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گفتگوهای راهبردی، مجموعه سـخنرانی های موضوعی در حوزه »سیاسـت اقتصادی«، »سیاسـت خارجی«، »سیاسـت داخلی«، »سیاست بهداشت و سالمت«، 
 *

»سیاسـت علم و فناروی«، »سیاسـت اجتماعی و فرهنگی« و »سیاسـت محیط زیست« است که  با حضور مسـئوالن، سیاستگذاران، ذینفعان و پژوهشگران مرتبط، 
از سـال ۱۳۹۴ تاکنون در تاالر تدبیر واقع در مرکز بررسـی های اسـتراتژیک ریاست جمهوری برگزار می شود.

نســخه کامل ســخنرانی ها به صورت الکترونیکی برای اســتفاده عموم پژوهشگران و صاحبنظران منتشر می شود. 
کلیه حقوق این اثر متعلق به مرکز بررسی های استراتژیک ریاست جمهوری است

هرگونه بازنشر تنها با اجازه کتبی مرکز بررسی های استراتژیک ریاست جمهوری آزاد است



سـی  و سـومین جلسـه از سلسـله نشسـت های »گفتگوهـای راهبـردی«، در تاریـخ دوشـنبه ۱۱ بهمـن 
مـاه ۱۳۹5، بـا سـخنرانی آقـای دکتـر مرتضـی اهلل داد معـاون اقتصـادی اتـاق بازرگانی، صنایـع، معادن 
و کشـاورزی و بـا عنـوان »ارزیابـی گـزارش موسسـه مکنـزی: ایـران؛ فرصـت رشـد یـک تریلیـون 
دالری« در سـالن نشسـت های مرکـز بررسـی های اسـتراتژیک ریاسـت جمهـوری برگزار شـد. در ادامه 

خالصـه ای از اهـِم مطالـِب نشسـت آورده می شـود.
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گفتگوهای راهبردی

ایـن نوشـته دارای دو بخـش اسـت. در بخـِش نخسـت مهم تریـن نـکاِت موجـود در گـزارِش 
مکنـزی مـرور می گـردد. در بخـِش دوم بـر پایـۀ آمارهایـی دیگـر از اقتصـاِد ایران ایـن گزارش 
ارزیابـی می شـود. موسسـۀ مکنـزی یکی از سـه موسسـۀ مشـاوره ای برتـر در اقتصاد اسـت و در 
حـدوِد شـصت کشـور دفتـر دارنـد. ادعای گـزارش این اسـت که ایران با رشـِد متوسـِط سـاالنه 
6.۳ در 20۳5 بـه یـک رشـد اقتصـادی بالـغ بـر یک تریلیـون دالر می رسـد و در کنـاِر آن حدود 
نـه میلیـون شـغل ایجـاد می کنـد. شـروِط رسـیدن بـه ایـن جایـگاه از نظـر مکنـزی عبارتنـد از 
افزایـِش جذابیـِت کشـور بـرای سـرمایه گذارِی خارجـی، تضمیـِن ثبـاِت اقتصـاِد کالن، تقویت و 
تعمیـِق نظـاِم مالـی، افزایـش بهره وری و ارتقاء زیرسـاخِت صنعتـی. برای این منظـور حدوداً ۳.5 
تریلیـون دالر نیـاِز سـرمایه گذاری را پیش بینـی می کنـد کـه یک هـزار میلیاردش منابـِع خارجی 
اسـت. یعنی در بیسـت سـال کشـور باید سـالی 50 میلیارد دالر کشـور پذیرِش سـرمایۀ خارجی 
داشـته باشـد. توصیه هایـش را در ۱8 صنعـت مطرح کرده اسـت. شـش نقطۀ قـوِت اقتصاِد ایران 
از نـگاِه مکنـزی عبارتنـد از تنـوِع اقتصـادی، سـطِح بـاالی مشـارکت در آمـوزِش عالـی، طبقـۀ 
مصرف کننـدۀ درحـاِل رشـد، جمعیتـی بـا نـرِخ شهرنشـینِی بـاال، فرهنـِگ کارآفرینـی و موقعیِت 
ژئوپلتیـِک کشـور بـرای همسـایگانی کـه در دور و بـِر کشـوِر مـا هسـتند. تنـوِع اقتصـادی را برا 
ایـن اسـاس نتیجـه می گیـرد که از سـاِل 2005 تـا 20۱۴ )برعکِس بقیـۀ کشـورهای تولیدکنندۀ 
نفـت( وابسـتگِی کشـوِر مـا بـه نفـت کـم شـد. در مـورِد نقطـۀ قـوِت دوم یعنـی سـطِح بـاالی 
