
روایت های تکان دهنده از دوران تحریم آیا عربستان در مسیر ونزوئال حرکت می کند؟ 
مشقت های ارزی

175
سال چهـارم  شنبه  18  اردیبهشت 95

148 صفـحه  8000 تومـان

بامداد خمار
پـوپـولیسم نفتی اقتصـاد ونزوئـال را زمین گیر کـرد

زیان بار  میراث  18درصدی  بیکاری  و  منفی  اقتصادی  رشد  720 درصدی،  تورم 
سیاست های سوسیالیستی هوگوچاوس است که به این زودی ها گریبان دولت نیکالس 
مادورو و مردم ونزوئال را رها نخواهد کرد. انتخاب سیاسی مردم ونزوئال چگونه به بحران 

اقتصادی و اجتماعی انجامید؟
چرا ایران، ونزوئال نشد و چگونه ممکن است ایران ونزوئال شود؟

نقدینگی رشد می کند، تورم باال نمی رود
معمای نقدینگی ترک نفت
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شماره 175
شنبه 18 اردیبهشت 1395

تحلیل
اقتصاد ایران

10

1-پیش بینی دور
۲۷ سال پیش محمدجواد الریجانی، چهره نام آشنای سیاست 
خارجی در یادداشــتی در روزنامه اطالعات )۱۰ اسفند ۶۸( از 
»دموکراســی ویژه« در آمریکای التین نوشت: »در دموکراسی 
ویژه به جای اینکه خواســت مردم سرکوب بشود، »جهت دار« 
می شود. به ســمتی که منافع آمریکا اقتضا دارد و با ایجاد یک 
بحران دموکراتیک دیرپا، ولی تحت کنتــرل، اوضاع بر مداری 
می چرخد و این چرخش ایجاد تعادل می کند.« بنا به پیش بینی 
الریجانی در آمریکای التین حکومت های جدید مردم پسندی 
روی کار می آیند که هرچه بیشــتر اقتصادمحور و هرچه کمتر 
سیاســی باشند؛ به عقیده این معاون سابق وزارت خارجه ایران 
»این خصوصیت بین قاطبه مــردم طرفدار دارد، زیرا مردم این 
قاره به تدریج تنبل، تن پرور و خوشگذران و مسرف شده اند. کمتر 
کسی اهل سیاست و »بد« و »خوب« است. شکم و حول و حوش 
آن مسیر حرکت را بیشتر از هر عامل دیگر تعیین می کند.« او در 
نهایت آینده را این طور تصویر کرد که سیاست های آمریکا بهترین 
زمینه را برای رشــد جوانه های بیداری در آمریکای التین آماده 
می سازد و »میلیون ها نفر هستند که به این بیداری رسیده اند که 
سرچشمه همه مشکالت جاری آنان، سلطه آمریکاست. در این 
حرکت، هم از کلیسا در آن شرکت دارند و هم از روشنفکران و 
سایر قشرها. البته طول خواهد کشید ولی سوخت و سوز ندارد.«

الریجانی این یادداشــت را در شــرایطی نوشــت که تورم 
لجام گســیخته آرژانتین را فراگرفته بود. بعد از جنگ جهانی 
دوم بیشــترین میزان تورم از آن مجارســتان بود و پس از آن 
بولیــوی، پــرو، نیکاراگوئه و آرژانتین. در آن زمان گفته شــد 
افزایش قیمت ها در طول یک دهه ســطح متعارف زندگی در 
بعضی از کشورهای آمریکای التین را به میزان 5۰ درصد تقلیل 
داده و در پــرو میانگین افزایش قیمت ها به ماهانه بیش از 5۰ 
درصد رسید. بیکاری در آن کشــور به ۶۸ درصد رسید. رشد 
تورم فزاینده در نیکاراگوئه به رقم باورنکردنی ســاالنه ۳۰ هزار 
درصد رســید. اما اقتصاد بولیوی را یک نفر نجات داد: جفری 
ساش پروفســور اقتصاد در دانشــگاه هاروارد که سال ۱۹۸5 
مشاور اقتصادی دولت بولیوی شد و توانست نرخ تورم را از ۴۰ 
هزار درصد به شش درصد برساند. مجله نیوزویک وقتی راز این 
موفقیت را جست وجو کرد به یک فرمول رسید: ایجاد بازارهای 
آزاد اقتصادی. او بزرگ ترین مشکل کشورهای آمریکای التین را 
سیستم استهالک سرمایه گذاری های دولتی می دانست؛ دولت 
قرض می کند، شرکت های عظیم راه می اندازد و برای تادیه دیون 

آنها پول جدید منتشر می کند.
 ساش این نسخه را برای دیگر کشورهای آمریکای التین هم 
تجویز کرد: واحدهای تولیدی و صنایعی که توسط دولت اداره 
می شــوند به بخش خصوصی واگذار شده و به صورت مشاغل 
موثر صادراتی درآیند. راه حل چه بود؟ کاهش موانع و حصارهای 
موجود برای تجارت و میزان سهمیه کاالهای صادراتی. آرژانتین 
درحالی با فقر و فالکت دست و پنجه نرم می کرد که ثروتمندان 
این کشور حدود ۱5 هزار میلیارد دالر در کشورهای دیگر جهان 

وعــده داده بودجه برنامه فقرزدایی را ۹ درصد افزایش می دهد 
و تسهیالت مسکن دولتی را نیز بیشتر می کند.

نیکالس مادورو، رئیس جمهور ونزوئال هم با طومار دو میلیونی 
اپوزیسیون برای برگزاری رفراندوم عزل خود دست و پنجه نرم 
می کند؛ کسی که مســوول بحران اقتصادی وخیم این کشور 

دانسته می شود.
او هم برای رهایی از سقوط دستور داده تا حداقل حقوق در این 
کشور ۳۰ درصد افزایش یابد. برای مقابله با بحران انرژی روزهای 
کاری در ونزوئــال به دو روز در هفته )فقط روزهای سه شــنبه و 
چهارشنبه( محدود شده است. به مدت ۴۰ روز هم در ۱۰ استان 
پرجمعیت ونزوئال روزانه چهار ساعت قطعی برق اجرا خواهد شد. 
اما آیا فقط سیاست های مادورو و ضربه نفتی باعث ایجاد بحران در 
ونزوئال شده که از دارو گرفته تا دستمال توالت و روغن های خوراکی 
در این کشور کمیاب شده است؟ منتقدان می گویند نه، این بحران 
نتیجه سال ها سوءمدیریت دولت چپگرای ونزوئال و سلف او هوگو 
چاوس است. چاوس اقتصاد ونزوئال را بیش از پیش به نفت معتاد 
کرد. در سال ۱۹۹۸ سهم نفت در صادرات ونزوئال ۷۷ درصد بود اما 
در سال ۲۰۱۱ به ۹۶ درصد رسید. با این وابستگی شدید، اقتصاد 

در برابر شوک نفتی به شدت آسیب پذیر شد.
دومین میراث چاوس برای مادورو نیز شــرکت های دولتی 
زیادی است که با سیاست ملی کردن صنایع از ۱۴ هزار شرکت 

فعال در سال ۱۹۹۰ به ۹ هزار در سال ۲۰۱۱ کاهش یافت.
میراث دیگر تورم فزاینده ای بود که طی یک دهه هر سال ۲۳ 
درصد افزایش می یافت، در حالی که نرخ تورم دیگر کشورهای 
آمریکای التین شش درصد بود. وقتی چاوس در مارس ۲۰۱۳ 
درگذشــت، یک اقتصاددان برای نجات اقتصاد ونزوئال پیشنهاد 
داد دولــت از ابزارهای تولید حمایت کند و همه اصول و قواعد 
سوسیالیستی را کنار بگذارد تا بتواند به اقتصادی مدرن دست 
یابد. اما مادورو گوش نکرد و چنان که وعده داده بود »ادامه دهنده 
راه چاوس« شد. راهی که با تحمیل هزینه های فراوان به ملت های 
آمریکای التین، بساط پوپولیست ها را دارد برمی چیند؛ آن هم در 
سالی که مارک اربان، دبیر امور دیپلماتیک و دفاعی بی بی سی 
آن را سال توفان تمام عیار پوپولیسم نامیده و با اشاره به پیشروی 
دونالد ترامپ در آمریکا و مارین لوپن در فرانسه در ابتدای ۲۰۱۶ 
نوشت در ۲5 سال گذشته دورانی بدتر از این را برای دیپلماسی 

به یاد ندارم.
ونزوئال آینه خوبی است برای عاقبت سیاست های پوپولیستی؛ 
سوسیالیسم قرن ۲۱ »فرمانده هوگو چاوس« حاال به جایی رسیده 
که جانشینش حتی دســت به دامان زنان برای کنار گذاشتن 
سشوار شده و می گوید زنان وقتی موهای خود را در هوای آزاد و 
نه با استفاده از انرژی، خشک می کنند، زیباترند. مادورو این را نه 
برای زیباتر شدن زنان که برای صرفه جویی در مصرف برق گفته 
و معتقد است کوچک ترین تغییرات در عادت های روزانه استفاده 
از وسایل برقی، می تواند جلوی سهمیه بندی )جیره بندی( برق در 
ونزوئال را بگیرد؛ برای نمونه خشک کردن پوشاک روی بند رخت 

به جای به کارگیری خشک کن )دویچه وله(.  

انباشــته بودند. راه حل ســاش این 
بود که دولت هــای آمریکای التین 
از خروج ســرمایه یا اصطالحاً پرواز 

اندوخته ها جلوگیری کنند.
۲-پیش بینی نزدیک

لوال دا سیلوا، رئیس جمهور سابق 
برزیل به لطف رونق به وجود آمده و 
دستیابی به نقدینگی باال، به توزیع 
اعتبار یارانه ای بین مصرف کنندگان و 
شرکت های مختلف دست زد، قیمت 
حامل انرژی را به طور اجباری پایین 
نگه داشــت و هزینه های دولت را تا 
سقف دو برابر تولید ناخالص داخلی 

باال برد.
اوضاع اقتصادی کشــور به خاطر 
سلف  پوپولیســتی  سیاســت های 
روســف، داســیلوا و تداوم آنها در 
دوران روســف وخیم شده است. در 
اوایل دهه قبل داسیلوا به لطف رونق 
به وجود آمــده، به نقدینگی باالیی 
دسترسی داشت و از آن برای توزیع 
اعتبار یارانه ای میان مصرف کنندگان 
و شــرکت های مختلف، پایین نگه 
داشــتن عامدانه قیمت انرژی و باال 
بردن هزینه های دولت تا ســقف دو 
برابر تولید ناخالص داخلی استفاده 
کرد. حاصل این سیاست ها باال رفتن 
بدهی عمومی تا ســقف ۷۰ درصد 
تولیــد ناخالص داخلــی و افزایش 
کســری بودجه بود که هم اکنون به 
ناخالص داخلی  ۱۱ درصد تولیــد 
رسیده اســت. برزیل بدترین رکود 
اقتصادی خــود را طی ۸۰ ســال 
گذشته تجربه می کند. نرخ بیکاری 
به ۱۰ درصد و نرخ تورم ســاالنه به 
باالی ۱۰ درصد رســیده و مردم بار 
۳۷ درصــد از تولید ناخالص داخلی 
را بــا پرداخــت مالیات بــه دوش 
می کشــند - نرخی مشابه آنچه در 
اروپا وجود دارد - اما سطح خدمات 
اجتماعی دریافتی آنها با شهروندان 
اروپایی قابل مقایسه نیست. میراث 
این سیاست های پوپولیستی بود که 
دیلما روسف، رئیس جمهور برزیل را 
تا پرتگاه برکناری برده و در آخرین 
از ســقوط  تقالهایش برای رهایی 

زهر پوپولیسم در بحر سوسیالیسم
میراث چپ ها در آمریکای التین فالکت بود

  سرگه بارسقیان
نویسنده نشریه تحلیل

اقتصاد ایران



بحران در ونزوئال 

مساحت و جمعیت ونزوئال

صادرات ونزوئال

 تولـید ناخالص داخلی ونزوئال

تولید ناخالص داخلی:
 ۲۰۵۷۸۷ میلیون دالر

چرا ونزوئال پس از سقوط نفت دچار 
ناآرامی، رکود و تورم شد؟

غِم نفت

تورم چندصددرصدی، رکود و ســقوط ارزش پول ملی، 
تعبیری کوتاه از مملکتی اســت که پس از سقوط قیمت 
نفت، هر روز بیشتر مسیر اضمحالل اقتصادی را می پیماید. 
مردمی که بر بزرگ ترین ذخایر نفتی جهان ایســتاده اند، 
اکنون باید خاموشی های چند ساعته، شوک افزایش ناگهانی 
قیمت بنزین به 60 برابر و ســاعت ها ایســتادن در صف 
فروشگاه ها برای خرید مواد اولیه را تحمل کنند. نیکالس 
مادورو در حالی باید کشور ونزوئال را اداره کند که دیگر از 
درآمدهای بادآورده نفتی دوران هوگو چاوس خبری نیست 
و کشورهای نفتخیز در دست یافتن به اجماعی برای فریز 
نفتی شکست خورده اند. این بار اما خبری از حکومت های 
دیکتاتوری کشورهای عرب حاشیه خلیج فارس نیست؛ 
بلکه مردم ونزوئال، خود چنین سرنوشــتی را برگزیده اند. 
در نقطه مقابل ونزوئال کشوری قرار دارد که پس از شروع 
تحریم و آغاز مسیر رکود، تورم و کاهش ارزش پول ملی، 
به پوپولیسم نه گفت و اکنون در وضعیتی به مراتب بهتر 
از ونزوئال قرار دارد. آیا این یعنی نفرین نفت، برای همه به 
یک اندازه دامنگیر نیست؟ اصالً چه چیز باعث شد ونزوئال 
به وضعیت فعلی دچار شود و ایران نه؟ آیا این احتمال وجود 
دارد که ایران به راه ونزوئال برود؟ پرونده حاضر، تالشی است 

برای پاسخ به این سواالت.

ونزوئال به دالیل مختلفی که در این پرونده به آنها اشاره 
خواهد شد دچار بحران اقتصادی شده است و در هفته های 

اخیر مشکالت متعدد در این کشور از جمله تورم باال، 
بیکاری، خاموشی های گسترده، محدود کردن تعداد روزهای 
کاری هفته به 2 روز برای مقابله با کمبود برق، حمله مردم 
به فروشگاه ها و داروخانه ها به دلیل کمبود کاالهای اساسی 

بارها دیده شده است. 

سرانه تولید ناخالص ملی:

تولید ناخالص داخلی به تفکیک بخش های مختلف اقتصاد:

رتبه ونزوئال  بر پایه پهناوری کشور: 33

رشد اقتصادی : 

۸۰۶۶۳ میلیون دالر

۶۷۵۷ دالر

% -۵/۷ %-5.7

عمده محصوالت صادراتی: نفت و فرآورده های نفتی، بوکسیت و 
آلومینیوم، مواد معدنی، مواد شیمیایی، محصوالت کشاورزی

مقاصد اصلی صادراتی: آمریکا)34/6 %(-هند)15/1 %(-چین)12/9 %(

South America 
 Venezuela

ارزش صادرات:

جمعیت:۳۰،۴۵۷،۰۰۰ نفر

91۶،۰۰۰  کیلومتر مربع مساحت:

کشاورزی
 ۳/9 درصد

خدمات
 ۶۳/۲ درصد

صنعت
 ۳۲/9 درصد

اینفوگرافیک: آرشین میرسعیدی

پرونده ویژه

فصل سوم



نفت خام ونزوئال

بیکاری و فساد اقتصادی در ونزوئال

خط فقر-ضریب جینی- بدهی ها

تورم ونزوئال در مسیر انفجار

گاز طبیعی  ونزوئال

حجم ذخایر تایید شده نفتی:حجم ذخایر تایید شده گاز طبیعی

تقاضای نفت داخلیتولید گاز طبیعی

تولید نفت در روز

9۵% ۲9۸ میلیارد بشکه۵۶1۷ میلیارد متر مکعب

%۷/۳

 ۷۵۲ هزار بشکه ۲1۸۷۸ میلیون متر مکعب

۲/۵ میلیون بشکه

کشاورزی: 7/3 درصد
صنعت: 21/8 درصد
خدمات: 70/9 درصد

بیش از 1۴/۴ میلیون نفر تعداد نیروی کار:

 1۵۸ رتبه فساد اقتصادی از میان 180 کشور:

1۴/۰۲ درصد نرخ بیکاری:

% ۳1/۶ جمعیت زیر خط فقر 2011: 

% ۷۲۰ ۲۲۰۰ %تورم )2016(:  تورم )2017(: 

۰/۳9 توزیع درآمد خانواده - ضریب جینی 2011:

 GDP ۵1/۲ درصد از بدهی های دولت 2015:

وابستگی بودجه 
ونزوئال به 

درآمدهای نفتی

 مردم ونزوئال در 
»فقر شدید« زندگی 

می کنند

توسط  حالی  در  مختلف  گروه های  به  یارانه  اختصاص 
نفت  تولید  که  گرفت  می  صورت  ونزوئال  سیاستمداران 
این کشور در مسیر نزولی قرار گرفته بود و دولت، کمبود 
در  کرد.  جبران  اسکناس  انتشار  طریق  از  را  خود  منابع 

نتیجه، افسار تورم از دست دولت خارج شد.

بینی  پیش  جاري  سال  ژانویه  در  پول  بین المللي  صندوق 
کرده است که تورم ونزوئال در سال 2016، به 720 درصد 
هم برسد، یعني قیمت ها در این کشور 8 برابر خواهد شد. 
تورم ونزوئال در  نرخ  بینی می کند  نهاد پیش  این  همچنین 

پایان سال 2017 میالدي به 2200 درصد برسد.

بازپرداخت  را  خارجی اش  بدهی  دالر  میلیارد  امسال 15/8  باید  که  ونزوئال 
کفاف  فقط  هم  آن  که  دارد  ارزی  ذخیره  دالر  میلیارد   15/2 تنها  حاال  کند، 

واردات اقالم مصرفی را می دهد. 
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اقتصاد ونزوئال به معنای تام کلمه در ورطه اضمحالل قرار دارد. »اکنون ملت 
ونزوئال با اقتصادی مواجه اند که ظرف یک سال 10 درصد منقبض شده است. 
اقتصادی که باید امسال 15/8 میلیارد دالر بدهی خارجی اش را بازپرداخت 
کنــد، حاال تنها 15/2 میلیارد دالر ذخیره ارزی دارد که آن هم فقط کفاف 
واردات اقــالم مصرفی را می دهد. اکنــون 7/3 درصد مردم ونزوئال در »فقر 
شدید« زندگی می کنند. کار کردن با حداقل دستمزد در شرایط فعلی این 
کشور، به معنی آن است که درآمد یک ماه کار، قدرت خرید خواربار مصرفی 
یک هفته را بیشتر ندارد. این در حالی است که 40 درصد مردم ونزوئال در 
حال کار کردن برای حداقل دســتمزد یا کمتر از آن هستند. نرخ بیکاری 
ونزوئال برای ســال 2016، بیش از 18 درصد پیش بینی می شود. نرخ تورم 
این کشور نیز در سال 2015 به رقم نجومی 159 درصد رسید. حاال ونزوئال 
از پول ملی خود به عنوان دستمال نظافت استفاده می کند. تنها چیزی که 
می تواند از نداشــتن پول برای خرید ضروریات اولیه زندگی بدتر باشد، آن 
است که پول داشته باشید اما چیزی در قفسه مغازه ها برای خریدن وجود 
نداشته باشد. برای همین بود که تنها در نیمه اول سال 2015، بیش از 500 
اعتــراض در واکنش به کمبود غذا رخ داد. ونزوئال در حال حاضر 70 درصد 
اقالم مصرفی اش را وارد می کند.« اینها را روزنامه تایم در 11 دسامبر 2015، 

در توصیف وضعیت اسفناک اقتصاد ونزوئال نوشت.
ونزوئال چگونه به این روز افتاد؟

در نگاه اول، افت قیمت نفت و وابستگی اقتصاد این کشور به فروش نفت 
به عنوان مقصر اصلی جلوه می کند. اقتصاد ونزوئال، اقتصادی نفتی است که 
96 درصد صادرات و 25 درصد تولید ناخالص داخلی آن را نفت تشــکیل 
می دهد. بنابراین طبیعی خواهد بود که با سقوط اخیر قیمت نفت از 100 
به 30 دالر در هر بشــکه، شاهد سقوط ارزش پول ملی ونزوئال، جهش نرخ 
بیکاری، تورم افسار گسیخته، رشد اقتصادی منفی و کمبود منابع برای واردات 
اقالم مصرفی ضروری مردم باشیم. اما آیا مشکالت ونزوئال ریشه در شوک 
قیمت نفت یا در ســهم بزرگ بخش نفت دارد؟ اگر این گونه اســت، چرا 
اقتصاد نروژ با چنین بالیایی مواجه نشد؟ پاسخ متعارف آن است که نروژ از 
ورود مستقیم درآمدهای نفتی به کشورش جلوگیری می کند. در برابر این 
پاسخ باید پرسید چرا نروژ توانسته است قوانینی باکیفیت در زمینه مدیریت 
درآمدهای نفتی خود طراحی و آنها را اعمال کند بدون آنکه عطش دولتش 
برای دستیابی به این منابع جذاب، منجر به نقض شدن یا قلب شدن قوانین 
مذکور شــود؟ و چرا ونزوئال در طراحــی، تصویب و اجرای چنین اقداماتی 
ناکام بوده اســت؟ در پرده ای دیگر، این فرضیه مطرح می شود که تعهدات 
سنگین آشکار و پنهان دولت ونزوئال به مردمش در قالب یارانه و امثال آن، 
ریشه مشکالت اقتصادی فعلی است. به عبارت دیگر اگر دولت تعهدی بابت 
پرداخت یارانه، خدمات درمانی و مخارجی از این دســت نداده بود، کاهش 

