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آستانه چینش کابینه دولت دوازدهم، دکتر محمدمهدي بهکیش از الزامات تقویت ترکیب و کارآیی دولت جدید در  :دنیاي اقتصاد
المللی، راه نجات اقتصاد ایران را در قالب یک حسن روحانی سخن به میان آورده است. دبیرکل کمیته ایرانی اتاق بازرگانی بین

رقابتی کردن اقتصاد با «، ضلع دیگر «مبارزه با قاچاق و فساد«شاي اقتصاد، چارچوب مثلثی تعریف کرده است. یک ضلع مثلث راهگ
و سومین ضلع » هدف گسترش صادرات

ها و موسسات اعتباري در ساماندهی بانک«
است. بهکیش در » داخل و با خارج
به » تجارت فردا«نامهمصاحبه با هفته

جمهوري منتخب دولت دوازدهم رئیس
تکلیف خود را با پیشنهاد داده که ابتدا 

اقتصاد و سه مشکل اصلی آن روشن کند، 
آنگاه وارد فاز تعیین اعضاي کابینه شود؛ 
چرا که جابه جایی افراد به تغییرات 
بنیادین نخواهد انجامید و ادامه روال قبلی 

اي جز شکست براي عملکرد نتیجه
 .ها نخواهد داشتمتولیان وزارتخانه

هاي خود توفیق داشته و در برخی دیگر ناموفق عمل ن اقتصادي، دولت یازدهم در انجام برخی ماموریتبه اعتقاد بسیاري از کارشناسا
کرده است. بهکیش درخصوص نقاط ضعف اصلی کابینه حسن روحانی به ویژه در حوزه اقتصاد بر این باور است که روحانی و 

ا در عین حال به چند کار مهم اصال وارد نشدند. بهکیش در تشریح اند، امهمکارانش در دولت یازدهم دو کار بسیار مهم انجام داده
الملل بود که به برجام منتهی یکی از کارهاي مهم آنها در حوزه روابط بین :فراز و فرودهاي اقتصادي دولت چهارساله روحانی گفت

رقمی شد، بودجه دولت شکل ند، تورم تککار بزرگ دیگر، ایجاد ثبات اقتصادي بود که در نتیجه آن نرخ ارز نسبتا ثابت ما .شد
گذاران خارجی وآمد سرمایهتر آنکه راه رفتتري به خود گرفت و بخش خصوصی تا حدودي به کار امیدوارتر شد و شاید مهممناسب

 .به کشور باز شد

باور است که روحانی موفق  داند. وي بر اینهاي گذشته میترین مشکل اقتصاد کشور طی سالرا مهم» هاتحریم«این اقتصاددان 
ود شترین مشکل حال حاضر که در حوزه اقتصاد تعریف میها را از سر راه بردارد، اما به گفته وي بزرگاي از تحریمشده بخش عمده

ورت صهب» اقتصاد غیررقابتی«و » مشکالت نظام بانکی«، »قاچاق و فساد«هنوز هم پابرجا است. به اعتقاد بهکیش در وضعیت امروز 
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انداز فروریزي آن ظاهر نشود، هیچ سه دیوار در مقابل فعاالن اقتصادي قرار گرفته و تا زمانی که این سه دیوار فرو نریزد یا چشم
گذاري داخلی جذب سرمایه«المللی معتقد است هم شود. دبیرکل کمیته ایرانی اتاق بازرگانی بینفعالیت اقتصادي درستی انجام نمی

من راه نجات اقتصاد ایران را در قالب  :گویداند. وي میبا این سه مانع مواجه شده» اشتغال و رشد اقتصادي«ایجاد و هم » و خارجی
ها و موسسات اعتباري در ساماندهی بانک«، دیگري »مبارزه با قاچاق و فساد«ام که یک ضلع آن یک چارچوب مثلثی تعریف کرده

 .است» رقابتی کردن اقتصاد براي صادرات«ع و سومین ضل» داخل و در ارتباط با خارج

نین رسد دولت اول آقاي روحانی چکند: به نظر میبهکیش با انتقاد از نبود یک نگاه استراتژیک در حل مشکالت اقتصادي، عنوان می
ایی قرار را مورد شناسصورت استراتژیک بررسی نکرده تا این مشکالت نگاهی به مساله اقتصاد ایران نداشته است؛ یعنی مساله را به