مشـارکت در آمـوزِش عالـی ایـران را از لحاِظ تعـداد فارغ التحصیِل مهندسـی در پنج کشـوِر اوِل 
دنیـا )باالتـر از ژاپـن و کـره( در کنـار آمریـکا ذکر کـرده اسـت. دو سـوِم کابینۀ ایـران را دارای 
مـدرِک پـی اچ دی دانسـته اسـت کـه شـش تـای آن هـا نیـز تحصیل کـردۀ خـارج هسـتند، سـه 
تایشـان نیـز از آمریـکا فارغ التحصیـل شـده اند از دانشـگاه های خـوب. ایـن را قیاس کرده اسـت 
بـا دولـِت اوبامـا که فقط دو پـی اچ دی دارد و بقیه هم رشـتۀ حقـوق خوانده اند. نکتـۀ دیگر اینکه 
مدعـی اسـت نیمـی از خانوارهـای ایران براسـاس پی پی پی درآمدی باالی بیسـت هـزار دالر)دو 
برابـر چیـن( دارنـد )اکثـر اسـتناداتش بـه منابِع خـود مکنزی اسـت(. پتانسـیِل بعـدی جمعیِت با 
نـرِخ شهرنشـینی باالسـت. دو سـوِم ایرانی هـا در شـهر زندگی می کنند. نسـبت به هنـد و برزیل 
این را سـنجیده اسـت و این تراکِم شهرنشـینی را دسـت مایۀ رشـد دانسـته اسـت. به کارآفرینی 
پرداختـه اسـت و معتقد اسـت کارآفرینـان در فرهنِگ ایرانی جایـگاِه باالیی را دارا هسـتند)باالتر 
از فرانسـه و هم تـراز آمریـکا(. بخـِش خصوصـِی ایـران را بـه جهـت واگذاری های اخیـر توانمند 
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می بینـد. در مـورد موقعیـِت ژئوپلتیـِک ایـران هـم وجوِد ۱6 کشـوِر همسـایه را فرصت مناسـبی 
بـرای صـادرات می دانـد. سـرعِت پیشـرفِت اقتصـاِد ایـران را بـر چهار عامل اسـتوار دیده اسـت: 
۱( بهینـه کـردِن بـازده منابـع طبیعـِی ایران )به خصـوص نفـت و گاز. نفت در کوتاه مـدت و گاز 
را در بلندمـدت(. 2( تبدیـِل صنایـِع بـزرِگ داخلـی )مثـاًل صنعـِت خـودروی ترکیـه را بـه جهـت 
کمـی 60درصـِد صنعـِت خـودروی ایران دانسـته اسـت(. ۳( الزام به سـرعت بخشـیدن بـه گذار 
بـه سـمِت اقتصـاِد دانش بنیـان )اشـارۀ خوبـی بـه لـزوِم روزآورِی بخـش مالـی بانکـی می کنـد( 
۴(نوسـازِی زیرسـاخت های فیزیکـی )از آن سـه هـزار و پانصـد میلیـاردی کـه قـرار اسـت ایران 
جـذب بکنـد تقریبـًا هـزار و پانصـدش را اینفـرا اسـتراکچر دانسـته کـه ایـن نشـان دهندۀ ضعِف 
بخـِش زیرساخت هاسـت(. برویـم سـراِغ جزئیـاِت هـر یـک از ایـن چهـار بخش. در بخـِش نفت 
و گاز بـه عنـواِن پیـش ران عقیـده دارد کـه ایـران یکـی از کمتریـن هزینه هـای تولیـِد نفـت را 
)بـدون احتسـاب عربسـتان و کویـت( دارد. در بخـِش معـدن می گویـد بـه نسـبِت پتانسـیلی که 
وجـود دارد سـرمایه گذاری ها خیلـی پاییـن اسـت و معتقـد اسـت می توانیـم بـا بودجـۀ اکتشـافی 
در بخـِش معـدن هـم رشـِد کافـی داشـته باشـیم. در بخـِش کشـاورزی ایـران را تولیدکننـدۀ 
بزرگـی می دانـد کـه در پسـته و زعفـران و خاویـار و میـوه و غـالت و همین طـور محصـوالِت 
دامـی پایه هـای اساسـی و زیربنـا دارد)سـطِح زیـر کشـتش از اسـپانیا هـم باالتر اسـت(. منتهی 
بـه مسـئلۀ آب خیلـی گـذرا اشـاره می کنـد. در ذیـِل توسـعۀ صنایـِع رقابتـی در سـطِح بین الملل 
بـا پتانسـیِل صـادرات، ایـران را به عنـواِن یـک تولیدکنندۀ بسـیار بزرگ به رسـمیت می شناسـد 
)بـه حوزه هـای تولیـدی همچـون خودرو، سـیمان، فـوالد و محصوالِت آرایشـی اشـاره می کند(. 
