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 وگو با محمدمهدي بهکیشچگونگی ایجاد فضاي رقابتی اقتصادي در گفت

 )نامه صنعتویژه نامه عملیات نجات(ویژه
  )ایران (اقتصاد سیاسی اخبار

  1396تیر  17شنبه  :تاریخ انتشار

گاه بعد از انقالب این فرصت را نداشتیم که صنایع خود را مرور کنیم و ببینیم کدام صنایع در ما هیچ :گویدمحمدمهدي بهکیش می
مان را چگونه باید نوسازي کنیم؟ پول نوسازي آنها نهآالت کهدانیم ماشیناین فضاي جدید مزیت رقابتی دارند و کدام ندارند. ما نمی

 را از کجا باید تامین کنیم و نحوه فاینانس اینها چگونه است؟ 

ها ها و همینایم یا تحریمیا درگیر جنگ بوده
عاملی شده که به گفته محمدمهدي بهکیش در 

بار فرصت بررسی و چهار دهه گذشته حتی یک
گاه این ایم. هیچنداشتهمرور صنایع خود را 

فرصت پیش نیامده که بررسی کنیم آیا صنایع ما 
در فضاي جدید کنونی مزیت رقابتی دارند یا نه؟ 

ها گوید در همه این سالاین اقتصاددان می
بسیاري از واحدهاي تولیدي بدون وجود مزیت 

اند اما دولت به اقتصادي به فعالیت ادامه داده
کرده ون مزیت حمایت میاشتباه از واحدهاي بد
کند فساد و قاچاق جدي در که مبادا با بیکاري افراد شاغل در این واحدها سروصدا ایجاد شود. این اقتصاددان تاکید می

خواهیم وضعیت صنایع ما کشور ما وجود دارد، سیستم بانکی مشکل دارد، اقتصاد رقابتی هم نداریم. در این میان می
توان اهداف و صفحه برنامه ندارد. در دو صفحه می 400د صنعت ما براي رقابتی شدن نیاز به گویچگونه باشد؟ او می

هاي اقتصادي را تعیین کند و صنعت ما بر آن اساس حرکت کند. مشروح ها را مشخص کرد. این دولت باید مزیتبرنامه
 .خوانیدوگو را در ادامه میاین گفت

♦♦♦ 

ایجاد فضاي رقابتی براي آنها از جمله موضوعاتی است که همواره در فضاي صنعت ما مساله حمایت دولت از صنایع و  
کنند و برخی دیگر بر ایجاد شود. برخی بر ضرورت حمایت تاکید میوجود داشته و بحثی است که همواره شنیده می

 دانند. نگاه شما چیست؟فضاي رقابتی و برخی آن را تیغ دولبه می
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هاي بسیاري ایجاد کرد. از جمله بحران اقتصادي ی، اقتصاد جهان درونگرا شده بود و این اتفاق گرفتاريدر فاصله دو جنگ جهان
. در نتیجه بعد از جنگ جهانی دوم کشورهاي گرفتار تصمیم گرفتند به سوي رقابتی شدن پیش روند. حدود سه دهه 1932تا  1929

 1980ایجاد شوند. از سال  ...المللی پول وزم مانند بانک جهانی و صندوق بینهاي الطول کشید که اقتصاد رقابتی پا بگیرد و سازمان
میالدي به بعد یعنی همزمان با آغاز انقالب اسالمی در ایران، کشورهاي جهان به سرعت مسیر رقابتی شدن را در پیش گرفتند. در 

ایی که دیگر شوروي و بلوك شرق وجود نداشت، فرو پاشید و در چنین فض 1991چنین فضایی اتحاد جماهیر شوروي هم در سال 
 .کشورها دریافتند اگر خواهان رفاه بیشتر هستند، باید به سمت رقابتی شدن پیش بروند

داخلی  شود بیشتر از مصرفتر تولید میتوان همه چیز را در داخل یک کشور تولید کرد یعنی کاالیی را که ارزاندر فضاي رقابتی نمی
شود را از خارج وارد کرد یا اگر وارد نشود از مبادي غیررسمی وارد اد را صادر کرد و در مقابل آنچه گران تولید میتولید کرد و ماز

شود. اما در مقابل این واردات و براي ارزآوري در اقتصاد ما باید صادرات هم داشته باشیم. چون یک اقتصاد متعادل، اقتصادي می
رسد. چون اگر واردات بیشتر باشد ارز م برابر است و نرخ ارز در چنین اقتصادي به تعادل میاست که واردات و صادرات آن با ه

