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بسمه تعالی
مقدمه:
آقای پرفسور چانگ استاد اقتصاد دانشگاه کمبریج در حوزههای مختلفی چون نظریههای مداخله دولت،
اقتصادهای نهادی ،سياستهای صنعتی ،خصوصیسازی ،جهانیشدن ،اقتصاد آسيای شرقی ،چشمانداز تاریخی
اقتصاد توسعه به مطالعه پرداخته است و کتابها و مقاالت فراوانی را در رابطه با موضوعات مطروحه ،تدوین
نموده است .پروفسور چانگ در نظرسنجی نشریه پراسپکت ،به عنوان نهمين متفکر جهان در سال 4102
انتخاب شده است.
چانگ معتقد است ،ابرقدرتهای اقتصادی امروز (از آمریکا گرفته تا بریتانيا و کرهجنوبی) همگی با حمایت
های هدفمند نسبت به توليدات داخلی و نظارت دولت در صنعت ،به رفاه رسيدهاند .این واقعيتی است که
افرادی که به دنبال رقابت در بازارهای خارجی هستند ،نباید به سادگی آن را فراموش کنند.
در این مقاله که به صورت پرسش و پاسخ 0تنظيم شده است ،به تجزیه و تحليل سه محور اصلی "ایران در
مسیر متنوعسازی اقتصادی"" ،عبور از دوگانه بازار و دولت"" ،دام درآمد متوسط" ،پرداخته میشود.

 -1ایران در مسیر متنوعسازی اقتصادی
پرسش :رئوس سياستهای متنوعسازی اقتصادی در خصوص حرکت از اقتصاد وابسته به صادرات نفت خام ،به
سمت صنایع با ارزش افزوده باال چگونه باید باشد؟
پروفسور چانگ :تسهيل کسبوکار و ایجاد فضای مناسب برای بخش خصوصی ،برای دستيابی به تنوع
اقتصادی و حرکت به سمت بخشهایی با ارزش افزوده باال ،شرط الزم است ،اما کافی نيست .اگر شما اقتصاد را
آزاد کنيد و همه چيز را به بخش خصوصی بسپارید ،فرآیند متنوعسازی اقتصادی ،خود به خود رخ نخواهد داد.
به این دليل که حرکت به سمت بخشهای جدید نيازمند آموختن و اکتساب قابليتهــای مدیریتی و فــنی

صفحه 1
1گفتوگو توسط رامين ناصحی /استاد اقتصاد در دانشگاه سوآز)(SOAS
 -ترجمه :توسط مولود پاکروان  /نویسنده ،مترجم و استاد دانشگاه
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جدید است و این فرآیند ،نمیتواند تحت فشار رقابت و اقتصاد بازار آزاد اتفاق بيفتد.
دولت باید در فرآیند تنوعبخشی اقتصادی ،نقشی غیرمستقیم اما فعال ایفا کند .اگر نگاهی به تجربيات
موفق در توسعه اقتصادی بيندازید که از بریتانيای قرن هجدهم آغاز شده و تا چين در حال حاضر ادامه یافته،
تقریباً در تمامی این موارد شاهد دولتی هستيد که بهطور فعال ،با سرمایهگذاری در بخشهای مختلف ،با
پذیرش ریسک در صنایعی که بخش خصوصی تمایلی به سرمایهگذاری در آن نداشته و با سرمایهگذاری در
زیرساختهای ضروری و تحقيق و توسعه ) (R&Dو مهارتها ،سبب پيشبرد توسعه شده است.
دولت باید صنایعی را که قدرت رقابت جهانی دارند ،شناسایی کند و بخش خصوصی را برای ورود به این
صنایع مورد تشویق قرار دهد .این کار باید با برنامهریزی اقتصادی و اعمال سياست صنعتی (Industrial
)Policyاز طریق اعطای یارانههای مشروط (وام ارزان ،تخفيف مالياتی و حمایت تعرفه گمرکی) به صنایع
مورد نظر صورت گيرد .سياستگذاری صنعتی نيز باید مبتنی بر گفتوگو و همکاری بين دولت و کارآفرینان
باشد .در پی این امر برای بازسازی صنایع ،برنامه انتقالی مشخصی تدوین شود .همچنين دولت باید به جای
توسعه بخش خدمات ،بر توسعه صنعتی متمرکز شود ،چراکه بخش خدمات قادر نيست درآمد صادراتی قابل
توجهی برای کشور کسب کند.

