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سرمقاله

اکثریت بازرگانان، صنعتگران و فعاالن اقتصادی 
که در نشست آخر هیات نمایندگان اتاق بازرگانی 
ایران حاضر بودند با رفتار و گفتار خود نشان دادند 
از سیاســتگذاری اقتصادی دولــت در حوزه های 
گوناگون خشــمگین و ناراضی اند. دولت دوازدهم 
از زمســتان 1396 با شــرایط ویژه ای در سمت 
تقاضای ارزهای معتبر به ویژه دالر آمریکا مواجه 
شد و شاهد رشد فزاینده برای دالر بود. دولت در 
زمستان پارسال می توانست با آزاد کردن بازار ارز 
اجازه دهد قیمت ها در نقطه تعادلی غیردستوری 
و در هــر روز خود را اثبات کند. بدون تردید این 
سیاست می توانست بازار ارز را در وضعیت تازه ای 
قرار دهد کــه به احتمال زیاد و در بدترین وضع، 
قیمت هــر دالر آمریکا در جایی می ایســتاد که 
امروز ایستاده اســت. در این شرایط بدون تردید 
تقاضاهای تازه به ویژه از ســوی خانواده ها اتفاق 
نمی افتاد و تقاضا برای دریافت ارز مســافرتی نیز 
اندازه متعادلی به خــود می گرفت و عرضه ارز از 
طرف دارندگان ارز با سادگی و با توجه به قیمت 
تعادلی اتفاق می افتاد. شــوربختانه این کاری که 
عقل و منطق اقتصادی آن را تایید می کرد انجام 
نشد و دولت معلوم نیست با مشورت کدام فرد یا 
گروه در داخل دولت یا بیرون از دولت راه ناصواب 
عرضه ارزی ارزان تر از بازار را در زمســتان دنبال 
کرد و هدر دادن دالرهای با زحمت به دست آمده 

را رسمیت بخشید. 
پس از ســپری شــدن دومین دهه از فروردین 
1397 نیز دولت و بانک مرکزی اشــتباه قبلی را 
این بــار در ابعاد بزرگ تکرار کردنــد و با تعیین 
قیمــت هــر دالر 4200 تومان بــار دیگر حراج 
ارزهــای دراختیار خــود را ادامــه داد. دولت اما 
حاال متوجه شــده است خطای بزرگی انجام شده 
و می خواهــد جبران مافات کند و از واردکنندگان 
مابه التفاوت می خواهد... اگر فقط همین یک نمونه 
از تصمیم گیــری دولت دوازدهــم در کانون توجه 
قرار گیرد و از طرف کارشناسان، فعاالن اقتصادی 
و اقتصاددانان کالبدشــکافی شود می توان به عمق 

فاجعه در نظام تصمیم گیری دولت رسید. 

در چند ماه ســپری شــده رخداد دیگری که 
وضعیت کسب و کار ایرانیان را در بدترین شرایط 
قرار داده اســت بازگشــت روح تحریم هاســت. 
کارنامه تحرم در همین مدت به اندازه ای ترسناک 
بوده و هست که فعاالن اقتصادی و از آن مهم تر 
شهروندان را اندوهگین تر از هر زمان دیگر کرده 
است. حاال این پرســش عمومی در میان جامعه 
صنعتگران ایرانی پدیدار شــده است که پس از 
این چه خواهد شد و دست کم می خواهند بدانند 
روزگار تا پایان امســال چه خواهد شد. واقعیت 
این اســت که با کمال تاســف باید نوشــت اگر 
سیاستگذاری های اقتصادی همان باشد که پیش 
از این دیدیم و اگر شرایط سیاست خارجی همین 
باشــد که می بینیم روزگار اقتصادی بدتر خواهد 
شــد. این نوشــته قصد ندارد در مزرعه کسب و 
کار فعــاالن اقتصادی و ذهن و اندیشــه آنها بذر 
یأس و ناامیدی بپاشــد، اما ایجاد امید واهی نیز 
همان آسیب ها را دارد. فعاالن اقتصادی اکنون در 
بزنگاه تاریخی ایستاده اند که یک تصمیم اشتباه 
می تواند همه داشــته  ها و دارایی های انباشــت 
شــده آنها را که در مســیر ایجاد شغل و درآمد 
برای خانواده ها و جامعه ایرانی اســت را به سوی 
کم ارزش تر شدن سوق دهد. هر تصمیم اشتباه در 
این روزها که فشارهای داخلی و خارجی احتمال 
آن را افزایش می دهد، آینده پرمخاطره ای را برای 

صنعتگران رقم خواهد زد. پس چه باید کرد؟
یکــی از مهم تریــن اقدام ها در ایــن روزهای 
ســخت که یک ضرورت اجتناب ناپذیر اســت، 
مانــدن در محافــل و مجامــع کارفرمایــی و 
تشکل های اقتصادی و آگاه شدن از تحوالت روز 
به روز در حوزه  تصمیم های سیاســی و اقتصادی 
دولت و سایر قواســت. یادمان باشد دور بودن از 
اخبار، گزارش ها و تحلیل های ارائه شده از سوی 
کارشناســان و فعاالن اقتصادی می تواند احتمال 
اشــتباه در تصمیم گیری را افزایش دهد. اما این 
همه کاری نیست که باید صورت پذیرد و در کنار 
آن باید تــا جایی که توانایی و دانایی وجود دارد 
حرف زد، نوشــت و به دولت و ســایر قوا هشدار 
و آگاهی داد. فعالیت در حوزه کارشناســی این 
روزها بهترین ابزار برای اثرگذاری بر تحوالت آتی 
اســت. نباید گمان کرد که کارشناسان دولتی بر 
همه چیز تسلط دارند و همه راه ها را می شناسند 
و همه گره های کور را شناســایی کردند. ممکن 

اســت یک راه حل کوچک که در ذهن یک فعال 
صنعتی اســت در عمل به باز شدن گره ها کمک 
کنــد. بنابراین بایــد در صحنه حاضــر بود و با 
هوشمندی،  درایت و دلسوزی راه های برون رفت 
اقتصاد کالن از چاهی که در آن افتاده اســت را 
به مدیران یادآوری کرد. اگر یک صنعتگر در هر 
اندازه از فعالیت صنعتــی بتواند در اندازه ای که 
دارد منشاء اثرگذاری باشد هزاران هزار صنعتگر 
اثراتی قابل توجه بر مجموعه رفتارهای دولت به 
جای می گذارند. یادمان باشــد که بی تصمیمی و 
عدم قطعیت بدترین تصمیم اســت و اینجا نباید 
به قاعده گــذر زمان همه چیــز را حل می کند 

بسنده کرد.
آنچه اما می توان در این فضای تیره و تار برای 
چند ماه آینده دید را شاید در چند مورد مشخص 
بتوان خالصه کرد. نکته نخســت این است که با 
توجه به مجموعه شــرایط و رفتارها و گفتارهای 
ایــران و آمریــکا به مثابه دو قطــب نبرد فعلی، 
انتظار برای بهبود وضعیت در کوتاه مدت، انتظار 
درستی نیســت. به نظر می رسد جنگ اقتصادی 
آمریکا علیه ایران تشــدید شود و روش ها، متدها 
و راهبردهای تازه برای پیروزی در نبرد حیثیتی 
بــرای هر دو طرف تازه و تازه تر خواهد شــد. به 
این ترتیب صنعتگران ایرانی باید با توجه به این 
سناریو، هر برنامه ای برای بقا دارند را تدوین و در 
دستور کار و اجرا قرار دهند. این یک مساله بسیار 
بااهمیت است که باید در معادالت فعاالن صنعت 
گنجانده شود. در سیاست داخلی و سیاستگذاری 
اقتصادی نیز با توجه به تجربه  ســال های اخیر و 
حتی تجربه دولت های قبلی نباید انتظار بهبود در 

روش های تصمیم گیری را دامن زد. 
مدیران صنعت و اقتصاد ایران نشــان داده اند 
در روزهای ســخت به جای اینکه منافع اقشار و 
گروه هــای  گوناگون را در صدر توجه قرار داده و 
بر اســاس این اولویت تصمیم گیری کنند، منافع 
سیاســی دولت را بر همه چیز اولویت می دهند. 
بنابراین توصیه می شود که صنعتگران، این مقوله 
را نیز جدی فرض کرده و راه را از بیراه تشخیص 
دهند. در صورت سخت تر شدن شرایط کار برای 
دولت، احتمال اتخاذ هر تصمیم شــدید را باید 
داشت. واقعیت این است که دولت حتی کارهایی 
را می توانــد انجام دهد، که در ذهن نمی گنجد و 

در شرایط عادی انتظار نداشته ایم.

آسان گیری و سخت گیری

محمد صادق جنان صفت

سردبیر
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در جمع اعضای هیات مدیره انجمن مدیران صنایع افرادی 
مثل مهندس محسن خلیلی، مهندس محمدرضا جابرانصاری، 
مهندس سیدحسین سلیمی حاضر هستند که هر کدام کوهی از 
تجربه و عمل در صنعت ایران را در کارنامه خود دارند. این افراد 
به اضافه برخی دیگر از اعضای هیات مدیره و حتی اعضای عادی 
انجمن خوب و بد و زشت و زیبای تحوالت صنعتی و اقتصادی 
و حتی سیاســی را خوب می شناسند و در میزگرد برگزار شده 
در انجمن به فراخور بحث و البته مالحظات، نکات قابل اعتنایی 
را درباره این روزهای ناخــوش اقتصاد ایران بر زبان می آورند. 
خلیلی، ســلیمی و جابرانصاری در برابر یک پرسش کلی قرار 
گرفتند: برای عبور دادن کسب وکار ایرانیان وصنعت کشور از 
چاهی که به هر دلیل در آن افتاده ایم، چه راه هایی وجود دارد 
و نقطه عزیمت چیســت؟ آنها تالش کردند که پیش از رسیدن 
به جاییکه پاسخ این پرسش را بدهند، روزگار امروز را تشریح 

کنند و سپس به پرسش جواب دهند. این سه صنعتگر قدیمی 
ایران ضمن اینکه برخی اختالف دیدگاه را قبول داشــتند، اما 
هر سه باورشان این اســت که اوالً ایران این روزهای سخت را 
هم سپری خواهد کرد و از این گردابی که برای اقتصاد درست 
شده است، عبور خواهد کرد و ثانیاً به این نکته اشاره داشتند 
که مدارا با جهان و ســازگاری با آنچه که تحوالت غالب جهانی 
اســت را باید به مثابه ضرورت در این مسیر تلقی کرد و توجه 
داشت که این نگاه مداراجویانه یک اصل انکارناپذیر است. در 
ادامه برای اینکه از اطاله کالم جلوگیری شود متن سخنان این 

سه عضو هیات رئیسه انجمن را آورده ایم.

 خلیلی: چرا به اینجا رسیدیم
انجمن مدیران صنایع در طــول چهار دهه فعالیت خود 
طبق وظایف نهادی و کارکرد ســازمانی خود همیشه بر آن 
بوده است که ضمن مشــورت به سیاستگذاران در تصمیم 
گیری مرتبط با حوزه تولیــد، خود را ملزم بداند تا عواقب 
مثبــت و منفی هر نوع اقدام متخذه را هشــدار و در حد 

بضاعت کارشناسی خود راهکارهایی را ارائه نماید. 
ادامه در صفحه8

خلیلی، جابرانصاری و سلیمی در میزگرد انجمن مدیران صنایع:

این روزهای سخت هم سپری می شود

رد
زگ

می

شیما ستوده

عضو هیأت تحریریه
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ادامه از صفحه 7
خوشــبختانه تجربه این چهار دهه نشــان از 
آن دارد کــه تصمیم گیــران در ســر بزنگاه های 
تاریخی به این پیشنهادهای کارشناسی و توصیه 
دلســوزانه بی تفــاوت نبــوده و حتی االمکان در 
چارچوب قیودات موجود این توصیه ها را مد نظر 
قرار داده اند. در این راســتا این انجمن با درک 
کامل از تمامی جوانب شــرایط حاکم بر فضای 
اقتصادی و سیاســی حال حاضر چــه در حوزه 
داخلــی و چه در حوزه خارجی مایل اســت در 
خصوص آثار تصمیمات متخذه در خصوص نرخ 
ارز با استناد به نظریه های علمی و تجارب جهانی 
و تجربه هــای دهه های اخیر در ایران نکاتی را به 

عرض می رسانم.

 کسری بودجه و ناپایداری
اقتصاد ایران طی 25 سال اخیر چندین بحران 
ارزی را تجربه نموده اســت که هریک به واسطه 
عوامل درون زا مانند سیاستگذاری های  نادرست 
در حوزه های مالی و پولی و یا عوامل برونزا مانند 
تعامالت بین المللی و تحریم ها رخ داده است. اگر 
تعریف رایج بحران ارزی مبنی بر کاهش حداقل 
30 درصدی ارزش پول در کمتر از یک سال را به 
عنوان معیاری برای وقوع بحران بپذیریم می توان 
بر اســاس آمار افزایش نرخ ارز بازار غیررســمی 
در هر فصل نســبت به فصل مشــابه سال قبل، 
ادعا کرد اقتصاد ایران در بازار ارز، در ســال های 
 1391-1392  ،1377-1378  ،1372-1374
و فصل پایانی ســال 1396 و چند ماهه آغازین 
ســال جاري، بحران ارزی را تجربه کرده اســت. 
بنابراین بحران اخیر اولین و بدون تردید آخرین 
 بحران این حوزه نبــوده و نخواهد بود در عرصه 
بین المللی نیز کشــورهایی نظیــر مصر، ترکیه، 

مکزیک، تایلند و... بحران های مشابهی را البته با 
شرایط و پیامدهای مختلف و راهکارهای متفاوتی 

پشت سر گذاشته اند.
وجود کســری بودجه های فزاینده، انتظارات 
خود محقق کننــده فعاالن اقتصــادی در مورد 
ارزش پول ملی و مشکالت موجود در نظام بانکی 
از جمله عوامل اصلی بحران های ارزی اســت که 
توسط نظریه پردازان مختلف ارائه شده است و در 
ایران نیز مطالعات نظری نشان می دهد که بحران 
ارزی در اغلب موارد می تواند دست کم به یکی از 

سه دلیل زیر رخ دهد:
* کســری بودجــه فزاینــده و رشــد باالی 
نقدینگی به دلیل ســلطه مالــی دولت و انتظار 
فعاالن اقتصادی برای سقوط ارزش پول ملی در 

نتیجه تداوم این وضعیت
* انتظــار فعاالن اقتصادی بــرای بروز بحران 
ارزی بــه دالیــل واقعی یــا حتی شــایعات و 

شکنندگی سیستم ارزی در قبال آن
* آسیب پذیری سیستم بانکی و انتظار فعاالن 

اقتصادی از تأثیر آن بر بازار ارز
بــه عبارت دیگر با توجه به وابســتگی بودجه 
دولت به درآمدهای دالری نفتی و در نتیجه نرخ 
ارز، به طور ســنتی این نگــرش در میان فعاالن 
اقتصادی وجــود دارد کــه بازار ارز بــه عنوان 
ابزاری در دســت دولت بــرای تأمین مالی مورد 
اســتفاده قرار می گیرد و به خصــوص زمانی که 
وضعیت کســری بودجه وخیــم و غیرقابل دوام 
باشــد محتمل تر اســت که دولت از آن استفاده 
نمایــد. فارغ از ارزیابی اینکــه این موضوع تا چه 
حدی واقعی اســت، صرف وجود این نگرش در 
کنــار وضعیت کســری بودجه فزاینــده دولت 
می توانــد برای بخشــی از فعــاالن اقتصادی به 
عنوان ســیگنالی از افزایش قریب الوقوع نرخ ارز 

بیش از آنچه به طــور معمول رخ می دهد تلقی 
شــده و بر بروز بحران مؤثر واقع شــده باشد. از 
طرف دیگر در اقتصادهایی نظیر اقتصاد ایران که 
تسلط سیاست مالی بر سیاست پولی وجود دارد، 
کسری بودجه به طور مستقیم )استقراض دولت 
از بانک مرکزی( یا غیرمستقیم )استقراض دولت 
از بانک هــا و بانک ها از بانــک مرکزی( منجر به 
رشد نقدینگی خواهد شــد – شواهد آماری در 
ســال های اخیر مؤید این موضوع است. با فرض 
ثبات ذخایر خارجی بانک مرکزی یا دســت کم 
عدم تناســب رشد آن با رشد نقدینگی این تلقی 
در میان فعاالن اقتصادی شکل می گیرد که دیر 
یا زود بانک مرکزی در کنترل بازار ارز و حمایت 
از سیاســت ارزی ناتوان خواهد بود. وجود چنین 
تلقی منجر به آن می شــود که با ایجاد کمترین 
شــوک منفی، بازار ارز آسیب پذیر بوده و بحران 

ارزی رخ دهد.

FATF 
عامل کلیدی دیگر آســیب پذیری سیستم 
بانکی است. نرخ های باالی سود بانکی و عدم 
تناسب آن با نرخ تورم در سال های اخیر یکی 
از نشــانگرهای این موضوع بوده اســت که به 
خوبی به فعــاالن اقتصادی ســیگنال وجود 
مشکالتی در سیستم بانکی را نشان می داد. از 
طرف دیگر سیاستگذاری های آشفته و ناپایدار 
در بخش بانکی نیز در بی ثباتی بازار پول تاثیر 
دو چندان داشــته است. کاهش نرخ های سود 
بانکی در شــرایطی که زمزمه احتمال کاهش 
ارزش پول ملی شنیده می شد و عدم پایبندی 
به این تصمیم در اســفند همان سال با انتشار 
اوراق گواهی سپرده با سود 20 درصد به مدت 
دو هفته، نمونه ای از این آشفتگی سیاستگذاری 
بود. از طرف دیگر ورشکستگی چندین بانک و 
موسسه بانکی که برخی مجوز رسمی از بانک 
مرکزی داشتند و اعتراضات خیابانی مردم در 
تشــدید این بحران و سرایت آن به شبکه کل 
بانکی کشور شاهد دیگر در این حوزه بود. در 
این شرایط بارها توسط کارشناسان نسبت به 
احتمال بروز بحران بانکی هشدار داده شد که 
این وضعیت به طور بالقوه زمینه را برای بروز 

بحران ارزی فراهم خواهد کرد.
 البته عوامل دیگری همچون ســهم باالی 
بخش غیررســمی در اقتصاد ایــران به ویژه 
تامین مالی قاچاق، ورودی ممانعت بانک های 
خارج از نقل و انتقــال ارزی با ایران، مقررات 
FATF و محدودیت هــای تبــادالت مالــی 
ایران و کشــورهای طرف تجاری، تنوع پایین 
بســترهای نقل و انتقال مالی و تمرکز آن به 

میزگرد
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کشــورهای محدود مانند دبی چین و ترکیه 
و همچنیــن اعالم موضوع برخی مســئوالن 
در جهت افزایش نــرخ ارز با خروج آمریکا از 
برجام از عوامل موثــر در بروز بحران بوده اند. 
ولــی آنچه بیش از همه در این بین موثر بوده 
اســت عدم اعتماد عمومی بــه توان مدیریت 
اقتصادی و سایه سنگین الزامات نظام سیاسی 
بر اقتصاد کشــور بوده و است. در واقع وجود 
هرگونه ضعف در مدیریــت اجرایی می تواند 
زمینه های فکــری و انتظاری الزم را در میان 
فعاالن اقتصادی برای بروز بحران ایجاد نماید. 
در صورتــی که این نگرش بــا نوعی بدبینی 
به سیاســتگذار و مجری همراه شود می تواند 
بحــران را عمیق تر نیز نمایــد. در واقع یکی 
از روش هــای مدیریت بحران در کشــورهای 
مختلف اطمینان خاطر دادن مجریان به مردم 
برای توان کنترل بحران و حتی درخواســت 
آنها از مردم برای انجام اقدامات عمومی الزم 
بــرای مدیریت بحران اســت. در صورتی که 
به دالیل مختلف از جمله وجود شــواهدی از 
ضعف مدیریت اجرایی، فساد و ارتباط ضعیف 
مجریــان با افکار عمومی به هــر دلیل، تلقی 
عمومی بر عدم تــوان مدیریت اجرایی بحران 
باشد، بحران می تواند عمیق تر از انتظار باشد. 
به نظر می رسد این وضعیت در حال حاضر در 
ایران وجود داشــته و بخشی از تشدید بحران 
به ایــن موضوع مرتبط باشــد. عدم پایبندی 
مسئولین به سیاست های اعالمی مانند تغییر 
 سیاست در زمینه نرخ بهره، اعالم تخصیص ارز

4200 تومانی برای همه کاالها و بعد تغییر این 
سیاســت برای برخی کاالها، عدم پاسخگویی 
بانک مرکزی در قبال ســپرده گذاران ناکام در 
موسســات و بانک هایی که مجوز این نهاد را 
دارند و عدم پاسخگویی به بسیاری از مطالبات 
میزان  غیراقتصــادی همگــی  و   اقتصــادی 
بی اعتمادی عمومی به توان و مسئولیت پذیری 
سیاســتگذاران کشــور را باال برد و شرایط را 
بــرای بروز هر نوع بحــران اقتصادی پیش از 

پیش فراهم نمود. 

 دالر 4200 تومانی از کجا آمد؟
تبعات وضعیت فعلــی حاکم بر نظام ارزی 
کشــور کامال مشهود اســت مقاومت دولت ها 
در برابــر افزایش یکبــاره ارز در نتیجه وقوع 
بحران های ارزی تقریباً یک امر متداول و البته 
عموماً شکســت خورده است. چرا که معموالً 
دولت هــا و بانک های مرکــزی خیلی زود به 
نتایج و تبعات این مقاومت که معموالً همراه با 
سیاست تعیین نرخ های دستوری و یا دفاع از 

نرخ جاری ارز در چارچوب نظام نرخ ارز ثابت 
اســت، پی می برند. دولتمــردان ایران نیز در 
مواجه با بحران فعلی سیاست مشابهی داشتند 
به نحوی که دولت بــه یکباره تصمیم گرفت 
قیمــت بازار آزاد که از 6 هزار تومان نیز عبور 
کــرده بود و نرخی که در مرکز مبادالت ارزی 
به 3800 تومان می رسید را حذف و فقط یک 
نرخ 4200 تومانی بــرای آن اعالم کند. این 
نرخی بود که معاون اول محترم رئیس جمهور 
تاکید داشــت غیر از آن را دولت به رسمیت 
نشــناخته و معامالت با هــر نرخی به جز آن 
بــرای دالر ممنوع و قاچاق اســت. همچنین 
دولت قول داد که همه نیازهاي ارزي کشــور 
با این نرخ تأمین خواهد شد. اما چند نکته در 
مورد این نرخ و تبعات انتخاب وجود داشت که 
در زمان خود توســط کارشناسان اعالم شد و 

اکنون به برخی از آنها اشاره می شود:
* روش محاسبه این نرخ مشخص نبود. هر 
چند دولت اعالم کرده بود که این نرخی است 
کــه در آن منابع و مصــارف ارزی با هم تراز 
می شود، اما محاسبات نشان می دهد این ادعا 

درست نیست. 
* اعالم رقمی به دور از جو بازار سبب شد 
تا نااطمینانی عوامــل به عدم توانایی دولت و 
بانک مرکــزی در کنترل نرخ اعالمی افزایش 
یابد و خود مسبب تشدید جو نامطلوب روانی 
بازار و التهاب قیمتی شــود. این دقیقاً عکس 
شرایطي است که احتماالً یکي از دالیل اصلي 
اعــالم نرخ ارز رســمي و تعهد به تأمین همه 

نیازهاي ارزي با آن بود.
* بانک مرکزي در ابتدا متعهد شــده است 
نیــاز »همه« واردات را با نــرخ 4200 تامین 
کند، در حالي که به واسطه کمبود منابع ارزی 

در عمل به این تعهد پایبند نماند. 
* در وهلــه اول بــه نظر می رســید اجبار 
صادرکننــدگان به فــروش درآمدهای ارزی 
خود بــه نرخ مصوب دولــت موجبات ضرر و 
زیان صادرکننده را فراهــم کند، اما در عمل 
این تصمیم رانت قابل مالحظه ای برای برخی 
از صادرکننــدگان فراهم کرد چــرا که بانک 
مرکــزی مســتقیماً دالر 4200 تومانی را در 
اختیار واردکنندگان قرار نمی دهد بلکه آنها را 
به صادرکنندگان حواله می دهد و این دو گروه 
بــرای دریافت دالر 4200 تومانی شــروع به 
چانه زنی می کنند. نتیجه این چانه زنی افزایش 
قیمت دالر اســت و واردکننــده  ای که حاضر 
شــود قیمت بیشتری را به ازای هر دالر دهد، 
دالرها را برای واردات دریافت می کند. در حال 
حاضــر یکی از علل کاهش تولید و یا بســته 

شدن خط تولید برخی محصوالت کارخانه  ها 
که اخبار آن شــنیده می شود، عدم دسترسی 
تولیدکنندگان به ارز با قیمت مناســب برای 

واردات مواد اولیه و واسطه ای است. 
* ایجاد رانت و شکل گیري جریان هاي مالي 
و اداري همراه با فساد حول آن یکي از تبعات 
قطعي وجود شــکاف میان نرخ هاي رسمي و 
بازاري اســت. با این حال میــزان و ابعاد آن 
عالوه بر ابعاد شــکاف موجود )مقیاس رانت(، 
به مکانیســم هاي شــفافیت اقتصادي )نظیر 
وجود ســامانه هاي اطالعاتي کارآمد، کارایي 
رسانه هاي عمومي، نظارت افکار عمومي و...( 
)احتمال کشــف تخلــف( و حاکمیت قانون 
)احتمــال اجــراي قانون و اعمــال مجازات( 
بستگي دارد. با توجه به وجود ضعف هایي در 
هر ســه بعد مذکور در ایران، خیلي زود ابعاد 
فساد ناشــي از این سیاست مشخص گردید 
کــه به طور عمده در دو حوزه خود را نشــان 
داد: )1( سوءاســتفاده از تخصیص ارز دولتي 
)از سوي مســئولین مربوطه و متقاضیان ارز( 
)2( سوءاســتفاده دارندگان ارزهاي صادراتي 
)بخصوص شــرکت هاي پتروشــیمي( در دور 
زدن مقررات در جهت منافع شــخصي )و نه 

لزوماً شرکت مربوطه(.
* یکــي از دغدغه هاي اصلي کشــور طي 
سال هاي اخیر قاچاق ورودي بوده است. با این 
حال، یک سیاســت نادرست نظیر تعیین نرخ 
ارز رسمي 4200 تومان به طور بالقوه مي تواند 
کل جریان قاچاق کشور را معکوس نماید. در 
شــرایط وجود اختالف حدود 100 درصدي 
میان نــرخ ارز رســمي و بــازاري، صادرات 
محصوالت به صورت قاچاق از توجیه بیشتري 
نسبت به صادرات رسمي برخوردار است. این 
موضوع حتي براي صادرات مجدد محصوالت 
وارداتــي نیز از توجیه برخــوردار خواهد بود. 
بنابراین یکي از تبعات این سیاســت افزایش 
قاچاق بخصوص قاچــاق خروجي خواهد بود. 
در حال حاضر آمار رســمي مشخصي در این 
زمینه ارائه نشــده است اما شــواهد میداني 
 از افزایــش قابل توجــه این نــوع از قاچاق 

حکایت دارد.
* از دیگــر تبعات این سیاســت افزایش 
انگیزه براي خروج ســرمایه از کشور است. 
اگرچه اعالم نرخ دالر 4200 توماني و وضع 
محدودیت هایــي بر مبادله ارز در کانال هاي 
غیررســمي به طور بالقــوه مي تواند خروج 
ســرمایه را دشــوار کند. با این حال، وجود 
شــکاف قابل توجــه ارزي از یــک طرف و 
بي ثباتي هــاي اقتصادي و اجتماعي از طرف 
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دیگر محرک هاي مهمي براي خروج سرمایه 
خواهد بود. بر اساس تجربیات جهاني خروج 
ســرمایه هاي خارجي در نتیجه بروز بحران 
ارزي یکــي از عوامل اصلي خروج ســرمایه 
اســت، با این حال در ایران با توجه به سهم 
در کشور  پایین سرمایه گذاري هاي خارجي 
نگراني از این بابت کمتر اســت با این حال 
خروج سرمایه هاي داخلي آنچنان که در سال 
گذشته مشاهده شده اســت همچنان یک 

دغدغه جدي است.

 تجربه جهانی
هر کدام از کشورهای یاد شده در گزارش 
پیوســت راههای مختلفی را برای مبارزه با 
بحران ارزی پیش رفته اند. کشــور ترکیه با 
هدف گذاری مازاد بودجه از طریق گسترش 
پایه مالیاتی، کاهش هزینه کارکنان و مدیریت 
بدهی دولت، افزایش پایه پولی متناســب با 
رشد اقتصادی و تجدید ساختاری بانک های 
دولتی و تقویت بانک هــای خصوصی اقدام 
نموده است. الزم به ذکر است که نظام ارزی 
میخکوب شده در ترکیه با هدف کنترل تورم 
که در ایران نیز کم و بیش دنبال می شــود 
باعث تشدید بحران شده بود. در مکزیک در 
سال 1994 با اعمال سیاست های انبساطی 
مالــی از طریق انتشــار اوراق بدهی به پزو 
و گارانتــی آن به دالر همزمــان با انتخابات 
ریاست جمهوری و اجاره تبدیل اوراق بدهی 

پزو به دالر باعث افزایش بدهی دولت گردید. 
دولت مکزیک برای برون رفت از این بحران 
با حمایت مالــی صندوق و سیاســت های 
ریاضت طلبانــه محدودیــت اعطــای وام و 
کاهش طرف تقاضا بود تردیدی نیســت که 
تفاوت ســاختاری بحران 1994 مکزیک با 
بحــران ارزی فعلی ایران تفاوت در ســیال 
بودن ســرمایه و نرخ های بهره انعطاف پذیر 
این کشــور است. اما شباهت اصلی آن تاثیر 
پررنگ شوک های سیاسی بر اوضاع اقتصادی 
است که خود ریشه در ساختارها و نهادهای 
ضعیــف اقتصادی و عــدم توانایی دولت در 
کنترل عدم انتقال ریســک های سیاسی به 
ساختارهای اقتصادی است. ریشه بحران های 
پیشــین مکزیک که از نظر عمق کمرنگ تر 
از بحران 1994 بودند به عوامل زمینه ســاز 
بحران فعلی کشــور نزدیکتر است. مواردی 
همچون گســتره بخــش دولتــی بزرگ و 
ناکارآمد، عدم توانایی کسب درآمدهای ارزی 
کافی از طریق صادرات، میخکوب کردن نرخ 
ارز و عدم کنترل نرخ تورم در مقابل کنترل 
شدید قیمت ارز. البته همان طوری که امروز 
مشخص شــده اســت مکزیک با اصالحات 
ســاختاری اساســی که در باال توضیح  داده 

شد، بر این نوع بحران غلبه کرد. 
 تایلند نیز در ســال 1997 برای خروج از 
بحــران همزمان با تعدیل نوســانات نرخ ارز، 
سیاست دستیابی به بودجه متوازن با کاهش 

هزینه هــای عمومــی و افزایــش مالیات ها و 
شناســایی بنگاه های کوچک و اجرایی نمودن 
قانون ورشکستگی به مقابله با بحران پرداخت.

تردیدی نیســت که مشابهت های زیادی بین 
بحران های به وجود آمده در کشورهای یادشده 
با اقتصاد ایران وجــود دارد از جمله می توان به 
انطباق شــرایط نرخ ارز میخکوب شده در زمان 
بحران در ترکیه با شــرایط فعلی اقتصاد ایران، 
عدم کنتــرل دولــت در جلوگیــری از انتقال 
شوک های خارجی سیاسی به اقتصاد در مکزیک 
و بانک محور بودن و آســیب پذیری بنگاه های 
خرد در تایلند اشاره کرد. علیرغم همین شباهت 
بــدون تردید راه حل گــذار از بحران در اقتصاد 

ایران راه حل های پیچیده ای می طلبد. 
در ایران مطالعات نشان می دهد، وضعیت 
نامناسب شــاخص های منعکس کننده اوضاع 
اقتصادی مانند وضعیت مالی دولت، وضعیت 
ســالمت بانک ها و ثبات بــازار پولی در بروز 
بحران ارزی نقش اساســی دارند و در صورت 
عملکرد نامناســب آنها هر شــوک منفی به 
اقتصاد ماننــد خبرها یا شــایعات منفی در 
یک بخش مالی، شــوک های سیاســی و یا 
تیره شــدن روابط بین الملــل می تواند مانند 
جرقه ای بحــران را بروز دهــد. در واقع نرخ 
ارز، شــاخصی از قدرت پول ملی یک کشور 
اســت و این قدرت انعکاسی از بنیه تولیدی 
و عملکــرد اقتصادی آن کشــور خواهد بود. 
گســتره بخش بــزرگ دولتــی و وضعیت 
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نابســامان  اوضاع  دولــت،  مالی  نامناســب 
بنگاه های خرد اقتصادی، سیاستگذاری پولی 
وابسته به سیاستگذاری مالی، عدم شفافیت و 
گستره فساد در بخش های مختلف اقتصادی 
و تبعیــت از سیاســت های متعصبانه ارزی، 
همگی فراهم آورنده زمینــه بحران ارزی در 
کشور بوده است و شــوک های خبری مانند 
مواضع آقای ترامــپ در قبال برجام و برخی 
محدودیت های بین المللی در دسترسی ایران 
به ارز، تنها بروزدهنده این بحران بوده است. 
در هر حال باید یادآور شد که در هر رویداد 
نامطلوب می توان درکنار تهدیدها، فرصت هایی 
را نیز یافت. تجربه کشــورهای یاد شده نشان 
می دهد، هریک از این کشــورها بعد از وقوع 
بحران دست به اصالحات عمیق در بخش های 
مالی و پولی و تجاری زدند تا امکان وقوع بحران 
دیگر را کاهش دهند. در اقتصاد ایران نیز پس 
از سال ها تحمل سایه سنگین دولت بر اقتصاد، 
شــبکه بانکی ناکارآمد، سیستم مالیات ستانی 
ضعیف و... حال زنگ خطــری برای اقدامات 
عاجــل در جهت رفع این مشــکالت به صدا 
درآمده و چاره درمان بحران های ارزی و سایر 
بحران های مالی و پولی در میان مدت چیزی 
به جز انجام اصالحات نخواهد بود. با این حال 
به دلیل پیچیدگی بحران در ایران راهکارهای 
این تشکل در سه بخش »اقدامات اضطراری«، 
»اقدامــات میان مــدت جهت مقاوم ســازی 
اقتصاد« و »اعتمادسازی به عنوان یک برنامه 

بلندمدت« تقدیم می شود:

 اقدامات اضطراری
*  به رســمیت شــناختن بازار ارز موازی 
با افزایــش نظــارت بانک مرکــزی و ایجاد 

مکانیزم های نظارت عمومی
* جلوگیــری از ثبــت ســفارش کاالهای 
غیرضروری با راه اندازی سامانه آنالین توسط 
گمرک و ســازمان توســعه تجــارت و بانک 

مرکزی جهت دسترسی عمومی
* هدایــت کامل واردکننــدگان کاالهای 
اساســی به بورس کاال جهت کشــف شفاف 
قیمت ها و اخذ مالیات از واردات طبق ضوابط 

و اطالع رسانی دقیق
* تشــدید نظــارت بــر قیمت هــا بدون 

دستکاری فرآیند قیمت گذاری

 اقدامات میان مدت
جهت مقاوم سازی اقتصاد

* ایجاد همگرایی در سیاســت خارجی و 
روابط اقتصادی در ســایه  اقدامات هماهنگ 
 کلیــه ارکان حاکمیت از جملــه قوه قضاییه، 

صدا و سیما، نیروهای مسلح، وزارت خارجه و...
* کنترل قاچاق با هماهنگی کلیه نهادهای 

درگیر مبادی ورودی کشور
* افزایــش توان نظارتی بانــک مرکزی و 
حذف ماهیــت بنگاه داری بانک هــا با اصالح 

ساختاری نظام بانکی
* حذف بودجه های زائد از هزینه های دولت

* منجمد کردن بخشی از نقدینگی
*  اخذ مالیات از  عایدی

 اعتمادسازی به عنوان راهکار بلندمدت
* اعالم رســمی دریافت کنندگان متخلف 
ارزی بــه مراجــع قضایی همزمــان با اعالم 
اســامی متخلفان درون قوه مجریه در اعطای 

مجوز های غیرقانونی
* آغاز گفت وگوی ملی با مراجع سیاســی و 
اجتماعی جهــت کاهش اختالفات داخلی جهت 
افزایش مشارکت عمومی در حل مشکالت کشور

* برخورد شفاف قضایی با مفاسد اقتصادی 
در دادگاه های علنی و منصفانه

* پذیرش مطالبات غیراقتصادی بخش های 
مختلــف جامعــه از جملــه زنــان، جوانان، 

اقلیت های مذهبی و... .

 سلیمی: تضاد داخلی
اقتصاد ایران در شرایط امروز یعنی تابستان 
1397 ضمن اینکه تنگناهــای قابل اعتنایی 
در حوزه سیاســتگذاری ارزی، پولی، بانکی و 
تجاری دارد، دو مشــکل اصلــی هم دارد که 
در چارچوب اقتصاد سیاسی قابل طرح است. 
نخستین تنگنای اقتصاد سیاسی ایران وجود 
تضادهــای عمده درباره رفتــار اقتصاد و نگاه 
خاص به اقتصاد از سوی افراد و نهادهای موثر 
بر اداره کشور اســت. این تضاد دیدگاه میان 
دو گروه اصلی سیاســی شاید اگر در مراحلی 
به حل و فصل برســد منشــاء خیر هم باشد 
اما متاســفانه تضادها بیشتر شده است. رشد 
تضادها در میان مدیران و انتقادهای شدید از 
یکدیگر و نرســیدن به اجماع راه را برای حل 
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مسائل مهم تر نیز مسدود کرده است. در درون 
دولت هم این دوگانگی دیده می شود. به طور 
مثال درباره دالر 4200 تومانی در درون دولت 
دیدگاه های مختلف وجود داشت. برخی اعالم 
این نرخ را اشــتباه می دانند و برخی دیگر آن 
را درســت معرفی کرده و بر اجرای آن اصرار 
دارند و در نهایت به اینجا می رسیم که تصمیم 
اتخاذ شده خوب عمل نمی کند. عالوه بر این 
تضاد دیدگاه ها موجب شــده است نسبت به 
مســائل بین المللی هم به سمت عدم قطعیت 

پیش برویم.

AFTF  
بــرای اینکه ذهن خواننــدگان ارجمند به 
مســاله روشن شــود به موضوع بانکی مطرح 
شــده که به اختصار AFTF نامیده می شود 
و ناظر بر مقررات بین المللی بانکی است اشاره 
می کنم. این یک قانون بین المللی اســت که 
186 کشور جهان آن را در درون سرزمین های 
خود تصویب کرده و مطابق با آن عمل می کنند 
و می داننــد اگر این قانــون را تصویب نکنند 
و مطابــق مفاد آن بانک ها را ســامان ندهند 
ارتباطات بین المللی شان مخدوش خواهد شد. 
حاال در ایران مســئوالن و مدیــران و افراد و 
نهادهای دارای نفوذ نســبت به این مساله دو 
دیدگاه دارند. یک دیدگاه می گوید اجرای این 
قانون بین المللی به زبان اقتصاد ایران اســت 
و یــک گروه دیگر می گویند اجرای این قانون 
دلخواه نیست و اگر آن را قانونی نکنیم و اجرا 
نشــود، به زیان ایران خواهد بود. این گروه با 
اســتناد به امور کارشناســی معتقدند حتی 
اگر ایران شــرایط عادی داشته باشد و تحریم 
وجنگ اقتصادی هم نباشــد باید برای تداوم 
مبادالت بین المللــی بانکی خود این قانون را 
تصویب و اجرا کند. واقعیت این اســت که اگر 
این مقررات را اجرا نکنیم مبادالت ارزی ایران 
متوقف خواهد شــد و مبادالت ارزی ایران از 

سوی هیچ بانکی انجام نمی شود.

 سیاست و غلبه بر اقتصاد
واقعیت این است که سرچشمه این اختالف 
از بودن تا نبودن در مناســبات بانکی جهانی 
با پذیرش یا عــدم پذیرش AFTF در ایران 
اختالف های سیاسی است. در ایران سیاست بر 
اقتصاد غلبه کرده است و هر رخداد اقتصادی 
نیز با همین معیار سیاست متر و اندازه گیری 
می شود. من می گویم اگر این قانون تنگناهای 
اساسی داشت 186 کشور جهان با آن موافقت 
نمی کردند. یادمان باشــد که یکی از شرایط 

اروپایی ها برای اینکــه بتوانند با ایران به رغم 
تحریم هــا همکاری کنند این بوده اســت که 
ایران مقررات را بپذیرد. از طرف دیگر در حال 
حاضر کشورهای مخالف ایران مثل عربستان 
و اســراییل و همچنین آرژانتین قرار است به 
عضویت ســازمان مجری این مقررات درآیند 
و اگــر این اتفاق بیفتد و آنها راه ورود ایران را 

مسدود کنند کار سخت خواهد شد.

 ارز و فساد و صنعت
مســاله بزرگ دیگر ایــن روزهای اقتصاد 
ایران داستان تلخ سیاستگذاری ارزی است. 
متاســفانه در همان دهــه دوم فروردین ماه 
تصمیمی درباره نــرخ ارز اتخاذ، ابالغ و اجرا 
شد که با خود موج سنگینی از رانت و فساد 
و بالتکلیفــی در واحدهای صنعتی به همراه 
داشــته است و کســب و کار و حتی اخالق 
ایرانیان را به تباهی کشــاند. کارشناســان 
و مدیــران آگاه صنعــت و بانــک در بخش 
خصوصی بارها هشــدار دادنــد که این نرخ 
ارز باعث تقاضای فزاینده شده و منابع ارزی 
تکافوی برآورده کــردن آن نیازها را که باید 
بخش قابل اعتنایی از آن تقاضای کاذب باشد 
را نمی دهد و بازار از تعادل خارج می شــود. 
ایــن اتفاق مزید بر علت شــد و تحریم های 
آمریکایی نیز بر این سیاســتگذاری نادرست 
اضافه شده و ایران در تنگنای تامین ارز قرار 
دارد. قانون تحریم آمریکا علیه ایران باید به 
شکل مناسب بررسی شده و مسائل آن برای 
مدیران آشکار شود تا گرفتاری بیشتر به بار 
نیاید. ســختگیری های دولت آمریکا این بار 
از تحریم قبلی شاید بیشتر باشد. باید راهی 

برای تعامل با اقتصاد جهان باز کنیم به نظر 
می رســد که این دو دســته مشکل اساسی 
بــا هم گــره خورده اند. ما باید بــا درایت و 
آینده نگری این روزهای ســخت را پشت سر 

بگذاریم و این اتفاق نیز می افتد.

 جابر انصاری: آزمون و خطا
اقتصــاد ایران و اجزای آن شــامل صنعت، 
خدمات، بانکداری و بازارهای تشــکیل دهنده 
آن یعنــی بازار کاال، بازار پول، بازار ســرمایه 
وبازار ارز این روزها با مشکالت سختی روبه رو 
شده اند. البته این اتفاق تازه ای نیست و ایران 
در اوایــل دهــه 1390 نیز بــا چنین وضعی 
مواجه شــده بود. متاسفانه اقتصاد ایران محل 
آزمایش و خطا شــده است و مدیران دولت ها 
بدون اینکــه از تجربه های قبلی درس بگیرند 
اشتباه ها را تکرار می کنند و این بسیار عجیب 
است. دلیل اصلی در پدیدار شدن این وضعیت 
و تکرار آزمایش و خطا و افتادن اقتصاد ایران 
در دست اندازها شــاید این باشد که در ایران 
مسائل کوتاه مدت از مسائل بلندمدت تفکیک 
نمی شود. به این معنی که اقتصاد ایران همواره 
در شــرایط تحوالت ناگهانی قرار می گیرد که 
سرچشــمه این تحوالت برخــی در داخل و 
برخی از خارج اســت. در این وضعیت مدیران 
فقط بر فکر حل مســائل کوتاه مدت هستند و 
نمی تواننــد آنها را در ذیل یک رفتار و راهبرد 
بلندمــدت ببینند. به طور مثال اتخاذ تصمیم 
درباره نرخ ارز و تثبیت نرخ دالر در اندازه هر 
دالر 4200 تومان یک مساله کوتاه مدت است 
که متاسفانه االن سایه اش بر همه فعالیت های 
صنعتی، بازرگانی و تجاری سنگینی می کند و 
بازارها را نیز از تعادل خارج کرده است. پس از 
این بود که حاال موضوع نرخ ارز در بازار ثانویه 
راه افتاده است. توجه داشته باشیم که مدیریت 
کارآمد این است که یک راهبرد بلندمدت مثل 
برنامه های توسعه با سازگاری باال طراحی شود 
و پس از آن اگر در اجــرا با تحوالت ناگهانی 
مواجه شــدیم حل این مســائل تازه با توجه 
به همان راهبرد بلندمدت انجام شــود. درباره 
تحریم ها نیز باید دست کم حقیقت ماجرا برای 
مدیران تصمیم گیر اصلی اقتصاد روشن باشد 
و آنها بر اســاس این حقیقت تصمیم بگیرند 
که حاال چه کاری می شــود کرد که کمترین 
آســیب به صنعت و فعالیت های صنعتی وارد 
شود. به نظر می رسد که تحریم های آمریکایی 
در شــرایطی موفق می شــود که خودمان در 
داخــل نتوانیم برای مســائل کالن تعریف و 

برنامه داشته باشیم.
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 چکیده
اقتصاد ایران طی 25 ســال اخیر چندین بحران ارزی را تجربه نموده 
است که هریک به واسطه عوامل درونزا مانند سیاستگذاری های  نادرست 
در حوزه های مالی و پولــی و یا عوامل برونزا مانند تعامالت بین المللی و 
تحریم ها رخ داده اســت. اگر تعریف رایج بحــران ارزی مبنی بر کاهش 
حداقل 30 درصدی ارزش پول در کمتر از یک ســال را به عنوان معیاری 
بــرای وقوع بحران بپذیریم می توان ادعا کرد اقتصاد ایران در بازار ارز، در 
فصل پایانی ســال 1396 و چند ماهه آغازین سال جاري، بحران ارزی را 
تجربه کرده اســت. در این گزارش علل ایجاد این بحران و سیاست های 
اتخاذ شده بررسی می شود و سپس راه حل های اضطراری و ساختاری برای 
خروج از بحران بیان خواهد شد. مراجعه به مبانی نظری نشان می دهد که 

بحران های ارزی تجربه شده تاکنون سه منشاء متفاوت داشتند:

• گروهــی از مطالعــات ادعا مي کنند عدم تعــادل مالی دولت 
زمینه ساز وقوع بحران است. 

• گــروه دوم از مطالعــات معتقدند تنها انتظارات و حدســیات 
سرمایه گذاران در زمان حال است که می تواند بحران زا باشد. 

• آخرین دسته از مطالعات مشخص مي کنند که چگونه مشکالت 
بانکداری و سیستم مالی با بحران ارزی در ارتباط است و این بحران 
از چــه مجــاری می تواند روی بخش های حقیقی اقتصاد و ســایر 
بخش های اقتصادی اثر بگذارد.آنچه از برآیند این سه نسل الگوی 
متفاوت می توان اذعان داشت آن است که پول داخلی بیش از 
اندازه برآورد شده، نظام بانکی شکننده و ذخایر ارزی ناکافی 

می تواند منجر به وقوع بحران های ارزی شود.
ادامه در صفحه 14

ی
رز

ش ا
زار

گ

گزارش کارشناسی انجمن مدیران صنایع از تحوالت ارزی کشور

 واکاوی بحران ارزی اخیر و راهکارهای اضطراری 
و ساختاری خروج از بحران
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ادامه از صفحه 13
 به نظر می رســد هر ســه علل معرفی شده در مبانی نظری در وقوع 
بحران فعلی ارزی ایران موثر بودند. در این گزارش در بررسی علل وقوع 
بحران اخیر اقتصاد ایران به ســه دسته عوامل زمینه ای، عوامل تشدید 

کننده و سایر عوامل اشاره شده است که به شرح زیر می باشد. 

