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  18/6/1397:  تاريخ 195203 : كد خبر
  
  
 

   مطرح شد» شرق«وگوي پژوهشگر توسعه با  در گفت

  هاست حمايت از توليد، بازي با واژه

  
  ليال مرگن

  

بخشي از كارشناسان  .چندي است كمبود عرضه خودرو و افزايش قيمت آن به بحث روز جامعه تبديل شده است
سرگردان مردم كه روزي بازار سكه و ارز را مختل كـرده بـود، امـروز بـه      هاي اقتصادي بر اين باورند كه سرمايه
اي،  عنوان كااليي سرمايه اين كارشناسان معتقدند كه نگاه مردم به خودرو به .سمت بازار خودرو روانه شده است

و پژوهشگر  ها روندي صعودي داده است، اما سيدمحمد بحرينيان، صنعتگر كمبود در بازار را رقم زده و به قيمت
او ريشه همه اين مشكالت را در تعريـف غلـط    .تري به اين مسئله دارد ، نگاه ويژه»شرق«وگو با  توسعه، در گفت

درستي  بحرينيان بر اين باور است از آنجا كه توليد در ايران به .داند گرايي در بين مردم مي توليد و ترويج مصرف
همين مونتاژكـاراني كـه در لبـاس توليـد فعاليـت       .دانيم كننده ميتعريف نشده است، مونتاژكاران را هم توليد

بـه   .شود همواره با كمبود ارز مواجه باشيم بلعند و اين مسئله سبب مي كنند، بخش زيادي از ارز كشور را مي مي
ل اعتقاد اين پژوهشگر، تفسير غلط و تعاريف نادرست، كاركردهاي مناطق آزاد و ويژه اقتصادي را هم بـا اخـتال  

طور  به گفته او در يكي از مناطق آزاد كرمان به .مواجه و اين مناطق را به دروازه واردات خودرو تبديل كرده است
اي كامل شامل همه قطعاتي است كه براي توليد وسيله نقليه بايد سوار هم شده يا اصطالحا  بسته( CKD مداوم
نيان اين ترفندي است كه توليدكنندگان خودرو اعـم از  به اعتقاد بحري .شود وارد مي) شود (assemble) مونتاژ

سبك، سنگين و حتي ريلي براي فروش قطعات سوارنشده خود، از طريق عوامل داخلـي در كشـورهاي ديگـر    
برند تا از آن طريق از ماليات واردات محصول سوارشده فرار كنند يا حداقل به بهانـه ايجـاد اشـتغال،     كار مي به

وگو با سيدمحمد بحرينيان، صنعتگر و پژوهشگر توسعه را در ادامـه   مشروح گفت .يافت كنندمعافيت مالياتي در
  .خوانيم مي

  
 
ايم صنعتي رقـابتي در ايـن حـوزه     هاي مختلف در صنعت خودرو نتوانسته گذاري چرا با وجود حمايت و سرمايه 

  داشته باشيم؟
 

ما پس از انقالب در زبان توسـعه را طلـب    .نخواهي رفت ا توسعهخواهي ي نخست بايد سراغ توسعه .همه اينها جاي حرف دارد
ريزي براي توسعه ناممكن و نامفهوم اسـت، ناديـده    كرديم، اما در عمل دو قاعده حياتي توسعه را كه بدون آنها اصال برنامه مي
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و حاكميـت بـا بخـش     هاي اقتصادي و ديگـري ائـتالف دولـت    گيري گرفتيم؛ يكي قراردادن خرد جمعي و نخبگان در تصميم
آنچه پس  .هاي مولد با هدف توسعه اقتصادي كه قرار است در نهايت به صادرات محصوالت صنعتي بينجامد خصوصي و بخش

  اي بود كه برخـي از آنهـا بـه تخريـب گسـترده محـيط       هاي عمراني ضدتوسعه از جنگ تحت نام توسعه اجرا شد، فقط برنامه
اي از  هاي فراوان به عـده  به بعد شدت گرفت، تخليه منابع طبيعي و اعطاي رانت 84سال  زيست انجاميد و برخي ديگر كه از

سازي انواع فسـادها   خوارانه شد و به نام خصوصي هاي رانت بخش خصوصي نيز قرباني اين سياست .خواص تحت نام توليد بود
اي محدود شـده و جامعـه از قبـلِ     راي عدهتوليد، محمل رانت و كسب سود ب .نتيجه آن نيز قابل مشاهده است .شدت گرفت

در اين مدت توزيع درآمدها بهبود نيافته و شاهد افزايش فقر در جامعـه و توزيـع بسـيار نـابرابر      .اين توليد منتفع نشده است
يـن  اي بـراي خـروج از ا   انـد و برنامـه سـازنده    فروشي مشغول حاضر نيز بسياري به مونتاژكاري و خام درحال .درآمدها هستيم

ايـن مسـيري كـه     .دادن توسعه بـوديم   خواهي را گرفتيم و در عمل درگير نمايش بيشتر ژست توسعه .وضعيت نابهنجار ندارند
بينيم كه چالش اقتصادي بـه چـالش اجتمـاعي و سياسـي      رويم مسير توسعه نيست، مسير رفتن به سوي قهقراست و مي مي

چرا بايد كشوري كه خواهان دستيابي  .سابقه بوده است دي در كشور بيهاي اقتصا ريختگي اين حجم درهم .تبديل شده است
ريزي كرده، چنين معضالت سنگين ارزي و اقتصادي را تجربـه كنـد؟ ايـن     سال است كه براي آن برنامه 70به توسعه است و 

ويژه در بخش صـنعت و   گير اقتصادي كشور، به گويي مسئوالن تصميم موضوع به هيچ عنوان پذيرفتني نيست و خواهان پاسخ
 .انـد  تمـام آن وبـال گـردن كشـور شـده      هاي عمراني نيمه گونه خاص صنعت خودرو، هستيم كه ناكارآمد شده است و پروژه به

پـذير و توسـعه    واقعيات بايد براي مردم بازگو شود؛ ديگر نبايد اجازه داد به نام حمايت از توليد، بخش خصوصي، اقشار آسيب
هاي عظيم كشور بپردازند  ظاهر زيبنده، به غارت ثروت اي با اين توجيهات به اي گسترده قرار بگيرند و عدهه استفاده مورد سوء
اما  .عنوان كلي و صنعت خودرو جايگاهي پذيرفتني بيابند همين ابهامات است كه اجازه نداده صنعت به .گو هم نباشند و پاسخ
رسد كه حمايـت وجـود    كرديم يا خير؟ از بيرون به نظر مي» گذاري سرمايه«چيست؟ آيا در صنعت خودرو » حمايت«تعريف 

  .گونه نيست گذاري شده، ولي از درون اين داشته و در صنعت خودرو سرمايه
 
هاي داخل محدود شده است؛ آيـا   نفع خودروسازي بازار خودرو در انحصار توليدكننده داخلي است و واردات به 

  اين حمايت نيست؟
 

در سايت وزارت صمت آمـده   .دانم چرا اين كلمه رايج شده است درباره انحصار هم نمي .شود شده و انجام ميواردات محدود ن
مثال فرضا شـركتي ماننـد   ! برداري دارند؛ اين انحصار نيست واحد توليدي در صنعت خودرو داريم كه پروانه بهره 68است كه 

تر  كند، نه توليد داخل، چون اين كار ساده ا نگرفته است، اما مونتاژ ميتواند برود توليد كند، كسي جلوي آن ر موتور مي كرمان
اش خروج فراوان منابع ارزي از كشور، توزيع نابرابر  رفتن به سوي مونتاژكاري، نتيجه .آيد دست نمي است و از آن هم توسعه به

