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  29/07/1397:  تاريخ 12091 :كد خبر
  

  
  

  بر اساس شاخص تُن به كيلومتر

  صادرات ارزبر است
 

هاي مهم توسـعه   يافته جهان، صادرات يكي از شاخص در كشورهاي توسعه 
كشور ما بيش از هفت دهـه اسـت كـه برخـي از      .رود اقتصادي به شمار مي

ات بـراي كشـور توسـعه    كند؛ اما آيا ايـن صـادر   كاالهاي خود را صادر مي
اقتصادي را رقم زده است؟ آيا كاالهاي صادراتي ما در بازارهاي جهاني قابل 

افزوده متوسط رو به پايين، تا چه اندازه بـراي   رقابت است؟ صادرات با ارزش
صرفه است؟ سيدمحمد بحرينيان، پژوهشگر توسعه، بـراي   اقتصاد كشور به

هـاي مـا عاشـق     به گفته او، دولـت  .هدد  هايي ارائه مي ها، پاسخ اين پرسش
ها و خطاهاي  اند با واردات، ضعف واردات بوده و هستند و هميشه سعي كرده

ايـن پژوهشـگر    .خود را بپوشانند و توده جامعه را به نوعي راضي نگه دارند
ـ     ين توسعه معتقد است كه فهرست صادراتي كشور از گذشته دور تاكنون تغييري نداشـته و آن زمـان هـم هم

هاي مدرن هم به آن اضافه شـده   فروشي كرديم، حاال گيريم خام محصوالت سنتي و كشاورزي امروز را صادر مي
 80در برخي صنايع مانند پتروشـيمي   .دادن تراز تبادالت تجاري هستند ها با زور نفت در حال نشان دولت .باشد
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او  .بكنيم است و حتي ممكن است زيان هم در كل صادرات ما صادرات بدي  .فروشي است درصد صادرات ما خام
شده، با توجه به تقاضاي كاذب براي  بر اساس شاخص تعريف .شاخصي تعريف كرده كه بر اساس تن به تردد است

زيـرا   .ها در جريان تبادالت تجاري، صادرات ما به خارج نه تنها ارزآور نيست بلكه ارزبر هم هست تردد در جاده
ونقل هـم   آالت ناوگان حمل ها و خريد ماشين آالت سنگين ساخت جاده، ايجاد زيرساخت حتي براي ورود ماشين

شنيدن حقايق از صنعتگري كه در اين  .كند بايد ارز مصرف كنيم كه اين مسئله صادرات كاالي ايراني را ارزبر مي
اجراي عملي و كاربردي  راه موي سپيد كرده و شناخت و نقد به دالالن در لباس توليد دارد و خود بر زمين سفت

وگـوي   بحرينيان در گفت .پردازند پردازي مي تر از كساني است كه در پشت ميزها تنها به نظريه ايستاده، متفاوت
هايمـان، كـامال    دانـش  گذاري خـرده  هاي موجود در كشور با برهم خود با ايماني راسخ معتقد است كه توانمندي

توانيم كشور را از منظر اقتصادي، از كشوري  الت را دارد و به سرعت ميآمدن بر اين مشك ظرفيت و قابليت فائق
وگو با سيدمحمد بحرينيان، صنعتگر و پژوهشگر توسعه،  مشروح گفت .شونده به كشوري بازيگر تغيير دهيم بازي

  .خوانيم را در ادامه مي
 
شـمار   كشاورزي براي ما مزيت بـه  ويژه در بخش يافته، آيا صادرات محصوالت به در مقايسه با كشورهاي توسعه 

  آيد؟ مي
 

هـاي   ــ سـازماني تخصصـي كـه شـاخص     ) فـائو (براي پاسخ به اين پرسش، به آمارهاي سازمان خواروبار جهاني ملـل متحـد   
كـه  - (WTO) كند ـ و سـازمان تجـارت جهـاني     را منتشر مي ...كشاورزي مانند سطح زيركشت آبي و ديم يا ميزان توليد و

يـافتگي مبتنـي     كند ـ درخصوص چند كشور منتخب با سطوح مختلف توسعه  ت و واردات جهاني را منتشر ميآمارهاي صادرا
  :كنم بر صنعت و فناوري كه در جدول شماره يك آمده، اشاره مي

  
  

 
، 2013ميليون نفـر و اشـتغال بخـش كشـاورزي در سـال       78، جمعيت ايران 2014دهد كه در سال  آمارهاي فائو نشان مي

 600و  ميليـون 9هاي تجهيزشده براي زراعت آبـي در كشـور    بر اساس اين آمارها، زمين .هزار نفر بوده است 913و  ميليون سه
هزار هكتـار   100و  ميليون اراضي كشت آبي حدود شش 95هزار هكتار بوده كه وفق آمارنامه وزارت جهاد كشاورزي در سال 

  .البته متخصصان بايد صحت آن را توضيح دهند .هم هست» آيش«هاي  نرسد آمار فائو شامل زمي به نظر مي .بوده است
جنوبي، مـالزي و چـين را بـا     يافته و در حال توسعه مبتني بر صنعت مانند ژاپن، كره در اين جدول، نتايج چهار كشور توسعه

هاي ماهوي بين اين دو دسته  وتاعداد، تفا .توسعه نظير تركيه، برزيل، ايران و هند مقايسه كنيد كشورهاي به اصطالح درحال
هـاي مختلـف ازجملـه     شـده در بخـش   ريـزي و حسـاب   يافته با برنامـه  كشورهاي توسعه .دهد را بسيار مؤثر و واضح نشان مي
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جنـوبي و ژاپـن نيـاز بـه واردات محصـوالت       درست است كه كشـورهايي ماننـد كـره    .دارند كشاورزي به سمت جلو گام برمي
حال پرسش اين است كـه چـرا بـه چنـين وضـعيتي گرفتـار        .م صادرات آنها از كشور ما بيشتر استكشاورزي دارند، اما حج

وبيش بسياري از كشورهاي اطـراف مـا هـم مشـابه همـين كاالهـاي سـنتي و         كنيم كه كم ايم؟ ما كاالهايي را صادر مي شده
در  .كنـد  تي مثل روغن پالم يا كائوچو صادر ميبراي نمونه مالزي، كاالهاي كشاورزي از نوع صنع .كنند كشاورزي را توليد مي

ايـن   .قابـل اسـتفاده اسـت    ...ترين صادركنندگان كائوچو اسـت كـه بـراي توليـد السـتيك و      حال حاضر مالزي يكي از بزرگ
امـا بايـد    .كنند و كشاورزي آنها هم در راستاي توسعه صنعتي است استراتژي كشت نشانگر آن است كه آنها فكرشده كار مي

جنوبي و مالزي حتي در زمينه كشاورزي هنوز يك كشور  يافتگي صنعتي در مقايسه با كره  ت در ايران به دليل عدم توسعهگف
  .يابيم اي در مقابل حقايق نكشد، اين موضوع را درمي پيشرفته هم نيستيم و اگر غرور كاذبمان، پرده نيمه

كـنم و آن نسـبت جمعيـت     ر اينجا تنها به يك مورد آن اشاره مـي د .هاي تلخي را در زمينه كشاورزي شاهديم امروز واقعيت
بـا توجـه بـه     .درصـد بـوده اسـت    19حدود  1390اين جمعيت در سال  .شاغالن حوزه كشاورزي به كل شاغالن كشور است

