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  اهداف گمشده اقتصاد ايران
  *محمدهاشم صفار * .سيدمحمد بحرينيان

 

در نگـاه نخسـت   . روسـت  هاي بالقوه و بالفعل خـود بـا مشـكالت متعـددي روبـه      هاست كه با وجود ظرفيت اقتصاد ايران سال
كاري، تورم يا آنچه اين روزها از آن بـه   گذاري مؤثر، بي كمبود درآمد نفت، فقدان سرمايه: شوند گونه فهرست مي مشكالت اين

هـا   بريم كه ما در طرح مشكالت بيشتر از آنكه به علت تر باشيم، پي مي اما اگر دقيق .برند عنوان تحريم يا ركود تورمي نام مي
بينـيم   كنـيم، مـي   رو وقتي به تاريخ اين كشور نگـاه مـي   ايم و درصدد حل آنها هستيم؛ از اين ها را نشانه رفته بپردازيم، معلول

رويم كه آنها  هايي را مي اند و ما نيز همان راه ر آن بودهگرفتار همان مسائلي هستيم كه چندين دهه پيش، پدران ما نيز گرفتا
ترين مشكالت كشـور،   حاضر، يكي از مهم با اين روند، نسل آينده هم دوچندان گرفتار مشكالت ما خواهد بود درحال. اند رفته
ايـم؛ مفـاهيمي ماننـد     نكردن به اقتصاد و عدم شناخت صحيح مفاهيمي است كه در ارتباط با توسعه به كـار گرفتـه   نگاه خوب
بايد بپذيريم كه فرهنگ ... . سازي، وظيفه دولت در اقتصاد، دموكراسي، مالكيت و پذيري، آزادسازي اقتصادي، خصوصي رقابت

مفاهيم، زماني معنـاي واقعـي   . روز نشده است و ما در دايره عبارات و مفاهيم بسيار عقب هستيم سال اخير به 50لغت ما در 
وانيم به ارائه واقعي طرح و شكلي از آنها در دنياي واقعي خودمان ورود كنيم و تصويري از آنها را بـه مخاطـب   يابند كه بت مي

نظـران باتجربـه در    شدن حضور انديشـمندان واقعـي و صـاحب    رنگ بر آن، جامعه ايران در اين مدت از كم  عالوه. نشان دهيم
در واقع اگر ما نكته نخسـت را بـه   . برد ها به شدت رنج برده و مي يريگ گذاري و تصميم ورزي، فلسفه، سياست مباحث انديشه

هـم بـدون درنظرگـرفتن     تواند در يك بند خالصه شود و آن الشعاع نكته دوم قرار دهيم، مشكالت جامعه ايران مي نوعي تحت
» گيران اقتصادي كشور ميمسازان و تص اي و خبرگي در تصميم ضعف و نبود اهليت حرفه«احتماالت ناخوشايند ديگر، حداقل 

گردند و تا زماني كه براي اين مشكالت  شود كه همه به اين نكته مهم بازمي براي نمونه به بخشي از مشكالت اشاره مي. است
  :نيافتگي خارج نخواهد شد جويي اساسي نشود، جامعه ايران از دور باطل فقر و توسعه چاره

 
هـاي گمركـي،    ت كـه ابزارهـاي اقتصـادي ماننـد نـرخ سـود، ماليـات، تعرفـه        بخشي از مشكالت اقتصادي كشور اين اسـ  -1

انـد و هـدف واقعـي كـه بايـد ارتقـاي        تبديل به هدف شـده ... سازي، توسعه بانكداري اسالمي و پذيري كشور، خصوصي رقابت
مـدت بـر طـرح     امور كوتاهوفتق  عبارتي، رتق به. بر توليدمداري باشد، گم شده است توانمندي كشور در راستاي توسعه مبتني 

