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صنعت خودرو
مواجهه یک مویز با چهلقلندر
ایران دارای منابع فراوان است و توسعه را دوست دارد اما با تمام تالشها،
همچنان کش�وری جهان س�ومی بهشمار میرود .بخشی از چرایی مسئله به
این برمیگردد که نه برنامه به معنای واقعی کلمه داش�تیم ،نه میدانیم چه
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 در ۶برنامه توسعه ،چقدر به آمایش سرزمین
برای جانمایی صنایع توجه شده است؟
اگ��ر اغراق نباش��د میتوان گفت تقریب��ا صفر .فقط
 ۶برنام��ه پ��س از انقالب نب��وده ،بلک��ه از برنامه پنجم
عمرانی پیش از انقالب ،این بحث مطرح ش��د .اما همان
اشتباهی که در آن زمان (پیش از انقالب) رخ داد ،پس
از انقالب هم تکرار ش��د .پیش از انقالب درباره آمایش
س��رزمین ،قراردادی با شرکت فرانسوی با نام مهندسان
مشاور ستیران منعقد کرده و کاری فوقالعاده ارزشمند
انجام دادند .تمام بیچارگی که اکنون کش��ور در زمینه
نابرابریهای اجتماعی ،ناهنجاریهای بسیار خطرناک
در جامعه ،از دس��ت رفتن حوزههای تمدنی ،گس��ترش
در حوزه آلودگی هوا و ...دچار آن است ،راهکارهای آن
در تحقیقات این گروه مهندس��ان مشاور دیده شده بود
که رژیم وقت به آنها وقعی نگذاشت.
مهندسان مشاور در گزارشهای خود به نکتهای بسیار
مه��م اش��اره کردند «تهیه و تدوین ی��ک طرح آمایش،
فقط «حلقهای» است در جریان برنامهریزی ».بهعبارت
دیگ��ر ،آمایش ابزاری اس��ت در خدمت برنامهریزی .اما
مشاهده میشود که در ایران ،ابزار تبدیل به هدف شده
است .درنتیجه این موضوع با ابهامات فراوان روبهرو شده
و به نتیجه نمیرس��د .پس از انقالب هم در برنامههای
متعدد ،تهیه آمایش همواره وجود داشته که آخرین آن
هم در برنامه شش��م در قالب «جزء ۱بند الف ماده »۲۶
در حد یک س��طر کمتر آمده ،اما همچون قوانین دیگر
با کلیگویی همراه بوده و هرکسی میتواند تفسیری از
آنها داشته باشد .درحالحاضر در بحث جانمایی و تعدد
صنایع مش��ابه در تولید یک محصول و س��طح فناوری
پایی��ن که درصد قابلتوجهی از آنها ناکارآمد هس��تند،
در کش��ور دچار معضل ش��دید هس��تیم .هنوز مفاهیم
اساس��ی ،تعیین ترتیبها برای انج��ام آنها ،پیشنیازها
و سلس��له مراتب ساختارها برای تصمیمگیری روشن را
نمیدانی��م و تجربه عملی و کاربردی درباره آنها نداریم.
بیم آن میرود که بهدلیل ضعف و عقبماندگی در علوم،
فنون و اقتصاد ،این مفاهیم برای تصمیمگیران همچنان
روش��ن نباش��د .البته این ضعف در بیش از  ۱۲۰س��ال
گذش��ته در کشور ریشه دوانده و خسارتهای سنگینی
را ب��ر کش��ور تحمیل کرده اس��ت .برای ای��ن موضوع،
مصداقه��ای زی��ادی هم وجود دارد .زمانی که مس��یر
طی ش��ده کشورهای عقبمانده ،اما اکنون توسعهیافته
را مورد بررس��ی قرار دهیم ،مش��اهده میش��ود که باید
چش��ماندازی ب��ا یک یا دو هدف بهعن��وان نقطه کانون
وجود داش��ته باشد ،نه اینکه مانند دیگر برنامههایمان،
خروارها آمال و آرزو را بهعنوان چش��مانداز مطرح کنیم
ک��ه ه��ر کدام چندی��ن برنامه برای تحقق نیاز داش��ته
باش��ند .بهعنوان مثال ،کرهجنوبی یک موضوع اساسی
یعن��ی «صنع��ت مدرن» را در چش��مانداز خ��ود برای
حدود  ۵۰س��ال در نظر گرفت .پس از چش��مانداز و بر
مبنای آن ،برنامه توس��عه طراحی میشود که بیشترین
تحری��ک برای پیش��رفت و ایج��اد بخشهای صنعتی و
خدماتی و حتی کش��اورزی و در نهای��ت اقتصاد پایدار
را بن��ا کن��د .از ای��نرو بخشهای مهم و پیش��ران واقعا
موثر برای پیشرفت کشور ،که معموال از تعداد انگشتان
یک دس��ت هم فراتر نمیرود ،انتخاب میش��ود .اما اگر
همچ��ون کش��ور ما  ۲۶ح��وزه در اولویت ق��رار گرفته
باشد ،مش��خص است که بهدلیل ضعف احتمالی دانش
و نابلدی ،مفهوم اولویت بهدرس��تی درک نش��ده است.
