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و  است،  مستقر  بغداد  در  آن  مرکزی  دفرت  که  میباشد  غریانتفاعی  و  مستقل  مرکزی  البیان،  برنارهمیزی  و  مطالعات  مرکز 
است  خارجی  و  عمویم  سیاستهای  مسائل  درخصوص  معترب  دیدگاهی  ارائۀ  دیگر-  مسائل  بر  -عالوه  آن  اصلی  مأموریت 
که هبطور خاص به عراق، و هبطور عام به منطقه خاورمیانه مروبط میشود. این مرکز همچننی در جهت انجام تحلیلی مستقل، و 

یافنت راهحلهایی عملی و مربهن برای مسائلی پیچیهد میکوشد که مورد اهامتم حوزههای سیایس و دانشگاهی است.
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با توجه به ماهیت اقتصاِد جهانِی فرانسه و "درهمآمیختگیها"؛ سقوط بازار سهام در سال]2008[ 
نشانگر عمق درهم تنیدگی اقتصادهای ملی با یکدیگر بود. در نتیجه مفهوم رشد ملی در پرتو مفهوِم جهانِی 

بزرگتری قرار گرفت. 

هرچند کشورها بر اقتصاد سیاسی خویش سیطره دارند و آن را کنترل میکنند، اما سیاستها تأثیر 
خود را بر بازار جهانی خواهند گذاشت و کارشناسان را به افزودن متغیرات جدیدی در محاسباتشان وادار 
میکنند. هنگامی که رشد اقتصادی وجود داشته باشد، بدین معناست که افزایش تولید ناخالص داخلی 
واقعی)افزایش ارزش تولید ملی به نسبت مصارف و هزینههای ملی( که به دیگر سخن همان افزایش سطح 
زندگی است وجود دارد و درآمدهای مالیاتی را بهبود میبخشد و به ایجاد فرصتهای جدید شغلی کمک 

می کند. 

برای این که رشد اقتصادی استمرار داشته باشد، باید چرخه ی عرضه و تقاضا را حفظ کرد. اما 
تحقق این امر به دلیل مجموعهای از عوامل که برای حمایت از این رشد باید فراهم شوند، همیشه به 
سادگی رخ نخواهد داد. شکوفایی اقتصادِی چشم گیر و استثنائی فرانسه در دوره ی بعد از جنگ جهانی 
دوم، بدون شک؛ مثالی در خور توجه، به عنوان کشوری است که سرعت رشد اقتصادی را تحقق بخشید 

اما در بُعد انعطاف پذیری اجتماعی-اقتصادی به خوبی عمل نکرد و با شکست مواجه شد. 

در طول سه دهه، فرانسه با میانگین رشد ساالنه %7، شاهد رشد اقتصاد خود در دوره ی طالیی 
یا »شکوه سی ساله« بود. این سرعت رشد به طور طبیعی نمیتوانست ادامه دار باشد؛ زیرا صرف نظر از 
نسبت بیکاری، پویندگی اجتماعی و خالقیت و نوآوری در محل کار، در نهایت به اشباع بازار میانجامید. 

نمودار شماره ی 1، پیوند روشن و معناداری را بین بهرهوری )رنگ آبی( و بیکاری )رنگ قرمز( 
در طول دوره ی شکوه سی ساله و پس از آن را نشان میدهد؛ در زمانی که تولید ناخالص ملی فرانسه 
)PNB(1 افزایش مداوم و مستمری داشته، میانگین بیکاری پایین مانده است. اما بحران نفت ضررهای 
بسیار شدید و جبران ناپذیری به این اکوسیستم اقتصادی وارد کرد. به گونه ای که باعث عقب ماندگی 

فرانسه و بسیاری از کشورهای صنعتی شد. 

1. تولید ناخالص ملی ارزش کل همه کاالها و خدمات تولید شده در یک سال اعم از اشتغال و دارایی های شهروندان یک کشور است. 

