اقتصاد مقاومتی؛ راهکاری برای توسعه
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__________________________ دكتر محمد حسين حسينزاده بحرینی __________________________
تاریخ وریافت - 1121/11/11 :تاریخ پذیرش1129/9/11 :

چکیده
اقتصاد مقاومتی ،راهکاری است که از سوی مقام معظم رهبری بررای سرر و سرامان دادن بره
وضعیت اقتصادی ایران مطرح و تبیین آن بر عهده حوزویان و دانشگاهیان گذاشته شده است.
آیا این طرحی راهبردی و درازمد است یا راهکاری کوتاه مد که تنها مناسب شرایط بحرانی
است؟ آیا میشود مفهوم اقتصاد مقاومتی را در حد مقاومت اقتصادی فروکاست؟ جلسره حاضرر
برای تحلیل آن و پاس به سؤاتتی از این دست برگزار شده است.
به اعتقاد سخنران ،اقتصاد مقاومتی ،اقتصادی است راهبردی و استراتژیک که در شرایط متریرر
برای رسیدن به سطوح عالی اقتصاد برنامه مناسب دارد.
کلیدواژهها :اقتصاد مقاومتی ،مقاومت اقتصادی ،اقتصاد راهبردی ،دیدگاه مقام معظم رهبری.

بسم اهلل الرحمن الرحیم
قرار االت ور این جلسه به مناالبت فرمای

مالا معظّم رهبرى ،گفتوگگویى

علمى واشنه باشیم .ایشان اخیراً «اقنصاو مالاومنى» را مطرب فرمگووهانگد کگه البنگه
اصطیحی جدید و نوآورانه االت.
شما ور اوبیاس اقنصاوى موجوو ،براى عبارس اقنصاو مالاومنى معگاول وقیالگی

 .1نوشنه حاضر ،منن الخنرانی جناب آقای وکنر محمدحسین حسینماوه بحرینی ،نماینده محنر مگرو
مشهد ور مجلس شورای االیمی االت کگه ور تگاریخ  21/2/91ور تگاار شگیخ ربرالگی ور جمگع
پووهشگران بنیاو پووه های االیمی آالنان قدس رضوی ایراو شده االت.
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پیدا نمىکنید .البنه قطعاً با کارهای عالمانهای که بعد ام این انجا مگیشگوو ،ایگن
اصط یب به اوبیاس اقنصاوى ونیا اضافه خواهد شد؛ امّا عجالنگاً شگما نمگىتوانیگد
معاول وقیالی برای این اصطیب ور اوبیاس اقنصاوى ونیا پیدا کنید .به همین البب
عرض کرو که این اصطیب ،یک اصطیب ابداعى و نوآورانه االگت .اصگطیحى
که ابداد مىشوو مثل یک موجوو منده االت .مثل بچهاى که به ونیا مىآید و کگم
کم به بلوغ میرالد؛ مراحلى وارو .باید ام نوماوى و کووکى و نوجوانى عبور کند
تا به بلوغ برالد و معنای محصَل خوو را پیگدا کنگد .یکگى ام ایگن وورههگا ،ووره
گفنمانالامى االت .ور این ووره االت کگه اصگطیب نوپدیگد ،انگدک انگدک و ام
رهگذر گفتوگوهای علمی و نالاوانه ،بهنرین تبیین و معنا را  -ام میان تبیینهگا و
معانی رقیب  -پیدا میکند و حدوو و ثغگور آن مشگخص مگیشگوو .مالگا معظّگم
رهبگری ،وربگارة اصگگطیب اقنصگاو مالگاومنی ،چنگگین مطالبگهای ام وانشگگگاهیان و
اقنصاووانان واشنه و مأموریتِ تبیین علمی و آکاومیک ایگن اصگطیب را بگه آنگان
وانهاوهاند:
«اقنصاو مالاومنى یعنى آن اقنصاوى که به یک ملت امکگان مگیوهگد و اجگامه
میوهد که حنّى ور شرایط فشار هم رشد و شکوفایى خووشان را واشگنه باشگند.
این یک فکر االت ،یک مطالبة عمومى االت .شما وانشجو هسنید ،االناو هسگنید،
اقنصاووان هسنید؛ بسیار خوب ،با مبان وانشگاهى ،همین ایدة اقنصاو مالگاومنى را
تبیین کنید؛ حدووش را مشخص کنید».

1

این مالدمه را ور ابنداى بحث گفنم که معلو شوو ما و شما ور ایگن جلسگه و
جلساس مشابه ،مأموریت علمی مهمی را انجا میوهیم و لذا نباید ام اهمیگت آن
غافل بمانیم.
این نکنه را هم ور همین ابندا باید تصریح کنم که آنچه بیان خواهد شد منطالاً

 .1ام بیاناس مالا معظّم رهبری ور ویدار با وانشجویان ( )1121/5/14الایت معظمله.
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نباید به مالا معظّم رهبرى مننسب کرو؛ چون ما فعیً ور مالا نظریهپروامى هسنیم
و مىخواهیم بگوییم چه چیزى مىتواند علىالالاعگده مگراو مبگدد ایگن اصگطیب
باشد؛ و چه چیزى مراو باشد ،بهنر االت .خواه

مىکنم این نکنگه ور الرتاالگر

بحث مورو توجه ووالنان باشد.
اولین مطلبی که باید مطرب کنیم ایگن االگت کگه ور بسگیاری ام نوشگنههگا و
گفنههایی که ورباره اقنصاو مالاومنی نوشنه و گفنه شده االگت ،منأالگفانه ،اقنصگاو
مالاومنی به «مالاومت اقنصاوی» تاللیل واوه شده االت .این رویکرو  -که منأالگفانه
وارو غالب هم میشوو  -رویکرو ورالنی نیست .این رویکرو به نظر بنده آغام یک
انحراف جدی ور فرایند گفنمگانالگامی پیرامگون اصگطیب جانگدار و پرررفیگت
«اقنصاو مالاومنی» االت .علت حاکم شدن چنین رویکروی ور ذهن ایگن والگنه ام
گویندگان و نویسندگان ،شرایط ممانى ابداد ایگن اصگطیب االگت؛ شگرایطی کگه
کشور ام لحاظ اقنصاوی ،ووران الخنی را تجربه میکند .شرط مؤثر و مفید بگوون
گفنمانالامی پیرامون یک اصطیب نورهور و اممه پایدارالامی آن اصطیب ایگن
االت که تبیینهای ارائه شده پیرامون آن ،مالید به شرایط خلق و ابداد آن نباشگد.
به بیان فنی ،نباید یک واژه یا اصطیب عمیق و پرررفیت را با «شأن نزولِ» آن بگه
بند کشید .به بیان الاوهتر ،الؤال این االت که آیا مالا معظّگم رهبگرى کگه چنگین
اصطیحى را ابداد کروهاند ،فالط مىخواهند کشور ام شرایط بحگران کنگونى ،بگه
الیمت عبور کند و اگر ش

