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ساختاری تولید میگوییم بهشدت هزینهها را
باال برده است.
در کنــار ایــن مســائل زنجیــره ارزش دیــده
نشــده اســت و بنگاههای ما غیرپیوسته و جدا
از هم طراحی شــدهاند .برخــی از بنگاهها مثالً
در فــوالد تــاش کردهاند این زنجیــره ارزش را
ایجاد کنند اما در بسیاری از موارد وجود ندارد.
طبیعی اســت وقتی این زنجیره وجود نداشته
باشــد بخصــوص هزینههــای حمــل و نقــل
افزایشمییابد.
 درایــنمیــانســهمونقشمدیــرانمحلیو
منطقهایچهمیزانبودهاست؟
در خیلــی از مــوارد فســاد یــا سیاســتها و
تصمیمــات آمرانــهای کــه در مناطــق گرفتــه
میشــود مشــکالت بنگاههــای تولیــدی را
پیچیدهتــر کرده اســت .در بســیاری از مناطق
بویــژه کمتــر توســعه یافتــه مدیــران محلــی
بهنوعی از بنگاههای بزرگ منطقه باجخواهی
میکننــد و هزینههایی را روی ایــن واحدها بار
میکنند که دیده نشده است.
در مــوارد دیگــری تکالیف نادرســتی برای
بنگاهها مانند خرید یک نهاده خاص یا خرید
نهاده و فروش محصول ،یک بخش خاص و با
قیمتهایی که آنها تعیین میکنند وضعیت
بنگاهها را بهشدت بغرنج کرده است.
استخدامهای تکلیفی بخصوص در دولت
دهــم باعــث مشــکالت زیــادی در واحدهــای
تولیــدی شــد ،ماننــد ذوب آهــن که تــا  10هزار
نیــرو در آن کار میکردنــد و هزینههــای زیادی
بهدنبال داشــت .این تکالیف چابکســازی را
در واحدهــای تولیدی غیرممکن کرد و ســهم
هزینــه منابع انســانی را در برخی مــوارد به 20
تا  30درصد افزایش داد در حالی که میانگین
آن حداکثر  5درصد است .تکلیفی که از سوی
دولــت محلی به بنگاهها بار شــد یکــی دیگر از

عملکردآنها.
چــه بســا مدیــری در دهههــای گذشــته
عملکرد نامطلوب و حتی مخرب داشته باشد
ولی بهدلیل اینکه این عملکرد به رزومه تبدیل
شــده اســت و عملکرد آنهــا دیده نمیشــود،
براحتــی مدیریــت یــک بنــگاه به آنها ســپرده
میشــود و از بخشــی بــه بخــش دیگــر منتقل
میشود.
مــا طی ســالهای گذشــته در ورزش مانند
فوتبال به این نتیجه رسیدیم که برای دستیابی
به نتیجه مطلوب باید از مربیهای متخصص
حتــی خارجــی اســتفاده کنیــم و عمــاً یــک
بــازار رقابتی بــرای بازیکنان ،مربیــان و داوران
ایجــاد کردیــم ولــی در صنعــت تخصصی به
هیچعنوان مالک نیســت .بنابرایــن مدیرانی
داریم که با بنگاهی که بر آن مدیریت میکنند،
تناســبی ندارنــد .جادههــای یکطرفــهای در
برخی از بنگاههای تولیدی ایجاد شــده اســت
کــه مدیــران از آن بــدون هیــچ تخصصــی و با
فشارهای سیاسی که از طرف دولت ،مجلس و
سایر نهادها بویژه در سالهای گذشته مدیریت
بنگاههای بزرگ را برعهده گرفتهاند و خسارات
سنگینی به بار آوردهاند .مدیران پروازی را هم
باید به این معضل اضافه کنیم .این در حالی
است که مدیری که حضور دائم در بنگا ه ندارد
اساساً نمیتواند تأثیر مثبتی بر فعالیت بنگاه
داشتهباشد.
یکــی از اقدامــات مهــم بایــد این باشــد که
این شــرایط را ســاماندهد ،چرا که متأســفانه
بنگاههایی کــه میلیاردهــا دالر ارزش دارند به
کسانی سپرده میشوند که دانش و تجربه الزم
را ندارند.
اینها مســائل مهمی اســت که متأســفانه
در نگاه و گفتار مدیران دولتی دیده نمیشــود.
