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 ريزي دهه برنامه 7نيافتگي ايران پس از  توسعهواكاوي 

 !گيريم كنيم، توليدكننده را ناديده مي كاالي لوكس وارد مي
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نفتي نسـبت بـه واردات    اغلب ميزان صادرات غير 1284دهد از سال  نگاهي به آمارهاي گمرك نشان مي
  .نفتي هم كمتر از واردات بوده است ها مجموع صادرات نفتي و غير كمتر بوده و حتي در برخي سال

  

  
  
 

نفتي نسبت به واردات كمتر بوده و حتـي در   اغلب ميزان صادرات غير 1284دهد از سال  شان مينگاهي به آمارهاي گمرك ن
هـاي   بررسي داليـل ايـن امـر در كنـار زمينـه     . نفتي هم كمتر از واردات بوده است ها مجموع صادرات نفتي و غير برخي سال

شوند، عمال نيازهـاي   هاي لوكس وارد كشور مياي حجم چشمگيري كاال دهد در حالي كه در هر دوره تضعيف توليد نشان مي
ها قرار گرفته، بررسي  در شرايطي كه اقتصاد ايران به دليل عهدشكني امريكا دوباره تحت فشار تحريم. توليد ناديده گرفته شد

هـاي   بررسي تحريم ها با ريچارد نفيو، در اثر مشهورش، هنر تحريم. تر كند تواند كشور را در مقابل فشارها مقاوم اين مساله مي
داند و در مقابل از عدم اصالحات اقتصادي دولتمـردان   زمان باراك اوباما، فشار بر بخش توليد را يكي از اهداف كاخ سفيد مي

او در عـين حـال از اينكـه ايـران در اوج     . دانـد  ها را دليل اصلي موفقيت امريكا مي توجهي به تبعات سنگين تحريم ايران و بي
از . شـود  زده مـي  ي خود دچار كمبود ارز شد و همزمان از وارد كردن كاالهاي كم اهميت چشم نپوشيد حيرتدرآمدهاي نفت

زمان قاجار تا امروز، بخشي در اقتصاد كشور ظهور كرد كه بيشترين منفعت را در عدم توسعه صنعتي و وابسـتگي بـه واردات   
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ر از چنان نفوذي برخوردار بود كه با وجود يك بار تغيير سلسله و دو اين قش. گفتند برد؛ در زمان قاجار به آنها تاجر باشي مي
شـايد بـه   . انقالب در اين مدت، نه تنها از نفوذش در دستگاه حاكميتي كاسته نشد بلكه هر بار موفق به باز توليـد خـود شـد   

توسـعه توليـد ملـي و     هـاي پـس از انقـالب بـر     همين دليل است كه با وجود تاكيد مسووالن مهم كشـور بـه ويـژه در سـال    
خودكفايي، عمال چنين رهنمودهايي راه به جايي نبرد و حتي مسير معكوسي طي شد، حال آنكه اظهـارات ايـن مقامـات در    

  .شود اي دنبال مي گيرانه ها به شكل سخت ها، مثال حجاب، تا سال ديگر حوزه
 

. مچنان در دستيابي به اين هـدف ناكـام مانـده اسـت    ريزي توسعه ه سال برنامه 70، اقتصاد ايران پس از »تعادل«به گزارش 
هاي اقتصادي چون امروز نبودنـد بلكـه درگيـر     تنها غول ريزي را آغاز كرد كه كره جنوبي و چين نه زماني اقتصاد ايران برنامه

از اقتصـادهاي   با اين همه اكنون چين دومين قدرت اقتصادي جهان و كره نيز يكي. هايي شديدتر از ايران بودند ماندگي عقب
مهم و اثرگذار است و ايران همچنان درگير يافتن راهي براي گذار از عقب ماندگي به توسعه يافتگي؛ اين دوره گـذار آن قـدر   

  .توان يك دوره ناميد طوالني شده كه آن را مي
 
  ماراتن ناتمام توسعه  

ها اقتصاد كشور نه تنها به توسـعه   برخي جنبه با نگاهي به وضعيت اقتصاد و مسيرهاي طي شده در در هفت دهه گذشته، در
هاي ايران در اين دوره با اتكا بـه درآمـدهاي حاصـل از فـروش نفـت       اغلب دولت. نزديك نشده بلكه از آن دور هم شده است