چگونگی حفظ رشد از طریق انعطاف پذیری اقتصادی و توان سازگاری
الگوی فرانسوی از مداخله ی دولت

ونشتۀ اکترین شاکدام *

*   پژوهشگر مرکز مطالعات و برنامه ریزی البیان.
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هر نوع تغییر ناگهانی در متغیرها، جهت رشد را معکوس خواهد کرد و در صورتی که تدابیری 
مثل آزمایشهای فشار اقتصادی، برای تعیین نقاط ضعف اتخاذ نشود و این تدابیر برای آرام کردن هر نوع 

عقب گرد به سرعت اجرا نشود به فعال شدن تأثیر ترتیبی )تأثیر دومینویی( منجر خواهد شد. 

 نمودار شماره ی 1
%: درصد

دوره ی شکوه سی ساله  بیست ساِل خفت بار

 تولید ناخالص ملی ساالنه )برای هر فرد(
میانگین بیکاری )به نسبت جمعیت شاغل(
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پویایی  اما  شد،  اقتصاد  تقویت  باعث  از جنگ  پس  اقتصادی  رشد  قافله ی  به  رسیدن  چه  اگر 
اقتصادی همچنان با سطح توسعه گره خورده بود. با در نظر گرفتن این موضوع باید به نکات زیر توجه 
کرد: %76 از مردم فرانسه با فرا رسیدن سال]2007[ تلفن همراه داشتند که این موضوع به دلیل اشباع 

شدن بازار باعث ایجاد فشار بر روی شرکتهای سازنده، برای ایجاد کانالهای جدید میشد. 

سازندگان نیز همواره– و تا کنون- به دنبال تکنولوژیها و فنآوریهای تازه ای میگشتند تا تلفنهای 
همراه را تغییر دهند و جایگزین تلفنهای قدیمیتر کنند. آنها به دنبال اپراتورهایی بودند که خدماتی ارائه 
دهد که بر اساس ویژگیهایی جدید نمایش داده میشد. این موضوع باعث رونق بازار بر اساس رویکرد 

مصرف گرایی میشد. 

میگوید:  سی ساله«-  »شکوه  اصطالح  خالق  –و  فرانسوی  اقتصادی  کارشناس  فورستی  جان 
پیش بینی میشود ملت فرانسه با توجه به رسیدن این کشور به اوج روند اقتصادی، در آیندهای نزدیک در 
معرض خطر افزایش میانگین بیکاری قرار گیرد. این موضوع نتیجه ی  کوشش دایمی و بی وقفه ی صنایع 

برای دستیابی به دستاوردهای جدید در زمینه ی بهرهوری و نیز اشباع نسبی بازارهای مصرفی است. 

هنگامی که اندیشه ی اقتصادی به گرایش مصرفی چنگ زده بود، جان فورستی از سازگاری و 
خالقیت و نوآوری با اکوسیستِم مالِی در حال دگرگونی دفاع کرد. فورستی پیش از بسیاری از همکاران 
خود، این نکته را دریافت که داشتن اقتصاد ملِی شکوفا، از هیچ و پوچ محقق نخواهد شد؛ بلکه برای یک 
سیاستگذاری و برنامهریزی منسجم باید عواملی چون مهاجرت، آموزش، پویندگی اجتماعی، نوآوری و 
مجموعه ی دیگری از متغیرات به تعادل و توازن برسند. فورستی تکامل و توسعه ی مرتبط با قدرت خرید 

شخص در برابر »ارزش واقعی«2 هر یک از کاالهای مشخص را نشان داد. 

برای این که شرکتهای سازنده سهم خود از بازار را حفظ کنند و حتی آن را توسعه و افزایش 
دهند، دقیقًا مانند تحقق  رشد همیشگی، نیاز به نوعی تکامل و توسعه، یا در زمینه ی بهبود بهرهوری و 

یا در عرصه ی پیشرفت فنآوری دارند. 

بهتر است رویکرِد اقتصادِی فرانسه را اینگونه تصور کنیم که کارشناس اقتصاد، معیاری جهانی 
برای اندازه گیری قیمت واقعی محصول بر اساس محاسبات خویش تعیین میکند: »کار در برابر زمانی 
که برای تحقق آن مورد نیاز است«، این موضوع به مرور زمان اجازه ی شناخِت میزان توسعه ی رشد در 
قدرت خرید را میدهد. این نوع محاسبه؛ از آثار و عواقب افزایش قیمتها به تناسب بخشهای مختلف و 

نیز افزایش درآمدهایی که با همان سرعت رشد ندارند، جلوگیری میکند. 

