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در کتاب هنر تحریم نوشته ریچارد نفیو آمده 
است: »فشار تحریم تنها باید منجر به ایجاد درد 
شود و اگر احســاس کردیم خواست استقامت 
و یا پیشــرفتی به خاطر فشار، در اقتصاد کشور 
مورد هدف ایجاد شــود بالفاصله باید آن فشار 

را برداریم«.
به گزارش تسنیم، در سال های اخیر صنعت 
لوازم خانگی کشــور متحمل آسیب های زیادی 
شــده اســت به نحوی که در مقاطعی مشکالت 
داخلی و خارجی عاملی شد تا بخش قابل توجهی 
از ظرفیت ها به دلیل وجود برندهای خارجی در 
بازارهای داخلی و همچنین مشــکالتی از جمله 
کمبود نقدینگی، تأمین مواد اولیه از محل واردات، 
انتقال بین المللی پول، تخصیص ارز و سایر مسائل 

دچار اختالل و حتی تعطیلی شود.
در این شرایط سرعت حضور برندهای خارجی 
در ســطح بازار هر روز در حال افزایش و عرصه 
فعالیت برای تولیدکننــده ایرانی با چالش های 
بســیاری روبه رو شــد. تولیدکننده باید در این 

شرایط سخت ضمن طی کردن هفت خوان برای 
تأمین مواد اولیه خود به زحمت محصوالت خود 
را در بازار به  فروش برساند از آن طرف برندهای 
خارجی به ســرعت وارد کشــور شده و سهمی 
قابل توجــه از فروش ها را به خود اختصاص داده 

بودند.
در سال 97 برندهای کره ای که حضور پررنگی 
در بازار صنعت لوازم خانگی داشــتند به صورت 
خودخواســته و در راســتای تحریم های جدید 
اعالم کردند که از بازار ایران خارج شــده اند، در 
نگاه نخست چالشی بزرگ برای بازار داخلی در 
خأل این شرکت ها از سوی کارشناسان پیش بینی 
می شد و حتی برای مدتی فضا برای عوامل قاچاق 
کاال و ســودجویان فراهم شــد اما کارخانه های 
تولید داخل هم بیکار ننشستند و از این تهدید 
به عنــوان فرصتی برای ارتقــای توانمندی خود 

استفاده کردند.
البته از همان سال براساس سند برنامه ششم 
توسعه واردات لوازم خانگی به کشور ممنوع شد 
و به نوعی عرصه فعالیت برای تولیدکننده داخلی 
بیش از پیش فراهم شد. صنعت لوازم خانگی در 
شــرایطی به رشــد بیش از 80 درصدی پس از 
تحریم دست یافت که کمترین استفاده را از منابع 
طبیعی کشور به  نسبت صنایعی همچون فوالد، 
پتروشیمی و سیمان داشت و تولید خود را مبتنی 
بر ارتقای بهره وری ناشی از سرمایه گذاری روی 

ماشین آالت و نیروی انسانی خود کرد.
 تداوم رشــد تولید دورقمــی این صنعت در 
5 ماهه نخست 1400 نشان می دهد انعطاف پذیری 
این صنعت غیردولتی باالتر از سطحی است که 
بسیاری از مخالفان حمایت از این صنعت تصور 
می کردند. بازپس گیری 70درصد از کل بازار ایران 
از برندهای خارجی نتیجه فعالیت مفیدی است 
که بازیگران انبوه این صنعت در سالیان اخیر رقم 
زده اند و با کمک داخلی سازی و توسعه خطوط 
تولیــد در حلقه های پایین تر نظیر قطعه و مواد 
اولیه، نیاز به شرکای خارجی را برای ادامه حیات 

صنعت کاهش داده اند.
اخیراً ایــن صنعت با دســتور رهبری برای 
ممنوعیت واردات کاالهای کره ای روبه رو شــده 
اســت و در پی صدور این دســتور ابهاماتی در 
چرایی این دســتور به وجود آمده است و برخی 
لزوم حمایت بیشــتر صنعت از لوازم خانگی را با 
ممنوعیت مناسب نمی دانند و تأکیداتی بر رقابتی 
شدن بازار لوازم خانگی با حضور برندهای مختلف 

را امری مهم برای این صنعت می دانند.
بررسی ابهامات ممنوعیت

در ایــن گزارش بر آن شــده ایم پاســخی 
کارشناســی به ابهامات ممنوعیت واردات لوازم 
خانگی آن  هم در شــرایط فعلی داشته باشیم تا 
حمایت از صنعت توانمند لوازم خانگی برای مردم 

ملموس تر باشد.
یکی از این ابهامات این اســت که ممنوعیت 
 واردات لوازم خانگی از مبدأ کره جنوبی از سال 97 

اعمال شده است و موضوعی تازه نیست. اگر با نگاه 
دیگری به این موضوع نگاه کنیم خواهیم دید که 
دستور رهبری یک اقدام بسیار استراتژیک بود، 
چرا که سیاست غرب را که همان بالتکلیف سازی 
صنعت ایران است توانست با این دستور خنثی 
کند. نظام تحریم گذاری تنها به دنبال ایجاد فشار 
مســتقیم به صنعت نیســت بلکه گاهی اوقات 
به دنبال این اســت که تنها با منتشر کردن یک 
خبر مانند خبر احتمال تهاتر بدهی کره با لوازم 
خانگی، چنان رکــودی را در این صنعت ایجاد 
کند کــه صنعتگران ایرانی را بــا بحران مواجه 
سازد، لذا دستور رهبری به عنوان یک اقدام عملی 
خط بطالنی قوی بر این بالتکلیف سازی کشید 
تا تولیدکنندگان داخلی با کاهش ریسک سهم 
بازار، بتوانند اقدام به توســعه سرمایه گذاری در 
زیرساخت های خود ایجاد و چشم انداز پیدا کنند.

