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15  انديشه

مدت هاست كه عادت طرح و نقد مسائل اقتصادي و مديريتي كشور 
در يبن همگان با هر تخصص مربوط و نامربوطي به امري مرسوم تبديل 
شده است. به عنوان مثال بحث از شدت گرفتن مشكل تورم و بيكاري 

در كمتر محفلي است كه توسط مردم تحليل نشود.
در اي�ن بي�ن حت�ي سياس�تمداران ني�ز اباي�ي ندارن�د تا ب�ا بيان 
س�هل انگارانه مفاهي�م و چالش هاي اقتصادي همگام ب�ا اظهار نظرات 
عوام قدم بردارند. ايران كش�وري است كه از سال هاي ابتدايي انقالب، 
مهندس�ان ش�اه كليد پس�ت هاي اقتصادي و مديريتي آن را در دست 
داشته اند و تصور كاربلدي اين قشر آن چنان در بين عوام رسوخ كرده 

ك�ه هر ف�رد قابل اعتنايي را ب�ا لقب مهندس خط�اب مي كنند. با اين 
وجود كوتاه بيني است كه واقعيت موجود را به حساب وضعيت مطلوب 
بگذاريم و مش�ابه اس�تداللي را دنب�ال كنيم كه هر س�اله رقابت بين 
نخبگان تحصيلي كشور را عمدتا بر سر رشته هاي فني محدود مي كند. 
بايد اعتراف كرد حلقه گمشده چرخ اقتصاد كشور در نبود كارآفرينان 
و صاحب نظراني اس�ت كه فارغ از اظهارنظر در مورد جزييات اجرايي 

يك طرح مهندس�ي، در مورد كاربرد آن طرح و تناس�ب اجراي آن با 
امكانات و شرايط محيطي- اقتصادي كشور صاحب نظر باشند.

امري كه در اين س�ال ها تنها از فرآيند آزمون و خطا حاصل ش�ده 
و حت�ي در مواردي انكار بديهي ترين گزاره ه�اي اقتصادي و مديريتي 
ژس�تي كارشناسانه تلقي شده اس�ت. در اين ميان وجود رسانه يي كه 
حلقه ي�ي ارتباطي ميان مباحث علم�ي و دقيق اقتصادي با زبان عام و 

قابل فهم مردمي باشد، نيازي است كه در اكثر كشورهاي توسعه يافته 
تاكنون مورد توجه قرار گرفته است. ما نيز برآنيم كه در اين صفحه هر 
چند مختصر گوشه يي از مفاهيم و چالش هاي اقتصادي كشور را از نظر 
اهل فن مورد كاوش قرار دهيم و در س�رفصل هايي پيوسته و منسجم 

به ارائه آنها براي مخاطب عام بپردازيم. 
اميد است كه با ياري خوانندگان عزيز و كسب بازخوردهاي راه گشا 
در ارائ�ه نمايي كلي از اقتص�اد ايران و مفاهيم قابل طرح در حوزه هاي 

گوناگون آن موفق عمل كنيم. 
اين صفحه هر دوشنبه منتشرخواهد شد.

كلي��ه تحليل هاي خرد اقتصادي بر حس��ب رفتارهاي 
عاملين اقتصادي انجام مي گيرد. عاملين اقتصادي متشكل 
از فرد )خانوار( و بنگاه اس��ت. خانوار شأن مصرفي و بنگاه 
ش��أن توليدي دارد. افراد در اقتصاد در هر دو شأن ظاهر 
مي ش��وند. در بنگاه هاي توليدي، به توليد كاال يا خدمات 
مي پردازند و از سود آن بنگاه، درآمدي براي مصرف فراهم 

مي كنند. 
يك��ي از نكات��ي ك��ه از همين جا در سياس��ت گذاري 
كاربرد پيدا مي كند، آن  اس��ت كه همه مس��ايل اقتصادي حداقل دو ذي نفع دارد 
)توليدكنندگان و مصرف كنندگان(. هر تحليل و توصيه يي كه صرفا بر يك جانب 
اي��ن رابطه، توجه و تمركز كند، به زيان جانب ديگر خواهد بود. سياس��تي بهينه 
خواه��د بود كه تع��ادل و توازني را، ميان اين دو ذي نفع هميش��گي در مس��ايل 

اقتصادي برقرار سازد. 
ب��ه عن��وان مث��ال برخي كارشناس��ان اقتص��ادي هم��واره به عن��وان مدافع 
توليدكنندگان ش��ناخته ش��ده اند. گاه اين افراد مواضع خود را به ش��كلي مطرح 
مي س��ازند كه گويي نفس توليد مهم ترين تابع هدف يك سياس��ت گذار اس��ت و 
سياست گذار بايد تمام تالش خود را مصروف به افزايش كمي و كيفي توليد كند. 
اين افراد غالبا سياس��ت هايي كه جانب مصرف را نيز در نظرگيرد به ضد توليدي 

