالیات 
نمی پرداختند در نظر گرفته می شد که این جرایم را در اصالحیه، تعدیل 
و منطقی تــر کردیم. به این صورت که جرایمی را با رقم های زیاد تعدیل 
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کرده و آن بخش هایی را که جریمه در نظر گرفته نشــده بود به فهرست 
اضافه کردیم. همچنین در قانون فعلی واژه های کاربردی تعریف نشده 
بود که در اصالحیه، این واژه ها دقیقا تعریف شد تا برداشت سلیقه ای از 
تعاریف صورت نگیرد. همین طور امکان وصول مالیات برخط و آنالین را 
که تاکنون وجود نداشــت در اصالحیه جدید دیده ایم که از طریق همین 
سیســتم مکانیزه موجود بتوانیم مالیات را براساس تراکنش های بانکی 
وصــول کنیم و متقابال اعتباراتی که مودی بابت مالیات پرداخت کرده را 

از طریق همان سیستم به حساب او برگردانیم. 
Á  بــه غیراز موضــوع پیمانــکاران در هیچ جایی از قانون شــرطی  

برای معامالت نســیه نیز لحاظ نشده است. در صورتی که مثال کاالی 
خریداری شــده پس از مدتی به فروشــنده عودت داده شود، در این 
حالت خریدار باید مالیات وصول شــده در مرحله قبل را از فروشنده 

دریافت کند یا خیر؟ 
خوشــبختانه در بحث قوانین مالیاتی، چه مالیات های مستقیم و چه 
مالیات بر ارزش افزوده، اصول و اســتانداردهای حسابداری ایران حاکم 
اســت. در هر دو بخش مالیاتی وقتی کاال برگشت می خورد، هم سود و 
زیان می تواند اصالح شود هم مالیات های متعلق به آن و هم تمام آثار 
تبعی که در اصول حســابداری لحاظ  شــده اینجا حاکم خواهد بود. به 
عنــوان مثال اگر از کاالیی مالیات گرفتیم ولی این کاال عودت داده شــده 
و برگشــت آن هم در دفاتر قانونی ثبت شده؛ می تواند اعتبار و مالیاتش 
را نیز برگشــت دهند. در بحث قوانین پیمانکاری نیــز اگر پیمانی به هر 
دلیلی متوقف شود؛ آثار توقف آن را هم در مالیات بر ارزش افزوده و هم 

عملکرد لحاظ خواهیم کرد. 
Á  سیاســت های اصالحیه قانون چه بوده است؟ یا به عبارت دیگر  

قانون را بر اساس چه شاخص هایی اصالح کردید؟ 
در راستای سیاست های شفاف سازی سعی کردیم قانون را به گونه ای 
بنویســیم که از تفسیرهای سلیقه ای تا حد امکان خودداری شود، ضمن 
آنکه هر قانونی باید نسبت به تغییرات محیطی انعطاف پذیر باشد. مثال 
وقتــی نرخ تورم افزایش می یابد با توجه بــه حدنصاب ها در قانون باید 
مالیات ها به صورت منطقی تعریف شــود. از ســوی دیگر معافیت های 
مالیاتی را هدفمند کردیم. آنجایی که بخشــی از زنجیره معاف بود ولی 
ایــن معافیت برای باقی زنجیره لحاظ نشــده بــود را تکمیل کردیم. به 
عنوان نمونه در بخش کشاورزی با توجه به معاف بودن این فعالیت ها 
از پرداخت مالیات، اما خدمات بعدی آن مشــمول مالیات می شد. مثال 
برنــج معاف از مالیات اســت اما وقتی این برنج برای شــلتوک گیری به 
واحدهای برنجکوبی می رفت مشــمول پرداخت مالیات می شــد که در 
اصالحیــه، این زنجیره هــا را کامل کردیم. همچنین تــا جایی که امکان 
داشــت در اصالحیه از چندنرخی نیز پرهیز کردیم. چندنرخی هم برای 
مودیان و هم برای ماموران ما هنگام محاسبه مشکالتی را ایجاد می کند. 
در تمام دنیا نیز نرخ ها معموال یکســان دیده شــده و چندنرخی گسترده 
ندارند. ضمن آنکه سعی کردیم اصالحیه را به طریقی نگارش کنیم که 
منجر به شفاف ســازی مبادالت اقتصادی کشور شود. روشی که انتخاب 
کردیم نیز روش تفریقی غیرمستقیم است که در قانون فعلی هم انجام 
می شــود. ما در واقع مالیــات متعلق در حلقه را باید محاســبه کنیم و 
مالیات های پرداختی در حلقه های قبل را باید به عنوان اعتبار از مالیات 
نهایــی آن کم کنیــم. یعنی تفاوت خرید و فروش مــودی در هر مرحله 
مشــمول مالیات خواهد شد منتها با مکانیســم انتقال اعتبار مالیاتی. با 
توجه به اهدافی که برای توسعه قانون در نظر داشتیم؛ یکی از تغییرات 

اساســی، توسعه و تکمیل مالیات ســبز بود که در آن مالیات بر کاالهای 
آالینده و مالیات بر کاالهای آسیب رســان به سالمت جامعه اضافه شده 

است. 
Á  چند مورد کاالی آالینده را برای پرداخت مالیات سبز در اصالحیه 

دیده اید؟ 
تعیین واحدها و کاالهای آالینده و کاالهای آسیب رســان به سالمت 
جامعــه را به مراجــع تخصصی ذی ربــط از جمله ســازمان حفاظت 
محیط زیست محول کرده ایم. آنها ساالنه به ما فهرستی را اعالم خواهند 
کرد که بر اســاس آن مالیات سبز دریافت می شود. به طور کلی در فصل 
مالیات ســبز، مالیات بــر واحدهای آالینده و کاالهــای آالینده و مخرب 
محیط زیســت و کاالهای آسیب رسان به ســالمت جامعه وضع خواهد 
شد. یعنی عالوه بر 10درصد مالیات بر ارزش افزوده، مالیاتی مضاعف از 

این گروه اخذ می شود. 
Á  نرخ مالیات بــر ارزش افزوده در اصالحیه 10 درصد دیده شــده 

است؟ این نرخ برای سال 95 پیشنهاد شده است؟ 
در قانون دایمی نرخ 10درصد تعیین شده و پیشنهاد وزارت متبوع این 
اســت که در طول برنامه ششم توسعه تغییری نکند. برآورد کارشناسی 
ما این اســت که با توجه به جمیع شــرایط، 10درصد نرخی بهینه برای 

مالیات بر ارزش افزوده در کشور خواهد بود. 
Á  یعنی بعد از برنامه ششم توسعه مجددا اجازه افزایش این نرخ را 

به دولت خواهید داد؟ 
در صورت تصویب مجلس امکان تغییر وجود نخواهد داشــت ولی 
بــه عقیده ما بهترین نرخ در ایران، 10درصد خواهد بود. ضمن آنکه نرخ 
متوسط در دنیا باالی 15درصد اســت؛ بنابراین نرخ 10درصد در ایران را 

منطقی و مناسب با شرایط می دانیم. 
Á  در الیحه بودجه ســال 94، پیشــنهاد دولت همان هشت درصد 

امســال بوده و نهایتا یک درصد افزایش نرخ مالیات سالمت برعهده 
مجلس گذاشته شده است. با تصویب این اصالحیه در واقع دودرصد 

دیگر به این مالیات افزوده خواهد شد. 
نرخ ســال 94 با توجه به نرخ ســه درصد پیشنهادی قانون مالیات بر 
ارزش افزوده و تکلیف برنامه پنجم توسعه و یک درصد مالیات سالمت، 
مجموعــا 9 درصد در نظر گرفته شــده اســت. ضمن آنکــه در صورت 
تصویب نرخ مذکور پیشــنهاد آن اســت که قانون از سال 1395 اجرایی 
شــود. در ادامه بحثی که درخصوص تحوالت اساســی قانون داشتم به 
یک مورد دیگر نیز باید اشــاره کنم و آن تغییر مالیات های خاص اســت. 
در قانون فعلی به فرض برای بنزین که 30درصد در نظر گرفته شده بود 
هم مالیات برارزش افزوده به صورت خاص تعریف شده بود هم مالیات 
بــر عملکرد. ما در اصالحیه، مالیات بر ارزش افزوده را برای همه نرخی 

واحد و برای کاالهایی نیز مالیات خاص هم در نظر گرفتیم. 
Á  چه کاالهایی مالیات خاص دارند؟ 

تا نهایی نشدن الیحه بهتر است این اسامی اعالم نشود. بنزین و سیگار 
که از قبل جزو کاالهای خاص بوده اســت. ما به این فهرســت یکی، دو 

کاالی دیگر را نیز اضافه کرده ایم. 
Á  در صحبت های خود به افزایش ضمانت اجرایی این قانون اشاره 

کردید. این هدف با چه سازوکارهایی قرار است محقق شود؟ 
افزایــش ضمانت های اجرایی قانون شــامل بخش هایــی مثل الزام 
دستگاه های دولتی نســبت به پرداخت صورت حساب پیمانکاران است 
که ایجاد ظرفیت حقوقی الزم به منظور پرداخت مالیات های مســتقیم 

آثار مالیات در 
اقتصاد خنثی 
است. چراکه 
پولی را از یک 
بخش اقتصاد 
جمع کرده و 
در بخش دیگر 
اقتصاد هزینه 
می کنیم. دوم 
اینکه اگر این 
پول را از تولید 
جمع می کردیم 
ممکن بود در 
کوتاه مدت 
تبعاتی داشته  
باشد اما این 
مالیات بر 
مصرف است و 
از تولیدکنندگان 
دریافت 
نمی شود. ضمن 
آنکه این پول 
با فاصله اندک 
در قالب حقوق 
کارمندان یا 
طرح های 
عمرانی به 
اقتصاد باز 
می گردد از این 
رو آثار رکودی و 
تورمی نخواهد 
داشت.
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دولت به ســازمان امور مالیاتی نیز پیش بینی شــده اســت. نکته دیگر 
اینکه بخشــی از احکام مالیات های مستقیم در ارتباط با موضوع جرم و 
جریمه و جرم انگاری را نیــز در این الیحه گنجانده ایم. یعنی با توجه به 
دیده شدن این موضوع در قانون مالیات های مستقیم؛ ما هم این بخش را 
در اصالحیه مورد استفاده قرار دادیم ولی چون مالیات بر ارزش افزوده، 
مالیات امانی دولت نزد مودیان اســت، حکم دیگری پیشنهاد کردیم که 
ســازمان امور مالیاتی در بحث مالیات بر ارزش افزوده نسبت به تمامی 
طلبکاران حق تقدم دارد. اطالع دارید که در قانون مالیات های مستقیم، 
ســازمان پــس از حقوق بگیران و بانک ها برای وصــول طلب خود حق 
تقدم داشــته است. چرا که مالیات مســتقیم از منابع خود شرکت تامین 
می شود اما مالیات بر ارزش افزوده چون متعلق به دولت است و وجوه 
امانی دولت نزد اشــخاص و شرکت هاســت لذا قبل از هرگونه پرداخت 
بدهی باید مالیات بر ارزش افزوده پرداخت شود. در قانون فعلی مشکل 
دیگری که داشــتیم، این بود که بــرای مودیان حلقه آخر زنجیره مالیات 
بــر ارزش افزوده امکان اجــرای دقیق قانون فراهم نبــود، بنابراین یک 
فرمول ســاده تری دیدیم تا این گروه نیز مالیاتشــان را پرداخت کنند. در 
قانون فعلــی نرخ عوارض و مالیات جدا بود اما از آنجا که این مســاله 
یک دوگانگی ایجاد می کرد ما کل نرخ را در قالب نرخ مالیات دیده ایم و 
در زمان انتقال مالیات های وصول شــده به حساب درآمد عمومی، مقرر 
شــده یک درصدی را برای شــهرداری ها و دهیاری ها به عنوان عوارض 
تخصیــص دهند. همچنیــن در قانون غیرقابل بخشوده شــدن جرایم را 
پیش بینی کرده ایم. در همه کشــورها، جرایم منطقی محاســبه می شود 
ولی این جرایم غیرقابل بخشــش اســت حال آنکه در ایــران جرایم با 
رقم های باال تعیین می شود ولی قابل بخشودگی است. بنابراین با توجه 
به قابل بخشودگی بودن جرایم، موضوع اجرای دقیق قانون جدی گرفته 
نمی شــود و بازدارندگی الزم را ندارد لذا پیشــنهاد ما این بود که نرخ را 
منطقی کنیم ولی شــرط قابل بخشــودگی آن حذف شــود که البته این 
پیشنهاد در کارگروه رای نیاورد. همین طور امکان وصول مالیات بر خط و 
آنالین را که تاکنون وجود نداشت در اصالحیه جدید دیده ایم که از طریق 
همین سیســتم مکانیزه موجود بتوانیم مالیات را براساس تراکنش های 
بانکی وصول کنیم و متقابال اعتباراتی را که مودی بابت مالیات پرداخت 

کرده، از طریق همان سیستم به حساب او برگردانیم. 
Á  اما در کشــور ما هنوز نیمــی از معامالت با پرداخــت پول انجام 

می شــود و حتی با بحث هایی مانند دریافــت کارمزد از تراکنش ها یا 
عدم دریافــت مالیات بر ارزش افــزوده از خریدهای نقدی که بعضا 
در برخی فروشــگاه ها مشاهده شده اســت؛ گرایش بیشتر به سمت 
معامالت با وجــه نقد را محتمل تر نیز می کند. در این شــرایط با چه 

مکانیسمی قرار است کنترل ها صورت گیرد؟ 
یکسری از زیرســاخت های ســخت افزاری و نرم افزاری برای اجرای 
این قانون نیاز اســت. از جمله زیرســاخت های نرم افــزاری می توان به 
قانــون و مقــررات و ظرفیت های حقوقی الزم اشــاره کــرد. با توجه به 
قانــون مبارزه با پولشــویی، قانون مبارزه با فســاد و قانون صندوق های 
مکانیــزه فروش که اخیرا تدوین شــده و تقدیــم وزارت اقتصاد کرده ایم 
این ظرفیت حقوقی مشــخص شده اســت. در پیش نویس الیحه قانون 
صنــدوق مکانیزه فــروش، مودیان برای اجرا و نصــب و بهره برداری از 
صندوق مکانیزه فروش مشــخص شــده اند، ضمن اینکــه از این به بعد 
داشــتن حســاب بانکی یک الزام خواهد بود؛ یعنی مودی که فراخوان 
شــده و صندوق فروش دارد، نمی تواند حســاب بانکی نداشته باشد. در 

این قانون ضمانت اجرایی کافی از جمله جرایم سنگینی دیده شده و در 
مقابل مشــوق هایی نیز برای مودیان شامل بخشودگی بخشی از مالیات 
ساالنه و استرداد بخشی از مالیات پرداختی مصرف کنندگان و عدم الزام 
مودیان به نگهداری دفاتر و... در نظر گرفته شده است. بنابراین ظرفیت 
حقوقی این کار آماده ولی طبیعی اســت که بــه مصوبه قانونی نیز نیاز 
هست که کار نهایتا عملیاتی شود. در حال حاضر بسیاری از مودیانی که 
به ما مراجعه می کنند؛ به لحاظ تبعاتی که اخذ مالیات با فواصل زمانی 
برایشان دارد، خودشان پیشنهاد می دهند که مالیات آنها درجا اخذ شود. 
لذا این صندوق ها باعث می شود مودی ناگزیر به نگهداشتن دفتر نباشد 
و از این رو پیش بینی می شود مودیان از این طرح استقبال کنند. نکته ای 
که گفتم به طور مطلق در قانون نیامده است. یعنی مقرر نشده که تمام 
مودیان بایــد برخط مالیات پرداخت کنند. این قانون بخشــی از مودیان 
ر ا شــامل می شــود. مودیان حقیقی و حقوقی را جــدا کرده ایم و آنچه 
مدنظر ما بود، این اســت که مودیان حقیقی و آن هم خرده فروشــان در 
قالــب این قانون مالیات پرداخت کنند. چون بقیه نیازی به صندوق های 
فــروش ندارند. لــذا مودیان بزرگ و با اهمیت را از این موضوع مســتثنا 
خواهیم کرد و فقط مودیانی که خرده فروش هســتند شــامل این طرح 
خواهند بود که البته مشوق هایی برای آنها در نظر گرفته ایم که با توجه 
به آن و ساده تر کردن اجرای قانون پیش بینی می کنیم با استقبال مودیان 

مواجه شود. 
Á  با این الزام مشــکل عدم صدور فاکتور نیز حل می شود؟ بر اساس 

قانــون مالیات بر ارزش افــزوده تمام معامالت باید شناســنامه دار 
شــوند تا با صدور فاکتور، نوع، مقدار، قیمــت، تاریخ و محل فروش 
کاال مشخص شــود اما هم اکنون در کشور ما تنها فرش و طال با صدور 
شناســنامه به فروش می رســد. این صندوق ها زمینه ایجاد شــبکه 

یکپارچه را فراهم می کند؟ 
در همه کشــورهای دنیا مستندســازی خرید و فروش برای خریدار و 
فروشــنده یک اصل است و اصوال تشخیص مالکیت و همچنین حمل و 
نقل کاال با صورت حســاب فروش امکان پذیر است. ضمن اینکه با توجه 
به احکام مقرر در قانون مبارزه با پولشــویی این الزام شدیدتر نیز خواهد 
شــد. در مالیــات بر ارزش افزوده یــک الزام قوی تری هــم برای صدور 
صورت حســاب وجود دارد و آن، این اســت که صورت حســاب خرید و 
فروش عالوه بر کارکرد معمول خــود، با توجه به درج مالیات بر ارزش 
افــزوده در آن در حقیقت در حکم قبض دریافت و پرداخت مالیات هم 
محسوب می شــود. لذا به این دلیل قانون مالیات بر ارزش افزوده تاکید 

زیادی بر صدور و ارایه صورت حساب دارد. 
Á  از مجلس خبر می رســد همزمان بهارستان نشــینان نیز طرحی را 

برای اصالح قانون مالیات بر ارزش افــزوده تهیه کرده اند. این طرح 
چیســت؟ آیا مغایرتی بــا الیحه اصالحی دولت ندارد؟ اساســا چه 

الزامی برای تدوین این طرح وجود داشت؟ 
اینکه چرا این کار انجام شده، خود نمایندگان باید پاسخ دهند. اما نکته 
مثبت این اتفاق، آن اســت که مجلس خوشــبختانه همین پیش نویس 
الیحه ســازمان امور مالیاتی را به عنوان طرح مطرح کرده است. از آنجا 
که اصالح قوانین نیاز به انجام مطالعات گسترده و کار کارشناسی دقیق 
دارد، بهتر اســت در دولت بررســی و به صورت الیحه نهایتا به مجلس 
ارایه شــود. همانطور که قبال بیان شــد مالیات بر ارزش افزوده دو سال 
اســت که از سوی کارشناســان و توســط کارگروه های مختلف در حال 
بررســی است لذا مناسب تر است نمایندگان اجازه دهند اصالح از طریق 

با ارایه 
مستندات، 

پرداخت مبالغی 
از مالیات در 
مراحل پیش 
از تولید را به 

سازمان اثبات 
کرده و بنابراین 

از پرداخت 
بخشی از آن 

معاف می شود. 
این دقیقا همان 
مکانیزمی است 

که مالیات 
مضاعف را 

حذف می کند.
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روالی که دولت پیگیری کرده است، انجام شود. پیش بینی می شود آنها 
نیز با ارایه الیحه دولت موافقت کنند. 