 برخی ســودجویان بازار لوازم خانگی به بهانه 
حمایت از تولید داخلی، به دنبال تفسیر اشتباه از 
نامه رهبری هستند تا به این وسیله به بازار پرسود 

خود رونق بخشند، این در حالی است که در این نامه 
به صراحت ورود کاالهای ساخت کره ممنوع شده و 
تولید مشارکتی و یا ورود قطعات خارجی برای تولید 

لوازم خانگی مورد محدودیت قرار نگرفته است.
۳ شرط اساسی

مقــام معظم رهبری با این دســتور بیش از 
هرچیــزی به دنبال باثبات کــردن صنعت لوازم 
خانگــی از طریق حفظ ســهم بــازار برندهای 
داخلی بودند که در دوران تحریم توانســته بود 
توانمندی های خود را به جهانیان نشان دهد. اما 
نکته بســیار مهمی که وجود دارد این است که 
صنعت لوازم خانگی کشور و حتی امضاکنندگان 
نامه به رهبری به هیچ عنوان با ورود تکنولوژی 
و جذب ســرمایه خارجی در این صنعت نه تنها 
مخالف نیستند بلکه با آغوش باز از آن استقبال 
می کنند و آن را در تریبون های مختلف نیز اعالم 
کرده اند، به شرطی که جذب سرمایه خارجی در 
این صنعت در حلقه های مفقوده زنجیره ارزش 
این صنعت تحقق پیدا نماید، چرا که طبق ادبیات 
اقتصادی جذب ســرمایه خارجی الزم است سه 

شرط اساسی را داشته باشد:
1 ـ منجــر به ارزآوری شــود، حــال آنکه 
مونتاژ و یا حتی تولید محصول کامل در کشــور 
نمی توانــد مزیت صادراتی ایجــاد کند، چرا که 
به دالیل تعرفه ترجیحی کشــورهای همسایه و 

همچنین وجود خطوط مونتاژ محصول کامل که 
در این کشورها وجود دارد هرگز اجازه صادرات 
محصول کامل را به مــا نخواهند داد، لذا قطعاً 
منجر به ارزآوری چندانی نخواهد شــد، این در 
حالی است که اگر شرکت های خارجی در قالب 
قطعه سازی در بخش هایی که امکان تولید قطعه 
به هر دلیل نداریم، در اقتصاد ما حاضر شــوند 
می توانند قطعات مورد نیاز صنعت لوازم خانگی 
کشور را تأمین نمایند و مهمتر اینکه کشورهای 
منطقــه به دلیل ماهیت مونتاژکاری این صنعت 
در کشورشان نیازمند قطعه هستند که اگر ایران 
هاب قطعه سازی منطقه شود محصول تولیدی آن 
مورد نیاز کشورهای منطقه خواهد بود و به راحتی 
ارزآوری بسیاری را برای کشور نسبت به صادرات 

محصول کامل رقم خواهد زد.
2 ـ مانع از خروج ارز از کشــور شــود، این 
پارامتر نیز با حضور ســرمایه گذاران خارجی در 
قالب قطعه ســاز به راحتی مهیا می شود چرا که 
اگر جذب سرمایه خارجی منجر به تعمیق ساخت 

داخل شود و نیازمندی به واردات قطعه را کمتر 
نماید خود مانعی قوی در برابر خروج ارز از کشور 
خواهد بود، حال آنکه اگر شــرکت های خارجی 
در سطح مونتاژکاری )و یا تولید با عمق ساخت 
داخل پایین( به اقتصاد کشــور بازگردند، هرچه 
سهم بازاری بیشتری در فروش محصوالت خود 
کسب کنند نیازمند قطعات و مواد اولیه وارداتی 
بیشتری خواهند بود که منجر به خروج بیشتر و 

بیشتر ارز از کشور خواهد شد.
3 ـ منجــر به انتقال تکنولوژی شــود، این 
پارامتــر زمانی تحقق خواهــد یافت که جذب 
ســرمایه خارجی منجر به تعمیق ساخت داخل 
شــود، چرا که ماهیت صنعت مونتاژ و یا تولید 
کم عمق نیازمند دانش فنی و تکنولوژی توسعه گرا 
برای اقتصاد کشور نیست و اگر نگاهی به مراحل 
توســعه صنعتی داشته باشیم به خوبی مشخص 
است که جذب سرمایه خارجی تنها در صورتی 
مفید خواهــد بود که ما را به پلــه ای باالتر در 
این مســیر سوق دهد و نه اینکه با کاهش دادن 
ســهم بازاری محصوالت تولید داخل بنگاه های 
تولیدکننــده را از مقیاس بهینه اقتصادی خارج 
کند و با ایجاد هزینه های سربار برای آنها قدرت 
آنها برای هزینه کرد در تحقیق و توسعه و نوآوری 
و فناوری را کاهش دهد و مانع از گام نهادن آنها 

در پله های بعدی توسعه صنعتی شود.