در بخـِش گردشـگری بـا دیـدی واقع بینانه تـر نسـبت بـه بخش هـای دیگـر نـکاِت خوبـی را 
گفتـه اسـت. مثـاًل اینکـه تعـداِد سـایت های میـراِث فرهنگِی ثبت شـدۀ ما در یونسـکو نسـبت به 
یونـان بیشـتر اسـت. چهار میلیـون گردش گـر ایران)کـه عمدتًا هم مسـافرهای مذهبی هسـتند( 
را مقایسـه کـرده اسـت با بیسـت و هفـت میلیون گردشـگِر ترکیه مقایسـه کرده اسـت و جایگاِه 
ایـران را بسـیار باالتـر از ایـن دانسـته اسـت. در ذیـِل گذار به سـوی اقتصـاِد دانش بنیـان بحِث 
توسـعۀ خدمـاِت مالـی را مطـرح کـرده اسـت. بخـِش خدمـاِت مالـی مخصوصـًا بعـد از برجـام 
نیـاز بـه رشـد بیـش از ایـن دارد)در اینجـا ۹درصـد را پیش بینـی کرده اسـت(. حرکت به سـمِت 
اسـتانداردهای بین المللـی بـرای بـازِل دو و بـازِل سـه را پیش نیاز دیده اسـت برای اینکـه بتواند 
بانک هـای ایرانـی و بانک هـای بین المللـی بـه همـکاری بپردازند)درحالیکـه بانک هـای مـا در 
واقـع از بـازل یـک نیـز تبعیـت نمی کننـد(. در ادامـه بـه تجدیـِد سـرمایۀ بانک هـا، نـرِخ کفایت 
سـرمایه، به روزرسـانِی سیسـتم ها و گسـترِش بـازاِر بدهـی و بـازار بیمـه اشـاره کـرده اسـت. 
 Venture capital .وجود نـدارد Investment banking همچنیـن گفتـه اسـت کـه در ایـران
و Private equity هـم تـازه شـروع شـده اسـت و از آن چیزی که در سـطِح بین المللی هسـت 
فاصلـۀ گسـترده ای دارد )اسـتاندارِد RFIS بـرای سیسـتِم حسابرسـِی بانکـی نمونـه ای بـود کـه 
بهمـن مـاه سـال گذشـته اجرایـی شـد و مشـکالتی را بـه وجـود آورد(. در یـک جایـی ضریـِب 
نفـوِذ موبایـل را باال دانسـته اسـت. امـا ما در اصـل از نظِر ضریـِب موبایل تقریبًا در 2۱5 کشـور 
رتبـۀ ۱72 داریـم)در منطقـه وضعیـت خوبـی داریـم امـا در سـطِح بین الملـل نـه(. همچنیـن در 
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ذیـِل گـذار بـه سـوی اقتصـاِد دانش بنیـان بـه پتانسـیل های مـا در بخـِش پزشـکی اشـاره کرده 
است)رشـِد بیماری هایـی نظیـر دیابـت و بیماری هـای عصبـی و بـه تبـِع آن توسـعۀ صنعت دارو 
را پیش بینـی کـرده اسـت(. در ادامـه بـه بخـِش زیرسـاخت های ایـران می رسـیم. گفته اسـت ما 
در جاده هـا شـصت و سـوم و در راه آهـن چهـل و پنجـم هسـتیم و ایـن خـوب اسـت؛ ولی حمل 
و نقـِل هوایی مـان صـد و هجدهـم اسـت کـه شـرایِط خیلی خوبـی را نـدارد. چالش هـای عمده 
مقابـِل ایـران بـرای تحقـق بخشـیدن بـه ایـن پتانسـیل ها را هـم عبـارت دانسـته اسـت از اول 
