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فرصتی طالیی برای جهش تولید
دکتر هاشم اورعی
استاد دانشگاه صنعتی شریف

این روزها در اخبار اقتصادی می خوانیم ،در سه ماه اول سال جاری میالدی اقتصاد آمریکا 4/8
از  %2رشهد داشهته

 %کوچک شده است و این در حالی است که در سهه ماههه قبهز از آی هی

است .چنین کاهشی و ا چنین سرعتی در رشد اقتصادی کشوری که یک چهارم اقتصاد جههای
را تشکیز می دهد در  09سال اخیر ی سا قه وده است .اقتصاد کشورهای ایتالیا و اسپانیا رسهاا
وارد رکود شده است .شرکت های هواپیاایی زرگ اروپا از جالهه هریتی
هانزا %09 ،از درآمد خود را از دست داده اند و امیدوارند ا اخراج خ

ایهر ویهز و لوتهت

اعظای از نیروی کهار

خود از ورشکستگی نجات پیدا کنند .طبق آمار منتشر شده از سوی وزارت کهار آمریکها ،تنهها
در مدت  6هفته  09میلیوی آمریکایی ه صف دریاتت یاه یکاری پیوسته اند .شرکت وئینه
در حال اخراج  66هزار نفر از کارکنای خود است و مشاور ارشد اقتصادی ترامپ معتقهد اسهت
تا ماه آینده  %29از نیروی کار این کشور یکار خواهند شد .خالصه اینکه سقف اقتصهاد جههای
تروریخته است .حال نگاهی ه شرایط اقتصادی جهای تها پایهای سهال جهاری یانهدازیم .کهاه
شدید قیات نفت اقتصاد کشورهایی چوی عر ستای سعودی و روسیه را ا حهرای جهدی مواجهه
کرده است .یونای ،اسپانیا و ترکیه هم که ه شدت وا سته ه صنعت توریسهاند ،در آغهاز تصهز
گرما سواحز خود را خالی ازمساترای تا ستانی از سرتاسر جهای دیده و در کاال هت و حیهرت
شاهد تروپاشی اقتصادی کشورشانند و االخره چهین و رخهی کشهورهای دیگهر جنهو شهر
آسیا که نق

کارخانه جهای را ایفاء می کردند ه دلیز کاه

شدید تقاضای جهانی ها رکهود

اقتصادی دست و پنجه نرم می کنند.
یکی دیگراز عواقب ارز ماجرای کرونها روی گردانهدی کشهورها از یکهدیگر و تهرو رتهتن در
الک خود است .شاهد ودیم که چگونه ر سر یک محاوله ماسک رخی کشهورهای اروپهایی
و آمریکا ه جای هم اتتادند و حتی رخی ایاالت در آمریکها هرای خریهد تجهیهزات درمهانی و
هداشتی سخت ه رقا ت پرداختند .دین ترتیب در جهای امروز می ینیم دولت ها کرکره خود
را پائین کشیده ،مرزهای خود را سته و ه تکر کار خویشند .تجارت ین الالز سخت ه چال
کشیده شده و چراغ دهکده جهانی کم تروغ است و ه خاموشی می گراید .از آنجا که اقتصهاد

جهای ه شدت در هم تنیده است ،این واگرایی ملی و دروی نگری ه مشکالت دامن زده و می
توای گفت اقتصاد پویای جهای ه یک اره دچار حاله قلبی شهده و در سهی سهی یهو ها مهرگ
دست و پنجه نرم می کند.
اما ما کجای این ماجراییم؟ از آنجا که اقتصاد جهانی ر پایه رقا ت نا شده است شهرایط امهروز
را می توای این گونه ه تصویر کشید که در چند دهه اخیر اقتصاد ما ها دوچرخهه لنه

لنگهای

در جاده توسعه در حال حرکت وده و اقتصاد جهای سوار ر خودرو در این مسا قه از مها پیشهی
گرتته و رای ما دست تکای داده است .اما یک اره دست غیب ه کاک ما آمده و شاهد آنهیم
که نزین ماشین اقتصاد جهای تاام شده و از حرکت ایسهتاده اسهت .ناگههای نهور امیهدی در دل
مای جرقه می زند ،پاهایاای قدرت می گیرد و ر سرعت رکا زدناای می اتزاییم .درست مثز
مسا قه توتبالی که تیم ازنده در وقت اضاته گز می زند و می ینیم ازیکنای ه یهک هاره جهای
تازه ای گرتته و توپ را ا عجله تاام از دروی دروازه حریف رداشته و ه سرعت ه دنبال آغاز
دو اره ازی اند .چندین سال است که نظام ین الاللی کرکره ما را پائین کشیده و مها در نهایهت
دشواری ا ا ین شرایط خو گرتته ایم تا آنجها کهه گیهر کهی وزیهن و حجهیم کهوره ای عظهیم
توسط کولبرای کردستای وارد کشور می شود تا چرخ کارخانه ای چرخد .اما تقدیر در کاهین
ود و کار خوی