مروری اجمالی بر تالش های تئوریک در توضیح عقب ماندگی 
اقتصادهای ونزوئالیی

رابرت سولو، برای اولین بار، پدیده رشد اقتصادی را مدل سازی کرد. وی 
برای تالش هایش در گشایش دریچه ای جدید به معرفت بشر در خصوص 
پدیده رشــد اقتصادی موفق به کسب جایزه نوبل شــد. مدل وی، به طور 
خالصه انباشت سرمایه فیزیکی با استفاده از منابع پس انداز شده را عامل رشد 
اقتصادی یک کشور معرفی کرد. یکی از داللت های مستخرج از این مدل، 
پدیده همگرایی در رشــد بود. بر اساس مدل وی، دو کشور با نرخ پس انداز 
یکسان، باید در بلندمدت به درآمد سرانه و نرخ رشد اقتصادی یکسان دست 
می یافتند چرا که رفتار آنها در پس انداز کردن و تشــکیل سرمایه فیزیکی 
یکسان است. بررسی های بین کشــوری اما، فرضیه همگرایی را رد کرد. از 
طرفی تحوالت ســرمایه  فیزیکی از توضیح بخش قابل توجهی از نوسانات 
رشــد اقتصادی، ناتوان بود. در تالش برای تکمیل پروژه ســولو، تغییراتی 
نظیر مدل سازی رشــد بهره وری، افزودن مولفه انباشت سرمایه انسانی، در 
نظر گرفتن اثر هزینه های تحقیق و توســعه، درون زا کردن عوامل رشد و... 
بر مدل ســولو اعمال شــد. تمام این تالش ها که در ادامه با مدل های ادوار 
تجاری حقیقی و دیگر مدل ها تکمیل شد، اگرچه برای توضیح رشد اقتصادی 
یک کشــور مفید بود اما از توضیح چرایی اختالف میان نرخ رشد اقتصادی 
بلندمدت کشــورهای کم توسعه نیافته و کشــورهای پردرآمد باز می ماند. 
سرانجام توجه اندیشمندان اقتصادی در ادامه تالش ها برای توضیح چرایی 
اختالف سطح درآمد سرانه کشورها، به مولفه هایی جلب شد که تا پیش از 
این در مدل های رشــد اقتصادی لحاظ نشده بود. این مولفه ها به طور کلی 
عبارت بودند از قواعدی که تعامالت اقتصادی و اجتماعی درون هر جامعه 
را ســازماندهی می کردند. قواعد بازی در زمین اقتصاد، سیاست و جامعه، 
بر اســاس ادبیات علوم اجتماعی، »نهاد« نامیده می شود. داگالس نورث در 
مطالعات خود موفق شد با ترکیب نظریه نهادها در علوم اجتماعی و نظریه 
اقتصاد، مولفه های نهادی نظیر »حقوق مالکیت« و »شــیوه تولید، توزیع و 
اعمال قدرت« را برای توضیح اختالف درآمد سرانه کشورها )به طور خاص( و 
سطح توسعه یافتگی آنها )به طور عام( ارائه کند. وی برای موفقیت در توضیح 
چرایی این اختالفات با استفاده از متغیرهای نهادی، موفق به کسب جایزه 
نوبل شد. لذا در این مقاله، سعی بر آن است که ریشه های نهادی اضمحالل 
اقتصاد ونزوئال را با استفاده از »شاخص های جهانی حکمرانی« که ابعادی از 

محیط نهادی یک کشور را اندازه گیری می کند، واکاوی کنیم.
معرفی شاخص های جهانی حکمرانی

حکمرانی شامل سنن و نهادهایی است که شیوه تولید، توزیع و اعمال 
قدرت در یک کشور را تعیین می کند. این مفهوم دربرگیرنده موارد زیر است:

 فرآیند انتخاب حکومت، نظارت بر آن و جایگزین کردن آن

درآمد نفت منجر به کسری بودجه و تبعات 
بعدی آن نمی شد. در برابر این فرضیه نیز 
پرسشی وجود دارد: چرا رقابت های سیاسی 
در اقتصــاد نروژ به عرصــه مزایده تبدیل 
نمی شود؛ اما در ونزوئال، هر فرد، رای خود را 
به کسی می فروشد که در مزایده انتخابات، 
بیشترین یارانه و امتیازات دست به نقد را 

برای آن برگه   رای بپردازد؟
این درســت اســت که آنچه ماشــه 
دومینوی بالیــای اقتصادی اخیر ونزوئال را 
چکاند، شــوک منفی قیمت نفت بود. این 
گزاره نیز درست است که اگر دولت ونزوئال 
تعهدات سنگینی در قالب یارانه و نظایر آن 
نداشت، اثر شوک قیمت نفت بر ملت ونزوئال 
کمتر می بود. اما آیا بدون شوک قیمت نفت 
و بدون یارانه، اقتصاد ونزوئال توســعه یافته 
می شــد؟! آیا اگر قانونی بــرای جلوگیری 
از ورود درآمد نفــت در مجلس ونزوئال به 
تصویب رسیده بود، این قانون نظیر آنچه در 

نروژ رخ داده است، اجرا می شد؟!
سوال اساسی تر آن است که چرا اقتصاد 
ونزوئال در طول سالیان متمادی، حتی در 
سال های گرانی نفت نیز در زمره ضعیف ترین 
اقتصادهای جهان قرار داشــته  است؟ چرا 
ونزوئال پیش از تعهدات سنگین دولت برای 
پرداخت یارانه و امثال آن نیز در قعر جدول 
رتبه بندی درآمد سرانه کشورها جای داشته 
 است؟ اینها سواالتی است درباره »نرخ رشد 
اقتصادی بلندمدت« ملت های »ونزوئالیی«، 
که مدام »شکست می خوردند«. به عبارت 
دقیق تر، این پرســش ها مربوط به چرایی 
اختالف سطح توسعه یافتگی کشورهای در 
حال توســعه )نظیر ونزوئال( و کشورهای 
توسعه یافته )نظیر نروژ(، در طول یک قرن 
است. برای پاســخگویی به این پرسش ها، 
مروری بر ادبیات علم اقتصاد در حوزه رشد 

اقتصادی و ریشه های آن ضروری است.

چرا ونزوئال شکست خورد؟
واکاوی ریشه های نهادی اضمحالل اقتصادی ونزوئال

   سعید داراب
دانشجوی دکترای اقتصاد موسسه عالی آموزش و پژوهش مدیریت و برنامه ریزی
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اثر بخشی حکومت

نمودار 3: جایگاه ونزوئال در رتبه بندی جهانی بر حسب صدک 
در شاخص »اثربخشی حکومت«

نمودار 1: جایگاه ونزوئال در رتبه بندی جهانی بر حسب صدک در 
شاخص »حق اظهار نظر و پاسخگویی«
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OECD اعضای پردرآمد

نمودار 2: جایگاه ونزوئال در رتبه بندی جهانی بر حسب صدک 
در شاخص »ثبات سیاسی و فقدان خشونت«
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 ظرفیت حکومت در فرمول بندی و اعمال موثر سیاست های مناسب
 احترام شــهروندان و حکومت به نهادهایی کــه تعامالت اقتصادی و 

اجتماعی میان آنها را راهبری می کند.
شاخص های جهانی حکمرانی، وضعیت حکمرانی 215 کشور جهان را 
در دوره 1996 تا 2014 بر مبنای شش بعد اصلی حکمرانی گزارش می کند:

1- حق اظهار نظر و پاسخگویی: این شاخص، ادراک از توانایی شهروندان 
یک کشــور در زمینه مشــارکت در انتخاب حکومت، آزادی بیان، آزادی 

مشارکت و آزادی رسانه را رصد می کند.
2- ثبات سیاســی و فقدان خشونت: این شــاخص، ادراک از احتمال 
بی ثباتی سیاســی یا احتمال اعمال خشونت با انگیزه های سیاسی را رصد 

می کند.
3- اثربخشــی حکومت: این شاخص، ادراک از کیفیت خدمات عمومی 
و شهروندی و درجه استقالل این خدمات از فشارهای سیاسی، و همچنین 
کیفیت فرمول بندی و اعمال سیاست ها و درجه اعتبار تعهد حکومت به این 

سیاست ها را رصد می کند.
4- کیفیــت قانونگــذاری: این شــاخص، ادراک از توانایی حکومت در 
فرمول بندی و اعمال سیاســت ها، قوانین و مقررات مناسبی که به توسعه 

بخش خصوصی مجوز و مشوق اعطا می کند را رصد می کند.
5- حاکمیت قانون: این شــاخص، ادراک از ســطح اعتماد و پایبندی 
کارگزاران به قوانین و مقررات جامعــه را، به ویژه در زمینه کیفیت اعمال 
قراردادها، کیفیت حقوق مالکیت، کیفیت پلیس، کیفیت دادگاه ها و همچنین 

ادراک از احتمال بروز جرم و خشونت رصد می کند.
6- کنترل فساد: این شاخص، ادراک از سطح استفاده از قدرت عمومی 
برای کسب منافع خصوصی )چه گونه های خرد و چه گونه های کالن فساد( 
و نیز ادراک از میزان تصاحب حکومت توسط نخبگان و صاحبان منافع خاص 

را رصد می کند.
شاخص های جهانی حکمرانی، مجموعه داده های پژوهشی هستند که 
دنیل کافمن )از موسســه حکمرانی منابع طبیعی و نهاد بروکینگز( و آرت 
کرای )از گروه پژوهش توســعه بانک جهانــی( در 1999 آغازگر ایجاد آن 
بودند. شــاخص های جهانی حکمرانی، مجموعه داده هایی است که نظرات 
تعداد کثیری از بنگاه های اقتصادی، شــهروندان و متخصصان پاسخگو به 
پیمایش های مربوطه در کشورهای صنعتی و در حال توسعه، در خصوص 
کیفیت حکمرانی را خالصه می کند. این داده ها از تعداد زیادی موسسه های 
افکار سنجی، اندیشکده ها، سازمان های غیر دولتی، سازمان های بین المللی و 

بنگاه های بخش خصوصی جمع آوری شده است.
وضعیت ونزوئال در شاخص های جهانی حکمرانی

نمودار 1 تا 6، روند وضعیت ونزوئال را در شاخص های جهانی حکمرانی 
در مقایسه با کشورهای پردرآمد عضو OECD )شامل نروژ( نشان می دهد.

بر اســاس اطالعات نمودار 1 تا 6، جایگاه اقتصاد ونزوئال در رتبه بندی 
جهانی در تمامی شش شاخص حکمرانی در وضعیت اسفناکی قرار دارد:

  در شاخص حق اظهار نظر و پاسخگویی در صدک نوزدهم کشورهای 
جهان

 فاقد حکومتی که توانایی تدوین و اعمال سیاست های مناسب را داشته 
باشد.

 واجد حکومتی که خدمات عمومی و شهروندی را تحت تاثیر فشارهای 
سیاسی توزیع می کند. این امر با نقض اصل برابری فرصت ها، قشری از جامعه 
را به جیره خوار دولت و قشر دیگر را به استعدادهای سرخورده تبدیل می کند. 
از این رو نیمی از سرمایه های انسانی به دلیل دسترسی به جیره ها انگیزه ای 
برای مولد بودن ندارند و نیم دیگر به دلیل عدم دسترسی به فرصت ها، فضایی 

برای فعالیت اقتصادی مولد نمی یابند.
 فاقد حکومتی متعهد به سیاست های از پیش اعالم شده. این امر، امکان 
برنامه ریزی را برای فعاالن اقتصادی خصوصی مختل و انگیزه فعالیت مولد را 
سرکوب می کند چرا که هر آن ممکن است دولت رفتار خود را به کلی تغییر 

دهد بدون آنکه تعهدی به سیاست های قبلی خود داشته باشد.
 فاقد توانایی کافی در تدوین قوانین و مقررات مناسب برای ساماندهی 

به امور اقتصادی
 فاقد حاکمیت قانون که در آن، نه مردم و نه کارگزاران آنها در حکومت 
بر مبنــای قانون رفتار نمی کنند؛ هزینه های مالی و غیر مالی اعمال حقوق 
قراردادها سنگین است و لذا ریسک مبادالت اقتصادی بسیار باالست؛ تضمین 
حقوق مالکیت در وضعیتی نامطلوب است و ریسک از دست رفتن دسترنج 
فعالیت مولد انگیزه انجام آن را سرکوب می کند؛ پلیس و دادگاه ها ناکارآمدند 
و لذا امنیت در سطحی نازل و هزینه احقاق حقوق از طریق دستگاه قضا در 

سطحی باال قرار دارد.
 قدرت عمومی برای کسب منافع خصوصی استفاده می شود و حکومت 

توسط صاحبان منافع خاص تصاحب شده است.
اینها »مولفه های نهادی اقتصاد ونزوئالیی« اســت. مولفه هایی که 
»ملتش را مدام شکســت می دهد«. عدم انباشــت سرمایه فیزیکی و 
سرمایه انسانی، عدم ســرمایه گذاری در تحقیق و توسعه، عدم رغبت 
مردم به ارتقای بهره وری خود و بسیاری موارد دیگر در ونزوئال، ریشه در 
این مولفه های نهادی دارد که به طور کلی انگیزه فعالیت مولد اقتصادی 
را از یک ملت سلب کرده و به مزایده گذاشتن برگه رای برای دریافت 
حداکثر یارانه و امتیازات دســت به نقد را به تنها راه تامین معاش شان 
بدل کرده اســت. چه با شــوک نفت، چه بدون آن، چه با یارانه و چه 
بی یارانه، مشکالت اقتصادی ونزوئال ریشه هایی عمیق و دیرپا دارد که با 
تجویز سیاست های ساده و کالسیک اقتصادی درمان نمی شود. به عنوان 
مثال اگر در یک تجویز ساده، ونزوئال را دعوت به تاسیس صندوق ثروت 
ملی کنیم تا به وســیله آن از ورود مستقیم درآمدهای نفت به داخل 
کشورش جلوگیری کند، حتی با فرض پذیرش تصمیم گیرندگان آن 
اقتصاد و تصویب قانون تاسیس چنین صندوقی و تصویب اساسنامه و 
آیین نامه های آن، به دلیل فقدان حاکمیت قانون، تمام طرح ها، مصوبات، 
برنامه ها و قوانین طراحی شــده برای این منظور در محاق انگیزه های 
نیکالس مــادورو و امثال وی قرار گرفته و یک شــبه به کاغذ پاره ای 
بی ارزش بدل می شود. درمان درد دیرپای اقتصاد ونزوئال، توجه جدی به 

تنگناهای نهادی آن است. 

 در شــاخص ثبات سیاسی و فقدان 
خشونت در صدک نوزدهم کشورهای جهان
 در شــاخص اثربخشــی حکومت در 

صدک دهم کشورهای جهان
 در شاخص کیفیت قوانین و مقررات 

در صدک سوم کشورهای جهان
 در شاخص حاکمیت قانون در صدک 

صفرام کشورهای جهان
 در شــاخص کنترل فساد در صدک 

پنجم کشورهای جهان
لذا اقتصاد ونزوئال در مقایسه با کشورهای 
توسعه یافته، اقتصادی است با مولفه های زیر:

  فاقد حکومتی پاسخگو که نظارت پذیر 
نبوده و در برابر آثار سیاست هایی که اعمال 

می کند، بی مسوولیت است.
 فاقد توانایی مشارکت موثر شهروندان 
در انتخاب حکومتی شایســته که ظرفیت 
ساماندهی امور اقتصادی شان را داشته باشد.

 فاقد رسانه های آزاد که سیاست های 
دولــت را در حوزه مدیریــت منابع نفت، 
اعطای یارانه، مبارزه با فساد و سایر زمینه ها 

نقد کنند.
 فاقد ثبات سیاسی که بتواند بستری 
باثبات برای فعالیت هــای اقتصادی مولد 
و به ویــژه بــا ماهیت بلندمــدت فراهم 
ســازد. در حال حاضر، رشــد بهره وری در 
مدل های رشــد اقتصادی مهم ترین مولفه 
توضیح دهنده پدیده رشد بلندمدت است. 
رشد بهره وری مستلزم سرمایه گذاری های 
بلندمدت بــه ویژه در تحقیق و توســعه 
است. این سرمایه گذاری ها ماهیتاً پرهزینه 
و دیربازده اند. لذا در بستر بی ثباتی سیاسی 
انگیزه ورود به این نوع سرمایه گذاری ها که 
ضامن رشد اقتصادی بلندمدت یک کشور 

است، تخریب می شود.
 مواجه با ریســک اعمال خشونت به 
انگیزه های سیاسی. تحقق این ریسک عموماً 
با تغییر مالکیت ها و کنترل بر منابع همراه 
است. و لذا ریسک اعمال خشونت، پتانسیل 
تبدیل شــدن به ریســک تجاوز به حقوق 
مالکیت را داشته و انگیزه فعالیت مولد را به 

کلی تخریب می کند.
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نمودار 4: جایگاه ونزوئال در رتبه بندی جهانی بر حسب صدک 
در شاخص »کیفیت قوانین و مقررات«

نمودار 5: جایگاه ونزوئال در رتبه بندی جهانی بر حسب صدک در 
شاخص »حاکمیت قانون«

نمودار 6: جایگاه ونزوئال در رتبه بندی جهانی بر حسب صدک 
در شاخص »کنترل فساد«
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بحرانی 
ساخته دست بشر
چرا ونزوئال رکورددار بدترین عملکرد 
اقتصادی شد؟

بیکاری در ونزوئال ممکن است تا سال 2020 به 27 درصد برسد.

ونزوئال کشوری است که بدترین عملکرد اقتصادی را 
طی یک دهه اخیر داشت. کشوری که برای تامین 
درآمدش به نفت وابســته است و برای تامین انرژی 
برق مورد نیازش چشــم به بــاران دوخته و حال با 
وجود افت قیمت نفت در بازار جهانی و خشکسالی 
در حال ســقوط اســت. ونزوئال نمونه بارز کشوری 
اســت که به دلیل مدیریت نادرست اقتصادی، عدم 
شفافیت، سیاستگذاری های نادرست، فساد دولتی 
و اقتصادی در آســتانه فروپاشی اقتصادی قرار دارد. 
از طــرف دیگر دولت کنونی ونزوئــال که میراث دار 
سیاست های نادرست دولت های قبلی است در حال 
دست و پا زدن در معرکه ای است که به زعم بسیاری 
از اقتصاددانان و تحلیلگــران باتالقی برای بلعیدن 
این کشــور غنی از نفت است. آنها بر این باورند که 
ورشکستگی دولتی و بحران مالی کمترین مشکالتی 
است که ونزوئال ظرف یک سال آینده تجربه می کند 
و شاید ساختار سیاسی و اجتماعی این کشور را هم 

نابود کند.
در ماه های اولیه سال جاری دولت ونزوئال خبر 
از افزایش قیمت ســوخت داد. ایــن افزایش بالغ 
بر شــش هزار درصد بود و سبب شد ارزش پول 
ونزوئال کاهش و تــورم افزایش یابد. دولت اجرای 
این طرح برای کســب درآمد از محل ســوخت را 
ضروری اعالم کرد ولی نگفت این سیاست ناگهانی 
می تواند بنیان های اقتصاد را تخریب کند و بر شدت 
مشکالت اقتصادی کشــور بیفزاید. بخش زیادی 
از مشــکالت ونزوئال به دلیل سیاســت های پولی 
پیچیده ای اســت که استفاده از چند نظام ارزی را 

به طور همزمان برای ونزوئال ممکن ساخته است. این نظام نامتعادل پولی 
در سال ۲۰۰۳ میالدی آغاز شد. در این سال چاوس برای ممانعت از فرار 
دارایی ها اقدام به کنترل بازار ارز کرد و به دنبال آن ارزش بولیوار واحد پولی 
ونزوئال ۹۹ درصد تنزل پیدا کرد ولی این روند نزولی متوقف نشد تا اینکه 
باالخره ارزش رســمی هر دالر آمریکا که در ابتدا برابر با 6/۳ بولیوار بوده 
است به ۲۰۰ بولیوار رسید. با وجود اینکه افت ارزش بولیوار یک مشکل 
جدی اقتصادی برای ونزوئال محسوب می شود ولی مساله اصلی اقتصاد نه 
ارزش پایین پول بلکه نوسان مداوم و زیاد آن است که امکان تصمیم گیری 
در حوزه اقتصادی را به فعاالن اقتصادی نمی دهد. در شرایطی که ارزش 
رســمی بولیوار در برابر دالر نوســان زیادی دارد، ارزش آن در بازار سیاه 
بیش از چهار برابر بازار رسمی است و در دوره هایی هر دالر با ۹۰۰ بولیوار 

برابری می کرده است.
 فساد اقتصادی و فساد در دستگاه های دولتی موجود در این کشور باعث 
شــد تا افرادی که امکان خرید ارز دولتی دارند به جای استفاده از آن برای 
وارد کردن کاالهای مورد نیاز مردم، آن را به منظور کسب سود در بازار آزاد 
بفروشند. این وضعیت به بحران تورمی کشور دامن زده و گره بحران پولی را 
پیچیده تر می کند. از طرف دیگر سیاسی بودن نظام اقتصادی و مداخله دولت 
در نظام بانکی و اقتصادی این کشور سبب شد تا بانک مرکزی هم نتواند به 
خوبی وظیفه خود را انجام دهد. بحران بازار پول با افت قیمت جهانی نفت و 

خشکسالی بیشتر شد و باعث تخریب اقتصادی ونزوئال شد.
 خشکسالی زمینه ساز کم شدن آب اغلب سدهای ونزوئال شد؛ سدهایی 
که تولید برق آبی با کمک آنها انجام می شد و به دنبال آن مشکل تامین برق 
مورد نیاز مردم به معضلی بزرگ برای ونزوئال تبدیل شد. دولت ونزوئال برای 
کنترل این شــرایط از سیاست هایی از جمله طوالنی کردن تعطیالت عید 
پاک، کاهش ساعت کاری و کاهش روزهای کاری در کشور استفاده کرد تا 
بتواند زمینه را برای کمتر شدن مصرف برق فراهم کند ولی این راه حل برای 
کشوری که شاهد رسیدن بارش به کمترین سطح طی ۱۵ سال اخیر بود 

کمک چندانی به حساب نمی آید.

