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 گويد هاي كوچك مي زايي از طريق بنگاه حل دولتمردان براي اشتغال نقد راه بحرينيان با 

 كند كاران بدهكار اضافه مي دولت به بي
  

 زاده شكوفه حبيب
  

تبع آن اشتغال را نشانه رفته  بحراني كه توليد و به. از نظرها دور نيست كه اقتصاد ايران گرفتار بحران شده است
بحراني كه به گفته محمد بحرينيان، صنعتگر و پژوهشگر توسعه، . دنبال داشت خير مردمي را هم بهو اعتراضات ا

او معتقد است توليد در كشور به بازي گرفته شده و رشد اقتصادي ايران، بـه  . نفعان دارد ها و ذي ريشه در دولت
گويد منابع كافي در كشور وجـود   اين پژوهشگر مي. آور است كيفيت شده و خجالت ها، بي سبب همين ناهمواري

ميـل   و خاطر آن است كه در ايران با اتـالف و حيـف   زنند، به  دارد و اينكه اكنون مسئوالن دم از كمبود منابع مي
او معتقد است ميانگين رشد اقتصادي در ايران براسـاس آمارهـا بسـيار پـايين اسـت و      . رو هستيم منابع روبه

  .زنيم كنك است و با آن خود را گول مي خوش يابد، دل ميرشدهايي كه چند صباحي افزايش 
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مـا در بـاتالق صـنايع بـا     «: گويد وضعيت توليد در كشور را ارزيابي كرده و مي» شرق«وگو با  بحرينيان در گفت
هـا بـراي    حـل دولـت   او راه. »ايـم  فناوري پايين و متوسط رو به پايين و در تعداد غيرعقالني واحدها گير افتاده

هـا در نهايـت    گويد اين اقـدام دولـت   كند و مي زايي از محل صنايع با فناوري پايين و متوسط را نقد مي الاشتغ
ها  شاغالن در اين بنگاه. شود كاران بدهكار اضافه مي به گفته او، با اين اقدام فقط به بي. كند تر مي بحران را عميق

: گويـد  او مـي . شوند، كمااينكه اين اتفاق افتاد تم بدهكار ميها به سيس شوند و دوباره اين بنگاه كار مي دوباره بي
چون . خواهند پوپوليستي عمل كنند ها هميشه مي حل وجود دارد اما دولت راه. ها اصال جوابگو نيستند اين رويه«

يـن  بـا ا . گرايانه به تعداد زيـادي وام بدهنـد   اي عوام شيوه خواهند خريد محبوبيت كنند، تحت اين عنوان به مي
انـد پـس بگيرنـد و افـراد      هايي را كه اعطا كـرده  توانند وام كنند و در نهايت نمي اي را بدهكار مي اقدامات، عده

  .»شود ها زياد مي بدهكار شده و تعداد زنداني

گيـري   اند، آن اسـت كـه نهـاد تصـميم     حلي كه به اعتقاد اين پژوهشگر وجود دارد و مسئوالن از آن گريزان راه
دنبال آن است، معطوف به نهادي فراتر از دولت، مجلس و قوه  تغييري كه او به. كشور را تغيير دهيم اقتصادي در
كـس هـم    گيري اقتصادي در كشور داريم و هيچ اكنون بيش از صد نقطه تصميم«: به گفته بحرينيان. مقننه است

هاي اقتصادي بايد مستقل  گيري ميمتص. توانيم اميدي داشته باشيم تا وقتي متمركز نشوند، نمي. گو نيست پاسخ
توانيم مسائل را حل كنـيم، بلكـه بايـد نهـاد      ها و اين مجلس و قوه قضائيه نمي با اين دولت... . از سه قوه باشد

  .»گيري اقتصادي قدرتمندي پا به ميدان بگذارد تصميم

  

اقتصادي داشتيم كه وابسته درصد رشد  12،5هاي اقتصادي نفوذ كرده است؟ سال گذشته  چطور بحران در بنگاه
  هاي بزرگ در اين رشد چه ميزان بوده؟ سهم بنگاه. به نفت بود
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گونه كه فرضـا سامسـونگ يـا هيونـدا      در ايران بنگاه بزرگ آن. بزرگ داريم، درست نيست  شود در ايران بنگاه اينكه گفته مي
ها چيست، بحث  يم اما اينكه علت وجود بحران در اين بنگاهشمار دار ما بنگاه مولد تقليدكننده در ايران بي. باشد، وجود ندارد

، گروهي از كشورها هسـتند كـه بـيش از    )OECD(سازمان همكاري و توسعه اقتصادي . چند عامل وجود دارد. ديگري است
آمريكـا،   جنـوبي،   ژاپن، كره. درصد توليد ناخالص جهان مختص آنهاست و قدرتمندين كشورها در اين مجموعه قرار دارند 70

خواسـتند   شود، زيـرا آنهـا مـي    نوع صنايعي كه در اين كشورها وجود دارد، به چهار دسته تقسيم مي.... اسپانيا، كانادا و آلمان،  
چهار دسته اصلي؛ دسته . شود هاي متعدد تقسيم مي اين چهار دسته هم به زيرگروه. هاي خود داشته باشند ارزيابي از فعاليت
عني با فناوري باال، دسته دوم فناوري متوسط باال، دسته سوم دسته متوسط رو به پايين و دسته چهارم، تك ي اول صنايع هاي
فرضا . ها تا حدودي تغيير كرد بندي واسطه تحوالت فناوري در جهان اين دسته به 2010در بستر زمان در سال . فناوري پايين
داروسازي در فناوري بـاال بـاقي مانـده و شـيميايي كـه در       شده،  بندي جديد، بخش شيميايي از داروسازي جدا در اين دسته

بينيم، متوجـه خـواهيم شـد كـه در      بندي را مي وقتي اين دسته. تك بوده به فناوري متوسط رو به باال منتقل شده است هاي
و دسته سوم يعنـي  هاي صنعتي در دسته چهارم يعني فناوري پايين  درصد فعاليت 82لحاظ تعدادي، نزديك به  كشورمان به

هاي آيسـيك، بايـد    ظاهر و با رعايت اخالق در كدبندي درصد مابقي را هم به18حدود . به پايين قرار دارند فناوري متوسط رو
ها ببينـيم، زيـرا    كنك است اگر تمام آنها را در اين رده خوش فريبي و دل اما در ماهيت، خود. هاي اول و دوم قرار داد در دسته