آنها دائم بــرروی تغییرهایی مانند نرخ بهره،

درمجموع شش عامل باعث تضعیف ساختارهای تولید شده است
که عبارتند از  -1 :سقوط شاخص های بنیادی همانند شاخص
فضای کسب و کار و سنجش فساد  - 2نوسان نرخ ارز
 -3نبود استراتژی توسعه صنعتی  -4مدیریت ضعیف بنگاه های
اقتصادی  -5دخالت مدیریت های محلی دربنگاه ها و
 -6محدودیت های تحریم

عوامل مانع پیشرفت تولید بوده است.
در بخــش مدیریــت بنگاههای اقتصــادی که
به بخش عمومــی و دولت تعلــق دارند بهنظر
میرســد بــا مشــکالت زیــادی روبــهرو بــوده و
هستیم؟
نبــود یــک بــازار رقابتــی بــرای مدیــران
آســیبهای زیــادی بــه کشــور زده اســت در
حالی که در هر شغل تخصصی مانند نانوایی
تخصــص حــرف اول را میزنــد .متأســفانه
در برخــی از بنگاههــای بــزرگ از مدیــران
غیرمتخصــص اســتفاده میشــود .در واقــع
اهمیتی بــه موضوع تخصصــی ندادهایم و به
هیچ وجــه عملکرد مدیــران مورد توجــه قرار
نمیگیــرد .مــاک ،رزومــه مدیــران اســت نــه
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11.5

حجم اعتبارات و سیاستهای مالیاتی تمرکز
میکنند در حالی که فضای عمومی بنگاههای
اقتصادی اهمیت بیشــتری دارد که باید به آن
توجه و رسیدگی کرد.
شــما از ســقوط آزاد بســیاری از شــاخصهای
نهادیازســال 84گفتید،ایندرحالیاستکه
دولتنهمودهمهماننددولتهایدیگرقصد
توســعه اقتصاد و تولید و عدالت داشــت .چه
عواملیباعثشدکهچنیناتفاقیبیفتد؟
واقعیت این اســت که تجربه این را نشــان
میدهــد که هم بــرای برقــراری عدالت و هم
بــرای جلوگیــری از فســاد اولیــن الزمــه وجود
رســانههای آزاد ،مســتقل و قدرتمنــد اســت
ولی متأســفانه تعطیلی و ســرکوب رسانهها و
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پیشبینی وضعیت کسب و کار بنگاه خود از نظر فعاالن اقتصادی
چنیــن جهــش قیمــت دالر را پیشبینــی
نمیکردند .این دو یافته کنار هم بیان میکند
کــه از دیــد پاســخگویان نه محیط مناســب و
پیشبینیپذیر برای فعالیت اقتصادی وجود
دارد و نــه سیاســتهای رســمی را در ایجــاد
چنین محیطــی کارآمد میبیننــد .از آنجایی
کــه بخش مهمی از پاســخگویان چشــمانداز
اقتصادی کشــور را نیز تیــره میبینند ،به نظر
میرســد فعاالن بخش خصوصی خود را در
شــرایطی مییابند که از یک ســو ،خودشان و
نمایندگانشــان (یعنی اتاق بازرگانی) بر آن
کنترلــی ندارند و از ســوی دیگر سیاســتهای
دولــت نیز بــرای مهار شــرایط و ایجاد فضای
امن و پیشبینیپذیر اطمینانبخش مناسب
نمیداننــد .مجمــوع ایــن یافتههــا حاکــی از
وضعیتی اســت کــه درماندگــی ،بیقدرتی و
بیپناهــی افــراد از خصیصههــای اصلــی آن
است.
ëëنهادهایاقتصادی؛یارشاطریابارخاطر!
حــال ،بــرای شــناخت بهتــر و درک فضــای
ذهنی پاســخگویان خوب اســت این یافتهها
را در کنــار ارزیابــی آنها از عملکــرد نهادهای
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نگاه سیاسی به اقتصاد و تولید همواره آسیب زیادی به کشور وارد کرده
است .در سالهای اخیر بسیاری از مدیران بنگاههای اقتصادی تغییر
کردهاند .این در حالی است که بسیاری از مدیران باتجربه نیز کنار
گذاشته شدند .بر همین اساس دولت باید به این مسأله ورود کند و
مانع این اتفاق شود .نحوه اداره بسیاری از هلدینگها اینگونه است که
تنها به سود فکر میکنند و چیزی برای نوسازی بنگاه باقی نمیگذارند .