 مونا مشهدی رجبی
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کاهش مصرف برق
به گزارش سی ان ان از اوایل آوریل ۲۰۱6 تاکنون کارمندان دولتی در 
این کشور که تعدادشان به ۲/8 میلیون نفر می رسد جمعه ها هم تعطیل 
هستند و دولت اعالم کرد در دو هفته اول ماه می سال جاری کارمندان 
تنها دو روز در هفته باید کار کنند تا در مصرف برق صرفه جویی شــود. 
این کاهش ساعت کاری تنها برای کنترل مصرف برق است در حالی که 
اقتصاد ونزوئال با انقباض ۵/7 درصدی در سال ۲۰۱۵ میالدی و پیش بینی 
انقباض دورقمی اقتصاد در سال ۲۰۱6 میالدی بیش از هر زمان دیگری 

نیاز به حضور مردم در اجتماع و کار کردن آنها دارد.
از طرف دیگر آخرین سیاســتی که دولت در روزهای اخیر پیشنهاد 
داد ۴۰ روز قطع برق به صورت دوره ای در شــهرهای مختلف ونزوئال و 
به مدت چهار ساعت در هر روز است. البته مقامات دولتی ونزوئال اعالم 
کردند در صورتی که سطح آب در سدهای این کشور افزایش پیدا نکند 
این خاموشی ها بیش از ۴۰ روز ادامه خواهد داشت. همچنین دولت در 
نظر دارد ســاعت رسمی کشــور را به مدت ۳۰ دقیقه به عقب ببرد تا 
مردم بتوانند مدت بیشــتری از نور طبیعی استفاده کنند و مصرف برق 

کمتر شود.
مصرف بی رویه برق و خشکسالی

ونزوئال در میان کشورهای آمریکای التین باالترین سطح مصرف برق 
را دارد. ظرف یک دهه گذشــته مصرف برق دو برابر شــد در حالی که 
ظرفیت تولید برق به دلیل کم بودن ســرمایه گذاری در این حوزه رشد 
کمتری داشــت. آژانس بین المللی انرژی در گزارش اخیر خود نوشت: 
در فاصله ســال های ۲۰۰۳ تا ۲۰۱۲ میالدی مصرف برق در ونزوئال ۴۹ 
درصد رشــد کرد در حالی که ظرفیت تولید برق در این کشور تنها ۲8 
درصد افزایش یافت. در فاصله ســال های ۱۹۹۰ تا ۲۰۰۳ میالدی نرخ 
رشد مصرف برق بالغ بر ۴۰ درصد بود ولی به دلیل ضعف سرمایه گذاری 
ظرفیت تولید برق در این کشور حتی ۱۰ درصد هم رشد کرد. تمامی این 
مسائل باعث شد تا شرایط نامتعادلی در بازار برق این کشور ایجاد شود 
و برنامه ریزی های غیراصولی و نادرست هم سبب شد تا توان تولید این 

کشور حتی به اندازه نیاز آنها توسعه نیابد.
 عدم ســرمایه گذاری در صنعت برق ونزوئال به منظور ایجاد تنوع در 
منبع تولید برق در فاصله سال های ۲۰۰۳ تا ۲۰۱۵ میالدی در حالی بود 
که ونزوئال به دلیل افزایش قیمت نفت درآمد زیادی داشــت. هم اکنون 
ونزوئال ســه چهارم از برق مصرفی خود را از نیروگاه های برق آبی تولید 
می کند و 7۰ درصد آن از بزرگ ترین نیروگاه برق آبی دنیا تولید می شود 

که با استفاده از آب موجود در سد گوری کار می کند.
حال مشکل اینجاست که خشکسالی باعث کاهش آب های موجود 
در ســدهای این کشور شده است و دولت ونزوئال هیچ منبع جایگزینی 
برای تولید برق ندارد و حتی در بسیاری از شهرها دولت از مردم خواسته 
به جای اســتفاده از انرژی الکتریسیته برای تامین نور از شمع استفاده 
کنند. نکته اینجاست که مشکل خشکسالی و ناتوانی در تولید برق آبی 
در این کشــور تازگی ندارد. در سال ۲۰۱۰ میالدی هم ونزوئال با چنین 
مشــکلی مواجه شد و هوگو چاوس رئیس جمهوری وقت با اجرای طرح 
خاموشی های دوره ای، کاهش تولیدات صنعتی و جریمه های زیاد برای 
مصرف بیش از حد برق تالش کرد تا این مشــکل را برطرف کند. از آن 
زمان تاکنون با وجود صرف بودجــه ای بالغ بر ۳/8 میلیارد دالر آمریکا 
برای احداث ۴۰ نیروگاه تازه، ولی هنوز حتی یک نیروگاه هم در کشور 

راه اندازی نشده است.
این چاره مشکل نیست

ادوین هندرسون اقتصاددان ارشــد مرکز مطالعات آمریکای التین 
می گوید: کاهش روزهای کاری کارمندان دولتی به دو روز نشان می دهد 
که این کشــور در برابر شوک های مختلف بســیار آسیب پذیر است و 

باالی ذخایر انرژی موجب شــد تا اقتصاد این کشور وابستگی زیادی به 
نفت و درآمد حاصل از آن داشته باشد. وزارت اقتصاد کشور ونزوئال اعالم 
کرد به طور متوسط بالغ بر ۹۵ درصد از درآمد صادراتی دولت از صادرات 
نفت و فرآورده های نفتی به دست می آید و درآمد نفتی تشکیل دهنده ۲6 
درصد از تولید ناخالص داخلی این کشور است. بنابراین وضعیت اقتصادی 
ونزوئــال تحت تاثیر تحوالت قیمت نفت قرار می گیــرد و هر افزایش و 

کاهشی می تواند جهت گیری اقتصادی این کشور را تغییر دهد.
اما ســوال مهم اینجاســت که این درآمد کالنی کــه دولت ونزوئال 
از فروش نفت در فاصله ســال های ۲۰۰۵ تا ۲۰۱۴ میالدی به دســت 
آورد، کجا هزینه شــد؟ در این ســال ها اغلب کشورهای نفت خیز اقدام 
به ســرمایه گذاری در بخش های زیرســاختی و توسعه زیرساخت های 
صنعتی کردند تا از این طریق وابســتگی خود را به نفت کاهش دهند 
ولی به دلیل ضعف مدیریت در کشور ونزوئال نه تنها این پول صرف توسعه 
زیرســاخت های اقتصادی و صنعتی در کشور نشد بلکه زیرساخت های 

موجود هم بازسازی نشد.
 مسائل اقتصادی ونزوئال ریشه در سیاست های نادرستی دارد که طی 
دهه های اخیر در این کشــور تدوین و اجرا شده است و حال با کاهش 
درآمد نفتی این کشور که به نادرست تنها منبع تامین درآمد در دولت 

محسوب می شود مشکالت با شدت بیشتری نمایان شد.
تایمز در مقاله ای با عنوان بحرانی که در سال ۲۰۱6 میالدی به اوج 
می رسد؛ نوشت: بحران اقتصادی ونزوئال در سال ۲۰۰۲ میالدی آغاز شد. 
یعنی همان زمانی که هوگو چاوس رئیس جمهوری وقت، با تعیین رئیس 
شرکت نفت و کنترل این شرکت، صنعت نفت را به یک صنعت دولتی 
تبدیــل کرد. او بالغ بر ۲۰ هزار نفر از کارمنــدان و کارکنان حرفه ای و 
با  تجربه را از شرکت نفت و شرکت های تابعه اخراج کرد. در سال ۲۰۰۳ 
میالدی چاوس برای ممانعت از خروج سرمایه ها اقدام به کنترل نرخ ارز و 
بازار پول کرد و سیاست های پولی نادرستی را در کشور اجرا کرد. مداخله 
سیاسی دولت در نظام بانکی سبب شد تا ارزش پول این کشور کاهش 

یابد و این روند کاهشی در یک سال اخیر تشدید شود.
 از طرف دیگر دولت سیاست های دیگری هم وضع کرد که در تجارت 
تاثیر منفی داشت. به عنوان مثال دولت دسترسی به منابع ارزی با نرخ 
رســمی را محدود کرد و تجار مجبور شــدند از بازار آزاد، ارز مورد نیاز 

سیاست های درســتی در کشور تدوین 
و اجرا نمی شــود که اقتصــاد را در برابر 
شوک های کوچک و بزرگ واکسینه کند.

مایکل شیفتر رئیس مرکز مطالعات 
اقتصــادی اینترآمریکــن در این مورد 
می گوید: شرایط ایجاد شــده در ونزوئال 
ریشه در سوء مدیریت و فساد دولتی دارد. 
دولتی که مدیریت درستی بر اقتصاد ندارد 
و هم اکنون نشــانه های ضعف مدیریتش 
در عملکــرد ضعیــف تمامی بخش های 
اقتصادی مشاهده می شود. این وضعیت 
نشــان می دهد اتکا بــه انرژی های پاک 
هم به تنهایی کارآمد نیســت و کاری که 
ونزوئــال در تولید برق کرده اســت یک 
کار غیراصولی اســت. بدون شک در هر 
حوزه ای برای به حداقل رســیدن سطح 
آســیب پذیری باید ترکیبی از انرژی های 

فسیلی و انرژی های پاک استفاده شود.
دولت ونزوئال به منظور کسب بیشترین 
درآمد از صادرات نفت، اســتفاده از این 
منبع انرژی در تولید برق را محدود کرد 
و سه چهارم از انرژی برق تولیدی در این 
کشور به وســیله نیروگاه های آبی تولید 
شده است. بنابراین خشکسالی و کاهش 
سطح آب در کشور سبب شد تا کشور با 
مشکالت زیادی مواجه شود و حتی توان 
تامیــن برق مورد نیازش را هم نداشــته 

باشد.
هندرسون معتقد است اقتصاد ونزوئال 
در حال سقوط آزاد اســت. ارزش تولید 
ناخالص داخلی این کشور در سال ۲۰۱6 
میالدی نسبت به ســال ۲۰۱۳ میالدی 
بالغ بر ۲۰ درصد کاهش خواهد داشت و 
این وضعیتی مشابه وضعیت یونان در سال 

۲۰۱۰ میالدی است.
بحرانی به دلیل مدیریت 

غیراصولی
بحــران اقتصــادی ونزوئــال بحرانی 
اســت که به دست بشر ایجاد شده است. 
بحرانی که ریشه در سیاست های نادرست 
اقتصــادی در ونزوئــال و ایجاد اقتصادی 
وابســته به نفت در این کشــور دارد. در 
چنین اقتصادی است که افت قیمت نفت 
زمینه را برای افزایــش نرخ تورم در این 
کشور فراهم کرد و این روند افزایشی هر 

روز بیشتر شد.
ونزوئال بیشــترین حجــم از ذخایر 
تایید شــده نفتی را در دنیــا دارد. حجم 
ذخایر تایید شــده نفتی در این کشــور 
آمریکای التیــن برابر بــا ۲۹8 میلیارد 
بشکه است که یک میلیارد بشکه بیش 
از عربســتان سعودی است. همین حجم 
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مجبور می شود تا از بازارهای خارجی یا دولت های دیگر استقراض کند. 
در شــرایطی که قیمت نفت از ۱۴7 دالر به کمتر از ۵۰ دالر رســیده 
است، آسیب اقتصادی وارد شده به بودجه و درآمد مردم این کشور بسیار 
زیاد اســت و دولت ونزوئال با وجود استقراض و استفاده از منابع ارزی و 
دارایی های خود باز هم توان تامین منابع مالی برای پرداخت دستمزدها، 
تهیه مواد غذایی و دارویی برای مردم و حتی فعال نگه داشتن واحدهای 
تولیدی و صنعتی را ندارد. در این ســال ها متوسط نرخ رشد اقتصادی 
کشور برابر با پنج درصد بوده است و این رشد پنج درصدی تنها به دلیل 
درآمد نفتی نصیب اقتصاد این کشــور شده بود. ونزوئال هم مانند دیگر 
کشورهای نفت خیز برای باز گرداندن رشد به اقتصادش نیازمند افزایش 
قیمت نفت است. مطالعات نشان می دهد تا زمانی که قیمت هر بشکه 
نفت در بازار جهانی به ۱۲۵ دالر آمریکا بازنگردد نمی توان انتظار اصالح 
اقتصاد ونزوئال را داشت ولی تمامی تحلیلگران اقتصادی رسیدن قیمت 
هر بشــکه نفت به مرز ۱۲۵ دالر آمریکا را تا سال ۲۰۱8 و حتی ۲۰۱۹ 

میالدی غیرمحتمل می شمارند.
تولید نفت بازهم کاهش می یابد

حال در کشــوری که ســهم زیادی از درآمدش را از فروش نفت به 
دست می آورد، اخباری منتشر شده است که می تواند لرزه به اندام تمامی 
سیاستگذاران و فعاالن اقتصادی در ونزوئال بیندازد. به گزارش وزارت نفت 
ونزوئال، این کشور دو میلیارد دالر به شرکت های ارائه دهنده خدمات نفتی 
بدهکار است و آنها به دلیل این طلب، همکاری خود را با ونزوئال کاهش 
داده اند. این مســاله توان تولید نفت در ونزوئال را تقلیل می دهد و درآمد 
این کشــور از فروش نفت را بازهم کمتر می کند. ونزوئال در سال ۲۰۱۲ 
میالدی ۹۳/6 میلیارد دالر از فروش نفت درآمد کسب کرد ولی در سال 
۲۰۱۴ میالدی این درآمد به 77/8 میلیارد دالر رسید و در سال ۲۰۱۵ 

میالدی به مراتب کمتر شد.
راس دالن، مدیر مرکز مطالعاتی التین وســت در این مورد می گوید: 
هفته گذشته دو شرکت بزرگ نفتی فعال در ونزوئال یعنی شرکت های 
شلمبرگر و هالیبرتون رسماً اعالم کردند به دلیل اینکه دستمزد خود را 
برای یک سال همکاری با شرکت نفت ونزوئال دریافت نکرده اند از ادامه 
همکاری امتناع می کنند. این یعنی کاهش ۴۰ درصدی توان تولید و در 

نهایت صادرات نفت از کشور ونزوئال.
دولت برای ترغیب شرکت های خارجی به ادامه همکاری باید بخشی 
از بدهی خود را بپردازد و برای این کار استفاده از ذخایر ارز و طالی کشور 
تنها راه چاره است. این کشور از ماه مارس سال ۲۰۱۵ میالدی تاکنون 
۱۱/6 میلیارد دالر از ذخایر ارزی را هزینه کرده است. البته در فصل اول 
سال ۲۰۱6 میالدی برای تامین هزینه های جاری و پرداخت بدهی ها 6۰ 
تن از طالی خود را به قیمت ۲/۲۴ میلیارد دالر به دولت سوئیس فروخت. 
اکنون مجموع ارزش دالری ذخیره طالی ونزوئال برابر با 7/8 میلیارد دالر 
است و اگر قیمت نفت در بازار جهانی رشد نکند یا سیاست های دولتی 
اصالح نشود انتظار می رود تا یک سال آینده تمامی ذخایر طالی دولت 
برای تامین نیازهای جاری کشور هزینه شود و ظرف ۱8 ماه آینده دولت 

ورشکسته می شود.
تورم فزاینده

یکی از مشکالتی که هم اکنون در ونزوئال دیده می شود تورم فزاینده 
است که با توجه به ثبات نسبی سطح دستمزدها بیکار شدن عده زیادی 
از مردم کشور باعث افزایش سطح فقر و گرسنگی در ونزوئال شده است. 
صندوق بین المللی پول پیش بینی کرد تا نیمه دوم سال ۲۰۱6 میالدی 
نرخ تورم در این کشور به 7۲۰ درصد برسد در حالی که در دسامبر سال 
۲۰۱۵ میالدی نرخ تورم برابر با ۳۰۰ درصد بوده اســت و در ماه فوریه 
همین سال هم تورم به مرز ۴۹۰ درصد رسید. اما این پایان ماجرا نیست. 
با توجه به اینکه قیمت نفت در سال های پیش رو افزایش پیدا نمی کند، 

برای تجارت را تامین کنند و این هزینه 
مازاد برای تامین ارز باعث افزایش هزینه 
واردات کاالهــای خارجی و رشــد تورم 
در ونزوئال شــد. البته نرخ ورود کاالهای 
مختلــف و مورد نیاز مردم را تقلیل داد و 
بازار با کمبود مواد اولیه و کاالهای مصرفی 

مواجه شد.
افزایش سهم دولت در درآمد نفتی

 مشــکل عمده اقتصاد ونزوئال زمانی 
ایجاد شد که دولت به عنوان مالک اصلی 
و تام االختیار صنعت نفت معرفی شــد و 
این مالکیت در کنار فســاد دولتی باعث 
شــد تا اقتصاد با مشکالت زیادی مواجه 
شود. در یک دهه گذشته سهم دولت از 
درآمد نفت در این کشور بالغ بر 87 درصد 
بود در حالی که در فاصله سال های ۱۹۹۰ 
تا ۲۰۰۴ میالدی این سهم برابر با 67/6 
درصد بوده است. هرچه قیمت نفت در دنیا 
بیشتر شد دولت هم بخش بیشتری از این 
درآمد را به خود اختصاص داد و از تمرکز 
روی سیاســت های اقتصادی تایید شده 
از قبیل مالیات کاســت. در سال ۲۰۱۴ 
میالدی ســهم نفــت در تولید ناخالص 
داخلی ونزوئال برابر بــا ۳۵ درصد بود در 
حالی که به طور متوســط سهم نفت در 
تولید ناخالص داخلی این کشور برابر با ۲7 
درصد بوده اســت. کاهش درآمد مالیاتی 
دولــت و افزایش اتکا به درآمدهای نفتی 
در دولتی که سیاست ها و برنامه ریزی های 
درستی ندارد و سرمایه گذاری اصولی برای 
توسعه زیرســاخت ها و توسعه اقتصادی 
انجــام نمی دهد باعث شــد تا ســطح 
آسیب پذیری اقتصاد نسبت به نوسان های 

قیمت نفت بیشتر شود.
اقتصاد نفتی خوب یا بد

با وجود اینکه قبــالً دارا بودن ذخایر 
انرژی بــرای ونزوئال یک مزیت اقتصادی 
محسوب می شد ولی بعد از سال ۲۰۱۴ 
میالدی که قیمت نفــت در بازار جهانی 
کاهش یافت این منبع انرژی دیگر جایگاه 
گذشته خود را برای اقتصاد ونزوئال نداشت 
و هر سیاســتی که دولت بــرای کنترل 
اوضاع اقتصادی به کار گرفت تحت تاثیر 
شوک منفی قیمت نفت اثر معکوس روی 
اقتصاد به جا گذاشــت. وزارت اقتصاد و 
دارایی کشــور ونزوئال در گزارشی که در 
ابتدای سال ۲۰۱6 میالدی منتشر کرد 
در مورد تاثیر افت قیمت نفت روی درآمد 
دولت نوشت: هر یک دالر کاهش قیمت 
نفت در بازار جهانی 7۰۰ میلیون دالر از 
درآمد دولت ونزوئال می کاهد و دولت برای 
تامین این کسری ایجاد شده در درآمدش 
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  نمودار 3: تراز تجاری ونزوئال )درصد تولید ناخالص داخلی(
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  نمودار 6: درآمد از صادرات نفت )میلیارد دالر(
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  نمودار 4: تولید نفت ونزوئال )میلیون بشکه در روز(

  نمودار 5: صادرات نفت ونزوئال )میلیون بشکه در روز(
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انتظار می رود بحران در اقتصاد این کشــور تشدید شود و نرخ تورم باز 
هم بیشتر شود. پیش بینی های صندوق بین المللی پول از رسیدن نرخ 
تــورم به مرز دو هزار درصد تا ســال ۲۰۱7 میالدی خبر می دهند که 
رکوردی بی سابقه در تاریخ اقتصاد دنیا خواهد بود. اما نکته اینجاست که 
این تورم فزاینده و ناتوانی دولت ونزوئال در کنترل شرایط اقتصادی، مالک 
بزرگ ترین ذخایر تایید شده نفت در دنیا و عضو اثرگذار اوپک را با اقتصاد 
ویران و بحران زده ای مانند زیمبابوه در یک ســطح قرا ر می دهد. انتظار 
می رود در سال ۲۰۱6 میالدی اقتصاد ونزوئال با نرخ ۱۰ درصد منقبض 
شود در حالی که در سال ۲۰۱۵ میالدی نرخ افول اقتصادی این کشور 
برابر با ۵/7 درصد بود. تشدید نرخ انقباض اقتصادی این کشور می تواند 
به تعطیلی شمار بیشتری از کارخانه های تولیدی و صنعتی و به دنبال آن 

افزایش نرخ بیکاری و فقر بینجامد.
 بدهی دولتی و بیکاری

در ســال های اخیر دولت ونزوئال میلیاردها دالر برای تامین کسری 
بودجه و هزینه های جاری خود اســتقراض کرده است که هم اکنون در 
بازپرداخت بدهی های آن با مشکالت زیادی مواجه است. تا انتهای سال 
۲۰۱6 میــالدی دولت باید ۱۵/8 میلیارد دالر بدهی بپردازد ولی میزان 
ذخایر ارزی خارجی این کشــور برابر با ۱۵/۲ میلیارد دالر است. انتظار 
می رود تا انتهای سال ۲۰۱6 میالدی نرخ بیکاری در این کشور به ۱8/۱ 
درصد برسد و نرخ باالی بیکاری در کنار تورم فزاینده در این کشور سبب 
می شــود تا نرخ فقر هم افزایش یابد. هم اکنون 7/۳ درصد از خانوارهای 
ونزوئال در فقر مطلق به سر می برند و ۴۰ درصد از افرادی که در این کشور 
مشغول به کار هستند دستمزد حداقل یا کمتر از آن را دریافت می کنند.

بانک آمریکا در گزارشــی با تاکید بر وضعیت اقتصادی دولت نوشت 
شکاف مالی بخش دولتی این کشور در سال ۲۰۱6 میالدی به ۲۴ میلیارد 
دالر آمریکا می رســد که پنج میلیارد دالر از آن از طریق وام های دولتی 
چین پوشش داده خواهد شد. مطالعات انجام شده از سوی بانک آمریکا 
نشان می دهد در سال ۲۰۱۵ میالدی کسری حساب جاری در این کشور 
برابر با ۱8 میلیارد دالر بود ولی دولت بالغ بر 6۰ میلیارد دالر دارایی دارد 
که می تواند این دارایی ها را برای تامین نیازهای مالی جاری یا بازپرداخت 
بدهی های خود به صندوق های بین المللی بفروشد. بنابراین با وجود دارا 
بودن این منابع مالی و دارایی ها، اقتصاد ونزوئال به طور کامل ورشکسته 
نشده است و اگر ظرف یک سال آینده قیمت نفت در بازار جهانی افزایش 
یابد و از مرز 8۰ دالر فراتر رود می توان انتظار داشت اقتصاد ونزوئال دوباره 
رشــد را تجربه کند. از سال ۲۰۰۵ میالدی تاکنون، ونزوئال ۵۰ میلیارد 
دالر به عنوان بخشــی از توافق نفت برای وام که با چین امضا کرده بود، 
استقراض کرده است. این کشــور روزانه 6۰۰ هزار بشکه نفت به چین 
صادر کرده اســت که ۵۰ درصد از آن برای بازپرداخت بدهی هایش به 
چین هزینه شــد. اما با توجه به شرایط اقتصادی این کشور، ونزوئال نیاز 
دارد نفت را نه تنها برای بازپرداخت بدهی هایش بلکه برای کسب درآمد و 
سود اقتصادی بفروشد که بتواند باری از مشکالت اقتصادی کشور بردارد.

تایمز در ادامه نوشت: رشد بدهی های دولتی زمینه را برای تضعیف 
توانایی دولت در کنترل شرایط اقتصادی فراهم کرد. این مساله می تواند 
آســیب های زیادی در درازمدت به اقتصــاد وارد کند. ولی نکته مهم تر 
ناآرامی های اجتماعی است که در نتیجه این بحران دامنگیر اقتصاد ونزوئال 

شده است.
افزایش آمار جرائم

در این شــرایط حتی تامین غذای مردم هم برای دولت کار دشواری 
است و این امکان وجود دارد که امنیت غذایی بیشتر آسیب ببیند اگرچه با 
وجود اینکه در شرایط کنونی 8۰ درصد از جمعیت ۳۰ میلیون نفری ونزوئال 
زیرخط فقر زندگی می کنند هم امنیتی در تامین نیازهای واقعی غذایی این 
مردم وجود ندارد. از طرف دیگر مردم در این کشور با مشکل کمبود دارو 

اســتفاده کرده معتقد است شمار واقعی آدم ربایی ها می تواند تا سه برابر 
آمار رسمی اعالم شده توســط گزارش های دولتی باشد. در بسیاری از 
موارد هم این آدم ربایی ها به قتل منجر می شود که در گزارش آدم ربایی 

وارد نمی شود و در دسته قتل جای می گیرد.
دیگر شاخص ها

به گزارش بانک جهانی در ســال ۲۰۱۴ میالدی امید به زندگی در 
این کشــور برابر با 7۵ سال بوده است و نرخ مرگ و میر به ازای هر یک 
هزار تولد به ۱۵ نفر رســید که نسبت به سال ۲۰۰۰ میالدی شش نفر 
کاهش داشت. در این سال نرخ تکمیل دوره ابتدایی ۹6 درصد و تکمیل 
دوره دبیرستان برابر با ۹۳ درصد بوده است. در این سال کسری بودجه 
دولت برابر با ۳۰ درصد تولید ناخالص داخلی این کشور بود و تنها یک 
درصد از درآمد صادراتی ونزوئال از صادرات  های تک به دست می آمد. برای 
آغاز یک فعالیت اقتصادی در ونزوئال ۱۴۴ روز زمان نیاز بود در حالی که 
این بازه زمانی برای آمریکا شش روز و برای پاکستان ۱۹ روز بوده است. 
در این کشور مردم برای خرید هر گالن شیر باید ۹/۳6 دالر بپردازند در 
حالی که قیمت هر گالن شیر در دیگر کشورهای آمریکای التین به طور 
متوسط برابر با چهار دالر است. در سال گذشته از هر صد هزار نفر ساکنان 
ونزوئال ۵۴ نفر دســت به خودکشی زده اند. ضریب جینی در این کشور 
برابر با ۰/۴۴8 است و شاخص آزادی در این کشور که ترکیبی از آزادی 
اقتصادی و اجتماعی است برابر با پنج است. آزادترین کشورها شاخص یک 
و غیرآزادترین کشورها شاخص هفت را به خود اختصاص داده اند و این 

تحلیل توسط موسسه مطالعات آزادی تهیه شده است.
بررسی آمارهای اقتصادی و اجتماعی ونزوئال و سیاست هایی که برای 
مقابله با شوک ها استفاده می شود همه نشان از مدیریت نادرست کشور 
دارد. این مدیریت نادرســت و غیراصولی در بخش سیاسی و اقتصادی 
و حتی اجتماعی مشاهده می شــود و نمی توان انتظار داشت با افزایش 
قیمت نفت و درآمد نفتی مشکالت برطرف شود. اگرچه رشد قیمت نفت 
می تواند موقتاً بر مشکالت سرپوش بگذارد و از بار آنها روی زندگی مردم 

بکاهد. ولی این روش هم یک درمان موقتی خواهد بود.   