Á  یکی از اصول نظام مالیاتــی انعطاف پذیری آن و کمک به کارایی 
و رشــد اقتصادی است. درســال های گذشــته با وجود رکود عمیق 
اقتصادی انتظار می رفــت مالیات برارزش افــزوده کاهش یابد اما 
ســاالنه یک درصــد و در ســال 93، دو درصد افزایــش یافت و به 
هشت درصد رســید. آیا تداوم این روند فشار بر بنگاه ها را افزایش و 

امکان پذیری خروج از رکود را کاهش نمی دهد؟ 
اوال اقتصاددانــان آثــار مالیات در اقتصاد را خنثــی می دانند چرا که 
پولــی را از یک بخش اقتصاد جمع کرده و در بخش دیگر اقتصاد هزینه 
می کنیم. دوم اینکه اگر این پــول را از تولید جمع می کردیم، ممکن بود 
در کوتاه مدت تبعاتی داشــته  باشــد اما این مالیات بر مصرف است و از 
تولیدکنندگان دریافت نمی شود. ضمن آنکه این منابع با فاصله اندک در 
قالب حقوق کارمندان یا منابع تامین هزینه طرح های عمرانی به اقتصاد 
بازمی گردد، از این رو آثار رکودی و تورمی نخواهد داشــت. در سال های 
گذشــته هم بخش عمده هزینه ها چه در شهرداری ها و چه در دولت از 
مالیات بر ارزش افزوده تامین شده است، پس در ایجاد اشتغال و اجرای 
طرح های عمرانی هــم نقش محرک را ایفا می کند و در نتیجه ما نقش 
آن را در اقتصاد مثبت ارزیابی می کنیم. ضمن آنکه در سال های گذشته 
که این قانون اجرا شــد؛ آثار تورمی آن حتی در بدو شــروع نیز نســبت 
به ســایر کشورها بســیار کمتر بود. در ابتدای اجرا انتظار این است که با 
یک شــوک روانی همراه شود ولی در ایران چون جایگزین قانون تجمیع 
عوارض با همان نرخ ســه درصد شد؛ تبعات تورمی خاصی برای کشور 

ایجاد نکرد. 
Á  مالیات بر ارزش افزوده یا همان مالیات بر مصرف امروز در کشــور 

ما از تولیدکنندگان دریافت می شود. شــاید این اولین نقد به قانونی 
باشــد که پنج ســال از اجرای آن در ایران می گذرد. به عبارت دیگر 
اخذ مالیات از بنگاه ها پیش از عرضــه کاال و خدمات به بازار به گفته 
منتقدان موجب توقیف نقدینگی و تعمیق رکود می شود. آیا برنامه ای 

برای تغییر این روش در دولت وجود دارد؟ 
مالیات بر ارزش افزوده برعکس مالیات بر عملکرد یا مالیات مستقیم 
که از منابع شــرکت پرداخت می شــود به منابع شــرکت کاری نخواهد 
داشــت. مودیان چه واردکنندگان، چه تولیدکنندگان و چه توزیع کنندگان 
و خرده فروشان در واقع بار مالیات را به مصرف کنندگان منتقل می کنند. 
به عنوان مثال از یک یخچال فروشــی یخچالی می خرید، تولیدکننده این 
مالیات را از مصرف کننده دریافت می کند و با تاخیر ســه ماه به سازمان 
امــور مالیاتی پرداخت می کنــد. بنابراین مالحظه می کنیــد که از منابع 
خــودش رقمــی را پرداخت نمی کند و با تاخیر ســه ماهــه نیز مالیات 
دریافتی از مصرف کننده را به سازمان باز می گرداند و سه ماه از نقدینگی 

دولت نیز استفاده می کند. 
Á  اما این طور که تولیدکننــدگان می گویند این مالیات پیش از عرضه 

کاال به بازار، از آنها اخذ می شــود و آنها پس از فروش کاال به مشتری 
مالیات پرداختی را از مصرف کننده دریافت می کنند. 

اوال ممکن اســت این اتفاق در شــروع اجرای قانون افتاده باشد ولی 
در حــال حاضر با توجه بــه اینکه مودی امکان فــروش کاال و دریافت 
مالیــات را همزمــان از مصرف کننده دارد و با توجه بــه دریافت مالیات 
بر ارزش افزوده به طور مداوم و مســتمر از مصرف کنندگان، این مشکل 
تا حدود زیادی برطرف می شــود. در تمام کشــورها هم مکانیسم همین 

است. ضمن آنکه آنچه مودی پرداخت می کند به عنوان مالیات، با آنچه 
از مصرف کننده دریافت می کند قابل قیاس نیســت. یعنی تقریبا 50-50 
اســت؛ یعنی اگر 50 واحــد مالیات زودتر از فــروش کاال پرداخت کرده 
اســت با توجه به تفاوت خرید و فروشــی که وجود دارد 50 واحد بیش 
از رقم قبلی که داده، می گیرد که ســه ماه از آن اســتفاده کند. به اعتقاد 
ما آن رقمی که می گیرد و در مدت یادشــده مورد استفاده قرار می دهد؛ 
به نوعــی پرداخت اولیه تولیدکننده را جبــران خواهد کرد. عالوه بر آن 
ما مکانیســم تقسیط هم داریم و با اســتفاده از این روش های پرداخت، 
تولیدکنندگان با مشــکل مواجه نمی شــوند. ثانیا یکی از ماموریت های 
مالیات بر ارزش افزوده کاهش بار مالیاتی منبع مالیات بر درآمد و تولید 
است که در این راســتا با توجه به ترکیب درآمدها و مقایسه آن با تولید 

ناخالص داخلی، این امر نیز محقق شده است. 
Á  اخذ مالیــات مضاعف و مکرر در هر یــک از مراحل زنجیره ارزش 

تولید از نکات مورد نقد اســت. دولت با چه سازوکاری این قانون را 
اجرا خواهد کرد تا نهایتا بر قیمت تمام شده هزینه سربار اضافه نشود؟ 
یکی از ویژگی هــای ارزش افزوده حذف مالیات مضاعف اســت. در 
واقع در بحث قانون تجمیع عــوارض یا مالیات بر فروش که در بعضی 
از کشــورهای دنیا مورد اســتفاده قرار می گیرد؛ مالیــات مضاعف اتفاق 
می افتــد چرا که در هــر مرحله از تولید از مواد اولیــه و تولید محصول 
مالیات اخذ می شــود. در ارزش افزوده گرچه محاســبه ما از کل اســت 
ولی چــون پرداختی های قبلی را بــه عنوان اعتبار کــم می کنیم دقیقا 
مالیــات مضاعف حذف می شــود. لذا چنانچــه از اول زنجیــره تا آخر 
زنجیــره 10مرحله فرآینــد واردات تولید و توزیع را داشته باشــیم همان 
هشــت درصد را اخذ می کنیم، منتها شرط این است که مودی قانون را 
به درســتی اجرا کرده و برای خریدهایی که انجام داده صورت حســاب 
مستند ارایه کند تا اعتبار او را بازگردانیم. به عنوان مثال اگر ایران خودرو 
صدهزار دستگاه تولید کند باید صدهزار واحد ضرب در نرخ به ما مالیات 
دهد. اما همیــن االن ایران خودرو بخش عمده ای از این رقم را پرداخت 
نمی کند چرا که با ارایه مستندات، پرداخت مبالغی از مالیات در مراحل 
پیش از تولید را به عنوان اعتبار ارایه می کند، بنابراین مالیات پرداختی در 
حلقه های قبل از مالیات متعلق به فروش کسر و تفاوت وصول می شود 
و این دقیقا همان مکانیسمی است که مالیات مضاعف را حذف می کند. 

Á  این نیاز به آموزش و اطالع رسانی دارد. چرا که این تعدد دفعات 
پرداخت مالیــات صرف نظر از مبلغ پرداختی انتظــار روانی افزایش 
هزینه تمام شده و در نتیجه تورم بیشتر را باعث می شود. آیا برنامه ای 

برای این اطالع رسانی دارید؟ 
یکی از کارهای اولیه برای هر مودی که فراخوان می شــود؛ برگزاری 
دوره های آموزشــی اســت. در حال حاضر با دانشــکده امور اقتصادی 
قرارداد داریم. هر ســال مبالــغ باالیی برای آمــوزش پرداخت می کنیم 
که این هزینه شــامل حق الزحمه اســتادان و مکان آموزش و همچنین 
مجموعه های آموزشــی اســت که به مودی تحویل می شــود. هر سال 
نیز این بحث آموزش پیگیری می شــود. اینکه برخــی اعالم می کنند ما 
آموزش ندیده ایم شاید کوتاهی خودشان باشد. به هر حال سازمان امور 
مالیاتی آمادگی دارد در هــر زمان و مکان و به هر تعداد، آموزش کافی 

را ارایه کند. 
Á  به صندوق های فروش به عنوان ابزاری برای تضمین اجرا اشــاره 

کردید. به غیراز این سیســتم چه اهرم های اجرایــی را برای تحقق 
مالیات بر ارزش افزوده در نظر گرفته اید؟ 

همین طور 
امکان وصول 
مالیات بر 
خط و آنالین 
را که تاکنون 
وجود نداشت 
در اصالحیه 
جدید دیده ایم 
که از طریق 
همین سیستم 
مکانیزه موجود 
بتوانیم مالیات 
را براساس 
تراکنش های 
بانکی وصول 
کنیم و متقابال 
اعتباراتی که 
مودی بابت 
مالیات پرداخت 
کرده را از طریق 
همان سیستم 
به حساب او 
برگردانیم. 

بازنگری  قانون مالیات ارزش افزوده



83

ضمیمه اقتصادی شرق    بهمن 1393

می تــوان گفــت در موضوع تشــخیص مالیــات و ضمانــت اجرای 
قطعیت مالیات و تمکین مودی، سیستم اطالعات مالیاتی نقش محوری 
و اصلــی را برعهده دارد. چــه در مالیات مســتقیم و در چه مالیات بر 
ارزش افزوده اگر به این اطالعات دسترســی داشته باشیم و براساس آن 
مالیات تشــخیص و مطالبه شــود، قطعا مودی آن را تمکین و پرداخت 
می کند. بنابراین برای اینکه اجرا با موفقیت انجام شــود از یک دهه قبل 
طرح جامع مالیاتی در ســازمان، برنامه ریزی شده که مراحل نهایی خود 
را می گذراند و در ســال های آینده به طور کامل عملیاتی می شــود و با 
زیرساخت های سخت افزاری و نرم افزاری به وجودآمده به  ویژه در بحث 
اصالح قانون مالیات مســتقیم و اخذ اطالعــات از بانک های اطالعاتی 
که از آنان به عنوان ذینفعان نام برده می شــود، قانون به درســتی اجرا 

خواهد شد. 
Á  یکی از این بانک های اطالعاتی، خود بانک ها هستند که اطالعات 

گــردش مالی مودیــان را می توانند در اختیار شــما قــرار دهند. آیا 
برنامه ای برای دستیابی به اطالعات حساب افراد دارید؟ 

سازمان امور مالیاتی، مجری صادق قانون و مقررات است و استفاده 
از اطالعــات قطعا بنا بر اختیار حاصل از احــکام مقرر در قانون خواهد 
بود. به هر حال برای تشخیص مالیات دقیق نیاز به اطالعات کامل داریم 

تا حقی از دولت یا مودی ضایع نشود. 
Á  یکی از صنوف معترض به این قانون، طالفروشــان و طالســازان 

هســتند. آنها معتقدند کارشــان اجرتی و کارمزدی است و با تبدیل 
نوعی از طال بــه نوعی دیگر در واقع ارزش افــزوده ای در کاال ایجاد 

نکرده اند و نباید مشمول این قانون مالیاتی شوند. 
بــه موجب ماده یــک قانون، عرضــه کاال و ارایه خدمات مشــمول 
پرداخت مالیات است. صرفا کاالها و خدمات مصرح در ماده )12( قانون 
معاف از مالیات هســتند و برای کاالها و خدمات معاف در ماده مذکور، 
دالیل و توجیهات منطقی فراوانی وجود دارد. لکن برای مســتثنا کردن 
طال از شــمول مالیات هیچ توجیه قابل قبولی وجود ندارد. همانطور که 
برای عرضه کاالها و ارایه خدماتی که ممکن است ماهیت سرمایه گذاری 
داشته باشد، در قانون استثنایی لحاظ نشده، طال هم از شمول این قانون 
مستثنی نشده لذا این موضوع حاکی از اراده قانونگذار به تعلق مالیات بر 
عرضه طال اعم از شمش و مصنوعات است؛ درخصوص اینکه در تبدیل 
طالی مستعمل به طالی نو ارزش افزوده ایجاد نمی شود. همانگونه که 
اطالع دارید تفاوت خرید و فروش در هر مرحله ارزش افزوده محســوب 
می شــود و این تفاوت خرید و فــروش مبنای اعمال نــرخ خواهد بود. 
ضمن اینکه در قانون صرفا ارزش افزوده حاصله در یک مرحله مشمول 
مالیات نیست بلکه در مواردی مانند واردات که نمی توان از آن به ارزش 
افزوده یک مرحله تعبیر کرد، قیمت تمام شده واردات براساس برگ سبز 
گمرکی مشــمول مالیات اســت. ضمن اینکه اگر برای طال امتیاز خاصی 
قایل شــویم هیچ فردی در تولید و سایر بخش های مولد، سرمایه گذاری 

نخواهد کرد. 
Á  آیا همه فعاالن اقتصادی باید مالیات دهند؟ 

خیر، برخالف مالیات مستقیم همه فعاالن اقتصادی مودی پرداخت 
مالیات بر ارزش افزوده نیســتند. برخی معاف از مالیات هستند و برخی 
بر اساس حد آســتانه ممکن اســت، فعالیت آنان آنقدر کم باشد که از 
نظر مالیاتی برای ســازمان صرفه اقتصادی نداشــته باشد چرا که برای 
هر مــودی ابتدا باید تحلیل هزینــه و منفعت انجام شــود؛ بنابراین در 
مراحل اولیه آن دســته از مودیانی کــه حجم فعالیت باالیی دارند برای 

اجرای قانون فراخوان شــده اند. طبق قانون هر فردی که به عرضه کاال 
و خدمات مبادرت می ورزد مودی اســت اما یک ماده قانونی وجود دارد 
که اشــاره می کند مودیان به ترتیبی که ســازمان اعالم می کند؛ مشمول 
خواهند بود. طی پنج مرحله ای که فراخوان انجام شــد حدود 500هزار 
مــودی فعال اقتصادی برای اجرای قانون مشــمول شــده اند که حدود 
80درصد فعالیت  اقتصادی مشــمول مالیات در کشــور متعلق به آنان 
اســت. بنابراین افرادی مودی هســتند که فراخوان شده باشند و ضمن 
ثبت نــام در نظام مالیات بر ارزش افــزوده گواهی ثبت نام با تاریخ اعتبار 

روز دریافت کرده باشند. 
Á  رستوران ها و اغذیه فروشی ها مشمول پرداخت مالیات هستند؟ 