وقتی یک بنگاه خود را به روز نکند رفتهرفته توان رقابت خود را از دست
میدهد .بخش عمدهای از این بنگاهها نهادهای عمومی هستند

بود طرحها نیمه تمام رها شد .این عامل باعث
شــد ،تحریمهای جدید نیز با تنگناهای بسیاری
از تأمیــن کاال مواجه شــویم .این در حالی اســت
که تحریمهای فعلی پیچیدهتر و سختتر شده
م را شناسایی
است .امریکا راههای دور زدن تحری 
و مسدود کرد ه است.
پیشازتحریمهایانتهایدهه،80تصورعمومی
این بــود کــه در تولیــد بســیاری از کاالهــا خودکفا
شــدهایم ولی با اعمــال محدودیتهــای تحریم
مشــخصشــدکهاینتصوریکســراببودهودر
بسیاریازکاالهاازدستمالکاغذیگرفتهتاخودرو
بــه خــارج وابســتهایم ،چــرا در دهههای گذشــته
نتوانستهایمحداقلدرکاالهایسادهبهخودکفایی
برسیم؟
دلیل اصلی این موضوع ،نبود یک استراتژی
توسعه صنعتی در کشور است .یکی از خاطراتی
کــه از مرحــوم مصدق نقل میشــود این اســت
کــه پس از ملی شــدن صنعت نفــت جمعی از
صنعتگران و سرمایهگذاران را جمع کرد و به آنها
توصیــه کرد در کــدام بخشهای صنعــت ورود
کنند .این توصیهها برگرفته از مطالعاتی بود که
نیازهای بخش تولید در آن دوره را دنبال میکرد.
بر همین اســاس بخشهایی ماننــد چراغهای
نفتی ،کارتنســازی و بستهبندی مورد توجه قرار
گرفت .در ســالهای  1337تا  1352یکبار دیگر
تالش گســتردهای برای توســعه صنعتی انجام
شــد که بــا افزایــش درآمدهای نفتــی در ابتدای
دهه  50کنار گذاشــته شــد و به مونتاژ روی آورده
شد .دوره سوم تالشها برای توسعه صنعتی به
دوران جنگ و سپس سازندگی مربوط میشود.
در ســالهای جنگ بــا وجودی کــه درآمد نفتی
کمی داشتیم ولی در برخی از صنایع مهم مثل
کابل برق ســرمایهگذاری شد .هماکنون بسیاری
از صنایع کشور در دهه  60بنیان گذاشته شدهاند
که با توجه به اینکه دولت درگیر جنگ بود ،نشان
از هوشمندی مدیران اقتصادی این دوره دارد.
در دوران ســازندگی نیــز تالشهــای زیــادی
بــرای توســعه صنعــت فــوالد شــد .در دولــت
خاتمی هم صنعت نفت و پتروشــیمی توسعه
قابــل قبولــی کرد .امــا در مجموع در بســیاری از
سالهااستراتژیتوسعهصنعتینداشتهایم.
بهاعتقاد من یکــی از بزرگترین ضربهها به
بدنه تولید خصوصیســازی نادرســت وارد کرد.
خصوصیســازی که نــه با هــدف افزایش کاالی
اقتصــاد بلکه با نگاه تأمین مالی درســت انجام
شد ولی در نهایت درآمد باالیی هم برای دولت
نداشت.

اداره مالیات
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از دید پاســخگویان ،نهادهــای اصلی مرتبط
بــا فعالیــت اقصــادی و سیاســتهای کالن
اقتصادی از موانع بســیار مهــم در فعالیت و
کســب و کار اســت .وضعیت اقتصادی کشور
مهمترین مانع کسب و کار بخش خصوصی
محسوب میشود و یافتهها این نکته را بخوبی
نشان میدهند .ولی به طور خاص دو موضوع
بهعنــوان موانــع کســب و کار در ایــن بررســی
مشــخص شــده اســت :یکــی سیاســتهای
ارزی دولــت و دیگری نقش نهادهای مرتبط
بــا حــوزه کســب و کار .در اولــی از دید اکثریت
پاسخگویان ،سیاستهای جدید ارزی دولت
(در زمــان پرسشــگری کــه شــهریور مــاه بوده
اســت) در جهــت تقویــت فضای کســبوکار
نیســت 79 .درصــد پاســخگویان چنیــن
اعتقادی دارند .این نکته حاکی از آن است که
سیاستهای جدید ارزی که بهصورت رسمی
هدف آن ایجاد فضای مناسب برای فعالیت
اقتصادی اعالم میشــود ،از ســوی مخاطبان
اصلی این سیاســتها یعنی فعــاالن بخش
خصوصی پذیرفتهشــده نیســت؛ بویژه آنکه
بخــش مهمــی از فعــاالن بخــش خصوصی

نهادهــای مدنی مســتقل در ایــن دوره ،اتفاق
افتــاد .بنابرایــن تعــداد زیــادی از مطبوعــات
تعطیل شده و فشار زیادی به نهادهای مدنی
مستقل وارد آمد.