بای��د گفت زمانیکه در جانمای��ی اکثریت صنایع فعلی
کشور توجه و مداقه کافی انجام شود ،مراحل ذکر شده
رعایت نش��ده که آمایش س��رزمین رعایت شده باشد.
بس��یاری از ای��ن طرحها ب��ا برنامهریزی هم��راه نبوده،
بلکه در راستای خواستههای قومگرایی و منطقهگرایی
مس��ئوالن یا نمایندگان مجلس بوده است .برای نمونه
در منطق��های کمآب فوالد راهان��دازی میکنند .برخی
وزرا یا مس��ئوالن به تمایالت خری��داران محبوبیت تن
دادهاند .محمد ش��ریعتمداری ،از وزرای اس��بق وزارت
صنع��ت ،معدن و تجارت ،در گزارش روزنامه آفتاب یزد
و خبرگزاری مهر  ۱۱بهمن  ۱۳۹۶همین واقعیت را بیان
کرد که « ۱۱۰میلیون تُن مجوز راکد و  ۶۵میلیون تُن
مجوز با سرنوشت نامعلوم در زنجیره فوالد وجود دارد...
تمام مس��ئوالن نظام با یک برادر سرمایهگذار پشت در
ات��اق معاون معدنی نشس��تهاند تا مجوز فوالد بگیرند».
حدیث مفصل بخوانید از این مجمل .حال این پرس��ش
پیش میآید که چگونه معاون معدنی یا جناب ایشان و

عکس:

اینکه بنای جامعه بر فرهنگ اس��ت یا اقتصاد ،همیشه مورد
مناقش��ه بوده اس��ت ام��ا بهطور قطع کمبود ه��ر یک منجر به
برجس��تگی و اهمی��ت و در نتیج��ه رجحان یک��ی بر دیگری
میش��ود .در بحث فرهنگس��ازی و تغییر رفتار عنوان میشود
رس��انهها نقش زیادی دارند .البته در مقابل جامعه هم میتواند
خواستههایی داشته باشد و منجربه تغییر رویکرد رسانهها شود.
بههر روی ،این تاثیرات بهطور متقابل و دو طرفه است .چندی
اس��ت نهضت س��اخت داخل با عزم ملی در کشور شکل گرفته
اس��ت .با آغاز تحریم از مرداد  ،۹۷کش��ور در تامین محصوالت
وارداتی با مش��کل روبهرو شد .این امر در بخشهایی حساس و
حیاتی است مانند مواد غذایی و دارویی و در بعضی حوزهها نیز
ممکن است روی تیراژ و تولید تاثیر منفی بگذارد که خیلی به
ادامه حیات یک حوزه ارتباطی ندارد اما فراهم بودن آنها افزایش
قدرت اقتصادیصنعتی کش��ور را بهدنب��ال دارد .توانمندی در
ح��وزه تولیدات صنعتی ،کش��ور را در محافل بینالمللی دارای
جایگاه میکند و بهنوعی پرچم کشور را به اهتزاز در خواهد آورد.
