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 29/01/1398:  تاريخ 219052 : كد خبر
  
  
  

  واكاوي سه دوره تاريخي كه اجازه نداد كمر اقتصاد بشكند

  نيافتگي هاي واهي براي توسعه استدالل

  
  توسعه صنعتگر و پژوهشگر. سيدمحمد بحرينيان 

  كارشناس ارشد اقتصاد. اليان  اكرم زين

 

گيـران كشـور بـراي توجيـه      هاست كه تصميم سال. خوشي ندارد هاي مختلف اقتصادي وضعيت چندان امروز كشور در بخش
عدم فضاي مناسب براي «و » كمبود منابع مالي«هاي مختلفي ازجمله دو استدالل  نيافتگي، در پشت استدالل وضعيت توسعه

اقتصـاد كشـور   هاي موجود در بطـن   هاي گذشته باعث شده واقعيت تكيه بر اين دو استدالل در سال. اند پنهان شده» فعاليت
هاي صحيح و كاربردي  حل ناديده گرفته شود و نتوانيم ريشه مشكالت و مصائب را شناسايي و براي خروج از اين وضعيت، راه

  .ارائه دهيم
نيـافتگي صـحت    يك از اين دو استدالل براي توجيه توسـعه  شود حداقل هيچ با بررسي آمار در دسترس در كشور مشاهده مي

سـازان   اي تصـميم  هـاي عملـي و توسـعه    توانسته از اقدام ايم و نه شرايط حاكم مي رو بوده ا كمبود منابع روبهندارد، چراكه نه ب
هاي اقتصاد و توسعه اتـاق مشـهد در گزارشـي بـا عنـوان       دفتر پژوهش. اي در كشور ممانعت به عمل آورد داراي اهليت حرفه

رد استدالل نخست يعني وجودنداشتن كمبـود منـابع پرداختـه     به طور كامل به» موردكاوي منابع ارزي در دسترس كشور«
شود كه اسـتدالل دوم نيـز صـحت نـدارد و      حال در اين گزارش، با شواهد موجود از منابع رسمي آماري نشان داده مي. است

عـدم  «، »رجينفع داخلي و خا پيدايش نامولدان ذي«، »ضعف دانش كاربردي«آنچه ما را از دستيابي به توسعه محروم كرده، 
  .ساله دارد70ريزي توسعه اقتصادي در كشور قدمتي  بوده، در حالي كه برنامه... و» گيران اقتصادي اي تصميم اهليت حرفه

رسيم كه روند حركت بـه سـوي توسـعه در ايـران، همـواره يـك        شناسي اقتصاد ايران به اين نكته مهم مي در بررسي آسيب 
اي  هـاي نسـبتا خـوب توسـعه     سـازي  و فرايند اين حركت در چند مقطع خاص با تصميمحركت پيوسته و رو به رشدي نبوده 

هرچند به همان دوران نسبتا خوب نيز نقدهايي وارد است، چراكه اساسا كشور در نظريات كاربردي توسـعه  . همراه بوده است
  .اند نداشته سازان در اكثر مقاطع، دانش و درك عميقي نسبت به اين مباحث دچار ضعف است و تصميم

سـازي   كارگيري افرادي كه از نظر تصميم دهد كه در سه دوره زماني مختلف، به بررسي آمارهاي رسمي در دسترس نشان مي
هاي موجود در سيستم حاكم، منجر به دستاوردهاي قابل توجهي براي اقتصـاد كشـور    اند، با ضعف اي بوده داراي اهليت حرفه
شكند، مديون مديران آن سه دوره هسـتيم   شود كمر اقتصاد خم شده اما نمي مروز مشاهده مياي كه اگر ا شده است؛ به گونه

ياد دكتر محمد مصدق، وزارت دكتر  اين سه دوره به دوران زنده. گذاري كردند بناهاي اوليه را براي توسعه كشور پايه كه سنگ
  .ردهاي اين سه دوره اشاره خواهد شدگردد كه در ادامه به دستاو علينقي عاليخاني و جنگ تحميلي باز مي
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  ):1330-1332(دوره دكتر محمد مصدق 
از آمارهاي در دسترس متعلق به دوران دكتر مصدق، آمار ارزش ريالي مبادالت خارجي است كه بررسـي ايـن آمـار، حقـايق     