تواند بپذيرد كـه   برداري توليد تلويزيون را چه كسي مي واحد داراي پروانه بهره 23مثال . بندي هستند ژي يا بستهعموما مونتا
واحد توليدي، طبق گفته معـاون   160توسعه و فناوري دارند؟ يا در صنعت دارو باوجود  و كنند يا تحقيق واقعا توليد داخل مي

بـرداري توليـد خـودرو نقـش دايملـر بنـز يـا         پروانـه بهـره   52يا با . اند خود گرفتهوزير بهداشت، نقش فايزر يا هوخست را به 
توانـد صـورت    لفظ توليد در كشورمان به بازي گرفته شده و تحت لواي آن خيلي اقـدامات مـي  . اند هيوندايي را به خود گرفته

بيش از هفت دهه است كه متوليـان  . كنند و چهره توليدكنندگان باشرافت و فداكار كشورمان را لوث مي -گيرد كه مي-پذيرد
توانند با اعالم  چون اگر تعريف شد، ديگر نمي. كنند اين واژه را تعريف كنند صنعت اين كشور با رودربايستي گويا وحشت مي

د و شـود، خريـد محبوبيـت كننـ     اندازي مي ام و جديدا راه تعداد كمي واحدهاي بيهوده، با دسته سوم و چهارمي كه قبال گفته
جـاي رقابـت در بازارهـاي جهـاني، در      بـه   همـين مسـئله سـبب شـده    . ظاهر موفق از خود به نمـايش بگذارنـد   اي به كارنامه

گرفتن  اختيار منظور در دهندگان داخلي، رقابت مخرب شكل بگيرد، البته رقابت صرفا به توليدكنندگان داخلي يا حتي خدمات
ايران، صرفه به مقياس ندارند و براي رقابـت در بـازار، منـابع مفـت و مجـاني را طلـب       ظاهر بزرگ  بازار داخلي، زيرا صنايع به

نگاه كنيم، در اقتصاد ايران نه صـنايع   OECDبندي  ترتيب اگر به دسته اين به. خواهند آنها را در اختيار بگيرند كنند و مي مي
هـاي ايـران، مـواد اوليـه را وارد      ه، بسياري از داروسـازي براي نمون. بزرگ و نه صنايع داراي فناوري به مفهوم واقعي آن داريم

 160اند، متجـاوز از   در صنعت دارو هم طبق آنچه معاون وزير بهداشت گفته. كنند بندي مي كردن بسته كرده و بعد از مخلوط
تـوانيم ايـن كـار را     نمـي همه واحد داروسازي بايد بتوانيم براي دنيا دارو تأمين كنيم، پس چـرا   ما بااين. شركت دارويي داريم

كارخانه، يك نوع قرص را توليد  15بكنيم؟ درباره آنها كار تحقيقي بيشتري انجام داديم، طبق نتايج آن مشخص شد كه مثال 
هاي ما در زمينـه   گردد كه دولت اين امر به اين برمي. برنامگي و رهاشدگي از سوي متولي صنايع است اين نهايت بي! كنند مي

هـايي مثـل امتيـازدهي بـه      اولويـت . قش توليد گرفتار فقر نظري هستند و اولويتشان احتماال چيزهاي ديگر اسـت اقتصاد و ن
جاي اينكه راهبـرد   به همين دليل به. شوند هاي مختلف سياسي در كشور و به همين دليل هرگز وارد فاز استراتژي نمي گروه
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هـا   خواهي ترين وضعيت، اگر بحث رانت و سهم بينانه دون فكر در خوشرا رعايت كنند، ب» انتخاب و تمركز«تهيه كنند و اصل 
كره . از نظر آنها اگر منابع كشور هم از بين رفت، اشكالي ندارد. كنند را پيگيري مي» اتفاق و تصادف«را در نظر نگيريم، اصل 

صـورت   ا كرده و روي بخش شيميايي بـه اش هم نبوده اما چون توسعه پيد برنامه. كند بيش از يك ميليارد دالر دارو صادر مي
تـا   1337در يكي از كتب گروه مشاوران دانشـگاه هـاروارد كـه از سـال     . تواند در دارو هم ورود پيدا كند عميق كار كرده، مي

. واحد داروسازي داشتيم 22، 1338بينيد در سال  در ايران براي كمك به تهيه برنامه عمراني سوم حضور داشتند، مي 1342
كردند؟ در ايـران حتـي روي    بندي مي كردن، بسته كردند يا اينجا بعد از تركيب كردند؟ ماده اوليه را توليد مي كار مي ها چهاين

تواننـد از عوامـل    اينهـا مـي  . صرفه نيست در پروسه تحقيقات ورود كنند ها به مقياس كنند، زيرا براي خرد كيفيت هم كار نمي
هـاي خـود بـه كـدام      بانك در بررسي. را نيازمند آن هستند كه براي تأمين منابع وام بگيرندتأثيرگذار در فساد هم بشوند، زي

ديگـر را   يافتـه و هـم   هايي نيستند كه در مسـير انسـجام   ها تسهيالت بدهد؟ اين كار اقتصادي است؟ اين واحدها زنجيره واحد
اينجا بزرگ . كنيد زنيد و يك زنجيره درست مي ميگاهي شما يك واحد را . كنند شان كپي از روي هم مي تكميل كنند و همه

  .كند و كوچك معناي واقعي خود را پيدا مي

  يعني اگر جز اين باشد، واحدهاي كوچك و متوسط معنادار نيستند؟

هـاي   البتـه بـراي بخـش   . هاي بزرگ متصل باشند و در زنجيره تكميل قـرار بگيرنـد   هاي كوچك و متوسط بايد به بنگاه بنگاه
هـا جـزء ذات ايـن     توان نسخه پيچيد، مثال در پوشاك اين پذيرفته شده است كـه تعـدد بنگـاه    صورت يكسان نمي بهصنعتي 

توان تأمل كرد يا مثال درخصـوص برخـي از قطعـات     تواند خرد مقياس هم باشد يا حتي در نساجي هم مي صنعت بوده و مي
تعـداد واحـدهاي كوچـك كشـورهاي     . هـايي را در نظـر گرفـت    ادلاما با عقل سليم و تجربه بايد مع. خودرو و موارد نظير آن