هم مواجه هستند و همین مساله سالمت 
مردم را به خطر انداخته است.

نداشتن امنیت اقتصادی زمینه افزایش 
فساد اجتماعی و جنایت را در کشور ایجاد 
کرده و همین امر سبب شده است آمارهای 
سه سال اخیر ونزوئال تایید کند که مردم 
از نظر اجتماعی هم احساس امنیت ندارند. 
طبق آمارهای تهیه شده از سوی موسسه 
پیو در سال ۲۰۱۵ میالدی تنها ۲۲ درصد 
از ساکنان ونزوئال در کشور خود احساس 
امنیت داشتند که این پایین ترین نرخ در 
میان تمام کشــورهای دنیاست. یکی از 
دالیل مهم برای این عدم امنیت را می توان 
مختومه نشــدن ۹۰درصد از پرونده های 
جرائم و جنایات کشــور دانست. سازمان 
مطالعات اجتماعی ونزوئــال اعالم کرده 
است در ســال ۲۰۱۵ میالدی ۲۴ هزار و 
۹8۰ نفر در این کشور دست به خودکشی 
زده اند که این باالترین سرانه خودکشی در 
دنیا بعد از هندوراس است. نگران کننده تر 
اینکه در فاصله سال های ۱۹۹8 تا ۲۰۱۵ 
میالدی نرخ خودکشی در این کشور چهار 
برابر شده است. از طرف دیگر شمار قتل ها 
در کشور ونزوئال در سال گذشته بالغ بر ۲۳ 
هزار فقره بوده است در حالی که در آمریکا 
با جمعیتی بالغ بر ۳۲۰ میلیون نفر -بیش 
از ۱۰ برابــر ونزوئال- تعداد قتل ها برابر با 
۱۴ هزار فقره بوده اســت. شمار قتل های 
صورت گرفته در آمریکا نســبت به دیگر 
کشورهای دنیا بیشتر است ولی ونزوئال از 

این نظر رکورددار است.
یکی دیگــر از مظاهر جرائم آدم ربایی 
است که در شــهر کاراکاس بسیار اتفاق 
می افتد. مرکز نظارت بر خشــونت ها در 
ونزوئال اعالم کرد در سال ۲۰۱۰ میالدی 
۱7 هــزار مورد آدم ربایی در این کشــور 
گزارش شــده و در سال ۲۰۱۵ میالدی 
شمار آدم ربایی ها در این کشور به بالغ بر 
۲6 هزار مورد رسیده است. از این عده ۵۰ 
درصد در قشر فقیر اقتصادی قرار داشتند، 
۴7 درصد از افرادی که ربوده شــدند در 
طبقه متوســط جای داشتند و تنها سه 
درصد را افراد طبقه ثروتمند تشکیل داده 
بودند. 6۰ درصد از آدم ربایی ها در ونزوئال 
برای دریافت پول نبوده است و بیشتر به 
تصفیه حساب شــخصی مربوط می شده 
اســت و حتی در 7۰ درصد از موارد فرد 
رباینده نســبت به فردی که ربوده شده 
اســت وضعیت اقتصادی بهتری داشته 

است.
البته این مرکز مطالعاتی که از آمارهای 
رســمی و نیمه رسمی برای تهیه گزارش 

سهم به کل صادرات بزرگ ترین شرکای صادراتی ونزوئال
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مرگ یک رویا
ونزوئال، ویرانه ای که از پوپولیسم برجا ماند

پرونـده دوم .   پوپولیست ها

فصل سوم . پرونده ویژه

»این پیروزی یک انقالب است«؛ جمله ای از زبان یک مرد 
سپیدموی 64 ساله در یک برنامه زنده از تلویزیون دولتی 
ونزوئال. او در حالی که به پیشــخوان آشپزخانه آپارتمان 
جدیدش، که توسط دولت ساخته شده است، تکیه زده 
به مردم می گوید: »من می خواهــم این پیام را به تمام 
ساکنان سکونتگاه های موقتی برسانم که ایمان شان را از 
دست ندهند و امیدوار باشند.« دوربین اندکی بعد همسر 
او را نشان می دهد که روی یک صندلی راحتی نشسته و 
لبخند می زند. این صندلی بخشی از وسایلی چون کاناپه، 
میز آشــپزخانه، صندلی و تخت خوابی اســت که دولت 
به آنها داده اســت. باالی ســر او عکسی از هوگو چاوس 
به دیوار نصب شــده است که باید به زودی در انتخابات 

ریاست جمهوری )2012( با انریکه کاپریلس رقابت کند.
احداث خانه برای مردمی که خانه هایشان را در رانش 
زمین از دست داده اند، بخشی از طرح بزرگ دولت چاوس 
است، دولت آن زمان تخمین می زد که باید 2/7 میلیون 
خانه برای بی خانمان ها یا خانوارهایی که در مسکن های 
نامناسب و پرجمعیت زندگی می کنند بسازد، برای مردمی 
که کمی بعد با چشمان اشکبار و احساسات قلبی عمیق، و 
البته واقعی، به پای صندوق می روند تا چاوس را با اختالف 

11 درصد مجدداً به مقام ریاست جمهوری برسانند.
این استراتژی، یکی از روش هایی بود که هوگو چاوس 
با به کار بستن آن توانست حدود 14 سال در قدرت بماند 
و سرانجام مرگ او را از صندلی قدرت دور کند. چاوس با 
وجود گسترش دائم فقر، افزایش جرم و جنایت و از بین 
رفتن تولید و خدمات در ونزوئال موفق شد عده زیادی را 
با امید در اختیار گرفتن یک خانه نوساز و بزرگ دولتی 
در کنار خودش نگه دارد. او چندین ســال این برنامه را 

با هزینه کرد درآمدهای نفتی ادامــه داد. حتی زمانی که آثار درمانی 
بیماری سرطان روی چهره اش مشخص بود، برنامه هایی از تلویزیون 
دولتی پخش می شــد که او را در حال تحویــل دادن کلید به مردم 
نشــان می داد. پول سرشــار نفت، صرف طرح هایی این چنینی شد و 
اگرچه قلوب بسیاری از مردم را در کوتاه مدت تسخیر کرد اما راه کوتاه 
پوپولیسم به پایان رسید. نیکالس مادورو یک سال پس از انتخاباتی که 
چاوس با فاصله ای قابل توجه در آن برنده شــده بود، به لطف هواداران 
چاوس، که البته با روشن شدن نتایج اسفبار سیاست هایش رو به افول 
بودند، توانست یک پیروزی خفیف به دست آورد و با یک و نیم درصد 

اختالف رای جای چاوس فقید را بگیرد.
حاال اما مســاله جدی تر شده بود. فســاد فراگیر اقتصاد دولتی و 
وابستگی بیش از 90 درصدی بودجه کشور به درآمدهای نفتی تخت 
لرزانــی بود که مادورو بر آن نشســت و با کاهش قیمت نفت، تخت 
سلطنت پوپولیست ها شکست. اکنون در ونزوئالیی که روزگاری فوالد 
و سیمان مازاد داشت و زمینی حاصلخیز و معادنی سرشار، هر کاالیی 
دچار کمبود و قحطی اســت. تفاوتی ندارد که دستمال توالت باشد یا 
شیر، قهوه یا ذرت؛ قفسه فروشگاه ها خالی است و مردم شب تا صبح را 
جلوی فروشگاه ها در صف می ایستند تا شاید بتوانند جزو نفراتی باشند 
که شیر و برنج به آنها می رسد. کسب وکار قاچاقچیان کاال چندین سال 
است که رونق گرفته است، البته با این شرایط کم کم پولی برای همان 
عده نسبتاً اندک هم نمی ماند که کاالی قاچاق بخرند. حاال برق هم به 
تمام نداشتن ها و کاستی ها افزوده شده است و مردم با قطعی طوالنی 
برق مواجه شــده اند. انگار برای ونزوئال راهی نمانده اســت. شکست 
اقتصادی ونزوئال حتمی اســت و همه امیدوارند که الاقل در کشوری 
که آمار جرم و جنایت باالست، فاجعه انسانی رخ ندهد. پوپولیست ها در 
حال سقوط اند؛ مایه مسرت است. اما امیدی نیست چون کارآمدترین 
دولــت هم اگر روی کار بیاید، دهه ها زمان می برد ویرانه برجا مانده از 

پوپولیسم را از نو بسازد.   

 رضا طهماسبی
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نقل قولی از ژوزف دو میســتر، مخالف بزرگ انقالب فرانسه هست 
که می گوید: »کشــورها ســزاوار همان رؤسایی هستند که بر آنها 
حکومت می کنند.« خوب، دومیســتر اشتباه می کرد. لیاقت مردم 
آمریکای التین، به هیچ وجه ژنرال هایی با مشت آهنین و عوام فریبانی 
پرهیاهو نبود؛ کسانی که تا همین اواخر دولت ها را عمالً در اشغال 

خود داشتند.
تنها نگاهی به ونزوئال و نیکاراگوئه کافی است تا بفهمیم عوام فریبی 
و پوپولیسم هنوز هم وجود دارد. از دهه 1990 میالدی به بعد است 
که کم کم نســل جدیدی از رهبران میانه رو، روشــنفکر و فروتن و 
معتقد به اصالحات تدریجی در این کشورها ظهور کرده است. این 

افراد می توانند رهبرانی باشند که آمریکای التین شایسته آن است.
بزرگ ترین نام در این نسل عملگرایان، هفته گذشته درگذشت. 
در قاره ای پر از دولتمردان وراج، پاتریکیو آیلوین که رهبری شیلی در 
دوره گذار از دیکتاتوری به دموکراسی در دهه 1990 میالدی را بر 
عهده داشت، یکی از نوادر محسوب می شود: استادی آرام که عشق 
بزرگش مطالعه جنبه های هرچه پیچیده تری از حقوق اداری بود. 
میراث وی، راهنمایی برای رهبران میانه روی آمریکای التین است 

که راه موفقیت را به آنها نشان می دهد.
آیلوین با یکی از سخت ترین انتخاب های اخالقی روبه رو شد که 
در برابر رهبر یک دموکراسی که دوباره و به تازگی برقرار شده قرار 
می گیرد: تا چه زمانی باید به تعقیب قانونی و محاکمه کسانی که در 
زمان حکومت دیکتاتوری پینوشه، هزاران شیلیایی را ربوده، شکنجه 
کرده و به قتل رسانده بودند، ادامه داد؟ جواب او به این سوال، امروزه 
محل بحث است. عقیده او این بود که جست وجوی عدالت »تا جایی 

که ممکن است« باید انجام شود.
این جواب در ابتدا تکان دهنده به نظر می رســد. مگر قرار نبود 
عدالت یک الزام اخالقی مطلق باشد؟ جواب مثبت است. اما تاریخ 
نشان داده است که همیشه نمی توانید به طور کامل به عدالت دست 
پیدا کنید. دستیابی به عدالت، ولو ناقص، خود می تواند یک هدف 
اخالقی محسوب شــود. آیلوین این موضوع را درک کرده بود و بر 

اساس آن عمل کرد.
اتحادی که او رهبری آن را بر عهده داشــت، با جســارت تمام 
پینوشــه را در انتخابات 1988 به چالش کشــید. پینوشه در این 
انتخابات انحصاری که با هدف انتخاب دوباره وی و بسط اختیارات 
قانونگذاری اش برگزار شد، در میان تعجب همگان رای منفی گرفت 
و در نهایت در سال 1990 از قدرت کنار گذاشته شد. اگر یک مثال 
وجود داشته باشد که یک حکومت دیکتاتوری نه با خشونت، که تنها 
با رای و قلم جای خود را به دموکراســی داده است، مسلماً شیلی 
است. به عنوان اولین اقدام، دولت دموکرات آیلوین، تصمیم گرفت که 
قبل از اعمال مجازات در مورد مجرمان، تمام موارد خشونت و نقض 
حقوق بشری که توسط آنها اجرا شده باید ثبت شود. »کمیسیون 
حقیقت و آشــتی« شــیلی به این ترتیب تشکیل شد و تبدیل به 
الگویی برای موارد مشــابهی مانند آفریقای جنوبی در دهه 1990 
در سراسر جهان شد. آیلوین در تلویزیون حاضر شد تا حقایق تلخی 
را که کمیسیون کشف کرده بود با مردم در میان بگذارد. وقتی او از 
طرف دولت بابت جنایات اتفاق افتاده از مردم عذرخواهی می کرد، 

التین که در آیلوین تجسم یافته است، مشاهده نمی شود. او کاماًل 
مخالف پوپولیسم بود. دادن قول های بزرگ به مردم و صرف مخارج 
هنگفت، بعد از به دست گرفتن قدرتی که 17 سال در اختیار جک 
متی دیکتاتور بود؛ وسوسه بزرگی بود که وی به آن تسلیم نشد. در 
مقابل او ریاضت اقتصادی را به اجرا درآورد و به مردم شیلی قول 
سرافرازی در سایه کار پر زحمت و سخت را داد )و البته دیگر خون 

و اشکی در کار نبود(.
آیلویــن به طور غریزی برخوردی بســیار محتاطانــه با بازارها 
داشت، حتی یک بار با افتخار اعالم کرد هرگز در عمرش وارد یک 
مرکز خرید نشــده است. با این حال بعد از انتخاب شدن به عنوان 
رئیس جمهور، نه تنها نظام بازار آزاد شــیلی را برقرار نگه داشت که 
آن را بســیار عمیق تر کرد و قراردادهای تجــارت آزاد را با گروهی 
از کشورها منعقد کرد. همزمان دولت وی مالیات ها و پرداخت های 
تامین اجتماعی را افزایش داد و قراردادهایی با اتحادیه های کارگری 
منعقد کرد که به افزایش قدرت چانه زنی آنها منجر شد. او بهترین 

نمونه یک »روباه« بود.
نتایج حاصله، بسیار دلگرم کننده بود. در سال های پس از 1990، 
درآمد سرانه در شیلی سه برابر شد. در آن زمان 40 درصد شهروندان 
شیلی زیر خط فقر زندگی می کردند، این رقم در حال حاضر حدود 
10 درصد است. نابرابری کاهش نیافته اما بر خالف ادعاها، افزایش 

هم نداشته است.
آلبرت هیرشــمن اقتصاددان، مســلماً آگاه ترین ناظر خارجی 
سیاســت های اجرا شــده در آمریکای التین در نیم قرن گذشته 
اســت. وی منتقد آن چیزی بود که اصطالحــاً )وی این اصطالح 
 را از گوســتاو فلوبر، نویسنده مشــهور فرانسوی، قرض گرفته بود( 
la rage de vouloir conclure می خواند. این اصطالح در واقع به 

آن دسته از رهبران آمریکای التین اشاره داشت که تالش می کردند 
وســواس گونه هر چیز جدیدی را فــوراً وارد جامعه خود کنند. در 
مقابل هیرشمن رهبرانی را مخاطب قرار داد که »شور و شوقی برای 

ممکن ها« داشته و صبورانه راه اصالحات را طی کنند.
آیلوین به این فراخوان پاســخ داد. عالوه بر وی، فرناندو هنریک 
کاردوسو از برزیل، آلن گارسیا از پرو، ارنستو زدیلو از مکزیک، خوان 
مانوئل ســانتوس از کلمبیا، ریکاردو الگوس از شیلی و خولیو ماریا 
سنگوئینتی از اروگوئه نیز به این فراخوان پاسخ دادند. برای مدتی 
لوئیس ایناسیو لوال داسیلوای برزیلی نیز بخشی از این گروه به نظر 
می رسید. مائوریسیو ماکری آرژانتینی نیز متقاضی عالقه مندی برای 
عضویت در این گروه به نظر می رسد اما چون تنها چند ماه است که 
به عنوان رئیس جمهور انتخاب شده است، نمی توان با اطمینان در 

مورد وی نظر داد.
هدف »امکان گرایی« خشــنودی از وضعیــت و عدم تمایل به 
تغییر آن نیست. بالعکس، هدف از آن به تعبیر هیرشمن »کاهش 
محدودیت هایی اســت که واقعاً وجود دارد یا تصور می شود وجود 
دارد«. زمانی بود که کسی تصور نمی کرد آمریکای التین بتواند رهبر 
شایســته ای به خود ببیند. اما در حال حاضر، چنین تصوری وجود 
ندارد و این تغییر دیدگاه را مدیون دولتمردانی مانند پاتریکیو آیلوین 

هستیم. 

صدایش در گلو شکست. این خاطره ای 
است که هم نسالن شیلیایی من، با هر 

بار یادآوری آن، بغض می کنند.
دادگاه به وظیفــه خود عمل کرد. 
پینوشه هیچ گاه داخل یک سلول زندان 
را ندید، اما بســیاری از همراهان وی، 
از جمله رئیس پلیس مخفی شــیلی، 
به حبس طوالنی مدت محکوم شدند. 
چه کشور دیگری که سابق بر این دوره 
سیاهی از حکومت استبدادی را تجربه 
کرده اســت )به روسیه، آلمان شرقی، 
اســپانیا، پرتغال و برزیل فکر کنید( 
می تواند ادعا کند عدالت را اجرا کرده 
است؟ عدالت در شیلی آیلوین، بدون 
آنکه جایی برای طعنه وجود داشــته 

باشد، تا حد ممکن اجرا شد.
آیلویــن عضــو حــزب دموکرات 
مسیحی بود که در شیلی، از باقی مانده 
حزب محافظه کار شــکل گرفت. وی 
همچنین کاتولیک مقیــدی بود که 
عالقه ای نداشت لیبرال خطاب شود. در 
عین حال وی سیاستمدار و دولتمردی 
بود که در فلســفه آیزایا برلین، جزو 
دسته »روباه« یعنی کسی که چیزهای 
زیادی می داند، قرار داشت. دسته مقابل 
در این دیدگاه »جوجه تیغی« نام دارد، 
کســی که تنها از یک موضوع بزرگ 

اطالع دارد.
پوپولیســت ها، چــه در آمریکای 
جنوبی و چه در بقیــه نقاط جهان، 
از دســته »جوجه تیغی« ها  همیشه 
انســان هایی کوته فکر،  آنها  هستند. 
متعصــب و جزمی هســتند. جهان 
باید با نظــام ایدئولوژی یکپارچه آنها 
منطبق شود، عکس این انطباق برای 
آنها قابل تصور نیست. مصلحت گرایی،  
اصالحات تدریجی و سیاســتگذاری 
آزمایشــی، در فرهنگ آنــان جایی 
ندارد. پوپولیســت ها و پیروان آنها با 
فلسفه پشت این نقل قول استعاری 
منصوب بــه جان مینــارد کینز که 
می گویــد: »وقتی حقایــق موجود 
تغییر می کنند، من هم نظرم را تغییر 
می دهم. شــما چطور قربان؟« کاماًل 
بیگانه هســتند. اما خوشبختانه این 
بیگانگی در نسل عملگرایان آمریکای 

روباه ها و جوجه تیغی ها
اسارت آمریکای التین در چنگال رهبران بد و کورسوی امید

   آندرس والسکو 
 وزیر سابق دارایی شیلی و استاد دانشگاه کلمبیا
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دام مدیریت دولتی ونزوئال را به خاک سیاه نشاند
بررسی وضعیت نابسامان اقتصاد ونزوئال در گفت وگو با محمدرضا انصاری

محبوبه فکوری: ونزوئال را این روزها در حوزه اقتصاد، شاید بتوان خبرسازترین کشور دنیا دانست. بحرانی که در سایه اقتصاد نفتی و سیاست های 
نادرست اقتصادی، آوازه اش در همه جا پیچیده است. شاید اگر مردم صبورش نبودند، این روزها را باید سخت تر از وضع فعلی سپری می کرد؛ اما اینکه 
این صبوری چقدر دوام بیاورد و رهبران ونزوئال چقدر تاب فروپاشی اقتصادشان را داشته باشند، خود موضوعی است که قضاوت در مورد آن سهل و 
ممتنع است. شواهد یک چیز می گوید و عشق مردم به روسای جمهور سابق و فعلی، هوگو چاوس و نیکالس مادورو، چیز دیگر. محمدرضا انصاری، عضو 
هیات رئیسه اتاق بازرگانی و صنایع و معادن ایران که اتفاقاً خوب هم ونزوئال را می شناسد، معتقد است حداقل تا 10 سال آینده، نباید تعادل و برون رفت 

از بحران را برای اقتصاد این کشور انتظار داشت.