رســتوران ها و تاالرها را فراخوان کرده ایم ولی تاکنون چلوکبابی ها و 
فست فودهایی که اشخاص حقیقی هســتند فراخوان نشده اند، بنابراین 

مشمول پرداخت مالیات نیستند. 
Á  مصرف کنندگان چگونه باید این مشموالن را شناسایی کنند؟ 

بر اســاس گواهی ثبت نامی که از ســوی ســازمان به مودی تحویل 
داده شــده مصرف کنندگان می توانند مودیان مالیات بر ارزش افزوده را 
شناســایی کنند. مودی موظف اســت این گواهی را در محل کسب وکار 
خود نصب کند و مصرف کنندگان با حصول اطمینان از مشمول بودن او 

نسبت به پرداخت مالیات بر ارزش افزوده مبادرت ورزند. 
Á  به غیر از بخش کشاورزی چه بخش های دیگری از مالیات بر ارزش 

افزوده معاف هستند؟ 
خیلــی از بخش ها معافیت دارند. ســبد کاالی مصرف خانوار، کتاب 
و مطبوعات، کاالی همراه مســافر، اموال غیرمنقول، انواع دارو، خدمات 
بانکــی، حمل و نقل، فرش دســتباف، خدمات پژوهشــی، رادار و کمک 
تجهیزات ناوبری و صادرات کاال و کاالی همراه مسافر خارجی معافیت 

دارند. 
Á  در قانون دیده شده است که بخشی از درآمدهای حاصل از مالیات 

بر ارزش افزوده به شهرداری ها تخصیص یابد. این درحالی است که 
مراکز خدماتی در شهرک های صنعتی به عنوان سرویس دهندگان به 
پرداخت کنندگان اصلی مالیات از این درآمد ســهمی ندارند و امروز 
ایــن مراکز یکی از منتقدان به این قانون هســتند. آیا برنامه ای برای 

بهره مندسازی آنها از درآمدهای مزبور ندارید؟ 
بــه نظر ما بحث آنها منطقی اســت. در قانــون فعلی حق پرداخت 
عــوارض بــه غیــر از شــهرداری ها و دهیاری ها و شــرکت های عمران 
شــهرهای جدید را نداریــم گرچه منطقــا آنها را ذیحــق می دانیم. در 
اصالحیه دیده شــده که بخشــی از این عوارض به شهرک های صنعتی 

پرداخت شود. 
Á  درصد آن مشخص شده است؟ 

درصــد را مشــخص نکرده ایم. در اصالحیه تاکید شــده اســت که 
کارگروهی تشــکیل شده تا سهم این بخش را مشخص کند ولی پیشنهاد 

ما بین پنج تا 10درصد از عوارض دریافتی بوده است. 
Á  عملکرد ســازمان در بخش مالیات بر ارزش افزوده در سال جاری 

را هم توضیح دهید؟ 
در سال جاری توانســتیم حدود 95 درصد از بودجه را محقق کنیم و 
نسبت به سال قبل نیز 80 درصد رشد داشتیم. الزم به توضیح است رشد 
به دســت آمده ناشــی از افزایش دو درصد نرخ مالیات براساس قوانین 
برنامه پنجم و بودجه ســال 1393 و همچنیــن افزایش قیمت کاالها و 

خدمات با توجه به تورم موجود در کشور و سایر موارد است. 
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مالیات ها و میــزان و نحوه وصول آنها همــواره یکی از مباحث مورد 
مناقشــه بین دولت ها، بخــش خصوصی و مــردم بوده اســت. اگرچه 
افزایش مالیات ها دســت دولت هــا را برای پرداختن مخــارج و کاهش 
کســری  بودجه و حتــی کمک به بخش هــای نیازمند باز می کنــد اما از 
ســوی دیگر می تواند موجبات دلســردی کارآفرینان، صاحبان کسب وکار 
و انحراف روند مولد اقتصادی را فراهم کند. براســاس بررسی بنگاه های 
بانک جهانــی نرخ مالیات ها یکی از پنج عامل اصلی و سیســتم اجرایی 
اخذ مالیات جزو 11مورد اول محدودکننده کســب وکار در اغلب اقتصادها 
محســوب می شوند. نتایج نظرســنجی از مدیران اجرایی ارشد بنگاه های 
جهانی نشان می دهد 63درصد آنها افزایش بار مالیاتی را مهم ترین عامل 
تهدید کسب وکار دانسته و در تعیین محل فعالیت، مدنظر قرار می دهند. 
تحقیقات بین المللی گویای این است که نرخ های مالیاتی باال اثرات منفی 
بر سرمایه گذاری بنگاه ها و کارآفرینی داشته که منجر به شکل گیری اقتصاد 
غیررســمی و کاهش رشد اقتصادی می شــود. تمایالت جهانی حاکی از 
اصالحات متعدد کشــورها برای بهبود و تسهیل مقررات مالیاتی )از قبیل 
کاهش زمان الزم و تعدد مالیات ها و مدرنیزه کردن مکانیزم پرداخت( بوده 

و هم اکنون نزدیک به 80کشــور از نظام هــای پرداخت مالیات الکترونیک 
استفاده می کنند. براســاس مطالعات انجام شده توسط بانک جهانی، در 
دوره هشت ساله )12-2004( متوسط نرخ مالیات، زمان انجام امور و تعداد 
پرداخت های مالیاتی در سطح جهان به ترتیب 21، 20 و 26درصد کاهش 

کلی داشته است. 
طبق گزارش انجام کســب وکار2014 بانک جهانــی باالترین نرخ های 
مالیاتــی مناطق جهــان در آفریقا و آمریکای جنوبــی و پایین ترین آنها در 
آســیا و خاورمیانه اعمال می شــود. در خاورمیانه با کمترین نرخ متوسط 
مالیاتی )23/7درصد(، کشورهای امارات، عربستان، بحرین، کویت و قطر 
بــا نرخ های کلی بین 11تا15درصد کمترین میزان اخذ مالیات ها را به خود 
اختصاص داده اند. نرخ کلی 44درصدی مالیاتی ایران از همه کشــورهای 
منطقه )ترکیه: 40، پاکستان: 35 و مصر: 43درصد( و متوسط همه قاره ها 
)آسیا: 36، اروپا و آمریکای شمالی: 41درصد( به جز آفریقا و آمریکای جنوبی 
باالتر اســت. زمان انجام امور مالیاتی ایران 344ســاعت برآورد شده که 
نه تنها از متوسط جهانی )268ساعت( و خاورمیانه )159ساعت(، بلکه از 
متوسط همه مناطق جهان حتی آفریقا به غیراز آمریکای جنوبی نیز بیشتر 
است. در زمینه تعداد پرداخت های مالیاتی، ایران با 20پرداخت، وضعیت 
نامناســب تری نسبت به متوسط خاورمیانه )18پرداخت( و بهتری نسبت 
به جهــان )27پرداخت( دارد. اگرچه تعداد کمتــر پرداخت های مالیاتی 
به خودی خود امر مثبتی تلقی می شــود اما تعداد نسبتا پایین آن در ایران 
که سیستم مالیاتی پیشرفته ای ندارد تا حدی حاکی از معاف بودن بعضی 
از بخش های اقتصادی از پرداخت مالیات است. رتبه کلی ایران در زمینه 
شــاخص های پرداخت مالیات139 در بین189 کشــور اســت. کشورهای 
امارات، قطر و عربســتان بــه ترتیب دارای رتبه های اول تا ســوم جهانی 

شاخص پرداخت مالیات )نرخ های پایین و سهولت انجام( هستند. 
مالیات ها در ایران

طی ســال های1380 تا 1392 در شــرایطی که تــورم موجب افزایش 
بهای کاالها و خدمات به میزان 6/2برابر شد، حجم مالیات وصولی کشور 
11/9برابر شــد. به عبارت دیگر با تعدیل تورمی، میزان اخذ مالیات نزدیک 
به دوبرابر افزایش یافت. در این دوره ضمن آنکه ســهم مالیاتی شرکت ها 
)اشخاص حقوقی( با 22درصد افزایش به 36درصد از کل و سهم کاالها 
و خدمات )شــامل ارزش افزوده( با 73درصد افزایش به 28درصد از کل 
بالغ شــد، از ســهم بخش های مالیاتی ثروت، واردات و درآمد کاسته شد. 
منابع درآمدهای مالیاتی سال1392 شامل مالیات شرکت ها )36درصد(، 
کاالها و خدمــات )28درصد(، واردات )16درصــد(، درآمد )15درصد( و 
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ثروت )چهاردرصد( است. رشد شدید سهم ایجاد مالیات کاالها و خدمات 
از 9درصد کل در دوره 10ســاله 88-1378 به 56درصد کل در دوره 92-

1388 )شــامل مالیات ارزش افزوده( نشــان می دهد به چه شدتی کسب 
درآمدهای مالیاتی دولت به این نوع مالیات وابســتگی پیدا کرده اســت. 
درآمد مالیاتی در هفت ماهه نخســت ســال جاری 330هزارمیلیاردریال 
اعالم شــده که این رقم 54درصد نسبت به مدت مشــابه سال قبل رشد 

داشته است. 
مالیات ارزش افزوده

مالیات ارزش افزوده )VAT: Value Added Tax( در اغلب کشورهای 
جهان اخذ می شــود اگرچه همه کشورهای منطقه خاورمیانه و همسایه 
ایــران )به جز ترکیــه( و حتی کشــورهایی مانند آمریکا، کانادا، اســترالیا، 
ســنگاپور و مالزی هنوز آن را اعمال نمی کنند. نرخ مالیات ارزش افزوده در 
ترکیه 18درصد اســت و برای بعضی از کاالهای کشاورزی و اقالم غذایی 
اصلی یک درصد و برای دارو، کتب، نشــریات و منســوجات هشت درصد 
اخذ می شــود. مالیات ارزش افزوده در پاکســتان هنوز شــکل اصلی خود 
را پیــدا نکرده و به صــورت مالیات روی فروش کاالهــا و خدمات اعمال 
می شود. هدف نهایی مالیات ارزش افزوده که آن را در خانواده مالیات های 
 GST: Goods and( غیرمســتقیم همراه با مالیــات کاالهــا و خدمــات
Services Tax( قــرار می دهد، اخذ مالیات از مصرف با توزیع آن در کل 
زنجیره عرضه است. بخش های تولیدی نگران این نوع مالیات هستند، زیرا 
نه تنها باید مالیات بدهند، بلکه وظیفــه جمع آوری مالیات را نیز برعهده 
داشته و آن را از دیدگاهی مشکل برای کسب وکار خود می بینند. آنها درگیر 
ســه نوع هزینه جدید می شوند: 1( هزینه پرداخت مالیات ارزش افزوده، 2( 
هزینه انجام امور اداری پرداخت مالیات و 3( اثرات هزینه ای بر نقدینگی 

و سرمایه در گردش. 
قانــون مالیات برارزش افــزوده در بهمن مــاه ســال1387 به صورت 
اجرای آزمایشــی پنج ســاله در مجلس شــورای اســالمی تصویب و در 
تیرماه ســال1388 ابالغ شــد که البته پنج ســال مهلت دوره آزمایشــی 
آن در 31شــهریور سال گذشته به پایان رســید و تا پایان سال جاری تمدید 
شــده اســت. در این قانون، اقالمی از قبیل محصوالت کشاورزی و دامی 
فرآوری نشــده، موادغذایی اصلی و دارو معاف از مالیات شده و برای سال 
اول نرخ آن 1/5درصد تعیین شــد. در ســال1393 برخالف قانون برنامه 
پنجم توسعه کشــور با رای نمایندگان مجلس نرخ مالیات  برارزش افزوده 
با دودرصد افزایش به هشــت درصد افزایش یافت. طبق گزارش سازمان 
امور مالیاتی، درآمد مالیات بر ارزش افزوده در سال1392 بیش از 80درصد 
رشــد نسبت به سال1391 داشــته و در بودجه سال1393 پیش بینی شده 
کماکان نرخ رشد مشــابهی تکرار شــود. درآمد مالیات بر ارزش افزوده در 
بودجه ســال جاری 230هزارمیلیاردریال )به اضافــه 117هزارمیلیاردریال 
عوارض( است و برآورد شــده میزان درآمد مالیات بر ارزش افزوده معادل 

کل مالیات های مستقیم باشد. 
اخذ مالیات ها و اجرای قانون مالیات بر ارزش افزوده در ایران با معضالت 

زیادی روبه رو بوده که برخی از آنها به شرح زیر است: 
 ماهیت و نفس اخذ مالیات برارزش افزوده، اخذ مالیات بر مصرف است 
که در مراحل زنجیره عرضه )از مواد اولیه تا خرده فروشی( توزیع می شود 
اما بخش مهمی از آن در مراحل تجاری )عمده فروشــی و خرده فروشی( 
وصول می شــود. گســترش شــبکه خرده فروشــی مدرن در اقتصادهای 
توســعه یافته و حتی بعضی از کشــورهای منطقه موجب شده تا نظر به 
متشکل بودن و ســازمان یافتگی آنها امکان اخذ مالیات برارزش افزوده در 

این بخش از زنجیره عرضه میســر شود. سهم بخش خرده فروشی مدرن 
و متشــکل در آمریکا 85درصد و در کشورهای امارات )58درصد(، مالزی 
)55درصد(، عربستان )37درصد( و چین )20درصد( است که این مقدار 
در ایران میزان ناچیز ســه درصدی را شامل می شود. بررسی های نویسنده 
این مقاله نشان می دهد بین 25تا 50درصد )بسته به نوع کاال( از کل حجم 
مالیات ارزش   افزوده قابل حصول کشــور صرفــا به دلیل وجود بخش های 
عمده فروشــی غیررســمی و توزیع خرده فروشــی ســنتی و غیرمتشکل، 
غیرقابل وصول است. حجم ناچیز اخذ مالیات برارزش افزوده از بخش های 
تجاری و غیررســمی ضمن آنکه منجر به انتقال فشــار وصول مالیات به 
بخش های تولیدی و رسمی شده، فضای کســب وکار را غیرعادالنه کرده 
و موجب حرکت ســرمایه ها و منابع انســانی از این بخش ها به ســمت 

بخش های سوداگری، بازرگانی و غیررسمی می شود. 
  بخش توزیع کشــور )بازار عمده فروشــی کشــور و مخصوصا بازار 
سنتی( با توجه به عدم فعالیت رسمی صورتحساب قانونی فروش را پذیرا 
نبوده و اولین خواسته اش از همکاری با تولیدکنندگان، مخفی نگاه داشتن 
فعالیت ها )و به ویژه در ارتباط با مسایل مالیاتی( است. بنابراین تولیدکننده 
نهایی زنجیره عرضه چون موظف به صدور صورتحساب فروش قانونی و 
درج مبلغ ارزش افزوده در آن اســت، باید سهم مالیات بخش توزیع را نیز 
بپردازد. بخش مهمی از تامین مواد اولیه ورودی واحدهای تولیدی توسط 
توزیع کنندگان یا واســطه گرانی انجام می شود که آنها نیز فعالیت رسمی 
نداشته و از ارایه هرگونه صورتحساب قابل قبول خودداری می کنند، بنابراین 
تولیدکننده از کسر ارزش افزوده ورودی از ارزش افزوده خروجی نیز محروم 
اســت. در شرایطی که نرخ رشــد تولید ناخالص داخلی منفی در دوسال 
گذشــته و ادامه رکود در صنایع کوچک و متوســط به مفهوم زیان دهی یا 
سوددهی ناچیز آنهاســت، افزایش حجم مالیات برارزش افزوده به میزان 
80درصد در سال1392 نسبت به سال1391 )با تحقق 104درصدی نسبت 
به بودجه( و پیش بینی رشد 83درصدی در سال جاری چه برآیندی غیر از 
انتقال فشارهای اقتصادی و رکودی کشور به تولیدکنندگانی که در 10سال 
اخیــر به قدر کافی از الطاف دولت ها برخوردار بوده اند، دارد. با این اوضاع 
اســفبار، دولتمردان کشور در ســال جاری با کمال بی اعتنایی از همکاری 
در جهت تصویب ماده مالیات بر عایدی ســرمایه بخش مسکن که گامی 
هرچند ناچیز در شــروع اخذ مالیات از عایدی بر سرمایه )شامل سودهای 
بادآورده بخش های سوداگری و سرمایه گذاری غیرمولد( است، خودداری 
کردند. اگــر واقعا دولت یازدهم و وزارت امور اقتصادی و دارایی بنا دارند 
بودجه کشــور از درآمدهای غیرنفتی تامین شــده و حمایت از بخش های 
مولد و کارآفرین را در دستور کار قرار دهند، شایسته است به جای افزایش 
ســاالنه 80درصدی اخــذ مالیات برارزش افزوده در دوســال متوالی که از 
بخش های مولد و رســمی کشور اخذ شده و خواهد شد، الیحه مالیات بر 
عایدی سرمایه را در دستور کار مجلس قرار دهند، شاید صاحبان ثروتی که 
همواره درآمدهای بادآورده و بی زحمت را کســب کرده اند، اندکی درگیر 

مسوولیت های اجتماعی و تامین هزینه های اداره کشور شوند. 
  در شــرایط رکود اقتصــادی کنونی خرید مواد اولیــه، نقدی تر و فروش 
تولیدات نسیه تر شــده و آنچه در دست صاحبان واحدهای تولیدی باقی 
می مانــد تعــدادی چک مدت دار اســت که معموال پرداخت بخشــی از 
آن به تعویق افتاده و بخشــی هم هیچ گاه تســویه نمی شود. در بسیاری 
از زنجیره هــای عرضــه تولیدات )به خصــوص با طــول بلندتر( وصول 
مطالبــات فروش تا بیش از یک ســال به طــول می انجامد. بــا این حال 
مالیات برارزش افزوده باید حداکثر ظرف مدت ســه ماه پرداخت شــود که 
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خود دلیل کمبود شــدید نقدینگی و سرمایه در گردش واحدهای تولیدی 
شده است. 