تصــور این بــود که میتــوان رشــد آمرانه را
ایجاد کرد .از طرف دیگر فکر میکردند مقابله
با فســاد با وعظ و خطابه امکانپذیر است .در
حالی که تجربه ســایر کشــورها نشــان میدهد
کــه مبارزه با فســاد نیازمند شــفافیت اســت و
نهادهــای دموکراتیکی کــه در این زمینه نقش
دارند بدون حضور رسانه آزاد و این نهادها یک
نوع عدالت کوتاه مدت و با ســهمیهای محقق
میشود.
نکتــه بعــدی اینکــه تصــور میکردنــد کــه
اقتصاد را میتوان با فرمان اداره کرد.
در غالــب مــوارد نهادهــای اقتصــادی
حتــی در بخــش خصوصــی مجبــور بودنــد
کــه فرامیــن دولــت را اجرا کننــد .در ایــن دوره
بســیاری از اقتصاددانــان نســبت بــه نتایــج
ایــن روش مدیریــت اقتصــاد هشــدار دادنــد
ولــی بــا برخوردهای قهــری و اخــراج برخی از
اقتصاددانان از دانشگاهها سعی کردند که جلو
آن را بگیرنــد و متأســفانه تمــام پیشبینیها
محققشد.
در کنار عواملی که به آن اشــاره کردید از اواخر
دهه  80و ابتدای دهه  90تحریمها بهعنوان یک
عامل بیرونی نمایان شد .این عامل چه تأثیری
بربخشتولیدگذاشت؟
واقعیــت ایــن اســت کــه تحریــم یــک تیر
خالص برای بســیاری از بنگاهها بود .در خیلی
از موارد تحریمها مانع از دســتیابی به نمادها
شــد و امکان صادرات را برای تولید کنندهها از
بین برد .در کنار آن با محدود شدن کانالهای
مبادالت مالی امکان انتقال ارز صادرکنندهها و
خــروج ارز برای واردات مواد اولیه تولید از بین
رفت یا بهشدت دشوار شد.
بنابرایــن تحریم به اشــکال مختلفی به ما
آســیب زد و به هیچعنوان قابل انکار نیســت.
در همان ابتدای امضای برجام و لغو تحریمها
گزارشهای مثبتی از تأثیر برجام در رفع موانع
بخــش تولید ارائه شــد ،اما متأســفانه همانند
بســیاری از بخشهــا فرصــت برجــام را نیز از
دســت دادیم .مشخص بود که برجام بهدلیل
بدعهــدی امریــکا بــا ریســک همراه اســت که
بــا آمدن ترامپ این ریســک باال رفــت ولی ما
نتوانســتیم از فرصتــی که برای ما ایجاد شــده
بــود بهــره ببریــم .مشــخصاً در بخــش جذب
ســرمایهگذاری خارجــی و بــا توجــه بــه ورود
هیأتهــای خارجی بیشــماری کــه در دوران
برجــام به ایران آمدند فرصت مناســبی برای
تأمین مالی تولید فراهم شــد که متأســفانه از
دســت رفت .از ســوی دیگر بخش عمدهای از
درآمدهایارزیهدررفتکهدرقالبپرداخت
ارز مســافرتی خارجی صرف رفاه قشر خاصی
از جامعــه میشــد .همچنیــن فرصتهــای
نوسازی صنایع و ارتقای فناوری را نیز از دست
دادیم .براســاس تجارب تحریمهای گذشــته
تالشهــای زیادی برای تولید برخی از کاالها و
نهادهای تولید مانند الکترودها انجام شد که
متأســفانه رها شــد و حتی طرحهای دولت در
این بخش نیز به ســرانجام نرســید .در بخش
خصوصی هم که ســرمایهگذاری بــا خود آنها
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مؤثــر در فعالیت اقتصــادی بگذاریم ،یعنی
ارزیابی پاســخگویان از نقــش نهادهای مؤثر
در حــوزه کســب و کار؛ ماننــد اداره مالیــات،
اداره گمــرکات ،ســازمان تأمیــن اجتماعــی
و بانکهــا .بــه طور کلــی پاســخگویان نقش
این چهــار ســازمان را در فضای کســبوکار،
منفی میبیننــد .از دید آنان این ســازمانها
کموبیــش عملکــرد منفی و برخــاف ایجاد
فضــای مثبت برای کســبوکار ایفا میکنند.