2. قیمت واقعی: قیمت محصول یا تضمین مالِی اندازه گیری شده با شرایط قیمتی ثابت برای دستیابی به جبران خسارتهای ناشی از تورم. به عنوان 
مثال علی رغم این که قیمت محصول از یک پوند استرلینگ به 1.10 پوند استرلینگ بین سال های)2002 تا 2004( افزایش مییابد )افزایش ده 

درصدی(، اگر قیمت کلی در طول این مدت به میزان %20 افزایش یابد، قیمت واقعی محصول کاهش یافته است. 
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به منظور ارائه یک چارچوب مشخص برای این نظریه، فورستی )به عنوان مثال( به قیمت فعلی 
یک کیلو وات  بر ساعت، اشاره میکند که به دلیل پیشرفت فنآوری تولید از سال]1952[ به بعد رو به 
کاهش نهاده است. در عین حال برخی از خدمات– مانند پیرایش مو- پا به پای افزایش تورم افزایش 

چشم گیری داشته است. 

علی رغم این که جان فورستی در جهان چندان مشهور نیست، اما فرانسویان عمدتًا به او استناد 
میکنند؛ زیرا او پدر اقتصاد ملی فرانسه به شمار میرود. وی عمل کرد خود را از طریق ارائه ی نوعی ابزاِر 
مفهومی برای کارشناسان، به سیاستگذاران و تصمیمگیرندگان اقتصادی الهام کرد. این ابزاِر مفهومی به 
رنگ و بویی  بود،  سوسیالیستی  سرمایهداری  همان  که  فرانسه  تجاری  نام و نشان  به  تا  میداد  اجازه  آنان 
منطقی ببخشند. فورستی در کتاب »20eme Ciecle Le Grand Espoir du« که در سال]1949[ 
به چاپ رسید، به نظریات افزایش بهرهوری و توسعه ی بخشهای سه گانه ی )ابتدایی، میانی و پیشرفته( 
اشاره کرد. وی در این کتاب استدالل میکند که پیشرفت تکنولوژیک و بهرهوری دو موتور اصلی فرانسه 

در آن زمان بوده است. 

هر چند فورستی تنها کسی نبود که رشد اقتصادی فرانسه را مورد بررسی قرار داد، اما دریافت او 
از ارزشهای کشورش و عوامل اجتماعی-سیاسی اصلی و تأثیرگذار بر این پیشرفت اقتصادی، تحلیل وی 

را نه تنها بین آحاد مردم، بلکه در میان مسؤوالن دولتی نیز بلند آوازه کرد. 

هر چند رشد اقتصادی فرانسه با پیشرفت اقتصادی در جهان هماهنگ و همراه بود، اما نمیتوان 
این پیشرفت را بدون ارتباط با فلسفه ی اقتصادی فرانسه و نیز آرمانهای بنیانگذاران این کشور دانست. 
آنچه که رشد فرانسه را با هم عصران خود متفاوت میکرد -در حالی که ویژگی بارز آن دوره، پایداری 
قدرتمند مالی است- همان پایبندی دولت به جهت دهی رشد و هدایت آن، به عنوان یکی از راهبردهای 

مشخص اجتماعی و سیاسی بود. 

اگر فرانسه در آن دوره در بین کشورها سر برآورد و به شکوفایی اقتصادی رسید، به این دلیل 
بود که اراده کرد تا به منظور تقویِت برابرِی اجتماعی از طریق اشتغال کامل به این شکوفایی برسد. حق 

اشتغال، ریشه در آگاهی عمومی مردم فرانسه دارد و این آگاهی، امتداد جمهوریت است. 