بازان با بازي با اين ابزارها و پارامترها سـعي بـر آن دارنـد تـا خـود را       مدت و كالن مسائل كشور مستولي شده و سياست بلند
تواند از داليل ايـن   اي در آنان، مي سازان اقتصاد كشور و نبود اهليت حرفه انگاري تصميم ساده. نگران آينده كشور نشان دهند

اگر تصميم بر آن است كـه  . توان حركت كرد براي تحقق توسعه اقتصادي بايد نگاه به توليد تغيير كند؛ با شعار نمي. اشدامر ب
مـداران و   سياسـت . بخش توليد متحول شود، بايد بخش دولتي و بدنه سيستم سياسي و تبليغـاتي در خـدمت توليـد باشـند    

گـو   هداف بلندمدت و در صورت انحراف از اين اهـداف، بـه جامعـه پاسـخ    سازان اقتصادي كشور در قبال دستيابي به ا تصميم
  .باشند

 
هـا اثراتـي بـر     گاهي برخـي تصـميم  . اي پيچيده شود اقتصاد كشور دچار بيماري العالج نيست و نبايد براي آن هر نسخه -2
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در  72سازي نرخ ارز در سـال   يكسانبراي نمونه درخصوص . توان از قيد آنها رهايي يافت جامعه دارند كه تا ساليان سال نمي
دانـد،   بانك مزبور هنوز دولت را بـدهكار مـي   95سال، در سال  23شود كه با وجود گذشت  گزارش بانك مركزي مشاهده مي

كه سياست مـالي انقباضـي همـراه بـا      ، درحالي81در سال . نيز تجربه موفقي نبود 81و  72هاي  اجراي اين سياست در سال
تومـان   800تومـان بـه    175شد، نرخ ارز رسمي با جهش حدود چهاربرابري، از  گذاران دنبال مي ط سياستكاهش تورم توس

هـاي صـنعتي و توليـدي را افـزايش داد،      گذاري در بخـش  هاي توليد و سرمايه اي هزينه رسيد، اين تصميم به نحو غيرمنتظره
در كمال تعجب دولـت پشـتيباني الزم و واقعـي را از     هايي كه درصدد افزايش عمق ساخت داخل بودند، اما خصوص بخش به

هم   آن -نيز رخ داده و همانند گذشته  97اكنون در سال  و هم 91كمااينكه همين اتفاق در سال . ها به عمل نياورد اين بخش
، قابـل اثبـات   هاي رسمي متعـدد  اين حقايق با شاخص. اند پناه رها شده هاي واقعي و مولد كشور، بي بخش -در شرايط تحريم

گيران اقتصادي عمدا به اين بخش مولد كه تنها بخش قابل اتكايِ  ايم كه گويا تصميم رو شده به عبارتي، با وضعيتي روبه. است
هـاي   بينـيم هزينـه اشـتباه    مـي . بينند كنند و بخش نامولد را شايسته احترام و مساعدت مي هاست، توجه نمي مقابله با تحريم

بدون اغـراق ريشـه   . است  رو كرده اند، اقتصاد كشور را با معضالتي روبه اي نبوده دي كه داراي اهليت حرفهگيران اقتصا تصميم
اي است كه كارايي  هاي مقطعي و جزيره دار، نداشتن توان ايجاد هماهنگي، تصميم برنامگي مزمن و ريشه مشكالت اقتصاد، بي

مسلما در اينجا نيز احتمـاالت ناخوشـايند ديگـر را در نظـر     . ده استهاي اتخاذشده را به شدت كاهش دا ها و تصميم سياست
  .ايم نگرفته

 
نكردن به اقتصاد و شرايط اجتماعي كشور سبب شده كه اين روزهـا بخشـي از كارشناسـان اقتصـادي، بـه قـول        نگاه خوب -3

همي از اهداف توسعه ملي تحقق اي سبب شده تا بخش م و در شرايطي كه ضعف اهليت حرفه  تر از پاپ شده معروف كاتوليك
هـاي   چيز را به بازار آزاد واگذار كنيد؛ اما بايد گفت اقتصاد آزاد وحي منزل نيست و حتي دست كنند كه همه نيابد، عنوان مي