می کرد! ه ناگهای سرنوشت کرکره اقتصاد دیگر کشورها را پهائین کشهید و

هاه چیز هم ریخت .شرکت ریتی

ایر ویز که سال گذشهته هالب هر  699میلیهوی یهورو سهود

داشت تنها در سه ماه اول سال جاری ی

از  999میلیوی یورو زیای کرده است و ا اکی خالی

از نزین در کنار جاده ایستاده و سرگردای است .اما ایرای ایر ما سالهاست ها زیهای سهنواتی خهو
گرتته و این تفکر تا اعاا وجودش رخنه کرده است .گویی اقتصاد ما چند دههه اسهت کهه ها
کرونا حشر و نشر داشته و از سالها پی

کرونایی شده است! دین ترتیهب شهرایط هه گونهه ای

رقم خورده که ما می تهوانیم کاتهرین آسهیب را در شهرایط تعلهی متحاهز شهده ،تهدیهد را هه
ترصت تبدیز کرده و رای اولین ار پی از چند دهه در اقتصاد جهانی رای خودمای جایگاهی
دست و پا کنیم .حال که نزین خودروی اقتصاد جهای تاام شده ،ما می توانیم ههر چهه سهریعتر
رکا

زنیم و خود را ه خط پایای رسانیم.

اما شیرینی حلوا را چشیدی اید و مشک را وییدی .نای توای ا حلوا حلوا گفتن و گهوش دادی
ه عطار انتظار جه

تولید داشهت .ایهد شهرایطی را تهراهم آوریهم کهه اههز تهن یعنهی خه

خصوصی آستین ها را اال زده و تاام عیار پا هه میهدای تولیهد یعنهی کهار و تهالش گهذارد .مها
ایرانیای که حی وطن پرستی مای ز انزد است پی چنانچه تضا را رای جه

تولید مهیها کنهیم

یعنی موانع را رداریم قطعا ملت ایرای از هیچ اقدامی در این مسیر صوا تروگهذار نکهرده و از
شرایط استثنایی پی
خ

آمده هره خواهد رد .اما ههم زمهای ها هاال زدی آسهتین تعهاالی اقتصهادی

خصوصی ،آستین دولت اید پهائین زده شهود .هنهوز شهاهد آنهیم کهه دولهت و نهادههای

حکومتی تا مویرگ های اندام نحیف اقتصاد کشورمای ریشهه دوانهده و رد پهای آی را حتهی در
تامین دای مرغ و مساترکشی شاهدیم .آیا واقعا در ا ین کشور کسهی هتهر از دولهت ناهی توانهد
رای مرغ و خروس ها خوراک تهیه کرده و یا مساترها را ا هواپیاا و قطار جا جا کند؟ چنانچه
در گام اول دولت و نهادهای حکومتی پا را از میدای یروی گذاشته و کهار را هه مهردم سهپارند
الزم است در چند خ
جه

اقدامات واصالحاتی ا سرعت و جدیت تاام صورت پذیرد تها شهاهد

نهال تولید و تنومند شدی آی اشیم .از چهار مانع اصلی ر سر راه جه

تولیهد دو مهورد

مر وط ه شبکه انکی است که متاسفانه تاکنوی علیرغم تاکیدات مکرر اقهدام مهویری صهورت
نگرتته و تعاالی اقتصادی را دچار یاس و ناامیدی کرده است .ضروریست مساله هدهی تعهاالی
اقتصادی ه شبکه انکی تعیین تکلیف شده و ترآیند پاسبای کشی که امروز ین انکها و خه
تولید کشور شاهدیم خاتاه یا د .از آنجها کهه تهامین سهرمایه در گهردش از الزامهات ههر گونهه
اتزای

تعالیت در خ

تولید و خدمات است ،دولت اید هه جهای نگهاه داری رنامهه ریهزی

الزم رای تامین سرمایه در گردش مورد نیاز را ه عاز آورد .از شبکه انکی و نقه
آی در رسیدی ه جه