در بررسي آمار بـيش از صـد سـال     شده توسط مركز آمار ايران، هاي ارائه براساس داده. كند بسيار جالبي را براي ما روشن مي
دهـد كـه    اخيرِ مبادالت خارجي كه نفت به اقتصاد ايران ورود كرد، موازنه ارزش ريالي بدون احتساب مواد نفتـي نشـان مـي   

ساله شاهد تراز واقعي و حقيقي تجاري مثبت بدون نفت بـوده كـه دو سـال آن متعلـق بـه دوره       كشور صرفا در يك دوره سه
ها بـر اقتصـاد همچنـان     گيري شود كه اثرات اين تصميم سال ديگر به سال پس از رفتن ايشان مربوط مي دكتر مصدق و يك

  ).1نمودار شماره (ادامه داشته و بعد از اين مدت، كشور در هيچ زمان ديگري شاهد تراز تجاري مثبت بدون نفت نبوده است 
درصدي اين دوران است، آن هم 8,2برانگيز به متوسط تورم  نحقيقت ديگري كه بايد عميقا به آن توجه كرد، دستيابي تحسي

  .تحميل شد  شدن صنعت نفت، توسط انگليس بر ايران هايي بسيار شديد و جدي، بر اثر ملي كه تحريم درحالي
  

  
سه سال برابري ارزش ريالي صادرات غيرنفتي در  اما اين دستاورد بسيار مهم با كاهش شديد صادرات نفتي و رشد بيش از سه

دادنـد و از   هـا انجـام مـي    واردات معافي را نهادها و شركت-سازي ايشان و همچنين كاهش شديد واردات معافي  دوره تصميم
سـاله   اي كه در دوره سـه  رو شد؛ به گونه و غيرمعافي روبه -پرداخت عوارض گمركي معاف بودند، ازجمله شركت نفت انگليس

، اين دستاورد با ولنگاري در افزايش واردات معافي و غيرمعـافي، عـدم رشـد و    )1335-1337هاي  سال(پس از دكتر مصدق 
تغيير در صادرات غيرنفتي و بازگشت دوباره درآمدهاي نفتي به اقتصاد كشور بر باد رفت و حتي با احتساب درآمدهاي نفتـي  

مـرز ورشكسـتگي و كـاهش چشـمگير در     كشور به  30نيز تراز تجاري كشور منفي شد و با ادامه همين روند، در اواخر دهه 
. وپاش منابع براي اهداف غيرتوليدي نبـود  انگاري مالي و ريخت ذخاير ارزهاي خارجي رسيد و علت آن اوضاع چيزي جز سهل

هـاي   هاي مجلل، داللي در حوزه مسـتغالت و افـزايش هزينـه    ها رونق يافت، مصرف كاالهاي اقساطي، خانه آنچه در اين سال
  )2و نمودار شماره 1جدول شماره (  .بودجاري حكومت 
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  ):1341-1348(دوره وزارت دكتر علينقي عاليخاني 
پس از كسب نتايج قابل افتخار در دوره دكتر مصدق، دوره ديگري كه در اقتصاد كشور نتايج درخشاني به دست آمد، متعلـق  

  .است) 1348تا مرداد  1341بهمن (به دوران دكتر علينقي عاليخاني در سمت وزير اقتصاد 
دهد كه در ايـن دوره متوسـط سـاالنه رشـد      بررسي آمار رشد اقتصادي در دوران مسئوليت ايشان بر وزارت اقتصاد نشان مي

درصـد بـوده و سـرانه توليـد      8,8و  12ترتيـب   اقتصادي و رشد سرانه توليد ناخالص داخلي با استفاده از ميانگين حسابي بـه 
سـال پـس از    45ساله ايشان تقريبا دوبرابر شـده و در حـدود    بار در دوره هفت مت ثابت، فقط براي يكناخالص داخلي به قي

