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«:شرق»وگو با بهکیش در گفت

سخت را ندارد دولت جسارت تصمیم

روزنامه شرق- شماره ۳۰۱۰ - دوشنبه، ۲۲ آبان ۱۳۹۶

این را محمدمهدی بهکیش، اقتصاددان، «. گذاری خارجی امید بستحاضر به سرمایهتوان درحالنمی»زاده: حبیب شکوفه

کنونی اقتصاد ایران، نبود تقاضاست و این یعنی تقاضای مؤثر )تقاضایی که پشتوانه  گوید. او معتقد است قفلمی« شرق»به 

گو باشد. بهکیش برای شکستن این های جدید را جوابگذاریبنیه خرید دارد( در اقتصاد کافی نیست که بتواند سرمایه

به خرج دهد تا تصمیماتی برای  کند. او معتقد است دولت باید جسارترا پیشنهاد می« محوریصادرات»حل قفل راه

گذاران بعد از افزایش موقت پس از برجام، درآوردن اقتصاد در پیش بگیرد. به گفته او، اعتماد بین دولت و سرمایهحرکتبه

د دانستنها را نامحرم میها هرگز به بخش خصوصی اعتماد نداشتند و خیلیرو به کاهش نهاده و علت هم آن است که دولت

ز گوید شاید دولت تصمیم به خروج اگذارند این حلقه بسته شکسته شود. این اقتصاددان مینفوذان نمیالیلی ذیو به د

حال او معتقد است دولت روحانی انرژی چنین کاری را ندارد. این اقتصاددان نفوذان داشته باشد، اما باایندور بسته قدرت ذی

 هایی است و به همین خاطر دولت باید روال همیشگی تبعیت سیاستهمچنین تأکید کرد امروز قدرت، قدرت اقتصاد

 .های سیاسی را معکوس کنداقتصادی از سیاست

***

روزرسانی دارد. اغلب کارشناسان معتقدند که باید برای علت دورماندن از فضای جهانی نیاز به یک بهایران به

گذاری خارجی رفت. در این میان کارشناسانی هم هستند سرمایهویژه گذاری، بهاین تغییرات به سراغ سرمایه

کنند و معتقدند که های خارجی در شرایطی که بستر آن فراهم نیست، انتقاد میکه نسبت به جذب سرمایه

روند و صرفا کشور را بدهکار خواهند کرد. این حجم از بدهکاری به کشورهای دیگر در این ارزها به بیراهه می

که احتمال هدررفت این منابع وجود دارد، درست است؟شرایطی 

 FDI (Foreign directگذاری مستقیم خارجیعنوان سرمایهگذاری خارجی بهسال گذشته جذب سرمایه 5۰، 4۰در 

investment)کنند فقط فاینانس و مسئله مالی گذاری خارجی استفاده میایم. آنچه کشورها از سرمایهتقریبا نداشته

سال گذشته ما همواره  5۰آورد. تقریبا در ؛ مدیریت، تکنولوژی، دسترسی به بازار و دسترسی به منابع مالی هم مینیست

سال آخر پول فراوان داشتیم  ۱۰رو بودیم. حتی قبل از انقالب که در گذاری مستقیم خارجی روبهبا شمار محدودی سرمایه

کردند، نه تکنولوژی و مدیریت. آنچه مسئوالن کشور از دید مالی نگاه می گذاری خارجی نبود، باز همو احتیاج به سرمایه
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صورت فاینانس و تأمین مالی بوده؛ یعنی گذاری خارجی رخ داده، در نفت و گاز بهسال گذشته در حوزه سرمایه 5۰در 

گذاری که وام داده از بابت ایهگانه دادیم تا سرمهای دوگانه و سهها پول قرض کردیم و درمقابل تضمیننوعی از خارجیبه

ریک گذار ایرانی شگذار خارجی با سرمایهگذاری مستقیم خارجی یعنی سرمایهبرگشت پولش خیالش راحت شود، اما سرمایه

شود و تعهدات خودش را بر اساس شرایط در زمینه تکنولوژی، مدیریت و دسترسی به بازار به عالوه فاینانس داشته باشد 

ایم. االن هم در صندوق توسعه تا نیاز دارد. منابع مالی کمابیش داشته FDI ای نداشتیم. کشور ما بهیوهکه ما چنین ش