بايد توليد را  .اند موجب گسترش فقر نيز باشدتو نشدن اشتغال الزم است و درپي آن مي اي محدود و ايجاد نفع عده درآمدها به
اينها پشت اين واژه سنگر  .بنگاه صد درصد مونتاژكار، واحد توليدي نيست .درستي تعريف كنيم، نام هر عملي توليد نيست به

گـر هـم روي كاغـذ    ا .ايـم  اي ورود پيدا نكـرده  از گذشته تا به امروز هيچ زمان به توليد از ديدگاه بلندمدت و توسعه .اند گرفته
هـاي اطالعـات    اگر روزنامه .نيافتگي تلقي كرد توان نشانه توسعه مباحثي مطرح شده، چندان عملياتي نشده است و اين را مي

هـا در   همـين گفتمـان   -كه گويا در زمان حاضـر در كشـور  -را مطالعه كنيم، مالحظه خواهيد كرد  1309تا  1304هاي  سال
  .جامعه وجود داشته است
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  كه توليد خودرو نداشتيم؟ 1304در سال   
 

وقتي تراز واردات و صـادرات منفـي    .ايم منظورم اين است كه از گذشته برنامه مدوني براي ارتقاي توليد نداشته .درست است
فا ايـم، صـر   تنها صنعت خودرو، بلكه واحد صنعتي آنچناني هـم نداشـته   زمان نه است، چرا بايد كاالهاي مختلف وارد شود؟ آن

ما با استفاده صوري از اصطالح الگوي جايگزيني واردات توليد صنعتي را آغاز  .سازي بوده است ريسي و كبريت چند شركت نخ
ما صـرفا بـر اعطـاي     .شده بوده است يكي از اين الزامات، حمايت كنترل .سازي نكرديم كرديم، ولي الزامات مكمل آن را پياده

چيز را به بازار واگذار كرديم و هر زمان هم كه با مشكل  است، ورود پيدا كرده و سپس همهترين شكل توليد  مجوزها كه ساده
هاي وارداتي را برقرار كرديم و اين كار حمايت ناميده شد، اما استراتژي حمايتي بـه   درآمدهاي نفتي مواجه شديم، محدوديت

دهنـد،   هاي ديگر براي صنعتي خاص انجـام مـي   اتي كه كشوريكي با اقدام بايد رفتارهاي خود را يكي .ايم معناي واقعي نداشته
هـا و   هاسـت كـه ازسـوي دولـت     دهد بـازي بـا واژه   مقايسه كنيم و ببينيم آيا اقدامات ما حمايتي است؟ آنچه در ايران رخ مي

ني كه دولت را از زما .شود ها براي صنعت خودرو بارها مطرح و بدون پشتوانه كارشناسي به كار گرفته شده است و مي مجلس
در مقابـل، بسـياري از    .اصطالحا به شكل مدرن كپي كرديم، حمايتي واقعي و از روي برنامه مدون از اين صنعت نشده اسـت 

شود ذهن ملت ممكن است با آنچه واقعيت ندارد، منحـرف   حال چون واقعيات بيان نمي .هايمان به واردات روي آوردند دولت
كننده خودرو و تبليغات مـداوم آنهـا را    نفعان وارد اگر القائات كالمي ذي .و حمايت شده استشده و فكر كنند از صنعت خودر

گذارند توليـد در ايـن كشـور پـا      تر از واقعيات را در مقابل خود داشته باشيم كه چرا نمي توان تصويري روشن هم بيفزاييم مي
  .بگيرد

اي دربـاره رفتارهـاي تجـاري ايـران      سـابقه  .سري موارد را باز كردم كي» ها حكمراني تاجرباشي«ام با عنوان  قبلي  در مصاحبه
سـاالري را بـراي كشـور فـراهم كـرد، امـا در كنـه آن         انقالب مشروطه ارزشمند بود؛ مبـاني اوليـه مـردم    .وجود داشته است

شك دارم به معناي عميق ساختارهاي الزم براي توسعه اقتصادي و صنعتي را تشكيل نداديم كه البته بلد نبوديم و هنوز هم 
ساختار قانون اساسي بلژيك و فرانسه را گرفتيم، بدون اينكه  .كنيم سرعت از جهان پيشرفته تقليد مي كلمه بلد باشيم؛ بلكه به
به دليل نبود زيربناهاي مستحكم، نهادهاي ظاهري را تشكيل داديم، وضعيتي كه برايمـان   .خورد يا نه بدانيم به درد اينجا مي

دموكراسي  اين شبه .دموكراسي بود و نه واقعيتي جوشيده از متن يك فرايند مداوم در بستر زمان طوالني د شد، يك شبهايجا
كار بگيريم،  سرعت باعث يك تجددگرايي شكلي در جامعه شد، اما الزامات آن را بلد نبوديم و نتوانستيم قواعد مناسب را به به

ها، گرفتار ديدمان كـوري يـا نداشـتن     در نتيجه دولت .از توليد علم عاجز شده بوديمسال،  400صورت مفرط در طول  زيرا به
اسـتعماري، ايـن تجـددگرايي ابتـدا بـين       با شرايط نيمـه  .كردند گيري فقط به لحظه نگاه مي نگري شدند و براي تصميم آينده

ين عطشي به مصرف، منجـر بـه بازتوليـد    تدريج چن به .متموالن كشور گسترش يافت و به آزمندي افراطي در مصرف انجاميد
ترتيب عطش مصرف كه عوامل خارجي و مباشـران وطنـي هـم آن را مرتـب تحريـك       اين به .شكلي آن در طبقه متوسط شد

شـده خـارجي بـوده و بـازار بكـري بـراي محصـوالت         شدن نسبي در مقابل كاالهـاي سـاخته   كردند، خود از عوامل تسليم مي
گرايي در ايران نوشته  ر صفحات روزنامه اطالعات آن زمان را ببينيد، مقاالتي درباره تشديد مصرفاگ .كشورهاي پيشرفته شد

از عوامل داخلـي خـود    .ما مدرنيته را با مصرف شناختيم، نه اينكه با توليد آن را فهم كرده باشيم .و روي آن بحث شده است
نخبگان اقتصاد، صنعت خودرو را بحق لوكوموتيـو   .داشتيمشدن نسبي در مقابل مصرف كاالي خارجي  غفلت كرديم و تسليم

اي در  آيد اثـرات متقابـل و زنجيـره    وجود مي وقتي اين صنعت به .پذير است دانستند و اين اثبات پيشرفت صنعتي كشورها مي
 هاي قبـل و بعـد خـود خواهـد داشـت و شـاهد ظهـور بسـياري از صـنايع ديگـر مـرتبط بـا آن هسـتيم، مثـل               همه فعاليت

» كن خود و دنياآبادكن ديگران خانه خراب«رود؛ اما ما از همان ابتدا  كار مي كه در ساخت خودرو به ...سازي، شيشه و الستيك
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ران بـود و   1302در سال  .دهد ها اين مسئله را نشان مي آمار واردات آن سال .ايم و هنوز هم هستيم شده واحد پول كشور قـ ،
  .وجود زياد استآمار واردات براساس مستندات م

 
  هر ريال چند قران بود؟ 

 
وفق احصائيه واردات مندرج در روزنامه اطالعات  .شاهي بوده است و بعد به ريال تبديل شد 20اگر اشتباه نكنم هر يك قران 

در  كـل واردات كشـور   .قران بوده اسـت  450هزار و  673ميليون و  ارزش واردات خودرو دو 1302، در سال 1305دوم بهمن 
در وضعيتي كـه كشـور    .هزار قران اعالم شده است 322ميليون و  681، نوشته دكتر رشيدي، »تحوالت صدساله ايران«كتاب 

اگر سهم  .اين مصرف، افراطي و افسارگسيخته است .گرفتار كسري تراز مزمن بوده، ميزان واردات از صادرات باالتر بوده است
اين سهم به چهار دهم  1303سال  .به كل ارزش واردات بگيريم، سه دهم درصد است 1302ارزش واردات خودرو را در سال 