یابد. اگر صادرات بیشتر شود، ارز بیشتري وارد رود و قیمت ارز افزایش میشود و تقاضا براي ارز باال میبیشتري از کشور خارج می
ما هم در زمان دولت سازندگی به سمت ایجاد اقتصاد رقابتی حرکت کرد  دهد. کشورشود و افزایش عرضه قیمت ارز را کاهش میمی

این  .نرخی شود. اما چون قیمت ارز در آن زمان کنترل شده بود، این آزادسازي منجر به جهش فنر قیمت ارز شدو سعی شد ارز تک
ردن ارز را به لقایش بخشیدند و این اولین نرخی کفنر ناگهان جهید و قیمت ارز باال رفت و همه ترسیدند و عطاي آزادسازي و تک

چکش علیه آزادسازي و اقتصاد رقابتی بود که در دولت سازندگی زده شد. این اتفاق صدمات بسیار براي اقتصاد داشت. چون اگر 
 ن ما همیشهشد. از آن زمان تاکنورسید و مشکالت حل میاقتصاد جهش یکباره قیمت ارز را تحمل کرده بود، به نقطه تعادلی می

ایم. شوك ارزي در دولت سازندگی به قدري زیاد بود که ما نتوانستیم بعد از آن دیگر به صورت مصنوعی کنترل کردهقیمت ارز را به 
نرخی کردن ارز پیش برویم. اما مشکل بعدي این بود که ما از آن زمان تاکنون هیچ استراتژي مشخصی براي اداره اقتصاد سمت تک
هایی انجام شد و در زمان وزارت اسحاق جهانگیري در وزارت صنعت و معدن استراتژي توسعه صنعتی به وسیله م. حرکتکشور نداری

گاه بعد از انقالب این فرصت را نداشتیم که صنایع گاه مورد استفاده قرار نگرفت. ما هیچدکتر نیلی و همکارانش نوشته شد اما هیچ
مان را آالت کهنهدانیم ماشینصنایع در این فضاي جدید مزیت رقابتی دارد و کدام ندارد. ما نمیخود را مرور کنیم و ببینیم کدام 

چگونه باید نوسازي کنیم؟ پول نوسازي آنها را از کجا باید تامین کنیم و نحوه فاینانس اینها چگونه است. تا پیش از این ما درگیر 
ا برداشته شده و جنگی هم وجود ندارد، چرا کسی به این فکر نیست که صنعت باید هها بودیم اما حاال که اکثر تحریمجنگ و تحریم

شود فالن بخش صنعت در حال تعطیلی است. خب کدام بخش این بینیم که نوشته میچگونه پیش برود؟ هر روز در خبرها می
این  ابتی ندارد و باید تعطیل شود. اما نگاه ماصنعت باید تعطیل و کدام بخش باید احیا شود؟ قطعاً بخشی از صنایع ما دیگر مزیت رق

 .است که چون چند نفر در یک کارگاه صنعتی مشغول کار هستند آن واحد و صنعت باید باقی بماند

 گویید این صنایع باید تعطیل شوند یا رشته فعالیت خود را تغییر دهند؟راهکار شما چیست؟ یعنی می 

 .د ده نفر کارکن دارد نگاه غلطی است. این اصرار بر ادامه یک راه و مسیر نادرست استتداوم فعالیت یک واحد صنعتی چون چن
ن شود ایکنیم که مبادا سروصدا ایجاد شود. حتماً میرسد اما مدام آن را حمایت میدانیم به منزل نمیمانند باري که کج است ما می

گونه که در این چهار توان کاري از پیش برد. همانه وجود دارد، نمیپارشرایط را سروسامان داد اما چون تصمیمات مختلف و پاره
سال گذشته نشد. فساد و قاچاق جدي در کشور ما وجود دارد، سیستم بانکی مشکل جدي دارد، اقتصاد رقابتی هم نداریم. در این 