تواند برنامه اقتصادي مناسبی تهیه کند. بنابراین قبل دهد. تا زمانی که دولت وجود این سه مشکل اساسی را باور نداشته باشد، نمی
ذاکره از اینکه آقاي روحانی وارد فاز انتخاب وزرا شود، باید راجع به این چارچوب مثلثی با قواي دیگر و مقام معظم رهبري وارد م

شود و توافق آنها را جلب کند. این سه مشکل آنقدر بزرگ است که قوه مجریه به تنهایی قادر به حل آنها نخواهد بود و الزم است 
 .تایید رهبري، همکاري قوه مقننه و پشتیبانی قوه قضائیه را داشته باشد

لت گانه تا چه حد به ناکارآمدي وزرا و مدیران پیشین دوسهالمللی، درخصوص اینکه مشکالت دبیرکل کمیته ایرانی اتاق بازرگانی بین
کند: ارزیابی کارآمدي هر یک از وزرا یا کلیت کابینه وابسته بوده و چقدر از ساختارهاي اقتصادي نامناسب ناشی شده است، اظهار می

نایی ومتی یا برنامه دولت یازدهم ممکن است مبساله توسعه، برنامه اقتصاد مقاباید براساس یک برنامه یا سند صورت گیرد. برنامه پنج
شخص اند تا میک از وزرا براساس یکی از این اسناد گزارش عملکرد تهیه کردهبراي ارزیابی کارآمدي باشد. اما سوال این است که کدام

است: کدام برنامه قرار است  اند؟ در مورد دولت آینده هم همین سوال مطرحرسیده B به نقطه A شود بر پایه فالن برنامه از نقطه
اي اي که آقاي روحانی در جریان تبلیغات انتخاباتی ارائه کرد یا برنامهمبناي عمل قرار گیرد؟ اقتصاد مقاومتی؟ برنامه ششم؟ برنامه

 دهند؟که کارشناسان معتقد به اقتصاد بازار به او ارائه می

توان درباره کارآمدي یا ناکارآمدي کابینه سخن گفت، ه دنبال چیست، نمیوي معتقد است تا زمانی که مشخص نشود دولت در واقع ب
چرا که باید مشخص شود آیا دولت به دنبال اقتصاد رقابتی هست یا نه، اگر باشد باید در قالب برنامه اقتصاد مقاومتی و برنامه ششم 

 .اقتصاد را رقابتی کرد

توان محوري هستیم، باید به سمت اقتصاد رقابتی حرکت کنیم. مگر میصادراتافزاید: فراموش نکنیم که اگر به دنبال بهکیش می
توان با وجود فساد گسترده در سیستم اداري به جذب کاالیی را که به قیمت گران و غیررقابتی تولید شده، صادر کرد؟ مگر می

ست و از تجارت پاکیزه دم زد؟ موسسات اعتباري توان چشم را بر حجم عظیم قاچاق کاال بگذار خارجی امیدوار بود؟ مگر میسرمایه
اند و همه را با خود به داخل باتالق فرو ها وضعیتی بحرانی دارند، مشکالتی بسیار عمده براي مملکت به وجود آوردهو اغلب بانک

 ر هیچ فعالیت اقتصادياي به اهمیت سه ضلع مثلث مورد اشاره وجود ندارد، به عبارت دیگکشند. بنابراین معتقدم هیچ مسالهمی
 .گانه فوق قابل اجرا نیستبدون مواجه شدن با مشکالت سه

این اقتصاددان درخصوص چینش کابینه دولت دوازدهم گفت: یک لحظه خودمان را جاي آقاي روحانی بگذاریم و فرض کنیم که 
من «، ممکن است بگوید: »وزارتخانه را قبول کنمسوولیت فالن «بگوییم:  X خواهیم وزراي کابینه را انتخاب کنیم. اگر به آقايمی

توان من، اداره وزارتخانه با  .خواهی اقتصاد را رقابتی کنی، من این کار را بلد نیستمدر این وزارتخانه قرار است چه کنم؟ اگر می
هاي تگر کامال طرفدار سیاسهمین االن برخی وزراي کابینه کامال به اقتصاد رقابتی معتقدند و برخی دی» هاي حمایتی است.سیاست
هاي اند. در عجبم که آقاي روحانی چگونه این دو گروه را کنار هم نشانده است، طبیعی است که در چنین وضعیتی از وزارتخانهحمایتی
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کند و هاي حمایتی میل میشدت به سمت سیاستشود. وزارت صنعت، معدن و تجارت بهمختلف، صداهاي گوناگون شنیده می
ک کشند و بانقدرت، موسسات مالی و اعتباري را به یکسو میهاي صاحبت راه و شهرسازي به سمت اقتصاد رقابتی؛ برخی گروهوزار