  شــرکت های رســمی )شــخصیت های حقوقی( مالیات های عادی را 
می پردازند، رسیدگی دفاتر داشته و ملزم به پرداخت مالیات برارزش افزوده 
نیز هستند، اما اشخاص حقیقی علی الراس و توافقی عمل کرده و معموال 
مالیات برارزش افــزوده را نمی پردازنــد کــه خود عاملی در جهت رشــد 

فعالیت های غیررسمی و کتمان و گریز مالیاتی است. 
  در صنایعی مانند نســاجی و پوشــاک که دارای زنجیره عرضه طوالنی 
هســتند )به عنــوان مثــال تولید الیــاف، ریســندگی، بافندگــی، تکمیل، 
عمده فروشی، تولیدپوشاک، عمده فروشــی و خرده فروشی( و تحت نفوذ 
شــدید قاچاق قرار دارند، کاالی خارجی با هزینه پایین وارد کشــور شده و 
بدون پرداخت هرگونه مالیات و عوارض به فروشگاه های خرده فروشی راه 
پیدا می کند و عمال هیچ گونه مالیات برارزش افزوده به آن تعلق نمی گیرد. 
در صورتی که کاالی تولید داخل در مراحل مختلف تولید درگیر پرداخت 
مالیات برارزش افــزوده می شــود. مطالعــات شــرکت تحقیقاتی صنایع 
نساجی یـــزد حاکی از آن است که در شرایط همسان، فقط به علت اخذ 
مالیات برارزش افزوده، پوشاک داخلی بین 10 تا 20درصد گران تر از پوشاک 

خارجی به دست مصرف کننده نهایی می رسد. 
  اخــذ حداقل 23درصــد حق بیمــه تامین اجتماعــی برمبنای حقوق 
پرداختی به پرسنل به نوعی خود، اخذ مالیات از تولیدکنندگان و صاحبان 
کســب وکارهای رسمی محسوب  شده و تا حدی منجر به تضعیف صنایع 

اشتغالزا و رونق کسب وکارهای غیررسمی می شود. 
  مســووالن ســازمان امور مالیاتی عنــوان می کنند فقــط از بخش های 
تولیدی سودآور، مالیات دریافت شده و از هیچ کدام از شرکت های تولیدی 
زیانده مالیات اخذ نمی شــود و از طرفی افزایش درآمدهای مالیاتی بیشتر 
مربوط به شناســایی ظرفیت های ناشناخته در اقتصاد کشور است. نه تنها 
سازمان های مالیاتی کشور از واحدهای زیانده به هر طریق ممکن مالیات 
اخــذ می کنند که بخش مهمی از آنچه به عنوان ظرفیت های ناشــناخته 
جدید در اقتصاد )آن هم در شــرایط رکود تورمی کنونی( از آن اســم برده 
می شــود، شــامل اخذ مالیات برارزش افزوده از واحدهای تولیدی اســت.  
مشکالت و معضالت کلی و موردی که سازمان های امور مالیاتی در کشور 
برای تولیدکنندگان و صاحبان کســب وکارهای رســمی به وجود آورده و 
می آورنــد خود حدیث مفصل از این مجمــل بوده و از حوصله این بحث 
خارج اســت. در مجموع سیاســتگذاری ها و قوانین و مقــررات موجود 
مالیاتی کشور براساس اخذ مالیات از تولیدکنندگان )که هرسال از حاشیه 
ســود آنها کاسته شده(، بنگاه های رسمی و بخش خصوصی استوار شده 
و بخش مهمی از اقتصاد شــامل صاحبان ثروت و سوداگران را از مالیات 

معاف کرده که در این راستا به موارد زیر اشاره می شود: 
  در ســال های اخیر با کاهش تدریجی درآمــد بخش های مولد، بخش 
عمده منافع و ســودهای بادآورده از سوداگری در زمین، مسکن و تجارت 
حاصل شده اســت )ضمیمه الف- اقتصاد نفتی(. در همین حال مالیات 
ثروت، کمتر از پنج درصد کل مالیات ها بوده و باوجود شرایط رکودی کشور 

سهم مالیاتی تولیدکنندگان رو به افزایش می باشد. 
  عدم دریافت یا میزان پایین اخذ مالیات های مرســوم دنیا از قبیل مالیات 
بر عایدی سرمایه و مالیات های امالک، فروش، انتقال، ارث، زیست محیطی 

و بیکاری.
  عدم دریافت مالیات از بخش های ســوداگری و سرمایه گذاری تجاری با 

منافع کالن.
  عدم اخــذ مالیات از بخش های عمومی و شــبه دولتی که نقش مهمی 
در اقتصاد کشــور ایفا می کنند. این امر منجر به تحریف رقابت اقتصادی و 

ایجاد فضای رقابت غیرعادالنه شده است. 
  اصناف کشــور کماکان مالیات به مراتب کمتری در مقایسه بخش های 
تولیــدی پرداخت می کننــد. به عنوان مثال متوســط مالیات بر مشــاغل 
طالفروشی برای هر عضو این صنف 16میلیون ریال در سال1390 بوده که 
از حداقل حقوق قشر کارگر کمتر است. رقم متوسط مالیات بر ارزش افزوده 

هر عضو این صنف شش میلیون و300هزارریال اعالم شده است. 
  وجود بخش های متعدد و متنوع اقتصاد زیرزمینی و غیررسمی با کسب 

سود و منافع باال و بدون پرداخت هرگونه مالیات. 
  طبق جدیدترین اظهارنظر مســووالن مالیاتی، فقط 40درصد از ظرفیت 
اقتصاد کشور مالیات پرداخت می کنند و بقیه فعاالن اقتصادی هنوز به تور 
مالیاتی دولت نیفتاده اند. فرار مالیاتی بین 20تا25درصد از اقتصاد کشــور 
برآورد شــده و حــدود 39تا40درصد از تولید ناخالــص داخلی از مالیات 
معاف اســت. البته رقم فرار مالیاتی تا 40درصد نیز گزارش شده است که 

درست تر به نظر می آید. 
  اخیرا یکی از مســووالن ســازمان امور مالیاتی کشور با توجه به تحقق 
صددرصدی مالیات بر ارزش افزوده پیش بینی شده در بودجه، اظهار کردند 
فرار مالیاتی در این بخش به حداقل رســیده است! فقط واردات قاچاق با 
حجم برآوردی 20میلیارد دالر معادل 650هزارمیلیارد ریال بدون پرداخت 
هیچ گونه مالیاتی در بخش توزیع به دســت مصرف کننده نهایی می رسد. 
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مبلــغ مالیات ارزش افــزوده واردات قاچــاق 52هزارمیلیاردریال و مبلغ 
ارزش افزوده نهایی آن حداقل 80هزارمیلیاردریال محاســبه می شــود که 

معادل با درآمد مالیات بر واردات رسمی کشور در سال1392 است. 
  حجم ســنگین بدنه دولت با هزینه های ســنگین و سیاســتگذاری های 
اقتصادی فزاینده نقدینگی و تورم که منجر به اخذ مالیات تورمی از طبقات 

متوسط و ضعیف جامعه می شود )ضمیمه ب- مالیات تورمی(. 
چنانچه بحث شــد، هم اکنون اغلب کشــورهای جهــان روند کاهش 
مالیات و تســهیل عملیات آن را در دســتور کار دارند و کشــورهای حوزه 
خلیج فارس بهترین و رقابتی ترین شرایط مالیاتی را برای جذب سرمایه ها 
و رشــد کارآفرینــی مهیــا کرده انــد و در بســیاری از کشــورهای منطقه 
)امارات، مصر، لیبی و عراق( نواحی بدون مالیات ایجاد شــده اســت. در 
این شــرایط نه تنها سیستم و نرخ های مالیاتی کشــور بهبود نیافته، بلکه 
سیاســتگذاری های اقتصادی به نحوی بوده که ســوداگران و واسطه گران 
بــه باالترین منافع )بــدون پرداخت مالیات( دســت یافته و باوجود وضع 
نامســاعد و زیان دهی بخش مهمی از صنعت و بخش خصوصی مولد، 
هنوز هم به عنوان گاو شــیرده دولت )که از آن جز پوســت و اســتخوانی 
بیش نمانده( به آنها نگریســته می شــود. تداوم این وضع نه فقط اقتصاد 
کشــور را به جایی نخواهد رســاند که از ســوی دیگر موجبات تضعیف و 
دلســردی و حتی نابودی تولیدکنندگان و کارآفرینان و مهاجرت سرمایه ها 
و منابع انســانی به بخش های سوداگری، غیررســمی و خارج از مرزها را 
فراهم خواهد کرد. دولتمردان باید آگاه باشــند که راهکار اداره کشــور با 
افزایــش حجم بدنه دولت و اتخاذ سیاســت های اقتصادی رانت ســاز و 
مشوق ســوداگری و واسطه گری و از ســوی دیگر افزایش اخذ مالیات ها 
از بخش های تولیدی و رســمی، دیگر قابل تداوم نیست. بنابراین شایسته 
است از تضییقات واردشده به بخش خصوصی و صنایع کوچک و متوسط 
به ویژه در شــاخه های صنعتی بحرانی، کاسته شده و شامل معافیت ها و 

بخشش های مالیاتی شوند. 
ضمیمه الف- اقتصاد نفتی

در دوره رشــد اقتصاد نفتی )90-1378( با دستکاری دولت ها در روند 
طبیعی ســازوکار اقتصاد کشــور و تثبیت دســتوری نرخ تبدیل ارز )بدون 
افزایــش توان اقتصادی داخلی(، در حالی که نرخ تبدیل ارز 40درصد باال 
رفت، شاخص بهای تولید صنعتی 5/5برابر و دستمزد نیروی کار داخلی 
9/1برابر افزایش یافت. این روند منجر به افزایش عمومی سه برابری بهای 
کاالی تولید داخل نســبت به کاالی وارداتی )با در نظرگرفتن تورم جهانی 
تولیدات( شــد. این سیاســتگذاری نه تنها موجب تضعیف و تحریف روند 
صنعتی و رقابتی شد که در نهایت اقتصاد کشور را به روزگار امروز کشانید. 
با ازپاافتــادن توان تولید و نیروی کار داخلی، ســرمایه ها صرف واردات و 
توزیع آنها یا بخش های ســوداگری از قبیل زمین و مســکن شد تا امکان 
ســودآوری داشته و از دســت دخالت دولت ها بیشتر در امان باشند. طی 
دوره 20ســاله 1393-1372 بهای زمین، مســکن و میزان تورم به ترتیب 
107، 76 و 37برابر شــد که بــه مفهوم افزایش ســه و 2/2برابری بهای 
زمین و مســکن نسبت به رشــد کلی قیمت ها و خدمات در کشور است. 
برای درک ثروت افسانه ای ایجادشــده در بخش مسکن می توان به سود 
290هزارمیلیاردریالی )با تعدیل تورم( ساخت وســاز مســکن شــهری در 
ســال1391 نسبت به 1383 اشــاره کرد که قابل قیاس با پرداخت 9ماهه 
یارانه نقدی اســت. در دهه80شمســی ضمن تضعیف بخش خصوصی 
واقعی شــاهد بزرگ شــدن بدنه دولت و بخش های عمومی هستیم. در 
این دهه بودجه دولت به علت تــورم و بیش از آن افزایش حجم بودجه 

به شــدت باال رفت و با وجود نرخ رشــد تورم کمتــر از چهاربرابر، بودجه 
مصوب ســاالنه بیــش از 11برابر افزایــش یافت که به مفهــوم افزایش 

2/8برابری هزینه های دولت با تعدیل تورم است. 
ضمیمه ب- مالیات تورمی

حجم بزرگ و کارآیی و کارآمدی پایین دولت ها در ایران و عدم وجود 
اراده الزم در اخذ مالیات از بخش های مهمی از اقتصاد کشور به همراه 
ضعف مدیریت ها و بی انظباطی مالی، منجر به کسر بودجه و در پی آن 
اتخاذ رویه سهل الوصول و کم دردسر استقراض از بانک مرکزی و خلق 
پول بی پشتوانه شده است. رویکرد متداول همه دولت های اخیر کشور 
در تامین مالی کســری بودجه از طریق انتشــار پول، منجر به بروز تورم 
شده و با کاهش ارزش پول به مانند اخذ مالیات )تورمی( عمل می کند، 
امــا با این تفاوت که بار آن به صورت عادالنه بین اقشــار مختلف توزیع 
نمی شود. بدترین و نادرســت ترین نوع مالیات، مالیات تورمی است که 
بیشترین میزان آن از اقشار با درآمد کمتر اخذ شده و فشار آن به طبقات 
پایین و متوسط وارد می شــود )در حالی که یکی از اهداف مترقی اخذ 
مالیات برقراری عدالت اجتماعی و کاهش سطح نابرابری های اقتصادی 
اســت(. به نظر می رســد دولت ها به جای کاهش حجــم، هزینه ها و 
افزایــش کارآیی خود و از طرفی اخذ مالیــات و عوارض از بخش های 
اقتصادی سودآور و یا معاف از مالیات و اقشار مرفه، راه گذار از مشکالت 
بودجه ای را در انتقال فشارهای اقتصادی و تورمی به بخش های مولد 

خصوصی و اقشار ضعیف جامعه، می بینند.
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مالیات ارزش افــزوده در حــال حاضر در بیش از 120کشــور 
جهان عملیاتی  شــده است و در بسیاری از موارد طرح اولیه یک 
فرآیند عالی و حایزاهمیت می باشد ولی به دلیل اینکه زیرساختار 

از آنجایی که براساس قانون مالیات بر ارزش افزوده، مالیات را 
باید مصرف کننده نهایی پرداخت کند، متاسفانه قانون به گونه ای 
تنظیم شده است که تولید کننده قبل از عرضه کاال به مصرف کننده 

و بستر ســازی مناســب آن انجام نشــده اســت، طرح با مشکل 
اجرایی مواجه می شــود. بسیاری از ایده ها و طرح های اقتصادی 
الگوبرداری از کشورهای پیشــرفته صنعتی است ولی متاسفانه 

مسووالن طرح از ابتدا فقط به انتها توجه می کنند. 
یکی از ایرادت طرح اجرایی قانون مالیات برارزش افزوده کامل 
نبوده و چرخــه مالیات برارزش افزوده با این توضیح که توســط 
مودیان مشــمول بند»الف« و »ب« این مالیات اخذ می شود ولی 
بند»ج« اصناف فقط پرداخت کننده هســتند ایــن مرحله صرفا 

ســهمی از مالیات بر ارزش افزوده را پرداخت می کند و دســتگاه 
دریافت کننــده مالیات نیز توقــع دارد تا بنگاه تولیــدی نیز مانند 

کارکنان سازمان امور مالیاتی به وصول مالیات اقدام کنند. 
براســاس ماده )3( قانون مالیات بر ارزش افزوده و ماده )7( 
الیحه اصالحی، قانــون، تعریف مالیات بــر ارزش افزوده عبارت 
است: »تفاوت بین ارزش کاال و خدمات عرضه شده با ارزش کاال ها 

و خدمات خریداری یا تحصیل شده در یک دوره معین.« 
گرفتــاری که قانــون مالیات بــر ارزش افزوده در این شــرایط 

مطالبات اصناف 
از بازنگری

تولیدکنندگان زیر فشار  ارزش افزوده

علی فاضلی
رییس مجمع صنفی صنوف خدماتی و تولیدی

رضا جاللی
کارشناس صنعت
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به نفع سازمان مالیاتی و به ضرر بند »ج« است. 
نکته دیگر اینکه شرکت هایی هستند که مالیات برارزش افزوده 
دریافــت می کنند و بنابــر دالیلــی، منحل می شــوند و مالیات 
دریافتی را به اداره مالیــات پرداخت نمی کنند در اینگونه موارد 
برای مصرف کننده هنگام صدور فاکتور آنی مثال در یک فروشگاه 

قابل چک کردن نمی باشد. 
در بعضی از کشــورها، بخش های خصوصی معتمدی وجود 
دارند که این محاســبات مربوط به ارزش افزوده را انجام داده و 
به حســاب دولت واریز می کنند. ولی در کشور ما اکثر واحدهای 
ســنتی باید یک نیروی قراردادی در اختیار بگیرند تا محاســبات 
مربوطه را انجام داده، اطالعات الزم را جمع آوری و شــخصا تا 