ماه یا یک الال ویگر ،کشور ام تحریمها گذشگت و

شرایط عاوى شد ،ویگر موضود اقنصاو مالاومنى مننفگى االگت؟ یگا ایشگان نگگاه
بلندمدس به این قضیه وارند؟ پاالخ روشن االت؛ معالوصف ،کسانی کگه اقنصگاو
مالاومنی را با مالاومت اقنصاوی معاولالامی میکنند ،علی الالاعده نمیتوانند تبیین
بلندمدتی برای آن ارائه وهند و به همگین الگبب عگرض کگرو کگه ایگن «تاللیگل
مفهومی» ،آغام انحراف ور این گفنمانالامی ارمشمند االت و باید هوشگمندانه ام
آن اجنناب نموو.
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براى اینکه تبیین خوو ام اقنصاو مالاومنی را ارائه کنم ،باید به یکى وو مطلب
مالدماتی اشاره نمایم:
مقدمه اول

این مطلب حداقل ور جمع حاضر به توضیح میاو نیام ندارو .آنچه مىشگوو ام
وین فهمید این االت که اقنصاو ،اصل و هدف نیست ،بلکه والیلهاى بسیار مهم و
ضرورى االت .ور واقع ،وو ارووگاه ور جهان فعلی وجوو وارو :ارووگگاه کسگانى
که اقنصاو را منزل اصلى و مالصد و هدف مىوانند و بندة اقنصاو و پگولانگد کگه
بخ

کثیرى ام مرو ونیا ور این ارووگاهاند .ارووگاه وو  ،مجمع کسانی االت که

اقنصاو را اصل و هدف نمىوانند ،بلکه آن را والیله مىشمارند .ام این منظگر ،مگا
ور ارووگاه وو قرار واریم .ور این ارووگاهِ کسانی که اقنصاو را والیله میانگارند
نه هدف ،ریف مننوعی ام نظریاس وجوو وارو که تنها وجه اشنراک آنها این االت
که اقنصاو را هدف نمىوانند؛ اما ام این نالطه اشنراک که بگذریم بهالرعت ام هگم
فاصله میگیرند .ور یک الوى ریف ،ویدگاه تفریطى وجگوو وارو؛ یعنگى ویگدگاه
کسانی که به اقنصاو ،کامیً حداقلى نگاه میکننگد :همگه چیگز ور حگد ضگرورس،
مصرف ور حداقل ،پوش

ور حد رفع نیام ،رفاه ور حداقل ،منگدگى معیشگنى ور

حد بخور و نمیر و . ...این یک نگاه تفریطى االت .آنچه راحت مىشوو ام تُگراث
االیمی و ام فرمایشاس آمومگاران معنوى خوو ،یعنى حضراس معصگومین

ور

بیاوریم ،این االت که ضمن اینکه باید ور ارووگاه وو قرار واشنه ،مرمبندی کامیً
مشخص و روشنی با اهل ارووگاه اول واشنه باشیم ،ولى مطلالاً حگق نگداریم کگه
حداقلى نگاه کنیم .ورالت االت که اقنصاو هدف نیست ،امّا جامعه االگیمى بایگد
بهنرین اقنصاو ونیا را واشنه باشد .وقیالاً برعکس نظر تفریطکنندگان ،مگا معنالگدیم
که وقنى به ارووگاه وو آمدیم باید ور حدّ معالول و مشرود ،حداکثرى بیندیشگیم
و عمل کنیم.
این مطلب یک ررافنى وارو؛ یعنى اگر ما ام «هدف و اصل» بوون اقنصاو عبور
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کرویم ،لزوماً نباید به آن المنى ام ریف بیفنیم که همه چیز را حداقل مىخواهگد.
نگاهها باید تصحیح شوو .بندة پول ،شگهوس و شگکم بگوون ور اقنصگاو االگیمى
مرووو االت و قطعاً نباید چنین تفکری ور جامعه وینی حاکم باشد؛ امّا نکنه مهگم
و رریف این االت که حکومت االیمی باید همممان با تصحیح ایگن نگگاه ،همگه
تیش خوو را بهکار ببندو تا جامعه االیمى «بهنرینها» را واشگنه باشگد .بگه بیگان
الاوهتر ،هدفگذارى ما ور ارووگاه وو باید کجا باشد؟ بهنرین اقنصاو.
با این مالدمهای که عرض کرو خیلی راحت میشگوو فهمیگد کگه چگرا مالگا
معظّم رهبری ور الند چشماندام  1414نخسنین قله و هگدفی را کگه بگه مگرو و
مسئوان کشور نشان واوهاند این االت که ایگران االگیمی بایگد ور مالطگع ممگانى
 1414ور بین  95کشور منطاله ور عرصههای مخنلف ،ام جمله ور عرصه اقنصاو،
«اول» باشد؛ یعنى ضمن اینکه به تصریح قانون االاالى ،اقنصاو «اصل» نیست و ما
هیچگونه وابسنگی و ولبسنگی به ارووگاه اول نگداریم ،امّگا مگىخگواهیم بهنگرین
باشیم .حقّ جامعه االیمى االت که بهنرین باشد ،ثروتمندترین و مرفهترین باشد.
مقدمه دوم