هـا و   نخسـت بايـد زمينـه   . تواند در يك زمين ناهموار، آب را به ميـزان كارآمـد تخصـيص دهـد     نامرئي آدام اسميت نيز نمي
كردن آب  جاري. عبارتي زمين را هموار و سپس آب را بر آن سوار كرد  هاي كاركردي اين اقتصاد را نهادينه كرد و به چارچوب

پذيركردن توليد و اقتصاد  هاي متمادي از رقابت سال. در زمين ناهموار جز سيل و نابساماني ارمغان ديگري به بار نخواهد آورد
پذيري تنها در  اي مجوز توليد در اختيار افراد قرار داده شود و رقابت بدون هيچ ضابطه كشور صحبت شد و اصرار بر آن بود كه

  ...اصطالح توليدي ديده شد ضابطه تعداد واحدهاي توليدي و اعطاي آسان هر نوع مجوز به تعدد و تكثر بي
 

ن است كه آيا اين شـيوه نگـرش بـه    سازان به آن پاسخ دهند، اي اما پرسشي كه بايد امروز مطرح شود و كارشناسان و تصميم
واحد فعـال   14تر از گذشته شده است؟ آيا براي مثال وجود  هاي ما افزون توليد، ما را در سطح جهاني رقابتي كرد؟ آيا مزيت

 هايمان رقـابتي شـده   پذير كند؟ آيا قيمت واحد در دست اجرا، توانست ما را در اين عرصه رقابت 32به اصالح توليد تراكتور و 
پذيركردن توليد، رقابت مخرب شكل گرفـت و   جهاني؟ متأسفانه به استناد الگوهاي آزادسازي اقتصادي و رقابت  يا توليداتمان

اصطالح اقتصاد بازار، مقياس توليد معنا و مفهومي  آيا در همان كشورهاي باني به. تفكر توليد در مقياس اقتصادي از بين رفت
  !شود؟ ق مالكيت فكري و توليدي براي چه به وجود آمده و در آن كشورها عملياتي ميهمه قوانين حقو ندارد؟ پس اين

 
هاي مولـد را از   ها را شناسايي و بخش گوييم اولويت ما مي. گذاري كنيد چيز را قيمت گوييم اقتصاد را دولتي و همه ما نمي -4

مـا  . دارند، بهـا دهيـد    راستاي تحقق اهداف ملي هاي اقتصادي در نامولد تفكيك كنيد و به نسبت اهميتي كه هريك از بخش
اي است كه از تجارت كاالهاي  افزوده  شود، متفاوت از ارزش اي كه از تجارت كاالهاي داخلي حاصل مي افزوده گوييم ارزش  مي

در ايـن  خبرگـان جامعـه بايـد    . ها ارزش قائل شده و هر دو به يك چشم ديده نشود شود، براي اين تفاوت خارجي حاصل مي
رو نظـرات   بازان كارها را به كارشناسان و اهل كـار واگـذار كننـد يـا آنكـه حـداقل دنبالـه        نظر كنند و سياست ها اعالم  زمينه

  .كارشناسانه درست باشند
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حال متوليان امور رسما اعالم كننـد بـراي   . هاي متمادي است كه اشاره به توليد و توليدمحوري دارند رهبري انقالب سال -5
اند؟ آيا جز اين بوده كه در شرايط ركود و تحريم، عمده اعتبـارات   ين توليدمحوري و ايجاد فرهنگ حمايت از توليد چه كردها

هاي نامولد اقتصاد تخصيص داده شد؟ امروز در كشور ضعف اقتصاد توليـدمحور و ضـعف فرهنـگ مصـرف كاالهـاي       به بخش
تـر از آن فضـاي خالقيـت و نـوآوري دچـار       وكار و مهـم  سازي محيط كسب مما در تعريف كارآفرين و فراه. داخلي وجود دارد