Á   ونزوئــال، روزهای ســختی را می گذراند. بحران  
اقتصادی عجیبی گریبانگیر این کشور شده که در مورد 
منشأ بروز آن، اختالف نظرهای بسیاری وجود دارد. شما 

ریشه اوضاع امروز این کشور را در چه می بینید؟
ونزوئال تالش دارد این طور جلوه دهد که پایین آمدن 
قیمت جهانی نفت، عامل این گرفتاری هاست و برخی 
هم در دنیا تحلیل می کننــد که کاهش قیمت نفت، 
این کشــور را دچار گرفتاری و آشــوب کرده است، اما 
من فکر می کنم این موضــوع بیش از اینکه به قیمت 
نفت مربوط باشد، به مدیریت کشور و شیوه برخورد با 
مسائل اقتصادی مربوط است. ونزوئال از حسن نیت هوگو 

چاوس، رئیس جمهور فقیدشان برای ملت، به این روز افتاد. او همیشه دلش می خواست 
برای مردم کار کند؛ ولی یک بنای خطا در اقتصاد این کشــور گذاشــت و آن این بود که 
موسسات بخش خصوصی و کارخانه های تولیدی از جمله سیمان و فوالد را که برخی از 
آنها با ســرمایه گذاری اروپایی ها و همسایگان ونزوئال شکل گرفته بود، ملی اعالم کرد. او 
همچنین افرادی را که منتقد و مخالف دولتش بودند از پســت های دولتی و به خصوص 
اداره نفت و حوزه مربوط به آن کنار گذاشت. در واقع، او به تنهایی در حوزه نفت، نزدیک 
به 20 هزار نفر از 36 هزار شــاغل در این صنعــت را اخراج کرد؛ چرا که آنها را به عنوان 
ضد انقالب و ســرمایه دار می دانست و اتفاقاً بیشتر این 15 تا 20 هزارنفری هم که اخراج 
شــدند، افراد کارآمد حوزه نفت و مهندسان، کارشناسان و افراد باتجربه بودند. او به جای 
اینکه قرارداد شرکت هایی را که در ونزوئال کار می کردند اصالح کند، افراد صاحب تجربه را 
خلع ید و اخراج کرد و به خاطر ملی کردن شرکت های خارجی با رای دادگاه های بین المللی، 
مجبور به پرداخت غرامت های سنگین هم شد. همچنین شرکت های خصوصی را به امید 
تولید و فروش کاالهای ارزان قیمت به مردم در ســایه یک اقتصاد دولتی، مصادره و ملی 
اعالم کرد. این تصمیم در ظاهر، یک پایه تئوری با حسن نیت ملی داشت؛ ولی در اصل، 
با یک اشــتباه اساسی توام بود و آن هم اینکه در این مسیر، بخش خصوصی را که دلش 
برای توسعه کار خود می تپد، مدیریت پایه ای و اصولی دارد و در آن بهره وری کار مطرح 
است، نادیده گرفت و مدیران را خلع ید کرد و کار را به دست کارمندان دولت داد، غافل از 
اینکه کارمند دولت، پایدار نیست؛ چرا که مدیریت دولتی و دولت قابل تغییر است و این 
ناپایداری مدیریتی، به این بنگاه ها لطمه می زد. نکته دیگر این است که درجه صمیمیت 
و دلسوزی کارمندان دولت، به هیچ وجه برابر با مدیران و کارکنان بخش خصوصی نیست. 
در هیچ جای دنیا هم این گونه نیست و این اشتباه است که فکر کنیم چون فردی، کارمند 
دولت بوده و به دولت نزدیک تر است، می تواند سیاست های دولت را پیاده سازی کند. پس 
در مجموع، این فاجعه دامی شد که اکنون گریبانگیر ونزوئالست و آن را زمین گیر کرده 
اســت. در واقع، تصور اینکه دولتی بودن بهتر از بخش خصوصی است و کاال را با قیمت 
مناسب تولید می کند، دامی برای اقتصاد این کشور شد. از همه مهم تر اینکه وجه غالب 
استعدادهای ملی، در بخش خصوصی است و دولت نمی تواند همه را استخدام کند؛ بلکه 

دولت تنها 15 تا 20 درصد مردم را در سیستم دولتی 
می تواند به کار گیرد و مابقی مــردم که خارج از بدنه 
دولت هستند، 80 درصد کار را پیش می برند، بنابراین 
بــا این تفکر، وقتی که به اقتصــاد دولتی تکیه کرده و 
فکر می کنیم که دولت قابل اعتمادتر است، به زیان های 
جبران ناپذیری دچار می شویم. این اتفاق در ونزوئال رخ 
داده است و در واقع، دام اقتصاد دولتی، مثل یک حفره 
بزرگی همه را به داخل خود کشــیده اســت. ما شاهد 
این بودیم که پیش از این، تولید فوالد باکیفیت و ارزان 
ادامه داشت، اما هوگو چاوس صنایعی همچون فوالد و 
سیمان را ملی اعالم کرد و ما که خودمان در این کشور 
پروژه اجرا می کردیم، تا پیش از آن، هیچ زمانی، مساله ای راجع به قیمت و تورم نداشتیم 
و در سال، 2/5 درصد هزینه تورم روی مصالح را پرداخت می کردیم؛ اما درست چند ماه 
بعد از اینکه این صنایع ملی شــدند، کمبود پیدا شد تا جایی که امروز، در این کشور، به 
راحتی فوالد یافت نمی شود و باید حتماً واردات صورت گیرد، در حالی که تا پیش از ملی 
شدن این صنعت، تولیدکنندگان فوالد کشور به دنبال مشتری می گشتند و با وجود اینکه 
فعالیت های ســاختمانی بیش از هم اکنون بود، کمبودی به چشم نمی خورد؛ اما در حال 
حاضر، با وجود کاهش تعداد پروژه های ســاختمانی، ســیمان به راحتی پیدا نمی شود و 
تولیدکنندگان فوالد آنقدر ضعیف شده اند که کشور هم اکنون کمبود فوالد دارد. همین بال 
سر سیمان هم آمد و مجموعه های بزرگ و موفق، یکی پس از دیگری، ملی اعالم شدند. 
به هر حال، این تصور که اقتصاد دولتی بهتر از اقتصاد بخش خصوصی است، در کنار گم 

کردن جایگاه دولت، عاقبت این چنینی دارد.
Á   به هر حال چند درصد از وضعیــت کنونی اقتصاد ونزوئال را باید مدیون تغییرات و  

نوسانات قیمت نفت دانست؟
قبل از اینکه قیمت نفت پایین بیاید، ونزوئال به دلیل همین اشــتباهات و عملکرد بد 
در حوزه اقتصاد، بدهکار شــد. مهم تر از همه اینکه این رفتار اقتصاد دولتی، فضای فساد 
را باز کرد و در نتیجه فســادی که امروز در این کشــور هست، قابل مقایسه با فساد آغاز 
دوران ریاست جمهوری آقای چاوس نیست. ونزوئال تا دهه1980 میالدی، قوی ترین اقتصاد 
آمریکای التین به شمار می آمد؛ ولی اشکال کار این بود که بسیار متکی به نفت شد. اشکال 
دوم که باز هم مربوط به تاکید بر نظام دولتی است، بسته شدن فضای رشد صنعت است 
کــه در نتیجه آن هم اکنون، 50 درصد تولید ناخالص داخلی ونزوئال از نفت بوده که این 
یک فاجعه است؛ ضمن اینکه 95 درصد صادرات این کشور هم نفت است. به عبارت دیگر، 
به جای اینکه رئیس جمهور، سیاستی را برای حمایت از بخش خصوصی و سرمایه گذاری 
این بخش داشته باشند، بیشتر به سمت این رفته که تولید را دولتی کند، کاال بین مردم 
توزیع شود و کمبودها هم با واردات جبران شود. یعنی تاکید حکومت همواره این بوده که 
نفت را بفروشند و برای رفع نیازهای مردم، به واردات تکیه کنند. نتیجه این می شود که 
زندگی اقتصادی این کشور به شدت وصل به باال رفتن و پایین آمدن قیمت جهانی نفت 
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شده و اگر قیمت نفت 100 دالری به 25 دالر رسد، رفاه مردم به یک چهارم تقلیل می یابد؛ 
چرا که همه کاالها از طریق فروش نفت وارد و مصرف می شود. اتفاقات امروز ونزوئال که 
مقامات این کشــور آن را حاصل تاثیرگذاری قیمت نفت در اقتصاد این کشور می دانند، 
باعث گرفتاری در بحران اقتصادی شده است، در حالی که این موضوع، خود به سبب نظام 
دولتی فکر کردن رخ داده اســت و عاقبت اینکه مقامات هر کشوری تصور کنند که نظام 
دولتی، سالم تر از بخش خصوصی است، همین فالکتی است که امروز در ونزوئال مشاهده 
می شــود. استثنایی هم در این زمینه وجود ندارد. حتی آلبانی هم مثل ونزوئال، به بسته 
بــودن درهایش و اقتصاد دولتی تکیه کرد و زمانی که در دهه 1990 درها به روی جهان 
بازشد،  فاجعه و فالکت به بار آمد. یا حتی مقایسه نظام دولتی کره شمالی با نظام بازار آزاد 
کره جنوبی هم همین مساله را به خوبی نشان می دهد. بزرگ ترین رویدادها هم فروپاشی 
اتحادیه جماهیر شوروی بود که خود را 70 سال با نظام دولتی اداره کرد و وقتی دروازه ها 
باز شد، به حدی نتوانست خود را حفظ کند که به چند تکه تقسیم شد. االن روسیه دیگر 
اتحاد جماهیر شوروی نیست. این تاکید روی دولت با این تشخیص که نظام دولتی سالم تر 
است و می تواند خدمتگزار مردم باشد و قیمت ها و تولید را کنترل کند، تصور اشتباهی است 
که ونزوئال را به خاک سیاه نشانده است. اکنون هیچ امیدی به نجات این کشور نیست؛ چرا 
که او در این رفتار دولتی غرق شده و نمی تواند از آن خارج شود. مقامات این کشور هم، 
همیشه با دستپاچگی جواب انتقادها را می دهند. بنابراین کشورهایی همچون ایران باید 

سعی کنند که گرفتار این الگو نشوند.
Á   به هر حال هوگو چاوس در آن دورانی که ریاســت جمهوری را بر عهده داشــت، با  

محبوبیت توانست شیوه های پوپولیستی را در ونزوئال پیش برد و وقتی هم که از دنیا رفت، 
معاون او قدرت را به دست گرفت. چقدر وضعیت فعلی اقتصاد ونزوئال را می توان به دید 
مردم نسبت به نوع اداره اقتصاد مرتبط دانست. مردم هم این عالقه را به اداره پوپولیستی 

اقتصاد دارند؟
مردم ونزوئال گرفتار یک کشمکش درونی در ذات و عاطفه خود شده اند؛ به دلیل اینکه از 
طرفی چاوس، یک اسطوره برای مردم بود و عشقی که به او داشتند، امکان برخی اصالحات 
را سلب کرد. هنوز این عاطفه اثر دارد و در وجود مردم این کشور کار می کند. از سوی دیگر، 
مردم به نان شب هم محتاج شده اند و هر روز هم وضع زندگی آنها بدتر می شود. در حال 
حاضر، یک کارمند ونزوئالیی با ماهی 40 دالر باید زندگی کند و شما می دانید که چه فاجعه 
سختی برای مردم در پیش است. مردم الیه های پایین و فقیر این کشور هم کم نیستند؛ 
در حالی که ونزوئال کشــوری است که روی گنج نشسته و دو میلیون و 500 هزار بشکه، 
صــادرات نفت دارد؛ ضمن اینکه به لحاظ منابع طبیعی، همه چیز دارد و مثل یک باغ، از 
شمال تا جنوب آن سبز بوده و طبیعت بسیار غنی دارد، مواد کانی خوبی در این کشور نهفته 
است و غیر از نفت، همه چیز در اختیار دارد. مردمش هم فعال و زحمتکش هستند؛ ولی با 
این حال، به دلیل مدیریت غلط به این روز نشسته است. مردم اینها را می بینند و از سوی 
دیگر به دلیل عالقه ای که به چاوس داشتند و دارند، نمی توانند به درستی تصمیم بگیرند. 
بالغ بر 60 درصد مردم ونزوئال به او رای دادند و حتی در مبارزات  سنگینی که با رقیب خود 
در آخرین دور انتخابات داشــت و در شرایطی که بخشی از محبوبیت او کاهش یافته بود، 
ولی باز هم صاحب 62 درصد رای مردم شد. در حالی که اکنون مادورو نه محبوبیت چاوس 
و نه کاریزمای او را دارد و البته قدرت اداره کردن حکومت و دولت را نیز نداشته و حتی قادر 

نیست چرخ را برگردانده و نظام دولتی را  در اقتصاد کنار بگذارد.
Á   آیا مردم ونزوئال انتخابی دیگر پیش روی خود نمی بینند؟ یعنی جناحی که منتقد یا  

مخالف دولت باشد، حضوری قوی در این کشور داشته و دارد که بتواند با واقعیت نگری بر 
پوپولیست ها پیروز شود؟

 اطالعی که من دارم و بر اســاس آنچه از کار در این کشور دستگیرم شده، حتی اگر 
این چنین باشد و رقیب مادورو هم بیاید، قادر نخواهد بود فساد و هرج و مرج را درمان کند 
ولی ممکن اســت مردم برای فرار از این طرف، به سوی دیگر رقبا بروند. مطمئن نیستم 
گروه مقابل هم با یک منطق ملی حرکت کند تا مردم امید داشته باشند که تغییری رخ 
دهد. نمی دانم چقدر می توان به اصالح امور در ونزوئال امیدوار بود. رئیس جمهور فعلی عنان 
امور را از دست داده است، ولی به رقیب هم امیدی نیست. ممکن است این کشور به دلیل 
وجود مردم خوب، در تحوالتی که ده ها سال طول می کشد، باالخره افراد مناسبی تربیت 
کند یا حتی، دنیا روی این کشور اثر گذارد و تحولی ایجاد شود که بتوان به این کشور امید 

داشت. به هر حال من اکنون امید کوتاه مدت نسبت به آینده ونزوئال ندارم.

Á   آثار سیاســت های اقتصادی زیانبار دولتی، کم و بیش در دوران ریاست جمهوری  
خودش هم نمایان شــده بود. فلسفه همان عشق و محبوبیت به چاوس بود که مادورو را 

پس از مرگش رئیس جمهور کرد؟
  همین طور اســت، به رغم اینکه سختی های بسیاری در زندگی مردم ظاهر شده بود، 
چاوس را دوست داشتند و همان طور که گفتم، در حالی که نفت این کشور تبدیل به یک 
فاجعه شده بود و اخراج 20 هزار نفر کارکنان صنعت نفت و مصادره کردن سیمان و فوالد 
در زمان او اتفاق افتاد و مردم کمبودها را در زمان او می دیدند؛ ولی آنقدر او را دوست داشتند 
که به جانشین او رای دادند. مردم فکر می کردند که برای کسی که به او عشق دارند، باید 
سختی بکشند؛ ولی به تدریج زمان سپری شد تا در زمان ریاست جمهوری مادورو، اقتصاد به 
این فاجعه دچار شود. به دلیل پیش بینی همین وضعیت بود که برخی شرکت های خارجی 
از جمله کیسون که پروژه های عظیمی در این کشور داشت، چهار سال پیش ونزوئال را ترک 
کرد. ما می توانستیم آینده این کشور را به لحاظ اقتصادی برآورد کنیم، اما مردم به دلیل 

اینکه اسیر عاطفه خود بودند، نمی توانستند این وضعیت را پیش بینی کنند.
Á   اشاره کوتاهی داشــتید که امیدی به آینده اقتصاد ونزوئال ندارید، پیش بینی شما  

چیست، آیا این کشور به سمت یک اقتصاد ورشکسته پیش خواهد رفت؟
اینکه وضعیت کنونی ونزوئال به آشوب، قتل و غارت منجر شود، بسیار محتمل است. 
اکنون نیز این روند آغاز و آدم کشی در این کشور بسیار زیاد شده است. مردم گرسنه، فقیر 
و عاصــی مهر و عاطفه را کنــار می گذارند. به نظرم این درگیری ها باال می گیرد و به نظر 
نمی رسد به راحتی بتوان آن را کنترل کرد. من  امیدی ندارم که زودتر از چند دهه، این 
کشور به پایداری برسد، اینکه چه اتفاقی رخ خواهد داد، من تحلیلگر سیاسی نیستم ولی 

وقتی این کشور را به لحاظ زندگی و اقتصادی نگاه می کنم، امیدی نمی بینم.
Á  هیچ وقت به فکر برگشت نیستید که پروژه هایی را در این کشور اجرا کنید؟  

 ما ریشه هایی را در این کشور دوانده ایم که منجر به تاسیس دفاتر شده است و همین 
االن نیــز به دلیل نگهداری از پروژه ها برای مردم، در ونزوئال نیرو داریم؛ ولی می دانیم که 
دیگر نمی شود آنجا کار کرد. طرف مقابل باید مدیریت منسجمی داشته باشد تا شرکت های 
ایرانی و دیگر شرکت های خارجی در ونزوئال کار کنند که متاسفانه هم اکنون این به چشم 
نمی خورد. ما حتی پروژه سوم خود را در آنجا پس دادیم و به رغم دریافت پیش پرداخت، 
چهار سال پیش قطع همکاری کردیم؛ اما به هر حال، پروژه هایی را که آنجا انجام داده ایم 
نگهداری می کنیم و تاسیساتی هم در آنجا داریم اما همان طور که گفتم، امید نداریم که 
فعالً پروژه جدید در این کشــور پیاده کنیم. در اینجا باید بگویم که مردم ونزوئال بســیار 
صمیمی، گرم و دوست داشــتنی هستند و رفتار دولت ونزوئال با کیسون متکی به اعتماد 

متقابل و با صمیمیت و سالمت بوده است و کاش می شد بازهم در  آنجا به کار ادامه داد.
Á   دولت هم یکسری روابط اقتصادی با ونزوئال داشته که منجر به تاسیس برخی خطوط  

تولید و کارخانه ها شده است، برای آنها چه تصوری می توان داشت. به هر حال این پروژه ها، 
بخشی از سرمایه ملی ماست که در این کشور مانده است؟

باید برای آن فکر کرد. دولت باید در مذاکره با دولت ونزوئال، راه حلی پیدا کند. حتی الزم 
است برای دارایی های شرکت های بخش خصوصی که در ونزوئال اسیر است، فکر موقت کرد، 
اما به هر حال، اینکه آنها فعال شوند و رونقی در اقتصاد این کشور داشته باشند را نمی توان 
دید. باید بررســی کرد که اوضاع به چه صورت می شــود و آیا دولت جدیدی که روی کار 
می آید، تفکر اقتصاد آزاد را دارد یا می خواهد همان سیاست های دولتی را پیش برد. یا اینکه 
باید ببینیم دولت فعلی این کشور، چطور عمل می کند و آیا می تواند کشور را اداره کند. من 
امید ندارم؛ چرا که می دانم فساد در آنجا نهادینه شده و مثل موریانه پایه های حکومت را از 
زیر خورده اســت، بعید به نظر می رسد دولتی به راحتی بتواند با این فساد برخورد کرده و 
آن را اصالح کند. با دولت فعلی، نمی توان کاری در این راستا پیش برد؛ بنابراین دولت ایران 
باید صبر کند تا نفر بعدی بیاید و البته روابط خوبی را با تیم بعدی برقرار کند. االن زمان آن 
نیست که پل های پشت سر خود را خراب کنیم. دولت حتماً عوض می شود و کابینه بعدی 
که روی کار آمد، می تواند طرف مذاکره ایران باشــد. اما تا پیش از آن، احتمال اینکه هرج 
و مرج در ونزوئال ادامه یابد، بسیار زیاد است؛ زیرا مردمی که از نظام دولتی تغذیه کرده اند، 
حرکت خواهند کرد و عکس العمل نشان می دهند. در آنجا، مردم مسلح هستند. نمی دانم 
دولت بعد چطور می خواهد این مردم را کنترل کند. مگر اینکه غربی ها کمک های اقتصادی 
به این کشور داشته باشند و رونقی ایجاد شود. به هر حال آینده ونزوئال چندان روشن نیست. 

من فقط می توانم برای مردم خوب ونزوئال آرزوی بهروزی داشته باشم.  

مردم ونزوئال گرفتار یک کشمکش درونی در ذات و عاطفه خود شده اند؛ به دلیل اینکه از طرفی چاوس، یک اسطوره برای مردم بود و عشقی که به او داشتند، 
امکان برخی اصالحات را سلب کرد. از سوی دیگر، مردم به نان شب هم محتاج شده اند و هر روز هم وضع زندگی آنها بدتر می شود.
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نیکالس 
بدشانس
چرا اقتصاد ونزوئال از هم پاشید؟

پرونـده سوم .   تبارشناسی بحران

فصل سوم . پرونده ویژه

حدود یک سال پس از آغاز ریاست جمهوری نیکالس مادورو، رئیس جمهوری ونزوئال، قیمت نفت روبه کاهش گذاشت.

ونزوئالی سوسیالیست به قهقرای انواع بالهای اقتصادی 
و البتــه بحران های سیاســی و اجتماعــی فرو رفته 
اســت. نیکالس مادورو رئیس جمهور نیز با آن گرمکن 
رنگارنگش گویی دیگر به خط پایان رســیده. او اکنون 
در میان مصائب گریبانگیر این کشور، چنان سردرگم 
اســت که نمی داند به معضل کمبود برق بیندیشد یا 
به مقابله در برابر عزم مخالفان قســم خورده اش برای 
عزل او. اگرچه، تحلیلگران بر این عقیده اند که مادورو 
مقصر اصلی پدید آمدن این وضعیت در ونزوئال نیست. 
رئیس جمهوری ونزوئال نیز همچون دکتر حسن روحانی، 
رئیس جمهــوری ایران همان محصوالتی را برداشــت 

می کند که سلف او، بذر آن را بر زمین نشانده بود. 
توزیع یارانه به مردم، ایجاد تعهدات بلندمدت برای 
درآمدهــای مقطعی نفت، نرخ باالی تــورم، بیکاری 
و رکود شــدید همان چالش های مشترکی است که 
مادورو و روحانی از گذشــتگان خود بــه ارث برده اند. 
اما مسیر این دو کشور در سال 1392 از یکدیگر جدا 
شد؛ جالب اینکه انتخابات زودهنگام ریاست جمهوری 
ونزوئال پس از مرگ چاوس در فروردین ماه سال 1392 
و انتخابات ایران در خرداد همان ســال برگزار شد. اما 
مردم ونزوئال به تداوم حکومت پوپولیست ها رای مثبت 
دادند. در حالی که ایرانی ها پس از هشت سال مدیریت 
پوپولیستی کشور، در این انتخابات از کاندیداهای این 
طیف روی گرداندند. اما این پرسش قابل تامل به نظر 
می رسد که اقتصاد کشوری چون ونزوئال که اکنون به 
مرز فروپاشی رسیده، از کدام سیاست بیشتر متحمل 
آســیب شده است؟ این پرسش البته در ماه های اخیر 
که بحران ونزوئال در رســانه ها مورد بحث قرار گرفته، 

پاسخ داده شده است؛ دولت رانتیر، وابستگی 95 درصدی بودجه این 
کشــور به درآمدهای نفتی و ولخرجی رهبران این کشور در دوران 
وفور درآمدهای حاصل از صادرات نفت شــاید از عمده ترین دالیل 
شکل گیری این بحران باشد. درآمدهای نفتی با تصور دائمی بودن 
آن صرف اجرای برنامه هایی با محوریت رفاه شــد؛ غافل از اینکه، 
ابر تورم پدید آمده به مثابه سنگی، رفاه شیشه ای مردم ونزوئال را فرو 
خواهد ریخت. اختصاص یارانه به گروه های مختلف در حالی توسط 
سیاستمداران ونزوئال صورت می گرفت که تولید نفت این کشور در 
مســیر نزولی قرار گرفته بود و دولت، کمبود منابع خود را از طریق 
انتشار اسکناس جبران کرد. در نتیجه، افسار تورم نیز از دست دولت 
خارج شد؛ چنان که، صندوق بین المللی پول در ژانویه سال جاری 
پیش بینی کرده اســت تورم ونزوئال در سال 2016، به 720 درصد 

برسد، یعنی قیمت ها در این کشور هشت برابر خواهد شد. 
حال آنکه این نهاد بین المللی پیش بینی کرده اســت، نرخ تورم 
ونزوئال در پایان سال 2017 میالدی به 2200 درصد برسد. صندوق 
بین المللی پول، همچنین برآورد کرده نرخ تورم ونزوئال تا سال 2021 
میالدی به 4600 درصد برسد. همچنین برابر پیش بینی این صندوق، 
نرخ بیکاری ونزوئال در ســال 2016 میالدی به 17 درصد افزایش 
خواهد یافت. این از بداقبالی مادوروســت که کاهش قیمت نفت و 
خشکســالی در این کشور به طور همزمان رخ داده است. ونزوئال به 
دلیل وقوع خشکسالی شدید، عالوه بر کمبود آب، منابع تولید برق 