بودن متهم مي سازند. 
نمونه آش��كار اين مساله را مي توان حمايت برخي از كارشناسان از ممنوعيت 
واردات به منظور حمايت از توليدگران داخلي مشاهده كرد. در غالب اين تحليل ها، 
رفاه مصرف كننده ناديده گرفته مي ش��ود چرا كه رفاه مصرف كننده در استفاده از 
كاالهاي مرغوب وارداتي افزايش مي يابد. در چنين مسايلي بايد توازني ميان هر دو 

ذي نفع برقرار شود و هيچ كدام از طرفين قرباني نشوند.
بنگاه ه��اي توليدي تمام تالش ش��ان، حداكثر كردن س��ود اس��ت در حالي كه 
خانواره��ا تمام تالش ش��ان معطوف به حداكثركردن مطلوبيت اس��ت. مطلوبيت 
خانوارها با مصرف بيشتر، افزايش مي يابد. در مقاطعي از زمان اين اصل اقتصادي 
با ايدئولوژي هاي سياس��ي رايج در تضاد قرار داش��ت. بسياري از مسوولين و افراد 
معتقد به ايدئولوژي هاي انقالبي انتظار داشتند كه بنگاه داران به جاي اين كه نيت 
حداكثركردن س��ود را داشته باشند نيت توليد ارزان براي مصرف جامعه يا توليد 

براي ايجاد اشتغال براي هم وطنان داشته باشند. 
در اين جا بايد متذكر شد كه نبايد مالحظات اخالقي و اقتصادي را به اين شكل، 
خلط نمود چرا كه اين گونه تلفيق اخالق و اقتصاد، مضرات متعددي به دنبال دارد. 
تصور شكل گيري اقتصاد بدون وجود سود غيرممكن است چرا كه سود مهم ترين 
انگيزه قابل اتكايي است كه بر اساس آن مي توان مطمئن بود عاملين اقتصادي در 
پي انجام كار و تالش بر مي آيند. به تعبير ديگر سود، مابه ازاي تالشي است كه هر 
فردي بابت تالش ها و خالقيت هايش دريافت مي كند. از اين رو نمي توان يك نظام 

اقتصادي ايجاد كرد كه ما  به ازايي براي تالش هاي افراد در نظر نگيرد. 
س��ود، مهم ترين جرياني اس��ت كه يك بنگاه مي تواند با اس��تفاده از آن، اقدام 
به س��رمايه گذاري و توسعه ظرفيت نمايد. طبيعي است كه پيامد طبيعي افزايش 
ظرفيت توليد و سرمايه گذاري بيشتر، بهره برداري از خصوصيت بازدهي به مقياس 
و كاهش هزينه تمام شده توليد است كه به شكل قيمت هاي پايين محصوالت ظاهر 
مي شود. مي توان با تعصبات ايدئولوژيك، سودجويي بنگاه هاي توليدي را محكوم 
كرد، ولي اين امر نتيجه يي جز بس��تن چشم سياست گذار به واقعيت هاي رفتاري 

زندگي بشري به دنبال ندارد. 
در جامعه ايران بايد آموخت كه در حوزه اقتصاد، با منطق اقتصادي بايد عمل 
ك��رد اما در حوزه فعاليت هاي خيرخواهانه داوطلبانه منطق نوع دوس��تي را حاكم 
س��اخت. كشور امريكا از اين حيث نمونه يي آموزنده اس��ت زيرا در حوزه اقتصاد، 
شديدترين رقابت ها وجود دارد و جاي عاطفه و احساس و ترحم خالي است ولي 
در همين كشور بيشترين سازمان هاي غيردولتي و انجمن هاي خيرخواهانه فعاليت 

مي كنند. 