. مثال كشور يونان اقتصاد مطرحي دارد؟ پرتغال چطور؟ اگر نفت نبود كه مـا از آنهـا بـدتر شـده بـوديم     . مانده زياد است عقب
توليـد صـنعتي در   گفتيم به ازاي هر يك ميليارد دالر توليد ناخالص داخلي، چنـد واحـد سـاخت يـا     . اي انجام داديم مقايسه

در يونـان بـه ازاي هـر يـك      2012در سـال  . مانده داشته باشيم كشورها وجود دارد تا قياسي بين كشورهاي پيشرفته و عقب
بنگـاه، در   73بنگـاه، در ژاپـن    23بنگـاه، در آمريكـا    59در آلمان . بنگاه توليدي وجود دارد 600، قريب GDPميليارد دالر 

ايـن شـرايط   . بنگـاه  162بنگـاه و در ايـران    41بنگاه، در انگلستان  81بنگاه، در فرانسه  427ركيه بنگاه، در ت 55جنوبي  كره
بنيان شـده، بـراي اينكـه     پس از اين مرحله، در جوامع پساصنعتي كه ديگر دانش. معطوف به جوامع صنعتي و پيشرفته است

در قالبي جديد آغاز بـه    هاي بزرگ در ارتباط با بنگاه  چكهاي كو ها كم شود، دوباره بنگاه قدرت رقابت را حفظ كنند و هزينه
بدون طي مراحل توسعه و رسيدن به جامعـه  . ها شود و مديريت زنجيره هاي قوي مطرح مي حاال بحث شبكه. كنند حركت مي

ميليـون   گيـرم يـك  كند و بدون انجام الزامات و بايدها در هر مرحلـه، حـاال    بنيان در آنجا معني پيدا مي پساصنعتي كه دانش
تواننـد   هـاي بـزرگ نباشـند، نمـي     بنيان هم داشته باشيم، اگر در يـك فراينـد و پـويش و پيوسـتگي بـا بنگـاه       شركت دانش

توانـد در   در كره، سامسونگ است كه مـي . سازي را داشته باشد تواند توان تجاري واحد بزرگ است كه مي. سازي كنند تجاري
دهد كوچك شوند، چـون اقتصـاد بـدون     دولت اجازه نمي. باشد و در جهان با اپل برابري كندروز دو هزار ثبت اختراع داشته 

خواهند در سـطح جهـاني    ها را كم كنند، چون مي رسند كه هزينه در جامعه پساصنعتي به اينجا مي. تواند رشد كند آنها نمي



 

http://sharghdaily.ir/News/163979 Page 5 
 

كه هنوز در مرحله بدوي صـنعتي قـرار داريـم و     حاليهم در ها هستيم آن سازي بنگاه دنبال كوچك رقابت كنند اما در ايران به
  .شوند نه است كه همه قرباني مي گو اين

  وكار در اين شرايط معنادار است؟ بهبود فضاي كسب

خواهـد   كسي نمي. وكار است اولين مرحله آن، شروع يك كسب. مرحله دارد10كار  و كار يعني چه؟ فضاي كسب و فضاي كسب
اسـت؟ آنهـا دقـت     114را دارد امـا رتبـه آلمـان     62آن مرحله، ايران رتبه  در  2015ثال در سال از خودش سؤال كند چرا م

كارخانه داروسازي داشته باشيد و همه هم در حال رقابت مخرب بـا هـم باشـند و نتواننـد صـادر       160توان  كنند كه نمي مي
در بخش صـنعت بـه   . يين و متوسط پايين خواهند بوددرصد صنايع ما، با تكنولوژي پا 80شود كه بيش از  گونه مي اين. كنند

بودن و تعدد زيـاد واحـدهاي مشـابه، خـود      مقياس از سوي ديگر به لحاظ خرد. كار هستند ميزان چشمگيري از صنايع، مونتاژ
ـ    . ساز ايجاد فساد خواهد بود زمينه هـا   كصنايع داراي عمق ساخت عموما براي بقاي خود مجبور بـه دريافـت تسـهيالت از بان

دنبال اسـتفاده از روابـط،    بنابراين يا به. توانند توليد واقعي داشته باشند درصد تسهيالت هم كه صنايع نمي18با سود . هستند
هاي سود ترجيحي خواهند بود كه بستر فسادسـازي خواهنـد شـد يـا گروهـي از آنـان بـه اجبـار          يابي به نرخ منظور دست به

توانـد ارزش افـزوده    آورد كه نمي سو تقاضاي رو به تزايد براي ارز در كشور به وجود مي ب از يكترتي اين به. شوند كار مي مونتاژ
توانـد اشـتغال    اصطالح توليدي است كـه نمـي   قابل اتكايي براي كشور و بازتوزيع مناسب منابع فراهم كند و از سوي ديگر به

ام در ايران با كمبود  بارها گفته. شود فرياد وامنابعا سرداده مي شود و مي  در اين حالت احساس كمبود منابع. كند پايدار ايجاد 
  .روييم ميل منابع روبه و رو نيستيم، بلكه با اتالف و حيف منابع روبه

  زمينه اگر نگوييم بنگاه بزرگ، از چه واژه معادلي بايد استفاده كنيم؟ با اين پيش

نفر كاركن، واحد بزرگ   500ها با بيش از  جنوبي، بنگاه در كره. رار دهيمتوانيم تعداد اشتغالشان را مدنظر ق در ايران صرفا مي
حال  هر در. دهد ها را هم مورد بررسي قرار مي گيرد، درآمدها و سرمايه آلمان فقط تعداد نفرات را در نظر نمي. شوند ناميده مي

توانند كاري  واحدهاي كوچك هم داريم كه نمي. آيند در ايران واحدهايي با بيش از صد نفر كاركن، واحد بزرگ به حساب مي
افزوده بخش صنعتي كشور در واحدهاي صد نفر  درصد ارزش 75ملي، بيش از   هاي هاي مركز آمار از حساب طبق داده. بكنند