جـذِب سـرمایه گذارِی خارجـی، تکنولـوژی و تخصص)کـه نیازمنـِد نیـروی کار بـا انعطاف پذیری 
اسـت(. بـه نیـروی کاِر مـا و لـزوم افزایِش بهـره ورِی آن می پـردازد )مثاًل سـاخت سـاختمان در 
ایـران نسـبت بـه کشـورهای همسـایه دوبرابـر زمـان می بـرد( سـه چهـار جـا بـه شـرایِط ثباِت 
اقتصـاِد کالن اشـاره کـرده اسـت. برنامه ریـزِی اجـرای اصالحات به سـوی اقتصاد بـا بهره ورِی 
باالتـر را )هـم در بخـش دولتـی و هم خصوصـی( پیشـنهاد دارد. به بودجـه نپرداخته اسـت ولی 
بـه صـورت غیرمسـتقیم می پـردازد کـه دیسـیپلیِن بودجـه در همین بخـش حتمًا مهم اسـت. به 
محیـِط سـهل تر بـرای کسـب و کار هـم اشـاره دارد. بخـِش محیـط کسـب و کار و نظـاِم مالـِی 
مـا شـاید از بخش هایـی اسـت کـه نیـاز دارد مجـدداً بررسـی بشـود. ترازنامـۀ بانک هـای ایران 
حجـِم زیـاِد دارایـِی کم بـازده دارنـد. در بخشـی دیگـر بـه قانـوِن ورشکسـتگی ایـران می پردازد 

کـه قانـون خیلـی قدیمی اسـت و باید شـرایِط ورشکسـتگی تسـهیل شـود.
در ادامـۀ ایـن نوشـته و در بخـِش دوم از آن بـه ایـن مسـئله می پردازیـم که وضعیـِت واقعِی 
مـا در قیـاس بـا گـزارِش مکنـزی چیسـت و چقدر بایـد کار کنیم تـا بتوانیـم به ایـن اهدافی که 
مکنـزی گفتـه اسـت برسـیم. در ایـن راسـتا براسـاِس یک سـری شـاخص ها که مکنـزی به آن 
نپرداختـه واقعیـِت اقتصـاِد ایـران را بازگـو می کنیـم. اولیـن شـاخِص بین المللی مرتبط با کسـب 
و کار شـاخِص سـهولِت کسـب و کار اسـت. براسـاِس دوئینگ بیزینـِس بانِک جهانـی همان طور 
کـه می بینیـد رتبـۀ مـا ۱20 از ۱۹0 هسـت. شـاخص رقابت پذیـرِی جهانـی رتبـۀ سـاِل 20۱7ِ  
مـا 76 هسـت رتبـۀ 20۱6 مـان 7۴ بـود. بدتر شـده اسـت هر چنـد میـزاِن امتیازی کـه گرفتیم 
کمی بهتر شـده اسـت. شـاخِص ادراِک فسـاد وضعیِت بسـیار خطرناک و اسـفناکی دارد. رتبۀ ما 
۱۳۱ از ۱76 هسـت. ایـن شـاخص یکـی از عوامـِل تأثیرگـذار بـر کسـب و کار اسـت. همان طور 
 )Heritage(کـه می بینیـد بـاز یک رتبـه نزولی بـوده اسـت. شـاخِص آزادِی اقتصـادی هریتیـج
اینجـا از ۱78 کشـور مـا رتبـۀ ۱7۱ را داریم. شـاخِص فریـزه)Freeze( که مثـِل هریتیج می ماند 
خیلـی فـرق نمی کنـد. فقـط کامپونتنت هـای فریزه پنج تـا اصلی اسـت و چهل و دو تـا ایندکِس 
فرعـی دارد. و در آن هـا هـم یکـی از بزرگترین هایـش دولـت بـزرگ اسـت و دولـِت بـزرگ در 
ایـران بـاز ایـن وضـع را به وجـود می آورد کـه ما در ایـران رتبه مان در ۱5۹ کشـور ۱50 اسـت. 