نكته ديگري كه در باال اش��اره شد هدف مصرف كنندگان است كه مي خواهند 
مطلوبيت خود را از طريق افزايش مصرف، حداكثر س��ازند. اين جمله بيانگر يك 
واقعيت رفتاري اس��ت كه در س��ال هاي بعد از انقالب نيز در تعارض با ايدئولوژي 
رايج قرار گرفت. در اين س��ال ها تعبيري وضع شد كه داراي بار منفي زيادي بود: 
تعبير مصرف گرايي. معموال اين تعبير معادل با مادي گرايي به  كار گرفته مي شد. 
در پاسخ بايد گفت كه اقتصاد، تمام زندگي انسان نيست ولي در همان حدي كه 

مطرح است، مصرف به عنوان يك هدف مشروع شناخته مي شود. 
در اقتصاد اگر پس انداز اهميت مي يابد نه به دليل آن اس��ت كه، مصرف اساسا 
امري نامطلوب باشد و نه به دليل آن است كه توليد في نفسه چيز خوبي است بلكه 
به دليل آن اس��ت كه پس انداز، كل ميزان مصرف را– كه ش��امل مصرف حال و 

مصرف آتي مي گردد- در بلندمدت افزايش مي دهد. 
مصرف كنندگان تركيب مصرفي خود را به نحوي انتخاب مي كنند كه مطلوبيت 
و رضايت شان حداكثر شود. از آن جا   كه مطلوبيت افراد با هم متفاوت است تركيب 
انتخابي افراد، از هم متفاوت خواهد شد. به تعبير ساده تر و كمي مسامحه آميزتر، 

افراد از كاالها و خدمات به ميزان متفاوتي لذت مي برند. 
نكته يي كه در اين جا وجود دارد آن است كه هيچ كس غير از خود فرد، نمي داند 
مطلوبيتش به چه شكل حداكثر مي گردد. اين اطالعات در اختيار هيچ فرد ديگري 
نيست. به همين دليل تنها خود فرد مي تواند مطلوبيت خود را حداكثر كند. تعبير 
س��اده تر اين مفهوم، آن اس��ت كه هيچ كس بهتر از خود من نمي داند كه مصرف 
چه چيزي به صالح من است. اين نقطه دقيقا جايگاه پيوند مفهوم آزادي از حوزه 
ليبراليسم سياسي با حوزه اقتصاد است. اگر فردي از بيرون بخواهد مطلوبيت ها را 
حداكثر كند قطعا ناموفق خواهد بود و به كاهش مطلوبيت افراد منجر خواهد شد. 
در نظام هاي كمونيس��تي فرض بر اين بود كه سازمان مركزي كه مغز جامعه 
به شمار مي رود صالح افراد را بهتر از خود آنها مي داند و مي تواند سعادت افراد را 
برنامه ريزي كند. يكي از علل شكست اين سيستم اداره اقتصاد، نداشتن اين حجم 

از اطالعات در مورد تك تك افراد بود. 
تعبير الگوي مصرف، تعبيري اس��ت كه دقيقا در همين راس��تا مطرح گرديد. 
الگوي مصرف يعني اين كه يك سازمان مركزي – كه چنين فرض مي شد، متشكل 
از افرادي آگاه و امين و خيرخواه است- براي مردم تعيين كند بهتر است چه چيزي 
را مصرف كنند. بر اساس آموزه هاي ديني تنها خداوند به نهان انسان ها آشناست 
ولي در تصور افرادي كه خواهان مداخله فراگير دولت هستند، انسان هاي برنامه ريز 

بر جاي خداوند نشسته اند. 
بسياري از كساني كه از مداخالت دولتي و الگوي مصرف دفاع مي كنند يا نظام 
فكري ش��ان چنين چيزي را الزم مي داند، تصوري كه از انسان ها دارند موجوداتي 
ضعيف و نابالغ است كه نيازمند تعيين تكليف برايشان هستند. در واقع آنها چون 
نگاه از باال و قيم مابانه به انسان دارند قبول اين نكته كه انسان خود، بهتر از هر كس 
ديگر مي داند چه چيزي برايش بهتر است را به سختي قبول مي كند. معموال در اين 
مواقع افراد فقير كهنسال يا معتادي مثال زده مي شود كه فاقد قوه تميز هستند. در 
پاسخ بايد گفت كه موارد استثناء را بايد به طور مجزا بررسي كرد ولي روي سخن 

در باال متوجه افراد عادي و عموم جامعه است. 

