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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 حوزههای
گوناگون خشــمگین و ناراضیاند .دولت دوازدهم
از زمســتان  1396با شــرایط ویژهای در سمت
تقاضای ارزهای معتبر به ویژه دالر آمریکا مواجه
شد و شاهد رشد فزاینده برای دالر بود .دولت در
زمستان پارسال میتوانست با آزاد کردن بازار ارز
اجازه دهد قیمتها در نقطه تعادلی غیردستوری
و در هــر روز خود را اثبات کند .بدون تردید این
سیاست میتوانست بازار ارز را در وضعیت تازهای
قرار دهد کــه به احتمال زیاد و در بدترین وضع،
قیمت هــر دالر آمریکا در جایی میایســتاد که
امروز ایستاده اســت .در این شرایط بدون تردید
تقاضاهای تازه به ویژه از ســوی خانوادهها اتفاق
نمیافتاد و تقاضا برای دریافت ارز مســافرتی نیز
اندازه متعادلی به خــود میگرفت و عرضه ارز از
طرف دارندگان ارز با سادگی و با توجه به قیمت
تعادلی اتفاق میافتاد .شــوربختانه این کاری که
عقل و منطق اقتصادی آن را تایید میکرد انجام
نشد و دولت معلوم نیست با مشورت کدام فرد یا
گروه در داخل دولت یا بیرون از دولت راه ناصواب
عرضه ارزی ارزانتر 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
 1397نیز دولت و بانک مرکزی اشــتباه قبلی را
این بــار در ابعاد بزرگ تکرار کردنــد و با تعیین
قیمــت هــر دالر  4200تومان بــار دیگر حراج
ارزهــای دراختیار خــود را ادامــه داد .دولت اما
حاال متوجه شــده است خطای بزرگی انجام شده
و میخواهــد جبران مافات کند و از واردکنندگان
مابهالتفاوت میخواهد ...اگر فقط همین یک نمونه
از تصمیمگیــری دولت دوازدهــم در کانون توجه
قرار گیرد و از طرف کارشناسان ،فعاالن اقتصادی
و اقتصاددانان کالبدشــکافی شود میتوان به عمق
فاجعه در نظام تصمیمگیری دولت رسید.

در چند ماه ســپری شــده رخداد دیگری که
وضعیت کسب و کار ایرانیان را در بدترین شرایط
قرار داده اســت بازگشــت روح تحریمهاســت.
کارنامه تحرم در همین مدت به اندازهای ترسناک
بوده و هست که فعاالن اقتصادی و از آن مهمتر
شهروندان را اندوهگینتر 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 دستکم میخواهند بدانند
روزگار تا پایان امســال چه خواهد شد .واقعیت
این اســت که با کمال تاســف باید نوشــت اگر
سیاستگذاریهای اقتصادی همان باشد که پیش
از این دیدیم و اگر شرایط سیاست خارجی همین
باشــد که میبینیم 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 آسیبها را دارد .فعاالن اقتصادی اکنون در
بزنگاه تاریخی ایستادهاند که یک تصمیم اشتباه
میتواند همه داشــتهها و داراییهای انباشــت
شــده آنها را که در مســیر ایجاد شغل و درآمد
برای خانوادهها و جامعه ایرانی اســت را به سوی
کمارزشتر شدن سوق دهد .هر تصمیم اشتباه در
این روزها که فشارهای داخلی و خارجی احتمال
آن را افزایش میدهد ،آینده پرمخاطرهای را برای
صنعتگران رقم خواهد زد .پس چه باید کرد؟
یکــی از مهمتریــن اقدامها در ایــن روزهای
ســخت که یک ضرورت اجتنابناپذیر اســت،
مانــدن در محافــل و مجامــع کارفرمایــی و
تشکلهای اقتصادی و آگاه شدن از تحوالت روز
به روز در حوز ه تصمیمهای سیاســی و اقتصادی
دولت و سایر قواســت .یادمان باشد دور بودن از
اخبار ،گزارشها و تحلیلهای ارائه شده از سوی
کارشناســان و فعاالن اقتصادی میتواند احتمال
اشــتباه در تصمیمگیری 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 راهها را میشناسند
و همه گرههای کور را شناســایی کردند .ممکن

اســت یک راهحل کوچک که در ذهن یک فعال
صنعتی اســت در عمل به باز شدن گرهها کمک
کنــد .بنابراین بایــد در صحنه حاضــر بود و با
هوشمندی ،درایت و دلسوزی راههای برونرفت
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 اندازهای که
دارد منشاء اثرگذاری باشد هزاران هزار صنعتگر
اثراتی قابل توجه بر مجموعه رفتارهای دولت به
جای میگذارند .یادمان باشــد که بیتصمیمی و
عدم قطعیت بدترین تصمیم اســت و اینجا نباید
به قاعده گــذر زمان همه چیــز را حل میکند
بسنده کرد.
آنچه اما میتوان 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 کوتاهمدت ،انتظار
درستی نیســت .به نظر میرسد جنگ اقتصادی
آمریکا علیه ایران تشــدید شود و روشها ،متدها
و راهبردهای تازه برای پیروزی در نبرد حیثیتی
بــرای هر دو طرف تازه و تازهتر خواهد شــد .به
این ترتیب صنعتگران ایرانی باید با توجه به این
سناریو ،هر برنامهای 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 تجرب ه ســالهای اخیر و
حتی تجربه دولتهای قبلی نباید انتظار بهبود در
روشهای تصمیمگیری را دامن زد.
مدیران صنعت و اقتصاد ایران نشــان دادهاند
در روزهای ســخت به جای اینکه منافع اقشار و
گروههــای گوناگون را در صدر توجه قرار داده و
بر اســاس این اولویت تصمیمگیری کنند ،منافع
سیاســی دولت را بر همه چیز اولویت میدهند.
بنابراین توصیه میشود که صنعتگران ،این مقوله
را نیز جدی فرض کرده و راه را از بیراه تشخیص
دهند .در صورت سختتر شدن شرایط کار برای
دولت ،احتمال اتخاذ هر تصمیم شــدید را باید
داشت .واقعیت این است که دولت حتی کارهایی
را میتوانــد انجام دهد ،که در ذهن نمیگنجد و
در شرایط عادی انتظار نداشتهایم.
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شیما ستوده
عضو هیأت تحریریه
در جمع اعضای هیات مديره 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 مديره و حتی اعضای عادی
انجمن خوب و بد و زشت و زیبای تحوالت صنعتی و اقتصادی
و حتی سیاســی را خوب میشناسند 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 میآورند.
خلیلی ،ســلیمی و جابرانصاری در برابر یک پرسش کلی قرار
گرفتند :برای عبور دادن کسبوکار ایرانیان وصنعت کشور از
چاهی که به هر دلیل در آن افتادهایم ،چه راههایی وجود دارد
و نقطه عزیمت چیســت؟ آنها تالش کردند که پیش از رسیدن
به جاییکه پاسخ این پرسش را بدهند ،روزگار امروز را تشریح

میزگرد

خلیلی ،جابرانصاری و سلیمی در میزگرد انجمن مدیران صنایع:

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 ثانی ًا 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 آوردهایم.
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
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میزگرد
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ادامه از صفحه 7
خوشــبختانه تجربه این چهار دهه نشــان از
آن دارد کــه تصمیمگیــران در ســر بزنگاههای
تاریخی به این پیشنهادهای کارشناسی و توصیه
دلســوزانه بیتفــاوت نبــوده و حتیاالمکان در
چارچوب قیودات موجود این توصیهها 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 نظریههای علمی و تجارب جهانی
و تجربههــای دهههای اخیر در ایران نکاتی را به
عرض میرسانم.

8

کسری بودجه و ناپایداری
اقتصاد ایران طی  25سال اخیر چندین بحران
ارزی را تجربه نموده اســت که هریک به واسطه
عوامل درونزا مانند سیاستگذاریهای نادرست
در حوزههای مالی و پولی و یا عوامل برونزا مانند
تعامالت بینالمللی و تحریمها رخ داده است .اگر
تعریف رایج بحران ارزی مبنی بر کاهش حداقل
 30درصدی ارزش پول در کمتر از یک سال را به
عنوان معیاری برای وقوع بحران بپذیریم میتوان
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 ســالهای
1391-1392 ،1377-1378 ،1372-1374
و فصل پایانی ســال  1396و چند ماهه آغازين
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
بینالمللی نیز کشــورهایی نظیــر مصر ،ترکیه،

مکزیک ،تایلند و ...بحرانهای مشابهی را البته با
شرایط و پیامدهای مختلف و راهکارهای متفاوتی
پشت سر گذاشتهاند.
وجود کســری بودجههای فزاینده ،انتظارات
خود محققکننــده فعاالن اقتصــادی در مورد
ارزش پول ملی و مشکالت موجود در نظام بانکی
از جمله عوامل اصلی بحرانهای ارزی اســت که
توسط نظریهپردازان مختلف ارائه شده است و در
ایران نیز مطالعات نظری نشان میدهد که بحران
ارزی در اغلب موارد میتواند دستکم 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
* آسیبپذیری 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 میگیرد و بهخصــوص زمانی که
وضعیت کســری بودجه وخیــم و غیرقابل دوام
باشــد محتملتر 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
میتوانــد برای بخشــی از فعــاالن اقتصادی به
عنوان ســیگنالی از افزایش قریبالوقوع نرخ ارز

بیش از آنچه به طــور معمول رخ میدهد 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 بهطور مستقیم (استقراض دولت
از بانک مرکزی) یا غیرمستقیم (استقراض دولت
از بانکهــا و بانکها از بانــک مرکزی) منجر به
رشد نقدینگی خواهد شــد – شواهد آماری در
ســالهای اخیر مؤید این موضوع است .با فرض
ثبات ذخایر خارجی بانک مرکزی یا دســتکم
عدم تناســب رشد آن با رشد نقدینگی این تلقی
در میان فعاالن اقتصادی شکل میگیرد که دیر
یا زود بانک مرکزی در کنترل بازار ارز و حمایت
از سیاســت ارزی ناتوان خواهد بود .وجود چنین
تلقی منجر به آن میشــود که با ایجاد کمترین
شــوک منفی ،بازار ارز آسیبپذیر بوده و بحران
ارزی رخ دهد.
FATF
عامل کلیدی دیگر آســیبپذیری سیستم
بانکی است .نرخهای باالی سود بانکی و عدم
تناسب آن با نرخ تورم در سالهای اخیر یکی
از نشــانگرهای این موضوع بوده اســت که به
خوبی به فعــاالن اقتصادی ســیگنال وجود
مشکالتی در سیستم بانکی را نشان میداد .از
طرف دیگر سیاستگذاریهای آشفته و ناپایدار
در بخش بانکی نیز در بیثباتی بازار پول تاثیر
دو چندان داشــته است .کاهش نرخهای سود
بانکی در شــرایطی که زمزمه احتمال کاهش
ارزش پول ملی شنیده میشد و عدم پایبندی
به این تصمیم در اســفند همان سال با انتشار
اوراق گواهی سپرده با سود  20درصد به مدت
دو هفته ،نمونهای 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 بانکهای
خارج از نقل و انتقــال ارزی با ایران ،مقررات
 FATFو محدودیتهــای تبــادالت مالــی
ایران و کشــورهای طرف تجاری ،تنوع پایین
بســترهای نقل و انتقال مالی و تمرکز آن به
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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 بودهاند.
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 میتواند
زمینههای 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 میتواند
بحــران را عمیقتر نیز نمایــد .در واقع یکی
از روشهــای 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 میتواند عمیقتر از انتظار باشد.
به نظر میرسد این وضعیت در حال حاضر در
ایران وجود داشــته و بخشی از تشدید بحران
به ایــن موضوع مرتبط باشــد .عدم پایبندی
مسئولین به سیاستهای اعالمی مانند تغییر
سیاست در زمینه نرخ بهره ،اعالم تخصیص ارز
 4200تومانی برای همه کاالها و بعد تغییر این
سیاســت برای برخی کاالها ،عدم پاسخگویی
بانک مرکزی در قبال ســپردهگذاران ناکام در
موسســات و بانکهایی که مجوز این نهاد را
دارند و عدم پاسخگویی به بسیاری از مطالبات
اقتصــادی و غیراقتصــادی همگــی میزان
بیاعتمادی عمومی به توان و مسئولیتپذیری
سیاســتگذاران کشــور را باال برد و شرایط را
بــرای بروز هر نوع بحــران اقتصادی پیش از
پیش فراهم نمود.
دالر  4200تومانی از کجا آمد؟
تبعات وضعیت فعلــی حاکم بر نظام ارزی
کشــور کامال مشهود اســت مقاومت دولتها
در برابــر افزایش یکبــاره ارز در نتیجه وقوع
بحرانهای ارزی تقریباً یک امر متداول و البته
عموماً شکســت خورده است .چرا که معموالً
دولتهــا و بانکهای مرکــزی خیلی زود به
نتایج و تبعات این مقاومت که معموالً همراه با
سیاست تعیین نرخهای دستوری و یا دفاع از

نرخ جاری ارز در چارچوب نظام نرخ ارز ثابت
اســت ،پی میبرند .دولتمــردان ایران نیز در
مواجه با بحران فعلی سیاست مشابهی داشتند
به نحوی که دولت بــه یکباره تصمیم گرفت
قیمــت بازار آزاد که از  6هزار تومان نیز عبور
کــرده بود و نرخی که در مرکز مبادالت ارزی
به  ۳۸۰۰تومان میرسید را حذف و فقط یک
نرخ  4200تومانی بــرای آن اعالم کند .این
نرخی بود که معاون اول محترم رئیسجمهور
تاکید داشــت غیر از آن را دولت به رسمیت
نشــناخته و معامالت با هــر نرخی به جز آن
بــرای دالر ممنوع و قاچاق اســت .همچنين
دولت قول داد كه همه نيازهاي ارزي كشــور
با اين نرخ تأمين 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 میشود:
* 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
میشود ،اما محاسبات نشان میدهد 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 .اين دقيقاً عكس
شرايطي است كه احتماالً يكي از داليل اصلي
اعــام نرخ ارز رســمي و تعهد به تأمين همه
نيازهاي ارزي با آن بود.
* بانك مركزي در ابتدا متعهد شــده است
نيــاز «همه» واردات را با نــرخ  4200تامين
كند ،در حاليكه به واسطه کمبود منابع ارزی
در عمل به این تعهد پایبند نماند.
* در وهلــه اول بــه نظر میرســید 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 مالحظهای برای برخی
از صادرکننــدگان فراهم کرد چــرا که بانک
مرکــزی مســتقیماً دالر  4200تومانی را در
اختیار واردکنندگان قرار نمیدهد بلکه آنها را
به صادرکنندگان حواله میدهد و این دو گروه
بــرای دریافت دالر  4200تومانی شــروع به
چانهزنی میکنند .نتیجه این چانهزنی افزایش
قیمت دالر اســت و واردکننــدهای که حاضر
شــود قیمت بیشتری را به ازای هر دالر دهد،
دالرها را برای واردات دریافت میکند .در حال
حاضــر یکی از علل کاهش تولید و یا بســته

شدن خط تولید برخی محصوالت کارخانهها
که اخبار آن شــنیده میشود ،عدم دسترسی
تولیدکنندگان به ارز با قیمت مناســب برای
واردات مواد اولیه و واسطهای است.
* ايجاد رانت و شكلگيري جريانهاي مالي
و اداري همراه با فساد حول آن يكي از تبعات
قطعي وجود شــكاف ميان نرخهاي رسمي و
بازاري اســت .با اين حال ميــزان و ابعاد آن
عالوه بر ابعاد شــكاف موجود (مقياس رانت)،
به مكانيســمهاي شــفافيت اقتصادي (نظير
وجود ســامانههاي اطالعاتي كارآمد ،كارايي
رسانههاي عمومي ،نظارت افكار عمومي و)...
(احتمال كشــف تخلــف) و حاكميت قانون
(احتمــال اجــراي قانون و اعمــال مجازات)
بستگي دارد .با توجه به وجود ضعفهايي در
هر ســه بعد مذكور در ايران ،خيلي زود ابعاد
فساد ناشــي از اين سياست مشخص گرديد
كــه به طور عمده در دو حوزه خود را نشــان
داد )1( :سوءاســتفاده از تخصيص ارز دولتي
(از سوي مســئولين مربوطه و متقاضيان ارز)
( )2سوءاســتفاده دارندگان ارزهاي صادراتي
(بخصوص شــركتهاي پتروشــيمي) در دور
زدن مقررات در جهت منافع شــخصي (و نه
لزوماً شركت مربوطه).
* يكــي از دغدغههاي اصلي كشــور طي
سالهاي اخير قاچاق ورودي بوده است .با اين
حال ،يك سياســت نادرست نظير تعيين نرخ
ارز رسمي  4200تومان به طور بالقوه ميتواند
كل جريان قاچاق كشور را معكوس نمايد .در
شــرايط وجود اختالف حدود  100درصدي
ميان نــرخ ارز رســمي و بــازاري ،صادرات
محصوالت به صورت قاچاق از توجيه بيشتري
نسبت به صادرات رسمي برخوردار است .اين
موضوع حتي براي صادرات مجدد محصوالت
وارداتــي نيز از توجيه برخــوردار خواهد بود.
بنابراين يكي از تبعات اين سياســت افزايش
قاچاق بخصوص قاچــاق خروجي خواهد بود.
در حال حاضر آمار رســمي مشخصي در اين
زمينه ارائه نشــده است اما شــواهد ميداني
از افزايــش قابل توجــه اين نــوع از قاچاق
حكايت دارد.
* از ديگــر تبعات اين سياســت افزايش
انگيزه براي خروج ســرمايه از كشور است.
اگرچه اعالم نرخ دالر  4200توماني و وضع
محدوديتهايــي بر مبادله ارز در كانالهاي
غيررســمي به طور بالقــوه ميتواند خروج
ســرمايه را دشــوار كند .با اين حال ،وجود
شــكاف قابل توجــه ارزي از يــك طرف و
بيثباتيهــاي اقتصادي و اجتماعي از طرف
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ديگر محركهاي مهمي براي خروج سرمايه
خواهد بود .بر اساس تجربيات جهاني خروج
ســرمايههاي خارجي در نتيجه بروز بحران
ارزي يكــي از عوامل اصلي خروج ســرمايه
اســت ،با اين حال در ايران با توجه به سهم
پايين سرمايهگذاريهاي خارجي در كشور
نگراني از اين بابت كمتر اســت با اين حال
خروج سرمايههاي داخلي آنچنانكه در سال
گذشته مشاهده شده اســت همچنان يك
دغدغه جدي است.

10

تجربه جهانی
هر کدام از کشورهای یاد شده در گزارش
پیوســت راههای مختلفی را برای مبارزه با
بحران ارزی پیش رفتهاند .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 بانکهای
دولتی و تقویت بانکهــای 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 میشــود
باعث تشدید بحران شده بود .در مکزیک در
سال  ۱۹۹۴با اعمال سیاستهای 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 سیاســتهای
ریاضتطلبانــه محدودیــت اعطــای وام و
کاهش طرف تقاضا بود تردیدی نیســت که
تفاوت ســاختاری بحران  1994مکزیک با
بحــران ارزی فعلی ایران تفاوت در ســیال
بودن ســرمایه و نرخهای بهره انعطافپذیر
این کشــور است .اما شباهت اصلی آن تاثیر
پررنگ شوکهای سیاسی بر اوضاع اقتصادی
است که خود ریشه در ساختارها و نهادهای
ضعیــف اقتصادی و عــدم توانایی دولت در
کنترل عدم انتقال ریســکهای سیاسی به
ساختارهای اقتصادی است .ریشه بحرانهای
پیشــین مکزیک که از نظر عمق کمرنگتر
از بحران  1994بودند به عوامل زمینهســاز
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 همانطوری که امروز
مشخص شــده اســت مکزیک با اصالحات
ح داده
ســاختاری اساســی که در باال توضی 
شد ،بر این نوع بحران غلبه کرد.
تایلند نیز در ســال  ۱۹۹۷برای خروج از
بحــران همزمان با تعدیل نوســانات نرخ ارز،
سیاست دستیابی به بودجه متوازن با کاهش

هزینههــای عمومــی و افزایــش مالیاتها و
شناســایی بنگاههای کوچک و اجرایی نمودن
قانون ورشکستگی به مقابله با بحران پرداخت.
تردیدی نیســت که مشابهتهای زیادی بین
بحرانهای به وجود آمده در کشورهای یادشده
با اقتصاد ایران وجــود دارد از جمله میتوان به
انطباق شــرایط نرخ ارز میخکوب شده در زمان
بحران در ترکیه با شــرایط فعلی اقتصاد ایران،
عدم کنتــرل دولــت در جلوگیــری از انتقال
شوکهای خارجی سیاسی به اقتصاد در مکزیک
و بانک محور بودن و آســیب پذیری بنگاههای
خرد در تایلند اشاره کرد .علیرغم همین شباهت
بــدون تردید راه حل گــذار از بحران در اقتصاد
ایران راهحلهای پیچیدهای میطلبد.
در ایران مطالعات نشان میدهد ،وضعیت
نامناسب شــاخصهای منعکسکننده اوضاع
اقتصادی مانند وضعیت مالی دولت ،وضعیت
ســامت بانکها 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 ،شــوکهای سیاســی و یا
تیره شــدن روابط بینالملــل میتواند مانند
جرقهای 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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نامناســب مالی دولــت ،اوضاع نابســامان
بنگاههای خرد اقتصادی ،سیاستگذاری پولی
وابسته به سیاستگذاری مالی ،عدم شفافیت و
گستره فساد در بخشهای مختلف اقتصادی
و تبعیــت از سیاســتهای متعصبانه ارزی،
همگی فراهمآورنده زمینــه بحران ارزی در
کشور بوده است و شــوکهای خبری مانند
مواضع آقای ترامــپ در قبال برجام و برخی
محدودیتهای بینالمللی در دسترسی ایران
به ارز ،تنها بروزدهنده این بحران بوده است.
در هر حال باید یادآور شد که در هر رویداد
نامطلوب میتوان درکنار تهدیدها ،فرصتهایی
را نیز یافت .تجربه کشــورهای یاد شده نشان
میدهد ،هریک از این کشــورها بعد از وقوع
بحران دست به اصالحات عمیق در بخشهای
مالی و پولی و تجاری زدند تا امکان وقوع بحران
دیگر را کاهش دهند .در اقتصاد ایران نیز پس
از سالها تحمل سایه سنگین دولت بر اقتصاد،
شــبکه بانکی ناکارآمد ،سیستم مالیاتستانی
ضعیف و ...حال زنگ خطــری برای اقدامات
عاجــل در جهت رفع این مشــکالت به صدا
درآمده و چاره درمان بحرانهای ارزی و سایر
بحرانهای مالی و پولی در میانمدت 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 میانمــدت جهت مقاومســازی
اقتصاد» و «اعتمادسازی به عنوان یک برنامه
بلندمدت» تقدیم میشود:

اقدامات اضطراری
* به رســمیت شــناختن بازار ارز موازی
با افزایــش نظــارت بانک مرکــزی و ایجاد
مکانیزمهای نظارت عمومی
* جلوگیــری از ثبــت ســفارش کاالهای
غیرضروری با راهاندازی 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
قیمتها و اخذ مالیات از واردات طبق ضوابط
و اطالع رسانی دقیق
* تشــدید نظــارت بــر قیمتهــا بدون
دستکاری فرآیند قیمتگذاری
اقدامات میانمدت
جهت مقاومسازی 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 بنگاهداری بانکهــا با اصالح
ساختاری نظام بانکی
* حذف بودجههای زائد از هزینههای دولت
* منجمد کردن بخشی از نقدینگی
* اخذ مالیات از عایدی

اعتمادسازی به عنوان راهکار بلندمدت
* اعالم رســمی دریافتکنندگان متخلف
ارزی بــه مراجــع قضایی همزمــان با اعالم
اســامی متخلفان درون قوه مجریه در اعطای
مجوزهای غیرقانونی
* آغاز گفتوگوی 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 دادگاههای علنی و منصفانه
* پذیرش مطالبات غیراقتصادی بخشهای
مختلــف جامعــه از جملــه زنــان ،جوانان،
اقلیتهای مذهبی و. ...
سلیمی :تضاد داخلی
اقتصاد ایران در شرایط امروز یعنی تابستان
 1397ضمن 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 مهمتر نیز مسدود کرده است .در درون
دولت هم این دوگانگی دیده میشود .به طور
مثال درباره دالر  4200تومانی در درون دولت
دیدگاههای مختلف وجود داشت .برخی اعالم
این نرخ را اشــتباه میدانند و برخی دیگر آن
را درســت معرفی کرده و بر اجرای آن اصرار
دارند و در نهایت به اینجا میرسیم که تصمیم
اتخاذ شده خوب عمل نمیکند .عالوه بر این
تضاد دیدگاهها موجب شــده است نسبت به
مســائل بینالمللی 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  AFTFنامیده میشود
و ناظر بر مقررات بینالمللی بانکی است اشاره
میکنم .این یک قانون بینالمللی اســت که
 186کشور جهان آن را در درون سرزمینهای
خود تصویب کرده و مطابق با آن عمل میکنند
و میداننــد اگر این قانــون را تصویب نکنند
و مطابــق مفاد آن بانکها را ســامان ندهند
ارتباطات بینالمللیشان مخدوش خواهد شد.
حاال در ایران مســئوالن و مدیــران و افراد و
نهادهای دارای نفوذ نســبت به این مساله دو
دیدگاه دارند .یک دیدگاه میگوید اجرای این
قانون بینالمللی به زبان اقتصاد ایران اســت
و یــک گروه دیگر میگویند 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 بینالمللــی 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 نمیشود.
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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  AFTFدر ایران
اختالفهای سیاسی است .در ایران سیاست بر
اقتصاد غلبه کرده است و هر رخداد اقتصادی
نیز با همین معیار سیاست متر و اندازهگیری
میشود .من میگویم اگر این قانون تنگناهای
اساسی داشت  186کشور جهان با آن موافقت
نمیکردند .یادمان باشــد که یکی از شرایط

برای تعامل با اقتصاد جهان باز کنیم به نظر
میرســد که این دو دســته مشکل اساسی
بــا هم گــره خوردهاند .ما باید بــا درایت و
آیندهنگری این روزهای ســخت را پشت سر
بگذاریم و این اتفاق نیز میافتد.