بينـيم؛ در   يتوسـعه مـ   يافته و درحال هاي آماري بسيار معناداري بين كشورهاي توسعه المللي كار، تفاوت آمارهاي سازمان بين
درصـد   9,6درصـد و در برزيـل    47درصد، در هند  19,4درصد، در تركيه  11,4درصد، در مالزي  4,6جنوبي اين نسبت  كره
ها در ايجاد شغل حاصل از رشد پايدار و كيفي اقتصاد ـ كـه    معني چنين درصدي در ايران نشان از ناتواني عموم دولت .است

 .ريزي مفيـد دارد  نگري و نبود برنامه و عدم توان آينده -هاي اقتصادي به وجود آورد خشتعادل و نسبتي منطقي در مشاغل ب
هـاي زمـين در سـطح وسـيع، خطـر       ها، خطرات خود را بروز داده است؛ ازجمله بحـران آب، فرونشسـت   امروز آن ناكارآمدي

نتيجه اقتصادي چنين فعاليتي نيـز در   .نندها را تبيين و تشريح ك كه متخصصان بايد اين بحران ....فرسايش و نابودي خاك و
  .بين قابل مشاهده است جدول ذكرشده بدون نياز به ذره

 
اين كشورها استراتژي خاصي براي توسعه صنعتي و حتي محصوالت كشـاورزي خـود دارنـد، امـا آيـا چنـين       

  اي در ايران وجود دارد؟ استراتژي
 

وقتـي   .دهه است كه در خواب هستيم 9تژي دارند، اما در ايران بيش از يافته حتي براي كشاورزي هم استرا كشورهاي توسعه
اي هم بـراي   شده اي نداريم، مشخص است كه نبايد برنامه حساب برنامه -كه قلب توسعه اقتصادي است -براي توسعه صنعتي

رزي و صادرات آن تا حـد قابـل   گونه كه پيش از اين گفتم اين نوع كشاو آميز نباشد، همان اگر مبالغه .كشاورزي داشته باشيم
اگر نشـريات پـيش از انقـالب بـراي      .شود قيمت مجاني خدادادي حاصل مي زيست و منابع آبي ذي توجهي از تخريب محيط

را مشاهده كنيد، فهرست صادراتي كشور از گذشته دور تاكنون تغييري نداشته و همين محصوالت سـنتي   1308نمونه سال 
هـا و   اند با واردات، ضعف هاي ما عاشق واردات بوده و هستند و هميشه سعي كرده دولت .كرديم ر ميو كشاورزي امروز را صاد

  .خطاهاي خود را بپوشانند و توده جامعه را به نوعي راضي نگه دارند
ل ، مربوط به احصائيه تجاري سـا 1308اسفند سال  17، مورخ 989بر اساس مطالب منتشرشده در روزنامه اطالعات شماره  

 652هزارو 813به ايران شتر، االغ، اسب و ماديان، كره اسب، قاطر، گاو و گاوميش و حتي مرغ و خروس هم به ارزش  1307
اين رقم درست كه زياد نيست، ولي براي مملكتـي فالحتـي خريـد مواشـي و     «: اند كرده و در همان روزنامه نوشته  قران وارد

ما بايد طوري امور زراعتي خود را اداره كنند كه اين مبلغ از كيسه تُهي آنها خـارج   آور است و فالحين اغنام و احشام خجالت
 .ايـم  ها مانـده  ما هنوز اندرخم همان كوچه .كرديم را صادر مي ...در آن مقطع پسته، فرش، كشمش، خشكبار، ترياك و .»نشود

، قـالي فرنگـي و دسـتمال جيبـي هـم بـه ارزش       كرديم، اتومبيل، گرامافون عالوه بر آن، در همان مقطعي كه فرش صادر مي
ران قـالي فرنگـي وارد كـرديم و      288هزارو 92و ميليون ، يك1307در سال  .كرديم قران وارد مي 832هزارو  54و ميليون 54 قـ

مرغ رعاياي ما از خارجه گاو و گوسفند و «: نويسند قران دستمال جيبي وارد كرديم كه در همان روزنامه مي 520هزارو 438
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بينيد حالت اقتصادي مـا شـبيه شـمعي اسـت كـه از دو       خرند و ثروتمندان ما اتومبيل و دوچرخه و چنانچه مي و خروس مي
  .»دهد طبقه متمول ماحصل رنج خود و ديگران را به ماوراء سرحدات ما سوق مي .طرف افروخته باشند

 
  منظور از قالي فرنگي چيست؟

 
چشمي و ولع مصرف سبب شده كـه ايـن اتفـاق     هم و چشم .شده است كشور ديگر توليد مي هايي بوده كه در يك احتماال قالي

  .رخ دهد
 
با توجه به آمارهايي كه در زمينه صادرات مربوط به چند دهه قبل ارائه كرديد؛ آيا مشابهتي با زمان حال حـس   

  شود؟ نمي
 

وقتي به اين  .منتشر كرد  آن ارز دولتي تخصيص يافتهاي، وارداتي را كه براي  صفحه 894بانك مركزي در فهرستي دوهزارو 
تري برايم مشخص شد كه چرا ميهنمان  هايش تأسف و افسوس خوردم و تصوير واضح  فهرست نگاه كردم، براي خيلي از بخش

خصـي را  طور كه گفتم دولتمردان ما عموما عاشق واردات هستند، چراكـه برنامـه مش   همان .تواند از مشكالت رهايي يابد نمي
تواند هم راهي ساده براي تأمين نياز مصرف داخل باشـد و   واردات مي .براي توليد موفق و همگام با تغييرات تكنولوژي ندارند

نفـع و واردكننـده    اي ذي فرساي فكري و ذهني خالص كند و هم منافع كالن اقتصادي بـراي عـده   هاي طاقت آنها را از تالش
اي اقتصادي و كارنابلدي اجرائي و عدم توان  اي و فقر نظري كاربردي توسعه اي مفرط انديشهه فراهم كند و هم احتماال ضعف
نيـافتگي اقتصـادي،    اما نتيجـه آن، توسـعه   .را مخفي كند -هايمان ـ اگرچه انصافا نه تمام آنها  سازماندهي كارآمد عموم دولت

  .كاري و افزايش فقر است گسترش بي
هاي شغلي و منابع ارزي خود را بـه راحتـي در    اي مشخص براي توليد موفق، فرصت شتن برنامهما با سيل عظيم واردات و ندا

ها و عملكردها  گذاري ايم و امروز نتايج اين نوع سياست ها گذاشته، به راحتي از كنار اين امور حياتي گذر كرده اختيار خارجي
  .به وضوح قابل مشاهده است
فرستند  ها را براي ما مي ترين اتومبيل ترين و لوكس آنها قشنگ«: آمده 1308آذر  23رخ ، مو926در روزنامه اطالعات شماره 

روز به عوض استحكام به قشـنگي آن افـزوده،    آشنا هستند، روزبه] احتماال منظور كورش است[و چون به ذوق ملت سيروس 
اي چه تعداد معتنابهي واردكننده بدون اثر مـؤثر  اما ببينيد چقدر ارز و بر .»ريزند هر روز مثل سيل به مملكت ما اتومبيل مي

هـايي نيـز تحـت نـام      پنبـه  اند؟ در اين فهرست منتشره، پهلوان افزوده واقعي و كيفي اقتصاد كشورمان تخصيص داده در ارزش
طالعـات آمـده   در ادامه روزنامـه ا  .اند شوند كه به واقع دالالني هستند كه در لباس توليد به فعاليت مشغول توليد مشاهده مي

ما هم به ايـن نمونـه تمـدن     .ربايند و در عوض هستي ما را مي  سواري سرگرم كرده ما را به گردش در خيابان و اتومبيل«كه 
يقـه شـود، خـود را دلخـوش      بـه  اگر قدري هم احساسات با مـا دسـت   .ايم ظاهري دنيا كه موجب بدبختي ما شده دلبند شده

