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  17/04/1397:  تاريخ 190925 : كد خبر
  
 
  

  گويد ها سخن مي سازي يك پژوهشگر توسعه از ردپاي پررنگ افراد فاقد صالحيت در تصميم

  ها حكمراني تاجرباشي
  ليال مرگن

  

 

با وجود آمارهاي درخشان از رشـد ايجـاد واحـدهاي صـنعتي، مشـكل      . صنعت ايران حال و روز خوشي ندارد
. توان ديد هاي وارداتي كاالهاي ساخت داخل را در بازار به وفور مي خود باقي است و نمونه كاري هنوز به قوت بي

گوي اين پرسش نيست كـه   كس پاسخ يابد و هيچ با افزايش قيمت ارز، بهاي كيك و كلوچه وطني هم افزايش مي
امـا  . روي آن تأثير بگـذارد شود، بايد تغيير قيمت ارز  چرا وقتي تمام مواد اوليه يك محصول از داخل تأمين مي

به گفته او، مجـوز  . كند هايي ارائه مي ها پاسخ سيدمحمد بحرينيان، پژوهشگر توسعه، براي بخشي از اين پرسش
ميوه كه به ظاهر با هدف كاهش ميزان ضايعات محصـوالت كشـاورزي در    ايجاد واحدهاي توليد كنستانتره و آب

برابر بيش از حد نياز كشور است بلكه از خطوط توليد تا تأمين بخشي از  تنها چندين گيرد، نه دستور كار قرار مي
تنها دالرهاي حاصل از فروش  بندي اين واحدها به ارز وابسته است به همين دليل نه ماده اوليه و حتي كاغذ بسته

يش از حـد نيـاز   كند بلكه از آنجا كه تعداد واحدهاي صنعتي در ايران ب نفت تكافوي نيازهاي ارزي كشور را نمي
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گذاشتن، بـازار   است، حتي روي بازارهاي صادراتي هم تأثير گذاشته و توليدكنندگان ايراني با قيمت روي قيمت 
هـا و   اين پژوهشگر توسعه، حضـور پررنـگ تاجرباشـي   . كنند محصول ايراني در خارج از كشور را هم خراب مي

داند و بر اين باور است  ز بلبشوي فعلي در صنعت ايران ميسازي ندارند، عامل برو افرادي را كه اهليت در تصميم
هاي ايران به روي واردات باز  به همين دليل دروازه. اند گرا شده كه ايرانيان مدرنيته را با مصرف شناخته و مصرف

بـه   دهند صنعت ايران كوتوله باقي بماند تـا  اند، ترجيح مي هاي غربي هم كه اين روحيه را شناخته است و دولت
به اعتقاد بحرينيان، صنعتي كه خط توليد آن با تكنولـوژي متوسـط رو بـه    . راحتي از گردونه رقابت خارج شود
بـه  . راحتي وارد بازارهاي جهاني شـود  تواند به كند كه نمي كيفيتي توليد مي پايين فعال است، محصول گران بي

ايم از شـرايط بـه    ژه در روسيه و عراق، ما نتوانستهوي هاي متعدد در اطراف ايران و به همين دليل با وجود فرصت
  .خوانيم را در ادامه مي» شرق«وگو با سيدمحمد بحرينيان پژوهشگر توسعه با  مشروح گفت. نفع خود بهره ببريم

  
 
  چرا اقتصاد ايران در بخش توليد ناتوان است و ركود بخش صنعت ناشي از چيست؟ 

 
كنند اين است كه ما گرفتار نحسي منـابع   ها بحثي كه مي خيلي. شود ني توليد مطرح ميبحث زيادي در ارتباط با داليل ناتوا

ايـن بـه سـابقه تـاريخي     . شدن كشور نداشته اسـت  ايم و درآمدهاي نفتي ما نقش مؤثر و كارآمدي در توليدات و صنعتي شده
ه استراتژيك جهان قرار دارد و داراي اقليم و ترين نقط ويژه اين واقعيت كه كشورمان در طاليي گردد، به بلندمدت كشور بازمي

از زمـان  . ايـم  زننده و طمع كشورهاي ديگر مواجه بـوده  هاي صدمه از همين رو هميشه با تهاجم. منابع زيرزميني متنوع است
ها  انگليسيبرادران شرلي كه زمان صفويان به ايران آمدند، مطامع . سلجوقيان هم اين شرايط بر اقتصاد ايران حاكم بوده است

هـايي متعـدد كـه بـا ماهيـت       اصوال حكومت. گردد آخرين صدمات مهلك به كشور به دوران قاجار بازمي. كردند را تعقيب مي
هايي كه حاكمـان   بالهت. اند ماندگي تاريخي كشور از علوم مختلف بوده ايلياتي و عشايري در ايران تشكيل شدند، باعث عقب

ها اثرات مخرب  اين جنگ. توهمات قدرت آنها، مجموعا باعث شده كه كشور درگير جنگ شودها داشتند و  كشور در آن زمان
گيري تقليدي دولت مدرن در كشـورمان،   ها قبل از تشكيل و شكل آخرين جنگ. اقتصادي مهلك خود را تاكنون داشته است

ن نگرفت، بلكه شيوه زندگي ما را خراب كـرد و  قرارداد تركمانچاي فقط سرزمين را از ايرانيا. گردد شاه بازمي به زمان فتحعلي
دادن به استثمار غيرمستقيم به عقب راند و  مانده و تن كشوري را كه در زمان صفويان تا حدودي سربلند بود، با سياست عقب

ي قـرارداد تركمانچـاي سـوا   . باري را در كشـور رواج داد كـه ايـن عـادات هنـوز هـم برقـرار اسـت         عادات بسيار زشت و زيان
اين قرارداد چنان شرايط استثماري را فراهم كرد كـه بـه   . رفتن سرزمين، دو خطر با اثرات پايدار را براي ما ايجاد كرد ازدست
داد بيش از پنج درصد عوارض يا باج راه روي كاالهاي ساخت روسيه تزاري برقـرار كننـد، ضـمن     هاي قاجار اجازه نمي دولت

پترزبورگ بين انگليس و روسيه منعقـد شـد،    كه معاهده سن 1907در . عوارض وضع كردند اينكه بر كاالهاي صادراتي ما نيز
ترتيب براي انجام هر حركت مولـد در   اين ها هم امتياز گرفتند و به ها و فرانسوي اين امتياز را انگليس نيز گرفت و بعد بلژيكي

رشد يافته بودند، درحقيقـت كـاري كردنـد كـه مـا از      اين كشورها كه در جريان انقالب صنعتي . كشور ممانعت ايجاد كردند
  .آميز، با مدرنيته آشنا شده و به اصطالح پيشرفت را مشاهده كنيم، نه از طريق توليد و فناوري طريق تشويق مصرف ولع

 
  ايم تا شرايط رشد ما فراهم شود؟ آيا در ايران شاهد يك انقالب صنعتي بوده 

 
ها را براي ايجاد صنايع، بالفاصله و به  همه تالش. اصال نگذاشتند صنعتي در ايران پا بگيرد. نه ما شاهد انقالب صنعتي نبوديم
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هاي اين كشور و بسـياري از مسـئوالن دوانـده     تفكر وابستگي به خارج در رگ و ريشه. كشاندند انحاي مختلف به شكست مي
جار، به زيبايي در فصل سه به داليل اين مسئله پرداخته گذاري در ايران دوره قا احمد اشرف در كتاب موانع سرمايه. شده بود