اسـفند   17آمارهاي مندرج در روزنامـه اطالعـات مـورخ     .رسد درصد مي 1,35به  1304رسد، همين سهم در سال  درصد مي
سـرعت   دهد جامعه به ن مياين نشا .رسد درصد مي 5,96باره به  به يك 1307گوياي آن است كه سهم مزبور در سال  1308

را كـه توليـد     بندي مدرنيته را گرفتيم، امـا الزامـات آن   بودن براي استفاده از كاالي خارجي و صورت  مطلوب .شود مصرفي مي
سـوي   زده شـود؛ چراكـه كشـور را بـه     كشوري كه توليد ندارد نبايد مصرف .داخلي و نهادهاي مرتبط با آن است انجام نداديم

با وجود كسري تراز بازرگاني، منابع كشور را براي توسعه ديگـران   .آسيب جدي بكشاند سوي ي ممكن است بهوابستگي و حت
خواهنـد   هاي پوپوليستي هستند و صرفا مي گذاران وقت دنبال حركت رسد سياست به نظر مي  ها در همه دوره .برديم كار مي به

  .ها ، مصرف است و البته نمايش خودروهاي روز جهان در خيابانترين نماد توسعه نمادهاي توسعه را ترويج دهند؛ ساده
 
شود اما بـراي مـا چنـين شـرايطي مهيـا       كند، چرا موفق مي چين هم كپي مي .چيز را كپي كرديم گفتيد همه  
  شود؟ نمي

 
در چين اين  .اند رو بوده نگري روبه جز چند برهه، با ديدمان كوري يا ناتواني در آينده سال پيش تاكنون به 90هاي ما از  دولت

دسـت   فهميدند توسعه از چـه طريقـي بـه    .اند خواه بوده هاي آنها به معناي واقعي كلمه توسعه دولت .حالت اتفاق نيفتاده است
يكي از اين الزامات، ائتالف حاكميت و دولت با بخـش   .آيد و به چه الزاماتي براي موفقيت نياز دارد و آنها را اجرائي كردند مي
   .ها بود گذاري ويژه در سياست هاي مختلف، به هاي مولد و استفاده از خرد جمعي و نخبگان در عرصه وصي واقعي و فعاليتخص

مونتاژ در ابتداي مسـير توسـعه    .گفتند به فرايندهاي مونتاژي، توليد نمي .درستي درك كرده بودند آنها تعريف توليد را نيز به
ان توليد داخلي آنها بود كه بر اثر گذر زمان از ميزان مونتاژ كم و بـر حجـم سـاخت داخـل     راهي براي دستيابي به افزايش تو

   .فروشي نيز توليد گفتيم به خام .ولي ما از مونتاژ شروع كرديم و در مونتاژ مانديم و نام آن را هم توليد گذاشتيم .افزوده شد
اگر افـراد بـدون اسـتفاده از خـرد جمعـي و راهبـرد توسـعه        مانده كه سطح علوم و فنون ناچيز است،  در اقتصاد جوامع عقب

اصطالح عاميانه، هردمبيـل   كنند، نتيجه آن قطعا توسعه اقتصادي نخواهد بود و به برنامه كاري  اقتصادي وارد عمل شوند و بي
نهـايتي بـراي    ع بيتواند مناب هيچ كشوري نمي .شود؛ تقريبا همين وضعيتي كه حداقل در امور صنعتي خود شاهد هستيم مي

شـود   ولي تا بحث دولت هم مطـرح مـي   .ارضاي چنين اميالي غيرعقالني فراهم كند، بنابراين دولت بايد هدايت و نظارت كند
گويند اينها دنبال اقتصاد دولتي يا سوسياليستي هستند، ما به اقتصاد بازار اعتقاد داريـم، امـا اقتصـاد بـازاري كـه       اي مي عده

  .فهميده عمل كند
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  ي فهميده يعني چه؟ اقتصاد بازار  
 

گذاري و اجرا كند؛ بـراي مثـال    بر عقل سليم و تجربه شناسايي، هدف ها را مبتني ريزي كند و زنجيره يعني اينكه بتواند برنامه
داشـته  ايم، چند كارخانه براي توليد دستمال كاغذي و انواع پوشك بايـد   حاضر با كمبود پوشك در جامعه مواجه شده درحال

اي در  كارخانه كلينكس تأسيس شد، امـا بـر اثـر نبـود اهليـت حرفـه       37باشيم تا در اين محصول دچار كمبود نشويم؟ سال 
حجم واردات مـواد   .هاي ضروري را ساماندهي كنند توانستند زنجيره ها، نمي گيران اقتصادي كشور در بسياري از دولت تصميم

ميليـون دالر حجـم    400ميليـارد و   دو .كه كشور تحريم بوده اسـت، بـاوركردني نيسـت    86 ويژه از ها از خارج، به اين كارخانه
فقـط مـواد    .گيـرد  ها قرار مي خورده در جعبه هاي دستمال كاغذي بوده است و برش اصطالح مواد اوليه اين كارخانه واردات به

پس نام چـه   .ه دستمال كاغذي هم بايد از خارج بيايدها وارداتي نيست، بلكه از قرار، لمينيت و مقواي جعب اوليه اين كارخانه
گذاريد؟ آيا كمي فكر شده بود كه با اقتصاد مقياس به عمق مورد نياز برخـي از آنهـا دسـت يابنـد؟ طبـق       چيزي را توليد مي

وارد  واحد توليد پوشك و دستمال كاغذي داريـم، امـا همـه آنهـا مـواد اوليـه خـود را از خـارج         380آمارهاي وزارت صمت، 
واحد هـم   323، تعداد 96بهمن  11طبق آمار  .وزير صنعت بايد بداند كه چه تعداد كارخانه دستمال كاغذي داريم .كنند مي

  .واحد در اين حوزه داريم 703در دست اجراست؛ يعني 
جـا دولـت بايـد    مدت منفعت كمتري نصيب توليدكننده خواهد شد و اين مسلما هرچه شما به عمق توليد وارد شويد در كوتاه

منطقي و با اتخاذ استراتژي وارد شود، حمايت و هدايت كند و حتي در صـورت لـزوم توليدكننـدگان را مجبـور كنـد كـه از       
شود گفت نوعي واردات است و با ظاهر  مونتاژ و ارائه كاال به بازار پرسودترين حلقه توليد است، مي .خوري دست بردارند ساده

بعضـي بـا    .شـود  اي خاص توليد ايجاد مي هاي گمركي و تعرفه ه بيشتر به منظور استفاده از معافيتشود ك توليد هم انجام مي
شده كاهش يافتـه   گيرد و قيمت تمام گويند با افزايش تعداد توليدكنندگان رقابت شكل مي هاي اقتصادي مي استناد به تئوري

سـؤال ايـن اسـت كـه بـا       .توانيم مجوز دهـيم  هر تعداد ميشود و در نهايت به نفع جامعه است كه  كننده منتفع مي و مصرف
برداري صنايع لبني، آيا اين محصوالت ارزان شـده اسـت؟ آيـا بـا عقـل سـليم        واحد داراي پروانه بهره 650هزار و  داشتن يك

نـداريم، آيـا    شركت هواپيمايي خصوصي 20كند؟ مگر بيش از  اند؟ آيا وجود اين تعداد كارخانه رقابت ايجاد مي تصميم گرفته
گيري اقتصادي كشور ممكن است اهليت سياسي امنيتي وجود داشته  ونقل هوايي خوب است؟ در نظام تصميم وضعيت حمل