ن هـا خريـد محبوبيـت و نشـان داد     شايد دليل اين مساله تالش دولـت . توليد كارآمد را كنار گذاشته و مصرف را رونق دادند
توانـد موتـور    تواند تا حدودي نيازهاي مردم را حل كنـد امـا نمـي    زيرا واردات مي. پيشرفت جامعه البته به شكل صوري است

طور مثال مناطق آزاد تجاري كه طبق قانون صراحتا بايد به سكوي صادرات كشـور تبـديل    به. محرك توليد و تكنولوژي باشد
د برخي ديگر از قوانين نهايتا با توجيه اينكه واردات تداوم اقتصـاد ايـن منـاطق را    شد، به سكوي واردات تبديل شد و مانن مي

 .كند، تصريح قانون ناديده گرفته شد عملي مي
نيافتگي ايران، در محافل اقتصادي و حتي سياسي و اجتماعي كشور، همواره مورد بحث قـرار   مباحث مربوط به چرايي توسعه

زيرا منابع . شود مسائل محوري در اين بحث است و اهميت آن در شرايط تحريم دو چندان ميمساله واردات يكي از . گيرد مي
يـك  . شود و واردات تاثير منفي دو چنداني بر اقتصاد كشور خواهـد گذاشـت   شدت محدود مي دولت و ارز موجود در كشور به

در اقتصـاد، نبـود برنامـه، تفكـر و اسـتراتژي       ريزي پژوهش اقتصادي كه اخيرا منتشر شده با وجود اذعان به هفت دهه برنامه
مشخص براي برخورد، نظارت و هدايت مقوله واردات در راستاي توسعه صنعتي در تاريخ كشور را از داليل مشكالت فعلـي و  

تـه و  هاي رانتـي قـرار گرف   آليستي مبتني بر بازار تحت كنترل گروه هاي ايده ديدگاه. داند واردات محور شدن اقتصاد كشور مي
  .توسعه واقعي توليد را به محاق برده و مسبب انحرافات شديد در ساختارهاي كشور شده است

 
 هاي استيالي بخش نامولد بر اقتصاد زمينه  

هر چند تاريخ ايران از زواياي مختلف به ويژه : هاي اقتصادي و توسعه اتاق مشهد در گزارشي مفصل آورده است دفتر پژوهش
كنند دوره قاجار بـه اسـتيالي بخـش غيـر      قرار نگرفته اما تقريبا همه كارشناسان به اين امر اذعان مي اقتصادي مورد بررسي

دوران قاجار را از اين » داري در ايران موانع تاريخي رشد سرمايه«احمد اشرف كتابي با عنوان . مولد و تاجر در كشور ختم شد
گذشته از نظام سياسي و اقتصـادي شـهرها و موقعيـت تجـار و     «: گويد او در اين كتاب مي. منظر مورد بررسي قرار داده است
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آورد، هجوم تورانيان بـه   داري پديد مي اي در راه رشد سرمايه اصناف در اجتماعات شهري كه به نوبه خود موانع تاريخي عمده
اي در راه توسـعه   وانـع اساسـي تـازه   ايران از قرن پنجم تا قرن دهم و ادامه سلطه آنان بر جامعه ايراني تا اوايل قرن فعلـي، م 

گونه سلطه تورانيان بر ايران كه از قرن پنجم آغاز  اين. داري جديد از بطن بازارها فراهم ساخت اقتصادي جامعه و رشد سرمايه
سياسي هاي  هاي تاريخي ايران و روابط اجتماعات ايلي، شهري و روستايي و شالوده شده بود آثار و نتايج پر اهميتي در ويژگي
نظـامي ايـل بـراي اجتماعـات شـهري و روسـتايي موجـب سـكون          -سلطه سياسي. و اقتصادي جامعه ايراني برجاي گذاشت

اقتصادي شد زيرا از يك سو مانع رشد توليدات كشاورزي و سبب كندي جريان آن به جماعت شهري شـد و از سـوي ديگـر    
از نظر سياسي هم حضـور پـر قـدرت    . ز بطن بازارها فراهم ساختداري ا زاي سرمايه هايي براي رشد و توسعه درون محدوديت

عشاير در جامعه نوعي توازن ميان نهادهاي قدرت مركزي در ايران كه سـابقه كهـن داشـت و نيروهـاي عشـاير پديـد آورد و       
نيرومنـد و   داري ملي در اجتماعات شهري بر پا نمود چون حضور عشـاير  موانع مضاعفي در راه رشد سياسي سرمايه درنتيجه