مرحله پایانی پیگیری  کند. 
در بسیاری از کشورها اصناف به دستگاه posهای فروشگاهی 
متصل به اداره مالیات مجهزند و مالیات برارزش افزوده به صورت 
آنالین به طور تفکیک شــده به حســاب دولت واریز می شــود. در 
ایران پروســه تولید بسیار طوالنی اســت به طور مثال برای تولید 
یک تی شــرت حدود 12مرحله گردش کار صنفی در چرخه تولید 
وجود دارد و در هر مرحله هم مالیاتبر ارزش افزوده اخذ می شود. 
در پایان، مصرف کننده نهایی با یک تصاعد عددی مواجه می شود 
که قیمت محصول نهایی قابل رقابت با اجناس وارداتی نیست و 

با این روند چراغ تولید به مرور کم سو و خاموش می شود. 
شاید این جمله را بارها شــنیده اید »شما که از جیب خودتان 
مالیات برارزش افزوده نمی دهید« ولی باید بگویم هرواحد صنفی 
به طور قطع فقط یک یا چندنوع کاالی محدود را تولید یا عرضه 
می کند ولی در سبد خانوار بیش از سه هزارقلم کاال وجود دارد و 

رکود تورمی برای صاحبــان و مدیران صنایع فراهم آورده، جذب 
نقدینگــی بنگاه های تولیدی، قبل از عرضه و تولید کاال یا خدمات 
اســت؛ بدون آنکه این قانون برای تولیدکنندگان مزیتی یا سهولتی 
در تولید فراهم کرده باشــد. عمده ترین مشــکل بــرای بنگاه های 
تولیدی ناشــی از اجرای این قانون، این است که کارخانه ای برای 
تولید محصول خود به خرید مــواد اولیه اقدام می  کند. این واحد 
تولیدی باید براســاس قانون ســال جاری، هشــت درصد از ارزش 
)بهای( محصول را به عنوان مالیات بر ارزش افزوده به فروشنده 
کاال بپردازد؛ ســپس تولید کننده مواد اولیه را در کارخانه خود انبار 
می کند تا شــاید شش ماه دیگر بتواند مواد اولیه را تبدیل به کاالی 
ساخته شــده کرده و به دست مصرف کننده بعدی برساند تا بتواند 
هشــت درصد از مالیات پرداختی را که در شش ماه پیش پرداخت 
کرده، وصــول کند. در شــرایطی که اغلب بنگاه هــای تولیدی با 
کمبود نقدینگی مواجه هستند و متاسفانه هزینه تامین سرمایه در 
گردش در کشور باال بوده و حدود 30درصد برای تولید کننده است. 
این بنگاه تولیدی برای کسب تســهیالت از بانک ها و بازار آزاد 
برای تامین نقدینگی، اقدام کرده تا بتواند هشــت درصد مالیات بر 
ارزش افزوده و مواد اولیه خریداری شــده را قبل از تولید و عرضه 
به بازار بپردازد. در چنین شــرایطی، این عمل جز توقیف نقدینگی 

باید خودش کاالیی را خریداری کند. 
در ماده ســه قانون مالیات برارزش افزوده آمده اســت: تفاوت 
بین ارزش کاالها و خدمات عرضه شده، با ارزش کاالها و خدمات 
خریداری یا تحصیل شــده در یک دوره معین. به نظر می رسد که 
در تفهیم و تعریف مالیات ارزش افزوده هم باید بازتعریفی داشته 
باشیم. زیرا در قالب این تعریف مودی باید درصدی از کاالیش را 
به دولت بپردازد که به اشــتباه نام آن ارزش افزوده گذاشته شده 
است. در بحث رسیدگی به شکایات نیز مهلت پرداخت مشخص 

شده ولی زمان رسیدگی به اعتراض مودی معلوم نیست. 
به هر ترتیب اکثر کارشناسان باور دارند که این قانون آزمایشی 
دچار ابهاماتی اســت و بر این اســاس است که مجلس شورای 
اســالمی تصمیم به بازنگــری در قانون را گرفتــه و با توجه به 
رویکرد جدی توجه دولت به اصناف شــاهدیم که کارشناســان 
اتــاق اصنــاف ایــران در جلســات مربوط بــه بازنگــری قانون 

مالیات برارزش افزوده حضوری موثر دارند. 
اتاق اصنــاف با جمع آوری نظرات تمــام واحدها، اتحادیه ها 
و اتاق هــای اصنــاف کشــور برنامه مدنظــرش را در راســتای 
تعامالت سازنده با دولت و در جهت توقیت ارکان نظام مقدس 
جمهوری اسالمی به مجلس شورای اسالمی عرضه خواهد کرد. 
اصناف همیشــه و در همه حال پشــتیبان واقعــی و بازوان 
اجرایی نظام مقدس جمهوری اسالمی هستند و خود را به لحاظ 
شــرعی و قانونی مقید بــه پرداخت هرگونه مالیــات به دولت 
می دانند و اگر سخنی می گویند به دلیل عالقه و ارادتی است که 
دارند و تمام تالش آنها در جهت توســعه و پیشرفت کشورمان 

است.

بنگاه های تولیدی در قالب مالیات بر ارزش افزوده معنا و مفهوم 
دیگــری ندارد و این مشــکل را تمامی بنگاه هــای تولیدی در این 
شــرایط تحریم و فشــار، جهت تامین مواد اولیه، ناچار به تحمل 

این مشکل هستند. 
موضوع دیگر، تحمیل ســازمان امور مالیاتی به دســتگاه هایی 
اســت که از وصولی های مالیات بر ارزش افزوده استفاده می کنند 
که در قالب تبصره ذیل ماده )64( اصالحی قانون مالیات بر ارزش 
افزوده آمده اســت؛ در حالی که این سازمان خود دارای اعتبارات 
جاری مصوب از محل خزانه است. تصویب این ماده در قانون جز 

رونق فساد، چیز دیگری در بر نخواهد داشت. 
در پایــان، از جمله خبرهای خوش در ایــن الیحه، تبصره ذیل 
ماده )66( اصالحی قانون مالیات بر ارزش افزوده است که نشان 
می دهد مدیران سازمان امور مالیاتی کشور در پی آزادسازی اوقات 
خود برای سروســامان دادن بیشــتر برای اجــرای دقیق تر قوانین 
مالیاتی در کشــور هســتند؛ زیرا پرونده های مالیاتــی با بدهی زیر 
150میلیون ریال بسیار زیاد بوده و وقت زیادی را از کارکنان سازمان 
خواهد گرفت بنابراین صرف نظرکردن از آنها، هم وقت ســازمان 
را آزاد خواهد کرد و هم موجب خوشــحالی بسیاری از بنگاه های 

کوچک تولیدی کشور می شود.
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مقدمه:  در ادبیات اقتصادی، از مالیات به عنوان یکی از راه های تامین 
مالی دولت و ابزاری برای سیاســت های مالی یاد می شــود. از این رو 
برای بســیاری از کشــورها، به کارگیری یک نظام مالیاتــی کارا جایگاه 
ویژه ای دارد. متاسفانه دولت ایران همواره به درآمدهای نفتی وابسته 
بوده و به همین دلیل اقتصاد کشــور از نوســانات درآمدهای نفتی به 
شدت آسیب دیده است. تجربه ای که ایران از تحریم ها به دست آورد 
و پیش بینی ها در مورد افزایش عرضه نفت و در نتیجه کاهش قیمت 
آن در ســال های آتی، زنگ خطری اســت برای توجه به اصالح نظام 
مالیاتی کشــور. به این منظور باید روش هــای مختلف اخذ مالیات را 
شــناخته و با توجه به شرایط فعلی کشــور، بهترین روش را برگزینیم. 

یکی از این روش ها، مالیات بر ارزش افزوده است. 
مالیات بر ارزش افزوده، اولین بار در سال1948 توسط فومن زیمنس 
در آلمان و در سال1951 توسط مشیل لوره در فرانسه به منظور تامین 
هزینه های بــــازسازی و پــــرداخت بدهی های دوران جنگ جهانی 
دوم مطرح شــد و پس از آن در بســیاری از کشورهای جهان از جمله 
ایران مورد اســتفاده قرار گرفت. الیحه مالیات بــر ارزش افزوده برای 
اولین بار در دی ماه 1366 تقدیم مجلس شــورای اسالمی  شد. الیحه 
مزبور در کمیســیون اقتصادی مجلس مورد بررسی قرار گرفته و پس 
از اعمال نظرات به صحن علنی مجلس ارایه شد ولی پس از تصویب 
شــش ماده از آن به تقاضــای دولت به دلیل اجرای سیاســت تثبیت 
قیمت ها و مشکالت ناشی از جنگ تحمیلی، دولت الیحه مربوطه را از 
مجلس شورای اسالمی پس گرفت. در سال1370 دپارتمان امور مالی 
صندوق بین المللی پول نیز، اجرای سیســتم مالیات بر ارزش افزوده را 
توصیه کرد. با توجه به احساس نیاز و نظرات کارشناسان و متخصصان 
داخلی و بین المللی در رابطه بــا برقراری چنین نظام مالیاتی، برنامه 
استقرار این نظام مالیاتی در اواخر دهه70 مجددا در دستورکار دولت 

جمهوری اســالمی قرار گرفت و نهایتا الیحه مربوطه تدوین و پس از 
ســیر طوالنی خود در شــهریور1381 به تصویب هیات وزیران رسید و 
در مهرماه همان ســال به مجلس شورای اســالمی ارایه شد و نهایتا 
در اردیبهشت ماه ســال1387 به تصویب مجلس رسید. این قانون در 
مهرماه ســال 1387 برای مدت پنج ســال به صورت آزمایشی به اجرا 
درآمد. در همان روزهای اول، اجرای قانون مذکور با مقاومت هایی از 
سوی فعاالن اقتصادی مواجه شد. این اتفاقات و برخی از موارد دیگر 
در نهایت منجر به تغییر در نحوه اجرای قانون مالیات بر ارزش افزوده 

شد که در ادامه مورد بررسی قرار خواهد گرفت. 
تعریف:  از دیدگاه اقتصادی، ارزش افزوده، مابه التفاوت ارزش ستانده 
و ارزش داده است. اما در تدوین قانون، به لحاظ ارایه نگرش مطلوب 
اجرایی، این تعریف براســاس استانداردهای حســابداری و با تکیه بر 
روش صورتحساب ارایه می شود. بر این اساس، ارزش افزوده را تفاوت 
بیــن ارزش کاالها و خدمات عرضه شــده بــا ارزش کاالها و خدمات 
خریداری شده یک شخص در یک دوره معین تعریف می کنند. با توجه 
به تعریف مذکور، مالیات بر ارزش افزوده نوعی مالیات چندمرحله ای 
اســت که در مراحل مختلف زنجیره تولید یا خدمات ارایه شــده اخذ 
می شــود. این مالیات در واقع نوعــی مالیات بر فروش چند مرحله ای 
است که خرید کاالها و خدمات واسطه ای را از پرداخت مالیات معاف 

می کند. 
مزایــا: این نوع از نظام مالیاتــی دارای قابلیت های قابل توجهی مانند 
شفاف ســازی فرآیندها و معامالت اقتصــادی، ایجاد بانک های جامع 
اطالعات اقتصادی، تقویت سیســتم های نظارتــی در مراحل مختلف 
واردات، صــادرات، تولید، کاهش بار مالیاتی تولیــد، اجتناب از پدیده 

مالیات مضاعف، باالبردن انگیزه صادرات و... است. 
معایب:  1-تاثیر بر تولید و تــورم: دغدغه اصلی منتقدان، تاثیر قانون 
مالیــات بــر ارزش افزوده بــر تورم و تولید اســت. با توجــه به اینکه 
درحال حاضر کشور از پدیده تورم رکودی رنج می برد و بودجه متوازن 
برای دولت دســت نیافتنی به نظر می رســد، در نتیجه وضع مالیات از 
یک ســو باعث کاهش درآمد قابل تصــرف و در نتیجه تقاضای کل و 
از ســوی دیگر با فشــار هزینه منجر به افزایش قیمت کاال و خدمات 
می شــود. بنابراین توجه به تجربه دیگر کشورها و تعیین نرخ مناسب 

مالیات، اهمیت بسزایی دارد. 
2-فرارهــای مالیاتی: یکی از مهم ترین مشــکالت قانون مالیات بر 
ارزش افــزوده، فرارهــای مالیاتی اســت که ممکن اســت به صورت 

بررسی پیش نویس الیحه اصالحی مالیات بر ارزش افزوده

اصالح یا تکرار اشتباهات؟

فاطمه سلطان زاده
پژوهشگر اقتصاد

 زینب سادات گلستان
پژوهشگر اقتصاد

همین طور 
امکان وصول 
مالیات بر 
خط و آنالین 
را که تاکنون 
وجود نداشت 
در اصالحیه 
جدید دیده ایم 
که از طریق 
همین سیستم 
مکانیزه موجود 
بتوانیم مالیات 
را براساس 
تراکنش های 
بانکی وصول 
کنیم و متقابال 
اعتباراتی که 
مودی بابت 
مالیات پرداخت 
کرده را از طریق 
همان سیستم 
به حساب او 
برگردانیم. 
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بیش ازحد نشــان دادن مالیات های پرداختی در مراحل قبلی تولید از 
طریق ســاخت فاکتورهای جعلی برای خریدهایــی که هرگز صورت 
نگرفته انــد، کمتر از حد گزارش کردن میزان فروش و سوءاســتفاده از 

معافیت های متعدد و نرخ های چندگانه اتفاق افتد. 
3-اخــذ مالیات مضاعــف و چندبــاره از تولیدکننــدگان کاالهای 
واســطه ای به جای مصرف کنندگان نهایی: مســاله ای کــه از ابتدای 
اجرای این قانون، صنعت با دولت داشــت، این بود که این مالیات باید 
برای مصرف کننده باشد. منتها به دلیل عدم وجود زیرساخت های الزم، 
کســی را مســوول وصول این کار کردند که دارای هویت صنعتی و در 
دسترس بود و آن ، کسی نبود جز صنعت و چیزی که قبال تحت عنوان 

تجمیع عوارض وجود داشت، تبدیل شد به مالیات بر ارزش افزوده. 
4- مشــکالت فنی: از میان انتقادات فنی وارد بر این قانون می توان 
به این موارد اشــاره کــرد؛ در هیچ کدام از موارد بیان شــده برای تاریخ 
تعلق مالیات، شــرایطی برای معامالت نسیه ای و معامالت پیمانکاران 
لحاظ نشده است. این درحالی است که معامالت نسیه ای و پیمانکاری 
در اقتصــاد ایران از حجم باالیــی برخوردارند. در این شــرایط مودیان 
)فروشندگان نسیه کاال و پیمانکاران( با مشکل پرداخت مالیات معامله 
مواجه می شــوند. به عبارت دیگــر این گروه باید مالیــات معامله ای را 
پرداخت کنند کــه مبلغی در ازای این معامله دریافــت نکرده اند. آثار 
منفی این مشکل زمانی آشــکار می شود که خریدار نسیه کاالها، دولت 
باشــد و فعاالن اقتصادی طرف معامله دولت با مشــکالت اقتصادی 
و کمبــود نقدینگی مواجه شــوند. این قضیه وقتی پیچیده تر می شــود 
که خریدار پس از مدتی، کاالی خریداری شــده به صورت نســیه را، به 
هــر علتی به فروشــنده عودت دهد، در این حالت خریــدار باید مالیات 
وصول شده در مرحله قبل را از فروشنده دریافت کند. همچنین هر نوع 
معاملــه و نقل وانتقال کاال اعم از هبه، صلح، بخشــش و معاوضه ای، 
مشــمول مالیات موضوع قانون مالیات بر ارزش افزوده شــده اســت. 
به عبارت دیگر اساســا در این قانون تفاوتی بین انواع معامالت و کاالها 
صورت نگرفته و همه انواع کاالها و معامالت با یک مکانیســم یکسان، 
مشــمول مالیات موضوع قانون شــده اســت. از طرفی با بررسی نحوه 
فعالیت ها و چرخه مبادالت برخی کاالها )طال و جواهرات( بین فعاالن 
اقتصادی می توان دریافت که بخشی از معامالت فعاالن مذکور، از نوع 
معامالت اجرتی یا کارمزدی است. کارمزد این نوع از معامالت در مقابل 
ارزش کاالی مبادله شــده )طال( ناچیز است، اما در محاسبه مالیات بر 
ارزش افزوده این فعاالن، پایه محاســبه مالیات بر ارزش افزوده برمبنای 

ارزش کل کاالی معامله شده است. 
بررســی پیش نویس مقدماتــی الیحه قانــون دایمــی مالیات بر 

ارزش افزوده: 
در پیش نویس مقدماتی الیحه قانون دایمی مالیات بر ارزش افزوده 
تغییراتی صورت گرفته است که در جدول زیر به بررسی برخی از آنها 

می پردازیم: 
همانطور که انتظار می رفت اصالحاتی در راستای بهبود وضعیت 
موجود و رفع نقایص انجام شــده اســت که در زیر بــه برخی از آنها 

اشاره خواهد شد: 
1( ایجاد فصل مالیات سبز؛ با یک مشاهده اجمالی به جدول می توان 
به این نتیجه رسید که در راستای اصالح قانون مذکور بیشترین تمرکز 
بر حوزه ســالمت بوده اســت، حال چه این موضوع با قراردادن نرخ 
مالیاتی باالتر بر نوشابه و سیگار باشد، چه ایجاد فصل مالیات سبز که 

