مقاالت

15

دوشنبه  16تير  9 1393رمضان  1435شماره 24
goftogoo@taadolnewspaper.ir 22884562

Mon.Jul 7 .2014

ركود تورمي و راهكارهاي عملي خروج
در س��ميناري ك��ه در موسس��ه
عالي آم��وزش و پژوه��ش مديريت و
برنامهري��زي توس��ط آقايان حس��ين
رحمت��ي و علي مدن��يزاده از اعضاي
هيات علمي دانش��كده اقتصاد دانشگاه
ش��ريف برگزار ش��د ،به ارايه تصويري
وحيدخاتمي
از رك��ود تورم��ي در اقتص��اد ايران و
اراي��ه راهكارهايي ب��راي خروج از اين
وضعي��ت به عن��وان نتايج يك طرح تحقيقاتي پرداخته ش��د
ك��ه در ادام��ه بخشهاي��ي از آن را م��ي خواني��د:
ركود تورمي به وضعيتي اطالق ميش��ود ك��ه هر دو پديده
ركود و تورم به صورت همزمان و تش��ديد ش��ونده ظاهر شوند.
در عي��ن حال ركود تورمي اخير در اقتصاد ايران پديده منحصر
به فردي به حس��اب ميآيد كه تحليل خاص خود را با توجه به
شرايط اقتصادي ايران ميطلبد.
در ابت��دا به اراي��ه برخ��ي واقعيتهاي اقتص��ادي در طول
س��الهاي اخير ميپردازيم .از جمله آنكه در طول س��الهاي
اخير با اينكه ش��اهد جهش ن��رخ ارز بودهايم تغيير چنداني در
ارزش خالص صادرات كش��ور ديده نشده اس��ت .در عين حال
تغيير محسوسي در تركيب كاالهاي وارداتي اتفاق افتاده است.
همينطور در طول س��الهاي  1390ت��ا  1392كه اوج بحران
اقتصادي قلمداد ميش��ود تراز عملياتي كش��ور ش��ديدا منفي
ش��ده و بخش توليد نفت نيز كاهش محسوس��ي را تجربه كرده
است .همينطور تحت تاثير عامل تحريمها كه به عنوان شوك
حقيق��ي برونزا به اقتصاد ايران قابل تعريف اس��ت اثرات زير در
اقتصاد كشور ظاهر شدهاند :اثرات غيرمستقيم مانند باال رفتن
ن��رخ ارز ،اثرات مس��تقيم تجاري مانند كاه��ش ارزش خالص
صادرات ،كاهش شاخص بهرهوري از جمله افزايش هزينههاي
توليد.
يكي از مش��خصات اقتصاد ايران در سالهاي اخير باال رفتن
سطح كلي مصرف خصوصي از زمستان سال  1391به بعد بوده
اس��ت .اين اتفاق در حالي روي داده اس��ت كه اقتصاد ايران در
وضعيت ركودي به س��ر برده و با كاهش شديد انباشت سرمايه
روبهرو بوده اس��ت .براي توضيح اين پدي��ده ميتوان به تاخير
در به روزرس��اني اطالعات مردم از ش��وك ركودي ايجاد ش��ده
اشاره كرد .بهطوريكه در آغاز وارد آمدن شوك به بخش عرضه
اقتصاد اين ضربه توس��ط مردم و مس��ووالن بطور جدي قلمداد
نش��د .تنها پس از تاخير چند ماهه م��ردم به اين وضعيت آگاه
ش��دند و به دليل ص��رف پسانداز مصرفي خ��ود در دورههاي
قب��ل به يكباره مصرف فعلي خ��ود را كاهش دادند .بهطوريكه
اين ميزان مصرف به س��طوحي پايينتر از مقدار تعادلي آن در
بلندمدت افت پيدا كرد .در واقع رش��د ميزان مصرف خصوصي
در دوران رك��ودي به پديده اصالح رفت��ار مصرفي مردم تحت
تاثي��ر تغيي��ر ناگهاني كه در مصرف گذش��ته آنه��ا روي داد،
اقتصا دبه
زبانسا ده