اي،  اي باشد، اگـر نگـوييم سـليقه    ها بيشتر از آنكه براساس ضوابط حرفه انتخاب .اي چنداني وجود ندارد باشد، اما اهليت حرفه
نگـري   اي ندارند، چون قـدرت آينـده   شدت محدود است و عمدتا اهليت حرفه دايره دوستان بهبيشتر سياسي يا امنيتي است، 

گيـري   ومـرج در تصـميم   نداشتند، حتي تحليل اقتصادي از پنج كشور اطراف ايران را ندارند، بنابراين رفتارهاي آنها بـه هـرج  
  .انجامد مي
 
خواهـد تصـميم    هده دارد و بخش خصوصي كـه مـي  گويد تنها وظيفه دادن مجوز به متقاضيان را برع دولت مي 

بگيرد، بايد مطالعات بازار را انجام دهد تا در فضاهايي كه فرصت فعاليت هست وارد شود و مجوز مازاد براي يك 
  اين گفته درست است؟ .فعاليت خاص نگيرد

 
اي بـه ايجـاد    گرايانـه  انگارانه و تقليـل  همين تحليل ساده .شود گونه رفتار كند، همين وضع فعلي ايجاد مي اگر دولت اين .خير

برخي از واحدهاي توليدي، دالالني در لباس توليـد   .دهند باتالق واحدهاي توليدي انجاميده كه خيلي از آنها كاري انجام نمي
شده بر  ريزي با زدن اين حرف و نداشتن نظارت كافي و برنامه .ريزي كنند ها بايد براي بقاي خود تالش و برنامه ولت د .هستند

امروزه توان اقتصادي كشورها به اندازه  .افتد شده در اقتصاد، به خطر مي ومرج ايجاد ها با هرج اعطاي مجوزها، بقاي خود دولت
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امـروز كشـور بـه     .هاست كه مورد توجه قرار نگرفتـه اسـت   توان نظامي آنها اهميت بااليي دارد، اما توان اقتصادي كشور دهه
محل رويش  .سرباز نظامي براي حفظ مرزهاي كشور نيازمند است، نيازمند سربازان اقتصادي توانمند است همان اندازه كه به

بهمـن   11شده سـايت وزارت صـمت، در    براساس آخرين آمار ارائه .اين سربازان اقتصادي توانمند، بخش خصوصي مولد است
برداري وجود دارند كه اسم آنهـا   ن داراي پروانه بهرهواحد فعال در صنعت خودرو شامل سواري، سبك و سنگي 68، تعداد 96

كارخانـه فعـال در    12كه در آلمان  واحد، درحالي 111شركت هم در دست اجرا هستند؛ جمعا  43 .فعال گذاشته شده است
دارد كـه  البته مسـتنداتي وجـود   ( 52، چين 8، فرانسه 10، اسپانيا، 18كارخانه، برزيل  29صنعت خودرو وجود دارد، آمريكا 

جنوبي پنج واحد، ايتاليا پنج و تركيـه در   ، كره11، ژاپن )چين بعدها واحدهاي توليدكننده خود را به هشت واحد تقليل داده
  آيا رفتارهاي حاكم در ايران اتالف سرمايه نيست؟ .واحد خودروسازي فعال دارد 15همسايگي ايران 

 
زمان فعاليت خـود را   كه ايران و كره تا حدودي هم درحالي چرا وضعيت صنعت خودروي كره از ايران بهتر است، 

  اند؟ آغاز كرده
 

گـوييم عاقـل يعنـي افـراد      مـي  .كننـد  چين، مالزي، تايوان، سنگاپور و ژاپن هـم عاقالنـه رفتـار مـي     .كره دولتي عاقل داشت
شود و صـرفا هـدايت و نظـارت را بـر      در اين كشورها دولت وارد كار اجرا نمي .كنند اي در آن فعاليت مي دار و حرفه صالحيت
هاي متعدد داشـته   ريزي آنها مثل ما نيست كه اولويت برنامه .ريزي كنند گذارند تا برنامه يك گروه قوه عاقله را مي .عهده دارد

نظـر   اولويت را منطقي در 26اولويت بگذاريد، يعني آنكه معني اولويت درك نشده و تحليل و دانش نبوده كه  26اگر  .باشند
هـاي   كند، با رفتـار دولتـي كـه پـازل     دولتي كه در اقتصاد دخالت مي .دولت بزرگ با دولت مقتدر متفاوت است .گرفته است

  .كند، متفاوت است چيند و استراتژي كالن ملي را ترسيم مي اقتصادي را درست كنار هم مي
 
  ايم؟ اولويت براي صنعت خودرو در نظر گرفته 26 

 
گيـرد، يعنـي    اولويت توليدي درنظـر مـي   26اما وقتي يك وزارتخانه براي خود  .ها اين كار را انجام داديم خير، در همه بخش

هاي آتي توليد در اقتصاد جهـاني شـناختي دارد و سـردرگم اسـت و بـه جـايي        اينكه نه دركي از اولويت دارد و نه از حركت
 0,24درصد و بدون نفت سهم ما در تجـارت جهـاني    0,33ي طبق آمار تجارت جهاني، سهم ايران در تجارت جهان .رسد نمي

كننـد دنيـا    اين سهم يعني هيچ، اما برخي مسئوالن اقتصادي كشور با اين سهم اندك از اقتصاد جهاني فكر مـي  .درصد است
ه عالم را خـدا  ترين نقط طاليي .ها و تمركز بر آنهاست اين ضعف نتيجه همين نشناختن اولويت! بايد در مقابل ما تعظيم كنند

همسايه با واسطه آب يا بـدون واسـطه آب، در    15 .توانيم بگوييم اينجا قلب جهان است اگر اغراق نباشد مي .به ما داده است
ميليـارد دالر واردات كشـورهاي همسـايه، سـهم      هزار اطرافمان داريم كه سهم ما از واردات اين كشورها بسيار ناچيز است؛ از 

ايـن ناشـي از    .اين بدين معناست كه ما ناتوان از استفاده از بازار وسيع حتي همسايگان خود هسـتيم  .درصد است 2,3ايران 
اند كه  هاي خود تاكنون بارها فرموده رهبر انقالب در صحبت .هاي ما در اداره اقتصاد بوده است ناتواني فكري بسياري از دولت
، تعـداد  47به دوران فعلي هم اگر نخواهيم نگاه كنيم، در سـال   .ي نيسترود، اما گوش شنواي بدون برنامه، كشور به قهقرا مي

كردند و چهار توليدكننده تـاير   هزار خودروي سواري، ماشين سبك و سنگين توليد مي 17واحد خودروسازي داشتيم كه  11
و  48تـا   41، 32تـا   30هاي  براي سال .ها مناسب نبوده است ترين دوران بوده، تصميم موقع هم كه طاليي داشتيم، يعني آن

همان سال كره فقط به چهار  .هاي اقتصاد كشور بوده است ساز انحراف زمينه ها  خيلي احترام قائل هستم، بقيه دوره 67تا  60
در ايـران، بـا نبـود قـوه عاقلـه       .كـرد  چيـز را كنتـرل مـي    اي وجود داشت كه همه يك قوه عاقله .خودروساز اجازه فعاليت داد

اي براي افزايش مناطق ارائه داد، مجلس هم، با زايـش منـاطق    براي مثال دولت اليحه .ري اقتصادي مواجه هستيمگي تصميم
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شدن قانون قبلي مناطق آزاد يا ويـژه را تحليـل و    شناسي عملكرد و محل واردات را تصويب كرد، بدون اينكه آسيب  بيشتر آن
هاي اخير يكي از مجوزهاي مناطق آزاد، در  عنوان مثال در سال آيد؟ به مي اين همه منطقه آزاد به چه كار .تبيين علمي كنند
اي كامل شامل تمام  بسته) CKD طور مداوم بينيم كه به وقتي عملكرد چند سال اخير را بررسي كنيم، مي .كرمان بوده است

