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مقاالت

تولید ،خود
تبدیل به یکی از
مهمترین ابزارها
و محملها برای
مسابقه رانتجویی
در کشور شده،
بنابراین مقصود
ما از تولید ،تولید
توسعهگرا است
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ما به جای اینکه بیشمار اهداف گوناگون و عموما متناقض را کنار
هم بگذاریم ،مانند کاری که در سند برنامه ششم صورت گرفت و در
آن حدود 196هدف کلی و حدود 566استراتژی معرفی شد ،به جای
آن باید تمام توان خود را بر اشتغال مولد متمرکز کنیم و میبایست
همه ظرفیتها و تواناییهای انسانی و مادی هم در این مسیر متمرکز
شود .چون از منظر توسعه ،اشتغال به مثابه یک متغیر سیستمی
مورد توجه قرار میگیــرد ،بنابراین الزمه تحقق آن اســتراتژی و
هدف معطوف به آن این اســت که نظام تصمیمگیری و تخصیص
منابع با مشــارکت مردم ،پای همه بایســتهها و لوازم آن از جنبه
جهتگیریهای سیاستی و فعالیتهای اجرایی بایستد .برای اینکه
چنین چیزی روی دهد یک فهرســت بلند باالیی از مسائل مطرح
میشود که یکی از حیاتیترین این مسائل در شرایط کنونی ایران
این است که خود مفهوم تولید شفاف شود؛ چراکه تولید ،خود به یکی
از مهمترین ابزارها و محملها برای مسابقه رانتجویی در ایران شده،
بنابراین مقصود ما از تولید ،تولید توسعهگرا است .تولید توسعهگرا
دو قابلیت عمده دارد یکی قابلیت رفع فقر و دیگری قابلیت کاستن از
عقبماندگی نظام ملی در مقایسه با دیگر کشورها.
در نوزدهم بهمن ماه سال  ،1397معاون وزیر کار در زمینه اشتغال،
گزارشی در رابطه با فرصتهای شغلی ایجاد شده در سال  1397ارائه
و ادعا کرد که در یک ســال منتهی به پاییز سال  609 ،1397هزار
شغل ایجاد شده است .وی همچنین گفت بخش اعظم این شغلهای
ایجاد شده مربوط به اشتغالهای غیررسمی بوده و از یک طرف ما با
بسط اشتغالهای غیررسمی روبهرو هستیم و از دیگر سو با ریزش
نیروی کار در صنعت کارخانهای .ایشــان سوای از اینکه چگونه به
چنین اطالعات دقیقی در رابطه با اشتغال غیررسمی دست یافتهاند
تصریح کردند که ما به جای اینکه به تولید صنعتی مدرن اتکا داشته
باشــیم با صنعتزدایی روبهرو هستیم .یعنی این مسیر یک مسیر
رو به توسعه نیست زیرا مشــاغل بخش غیررسمی عموما ویژگی
مشترکشان این است که نه قادر به رفع فقر هستند و نه کمکی در
راستای به حداقل رساندن عقبماندگی میتوانند کنند ،بنابراین
اگر ما تولید توسعهگرا و اشتغال مولد معطوف به آن را در مرکز توجه
قرار دهیم با وضوح ،شفافیت و اطمینان میتوان گفت هر کاری که
مناسبات رانتی را تشدید کند ضدتوسعه ،ضدتولید و ضداشتغال
مولد خواهد بود.
«کینز» تصریح میکند که شاید هیچ عنصری برای شدتبخشی به
مناسبات رانتی به اندازه سیاستهای تورمزا نمیتواند نقشآفرینی
کند و تصریح میکند وقتی سیاستهای تورمزا با هر شدتی در دستور
کار قرار گیرد بازی اقتصادی به یک قمار تبدیل میشود .نکته کلیدی
و سرنوشتسازی که او مطرح کرده این است که وقتی شرایط اینگونه
شد و بیثباتسازی به عنوان محور اصلی سیاستهای اقتصادی
دولت قرار میگیرد ،مناسبات رانتی میشود و این مناسبات رانتی
ناهنجاریهایی ایجاد میکند که به هیچوجه منحصر و محدود به
حیطه اقتصاد نیست و همه عرصههای حیاتجمعی انسانها دچار
آشفتگی یا ناهنجاری خواهد شد.
