ﺑﺮرﺳﯽ ﮐﺘﺎب

ﻇﻬﻮر و ﺳﻘﻮط ﻣﻠﺖ ﻫﺎ
ﻫﻨﯽ ﺳﻨﺪر

درآﻣﺪ :ﮐﺪام ﮐﺸﻮرﻫﺎ ﺑﺮای ﺣﻔﻆ روﻧﻖ اﻗﺘﺼﺎدی در ﺷﺮاﯾﻂ دﺷﻮار ﭘﺲ از ﺑﺤﺮان ﺟﻬﺎﻧﯽ آﻣﺎدﮔﯽ ﺑﯿﺸﺘﺮی دارﻧﺪ؟
روﭼﯿﺮ ﺷﺎرﻣﺎ در ﮐﺘﺎب ﺟﺪﯾﺪ ﺧﻮد ﺑﻪ اﯾﻦ ﭘﺮﺳﺶ ﭘﺎﺳﺦ ﻣﯽدﻫﺪ.

۱

ن ﭘﺲ از ﺑﺤﺮان ،ﻧﻮﯾﺴﻨﺪه :روﭼﯿﺮ ﺷﺎرﻣﺎ ،اﻧﺘﺸﺎرات داﺑﻠﯿﻮ .داﺑﻠﯿﻮ.
ﻇﻬﻮر و ﺳﻘﻮط ﻣﻠﺖﻫﺎ :ده ﻗﺎﻋﺪهی ﺗﻐﯿﯿﺮ در ﺟﻬﺎ ِ
ُﻧﺮﺗُﻦَ /اﻟِﻦ ِﻟﯿﻦ۲۰۱۶ ،
در دﺳﺎﻣﺒﺮ  ،۲۰۱۳روﭼﯿﺮ ﺷﺎرﻣﺎ ،رﺋﯿﺲ ﺑﺨﺶ ﺑﺎزارﻫﺎی ﻧﻮﻇﻬﻮر و راﻫﺒﺮد ﺟﻬﺎﻧﯽ در ﺷﺮﮐﺖ ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ ﺳﺮﻣﺎﯾﻪﮔﺬاری
»ﻣﻮرﮔﺎن اﺳﺘﻨﻠﯽ« ﻧﯿﻮﯾﻮرک در ﺣﯿﻦ ﺳﻔﺮ در اﯾﺎﻻت ﻣﺎداﯾﺎ ﭘﺮادش و راﺟﺴﺘﺎن ﻫﻨﺪوﺳﺘﺎن ،ﺑﺎ ﺑﻮﻣﯽﻫﺎی آن ﻣﻨﺎﻃﻖ
درﺑﺎرهی اﻧﺘﺨﺎﺑﺎﺗﯽ ﮐﻪ در ﭘﯿﺶ ﺑﻮد ،ﮔﻔﺖ وﮔﻮﻫﺎﯾﯽ اﻧﺠﺎم داد .ﺑﺮ اﺳﺎس ﮔﺰارشﻫﺎی ﺷﺎرﻣﺎ در ﮐﺘﺎب ﻇﻬﻮر و ﺳﻘﻮطِ

ﻣﻠﺖ ﻫﺎ ،در ﺗﻤﺎم ﻣﻨﺎﻃﻘﯽ ﮐﻪ او در آن ﻣﻘﻄﻊ ﺑﻪ آﻧﻬﺎ ﺳﻔﺮ ﮐﺮد ،ﻣﺮدم »ﺑﺎ ﺧﺸﻢ و ﺑﺎ ذﮐﺮ دﻗﯿﻖ ﻣﺒﻠﻎﻫﺎ ﺑﻪ روﭘﯿﻪ« از
اﻓﺰاﯾﺶ ﻗﯿﻤﺖ ﺳﯿﺐزﻣﯿﻨﯽ ،ﮐﺮه )ﻣﺎﯾﻊ( و ﭘﯿﺎز در ﭘﻨﺞ ﺳﺎل ﮔﺬﺷﺘﻪ ﻣﯽﮔﻔﺘﻨﺪ .ﺷﺎرﻣﺎ ﻧﻮﺷﺘﻪ اﺳﺖ» :ﺑﺤﺚ درﺑﺎرهی ﺗﻮرم،
ﻣﺴﺎﺋﻞ ﻋﺎﺟﻠﯽ ﻧﻈﯿﺮ ﻓﺴﺎد و ﺑﯿﮑﺎری را ﺗﺤﺖاﻟﺸﻌﺎع ﻗﺮار داده ﺑﻮد«.