اینجـا هـم شـش رتبـه نزولـی بـوده اسـت. فقـط شـاخِص حقـوِق مالکیـِت بین المللـی صعودی 
بـوده و هفـت رتبـه افزایـش پیـدا کـرده اسـت. باز هـم رتبه مـان رتبـۀ ۱08 از ۱2۹ اسـت. رتبۀ 
ایـران در شـاخِص حکمرانـِی خـوب همان طـور کـه می بینیـد بسـیار بد اسـت. این شـاخص بیِن 
منهـای دو و نیـم تـا دو و نیـِم مثبـت مـی رود و شـما می بینیـد کنتـرِل فسـاد، اثرگـذارِی دولت، 
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ثبـاِت سیاسـی و فقـداِن خشـونت، کیفیـِت مقرراتمـان، حاکمیـِت قانـون و پاسـخگویِی دولـت 
و اظهـار نظـِر شـهروندان همگـی منفـی هسـتند. هیـچ کـدام حتـی در حـِد نرمـال هـم قـرار 
نمی گیـرد. یـک نکتـۀ ویـژه اینکـه مکنـزی در ابتدای گـزارش این مسـئله را مطـرح می کند که 
اگرچـه محیـِط سیاسـی بـرای دسـتآوردهای اقتصادی مهم اسـت امـا در این گزارش بـه مباحِث 
سیاسـی پرداختـه نمی شـود. مـن فکـر می کنـم می خواهـد بگویـد همـۀ صدماتـی کـه اقتصـاِد 
ایـران دیـده اسـت بـه دخالت هـای سیاسـی برمی گـردد اگر دخالـِت سیاسـی در راسـتای کمک 
بـه بخـِش اقتصـادی باشـد آن پیش بینی هایـی کـه مکنـزی می کنـد احتمـاِل تحققـش بسـیار 
باالسـت. امـا بـه هـر حـال گـزارش مکنـزی بسـیار خوش بینانـه اسـت. مثـاًل بـه طـرِز عجیبی 
خودشـان پیش بینـی می کننـد کـه در پنجـاه سـاِل آینـده رشـد اقتصـادِی جهـان کاهنـده اسـت 
و رشـِد مـا را 6.۳ درصـد می گیـرد. یعنـی در دو سـوِم ایـن زمـان ما سـه برابـِر رشـد بین المللی 
رشـد خواهیـم داشـت. ایـن قابِل قبول نیسـت. یکـی از نقاِط قـوِت ایران را شهرنشـینی دانسـته 
بـود و آن را بـا آمریـکا و اروپـا مقایسـه کـرده بود. اما این مقایسـه درسـت نیسـت. شهرنشـینِی 
مـا براثـِر نبـوِد شـغل در روستاهاسـت و امـروزه یـک مسـئلۀ امنیتـی را در کشـور بـه عنـواِن 
حاشیه نشـینی شـهری بـرای کشـور ایجاد کـرده اسـت. همچنین به شـکاِف طبقاتِی ایـران توجه 
کافـی نداشـته اسـت. شـکاِف طبقاتی در ایـران اینقدر باالسـت که دهـِک ده دو برابـِر دهِک نه 
هزینـه می کند)دهـک ده ۱08 و دهـک نـه 5۹ میلیـون هزینـه می کننـد(! مکنزی اشـاره می کند 
کـه بیشـتِر برندهـای دنیـا امروز در تهـران دفتر دارنـد. یک روزی اعالم شـد تعداِد پورشـه هایی 
کـه در تهـران فروختـه شـده اسـت بیشـتر از پورشـه هایی بـوده اسـت کـه در فرانسـه فروختـه 
شـده اسـت. ایـن برای یـک جمعیِت خیلـی خیلی کوچکـی از ایران اسـت کـه ثروت های خاص 
دارد. همچنیـن مدعـی اسـت متوسـِط درآمِد ایرانی ها بیسـت هزار دالر اسـت که بـا هیچ دالری 