تواند پول جذب کند و دوم اینکه با این پول چه خواهیم کرد. در شرایط حدی پول هست. باید ببینیم اقتصاد چقدر می

ها و سنتی که در در ایران به دلیل تحریم (FDI) قیمگذاری مستگذاران خارجی برای سرمایهکنونی تمایل سرمایه

گذاران خارجی در بخش خودرو نوعی رسد همکاری سرمایهنظر میگذاری خارجی در ایران بوده، وجود ندارد. فقط بهسرمایه

ید درصدی از تول دانیم قرارداد چگونه است. اینکه گفته شدنمیبودن قراردادها، دقیقا مشارکت بوده، اما به دلیل محرمانه

ها در داخل معموال خیلی باالتر است و هیچ دانم عملی شود، چون قیمترا مجبور خواهیم کرد صادر کند، بعید می

مایت ها به بهانه حتر بفروشد. به دلیل باالبودن تعرفهعنوان صادرات در جایی ارزانای عالقه ندارد جنسی را بهتولیدکننده

گذارید، المللی است. وقتی شما تعرفه میبرابر قیمت در بازار بینشود دو تا سهلی که اینجا تولید میاز تولید داخلی، اتومبی

های ها در داخل بیشتر از قیمتکه قیمتکنید. تازمانیگران می قیمت داخل را نسبت به بیرون حداقل به همان نسبت

خواهد داشت. کشور ما در حال حاضر گرفتار محدودیت مردم وجه به صادرات رغبتی نهیچالمللی است تولیدکننده بهبین

در خرید کاال و خدمات است، مصرف خصوصی و دولتی کوچک شده و امکان تولیدمان همین االن بیش از تقاضای مؤثر 

ادی و جمهور در امور اقتص)تقاضایی که پشتوانه بنیه خرید دارد( است. بر اساس آماری که دکتر نیلی، دستیار ویژه رئیس

سال قبل  ۱5شمسی؛ یعنی  8۰-8۱های دبیر ستاد هماهنگی اقتصادی، منتشر کرد، تقاضای داخلی ما اکنون به سال

درصد  5۰ها و دفاتر تجاری با حدود برگشته است. این در حالی است که تولید افزایش یافته. از طرف دیگر اکثر کارخانه

 گذاری کرد؟دارند. چرا باید در چنین شرایطی سرمایه درصد ظرفیت خالی 5۰کنند؛ یعنی ظرفیت کار می

 گذاری که منجر به افزایش تولید شود هم تقاضایی ندارد؟دلیل سرمایههمینبه   

شده است. مثل شده و کاالیی بوده که وارد میهایی باشد که تقاضایش در داخل تأمین نمیطور است. مگر زمینههمین

صاد خواهم بگویم قفلی که در اقتتوانیم تولید کنیم. میاش باشد، به جای واردکردن مینولوژیسری از داروها که اگر تکیک

ر در ماند. تقاضای مؤثشود اما در انبار میداریم، نبود تقاضاست. رکود در اقتصاد در تقاضاست نه در تولید. کاال تولید می

داریم؛  گذاری مشکلگو باشد. بنابراین از دو طرف در سرمایهابهای جدید را جوگذاریاقتصاد کافی نیست تا بتواند سرمایه

گذار با شرایط حاکم در دنیا حاضر به مشارکت در ایران نیست. اول، برای تولید بیشتر در داخل تقاضا نداریم و دوم، سرمایه

بنزینی  هایتکنولوژی اتومبیل آورد. در اروپاکند و پول هم نمیمثال پژو به دالیل خیلی خاص سیاسی در ایران مشارکت می

رود، سوز و الکتریکی بهای دوگانهشدن است و تا هفت، هشت سال دیگر در اروپا تولیدات باید به سمت ماشیندر حال کهنه

ذارند، به گکم کنار میکنند و چیزی را که کمها خیلی با ذکاوت کار مییعنی تکنولوژی کامال متفاوت. به نظرم فرانسوی

سال آینده خود ایجاد  ۱5، ۱۰شود در ایران پایگاهی برای دهند. درواقع برای یک تکنولوژی که از بازار خارج میما می