المللی زان گندم را دو برابر قیمت بینخواهیم وضعیت صنایع ما چگونه باشد؟ سال گذشته قرار شد براي حمایت از کشاورمیان می
نم کها در سیلوها پوسید! این چه حمایتی است؟ من تصور میاز مردم بخرند اما به علت سازماندهی نادرست، بسیاري از این گندم
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ي قوي باید هاي کارصورت کامالً خاص با این مشکالت برخورد شود و گروهسه مشکل عمده در اقتصاد ما وجود دارد که باید به 
 .مساله فساد و قاچاق، مشکالت نظام بانکی و رقابتی شدن اقتصاد سه مشکل عمده کشور ماست .تشکیل شود

تواند امید را به حل پیدا کند، می اگر دولت جدید بتواند براي این سه مشکل راه .این سه مشکل باید به صورت ویژه پیگیري شود
ایم. اما امید در جامعه ما بوده. مشکل کنونی ما این است که مردم الت اقتصادي بسیاري داشتهجامعه بازگرداند. ما پیش از این مشک

کنند دولت ممکن است توانایی شکوفا کردن اقتصاد را نداشته دهند و فکر میما امید به بهبود اوضاع اقتصاد را به تدریج از دست می
دانند رشد اقتصادي کنونی اند. چون همه میهاي موقت بودهرداند ولی مسکنباشد. دولت تاکنون تالش کرده امید را به جامعه برگ

در سال گذشته بر اساس آمار بانک مرکزي صادرات بخش  .ها حرکتی نکرده استمرهون افزایش تولید نفت است و دیگر بخش
ي صادراتی تولید کنند، رو به بسته توانستند کاالهایی که میدهد کارخانهدرصد کاهش یافته است. این آمار نشان می 15صنعت 

هایی تشکیل دهد که به سه مشکل اصلی اقتصاد که در باال شدن دارند. این یعنی اشتغال در حال کاهش است. دولت باید کارگروه
ار را د این کذکر شد برسند تا امید به جامعه برگردد و مردم امیدوار شوند که اقتصاد در حال بازسازي و حرکت است. اگر دولت نتوان

با  رود و مردم مجبور خواهند بودشوند، آمار بیکاري باال میانجام دهد، آینده مطلوبی در انتظار ما نیست. صنایع بیشتري تعطیل می
پول ناشی از فروش نفت و چند رشته فعالیت خاص مانند پتروشیمی و فوالد سر کنند. واحدهاي دیگر هم مشخص نیست که چه 

توانیم به اقتصادي با محوریت صادرات بازگردیم. اما باید تکلیف صنایع داشت. من به شخصه ناامید نیستم. ما می سرنوشتی خواهند
توانند بقا پیدا کنند و صادراتی شوند که بدون تعرفه سودآور باشند. یعنی اگر تعرفه واردات خودرو خود را مشخص کنیم. صنایعی می

عت را توان آن صنهاي وارداتی رقابت کنند، میبتوانند هم در کیفیت و هم در قیمت با ماشین به صفر برسد و صنایع خودروسازي ما
 .پذیر دانسترقابت

حل مشکالت این است که صنایع رقابتی و مزیت اقتصاد داخل را شناسایی کنیم و پس از آن  گویید راهپس شما می 
 دولت از صنایعی که مزیت دارند حمایت کند؟

دارمان توانیم براي صنایع مزیتاما این حمایت به معناي پول دادن به واحدهاي تولیدي یا وضع تعرفه وارداتی نیست. مثالً میدقیقاً، 
بازار صادراتی فراهم کنیم، بازارهاي مقصد را آماده 
کنیم، با کشورهاي دیگر مذاکره کنیم که به 
محصول صنایع ما اجازه واردات بدهند یا موانع 

اري با کشورها را حذف کنیم. این نوع سیاسی تج
تواند به صنایع ما کمک کند. اگر هر حرکات می

صنعتی که تعرفه آن صفر شد و واردات آن آزاد شد 
نتواند دوام بیاورد باید در مورد آن صنعت خیلی 
دقیق فکر کرد. باید دید نقص این صنعت چیست 

تواند رقابت کند؟ آن زمان باید این نواقص که نمی
اما اگر این نواقص رفع شد و آن  .را برطرف کنیم

توان صنعت باز هم نتوانست رقابتی باشد دیگر نمی
 .امیدي به اقتصادي بودن آن صنعت داشت

۳ 
 



اما تعریف حمایت و رقابت در اقتصاد ما این است که یا دولت از عرصه اقتصاد کامالً کنار برود و اقتصاد میدان جنگ  
یا اینکه دولت بماند و با پرداخت تسهیالت و وضع تعرفه از همه صنایع حمایت کند. با این تعریف واحدها براي بقا شود 