خـوانيم، مـثال    كند و در چنين مواقع فقط رقم و عدد مي با اين واردات برابري مي» قالي« ترين صادرات ما كنيم كه بزرگ مي
ميليـون تومـان    10ميليون تومان قالي از مملكت ما صـادر شـده و بـه جـاي آن      10، حدود 1307كنيم كه در سال  فكر مي

ترين صادرات ما قـالي   كنيم كه مهم فكر نمياتومبيل و ادوات ديگر آن وارد شده و از اين حيث تعادل دست داده است، ديگر 
شـود و بـه عـالوه     است و واردات ما نه فقط اتومبيل است، بلكه هزاران اشياي ديگري است كه واردات اتومبيل در آن گم مي

كه مـا دسـترنج سـاليان دراز صـدها      فرستد، درحالي دنياي متمدن، محصول چند ساعت كارخانجات خود را به مملكت ما مي
ترين طـرزي بـا    رو شده و با مشكل ترين ساعات زندگي روبه ر نفر اطفال معصوم و زنان و مردان بدبخت كارگر كه با سختهزا

  .»ايم اند به بهاي قشنگي اتومبيل داده انگشتان نحيف خود كار كرده
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   .كند فت ما با واردات برابري ميرو هستيم و صادرات كااليي و ن پايه روبه هاي مشابه و بي امروز باز هم با همين نوع استدالل
گوينـد تـراز واردات و صـادرات مـا بـا هـم        سال پيش مـي  13تا  12گويي كنند، از  خواهند مبالغه ها هم از آنجا كه مي دولت

كنند كه اگر صادرات نفت را از صادرات كاال جدا كنيم و كااليي به قضـيه صـادرات نگـاه     همخوان است، اما آن را تشريح نمي
اگـر بخـواهيم از حيـث     .كنيم رو هستيم و با زور نفت، مدام اين كسري تراز را جبران مي ها روبه ، با كسري تراز پرداختكنيم

  .آميز است تكنولوژي به موضوع نگاه كنيم كه وضع بسيار فاجعه
 

  كردن به صادرات چيست؟ نگاه منظور از كااليي
 

دهنده توليد واقعي هستند بايـد مـدنظر    كاالهاي صنعتي واقعي كه نشان يعني اگر بخواهيم به كاالهاي صادرشده نگاه كنيم،
لـو،   بنـا بـر گفتـه رضـا حمـزه      .مـدنظر باشـند   ...فروشي معدن، سنگ آهن و فروشي پتروشيمي، خام قرار گيرند، نه اينكه خام

خش صـنعت پتروشـيمي،   در ب«): 89دي  13مورخ  3099روزنامه آفتاب يزد، شماره (مديرعامل شركت بازرگاني پتروشيمي 
را كه محصوالت مادر محسوب  ...در حال حاضر ما متانول، اتيلن و .فروشي به اين معناست كه محصوالت مادر صادر شود خام
دسـتي خـود انجـام دهـيم و برنامـه       گـذاري در صـنايع پـايين    رسانيم، در حالي كه بايد براي سـرمايه  شوند، به فروش مي مي

همچنين عبدالحسين بيات، مديرعامل شـركت ملـي صـنايع     .»دستي را روانه بازار كنيم ت پايينمنسجمي بريزيم تا محصوال
فروشـي   درصد صادرات پتروشيمي كشور، خام 80«: گفته است) 90اسفند 17مورخ  2596دنياي اقتصاد شماره (پتروشيمي 

ال حاضر منابع ارزي مـورد نيـاز كشـور از    در ح .فروشي نشود اميدوارم روزي فرارسد كه منابع هيدروكربوري هرگز خام .است
روزنامه عصـر آزادي  (مرضيه شاهدايي، مديرعامل شركت ملي صنايع پتروشيمي  .»شود فروش منابع هيدروكربوري تأمين مي

هاي پااليشگاهي در صنعت نفت و يـا   فروش نفت، گاز و فراورده«: نيز اعالم كرده است) 3980شماره  95فروردين  15مورخ 
   .فروشي است اوره و متانول و مواد شيميايي از مصاديق خام  ها، اتيلن وليدات پايه در صنعت پتروشيمي از جمله پليفروش ت

دهد كه ما  ها نشان مي ؛ اين گفته»درصد باالترين سهم را در صادرات غيرنفتي در اختيار دارد 40صنعت پتروشيمي با حدود 
  .فروشي هستيم مشغول خام

 
  و واردات به صورت كااليي نگاه كنيم، تراز واردات ما بيشتر از تراز صادرات است؟اگر به صادرات 

 
درصد اسـت، زيـرا    80توان گفت كه كسري ترازمان به صورت تخميني درخصوص واردات كااليي واقعي باالي  تقريبا مي .بله

دادن اقـدامات خـود،    نشـان  وايا براي مثبـت با تبليغات و بدون تبيين همه ز .بايد پتروشيمي و سنگ آهن را كنار هم بگذاريم
  .كنيم صادرات ما صادرات بدي است و حتي زيان هم مي .دادن تراز تبادالت تجاري هستند ها با زور نفت در حال نشان دولت

 
  بيند؟ كنيد ايران از صادرات خود زيان مي چرا فكر مي

 
ها هميشه با تـأخير منتشـر    دارد؛ هرچند اين گزارش» شورخالصه تحوالت اقتصادي ك«بانك مركزي ايران گزارشي با عنوان 

هنـوز منتشـر نشـده اسـت، درحـالي كـه همـه دنيـا،          95شود؛ براي نمونه گزارش اقتصادي و ترازنامه بانك مركزي سال  مي
ش آمار دو است؛ يعني در بخ 95مربوط به سال  روزترين گزارش خالصه تحوالت موجود به .كنند روز منتشر مي اطالعات را به

دهد كه هـم بـر    خود درخصوص صادرات گمركي كشور، آماري ارائه مي  بندي بانك مركزي بر اساس طبقه .سال عقب هستيم
، »كاالهـاي سـنتي و كشـاورزي   «اساس وزن و هم بر اساس ارزش بـه راحتـي قابليـت مقايسـه دارد و در سـه گـروه عمـده        

دهد كه ارزش صادرات كاال  نگاهي به اين آمار نشان مي .شود بندي مي تهدس» كاالهاي صنعتي«و » هاي كاني و فلزي كلوخه«
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ارزش صـادرات آن بـه    95ميليـون دالر بـوده كـه در سـال      170، حـدود  84هـاي كـاني و فلـزي در سـال      كلوخه  در طبقه
نشـان   95سـال   تـا  47هاي كـاني و فلـزي از سـال     بررسي روند صادرات كلوخه .ميليون دالر رسيده است 103ميلياردو  يك
به بعد شاهد شـدت تخليـه    84به عبارتي، از سال  .رخ داده است 84-95درصد صادرات اين كاال، در دوره  89,5دهد كه  مي

مـا بـراي اينكـه بـدانيم      .فروشي اسـت نـه توليـد    اين رفتار به مفهوم خام .منابع طبيعي كشور به نام صادرات و توليد هستيم
  .آوريم كنيم و ارزش هر تن را به دست مي ن مي هاي صادراتي را تقسيم بر ارزش آ وزن محمولهصرفه است يا نه،  صادرات به

 
دهد كه صادرات كااليي ما عمدتا از نوع صادرات كاالهـاي بـا    بررسي صادرات كاالهاي غيرنفتي ما نيز نشان مي 