ار شوند. در نتیجه وضعیت بسیعلت ریسک باالی ایران به راحتی جذب بازار ما نمیگذاران خارجی بهاند. اکنون سرمایهکرده
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 امور اقتصادیگذاری در ایران، در وزارتاست. اکنون فقط تعدادی برای سرمایهبغرنجی از طرف عرضه و تقاضا به وجود آمده 

د گذاری خارجی امیحاضر به سرمایهتوان درحالکنند، اما تا آمدنشان خیلی فاصله است. به نظرم نمینام میو دارایی ثبت

، درآمد افراد را افزایش دهیم. با وضعیتی خواهیم اقتصادمان رشد کند، باید تقاضا ایجاد کنیم و در کنار آنبست. اگر می

راحتی کاال صادر کنیم. اکنون که در دنیا داریم حتی با کشورهای همسایه هم روابط چندان خوبی نداریم که بتوانیم به

زمانی است که باید تصمیمات سیاسی بر اساس نیازهای اقتصاد گرفته شود. در کشور ما همیشه برعکس بوده. تصمیمات 

م های سیاسی بوده. به نظررو سیاستهای اقتصادی دنبالهشده. عمال سیاستهای سیاسی گرفته دی بر اساس هدفاقتصا

  .این روند باید برعکس شود

 وزارت خارجه چندی است که این موضوع را مطرح کرده. آیا نتوانسته در این راستا، گام بردارد؟   

های کالن درست جا نیفتاده. شاید در وزارت خارجه هم تالش گذاریستاین حرف خیلی گفته شده اما به نظرم در سیا

کنند اما اکنون روابطمان با کشورهای همسایه باید دقیقا بر اساس نیازهای اقتصادی تنظیم شود. مثال هند یکی از می

 با هند مسائل اقتصادی ام که در روابطکشورهایی است که به نظرم در آینده ایران خیلی نقش خواهد داشت. حداقل ندیده

کس طور که باید فعال شویم. برعوقت در کشورهای آسیای مرکزی نتوانستیم آنبه جای مسائل سیاسی پررنگ شود. یا هیچ

صال در اش ما ااند در آسیای مرکزی و قفقاز عمل کنند. نمونهها هدفشان بیشتر اقتصادی بوده و بسیار خوب توانستهترک

های پاکستان، ترکیه و تعدادی از کشورهای آسیای مرکزی(، موفق نیستیم. حتی در رابطه با تعرفهاجالس اکو )ایران، 

  .ترجیحی که بنا شد این کشورها بین هم داشته باشند، تنها کشوری که نتوانست لیست تعرفه را بدهد، ایران بود

 چرا؟   

اهید تعرفه ترجیحی را بپذیرید، یعنی حمایت را از روی کنیم. اگر بخوایم که از صنایع حمایت میچون مرتب تبلیغ کرده

دارید. درباره تعرفه ترجیحی با ترکیه، اگر بخواهیم کاالیی به ترکیه صادر کنیم، در مقابل هم ترکیه صنایع کم کرده یا برمی

که  بیاور تا فالن کاال را ات را پایینخواهد کاالیی به ما صادر کند. مذاکرات به این صورت خواهد بود که بگوییم تعرفهمی

مان توانیم به ترکیه صادر کنیم، بتوانیم صادر کنیم، در مقابل ما هم برای ترکیه باید این کار را انجام دهیم و تعرفهاالن نمی

فه عرها سر توافق تگیریم، اما دیدید که چقدر نساجیدهیم، امتیاز میبستان است. امتیاز میجور بدهرا کم کنیم. این یک

حال هرشود. بهترجیحی، سروصدا کردند و دولت را تحت فشار گذاشتند که قرارداد اشتباه بوده و کارخانه ما تعطیل می

 ها که خیلی مزیت ندارند مجبورسری کارخانهخورند راه بیفتند، یکسری کارخانه که بیشتر به درد کشور میوقتی یک

ای دارد. ما ، یعنی هر چیزی در اقتصاد هزینه«ناهار مجانی وجود ندارد»م؛ هستند تعطیل شوند. در اقتصاد اصطالحی داری

 .ای را باید بپردازیمدانیم برای این کار چه هزینهایم و نمیحال صادرکننده عمده نبودهتابه