تنهـا جامعـه را بـه     غم مـا تغييـرات نـرخ ارز باشـد كـه نـه       و براي اينها بايد راهكار ارائه داد، نه اينكه تمام هم. مشكل هستيم
هاي بعد به  هاي ناپخته، سال گيري ميمگير كرده و اثرات همين تص ها توليد را زمين قاعدگي دچار كرده؛ بلكه در طول سال بي

  .وضوح خود را نشان داده و همچنان نشان خواهد داد
 
كاران را بـه   هاي ضربتي اشتغال در كشور بوده كه عمال بسياري از بي هاي زودبازده و طرح هاي روشن، طرح بنگاه از نمونه -6
اگرچه در وادي نخسـت  . و برنامه مدون توسعه صنعتي است علت اين امر، نبود استراتژي. كاران بدهكار تبديل كرده است بي

هـاي گذشـته    هاي بزرگ در اقتصاد ايران در دهه اي از موارد در شركت ه بايد بپذيريم مالكيت و مديريت ناكارآمد دولت در پار
داري دولت چـين در   ال به بنگاهباره مث كافي است دراين. رو چندان مورد تأييد نيستند اين از. اند عملكرد مؤثري را بازتاب نداده

سـازي نيـز نتوانسـت     خصوصـي . امر توليد محصوالتي كه در كشورمان شاهد هستيم، نظري بيندازيم تا مصاديق روشن شـود 
همچنين بايد به اين نكته اشاره شـود  . شدت از اهداف خود منحرف شد گرهي از مشكالت مرتبط با اين وضعيت باز كند و به

مجوز تأسيس به واحدهاي كوچك توليدي ... و رقابت با اين رويكرد كه الي ماشاءا» تفكر كوچك زيباست«رسد  كه به نظر مي
كند و منجـر بـه    پروري سوق داده و در نهايت رقابت مخرب را ايجاد مي و صنعتي اعطا شود، اقتصاد كشور را به سمت كوتوله

  . عنوان راهكار و برنامه توليد مدنظر باشد تواند به اين تفكر نيز نميشود؛ بنابراين  رفتن مقياس بهينه توليد اقتصادي مي ازبين
هـاي   هـا و توانمنـدي   اي، با توجـه بـه ظرفيـت    شدن از شرايط تحريمي، الزم است از سوي قوه عاقله حاضر براي خارج درحال

  . دي متوسط برقرار شودارزشمند در دسترس در كشورمان، هماهنگي بيشتري بين واحدهاي توليدي بزرگ با واحدهاي تولي
هـاي   هاي بزرگ را بين تعداد زيادي از شركت كنيم كه اين به آن معنا نيست كه ظرفيت پيمانكاري شركت البته يادآوري مي

در . كارانه همه را مشغول نگه داريم، بلكه بايد مقياس اقتصادي رعايـت شـود   متوسط و كوچك تقسيم كرده و به نوعي فريب
هاي داخلي كه كارآمدي باالتري  هاي پسين و پيشين واحدهاي توليدي بزرگ كنترل شود تا از ظرفيت يرهاين زمينه بايد زنج
هاي بزرگ و متوسط بر مبناي منـافع ملـي بلندمـدت ترسـيم و      قرارداد بين شركت. برداري صورت پذيرد دارند، حداكثر بهره

دقـت كنتـرل و    اما آنچه در اين ميان الزم است به. پذير كند تدوين شود تا امر تحقيق و توسعه را در واحدهاي متوسط امكان
هاي دولتي با سـاير فعـاالن اقتصـادي بايـد      از سوي ديگر، ارتباط دولت و شركت. تدوين شود، مسئله عقالنيت فرايندي است