وارد ايـن منطقـه آزاد   ) شـود  (assemble) قطعاتي است كه براي توليد وسيله نقليه بايد سوار هم شده يا اصـطالحا مونتـاژ  
اين ترفندي است كه توليدكنندگان خودرو اعم از سبك، سنگين و حتي ريلي براي فروش قطعات سوار نشده خـود   .شود مي

برند تا از آن طريق از ماليات واردات محصـول سوارشـده فـرار كننـد يـا       كار مي ي در كشورهاي ديگر بهاز طريق عوامل داخل
نيت تمام، گفته آرتور لوئيس، برنده جايزه نوبل اقتصـاد،   با حسن .حداقل به بهانه ايجاد اشتغال، معافيت مالياتي دريافت كنند

هاي ديگر را فرض  جنبه .اي ندارند اند و اهليت حرفه كه پشت ميزها نشسته »اي مايه التحصيالن بي فارغ«دهم؛  را مبنا قرار مي
وزراي صنعتي كشور از سـال   .چيز تحليل داشته باشيم گويد كه بايد روي همه عقل سليم مي .گيرم كه وجود نداشته باشد مي
كردن قطعات است؟ آيا اين روش ارزش  هماند؟ آيا توليد سر كه سال اول برنامه توسعه بوده تاكنون تعريفي از توليد داشته 68

كند؟ مثال همين منطقه آزاد و ويـژه اقتصـادي ذكرشـده در     تواند ايجاد كند؟ يا اينكه ارزها را از كشور خارج مي اي مي افزوده
دالر ميليون  200ميليارد و  هم بيش از يك 96در سال  .ميليون دالر واردات قطعات خودرو داشته است 600، بيش از 95سال 

ميليـون   760هم فقط به همان منطقه ويژه اقتصادي ذكرشـده  97در سه ماه نخست سال  .واردات قطعات خودرو داشته است
هـاي مـا    دهـد دولـت   اين نشـان مـي   .ها هم از ارز دولتي استفاده شده است دالر واردات قطعه صورت پذيرفته و در همه سال

  .عاشق واردات هستند
 
  رين سهم واردات خودرو را دارد؟كدام منطقه آزاد بيشت 

 
تكليف مـا   .اگر اشتباه نكنم يكي از نقاط واردات خودرو كه سهم بااليي هم داشته، منطقه ويژه اقتصادي سلفچگان بوده است

كره وقتي شـروع كـرد، تصـميمش را گرفـت و بـراي       .ايم گاه با خودمان روشن نيست؛ ما واردات خودرو را ممنوع نكرده هيچ
الت،  آ ماشـين  .آالت توليـدي بـود   سازي به معنـاي ماشـين   اوليت نخست كره، ماشين .اولويت مهم در نظر گرفت خودش پنج

كـه در ايـران    درحـالي  .هاي اين كشور بـود  سازي، خودرو، الكترونيك و لوازم خانگي و در نهايت مواد شيميايي اولويت كشتي
الت بافنـده   آ خـط توليـد و ماشـين    25هـزار و   براي  .فوالد ايجاد كنيم كارخانه 626ايم تا  خط فوالد از خارج وارد كرده 626

اين تعـداد اولويـت يعنـي     .اولويت صنعتي داريم كه اجرائي هم نشده است 16در ايران بيش از  .ايم گذاري كرده فرش سرمايه
خودرو ممنوع است و اگر وارد كنم از سال واردات  25صراحت اعالم كرد  كره به .است  ها روي كار نيامده اي اينكه اهليت حرفه

ما چه قبل و چه بعد از انقالب  .دهم كنم و پول اين ماليات را به خودروساز مي خودروهاي وارداتي ماليات سنگين دريافت مي
كـره بـه خودروسـازان     .هاي جاري دادند ها همه را براي هزينه عموم دولت .گذاري نكرديم منابع گمركي خود را صرف سرمايه

گيرد كـه   بيند هنوز در صنعت خودرو جلو نرفته و در دوره محدوديت است، تصميم مي دولت كره مي 1980در سال  .وام داد
فقط به يك خودروساز، يعني هيونداي، اجازه توليد سواري بدهد و كيا، آسياموتور و دوو حق نداشتند سـواري توليـد كننـد،    

كره با ايـن تصـميم مـانع ايجـاد رقابـت مخـرب        .رقابت در جهان را پيدا كنند زيرا اقتصاد مقياس بايد رعايت شود كه قدرت
   .گويند بوس توليد كند به دوو و آسياموتور هم همين را مي گويند كه بايد وانت و ميني اي به كيا مي مديران كره .داخلي شد

د، زيـرا اقتصـاد مقيـاس ايجـاد شـده و      كنـ  سازي را ايجـاد مـي   هاي قطعه رسد، شركت هزار خودرو مي 900توليد هيونداي به 
   .پروري نداشته كه نتواند اين كار را انجام دهد اين كشور كوتوله .گذاري كند تواند برود روي تحقيق و توسعه سرمايه مي

نهايت مجوز براي توليد يك محصول مشخص كه در نهايت دولت نه توان نظارت بر آنها را دارد  پروري يعني اعطاي بي كوتوله
توانند به افزايش توان نوآروي و تحقيقي دست يابند  تواند ارز و منابع تسهيالتي آنها را فراهم كند و نه اين واحدها مي نه مي و

كنيم، كجا اين تعداد واحـد   پروري مي توليدكننده پتو در ايران داريم يعني كوتوله 360اگر  .و در بازارهاي جهاني رقابت كنند
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خواهند  كارخانه فرش ماشيني چطور مي 26هزار و  .د ايجاد كنند كه نوآوري و تحقيق هم انجام دهندحدي درآم توانند به مي
توانند توليد اقتصادي انجام دهند؟ اين عمل اسمش ايجاد رقابـت نيسـت، بلكـه اسـراف      در اين حوزه نوآوري كنند؟ اصال مي
به اسم رقابـت، خسـارت جمعـي بـه جامعـه وارد       .استاين عمل اسمش رقابت مخرب  .منابع و هدردادن انرژي و زمان است

رسـد كـه خـودروي     اي از فناوري مي هيونداي به درجه 1986در سال  .با عقل سليم بايد اين مسئله را تشخيص داد .شود مي
بـه كيـا مجـدد اجـازه     1986گيري ايـن كشـور در سـال     قوه عاقله تصميم .شود خودروي اول مي10آن در آمريكا جزء   اكسل

دهد كه مانند هيونداي سواري توليد كند، زيرا هيونداي در زمينه توليد خودروي سواري موفـق شـده بـود و بعـد از ايـن       مي
 1986كنند؛ پرايدي كه مـا داريـم در سـال     كيا و فورد با هم پرايد را به بازار معرفي مي .موفقيت، دولت كره به كيا اجازه داد

داد براي پنج خودروي خـود   كه به ايران انجام مي CKD كره با هر صادرات .راهم كرديمبازار را براي كره ف .توليد شده است
هـاي مـا    كوري دولـت  كنيم، اين ناشي از ناتواني و ديدمان ما هنوز كه هنوز است كياپرايد توليد مي .كرد منابع مالي فراهم مي

  .بوده است
 
  شده خودرو چرا تا اين حد باالست؟ قيمت تمام 

 
  .شده بايد بررسي شود مقيمت تما

 
هاي كمتر خودرو  گويد كه خودروسازان بايد با قيمت چرا همواره سر قيمت خودرو دعواست و شوراي رقابت مي 

  به بازار ارائه دهند؟
 

در  .طـور اسـت   تواند برنامه بدهد، خودروساز ما هم همين نگر بلندمدت ندارد و نمي دولت افق ژرف .مثل بقيه كارهايمان است
كـه   32در زمان جنگ، مثل سـال   .ديدند مسئوالن صداقت دارند كردند، زيرا مي ران جنگ همه آماده بودند و فداكاري ميدو