وقت شاهد دوبرابرشدن سـرانه توليـد ناخـالص داخلـي در كشـور       پايان مسئوليت دكتر عاليخاني بر وزارت اقتصاد، ديگر هيچ
  ).3نمودار شماره (ايم  نبوده

  
  

  
شـود كـه توليـد ناخـالص داخلـي بـه        لص داخلي، توليد ناخالص داخلي بررسي شود، مشاهده ميجاي سرانه توليد ناخا اگر به

بعد از پايان اين ) 1349-1355(ساله ديگر  ساله ايشان نيز بيش از دوبرابر شده و در يك دوره هفت قيمت ثابت در دوره هفت
ساله پس از آن، ديگر توليد ناخـالص داخلـي    38زماني ايم، اما در بازه  دوره هم شاهد دوبرابرشدن توليد ناخالص داخلي بوده

  ).4نمودار شماره (در كشور دوبرابر نشده است 
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بر كسب رشدهاي اقتصادي باال و دوبرابرشدن توليد ناخالص داخلي و سرانه آن در دوره دكتر عاليخـاني، آمـار متوسـط     عالوه

بـا   –متعلق به دوره ايشان بوده و دركـل در ايـن دوران، كشـور     دهد كه كمترين ميزان تورم ساالنه تورم در كشور نشان مي
قبـولي در   توانسته به نتـايج قابـل   -دانيم كه در جاي خود به آن خواهيم پرداخت وجود نقدهايي كه بر اين دوران نيز وارد مي

  ).5نمودار شماره (زمينه اقتصاد دست يابد 



 

http://www.sharghdaily.ir/fa/main/detail/219052    Page 6 
 

  

  
انه توليد ناخالص داخلي در كشور با ديگر كشورهايي كه به تـازگي بـه جمـع    براي اينكه بتوان تصوير بهتري از روند رشد سر

توان روند دوبرابرشدن سرانه توليد ناخالص داخلي ايران را بـا كشـورهايي ماننـد     اند داشت، مي يافته پيوسته كشورهاي توسعه
  .جنوبي مورد مقايسه قرار داد چين يا كره

مشـاهده   7و  6هاي ثابت بانك جهاني، بر اسـاس نمودارهـاي شـماره     داخلي به قيمت با استفاده از آمار سرانه توليد ناخالص
هاي زماني كوتاهي، سرانه توليـد ناخـالص داخلـي خـود را در      اند در بازه جنوبي با چه سرعتي توانسته شود كه چين و كره مي

انـد   سـاله توانسـته   41و  33ر يـك بـازه زمـاني    ترتيب د اي كه اين دو كشور هر يك به گونه هاي متوالي دوبرابر كنند؛ به دوره
اما در ايران پس از پايان مسئوليت دكتر عاليخاني بـر وزارت اقتصـاد تـا بـه امـروز      . چهاربار سرانه توليد خود را دوبرابر كنند

توليدي و كل هاي  تواند ناشي از عدم انباشت سرمايه در بخش اين موضوع مي. سرانه توليد ناخالص داخلي دوبرابر نشده است
هاي موتـور خلـق ثـروت بـر      اي هدفمند براي توسعه صنعتي و اقتصادي و قراردادن پايه اقتصاد كشور باشد كه در نبود برنامه

رشـدهاي بسـيار پـايين، ناپايـدار و      -هاي مولد واقعي جاي فعاليت به –ها  دهي به اين نوع فعاليت هاي نامولد و پاداش فعاليت
دوره بـا افـت متوسـط     بـه  دهد كه كشور دوره بررسي روند تغييرات رشد اقتصادي نيز نشان مي. است اي را سبب شده كاهنده

  1.رو بوده است ساالنه رشد اقتصادي روبه
كننـده عـدم    جنوبي به خوبي بيـان  همچنين بررسي ارقام مربوط به روند تحول موجودي سرمايه در بخش صنعت ايران و كره

ها به سوي توليد در ايـران و در نقطـه مقابـل انگيـزه بـاال بـراي        راي سرازيركردن منابع و سرمايهها ب انگيزه الزم توسط دولت
شود كه در ايران پس از يك  مالحظه مي 8بر اساس نمودار شماره . جنوبي است گذاري در توليد در كشوري مانند كره سرمايه