 عوامل زمینه ای بروز بحران ارزی
- وضعیت مالی نامناسب دولت: روند افزایش کسری بودجه دولت در 
دهه1390 و روند افزایشــی نسبت بدهی دولت به تولید ناخالص ملی نشان 
از اوضــاع نامناســب مالی دولت دارد. با توجه به وابســتگی بودجه دولت به 
درآمدهای دالری نفتی و در نتیجه نرخ ارز، به طور سنتی این نگرش در میان 
فعالین اقتصادی وجود دارد که بازار ارز به عنوان ابزاری در دست دولت برای 
تأمین مالی مورد استفاده قرار می گیرد و بخصوص زمانی که وضعیت کسری 
بودجه وخیم و غیر قابل دوام باشد محتمل تر است دولت از آن استفاده نماید. 
از طرف دیگر عدم استقالل بانک مرکزی در قبال سیاست های مالی دولت، و 
وضعیت رشد های باالی نقدینگی متعاقب آن، عالمتی برای افزایش نرخ های 

ارز در میان فعالین و عوامل اقتصادی شد. 
- آسیب پذیری سیســتم بانکی: بر اســاس مبانی نظری در صورت 
آسیب پذیری سیســتم بانکی، انتظار فعالین اقتصادی بر عدم توانایی دست 
کم بخشــی از سیســتم بانکی در انجام تعهدات خود، حتی اگر در عمل هم 
مشــاهده نشده باشــد، می تواند منجر به انتظار برای کاهش ارزش پول ملی 
شود. شواهد موجود نشان دهنده آســیب پذیری و شکنندگی سیستم بانکی 
است. نرخ های باالی ســود بانکی و عدم تناسب آن با نرخ تورم در سال های 
اخیر یکی از نشــانگرهای این موضوع بوده اســت که بــه خوبی به فعالین 
اقتصادی سیگنال وجود مشکالتی در سیستم بانکی را نشان می داد. از طرف 
دیگر سیاستگذاری های آشفته و ناپایدار در بخش بانکی نیز در بی ثباتی بازار 

پول تاثیر دو چندان داشته است. 
-سایر عوامل زمینه ساز بروز بحران به شرح زیر است:

* ســهم باالی بخش غیررســمی در اقتصاد ایران بخصوص تأمین مالي 

قاچاق کاالي ورودي
* ممانعت بانک های خارجی از نقل و انتقال ارزی با ایران

* مقررات FATF و محدودیت های تبادالت مالی ایران و کشورهای طرف تجاری
* تنوع پایین بسترهای نقل و انتقال مالی ایران و تمرکز آن به دوبی، چین و ترکیه

* اعالم موضع برخی مسئولین اقتصادی کشور در حمایت از سیاست افزایش نرخ ارز 

 عوامل تشدید کننده بروز بحران ارزی
- عدم تأیید برجام توسظ آمریکا و خروج این کشور از این توافق: 
شواهد موجود نشان می دهد که انتخاب آقای ترامپ به عنوان رئیس جمهور 
آمریکا با رویکرد ضد ایرانی، عدم تأیید برجام توســط وی و در نهایت خروج 
آمریکا از برجام با دســتور ایشان، نقش شوک اساسی در بحران ارزی اخیر را 
ایفا کرده است. در نتیجه این رویکرد ترامپ نسبت به ایران و برجام، از نیمه 

دوم سال 1396 شاهد تشدید خروج سرمایه از کشور بودیم.
-  کاهش اعتماد عمومی به توان مدیریت اقتصادی کشــور: عدم 
پایبندی مســئولین به سیاســت های اعالمی مانند تغییر سیاست در زمینه 
نــرخ بهره، اعالم تخصیص ارز 4200 تومانی بــرای همه کاالها و بعد تغییر 
این سیاســت برای برخی کاالها، عدم پاســخگویی بانــک مرکزی در قبال 
ســپرده گذاران ناکام در موسســات و بانک هایی که مجوز این نهاد را دارند و 
عدم پاسخگویی به بسیاری از مطالبات اقتصادی و غیراقتصادی همگی میزان 
بی اعتمادی عمومی به توان و مســئولیت پذیری سیاســتگذاران کشور را باال 
برد و شرایط را برای بروز هر نوع بحران اقتصادی پیش از پیش فراهم نمود. 

 سایر عوامل موثر 
- عملکــرد منفعالنه بانک مرکزی در ســال های اخیر و عدم تالش برای 
پیگیری سیاست هایی که احتمال بروز بحران بانکی و ارزی را کاهش دهد و 
رویکرد واکنشــی یکباره پس از بروز بحران در شرایطی که اعتماد عمومی از 

این نهاد به شدت کاهش یافته است. 
- تعیین نرخ دولتی برای دالر در ســطح 4200 و اعالم ادعای تامین تمام 
نیازهای ارزی در این نرخ، در شــرایطی که هم مسئولین و هم افکار عمومی 
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از عدم امکان اجرایی شــدن این کار اطمینان داشتند، تنها احتمال افزایش 
سریع تر قیمت ارز را در ذهن عاملین اقتصادی و سفته بازان تداعی کرد. 

- افزایش فشــارهای روانی از جانب سایر کشورهای خارجی مبنی بر 
اوضاع نابسامان اقتصاد ایران

- جریمه هالک بانک ترکیه توسط فدرال رزرو و امتناع سایر بانک هاي 
ترکیه از ارتباط با ایران

- برگــزاري مزایده توســط دارندگان بــزرگ ارز )پتروشــیمي ها و 
پیمانکاران شــرکت ملي نفت( براي فروش ارز به باالترین قیمت و فراهم 

شدن زمینه ای برای قاچاق و یا خروج ارز از کشور. 

 جمع بندی و توصیه های سیاستی
نرخ ارز، شــاخصی از قدرت پول ملی یک کشــور است و این قدرت 
انعکاســی از بنیه تولیدی و عملکرد اقتصادی آن کشور خواهد داشت. 
گســتره بخش بزرگ دولتی و وضعیت نامناســب مالــی دولت، اوضاع 
نابســامان بنگاه های خرد اقتصادی، سیاســتگذاری پولی وابســته به 
سیاستگذاری مالی، عدم شفافیت و گستره فساد در بخش های مختلف 
اقتصادی و تبعیت از سیاست های متعصبانه ارزی، همگی فراهم آوردنده 
زمینه بحران ارزی در کشور بوده است و شوک های خبری مانند مواضع 
آقــای ترامپ در قبال برجــام و برخی محدودیت هــای بین المللی در 
دسترســی ایران به ارز، تنها بروزدهنده این بحران بوده اســت. تجربه 
کشــورهای آورده شده نشان داد، هریک از این کشــورها بعد از وقوع 
بحران دســت به اصالحات عمیق در بخش های مالی و پولی و تجاری 
زدند تا امکان وقوع بحران دیگر را کاهش دهند. در اقتصاد ایران نیز پس 
از سال ها تحمل ســایه سنگین دولت بر اقتصاد، شبکه بانکی ناکارآمد، 
سیستم مالیات ستانی ضعیف و ... حال زنگ خطری برای اقدامات عاجل 
در جهت رفع این مشــکالت به صــدا درآمده و چاره درمان بحران های 
ارزی و ســایر بحران های مالی و پولی در میان مدت چیزی به جز انجام 
این اصالحــات نخواهد بود. با توجه به وضعیت فعلــی اقتصاد ایران و 
بخصوص بحران ارزی اخیر، توصیه می شود اقدامات اجرایی در چارچوب 

برنامه ریزی اضطراری، مقاوم سازی و اعتمادسازی صورت پذیرد.

 تدوین برنامه اضطراری:
- به رســمیت شــناختن بازار ارز موازی همزمان با افزایش اشراف 

بانک مرکزی بر بازار
- جلوگیــری از واردات کاالهای غیرضــروری و لوکس و همزمان 

نظارت بر عدم احتکار کاالهای موجود 
- افزایش هزینه تخلف و ســوء استفاده از اختیارات یا منابع ارزی با 

مشارکت مجلس، دولت و قوه قضائیه
- اخذ مالیات از منافع کالن ناشی از فعالیت های سفته بازی در بازار 

انواع دارایی ها
- انجام اقدامات الزم برای تأمین کاالهای اساســی مورد نیاز همه 

خانوارها با قیمت و شرایط مناسب. 

 مقاوم سازی:
- کاهش شکاف و واگرایی سیاست  خارجی با روابط اقتصادی کشور

- تنوع بخشــی به طرف های تجاری کشور که پیش شرط آن بهبود روابط 
بین الملل خواهد بود

- کنترل قاچاق به اشــکال مختلف شــامل واردات از مبادی غیررسمی، 
قاچاق سازمان یافته و...

- اصالح ســاختار نظام بانکی به صورت اصالح حاکمیت شرکتی بانک ها، 
افزایش توان نظارتی بانک مرکزی، کاهش بنگاه داری بانک ها، مبارزه با فساد 

بانکی با اولویت قرار دادن پرونده مطالبات معوق دانه درشت ها و ...
- منجمد کردن بخشی از نقدینگی از طریق روش های مرسوم در تجربیات جهانی

- بازنگــری در ترکیب مخارج دولت، حذف بخشــی از مخارج و افزایش 
بهره وری بخش عمومی

- کاهش معافیت های مالیاتی و اخذ مالیات بر عایدی سرمایه.

  اعتمادسازی:
1- ارائه شفاف لیســت دریافت کنندگان ارزهای کالن با نرخ دالر 4200 

توماني و موارد مصرف آن،
2- رســیدگی به برخی مطالبات غیراقتصــادی گروه های جمعیتی نظیر 

زنان، اقلیت ها و...،
3- گفتگوی ملی و کاهش اختالفات داخلی گروه های سیاسی در چارچوب 

تقویت مشارکت اجتماعی،
4- برخورد مناسب و شفاف قضائی با مفاسد اقتصادی. 

 1- مقدمه
اقتصــاد ایران طی 25 ســال اخیــر چندین بحــران ارزی را 
تجربــه نموده اســت که هریک به واســطه عوامــل درونزا مانند 
سیاســتگذاری های  نادرست در حوزه های مالی و پولی و یا عوامل 
برونزا مانند تعامالت بین المللی و تحریم ها رخ داده است. اگر تعریف 
رایــج بحران ارزی مبنی بر کاهش حداقل 30 درصدی ارزش پول 
در کمتر از یک سال را به عنوان معیاری برای وقوع بحران بپذیریم 
می توان بر اساس آمار افزایش نرخ ارز بازار غیررسمی در هر فصل 
نسبت به فصل مشابه سال قبل، ادعا کرد اقتصاد ایران در بازار ارز، 
در سال های 1374-1372، 1378-1377، 1392-1391 و فصل 
پایانی سال 1396 و چند ماهه آغازین سال جاري، بحران ارزی را 
تجربه کرده اســت. با توجه به عدم دسترسی به آمار نرخ ارز بازار 
در فصل بهار و روزهای نخســت تابســتان سال جاری، اگر قیمت 
دالر استخراجی از قیمت سکه در بازار تهران را مالک قرار دهیم، 
می توان اعا کرد در بهار ســال جاری بحــران ارزی دیگری تجربه 
شده است و بنابراین با توجه به آثار سوء بحران های ارزی پیشین، 
ریشــه یابی دقیق و سریع بحران فعلی و اقدام عاجل برای مهار آن 

ضروری می نماید. 
در این گزارش ســعی شده اســت به طور اجمالی بحران ارزی 
فعلــی اقتصاد ایران مورد واکاوی قرار گیــرد. برای این منظور در 
ابتدا به مبانی نظری وقوع بحران های ارزی پرداخته شــده و انواع 
بحران هــای ارزی از منظر مبانی نظری مورد بررســی قرار گرفته 
است. در قســمت بعد تجربه کشورهای منتخب –ترکیه، مکزیک 
و تایلند- در مقابله با بحران های ارزی آورده شــده اســت، در این 
قسمت مواردی مانند عوامل زمینه ساز هر بحران، وضعیت اقتصاد 
در هنگام وقوع بحران و سیاســت هایی که هر کشــور در مقابله با 
بحران ارزی برگزیده، به طور مختصر بیان خواهد شــد. قســمت 
چهارم گزارش به بررســی علل وقوع بحران ارزی فعلی اختصاص 
می یابد و در آن عوامل زمینه ای بروز بحران و عوامل تشدیدکننده 
وقوع آن بررسی خواهد شد. در نهایت در بخش پایانی جمع بندی 
و توصیه های سیاستی برآمده از دســتاوردهای این پژوهش ذکر 

خواهد شد. 
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2- مبانی نظری
در ادبیــات بحران های مالی از زوایای مختلفی به بررســی این پدیده 
پرداخته شــده است. با توجه به هدف این پژوهش که بررسی علل وقوع 
بحران ارزی اخیر )جاری( و راهکارهای مقابله با آن است، در این قسمت 
تنها به بررسی مفهوم بحران ارزی، انواع آن و آثار این نوع بحران، بر بخش 

حقیقی اقتصاد پرداخته خواهد شد.
1-2-بحران ارزی چیست؟

سقوط ناگهاني و غیرمنتظره در ارزش پول ملي، بحران ارزي را به وجود 
مي آورد. یک بحران ارزی را می توان به صورت هجوم سفته بازان به ارزهای 
خارجی معرفی کرد که منجر به کاهش ارزش شدید پول داخلی خواهد شد  
در این صورت واکنش مقامات حکومتی تحت فشار قرارگرفتن برای حمایت 
از ارزش پول داخلی با فروش ذخایر ارزی و یا افزایش نرخ های بهره داخلی 

خواهد بود )گلیک و هاچشن ، 2011(.
این مســأله ممکن است در نظام نرخ ارز ثابت، شــناور و یا نظام ارزي 
شــناور مدیریت شده اتفاق افتد. اگر نظام ارزي ثابت باشد، بحران باعث از 
دســت رفتن ذخایر بین المللي مي شود و آنگاه که ذخایر رو به اتمام است، 
دولتمردان با هدف انباشت ذخایر یا حفظ ذخایر موجود با تعیین نرخ ارزي 
که انگیزه تبدیل پول داخلي به ارز را کاهش مي دهد، به تضعیف ارزش پول 
متوسل مي شوند. اگر کشوري داراي نظام شناور ارزي باشد، بحران نرخ ارز 
با کاهش سریع و کنترل ناشدنی ارزش پول ملي همراه خواهد بود. اگر چه 
هیــچ نوع نظام ارزي نمي تواند ایمني را تضمین کند، اما محققان در زمان 
حاضر بر این عقیده اند که کشــورهایي که پول خود را به پول کشورهاي 
دیگر تثبیت مي کنند، ممکن است در برابر بحران ارزي، آسیب پذیرتر باشند. 
بحران نرخ ارز نیز به مانند بحران بانکي غالباً باعث تعمیق رکود مي شود  که 

در بخش 2-3 به بررسی علل آن پرداخته خواهد شد. 
2-2- انواع بحران های ارزی

از زمان بحران آمریکای التیــن در دهه 1980، تعداد زیادی بحران 
ارزی با افزایش تناوب وقوع، رخ داده است که منجر به مطالعات نظری و 

تجربی فراوان در این زمینه شده است. در یک دسته بندی کلی می توان 
سه نسل از این مطالعات را در نظر گرفت، اما باید توجه داشت هر بحران 
را به راحتی نمی توان در یک دســته خاص از این ســه نسل قرار داد و 
هنوز بحران هایی هستند که به واسطه آنکه بر علل وقوع آن اجماع نظر 

نیست در مطالعات مختلف در دسته های متفاوتی قرار گرفته اند. 
نســل اول: این گروه از مطالعات که با مطالعــه کروگمن  در رابطه با 
رفتار ســوداگرانه در بازارهای مالی آغاز شد، اینگونه استدالل مي کنند که 
اگر ســرمایه داران پیش بینی کنند دولت در حال ایجاد کسری بودجه های 
فزآینده است و این کسری منجر به کاهش ذخایر ارزی کشور خواهد شد 
– ذخایری که پشتیبان حمایت از سیاست نرخ ارز ثابت و یا حفظ محدوده 
سیاست نرخ ارز شناور مدیریت شده است- و دیگر دولت قادر به حفظ نرخ 
ارز فعلی نیســت، پول رایج را به ارز تبدیل مي کنند که می تواند منجر به 
بحران ارزی شود )برنساید  و همکاران، 2008(. انتظار آن است که موجودي 
ذخایر ارزي با گذشت زمان کاهش یابد و هنگامی که این فرآیند ادامه یابد، 
بانک مرکزی گزینه ای جز تغییر ساختار نظام ارزی به نظام نرخ ارز شناور – 
و یا شناور کامالً آزاد- نخواهد داشت )پزنتي و تایل، ترجمه تقوی، 1380(. 
به بیان ســاده در اینگونه الگوها عدم تعادل مالی دولت عامل اصلی ایجاد 
بحران است و بنابراین ضعف متغیرهای ساختاری اقتصادی توضیح دهنده 
بحران ارزی اســت. از بحران های نسل اول می توان بحران های برتون وودز 
)1969 تا 1973(، مکزیک )1973 تا 1982(، آرژانتین )1978 تا 1981( و 

بحران روسیه )1998( را مثال زد.
نسل دوم: در این نســل از مطالعات که بــا کار اوبسفلد  )1986(، آغاز شد، 
شــک و تردیدها در مورد آنکه آیا دولت مایل به نگهداری نــرخ ارز، در نرخ ارز 
فعلی میخکوب شده است، منجر به ایجاد تعادل های چندگانه می شود )همان(. به 
عبارتی اتفاقات گذشته مانند عدم تعادل سیاست های مالی نقشی در وقوع بحران 
ندارد و تنها انتظارات و حدسیات سرمایه گذاران در زمان حال است که می تواند 
بحران زا باشد.  کشوري را در نظر بگیرید که مقامات پولي آن متعهد به ثابت نگه 
داشتن نرخ ارز هستند، اما در شرایطي غیرعادي مانند رکود شدید، ممکن است 

گزارش ارزی



17

شماره 133- تابستان 1397

حاضر باشند نرخ ارز را شناور کنند. اگر وام های خارجی کشور به پول رایج باشد، 
سرمایه گذاران با حدس این امکان تغییر سیاست بانک مرکزی که باعث کاهش 
ارزش طلب آن ها می شود، برای وام خود بهره باالتر طلب مي کنند که خود باعث 
افزایش هزینه وام گیری و محدود ساختن فرصت های سرمایه گذاری و رشد تولید 
می شود. در این صورت مقامات پولي هزینه تثبیت نرخ ارز را بیش از اندازه خواهند 
یافت و ممکن است براي افزایش تقاضاي کل و  اشتغال، ارزش پول ملي را تقلیل 
دهند، تقلیل ارزش پول به نوبه خود انتظارات اولیه سرمایه گذاران را تأیید خواهد 
کرد. در واقع انتظار تقلیل ارزش پول عمالً به تقلیل ارزش پول مي انجامد و هزینه 
دفــاع از نرخ ارز ثابت را افزایــش مي دهد )پزنتي و تایل، ترجمه تقوی، 1380(. 
برای جلوگیری از یک بحران نســل دومی پیشــنهاد می شود که اوالً اگر ذخایر 
کافی برای دفاع از نرخ میخکوب شده ارز وجود دارد و شرایط اقتصاد نیز مساعد 
است، از میخکوب سخت ارزی استفاده شود. اما اگر چنین نیست نظام ارزی تحت 
میخکوب نرم قرار گیرد. از بحران های نســل دوم می توان بحران سیستم ارزی 

اروپایی )1992( و مکزیک دهه 1990 را مثال زد. 
نسل سوم: این نسل از ادبیات بحران های ارزی، مشخص می کند که چگونه 
مشکالت بانکداری و سیستم مالی با بحران ارزی در ارتباط است و این بحران از 
چه مجاری می تواند روی بخش های حقیقی اقتصاد و سایر بخش های اقتصادی 
اثر بگذارد. برخی مانند کرگمن  )1998( معتقدند استقراض بیش از حد بانک ها 
در شرایطی که دولت حامی سیستم مالی باشد، به نوعی کسری بودجه و یا بدهی 
پنهانی دولت است که می تواند در مرحله بعد نظام ارزی را تحت تاثیر قرار دهد. 
برخی دیگر مانند رادلت و ساش  )1998( استدالل مي کنند رفتارهای هجومی 
خود محقق کننده  که بر واسطه گران مالی مانند بانک ها فشار می آورد، منجر به 
نقد شدن دارایی های بلندمدت می شود که خود بحران به همراه می آورد. بحران 

آسیای جنوب شرقی )1997( یکی از نمونه های بارز این نوع بحران است. 
آنچه از برآیند این سه نسل الگوی متفاوت می توان اذعان داشت آن است که 
پول داخلی بیش از اندازه برآورد شــده – به صورت نظام نرخ ارز ثابت و یا نظام 
نرخ ارز شناور به شدت مدیریت شده-، نظام بانکی شکننده و ذخایر ارزی ناکافی 

می تواند منجر به وقوع بحران های ارزی شود.
3-2-آثار بحران ارزي بر بخش حقیقي اقتصاد

در ادبیــات اقتصادي بخش مالي، تشــخیص جهت علیــت در تعامل میان 
بحران های اقتصادي و رکود اقتصادي یکي از چالش هاي اساســي است. برخي 
معتقدند اصــوالً چالش در بازارهاي مالي و در پــي آن عدم تامین مالي بخش 
حقیقي منجر به رکود اقتصادي مي شود؛ در مقابل در برخي از مطالعات تجربي 

نشــان داده شده است که یک شــوک منفي برونزا مي تواند منجر به بحران در 
بخش هــاي مالي و حقیقي اقتصاد به طور همزمان شــود، بنابراین نمي توان به 
طور یقین جهت علیت را میان بحران هاي بخش مالي و کاهش رشــد اقتصادي 

مشخص نمود )باقری پرمهر، 1388(. 
کانال هاي مختلفي وجود دارد که از طریق آن ها تأثیرات رکودي بحران ارزي 
مي تواند به بخش حقیقي انتقال یابد. یکي از عمده ترین راه هایي که به واسطه آن 
این انتقال صورت مي پذیرد نظام بانکي است. بحران هاي ارزي و عملکرد ناکاراي 
بخش بانکي مي توانند چرخه خبیثي را ایجاد کند، به گونه اي که تشدیدکننده 
یکدیگر باشــند. بنابراین هنگام ارزیابي صدمه پذیري یک کشــور از بحران و اثر 
اقتصادي بحران ارزي، باید شــاخص هاي قدرت مالي را مــورد ارزیابي قرار داد. 
نقش مرکزي نهادهاي مالي و نیز نظارت و تنظیم بخش مالي و بخش بانکي در 
این راستا محدودساختن وام گیري بیش از حد از خارج و کاهش مخاطره کمبود 

موقتي نقدینگي خواهد بود )پسنتی و تایل ، 2000(.  
هنگامي که ارزش پول ملي کشــوري که با بحران ارزي مواجه شده سقوط 
مي یابــد، ارزش ارزي بدهي هاي بانک ها به شــدت افزایــش خواهد یافت. در 
نتیجه، بسیاري از بانک ها در آستانه ورشکستگي قرار مي گیرند، بنابراین کارکرد 
واســطه گري مالي بانک ها مختل شده و سرمایه گذاري جدید متوقف مي شود و 

تقاضاي موثر کاهش مي یابد که تأثیر منفي بر رشد دارد.
از دیگــر مجاري اثرگــذاري بحــران ارزي بر بخش حقیقــي اقتصاد عدم 
تعادل هاي کالن اقتصادي است. متداول ترین نوع عدم تعادل هاي کالن اقتصادي 
سیاست هاي مالي انبساطي اســت که در پی بروز بحران ارزی می تواند کسری 
بودجه دولت را به واســطه مخارج ارزی افزایش دهد و کســری بودجه عظیمي 
براي دولت ایجاد مي کنند. در کشــورهای در حال توســعه با بانک های مرکزی 
غیرمستقل، غالباً کسری بودجه با رشد عرضه پول تأمین مالي مي شود. بنابراین 
هنگامي که سیاســت پولي انبساطي به سیاست مالي انبساطي اضافه مي شود، 
اجزاي مختلف سیاست اقتصادي به گونه اي با هم وارد کنش و واکنش مي گردند 

که مي توانند بحراني را که در پي آن رکود شدید مي شود، ایجاد  کنند.
از سوي دیگر در پي کسري بودجه، دولت ممکن است به فروش اوراق قرضه 
براي تأمین مالي مخارج خود اقدام نماید اما چون بازارهاي سرمایه در بسیاري از 
کشورهاي کم درآمد و کشورهاي با درآمد متوسط توسعه نیافته  هستند، عموماً 
افراد منابع یا تمایل الزم را به پذیرش مخاطره خرید اوراق قرضه ندارند، در این 
شرایط دولت مجبور مي شود از بانک مرکزي درخواست کند دست به خریداري 
اوراق قرضه دولتي بزند. در این حالت نیز عمالً عرضه پول به میزان وام دریافتي 

دولت افزایش مي یابد و خود باعث ایجاد فشارهاي تورمي مي گردد.
 در نظام ارزي ثابت با افزایش نرخ تورم، فرار ســرمایه آغاز مي شود زیرا 
انگیزه اقتصادي فروش دارایي هاي داخلي و تبدیل پول به دســت آمده به 
ارز ایجاد می شــود که خود ناشي از آن اســت که مردم باور دارند در آینده 
نرخ ارز افزایش خواهد یافت. با تبدیل مقدار بیشتر پول داخلي به ارز، ذخایر 
ارزي دولت کاهش مي یابد و آن گاه دولت براي حفظ باقي مانده این ذخایر، 
مجبور به تقلیل ارزش پول ملي مي گردد. تقلیل ارزش پول مي تواند باعث 
کاهش اعتماد به توانایي دولت در اداره اقتصاد شــود و به گونه اي اجتناب 
ناپذیر، مشکالت سیاســي به وجود آورد. از ســوي دیگر، کاهش ناگهاني 
ارزش پول مي تواند قدرت خرید پول داخلي را کاهش دهد و به صنایعي که 
براي تولیدات خود به مواد اولیه و کاالهاي واسطه اي  وابسته اند، با تحمیل 

هزینه هاي باالتر صدمه بزند و از این طریق رشد اقتصادي را کاهش دهد. 
عالوه بر کســر بودجه فراوان، فشارهاي تورمي و ارزش بیش از حد پول ملي، 
متداول ترین نشانه بحران بالقوه، کسري حساب جاري تراز پرداخت هاي شدید و 
فزاینده است. تمامي این عالئم بیماري، داروي تجویز شده اي براي درمان دارند 
و آن ریاضت اقتصادي اســت. در سیاســت اقتصادي، اصطالح ریاضت به معني 

گزارش ارزی



18

شماره 133- تابستان 1397

ترکیبي از کاهش هزینه ها و تغییر در ترکیب هزینه هاست که سیاست مناسب 
براي کاهش کسري حساب جاري و تراز پرداخت هاست.

بحث دیگري که در ادبیات جدید بحران های مالي مطرح شــده است، امکان 
ثاثیر مثبت بحران مالي در بلندمدت بر رشــد اقتصادي است. در حالي که اکثر 
کارشناسان اقتصادي معتقدند بحران مالي به دلیل ایجاد بي ثباتي، نااطمیناني، 
کاهش ســرمایه گذاري و ایجاد تنش هاي منفي در جامعه موجب کاهش رشد 
اقتصادي مي شوند، عده اي نیز معتقدند بحران ها زمینه ساز ایجاد اصالحات نهادي 
و شکل گیري نهادهاي کارا هستند و از این طریق موجبات افزایش رشد اقتصادي 
را فراهم مي آوردند. از نظر این گروه اگر بعد از وقوع هر بحران، نهادهاي مناسب 
فراهم آید، مي توان ادعا کرد بحران ها ذاتاً پدیده  نامطلوبي نیستند )کاوالو ، 2008(.   

3- تجربه کشورهای منتخب در مواجهه با بحران ارزی
با توجه به درگیری اقتصاد ایران با مســأله بحران ارزی و آسیب هایی که این 
نوع از بحران با خود به همراه دارد، ضروری است تا نگاهی به تجربه کشورهایی 
که با بحران هایی از این نوع روبرو بودند داشــته باشیم. همان طور که در بخش 
مبانی نظری توضیح داده شــد، علل وقوع بحران ارزی در هر کشــور می تواند 
متفاوت باشــد و قاعدتاً درمان آن هم شــیوه ای متفاوت خواهد داشت. اما قطعاً 
می توان شباهت هایی هم میان بحران ارزی هر کشور با سایر کشورها یافت و در 
صــورت موفق بودن راه حل های آنان برای خروج از بحران، به آن  راه حل ها رجوع 
کرد. بنابراین در این گزارش تجربه سه کشور که از منظر نوع بحران تفاوت ها و 
شــباهت هایی با بحران اخیر ارزی ایران دارند آورده شده است و برای هر کشور 
عوامل زمینه ای و تشــدیدکننده وقوع بحران و راه حل هــای آنان برای خروج از 
بحران ذکر خواهد شــد و سپس سعی خواهد شد به شباهت ها و تفاوت های آن 

بحران با بحران ارزی فعلی کشور اشاره شود. 
1-3-بحران ارزی ترکیه

ترکیه سابقه طوالنی در بحران های ارزی دارد و در 25 سال گذشته بحران های 
1994، 2000، 2008 و بحــران ارزی اخیر را تجربه کرده اســت. در این بخش 
تمرکز گزارش برروی بحران 2000 خواهد بود و برای تحلیل آن پیشینه مختصر 
اقتصادی و سیاستگذاری این کشور در دوران قبل از بحران و دالیل بروز بحران و 

فرآیند مدیریت آن ذکر خواهد شد.
ترکیه در دهه 1980 شروع به اصالحات ساختاری برای رسیدن به آزادسازی 
اقتصاد کرد و سیاست هایی مانند کاهش تعرفه ها و حذف محدودیت های مقداری 
و قیمتی را در اوایل دهه 1990 در اقتصادی که هنوز ساختار دولتی داشت اعمال 

کرد و تصمیم به شناور کردن لیر گرفت. این اقدامات منجر به کاهش ارزش پول 
ملی شــد و در پی آشفتگی های ایجاد شده دولت مجدداً سیاست های تثبیت را 
در نیمه اول این دهه در پیش گرفت و با اســتقراض از صندوق بین المللی پول، 
اصالحات ســاختاری نظیر خصوصی سازی و اصالح نظام مالیاتی را آغاز کرد. از 
ســوی دیگر تدوین برنامه مهار تورم در پی بحران 1994، منجر به ایجاد ثبات 
نسبی متغیرهای کالن اقتصادی تا سال 1999 در این کشور شد. به واسطه ثبات 
ایجاد شده سرمایه های خارجی راهی این کشور شدند که خود منجر به افزایش 
بدهی های خارجی و ریسک ناشی از سررسید در ترازنامه بانک های داخلی شد. 
بانک ها کنترلی بر نقدینگی خود نداشــتند و بنابراین نرخ های بهره باال رفت. با 
توجه به عدم توانایی دولت در کنترل اوضاع، نگاه سرمایه داران خارجی نسبت به 
وضعیت ترکیه منفی شد و بنابراین این سرمایه گذاران اوراق بهادار خود را وارد بازار 
کردند و دولت مجبور به خرید اوراق بهادار خود از سرمایه گذاران شد و در حدود 
6 میلیارد دالر از ذخایر خود را از دست داد ولی توانست با اخذ وام 7.5 میلیارد 
دالری از صندوق بین المللی پول، این شوک ارزی را پوشش دهد )یلدان ، 2002(.  
ولی این کمک یک درمان کوتاه مدت بود. در فوریه 2001، موج جدیدی 
از خروج سرمایه منجر به سقوط برنامه  ریزی های اقتصاد کالن شد و ذخایر 
خارجی بانک مرکزی به کمتر از 20 میلیارد دالر رسید. وقتی سیاستگذاران 
ســعی در نگهداری نرخ های ارز مدیریت شده داشتند، در میان این بحران 
مالی، نرخ های بهره چندین برابر شــد. این کار مانع توانایی دولتمردان برای 
افزایش حجم نقدینگی شد و کاهش ارزش لیر دیگر غیرقابل اجتناب بود. با 
رهاسازی سیاست نرخ های ارز میخکوب شده، نرخ ارز به یک باره 30 درصد 
در مقابل دالر آمریکا سقوط کرد )اورهانگازی ، 2002(. در نتیجه این بحران 
فوریه، تورم شروع به افزایش مجدد کرد، نسبت بدهی دولت به تولید ناخالص 
داخلی تقریبا دو برابر شد و نرخ های بهره به شدت افزایش یافت. می توان گفت 
یکی از علل اصلی وقوع بحران، نبود کنترل بر جریان سرمایه، سیاست های 
مالی نابســامان و تعهدی که دولت به طور ضمنی در قبال بدهی بانک های 

داخلی برای خود قائل شده بود، بوده است )دوفر و اوزگر ، 2007(.
اما ترکیه بــرای رهایی از این بحران چه اقداماتی انجام داد؟ سیاســت های 
اقتصادی برای رهایی از بحران با مشاوره و تأیید صندوق بین المللی پول تدوین 
و به اجرا درآمد و هدف اصلی آن غلبه بر بی ثباتی ها و کاهش تورم و بازگرداندن 
رشد مداوم و پایدار به ترکیه بود که تا حد زیادی به بازگرداندن ثبات به بازار ارزی 

ترکیه کمک کرد. این سیاست ها به صورت خالصه مرور می شود: 
• اصالحات سیاست های مالی: این اصالحات با هدف دستیابی به هدف مازاد 

بودجه 6.5 درصدی با پیگیری سه سیاست مالی دنبال دنبال شد:
• تغییر ساختار مالیاتی با گسترش پایه مالیات و افزایش تنوع درآمدهای دولت 

مطابق با الگوی حاکم در اتحادیه اروپا،
• کاهش هزینه کارکنان دولت و سایر هزینه های عمومی، 

• مدیریت بدهی های دولتی و کاهش حجم آن و افزایش شفافیت بخش بودجه.
• اصالحات سیاست های پولی: در ســال 2001، وظیفه اصلی بانک مرکزی 
ترکیه تامین ثبات قیمت ها تعیین شــد. در راستای تحقق این هدف، سیاست 
پولی با سیاست نظام ارزی شناور همراه شده و تالش شد پایه پولی مطابق با رشد 

اقتصادی و در جهت رسیدن به نرخ تورم هدف افزایش یابد.
• اصالحات بخش بانکی: هدف از اجرای برنامه اصالحات ساختاری در بخش 
بانکی ســال 2001، دستیابی به بخش بانکداری رقابتی و انعطاف پذیر نسبت به 
شــوک های داخلی و خارجی ترکیه بود. اولویت اصلی این برنامه، رفع مشکالت 
ناشــی از بحران سال های 2000 و 2001 میالدی در بخش بانکی و تقویت این 
بخش بود. محورهای اصلی این برنامه شــامل تجدید ســاختار مالی و عملیاتی 
بانک های دولتی، تعیین تکلیف بانک های زیر مجموعه صندوق بیمه سپرده های 
پس انداز مواجه با مشکل و کمک به اصالح و تقویت ساختار بانک های خصوصی 
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آسیب دیده از بحران و نهایت تقویت نظارت در بخش بانکی بود. 
نکاتی که در بخش مبانی نظری و به خصوص در رابطه با الگوهای نسل های 

اول و سوم توضیح داده شد، بر تجربه ترکیه منطبق است.
• عدم تعادل مالی در ترکیه و بی انضباطی بانک ها یکی از محرک های اصلی 
وقوع بحران در این کشور بود. بنابراین برقراری تعادل مالی در بودجه ریزی دولت 
و سامان دادن به سیستم بانکی یک عامل جلوگیری کننده از وقوع بحران است. 

• عدم توانایی بانک مرکزی در کنترل ارز و از دســت دادن ذخایر ارزی، یک 
عامل تشدیدکننده بحران بود. بنابراین یک بانک مرکزی مستقل که اهداف آن به 
درستی تعیین شده و سیاستگذاری های آن تحت لوای دولت نیست، شانس وقوع 

بحران را به شدت کاهش می دهد. 
• ایجاد اعتماد عمومی در حل ســریع مشکالت یک عامل اساسی در کنترل 
بحران اســت. اگر برداشت عوامل اقتصادی داخلی و خارجی از عملکرد دولت و 

بانک مرکزی امیدوارکننده نباشد، بحران به شدت تشدید می شود. 
در مقایســه با شــرایط فعلی اقتصاد ایران می توان گفــت دو عاملی که در 
بحران ترکیه نقش داشــته ولی به ظاهــر در اقتصاد ایــران موضوعیت ندارد، 
بحث انعطاف پذیری باالی نرخ بهره در ترکیه در مقابل نرخ های بهره دســتوری 
در اقتصاد ایران و بحث ســیالیت سرمایه در ترکیه نسبت به عدم تحرک نسبی 
ســرمایه با خارج در ایران است – با سیال بودن سرمایه، در هنگام وقوع بحران، 
جابه جایی های مالی به سرعت انجام می پذیرد و شدت بحران را تشدید می کند. 
در مورد دوم باید اشاره کرد، ارتباط بازار سرمایه در ایران با دنیا به واسطه ضعف 
بازارهای مالی، سیاست های کشور و تحریم ها نسبت به ترکیه کمتر است اما خطر 
خروج سرمایه داخلی از کشور با تبدیل سرمایه ها به ارز در شرایط بحرانی مانند 
سایر کشور برای ایران وجود دارد و بنابراین ایران از این منظر مانند ترکیه و سایر 

کشورها آسیب پذیر است. 
اما یک نقطه اشتراک پررنگ در بحران ارزی ترکیه و ایران، آن است که ترکیه 
نظام ارزی میخکوب شده و ایران نظام ارزی شناور به شدت مدیریت شده دارد. 
هر دوی این نظام ها گرچه به ظاهر کنترل-کننده تورم است اما به شدت شکننده 
هستند و بر طبق مبانی نظری توضیح داده شده نظام ارزی را آسیب پذیر می کند. 
هنگام وقوع بحران دولت دســت از حمایت از فنر فشــرده شده ارز برمی دارد و 

نرخ های ارز به شدت باال می رود و چرخه بحران تشدید می شود. 
2-3- بحران ارزی مکزیک

بحران ارزی مکزیک در سال های 1995-1994 که از آن با عنوان بحران تکیال  
نیز نامبرده می شود، اشاره به بحرانی دارد که بعد از سقوط شدید پزو در دسامبر 

1994 حادث شد. در پی این بحران سخت ترین بحران بانکی مکزیک در سال های 
1997-1995، بزرگترین کاهش ارزش پول در طول یک ســال – از نرخ برابری 
5.3 پزو به ازای هر دالر به باالی10 پزو به ازای هر دالر بین دســامبر 1994 و 
نوامبر 1995- و سخت ترین رکود در طول یک دهه برای این کشور پدید آمد. در 
این قسمت ابتدا اشاره ای به حوادث مهم دهه های پیش از این بحران خواهد شد 
و سپس عوامل زمینه ساز بحران با وجود پشت سر گذاشتن یک دوره شکوفایی 
اقتصاد ذکر می شــود و در آخر راه حل های این کشور برای خروج از بحران بیان 

خواهد شد. 
از زمان شروع رکود بزرگ، دولتمردان مکزیکی از استراتژی جایگزینی واردات 
تبعیت کردند که بر اساس آن مقررات مربوط به حمایت از محصوالت داخلی در 
مقابل رقابت جهانی، همچون موانع تعرفه ای و غیرتعرفه ای بر واردات و حمایت های 
سوبسیدی از صنایع مکزیک حاکم بود. به واسطه کاهش انگیزه صادراتی صنایع 
مکزیک که بازار مکزیک را در انحصار خود داشــتند، این مدل پس از مدتی به 
مشکل برخورد زیرا صنایع مکزیک قادر به ارزآوری الزم برای تامین مواد اولیه و 
تجهیزات خود نبودند. این کمبود ارزآوری خود تامین بدهی های خارجی دولت 
مکزیک را به مخاطره انداخت و باعث وقوع بحران های ارزی در سال های 1954، 

1974 و 1982 شد که البته از نظر شدت کوچکتر از بحران 1994 بودند. 
عالوه بر آن عوامل برونزا نیز در وقوع این بحران های بی اثر نبود برای مثال بین 
سال های 1979 تا 1981 فدرال رزرو و بانک های مرکزی اروپا نرخ های بهره خود 
باال بردند و همزمان قیمت های جهانی کاهش یافتند و در پی آن درآمد صادراتی 
مکزیک با مشــکل روبرو شــد )کاردوس و هلوج،  1992(. در پی این مشکالت 
این کشــور تصمیم به اعمال اصالحات اقتصادی همچون کاهش مداخله دولت 
در بازارها، ترغیب خصوصی سازی، مقررات زدایی و پیشروی به سمت آزادسازی 
اقتصادی گرفت. عالوه بر آن در سال 1989 قانون سرمایه گذاری خارجی تغییر 
یافت و طی این تغییر آزادی بیشتر به سرمایه گذاران خارجی در خرید اوراق بدهی 
مکزیک داده شد. بر اساس این اقدام بعد از سال 1991 سرمایه گذاری مستقیم 

خالص خارجی از 2 میلیارد دالر به 4 میلیارد دالر در هر سال افزایش یافت. 
اقدام دیگر مکزیک تالش برای پیوستن به معاهده نفتا  بود که بر اساس آن 
ملزم به کاهش و یا حذف تعرفه های تجاری خود در مقابل ایاالت متحده آمریکا 
و کانادا شد. نفتا همچنین دریچه جدیدی برای سرمایه گذاری مستقیم خارجی 
در بخش های مختلف اقتصادی – به غیر از بخش های استراتژیک مانند انرژی و 

بانکداری- گشود. 
به پیشــنهاد بانک جهانی، مکزیک ثابت کردن نــرخ برابری پزو به دالر برای 
رســیدن به اهدافی همچون اطمینان بخشی به ســرمایه گذاران خارجی از عدم 
کاهش ارزش پول مکزیک و تنظیم سیاســت های پولی بر اساس نوسانات تراز 
پرداخت ها را اجرایی نمود. تمام این اقدامات باعث شد تا مکزیک در طی سال های 
1988 تا 1994 سال های طالیی را همراه با شکوفایی اقتصادی بگذارند اما چرا به 

یکباره این کشور دچار عمیق ترین بحران ارزی تاریخ خود شد؟
طی ســال 1994 و نزدیک شدن به انتخابات ریاست جمهوری، دولت حاکم 
شروع به اعمال سیاست های انبســاطی مالی و پولی نمود. برای این کار وزارت 
اقتصاد مکزیک اوراق بدهی را منتشر کرد که بر اساس پزو ارزش گذاری شده بود 
اما گارانتی بازپرداخت دالری داشت. توجه سرمایه گذاران به این نوع اوراق جلب 
شد اما به واسطه ناامنی های سیاسی مانند خشونت در چیاپاس  و قتل یک نامزد 
ریاست جمهوری، بی ثبات سیاسی ایجاد شد و دولت مجبور به افزایش نرخ های 
بهره بر روی اوراق بدهی مکزیک شد، با این وجود در کمتر از یک ماه ذخایر ارزی 

مکزیک در حدود 11 میلیارد دالر کاهش یافت. 
بانک مرکزی برای حفظ ارزش پزو شــروع به انتشار اوراق بدهی بر اساس 
دالر کــرد و افراد مقیــم و غیرمقیم اجازه داد تا بــه تعویض اوراق بدهی بر 
اســاس پزو با اوراق بدهی بر اســاس دالر بپردازند. به این ترتیب هم میزان 
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بدهی دولت افزایش یافت و هم ترکیب اوراق بدهی به خارجیان از 70 درصد 
بدهی بر حسب پزو و 30 درصد بدهی بر حسب دالر در سال 1993، به 10 
درصد بدهی بر حسب پزو و حدود 90 درصد بدهی بر حسب دالر تغییر کرد 
)لوســتیگ ، 1995(. با این کار و جمــع آوری پزو از بازار، در ابتدا ارزش این 
پــول را باال برد، اما افزایش تقاضای واردات در پی تقویت پول ملی، منجر به 
کسری تراز تجاری شد. سرمایه داران که متوجه ارزش گذاری بیش از حد پزو 
شدند شروع به انتقال سرمایه خود به خارج از مکزیک کردند و بانک مرکزی 
برای جلوگیری از خروج ســرمایه باز هم مبــادرت به افزایش نرخ بهره نمود 
امــا با توجه به افزایش همزمان نرخ های بهــره در ایاالت متحده آمریکا، این 

سیاست نتوانست از خروج سرمایه جلوگیری کند.   
در پی این اقــدام و پس از اعالم افزایش دامنه مداخله 15 درصدی بانک 
مرکزی در ارزش گذاری دالر  به یکباره سیاســت میخکوب کردن ارزش پزو 
به دالر هم کنار گذاشته شد. این سیاست که همزمان با کاهش شدید ذخایر 
ارزی به ســطح کمتر از 10 میلیارد دالر بود نتوانست موفق باشد چرا که به 
واسطه فاصله ای که میان سیاست افزایش دامنه مداخله بانک مرکزی در بازار 
ارز و سیاســت شناور سازی نرخ ارز بود، بسیاری از فعالین اقتصادی و حتی 
سیاســتگذاران مبادرت به خرید ارز و افزایش تقاضا و قیمت آن کردند و از 
طرفی سیاست های مکمل این سیاستگذاری برای حمایت از تولید و عاملین 

اقتصادی انجام نگرفت. 
مکزیک برای خــروج از بحران چه کرد؟ علت اصلــی بحران مکزیک آن 
بود که در پی تامین ســرمایه الزم برای رســیدن به اهداف توســعه طلبانه 
خود، هر سیاســت آزادســازی را برای جلب ســرمایه خارجی بکار برده بود 
در حالی که برخی عوامل خارجی و سیاســت های نادرست داخلی منجر به 
فروریختن ارزش پول داخلی و خروج ناگهانی ســرمایه از این کشور شد. در 
واقع اســتراتژي اتکا بــه جریان ورودي پس انداز فــراوان خارجي، از طریق 
مازاد حســاب مالي )کسري حســاب جاري تراز پرداخت ها( به خاطر اینکه 
اکثر ســرمایه گذاري ها در سبد سهام کوتاه مدت و نه سرمایه گذاري مستقیم 

خارجي بلندمدت بود، بي ثبات است.
 دولت مکزیک مشکالت کوتاه مدت را با درخواست حمایت مالي از صندوق 
آمریــکا به منظور جلوگیری از کاهــش ارزش پزو، حل کرد. در این میان با 
مشــکالت میان مدت و بلند مدت نیز، از طریق سیاســت هاي ریاضت طلبانه 
همچون کاهش مخارج دولت ، افزایش مالیات ها و کاهش مصرف مقابله شد. 
قیمت هاي برق و بنزین که از طریق واحدهاي دولتي عرضه مي شد افزایش 
یافت و بــا افزایش نرخ بهــره، ارائه اعتبارات محــدود گردید و محدودیت 
 جدیــدي براي وام بانک ها ایجاد شــد. این سیاســت ها مصرف را کاهش و 
پس انــداز را افزایش دادند و منابع داخلي را جذب مصارف ســرمایه گذاري 
کردند و از اتکا به جریان ورودي ســرمایه خارجي نیز کاستند. اما کاهش در 

مصرف و مخارج دولت باعث ایجاد رکود شد )تقوی، 1383(. 
تفاوت ساختاری بحران 1994 با بحران ارزی فعلی ایران تفاوت در سیال 
بودن سرمایه و نرخ های بهره انعطاف پذیر این کشور است. اما شباهت اصلی 
آن تاثیر پررنگ شــوک های سیاسی بر اوضاع اقتصادی است که خود ریشه 
در ساختارها و نهادهای ضعیف اقتصادی و عدم توانایی دولت در کنترل عدم 
انتقال ریســک های سیاسی به ساختارهای اقتصادی است. ریشه بحران های 
پیشــین مکزیک که از نظر عمق کمرنگ تر از بحران 1994 بودند به عوامل 
زمینه ساز بحران فعلی کشور نزدیکتر است. مواردی همچون گسترده بخش 
دولتی بزرگ و ناکارآمد، عدم توانایی کســب درآمدهای ارزی کافی از طریق 
صــادرات، میخکوب کردن نرخ ارز و عدم کنترل نرخ تورم و در مقابل کنترل 
شدید قیمت ارز. مکزیک با اصالحات ساختاری اساسی که در باال توضیح  داده 

شد، بر این نوع بحران غلبه کرد. 