خود را نیز از دست داده و اقدام به جیره بندی برق کرده است. 
در عیــن حال، تصاویری که از شــکل گیری صف های طویل از 
ونزوئال، مخابره شــده از کمبود مواد غذایی و همچنین دارو در این 
کشور حکایت می کند. اکنون احزاب مخالف دولت ونزوئال با پیمودن 
ساز و کارهای قانونی، درصدد عزل رئیس جمهوری فعلی این کشور 
هستند. آیا برکناری مادورو می تواند ونزوئال را از این آشفتگی نجات 

دهد؟   

 ندا گنجی
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نوع نگاه به سیاستگذاری اقتصادی و غفلت از نقش عرضه و تقاضا 
در فرآیندهای اقتصادی بیشــترین آسیب را به اقتصاد ونزوئال 

رسانده است.
ونزوئال با منابع غنی نفت، موقعیتی منحصر به فرد در آمریکای 
التین و جمعیتی تحصیل کرده باید به کشوری مرفه با اقتصاد رو 
به توسعه تبدیل می شد. اما واقعیت ونزوئال با آنچه ما فکر می کنیم 
فاصله زیادی دارد. کاراکاس پایتخت ونزوئال رکورد جهانی جرائم 
جنایی و قتل را دارد. واحد پول ونزوئال در حال سقوط سریع است 
و مردمی که هنوز »کاماندانته« چاوس را به نیکی یاد می کنند 
از میراث اقتصادی او خسته و ناامیدند. تورمی که مردم ونزوئال 
این روزها با آن دست به گریبان اند قدرت خرید صاحبان درآمد 
ثابت را به صفر رسانده است. مانند آنچه در کوبا نیز حاکم است، 
در ونزوئال هم قفســه های مغازه ها و تعاونی ها خالی از کاالست. 
هیچ جا نرخ تورم 500 درصدی را به حساب پیشرفت اقتصادی 

نمی نویسند.
ســیمون بولیوار قهرمان آزادیخواه آمریکای التین این روزها 
نمی تواند از سرنوشــت واحد پول هم اسمش چندان خوشحال 
باشد. بولیوار، واحد پول کشور ونزوئال در حال سقوط آزاد است 
و این واحد پولی، ظرف چهار ســال گذشــته، 97 درصد ارزش 
خود را از دست داده است. این روزها بازار ارز در ونزوئال در حال 
تکــرار تجربه بازار ارز ایران در ســال های دهه 70 و 60 و چند 
سال گذشته است. در یک بازار ارز دو نرخی، همیشه فرصت های 

رانت خواری بی شماری وجود دارد.
 نرخ رسمی ارز شــش بولیوار برای هر دالر آمریکاست، که 
البتــه ربطی به نرخ دالر هفت تومانی نــدارد. این ارز در اختیار 
واردکنندگانی قرار می گیرد که تعهد می کنند کاالهای اساسی 
وارد کنند و به قیمت کنترل شده دولتی در بازار به فروش برسانند. 
در نتیجه هم صف متقاضیــان ارز و هم صف مصرف کنندگان 
کاالهای اساسی در این کشور طوالنی است. حاال اگر برای خرید 
یا فروش دالر به بانک مراجعه کنید ارزش دالر 30 برابر می شود: 
چنان که افراد برای هــر دالر، 178 بولیوار باید پرداخت کنند. 
جالب است که همین نرخ در بازار سیاه ارز بیش از هزار بولیوار به 

ازای هر دالر است یا صد برابر نرخ رسمی.
در این بازار مشــوش و مغشــوش، نظام قیمت ها متالشی 
شده اســت. در این کشــور با فروش یک صد دالر به نرخ بازار 
سیاه می توان آنقدر بنزین به نرخ رسمی خرید که برای 28 بار 
ســفر به دور زمین کافی باشد. در اقتصاد ونزوئال وارد کنندگان 
انگیزه ای بــرای وارد کردن کاال ندارند، دریافت دالر ارزان قیمت 
دولتی و فروش آن به صد برابر قیمت در بازار سیاه از هر وارداتی 
سود آورتر است؛، واقعیتی که مردم ایران و فعاالن اقتصادی کشور 
ما می توانســتند با اســتفاده از تجربه سال ها پیش به همتایان 

ونزوئالیی خود یادآور شوند.
بحران اقتصادی ونزوئال به نقطه ای رســیده است که دولت 
می خواست در سوپرمارکت ها و مراکز توزیع سیستم های ثبت اثر 
انگشت نصب کند تا از احتکار کاال و خرید بی رویه جلوگیری کرده 
باشد. جای تعجبی ندارد که آقای مادورو و وزرایش ناتوان از درک 

منابع دولتی در شبکه توزیع مانع از گسترش بازارهای محلی و 
بومی شــد که ثبات و دوام رشــد و توسعه اقتصادی را تضمین 
می کردند. بخش هنگفتی از درآمدهای نفتی در ســپرده های 
ویژه ای ذخیره می شــد که رئیس جمهور می توانست آنها را به 
صالحدید خود هزینه کند و این رویه از شــفافیت اقتصادی در 
کشــور کاست. سیاســت های چاوس و جانشین او علیه اقلیت 
سرمایه دار و دارای ارتباطات گسترده با جهان توسعه یافته به فرار 
مغزها در این کشور دامن زد. در حالی که اندازه جامعه دانشگاهی 
در این کشور در حال افزایش بود، سرمایه انسانی ونزوئال در امور 

صنعتی و بازرگانی کاهش پیدا می کرد.
 همزمان دولت ونزوئال به دنبال تحقق رویای آمریکای التین 
متحد بخشــی از ســرمایه ونزوئال را در پروژه هایی هزینه کرد 
که برای اقتصاد ونزوئال بهره ای نداشــتند. او به مصرف کنندگان 
کم درآمد در ایاالت متحده آمریکا سوخت زمستانی ارزان عرضه 
کرد؛ اوراق قرضه آرژانتین ورشکســته را خریــداری کرد و در 
اکوادور به سرمایه گذاری پرداخت. سیاست های اقتصادی ونزوئال 
بدون در نظر گرفتن تاثیرشان بر اقتصاد کشور طراحی شده اند. 
هدف این سیاست ها توجه به مصرف کننده بوده است؛ بدون آنکه 
واقعیت های اقتصادی در نظر گرفته شوند. به عنوان مثال، زمانی 
که دولت با دخالت در بازار، بهای تلویزیون را ثابت کرد و فروشگاه 
لوازم الکترونیک را مجبور به فروش وسایل الکترونیکی به قیمت 
ثابت کرد، صف های طویل شهروندان ونزوئالیی جلوی فروشگاه ها 
تشکیل شد تا زود از این فرصت بهره برداری کنند. برای دولت این 
نشانه پیروزی در نبردش با تورم بود، برای دنیا اما، گواه اینکه به 
زودی تقاضای لجام گسیخته مردم همه تجهیزات الکترونیکی را 
خواهد بلعید و عرضه کنندگان دیگر در بازار فعالیت نخواهند کرد.

برای مردم ســاده و حقوق بگیران ونزوئالیی این تنها به یک 
معناست: در کشوری که خاویار از روسیه و گوشت بره از نیوزیلند 
وارد می کند و مغازه ها پر از کاالهای وارداتی لوکس هستند، یک 
کارگر ســاده نمی تواند غذای مورد نیاز خانواده اش را تهیه کند. 
در این ســاختار اقتصادی که چاوس برای حمایت از خانوارهای 
کم درآمد برپا کرده بود، امروز متوســط سبد خوراکی برای یک 
خانوار ونزوئالیی 6،382 بولیوار در ماه هزینه دارد که یک و نیم 
برابر حداقل دســتمزد یک خانوار ونزوئالیی در ماه است. برای 
مردم ونزوئال میراث واقعی چــاوس یک دولت ناتوان، یک بازار 
مختل شده، تورم لجام گسیخته و فساد گسترده دستگاه اداری و 
طمع کسانی است که درآمدهای نفتی را به بهانه واردات کاالهای 

اساسی به جیب می زنند.
ونزوئالیی ها دســتاورد دولت فعلی خود را در یک شــوخی 
خالصه کرده اند: »دولت ما آدم ها را صادر می کند و هر چیز دیگر 
را وارد می کند. صادرات آدم ها کاری ندارد، ما خودمان می خواهیم 
برویم.« دولت ونزوئال فعالً کار دیگری برای مقابله با بحران فعلی 
اقتصادی انجام نداده است. دولتی که منکر قوانین اقتصاد است در 
حل معضالت اقتصادی مانند دن کیشوت است که برای کشتن 
دیوها به آسیاب بادی حمله می برد. هر دو از این غافل اند که ریشه 

مساله جای دیگری است. 

کارکرد بازار و مکانیسم های اقتصادی 
همه این رویدادها را محصول توطئه 
یک کشور خاص می دانند و بیشتر 
مشغول دســتگیری افرادی هستند 
که متهم به ارتباط با بیگانه می شوند 
تا مبارزه با فســاد گسترده اداری یا 

تک نرخی کردن ارز در کشور.
ایــن نوع نگاه به اقتصــاد یادگار 
دوران هوگــو چاوس اســت. هدف 
چاوس راضی نگه داشتن توده مردم و 
نه گسترش زیرساخت های اقتصادی 
بود. این یک واقعیت است که چاوس 
در عرصــه اقتصاد بــه راه حل های 
ســریع و فوری اعتقاد داشــت و با 
فرمان می کوشــید کشتی اقتصاد را 
به مسیر دلخواهش ســوق دهد. او 
تصمیمــات اقتصادی زیــادی را در 
حین برنامه زنده تلویزیونی اش »الو، 
رئیس جمهور« در پاسخ به تقاضاهای 
شــنوندگانش می گرفــت و کمتر 
توجهی به مکانیســم های اقتصادی 
و بازارها داشــت. ابــزار او در این راه 
تفاوتی با ابزار دیگر دولت های چپگرا 
در کشورهای در حال توسعه نداشت؛ 
ملی کــردن بنگاه هــای اقتصادی، 
استفاده از درآمد سرشار نفت ونزوئال 
و تغییر دادن نرخ برابری پول ملی با 

ارزهای خارجی.
در دهه اول حکومت او بر ونزوئال 
بنا به برخی گزارش ها فقر در جامعه 
ونزوئال کاهش پیدا کرد، از مرگ و میر 
نوزادان یک سوم کاسته شد، مرگ بر 
اثر سوءتغذیه 50 درصد کاهش پیدا 
کرد و جمعیت دانشجویی ونزوئال دو 
برابر شد. اما در همین دوره نرخ قتل 
در کشور به چهار برابر افزایش یافت؛ 
تورم به 18 درصد رســید و فســاد 
اداری گســترش پیدا کرد. چاوس 
نتوانست ســاختار اقتصادی ونزوئال 
را تغییر دهد. مانند سایر کشورهای 
آمریکای التیــن، اقتصاد ونزوئال نیز 
از دهه 80 میالدی از بیکاری، تورم، 
بی ثباتی اقتصادی، فرار سرمایه، فساد 
اداری، فقــر و فقدان یک سیســتم 
قضایی مستقل رنج می برد. افزایش 
انحصارات دولتی، استفاده گسترده از 

غفلت از مکانیسم عرضه و تقاضا
اقتصاد ونزوئال از کدام سیاست بیشتر ضربه خورد؟

   علی دادپی 
اقتصاددان و استاد دانشگاه کالیتون
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سیگنال های اشتباه، اقتصادها را به فالکت می کشاند
مقایسه تطبیقی اقتصاد ایران و ونزوئال در گفت وگو با حسین عباسی

مجید رضا منصور خاکی: چه سیاســت ها یا چه تصمیماتی، ونزوئالی غنی از ذخایر نفت و گاز را به کشوری مفلوک تبدیل کرده است؟ البته به نظر 
می رسد، این سیاست ها و تصمیمات چندان برای مردم ایران ناشناخته نباشد. اگرچه شدت مشکالت اقتصادی مردم ونزوئال قابل مقایسه با چالش هایی 
که مردم ایران در پایان دولت دهم لمس کرده اند، نیست اما این مشکالت تقریباً از یک جنس است. انتشار اسکناس بدون پشتوانه، تورم باال، توزیع 
یارانه هایی که قرار بود به عیار رفاه مردم بینجامد اما ســفره آنان را کوچک تر کرد. مدیریت غیر اصولی درآمدهای نفتی، نظام چندگانه ارزی و البته 
سیاست های مشترک دیگر...حسین عباسی، اقتصاددان بر این عقیده است که اگر این سیاست ها همچنان در ایران تداوم داشت، وقوع بحران های 
ونزوئال در ایران، حتمی بود. او که اکنون در دانشــکده اقتصاد دانشــگاه مریلند به تدریس اقتصاد مشغول است، در گفت وگو با تجارت فردا نحوه 

شکل گیری مشکالت کنونی ونزوئال را تشریح کرده و به بررسی تطبیقی اقتصادهای ایران و ونزوئال پرداخته است.

Á   این روزهــا اخباری از آمریــکای جنوبی مخابره 
می شود که حاکی از تشدید لحظه ای مشکالت حاکم بر 
ونزوئالست. به طور مشخص چه عواملی همچون جرقه، 

آتش بحران های فعلی ونزوئال را روشن کرد؟
شاید نتوان عوامل پدید آورنده این وضعیت در ونزوئال 
را به عنوان جرقه توصیف کرد. به این دلیل که وضعیت 
کنونی شــاخص های اقتصادی و اجتماعی در ونزوئال، 
حاصل مجموعه ای از اشتباهات سیاستگذاری در طول 
زمانی طوالنی بوده است. از قضا ونزوئال از جهاتی، بسیار 
به ایران شباهت دارد؛ از نظر برخی شاخص های اقتصادی 

و اجتماعی. چنان که متوسط درآمد در هر دو کشور، بر اساس برآوردهای بین المللی، حول 
16 یا 17 هزار دالر است. در نتیجه تمام سیاست هایی که ایرانیان در دهه های گذشته با آن 
آشنا هستند، در ونزوئال نیز با چند درجه شدیدتر اجرا شده است. در واقع همان سیاست هایی 
که به ویژه، دولت پیشین در ایران اعمال کرد، با شدت بیشتری در ونزوئال اعمال شده. به طور 
مشخص در حوالی سال 2000 که چاوس روی کار آمد، ترکیبی از سوبسید متکی به پول 
نفت و سیاست هایی که چندان مشوق سرمایه گذاری، تولید و کارآمدی اقتصادی نبود، به 
اجرا گذاشت و نتیجه آن شد که به تدریج اقتصاد این کشور به پول نفت و یارانه ها معتاد 
شود و البته تا زمانی که درآمدهای نفتی در سطح مورد انتظار بود مشکلی به وجود نیامد. 
یعنی تا سال 2014 که قیمت نفت روی پاشنه 70 تا 80 دالر می چرخید، دولتمردان این 
کشور توانستند این رفتار خود را ادامه دهند؛ درست مانند ایران. در سال 2014 که نفت رو 
به کاهش گذاشت مشکالت کشورهای نفتی از جمله ونزوئال به تدریج آشکار شد. در چنین 
شرایطی اگر سیاست هایی اتخاذ شود که شوک وارده را پوشش دهد، شدت مشکالت کمتر 
می شود اما اگر سیاست های اتخاذ شده نتواند این شوک را تحت پوشش قرار دهد، مشکالت 
تشدید می شود. ونزوئال نیز راه دوم را برگزید. به طور مشخص، دولتمردان این کشور زمانی که 
با کمبود منابع مواجه شدند دست به انتشار اسکناس زدند. همزمان سیستم نرخ ارز چندگانه 
را پیاده کردند و نرخ ارز رسمی خود را با وجود تورم و ناکارآمدی ثابت نگه داشتند. این بدان 
معناست که این شوک ها به جای آنکه برخی قیمت ها از جمله قیمت ارز را جابه جا کند، 
کل اقتصاد را متاثر می کند. اقتصاد این کشور حتی تحت تاثیر شدید خشکسالی است و به 
واسطه کم آبی، توانایی تولید برق در ونزوئال به شدت افول کرده و کل اقتصاد خوابیده است.

Á   جالب اینکه وزیر اقتصاد مادورو به رابطه ای میان افزایش رشد نقدینگی و تورم قائل 
نیست و تورم را ناشی از تمایل شرکت ها به افزایش سودآوری از طریق افزایش قیمت ها 
می داند و می گوید این تمایل هیچ ارتباطی با انتشــار پول ندارد. آیا تنگناهای اقتصادی 

ونزوئال ناشی از این است که زمامداران این کشور به منطق علم اقتصاد واقف نیستند؟
پاســخ من منفی اســت؛ اگر ما در دهه 1970 میالدی از تــورم صحبت می کردیم، 
می توانستیم چنین گزاره ای را مطرح کنیم که اقتصاد در آن زمان، هنوز آنقدر قوی نشده 
بود که نشان دهد تورم ریشه پولی دارد یا ریشه های دیگر؛ با وجود تورمی که کشورها در 
دهه 1970 و 1980 با آن مواجه شدند، تجربه موفقی در این کشورها در مورد کاهش نرخ 
تورم شکل گرفته است؛ تورم اکنون مساله  حل شده ای در دنیاست. اینکه رئیس جمهوری 

یا وزیر اقتصاد در کشوری نداند تورم به دلیل چاپ پول 
ایجاد می شــود، تقریباً غیرمحتمل است. در عین حال، 
اینکه این رئیس جمهوری بر مبنای دانسته هایش رفتار 
کند، نه بر مبنای منافع سیاسی به عنوان یک سیاستمدار 
نیز نامحتمل است. اگر ساختار یک کشور به گونه ای باشد 
که پول خرج کردن و ایجاد تورم به طور مستقیم جایزه ای 
برای سیاستمدار داشته باشد، حتی اگر میلتون فریدمن 
نیز جای این سیاستمدار بنشیند، تورم ایجاد خواهد کرد. 
مساله به منافع این گروه بازمی گردد. البته وقتی از منافع 
سخن به میان می آید، به معنای منافع نامشروع نیست. 
در همه جا چه در کشورهای در حال توسعه و چه در کشورهای پیشرفته، رفتار سیاستمدار 
به گونه ای خواهد بود که به خود و گروهش حداکثر منافع را برســاند. در برخی کشــورها 
قدرت رئیس جمهور برای تخریب اقتصاد بیشتر است و این وضعیت، بیشتر در کشورهای 
نفتی قابل مشاهده است. در کشورهای دموکراتیک، زمانی که سیاستمدار ناگزیر به دریافت 
مالیات است، مجبور است کمتر اشتباه کند. بنابراین اشتباهات سیاستمداران الزاماً به دلیل 
ندانستن اصول علم اقتصاد یا سیاست نیســت. در نوشته های مشاوران اقتصادی روسای 
جمهور آمریکا، همچون پاول کروگمن، جمله ای که به کرات به چشم می خورد این است 
که: »متعجب خواهید شد اگر بدانید سیاستمداران آمریکا چقدر به توصیه های اقتصاددانان 
گوش نمی کنند و تا چه حد از دانسته هایی که علم اقتصاد ارائه می کند، دور هستند.« به 
هر حال آنها سیاســتمدار هستند و منافع سیاسی خود را دنبال می کنند. مادورو هم یک 

سیاستمدار در ساختار اقتصادی ناسالم ونزوئالست.
Á   به هر حال، مشکالت اقتصادی ونزوئال از اواخر دوران ریاست جمهوری چاوس پدیدار 

شد؛ پرسشی که وجود دارد این است که چرا مردم ونزوئال به تداوم سیاست های اقتصادی 
او و حزبش رای دادند؟ این رفتار مردم از نظر اقتصادی چگونه قابل تحلیل است؟

 اجازه دهید در ابتدا این توضیح را بدهم که رفتار عقالیی مردم در بحران، ممکن است 
تشدید کننده آن بحران باشــد. وقتی بحرانی به وجود می آید، ممکن است رفتار عقالیی 
تک تک افراد، در مجموع به نفع کل جامعه نباشد. برای مثال وقتی تورم بیش از 100 درصد 
است، من به عنوان کسی که اقتصاد خوانده ام نخستین اقدامی که پس از دریافت حقوقم 
انجام خواهم داد این است که بروم به مراکز خرید و هر چه می توانم خرید کنم. از نظر فردی 
این تنها راه بقا به نظر می رسد و رفتاری کامالً عقالیی خواهد بود. اما این رفتار، در سطح 
جامعه، تورم، کمبود و ناکارآمدی را تشــدید می کند. از سوی دیگر، در مواقعی که شرایط 
نامناسبی در اقتصاد حاکم است و اعتماد کافی در مورد این موضوع وجود نداشته باشد که 
سیاستگذار سیاست هایی را اتخاذ کند که در کوتاه مدت و میان مدت چندان به شما صدمه 
نزند، ترجیح افراد جامعه این خواهد بود که همان کســی که وجود دارد را انتخاب کنند. 
بنابراین این عقالیی است که رای دهندگان کسی را انتخاب کنند که همین مقدار کم را به 
آنها اعطا می کند، در مقابل کسی که احتماالً شعار اصالحات بزرگ اقتصادی سر می دهد و 
وعده بهبود شرایط تا 5 یا 10 سال آینده را می دهد. ممکن است اعتماد کافی وجود نداشته 

باشد و سپری شدن این 5 یا 10 سال برای مردم قابل تحمل نباشد.
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Á   بررســی اقتصاد ونزوئال طی چهار دهه اخیر نشان می دهد این کشور همچون سایر 
کشورهای نفت خیز با افزایش درآمد نفت در دهه 1970 و کاهش این درآمدها در دهه های 
1980 و 1990 مواجه شده است. اما از نوسان این درآمدها عبرت نگرفته و از سال 2003 که 
درآمدهای نفتی بار دیگر اوج گرفت، سوءمدیریت منابع نفتی دولتمردان این کشور تکرار 
شــد. ونزوئال از این نظر شباهت بسیاری با ایران دارد. آیا همه کشورهای نفت خیز دچار 