پاسخ به چند ابهام دیگر
یکــی دیگر از ابهامات این اســت که برخی 
می گوینــد، باید محدودیت یا ممنوعیت واردات 
مقید به دوره زمانی شود تا این صنعت بتواند بدون 
نیــاز به حمایت به حیات خویش ادامه دهد، در 
غیر این صورت وضعیتی مشابه خودروسازان پیدا 
خواهند کرد و این صنعتگران، بی کیفیت و رانتی 
می شوند و فشار آن بر مردم سنگینی خواهد کرد.

در ایــن ارتباط باید گفــت این موضوع که 
این محدودیت باید زمان دار باشد کاماًل صحیح 
بــوده و قطعــاً باید پس از گذشــت یک دوره 
زمانی این موضوع مورد تصمیم گیری هدفمند 
و هوشمندانه قرار گیرد که این موضوع نیز در 
دنیا بسیار تجربه شده است. اما قیاس صنعت 
بخش خصوصی لوازم خانگی که کارآمدی خود 
را بــا افزایش کّمی و کیفی محصوالت در دوره 
تحریم نشان داد، با صنعت خصولتی خودرو که 
عملکرد آن نیز در دوره تحریم مشــخص است 
یک قیاس مع الفارق اســت که منجر به گمراه 
کردن سیاست گذار خواهد شد، چرا که صنعت 
لوازم خانگی به دلیل تعدد تولیدکنندگان و سهم 
بازاری ناچیز هرکدام هرگز به ســمت انحصار 
نخواهد رفت در حالی که 95درصد سهم بازاری 
صنعت خودروســازی در دست دو خودروساز 
است، و امروزه زمینه شکل گیری رقابت سازنده 
در صنعت لوازم خانگی شــکل گرفته است که 
قطعاً آثار مثبتی را برای هر دو سمت تولیدکننده 

و مردم ایجاد خواهد نمود.
تعداد تولیدکنندگان

ابهام دیگر اینکه عده ای می گویند، تعداد زیاد 
تولیدکنندگان اقتصادی نیســت. بررسی تعداد 
تولیدکننده لوازم خانگی ژاپن و کره جنوبی به ما 
می گوید برای رقابت جهانی, اصل بازده به مقیاس 

باید رعایت شــود، عالوه بر این بخشــی از سود 
بنگاه ها باید در مسیر تحقیق برای توسعه صنعت 
هزینه شود و همکاری با برندهای معتبر جهانی 

برای انتقال تکنولوژی های پیشرفته الزم است.
نکتــه مهم اینجاســت یکــی از دالیلی که 
تولیدکنندگان صنعت لوازم خانگی در کشــور 
توانســتند پس از خروج کره ای ها و خالی شدن 
ســهم 70درصدی بازار تنها طی چند ماه سطح 
تولیدات خود را از 30درصد به بیش از 70درصد 
افزایش دهند و پاســخگوی بازار باشند، وجود 
ظرفیت های خالی موجــود در این صنعت بود، 
ظرفیت هایی که به دلیل وجــود رقابت نابرابر و 
مخرب با برندهای خارجی بالاستفاده مانده بود 
و بنگاه های تولیدکننده لوازم خانگی را به دور از 
مقیاس بهینه خود با هزینه های سربار بسیاری 
مواجه ســاخته بود، حال آنکه پس از تحریم ها 
و خروج این برندهــا از اقتصاد ایران، بنگاه های 
تولیدکننده لوازم خانگی توانســتند با ظرفیتی 
نزدیک به مقیاس بهینه خود اقدام به تولید نمایند 
که قدرت هزینه کرد آنها برای ارتقای بهره وری و 

نوآوری را بسیار باال برد.
اما وقتی نگاهی به ظرفیت تولید در بنگاه های 
لوازم خانگی داشته باشیم، به خوبی شاهد هستیم 
که بسیاری از این بنگاه ها حتی با تولید در ظرفیت 
کامل خود هرگز به مقیاس اقتصادی بهینه برای 

ارتقای کیفی محصوالت دســت پیدا نخواهند 
کرد، که این ناشــی از عدم وجود صرفه مقیاس 
برای این بنگاه ها است، و این دقیقاً همان موضوع 
بسیار مهمی است که کشور کره جنوبی و ژاپن 
در سیاست های توسعه صنعتی خود مدنظر قرار 
دادند، و منابع را به سمت بنگاه های پیشران صنایع 
اولویت دار سوق دادند و به نحوی سیاست گذاری 
تشــویقی انجام دادند کــه بنگاه های کوچک و 
متوســط که مقیاس اقتصــادی تولید محصول 
کامل را نداشتند، در تولید قطعه سازی مشغول 
فعالیت شدند که در آن مقیاس بهینه اقتصادی 