اروپاییها برای اینکــه بتوانند با ایران به رغم
تحریمهــا 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 نمیدهد و بازار از تعادل خارج میشــود.
ایــن اتفاق مزید بر علت شــد و تحریمهای
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 .ســختگیریهای دولت آمریکا این بار
از تحریم قبلی شاید بیشتر باشد .باید راهی

جابر انصاری :آزمون و خطا
اقتصــاد ایران و اجزای آن شــامل صنعت،
خدمات ،بانکداری و بازارهای تشــکیلدهنده
آن یعنــی بازار کاال ،بازار پول ،بازار ســرمایه
وبازار ارز این روزها با مشکالت سختی روبهرو
شدهاند .البته این اتفاق تازهای نیست و ایران
در اوایــل دهــه  1390نیز بــا چنین وضعی
مواجه شــده بود .متاسفانه اقتصاد ایران محل
آزمایش و خطا شــده است و مدیران دولتها
بدون اینکــه از تجربههای قبلی درس بگیرند
اشتباهها را تکرار میکنند و این بسیار عجیب
است .دلیل اصلی در پدیدار شدن این وضعیت
و تکرار آزمایش و خطا و افتادن اقتصاد ایران
در دستاندازها شــاید این باشد که در ایران
مسائل کوتاهمدت از مسائل بلندمدت تفکیک
نمیشود .به این معنی که اقتصاد ایران همواره
در شــرایط تحوالت ناگهانی قرار میگیرد که
سرچشــمه این تحوالت برخــی در داخل و
برخی از خارج اســت .در این وضعیت مدیران
فقط بر فکر حل مســائل کوتاهمدت هستند و
نمیتواننــد 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  4200تومان یک مساله کوتاهمدت است
که متاسفانه االن سایهاش بر همه فعالیتهای
صنعتی ،بازرگانی و تجاری سنگینی میکند 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
برنامههای 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
تحریمها نیز باید دستکم حقیقت ماجرا برای
مدیران تصمیمگیر اصلی اقتصاد روشن باشد
و آنها بر اســاس این حقیقت تصمیم بگیرند
که حاال چه کاری میشــود کرد که کمترین
آســیب به صنعت و فعالیتهای صنعتی وارد
شود .به نظر میرسد که تحریمهای آمریکایی
در شــرایطی موفق میشــود که خودمان در
داخــل نتوانیم برای مســائل کالن تعریف و
برنامه داشته باشیم.
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گزارش ارزی
گزارش کارشناسی انجمن مدیران صنایع از تحوالت ارزی کشور

واکاوی بحران ارزی اخیر و راهکارهای اضطراری
و ساختاری خروج از بحران
چکیده
اقتصاد ایران طی  25ســال اخیر چندین بحران ارزی را تجربه نموده
است که هریک به واسطه عوامل درونزا مانند سیاستگذاریهای نادرست
در حوزههای مالی و پولــی و یا عوامل برونزا مانند تعامالت بینالمللی و
تحریمها رخ داده اســت .اگر تعریف رایج بحــران ارزی مبنی بر کاهش
حداقل  30درصدی ارزش پول در کمتر از یک ســال را به عنوان معیاری
بــرای وقوع بحران بپذیریم میتوان ادعا کرد اقتصاد ایران در بازار ارز ،در
فصل پایانی ســال  1396و چند ماهه آغازين سال جاري ،بحران ارزی را
تجربه کرده اســت .در این گزارش علل ایجاد این بحران و سیاستهای
اتخاذ شده بررسی میشود و سپس راهحلهای اضطراری و ساختاری برای
خروج از بحران بیان خواهد شد .مراجعه به مبانی نظری نشان میدهد که
بحرانهای ارزی تجربه شده تاکنون سه منشاء متفاوت داشتند:

• گروهــی از مطالعــات ادعا ميكنند عدم تعــادل مالی دولت
زمینهساز وقوع بحران است.
• گــروه دوم از مطالعــات معتقدند تنها انتظارات و حدســیات
سرمایهگذاران در زمان حال است که میتواند بحرانزا باشد.
• آخرین دسته از مطالعات مشخص ميكنند که چگونه مشکالت
بانکداری و سیستم مالی با بحران ارزی در ارتباط است و این بحران
از چــه مجــاری میتواند روی بخشهای حقیقی اقتصاد و ســایر
بخشهای اقتصادی اثر بگذارد.آنچه از برآیند این سه نسل الگوی
متفاوت میتوان اذعان داشت آن است که پول داخلی بیش از
اندازه برآورد شده ،نظام بانکی شکننده و ذخایر ارزی ناکافی
میتواند منجر به وقوع بحرانهای ارزی شود.
ادامه در صفحه 14
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ادامه از صفحه 13
به نظر میرســد 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 زمینهای ،عوامل تشدید
کننده و سایر عوامل اشاره شده است که به شرح زیر میباشد.

قاچاق كاالي ورودي
* ممانعت بانکهای خارجی از نقل و انتقال ارزی با ایران
* مقررات  FATFو محدودیتهای 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 زمینهای بروز بحران ارزی
 وضعیت مالی نامناسب دولت :روند افزایش کسری بودجه دولت دردهه 1390و 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 میگیرد و بخصوص زمانی که وضعیت کسری
بودجه وخیم و غیر قابل دوام باشد محتملتر است دولت از آن استفاده نماید.
از طرف دیگر عدم استقالل بانک مرکزی در قبال سیاستهای مالی دولت ،و
وضعیت رشدهای باالی نقدینگی متعاقب آن ،عالمتی برای افزایش نرخهای
ارز در میان فعالین و عوامل اقتصادی شد.
 آسیبپذیری سیســتم بانکی :بر اســاس مبانی نظری در صورتآسیبپذیری 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 ،میتواند منجر به انتظار برای کاهش ارزش پول ملی
شود .شواهد موجود نشاندهنده آســیبپذیری و شکنندگی سیستم بانکی
است .نرخهای باالی ســود بانکی و عدم تناسب آن با نرخ تورم در سالهای
اخیر یکی از نشــانگرهای این موضوع بوده اســت که بــه خوبی به فعالین
اقتصادی سیگنال وجود مشکالتی در سیستم بانکی را نشان میداد .از طرف
دیگر سیاستگذاریهای آشفته و ناپایدار در بخش بانکی نیز در بیثباتی بازار
پول تاثیر دو چندان داشته است.
سایر عوامل زمینهساز بروز بحران به شرح زیر است:* ســهم باالی بخش غیررســمی در اقتصاد ایران بخصوص تأمين مالي

عوامل تشدید کننده بروز بحران ارزی
 عدم تأیید برجام توسظ آمریکا و خروج این کشور از این توافق:شواهد موجود نشان میدهد که انتخاب آقای ترامپ به عنوان رئیسجمهور
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  1396شاهد تشدید خروج سرمایه از کشور بودیم.
 کاهش اعتماد عمومی به توان مدیریت اقتصادی کشــور :عدمپایبندی مســئولین به سیاســتهای اعالمی مانند تغییر سیاست در زمینه
نــرخ بهره ،اعالم تخصیص ارز  4200تومانی بــرای همه کاالها و بعد تغییر
این سیاســت برای برخی کاالها ،عدم پاســخگویی بانــک مرکزی در قبال
ســپردهگذاران ناکام در موسســات و بانکهایی که مجوز این نهاد را دارند و
عدم پاسخگویی به بسیاری از مطالبات اقتصادی و غیراقتصادی همگی میزان
بیاعتمادی عمومی به توان و مســئولیتپذیری 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 ســالهای اخیر و عدم تالش برایپیگیری سیاستهایی 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  4200و اعالم ادعای تامین تمامنیازهای 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
سریعتر قیمت ارز را در ذهن عاملین اقتصادی و سفتهبازان تداعی کرد.
 افزايش فشــارهای روانی از جانب سایر کشورهای خارجی مبنی براوضاع نابسامان اقتصاد ایران
 جريمههالك بانك تركيه توسط فدرال رزرو و امتناع ساير بانكهايتركيه از ارتباط با ايران
 برگــزاري مزايده توســط دارندگان بــزرگ ارز (پتروشــيميها وپيمانكاران شــركت ملي نفت) براي فروش ارز به باالترين قيمت و فراهم
شدن زمینهای برای قاچاق و یا خروج ارز از کشور.
جمع بندی و توصیههای 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 بنگاههای خرد اقتصادی ،سیاســتگذاری پولی وابســته به
سیاستگذاری مالی ،عدم شفافیت و گستره فساد در بخشهای مختلف
اقتصادی و تبعیت از سیاستهای متعصبانه ارزی ،همگی فراهمآوردنده
زمینه بحران ارزی در کشور بوده است و شوکهای خبری مانند مواضع
آقــای ترامپ در قبال برجــام و برخی محدودیتهــای بینالمللی 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 بخشهای مالی و پولی و تجاری
زدند تا امکان وقوع بحران دیگر را کاهش دهند .در اقتصاد ایران نیز پس
از سالها تحمل ســایه سنگین دولت بر اقتصاد ،شبکه بانکی ناکارآمد،
سیستم مالیاتستانی ضعیف و  ...حال زنگ خطری برای اقدامات عاجل
در جهت رفع این مشــکالت به صــدا درآمده و چاره درمان بحرانهای
ارزی و ســایر بحرانهای مالی و پولی در میانمدت چیزی به جز انجام
این اصالحــات نخواهد بود .با توجه به وضعیت فعلــی اقتصاد ایران و
بخصوص بحران ارزی اخیر ،توصیه میشود اقدامات اجرایی در چارچوب
برنامهریزی اضطراری ،مقاومسازی و اعتمادسازی صورت پذیرد.
تدوین برنامه اضطراری:
 به رســمیت شــناختن بازار ارز موازی همزمان با افزایش اشرافبانک مرکزی بر بازار
 جلوگیــری از واردات کاالهای غیرضــروری و لوکس و همزماننظارت بر عدم احتکار کاالهای موجود
 افزایش هزینه تخلف و ســوء استفاده از اختیارات یا منابع ارزی بامشارکت مجلس ،دولت و قوه قضائیه
 اخذ مالیات از منافع کالن ناشی از فعالیتهای سفتهبازی در بازارانواع داراییها
 انجام اقدامات الزم برای تأمین کاالهای اساســی مورد نیاز همهخانوارها با قیمت و شرایط مناسب.
مقاومسازی:
ت خارجی با روابط اقتصادی کشور
 کاهش شکاف و واگرایی سیاس  تنوعبخشــی به طرفهای تجاری کشور که پیششرط آن بهبود روابطبینالملل خواهد بود
 کنترل قاچاق به اشــکال مختلف شــامل واردات از مبادی غیررسمی،قاچاق سازمانیافته و...

 اصالح ســاختار نظام بانکی به صورت اصالح حاکمیت شرکتی بانکها،افزایش توان نظارتی بانک مرکزی ،کاهش بنگاهداری بانکها ،مبارزه با فساد
بانکی با اولویت قرار دادن پرونده مطالبات معوق دانهدرشتها و ...
 منجمد کردن بخشی از نقدینگی از طریق روشهای مرسوم در تجربیات جهانی بازنگــری در ترکیب مخارج دولت ،حذف بخشــی از مخارج و افزایشبهرهوری بخش عمومی
 کاهش معافیتهای مالیاتی و اخذ مالیات بر عایدی سرمایه.اعتمادسازی:
 -1ارائه شفاف لیســت دریافتکنندگان ارزهای کالن با نرخ دالر 4200
توماني و موارد مصرف آن،
 -2رســیدگی به برخی مطالبات غیراقتصــادی گروههای جمعیتی نظیر
زنان ،اقلیتها و،...
 -3گفتگوی ملی و کاهش اختالفات داخلی گروههای سیاسی در چارچوب
تقویت مشارکت اجتماعی،
 -4برخورد مناسب و شفاف قضائی با مفاسد اقتصادی.
 -1مقدمه
اقتصــاد ایران طی  25ســال اخیــر چندین بحــران ارزی را
تجربــه نموده اســت که هریک به واســطه عوامــل درونزا مانند
سیاســتگذاریهای نادرست در حوزههای مالی و پولی و یا عوامل
برونزا مانند تعامالت بینالمللی و تحریمها رخ داده است .اگر تعریف
رایــج بحران ارزی مبنی بر کاهش حداقل  30درصدی ارزش پول
در کمتر از یک سال را به عنوان معیاری برای وقوع بحران بپذیریم
میتوان 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 سالهای  1391-1392 ،1377-1378 ،1372-1374و فصل
پایانی سال  1396و چند ماهه آغازين 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،
میتوان اعا کرد در بهار ســال جاری بحــران ارزی دیگری تجربه
شده است و بنابراین با توجه به آثار سوء بحرانهای ارزی پیشین،
ریشــهیابی دقیق و سریع بحران فعلی و اقدام عاجل برای مهار آن
ضروری مینماید.
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 بحرانهای ارزی پرداخته شــده و انواع
بحرانهــای ارزی از منظر مبانی نظری مورد بررســی قرار گرفته
است .در قســمت بعد تجربه کشورهای منتخب –ترکیه ،مکزیک
و تایلند -در مقابله با بحرانهای ارزی آورده شــده اســت ،در این
قسمت مواردی مانند عوامل زمینهساز هر بحران ،وضعیت اقتصاد
در هنگام وقوع بحران و سیاســتهایی 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
مییابد و در آن عوامل زمینهای بروز بحران و عوامل تشدیدکننده
وقوع آن بررسی خواهد شد .در نهایت در بخش پایانی جمعبندی
و توصیههای سیاستی برآمده از دســتاوردهای این پژوهش ذکر
خواهد شد.
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 -2مبانی نظری
در ادبیــات بحرانهای 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.
-2-1بحران ارزی چیست؟
سقوط ناگهاني و غيرمنتظره در ارزش پول ملي ،بحران ارزي را به وجود
ميآورد .یک بحران ارزی را میتوان به صورت هجوم سفتهبازان 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 نرخهای بهره داخلی
خواهد بود (گلیک وهاچشن .)2011 ،
اين مســأله ممكن است در نظام نرخ ارز ثابت ،شــناور و يا نظام ارزي
شــناور مديريت شده اتفاق افتد .اگر نظام ارزي ثابت باشد ،بحران باعث از
دســت رفتن ذخاير بينالمللي ميشود و آنگاه كه ذخاير رو به اتمام است،
دولتمردان با هدف انباشت ذخاير يا حفظ ذخاير موجود با تعيين نرخ ارزي
كه انگيزه تبديل پول داخلي به ارز را كاهش ميدهد ،به تضعيف ارزش پول
متوسل ميشوند .اگر كشوري داراي نظام شناور ارزي باشد ،بحران نرخ ارز
با کاهش سریع و کنترل ناشدنی ارزش پول ملي همراه خواهد بود .اگر چه
هيــچ نوع نظام ارزي نميتواند ايمني را تضمين كند ،اما محققان در زمان
حاضر بر اين عقيدهاند كه كشــورهايي كه پول خود را به پول كشورهاي
ديگر تثبيت ميكنند ،ممكن است در برابر بحران ارزي ،آسيبپذيرتر باشند.
بحران نرخ ارز نيز به مانند بحران بانكي غالباً باعث تعميق ركود مي شود که
در بخش  3-2به بررسی علل آن پرداخته خواهد شد.
 -2-2انواع بحرانهای ارزی
از زمان بحران آمریکای التیــن در دهه  ،1980تعداد 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 دستهبندی کلی میتوان
سه نسل از این مطالعات را در نظر گرفت ،اما باید توجه داشت هر بحران
را به راحتی نمیتوان در یک دســته خاص از این ســه نسل قرار داد و
هنوز بحرانهایی هستند که به واسطه آنکه بر علل وقوع آن اجماع نظر
نیست در مطالعات مختلف در دستههای متفاوتی قرار گرفتهاند.
نســل اول :این گروه از مطالعات که با مطالعــه کروگمن در رابطه با
رفتار ســوداگرانه در بازارهای مالی آغاز شد ،اینگونه استدالل ميكنند که
اگر ســرمایهداران پیشبینی کنند دولت در حال ایجاد کسری بودجههای
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 ميكنند که میتواند منجر به
بحران ارزی شود (برنساید و همکاران .)2008 ،انتظار آن است كه موجودي
ذخاير ارزي با گذشت زمان كاهش یابد و هنگامی که این فرآیند ادامه یابد،
بانک مرکزی گزینهای جز تغییر ساختار نظام ارزی به نظام نرخ ارز شناور –
و یا شناور کام ً
ال آزاد -نخواهد داشت (پزنتي و تايل ،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 بحرانهای نسل اول میتوان بحرانهای برتون وودز
( 1969تا  ،)1973مکزیک ( 1973تا  ،)1982آرژانتین ( 1978تا  )1981و
بحران روسیه ( )1998را مثال زد.
نسل دوم :در این نســل از مطالعات که بــا کار اوبسفلد ( ،)1986آغاز شد،
شــک و تردیدها در مورد آنکه آیا دولت مایل به نگهداری نــرخ ارز ،در نرخ ارز
فعلی میخکوب شده است ،منجر به ایجاد تعادلهای چندگانه میشود (همان) .به
عبارتی اتفاقات گذشته مانند عدم تعادل سیاستهای مالی نقشی در وقوع بحران
ندارد و تنها انتظارات و حدسیات سرمایهگذاران در زمان حال است که میتواند
بحرانزا باشد .كشوري را در نظر بگيريد كه مقامات پولي آن متعهد به ثابت نگه
داشتن نرخ ارز هستند ،اما در شرايطي غيرعادي مانند ركود شديد ،ممکن است
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حاضر باشند نرخ ارز را شناور كنند .اگر وامهای خارجی کشور به پول رایج باشد،
سرمایهگذاران با حدس این امکان تغییر سیاست بانک مرکزی که باعث کاهش
ارزش طلب آنها میشود ،برای وام خود بهره باالتر طلب ميكنند که خود باعث
افزایش هزینه وامگیری و محدود ساختن فرصتهای سرمایهگذاری و رشد تولید
میشود .در اين صورت مقامات پولي هزينه تثبيت نرخ ارز را بيش از اندازه خواهند
يافت و ممكن است براي افزايش تقاضاي كل و اشتغال ،ارزش پول ملي را تقليل
دهند ،تقليل ارزش پول به نوبه خود انتظارات اوليه سرمايهگذاران را تأييد خواهد
كرد .در واقع انتظار تقليل ارزش پول عم ً
ال به تقليل ارزش پول ميانجامد و هزينه
دفــاع از نرخ ارز ثابت را افزايــش ميدهد (پزنتي و تايل ،ترجمه تقوی.)1380 ،
برای جلوگیری از یک بحران نســل دومی پیشــنهاد میشود 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 بحرانهای نســل دوم میتوان بحران سیستم ارزی
اروپایی ( )1992و مکزیک دهه  1990را مثال زد.
نسل سوم :این نسل از ادبیات بحرانهای ارزی ،مشخص میکند که چگونه
مشکالت بانکداری و سیستم مالی با بحران ارزی در ارتباط است و این بحران از
چه مجاری میتواند روی بخشهای حقیقی اقتصاد و سایر بخشهای اقتصادی
اثر بگذارد .برخی مانند کرگمن ( )1998معتقدند استقراض بیش از حد بانکها
در شرایطی که دولت حامی سیستم مالی باشد ،به نوعی کسری بودجه و یا بدهی
پنهانی دولت است که میتواند در مرحله بعد نظام ارزی را تحت تاثیر قرار دهد.
برخی دیگر مانند رادلت و ساش ( )1998استدالل ميكنند رفتارهای هجومی
خود محققکننده که بر واسطهگران مالی مانند بانکها فشار میآورد ،منجر به
نقد شدن داراییهای بلندمدت میشود که خود بحران به همراه میآورد .بحران
آسیای جنوب شرقی ( )1997یکی از نمونههای بارز این نوع بحران است.
آنچه از برآیند این سه نسل الگوی متفاوت میتوان 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
میتواند منجر به وقوع بحرانهای ارزی شود.
-2-3آثار بحران ارزي بر بخش حقيقي اقتصاد

در ادبيــات اقتصادي بخش مالي ،تشــخيص جهت عليــت در تعامل ميان
بحرانهای اقتصادي و ركود اقتصادي يكي از چالشهاي اساســي است .برخي
معتقدند اصــوالً چالش در بازارهاي مالي و در پــي آن عدم تامين مالي بخش
حقيقي منجر به ركود اقتصادي ميشود؛ در مقابل در برخي از مطالعات تجربي