ـ  زايي مورد توجه دولت قرار مـي  هاي كوچك و متوسط براي اشتغال باره بنگاه در چنين شرايطي يك. كاركن به باالست د؛ گيرن
خواهنـد كـار    در چه فضايي مي. توانند بازده قابل اعتنايي داشته باشند كه اگر واحدهاي بزرگ نباشد، اين واحدها نمي درحالي

خواهند توليد كنند؟ كجا قرار است از توليد آنهـا اسـتفاده شـود؟ شـاخص جالـب ديگـري هـم در         كنند؟ براي چه كسي مي
هـا در آمارهـاي    يب كه به ازاي هر واحد بزرگ، چند واحد كوچك وجود دارد؟ دادهترت اين كنيم، به محاسبات خود بررسي مي

OECD نفـر   9هاي يك تـا   ترين سطح را نيز بنگاه پايين. گيرد نفر كاركن و بيشتر در نظر مي 250هاي بزرگ را داراي  بنگاه
، يونان به ازاي هر واحـد  2007ارهاي سال گفته را در نظر بگيريم، طبق آم بنابراين اگر شاخص پيش. گيرد كاركن در نظر مي

در . اسـت  228و در تركيـه   271، در پرتغـال  300در ايتاليـا ايـن نسـبت    . واحد كوچك دارد و اين خيلي است 320بزرگ، 
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، در 53، در دانمـارك  22واحد كوچك وجود دارد، ايـن نسـبت در آمريكـا     29مقابل، در آلمان به ازاي هر يك واحد بزرگ، 
  .است 111و در فرانسه  64انگلستان 

  آمار ايران چقدر است؟

يابد امـا   از اين واحدها عمدتا آمار ناقصي انتشار مي. نفر كاركن نداريم 9هاي يك تا  متأسفانه در ايران آمار دقيقي را از كارگاه
  .واحد كوچك باشد 170احتماال آمار ما بايد در ازاي يك واحد بزرگ، بيش از 

  هاي صد نفر كاركن به باال؟ ي به كدام بخش است؟ بنگاهما متك  رشد اقتصادي

هم از نوع خـام فروشـي    فروشي و تا حدودي صادرات پتروشيمي، آن رشد اقتصادي در ايران متكي به فروش مواد اوليه و خام
  .گردد است كه باز به نوع ديگري به نفت برمي

  دي چقدر است؟هاي اقتصادي در اين رشد اقتصا منظورم آن است كه سهم بنگاه

نفت است؛ حتي   كنند، كيفيت را براي ما حاصل مي بخش چشمگيري از اين صنايع و خدمات در ايران كه رشدهاي بي  ريشه
بـرداري، مشـخص اسـت كـه در      واحد داراي پروانه بهره 52به اين دليل كه قبال اشاره كردم، در . طور است در خودرو هم اين

بـه   1382حتي آن توليدكنندگاني نيز كه ساخت داخل باالتري دارند، از سال . ري رايج استدرصد آنها مونتاژكا 90بيش از 
شود، بنـابراين بايـد قطعـه را گـران وارد      رود، ارز هم گران مي نفت كه باال مي. شان بيشتر شده است  بعد ريشه وارداتي قطعه

بايد ارز بدهد و مواد را وارد كنـد تـا در ايـران تركيـب      كند، بخش دارو داروسازي رشد مي. زنيم ما خودمان را گول مي. كنند
دهيم، باز هم سـر قيمـت خـوراك     مواد اوليه گاز را مجاني به آنها مي. ها نگاه كنيد به پتروشيمي. كرده و سرانجام عرضه كند

تـر   محصـوالت فلـزي گـران   دهيم تا فوالد بسازد تا به توليدكنندگان داخلـي   اي سنگ آهن مي به كارخانه. كنند بيداد مي و داد
ايـن درحـالي اسـت كـه بـرق، گـاز و آب       . گرداند توجهي از اين خطاهاي اساسي روي برمي متولي صنعت هم با بي. بفروشند

عنوان يك جايگاه تمدني نـابود شـود، چـه بـاك؟ ايـن رشـد        رود هم اگر به دهيم و زاينده اي هم در اختيارشان قرار مي يارانه
. كننـد  ها، صرفا دلشـان را خـوش مـي    اين بنگاه. اصوال اين نوع رشد فاقد كيفيت و اصالت است. ايدار باشدتواند بادوام و پ نمي

 1358در يـك بـازه زمـاني بلندمـدت از     . آور اسـت  كنيم، واقعا رشد اقتصادي ما خجالـت  وقتي در يك بازه بلندمدت نگاه مي
هـاي بالفعـل و    كه با ميزان منابع موجود در كشـور و ظرفيـت   ايم طور متوسط فقط دو درصد رشد اقتصادي داشته تاكنون، به

بعضـي از  . كنـك اسـت و كيفيـت نـدارد     خـوش  شود، صـرفا دل  بنابراين رشدهايي كه بيان مي. خواني ندارد بالقوه آن اصال هم
گويند حاصل  مي .رشدها حاصل چه چيزي است  ببينيد اين. تواند كيفي باشد؟ بله گويند مگر رشد، مي دوستان اقتصاددان مي
افـزوده   دهـد، كيفيـت و ارزش   وقتي مونتاژ رخ مي. بخش چشمگيري از آن حاصل مونتاژ خودرو است. توليد خودرو است؟ نه

كنيـد و اسـمش را توليـد       سال قرار است مونتـاژ  60گويند مونتاژ جزئي از توليد است؟ بله، اما  مي. دردبخور در كار نيست به
رشد در بخش خدمات هم . ولي كيفيت را بايد در نظر بگيريم. اي از توليد است و ما هم قبول داريم هگذاريد؟ مونتاژ مرحل مي

مثال موبايل سامسونگ و خدمات مرتبط با آن، تلويزيون . اگر خوب و عميق نگاه كنيم، حاصل خدمات مولد توليد خارج است
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هذا كه ارزهـاي ارزشـمند و حاصـل     علي ي دايملربنز و قسجي و خدمات وابسته به آن، تعميرات و توزيع قطعات خودروها ال
خانـه  «يعنـي  . كنـيم  م مـي بلعند و اشتغال براي سازندگان آنهـا فـراه   منابع خدادادي تجديدناپذير اين مرزوبوم را هلُفتي مي