دادنـد و افـراد خـود را در ايـران تحـت عنـوان        گونه كه گفتم اجازه عوارض بيشتر از درصد مذكور را نمي ها همان روس. است
بخـس    ، بـه ثمـن  فروختند و كاالهـاي ايـران را كـه احتيـاج داشـتند      اينها كاالهاي روسيه را در ايران مي. تاجرباشي كاشتند

هـا پـرچم روسـيه را بـاالي      ايـن تاجرباشـي  . كرد روسيه اما روي كاالهاي صادراتي ايران، عوارض دلخواه وضع مي. خريدند مي
  .زدند و از هر تعرضي ايمن بودند هاي خود مي خانه

مافون روسـي بـه ايـران وارد    ها گرا يابيد كه در آن سال مراجعه كنيد، درمي 1305و  1304هاي اطالعات سال  اگر به روزنامه
گونه كه عرض كردم ايرانيان با مدرنيته، از طريق مصرف آشـنا شـدند، نـه     همان. مردم ولع مصرف پيدا كرده بودند. كردند مي

بندي  صورت«ژان بودريار در كتاب . هاي متفاوتي را در جامعه ايجاد كرد توليد صنعتي و اين مسئله رفتارهاي زشت و پلَشتي
اي كه بر مبناي مصرف سازماندهي شده است  در جامعه«. يك استدالل دارد كه خيلي قشنگ است» مدرنيته و پست مدرنيته

كـاري، توزيـع    هاي مادي، عرضه و تقاضا، تورم، بحران ركود، بـي  و نه بر مبناي اصول توليد، مقوالت اقتصادي نظير نيازمندي
كنيد  اكنون هم مشاهده مي. »كرد اشيا و كاالها نامناسب و غيرمؤثر استبراي تجزيه و تحليل ماهيت و كار... سود دستمزد و

  .گذاري در كشور فراهم نشده است ها كنترل كرد زيرا بستر قاعده كارگيري فرمول شود با به كه ارز و نقدينگي را نمي
 
اعتمادي  تواند ريشه بي اينكه ما مدرنيته را با مصرف شناختيم و كاالهاي خارجي در ايران فراوان بوده است، مي 

  امروز مردم به كاالي توليد داخل باشد؟
 

چند مثال . گذارند شرايط تغيير كند هاي آنها هنوز باقي مانده است، نمي هايي كه بودند و رگ و ريشه بله، اصال اين تاجرباشي
تأسيس شده بود، اما كبريت سوئدي  ها كارخانه كبريت مثال در آن سال. زنم كه بدانيد كشور گرفتار چه باتالقي شده است مي

شـد و همـه    كه كبريت ايراني يك قـران تمـام مـي    كردند، درحالي را به قيمت ناچيز پنج قراضه در مرز عراق فعلي عرضه مي
  .تر است و گرايش به سمت كاالي خارجي بود گفتند كاالي توليد داخل گران مي
 
هـا هميشـه    ها و مجلس وارداتي است؟ با وجود آنكه دولت تر از محصوالت چرا كاالي توليد داخل هميشه گران 

  كنند؟ هاي زيادي به واحدهاي توليدي مي اند كه كمك ادعا كرده
 

اين ادعاها به گمانم پايه علمي و استنادات كافي ندارد، به نظرم ريشه پاسخ سؤال شما را بايد در ايـن واقعيـت ديـد كـه مـا      
جز چند دوره محدود، كشـور مـا نتوانسـته     به. ايم اي باال و كارآمد نداشته هليت حرفهگير اقتصادي با سطح ا مسئوالن تصميم

او جـايزه نوبـل   . كنـد  سخني را سر آرتور لوئيس اقتصاددان شهير مطرح مي. افرادي با چنين اهليتي را در اختيار داشته باشد
هزينه دانشگاه در آسيا تـا  . ضع در آسيا جز اين استو«: گويد مي» ريزي توسعه برنامه«او در كتاب . اقتصاد را هم گرفته است

طور غيرطبيعي زياد است،  اي به اين دليل كه نسبت شاگرد به استاد به حدي به علت كمي حقوق استادان دانشگاه و تا اندازه
ن اسـتانداردهاي  همين كثرت تعداد دانشجو بـه زيـا  . شماري دانشجو دارند هاي آسيا تعداد بي بسياري از دانشگاه. پايين است

  .»كند مايه را حتي زايد بر ميزان تقاضاي جاري روانه بازار كار مي التحصيل بي ساله انبوهي فارغ در نتيجه همه. آنهاست
هـاي اقتصـادي كشـور،     سازي  در تصميم. مايه را در نظر داشته باشيد التحصيالن بي نظير ايشان، يعني فارغ كارگرفته بي واژه به

گونـه وابسـتگي بـه     هاي خـوبي هـم باشـند و هـيچ     د صالحيت سياسي و امنيتي داشته باشند و احتماال آدمممكن است افرا
هاي اتخاذشده،  توان با توسل به عقل سليم و تجارب كاربردي، مشاهده كرد كه در تصميم نفعان هم نداشته باشند، اما مي ذي



 

http://sharghdaily.ir/fa/main/detail/190925  Page 4 
 

اين افراد بدون اهليت . شود ساز مي نشينند، مشكل گيري مي تصميم بنابراين وقتي در مكان. اي ندارند بعضي افراد اهليت حرفه
ايـن را بايـد   . ها تأثيرپـذير باشـند   نفعان و بقاياي تاجرباشي توانند از ذي راحتي مي نفعان نباشند، به اي اگر خود جزء ذي حرفه

نبايـد خـودرو وارد كـرد، ولـي      رو بـوده، براسـاس عقـل سـليم     هاي سـنگين روبـه   اي كه با تحريم در جامعه. خوب توجه كرد
ها ذكر كرده، از  گذاري شده و طبق آنچه نفيو در كتاب هنر تحريم شود، زيرا جامعه بر مبناي مصرف پايه غيرعقالني رفتار مي

هاي اقتصادي  گيري بنابراين معتقدم حداقل وجه زيادي از تصميم. اند  برداري را كرده گونه اشتباهات مهلك حداكثر بهره همين
ها هم گاهي اشتباهاتي صورت گرفتـه، امـا گفتمـان     كه البته در اين دوران-هاي خاص  جز دوران دهه گذشته به 9كشور، در 

گونه اشتباهات  اند و به همين دليل دملِ عفوني اين منطبق بر عقل سليم نبوده -تر بوده است غالب و اتخاذ تصميمات منطقي
  .اكنون سر باز كرده است

 
  ها هستند؟ هاي اقتصادي ايران حاكم بود، كدام دوره گيري كه عقالنيت بيشتري بر تصميم هايي دوره 

 
هـايي بودنـد كـه عقالنيـت بيشـتري بـر        دوران 67تـا   60هـاي   و سـال  47تـا   41هـاي   شدن صنعت نفت، سـال  دوران ملي