پاســخگویان بیشــترین نقــش منفــی را از
جانب ســازمان مالیات میبینند 24 .درصد
پاســخگویان بــه نقــش منفــی این ســازمان
اشــاره کردهاند .در مرتبه بعد نقش بانکها
و گمرکات مورد اشــاره قرار گرفته اســت (هر
کدام از ســوی  22درصد عنوان شــده است).
 15درصــد پاســخگویان هم نقــش هر چهار
ســازمان را منفــی دیدهانــد .براســاس ایــن
پاســخها میتــوان گفــت که فعــاالن بخش
خصوصــی ،نهادهایــی را کــه وظیفــه آنهــا
تســهیل شــرایط و ایجاد زمینه مساعد برای
کسبوکار است ،به دیده منفی مینگرند.
در چنیــن شــرایطی بخوبــی میتــوان دیــد
کــه بخــش خصوصی چنیــن میاندیشــد که
دســتش بــه جایــی بنــد نیســت و نمیتوانــد
بــا اتکای بــه شــرایط عمومی اقتصاد کشــور،
سیاستهای ارزی دولت و نقش سازمانهای
مرتبــط با حــوزه کســب و کار ،گام مؤثــری در
ارتقای فعالیت اقتصادی خود یا حفظ آن در
شرایط موجود بردارد.
ëëغیرقابل پیشبینی بودن آینده و احســاس
بیقدرتی
یافتهها بخوبی نشــان میدهنــد که اعضای
اتــاق بازرگانــی تهــران بهعنــوان بخــش
خصوصی نســبت بــه آینده ناامیــد و بدبین

در دنیــا مهمترین مؤلفه بــرای واگذاری یک
بنــگاه اهلیت خریــدار و برنامــه او بــرای ارتقای
تولیــد بوده اســت در حالی که در ایــران هر کس
ادعا میکرد که پول بیشتری میپردازد صاحب
بنگاه شــد و باعث شــد تــا بســیاری از کارخانهها
با فــروش داراییها و تجهیــزات از گردونه تولید
خارج شوند.
بهنظر میرســد که هماکنون در شرایط دشواری
قــرار داریــم .از یک ســو جهــش ارزی اخیــر تأثیر
منفــی بــر بخــش تولیــد داشــته و از ســوی دیگر
تحریمها ســختتر شــده اســت .دولــت به چه
دلیل نتوانستهاست آنگونه که باید بخش تولید
رارونقبخشد؟
نگاه سیاسی به اقتصاد و تولید همواره آسیب
زیــادی بــه کشــور وارد کرده اســت .در ســالهای
اخیــر بســیاری از مدیــران بنگاههــای اقتصادی
تغییــر کردهاند .این در حالی اســت که بســیاری
از مدیــران باتجربــه نیز کنار گذاشــته شــدند .بر
همین اســاس دولــت باید بــه این مســأله ورود
کنــد و مانــع این اتفاق شــود .همچنین انتصاب
استانداران موضوعی اســت که باید به آن دقت
کرد .همچنان اســتانداران با مؤلفههای سیاسی
و امنیتــی انتخاب میشــوند این در حالی اســت
که اگــر اســتانداران بــر مســائل بنگاهها اشــراف
داشــته باشــند بســیاری از مشــکالت در بنگاهها
ایجــاد نمیشــود .در واقــع بخــش عمــده آثــار
منفی مشکالت و تعطیلی بنگاههای اقتصادی
بــر دوش دولــت اســت .در حالــی که بانیــان آن
ارتباطی به دولت شاید نداشته باشند.