 .نگاه درستی به مقوله حمایت و رقابت در کشور ما ایجاد نشده است

ن صنایع همان ایم صنعتمان را بازنگري کنیم. ایسال است که ما نتوانسته 37گویم من ابتدا هم به همین مساله اشاره کردم. من می
توانستند در این کشور و فضاي اقتصادي آن زمان فعالیت کنند. االن مشخص نیست که صنایع سال پیش می 40صنایعی هستند که 

ما همچنان بتوانند فعالیت کنند. اقتصاد دنیا و دیگر کشورها تغییرات بسیار زیادي داشته است. تکنولوژي تغییرات بسیار زیادي 
قابتی خواهید در یک شرایط رتوان کاالي ارزان تولید کرد. در نتیجه اگر شما میگر با صنایع غیراتوماتیک و کهنه نمیداشته. امروز دی

ا گذاري گسترده دارید. باید رقباي خود رآالت خود را نو کنید. در این فضا شما نیاز به سرمایهجهانی حضور داشته باشید باید ماشین
ولید کرد توان تادراتی شدن اقتصاد به یک نگاه جامع و جدید نیاز است. باید دید چه کاالیی را در ایران میبنابراین براي ص .بشناسید

اي دیگر تر از کشورهتوان در ایران تولید کرد که ارزانکه براي ایران مزیت و صرفه اقتصادي داشته باشد. یا به عبارتی چه کاالیی می
توان ارائه داد. مانند نفت و همه مشتقات آن، صادرات گاز و مشتقات آن، معدن و محصوالت وابسته باشد. فهرستی از این کاالها را می

به آن مانند فوالد و انواع فلزات. اما این به شرطی است که تولیدات معدنی ما اقتصادي باشد. یعنی محصولی که از معادن ما استخراج 
گر باشد. یا آنکه مدیریت تولید با شرایط امروز سازگار باشد. اگر چنین محصولی تر از محصول معدنی در یک کشور دیشود ارزانمی

قیمت رقابتی و پایین نداشته باشد صادرات آن رقابتی نبوده و تولید آن مقرون به صرفه نیست. اما صادرات تنها محدود به کاالهاي 
د و مزیت رقابتی ماست. مانند صنعت گردشگري در ایران که یک تواند براي ما ارزآوري کنشود. ما امکاناتی داریم که میملموس نمی

دروازه بسیار بزرگ براي ارزآوري است. ترانزیت مزیت دیگر ماست. ما توان بسیار خوبی براي ترانزیت داریم. ساحل مکران را در 
یجاد کرده که ما به کشورهاي جنوب کشور در نظر بگیرید که هزار کیلومتر طول آن است. عمق آب این ساحل بهترین فرصت را ا

توانیم درآمد بسیار زیادي کسب کنیم. مانند بندر چابهار که هند مشتاق همسایه اجازه ساخت بندر بدهیم و در محل این ساحل می
 .ساخت و توسعه آن است

ن صنایع رند. تکلیف ایگیپذیري عنوان کردید بسیاري از صنایع ما در این مولفه قرار نمیاي که شما براي رقابتبا مولفه 
 چیست؟

کنم گویند نباید تعطیل شود. من فکر مینفر کارکن دارند میپذیر نیستند. اما چون چند دهبله، ما صنایع بسیاري داریم که رقابت
ز اتک این صنایع بررسی شوند تا مشخص شود هر صنعت و واحد تولیدي نیبهوظیفه دولت این است که یک گروه تعیین کند تا تک

دار هایی الزم است که این واحد تولیدي بتواند خط تولید خود را عوض کند و تولید رقابتی و مزیتبه چه تغییراتی دارد، چه کمک
داشته باشد. دولت باید به کمک این واحدها برود تا خط تولید خود را به آن چیزي که مزیت دارد تغییر دهند. پس قبل از هر اقدامی 

شود. خوابد و نه کارگري بیکار میکند، نه سرمایه میه چه تولیدي مزیت دارد. آن وقت نه واحد تولیدي ضرر میباید روشن شود ک
شود. در غیر این زنیم. اگر دولت آینده بتواند چنین کاري را انجام دهد مشکل اقتصاد حل میاما ما همیشه درباره کلیات حرف می