رسیدگی بر آالینده های زیست محیطی را برعهده دارد. 
2( شفاف ســازی و رفع ابهامات؛ افزایش تعداد مواد قانون از آنجا 
نشــات می گیرد کــه در الیحه جدید به منظور شفاف ســازی و عدم 
ایجاد ابهام، بعضی از ماده های پیشین به دو یا چند قسمت تقسیم 
شــده اند و هر کدام با عنوان ماده ای مجزا در الیحه آورده شــده اند. 
بــرای مثال در قانون اولیه، خدمات و کاالهــا در کنار یکدیگر آورده 
شــده بودند اما در الیحــه جدید این دو به طور کامــال مجزا از هم 
تعریف شده و مواد و تبصره های خاص خود را دارند. مثال دیگر این 
است که، عدم ذکر معافیت معامالت و تسویه اوراق بهادار و کاال در 
بورس ها و بازارهای خارج از بورس، سود سهام و نقل وانتقال سهام 
در قانون اولیه، ابهاماتی ایجاد کرده بود، چراکه مالیات مذکور صرفا 
باعث تحمیل هزینه اضافی به کلیه اشــخاص مرتبط در معامالت 
بورس اوراق بهادار می شــد. این خأل بعدها توسط تبصره یک ماده 
)7( قانون توســعه ابزارهای مالی جدید، پر شــد که مشــابه آن در 
پیش نویس ایجاد شــده است. همچنین به ساختار سازمانی مالیات 
بــر ارزش افزوده، وظایــف و اختیارات آن به تفصیل پرداخته شــده 

است. 
3( تعریــف اعتبــار مالیاتــی و حــد آســتانه:  بــا وجــود تغییرات 
صورت گرفته همچنان ایراداتی بر پیش نویس وارد اســت که برخی از 

آنها از این قرارند؛ 
1- مشــکل مربــوط به معامــالت نســیه ای و معامــالت پیمانکاران 

همچنان پابرجاست. 
2-در معامالت کارمزدی و اجرتی، همچنان پایه محاســبه مالیات بر 

ارزش افزوده برمبنای ارزش کل کاالی معامله شده است. 
3- با وجود اینکه در شــرایط فعلی، ســرمایه گذاری نقش مهمی در 
رشد اقتصادی و خروج از رکود دارد، ویژگی خاصی در قانون برای آن 
در نظر گرفته نشــده اســت. برای مثال معافیت کاالهای صادراتی به 
عنوان انگیزه ای برای افزایش تولید معرفی شده است، در صورتی که 
در فرآیند تولید کاالهای صادراتی، کاالهای سرمایه ای یا وارداتی مورد 
استفاده قرار می گیرند که با توجه به عدم معافیت از مالیات منجر به 

افزایش قیمت تمام شده محصول و کاهش قدرت رقابت می شود. 
4-اقداماتــی برای آمادگــی روانی جامعه برای پذیــرش و همکاری 
صورت نگرفته اســت. از ابتدای اجرای این قانون بســیاری از مردم از 
افزایــش قیمت ها و کاهش قدرت خریدشــان ناراضی بوده اند که این 
نارضایتی با هر بار تغییر در نرخ مالیات، تشــدید شــده است. در حال 
حاضر نیــز می توان ایــن نارضایتی را در نظرات درج شــده ذیل متن 
پیش نویــس الیحه در صفحات مجازی مشــاهده کرد. اگرچه هم در 
قانون اولیه و هم در پیش نویــس فعلی، بر آموزش و ترویج فرهنگ 
مالیاتی از طریق رسانه ها و اتخاذ  سازوکار های مناسب در سطح کشور، 
تاکید شده اســت اما تجربه پنج سال گذشــته حاکی از عدم موفقیت 
در ایــن زمینه اســت. با توجه به اینکه بعــد از مدتی طوالنی آرامش 
به بازارها بازگشــته اســت، باید مراقب هر عملی که منجر به التهاب 
بازارها و تورم انتظاری شــود، باشــیم. یکــی از راه های جلب رضایت 
مودیان این است که مشخص شود منابع حاصل از مالیات، صرف چه 

اموری شده است. 
در مجمــوع با توجه بــه اینکه بر لــزوم اجرای قانــون مالیات بر 
ارزش افزوده اتفاق نظر وجود دارد، می توان با رفع مشــکالت فوق به 

بهره مندی هرچه بیشتر از مزایای آن کمک کرد. 

با ارایه 
مستندات، 

پرداخت مبالغی 
از مالیات در 
مراحل پیش 
از تولید را به 

سازمان اثبات 
کرده و بنابراین 

از پرداخت 
بخشی از آن 

معاف می شود. 
این دقیقا همان 
مکانیزمی است 

که مالیات 
مضاعف را 

حذف می کند.
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شماره ماده و توضیح مختصر آنعنوان

1،3، 4، 8، 9، 13، 23، 24، 49، 50بدون تغییر

6، 7، 10، 11، 15، 17، 18، 19،20، 21، 22، 25، 26، 27 ، 30، 31، 33، 34، 35، 36، 39، 42، 43، 45، 47، 52تغییرات اندک یا ویرایشی

تغییرات مفصل

ماده 2- تعاریف و کلیات: تعریف مالیات بر ارزش افزوده و مالیات معلق 

ماده 5- تعاریف و کلیات: تعریف دقیق خدمات و جداسازی کاال از خدمات

ماده 12- معافیت ها: ذکر معافیت معامالت و تسویه اوراق بهادار و کاال در بورس ها و بازارهای خارج از بورس، سود سهام، نقل و انتقال سهام، سود 
گواهی سرمایه گذاری صندوق های سرمایه گذاری، نقل و انتقال گواهی سرمایه گذاری صندوق های سرمایه گذاری، تبلیغات و آگهی روزنامه ها، 

خدمات حمل و نقل بین المللی اعم از جاده ای، ریلی، هوایی، دریایی، و ترانزیت کاال و...

ماده 14- تغییر در ماخذ مالیات: برای مثال مطالبات الوصول، یارانه پرداختی و کمک های نقدی و غیر نقدی دولت  ماخذ مالیات قرار نمی گیرند.

ماده 16- نرخ مالیاتی: جداسازی نرخ برخی کاالها مثل سیگار و محصوالت دخانی و سوخت هواپیما از دیگر کاالها

ماده 37- سایر مقررات: مالیات آالیندگی واحدهای خدماتی و تولیدی مستثنی اعالم شده. برخالف قبلی که فقط یک در هزارش در اختیار سازمان قرار 
میگرفت و بقیه به حساب دولت میرفت در اصالحیه، یک درصد به حساب درآمدهای عمومی نزد خزانه واریز شده است، سه درصد به عنوان عوارض 

نزد شهرداری و دهیاری می ماند و مابقی به حساب دولت می رود.

ماده 3- تعاریف و کلیات: تعریف دقیق کاال، ضمنا پول رایج کشور و ارز رایج کشورهای خارجی کاال نیست.

جدید 
)فقط مواد این سطر مربوط به 

پیش نویس می باشد.(

ماده 9- تعاریف و کلیات: تعریف حد آستانه و اعتبار مالیاتی

ماده 20- مأخذ و نرخ محاسبه مالیات: ایجاد روشی خاص برای محاسبه و پرداخت مالیات مودیانی که در آخرین حلقه زنجیره مالیات بر ارزش افزوده 
قرار می گیرند و حجم فروش ساالنه آنها تا میزان پنج برابر حد آستانه مشمولیت می باشد.

ماده 28- وظایف و تکالیف مؤدیان: افردای که در ایران به ارائه خدمات می پردازند مشمول مالیات هستن خواه خارجی باشند خواه ایرانی مقیم خارج.

ماده 33- ساختار سازمانی مالیات بر ارزش افزوده، وظایف و اختیارات آن: سازمان امور مالیاتی موظف به صدور گواهی ثبت نام و مجوز دریافت مالیات 
می باشد.

ماده36- ساختار سازمانی مالیات بر ارزش افزوده، وظایف و اختیارات آن: امکان تقسیط یک ساله مالیات.

ماده 37 ـ ساختار سازمانی مالیات بر ارزش افزوده، وظایف و اختیارات آن: اطالعات مربوط به مؤدیان مالیاتی نزد سازمان امور مالیاتی کشور محرمانه 
تلقی می گردد.

ماده 39 ـ ساختار سازمانی مالیات بر ارزش افزوده، وظایف و اختیارات آن: طرح اختالفات مالیاتی مؤدیان صرفاً در مراجع دادرسی تعیین شده

فصل6- ایجاد فصل مالیات سبز به منظور حمایت از محیط زیست

ماده 50- مالیات کاالها و خدمات خاص: عرضه کاالها و ارائه خدماتی مثل نوشابه های گازدار، خودرو سواری با حــجم موتور بیش از دوهــزار سـی 
سـی، انواع سیگار و محصوالت دخانی، بنزین و سوخت هواپیما و... عالوه بر نرخ عمومی مالیات بر ارزش افزوده، مشمول مالیات مقطوع نیز می باشند.

ماده 51 ـ مالیات کاالها و خدمات خاص: مالیات موضوع این فصل به عنوان اعتبار مالیاتی محسوب نمی گردد و قابل کسر و تهاتر از مالیات بر ارزش 
افزوده نخواهد بود.

ماده 56 ـ مالیات کاالها و خدمات خاص: تاریخ تهیه و تصویب آیین نامه اجرایی احکام مقرر در این فصل

ماده 62 ـ سایر مقررات: در مواردي که اعتراض به اداره پست تسلیم و یا از طریق سامانه هاي الکترونیکي سازمان برابر مقررات مربوط واصل شده 
باشد تاریخ تسلیم اعتراض به اداره پست و یا وصول توسط سامانه الکترونیکي در حکم تسلیم به مراجع ذي ربط خواهد بود. 

ماده 63 ـ سایر مقررات: سازمان امور مالیاتی کشور برای وصول مالیات بر ارزش افزوده و جرایم متعلق از مؤدیان و مسئوالن پرداخت مالیات نسبت 
به سایر طلبکاران حق تقدم خواهد داشت.

ماده 64- سایر مقررات: در اختیار قرار دادن بخشی از منابع شرکتهایی که در وصول مالیات همراه سازمان مالیاتی هستند به این سازمان 

ماده 66- سایر مقررات: قانونی در زمینه مانده بدهی و مالیات اضافی

حذف شده

ماده 28- سازمان مالیات بر ارزش افزوده و اختیارات آن: تا سیس نهاد »جامعه مشاوران رسمی مالیاتی ایران«

ماده 29- سازمان مالیات بر ارزش افزوده و اختیارات آن: بررسی مسائل مربوط به اعتراض مودیان

ماده 32- سازمان مالیات بر ارزش افزوده و اختیارات آن: رسیدگی به تخلفات ماموران مالیاتی تابع احکام مربوط به قانون مالیاتهای مستقیم مصوب 
1380/11/27 خواهد بود.

ماده 38- عوارض کاالها و خدمات: به جای این ماده فصل سبز با مواد متعدد به الیحه جدید اضافه شده است. 

ماده 40- عوارض کاالها و خدمات: موضوع عوارض، نرخ عوارض و توزیع و واریز آن که در پیش نویس در مواد گونان ذکر شده است.

ماده 41: حقوق ورودی: حذف فصل حقوق ورودی و ماده 41

ماده 44- سایر مالیات ها و عوارض خاص: وجوهی بابت صدور، تمدید و یا اصالح انواع کارت ها و مجوزهای مربوط از متقاضیان دریافت و به حساب 
درآمد عمومی واریز می گردد. 

ماده 46- سایر مالیات ها و عوارض خاص: وصول عوارض

ماده 48- سایر مالیات ها و عوارض خاص: به منظور تأمین هزینه اجرای برنامه های نگهداری ، بهسازی و امنیت پرواز و توسعه زیر بناها در فرودگاهها 
و نیز استفاده از تجهیزات و سیستمهای جدید فرودگاهی و هوانوردی و امنیتی ، به شرکت فرودگاههای کشور اجازه داده می شود با تصویب شورای 

عالی هواپیمایی کشوری 2% قیمت فروش بلیط مسافران پروازهای داخلی را دریافت کند.

ماده 51- تکلیف سایر قوانین مرتبط و تاریخ اجراء: حذف چگونگی برقراری و وصول عوارض و سایر وجوه از تولید کنندگان کاال و ارائه دهندگان 
خدمات وارداتی و اصالحیه آن

ماده 53- تکلیف سایر قوانین مرتبط و تاریخ اجراء: تاریخ گذاری برای اجرای مواد 

بازنگری  قانون مالیات ارزش افزوده
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دبیر مجمع تشخیص مصلحت نظام: 
تحریم ها درآمد ارزی ایران را 100میلیارددالر کاهش خواهد داد 

دبیر مجمع تشــخیص مصلحت نظام اظهار کرد: در ســال های 
اخیر ما با دونــوع تحریم روبه رو بوده ایم کــه اولین آن مربوط به 
تحریــم کمی نفت ایران بوده که براســاس آن صــادرات نفت از 
روزی بیش از دومیلیون بشــکه به یک میلیون بشکه کاهش یافت و 
بیش از هزارمیلیون بشــکه نفت خام ایران در چاه ها محفوظ مانده 
و صادر نشــده است. محســن رضایی اضافه کرد: اما تحریم دوم 
مربوط به تحریم قیمتی اســت که در ماه های اخیر باعث کاهش 
قابل توجه قیمت ها شــده اســت. اگر کاهش قیمت ها تا سه سال 
آینده ادامه داشته باشد، صدمیلیارددالر دیگر از درآمد نفتی ایران 
کاهش خواهد یافــت. وی اظهار کرد: طرح هایــی مانند کارخانه 
آلومینیوم ســازی با اســتفاده از فاینانس و منابع مالی چینی اجرا 
خواهد شــد. درصورت همکاری مطلوب شــرکت های چینی این 
امکان وجود دارد که با اســتفاده از موقعیت ایران در عراق، زمینه 

سرمایه گذاری مشترک ایران و چین در عراق فراهم شود. 

قیمت نفت در شش ماه آینده به 43دالر می رسد
موسســه گلدمن ســاکس پیش بینی کرد متوسط قیمت جهانی 
نفت در شش ماه آینده به 43دالر و در یک سال آینده به 70دالر در 
هر بشکه خواهد رسید. به گزارش بلومبرگ، موسسه گلدمن ساکس 
اعالم کرد، برای متوقف شــدن ســرمایه گذاری در تولید نفت شیل 
قیمت هر بشــکه نفت خام آمریکا در نیمه نخست امسال باید به 
نزدیکی ٤0دالر برســد. گلدمن ساکس همچنین پیش بینی کرده که 

اوپک تولید خود را کاهش نخواهد داد. 

پیشگویی زنگنه از قیمت نفت در بازار
هرچنــد پیش بینی های جهانی، از افت قیمــت نفت تا 30دالر 
در هر بشــکه خبر می دهنــد، با این حال زنگنــه در گفت وگویی با 
»تریدعربیــا« که خبرگزاری مهر آن را منتشــر کرد، قیمت نفت در 
ماه هــای آتی را بین 60 تا 90دالر پیش بینی کرد. او به این نکته هم 
اشــاره کرد؛ تنها اهرمی که اوپک می توانست در زمینه تاثیر گذاری 

بر بازار به کار گیرد، مساله عرضه بود. 

جوکار: 
نیاز به اجماع اوپکی ها علیه عربستان داریم

عضو کمیســیون امنیت ملی و سیاســت خارجی مجلس گفت: 
بــرای اینکــه بتوانیم بــا توطئه های نفتــی مقابله کنیــم، باید با 
کشورهای دیگر عضو اوپک دیپلماسی کامل داشته باشیم. خیلی از 
کشورهای حوزه  خلیج فارس از تحریم های نفتی ایران ضرر و زیان 
می بینند و االن نیز تاوان اقدامات نابخردانه سعودی ها را می دهند 
و اعتراض می کنند، می توان این موضوع را در اوپک به جمع بندی 
رســاند تا اعضای اوپک نســبت به اقداماتی که سعودی ها انجام 
می دهند، اعتراض داشــته باشند و ما شــرایط را به وضعیت قبل 

برگردانیم. 

مشاور رییس جمهور: 
رشد اقتصاد سال91 بدون تحریم هم منفی می شد 

مســعود نیلی در اختتامیه همایش اقتصــاد ایران با بیان اینکه 
آمارها نشان می دهد حتی اگر تحریم هم نمی شدیم رشد اقتصادی 
در سال91 منفی می شــد، تصریح کرد: ما شکاف بزرگی بین آنچه 
در ســال های آینده به آن احتیاج داریــم و ظرفیت موجود اقتصاد 
کشــور داریم. مشــاور رییس جمهور در امور اقتصادی با اشاره به 
اینکه چهارمساله دیگر نیز پیش روست که بر چالش های بلندمدت 
اقتصاد کشــور ســوار شــده اســت، تصریح کرد: مورد اول نحوه 
مدیریت اقتصاد در ســال های وفور درآمدهای نفتی اســت. مورد 
دوم تحریــم و ایجاد محدودیت در دسترســی به بازار های بیرونی 
است، مورد سوم رکود تورمی و مورد چهارم قیمت نفت است. وی 
با بیان اینکه ما در اقتصاد کشــور بن بست و معجزه نداریم، گفت: 

اما نیازمند اصالحات ساختاری در اقتصاد کشور هستیم. 