ﺗﻮرم ﯾﮑﯽ از ده ﻣﻌﯿﺎریﺳﺖ ﮐﻪ ﺷﺎرﻣﺎ ﺑﺮای ارز ﯾﺎﺑﯽ ﭼﺸﻢاﻧﺪاز آﯾﻨﺪهی ﻣﻠﺖﻫﺎی ﮐﻮﭼﮏ و ﺑﺰرگ ﻣﺪ ﻧﻈﺮ ﻗﺮار
ﻣﯽدﻫﺪ .او در ﺑﺨﺸﯽ از ﮐﺘﺎب از ﺗﻮرم ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻣﺸﮑﻠﯽ ﯾﺎد ﻣﯽﮐﻨﺪ ﮐﻪ ﺑﺎ ﺟﻠﻮﮔﯿﺮی از ﺻﺮﻓﻪﺟﻮﯾﯽ ،اﻓﺰاﯾﺶ ﻫﺰﯾﻨﻪی
ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ و ﮐﻤﮏ ﺑﻪ ﺑﯽﺛﺒﺎﺗﯽ ﺳﯿﺎﺳﯽ ،ﻣﺎﻧﻊ از رﺷﺪ ﻣﯽﺷﻮد.
ﻫﻤﺎنﻃﻮر ﮐﻪ اﻇﻬﺎر ﻧﻈﺮ ﺷﺎرﻣﺎ درﺑﺎرهی ﻗﯿﻤﺖ ﭘﯿﺎز در ﻫﻨﺪوﺳﺘﺎن ﻧﺸﺎن ﻣﯽدﻫﺪ ،ﮐﺎر او ﺑﻪ ﻫﯿﭻ وﺟﻪ ،ﻧﻈﺮی ﯾﺎ اﻧﺘﺰاﻋﯽ
ﻧﯿﺴﺖ .او در ﮐﺘﺎب ﺟﺪﯾﺪ ﺧﻮد ﻫﻤﺎن روﯾﮑﺮدی را ﺑﺮﻣﯽﮔﺰﯾﻨﺪ ﮐﻪ در ﺑﺮرﺳﯽ ﺑﺎزارﻫﺎی ﻧﻮﻇﻬﻮر در ﮐﺘﺎب ﻣﻠﺖ ﻫﺎی

ﮔﺮﯾﺰﭘﺎی )ﭼﺎپ  (۲۰۱۲ﺑﻪ ﺧﻮﺑﯽ از آن ﺑﻬﺮه ﺟﺴﺘﻪ ﺑﻮد .او ﺑﺮای اﯾﻦ ﮐﻪ در ﯾﺎﺑﺪ ﺷﻬﺮوﻧﺪان ﮐﺸﻮرﻫﺎ ﺑﻪ آﯾﻨﺪه ﺧﻮشﺑﯿﻦ
اﻧﺪ ﯾﺎ ﺑﺪﺑﯿﻦ ﻋﻼوه ﺑﺮ دﯾﺪﮔﺎهﻫﺎی رؤﺳﺎیﺟﻤﻬﻮر ﺑﻪ دﯾﺪﮔﺎهﻫﺎی آراﯾﺸﮕﺮان روﺳﺘﺎﯾﯽ ﻫﻢ ﺗﻮﺟﻪ ﻣﯽﮐﻨﺪ .در ﺑﯿﺸﺘﺮ ﻣﻮارد،
ﺑﺪﺑﯿﻨﯽ ﺣﺎ ﮐﻢ اﺳﺖ .ﺷﺎرﻣﺎ ﻣﯽﻧﻮﯾﺴﺪ زﻣﺎﻧﯽﮐﻪ ﺑﺤﺮان اﻗﺘﺼﺎد ﺟﻬﺎﻧﯽ در ﺳﺎل  ۲۰۰۷آﻏﺎز ﺷﺪ ،رﺷﺪ اﻗﺘﺼﺎدی ﺳﺎﻻﻧﻪی
ﺑﯿﺶ از ﺷﺼﺖ ﻣﻠﺖ دﺳﺖ ﮐﻢ ﻫﻔﺖ درﺻﺪ ﺑﻮد؛ ﺣﺎل آنﮐﻪ اﻣﺮوز ﺗﻨﻬﺎ ﻧُﻪ ﮐﺸﻮر ﻣﯽﺗﻮاﻧﻨﺪ ادﻋﺎ ﮐﻨﻨﺪ ﮐﻪ ﭼﻨﯿﻦ رﺷﺪی
دارﻧﺪ.