سلطه آنان بر اجتماعات شهري روستايي و ايلي در منطقه نفوذشان مانع اساسي براي تكامـل سـلطه قـدرت مركـزي كـه از      
ايـن امـر سـبب كنـدي     . ضروريات رشد سرمايه است پديد آورد و جريـان سـرمايه را در دوران ماقبـل خـود دشـوار سـاخت      

  ».دستي و دشواري مبادالت بازرگاني شدهاي توليدي در زمينه كشاورزي و صنايع  فعاليت
استعماري بر كشور حاكم شد كـه عـالوه بـر تاثيرگـذاري بـر تحـوالت سياسـي و         با اين همه در دوره قاجار يك شرايط نيمه

كشور عمال به محلي بـراي فـروش   . اجتماعي، موجب تسلط بر نهادهاي مختلف اقتصادي و درنهايت عقب ماندگي كشور شد
كردنـد   ها و هم تجاري كه از طريق واردات تامين معـادش مـي   تبديل شد و در اين شرايط عمال هم خارجي كاالهاي خارجي

اين ميان و برخالف كشورهاي توسعه يافته چون فرانسه كه در ابتداي مسير توسعه خـود گمركـات و   . بيشترين بهره را بردند
هاي داخلي مدنظر داشتند، در ايران گمركات به دست افـراد  هاي گمركي را عاملي حياتي جهت حمايت از توليد و كاال تعرفه

  .به تبليغ مصرف كاالهاي خارجي دست زدند» ها تاجر باشي«وابسته افتاد و همزمان 
 
 واردات سكوي موفقيت تحريم  

كشور و حتي  شود، وضعيت دوره قاجار با وجود تغيير وضعيت جايي كه در ايران اغلب يك تصميم اشتباه بارها تكرار مي از آن
بيش از نيم قرن پيش گروهي اقتصاددان انگليسي به عنوان مشاوران دانشـگاه هـاروارد بـه    . سلسله حاكم كماكان ادامه يافت

گيران اقتصادي را موجب بحـران اقتصـادي    آنها ضعف تصميم. ايران آمدند و به بررسي جوانب مختلف اقتصاد ايران پرداختند
 .رويه و افسارگسيخته بر ميزان مشكالت افزوده است بيدانستند كه عمال با واردات 

اين شرايط تا امروز ادامه يافت و عمال ضعف مديريتي در كنار حيف و ميل منابع همچنان اقتصاد ايران را مصرفي نگه داشته 
ا اين همه و با توجه به ب. تواند به عنوان يكي از موارد ناتواني مسووالن اقتصادي كشور مورد بررسي قرار گيرد برجام مي. است

ها كـه   توان به نوشته ريچارد نفيو تحت عنوان هنر تحريم هاست، مي اهميت شرايط فعلي كه به معناي بازگشت دوباره تحريم
هـا   آنچه در عمـل اتفـاق افتـاد ايـن بـود كـه ايرانـي       : نويسد وي مي. هاي مجلس منتشر شده اشاره كرد توسط مركز پژوهش

امريكا تالش كرد رسيدن به اصالحات اقتصـادي  «: افزايد نفيو در ادامه مي. هاي اقتصادي بدهند به تحريماند پاسخي  نتوانسته
ها بيفتد، نه اينكه در زماني كه ايـن   تواند به تعويق بيندازد و دشوار كند و اين مساله در همان آغاز تحريم را تا آنجايي كه مي

ت يا واردات يا مصرف كاالها را تحت تاثير قرار داده است، چرا كـه ايـن قضـيه    ها بر مسائل بشردوستانه اثرگذاشته اس تحريم
توانسـتند چنـين كاالهـاي را بخرنـد و      جا كه مردم ايران عمال مي از آن. تواند به ايران كمك كند، وارداتش را كاهش دهد مي

مال امكان خريد اين كاالها را از بسـياري  واردات نيز جريان داشت، پايين آمدن ارزش پول ملي و باال رفتن ارزهاي خارجي ع
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توانستند همچنان از منـابع مـرتبط بـودن     از مردم ايراني گرفتند و تنها افراد ثروتمند و كساني كه در موضع قدرت بودند مي
شـد و   رد مـي به اين ترتيب ارز به صورت مداوم از ايران خارج و كاالهاي تجمالتي وا. المللي سود ببرند هاي بين ايران با شبكه