هـاي معـدني، بـه طـور      كلوخهشده از صادرات  ميزان دريافتي ارزي كسب 95در سال  .افزوده پايين است ارزش
هاي اقتصاد و توسعه اتـاق   بر اين اساس، يك شاخص در دفتر پژوهش .دالر به ازاي هر تن بوده است 48متوسط 

جايي محمولـه   تن صادرات يا واردات، يك تردد به مفهوم يك رفت يا جابه 20ايم كه براي هر  مشهد تعريف كرده
مشاهده  2شده را در جدول  اعداد محاسبه! زند هايي به ما مي  چه آسيب حال ببينيد اين صادرات .در نظر بگيريم

  .كنيد
  

  

 
تـردد   600هزارو 147و ميليون به يك 95ايم كه اين رقم در سال  تردد داشته 100هزارو 227براي انجام صادرات  84در سال 

  .رسيده است
 
  كسب شده است؟ايم، از صادرات درآمد  آيا به ميزان ارزش سوختي كه مصرف كرده 

 
دهد كه چنين صادراتي، تقاضاهايي كاذب مثال بـراي   اين آمار نشان مي .شود اين موضوع فقط به سوخت مصرفي مربوط نمي

اين تقاضاي كاذب براي  .افزوده زيادي ندارد آيد كه ارزش تقاضا از منشأيي مي .آورد وجود مي  كاميون يا وسايل حمل ديگر به
مـثال تقاضـا بـراي گازوئيـل      .آورد هاي مختلف به وجـود مـي   وار تقاضاهايي را در بخش پايين، زنجيرهافزوده  محصول با ارزش

هم براي محصولي كه مابازايي درخور براي اقتصادمان ندارد، يا تقاضـا بـراي    كنيم، آن آيد كه آن را تبديل به دود  وجود مي به
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اي و تلفاتي كه از اين ناحيـه   طرف ببينيد حوادث جاده از آن .آيد ميوجود  سازي و بودجه عمراني به لوازم يدكي خودرو، جاده
دانـيم ارزش آنچـه نـابود     كنيم و نمي زيست را هم آلوده مي بماند كه محيط  .شود، تا چه حد سنگين است جامعه متحمل مي

ها را بـراي   ينكه بايد همه اين هزينهصرفه است اين صادرات انجام شود؟ يا ا كنيد واقعا به اما آيا فكر مي! ايم، چقدر است كرده
  افزوده باالتري انجام دهيم؟ ارزش

  
  

 
، صـادرات محصـوالت شـيميايي بـه دو     4و  3در جدول شـماره   .توان در نظر گرفت همين قضيه را براي محصول ديگري مي

 84در سـال   .اسـت  در واردات فقط يك قلم واردات محصوالت شـيميايي ذكـر شـده    .دسته آلي و غيرآلي تقسيم شده است
 95اين رقم در سال  .دالر به ازاي هر تُن در سال بوده است 414طور متوسط  ارزش صادرات كل محصوالت شيميايي آلي به

سال توليد هنوز ارزش هر تُن صـادرات آن تفـاوت    12كنيد كه پس از  مالحظه مي .دالر به ازاي هر تُن رسيده است 449به 
  .ني درجازدنچنداني نيافته است؛ اين يع
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ارزش صـادرات محصـوالت    .دالر به ازاي هر تُن خواهيد رسـيد  527را در نظر بگيريد، به عدد  84-95هاي  اگر متوسط سال

دالر بـه ازاي   220بـه  95اين رقم براي سال  .دالر به ازاي هر تُن بوده 174به طور متوسط  84شيميايي غيرآلي هم در سال 
بـراي ايـن    .سـال شـاهد نيسـتيم    12يرآلي رسيد كه بـازهم تغييـر چنـدان چشـمگيري را در     هر تُن محصوالت شيميايي غ

تُن را يك حركت يا تردد در نظـر بگيـريم، در سـال     20محصوالت هم همان ضريب تردد را در نظر گرفتيم و گفتيم اگر هر 
   .الت شيميايي غيرآلي نياز داريمهزار تردد هم براي محصو 94هزار تردد براي محصوالت شيميايي آلي و  411، حدود 95

دالر به ازاي هر تُن بـه   795، دوهزارو 95ارزش واردات محصوالت شيميايي در سال  .براي واردات نيز اين كار را انجام داديم
 شود گيري مي گونه نتيجه با درنظرگرفتن اين تعداد تردد براي واردات كه به نحو چشمگيري كمتر است، اين .طور متوسط بود

به اين معنا كه ارزش صادراتي محصوالت شيميايي ما به ازاي هر تُـن   .كنيم كه براي واردات منابع ارزي بيشتري را خارج مي
سال از شروع توليـد محصـوالت شـيميايي در كشـور      50تر از ارزش وارداتي محصوالت شيميايي است و پس از حدود  پايين

درنهايـت هـم بـراي     .كنيم فروشي مي ن بخش توليد كنيم و به اين ترتيب مدام خامافزوده بااليي در اي توانيم ارزش هنوز نمي
گوييم صادركننده هستيم و اين بخش نيز بايد ارز خود را در بازار ثانويه بفروشد و سود مضـاعف   صادرات يقه پاره كرده و مي

  .ببرد
 

سـال، ارزش   12بـه مـدت    95تـا   84متوسط از سـال  طور  اگر محصوالت شيميايي آلي و غيرآلي را با هم در نظر بگيريم، به
   .ايم هزار تردد براي اين صادرات داشته 468و  دالر بوده و چهارميليون 451متوسط هر تُن صادرات اين دسته از محصوالت 

كنيم و  وارد ميايم، چقدر فشار به جاده  فروشي كه نام توليد بر آن گذاشته حال بايد به اين نكته توجه كرد كه با اين نوع خام
  .ايم تا اين صادرات شكل بگيرد به ناوگان تردد چقدر تقاضاي كاذب وارد كرده

 
شـود و بـا ارز    آمده، بحث ناوگان فرسوده مطـرح مـي   در حال حاضر بر اثر تبعات چنين عملكردها و فشار تقاضاي كاذب پيش

در ايران به صورت قطعات منفصـله كامـل بـاز    ! ح توليدسال از شروع به اصطال 60ها را پس از بيش از  خواهند اين ناوگان مي
سـال بـه ارزش متوسـط سـاالنه      12براي واردات محصوالت شيميايي در  .هم وارد و مونتاژ كنند، يا ماشين آماده وارد كنند

شـود كـه    ه ميبه اين ترتيب مشاهد .هزار تردد انجام شده است 800و ميليون دالر به ازاي هر تن، تنها حدود يك 78دوهزارو 
  .آورديم، چه حجم عظيمي از منابع براي جامعه فراهم بود افزوده بيشتر روي مي اگر به محصوالت با ارزش
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  تُن دليل خاصي داريد؟ 20براي شاخص  

 
حـال   .ايـم  جايي در نظر گرفتـه  تن را معادل يك تردد يا حركت يا جابه 20ما هر .تواند يك شاخص در نظر بگيرد هر كس مي

آورد و نياز به واگن  اين مسئله به منابع عمراني فشار مي .تن باشد 20واند معادل يك تريلي يا يك واگن ريلي به ظرفيت ت مي
بـه عبـارتي، مسـئوالن همـواره      .واگن از روسيه بخرد و بـه ايـران بيـاورد    800شود وزير راه حدود  كند و سبب مي ايجاد مي

ايم و با توجه به وسعت سرزمين و نيازهاي  در اين زمينه نيز كار منسجم انجام نداده .خواهند با واردات مسائل را حل كنند مي
  .ونقل داشته باشيم آن، بايد ساختار مناسب توليد وسايل و تجهيزات حمل