نشــان داده شده است كه يك شــوك منفي برونزا ميتواند منجر به بحران در
بخشهــاي مالي و حقيقي اقتصاد به طور همزمان شــود ،بنابراين نميتوان به
طور يقين جهت عليت را ميان بحرانهاي بخش مالي و كاهش رشــد اقتصادي
مشخص نمود (باقری پرمهر.)1388 ،
كانالهاي مختلفي وجود دارد كه از طريق آنها تأثيرات ركودي بحران ارزي
ميتواند به بخش حقيقي انتقال يابد .يكي از عمدهترين راههايي كه به واسطه آن
اين انتقال صورت ميپذيرد نظام بانكي است .بحرانهاي ارزي و عملكرد ناكاراي
بخش بانكي ميتوانند چرخه خبيثي را ايجاد كند ،به گونهاي كه تشديدكننده
يكديگر باشــند .بنابراين هنگام ارزيابي صدمهپذيري يك كشــور از بحران و اثر
اقتصادي بحران ارزي ،بايد شــاخصهاي قدرت مالي را مــورد ارزيابي قرار داد.
نقش مركزي نهادهاي مالي و نيز نظارت و تنظيم بخش مالي و بخش بانكي در
این راستا محدودساختن وامگيري بيش از حد از خارج و كاهش مخاطره كمبود
موقتي نقدينگي خواهد بود (پسنتی و تایل .)2000 ،
هنگامي كه ارزش پول ملي كشــوري كه با بحران ارزي مواجه شده سقوط
مييابــد ،ارزش ارزي بدهيهاي بانكها به شــدت افزايــش خواهد يافت .در
نتيجه ،بسياري از بانكها در آستانه ورشكستگي قرار ميگيرند ،بنابراین كاركرد
واســطهگري مالي بانكها مختل شده و سرمايهگذاري جديد متوقف ميشود و
تقاضاي موثر كاهش مييابد كه تأثير منفي بر رشد دارد.
از ديگــر مجاري اثرگــذاري بحــران ارزي بر بخش حقيقــي اقتصاد عدم
تعادلهاي كالن اقتصادي است .متداولترين نوع عدم تعادلهاي كالن اقتصادي
سياستهاي مالي انبساطي اســت كه در پی بروز بحران ارزی میتواند کسری
بودجه دولت را به واســطه مخارج ارزی افزایش دهد و كســری بودجه عظيمي
براي دولت ايجاد ميكنند .در کشــورهای در حال توســعه با بانکهای مرکزی
غیرمستقل ،غالباً کسری بودجه با رشد عرضه پول تأمين مالي ميشود .بنابراین
هنگامي كه سياســت پولي انبساطي به سياست مالي انبساطي اضافه مي شود،
اجزاي مختلف سياست اقتصادي به گونهاي با هم وارد كنش و واكنش ميگردند
كه ميتوانند بحراني را كه در پي آن ركود شديد ميشود ،ايجادكنند.
از سوي ديگر در پي كسري بودجه ،دولت ممكن است به فروش اوراق قرضه
براي تأمين مالي مخارج خود اقدام نمايد اما چون بازارهاي سرمايه در بسياري از
كشورهاي كم درآمد و كشورهاي با درآمد متوسط توسعه نيافت ه هستند ،عموماً
افراد منابع يا تمايل الزم را به پذيرش مخاطره خريد اوراق قرضه ندارند ،در اين
شرايط دولت مجبور ميشود از بانك مركزي درخواست كند دست به خريداري
اوراق قرضه دولتي بزند .در اين حالت نیز عم ً
ال عرضه پول به ميزان وام دريافتي
دولت افزايش مييابد و خود باعث ايجاد فشارهاي تورمي ميگردد.
در نظام ارزي ثابت با افزايش نرخ تورم ،فرار ســرمايه آغاز ميشود زیرا
انگيزه اقتصادي فروش داراييهاي داخلي و تبديل پول به دســت آمده به
ارز ایجاد میشــود که خود ناشي از آن اســت كه مردم باور دارند در آينده
نرخ ارز افزايش خواهد يافت .با تبديل مقدار بيشتر پول داخلي به ارز ،ذخاير
ارزي دولت كاهش مييابد و آن گاه دولت براي حفظ باقي مانده این ذخایر،
مجبور به تقليل ارزش پول ملي ميگردد .تقليل ارزش پول مي تواند باعث
كاهش اعتماد به توانايي دولت در اداره اقتصاد شــود و به گونهاي اجتناب
ناپذير ،مشكالت سياســي به وجود آورد .از ســوي ديگر ،كاهش ناگهاني
ارزش پول ميتواند قدرت خريد پول داخلي را كاهش دهد و به صنايعي كه
براي توليدات خود به مواد اوليه و كاالهاي واسطهاي وابستهاند ،با تحميل
هزينههاي باالتر صدمه بزند و از اين طريق رشد اقتصادي را كاهش دهد.
عالوه بر كســر بودجه فراوان ،فشارهاي تورمي و ارزش بيش از حد پول ملي،
متداولترين نشانه بحران بالقوه ،كسري حساب جاري تراز پرداختهاي شديد و
فزاينده است .تمامي اين عالئم بيماري ،داروي تجويز شدهاي براي درمان دارند
و آن رياضت اقتصادي اســت .در سياســت اقتصادي ،اصطالح رياضت به معني
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تركيبي از كاهش هزينهها و تغيير در تركيب هزينههاست كه سياست مناسب
براي كاهش كسري حساب جاري و تراز پرداختهاست.
بحث ديگري كه در ادبيات جديد بحرانهای مالي مطرح شــده است ،امكان
ثاثير مثبت بحران مالي در بلندمدت بر رشــد اقتصادي است .در حالي كه اكثر
كارشناسان اقتصادي معتقدند بحران مالي به دليل ايجاد بيثباتي ،نااطميناني،
كاهش ســرمايهگذاري و ايجاد تنشهاي منفي در جامعه موجب كاهش رشد
اقتصادي ميشوند ،عدهاي نيز معتقدند بحرانها زمينهساز ايجاد اصالحات نهادي
و شكلگيري نهادهاي كارا هستند و از اين طريق موجبات افزايش رشد اقتصادي
را فراهم ميآوردند .از نظر اين گروه اگر بعد از وقوع هر بحران ،نهادهاي مناسب
فراهم آيد ،ميتوان ادعا كرد بحرانها ذاتاً پديده نامطلوبي نیستند (کاوالو .)2008 ،
 -3تجربه کشورهای منتخب در مواجهه با بحران ارزی
با توجه به درگیری اقتصاد ایران با مســأله بحران ارزی و آسیبهایی که این
نوع از بحران با خود به همراه دارد ،ضروری است تا نگاهی به تجربه کشورهایی
که با بحرانهایی از این نوع روبرو بودند داشــته باشیم .همانطور که در بخش
مبانی نظری توضیح داده شــد ،علل وقوع بحران ارزی در هر کشــور میتواند
متفاوت باشــد و قاعدتاً درمان آن هم شــیوهای متفاوت خواهد داشت .اما قطعاً
میتوان شباهتهایی هم میان بحران ارزی هر کشور با سایر کشورها یافت و در
صــورت موفق بودن راهحلهای آنان برای خروج از بحران ،به آ ن راهحلها رجوع
کرد .بنابراین در این گزارش تجربه سه کشور که از منظر نوع بحران تفاوتها و
شــباهتهایی با بحران اخیر ارزی ایران دارند آورده شده است و برای هر کشور
عوامل زمینهای و تشــدیدکننده وقوع بحران و راهحلهــای آنان برای خروج از
بحران ذکر خواهد شــد و سپس سعی خواهد شد به شباهتها و تفاوتهای آن
بحران با بحران ارزی فعلی کشور اشاره شود.
-3-1بحران ارزی ترکیه
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ترکیه سابقه طوالنی در بحرانهای ارزی دارد و در  25سال گذشته بحرانهای
 2008 ،2000 ،1994و بحــران ارزی اخیر را تجربه کرده اســت .در این بخش
تمرکز گزارش برروی بحران  2000خواهد 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  1980شروع به اصالحات ساختاری برای رسیدن به آزادسازی
اقتصاد کرد و سیاستهایی مانند کاهش تعرفهها و حذف محدودیتهای مقداری
و قیمتی را در اوایل دهه  1990در 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 آشفتگیهای ایجاد شده دولت مجددا ً سیاستهای تثبیت را
در نیمه اول این دهه در پیش گرفت و با اســتقراض از صندوق بینالمللی پول،
اصالحات ســاختاری نظیر خصوصیسازی و اصالح نظام مالیاتی را آغاز کرد .از
ســوی دیگر تدوین برنامه مهار تورم در پی بحران  ،1994منجر به ایجاد ثبات
نسبی متغیرهای کالن اقتصادی تا سال  1999در این کشور شد .به واسطه ثبات
ایجاد شده سرمایههای خارجی راهی این کشور شدند که خود منجر به افزایش
بدهیهای خارجی و ریسک ناشی از سررسید در ترازنامه بانکهای داخلی شد.
بانکها کنترلی بر نقدینگی خود نداشــتند و بنابراین نرخهای بهره باال رفت .با
توجه به عدم توانایی دولت در کنترل اوضاع ،نگاه سرمایهداران خارجی نسبت به
وضعیت ترکیه منفی شد و بنابراین این سرمایهگذاران اوراقبهادار خود را وارد بازار
کردند و دولت مجبور به خرید اوراقبهادار خود از سرمایهگذاران شد و در حدود
 6میلیارد دالر از ذخایر خود را از دست داد ولی توانست با اخذ وام  7.5میلیارد
دالری از صندوق بینالمللی پول ،این شوک ارزی را پوشش دهد (یلدان .)2002 ،
ولی این کمک یک درمان کوتاهمدت بود .در فوریه  ،2001موج جدیدی
از خروج سرمایه منجر به سقوط برنامهریزیهای اقتصاد کالن شد و ذخایر
خارجی بانک مرکزی به کمتر از  20میلیارد دالر رسید .وقتی سیاستگذاران
ســعی در نگهداری نرخهای ارز مدیریت شده داشتند ،در میان این بحران
مالی ،نرخهای 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 نرخهای ارز میخکوب شده ،نرخ ارز به یک باره  30درصد
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 نرخهای بهره به شدت افزایش یافت .میتوان گفت
یکی از علل اصلی وقوع بحران ،نبود کنترل بر جریان سرمایه ،سیاستهای
مالی نابســامان و تعهدی که دولت به طور ضمنی در قبال بدهی بانکهای
داخلی برای خود قائل شده بود ،بوده است (دوفر و اوزگر .)2007 ،
اما ترکیه بــرای رهایی از این بحران چه اقداماتی انجام داد؟ سیاســتهای
اقتصادی برای رهایی از بحران با مشاوره و تأیید صندوق بینالمللی پول تدوین
و به اجرا درآمد و هدف اصلی آن غلبه بر بیثباتیها 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 سیاستها به صورت خالصه مرور میشود:
• اصالحات سیاستهای مالی :این اصالحات با هدف دستیابی به هدف مازاد
بودجه  6.5درصدی 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 هزینههای عمومی،
• مدیریت بدهیهای دولتی و کاهش حجم آن و افزایش شفافیت بخش بودجه.
• اصالحات سیاستهای پولی :در ســال  ،2001وظیفه اصلی بانک مرکزی
ترکیه تامین ثبات قیمتها 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  ،2001دستیابی به بخش بانکداری رقابتی و انعطافپذیر نسبت به
شــوکهای داخلی و خارجی ترکیه بود .اولویت اصلی این برنامه ،رفع مشکالت
ناشــی از بحران سالهای  2000و  2001میالدی در بخش بانکی و تقویت این
بخش بود .محورهای اصلی این برنامه شــامل تجدید ســاختار مالی و عملیاتی
بانکهای دولتی ،تعیین تکلیف بانکهای زیر مجموعه صندوق بیمه سپردههای
پسانداز مواجه با مشکل و کمک به اصالح و تقویت ساختار بانکهای خصوصی
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آسیبدیده از بحران و نهایت تقویت نظارت در بخش بانکی بود.
نکاتی که در بخش مبانی نظری و به خصوص در رابطه با الگوهای نسلهای
اول و سوم توضیح داده شد ،بر تجربه ترکیه منطبق است.
• عدم تعادل مالی در ترکیه و بیانضباطی بانکها یکی از محرکهای اصلی
وقوع بحران در این کشور بود .بنابراین برقراری تعادل مالی در بودجهریزی دولت
و سامان دادن به سیستم بانکی یک عامل جلوگیریکننده 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 سیاستگذاریهای آن تحت لوای دولت نیست ،شانس وقوع
بحران را به شدت کاهش میدهد.
• 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 میشود.
در مقایســه با شــرایط فعلی اقتصاد ایران میتوان گفــت دو عاملی که در
بحران ترکیه نقش داشــته ولی به ظاهــر در اقتصاد ایــران موضوعیت ندارد،
بحث انعطافپذیری باالی نرخ بهره در ترکیه در مقابل نرخهای 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،
جابهجاییهای مالی به سرعت انجام میپذیرد و شدت بحران را تشدید میکند.
در مورد دوم باید اشاره کرد ،ارتباط بازار سرمایه در ایران با دنیا به واسطه ضعف
بازارهای مالی ،سیاستهای کشور و تحریمها نسبت به ترکیه کمتر است اما خطر
خروج سرمایه داخلی از کشور با تبدیل سرمایهها به ارز در شرایط بحرانی مانند
سایر کشور برای ایران وجود دارد و بنابراین ایران از این منظر مانند ترکیه و سایر
کشورها آسیبپذیر 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 نظامها گرچه به ظاهر کنترل-کننده تورم است اما به شدت شکننده
هستند و بر طبق مبانی نظری توضیح داده شده نظام ارزی را آسیبپذیر میکند.
هنگام وقوع بحران دولت دســت از حمایت از فنر فشــرده شده ارز برمیدارد و
نرخهای ارز به شدت باال میرود و چرخه بحران تشدید میشود.
 -3-2بحران ارزی مکزیک

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

 1994حادث شد .در پی این بحران سختترین بحران بانکی مکزیک در سالهای
 ،1995-1997بزرگترین کاهش ارزش پول در طول یک ســال – از نرخ برابری
 5.3پزو به ازای هر دالر به باالی 10پزو به ازای هر دالر بین دســامبر  1994و
نوامبر  -1995و سختترین رکود در طول یک دهه برای این کشور پدید آمد .در
این قسمت ابتدا اشارهای به حوادث مهم دهههای پیش از این بحران خواهد شد
و سپس عوامل زمینهساز بحران با وجود پشت سر گذاشتن یک دوره شکوفایی
اقتصاد ذکر میشــود و در آخر راهحلهای 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 تعرفهای و غیرتعرفهای بر واردات و حمایتهای
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 بدهیهای خارجی دولت
مکزیک را به مخاطره انداخت و باعث وقوع بحرانهای ارزی در سالهای ،1954
 1974و  1982شد که البته از نظر شدت کوچکتر از بحران  1994بودند.
عالوه بر آن عوامل برونزا نیز در وقوع این بحرانهای بیاثر نبود برای مثال بین
سالهای  1979تا  1981فدرال رزرو و بانکهای مرکزی اروپا نرخهای بهره خود
باال بردند و همزمان قیمتهای 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 خصوصیسازی ،مقرراتزدایی و پیشروی به سمت آزادسازی
اقتصادی گرفت .عالوه بر آن در سال  1989قانون سرمایهگذاری خارجی تغییر
یافت و طی این تغییر آزادی بیشتر به سرمایهگذاران خارجی در خرید اوراق بدهی
مکزیک داده شد .بر اساس این اقدام بعد از سال  1991سرمایهگذاری مستقیم
خالص خارجی از  2میلیارد دالر به  4میلیارد 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 تعرفههای تجاری خود در مقابل ایاالت متحده آمریکا
و کانادا شد .نفتا همچنین دریچه جدیدی برای سرمایهگذاری مستقیم خارجی
در بخشهای مختلف اقتصادی – به غیر از بخشهای استراتژیک مانند انرژی و
بانکداری -گشود.
به پیشــنهاد بانک جهانی ،مکزیک ثابت کردن نــرخ برابری پزو به دالر برای
رســیدن به اهدافی همچون اطمینانبخشی به ســرمایهگذاران خارجی از عدم
کاهش ارزش پول مکزیک و تنظیم سیاســتهای پولی بر اساس نوسانات تراز
پرداختها را اجرایی نمود .تمام این اقدامات باعث شد تا مکزیک در طی سالهای
 1988تا  1994سالهای طالیی را همراه با شکوفایی اقتصادی بگذارند اما چرا به
یکباره این کشور دچار عمیقترین بحران ارزی تاریخ خود شد؟
طی ســال  1994و نزدیک شدن به انتخابات ریاست جمهوری ،دولت حاکم
شروع به اعمال سیاستهای انبســاطی مالی و پولی نمود .برای این کار وزارت
اقتصاد مکزیک اوراق بدهی را منتشر کرد که بر اساس پزو ارزشگذاری شده بود
اما گارانتی بازپرداخت دالری داشت .توجه سرمایهگذاران به این نوع اوراق جلب
شد اما به واسطه ناامنیهای سیاسی مانند خشونت در چیاپاس و قتل یک نامزد
ریاستجمهوری ،بیثبات سیاسی ایجاد شد و دولت مجبور به افزایش نرخهای
بهره بر روی اوراق بدهی مکزیک شد ،با این وجود در کمتر از یک ماه ذخایر ارزی
مکزیک در حدود  11میلیارد 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  70درصد
بدهی بر حسب پزو و  30درصد بدهی بر حسب دالر در سال  ،1993به 10
درصد بدهی بر حسب پزو و حدود  90درصد بدهی بر حسب دالر تغییر کرد
(لوســتیگ  .)1995 ،با این کار و جمــعآوری 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 .سرمایهداران که متوجه ارزشگذاری 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 نرخهای بهــره در ایاالت متحده آمریکا ،این
سیاست نتوانست از خروج سرمایه جلوگیری کند.
در پی این اقــدام و پس از اعالم افزایش دامنه مداخله  15درصدی بانک
مرکزی در ارزشگذاری 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  10میلیارد دالر بود نتوانست موفق باشد چرا که به
واسطه فاصلهای 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 سیاستهای 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 توســعهطلبانه
خود ،هر سیاســت آزادســازی را برای جلب ســرمایه خارجی بکار برده بود
در حالی که برخی عوامل خارجی و سیاســتهای نادرست داخلی منجر به
فروریختن ارزش پول داخلی و خروج ناگهانی ســرمایه از این کشور شد .در
واقع اســتراتژي اتكا بــه جريان ورودي پس انداز فــراوان خارجي ،از طريق
مازاد حســاب مالي (كسري حســاب جاري تراز پرداختها) به خاطر اينكه
اكثر ســرمايهگذاريها در سبد سهام كوتاهمدت و نه سرمايهگذاري مستقيم
خارجي بلندمدت بود ،بيثبات است.
دولت مکزیک مشكالت كوتاهمدت را با درخواست حمايت مالي از صندوق
آمريــكا به منظور جلوگیری از کاهــش ارزش پزو ،حل كرد .در اين ميان با
مشــكالت ميانمدت و بلندمدت نيز ،از طريق سياســتهاي رياضتطلبانه
همچون كاهش مخارج دولت ،افزايش مالياتها و كاهش مصرف مقابله شد.
قيمتهاي برق و بنزين كه از طريق واحدهاي دولتي عرضه مي شد افزايش
يافت و بــا افزايش نرخ بهــره ،ارائه اعتبارات محــدود گرديد و محدوديت
جديــدي براي وام بانكها ايجاد شــد .اين سياســتها مصرف را كاهش و
پسانــداز را افزايش دادند و منابع داخلي را جذب مصارف ســرمایهگذاري
كردند و از اتكا به جريان ورودي ســرمايه خارجي نيز كاستند .اما كاهش در
مصرف و مخارج دولت باعث ايجاد ركود شد (تقوی.)1383 ،
تفاوت ساختاری بحران  1994با بحران ارزی فعلی ایران تفاوت در سیال
بودن سرمایه و نرخهای بهره انعطافپذیر این کشور است .اما شباهت اصلی
آن تاثیر پررنگ شــوکهای سیاسی بر اوضاع اقتصادی است که خود ریشه
در ساختارها و نهادهای ضعیف اقتصادی و عدم توانایی دولت در کنترل عدم
انتقال ریســکهای سیاسی به ساختارهای اقتصادی است .ریشه بحرانهای
پیشــین مکزیک که از نظر عمق کمرنگتر از بحران  1994بودند به عوامل
زمینهساز 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
ح داده
شدید قیمت ارز .مکزیک با اصالحات ساختاری اساسی که در باال توضی 
شد ،بر این نوع بحران غلبه کرد.

 -3-3بحران ارزی تایلند

از سال  1985تا  ،1996اقتصاد تایلند به طور متوسط ساالنه  9درصد رشد
اقتصادی را تجربه کرد که باالترین رشــد اقتصادی در بین تمام کشورها در
آن مقطع زمانی محســوب میشود .نرخ تورم به صورت منطقی در محدوده
 3.4تا  5.7درصد 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  1990نشــان از مازاد بودجه
و وضعیت مطلوب ســرمایهگذاری – سهم متوســط  40درصدی سرمایه به
تولید -در این ســالها دارد .اما در کنار این وضعیت مطلوب وضعیت حساب
جاری این کشور در اوایل دهه  1990رو به وخامت نهاد.
الزم به ذکر اســت در دهه  ،1990اولویت دولــت تایلند افزایش خالص
جریانهای 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 نرخهای بهره در تایلند با ســایر کشــورها و حاکمیت نظام
میخکوب ارزی پشتیبان این سیاست بودند .در واقع این نظام تضمینی برای
ســرمایهگذاری کوتاهمدت 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
مینمــود اما با رصد دقیقتر در اقتصــاد تایلند میتوان نقطه ضعفهای این
اقتصاد را که در مقابل یک شــوک خارجی شکنندگی خود را بروز داد یافت.
یک علت را میتوان ضعفی دانست که به رغم ظاهر مطلوب وضعیت اقتصاد
کالن در ســطوح خرد اقتصاد و بنگاههای اقتصادی دیده میشد .برای مثال
در سال  1996میزان سرمایهگذاری بخش خصوصی در بخشهای تولید به
شــدت کاهش یافته بود و سرمایهها به سمت امالک و مستغالت سوق داده
شــده بود .برخی از تحلیگران نیز کاهش درآمدهای صادراتی تایلند را که به
واسطه کاهش درآمدهای صادراتی تراشههای کامپیوتری ایجاد شده بود ،علت
اصلی بروز بحران میدانند – یعنی یک عامل بخشی .از دید آنان این کاهش
درآمد صادراتی اعتماد سرمایهگذاران 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 وامهای
کوتاهمدت اخذ شــده از بازارهای سرمایه بینالمللی دالری بود و این مسأله
هزینه کاهش ارزش پول ملی را افزایش میداد (تقوی.)1383 ،
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سیاستهای کشور تایلند برای کنترل بحران چه بود؟ تایلند برای خروج از بحران
از توصیههای صندوق بینالمللی 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 گستردهتر و اختصاص
وزن کمتر به دالر آمریکا بود .هدف اصلی دولت و صندوق بینالمللی پول اســتفاده
از اهرمهای مالی و پولی و تالش در ممانعت از کاهش شتابان بات بود .در بعد مالی،
سیاست دستیابی به بودجه متوازن ،با استفاده از کاهش هزینهها و افزایش مالیاتها
اجرایی شد .در ضمن در مراحل بعدی شناسایی بنگاههای ورشکسته و اجرایی کردن
قانون بنگاههای ورشکسته در دستور کار قرار گرفت (عزیرنژاد و سلیمانی.)1393 ،
یکی از مهمترین درسهایی که از بحران تایلند باید آموخت آن اســت که برای
کنترل وقوع بحران عالوه بر رصد شاخصهای آسیبپذیری در سطوح بانکی ،مالی
و تجاری در سطوح کالن ،باید به شاخصهای آسیبپذیری بنگاههای خرد اقتصادی
که میتوانند زمینهســاز 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
عمدهای از سرمایه به سمت بازار داراییها سوق داده شده بود .شباهت دیگر تایلند
با شرایط فعلی اقتصاد ایران استفاده از نظام نرخ ارز ثابت با وجود ذخایر ناکافی برای
بازپرداخت بدهیهای ارزی بود که وقوع بحران را در این کشور تشدید میکرد.
شــباهت دیگر بحران این دو کشور میتواند بانک محور بودن هر دوی آنها
باشــد که سیاستهای اقتصادی را در مجاری بانکی میکشاند و بنابراین نیاز بر
نظارت بر سیستم بانکی را پررنگتر مینماید .آنچه در عمل در اقتصاد ایران یک
ضعف اساسی محسوب میشود و منجر به رشد قارچگونه موسسات اعتباری -که
عمدتاً اهدافی غیر از واسطهگری مالی دارند ،گسترش مطالبات معوق و افزایش
فساد در این سیستم شده است.
 -4عوامل مؤثر بر بروز بحران ارزی اخیر ایران
این قسمت از گزارش ابتدا به بررسی عوامل زمینهای بروز بحران اخیر ارزی در
ایران ،بر اساس شواهد تجربی ،مبانی نظری و درسهای آموخته شده از بررسی
بحرانهای ارزی سایر کشورها پرداخته و سپس عوامل تشدیدکننده آن را مورد
کنکاش قرار میدهد.
 -4-1عوامل زمینهای بروز بحران ارزی
همانطور که در قسمت قبلی بیان شد ،مطالعات نظری و تجربه کشورها نشان میدهد
که بحران ارزی در اغلب موارد میتواند 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)
• آسیبپذیری سیستم بانکی و انتظار فعالین اقتصادی از تأثیر آن بر بازار
ارز (الگوی نسل سوم).
همانطور که مالحظه میشــود موارد اول و ســوم به عوامل زمینهای و
بنیادی اشــاره دارد که وجود آنها در هر اقتصادی میتواند زمینهساز بحران
ارزی باشد .بررسی وضعیت اقتصاد ایران در سالهای اخیر نشان میدهد که
این اقتصاد از هر دو نظر آسیبپذیر بوده است.
 -4-1-1بررسی وضعیت مالی دولت
بررســی وضعیت مالی دولت نشان میدهد که کســری بودجه دولت در
ســالهای اخیر روند فزاینده داشــته و به همین دلیل شاهد رشد بیسابقه
بدهیهــای دولت بودهایــم .نمودار  1و نمودار  2وضعیت کســری بودجه و
وضعیت بدهیهای دولت را نشان میدهد.

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

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

کســری بودجه مزمن و انباشــت بدهیهای دولت دست کم از دو
طریق میتواند بر انتظار فعالین اقتصادی از افزایش نرخ ارز و در نتیجه
زمینهسازی 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
میگیرد و بخصوص زمانی که وضعیت کسری بودجه وخیم و غیر قابل
دوام باشد محتملتر 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 میتواند برای بخشی از فعالین اقتصادی به عنوان
ســیگنالی از افزایش قریبالوقوع نرخ ارز بیش از آنچه به طور معمول
رخ میدهد 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 بانکها و بانکها از
بانک مرکزی) منجر به رشــد نقدینگی خواهد شد – شواهد آماری در
سالهای اخیر مؤید این موضوع اســت .با فرض ثبات ذخایر خارجی
بانک مرکزی یا دســت کم عدم تناســب رشــد آن با رشد نقدینگی
(نمودار  )3ایــن تلقی در میان فعالین اقتصادی شــکل میگیرد که
دیر یا زود بانک مرکزی در کنترل بازار ارز و حمایت از سیاست ارزی
ناتوان خواهد بود .وجود چنین تلقی منجر به آن میشــود که با ایجاد
کمترین شوک منفی ،بازار ارز آسیبپذیر بوده و بحران ارزی رخ دهد.
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نمودار  .3اختالف رشد نقدینگی و ذخایر داراییهای خارجی
سیستمبانکی

منبع :بانک اطالعات سری زمانی بانک مرکزی

22

بررســی محقق در مطالعات پیشــین نشــان از آن دارد که وضعیت کسری و
بالخصوص بدهی دولت در ســالهای آتی بسیار نگران کننده خواهد بود ،زیرا در
دهه  1380بخش عمدهای از کســری بودجه توسط واگذاری داراییهای دولتی و
یا برداشت از حساب ذخیره ارزی پوشش داده میشد و بنابراین کسری بودجه بار
ی داراییهای
جدید بدهی ایجاد نمینمود .با توجه به کاهش درآمد حاصل از واگذار 
دولتی و تشــکیل صندوق ذخیره ارزی ،عمده کسری بودجهها در دهه  1390به
صورت بدهی ،انباشت خواهد شد و با توجه به اوضاع نابسامان درآمدهای نفتی و
هزینههای چسبنده دولتی احتمال بروز بحران مالی در دولت بسیار باال خواهد بود.
-4-1-2آسیبپذیریسیستمبانکی
در صورت آسیبپذیری 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 ،میتواند منجر به انتظار برای کاهش ارزش پول ملی
شود .در صورت تقویت چنین نگرشــی ،با بروز شوکهای منفی میتوان انتظار
بروز بحران ارزی را داشت .شواهد موجود نشاندهنده آسیبپذیری و شکنندگی
سیســتم بانکی است .نرخهای باالی سود بانکی و عدم تناسب آن با نرخ تورم در
ســالهای اخیر یکی از نشانگرهای این موضوع بوده است که به خوبی به فعالین
اقتصادی سیگنال وجود مشکالتی در سیستم بانکی را نشان میداد .از طرف دیگر
سیاستگذاریهای آشفته و ناپایدار در بخش بانکی نیز در بیثباتی بازار پول تاثیر
دو چندان داشته است .کاهش نرخهای سود بانکی در شرایطی که زمزمه احتمال
کاهش ارزش پول ملی شــنیده میشد و عدم پایبندی به این تصمیم در اسفند
همان ســال با انتشار اوراق گواهی سپرده با ســود  20درصد به مدت دو هفته،
نمونهای 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 بیتاثیر
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.
 -4-1-3سایر عوامل زمینهای بروز بحران ارزی
از دیگر عوامل زمینهای بروز بحران ارزی اخیر میتوان به موارد زیر اشاره کرد:
• سهم باالی بخش غیررسمی در اقتصاد ایران بخصوص تأمين مالي قاچاق كاالي
ورودي .بر اساس آمار توسعه تجارت بینالملل بر حسب آمار کشورهای واردکننده
به ایران بالغ بر  55میلیارد دالر در سال  ،2016واردات به ایران صورت گرفته است
در حالی که بر اساس آمار رسمی ایران واردات در این سال  42.7میلیارد دالر بوده
است .بنابراین بالغ بر  12میلیارد دالر در یک سال واردات قاچاق داشتهایم .بنابراین
بخش نسبتاً عمدهای از تقاضای ارز نمیتواند تحت رصد قرار گیرد.
• ممانعت بانکهای خارجی از نقل و انتقال ارزی با ایران .به واســطه تحریمهای
صورت گرفته بر بازارهای مالی و پولی ایران و وضعیت نامناسب سالمت بانکهای ایران
از منظر شاخصهای بینالمللی ،بسیاری از بانکهای خارجی از مبادالت ارزی با ایران