تر گفته شد مسبوق به سـابقه   طور كه پيش اين معضل همان» .بحث نابرابري درآمدي و تورم روز به روز قوت بيشتري گرفت
هـاي برقـي و ارز    هـاي خـارجي بيشـتري از ماشـين     ارز تخصيص يافته براي واردات ابريشـم و لبـاس   38است، مثال در سال 

همچنين ميزان ارزي كه براي عطرهاي خارجي اختصاص يافت عمالم با كودهـاي   .جواهرات بيش از تجهيزات كشاورزي بود
  .كرد شيميايي برابري مي

 
 و كردار تناقض گفتار  

هـا   رسد اثـر خـود را از دسـت داده امـا خـارجي      يك تناقض واقعي در سردرگمي اقتصاد ايران كه گرچه در داخل به نظر مي
هـاي مقامـات در    اينكه گفتـه . ن عاليرتبه كشور در بيشتر مسائل اقتصادي استكند، نحوه گفتار و عمل مسووال سرگردان مي

تواند ناشي از منافع كالني باشـد كـه برخـي     گيرد مي شود ولي در اقتصاد حركت ديگري صورت مي هاي ديگر عملي مي حوزه
 .يابي نشده است گيري قدرت زيادي دارند ولي اين مساله هنوز دقيقا ريشه افراد سودجو در نهادهاي تصميم

البته مسووالن كشور نسـبت  . به بيان ديگر عوامل مختلف خبر از اهميت و نقش واردات در تضعيف توان اقتصادي كشور دارد
نژاد ولي در عمل هنوز تغيير معناداري رخ نـداده   به اين مساله بارها اشاراتي داشتند، به ويژه حسن روحاني و محمود احمدي

رو بـوده و   هاي مختلفي روبه دهد كه پس از انقالب، اقتصاد ايران همواره با تحريم و محدوديت رخ مي اين مهم در حالي. است
دانستند كه بايد اقتصاد ايران خود را براي شرايطي خاص آماده كند اما با گذشت چهار دهه و به دست  از همان آغاز همه مي

جـايي   ايـن مسـاله از آن  . مولد و خدمات متكي واردات تكيه داردهاي غير  آمدن تجارت گوناگون هنوز اقتصاد كشور بر بخش
هاي خود را براي فروش خدمات ارتباطي از جمله تلفن همراه بـه   شود كه امريكا هم در حالي كه دست شركت تعجب آور مي

ين طريق بتوانند از مشكالتي ايران باز گذاشته بود تا بتواند با فروش آن در ايران ارتباطات را در ايران تسهيل كند و مردم از ا
هاي جدي قرار داد تـا ايجـاد شـغل در بخـش      شود، خبردار شوند، عمال بخش خودروسازي را مورد تحريم كه بر آنها وارد مي

هاي خصوصي بيشـتر تسـهيالت بـانكي هـم بـه       اين در حالي است كه در آن زمان و با رشد بانك. توليد را دچار مشكل كند
ميليـارد دالر ارز بـراي مسـافرت از     58يا حدود . يافت و عمال بخش توليد زير فشار شديدي بود لق ميهاي غيرمولد تع بخش

. تـر كـرد   به اين ترتيب تصميمات غلط دولتمردان همزمان با اعمـال فشـار امريكـا بخـش توليـد را ضـعيف      . كشور خارج شد
گفت مابايد صنعت و توليد خود   او مي. كرد رد ميشدت  جمهورش شدنش، سياست درهاي باز را به نژاد پيش از رييس احمدي

هاي مـا تعطيـل شـوند، كارگرهـا      اين چه افتخاري است كه كارخانه. را حمايت كنيم تا بتوانيم با صنايع خارجي رقابت كنيم
سـختي نيـز بـه    نژاد ماليات به ويژه در دوسال آخر ضربه  بيكار و به اين اتفاق بگوييم آزادسازي؟ با اين همه در زمان احمدي
جمهـوري اخيـر توجـه كـرد؛ روحـاني و       هـاي دو ريـيس   حساب و كتار قوه مجريه آمد؟ در اين مورد كافي است تنها به وعده

هايي اجرا شد كه  نژاد هر دو حمايت از توليد را ضروري دانستند اما در عمل نه تنها در آن موفق نبودند بلكه سياست احمدي
  .عمال نتيجه معكوس داشت