باكيفيـت بـود، اگرچـه بـه ايـن       48تـا   41دوران . رشدهاي ما باكيفيت نيست. ايم شده» كن خود و دنياآبادكن ديگران خراب
اما رشدهاي اقتصـادي كـه در دوران ديگـر رخ    . داشتيم باكيفيت بود 32تا  31هاي  رشدهايي كه در سال. ها انتقاد دارم سال

دهد اين  توانيم روي آنها حساب كنيم و امكان ندارد پايدار باشد؛ كمااينكه آمار بلندمدت نشان مي و نمي داد، باكيفيت نيست
رود و از يـك   شدن رشـد بـاال مـي    در دوران صنعتي. بينيد اگر به كره و چين و مالزي نگاه كنيد، ثبات مي. رشد پايدار نيست

  .كند دو يا سه درصد حركت ميرسد و فرضا روي  جاي ديگر رشد اقتصادي به ثبات مي

  هاي باالي صد نفر است؟ هاي اقتصاد ما بحران بنگاه توان گفت يكي از بحران آيا مي

خـوبي   اوانـز بـه  . اكنون بالذات صنعت و فناوري در كشور مشكل دارد و اين در دنيا هـم گفتـه شـده اسـت    . خير اشتباه است
مـا در  . ايم ست كه در دام صنايع با ارزش افزوده پايين نيفتند كه ما افتادهجنوبي به اين نكته توجه كرده ا گويد دولت كره مي

ها هم كه به  اين را هارواردي. ايم باتالق صنايع با فناوري پايين و متوسط رو به پايين و در تعداد غيرعقالني واحدها گير افتاده
. خواهند متوجه شده و بپذيرند ز هم كه هنوز است نميهاي ما اين را هنو ايران آمدند، در همان زمان متوجه شدند، اما دولت

شويد، از همان سطحي كـه   رو مي كه با مشكالت اساسي روبه به قول انيشتين، زماني. توان به اين سادگي از اين دام رهيد نمي
اي ديگر بـه مسـائل    از زاويه توانيد آنها را حل كنيد، بلكه بايد به سطح باالتر برويد يا آنكه ايد، نمي مشكالت را به وجود آورده

ها و اين مجلس و قـوه   ما با اين دولت. كننده مسئله اقتصاد ايران نيست ساز است و حل راهكارهاي تكراري مشكل. نگاه كنيد
هنـوز فرصـت   . گيري اقتصادي قدرتمندي پا بـه ميـدان بگـذارد    توانيم مسائل را حل كنيم، بلكه بايد نهاد تصميم قضائيه نمي

داننـد مـا    هـا چـون مـي    خـارجي . تا دير نشده بايد عمل كنيم. ن كشور قدرت بسيار ارزشمند سياسي و امنيت داردداريم چو
گيري و عملكرد درست، ايـن   بايد با تصميم. دهند خواهد با ايران انجام مي گيري كنيم، هر كاري دلشان مي توانيم تصميم نمي

  .ها را خنثي كنيم توطئه

گـذاري   گذاران از سرمايه چرا سرمايه. گذاري منفي در كشور است رد، موضوع سرمايهمسئله ديگري كه وجود دا
  اند؟ در كشور گريزان

بـه قـول دكتـر بركچيـان، مـا      . اعتماد شده اسـت  كند، زيرا به شرايط بي بخش خصوصي در صنايع با تكنولوژي باال ورود نمي
كننـد، امـا در    گذاري مي كساني هستند كه سرمايه. ور اتفاق بيفتدتواند در كش گذاري نمي توانيم رشد كنيم، چون سرمايه  نمي
. هـا در كشـور، حبـاب اسـت     همه ايـن رشـد  . افتد همين اتفاق در بورس هم مي. رسند سرعت به سود و بازده مي كه به  جايي

بـه منـابع خـام    آورند، همين صنايعي هستند كـه متكـي    بسياري از صنايعي كه در بورس هستند و بورس را به حركت درمي
بورس ما يك بازي اسـت و برمبنـاي سـود واقعـي حاصـل از ارزش      . هاي انرژي و آب تقريبا مفت هستند يارانه  ارزان، رانتي،

جنوبي براي  اگر دولت قيمت خوراك را مثل كره. كنند فروشي مي ها خام زنم، پتروشيمي مثالي مي. كند افزوده باال حركت نمي
تر از ايـران هسـتند؛    جنوبي بسيار موفق اكنون صنايع پتروشيمي در كره. افتد ها نمي ديگر اين اتفاق ها واقعي كند، پتروشيمي
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خيلـي  . آنها سومين شركت بزرگ دنيا را در پتروشيمي دارنـد و رتبـه مـا پـانزدهم هـم نيسـتيم      . كه ايران نفت دارد درحالي
تفاوت در نوع . شويم كنيم و باعث رشد آنها مي ادشان را تأمين ميما مو. اند ايم، چون آنها روي عمق قضيه كار كرده مانده عقب

كنيم و آنها محصول پتروشـيمي بـا بـاالترين حـد تكنولـوژي       ما محصول با تكنولوژي پايين توليد مي. محصول توليدي است
اي مـن عـددي   سـال اعـالم كردنـد، بـر     از سوي ديگر رئيس محترم بورس، وقتي معـامالت بـورس را در يـك   . كنند توليد مي

چنـين عـددي چـه تـأثيري روي منـابع      . هزار ميليارد تومـان بـود  190باورنكردني بود؛ اگر اشتباه نكرده باشم، عددي حدود 
اثر اين . اند هاي مالي آنها اگر رجوع كنيد، منابع چشمگيري از نظام بانكي كشور استفاده كرده ها داشته؟ چون به صورت بنگاه

بودن آن، محفظه  الحراره اقتصاد است؟ شايد جيوه آن از فشار درخشان زنند كه بورس ميزان مي اي جار بورس چيست كه عده
  !.را شكسته است

  كند؟ گذاري در كشور دور نمي گذاران خارجي را از سرمايه اين روند سرمايه

. منـابع اوليـه داريـم   آمدنـد، جـايي اسـت كـه      هايي كه حتـي در دوران تحـريم مـي    گذاري عمده سرمايه. آنها مشكلي ندارند
گـذاران   جايي را نگاه كنيد كه كاالي فناورانـه يـا آنكـه سـرمايه    . كنند نوعي مفر خودشان را پيدا مي گذاران خارجي به سرمايه