 -2عبور از دوگانه بازار و دولت:
پرسش :در ایران بخش خصوصی ضعيف است ،چه باید کرد؟
پرفسور چانگ :برای آنکه بخش خصوصی قویتر شود ،عمالً وجود یک دولت فعال ضروری است .ببينيد
مردم اغلب دچار یک تفکر دوگانه اشتباه میشوند؛ آنها تصور میکنند در ارتباط با بازار ،دو نوع دولت بيشتر
وجود ندارد :یا منفعل و لیبرال است و فقط میتواند از حقوق مالکيت آنها حمایت کند و یا تمامیتطلب
است و بخش خصوصی را دشمن خود میداند .اما عمالً بين این دو ،طيف گستردهای از تلفيق روابط دولت-

صفحه 2

بازار وجود دارد .برای مثال ،دولتهای مداخلهگرای کره جنوبی و تایوان در دهههای  0791و  ،0791یا ژاپن
در دهههای  0791و  ،0791یا کشورهای اروپایی در اوایل قرن بيستم تالش کردند با همکاری با بخش
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خصوصی ،سبب تقویت آن شوند .گاهی این فرآیند سبب آشفتگی بخش خصوصی میشود .به عنوان مثال در
دهه  ،0791دولت کره جنوبی ناچار شد برخی از شرکتها مانند الجی -که حاال یکی از بزرگترین
شرکتهای الکترونيکی جهان است -را به سمت بخش الکترونيک هدایت کند؛ چرا که در آن زمان ،الجی
کاالهای مصرفی مانند خميردندان توليد میکرد و مایل بود به همان روند ادامه دهد .اما دولت به این کمپانی
گفت«:نه ،شما باید به سمت صنایع پيچيده که ارزش افزوده باالتری دارند حرکت کنيد».
پرسش :پس شما معتقد هستيد که نقش دولت به نوعی مکمل بخش خصوصی است و شما این دوگانگی بين
دولت و بازار را رد میکنيد .حال آیا تصور میکنيد ایران میتواند پس از سالها انزوا ،بدون اعمال هرگونه
سياست صنعتی دوباره به اقتصاد جهانی بپيوندد؟
پرفسور چانگ :خير ،یا شروع تحریمهای بينالمللی ،اقتصاد ایران ناگزیر به سمت درونگرایی حرکت کرد و از
انتقال به یک اقتصاد پویاتر بازماند .بنابراین حقيقت دارد که شرکتهای دولتی ناکارآمد و همينطور
شرکتهای خصوصی که شانس رقابت در بازارهای جهانی را ندارند ،اقتصاد شما را گرفتار کردهاند.پس این یک
مشکل است ،اما راه حلش این نيست که یکشبه ،اقتصادتان را آزاد کنيد .برای آنکه بدانيد در این صورت ،چه
اتفاقی خواهد افتاد ،کافی است به تجربه شوروی سابق در دهه  ،0771نگاهی بيندازید .شما شرکتهای
ضعيفی دارید که نيازمند یک برنامه دقيق و محتاطانه برای حمایت هستند تا بتوانند خود را بازیابی کنند،
بهرهوری و کارآمدی خود را افزایش دهند و در عرصه بينالملل توان رقابت پيدا کنند .خيالپردازانه است که
تصور کنيد میتوانيد اقتصاد را آزاد کنيد و این بنگاهها را در معرض رقابت بينالمللی قرار دهيد و آنها هم
یکشبه بتوانند با شرکتهای آلمانی و کرهای رقابت کنند .شما به یک برنامه انتقالی بسيار دقيق نياز دارید.
همچنين شما به یک گفتوگوی ملی نياز دارید؛ باید دولتمردان ،نمایندگان بخش خصوصی ،متخصصان
تکنولوژی ،مشاوران مدیریت و بانکداران را گرد هم بياورید و در مورد اینکه باید از کدام بخش حمایت شود ،به