 هایی باید انجام شود؟ها در چه بخشاین هزینه   

و مزیت کمتری دارند، تعطیل شوند. البته نه اینکه کامال تعطیل  هرحال باید صنایع یا خدماتی که کمتر سودآور هستندبه

شوند. دولت باید به سراغشان برود و کمک کنند که خط تولیدشان را عوض و کاال دیگری تولید کنند؛ زمین، آب، برق، 
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د به سودآور نیست. دولت بایکنند گذار به آنها نیاز دارد اما کاالیی که تولید مینیروی مهندس، تجربه و... دارند که سرمایه

تغییر خط تولید آنها بپردازد نه اینکه به بهانه اشتغال کارگران در آنها، از کاالی غیرسودآور آنها حمایت کند. دولت باید 

این جسارت را داشته باشد که چنین تصمیماتی بگیرد. البته شاید برخی از صنعتگران از تعطیلی خوشحال شوند و زمین 

اربری دهند و برج بسازند. نباید اجازه دهیم این اتفاق بیفتد. از دید من هیچ راهی نداریم جز اینکه روی صادرات را تغییر ک

تر تواند بیشتر و بهافتد و جامعه پول بیشتری خواهد داشت و میزمان تولید راه میکار کنیم. صادرات اگر راه بیفتد، هم

ند. االن ترکیه اقتصادش به اندازه اقتصاد ماست. تولید ناخالص داخلی ایران، اخرید کند. همه کشورها همین راه را رفته

میلیارد دالر  ۲۰۰ها روی صادرات کار کردند و اکنون بیش از تقریبا مانند هم بود. ترک ۱۳57جنوبی در سال ترکیه و کره

 !قط مربوط به نفت و گاز استمیلیارد دالرش ف ۳۰میلیارد دالر است که  5۰صادرات دارند. صادرات ما کمتر از 

 کار است؟قدر محافظهاشاره کردید که دولت باید جسارت به خرج بدهد. چرا دولت این   

کند. من بعد از برجام خیلی خوشحال بودم و در های ما به درستی کار نمیدهد سیاستهای اقتصادی نشان میبررسی

ه افتاد، اما باز هم کاری کردیم که همه را علیه خودمان تحریک کردیم. ترین اتفاقی بود کها هم گفتم برجام بزرگمصاحبه

حق است یا نیست مهم نیست، مهم این است که اگر برخی کارها سری کارها نباید انجام شود. اینکه االن چه کسی بهیک

 ها بر اساسد گول بخوریم. اروپاییاند، اما نبایها پشت برجام ایستادهشود. اروپاییرا انجام دهیم، موجی علیه ما ایجاد می

ها هستند و اگر مسئله گیرتر از آمریکاییها سختاصول خودشان پشت برجام هستند، اما در مسئله حقوق بشر اروپایی

ابع پیمانان ما هم باید توجه کنیم االن بیشترین منها علیه ما خواهند بود. در بین همحقوق بشر رو بیاید، بیشتر از آمریکایی

ترین صادرکننده نفت است و مجبور است با غرب کنار بیاید. بنابراین آنها هم ممکن چین در آمریکاست یا روسیه بزرگ

وده و مان برو مسائل سیاسیکنم مسائل اقتصادی ما دنبالهاست به طرف غرب متمایل شوند. در نتیجه باز هم تأکید می

ا اگر قرار است این روال تغییر کند، از دید منِ کارشناس اقتصاد باید در باید برعکس شود. شک دارم این اتفاق بیفتد، ام

گذاری خارجی نیست. مسئله این است که در دنیا بتوانیم روال اصلی، تغییر ایجاد شود. این روال اصلی هم مسئله سرمایه

شد، خیارشور، ترشی، رب و...  امروز میهای اروپا  مواد غذایی ایرانی زیاد دید سال قبل در سوپرمارکت۱5کاال بفروشیم. تا 

خواهد این مواد را بخرد، منصرف اند که کسی که میقدر علیه ما تبلیغ کردهبینید، چون آنحتی یکی از این اقالم را نمی

عنی د. یکننگذارند و محصول خود را صادر میهای ما در ترکیه برچسب ترکیه را میشود. در نتیجه خیلی از تولیدکنندهمی