از زماني كه نخس��تين تعريف از توسعه پايدار در آستانه 
اجالس سران سال 1992 در ريو ارائه شد بيش از 20 سال 
مي گذرد. مطابق اين تعريف، توسعه پايدار »توسعه يي است 
كه نيازهاي فعلي را بدون به خطر انداختن توانايي نسل هاي 
آتي براي برآورده ساختن نيازهاي شان تامين نمايد«. هرچند 
اي��ن تعريف موافقان و مخالفان��ي دارد، به صورت عام مورد 
قبول قرار گرفته و اغلب  به آن اس��تناد مي ش��ود. بر همين 
اساس، رقابت پذيري پايدار نيز به معناي توانايي يك كشور 
براي برآورده ساختن نيازها و الزامات پايه نسل فعلي ضمن 
حفظ يا رش��د ثروت ملي و فردي در آينده بدون نابود س��اختن سرمايه هاي طبيعي 
و اجتماعي تعريف مي ش��ود. در حيطه بازارهاي مالي، الگوي ESG )زيست محيطي، 
اجتماعي، حاكميتي( به اس��تانداردي پذيرفته ش��ده براي سنجش پايداري شركت ها 
براي س��رمايه گذاري تبديل شده اس��ت. مولفه حاكميتي در اين الگو تمام جنبه هاي 
اقتصادي، از جمله حاكميت و مديريت را در بر گرفته و از اينرو، جنبه »اقتصادي« نيز 
  ESG ناميده مي ش��ود. شاخص رقابت پذيري پايدار بر پايه به كارگيري همين الگوي
در س��طح كشورها شكل گرفته اس��ت. مطابق سنجش صورت گرفته توسط موسسه 
SoaAbility، يك موسسه مشاور در حوزه پايداري، كه در كره جنوبي انجام گرفته، 
در شاخص رقابت پذيري پايدار، كشورهاي حوزه اسكانديناوي برترين جايگاه را از آن 
خود ساخته اند، بطوري كه دانمارك، سوئد، فنالند و نروژ در رتبه هاي اول تا چهارم اين 
ليست قرار دارند. اما آنچه در اينجا حائز اهميت است رتبه كشور ايران در اين فهرست 
جهاني است و مايه تاسف آنكه ايران در ميان 176 كشور جهان رتبه يي بهتر از 163 
پيدا نكرده اس��ت. اين شاخص از تركيب شاخص رقابت پذيري جهاني مجمع جهاني 
اقتصاد و نگاه پايدار به بحث رقابت پذيري به وجود آمده است. براي بررسي اين موضوع 
بايد توجه داشته كه الگوي رقابت پذيري پايدار بر چهار ستون اصلي استوار است كه در 
كنار يكديگر قابليت يك كشور براي توليد و استمرار ثروت پايدار را تشكيل مي دهند. 

اين چهار ستون در شكل زير نشان داده شده اند. 

 حال بد نيس��ت به رتبه ايران در هر يك از اين چهار مولفه نگاه دقيق تري داشته 
باشيم. مولفه اول يعني »سرمايه طبيعي« همان سرمايه يك كشور به شكل زمين و 
جغرافياي آن، آب و هوا، تنوع زيستي، حاصلخيزي، موجود بودن آب و منابع طبيعي 
اس��ت. كشور ايران با وجود برخورداري از منابع غني انرژي در انتهاي اين ليست قرار 
گرفته و رتبه يي بهتر از 167 پيدا نكرده اس��ت كه دليل آن را بايد در خشكس��الي و 
كمبود منابع آب براي تامين تمام احتياجات )آبياري، آشاميدني و صنعتي( دانست كه 
آن طور كه بايد مورد توجه قرار نگرفته اس��ت. موجود بودن آب با ميزان و غناي تنوع 
زيستي در سطح محلي نيز ارتباط مستقيم دارد. در رابطه با مولفه دوم بايد گفت كه 
عالوه بر موجود بودن منابع اين موضوع نيز بس��يار اهميت دارد كه بهره وري از منابع 
موجود در چه حدي اس��ت. جدا از اينكه كشوري از منابع طبيعي در حيطه مرزهاي 
خود برخوردار باشد يا نباشد، بهره وري در استفاده از منابع )داخلي يا وارداتي( عاملي 
اس��ت كه بر رقابت پذيري و در نتيجه ثروت كش��ورها اثرگذار اس��ت. به عالوه، منابع 