3-3- بحران ارزی تایلند

از سال 1985 تا 1996، اقتصاد تایلند به طور متوسط ساالنه 9 درصد رشد 
اقتصادی را تجربه کرد که باالترین رشــد اقتصادی در بین تمام کشورها در 
آن مقطع زمانی محســوب می شود. نرخ تورم به صورت منطقی در محدوده 
3.4 تا 5.7 درصد بود و اقتصاد کالن تایلند از منظر بســیاری از متغیرهای 
اقتصادی در وضعیت ثبات نســبی قرار گرفته بود )ناریسا ، 2015(. بررسی 
آمار متغیرهای کالن این کشــور در اوایل دهه 1990 نشــان از مازاد بودجه 
و وضعیت مطلوب ســرمایه گذاری – سهم متوســط 40 درصدی سرمایه به 
تولید- در این ســال ها دارد. اما در کنار این وضعیت مطلوب وضعیت حساب 

جاری این کشور در اوایل دهه 1990 رو به وخامت نهاد. 
الزم به ذکر اســت در دهه 1990، اولویت دولــت تایلند افزایش خالص 
جریان های ورودی ســرمایه از طریق انجام اصالحات نهادی و مالیاتی بود و 
همزمان با آن به توســعه بازارهای مالی نیز پرداخت. در این ارتباط اختالف 
بــزرگ و مثبت نرخ های بهره در تایلند با ســایر کشــورها و حاکمیت نظام 
میخکوب ارزی پشتیبان این سیاست بودند. در واقع این نظام تضمینی برای 
ســرمایه گذاری کوتاه مدت با بازدهی مثبت  و مخاطره ناچیز و امکان خارج 
کردن ســرمایه خود با کمترین هزینه یا بدون تقبــل هزینه به وجود آورد 

)حیدری و عریانی، 1393(.
بــا وجود وضعیت با ثبات اقتصاد کالن، توضیح علت وقوع بحران دشــوار 
می نمــود اما با رصد دقیق تر در اقتصــاد تایلند می توان نقطه ضعف های این 
اقتصاد را که در مقابل یک شــوک خارجی شکنندگی خود را بروز داد یافت. 
یک علت را می توان ضعفی دانست که به رغم ظاهر مطلوب وضعیت اقتصاد 
کالن در ســطوح خرد اقتصاد و بنگاه های اقتصادی دیده می شد. برای مثال 
در سال 1996 میزان سرمایه گذاری بخش خصوصی در بخش های تولید به 
شــدت کاهش یافته بود و سرمایه ها به سمت امالک و مستغالت سوق داده 
شــده بود. برخی از تحلیگران نیز کاهش درآمدهای صادراتی تایلند را که به 
واسطه کاهش درآمدهای صادراتی تراشه های کامپیوتری ایجاد شده بود، علت 
اصلی بروز بحران می دانند – یعنی یک عامل بخشی. از دید آنان این کاهش 
درآمد صادراتی اعتماد سرمایه گذاران را نسبت به توانایی تایلند در مورد حفظ 
نرخ ارز تثبیت شــده با دالر کاهــش داد و انتظار کاهش ارزش پول ملی در 
میان عوامل اقتصادی شــکل گرفت. از طرفی بازپرداخت بسیاری از وام های 
کوتاه مدت اخذ شــده از بازارهای سرمایه بین المللی دالری بود و این مسأله 

هزینه کاهش ارزش پول ملی را افزایش می داد )تقوی، 1383(. 
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سیاست های کشور تایلند برای کنترل بحران چه بود؟ تایلند برای خروج از بحران 
از توصیه های صندوق بین المللی پول استفاده کرد که در دو حوزه مدیریت نرخ ارز 
و بازگرداندن ثبات به بازارهای مالی تعریف شــده اســت. در نیمه اول سال 1997، 
صندوق خواستار تداوم نرخ ارز میخکوب شده با دامنه نوسان گسترده تر و اختصاص 
وزن کمتر به دالر آمریکا بود. هدف اصلی دولت و صندوق بین المللی پول اســتفاده 
از اهرم های مالی و پولی و تالش در ممانعت از کاهش شتابان بات بود. در بعد مالی، 
سیاست دستیابی به بودجه متوازن، با استفاده از کاهش هزینه ها و افزایش مالیات ها 
اجرایی شد. در ضمن در مراحل بعدی شناسایی بنگاه های ورشکسته و اجرایی کردن 
قانون بنگاه های ورشکسته در دستور کار قرار گرفت )عزیرنژاد و سلیمانی، 1393(. 

یکی از مهم ترین درس هایی که از بحران تایلند باید آموخت آن اســت که برای 
کنترل وقوع بحران عالوه بر رصد شاخص های آسیب پذیری در سطوح بانکی، مالی 
و تجاری در سطوح کالن، باید به شاخص های آسیب پذیری بنگاه های خرد اقتصادی 
که می توانند زمینه ســاز بحران بانکی و در پی آن بحران ارزی باشند هم توجه کرد. 
از این منظر شرایط وقوع بحران در تایلند به شرایط وقوع بحران اخیر در ایران شبیه 
است. زیرا در تایلند نیز پیش از وقوع بحران به واسطه ضعف نهادهای تولید، بخش 
عمده ای از سرمایه به سمت بازار دارایی ها سوق داده شده بود. شباهت دیگر تایلند 
با شرایط فعلی اقتصاد ایران استفاده از نظام نرخ ارز ثابت با وجود ذخایر ناکافی برای 

بازپرداخت بدهی های ارزی بود که وقوع بحران را در این کشور تشدید می کرد. 
شــباهت دیگر بحران این دو کشور می تواند بانک محور بودن هر دوی آن ها 
باشــد که سیاست های اقتصادی را در مجاری بانکی می کشاند و بنابراین نیاز بر 
نظارت بر سیستم بانکی را پررنگ تر می نماید. آنچه در عمل در اقتصاد ایران یک 
ضعف اساسی محسوب می شود و منجر به رشد قارچ گونه موسسات اعتباری- که 
عمدتاً اهدافی غیر از واسطه گری مالی دارند، گسترش مطالبات معوق و افزایش 

فساد در این سیستم شده است. 

 4- عوامل مؤثر بر بروز بحران ارزی اخیر ایران
این قسمت از گزارش ابتدا به بررسی عوامل زمینه ای بروز بحران اخیر ارزی در 
ایران، بر اساس شواهد تجربی، مبانی نظری و درس های آموخته شده از بررسی 
بحران های ارزی سایر کشورها پرداخته و سپس عوامل تشدیدکننده آن را مورد 

کنکاش قرار می دهد. 
1-4- عوامل زمینه ای بروز بحران ارزی

همان طور که در قسمت قبلی بیان شد، مطالعات نظری و تجربه کشورها نشان می دهد 
که بحران ارزی در اغلب موارد می تواند دست کم به یکی از سه دلیل زیر رخ دهد:

• کســری بودجه فزاینده و رشد باالی نقدینگی به دلیل سلطه مالی دولت و 
انتظار فعالین اقتصادی برای سقوط ارزش پول ملی در نتیجه تداوم این وضعیت 

)الگوی نسل اول(
• انتظار فعالین اقتصادی برای بروز بحران ارزی به دالیل واقعی یا حتی شایعات 

و شکنندگی سیستم ارزی در قبال آن )الگوی نسل دوم(
• آسیب پذیری سیستم بانکی و انتظار فعالین اقتصادی از تأثیر آن بر بازار 

ارز )الگوی نسل سوم(.
همان طور که مالحظه می شــود موارد اول و ســوم به عوامل زمینه ای و 
بنیادی اشــاره دارد که وجود آن ها در هر اقتصادی می تواند زمینه ساز بحران 
ارزی باشد. بررسی وضعیت اقتصاد ایران در سال های اخیر نشان می دهد که 

این اقتصاد از هر دو نظر آسیب پذیر بوده است.
1-1-4- بررسی وضعیت مالی دولت 

بررســی وضعیت مالی دولت نشان می دهد که کســری بودجه دولت در 
ســال های اخیر روند فزاینده داشــته و به همین دلیل شاهد رشد بی سابقه 
بدهی هــای دولت بوده ایــم. نمودار 1 و نمودار 2 وضعیت کســری بودجه و 

وضعیت بدهی های دولت  را نشان می دهد. 

نمودار 1. وضعیت تراز مالی دولت )کسری بودجه(
ارقام به میلیارد ریال

 نمودار 2. نسبت بدهی دولت )بدون شرکت های دولتی(
به تولید ناخالص داخلی

کســری بودجه مزمن و انباشــت بدهی های دولت دست کم از دو 
طریق می تواند بر انتظار فعالین اقتصادی از افزایش نرخ ارز و در نتیجه 

زمینه سازی برای بروز بحران ارزی مؤثر باشد: 
اول- تلقی فعالین اقتصادی از بازار ارز به عنوان ابزار تأمین 
مالی دولت بخصوص در شــرایط حاد کسری بودجه: با توجه به 
وابستگی بودجه دولت به درآمدهای دالری نفتی و در نتیجه نرخ ارز، 
به طور سنتی این نگرش در میان فعالین اقتصادی وجود دارد که بازار 
ارز به عنوان ابزاری در دست دولت برای تأمین مالی مورد استفاده قرار 
می گیرد و بخصوص زمانی که وضعیت کسری بودجه وخیم و غیر قابل 

دوام باشد محتمل تر است 
دولت از آن اســتفاده نماید. فارغ از ارزیابی اینکه این موضوع تا چه 
حدی واقعی اســت، صرف وجود این نگرش در کنار وضعیت کســری 
بودجه فزاینده دولت می تواند برای بخشی از فعالین اقتصادی به عنوان 
ســیگنالی از افزایش قریب الوقوع نرخ ارز بیش از آنچه به طور معمول 

رخ می دهد تلقی شده و بر بروز بحران مؤثر واقع شده باشد.
دوم- تســلط مالی دولت و تأثیر کســری بودجه بر رشد 
نقدینگــی و کاهش تــوان مدیریت ارزی بانــک مرکزی: در 
اقتصادهایی نظیر اقتصاد ایران که تســلط سیاســت مالی بر سیاست 
پولی وجود دارد، کســری بودجه به طور مستقیم )استقراض دولت از 
بانک مرکزی( یا غیرمســتقیم )استقراض دولت از بانک ها و بانک ها از 
بانک مرکزی( منجر به رشــد نقدینگی خواهد شد – شواهد آماری در 
سال های اخیر مؤید این موضوع اســت. با فرض ثبات ذخایر خارجی 
بانک مرکزی یا دســت کم عدم تناســب رشــد آن با رشد نقدینگی 
)نمودار 3( ایــن تلقی در میان فعالین اقتصادی شــکل می گیرد که 
دیر یا زود بانک مرکزی در کنترل بازار ارز و حمایت از سیاست ارزی 
ناتوان خواهد بود. وجود چنین تلقی منجر به آن می شــود که با ایجاد 
کمترین شوک منفی، بازار ارز آسیب پذیر بوده و بحران ارزی رخ دهد.
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 نمودار 3. اختالف رشد نقدینگی و ذخایر دارایی های خارجی
سیستم بانکی

منبع: بانک اطالعات سری زمانی بانک مرکزی
  

بررســی محقق در مطالعات پیشــین نشــان از آن دارد که وضعیت کسری و 
بالخصوص بدهی دولت در ســال های آتی بسیار نگران کننده خواهد بود، زیرا در 
دهه 1380 بخش عمده ای از کســری بودجه توسط واگذاری دارایی های دولتی و 
یا برداشت از حساب ذخیره ارزی پوشش داده می شد و بنابراین کسری بودجه بار 
جدید بدهی ایجاد نمی نمود. با توجه به کاهش درآمد حاصل از واگذاری  دارایی های 
دولتی و تشــکیل صندوق ذخیره ارزی، عمده کسری بودجه ها در دهه 1390 به 
صورت بدهی، انباشت خواهد شد و با توجه به اوضاع نابسامان درآمدهای نفتی و 
هزینه های چسبنده دولتی احتمال بروز بحران مالی در دولت بسیار باال خواهد بود. 

2-1-4-آسیب پذیری سیستم بانکی
در صورت آسیب پذیری سیستم بانکی، انتظار فعالین اقتصادی بر عدم توانایی 
دســت کم بخشی از سیســتم بانکی در انجام تعهدات خود، حتی اگر در عمل 
هم مشــاهده نشده باشــد، می تواند منجر به انتظار برای کاهش ارزش پول ملی 
شود. در صورت تقویت چنین نگرشــی، با بروز شوک های منفی می توان انتظار 
بروز بحران ارزی را داشت. شواهد موجود نشان دهنده آسیب پذیری و شکنندگی 
سیســتم بانکی است. نرخ های باالی سود بانکی و عدم تناسب آن با نرخ تورم در 
ســال های اخیر یکی از نشانگرهای این موضوع بوده است که به خوبی به فعالین 
اقتصادی سیگنال وجود مشکالتی در سیستم بانکی را نشان می داد. از طرف دیگر 
سیاستگذاری های آشفته و ناپایدار در بخش بانکی نیز در بی ثباتی بازار پول تاثیر 
دو چندان داشته است. کاهش نرخ های سود بانکی در شرایطی که زمزمه احتمال 
کاهش ارزش پول ملی شــنیده می شد و عدم پایبندی به این تصمیم در اسفند 
همان ســال با انتشار اوراق گواهی سپرده با ســود 20 درصد به مدت دو هفته، 
نمونه ای از این آشفتگی سیاستگذاری است. از طرف دیگر ورشکستگی چندین 
بانک و موسسه بانکی که برخی مجوز رسمی از بانک مرکزی داشتند و اعتراضات 
خیابانی مردم در تشدید این بحران و سرایت آن به شبکه کل بانکی کشور بی تاثیر 
نبوده است. در این شرایط بارها نسبت به احتمال بروز بحران بانکی هشدار داده 
شد و همین موضوع به طور بالقوه زمینه را برای بروز بحران ارزی فراهم کرده است.

3-1-4- سایر عوامل زمینه ای بروز بحران ارزی
از دیگر عوامل زمینه ای بروز بحران ارزی اخیر می توان به موارد زیر اشاره کرد:

• سهم باالی بخش غیررسمی در اقتصاد ایران بخصوص تأمین مالي قاچاق کاالي 
ورودي. بر اساس آمار توسعه تجارت بین الملل بر حسب آمار کشورهای واردکننده 
به ایران بالغ بر 55 میلیارد دالر در سال 2016، واردات به ایران صورت گرفته است 
در حالی که بر اساس آمار رسمی ایران واردات در این سال 42.7 میلیارد دالر بوده 
است. بنابراین بالغ بر 12 میلیارد دالر در یک سال واردات قاچاق داشته ایم. بنابراین 

بخش نسبتاً عمده ای از تقاضای ارز نمی تواند تحت رصد قرار گیرد. 
• ممانعت بانک های خارجی از نقل و انتقال ارزی با ایران. به واســطه تحریم های 
صورت گرفته بر بازارهای مالی و پولی ایران و وضعیت نامناسب سالمت بانک های ایران 
از منظر شاخص های بین المللی، بسیاری از بانک های خارجی از مبادالت ارزی  با ایران 

خودداری مي کنند که این کار منجر به سوق نقل و انتقاالت به صرافی ها می شود. برای 
مثال به گفته برخی فعالین حوزه ارز، بسیاری از مراکزی که در امارات متحده عربی، 
نقش صرافی را برای ایران بازی مي کنند، در اصل صرافی نیستند و به واسطه ریسکی 
که این نوع انتقاالت برای آنان دارد، دائماً با نرخ های باالتر تن به تبادالت ارزی با ایران 
می دهند، همین امر یکی از عوامل مهم آشفتگی های اخیر در بازار ارز محسوب می شود. 
• مقررات FATF و محدودیت های تبادالت مالی ایران و کشــورهای طرف 
تجاری. این مقررات که در برخی کشورها نظیر چین اعمال شده است، منجر به 
محدودیت های بیشتری در دسترسی به تبادالت ارزی شده و خود یک عامل در 

محدودیت عرضه ارز و افزایش نرخ آن است.  
• تنوع پایین بســترهای نقل و انتقال مالی ایران و تمرکز آن به دوبی، چین 
و ترکیه. به واسطه آنکه تمرکز نقل و انتقاالت ارزی ایران در دست چند شریک 
ارزی محدود است، همواره ایران در مقابل قوانین و سختگیری های قانونی در این 

کشورها تحت فشار دسترسی ارزی خواهد بود. 
• اعالم موضع برخی مســئولین اقتصادی کشور در مورد حمایت از سیاست 
افزایش نرخ ارز و یا پیاده سازی نظام تک نرخی. در سال گذشته در شرایطی که 
کشور شرایط مطلوب برای اجرای این نوع سیاست ها را نداشت و تجربه های قبلی 
نشان داده بود نتیجه اولیه این سیاست ها در کوتاه مدت چیزی جز افزایش نرخ 
ارز نخواهد بود چنین مواضعی از سوی برخی افراد در حلقه اقتصادی دولت، جو 

روانی برای احتمال افزایش قیمت ارز را فراهم کرد.  
2-4-عوامل تشدید کننده بروز بحران ارزی

 در قسمت قبلی به عوامل زمینه ای بروز بحران ارزی پرداخته شد. این عوامل 
در اصل زمینه های فکری و انتظــاری الزم در میان فعالین اقتصادی برای بروز 
بحران ارزی را فراهم می آورند. با این حال، آنچه فعالین اقتصادی را در یک بازه 
کوتاه زمانی به طور همزمان نسبت به بروز بحران حساس کرده و در واقع آن را 

منجر می شود، بروز شوک هایی است که جرقه بروز بحران می شوند. 
1-2-4- عدم تأیید برجام توسظ آمریکا و خروج این کشور از این توافق

شواهد موجود نشان می دهد که انتخاب آقای ترامپ به عنوان رئیس جمهور آمریکا 
با رویکرد ضد ایرانی، عدم تأیید برجام توسط وی و در نهایت خروج آمریکا از برجام با 
دستور ایشان، نقش شوک اساسی در بحران ارزی اخیر را ایفا کرده است. در نتیجه این 
رویکرد ترامپ نسبت به ایران و برجام، از نیمه دوم سال 1396 شاهد تشدید خروج 
سرمایه از کشور بودیم )جدول 1(. در نتیجه این وضعیت، بانک مرکزی از طریق عرضه 
ارز در بازار، افزایش موقت نرخ های بهره بانکی و پیش فروش ســکه تالش هایی برای 
کنترل بازار انجام داد اما در نهایت با هجوم متقاضیان خرید ارز به دلیل تقویت احتمال 
خروج آمریکا از برجام در اواخر سال 1396 و اوایل سال 1397، در عمل این تالش ها 

ناکام ماند و نرخ ارز بازار از نرخ ارز رسمی فاصله قابل توجهی گرفت.

جدول 1.تراز حساب جاري و حساب سرمایه کشور )میلیون دالر(

مأخذ: گزارش شماره 15866 مرکز پژوهش های مجلس به نقل از بانک مرکزی.

گزارش ارزی

ترازپرداختهاترازحسابسرمايهترازحسابجاريسال
)تغييردرذخايرارزيبين المللي(

139059787-1721421436
139126271-983512213
139225105-932113189
1393135715598561
1394123723462233
139516388-18288-7666

9 ماهه 
8631-14110-10914اول 1396
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2-2-4- کاهش اعتماد عمومی به توان مدیریت اقتصادی کشور
یک عامل مهم در کنترل یا حتی جلوگیری از وقوع بحران های مالی نوع نگرش 
عمومی به توان مدیریت اقتصادی کشــور اســت. اگرچه در این زمینه مدیریت 
بانک مرکزی مهم اســت اما محدود به آن نیست. در واقع وجود هرگونه ضعف 
در مدیریت اجرایی می تواند زمینه های فکری و انتظاری الزم را در میان فعالین 
اقتصادی برای بروز بحران ایجاد نماید. در صورتی که این نگرش با نوعی بدبینی 
به سیاســت گذار و مجری همراه شــود می تواند بحران را عمیق تر نیز نماید. در 
واقــع یکی از روش های مدیریت بحران در کشــورهای مختلف اطمینان خاطر 
دادن مجریان به مردم برای توان کنترل بحران و حتی درخواست آن ها از مردم 
بــرای انجام اقدامات عمومی الزم برای مدیریت بحران اســت. در صورتی که به 
دالیل مختلف از جمله وجود شواهدی از ضعف مدیریت اجرایی، فساد و ارتباط 
ضعیف مجریان با افکار عمومی به هر دلیل، تلقی عمومی بر عدم توان مدیریت 
اجرایی بحران باشد، بحران می تواند عمیق تر از انتظار باشد. به نظر می رسد این 
وضعیت در حال حاضر در ایران وجود داشــته و بخشی از تشدید بحران به این 
موضوع مرتبط باشد. عدم پایبندی مسئولین به سیاست های اعالمی مانند تغییر 
سیاست در زمینه نرخ بهره، اعالم تخصیص ارز 4200 تومانی  برای همه کاالها 
و بعد تغییر این سیاســت برای برخی کاالها، عدم پاسخگویی بانک مرکزی در 
قبال سپرده گذاران ناکام در موسســات و بانک هایی که مجوز این نهاد را دارند 
و عدم پاسخگویی به بسیاری از مطالبات اقتصادی و غیراقتصادی همگی میزان 
بی اعتمادی عمومی به توان و مسئولیت پذیری سیاستگذاران کشور را باال برد و 

شرایط را برای بروز هر نوع بحران اقتصادی پیش از پیش فراهم نمود. 
3-2-4-سایر عوامل تشدید کننده

تقریباً اجماع نظر وجود دارد که خروج آمریکا از برجام عامل اصلی تشــدید 
کننده بحران ارزی اخیر در ایران بوده است. با این حال در این زمینه نمی توان از 

اهمیت سایر عوامل نیز به سادگی گذشت. مهم ترین این عوامل عبارتند از:
• عملکرد منفعالنه بانک مرکزی در سال های اخیر و عدم تالش برای پیگیری 
سیاســت هایی که احتمال بروز بحران بانکــی و ارزی را کاهش دهد و رویکرد 
واکنشی یکباره پس از بروز بحران در شرایطی که اعتماد عمومی از این نهاد به 

شدت کاهش یافته است. 
• تعییــن نرخ دولتی برای دالر در ســطح 4200 و اعالم ادعای تامین تمام 
نیازهای ارزی در این نرخ، در شرایطی که هم مسئولین و هم افکار عمومی از عدم 
امکان اجرایی شدن این کار اطمینان داشتند، تنها احتمال افزایش سریع تر قیمت 

ارز را در ذهن عاملین اقتصادی و سفته بازان تداعی کرد. 
• افزایش فشــارهای روانی از جانب سایر کشورهای خارجی مبنی بر اوضاع 

نابسامان اقتصاد ایران
• جریمه هالک بانک ترکیه توسط فدرال رزرو و امتناع سایر بانک هاي ترکیه 

از ارتباط با ایران
• برگزاري مزایده توسط دارندگان بزرگ ارز )پتروشیمي ها و پیمانکاران شرکت 
ملي نفت( براي فروش ارز به باالترین قیمت و فراهم شدن زمینه ای برای قاچاق 

و یا خروج ارز از کشور

 5- تبعات سیاست تعیین دستوری نرخ 4200 تومانی دالر
مقاومت دولت ها در برابر افزایش یکباره ارز در نتیجه وقوع بحران های ارزی 
تقریباً یک امر متداول و البته عموماً شکســت خورده اســت. چرا که معموالً 
دولت هــا و بانک هــای مرکزی خیلی زود به نتایج و تبعــات این مقاومت که 
معموالً همراه با سیاست تعیین نرخ های دستوری و یا دفاع از نرخ فعلی ارز در 
چارچوب نظام نرخ ارز ثابت است، پی می برند. دولتمردان ایران نیز در مواجه 
با بحران فعلی سیاست مشابهی داشتند به نحوی که دولت به یکباره تصمیم 
گرفــت قیمت بازار آزاد که از 6 هزار تومان نیز عبور کرده بود و نرخی که در 

مرکز مبادالت ارزی به 3800 تومان می رسید را حذف و فقط یک نرخ 4200 
تومانی برای آن اعالم کند.  این نرخی بود که معاون اول رئیس جمهور تاکید 
داشــت غیر از آن را دولت به رسمیت نشناخته و معامالت با هر نرخی به جز 
آن برای دالر ممنوع و قاچاق است. همچنین دولت قول داد که همه نیازهاي 
ارزي کشور با این نرخ تأمین خواهد شد. اما چند نکته را باید در مورد این نرخ 

و تبعات انتخاب آن ذکر کرد:
• روش محاسبه این نرخ مشخص نیست. هر چند دولت اعالم کرده که این 
نرخی اســت که در آن منابع و مصارف ارزی با هم تراز می شود، اما محاسبات 

نشان می دهد این ادعا درست نیست. 
• اعالم رقمی به دور از جو بازار ســبب شــد تا نااطمینانی عوامل به عدم 
توانایی دولت و بانک مرکزی در کنترل نرخ اعالمی افزایش یابد و خود مسبب 
تشدید جو نامطلوب روانی بازار و التهاب قیمتی شود. این دقیقاً عکس شرایطي 
اســت که احتماالً یکي از دالیل اصلي اعالم نرخ ارز رسمي و تعهد به تأمین 

همه نیازهاي ارزي با آن بود.

• بانک مرکزي در ابتدا متعهد شــده اســت نیاز »همه« واردات را با نرخ 
4200 تامین کند، در حالیکه به واســطه کمبود منابع ارزی در عمل به این 

تعهد پایبند نماند. 
• در وهله اول به نظر می رســید اجبار صادرکنندگان به فروش درآمدهای 
ارزی خود به نرخ مصوب دولت موجبات ضرر و زیان صادرکننده را فراهم کند، 
اما در عمل این تصمیم رانت قابــل مالحظه ای برای برخی از صادرکنندگان 
فراهم آورده اســت چرا که بانــک مرکزی مســتقیماً دالر 4200 تومانی را 
در اختیــار واردکنندگان قرار نمی دهد بلکه آنهــا را به صادرکنندگان حواله 
می دهــد و این دو گروه برای دریافت دالر 4200 تومانی شــروع به چانه زنی 
مي کننــد. نتیجه این چانه زنی افزایش قیمت دالر اســت و واردکننده  ای که 
حاضر شــود قیمت بیشــتری را به ازای هر دالر دهد، دالرها را برای واردات 
دریافت مي کنند. در حال حاضر یکی از علل کاهش تولید و یا بسته شدن خط 
تولید برخی محصوالت کارخانه  ها که اخبار آن شنیده می شود، عدم دسترسی 
تولیدکنندگان به ارز با قیمت مناسب برای واردات مواد اولیه و واسطه ای است. 
• ایجاد رانت و شــکل گیري جریان هاي مالي و اداري همراه با فساد حول 
آن یکي از تبعات قطعي وجود شــکاف میان نرخ هاي رســمي و بازاري است. 
بــا این حال میــزان و ابعاد آن عالوه بر ابعاد شــکاف موجود )مقیاس رانت(، 
به مکانیسم هاي شفافیت اقتصادي )نظیر وجود سامانه هاي اطالعاتي کارآمد، 
کارایي رسانه هاي عمومي، نظارت افکار عمومي و...( )احتمال کشف تخلف( و 

گزارش ارزی
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حاکمیت قانون )احتمال اجراي قانون و اعمال مجازات( بستگي دارد. با توجه 
به وجود ضعف هایي در هر ســه بعد مذکور در ایران، خیلي زود ابعاد فســاد 
ناشــي از  این سیاست مشــخص گردید که به طور عمده در دو حوزه خود را 
نشان داد: )1( سوء استفاده از تخصیص ارز دولتي )از سوي مسئولین مربوطه 
و متقاضیان ارز( )2( ســوء اســتفاده دارندگان ارزهــاي صادراتي )بخصوص 
شرکت هاي پتروشــیمي( در دور زدن مقررات در جهت منافع شخصي )و نه 

لزوماً شرکت مربوطه(.
• یکي از دغدغه هاي اصلي کشــور طي سال هاي اخیر قاچاق ورودي بوده 
است. با این حال، یک سیاســت نادرست نظیر تعیین نرخ ارز رسمي 4200 
تومــان به طور بالقوه مي تواند کل جریان قاچاق کشــور را معکوس نماید. در 
شــرایط وجود اختالف حدود 100 درصدي میان نرخ ارز رســمي و بازاري، 
صادرات محصوالت به صورت قاچاق از توجیه بیشــتري نســبت به صادرات 
رســمي برخوردار اســت. این موضوع حتي براي صادرات مجدد محصوالت 
وارداتي نیز از توجیه برخوردار خواهد بود. بنابراین یکي از تبعات این سیاست 
افزایش قاچاق بخصوص قاچاق خروجي خواهد بود. در حال حاضر آمار رسمي 
مشخصي در این زمینه ارائه نشده است اما شواهد میداني از افزایش قابل توجه 

این نوع از قاچاق حکایت دارد.

• از دیگر تبعات این سیاست افزایش انگیزه براي خروج سرمایه از کشور 
است. اگرچه اعالم نرخ دالر 4200 توماني و وضع محدودیت هایي بر مبادله 
ارز در کانال هاي غیررسمي به طور بالقوه مي تواند خروج سرمایه را دشوار کند. 
با این حال، نفس وجود شکاف قابل توجه ارزي از یک طرف و بي ثباتي هاي 
اقتصادي و اجماعي از طرف دیگر محرک هاي مهمي براي خروج ســرمایه 
خواهد بود. بر اساس تجربیات جهاني خروج سرمایه هاي خارجي در نتیجه 
بروز بحران ارزي یکي از عوامل اصلي خروج ســرمایه اســت، با این حال در 
ایران با توجه به ســهم پایین سرمایه گذاري هاي خارجي در کشور نگراني از 
این بابت کمتر است با این حال خروج سرمایه هاي داخلي آنچنانکه در سال 

گذشته مشاهده شده است )جدول 1( همچنان یک دغدغه جدي است.
 

 6- جمع بندی و توصیه های سیاستی
این گزارش با بررسی مبانی نظری بحران های مالی، بررسی تجربه سه کشور 
درگیــر بحران های عمیق ارزی و رصد شــواهد و آمار فضای کالن اقتصادی 
کشور، سعی در واکاوی علل بروز بحران ارزی اخیر و یافتن مجاری برای خروج 
از آن داشــته است. مطالعات نشــان می دهد، وضعیت نامناسب شاخص های 

منعکس کننده اوضاع اقتصادی مانند وضعیت مالی دولت، وضعیت ســالمت 
بانک ها و ثبات بازار پولی در بروز بحران ارزی نقش اساسی دارند و در صورت 
عملکرد نامناسب آن ها هر شوک منفی به اقتصاد مانند خبرها یا شایعات منفی 
در یک بخش مالی، شوک های سیاسی و یا تیره شدن روابط بین الملل می تواند 
مانند جرقه ای بحران را بروز دهد. در واقع نرخ ارز، شاخصی از قدرت پول ملی 
یک کشور است و این قدرت انعکاسی از بنیه تولیدی و عملکرد اقتصادی آن 
کشــور خواهد داشت. گســتره بخش بزرگ دولتی و وضعیت نامناسب مالی 
دولت، اوضاع نابســامان بنگاه های خرد اقتصادی، سیاستگذاری پولی وابسته 
به سیاســتگذاری مالی، عدم شفافیت و گســتره فساد در بخش های مختلف 
اقتصادی و تبعیت از سیاست های متعصبانه ارزی، همگی فراهم آوردنده زمینه 
بحران ارزی در کشور بوده است و شوک های خبری مانند مواضع آقای ترامپ 
در قبال برجام و برخی محدودیت های بین المللی در دسترســی ایران به ارز، 

تنها بروزدهنده این بحران بوده است. 
در هــر حال باید یادآور شــد که در هر رویداد نامطلــوب می توان درکنار 
تهدیدها، فرصت هایی را نیز یافت. تجربه کشــورهای آورده شــده نشان داد، 
هریــک از این کشــورها بعد از وقوع بحران دســت به اصالحــات عمیق در 
بخش هــای مالی و پولی و تجاری زدنــد تا امکان وقوع بحران دیگر را کاهش 
دهند. در اقتصاد ایران نیز پس از سال ها تحمل سایه سنگین دولت بر اقتصاد، 
شبکه بانکی ناکارآمد، سیستم مالیات ســتانی ضعیف و ... حال زنگ خطری 
برای اقدامات عاجل در جهت رفع این مشکالت به صدا درآمده و چاره درمان 
بحران های ارزی و ســایر بحران های مالی و پولی در میان مدت چیزی به جز 

انجام این اصالحات نخواهد بود. 
با توجه به وضعیت فعلی اقتصاد ایران و بخصوص بحران ارزی اخیر، توصیه 
می شــود اقدامات اجرایی در چارچوب برنامه ریزی اضطراری، مقاوم ســازی و 

اعتمادسازی صورت پذیرد.
1-6- تدوین برنامه اضطراری )اقدامات فوری(:

واضح اســت کنترل اوضاع فعلی بدون داشــتن برنامه اجرایی اضطراری و 
انجام اقدامات فوری امکان پذیر نخواهد بود در این زمینه اقدامات زیر پیشنهاد 

می شود:
1- به رســمیت شــناختن بازار ارز موازی همزمان با افزایش اشراف بانک 
مرکزی بر بازار، در کنار این سیاســت ضروری است در شرایط بحرانی فعلی 
تمام نیازهای ارزی از جمله ارز مسافرتی  و ارز کاالهای غیر از کاالهای اساسی 

به این بازار احاله شود. 
2- جلوگیری از واردات کاالهای غیرضروری و لوکس و همزمان نظارت بر 
عدم احتکار کاالهای موجود و جلوگیری از افزایش قیمت بی رویه آن ها و نیز 
نظارت شدیدتر بر قاچاق. اقدام اول یعنی ممنوعیت واردات در ابتدای تابستان 
سال جاری براســاس ابالغیه وزیر صنعت، معدن و تجارت به سازمان توسعه 
تجارت انجام شده است، بدین صورت که ثبت سفارش و واردات 1339 ردیف 
تعرفه ای کاال که شامل بیش از 1400 قلم کاال است ممنوع اعالم شده است ، 
اما با توجه به شفاف نبودن مدت زمان این ممنوعیت و بازبودن درهای قاچاق 
این اقدام به تنهایی موثر نخواهد بود. باید توجه داشت این سیاست به واسطه 
عواقبی که در تخصیص بهینه منابع اقتصادی دارد می باید به عنوان یک برنامه 
اضطراری مورد اســتفاده قرار گیرد و در میان مدت سیاست هایی مانند تعیین 
نرخ بهینه تعرفه و یا تعریف ســازوکار مشخص برای خرید ارز صادرکننده به 
واردکننــده با قیمت توافقی و نظارت بــر معامالت آن برای کنترل قاچاق در 

اولویت باشد. 
3- افزایش هزینه تخلف و ســوء اســتفاده از اختیارات یــا منابع ارزی با 
مشــارکت مجلس، دولت و قوه قضائیه.  یکی از روش های رایج برای تخلفات، 
عــدم ورود ارز صادراتی به کشــور و یا خروج ارز با نــام واردات و عدم ورود 



25

شماره 133- تابستان 1397

گزارش ارزی

مابه ازای کاالیی آن به کشــور اســت که می تواند مورد رصــد قرار بگیرد و با 
متخلفان برخورد شود.  

4- اخذ مالیات از منافع کالن ناشی از فعالیت های سفته بازی در بازار انواع 
دارایی ها. در کنار آن شناســایی آنان از طریق کنترل حســاب های بانکی در 

اجراي کامل ماده 169 مکرر قانون مالیات هاي مستقیم. 
5- انجام اقدامات الزم برای تأمین کاالهای اساسی مورد نیاز همه خانوارها 

با قیمت و شرایط مناسب. 
6- اســتفاده از ظرفیت های بــورس کاال با همکاری بانــک مرکزی برای 

مدیریت بازار آزاد ارز.
2-6- مقاوم سازی )اقدامات میان مدت(:

همان طور که در قسمت قبلی بیان شــد، بروز بحران ارزی اخیر ریشه در 
وجود چالش ها و نقاط آسیب-پذیر مزمن در اقتصاد ایران دارد. مادامی که در 
رابطه با این چالش ها چاره جویی نشود، بروز بحران هایی از این جنس همواره 

محتمل خواهد بود. در این راستا انجام اقدامات زیر پیشنهاد می شود:
1- کاهش شکاف و واگرایی سیاست  خارجی با روابط اقتصادی کشور

2- تنوع بخشــی به طرف های تجاری کشور که پیش شرط آن بهبود روابط 
بین الملل خواهد بود

3- کنترل قاچاق به اشــکال مختلف شــامل واردات از مبادی غیررسمی، 
قاچاق سازمان یافته و...

4- اصالح ساختار نظام بانکی به صورت اصالح حاکمیت شرکتی بانک ها، 
افزایش توان نظارتی بانک مرکزی، کاهش بنگاه داری بانک ها، مبارزه با فساد 

بانکی با اولویت قرار دادن پرونده مطالبات معوق دانه درشت ها و ...
5- منجمــد کردن بخشــی از نقدینگــی از طریق روش های مرســوم در 

تجربیات جهانی،
6- بازنگــری در ترکیب مخارج دولت، حذف بخشــی از مخارج و افزایش 

بهره وری بخش عمومی،
7- کاهش معافیت های مالیاتی و اخذ مالیات بر عایدی سرمایه.

3-6-  اعتمادسازی
5- ارائه شــفاف لیســت دریافت کنندگان ارزهای کالن با نرخ دالر 4200 

توماني و موارد مصرف آن،
6- رسیدگی به برخی مطالبات غیراقتصادی گروه های جمعیتی نظیر زنان، 

اقلیت ها و...،
7- گفتگوی ملی و کاهش اختالفات داخلی گروه های سیاسی در چارچوب 

تقویت مشارکت اجتماعی،
8- برخورد مناسب و شفاف قضائی با مفاسد اقتصادی. 
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یک بررسی تاریخی
رفتار دالر در برابر ایران

 دالر رضاشاهي
با وجود افت و خیزهاي بسیار اقتصاد ایران در 96 
سال گذشــته، حضور محرک هاي سیاسي متعددي 
توانسته ارزش برابري پول ملي ایران را با شوک هاي 
کوتاه مــدت مواجه کند. با این وجــود رخداد برخي 
از این شــوک هاي سیاســي چنان با دوره هاي افول 
اقتصاد ایران همزمان شــده و توانســته تأثیر خود را 
بطور بلندمدت بر کاهش ارزش برابري ریال ماندگار 
کند. در این گزارش مهم ترین شــوک هاي سیاســي 
موثر بر نرخ برابري ریال در برابر دالر آمریکا را بررسي 

کرده ایم که مي خوانید: 

  سقوط رضاشاه
مطابق اســناد موجود از مشروح مذاکرات مجلس 
چهارم شوراي ملي در تیرماه سال 1301 خورشیدي 
که به بحث در خصوص تعیین تعرفه پست اختصاص 
داشته، نرخ هر دالر آمریکا در اقتصاد ایران 14 ریال 
بوده است. همزمان با ورود ارتش متفقین به ایران که 
منجر به سقوط حکومت رضا شاه پهلوي و جهش نرخ 
تورم از 13/8 درصد به 49/5 درصد شــد، نرخ دالر با 
بیش از 7 درصد افزایش به 15 ریال رســید. تبعات 
اشــغال ایران و بحران سیاسي حاکم موجب شد در 
ســال 1321 نرخ تورم به بیش از 96 درصد برســد، 
اتفاقــي که بهاي دالر را به بیش از 16 ریال رســاند. 
یک سال بعد سطح عمومي قیمت ها در ایران بیش از 
110 درصد صعود کرد و نرخ برابري ریال در برابر دالر 
آمریکا 100 درصد ســقوط کرد و به 32 ریال رسید. 
کاهش بیش از 11 درصدي سطح عمومي قیمت ها در 
ســال هاي 1324 و 1325 و بازگشت ثبات نسبي به 
اقتصاد ایران سبب شد تا نرخ دالر همچنان رقم 32 

ریالي را حفظ کند.
 

  کودتاي 28 مرداد
ملي شدن صنعت نفت ایران در سال 1329 با 
اعمال تحریم هاي فروش نفت و کاهش درآمدهاي 
ارزي همراه شد به همین دلیل در 1330 قیمت 

دالر آمریکا به بیــش از 60 ریال و در دامنه 10 
ریالــي تا 70 ریال در نوســان بود. اما در ســال 
1331 و همراه با موج تالطم هاي سیاســي نرخ 
ارز در فاصله 70 تا 90 ریال در نوسان بود. شایعه 
بهبود روابط ایران و آمریکا و نیز انتشار خبر سفر 
محمدمصدق، نخســت وزیر وقت به دادگاه الهه 
از جمله شــوک هاي مثبت وارده در این ســال 
بــه بازار ارز بود. با وجود کاهش ســطح عمومي 
قیمت ها در ســال 1329 و حفظ نرخ تورم تک 
رقمي تا سال 1332 توسط دولت محمد مصدق، 
کاهش درآمدهاي ارزي و کســري بودجه دولت 
مهم ترین عامل کاهش ارزش برابري ریال ایران 
در برابر دالر آمریکا بــود. درآمد ارزي دولت در 
سال 1332 حدود 3 میلیارد دالر بود. تحت تأثیر 
مضیقه ارزي و وقوع کودتا علیه دولت مصدق در 
ســال 1332نرخ دالر آمریــکا را به باالترین حد 
در فاصله ســال هاي 1301 تا 1358 خورشیدي 
رســاند. هر دالر آمریکا همزمان با وقوع کودتاي 
28 مرداد در برابر 130 ریال مبادله مي شد. اما در 

ادامه، تحت تأثیر الیحه تثبیت نرخ ارز که دولت 
مصدق پیش از وقــوع کودتا به تصویب مجلس 
رسانده بود، نرخ دالر به محدوده 90 تا 100 ریال 

بازگشت. 

  انقالب 1357
از ســال 1334 و همزمان با برقراري روند عادي 
صادرات نفت ایران و بازگشــت رونق اقتصادي، نرخ 
تورم که در سال 1333 تا 15. 9 درصد افزایش یافته 
بود به کمتر از 2 درصد کاهش یافت. تورم یک  رقمي 
همراه با رشــد آرام اقتصادي تا سال 1338 که نرخ 
تورم به 13 درصد رســید ادامه داشــت. سپس دوره 
13 ساله تورم تک رقمي آغاز شد. نرخ رشد اقتصادي 
 ایــران هم در اوایــل دهه 40 حــدود 5 درصد بود. 
تحت تأثیر بهبود شرایط اقتصاد کشور نسبت به سال 
1332، نرخ دالر در ســال 1340 به 80 ریال نزدیک 
شد. طي دوره ده  ساله 1342 تا 1352 اقتصاد ایران با 
ثبت متوسط رشد اقتصادي 11. 5 درصدي و متوسط 
نرخ تورم ســاالنه 2/6 درصدي دوره اي طالیي را طي 

خوب یا بد، درســت یا نادرست؛ اکنون سرشت و سرنوشت 
ایرانیان تا انــدازه قابل اعتنایي در چنگ نرخ تبدیل دالر به 
ریال قراردارد. نمي توان واقعیت را دید و از کنار آن به سادگي 
گذشت و گفت دالر بر سرنوشت امروز و فرداي ایران و ایرانیان 
بي اثر است. ایرانیان ساکن میهن بدبختانه هرروز با بیم و لرز 
از اینکه دالر با شتاب به نقطه اي برسد که بنیان دخل و خرج 

شان را به دره مرگ برساند به سر مي برند. 

این روزها رســانه هاي فارسي زبان ایراني با ارائه گزارش، تحلیل و 
گفت وگو با کارشناسان و اقتصاددانان درباره دگرگوني هاي بازار ارز 
ایران راهي براي طرح بحث هاي مهم را باز نگه مي دارند. گزارش گیراي 
یورونیوز از قیمت دالر در بازار هاي ایران از روزهایي که رضا پهلوي 
در 1304 شــاه ایران شد و تاروزي که به آفریقاي جنوي تبعید شد و 
همچنین در سال هاي میان جنگ دوم جهاني تا 1357 و دوران پس 
از انقالب تا امروز درهمین باره تهیه شده است که درادامه مي خوانید. 
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کرد. بدین ترتیب نرخ دالر در اقتصاد ایران بدون توجه 
بــه وقوع اعتراض هایي همچون 15 خردادماه ســال 
1342 در مســیر کاهش قرار گرفت و با عبور از مرز 
80 ریال حرکت خود را به سمت 70 ریال آغاز کرد. 
اما نرخ تورم از سال 1352 بار دیگر دو رقمي شد و در 
سال 1356 از 25 درصد نیز فراتر رفت. در عین حال 
با وقوع شوک اول نفتي بهاي هر بشکه نفت در فاصله 
سال 1352 تا 1353 حدود 4 برابر شد و درآمدهاي 
نفتي ایران در ســال 1353 به بیــش از 21 میلیارد 
دالر بالغ شد. تزریق ارز فراتر از ظرفیت جذب اقتصاد 
ایران موجب بروز عالئم بیماري هلندي شد. در نیمه 
دوم ســال 1356 نرخ رشد اقتصادي روند کاهشي به 
خــود گرفت. با این وجود قیمــت دالر آمریکا حدود 
10 ســال در نرخ 70 ریال و با لحاظ دامنه نوســان 
اندکي تثبیت شــده بود. رخداد انقالب سال 1357 
به حاکمیت دالر تک نرخي 70 ریالي پایان داد. نرخ 
دالر آزاد در روزهاي پایاني سال 1357 به 100 ریال 
رســید. یعني در پي انقالب نه تنها ارز دو نرخي شد 
بلکه ارزش برابري ریال ایران در برابر دالر آمریکا 43 

درصد کاهش یافت. 

  تسخیر سفارت و آغاز جنگ
کاهــش نرخ برابــري ریال در ســال 1358 و 
اشغال ســفارت آمریکا توسط دانشجویان موسوم 
به »پیرو خط امام« ادامــه یافت. همزمان با آغاز 
گروگانگیري 444 روزه دیپلمات هاي آمریکایي، به 
دستور رئیس جمهوري وقت ایاالت متحده آمریکا، 
ابتدا ایران مشــمول تحریم تسلیحاتي این کشور 
شد. وقوع بحران دیپلماتیک میان ایران و آمریکا 
نرخ دالر آزاد را به 140 ریال رســاند. سال 1359 
ســالي دشــوار براي اقتصاد ایران بود، از یک سو، 
آمریکا هرگونه تبادل اقتصادي با ایران را قطع کرد 
و به همین دلیل فروش بخشــي از نفت ایران که 
پیش تر مشــتري ثابتي همچون آمریکا داشت، با 
مشکل مواجه شد. از سوي دیگر در شهریور همین 
ســال ارتش عراق به ایران حمله کرد و جنگ 8 
ساله دو کشور آغاز شد. به همین دلیل، قیمت هر 
دالر آمریکا در ســال 1359 به 200 ریال رسید. 
هر چند نرخ رســمي دالر آمریکا هنوز همان 70 
ریالي بود که در سال 1338 تعیین شده بود ولي 
ارزش ریــال ایران در بــازار آزاد و تنها در فاصله 
دو ســال نزدیک 186 درصد سقوط کرد. در پي 
آزادي دیپلمات هاي آمریکایي، روابط تجاري ایران 
و آمریکا از ســال 1360 دوباره برقرار شــد با این 
وجود با ادامه فشار هزینه هاي جنگ باالخره بانک 
مرکزي نرخ رسمي دالر را 10 ریال افزایش داد و 
به 80 ریال رســاند. این در حالي بود که در بازار 
آزاد ارز نیز هر دالر آمریــکا در مقابل 270 ریال 

ایران مبادله مي شد. 