پانوراماي اقتصاد ايران را بايد بـه صـورت    در واقع تصوير. شد ها در آنها لحاظ مي ها حاكم بود و بسياري از جنبه گيري تصميم
اقتصاد ما چون مبتني بـر مصـرف شـكل گرفـت و نحسـي      . سببي اقتصاد را ببينند بعدي و تك چندبعدي ديد و نه اينكه تك

هاي مدرن را هم در نظر نگيريم، بايد گفت منابع عظـيم   منابع نفت هم دامان ما را گرفته است، اگر نقش احتمالي تاجرباشي
از سوي ديگر در هـيچ  . ماندگي كشور، رانت و فساد تبديل شد ايم و اين منبع به عامل عقب  صل از نفت را عموما تلف كردهحا

توانيد نقطه استراتژيكي مشابه ايران بيابيد كه صاحب موقعيت طاليي بوده و اين همه همسايه در اطراف  كجاي دنيا شما نمي
روسيه در يك سو قطب شـمال را دارد و در سـوي   . ال و يك همسايه در جنوب داردآمريكا يك همسايه در شم. داشته باشد

مـا همـه   . چين همه همسايگانش يك طـرف افتـاده و يـك طـرفش هـم درياسـت      . اند ديگر هم كشورهاي آسيايي واقع شده
  .بار است كه چنين سهم ناچيزي در اقتصاد جهان داريم هاي خدادادي را داريم، اما تأسف نعمت

 
  توجه به اين موقعيت استراتژيك حجم صادرات ايران به ديگر نقاط جهان چقدر است؟ با 

 
ميليـاردو   ميليون دالر بوده كه شامل پـنج   700ميلياردو  36صادرات كاالهاي به اصطالح غيرنفتي ايران حدود  1395در سال 

  .هاي كاني فلزي بوده است فروشي كلوخه خام ميليون دالر  100و  ميليارد ميليون دالر كاالهاي سنتي كشاورزي و يك  500
كاالهاي صنعتي از قبيل كفش، پودر شوينده، ملبوس آماده، سيمان، خاك و گچ، چدن، فـرش ماشـيني، آلومينيـوم، مـس و     

ميليـون دالر، سـاير كاالهـاي      400ميليـاردو   24ميليون دالر بـوده و بقيـه؛ يعنـي     و صد  ميليارد روي و امثال آن حدود شش
  .فروشي هستند روشيميايي و عموما خامپت
 
در فهرست صادراتي خود، كاالهاي اساسي داريم؟ با توجه به وجود تعداد زيادي كارخانـه توليدكننـده لـوازم     

  كنيم؟ ، محصوالت اين واحدها را به خارج صادر نمي...خانگي، خودرو و
 

همه اين كاالها را همسايگان ما نيز الزم دارند، امـا مـا   . ندخير؛ چنين كاالهايي به ندرت در فهرست صادراتي ايران وجود دار
  .قادر به صادرات نيستيم
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  ارزش صادرات ايران به كشورهاي همسايه چقدر است؟ 
 

 2,5ميليارد دالر و سهم ايران از ايـن ميـزان واردات حـدود      هزار ، كل واردات كشورهاي همسايه ايران حدود 2017در سال 
  .اين رقم نشاني واضح از ناكارآمدي اقتصاد ماستدرصد بوده است كه 

 
ما در بحث صادرات خيلي ناكارآمد هستيم، اما مجوزهاي صادرشده براي واحدهاي توليدي صنعتي را با تكيه بر  

  كنيم؟ چرا اين همه مجوز مازاد صادر مي. كنيم بازارهاي صادراتي صادر مي
 

د دانش و فقر نظري و كاربردي مواجـه هسـتند؛ همـان چيـزي كـه آرتـور       مانده با كمبو عموما كشورهاي جهان سوم و عقب
گيـري   اي ندارنـد و ممكـن اسـت در مسـند تصـميم      اي كه اهليـت حرفـه   مايه التحصيالن بي گويد؛ فارغ لوئيس در كتابش مي

اشته باشـند، امـا   هاي خوبي باشند و اهليت سياسي و امنيتي ممكن را د اينها گرچه ممكن است آدم. اقتصادي نشسته باشند
هاي نابي را به كار  حل گران شرق آسيا، براي اين كمبودهاي مهلك راه در كشورهاي ديگر مانند معجزه. اي ندارند اهليت حرفه

  .اند كه نتايجشان هم در مقابل ديدگان ما قرار دارد گرفته
 
  شود؟ به چه دليل مجوزهاي مازاد صادر مي 

 
نفعـان در نقـاط    ممكـن اسـت ذي  . اثر نيست، چنين شرايطي را ايجاد كـرده اسـت   آن بيپوپوليسم كه عوامل خارجي هم در 

چـرا كـره پـنج خودروسـاز دارد؟ چـرا      . گيري دولتي و مجلسي حضور داشته باشـند و بـه ايـن شـرايط دامـن بزننـد       تصميم
واحـد داراي پروانـه    34رسـد مثـل مـا بـيش از      جي و سامسونگ اسـت؟ عقـل ايـن كشـورها نمـي      ساز آنها فقط ال تلويزيون

هـاي كوتولـه را الزم دارنـد     يافته شركت واحد در دست اجرا داشته باشند؟ كشورهاي توسعه 33 برداري توليد تلويزيون و بهره
فريب داراي پوشش و ظاهر علمي،  هاي احتمالي مدرن و تبليغات ظاهر خواهند، از سوي تاجرباشي كه بتوانند هر زمان كه مي

گويـد   كند و مـي  گرايانه درست مي بندي عوام ما هم يك صورت  دولت. كننده، محور مقاصد خود كنند مصرفآنها را در كشور 
اگر انحصار خوب نيست، چرا فقط يـك فيسـبوك و   . كند اين قاعده را اقتصاد غرب هم رعايت نمي. نبايد انحصار داشته باشيم

بدتر از همه اين است كه عموم صنايع ما با فناوري . ايم درست كردهمايكروسافت داريم؟ از شعار مبارزه با انحصار، كفر ابليس 
درصد صنايع ايران با فنـاوري   95چهار سطح فناوري در دنيا وجود دارد، اما حدود . كنند به پايين كار مي  پايين و متوسط رو

  .كنند متوسط رو به پايين و پايين كار مي
 
شـده   كنند، روي قيمت باالي تمام متوسط رو به پايين محصول توليد ميهاي ما با فناوري پايين و  اينكه كارخانه 

  گذارد؟ توليد اثر مي
 

بـا اقتصـاد   . ريزي و تعيين مسير حركت، الزم اسـت اقتصـاد مقيـاس داشـته باشـد      سامسونگ براي برنامه. گذارد قطعا اثر مي
گـذارد، امـا از ايـن     رچه قوانين ضدانحصار مـي دولت هم اگ. مقياس، صرف دارد كه اين شركت روي تحقيق و توسعه كار كند

تر اصـطالح   پيش. تواند پيشرفت كند داند اگر اين برندها حمايت نشوند، كشور كره نمي كند؛ زيرا مي ها نيز حمايت مي مقياس
خريداري شده ،  آالت از سوي واحد توليدي برداري يعني اينكه كل ماشين صدور پروانه بهره. برداري را به كار بردم پروانه بهره

