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بازتاب اندیشه توسعه در سیاستگذاری اقتصادی در گفتوگو با محمود اوالد

اصالحات اقتصادی گزینشی ،مخرب است
سیاوش رضایی
خبرنگار

«دریکفضایکامالًبسته،همهچیزرابایدخودمانتولیدکنیم.درنتیجه،منابعبهتولید
کاالهایدارایمزیتاختصاصنخواهندیافتبلکهبهتولیدهمهکاالهاولوباهزینههای
بسیاربیشترازسطحجهانیوباکیفیتپایینترتخصیصخواهدیافت.منابعزیادی
صرفخواهدشــدوتولیدکمتریبرداشتخواهدشــد چونکاراییتخصیصپایین
خواهــدبود».اینبخشــیازنظراتمحموداوالدپژوهشــگراقتصاداســتکــهدرباره
ضرورتهایارتباطبااقتصادوتجارتجهانیمیگوید.ب هگفتهاینپژوهشگراقتصادی،
حذفیامحدودیتشدیددرتجارتخارجیرا«انحرافتجارت»میگویندکهباعث
توگویروزنامه
میشودتخصیصمنابعناکارآمدشودوبدرستیانجامنگیرد.متنگف 
ایرانبااینپژوهشگراقتصادیرادرادامهمیخوانید.
ëëتنوع تفکرات درخصوص توسعه اقتصاد
تاچهاندازهمارادریافتناندیشــهدرستدر
مدیریتاقتصادیکمککردهاست؟
مــا قبــل از اینکــه به ایــن موضــوع که با
کــدام مکتــب اقتصــادی میتــوان اقتصاد
ایــران را اداره کــرد ،برســیم ،بایــد در مــورد
برخــی مفاهیــم اولیــه و اهــداف بنیادین و
انگارههایذهنیصحبتکنیم.آیادرایران،
تعریف نســبتاً یکپارچه و نزدیــک به هم از
مفاهیمی چون توســعه ،رفاه و همین اداره
کــردن داریم؟ آیا مفاهیم آزادی ،اســتقالل
و جمهــوری ،تعریــف نزدیــک بــه هــم در
ذهنهایایرانیانیاحداقلدستاندرکاران
اداره کشور دارد؟ گروهی معتقدند که آنچه
در غرب روی داده ،اصالً توسعه یا پیشرفت
نیســت! آنها فقط نیازهای مــادی را تأمین
میکنند که نشأت گرفته از خوی غیرانسانی
بوده و در راستای تعالی انسان قرار ندارد و تا
جایی پیش میروند که فدا شدن کل زندگی
مــادی انســانها بــرای رســیدن بــه تعالــی
معنوی و مفهومی که از پیشرفت ساختهاند
رانهتنهامجاز،بلکهکامالًضروریمیدانند.
گروهی دیگر ،باز معتقدند که آنچه در غرب
روی داده ،توســعه نیســت یا الاقل توســعه
و تعالــی مــادی و معنوی توأم نیســت .این
گروه ،بر هر دو وجه پیشرفت معتقد هستند
که خــود آنها را به دو گروه میتوان تقســیم
کــرد .گروهــی کــه توســعه مــادی را ابــزاری
بــرای تحقــق توســعه معنــوی میداننــد و

گروهیکه دربزنگاههاحاضرندهمههستی
توسعه معنوی را قربانی توسعه مادی خود
کنند! گروهی معتقدند که ایران را رســالتی
است عظیم که بشــریت را از خواب غفلت
نادانی اندیشــه توسعه موهوم غرب نجات
دهد! همه اینها در یک انگاره ذهنی نســبتاً
مشــترکی قــرار دارنــد .انگارهای که توســعه
غرب را توهمی بیش نمیداند و البته خود
نیز تعریف مشــخصی از مدینــه فاضله به
دستنمیدهد.
در مقابــل ،پارادایــم رقیــب ،توســعه
غــرب را بــه مثابــه آرمانــی بــرای تحقــق
توســعهیافتگی قلمــداد میکنــد .در ایــن
پارادایم نیز ،گروههای مشخصی قابل تمیز
هستند .گروهی که توسعه را مقصد میداند
یــا گروهــی کــه توســعه را فرآینــد میداند.
گروهــی که معتقد بــه اصالــت آزادی برای
تحقــق توســعه اســت و گروهــی کــه نگران
توطئههایبیرونی.
مســلماً تنوع تفکرات توســعه ،اصالً بد
نیست و دانش با همین تنوع تفکری است
که رشــد پیدا میکند .اما مســأله اینجاست
که در عرصه عمــل و صحنه اقتصاد ایران،
بخواهیــم انگاره ذهنــی خــود را به جامعه
تحمیل کنیم و از هرگونه مهندسی ذهنها
دریغ نکنیم و فرآیندهای رجوع به جامعه و
خواست جامعه را هم با اخالل مواجه کنیم
یااصالًمعتقدبهچنینچیزینباشیم.
بنابرایــن ،اصــوالً مــا تــا تکلیف خــود را