نياز به . توانيم شاهد آن باشيم در كشورمان نمي. هاي دست باال ورود پيدا كرده باشند آالت يا فناوري خارجي در توليد ماشين
لحـاظ   دانند به آنها مي. آالت صنعتي خريداري كنيم توانيم ماشين نمي  و محصوالت فناورانه گلوي كشور را گرفته، مثالًكاالها 

دانند به كجا دست بگذارند كه همچنان در بلندمدت ما را وابسـته و نيازمنـد بـه     اي داريم و مي مانده صنعتي چه اقتصاد عقب
براي شما سؤال پيش آمده كه چرا حتـي در دوران تحـريم بـه مـا     . دهند آالت را نمي لوازم يدكي ماشين. خودشان نگه دارند

فرستاد، مگر تحريم نيست؟ چـرا واردات زيـن اسـب و چـوب بسـتني مشـكلي        دهند؟ چرا هيوندا كااليش را مي تلويزيون مي
. شـود  ر غفلـت كـرده، تحـريم مـي    جايي كه كشـو  همان. كنيم شده از خارج وارد مي هاي آبميوه را هم چاپ ندارد؟ حتي پاكت

آالت و  ايـم و اجـازه واردات ماشـين    هاي حياتي صنعتي كار نكرده آالت داشته باشيم، چون روي توليد بنيان توانيم ماشين نمي
ها  سازي ها ماشين ، تكنوكرات40همان دوران دهه . دانند ضعف ما را مي ها به ما ندادند، نقطه قطعات صنعتي را به لحاظ تحريم

نفعانشان در دولـت بودنـد و دوبـاره گفتنـد بايـد وارد       ها خيلي بيشتر بود، چون ذي را درست كردند اما باز هم زور تاجرباشي
تر آنكه هنوز هم از آن اسـتفاده   كنند و عجيب رنگ استفاده مي و آب كنيم و عجيب است كه از يك ترفند عبارتي بسيار خوش

رسـد،   كه نه در آن زمان به نتيجه رسيد و نه اكنون به نتيجه مي» يد داخل را باال ببريمبا ايجاد رقابت، كيفيت تول«: شود مي
هـاي   يكي از آفـت . هم شيرازه كشور را به هم زدند 52از سال . زيرا فهم و آگاهي از مراحل توسعه و الزامات هر مرحله ندارند

ها در اقتصاد و رؤياهاي مـديريت جهـان،    پاشي ده و شروع پولبسيار مهم كه رژيم قبل را زمين زد، اين بود كه با منابع بادآور
هاي خصوصي بـه وجـود آمدنـد، بـا ايـن تبليـغ كـه از منـابع          رو بانك احساس كذب كمبود منابع برايشان پيش آمد و از اين
خلـق  . شده اسـت  هاي اخير هم به تكرار از آن استفاده هايي كه در دهه سرگردان جامعه استفاده بهينه كنيم؛ همان استدالل

آز بيشتر و تورم بيشـتر و نهايتـا مـؤثر در ايجـاد      و دنبال آن حرص دادند و سودشان را از هيچ بردند، به نقدينگي از هيچ انجام 
بسـتگي   اين حقيقت ثابت شده كه رشد بخش مالي در عمـوم كشـورهاي نفتـي، هـم    . آييم تا انقالب هاي بيشتر و مي نابرابري

  .اند خوبي اثبات كرده آقاي دكتر نيلي اين واقعيت را در يكي از تحقيقاتشان به. عي اقتصاد داردمنفي با رشد بخش واق
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هم اكنون، وزارت كار، . هاي كوچك و متوسط گذاشته است زايي روي بنگاه دولت تمام مانور خود را براي اشتغال
آيا ممكـن اسـت از ايـن طريـق     . است هاي خرد تنظيم كرده هايش براي ايجاد اشتغال را روي بنگاه تمام برنامه

  بتوانيم حتي اشتغال موقت ايجاد كنيم؟

  .اصال كارايي نخواهد داشت و مطمئنا دولت موفق نخواهد بود. دهد جواب نمي

  كند؟ تر نمي گيري بحران اشتغال در كشور را عميق اين تصميم

كـار   هـا دوبـاره بـي    شـاغالن در ايـن بنگـاه   . شود ضافه ميكاران بدهكار ا با اين اقدام فقط به بي. شود تر مي قطعا بحران عميق
حـل   راه. ها اصال جوابگو نيسـتند  اين رويه. شوند؛ كمااينكه اين اتفاق افتاد ها به سيستم بدهكار مي شوند و دوباره اين بنگاه مي

كنند، تحت ايـن عنـوان   خواهند خريد محبوبيت  چون مي. خواهند پوپوليستي عمل كنند ها هميشه مي وجود دارد، اما دولت
هايي كه  توانند وام كنند و در نهايت نمي اي را بدهكار مي با اين اقدامات، عده. گرايانه به تعداد زيادي وام بدهند اي عوام شيوه به

  .شود ها زياد مي اند را پس بگيرند و افراد بدهكار شده و تعداد زنداني اعطا كرده

ها را  سازي شدند و افرادي كه بنگاه ها خصوصي بنگاه. ايم سازي مواجه بوده ها مدام با پديده خصوصي در اين سال
هـاي   سـازي  كنيد خصوصـي  فكر مي. تحويل گرفتند، نتوانستند آنها را سروسامان دهند و جنجال به وجود آمد

  اند؟ داده تا چه اندازه در بحران كنوني اقتصاد نقش داشته رخ

كند خصوصـي باشـد    فرق نمي. اند اهل كار، خريدار نبوده. ه به اهلش سپرده نشده استبلك  زده نبوده، ها شتاب سازي خصوصي
گيرنـد و تلـف    ارز را مـي . كنـد  اند، اقتصاد را بيچاره كرده و مي ها به افرادي كه اهليت كافي را نداشته سپردن بنگاه. يا دولتي

گيـر در اقتصـاد برمبنـاي     كنم مسئوالن تصميم ور نميدر كشور، تص. كه اين ارز سهم تمام مردم كشور است كنند، درحالي مي
كننـد و   هر بنگاهي را با صدور مجوز وارد ميدان مـي . كنند هاي عميق اقدام كنند؛ به تمامي ماجرا پوپوليستي نگاه مي تحليل

