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 دکتر مهدي بهکیش

جدي کارشناسان و مقامات تفاهم دارند که رشد اقتصادي باالتر و اشتغال بیشتر نیاز 
کشور است؛ ولی آنچه مورد تفاهم نیست، چگونگی دستیابی به رشد باالتر است. برخی 

دهند و گرایی را در اولویت قرار میدانند و برخی دیگر درونرقابتی شدن را ضروري می
آورند که از این طریق امنیت گروهی از آنان برداشتی از اقتصاد مقاومتی را نشانه می

 .شودامین میکشور و نظام بهتر ت

  

یست. این پذیر نمتخصصان اقتصاد آزاد معتقدند در دوران جهانی شده امروز جز با رقابتی کردن اقتصاد دستیابی به رشد باالتر امکان
شود؛ زیرا حضور خوبی تامین میهاي خارجی از این مسیر نیز بهگروه معتقدند حتی امنیت و مقاومت کشور در برابر تهدید

د داننآورد. این گروه سرنوشت کشورهاي مشابه را دلیل بر حقانیت استدالل خود میران داخلی و خارجی خود امنیت میگذاسرمایه
و ادعا دارد که گسترش صادرات در صورتی عملی است که تولید کاالي صادراتی در محیط رقابتی صورت گیرد و قیمت و کیفیت آن 

گرا خواهیم داشت که رشدي درخور براي کشور نخواهد داشت؛ ی شدن نرویم، رویکردي درونرقابت باشد؛ زیرا اگر به طرف رقابتقابل
کند؛ بر اینکه قاچاق جایگاهی وسیع براي فعالیت پیدا میشود. عالوهزیرا صادرات کشور به نفت و محصوالت جنبی آن محدود می

کنترل نیست. وجود بنادر چندگانه نیمه هاي کشور قابلدروازهالمللی است و هاي بینهاي داخلی عموما باالتر از قیمتزیرا قیمت
کشیده نشان از دو واقعیت دارد. یکی اینکه زندگی مردم و اقتصاد کشور بدون تجارت خارجی مختل است و مخفی و کولبران ستم

یگر بر آن کشورهاي داست. عالوهدیگر اینکه تالش براي درونگرایی، واردات را برطرف نکرده بلکه از طریق سرکوب زیرزمینی کرده 
 .رسمی و کولبريمند به صادر کردن هستند حتی از طریق مرزهاي غیراز جمله همسایگان اقتصاد آزاد دارند و عالقه

 کنند باگروه درونگرا نگران امنیت کشورند البته اگر منافع خاص مطرح نباشد. این گروه از رقابتی شدن اقتصاد نگرانند؛ زیرا فکر می
ده گیرند که شناخته شاعتماد نخواهد بود، بلکه بازار و افراد درون آن تصمیم میها در اختیار افراد قابلگیريرقابتی شدن، تصمیم

گرا دارند و به بخش خصوصی هم اعتماد کافی ندارند، مگر شناخته نیستند. در نتیجه این گروه از اقتصاد مقاومتی برداشتی درون
سازي یها به خصولتسازيهاي گذشته عموما حاکم بر تصمیمات کشور بوده و به همین دلیل خصوصیرآیند در سالشده باشند و این ف
دهند. در مقابل گروه اول معتقدند تکیه بر افراد درصد جوالن می 100هاي گذاري همچنان پابرجا مانده و تعرفهتبدیل شد. قیمت

 کنند اگر تامین منابعدانند، شاید فکر میاهمیت میاست، ولی گروه درونگرا آن را کمهاي اقتصادي فسادآور خاص در ارجاع فعالیت
کنند کر میشود و فتوجیه میشوند، فساد قابلشفاف هستند و از این مسیر تامین میهاي جانبی کشور که بعضا غیربراي برخی هزینه

هاي خاص و محرمانه در همه کشورها وجود دارند ولی اشیم که هزینهها است. باید توجه داشته برود؛ زیرا دست خوديراه دور نمی
تدریج سازد. اداره کشور به ترتیب فوق بهکنند؛ زیرا رقابت را مخدوش میگاه آن را از طریق اعطاي امتیازهاي اقتصادي تامین نمیهیچ
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هاي کنند که هدفهایی درگیر میخود را در فعالیتداران منابع شود که کم و بیش شاهد آن هستیم و تیولداري میتبدیل به تیول
اي یا امتیازهاي خاص شوند که اکثرا در پشت دیوارهاي بلند تعرفههاي تجاري پرسود میکند یا درگیر جریانسیاسی ایجاب می