  پذیرش قطعنامه 598
روند صعودي نرخ دالر تا تیرماه ســال 1367 که 
موعــد پذیرش قطعنامه 598 از ســوي ایران و آغاز 
تالش هاي رسمي براي پایان دادن به جنگ 8 ساله با 

عراق بود، ادامه یافت. 
از ســال 1365 نرخ تورم اقتصاد ایران به بیش از 
20 درصد رسید و رشد اقتصادي کشور نیز منفي شد. 
قیمت هر بشــکه نفت صادراتي ایران هم نصف شد و 
به 13 دالر رسید. این شرایط به مدت سه سال ادامه 
داشت. در طول ســال هاي 1360 تا 1367 متوسط 
نرخ رشد اقتصاد ایران در این مدت حدود 1/8 درصد 
بود و اقتصاد ایران بطور متوســط ســاالنه نرخ تورم 
19/3 درصدي را تحمل کرد و این به منزله کاهش 4 
برابري ارزش پول ملي بود. بر همین اساس نرخ دالر 
آزاد طي ســال 1366 در بازار آزاد به نزدیکي 1000 
ریال رســید. این نرخ در آســتانه پذیرش قطعنامه 
1450 ریــال بود. در روز 27 تیرمــاه که مصادف با 
اعالم پذیرش این قطعنامه از سوي ایران بود، تنها به 
فاصله چند ساعت بهاي دالر 40 تومان کاهش یافت. 
در مجموع پذیرش پیشــنهاد پایان دادن به جنگ از 
ســوي ایران، نرخ ارز را حدود 860 ریال کاهش داد. 
شوک مثبت پذیرش قطعنامه 598 به بازار ارز بسیار 
کوتاه مدت بود، به طوري که میانگین نرخ دالر آزاد تا 
پایان سال 1367 به 960 ریال رسید تا اقتصاد ایران 
به فاصله 10 ســال از وقوع انقالب شاهد رشد 1271 
درصدي نرخ دالر آزاد باشد. یکسال بعد یعني در سال 
1367 با وجود پایان جنگ 8 ساله میان ایران و عراق، 
متوســط نرخ دالر به 1200 ریال افزایش یافت. ثبت 
این نرخ براي دالر آمریکا آه از نهاد خانواده هایي بلند 
کرد که اعضاء آنها همزمان با ســقوط نرخ ارز در پي 
اعالم پذیرش قطعنامه از سوي ایران و از بیم متحمل 
شدن زیان ســنگین، دچار حمله قلبي شده و فوت 

کرده بودند. 

  جنگ کویت
ســال 1369 ارتش عراق به دستور صدام حسین، 
رئیس جمهــور وقت عــراق، به کویــت حمله کرد و 
متعاقب این اقدام ائتالفي به رهبري ارتش آمریکا نیز 
با هدف آزادي کویت دست به اقدام نظامي علیه عراق 
زد. این جنگ قیمت هر بشکه نفت صادراتي ایران را 
به 21 دالر رســاند. تحت تأثیر رشد درآمدهاي ارزي 
دولت، نرخ رشد اقتصاد ایران طي سال هاي 1369 و 
1370 دو رقمي شــد. البته تزریق شتابان نقدینگي 
موجب جهــش نرخ تورم از 9 درصــد به حدود 21 
درصد در ســال 1370 شد. در چنین شرایطي بانک 
مرکزي، نرخ دالر آزاد را در فاصله سال هاي 1369 تا 
1371 در فاصلــه 1400 تا 1500 ریال کنترل کرد. 
اما رشــد اقتصادي ایران تحــت تأثیر کاهش قیمت 
نفت و بروز بحران بدهي هاي خارجي دولت از ســال 

1371 رو کاهش گذاشــت و در همان ســال به 3/1 
درصد رســید و نرخ تورم هم به 24 درصد بالغ شد. 
اقتصاد ایران با وجود فاصله گرفتن از شرایط جنگي 
همچنان با بازار چهار نرخــي ارز مواجه بود. فارغ از 
دالر آزاد، ارز رقابتــي که مختــص بخش تولید بود، 
ارز رســمي که نرخ کنترل شده دولتي براي کاالهاي 
اساســي بود و نرخ شناور که مختص بخش تجارت و 
خدمات بود. اوایل دهه 70 خورشــیدي در کنار نرخ 
ارز آزاد، ارز رســمي 7 تومــان، ارز رقابتي 19 تومان 
و ارز شــناور 32 توماني وجود داشت. دولت تصمیم 
گرفت در سال 1372 سیاست یکسان سازي نرخ ارز 
اجرا کند. ارز در بهاي 1650 ریال تک نرخي شد ولي 
عمر این سیاســت حدود هفت ماه بود. ادامه کاهش 
قیمت نفت، نرخ تورم 23 درصدي و بحران بدهي ها و 
کسري بودجه دولت امکان ادامه اجراي این سیاست 
را نداد تا متوســط نرخ آزاد دالر در پایان آن سال به 

بیش از 1800 ریال برسد. 

  اعتراض هاي حاشیه نشینان
سیر نزولي رشد اقتصادي ایران همچنان ادامه 
داشت تا اینکه به دلیل افت قیمت نفت، در سال 
1373 این نرخ به منفي 0/9 درصد رســید. نرخ 
تورم که از سال 1370 به باالي 20 درصد رسیده 
بود، در ســال 1373 از مرز 35 درصد گذشت و 
در سال 1374 نیز به 49/4 درصد رسید. نرخي 
که از 1322 تا آن زمان بي ســابقه بود. نرخ رشد 
اقتصادي این ســال به 3 درصد هم نرســید. در 
چنین شرایطي مردم اسالمشهر که شهري واقع 
در 15 کیلومتري در فروردین ماه ســال 1374 
به بهانه افزایش 30 درصدي کرایه حمل ونقل و 
در اعتراض به وخامت اوضاع اقتصادي تظاهرات 
کردنــد. نرخ ارز از 3 هزار ریــال در فروردین در 
سال 1374 به 7 هزار ریال در خرداد همان سال 
رسید و براي اولین بار سخن از دالر یکهزار توماني 
به عنوان نمــاد وخامت اوضاع اقتصادي ایران در 
افکارعمومي مطرح شــد. البته در همان سال در 
مقطعي نرخ 9 هــزار ریالي نیز براي دالر آمریکا 
ثبت شد. در مجموع بهاي متوسط دالر در طول 
سال 1374 بیش از 50 درصد افزایش یافت و از 

مرز 5 هزار ریال عبور کرد.
 

  بحران میکونوس
فروردین سال 1376 آغاز یک بحران دیپلماتیک 
میان ایران و اروپا بود. پنج ســال پس از ترور فعاالن 
سیاسي کرد در آلمان، دادگاهي در این کشور، دولت 
ایران را به دســت داشــتن در این ترور محکوم کرد. 
بدین ترتیــب روزهاي آغازین ســال 76 با فراخواني 
ســفراي کشــورهاي اروپایي از تهران و قطع روابط 
دیپلماتیک آنها با ایران مصادف بود. در بعد اقتصادي 
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نیز نرخ رشــد در حال نزول به زیــر یک درصد بود 
و تــورم 17/3 درصدي در کنار نــرخ بیکاري 13/1 
درصدي شرایط را براي افت بیشتر ارزش برابري ریال 
در برابــر دالر فراهم کرد. در این ســال نرخ دالر به 

آستانه 5 هزار ریال رسید. 

  قتل هاي زنجیره اي
بــا افت قیمت نفت صادراتي ایران به زیر 12 دالر 
در سال 1377، نرخ تورم به بیش از 18 درصد رسید. 
رشــد اقتصادي در حدود 2 درصــد محدود ماند. در 
دي ماه این ســال، دولت با انتشار اطالعیه اي اعالم 
کــرد که تعدادي از نیروهــاي وزارت اطالعات ایران 
در قتل هاي زنجیره اي روشنفکران و فعاالن سیاسي 
منتقــد حکومت ایران نقش داشــته اند. بدین ترتیب 
بــا حل مهم ترین معماي سیاســي-امنیتي کشــور 
جو نااطمیناني بر اقتصاد ایران حاکم شــد. هر چند 
 نــرخ متوســط دالر آزاد در ســال 1377 با جهش

30 درصــدي به 6 هزار و 500 ریال بالغ شــد ولي 
تحت تأثیر شوک سیاســي ماه هاي پایاني سال، نرخ 
دالر آزاد در اســفند ماه به 8 هزار ریال رسید. شش 
ماه بعد و در18 تیرماه 1378 نیروهاي امنیتي شبانه 
به تجمع مسالمت آمیز دانشجویان دانشگاه تهران در 
محدوده خوابگاه هاي کوي این دانشگاه یورش بردند. 
پایان دادن به این اعتراض ها حکومت ایران را با چالش 
جدي مواجه کرد. همزمان با بروز این چالش، اقتصاد 
ایران نیز با ادامه صعود نرخ تورم به باالي 20 درصد و 
کاهش رشد اقتصادي به کمتر از 2 درصد مواجه بود. 
بدین ترتیب نرخ دالر آزاد از 8 هزار ریال در آغاز سال 
1378 به 9 هزار و 400 ریال در پایان تیرماه آن سال 
رسید. البته نرخ متوسط دالر آزاد تا پایان سال 1378 

به 8 هزار و 190 ریال تنزل کرد. 

  رخدادهاي سال 1388
در سال 1380 در حالي که نرخ رسمي ارز 1750 
ریال بود، نرخ آزاد دالر به 7 هزار و 920 ریال رسید. 
این شــکاف بزرگ 6 هــزار و 170 ریالي همزمان با 
صعــود قیمت نفت به باالي 20 دالر دولت را ترغیب 
کرد تا در سال 1381 که رشد اقتصادي ایران به باالي 
8 درصد رســید، دالر را در بهاي 7 هزار و 950 ریال 
تک رقمي اعالم کند. سیاســت ارز تک نرخي تا سال 
1388 در ایران اجرا شــد. در سال 1388 پس از دو 
سال کســب درآمد ارزي 81 میلیارد دالري از محل 
فروش نفت، عایدي نفت به 62 میلیارد دالر رســید. 
با وجود افزایش درآمد نفتي، نرخ رشــد اقتصاد ایران 
طي سال 1387 و 1388 به ترتیب 0/8 و 1/3 درصد 
بود. نرخ تورم در سال 1387 به 25/4 درصد افزایش 
یافت و در ســال 1388 این نرخ همچنان دو رقمي 
بود. در چنین شرایطي شهرهاي بزرگ ایران از خرداد 
ماه به صحنه تجمع هاي خیاباني در اعتراض به نتایج 

انتخابات ریاست جمهوري بدل شد. این اعتراض ها تا 
زمستان آن سال ادامه پیدا کرد. با این وجود بازار ارز 
ایران تنها شــاهد افزایش 3 درصدي نرخ دالر بود و 
بهــاي هر دالر آمریکا از 9 هــزار و 800 ریال به 10 

هزار و 100 ریال افزایش یافت. 

  بحران هسته اي
همزمان با شکست مذاکرات ایران و غرب در خصوص 
پرونده فعالیت هاي هسته اي این کشور که موجب آغاز 
تحریم هاي شوراي امنیت ســازمان ملل و تحریم هاي 
اقتصادي اروپا و آمریکا علیه اقتصاد ایران شــد، از سال 
1390 بار دیگر شکاف نرخ رســمي و آزاد ارز در ایران 
افزایش یافت. در حالي که در پایان سال 1390 قیمت 
هر دالر آمریکا در بازار آزاد به 19 هزار ریال رسیده بود، 
بهاي رسمي ارز 12 هزار و 260 ریال بود. در سال 1391 
و با تشدید تحریم هاي اقتصادي اروپا و آمریکا علیه ایران 
که شامل تحریم هاي بانکي و خرید نفت نیز شد، درآمد 
نفتي دولت 56 درصد کاهش یافت. نرخ رشد اقتصادي 
ایران به منفي 6/8 درصد رسید و نرخ تورم هم به بیش 
از 30 درصد افزایش یافت. در چنین شــرایطي نرخ ارز 
رسما توسط بانک مرکزي سه نرخي شد. نرخ رسمي 12 
هزار و 260 ریال اعالم شد، نرخ مبادل هاي که به برخي 
نیازهاي اساسي کشور تخصیص مي یافت و نرخ آزاد که 
در آن ســال تا اوج 39 هزار و 500 ریال هم صعود کرد 

ولي سپس در نرخ 38 هزار ریال متوقف شد. 

  پذیرش برجام
حسن روحاني با شعار حل مناقشه هسته اي ایران و 
غرب در سال 1392 پیروز انتخابات ریاست جمهوري 
شــد. در حالي که نرخ تورم در سال 1392 نزدیک به 
35 درصد بود، نرخ دالر آزاد از 35 هزار ریال در ابتداي 
سال به 30 هزار ریال در اسفندماه سال 1392 کاهش 
یافت. خوش بیني ها نسبت به حصول توافق هسته اي 
میان ایران و غرب موجب شد تا با وجود ادامه تورم دو 
رقمي تا سال 1394، نرخ ارز آزاد در محدوده 33 هزار 
ریال تا 36 هزار ریال نوســان کند. بدین ترتیب، انجام 
توافق جامع هســته اي میان ایران و گروه کشورهاي 
1+5 کــه در 23 تیرمــاه 1394 رخ داد، تأثیر مثبت 
خود را بر مهار جهش نرخ ارز طي دو ســال گذاشته 
بود. چنان که یک ماه قبل و یک ماه پس از انجام این 
توافق قیمــت دالر آزاد همچنان 33 هزار ریال بود و 
پس از شوک انتشار خبر حصول توافق هسته اي نرخ 
دالر به پایین تر از 31 هزار و 500 ریال نرسید. این نرخ 

تا پایان سال 1394 به 34 هزار ریال افزایش یافت. 

  خروج آمریکا از برجام
بــا پیــروزي دونالــد ترامــپ در انتخابــات 
ریاست جمهوري آمریکا چشم انداز توافق هسته اي 
ایــران و قدرت هاي جهان در هالــه اي از ابهام قرار 

گرفت. چرا کــه ترامــپ از دوران حضور خود در 
کارزار انتخاباتي توافق هســته اي با ایران را بدترین 
توافق تاریخ لقب داده بود. او در شرایطي در نوامبر 
سال 2016 میالدي )آبان ماه 1395( در انتخابات 
ریاست جمهوري آمریکا پیروز شد که اقتصاد ایران 
شاهد تک رقمي شدن نرخ تورم بود و ایران توانسته 
بــود با افزایش ظرفیت تولید و صادرات نفت خود، 
شاهد رشــد درآمدهاي ارزي باشد. صادرات روزانه 
نفــت ایران که در ســال 1391 بــه کمتر از یک 
میلیون و 200 هزار بشکه در روز رسیده بود از مرز 
2 میلیون و 600 هزار بشکه در روز گذشته بود. نرخ 
دالر هم در بازار آزاد در حدود 37 هزار ریال تثبیت 
شــده بود. با این حال دولت ترامپ پس از آغاز به 
کار بــا هدف آن چه که کاهش حمایت مالي ایران 
از برخي گروه هاي شــبه نظامي فعال در خاورمیانه 
عنوان کرد، دسترســي ایران به منابع ارزي اش را 
محدودتــر کرد. همچنین رفــع تحریم هاي بانکي 
ایران با دســت اندازهاي متعدد مواجه شــد. این 
عوامل موجب شــد تا نــرخ ارز در فاصله فروردین 
تا آذرماه ســال 1396 نرخ دالر در بازار آزاد ایران 
از 37 هــزار ریال به بیش از 40 هزار ریال افزایش 
یابــد. در همین حال شــش ماه پــس از پیروزي 
مجدد در انتخابات ریاست جمهوري، محقق نشدن 
وعده هاي روحاني در ایجاد رونق اقتصادي و اشتغال 
و نیز رفع مشــکل سپرده  گذاران موسسات مالي و 
اعتباري ورشکســته موجب شد تا در دي ماه سال 
1396 در بســیاري از شهرهاي ایران اعتراض هاي 
عمومي نســبت به عملکرد دولت شکل بگیرد. این 
اعتراض هــاي کوتاه مدت کافي بــود تا نرخ دالر تا 
نزدیکي 45 هزار ریال افزایش یابد. در اردیبهشت 
ماه گذشــته نیز ترامپ باالخره به وعده انتخاباتي 
خود عمل کرد و آمریکا از بطور یک جانبه از توافق 
هســته اي گروه کشورهاي 1+5 با ایران خارج کرد 
و رســما اعالم کرد تحریم هاي اقتصادي سنگیني 
را بــه فاصلــه 90 و 180 روز علیه اقتصاد ایران به 
اجرا خواهد گذاشــت. مرحله اول این تحریم ها از 
روز چهارم اوت از امروز 13 مرداد اجرایي مي شود 
که شامل ممنوعیت خرید دالر توسط دولت ایران، 
معامله طال و فلزات و تحریم صنعت خودروي ایران 
را در بر مي گیرد. در آســتانه اجراي این تحریم ها 
قیمت دالر آمریکا در بازار آزاد ایران رکورد تاریخي 
120 هزار ریال را ثبت کرد. این نرخ پیش از خروج 
آمریکا از برجام 58 هزار ریال بود و 96 سال پیش 
14 ریال. با این وجود به نظر مي رســد سیر نزولي 
نرخ برابري ریال در برابر دالر آمریکا با تشدید شوک 
سیاســي و اقتصادي توامان با هم، وارد مرحله اي 
جدیدي شــده و از 90 روز آینــده که تحریم هاي 
بانکي و نفتي ایران نیز از سوي آمریکا آغاز خواهد 

شد، باید انتظار افزایش بیشتر نرخ دالر را داشت. 

گزارش ارزی
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دونالــد ترامپ اولین رئیس جمهور آمریکایي اســت که اصول و 
بنیان هاي اتحاد فراآتالنتیک را که به تدریج پس از جنگ جهاني دوم 
به این سو شکل گرفته و قوام یافته است، زیر سوال مي برد. اقدامات 
ترامپ دست کم سه اصل اساسي و بنیادین اتحاد دو سوي اقیانوس 
اطلس را به چالش کشــیده است: نظم مبتني بر لیبرال دموکراسي 
غربي؛ جهاني شدن و تجارت آزاد؛ و نظام امنیت دسته جمعي غربي 
)ناتو(. در این چارچوب، ترامپ به جاي تحسین دموکراسي ها و تالش 
براي تقویت نظم مبتني بر لیبرال دموکراسي غربي، رهبران اقتدارگرا 
و نظام هاي اقتدارگرا را تحسین مي کند؛ با خروج از موافقتنامه هاي 
تجارت آزاد و در پیش گرفتن حمایت گرایي و ملي گرایي اقتصادي و 
اعمال تعرفه هاي تجاري در مقام جدي ترین مخالف جهاني شــدن و 
تجارت آزاد قد علم کرده است و به شکل کامال آشکاري تعهد امنیتي 
آمریکا به اروپا را مورد تردید قرار مي دهد و از منسوخ شدن ناتو سخن 
مي گوید. اتخاذ این رویکردها از ســوي ترامپ دوره بي سابقه اي از 

شکاف و واگرایي را در روابط آمریکا و اروپا رقم زده است. 

 عوامل واگرایي در روابط اروپا و آمریکا
1- یکجانبه گرایي آمریکایــي در مقابل چندجانبه گرایي 
اروپایي: دوره ترامپ را باید افراطي ترین دوران یکجانبه گرایي 

آمریکایي پس از جنگ جهاني دوم دانست. خروج از پیمان 
آب و هوایي پاریس، توقف قرارداد تجاري ترانس پاسیفیک، 
 خروج از یونســکو، انتقال ســفارت آمریــکا از تل آویو به 
بیت  المقــدس با وجود مخالفت هاي شــدید جامعه جهاني، 
خروج از برجام، اعمال تحریم هاي یکجانبه، خروج از شوراي 
حقوق بشر سازمان ملل متحد، به راه انداختن جنگ تجاري با 
شرکاي عمده ایاالت متحده از طریق اعمال تعرفه هاي تجاري 
و زمزمه هایي مبني بر خروج این کشــور از سازمان تجارت 
جهاني، یکجانبه گرایي را به مشخصه اصلي سیاست خارجي 
ترامپ تبدیل ســاخته است. از نظر ترامپ، چندجانبه گرایي 
اوباما موقعیت هژموني آمریکا را در جهان تضعیف، از شأن و 
منزلت ابرقدرتي آن کاسته و بر قدرت رقباي آن افزوده است. 
در واقع، حکمراني جهاني چندجانبه گرایانه بیش از اینکه در 
راستاي منافع ملي آمریکا باشد، جایگاهي هم سطح با آمریکا 
را براي قدرت هاي رقیب در نظر گرفته است که به هیچ وجه 
پذیرفتني نیســت. در مقابل اتحادیــه اروپا حامي یک نظم 
جهاني چندجانبه گراي مبتني بر قواعد بین المللي با مرکزیت 

سازمان هاي بین المللي به ویژه سازمان ملل متحد است. 
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واگرایي در روابط اتحادیه اروپا و آمریکا؛ 
فرصتي براي ایران
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ایران در جهان

ادامه از صفحه 29
از نظر این اتحادیه یک نظم چندجانبه مبتني 
بر قواعد بین المللي، از جمله اصول منشــور ملل 
متحد و اعالمیه جهاني حقوق بشــر، تنها تضمین 
واقعــي صلح و امنیت در عرصــه نظام بین الملل 
است. اروپایي ها یکجانبه گرایي ترامپ را به معني 
نادیده گرفتن نقش دیگر قدرت ها در مسائل جهاني 
و همچنین تضعیف و تخریب تمامي دستاوردهاي 
جامعه جهاني در چند دهه اخیر مي دانند که براي 

صلح و امنیت جهاني بسیار خطرناک است. 
2- ملي گرایــي آمریکایــي در مقابــل 
بین الملل گرایي اروپایي: ترامپ تنها راه و بهترین 
شیوه تامین منافع ملي را ملي گرایي و حمایت گرایي 
اقتصادي مي داند. از این رو، وي ضدیت آشکاري با 
جهاني شدن، بین الملل گرایي و تجارت آزاد دارد. در 
این راســتا، ترامپ رژیم ها و نهادهاي بین المللي را 
شــبکه به هم پیچیده اي تصور مي کند که نه تنها 

آمریــکا را در دام خود گرفتــار کرده و آزادي عمل 
را از آن ســلب نموده اند بلکــه کارکرد آن در طول 
دهه هاي گذشــته در جهت تغییــر موازنه قدرت و 
تجارت به ضــرر آمریکا و به نفع رقبا بوده اســت. 
بنابراین، مطابق با دیدگاه وي ماندن در این رژیم ها 
و ســازمان ها به معني تداوم ســواري مجاني سایر 
کشــورها از آمریکا و تداوم روند افزایش قدرت رقبا 
اســت. از این روست که دکترین خروج از رژیم ها و 
ســازمان هاي بین المللي و سیاست اعمال تعرفه بر 
واردات آمریکا از جمله سیاســت هاي اصلي دولت 

ترامپ به شمار مي روند. 
اتحادیه اروپــا اما یک موجودیت ذاتا بین المللي 
اســت. ماهیت ایــن اتحادیه بر به حاشــیه رفتن 
ملي گرایي و از میان برداشتن مرزها و آزادي عمل 
در چهار حوزه تجارت کاال، سرمایه، گردش انسان 
و خدمات اســت. در واقع، بنیان نظري شکل گیري 

اتحادیه اروپا در این ایده نهفته اســت که بهترین 
 راه تامیــن منافــع ملــي دولت ها در رفــع موانع 
دست وپاگیر ملي گرایانه، ترویج همکاري بین المللي، 
تعمیق همگرایــي و تمرکز بر منافع مشــترک و 
متقابل میان آنهاست. بنابراین، علت اصلي ضدیت 
ترامــپ با اتحادیه اروپا را بایــد در مخالفت وي با 
ایده  و بنیان هاي اساســي شکل گیري این اتحادیه 
دانست. ضدیتي که هر روز شکل جدي تري به خود 
مي گیرد و از سطح کنش کالمي و تشویق رهبران 
اروپایي به خروج از این اتحادیه فراتر رفته و مطابق 
با ادعاي برخي رسانه ها حتي وارد فاز عملیاتي شده 
اســت. در همین راســتا خبرگزاري رویترز مدعي 
شــده است که استیو بنن مشــاور و دستیار سابق 
ترامپ یک سازمان سیاســي را براي ضربه زدن به 
اتحادیه اروپا و نهایتا فروپاشــي آن تاسیس کرده 
که در واقع پایگاه اصلي جنبش هاي پوپولیســتي، 

ملي گرا و ضد اتحادیه است. 

3- اختالفات موجود در ناتو: سازمان پیمان 
آتالنتیک شــمالي به عنــوان بزرگ ترین اتحادیه 
نظامي جهان، نمــاد وحدت نظامي- دفاعي غرب 
و مهم ترین و بزرگ ترین قــدرت بازدارنده آن در 
مقابل دشــمنان محسوب مي شــود. با این همه، 
اروپا و آمریکا پس از جنگ ســرد همواره در مورد 
اهداف و هزینه هاي این سازمان دچار اختالف نظر 
بوده انــد. اروپایي ها با تفســیري مضیق از اهداف 
آتي ناتو، با اســتناد به ماده 5 این سازمان، وظیفه 
اصلي آن را دفاع از »امنیت« اعضاء در برابر تهدید 
خارجي مي دانند و مخالــف تبدیل ناتو به پلیس 
جهاني در خدمت هژمون طلبي آمریکا هســتند. 
عالوه بر ایــن، اغلب اعضاي اروپایي ناتو مطابق با 
آنچه پیش از این توافق شــده حاضــر یا قادر به 
پرداخــت 2درصد از تولیــد ناخالص داخلي خود 
به این ســازمان نیستند. در مقابل، آمریکا قائل به 

تفسیر موسع از منشور ناتو یعني دفاع از »منافع« 
اعضا وراي مرزهاي جغرافیایي این سازمان است. 

این امر مســتلزم گسترش جغرافیایي عضویت 
به وراي اطلس شــمالي نظیر ژاپن و اســترالیا و 
همچنیــن مقابله با چین اســت. این کشــور در 
مورد هزینه هاي ناتو نیز همواره خواهان پرداخت 
حق السهم تعیین شده از ســوي همه اعضاء بوده 
اســت. روســاي جمهور پیشــین آمریکا با دیده 
اغماض از این مــوارد اختالفي گذر کرده و اجازه 
ندادند وحدت داخلي سازمان فداي این اختالفات 
شــود. با این حال، به نظر مي رسد ترامپ برخالف 
پیشــینیان خود حاضر به چنین اغماضي نیست 
و تــداوم هزینه بــراي تامین امنیــت اروپا بدون 
مشارکت کامل ایشــان را مصداق سواري مجاني 
مي داند. در همین راســتا، ترامــپ اخیرا در ادامه 
سلسله انتقادهاي خود به ناتو عنوان داشته است 
که »ناتو براي اروپا بهتر اســت تا آمریکا«. ترامپ 
اولیــن رئیس جمهور آمریکایي اســت که ماده 5 
پیمان ناتو را به چالش مي کشــد و دفاع از اعضاي 
سازمان را »مشروط« به پرداخت هزینه ها از سوي 

آنان مي کند. 
4- تفاوت در اولویت ها و اهداف امنیتي: 
رویکردهاي سیاســت خارجي و امنیتي اتحادیه 
اروپا و آمریکا به ســبب تغییر در محیط، اهداف 
و اولویت هاي امنیتي شــان دیگر همچون گذشته 
چنــدان منطبق بر هــم نیســت. در دوره نظام 
دوقطبي، تهدید مشــترک از ناحیه شــوروي به 
همسان ســازي اولویت هــا و اهــداف امنیتي دو 
ســوي آتالنتیک و همگرایي عمیق در روابط آنها 
منجر شــده بود. ضمن اینکه ناتو نشان داد که در 
پاســخگویي و بازدارندگــي در مقابل این تهدید 
مشــترک ســازماني کامال موفق و کارآمد است. 
وضعیت اما بعد از فروپاشــي شوروي تغییر کرد؛ 
دشــمن مشترک جاي خود را به تهدیدهاي نوین 
و غیردولتي داد و بــه همان میزان از کارآیي ناتو 
که سازماني از لحاظ ساختاري مناسب تهدیدهاي 
کالســیک بود کاســته شــد، به طوري که حتي 
تجدیدنظر در دســتورالعمل امنیتي آن مطابق با 
ماهیت تهدیدات جدیــد نیز چندان در کارآمدي 
آن در شــرایط جدید موثر نیفتاد. نقش روسیه و 
خاورمیانه به عنوان دو منبع اصلي تهدید امنیتي 
پیراموني اروپــا در راهبرد امنیتي آمریکا کمرنگ 
شد و متاثر از ظهور چین، شرق آسیا به مهم ترین 
ناحیه در راهبرد امنیتي ایاالت متحده تبدیل شد. 
در این چارچوب در حال حاضر مشاهده مي شود 
که در هر دو مورد )روســیه و خاورمیانه( رویکرد 
آمریکا واگرایي بارزي از رویکرد اتحادیه اروپا دارد. 
ترامپ برخالف متحدان اروپایي نه تنها روسیه 
را تهدیــد اصلي و درجه یک خود تلقي نمي کند 
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بلکه در پي تنش زدایي و بهبود روابط با کرملین 
آن هم در شرایطي است که این کشور بیشترین 
رفتارهــاي توســعه طلبانه را از زمان فروپاشــي 
شوروي در شرق اروپا )مساله اوکراین و کریمه( 
و غرب آســیا )حضور در ســوریه( داشته است. 
خاورمیانــه نیز اهمیت گذشــته را براي آمریکا 
نــدارد. حضور و تمرکز گســترده امنیتي آمریکا 
در ایــن منطقه پس از فروپاشــي شــوروري با 
هزینه هاي باال اما دستاوردهاي اندک همراه بوده 
و این فرصت را به رقبایي مثل چین داده اســت 
تا در سایه تمرکز آمریکا بر این منطقه بر قدرت 
خود بیفزاید. امروزه اهمیــت منطقه خاورمیانه 
بــراي آمریکا به زیرمنطقه خلیــج فارس تقلیل 
یافته است آن هم نه به این دلیل که این منطقه 
سرشار از منابع نفتي است بلکه به این دلیل که 
مهم ترین رقیب آنها یعني چین به شدت به نفت 

وارداتي از خلیج فارس متکي است. 
بنابراین، کنترل امنیتــي این منطقه مي تواند 
برگ برنده آمریکا در برابر چین باشد. برخورداري 
آمریکا از فناوري نفت شیل از اهمیت منابع نفتي 
خاورمیانه براي این کشــور کاسته است، با وجود 
ایــن مقوله امنیت انرژي و قیمت آن بیش از خود 
انرژي به کنش هاي رفتاري آمریکا در این منطقه 
شکل مي دهد. در مقابل به موازات اینکه از اهمیت 
خاورمیانه براي آمریکا کاســته شده، اهمیت آن 
براي اتحادیه اروپا به ســبب ســرریز ناامني هاي 
متعدد ناشــي از آن به اروپا )به ویژه تروریســم و 
پناهجویي( دوچندان شده است. ضمن اینکه اروپا 
نیز همچون چین بخش عمــده اي از انرژي خود 
را از منطقه خاورمیانــه وارد مي کند. اختالف در 
اولویت هاي راهبردي اروپا و آمریکا ســبب شــده 
اســت که رویکردهــاي آنها نیز بــراي برخورد با 

مسائل این منطقه متفاوت از یکدیگر باشد. 
5- ایــران و برجام: اروپــا و آمریکا پس از 
انقالب اســالمي همــواره از راهبــردي واحد اما 
رویکردهایي بعضا متفاوت در قبال ایران برخوردار 
بوده اند. راهبرد کالن و مشترک آنها در طول این 
ســال ها »مهار و تغییر رفتار جمهوري اســالمي 
ایران« و رویکردهاي آنان طیفي از سیاســت هاي 
تقابلي تا تعاملي را شــامل شده که در دوره هایي 
برهــم منطبــق و در دوره هاي نیــز بعضا با هم 
متفاوت بوده است. به عنوان مثال، سیاست این دو 
در دوره اوباما در قبال ایران هم در راهبرد و هم در 
رویکرد یکسان بود؛ راهبرد تغییر رفتار مبتني بر 
آمیزه اي از رویکردهاي فشار و تعامِل همزمان که 
نهایتا به توافق هسته اي منجر شد. به نظر مي رسد 
این مســاله در دوره ترامپ هــم در راهبرد و هم 
در رویکرد دچار اختالف شــده است. راهبرد اروپا 
بعد از برجام همچنان مبتني بر تغییر رفتار ایران 

است، در حالي که به نظر مي رسد راهبرد ترامپ از 
تغییر رفتار تا تغییر رژیم در نوسان است. رویکرد 
اروپا در چارچوب راهبرد مذکور تعامل و همکاري 
با ایران است در حالي که رویکرد آمریکا مبتني بر 

فشار و تقابل است. 
دولت ترامپ برخالف دوره اوباما، تفکیکي میان 
تهدیدهاي صادرشــده از ناحیه ایران قائل نیست 
و آنها را شــبکه بــه هم پیوســته اي از تهدیدات 
مي داند که یکجا و در بســته اي واحد باید به حل 
آنها اقــدام نمود. برجام توافقي ناقص اســت که 
نه تنهــا بلندپروازي هاي هســته اي ایران را براي 
همیشــه محدود نمي کند بلکه قدرت ایران را در 
سایر تهدیدها باال برده و موازنه منطقه اي را به نفع 
آن تغییر داده است. در مقابل، اروپایي ها برخالف 
ترامپ، دستورکاري  دولت  تجمیع گرایانه  رویکرد 
تفکیکــي در قبال تهدیدات صادرشــده از ناحیه 

ایران را پیش روي خود قرار داده اند. 

اروپایي ها معتقدند که برجام توافقي برآمده از 
12 سال دیپلماسي متداوم و نمونه نادر و موفقي 
از دیپلماسي منع اشاعه سالح هاي هسته اي است 
که بر اســاس تایید چند باره آژانس بین المللي 
انرژي اتمي، تاکنون به خوبي کار کرده و توانسته 
اســت از طریق جلوگیري از شــکل گیري یک 
رقابت اتمــي در خاورمیانه و تبدیل ایران از یک 
بازیگر متخاصم به یک کنشــگر متعامل کمک 
قابل توجهي به ثبات و امنیت منطقه اي و جهاني 
بنماید. اروپایي ها به رســمیت شــناختن نقش 
ایران را براي موازنــه و ثبات منطقه اي ضروري 
مي دانند. بنابراین، ضمن اینکه فروپاشــي برجام 
و تغییــر نظام در ایران را براي منطقه به شــدت 
بي ثبات کننــده و خطرنــاک مي دانند، معتقدند 
مي تــوان از طریق تداوم تعامل بــا ایران برپایه 
برجام و توسعه الگوي آن به سایر موضوعات مورد 

اختالف، به نرمال سازي رفتار ایران در چارچوب 
قواعد ساختاري نظام بین الملل دست یافت. 

 فرصتي براي ایران
روابــط ایــران و اروپا پس از انقالب اســالمي 
هیچگاه روابطي مســتقل نبوده است. بدون اینکه 
بخواهیم نقش سایر عوامل را در روابط نه چندان 
مطلوب ایران و اروپا نادیده بگیریم، باید گفت که 
بزرگ ترین مانع توسعه این روابط عنصر مداخله گر 
آمریکا بوده است. در واقع، این رابطه کامال تحت 
تأثیر دشــمني ایران با آمریکا از یک سو و اتحاد 
راهبردي میان اروپا و آمریکا از ســوي دیگر بوده 
اســت. اگرچه در مقاطع مختلــف تالش هایي از 
سوي جمهوري اسالمي ایران براي جداکردن اروپا 
از آمریــکا تحت عنوان اســتراتژي »غرب منهاي 
آمریکا« صورت گرفته است اما وابستگي امنیتي و 
اقتصادي بیش از حد اروپا به آمریکا موجب شده 

بود که سیاســت خارجي و امنیتي اروپا در قبال 
ایران تابعي از سیاست آمریکا در قبال ایران باشد 
و اجــازه ندهد که روابط ایــران و اروپا همواره از 

سطح معیني فراتر برود. 
با وجود ایــن، یکي از پیامدهاي مهم تحوالتي 
که در بخش پیشــین به عنوان عوامل واگرایي در 
روابط فراآتالنتیک به آنها اشاره شد، تغییر شرایط 
گذشته و به تبع آن کمرنگ شدن نقش مداخله گر 
آمریکا در روابط ایران و اروپا اســت. به این معني 
که واگرایي در روابط اروپا و آمریکا مي تواند منجر 
به استقالل هر چه بیشتر سیاست خارجي آن در 
قبال ایران شود. در گذشــته، انطابق اولویت هاي 
امنیتي اروپا با آمریکا و همچنین حراســت تمام 
عیــار امنیتي آمریــکا از اروپا موجب شــده بود 
اروپایي هــا خود را با سیاســت خارجــي آمریکا 
هماهنگ نمــوده و از آن تبعیت نمایند. بنابراین، 

ایران در جهان
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خوشبختی انرژیک 
چشم بادامی ها در ایران

تحریم هاي آمریکا علیه ایران سبب شده که شرکت هاي بزرگ انرژي اروپایي به روابط 
اقتصادي خود با ایران پایان دهند. با ختم فعالیت  شرکت هاي اروپایي چون »توتال« و 
»وینترشال« چین خشنودانه جاي خالي آنها را در ایران پر مي کند. توتال مهم ترین شرکت 
خارجي بود که پس از امضاي توافق نامه هســته اي با ایران به منظور توسعه میدان  هاي 
گازي، با این کشــور قرارداد امضا کرد. اکنون با خروج توتال، چین مســئولیت توسعه 
بزرگ ترین میدان   گازي جهان را در ایران به عهده گرفته و مي خواهد با وجود تحریم ها 
روابط اقتصادي اش را با ایران حفظ کند. ایران سرانجام رسما اعالم کرد که »شرکت ملي 
نفت چین« به جاي شرکت توتال فعالیت هاي خود را در پروژه گازي پارس جنوبي آغاز 
خواهد کرد. میدان   گازي پارس بزرگ ترین میدان گازي جهان اســت که بخشي از آن 
درون مرزهاي ایران قرار دارد. توتال که 50 درصد ســهم این پروژه را در دســت داشت 
و قرار بود به مدت 20 ســال در این پروژه سهیم باشد، کامال از سرمایه گذاري در ایران 
ناامید شده است؛ دلیل آن هم یک پیام توییتري از طرف دونالد ترامپ، رئیس جمهوري 
آمریکا بود: »هرکس با ایران روابط اقتصادي برقرار کند، نباید با آمریکا روابط اقتصادي 
داشــته باشد. با خروج توتال از ایران اکنون راه براي »شرکت ملي نفت چین« باز شده 
تا ذخایر گاز ایران را در پارس جنوبي اســتخراج کند. بزرگ ترین شــرکت انرژي آلمان 
 »وینترشال« نیز به فعالیت اش با ایران خاتمه داده است. وینترشال که زیرمجموعه شرکت

»ب آ اس اف« )BASF( بزرگ ترین شرکت صنایع شیمیایي جهان است، اعالم کرد که 
دفتر خود را در تهران خواهد بست. وینترشال مي خواست پس از پایان تحریم هاي جهاني 
علیه ایران در میدان هاي نفتي جنوب و غرب این کشور سرمایه گذاري کند. این شرکت 
که دو سال پیش با شرکت نفت ایران تفاهم نامه اي را در همین زمینه امضا کرده بود، به 

کارش در ایران ادامه نمي دهد، زیرا از جریمه آمریکا واهمه دارد. 

 ترس شرکت زیمنس آلمان
همین ترس براي شــرکت زیمنس آلمان هم وجود دارد. شرکت زیمنس با سابقه 
150 ساله در صنعت آلمان پس از غیبت چندساله، در ماه مارس سال 2016 میالدي 
به ایران بازگشــت و همکاري مجدد خود را با گروه مپنا در زمینه تولید توربین هاي 
گازي و ژنراتورهاي نیروگاهي آغاز کرد. شرکت مونیخي زیمنس در ژانویه سال 2017 
قراردادي را براي تولید 12 کمپرســور گازي با مقامات ایران امضا کرد. اما جو کایزر، 
رئیس  شــرکت زیمنس، چندي پیش اعالم کرد که در پي خروج آمریکا از برجام این 
شرکت دیگر با ایران قرارداد جدیدي را امضا نخواهد کرد. شرکت زیمنس که ساالنه 
20 میلیارد دالر از طریق فعالیت خود در آمریکا به دست مي آورد و 50 هزار کارمندش 
در آمریکا به کار مشــغول اند، نمي خواهد ضرري از ســوي آمریکا متوجه اش شود. به 
این ترتیب شــرکت هاي بزرگ آلماني از بیم جریمه هاي سنگین آمریکا از بازار انرژي 
ایران خارج شده اند و تنها شرکت هاي کوچک در این کشور مانده اند؛ شرکت هایي که 

مناسبات تجاري قوي با آمریکا ندارند و مجازات هاي آمریکا شامل شان نمي شود. 

 چین برنده تحریم هاي ایران
اما چین مي تواند به فعالیت هاي خود در ایران ادامه دهد. چین این فعالیت ها را از 
سال 2012 آغازکرده است. فریدبرت فلوگر، رئیس مرکز اروپایي انرژي و امنیت منابع 
در کالج سلطنتي لندن درباره فعالیت هاي اقتصادي چین در ایران مي گوید این کشور 
در گذشته نیز نشان داده بود که چگونه با استادي مي تواند تحریم هاي آمریکا را دور 
زند و نفت ایران را در حد میلیاردي به کشــورش وارد کند. فلوگر که اروپاییان را در 
مناسبات اقتصادي با ایران بازنده و چین را برنده مي داند، در ادامه مي گوید: »چین در 
صورت موفقیت در فعالیت در ایران، جاي خالي اروپاییان را در این کشور پر مي کند.«

در چنین شــرایطي انتخاب میان ایران و آمریکا انتخاب دشــواري 
براي اروپا نبود. امروزه اما شــرایط گذشــته حاکم نیست؛ تغییر در 
اولویت هاي امنیتي اروپا و آمریکا و همچنین تردید ترامپ در تعهد 
امنیتي به ناتو و اروپا، موجب شــکاف در سیاست خارجي و امنیتي 
دو سوي آتالنتیک و حرکت اروپا از الگوي تابعیت به سمت استقالل 

راهبردي از آمریکا شده است. 
واقعیت این است که اولویت هاي امنیتي آمریکاي ترامپ در مورد 
روســیه، ایران و برجام و بحران هاي غرب آسیا و شمال آفریقا بسان 
گذشــته دغدغه هاي امنیتي اروپایي را پوشــش نمي دهد و ترامپ 
نه از دریچه منافع مشــترک فراآتالنتیــک که از دریچه منافع صرفا 
آمریکایي به آنها مي نگرد. اولویت امنیتي اروپاي امروز حفظ برجام، 
تــداوم تعامل با ایران، اجتناب از تغییر رژیــم در ایران و ایجاد یک 
نظم منطقه اي همکاري جویانه توســط تمامي قدرت هاي منطقه اي 
اســت. حال آنکه اولویت هاي دولت ترامپ خروج از برجام، تقابل با 
ایــران، تغییر رژیم در ایران و ایجــاد یک ائتالف منطقه اي از اعراب 
بــراي مقابله با ایران و برهم زدن موازنه منطقه اي به ســود متحدان 
خود اســت. اگرچه محدودیت هاي ساختاري ســبب شده است تا 
تحلیل گران حرکت اروپا به ســمت اســتقالل راهبردي را »تردمیل 
پالیســي)1(« بنامند، اما این عنوان نافــي اراده اروپا را براي حرکت 
به ســمت استقالل راهبردي نیســت و تداوم تغییر شرایط و تغییر 
اولویت هاي امنیتي دو ســوي آتالنتیک مي تواند جاي تردمیل را به 

زمین بازي واقعي بدهد. 
مساله بعدي وابســتگي اقتصادي اروپا به آمریکا است. اگرچه در 
اینجا الگوي وابســتگي در مقایسه با مســاله امنیت متفاوت بوده و 
بیشــتر تابع الگوي وابستگي متقابل اســت اما دو موضوع بازگشت 
تحریم ها علیه ایران و همچنین موضوع جنگ تعرفه هاي گمرکي، به 
اروپایي ها نشان داد که در این زمینه نیز آسیب پذیري باالیي دارند و 
در صورتي که به مقابله برنخیزند نمي توانند بخوبي از منافع خود در 
برابر یکجانبه گرایي آمریکایي دفاع نمایند. بنابراین، مشاهده مي شود 
که هم تالش مي کنند با ارائه یک بسته پیشنهادي تا جایي که ممکن 
است به مقابله با تحریم هاي آمریکا علیه ایران بپردازند و هم با اعمال 

تعرفه هاي متقابل در مقابل فزون طلبي ترامپ ایستادگي نمایند. 
در شرایط فعلي اینکه اروپا در این مسیر مي تواند به موفقیت نائل 
شــود یا نه چندان مهم نیست، چیزي که بیشتر اهمیت دارد درک 
این برهه مهم تاریخي و استفاده از فرصت پیش آمده است. اتحادیه 
اروپا در حال حاضر بیش از هر زمان دیگري در زمینه دفاع از منزلت، 
ارزش ها و منافع خود تحت فشــار اســت و در این راستا به شدت به 
همکاري با قدرت هاي جهاني و قدرت هاي صاحب نفوذ منطقه اي نیاز 
دارد. جمهوري اسالمي ایران یکي از این قدرت هاي منطقه اي است 
که عالوه بر اینکه خود عامل اختالف اروپا با آمریکاست نقش بسیار 
مهمي در منافع اقتصادي و امنیتي اروپایي و پیشبرد پروژه استقالل 
اروپایــي دارد. در واقع، اگر بتوان بهترین زمان را براي پیاده ســازي 
اســتراتژي غرب منهاي آمریکا نام برد، آن زمان دوره کنوني است؛ 
چرا که از یک ســو هم منافع ایران و اروپا در مساله برجام و امنیت 
منطقه به هم نزدیک شده و هم از سوي دیگر اروپا و آمریکا بدترین 

دوران روابط خود را در دهه هاي گذشته سپري مي کنند. 

 1- تشــبیه تالش هاي اروپا براي استقالل امنیتي و راهبردي به دویدن فرد بر 
روي وســیله ورزشي تردمیل اســت که در اینجا به معني تالش فراوان اروپا بدون 

برداشتن یک گام به جلو است.
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 دونالــد ترامــپ از نظــر رفتار اقتصــادي با 
اراده گرایان ارتدکس به ویژه کمونیست ها تفاوت 
ماهیتي چنداني شاید ندارد. او به این نتیجه رسیده 
است مي تواند بازار هاي کاال به ویژه بازار نفت جهان 
را با اراده سیاسي کنترل کند اما تجربه نشان داده 
است این اتفاق اگر بیفتد از مسیر بازار رخ مي دهد. 
با این همه برخي از نهادهاي معتبر بین المللي 
باور دارند قیمت هربشکه نفت در ماه هاي پس از 
تحریم نفتي ایران از 15 آبان به بعد به 150 دالر 
مي رسد. اگر این اتفاق بیفتد که احتمال آن اندک 
نیست رهبران روسیه و عربستان مي تواند بیشتر از 
زماني که بخواهند با فشارآوردن بر ظرفیت تولیدي 
خود نفت عرضه کرده و آن را هر بشــکه 75 دالر 
بفروشند درآمد کسب کنند. در این صورت براي 
آنها مقرون به صرفه است با تثبیت تولید در زمان 
خروج نفت ایران از بازار با فروش نفت کمتر درآمد 

بیشتري داشته باشند. 