ساله نيز طي شده تا  27دوبرابر شده، يك بازه زماني كه موجودي سرمايه بخش صنعت ) 1354-1356(  ساله بازه زماني سه
هاي زماني بسيار كوتاه و متوالي، شاهد دوبرابرشـدن   جنوبي در بازه اما در كره. مجددا موجودي سرمايه اين بخش دوبرابر شود

بـار و   ساله شـش  34نوبي در يك بازه زماني ج اي كه در كره گونه ؛ به)9نمودار شماره (موجودي سرمايه بخش صنعت هستيم 
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اين به آن معناست كه ما با . ساله، صرفا دوبار موجودي سرمايه بخش صنعت دوبرابر شده است30در ايران در يك بازه زماني 
رو  روبه هاي توليدي در كشور هاي راكد و منابع مالي سرگردان به سرمايه روند بسيار كُند و آهسته تبديل و تغييرشكل دارايي

  .هستيم
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تر است كه متوسط ساالنه درآمدهاي ارزي نفتي در دوران مختلف  تأمل اما دستاورد دوران وزارت دكتر عاليخاني هنگامي قابل
ساله دكتر عاليخاني، متوسط سـاالنه درآمـدهاي    شود كه در دوره هفت مشاهده مي 10بر اساس نمودار شماره . محاسبه شود

كشور بـه طـور متوسـط سـاالنه بـا       1392-1396و  1384-1391هاي  كه در سال ميليارد دالر بوده است، درحالي 1,4نفتي 
كمبـود  «كننده اسـتدالل   تواند نفي اين موضوع خود مي. رو بوده است ميليارددالري روبه 54,7و  79,7درآمدهاي ارزي نفتي 

  .ايم سازان را پشت آن پنهان كرده اي تصميم عدم اهليت حرفه ها با استفاده از آن، ضعف دانش و باشد كه سال» منابع
  

 
  دوران جنگ تحميلي

از جمله دسـتاوردهاي مثبـت ايـن    . توان به دوران جنگ تحميلي اشاره كرد از ديگر دوران قابل تحسين در اقتصاد كشور، مي
درصدي ارزش افزوده بخش صنعت،  3,2 توان آن را ماحصل سرمايه باالي اجتماعي دانست، متوسط رشد مثبت دوران كه مي

، رشد باالي تشكيل )درصد -3,7و  -6,4ترتيب  هر يك به(زمان دو بخش ساختمان و خدمات  با وجود متوسط رشد منفي هم
آالت و ساختمان بخش دولتي  كه هم تشكيل سرمايه در بخش ماشين درحالي(آالت بخش خصوصي  سرمايه در بخش ماشين

و كـاهش واردات  ) تأمـل اسـت   در بخش ساختمان بخش خصوصي منفي بوده كه اين نكته كـامال قابـل  و هم تشكيل سرمايه 
اين دستاوردها نشان از آن دارد هنگـامي كـه سـرمايه اجتمـاعي و     ). 13و  12، 11نمودارهاي شماره (كاالهاي مصرفي است 

اكثريـت توليدكننـدگان    -دو دوره ذكرشـده پيشـين   ماننـد   -آيد  ها به وجود مي اعتماد در كشور باال بوده و اعتماد به دولت
اما بسياري . توانند در جهت منافع ملي كشور تحوالت اساسي به وجود آورند واقعي صنعتي، شانه زير بار مسئوليت داده و مي

برنـد،   يها پس از عبور از مشكالت و معضالت و دستيابي به درآمدهاي باالي نفتي، نخستين بخشي را كـه از يـاد مـ    از دولت
اندازنـد؛   هاي اسـتقالل كشـور را نيـز بـه تزلـزل مـي       اي كه از اين طريق پايه صنعتگران و توليدكنندگان واقعي بوده؛ به گونه