کمبود نقدینگی بهعنوان چش��م اسفندیار واحدهای صنعتی از
اوایل دهه  ۹۰خورش��یدی خود را نش��ان داد و امروز حیات این
صنایع را با خطر جدی روبهرو کرده است ،بهطوریکه شاهدیم
بهدلیل کمبود نقدینگی برخی کارخانهها تعطیل و بعضی دیگر
ت آنها در برخی
ب��ا حداقل ظرفیت فعالیت دارند که نحوه فعالی 
موارد با تعطیلی تفاوتی ندارد .صنعت خودرو ش��امل واحدهای
خودروساز و قطعهساز ،از جمله صنایعی است که کمبود منابع
مالی حتی منجربه آشفته شدن بازار آن نیز شده است .در این
فضای ملتهب ،برخی سواد و توان درک منافع ملی و جمعی را
ندارند و فقط بهدنبال منافع شخصی و بهدنبال این هستند تا از
آب گلآلود ماهی بگیرند .بماند که اگر این افراد میدانستند این
روند موقتی اس��ت و سود بلندمدت ندارد شاید در برنامهریزی
خود برای داللی تجدیدنظر میکردند.
از س��وی دیگر ،بسیاری از کارشناسان اقتصادی و صنعتی با
نقد عملکرد مدیران کشور در برخورد با صنایع عنوان میکنند
که وابستگی مالی واحدهای صنعتی مشکالت بسیاری را برای
آنها رقم زده اس��ت .حس��ین ساس��انی از نظریهپردازان توسعه
پایدار در اینباره گفته که «نقدینگی حاصل از درآمدهای نفتی
به صنایع تزریق میش��ود و تصور این اس��ت که صنایع فقط با
افزایش مالی و نقدینگی میتوانند روی پای خود بایس��تند .تا
زمانی که این نگاه حاکم باشد که متاسفانه تا امروز هم اینگونه
بوده ،وضعیت صنعت کشور همینگونه باقی خواهد ماند .وقتی
برای صنعتی مش��کلی پیش میآید ،چالشهای مسیر فعالیت
آن صنع��ت را به منابع مالی نس��بت میدهیم .صنعتگر عادت
کرده در رویارویی با هر مش��کلی عنوان کند که بانکها به آنها
تس��هیالت نمیپردازند ،درحالیکه مشکل فضای کسبوکار ما
در جاهای دیگر است؛ اینکه خوب مدیریت نمیکنیم ،نوآوری
و خالقیت نداریم و در نتیجه بهرهوری باالیی حاصل نمیشود،
از فناوریهای روز جهان اس��تفاده نمیکنیم ،بازارهای جهانی
را نمیشناسیم و ....این رویکرد باعث میشود صنایع کشور در
بلندمدت به نقدینگی بیشتر و درآمدهای نفتی وابستهتر شوند.
اگ��ر روزی درآمدهای نفتی کمتر ش��ود ،مانند وضعیتی که در
ش��رایط تحریم رخ داده ،ایجادکنندگان کسبوکارها در کشور
ابراز نگرانی میکنند که در حال ورشکستگی هستند و تقاضای
نقدینگی و نیاز به تزریق مالی دارند».
از سوی دیگر ،شاهد گالیههایی از سوی صنعتگران از جمله
قطعهس��ازان هستیم که معتقدند تحریمهای داخلی موثرتر از
تحریمهای خارجی بوده و بیش��تر اعتراضها در برخورد بانک
مرکزی برای پرداخت تس��هیالت م��ورد نیاز این صنعت اعالم
میش��ود .بنابر آنچه آمد ،بخش��ی از مس��ئلهای که بیش��ترین
وابس��تگی را برای صنایع ما بهوجود آورده ،مربوط به مواد اولیه
و محصوالت نیمهس��اخته خارجی اس��ت که با نهضت و تعمیق
ساخت داخل تا حدودی درحال رفع شدن است که  ۱۰۰درصد
نخواهد بود ،چراکه مقیاس اقتصادی موضوعی دیگر است که در
این مجال کوتاه نمیتوان به آن پرداخت .ش��اید آنچه بهعنوان
تحریم داخلی باید به آن اش��اره کرد ،وابس��تگی مالی خارج از
اعتدال واحدهای صنعتی به درآمدهای نفتی است که البته این
به معنی مقصر دانس��تن صنعتگر نیس��ت ،زیرا روال و عملکرد
مدیران کش��وری صنایع کش��ور را به این سو سوق داده است.