ازدارنهده

تولید که گذریم اید مدال قهرمانی را ه گردی سهازمای امهور مالیهاتی

انداخت .مالیات عالکرد هاای طور که از نام

پیداست ه سود عالیاتی تعلق می گیهرد لهیکن

در نظام مالیاتی ما کارگزارای دولتی از اال ه پائین عاز کهرده ،مالیهات ههر اسهتای ،شهرسهتای،
صنعت ،صنف و در نهایت قالی سرکوچه ا توجه ه سهایه تعیین شده اید وصول شود و ههیچ
ر طی هم ه عالکرد ندارد .یعنی دولت جای اینکه هزینه های
کند ،وارونه عاز کرده و درآمدش را ا هزینه های

را ا توجه ه درآمهدش تنظهیم

تنظیم می کنهد .ایهن دقیقها هاهای روشهی

است که قرنها در کشور ما جاری وده و تتحعلی شاه قاجار هم رای تامین مخهارج در هار خهود
ه آی روی می آورد .در مورد مالیات ارزش اتزوده هم هاین ی که پیاانکهار نگهوی خهت از
پول خود کاری را رای دستگاه دولتی انجام داده و اید در پایای دوره سهه ماههه مالیهات ارزش
اتزوده وجه دریاتت نشده را دهد در حهالی کهه ایهد تها چنهد سهال هرای اخهذ طلهب خهود در
ادارات دولتی ا گردی کج گدایی کند .و االخره مدال رنز قهرمانی را اید هر گهردی سهازمای
تامین اجتااعی آویخت که از قراردادهایی که یک طرف آی دولت وده و ه دلیز محهدودیت
ودجه هیچ گاه اجرایی نشده را مالک قرار داده و خود نق

شاکی و قاضی و مجهری را ایفهاء

ناوده و خ
ا جه

خصوصی را ه نا ودی می کشاند .توجه کنیم که تاام این قهرمانای جبهه مبهارزه

تولید دست پرورده نظام دیوای ساالری خودمای هستند که خواسته یا ناخواسهته ها ههم

متحد شده و تاام قد در مقا ز جه

تولید صف آرایی کرده اند و این در حالی است که ما ر

هاه کی و هاه چیز خارج از مرزهای خودمای نفرین و لعنت می ترستیم .خالی از لطف نیست
نتیجه نظرسنجی اینترنتی که رخی تعاالی اجتااعی در یکی دو هفتهه اخیهر انجهام داده انهد را ها
شاا ه اشتراک گذارم .در پی شیوع ویروس کرونا و اعالم جه

تولید ه عنوای شعار امسهال،

نظر خشی از جامعه در مورد هترین سیاست اقتصادی ا توجه هه شهرایط کنهونی پرسهیده شهد.
تنها  %9از پاسخ دهندگای مواتق ا ادامه سیاست های اقتصادی دولت از جالهه پرداخهت یارانهه
نقدی وده در حالیکه  %68معتقدند اید از طریق تزریق نقدینگی ه خ

تعال اقتصاد دست هه

جراحی اقتصادی زد .اما از هاه جالب تر و البته تاسهف هارتر اینکهه  %77اعتقهاد دارنهد ماشهین
اقتصاد کشور سخت نیازمند تعایر اساسی است و چاره کار آی است که حال که دورای قرنطینه
عاومی پایای یاتته و طبق اعالم دولت تاصله گذاری اجتااعی هوشاند ه طور کامز ه اجرا در
آمده دولت مردای را ه قرنطینه ترستاده و دست دولت و نهادهای حکومتی را از اقتصاد کشهور
کوتاه کرد .احتااال در دورای قاجار هم محبو یت کارگزارای قبلهه عهالم در هاهین حهدود هوده
است!
مخلص کالم اینکه یک ار دیگر ام داد غیبی هه کاهک مها آمهده و قطهار اقتصهاد جههای را در
ایستگاه متوقف کرده است .از آنجا که سالهاست ریز ما اختصاصی و جدا از ریز قطهار جههای
است ،ترصتی طالیی پی

آمده تا یک ار هم که شده مناتع ملی را در راس امور قهرار داده ،از

سر راه کنار رویم و اجازه دهیم مردم ا جای و دل قطار اقتصاد کشور را ه حرکهت درآورده و
در مسیر پیشرتت و توسعه قرار دهند .این کاترین دین ما ه نسز و نسز های عدی این مهرزر و
وم است .یائید دین مای را ادا کنیم.