پس از كسب نتايج قابل قبول در دوران جنگ از سوي . تدريج پس از پايان جنگ همين رويه در پيش گرفته شد كمااينكه به
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دوبـاره بـا    1382نيز مجددا اين توليدكنندگان به ياري كشور آمدند، اما از سال  70ني دهه هاي پايا هاي مولد، در سال بخش
  .رفتن سرمايه اجتماعي و اعتماد، ديگر تحركي را در كشور شاهد نيستيم رو شدند و پس از آن با ازدست مهري روبه بي

رفي، بـا وجـود رشـد تقريبـا انـدك مثبـت واردات       هاي بسيار باارزش در اين دوران، كاهش واردات كاالهاي مص از ديگر اقدام
همـه ايـن مـوارد    . تر خواهيم پرداخت اي و مواد اوليه است كه در گزارشي ديگر به اين موضوع به طور مفصل كاالهاي سرمايه

نگيزه هاي مولد و ا سازان اين دوران به بخش هاي حمايتگرانه از توليد كشاورزي و صنعتي و توجه تصميم دهنده سياست نشان
آالت حتي در دوران جنـگ تحميلـي    گذاري در بخش ماشين باالي بخش خصوصي براي فداكاري در راه منافع ملي و سرمايه

  .بوده است
  

  

  



 

http://www.sharghdaily.ir/fa/main/detail/219052    Page 11 
 

  

  
  

  



 

http://www.sharghdaily.ir/fa/main/detail/219052    Page 12 
 

از ديگر موارد مشترك در ميان دوران جنگ تحميلي و دوران وزارت دكتر عاليخاني، متوسط رشد ساالنه پايين نقـدينگي در  
دوره مسئوليت دكتر عاليخاني بيان كرد، اين است كه اين دوره بـا    آنچه بايد درباره. هاست ديگر دوره اين دو دوره نسبت به

ها، باالترين ميزان رشد اقتصادي و كمترين ميزان نرخ تورم را  وجود كسب كمترين ميزان رشد نقدينگي نسبت به ديگر دوره
ه به علت وجود كيفيت در نقدينگي كه به رشدهاي اقتصـادي بـاال   توان گفت در اين دور به عبارت ديگر، مي. ثبت كرده است

سازان  تمركزنكردن تصميم  هاي ديگر به علت اما در دوره. هاي افسارگسيخته در كشور منجر نشده است انجاميده، اما به تورم
نگي بـا وجـود عـدم    نكردن به كيفيت نقدينگي و چرخش آن در اقتصاد، رشـد نقـدي   توجه  هاي توليدي و صنعتي و بر بخش

از ديگر موارد درخور توجه درباره رشد نقدينگي، رشد كمتر . هاي باال منتهي شده است كسب رشدهاي اقتصادي باال، به تورم
هـاي صـلح و غيرجنـگ، بـا وجـود       سازان اقتصادي كشور نسبت به دوره اين متغير در دوران جنگ تحميلي است كه تصميم

و صرفا با خلق پول در پي اداره اقتصاد   دوران، كنترل بيشتري بر خلق پول در كشور داشتهشرايط اضطراري و نامناسب اين 
آنچـه ايـن   . هاي توليدي و صنعتي بوده است سازان بر بخش از موارد مشترك بين اين دو دوره، تمركز تصميم. اند جنگ نبوده

هـاي   به انتخاب طرح  هاي مفقوده صنايع ايجادي بود كه ها و حلقه كند، تمركز بر زنجيره تر مي دوره را از دوره پيش برجسته
عالوه بر اين، توجه به اقتصاد مقياس كه بسـيار ضـروري اسـت و در    . بنيادي مهم صنعتي و مورد نياز در اين دوره منجر شد

اول توسعه و تكيه اما با شروع برنامه . گيران قرار گرفت شده بود، در اين دوره مدنظر تصميم  غفلت  دوره پيش نسبت به آن
پروري، اين مهم به فراموشـي سـپرده شـد و اكنـون      ، با هدف رواج كوتوله»ايجاد رقابت«گرايانه از قبيل  هاي عوام بر استدالل
كشور در باتالق تعداد بسياري از واحدهاي مشابه و تكراري بيهوده گرفتـار شـده كـه در گـزارش مسـتقل        شود مشاهده مي