بــا ایــن انــگاره ذهنــی و تعاریف مشــخص
نکنیــم ،صحبــت از اینکــه کــدام مکتــب
اقتصــادی میتواند بــه اداره جامعه کمک
کند ،بیپاســخ خواهــد ماند .انــگاره ذهنی
اول ،قاعدتاًبه هیچ یک از مکاتب اقتصادی
غربی که تعاریف و مفاهیم آنها با این انگاره
همراهنیست،اعتقادیندارند.
امــا ،چنانچه در انگاره دوم و در راســتای
تعاریــف جهانــی از مفاهیــم بخواهیم گام
برداریــم ،بــه نظــر میرســد ،مــا بــا بحران
نهادی مواجه هستیم .چه اصالت را بر بازار
بدهیم و چــه معتقد بــه اداره کامل دولتی
برای تحقق توســعه باشــیم ،هر دو ،نیاز به
نهادهــای خاصی دارند که ضعف اساســی
در آنها وجود دارد .نهادهایی چون اعتماد،
احتــرام بــه حقــوق مالکیت ،قواعــد عرفی
و رســمی ناظــر بــر اداره کشــور در هریک از
مکاتب بخواهیم ،با آنچه در اقتصاد رانتی
ایران حاکم اســت ،متفاوت است .هرچند،
وقتی صحبت از اصالحات نهادی میشود،
متأســفانه فقط بــه ســراغ قانونگذاریهای
جدیــد و وضــع قوانین رســمی ســوق داده
میشود ،غافل از اینکه ،اتفاقاً رسمی کردن
نهادهــای غیررســمی ضربــهای مهلک بر
اقتصاد و توسعه میزند و قاعده گذاریهای
رســمی در جامعــهای کــه بشــدت رانتــی،
رفاقتی ،ســفرهای است و بسترهای اعتماد
در آن در کمترین سطح ممکن است ،تنها
به گسترش رانت کمک خواهد کرد.
ëëحذف کامل یا محدودیت شدید در روابط
اقتصادیباسایرکشورهاچهتبعاتیبههمراه
دارد؟
از ایــن موضــوع ،درعلم اقتصــاد تحت
عنوان انحراف تجارت یاد میشود .انحراف
تجــارت ،بههــر دلیلی که باشــد ،تخصیص
منابــع را ناکارآمــد میکنــد .منابــع بهطــور
یکسان در همهجای جهان توزیع نشدهاند.
از تفــاوت در میــزان بارندگی تــا زاویه تابش
خورشید و شرایط مختلف اقلیمی گرفته ،تا
توزیــع کانیهای فلزی و غیرفلــزی و نفت و
گاز و منابــع انرژی .مبتنی بر این عدم توزیع