کمک مالی از س��وی سیس��تم بانکی امری ناصواب نیست و در
کشورهای صنعتی بخشی از تامین مالی صنایع از سوی بانکها
انج��ام میش��ود .آیا بانکمحوری ب��رای تامین مالی صنعت در
کش��ورهای گوناگون یک ضعف بهش��مار میرود؟ بهنظر پاسخ
منف��ی اس��ت ،زیرا بنا ب��ر گفته اقتصاددان��ان امریکا و انگلیس
س��رمایهمحور بوده اما آلمان ،ژاپن ،چین ،کرهجنوبی و تایوان
و بس��یاری دیگر از اقتصادهای مهم جهان بانکمحور هستند.
ی��ا اقتصاد س��نگاپور نهتنها بانکمحور ب��وده ،بلکه کمکهای
گوناگون��ی حتی بهطور بالعوض به بخش صنعت میدهد .نقد
بر نحوه رفتار و عملکرد سیستم مالی و صنایع ،مربوط بهشدت
وابستگی صنعت کشور به این سیستم مالی است و اینکه تزریق
نقدینگی بهش��کل درست و مناسب انجام نمیشود و در برخی
مواقع شاهدیم که بببخش زیادی از سرمایههای کشور بهدلیل
مدیریت مالی نادرس��ت بههدر رفته و خروجی مطلوبی نداشته
اس��ت .ش��اید صنعتگران بتوانند با تغییر درخواستهای خود
بههمراه پیش��نهادهای جدید ،روند و عملکرد موجود را اصالح
کنند .رس��انه اینجا ابزاری برای انتقال نظرات و مطالبهگریها
ب��وده و بای��د در کنار واژهها دادههای همه نهادها و افراد مربوط
به موضوع را روش��نگری کند تا بلکه تحوالت در بخش فرهنگ
و اقتصاد رقم بخورد.

سیدمحمد بحرینیان در گفتوگو با

عنوان کرد

ارزش�مند کش�ور اگر هدر نرفته باش�د ،دستاوردها به قواره این منابع نبوده
و نیس�ت .اگر بخواهیم بهطور ریش�های به این مسئله بپردازیم ،شاید بتوان
مدعی ش�د پرس�ش اساسی را درست مطرح نکردهایم .برخی اندیشمندان
معتقدند تا درس�ت پرس�ش نش�ود به پاس�خ درس�ت هم دس�ت نخواهیم
دیگر مس��ئوالن اجازه داده یا هنوز میدهند که چنین
مجوزهایی صادر شود؟
 س�ایتهای خودروی�ی ک�ه در اس�تانهای
گوناگ�ون راهاندازی ش�ده هم براس�اس آمایش
سرزمین نبوده است؟
همانطور که در موارد ذکر ش��ده قبلی عنوان کردم
آمایش��ی نداش��تهایم ک��ه بخواهند براس��اس آن عمل
کنند .پس پاس��خ به این پرس��ش خیر است .راهاندازی
س��ایتهای خودروی��ی تفاوتی با س��ایر صنایع ندارد و
بدون چشمانداز و برنامه و بحث آمایش بوده است .جدا
از مس��ائل دیگری که صنعت خودرو کش��ور با انبوهی
از آنه��ا دس��ت به گریبان ب��وده و بس��یاری از دولتها
بهلحاظ خرید محبوبیت برای خود ،هزینههای سنگین
را به گردن این صنعت تحمیل کردند .این س��ایتهای
داخلی و خارجی دس��تاوردی هم برای اقتصادی شدن
این صنعت و ارتقای توان و درونزا ش��دن فناوری برای
کشور نداشته است .در نتیجه جانمایی در کشور معنا و
مفهومی ندارد و همین نحوه عمل موجب بیبرنامگی و
نابرابری اجتماعی شده است و ما را بهنتیجه نمیرساند.
متولی��ان برخ��ی صنای��ع مانند صنعت چ��رم عنوان
میکنند جانمایی این صنعت درس��ت انجام ش��ده ،اما
سیاس��تهای اشتباه سبب ش��ده ارزشافزودهای برای
کشور نداشته باشند.