چنین رویه ای در مدیریت درآمدهای نفتی هستند؟
 اینکه یک مجموعه سیاســتگذاری، از اتفاقات بد درس نگیرد پدیده نادری نیست و در 
همه کشورها رخ می دهد. اینکه چطور احتمال و شدت این خطاها کاهش یابد، پرسش اصلی 
علم سیاست است و پاسخی که در حال حاضر وجود دارد، این است که افزایش یا کاهش 
سیاست های نادرست مقدار زیادی به ســاختار سیاسی که تصمیمات بزرگ در آن اتخاذ 
می شــود، بستگی دارد. اینکه چقدر این تصمیمات بزرگ به آمد و رفت گروه های سیاسی 
متکی باشد، و گروه های سیاسی که بر مسند قدرت می نشینند تا چه حد عملکرد معمول 
اقتصاد را متاثر می کنند، ســاختار سیاسی را تعیین می کند. لیبرال دموکراسی ها عموماً در 
سیاستگذاری وضعیت پایدار تری دارند و سازمان ها و قوانینی که ناظر بر فعالیت های اقتصادی 
هستند با آمد و رفت گروه ها چندان تغییر نمی کنند. دموکراسی ها این ویژگی ها را داراست. 
دموکراسی البته صرفاً به نظام انتخابات یک کشور باز نمی گردد؛ بیشتر به این بستگی دارد 
که این امکان تا چه حد در جامعه وجود دارد که اشتباهات افرادی که قدرت تصمیم گیری 
دارند، جریمه شود. به بیان ساده تر، اشتباهات تا چه حد از طرف افرادی که منافعی را از دست 
می دهند قابل تصحیح است. در چنین ساختاری، جامعه به این سمت و سو حرکت می کند 
که به سیاست ها نگرش دراز مدت داشته باشد. وقتی در سیاست و اقتصاد رفت و آمد قدرت 
وجود دارد، ویژگی پایداری در آن کمرنگ تر است و دولت ها در دوره های مختلف تصمیمات 
کوتاه مدتی اتخاذ کرده اند که منافع سیاسی دارد. تصمیمات مقطعی که در دولت فعلی ایران 
نیز رخ داده است؛ مانند عدم اصالح قانون یارانه ها و عدم اصالح نرخ ارز. بنابراین وقتی از میزان 
پایداری و قطعیت کاســته می شود، حافظه کل اقتصاد نیز برای درس گرفتن از اشتباهات 
گذشته چندان قوی نخواهد بود. عبرت از گذشته ممکن است در مورد افراد صدق کند اما در 
مورد اقتصادها صدق نمی کند. مگر آنکه پایداری دراز مدتی در آن وجود داشته باشد. بنابراین 
هر چه بگوییم ما شرایط بغرنجی در سال های گذشته تجربه کرده ایم، نه سیاستمدار به آن 
شرایط توجه کرده و شرایط خود را با آن شرایط منطبق می بیند و نه رای دهنده این انگیزه 
را داراست که نشان دهد، رفتار کوتاه مدت سیاستمداران را جریمه می کند. رای دهندگان نیز 
منافع کوتاه مدت خود را به منافع احتمالی و نامطمئن بلندمدت ترجیح می دهند و این گونه 

می شود که از گذشته درس نمی گیریم و اشتباهات خود را تکرار می کنیم.
Á  ونزوئال و ایران دارای چه نقاط ضعف مشترکی در عرصه اقتصاد هستند؟ 

 همان گونه که پیش از این نیز اشاره کردم، به مقدار زیادی این دو کشور به یکدیگر شبیه 
هستند. هم از لحاظ منابع کسب درآمد. به این ترتیب که کسب این درآمد نه دولتمردان 
را مجاب به پاســخگویی می کند و نه به موجب زحمت به دست می آید. به همین سبب، 
این دولت ها، سیاست هایی را اتخاذ می کنند که مردم را نیز به رفتارهای کوتاه مدت سوق 
می دهد. قیمت انرژی و مواد غذایی در ونزوئال از قیمت این کاالها در ایران نیز ارزان تر است. 
ونزوئال مواد غذایی را با نرخ های بسیار پایین وارد می کند و به مردم عرضه می کند. نرخ یک 
دالر در بازار رسمی، معادل شش بولیوار و نرخ دالر بازار آزاد معادل 1200 بولیوار است. مواد 
غذایی با دالر شــش بولیواری وارد شده و تقاضای مردم را تامین می کند. به عبارتی میان 
میزان مصرف آحاد جامعه و ارزش افزوده مردم ونزوئال، فاصله بسیاری وجود دارد. این فاصله 
را رانت ناشی از نفت در اقتصاد پر می کند. به نظر می رسد اصلی ترین شباهت ایران و ونزوئال 
در این مورد است. این سیاست ها، رفتارهای کوتاه مدت مردم و سیاستمدار را تشویق می کند 
و رفتارهای بلند مدت را قبیح جلوه می دهد. رشــد کارآمد در این نوع کشورها بسیار کند 
بوده و به دلیل بحران های به وجود آمده در سال های اخیر، آثار رشد مختصری که اقتصاد 
ونزوئال در اوایل دهه 2000 یا اقتصاد ایران از نیمه دوم دهه 1370 تا اواســط دهه 1380 
تجربه کرد، با شکل گیری این بحران ها از دست رفت. اما شدت مسائل اقتصادی در ونزوئال 
به دلیل بزرگی و تنوع اقتصاد ایران بیشتر است. وابستگی ایران به پول نفت نیز کمتر بوده و 
درجات به مراتب بیشتری از عقالنیت سیاسی در ایران نسبت به ونزوئال حاکم است و نسبتاً 
عقالنیت بیشتری در سیاست های اقتصادی ایران مشاهده می شود. شاهد این مدعا اینکه، 
چاوس توانست ریاست جمهوری خود را تمدید کند، اما این اتفاق در ایران رخ نداد. حداقل 
فایــده گردش قدرت در ایران این بود که پس از دوره آقای احمدی نژاد که سیاســت های 

عوام گرایانه ای بر کشور حاکم شده بود، مردم انتخاب دیگری کردند و کشور را از گزند نتایج 
تداوم این سیاست ها نجات دادند. از طرفی، گفته می شود، کشورهای آمریکای التین بیش از 
سایر کشورها با دیکتاتوری، خشونت و نابرابری عجین هستند. من در مقام تایید این موضوع 
نیستم اما اکنون که گروه های مخالف از طریق دادگاه عالی ونزوئال در صدد برکناری مادورو 
هستند به نظر می رسد، مادورو به دلیل قدرتی که در ساختار سیاسی این کشور دارد، رای 
دادگاه را به نفع خود تغییر داده و تصمیم مخالفان را ملغی اعالم کند. در واقع اصل تفکیک 
قوا نیز در این کشور دچار ضعف است. اینها عوامل مهمی است که می توان نتیجه گرفت، 

ایران نسبت به ونزوئال وضعیت بهتری دارد.
Á   شما به تصمیم مردم ایران برای تغییر رویه سیاستگذاری اشاره کردید؛ اکنون می خواهم 

این پرسش را مطرح کنم که اگر ایرانی ها نیز در انتخابات ریاست جمهوری سال 1392 منافع 
کوتاه مدت خود را بر منافع بلند مدت ترجیح داده و به تداوم سیاست های پوپولیستی تمایل 

نشان می دادند، آیا اکنون باید شاهد بحران های ونزوئال در ایران می بودیم؟
 بله، در این مورد تردید ندارم. اقتصاد، ایرانی و غیر ایرانی نمی شناســد و قواعدی که بر 
اقتصاد حاکم می شود، در همه جا یکسان است؛ تصور کنید که اگر همچنان مقرر بود که 
برای پروژه های بی فایده ای مانند مسکن مهر از طریق چاپ پول، تامین مالی صورت گیرد، 
یا اگرتصمیم این بود که به میزان یارانه ای که به همگان پرداخت می شود، اضافه شود و قید 
همگان همچنان همگان باقی بماند، شک ندارم همین بحران ها در ایران نیز رخ می داد. در 
چنین شــرایطی، تصمیم عقالیی مردم نیز این بود که دارایی شان را به کاال تبدیل کنند. 
این رفتار به تشــدید تورم و کمبود کاال منتهی می شود. بنابراین، تفاوتی میان رفتارهای 
اقتصادی مردم در کشــورهای مختلف وجود ندارد. مردم در برابر سیگنال های اقتصادی 
رفتاری عقالیی و یکسان نشان می دهند. حال اگر سیگنال اشتباه برای مردم مخابره شود، 
رفتار عقالیی مردم، کشور را به فالکت خواهد کشید. آنچه در ونزوئال رخ داد و خوشبختانه 

در ایران اتفاق نیفتاد.
Á  سیگنال اشتباه دولتمردان ونزوئال برای مردم این کشور چه بوده است؟ 

 اینکه سیاستمدار به مردم بگوید، مستقل از اینکه به چه میزان می توانند تولید کنند، 
پول چاپ می کند و میان آنها توزیع می کند. این سیگنال حاوی این پیام است که رابطه ای 
میان ارزش افزوده فرد و میزان مصرف او وجود ندارد یا این رابطه مخدوش شود و فرد الزاماً 
نتیجه تولیدات خود را مصرف نکند. در چنین شرایطی فرد ترجیح می دهد سیاستمداری را 
برگزیند که امکان مصرف بیشتر را به او بدهد؛ بدون آنکه محصول تولید شده ای از او مطالبه 

کند و در عین حال یارانه هم بپردازد. در نتیجه به طور طبیعی این روند به وجود می آید.
Á   با این وصف چه چشم اندازی را برای آینده این کشور مشاهده می کنید؟ خروج ونزوئال 

از این وضعیت فالکت بار، مستلزم اتخاذ چه سیاست هایی است؟
پذیرفتن واقعیت ها نخستین شرط الزم برای نجات این کشور است؛ وقتی میزان تولید 
کشوری ســاالنه 10 درصد کاهش می یابد، میزان مصرف آن نمی تواند ساالنه 10 درصد 
افزایش پیدا کند. این درس اول اســت. اقتصاد این کشــور طی دو ســال متوالی در حال 
کوچک شدن بوده است. در نتیجه مصرف نیز باید کوچک شود؛ این البته فرآیند پیچیده ای 
است. برخی دیگر از اصالحات اقتصادی نیز برای نجات اقتصاد ونزوئال الزم به نظر می رسد، 
کمابیش روشن است؛ واگذاری نرخ ارز به نیروهای بازار و عدم انتشار اسکناس جزو اولویت ها 
به نظر می رسد. ضمن اینکه این کشور می تواند یک تور حمایتی برای ضعیف ترین اقشار 
طراحی کند تا کسی که دچار فقر مواد غذایی است، بتواند نیاز خود را تامین کند. در عین 
حال باید رابطه مستقیمی میان میزان تولید و مصرف برقرار شود. خوشبختانه اقتصاد ایران 
به آن درجه از وخامت نرسید که از خارج تامین مالی کند. ونزوئال احتماالً ناگزیر خواهد بود 
برای تامین مالی، چشم به سخاوت نهادهای بین المللی بدوزد. هرچند، بدهی خارجی ونزوئال 
اکنون معادل نیمی از تولید ناخالص داخلی این کشــور است. ضرورت دارد، سیگنال های 
درستی که مصرف باید کاهش یابد به بازار ارسال شود. بنابراین، مجموعه ای از سیاست های 
اقتصادی باید پیاده شــود؛ سیاست هایی که با عنوان ریاضت یا تعدیل خوانده می شود. اما 
تحلیل اینکه این سیاست ها چگونه می تواند اعمال شود چندان ساده نیست. به این دلیل که 
قدرت قوا در ونزوئال متعادل نیست. اگر دادگاه عالی ونزوئال اجازه دهد که گروه های مخالف 
قدرت بگیرند، گروه های مخالف که اکنون در پارلمان این کشــور جای گرفته اند، ممکن 
است، دست کم به صرف مخالفت با مادورو، اعمال برخی سیاست های ریاضتی را پیشنهاد 
دهند. شرایط ونزوئال به گونه ای است که آنها برای اصالحات اقتصادی مشروعیت یافته اند. 

همان گونه که دکتر روحانی از مشروعیت اعمال این اصالحات برخوردار شد. 

اگر ساختار یک کشور به گونه ای باشد که پول خرج کردن و ایجاد تورم به طور مستقیم جایزه ای برای سیاستمدار داشته باشد، حتی اگر میلتون 
فریدمن نیز جای این سیاستمدار بنشیند، تورم ایجاد خواهد کرد. 
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پایتخِت 
پوپولیسِم نفتی
 نگاهی به جایگاه نفت 
در اقتصاد و سیاست ونزوئال

پرونـده چهارم .  نفت در ونزوئال

فصل سوم . پرونده ویژه

چاوس درسال 2006 و اوج فعالیت های ملی شدن صنعت نفت ونزوئال میزبان احمدی نژاد شد.

ونزوئــا، دارنده بزرگ تریــن ذخایر نفت جهــان با حجمی 
تقریباً مساوی مجموع ذخایر نفتی ایران و عراق، یکی از پنج 
عضو موســس سازمان کشــورهای صادرکننده نفت )اوپک( 
و تولیدکننده روزانه 2/3 میلیون بشــکه نفت در روز اســت؛ 
کشوری که برای ســال های متمادی با مواضع ضدآمریکایی 
و برنامه های حمایت اجتماعی رهبران آن شــناخته می شد و 
اکنون نمونه ای کم نظیر از دست به گریبانی اقتصادهای نفتی با 
رکود، تورم و قحطی پس از سقوط قیمت نفت به شمار می رود. 
اگرچه برخی معتقدند ســهم اصلی را در این میان نه سقوط 
نفت، که سیاســت های حمایت اجتماعی دارد که طی دوران 
ریاســت جمهوری هوگو چاوس به اوج خود رسید و نیکاس 
مــادورو، اکنون وامدار و ادامه دهنده آن اســت؛ در روی دیگر 
داســتان، آمیختگی کم نظیر اقتصاد و سیاست این کشور با 
نفت به چشم می خورد. ونزوئا، یک کشور دموکراتیک است 
و در نتیجه نمی توان اســتبداد سیاســی یک فرد یا اقلیت را 
عامل اصلی نابســامانی این کشور دانست؛ بلکه این بار، بخش 
قابل توجهی از مردم هستند که هم پای دولت سیاست هایی را 
تقاضا می کنند که محوریت آن توزیع رانت نفت اســت و به 
عقیده اغلب صاحب نظران، تنها با قید »پوپولیسم« می توان در 
وصف آن سخن گفت. اما نفت در اقتصاد و سیاست ونزوئا چه 
جایگاهی دارد و چگونه به جزء الینفک زندگی اجتماعی مردم 

این کشور بدل شد؟
سرزمین نفت خیز

ذخایر نفت: ونزوئا با 298 میلیارد بشکه ذخایر اثبات شده 
نفت، در صدر کشورهای نفت خیز و باالتر از عربستان با 268 
میلیارد بشــکه، کانادا با 172 میلیارد بشــکه و ایران با 158 
میلیارد بشکه قرار دارد. البته این جایگاه طی چند سال اخیر به 
دست آمده و حجم ذخایر این کشور تا سال های نخستین هزاره 

جاری، کمتر از یک ســوم رقم فعلی بود. بر اساس گزارش های ساالنه اوپک1، 
ذخایر نفت ونزوئا در سال 2008 کمتر از 100 میلیارد بشکه بود و این کشور 
پایین تر از عربستان با 264 میلیارد بشکه، ایران با 136 میلیارد بشکه، عراق با 
115 میلیارد بشکه و کویت با 101 میلیارد بشکه ذخیره قرار داشت. در سال 
2008 حجم ذخایر نفتی ونزوئا به 172 میلیارد بشکه افزایش یافت و متعاقباً 
در ســال 2009 به بیش از 211 میلیارد بشکه رسید. در سال 2010، ذخایر 
نفتی ونزوئا بیش از 296 میلیارد بشکه اعام شد و از آن سال به بعد، ارقامی 
در حدود میزان اعامی فعلی به عنوان ذخایر این کشور اعام شده اند. این رشد 
غیرمنتظره ذخایر نفتی ونزوئا در شرایطی که بخش زیادی از آن به ذخایر 
نفت سنگین اختصاص دارد، با تردیدهایی از سوی کارشناسان مواجه شده و 
آنها ونزوئا را به اعام ارقام غیرواقعی متهم کرده اند؛ چرا که گفته می شــود 
بخش زیادی از ذخایر این کشور به لحاظ فنی و اقتصادی قابل برداشت نیستند. 
ونزوئا پس از افزایش قیمت نفت بود که برداشت از ذخایر نفت سنگین این 
کشــور را اقتصادی تلقی کرد و عربستان را به لحاظ میزان ذخایر پشت سر 
گذاشــت. اکنون این احتمال مطرح شده اســت که برخی از ذخایر در نظر 
گرفته شده در این کشور به لحاظ اقتصادی در شرایط فعلی قیمت های پایین 
نفت قابل برداشت نیستند و در نتیجه باید حجم ذخایر این کشور کاهش پیدا 
کند.2 بر اساس گزارش اداره اطاعات انرژی آمریکا3، کمربند نفتی »اورینوکو« 
در مرکز ونزوئا، که بر اساس بررسی ها ممکن است تا 513 میلیارد بشکه نفت 
داشته باشد، مهم ترین مخزن نفت سنگین این کشور است. مساحت این ناحیه 
22 هزار مایل مربع و تقسیم شده به 36 بلوک در چهار ناحیه بویاکا، جونین، 

آیاچوچو و کارابوبو است.
تولید نفت: ونزوئا بر اساس آمارهای اوپک به نقل از منابع ثانویه4، روزانه 
حدود 2/3 میلیون بشکه نفت تولید می کند. همانند بسیاری از دیگر کشورها، 
اعام رســمی ونزوئا به اوپک، رقمی بیش از این را نشان می دهد. بر اساس 
آمارهای رسمی، تولید نفت این کشور طی سال های اخیر بیش از 2/6 میلیون 
بشکه در روز بوده است. بر همین مبنا، تولید نفت ونزوئا در بیشترین سطح 
خود طی دو دهه اخیر، حدود 3/1 میلیون بشــکه در روز بوده که این ارقام 

 رامین فروزنده
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در سال های 1998 و 2005 به ثبت رسیده است. با وجود رشد قابل توجه 
ذخایر ونزوئا، تولید نفت این کشور افزایش چندانی را تجربه نکرده و در 
یک روند کلی در حال نزول بوده است. این تنزل در تولید نفت را به عوامل 
متعددی، از افت طبیعی تولید در میادین نفتی گرفته تا نیاز این کشور به 
سرمایه گذاری می توان نسبت داد که به ویژه پس از مشارکت PDVSA در 
طرح هــای اجتماعی طی دوران چاوس و تنزل شــرایط قراردادی پس از 

ملی سازی دوباره، مساله ساز شده است.
صادرات نفت: بر اساس آخرین آمارهای رسمی اوپک، ونزوئا در سال 
2014 روزانه بیش از 1/9 میلیون بشکه نفت صادر کرد. از این رقم، سهم 
تقریبی آمریکای شمالی 700 هزار بشکه در روز، آمریکای التین 600 هزار 
بشکه در روز و آسیا و اقیانوسیه 570 هزار بشکه در روز بوده است. با وجود 
تنش های سیاســی میان ونزوئا و آمریکا، این کشور بخش زیادی از نفت 
خود را به آمریکا صادر می کند. آمارهای اداره اطاعات انرژی آمریکا نشان 
می دهد که پس از کانادا و عربســتان ســعودی، ونزوئا در سال 2015 با 
صادرات روزانه 780 هزار بشکه نفت، در جایگاه سوم صادرکنندگان بزرگ 
به این کشور ایستاد. البته در ماه های اخیر، ونزوئا نیز از آمریکا نفت خام 
وارد می کند. بر اســاس گزارش اخیر بلومبرگ5 در ماه های اخیر و پس از 
لغو محدودیت 40 ساله صادرات نفت آمریکا، ونزوئا اقدام به واردات نفت 
خام از این کشــور را در دستور کار قرار داده است. نفت ونزوئا سنگین و 
ترش )حاوی گوگرد نسبتاً زیاد( است و برای مصارف پاالیش و فروش به 
دیگر کشورها، این کشور باید نفت خود را با انواع سبک تری مخلوط کند. بر 
اساس این گزارش، همچنین مناقصه ای در ماه مارس برای خرید نفت های 

وست تگزاس اینترمدییت، روسیه و نیجریه برگزار شده است.
درآمــد نفتی: صادرات نفت بــه ویژه طــی دوران افزایش قیمت ها، 
درآمدهای هنگفتی را نصیب کشــورهای نفتی کرد که ونزوئا نیز از این 
داستان مستثنی نبود. بر اساس ارقام بولتن آماری ساالنه اوپک، بیشترین 
رقم درآمدهای نفتی ونزوئا طی دو دهه اخیر، در ســال 2012 به میزان 
بیش از 93 میلیارد دالر ثبت شــد. بر همین مبنا، ونزوئا طی سال های 
2000 تا 2014، بیش از 800 میلیارد دالر درآمد نفتی داشــته و در سال 
2014، نسبت درآمدهای نفتی به تولید ناخالص داخلی این کشور حدود 
37 درصد بوده اســت. با وجود این درآمدهای هنگفت، به دلیل مصرف 
بخش عمده درآمدها در مصارف گوناگون و از جمله طرح های اجتماعی، 
»ذخایر خارجی ونزوئا طی بازه زمانــی 1999 تا 2014، دورانی که کل 
صادرات این کشور بر اساس آمار بانک مرکزی ونزوئا بیش از 850 میلیارد 
دالر بود، تنها هفت میلیارد دالر افزایش یافت. وابستگی اقتصادی ونزوئا 
طی دوران رشد قیمت نفت در حال افزایش بود. نفت 90 تا 96 درصد از 
صادرات این کشــور را طی هفت ســال آخر دوره مذکور تشکیل می داد؛ 
رقمی که در اواخر دهه 1990 میادی 60 تا 70 درصد بود. همزمان درآمد 
نفتی بیش از 60 درصد از کل درآمدهای دولت را تامین می کرد. این رقم 
در اواخــر دهه 1990 کمتــر از 50 درصد بود. در تناقضی ظاهری با این 
روند، حجم صادرات نفت طی سال های 1999 تا 2014 حدود 30 درصد 
کاهش پیدا کرد و این یعنی در دوران یادشده، وابستگی درآمدهای نفتی 
به قیمت نفت در حال افزایش بوده است.«6 بر اساس آمارهای بانک جهانی، 
طی سال های اخیر رانت نفت )تفاوت قیمت فروش نفت و هزینه تمام شده 
تولید( همواره بیش از 16 درصد و در بیشترین رقم 38/6 درصد از تولید 

ناخالص داخلی این کشور بوده است.
سیاست نفتی

پیشگام حاکمیت بر نفت: ونزوئا اولین کشور جهان سوم است که دارای 
قانون نفت شد. قانون نفت این کشور در سال 1920 به تصویب رسید. »در 
قانون مزبور بهره مالکانه یا حق االمتیاز بین 7/5درصد و 15 درصد محصول 
تعیین شــده بود. در سال 1933 با تجدیدنظری که در این قانون صورت 
گرفت، به دولت اجازه داده شد امتیاز اکتشاف و استخراج نفت برای حداکثر 