یکنواخت،درطولسالیانطوالنی،انسانها
در تقابل با محیط زندگی خود ،نوآوریهای
متفاوتــی را تجربه کــرده و تجارب مختلفی
را کســب کردهاند .در نتیجه ،انسانها هم از
ســطح مهارت ،نــوآوری ،تخصــص و حتی
انگیزههای متفاوتــی برخوردار شــدهاند .در
چنین شــرایط غیریکنواختی ،هرگوشه این
زمینخاکیوهرگروهجمعیتی،مزیتهای
مختلفی برای تولید مواجه است .من شاید
بتوانم آشپزی هم بکنم ،اما مسلماً وقت و
انــرژی که ایــن کار از من می گیرد ،اگر صرف
کار تخصصی خودم شــود ،تولیــد باالتری را
رقم خواهــد زد .ایــن اصل اساســی تجارت
است.
وقتی به هــر دلیلی ،محدودیت شــدید
یا حذف کامل تجــارت رخ میدهد ،مجبور
هســتیم که تمام منابع خود را صرف تولید
نیازهایخودکنیم.اینانحراف،اثراتبسیار
سوئی در بلندمدت دارد تا کوتاهمدت .توجه
داشــته باشــید ایران کشوری اســت با بیش
از  ۸۰میلیــون جمعیــت کــه این جمعیت
نیازهــای متنــوع زیــادی دارد و باالخــره
۸۰میلیون خــود به تنهایی تقاضــای قابل
توجهی است .بنابراین ،بعد از حذف کامل
یــا محدودیت شــدید تجارت با جهــان و با
گذشت زمان و استمرار شرایط ،برای پاسخ
به تقاضاهای موجــود داخلی ،منابع تولید
به کار گرفته شــده و تولید شــروع میشــود.
امــا در یک فضای کامالً بســته ،همه چیز را
باید خودمــان تولید کنیم .در نتیجه ،منابع
به تولیــد کاالهــای دارای مزیت اختصاص
نخواهند یافت بلکه به تولید همه کاالها ولو
با هزینههای بسیار بیشتر از سطح جهانی و
با کیفیت پایین تر تخصیص خواهد یافت.
منابــع زیــادی صــرف خواهــد شــد و تولید
کمتری برداشــت خواهد شــد چون کارآیی
تخصیصپایینخواهدبود.
اما موضوع بههمینجا ختم نمیشود.
فــرض کنیــم تنهــا دو کاال در جهــان تولیــد
میشــود؛ کاالیــی کــه در آن مزیــت داریم را
کاالی«الف»وکاالییکهمزیتنسبیپایینی

داریم کاالی «ب» بنامیم .ما االن در شرایط
تحریــم ،هــر دو کاال را برای نیــاز  ۸۰میلیون
جمعیت تولیــد میکنیم .نه رقیبــی داریم
که نگــران از دســت دادن بــازار  ۸۰میلیونی
باشیم و نه فکر تســخیر بازارهای دیگر را در
ســر داریم .در نقطه مقابل ،جهــان خارج از
ما ،یک جهان  ۷میلیارد نفری با حدود ۲۰۰
کشــور که ما ۸۰میلیون عددی در مقابل آن
نیســتیم ،نیاز ب ه کاالی «الــف» را در ابتدا به
قیمت باال (بهدلیل اینکه ما مزیت داشتیم
و ارزانتریــن در جهــان بودیــم بــه فــرض)
تأمیــن میکند و تقاضــای  ۸۰میلیــون نفر
ما بــرای کاالی «ب» هم حــدود یک درصد
کل تقاضاســت که اصالً اهمیتی نــدارد! اما
در جهان  ۷میلیاردی با  ۲۰۰کشــور و صدها
شــرکت بینالمللی ،رقابت سنگینی برقرار
است .رقابتی برای خلق نوآوریهای جدید
و کاهــش هزینههــا .بعــد از مدتی ،ســاختار
بیانگیــزه بــازار تولیدات داخلــی ما ،مزیت
خــود را در تولیــد کاالی «الــف» در مقابــل
جهان هــم از دســت خواهد داد چــون آنها
شیوههایجدیدتولیدوکاهشهزینههاراپی
خواهندگرفتومابابهرهوریبسیارپایینتر
ادامه خواهیــم داد .در چنین شــرایطی ،اگر
بعد از مدتی محدودیتها برداشــته شــود،
مــا تنهــا واردکننده همــه چیز خواهیــم بود
و تولیــد داخلی بــه فنا خواهد رفــت .ما این
تجربه را بارهــا و بارها داشــتهایم ،زمانی که
بــا اســتراتژیهای حمایــت تولیــد داخلی،
محدودیتهــای ســنگین بــر واردات وضع
کردیم و با اندکی گشایش ،صنعت مربوطه
بــه نابــودی رســید و باز بــرای حفــظاش به
استمرار سیاســتهای غلط حمایتی ادامه
داد .زمانی رسید که بشدت نگران عضویت
در ســازمان تجارت جهانی شدیم .استمرار
این شرایط نیز به همانجا ختم میشود ،به
جاییکهنگرانرفعتحریمهاشویم.
ëëآیاتکیهبهتوانداخلواقتصادمقاومتیبه
معناینادیدهگرفتنروابطخارجیاست؟
اصالً توان داخلی و اقتصاد مقاومتی در
بســط روابط خارجی مصداق پیدا میکند.
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توان داخلی ،در عرصه رقابت جهانی برای
تســخیر یــک جامعــه  7میلیاردی ،رشــد و
شــکوفایی و نوآوری و خلق توانهای جدید
را خواهــد داشــت نــه در یــک بــازار محدود
بیرقیب  80میلیونی .در چنین عرصهای،
با رشد جهان  7میلیاردی با فضای رقابتی
باال ،در آینده نزدیک ،آن توان داخلی تبدیل
به چالشی بزرگتر خواهد شد.
در بحــث پدافند غیرعامــل ،موضوعی
اســت که میگوید اگر دو گــروه باهم منافع
مشــترک داشــته باشــند ،عاملی در جهت
کاهــش خطر جنگ بیــن آنها خواهــد بود.
حتی در فرهنگ قدیمی ما ،در بین قبیلهها
و عشــیرهها هم این موضوع بود که اگر بین
دو قبیله یا طایفه درگیری حتی خونینی رخ
مــیداد ،ازدواجی بین آنها انجام میدادند
کــه همیــن ازدواج ،مانعــی بــر رخدادهای
بعدی خونین میشــد .بنابراین ،گســترش
حجم تجارت با جهان و بسط هرچه بیشتر
روابــط اقتصــادی متقابــل بــا جهــان ،خود
در راســتای افزایــش تــابآوری اقتصــادی
و اقتصــاد مقاومتــی اســت و ضربهپذیــری
اقتصــاد را بهدلیل منافع مشــترک طرفین
تجاریبسیارکاهشمیدهد.
ëëمهمترین مشــکالتی کــه امــروزه اقتصاد
ایرانازآنرنجمیبردچیست؟
خب! مســلماً بحث این نیست که اگر
روابــط اقتصادی قوی با دنیا ایجاد شــود،
دیگر تمام اســت و ما هم به سطح باالی
توســعه خواهیــم رســید .داشــتن روابــط