برميگردد.
بنابر دادهس��نجيهاي صورت گرفته بر ميزان تغيير تجارت
كاالهاي مبادلهيي و غيرمبادلهيي در مدت اخير ميتوان نتيجه
گرفت كه تحريمهاي خارجي وضع شده تنها 22درصد از تورم
ايجاد ش��ده در اقتصاد ايران را توضيح ميدهند و ريش��ه ايجاد
باقيمانده حجم تورمي را بايد در داليل ديگري جستوجو كرد.
در اي��ن بين ميت��وان نگاهي به عوامل ايج��اد ركود تورمي
در س��اير كش��ورها از جمله امريكا و رژيم صهيونيستي داشت.
در امري��كا سياس��تهاي ك��جدار و مري��ز را كه ش��امل اعمال
سياستهاي تناوبي انقباضي و انبساطي ميشد مهمترين دليل
بروز ركود تورمي دانس��تهاند .در مورد اقتصاد رژيمصهيونيستي
نيز محدود كردن ابزارهاي در اختيار بانك مركزي و تعهد دولت
به خريد بنگاههاي ورشكسته عامل مهمي در رسيدن به سطوح
تورمي 400درصد در اقتصاد اين كشور بوده است.
در تحلي��ل داليل ب��روز ركود تورم��ي در كش��ورهاي دنيا
ميتوان س��هم سياس��تهاي كجدار و مريز را بيشترين ميزان
دانس��ت .بهطوريكه وجود چنين روندي ميتواند به تنهايي در
نقش ش��وكهاي تحميلي به بخش عرضه كش��ورها عمل كند.
در ايران نيز طي سالهاي اخير شاهد رشد صفر تا 50درصدي
حجم پاي��ه پولي در خاللهاي س��الهاي پياپ��ي و به صورت
نامنظم بودهايم.
در عين حال نگاهي به شيوههاي آزمون شده در ديگر كشورها
ب��راي رهايي از دام رك��ود تورمي ميتواند مفيد باش��د .در مورد
امريكا ميتوان تاكيد بر اعتباربخشي به سياستگذاريهاي پولي
را عامل اصلي خروج از ركود تورمي در آن كشور دانست .در واقع
نوعي تغيير پارادايم فكري در اين كشور منشا اصالحات اقتصادي
بوده اس��ت كه نمونه مش��ابه آن را ميتوان در تجربه كشورهاي
رژيمصهيونيستي و ش��يلي نيز مشاهده كرد .دررژيمصهيونيستي
براي مقابله با مش��كل مشابه در اقتصاد شاهد كاهش 20درصدي
در حجم بودجهيي كش��ور در طول يك سال هستيم كه درادامه
آن سياس��تهاي اصالح��ي در ب��ازه  10ت��ا 12س��اله در نهايت
توانستند به بهبود روند اقتصادي كشور منجر شوند.
يك��ي از راهكارهاي��ي كه اين روزها بس��ياري از كارشناس��ان
در رس��انهها ب��راي خروج از وضعي��ت ركود تورمي بدان اش��اره
ميكنن��د توجه به بخش عرض��ه اقتصاد و تقويت سياس��تهاي
صادراتي اس��ت .با اين وجود در ص��ورت مطالعه تطبيقي اقتصاد
كش��ورهاي دنيا ميتوان اين روند كلي را مشاهده كرد كه همواره
سياس��تهاي اصالحي با واكنشهاي اجتماع��ي همراه بودهاند و
پس از عقبنش��يني در مواضع قبلي بار ديگر سياس��ت اصالحي
جديدي در عرصه اقتصاد آن كش��ور روي داده اس��ت .نمونههاي
اي��ن روند تناوبي كه گاه  15تا  20س��ال ادامه داش��ته اس��ت را
ميتوان در كش��ورهاي امريكاي التين از جمله برزيل و شيلي تا
رسيدن به نتيجه مطلوب مشاهده كرد.
آنچه به عنوان نقطه اش��تراك اكثر سياستهاي اصالحي در