فورستی در مصاحبهای که نویسنده ی این مقاله پیش از این با او انجام داده است، بر این نکته 
تأکید میکند که: »پیش از هر چیزی سالهای دوره ی »شکوه سی ساله« -از نقطه نظر اقتصادی- دورهای 
انقالبی بود که دگرگونی عمیقی در کشور ایجاد کرد. در این  بسیار شگفت انگیز بوده است. این دوره، 
سالها تنها تولید نبود که اهمیت پیدا کرد؛ بلکه تولید با ساعات کار بسیار کم حاصل میشد. پیش از آن 
دوران، سطح تولید پایین و ساعت کاری کارگران باال بود، چرا؟ زیرا فنآوری های تولیدی، کاربرد کمتری 
نسبت به امروز داشتند«. وی افزود: »برداشت محصول از هر هکتار به شکل چشم گیری افزایش یافت. 
این افزایش در مورد گندم از دوازده گونی در هر هکتار به سی گونی رسید. میزان تولید شراب نیز از 
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25 هکتولیتر به صد هکتولیتر افزایش یافت. در مقابل تعداد کارگران بخش کشاورزی از 28 نفر برای 
هر صد هکتار به هشت نفر کاهش یافت. این بدان معنا بود که این هشت نفر بهرهوری بیشتری نسبت به 
آن 28 نفر در سال]1946[ داشتند«. از این سخن میتوان فهمید که فورستی معتقد بود کارآمدی، محرک 

اصلی برای رشد است. 

در  نفت  بحران  زمینه ی  پس  در  دهه،  سه  این  بر  فرانسه  مدیریت  مدل  که  است  ذکر  شایان 
سال]1973[3 کامال متوقف شد. هر چند که فرانسه به شکل مستقیم در معرض تحریم نفتی قرار نگرفت 
اما افزایش بهای هر بشکه نفت به میزان پنج برابر در فاصله زمانی بین ماههای اکتبر و نوامبر، به شدت 
بر اقتصاد فرانسه و حتی بازار جهانی تأثیر گذاشت. تا جایی که پیر میسمیر، نخست وزیر فرانسه در 30 
نوامبر]1973[ به منظور کاهش مصرف انرژی، تصمیماتی را اتخاذ کرد. وی تبلیغات نورانی، استفاده از 
روشنایی در ویترین مغازهها و مراکز تجاری که بین ساعت 10 شب تا 7 صبح تعطیل هستند را ممنوع 
کرد. همچنین پخش تلوزیونی را بعد از ساعت 11 شب به استثنای روزهای شنبه و یکشنبه و تعطیالت 
رسمی متوقف نمود. افزون بر این، استفاده از بخاری را به حداقل کاهش داد و سرعت مجاز برای وسائل 

نقلیه را، محدود اعالم کرد. 

پس از گذشت تنها چند ماه، جایگاه اقتصادی فرانسه از کشوری با شکوفایی اقتصادی، به کشوری 
با فروپاشی اقتصادی تنزل یافت. این دوره ی سقوط، نقاط ضعفی که دولت در کشف آن با شکست مواجه 

شده بود را آشکار ساخت. 

اقتصادِی  او حقیقِت  زیرا روش  میرفت؛  به شمار  منطقی  بسیار  این چارچوب  در  فورستی  کاِر 
فرانسه که آمارها بر آن تکیه داشتند را بر اساس مقایسه ی تاریخی، دوباره احیا میکرد. 

روش فورستی از اساس، مبتنی بر تالش برای بازسازی حقایق اقتصادی گذشته و حال حاضر 
از طریق جمعآوری آمار موجود یا محاسبه ی مجدد آمار از دست رفته و مفقود است. اما این کاِر بسیار 
دشواری بود؛ زیرا آماری در دسترس نبود و در بهترین حالت بسیار پراکنده و ناقص یا جهت دار و اشتباه 
بود. در کنار نبوِد سیستمی برای حفظ پروندهها و فایلها و نیز عدم وجود پایگاه دادههای کامپیوتری، رشد 
اقتصادی فرانسه از وجود نقص در پی گیری نیز رنج میبرد. این موضوع در نهایت باعث شد که مردم در 

معرض مشکالت اقتصادی قرار بگیرند. 

حدس فورستی کامال درست بود. اطالعات و دادهها در سیاق اجتماعی و سیاسی خود تنها چیزی 
است که ما را قادر میسازد تا نگاهی واقعی به مواضع اقتصادی هر دولتی داشته باشیم. در نتیجه این 
اطالعات به ما اجازه ی پیشبینی، تفکر، بررسی تغییرات در ساختار مصرف یا کنترل آن، سنجش پیشرفت 

فنآوری و همچنین بهرهوری را متناسب با روش تحلیل اطالعات و دادهها میدهد. 