  نفت 150 دالري
با توجه به تنش هاي تجــاري و افزایش تولید 
نفت خام که از میزان تقاضاي فعلي بیشــتر است 
بازار جهاني نفت آینده روشــني ندارد، اما برخي 
از مهم ترین صندوق هاي سرمایه گذاري در عرصه 
انــرژي معتقدند بهاي نفت دوبــاره به رکوردهاي 
تاریخي خواهد رسید. خبرگزاري رویترز در گزارشي 
از شرایط بازار نوشته که جنگ تجاري بین آمریکا 
و چین رشــد اقتصاد جهاني را بــه خطر انداخته 
اســت. در بازارهاي فیزیکي نشــانه هاي کاهش 
تولید را مي توان مشاهده کرد و محموله هاي نفت 
بدون مشتري، در نفتکش ها انبار شده و قیمت آن 

کاهش یافته است. عالوه بر این نرخ بهره متوسط 
در سراسر جهان و ارزش دالر در حال افزایش است. 
تحت تأثیر این عوامل قیمت واردات نفت خام براي 
خریداران این محصول در کشــورهاي رو به رشد 
در حــال افزایش اســت. هم اوپــک و هم آژانس 
بین المللي انــرژي در تازه ترین پیش بیني ماهانه 
خود هشدار دادند که اختالفات تجاري رشد تقاضا 
در ســطح جهان را به خطر مي اندازد. اما با وجود 
این برخي از صندوق هاي سرمایه گذاري مهم جهان 
مثــل »اندوراند کاپیتال« و »وســتبک کاپیتال« 
پیش بینــي مي کنند که بهاي هر بشــکه نفت از 
قیمت فعلي که حدود 75 دالر است به 150 دالر 
افزایش خواهد یافت. پیش بیني مي شود که عامل 
اصلي این افزایش قیمت، تحریم هاي آمریکا علیه 
بخش انرژي ایران باشد که از آبان به اجرا گذاشته 
مي شوند. یکي از مدیران وستبک کاپیتال که دفتر 
مرکزي آن در لندن اســت گفــت: »به اعتقاد ما 
اواســط ماه آبان روزانه حدود 1/3 تا 1/4 میلیون 
بشکه نفت کمتري به بازار عرضه خواهد شد. این 
رقم بزرگي است. این بر اساس دیدگاهي است که 
آمریکا ممکن اســت بطور موقت در این تحریم ها 
اســتثناهایي قائل شود. در نهایت کاهش صادرات 
نفت ایران ممکن است به دو میلیون بشکه در روز 
برســد«. به دنبال خروج آمریــکا از برجام در روز 
18 اردیبهشت این کشــور اعالم کرد تحریم هاي 
هســته اي علیه ایران را از سر خواهد گرفت. عالوه 
بر این دونالد ترامپ اوپک را مســئول 45 درصد 
افزایــش بهاي نفت طي یک ســال اخیر مي داند. 
خبرگزاري رویترز مي افزاید: پیره اندوراند، مدیر و 
صاحب صندوق سرمایه گذاري اندوراند کاپیتال، که 

در سال 2008 افزایش شدید و سقوط بهاي نفت 
را پیش بیني کرده بود در واکنش به سخنان آقاي 
ترامپ در شبکه توییتر نوشت: ظرفیت تولید اضافي 
اوپک در پایین ترین حد خود است. او افزود: »این 
یک مشــکل بزرگ خواهد بود« و پیش بیني کرد 
بهاي نفت طي دو سال به 150 دالر خواهد رسید. 
گذشته از خطر کاهش شدید صادرات نفت ایران، 
تولید نفت خام در ونزوئال به خاطر بحران اقتصادي 
آن کشور تا پایان سال جاري میالدي ممکن است 
به زیر یک میلیون بشــکه در روز کاهش یابد در 
حالي که اواســط ســال 2017 حدود دو میلیون 
بشکه بود. صندوق سرمایه گذاري اندوراند کاپیتال 
حاضر نشــد در این مورد اظهارنظر کند. در پیش 
گرفتن یک سیاســت مغایر با فضاي کنوني بازار 
ممکن است پرهزینه باشــد. حتي اندوراند که در 
ســال 2017 پیش بیني کرده بــود که بهاي نفت 
به شدت افزایش خواهد یافت ولي در واقعیت حدود 
50 دالر باقي ماند. طبق اسناد سرمایه گذاري که در 
اختیار خبرگزاري رویترز قرار گرفته است، درآمد 
بخش انرژي وســتبک کاپیتال در ســال میالدي 
گذشــته حدود چهار درصد و طبق آمارهایي که 
بانک اچ اس بي سي منتشــر کرده، درآمد صندوق 
سرمایه گذاري اندوراند کاپیتال نیز در شش ماهه 
اول ســال 2018 حدود 12 درصد افزایش یافته 
اســت. یکي از مدیران وستبک کاپیتال مي گوید: 
»اگر پیش بیني مــا در مورد افزایش بهاي نفت از 
75 به 150 دالر طي 12 تا 18 ماه آینده درســت 
باشــد درآمد ما از محل خرید نفت در حال حاضر 
و فروش آن در آینده خیلي عالي خواهد بود. البته 

اگر پیش بیني ما درست باشد.«

نفت؛ شاید 150 دالر
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اعضــای اصلــی اتحادیه اروپا بــه دالیل 
گوناگون نخواسته اند در دور جدید تحریم های 
آمریکا علیه ایران با آمریکا ســازگار شــوند. 
آلمانی ها و فرانسوی ها البته سابقه مخالفت با 
آمریکا را دارند، اما این بار بریتانیا حاضر نشده 
است به رغم درخواســت ترامپ و یارانش از 
رفتار آمریکا حمایت کند. این 3 کشــور در 
بیانیه های مشترک و همراه با رئیس سیاست 
خارجی اتحادیه یعنی خانم فدریکا موگرینی 
راه خود را از ترامپ جدا کردند. آنها به ایران 
پیشــنهادهای گوناگون داده اند اما ایران باور 

دارد که این پیشنهادها کارساز نیست.
درحالي که ایــران بالفاصله پس از اعالم 
خروج آمریکا از برجام بــا اتحادیه اروپا وارد 
گفت وگوي تازه اي شد و حتي رئیس جمهور 
حســن روحاني به اتریش و سوییس رفت تا 
تضمین هــاي الزم اقتصــادي ازاین اتحادیه 
براي ماندن دربرجــام را بگیرد حال به نظر 

مي رسد ایران به هدفش نرسیده است. 
محمدجواد ظریــف وزیر امورخارجه ایران 
درگفت وگوي خود بــا یورونیوز به نارضایتي 
ایــران از بســته اتحادیه اروپا اشــاره کرده 
اســت. ظریــف در این مصاحبــه گفت که 
مذاکرات در این باره در جریان است و ادامه 
داد اروپا براي حفظ برجــام به ایران »تعهد 
سیاســي« داده اما این تعهد کافي نیست. او 
از کشــورهاي اروپایي خواســته است اگر به 
ادامه برجام عالقه دارند، با خروج شرکت هاي 
این کشورها از ایران مقابله کنند. وي تصریح 
کرده اســت: »ایران نبایــد تنها طرف حاضر 

در توافــق باشــد که هزینه کرده اســت. ما 
باید شــاهد فعالیت و تبادالت بانکي و افتتاح 
حساب باشیم«. مقامات جمهوري اسالمي و 
اروپا جزئیات بسته پیشنهادي اروپا به ایران 
را اعالم نکرده اند و تنها برخي از آنها گفته اند 
که در این بسته برخي از خواسته هاي تهران 
 مانند مبادالت مالي، حمل ونقل و فروش نفت 

مدنظر قرار گرفته است. 

 موگرینی و بی سرانجامی؟
درحالي کــه فدریکا موگرینــي در همه 
دوران مسئولیتش در مقام نماینده سیاست 
خارجي و امور امنیتــي اتحادیه اروپا تالش 
کرده است راه را براي بقاي برجام باز نگهدارد 
اما تاکنون دســت کم درباره آمریکا به جایي 
نرسیده اســت. یورونیوز در گفت وگو با یک 
کارشناس وبه نقل از او ادعا مي کند موگریني 
در داســتان دورزدن تحریم هاي آمریکا علیه 
ایران با توهمي بزرگ مواجه است واین توهم 
بزرگ را بازتاب مي دهد. موگریني در پاســخ 
به خبرنگاران در ساختمان شوراي اروپا گفته 
اســت: »اتحادیه اروپا و ایران موازین حقوقي 
را به کار مي گیرند که مي تواند شــرکت هاي 
اروپایي فعال در ایران را از تحریم هاي آمریکا 
مصون بــدارد. اتحادیه اروپا مفــاد حقوقي 
براي دورزدن تحریم ها را فعال کرده اســت و 
ما همچنین تمام تالشــمان را خواهیم کرد 
تا ایــران از منافع اقتصــادي برجام از جمله 
برداشــتن تحریم ها منافع کاملي کسب کند. 
قانون دور زدن تحریم هاي آمریکا از ششم ماه 

اوت یعني زماني که اولین مرحله از تحریم ها 
علیه ایران آغاز مي شود، فعال خواهد شد. فاز 
دوم تحریم ها علیه ایــران چهارم ماه نوامبر 
شروع خواهد شــد. با تصمیم دونالد ترامپ 
مبنــي بر خروج ایــاالت متحــده از برجام، 
واشــنگتن ضمن اعالم بازگرداندن تحریم ها 
علیه ایران اعالم کرد که صادرات نفت ایران 
را به صفر خواهد رســاند و کشورهاي طرف 
قــرارداد ایران را تهدید کــرد که در صورت 

ادامه تجارت با ایران مجازات خواهد کرد. 
در همیــن زمینه یورونیوز با یک اســتاد 
دانشــگاه و پژوهشگر و مشــاور اتحادیه اروپا 
گفت وگو کرده اســت. این پژوهشــگر برخي 
مســائل را در این باره طرح کرده اســت که 
در ادامه به آنها اشاره مي شود. این کارشناس 
مي گوید: خطاهاي محاسباتي اروپا در زمینه 
برجــام و خصوصــا پس از خــروج آمریکا از 
برجام بي شــمار است. مي توان گفت که اروپا 
در زمینه عملیاتي اشــتباهات زیادي مرتکب 
شده است. درباره ســخنان فدریکا موگریني 
ابتــدا باید گفت مثال در طول دو ســالي که 
برجام کامــال از طرف تمــام امضاکنندگان 
محترم بــود، بانک هــاي اروپایــي در هیچ 
کدام از تراکنش هاي بزرگ با ایران شــرکت 
نمي کردنــد. این بانک ها کامــال غایب بودند. 
غیبت بانک هاي اروپایي قبل از اینکه آمریکا 
از برجام خارج بشــود در تبــادالت تجاري و 
اقتصادي با ایران کامال محسوس بود. در این 
دو سال شرکت هاي بزرگ اروپایي بودند که در 
ایران حضور داشتند. البته در فاصله همین دو 

اتحادیه اروپا پیشنهاد مناسبی نداد
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کرکوس بریتانیایی هم می رود

شــرکت بریتانیایي »کرکوس« ســاخت 
نیروگاه بزرگ خورشــیدي 600 مگاواتي در 
ایران را بــه دلیل تحریم هاي آمریکا متوقف 
کرده اســت. ارزش این پروژه 570 میلیون 

دالر بود. 
قرارداد ساخت این نیروگاه، اواخر شهریور 
مــاه پارســال )1396( بین مســئوالن این 
شــرکت و وزارت نیــروي ایــران در لندن، 

پایتخت بریتانیا، نهایي شد. 
دیــه گــو بیاســي، مدیرعامل شــرکت 
کرکوس به خبرگــزاري رویترز گفت: »پس 
از تحریم هــاي آمریکا علیه ایران، ما تصمیم 
گرفتیم تمامي فعالیت هاي خود در ایران را 
متوقــف کنیم؛ ما کماکان این وضعیت را به 

دقت زیرنظر قرار مي دهیم.«
او به جزئیات بیشــتري اشاره نکرد. آقاي 
بیاســي همچنین در گفت وگو با خبرگزاري 
فرانســه خبر توقف فعالیت شرکت خود در 

ایران تایید کرده است. 
قرار بود بعد از تکمیل، این نیروگاه 600 
مگاواتي ششمین نیروگاه بزرگ خورشیدي 

جهان شناخته شود. 
این یکي از بزرگ ترین قراردادهاي ایران 
و بریتانیا بعد از برداشــته شدن تحریم هاي 
بین المللي علیه تهران بود.  قرارداد ســاخت 
نیروگاه خورشیدي اواخر شهریور ماه پارسال 
)1396( بین مسئوالن این شرکت و وزارت 
نیروي ایران در لندن، پایتخت بریتانیا نهایي 
شــد. انتظــار مي رفت این پــروژه در ایران 
ظرف ســه سال تکمیل شــود که بر اساس 
برنامه زمان بندي شده، هر شش ماه یک بار 
شبکه هاي 100 مگاواتي راه اندازي شوند. در 
زمان نهایي شدن قرارداد اعالم شد که اعتبار 

اجراي این پروژه با اســتفاده از منابع مالي 
خارجي تامین مي شود. 

ایــران به دلیل آلودگــي فزاینده هوا، در 
تالش است تا به ساخت بیشتر نیروگاه هاي 

خورشیدي روي آورد. 
در ماه هــاي اخیر تعــداد قابل توجهي از 
شرکت هاي اروپایي به دلیل عواقب همکاري 
با ایران در پي تحریم هاي اباالت متحده، به 

فعالیت هاي خود در ایران پایان داده اند. 
به گزارش رویترز، پروژه مشــابه دیگري 
توســط شرکت نروژي »ساگا انرژي« هم در 

ایران متوقف شده است. 
این پروژه اواخر مهر ماه ســال پیش نهایي 
شــد و قرار بود ظرف پنج ســال نیروگاه هاي 
خورشــیدي با ظرفیت دو گیگاوات در اطراف 
کویر مرکزي ایران )دشت کویر( ساخته شود. 

ایران براي تولید برق تا حد زیادي وابسته 
به نفت و گاز اســت اما با افزایش آالینده ها 
انگیزه هاي زیادي براي استفاده از انرژي هاي 
تجدیدپذیر در این کشــور ایجاد شده است. 
مرحلــه اول تحریم هاي اقتصــادي و مالي 
آمریکا علیه ایران هفته پیش به اجرا درآمد. 
این مرحله از بازگشــت تحریم ها شامل 
تحریم مبــادالت دالري و ریالــي، معامله 
بین المللي طال و سایر فلزات گرانبها، تحریم 
صنایع خودروسازي ایران و تحریم قطعات و 

خرید فروش هواپیماهاي مسافربري است. 
مرحله بعدي تحریم ها روز 13 آبان -نود 
روز دیگــر- به اجرا در مي آیــد که فعالیت 
صنایع نفــت و گاز، کشــتیراني و خدمات 
بیمه را هدف قرار داده است. هدف از اجراي 
مرحله دوم تحریم ها کاهش چشمگیر عواید 

ارزي دولت ایران از فروش نفت است. 

ایران در جهان

ماه اخیر بسیاري از همین شرکت هاي بزرگ 
 دست از همکاري با ایران کشیده اند. بیشتر از

50 شرکت اروپایي از بازار ایران به صورت علني 
و محســوس با وجود ضررهاي مالي و حقوقي 
به دلیل قراردادهاي بدي که بسته بودند خارج 
شده اند. بنابراین اروپا با رفتن آمریکا از برجام 
خود را در بدترین شرایط موجود قرار داد. در 
واقع مي توان گفت که اروپا همان طور که بارها 
گفته ام اصال آمادگي حفظ برجام بدون آمریکا 
را نداشــت. به همین خاطر است که مي گویم 
کارکردي که خانم موگریني پیشنهاد مي دهد 
اوال به دلیل حقوقي اصال عملي نخواهد شــد. 
دلیل آن هم ساده اســت، چرا که در موضوع 
دورزدن تحریم هــاي آمریکا به لحاظ کریدور 
مالي یا دفاع از شــرکت هایي که با جمهوري 
اسالمي کار مي کنند، آنگونه که اتحادیه اروپا 
پیش تــر با کوبا در دهه 90 موفق به انجام آن 
شــد، نخواهد بود. عدم شفافیت مالي در تمام 
عرصه هاي اقتصادي اجــازه اجراي قانون دور 
زدن تحریم هــا را نمي دهد. چــرا که اتحادیه 
اروپا اصال به یک موضوع مرکزي اساسي توجه 
نمي کند، مســاله مرکزي تنهــا دفاع از منافع 
اقتصادي و تجاري شرکت هاي اروپایي با ایراني 
نیست، مساله مرکزي این است که باید ثابت 
بشود که تروریسم در ارتباط با تجارت و اقتصاد 
بین شرکت هاي اروپایي و ایران قرار نمي گیرد. 
موگریني، در شــرایطي این خوش بیني بدون 
پایــه را در اروپا دامن مي زنند که درســت دو 
روز پیش، شــوراي نگهبان به طور قطعي هم 
شرعي و هم حقوقي مساله FATF از دستور 
کار مجلس برداشته و آن را غیرشرعي دانسته 
اســت. این بدان معناســت که شفاف سازي 
تمام شــاهرگ هاي مالي و کارکــردي را که 
اتفاقــا اروپا درگیر آن خواهــد بود، جمهوري 
اسالمي اساسا نمي پذیرد. بنابراین به نظرم نه 
در کوتاه مدت، به دلیل اینکه شتاب تحریم ها 
بســیار باالســت و نه تنها در ماه اوت، بلکه در 
ماه نوامبر ایران تمام قدرت هاي اقتصادي اش 
را از دست خواهد داد. »مقررات مسدود کردن 
تحریم ها« ماده تبصره قانوني است که اتحادیه 
اروپا در سال 1996 در پارلمان اروپا به تصویب 
رساند و آن را اجرایي کرد. پیش تر شرکت هاي 
اتحادیه اروپا با اســتفاده از این مقررات رابطه 
تجاري خود با چین در دوران تحریم را حفظ 
کرده اند. کمیسیون اروپا روز جمعه 18 مه 28 
اردیبهشت برنامه مبارزه با تحریم هاي آمریکا 
علیــه ایران را اجرایي کرد. هدف از این برنامه 
محافظت از منافع تجاري شرکت هاي اروپایي 

در ایران است.
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ایران در جهان

اقتصاد آلمان پیش از انقالب اســالمی شریک تجاری و صنعتی قابل اعتنایی 
برای ایران بــود. این اقتصاد نیرومند جهان پس از پیروزی انقالب اســالمی تا 
جایی که می شــد و می توانســت با ایران تجارت و تالش قابل توجهی برای فرار 
از تحریم های آمریکایی را نشــان داد. هنوز هم مقام های سیاسی آلمان راه های 
برون رفت از دامنه تحریم آمریکا را جســتجو مي کنند و به شرکت های آلمانی 
توصیه مي کنند از ایران نروند، اما در این کشور مثل سایر کشورهای اروپایی راه 
سیاست از راه اقتصاد جداست. کوشش مرکل به جایی نرسیده است و ایران نباید 

به مرکل و دوست نزدیکش یعنی خانم موگرینی دل ببندد.
موگریني و درمیان رهبران کشورهاي اروپایي مرکل آلماني بیشترین نیرو و 
توانایي را براي بي اثر کردن یا دســت کم کاســتن از فشار تحریم هاي آمربکایي 
علیه اقتصاد ایران برداشــتند و هنوز نیز براین عقیده هستند که مي توان کاري 
کرد.  بیانیه اتحادیه اروپا و از ســوي دیگر رفتار دولت آلمان براي نادیده گرفتن 
تحریم ها اما به جایي مي رســد؟ واقعیت این است که شرکت هاي بزرگ اروپایي 
درانتخاب تجارت بــا آمریکا یا ایران بي تردید آمریــکا را انتخاب مي کنند و به 
همیــن دلیل کارشناســان باوردارند نمي توان به امید مــرکل و موگریني بود و 
باید کار دیگري کرد. نوشــته حاضر که از سوي یورونیوز منتشر شده نیز همین 

دیدگاه را دارد. 

 روی کاغذ می ماند
در حالــي که وزارت اقتصاد آلمان روز دوشــنبه تنها یــک روز بعد از اعمال 
تحریم هاي جدیــد آمریکا علیه ایران اعالم کرد که برلین همچنان به مذاکره با 
ایاالت متحده آمریکا براي معاف کردن شــرکت هاي آلماني از تحریم هاي وضع 
شــده علیه جمهوري اســالمي ایران و ارائه تضمین هــاي الزم براي صادرات و 
ســرمایه گذاري به شرکت هاي آلماني که به داد و ستد با این کشور مي پردازند، 
ادامه مي دهد؛ اما صاحبان کسب و کار و شرکت هاي خصوصي در ایران معتقدند 
این خبر، تنها یک حرف اســت و شرکت هاي آلماني خیلي زودتر از بیم تحریم 
و کنار گذاشــته شدن توسط آمریکا ارتباط خود را با نمایندگان ایراني شان قطع 
کردند. محمود، مســئول فني یکي از شرکت هاي دولتي بزرگ در ایران با اشاره 
به اینکه خبر امضا شــدن برجام روزنه هاي امیدي را بــراي به دوباره به حرکت 
در آوردن ایــن اقتصاد خوابیده و مریض در 
ذهن ما روشــن کرده بــود، مي گوید: 
»پــس از امضاي برجــام هیات هاي 
تجاري بســیاري از آلمان به ایران و 
بالعکس ســفر کردند و روزنه هاي 
امیــد و گســترش همکاري هــا 
پدیدار شــد اما با خــروج آمریکا 
از برجام تمامي تالش هاي دو سال 
گذشته شرکت هاي آلماني و شرکاي 
آنــان در ایــران نقش بر آب شــد.« 
محمــود ادامــه مي دهد: »در 
احمدي نــژاد مجبور  دوران 
بودیــم بیــش از 5 و گاهي 
تا 10 برابر قیمت اصلي یک 
به شرکت هایي  قطعه 
دور  را  تحریــم  که 
پــول  مي زدنــد 

پرداخت کنیم تا تولید نخوابد. اما اکنون شرایط به شکلي شده که نه تنها از لحاظ 
ارزي مشکل چند برابر است بلکه امکان دور زندن تحریم ها تقریبا به صفر رسیده 
و کار دربســیاري از کارخانه بطور جدي خوابیده است.« به گفته محمود با وجود 
آنکه او در یک شرکت دولتي کار مي کند اما بیش از 8 ماه است که حقوق دریافت 
نکرده و برخي از همکاران او به دلیل نبود کار به مرخصي اجباري فرستاده شدند 

و برخي نیز که به صورت قراردادي در آنجا مشغول بودند تعدیل شده اند.«

  شرکت ها نمي ایستند
فدریکا موگریني مســئول سیاســت خارجــي اتحادیه اروپا پــس از اعمال 
تحریم هاي جدید آمریکا علیه جمهوري اســالمي در بیانیه مشــترکي با وزراي 
خارجه 3 کشــور اروپایي طرف برجام شامل فرانســه، آلمان و بریتانیا از اعمال 
مجدد تحریم هاي ایران ابراز تاســف کرد و گفت: »طرفین باقي مانده در برجام 
متعهــد به همکاري براي حفظ و نگهداري کانال هاي مالي موثر با ایران و تداوم 
صادرات نفت و گاز ایران هستند. در این زمینه و همچنین درخصوص موضوعات 
دیگر، همکاري ما با یکدیگر و همچنین کشورهاي ثالث حامي برجام که خواستار 
حفظ روابط تجاري با ایران هستند، ادامه مي  یابد.« آمریکا به کشورها در سراسر 
جهان هشــدار داده اســت واردات نفت خود از ایران را نیز تا ماه نوامبر به صفر 
برســانند در غیر این صورت با مجازات هاي سنگین آمریکا روبرو خواهند شد. از 
دیدگاه کلي با توجه به خروج یک جانبه آمریکا از برجام، کشورهاي اروپایي ملزم 
به رعایت تحریم هاي آمریکا در خصوص جمهوري اســالمي ایران نیستند و در 
طول این چندماهه دولت هاي اروپایي با توجه به عدم میل باطني بر دنبال کردن 
سیاست هاي آمریکا در خصوص برجام و تالش براي پیدا کردن راهي براي ادامه 
همکاري هــا با ایران همچون تالش براي باز کــردن کانال هاي مالي نظیر بانک 
سرمایه گذاري اروپا به هیچ وجه نتوانسته اند شرکت ها و موسسات خود را مجبور به 
 همکاري با ایران کنند. چرا که با توجه به دموکراسي حاکم و عدم دستوري بودن

اقتصــاد در ایــن کشــورها و مســتقل بــودن نظــام اقتصادي بــه هیچ وجه 
 دولت هــا توانایي اجبار کردن شــرکت ها و موسســات خود بــراي همکاري با 

جمهوري اسالمي را ندارند. 
به عنوان مثال پس گذشــت چند روز از نشســت اتحادیه اروپا در تاریخ 13 
تیرماه )4 ژوئیه( با اعالم اینکه بانک ســرمایه گذاري اروپا امکان انجام مراودات 

مالي با ایران را دارد، ورنــر هویر رئیس این بانک اعالم کرد: 
»با وجود حمایت این بانــک از تالش اتحادیه اروپا 

براي زنده  نگاه داشتن توافق هسته اي ایران، بانک 
سرمایه گذاري اروپا  نمي تواند نقش فعالي داشته 
باشــد.« به گفته هویر بانک سرمایه گذاري اروپا 
که همواره نهــاد اعطــاي وام و اعتبار و تضمین 
ســرمایه گذاري اتحادیه اروپا بوده نگران است که 

فعالیت در ایران موجب شــود ســهام این بانک در 
بازارهــاي آمریکا کاهش پیدا کنــد. وي همچنین با 

تاکیــد بر اینکه در صورت انجام این مراودات مالي بیم 
جریمه هاي سنگین از طرف وزارت خزانه داري آمریکا 

وجود دارد افزود: »هیچ بانک  اروپایي در حال حاضر 
در ایران فعال نیســت و ما بایــد به این واقعیت 

توجه داشته باشیم که اگر در ایران 
فعال شــویم، مدل کســب و کار 
به مخاطره مي اندازیم.«  را  بانک 

حرف مرکل روی کاغذ ماند
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ایران و تاب آوری دوباره

اخبار، تحلیل ها و گزارش های ارسالی از سوی 
رسانه های جهان درباره اقدام خصمانه آمریکا در 
برابر اقتصاد ایران در صدر اخبار اقتصاد سیاسی 
 جهــان قــرار دارد. اکنون و در شــرایط پس از

18 اردیبهشــت 1397 که ترامــپ اعالم کرد از 
پیمان برجام خارج می شــود یک موضوع بسیار 
داغ شــده است: آیا ایران می تواند تاب آوری اوایل 
دهه 1390 در برابر تحریم را تکرار کند؟ برخی از 
سیاسیون در ایران باور دارند این کار ممکن است 
و توانایی های ایران فوق العاده اســت. این گروه از 
مدیران سیاسی ایران باور دارند اگر ایران چند ماه 
تاب بیاورد، ترامپ و دولتش ناگزیر می شوند راه 
انعطاف در پیش گیرند، اما این پرسش وجود دارد: 

آیا ایران تحت فشار آمریکا تغییر رفتار می دهد؟
بــه عقیده ریچارد گلدبرگ، مشــاور ارشــد 
اندیشــکده دفاع از دموکراســي ها در واشنگتن، 

شرایط براي نظام ایران ساده نخواهد بود. 
او به دیلي سیگنال گفت: »در هفته هاي پیش رو، 
نظام ایران تحت فشار مالي و سیاسي شدیدي قرار 
خواهد گرفت و مردم ایران از دولت خواهند خواست 
در اشــتغالزایي و افزایش درآمدها سرمایه گذاري 
کند.« گلدبرگ افزود پس از تحریم هاي ماه نوامبر 
بــر بخش انــرژي و بانک مرکزي ایــران، مدیران 
سیاسي مجبور مي شــوند دست به انتخاب بزنند. 
انتظار مي رود متحدانمان در خاورمیانه از تحریم ها 
علیه ایران کامال حمایت و مطابق آنها عمل کنند و 
بانک هــا و بیمه کنندگان اروپایي هم با بي میلي به 
آنها تن خواهند داد. چین بزرگ ترین یاغي محسوب 
مي شود، اما احتمال اینکه رهبران حزب کمونیست 
در پکــن بخواهند مخاطره عواقــب نقض آگاهانه 

تحریم ها را بپذیرند، اندک است.« 
دور اول تحریم هــا دولت ایران را از خرید دالر 
آمریکا بازمي دارند؛ تجــارت ایران به طال و دیگر 
فلزهاي قیمتي را هدف قرار مي دهند؛ دسترسي 
ایران به گرافیت، آلومینیوم، فوالد، زغال سنگ و 
نرم افزارهاي قابل استفاده در روندهاي صنعتي را 

مسدود مي سازند؛ مبادالت با پول ملي ایران یعني 
ریال و بخش خودروســازي این کشــور را هدف 
مي گیرند. دور دوم تحریم ها که در 5 نوامبر اجرایي 
مي شــود، بخش هاي حمل ونقل، توسعه انرژي، 
کشتیراني و بانک مرکزي ایران را هدف مي گیرد. 
این تحریم ها ممکن اســت به افزایش بهاي نفت 
در ایاالت متحده منجر شوند. کریستوفر گارسیا، 
یک مقام پیشین وزارت بازرگاني ایاالت متحده که 
مسئولیت توسعه اقتصادي بین المللي را بر عهده 
داشــت، گفت: »تحریم ها مي توانند در بلندمدت 
به تغییر رفتار ایران منجر شوند. در بلندمدت، به 
احتمال خیلي زیاد افراد تحصیلکرده در ایران در 
مواجهه با دشواري هاي اقتصادي به طور فزاینده 
از نظام خشــمگین مي شوند. هدف این است که 
دولت ایران تغییر رفتار دهد، اما اگر تحریم ها به 
تغییر نظام در ایران بیانجامند، ما اعتراضي به این 
نتیجه نخواهیم داشت.« طبق اعالم کاخ سفید، 
از زمان اعالم تصمیم ترامــپ به خروج از توافق 
هسته اي ایران در هشــتم ماه مه، واشنگتن 38 
هدف در ایران را در شــش اقدام جداگانه تحریم 

کرده است. 
جیم فیلیپز، محقق امور خاورمیانه در موسسه 
هریتج گفت: »همین حاال هم شــاهد راي دهي 
برخي از مردم ایران از طریق رفتارشــان هستیم؛ 
بســیاري در واکنش به کاهــش ارزش ریال به 
پایین ترین سطح خود، پس اندازهایشان را به ریال 
نگه نمي دارند.« فیلیپز افزود: »احتمال اینکه دولت 
ایران بخواهد در آینده نزدیک پیشنهاد ترامپ را 
براي دیدار بپذیرد، اندک است. با شناختي که از 
ایران دارم، آنها تا 2020 منتظر مي مانند تا ببینند 
رئیس جمهوري جدیدي )در ایاالت متحده( روي 
کار مي آیــد یا خیر.« دولت هاي اروپایي ســعي 
کرده اند سیاست هایي را اتخاذ کنند که تأثیرات 
تحریم هاي ایاالت متحده بر ایران را کاهش دهد، 
اما شــرکت هاي اروپایي براي درگیر نشــدن با 
تحریم هاي آمریکا در حال خروج از ایران هستند.

ایران در جهان

نماینده یک شــرکت آلماني یزرگ در ایران که بیش 
از 15 سال است با شــرکاي آلماني خود کار مي کند، 
مي گوید: »طرف آلماني ما در ایران فروشي بین 1/5 تا 
2 میلیون یورو در سال دارد که در صنعت ما و با توجه 
به پتانسیل ایران رقم باالیي است ولي به محض خروج 
آمریکا از برجام به ما اطالع دادند که با توجه به شرایط 
کنوني از ارائه هرگونه خدمات به ایران معذورهستند.« 
نماینــده یک شــرکت آلماني دیگر نیز بــا تایید این 
موضوع مي افزاید: »شــوک بزرگي بــود در حالي که 
حاکمان جمهوري اسالمي دم از بهبود شرایط مي زدند 
اما واقعیت چیز دیگري بود. در آن زمان ما چند پروژه 
باز داشــتیم و ســعي کردیم که نظر هیات مدیره این 
شــرکت رو تغییر بدهم ولي در نهایت با ارائه اعداد و 
رقم ها و حجم مــراودات تجاري با آمریکا حتي من به 
عنــوان یک تاجر حق را به آنهــا دادم و این موضوعي 
است که از طرف تمام شرکت هایي که نمایندگي آنها 

در ایران را داریم به ما اعالم شده است.« 
اما فارغ از شــرکت هاي بزرگ اروپایي که ممکن 
اســت نگران شــرایط بازار خود در آمریکا باشــند، 
شــرکت هاي کوچک تر هم که مــراودات چنداني با 
ایــاالت متحده آمریکا ندارنــد و تمایل به فروش و 
ارســال کاال به ایران را دارند با ســد بزرگ دیگري 
روبرو شــده اند و آن عدم وجود کانال هاي پرداخت 
اســت که سیاســت هاي ارزي حکومت ایران به آن 
دامن زده اســت. برخي از شعب بانک هاي کوچک 
و محلي در آلمان و ســایر کشورهاي اروپایي پیش 
از 31 ژوئیه امکان دریافت پول به صورت مســتقیم 
از ایران را داشــتند و این شــرکت ها در بسیاري از 
موارد به صــورت اعتباري با زمان پرداخت هاي یا 3 
ماهه با مشــتریان ایراني کار مي کردند. اما اکنون با 
مشکل عدم دریافت وجه سفارش هاي تحویل شده 
خود مواجه شده اند و درگیر چرخه مستهلک کننده 
پیگیــري پرداخت از طرف هاي ایراني هســتند که 
قالبا بي نتیجه است. با همه این اوصاف و با توجه به 
شرایط جدیدي که در ادامه بیانیه اي خانم موگریني 
منتشــر شده اســت، باید دید آیا راه جدیدي براي 
همکاري مشــترک اقتصادي اروپا و ایران باز خواهد 
شــد یا خیر!در پایان این بیانه اینگونه آمده اســت: 
»طبق این بیانیه اتحادیه اروپا مصمم به حفظ منافع 
اقتصادي اروپایي هایي است که در پیروي از قوانین 
اتحادیه اروپا و قطعنامه 2231 شــوراي امنیت، در 
تجارت مشــروع با ایران سهیم هســتند. به همین 
دلیــل، براي حفاظــت شــرکت هاي اروپایي طرف 
معامله با ایران از گزند تحریم هاي آمریکا، نسخه به 
روز شــده قوانین مسدودساز تحریمي اتحادیه اروپا 
از 7 آگوســت اجرایي مي شود.« و حال باید دید آیا 
این نســخه به روز شده ســبب مي شود شرکت ها و 
موسســات اروپایي تمایــل جدید به مشــارکت با 

شرکت هاي ایراني داشته باشند.
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مزیت های اقتصادی، برتری های سیاسی و سرمایه 
اجتماعــی کشــورها در هــر دوره از تاریخ جابه جا 
می شــود. آنچه در این وســط باید در کانون توجه 
قرار گیرد این اســت که دل بستن به این مزیت ها و 
اینکه آنها تا ابد با ما هستند اشتباه مرگ آوری است. 
متاســفانه ایرانیان در تاریخ معاصر خود از دو ناحیه 
به این اشــتباه دامن زده و در خواب خوش گذشته 
مانده اند. یک اشــتباه این است که همواره به تاریخ 
ایران افتخار کرده و بگوییم ایران در دوره باســتان 
چنین بوده و چنین کرده است. اشتباه دوم این است 
که پی درپی بر ثروت ایران متکی باشیم و مزیت های 
دیگر را نبینیم. ایــن دیدگاه به هر دلیل راه را برای 
توسعه و رشــد اقتصاد ایران مسدود کرده است. اما 
در مقابل برخی از کشــورها در همین نیم قرن اخیر 
با درک نکات یادشــده به سوی پیشرفت سریع در 
حوزه اقتصاد رفتند و مقایسه ها نشان می دهد باید 
تأســف خورد. یک اقتصاددان ایرانی مقیم خارج به 
آمارهای تازه ارائه شده از سوی صندوق بین المللی 
پول مقایسه ای میان ایران و کره جنوبی کرده است. 
کره ای ها در اواســط دهه 1970 درآمد ســرانه ای 
معادل 70 درصد ایران داشــتند و درآمد سرانه آنها 
5 برابر ایران است. به نظر می رسد باید به این مقایسه 
جواب داد: چه نهــادی این کار را انجام خواهد داد؟ 

گزارش را در ادامه می خوانید:
تازه تریــن آمــار صنــدوق بین المللی پــول در 
خصوص تولید ناخالص سرانه کشورهای گوناگون به 
قیمــت جاری و دالر طی 44 ســال حاکی از تحول 

شــگفت آوری اســت که در طی چهل سال اخیر به 
وقوع پیوســته است. برای مثال تولید ناخالص سرانه 
کره جنوبی که که در سال میالدی 1980 نزدیک 30 
درصد پایین تر از ایران بود، در سال 2017 میالدی به 
بیش از پنج برابر تولید ناخالص سرانه ایران رسیده و 
این نابرابری در پنج سال آینده نیز بیشتر خواهد شد. 
مقایسه تولید ناخالص ســرانه ایران و ترکیه نیز این 
تحول را به شکل دیگری به نمایش می گذارد. تولید 
 ناخالص ســرانه ترکیه در ســال 80 میالدی نزدیک

9 درصد پایین تر از ایران بود، اما در ســال 2017 به 
نزدیک دو برابر ایران رســید. از عوامل پیشی گرفتن 
اقتصادهای کره جنوبــی و ترکیه –به جز کارآمدی 
به کارگیــری منابع و مدیرت بهینه آن- یکی افزایش 
سهم آنها در بازرگانی جهانی و دیگری توانایی جذب 
ســرمایه از محیط پر چالش و رقابت اقتصاد جهانی 
است. برآورد صندوق بین المللی پول نشان از افزایش 
بازهم بیشتر تولید ناخالص سرانه در سال های آینده 
است و تولید ناخالص ســرانه ترکیه در سال 2023 
میالدی به بیش از دو برابر و نیم ایران خواهد رسید. 
اگر تولید ناخالص سرانه را مالک رفاه جامعه ی ایرانی 
بگیریم، تولید ناخالص ســرانه خانوار ایرانی در سال 
1980 میالدی کمی پایین تر از میانگین جهانی بود، 
اما در سال 2017 میالدی تولید ناخالص سرانه جهان 
به بیش از دو برابر ایران رسید و این روند در سال های 
آینده نیز افزایش خواهد یافت. به همین دلیل می توان 
ادعا کرد که تولید ناخالص ســرانه جهــان از ایران 
پیشی گرفته و این روند ادامه خواهد داشت. بنابراین 

جایگاه ایران نیز در تولید مواهب مادی بین المللی در 
مقایســه با میانگین جهانی ضعیف تر شده و خواهد 
 شد. با توجه به اینکه میانگین رشد اقتصادی ایران در

40 سال گذشته و پیش از دولت پیشین از سه درصد 
فراتر نمی رود، ســبقت اقتصادی های کره جنوبی و 
ترکیه از ایران شگفت آور نیســت. این آمار همزمان 
نشان از نوسان شدید تولید ناخالص سرانه طی دوره 
مورد مطالعه و افت وخیزها و گاه بسیار چشمگیر آن 
است که بیان نابسامانی داخلی در متغیرهای اقتصادی 
ایران اعم از دسترســی به منابع و همچنین بی ثباتی 
در سیاستگذاری های اقتصادی است. افت وخیز شدید 
خصوص تولید ناخالص سرانه ایران را می توان در نمایه 
زیر دید. بنا به طبقه بندی سازمان توسعه صنعتی ملل 
 متحد، 52 کشــور دنیا به عنوان کشورهای صنعتی،

32 کشور به مثابه نوظهور صنعتی و 67 کشور در حال 
توسعه و 39 کشور باقیمانده کمتر توسعه یافته توصیف 
می شوند. در میان کشورهای آسیایی کره جنوبی جزء 
کشورهای توسعه یافته تعریف می شود، حال آنکه ایران 
رتبه 24 کشــورهای در حال توسعه را داراست. این 
 بدان معناســت که جایگاه ایران در میان کشورهای 
در حال توســعه هم مناسب نیســت و در سال های 
فعالیت دولت پیشین و به خصوص با اجرای تحریم ها 
و سهم بخش صنعت در تولید ناخالص داخلی ایران 
کاهش داشته است. عوامل چندی در بازماندن ایران 
رشد پرشــتاب اقتصاد جهانی نقش دارند که به طور 
فشــرده و گذرا می توان به جز کارآمدی به کارگیری 
منابــع و مدیرت بهینه آن، به دو عامل مهم در میان 

مقایسه تاسف بار
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تکرار خسته کننده بازرسی انبارها

در هفته های تازه ســپری شــده بازارهای ایــران به اوج 
سردرگمی رسید و قیمت ها در بازار با تالطم کار خود را ادامه 
دادند. از طرف دیگر مدیران دستگاه های دولتی در ایران که 
تصور می کردند در داستان ارز از بازرگانان غیراصیل رودست 
خورده اند اقدام های عجیبی را در دستور کار خود قرار دادند. 
یکی از این دستورهای عجیب این بود که باید انبار کاالهای 
تولیدکنندگان و واردکنندگان بازرســی و معلوم شــود که 

احتکار نکرده اند. آیا انبارداری جزئی از تجارت نیست؟
افراط در انبارستیزی و تکرار ناامید کننده بازگشت درس 
نگرفتن از تجربه های خیلی دور از سوی انسان و جامعه ها از 
گذشته خویش و دیگران البته دلسردکننده و عبرت نگرفتن 

از تجربه های بسیار نزدیک البته بسیار ناامیدکننده است. 
شوربختانه بخشی از جامعه ایران شامل دولتمردان امروز 
و منتقدان دولت دوازدهم از تجربه آخرین ســال های دولت 
محمود احمدی نــژاد درس نگرفته اند و این بــرای ایرانیان 
تلخ و غم انگیز اســت. این درس نیاموزی از تجربه مربوط به 
انبارستیزی پس از دالرســتیزی در اوایل دهه 1390 است. 
دولت و ســایر نهادهــای اداره کننده جامعه ایــران با درس 
نیاموختن از تجربه سال های 1390 تا 1392 بازهم در کمال 
ناباوری به نرخ تبدیل دالر به ریال دستور دادند در یک عددی 
که آنها می خواهند میخکوب شود. این خواسته غیرمنطقی 
بود و شهروندان و بازار آن را نپذیرفتند و نرخ ها در بازار روندی 
فزآینده را به زیان پول ایران را سپری کردند. بعد از آن منتقدان 
دولــت دوازدهم و حتی بخش هایی از دولت ترجیح دادند به 
جای قبول کردن واقعیت و آزادسازی نسبی دالر به ریال برای 
کنترل بازار کاالها که به هر ترتیب در تحول نســبی با نرخ 
دالر قرار گرفتند از سمت عرضه کار را دنبال کردند. استدالل 
این است که شماری از دارندگان کاال با نیت کسب سودهای 
باالتــر کاالهای خود را در انبارها دپو مي کنند و از عرضه آن 
به بازار امتناع مي کنند پس باید با انبارستیزی آنها را سرکوب 
کرد. این استدالل نادرست راه را برای تهییج انبارستیزان صاف 
کرده و حاال این روزها همزمان با دالرستیزی در حرف و شعار 

و عمل شاهد انبارستیزی هستیم. 
این انبارستیزی افراطی و بدون تعریف قطعی از احتکار 
و سپردن کار به دست شــماری تکنوکرات و مدیر میانی 
راه را برای احتمال وقوع فســادهای تازه باز می کند. به این 

معنی که آنها در در هرکوی و برزن دنبال ذخیره احتیاطی 
کاالهای عرضه کنندگان می روند. این اتفاق ضمن مخدوش 
کردن دوغ و دوشــاب ، هر انباری کــه در آن کاالیی وجود 
دارد را بــا همان احتکار فرض مي کنند و البد باید مصادره 
شود یا در اسرع وقت به حراج گذاشته شود که خالف اصل 
صیانت از مالکیت به حساب می آید. انبارستیزی افراطی با 
هر هدفی که باشــد به ویژه اگر بر پایه اصول و آموزه های 
اقتصادی و اخالق سیاســی نباشــد و هدف از آن تضعیف 
دولت تلقی شود به بی اعتمادی گسترده تر منجر می شود. 
شهروندان امروز ایران با آگاهی کامل از رخدادها و شرایط 
 می دانند که انبارداری بخشی از زنجیره تجارت کاال است و 
عرضه کنندگان باید با توجه به نیاز بازار سهمی از کاالهای 
خــود را در انبار نگهداری کنند تا بــازار از توازن و تعادل 
خارج نشــود. مگر می شــود تجارت کرد و انبار نداشت. در 
این فضای هیجانی و تعریف نشده،  ای بسا به امید تنظیم 
بازار درکوتاه مدت با نیت حمایت از مصرف کننده و شــکار 
مثال محتکران کاری انجام شود که با عرضه همه کاالها در 
یک زمان کوتاه و سقوط قیمت های عرضه ، راه برای خروج 
بازرگانان اصیل از بازار و کمیاب شدن کاال در دوره بلندمدت 
را فراهم شود. هتک حرمت و احترام بازرگانان قدیمی و اصیل 
و دارای کارنامه درخشان در تنظیم بازار و رفع نیازهای جامعه 
به کاال ایجاد هراس در دل بازرگانان درســتکار و مخدوش 
کردن  مقوله مالکیت از پیامدهای جبران ناپذیر انبارستیزی 
عامدانه اســت. بدیهی است در این بازار بزرگ باید تعریف 
 قابل قبول و بر پایه کارشناســی و درس آموزی از تجربه ها 
درباره احتــکار و تفاوت آن با انبــارداری صورت پذیرد تا 
حیثیت و مال شــهروندان بر اســاس گمانه زنی نادرست 
با آسیب مواجه نشود. انبارســتیزی در ایران تجربه دارد و 
انبارستیزانی که تنها هدف شــان ایجاد نارضایتی  از دولت 
و اســتفاده از مزیت های پوپولیســم سیاسی است باید به 
شهروندان آگاه توضیح دهند چرا از همان سوراخی که پیش 
از این گزیده شــدند و نتیجه ای از انبارستیزی بی پشتوانه 
نگرفتند باردیگر از همان ســوراخ می خواهند گزیده شوند. 
این نوشته قصد ندارد کسانی را که برخالف انصاف و عرف 
تجارت عمل کرده و با آگاهی از درد و رنج مردم به رفتاری 

ناشایست دست می زنند را تبرئه کند.

آنها اشاره کرد. یکی از عوامل مهم 
بازماندن اقتصاد ایران ایران از رشد 
پرشتاب اقتصاد جهانی سهم ناچیز 
ایران در بازرگانی جهانی و همچنین 
ناتوانی در جذب ســرمایه جهانی 
است، حال آنکه کره جنوبی و ترکیه 
در این عرصه موفق بوده اند. سهم کل 
ایران در تجارت  صادرات غیرنفتی 
جهانی بطور در دوره پس از انقالب 
از نیم درصد تجاوز نکرده است و در 
10 سال اخیر نیز به شدت کاهش 
پیدا کرده است. اما مهم تر از کمیت، 
کیفیت این صادرات اســت. اگر از 
میعان های  –مانند  نفتی  مشتقات 
گازی صرف نظر کنیم- این صادرات 
غالباً از کاالهای سنتی مانند فرش 
دســتباف و خشکبارتشکیل شده 
کــه ســهم محــدودی در زندگی 
مــدرن دارد و بنابراین تقاضا برای 
آن محدود اســت. بخش صنعتی 
کاالهای صادراتی ایران که بازارهای 
آن بیشــتر منطقه ای است، شامل 
صادرات خواروبــار و مواد غذایی و 
یا خودرو است و ایران دارای مزیت 
کیفیت، قیمت و خدمات مربوطه هم 
نیست. و این البته شگفت آور نیست، 
چون ورود بــه بازارهای بین المللی 
نیازمند پیش زمینه هایی اســت که 
در ایران وجود نداشته است. بخشی 
از پس مانــدن روند تولید ناخالص 
ســرانه ایران از جهــان ناتوانی در 
جذب سرمایه خارجی است که آثار 
آن به شکل کاهش تولید ناخالص 
بازرگانی  شــدن  کوچکتر  داخلی، 
خارجــی و باالخره افزایش بیکاری 
 و کاهش ســطح زندگــی خود را 

نشان می دهد. 
جذب سرمایه خارجی در جهان 
پر رقابت سرمایه بین المللی ساده 
نیســت و زمان بر اســت و تالش 
گسترده ای را برای ثبات اقتصادی 
در داخل و بیرون کشور و همچنین 
افزایش سرمایه اعتماد بین المللی و 
اعتبار را طلب می کند که در شرایط 
فعلی زیر سؤال اســت. به همین 
دلیل اســت که بــرآورد صندوق 
بین المللی پــول از تولید ناخالص 
سرانه به قیمت جاری ایران در پنج 

دهه است.
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نخســتین شــرکتي که پــس از دایملر بنز 
همکاري خود با ایران را قطع کرد، شرکت سازنده 
ماشین هاي تونل ســازي هرن کنشت آلمان بود. 
ظرف یــک هفته پس از توقف فعالیت شــرکت 
دایملر، سازنده خودروهاي بنز در ایران، سه شرکت 
صنعتي دیگر اعالم کردند که به علت تحریم هاي 
ایاالت متحده آمریکا به همــکاري با ایران ادامه 
نخواهند داد و قراردادهاي تازه خود را در این کشور 
اجرا نخواهند کرد. این شرکت ها »هرن کنشت«، 
»وورث« و »دوور« نام دارند. عالوه بر شرکت هاي 
مذکور، به گفته مســئوالن اتاق بازرگاني آلمان و 
ایران، شــرکت هاي زیاد دیگري نیز خود را براي 
قطــع همکاري با ایران آماده مي کنند. با آغاز دور 
نخست تحریم هاي آمریکا، اکنون تنها آن گروه از 
شرکت هاي آلماني امکان ادامه کار در ایران را دارند 
که هیچگونه رابطه اي با بازار آمریکا نداشته باشند. 
اما این دســته از شرکت ها نیز براي ادامه فعالیت 
خود نیازمند بانکي هســتند که مبادالت ارزي را 
با ایران انجام دهد. مسئوالن اتاق بازرگاني آلمان 
در ایران به شبکه نخست تلویزیون آلمان گفته اند: 
»شرکت هاي کوچک مي توانند معامالت خود را به 
صورت نقدي ادامه بدهند، اما انجام معامالت اصلي 
بدون همکاري بانک ها ممکن نیست. به این دلیل 
اتحادیه اروپا در تالش یافتن بانکي است که بتواند 
مبادالت ارزي را بدون هراس از فشار آمریکا انجام 
دهد. امري که چندان ساده تحقق نخواهد یافت.«

 فسخ قرارداد فروش ماشین هاي تونل سازي
نخستین شــرکتي که پس از دایملر بنز 
همکاري خود با ایران را قطع کرد، شــرکت 

سازنده ماشین هاي تونل سازي هرن کنشت 
آلمان بود. مارتین هرن کنشــت مدیرعامل 
این شــرکت در مصاحبه اي با مجله اقتصاد 
هفته در آلمان گفته اســت: »مــا قرار بود 
ماشــین آالت حفاري براي احداث یک تونل 
عظیــم در ایجاد راه به ایران بفروشــیم، اما 
اکنون مجبور به عقب نشــیني از این معامله 
هســتیم.« به گفته مارتین هرن کنشــت، 
ارزش این قرارداد معــادل 20 میلیون یورو 
بود و متن آن نیز براي امضاي دو طرف آماده 
شــده بود. اما اجراي این قرارداد مي توانست 
مناسبات بازرگاني شــرکت هرن کنشت را 
در آمریکا با مشــکل روبرو کند. در حالي که 
بازار آمریکا براي این شرکت اهمیت بیشتري 
دارد. هرن کنشــت افزوده اســت که اکنون 
رقباي چیني بــار دیگر جاي آلماني ها را در 

بازار ایران پر خواهند کرد. 