 
  بندي كرد كه صادرات ما هم با اين شرايط ارزبر است؟ گونه جمع توان اين مي
 

آالت براي راهسازي ارزبـر   ها و ماشين واگن .ونقل ارزبر است ه در سيستم حملخودروهاي مورد استفاد .طور است قطعا همين
ها مسـائل را   دولت .اين مباحث بايد در اقتصاد كالن بررسي شود .كنيم آالت وارد مي هپكو را نابود كرده و بعد ماشين .هستند

هـاي قدرتمنـدي در زمينـه سياسـي و      بـرخالف اينكـه بـال    .شود كنند، چراكه براي مردم خيلي مسائل آشكار مي شفاف نمي
  .تواند خطري براي آن دو بال قدرتمند شود مانده هستيم كه احتماال مي امنيتي داريم، اما در زمينه اقتصاد بسيار لَنگ و عقب

 
د ادامه دهنـد، زيـرا وقتـي    برنامه توسعه را متوجه نشدند و نخواستن .هاي خود ناتوان بودند ريزي هاي ما در برنامه عموم دولت

گزارش اخير بانك مركزي برخي مسائل را روشن كرد و  .اش شفافيت است ويژه از نوع صنعتي رخ دهد، الزمه يافتگي به توسعه
ره از   ش اين گزار .به نوعي شفافيت عملكرد است ها بايد همچون آينه در مقابل ديدگان آحاد جامعه و نخبگان قرار گيرد تا سـ

نفـره يـا    هم با اسـامي حقيقـي تـك    گيرند و آن طلباني كه در قامت يك واردكننده صرف قرار مي شخص شود و راحتناسره م
افـزوده   قيمـت متعلـق بـه محرومـان ايـن كشـور را بـدون هـيچ ارزش         شخص حقوقي احتماال با ظاهري فريبنده، منـابع ذي 

هايي شويم كه همان  ريشه برخي از نوكيسه اهد ظهور بيهايي كه از توليد حاصل نشده، ش چشمگيري، خارج كرده و بر ثروت
  .را از خود بروز دهند 1308شده قبلي در روزنامه اطالعات سال  حركات گفته

دهـد،   همه بايد بدانند چه اتفاقي رخ مـي  .ها يا در دسترس قرار گيرد ها بايد روي سايت هاي مالي بنگاه در آلمان تمام صورت
هاي ارزي هم به خواست خدا بـوده كـه منتشـر شـده اسـت       همين صورت .توانيد ببينيد الي را نميهاي م اما در ايران صورت

شـركتي   .گيـرد  حاال كه بيرون آمده، درد همه وجود انسـان را فـرا مـي    .آمد ها بيرون نمي وگرنه در شرايط عادي اين فهرست
اسـم ايـن شـركت را در گوگـل هـم       .رده اسـت هزار يورو ارز دولتي دريافت ك 498رديف همگي به ارزش يكسان  94حدود 
بعـد چنـين    .وجو كردم، اما نه تنها مشخصاتي از اين شركت نيافتم، بلكه زمينه فعاليت اين شركت هم مشـخص نبـود   جست

كننده ارز دولتي در  مونتاژكنندگان خودرويي دريافت .ميليون يورو هم انجام داده است 46شركتي اين همه واردات در حدود 
دهند تا مشخص شود كه اين ارزهـاي دولتـي را بـه     هاي مالي خود را در بورس ارائه نمي هرست آمده كه آنها نيز صورتاين ف

توان  هاي مالي در بورس، مي خودرو تا حدي به دليل ارائه صورت هايي مانند ايران اند؟ حداقل از شركت چه نحوي مصرف كرده
  .هايي را به دست آورد داده

 
  كنيم؟ چه ميزان است و عمدتا چه كاالهايي صادر مي حجم صادرات ما

 
طبـق   95تـا   76از سـال   .شـوند  هـاي مختلـف تقسـيم مـي     بر اساس آمارهاي بانك مركزي، كاالهاي صادراتي ما بـه دسـته  

 حجـم صـادرات در ايـن    .ميليارد دالر كاالهاي سنتي و كشاورزي صادر كرديم 67اي كه بانك مركزي انجام داده،  بندي طبقه
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فرش دستبافت، ميوه خشك، پسته، كشمش و انگور تازه، خرما،  .ميليون دالر بوده است 523ميلياردو  ، پنج95دسته در سال 
در رديـف كاالهـاي    .گيرنـد  در اين گروه قـرار مـي   ...سيب درختي، انواع پوست و چرم، روده، خاويار، زعفران، حيوانات زنده و

   .فروشي است اند؛ اين در حالي است كه صدور محصوالت پتروشيمي نوعي خام صنعتي محصوالت پتروشيمي هم ثبت شده
باالي ايـن بخـش    تر مالحظه كرديد كه مسئوالن رده پيش .شود ها را هم شامل مي مواد شيميايي و پتروشيمي انواع پالستيك

يسـه كنيـد بـا شـركتي نظيـر      آن را مقا .فروشـند  ها محصوالت خود را خام مي درصد پتروشيمي 80صنعتي اعالم كردند كه 
يـا   .رتبـه دوم جهـان را كسـب كـرده اسـت      2016رتبه هشتم را در جهان داشته، ولي در  2008سينوپك چين كه در سال 

ايـران در   .يابـد  به رتبه چهارم دست مي 2016رتبه هفتم جهان را دارا بوده، اما در سال  2008سابيك عربستان كه در سال 
   .ها جلو رفتند همه كساني كه بعد از ما بودند، از ما فرسنگ .پتروشيمي را از آن خود كرده است صادرات 45رتبه  2016سال 

كسـاني كـه    .براي نمونه در پتروشيمي هم تعداد زيـادي توليدكننـده در توليـد يـك محصـول مـثال متـانول فعاليـت دارنـد         
بيننـد، امـا ايـن     يمت را در افزايش تعـداد مجوزهـا مـي   كنند، رقابت و كنترل ق انگارانه به سپهر اقتصادي كشور نگاه مي ساده

پرسش مطرح است كه با وجود اين همه واحد در توليد محصوالت پتروشيمي، چرا جايگاهي نداريم؟ نه فقط در پتروشـيمي،  
ا قيمـت  واحد در دسـت اجـرا، چـر    690برداري و هاي لبني داراي پروانه بهره واحد توليدي فراورده 238بلكه با داشتن هزارو 

ايم؟ اين رفتارهـا نشـانگر ناكارآمـدي، نداشـتن      لبنيات روند افزايشي دارد؟ ما چرا ناتوان هستيم و رقابت مخرب را شكل داده
  .گيرندگان اقتصادي كشور است اي يا فقر نظري تصميم اهليت حرفه

 
  دهيد؟ چرا محصوالت پتروشيمي را در دسته محصوالت صنعتي قرار نمي

 
مثال ممكن است چهـار شـركت از    .كاري است بيشتر آنها هم تكراري و كپي .فروشي است خش اعظم آنها خامقبال گفتم كه ب

اگر اشتباه نكنم شـركت ملـي صـنايع پتروشـيمي كـه هـر سـال         .يك صاحب دانش خارجي، ليسانس مشابه خريداري كنند
منتشر شده ـ اعـالم كـرده كـه در      1397بهار كند ـ كه آخرين آن در   هاي پتروشيمي را منتشر مي ها و طرح گزارش مجتمع

طرح جديـد نيـز در دسـت     24واحد فعال و طرح در زمينه توليد متانول و سه واحد غيرفعال و  15ايران براي مثال بيش از 
  .كنيم نيز مشاهده مي ...تنها متانول نيست؛ همين وضعيت غيرمنطقي را درباره آمونياك، اوره، اتيلن و .اجرا خواهد بود