براس��اس آخرین آم��ار ،واحدهای فعال و در دس��ت
اج��رای وزارت صنعت ،معدن و تجارت در پایان س��ال
 ،۱۳۹۸در زمینه فرآوری انواع چرمها  ۲۶۸واحد دارای
پروانه بهرهبرداری به اصطالح فعال و  ۶۴واحد در دست
اج��را داریم! آیا با این تعداد ،احتمال ایجاد ارزشافزوده
پایدار وجود دارد؟
در بس��یاری از صنای��ع ب��ا چنی��ن وضعیت��ی مواجه
هس��تیم .بیم آن میرود برخ��ی مجوز اخذ کنند که در
پوش��ش آن امکان رانتخواری ارزی وجود داشته باشد.
فهرس��ت منتشر شده بانک مرکزی از ابتدا سال ۱۳۹۷
ت��ا بهمن  ۱۳۹۹برای دریافتکنن��دگان ارز ،که بعد از
دوران دکتر مصدق اقدامی تاریخی بود ،حقایق بس��یار
تلخی را عیان کرده اس��ت .این در حالی اس��ت که هنوز
فهرس��ت س��الهای قبلتر را انتش��ار نداده تا عیارها و
ادعاها ش��فاف شده و س��نگ محک بخورند .اما همین
آمارهای منتشرشده به صورت حیرتآوری حقایق پوچ
بودن برخی گزافهگوییها واحدهای به اصطالح تولیدی
را چ��ه در بخ��ش دولتی ،چه بخش عمومیدولتی و چه
بخش خصوصی آشکار کرده است.
ما بیشتر در بخشهایی که متکی به خامفروشی بوده،
موفق هستیم .اگر ارز نباشد بخشی قابلتوجه از صنایع
تعطیل میش��وند .بروز این مسائل بهدلیل بیبرنامگی،
بیفکری و نابلدی برخی از مدیران اقتصادی تصمیمگیر
کش��ور در دولتهای مختلف اس��ت که بیم آن میرود
منافع گروهی و میز و صندلی برایش��ان اهمیت بیشتر
داش��ته تا مناف��ع جامعه و منافع مل��ی .بهعنوان مثال،
در فهرست منتشرش��ده از سوی وزارت صنعت ،معدن
و تج��ارت  ۹۵واح��د دارای پروانه بهرهب��رداری یا فعال
در ب��ه اصطالح تولید انواع خودرو س��بک و س��نگین و
خاص هس��تند و  ۶۰واحد هم در دس��ت اجرا! حال باید
پرسید این تعداد واحد مونتاژکار هستند یا تولیدکننده؟
در کدام کش��وری در جهان با چنی��ن وضعیتی روبهرو
هس��تیم؟ البته در بیش��تر محص��والت از دارو گرفته تا
ش��یر ،لبنیات و تولید مرغ گوشتی و خطوط هواپیمایی
و صدها محصول دیگر با همین وضعیت ناهنجار روبهرو
هس��تیم .نگاهی به دور و بر خود بیندازید ،آیا این همه
تع��دد ،منجربه رقابت ش��ده یا برعکس گرانی و فش��ار
به مردم؟ مش��اهده میش��ود که ناکارآمدی تصمیمات
اجرایی و تقنینی پشت این واژهها پنهان میشود.
ش��کی نیست که درهمریختگی بسیار نابودکنندهای
در صنع��ت خ��ودرو ش��کل گرفت��ه و انتق��ادی ک��ه
مصرفکنندگان دارند ،کامال درست است .این واقعیت
اس��ت که صنعت خودرو همچون صنایع دیگر ناکارآمد
و البت��ه ح��ق با مردم اس��ت .اما مردم باید آگاه ش��وند
ک��ه بیش از یک س��ده اس��ت «گ��ردن زدن صنعت در
ایران» در بسیاری از دولتها  -البته نه همه آنها  -یک
رویه ش��ده است .عوامل بس��یار محوری و مسبب دلیل
ناکارآمدی صنعت خودرو ،ریشه در ناتوانی و بیبرنامگی
بس��یاری از دولتها و اثرگذاری تاجرباش��یها ،نابلدی
و ع��دم اهلیت تصمیمگی��ران اقتصادی دارد .همچنین
باید بدانند اگر دولت یک کش��ور توس��عهنیافته برنامه

یافت .بخش�ی از این پرسش�گری را میتوان در آمایش س�رزمین و جانمایی
واحدهای صنعتی جست ،چراکه بهرهوری و توسعه در دل این موضوع است.