 قطع تولید و فروش پیچ و مهره
شرکت پرسابقه »وورث« دومین شرکتي بود 
کــه در روزهاي اخیر فعالیــت تولیدي خود در 
ایران را متوقف کرد. این شــرکت سازنده پیچ و 
مهره اســت و با تعطیل آن صنایع داخلي ایران 
نیــز مي توانند با بحران دسترســي به کاالهاي 
مورد نیاز خود روبرو شــوند. صدها کارگر ایراني 
در شــرکت وورث به کار اشتغال داشتند و این 
شــرکت قرار بود فعالیت هاي خــود را با ایجاد 
شــعبه هایي در تبریز، مشهد و چند شهر دیگر 
گســترش دهد. به گزارش شبکه اول تلویزیون 
آلمان مسئوالن شرکت آلماني هنگام استراحت 

همکاران خــود به آنها اعــالم کرده اند که باید 
کارشان را تعطیل و سفارش هایي را که به شعبه 
مرکزي داده بودند لغو کنند. به مشتریان ایراني 
نیز اعالم شــده است که شرکت قادر به تحویل 

کاالهایي که آنها سفارش داده اند نیست. 

 لغو دو قرارداد ماشین سازي
دوور، سومین شرکت آلماني که پس از دایملر 
بنز قطع همکاري خود با ایران را بطور رسمي اعالم 
کرده، یک شرکت ماشین سازي است. مدیرعامل 
این شرکت به شــبکه اول تلویزیون آلمان گفته 
است: »ما سال گذشــته دو قرارداد بزرگ و قابل 
توجه با ایران امضا کردیم که اکنون ناگزیزیم آنها را 
رها کنیم.« شرکت هاي آلماني در ایران از موسسه 
»ام اف ســي/ کانسولتینگ« مشــاوره مي گیرند. 
پیتر هایدینگر رئیس این موسسه مي گوید: »براي 
همه شرکت هاي آلماني ممکن نیست که یک شبه 
به فعالیت خود در ایران پایان بدهند. به عنوان نمونه 
ما به یک شرکت تولیدکننده مواد غذایي مشورت 
مي دهیم که در ایران چند کارخانه و هزاران کارگر 
دارد. چنین شرکتي نه مي تواند یک باره به کار خود 
پایــان دهد و نه مي تواند براي مدت زیادي به کار 
خود ادامه بدهد.« اظهارات هایدینگر نشان مي دهد 
که صدها شــرکت آلماني در ایران دســتخوش 
سردرگمي شــده اند. این شرکت ها، به طور عمده 
پس از امضاي برجام از سال 2016 وارد بازار ایران 
شدند. آنها دو سال وقت مي خواستند تا جاي پاي 
خود را در ایران محکم کنند، اما حال که به مرحله 
تولید و سودرساني رسیده اند، مجبور به ترک این 

کشور هستند. 

کوچ دایملر و بقیه شرکت ها

ایران در جهان
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در اوایل اردیبهشــت ماه 1397 هنوز توفان ارزی سپهر 
اقتصاد سیاســی ایران را فرا نگرفته بود. شاید کسی در آن 
روزها باور نمی کرد نرخ ارزهای معتبر در بازار ایران ناگهان سر 
به آسمان ساییده و از دسترس خارج شوند. نرخ هردالر آمریکا 
که در آن روزها هنوز به 6 هزار تومان بسنده کرده بود در یک 
دوره کوتاه مدت به حدود 11 هزار تومان رسیده است. این اتفاق 
و پیامدهای آن بر تولید داخل و تولید صنعتی بسیار دهشتناک 
بود، در آن روزها سازمان برنامه و بودجه با هدف تبیین نظری و 
سیاسی حمایت از تولید داخلی که شعار سال 1397 نیز هست، 
نشســت های تخصصی با حضور کارشناسان، اقتصاددانان و 
فعاالن سیاسی برگزار کرد. در این نشست ها یک اقتصاددان، 
یک فعال اقتصادی، یک معاون وزیر و یک مدیر صنعتی حاضر 
بودند و دیدگاه های خود را درباره راهکارهای حمای از تولید 
داخلی تشریح کردند. فرهاد دژپسند رئیس مرکز پژوهش های 
توسعه و آینده نگری سازمان برنامه و بودجه درباره ضرورت این 

نشست ها و پرسش مهم ایران نکاتی را توضیح داد.
او پرسید: سؤال اصلی این است چه کاری باید انجام دهیم 
تــا تولید داخلی در ریلی قرار بگیرد که ایرانیان نســبت به 
تولید داخلی، تعصب خودکار داشته باشند. یعنی پیش فرض 

اولیه ما، ترجیح تولید داخلی به تولید خارجی باشد به طوری 
که مردم ما، تا وقتی قیمت و کیفیــت تولید داخلی تفاوت 
معنی داری نداشته باشد حامی تولید داخلی باشند. متعاقبا 
بخش خصوصی نیز، ]علی رغم تفاوت مشــکالتی که نسبت 
به تولیدکنندگان خارجی تجربــه مي کنند[ توجه کنند و از 
فرصت ارزشمندی که با تایید مقامات ارشد نظام برای حمایت 
از این بخش به وجود آمده اســت، بهترین استفاده را داشته 
باشند و به طراحی سیستم هایی بپردازند که قیمت و کیفیت 
را همزمان رقابتی کنند و از مشابه خارجی سبقت بگیرند. به 
جامعه ایرانی نمی شود برای مدت طوالنی گفت از تولید داخلی 
حمایت کند که هم کیفیت آن پایین است و هم قیمت آن باال، 
با محدودیت های وارداتی، بخشی از جمعیت هم ممکن است 
برای مدت کوتاهی همراهی کنند ولی در اولین فرصت، دنبال 
فرار از حمایت خواهند بود. پس چه بهتر که از همین فرصت، 
برای تقویت کیفیت و قیمت تولید داخلی استفاده کرده و کار 
کنیم تا مزیت های پایدار به دست آوریم. البته چنین امری، با 
سهولت نخواهد بود، بخشی از ابعاد این مساله، باید در نشست 
گشوده شود تا شناسایی و اجرای راهکارها امکان پذیر باشد. 

آنچه در این پرونده می خوانید خالصه ای از سخنرانی هاست.
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ح گزارشی از یک همایشتولید داخلی و تعصب ایرانی
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حمایت از تولید داخلي

عباس عرب مازار|
باید دقت داشــته باشیم همانطور که در اقتصاد 
ایران انواع مختلفي از کاال و گروه هاي کاالیي داریم، 
متعاقبا انواع مختلفي از حمایت نیز مي تواند وجود 
داشته باشد. مساله مهم، هزینه این حمایت و نحوه 
پرداخت آن مي باشد و مهم تر از همه براي کشور ما 
دوره زماني این حمایت مي باشــد. لذا باید بدانیم از 
کدام کاال، به چه نحوي، با چه میزان هزینه و براي 

چه مدت زمان حمایت خواهیم کرد. 
همچنین این ســوال وجود دارد که اساســاً چه 
کاالیي را مي توان تولیــد داخلي نامید؟ همچنین 
فضاي بازار کاالهاي مدنظر چگونه است، انحصاري 
است، شبه انحصاري است و یا... ؟ اینها موضوعاتي 
هست که باید به آنها پاسخ دهیم تا بتوانیم حمایت 
الزم و درست را از کاالي تولید داخلي انجام دهیم. 

یک نظرســنجي انجام شده نشــان مي دهد که 
64 درصد پاسخ دهندگان به شرط کیفیت و قیمت 
مناسب حاضر به خرید تولید داخلي هستند و 36 
درصد )بیش از یک ســوم( تمایلي به خرید کاالي 
ایرانــي ندارند. پس باید توجه کرد که براي این 64 
درصد مي تــوان راهکارهایي براي حمایت از تولید 
داخلي در حوزه افزایــش کیفیت و کاهش قیمت 
پیــدا کرد. ولي بــراي 36 درصد بقیــه که کاالي 
ایراني نخواهند خرید، پیدا کردن راهکارهاي صرف 
اقتصادي جواب نمي دهد و باید به دنبال راهکارهایي 

متفاوت و البته دشوار باشیم. 
حمایت از تولید داخلي را نباید به صورت شــعار 
بینیم، بلکه یک پروژه ملي است و یک پروژه ملي نیز 
الزاماتي دارد. برخي از اهم الزامات حمایت از تولید 

داخلي به شرح ذیل اشاره مي شود: 
- حمایت از تولید داخلي، نقشه راه مي خواهد. 

- حمایت از تولید داخلي، راهکارهاي کوتاه مدت 
و بلندمدت دارد. 

- حمایــت از تولید داخلي، نیاز به مشــارکت 
همگاني جامعه دارد. 

- حمایــت از تولید داخلــي، نیاز به یک کمیته 
راهبري و پایش در سطح ملي و استاني دارد. 

- حمایت از تولید داخلي، نیاز به تقسیم کار در 
سطح ملي و استاني و تشکیل کارگروهي در درون 

هر صنعت دارد. 
- حمایــت از تولید داخلي، نیاز به یک بســته 
سیاستي براي اجرا با اولویت بندي مناسب )نه ارسال 

بخشنامه یا  برگزاري همایش( دارد. 
در این زمینه باید توجه کنیم که با چه چالش هاي 
محتملي مواجه هستیم که باید براي حل وفصل آنها 

راهکارهاي مناسبي به کار بگیریم.

 برخي از اهم چالش هاي حمایت از تولید داخلي
- عدم هماهنگي بین نهادها و سازمان هاي دولتي 
- عدم دسترسي به اطالعات دقیق در هر حوزه 

براي مسئوالن، مدیران و محققین 
- فقــدان اســتراتژي ملــي توســعه و حتي 

استراتژي هاي توسعه صنعتي و کشاورزي 
- نداشتن اولویت بندي الزم در اجرا و همچنین 
مشــکل اولویت بنــدي در اجراي سیاســت هاي 

تعیین شده 
- نگاه و تکیه اصلي دولت به پارامترهاي سیاسي و 

بعضا کوتاه مدت در تصمیم گیري هاي اقتصادي 
- وجود گروه هاي فشار و بعضا قدرتمند )زیان دیده 

از اجراي سیاست هاي حمایت از تولید داخلي(
همچنین از دیدگاه علم اقتصاد باید توجه داشت 
که حمایت از کاالي ایراني در شرایط کنوني حداقل 

دو جنبه کلي دارد. 
اول حمایت از تولید و عرضه کاالي ایراني و دوم 

حمایت از مصرف و تقاضا براي کاالي ایراني

  اهم موارد حمایــت از تولید داخلي در 
طرف تولید و عرضه

- بهبود فضاي کسب و کار: ایجاد تسهیالت اداري 
الزم براي سرعت بخشیدن به تقاضاي تولیدکنندگان 

و عرضه کنندگان کاالي ایراني
- همکاری در جهت افزایش کارایی تولیدبنگاه های 
کوچک و متوسط )SMD(ها )توجه شود که از نظر 
تعداد 90 درصد بنگاه هاي تولیدي ما در این طبقه 
قرار مي گیرند. بنگاه هاي با 250 کارکن و بیشــتر 

درصد محدودي را به خود اختصاص مي دهند(.
- اصالح فرآیندها و شــیوه هاي تولید )بهبود یا 

ارتقاي تکنولوژي(
- کاهش ضایعات 

- کاهش استفاده از نهاده ها 
- حمایت ازکار، سرمایه و انرژي با اصالح شیوه تولید 
- تعیین وظیفه اصلي دانشگاه ها و مراکز پژوهشي 
)تحقیــق و توســعه( به حمایت از سیاســت هاي 
توسعه اي دولت در راستاي  حمایت از کاالي ایراني. 
متاسفانه هم اکنون دانشگاه ها در مسیر دیگري قرار 

دارند و پاسخگوي این نیازها نیستند. 
- تعیین تکلیف معوقات بانکي )مطالبات غیرجاري( 
که مســاله مهمي اســت و بانک مرکــزي به تنهایي 
نمي توانــد کار  مهمي در این زمینــه انجام دهد. این 
مساله در سطحي فراتر از بانک مرکزي باید حل شود. 

  اهم موارد حمایــت از تولید داخلي در 
طرف مصرف و تقاضا

- تالش در راستاي بازاریابي داخلي و خارجي 
- تولیــد محصول هماهنگ با نیاز و خواســته 

گروه هاي مشتریان 
- ایجاد برند )نام و نشان تجاري( براي کاالي ایراني 

- ارائه خدمات مناسب پس از فروش 
- ارائه گارانتي هاي الزم 

- تالش براي رفع احســاس پرســتیژ از مصرف 
کاالي خارجي 

- منع یا کاهش تبلیغات محصوالت خارجي از 
رسانه هاي عمومي و تابلوهاي شهري 

- ارائه مشــوق هاي الزم بــراي مصرف کاالهاي 
داخلي )کارت اعتباري، تخفیفات فصلي و...(

- حضور در مراکز مهم توزیع کاال 
- بازاریابي خارجي با کمک وزارت امور خارجه 

- ایجاد موانع فیزیکي و تعرفه اي براي ورود )قانوني 
و غیرقانوني( کاالهاي خارجي مشابه با تولید داخلي 

- کنترل و ساماندهي بازارچه هاي مرزي، مناطق 
آزاد و ویژه تجاري

چالش هاي حمایت از تولید داخلي
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حمایت از تولید داخلي

شاپور محمدي|
1- اولیــن ابزار بازار ســرمایه، ســهام اســت که 
روشــي براي تامین مالي هم اســت. همچنین دست 
تولیدکننده اي که شرکت سهامي عام تشکیل مي دهد 

باز است که نرخ این تامین مالي را خود تعیین کند. 
- نــرخ تامین مالي بر اســاس قضیه مودیلیاني و میلر 
)برنده جایزه نوبل( برحسب  ROE یا نسبت بازده سهم، 
برحسب سود نقدي که پرداخت مي کند و نرخ اوراق بدهي 
که دارد تعیین مي شــود. بنابراین نرخ تامین مالي بنگاه،  
متوســط موزون نرخ حقوق صاحبان سهام و بدهي هاي 

شرکت است. بدهي هاي شرکت دو قسمت است: 
تسهیالت مأخوذه و برگه بدهي هایي که منتشر کرده است. 
- شرکتي که به صورت سهامي عام ثبت مي شود، 
در بازار بورس پذیرش مي شود، سهام عرضه مي کند و 
بخشي از پول مالکان از این طریق بازپرداخت مي شود. 
- یکي از تنگناهاي بازار ســرمایه این اســت که 
چرا تشکیل شرکت هاي سهامي عام خیلي کم است. 
درحالي که آمار  ثبت شــرکت ها، نشــان مي دهد که 

تعداد کل شرکت هاي ایجاد شده زیاد مي باشد. 
- حتي اگر شرکت هاي سهامي عام زیادي تشکیل 
مي شدند باز هم تنگناي بعدي مي تواند این باشد که 
چــرا به تعداد  کم در بازار بــورس مورد پذیرش قرار 
گیرند یا اقبالي به حضور در بورس ندارند؟ آیا ضوابط 

سختگیرانه است؟
- متولي بازار بورس بایــد مواظب منافع و اعتماد 
سرمایه گذاران بازار بورس در شرکت هاي جدید باشد. 
به همین  دلیل در ســال جاري مقــررات پذیرش و 
هیات پذیرش را به طور کامل در سازمان بورس اصالح 

خواهیم کرد. 
- پذیرش سال قبل حدود 20 مورد بود که نسبت 
به تعداد 550 شــرکت موجود کم است. بنابراین یک 

راهکار، تسهیل ورود به بازار سهام خواهد بود. 
2- راه دوم که بازار ســرمایه بتواند از تولید داخلي 
حمایت کند، تامین مالي از طریق افزایش سرمایه است. 
- ارزش فعلي بازار بورس 400 هزار میلیارد تومان 
است که با احتساب فرابورس و صندوق ها به 600 هزار 
میلیارد  تومان مي رسد. در چنین شرایطي افزایش 
ســرمایه ها کم و در حدود 10 تا 15 هزار میلیارد 
تومان است. البته از محل تجدید ارزیابي ها این رقم 

قابل توجه تر است. 
- سوال اساســي این است که چرا افزایش 
سرمایه ها کم است؟ علت در تقسیم سود نقدي 
باالي شرکت ها است که  باعث خروج نقدینگي 
از شــرکت ها مي شود. در کشــورهاي دیگر، 
به علت مالیات بر ســود، ترجیحات به سمت 
تقسیم سود باال نیست. درصد تقسیم سود در 

ســایر شرکت ها در حد 10 درصد، ولي این نسبت در 
ایران حدود 70 تا 80 درصد است. 

- در دنیا، افزایش سرمایه مشمول مالیات نمي شود. 
این حرف ما براي دوستان مالیاتي وزارت امور اقتصادي 
و  دارایي خوشایند نیست. این روش، صحیح افزایش 

مالیات ها، نیست و این مشکل باید حل شود. 
- ســود تقســیمي، هم متاثر از مالیات و هم متاثر 
از بازارهاي دیگر اســت. وقتي در بازاري موازي با بازار 
سرمایه، براي  100 واحد سرمایه گذاري، 20 واحد سود 
نقد بدون مالیات بدهند، سهامداران شرکت ها نیز مجامع 

را براي تقسیم سود باالتر تحت فشار قرار مي دهند. 
- گاهي اوقات وضعیت به صورتي پیش مي رود که 
حتي سود موهومي هم شناسایي مي کنند تا بتوانند 
این عطش  را پاسخ دهند که البته جرم است و ما هم 

مقابله کرده ایم. 
3- سومین راهکار بازار سرمایه براي حمایت از تولید 
داخلي، انتشار اوراق مالي اسالمي است که شرکت ها 
برحســب نیاز خود از انواع این اوراق مالي اســالمي 
مي توانند استفاده کنند. اوراق مشارکت و صکوک دو 

طبقه بندي این ابزار هستند. 

انواع صکوک شــامل اجاره، اســتصناع براي ساخت 
صنعتي، مرابحه، اوراق اجاره سهام، اوراق منفعت، جعاله، 
وکالت و خزانه اسالمي هستند که حسب نیاز کسب وکارها، 
تعبیه شده و در دسترس قرارگرفته و بازار سرمایه از آنها 

براي حمایت از تولید داخلي استفاده مي کند. 
آقــاي دکتر محمــدي، به ارائه آمــار در خصوص 

عملکردهاي بازار سرمایه به شرح ذیل پرداختند: 
- تاسیس شرکت هاي سهامي عام در سال 1395، 
به ارزش 550 میلیارد تومان و در سال 1396، به ارزش 
85  میلیارد تومان بوده اســت که نسبت به ظرفیت 

اقتصاد ایران، بسیار کم است. 
- افزایش سرمایه شرکت هاي سهامي عام )البته آنچه 
مجوز داده شــده است(، در سال 1395، 5 هزار میلیارد 
تومان و در سال 1396، 17300 میلیارد تومان بوه است.

- انتشار انواع ابزارهاي تامین مالي در سال 1395، 
29 هــزار میلیارد تومان و در ســال 1396، 64 هزار 
میلیارد تومان بوده است.عرضه اولیه سهام شرکت ها در 
بورس و فرابورس، در سال 139، 350 میلیارد تومان و 
در سال 1396 بالغ بر 519 میلیارد تومان بوده است. 

- افزایش ارزش صندوق هاي مشترک سرمایه گذاري 
به ترتیب 68 و 175 هزار میلیارد تومان براي سال هاي 
1395  و 1396 بوده است. به علت دوباره شماري که 
در اثر سپرده هاي بانکي ایجاد مي شود، روي محاسبات 

این بخش، زیاد نمي توان حساب باز کرد. 
جمع کل، براي ســال هاي 95 و 1396، به ترتیب 
122 هزار میلیــارد تومان و 101 هزار میلیارد تومان 
اســت. علت  کاهش نیز، ارزش صندوق هاي مشترک 
ســرمایه گذاري اســت که منابع از آنها خــارج و به 

سپرده هاي بانکي منتقل شده است. 
- بازار بدهی در ســال 1396، 72 هزار میلیارد 

تومان است که رشد خوبي داشته است. 
رئیس ســازمان بورس و اوراق بهــادار ایران، در 
پایان به تأثیرپذیري شــدید بازار سرمایه از اقدامات 
سیاستگذار اشاره کردند و اظهار داشتند: نباید براي 
یک عایدي کوچــک دولت، زیان بزرگ تري به بازار 
سرمایه کشور تحمیل شــود. وقتي سودآوري هاي 
شــرکت هاي دولتي در بورس تحدید مي شود، این 
شــرکت ها به گرداب هاي بلع پول تبدیل مي شوند. 
همه مالحظه کردیم کــه در تصمیم گیري معروف 
پتروشــیمي ها، 30 هزار میلیارد تومان از ارزش بازار 
کم شد، درحالي که کل عایدي دولت 1000 میلیارد 
تومان بود. نتیجتا هم مالیات زیادي از دست رفت و هم 
خصوصي سازي تحدید شد.  سیاستگذاران کشور باید 
توجه کنند که بازار بورس، سهم و اندازه مهمي در اقتصاد 
کشور دارد و سیاستگذار باید در تصمیمات براي حمایت از 

تولید داخلي، بازار سرمایه را مورد توجه قرار دهد. 

در مسیر تامین مالي صنعت
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حمایت از تولید داخلي

پدرام سلطانی|
محیط حاکم بر فضاي اقتصاد کشور خیلي مناسب 
با فعالیت اقتصادي بخش خصوصي نیست. به همین 
دلیل اهمیت محیط حاکم بــر تولید اصل و مباحث 
اقتصادي فرع مساله حمایت از تولید داخلي است. که 

نمونه هایي از این موارد ذکر خواهد شد. 
در دیدوبازدیدهاي نوروزي و جلسات مشابه، روحیه 
فعاالن بخش خصوصي در بحث کسب وکار به صورت 
مشهودي خوب نبود، آنها چشم انداز خوبي تا پایان سال 
پیش روي خود نمي بینند تا انگیزه ای داشته باشند که 

کسب وکار خود را توسعه و بهبود ببخشند. 
البته طي این سال ها در کشور، فضاي کسب وکار به 
عنوان مشکل اساسي حمایت از تولید داخلي قلمداد شده 
است، ولي محیط اقتصادي ما متقابال براي حل وفصل این 

مشکل، بهبود و تغییر محسوسي پیدا نکرده است. 
جو کســب وکار، عبارت مهجوري در بین ماست. 
حس و حال کســب وکار، شــوق و انگیزه کسب وکار 
که در شــهرهاي دبي و استانبول مشهود است را در 
تهران یا اتاق بازرگاني یا هیات هاي مدیره شرکت هاي 
ما نمي توانید مشاهده کنید. کسب وکار در کشورهاي 
دنیا همچــون دبي، ترکیه و... زنده اســت و مي تپد. 
جلسه، رفت وآمدها و مذاکرات بسیار زیاد تجاري و به 
صورت جدي در جریان است. ما وقتي وارد آن کشورها 
مي شــویم این فضا را حس مي کنیم. این فضا و این 

انگیزه ها پشتوانه تجارت و تولید داخلي است. 
باید هشدار داد که موج جدیدي از مهاجرت و خروج 
سرمایه در بین فعاالن بخش خصوصي شروع شده است 
ولي داستان به همین جا ختم نمي شود. اکنون جوانان، 
متخصصین، جویاي کار، بازنشسته ها و... نیز به دنبال 
خروج از کشور هستند یا حداقل رویاي چنین مساله اي 
را دارند. این مساله در سال هاي قبل اساسا با این شدت 
وجود نداشــته است و باید توجه کنیم که جزء عوامل 

منفي تأثیرگذار بر حمایت از تولید داخلي است. 
هــرم مازلو را اگر از فرد بــه جامعه تعمیم دهیم، 
گرفتاري قشر کثیري از مردم در طبقات پایین نیازهاي 
مازلو، در عزت و برند آن جامعه منعکس مي شود. در 
چنین شرایطي حس حب وطن و غیرت ملي، به تبع 
از اولویت جامعه خارج مي شود. لذا در چنین شرایطي 
انگیــزه الزم بــراي حمایــت از کاالي ایراني در بین 

مصرف کنندگان وجود ندارد. 
دو نوع ابزار حمایتي بــراي تولید داخلي وجود دارد: 
اول ابزار سیاســتي است که در دست دولت است و دوم 
ابزار فرهنگي اســت کــه از دوران آموزش هاي ابتدایي 
شروع مي شود که وطن دوستي در دل افراد جامعه قوام 

مي گیرد. 
نمي شــود از کاالي ایراني حمایت کرد ولي از هویت 

و دغدغه اقشــار مختلف جامعه ایراني حمایت نکرد. 
در ناخودآگاه شــهروند ایراني است که باید از هویت 
ایراني، از فولکلور اقوام ایراني و از فرهنگ هاي اقوام 
ایراني حمایت شود تا من هم از کاالي ایراني حمایت 
کنم؟ تفکیک فرهنگ و هویت از کاالي ایراني ممکن 

نیست. حمایت باید همه جانبه اقتصادي، اجتماعي، سیاسي 
و فرهنگي باشد. 

متاســفانه مشکل فرهنگ خروج مردم از کشور بر 
حمایت از تولید داخلي اثــر مي گذارد. مثالي در این 
رابطه مي زنم: در صربســتان ویزا را شش ماه است که 
براي ایراني ها برداشتند در این مدت 26 هزار ایراني به 
آن کشور رفتند و گفته مي شود از این تعداد حدود 6 
هزار نفر، برنگشته اند و در تالش براي رفتن به اروپاي 
غربي یا اخذ پناهندگي هســتند.  حتي اگر این آمار 
دقیق نباشــد باز هم باید به این نکات فرهنگي توجه 
کنیم که حمایت از تولید ایراني نمي تواند جداي از این 

موارد فرهنگي باشد. 
تزریق و حمایت نقدینگي دولت هم تأثیر چنداني 
بر تولید داخلي نداشته است. هرچند دولت ارز ارزان 
ارائه داد ولي تأثیرگذاري کمي بر تولید داشت. لذا ابزار 
سیاســتي براي حمایت از کاالي ایراني کارایي قبل 
توجهي ندارد. البته دولت خیلي جاها هر کاري توانسته 
انجام داده ولي نتیجه بخش نبوده اســت. براي مثال 
بیشــترین تعرفه را در جهان داریم اعمال مي کنیم و 
تعرفه، تا جاي ممکن باالست ولي اثربخش نبوده است. 

باید دالیل این موارد را بررسي کنیم. 

کیفیت قانون به انحاي مختلف اشکال دارد و برخي 
از قوانین هنوز نیامده، ایراد پیدا مي کنند و اصالحیه 
نیاز دارد که این موارد بر روي تصمیمات تولیدکننده 
اثــر مي گذارد. کیفیت نظام قضایي نیز مشــکل دارد. 
ازیکطرف به دالیل مختلف میزان پرونده هاي قضایي 15 
میلیون مورد اســت که باالترین سرانه جهان است و از 
طرف دیگر رسیدگي به این همه پرونده زمان زیادي را 
مي طلبد. در مورد کیفیت کاالي ایراني، اگر مقایسه اي 
بین کیفیت کاالي بخش خصوصي با کیفیت کاالي 
عمومي داشته باشــیم، مالحظه مي کنید که بخش 
خصوصي بهتر از بخش عمومي کاال تولید کرده است. 
همچنیــن مي توانیم این مورد را در قیاس با ســطح 

جهاني مورد سنجش قرار دهیم. 
وجود بازار صادراتي یکي از عوامل مهم حمایت از 
تولید داخلي است. کاالي ایراني اگر صادر نشود، صرفه 
به مقیاس نخواهد داشــت. ولي مالحظه مي کنید که 
براي صادرات و بازار صادراتي مشکالت متعددي داریم. 
هم اکنون ایــران بزرگ ترین اقتصاد منزوي در جهان 
دنیاســت و خارج از سازمان تجارت جهاني هستیم و 
عمال هیچ موافقتنامه تجاري چند جانبه اي که تعرفه 
ترجیحي موثري براي صادرات ما داشته باشد، نداریم. 
در ادبیات مرســوم تجارت جهاني حدود 50 تا 70 
درصد تجارت هر کشور با همســایگان خود مي باشد. 
درحالي که باید توجه شود که اآلن ما با کدام همسایه 
مشکل نداریم؟ مشکل شدیدتر اینکه حتي در عراق که 
ابزار سیاسي امنیتي داریم، مرتبا تعرفه عوض مي کند و 
به صنایع ما به ویژه صنایع غذایي ما لطمه مي زند. نتیجه 

اینکه دیپلماسي ما در خدمت صادرات نبوده و نیست. 
باید به این نتیجه تخصصي توجه داشت که خریدار 
خارجي کاالي ایراني، فقــط کاال نمي خرد، هویت و 
احساس را نیز از برند ایراني مي خرد. اکنون برند ایراني 
آماج حمالت مختلــف قرار دارد. کارزاري براي تبلیغ 
ایران و ایراني نداشتیم و نداریم. در فضاي بین المللي 

نیز کاري جدي و اثربخش و مهم انجام نداده ایم. 
هنوز با ادبیات گذشته در حمایت از تولید داخلي 
حرف زده و عمل مي شود، همان راه حل هاي آزموده 
شده را داریم مجدداً به کار مي بریم مانند وام دادن 
و... باید توجه شــود که باید به دنبال راه حل هاي 
موثر و جدي براي حمایت از تولید داخلي باشیم. 
باید توجه داشت که رشد اقتصادي و درآمد 
سرانه کشور پایین است لذا مصرف کننده ایراني 
به دلیل فقــر از قاچاق کاالي ارزان اســتقبال 
مي کند.  نتیجتا اینکه مشکالت بنیادیني همچون 
مسائل فرهنگي، اجتماعي و سیاسي و ساختاري 
در حمایت از تولید داخلي و کاالي ایراني داریم و 
باید توجه کنیم که خود کاالي ایراني، تنها بخش 
کوچکي از مســاله ماست.  نقطه مشترک همه ما، 
ایراني بودن است و همه دغدغه ایران، کاالي ایراني و 
حمایت از تولید داخل را باید داشته باشیم تا بتوانیم 
با نگاهي همه جانبه و موثر به حل وفصل مشکالت 

تولید داخلي بپردازیم. 

الزام های اجتناب ناپذیر
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چارچوب تقویت تولید ملي و ارتقاي محتواي داخلي
مهندس حمید اماني|

شرایط اضطراري کنوني چنین اقتضاء کرده 
است که نرخ ارز تثبیت شود و صادرکنندگان 
ملزم به عرضه ارز خود به  بانک مرکزي با نرخ 
تثبیتي شــوند. به دالیل متعدد، پس از طي 
دوره کوتاه اولیه تثبیت، باید فضا براي عرضه 
ارز حاصــل از صادرات در یــک بازار با طرف 
تقاضاي مشــخص )واردات رســمي کاالهاي 
واسطه اي و سرمایه اي( و با نرخ شناور مدیریت 
شده، بازتر شود. از مهم ترین دالیل این اقدام، 
اهمیت توســعه صادرات و ایجاد انگیزه الزم 
است.  براي صادرکنندگان کاالهاي غیرنفتي 
تداوم سیاست معافیت مالیاتي در قبال عرضه 
ارز حاصل از صادرات در صورتي موثر خواهد 
بود که ضمن کنترل مبادي تقاضاي ارز، نرخ 
تثبیتي براي ارز صادراتــي مورد تجدیدنظر 
واقع شــود. در غیر این صورت با پدیده هایي 
ماننــد، افزایش تقاضــا براي ارز مــورد نیاز 
بخش ها، افزون نمایــي در پروفرماي واردات، 
کم نمایــي در ارزیابي ارزش صــادرات و تراز 

تجاري منفي مواجه خواهیم شد. 
نگاهي اجمالي بــه مصرف بخش دولتي و 
مصــرف بخش خصوصي قریــب به یک دهه 
نشــان مي دهد که تقاضاي کل  در این دوره 
تغییر چنداني نداشــته و با نوســاناتي اندک 
تقریبا ثابت بوده اســت. تشکیل سرمایه ثابت 
نیز همین وضعیــت را دارد. بنابراین تقاضاي 
کل کشور ثابت بوده اســت. درعین حال در 
ایــن دوره، به ظرفیت هــاي تولید صنعتي و 
معدني اضافه شــده است. این بدان معناست 
که براي ظرفیت هاي تولیدي کنوني، تقاضاي 
کافي وجود ندارد و طبعا با مازاد عرضه مواجه 
هســتیم. بنابراین باید توجه داشته باشیم که 
در سال 97 موج دیگري از رکود در واحدهاي 
صنعتي امکان وقوع دارد که باید آن را بررسي 

دقیق تر کرده و چاره جویي کنیم. 
در چنین شــرایطي به نظر مي رسد توسعه 
صادرات، نه یک انتخاب، بلکه یک الزام است. 
اما درعین حال تشــدید  احتمالي تحریم ها 
شرایط را بر صادرات سخت مي کند. خصوصا 
با توجــه به تمرکز باالي صــادرات غیرنفتي 
بر محصوالت پتروشــیمي و فلزات اساسي و 
مواد معدني، آســیب پذیري بیشتري متوجه 
صادرات اســت. بنابراین تنوع بخشــیدن به 
صادرات غیرنفتي یک سیاست کلیدي است. 

در شــرایط محدودتر شدن صادرات و نیز 

کاهش مخــارج دولت، براي تحریک تقاضاي 
داخلي، اتخاذ سیاست  انبساطي پولي ناگزیر 
بــه نظر مي رســد. به خصوص آنکــه به نظر 
مي رسد در سال هاي اخیر سهم ریفاینانس در 
افزایش نقدینگي بسیار باال بوده و تزریق پول 

تازه سهمي ناچیز در نقدینگي داشته است. 
یکــي از محورهاي مهم در سیاســت هاي 
انبســاطي، تحریــک تقاضا بــراي کاالهاي 
مصرفي بادوام داخلي اســت. طــرح  خرید 
اعتبــاري کاالي داخلي از ســال 1394 در 
دستور کار قرار گرفت و صرفا در مورد خرید 
خودرو عملکرد موفق داشت. فارغ از نقدهایي 
که بــه فروش اعتباري خودرو وارد شــد، در 
فروش محصوالت به جز خودرو به علت عدم 
توجه به واقعیاتي مانند: جامعه هدف مناسب، 
شــرایط فروش ســهل تر در کف بازار و براي 
محصوالت خارجي و حتي برخي محصوالت 
داخلي این طرح با شکســت مواجه شــد. به 
نظر مي رسد دنبال کردن طرح تحریک تقاضا 
براي کاالهاي مصرفي بادوام داخلي با اصالح 
نواقص و تطبیق با واقعیات بازار، از محورهاي 

مهم قابل تعقیب در سال جاري است. 
در ســاختار صنعتي کشــور یک گسست 
تاریخــي در زنجیــره ارزش وجــود دارد که 
نتوانســته ایم از چنبره آن رها شویم.  مزیت 
صنایع ســرمایه اي و واســطه اي )کــه غالباً 
خاستگاه دولتي داشته اند( به صنایع مصرفي 
کم دوام و نهایي منتقل نشــده است. صنایع 
واسط هاي در کنار صنعت خودرو سهم غالب 
و مسلط در ارزش افزوده صنعتي کشور دارند 
و این در حالي است که صنایع واسط هاي پایه 
نفت و گاز و معدني ســهم غالب در صادرات 

غیرنفتي کشــور دارنــد. بنابراین مزیت هاي 
صادراتــي کشــور در حلقــه بالفصل بخش 
انرژي و مواد خام محدود مانده اســت. از این 
رو بنابراین توســعه صنایع پایین دســتي و 
نهایي، از سیاستگذاري هاي مبنایي براي تنوع 
پایه هاي صادرات غیرنفتي اســت که ترجیحا 
باید با مشــارکت و ســرمایه گذاري خارجي 

دنبال شود. 
بخش بزرگي از بنگاه هاي واگذارشده )غالبا 
به بخش عمومي و به صورت رد دین( عمدتا 
سیاست تقســیم ســود دارند  که ریشه در 
ماهیت ســهامداران جدید دارد. صندوق هاي 
بازنشســتگي و تامیــن اجتماعــي به علت 
ماهیت خود و بحران هایي که در پرداخت به 
مســتمري بگیران خود با آن مواجه اند، مجال 
و عالقه اي به توســعه سرمایه گذاري ندارند و 
این موضوع باعث کاهش ســرمایه گذاري در 
توســعه این صنایع و صنایع پایین دستي آنها 
شده است. در حمایت از تولید داخلي برخالف 
تصور رایج که غالبا حمایت تعرفه اي از تولید 
کاالها و به طور خــاص از صنعت  خودرو را 
نماد آن مي دانند و )به درستي و گاه نادرست( 
مورد نقد قرار مي دهند قوانیني نیز وجود دارد 
که نگرش آن،  متفــاوت از حمایت تعرفه اي 
از تولید کاالهاي معین اســت. مشخصا قانون 
حداکثر اســتفاده از توان داخلي که در سال 
1375 تصویب شــد مهم تریــن نقطه عطف 
در این نــوع حمایت از توانمندي هاي داخلي 
بود. این قانون به دنبال ســوق دادن تقاضاي 
بخش عمومي در اجراي پروژه هاي طراحي-

مهندسي-ساخت به سوي ظرفیت هاي داخلي 
بــود. هدف،  خریــد مطلــق کاال و خدمات 
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ایراني توســط بخش عمومي نبود بلکه ایجاد 
شــرایطي بود که بخش عمومي ملزم شود تا 
اجراي پروژه ها را یا به شــرکت هاي ایراني یا 
مشارکت هاي ایراني- خارجي ارجاع کند. به 
این ترتیب، شــرکت هاي خارجي براي برنده 
شدن در مناقصات اجراي پروژه ها مي بایست 
یک شریک توانمند داخلي داشته باشند. این 
رویکــرد در جهت ایجاد فرصــت یادگیري و 
همکاري میان شــرکت هاي توانمند داخلي و 
شرکت هاي صاحب فناوري خارجي و افزایش 
تدریجي محتواي داخلــي پروژه ها بود. البته 
این قانون، بر بخش خصوصي حاکم نبود و بر 
آن بود که بخش عمومي باید بخشي از هزینه 
یادگیري فناوري را در اجراي پروژه هاي خود 
بپردازد. هرچنــد اجراي موفق این قانون- به 
دالیلــي که مجال پرداختن بــه آن در اینجا 

نیست- محدود بود و با انحالل شوراي اقتصاد 
و سازمان مدیریت و برنامه ریزي وقت متوقف 
و سپس با اصالح قانون در سال 1391 بیش 
از پیش به محاق رفت، اما همچنان یک محور 
مهم براي توســعه برون نگر درون زا به شمار 
مي رود. اصالح مجدد ایــن قانون در مجلس 
شــوراي اسالمي در دســت بررسي است که 
عالوه بر رویکــرد پروژهاي، حمایت از کاالي 
ایراني نیز به آن افزوده شــده و تفصیل بسیار 
بیشتري یافته اســت و از این بابت قابل نقد 
جدي اســت. یک محور بسیار مهم و مغفول 
در رویکرد توســعه توانمندي هــاي داخلي، 
طراحــي و به کارگیــري تســهیالت مقید  
)Tied Loan(  بانکــي و صندوق توســعه 
ملي به ارجاع کار به شرکت هاي داخلي است. 
بدین مفهوم که نهادهــاي مالي داخلي و به 

خصوص صندوق توسعه ملي همانند سازوکار 
مورداســتفاده موسســات اعتبــار صادراتي 
)ECAs( باید بخشــي از تســهیالت خود را 
براي تامین مالي پروژه هاي داخلي مشروط به 

ارجاع کار به طرف هاي ایراني کنند. 
باید با طراحي چارچوب هاي سیاستگذاری 
تجاري-صنعتــي، بــازار داخلــي را در مورد 
کاالهایــي که بــازار عمــده و  جذابي براي 
طرف هاي خارجي به شمار مي رود، با قیودي 
در اختیار آنها قرار دهیم که رســوب فناوري 
داخلــي را حداکثــر کند. این بــدان معني 
اســت که نگاه افزایش محتواي داخلي را در 
محصوالتي که امکان ایجاد مزیت رقابتي در 
کشــور وجود دارد با نگاهــي برونگرا ترکیب 
کنیم. مثــال طرح رجیســتري موبایل باعث 
شد واردات رســمي موبایل کشور چند برابر 

شــود. در کنــار اِعمال این سیاســت موفق، 
تولیدکننــدگان خارجي که نمي خواهند بازار 
بســیار جذاب ایران را از دست بدهند، براي 
طیفــي از انواع ســرمایه گذاري مســتقیم یا 
مشارکت در تولید در داخل آمادگي بیشتري 

خواهند داشت. 
دوراهي هــاي  مهــم،  مســائل  از  یکــي 
سیاســتگذاري است که در کشــور داریم و 
تکلیفمان با آنها روشن نیست که  دوستان هم 
به آن اشاره کردند. براي مثال سیاست مالیاتي 
که ما به دلیل ســاختار نامناسب مالي دولت 
تاکید داریم نســبت مالیات به تولید ناخالص 
داخلي افزایش یابد. این هدف، بســیار هدف 
عالي و مقدسي است. اما توجه نداریم که این 
مالیات در خدمت توسعه قرار نمي گیرد. آقاي 
دکتر شــاپور محمدي اشاره داشتند ما نباید 

از افزایش ســرمایه و ســرمایه گذاري مالیات 
بگیریــم. ما دهه 70 معضلي داشــتیم به نام 
تنــوع عوارض و مالیات ها که با قانون تجمیع 
عوارض حل شد. در همان قانون گفته شد که 
جایگزین این قانــون مالیات بر ارزش افزوده 
خواهد بود. هدف این بود اهداف مثبت تمرکز 
عوارض را حفظ کنیم و بسط پایه هاي مالیاتي 
بدهیم. مالیات بــر ارزش افزوده قرار بود هم 
کارکــرد بســط پایه هاي مالیاتــي و کاهش 
تمرکز مالیاتي داشــته باشــد و هم تجمیع 
عــوارض را انجام دهد، اما در عمل ســر این 
دوراهي سیاستي، سیاست جهش درآمدهاي 
مالیاتي غلبه پیدا کرد و بخش هاي آشــکار و 
عیان تولیدي جــور بخش هاي پنهان اقتصاد 
را در مالیات کشــیدند. تولیدکننده صنعتي 
تبدیل به دم دســتي ترین مأخذ و منبع براي 
مالیات بر ارزش افزوده شــد و مجددا تمرکز 
مالیاتي بر تولیدکننده قرار گرفت. لذا بسیاري 
از منابعــي که براي حمایــت از تولید داخل 
اختصــاص مي دهیم، با عــدم توجه و تلفیق 
نامناســب و ناهماهنگي سیاســت ها، خنثي 
مي کنیم. در این رابطه دوگانه هاي سیاســتي 
نیز زیاد داریم. مثاًل )سیاســت حفظ محیط 
زیســت / توســعه صنعتي و توسعه معادن( ، 
)سیاست صیانت از منابع تجدیدناپذیر ملي/ 
توســعه صادرات مواد خام و با ارزش افزوده 
پایین( ، )اشــتغال/ بهره وري نیروي کار(، و... 
باید بســیاري از این دوراهي هاي سیاستي را 
شناســایي و رفع تعارض کنیــم و به صورت 
یکپارچه مورد سیاستگذاري قرار بدهیم تا راه 

توسعه در این بخش باز شود. 
تعیین تکلیف دوراهي هاي سیاســتگذاري 
حقیقتــا نقــش ســازمان برنامــه و بودجه 
اســت. چرا که بســیاري از این  دوگانه هاي 
سیاستگذاری در ســطح کثرت دستگاه ها و 
وزارتخانه هاي بخشي، قابل حل وفصل نیست 
و اغلب، برآیند نیروها در مورد آنها صفر است. 
بنابراین متــن مصوبات دولت و مجلس مملو 
است از تعارض هاي قفل کننده اي که هر یک 
خاستگاهي در یکي از دســتگاه هاي اجرایي 
دارند و فضاي کســب وکار را بــه حد اعالي 
پیچیدگي سوق داده اســت. ساختار کنوني 
سازمان برنامه وبودجه هم که در آن معاونت ها 
و امور بخشي، سایه اي از مواضع دستگاه هاي 
اجرایي را-کمابیش-در خــود دارند، در حل 
چنین تعارضاتي با چالش جدي مواجه است. 
سازمان برنامه وبودجه به عنوان عقل منفصل 
قوه مجریه نیازمند یک ساختار تلفیق کننده 
قوي، در سطح فرابخشي و بین بخشي است. 
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حمایت از تولید داخلي

 1- حمایت از تولید داخلي
تداوم اقتصاد مقاومتي

حمایت از تولید داخلي، در واقع حمایت از 
سرمایه و کار ایراني است و این شعار در واقع 
در تداوم و بخشــي از شــعار سال قبل مقام 
معظم رهبري یعني اقتصاد مقاومتي اســت. 
لذا این مســاله نشــان مي دهد که در همان 
مسیر اقتصاد مقاومتي هستیم و کم کم داریم 
به جزئیات و سطوح پایین تر اقتصاد مقاومتي 
توجه مي کنیم، یعني حمایت از تولید داخلي. 