3. در 16 و 17 اکتبر سال 1973، کشورهای عربی تولید کننده نفت در جنگ یوم کیپور )یا جنگ اعراب و اسرائیل( اعالم کردند کشتیهای 
نفتکش متعلق به دولتهای حامی اسرائیل را تحریم میکنند. 
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عناصر  بین  می کوشد  که وی  است  پیوندی  میرود،  به شمار  مهم  فورستی  اثر  در  که  آن چیزی 
نتایج رشد  و  تحلیل عواقب  بر  مبتنی  که روش وی  کند. چرا  ایجاد  اقتصادی  موجود  واقعیت  مختلف 

اقتصادی بر واقعیت اجتماعی است. 

دولت  دو  بین  اختالف  توصیف  منظور  به  سی ساله«  »شکوه  کتاب  در  اقتصادی  کارشناس  این 
فرانسه و پرتغال در زمینه ی توسعه روستایی، مقایسهای ساختگی بین دو روستا– یک روستای پرتغالی 

و یک روستای فرانسوی- را شروع میکند. 

روستای اول نماینده ی شرایط مشترک بین همه ی کشورهای عقب مانده از نظر رشد اقتصادی 
است، در حالی که روستای دوم نماینده ی کشورهایی است که بهبود بهرهوری را در شرایط معیشتی و بر 

روی ساختار اجتماعی خویش پیاده کرده و نتایج آن را به وضوح دیده است. 

تفاوت آماری از آغاز بسیار چشم گیر بود. در این دو روستا– که تعداد ساکنان آنها تقریبا برابر 
بود)534 نفر در برابر 670 نفر(؛ )%74( از سکان روستای نخست در بخش کشاورزی فعالیت داشتند و 

در مقابل تنها)%24( از ساکنان روستای دوم در این بخش فعال بودند. 

تعداد کارگران در روستای دوم به دلیل آموزش و بازنشستگی بسیار کمتر از روستای اول بود 
)%52 در برابر %32(. همه ی آمارهای این دو روستا به شکل قابل توجهی متفاوت بود. به عنوان مثال: 
میانگین زایش )%4 در برابر %2(، مرگ ومیر نوزادان )%9.5 در برابر %1.4(، مهاجرت )%75 از ساکنان 
اصلی در روستا در برابر %31(، نسبت برداشت محصول گندم در هر هکتار )12 گونی در برابر 35 گونی(، 
تولید شراب )25 هکتولیتر در برابر 100 هکتولیتر(، تعداد کارگران در هر هکتار )28 نفر در برابر 8 نفر(، 
جایگزینی حیوانات کشاورزی )100 به 1( با تراکتور و ادوات کشاورزی )2 در برابر 40(. همچنین آمار 
استفاده از لوازم خانگی به شکل زیادی اختالف داشت: یخچال )5 در برابر 210(، ماشین لباسشویی )0 
در برابر 180(، سرویس بهداشتی داخل منزل )10 در برابر 150(، تلفن )5 در برابر 110(، وسایل نقلیه 

)5 در برابر 280( و رادیو )50 در برابر 250(. 

همانطور که در مقدمه ی کتاب فورستی ذکر شده، این پژوهش ساختگی نبوده است. در واقع این 
پژوهش مربوط به دو روستای فرانسوی به نامهای »دویل و کویرسی« میشد که از نظر زمانی با یکدیگر 
اختالف داشتند. یکی مربوط به سالهای آغازین دوره ی شکوه سی ساله بود و دیگری مربوط به سالهای 
پایانی آن. اما ایده ی اصلی این مقایسه، تأکید بر تفاوتهای موجود بین جامعه ی سنتی و مدرن از نقطه نظر 

اجتماعی و اقتصادی است. 

نتایج به دست آمده توسط فورستی و نظریه ی او، میتواند ما را در برنامهریزی برای اقتصادهای 
با آن مواجه خواهیم شد، کمک کند. از رهگذر همین رویکرد  نوپا و پشتسر گذاشتن دشواریهایی که 
تجربی، فورستی نظریه ی اقتصادی خود را بنا مینهد. نظریهای که تأثیر عمیقی بر رویکرد اقتصادی فرانسه 

برجای گذاشته است. 
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پژوهشهای فورستی آنجا که وضعیت تولید در قرن هفده میالدی را توصیف میکند با نخستین 
که  میدهد  نشان  مثال  عنوان  به  است؛  همگام  اجتماعی  نظرسنجیهای  و  آماری  و  تجربی  پژوهشهای 
محصوالت کشاورزی در قرن هفدهم و هجدهم به سختی برای سیر کردن ساکنان فرانسه در آن زمان 
کافی بود؛ و گویای این نتیجه است که ویژگیهای انسان شناختی دولت با توسعه ی فنآوری آن در ارتباط 

است. 