 
اي به اصـطالح درخشـان از خـود بـه      ها بوده و هستند تا كارنامه زده دنبال كميت گير در اقتصاد شوق عموم مسئوالن تصميم

آن انبوه مناطق آزاد و ويـژه اقتصـادي كـه بـه       مقننه نيز شاهد هستيم، نمونه همين وضعيت مشابه را در قوه  .يادگار بگذارند
در اين قضايا اثرات نفـوذي   .دهد آمارهاي رسمي كشور اين مسئله را نشان مي .يد نيستهدف اينها تول .تازگي تصويب كردند

هاي روس و انگليس را داشتند، امـا   ها در گذشته بيرق تاجرباشي .دانم هاي اقتصادي مؤثر مي گيري واردكنندگان را در تصميم
گويد كـه ايـن    تداوم داشته باشد، وگرنه منطق نمي ها ممكن است هنوز هم فعاليت تاجرباشي .ها نامرئي است اين روزها بيرق

تـوانيم ايـن    به راحتي نمـي  .تعداد واحد متانول در ايران ايجاد كنيم، يا كلنگ چندين واحد توليد آمونياك به زمين زده شود
انـد كـه    عالم كردههاي دولتي خودشان ا رفتارها را به حساب ناآگاهي يا كارنابلدي بگذاريم، چراكه بايد بگويم رؤساي سازمان

پس مسئله چيز ديگري اسـت؛ يـا اجبـار و تطميـع در كـار اسـت يـا منـافع          .فروشي است صدور محصوالت پتروشيمي، خام
ل    كننـده ارزش  توان آنها را به طور كامل صنعتي به مفهـوم خلـق   روست كه نمي از اين .شود نفعان مطرح مي ذي بـافـزوده از ق

هـا بـا ارز دولتـي،     در فهرست منتشرشده واردكننـده  .ها نيز ارزبر است حتي اين فعاليت .انستهاي باال د محصوالت با فناوري
آالت  بـا ارز دولتـي بـراي كـاميون و ماشـين      CKD بينيد كه حتي در لباس توليدكننده، مثال قطعات اسامي متعددي را مي

  .اند م مقدار زيادي ارز دولتي گرفتههاي توليدكننده مواد غذايي ه كنند و حتي برخي از شركت راهسازي وارد مي
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  يك شركت توليدكننده مواد غذايي، ارز دولتي را صرف چه كاري كرده است؟
 

كنند يـا   شود كه در لباس توليد داللي مي سازي شود، روشن مي هايي هستند كه اگر شفاف پنبه احتماال اينها پهلوان .دانم نمي
 .انـد  هاي اقتصادي را معتاد كرده و از فرق سر تـا نـوك پـا آنهـا را ارزبـر كـرده       بنگاههاي ما بيشتر فعاالن يا  عموم دولت .خير

االن هـم ديـر نشـده، بايـد      .شـد  ها زودتر منتشـر مـي   دهد و اي كاش اين فهرست هاي بانك مركزي اين را نشان مي فهرست
هاي گذشـته درخصـوص    گيري يج تصميمكارشناسان مستقل به مسئله ورود كنند و به تحليل وضعيت بپردازند و اثرات و نتا

توانند هر كااليي را  هاست كه به نام توليد مي دادن به شركت اين چه نحو مجوز .شده را عيان كنند حصر داده حدو مجوزهاي بي
ايـن   .شود مگر توليد هم سوپرماركتي مي .جوش مثال قهوه! وارد كنند، حتي كاالهايي را كه ارتباطي با توليد آنها نداشته باشد

  .ماندگي است اي از عقب خود نشانه
واردات كاال و خدمات بـر اسـاس آمارهـاي مسـتند      .برانگيز است آور و تأمل هاي مختلف بسيار تأسف متوسط واردات در دولت

در دوران  .ميليارد دالر براساس محاسبه ميانگين حسابي بوده اسـت  16مركزي به طور متوسط در دوران جنگ ساالنه  بانك 
در دولـت آقـاي    .طـور متوسـط در هـر سـال واردات داشـتيم      ميليون دالر به 900ميلياردو 21رفسنجاني  لت آقاي هاشميدو

نـژاد يكبـاره    اما در دوره آقـاي احمـدي   .ميليون دالر ساالنه واردات انجام شده است 600ميلياردو 27خاتمي به طور متوسط 
  بوديم، واردات يكباره حدود سه برابر افزايش يافته است هوش مي بايد بهدرست با شروع تحريم كه  .يابد واردات افزايش مي

تا  .اما تعجب در دولت آقاي روحاني است .ميليون دالر در هر سال واردات انجام شده است 960ميلياردو 79طور متوسط  به .
  .ه ثبت رسيده استطور متوسط به ازاي هر سال ب ميليون دالر به 920ميلياردو 82ميزان واردات  96پايان 

 
  نژاد افزايش يافته است؟ جمهوري احمدي آيا به تناسب واردات، صادرات هم در دوره رياست

 
البته تغييرات قيمـت   .ميزان جهش صادرات در دوره آقاي روحاني كمتر بوده است .صادرات هم همين جهش را داشته است

هاي سختي مواجه بوديم، بايد اين منابع  كه با تحريم ظر داشت، درحاليهاي نفتي را نيز بايد در اين دوران در ن نفت و فراورده
زاي ناپايدار است، بـه لحـاظ    شد كه بتوان كشور را در شرايطي كه متأثر از منابع برون ارزشمند با چنگ و دندان پاسداري مي

رو بوده، با اين  با تحريم روبه 85 حال پرسش اين است؛ كشوري كه از سال .اقتصادي كنترل كرد كه اين اتفاق رخ نداده است
  وجود چگونه اين همه واردات داشته است؟
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در اين كتـاب آمـده    .بينيد كه بسيار هوشمندانه مسائل را تشريح كرده است نوشته ريچارد نفيو مي» ها هنر تحريم«در كتاب 
امـا چـه كاالهـايي را     .ه صادرات هستيمخوش ب ما هميشه دل .خواستيم ارزهاي اينها را از كشورشان خارج كنيم است؛ ما مي

صادرات در واقع ميزان نياز كشورهاي ديگر به  .كنيم؟ صادرات صرفا نبايد در ارزش دالري آن تعريف و خالصه شود صادر مي
بـا   .توانيم در هژموني اقتصاد جهان قدرت تأثيرگذاري كااليي داشته باشـيم  دهد و اينكه چه ميزان مي اقتصاد ما را بازتاب مي

  .كنند كنيم، آنها هم توليد مي آنچه توليد مي  .اين نگاه، ما كااليي نداريم كه به كشورهاي اطراف خود صادر كنيم
بندي توليد كااليي شامل كاالهاي با فناوري باال، فناوري متوسـط رو بـه بـاال، فنـاوري      ام در دنيا چهار دسته تر هم گفته پيش

عموم كاالهاي توليدي ما در دو رديف آخر يعني كاالهاي با فناوري متوسط رو به  .ن داريممتوسط رو به پايين و فناوري پايي
هرچـه بخواهنـد مـا را     -نه در زمينه سياسي و امنيتـي  -بنابراين كشورهاي ديگر در زمينه اقتصادي .پايين و پايين قرار دارد

از ايـن رو   .براي داشتن آن عطش داشته باشند، نداريم ما محصول توليدي داراي فناوري باال كه بقيه كشورها .دهند بازي مي
درصد صادرات سال  55 .كشور در اطراف خود داريم 15ما با واسطه يا بدون واسطه آب  .شويم رو مي با واقعيتي دردناك روبه