آالت ارز پرداخت  براي خريد خطوط و ماشين. توليد آزمايشي انجام شده و آن واحد توليدي به مرحله توليد انبوه رسيده است
در مثالي كه زدم، منطقا عموم آنها مونتاژكار هستند؛ يعني با هزينه ارزي قطعات را به كشور وارد كـرده و مونتـاژ   . شده است
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هـم رخ  ... همين وضعيت در ماشين لباسشويي، يخچـال، خـودرو و  . شود تر هم تمام مي ها گران ت اين شركتتوليدا. كنند مي
برداري دارند كه عمـوم آنهـا مونتاژكارنـد و     ها پروانه بهره اين تعداد كارخانه. واحد خودروسازي داريم 68ما در ايران . دهد مي

اي، قـدرت تحليـل و تبيـين، دارابـودن دانـش نظـري كـاربردي         اهليت حرفهاينجا مجددا . بدون ارز نفتي قادر به بقا نيستند
  .بينم هايي عقل سليم و تجربه نمي گذاري از اين رو، پشت چنين سياست. آيد گيران اقتصادي پيش مي تصميم

 
هـا، بنيـان    در آن دوره. هاي طاليي در كشـور بـوده اسـت    سازي هايي تصميم هاي خودتان، در دوره طبق گفته 

چرا ايـن اتفـاق رخ   . شدن هستند تدريج اين برندها در حال تعطيل سري برندهاي تجاري را گذاشتيم كه به يك
  دهد؟ مي
 

بسياري از مسئوالن اقتصادي . ها با پوپوليسم رفتاري مواجه هستيم ميرند كه در بسياري از دولت برندهاي ما به اين دليل مي
هـاي عـددي تأكيـد     اي و پوشاندن نقاط ضعف خـود، روي كميـت   اشتن اهليت حرفهكشور ما، انصافا نه همه آنها، به دليل ند

كـس از   هـيچ . بـرداري خيلـي برايشـان مهـم اسـت      هاي بهـره  تعداد پروانه. كنند و برايشان كميت آمارها خيلي مهم است مي
اگر اين تعداد . دا كرده استگونه مشكل پي كند چرا كشور با وجود اين همه واحدهاي توليدي مشابه، اين مسئوالن سؤال نمي

كرد، بايد به همـه كشـورهاي آسـياي ميانـه يـا كـل كشـورهاي همسـايه سـيمان           كارخانه سيمان مشكالت ايران را حل مي
معمـوال در كشـورهاي   . تر به فروش برسـانند  ها از آن سوي دنيا در بازار امارات سيمان را از ما ارزان داديم، نه اينكه چيني مي

  .دهند و تبليغات فراوان دارند ها با استفاده از اعداد، رشدهاي خود را نشان مي لتمانده دو عقب
 

پرسد آيا  شود، اما كسي نمي گويي مي كنند و روي اين اعداد مبالغه با اين رشدهاي ظاهري ناپايدار خيلي اظهار خوشحالي مي
بايد گفت آيا ايـن  . هاي مالي بوده است گري واسطهاين رشد كيفيت دارد؟ مثال سال گذشته در كشور ما يكي از عوامل رشد، 

آيـد بگويـد ملـت     هاي واقعي و توليدي كشور بوده است؟ وزير صنعت مربوطـه نمـي   رشد كيفيت داشته و متناسب با ظرفيت
ت مـا صـنع  . ساز نـداريم  ما تلويزيون. حواستان جمع باشد، صنعت خودرو با مونتاژ و تزريق ارز درخور توجهي رشد كرده است

از بسـياري از مسـئوالن اقتصـادي كشـور نيـز در تمـام ايـن دوران        . انـد  واقعي نداريم و عموم موارد ما مونتاژ و ارزخوار شده
اند كه نتايج دوران مسئوليتتان چه بوده؟ آمارهاي رشـد حاصـل از توليـد واقعـي اسـت يـا مونتـاژ؟ آنهـا          كشي نكرده حساب

درصد ارزش افزوده داشـته باشـد و    45مثال بيش از . هايي بايد داشته باشد شاخصخواهند توليد را تعريف كنند كه چه  نمي
درصد آن ساخت داخل باشد، يا اينكه مونتاژي باشد؛ زيرا ورود به موضوعات مهم، به دانش قوي، قدرت تحليـل، قابليـت    50

  .اي و امثال آن نيازمند است ديدن افق دوردست، اهليت حرفه
 
توانيم جلوي صدور مجوز را بگيريم، سياست درستي اسـت؟ بـه    جلوگيري از انحصار نمي گويند براي اينكه مي 

  نظر شما بايد براي همه مجوز انجام فعاليت در يك صنعت خاص صادر نشود؟
 

هاي  در ايران بودند، يافته 1342تا  1337گروه مشاوران دانشگاه هاروارد كه در . هاي ما بوده است اين وضعيت در همه دولت
كه نوشته ريچارد بنديك اسـت  » تأمين مالي صنعتي در ايران«مثال در كتابي به نام . خود را در كتب متعددي مكتوب كردند

بـه  » تقليد از پيشـگام در فـالن صـنعت   «حساب كارآفرينان به  حدو اشتياق بي«: و اتاق مشهد آن را ترجمه كرده، آمده است
ايـن مسـئله در برخـي صـنايع     . شـود  انجام مي -بدون بررسي ظرفيت بازار -» پيشگام«شكل تأسيس مقلدانه و ناسنجيده از 

حكومت قـادر اسـت بـا صـادرنكردن جـواز توليـد از ايـن        [منجر به اضافه ظرفيت حاد در آن مناطق و اشباع بازار شده است 
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هـاي سـرمايه در    بحران]. ستانگار پرداخته ا وضعيت جلوگيري كند، ولي تا به امروز فقط به تحريك اشتياق كارآفرينان سهل
  .سال پيش 60شود و نه  گويي مشكالت امروزمان دارد بيان مي. »ريزي ناقص است گردش از ديگر مصاديق برنامه

 
  تواند براي فعاليتي مشوق ندهد تا آن فعاليت متوقف شود؟ يعني دولت حداقل مي 

 
عنوان شاخص موفقيـت   داشته باشد و نخواهند آمار كمي را به اگر صداقتي وجود. تواند اين كار را انجام دهد تر مي خير راحت

بـرداري   گذارند كه اين تعداد كارخانه بـراي توليـد فـالن محصـول، پروانـه بهـره       معرفي كنند، بسيار واضح در سايت خود مي
آن چيزي كه در سـايت  توانيد به اطالعات دسترسي پيدا كرده و از  حاضر شما با رمل و اسطرالب مي درحال. اند دريافت كرده

هاي عددي غيرمفيد  ريزي است؛ يعني در گذشته نيز دنبال كميت اين مسئله ناشي از ضعف برنامه. وجود دارد، استفاده كنيد
در كشـور مـا اگـر ايـن واژه بـا عملكـرد كشـورهاي رهاشـده از         . از مشوق نام برديد. عنوان تابلوي موفقيت خودشان بودند به

  .كند، مانند آن كشورها نيست شود اين واژه در اينجا معنايي را كه به ذهن متبادر مي ود، معلوم ميماندگي مقايسه ش عقب
 
انـد تـا در صـنايع     چرا فعاالن بخـش خصوصـي بررسـي دقيـق نكـرده     . دولت دنبال چنين مانوري بوده است 