كار بود و بسياري از شيرزنان ايران طالهاي خود را به دكتر مصدق اهدا كردند، اين رفتار يعني اعتماد اجتماعي باال   ملت پاي
بررسي  .كمترين ميزان متوسط واردات را در دوران جنگ داشتيم .تي كمي افزايش يافتبود، اما جنگ كه تمام شد، منابع نف

رفت  در دوران جنگ اگر كسي به خارج از كشور مي .بينيم بعد از جنگ واردات باال رفت و توهماتي ايجاد شد كنيم مي كه مي
انضباطي مالي  اما بعدها ولنگاري و بي .دادند ص ميدادند و ارز را براي درمان بيماري اختصا دالر مي 300بار در سال  براي يك

هايي يافتند و آن را مجددا وارد ادبيات  از زير غبارهاي نظام بوروكراسي كشور، واژه .رخ داد و رويه بدي در كشور شكل گرفت
تحـت لـواي    .اني بـود كه اگر اشتباه نكنم مربـوط بـه دوره عاليخـ   » واردات بدون انتقال ارز«مثال واژه  .اقتصادي كشور كردند

كنيم و بايد با رقابت كيفيت خـودروي   گفتند ما پيكان توليد مي .ميلياردها دالر واردات به كشور سرازير كردند اي  چنين واژه
 .ها االن هم وجود دارد و دوره دولت قبلـي شـدت گرفـت، امـا اينهـا خـواب و خيـال بـود         اين استدالل .داخلي را ارتقا دهيم

هاي كليدي، صادرات را زياد كنند، الگوي مصرف را بهبود بخشند، آلـودگي هـوا را كـم     واردات يا تغيير قيمتخواستند با  مي
  .كدام عملي نشد كنند يا بر افزايش كيفيت خودروي داخل بيفزايند، اما در واقع هيچ

 
م واردات، كيفيـت محصـوالت   هـاي كليـدي يـا انجـا     كشوري كه بسترها و الزامات توسعه در آن فراهم نيست، با تغيير قيمت

از طريق كرمان خودرو، دوو اسپرو و بعد هم دووسيلو  70از اواخر سال  .بايد شود يا صادراتش افزايش نمي توليدش اضافه نمي
هزار دستگاه شد؛ بدون اينكه كيفيـت خودروسـازي ايـران را    50سال حدود  9بعد فقط مونتاژ مدل سيلو در طول  .را آوردند
ميليـارد   3,5كار به جايي رسيد كه ارزش واردات خودرو كامل به كشور در ايـن دوره حـدود    71- 69هاي  در سال .ارتقا دهد

بـاره فقـط    ميليارد دالر شد؛ يعني در اين چهار سال يك 4,4دالر و ارزش واردات قطعات و لوازم يدكي در همين زمان حدود 
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كـه كـل درآمـد ارزي حاصـل از      ن دالر ارز از كشور خارج شـد، درحـالي  ميليو 984ميليارد و  براي خودرو و قطعات آنها هفت
شـود،   درصد مي 12,2محاسبه نسبت حاصل از تقسيم اين دو مبلغ كه حدود  .ميليارد دالر بود 65صادرات نفت كشور حدود 

هـاي   گـذاري بـدعت   ايـه پايه و غيرعلمي و همچنـين پ  هاي بي انضباطي و رؤياپردازي نشان از حجم زياد خروج ارز ناشي از بي
رفتند توي صف  مردم با شناسنامه مي .هزار دالر به هر شناسنامه ارز دادند پنج .فقط خودرو دالر نگرفت .ناپسند در كشور شد

   .گرايي افراطي بيشتر عادت دادند گرايانه در اقتصاد، مردم را به مصرف هاي عوام گرفتن اين رويه با درپيش .گرفتند ارز مي
اي،  ضـابطه بسـياري از كاالهـا، خـودرو، ارزهـاي شناسـنامه       انضباطي پولي و مالي كـه در اثـر واردات بـي    ارزي و بيولنگاري 

ضابطه خارج از ظرفيت جذب اقتصاد و امثالهم رخ داد، باعث شد بعد از سه دهه تثبيت مجدد در نظام  هاي عمراني و بي طرح
الي جهان مواجه شود و تحقيرهاي ناروايي در سراسر جهان در حق ايـران  اعتباري شديدي در نظام م مالي جهان، كشور با بي

بـه بعـد خواسـتار     72گذاشـتند، از سـال    كه حتي در دوران جنگ اعتبارات اسنادي ايران را روي چشمشان مي حالي در .شد
اعتمادي  مفهوم تحقير و بي اين به .شود شدند كه اعتبارات اسنادي مورد نياز براي واردات بايد از سوي بانك مركزي تضمين 

ها پس از خساراتي كه بـه كشـور تحميـل شـد،      ها، رويه انضباطي باتوجه به نتايج حاصل از آن بي .نظام مالي دنيا به ايران بود
  .رويه بر بيايند توانند از پس واردات بي مالحظه شد كه نمي

رو در  از ايـن  .گونه ويژه بايد اقدامي صورت پـذيرد  به نسبت واردات بخش خودرو به كل منابع حاصل از صادرات نشان داد كه
سازي  آالت راه قانون چگونگي محاسبه و وصول درآمد حقوق گمركي، سود بازرگاني و ماليات انواع خودرو و ماشين« 71سال 

ست كه از از عنوان قانون مشخص ا .در مجلس تصويب شد» قانون خودرو«موسوم به » وارداتي و ساخت داخل و قطعات آنها
چـين در آن زمـان    .اي سر اجبار اين قانون نوشته شد و نگرش حاكم دولت وقت يك قانون درآمدي بود و نـه قـانون توسـعه   

براي توسعه صنعت خودرو تدوين كرد كه پس از » قانون راهبرد بلندمدت براي تأمين صنايع خودروي چين«قانوني با عنوان 
هـاي   خوبي در خيابان تصويب شد و انتشار يافت كه ثمرات اين قانون را به 1995سال سه سال مطالعه و بررسي، سرانجام در 

هاي دو قانون كـامال تفـاوت نگـرش     تفاوت محتواي عنوان .كنيم هاي كشورمان با حسرت مشاهده مي مان و در جاده شهرهاي
قط دنبال اين هستند كه يـك سـكه بـه    ها ف در قانون ايران دولت .كند هاي دو كشور را در زمينه اقتصادي مشخص مي دولت

قـدري   كشور مـا بـه   .قانون چين بلندمدت و هدف آن چيزي جز توسعه كشور نيست .پاشي كنند دست بياورند و خرج و پول
   .دهند توانند اقدامات بزرگي انجام  بر عقالنيت از آنها استفاده شود، مي نيروي انساني شايسته دارد كه اگر درست و مبتني

آيد، در آن زمـان توانسـتيم     وجود انون ناقص باعث شد تحولي در صنعت خودرو با يك پشتوانه قبلي كه آمده بود، بههمين ق
در  .شروع به ساخت داخل واقعي كنيم و سهم ساخت داخل را در توليد خودرو باال ببريم و از سهم مونتاژ يـا واردات بكـاهيم  

سـال،   20بعـد از بـيش از    .توليد واقعـي در كشـور شـكل گرفـت     77سال  اوج كمبود منابع درآمدي صادرات نفت كشور در
حمايت دولـت از خـودرو از سـر     .اين اتفاق زمان دولت آقاي خاتمي رخ داد .ميليارد دالر شد 9درآمدهاي نفتي كشور حدود 

نجـام دهـد، از نظـر    خواست ثبـت سـفارش ا   چون دولت به دليل كمبود منابع نمي .اجبار بود و نه منطبق بر استراتژي خاص
بايد براي توليد  .چين، كره، تايوان و مالزي كال واردات را ممنوع كردند .شكلي قانون وضع كرد، اما نگفت واردات ممنوع است