در این راستا،
گفتوگویی مفصل با سیدمحمد بحرینیان ،صنعتگر و
پژوهشگر توسعه داشته که در ادامه میخوانید.

مش��خصی نداش��ته باش��د ،برآیند آن ،همین وضعیت
فعلی صنعت و اقتصاد اس��ت .باید از خود بپرس��یم چرا
صنع��ت خودرو کرهجنوبی یا چین که محصوالتش��ان
در خیابانها و جادههای کشور یکهتازی کرده و جوالن
میدهند و سالبهس��ال هم وضعی��ت بهتری دارند و ما
پس از  ۵۰س��ال هنوز مونتاژکاریم و از بس��یاری جهات
تکاملنیافته هس��تیم .دولتها و برخی کارشناسنماها
در پش��ت هزاروی��ک دلیل ب��رای توجیه قلمفرس��ایی
میکنن��د ام��ا واقعیت را ی��ا نمیتوانن��د درک کنند یا
نمیخواهن��د بی��ان کنن��د .ما دانش کاف��ی نداریم و از
عقل و تجربه دیگران هم نمیخواهیم اس��تفاده کنیم و
خودش��یفتگی تمام وجودمان را فراگرفته است .در این
کش��ور باب ش��ده که به هر چیزی تولید یا صنعت گفته
میش��ود ،حتی س��رهمبندی کردن هم تولید محسوب
میش��ود .در همه کشورهای توس��عهیافته شرق آسیا،
بدون استثنا با استفاده از عقلجمعی نخبگان و صاحبان
تجربه خارجی ،دولتها هم هدایتگر و برنامهریز بودهاند
و هم واقعا حمایتکننده به معنای واقعی و نه ش��عاری.
اما در اینجا دولتها و مجالس نتوانستهاند برای صنعت
خودرو کش��ور ،برنامهای درخ��ور را تدوین کنند و این
قابل اثبات است.
 آیا همیشه اینگونه بوده است؟
در دورههای��ی کارهای��ی انج��ام ش��د اما اش��تباه در
راهاندازی بیحس��اب واحدهای صنعتی برای تولید یک
محص��ول ،به بهانه رقابت ،چندباره تکرار ش��ده اس��ت.
آیا ش��ما ام��روز در صنعت خودرو اث��رات رقابت در این
همه خودروس��از نیمهدولتی و حت��ی بخش خصوصی
میبینی��د؟ بهط��ور قطع پاس��خ خیر اس��ت .نهتنها در
صنع��ت خودرو که در صنع��ت لبنیات هم همین اتفاق
رخ داد ،چراکه اگر سایر احتماالت ناخوشایند را درنظر
نگیری��م ،ضعف تفکر ،درماندگی نظ��ری و عدم اهلیت
حرفهای بس��یار از تصمیمگیران اقتصادی ،این کشور را
در خودش نگه داشته است.
دوران جدی��د صنعت خودرو نیز ن��ه از روی آگاهی،
برنامهریزی و تصمیمگیری سلبی ،بلکه از روی ناچاری
شروع شد .اما همین امر اتفاقی ،در طول یک دهه اثبات
کرد ،چنانچه فرصتی برای جوانان با استعداد و مدیران
میان��ی توانمن��د فراهم ش��ود ،چه کاره��ای عظیمی را
میتوانند انجام دهند.
 چرا از روی ناچاری؟
چون وقتی جنگ تمام شد ،مانند همیشه تاریخ یکصد
سال گذشته ،دولت خارج از ظرفیت و تواناییهای خود
و کش��ور ،آمالها و آرزوهای گاه شخصی را خواستند به
سرانجام برسانند ،درنتیجه همان اشتباهات قبلی تکرار
ش��د .عالقهمندان اگر به کت��اب رئیسجمهوری فعلی،
بهن��ام «امنیت مل��ی و نظام اقتصادی ای��ران» مراجعه
کنن��د ،برخی از واقعیات مطرح در این مصاحبه ،به نحو
عجیبی بیان شده است .اما تعجبآور این است که همان
اشتباهات دوباره در دوره خودشان تکرار شده است.