پیشنهاد رییس جمهور برای حل مشکالت کشور: 
همه پرسی 

حســن روحانی در اولین کنفرانس اقتصاد ایران، گفت: »خوب 
اســت بعد از 3٦ســال یکی از اصول قانون اساسی که از روز اول 
تاکنون اجرا نشــده، به عنوان مسوول اجرای قانون اساسی خیلی 
تمایل دارم تا شــرایطی فراهم شــود تا یک بار هم که شده به این 
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اصل عمل شود و آن، این است در مسایل مهم اقتصادی، سیاسی، 
اجتماعی و فرهنگی به جای اینکه قانون در مجلس تصویب شود 
ماده قانونی یا برنامه به آرای عمومی مردم و همه پرســی گذاشته 
شــود و تمایل دارم برای یک بار هم که شــده برای اجرای مســاله 
بســیار مهمی که برای همه اهمیت دارد، از مردم ســوال شود.« 
رییس جمهور ضرورت گرفتن مالیات از همه کســانی که فعالیت 
اقتصادی دارند را مورد تاکید قرار داد. رییس جمهوری تصریح کرد: 
اقتصــاد باید از انحصار و رانت نجات پیدا کرده و در صحنه رقابت 
به فعالیت بپردازد و همه دستگاه های دولتی نیز باید فعالیت های 

اقتصادی خود را به صورت شفاف اطالع رسانی کنند. 

نوبخت: سه چهارم درآمدهای پیش بینی شده93 محقق شد
ســخنگوی دولت با اشــاره به تحقق 75درصــدی درآمدهای 
پیش بینی شــده در بودجه 93 گفت: تدابیری اندیشــیده شــده که 
مجبور نشویم تا آخر سال جاری به مجلس متمم یا الیحه اصالحی 
برای جبران کســری بودجه ارایه کنیــم. محمدباقر نوبخت ادامه 
داد: گزارشی که از خزانه داری کل کشور دریافت کردم مبنی بر این 
است که تا 11دی سال جاری، منابع و مصارف کشور مشخص شده 
که بر این اساس، 128هزارمیلیاردتومان به خزانه واریز شده است. 
نوبخت افزود: بــا توجه به میزان دریافتی منابع از ســوی خزانه، 
می توان عنوان کرد که حدود 7٥درصد از پیش بینی ها برای وصول 
درآمدها تحقق یافته اســت که این، یعنی اختالف 2٥درصدی در 
عملکرد با بودجه مصوب ســال 93. البته تدابیری اندیشیده شده 
که مجبور نشــویم به مجلس متمم یا الیحه اصالحی برای جبران 

کسری بودجه ارایه شود. 

نهاوندیان: فاز سوم هدفمندی فعال روی میز دولت نیست
رییــس دفتر رییس جمهور با اعالم اینکه دولت برای اجرای فاز 
سوم هدفمندی یارانه ها در سال 94 هنوز به تصمیم نهایی نرسیده 
است، گفت: صحبت از راه های تامین کسری بودجه در سال آینده 
هنوز زود است. محمد نهاوندیان درباره برنامه دولت برای جبران 
کسری های احتمالی بودجه 9٤ گفت: برای تعیین محل های جبران 
کسری بودجه سال آینده هنوز نمی توان قضاوت کرد و باید منتظر 
بمانیم و ببینیم که تا پایان ســال وضعیت رشــد اقتصادی کشــور 
چه می شــود. وی در ادامه صحبت های خــود در رابطه با برنامه 
دولت برای اشــتغال و رونق اقتصادی نیز توضیح داد: رکودی که 
به اقتصاد کشــور تحمیل شد با خودتعطیلی بسیاری از واحدهای 
تولیدی یــا کار کردن کمتر از ظرفیت واقعی، انــواع واحدها را به 
وجود آورد. زمانی که رونق اقتصادی آغاز می شــود تولید افزایش 
پیدا می کند و نخست قســمت خالی اقتصاد که همان استفاده از 

ظرفیت های موجود است مورد استفاده قرار خواهد گرفت. 

لغو تحریم ها ۵درصد مشکالت اقتصاد ایران را حل می کند
حسین راغفر، اقتصاددان با اشاره به اینکه در مورد اثر تحریم ها 
بر مشــکالت اقتصادی غلو شده اســت، گفت: لغو تحریم ها تنها 
پنج درصد اقتصاد کشور را سامان می دهد و حتی اگر منابع حاصل 
به ســمت واردات سوق داده شود در بلندمدت وضع اقتصاد بدتر 

می شود. 

مالیات بر مصرف جایگزین درآمد نفت 
داود دانش جعفری، عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام

اصوال درآمدهای نفتی در دو بخش تامین درآمد دولت و تامین 
ارز موردنیاز واردات به کار گرفته می شود. در طول سال های گذشته 
ترکیب نامناســبی میان درآمــد دولت در بودجه بــه وجود آمده 
که همین موضوع تاثیرپذیری اقتصاد کشــور را نســبت به کاهش 
یا افزایش قیمت نفت بیشــتر کرده اســت. اقتصــاد ایران به دلیل 
وابســتگی بودجه دولت به نفت و وابستگی واردات به ارز حاصل 
از صادرات نفت، همچنان با نوسان روبه رو است نکته قابل توجه 
این است که هرســاله ما شاهد به کارگیری سایر انرژی ها و کاهش 
حجم وابستگی کشورها به منابع نفتی هستیم اما در کشورهای در 
حال توسعه این موضوع معکوس بوده و هرساله حجم وابستگی 
آنها به درآمدهای نفتی در حال افزایش اســت. بیشــترین تقاضا 
برای نفت در جهان تا سال20٤0درحوزه های حمل ونقل، صنعت، 
واحدهای مسکونی و برق خواهد بود. اگر چالش قیمت گذاری در 
صنعت برق حل شــود، می توانیم با توســعه این بخش نوسانات 

فروش نفت خام ایران را جبران کنیم. 

نوبخت: 
۵00میلیاردتومان یارانه تولید تا امروز پرداخت کردیم 

محمدباقــر نوبخــت، رییس ســازمان مدیریــت و برنامه ریزی 
در  گفــت:  ایــران  اقتصــاد  کنفرانــس  دومیــن روز  حاشــیه  در 
ســال جاری پنج هزارو727میلیاردتومــان در هیــات وزیران برای 
اختصــاص بــه بخش تولیــد تصویب شــده و ســازمان مدیریت 
و برنامه ریــزی موظف شــده اســت که بــه تفکیک بــه صنعت 
هزارو200میلیاردتومــان، حمل ونقــل هزارو200میلیاردتومان و به 
بخش کشــاورزی هزارمیلیاردتومــان و همچنین بخش های دیگر 
از ایــن پنج هزارو727میلیاردتومان پرداخت کند. وی با اشــاره به 
اینکه در حال حاضــر ٥00میلیاردتومان از این یارانه ها را پرداخت 
کرده ایم، افزود: به بخش کشاورزی 32٥میلیاردتومان و به بخش 
حمل ونقل هم 17٥میلیاردتومان پرداخت شــده اما پرداخت های 
ما به چند بخــش به صورت اعانه نخواهد بــود بلکه ما از طریق 
تقبــل و تضمین مابه التفاوت تســهیالت ارزان قیمت با نرخ آن در 

بانک ها یارانه می دهیم. 

هزار نفر دیگر خانه نشین شدند
آمارهــا می گوینــد؛ 175هزارنفــر از جمعیت کشــور به تازگی 
تصمیــم به فعالیت اقتصــادی گرفته اند، اما تعــداد افراد در مرز 
بیکاری دو میلیون نفر شــده و یک میلیــون و 560 هزار  متقاضی کار 
نیز زیر 30ســال دارند. نگاهی به جدیدترین آمارهای منتشرشده از 
سوی مرکز آمار ایران درباره بیکاری و وضعیت بازار کار کشور نشان 
می دهــد؛ همچنان بیکاری، میلیونی و بازار کار با فشــار جمعیت 
جوان بیکار زیر 30سال مواجه است. آمارها بیان کننده این است که 
در فاصله تابستان تا پاییز امسال، 175هزارنفر دیگر نیز در جمعیت 

شاغالن یا صف بیکاران کشور قرار گرفتند. 

هزینه خانوار ٤ نفره 3/6میلیون تومان شد
تازه تریــن بررســی های میدانــی و مطالعات کانون شــوراهای 
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اسالمی کار اســتان تهران نشان می دهد، هزینه ماهانه یک خانوار 
چهارنفــره حداقل 1/3 و حداکثر 3/6میلیون تومان اســت. در این 
تحقیــق که مربوط به آذر ســال جاری اســت، مســکن و خوراکی 
بیشــترین سهم را در سبد هزینه این خانوار چهارنفره کارگری دارد. 
نکته جالب این تحقیق این اســت که هزینه هــا به دو نرخ دولتی 
و آزاد محاســبه شــده اند. نکته جالب تر آنکه در آذر به نسبت ماه 
قبل یعنی آبان، زندگی با نرخ های آزاد ٤00هزارتومان گران تر شده 
اســت. نتایج این بررســی در حالی منتشر می شــود که نرخ تورم 
اعالمی از ســوی دو نهاد مربوطه یعنــی بانک مرکزی و مرکز آمار 

ایران، سیر نزولی در پیش گرفته و به زیر 20درصد رسیده است. 
طیب نیا تغییر نرخ سود بانکی تا پایان سال را تایید نکرد

ایســنا: وزیر اقتصاد پاســخ صریحی به تغییر قطعی نرخ سود 
بانکی تا پایان ســال نداد و نرخ دوهزارو8٥0تومانی دالر در الیحه 
بودجه ســال آینده را منطقی دانست. علی طیب نیا اظهار کرد: »با 
توجه به اینکه نرخ تورم در یک سال گذشته به نحو قابل مالحظه ای 
کاهــش پیدا کــرده و از ٤0 به 17درصد رســیده اســت، انتظار ما 
این اســت که در بازار پول هم نرخ ســود به طــور طبیعی کاهش 
پیدا کند؛ اما این به آن معنا نیســت که دولــت می خواهد به طور 
دستوری در این مورد تصمیم گیری کند بلکه با استفاده از ابزارها و 
سیاست های اقتصادی نرخ سود را با واقعیت های جامعه سازگار 
خواهد کرد.« وی با بیان اینکه »نرخ سود فعلی حاکم در بازار پول 
متناسب با واقعیات جامعه نیست«،  گفت: »شرایطی که اکنون در 
آن قــرار داریم ایجاب می کند تا در آینده ای نزدیک شــاهد کاهش 

نرخ سود در سپرده و تسهیالت باشیم.«

کسری 13هزارمیلیاردی دولت برای پرداخت یارانه ها
غالمعلی جعفرزاده در گفت وگو با »مهر« با اشــاره به سازوکار 
دولت بــرای افزایش قیمت حامل های انرژی در ســال 93 گفت: 
»در الیحــه بودجه ســال 93، ٤8هزارمیلیاردتومــان برای اصالح 
قیمت  حامل های انــرژی و 11هزارو٥00میلیاردتومان برای اصالح 
یارانــه نــان در نظر گرفته شــده، امــا در الیحه بودجه ســال 9٤ 
دولــت ٤8هزارمیلیاردتومان برای اصالح قیمت حامل های انرژی 
در نظــر گرفته اســت در صورتی که در ســال 93 تنها توانســتیم 
3٥هزارمیلیاردتومــان از درآمدهای محل هدفمنــدی یارانه ها را 
محقق کنیم. بنابراین برای تحقق درآمد ٤8هزارمیلیاردی از محل 

هدفمندی 13هزارمیلیاردتومان کسری داریم.«

»صندوق توسعه ملی« باید 10هزارمیلیاردتومان مالیات بدهد 
با توجــه بــه فعالیت های تجــاری »صندوق توســعه ملی«، 
رییس »ســازمان امور مالیاتی« برای این صندوق هم مالیات برید. 
فعالیت های اقتصادی که به عقیده علی عسگری در سه سالی که 
از تاسیس این صندوق می گذرد؛ 10هزارمیلیاردتومان مالیات در بر 
خواهد داشت. بزرگی این رقم وقتی مشخص می شود که آن را کنار 
کل درآمد مالیاتی پیش بینی شــده برای سال آینده بگذاریم؛ یعنی 
8٦هزارمیلیاردتومان. به عبارت دیگر مالیاتی که »صندوق توسعه 
ملی« برای فعالیت های ســنوات گذشــته خود بایــد بپردازد برابر 
بــا 11درصد از کل درآمد مالیاتی الیحه بودجه 9٤ اســت. به گفته 
تحلیل گران، به نظر می رسد اخذ مالیات از »صندوق توسعه ملی« 

دنبالــه برنامه دولــت و مجلس برای لغــو معافیت های مالیاتی 
نهادها و گســترش پایه مالیاتی اســت که در قالــب آن نیز چندی 
پیــش طرحی درخصوص لغو معافیت مالیاتی چند نهاد از جمله 

آستان قدس رضوی در مجلس به تصویب رسید. 

گرانی بنزین در سال9٤ فعال منتفی شد
گرچه مرکــز پژوهش های مجلــس با ذکر دالیلــی از احتمال 
افزایش قیمت حامل های انرژی در بودجه سال9٤ خبر داده است 
اما به دلیــل افت قیمت نفت در حال حاضر دولت افزایش قیمت 
بنزین را در دســتور کار ندارد امــا به عوض آن، طرح جدیدی برای 
افزایش فروش بنزین هزارتومانی به جــای بنزین 700تومانی را در 
دســت اجرا دارد. آمارهای رسمی شــرکت ملی پاالیش و پخش 
فرآورده های نفتی نشان می دهد که پس از رکوردزنی های متعدد 
تابستانی مصرف بنزین و حتی سه رقمی شدن مصرف این فرآورده 
پرطرفــدار نفتی، در نیمه دوم ســال جاری مصرف بنزین تا ســطح 
٦٥میلیون لیتر در روز هم کاهش یافته است. مهم ترین سناریوی در 
دست اجرای فعلی دولت برای افزایش فروش بنزین هزارتومانی، 
اجرای طرح ســاماندهی سهمیه ویژه بنزین خودروهای عمومی و 
خدماتی و تبدیل ســهمیه های ویژه به سهمیه عادی ٦0لیتر در ماه 

است. 

طرح ویژه مجلس برای قطع وابستگی بودجه به نفت و دالر
مجلس نشــینان همزمان با سقوط جهانی قیمت نفت به کمتر 
از ٥0دالر، طرحی الحاقی در دســت بررســی دارند که در صورت 
تصویــب نهایی، ضمن قطع وابســتگی بودجه 9٤ بــه نفت و ارز، 
کســری بودجه پنهان دولت نیز شفاف و آشکار می شود. به عبارت 

دیگر، بودجه به معنای واقعی کلمه »ریالی« می شود. 

اطالعات پردرآمدها تکمیل شده است
وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی با اشاره به اینکه بانک اطالعاتی 
کم درآمدها و پردرآمدها تقریبا  تکمیل شــده، گفت: در این مرحله 
می توان اطالعات 10میلیون نفر از افراد پردرآمد کشور را ارایه کرد 

و االن در شناسایی از دهک بندی به صدک بندی رسیده ایم. 

روایت بانک مرکزی از شاخص های اقتصادی
در آخرین آمار، تغییرات شاخص بهای کاال و خدمات در مناطق 
شــهری تهران بیانگر تــورم نقطه به نقطــه 15/1درصدی و تورم 
12ماهه 17/2درصدی در آذرماه است، این در حالی است که تورم 
ماهانه آذر نســبت به آبان ماه بیشــتر شــده و از 1/5 به 1/9درصد 
افزایش یافته اســت.  بانک مرکــزی همچنین در دی ماه از رشــد 
اقتصادی مثبت چهاردرصدی در نیمه اول امســال در غیاب اعالم 
آمــار مرکز آمار خبر داد و پیش بینی کرد که با توقف رشــد ضریب 
جینی در سال جاری شکاف طبقاتی که در سال گذشته بیشتر شده 

بود، کاهش یابد. 

معاون وزیر کار: ۷ میلیون »بیکاره« در کشور داریم
معاون کارآفرینی و توسعه اشتغال وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی 
گفت: ما در کشــور هفت میلیون نفر »بیکاره« داریم؛ افرادی که فاقد 
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هرگونه درآمدی هســتند. به گزارش ایرنا، دکتر »حسن طایی« گفت: 
این افراد نه اشتغال دارند و نه مهارت و در عین حال به دنبال اشتغال 
هم نمی گردنــد. او گفت: در اصطالح خارجی به این گروه از بیکاران 
»neet« گفته می شود که در دوره ای به دنبال کار می روند، ولی پس از 
مدتی به صورت ابر پراکنده شده و خبری از آنها نیست و در اصطالح 
عامیانه به این بیکاران، »عالف« نیز گفته می شــود. او گفت: این گروه 
بیکاران می توانند برای بازار کار و اقتصاد ما مشکل ســاز شــوند و به 
نظر می رســد باید راهکاری اساسی برای مهارت آموزی و اشتغال این 
گروه اندیشــیده شــود. معاون وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی گفت: 
براساس آمار برآوردی، حدود یک میلیون و500هزار فرصت شغلی در 
بازار کار ایران در دست افاغنه است. طایی گفت: البته بر اساس آمار، 
شــمار افاغنه ســاکن در ایران می تواند بیش از این رقم باشد که این 
میزان فرصت شــغلی در دست آنان است. او گفت: این گروه از اتباع 
خارجی، برخی از فرصت های شغلی سخت را در اختیار دارند که به 
نظر می رسد بیکاران ما در ایران کمتر به این نوع مشاغل عالقه مندند 
یا حاضر به انجام آن نیستند. او در عین حال گفت: کارفرمایانی که به 
دنبال به کارگیری کارگر خارجی برای واحدهای تولیدی خود هستند، 

باید مراحل قانونی را بگذرانند. 