وقنى هدف تعیین مىشوو ،نوبت بگه تعیگین مسگیرها مگىرالگد .شگما هگدف
واحدى وارید و چندین مسیر وجوو وارو که ممکن االت بعضی ام آنها مگا را بگه
هدف نرالاند .بعضی مسیرها اگرچه ما را به هدف میرالاند ،اما الگنگیخ ،وور و
نا امن االت و ...به تعبیر ویگر ،بعضى ام مسیرها واقعاً مسیر االت و برخگی هگم
«مسیرنما»الت؛ یعنی راهراً مسیر االت ،اما واقعاً شما را به مالصد نمگیرالگاند یگا
بسیار ویر و پرمشالت به مالصد میرالاند .وقنی به جای مسیر ،ور «مسیرنما» قگرار
گرفنید ،تصور شما این االت که ور مسیر ورالت قرار وارید ،امّا به مالصد نزویک
نمىشوید و چه بسا فاصله شما ام مالصد بیشنر هم بشوو.
این مرحله خیلی مهم االت .آنقدر مهم االت که اگر ور این مرحلگه اشگنباهی
رخ بدهد ،همه هدفگذاریهای خوبی که ور مرحله قبل انجگا واوهایگد ،لغگو و
149
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بیاثر میشوو .این مرحله ،مرحله راهبروالگامى االگت؛ مرحلگه اتخگاذ االگنراتوى
االت .االنراتوى یعنى تعیین مسیر رالیدن به مالصد ام بین مسیرهاى منفگاوتى کگه
منصور االت .رهبرى جامعگه ضگمن اینکگه بایگد هگدفگگذارى کنگد ،ور تعیگین
االنراتوى هم باید به کمک جامعه بیاید.
اقتصاد مقاومتی؛ اقتصادی راهبردی و استراتژیک

اقنصاو مالاومنى ام نگاه من ،یک مگدل و نگگاه االگنراتویک بگرای رالگیدن بگه
الطوب عالى اقنصاو االت .ام نگاه کسگانى کگه اقنصگاو مالگاومنى را بگه مالاومگت
اقنصاوى تاللیل مىوهند ،اگر ام مرحله شدس و عُسر عبگور کگرویم و بگه یسگر و
فراخ رالیدیم ویگر اقنصاو مالاومنى ام نیست و کارایی نخواهد واشگت .اصگرار
بنده این االت که این تلالی ام اقنصاو مالاومنی اشگنباه و ناتمگا االگت .ور اصگل،
ویوگى و مالوّ نگاه االنراتویک ،بلند مدس بوون آن االت .چون هدف مگا بلنگد و
وور االت ،باید روانى مدس نگاه کنیم و مسیرهایى را اننخگاب کنگیم کگه مگا را
الریعتر به مالصد برالاند .آنچه من نزویکتگرین معگاول بگراى اقنصگاو مالگاومنى
مىوانم ،عبارس االت ام اقنصاو االگنراتویک یگا اقنصگاو راهبگروى کگه ام بعضگى
فرمایشاس مالا معظّم رهبری نیز مىشوو همین را االننباط کرو .اگر ایشان اقنصاو
مالاومنى را  -به معم بنده  -بگرای تزریگق یگک نگگاه االگنراتویک و راهبگروی بگه
نخبگان و الیاالنگذاران اقنصاوی جامعه مطرب کروهاند ،بدان البب االت که ما ور
گا اوّل ام مسیر بلندی که ور پی