 ۱ﻫﻨﯽ ﺳﻨﺪر ﺧﺒﺮﻧﮕﺎر ارﺷﺪ اﻣﻮر ﻣﺎﻟﯽ ﺑﯿﻦاﻟﻤﻠﻠﯽ در روزﻧﺎﻣﻪی ﻓﺎﯾﻨﻨﺸﺎل ﺗﺎﯾﻤﺰ اﺳﺖ .اﯾﻦ ﻣﻘﺎﻟﻪ ﺑﺮﮔﺮدان اﺛﺮ زﯾﺮ اﺳﺖ:
Henny Sender, ‘The Rise and Fall of Nations: Ten Rules of Change in the Post-Crisis World’, Financial Times, 2
June 2016

ﺷﺎرﻣﺎ ﺑﻪوﯾﮋه ﺑﻪ آﯾﻨﺪهی ﭼﯿﻦ ﺑﺪﺑﯿﻦ اﺳﺖ؛ ﮐﺸﻮری ﮐﻪ از ﻧﻈﺮ ﺑﺪﻫﮑﺎری در وﺿﻌﯿﺖ ﺑﺪی ﻗﺮار دارد .ﺑﻪ ﻧﻈﺮ ﺷﺎرﻣﺎ ،اﯾﻦ
ﺧﻮد ﻣﻬﻢﺗﺮﯾﻦ ﻋﺎﻣﻞ ﺗﻌﯿﯿﻦﮐﻨﻨﺪهی ﻋﻤﻠﮑﺮد اﻗﺘﺼﺎدی در ﮐﻮﺗﺎهﻣﺪت ﺗﺎ ﻣﯿﺎنﻣﺪت اﺳﺖ و اﮔﺮ رﺷﺪ آن در ﯾﮏ ﺑﺎزهی
ﯽ ﭘﯿﻮﺳﺘﻪ از ﺗﻮﻟﯿﺪ ﻧﺎﺧﺎﻟﺺ داﺧﻠﯽ ﺳﺮﯾﻊﺗﺮ ﺑﺎﺷﺪ ،ﺑﺎﯾﺪ ﻣﻨﺘﻈﺮ ﮐﻨﺪ ﺷﺪن آﻫﻨﮓ رﺷﺪ اﻗﺘﺼﺎدی ﺑﻮد .ﺷﺎرﻣﺎ دﺳﺖ ﮐﻢ
زﻣﺎﻧ ِ
دو ﺳﺎل ﻗﺒﻞ در اﯾﻦ ﻣﻮرد ﻫﺸﺪار داده ﺑﻮد؛ ﯾﻌﻨﯽ ﭘﯿﺶ از آنﮐﻪ ﭼﻨﯿﻦ ﺑﯿﻢﻫﺎﯾﯽ ﺑﺎب ﺷﻮد.