از بعد از جنگ زمزمهها ش��روع شد که مصائب مردم
باید تبدیل به رفاه شود .طرحهای عمرانی بیش از حد و
بسیاری از موارد دیگر بیان و اجرایی شد .درباره خودرو
هم همینگونه اس��ت .برخی از دولتیها ،مجلس��یها و
واردکنن��دگان خودرو که در س��یما مناظره میکنند و
ب��رای افزایش کیفیت خ��ودرو با آزاد کردن واردات آن
دهه��ا تحلیل علمی و اقتص��ادی ارائه میدهند ،از خود
نمیپرس��ند ک��ه طی چند دهه چندین ب��ار این اتفاق
رخ داده اس��ت؟ مایه بزکش��ده اس��تدالل این بوده و
هس��ت که با وارد کردن خودرو ،کیفیت خودروس��ازان
داخل را ارتقا دهیم! با همین ترفند و واردات وس��یع به
اضافه بیبندوباریهای مالی و بیبرنامگی که در کتاب
ذکرشده رئیسجمهوری فعلی با جزئیات آمده ،بحران
ارزی برای کش��ور ایجاد ک��رد .وی در این کتاب آورده
ک��ه حتی نمیدانس��تیم چقدر به خ��ارج بدهی داریم.
ای��ن بیبندوباریها هم��ه اعتبار ای��ران در نظام مالی
جهان��ی را خدش��هدار کرد و تحقیر به آنجا کش��ید که
طرفهای خارجی خواس��تار تضمین اعتبارات اسنادی
گش��ایش یافته ،از سوی بانک مرکزی شدند؛ اعتبارات
اس��نادی که در زمان جنگ تحمیلی با احترام و بدون
تضمی��ن بانک مرک��زی آن را قب��ول میکردند .بهاین
ترتیب ،بدهیهای کش��ور زیاد ش��د .در این میان ،وفق
اطالع��ات گم��رک ایران ،در س��الهای  ۱۳۶۹تا پایان
 ۱۳۷۲ب��رای واردات خ��ودرو و قطع��ات خودرو افزون
ب��ر  ۷میلی��ارد و  ۹۰۰میلیون دالر ارز از کش��ور خارج

ش��د؛ این یعنی  ۱۲.۲درص��د کل درآمدهای حاصل از
صادرات نفت و گاز در همان بازه زمانی ،که بهطور قطع
کش��ور نمیتوانست این وضعیت را ادامه دهد .از اینرو
در س��ال  ،۱۳۷۱همانگونه ک��ه پیشتر ذکر کردم ،از
س��ر ناچ��اری و نه منطبق بر برنامه اس��تراتژیک ،برای
داخلیسازی قطعات خودرو قانون «چگونگی محاسبه
و وصول درآمد حقوق گمرکی ،سود بازرگانی و مالیات
انواع خودرو و ماش��ینآالت راهسازی وارداتی و ساخت
داخل و قطعات آنها » (موسوم به قانون خودرو) نوشته
ش��د .از عن��وان ای��ن قانون میتوان به عمق مس��ائل و
نوع تفکرات توس��عهای کش��ور و ناتوانیهای مدیریتی
پ��ی برد .ب��ه عبارتی ،دولتهای ما عموما دس��ت بگیر
از صنع��ت را دارن��د و در صنعت واقع��ی به فکر کمک
نیستند ،اما برخی مسئوالن برای خامفروشیها ،آماده
هر گونه همکاری هستند .در مقابل ،به فاصله حدود ۳
س��ال بعد ،چین قانون خودرو خود را باعنوان «قـانـون
راهبـ��رد بلندمدت برای توس��عه تامین صنایع خودرو
چین» را نگارش و تصویب کرد .نتیجه اینگونه نگرش
توس��عهای در خیابانها و جادههای خودمان بهواسطه
جوالنی که خودروهای چینی میدهند و همینطور در
دیگر کش��ورهای جهان قابل مش��اهده است .نگاه ما به
قان��ون خودرو نگاه درآم��دی از این صنعت برای دولت
ب��ود ،اما نگاه چینیها نگاه توس��عهای برای تقویت این
صنعت و پیشبرد توسعه آن.