نحــوه اداره بســیاری از هلدینگهــا اینگونــه
است که تنها به سود فکر میکنند و چیزی برای
نوسازی بنگاه باقی نمیگذارند .وقتی یک بنگاه
خــود را به روز نکند رفتهرفته توان رقابت خود را
از دست میدهد .اما برخی از هلدینگها حاضر
نیســتند این منابع را تأمین کنند .این موارد جزو
وظایف حاکمیتی دولت است که باید به آن ورود
کند .بخــش عمــدهای از این بنگاههــا نهادهای
عمومیهستند.
شــماتأکیدزیادیبرحفظتولیدموجودبهجای
توسعهآندارید؟
دقیقــاً ،در شــرایط فعلی دیگر بــه هیچ وجه
نباید به فکر توســعه ســرمایهگذاری باشیم چرا
کــه امــکان آن نیســت .باید تولیــد موجــود را در
این شرایط سخت حفظ کنیم .هماکنون روشن
نبــودن متغیرهای مهم برای بنــگاهداری مانند
نرخ ارز و ســود بانکی باعث شده است تا تمایل
برای سرمایهگذاری جدید وجود نداشته باشد.
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هســتند و فکر میکنند وضعیت اقتصادی
در آینده بدتر از امروز خواهد شد .آنها هم
وضعیت خــود و هم وضعیــت اقتصادی
کشــور را در مســیر بدتــر شــدن میبیننــد.
ایــن بدبینــی بــا «پیشبینیناپذیــری» نیز
همــراه اســت ،امــا بخوبــی درمییابنــد که
تصمیمهای اتخاذشــده در حــوزه اقتصاد
ماننــد سیاســتهای ارزی و عملکردهــا
و رویههــای ســازمانهای مرتبــط بــا حوزه
کســب و کار(اداره مالیــات ،گمــرکات،
بانکهــا و تأمیــن اجتماعــی) نــه تنهــا
ظرفیــت اصــاح وضع موجــود و کمک به
ارتقــای تــوان بخش خصوصــی را نــدارد،
بلکه بهعنــوان مانع عملکردی این بخش
عمل میکنند.
نکتــه قابــل تأمــل آنکــه از یــک ســو ایــن
ارزیابــی در میــان بخشهــا و گروههــای
مختلــف اعضــای اتــاق عمومیــت دارد و
تفاوتی بین آنها دیده نمیشــود و از ســوی
دیگــر یافتههای این بررســی بــا یافتههای
نظرســنجی خــرداد مــاه از مــردم تهــران
دربــاره موضوعات گوناگــون از جمله امید

بــه آینده ،کمابیش مشــابه اســت .این امر
بــه منزلــه آن اســت که مشــکالت ایــران را
نمیتــوان ناظــر بــه یــک گــروه مشــخص
دانســت ،بلکــه مشــکالت بــه انــدازهای
عمومی و مشــابه اســت کــه افــراد ،گروهها
و طبقــات مختلــف اجتماعــی کمابیــش
احساس مشترکی را بیان میکنند.
در کنار ایــن ناامیدی و غیرقابل پیشبینی
بودن آینده ،باید به «احســاس بیقدرتی»
بخــش خصوصــی در اثرگــذاری بــر
فرآیندهــای اقتصــادی کشــور اشــاره کــرد.
بخــش قابــل توجهــی از اعضــای اتــاق
معتقدند کــه اتاق بهعنوان نهاد متشــکل
بخــش خصوصــی قــدرت تأثیرگــذاری
زیادی بــر آینده اقتصادی و سیاســتهای
اقتصادی کشــور ندارد .چنین وضعیتی نه
تنها انگیزه افراد را برای اثرگذاری بیشــتر از
طریق اتاق بر اقتصاد کشــور یا مشارکت در
امــور اتاق تحریک نمیکند ،بلکه برعکس
موجــب یــأس و ناامیــدی و انفعــال آنــان
میشــود و ایــن بــه نوبه خــود موجب بدتر
شدن وضع آنان خواهد شد.