  .اهيم پرداختديگري به اين موضوع خو
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  گيري نتيجه
امروزه مشكالت كشور بيماري العالجي نيستند كه نتوان آنها را درمان كرد، بلكه اين مشكالت كامال قابل درمان هستند، اما 

هـاي   سـازي برنامـه   ايم و نه اينكه موانعي بـراي پيـاده   حل آنها در گروي قبول اين واقعيت است كه ما نه كمبود منابع داشته
اي و ضـعف و فقـر در دانـش نظـري      دار حرفـه  بلكه منشأ شرايط نامطلوب امروز، به عدم اسـتفاده از افـراد صـالحيت   . توسعه

  هـاي ناشـي از   شـدن سـيل، نتـايج ناكارآمـدي     هـا و جـاري   گردد؛ كمااينكه در سـال جديـد بـا بـارش     كاربردي توسعه برمي
اصطالح  هايي كه براي امنيت، بهبود زندگي و رفاه آحاد كشور و به ختزيرسا .وضوح آشكار شد گيران به نداشتن تصميم اهليت

هاي كالن احداث شده بود، به منظور حفظ جان همان مردم مجبور شـدند منفجـر كـرده و بعضـا      براي رشد اقتصاد با هزينه
عتماد اجتماعي به عمل و قول به جز در سه دوره يادشده كه ا(بايد پذيرفت كه ما در مسير توسعه ! ها را نابود كنند زيرساخت

گيـري   اي ناپيوسته براي بهره رويه  گيري اقتصادي ما دچار ايم و نظام تصميم دانش كافي نداشته) گيران كشور باال بود تصميم
  .اي بوده است از افراد داراي اهليت حرفه

ـ       هـاي مولـد    ه سـوي فعاليـت  در حال حاضر، كشور با پارادوكس حجم عظيم منـابع مـالي در دسـترس و حركـت كُنـد آن ب
هـا و   نكردن يا روند بسيار آهسته تبـديل دارايـي   تبديل  هاي امروز، همين روست و كانون اصلي بخش بزرگي از گرفتاري روبه

هاي توسـعه در كشـور، قواعـد بـازي      سال از شروع برنامه 70پس از گذشت . هاي توليدي است منابع مالي موجود به سرمايه
هاي نامولد  در وضعيتي قرار دارد كه همچنان اين بستر فراهم نشده و شاهد اين واقعيت هستيم كه بخش حاكم بر اقتصاد ما
نگـرفتن از افـراد     بهـره   گيري اقتصـادي و  نبود تمركز در ساختار تصميم. كنند هاي مولد پاداش دريافت مي ما بيشتر از بخش

هـاي مولـد،    هاي نامولد و رانتي به جاي نوآوري و فعاليت ت بر فعاليتهاي موتور خلق ثرو اي، قراردادن پايه دار حرفه صالحيت
ترشدن ماهيت ثروت در كشور و در نهايت همسونبودن سياست خارجي بـا سياسـت اقتصـادي، ريشـه اصـلي همـه        اصالت بي

  .دهد مشكالت حوزه اقتصادي ما را تشكيل مي
آمدن بر مشكالت و وضع نامطلوب كنوني وجـود دارد، امـا ديگـر     فائقاند، قطعا توانايي  طور كه رهبري بارها تأكيد كرده همان
تواند تحولي پايدار در كشور بـه وجـود آورد و ايـن     نمي -در زمينه اقتصاد -گانه گيري از سوي قواي سه گونه نظام تصميم اين

ورز كـامال شـناخته    متخصـو   كننـدگان  وسيله كشورهاي طرف تجارت ايران و همچنين در دوران اخير براي تحريم ضعف به
شده پرداخت  رفت از وضعيت كنوني كشور بايد به بازبيني جدي و عميق اين قواعد بازي ترسيم رو براي برون از اين. شده است

ها را بايد شست، جور  چشم. بايد طرحي نو درانداخت. ها و تجربيات افراد منتخب اقتصادي استفاده كرد دانش و از جمع خرده
  .دديگر بايد دي
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