اي كه منافع آنها فقط در واردات است، باال و پايين  اما عده .كند هزار شغل ايجاد نمي 500واردات،  .تالش كرد نه براي واردات
توانند براي كشور ايجاد كننـد،   اي نمي افزوده كنند تا بتوانند سود خود را ببرند، اما ارزش روند سايت را هك مي د و ميكنن مي

  .بلعد چاله مي زيرا واردات منابع ارزي كشور را همانند سياه
هـا جديـدي را راه    ازيسـ  هايي نو را در صنعت ايران تجربه كند و حتي تجهيزات قدم 80تا  71صنعت خودرو توانست از سال

مركز آمـار ايـران    80ستانده سال  -هاي داده براي مثال جدول .هاي عمومي نيز اثر خود را نشان داد در بحث حساب .بيندازد
در آلمان از هر چهار يورو ماليات، يك  .درصد ماليات كل كشور را بدهد 26,5دهد كه صنعت خودرو موفق شده بود  نشان مي

صنعت خودرو خاكسترنشين شد، زيرا درآمدهاي ارزي افزايش يافـت   81از سال  .شود ت خودرو تأمين مييورو از طريق صنع
در صـنعت خـودرو    80تا  71ساختار خوبي كه از سال  .و همه مجددا با شعار باالبردن كيفيت خودرو به سمت واردات رفتند
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شده بود و حساب ذخيره ارزي هم شـكل گرفتـه بـود، هـول     واسطه منابع ارزي كه برايشان اضافه  به 81وجود آمد، از سال  به
گذاري كننـد و آنچـه    برشان داشت و چون از روي پل مشكالت گذشته بودند، آن ساختارها را رها كردند، بدون اينكه سرمايه

منابع خـود را   ايجاد شد بر اثر ابتكارهاي چند مدير توانمند كشور و اعتماد صنعتگران به آن مديران شكل گرفته بود و دولت
  .ها درگير نكرده بود، بنابراين بدون هزينه براي دولت، ساختارهاي قبلي رها شدند مانند پتروشيمي

مـا سـرمايه ثابـت     .اي در اختيار صنعت خودرو نگذاشـتند  اصال سرمايه .قبولي نيست گويند سرمايه داديم حرف قابل اينكه مي
كشور به ناچار يك قانون درآمدي نوشتند كه يك ريال آن هـم بـه صـنعت    براي صنعت خودروي  .داريم و سرمايه در گردش

منتقـدان اگـر    .فروش خودرو، براي خـودت اعتبـار جمـع كـن     خودرو اختصاص نيافت و به خودروسازان گفتند از محل پيش
ش سـرمايه در  كنيد، اين منابع مـالي متعلـق بـه بخـ     فروش مي شوند كه وقتي پيش اي داشته باشند، متوجه مي اهليت حرفه
اجازه سرمايه در گردش را به صـنعت خـودرو و    .گذاري ثابت صورت گيرد اما براي پيشرفت صنعت بايد سرمايه .گردش است

فروش كرده، بهـره پرداخـت    اي كه پيش ايد، حال بايد در چهار سال اين صنعت، معادل آن پول اوليه مديران اين صنعت داده
  نند؟ك كجاي دنيا اين كار را مي .كند
 
  چين سرمايه صنعت خود را از كدام منابع تأمين كرده است؟ 

 
اي  بانـك توسـعه   .شـود  منابع مالي صنعت در چين توسط دولت فراهم شده و بـراي ايـن كـار از منـابع بـانكي اسـتفاده مـي       

خودروسـاز يعنـي    68 .خودروسـاز نـدارد   68اي نشسته و  البته قوه عاقله .اند كه موظف است به توليدكننده وام بدهد گذاشته
اما در اقتصاد ايـران،   .برنامه است توانيد نيازهايش را تأمين كنيد، زيرا بي رزرو آمريكا را هم بياوريد، نمي اينكه اگر منابع فدرال

  نويسد؟  قانون را چه كسي مي .گويند قانون است كنيد، مي تا بحث هم مي .گيران اقتصادي قابل مشاهده است نابلدي تصميم
هـاي ايـران كتـاب     ريچارد نفيو عضو گروه طراحان تحـريم  .اينجا ناهماهنگي وجود دارد .قانون را در مجلس اصالح كنيد اين

ناهمـاهنگي  «گويـد   او مـي  .گيران ما را شناخته است را نوشته و اين مسئله را روشن كرده و به خوبي تصميم» ها هنر تحريم«
سـال اسـت كـه     12كنيد تحريم  مالحظه مي .»كنيم ها مي ستفاده را از ناهماهنگياقتصادي بين اينها بوده است؛ ما حداكثر ا

گويد هـدف   نفيو مي .اي در اقتصاد و صنعت تدوين كنند هاي ما در اين مدت نتوانستند هيچ برنامه مقابله شروع شده و دولت
  .اصلي مشاغل توليد بود

 
  شود؟ در بازار خريدوفروش ميتوماني  ميليون 43چرا قيمت خودرو باال رفته و پرايد  

 
بخشيم،  اند؟ اشتباهات را مي گو باشند، چه كار كرده تاكنون پاسخ 70تمام وزراي صنعتي كشور بايد از دهه  .خيلي ساده است

كه خاكسترنشيني شروع شد، درآمد ارزي باال رفـت، وزيـر اصـال     81از سال  .بريم كه نتوانستند تصميم بگيرند اما از ياد نمي
 .شناسـند  ها را نمي اند كه ريشه اولويت فروشي براي خود تعريف كرده قدر اولويت و روزمرگي و توجه به خام اين .سش نبودحوا

برنـد، پـول    فروشاني كه منابع طبيعي را مـي  ها و خام در ايران به خودروسازان منابع مالي ندادند، اما تا بخواهيد به پتروشيمي
خودرو هيچ پولي براي منـابع تسـهيالتي و    اما مثال ايران .شان در بورس مشخص است ي ماليها دادند و اين مسئله در صورت

هايـت در   فـروش  براي سرمايه در گردش گفتند كـه از پـيش   .مدت از نظام پولي كشور دريافت نكرده است گذاري بلند سرمايه
زاي عام در صنايع واقعا  را كنار ساير عوامل هزينهاين  .ها مبتني بر عقل سليم نيست اين سياست .اين عمل نابلدي است .بياور

البته اين وضعيت با توجه بـه   .هاي تحميلي بسيار باال است شود كه چرا در صنعت خودرو هزينه توليدي بگذاريد، مشخص مي
ال اگـر  حـ  .آورند كند و سودهاي چشمگيري هم به دست مي شده در بورس براي مونتاژكاران خودرو صدق نمي اطالعات ارائه

  .شود ترمي ها تكميل سازاني هم شكل بگيرند كه در لباس داللي به مونتاژ يا قطعات وارداتي روي بياورند، حلقه قيمت قطعه
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اي  كنند چنين رويه آيا توليد كل قطعات خودرو در داخل امري عادي است و ساير كشورهاي جهان هم تالش مي 

  داشته باشند؟
 

وقتـي   .اما آن كشور طراحي خودرو را از آن خود كـرده اسـت   .م قطعات را در داخل توليد كننددر دنيا مرسوم نيست كه تما
كنيد، به همين دليل دولت بايد تعريـف   طراحي را از آن خود كرده باشيد، آمريكا هم اگر قطعه ندهد، از جاي ديگر تأمين مي

  .افزوده در داخل باشد درصد ارزش 45كرد توليد يعني اينكه مثال  مي
 
  چرا در ايران اصرار داريم صفر تا صد يك محصول داخل كشور توليد شود؟ 

 
رئيس  .دهند اعتقاد ندارند دهند، اما به شعاري كه مي هاي ما شعار توليد داخل مي دولت .اصال كسي چنين كاري نكرده است