 2- لزوم بازبیني 
حمایت از تولید داخلي

همان طور که در اقتصاد ایران انواع مختلفي 
از کاال و گروه هاي کاالیي داریم، متعاقبا انواع 
مختلفي از حمایت نیز مي تواند وجود داشته 
باشد. مساله مهم، هزینه این حمایت و دوره 
زماني آن مي باشد. لذا باید مشخص باشد از 
کدام کاال،  به چه نحوي، با چه میزان هزینه 
و براي چه مدت زمان حمایت خواهیم کرد 

تا حمایت ما هدفمند و موثر باشد. 
متاســفانه ابزار سیاســتي حمایت از کاالي 
ایرانــي کارایي قبل توجهي نــدارد. البته دولت 

تالش هــاي زیادي کرده ولي نتیجه بخش نبوده 
است. براي مثال بیشــترین تعرفه در جهان را 
داریــم اعمال مي کنیم و تعرفه، تا جایي ممکن 
باالست ولي اثربخش نبوده است. باید دالیل این 
موارد را بررســي کنیم. هنوز با ادبیات گذشته 
در حمایــت از تولید داخلــي حرف زده و عمل 
مي شود، همان راه حل هاي آزموده شده را داریم 
مجددا به کار مي بریم، مانند وام دادن و... درحالي 
که باید به دنبال راه حل هاي موثر، جدید و جدي 

براي حمایت از تولید داخلي باشیم. 

3- لزوم حمایت دانشگاه ها از 
سیاست هاي توسعه اي دولت

الزم است وظیفه اصلي دانشــگاه ها و مراکز 
پژوهشــي )تحقیق و توســعه( بــه حمایت از 
سیاست هاي توسعه اي دولت تعیین و تغییر یابد. 
متاسفانه هم اکنون دانشگاه ها در مسیر دیگري 

قرار دارند و پاسخگوي این نیازها نیستند. 

4- تعیین تکلیف دوراهي هاي 
سیاستگذاري

سیاستگذاري  دوراهي هاي  تکلیف  تعیین 
حقیقتا نقش سازمان برنامه وبودجه است. چرا 

که بسیاري از این دوگانه هاي سیاستگذاري 
در سطح کثرت دســتگاه ها و وزارتخانه هاي 
بخشي، قابل حل وفصل نیست و اغلب، برآیند 
نیروها در مورد آنها صفر است. سازمان برنامه 
و بودجه بــه عنوان عقل منفصل قوه مجریه 
نیازمند یک ســاختار تلفیق کننده قوي، در 

سطح فرابخشي و بین بخشي است. 

5- تعیین تکلیف معوقات بانکي
تعیین تکلیف معوقــات بانکي )مطالبات 
غیرجاري( مســاله مهمي اســت که بانک 
مرکزي به تنهایــي نمي تواند کار مهمي در 
این زمینه انجام دهد. این مساله در سطحي 

فراتر از بانک مرکزي باید حل شود. 

6- سیستم مالیاتي
تقسیم ســود باال در شــرکت هاي ایراني 
یکي از مشــکالت اساســي خروج نقدینگي 
از شــرکت ها و افزایش ســرمایه اســت. در 
کشــورهاي دیگر به علت مالیات بر ســود، 
ترجیحات به ســمت تقسیم سود باال نیست. 
درصد تقسیم ســود در شرکت هاي خارجي 
در حد ده درصد، ولي این نســبت در ایران 

برآورد
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حدود هفتاد تا هشتاد درصد است. همچنین 
در جهان، افزایش ســرمایه مشمول مالیات 
نمي شود. که باید سازمان امور مالیاتي در این 

راستا اقدام کند.
از مســائل مهــم، دوراهي هــاي  یکــي 
سیاســتگذاري است که در کشــور داریم و 
تکلیفمان با آنها روشــن نیســت. براي مثال 
سیاســت مالیاتي کــه ما به دلیل ســاختار 
نامناســب مالي دولت تاکیــد داریم افزایش 
یابــد. اما توجــه نداریم که ایــن مالیات در 
خدمت توســعه قرار نمي گیرد. مــا نباید از 
مالیات  و ســرمایه گذاري  افزایش ســرمایه 
بگیریم. باید بســیاري از ایــن دوراهي هاي 
سیاســتي را شناســایي کنیــم و به صورت 
یکپارچه سیاستگذاري کنیم تا راه توسعه در 

این بخش باز شود. 

7- لزوم توجه به شرکت هاي دولتي
وقتي ســودآوري هاي شــرکت هاي دولتي 
در بورس تحدید مي شــود، این شرکت ها به 
گرداب هاي بلع پول تبدیل مي شــوند.  براي 
پتروشیمي ها،  مثال در تصمیم گیري معروف 
30 هــزار میلیــارد تومــان از ارزش بازار کم 
شــد، درحالي که کل عایــدي دولت 1000 
میلیارد تومان بود. نتیجتا هم مالیات زیادي از 
دست رفت و هم خصوصي سازي تحدید شد. 
نباید براي یک عایــدي کوچک دولت، زیان 
بزرگ تري به بازار سرمایه کشور تحمیل شود. 

8- لزوم تقویت محیط اقتصادي و 
فضاي کسب و کار کشور

محیــط حاکم بر فضاي اقتصاد کشــور خیلي 
مناسب فعالیت اقتصادي بخش خصوصي نیست. 

به همین دلیل محیط حاکم بر تولید داخلي، اصل 
و مباحث اقتصادي فرع مســاله حمایت از تولید 
داخلي اســت. البته طي این ســال ها در کشور، 
فضاي کسب وکار به عنوان مشکل اساسي حمایت 
از تولید داخلي مطرح شــده اســت، ولي محیط 
اقتصادي ما متقابال براي حل وفصل این مشکل، 

بهبود و تغییر محسوسي پیدا نکرده است. 

9- لزوم حمایت همه جانبه  از تولید داخلي
نمي شــود از کاالي ایرانــي حمایت کرد 
ولي از هویت و دغدغه اقشار مختلف جامعه 

ایراني حمایت نکرد. 
در ناخودآگاه شهروند ایراني است که باید 
از هویت ایراني، از فولکلــور اقوام ایراني و از 
فرهنگ هاي اقوام ایراني حمایت شود تا او هم 
از کاالي ایراني حمایت کند؟ تفکیک فرهنگ 

و هویت از کاالي ایراني ممکن نیست. حمایت 
از تولیــد داخلي بایــد همه جانبه اقتصادي، 
اجتماعي، سیاســي و فرهنگي باشد. باید به 
این نتیجه تخصصي توجه داشت که خریدار 
خارجي کاالي ایراني، فقــط کاال نمي خرد، 
هویت و احساس را نیز از برند ایراني مي خرد. 
مشکالت بنیادیني همچون مسائل فرهنگي، 
اجتماعي و سیاســي و ساختاري در حمایت 
از تولید داخلــي و کاالي ایراني داریم و باید 
توجه کنیم که خود کاالي ایراني، تنها بخش 
کوچکي از مساله ماست. نقطه مشترک همه 
ما، ایراني بودن اســت و همــه دغدغه ایران، 
کاالي ایراني و حمایت از تولید داخل را باید 
داشته باشــیم تا بتوانیم با نگاهي همه جانبه 
و موثر به حل وفصل مشــکالت تولید داخلي 

بپردازیم. 

10- لزوم توجه جدي به بازار صادراتي
وجود بازار صادراتــي یکي از عوامل مهم 
حمایت از تولید داخلي اســت. کاالي ایراني 
اگر صادر نشــود، صرفه بــه مقیاس نخواهد 
داشــت. ولــي مالحظه مي کنید کــه براي 
صادرات و بازار صادراتي مشکالت متعددي 
داریــم. هم اکنون ایــران بزرگ ترین اقتصاد 
منزوي در جهان اســت، خارج از موافقتنامه 
تجارت جهاني هستیم و عمال هیچ موافقتنامه 
تجــاري که تعرفه ترجیحي براي صادرات ما 

داشته باشد، نداریم. 

 11- سایر اهم الزامات 
حمایت از تولید داخلي

- لزوم وجود نقشه. 
- راهکارهاي کوتاه مدت و بلندمدت. 

- مشارکت همگاني جامعه. 
- کمیته راهبري و پایش در سطح ملي و استاني. 
- تقســیم کار در ســطح ملي و استاني و 

تشکیل کارگروهي در درون هر صنعت. 
- بسته سیاستي براي اجرا با اولویت بندي مناسب. 
- ایجاد فرهنگ و تعصب ایرانیان به تولید داخلي 
- تعیین تکلیف دوراهي هاي سیاستگذاري: 
یکي از مسائل مهم، دوراهي هاي سیاستگذاری 
اســت که در کشــور داریم  و تکلیفمان با آنها 

روشن نیست. 
- توســعه صادرات یک الزام اســتراتژیک 
براي ایران: توســعه صادرات براي کشور ما 
دیگر یک انتخاب اســتراتژیک نیست،  یک 
الزام است و مساله نرخ ارز یک پارامتر کلیدي 

در این مساله است. 
- انتقال مزیت صنایع ســنگین به صنایع 
کوچــک: در ســاختار صنعتي کشــور یک 
گسســت تاریخي از دهه هفتاد و هشــتاد  
داریم که متاسفانه مزیت صنایع سنگین ما، 
متناسب با صنایع کوچک منتقل نشده است. 
- یکي از راهکارهاي حمایت از تامین مالي 
شرکت هاي ایراني، تسهیل ورود شرکت ها به 

بازار سهام مي باشد. 
- لزوم حمایت از بازار سرمایه: سیاستگذاران 
کشور باید توجه کنند که بازار بورس، سهم و 
اندازه مهمي در اقتصاد  کشور دارد لذا باید در 
تصمیمات براي حمایت از تولید داخلي، بازار 

سرمایه را مورد توجه قرار گیرد. 
- لــزوم 50 تا 70 درصد تجارت کشــور با 
همسایگان: در ادبیات مرسوم تجارت جهاني 
حدود 50 تا 70 تجارت هر کشور  با همسایگان 
خود مي باشد. درحالي که باید توجه شود که 

االن ما با اکثر همسایگان مشکل داریم. 

حمایت از تولید داخلي
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با وجود صدور دستور یک قاضی برزیلی مبنی بر بستن 
مرز این کشــور در برابر سیل مهاجران ونزوئالیی، دولت 
فدرال با ارسال درخواست تجدیدنظر سعی کرده تا مرز 

میان دو کشور را همچنان باز نگاه دارد. 
هلدر برتوی، قاضی فدرال برزیلی روز یکشنبه دستور 
داد تا زمان مهیا شدن شرایط بشردوستانه برای پذیرش 
پناهجویان ونزوئالیی، مرز میان دو کشور بسته شود ولی 
اجرای این حکم در پی ارســال درخواست تجدیدنظر از 
سوی وکالی دولت برزیل هنوز اجرایی نشده است. بنا بر 
گزارش منابع رسمی برزیل، روزانه صدها تن از شهروندان 
ونزوئالیی با پای پیاده روانه مرز دو کشور می شوند تا برای 
گریز از بیش از سه سال بحران اقتصادی و سیاسی حاکم 
بر ونزوئال وارد برزیل شــوند. با این وجود قاضی برتوی 
معتقد است که حداقل در بخش مرزی روریما که منطقه ای 
کوهستانی است، امکان ارائه خدمات عمومی به شمار باالی 
پناهجویان وجود ندارد و بسیاری از آن ها باید مدت ها شب 
را در خیابان ها به صبح برسانند که این امر موجب افزایش 
جنایت و فحشا شده و شرایط را برای زندگی پناهجویان 
غیرانسانی کرده است. در مقابل، دولت فدرال نیز اعالم 
کرده ارائه خدمات عمومی از جمله خدمات پزشکی منوط 

به ارائه گذرنامه معتبر از سوی پناهجویان است و کسانی 
که مشمول این خدمات نشده اند، فاقد گذرنامه بوده اند. 
اما قاضی برتوی معتقد است که امتناع مقام های دولتی از 
ارائه خدمات اولیه ای همچون واکسیناسیون به پناهجویان 
فاقد گذرنامه، اعمال نوعی تبعیض غیرانسانی است و بهتر 
است تا انتقال بخشی از پناهجویان به سایر نقاط کشور، 
روند ورود آنها متوقف شود تا خدمات دولت برزیل شامل 
پناهجویان  امور  ونزوئالیی شود.  پناهجویان  تمامی  حال 
ســازمان ملل متحد نیز از دولت فدرال برزیل خواسته تا 
هر چه سریع تر نســبت به انتقال بخشی از پناهجویان 
منطقه روریما اقدام کنند. هر چند تاکنون 820 تن از آنها 
به سایر مناطق برزیل منتقل شده اند ولی شمار ورود آنها 
به این منطقه برزیل روزانه حدود 500 نفر است و به گفته 
مقام های محلی بســیاری از آنها توانایی مالی و جسمانی 
عبور از این منطقه و مهاجرت به ســایر مناطق برزیل را 
ندارند. بــا این حال دولت فدرال همچنان در برابر اجرای 
حکم قاضی برتوی مقاومت می کند و با وجود محدودیت 
در قبال ارائه خدمات به پناهجویان ترجیح می دهد تا مرز 

دو کشور برای ورود بیشتر پناهجویان باز باشد. 
ادامه در صفحه 50

 پناهجویان 
 ونزوئالیی در دام 
جنایت و فحشا

ان
جه
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جهان

ادامه از صفحه 49
ونزوئال که یکــی از بزرگ ترین ذخایر نفتی 
ثبت شــده روی زمین را دارد از پنج  سال پیش 
همزمان با بحران سیاســی و اتخاذ رویکردهای 
اقتصادی پوپولیستی با روند فزاینده نرخ تورم و 
کمبود مواد غذایی مواجه شده و این روند از سه 

سال پیش بحرانی شده است.

 فرار روزانه 45هزار نفر به کلمبیا
روند صعــودی نرخ تورم باعث ســقوط آزاد 
اقتصاد ونزوئال شده اســت. این کشور با بحران 
ناشــی از گرانی شدید مواجه است. کمبود برق، 
مواد غذایی و نبود امکانات پزشــکی مردم این 
کشــور را به ستوه آورده است. نرخ تورم ونزوئال 
سال گذشــته میالدی به 2600 درصد رسید و 
طبق پیش بینی صندوق بین المللی پول امسال 
نــرخ تورم بــه 13000 درصد خواهد رســید. 
انتخابات ریاســت جمهوری این کشور قرار بود 
پایان ســال 2018 میالدی برگزار شود. اما به 
دستور مجلس موسســان، به نیمه دوم ماه مه 
ســال جاری موکول شــد. نیکــوالس مادورو، 
رئیس جمهوری کنونی این کشــور که به خاطر 
ســرکوب گســترده مخالفانش، از سوی جامعه 
بین الملل تحت فشــار اســت، برای دومین بار 
نامزد انتخابات ریاست جمهوری شده است. پل 
ســیمون بولیوار بین ونزوئال و کلمبیا، مشکلی 
بی ســابقه را برای این کشــور بوجــود آورده: 
 مشکل مقابله با بحران انسانی: روزانه نزدیک به

45 هزار مهاجر اهل ونزوئال پای پیاده از طریق 
این پل خود را به کوکوتا در کلمبیا می رسانند. 
این گذرگاه مرزی شــاید تنهــا و آخرین امید 
چهار میلیون نفری باشد که به خاطر نابسامانی 
وضعیت اقتصادی کشور و نبود امکانات پزشکی 
از ونزوئال می گریزند. ونزوئال برای پنجمین سال 
متوالی با رکود اقتصادی روبه روســت. منتقدان 
می گویند علتش ناکارآمدی دولت و فساد اداری 
است. ســال گذشته میالدی، نرخ تورم به بیش 
از 2600 درصد رسید. طبق پیش بینی صندوق 
بین المللی پول امســال نرخ تــورم به 13000 
درصد خواهد رســید. یک مهاجــر ونزوئالیی 
می گوید: »در ونزوئال دو ســاعت در روز برق و 
سه ســاعت در روز آب داریم. از گاز هم خبری 
نیست. اینجا، در کلمبیا همه چیز ارزان تر است، 
می توانید مایونز و دستمال توالت پیدا کنید. این 
چیزها جزء نیازهای اولیه اســت که در ونزوئال 
پیدا نمی شود. قیمت یک لیتر بنزین یک بولیوار 
اســت و قیمت یــک لیتــر آب 5000 بولیوار. 
چطور ممکن اســت؟« این وضعیت اکثر مردم 
ونزوئالیی ها را مجبور کرده که برای کار و امرار 

معاش روی این پل مرزی کار مي کنند. این افراد 
هــر روز و هر هفته و هر ماه بین دو کشــور در 
حال رفت و آمد هســتند و به همه کاری دست 

می زدند، ازفروش مو گرفته تا باربری. 

 افزایش ســختگیری دولت اکوادور و 
حمله مردم به پناهجویان ونزوئالیی

افزایش تعداد پناهجویــان ونزوئالیی که به 
دلیل بحران شــدید اقتصادی در این کشور به 
اکوادور پنــاه برده اند باعث افزایش تنش ها بین 
مردم محلی و پناهجویان شده است.یک ویدیوی 
منتشر شده در رسانه های محلی نشان می دهد 
شــماری از شــهروندان بومی اکوادور به محل 
حضور پناهجویــان در خیابان حمله مي کنند و 
با به هم ریختن وســایل پناهجویان، بخشی از 
اســباب زندگی آنها را به آتش می کشــند. روز 
شــنبه نیز در در شــمال برزیل مردم محلی به 
اردوگاه پناهجویــان ونزوئالیــی حمله کردند و 

بخشی از اردوگاه آنان را به آتش کشیدند. مردم 
محلی پناهجویان را به خشــونت و دزدی متهم 
مي کنند. گفته شده است که در این درگیری ها 

سه برزیلی زخمی شدند.
از ســوی دیگر مقامات اکوادور از ظهر شنبه 
 18 اوت مقررات جدیدی را به اجرا گذاشتند که 
بر اســاس آن تنهــا شــهروندان ونزوئالیی که 
پاســپورت معتبر دارند می تواننــد وارد اکوادور 
شوند. پیش از این تصمیم شهروندان ونزوئالیی 
می توانســتند تنها با در دست داشتن کارت ملی 
وارد اکوادور شــوند.رویترز بــه نقل از تعدادی از 
پناهجویان ونزوئالیی نوشــته اســت که گرفتن 
پاسپورت در وضعیت هرج و مرج سیاسی اقتصادی 
در ونزوئال ممکن است سال ها طول بکشد.تنها در 
سال جاری 423 هزار ونزوئالیی با عبور از کلمبیا 
و از طریق مرز رومیچاکا وارد اکوادور شــده اند. 
دیگر کشــورهای همسایه ونزوئال نیز در ماه های 
گذشــته وضعیت مشابهی داشته اند. بیش از یک 
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میلیون پناهجوی ونزوئالیی در 15 ماه گذشــته 
وارد کلمبیا شــده اند. دولت پرو نیز اعالم کرده 
است که مقررات مهاجرتی  شبیه اکوادور به اجرا 
خواهد گذشــت و پناهجویــان ونزوئالیی برای 
ورود به این کشــور باید پاسپورت معتبر داشته 
باشند.بحران اقتصادی که باعث تورم شدیدی در 
ونزوئال شــده است، کمبود گسترده غذا و دارو را 
ایجاد کرده که این موضوع به مهاجرت گسترده 

مردم به کشورهای همسایه شده است.

 تــورم 40 هزار درصــدی؛ با حداقل 
دستمزد در ونزوئال چه می توان خرید؟

در بازار هــای ســیاه ارز در ونزوئال که تنها 
راه مبادله ارز خارجی در این کشــور اســت، 
هر 3/1 یورو به قیمت پنج میلیون دویســت 
هزار )5.200.000( بولیوار خریداری می شود. 
امــا این مقدار پول رایج ونزوئال معادل حداقل 
دســتمزد یک ماه کار در این کشــور است.بر 

اساس پژوهشی که قیمت های اقالم مختلف را 
طی بیش از یک دهه در ونزوئال بررسی کرده 
اســت، میزان تورم ساالنه در این کشور به 40 
هزار درصد رسیده و این کشور بدترین بحران 
اقتصادی تاریخ خود را تجربه می کند.دور باطل 
ناشــی از »ابرتورم« کمر اقتصاد و ارزش پول 
ونزوئال را شکسته اســت. اصطالح ابر تورم به 
وضعیتی اطالق می شود که با افزایش پرشتاب 
نرخ تورم، ارزش پول رایج به شــدت ســقوط 
کند. شــهروندان که می خواهند به ســرعت 
از کاهــش ارزش پول خــود جلوگیری کنند، 
بــه خرید و نگهداری ارز خارجی که ارزشــی 
پایــدار دارد روی می آورند. اما در این صورت 
قیمت  کاالها به سرعت باال می رود و پول رایج 
هــر روز کم ارزش تر خواهد شد.کارشناســان 
اقتصادی دلیل بحران ونزوئال را قیمت بســیار 
پایین نفت و سیاست های اقتصادی نیکوالس 
مادورو، رئیس جمهوری این کشور می دانند. از 

جمله این سیاست ها می توان از تعیین قیمت 
ارزان برای برخی از محصوالت بسیار پایین تر 

از قیمت تمام شده تولید نام برد.
نیکوالس مــادورو، رئیس جمهــور ونزوئال، 
مخالفــان و بازرگانان تحت حمایــت آمریکا را 
مقصر بحران اقتصادی می داند. وی در این مدت 
کمک های بشردوستانه بین المللی را نپذیرفت و 
تنها به چاپ بیشــتر پول نقد و افزایش ســقف 
حداقل دستمزد )دســت کم هفت بار طی یک 

سال( و در یک کالم تزریق نقدینگی پرداخت.
اما دلیل این بحران هر چه باشــد، این مردم 
ونزوئال هستند که رنج می برند. بر اساس پژوهش 
سه دانشگاه در کاراکاس، کمبود مواد غذایی به 
حدی اســت که یک چهارم جمعیت این کشور 
در روز دو وعده و حتی یک وعده غذا می خورند. 
بازار ســیاه تنها جایی است که می توان موادی 
مانند پاستا و برنج یافت؛ و البته قیمت آن پنج 

برابر قیمت سوپرمارکت هاست.

 پیدا کردن مــواد غذایی در کاراکاس 
چقدر وقت می گیرد؟

یک شهروند ساکن کاراکاس به یورونیوز گفت 
که خرید کردن در این شهر به هیچ وجه سریع 
و آســان نیست. او اضافه کرد: »اگر من بخواهم 
 کیــک بپزم باید حداقل به ســه ســوپرمارکت 
ســر بزنم. ممکن نیست بتوانم آرد، شکر و تخم 

مرغ را در یک مغازه پیدا کنم.

 برای سیر کردن شکم یک خانواده در 
ونزوئال چند نفر باید کار کنند؟

بر اســاس آخرین آمار مرکز اسناد و تجزیه 
و تحلیل فدراســیون آموزگاران ونزوئال، هزینه 
مایحتاج غذایــی یک خانواده 5 نفــره در این 
کشــور 300 میلیون بولیوار است. این یعنی که 
برای سیر کردن شکم یک خانواده پنج نفره نیاز 

به دستمزد 7/57 کارگر است.

 آیا همه محصوالت در ونزوئال گران هستند؟
همه محصــوالت در ونزوئال گران نیســتند. 
مثال پر کردن باک یک ماشــین 6 برابر ارزان تر 
از یک فنجان قهوه است. یک باک کامل بنزین 
در کاراکس تنها 200 بولیوار تمام می شــود در 
حالی که بــرای یک فنجان قهــوه باید 1200 
بولیوار پرداخت کرد.یکی از ســاکنان کاراکاس 
می گوید: »من به کارگر پمپ بنزین بیشــتر از 
قیمت بنزین ماشینم انعام می دهم. زیرا خجالت 
می کشــم که کمتر از آن انعام بپردازم.« قیمت 
یک نان باگــت در ونزوئال 1500 برابر یک باک 

پر بنزین خودرو است.

جهان
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جهان

تازه ترین خبرهای منتشر شده از بازار ارز ترکیه نشان 
می دهد نرخ تبدیل لیر این کشور نسبت به دالر آمریکا 
نزدیک به 6درصد به نفع لیر شــده است. به این ترتیب 
رهبران سیاسی و اقتصادی ترکیه توانسته اند تا اینجای 
کار راه سقوط بیشتر لیر دربرابر ارزهای جهانی را بگیرند 
و ترمیم کوچکی در مسیر تقویت لیر بردارند. این اتفاق 
چگونه رخ داده است و چه دالیل و عواملی راه را بر سقوط 
لیر تا امروز مســدود کرد. دقت درخبرهای انتشار یافته 
نشان می دهد بیشترین اثربخشی به سیاست برمی گردد و 

البته سیاستگذاری ارزی نیز موثر بوده است.
ریستیان ماجیو، کارشناس اقتصادهای رو به رشد 
مثل ترکیه درباره سیاست های تازه پولی گفته است: 
»مدیران اقتصادی دارند نقدینگی در شکل لیر را از 
نظام مالی خارج مي کنند و در نتیجه نرخ بهره افزایش 
می یابد. بانک مرکزی رسما نرخ بهره را افزایش نداده 
ولی تحت تاثیر خارج کردن نقدینگی، در عمل نرخ 
بهره 10 درصد باال رفته اســت کارشناســان مالی 
کشــورهای رو به رشــد می گویند اقدامات دولت و 
بانک مرکزی ترکیه یک موفقیت بزرگ اســت. آنها 
با محدود کردن نقدینگی لیر در حساب های خارجی 
از کاهش حجم این ارز توسط سرمایه گذاران خارجی 
جلوگیری مي کننــد. مدیرعامل آکا بانک می گوید  
بخش بانکــی ترکیه همچنان قوی و فعال اســت 
و اقداماتــی که برای حمایت از بــازار مالی صورت 
گرفته تاثیرگذار بوده اســت. او افزود از سپرده های 
بانکی برداشــت نشده است. شاید این اقدام را بتوان 
یک سیاست اقتصادی دانست اما در ذات خود و در 
پنهان ترین شکل نشان از تسلیم شدن اردوغان به 
قاعده های اقتصادی است. محدودیت برای برداشت 
از حساب های افراد و نهادها با ایجاد محدودیت برای 
برداشت به پول ترکیه البته در بلندمدت آسیب ساز 
خواهــد بود و اعتماد به نظام بانکی ترکیه را کاهش 
می دهد. رئیس دولت ترکیه ماههاست وعده می دهد 
نرخ بهره بانکی را کاهش می دهد اما حاال با ترفندی 

زیرکانه حرف خود را پس گرفته است.

 به سوی اروپا
کارشناســان و ناظران آگاه می گویند ترکیه به جای 
اینکه با آزادکردن کشیش آمریکایی راه را برای گفت وگو 
با ترامپ هموار کند به سوی اروپا حرکت می کند و این 
یک عقب نشینی دیگر اســت. اردوغان دستور آزادی دو 
سرباز یونانی را داده است. پس از آزادی دو سرباز یونانی 
که در انتظار محاکمه بودند امید به بهبود رابطه با اتحادیه 
اروپا روی تقویت لیر بی تاثیر نبوده است. برخی از فعاالن 
بازار مالی معتقدند در شرایطی که تنش با آمریکا ادامه 
دارد ممکن است روابط ترکیه با اتحادیه اروپا بهبود یابد 
این رفتار اردوغان را نیز می توان در چارچوب سیاســت 
ارزیابی کرد و عقب نشــینی او در تعامل با اروپا را که وی 

پیش از این قبول نمی کرد را بر او تحمیل کرده است.

 کمک قطری ها
داشتن مناسبات سیاسی مبتنی بر آینده نگری موجب 
شــده است ترکیه با همه کشــورها از جمله کشورهای 
عرب حاشــیه خلیج فارس دوســتی برقرار کند و حاال 
اردوغان میوه این دوســتی را می چیند. مقام های قطر از 
ســرمایه گذاری اقتصادی در ترکیه به ارزش 15 میلیارد 
دالر خبر دادند. خبرگزاری رویترز با نقل این خبر از قول 
یک منبع آگاه در دولت قطر نوشت که این سرمایه گذاری 
قرار است در بخش بازار مالی و بانکی ترکیه انجام شود. 
مقام های دوحه این تصمیم را پس از دیدار روز چهارشنبه 
24 مرداد امیر قطر از آنکارا، پایتخت ترکیه اعالم کردند. 
ســفر شــیخ تمیم بن حمد بن خلیفه آل ثانی، پادشاه 
قطر به آنکارا گامی در جهت تقویت موضع رجب طیب 
اردوغان، رئیس جمهوری ترکیه قلمداد می شود که این 

روزها با بحران سقوط ارزش پول ملی روبروست.

 سقوط لیر 
کارشناســان نگرانی از دچار شدن ترکیه به یک 

بحران اقتصادی را دلیل سقوط ارزش لیر می دانند. 
 شــاخص بازار بورس ترکیه در یک ســال گذشته

17 درصد افت داشته و میزان بدهی های دولتی در 
طی یک سال 18 درصد بیشتر شده است. هم زمان 
تورم به 15 درصد رسیده است. سرمایه گذاران نگران 
آن هســتند که شــرکت های ترکیه که برای سود 
کردن در بازار پررونق ساخت و ساز در این کشور وام 
گرفته بودند در بازپرداخت این وام ها به دالر و یورو 
دچار مشکل شوند. هر چه ارزش لیر پایین تر می رود 
ابعاد این مشکل هم گسترده تر می شود.از سوی دیگر 
تنــش در روابط آمریــکا و ترکیه هم مزید بر علت 
شده است. در تازه ترین دور تنش ها میان دو کشور 
دولت آمریکا به تالفی زندانی شــدن یک کشیش 
آمریکا در ترکیه، وزرای دادگستری و کشور ترکیه 
 را تحریم کرد. توییت چند روز پیش دونالد ترامپ، 
رئیس جمهور آمریکا هم آتش این بحران را شعله ورتر 
کرد. او در آن توییت از دو برابر شدن تعرفه واردات 

فوالد و آلومینیوم ترکیه خبر داد.

 عقب نشینی های 
  پیدا و پنهان

اردوغان
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  اردوغان و آمریکا 
رجب طیب اردوغان، رئیس جمهور ترکیه به آمریکا 
هشــدار داده در صورتــی که بر رفتارهــای کنونی اش 
پافشاری کند، ترکیه به دنبال دوستان و متحدان جدید 
خواهد بود. آقای اردوغان در روزنامه نیویورک تایمز نوشته 
است که اگر آمریکا به حاکمیت ملی ترکیه احترام نگذارد، 
مشارکت دو کشور در پیمان هایی همچون ناتو به خطر 
خواهد افتاد.اظهارات اخیر رجب طیب اردوغان یک روز 
پس از آن بیان می شود که دونالد ترامپ، رئیس جمهور 
آمریــکا، از افزایش دو برابری تعرفه بــرای واردات فوالد 
و آلومینیوم از ترکیه خبر داد.اقدام آمریکا باعث شــتاب 
گرفتن سقوط ارزش لیر شده و ارزش پول ترکیه در مقابل 
دالر آمریکا 20 درصد ســقوط کرده است. دونالد ترامپ 
خواهان آزادی اندرو برانسون، کشیش آمریکایی شده که 
در ترکیه به اتهام »جاسوسی« و »اقدامات تروریستی« در 
بازداشت است.رجب طیب اردوغان امروز، شنبه یازدهم 
اوت، در یک گردهمایی در شــهر اونیه در شمال شرق 
ترکیــه گفت تالش برای به زانو درآوردن کشــورش به 

خاطر یک کشیش، اشــتباه است.او همچنین از امتناع 
واشنگتن در استرداد فتح اهلل گولن، روحانی مخالف دولت 
ترکیه انتقاد کرد. فتح اهلل گولن در آمریکا مستقر است و 
دولت آقای اردوغان او را در کودتای نافرجام تابستان سال 
2016 مقصر می داند. ترکیه و آمریکا در سال های اخیر 
بر سر برخی مســائل دیگر از جمله نحوه جنگ با گروه 
داعش و تصمیم ترکیه برای خرید سیستم دفاع موشکی 

از روسیه نیز با هم اختالف داشته اند.

 تورم و درماندگی بانک مرکزی 
سیر سقوط لیر ترکیه همچنان ادامه دارد. رجب 
طیب اردوغان، رئیس جمهــوری ترکیه حدود یک 
هفته پیش حدود اختیارات خود را به بانک مرکزی 
بسط داد. او مخالف افزایش نرخ بهره است؛ موضعی 
که نگرانی کارشناسان اقتصادی را برانگیخته است. 
قیمت پیاز در ترکیه ســه برابر شــده است. قیمت 
سیب زمینی هم همینطور. گوجه فرنگی هم نسبت 
به سال قبل به مراتب گرانتر است. ترکیه در دام تورم 
گرفتار شده اســت. نرخ تورم در ماه ژوئن 15 درصد 
بود. مردم سخت زیر فشار هستند.یک شهروند ترکیه 
می گوید: »ما قادر به تهیه نیازمندی های خود نیستیم. 
ما نمی توانیم ســفر کنیم. ما باید متأســفانه خیلی 
صرفه جویــی کنیم.« این در حالی اســت که رجب 
طیب اردوغان، رئیس جمهوری ابقا شده ی ترکیه به 
مردم کشورش آینده ای طالیی را وعده داده و پس از 
انتخاب دوباره، قدرتمند تر از پیش شده است. او حال 
بر سیاست های بانک مرکزی نیز می تواند اعمال نفوذ 
کند، امری که کارشناسان اقتصادی آن را نگران کننده 
می دانند، از جمله آتیال یسیالدا، کارشناس اقتصادی 
 :Global Source Partners در موسســه
»بگذارید صریح بگویــم: نه تنها بانک مرکزی، بلکه 
تمامی نهادها و شــهروندان کشورمان زیر نفوذ آقای 
اردوغان هســتند. ما دیگــر آزادی نداریم. ما دیگر 
نمی توانیم ساده ترین تصمیم ها را بدون اجازه ی آقای 
اردوغان بگیریم.« بــه ویژه مداخله در بانک مرکزی 
که نهادی مســتقل بود، به سقوط لیر ترکیه شتاب 
بخشید. سرمایه گذاران خارجی پول های خود را خارج 
کردند. از آغاز امســال ارزش لیر ترکیه در مقایســه 
بــا دالر 25 درصد کاهش یافته اســت.محصوالت 
وارداتــی روز به روز گران تر می شــوند، نه تنها مواد 
غذایی، بلکه ماشین آالتی که شرکت ها به آن ها نیاز 
 دارند. آتیال یسیالدا، کارشناس اقتصادی در موسسه

Global Source Partners در ایــن باره تصریح 
می کند: »شــرکت های ترکیــه فعالیت های خود را 
به خارج از کشــور منتقل مي کننــد. آنان در جایی 
دیگر سرمایه گذاری مي کنند، چون ظرفیت رشدی 
در ترکیه نمی بینند.« این در حالی اســت که رشد 
اقتصادی یکی از اهداف مهم در فهرست اولویت های 
اردوغان است. او برای اینکه رشد اقتصادی را بیش از 

پیش به خطر نیندازد، از افزایش بهره ها توسط بانک 
مرکزی جلوگیری می کند. این اما در عین حال سبب 
تشدید تورم می شود.بســیاری از شهروندان ترکیه 
ماه هاست که از این دور باطل به شدت ناراضی هستند. 
کارشناسان اقتصادی به مزاح از لیر ی ترکیه به عنوان 
تنها اپوزیسیون باقیمانده مقابل اردوغان یاد مي کنند.

 وعده بانک مرکزی
 ارزش لیر ترکیه در برابر دالر در یک ســال گذشته

40 درصد افت کرده است. در پی سقوط ارزش واحد پول 
ترکیه، بانک مرکزی این کشور اعالم کرده است که تمام 
اقدامات الزم را برای برقراری ثبات اقتصادی انجام خواهد 
داد.این بانک وعده داده اســت که تمام نقدینگی مورد 
نیاز بانک های دیگر ترکیه را فراهم می کند. این مســأله 
به صورت مقطعــی تاثیری مثبت روی ارزش لیر ترکیه 
داشــت اما در نهایت ارزش پول این کشور در بازارهای 
آسیایی به رقم بی سابقه 7/24 لیر به ازای هر دالر آمریکا 
رسید. برات البیرک، وزیر دارایی این کشور قرار است به 
زودی سیاست های تازه دولت برای بازگرداندن ارزش لیر 
را اعالم کند.بازارهای ترکیه و کشورهای اروپایی در انتظار 
اعمال سیاســت های اقتصادی تازه هســتند.روز جمعه 
ارزش لیر ترکیه در برابر دالر آمریکا 20 درصد ســقوط 
کرد. در طی یک سال گذشته لیر ترکیه شاهد 40 درصد 
افت قیمت بوده است.آقای البیرک گفته است که ترکیه 
به سرعت در حال اقدام برای مهار این وضعیت است.به 
گفته وزیر دارایی ترکیه برنامه او شامل کمک به بانک ها 
و تجارت های کوچک و متوســطی می شود که بیش از 
همه از ســقوط لیر آسیب دیده اند. پیش تر رجب طیب 
اردوغان، رئیس جمهور ترکیه، ســقوط ارزش پول این 
کشور را به توطئه علیه کشورش نسبت داده بود.او گفت: 
»دلیل این هیاهو و قیل و قال چیست؟ دلیل آن به هیچ 
وجه اقتصادی نیست... به این می گویند توطئه چینی علیه 
ترکیه.« آقای اردوغان از مردم ترکیه خواسته دالرهایشان 
را بفروشند و برای کمک به افزایش ارزش واحد پول این 
کشــور، لیر بخرند. رجب طیب اردوغان از مردم ترکیه 

خواسته دالرهایشان را بفروشند و لیر بخرند.

 راهکارهای مقطعی
به نظر می رسد که راهکارهای مقطعی اردوغان برای 
کنترل بحران دالر در کشورش مثمرثمر بوده است. زیرا 
به دنبال اعالم تصمیم او بــه افزایش تعرفه های برخی 
کاالهــای وارداتــی از آمریکا و نیز در پــی اعالم وعده 
ســرمایه گذاری قطر، ارزش بهای لیر ترکیه در برابر دالر 
آمریــکا در پایان ســاعت کاری بــازار 5 درصد افزایش 
یافت. پــس از اعالم خبر برگزاری یک کنفرانس تلفنی 
توســط وزیر دارایی ترکیه که هــدف آن جلب اعتماد 
ســرمایه گذاران اســت، ارزش لیر تقویت شد. یک مقام 
وزارت دارایی گفت تاکنون سه هزار نفر برای شرکت در 

این کنفرانس ثبت نام کرده اند. 

جهان
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چند ســال پیش در انتخابات برای کرسی 
نخست وزیری در یونان یکی از کاندیداها وعده 
داد اگر برنده انتخابات شود به جای پرداخت 
12 ماه حقوق به کارمنــدان 14 ماه حقوق 
پرداخت خواهد کرد تا کاستی درآمدی آنها 
جبران شود. او برنده شد و همین کار را انجام 
داد. اما برای پرداخت این مبلغ نخســت وزیر 
چه کــرد؟ اوراق قرضه دولتی منتشــر کرد 
و فروخت. درزمان سررســید اوراق اما او به 

دالیل گوناگون پولی برا پرداخت نداشت. 
پس برای بــاردوم اوراق قرضــه را با نرخ 
باالتر در بازارهــای اروپایی فروخت. آلمان ها 
بیشــترین خریــدار اوراق قرضــه دولتی یا 
بدهی های دولت یونان بودند. این روند ادامه 
داشت تا اینکه یکی از دولت های یونان اعالم 
کرد کســری بودجــه از اســتاندارد اتحادیه 
اروپا و از اســتانداردهای عرف شده درجهان 
باالتــر رفته اســت و باز دولت هــای بعدی 
بودند کــه می آمدند و می رفتنــد. دولت ها 
بــرای رای آوردن وعــده می دادند که بدهی 
به دیگر کشــورها و سرمایه داران را پرداخت 
نخواهنــد کرد. حاال باردیگر پس از یک دوره 
آرامش به نظر می رسد شــرایط برای یونان 
مطلوب نیســت. ایــن درس را باید از تجربه 
یونان بیاموزیم که برای ســر پا ماندن دولت 

نمی توان مردم را بدهکار کرد. ایران اما ممکن 
اســت در شرایطی که دولت به طور مداوم از 
بانک ها قــرض می گیــرد و برنمی گرداند به 
روزهــای بد یونانی دچار شــود. گزارش زیر 
که از ســوی یورونیوز تهیه شده است فرآیند 
سیاســت اقتصادی ناکارآمد دولت های یونان 
وآینده این اقتصاد را بررســی کرده است که 

می خوانید. 

 بدهی تا 2060
ویرانه هــای یونان باســتان در حال حاضر 
برای جهان ســمبل بدهی های سنگین یونان 
و برنامه هــای کمک های مالــی، 450 برنامه 
اصالحی، تغییر 4 دولت در 8 ســال و برنامه 
ریاضتی ای است که در جهان مدرن بی نظیر 
اســت. با اندکــی احتیاط و علــی رغم فرآیند 
بازپرداخــت بدهی هایش به کمک منطقه یورو 
که از ســال 2060 هم عبور خواهد کرد، یونان 
و اروپا آماده طراحی مســیر همکاری جدیدی 
هستند، چیزی شبیه قصه ای پایان ناپذیر. سال 
2009، یونــان اعالم کرد کســری بودجه اش 
بیشــتر از ارقــام گزارش شــده اســت. این 
کشــور، حوزه یورو و صندوق بین المللی پول 
را مجبور کرد نخســتین کمــک مالی را به 
شــرط انجام اصالحات به اجــرا بگذارد. این 

موضوع باعــث تظاهرات اعتراضی در ماه های 
پیاپی در ســال 2010 در یونان شد. در سال 
 2011 سرمایه گذاران خصوصی مجبور شدند

50 درصد بدهی های یونان را ببخشــند. این 
ماجراها باعث نخستین تغییر از 4 تغییر دولت 
در یونان شد. در ســال 2012 یونان دومین 
کمک مالــی را دریافت کرد. در ماه مه همان 
سال برای دومین بار دولت تغییر کرد و در ماه 
ژوئن برای سومین بار دولت یونان تغییر کرد. 
در سال 2013 و 2014 به اجرا گذاشتن برنامه 
ریاضتی بسیار ســختگیرانه باعث اعتراضات 
بیشتر شــد. در ژانویه 2015 برای چهارمین 
بار دولت تغییر کرد و الکســیس ســیپراس 
چپگرا نخست وزیر یونان شد که برنامه کنترل 
سرمایه را به اجرا گذاشت. در تابستان 2015 
علی رغم اینکــه 61 درصــد یونانی ها علیه 
اصالحات ریاضتی در یک همه پرســی رای 
دادند، حزب ســیریزا پذیرفــت که در عوض 
سومین کمک مالی، اصالحات ریاضتی را اجرا 
کند. در تابســتان 2017 صندوق بین المللی 
پول این معامله را پذیرفت و کمیسیون اروپا 
خواستار پایان برنامه کمک مالی شد. در ژوئن 
2018 سرانجام اروپا بعد از بحث های داغ این 
برنامه را تایید کرد و قرار شد که در 20 اوت 

2018 این برنامه به اتمام برسد. 

درس های یونان برای اقتصاد ایران
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  ادامه اصالحات
خروج از برنامه کمک های مالی، دولت سیپراس 
پذیرفته اســت که به اصالحات ادامه دهد و مازاد 
بودجه ســنگینی در نظر گرفته است. حاال برای 
اجرای آن و در کشوری با بیکاری سنگین چاره ای 
جز افزایش مالیات ها نیســت. افزایش مالیات ها از 
جذابیت اقتصاد یونان برای سرمایه گذاران خارجی 
می کاهد که برای ایجاد شــغل و رشــد اقتصادی 
ضروری است. بنابراین الکسیس سیپراس برنامه ای 
را آغاز کرده اســت تا مشخص شــود آیا کسب و 
کارهای داخلی همانند حمل ونقل دریایی به اندازه 
کافی و از نظر اقتصادی جذابیت دارند. حمل ونقل 
دریایی یونان با وجود آشفتگی بحران اقتصادی چند 
سال اخیر، موقعیت پیشرو را در جهان حفظ کرده 
است. مالکان کشتی های یونانی بیش از یک چهارم 
از ناوگان نفت کش های جهان را تحت کنترل دارند. 
یونان تقریبا یک چهارم ناوگان دریایی فله بر و بیش 
از 15 درصد ناوگان تانکرهای محصوالت شیمیایی 
جهان را در اختیار دارد. در سال 2017، تقاضا برای 
حمل ونقل دریایی در مقایسه با سال قبل تقریبا 17 
درصد افزایش یافته است که معادل 14/9 میلیارد 
یورو تخمین زده می شود. آکیس تاتسیس خبرنگار 
یورونیــوز از آتن می گوید: برای خــروج از برنامه 
کمک های مالی، دولت سیپراس پذیرفته است که 
به اصالحات ادامه دهد و مازاد بودجه سنگینی در 
نظر گرفته است. حاال برای اجرای آن و در کشوری 
با بیکاری ســنگین چاره ای جز افزایش مالیات ها 
نیست. افزایش مالیات ها از جذابیت اقتصاد یونان 
برای ســرمایه گذاران خارجــی می کاهد که برای 
ایجاد شغل و رشد اقتصادی ضروری است. بنابراین 
الکسیس ســیپراس برنامه ای را آغاز کرده است تا 
مشخص شود آیا کسب و کارهای داخلی همانند 
حمل ونقل دریایی به اندازه کافی و از نظر اقتصادی 
جذابیت دارند. حمل ونقــل دریایی یونان با وجود 
آشفتگی بحران اقتصادی چند سال اخیر، موقعیت 
پیشــرو اش را در جهان حفظ کرده است. مالکان 
کشــتی های یونانی بیش از یک چهارم از ناوگان 
نفت کش های جهان را تحت کنترل دارند. یونان 
تقریبا یک چهارم نــاوگان دریایی فله بر و بیش از 
15 درصد ناوگان تانکرهای محصوالت شیمیایی 
جهان را در اختیار دارد. در سال 2017، تقاضا برای 
حمل ونقل دریایی در مقایســه با سال قبل تقریبا 
17 درصــد افزایش یافته اســت که معادل 9. 14 
میلیارد یورو تخمین زده می شود. آکیس تاتسیس 
خبرنگار یورونیوز از آتن می گوید: »داده های مربوط 
به بخش مهم اقتصادی مانند کشتیرانی بسیار قابل 
توجه است. با وجود اینکه یونان تنها 0/15 درصد 
جمعیت جهان را تشکیل می دهد، کشتی هایی که 
20 درصد کاالهای تجاری دریایی جهان را حمل 

مي کنند توسط یونانی ها کنترل می شوند. با وجود 
این، صنعت کشتیرانی و جامعه یونان به طور کلی با 
توجه به افزایش مالیات ها با مشکالت جدی مواجه 
است. «رئیس اتحادیه مهندسان حمل ونقل دریایی 
یونان خوشبین نیســت که مشکالت این صنعت 
که در پی بحران اقتصادی ایجاد شده بعد از پایان 
برنامه کمک های مالی حل شوند. وی می گوید: »آیا 
برای رفع همه این اثرات، به قوانین ضد کار گذشته 
رو می آورنــد؟ مخالفت ها آغاز خواهد شــد. این 
قوانین به اجبار ادامه خواهند داشت و هر نوع رشد 
اقتصادی بر خرابه های قانون کار ایجاد خواهد شد. 
بنابراین این پرسش مطرح است که رشد توسط چه 
کسانی و برای چه کسانی؟« تجارت بین المللی در 
بزرگتریــن بندر یونان به دلیل بحران اقتصادی به 

سختی آسیب دیده است. 
پیــراووس رئیــس اتحادیــه بازرگانــی یونان 
می گوید که در 9 ســال اخیر از هر سه مغازه، یک 
مغازه در یونان تعطیل شــده است. وی می افزاید: 
»کســب و کارهایی مانند کار من با ســود 70 تا 
75 هــزار یورو در ســال بین 55 تــا 65 درصد 
 مالیات می دهند. در آمد من پس از کســر مالیات

30 هزار یورو است. من مجبورم 20 هزار یورو دیگر 
 بعنوان ســهم بیمه بپردازم زیرا درآمد من باالتر از 
70 هزار یورو اســت. سرانجام بعد از یک سال کار 
ســخت و از درآمــد 70 هزار یورویی، ســهم من 
تنها 10 هزار یورو اســت که کمتر از 1000 یورو 
درآمد ماهانه اســت.« برخی معتقدند که در پایان 
ماه اوت یونان با بحران مالی دشواری روبرو خواهد 
شد اما بســیاری معتقدند که سوراخ ها در کشتی 
یونان بسیار جدی اند و کشتی یونان هنوز نیاز به 
تعمیرات زیادی دارد تا بتواند دوباره راهی دریا شود. 