ایـن درآمـد بـه ایـن میـزان نیسـت. در صـادرات نیز اگـر نفـت و گاز را کنـار بگذاریم صـادراِت 
سـایِر کاالهـا کـه در حقیقـت کارآفریـن هسـت از پانـزده میلیـارد و پانصـد و چهل و نـه دالر به 
شـانزده میلیـارد و چهارصـد و دوازده رسـیده اسـت. یعنـی در حقیقت رشـد معنـی داری ندارد. در 
مـورِد سـرمایه گذاری خارجـی هـم رفـت و آمـِد هیئت هـا زیاد اسـت ولی تعـدادی که بـه نتیجه 
برسـید خاصـه در بخـِش خصوصـی خیلـی نادر اسـت. تجربۀ شـخصِی مـن گویای آن اسـت که 
تصویـری کـه مکنـزی از اشـتیاِق بی چـون و چـرای سـرمایه گذاراِن خارجی در ایران نشـان داده 
اسـت کمـی دور از واقعیـت اسـت. در سـفری کـه ما به اتفـاق آقای دکتـر ظریف به کشـورهای 
اسـکاندیناوی رفتـه بودیـم در بخـِش صبـح تـا ظهـر در سـوئد چیـزی نزدیـک بـه صـد و سـی 
کمپانـی حاضـر بودنـد. امـا بعـد از ظهـر کـه بـه مسـائِل مالـی و سیسـتم بانکـی بـاز می گشـت 
هیـچ نـوع عالقـه ای بـه کار کردن بـا ایران نشـان نمی دادند. در نظر داشـته باشـید که متوسـِط 
سـرمایه گذاری FTI در ایـران در چنـد سـال گذشـته رقمـی معـادِل 2.5 میلیـارد دالر اسـت. بـا 
ایـن حـال مکنـزی بـرای 20 سـاِل مـا هـزار میلیـارد دالر پیش بینـی کـرده اسـت؛ یعنی سـالی 
پنجـاه میلیـارد دالر! بسـیار خوش بینانـه اسـت. مدعـی اسـت بیسـت شـرکِت برتر ایـران فروش 
سـاالنه بـاالی پنـج میلیـارد دالر دارنـد درحالیکه این هـا بنگاه نیسـتند هلدینگ )یعنـی مجموعۀ 
بنگاه هـا( هسـتند. اگـر بـه نـرِخ آزاد حسـاب کنیم می شـوند هشـت شـرکت و اگر به نـرخ دولتی 
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حسـاب کنیـد می شـوند سـیزده تـا. یعنی بـاز به بیسـت تا نمی رسـد. بیشـتِر این بانک هـا کفایِت 
سرمایه شـان از هشـت کمتـر اسـت. تـازه ایـن مقـررات بـرای بـاِل یـک اسـت. در باِل سـه که 
از 20۱8 عملیاتـی می شـود مـا در نسـبِت کفایـت سـرمایه بایـد بدهـی معـوق را هم از آن کسـر 
کنیـم. یعنـی بـه طـور کلـی وضعمـان از جهـِت کفایـت سـرمایه منفی می شـود که بسـیار برای 
کشـور بـد اسـت. امـا یکـی دیگـر ظرفیت هایی کـه مکنزی بـر آن انگشـت نهاده اسـت آموزش 
عالـی اسـت. در اینجـا هـم واقعیت هـا متفـاوت اسـت. نرِخ ثبـِت ناِم مـا در آموزش عالی سـی و 
سـوم هسـتیم در دنیـا. بسـیار عالی اسـت. کیفیِت نظـاِم آموزِش عالی مان می شـود نـود و هفتم. 
یعنـی در ۱۳8 کشـور یـک دفعـه کیفیـت بـه شـدت می افتـد. کیفیـِت دانشـکده های مدیریِت ما 
در ۱۳8 کشـور نـودم اسـت. دسترسـی بـه خدمـاِت آموزشـی تخصصی هفتاد و هشـتم هسـتیم. 