 
 انجامد به توسعه نمي» زادسازيآ«  

كليشه آزاد گذاشتن اقتصاد براي تسهيل واردات به سود رقابت و نهايتـا رشـد و توسـعه اقتصـادي خواهـد بـود، عمـال بـراي         
طور كه در اتحاديه اروپا مشاهده شد، بازار يـورو نهايتـا بـراي     همان. كشورهاي در حال توسعه مانند ايران، كامال اشتباه است
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آلمـان پـيش از آنكـه اروپـاي     . آور تر صنعتي اروپا، زيان ها سودآورتر بود و براي يونان، پرتغال و ديگر كشورهاي ضعيف آلماني
ترين صنايع اروپا را از آن خود داشت و اقتصاد اين كشور همواره پس از جنگ جهاني دوم مسير  واحدي شكل بگيرد نيز قوي

تـر را   گذاشتن اقتصاد عمال فروش كاالهاي اين كشور را تسهيل و كشورهاي ضـعيف  درنتيجه باز. داد توسعه خود را ادامه مي
زاي منابع درآمدي و عقب ماندگي تكنولوژي توليد، اين نظر نتيجه مثبتي  در ايران هم با توجه به وابستگي برون. تضعيف كرد

دست واردكنندگان بازتر باشد، عمـال نـه   دهد هر چه  هاي گذشته هم نشان مي با اين همه تجارب سال. در پي نخواهد داشت
 100در . تنها رشد پايدار به دست نيامده بلكه به ارتقاي كيفيت محصوالت و خروج از وضعيت مونتاژي نيز نينجاميـده اسـت  

ها ميزان كل صادرات به عـالوه نفـت    سال گذشته همواره تراز تجاري بدون نفت ايران با جهان منفي بوده و در برخي از سال
هـاي كوتـاه    متر از واردات بوده است، به بيان ديگر تراز تجاري ايران با جهات به شكل مزمني جز چند سال پراكنده و دورهك

  .هميشه به صورت مزمن منفي بوده است
 
 واردات شمشير دولبه است  

هاي توليـد يـا سـمت و سـو      گيران براي حمايت از بخش ابزاري است كه تصميم... واردات چون نرخ بهره، تسهيالت، ماليات و
اما در ايران اين ابزار به هدف تبديل شده و هدف اصلي كه همان كمك بـه  . جويند دادن به مسير اقتصاد خود از آن بهره مي

طوري كه در مثال آلمان گفته شد، استفاده از اين ابزار همواره و در هر شرايطي يكسان نخواهـد   همان. توليد است كنار رفت
كننـده   پس از رشد صنعتي و توليد انبوه، اگر آزادسازي واردات هم صورت بگيرد، عمال تبـديل بـه يـك تسـعيل     بود، چرا كه

تري در صدور كاال به ديگـر   اي بهتر داشته باشند و كاالهاي صنعتي عمال نقش مهم خواهد شد تا كاالهاي توليد كشور عرضه
ارايه راهكار براي استفاده از اين ابزارها مـدنظر باشـد، نـه ارايـه يـك      بنابراين آنچه بايد در خصوص . كشورها را داشته باشند

 .نسخه جهان شمول بلكه چگونگي استفاده درست از آنها با توجه به شرايط مختلف است
گذاري در اين بخش بـه درسـتي صـورت بگيـرد عمـال واردات       ها ضروري است و چنانچه سياست واردات در بسياري از حوزه

در حالي كه ايران هنوز به توسعه صنعتي دست نيافته تكيه بر ديدگاه آزادسازي واردات منجر به . يد خواهد بودزمينه ساز تول
به همين دليل است كه سهم اصلي توليد و اشتغال صنعتي در ايران را صنايع كوچـك دارنـد،   . شود تقويت وضعيت توليد مي

 . اي هستند آالن و مواد واسطه در حالي كه اين صنايع همزمان نيازمند واردات ماشين
هاي صادرات بـه جـاي    اي است و به همين دليل در برخي بخش ايران همچنان درگير واردات ماشين آالت و كاالهاي واسطه

هـاي   آالت در آغاز توسعه ضروري است اما اگـر بـه بهبـود سـطح فنـاوري      طبعا وارد كردن ماشين. كنند ارز آوري، ارزبري مي
شايد تكراري باشد اما همچنان راهكار خروج اقتصاد ايران از وضـعيت  . دارداي ن داخلي و خودكفايي منجر نشود، ارزش توسعه

 .اي است فعلي تكيه بر توليد مداري و استفاده از انديشمندان و مديران حرفه