واریم ،بنوانیم با الگرعت و وقگت و احکگا و

اتالان ام به اهداف الند چشماندام برالیم .اگر بخواهیم ایگن مسگیر رگى شگوو،
حنماً باید به نگاه االنراتویک مجهز بشویم .ووره ممگانی چشگمانگدام بگه الگرعت
الپری میشوو و ما هنوم فاصله قابل توجهی با اهداف مندرج ور آن واریم .گمان
بنده این االت که رهبری ور آالیبشناالی که ام علل حرکت کند اقنصاو ایران ور
جهت نیل به اهداف چشماندام واشنهاند ،به این جمعبندی رالیدهاند که تا ممگانی
که نود نگاه کارگزاران اقنصگاوی و الیاالگتگگذاران و مجریگان اصگیب نشگوو،
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الرعت و وقت ام ایجاو نخواهد شد .حاا این نگاه چیست که باید همه بگه آن
مجهز شوند تا رالیدن به مالصدِ مالصوو امکانپذیر گروو؟ برای اینکه پاالگخ ایگن
الؤال را بدهم ،به الند چشماندام برمىگرو  .ور الند چشماندام ایگنگونگه آمگده
االگگت کگگه ایگگران بایگگد ور  1414ور منطالگگه «اوّل» باشگگد .بعضگگى کشگگورها الگگند
چشماندام خوو را به صورس کمّى تعریگف مگىکننگد؛ مگثیً مگىگوینگد ور 9191
مییوى باید ورآمد الرانه یا صاوراس غیر نفنى ما یا ...به فین عدو برالگد .تعگداو
بیکاران ما فین مالدار کم بشوو .تور ما یک رقمى شوو و مانند آن .خیصه عدو
و رقم تعیین مىکنند .اگر عدو تعیین شد کار آالانتر االت ،امّا ور الند چشماندام
ما عدو و رقم تعیین نشده االت .هدف تعیین شده ما ور چشماندام «کمّی» نیست،
«رُتبی» االت؛ بدین معنا که ما قرار گذاشگنهایگم و تصگمیم گرفنگه ایگم کگه «اوّل»
بشویم .من روى کلمه اوّل تأکید مىکگنم و مگىخگواهم ارتبگاط آن را بگا اقنصگاو
مالاومنى بیان کنم .میخواهم عرض کنم که برخیف نظگر کسگانی کگه خاالگنگاه
اقنصاو مالاومنی را تحریمها میوانند ،خاالنگاه اقنصاو مالاومنى ،الند چشماندام و
بلندپروامی واقعبینانهای االت که ور آن الند وجوو وارو .این مطلب خیلی حگائز
اهمیت االت و توجه مضاعفی را میرلبد.
رفنار انسانها را وو گونه میتوان تصور کرو :گاهى فرو را به عنوان یک «اتم»
مجزا و جدای ام محیط ور نظر میگیریم .فرض مىکنیم که محیط اثرى بر رفنگار
این فرو ندارو .ور چنین شرایطی ،رفناری کگه ام فگرو الگر مگیمنگد« ،رفنگار غیگر
االنراتویک» االت .رفنار غیر االنراتویک؛ یعنی عمل کرون ور یک خأل فرضی .امّا
اگر من بدانم که ور خأل مندگى نمىکنم ،ور خأل تصمیم نمىگیر  ،ور خأل رفنار
نمىکنم .بلکه ور محیطى مندگى مىکنم که عناصر موجوو ،روى رفنگار و ننیجگه
رفنار من اثر وارند ،آن وقت رفنار را منناالب و با توجگه بگه همگه ایگن عوامگل
پیرامونی تنظیم خواهم کرو؛ این مىشوو «رفنگار االگنراتویک» .مگثیً اگگر مگن بگه
تنهایی تصمیم بگیر ام مشهد حرکت کنم و بیسگت و چهگار الگاعت بعگد حگر
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حضرس اما رحمة اهلل علیه باشم ،والیله ناللیها و ممان و مسیر حرکنم را رگوری
تنظیم میکنم که به موقع به مالصد برالم .ور این مثال ،برنامهریزی و عمل من ،ام
برنامهریزی و عمل ویگران منالطع االت و فرض میکنم که نه من کاری بگه کگار
ویگران وار و نه ویگران کاری به کار من وارند .حال مثگال را عگوض مگیکگنم:
فرض کنید همه ما که ور این جلسه حضور واریم ،تصمیم میگیریم که ام مشگهد
حرکت کنیم و به حر حضرس اما برویم و هدف همه مگا هگم ایگن االگت کگه
«اولین» نفری باشیم که به حر اما میرالیم .این فگرض جدیگد ،فضگای برنامگه
ریزی و عمل من را کامیً منحول میکند و تغییر میوهد .حگاا ویگگر فالگط مگن
نیسنم .فالط ماشین من ،الرعت من و مسیر من مهم نیست؛ شاید یک نفر ام شگما
ماشین قوىترى ام من وارو؛ شاید کسى راه میانبُرى پیدا کند؛ شاید وشمنى پیگدا
شوو که مىخواهد ماشین من را منوقف کند و نگذارو اول بشو و حنی نگگذارو
به مالصد برالم؛ اینجا با نگاه غیراالگنراتویک؛ یعنگی بگدون ور نظگر گگرفنن همگه
عناصر پیرامونی ،قطعاً نمیتگوانیم بگه مالصگد برالگیم .حنمگاً بایگد نگگاه و رفنگار
االنراتویک واشنه باشیم .وقنگی االگنراتویک فکگر کگرویم همگه عناصگر محیطگى،
ووالنان ،وشمنان و ...مطرب مىشوند .آن وقت رفنار من ،منفاوس مىشوو.
ببینید عزیزان ،اقنصاو امرومِ ونیا به هیچ وجه اقنصگاو ذرهای و غیراالگنراتویک
نیست؛ یعنی این یک اننخاب نیسگت کگه مگا تصگمیم بگیگریم بگه موضگوعاس و
مالواس اقنصاوی االنراتویک نگاه کنیم یا االنراتویک نگاه نکنیم .امروم ننیجه هگر
رفناری که ما انجا میوهیم کامیً وابسنه به رفنار ویگران االت؛ ویگرانگی کگه یگا
ووالت ما هسنند یا وشمن ما و یا حداقل رقیب ما هسنند .چنانکگه تصگمیمهگا و
رفنارهای ما هم بر ننایج تصمیماس و حرکاس آنها اثر میگگذارو .خگوب ،مگا ور
چنین محیطی قرار االت «اوّل» بشویم .بنابراین باید با چشگم بگام حرکگت کنگیم.
تکرار مىکنم که اگر ما هدف کمّی خاصى گذاشنه بوویم ،اینقدر کارمان مشگکل
نبوو؛ مثیً مىگفنیم ور  1414باید صاوراس غیر نفنى ما بشوو  511میلیگارو وار.
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خوب همه امکاناس را بسیج مىکرویم .ولى اآلن مىگوییم بایگد ور منطالگه «اوّل»
بشویم؛ یعنى اینکه ور صاوراس غیرنفنى هم باید اوّل بشویم .خوب حاا ویگگران
چه کار مىکنند؟ کارهاى آنها را باید رصد کنیم و مطابق آن واکن

نشان وهگیم.

حاا اگر براالاس توضیحاس بنده ،پذیرفنیم که ور محیطی منگدگی مگیکنگیم کگه
ضرورتاً االنراتویک االت و نه ور خأل ،آن وقت خیلی راحت میتوانیم بگوییم که
«وشمن» هم یکى ام عناصر موجگوو و فعگال ور محگیط برنامگهریگزی و فعالیگت
ماالت .آن وقت شرایط امرومی ما هم ور این مدل جاى خووش را پیدا مىکنگد.
تحریم هم یکى ام عواملی االت که ور این مدل هست ،امّا فالگط تحگریم نیسگت،
فرصتها و قوسهاى فراوانى ور این الیسنم هست؛ چنانکه تهدیگدهاى ویگگرى
غیر ام تحریم هم هست.
آنچه بنده ام فرمای رهبرى مىفهمم و آنچه بنده مناالب مىوانم براى تبیگین
علمى و آکاومیک این اصطیب جدید مطرب شوو ،این االت که اقنصاو مالگاومنى؛
یعنى اقنصاوى که با توجه به همه قوسهگا و ضگعفهگاى واخلگى و خگارجى و
تهدیدها و فرصتهاى بیرونى ،الناریوالامى مىکند و براى هگر شگرایطى برنامگه
وارو .اگر اینگونه نگاه کرویم ،ویگر نمىتوانیم بگوییم رول عمر اقنصاو مالاومنى
ش

ماه االت ،یک الال االت؛ یعنى تا ممانى که تحریم تما شوو .ایگن تحگریم

تما شوو ،تهدید ویگرى هست؛ اگر فروا تحریم و تهدید ویگگرى مطگرب شگوو،
همممان فرصت ویگرى هم وجوو خواهد واشت .ور نگاه االنراتویک به اقنصگاو،
هنر مدیران این االت که تهدیدها را به فرصت تبدیل کنند .اینها چیزهگایى االگت
که اشاراتی معطوف به آن ور فرمایشاس رهبرى هست و شاید اآلن فرصت نشوو
یک به یک آنها را بخوانم ،ولى اینجا ور اخنیار هست.
خیصه بحث این که اقنصاو مالاومنى عبارس االت ام :اقنصاوى راهبگروى کگه
محیط النج االت و ورون و برون را به خوبى مىبینگد و بگراى شگرایطى کگه هگر
لحظه ممکن االت تغییر کند ،واکگن
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فرصتهاى بسیار خوبى واریم .ام برخگى فرمایشگاس رهبگرى اینهگا را مگىشگوو
فهمید؛ مثیً ایشان تأکید وارند که اقنصاو مالاومنى ،اقنصاوى «مرومى» االت؛ یعنى
به مرو  ،ثروس و نیروى کار مرو  ،قگدرس ریسگکپگذیرى و قگوه ابنکگار مگرو ،
تالاضا و مصرف مرو و  ...به چشم فرصت نگاه مىکند و آن را تهدید نمىبینگد.
البنه باید ورالت مدیریت کنیم تا این فرصتها عینیت پیدا کند و به بگار بنشگیند.
اگر اقنصاو مالاومنى مطرب نبوو و تنها مالاومت اقنصاوى مطرب مىشد ،اآلن یعنگی
ور بحبوحه تحریمها ،علگی الالاعگده نبایگد ام اقنصگاو مرومگى صگحبت مگىشگد.
برعکس ،مثل اوایل انالیب و جن  ،چه بسا باید میدان فعالیت بخ