خودداری ميكنند که این کار منجر به سوق نقل و انتقاالت به صرافیها میشود .برای
مثال به گفته برخی فعالین حوزه ارز ،بسیاری از مراکزی که در امارات متحده عربی،
نقش صرافی را برای ایران بازی ميكنند ،در اصل صرافی نیستند و به واسطه ریسکی
که این نوع انتقاالت برای آنان دارد ،دائماً با نرخهای باالتر تن به تبادالت ارزی با ایران
میدهند ،همین امر یکی از عوامل مهم آشفتگیهای اخیر در بازار ارز محسوب میشود.
• مقررات  FATFو محدودیتهای تبادالت مالی ایران و کشــورهای طرف
تجاری .این مقررات که در برخی کشورها نظیر چین اعمال شده است ،منجر به
محدودیتهای 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 سختگیریهای 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 پیادهسازی نظام تک نرخی .در سال گذشته در شرایطی که
کشور شرایط مطلوب برای اجرای این نوع سیاستها را نداشت و تجربههای قبلی
نشان داده بود نتیجه اولیه این سیاستها در کوتاهمدت 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.
-4-2عوامل تشدید کننده بروز بحران ارزی
در قسمت قبلی به عوامل زمینهای بروز بحران ارزی پرداخته شد .این عوامل
در اصل زمینههای فکری و انتظــاری الزم در میان فعالین اقتصادی برای بروز
بحران ارزی را فراهم میآورند .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 میشود ،بروز شوکهایی است که جرقه بروز بحران میشوند.
 -4-2-1عدم تأیید برجام توسظ آمریکا و خروج این کشور از این توافق
شواهد موجود نشان میدهد که انتخاب آقای ترامپ به عنوان رئیسجمهور 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  1396شاهد تشدید خروج
سرمایه از کشور بودیم (جدول  .)1در نتیجه این وضعیت ،بانک مرکزی از طریق عرضه
ارز در بازار ،افزایش موقت نرخهای بهره بانکی و پیشفروش ســکه تالشهایی برای
کنترل بازار انجام داد اما در نهایت با هجوم متقاضیان خرید ارز به دلیل تقویت احتمال
خروج آمریکا از برجام در اواخر سال  1396و اوایل سال  ،1397در عمل این تالشها
ناکام ماند و نرخ ارز بازار از نرخ ارز رسمی فاصله قابل توجهی گرفت.
جدول .1تراز حساب جاري و حساب سرمايه كشور (ميليون دالر)
سال
1390
1391
1392
1393
1394
1395
 9ماهه
اول 1396

تراز پرداختها
تراز حساب جاري تراز حساب سرمايه
(تغيير در ذخاير ارزي بينالمللي)
59787
26271
25105
13571
1237
16388

-17214
-9835
-9321
559
2346
-18288

21436
12213
13189
8561
2233
-7666

10914

-14110

-8631
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 -4-2-2کاهش اعتماد عمومی به توان مدیریت اقتصادی کشور
یک عامل مهم در کنترل یا حتی جلوگیری از وقوع بحرانهای 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 میتواند زمینههای فکری و انتظاری الزم را در میان فعالین
اقتصادی برای بروز بحران ایجاد نماید .در صورتی که این نگرش با نوعی بدبینی
به سیاســتگذار و مجری همراه شــود میتواند بحران را عمیقتر نیز نماید .در
واقــع یکی از روشهای مدیریت بحران در کشــورهای مختلف اطمینان خاطر
دادن مجریان به مردم برای توان کنترل بحران و حتی درخواست آنها 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 میتواند عمیقتر از انتظار باشد .به نظر میرسد این
وضعیت در حال حاضر در ایران وجود داشــته و بخشی از تشدید بحران به این
موضوع مرتبط باشد .عدم پایبندی مسئولین به سیاستهای اعالمی مانند تغییر
سیاست در زمینه نرخ بهره ،اعالم تخصیص ارز  4200تومانی برای همه کاالها
و بعد تغییر این سیاســت برای برخی کاالها ،عدم پاسخگویی بانک مرکزی در
قبال سپردهگذاران ناکام در موسســات و بانکهایی که مجوز این نهاد را دارند
و عدم پاسخگویی به بسیاری از مطالبات اقتصادی و غیراقتصادی همگی میزان
بیاعتمادی عمومی به توان و مسئولیتپذیری سیاستگذاران کشور را باال برد و
شرایط را برای بروز هر نوع بحران اقتصادی پیش از پیش فراهم نمود.
-4-2-3سایر 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 نمیتوان از
اهمیت سایر عوامل نیز به سادگی گذشت .مهمترین این عوامل عبارتند از:
• عملکرد منفعالنه بانک مرکزی در سالهای اخیر و عدم تالش برای پیگیری
سیاســتهایی 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  4200و 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 سریعتر قیمت
ارز را در ذهن عاملین اقتصادی و سفتهبازان تداعی کرد.
• افزايش فشــارهای روانی از جانب سایر کشورهای خارجی مبنی بر اوضاع
نابسامان اقتصاد ایران
• جريمههالك بانك تركيه توسط فدرال رزرو و امتناع ساير بانكهاي تركيه
از ارتباط با ايران
• برگزاري مزايده توسط دارندگان بزرگ ارز (پتروشيميها و پيمانكاران شركت
ملي نفت) براي فروش ارز به باالترين قيمت و فراهم شدن زمینهای برای قاچاق
و یا خروج ارز از کشور
 -5تبعات سیاست تعیین دستوری نرخ  4200تومانی دالر
مقاومت دولتها در برابر افزایش یکباره ارز در نتیجه وقوع بحرانهای ارزی
تقریباً یک امر متداول و البته عموماً شکســت خورده اســت .چرا که معموالً
دولتهــا و بانکهــای مرکزی خیلی زود به نتایج و تبعــات این مقاومت که
معموالً همراه با سیاست تعیین نرخهای دستوری و یا دفاع از نرخ فعلی ارز در
چارچوب نظام نرخ ارز ثابت است ،پی میبرند .دولتمردان ایران نیز در مواجه
با بحران فعلی سیاست مشابهی داشتند به نحوی که دولت به یکباره تصمیم
گرفــت قیمت بازار آزاد که از  6هزار تومان نیز عبور کرده بود و نرخی که در

مرکز مبادالت ارزی به  ۳۸۰۰تومان میرسید را حذف و فقط یک نرخ 4200
تومانی برای آن اعالم کند .این نرخی بود که معاون اول رئیسجمهور تاکید
داشــت غیر از آن را دولت به رسمیت نشناخته و معامالت با هر نرخی به جز
آن برای دالر ممنوع و قاچاق است .همچنين دولت قول داد كه همه نيازهاي
ارزي كشور با اين نرخ تأمين 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 میشود ،اما محاسبات
نشان میدهد 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 .اين دقيقاً عكس شرايطي
اســت كه احتماالً يكي از داليل اصلي اعالم نرخ ارز رسمي و تعهد به تأمين
همه نيازهاي ارزي با آن بود.

• بانك مركزي در ابتدا متعهد شــده اســت نياز «همه» واردات را با نرخ
 4200تامين كند ،در حاليكه به واســطه کمبود منابع ارزی در عمل به این
تعهد پایبند نماند.
• در وهله اول به نظر میرســید 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 مالحظهای برای برخی از صادرکنندگان
فراهم آورده اســت چرا که بانــک مرکزی مســتقیماً دالر  4200تومانی را
در اختیــار واردکنندگان قرار نمیدهد بلکه آنهــا را به صادرکنندگان حواله
میدهــد و این دو گروه برای دریافت دالر  4200تومانی شــروع به چانهزنی
ميكننــد .نتیجه این چانهزنی افزایش قیمت دالر اســت و واردکنندهای که
حاضر شــود قیمت بیشــتری را به ازای هر دالر دهد ،دالرها را برای واردات
دریافت ميكنند .در حال حاضر یکی از علل کاهش تولید و یا بسته شدن خط
تولید برخی محصوالت کارخانهها که اخبار آن شنیده میشود ،عدم دسترسی
تولیدکنندگان به ارز با قیمت مناسب برای واردات مواد اولیه و واسطهای است.
• ايجاد رانت و شــكلگيري جريانهاي مالي و اداري همراه با فساد حول
آن يكي از تبعات قطعي وجود شــكاف ميان نرخهاي رســمي و بازاري است.
بــا اين حال ميــزان و ابعاد آن عالوه بر ابعاد شــكاف موجود (مقياس رانت)،
به مكانيسمهاي شفافيت اقتصادي (نظير وجود سامانههاي اطالعاتي كارآمد،
كارايي رسانههاي عمومي ،نظارت افكار عمومي و( )...احتمال كشف تخلف) و
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حاكميت قانون (احتمال اجراي قانون و اعمال مجازات) بستگي دارد .با توجه
به وجود ضعفهايي در هر ســه بعد مذكور در ايران ،خيلي زود ابعاد فســاد
ناشــي از اين سياست مشــخص گرديد كه به طور عمده در دو حوزه خود را
نشان داد )1( :سوء استفاده از تخصيص ارز دولتي (از سوي مسئولين مربوطه
و متقاضيان ارز) ( )2ســوء اســتفاده دارندگان ارزهــاي صادراتي (بخصوص
شركتهاي پتروشــيمي) در دور زدن مقررات در جهت منافع شخصي (و نه
لزوماً شركت مربوطه).
• يكي از دغدغههاي اصلي كشــور طي سالهاي اخير قاچاق ورودي بوده
است .با اين حال ،يك سياســت نادرست نظير تعيين نرخ ارز رسمي 4200
تومــان به طور بالقوه ميتواند كل جريان قاچاق كشــور را معكوس نمايد .در
شــرايط وجود اختالف حدود  100درصدي ميان نرخ ارز رســمي و بازاري،
صادرات محصوالت به صورت قاچاق از توجيه بيشــتري نســبت به صادرات
رســمي برخوردار اســت .اين موضوع حتي براي صادرات مجدد محصوالت
وارداتي نيز از توجيه برخوردار خواهد بود .بنابراين يكي از تبعات اين سياست
افزايش قاچاق بخصوص قاچاق خروجي خواهد بود .در حال حاضر آمار رسمي
مشخصي در اين زمينه ارائه نشده است اما شواهد ميداني از افزايش قابل توجه
اين نوع از قاچاق حكايت دارد.

• از ديگر تبعات اين سياست افزايش انگيزه براي خروج سرمايه از كشور
است .اگرچه اعالم نرخ دالر  4200توماني و وضع محدوديتهايي بر مبادله
ارز در كانالهاي غيررسمي به طور بالقوه ميتواند خروج سرمايه را دشوار كند.
با اين حال ،نفس وجود شكاف قابل توجه ارزي از يك طرف و بيثباتيهاي
اقتصادي و اجماعي از طرف ديگر محركهاي مهمي براي خروج ســرمايه
خواهد بود .بر اساس تجربيات جهاني خروج سرمايههاي خارجي در نتيجه
بروز بحران ارزي يكي از عوامل اصلي خروج ســرمايه اســت ،با اين حال در
ايران با توجه به ســهم پايين سرمايهگذاريهاي خارجي در كشور نگراني از
اين بابت كمتر است با اين حال خروج سرمايههاي داخلي آنچنانكه در سال
گذشته مشاهده شده است (جدول  )1همچنان يك دغدغه جدي است.
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 -6جمع بندی و توصیههای سیاستی
این گزارش با بررسی مبانی نظری بحرانهای مالی ،بررسی تجربه سه کشور
درگیــر بحرانهای 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 میدهد ،وضعیت نامناسب شاخصهای

منعکسکننده اوضاع اقتصادی مانند وضعیت مالی دولت ،وضعیت ســامت
بانکها و ثبات بازار پولی در بروز بحران ارزی نقش اساسی دارند و در صورت
عملکرد نامناسب آنها هر شوک منفی به اقتصاد مانند خبرها یا شایعات منفی
در یک بخش مالی ،شوکهای سیاسی و یا تیره شدن روابط بینالملل میتواند
مانند جرقهای 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 بنگاههای خرد اقتصادی ،سیاستگذاری پولی وابسته
به سیاســتگذاری مالی ،عدم شفافیت و گســتره فساد در بخشهای مختلف
اقتصادی و تبعیت از سیاستهای متعصبانه ارزی ،همگی فراهمآوردنده زمینه
بحران ارزی در کشور بوده است و شوکهای خبری مانند مواضع آقای ترامپ
در قبال برجام و برخی محدودیتهای بینالمللی در دسترســی ایران به ارز،
تنها بروزدهنده این بحران بوده است.
در هــر حال باید یادآور شــد که در هر رویداد نامطلــوب میتوان درکنار
تهدیدها ،فرصتهایی را نیز یافت .تجربه کشــورهای آورده شــده نشان داد،
هریــک از این کشــورها بعد از وقوع بحران دســت به اصالحــات عمیق در
بخشهــای مالی و پولی و تجاری زدنــد تا امکان وقوع بحران دیگر را کاهش
دهند .در اقتصاد ایران نیز پس از سالها تحمل سایه سنگین دولت بر اقتصاد،
شبکه بانکی ناکارآمد ،سیستم مالیاتســتانی ضعیف و  ...حال زنگ خطری
برای اقدامات عاجل در جهت رفع این مشکالت به صدا درآمده و چاره درمان
بحرانهای ارزی و ســایر بحرانهای مالی و پولی در میانمدت چیزی به جز
انجام این اصالحات نخواهد بود.
با توجه به وضعیت فعلی اقتصاد ایران و بخصوص بحران ارزی اخیر ،توصیه
میشــود اقدامات اجرایی در چارچوب برنامهریزی اضطراری ،مقاومســازی و
اعتمادسازی صورت پذیرد.
 -6-1تدوین برنامه اضطراری (اقدامات فوری):
واضح اســت کنترل اوضاع فعلی بدون داشــتن برنامه اجرایی اضطراری و
انجام اقدامات فوری امکانپذیر نخواهد بود در این زمینه اقدامات زیر پیشنهاد
میشود:
 -1به 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.
 -2جلوگیری از واردات کاالهای غیرضروری و لوکس و همزمان نظارت بر
عدم احتکار کاالهای موجود و جلوگیری از افزایش قیمت بیرویه آنها 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  1339ردیف
تعرفهای کاال که شامل بیش از  1400قلم 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 میباید به عنوان یک برنامه
اضطراری مورد اســتفاده قرار گیرد و در میانمدت سیاستهایی 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.
 -3افزایش هزینه تخلف و ســوء اســتفاده از اختیارات یــا منابع ارزی با
مشــارکت مجلس ،دولت و قوه قضائیه .یکی از روشهای رایج برای تخلفات،
عــدم ورود ارز صادراتی به کشــور و یا خروج ارز با نــام واردات و عدم ورود

گزارش ارزی
شماره  -133تابستان 1397

مابهازای کاالیی آن به کشــور اســت که میتواند مورد رصــد قرار بگیرد و با
متخلفان برخورد شود.
 -4اخذ مالیات از منافع کالن ناشی از فعالیتهای سفتهبازی در بازار انواع
داراییها .در کنار آن شناســایی آنان از طریق کنترل حســابهای بانکی در
اجراي كامل ماده  169مكرر قانون مالياتهاي مستقيم.
 -5انجام اقدامات الزم برای تأمین کاالهای اساسی مورد نیاز همه خانوارها
با قیمت و شرایط مناسب.
 -6اســتفاده از ظرفیتهای بــورس کاال با همکاری بانــک مرکزی برای
مدیریت بازار آزاد ارز.
 -6-2مقاومسازی (اقدامات میانمدت):
همانطور که در قسمت قبلی بیان شــد ،بروز بحران ارزی اخیر ریشه در
وجود چالشها و نقاط آسیب-پذیر مزمن در اقتصاد ایران دارد .مادامی که در
رابطه با این چالشها چارهجویی نشود ،بروز بحرانهایی از این جنس همواره
محتمل خواهد بود .در این راستا انجام اقدامات زیر پیشنهاد میشود:
ت خارجی با روابط اقتصادی کشور
 -1کاهش شکاف و واگرایی سیاس 
 -2تنوعبخشــی به طرفهای تجاری کشور که پیششرط آن بهبود روابط
بینالملل خواهد بود

 -3کنترل قاچاق به اشــکال مختلف شــامل واردات از مبادی غیررسمی،
قاچاق سازمانیافته و...
 -4اصالح ساختار نظام بانکی به صورت اصالح حاکمیت شرکتی بانکها،
افزایش توان نظارتی بانک مرکزی ،کاهش بنگاهداری بانکها ،مبارزه با فساد
بانکی با اولویت قرار دادن پرونده مطالبات معوق دانهدرشتها و ...
 -5منجمــد کردن بخشــی از نقدینگــی از طریق روشهای مرســوم در
تجربیات جهانی،
 -6بازنگــری در ترکیب مخارج دولت ،حذف بخشــی از مخارج و افزایش
بهرهوری بخش عمومی،
 -7کاهش معافیتهای مالیاتی و اخذ مالیات بر عایدی سرمایه.
 -6-3اعتمادسازی
 -5ارائه شــفاف لیســت دریافتکنندگان ارزهای کالن با نرخ دالر 4200
توماني و موارد مصرف آن،
 -6رسیدگی به برخی مطالبات غیراقتصادی گروههای جمعیتی نظیر زنان،
اقلیتها و،...
 -7گفتگوی ملی و کاهش اختالفات داخلی گروههای سیاسی در چارچوب

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

یک بررسی تاریخی

خوب يا بد ،درســت يا نادرست؛ اكنون سرشت و سرنوشت
ايرانيان تا انــدازه قابل اعتنايي در چنگ نرخ تبديل دالر به
ريال قراردارد .نميتوان واقعيت را ديد و از كنار آن به سادگي
گذشت و گفت دالر بر سرنوشت امروز و فرداي ايران و ايرانيان
بياثر است .ايرانيان ساكن ميهن بدبختانه هرروز با بيم و لرز
از اينكه دالر با شتاب به نقطهاي برسد كه بنيان دخل و خرج
شان را به دره مرگ برساند به سر ميبرند.

اين روزها رســانههاي فارسي زبان ايراني با ارائه گزارش ،تحليل و
گفتوگو با كارشناسان و اقتصاددانان درباره دگرگونيهاي بازار ارز
ايران راهي براي طرح بحثهاي مهم را باز نگه ميدارند .گزارش گيراي
يورونيوز از قيمت دالر در بازارهاي ايران از روزهايي كه رضا پهلوي
در  1304شــاه ايران شد و تاروزي كه به آفريقاي جنوي تبعيد شد و
همچنين در سالهاي ميان جنگ دوم جهاني تا  1357و دوران پس
از انقالب تا امروز درهمين باره تهيه شده است كه درادامه ميخوانيد.

دالر رضاشاهي
با وجود افت و خيزهاي بسيار اقتصاد ايران در ۹۶
سال گذشــته ،حضور محركهاي سياسي متعددي
توانسته ارزش برابري پول ملي ايران را با شوكهاي
كوتاهمــدت مواجه كند .با اين وجــود رخداد برخي
از اين شــوكهاي سياســي چنان با دورههاي افول
اقتصاد ايران همزمان شــده و توانســته تأثير خود را
بطور بلندمدت بر كاهش ارزش برابري ريال ماندگار
كند .در اين گزارش مهمترين شــوكهاي سياســي
موثر بر نرخ برابري ريال در برابر دالر آمريكا را بررسي
كردهايم كه ميخوانيد:
سقوط رضاشاه
مطابق اســناد موجود از مشروح مذاكرات مجلس
چهارم شوراي ملي در تيرماه سال  ۱۳۰۱خورشيدي
كه به بحث در خصوص تعيين تعرفه پست اختصاص
داشته ،نرخ هر دالر آمريكا در اقتصاد ايران  ۱۴ريال
بوده است .همزمان با ورود ارتش متفقين به ايران كه
منجر به سقوط حكومت رضا شاه پهلوي و جهش نرخ
تورم از  13/8درصد به  49/5درصد شــد ،نرخ دالر با
بيش از  ۷درصد افزايش به  ۱۵ريال رســيد .تبعات
اشــغال ايران و بحران سياسي حاكم موجب شد در
ســال  ۱۳۲۱نرخ تورم به بيش از  ۹۶درصد برســد،
اتفاقــي كه بهاي دالر را به بيش از  ۱۶ريال رســاند.
يك سال بعد سطح عمومي قيمتها در ايران بيش از
 ۱۱۰درصد صعود كرد و نرخ برابري ريال در برابر دالر
آمريكا  ۱۰۰درصد ســقوط كرد و به  ۳۲ريال رسيد.
كاهش بيش از  ۱۱درصدي سطح عمومي قيمتها در
ســالهاي  ۱۳۲۴و  ۱۳۲۵و بازگشت ثبات نسبي به
اقتصاد ايران سبب شد تا نرخ دالر همچنان رقم ۳۲
ريالي را حفظ كند.

26

كودتاي  ۲۸مرداد
ملي شدن صنعت نفت ايران در سال  ۱۳۲۹با
اعمال تحريمهاي فروش نفت و كاهش درآمدهاي
ارزي همراه شد به همين دليل در  ۱۳۳۰قيمت

دالر آمريكا به بيــش از  ۶۰ريال و در دامنه ۱۰
ريالــي تا  ۷۰ريال در نوســان بود .اما در ســال
 ۱۳۳۱و همراه با موج تالطمهاي سياســي نرخ
ارز در فاصله  ۷۰تا  ۹۰ريال در نوسان بود .شايعه
بهبود روابط ايران و آمريكا و نيز انتشار خبر سفر
محمدمصدق ،نخســت وزير وقت به دادگاه الهه
از جمله شــوكهاي مثبت وارده در اين ســال
بــه بازار ارز بود .با وجود كاهش ســطح عمومي
قيمتها در ســال  ۱۳۲۹و حفظ نرخ تورم تك
رقمي تا سال  ۱۳۳۲توسط دولت محمد مصدق،
كاهش درآمدهاي ارزي و كســري بودجه دولت
مهمترين عامل كاهش ارزش برابري ريال ايران
در برابر دالر آمريكا بــود .درآمد ارزي دولت در
سال  ۱۳۳۲حدود  ۳ميليارد دالر بود .تحت تأثير
مضيقه ارزي و وقوع كودتا عليه دولت مصدق در
ســال ۱۳۳۲نرخ دالر آمريــكا را به باالترين حد
در فاصله ســالهاي  ۱۳۰۱تا  ۱۳۵۸خورشيدي
رســاند .هر دالر آمريكا همزمان با وقوع كودتاي
 ۲۸مرداد در برابر  ۱۳۰ريال مبادله ميشد .اما در

ادامه ،تحت تأثير اليحه تثبيت نرخ ارز كه دولت
مصدق پيش از وقــوع كودتا به تصويب مجلس
رسانده بود ،نرخ دالر به محدوده  ۹۰تا  ۱۰۰ريال
بازگشت.
انقالب ۱۳۵۷
از ســال  ۱۳۳۴و همزمان با برقراري روند عادي
صادرات نفت ايران و بازگشــت رونق اقتصادي ،نرخ
تورم كه در سال  ۱۳۳۳تا  ۹ .۱۵درصد افزايش يافته
بود به كمتر از  ۲درصد كاهش يافت .تورم يكرقمي
همراه با رشــد آرام اقتصادي تا سال  ۱۳۳۸كه نرخ
تورم به  ۱۳درصد رســيد ادامه داشــت .سپس دوره
 ۱۳ساله تورم تك رقمي آغاز شد .نرخ رشد اقتصادي
ايــران هم در اوايــل دهه  ۴۰حــدود  ۵درصد بود.
تحت تأثير بهبود شرايط اقتصاد كشور نسبت به سال
 ،۱۳۳۲نرخ دالر در ســال  ۱۳۴۰به  ۸۰ريال نزديك
شد .طي دوره دهساله  ۱۳۴۲تا  ۱۳۵۲اقتصاد ايران با
ثبت متوسط رشد اقتصادي  ۵ .۱۱درصدي و متوسط
نرخ تورم ســاالنه  2/6درصدي دورهاي طاليي را طي
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كرد .بدينترتيب نرخ دالر در اقتصاد ايران بدون توجه
بــه وقوع اعتراضهايي همچون  ۱۵خردادماه ســال
 ۱۳۴۲در مســير كاهش قرار گرفت و با عبور از مرز
 ۸۰ريال حركت خود را به سمت  ۷۰ريال آغاز كرد.
اما نرخ تورم از سال  ۱۳۵۲بار ديگر دو رقمي شد و در
سال  ۱۳۵۶از  ۲۵درصد نيز فراتر رفت .در عين حال
با وقوع شوك اول نفتي بهاي هر بشكه نفت در فاصله
سال  ۱۳۵۲تا  ۱۳۵۳حدود  ۴برابر شد و درآمدهاي
نفتي ايران در ســال  ۱۳۵۳به بيــش از  ۲۱ميليارد
دالر بالغ شد .تزريق ارز فراتر از ظرفيت جذب اقتصاد
ايران موجب بروز عالئم بيماري هلندي شد .در نيمه
دوم ســال  ۱۳۵۶نرخ رشد اقتصادي روند كاهشي به
خــود گرفت .با اين وجود قيمــت دالر آمريكا حدود
 ۱۰ســال در نرخ  ۷۰ريال و با لحاظ دامنه نوســان
اندكي تثبيت شــده بود .رخداد انقالب سال ۱۳۵۷
به حاكميت دالر تك نرخي  ۷۰ريالي پايان داد .نرخ
دالر آزاد در روزهاي پاياني سال  ۱۳۵۷به  ۱۰۰ريال
رســيد .يعني در پي انقالب نه تنها ارز دو نرخي شد
بلكه ارزش برابري ريال ايران در برابر دالر آمريكا ۴۳
درصد كاهش يافت.
تسخير سفارت و آغاز جنگ
كاهــش نرخ برابــري ريال در ســال  ۱۳۵۸و
اشغال ســفارت آمريكا توسط دانشجويان موسوم
به «پيرو خط امام» ادامــه يافت .همزمان با آغاز
گروگانگيري  ۴۴۴روزه ديپلماتهاي آمريكايي ،به
دستور رئيسجمهوري وقت اياالت متحده آمريكا،
ابتدا ايران مشــمول تحريم تسليحاتي اين كشور
شد .وقوع بحران ديپلماتيك ميان ايران و آمريكا
نرخ دالر آزاد را به  ۱۴۰ريال رســاند .سال ۱۳۵۹
ســالي دشــوار براي اقتصاد ايران بود ،از يك سو،
آمريكا هرگونه تبادل اقتصادي با ايران را قطع كرد
و به همين دليل فروش بخشــي از نفت ايران كه
پيشتر مشــتري ثابتي همچون آمريكا داشت ،با
مشكل مواجه شد .از سوي ديگر در شهريور همين
ســال ارتش عراق به ايران حمله كرد و جنگ ۸
ساله دو كشور آغاز شد .به همين دليل ،قيمت هر
دالر آمريكا در ســال  ۱۳۵۹به  ۲۰۰ريال رسيد.
هر چند نرخ رســمي دالر آمريكا هنوز همان ۷۰
ريالي بود كه در سال  ۱۳۳۸تعيين شده بود ولي
ارزش ريــال ايران در بــازار آزاد و تنها در فاصله
دو ســال نزديك  ۱۸۶درصد سقوط كرد .در پي
آزادي ديپلماتهاي آمريكايي ،روابط تجاري ايران
و آمريكا از ســال  ۱۳۶۰دوباره برقرار شــد با اين
وجود با ادامه فشار هزينههاي جنگ باالخره بانك
مركزي نرخ رسمي دالر را  ۱۰ريال افزايش داد و
به  ۸۰ريال رســاند .اين در حالي بود كه در بازار
آزاد ارز نيز هر دالر آمريــكا در مقابل  ۲۷۰ريال
ايران مبادله ميشد.