تجديدناپذيري كه امروزه مورد اس��تفاده قرار مي گيرند ممكن است در آينده موجود 
نباش��ند و اين نيز بر رقابت پذيري، ثروت و كيفيت حيات در آينده تاثيرگذار اس��ت. 
مهم ترين عامل اثرگذار در اين رابطه ثبات رشد اقتصادي كشورها است، به اين معني 
كه در صورت باال رفتن قيمت مواد خام و انرژي در آينده، كشورهايي نظير ايران )رتبه 
168( با چالش هاي عمده تري براي حفظ رشد خود در مقايسه با كشورهاي ديگر روبرو 
هس��تند. دليل اين موضوع آن است كه به دليل وفور منابع انرژي در كشور، مديريت 
بهره وري به موضوعي حاشيه يي تبديل شده و كمتر مورد توجه قرار گرفته است.  مولفه 
سوم، نوآوري و اقتصاد پايدار است. براي خلق و حفظ ثروت، كشورها بايد براي مردم 
خود، شغل و درآمد ايجاد كنند. اشتغال زايي نيازمند توليد محصوالت و خدماتي است 
كه مردم يا كس��ب و كارها تمايل به خريد آنها داشته باشند. اين مستلزم آن است كه 
محص��والت و خدمات توليدي به لحاظ كيفيت و قيمت در عرصه جهاني قابل رقابت 
باشند. رقابت پذيري پايدار نيازمند زيرساخت هاي الزم، محيط امن براي كسب و كار و 
قابليت هاي تحقيق و توسعه كيفي است. در حالي كه كشورهاي شرق آسيا به لحاظ 
نوآوري و رقابت پذيري سرآمد هستند، ايران نيز با قرار گرفتن در رتبه 52 بهترين رتبه 
خود در ميان اين چهار مولفه را در اينجا كسب كرده است. در مورد مولفه چهارم، يعني 
انسجام اجتماعي، بايد گفت كه اين ارزش ملموسي نبوده و به لحاظ كمي سختي قابل 
سنجش است. عالوه بر عوامل تاريخي و فرهنگي، انسجام اجتماعي يك كشور تحت 
تاثير عوامل متعددي قرار دارد، از جمله نظام س��المت، برابري درآمد و سرمايه كه با 
سطح جرم و جرايم ارتباط مستقيم دارند، و همين طور آزادي بيان و عدم خشونت. در 
واقع، براي ايجاد يك محيط امن و پايدار براي انجام فعاليت هاي اقتصادي بايد توان و 
انسجام اجتماعي تا حدي برقرار باشد. در اينجا نيز هرچند كشورهاي اسكانديناوي در 
رأس و كش��ورهاي خاورميانه در ميانه جدول قرار دارند، ايران جايگاهي بهتر از 144 
پيدا نكرده است. اين موضوع حاكي از آن است كه براي بهبود انسجام اجتماعي و كم 

كردن فاصله با ساير كشورها موانع متعددي پيش رو داريم. 

س��ازمان خواربار و كش��اورزي )فائو( طي گزارشي 
اعالم كرده اس��ت ك��ه ب��راي تامين امني��ت غذايي 
جمعيت رو به تزايد جه��ان، بايد ميزان كنوني توليد 
غ��ذا را افزايش داد. در جهت تحق��ق اين هدف بايد 
به موانعي از جمله محدوديت زمين هاي كش��اورزي، 
كمبود آب، قيمت باالي انرژي، افت سرمايه گذاري در 
زمينه تحقيقات كش��اورزي و افزايش ضايعات غذايي 
توج��ه كرد. ب��ه باور فائو، با توجه به مش��كالت توليد 
مواد غذايي، نمي توان چش��م انداز مطلوبي براي امنيت غذايي جهاني در قرن 

بيست ويكم پيش بيني كرد. 
به زعم برخي محققان بيوتكنولوژي و توليد، محصوالت دس��تكاري شده 
ژنتيك��ي )تراريخته( بهتري��ن راهكار موجود براي حل مش��كالت مربوط به 
افزايش جمعيت، گرسنگي و سوءتغذيه ناشي از آن در سطح جهان است. آنها 
بر اين باورند كه بهره  گرفتن از مهندس��ي ژنتيك در كش��اورزي و به تبع آن، 
توليد محصوالت دستكاري ش��ده ژنتيكي مي تواند عالوه بر افزايش عملكرد 
ناش��ي از توليد واريته هاي زراع��ي مقاوم تر به آف��ات و بيماري ها كه تحمل 
بيش��تري را در مقابل تغيير اقليم، خشكي، شوري و سرما دارند و از كيفيت 
غذايي بهتري هم برخوردارند، از يك طرف موجبات كاهش ميزان خس��ارات 
قبل و پس از برداش��ت را فراهم س��ازند و از طرف ديگر امنيت غذايي بشر را 

تامين كنند. 
افزايش حجم اين دسته تبليغات در دو دهه اخير در سرتاسر جهان باعث 
شده كه بين سال هاي 1996 تا 2012 ميالدي در 29كشور جهان، بذرهاي 
دستكاري شده ژنتيكي )تراريخته( كشت شوند. از 29 كشور مزبور، 19كشور 
در حال توسعه و 10كشور صنعتي هستند. كشورهاي در حال توسعه حدود 
50 درصد سطح زير كشت محصوالت تراريخته در سال 2011 ميالدي را به 