کنم چنین طرحی مخالف جدي هم داشته باشد. حاکمیت ما با برخی از شود. گمان نمیمیصورت کار براي اقتصاد ما بسیار دشوار 
کشورها مشکل دارد. ما هم اصراري براي جذب بازار آن کشورها نداریم. ما بازار صادراتی اروپا و آسیا و کشورهاي همسایه را 

 .خواهیممی

حرکت کند و رشد معقولی را هم با خود بیاورد. وضعیتی که اکنون داریم  تواندکنم مجموعه ما با این اقدام میبنابراین من فکر می
 150ا تر هم بآورد. االن بسیاري از صنایع کوچک مرتب در حال تعطیلی هستند. صنایع بزرگبه نظر من براي مدت طوالنی دوام نمی

٤ 
 



رقابتی تواند در این بازار غیرداد. آیا واحد تولیدي آنها میدانند در آینده چه اتفاقی رخ خواهد کارگر به باال همه بالتکلیف هستند و نمی
کنند. در نتیجه واحد تولیدي که نتواند مزیت اقتصادي خود دوام بیاورد یا نه. چون واحدهاي ما بر اساس مزیت اقتصادي تولید نمی

لید را ها توالم کند قرار است بر اساس مزیتتواند ادامه بقا بدهد. دولت باید از امسال اعرا کشف کند مشخص نیست تا چه زمانی می
 .حمایت کند

سال گذشته دولت چند هزار میلیارد تومان تسهیالت به واحدهاي تولیدي داد که از آنها حمایت کنند. نتیجه آن چه  
 بود؟

وام بالعوض هم از دولت اي که تولید غیررقابتی دارد هرچقدر هم که حمایت شود حتی اگر هیچ! کل تسهیالت از بین رفت. کارخانه
 کند و هرچقدر هم که حمایت شود کافیبگیرد، سرنوشتی جز تعطیلی ندارد. چون این کارخانه بر اساس مزیت اقتصادي فعالیت نمی

 ها وجود داشته باشد. ما با یک دنیا با اقتصاد بستهافتد. باید عقل و منطقی پشت این حمایتنیست. با این شیوه صنایع ما راه نمی
شود. دولت دوازدهم هم باید مواجه نیستیم. اگر بخواهیم با اقتصاد بسته خود را اداره کنیم وضع همین است و حتی بدتر هم می

ي انتخاب شود اتکلیف خود را مشخص کند. وزراي دولت بعد باید به اقتصاد رقابتی اعتقاد داشته باشند. کابینه دوازدهم باید به گونه
توان اهداف صفحه برنامه ندارد. در دو صفحه می 400ت برنامه عملیاتی بدهند. صنعت ما براي رقابتی شدن نیاز به که براي این تغییرا

ها را مشخص کرد. این دولت باید مشخص کند که با اقتصاد درونگرا قرار است کار کند یا با اقتصاد رقابتی. این باید در مرکز و برنامه
ت بازي کنیم. باید مشخص کنیم که آیا قرار است از سازوکارهاي رقابتی استفاده کنیم یا نه؟ آیا توجه باشد. قرار نیست با کلما

ها را حل کنیم یا نه؟ دولت باید به این سه سوال جواب دهد. در غیر خواهیم مشکالت بانکخواهیم فساد را جمع کنیم؟ آیا میمی
ه ایم. یکی بمان را با نحوه اداره اقتصاد روشن نکردهنخواهیم برد. ما تکلیفومعوج خواهد بود و راه به جایی ها کجاین صورت حرکت

خواهیم باید صراحتاً اعالم کنیم که در شرایط موجود بهترین راه مقاوم کردن زنیم یکی به میخ. اگر اقتصاد مقاومتی مینعل می
ار کنیم قیمت تمام شده آن دو یا سه برابر بازاخل تولید میاقتصاد کدام است، رقابتی شدن یا خودکفا شدن. نباید کاالیی را که در د

رخی بینیم بگونه که میتواند کاالیش را با قیمت رقابتی صادر کند و همانجهانی باشد، در آن صورت بخش خصوصی دیگر نمی
دن سارت کند و هزینه رقابتی شروند. این مباحث فنی است اقتصاددانان باید آن را حل کنند. دولت باید جصنایع رو به تعطیلی می

   .عنوان برنامه خود پیاده کند اقتصاد را بدهد. دولت در انتخابات شعارش را داده االن باید آن را به
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