میـزاِن ارائـۀ آموزش هـای ضمـِن خدمـت کـه بسـیار مهـم اسـت در ۱۳8 کشـور صـد و سـی 
و یکـم هسـتیم. در تحقیـق و توسـعه هشـتاد و نهـم هسـتیم. همـکارِی دانشـگاه و صنعتمـان 
خیلـی بـد اسـت در ۱۳8 کشـور صـد و پنجـم هسـتیم. کیفیـِت موسسـاِت پژوهشـِی علمی مـان 
شـصت و ششـم هسـتیم. مکنـزی زیاد بـه دانشـگاِه شـریف پرداخته اسـت و از قوِل یک اسـتاِد 
دانشـگاِه اسـتنفورد می گوید دانشـگاِه صنعتِی شـریف بهترین دانشـگاِه دنیاسـت. در شاخص های 
جهانـی نیـز فقـط بـه شـانگهای پرداخته اسـت کـه بهتریـن رتبـه را به مـا داده اسـت. در حالی 
کـه QS نظـاِم رتبه بنـدِی بهتـری اسـت. دانشـگاِه تهـراِن مـا در شـانگهای حـدوِد 20۱ تا ۳00 
اسـت. همیـن دانشـگاِه تهـران در QS می شـود 550 تـا 600. و رتبـۀ دانشـگاِه صنعتـِی شـریف 
در شـانگهای ۴0۱ تـا 500 اسـت در QS ۴7۱ تـا ۴8۱. پـس در اینجـا نیـز واقعیت هـا متفـاوت 
اسـت. از آمـوزِش عالـی کـه بگذریـم بـه طور کلـی یکی از مشـکالِت بـزرِگ ما مقررات اسـت، 
مقـرراِت گسـترده، مـا دوازده هـزار تا قانون داریـم. ۱80 هزار تا مقـرره داریـم. در مقرارت زدایی 
کـرۀ جنوبـی یـک الگـو بـرای ماسـت. در مجموعـه ای کـه بـرای مقررات زدایـی تشـکیل دادند 
25 نفـر عضـو هسـتند کـه نخسـت وزیِر کـره بـه اضافـۀ یـک نفـر از بخـِش خصوصـی بـا هـم 
ریاسـتش را بـه عهـده دارنـد. هفـده نفـر از این 25 نفـر از بخِش خصوصی هسـتند. در آنجا سـه 
ویژگـی را بایـد یـک مقـرره یـا یـک قانون داشـته باشـد تـا مورِد بحـث قرار گیـرد. یکـی اینکه 
ده میلیـون دالر در اقتصـاِد کـره موثـر باشـد. یکـی اینکـه یـک میلیون کـره ای را متأثـر کند. یا 
بـه طـور خیلـی مشـخص ضدرقابـت باشـد. در این صـورت می آیـد بازبینی می شـود؛ یـا ابقاء یا 
اصـالح یـا کاًل برداشـته می شـود. همیـن کار در انگلسـتان در 2005 تـا 20۱0 عملیاتـی شـد با 
قانـوِن One in two out. یـک قانـوِن جدیـد اگر مجلس می نویسـد دو تـا از قدیمی ها را حذف 
می کنـد. حـاال شـما هیئـت مقررات زدایـِی خـوِد مـا را اگـر نـگاه کنیـد که یـک ترکیـِب ده نفره 
دارد بـاز ایـن ترکیـب اکثریتش دولتی اسـت و نظِر کسـی کـه دارد کار تجاری-تولیـدی می کند 

برایشـان اهمیتـی ندارد. 