صفحه 3

بحث و گفتوگو بنشينيد .برخی بخشها را میتوان در مدت چهار یا پنج سال به رقابتپذیری رساند؛ به ویژه
آنهایی که خود از رقابتپذیری بينالمللی فاصله چندانی ندارند .این بخشها با مشوقها و یارانههای مشروط به
سرعت میتوانند رقابتپذیر شوند .در سایر بخشها ،این فرآیند ممکن است تا  41 ،01یا حتی  01سال طول
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بکشد .فراموش نکنيد ،ژاپن در دهه  ،0791به مدت  21سال از خودروسازیاش حمایت کرد تا این بخش در
عرصه بينالمللی به رقابتپذیری رسيد .اما الزم است یادآور شوم اگر حمایتهای مشروط جواب نداد ،باید
صنایع ناکارآمد را رها کنيد .بنابراین به برنامه دقيق بخش به بخش ،و صنعت به صنعت نياز دارید.
پرسش :برخی محققان میگویند که برای تدوین و اجرای یک سياست صنعتی موثر به یک دولت کارآمد و
سالم نياز است که بتواند صنایع رقابتپذیر را درست تشخيص دهد.
پرفسور چانگ  :کامالً درست است .اما در تحليل این موضوع باید مسائل کوتاهمدت و بلندمدت را از یکدیگر
تفکيک کنيد .در کوتاهمدت ،چون دولت شما فاقد برخی مهارتهاست و برخی از بخشهای آن فاقد شایستگی
کافی هستند؛ ناچارید بپذیرید که نمیتوان از برنامههای مداخلهای انتظارات بلندپروازانه داشت .اگر برای
دولتی که هنوز شایستگی کافی پيدا نکرده ،برنامه بلندپروازانه (کمالگرایانه) بچيند باید منتظر شکست باشيد.
اما در بلندمدت ،راه حل این است که به جای آنکه بگویيد ما هرگز قادر نخواهيم بود به درستی در اقتصاد
مداخله کنيم ،کيفيت تشکيالت و سازمان دولت را بهبود ببخشيد .این دقيقاً همان اتفاقی است که در
کشورهایی نظير کره جنوبی و تایوان افتاده است .اما در بلندمدت ،بهترین راه برای دستيابی به اهداف بزرگ،
بهبود کيفيت تشکيالت و سازمان دولت است .فکر نکنيد برای دستيابی به اهداف بزرگ ،باید در دولت یک
«سوپرمن» وجود داشته باشد! شما میتوانيد در مقياس بسيار کوچک ،آغاز کنيد و به دستاوردهای بزرگی
برسيد!
بار دیگر یادآور میشوم ،الزم است این تفکر سياه و سفيد در مورد «بازار یا دولت» را کنار بگذارید  .دولت
برای انتخاب بخشهای «رقابتی» باید با بخش خصوصی همکاری کند ،چرا که اگر شما بوروکراتی باشيد که
در وزارت صنعت یا تجارت نشستهاید ،بیتردید به خوبی نمیدانيد در بازارهای مختلف ،چه اتفاقاتی در حال
رخ دادن است .اما اگر از سوی دیگر ،این وظيفه را تماماً به بخش خصوصی واگذار کنيد ،این بخش ریسک