پذيرش قطعنامه ۵۹۸
روند صعودي نرخ دالر تا تيرماه ســال  ۱۳۶۷كه
موعــد پذيرش قطعنامه  ۵۹۸از ســوي ايران و آغاز
تالشهاي رسمي براي پايان دادن به جنگ  ۸ساله با
عراق بود ،ادامه يافت.
از ســال  ۱۳۶۵نرخ تورم اقتصاد ايران به بيش از
 ۲۰درصد رسيد و رشد اقتصادي كشور نيز منفي شد.
قيمت هر بشــكه نفت صادراتي ايران هم نصف شد و
به  ۱۳دالر رسيد .اين شرايط به مدت سه سال ادامه
داشت .در طول ســالهاي  ۱۳۶۰تا  ۱۳۶۷متوسط
نرخ رشد اقتصاد ايران در اين مدت حدود  1/8درصد
بود و اقتصاد ايران بطور متوســط ســاالنه نرخ تورم
 19/3درصدي را تحمل كرد و اين به منزله كاهش ۴
برابري ارزش پول ملي بود .بر همين اساس نرخ دالر
آزاد طي ســال  ۱۳۶۶در بازار آزاد به نزديكي ۱۰۰۰
ريال رســيد .اين نرخ در آســتانه پذيرش قطعنامه
 ۱۴۵۰ريــال بود .در روز  ۲۷تيرمــاه كه مصادف با
اعالم پذيرش اين قطعنامه از سوي ايران بود ،تنها به
فاصله چند ساعت بهاي دالر  ۴۰تومان كاهش يافت.
در مجموع پذيرش پيشــنهاد پايان دادن به جنگ از
ســوي ايران ،نرخ ارز را حدود  ۸۶۰ريال كاهش داد.
شوك مثبت پذيرش قطعنامه  ۵۹۸به بازار ارز بسيار
كوتاهمدت بود ،بهطوري كه ميانگين نرخ دالر آزاد تا
پايان سال  ۱۳۶۷به  ۹۶۰ريال رسيد تا اقتصاد ايران
به فاصله  ۱۰ســال از وقوع انقالب شاهد رشد ۱۲۷۱
درصدي نرخ دالر آزاد باشد .يكسال بعد يعني در سال
 ۱۳۶۷با وجود پايان جنگ  ۸ساله ميان ايران و عراق،
متوســط نرخ دالر به  ۱۲۰۰ريال افزايش يافت .ثبت
اين نرخ براي دالر آمريكا آه از نهاد خانوادههايي بلند
كرد كه اعضاء آنها همزمان با ســقوط نرخ ارز در پي
اعالم پذيرش قطعنامه از سوي ايران و از بيم متحمل
شدن زيان ســنگين ،دچار حمله قلبي شده و فوت
كرده بودند.
جنگ كويت
ســال  ۱۳۶۹ارتش عراق به دستور صدام حسين،
رئيسجمهــور وقت عــراق ،به كويــت حمله كرد و
متعاقب اين اقدام ائتالفي به رهبري ارتش آمريكا نيز
با هدف آزادي كويت دست به اقدام نظامي عليه عراق
زد .اين جنگ قيمت هر بشكه نفت صادراتي ايران را
به  ۲۱دالر رســاند .تحت تأثير رشد درآمدهاي ارزي
دولت ،نرخ رشد اقتصاد ايران طي سالهاي  ۱۳۶۹و
 ۱۳۷۰دو رقمي شــد .البته تزريق شتابان نقدينگي
موجب جهــش نرخ تورم از  ۹درصــد به حدود ۲۱
درصد در ســال  ۱۳۷۰شد .در چنين شرايطي بانك
مركزي ،نرخ دالر آزاد را در فاصله سالهاي  ۱۳۶۹تا
 ۱۳۷۱در فاصلــه  ۱۴۰۰تا  ۱۵۰۰ريال كنترل كرد.
اما رشــد اقتصادي ايران تحــت تأثير كاهش قيمت
نفت و بروز بحران بدهيهاي خارجي دولت از ســال

 ۱۳۷۱رو كاهش گذاشــت و در همان ســال به 3/1
درصد رســيد و نرخ تورم هم به  ۲۴درصد بالغ شد.
اقتصاد ايران با وجود فاصله گرفتن از شرايط جنگي
همچنان با بازار چهار نرخــي ارز مواجه بود .فارغ از
دالر آزاد ،ارز رقابتــي كه مختــص بخش توليد بود،
ارز رســمي كه نرخ كنترل شده دولتي براي كاالهاي
اساســي بود و نرخ شناور كه مختص بخش تجارت و
خدمات بود .اوايل دهه  ۷۰خورشــيدي در كنار نرخ
ارز آزاد ،ارز رســمي  ۷تومــان ،ارز رقابتي  ۱۹تومان
و ارز شــناور  ۳۲توماني وجود داشت .دولت تصميم
گرفت در سال  ۱۳۷۲سياست يكسانسازي نرخ ارز
اجرا كند .ارز در بهاي  ۱۶۵۰ريال تك نرخي شد ولي
عمر اين سياســت حدود هفت ماه بود .ادامه كاهش
قيمت نفت ،نرخ تورم  ۲۳درصدي و بحران بدهيها و
كسري بودجه دولت امكان ادامه اجراي اين سياست
را نداد تا متوســط نرخ آزاد دالر در پايان آن سال به
بيش از  ۱۸۰۰ريال برسد.
اعتراضهاي حاشيهنشينان
سير نزولي رشد اقتصادي ايران همچنان ادامه
داشت تا اينكه به دليل افت قيمت نفت ،در سال
 ۱۳۷۳اين نرخ به منفي  0/9درصد رســيد .نرخ
تورم كه از سال  ۱۳۷۰به باالي  ۲۰درصد رسيده
بود ،در ســال  ۱۳۷۳از مرز  ۳۵درصد گذشت و
در سال  ۱۳۷۴نيز به  49/4درصد رسيد .نرخي
كه از  ۱۳۲۲تا آن زمان بيســابقه بود .نرخ رشد
اقتصادي اين ســال به  ۳درصد هم نرســيد .در
چنين شرايطي مردم اسالمشهر كه شهري واقع
در  ۱۵كيلومتري در فروردين ماه ســال ۱۳۷۴
به بهانه افزايش  ۳۰درصدي كرايه حملونقل و
در اعتراض به وخامت اوضاع اقتصادي تظاهرات
كردنــد .نرخ ارز از  ۳هزار ريــال در فروردين در
سال  ۱۳۷۴به  ۷هزار ريال در خرداد همان سال
رسيد و براي اولينبار سخن از دالر يكهزار توماني
به عنوان نمــاد وخامت اوضاع اقتصادي ايران در
افكارعمومي مطرح شــد .البته در همان سال در
مقطعي نرخ  ۹هــزار ريالي نيز براي دالر آمريكا
ثبت شد .در مجموع بهاي متوسط دالر در طول
سال  ۱۳۷۴بيش از  ۵۰درصد افزايش يافت و از
مرز  ۵هزار ريال عبور كرد.
بحران ميكونوس
فروردين سال  ۱۳۷۶آغاز يك بحران ديپلماتيك
ميان ايران و اروپا بود .پنج ســال پس از ترور فعاالن
سياسي كرد در آلمان ،دادگاهي در اين كشور ،دولت
ايران را به دســت داشــتن در اين ترور محكوم كرد.
بدينترتيــب روزهاي آغازين ســال  ۷۶با فراخواني
ســفراي كشــورهاي اروپايي از تهران و قطع روابط
ديپلماتيك آنها با ايران مصادف بود .در بعد اقتصادي
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نيز نرخ رشــد در حال نزول به زيــر يك درصد بود
و تــورم  17/3درصدي در كنار نــرخ بيكاري 13/1
درصدي شرايط را براي افت بيشتر ارزش برابري ريال
در برابــر دالر فراهم كرد .در اين ســال نرخ دالر به
آستانه  ۵هزار ريال رسيد.

انتخابات رياستجمهوري بدل شد .اين اعتراضها تا
زمستان آن سال ادامه پيدا كرد .با اين وجود بازار ارز
ايران تنها شــاهد افزايش  ۳درصدي نرخ دالر بود و
بهــاي هر دالر آمريكا از  ۹هــزار و  ۸۰۰ريال به ۱۰
هزار و  ۱۰۰ريال افزايش يافت.

قتلهاي زنجيرهاي
بــا افت قيمت نفت صادراتي ايران به زير  ۱۲دالر
در سال  ،۱۳۷۷نرخ تورم به بيش از  ۱۸درصد رسيد.
رشــد اقتصادي در حدود  ۲درصــد محدود ماند .در
دي ماه اين ســال ،دولت با انتشار اطالعيهاي اعالم
كــرد كه تعدادي از نيروهــاي وزارت اطالعات ايران
در قتلهاي زنجيرهاي روشنفكران و فعاالن سياسي
منتقــد حكومت ايران نقش داشــتهاند .بدينترتيب
بــا حل مهمترين معماي سياســي-امنيتي كشــور
جو نااطميناني بر اقتصاد ايران حاكم شــد .هر چند
نــرخ متوســط دالر آزاد در ســال  ۱۳۷۷با جهش
 ۳۰درصــدي به  ۶هزار و  ۵۰۰ريال بالغ شــد ولي
تحت تأثير شوك سياســي ماههاي پاياني سال ،نرخ
دالر آزاد در اســفند ماه به  ۸هزار ريال رسيد .شش
ماه بعد و در ۱۸تيرماه  ۱۳۷۸نيروهاي امنيتي شبانه
به تجمع مسالمتآميز دانشجويان دانشگاه تهران در
محدوده خوابگاههاي كوي اين دانشگاه يورش بردند.
پايان دادن به اين اعتراضها حكومت ايران را با چالش
جدي مواجه كرد .همزمان با بروز اين چالش ،اقتصاد
ايران نيز با ادامه صعود نرخ تورم به باالي  ۲۰درصد و
كاهش رشد اقتصادي به كمتر از  ۲درصد مواجه بود.
بدينترتيب نرخ دالر آزاد از  ۸هزار ريال در آغاز سال
 ۱۳۷۸به  ۹هزار و  ۴۰۰ريال در پايان تيرماه آن سال
رسيد .البته نرخ متوسط دالر آزاد تا پايان سال ۱۳۷۸
به  ۸هزار و  ۱۹۰ريال تنزل كرد.

بحران هستهاي
همزمان با شكست مذاكرات ايران و غرب در خصوص
پرونده فعاليتهاي هستهاي اين كشور كه موجب آغاز
تحريمهاي شوراي امنيت ســازمان ملل و تحريمهاي
اقتصادي اروپا و آمريكا عليه اقتصاد ايران شــد ،از سال
 ۱۳۹۰بار ديگر شكاف نرخ رســمي و آزاد ارز در ايران
افزايش يافت .در حالي كه در پايان سال  ۱۳۹۰قيمت
هر دالر آمريكا در بازار آزاد به  ۱۹هزار ريال رسيده بود،
بهاي رسمي ارز  ۱۲هزار و  ۲۶۰ريال بود .در سال ۱۳۹۱
و با تشديد تحريمهاي اقتصادي اروپا و آمريكا عليه ايران
كه شامل تحريمهاي بانكي و خريد نفت نيز شد ،درآمد
نفتي دولت  ۵۶درصد كاهش يافت .نرخ رشد اقتصادي
ايران به منفي  6/8درصد رسيد و نرخ تورم هم به بيش
از  ۳۰درصد افزايش يافت .در چنين شــرايطي نرخ ارز
رسما توسط بانك مركزي سه نرخي شد .نرخ رسمي ۱۲
هزار و  ۲۶۰ريال اعالم شد ،نرخ مبادلهاي كه به برخي
نيازهاي اساسي كشور تخصيص مييافت و نرخ آزاد كه
در آن ســال تا اوج  ۳۹هزار و  ۵۰۰ريال هم صعود كرد
ولي سپس در نرخ  ۳۸هزار ريال متوقف شد.

رخدادهاي سال 13۸۸
در سال  ۱۳۸۰در حالي كه نرخ رسمي ارز ۱۷۵۰
ريال بود ،نرخ آزاد دالر به  ۷هزار و  ۹۲۰ريال رسيد.
اين شــكاف بزرگ  ۶هــزار و  ۱۷۰ريالي همزمان با
صعــود قيمت نفت به باالي  ۲۰دالر دولت را ترغيب
كرد تا در سال  ۱۳۸۱كه رشد اقتصادي ايران به باالي
 ۸درصد رســيد ،دالر را در بهاي  ۷هزار و  ۹۵۰ريال
تك رقمي اعالم كند .سياســت ارز تكنرخي تا سال
 ۱۳۸۸در ايران اجرا شــد .در سال  ۱۳۸۸پس از دو
سال كســب درآمد ارزي  ۸۱ميليارد دالري از محل
فروش نفت ،عايدي نفت به  ۶۲ميليارد دالر رســيد.
با وجود افزايش درآمد نفتي ،نرخ رشــد اقتصاد ايران
طي سال  ۱۳۸۷و  ۱۳۸۸به ترتيب  0/8و  1/3درصد
بود .نرخ تورم در سال  ۱۳۸۷به  25/4درصد افزايش
يافت و در ســال  ۱۳۸۸اين نرخ همچنان دو رقمي
بود .در چنين شرايطي شهرهاي بزرگ ايران از خرداد
ماه به صحنه تجمعهاي خياباني در اعتراض به نتايج

پذيرش برجام
حسن روحاني با شعار حل مناقشه هستهاي ايران و
غرب در سال  ۱۳۹۲پيروز انتخابات رياستجمهوري
شــد .در حالي كه نرخ تورم در سال  ۱۳۹۲نزديك به
 ۳۵درصد بود ،نرخ دالر آزاد از  ۳۵هزار ريال در ابتداي
سال به  ۳۰هزار ريال در اسفندماه سال  ۱۳۹۲كاهش
يافت .خوشبينيها نسبت به حصول توافق هستهاي
ميان ايران و غرب موجب شد تا با وجود ادامه تورم دو
رقمي تا سال  ،۱۳۹۴نرخ ارز آزاد در محدوده  ۳۳هزار
ريال تا  ۳۶هزار ريال نوســان كند .بدينترتيب ،انجام
توافق جامع هســتهاي ميان ايران و گروه كشورهاي
 ۵+۱كــه در  ۲۳تيرمــاه  ۱۳۹۴رخ داد ،تأثير مثبت
خود را بر مهار جهش نرخ ارز طي دو ســال گذاشته
بود .چنان كه يك ماه قبل و يك ماه پس از انجام اين
توافق قيمــت دالر آزاد همچنان  ۳۳هزار ريال بود و
پس از شوك انتشار خبر حصول توافق هستهاي نرخ
دالر به پايينتر از  ۳۱هزار و  ۵۰۰ريال نرسيد .اين نرخ
تا پايان سال  ۱۳۹۴به  ۳۴هزار ريال افزايش يافت.
خروج آمريكا از برجام
بــا پيــروزي دونالــد ترامــپ در انتخابــات
رياستجمهوري آمريكا چشمانداز توافق هستهاي
ايــران و قدرتهاي جهان درهالــهاي از ابهام قرار

گرفت .چرا كــه ترامــپ از دوران حضور خود در
كارزار انتخاباتي توافق هســتهاي با ايران را بدترين
توافق تاريخ لقب داده بود .او در شرايطي در نوامبر
سال  ۲۰۱۶ميالدي (آبان ماه  )۱۳۹۵در انتخابات
رياستجمهوري آمريكا پيروز شد كه اقتصاد ايران
شاهد تك رقمي شدن نرخ تورم بود و ايران توانسته
بــود با افزايش ظرفيت توليد و صادرات نفت خود،
شاهد رشــد درآمدهاي ارزي باشد .صادرات روزانه
نفــت ايران كه در ســال  ۱۳۹۱بــه كمتر از يك
ميليون و  ۲۰۰هزار بشكه در روز رسيده بود از مرز
 ۲ميليون و  ۶۰۰هزار بشكه در روز گذشته بود .نرخ
دالر هم در بازار آزاد در حدود  ۳۷هزار ريال تثبيت
شــده بود .با اين حال دولت ترامپ پس از آغاز به
كار بــا هدف آن چه كه كاهش حمايت مالي ايران
از برخي گروههاي شــبهنظامي فعال در خاورميانه
عنوان كرد ،دسترســي ايران به منابع ارزياش را
محدودتــر كرد .همچنين رفــع تحريمهاي بانكي
ايران با دســت اندازهاي متعدد مواجه شــد .اين
عوامل موجب شــد تا نــرخ ارز در فاصله فروردين
تا آذرماه ســال  ۱۳۹۶نرخ دالر در بازار آزاد ايران
از  ۳۷هــزار ريال به بيش از  ۴۰هزار ريال افزايش
يابــد .در همين حال شــش ماه پــس از پيروزي
مجدد در انتخابات رياستجمهوري ،محقق نشدن
وعدههاي روحاني در ايجاد رونق اقتصادي و اشتغال
و نيز رفع مشــكل سپرد ه گذاران موسسات مالي و
اعتباري ورشكســته موجب شد تا در دي ماه سال
 ۱۳۹۶در بســياري از شهرهاي ايران اعتراضهاي
عمومي نســبت به عملكرد دولت شكل بگيرد .اين
اعتراضهــاي كوتاهمدت كافي بــود تا نرخ دالر تا
نزديكي  ۴۵هزار ريال افزايش يابد .در ارديبهشت
ماه گذشــته نيز ترامپ باالخره به وعده انتخاباتي
خود عمل كرد و آمريكا از بطور يك جانبه از توافق
هســتهاي گروه كشورهاي  ۵+۱با ايران خارج كرد
و رســما اعالم كرد تحريمهاي اقتصادي سنگيني
را بــه فاصلــه  ۹۰و  ۱۸۰روز عليه اقتصاد ايران به
اجرا خواهد گذاشــت .مرحله اول اين تحريمها از
روز چهارم اوت از امروز  13مرداد اجرايي ميشود
كه شامل ممنوعيت خريد دالر توسط دولت ايران،
معامله طال و فلزات و تحريم صنعت خودروي ايران
را در بر ميگيرد .در آســتانه اجراي اين تحريمها
قيمت دالر آمريكا در بازار آزاد ايران ركورد تاريخي
 ۱۲۰هزار ريال را ثبت كرد .اين نرخ پيش از خروج
آمريكا از برجام  ۵۸هزار ريال بود و  ۹۶سال پيش
 ۱۴ريال .با اين وجود به نظر ميرســد سير نزولي
نرخ برابري ريال در برابر دالر آمريكا با تشديد شوك
سياســي و اقتصادي توامان با هم ،وارد مرحلهاي
جديدي شــده و از  ۹۰روز آينــده كه تحريمهاي
بانكي و نفتي ايران نيز از سوي آمريكا آغاز خواهد
شد ،بايد انتظار افزايش بيشتر نرخ دالر را داشت.
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ایران در جهان
واگرايي در روابط اتحاديه اروپا و آمريكا؛
فرصتي براي ايران
دونالــد ترامپ اولين رئيسجمهور آمريكايي اســت كه اصول و
بنيانهاي اتحاد فراآتالنتيك را كه به تدريج پس از جنگ جهاني دوم
به اين سو شكل گرفته و قوام يافته است ،زير سوال ميبرد .اقدامات
ترامپ دست كم سه اصل اساسي و بنيادين اتحاد دو سوي اقيانوس
اطلس را به چالش كشــيده است :نظم مبتني بر ليبرال دموكراسي
غربي؛ جهانيشدن و تجارت آزاد؛ و نظام امنيت دستهجمعي غربي
(ناتو) .در اين چارچوب ،ترامپ به جاي تحسين دموكراسيها و تالش
براي تقويت نظم مبتني بر ليبرال دموكراسي غربي ،رهبران اقتدارگرا
و نظامهاي اقتدارگرا را تحسين ميكند؛ با خروج از موافقتنامههاي
تجارت آزاد و در پيشگرفتن حمايتگرايي و مليگرايي اقتصادي و
اعمال تعرفههاي تجاري در مقام جديترين مخالف جهانيشــدن و
تجارت آزاد قد علم كرده است و به شكل كامال آشكاري تعهد امنيتي
آمريكا به اروپا را مورد ترديد قرار ميدهد و از منسوخشدن ناتو سخن
ميگويد .اتخاذ اين رويكردها از ســوي ترامپ دوره بيسابقهاي از
شكاف و واگرايي را در روابط آمريكا و اروپا رقم زده است.
عوامل واگرايي در روابط اروپا و آمريكا
 -1يكجانبهگرايي آمريكايــي در مقابل چندجانبهگرايي
اروپايي :دوره ترامپ را بايد افراطيترين دوران يكجانبهگرايي

آمريكايي پس از جنگ جهاني دوم دانست .خروج از پيمان
آب و هوايي پاريس ،توقف قرارداد تجاري ترانس پاسيفيك،
خروج از يونســكو ،انتقال ســفارت آمريــكا از تلآويو به
بيتالمقــدس با وجود مخالفتهاي شــديد جامعه جهاني،
خروج از برجام ،اعمال تحريمهاي يكجانبه ،خروج از شوراي
حقوق بشر سازمان ملل متحد ،به راهانداختن جنگ تجاري با
شركاي عمده اياالت متحده از طريق اعمال تعرفههاي تجاري
و زمزمههايي مبني بر خروج اين كشــور از سازمان تجارت
جهاني ،يكجانبهگرايي را به مشخصه اصلي سياست خارجي
ترامپ تبديل ســاخته است .از نظر ترامپ ،چندجانبهگرايي
اوباما موقعيت هژموني آمريكا را در جهان تضعيف ،از شأن و
منزلت ابرقدرتي آن كاسته و بر قدرت رقباي آن افزوده است.
در واقع ،حكمراني جهاني چندجانبهگرايانه بيش از اينكه در
راستاي منافع ملي آمريكا باشد ،جايگاهي همسطح با آمريكا
را براي قدرتهاي رقيب در نظر گرفته است كه به هيچوجه
پذيرفتني نيســت .در مقابل اتحاديــه اروپا حامي يك نظم
جهاني چندجانبهگراي مبتني بر قواعد بينالمللي با مركزيت
سازمانهاي بينالمللي به ويژه سازمان ملل متحد است.
ادامه در صفحه 30
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ادامه از صفحه 29
از نظر اين اتحاديه يك نظم چندجانبه مبتني
بر قواعد بينالمللي ،از جمله اصول منشــور ملل
متحد و اعالميه جهاني حقوق بشــر ،تنها تضمين
واقعــي صلح و امنيت در عرصــه نظام بينالملل
است .اروپاييها يكجانبهگرايي ترامپ را به معني
ناديدهگرفتن نقش ديگر قدرتها در مسائل جهاني
و همچنين تضعيف و تخريب تمامي دستاوردهاي
جامعه جهاني در چند دهه اخير ميدانند كه براي
صلح و امنيت جهاني بسيار خطرناك است.
 -2مليگرايــي آمريكايــي در مقابــل
بينالمللگرايي اروپايي :ترامپ تنها راه و بهترين
شيوه تامين منافع ملي را مليگرايي و حمايتگرايي
اقتصادي ميداند .از اين رو ،وي ضديت آشكاري با
جهانيشدن ،بينالمللگرايي و تجارت آزاد دارد .در
اين راســتا ،ترامپ رژيمها و نهادهاي بينالمللي را
شــبكه به هم پيچيدهاي تصور ميكند كه نه تنها

اتحاديه اروپا در اين ايده نهفته اســت كه بهترين
راه تاميــن منافــع ملــي دولتها در رفــع موانع
دستوپاگير مليگرايانه ،ترويج همكاري بينالمللي،
تعميق همگرايــي و تمركز بر منافع مشــترك و
متقابل ميان آنهاست .بنابراين ،علت اصلي ضديت
ترامــپ با اتحاديه اروپا را بايــد در مخالفت وي با
ايد ه و بنيانهاي اساســي شكلگيري اين اتحاديه
دانست .ضديتي كه هر روز شكل جديتري به خود
ميگيرد و از سطح كنش كالمي و تشويق رهبران
اروپايي به خروج از اين اتحاديه فراتر رفته و مطابق
با ادعاي برخي رسانهها حتي وارد فاز عملياتي شده
اســت .در همين راســتا خبرگزاري رويترز مدعي
شــده است كه استيو بنن مشــاور و دستيار سابق
ترامپ يك سازمان سياســي را براي ضربهزدن به
اتحاديه اروپا و نهايتا فروپاشــي آن تاسيس كرده
كه در واقع پايگاه اصلي جنبشهاي پوپوليســتي،
مليگرا و ضد اتحاديه است.