  گذاري جديد انجام نشود؟ شده، سرمايه اشباع
 

كننـد، حتمـا در بـين فعـاالن اقتصـادي هـم        هاي شفاف را براي جامعه فراهم نمي و دادهها راهبرد نداشته باشند  وقتي دولت
  .افتد كه ريچارد بنديك تحليل كرده است گيرند و هماني اتفاق مي هاي غيراهلي در صف قرار مي آدم
 
  افتد؟ كرده ناكارآمد در كشور اتفاق مي سري تحصيل يعني تمام مشكالت به دليل يك 

 
ايـن عوامـل و   . سازي دانش ضمني را نيز اضافه كنيـد  نبودن ذخيره به آن ممكن. ما گرفتار فقر شديد نظري كاربردي هستيم

تجربـه كشـورهاي موسـوم بـه     . آورند اي را به وجود مي ها و فعاالن اقتصادي همه با هم شرايط پيچيده ناتواني اقتصادي دولت
  .ي ما داردهاي فراواني برا گر شرق آسيا درس معجزه

 
  هاي مختلف صنعتي چگونه است؟ وضعيت صدور مجوز در بخش 

 
داروسـازي   160حاضر  داروسازي و درحال 20، 1338در سال . شمسي، شش داروسازي در ايران وجود داشت 1334در سال 

ا وجود اين همه شركت ب. داروسازي دارد 12تا  10آلمان . در كشور وجود دارد، اما كشور سوئيس سه يا چهار داروسازي دارد
كننـده   به گمانم ما در اين قسـمت هـم مونتـاژ   . بوديم؛ ولي چرا هنوز محتاج خارج هستيم داروسازي بايد در جهان مطرح مي

حاضـر   درحال. كنند شركت توليد مي 21هايي كه كرديم، مثال يك محصول را در  بر اساس بررسي. مواد اوليه وارداتي هستيم
هـا، اتفاقـات ناخوشـايند ديگـري هـم رخ       ها و چه در مجلس هاي اقتصادي، چه در دولت گيري ر تصميمبه دليل ناكارآمدي د

مـثال آخـرين   . برانگيزي مواجه هستيم هاي مختلف صنعتي، كشاورزي و حتي خدماتي با چنين موارد تأمل در بخش. دهد مي
درد اينجاسـت  . ميوه داريـم  پروانه در توليد آب واحد داراي 453دهد  نشان مي 1396بهمن  11روزرساني وزارت صمت در  به

خط توليد همراه  453ميوه، به احتمال زياد بايد  براي ايجاد اين تعداد واحد توليد آب. واحد در دست اجرا هم داريم 580كه 
 33هـزارو    در مجمـوع . خط توليد ديگر هم به اين تعداد اضـافه شـود   580در ضمن قرار است . با خروج ارز وارد كرده باشيم

كنند، بلكه بـا صـرف    تنها براي خطوط توليد خود ارز مصرف مي اين واحدها نه. ميوه در كشور فعال خواهد بود خط توليد آب
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درد . اين نامش توليد نيست. بندي و به بازار عرضه كنند كنند تا بتوانند محصول خود را بسته ميوه هم وارد مي دالر، پاكت آب
ميليـون دالر فقـط بـراي واردات      500ميلياردو  ، يك1396كه كشور به تحريم رفته است تا سال  1385اين است كه از سال 

ميليـون دالر ارز خـارج شـده اسـت؛ يعنـي        203ايم كه  عالوه بر اين، كنستانتره هم وارد كرده. ايم ميوه هزينه كرده پاكت آب
شما خود نگاه كنيد كه آيا عقل سليم اين روش را حكم . ليد نيستاين نامش تو. ايم ها ماده اوليه را هم وارد كرده بعضي وقت

  كند؟ مي
  .اگرچه واردات كنستانتره در برخي موارد عقالني است. در چنين شرايطي طبيعي است كه با مشكل كمبود ارز مواجه شويم

 
د شود كـه در ايـران وجـود    اي تولي ميوه چرا بايد آب. تواند توليد آب انبه را كنار بگذارد توليدكننده داخلي مي 

  ندارد؟
 

انـد   هاي ناكارآمـد بـوده   دولت. توانند روي اين مسائل متمركز شوند مردم كه نمي. آن دولت است كه بايد حواسش جمع باشد
انـد و قـدرت تحليـل بلندمـدت و تبيـين       اي نداشـته  مسئوالن اقتصادي كه اهليت حرفه. اند  كه چنين وضعيتي را ايجاد كرده

  .اند، مسئول ايجاد چنين شرايطي هستند اي توليدي را نداشتهه زنجيره
 
  در كشور چه تعداد واحد توليدكننده خودرو داريم؟  
 

واحد داراي پروانـه   68تر گفتم، براي انواع خودروهاي سبك و سنگين  شده وزارت صنعت كه پيش روزرساني طبق اطالعات به
حاضر، تعداد واحدهاي سازنده خـودروي   در سراسر چين به گمانم درحال. اريمواحد در دست اجرا د 43و ) فعال(برداري  بهره

تعداد زياد واحـدهاي توليـد خـودروي    . واحد سازنده خودرو وجود دارد 9در ژاپن . واحد رسيده است 45سبك و سنگين به 
اصـطالح   ثـالي ديگـر واحـدهاي بـه    م. هاي ما برنامـه نداشـتند   دولت. كرديم ايران يعني اينكه ما بايد به دنيا خودرو صادر مي

و ) فعـال (برداري  واحد داراي پروانه بهره 35گفته، ما  طبق اطالعات همان منبع پيش. آالت راهسازي است كننده ماشين توليد
  .وجود آمده است به 1353هپكو در سال . گوييم چرا هپكو خوابيده است بعد مي. واحد در دست اجرا داريم 38
 
  سازي مجددا به دولت بازگردانده شد؟ خصوصيچرا هپكو بعد از  

 
كننده خريداري كرده است؟  تواند پيش بيايد كه آيا واحد مزبور را يك وارد سازي هپكو درست نبوده و اين سؤال مي خصوصي

  .خواهند؛ بايد براي فعاليتشان پوستيني درست شود و در قالب اين پوستين كار صورت گيرد زيرا واردكنندگان پوشش مي
 
  وضعيت مجوزهاي ساير صنايع چگونه است؟ 

 
  .واحد هم در دست اجرا داريم 181. برداري انواع كاشي داريم واحد داراي پروانه بهره 216

 
  براي اين تعداد واحد سازنده كاشي ماده اوليه در كشور وجود دارد؟ 

 
تعداد واحدهاي در دست اجرا نيز در . برداري داريم سازي داراي پروانه بهره واحد كاشي 80. ما در استان يزد بحران آب داريم
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اي در اقتصـاد در   مجـددا داشـتن اهليـت حرفـه    . خواهـد  كاشي هم محصـولي اسـت كـه آب مـي    . واحد است 96اين استان 
  . دهنده است كنيم كه بسيار تكان زودي همه اين آمارها را احصا و منتشر مي به. شود گيران قواي كشور مطرح مي تصميم

پروانه در دست اجرا  87برداري داريم و  پروانه بهره 106در اين صنعت . گونه است ره انواع روغن نباتي هم وضع به هميندربا
واحد هـم در دسـت    44. برداري صادر شده است واحد پروانه بهره 204در ماكاروني و ورميشل هم براي . هم صادر شده است