ما در پاسـخ بـه سـؤال مجـري     وگوي ويژه خبـري شـبكه دو سـي    شده بانك مركزي در برنامه گفت كل محترم اخيرا منصوب
تقاضـاي كـل را از    .هاي ما مصرف اسـت  ذات فكري دولت .كننده اصل است درخصوص توليد گفت توليد را ول كنيد، مصرف

اي وجود  قوه عاقله .توانم صبر كنم ريل ساخته شود گويد نمي زند، مي وزير راه جاده مي .كنند طريق تقاضاي مصرف تأمين مي
 .سـازي وارد كنـيم   آالت راه گفتنـد كـه بايـد ماشـين     زمان دولت قبلي هم مـثال مـي   .هم مرتبط كند ا را بهندارد كه همه اينه

سـال   40يا  38ما  .كه هدف آن واردات است» نوسازي ناوگان فرسوده تجاري«: اند حاضر هم يك عنواني درست كرده درحال
  .خواهيم ذهن خود را خسته كنيم كه چرا نتوانستيم يكنيم اما دانش آن هنوز وجود ندارد و نم است كاميون توليد مي

به دليل نبود منابع ارزي ناگزير بودند به توليـد داخـل اهميـت     78و  76هاي  سال .در دوران جنگ نياز بود كه واردات نباشد
م و به حال خـود رهـا   كند و دوباره توليد يتي آيد و دفاعي از توليد نمي گرفتن مشكالت ديگر كسي جلو نمي دهند، اما با پايان

بايـد در   .هـا اعتمـاد ندارنـد    دادند، ديگر بـه دولـت   به بعد تمام توليدكنندگاني كه توليد واقعي انجام مي 81از سال  .شود مي
درصـد   81بگويند مگـر نگفتـه بوديـد     .گويي بكشند ها را به پاسخ گيران اقتصادي دولت شرايط كنوني صنعت خودرو، تصميم

شود حدس زد كـه دالالنـي در    كند، مي ها با تغيير دالر تغيير مي وقتي قيمت .گونه است ها اين ا قيمتساخت داخل است، چر
حاضـر قيمـت دالر    درحال .اند و ساخت داخل آنها فريبي بيش نبوده است داده اند كه واردات انجام مي لباس توليد قرار گرفته

ه را رها كنيم، اگـر وزراي صـنعتي قبلـي كارهـا را درسـت كـرده بودنـد،        آمد وجود اگر تقاضاي كاذب به .رود روز باال مي روزبه
به اندازه سـهم عـواملي    .رفت درصد باال مي 10احتياجي نبود اين اتفاق بيفتد و با تغيير قيمت دالر، بهاي خودرو فقط پنج تا 

دهنـد و ارزش   سنت مـي  10راك زيرها خو به پتروشيمي .گونه نيست رفت، اما وضعيت اين كه نرخ تغيير كرده، قيمت باال مي
دهنـد كـه ارز صـادراتي خـود را در      اما بعد به آنها اجـازه مـي   .گيرند توماني در نظر مي 800هزارو  آن را هم براساس دالر سه

حواسمان نيسـت بـاالرفتن    .كند كدام منطقي اين مسئله را تأييد مي .هزار تومان به فروش برسانند 10سامانه به قيمت مثال 
آميز اسـت كـه واقعـا     اين قيمت ارزي كه گذاشته شده ابهام .هاي دولت است گذارد، هزينه دالر در اولين جايي كه اثر مي نرخ

شـود   پاشي كند و شواهدي ديده مـي  تأمين نياز بازار بوده است؟ يك نظر اين است كه دولت خواسته منابع را باال ببرد و پول
براي واردات خودرو چـرا بايـد ارز    .كرد گويند اجبار بوده و از اول بايد فكر مي ي هم ميگروه .تواند مؤيد آن باشد كه مثال مي

توماني بدهند؛ آيا تفكر مبتني بر توليد و حمايت از آن و اطاعت از دستورات رهبـري بـراي    200يا چهارهزارو  800هزارو  سه
بود، دولت بعدي چرا همـان مسـير را    حواسش مي دولت قبلي بايد .تاكنون تحت تحريم هستيم 85حمايت است؟ ما از سال 

بـاره فكـر    آيا تحليلگري نبوده كه دراين .شان را تخليه كنيم خواستيم منابع ارزي نفيو به صراحت گفته ما مي .طي كرده است
گـو باشـند    خبايد پاسـ  .آن است  ترين وجه اي نداشتند و اين ساده گيران اقتصادي اهليت حرفه رسيم به اينكه تصميم كند؟ مي

هـا هـم    در بعضـي  .تـوانيم جـواب دهـيم    كه چرا ما قدرت سياسي و امنيتـي خـوبي داريـم، ولـي مسـائل اقتصـادي را نمـي       
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اال «گوينـد امـا    را مي» ال اله«گاهي  .توانيم بسازيم، اما خودرو نه گويند چرا موشك مي گاهي مي .هايي وجود دارد انگاري ساده
گير داريم كه تمام الزامات مورد نياز بـراي سـاخت موشـك را بسـيج كـرده       موشك يك تصميمدر صنعت  .گويند را نمي» اهللا

ايم؟ يا اينكه اين صنايع را در دام واردكنندگان رها كرده، هر وقت به  اما آيا درخصوص صنايع ديگر هم اين كار را كرده .است
ايم؟ طبق بعضي از  ي دولت خوب بوده به آنها توجهي نكردهايم به سراغ آنها رفته و هر زمان هم كه وضع مال توليد نياز داشته

كننـد و دايـره    سه قوه هستند كه هر كدام هم در كار هم دخالت مـي  .گير داريم نقطه تصميم 50اطالعات در خودرو بيش از 
اي  هليت حرفهوگرنه بديهي است در كشور نخبگان داراي ا .هاي سياسي و امنيتي هم محدود است گيران داراي اهليت تصميم

گيـر   سال است همين افـراد تصـميم   30 .گير نيستند صاحب تجربه اجرائي هم فراوان داريم اما آنها جزء دايره محدود تصميم
ايم، ولي اگـر   گويند از بخش خصوصي مشاوره گرفته گاهي مي .كنند سازي مي شوند و تصميم جا مي ها جابه اقتصادي در دولت
 ريزي صورت گيـرد،  اين موارد در جايي متمركز بايد فكر شود و براي آن برنامه .اند خود را انجام دادهاند كار  مشاوره هم گرفته

شسـتا نبايـد واردات    .مثال اخيرا شستا به واردات موبايـل ورود كـرد   .زند صورت هركس ساز خود را در اقتصاد مي در غير اين 
رسـد و گفتنـد چـون منفعـت بـراي بازنشسـتگان و        همـه مـي  موبايل داشته باشد و زود هم توجيه كردنـد كـه سـودش بـه     

  اما بايد پرسيد چرا به توليد موبايل وارد نشديد و به واردات آن روي آورديد؟  .بگيران بوده، وارد چرخه واردات شديم مستمري
  . ...؟ وشويد ها وارد مي فروشي پتروشيمي چرا توليد نيازهاي ديگر جامعه را مدنظر قرار نداديد؟ چرا در خام

ريزي انتخـاب   گير اقتصادي با ازخودگذشتگي در راستاي تشكيل يك گروه و قوه عاقله جهت برنامه اميدوارم مسئوالن تصميم
كشـور بـه تصـميمگيران     .ها را بشناسند و با استفاده از خرد جمعي به سـوي پيشـرفت گـام بـرداريم     تالش كنند كه اولويت

  .به اميد آن روز .نه اينكه از ميزهاي خود شخصيت بگيرند .د شخصيت بدهنداقتصادي نياز دارد كه به ميزهاي خو
  
 
  

  