درصـد   55كشور همسايه حـدود هـزار ميليـارد دالر اسـت و      15ميزان كل واردات اين  .كشور است 15ايران به اين  2017
اين يعني ناكارآمدي نظام  .شود درصد از سبد وارداتي اين كشورها را شامل مي 2,5صادرات ايران به كشورهاي همسايه، فقط 

خودروساز داريم؛ در واقع عمـوم آنـان    68مثال در صنعت خودرو،   .هاي طاليي دادن فرصت اقتصادي كشور و حسرت ازدست
گيرند و ماشين مونتاژي به بازار عرضه  اند و تحت عنوان توليد ارز دولتي مي مجوز گرفته همه .دالالني در لباس توليد هستند

  .هم وجود دارد ...اين وضعيت در بسياري از موارد مانند تلويزيون، يخچال و فريزر، ماشين لباسشويي، تراكتور و .كنند مي
 
  استراتژي صادراتي ايران چگونه بايد نوشته شود؟ 

 
البتـه بـه شـرط آنكـه      .كند كه صادرات چگونه باشـد  آن استراتژي تعيين مي .استراتژي توسعه صنعتي بنويسيم ما ابتدا بايد

بايد بگوييم كه دنيا به لحـاظ قـدرت امنيتـي و سياسـي روي مـا       .كند نگويند دنيا در مقابل ما به لحاظ اقتصادي تعظيم مي
گذارد، اما نفت و منابع معـدني   خورد و احترام مي مان غبطه ميكند و به نقطه طاليي و موقعيت استراتژيك كشور حساب مي
كننـد، ولـي    آنها به توانمندي و قدرت ايران كه متكي و ناشي از شهداي واالمقام كشورمان است، تعظيم مـي  .خواهد ما را مي

 -اي كسـب درآمـد خـود   اش بر به جز بخش افراطي مصرفي –اقتصاد ما   خود را فريب ندهيم و به جامعه عالئم غلط ندهيم،
اگر اين حقيقت دردناك را درك كنيم، قابليـت آن   .دهد اي اين را نشان مي هاي مقايسه اعداد و داده .براي آنها اهميتي ندارد

هـاي اقتصـادي كـه     گيـري  را داريم كه در دنيا حرفي براي گفتن داشته باشيم، اما نه با اين شيوه و وضعيت رفتاري و تصميم
  .بايد استراتژي صنعتي داشته باشيم و روي چهار يا پنج صنعت تمركز كنيم .شود ه گرفته ميتوسط هر سه قو

 
  دارد؟  به نظر شما چه صنايعي براي ايران اولويت

 
هـا در ايـران    دولـت  .ها و اثرات بازتوزيعي در اقتصاد نشان از آن دارد كه براي كشور خودرو اولويـت دارد  به نظرم آمارها، داده

هاي  ها هر سال ماشين چيني .نژاد شروع شد يعني دولت آقاي احمدي 85و  84ضربات ما از سال  .اند اره درست كردهبازار مك
ايـن سـؤال آزاردهنـده را مسـئوالن      .كننـد  ها مشاهده مي ها و جاده كنند و ملت ما اين واقعيت را در خيابان بهتري توليد مي

خواهند پاسخ دهند يا حتي احتماال نتوانند تبيين و تحليل كنند كـه   وسعه نميگير اقتصادي كشورمان از برنامه اول ت تصميم
سال توانست به اين حد از پيشرفت در صنعت خودرو برسد و ما اكنون مونتاژكننـده خودروهـاي    30چه شد چين در تقريبا 

   .ها فراهم بوده است در اين سال ايم؟ با وجود منابع هنگفت مستقيم و غيرمستقيم ارزي كه براي كشورمان توليدي آنان شده
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رسد اولويت اول خريد محبوبيت اسـت و نـه كـار اساسـي و      اند و به نظر مي وزراي اقتصادي ما تعريف درستي از توليد نكرده
  چرا قيمت خودرو با تغيير نرخ ارز باال رفته است؟ چقدر بايد باال برود؟ .بنياني

 
  نيم مزيت داشته باشيم و براي آن استراتژي صنعتي داشته باشيم؟توا جز خودرو در چه محصوالت ديگري مي به
 

ساز داشته باشيد؛ اگر  يخچال 160توانيد  گويد كه نمي توانيم استراتژي داشته باشيم، اما عقل سليم مي در لوازم خانگي نيز مي
 68وجـود   .جـي دارد  سـونگ و ال سـاز سام  كـره يـك يـا دو يخچـال     .گرفتنـد  طور بود كه بقيه كشورها نيز از ما الگو مـي  اين

  .ها پنج خودروساز دارند با حدود پنج ميليون توليد اي كره .خودروساز و مونتاژكار در يك كشور منطقي نيست
 

هـا در امـر آمـوزش در آسـيا توجـه       اقتصاددان شهير سر آرتور لوئيس ـ برنده جايزه نوبل ـ به بحـث كميـت    
التحصـيالن   فـارغ «ام كه از لفـظ   نقل قول او را به طور كامل ارائه دادهدر مصاحبه ديگري هم  .اي دارد مبتكرانه

گيري اقتصادي قـرار بگيرنـد،    آيا اثر عملي چنين كساني كه در مسند مسئوليت تصميم .نام برده است» مايه بي
  قابل درك و شهود خواهد بود؟

 
الملل هستيم و با رقابت مخرب  د رقابت در سطح بينها شاهد فقدان نگرش منطقي و بلندمدت و راهبر ما در بسياري از زمينه
براساس آمار وزارت جهاد  .ايم هاي غيرعقالني بوده حتي در مسائل غيرصنعتي نيز شاهد خبط .ايم رو شده در داخل كشور روبه
ين سـال  هزار واحد مرغداري در ا 18ميليون قطعه ظرفيت بوده و  285، واحدهاي مرغ گوشتي داراي 89كشاورزي در سال 

قطعه مرغ گوشتي ظرفيت  677هزارو 15اگر از اين دو آمار متوسط توليد هر واحد مرغداري را در نظر بگيريم،  .اند فعال بوده
هاي وزارت جهاد كشاورزي نشـان از آن دارد كـه تعـداد واحـدهاي      آمارنامه 95در سال  .اسمي هر واحد مرغداري بوده است

هـزار قطعـه    254و  ميليـون 393احد شده و ظرفيت اسمي توليد مرغ گوشتي در ايران به و  88هزارو 20مرغداري تبديل به 
آيـا   .شـود  مـي  18,828  اگر اين را به تعداد واحدها تقسيم كنيم، متوسط ظرفيت اسمي هـر واحـد مرغـداري    .رسيده است

در زمينه خود نيز بپردازد؟ آيا با اي سودآور باشد و بتواند به تحقيقات  منطقي است كه چنين واحدي با چنين ظرفيت اسمي
  توان اميد رقابت در بازار جهاني كه هيچ، در بازار داخلي ثبات قيمت و پايداري وضعيت را انتظار داشت؟  پروري مي اين كوتوله

مـديران   .مشخص است كه اين توليدها اقتصادي نيسـتند  .ها را بپذيريم هاي مثبت به اين پرسش خيلي سخت است كه پاسخ
ايـن   .گويند كه برخي واحدهاي مرغداري راكد است ئول جهاد كشاورزي هم مانند مديران مسئول وزارت صمت گاهي ميمس

آيا كسي كه مجوز داده، نبايد نظارت كند كه اين واحدها راكد است يا نه؟ اگر وام بانكي گرفت، چـه اتفـاقي    .بد از بدتر است
نتيجه اينكه ايـن   .فروشد تر مي دهد؟ قطعا با قيمت گران ت، چه اتفاقي رخ ميشده كنجاله گرف افتد؟ اگر يك واحد تعطيل مي