قابل حصول بود.
این نحوه سیاســت گذاری است که می تواند 
منجر به رقابت پذیر شــدن صنعت لوازم خانگی 
در عرصــه داخلی و بین المللی شــود و رشــد 
پایدار آن را تضمین نماید، اما متأســفانه فضای 
رسانه ای به گونه ای موضوع را نشان داده است که 
شکل گیری رقابت را تنها با بازکردن بی حساب و 
کتاب مرزهای واردات قابل دسترس نشان داده 
است و هرگز به نحوه سیاست گذاری مطلوبی که 
منجر به رقابت پذیر شــدن این صنعت می شود 

نپرداخته است.
ابهام دیگر اینکه عده ای هم معتقدند، پس از 
تبعات نامه چند شرکت لوازم خانگی به رهبری 
و اخذ حکم حکومتی، بایــد منتظر نامه نگاری 
شــبکه خودروسازان با رهبری برای ابطال طرح 

واردات خودرو بود.
این که فکر کنیــم رهبری تنها به خاطر یک 
نامه چنین حکمی را صادر نمودند واقعاً بســیار 
ساده انگارانه است، چرا که اگر این موضوع حقیقت 
داشــت هر روز باید شاهد بسیاری از حکم های 

حکومتی می بودیم!!
برای روشــنگری در این موضوع بهتر است 
نگاهی به کتاب هنر تحریم نوشــته ریچارد نفیو 
داشته باشیم، که در این کتاب به صراحت اعالم 
شده است: »فشار تحریم تنها باید منجر به ایجاد 
درد شود و اگر احساس کردیم خواست استقامت 
و یا پیشــرفتی به خاطر فشار، در اقتصاد کشور 
مورد هدف ایجاد شود بالفاصله باید آن فشار را 
برداریم و با نوع دیگری تحریم جایگزین کنیم تا 

این استقامت شکل نگیرد«.
حال وقتی نگاهی به حقایق رخ داده در اقتصاد 
در چند سال اخیر می کنیم شاهد هستیم که چرا 
صنعتی که در دوران تحریم خوش درخشید بار 
دیگر هدف قرار می گیــرد؟! چرا به عنوان مثال 
کشور کره حاضر نیســت در صنعت خودرو که 
کمبود عرضه داریم، حاضر شود؟ و یا چرا حاضر 
نیست در صنعت پتروشیمی حاضر شود؟! خوب 
وقتــی همه این موضوعات را با هم نگاه کنیم، و 
کنار اندیشــه های حاکم بر نظام تحریم گذاری 
قرارشــان دهیم به خوبی می بینیــم که چقدر 
بازگشــت کره ای ها هدفمند و معنادار است، و 
اینجاســت که به عمق استراتژیک این تصمیم 

پی خواهیم برد...!
 با تفاسیر متفاوت 

به دنبال انحصار و قاچاق
در حالی که نامه رئیس دفتر رئیس جمهوری 
تنها با هــدف جلوگیری از واردات لوازم خانگی 
کامل است و مشمول قطعات و همکاری مشترک 
نیستند عده ای با تفاسیر متفاوت به دنبال انحصار 

و قاچاق رفته اند.
موضوع قاچاق متأســفانه امروزه با شــدت 
بیشــتری در حال انجام اســت که باید دولت با 
جدیت بیشتری طرح شناسه کاال را اجرایی کند 
تا از آن جلوگیری نماید، همچنین بهتر است با 
اصالح قانون پیله وری، دریچه های واردات قاچاق 
محصوالتی را که تولید داخل دارند بست و به جای 
آن واردات محصوالتی که در زمان حاضر تولید 

داخل ندارند باز بماند.
اما در مورد موضوع انحصار الزم به ذکر است 
طبق ادبیات اقتصادی انحصار معنا و مفهوم خود 
را دارد و وقتی تعداد زیادی تولیدکننده داریم که 
یک رقابت ســازنده میان آنها شکل گرفته است 
دیگر نمی توان نام انحصار را بر آن نهاد، چرا که هر 
تولیدکننده ای ایرانی که در صنعت لوازم خانگی 
بخواهد رفتاری غیرحرفــه ای در قیمت گذاری، 
کیفیــت و حتی در خدمات پس از فروش انجام 
دهد رقبا جــای آن را خواهنــد گرفت و قطعاً 
محکــوم به حذف از بازار خواهد بود لذا مطمئناً 
امروزه بیش از هر زمانی زمینه شکل گیری رقابت 
سازنده مهیا شده است و رقابتی ُکشنده که منجر 
به بیکاری 70درصد صنعت لوازم خانگی کشور 
شده بود  کمرنگ شده است که این موضوع اگر 
با سیاست گذاری صحیح نظام تصمیم گیری در 
سامان بخشیدن به موضوع مقیاس بهینه بنگاه 
و صنعت، همراه شود نویدبخش روزهای روشنی 

در آینده صنعت لوازم خانگی خواهد بود.