اقتصاد كش��ورها قابل بيان اس��ت توجه به تغيي��ر پارادايم فكري
در مورد سياس��تهاي پولي و بانك��ي در جهت كنترل تورم بوده
اس��ت .در واقع ثبات و قانونمداري در اجراي اينگونه سياستها
و انتقال اين باور به مردم كليد دس��تيابي به اصالحات اقتصادي
به حساب ميآيد .از مصاديق اين قانونمداري ميتوان به مواردي
چون استقالل و شفافيت بانك مركزي اشاره كرد.
در تحليل پديده ركود تورمي اخير در ايران يكي از اش��كاالت
راي��ج عدمتوجه به كاهش توان بالق��وه بخش عرضه اقتصاد تحت
تاثير ش��وكهاي وارد ش��ده به آن اس��ت .بايد قبول كنيم كه در
صورت رفع موانع خارجي و داخلي در سياس��تگذاريها رسيدن
ب��ه نقطه توليدي كه پي��ش از دوره آغاز تحريمها تجربه كردهايم
شدني نيست .كاهش سطح بلندمدت عرضه كل اقتصاد در كشور
وجود چنين محدوديتي را در تحليلها ايجاب ميكند.
حال چنانچه روي س��طح عرضه بلندم��دت فعلي در اقتصاد
بخواهيم با اعمال سياس��تهاي انقباضي ب��ه دنبال كاهش تورم
باشيم بايد در وهله اول انتظار رشد پايه پولي را بين اذهان مردم
برط��رف كنيم .به عب��ارت عينيتر بايد تصور وج��ود تورم پايدار
20درصدي بين آحاد مردم شكس��ته ش��ود .اقدامي كه در تجربه
كش��ورهاي اروپاي شرقي و تركيه براي كنترل نرخهاي تورمي به
درصده��اي تك رقمي در طول بازه زماني كوتاهي صورت گرفت.
سياس��تهاي انقباضي تنها در صورت همراهي با سيگنالدهي به
مردم براي شكس��ت انتظارات تورمي به نتيجه مطلوب ميرسند.
فاكتورهايي كه در اين راستا ميتواند به سياستگذاريهاي پولي
بانكي بين اذهان مردم اعتبار بخشد از اين جملهاند:
اجماع بين بدنه كارشناس��ي دولت براي قدم برداشتن در اين
مس��ير ،وجود بدنه سياس��تگذاري و كارشناسي قوي براي نيل
ب��ه هدف مزبور ،اجراي سياس��تهاي اصالحي به صورت كامل،
سازگار و شفاف.
عدم توجه به بند اخير در مورد كش��ورهاي امريكاي التين به
خوبي اهميت خود را نش��ان داده است .بهطوريكه نداشتن نگاه
جامع به كل اقتصاد و اجراي سياس��تهاي موضعي منجر به عدم
تعادلهايي در س��اير بخشهاي اقتصادي اين كش��ورها از جمله
برزيل و آرژانتين شد.
در كنار اين عوامل ميتوان برخي از سياستهاي تشديدكننده
بحران فعلي را در صورت ارتكاب آنها برش��مرد :سياس��تهاي
لحظهاي و وارد كردن شوك به بخش عرضه ،اجراي سياستهاي
انبساطي پولي بانكي ،اش��تباه در برآورد وضع اقتصادي و شدت
عمل بيش از معمول در سياستگذاريها.
م��ورد اخي��ر را ميت��وان در همراهي با نكته ذكر ش��ده قبلي
دانس��ت كه ش��وك وارد ش��ده به اقتصاد ايران توان بالقوه توليد
كش��ور را بطور محسوسي تنزيل داده است و از اين رو در برآورد
ميزان ركود واقعي در اقتصاد بايد توجه داش��ت كه اين ميزان را
بي��ش از واقع تخمي��ن نزنيم .در كنار عوامل فوق سياس��تهاي
اس��تفاده از لنگرها در تشديد بحران موثر هستند .اين سياستها
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ي��ك ف��رق اساس��ي
مي��ان تقاضا و ني��از وجود
دارد .ني��از اف��راد نامحدود
اس��ت ولي تقاضا محدود.
نامح��دود ب��ودن ني��از
انس��انها به واسطه فرض
عليسرزعيم
عقالني��ت اس��ت .ف��رض
عقالني��ت مويد آن بود كه
انسانها بيش��تر را به كمتر ترجيح ميدهند و هر
چه بيشتر در اختيار داشته باشند راضيتر هستند.
اما آنچه محدودكننده اين نيازهاي بيمنتها است
محدودي��ت بودجه آنها اس��ت .تنها كس��اني كه
ميتوانند پرداختكننده پول يك كاال باشند جزو
متقاضيان آن به ش��مار ميروند .ب��ه تعبير ديگر
نياز صرف��ا ميل و ترجيح مصرفكننده را نش��ان
ميده��د ولي تقاضا هم مي��ل و هم توانايي وي را
براي در اختيار گرفتن يك كاال يا خدمت از طريق
پرداخت قيمت مشخص ميكند.
به عنوان مثال همه انس��انها دوست دارند كه
بنز الگانس داش��ته باش��ند ولي اين تمايل آنها را
ج��زو متقاضيان بنز الگانس قرار نميدهد و ميزان
تقاض��ا در بازار براي الگانس را زياد نميكند .حال
كاربرد اين مفهوم ساده را در متن سياستگذاري
مش��اهده ميكنيم .به نظر ش��ما اينك��ه صاحبان
صناي��ع از كمب��ود نقدينگي (يعن��ي وام ارزان يا
ران��ت) ش��كايت ميكنند بيش��تر حكايت از يك
ني��از دارد يا يك تقاضا؟ آيا روزي خواهد رس��يد
كه صاحبان بنگاههاي توليدي وام ارزان نخواهند؟
همانگون��ه كه س��ودجويي بنگاهها ح��دي ندارد
مصرف انسانها نيز بيحد است .آنچه حدي براين
نيازهاي نامح��دود قرار ميده��د محدوديتهاي
بودجه است.
مفه�وم قيمت و كاركردهاي آن در