  .وشند هايي مانند كنجاله را ممكن است بگيرند و خداي ناكرده در بازار آزاد بفر واحدهاي مرغداري احتماال نهاده
 

ميليـون دالر بـوده    704يليـاردو  م9حدود  97ها آغاز شده تا چهارماهه اول سال  كه تحريم 85حجم واردات كنجاله از سال 
پرسش اين است كه اين حجم  .ايم ميليارد دالر دانه ذرت دامي به كشور وارد كرده 15است و در همين بازه زماني نيز حدود 

شده، مابازايي درخور داشته است يا خير؟ مسئله فقط در توليد نيست، حتي در خدمات هم بـا چنـين    قابل توجه ارز مصروف
بوده، اما مرتـب در حـال    25حدود  95شده تا پايان سال  براي نمونه تعداد خطوط هواپيمايي تأسيس .رو هستيم وضعي روبه

بودن اين تعداد براي كشور مـا روشـن    هايي را با كشورهاي ديگر به مقايسه بگذاريم، عمق نامناسب اگر شاخص .تزايد هستند
  .نيامده است كنيم كه رقابت ادعاشده پديد مشاهده هم مي .شود مي
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اخيـرا در جامعـه بـا كمبـود      .در بانك خصوصي نيز همين اتفاق ناخوشايند رخ داده و به رقابت و توانمندي نينجاميده اسـت 

كارخانه  13تا  12پرسش اين است كه چرا با وجود  .ايم رو شده هايي كه درخصوص آن صورت گرفته، روبه الستيك و اعتراض
جنوبي و ژاپن فقط دو تا سـه، آلمـان و فرانسـه     كنيم؟ در صورتي كه كره وز الستيك وارد ميسازي در كشورمان، هن الستيك

بنا بر داليلي كه ذكر شد و  .كه در جامعه اتفاق افتاد ...يا مسئله پوشك و .سازي دارند يك يا دو و ايتاليا يك كارخانه الستيك
هايمـان   گيران اقتصادي بسياري از دولت اي در تصميم يت حرفهتواند ماحصل نداشتن اهل نگري كه مي نگري و آينده نبود ژرف

نگـري   آنان بـر اثـر سـطحي    .مصائب بسياري براي اقتصاد كشور ايجاد شده است -كه اكنون نيز جوابگو نيستند  -بوده باشد 
باتالق واحـدهاي تكـراري و   توانند رقابت كنند، اما اكنون كشور را در  كردن به تعداد واحدها مي نگاه كردند با كميتي تصور مي
  .اند ها را به اتالف كشانده اند و سرمايه هاي مازاد گرفتار كرده ظرفيت

 
  پس بايد استراتژي توليدي مناسب داشته باشيم تا صادرات را ساماندهي كنيم، نظر شما در اين باره چيست؟

 
زش قائل نيستند و توليدكنندگان واقعي با مشـكالت  ها براي آن ار نكته مهم اين است كه توليد در ايران ارزش ندارد و دولت

سـاز توسـعه و    هاي صنعتي براي كشـورمان زمينـه   ها بدون توجه به اين حقيقت كه كدام بخش دولت .رو هستند فراواني روبه
ه خـدادادي  اهميتي، شرايط فعاليت را براي آن دسته از صنايع كه مبتني صرف بـر منـابع اوليـ    اقتصاد پويا خواهند بود، با بي

هاي  از صورت .شركت پتروشيمي را بررسي كرديم 11براي اين منظور  .آيند كنند و در مقابل آنها كوتاه مي هستند، راحت مي
كه هنوز ارز به بازار ثانويه نرفته  96در سال  .ها را بررسي كرديم مالي آنها برخي اعداد استخراج شد و سود خالص اين شركت

سود سهام مصـوب كـه بـين     .ميليارد تومان بوده است 726ها پس از كسر مالياتشان چهارهزارو  كتبود، سود خالص اين شر
كنم در هشت سال گذشته كه  وقتي نگاه مي .ميليارد تومان در اين سال بوده است 146هزارو  اند، سه داران تقسيم كرده سهام

هزار  30شركت درمجموع حدود  11ز كسر ماليات اين كشور تحريم بوده و ركود بر بازار حاكم شده، جمع سود خالص پس ا
حـال كـه بـازار ثانويـه آمـده،       .انـد  هزار ميليارد تومان سود سهام مصوب داشته 26ميليارد تومان بوده كه از اين مبلغ حدود 

يده درصـد رسـ   40هاي منتخب مزبور به فروش خالص بـاالي   سهم خوراك بنگاه .شود سودهاي تقسيمي به مراتب بيشتر مي
ها هم به همين ترتيـب؛ بـا بررسـي     فروشند؛ معدني اند و ارز را در قيمت باالتر مي است، ولي خوراك را با يارانه دريافت كرده
ميليون  800و  هزارميليارد16، جمع سود خالص آنها معادل حدود 96ساله منتهي به  شش شركت معدني در بازه زماني هشت

هايي كه اقتصـاد در   هم سال ميليون تومان بوده، آن 260هزارميلياردو 12مين بازه زماني شده در ه تومان و سود سهام تقسيم
ميليـارد   400انـد كـه هـزارو     ميليارد تومان سود خالص داشـته  500هزارو  ، حدود سه96در سال  .برده است ركود به سر مي

ها هم وضعيتشـان بـه    فوالدي .كنند ت را نابود ميزيس  ها محيط معدني .اند داران مصوب كرده تومان را براي تقسيم بين سهام
هاي پايين و فناوري متوسط رو به پـايين بـا حـراج و غـارت      اين كشور روي توليد محصوالت با تكنولوژي .همين شكل است

و نتيجه كنند  ها كار خود را مي شود و اين شركت دهد و كشور از اين منابع تهي مي منابع طبيعي كشور، صادراتي را انجام مي
بايد بگويم ارزش متوسط صادرات به ازاي هر تُن و ميزان تردد مورد نياز براي انجـام ايـن    .شود كاري مي آن افزايش فقر و بي

  )1نمودار ( .دهد ماندگي ما را نشان مي فروشي، عمق عقب افزوده پايين و خام هاي با ارزش نوع صادرات
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هاي اقتصـادي كـه تجلـي آن در واردات و صـادرات مـا       ره كرد كه براي خروج از بحرانشده، بايد اشا با توجه به مطالب گفته
طلبد؛ يعني بايـد يـك قـوه عاقلـه      نمايان است، بايد به دنبال يك استراتژي كارآمد بود و تدوين اين استراتژي فهم بااليي مي

دهد كه بـا   ش از هفت دهه گذشته نشان ميتجارب بي .گانه كشور باشد نظران اقتصادي مستقل از قواي سه متشكل از صاحب
   .هاي اقتصادي قادر نخواهيم بود كشور را به ساحل آرامش، توسعه و سپس رشد اقتصادي برسانيم گيري اين رويه در تصميم
 آمدن بر اين مشكالت هايمان، كامال ظرفيت و قابليت فائق دانش گذاري خرده هاي موجود در كشور با برهم همچنين توانمندي

رمـز پيشـرفت    .شونده به كشوري بازيگر تغيير دهيم توانيم كشور را از منظر اقتصادي، از كشوري بازي را دارد و به سرعت مي
 .اي اسـت  گيـري جزيـره   كشورهايي كه روند توسعه اقتصادي خود را بهبود و تسريع بخشيدند، اصالح نظام ناكارآمد و تصميم

 .تر اتخاذ كرد تر، كارآمدتر و اثربخش هايي قاطع رد و تصميمبايد از سطحي باالتر به مسئله ورود ك

  