در دولت دوازدهم، تقریباً هر ســال یک سیاست خلق الساعه  مهم اجرا شد؛ در سال 
1397 سیاســت »ارز 4200 تومانی« را داشتیم. در ســال 1398 دولت یکباره و بدون 
زمینه سازی اجتماعی الزم، سیاست »افزایش قیمت بنزین« را اجرا کرد. در سال 1399 
نیز با »تشویق مردم به حضور در بازار سرمایه«، حباب بزرگ بورس ایجاد شد و در نهایت 
در ســال جاری، »انبســاط بودجه« که البته در دو سال گذشته نیز سابقه داشت، به اوج 
خود رســید. آمارهای مرکز آمار ایران نیز نشــان می دهد که دستاورد دولت دوازدهم در 
شاخص های کالن رشد اقتصادی و تورم، مناسب نبود. میانگین رشد اقتصادی در دولت 
دوم حســن روحانی معادل 1,4-% و میانگین تــورم نیز برابر با 24,8% بود. البته آخرین 
آمارهای تورم بیش از 40درصد است که نشان می دهد اقتصاد در وضعیت بسیار ملتهبی 
به دولت سیزدهم تحویل داده شد. اگرچه بخشی از این عملکرد می تواند به  دلیل تشدید 
تحریم ها و همه گیری کرونا باشــد، اما نمی توان از نقش حکمرانی ضعیف اقتصادی و اثر 

سیاست های غلط پیش بینی نشده چشم پوشی کرد.
روحانی متقدم-روحانی متاخر

برخی کارشناســان مدافع دولت البته با اســتناد به میانگین رشد اقتصادی 4,7% و 
همچنین میانگین تورم 17% در دولت یازدهم، اســتدالل می کنند که عملکرد اقتصادی 
دولت تدبیر و امید را باید به دو بخش تقسیم کرد. یک بخش، دولت نخست است که در 
آن »روحانی متقدم« یک نظریه  جامع اقتصاد کالن دارد، از اقتصاددانان کارکشته مشورت 
می گیرد و از انجام سیاست های پیش بینی نشده و خلق الساعه دوری می کند که خب در 
این دوره حتی در سال هایی شاهد تورم تک رقمی و رشد اقتصادی دورقمی هم بوده ایم. در 
مقابل، با یک »روحانی متاخر« نیز مواجهیم که در دولت دومش ظهور کرده. این روحانی، 
فاقد نظریه  اقتصادی است، اقتصاددانان مطرح و قوی را از کنار خود رانده و سیاست های 
فکر نشده ای مانند ارز 4200 تومانی، افزایش قیمت بنزین و... را اجرا می کند و در نهایت 
می گوید: »من خودم هم صبح جمعه فهمیدم«! این کارشناسان البته توضیح نمی دهند 
که چطور فردی مانند حســن روحانی که چند دهه است در حوزه  سیاست خارجی نظر 

واحدی دارد، در حوزه  اقتصادی نظراتش بی دلیل تا این حد نوسان پیدا می کند!  
ریشه های سیاست های پیش بینی نشده

با بررســی زمینه هایی که سیاست های خلق الساعه  غلط را به دولت دوازدهم تحمیل 
کردند اما، می توان توضیح داد که فرضیه »روحانی متقدم-روحانی متاخر« صحیح نیست 
و اتفاقاً به عکس، این »فقدان برنامه  کلی و جامع اقتصادی« در دولت یازدهم اســت که 
دولت دوازدهم را به اقدامات پیش بینی نشــده دچار کرده اســت. در ادامه برخی از این 

ریشه ها را بررسی می کنیم:
الف( ارز 4200 تومانی

در سال های 1392 تا 1394 )دوره  پیش از برجام( شاهد رشد نقدینگی بیش از سطح 
رشد اقتصادی بودیم؛ اتفاقی که دانش اقتصاد به ما می گوید همیشه زمینه ساز تورم خواهد 
بود. در چنین شرایطی، اگر برای کنترل تورم از لنگر نرخ ارز استفاده شود )یعنی دولت به 
کمک منابع ارزی خود، در بازار مداخله کرده و اجازه  افزایش نرخ ارز به موازات نرخ تورم 
را ندهد( در واقع از یک سو تورم را به آینده پرتاب کرده و از سویی، فنر نرخ ارز را فشرده 
است. بنابراین بخشی از کنترل تورم در سال های ابتدایی دولت یازدهم تصنعی و موقتی 
بود. همچنین انتظار می رفت که در سال های آینده فاصله  بین نرخ ارز رسمی و بازار آزاد 
زیاد شــود و شاهد جهش قیمت دالر باشیم.  اشــتباه دیگر دولت یازدهم این بود که در 
سال های 1395 و 1396 که به واسطه  برجام توانسته بودیم نفت بفروشیم، باز هم منابع 
ارزی دولت از یک ســو همچنان صرف سرکوب و تثبیت نرخ ارز شد و از سویی، با بستن 
بودجه های انبساطی خرج شد. بنابراین سیاست های ارزی نادرست در چهار سال نخست 
دولت بود که زمینه ساز شد تا با خروج آمریکا از برجام، در سال 1397 فنر فشرده شده 
طی این سال ها در برود و دولت هم ذخیره  ارزی الزم برای مداخله  موثر در بازار را نداشته 
باشد. با این حال، سیاستگذار  اشتباه دیگری مرتکب شد و علیرغم توصیه  عموم اقتصاددانان، 