ايـن  . برداري داريم كننده فعال داراي پروانه بهره توليد 312در اجاق گاز . است كنيم وضعيت همين هرچه نگاه مي. اجرا داريم
واحـد در دسـت    155براي اين صنعت . شد ايتاليا بايد از بازار خارج مي. دادند تعداد واحد فعال به همه دنيا بايد اجاق گاز مي

  .واند همه نياز داخل را توليد كندت كنيم و فوالد مباركه نمي وقت ورقش را توليد نمي آن. اجرا هم داريم
 
  چرا اقتصاد ايران نتوانسته درست حركت كند؟ 

 
آنچه امروز بـر  . تواند خريد محبوبيت باشد هاي بدون برنامه و راهبرد، اولويتشان مي دولت. داليل متعددي براي آن وجود دارد

انگارانـه   كنيـد، خيلـي سـاده    تصميمات غلط صحبت ميوقتي درباره اين . آيد اقتصاد ايران حاكم است با عقالنيت جور درنمي
يك اصل اسالمي . قانون آيه اليتغير قرآن مجيد نيست. توانيد جلوي كسي را بگيريد گويند كه اين قانون است و شما نمي مي

سوره اسرا در  35تفسير مرحوم عالمه طباطبايي از آيه . اهليت هم يكي از موارد مهم است. »الضرر و الضرار«اصل . هم داريم
گويند در هر اعتقاد يا عملي كه تحصيل علم ممكن است، پيـروي از غيـرعلم حـرام     ايشان مي. تفسير الميزان بسيار زيباست

اي بسيار از اين تفسير گهربار داشته كه به اين مشكالت جـدي   هاي اقتصادي، فاصله گيري معتقدم كشورمان در تصميم. است
نمايندگان مجلـس بـه ايـن    . ها توجه دارند اقتصادي و حتي نمايندگان مجلس، صرفا به كميت برخي مسئوالن. ايم دچار شده

خواهند بيمارستاني در فالن منطقه داشته باشند، حتـي اگـر    مثال مي. خواهند رأي بگيرند دليل به كميت عالقه دارند كه مي
هـاي فـوالد در جاهـاي     مثـل كارخانـه  (نطقه ايجاد شود اي در فالن م ها مشتري نداشته باشد، يا مثال كارخانه اين بيمارستان

برجام حركت . اي نداشتند گيران اقتصادي ما اهليت حرفه بسياري از تصميم. ها را آورديم تا بگويند كه ما اين كارخانه) آب كم
  . ، نگذاشت زمين بخوريمهايي كه رخ داد برنامگي ما را از بحران بيرون كشيد و از منظر اقتصادي با بي. العاده خوبي بود فوق

كرد، يعني وزير امور  لحاظ سياسي، كسي كه مذاكرات را سرپرستي مي شاهكار قضيه اين بود كه سران نظام اجماع كردند و به
كننده به امور گوناگوني مثل زبان خارجي، آداب پوشش، حركات  ايشان به همراه تيم همراهي. اي داشت خارجه، اهليت حرفه

برخي از مسـئوالن  . تر اينكه به ديلماج هم احتياج نداشتند اي داشتند و از همه مهم غيره تسلّط و اهليت حرفهبدن و چهره و 
تنها شـأني در   ها نه متأسفانه شاهد بوديم كه در برخي از رويدادها عدم اهليت. گير اقتصادي چنين خصوصياتي ندارند تصميم

بـه نظـر   . گو نيستند ناپذيري براي كشور ايجاد كرده و اكنون هم پاسخ جبران هاي مذاكرات برايمان ايجاد نكرده، بلكه خسران
گيراني بوده كه به دليـل نداشـتن    رسد بسياري از قراردادهايي كه براي كشور خسران در پي داشته است، از سوي تصميم مي

وزير محترم خارجه با صـداقت  . كردند گيري، از طريق ديلماج روابط خود را برقرار مي هاي الزم براي تصميم تسلط در ماهيت
در برجام شرايط اقتصادي خوب ديده نشـد، زيـرا از صـاحبان تجربـه اجرايـي بخـش       . الفتوح نيست گفت كه اين قرارداد فتح

  .گير اقتصادي محدود است ها بار سرشان كاله رفته بود، كمك نگرفتند و دايره افراد تصميم خصوصي كه ده
اگر اشتباه نكنم، رئيس محترم سازمان توسعه تجارت در سيما اعالم كردند كـه  . اراي مشكل هستيمدر بسياري از موارد ما د

 90دهـم كـه    اگر به خطا نگفته باشيم، احتمال مي. اند تُن صادرات به ديگر كشورها انجام داده 400و  هزار 11در سال گذشته 
هـايي   گـزارش . شود كه اگر نباشد، باعث خسران جامعه مي اي باشد صادرات بايد حرفه. درصد اين صادرات سوپرماركتي است
گـذارد و بـازار را    هاي ايراني مي خواهد بقا داشته باشد، قيمت روي قيمت ساير شركت در جرايد بود كه فالن محصول كه مي

شورمان فراهم مشاهده كرديد كه فرصت طاليي بازار روسيه و قطر براي ك. كند كند و رقابت مخرب ايجاد مي دچار مشكل مي
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اگـر  . هـاي سـوپرماركتي قـادر نخـواهيم بـود      برداري كنيم؟ يقينا بـا رويـه   ها اجازه داد از اين موقعيت بهره آيا ناكارآمدي. شد
گرايانـه مطالعـه كنـيم، برخـي از اشـتباهات       هـاي عـوام   جنوبي را بدون صـحبت  در كره» كوترا«در ژاپن و » جترو«هاي  رويه

  .در اقتصاد عيان خواهد شداي ما  دهه عملكردي چند
 
  ايم؟ به نظر شما ما كمبود منابع داشته 

 
سال گذشته  57طور مثال در  به . ايم؛ اما تا دلتان بخواهد، مواجه با اتالف منابع بوده و هستيم گاه كمبود منابع نداشته ما هيچ

ليـارد دالر منـابع ارزي بـراي اقتصـاد     مي  568ميليـارد دالر و بـه صـورت غيرمسـتقيم هـزارو       930به صورت مستقيم هزارو 
ها تا انتهـاي سـال    سال زودتر از شروع تحريم  ، يعني يك1384اين است كه از سال   جالب توجه. كشورمان فراهم بوده است

ميليارد دالر بوده اسـت؛ يعنـي     469شده براي اقتصاد كشور دوهزارو  مجموع مستقيم و غيرمستقيم منابع ارزي فراهم 1395
ها مواجه هستيم؟ واقعيت  حال سؤال اين خواهد شد كه چرا با اين محدوديت. سال گذشته كشور 57درصد منابع  71 حدود

واحد در دست  58برداري توليد موتورسيكلت و  واحد داراي پروانه بهره 161اين است كه با اين تعداد واحدهاي ارزخوار مثال 
رو  هم فراهم باشد، احتماال با كمبود منابع ارزي روبه» فدرال رزرو«اگر منابع واحد توليد فرش ماشيني،  950اجرا يا بيش از 

  .خواهيم بود
 
  چرا ايران با اين ميزان درآمد به نتيجه مطلوب نرسيده است؟ 

 
هـا اگـر نفـت     رسـد دولـت   به نظـر مـي  . زند شاهرگ وزرايمان براي درآمدهاي نفتي بيرون مي. در ايران به نفت وابسته شديم