خود اختصاص داده اند. 
ام��ا ب��ا وجود اين، نگراني هاي��ي جدي در مورد به خطر افتادن س��المتي 
انس��ان ها به دليل تغذيه با محصوالت غذايي حاوي س��ازواره هاي دستكاري 
ش��ده ژنتيكي در س��طح جهان مطرح شده اس��ت. عالوه بر اين در بسياري 
از كش��ورهاي در حال توس��عه، وعده هاي فناوري زيس��تي مبن��ي بر اينكه 
مي تواند بر امنيت غذايي تاثير بگذارد، محقق نش��ده اس��ت. جمعيت حدود 
يك ميلياردي گرس��نگان جهان، فقر و س��وءتغذيه در ش��ماري از كشورهاي 
آفريقايي بيانگر اين واقعيت اس��ت كه برخالف ادعاهاي ش��ركت هايي نظير 
مونس��انتو و شركت هاي مشابه توليد محصوالت دس��تكاري شده  ژنتيكي نه 
به طور مستقيم و نه غيرمستقيم، كمكي به تحقق امنيت غذايي نكرده اند. در 
حقيقت بخش عمده يي از محصوالت دس��تكاري ش��ده ژنتيكي صرف تغذيه 

ماشين ها و حيوانات مي شوند، نه تامين امنيت غذايي گرسنگان جهان. 
به عالوه، منتقدان دس��تكاري ژنتيكي محصوالت كش��اورزي به اين نكته 
توجه دارند كه سالمت مواد غذايي و اطمينان از ايمن بودن آنها از بخش هاي 
اصلي حق بر غذا بوده و بدون رعايت ايمني الزم اين حق كامل نيست. آنچه 
در اينجا اهميت دارد حقوق مصرف كنندگان مواد غذايي است؛ از جمله حق 
دسترس��ي به غذاي كافي، امنيت و ايمني غذايي كه در زمره حقوق بنيادين 

بشر تلقي مي شوند. 
هر انس��اني از اين حق برخوردار است كه از گرسنگي رها بوده و به منابع 
غذايي ايمن و مغّذي دسترس��ي داشته باشد. حق بر غذا به عنوان يك مفهوم 
اساس��ي در حقوق بين الملل بش��ري، مورد موافقت قرار گرفته است اما بايد 
توجه داش��ت كه حق بر غذا از حق بر س��المتي قابل تفكيك نيس��ت. يعني 
نمي توان سالمت فردي و حق وي بر سالمتي را به بهانه تامين و اجراي حق 
بر غذا ناديده گرفت، كما اينكه س��الم بودن غذا يكي از عناصر س��ازنده حق 

بر غذا نيز هست. 
محصوالت كش��اورزي دستكاري شده ژنتيكي )تراريخته( در حالي به طور 

بس��يار گس��ترده وارد بازار مصرف مي شوند كه در خصوص بي خطر بودنشان 
براي سالمت بش��ري هنوز تحقيقات دقيق و مش��خص و البته بي طرفانه يي 
صورت نگرفته و دولت ها بر اس��اس اص��ل آزادي تحقيقات علمي از مداخله 
در تحقيقات موسس��ات و شركت هاي خصوصي فعال در فناوري زيستي منع 

مي شوند. 
اما در حقيقت، چالش اصلي امروز در برابر حق بر غذا، ناتواني مردم فقير 
و در درجه دوم اهميت قرار داده شده در زمينه دستيابي به غذاست. اگر اين 
دسته از مردم در چرخه توليد و تجارت مواد غذايي و كشاورزي وارد نشوند، 
رونق و گس��ترش توليد مواد غذايي، از هر روش��ي، فايده يي ندارد. تا زماني 
كه مردم تنگ دست، كشاورزان خرده پا، مردم بومي و حاشيه نشين هاي شهر 
از درآمد بس��يار پاييني برخوردار باشند، توليد بيشتر غذا كمكي به وضعيت 

آنها نمي كند. 
اكثر مردم گرسنه در جهان در كشورهاي در حال توسعه زندگي مي كنند، 
و اغلب آنها در مناطق روس��تايي و مستقيم و غيرمستقيم براي ادامه معاش 
خود به كشاورزي وابسته هستند. براي پي بردن به ميزان اهميت اين موارد 
كافي است اشاره شود كه امروزه در حدود يك ميليارد نفر در جهان گرسنه اند 
و از اي��ن ميان، بيش از نيمي از آنها از ميان حدود 2/1 ميليارد نفر كش��اورز 
خرده پايي هستند كه در دو هكتار يا كمتر از آن در حال كشاورزي هستند. 
آن ها گرس��نه اند به خاطر اينكه فقيرن��د، در حقيقت، نبود امنيت غذايي و 
فقر به ش��دت به يكديگر وابسته هس��تند. فقر علت اصلي نبود امنيت غذايي 
است و گرسنگي نيز علت مهم فقر است. نبود امنيت غذايي و سوء تغذيه نيز 
به نوبه خود توانايي  افراد براي توس��عه مهارت ها را تضعيف كرده و بهره وري 