اقتصاد
كمياب��ي و مح��دود ب��ودن منابع ب��ه صورت
طبيع��ي مس��اله قيم��ت را مطرح ميكن��د .اگر
تع��دادي از افراد متقاضي يك چيز باش��ند براي
آن چيز مفهوم تقاضا شكل ميگيرد .هرگاه براي
چيزي تقاضا وجود داشته باشد و عرضه آن چيز
محدود باش��د بطور طبيعي بح��ث قيمت مطرح
ميگردد .اگر يك كاال مورد تقاضا نباشد يا عرضه
بينهايت داشته باشد اصال قيمتي نخواهد داشت.
به عنوان مثال ريگهاي بيابان مورد تقاضا نيست
و عرضه تقريبا بينهايتي نيز دارد لذا قيمتي هم
ن��دارد ولي طال مورد تقاضاس��ت و عرضه آن در
جهان بسيار كم است .به همين دليل تقاضا براي
آن وجود دارد.
از اين مطلب مش��خص ميش��ود ك��ه مفهوم
قيم��ت در نظام ب��ازار آزاد معنا ميياب��د .در بازار
آزاد عرض��ه و تقاض��ا در برابر ه��م قرارمي گيرند
و از تعامل آنها متغير قيمت مش��خص ميش��ود.
هرگاه براي كااليي تقاضا وجود داش��ته باشد ولي
مقدار عرضه آن كم باش��د قيم��ت آن باال خواهد
ب��ود .نس��بت ميزان تقاض��اي يك چي��ز در برابر
ميزان عرضه آن تعيينكننده متغير قيمت اس��ت.

هر چيز مورد تقاضايي ه��ر چه كمتر و كميابتر
باشدقيمت آن بيشتر خواهد شد.
اهميت مفهوم تقاضا
مطلب گفته ش��ده بسيار ساده به نظر ميرسد
اما از آن ميتوان استفاده كرد و يك سوال ساده و
در عين حال مهم را پاسخ گفت .ميليونها و شايد
ميلياردها انس��ان بر روي ك��ره زمين وجود دارند
كه ميتوانند مش��غول به انجام هزاران كار و شغل
ش��وند .چگونه ميتوان مشخص كرد كه آيا فردي
به سراغ اين شغل برود يا نه؟ چگونه ميتوان يك
نظام اجتماعي بنا كرد به نحوي كه در آن براي هر
فرد مش��خص شود كه آيا به شغل خاصي مشغول
شود يا نه؟
تاكنون دو راه براي بش��ر ش��ناخته شده است.
يك راه اين اس��ت كه يك دولت مركزي باشد كه
بر اس��اس مصلحت سنجي و بررس��ي ،انجام يك
ش��غل را به صالح جامعه بدان��د يا نداند .در روش
دوم وج��ود تقاضا براي محصوالت (اعم از كاالها و
خدمات) هر شغل افراد را به اين تصميم ميرساند
كه آيا به ش��غلي مش��غول ش��ود يا نه؟ اگر براي
محصوالت يك حرفه تقاضايي وجود نداشته باشد
فرد متوجه ميشود كه بايد پيشهاش را رها كند.
براي بس��ياري از ايرانيان معاصر كه ذهنشان با
مفاهيم سوسياليس��تي عجين شده بالفاصله اين
سوال مطرح ميشود كه از كجا معلوم اين تقاضاي
موجود كافي است يا واقعي است؟ پاسخ آنست كه
بر اس��اس قاعده همواره جامع��ه نيازهاي خود را
ميدان��د و به تعبير دقيقتر هر كس نيازهاي خود
را ميداند لذا در غال��ب موارد تقاضاي موجود در
جامعه واقعي و صحيح است .شايد در برخي موارد
خاص و بطور استثنايي بتوان پذيرفت كه به صالح
است تقاضاي جامعه را افزايش داد ولي اين استثنا
نبايد به قاعده تبديل شود.
در نظامه��اي متمركز دولت ب��ه عنوان نهادي
ك��ه مصلحت اف��راد را بهتر از خودش��ان ميداند
تقاض��ا ب��راي كاال و خدم��ات مختل��ف را تعريف
ميكن��د .تجربه عملي مويد آنس��ت ك��ه در اين
نظامهاي اقتص��ادي ناكارايي سيس��تم اقتصادي
بطور حيرتانگيزي افزايش يافته اس��ت .ش��نيده