100 کیلومترمربع در هر قرارداد اعطا کند 
که نیمی از مناطق واگذارشده پس از سه 
سال مسترد می شد و بقیه را صاحب امتیاز 
می توانست برای انجام عملیات استخراجی 
تا مدت 40 ســال در اختیار داشته باشد. 
در سال 1938 در بحبوحه بحران مکزیک 
در ایــن قانــون تجدیدنظر شــد و بهره 
مالکانــه در اراضی دولتی بــه 15 درصد 
و در اراضی خصوصی و شــهرداری ها به 
16 درصد محصول بــه قیمت صادراتی 
افزایــش یافت. در ســال 1943 در قانون 
نفت ونزوئــا تجدیدنظر مجددی صورت 
گرفــت. ترتیبات کاماً جدیــدی که در 
این تجدیدنظر پیش بینی شده بود، اثرات 
عمیقی در روابط بین شــرکت های نفتی 
و دولــت ونزوئا به وجود آورد. بیمناک از 
وقایع چند ســال قبل در مکزیک و ملی 
شدن نفت در آن کشور، دولت آمریکا این 
بار دست همکاری دراز کرد و نظام جدید 
را پذیرفت... به موجب قانون جدید مجموع 
درآمد دولت از امتیازات نفتی شامل بهره 
مالکانه و مالیات بر درآمد و سایر مالیات ها 
 باید در ســال بــه حداقــل 50 درصد از 
سود خالص شرکت های نفتی از عملیات 
استخراجی شــان در ونزوئا بالغ شــود و 
بدین ترتیــب اصــل 50-50 یا تصنیف 
منافع بین شرکت ها و کشورهای صاحب 
نفت پایه گذاری شد. با وجود اینکه ترتیبات 
جدید در ونزوئا اثر محسوســی در کند 
کردن رشد سریع تولید نفت ونزوئا نداشت 
و به تبع آن درآمــد دولت از 50 میلیون 
دالر در سال 1943 به 417 میلیون دالر 
در سال 1948 رسیده بود، مع هذا تفاوت 
هزینه تولید بین ونزوئا و خاورمیانه از یک 
طرف و اجرای قانــون مالیات بر درآمد از 
طرف دیگر، دولت ونزوئا را بر آن داشــت 
که به منظور دوراندیشی و حفظ امتیازات 
مالی به دست آمده و موقعیت رقابتی نفت 
ونزوئا هیاتی را متشــکل از ســه نفر به 
ریاست معاون وزارت نفت و معادن ونزوئا 
ادموندو لوئونگو کابلو در اواخر سال 1949 
به خاورمیانه اعزام دارد تا ترتیبات جدید 
را برای دولت های این منطقه تشریح کند 
و زمینه همکاری با این کشورها را فراهم 
کند.«7 با وجود آنکه از پیشــگامی ونزوئا 
در بهبود وضعیت کشورهای نفتی به عنوان 
امری ستودنی یاد می شود که درآمدهای 
نفتی این کشور را به سرعت افزایش داد، 
روی دیگر ماجرا اثرات وضعی این اقدام بر 
ساختار اقتصادی این کشور است. »قانون 
هیدروکربــن 1943 مجموعه جدیدی از 
انگیزه های حاکم بر اقدامات دولت را ایجاد 

کرد که ترجیحــات و انتخاب های همه دولت های بعدی را کاماً محدود 
می ســاخت؛ آن هم با اثبات مقاومت ناپذیــری در مقابل مقامات دولتی، 
صرف نظر از اینکه اقتدارگرا باشند یا دموکراتیک.... قانون جدید همچنین 
نوعی ساختار مالی ایجاد کرد که بی شک به رفتار رانتیری مقامات دولتی و 
شهروندان خصوصی منجر شد. به جای تقویت ظرفیت تولیدی داخلی، این 
قانون وسوسه ای دائمی ایجاد کرد تا سود شرکت های خارجی را به منزله 
ابزاری برای استمرار فعالیت هایی که متکی بر یارانه نفت بودند کاهش دهد، 
آن هم ضمن اجتناب از اخذ مالیات از گروه های داخلی؛ واقعیتی که این 

گروه ها درک می کردند.«8
ملی شــدن چندباره: صنعت نفت ونزوئا در دهه 1970 میادی، ملی 
اعام و شرکت نفت این کشور با نام PDVSA تشکیل شد. این دوران همزمان 
با شوک نفتی اول بود و درآمد نفتی این کشور جهشی کم نظیر را تجربه کرد. 
درآمد نفتی ونزوئا در سال های 1972 و 1973 به ترتیب 2/8 و 4/3 میلیارد 
دالر بود. این رقم در سال 1974 به 10/5 میلیارد دالر افزایش یافت. با روی 
کار آمدن هوگو چاوس، ملی کردن مجدد صنعت نفت این کشور در دستور 
کار قرار گرفت. به عقیده چاوس و بسیاری دیگر، شرکت نفت این کشور عمًا 
همانند دولتی مستقل عمل می کرد و با دولت مرکزی هم راستا نبود. در سال 
2001، قانــون هیدروکربن پس از تصویب مجلس، به امضای هوگو چاوس 
رسید و از ســال 2002 اجرایی شد. این قانون، جایگزینی برای قانون های 
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نفتی PDVSA می کردند و می توانستند متناسب با قیمت هر بشکه نفت، 
بخشی از پول آن را طی بازه زمانی طوالنی تا 25 سال پرداخت کنند. انبوه 
مراودات ونزوئا پس از چاوس و با ســقوط قیمت نفت، به شکلی دیگر و 
توســط نیکاس مادورو ادامه یافت. او در سال 1393 و پس از آغاز روند 
نزولی قیمت نفت، ســفری دوره ای را آغاز کرد و از جمله به ایران آمد. از 
جمله محورهای سفر او، درخواست همکاری از کشورهای صادرکننده نفت 
برای جلوگیری از سقوط بیشتر قیمت نفت و همچنین دریافت کمک مالی 
بــود. ونزوئا از آن زمان تاکنون به صورت جدی تاش برای کاهش تولید 
نفت کشورهای عضو اوپک را از طریق برگزاری نشست فوق العاده در دستور 
کار قــرار داد که این تاش بــا وجود همراهی ایران و اکثریت اعضای این 
سازمان، با مخالفت عربستان و کشورهای هم پیمان آن، به نتیجه نرسید. 
تداوم ســقوط قیمت نفت، عربستان را نیز واداشت که به انبوه کشورهای 
طرفدار فریز تولید بپیوندد؛ اگرچه برخی معتقدند این طرح نیم نگاهی نیز به 
بازگشت ایران به بازار جهانی داشته است. این بار نه تنها کشورهای اوپک، 
که حتی روســیه نیز از لزوم در پیش گرفتن اقدامات جدی می گفت. در 
بهمن سال گذشته، وزیر نفت ونزوئا به تهران آمد تا در کنار همتایان خود 
از قطر و عراق، با وزیر نفت ایران مذاکره کند. اگرچه هیچ نتیجه روشــنی 
از این مذاکرات به دســت نیامد، وقایع بعدی نشــان داد که ایران تا زمان 
دســتیابی به تولید نفت پیش از تحریم ها، فریز را اجرا نخواهد کرد. امید 
ونزوئا و دیگر کشورها، این بار به نشست دوحه در فروردین ماه بود که با 
سیگنال های مثبت منتشره پیش از نشست، انتظار دستیابی به یک توافق 
را زنده نگه می داشــت. نشست دوحه نیز نتوانست مرهمی بر درد ونزوئا 
باشد؛ اگرچه با تداوم روند صعودی قیمت نفت، این احتمال مطرح شد که 

در آینده ای نه چندان دور، اوضاع قدری بهتر می شود.
سرزمین بنزین پرحاشیه

یارانه ها: ونزوئا سال هاســت به عنوان کشوری شناخته می شود که 
ارزان ترین بنزین جهان در آن به فروش می رسد. قیمت یک لیتر بنزین در 
این کشور برای مدت قریب به دو دهه ثابت و حدود 10 سنتاوو )هر سنتاوو 
یک صدم بولیوار، واحد پول ونزوئا( بوده است. تغییر در قیمت بنزین همواره 
به عنوان اقدامی دور از دسترس که می توانست شورش و ناآرامی را به همراه 
آورد، خط قرمز دولت به شمار می رفت؛ چنان که تاشی برای تغییر قیمت 
آن در ســال 1989 منجر به شورش شده بود. با کاهش شدید درآمدهای 
نفتی ونزوئا پس از سقوط قیمت نفت، توان دولت برای پرداخت یارانه به 
شــدت کاهش یافت؛ چنان که هرازگاهی اخباری درباره احتمال افزایش 
قیمت بنزین منتشر می شد. در فوریه سال جاری میادی، تصمیم نهایی 
به افزایش قیمت بنزین پس از ســال ها از سوی مادورو اعام شد و قیمت 
هر لیتر بنزین به شــش بولیوار )60 برابر قیمت قبلی( افزایش پیدا کرد. 
بسته به نرخ دالر در بازار آزاد، می توان قیمت های مختلفی برای بنزین در 
ونزوئا اعام کرد. بر مبنای نرخ رسمی، هر دالر 10 بولیوار است. این نرخ 
رسمی برای خرید کاالهای ضروری مثل غذا و دارو استفاده می شود. نرخ 
شــناور حدود 340 بولیوار به ازای هر دالر است و در بازار آزاد هر دالر به 
ازای حدود 1200 بولیوار معامله می شود. لذا اکنون نمی توان با قطعیت از 
نرخ بنزین در ونزوئا سخن گفت، اگرچه برآورد می شود این کشور کماکان 
یکی از ارزان ترین بنزین های جهان را داشته باشد. با نرخ هر دالر مساوی 
10 بولیوار، هر لیتر بنزین 60 سنت فروخته می شود. بر اساس گزارش های 
غیررسمی به دلیل ارزانی بنزین در این کشور پیش از افزایش اخیر، روزانه 
30 تا 100 هزار بشــکه بنزین به خارج از کشــور قاچاق می شد که البته 
برآوردی از تداوم قاچاق پس از افزایش قیمت در دست نیست. تخمین ها از 
هزینه یارانه بنزین در ونزوئا متفاوت هستند. بلومبرگ در گزارشی رقم 15 
میلیارد دالر را اعام کرده است. گزارش های دیگری ارقام مختلف از 10 تا 
20 میلیارد دالر را در سال بیان می کنند که حتی کمترین رقم نیز برای 
کشوری مانند ونزوئا در شرایط سقوط قیمت نفت، می تواند حیاتی باشد. 

پیش برد و در سال 2006، خواستار افزایش 
سهم PDVSA در پروژه ها شود. او نفت این 
کشور را ملی اعام کرد و سهم PDVSA را 
در مشارکت ها به 60 درصد افزایش داد. بر 
اساس گزارش اداره اطاعات انرژی آمریکا 
درباره انرژی ونزوئا، 16 شــرکت از جمله 
شورون، اگزون موبیل و رویال داچ شل خود 
را با موافقتنامه های جدید تطبیق دادند که 
البته عماً چاره ای جز این نداشتند. بعضی 
از شرکت ها شرایط جدید را نپذیرفتند و در 
برخی موارد مصادره هایی نیز صورت گرفت.

خــط مقــدم رایزنی هــا: ونزوئا از 
پیشگامان رایزنی های نفتی و در کنار ایران، 
عراق، عربســتان ســعودی و کویت، جزو 
پنج کشور تشکیل دهنده اوپک است. در 
نشست شــهریور 1339 )سپتامبر 1960 
میادی( پرز آلفونسو، وزیر نفت و معاون 
ونزوئا، بــه نمایندگی از این کشــور در 
نشستی حضور یافت که نمایندگان چهار 
کشور نفت خیز دیگر در آن حضور داشتند 
و به شــکل گیری اوپک انجامید. »کشور 
ونزوئا مبتکر و پیشــقدم تاسیس اوپک 
بــوده، در همه مراحل تحــوالت اوپک از 
جمله باال بردن قیمت نفت در سال 1971 
رل اصلی را داشته و دارد. برگزاری جلسه 
فوق العاده اوپک برای رسیدگی به مسائل 
قیمت نفت در بحرانی ترین دوره تحوالت 
صنعت نفــت در نهم دســامبر 1970 با 
حضور رافائل کالدرا رئیس جمهور ونزوئا 
در کاراکاس پایتخت آن کشــور تصادفی 
نبوده، نشــان دهنده نقش مهم ونزوئا در 
تثبیت و هماهنگی اوپک بــود.«9 بعد از 
روی کار آمــدن هوگو چاوس در ســال 
1999، نقش آفرینی ونزوئا در اوپک وارد 
مرحله جدیدی شــد. برگزاری کنفرانس 
سران دولت های عضو اوپک در این کشور 
و دبیرکلی نماینده ونزوئا در این سازمان، 
بر حضور موثــر ونزوئا در اوپــک افزود. 
چاوس طی دوران ریاست جمهوری، روابط 
گســترده ای را نیز با ایران، که از دیرباز به 
لحاظ جهت گیری کشوری نسبتاً هم راستا 
با آن به شــمار می رفت، برقرار کرد. شاید 
یکی از نمونه های بــارز چنین روابطی را 
بتوان در سفر سال 1386 چاوس به ایران و 
بازدید او از عسلویه دید؛ جایی که عملیات 
اجرایی فازهــای 15 و 16 و نیز 17 و 18 
آغاز شد. ونزوئا قراردادهایی را نیز با ایران 
امضا کرد که البته به فرجام نرسید. نمونه 
مهم دیگر، اتحــاد پتروکارائیب میان 17 
کشور دریای کارائیب با ونزوئاست که در 
ســال 2005 راه اندازی شد. در این اتحاد 
اعضا اقدام به خریداری نفت و محصوالت 

1943 و 1975 به شمار می رفت. بر اساس قانون جدید، تمامی فعالیت های 
تولید و توزیع نفت، به استثنای مشارکت های موجود در زمینه نفت سنگین، 
تحت کنترل دولت بود. ســرمایه گذاران اجازه داشــتند تــا 49 درصد در 
پروژه های باالدستی و تا 100 درصد در پروژه های پایین دستی سهم داشته 
باشــند. چاوس همچنین PDVSA را وادار کرد در طرح های اجتماعی این 
کشور مشارکت بیشتری داشته باشد. بر اساس آمارهای دولت ونزوئا، میزان 
هزینه های ســاالنه PDVSA در طرح های اجتماعی تا سال 2003، کمتر از 
100 میلیــون دالر بود. PDVSA در ســال 2002، تنها 18/2 میلیون دالر 
در طرح های اجتماعی هزینه کرد. در ســال 2004، این رقم ناگهان به 2/7 
میلیارد دالر افزایش یافت. روند صعودی هزینه های اجتماعی در سال های 
بعد ادامه داشت و در سال 2011 رکورد کم نظیر 30 میلیارد دالر را ثبت کرد. 
از این رقم، چهار میلیارد دالر به صندوق توسعه ملی و 14 میلیارد دالر به 
برنامه ساخت خانه برای فقیران اختصاص یافت. از سال 2005 به بعد، ارقام 
چند و معموالً بیش از 10 میلیارددالری بابت هزینه طرح های اجتماعی، به 
جزء الینفک صورت های مالی PDVSA تبدیل شد و این شرکت ده ها میلیارد 
دالر در این زمینه هزینه کرد. اقدام دیگر چاوس در ســال 2002، تغییرات 
اساســی در مدیران PDVSA بود. این تغییرات با اعتراض برخی از کارکنان 
شــرکت و عموم مردم به  طول انجامید و طی دو سال، چندین دور ناآرامی 
 PDVSA به همراه آورد. ناآرامی ها به پایان رســید و تعداد زیادی از کارکنان
اخراج شــدند. این تحوالت به چاوس امکان داد برنامه ملی سازی دوباره را 
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می تواند به درک این ابعاد یاری رساند. در ونزوئا، طی دهه 1920 میادی 
با افزایش تولید نفت، نقش آن در اقتصاد کشور پررنگ شد. با وابستگی 
دولت به منبع نفت، تــاش برای افزایش درآمدها از این بخش افزایش 
یافت و نخســتین بار به شکل قانونی برای مالیات بر درآمد شرکت های 
نفتی، واجد جنبه حقوقی شد. اصل تصنیف، در واقع حاصل چنین تاشی 
بود. با رشد درآمدهای نفتی، اتکای دولت به مالیات نفتی )و نه انواع دیگر 
مالیات( افزایش پیدا کرد و دولت رانتیر شکل گرفت؛ در کنار مردمی که به 
دلیل برخورداری از منابع سرشار نفت، مالیاتی کمتر می پرداختند. با ورود 
شــرکت های خارجی به ونزوئا، شرایط جدیدی به این کشور تحمیل و 
بعضاً شرایط نامساعدی که از پیش وجود داشت، تشدید شد که مهم ترین 
آنها به قوانین مالکیت، قدرت نیروهای اجتماعی و حق حاکمیت مربوط 
بــود. نفت، قوه مجریه را تمرکزگــرا کرد؛ اگرچه زمینه چنین تمرکزی 
پیشتر در آمریکای التین موجود بود. رئیس جمهور، مدیریت انبوهی از 
دالرهای بادآورده را در دســت داشــت؛ آن هم در کشوری که ساختار 
اداری منسجمی پیش از نفت برقرار نبود. با حضور شرکت های خارجی، 
حوزه اختیارات دولت بیش از بخش خصوصی گســترش یافت؛ چرا که 
دولت مذاکره کننده در قراردادهای نفتی به شمار می رفت. نفت در ونزوئا 
فرآینــدی را ایجاد کرد که در آن تاش بــر افزایش درآمدهای نفتی و 

هزینه کرد آن برای حل مشکات بود و بس.
اگرچه فرآیند یادشــده کمابیش طی تاریخ ونزوئا در قرن بیســتم 
قابل مشاهده اســت، طی دوران ریاست جمهوری هوگو چاوس با انبوهی 
از نمودهای ماجراجویانه و هیجانی در سیاســت داخلی و خارجی همراه 
و درست همانند قرن بیستم، با حضور این چهره کاریزماتیک، مفاهیم و 
پارادایم ملی سازی زنده شد. شرکت نفت نه به عنوان یک بنگاه اقتصادی 
در کنار دیگر بنگاه ها، که به عنوان نمادی ملی مســوولیت توسعه کشور 
را بر عهده گرفت، طرح های اجتماعی به مدد درآمدهای نفتی، پیشــران 
محرومیت زدایی شدند و این مسیر بعد از چاوس هم ادامه پیدا کرد. نکته 
اینجاست که تمامی موارد یادشده در فرآیندی دموکراتیک به وقوع پیوست 
و نه در یک رژیم دیکتاتوری. این یعنی نفت، دولت و ملت ونزوئا، هر دو را 
متاثر ساخته و مردم ونزوئا به اندازه دولتمردان آن در پدید آوردن وضعیت 
فعلی سهیم هستند. ریشه های ماجرا مثل همیشه، صرفاً به یک فرد یا گروه 
خاص بازنمی گردد؛ بلکه احتماالً ساختارها و نهادهای جامعه ونزوئا را باید 

عامل کلیدی در این میان دانست.
»اینکه آیا دولت ها غارتگر یا توسعه ای هستند، تا حد زیادی بستگی 
به منشــأ درآمدهای اصلی دولت خصوصاً ویژگی بخش پیشتاز دارد که 
این درآمدها از آن محل تحصیل می شــوند. مشــخص تر اینکه هر جا 
بهره برداری از منابع معدنی با شروع تشکیل دولت مدرن مصادف شده 
اســت، همان طور که در همه موارد بحث شده در کتاب به استثنای نروژ 
اتفاق افتاد، ساختارهای انتخاب معین، ظرفیت های نامتوازن و نواقصی 
به وجــود می آورد که تا مدت های طوالنی از لحظه به وجود آمدن دوام 
می آورند. این رویکرد همچنین فروض نئولیبرال ها را مبنی بر اینکه در هر 
جا و هر زمان نتایج توسعه ای ضعیف داریم، دولت خطاکار اصلی است، 
زیر سوال می برد. داگاس نورث خاطرنشان کرده است که چارچوب های 
نهادی »راه حل حیاتی برای موفقیت نسبی اقتصادها هستند«، یافته ای 
که از زمان ماکس وبر تا وید تکرار شــده است... اگر یک درس روشن از 
تجربه صادرکنندگان نفت وجود داشته باشد این است که نتایج توسعه ای 
به خصوصیات نهادهای دولتی بستگی دارد. اگرچه بازارها یا خوب نظارت 
می شوند یا بد، اما همیشه نظارت می شوند... به عاوه این رویکرد نشان 
می دهد هیچ دگرگونی ای در دولت بدون دگرگونی همتایان خصوصی 
آن ممکن نیست... این یافته های تئوریک، نتایج عملی دارد. رابطه بین 
کاالها و دولت ها، ضعف توصیه های خط مشــی اقتصادی کنونی بر پایه 
برنامه های تعدیل ســاختاری خصوصاً در کشورهای صادرکننده نفت را 

اما هزینه واقعی یارانه بنزین برای ونزوئا، به 
مراتب بیشتر از این ارقام است. محاسبات 
دو ســال قبل فوربس طی دوران افزایش 
قیمت نفت، مجموع هزینه بنزین را برای 
PDVSA با توجه به هزینه سربه سر تولید 

بنزین و قیمت وارداتی آن، 50 میلیارد دالر 
در سال برآورد می کرد.

پاالیشگاه های ناکارا: با وجود اهمیت 
بــاالی بنزین در ونزوئا، پاالیشــگاه های 
این کشــور در وضعیت نابسامانی به سر 
می برند. بر اســاس گزارش اداره اطاعات 
انــرژی آمریکا، در ســال 2014 ظرفیت 
پاالیــش داخلی این کشــور 1/3 میلیون 
بشــکه در روز بوده اســت که تمامی آن 
توسط PDVSA مدیریت می شود. مهم ترین 
پاالیشگاه های این کشور عبارتند از مرکز 
پاالیش پاراگوانا با ظرفیت 955 هزار بشکه 
در روز، پورتو دال کروز با 195 هزار بشکه 
در روز و ال پالیتو با حدود 127 هزار بشکه 
در روز. با وجود آنکه ظرفیت اسمی پاالیش 
نفت این کشور سال هاســت ثابت مانده، 
توان عملیاتی این پاالیشــگاه ها در نتیجه 
آتش ســوزی و عدم سرمایه گذاری جهت 
بازسازی تحلیل رفته است. این مشکات 
به ویژه پس از آتش سوزی پاالیشگاهی در 
آگوست سال 2012 و کشته شدن بیش از 
40 نفر پررنگ شد. البته PDVSA ظرفیت 
پاالیشــی باالیی را به میزان 2/6 میلیون 
بشکه در روز خارج از ونزوئا در اختیار دارد. 
عمده این ظرفیت پاالیشی در آمریکا قرار 
دارد و ناحیــه کارائیب و اروپا در رتبه های 
بعدی قرار دارند. این اقدام جالب ونزوئا، 
البتــه مابه ازایی نیز در تجارت محصوالت 
پاالیشــی دارد. با توجــه به مصرف باالی 
فرآورده های نفتی در ونزوئا، این کشــور 
هر روز بیش از گذشته به واردات از آمریکا 
وابسته شده است. در سال 2004، ونزوئا 
روزانه 14 هزار بشکه فرآورده از آمریکا وارد 
می کرد که در سال 2014 این رقم به 76 
هزار بشکه افزایش یافت. بیش از 40 درصد 
از این صادرات را نفت با پاالیش نیمه تمام 
تشــکیل می دهد که ونزوئــا از آن برای 

بهبود کیفیت نفت خود استفاده می کند.
معمای فراوانی

در ونزوئا و بســیاری از کشــورهای 
جهان ســوم، پیونــد نفت بــا اقتصاد و 
سیاست، ناگسستنی و تعیین کننده است. 
ماجرا در این موارد صرفاً به ســهم باالی 
نفت در اقتصاد یا تاثیر درآمدهای نفتی بر 
رشد اقتصادی و تورم منحصر نمی شود و 
ابعاد به مراتب گسترده تری را درمی نوردد. 
مروری بر روایت کتاب »معمای فراوانی« 

آشکار می سازد. چون این کشورها عصاره »اقتصادهای بازار سیاست زده« 
بارزلی هستند، عقانیت اقتصادی را نمی توان از عقانیت سیاسی جدا 

کرد.«10
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