جالب اس��ت که بدانید در این مدت ،بهدلیل نداشتن
منابع ،تنها ثبتس��فارش خودرو انجام نمیش��د ،حتی
ب��ه صراح��ت نگفتند که واردات خودرو ممنوع اس��ت.
گرچه مس��تندات گمرک نشان از واردات خودرو دارد،
ام��ا خیلی کمتر ش��ده ب��ود .در مقاب��ل ،کرهجنوبی به
صراح��ت و بدون رودربایس��تی ،در زمان تعیین ش��ده
اس��تراتژی توس��عه ،اعالم ک��رد که  ۲۵س��ال واردات
خودرو ممنوع اس��ت و در نهایت درباره خودرو سواری،
نخبگان به این نتیجه رس��یدند که  ۳س��ال دیگر این
ممنوعیت تمدید شود .چین هم مطابق اسناد APEC
برای خودروس��واری عالوهب��ر ممنوعیت موردی۲۰۰ ،
ت��ا  ۳۰۰درصد تعرفه را تصوی��ب کرده و درصورتیکه
خودروس��ازان خارجی برای تولی��د در چین بخواهند
اق��دام کنند ،باید در س��ال اول  ۴۰درصد ،س��ال دوم
 ۶۰درصد و در س��ال س��وم  ۸۰درصد س��اخت داخل
داشته باشند .نتایج چنین عملکردی را اکنون با حسرت
در مقابل چش��مانمان میبینیم .ام��ا باید به این نکته
اش��اره کنم با همین قانون که وجه درآمدی داش��ت و
هیچگون��ه نح��وه تامین مالی در آن لحاظ نش��ده بود،
برخ�لاف کرهجنوب��ی و چین ،جوان��ان متخصص این
کش��ور و با تدبیر چند مدیر توانمند میانی دولت و یک
اقدام شجاعانه و عقالنی که بهزاد نبوی نسبتبه خرید
اس��ناد و مدارک و ماشینآالت خط ورشکسته تالبوت
ب��رای تولید پی��کان ،به مبلغ  ۷.۵میلیون پوند کردند و
حتی مورد هجمه بس��یاری از ناآگاه��ان قرار گرفتند؛
این در حالی اس��ت که چین دهها کارخانه ورشکس��ته،
هند چند مورد کارخانه ورشکس��ته و مالزی یک مورد
کارخانه ورشکس��ته را خریداری کردند و با اس��تفاده از
دانش موجود آنها ،نتایج آن را هم اکنون میبینند و به
دستاوردهای بسیار ارزشمندی رسیدند .اما اسنادی که
از طریق این خرید برای واحدهای تولیدی کشور فراهم
ش��د ،گرچه قدیمی بود ،اما ذهن بسیاری از مهندسان
ج��وان را روش��ن کرد ،زی��را آنگونه رویهه��ا و دانش
مهندس��ی کاربردی ،تقریبا در آموزش دانشگاههای ما
جایی نداش��ت و محتویات آنه��ا زمینهای برای جهش
علم��ی ایجاد ک��رد .این صنعت خودرو بود که با ارتقای
بهوج��ود آمده ،برای نخس��تینبار در خاورمیانه ،ایزو را
ب��ه ایران آورد .ب��ا همافزایی و انباش��ت دانش ضمنی،
ارتباطات خوبی برای انتقال دانش به بخشهای دفاعی
و نفتی فراهم شد .تا وقتی درآمد نفتی کشور کم بود و
بدهی خارجی کشور کم نشده بود ،این صنعت در حال
ارتقا بود .اما از سال  ۱۳۸۱که درآمدهای نفتی افزایش
یاف��ت و مدیران سیاس��ی در تصمیمگیریهای این دو
واحد بزرگ خودروس��ازی کشور قرار گرفتند ،بهتدریج
این صنعت به خاکسترنشینی فرو افتاد.
ای��ن ناتوان��ی فعلی م��ا در صنعت خودرو ،ناش��ی از
ناکارآمدی در اجرا و قانونگذاریهای متنافر ،همچنین
عدم اهلیت تصمیمگیران اقتصادی و نیز سیاسیکاری
و ناتوانی برخی از وزرا بوده که در این دورهها مس��ئول
بودهاند.