كشاورزي
دار
پاي 

ميش��ود كه در برخي كش��ورهاي سوسياليستي
پلي س��اخته ميش��ود كه در طي س��الها كسي
از آن گ��ذر نميكن��د .دليل آن چيس��ت؟ آيا اين
ي��ك اتفاق خاص اس��ت ي��ا پديدهيي اس��ت كه
نتيج��ه طبيعي جايگزيني دول��ت به جاي جامعه
در تصميمگيريهاي اقتصادي است؟ به اعتقاد ما
دليل آن اين اس��ت كه براي حم��ل و نقل از اين
منطقه تقاضايي وجود نداشته ولي نظام حكومتي
متمركز مصلحت س��نجي كرده و تش��خيص داده
اس��ت كه بايد تقاضاي س��فر از اين منطقه وجود
داش��ته باشد .چنين مواردي در نظامهاي متمركز
اس��تثنا نيس��تند و به وفور ميتوان نمونههايي از
اين نوع بيان كرد .به بيان ديگر هرجا كه سازوكار
تخصيص منابع بر حسب تقاضا كنار گذاشته شود
و جايگزينهاي��ي چون مصلحت انديش��ي مطرح
شود ،بايد انتظار افت كارايي را داشت.
حال ميتوان از اين نكته استفاده كرد و به تحليل
اين واقعيت پرداخت كه اگر براي برخي فعاليتها در
جامعه تقاضايي وجود ن��دارد بايد نتيجه گرفت كه
اين قبيل فعاليتها بايد اصوال انجام نش��ود يا كمتر
انجام ش��ود .منطق اقتصادي چنين حكم ميكند و
سرپيچي از اين حكم اقتصادي هزينههاي زيادي را
بر اقتصاد تحميل ميكند.
به عن��وان مثال ام��روزه دردانش��گاههاي اروپا
تحقيقات بنيادين ب��ه مراتب كمتر از امريكا انجام
ميش��ود .اين امر به معني آن نيست كه اروپاييها
از اهمي��ت تحقيقات غافل هس��تند بلك��ه به اين
معني اس��ت ك��ه تكنولوژيهاي موج��ود درآنجا
نميتوانن��د خود را به فعالي��ت تحقيقات بنيادين
مرتبط كنند .لذا تقاضايي براي اين قبيل فعاليتها
وجود ندارد .حال اگر همين مساله در ايران مطرح
شود فشارهاي متعددي از سوي اصحاب تحقيقات
بنيادين وارد ميش��ود تا دولت بخش��ي از درآمد
نفت را به فعاليتهاي تحقيقات بنيادين اختصاص
دهد .به تعبير ديگر حضور پررنگ دولت در اقتصاد
و به��ره من��دي آن از درآمد نفت موجب ش��ده تا
بخشهاي��ي ك��ه نتوانند بط��ور منطقي ب��ا ديگر
بخشهاي اقتصاد رابطه ايجاد كنند تالش كنند تا
با تشكيل گروههاي فشار نظير ايجاد جلسه ديدار
مس��تقيم و صميمانه با مس��ووالن سياسي كشور،
برگ��زاري كنفرانسها و ...منابع ملت كه به امانت
در دست دولت است را به خود اختصاص دهند.
برخي افراد وقتي در برابر اين واقعيت اقتصادي
قرار ميگيرند ،تعابير روشنفكري نظير حاكم شدن
منطق دالري بر اقتصاد و سنجش ارزش همهچيز
با پول را مطرح ميكنند تا بتوانند با استفاده از بار
منفي اين تعابير مانع از حاكم شدن اصول اقتصاد
بازار بر اقتصاد كشور ش��وند .همانگونه كه گفته
ش��د ،چنانچه وجود تقاضا مبناي عملكرد عاملين
اقتص��ادي قرار نگي��رد ،تضميني وج��ود نخواهد
داش��ت كه تالشهاي ت��ك تك اف��راد در جهت
برآوردن اهداف مورد نياز و با اولويت جامعه صرف
شود .همچنين تضميني وجود نخواهد داشت تا از
كاالها و خدمات مختلف به مقدار الزم توليد شود
بلك��ه به احتمال زياد مازاد عرضه يا كمبود كاال و
خدمات ايجاد خواهد شد.

ميتواند ش��امل ايجاد لنگر ارزي ،انتش��ار اوارق مش��اركت با نرخ
ثاب��ت ،تنظيم دس��تمزدها با توجه به نرخ تورم س��ال گذش��ته و
همينطور سياستهاي كنترل قيمتي باشد.
با توجه به مشكالت نام برده ميتوان سياستهاي پيشنهادي
براي خروج سالمتر از ركود تورمي را بهاين شرح نام برد:
تش��كيل كميته بازنگري در س��اختار نه��ادي بانك مركزي و
تعيين قاعده براي ابزارهاي سياستي پولي بانكي
اصالح نظام بودجهريزي و كس��ري بودجه مانند تش��كيل
صندوقه��ا با اين مالحظه ك��ه تراز مالي اي��ن صندوقها در
ح��د صفر باقي بماند و حجم تعهدات آنها فش��ار بيش��تري به
بخشه��اي ديگر اقتصادي وارد نكن��د .اصالح نظام مالياتي ،
بهبود فضاي كسبوكار ،بيان شفاف و دقيق به مردم.
انتش��ار اوراقي كه س��ود حقيقي و اس��مي مجازيي داشته
باش��د بهطوريكه سود اسمي در كوتاهمدت و بنابر برآوردها از
انتظارات تورمي تخمين زده شود.
پيش��نهاد سياس��تگذاري اخير را ميتوان ابزاري كارآمد
تلق��ي كرد ك��ه از تلقي��ن انتظ��ارات تورمي با ن��رخ ثابت در
بلندمدت به مردم جلوگيري ميكند .نمونه آن در مورد شيلي