اقتصادی قوی ،شرط الزم است ولی کافی
نیست .ما مســائل بســیار اساسی داخلی
هــم داریــم کــه البته بخــش عمــدهای از
آنهــا در تقابــل آن دو انــگاره ذهنــی قــرار
میگیــرد و در نتیجــه حل آنهــا هم بدون
حل مســأله تقابل انگارهای ،بعید به نظر
میرســد .مســائلی چــون فضــای رانتــی
اقتصــاد ایــران ،ریســک بــاالی ســرمایه
گــذاری ،نامطلــوب بــودن فضای کســب
و کار ،تــورم بــاال توأم بــا بیــکاری فزاینده،
سیاســتهای روزمــره در عرصههــای
مختلف و ...مســائلی اســت که گریبانگیر
اقتصــاد ایــران اســت .اما برخــاف تصور
گروهی که معتقدند در بســتر تحریمها و
در نتیجه حذف درآمدهای نفتی ،فرصتی
اســت برای حل این مســائل ،نه تنها این
مســائل در چنین بســتری حل نمیشود،
بلکه بشــدت تشدید هم میشــود چرا که
مجبوریــم شــفافیت را قربانــی دور زدن
تحریمها بکنیــم .اصالح ســاختار پولی و
پولشویی را قربانگاه کسری بودجه و لزوم
پرداخت بموقع حقوق و مزایای کارمندان
و بازنشستگان و یارانههای ماهانه بکنیم.
مجبوریــم بهبود فضای کســب و کار را به
مسلخ فشارهای سنگین مالیاتی بر جرگه
معدود تولید باقیمانده ببریم .در نتیجه،
اصالحاتی بسیار گزینشی در بخشهایی
کــه بتوانــد شــرایط موجــود را حفــظ کند،
انجــام میدهیــم که ایــن خــود تخریبگر
باقیمانده اقتصاد خواهد شد.