خصوصگی

را محدوو میکرویم و برای مالابله با تحریمها ام شیوههای منمرکزتر برنامهریگزی
ور اقنصاو االنفاوه مینموویم .امروم اتخاذ چنین تصمیمی حنی اگر منگافع کوتگاه
مدتی هم واشنه باشد ،قطعاً با منافع بلندمدس جامعه ما همراالنا نیست و توالگعه
اقنصاوی را ور ایران به تعویق خواهد انداخت .به همین ولیل االت که من اصرار
وار تعبیر بلند «اقنصاو مالاومنی» را به تعبیگر محگدوو و کوتگاه مگدس «مالاومگت
اقنصاوی» تاللیل ندهیم و این فرصت رییی را که پی

روی ما قرار گرفنگه ،کگم

اثر نسامیم .ور اوایل وهه  41یعنی ور بحبوحه وفاد مالگدس ،پگاراوایم مسگلط بگر
مدیریت اقنصاو کشور ،مالاومت اقنصاوی بوو؛ امروم ،بعد ام الگه وهگه تجربگه ور
امر حکومتواری ،وقنی ام حیث فشارهای خارجی ور شرایطی شبیه شرایط وهه
 41قرار میگیریم ،رهبری نظا با هوشمندی تیش مگیکنگد بگا هگدف مگدیریت
عالمانه تهدیدها و مبدل الاخنن آنها به فرصگتهگایی کگمنظیگر بگرای پیشگرفت
کشور« ،اقنصاو مالاومنی»  -و نه صرفاً «مالاومت اقنصاوی»  -را به پاراوایم مسگلط
ور نظا مدیریت اقنصاوی کشور مبدل الامو.
به یک نکنه مهم ویگر هم باید توجه واشت :ما منطالاً نمیتوانیم اوعا کنیم کگه
مدیریت اقنصاوی کشور همواره به فرصتها و تهدیدهای بیرونگی و قگوسهگا و
ضعفهای ورونی اقنصاو بیتوجه بووه و همیشه فاقد نگاه االنراتویک بووه االت.
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این حرف با واقعبینی و انصاف که اممه یگک بحگث علمگی و آکاومیگک االگت،
الامگار نیست .آنچه من – به عنوان فروی که مخنصر آشنایی با اقنصاو ایران وارو
-

میتوانم اوعا کنم این االت که نگاه االنراتویک –که بهمعم بنده ،جوهره اصگلی

اقنصاو مالاومنی االت – هیچگاه بر اندیشه و تصمیم مدیران اقنصاوی ما «مسگلط»
نبووه االت؛ به تعبیر ویگر ،نگاه االنراتویک و رویکرو اقنصگاو مالگاومنی ااقگل ور
تاریخ معاصر ایران ،پاراوایم مسلط بر اندیشه و تصمیم مدیران ما نبووه االت و به
همین ولیل بسیارى ام قوّسهایمان را الوماندهایم؛ فرصتهای پیرامونی میاوی را
ام والت واوهایم؛ ام ضعفهایمان بی

ام آنچه باید ،ضربه خوروهایم و بگاألخره،

ور االنفاوه ام قوسهای ورونی و فرصگتهگای پیرامگونی خگوو ،بگرای غلبگه بگر
تهدیدهای برونالیسنمی ،بهنرین االنفاوه ممکن را نبروهایم .اقنصاوی که با چنین
ویوگیهایی توصیف شوو ،قطعاً یک «اقنصاو مالاومنی» نیست .ام نظر مگن ،شگأن
نزول این اصطیب و علت ابداد آن توالط عالیترین مالا مدیرینی کشور ،توجگه
به همین ویوگیهای مزمن اقنصاو ایران االت که الد الدیدی ور مالابل پیشگرفت
شایسنه و الریع کشور ایجاو کروه االت .اقنصاو مالاومنی ،تدبیری خرومندانه برای
اصیب نظا مدیریت و تصمیمگیری اقنصاوی ور کشور االت که محور و عصاره
آن« ،نگاه ماتریسی و بهروم» به نالاط قوس و ضگعف ورونگی و بگه فرصگتهگا و
تهدیدهای پیرامونی ،و االنفاوه شایسنه و بهموقع ام قوسها و فرصتها برای غلبه
بر ضعفها و تهدیدهاالت .چون این نگاه بر مگدیریت اقنصگاوی کشگور مسگلط
نبووه ،خیلی ام نالاط قوس ما به چال هایی جدی برایمان مبدل شده االت.
ارائه چند مثال در تبیین موضوع

مثالی بزنم :آمارهای الی چهل الال اخیر به ما میگوید که ور هر الال بهرگور
منوالط  411میلیارو منر مکعب نزواس جوّى ام ررف خداوند به این مرو هدیه
میشوو .این ام نعمتهاى خداوند و هدیه الهى به کشور ماالگت کگه رایگگان ور
اخنیار ما قرار وارو .به این اعداو وقت کنید :ام این  411میلیارو منر مکعگب111 ،
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میلیارو منر مکعب را ورجا ام والت مىوهیم؛ یعنی یا تبخیر میشوو و یا ام رریق
رووخانههاى مرمى ام والنرس ما خارج مىشوو .ام آن  111میلیارو منگر مکعگب
باقیمانده هم که حدوو  41میلیارو منر مکعب آن قابل االنحصال االت ،همهاش را
االنحصال نمىکنیم .آن مالدار را هم که با صرف هزینه میاو االنحصال مىکنگیم و
ور اخنیار کشاورمان ،صنعنگران و مصرفکنندگان قرار مىوهگیم ،بهینگه االگنفاوه
نمیکنیم و بخ

قابل تگوجهی ام آن را ور مسگیر مصگرف ام والگت مگىوهگیم.