و برابر اتومبیل به بیش از د کنند. خریدکننده میاند که بیشترین تحمیل را به مصرفوجود آمدههاي گسترده بهتجاري یا اور اینووس
ها بر کشور حاکم است هاي پس از انقالب دلیلی دیگر بر این مدعا است. نباید فراموش کرد تا زمانی که تحریمقیمت طی سال

ا ها را برطرف کند تسوي رقابتی شدن جدي پیش رفت و به همین دلیل دولت یازدهم تالش کرد از طریق برجام تحریمتوان بهنمی
و  تحریمی به کشور بازگشتگذاري خارجی را جذب کرد، ولی دیدیم که چگونه شرایط شبهوان اقتصاد رقابتی را پیاده و سرمایهبت

گراها) اداره شده و هزاران مقاله و کتاب و ها (درونسال است که اقتصاد کشور با هدایت گروه دومی 37گذاران را فراري داد. سرمایه
کنند که تا به حال اقتصاد کشور را اداره گرا ادعا میالبته گروه معتقد به اقتصاد درون .جایی باز نکرده است تالش گروه اول راه به

اند و تقریبا تمام منابع کشور مستهلک شده و حتی گویند که اقتصاد را با رشدي نزدیک به صفر اداره کردهاند، ولی این را نمیکرده
 صورت رقابتی ادارهدهند که اگر اقتصاد بهاند. به عالوه اجازه طرح این بحث را نمیبه قهقرا رفتههاي اساسی کشور چون آب سرمایه

شده بود، در حال حاضر در چه شرایطی بودیم و بسیاري از مشکالت موجود را نداشتیم یا بسیار کمتر از آن بود که با آن مواجهیم. 
وابسته به نفت داده شده، ولی در عمل هاي غیروده و با وجود آنکه شعار دولتگرایان برسان درونشکی نیست که درآمد نفت یاري

اند و راهی ساده براي خروج از این وضعیت ندارند، ولی حال که درآمد نفت به شدت رو ها هر چه بیشتر به نفت وابسته ماندهدولت
 رد؟گرا اداره کصورت درونتوان اقتصاد را بهبه کاهش است، آیا باز هم می

را  هاي اجتماعی آناکنون داریم پذیرا باشیم و آماده شویم تنشجواب نویسنده منفی است؛ مگر لشکر بیکاران را بیش از آنچه هم
و در  امکس خواهان آن نیست. پیشنهادي که در دو هفته گذشته مطرح کردهآورد و هیچوجود میساکت کنیم که جو نامناسبی را به

با عنوان مثلث نجات اقتصاد ایران چاپ شد آن است که پایه اصلی مشکالت کشور » اقتصاددنیاي «ا و روزنامه نامه تجارت فردهفته
 .«غیررقابتی بودن اقتصاد«و در نهایت » بحران نظام بانکی»، «قاچاق و فساد«اند و عبارتند از؛ گانهسه

اي براي سروسامان دادن به سه مشکل فوق توان برنامهسندد میگرایی موافق باشند و دولت نیز پیشنهاد را بپاگر طرفداران درون
ها باز شود و امکان ایجاد گذاري داخلی و خارجی جهت فعال کردن مزیتتهیه و پیاده کرد، تا راه براي سایر اصالحات و سرمایه

نیم کنم اگر در این مسیر حرکت نکمی تولید کردن شود. فکرموقعیت مناسب براي رشد اشتغال فراهم آید و کاالي صادراتی نیز قابل
هاي بسیار جدي و دشواري مواجه خواهیم شد، ضمن آنکه بخش غیرنفتی اقتصاد کشور با گیريدر آینده نه چندان دور با تصمیم

تی در خشود. به عبارت دیگر اگر روش اداره اقتصادي کشور را تغییر ندهیم، روزهاي بسیار ستر و حتی منفی مواجه میرشد پایین
 .ها تنها در حیطه اقتصاد باقی نخواهند ماندپیش خواهیم داشت و همانگونه که گفته شده نابسامانی
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