موانعبینالمللیتولیدصنعتی

برنامهریــزی توســعه صنعتی کشــور قدمتــی دیرینه
3
دارد .در تاریــخ معاصــر از دهه  1340مــوج صنعتی
یادداشت
شــدن براســاس اســتراتژی جایگزینــی واردات آغــاز
شــد .کــره جنوبــی و برخی کشــورهای جنوب شــرقی
آســیا (به غیر از چین) با تبعیت از اســتراتژی مشــابه
و حمایتهــای هدفمنــد همزمــان توســعه صنعتی
را آغــاز کردنــد .تفــاوت ایــن کشــورها بــا اســتراتژی
مرتضی اسدی
استاد دانشگاه متخذه کشــور ما در گزینشــی بــودن صنایع مزیتدار
خوارزمی و محدودیــت زمانــی برای حمایــت از واحدهای نوپا
اســت .بــه عبارتــی برخــاف کرهجنوبی و کشــورهای
پیشرو در حال صنعتی شدن ما وارث طیف گستردهای از صنایع هستیم
کــه ادامــه حمایت آنهــا منوط بــه چتر حمایــت گمرکــی غیرهدفمند و
دنبالــهدار ،تزریق ارزهای نفتــی برای تأمین نیازهای ارزیشــان و وجود
قدرت خرید داخلی است .از اینرو کماکان بعد از طی  6دهه بسیاری از
صنایع موج اول از تراز تجاری منفی برخوردارند.
در شــرایط تحریمــی دو عامــل تزریــق ارز و قــدرت خریــد داخلــی بــا
محدودیــت جــدی مواجهنــد و ادامه حیات صنایــع با دو گزینــه روبهرو
است:
-1با گســترش چتــر حمایتــی(از جمله افزایــش تعرفههــای بازرگانی یا
ممنوعیت واردات)
 -2روانگرایــی منابــع و بــازار و بهرهبــرداری از مزیتهــای نســبی در
استارتاپها ،صنایع کاربر و ارز اندوز.
با تکیه بر این دو گزینه میتوان به تولید کمک کرد.
ایــران فرآینــد مشــابهی را در زمان تحریــم نفتی دولت مصــدق تجربه
کرده اســت که بر بستر اعتماد عمومی و بهرهبرداری از سیاست خارجی
و موازنه منفی به توسعه صادرات سنتی و تراز مثبت تجارت بدون نفت
انجامید.
اســتراتژی مشــابهی در دوره اول دولت ماهاتیر محمــد در مالزی اتخاذ
گردید و به خوداتکایی درونزا و برونگرایی اقتصاد این کشور منجر شد.
اکنون نیز با درس گرفتن از این تجربههای تاریخی میتوان بر بخشــی از
مشکالت تولید و به طور کلی اقتصاد فائق آمد.
بر اســاس ایــن تجربیــات برای بــرون رفت از شــرایط رکــودی در بخش
صنعت در عرصه بینالملل سه گزینه پیش رو داریم:
-1درونگرایی صرف و تکیه به تأمین مالی و بازار داخلی
-2رویکرد برونزایی محدود در قالب همکاریهای جنوب -جنوب
-3ایجاد فضای اعتمادسازی فراگیر بینالمللی.
گزینه اول هر چند در شــرایط بحران تمام عیار اجتنابناپذیر اســت ولی
در بلندمدت به کاهش رفاه و گسترش اقتصاد رانتی میانجامد.
گزینــه دوم میتوانــد اســتراتژی کم هزینهتری برای شکســتن فشــارها و
دوره اولی ه گذار از رکود صنعتی باشد.
ایــن گزینه با همکاری کشــورهای رقیــب تحریمکنندگان برای شکســتن
محاصره اقتصادی امکانپذیر است.
گزینــه ســوم در شــرایطی کــه  SPVو  FATFبــه تصویــب رســد وارد فــاز
عملیاتی میشــود و با همراهسازی بخش بزرگتری از کشورها از جمله
اروپــا گزینه مطلوبتــری را رقم میزنــد SPV .کانال ارتبــاط مالی ایران
و اروپاســت و  FATFهــم مخفــف گروه ویــژه اقدام مالی (در پولشــویی)
است .که البته در هر دو مورد هنوز توفیق چندانی حاصل نشده است.
از ایــنرو انتخــاب هــر کدام از ســه گزینه مذکــور منوط به پیشــرفتهای
دســتگاه دیپلماســی کشــور دارد تا در بستر اعتمادســازی فراگیر به برون
رفت از شرایط کنونی بینجامد.