مان توانیم صادرکننده شویم و منابع نفتاین تبلیغات حتی بر مواد خوراکی ما هم تأثیر داشته است. در چنین فضایی نمی

م دهیها را اقتصادی کنیم تا جامعه را نجات دهیم. اصال تن به رقابت نمیروز کاهش خواهد داشت. باید بیشتر هدفبهروز

و و دخانیات همه انحصار است. انحصار در اقتصاد هم به معنی قیمت باالتر است. مدام و همه انحصار است. مخابرات و خودر

گوییم وابستگی به نفت را کم خواهیم کرد اما بیشتر شده. رشد تولید ناخالص داخلی بسیار متوسط و پایین است. اعتماد می

بینم که اعتماد به دولت و گذاران هم میمایهبه دولت بعد از برجام خیلی باال رفت، اما االن رو به کاهش است. بین سر

  .دهند انجام شودکند، شاید موانعی دارد که اجازه نمیکارهایش رو به کاهش است. دولت هم حرکتی نمی

 گذاری درست است؟خاطر عدم سیاستبه   
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که  ای افتادار به دست عدهدانستند، در نتیجه کها را نامحرم میبه نظرم چون به بخش خصوصی اعتماد نداشتند و خیلی

 بودن و تأمینکاردان نبودند و انحصاری نیز عمل کردند و به همین علت هم فساد ایجاد شد. سه عامل فساد، غیررقابتی

شدن از این وضعیت وجود داشته باشد اما گذارد نفس بکشد. شاید تصمیم به خارجمالی گردن اقتصاد را گرفته و نمی

جا باید این دور بسته را بشکنند که به تواند از آن بیرون بیاید. یکاند که دولت نمیقدر قوی شدهنفوذ آنهای ذیگروه

  .نظرم دولت روحانی انرژی چنین کاری را ندارد

  تواند این کار را بکند؟چه کسی می   

  .باید سراغ رهبری یا کسانی رفت که قدرت بیشتری دارند

ان گذارگذاران بعد از برجام رو به کاهش است. منظورتان سرمایهاز طرف سرمایه اشاره کردید اعتماد به دولت   

 داخلی و خارجی بود؟

که  طورخواهد ببینیم چه خبر است همانگویند دلمان میترسند به ایران بیایند. میگذاران خارجی که اصوال میسرمایه

توانند با آمدن به ایران ویزای آمریکا بگیرند، منصرف نمیهایشان چون همه یکباره لشکرکشی کردند و آمدند اما خیلی

توانیم به راحتی مبارزه کنیم. شاید خوشمان نیاید اما ها دارند که ما نمیسری قدرتها یکاند. به هر حال آمریکاییشده

مروز م دهند. به نظرم قدرتمند اعنوان واقعیت در دنیا بپذیریم و خودمان را قدرتمند کنیم که نتوانند این کار را انجاباید به

ند، کهم دیگر قدرتمند نظامی نیست. قدرتمند اقتصادی است. االن قدرت نظامی چین نیست که با آمریکا مواجهه می

تری از چین دارد، اما چون قدرت که قدرت نظامی قوی تر از چین است در حالیاش است. روسیه ضعیفقدرت اقتصادی

تواند به آمریکا فشار بیاورد. امروز قدرت، قدرت اقتصادی است و این یکی از ت به اندازه چین نمیتر اساش ضعیفاقتصادی

زند. باید با سازوکار امروز دنیا، کنیم قدرت نظامی است که حرف اول را میاشتباهاتی است که هنوز در کشور تصور می

 توانیم اقتصاد قدرتمند درست کنیم. دورانتصاد بسته نمیاقتصادمان را قوی کنیم و در تعامل با دیگران باشیم نه با اق

اتحاد شوروی و اقتصادهای بسته، گذشته. باید با تعامل با دیگران اقتصادمان را تقویت کنیم و بعد به سمت یک نوع 

تر مصرف کرده مسوسیالیسم برویم که بتوانیم رفاه هم بیاوریم. اما اول باید اقتصاد حرکت کند. باید همه تشویق شوند که ک

 .اال نگه دارندها را بو بتوانند تولید کنند تا کار و اشتغال ایجاد و کاالیی قابل فروش تولید شود نه اینکه از ترسشان تعرفه
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