آمريــكا را در دام خود گرفتــار كرده و آزادي عمل
را از آن ســلب نمودهاند بلكــه كاركرد آن در طول
دهههاي گذشــته در جهت تغييــر موازنه قدرت و
تجارت به ضــرر آمريكا و به نفع رقبا بوده اســت.
بنابراين ،مطابق با ديدگاه وي ماندن در اين رژيمها
و ســازمانها به معني تداوم ســواري مجاني ساير
كشــورها از آمريكا و تداوم روند افزايش قدرت رقبا
اســت .از اين روست كه دكترين خروج از رژيمها و
ســازمانهاي بينالمللي و سياست اعمال تعرفه بر
واردات آمريكا از جمله سياســتهاي اصلي دولت
ترامپ به شمار ميروند.
اتحاديه اروپــا اما يك موجوديت ذاتا بينالمللي
اســت .ماهيت ايــن اتحاديه بر به حاشــيه رفتن
مليگرايي و از ميان برداشتن مرزها و آزادي عمل
در چهار حوزه تجارت كاال ،سرمايه ،گردش انسان
و خدمات اســت .در واقع ،بنيان نظري شكلگيري

 -3اختالفات موجود در ناتو :سازمان پيمان
آتالنتيك شــمالي به عنــوان بزرگترين اتحاديه
نظامي جهان ،نمــاد وحدت نظامي -دفاعي غرب
و مهمترين و بزرگترين قــدرت بازدارنده آن در
مقابل دشــمنان محسوب ميشــود .با اين همه،
اروپا و آمريكا پس از جنگ ســرد همواره در مورد
اهداف و هزينههاي اين سازمان دچار اختالفنظر
بودهانــد .اروپاييها با تفســيري مضيق از اهداف
آتي ناتو ،با اســتناد به ماده  ۵اين سازمان ،وظيفه
اصلي آن را دفاع از «امنيت» اعضاء در برابر تهديد
خارجي ميدانند و مخالــف تبديل ناتو به پليس
جهاني در خدمت هژمونطلبي آمريكا هســتند.
عالوه بر ايــن ،اغلب اعضاي اروپايي ناتو مطابق با
آنچه پيش از اين توافق شــده حاضــر يا قادر به
پرداخــت ۲درصد از توليــد ناخالص داخلي خود
به اين ســازمان نيستند .در مقابل ،آمريكا قائل به

تفسير موسع از منشور ناتو يعني دفاع از «منافع»
اعضا وراي مرزهاي جغرافيايي اين سازمان است.
اين امر مســتلزم گسترش جغرافيايي عضويت
به وراي اطلس شــمالي نظير ژاپن و اســتراليا و
همچنيــن مقابله با چين اســت .اين كشــور در
مورد هزينههاي ناتو نيز همواره خواهان پرداخت
حقالسهم تعيينشده از ســوي همه اعضاء بوده
اســت .روســاي جمهور پيشــين آمريكا با ديده
اغماض از اين مــوارد اختالفي گذر كرده و اجازه
ندادند وحدت داخلي سازمان فداي اين اختالفات
شــود .با اين حال ،به نظر ميرسد ترامپ برخالف
پيشــينيان خود حاضر به چنين اغماضي نيست
و تــداوم هزينه بــراي تامين امنيــت اروپا بدون
مشاركت كامل ايشــان را مصداق سواري مجاني
ميداند .در همين راســتا ،ترامــپ اخيرا در ادامه
سلسله انتقادهاي خود به ناتو عنوان داشته است
كه «ناتو براي اروپا بهتر اســت تا آمريكا» .ترامپ
اوليــن رئيسجمهور آمريكايي اســت كه ماده ۵
پيمان ناتو را به چالش ميكشــد و دفاع از اعضاي
سازمان را «مشروط» به پرداخت هزينهها از سوي
آنان ميكند.
 -4تفاوت در اولويتها و اهداف امنيتي:
رويكردهاي سياســت خارجي و امنيتي اتحاديه
اروپا و آمريكا به ســبب تغيير در محيط ،اهداف
و اولويتهاي امنيتيشــان ديگر همچون گذشته
چنــدان منطبق بر هــم نيســت .در دوره نظام
دوقطبي ،تهديد مشــترك از ناحيه شــوروي به
همسانســازي اولويتهــا و اهــداف امنيتي دو
ســوي آتالنتيك و همگرايي عميق در روابط آنها
منجر شــده بود .ضمن اينكه ناتو نشان داد كه در
پاســخگويي و بازدارندگــي در مقابل اين تهديد
مشــترك ســازماني كامال موفق و كارآمد است.
وضعيت اما بعد از فروپاشــي شوروي تغيير كرد؛
دشــمن مشترك جاي خود را به تهديدهاي نوين
و غيردولتي داد و بــه همان ميزان از كارآيي ناتو
كه سازماني از لحاظ ساختاري مناسب تهديدهاي
كالســيك بود كاســته شــد ،بهطوري كه حتي
تجديدنظر در دســتورالعمل امنيتي آن مطابق با
ماهيت تهديدات جديــد نيز چندان در كارآمدي
آن در شــرايط جديد موثر نيفتاد .نقش روسيه و
خاورميانه به عنوان دو منبع اصلي تهديد امنيتي
پيراموني اروپــا در راهبرد امنيتي آمريكا كمرنگ
شد و متاثر از ظهور چين ،شرق آسيا به مهمترين
ناحيه در راهبرد امنيتي اياالت متحده تبديل شد.
در اين چارچوب در حال حاضر مشاهده ميشود
كه در هر دو مورد (روســيه و خاورميانه) رويكرد
آمريكا واگرايي بارزي از رويكرد اتحاديه اروپا دارد.
ترامپ برخالف متحدان اروپايي نه تنها روسيه
را تهديــد اصلي و درجه يك خود تلقي نميكند
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بلكه در پي تنشزدايي و بهبود روابط با كرملين
آن هم در شرايطي است كه اين كشور بيشترين
رفتارهــاي توســعهطلبانه را از زمان فروپاشــي
شوروي در شرق اروپا (مساله اوكراين و كريمه)
و غرب آســيا (حضور در ســوريه) داشته است.
خاورميانــه نيز اهميت گذشــته را براي آمريكا
نــدارد .حضور و تمركز گســترده امنيتي آمريكا
در ايــن منطقه پس از فروپاشــي شــوروري با
هزينههاي باال اما دستاوردهاي اندك همراه بوده
و اين فرصت را به رقبايي مثل چين داده اســت
تا در سايه تمركز آمريكا بر اين منطقه بر قدرت
خود بيفزايد .امروزه اهميــت منطقه خاورميانه
بــراي آمريكا به زيرمنطقه خليــج فارس تقليل
يافته است آن هم نه به اين دليل كه اين منطقه
سرشار از منابع نفتي است بلكه به اين دليل كه
مهمترين رقيب آنها يعني چين بهشدت به نفت
وارداتي از خليجفارس متكي است.
بنابراين ،كنترل امنيتــي اين منطقه ميتواند
برگ برنده آمريكا در برابر چين باشد .برخورداري
آمريكا از فناوري نفت شيل از اهميت منابع نفتي
خاورميانه براي اين كشــور كاسته است ،با وجود
ايــن مقوله امنيت انرژي و قيمت آن بيش از خود
انرژي به كنشهاي رفتاري آمريكا در اين منطقه
شكل ميدهد .در مقابل به موازات اينكه از اهميت
خاورميانه براي آمريكا كاســته شده ،اهميت آن
براي اتحاديه اروپا به ســبب ســرريز ناامنيهاي
متعدد ناشــي از آن به اروپا (به ويژه تروريســم و
پناهجويي) دوچندان شده است .ضمن اينكه اروپا
نيز همچون چين بخش عمــدهاي از انرژي خود
را از منطقه خاورميانــه وارد ميكند .اختالف در
اولويتهاي راهبردي اروپا و آمريكا ســبب شــده
اســت كه رويكردهــاي آنها نيز بــراي برخورد با
مسائل اين منطقه متفاوت از يكديگر باشد.
 -5ايــران و برجام :اروپــا و آمريكا پس از
انقالب اســامي همــواره از راهبــردي واحد اما
رويكردهايي بعضا متفاوت در قبال ايران برخوردار
بودهاند .راهبرد كالن و مشترك آنها در طول اين
ســالها «مهار و تغيير رفتار جمهوري اســامي
ايران» و رويكردهاي آنان طيفي از سياســتهاي
تقابلي تا تعاملي را شــامل شده كه در دورههايي
برهــم منطبــق و در دورههاي نيــز بعضا با هم
متفاوت بوده است .به عنوان مثال ،سياست اين دو
در دوره اوباما در قبال ايران هم در راهبرد و هم در
رويكرد يكسان بود؛ راهبرد تغيير رفتار مبتني بر
تعامل همزمان كه
آميزهاي از رويكردهاي فشار و
ِ
نهايتا به توافق هستهاي منجر شد .به نظر ميرسد
اين مســاله در دوره ترامپ هــم در راهبرد و هم
در رويكرد دچار اختالف شــده است .راهبرد اروپا
بعد از برجام همچنان مبتني بر تغيير رفتار ايران

اختالف ،به نرمالسازي رفتار ايران در چارچوب
قواعد ساختاري نظام بينالملل دست يافت.

است ،در حالي كه به نظر ميرسد راهبرد ترامپ از
تغيير رفتار تا تغيير رژيم در نوسان است .رويكرد
اروپا در چارچوب راهبرد مذكور تعامل و همكاري
با ايران است در حالي كه رويكرد آمريكا مبتني بر
فشار و تقابل است.
دولت ترامپ برخالف دوره اوباما ،تفكيكي ميان
تهديدهاي صادرشــده از ناحيه ايران قائل نيست
و آنها را شــبكه بــه هم پيوســتهاي از تهديدات
ميداند كه يكجا و در بســتهاي واحد بايد به حل
آنها اقــدام نمود .برجام توافقي ناقص اســت كه
نه تنهــا بلندپروازيهاي هســتهاي ايران را براي
هميشــه محدود نميكند بلكه قدرت ايران را در
ساير تهديدها باال برده و موازنه منطقهاي را به نفع
آن تغيير داده است .در مقابل ،اروپاييها برخالف
رويكرد تجميعگرايانه دولت ترامپ ،دستوركاري
تفكيكــي در قبال تهديدات صادرشــده از ناحيه
ايران را پيش روي خود قرار دادهاند.

فرصتي براي ايران
روابــط ايــران و اروپا پس از انقالب اســامي
هيچگاه روابطي مســتقل نبوده است .بدون اينكه
بخواهيم نقش ساير عوامل را در روابط نه چندان
مطلوب ايران و اروپا ناديده بگيريم ،بايد گفت كه
بزرگترين مانع توسعه اين روابط عنصر مداخلهگر
آمريكا بوده است .در واقع ،اين رابطه كامال تحت
تأثير دشــمني ايران با آمريكا از يك سو و اتحاد
راهبردي ميان اروپا و آمريكا از ســوي ديگر بوده
اســت .اگرچه در مقاطع مختلــف تالشهايي از
سوي جمهوري اسالمي ايران براي جداكردن اروپا
از آمريــكا تحت عنوان اســتراتژي «غرب منهاي
آمريكا» صورت گرفته است اما وابستگي امنيتي و
اقتصادي بيش از حد اروپا به آمريكا موجب شده

اروپاييها معتقدند كه برجام توافقي برآمده از
 ۱۲سال ديپلماسي متداوم و نمونه نادر و موفقي
از ديپلماسي منع اشاعه سالحهاي هستهاي است
كه بر اســاس تاييد چند باره آژانس بينالمللي
انرژي اتمي ،تاكنون به خوبي كار كرده و توانسته
اســت از طريق جلوگيري از شــكلگيري يك
رقابت اتمــي در خاورميانه و تبديل ايران از يك
بازيگر متخاصم به يك كنشــگر متعامل كمك
قابل توجهي به ثبات و امنيت منطقهاي و جهاني
بنمايد .اروپاييها به رســميت شــناختن نقش
ايران را براي موازنــه و ثبات منطقهاي ضروري
ميدانند .بنابراين ،ضمن اينكه فروپاشــي برجام
و تغييــر نظام در ايران را براي منطقه بهشــدت
بيثباتكننــده و خطرنــاك ميدانند ،معتقدند
ميتــوان از طريق تداوم تعامل بــا ايران برپايه
برجام و توسعه الگوي آن به ساير موضوعات مورد

بود كه سياســت خارجي و امنيتي اروپا در قبال
ايران تابعي از سياست آمريكا در قبال ايران باشد
و اجــازه ندهد كه روابط ايــران و اروپا همواره از
سطح معيني فراتر برود.
با وجود ايــن ،يكي از پيامدهاي مهم تحوالتي
كه در بخش پيشــين به عنوان عوامل واگرايي در
روابط فراآتالنتيك به آنها اشاره شد ،تغيير شرايط
گذشته و به تبع آن كمرنگشدن نقش مداخلهگر
آمريكا در روابط ايران و اروپا اســت .به اين معني
كه واگرايي در روابط اروپا و آمريكا ميتواند منجر
به استقالل هر چه بيشتر سياست خارجي آن در
قبال ايران شود .در گذشــته ،انطابق اولويتهاي
امنيتي اروپا با آمريكا و همچنين حراســت تمام
عيــار امنيتي آمريــكا از اروپا موجب شــده بود
اروپاييهــا خود را با سياســت خارجــي آمريكا
هماهنگ نمــوده و از آن تبعيت نمايند .بنابراين،
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در چنين شــرايطي انتخاب ميان ايران و آمريكا انتخاب دشــواري
براي اروپا نبود .امروزه اما شــرايط گذشــته حاكم نيست؛ تغيير در
اولويتهاي امنيتي اروپا و آمريكا و همچنين ترديد ترامپ در تعهد
امنيتي به ناتو و اروپا ،موجب شــكاف در سياست خارجي و امنيتي
دو سوي آتالنتيك و حركت اروپا از الگوي تابعيت به سمت استقالل
راهبردي از آمريكا شده است.
واقعيت اين است كه اولويتهاي امنيتي آمريكاي ترامپ در مورد
روســيه ،ايران و برجام و بحرانهاي غرب آسيا و شمال آفريقا بسان
گذشــته دغدغههاي امنيتي اروپايي را پوشــش نميدهد و ترامپ
نه از دريچه منافع مشــترك فراآتالنتيــك كه از دريچه منافع صرفا
آمريكايي به آنها مينگرد .اولويت امنيتي اروپاي امروز حفظ برجام،
تــداوم تعامل با ايران ،اجتناب از تغيير رژيــم در ايران و ايجاد يك
نظم منطقهاي همكاريجويانه توســط تمامي قدرتهاي منطقهاي
اســت .حال آنكه اولويتهاي دولت ترامپ خروج از برجام ،تقابل با
ايــران ،تغيير رژيم در ايران و ايجــاد يك ائتالف منطقهاي از اعراب
بــراي مقابله با ايران و برهمزدن موازنه منطقهاي به ســود متحدان
خود اســت .اگرچه محدوديتهاي ساختاري ســبب شده است تا
تحليلگران حركت اروپا به ســمت اســتقالل راهبردي را «تردميل
پاليســي( »)۱بنامند ،اما اين عنوان نافــي اراده اروپا را براي حركت
به ســمت استقالل راهبردي نيســت و تداوم تغيير شرايط و تغيير
اولويتهاي امنيتي دو ســوي آتالنتيك ميتواند جاي تردميل را به
زمين بازي واقعي بدهد.
مساله بعدي وابســتگي اقتصادي اروپا به آمريكا است .اگرچه در
اينجا الگوي وابســتگي در مقايسه با مســاله امنيت متفاوت بوده و
بيشــتر تابع الگوي وابستگي متقابل اســت اما دو موضوع بازگشت
تحريمها عليه ايران و همچنين موضوع جنگ تعرفههاي گمركي ،به
اروپاييها نشان داد كه در اين زمينه نيز آسيبپذيري بااليي دارند و
در صورتي كه به مقابله برنخيزند نميتوانند بخوبي از منافع خود در
برابر يكجانبهگرايي آمريكايي دفاع نمايند .بنابراين ،مشاهده ميشود
كه هم تالش ميكنند با ارائه يك بسته پيشنهادي تا جايي كه ممكن
است به مقابله با تحريمهاي آمريكا عليه ايران بپردازند و هم با اعمال
تعرفههاي متقابل در مقابل فزونطلبي ترامپ ايستادگي نمايند.
در شرايط فعلي اينكه اروپا در اين مسير ميتواند به موفقيت نائل
شــود يا نه چندان مهم نيست ،چيزي كه بيشتر اهميت دارد درك
اين برهه مهم تاريخي و استفاده از فرصت پيش آمده است .اتحاديه
اروپا در حال حاضر بيش از هر زمان ديگري در زمينه دفاع از منزلت،
ارزشها و منافع خود تحت فشــار اســت و در اين راستا بهشدت به
همكاري با قدرتهاي جهاني و قدرتهاي صاحب نفوذ منطقهاي نياز
دارد .جمهوري اسالمي ايران يكي از اين قدرتهاي منطقهاي است
كه عالوه بر اينكه خود عامل اختالف اروپا با آمريكاست نقش بسيار
مهمي در منافع اقتصادي و امنيتي اروپايي و پيشبرد پروژه استقالل
اروپايــي دارد .در واقع ،اگر بتوان بهترين زمان را براي پيادهســازي
اســتراتژي غرب منهاي آمريكا نام برد ،آن زمان دوره كنوني است؛
چرا كه از يك ســو هم منافع ايران و اروپا در مساله برجام و امنيت
منطقه به هم نزديك شده و هم از سوي ديگر اروپا و آمريكا بدترين
دوران روابط خود را در دهههاي گذشته سپري ميكنند.
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 -1تشــبيه تالشهاي اروپا براي استقالل امنيتي و راهبردي به دويدن فرد بر
روي وســيله ورزشي تردميل اســت كه در اينجا به معني تالش فراوان اروپا بدون
برداشتن يك گام به جلو است.

خوشبختی انرژیک
چشمبادامیها در ایران
تحريمهاي آمريكا عليه ايران سبب شده كه شركتهاي بزرگ انرژي اروپايي به روابط
ت شركتهاي اروپايي چون «توتال» و
اقتصادي خود با ايران پايان دهند .با ختم فعالي 
«وينترشال» چين خشنودانه جاي خالي آنها را در ايران پر ميكند .توتال مهمترين شركت
خارجي بود كه پس از امضاي توافقنامه هســتهاي با ايران به منظور توسعه ميدانهاي
گازي ،با اين كشــور قرارداد امضا كرد .اكنون با خروج توتال ،چين مســئوليت توسعه
ميدان گازي جهان را در ايران به عهده گرفته و ميخواهد با وجود تحريمها

بزرگترين
روابط اقتصادياش را با ايران حفظ كند .ايران سرانجام رسما اعالم كرد كه «شركت ملي
نفت چين» به جاي شركت توتال فعاليتهاي خود را در پروژه گازي پارس جنوبي آغاز
ميدان گازي پارس بزرگترين ميدان گازي جهان اســت كه بخشي از آن

خواهد كرد.
درون مرزهاي ايران قرار دارد .توتال كه  ۵۰درصد ســهم اين پروژه را در دســت داشت
و قرار بود به مدت  ۲۰ســال در اين پروژه سهيم باشد ،كامال از سرمايهگذاري در ايران
نااميد شده است؛ دليل آن هم يك پيام توييتري از طرف دونالد ترامپ ،رئيسجمهوري
آمريكا بود« :هركس با ايران روابط اقتصادي برقرار كند ،نبايد با آمريكا روابط اقتصادي
داشــته باشد .با خروج توتال از ايران اكنون راه براي «شركت ملي نفت چين» باز شده
تا ذخاير گاز ايران را در پارس جنوبي اســتخراج كند .بزرگترين شــركت انرژي آلمان
«وينترشال» نيز به فعاليتاش با ايران خاتمه داده است .وينترشال كه زيرمجموعه شركت
«ب آ اس اف» ( )BASFبزرگترين شركت صنايع شيميايي جهان است ،اعالم كرد كه
دفتر خود را در تهران خواهد بست .وينترشال ميخواست پس از پايان تحريمهاي جهاني
عليه ايران در ميدانهاي نفتي جنوب و غرب اين كشور سرمايهگذاري كند .اين شركت
كه دو سال پيش با شركت نفت ايران تفاهمنامهاي را در همين زمينه امضا كرده بود ،به
كارش در ايران ادامه نميدهد ،زيرا از جريمه آمريكا واهمه دارد.
ترس شركت زيمنس آلمان
همين ترس براي شــركت زيمنس آلمان هم وجود دارد .شركت زيمنس با سابقه
 ۱۵۰ساله در صنعت آلمان پس از غيبت چندساله ،در ماه مارس سال  ۲۰۱۶ميالدي
به ايران بازگشــت و همكاري مجدد خود را با گروه مپنا در زمينه توليد توربينهاي
گازي و ژنراتورهاي نيروگاهي آغاز كرد .شركت مونيخي زيمنس در ژانويه سال ۲۰۱۷
قراردادي را براي توليد  ۱۲كمپرســور گازي با مقامات ايران امضا كرد .اما جو كايزر،
س شــركت زيمنس ،چندي پيش اعالم كرد كه در پي خروج آمريكا از برجام اين
رئي 
شركت ديگر با ايران قرارداد جديدي را امضا نخواهد كرد .شركت زيمنس كه ساالنه
 ۲۰ميليارد دالر از طريق فعاليت خود در آمريكا به دست ميآورد و  ۵۰هزار كارمندش
در آمريكا به كار مشــغولاند ،نميخواهد ضرري از ســوي آمريكا متوجهاش شود .به
اين ترتيب شــركتهاي بزرگ آلماني از بيم جريمههاي سنگين آمريكا از بازار انرژي
ايران خارج شدهاند و تنها شركتهاي كوچك در اين كشور ماندهاند؛ شركتهايي كه
مناسبات تجاري قوي با آمريكا ندارند و مجازاتهاي آمريكا شاملشان نميشود.
چين برنده تحريمهاي ايران
اما چين ميتواند به فعاليتهاي خود در ايران ادامه دهد .چين اين فعاليتها را از
سال  ۲۰۱۲آغازكرده است .فريدبرت فلوگر ،رئيس مركز اروپايي انرژي و امنيت منابع
در كالج سلطنتي لندن درباره فعاليتهاي اقتصادي چين در ايران ميگويد اين كشور
در گذشته نيز نشان داده بود كه چگونه با استادي ميتواند تحريمهاي آمريكا را دور
زند و نفت ايران را در حد ميلياردي به كشــورش وارد كند .فلوگر كه اروپاييان را در
مناسبات اقتصادي با ايران بازنده و چين را برنده ميداند ،در ادامه ميگويد« :چين در
صورت موفقيت در فعاليت در ايران ،جاي خالي اروپاييان را در اين كشور پر ميكند».
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دونالــد ترامــپ از نظــر رفتار اقتصــادي با
ارادهگرايان ارتدكس به ويژه كمونيستها تفاوت
ماهيتي چنداني شايد ندارد .او به اين نتيجه رسيده
است ميتواند بازارهاي كاال به ويژه بازار نفت جهان
را با اراده سياسي كنترل كند اما تجربه نشان داده
است اين اتفاق اگر بيفتد از مسير بازار رخ ميدهد.
با اين همه برخي از نهادهاي معتبر بينالمللي
باور دارند قيمت هربشكه نفت در ماههاي پس از
تحريم نفتي ايران از  15آبان به بعد به  150دالر
ميرسد .اگر اين اتفاق بيفتد كه احتمال آن اندك
نيست رهبران روسيه و عربستان ميتواند بيشتر از
زماني كه بخواهند با فشارآوردن بر ظرفيت توليدي
خود نفت عرضه كرده و آن را هر بشــكه  75دالر
بفروشند درآمد كسب كنند .در اين صورت براي
آنها مقرون به صرفه است با تثبيت توليد در زمان
خروج نفت ايران از بازار با فروش نفت كمتر درآمد
بيشتري داشته باشند.
نفت  150دالري
با توجه به تنشهاي تجــاري و افزايش توليد
نفتخام كه از ميزان تقاضاي فعلي بيشــتر است
بازار جهاني نفت آينده روشــني ندارد ،اما برخي
از مهمترين صندوقهاي سرمايهگذاري در عرصه
انــرژي معتقدند بهاي نفت دوبــاره به ركوردهاي
تاريخي خواهد رسيد .خبرگزاري رويترز در گزارشي
از شرايط بازار نوشته كه جنگ تجاري بين آمريكا
و چين رشــد اقتصاد جهاني را بــه خطر انداخته
اســت .در بازارهاي فيزيكي نشــانههاي كاهش
توليد را ميتوان مشاهده كرد و محمولههاي نفت
بدون مشتري ،در نفتكشها انبار شده و قيمت آن