 مصاحبه با یانس دراگاساکیس نخست وزیر یونان 
شهروندان معمولی یونان هنوز آثار افزایش 
سرمایه گذاری خارجی در دو سال گذشته در 
یونان را حس نمي کنند به این منظور با یانیس 
مالقات  یونان  نخســت وزیر  دراگاساکیس 
کردیم تا از وی بپرســیم چه زمانی رشــد 

اقتصادی به طور ملموس حس خواهد شد؟ 
بــا خودتان  آقای نخســت وزیر،چه   
آورده اید که مسیر آینده یونان بعد از سال ها 

فشار و سختی را برای ما ترسیم کند؟ 
»من کشتی کوچکی به همراه آورده ام تا مسیر 
ســفر جدیدی که کشــور اکنون باید طی کند را 
نشان دهم و همچنین این برنامه که برای ما نوعی 
قطب نماست. برنامه ای که همانا استراتژی تازه ما 
برای رشــد است. در واقع یونان برای نخستین بار 
یک استراتژی رشد ملی دارد که اهداف و ابزارها را 
تعریف کرده است و نشان می دهد ما چه می خواهیم 

و چطور می خواهیم به این اهداف برسیم و به کدام 
ســمت می رویم. حتی در مــواردی که چیزی در 
بازار خــوب کار نکند ما ذخایر و مازاد قدرتمندی 
در اختیار داریم. همه این عوامل برای اینکه باعث 

اعتماد به نفس برای ما شود کافی است.«
 رشد اقتصادی در یک استراتژی و برنامه 
روشن و پایدار خالصه می شود، آیا شما چنین 

برنامه ای در دست دارید؟
»می دانیم که در سال 2021 به برخی اهدافمان 
در بخش های مختلف خواهیم رســید. بنابراین ما 
اهــداف و برنامه زمانی داریــم که مردم می توانند 
کارایی دولت را به واسطه آن وارسی کنند. دومین 
موضوع این اســت که ما در برخی بخش ها ثبات 
نهادی داریم مثال اگر سرمایه های بزرگی به یونان 
بیاید آنها رژیم مالیاتی ثابتی برای 12 سال آینده 
خواهند داشت و هیچ کس نمی تواند آنرا تغییر دهد. 
وقتی از سرمایه گذاری در یونان حرف می زنیم در 
واقع درباره تقویت فعالیت هایی حرف می زنیم که از 
قبل موجودند. با وام دادن و بانک های مان می توانیم 
به شرکت های بسیاری برای بازسازی کمک کنیم.«
 چطور می توانید نیازهای مردم را با برنامه 

اصالحات اقتصادی هماهنگ کنید؟ 
»می خواهم اعالم کنــم که چطور وضعیت نرمال 
برای شهروندان باز خواهد گشت. این موضوعی دشوار 
اســت. ما مذاکرات با طرف های درگیر را برای حقوق 
کارگران ایجاد می کنیــم و قانونی که حداقل حقوق 
را ثابــت نگاه می دارد لغو خواهیم کرد. اما فرآیندهای 
ویژه ای خواهیم داشت برای اینکه اجازه دهیم حداقل 
دستمزد افزایش یابد و این کار انجام خواهد شد. برای 

همین ما از رشد فراگیر صحبت می کنیم.«
  در انتها چه کسانی مالیات را می پردازند؟ 

شرکت ها خواهند بود یا افراد؟
»ما در حال گفتگو با شــرکت ها هستیم برای 
اینکه کــدام مالیات ها باید کاهــش یابند. برخی 
خواســتار کاهش مالیات بر سود هستند و برخی 
دنبــال کاهش مالیات بر ســرمایه گذاری و موارد 
 مشــابه. ما تصمیم گرفته ایم که در سال نخست،

70 درصد بودجه به کاهش مالیات اختصاص یابد و 
30 درصد به افزایش هزینه ها.«

 چه چیزهایی وجود دارد که دولت شما 
قصد تغییرش را ندارد؟

در بحث دستمزدها، شــرایطی ایجاد خواهیم 
 کرد که به کارگران اجازه می دهد از طریق مذاکره 
به دنبال بهبود وضعیت درآمدیشان باشند. در بحث 
حقوق بازنشســتگان مانع کاهش حقوق هایشان 
خواهیم شد. باید بگویم که اصالحات در زمینه ای 
بدبینانه تفسیر شده است. اکنون ما از تغییر حرف 
می زنیم. درباره تغییراتی که مردم نتایج مثبت اش 

را حس خواهند کرد.
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جهان

رفتــار و گفتار دونالد ترامــپ از روزی که در فرآیند 
انتخابات ریاســت جمهوری آمریکا قرار گرفت تا همین 
امــروز گونه ای بوده و هســت که درباره شــخصیت او 

افسانه سرایی می شود. 
به طور مثال برخــی او را یک جنگ طلب می دانند، 
برخی باوردارند او یک پوپولیست قهار است و برخی نیز او 
را نابغه فرض مي کنند. این رئیس جمهورآمریکایی حاال در 
بیستمین ماه از فعالیت خود هاله ای از ابهام را با خود به 
همراه دارد. یکی از این ابهام ها درباره مناسبات او و گروه 
پشــتیبان او در زمان انتخابات با روسیه است. ترامپ و 
حلقه نخست یارانش اکنون در تیررس بازرسی های همه 
سویه و سرسختانه ای قرار دارند که مدعی است تیم او با 
روســیه دادوستد دارد و کاری می کند که رئیس جمهور 
روســیه نیرومندتر شــود. این اتهام به نتیجه نرسد و یا 
برســد اما ناظران آگاه باوردارنــد مجموعه تصمیم های 
اتخاذ شــده از سوی ترامپ در این مدت درعمل به نفع 
روســیه تحت ریاســت و مدیریت پوتین و شخص وی 
تمام شــده است. برای اینکه این ادعا را بتوان اثبات کرد 
می توان از همین تازه ترین اقدام ترامپ با ترکیه شــروع 
کرد. دونالد ترامپ و تیم و گروه پشتیبان او راهی را برای 
به انزواکشــاندن اردوغان انتخاب کرده اند که او را ناچار 
می کند بــرای صیانت از خــود و جلوگیری از تضعیف 
حزب و دولت به کشــوری مثل روسیه پناه ببرد. ترکیه 
در مسیری انداخته شده اســت که اردوغان با صراحت 
می گوید اتحاد استراتژیک خود با آمریکا را دور می ریزد 
و می گوید دنبال این است که دادوستد با روسیه را بدون 
مبادله دالر انجام دهد. آیا این اتفاق می افتد یا به لحاظ 
تکنیکی امکان نخواهد داشت را کنار می گذاریم، اما این 
رفتارهای جنگ طلبانه در تجارت با ترکیه راهی برای پاره 
شدن پیوند چندین دهه ای میان آمریکا و یک عضو مهم 
ناتو نیست. از ســوی دیگر جنگ طلبی ترامپ با آلمان 
و مــرکل که به هر حال با اقتصاد نیرومند خود ســدی 
درراه تضعیف اتحادیه اروپا دربرابر روسیه بوده است نیز 
می تواند با این تفســیر مواجه شود که ترامپ با تضعیف 
اروپــا این قاره را در برابر اراده سیاســی پوتین تضعیف 
می کند. اتحاد راهبردی اروپا با اروپا که دســتاورد بزرگ 
غــرب پس از جنگ دوم جهانی به حســاب می آمد نیز 
اکنون به نفع پوتین از سوی ترامپ به گسست می رسد. 
خروج آمریکا از برجام که یک قرارداد کامیاب به حساب 
می آید و نادیده گرفتن اراده سیاسی اتحادیه اروپا نیز راه 
برای اینکه ایران بیش از پیش با روســیه در حوزه های 
گوناگون همکاری کند را افزایش داده اســت. این اتفاق 
بزرگی اســت و مدیران اقتصادی ایران را از اینکه با اروپا 
و کشورهای متحد آمریکا مثل کره جنوبی، ژاپن و کانادا 
و اســترالیا داد و ستد کند دور و دورتر می کند. از سوی 
دیگر بازرسی های زنجیره ای درباره رفتار و تصمیم های 
گروه هوادار و پشتیبان ترامپ که اثبات می کند احتمال 
همکاری پنهــان با پوتین وجود دارد نیز هرروز به نقطه 
امن تری می رسد.  نوع مناسبات انگلستان با رئیس جمهور 

دونالد ترامپ نیز این گمانه زنی را تقویت می کند. برخالف 
همیشه که انگلستان اتحاد قرص و محکم با رئیس جمهور 
تازه در آمریکا برقرار می کرد پس از سپری شدن 20 ماه 
از فعالیت ترامپ شاهد سردی نسبی مناسبات انگلیس و 
آمریکا هستیم.  شاید نگاه نه چندان مثبت رهبران بریتانیا 
به ســوء ظن آنها به رفتارهای ترامپ برمی گردد. تجربه 
 نشان می دهد رســانه های انگلیسی بیشترین افشاگری 
درباره احتمال همکار ی پنهان تیم ترامپ با روســیه را 
داشته اند. رفتارترامپ هنوز باید بیشتر زیر ذره بین باشد 
اما تا امروز او توانسته است با ظاهری ضد روسیه بیشترین 

راه را برای نیرومند شدن پوتین صف کند.

  تکرار تاریخ؟
آنهایی که مســائل و رخدادهای پیرامون مناسبات 
آمریکا و روســیه امــروز که جایگزیــن اتحادجماهیر 
سوسیالستی سابق شده است را در پرتو تحوالت تاریخی 
نگاه مي کنند همواره به یاد می آورند که این آمریکایی ها 
بودند که امپراطوری کمونیستی شکل گرفته را شکست 

دادن. میخاییــل گورباچف آخریــن رئیس جمهور همه 
اتحادجماهیر سوسیالیســتی دریک رخــداد تاریخی 
شگفت انگیز پرچم تسلیم دربرابر غرب و به ویژه آمریکا 

را دردست گرفت. 
از آن زمان تاامروز روسیه چندین کشور اقماری 
خود را که به نوعی ایاالت آن کشــوربود را از دست 
داده اســت و شــرق اروپا نیز به طورکلی از دست 
رفته اســت و ویتنــام و کوبا و ســایرحکومت های 
 چپگرا درآمریکای التین و آفریقا نیز حاضر نیستند 
زیر سلطه کشوری بروند که اقتصادش حتی به کشور 
کره جنوبی هم نمی رســد. با این همه رفتار پوتین 
در عرصه جهانی گونه ای جلوه داده می شود که گویا 
اوناجی روســیه شــده و باردیگر جهان را دوقطبی 
می کند. برخــی از ناظران آگاه سیاســی باوردارند 
بزرگ نشــان دادن پوتین روسیه می تواند بخشی از 
بازی بسیار پیچیده آمریکایی ها برای به زیر کشیدن 
چین باشد. به گمان این گروههای کارشناسی بازی 
دادن به پوتین تا جایی که او را خطری بزرگ برای 

ترامپ در پنهان ترین شکل 
پوتین را نیرومند می کند
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نظام سیاسی آمریکا جلوه دهند از پیامدهای همین 
اندیشه دور و دراز استراتژیست های آمریکایی است. 
دیمیتری ترنین، مدیر مرکز کارنگی مسکو تحلیلی 
درباره این بازی بزرگ دارد که ایراس آن را به فارسی 

برگردانده است. این داوری را درزیر می خوانید:

  پوتین متحد ترامپ؟
پوتیــن و ترامــپ در هلســینکی واقعــا جبهه 
مشــترکی علیه دموکرات ها، کمیته دادســتان ویژه 
مولر و رســانه های آمریکا اتخاذ کردند. این پدیده ی 
جدیدی است که اساسا مفهوم جنگ ترکیبی را که 
اکنون چهار ســال است ایاالت متحده و روسیه آن را 
هدایت مي کنند گسترش می دهد. خطوط مشروط و 
قراردادی این جبهه دیگر نه مانند ســال های جنگ 
ســرد از مرزهای این دولت ها و بلوک های آنها عبور 
می کند، و نــه همانند آنچه تاکنون در جریان بود، از 
میان مراکز دولتی و اطالعاتی دو کشور می گذرد، بلکه 

از درون خود این کشورها در جریان است. 

  ترامپ ریسک می کند
زمان نشان خواهد داد حسابی که کرملین روی رئیس 
فعلی کاخ ســفید کرده، تا چه اندازه قابل توجیه خواهد 
بود. در آستانه نشست هلسینکی ترامپ نسبت به دیدار 
قبلی که سال گذشــته در حاشیه اجالس گروه بیست 
در هامبورگ برگزار شد، به مراتب قوی تر و با اعتماد به 
نفس بیشتری به نظر می رسید. در این زمان، هنوز پایگاه 
حامیان گسترده اش از هم نپاشیده، اقتصاد طبق داده های 
وال استریت نتایج خوبی را نشان می دهد، تیم دستیاران 
مســتقیمش که با هماهنگی بیشتری کار می کند و به 
رئیس خود وفادار هســتند تقویت شده است، برعکس، 
دموکرات هــا، رنگ پریده به نظر می رســند. ظاهرا آنها 
هنوز موفق نشده اند از شکست در انتخابات 2016 درس 
بگیرند. دستورالعمل مثبتی برای کشور تهیه نشده است؛ 
گروهی از رهبران اعالم شده تاکنون موثر نبوده اند. در این 
شرایط استیضاح ترامپ بسیار بعید به نظر می رسد، اما 
انتخاب مجدد او برای سال 2020، از یک سال پیش قابل 

تصور نبود، اما اکنون دیگر غیرممکن نیست. 
در عین حال، نباید فراموش کرد سیاســت در ایاالت 
متحده، شبیه »ترن های هوایی آمریکایی« است، جایی 
که موقعیت برخی صاحبان یا افرادی که از موقعیت های 
باال برخوردارند، می تواند با ســرعت چشمگیری تغییر 
کند. سخنرانی ترامپ در کنفرانس مطبوعاتی مشترک 
با پوتین، بیانگر شــک و تردید عمومی او درباره صحت 
و صداقت ســرویس اطالعاتی آمریکا بود. روابط چهل و 
پنحمین رئیس جمهور آمریکا با جامعه سرویس اطالعاتی 
این کشور از همان ابتدا خوب پیش نرفت، با این حال، اگر 
این رابطه صریح و تند شود و به شکل رویارویی پنهان در 
بیاید، چنین جنگی نه تنها برای رئیس دولت، بلکه برای 
امنیت بین المللی نیز می تواند خطرناک باشد. به طور کلی 
روســیه، با ورود به حوزه سیاست داخلی ایاالت متحده، 
باید برای بسیاری از شگفتی های ناخوشایند آماده شود. 
دونالد ترامپ اظهار داشت که ریسک در عرصه سیاست 
داخلی به خاطر صلح، برای او بهتر از آن است که به خاطر 
مالحظات سیاست داخلی در رابطه با صلح ریسک کند. 
این اظهارات، مواضع بسیار ارزشمندی است. با این حال، 
باید احتمال شکست و پیامدهای احتمالی در این مورد را 
در نظر گرفت. رئیس جمهور پوتین، امیدوارانه این نکته 
را درک می کند، اما این را نیز احتماال درک می کند که از 
حاال به بعد، پس از هلسینکی، از سیاست رسمی روسیه 
برای عدم مداخلــه در امور داخلی آمریکا تقریبا چیزی 
باقی نمانده است. روســیه در آینده ای نزدیک با دونالد 
ترامپ ارتباط برقــرار خواهد کرد. البته، برای طرفداران 
تئوری زدوبند ترامپ با روسیه هیچ چیز جدیدی وجود 
ندارد، آنها هرگز به عدم مداخله باور نداشتند، اما پس از 
هلسینکی زدوبند افسانه ای به یک اتحاد سیاسی کامال 
واقعی میان دو رئیس جمهور تبدیل می شود. به عبارت 
دیگر، روسیه از یک مقوله منفعل و »مجهول« در سیاست 

داخلی آمریکا به موضوع فعال آن تبدیل شده است. 

  روسیه درگیر شده است
منتقدان می گویند کــه این اتحاد را خود مخالفان 
آمریکایی ترامپ، از مدت ها قبل و با جدیت سرهم بندی 
کردند و اینکه روسیه نمی تواند با کسی که می خواهد 
با آن روابط حســنه ای داشته باشــد و کسی که از آن 
متنفر است، برخورد یکسانی داشته باشد. از سوی دیگر، 
بدبینان هم می افزایند که پوتین به ترامپ وابسته نیست 
و می تواند -به خاطر بی ثباتی بیشتر در ایاالت متحده، 
که هدف اصلی اوســت- هر آن از شر او خالص شود. 
سابقه چنین چیزی قبال هم وجود داشته است. در قرن 
نوزدهم، سنت پتربورگ به صورت نمایشی از ایالت های 
شــمالی ایاالت متحده علیه برده داری جنوب حمایت 
کرد. در طول بخش اعظم قرن بیســتم، مسکو »واحد 
سیاسی« خود - حزب کمونیست ایاالت متحده را آن 
سوی اقیانوس حفظ کرد. ایاالت متحده هم به نوبه خود، 
در اوایل قرن بیستم دخالت نظامی در شمال روسیه و 
خاور دور را ســازماندهی کرد، و در دوره پس از پایان 
جنگ سرد نسبتا تنگاتنگ در تحول پساکمونیستی 
روسیه وارد شــد. وضعیت فعلی از این لحاظ متفاوت 
اســت که عرصه این رویارویی، هســته نظام سیاسِی 
قدرت اصلی جهان یعنی ایاالت متحده آمریکاســت، 
که در آن موضوع عمده پیرامون حکومت حل شــده 
اســت. به همین نسبت هم، بعید است که بتوان روی 
آن حساب بیشــتری باز کرد.  احتماال، صبر و تحمل 
راهبردی رویکردی اســت که برای روسیه در ارتباط با 
آمریکا امنیت بیشتری در بر داشته باشد.  این رویکرد 
مبتنی بر اعتقاد به خطرات ناشی از دخالت عمیق در 
امور داخلی کشورهای دیگر، به خصوص چنین قدرت 
بزرگ و قدرتمندی همچون ایاالت متحده است. می شد 
به آمریکایی ها پنج شش سال فرصت داد تا امور داخلی 
خود را تنظیم کرده، ادعاهای خود نســبت به روسیه 
را فراموش کرده و یا از مواضع خود نســبت به روسیه 
کوتاه بیایند، چرخش نخبگان را برگزار کنند، و سپس 
شروع به قاعده مند کردن روابط بر اساس مبانی جدید 
و شرایط در حال تغییر بین المللی بکنند. می توان بود 
و صبر کرد. و نهایتاً به طور اصولی چیزی وجود ندارد 
که روسیه شدیداً برای همکاری با ایاالت متحده آمریکا 
به آن نیاز داشــته باشد. با این حال، وضعیت به شکل 
دیگری درآمد و رویکرد فعال غالب شــد. به خصوص 
زمانی که در روابط بین کرملین و کاخ سفید چرخشی 
به ســمت گفت و گو و تعامل نقطه به نقطه ظاهر شد 
و جنگ ترکیبی بین ایاالت متحده و روسیه به سطح 
جدیدی رسید. البته، این تنها یک پارادوکس ظاهری 
اســت، در حقیقت هر دو رویداد عمیقا مرتبط به هم 
هستند. باید واقعیت ها را در نظر گرفت، نه ترجیحات 
را. اکنون که مسکو درگیر نبرد شده است، نه تنها باید 
آگاهی و درک خوبی از واقعیت های سیاســت داخلی 
آمریکا، داشــته باشــد بلکه این امر مالحظه کاری و 

احتیاطی استثنایی را می طلبد.

جهان
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جهان

وزیر امور خارجه آلمان خواستار برخورد یکپارچه و 
محکم اتحادیه اروپا مقابل آمریکا در افزایش تعرفه های 
گمرکی شد. ژان کلود یونکر، رئیس کمیسیون اروپا، 
برای گفت وگو با ترامپ درباره تعرفه کاالهای وارداتی 
در آمریکا به سر می برد.هایکو ماس ، وزیر امور خارجه 
آلمان، روز چهارشنبه 25 ژوئیه )3 مرداد( از کشورهای 
 عضو اتحادیه اروپا خواست مقابل فشار دونالد ترامپ 
درباره افزایش تعرفه گمرکی کاالهای وارداتی از اروپا 
متحد و سخت عمل کنند.خواست وزیر امور خارجه 
آلمان پیش از آغاز مذاکرات ژان کلود یونکر، رئیس 
کمیســیون اروپا، با دونالد ترامپ، رئیس جمهوری 
آمریکا، درباره بــاال بردن تعرفه ویژه گمرکی آمریکا 
بر کاالهای اروپایی در این کشــور مطرح شده است.

وزیر امور خارجه آلمان صبح چهارشنبه به نمایندگان 
رسانه ها گفت: »اروپا باید مقاومت کند و اجازه ندهد 
از ســوی آمریکا زیر فشــار قرار گیرد.« او بار دیگر 
تاکیــد کرد که اروپا نباید در جنگ تجاری با آمریکا 
»تهدید های ترامپ« را بپذیرد. هایکو ماس خواستار 
»برخورد متحد، قوی و با اعتماد به نفس« کشورهای 
عضو اتحادیه اروپا در مقابل فشارهای اقتصادی آمریکا 
شد. او گفت: »ما باید در مقابل روش ترامپ مرزهای 
خود را روشن کنیم. او باید بفهمد که نمی تواند باعث 
ازهم گسیختگی اتحادیه اروپا شود.« وزیر امور خارجه 
آلمان خاطر نشان کرد که این زمانی میسر است که 
از  افزایش تعرفه کاالهای اروپایی جلوگیری شــود.

هایکو ماس در جواب پرســش یکی از خبرنگاران در 
مورد چندوچون این جنگ تجاری گفت: »روشــن 
است که در چنین حالتی اروپا نیز مجبور خواهد شد 
 اقدامات الزم را انجام دهد.« وزیر امور خارجه آلمان 
گفت که چنین وضعیتی تــا چند ماه پیش برای او 

غیرقابل تصور بوده است.

 همکاری نزدیک با ژاپن
در این حــال وزیر امور خارجه آلمان بر همکاری 
مشترک و نزدیک تجاری با ژاپن تاکید کرد. به گفته 
ماس، آلمان و ژاپن مشترکا »از نظم بین المللی برای 
جلوگیری از روند فزاینده یک جانبه گرایی ملی« دفاع 
خواهند کرد.وزیر امور خارجه آلمان در دیدار با همتای 
ژاپنی خود تارو کنو در نشستی در توکیو توافق کردند 
که در زمینه تجارت آزاد، تغییرات آب وهوایی و دفاع 
از قوانین حقوق بشــر با یکدیگــر همکاری  نزدیک 
داشته باشند.هر دو قدرت اقتصادی همچنین خواهان 
  G20 و  G7 همکاری بیشــتر در گروه کشــورهای
و در ســازمان ملل متحد شدند. هفته گذشته ژاپن 
و اتحادیــه اروپا نیز توافقنامــه همکاری اقتصادی و 
استراتژیک امضا کردند. یکی از موضوع های مهم این 
توافقنامه ایجاد بزرگ ترین منطقه تجارت آزاد جهانی 
بود که نشانه ای از همکاری دو طرف مقابل سیاست 

تجارت جهانی آمریکا قلمداد می شود.

 تالش  ژان کلود یونکر برای متقاعد کردن ترامپ
ژان کلود یونکر، رئیس کمیســیون اتحادیه اروپا، که 
برای مذاکره درباره افزایش تعرفه های گمرکی کاالهای 
اروپایی در آمریکا به سر می برد پیش از گفت وگو با دونالد 
ترامپ گفت که خوش بینی زیادی به نتیجه  این مذاکرات 
ندارد.دونالد ترامپ پیش از ورود ژان کلود یونکر به آمریکا 
روز سه شــنبه در توییتی نوشــت که پیشنهادی برای 
مسئول کمیسیون اتحادیه اروپا دارد که برای گفت گو به 
آمریکا می آید. ترامپ نوشت: »اتحادیه اروپا و آمریکا همه 
تعرفه های گمرکی را بردارند. این یک بازار آزاد و منصفانه 
خواهد بــود.« روز قبل ترامپ در توئیت دیگری افزایش 
تعرفه های گمرکی آمریکا را ستوده بود و ان را »بهترین 
اقدام« خواند. پیش از این کمیســر امور تجاری اتحادیه 
اروپا گفته بود که در صورت اجبار و تعیین عوارض تجاری 
جدید از سوی آمریکا، اروپا نیز واکنش نشان خواهد داد. 
او گفت که در این صورت اروپا تعرفه گمرکی بر تعدادی 
از کاالهــای آمریکایی را افزایش خواهد داد. سیســیلیا 
مالم  ستروم درباره وضع تعرفه ویژه بر فوالد و آلومینیوم 
اروپایی از سوی آمریکا نیز گفته بود پاسخ اتحادیه اروپا 
متناســب و در انطباق با مقررات سازمان تجارت جهانی 
)WTO( خواهد بود. مالم ســتروم خاطر نشان کرد که 
اتحادیه اروپا مکانیسم های متناسب برای حل مناقشه را 
در سازمان تجارت جهانی فعال خواهد کرد.اوایل ماه ژوئیه 
روزنامه آلمانی »هندلزبالت« بر اساس یک سند داخلی 
کمیسیون اتحادیه اروپا گزارش داده بود که این اتحادیه 
در برابر افزایش عوارض گمرکی برای خودروهای خود در 
ایاالت متحده واکنش نشان می دهد و تعرفه خودروها و 

لوازم یدکی آمریکایی را باال خواهد برد.

 ژان کلود یونکر به نتایج مذاکرات با ترامپ 
امیدوار نیست

ژان کلود یونکر، رئیس کمیســیون اتحادیه اروپا به 
نتایج مذاکرات با رئیس جمهوری آمریکا امیدوار نیست.

بر اساس محاسبات کمیسیون اتحادیه اروپا میزان زیانی 
که در این رابطه متوجه ایاالت متحده خواهد شــد بین 
13 تا 14 میلیارد دالر است که احتمال می رود به مرور 
افزایــش یابد.آمریکا در حال حاضر معادل 249 میلیارد 
دالر خــودرو و لوازم یدکی خودرو به اتحادیه اروپا صادر 
می کند.ایاالت متحده در ســال گذشــته ی میالدی در 
مجموع  8 میلیون و 300 هزار دستگاه خودرو صادر کرد. 
بیشترین سهم در خرید خودروهای آمریکایی را مکزیک، 
کانادا و ژاپن داشــتند.آلمان در سال گذشته 500 هزار 

دستگاه خودرو به آمریکا صادر کرده است.

  از جنگ تعرفه تا جنگ یوان 
روابــط میان ایاالت متحده آمریکا و شــرکای عمده 
تجاری اش، که طی یک سال گذشته به گونه ای چشمگیر 
متشنج شده، در روزهای آتی با چالش هایی روبه رو خواهد 
شــد که می توانند تنش های موجــود در نظام بازرگانی 

بین المللی را به اوج تازه ای برسانند.  سخن بر سر احتمال 
شدت گرفتن باز هم بیشتر کشمکش ها میان آمریکا از 
یکسو و اتحادیه اروپا و چین از سوی دیگر است. اگر این 
احتمال تحقق بپذیرد، »جنگ بازرگانی« وارد مرحله ای 
تازه خواهد شد، با پیامدهایی مهم هم برای اقتصاد جهانی 

و هم برای روابط بین المللی به مفهوم وسیع کلمه. 

  از »گات« تا »سازمان جهانی تجارت«
طی چند ماه گذشته آمریکا حقوق گمرکی بر بعضی 
از کاالهــای وارداتی خود به ویژه فــوالد و آلومینیوم را 
افزایــش داد و صادرکنندگان این کاالها از جمله کانادا، 
اتحادیه اروپا، مکزیک، چین و ژاپن را به واکنش واداشت. 
به تالفی تصمیم های حفاظتــی و حمایتی آمریکا، این 
کشورها واردات شــماری از کاالهای آمریکایی را هدف 
قــرار داده و حقوق گمرکی آنها را بــاال بردند. این گونه 
تصمیم های گمرکــی، که به منظور حفاظت از مرزهای 
بازرگانی و دفاع از صنایع داخلی به اجرا گذاشته می شوند، 
مغایر با تالش هایی است که طی هفت دهه گذشته برای 

نبرد ژرمن ها و 
چینی ها با آمریکا
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کاهش تعرفه های وارداتی در سراسر جهان انجام گرفته، 
با این هدف که کاالها میان مرزهای بین المللی به گونه ای 
ســیال و بی درد سر جابه جا شوند و مصرف کنندگان در 
کشورهای گوناگون بتوانند محصوالتی را با تنوع بیشتر 
و قیمت پایین تر در اختیار داشــته باشــند. تنش های 
بازرگانی چند ماه گذشــته، به رغم انعکاس وسیعی که 
پیدا کردند، هنــوز در دایره ای کم و بیش محدود و زیر 
کنترل قرار دارند. با این حال بیم آن می رود قدرت های 
بزرگ بازرگانی بین المللی در یک فرآیند غیرقابل کنترل 
به درگیری های بزرگتری کشانده شوند، با ابعادی که به 
دشواری قابل پیش بینی است. تنش در روابط بازرگانی 
میان آمریکا با دیگر کشــورها سابقه ای دیرینه دارد، هر 
چند که در پی ورود دونالد ترامپ به کاخ سفید واشنگتن 
ابعاد تازه ای به خود گرفته و، به گونه ای آشــکار، روابط 
میان مهم ترین قدرت اقتصادی جهان را حتی با متحدان 

تاریخی اش با چالش هایی بی سابقه روبه رو کرده است. 
یادآوری می کنیم که ایــاالت متحده آمریکا در 
پایه ریزی نظــام بازرگانی جهــان در دوران بعد از 

جنگ جهانی دوم و تحوالت بعدی آن نقش درجه 
اول را بازی کرد. زایش »موافقتنامه عمومی تعرفه و 
تجارت« )گات( در 1947 و تبدیل آن به »ســازمان 
جهانی تجــارت« در 1994، که قطب اصلی تدوین 
قوانین و معاهده ها در عرصه بازرگانی بین المللی است، 
بدون چراغ سبز و مشارکت فعال آمریکا امکان پذیر 
نمی بــود. با این حال از حدود نیم قرن پیش به این 
سو واشــنگتن به دیگر قدرت ها خرده می گیرد که 
با زیر پا گذاشتن قوانین بازرگانی بین المللی از بازار 
آمریکا استفاده مي کنند، بدون آنکه بر پایه اصل تقابل 
دروازه های خود را، آنگونه که باید و شاید، بر کاالهای 

آمریکایی بگشایند. 

  کسری موازنه بازرگانی آمریکا
آمریکایی هــا بخــش بزرگی از کســری موازنه 
بازرگانی )رابطه میان صادرات و واردات( خود را، که 
از چند دهه پیش به این سو رو به افزایش می رود و 
در حال حاضر در عرصه مبادله کاالها به حدود 800 
میلیارد دالر در ســال رسیده، به عدم رعایت قوانین 
بین المللی از سوی قدرت های رقیب نسبت می دهند 
و آنها را به سوءاستفاده از بازار آمریکا متهم مي کنند. 
اینان، از دیدگاه واشــنگتن، انبوه کاالهای خود را به 
آمریکا می فرستند و به تولید داخلی این کشور زیان 
وارد می آورند، ولی در راه ورود کاالهای آمریکایی به 

بازارهایشان موانع گوناگون ایجاد مي کنند. 
متهم اصلی، از نگاه واشــنگتن، جمهوری خلق چین 
است. در ســال 2017، آمریکا 505 میلیارد دالر کاال از 
چیــن وارد کرد، ولی حجم صادراتش به این کشــور از 
130 میلیارد دالر فراتر نرفت. به بیان دیگر کسری موازنه 
بازرگانی آمریکا در روابطش با چین به 375 میلیارد دالر 
رسیده که نسبت به 20 سال پیش 10 برابر شده است. 
با تکیه بر همین عدم تعادل است که واشنگتن تصمیم 
گرفته اســت از راه اقدام های یکجانبه و افزایش حقوق 
گمرکی، واردات کاالهای چینی به آمریکا را کاهش دهد. 
همین عدم تعادل، البته در مقیاسی کوچکتر، در روابط 
آمریکا با بعضی دیگر از قدرت های بازرگانی از جمله آلمان 
دیده می شــود. ناگفته پیدا است که طرف های بازرگانی 
آمریکا هم بیکار نمی نشینند و در مقابله با تصمیم های 
یکجانبــه آمریکا، تــا آنجا که بتوانند، مقاومت نشــان 
می دهند و به اقدام های تالفی جویانه متوسل می شوند. 
این کنش ها و واکنش ها به سرعت رو به گسترش می رود 
و در هفته جاری، خطر گسترش آنها موضوع یک سلسله 

چانه زنی های بین المللی است. 
وزیران دارایی »گروه 20« در پایان نشست دو روزه خود 
در بوینوس آیرس نتوانستند برای مقابله با ریسک های ناشی 
از تنش های بازرگانی راه حل های عملی ارائه دهند. در همان 
نشست صندوق بین المللی پول هشدار داد گسترش »جنگ 
بازرگانی« می تواند میانگین نرخ رشد جهانی را کاهش دهد. 
برای مقابله با همین ریسک هاســت که ژان کلود یونکر، 

رئیس کمیسیون اتحادیه اروپا در واشنگتن با دونالد ترامپ 
مالقات خواهد کرد و از او خواهد خواست حقوق گمرکی 
وضع شــده از سوی آمریکا بر واردات فوالد و آلومینیوم را 
لغو کند. رئیس کمیســون اتحادیه اروپا امید زیادی ندارد 
که میزبان او این تقاضا را بپذیرد. در عوض امیدوار اســت 
دونالد ترامپ از نظر خود مبنی بر اعمال تعرفه گمرکی 20 
درصدی بر واردات خودروهای ساخت اروپا صرف نظر کند. 
اگر نظر رئیس جمهور آمریکا در این زمینه به اجرا گذاشته 
شود، آلمان به شدت ضربه خواهد خورد، زیرا خودروسازی 
در اقتصاد این کشور نقش اساسی دارد و بازار ایاالت متحده 
نیز برای خودروهای صادراتی آلمان بسیار حیاتی است. از 
دیدگاه مسئوالن بازرگانی در اتحادیه اروپا، هرگونه تصمیم 
احتمالی واشنگتن برای افزایش حقوق گمرکی بر واردات 
خودروهای اروپایی به آمریــکا »فاجعه آمیز« خواهد بود. 
اگر چنین تصمیمی اتخاذ و به اجرا گذاشته شود، اتحادیه 
اروپا نیز اقدام های گسترده متقابلی را علیه واردات کاالهای 

آمریکایی به اجرا خواهد گذاشت. 

 بازرگانی چین و آمریکا
با این همه خطــر یک »جنگ بازرگانی« تمام عیار 
بیــش از همه در روابط میان واشــنگتن و پکن دیده 
می شود. رئیس جمهور آمریکا به تازگی تهدید کرده که 
اگر الزم باشد، کل کاالهای چینی که وارد بازار آمریکا 
می شوند )بیش از 500 میلیارد دالر(، مشمول حقوق 
گمرکی تنبیهی خواهند شد. در روش سختگیرانه ای که 
دونالد ترامپ علیه سیاست های بازرگانی چین و اتحادیه 
اروپا در پیش گرفته، پول و نرخ برابری آن جایگاه روز 
به روز مهم تری پیدا می کند. رئیس جمهور آمریکا دو 
قدرت رقیب خود را متهم می کند که از راه دستکاری 
نــرخ برابری یوآن چینی و یوروی اروپایی، این دو پول 
را به صورت مصنوعی در برابر دالر تضعیف مي کنند تا 
قدرت رقابت کاالهای صادراتی شــان را به بازار ایاالت 
متحده باال ببرند. در واقع با پول ضعیف شــده قیمت 
کاالهــای صادراتی کاهش می یابــد و در همان حال، 
قیمت کاالهای وارداتی بیشــتر می شود. به بیان دیگر 
سیاست کاهش نرخ برابری پول ملی، البته در بعضی 
شــرایط و نه همیشه، بهترین راه برای پیروز شدن در 
»جنگ بازرگانی« و متعادل کردن دادوســتد با خارج 
اســت. در عوض دونالد ترامپ از سیاست بانک فدرال 
آمریکا به ویژه افزایش نرخ بهره، که به تقویت دالر در 
برابر دیگر پول های معتبر از جمله یوآن چینی و یوروی 
اروپایی دامن زده، به هیچ وجه راضی نیســت. به بیان 
دیگر رئیس جمهور آمریکا خواستار ضعیف تر شدن دالر 
اســت تا، از دیدگاه او، توان رقابت کاالهای آمریکایی 
در بازارهای جهانی باال برود و کســری موازنه بازرگانی 
ایــاالت متحده کاهش یابد. این به آن معنا اســت که 
»جنگ بازرگانی« به تدریج به عرصه پولی نیز کشانده 
شده است، رویدادی که در تاریخ معاصر اقتصادی جهان 

بارها دیده شده است.

نبرد ژرمن ها و 
چینی ها با آمریکا

جهان
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جهان

هزاران نفر در بخارســت، پایتخت رومانی و چند 
شــهر دیگر این کشور روز شنبه به خیابان ها آمدند 
و فریاد »اســتعفا« و »دزدها« سر دادند. معترضان 
که روز جمعه با پلیس درگیر شــده بودند خواستار 
برکناری دولت هستند و از اوضاع نابسامان اقتصادی 

و فساد عصبانی اند. 
تظاهــرات در حالی برگزار شــد کــه در جریان 
درگیری های روز جمعه دست کم 400 نفر مجروح 
شــده بودند. با وجود این تظاهــرات و تجمع های 
اعتراضی طی چند روز گذشــته بیشــتر به صورت 
صلح آمیز برگزار شده است. تظاهرات مشابهی هم در 
شهرهای دیگر رومانی چون تیمیشوارا، کلوژ و سیبیو 
گزارش شده است. روز جمعه حدود 50 هزار نفر در 
بخارست به خیابان آمدند و شعارهایی بر ضد فساد 
اداری، دســتمزد کم و ناکارآمدی دولت ســردادند. 
آن طور که گفته می شــود بســیاری از معترضان 
رومانیایی هایی هســتند که به تازگی از سایر نقاط 
اروپا بازگشته اند و از وضعیت نابسامان مملکت داری 
در خانه خودشــان عصبانی اند. کالوس یوهانیس، 
رئیس جمهوری رومانی، خشونت به کار گرفته شده 
از ســوی پلیس را »نامتناسب« ارزیابی کرده است. 
»من قاطعانه مداخله خشــن پلیس ضدشورش را 
محکوم می کنم، این پاســخی بسیار نامتناسب به 
حرکتی بود که از سوی اکثریت مردم شکل گرفته 
بود.« درگیری ها در روز جمعه از آنجا آغاز شــد که 
معترضان قصد نزدیک شدن به ساختمان های دولتی 
را داشتند. اعتراض ها علیه حزب حاکم مدت هاست 
که در رومانی در جریان است. در ماه ژوئیه کالوس 
یوهانیــس، رئیس جمهوری رومانــی برکناری الرا 

کودروتا کووســی، دادستان ویژه ضد فساد را تأیید 
کرد. آقای یوهانیس بــرای برکناری این فرد تحت 
فشارهای شدید حزب سوسیال دموکرات قرار داشت. 
نزدیک به 150 هزار نفر سال پیش در بخارست علیه 
تصمیم دولت برای آزادی افراد متهم به فساد از زندان 

دست به تظاهرات زدند. 

  گزارش دویچه وله
در رومانی ده ها هزار نفر به خیابان ها رفتند و بار 
دیگر علیه برنامه های دولت سوسیال لیبرال این 
کشور برای تخفیف مجازات فساد دست به تظاهرات 
زدند. معترضان می گویند که بر کشورشان »مافیای 
سیاســی« حکم می راند. بار دیگر خطر تضعیف 
نهادهای رسیدگی به فســاد در رومانی تظاهرات 
وســیع شهروندان این کشــور را به دنبال داشت. 
یکشــنبه )26 نوامبر( تنهــا در پایتخت رومانی، 
بخارست، 15 تا 25 هزار نفر با وجود سرمای هوا 
دست به تظاهرات خیابانی زدند. در شهرهای دیگر 
رومانی نیز هزاران نفر با شعار »دادگستری را بدون 
فساد می خواهیم« و حمل پالکاردهایی که بر روی 
آن کلماتی چون »غارتگران« و »طاعون سرخ« به 
چشم می خورد، به خیابان ها رفتند. اعتراضات اخیر 
 )PSD( متوجه حزب سوسیال دموکرات رومانی
اســت که در مــاه دســامبر 2016 در انتخابات 
پارلمانی پیروز شــد. معترضان به ویژه به روسای 
دو پارلمــان رومانی حمله مي کنند، لیویو دراگنئا 
)رئیس مجلــس نمایندگان( و کالین پوپســکو 
تاریچانو )رئیس مجلس سنا(. دادگستری رومانی 
هر دو سیاستمدار را به اختالس و فساد متهم کرده 

است. دراگنئا به تقلب در انتخابات نیز متهم شده 
است. دولت نخست وزیر رومانی، میهای تودوس، 
زیر فشار این دو سیاستمدار قرار دارد تا مجموعه 
قوانینی را تصویب کند که بر اساس آن هم مجازات 
فساد تخفیف یابد و هم دولت بر دادگستری نظارت 
داشته باشــد. نزدیک به 40 گروه از جامعه مدنی 
رومانی و دو ســندیکای بزرگ این کشور مردم را 
به شرکت در تظاهرات اعتراضی فرا خوانده بودند. 
در بیانیه مشترک این سازمان ها گفته شده »یک 
مافیای سیاسی« کنترل رومانی را در دست گرفته 
است. این سازمان های غیردولتی دولت رومانی را 
فرا خواندند تا طرح های قانونی یاد شده را متوقف 
کند که با آن کارآیی نهادهای رسیدگی به فساد 
هم از آنها گرفته می شود. در زمستان سال 2016 
نیز تصمیم دولت بــرای تخفیف قوانین مقابله با 
فساد در رومانی وسیع ترین تظاهرات اعتراضی را 
از زمان ســرنگونی نیکوالی چائوشسکو در سال 
1989 به دنبال داشــت. در پــی آن، دولت چپ 
میانــه روی رومانی مجبور شــد طرح های خود را 
متوقف کند. نخست وزیر وقت، سورین گریندنانو، 
بــه دلیــل متوقف کــردن این طرح ها توســط 
هم حزبی های خود برکنار شد. چند روز پیش نهاد 
رسیدگی کننده به موارد فساد در رومانی اعالم کرد 
که می خواهد علیه رئیس پارلمان رومانی، دراگنئا، 
شــکایت کند. دراگنئا در عین حال رئیس حزب 
سوسیال دموکرات رومانی است. دراگنئا متهم به 
اختالس در پول هایی است که اتحادیه اروپا برای 
کمک به گسترش زیرساخت رومانی در اختیار این 

کشور قرار داده است. 

مافیای سیاسی رومانی را گروگان گرفته است
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اقدام ترامپ بســیار ســاده و قابل فهم به نظر 
می رســید. او می خواســت با وضــع تعرفه های 
ســنگین بر کاالهــای خارجی، کاالهــای تولید 
آمریــکا را بــرای مصرف کننــدگان این کشــور 
جذاب تر کند. اما این محاسبه نتییجه عکس داده 
است.دونالد ترامپ، رئیس جمهوری آمریکا، برای 
حمایت از کاالهای داخلی تعرفه های تنبیهی هر 
چه بیشتری بر کاالهای چینی تعیین کرده است، 
اما این خواســت تاکنون برآورده نشده و تعرفه ها 
به صنایع خودروســازی آمریکا ضررهای سنگین 
وارد کرده اند. صنایع بزرگ خودروســازی آمریکا 
در بیالن مالی خود اعالم کرده اند که هزینه های 
باالیی برای تامین مــواد اولیه پرداخت کرده اند؛ 

هزینه هــای باالیــی که به خاطــر تعرفه های 
تنبیهی آمریکا به وجود آمده اند.به همین 

خاطــر شــرکت های خودروســازی 
»جنرال موتورز« و »فورد« آمریکا 

در بازار بورس کشور در شرایط 
ناخوشــایندی قرار گرفته اند. 
بــزرگ  دوشــرکت  ایــن 
خودروســازی طی 4 هفته 
افت  درصد  از 10  بیــش 
قیمت سهام داشته اند. هر 
دو شــرکت خودروسازی 
جنــرال موتــورز و فورد 
آمریکا امیــد خود را برای 
ارزش سهام در سال جاری 

میــالدی )2018( به میزان 
10 درصــد کاهــش داده اند. 

دلیل این اقدام نیــز باال رفتن 
قیمت مواد اولیه ذکر شــده است. 

شرکت خودروســازی جنرال موتورز 
برآورد کرده اســت که در ســال جاری 

میالدی قیمت مواد اولیه ضروری برای تولید 

خودروهای این شــرکت حدود یک میلیارد دالر 
خواهد بود. این قیمت دوبرابر قیمتی اســت که 
پیش تر برای تهیه مواد اولیه برای تولید خودروهای 
این شرکت پیش بینی شده بود.تعرفه های تنبیهی 
25 درصــدی آمریکا روی فــوالد و 10 درصدی 
روی آلومینیوم وارداتی به این کشور از ماه مارس 
سال جاری میالدی )2018( اجرایی شدند. باب 
شنکس، رئیس بخش مالی شرکت خودروسازی 
فورد، می گوید که قیمت مواد اولیه در ســه ماه 
اخیــر حدود 300 میلیــون دالر افزایش یافته و 
 نیمی از این افزایش به خاطر تعرفه های تنبیهی 

بوده است.

  صنایع آمریکا زیر فشار گرانی مواد خام
نتایج نظرسنجی اخیر در آمریکا از مدیران 
شرکت های صنعتی نشــان می دهد که عدم 
اطمینان در این شرکت ها به شدت گسترش 
 یافتــه و اکنون در پایین ترین ســطح خود از

5 ماه پیش تاکنون است.
یوخن  اشتانسل، رئیس هیأت مدیره شرکت 
CMC در این باره می گوید: »برای شرکت ها 
بسیار مشکل اســت که گران شدن هزینه ی 
مــواد اولیــه را از راه دیگــری مانند کاهش 
پرسنل جبران کنند.« و نتیجه چنین می شود 
که با باال رفتن قیمت مواد اولیه قیمت نهایی 

کاالها نیز افزایش می یابد.
سیاســت تعرفه های تنبیهــی ترامپ تنها 
بــر صنایع خودروســازی اثر منفی نداشــته 
اســت. همه بخش هــای صنایــع آمریکا 
کــه به نحــوی از مواد اولیــه وارداتی 
مشــکالت  با  مي کننــد،  اســتفاده 
برای  شــده اند.  روبــه  رو  متعددی 
موتورسیکلت سازی  شرکت  نمونه 
باســابقه »هارلی دیویدســون« 
میان  در  آن  کــه محصــوالت 
عالقه مندان به موتورسیکلت در 
زیادی  طرفداران  سراسر جهان 
دارد، باید بــه خاطر تعرفه های 
خود  موتورهای  ترامپ  تنبیهی 
را در اروپا 2200 دالر گران تر از 

گذشته بفروشد.
دونالد ترامــپ، رئیس جمهوری 
آمریکا که بــا شــعار »اول آمریکا« 
روی کار آمــد، مدیــران این شــرکت 
موتورسیکلت ســازی را به نشــانه تشویق 
تولید در خاک آمریــکا، در ماه فوریه به کاخ 

سفید دعوت کرده بود.

صنایع آمریکا  از تعرفه های تنبیهی ترامپ آسیب دیده است

جهان
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منتظر شما در این صفحه ها هستیم
 معرفي اعضاي انجمن مدیران صنایع به یکدیگر، کاري اســت که در گذشــته به شــکل هاي گوناگون در کارآفرین انجام مي شــده است.
 عالوه بر  این در سایت انجمن به همدیگر معرفي شده اند. مجله کار آفرین با ارائه شکل جدیدي از معرفي شرکت ها که در صفحه هاي حاضر آن را 

مالحظه مي کنید، کار جدیدي ارائه داده است. در شماره هاي بعدي منتظر شما هستیم که در این صفحه ها حاضر شوید.



63

شماره 133- تابستان 1397



64

شماره 133- تابستان 1397شماره 133- تابستان 1397

فرم اشتراک