صفحه 4

ورود به صنایع جدید را الزاماً نخواهد پذیرفت .به عالوه ،ممکن است به تنهایی قادر نباشد برای سرمایهگذاری
در صنایع جدید همکاری و مشارکت کند .اجازه بدهيد نمونه جدیدی برایتان بياورم .حدود  01سال قبل،
دولت سنگاپور تصميم گرفت به صنعت نگهداری ناوگان هوایی )(Aircraft Maintenance Industry
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ورود پيدا کند .گرچه در این کشور زمين کافی وجود ندارد ،دولت (که تقریباً مالک  71درصد اراضی است)
تصميم گرفت تا دومين فرودگاه سنگاپور را احداث کند و آن را تماماً به صنعت نگهداری هواپيما اختصاص
دهد .پس از این حرکت ،بسياری از کمپانیهای بزرگ مانند رولزرویس که موتور هواپيما توليد میکنند،
تصميم گرفتند مرکز تحقيق و توسعه ) (R&Dخود را در این پایگاه جدید احداث کنند .بدین ترتيب
سنگاپور در حال حاضر یک پارک صنعتی دارد که در آن ،شرکتهای بنام با یکدیگر همکاری میکنند و دولت
با جدیت تمام میکوشد موفقيت این بخش را تضمين کند .این بخش ،بدون ورود دولت ،نمیتوانست توسعه
پيدا کند .پس شما ،به تجميع تمامی این عناصر و عوامل مختلف نياز دارید .البته ،برای آنکه این مداخله
موفقيتآميز باشد ،الزم است خواستههای بخش خصوصی به خوبی شنيده شود .این بخش میتواند طرحهایی
را که به لحاظ تجاری مناسب و پایدار هستند ،پيشنهاد بدهد .اما در برخی موارد ،این دولت است که باید
بخش خصوصی را به سمت بخشهای جدید هل بدهد یا برای ورود آن به این عرصهها ،انگيزه و مشوق ایجاد
کند .دولت همچنين باید در توسعه مهارتهای مرتبط و تحقيق و توسعه سرمایهگذاری کند .برای رشد و نمو
بخشهای مورد نظر ،وجود تمام این عوامل ضروری است .بار دیگر یادآوری میکنم ،وقتی درباره هدفگذاری و
انتخاب صنایع صحبت میکنيم ،نباید در دام دوگانگی و تقابل «دولت در برابر بازار» بيفتيم؛ ما به همکاری و
گفتوگو ميان دولت و بخش خصوصی نياز داریم.
گاهی ممکن است شما در یک صنعت خاص از مزیت نسبی (بالقوه) برخوردار باشيد اما هنوز نياز دارید که با
تکنولوژیهای آن صنعت آشنا شوید و بازارهایی برای صادرات پيدا کنيد؛ این همان جایی است که مداخله
دولت ضروری است .اساساً ،اینکه شما در یک صنعت مزیت نسبی دارید به این معنا نيست که الزاماً در
بازارهای جهانی توفيق پيدا خواهيد کرد ،بلکه برای این موفقيت به عوامل دیگری به جز دادههای توليد
(زمين ،نيروی کار و سرمایه) نياز دارید.

صفحه 5

 -3دام درآمد متوسط:
پرسش :برخی ارزیابیها حاکی از آن است که ایران در «دام درآمد متوسط» )(Middle Income Trap
گرفتار شده است .نه میتواند در صنایع با دستمزد پایين با کشورهایی مانند چين رقابت کند ،و نه از
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قابليتهای الزم برای رقابت با صنایع دانشمحور کشورهای ثروتمند برخوردار است .در این شرایط ،چگونه
میتواند با موفقيت به اقتصاد جهانی بپيوندد؟
پرفسور چانگ :ایران در رویارویی با این مشکل تنها نيست؛ این معضلی است که بسياری از کشورها با آن
مواجه هستند .اما تنها راه حل پيشرو آن است که اقتصادتان را به سمت فعاليتهایی با ارزش افزوده باال
هدایت کنيد .بدین ترتيب میتوانيد کار ایجاد کنيد و در اقتصادتان با دستمزدهای فعلی ،اشتغالزایی کنيد .با
کاهش دستمزدها نمیتوانيد این مشکل را حل کنيد .حتی اگر دستمزدها را تا حد چين کاهش دهيد ،ناچارید
با ویتنام رقابت کنيد که دستمزدهای آن یکسوم چين است .باز هم اگر دستمزدها را به سطح ویتنام
برسانيد ،اتيوپی را در برابرتان دارید که دستمزدها در آن کمتر است .باید به سمت بخشهایی حرکت کنيد که
بهرهوری بيشتر و محتوای دانشمحور باالیی دارند و همه اینها مستلزم تدوین نوعی سياست صنعتی از سوی
دولت و همکاری با بخش خصوصی داخلی است.
پرسش :ایران به عنوان نخستين گام برای پيوستن به اقتصاد جهانی ،به زودی ناگزیر خواهد بود حساب
سرمایه خود را برای پذیرش وامهای خارجی و سرمایهگذاریهای پورتفوليو (سهام و اوراق قرضه) آزاد کند .این
در حالی است که با توجه به بحران سال  0779در آسيای شرقی ،میدانيم که ایران باید از شتابزدگی در
آزادسازی حساب سرمایه بپرهيزد .تصور میکنيد کدام کشور میتواند برای آزادسازی تدریجی و محدود
حساب سرمایه ،الگوی ایران باشد؟
پرفسور چانگ :در حقيقت ،تمامی اقتصادهای موفق شرق آسيا با حساب سرمایه بسيار بسته و محدود
توسعه پيدا کردند (بدین معنا که سرمایهگذاران خارجی قادر نبودند به آسانی در اوراق قرضه یا بازار سهام آنها
سرمایهگذاری کنند) .ژاپن تا دهه  ،0791کره جنوبی تا دهه  ،0791و چين تاکنون ،حساب سرمایه آزاد
نداشتهاند .برخی از این کشورهای آسيای شرقی ،مانند کره جنوبی وقتی حساب سرمایه خود را آزاد کردند،
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این فرآیند را بد مدیریت کردند و دچار بحران مالی شدیدی شدند که اکنون ،حتی با گذشت  41سال،
زخمهای آن بر اقتصاد ملی کشورشان باقی مانده است .پس شما الزم است به شدت محتاط باشيد؛ آخرین
کاری که باید انجام دهيد این است که حساب سرمایه خود را بهطور کامل آزاد کنيد .به نظر من ،هيچ کشوری