كه نرخهاي روزانهيي را براي اوراق مشاركت خود بنابر سطوح
تورم به روز شده تعيين ميكرد ،تجربه موفقي داشته است.
در نهايت بايد توجه داشت كه در روند اجراي سياستهاي
اصالحي بروز كوچكترين اشتباهي موجب سلب اعتماد مردم
ب��راي همراهي با ادامه سياس��تها خواهد ش��د .در عين حال
بايد به روند اس��تقالل بودج��ه از درآمدهاي نفتي كه در طول
س��الهاي اخير به موجب تحريمها بر اقتصاد كش��ور تحميل
شده است پايبند باشيم و تنها به هزينه افزايش خدمات تامين
اجتماع��ي و رفاه��ي در جامعه حاضر به ص��رف منابع مذكور
باشيم.
ب��ا توجه ب��ه پيشبينيهاي آماري ميتوان انتظار داش��ت
كه چنانچه رويكرد سياس��تگذارانه در اص��الح اقتصادي با
تاكيد بر تغيير پارادايم فكري اش��اره شده باشد تا انتهاي سال
ج��اري نرخ تورم 7درص��دي را نيز در كش��ور تجربه خواهيم
كرد .اما در صورت ادامه روند سياس��تگذاري فعلي كه مشابه
ب��ا سياس��تهاي اصالحي دولتهاي هفتم و هش��تم در حال
پيشگيري است تنها رسيدن به تورم 15درصدي را در انتهاي
سال ميتوان توقع داشت.

تنوعزيستيگونههايگياهي،بهنژاديوچالشهايآن

دستاوردهاي حاصل از كشاورزي مدرن به ويژه
در زمينه بهنژادي مدرن از برجستهترين و موثرترين
موفقيتهاي علمي انس��ان بوده است .با اين وجود،
ميليونها كش��اورز خردهپا در كش��ورهاي در حال
توس��عه از نتايج و دس��تاوردهاي پيشرفت علم در
كشاورزي بيبهره هس��تند .اكثر اين كشاورزان در
مزارع كوچك با ش��رايط س��خت و نامناسب از اين
طريق امرار معاش ميكنن��د و پذيرش ارقام بهنژاد
شده جديد كه در شرايط استاندارد در ايستگاههاي
تحقيقات��ي ايج��اد ش��دهاند ،ب��راي اين دس��ته از
كش��اورزان مقدور نيس��ت .اين مش��كل مدتهاي
مديدي موضوع بحث دانش��مندان ،فعاالن توس��عه
كشاورزي و دولتها بود تا در 1980ميالدي منجر
به ابداع روش تحقيقات��ي جديدي به نام «بهنژادي
مش��اركتي گياهان» ش��د .در اين روش كشاورزان
ديگ��ر فق��ط پذيرنده فن��اوري و يافتهه��اي جديد
نيستند و از دانش بومي آنها در برنامههايي همچون
انتخ��اب گونههاي برت��ر گياهي به عن��وان همكار
پژوهش��گران بخش كش��اورزي اس��تفاده ميشود.
اضافهكردن برنامه بهنژادي مشاركتي گياهان زراعي
به روشه��اي مرس��وم برنامه بهن��ژادي ،كارآمدي
بهنژادگري در كش��اورزي را افزاي��ش ميدهد و به
تولي��د ارق��ام گياهي جديد كش��اورزي و در نتيجه
افزاي��ش تنوع زيس��تي مطابق با نياز كش��اورزان و
س��ازگار با ش��رايط زيس��ت محيط��ي و منطقهيي
ميانجامد.
از طرفي ،افراط و تفريط در بهرهبردن از فناوري
م��درن در م��واردي ب��ه وارد آمدن خس��ارتهاي
س��نگين به زيست محيط و س��المت و رفاه بشري
منجر ميش��ود .در مورد كنار گذاشتهش��دن ارقام
گياهي بومي به دليل رويآوردن به بذرهاي حاصل
از بهنژادگري صنعتي – آزمايش��گاهي نيز شرايطي
از اين دس��ت حاكم اس��ت؛ به عبارت ديگر كاربرد
بيمطالع��ه گونههاي بهنژادش��دهيي كه مس��تلزم
استفادهي بيشتر از نهادههاي شيميايي (نظير كود
و سمهاي شيميايي) است .استفاده از اين نهادههاي
ش��يميايي تنها كمك ش��اياني به افزايش عملكرد
محصول نميكند بلكه ب��ه كارگيري آنها ،تهديدي
عليه سالمت انسان و محيط زيست است.
از ط��رف ديگر ،كش��اورزي م��درن و صنعتي با
هدف دستيابي به ميزان انبوهتر محصول با كيفيت
مش��خص ،تعداد كمي از ارق��ام خاص و پرمحصول
بذر را ب��هكار ميگيرد (يعني درصد پاييني از تنوع
ارقام ب��ذر بومي موجود در جه��ان)  .اين بذرها به
هي��چ عنوان قادر به پاس��خگويي به نيازهاي متنوع
و در حال تحول هم كشاورزان و هم زيست محيط
طبيعي نيستند.
ارق��ام پرمحصولي كه توس��ط نظ��ام تحقيقاتي
جدي��د توليد ش��دهاند نياز به كارب��رد كودها ،مواد
ش��يميايي و آب بس��ياري دارند كه ه��م هزينه بر
اس��ت و هم از نظر محيط زيس��ت پايداري نخواهد
داش��ت .بس��ياري از كارشناس��ان در بررس��ي اين
مساله تاكيد كردهاند كه در بسياري از نقاط جهان،
توليدات كش��اورزي بطور شگرفي از طريق استفاده
بيشتر از بذور داراي عملكرد باال ،كودهاي غير آلي،
آفتكشها و آب ،انج��ام ميگيرد .از طرفي كاربرد