ﺷﺎﯾﺪ ﺟﺬابﺗﺮﯾﻦ ﻓﺼﻞ ﮐﺘﺎب ،ﻓﺼﻠﯽ ﺑﺎﺷﺪ ﮐﻪ ﺑﻪ »ﻣﯿﻠﯿﺎردرﻫﺎی ﺧﻮب« و »ﻣﯿﻠﯿﺎردرﻫﺎی ﺑﺪ« ﻣﯽﭘﺮدازد .ﻣﯿﻠﯿﺎردﻫﺎی
ﺧﻮب اﻓﺮادی اﻧﺪ ﮐﻪ ﺷﻐﻞ و ﮐﺎﻻ ﺗﻮﻟﯿﺪ ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ ،و ﺑﻪ اﯾﻦ ﺗﺮﺗﯿﺐ ،از رﺷﺪ اﻗﺘﺼﺎدی آﯾﻨﺪه ﭘﺸﺘﯿﺒﺎﻧﯽ ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ .ﺑﻨﯿﺎن
ﮔﺬاران »ﻋﻠﯽ ﺑﺎﺑﺎ«» ،ﺑﺎﯾﺪو« و »ﺗﻨﺴﻨﺖ« در ﭼﯿﻦ و ﻏﻮلﻫﺎی ﺗﺠﺎرت در »ﺳﯿﻠﯿﮑﻮن وﻟﯽ« آﻣﺮﯾﮑﺎ از اﯾﻦ دﺳﺘﻪاﻧﺪ.
در ﻣﻘﺎﺑﻞ ،ﻣﯿﻠﯿﺎردرﻫﺎی ﺑﺪ اﻓﺮادی اﻧﺪ ﮐﻪ ﺛﺮوت ﺧﻮد را ﺑﻪ واﺳﻄﻪی رواﺑﻂ ﯾﺎ ﻓﺴﺎد ﺳﯿﺎﺳﯽ و ﺑﺎ ﮐﺴﺐ ﻣﺠﻮز
دﺳﺖﯾﺎﺑﯽ ﺑﻪ ﻣﻨﺎﺑﻊ ﻃﺒﯿﻌﯽ ﯾﺎ اﻣﻼ ک و ﻣﺴﺘﻐﻼت ﺑﻪ دﺳﺖ ﻣﯽآورﻧﺪ.
روﺳﯿﻪ ﻣﺜﺎل ﺑﺎرزی ﺑﺮای ﻣﯿﻠﯿﺎردرﻫﺎی ﺑﺪ اﺳﺖ .اﯾﻦ ﮐﺸﻮر از ﻧﻈﺮ ﺗﻌﺪاد ﻣﯿﻠﯿﺎردرﻫﺎ ﺑﻌﺪ از ﭼﯿﻦ ﺑﺎ  ۵۹۶ﻣﯿﻠﯿﺎردر و
آﻣﺮﯾﮑﺎ ﺑﺎ  ۵۳۷ﻣﯿﻠﯿﺎردر در رﺗﺒﻪی ﺳﻮم ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻪ اﺳﺖ .ﻫﻔﺘﺎد درﺻﺪ از ﺛﺮوت  ۱۰۴ﻣﯿﻠﯿﺎردر روﺳﯿﻪ از ﺣﻮزهﻫﺎی
ﻣﺮﺗﺒﻂ ﺑﺎ ﺳﯿﺎﺳﺖ ﻧﻈﯿﺮ ﻧﻔﺖ و ﮔﺎز ﺣﺎﺻﻞ ﻣﯽﺷﻮد .روﺳﯿﻪ ﺑﻪ اﯾﻦ ﺗﺮﺗﯿﺐ ،ﻧﺨﺴﺘﯿﻦ داوﻃﻠﺐ ﺑﺮای واﮐﻨﺶ ﺑﻪ رﺷ ِﺪ
ﻧﺎﺑﺮاﺑﺮی ﺑﻪ ﺷﻤﺎر ﻣﯽآﯾﺪ .ﭼﻨﺎنﮐﻪ ﺷﺎرﻣﺎ ﻣﯽﻧﻮﯾﺴﺪ» ،ﻇﻬﻮر ﻃﺒﻘﻪ ای اﻧﺤﺼﺎری از ﻣﯿﻠﯿﺎردرﻫﺎی ﺑﺪ در ﺻﻨﺎﯾﻊ ﻓﺴﺎدﺧﯿﺰ و
ﻏﯿﺮﻣﻮﻟﺪ ،ﻫﻤﺎن ﭼﯿﺰیﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﻪ اﺣﺘﻤﺎل ز ﯾﺎد رﺷﺪ را ﻣﺘﻮﻗﻒ ﻣﯽﮐﻨﺪ«.