اي که بر دولت اول آقاي روحانی وارد بود، همین است. آقاي روحانی باید بالفاصله بعد از برجام مرکزي به سوي دیگر. اشکال عمده
 X شد. باید مثال به آقايکرد و براي حل سه مشکل اساسی مورد اشاره وارد عمل میمعطوف مینگاه خود را به سمت اقتصاد 

 ».توانی در این مسیر با دولت همراه شوي در کابینه بمان، در غیر این صورت شما را به خیر و ما را به سالمتاگر می«گفت می

اي که بتوان بر اساس آن گزارش عملکرد تهیه کرد، باور است که برنامه بهکیش درمورد وجود برنامه مدون براي مبارزه با فساد بر این
طور. دولت براي اصالح نظام بانکی نیز تنها به بانک مرکزي متکی بوده در حالی که این وجود ندارد، براي مبارزه با قاچاق هم همین

 B به A ود داشته باشد که بگوید براي حرکت از نقطهمشکل فراتر از بانک مرکزي است. باید براي همه این کارها برنامه مدونی وج
توان به او ایراد گرفت. انجام این کار البته بسیار مشکل شود. آقاي روحانی این کار را نکرده و در این مورد میاین کارها انجام می

اري رساند مثال نرخ بیکي بدتري میجااست. وي معتقد است اگر این اقدامات صورت نگیرد تداوم وضعیت فعلی، اقتصاد ایران را به
کند و وضع ترازنامه شود، شاید رشد اقتصادي دو، سه درصدي وجود داشته باشد، اما این نرخ رشد چیزي را جبران نمیتشدید می

 .روددولت رو به وخامت بیشتر می

 نامتجانس بود و پس از برجام در مورد گوید: کابینه روحانی در دولت یازدهم کامالبندي سخنان خود میاین اقتصاددان در جمع
گویند می یک از کارهاي اساسی موردنیاز اقتصاد اقدام نکرد. امروز مشکالت بانکی نسبت به دو سال قبل بیشتر شده، درباره قاچاق،هیچ

نیم و آمار داخلی معتبري هاي جهانی استناد کبنديروند کاهشی بوده اما آمار روشنی وجود ندارد، در حوزه فساد مجبوریم به رتبه
طور کند) و در حوزه رقابتی کردن اقتصاد در اغلب موارد بهوجود ندارد (حتی بانک مرکزي هم برخی آمارهاي خود را منتشر نمی

کند چه کسی مسوول کدام معکوس عمل شده است. با این حساب اگر آقاي روحانی بخواهد روال قبلی را ادامه دهد، هیچ فرقی نمی
تخانه باشد؛ چون همه شکست خواهند خورد. آقاي روحانی باید این نکته را در ذهن داشته باشد که در دوره نخست وزار

هاي دیگرش را پوشاند. اما در دوره دوم دیگر برجامی در کار نیست و جمهوري به دو، سه موفقیت بزرگ رسید که ناکامیریاست
یا رویکرد دیگري را مدنظر قرار دهد تا بتواند بدنه اجتماعی را به  approach باید کاهش تورمی هم اتفاق نخواهد افتاد. بنابراین

 .دنبال خود بکشاند وگرنه به سرعت محبوبیتش را از دست خواهد داد

گوید: اگر دولت بخواهد در چارچوب مورد اشاره من حرکت ها هم میبهکیـش همچنیــن درخصوص مساله تفکیک برخی وزارتخانه
گیرد. اگر به مورد وزارت صنعت، معدن و تجارت سازي دولت صورت میها هم با هدف کوچکباید کوچک شود. ادغام وزارتخانهکند، 

رسد در همه کشورهاي جهان یک هدف روشن پشت ایده ادغام صنعت و تجارت بوده است؛ وزارت صنعت معموال نظر میبپردازیم، به
خش صنعت حمایت کند اما وزارت تجارت به دنبال کاهش تعرفه بوده تا تجارت را گسترش دهد، به دنبال افزایش تعرفه بوده تا از ب

صمیم یافته براي از بین بردن این تقابل تاند. کشورهاي توسعهدر نتیجه این دو وزارتخانه در اغلب کشورها در برابر یکدیگر قرار داشته
گیري نهایی کنند تا او نقطه بهینه تعرفه براي تامین منافع فر را مسوول تصمیمهاي صنعت و تجارت، یک نگرفتند با ادغام وزارتخانه