دولـت دو كـار بلـد اسـت؛ اول اينكـه نفـت مفـت خـدادادي         . دانند چگونه براي اقتصاد منابع فراهم كنند ته باشند، نمينداش
البتـه اگـر   . انـد و خـوب بلـد هسـتند     سال اين كـار را انجـام داده   120. زحمتي هم ندارد. زيرزميني را استخراج و صادر كند

هم لنگ است؛ بنابراين سؤال اين خواهد بود كـه چـرا؟ دومـين كـاري كـه      سال هنوز  120ها نباشند، كارمان بعد از  خارجي
افتد و كشور  من مانده بودم چرا اين اتفاق مي. عاشق كارهاي عمراني هستند. هاي عمراني است خوب بلد هستند، انجام پروژه

رسـيدم كـه بـه زيبـايي تمـام      كند تا اينكه به بيان شاهكار هيرشمن، انديشمند شهير اقتصاد توسـعه،   چنين وضعي پيدا مي
واقعيـت امـر   «: توضـيح داده اسـت  » اسـتراتژي توسـعه  «حقيقت را در خشت خام ديده و در اين زمينه در كتاب خود با نـام  

شان بايد بـه بـازار    اي جديدي وارد بشوند كه محصول هاي توسعه ها خيلي تمايل ندارند در فعاليت احتماال اين است كه دولت
و از دكترين رشد متـوازن  (تواند شكوفا بشوند  هايي مي گذاري وش برسد؛ زيرا با وجود اينكه چنين سرمايهعرضه شده و به فر

وجه مشتاق اين نيستند كـه   هيچ ها به به اين سبب دولت. اي شوند هاي مفتضحانه ، ممكن هم هست باعث زيان)تبعيت نكنند
پذير و غيرمعمول كارآفرين نياز اسـت   العاده باانگيزه و ريسك لت فوقعملكردشان را به محك بازار بسپارند؛ بنابراين به يك دو

ها هيچ وقـت شكسـت    بزرگراه. هاي توليدي بديع وارد بشود اش در فعاليت سازي هاي بندرگاه و بزرگراه تا به جاي همان پروژه
تـوان آنهـا را    شـوند، مـي   ي هم نميكه معموال حفظ و نگهدار آنجايي شوند و از خورده بدل نمي هاي شكست نخورده و به پروژه

طور كلي مسـتلزم هـيچ ريسـكي      كردن وجوه دولتي بوده و به آل براي هزينه رو مجرايي ايده دوباره و چندباره ساخت و ازاين
مفهـوم آن ايـن اسـت كـه مـثال      . »نبوده است و در عموم موارد حتي يك مقدار حداقلي تالش فكري و ذهني هم نياز ندارند

اي كـه انتخـاب كـرده، از صـنعت يخچـال       اگر بدون هرگونه رودربايستي به طور مثال بـر مبنـاي راهبـرد توسـعه    دولت كره 
يعني اگر يخچال بد را سامسونگ توليد كند، مردم به دولـت  . دهد سامسونگ حمايت كند، خود را در معرض تيررس قرار مي

پذير بوده و در اقتصاد پيرو عقـل سـليم و    هاي آنها ريسك دولت ترتيب كشورهايي توسعه يافتند كه اين به. انتقاد خواهند كرد
  .اند خرد جمعي نخبگان جامعه بوده
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كـه   كنند، درحالي ايم كه مثال اگر محصول خودرو خراب توليد شود، به دولت انتقاد مي هاي اخير ايران را نيز ديده شرايط دهه
، بلكـه   د و اگر با كشورهاي موفق ديگر مقايسه شوند، رو به توليـد نبـوده  ان ها براي توليد برنامه و راهبردي نداشته عموم دولت

 80زنـيم، ولـي هنـوز بعـد از      كارخانه فوالد مي 621وقتي . اند، البته نه همه آنها هاي نامولد بوده پشت به توليد و رو به بخش
واگن و لوكوموتيو، بايد هنوز هم آنها را ! اري توليدبرد واحد توليدي داراي پروانه بهره 17آهن نداريم، يا با داشتن  ريل راه سال 

مدت، راغب هم نبودند در  هاي كوتاه هايي نداشتيم كه استراتژي داشته باشند و احتماال با نگاه يعني دولت... از خارج بياوريم و
ز پولش را گرفته و محيط سدسا. خورد زيرا اگر به طور مثال سد گتوند خراب شود، به جايي برنمي. معرض قضاوت قرار گيرند

اما اگر به طور مثال برنامه توليـد موبايـل در كشـور را حمايـت     . اين مسئله در ديد مردم هم نيست. شود زيست هم نابود مي
كنند كه هركسـي كـه    بنابراين جامعه را به حال خود رها . بينند كنند و موبايل خراب شود، مردم روزانه اين ناكارآمدي را مي

حتي . شود اي نيز نداشته باشد، هر كاري را انجام دهد، در نتيجه كشور نهايتا با همين وضعي كه دارد، مواجه مي هاهليت حرف
 17كارخانه توليد خـودرو بـوديم بـا     11عنوان نمونه داراي  به. ها بود  نيز صنعت ايران درگير كميت 40در دوران طاليي دهه 

زمـان بـا ايـران، كـره دو      كه هـم  درحالي. ما متجاوز از پنج كارخانه الستيك داشتيمها  در آن سال. هزار دستگاه توليد خودرو
  . كنيم ما نفهميديم چه كار مي. كنند هزار خودرو توليد مي  500و  كارخانه توليد خودرو داشت كه اكنون حدود چهارميليون

همـه نظريـات را بلـد هسـتيم امـا بلـد       . سـتيم گرفتار فقر عميق نظري كاربردي در اين كشور بوده و هنوز ه. بلد هم نبوديم
همان كـاري  . يمان را روي هم بريزيم ها دانش ما نياز داشتيم و هنوز هم داريم كه خرده. نيستيم چگونه آنها را كاربردي كنيم

در ايران اين  اما. ها را جذب كردند تا به شرايط سامان دهند؛ از كارشناسان خارجي هم بهره گرفتند نخبه. ها كردند اي كه كره
برايشـان توليـد   . هاي مـا پشتشـان بـه توليـد اسـت      دولت. هماهنگي را نداشتيم و فقط تعداد واحدهاي خود را اضافه كرديم

ها دنبال اين نيستند كه مشـكل   بينم، دولت گويم؛ با شرايطي كه در اقتصادمان مي به صراحت مي. صنعتي اصال اهميتي ندارد
هـاي در دسـت    برداري و تعداد طرح اين تعداد مجوزهاي پروانه بهره. د كمي براي آنها مهم استصنعت را حل كنند زيرا اعدا

بـرداري و   در حال بهره 94هزار واحد صنعتي تا پايان اسفند   234براساس آمارها . اجراي وزارت صمت، مؤيد اين مطلب است
درصد اين واحـدها در سـطح    97حدود . برداري داشته است هرههزار تا پروانه ب  139ايم كه از اين تعداد،  در دست اجرا داشته