باز هم تالش کرد نرخ ارز را در سطح 4200 تومان ثابت نگه دارد که البته موفق نشد.
ب( افزایش قیمت بنزین

دیگر سیاست خلق الساعه  و پیش بینی نشده  دولت نیز افزایش قیمت بنزین بود که در 
سال 1398 اعمال شد. ریشه های این اقدام را نیز باید در سال های ابتدایی دولت یازدهم 
جست و جو کرد؛ از سال 1392 تا سال 1395، قیمت بنزین سهمیه ای و آزاد به مرور یکی 
و برابر با 1000 تومان شــد و عماًل کارت ســوخت و سیاست سهمیه بندی کنار گذاشته 
شــد. از آن روز تا صبح جمعه ای که رئیس  دولــت دوازدهم، خودش تازه متوجه اعمال 
مجدد ســهمیه بندی و رســیدن قیمت هر لیتر بنزین سهمیه به 1500 تومان و هر لیتر 
آزاد به 3000 تومان شــد، سطح عمومی قیمت ها به طور متوسط ساالنه 15,2% افزایش 
یافت اما قیمت بنزین روی همان 1000 تومان ثابت ماند. سیاست درست این بود که در 
این سال ها، به مرور قیمت بنزین افزایش پیدا می کرد و بخشی از مابه التفاوت قیمت، به 
کمک بودجه عمرانی دولت می رفت و تبدیل به سرمایه گذاری می شد و بخشی از آن نیز 
به یارانه ها اضافه می شد. این اتفاق اما نیفتاد و سیاست غلط تثبیت قیمت بنزین، وضعیت 
قیمت های نسبی را به قدری مضحک کرده بود که یک لیتر بنزین از یک لیتر آب معدنی 
ارزان تر شده بود. بدیهی است که استمرار این سیاست غلط، ممکن نبود اما ریشه های آن 

طوفان را نیز باید در بادهایی دید که دولت یازدهم کاشته بود.
ج( حباب بازار سرمایه

در سال 1399 نیز سومین کالن  اشتباه سیاستی با ایجاد هیجان در بازار سرمایه رقم 
خورد. دولت از یک سو با طرح بحث »آزادسازی سهام عدالت« مردم را به بازار بورس کشاند 
و از دیگر سو، با تشویق به سرمایه گذاری در این بازار و اطمینان بخشی به سرمایه گذاران 
خرد، به نوعی نقش بیمه گری کالن بورس را ایفا کرد. این در حالی بود که حجم تشویق 
مردم برای افزایش سطح تقاضا در این بازار به هیچ وجه با میزان تالش دولت برای افزایش 
عرضه های اولیه همخوان نبود؛ بنابراین تا نیمه  مردادماه این ســال شاخص کل بورس از 
2 میلیون واحد نیز عبور کرد اما از آن به بعد، حباب ترکید و برخی سرمایه گذاران حتی 
بیش از نیمی از ســرمایه  خود را از دست دادند. از نقد به اقدامات غلط سیاستگذاری در 
این برهه که بگذریم، ریشــه  این بحران را نیز می توان در فقدان یک نظریه  منســجم در 

دولت یازدهم یافت.
اگر دولت یازدهم واجد یک برنامه کالن اقتصادی بود، باید می دانســت که رشــد 
اقتصادی به ســرمایه گذاری احتیاج دارد و در شرایط تحریم، معلوم نیست که چه میزان 
سرمایه خارجی بتوان جذب کرد؛ بنابراین می ماند ظرفیت سرمایه های داخلی دولتی و 
خصوصی. دولت که در سال های اخیر خود با کسری مواجه بوده و از توان سرمایه گذاری  
واقعی اش کاســته شده. بنابراین باید در سال های دولت اول تدبیر و امید تالش می شد 
تا ابزار بازار ســرمایه برای جذب ســرمایه های خرد، به نفع بخش خصوصی واقعی فعال 
شــود؛ در این صورت تشدید تحریم ها پس از خروج آمریکا از برجام نیز، آسیب کمتری 
به اقتصاد وارد می کرد. متاسفانه فقدان یک نظریه  منسجم، باعث شد دولت با یک نگاه 
و نیت غلط، تصور کند در ســال 1399 می تواند از بازار سرمایه برای مهار تورم و تامین 
مالی خودش استفاده کند، که دیدیم نه تنها نتوانست بلکه با ایجاد نگاه منفی در عموم 
مردم نسبت به بازار سرمایه، امکان استفاده از این ابزار برای اقتصاد ایران را با دشواری های 