ﻋﺠﯿﺐ آن ﮐﻪ ﺷﺎرﻣﺎ از ژاﭘﻦ دﻗﯿﻘ ًﺎ ﺑﻪ اﯾﻦ ﻋﻠﺖ ﮐﻪ ﻣﯿﻠﯿﺎردر ﻧﺪارد ،اﻧﺘﻘﺎد ﻣﯽﮐﻨﺪ .در واﻗﻊ ،ﻓﻘﻂ دو درﺻﺪ از ﺗﻮﻟﯿﺪ
ﻧﺎﺧﺎﻟﺺ داﺧﻠﯽ ژاﭘﻦ در دﺳﺖ اﯾﻦ ﻃﺒﻘﻪ اﺳﺖ .ﺷﺎرﻣﺎ ﻣﺘﺬﮐﺮ ﻣﯽﺷﻮد ﮐﻪ »اﯾﻦ ﻓﮑﺮ ﺑﻪ ذﻫﻦ ﺧﻄﻮر ﻣﯽﮐﻨﺪ ﮐﻪ اﯾﻦ ﺧﻮد
ﻧﺸﺎﻧﻪای از ﻧﺎﺗﻮاﻧﯽ ﻣﺰﻣﻦ اﻗﺘﺼﺎد اﯾﻦ ﮐﺸﻮر از ﺧﻠﻖ ﺛﺮوت اﻧﺒﻮه اﺳﺖ «.ﺑﻪ ﻧﻈﺮ او ،اﯾﻦ ﻧﺎﺗﻮاﻧﯽ ﻧﺸﺎﻧﻪی »ﻧﻮﻋﯽ
ﻓﺮﻫﻨﮓ ﺟﻤﻌﯽ و ﺳﯿﺎﺳﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺳﺎﺑﻘﻪی ﮐﺎر را ارزﺷﻤﻨﺪﺗﺮ از ﺷﺎﯾﺴﺘﮕﯽ و رﯾﺴﮏﭘﺬﯾﺮی ﻣﯽﺷﻤﺎرد «.ﻧﺎﺑﺮاﺑﺮی
ﻃﺒﻘﺎﺗﯽ ﺑﺴﯿﺎر ﮐﻢ ،درﺳﺖ ﻣﺜﻞ ﻧﺎﺑﺮاﺑﺮی ﻃﺒﻘﺎﺗﯽ ﺑﺴﯿﺎر ز ﯾﺎد ،ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ رﺷﺪ اﻗﺘﺼﺎدی را ﮐﻨﺪ ﺳﺎزد.