ام  هاي آماري متعددي براي ايـن گفتـه   داده. هاي ما نگران توليد نيستند دولت. فناوري متوسط پايين و پايين مشغول هستند
قبـل از شـروع    1384ل در سـا . تسهيالت را در نظام بانكي داريم آمار مانده 1346از سال . زنم يك مثال ساده مي. وجود دارد

درصـد   31,6ايـن سـهم بـه     85ها در سال  با شروع تحريم. درصد بود 33,4تسهيالت  ها سهم صنعت و معدن از مانده تحريم
يـا سـهم بخـش    . رسد درصد مي 18,5به  1395يابد و همچنان از آن پس به صورت مزمن كاهشي شده و در سال  تقليل مي

امـا  . رسـد  مي 96درصد در سال  8,8به صورت مزمن كاهش يافته تا به  84درصد در سال  16تسهيالت از  كشاورزي از مانده
شـود و در سـال    به صورت مزمن افزايشـي مـي   1384درصد در سال  24,7سهم بخش بازرگاني داخلي، خدمات و متفرقه از 

دهد  اين نشان مي. ثابت ماندهبخش مسكن و ساختمان نيز ابتدا افزايشي شده و سپس . رسد درصد مي 48,7به ميزان  1395
مگـر از صـادرات دفـاع    . رو به بخش مولد نيستند بلكه رو بـه بخـش غيرمولـد هسـتند    . هاي ما پشتشان به توليد است دولت
سؤال ايـن اسـت   . ، به چهاردهم درصد رسيده است95درصد بوده كه اين رقم در سال  2,1، 84كنند؟ صادرات در سال  نمي

ها به جاي حمايت از بخش  گونه عمل كند؟ دولت ها قرار گرفته، اين ند كشوري كه در تهاجم تحريمك كه عقل سليم حكم مي
ها بيشتر با واردات، براي حـل   دولت. اند چيز را به سمت بخش غيرمولد سوق داده اند و همه ترين كار را انجام داده مولد، راحت

ها را هنـوز   رگ و ريشه تاجرباشي. كنند ز اين شرايط سوءاستفاده ميها هم ا تاجرباشي. ها، مأنوس هستند مسائل و ناكارآمدي
ايشـان گفتنـد كـاالي    . مقام معظم رهبري صحبت مهمي براي ساماندهي و كنترل محصوالت قاچاق كردنـد . در كشور داريم

رد شـده بـود زيـر پـرس     در روسيه خودرو فراري را كـه قاچـاق وا  . زنند چرا اين كاالها را آتش نمي. قاچاق را بايد آتش بزنيد
  تواند وجود داشته باشد؟  نفعان مي آيا شك و شبهه وابستگي به ذي. سوزانند اينجا چرا محصوالت قاچاق را نمي. گذاشتند
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تبعات چنـين رويـه   . داريم اند، چرا اين كاالها را نگه مي وقتي ارشدترين مقام كشور اين خواسته صحيح را صراحتا بيان كرده
تا  76يا مثال از سال . شود هزار تا خودرو از زير چشم قاچاق و پنجره ثبت سفارش هم باز مي  كه يكباره پنج اجرائي اين است

. ايـم  ميزان توليد و واردات را محاسبه و همچنين ارزش دالري مصرف بنزين و گازوئيل را هم محاسبه و اسـتخراج كـرده   94
ارزش گازوئيل مصـرفي كـه   . ميليارد دالر بوده است 155ه سوزانديم، براساس ارزشي كه ما استخراج كرديم، ارزش بنزيني ك

شـده در داخـل    ارزش بنـزين و گازوئيـل مصـرف   . ميليـارد دالر بـوده اسـت     203شـود،   درصد آن در خودرو مصرف مـي  70
وي ملـي و دو  كرديم، امروز دو خـودر  اگر سه درصد اين رقم را در صنعت خودرو خرج مي. ميليارد دالر بوده است  300حدود

نگرانـه   هاي بلندمـدت و آينـده   ها و مجالس ما به ديدگاه دليلش اين است كه عموم دولت. ايم اما هنوز وامانده. پلتفرم داشتيم
  .باور و اعتقاد ندارند

 
  سازي نرخ ارز چه تأثيري روي توليد داشته است؟ يكسان 

 
هاي گروه مشاوران  عنوان نمونه در كتاب به. بارز آن مسئله ارز استها بار گزيده شده و مثال  كشور ما بيهوده از يك سوراخ ده

ها در يك دوره  مثال فراواني ارز خارجي و ثبات نسبي قيمت«: دانشگاه هاروارد كه پيش از اين به آنها اشاره كردم، آمده است
انگاري مـالي و   يزي نبود جز سهلعلت آن اوضاع چ. ساله منجر به تورم شد و چيزي نمانده بود به ورشكستگي منجر شود سه

چون بخش بزرگي از ارزهاي واردشده در قالب پول درآمدند، عرضه پـول دوبرابـر   . وپاش منابع براي اهداف غيرتوليدي ريخت
ها در بخش توليد نشـد و در   ها و وام دهي، موجب رشدي متناسب با حجم كسري حال كسري بودجه و گسترش وام بااين. شد

هـاي   هاي مجلل، داللي مستغالت و افزايش هزينه موجودي كاالها در انبارها، مصرف كاالهاي اقساطي، خانه عوض به افزايش
گـذاري بـه    بخـش اعظـم سـرمايه   . مـدت دامـن زد   هـا دركوتـاه   اي نيز بـه تنگناهـاي قيمـت    مخارج سرمايه. جاري منجر شد

پس از مدتي  -ها هاي از نوع ابرسازه ويژه در طرح به - هاي توسعه هم گذاري وسازهاي غيرمولد اختصاص يافت و سرمايه ساخت
گسيخته موجـب شـد    كه صادرات نفتي ثابت مانده بود، رشد تقاضاي لجام درحالي... انجامد طوالني به افزايش توليد كاالها مي

الوصـول، افـزايش    هلهاي س كنار هم قرارگرفتن عوامل مانند وام... شش برابر شود 1339تا  1334هاي  واردات در فاصله سال
همچنـين  ... حدوحساب باعث كاهش چشمگير در ذخاير ارزهاي خارجي شد ها، آزادبودن خريدوفروش ارز و واردات بي قيمت

  .»ها باز هم ادامه يابد تواند براي مهاركردن قيمت گسيخته نمي معلوم شد كه واردات لجام
  

ارزش واردات كاال و خـدمات در چهارسـاله اول دولـت آقـاي دكتـر       .رويه در ايران وجود داشته است همواره بحث واردات بي
طـور   ميليارد دالر به  79,6نژاد  اين رقم در دوره آقاي دكتر احمدي. طور متوسط در هر سال بود ميليارد دالر به 80,1روحاني 

ها براي كشور مسئله ايجـاد   گاريرو بوده و اين ولن در دو دوره كشور با تحريم روبه. متوسط براي هر سال به ثبت رسيده است
  . گاه چنين اعتقادي وجود نداشته است عنوان محور توسعه قرار گيرد اما در ايران هيچ در كشور بايد صنعت به. كرده است

هـاي   گيـري  كـردن تصـميم   محوري داريم و همچنين مسـتقل  براي نجات از شرايط فعلي نياز به رجوع به اصل توليد و صنعت
 .اي ه قوه و حضور نخبگان در چنين نهاد فراقوهاقتصادي از س

  