كند، فقط كمبـود   رد ميآنچه به عقالنيت فرايندي خدشه وا. يافته و مبتني بر ضوابط باشد نه روابط سازماني يا نهادي سازمان
هـا   تواند بـه انحـراف سياسـت    هاي دولت است كه مي گيري هاي خاص و نفوذ آنها بر تصميم اطالعات نيست، بلكه منافع گروه

ها قرار نگيـرد و اجـازه ندهـد از     تأثير نفوذ اين گروه جد تالش كند تا تحت رو در اين برهه زماني دولت بايد به از اين. بينجامد
ها و مؤسسـات بـزرگ توليـدي و     طلب وبال گردن شركت هاي رانت هاي ناكارآمد و وابسته به گروه ها و سازمان كتسو شر يك

هاي بالقوه واحدهاي فعـال و كارآمـد اقتصـادي و خصوصـي      گذاري ها و سرمايه صنعتي دولتي باشند و از سوي ديگر، ظرفيت
شـود كـه عمـال     رشي از برنامه بلندمدت كشور است، اما مشاهده مـي بودجه ساالنه در واقع ب -7. كشور به اتالف كشانده شود

اكنـون بـه نظـر     هـم . وخرج جاري دولت است ارتباط مشخصي بين بودجه و برنامه نيست و بخش عمده بودجه، حساب دخل
قـديم و  جامانـده   هـاي بـه   رسد تصميم دولت آن است كه با ايجاد بدهي از طريق انتشار اوراق قرضه بـه پرداخـت بـدهي    مي

دولت بايد بيشتر از آنكـه بـه   . كننده است اين موضوع نگران. اقدام كند -چه جاري و چه عمراني -هاي جديد  پرداخت هزينه
وري و كنتـرل   اي از منابع جامعه را از دسترس سايرين خارج كند، بـه افـزايش بهـره    افزايش مخارج خود اقدام و بخش عمده

هاي بخش خصوصي باشد؛ يعنـي در مـواردي كـه بـه      گذاري راني دولت بايد مكمل سرمايهبودجه عم. هاي خود بپردازد هزينه
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آيـد،   هايي در توسعه كشور به وجود مـي  دليل نقايص بازار يا نداشتن توجيه اقتصادي موضوع براي بخش خصوصي، عمال گره
هبرد توسعه صنعتي ورود پيدا كرده و بـه  بر را هم همسو با توليدمحوري مبتني  گذاري دولت، آن هاي عمراني و سرمايه بودجه

گذاري به عمل نيامده و دولت در فازهـايي   شود تفسير درستي از اين شكل سرمايه اما ديده مي. تكميل فرايند توسعه بپردازد
 هم به شكل بسيار ناكارآمد آن شـده و در نهايـت   گذاري كالن كرده كه در واقع جايگزين بخش خصوصي، آن اقدام به سرمايه

ويژه در بخش اقتصاد بـه روش   به  گيري تصميم  با اين اوصاف، بايد پذيرفت شيوه  .منابع مالي جامعه را به اتالف كشيده است
تـوان بـا    تر شده و ديگر نمي تر و علمي امروز اداره اقتصادي كشورها تحول يافته و هوشمندانه. تواند راهگشا باشد گذشته، نمي

نگـر و   مـدت، بخشـي   اي، كوتـاه  هاي جزيره هاي اقتصادي كه به اتخاذ تصميم گيري مراكز تصميم ساختارهاي ناكارآمد و تعدد
اين همان ضعف اساسي در اقتصاد ماست و اصالح ساختارهاي نامناسب را به ضرورتي . انجامد، اقتصاد را اداره كرد زا مي بحران

اي  ن به دستان تواناي نخبگان و افراد داراي اهليت حرفـه شود مگر با سپردن آ اين موارد محقق نمي. عاجل تبديل كرده است
راسـتا بـا منـافع     هاي كوچك و خاص كه توسعه اقتصادي هم دار اقتصادي كشور كه در آن جايي براي منافع گروه و صالحيت

  .چنين باد. آنها نيست، نباشد
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