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تأسیس مجدد وزارت بازرگانی در مغایرت با اقتصاد مقاومتی

یکی از پیامهای مهم اقتصاد مقاومتی تولیدمحوری است و درونزایی و برونگرایی را مورد توجه
ویژه قرار میدهد .این ب آن معناست ک نیازمند یک نهاد انسجامبخه

بهین سیاسهتهای تولیهدی و

سیاستهای تجاری هستیم و در عمل باید ساختاری ب وجود آید ک سیاستهای تجهاری را در خهدمت
تولیدمحوری قرار دهد ب گون ای ک صادراتمحوری ب عنوان ترجمان عملیاتی برونگرایی سرلوح ی
بخ

تولید قرار گیرد .ادغام وزارت بازرگانی در وزارت صنایع و معادن یک اقدام راهبهردی در همهین

مسیر است ک البت متأسفان این فرایند ب صورت کامل طی نشد و نیم کاره رها گردید ک ایهن امهر
در نهایت موجب غلب بخ

بازرگانی وارداتمحور ب بخ

تولید شد .حال با گذشت یک دوره زمانی

از این ادغام زمان آن است ک تا با آسیبشناسی آنچ رخ داده است ،نقاط ضعف و کاستیها برطهر
شود تا بتوانیم همانند کشورهای پیشرفت ای چون ژاپهن صهاحب یهک نههاد منسهجمکننهده تولیهد و
تجارت با رویکرد توسع ی تولید شویم .متأسفان ب جای این اقدام مدیریتی و رفع نواقص ،شاهد یهک
عقبگرد هستیم و ب گون ای تبلیغ و ترویج میشود ک با تفکیک و تأسیس مجدد وزارت بازرگانی ب
یک باره کلی موانع برطر میگردد .باید توج داشت ک تغییرات مکرر ساختاری عهج کهار نیسهت
بلک باید نسبت ب اصجح سیاستها ،نصب مهدیران راهبهردی ،حرفه ای و توانمنهد که منهافع ملهی را
سرلوح کار خوی

قرار دهند اهتمام کرد.

الگوگیری از کشورهایی ک دارای وزارت بازرگانی مستقل هستند ،بدون در نظر گرفتن شهرای و
اقتضائات آن کشورها و ثمرات و آثار این انفکاک ساختاری بین تولید و تجارت ،مسیری اشتباه اسهت،
باید توج نمود ک ایران دارای درآمدهای نفتی است ک جدای از روندهای طبیعی در بخ

صنعت و

کشاورزی منابع ارزی قابل توجهی را برای کشور فراهم مهیکنهد و وزارت بازرگهانی مسهتقل از تولیهد
عمده مصر کنندهی این منابع ارزی خواهد بهود .در کشهورهای غیرنفتهی که منهابع ارزی ناشهی از
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صادرات محصوالت و خدمات است در عمل شکلگیری سهیل واردات میسهر نیسهت چهرا که واردات
بیروی موجب کسری تراز تجاری و کسری شدید تراز پرداختها شده و در عمل موجب کاه
ارزش پول ملی و افزای

شهدید

تورم میگردد ک هر دولتی را ب زانو درمیآورد.

حال ک در سال اشتغال و تولید قرار داریم ،الزم است ساختار مرتب با این موضوع را منسهجم و
یکپارچ سازیم در غیر این صورت و با تأسیس مجدد وزارت بازرگانی شاهد ناهماهنگی ساختاری بین
سیاستهای تجاری و سیاستهای صنعتی و کشاورزی خواهیم بود و عجوه بر تحمل هزینه ههای مهالی،
افزای

موانع کسب و کار و گسترش برورکراسی ،مصر بیروی منابع ارزی و از هم مهمتر ضرب ب

تولید ملی را شاهد خواهیم بود .باید توج نمود اقدامات ساختاری مها به جامعه پیهام مهیدههد که
نقط ی اهتمام و تمرکز دولت چیست چرا ک سهاختارها تجلیهی بیرونهی و عینهی راهبردهها و اههدا
هستند و این تفکیک ساختاری ب سرمای گذاران داخلی و خارجی پیام میدهد که تولیهدمحوری در
اولویت نیست و پیام منفی ب تولیدکنندگان و صادرکنندگان خواهد داد و خجص کجم اینک موجهب
ضعف در تحقق اهدا اقتصاد مقاومتی خواهد گردید.
پیشنهاد میشود بجای تفکیهکههای سهاختاری ،سهاختار موجهود را بها جههتگیهری راهبهردی
صادراتمحوری و تولیدگرایی تکمیل و موانع کسب و کار را برطر نمایند.
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