االنفاوه بهینه ما ام آن  411میلیارو منر مکعب ،کمنر ام وه ورصد االگت! ام رگرف
ویگر ،منشأ الیلهای منعدو و مخربی که ور گوشه و کنار کشور جاری میشوو و
هرالاله خساراس فراوانی را به بار میآورو و خانههگا و احشگا و محصگواس و
ممینهای کشاورمى روالنائیان ما را نابوو میکند ،همگین نگزواس جگوی االگت!
نکنه کامیً مهم و مرتبط ویگری که برای تکمیل این پامل باید به آن وقگت کنگیم
این االت که بی ام  %55اراضی کشور که میر کشت گند االت ،بهصورس ویگم
و کمنر ام  %45اراضی مزبور به صورس آبی کشت مگیشگوو .نکنگه مهگم و قابگل
توجه ویگر این االت که عملکرو گند آبی بی

ام الگه و نگیم تگن ور هکنگار و

عملکرو گند ویم ،کمنر ام یک و نیم تن ور هکنار االت .همه ایگن اریعگاس را
کنار هم بچینید تا روشن شوو ور این حومه چالدر «غیر االگنراتویک» مگدیریت و
تصمیمگیری کروهایم.
ور اقنصاو مالاومنی که من آن را «مدیریت راهبروى اقنصاو» ترجمه کروها  ،هر
پدیدهاى الزاماً باید یک برچسب ) (lableبخورو :اگر ور خارج ام الیسنم االت ،یگا
فرصت االت یا تهدید؛ اگر ور ورون الیسنم االت ،یا نالطه قوّس االت و یا نالطگه
ضعف .نگاه راهبروى اینگونه االت و به هر پدیدهای اینچنین نگاه مىکند .مگثیً
ما ور کشور ،جمعیت تحصیل کروه میاوى واریم .آیا این قوس االت یگا ضگعف؟
اگر ضعف االت با االنفاوه ام کدا قوس ورونی یا فرصت بیرونی مگیتگوان آن را
به یک نالطه قوس تبدیل کرو؟ اگر قوس االت ،با االنفاوه ام آن میتگوان بگا کگدا
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ضعف واخلی یا تهدید بیرونی مواجهه کگرو؟ خیلگى ام کشگورها آرموی واشگنن
چنین نسل جوانی را وارند ،ولى ما که ام چنین نعمنی برخگورواریم ،چگون نگگاه
راهبروی نداشنهایم ،همین نالطه قوس را با والت خوومان به یکی ام نالاط ضگعف
الیسنم تبدیل کروهایم .چون آمومش عالی ما ،توجه الیسگنمی بگه نیگام مملکگت
نداشنه؛ ور ننیجه ،هم انرژی خووش را تلف کروه و هم صدهاهزار جگوان را بگه
علت اینکه تخصصها و مهارسهای مورو نیام کشور را به آنها آمومش نگداوه ،ام
نال آفرینی ور عرصه تولید وور نگه واشنه االت .اینها نشانههای بارمی االت بگر
اینکه اقنصاو ما  -با تفسیری که من ام این اصطیب وار  -یگک اقنصگاو مالگاومنی
نیست.
مثال ویگری عرض کنم :رهبرى عزیز ور یکى ام میقاسهایى که بگا نخبگگان
واشنهاند ،رشد و توالعه شرکتهای وان بنیان را ام مؤلفههای اقنصگاو مالگاومنی
وانسنهاند .شرکتهاى وان بنیان ،یعنى شرکتهایى کگه الگرمایه و موجوویگت و
ماوه اوّلیه آنها علم االت .اینها تولید فیزیکى ندارند ،تولیگد علمگى وارنگد .خگوب
ربط این موضود با اقنصاو مالاومنی چیست؟ برای اینکه پاالخ این الگؤال روشگن
شوو ،باید یک مالدمه کوتاه عرض کنم :ما براالاس الند چشماندام باید ور منطالگه
اوّل باشیم .یکی ام ابعاو اول بوون ،تالد و تفوق علمگی بگر رقباالگت .ور منطالگه
مورو نظر الند چشماندام ،رقیب جدی ما ور این ممینه ،ترکیه االت .من اخیراً ور
 99شاخصی که برای اندامهگیری و النج

وضعیت علمی کشورها مطرب االت،

وقت مىکرو  .برایم جالب بوو که ور یاموه شاخص ما جلوتر هسنیم و ور یگاموه
شاخص ترکیه؛ یعنى ووشاووش هم حرکت مىکنیم .بسیار خوب ،پس ایگن شگد
یک نالطه قوس .الؤااس مهمی که بیفاصله باید مطرب کنیم اینهاالگت :محصگول
شرکت وان بنیان چیست؟ ابگداد ،نگوآورى و اخنگراد .مگورن ابگداد ،اخنگراد و
نوآوری کجاالت؟ آممایشگاه .اگر ابداد ،نظرى باشد ،مورن کنابخانه و اتاق کار
محالق االت .پس آنچه ور این مرحله برای مگا نالطگه قگوس محسگوب مگیشگوو
151

شمارة  111بهار 1129

عبارس االت ام ذهن و فکر وانشمندان ما .امّا این ،ذاتاً ثروس (به معنای مصطلح
آن) نیست .براى آنکه به ثروس تبدیل شوو و رفاه جامعه را افگزای

وهگد ،بایگد

براى آن ،کارخانه و کارگاه تأالیس شوو ،کارگر االنخدا شوو و الگرمایهگگذارى
صورس گیرو .این اتفاقاس هم ور خأل رخ نمیوهگد .چگگونگی شگرایط محیطگی
حاکم بر این الرمایهگذاریها ،که ور اوبیاس توالعه به نا «فضاى کسگب و کگار»
معروف االت ،میتواند مشوق یا مانع الرمایهگذاری باشد .امگروم ایگن بحگث ور
ونیا بسیار جدى االت و نحلهای ام اقنصاووانان ،که آنان را به عنوان «اقنصاووانان
نهاوگرا» میشناالیم ،تأکید فراوانی بر نال