رود و هر دو گروه را تعیین کند. به عالوه با رقابتی شدن اقتصاد، بسیاري از وظایف وزارت صنعت که اعطاي مجوزهاست، از بین می
اشته است. اما مگر امروز این هدف از بین رفته که دولت شود، بنابراین ادغام صنعت و تجارت یک هدف روشن دوزارتخانه کوچک می

خواهد بار دیگر دو وزارتخانه را از هم جدا کند؟ چه استداللی براي این کار وجود دارد؟ اگر گفته شود وزارتخانه خیلی بزرگ شده می
سازي وزارتخانه و نیست، بلکه کوچک قبول است اما چاره آن تقسیم دوبارهو اداره آن از عهده یک نفر خارج است، این حرف قابل

 .گرا نباشداصالح ساختار است، ضمن اینکه باید وزیري در راس این وزارتخانه بنشیند که تا این حد حمایت
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این اقتصاددان درخصوص ساختار دولت بر این باور است که تعریف ساختار دولت باید بر اساس اهداف آن صورت گیرد اما چون دولت 
کند و به نتیجه خاصی هم بار ساختاري را که از قبل از انقالب به ارث رسیده، دستکاري میی ندارد، هرچند وقت یکاهداف روشن

وزارت مبارزه «رسد. وي معتقد است اگر هدف را مشخص کرده و اراده جدي براي آن وجود داشته باشد، ممکن است الزم شود نمی
 .ایجاد شود» اقتصادوزارت رقابتی کردن «یا » با قاچاق و فساد

کند: امروز وزارت صنعت همان است که قبل بهکیش درخصوص تاریخچه تغییر چینش وزارت صنعت و بررسی روند موجود اظهار می
یک از انقالب بوده، هیچ تجدید ساختار یا ارزیابی مجددي در این بخش انجام نشده است تا مشخص شود کدام صنعت مزیت و کدام

استراتژي توسعه «ن دارد. در زمان وزارت آقاي جهانگیري در وزارت صنایع، آقاي نیلی کاري پژوهشی با عنوان توان صادراتی شد
اند افزاید: وزراي صنعت ما فقط چسبیدهگاه مورد استفاده قرار نگرفت. وي میتوجهی بود؛ اما هیچانجام داد که کار بسیار قابل» صنعتی

شود این صنعت چند میلیون شغل ایجاد کرده است. مثل زمانی که ه اطالعات نادرست ادعا میبه صنعت خودرو. بعد هم با اتکا ب
هزار خودرو را 110هاي خودروسازي دپو شده و یکی دیگر از وزرا گفته بود، اگر ابعاد هزار خودرو در انبار کارخانه110گفته بودند 

هزار خودرو 110ها از کابینه راي گرفتند و براي فروش با همان حرفکند ولی محاسبه کنیم، مساحت بخشی از غرب تهران را پر می
 .تسهیالت پرداخت کردند

گوید: دولتمردان مرتبا از هدف دهد و میبهکیش در بخش دیگري از سخنان خود ایجاد اشتغال در کشور را در بوته نقد قرار می
ید، دو راه بیشتر ندارید: یا باید یک واحد اقتصادي موجود را کنند. اگر به دنبال ایجاد اشتغال هستصحبت می» ایجاد اشتغال«

اندازي واحد جدید دست به جذب سرمایه بزنید. اما دولت در عوض چه کرده؟ سال گذشته منابع مالی گسترش دهید یا براي راه
طور موقت ن واحدها را بهدار اختصاص داده است. این کار ممکن است مشکل آبسیاري براي پرداخت تسهیالت به واحدهاي مشکل

حل کرده و تولیدشان را افزایش داده باشد اما هیچ کمکی به پایداري آنان یا ایجاد اشتغال نکرده است چراکه این واحدها کارگران 
خود  یکنیم، با سیاستگذاري نادرست، منابع مالدهد: منظورم این است که وقتی هدف را گم میاند. وي ادامه میقبلی خود را داشته

کنیم. اگر هدف ما ایجاد اشتغال است، باید سه ضلع چارچوب مثلثی را مدنظر داشته باشیم. فراموش را در جاي نامناسب هزینه می
هاي مولد اقتصاد هیچ گذاري بخش خصوصی در بخشدرصدي در نظام بانکی وجود داشته باشد، سرمایه20نکنید تا وقتی نرخ سود 
 .عه اشتغال منجر شودتوجیهی ندارد تا به توس

 

http://donya-e-eqtesad.com/news/1107156 
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