بيش از حد و نامناس��ب مواد شيميايي كشاورزي،
س��بب آلودگي آب ،ناب��ودي تن��وع ژنتيكي و افت
كيفيت خاك شده است.
ام��روزه ،بس��ياري از متخصصين نگ��ران پديده
فرس��ايش ژنتيكي در جهان ،بهويژه با معرفي ارقام
بهنژادش��ده هس��تند .به انحصار در آوردن توليدات
بذر توسط بخش خصوصي اين فرسايش را سرعت
ميبخش��د .همچنين ،اس��تفاده از ارگانيس��مهاي
بهن��ژاد ش��ده نگرانيهاي��ي را در رابطه ب��ا انتقال
ژنهاي اصالح ش��ده به گونههاي گياهي و حيواني
بومي مطرح ميكند .تاثير اين انتقالها ناشناخته و
غير قابل كنترل است .مهمترين نگراني در اين ميان
تاثيري اس��ت كه ارگانيسمهاي اصالحشده ژنتيكي
ميتوانند بر كاهش تنوع ژنتيكي گياهان و جانوران
و فرسايش ژنتيكي گونههاي بومي داشته باشند.
در كن��ار اين نگرانيهاي زيس��ت محيطي ،بايد
به مس��اله حقوق مالكيت فك��ري كه از چالشهاي
بس��يار مهم در زمينه بهنژادگري گونههاي گياهي
اس��ت ،نيز اش��اره ك��رد .قانونگذاران در گذش��ته
ت��الش كردهاند كه با توجه به نوع اب��داع ،ابتكار يا
اختراع ،نظام حقوقي حمايتي ويژهيي براي حمايت
از حق��وق مالكيت فكري صاحب ابتكار ايجاد كنند.
نظامه��اي حمايتي ،عبارتند از تاسيس��ات حقوقي
ك��ه هر يك به نحوي از ن��وآوران حمايت ميكنند.
يك��ي از زمينههاي نوآوري ،ابداع��ات در چارچوب
فناوري زيستي هستند .يكي از زمينههاي استفاده
از فناوري زيس��تي ،گياهان هس��تند ك��ه بحث به
نژادگري گياهان در م��ورد آنها وجود دارد .اگر چه
بهنژادگري گياهان از گذش��ته مرس��وم بوده است،
اما روشه��اي بهنژادگري ژنتيكي گياهان ،از جمله
پيش��رفتهاي نوي��ن فناوري زيس��تياند كه نوعي
ابداع محس��وب ميش��وند .وقوع اين پيشرفتهاي
تكنولوژيكي ،مس��ايل حقوقي بس��ياري را به وجود
آورده است.
امروزه تعدادي از ش��ركتهاي چند مليتي فعال
در عرص��ه بهنژادگ��ري ارقام گياهي ،ب��ه گونههاي
گياه��ي كه در داخل كش��ورهاي در حال توس��عه
و اغل��ب بر پايه دانش بومي پ��رورش يافتهاند ،حق
ثبت انحصاري اعطا كردهاند .با گس��ترش اين روند،
كشاورزان مجبور به پرداخت هزينه براي استفاده از
محصوالتي ميش��وند كه خود آنها اين محصوالت
را طي قرنها اس��تفاده كرده ،توس��عه داده و از آنها
حفاظ��ت كردهان��د .اعمال حق��وق مالكيت معنوي
نسبت به ماده ژنتيك گياه ،كشاورزان را در استفاده
از بذر آنها مح��دود ميكند ،زيرا انواع گوناگون بذر
ثبت شده نميتواند براي اس��تفاده آينده به عنوان
بذر خ��ود مصرفي ك��ه حقوق ثب��ت انحصاري آن
بذر ندارد ،مورد اس��تفاده براي رش��د و نمو صورت
بگي��رد .از اين رو كش��اورزان با خطر وابس��تگي به
عرضهكنندگان تجاري نسبت به برخي مواد حياتي
همانند بذرها مواجه هستند.
طي گذش��ت زمانهاي طوالنيتر ممكن اس��ت
اين مس��اله جانشينهاي كاش��ت را براي جوامع و
كش��اورزان بوم��ي و محلي كاهش ده��د .در نهايت
اي��ن امر منجر به همش��كلي ژنتيك گياهان و ديگر
گونههاي تجاريشده بذرهاي كشاورزي ميشود كه