كاهش يافته است .عالوه بر اين نرخ بهره متوسط
در سراسر جهان و ارزش دالر در حال افزايش است.
تحت تأثير اين عوامل قيمت واردات نفت خام براي
خريداران اين محصول در كشــورهاي رو به رشد
در حــال افزايش اســت .هم اوپــك و هم آژانس
بينالمللي انــرژي در تازهترين پيشبيني ماهانه
خود هشدار دادند كه اختالفات تجاري رشد تقاضا
در ســطح جهان را به خطر مياندازد .اما با وجود
اين برخي از صندوقهاي سرمايهگذاري مهم جهان
مثــل «اندوراند كاپيتال» و «وســتبک كاپيتال»
پيشبينــي ميكنند كه بهاي هر بشــكه نفت از
قيمت فعلي كه حدود  ۷۵دالر است به  ۱۵۰دالر
افزايش خواهد يافت .پيشبيني ميشود كه عامل
اصلي اين افزايش قيمت ،تحريمهاي آمريكا عليه
بخش انرژي ايران باشد كه از آبان به اجرا گذاشته
ميشوند .يكي از مديران وستبك كاپيتال كه دفتر
مركزي آن در لندن اســت گفــت« :به اعتقاد ما
اواســط ماه آبان روزانه حدود  1/3تا  1/4ميليون
بشكه نفت كمتري به بازار عرضه خواهد شد .اين
رقم بزرگي است .اين بر اساس ديدگاهي است كه
آمريكا ممكن اســت بطور موقت در اين تحريمها
اســتثناهايي قائل شود .در نهايت كاهش صادرات
نفت ايران ممكن است به دو ميليون بشكه در روز
برســد» .به دنبال خروج آمريــكا از برجام در روز
 ۱۸ارديبهشت اين كشــور اعالم كرد تحريمهاي
هســتهاي عليه ايران را از سر خواهد گرفت .عالوه
بر اين دونالد ترامپ اوپك را مســئول  ۴۵درصد
افزايــش بهاي نفت طي يك ســال اخير ميداند.
خبرگزاري رويترز ميافزايد :پيره اندوراند ،مدير و
صاحب صندوق سرمايهگذاري اندوراند كاپيتال ،كه
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در سال  ۲۰۰۸افزايش شديد و سقوط بهاي نفت
را پيشبيني كرده بود در واكنش به سخنان آقاي
ترامپ در شبكه تویيتر نوشت :ظرفيت توليد اضافي
اوپك در پايينترين حد خود است .او افزود« :اين
يك مشــكل بزرگ خواهد بود» و پيشبيني كرد
بهاي نفت طي دو سال به  ۱۵۰دالر خواهد رسيد.
گذشته از خطر كاهش شديد صادرات نفت ايران،
توليد نفت خام در ونزوئال به خاطر بحران اقتصادي
آن كشور تا پايان سال جاري ميالدي ممكن است
به زير يك ميليون بشــكه در روز كاهش يابد در
حالي كه اواســط ســال  ۲۰۱۷حدود دو ميليون
بشكه بود .صندوق سرمايهگذاري اندوراند كاپيتال
حاضر نشــد در اين مورد اظهارنظر كند .در پيش
گرفتن يك سياســت مغاير با فضاي كنوني بازار
ممكن است پرهزينه باشــد .حتي اندوراند كه در
ســال  ۲۰۱۷پيشبيني كرده بــود كه بهاي نفت
بهشدت افزايش خواهد يافت ولي در واقعيت حدود
 ۵۰دالر باقي ماند .طبق اسناد سرمايهگذاري كه در
اختيار خبرگزاري رويترز قرار گرفته است ،درآمد
بخش انرژي وســتبك كاپيتال در ســال ميالدي
گذشــته حدود چهار درصد و طبق آمارهايي كه
بانك اچاسبيسي منتشــر كرده ،درآمد صندوق
سرمايهگذاري اندوراند كاپيتال نيز در شش ماهه
اول ســال  ۲۰۱۸حدود  ۱۲درصد افزايش يافته
اســت .يكي از مديران وستبك كاپيتال ميگويد:
«اگر پيشبيني مــا در مورد افزايش بهاي نفت از
 ۷۵به  ۱۵۰دالر طي  ۱۲تا  ۱۸ماه آينده درســت
باشــد درآمد ما از محل خريد نفت در حال حاضر
و فروش آن در آينده خيلي عالي خواهد بود .البته
اگر پيشبيني ما درست باشد».
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اعضــای اصلــی اتحادیه اروپا بــه دالیل
گوناگون نخواستهاند در دور جدید تحریمهای
آمریکا علیه ایران با آمریکا ســازگار شــوند.
آلمانیها و فرانسویها 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  3کشــور در
بیانیههای مشترک و همراه با رئیس سیاست
خارجی اتحادیه یعنی خانم فدریکا موگرینی
راه خود را از ترامپ جدا کردند .آنها به ایران
پیشــنهادهای گوناگون دادهاند اما ایران باور
دارد که این پیشنهادها کارساز نیست.
درحالي كه ايــران بالفاصله پس از اعالم
خروج آمريكا از برجام بــا اتحاديه اروپا وارد
گفتوگوي تازهاي شد و حتي رئيسجمهور
حســن روحاني به اتريش و سويیس رفت تا
تضمينهــاي الزم اقتصــادي ازاين اتحاديه
براي ماندن دربرجــام را بگيرد حال به نظر
ميرسد ايران به هدفش نرسيده است.
محمدجواد ظريــف وزير امورخارجه ايران
درگفتوگوي خود بــا يورونيوز به نارضايتي
ايــران از بســته اتحاديه اروپا اشــاره كرده
اســت .ظريــف در اين مصاحبــه گفت كه
مذاكرات در اين باره در جريان است و ادامه
داد اروپا براي حفظ برجــام به ايران «تعهد
سياســي» داده اما اين تعهد كافي نيست .او
از كشــورهاي اروپايي خواســته است اگر به
ادامه برجام عالقه دارند ،با خروج شركتهاي
اين كشورها از ايران مقابله كنند .وي تصريح
كرده اســت« :ايران نبايــد تنها طرف حاضر

در توافــق باشــد كه هزينه كرده اســت .ما
بايد شــاهد فعاليت و تبادالت بانكي و افتتاح
حساب باشيم» .مقامات جمهوري اسالمي و
اروپا جزئيات بسته پيشنهادي اروپا به ايران
را اعالم نكردهاند و تنها برخي از آنها گفتهاند
كه در اين بسته برخي از خواستههاي تهران
مانند مبادالت مالي ،حملونقل و فروش نفت
مدنظر قرار گرفته است.
موگرینی و بیسرانجامی؟
درحالي كــه فدريكا موگرينــي در همه
دوران مسئوليتش در مقام نماينده سياست
خارجي و امور امنيتــي اتحاديه اروپا تالش
كرده است راه را براي بقاي برجام باز نگهدارد
اما تاكنون دســت كم درباره آمريكا به جايي
نرسيده اســت .يورونيوز در گفتوگو با يك
كارشناس وبه نقل از او ادعا ميكند موگريني
در داســتان دورزدن تحريمهاي آمريكا عليه
ايران با توهمي بزرگ مواجه است واين توهم
بزرگ را بازتاب ميدهد .موگريني در پاســخ
به خبرنگاران در ساختمان شوراي اروپا گفته
اســت« :اتحاديه اروپا و ايران موازين حقوقي
را به كار ميگيرند كه ميتواند شــركتهاي
اروپايي فعال در ايران را از تحريمهاي آمريكا
مصون بــدارد .اتحاديه اروپا مفــاد حقوقي
براي دورزدن تحريمها را فعال كرده اســت و
ما همچنين تمام تالشــمان را خواهيم كرد
تا ايــران از منافع اقتصــادي برجام از جمله
برداشــتن تحريمها منافع كاملي كسب كند.
قانون دور زدن تحريمهاي آمريكا از ششم ماه

اوت يعني زماني كه اولين مرحله از تحريمها
عليه ايران آغاز ميشود ،فعال خواهد شد .فاز
دوم تحريمها عليه ايــران چهارم ماه نوامبر
شروع خواهد شــد .با تصميم دونالد ترامپ
مبنــي بر خروج ايــاالت متحــده از برجام،
واشــنگتن ضمن اعالم بازگرداندن تحريمها
عليه ايران اعالم كرد كه صادرات نفت ايران
را به صفر خواهد رســاند و كشورهاي طرف
قــرارداد ايران را تهديد كــرد كه در صورت
ادامه تجارت با ايران مجازات خواهد كرد.
در هميــن زمينه يورونيوز با يك اســتاد
دانشــگاه و پژوهشگر و مشــاور اتحاديه اروپا
گفتوگو كرده اســت .اين پژوهشــگر برخي
مســائل را در اين باره طرح كرده اســت كه
در ادامه به آنها اشاره ميشود .اين كارشناس
ميگويد :خطاهاي محاسباتي اروپا در زمينه
برجــام و خصوصــا پس از خــروج آمريكا از
برجام بيشــمار است .ميتوان گفت كه اروپا
در زمينه عملياتي اشــتباهات زيادي مرتكب
شده است .درباره ســخنان فدريكا موگريني
ابتــدا بايد گفت مثال در طول دو ســالي كه
برجام كامــا از طرف تمــام امضاكنندگان
محترم بــود ،بانكهــاي اروپايــي در هيچ
كدام از تراكنشهاي بزرگ با ايران شــركت
نميكردنــد .اين بانكها كامــا غايب بودند.
غيبت بانكهاي اروپايي قبل از اينكه آمريكا
از برجام خارج بشــود در تبــادالت تجاري و
اقتصادي با ايران كامال محسوس بود .در اين
دو سال شركتهاي بزرگ اروپايي بودند كه در
ايران حضور داشتند .البته در فاصله همين دو
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ماه اخير بسياري از همين شركتهاي بزرگ
دست از همكاري با ايران كشيدهاند .بيشتر از
 ۵۰شركت اروپايي از بازار ايران به صورت علني
و محســوس با وجود ضررهاي مالي و حقوقي
به دليل قراردادهاي بدي كه بسته بودند خارج
شدهاند .بنابراين اروپا با رفتن آمريكا از برجام
خود را در بدترين شرايط موجود قرار داد .در
واقع ميتوان گفت كه اروپا همانطور كه بارها
گفتهام اصال آمادگي حفظ برجام بدون آمريكا
را نداشــت .به همين خاطر است كه ميگويم
كاركردي كه خانم موگريني پيشنهاد ميدهد
اوال به دليل حقوقي اصال عملي نخواهد شــد.
دليل آن هم ساده اســت ،چرا كه در موضوع
دورزدن تحريمهــاي آمريكا به لحاظ كريدور
مالي يا دفاع از شــركتهايي كه با جمهوري
اسالمي كار ميكنند ،آنگونه كه اتحاديه اروپا
پيشتــر با كوبا در دهه  ۹۰موفق به انجام آن
شــد ،نخواهد بود .عدم شفافيت مالي در تمام
عرصههاي اقتصادي اجــازه اجراي قانون دور
زدن تحريمهــا را نميدهد .چــرا كه اتحاديه
اروپا اصال به يك موضوع مركزي اساسي توجه
نميكند ،مســاله مركزي تنهــا دفاع از منافع
اقتصادي و تجاري شركتهاي اروپايي با ايراني
نيست ،مساله مركزي اين است كه بايد ثابت
بشود كه تروريسم در ارتباط با تجارت و اقتصاد
بين شركتهاي اروپايي و ايران قرار نميگيرد.
موگريني ،در شــرايطي اين خوشبيني بدون
پايــه را در اروپا دامن ميزنند كه درســت دو
روز پيش ،شــوراي نگهبان بهطور قطعي هم
شرعي و هم حقوقي مساله  FATFاز دستور
كار مجلس برداشته و آن را غيرشرعي دانسته
اســت .اين بدان معناســت كه شفافسازي
تمام شــاهرگهاي مالي و كاركــردي را كه
اتفاقــا اروپا درگير آن خواهــد بود ،جمهوري
اسالمي اساسا نميپذيرد .بنابراين به نظرم نه
در كوتاهمدت ،به دليل اينكه شتاب تحريمها
بســيار باالســت و نهتنها در ماه اوت ،بلكه در
ماه نوامبر ايران تمام قدرتهاي اقتصادياش
را از دست خواهد داد« .مقررات مسدود كردن
تحريمها» ماده تبصره قانوني است كه اتحاديه
اروپا در سال  ۱۹۹۶در پارلمان اروپا به تصويب
رساند و آن را اجرايي كرد .پيشتر شركتهاي
اتحاديه اروپا با اســتفاده از اين مقررات رابطه
تجاري خود با چين در دوران تحريم را حفظ
كردهاند .كميسيون اروپا روز جمعه  ۱۸مه ۲۸
ارديبهشت برنامه مبارزه با تحريمهاي آمريكا
عليــه ايران را اجرايي كرد .هدف از اين برنامه
محافظت از منافع تجاري شركتهاي اروپايي
در ايران است.

کرکوس بریتانیایی هم میرود

شــركت بريتانيايي «كركوس» ســاخت
نيروگاه بزرگ خورشــيدي  ۶۰۰مگاواتي در
ايران را بــه دليل تحريمهاي آمريكا متوقف
كرده اســت .ارزش اين پروژه  ۵۷۰ميليون
دالر بود.
قرارداد ساخت اين نيروگاه ،اواخر شهريور
مــاه پارســال ( )۱۳۹۶بين مســئوالن اين
شــركت و وزارت نيــروي ايــران در لندن،
پايتخت بريتانيا ،نهايي شد.
ديــه گــو بياســي ،مديرعامل شــركت
كركوس به خبرگــزاري رويترز گفت« :پس
از تحريمهــاي آمريكا عليه ايران ،ما تصميم
گرفتيم تمامي فعاليتهاي خود در ايران را
متوقــف كنيم؛ ما كماكان اين وضعيت را به
دقت زيرنظر قرار ميدهيم».
او به جزئيات بيشــتري اشاره نكرد .آقاي
بياســي همچنين در گفتوگو با خبرگزاري
فرانســه خبر توقف فعاليت شركت خود در
ايران تاييد كرده است.
قرار بود بعد از تكميل ،اين نيروگاه ۶۰۰
مگاواتي ششمين نيروگاه بزرگ خورشيدي
جهان شناخته شود.
اين يكي از بزرگترين قراردادهاي ايران
و بريتانيا بعد از برداشــته شدن تحريمهاي
بينالمللي عليه تهران بود .قرارداد ســاخت
نيروگاه خورشيدي اواخر شهريور ماه پارسال
( )۱۳۹۶بين مسئوالن اين شركت و وزارت
نيروي ايران در لندن ،پايتخت بريتانيا نهايي
شــد .انتظــار ميرفت اين پــروژه در ايران
ظرف ســه سال تكميل شــود كه بر اساس
برنامه زمانبندي شده ،هر شش ماه يك بار
شبكههاي  ۱۰۰مگاواتي راهاندازي شوند .در
زمان نهايي شدن قرارداد اعالم شد كه اعتبار

اجراي اين پروژه با اســتفاده از منابع مالي
خارجي تامين ميشود.
ايــران به دليل آلودگــي فزاينده هوا ،در
تالش است تا به ساخت بيشتر نيروگاههاي
خورشيدي روي آورد.
در ماههــاي اخير تعــداد قابل توجهي از
شركتهاي اروپايي به دليل عواقب همكاري
با ايران در پي تحريمهاي اباالت متحده ،به
فعاليتهاي خود در ايران پايان دادهاند.
به گزارش رويترز ،پروژه مشــابه ديگري
توســط شركت نروژي «ساگا انرژي» هم در
ايران متوقف شده است.
اين پروژه اواخر مهر ماه ســال پيش نهايي
شــد و قرار بود ظرف پنج ســال نيروگاههاي
خورشــيدي با ظرفيت دو گيگاوات در اطراف
كوير مركزي ايران (دشت كوير) ساخته شود.
ايران براي توليد برق تا حد زيادي وابسته
به نفت و گاز اســت اما با افزايش آاليندهها
انگيزههاي زيادي براي استفاده از انرژيهاي
تجديدپذير در اين كشــور ايجاد شده است.
مرحلــه اول تحريمهاي اقتصــادي و مالي
آمريكا عليه ايران هفته پيش به اجرا درآمد.
اين مرحله از بازگشــت تحريمها شامل
تحريم مبــادالت دالري و ريالــي ،معامله
بينالمللي طال و ساير فلزات گرانبها ،تحريم
صنايع خودروسازي ايران و تحريم قطعات و
خريد فروش هواپيماهاي مسافربري است.
مرحله بعدي تحريمها روز  ١٣آبان -نود
روز ديگــر -به اجرا در ميآيــد كه فعاليت
صنايع نفــت و گاز ،كشــتيراني و خدمات
بيمه را هدف قرار داده است .هدف از اجراي
مرحله دوم تحريمها كاهش چشمگير عوايد
ارزي دولت ايران از فروش نفت است.
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حرف مرکل روی کاغذ ماند

اقتصاد آلمان پیش از انقالب اســامی شریک تجاری و صنعتی قابل اعتنایی
برای ایران بــود .این اقتصاد نیرومند جهان پس از پیروزی انقالب اســامی تا
جایی که میشــد و میتوانســت با ایران تجارت و تالش قابل توجهی برای فرار
از تحریمهای آمریکایی را نشــان داد .هنوز هم مقامهای سیاسی آلمان راههای
برون رفت از دامنه تحریم آمریکا را جســتجو ميكنند و به شرکتهای آلمانی
توصیه ميكنند 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.
موگريني و درميان رهبران كشورهاي اروپايي مركل آلماني بيشترين نيرو و
توانايي را براي بياثر كردن يا دســت كم كاســتن از فشار تحريمهاي آمربكايي
عليه اقتصاد ايران برداشــتند و هنوز نيز براين عقيده هستند كه ميتوان كاري
كرد .بيانيه اتحاديه اروپا و از ســوي ديگر رفتار دولت آلمان براي ناديده گرفتن
تحريمها اما به جايي ميرســد؟ واقعيت اين است كه شركتهاي بزرگ اروپايي
درانتخاب تجارت بــا آمريكا يا ايران بيترديد آمريــكا را انتخاب ميكنند و به
هميــن دليل كارشناســان باوردارند نميتوان به اميد مــركل و موگريني بود و
بايد كار ديگري كرد .نوشــته حاضر كه از سوي يورونيوز منتشر شده نيز همين
ديدگاه را دارد.
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روی کاغذ میماند
در حالــي كه وزارت اقتصاد آلمان روز دوشــنبه تنها يــك روز بعد از اعمال
تحريمهاي جديــد آمريكا عليه ايران اعالم كرد كه برلين همچنان به مذاكره با
اياالت متحده آمريكا براي معاف كردن شــركتهاي آلماني از تحريمهاي وضع
شــده عليه جمهوري اســامي ايران و ارائه تضمينهــاي الزم براي صادرات و
ســرمايهگذاري به شركتهاي آلماني كه به داد و ستد با اين كشور ميپردازند،
ادامه ميدهد؛ اما صاحبان كسب و كار و شركتهاي خصوصي در ايران معتقدند
اين خبر ،تنها يك حرف اســت و شركتهاي آلماني خيلي زودتر از بيم تحريم
و كنار گذاشــته شدن توسط آمريكا ارتباط خود را با نمايندگان ايرانيشان قطع
كردند .محمود ،مســئول فني يكي از شركتهاي دولتي بزرگ در ايران با اشاره
به اينكه خبر امضا شــدن برجام روزنههاي اميدي را بــراي به دوباره به حركت
در آوردن ايــن اقتصاد خوابيده و مريض در
ذهن ما روشــن كرده بــود ،ميگويد:
«پــس از امضاي برجــام هياتهاي
تجاري بســياري از آلمان به ايران و
بالعكس ســفر كردند و روزنههاي
اميــد و گســترش همكاريهــا
پديدار شــد اما با خــروج آمريكا
از برجام تمامي تالشهاي دو سال
گذشته شركتهاي آلماني و شركاي
آنــان در ايــران نقش بر آب شــد».
محمــود ادامــه ميدهد« :در
دوران احمدينــژاد مجبور
بوديــم بيــش از  ۵و گاهي
تا  ۱۰برابر قيمت اصلي يك
قطعه به شركتهايي
كه تحريــم را دور
ميزدنــد پــول

پرداخت كنيم تا توليد نخوابد .اما اكنون شرايط به شكلي شده كه نه تنها از لحاظ
ارزي مشكل چند برابر است بلكه امكان دور زندن تحريمها تقريبا به صفر رسيده
و كار دربســياري از كارخانه بطور جدي خوابيده است ».به گفته محمود با وجود
آنكه او در يك شركت دولتي كار ميكند اما بيش از  ۸ماه است كه حقوق دريافت
نكرده و برخي از همكاران او به دليل نبود كار به مرخصي اجباري فرستاده شدند
و برخي نيز كه به صورت قراردادي در آنجا مشغول بودند تعديل شدهاند».
شركتها نميايستند
فدريكا موگريني مســئول سياســت خارجــي اتحاديه اروپا پــس از اعمال
تحريمهاي جديد آمريكا عليه جمهوري اســامي در بيانيه مشــتركي با وزراي
خارجه  ۳كشــور اروپايي طرف برجام شامل فرانســه ،آلمان و بريتانيا از اعمال
مجدد تحريمهاي ايران ابراز تاســف كرد و گفت« :طرفين باقيمانده در برجام
متعهــد به همكاري براي حفظ و نگهداري كانالهاي مالي موثر با ايران و تداوم
صادرات نفت و گاز ايران هستند .در اين زمينه و همچنين درخصوص موضوعات
ديگر ،همكاري ما با يكديگر و همچنين كشورهاي ثالث حامي برجام كه خواستار
حفظ روابط تجاري با ايران هستند ،ادامه مييابد ».آمريكا به كشورها در سراسر
جهان هشــدار داده اســت واردات نفت خود از ايران را نيز تا ماه نوامبر به صفر
برســانند در غير اين صورت با مجازاتهاي سنگين آمريكا روبرو خواهند شد .از
ديدگاه كلي با توجه به خروج يك جانبه آمريكا از برجام ،كشورهاي اروپايي ملزم
به رعايت تحريمهاي آمريكا در خصوص جمهوري اســامي ايران نيستند و در
طول اين چندماهه دولتهاي اروپايي با توجه به عدم ميل باطني بر دنبال كردن
سياستهاي آمريكا در خصوص برجام و تالش براي پيدا كردن راهي براي ادامه
همكاريهــا با ايران همچون تالش براي باز كــردن كانالهاي مالي نظير بانك
سرمايهگذاري اروپا به هيچوجه نتوانستهاند شركتها و موسسات خود را مجبور به
همكاري با ايران كنند .چرا كه با توجه به دموكراسي حاكم و عدم دستوري بودن
اقتصــاد در ايــن كشــورها و مســتقل بــودن نظــام اقتصادي بــه هيچوجه
دولتهــا توانايي اجبار كردن شــركتها و موسســات خود بــراي همكاري با
جمهوري اسالمي را ندارند.
به عنوان مثال پس گذشــت چند روز از نشســت اتحاديه اروپا در تاريخ ۱۳
تيرماه ( ۴ژوئيه) با اعالم اينكه بانك ســرمايهگذاري اروپا امكان انجام مراودات
مالي با ايران را دارد ،ورنــر هوير رئيس اين بانك اعالم كرد:
«با وجود حمايت اين بانــك از تالش اتحاديه اروپا
براي زند ه نگاهداشتن توافق هستهاي ايران ،بانك
سرمايهگذاري اروپا نميتواند نقش فعالي داشته
باشــد ».به گفته هوير بانك سرمايهگذاري اروپا
كه همواره نهــاد اعطــاي وام و اعتبار و تضمين
ســرمايهگذاري اتحاديه اروپا بوده نگران است كه
فعاليت در ايران موجب شــود ســهام اين بانك در
بازارهــاي آمريكا كاهش پيدا كنــد .وي همچنين با
تاكيــد بر اينكه در صورت انجام اين مراودات مالي بيم
جريمههاي سنگين از طرف وزارت خزانه داري آمريكا
وجود دارد افزود« :هيچ بانك اروپايي در حال حاضر
در ايران فعال نيســت و ما بايــد به اين واقعيت
توجه داشته باشيم كه اگر در ايران
فعال شــويم ،مدل كســب و كار
بانك را به مخاطره مياندازيم».
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نماينده يك شــركت آلماني يزرگ در ايران كه بيش
از  ۱۵سال است با شــركاي آلماني خود كار ميكند،
ميگويد« :طرف آلماني ما در ايران فروشي بين  1/5تا
 ۲ميليون يورو در سال دارد كه در صنعت ما و با توجه
به پتانسيل ايران رقم بااليي است ولي به محض خروج
آمريكا از برجام به ما اطالع دادند كه با توجه به شرايط
كنوني از ارائه هرگونه خدمات به ايران معذورهستند».
نماينــده يك شــركت آلماني ديگر نيز بــا تاييد اين
موضوع ميافزايد« :شــوك بزرگي بــود در حالي كه
حاكمان جمهوري اسالمي دم از بهبود شرايط ميزدند
اما واقعيت چيز ديگري بود .در آن زمان ما چند پروژه
باز داشــتيم و ســعي كرديم كه نظر هياتمديره اين
شــركت رو تغيير بدهم ولي در نهايت با ارائه اعداد و
رقمها و حجم مــراودات تجاري با آمريكا حتي من به
عنــوان يك تاجر حق را به آنهــا دادم و اين موضوعي
است كه از طرف تمام شركتهايي كه نمايندگي آنها
در ايران را داريم به ما اعالم شده است».
اما فارغ از شــركتهاي بزرگ اروپايي كه ممكن
اســت نگران شــرايط بازار خود در آمريكا باشــند،
شــركتهاي كوچكتر هم كه مــراودات چنداني با
ايــاالت متحده آمريكا ندارنــد و تمايل به فروش و
ارســال كاال به ايران را دارند با ســد بزرگ ديگري
روبرو شــدهاند و آن عدم وجود كانالهاي پرداخت
اســت كه سياســتهاي ارزي حكومت ايران به آن
دامن زده اســت .برخي از شعب بانكهاي كوچك
و محلي در آلمان و ســاير كشورهاي اروپايي پيش
از  ۳۱ژوئيه امكان دريافت پول به صورت مســتقيم
از ايران را داشــتند و اين شــركتها در بسياري از
موارد به صــورت اعتباري با زمان پرداختهاي يا ۳
ماهه با مشــتريان ايراني كار ميكردند .اما اكنون با
مشكل عدم دريافت وجه سفارشهاي تحويل شده
خود مواجه شدهاند و درگير چرخه مستهلككننده
پيگيــري پرداخت از طرفهاي ايراني هســتند كه
قالبا بينتيجه است .با همه اين اوصاف و با توجه به
شرايط جديدي كه در ادامه بيانيهاي خانم موگريني
منتشــر شده اســت ،بايد ديد آيا راه جديدي براي
همكاري مشــترك اقتصادي اروپا و ايران باز خواهد
شــد يا خير!در پايان اين بيانه اينگونه آمده اســت:
«طبق اين بيانيه اتحاديه اروپا مصمم به حفظ منافع
اقتصادي اروپاييهايي است كه در پيروي از قوانين
اتحاديه اروپا و قطعنامه  ۲۲۳۱شــوراي امنيت ،در
تجارت مشــروع با ايران سهيم هســتند .به همين
دليــل ،براي حفاظــت شــركتهاي اروپايي طرف
معامله با ايران از گزند تحريمهاي آمريكا ،نسخه به
روز شــده قوانين مسدودساز تحريمي اتحاديه اروپا
از  ۷آگوســت اجرايي ميشود ».و حال بايد ديد آيا
اين نســخه به روز شده ســبب ميشود شركتها و
موسســات اروپايي تمايــل جديد به مشــاركت با
شركتهاي ايراني داشته باشند.