آنچه مسلم است این است که اگر دولتی در پی اقتصاد مولد ،تولید و
اشتغال است باید از اتخاذ سیاستهای ثباتزدا پرهیز کند .مهمترین
مشخص ه سیاستهای ثباتزدا هم به اعتبار تجربههای جهانی و هم
به اعتبار آنچه که ما طی سه دهه گذشته تجربه کردهایم این است که
برای شکل دادن به آنچه که کینز مطرح کرده بود یکی از پیامدهای
سیاستهای ثباتزدا ،گسترش و تعمیق فساد و گسترش و تعمیق
همه انواع نابرابریهای ناموجه اســت ،بنابراین در میان فهرست
مفصلی از کارهایی که باید یا نباید انجام داد مهمترین آنها اجتناب از
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سیاستهای ثباتزدا است که باید به عنوان یک دستورالعمل ملی
در دستور کار قرار گیرد .مساله اساسی این است که این دو فهرست
اگر بخواهد جنبه عینی پیدا کند به صورت برنامهای امکانپذیر است
یعنی دولتی که برنامه نداشته باشد و فقط تظاهر به برنامه داشتن
کند و حتی به سندی که خود به عنوان برنامه ،تهیه میکند پایبندی
عملی نداشته باشد نمیتواند کشور را نجات دهد.
مساله بسیار مهم دیگری که باید مورد
توجه قرار گیرد این اســت که ایران به
آدرسهای
تبع شرایط رانتی و نگرانکنندهای که
غلط
دارد بهشــدت در معرض این است که
آنهایــی کــه از بیبرنامگی همــراه با
ثباتزدایی ســود میبرند بــا تکیه بر
امکانات رســانهای که دارند (مافیای رســانهای) به مردم و نظام
تصمیمگیری ما آدرسهای غلط ،راهحلهای بدلی و شیوههای بارها
آزمون شده را ارائه میدهند .این افراد در پی سیاستهای ثباتزدای
رانتآفرین هستند که یکی از عناصر کلیدی مورد نظر آنها ناهنجار و
بیثبات کردن نرخ ارز در اقتصاد ایران اســت و مرتبا با بهانههای
گوناگون این کار را میکنند و بهانهای که جدیدا در دستور کار قرار
گرفته این است که ادعا میکنند که بینهایت با رانت مخالفاند و به
همین خاطر هم میگویند که ما باید منابــع ارزی که به نیازهای
اساسی مردم با نرخ ترجیحی تخصیص داده میشد را به ارز نیمایی
تبدیل کنیم و ادعا دارند که اینکار در راستای مبارزه با رانت است اما
رانت ناشی از این موج جدید تغییر ارز فقط در این کانال که حجم ارز
تخصیصی حدود  5/1میلیارد است 350 ،برابر بیشتر از رانتی است
که این محاســبات موجود به اقتصــاد ایران تحمیــل میکند و
همانطوری که آنان تولید را بازیچه مطامع رانتی قرار دادند با مفاهیم
هم به صورت دستکاری شده روبهرو میشوند و آدرسهای غلط و
راهحلهای بدلی به نظام تصمیمگیری کشور ارائه میکنند.
همین افراد در مافیای رســانهای خود ،طی چند مــا ه اخیر مقاله
مینویسند و به شــکلهای گوناگون به نظام تصمیمگیری کشور
میگویند افزایش نرخ ارز هیچ ربطی به افزایش حجم نقدینگی و
به تورم ندارد که این هم یکی از خالفگوییهای بسیار خطرناک و
حاوی مناسبات آشوببرانگیز اقتصادی و اجتماعی در ایران است.
این طیف و مافیای رسانهای پشــتیبان آنها در حالی که نرخ ارز در
عرض  6ماه در سال گذشته بیش از سه برابر افزایش پیدا کرد یکباره
این مساله را مطرح و در راستای ارائه آدرس غلط به حکومت ،خطر
اینکه حقوقبگیران بخواهند بهازای قدرت از دست رفتهشان تقاضای
اضافه دستمزد کنند را بیان کردند.
در اینکه اضافه دستمزد در شرایط کنونی میتواند برای کشور مساله
آفرین باشد تردید اندکی وجود دارد لکن مساله اساسی این است که
آنها این حرفها را برای پنهان کردن نقش فاجعهساز افزایش قیمت
ارز مطرح و ادعا میکنند که اگر دستمزدها افزایش پیدا کند به طور
مثال ،کشور ،دولت و بنگاههای تولیدی دچار مشکل خواهند شد در
حالی که اگر کسی الفبای اقتصاد ایران را بداند ،آگاهی دارد که در
ساختار هزین ه بنگاههای ایران سهم مواد اولیه و کاالهای واسطهای
که عموما وارداتی و تابع نرخ ارز است ،چیزی بیش از  4برابر سهم
حقوق و دستمزد است بنابراین اینها در مورد آن عنصر اصلی یعنی
سیاستهای ثباتزدای افزایش نرخ ارز در ایجاد ناهنجاریها سکوت
و بعد یک عامل به مراتب کماهمیتتر یعنی مساله دستمزد و حقوق
را به طرز غیرمتعارفی برجسته میکنند و هشدار میدهند که اگر
چنین شود به نفع کشور نخواهد بود و منجر به تورم و مشکالتی از