روز به روز نس��بت به آفات
و بيماريها آس��يبپذيرتر
ميش��وند .بنابراين ،ش��يوه
و رون��د تدوي��ن و اج��راي
نظامه��اي فعل��ي حق��وق
مالكي��ت فك��ري ميتواند
عليرزمخواه
كاه��ش تن��وع ژنتيك��ي را
باعث شود.
نظامه��اي حقوق مالكيت فك��ري به چند طريق
بر كش��اورزي پاي��دار تاثير ميگذارند .يكس��ري از
اين تاثيرات از انگيزههاي اقتصادي ناش��ي ميشود.
مش��خص اس��ت ك��ه افزاي��ش س��رمايهگذاري به
ش��كلگيري و ايج��اد س��اختارهاي صنعتي كمك
ميكند ،اما س��رمايهگذاري نميتواند بدون حمايت
از حق��وق مالكيت فكري جذب ش��ود .تجارت بذر و
گونههاي كش��اورزي نيز به جهت بازار گسترده و پر
رونق��ش از يك طرف و اهميت ويژهيي كه در زمينه
تهيه مواد غذايي دارد از طرف ديگر ،بس��تر مناسبي
براي سرمايهگذاري است .بنابراين ،سرمايهگذاري در
زمينه توليد و بهنژادگري گياهان كش��اورزي بسيار
سودآور اس��ت .شركتهاي س��رمايهگذار نيز از اين
امر اس��تقبال ميكنند .اي��ن واقعيت ،خود به تمركز
و اج��راي حقوق مالكيت فكري در صنعت توليد بذر
منجر ميش��ود .خطري كه اي��ن تمركز دارد ،قيمت
باالتر براي محصوالت ابت��كاري جديد از قبيل انواع
بذرها در بازار اس��ت .چرا كه زماني كه بذر رقم ثبت
شده در بازار عرضه شود ،مبلغ حق استفاده و حق نشر
نيز به قيمت بذر اضافه ميشود و با قيمت باالتري در
بازار به فروش خواهد رفت .اين امر بهش��دت بر كار،
درآمد و معاش خانوارهاي فقير كشاورزان خردهپاي
جهان سوم تاثير منفي ميگذارد.
دومي��ن تاثير مربوط به تنوع زيس��تي گونههاي
كشاورزي است كه به سرعت در حال كاهش است،
چرا كه كشاورزان مجبور ميشوند از بذرها سنتي و
بوم��ي به گونههاي جديد روي بياورند .اين امر پس
از انقالب س��بز و در دهههاي گذشته با نرخ بااليي
رش��د كرده اس��ت .نتيجه اين امر ،يعني استفاده از
بذره��اي صنعتي يكنواخت از نظر ژنتيكي و به كار
نب��ردن بذرهاي بومي با ژنوم متن��وع ،باعث از بين
رفتن حدود 75درصد از تنوع غالت در قرن بيستم
ب��وده كه به معن��اي كاهش انواع مق��اوم گونههاي
گياهي مورد نياز است.
براي يافتن راهحلهايي براي مس��ايل يادش��ده،
در چارچ��وب حقوق بينالملل ،تالشهاي متعددي
از جمل��ه تش��كيل كنفرانسه��اي بينالملل��ي و
در نتيج��ه ،تدوي��ن معاه��دات و موافقتنامهه��اي
بينالمللي صورتگرفته ت��ا نظامي براي حمايت از
حقوق كش��اورزان خردهپا و حقوق جوامع بومي از
يك طرف ،حف��ظ تنوع زيس��تي گونههاي گياهي
كش��اورزي از طرف ديگر ايجاد شود و نوعي تعادل
مي��ان آنها و حق��وق مالكيت فكري ب��ه وجود آيد.
طرح تعهد بينالمللي در مورد ذخاير ژنتيك گياهي
فائو ،كنوانس��يون تنوع زيستي ،دس��تور كار  21و
معاهده بينالمللي ذخاير ژنتيك گياهي براي غذا و
كشاورزي از مهمترين اسناد بينالمللي هستند كه
در اين راستا پذيرفته شدهاند.