آیا راهحلهای پرفسور چانگ ،اقتصاد ایران را درمان میکند؟

گروه مشاوران مديريت و مطالعات راهبردي تدبير
)TADBIR CONSULTING GROUP (TCG

نباید حسابهای سرمایهاش را بهطور کامل باز کند چرا که همانطور که تجربه آخرین بحران مالی نشان
میدهد ،این فرآیند میتواند به شدت مخرب باشد .البته ایران ،حتی اگر با سرعت زیاد رشد کند 41 ،سال
دیگر طول میکشد تا به آن نقطه برسد! حتی امروز هم میبينيد ،صندوق بينالمللی پول ،آزادسازی حساب
سرمایه را توصيه نمیکند .این آخرین چيزی است که باید نگرانش باشيد .خيالپردازانه است که فکر کنيد به
محض آنکه حساب سرمایهتان را باز کنيد ،تمام خارجیها پولشان را به کشور شما سرازیر خواهند کرد و
اقتصادتان را توسعه خواهند بخشيد.
ارزیابی: TCG
دیدگاه های پرفسور چانگ در نقد مدلهای توسعه نئوليبراليستی و دولت ساالری می باشد .بدین معنی که وی
به عنصر "سیاستگذاری عمومی" همسو با بازار از سوی دولت تاکيد فراوان دارد .اما اقتصاد نئوليبراليستی
به سياست گذاری عمومی اعتقادی ندارد و در اقتصاد دولتی نيز"سیاستگذاری" به "تصدی گری" تبدیل
شده است .حال آنکه برای کشورهایی همچون ج.ا.ایران از یکسو دولت باید از تصدی گری فاصله گرفته و از
سوی دیگر جهت اتخاذ سياستگذاری های مناسب برای رهنمون سازی ایفای نقش فعاالنه بخش خصوصی در
اقتصاد رقابتی ،تالش نماید .پيچيدگی های محيطی اقتضا می نماید که دولت برای سياستگذاری کارآ ،به
تفاهم و گفتگو با بخش خصوصی بپردازد و "اعتماد متقابل" بين آنها برقرار باشد .متاسفانه از آنجا که دولتها
در ج.ا.ایـران ،بصورت ساختــاری دارای چالشهای ذیل هستنــد ،از اینــرو قابليت و تـــوانایی آنهــا برای
"سیاستگذاری مناسب" بسيار محدود است:
 اندازه دولت. تصدی گری دولت. -عدم اعتماد متقابل بين دولت و بخش خصوصی.
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 پراکنش فراوان در تخصیص منابع .-

عدم تعيين بخشها و حوزه های پيشران از سوی دولت.