تشکیل کارگروه مشترک وزارت نفت 
صندوق توسعه ملی و بانک ها

رییس کمیسیون انرژی مجلس شورای اسالمی از تشکیل کارگروه 
مشــترک برای تســریع در اجرای پروژه های پارس جنوبی خبر داد و 
گفت: برای توســعه میدان گازی پارس جنوبی و تســریع در اجرای 
فازهــای این میــدان گازی کارگــروه مشــترک وزارت نفت، صندوق 
توسعه ملی و بانک ها تشکیل شده است.  عضو کمیسیون اقتصاد و 
تلفیق مجلس شــورای اسالمی نیز در این نشست گفت: در صدسال 
گذشــته اقتصاد ما وابســته به نفت بوده و تا زمانی هم که جایگزین 
نفت در اقتصاد نداشــته باشیم باز هم وابســته هستیم و باید از این 
نعمت الهی و سرمایه ملی استفاده کنیم. وی با بیان اینکه صندوق 
توسعه ملی در این مهم مشارکت می کند، تاکید کرد: صندوق توسعه 
ملی اعتبار یادشده را در اختیار وزارت نفت قرار می دهد و کمیسیون 

انرژی مجلس هم در این راستا با تمام ظرفیت خود کمک می کند. 

اقتصاد ایران هجدهم شد
براساس پیش بینی صندوق بین المللی پول، در حالی که چین، 
امســال جای آمریکا را به عنوان بزرگ ترین اقتصــاد دنیا می گیرد، 
ایــران با اقتصــاد 1/283تریلیــون دالری اش جایــگاه هجدهمین 
اقتصاد بزرگ دنیا را برای خود حفظ خواهد کرد. براساس گزارش 
این نهــاد بین المللــی، کل تولید ناخالص داخلی چین براســاس 
شاخص قدرت خرید در سال2013 بالغ بر 1٦/1٤9تریلیون دالر بوده 
که برآورد می شــود این رقم در سال 201٤ به 17/٦32تریلیون دالر 
برســد و تولیــد ناخالص داخلــی آمریــکا نیز که در ســال2013 
بالــغ بــر 1٦/7٦8تریلیــون دالر بوده در ســال 2014 میــالدی به 
17/٤1٦تریلیون دالر باشد که بر این اساس آمریکا برای نخستین بار 
بــه جایگاه دومیــن اقتصاد بزرگ دنیا ســقوط می کنــد. صندوق 
بین المللــی پول همچنیــن پیش بینی کرده جایــگاه اقتصاد ایران 
میان بزرگ ترین اقتصادهای دنیا تغییری نکند و ایران در سال 201٤ 

همچون ســال 2013 به عنوان هجدهمیــن اقتصاد بزرگ دنیا باقی 
بمانــد. این نهــاد بین المللی، کل تولید ناخالــص داخلی ایران در 
ســال 2013 را بالغ بر 1/2٤٤تریلیون دالر برآورد کرده که این رقم در 

سال جاری میالدی به 1/283تریلیون دالر افزایش می یابد. 

افزایش همکاری های نفتی ایران و عمان
در پایــان پانزدهمین اجالس کمیســیون مشــترک همکاری های 
اقتصادی ایران و عمان، دو کشور دو سند جامع همکاری امضا کردند. 
هدف وزیر تجارت و صنایع عمان از همکاری و سرمایه گذاری مشترک 
با ایران تولید کاالهای رقابتی برای حضور در بازارهای منطقه اســت. 
با امضای این دو سند که وزرای صنعت و تجارت ایران و عمان آن را 
نهایی کردند؛ همکاری های تهران و مسقط در بخش های نفت و گاز 
و پتروشیمی، آب و برق، شیالت، گردشگری، زیرساخت های مخابراتی، 

استاندارد و نیز امور بانکی و بیمه ای وارد مرحله جدیدی می شود. 

آغاز به کار »سازمان مدیریت« در  روزهای آینده 
مشاور رییس جمهور در امور اقتصادی گفت: »سازمان مدیریت 
و برنامه ریزی« کشور بنابر تصمیم شورایعالی اداری، احیا می شود 
و به محــض امضای رییس جمهور در روزهــای آینده، کار خود را 
آغاز خواهد کرد و اینکه اســم این ســازمان در دولــت قبل تغییر 
کرده باشــد، زیاد مهم نیست بلکه نکته حایز اهمیت، صدمه دیدن 
ظرفیــت کارشناســی و مدیریتی نهــاد دولت در ســال های اخیر 
اســت. مشــاور رییس جمهور در امور اقتصادی و استاد دانشکده 
مدیریت و اقتصاد دانشــگاه صنعتی شــریف اذعان کرد: بازگشت 
»ســازمان مدیریت« و برنامه ریزی کشــور به عنوان دیرپاترین نهاد 
دولت به ســاختار اولیه آن با توجه به شکاف ایجاد شده در تربیت 

نیروی متخصص به طور حتم، مقداری زمان بر خواهد بود. 

 اتمام 90 درصد مسکن مهر تا پایان سال 94 
 400 هزار واحد در انتظار خدمات زیربنایی 

قائم مقام وزیر راه و شهرســازی در مســکن مهر بــا بیان اینکه 
تحویل واحدهای مسکن مهر بدون خدمات زیربنایی تخلف است، 
گفــت: برنامه ریزی شــده که بیــش از 90درصد واحدهــا تا پایان 
سال 94 تکمیل شــوند و برای تکمیل خدمات زیربنایی واحدهای 
باقیمانــده مســکن مهــر پنج هزارو600میلیاردتومــان و اعتبارات 

روبنایی پنج هزار میلیارد تومان اعتبار نیاز است. 

افزایش 16میلیون تومانی مسکن مهرپرند
در حالی قرار بود بخشــی از واحدهای مســکن مهر پرند با قیمت 
تمام شــده حــدود 17میلیــون تحویل داده شــود که قیمــت نهایی 
پروژه های طرح مهر اعالم شده از سوی شرکت عمران پرند، حکایت از 
افزایش 16میلیون تومانی قیمت  تمام شده واحدهای مسکن مهر دارد. 

تسهیالت مسکن مهر به30میلیون تومان رسید
شرق: براساس تصمیم شــورای پول و اعتبــار، تسهیالت ساخت مسکن 
مهر 30میلیون تومان، تســهیالت نوســازی بافت فرسوده در کالنشهرها 
50 میلیون تومــان، مراکــز اســتان ها و شــهرهای بــاالی 200هزارنفــر 

40میلیون تومان و برای سایر شهرها 30میلیون تومان شد. 
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تهیه کننده و ناشــر: اتــاق بازرگانی، صنایــع، معادن و کشــاورزی تهران 
)خردادماه 1393( 

مسوول پروژه: دکتر حجت اله میرزایی
همکاران: علی بدری، پروانه اصالنی، میثم نصیری 

مجری پروژه: موسسه مطالعات راهبردی یاس و موسسه مطالعات شهر و اقتصاد
ناظران علمی پروژه: داوود دانش جعفری )عضو هیات علمی دانشگاه 
عالمه طباطبایی( و داوود ســوری )عضو هیات علمی دانشــگاه صنعتی 
شــریف(  کتاب از شش فصل تشکیل شــده که در فصول کتاب ابعاد زیر 
مورد بررســی و تحلیل قرار گرفته است:  بررسی نقش حجم نقدینگی بر 
قیمت مسکن، بررسی تاثیر درآمدهای نفتی و عدم تعادل عمومی بر بازار 
مسکن، بررسی تاثیر انتظارات بر قیمت مسکن، بررسی تاثیر سایر بازارهای 
دارایی بر بازار مسکن، بررسی تاثیر مسکن مهر بر بازار مسکن در شهرهای 
کوچک و بزرگ، بررسی کلی توجیه پذیری سرمایه گذاری در حوزه مسکن، 

تحلیل آینده و تاثیر هدفمندکردن یارانه ها بر بازار مسکن. 
راهکارهای پیشــنهادی : مهم تریــن راهکارهای پیشــنهادی برای ایجاد 
ثبات در بازار مســکن و جلوگیری از اتالف منابع را به شــرح زیر می توان 
برشــمرد:  پرهیز جدی از شــروع قراردادهای جدید ســاخت مسکن مهر 
بدون در نظرگرفتن منابع تســهیالت مورد نیاز، توســعه بازارهای مالی و 
بهبود فرصت های سرمایه گذاری در بازارهای رقیب مسکن، الزام دولت به 
پرداخت یارانــه تولید و اولویت دهی به بنگاه های اقتصادی تولید مصالح 
ساختمانی و انبوه سازان مســکن، ساخت و عرضه مسکن اجتماعی برای 

تامین مسکن اجاره ای مورد نیاز گروه های فقیر...

مجری پروژه: شرکت آینده پژوهان اقتصاد توسعه
مســوول پروژه: دکتر عبدالرســول قاســمی )عضــو هیات علمی 

دانشگاه عالمه طباطبایی( 
ناظران علمی پروژه: دکتر ابراهیم بهادرانی و همکاران: دکتر علی 

عرب مازار، دکتر حجت اله میرزایی.
بــا توجه به جایگاه اتاق بازرگانی، صنعت، معدن و کشــاورزی 
در اقتصاد ملی، موضوع کتاب بــه عنوان پروژه های تحقیقاتی در 
ســطح راهبردی مورد توجه قرار گرفت. بر این اساس چالش های 
پیش روی اقتصاد در سه حوزه راهبردی انرژی، بازرگانی، پول، بانک 
و بازار مالی تعیین و با توجه به ســناریونگاری های صورت گرفته و 
بررسی جذابیت راهبردها در فضای ســناریویی، راهبردهایی ارایه 
شــده که هر چند در سطح کالن قابل طبقه بندی است اما با توجه 
بــه نقش تاثیرگذار و بی بدیل آن بر فعالیــت بنگاه های اقتصادی، 

مورد توجه این اتاق قرار گرفته است. 
کتاب از هفت فصل تشکیل شده است. 

فصل اول: کلیات تحقیق 
فصل دوم: مروری بر ادبیات تحریم های اقتصادی 
فصل سوم: بررسی روند تحریم ها در اقتصاد ایران

فصل چهارم: آینده پژوهی تحریم ها و جذابیت راهبردها
فصل پنجم: چالش ها و راهبردهای حوزه بازرگانی

فصل ششم: چالش ها و راهبردهای حوزه نفت و انرژی
فصل هفتم: چالش ها و راهبردهای حوزه پول، بانک و بازار مالی

تحلیل بازار مسکن 
و  تاثیر آن در اقتصاد کشور

تازه های نشر اتاق بازرگانی تهران

مدیریت اقتصادی کشور در شرایط 
تحریم  )چالش ها و راهبردها( 

معرفی کتاب
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مولــف: دکتر اســفندیار جهانگــرد )رییس پژوهشــکده اقتصادی 
دانشگاه عالمه طباطبایی(، با مقدمه ای از دکتر فیروز توفیق است.

ناشر: نشر آماره
کتاب »تحلیل های داده- ســتانده« که حاصل یک دوره مطالعه و 
پژوهش درخصوص نظریه داده- ستانده و کاربرد های آن بر عملکرد 
و فرآیندهــای اقتصــادی در ســازمان های اجرایی همچون ســازمان 
مدیریت و برنامه ریزی ســابق، دانشــگاه عالمه طباطبایی و مرکز آمار 

ایران است در قالب هشت فصل طبقه بندی شده است. 
فصل اول: نظریه داده- ســتانده در قالب فروض، ساختار و الگوی 
نظری آن ســاختار ارایه شــد. پایه و اســاس این الگو بر مبنای الگوی 
داده- ســتانده لئونتیف بنا نهاده شــده اســت. در ایــن فصل الگوی 
مقداری و الگوی قیمتی، الگوی بازو بسته، الگوی ایستا و الگوی پویای 
داده- ستانده و روابط ریاضی تشکیل دهنده هر یک از الگوها ارایه شد. 
فصــل دوم: ضریــب فزاینــده و الگــوی داده- ســتانده بــه بیان 
روش شناســی ضرایب فزاینده در قالب الگوی داده- ستانده پرداخته 
اســت، که در آن بر بخش هــای اقتصادی تمرکز شــده و متغیرهای 
کالن را در نظــر نمی گیــرد. همچنیــن برای رفع نقص عــدم توانایی 
تعییــن همزمان تغییرات تولیــد و تغییرات تقاضــای نهایی، به بیان 

روش شناسی الگوی جدید ضرایب فزاینده کالن پرداخته شد. 
فصل ســوم: روش های تعدیل جداول داده- ســتانده ســه روش 
 RAS روش ،)DD( معرفی شــد که عبارتند از: روش تعدیل مضاعف
و روش تعدیل جداول داده- ســتانده به قیمت ثابت از طریق جداول 
جــذب و عرضه. روش آخر نیاز به گســتردگی نظــام آمار و اطالعات 
درخصوص شــاخص قیمت هــا به جزییات جداول بــه قیمت جاری 
اســت که معموال کشورهای در حال توســعه فاقد چنین نظام آماری 
اســت. روش RAS که توســط دیازنباخرو هون )1995( برای تعدیل 
جداول داده- ســتانده مطرح شــده، توســط جهانگرد )1384( برای 
ارزیابــی روش تعدیل مضاعف و RAS در ایران اســتفاده شــده که بر 
اســاس تحلیل های تجربی در صورت در دسترس بودن ارزش افزوده 
بــه قیمت ثابت، نتایــج روش RAS عملکرد بهتری نســبت به روش 

تعدیل مضاعف خواهد داشت. 
فصل چهارم: الگوی داده- ســتانده و تحلیل ساختاری اقتصاد این 
فصل اختصاص به بررســی های تحلیل ســاختاری به روش SDA به 
شکل مقداری و قیمتی و روش مثلث سازی برای تحلیل ساختار و روش 

افراز داده-ستانده میازاوا برای تحلیل ساختار در اقتصاد ارایه شد. 
فصل پنجم: روش هــای حذف فرضی و زمینه نفوذ روشــی برای 
تعیین بخش کلیدی و محرک در ادبیات تحلیل ســاختاری اســت. در 
ایــن روش، یک بخش را به طور فرضی از مدل جدا کرده و پیوندهای 
اقتصادی را برای بخش های باقیمانده محاســبه می کنند. در ادامه با 
اســتفاده از روش زمینه نفوذ و قاعده شــرمن موریســون و ودبری به 

بررسی ساختار تابع تولید بخش ها با توجه به ضرایب فنی پرداختیم. 
فصل ششــم: بهــره وری و الگــوی داده- ســتانده دو روش کلی 
درخصــوص بهــره وری بــه کار بســته می شــود که یکی محاســبه 
شــاخص های بهره وری است و دیگری، تجزیه بهره وری. شاخص های 
بهره وری به دو دسته جزیی و کلی عوامل تولید تقسیم بندی می شوند. 
در شــاخص جزیی به ارتباط ســتانده با یک نهاده توجه می شود، در 
شــاخص کلی ارتباط ستانده با کل نهاده ها بررسی می شود. همچنین 
در این فصل رویکرد تلفیقی داده- ســتانده و برنامه ریزی خطی ارایه 

شد. 
فصل هفتــم: پیوند های اقتصــادی، بخش های کلیــدی و الگوی 
داده- ستانده و به طور کلی نظریات رشد و توسعه به منظور شناسایی 
اهمیــت بخش های اقتصــادی و نحوه تخصیص منابع در ســه گروه 
اصلی طبقه بندی می شــوند: نظریه رشد متوازن، نظریه رشد نامتوازن 

و نظریه قطب رشد. 
فصل هشــتم: الگوی داده- ســتانده، تخصیص منابع رشد و رشد 
اقتصادی در این فصل به بررســی موضوع تخصیص منابع به عنوان 
یکی از گزینه های ممکن برای بررســی نقش کاالهای واسطه در رشد 
اقتصادی کشــورها پرداخته شــد. در چارچوب نظری ارایه شده جونز 
برای رشــد اقتصادی، کاالهای واســطه ای را به عنوان یکی از عوامل 

موثر بر رشد اقتصادی در الگوی خود گنجانده است. 
فصل نهــم: الگــوی داده- ســتانده، تحلیل تصادفــی و اقتصاد 
ســنجی فصل حاضر اختصاص بــه موضوع تصادفی بــودن تحلیل 
داده- ســتانده و ترکیب این الگو با الگوی اقتصادســنجی داشت. در 
این باره انواع اســتراتژی ترکیب شامل الگوی دوسویه و جفتی، پیوند و 

جایگذاری مورد واکاوی قرار گرفت.  

تحلیل های داده- ستانده 
فناوری، برنامه ریزی و توسعه