سیاستهای پولی و تولید
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دادن بــه تولیــد و مدیریت آن اســت .در حــال حاضر
یادداشت
مســائل مختلفــی در فضــای اقتصــادی کشــور کنــار
هــم جمــع شــده و کار را حتــی بــرای سیاســتگذار هم
ســخت کرده اســت .از یک طرف بنگاههای تولیدی با
مشــکالت جدی ســرمایه و تأمین ســرمایه در گردش
کامران ندری مواجــه هســتند و از طــرف دیگــر نقدینگی ســرگردان
کارشناس اقتصادی آنقدر در جامعه افزایش یافته که خطر بحرانی شدن
آن جدی اســت؛ چه بســا که در مســائلی هم که برای
دالر بــه وجــود آمــد ،بخش مهمــی از علــت را همین مســائل نقدینگی
تشــکیل مــیداد .به این نکته هم توجه داشــته باشــیم کــه بانکها برای
تســهیالت دادن به بخش تولید خود با مشــکالت زیادی مواجه هستند.
در چنین حالتی باید چه کرد؟ به نظر من در این فضا هیچ چیزی بیشتر
از خالقیت مدیریتی و سیاستگذاری راهگشا نیست.
سیاســتگذاریهای پولــی بــر تمــام بخشهــای اقتصــاد اثر میگــذارد و
هدفگــذاری آن تنهــا مربــوط بــه یک بخــش از اقتصــاد نیســت .بر این
اســاس نمیتوان از این سیاستها انتظار داشــت که به طور اختصاصی
روی یــک بخــش از جملــه تولید اثــر بگذارد و اگــر هم این اتفــاق بیفتد،
کاری بســیار ســخت و دشــوار اســت .بــرای مثــال وقتی حجــم نقدینگی
افزایش بیابد ،کل اقتصاد را تحت تأثیر قرار میدهد؛ نه یک بخش.
با این حال بانک مرکزی برخی از کشــورها در دورههایی بنا بر نیاز کشــور
سیاســتهای خاصــی را بــه کار گرفتهاند .در ایران نیز ایــن موضوع را در
دهــه  ٧٠تجربــه کردهایــم .در آن دوره بانک مرکزی ،بانکهای کشــور را
تشــویق و حتی تکلیف میکرد که به بخش صنعت اعتبارات بیشــتر و به
بخــش خدمات اعتبارات کمتــر پرداخت کنند و به واردات اصالً منابعی
را تخصیــص ندهنــد .یــا در آن دوره سیاســتهایی اتخــاذ میشــد که بر
اســاس آن مانده تســهیالت اعطایی به بخش صنعت باید افزایش پیدا
میکرد .این برنامهها و بســتههای تشویقی وجود داشت ،اما نه در ایران
بلکه در تمام کشورهای در حال توسعه و توسعه یافته ،این سیاستهای
اعتبــاری بــه اهدافــی که بــرای آن در نظــر گرفته شــده بود ،دســت پیدا
نکردند .لذا جهت دهی به اعتبارات بانکی برای توســعه بخشهایی در
اقتصاد خرد ،اگرچه ســابقه دار است اما تجربه نشان میدهد که چندان
موفق نیســت .آنچه در موفقیت سیاســتهای پولی کشــورهای توســعه
یافتــه و قوی مشــترک اســت ،تأثیر مثبــت نظم انضباط پولــی و مالی بر
تمام بخشهای اقتصاد از جمله تولید اســت .تمرکز کشورهای پیشرفته
روی کنترل تورم است.
برای ایران هم اگر از طریق سیاســتهای پولی تورم مهار شود ،بیثباتی
کاهــش یابــد ،از تالطم قیمت ارز جلوگیری شــود ،نــا اطمینانیها کمتر
و انتظارات تورمی مدیریت شــود؛ میتوان ادعا کرد که مســئوالن قدمی
مثبت برای توســعه کشور برداشــتهاند و سود این اقدام به بخش تولید و
اشتغال کشور نیز خواهد رسید.
اگــر بانــک مرکزی همین یک وظیفــه یعنی مدیریت و کنتــرل نرخ تورم
را با اســتفاده از سیاســتهای پولی بخوبی انجام دهد ،ثمره و برکت آن
شامل حال تمام بخشهای اقتصاد از جمله تولید خواهد شد.
البتــه مســئوالن میتوانند با اســتفاده از نظــام مالیاتی ،ابــزار تعرفهها و
همینطــور بــه کمــک قوانین و مقــررات مشــوق از تولید حمایــت کنند.
برآیند آنچه گفته شــد به مدیریت بحرانهــای کنونی بخش تولید بویژه
در بخش صنعت کمک خواهد کرد.