درسـت متوجـه    انـد؟ مفهـوم و كـاركرد رقابـت را     قانون ضدانحصار را درست فهميده. كنند ما قانون ضدانحصار داريم ادعا مي
شده عميقا انجام شود، احتماال با مواردي مانند مطلوبيـت زمـين بنگـاه     هاي واگذار شناسي بنگاه اند؟ اگر تحقيق و آسيب شده

هـذا   علـي  رفتـه و قـس   و شده با پوشش ظاهري بسيار شسته براي ايجاد مستغالت، واردكنندگان همان محصوالت بنگاه واگذار
  .مواجه خواهند شد

  سازي چه اختاللي در روند حركت بخش خصوصي ايجاد كرد؟ صوصيجريان خ

طـور نيسـت، امـا شـما يـا بـه        اين. گويند كمبود پول دارند ها مي دولت. سازي در ايران اصال معنا و مفهومي نداشت خصوصي
توجهي از  درصد شايان .براي خريد محبوبيت است -اگر نه همه آنها  -هاي عمراني  عموم طرح. اتفاقات اشراف داريد يا نداريد

هـاي غيردولتـي    دولت به همراه عمـومي . شود، براي خريد محبوبيت است كارهاي دولت يا قوانيني كه در مجلس تصويب مي
بـا چـه اطمينـاني جلـو       در نتيجه بخش خصوصي واقعي. دهد كند كه بخش خصوصي اعتمادش را از دست مي اقداماتي مي
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شـد كـه    درصد منابع در اختيار بخش خصوصي و توليد گذاشـته مـي   30اين است كه بايد  ها هدفمندي يارانه 8بيايد؟ ماده 
چـه كسـي   . ها نابود شـدند  خيلي از شركت. اثرات هدفمندي را با نوآوري تكنولوژي و تجهيزات جديد جبران كنند كه ندادند

ريـزي، بانـك    دولتي، سازمان مديريت و برنامـه  اما اسناد. گردانند و انگار نه انگار ها كه روي خود را برمي مسئول است؟ دولت
اثـر   ها به بخش خصوصي توليدي تحميل شده است و بر  اند اين هزينه صراحت گفته مركزي، ستاد هماهنگي دولت رسما و به

تحـريم را بخـش   . هاي صنعتي و كشاورزي تحميل شده اسـت  ها به گرده توليدكننده نكردن مجلس ها و نظارت  تصميم دولت
صي ايجاد كرده؟ يك ريسك تجاري بوده يا يك تصميم كالن اقتصادي؟ براي كسي كه در بخش عمومي غيردولتي بوده خصو

گويـد مـن    آيـد مـي   بخش خصوصي چه اعتمادي دارد كه جلو بيايد؟ هر دولتي كه مي. دولت، احتياجات را تأمين كرده است
. كنند شوند، ديگر پشت سر خود را هم نگاه نمي د و وقتي از پل رد ميعهد ندارن به اما واقعيت اين است كه وفاي. قابل اعتمادم

شـوند؛ مثـال آن همـين     نشـان وارد مـي   خورد، هر سه قوه ماننـد آتـش   كه به محبوبيت آنها با تظاهراتي لطمه مي جايي اما در
شـوند،   در مؤسسات مالي مي گذاري گذاراني كه براي توهم سود بيشتر، متقاضي سپرده مگر سپرده. مؤسسات مالي و اعتباري

توانستند هـيچ خطـري را تحمـل     گذاري در آنها مي كه بانك ملي و سپه هنوز در كشور وجود دارند و با سپرده حالي هم در آن
كنيم، اگر حتي كالهبرداري احتمالي از سوي صـاحبان   نكنند، نبايد ريسك اقتصادي آن را بپذيرند؟ اما در عمل مشاهده مي

اما اگر صنعتگري كه دو هزار اشتغال دارد و . كنند تفاق افتاده باشند، هر سه قوه ورود كرده و مشكل را حل مياين مؤسسات ا
خيـال او   گـو نيسـت و بـي    بر اثر تصميمات كالن اقتصادي يا اجرانشدن قانون مصوب با مشـكلي مواجـه شـود، كسـي پاسـخ     

تـا وقتـي متمركـز    . گو نيست كس هم پاسخ قتصاد داريم و هيچگيري اقتصادي در ا اكنون بيش از صد نقطه تصميم. شوند مي
  .هاي اقتصادي بايد مستقل از سه قوه باشد گيري تصميم. توانيم اميدي داشته باشيم نشوند، نمي

  ريشه مشكل در كجاست؟

مند شود و بتواند حرفـي  آنها براي اينكه مبادا در ايران صنعتي يا فعاليتي قدرت. بينم نفعان مي ها و ذي ريشه اصلي را در دولت
دهند كه مثال فقط دو واحد خودروسازي داشته  شوند و اجازه نمي براي گفتن داشته باشد، تحت واژه رقابت و انحصار وارد مي

هايش در چين، كـره، مـالزي، سـنگاپور و     نمونه. حال دولت اقتدار داشته باشد كه اينها دست از پا خطا نكنند عين باشيم و در
شـان  » كارخانـه آزمـايش  «دهند  اما اجازه نمي. اگر بخش خصوصي دست از پا خطا كند، بايد زندان هم برود. دارد ژاپن وجود

، مهم ايـن اسـت كـه دانـش     »ارج«يا » آزمايش«اند كه در  ها كامال و از روي عقل به اين نتيجه رسيده نابود شود، چون دولت
دليل چون براساس  همين به. كشور خوابيده و اجازه ندارند نابودش كنند شده از ميلياردها تومان منابع محرومان ضمني حاصل
شـده و   ذخيـره دانـش تجميـع   » سامسـونگ «و » هيونـدا «گوينـد در   را پـيش گرفتـه، مـي   » انتخاب و تمركـز «راهبرد، اصل 

نه در سطح ملي، پس خواهم در سطح جهاني رقابت كنم،  من مي. ايم شده وجود دارد كه هزاران ميليارد خرجش كرده انباشته
اتفاق «برعكس در ايران، اصل . خورد رود و آب از آب تكان نمي مديرعاملش به زندان مي. دهم سامسونگ نابود شود اجازه نمي
شوند كه آنهـا   آورم و يكي دو تا موفق مي كارخانه فرش ماشيني به وجود مي 985گويد من  يعني مي. حاكم است» و تصادف