نهاوها (قوانین رالگمی و غیررالگمی)،

رول عمر قوانین و الیاالتها ،پایبندی وولت به تعهگداس قگانونی خگوو ،و امگور
نهاوی ویگری ام این والت وارند .مؤالساس تخصصی ویوهای هم ور ونیگا  -و ام
جمله ور ایران -وجوو وارنگد کگه مرتبگاً فضگای کسگب و کگار را ور کشگورهای
مخنلف پای میکنند .خوب .ارتباط ایگن بحگث بگا اقنصگاو مالگاومنی چیسگت؟
عرض کرو که ما ور منطاله مورو نظر الند چشماندام ،ام نظگر تولیگد علگم جگزر
بهنرینها هسنیم .حلاله بعد ام تولید علم ،حلاله تجاریالامی االگت کگه مسگنالیماً
تحت تأثیر کیفیت فضای کسب و کار االگت .اگگر بگا نگگاه اقنصگاو مالگاومنی بگه
موضود نگاه کنیم ،اینجا یک شکاف ) (Gapعمیق و والیعی وجوو وارو که اجگامه
نمیوهد آن نالطه ورخشان قوس ما ،یعنی الرعت حیرسآور ما ور تولید علم ،بگه
ننیجه نهایی برالد و برای ما ثروس خلق کند .جدیدترین گگزارش

doing business

رتبه ما را ور منطاله ،بیسگت و وو اعگی کگروه و فالگط الگه کشگور امبکسگنان،
افغانسنان و عراق ،محیط کسب و کارشان نامناالگبتگر ام محگیط کسگب و کگار
ماالت! این وو حلاله منوالی ام منجیره توالعه اقنصاوی ،یعنی حلاله تولیگد علگم و
حلاله تجاریالامی ابداعاس ،هماهن با هم حرکت نمیکننگد .ور ننیجگه ،همگان
نالطه قوس ما هم ،ممکن االت بعد ام مدتی ،مبدل به ضعف شوو .مبدد و مخنرد
جوان ما وقنى مىبیند که این اخنراد را ور ورن خووش نمىتواند تجارى کنگد و
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فضاى کسب و کار کمکى به او نمىکند ،وولت یاورش نیست ،الرمایهگذاران که
وریفه ذاتی آنها تجاریالامی ابداعاس االت ،به ولیل موانگع بگیشگماری کگه بگر
الرراه کسب و کار و تولید وجوو وارو ،رغبنی به این کار ندارند ،چهکار میکنگد؟
ابداع

را به کشگور رقیگب مگیبگرو و ور آنجگا بگا االگنفاوه ام الگرمایه و تگوان

الرمایهگذار خارجی ،اخنراد و نگوآوری خگوو را ور مسگیر تجگارىالگامی قگرار
میوهد .ننیجه چیست؟ تبدیل شدن قوس واخلی ما به فرصگنی الگووآور و ارمان
برای رقیب! ما نیروى خوومان را آمومش مىوهیم ،تجهیگز مگىکنگیم ،بگه مرحلگه
تولید که رالید ،بعد وو والنى به خارجىها تالگدیم مگىکنگیم .فگرار مغزهگا یعنگى
همین؛ این اقنصاو« ،اقنصگاو مالگاومنى» نیسگت .اقنصگاو مالگاومنى بایگد اجگزائ
بدهند.

همدیگر را پوش

مطلبى که عرض مىکنم خیلى عجیب االت؛ مگن رگى یگک پگروژه ،فضگاى
کسب و کار کشور را رصد کروها  .این پروژهاى بوو که بانگک جهگانى بگراى 42
کشور انجا واوه بوو .به نظر آمد کگه مطالعگه جگالبى االگت .آن را ور وانشگگاه
فرووالی مشهد برای ایران هم انجا واویم و ایران شد هفنگاومین کشگور .تحالیگق
خیلى مفصلى االت .من فالط یک قسمت آن را عرض مىکگنم .ور ایگن تحالیگق،
یکى ام مواروى که ام مخاربان االنعی مىشوو این االگت :بگه نظگر شگما رابطگه
وولت با بخ

خصوصى چگونه االت؟ چگه رابطگهاى بگا هگم وارنگد؟ فعگاان و

الرمایهگذاران بالفعل و بالالوه بخ

خصوصی که مخاربان این تحالیق بووند باید

پاالخ خوو را به الؤال فوق با اننخاب یکی ام اعداو یک تا ش

اعی میکرونگد.

یک و وو بامه خوش بینانه االت .پاالخ وهندهای که یک یا وو را اننخاب کند ،ور
واقع اعی میکند که وولت (مراو ام وولت ،فالط قوه مجریّگه نیسگت ،مگراو همگه
اجزای حاکمیت االت) را حامی و پشنیبان بخ خصوصی میواند .البنه اننخاب
عدو یک به معنای پشنیبانی کامل وولت و اننخاب عگدو وو بگه معنگای پشگنیبانی
نسبی وولت ام بخ
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وولت االت .اگر آبی نمیآورو ،کومهای هم نمیشکند! و باألخره ،اننخاب یکی ام
اعداو پنج و ش
بخ

به این معناالت که پاالخوهنده ،وولگت را «رقیگب» و «وشگمن»

خصوصی میواند .گزارش این تحالیق ور فصلنامه پووه هگاى بامرگگانى

ایران ور حدوو یک الال و نیم پی

مننشر شده االگت .منأالگفانه عگدوى کگه ور

مورو ایران به والت آمد ،عدوى بوو بزر تر ام چهگار ،یعنگى احسگاس اصگحاب
کسب و کار این االت که وولت ،پشنیبان بخ
هم نیست؛ «رقیب» بخ
بخ

خصوصی نیست؛ حنی بیرگرف

خصوصی االت .ور محیط کسب و کگاری کگه فعگاان

خصوصی چنین احساالی نسبت به وولت وارند ،چطور میتوان ام ننایج و

والناوروهای وانشمندان کشور االنفاوه مطلوب کرو؟ آیا حق نداریم این فرمگای
رهبری را که یکی ام مؤلفههای اقنصاو مالاومنی را «مرومی بوون» اقنصاو میوانند،
اینگونه تفسیر کنیم که فضای کسب و کار کنونی کشور ما یک «ضگعف» بگزر
االت که مانع به فعلیت رالیدن قوسهای ما میشوو و مگرو را ام نالگ آفرینگی
بایسنه ور اقنصاو کشور باممیوارو؟ مانع االنفاوه صحیح ام فرصتهای پیرامگونی
اقنصاومان میشوو؟ و باعث افزای