یا به عبارت بهتر فرضیة این نظریه- را امروزه به اجرا گذاشت  اما چگونه میتوان این نظریه– 
و آن را پیاده کرد؟ این درحالی است که جهان با فقدان یقین اقتصادی و فقدان استقرار و ثبات سیاسی 

مواجه است.

اگرچه دوره ی شکوه سی ساله عصری طالیی برای فرانسه به شمار میرود- عصری که در آن تحقق 
آرمانهای اجتماعی در پرتو شکوفایی اقتصاد، امری ممکن به نظر میرسید و در این دوره فرانسه شاهد 
مرخصیهای با حقوق، تأمین امنیت اجتماعی و آموزش رایگان بود، اما علی رغم همه ی این نکات مثبت، 

باز هم فرانسه با بعضی مشکالت دست و پنجه نرم میکرد. 

برخی بر این باورند که مدیریت اقتصادی تاریخی فرانسه محکوم به شکست بوده و بحران نفت در 
سال] 1973[ تنها باعث جلو افتادن این شکست شده است. هنگامی که فرانسه به عنوان کشوری قدرنمند 
برابری  بیرون آمد؛ شکست دولت در پیشبینِی فقداِن  و غنی، از حبابها و پیامدهای جنگ جهانی دوم 
اجتماعی و اقتصادی که در نهایت زاییده ی سیاستهای دولت از ابتدای پیریزی آن بر اساس استعمار بوده 

است، به کاهش سرعت رشد اقتصادی فرانسه منجر شد. 

است،  دگرگونی  حال  در  پیوسته  که  محیطی  در  اقتصادی  رشد  از  محافظت  چگونگی  همواره 
چالشی جدی به شمار میرود که هر یک از اقتصادهای پیشرفته و درحال پیشرفت به طور یکسان با آن 
مواجه هستند. الگوی فرانسه– راهکارهایی که جمهوری فرانسه، راهبردهای اقتصادی خود را در قالب 
آن شکل میدهد)برای تحقق آرمانها و آرزوهای اجتماعی-سیاسی خویش( تنها مثالی برای این چالش 

است. 

برخی معتقد هستند درس بزرگتری که در مثال فرانسه نهفته است، شکستها و سپس پیروزیهای 
این کشور است. این شکستها به متغیراتی اشاره میکند که دولت فرانسه هنگام سیاست گذاری و تعریف 
راهبردهای خود، آنها را در نظر نگرفته است. چالش بزرگتر ما در توانمندی هر کشور برای ایجاد منابع 
دایمی بودجه و سرمایه، به منظور سرمایهگذاری در زیرساختها است. زیرساختهایی که پایه و اساس هر 

اقتصاد سالمی به شمار میرود.  

این ایده در مطالعات همبسته و مرتبط نیز وجود دارد. به دیگر سخن همان روشی که توسط آن، 
اقتصادی که نیاز به معیارگذاری و سنجش دارد تصور و ترسیم میشود. اقتصادهای ملی علی رغم توسعه ی 
بخشهای جدید صنعتی، ظهور ساختهای جدید اجتماعی، جنبشهای سیاسی، کمبود و کمیابی، دسترسی به 
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منابع طبیعی، مهاجرت و ... بسیار پیچیدهتر شدهاند و به دلیل جهانی شدن متغیرات زیادی را در خود 
جای دادهاند. 

حال اگر پایه ی رشد اقتصادی همچنان بر بهرهوری)عرضه( و تقاضا استوار باشد و این دو عنصر، 
بازار را رهبری و کنترل کنند، موفقیت هر یک از کشورها در تحقق چنین توازنی در گرو انعطاف بیشتر 

و دور اندیشی و تأمل بیش از پیش است.