آنها را كاهش مي دهد. 
بايد توجه داش��ت كه صرف افزايش توليد در هر كش��وري براي مقابله با 
گرس��نگي كافي نيست، چنانچه در آن كش��ور، بخشي از مردم قدرت خريد 
غذايي كه در بازار موجود اس��ت را نداش��ته باشند، افزايش توليد محصوالت 
تفاوتي در كاهش آالم آنان نخواهد داش��ت. توس��عه و گسترش حجم توليد 
و تجارت مواد غذايي اگر منجر به كاهش فقر و نابرابري نش��ود، جوابي براي 
بحران گرس��نگي نيس��ت بلكه تنها منجر به كم اهميت تر شدن و كمتر ديده 
شدن كساني مي شود كه نه تنها از اين تجارت سودي نمي برند كه در عوض 

ممكن است آسيب بيشتري ببينند. 
برخي مدافعان توليد محصوالت كشاورزي دستكاري شده ژنتيكي، بر اين 
باورند كه توليد اين محصوالت موجب افزايش حجم توليد مواد غذايي ش��ده 
و در نتيجه، منابع غذايي بايد از مناطق غني به مناطق فقير انتقال يابند كه 
در اينص��ورت امنيت غذايي جهاني ارتق��ا خواهد يافت. اما بايد گفت كه اين 
فرضيات تفاوت هاي گس��ترده ميان قدرت خريد در مناطق مختلف جهان از 
يك طرف و اين واقعيت كه گرس��نگي و س��وءتغذيه در اغلب مناطق جهان 
عموما نه در نتيجه دسترس��ي نداش��تن به مواد غذايي، بلكه ناشي از ناتواني 
اقشار تنگ دس��ت جامعه در دستيابي به مواد غذايي با قيمت منصفانه است 

را ناديده مي گيرند. 

دكترحامد قدوس�ي، اس�تاد دانش�گاه، روز 
دوشنبه 5خرداد درجمع اساتيد و دانشجويان 
در س�الن كنفران�س موسس�ه عال�ي آموزش 
و پ�رورش مديري�ت و برنامه ري�زي پيرام�ون 
»تحليل هاي ورودي درونزا، ريسك بلندمدت 
و قيم�ت داراي�ي در چارچ�وب ي�ك الگ�وي 
DSGE« به ايراد سخنراني پرداخت. در ادامه 
مقدمه يي ازاين ارائه كه بيشتر به معرفي شاخه 
ارزش گذاري دارايي در علم اقتصاد مي پردازد 

را آورده ايم: 
چنانچ��ه بخواهيم تعريفي كوت��اه از ارزش گ��ذاري دارايي ها به عنوان 
زيرمجموع��ه از دانش مال��ي و اقتصادي ارائه دهيم مي ت��وان تالش براي 
ج��واب به اين س��وال را زيربناي بحث مذكور دانس��ت: اگر ريس��ك ها و 
تالطم هايي با ماهيت هاي مختلف دراقتصاد داشته باشيم به ازاي هر واحد 
ريسك در تعادل چقدر بايد به يك عامل اقتصادي )agent( پاداش بدهيم 

تا حاضر به برداشتن اين ريسك باشد؟
از جمل��ه فوايد بحث ارزش گذاري دارايي مي توان به موارد زير اش��اره 

كرد: 
1- تشخيص ريسك هاي واقعي در مقابل تاثير مداخالت ديگر در بازار

2- تخمين هزينه چرخه هاي اقتصاد كالن )هرچند در عالم واقع هنوز 
موفق عمل نكرده است( 

3- كنكاش درمورد روند تغييرات قيمت و بازده دارايي ها
نقطه شروع بحث ارزش گذاري دارايي را مي توان مطرح شدن سواالتي 

از اين گونه دانست: 
1- ريس��ك واقعي بازار س��هام آمريكا چه ميزان است كه موجب شده 

فعاالن بازار انتظار ريسك 7 درصدي را از آن داشته باشند؟
2- چ��را بنگاه هاي ب��زرگ اقتص��ادي درمقابل نمونه ه��اي كوچك تر 

ريسك هاي كالن كمتري را دريافت مي كنند؟
3- چ��را در عالم واقع ش��ركت هايي كه مجهز به دارايي هاي مش��هود 

بيشتري هستند بازده باالتري را نيز تصاحب مي كنند؟
س��اده ترين مدل ارزش گذاري دارايي ها مدل NPV يا روش محاس��به 
ارزش فعل��ي دارايي ه��اي آتي اس��ت. در حالت هاي پيچي��ده و واقعي تر 
نرخ هاي تنزيل متفاوتي در طول زمان خواهيم داش��ت كه لزوم استفاده از 