جدی نیز همراه کرد.
د( بودجه انبساطی و کسری شدید

از دیگر اتفاقات پیش بینی نشده بستن بودجه به صورت انبساطی و ایجاد کسری بودجه 
شدید است؛ آن هم در شرایطی که درآمدهای نفتی دولت با محدودیت های جدی مواجه 
است و بخش قابل توجهی از منابع مورد نیاز، از طریق تحمیل کسری بودجه به نظام بانکی 
تامین می شــود و خیلی زود مسئله  تورم را تشدید می کند. بودجه در سال 1397 نسبتا 
خوب بسته شد ولی از نیمه  سال 1398 هزینه ها باال رفت و در سال 1399 نیز با تشدید 
بودجه  انبساطی مواجه بودیم. در سال 1400 نیز همین رویه  غلط ادامه پیدا کرد. ریشه  
کسری بودجه در سال های اخیر را نیز باید در عدم بروز رسانی نظام مالیاتی در سال های 
1392 تا 1396 دید. اگر در این سال ها اتکای بودجه به مالیات بیشتر می شد، مالیات بر 
عایدی سرمایه اجرا می شد و نظام یارانه های پنهان نیز اصالح می شد، در سال های 1397 
به بعد -که فروش نفت مجدداً با محدودیت جدی مواجه شــد- با این ســطح از کسری 

بودجه مواجه نمی شدیم.
مهم ترین تجربه اقتصادی

بنابراین فرضیه  »روحانی متقدم-روحانی متاخر« صحیح نیست و دولت های یازدهم 
و دوازدهم را باید یک کل به هم پیوســته دید. اقدامات و سیاست های پیش بینی نشده و 
دفعی در سال های 1397 تا 1400 نیز معلول تغییر نگاه اقتصادی رئیس  دولت و عدول 
از سیاست های اقتصادی دولت یازدهم نیستند، بلکه اتفاقاً این اقدامات خلق الساعه را باید 
معلول فقدان »یک نظریه ی منسجم کالن اقتصادی« در سال های 1392 تا 1396 دانست. 
رهبر معظم انقالب در آخرین دیدار با دولت دوازدهم، خطاب به ایشان فرمودند: »دیگران 
باید از تجربه های شما استفاده کنند.« همچنین در مراسم تنفیذ حکم سیزدهمین دوره 
ریاست جمهوری اسالمی ایران نیز با تاکید بر ضرورت داشتن یک »برنامه کلی اقتصادی« 
فرمودند: »هر اقدامی که شما می کنید، جزئی از برنامه ای باشد که قباًل تنظیم کرده اید و 
آماده کرده اید؛ کارهای روزمّره و اقدامات پیش بینی نشده نمی تواند مشکلی را حل کند.« 
شاید اگر دولت سیزدهم بخواهد از تجربه های دولت یازدهم و دوازدهم در حوزه  اقتصاد 
استفاده کند، مهم ترین درس همین باشد که اگر امروز یک »برنامه  جامع و کلی« متناسب 
با واقعیت ها و نیازهای اقتصاد ایران تدوین نشود و دولت نیز به اجرای آن پایبند نباشد، 
طولی نمی کشد که »اقدامات پیش بینی نشده« خود را به سیاستگذار تحمیل خواهند کرد 

و پیشرفت حاصل نخواهد شد.
دانیال داودی

عاقبت دولت فاقد نظریه

تحریم های مالــی و بانکی، قریــب یک دهه 
اســت که به ابزار نرم محــوری آمریکا برای تحت 
فشارگذاشتن کشورهای مستقل و مخالف سلطه این 
کشور تبدیل شده است. پس از اعمال تحریم های 
بانکی علیه ایران در ســال 2010، شــاهد اعمال 
تحریم های مالی علیه روسیه، سوریه، ونزوئال، لبنان 
و تهدید ترکیه به اعمال تحریم های بانکی هستیم.

تعامل بین دو بانک در دو کشور مختلف نیازمند 
دو زیرســاخت اصلی است. نخســت، یک سامانه 
پیام رسانی مالی که تبادل پیام های مالی را ممکن 
سازد. سپس کانال پرداختی که نقل و انتقال وجوه 
از طریــق آن صورت پذیرد. به طور معمول، تبادل 
پیام های مالی از طریق سوئیفت و نقل و انتقال وجوه 
از طریق حساب های کارگزاری دالری و یورویی نزد 
بانک های بزرگ بین المللی صورت می پذیرد، لیکن 
این زیرساخت ها تحت تسلّط قانونی آمریکا است و 
این کشور می تواند حّتی بدون نیاز به مصّوبه شورای 
امنیت سازمان ملل و صرفاً از طریق تصویب قوانین 
داخلی، دارایی های ارزی کشورهای مخالف خود را 
مسدود نموده و شرکت های خارجی طرف معامله 

با این کشورها را مجازات نماید. 
پذیرش دالر آمریکا به عنوان واحد پولی تجارت 
بین المللی را آمریــکا در کنفرانس برتون وودز در 

ســال 1945 میالدی در پایان جنگ جهانی دوم 
معماری نمود. اغراق آمیز نیست اگر این موضوع را 
بزرگ ترین غنیمت جنگ جهانی دوم بدانیم. آمریکا 
از این غنیمت، دو منفعت بزرگ کسب نموده است. 
نخست، امکان اســتمرار کسری بودجه و کسری 
تراز بازرگانی به صورت مســتمر. دالر آمریکا ارزی 
جهان روا اســت و سایر کشورهای دنیا با نگهداری 
ذخایر ارزی امکان برقراری کســری تراز بازرگانی 
مستمر )واردات بیش از صادرات در سالیان متوالی( 