دليل براي بقا در نظام بانكي كه قابل نظارت  اين به. ون وقتي رقابت مخرب شد، نقطه شروع فساد استچ. شوند هم موفق نمي
خـاطر كسـاني كـه     همـين  هاي فساد است و به اينها همه جنبه. نيست، بايد با مفسده تسهيالت جور كني كه بقا داشته باشي
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. فرنگي داريـم  زنم، تقريبا شش ميليون تن توليد گوجه ري ميمثال ديگ. توانيم در اين شرايط كار كنيم گويند نمي هستند مي
از . فرنگي كاشت كند، چون محصولي است كـه بـه آب زيـادي نيـاز دارد     در فلسطين اشغالي كسي حق ندارد يك كيلو گوجه

وانـه  واحـد توليـد رب هـم پر    430بـه حـدود   . خـوري اسـت   هزار تن تازه 300و  ميليون شش ميليون تن توليد ما، حدود سه
از هـر  . ماند هزار تن باقي مي 600و  ميليون از شش ميليون، حدود دو. واحد هم در دست اجراست 300ايم و  برداري داده بهره

هزار تن  200و  ميليون مان حدود دو برداري ظرفيت واحدهاي داراي پروانه بهره. شود گرم رب توليد مي 200فرنگي  كيلو گوجه
فرنگـي   هـزار تـن رب گوجـه    600يعني چيزي حدود . توانيم به رب تبديل كنيم تن گوجه را مي هزار 600و  ميليون دو. است
دولت هـم بـدون   ! اي وجود ندارد به اين ميزان اصال گوجه. هاي رب بايد مواد داشته باشند همه كارخانه. توانيم توليد كنيم مي

كشـاورزان،  . آينـد  هـا وسـط مـي    بـين دالل  ايـن  در. ابيـده اسـت  ها خو ها را داده و سرمايه آمدن اين كارخانه وجود فكر اجازه به
ها خريد كنند، بـا هـم    خواهند براي كارخانه فروشند و دالالن كه مي تومان مي 400، 300فرنگي را كيلويي مثال حدود  گوجه

هزار  ، مثال سهرسد كننده محروم هم مي شود و قيمتي كه به دست مصرف كنند كه خسارت جمعي به كشور وارد مي رقابت مي
  .خود اين قضيه ممكن است فساد منابع تسهيالتي را هم باعث شود. تومان است

  دولت براي حل اين بحران بايد چه كند؟

توانـد بـه مـاجرا ورود كنـد، امـا       دولـت بـا اسـتفاده از امكانـاتي كـه دارد مـي      . پذير است اكنون هم امكان. بايد فداكاري كند
بايـد نـزد   . ي پيشرفت كشور نياز است و اينكه نبايد اولويت دولتمردان، خريد محبوبيـت باشـد  ازخودگذشتگي و فداكاري برا
معتقدم قشر اليـق فـداكار   . هاي اقتصادي از سه قوه مستقل باشد و ما فقط مجري باشيم گيري رهبري بروند و بگويند تصميم

اگرچـه انصـافا    -ها باالي دولت وي عموم مسئوالن ردهسال گذشته، در عين نداشتن برنامه از س 90ها در  مياني در تمام دولت
ابزارهـايي را در  ) آيـد، مهـم نيسـت    چون اولويتشان خريد محبوبيت است و اينكه چه باليي سر كشور مـي ( -ها نه تمام دولت

 10عـرض   گـويم در  قاطعانه و از سر آگاهي و تجربه مي. اند و بر مبناي همين كارهايي صورت گرفته است كشور كار گذاشته
اما از همان سـطحي كـه ايـن مشـكالت را بـه وجـود       . وجه نااميد نيستم كشور اول دنيا باشيم و به هيچ 15سال قادريم جزء 

ديگر با ايـن رويـه   . اينجا تصميم سخت است. شده را به مسير اميد و ترقي تغيير دهيم توانيم اين معضالت كوه ايم، نمي آورده
اكنون بايـد  . توانيم كاري كنيم گير در اقتصاد نمي مقننه و قضائيه كشور و تعدد مراكز تصميممعمول رفتاري سه قوه مجريه، 

گيري اقتصادي باشد، دانشگاهيان و مديران اجرائي و سه قوه هم باشند، امـا فقـط ايـن نهـاد      اي براي تصميم يك نهاد فراقوه
  .براي اقتصاد تصميم بگيرد

  افتد؟  به نظرتان اين اتفاق مي

  .تجارب قبلي ما هم هست. تجارب جهاني هم هست. الل براي اين كار وجود دارداستد

  شود؟ آيا پذيرفته مي
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تـاكنون   1292ببينيد از سـال  . در كشورمان منابع كم نداريم. نفعان باشند، اوضاع همين است تا ذي. آن سخت است پذيرش 
 576، دوهـزار و  1394تا آخر سال  1338كزي، از سال طبق آمارهاي استخراجي از بانك مر. كشور چقدر درآمد داشته است
مـرتبط بـا    92تـا   84هـاي   درصد اين رقم فقط مربوط به سـال 55. ايم؛ اين يعني يك دنيا پول ميليارد دالر در اختيار داشته

شـود، در   فاده مـي ها اسـت  اگر ترازنامه انرژي را هم در نظر بگيريد، گازي را هم كه براي خانه. هاي نهم و دهم بوده است دولت
ميليـارد   902هاي نهم و دهم، هـزارو   در طول هشت سال دولت. رسد ميليارد دالر مي 666هزارو  نظر بگيريم، اين رقم به سه

پس چرا اشتغال ايجاد نشده؟ پاسخ روشن است؛ چـون سـاختار   . درصد كل اين منابع بوده است 60ايم كه  دالر درآمد داشته
  .ه حال اين ساختار كردمشكل دارد و بايد فكري ب

  تواند اين كار را انجام دهد؟ معاون اقتصادي نمي

اند و كامال هـم موفـق    جنوبي انجام داده اين كار را چين، مالزي، تايوان، ژاپن، سنگاپور و كره. اين نهاد بايد مستقل باشد. خير
  .بوده است
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