ﺷﺎرﻣﺎ ﺑﻪ ﻫﻨﺪوﺳﺘﺎن ﻧﯿﺰ ﭼﻨﺪان ﺧﻮشﺑﯿﻦ ﻧﯿﺴﺖ ،ﻋﻤﺪﺗﺎً ﭼﻮن از ﻧﻈﺮ ﭼﻬﺎرﻣﯿﻦ ﻣﻌﯿﺎر ،ﯾﻌﻨﯽ ﻣﯿﺰان ﺳﻠﻄﻪی دوﻟﺖ ﺑﺮ
اﻗﺘﺼﺎد ،در رﺗﺒﻪی ﭘﺎﯾﯿﻨﯽ ﻗﺮار ﻣﯽﮔﯿﺮد) .ﻃﺒﯿﻌﯽﺳﺖ ﮐﻪ ﻓﺮاﻧﺴﻪ ﺑﻪ »ﭘﺎدﺷﺎه ﭼﺎق اﯾﻦ ﮔﺮوه« ﺗﺒﺪﯾﻞ ﺷﻮد (.در ﻣﻮرد
ﻫﻨﺪوﺳﺘﺎن ،ﺑﺪﺑﯿﻨﯽ او ﻧﺎﺷﯽ از اﯾﻦ واﻗﻌﯿﺖ اﺳﺖ ﮐﻪ دوﻟﺖ ﻣﺎﻟﮏ ﺣﺪود ﻫﻔﺘﺎد درﺻﺪ از ﻧﻈﺎم ﺑﺎﻧﮑﯽ اﺳﺖ.
در اﯾﻦ ﻣﯿﺎن ،ﻣﻠﺖﻫﺎﯾﯽ ﻧﯿﺰ وﺟﻮد دارﻧﺪ ﮐﻪ ﭼﺸﻢاﻧﺪازﺷﺎن اﯾﻦ ﻗﺪر ﺗﯿﺮه و ﺗﺎر ﻧﯿﺴﺖ .ﺷﺎرﻣﺎ در ﻣﻮرد آﻣﺮﯾﮑﺎ ،ﺑﻪ ﻋﻠﺖ
ﭘﯿﻮﻧﺪﻫﺎی ﺗﺠﺎری ﻋﻤﯿﻖ ،ﺗﻮﻟﯿﺪ و ﻓﻨﺎوری ﻗﻮی ،و ﻣﯿﻠﯿﺎردرﻫﺎی ﺧﻮﺑﯽ ﻧﻈﯿﺮ ﺑﯿﻞ ﮔﯿﺘﺰ ،ﻧﺴﺒﺘ ًﺎ ﺧﻮشﺑﯿﻦ اﺳﺖ) .ﻧﻘﺎط
ﺿﻌﻒ آﻣﺮﯾﮑﺎ ﻋﺒﺎرﺗﻨﺪ از واﺣﺪ ﭘﻮل ﮔﺮان ،ﺑﺪﻫﯽ ز ﯾﺎد ،و ﺧﻄﺮ ﻋﻮامﻓﺮﯾﺒﯽ ﺧﺸﻤﮕﯿﻦ (.ﺷﺎرﻣﺎ ﺑﻪ آﻟﻤﺎن و ﮐﺸﻮرﻫﺎﯾﯽ
ﻧﻈﯿﺮ ﺟﻤﻬﻮری ﭼﮏ و روﻣﺎﻧﯽ ﮐﻪ در ﻗﻠﻤﺮو اﻗﺘﺼﺎدی آﻟﻤﺎن ﻗﺮار دارﻧﺪ ،ﻧﮕﺎه ﻣﺜﺒﺘﯽ دارد.
ﺑﯽﺗﺮدﯾﺪ ﻧﻈﺮات ﺷﺎرﻣﺎ وﺣﯽ ﻣﻨﺰل ﻧﯿﺴﺖ :او ﻋﻘﯿﺪه دارد ﮐﻪ ﺗﻨﻬﺎ اﺣﻤﻖﻫﺎ درﺑﺎرهی آﯾﻨﺪهی دور ﭘﯿﺸﮕﻮﯾﯽ ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ .اﻣﺎ
ﺑﺮای ﺷﻨﺎﺧﺖ ﻧﯿﺮوﻫﺎی ﻣﺆﺛﺮ در ﺟﻬﺎن اﻣﺮوز ،ﮐﺘﺎب ﻇﻬﻮر و ﺳﻘﻮط ﻣﻠﺖ ﻫﺎ راﻫﻨﻤﺎی ﺟﺬاب و ﻣﻔﯿﺪی اﺳﺖ.

ﺑﺮﮔﺮدان :ﺳﭙﯿﺪه ﺟﺪﯾﺮی