در بخـِش پرسـش و پاسـخ ابتـدا دکتـر سـرزعیم احساسشـان نسـبت بـه ایـن گـزارش را 
چنیـن بیـان کردنـد: »مـن احساسـم در مـورِد ایـن گـزارش ایـن اسـت کـه می گوید ایـران چه 
پتانسـیل هایی دارد بعـد می گویـد اگـر می خواهیـد آن پتانسـیل ها بالفعـل بشـود یـک کارهایـی 
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بایـد کـرد کـه می خواهیـد بیاییـد حـاال سـفارش بدهید تـا ما بگوییـم چـه کار باید کـرد.« آقای 
حریـری از اتـاق دیـدی انتقادی تـر نسـبت بـه این گزارش داشـتند و مدعی شـدند جـز چند غلط 
فاحـش حـرف جدیدی نداشـت. آقـای جهان بیگلـری نیـز در ادامۀ نظـراِت انتقادی بـه این نکته 
اشـاره کردنـد کـه وضعیـِت مـا به گونـه ای اسـت کـه سـرمایه گذار فـرار می کنـد. دولـت اعـالم 
می کنـد یـازده میلیـارد دالر جـذب داشـته اسـت ولـی فقـط دو میلیـاردش محقـق می شـود و 
باقـی فـرار می کننـد. خانـوِم مشـترکی از موسسـه مدیریـت بازرگانی با دیـدی متفـاوت گزارِش 
موسسـۀ مکنـزی نوعـی نقـِد خالقانـۀ اقتصاِد ایـران دانسـتند. به گفتۀ ایشـان مکنـزی می گوید 
اگـر اقتصـاِد ایـران همـۀ ایـن موانـع را بـردارد تـازه بـه رشـد 6.۳درصـد می رسـد درحالیکـه ما 
در برنامـۀ ششـم رشـد 8درصـد را پیش بینـی کرده ایـم! آقـای میرزایـی بـه تجربـۀ همـکاری 
همـراِه اول بـا مکنـزی اشـاره کردنـد و همچنیـن گفتنـد کـه تهیه کننـدۀ ایـن گـزارش فـردی 
 )Sales and marketing( ایرانـی بـه نـام آقـای حاتمـی اسـت کـه هـِد سـیلز انـد مارکتینـِگ
شـرکِت مکنـزی در اروپـا، خاورمیانـه و آفریقـای شـمالی هسـتند. خـوِد آقـای اهلل داد در دفاع از 
مکنـزی ایـن نکتـه را بیـان کردنـد کـه همیـن مکنـزی گزارشـی هـم در مـورِد عربسـتان ارائه 
کـرد و اقتصـاِد ایـن کشـور از 200۴ و 20۱۴ کاماًل متحول شـد. از ۴00 میلیـارد دالر جی دی پی 
رسـیدند بـه 800میلیـارد دالر جی دی پـی سـالیانه هر سـال ۱۳0 میلیـارد دالر اینوسـت کرده اند. 
سـی میلیـارد دالرش FTI بـود صد میلیـارد دالرش خارجـی بود. نسـبِت پارتیسیپیشـِن خانوم ها 
در بـازاِر کار را سـیزده برابـر کرده انـد کـه بیشـتر از ماسـت. پـس اگـر دل بدهنـد می شـود تغییر 
ایجـاد کـرد. آقـای قریـب از مرکـز مطالعـات تدبیـر نکاتـی را در حمایـت از ایـن گـزارش بیـان 
کردنـد. بـه گفتـۀ ایشـان مشـخصًا در سـرمایه گذارِی خارجـی عـددی کـه مکنـزی طـرح کرده 
اسـت عـددی اسـت کـه دقیقـًا موسسـۀ پژوهش هـا زیـِر نظـِر ریاسـت جمهوری پارسـال بـرای 
رسـیدن بـه رشـد هشـت درصـد مطرح کـرد. نکتـۀ دوم اینکـه در ادبیاِت اسـتراتژیک شـأِن این 
گـزارش را گـزارِش شـناخت می دانیـم. یعنی گزارشـی که صرفًا یـک تصویری از منظـِر مدیریت 
کالن بـه شـما می دهـد و در ایـن قالـب گـزارِش معقولی اسـت. یک نکتـۀ خیلی خـوِب دیگری 
کـه ایـن گـزارش بـه مـا یـاد می دهـد بـه جـای فراوانی هـای کم اهمیـت بـر اندک هـای حیاتی 
تمرکـز کنیـم. یعنـی بـه مـا یـاد می دهد کـه صرفًا بـر چهار حـوزه محـدود و متمرکز شـویم. در 
نهایـت دکتـر اهلل داد در زمینـۀ خصوصی سـازی نیـز ایـن نکتـۀ انتقـادی را بیـان کردند کـه بنابر 
آخریـن گزارشـی کـه سـاِل گذشـته مجمـِع تشـخیص درآورد از واگذاری هایی که از سـاِل 8۴ تا 
۹۴ انجـام شـده بـود 60.7 درصـِد واگذاری هـا و بنگاه هـا بـه نهادهـای عمومـِی غیردولتـی بود. 
بیسـت درصـد را هـم کـه رئیس جمهـوِر قبلـی داد بـه سـهاِم عدالـت. بخـِش واقعـِی خصوصـی 

کمتـر از ۱۳درصـد اسـت. آیـا بـا ایـن میزاِن کـم رقابـت شـکل می گیرد؟!
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