مدل هاي قيمت گذاري هاي حالتي را نيز ايجاب مي كند. 
در مدل هاي عمومي ارزش گ��ذاري دارايي كه اقتصاد را درحالت كالن 
درنظر مي گيرد هدف به دس��ت آوردن متغيرهاي تصادفي است كه بتواند 

قيمت دارايي ها را در دو حالت خوش بينانه و بدبينانه تخمين بزند. 
در عي��ن ح��ال ويژگي اين گون��ه متغيرهاي تصادفي باي��د به گونه يي 
باش��د كه ارزش دارايي هايي كه همگام با سيكل هاي كالن اقتصادي تغيير 
مي كنند را تعديل بيشتري دهد و براي ساير انواع دارايي ها ارزش بيشتري 

تخمين بزند. 

چراكه در س��رمايه گذاري، انواعي از دارايي ها ارزشمند است كه هنگام 
بحران بازدهي باالتر از حد متعارف را براي سرمايه گذار حاصل كند. 

معماي ريس��ك دارايي ها به عنوان يك��ي از چالش هاي اصلي و ابتدايي 
در بحث ارزش گذاري دارايي درس��ال 1985 به اين موضوع توجه داش��ت 
كه چنانچ��ه در مدل هاي ارزش گذاري دارايي مبتني بر مصرف، ثابت هاي 
ريس��ك گريزي متعارفي را ب��راي فعاالن اقتصادي در نظ��ر بگيريم آنگاه 
ريس��ك انتظاري اندكي )ح��دود 0.35 درصد( براي بازاري مانند س��هام 
آمريكا به دس��ت مي آيد كه با مقدار به دس��ت آمده از مش��اهدات آماري 

)حدود 7 درصد( تفاوت فاحشي دارد. 
براي ج��واب به اين معما در دودهه اخير مدل هاي جديدي پيش��نهاد 

شدند كه دو مورد زير از جمله آنها هستند: 
1- مدل هاي��ي كه مطلوبيت اف��راد را به صورت تابعي از مصرف فعلي و 
ميانگيني از مصارف گذش��ته فرد محاسبه مي كنند. اين مدل ها در مقابل 
با مدل هاي س��نتي عنوان ش��ده اند كه تنها مصرف فعلي را در محاس��به 

مطلوبيت افراد درنظر مي گيرند. 
2- مدل هايي كه عالوه بر مصرف پارامتر ثروت را نيز در تابع مطلوبيت 
وارد مي كنن��د و بدين وس��يله حاش��يه مطلوبي��ت هاي متغي��ري را در 

تخمين هاي خود به دست مي آورند. 
مدل هاي اخير كه از حدود 10 سال پيش در بحث قيمت گذاري دارايي 
به كار مي روند، توانسته اند ريسك هاي انتظاري نزديك به واقعي را تخمين 

بزنند. 
درانتها براي تكميل بحث معرفي ارزش گذاري دارايي مي توان برخي از 

شاخه هاي قابل پيشرفت در اين حوزه را بدين شرح نام برد: 
- ارزش گذاري بين المللي دارايي مانند نرخ ارز

- تاثير درجه تسويه پذيري در ارزش گذاري دارايي - در بازار سهام ايران 
به دليل صف هاي خريد و فروش بلند كاربرد زيادي مي تواند داشته باشد. 

- سرمايه گذاران حقوقي در قيمت گذاري دارايي 
- اصطكاك هاي موجود در بازار كار و همگامي آن با بازار دارايي

- تاثير متقابل سياست هاي پولي و ارزش گذاري دارايي.

قواعد رفتاري عامالن اقتصادي

ايران و شاخص رقابت پذيري پايدار

امنيت غذايي و محصوالت ژنتيكي

قيمت گذاري دارايي

اقتصاد به 
زبان ساده

توسعه پايدار

كشاورزي 
پايدار

دانش مالي

163رتبه ايران در شاخص رقابت پذيري پايدار 2013 

84رتبه ايران در شاخص رقابت پذيري جهاني 2013  

144رتبه ايران در زير شاخه انسجام اجتماعي 

52رتبه ايران در زير شاخه نوآوري پايدار 

167رتبه ايران در زير شاخه منابع و سرمايه طبيعي 

168رتبه ايران در زير شاخه تراكم منابع و بهره وري 

علي سرزعيم

وحيد خاتميعليرضا اميدوار

علي رزم خواه

چرا انديشه اقتصادي مهم است؟