را برای آمریکا فراهم می آورند. 
همچنین سایر کشــورهای دنیا با خرید اوراق 
قرضه دولتی آمریکا توســط ذخایــر ارزی دالری 
خود، امکان استمرار کسری بودجه را نیز به دولت 
آمریکا هدیه می کنند. امکان استمرار کسری بودجه، 
نقش مهّمی در تأمین هزینه های نظامی آمریکا و 
لشکرکشــی های متعّدد این کشور به اقصی نقاط 

عالم دارد.
منفعــت دوم جهان روایــی دالر، امکان اعمال 
تحریم های بانکی علیه کشورهای دیگر است. دولت 

آمریکا پس از حادثه 11 ســپتامبر ســال 2001، 
چارچوب قانونی و حقوقی دسترســی به اّطالعات 

پیام های سوئیفتی را ایجاد کرد. 
از آن جــا که یکی از پایگاه داده های ســوئیفت 
در خاک آمریکا مســتقر است، وزارت خزانه داری 
با صدور احضاریه های اداری به تدریج به محتوای 
پیام های سوئیفت تبادل شده بین بانک های بزرگ 
دنیا دســت پیدا کرد و با داده کاوی این اّطالعات، 
بانک های بزرگ بین المللی را که با ایران همکاری 
می نمودند شناسایی و تهدید به لغو مجّوز فّعالیت 
دالری نمود. از آن جا که کســب وکار این بانک ها 
وابستگی تنگاتنگی به دسترسی به نظام پرداخت 
دالر و امکان عملیــات بانکی به دالر آمریکا )پول 
تجــارت بین المللی( داشــت، آنهــا پذیرفتند با 
پرداخت جریمه های کالن، پرونده مختومه گردد و 
بدین ترتیب رعب و وحشت از تحریم های آمریکا 
تثبیــت، و جامعه کســب و کار بین المللی با یک 
تحلیل هزینه فایده ســاده، از هر گونه همکاری با 

ایران منصرف شود.

در مقام ارائه راه حل، باید ابزارهای جایگزین برای 
سامانه پیام رسانی مالی و کانال پرداخت ابداع نمود. 
پس از قطع دسترسی بانک های ایرانی به سوئیفت)1(، 
بانک مرکزی سامانه پیام رسانی الکترونیکی مالی 
)سپام( را برای تبادل پیام های مالی بین بانک های 
ایرانی ایجاد نمود. اّما در اعطای دسترسی بانک های 
خارجی به این ســامانه بسیار محافظه کارانه عمل 
می شود. این سامانه می تواند جایگزین خوبی برای 
ســوئیفت به منظور تبادل پیام مالی با بانک های 
خارجی عالقمند به همکاری با ایران باشد، مشروط 
بر آن که اّوالً سرعت عمل بانک مرکزی در گسترش 
این شبکه افزایش جّدی پیدا کند و ثانیاً در صورت 
برقراری مجّدد دسترسی بانک ها به سوئیفت، سپام 
)مانند آن چه در برجام رخ داد( به فراموشی سپرده 
نشود. مسلّماً اگر استفاده آمریکا از سوئیفت به عنوان 
یک ابزار جاسوســی نیز در نظر گرفته شود، حّتی 
با برقراری مجّدد دسترسی به سوئیفت نیز نباید از 

آن بهره برداری نمود.
بــرای ایجــاد کانــال پرداخت، طــرح انعقاد 
پیمان های پولــی دو و چندجانبه در ســال های 
اخیر در محافل کارشناســی مطرح شــده و حّتی 
به متــن قوانین نیــز راه یافته اســت، اگرچه به 
دلیل افت ارزش شــدید ریــال، این طرح تاکنون 

عملیاتی نشده است. یک پیشنهاد دیگر، می تواند 
استفاده از حساب های دالری و یورویی دفتری در 
قالب پیمان پولی دوجانبه باشــد. بدین ترتیب که 
بانک ها برای تّجار حساب دالری و یورویی افتتاح 
می نمایند، لیکن این حســاب فقط برای دریافت و 
پرداخت در کشور طرف قرارداد پیمان پولی قابل 
بهره برداری است. از آن جا که حساب های دفتری 
ارتباطی با نظام پرداخت دالر ندارند، و پیام رسانی 
مالی نیز از طریق سوئیفت صورت نمی گیرد، آمریکا 
امکان رصد و جریمه بانک ها و شــرکت های طرف 
مراوده با ایرانیان را نخواهد داشــت. به تدریج و با 
گسترش شبکه بانک های همکار دارای حساب های 
دفتــری دالری و یورویی، امکان نقل و انتقال پول 
بین شرکای تجاری ایران نیز برای بازرگانان ایرانی 
فراهم می شود. در بلند مّدت، البته باید برای انتشار 
یک پول جهان روا بر پایه طال، طّراحی و برنامه ریزی 
کنیم تا وابســتگی به دالر و یورو، به عنوان واحد 

حسابداری نیز مرتفع گردد.
پرهام امیری 

ــــــــــــــــــ
1- سوئیفت یکی از شرکت هایی بود که در معرض اتّهام ارائه 
خدمــات به بانک های تحریمی ایرانی قرار گرفت و ترجیح 
داد به جای پرداخت جریمه، دسترسی بانک های تحریمی 

ایرانی را قطع نماید.
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