تگأثیر تهدیگدهای اقنصگاوی و غیراقنصگاوی

وشمنان بر اقنصاو ما میشوو؟
نتیجهگیری

اگر بخواهیم تعریفی آکاومیک ام واژه اقنصگاو مالگاومنى واشگنه باشگیم ،بگدون
اینکه بخواهم آن را به رهبرى مننسب کنم ،عرض مىکگنم کگه اقنصگاو مالگاومنى،
اقنصاوی االت که مدیریت آن ،مدیرینی راهبروى و همهجانبگهنگگر االگت .هگیچ
مطلبى ام رهبری ندیدها که ناق

این تبیین ام اقنصاو مالاومنی باشد .بهرغم این

که قصد ندار این تبیین را به ایشان نسبت بدهم ،امّا مىشوو برای تأییگد آن ،بگه
فرمایشاس ایشان االنشهاو کرو .عالل و تحلیل علمى هم همین را پشنیبانى مىکند.
اصرار بنده هم این االت که ام این اصطیب علمى و پرررفیت ،االگنفاوه ورالگت
بکنیم و آن را به مفهومی ناقص و کوتاهمگدس مثگل «مالاومگت اقنصگاوى» تاللیگل
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ندهیم .جفاالت که مأموریت اقنصاو مالاومنی را تنهگا عبگورواون مگرو ام بحگران
تحریمها بدانیم .برعکس ،باید آن را ترالیمکننده مسیری بدانیم که قرار االت ما را
به مالا اوّل ور تما ابعاو الند چشماندام برالاند .پیشنهاو مگیکگنم بگر روی ایگن
موضود تفاهم کنیم که خاالنگاه اقنصاو مالاومنی ،تحگریمهگای اقنصگاوی وشگمن
نیست؛ خاالنگاه آن ،الند چشماندام کشور و بلندپروامیهای واقعبینانه مندرج ور
آن االت.
اممه اوّل شدن ،اننخاب بهنرین مسیر و اتخگاذ مناالگبتگرین راهبگرو االگت.
اقنصاو مالاومنی ،مدیران و الیاالتگذاران کشور را به نگاهی مجهز مگیکنگد کگه
براالاس آن خواهند توانست بهنرین مسیرها را شناالایی و اننخاب کنند.
مالا معظّم رهبری بارها مرو را به مصرف کااى ایرانى توصیه کروند .روشن
االت که اگر االنراتویک نگاه کنیم ،بگامار واخگل یگک فرصگت بگراى تولیدکننگده
واخلی االت؛ حداقل بخشى ام کاا باید ور این بامار  71میلیونى عرضه و مصرف
شوو .من ور جلساس منعدوی که با تولیدکننگدگان و کگارگران واشگنها بگه آنگان
گفنها که مالا معظّم رهبرى براى شما فرصت ایجاو کروهاند؛ امّا بالفعل شدن این
فرصت ،شرط وارو .رهبری تیش میکنند «ویوار غیرس ملگى» را ور مالابگل وروو
کاای خارجی مرتفع کنند .ویوار غیرس ملى ور کنار ویوار تعرفگه مطگرب االگت.
همه وولتها برای اینکه مانع وروو کاای خارجی به کشورشگان بشگوند ،تعرفگه
وضع میکنند .اصطیحاً بگه ایگن مگىگگوییم «ویگوار تعرفگه»؛ چگون کگاایى کگه
مىخواهد ام خارج بیاید باید ام روى این ویوار بگذرو ،قیمت آن نسبت به کااى
واخلى گران و رغبت مرو به آن کگم مگىشگوو .رهبگری ام مسگیر ویگگری وارو
شدهاند و میخواهند ویوار غیرس ملى را مرتفع کنند .اگر ویوار غیرس ملى مرتفع
باشد  -مثل بعضى ام کشورهاى جنوب شرق آالگیا  -حنگی اگگر کگااى خگارجى
ارمانتر هم وارو شوو ،غیرس ملى مرو اجامه نمگىوهگد کگه تولیدکننگده واخلگى
ورشکست و کارگر واخلى بیکار شوو .اما الؤال مهگم ایگنجاالگت :الگام و کگار
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غیرس ملّى چه ممانی فعال مىشوو؟ وقنى که کاای واخلگی «حگداقل کیفیگت» را
واشنه باشد .اگر حداقل کیفیت را نداشنه باشگد ،الگام و کگار غیگرس ملگى فعگال
نمیشوو .مرو ممکن االت به خارر غیرتی که نسگبت بگه کشورشگان وارنگد ،ام
«امنیاماس» کاای خارجی چشم بپوشند ،اما عموماً حاضر نیسگنند کگاایی را کگه
فاقد حداقلهای کیفی ام االت ،خریداری کنند .آالنانه پذیرش مرو نسبت بگه
کاای واخلی ،برخورواری آن کااها ام حداقل معالول و منعارفی ام کیفیت االت.
اگر کااى ما حداقل کیفیت را نداشنه باشد ،رهبرى وو بار ،الگه بگار ،وه بگار هگم
بگویند ،ننیجهاى حاصل نمىشوو .بااخره این الام و کگار بخواهگد فعگال شگوو،
شرایط وارو .ور یک اقنصاو مالاومنی« ،فرصتِ» االنفاوه ام الام و کار غیرس ملگی،
مغننم وانسنه میشوو و برای فعالشدن آن به شعار و تبلیغ و والگنور و بخشگنامه
اکنفا نمیشوو .آن بخشى ام حاکمیت که مسئول کننرل کیفیت کااالت ،باید الگر
جاى خووش باشد؛ واحدهای  R&Dیا تحالیق و توالعه کارخانهها باید فعال شوو؛
افزای

بهرهوری کار و الرمایه با هدف کاه

قیمت تما شده کگاا بایگد مگورو

توجه قرار گیرو؛ و البنه ،و عنداللزو  ،ام ویوار تعرفگه هگم  -ور حگدی کگه مگانع
رقابتپذیری تولید واخلی نشوو  -باید االنفاوه کرو .اگر این نگگاه منظومگهاى بگر
اقنصاو حاکم شوو ،اقنصاو مالاومنى شکل مىگیرو و تنها ور آن صورس االت کگه
میتوانیم به تحالق اهداف تعیین شده ور الند چشماندام که میثگاق ملگی ماالگت،
امیدوار باشیم .ام تطویل کی عذرخواهی میکنم.
ام همه حاضران به ویوه حضرس آیة اهلل االناو واعظماوه به خارر حضورشگان
ور این نشست علمی الپاالگزار .
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