ایران و تابآوری دوباره

اخبار ،تحلیلها و گزارشهای ارسالی از سوی
رسانههای جهان درباره اقدام خصمانه آمریکا در
برابر اقتصاد ایران در صدر اخبار اقتصاد سیاسی
جهــان قــرار دارد .اکنون و در شــرایط پس از
 18اردیبهشــت  1397که ترامــپ اعالم کرد از
پیمان برجام خارج میشــود یک موضوع بسیار
داغ شــده است :آیا ایران میتواند تابآوری اوایل
دهه  1390در برابر تحریم را تکرار کند؟ برخی از
سیاسیون در ایران باور دارند این کار ممکن است
و تواناییهای ایران فوقالعاده اســت .این گروه از
مدیران سیاسی ایران باور دارند اگر ایران چند ماه
تاب بیاورد ،ترامپ و دولتش ناگزیر میشوند راه
انعطاف در پیش گیرند ،اما این پرسش وجود دارد:
آیا ایران تحت فشار آمریکا تغییر رفتار میدهد؟
بــه عقيده ريچارد گلدبرگ ،مشــاور ارشــد
انديشــكده دفاع از دموكراســيها در واشنگتن،
شرايط براي نظام ايران ساده نخواهد بود.
او به ديليسيگنال گفت« :در هفتههاي پيش رو،
نظام ايران تحت فشار مالي و سياسي شديدي قرار
خواهد گرفت و مردم ايران از دولت خواهند خواست
در اشــتغالزايي و افزايش درآمدها سرمايهگذاري
كند ».گلدبرگ افزود پس از تحريمهاي ماه نوامبر
بــر بخش انــرژي و بانك مركزي ايــران ،مديران
سياسي مجبور ميشــوند دست به انتخاب بزنند.
انتظار ميرود متحدانمان در خاورميانه از تحريمها
عليه ايران كامال حمايت و مطابق آنها عمل كنند و
بانكهــا و بيمهكنندگان اروپايي هم با بيميلي به
آنها تن خواهند داد .چين بزرگترين ياغي محسوب
ميشود ،اما احتمال اينكه رهبران حزب كمونيست
در پكــن بخواهند مخاطره عواقــب نقض آگاهانه
تحريمها را بپذيرند ،اندك است».
دور اول تحريمهــا دولت ايران را از خريد دالر
آمريكا بازميدارند؛ تجــارت ايران به طال و ديگر
فلزهاي قيمتي را هدف قرار ميدهند؛ دسترسي
ايران به گرافيت ،آلومينيوم ،فوالد ،زغال سنگ و
نرمافزارهاي قابل استفاده در روندهاي صنعتي را

مسدود ميسازند؛ مبادالت با پول ملي ايران يعني
ريال و بخش خودروســازي اين كشــور را هدف
ميگيرند .دور دوم تحريمها كه در  5نوامبر اجرايي
ميشــود ،بخشهاي حملونقل ،توسعه انرژي،
كشتيراني و بانك مركزي ايران را هدف ميگيرد.
اين تحريمها ممكن اســت به افزايش بهاي نفت
در اياالت متحده منجر شوند .كريستوفر گارسيا،
يك مقام پيشين وزارت بازرگاني اياالت متحده كه
مسئوليت توسعه اقتصادي بينالمللي را بر عهده
داشــت ،گفت« :تحريمها ميتوانند در بلندمدت
به تغيير رفتار ايران منجر شوند .در بلندمدت ،به
احتمال خيلي زياد افراد تحصيلكرده در ايران در
مواجهه با دشواريهاي اقتصادي بهطور فزاينده
از نظام خشــمگين ميشوند .هدف اين است كه
دولت ايران تغيير رفتار دهد ،اما اگر تحريمها به
تغيير نظام در ايران بيانجامند ،ما اعتراضي به اين
نتيجه نخواهيم داشت ».طبق اعالم كاخ سفيد،
از زمان اعالم تصميم ترامــپ به خروج از توافق
هستهاي ايران در هشــتم ماه مه ،واشنگتن 38
هدف در ايران را در شــش اقدام جداگانه تحريم
كرده است.
جيم فيليپز ،محقق امور خاورميانه در موسسه
هريتج گفت« :همين حاال هم شــاهد رايدهي
برخي از مردم ايران از طريق رفتارشــان هستيم؛
بســياري در واكنش به كاهــش ارزش ريال به
پايينترين سطح خود ،پس اندازهايشان را به ريال
نگه نميدارند ».فيليپز افزود« :احتمال اينكه دولت
ايران بخواهد در آينده نزديك پيشنهاد ترامپ را
براي ديدار بپذيرد ،اندك است .با شناختي كه از
ايران دارم ،آنها تا  2020منتظر ميمانند تا ببينند
رئيسجمهوري جديدي (در اياالت متحده) روي
كار ميآيــد يا خير ».دولتهاي اروپايي ســعي
كردهاند سياستهايي را اتخاذ كنند كه تأثيرات
تحريمهاي اياالت متحده بر ايران را كاهش دهد،
اما شــركتهاي اروپايي براي درگير نشــدن با
تحريمهاي آمريكا در حال خروج از ايران هستند.
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مزیتهای اقتصادی ،برتریهای سیاسی و سرمایه
اجتماعــی کشــورها در هــر دوره از تاریخ جابهجا
میشــود .آنچه در این وســط باید در کانون توجه
قرار گیرد این اســت که دل بستن به این مزیتها و
اینکه آنها تا ابد با ما هستند اشتباه مرگآوری است.
متاســفانه ایرانیان در تاریخ معاصر خود از دو ناحیه
به این اشــتباه دامن زده و در خواب خوش گذشته
ماندهاند .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 پیدرپی بر ثروت ایران متکی باشیم و مزیتهای
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 نیمقرن اخیر
با درک نکات یادشــده به سوی پیشرفت سریع در
حوزه اقتصاد رفتند و مقایسهها نشان میدهد باید
تأســف خورد .یک اقتصاددان ایرانی مقیم خارج به
آمارهای تازه ارائه شده از سوی صندوق بینالمللی
پول مقایسهای میان ایران و کره جنوبی کرده است.
کرهایها در اواســط دهه  1970درآمد ســرانهای
معادل  70درصد ایران داشــتند و درآمد سرانه آنها
 5برابر ایران است .به نظر میرسد باید به این مقایسه
جواب داد :چه نهــادی این کار را انجام خواهد داد؟
گزارش را در ادامه میخوانید:
تازهتریــن آمــار صنــدوق بینالمللی پــول در
خصوص تولید ناخالص سرانه کشورهای گوناگون به
قیمــت جاری و دالر طی  ۴۴ســال حاکی از تحول

مقایسه تاسفبار

شــگفتآوری اســت که در طی چهل سال اخیر به
وقوع پیوســته است .برای مثال تولید ناخالص سرانه
کره جنوبی که که در سال میالدی  ۱۹۸۰نزدیک ۳۰
درصد پایینتر از ایران بود ،در سال  ۲۰۱۷میالدی 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 میگذارد .تولید
ناخالص ســرانه ترکیه در ســال  ۸۰میالدی نزدیک
 ۹درصد پایینتر از ایران بود ،اما در ســال  ۲۰۱۷به
نزدیک دو برابر ایران رســید .از عوامل پیشی گرفتن
اقتصادهای کره جنوبــی و ترکیه –به جز کارآمدی
بهکارگیــری 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 بینالمللی پول نشان از افزایش
بازهم بیشتر تولید ناخالص سرانه در سالهای آینده
است و تولید ناخالص ســرانه ترکیه در سال ۲۰۲۳
میالدی به بیش از دو برابر و نیم ایران خواهد رسید.
اگر تولید ناخالص سرانه را مالک رفاه جامعهی ایرانی
بگیریم ،تولید ناخالص ســرانه خانوار ایرانی در سال
 ۱۹۸۰میالدی کمی پایینتر از میانگین جهانی بود،
اما در سال  ۲۰۱۷میالدی تولید ناخالص سرانه جهان
به بیش از دو برابر ایران رسید و این روند در سالهای
آینده نیز افزایش خواهد یافت .به همین دلیل میتوان
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 بینالمللی در
مقایســه با میانگین جهانی ضعیفتر شده و خواهد
شد .با توجه به اینکه میانگین رشد اقتصادی ایران در
 ۴۰سال گذشته و پیش از دولت پیشین از سه درصد
فراتر نمیرود ،ســبقت اقتصادیهای کره جنوبی و
ترکیه از ایران شگفتآور نیســت .این آمار همزمان
نشان از نوسان شدید تولید ناخالص سرانه طی دوره
مورد مطالعه و افتوخیزها و گاه بسیار چشمگیر آن
است که بیان نابسامانی داخلی در متغیرهای اقتصادی
ایران اعم از دسترســی به منابع و همچنین بیثباتی
در سیاستگذاریهای اقتصادی است .افتوخیز شدید
خصوص تولید ناخالص سرانه ایران را میتوان در نمایه
زیر دید .بنا به طبقهبندی سازمان توسعه صنعتی ملل
متحد ۵۲ ،کشــور دنیا به عنوان کشورهای صنعتی،
 ۳۲کشور به مثابه نوظهور صنعتی و  ۶۷کشور در حال
توسعه و  ۳۹کشور باقیمانده کمتر توسعهیافته توصیف
میشوند .در میان کشورهای آسیایی کره جنوبی جزء
کشورهای توسعهیافته تعریف میشود ،حال آنکه ایران
رتبه  ۲۴کشــورهای در حال توسعه را داراست .این
بدان معناســت که جایگاه ایران در میان کشورهای
در حال توســعه هم مناسب نیســت و در سالهای
فعالیت دولت پیشین و بهخصوص با اجرای تحریمها
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 میتوان به جز کارآمدی بهکارگیری
منابــع و مدیرت بهینه آن ،به دو عامل مهم در میان
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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 بودهاند .سهم کل
صادرات غیرنفتی ایران در تجارت
جهانی بطور در دوره پس از انقالب
از نیم درصد تجاوز نکرده است و در
 ۱۰سال اخیر نیز به شدت کاهش
پیدا کرده است .اما مهمتر از کمیت،
کیفیت این صادرات اســت .اگر از
مشتقات نفتی –مانند میعانهای
گازی صرفنظر 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 منطقهای 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 شگفتآور نیست،
چون ورود بــه بازارهای بینالمللی
نیازمند پیشزمینههایی 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
داخلی ،کوچکتر شــدن بازرگانی
خارجــی و باالخره افزایش بیکاری
و کاهش ســطح زندگــی خود را
نشان میدهد.
جذب سرمایه خارجی در جهان
پر رقابت سرمایه بینالمللی ساده
نیســت و زمانبر اســت و تالش
گستردهای را برای ثبات اقتصادی
در داخل و بیرون کشور و همچنین
افزایش سرمایه اعتماد بینالمللی و
اعتبار را طلب میکند که در شرایط
فعلی زیر سؤال اســت .به همین
دلیل اســت که بــرآورد صندوق
بینالمللی پــول از تولید ناخالص
سرانه به قیمت جاری ایران در پنج
دهه است.

تکرار خستهکننده بازرسی انبارها

در هفتههای تازه ســپری شــده بازارهای ایــران به اوج
سردرگمی رسید و قیمتها در بازار با تالطم کار خود را ادامه
دادند .از طرف دیگر مدیران دستگاههای دولتی در ایران که
تصور میکردند در داستان ارز از بازرگانان غیراصیل رودست
خوردهاند اقدامهای 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 نکردهاند .آیا انبارداری جزئی از تجارت نیست؟
افراط در انبارستیزی و تکرار ناامیدکننده بازگشت درس
نگرفتن از تجربههای خیلی دور از سوی انسان و جامعهها از
گذشته خویش و دیگران البته دلسردکننده و عبرت نگرفتن
از تجربههای بسیار نزدیک البته بسیار ناامیدکننده است.
شوربختانه بخشی از جامعه ایران شامل دولتمردان امروز
و منتقدان دولت دوازدهم از تجربه آخرین ســالهای دولت
محمود احمدینــژاد درس نگرفتهاند و این بــرای ایرانیان
تلخ و غمانگیز اســت .این درس نیاموزی از تجربه مربوط به
انبارستیزی پس از دالرســتیزی در اوایل دهه  1390است.
دولت و ســایر نهادهــای ادارهکننده جامعه ایــران با درس
نیاموختن از تجربه سالهای  1390تا  1392بازهم در کمال
ناباوری به نرخ تبدیل دالر به ریال دستور دادند در یک عددی
که آنها میخواهند میخکوب شود .این خواسته غیرمنطقی
بود و شهروندان و بازار آن را نپذیرفتند و نرخها در بازار روندی
فزآینده را به زیان پول ایران را سپری کردند .بعد از آن منتقدان
دولــت دوازدهم و حتی بخشهایی 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 ميكنند و از عرضه آن
به بازار امتناع ميكنند 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 میکند .به این

معنی که آنها در در هرکوی و برزن دنبال ذخیره احتیاطی
کاالهای عرضهکنندگان میروند .این اتفاق ضمن مخدوش
کردن دوغ و دوشــاب ،هر انباری کــه در آن کاالیی وجود
دارد را بــا همان احتکار فرض ميكنند و البد باید مصادره
شود یا در اسرع وقت به حراج گذاشته شود که خالف اصل
صیانت از مالکیت به حساب میآید .انبارستیزی افراطی با
هر هدفی که باشــد به ویژه اگر بر پایه اصول و آموزههای
اقتصادی و اخالق سیاســی نباشــد و هدف از آن تضعیف
دولت تلقی شود به بیاعتمادی گستردهتر منجر میشود.
شهروندان امروز ایران با آگاهی کامل از رخدادها و شرایط
میدانند که انبارداری بخشی از زنجیره تجارت کاال است و
عرضهکنندگان باید با توجه به نیاز بازار سهمی از کاالهای
خــود را در انبار نگهداری کنند تا بــازار از توازن و تعادل
خارج نشــود .مگر میشــود تجارت کرد و انبار نداشت .در
این فضای هیجانی و تعریف نشده،ای بسا به امید تنظیم
بازار درکوتاهمدت با نیت حمایت از مصرفکننده و شــکار
مثال محتکران کاری انجام شود که با عرضه همه کاالها در
یک زمان کوتاه و سقوط قیمتهای 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
کردنمقوله 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 تجربهها
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 هدفشــان ایجاد نارضایتیاز دولت
و اســتفاده از مزیتهای پوپولیســم سیاسی است باید به
شهروندان آگاه توضیح دهند چرا از همان سوراخی که پیش
از این گزیده شــدند و نتیجهای از انبارستیزی بیپشتوانه
نگرفتند باردیگر از همان ســوراخ میخواهند 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 میزنند را تبرئه کند.

39

ایران در جهان
شماره  -133تابستان 1397

کوچ دایملر و بقیه شرکتها

نخســتين شــركتي كه پــس از دايملر بنز
همكاري خود با ايران را قطع كرد ،شركت سازنده
ماشينهاي تونلســازي هرن كنشت آلمان بود.
ظرف يــك هفته پس از توقف فعاليت شــركت
دايملر ،سازنده خودروهاي بنز در ايران ،سه شركت
صنعتي ديگر اعالم كردند كه به علت تحريمهاي
اياالت متحده آمريكا به همــكاري با ايران ادامه
نخواهند داد و قراردادهاي تازه خود را در اين كشور
اجرا نخواهند كرد .اين شركتها «هرن كنشت»،
«وورث» و «دوور» نام دارند .عالوه بر شركتهاي
مذكور ،به گفته مســئوالن اتاق بازرگاني آلمان و
ايران ،شــركتهاي زياد ديگري نيز خود را براي
قطــع همكاري با ايران آماده ميكنند .با آغاز دور
نخست تحريمهاي آمريكا ،اكنون تنها آن گروه از
شركتهاي آلماني امكان ادامه كار در ايران را دارند
كه هيچگونه رابطهاي با بازار آمريكا نداشته باشند.
اما اين دســته از شركتها نيز براي ادامه فعاليت
خود نيازمند بانكي هســتند كه مبادالت ارزي را
با ايران انجام دهد .مسئوالن اتاق بازرگاني آلمان
در ايران به شبكه نخست تلويزيون آلمان گفتهاند:
«شركتهاي كوچك ميتوانند معامالت خود را به
صورت نقدي ادامه بدهند ،اما انجام معامالت اصلي
بدون همكاري بانكها ممكن نيست .به اين دليل
اتحاديه اروپا در تالش يافتن بانكي است كه بتواند
مبادالت ارزي را بدون هراس از فشار آمريكا انجام
دهد .امري كه چندان ساده تحقق نخواهد يافت».

فسخ قرارداد فروش ماشينهاي تونلسازي
نخستين شــركتي كه پس از دايملر بنز
همكاري خود با ايران را قطع كرد ،شــركت
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سازنده ماشينهاي تونلسازي هرن كنشت
آلمان بود .مارتين هرن كنشــت مديرعامل
اين شــركت در مصاحبهاي با مجله اقتصاد
هفته در آلمان گفته اســت« :مــا قرار بود
ماشــينآالت حفاري براي احداث يك تونل
عظيــم در ايجاد راه به ايران بفروشــيم ،اما
اكنون مجبور به عقبنشــيني از اين معامله
هســتيم ».به گفته مارتين هرن كنشــت،
ارزش اين قرارداد معــادل  ٢٠ميليون يورو
بود و متن آن نيز براي امضاي دو طرف آماده
شــده بود .اما اجراي اين قرارداد ميتوانست
مناسبات بازرگاني شــركت هرن كنشت را
در آمريكا با مشــكل روبرو كند .در حالي كه
بازار آمريكا براي اين شركت اهميت بيشتري
دارد .هرن كنشــت افزوده اســت كه اكنون
رقباي چيني بــار ديگر جاي آلمانيها را در
بازار ايران پر خواهند كرد.
قطع توليد و فروش پيچ و مهره
شركت پرسابقه «وورث» دومين شركتي بود
كــه در روزهاي اخير فعاليــت توليدي خود در
ايران را متوقف كرد .اين شــركت سازنده پيچ و
مهره اســت و با تعطيل آن صنايع داخلي ايران
نيــز ميتوانند با بحران دسترســي به كاالهاي
مورد نياز خود روبرو شــوند .صدها كارگر ايراني
در شــركت وورث به كار اشتغال داشتند و اين
شــركت قرار بود فعاليتهاي خــود را با ايجاد
شــعبههايي در تبريز ،مشهد و چند شهر ديگر
گســترش دهد .به گزارش شبكه اول تلويزيون
آلمان مسئوالن شركت آلماني هنگام استراحت

همكاران خــود به آنها اعــام كردهاند كه بايد
كارشان را تعطيل و سفارشهايي را كه به شعبه
مركزي داده بودند لغو كنند .به مشتريان ايراني
نيز اعالم شــده است كه شركت قادر به تحويل
كاالهايي كه آنها سفارش دادهاند نيست.

لغو دو قرارداد ماشينسازي
دوور ،سومين شركت آلماني كه پس از دايملر
بنز قطع همكاري خود با ايران را بطور رسمي اعالم
كرده ،يك شركت ماشينسازي است .مديرعامل
اين شركت به شــبكه اول تلويزيون آلمان گفته
است« :ما سال گذشــته دو قرارداد بزرگ و قابل
توجه با ايران امضا كرديم كه اكنون ناگزيزيم آنها را
رها كنيم ».شركتهاي آلماني در ايران از موسسه
«ام اف ســي /كانسولتينگ» مشــاوره ميگيرند.
پيترهايدينگر رئيس اين موسسه ميگويد« :براي
همه شركتهاي آلماني ممكن نيست كه يكشبه
به فعاليت خود در ايران پايان بدهند .به عنوان نمونه
ما به يك شركت توليدكننده مواد غذايي مشورت
ميدهيم كه در ايران چند كارخانه و هزاران كارگر
دارد .چنين شركتي نه ميتواند يكباره به كار خود
پايــان دهد و نه ميتواند براي مدت زيادي به كار
خود ادامه بدهد ».اظهاراتهايدينگر نشان ميدهد
كه صدها شــركت آلماني در ايران دســتخوش
سردرگمي شــدهاند .اين شركتها ،بهطور عمده
پس از امضاي برجام از سال  ٢٠١۶وارد بازار ايران
شدند .آنها دو سال وقت ميخواستند تا جاي پاي
خود را در ايران محكم كنند ،اما حال كه به مرحله
توليد و سودرساني رسيدهاند ،مجبور به ترك اين
كشور هستند.
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در اوایل اردیبهشــت ماه  1397هنوز توفان ارزی سپهر
اقتصاد سیاســی ایران را فرا نگرفته بود .شاید کسی در آن
روزها باور نمیکرد 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  6هزار تومان بسنده کرده بود در یک
دوره کوتاهمدت به حدود  11هزار 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  1397نیز هست،
نشســتهای تخصصی با حضور کارشناسان ،اقتصاددانان و
فعاالن سیاسی برگزار کرد .در این نشستها یک اقتصاددان،
یک فعال اقتصادی ،یک معاون وزیر و یک مدیر صنعتی حاضر
بودند و دیدگاههای خود را درباره راهکارهای حمای از تولید
داخلی تشریح کردند .فرهاد دژپسند رئیس مرکز پژوهشهای
توسعه و آیندهنگری سازمان برنامه و بودجه درباره ضرورت این
نشستها 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 پیشفرض

اولیه ما ،ترجیح تولید داخلی به تولید خارجی باشد به طوری
که مردم ما ،تا وقتی قیمت و کیفیــت تولید داخلی تفاوت
معنیداری نداشته باشد حامی تولید داخلی باشند .متعاقبا
بخش خصوصی نیز[ ،علیرغم تفاوت مشــکالتی که نسبت
به تولیدکنندگان خارجی تجربــه ميكنند] 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 سیستمهایی بپردازند که قیمت و کیفیت
را همزمان رقابتی کنند و از مشابه خارجی سبقت بگیرند .به
جامعه ایرانی نمیشود برای مدت طوالنی گفت از تولید داخلی
حمایت کند که هم کیفیت آن پایین است و هم قیمت آن باال،
با محدودیتهای 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 مزیتهای 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 امکانپذیر باشد.
آنچه در این پرونده میخوانید خالصهای از سخنرانیهاست.
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عباس عرب مازار|
بايد دقت داشــته باشيم همانطور كه در اقتصاد
ايران انواع مختلفي از كاال و گروههاي كااليي داريم،
متعاقبا انواع مختلفي از حمايت نيز ميتواند وجود
داشته باشد .مساله مهم ،هزينه اين حمايت و نحوه
پرداخت آن ميباشد و مهمتر از همه براي كشور ما
دوره زماني اين حمايت ميباشــد .لذا بايد بدانيم از
كدام كاال ،به چه نحوي ،با چه ميزان هزينه و براي
چه مدتزمان حمايت خواهيم كرد.
همچنين اين ســوال وجود دارد كه اساســاً چه
كااليي را ميتوان توليــد داخلي ناميد؟ همچنين
فضاي بازار كاالهاي مدنظر چگونه است ،انحصاري
است ،شبه انحصاري است و يا ...؟ اينها موضوعاتي
هست كه بايد به آنها پاسخ دهيم تا بتوانيم حمايت
الزم و درست را از كاالي توليد داخلي انجام دهيم.
يك نظرســنجي انجام شده نشــان ميدهد كه
 64درصد پاسخدهندگان به شرط كيفيت و قيمت
مناسب حاضر به خريد توليد داخلي هستند و 36
درصد (بيش از يكســوم) تمايلي به خريد كاالي
ايرانــي ندارند .پس بايد توجه كرد كه براي اين 64
درصد ميتــوان راهكارهايي براي حمايت از توليد
داخلي در حوزه افزايــش كيفيت و كاهش قيمت
پيــدا كرد .ولي بــراي  36درصد بقيــه كه كاالي
ايراني نخواهند خريد ،پيدا كردن راهكارهاي صرف
اقتصادي جواب نميدهد و بايد به دنبال راهكارهايي
متفاوت و البته دشوار باشيم.
حمايت از توليد داخلي را نبايد به صورت شــعار
بينيم ،بلكه يك پروژه ملي است و يك پروژه ملي نيز
الزاماتي دارد .برخي از اهم الزامات حمايت از توليد
داخلي به شرح ذيل اشاره ميشود:
 حمايت از توليد داخلي ،نقشه راه ميخواهد. حمايت از توليد داخلي ،راهكارهاي كوتاهمدتو بلندمدت دارد.
 حمايــت از توليد داخلي ،نياز به مشــاركتهمگاني جامعه دارد.
 حمايــت از توليد داخلــي ،نياز به يك كميتهراهبري و پايش در سطح ملي و استاني دارد.
 حمايت از توليد داخلي ،نياز به تقسيم كار درسطح ملي و استاني و تشكيل كارگروهي در درون
هر صنعت دارد.
 حمايــت از توليد داخلي ،نياز به يك بســتهسياستي براي اجرا با اولويتبندي مناسب (نه ارسال
بخشنامه يا برگزاري همايش) دارد.
در اين زمينه بايد توجه كنيم كه با چه چالشهاي
محتملي مواجه هستيم كه بايد براي حل وفصل آنها
راهكارهاي مناسبي بهكار بگيريم.

برخي از اهم چالشهاي حمايت از توليد داخلي
 عدم هماهنگي بين نهادها و سازمانهاي دولتي عدم دسترسي به اطالعات دقيق در هر حوزهبراي مسئوالن ،مديران و محققين
 فقــدان اســتراتژي ملــي توســعه و حتياستراتژيهاي توسعه صنعتي و كشاورزي
 نداشتن اولويتبندي الزم در اجرا و همچنينمشــكل اولويتبنــدي در اجراي سياســتهاي
تعيينشده
 نگاه و تكيه اصلي دولت به پارامترهاي سياسي وبعضا كوتاهمدت در تصميمگيريهاي اقتصادي
 وجود گروههاي فشار و بعضا قدرتمند (زيانديدهاز اجراي سياستهاي حمايت از توليد داخلي)
همچنين از ديدگاه علم اقتصاد بايد توجه داشت
كه حمايت از كاالي ايراني در شرايط كنوني حداقل
دو جنبه كلي دارد.
اول حمايت از توليد و عرضه كاالي ايراني و دوم
حمايت از مصرف و تقاضا براي كاالي ايراني
اهم موارد حمايــت از توليد داخلي در
طرف توليد و عرضه
 بهبود فضاي كسب و كار :ايجاد تسهيالت اداريالزم براي سرعت بخشيدن به تقاضاي توليدكنندگان
و عرضهكنندگان كاالي ايراني
 همکاری در جهت افزایش کارایی تولیدبنگاههایکوچک و متوسط ()SMDها (توجه شود كه از نظر
تعداد  90درصد بنگاههاي توليدي ما در اين طبقه
قرار ميگيرند .بنگاههاي با  250كاركن و بيشــتر
درصد محدودي را به خود اختصاص ميدهند).
 اصالح فرآيندها و شــيوههاي توليد (بهبود ياارتقاي تكنولوژي)
 -كاهش ضايعات

 كاهش استفاده از نهادهها حمايت ازكار ،سرمايه و انرژي با اصالح شيوه توليد تعيين وظيفه اصلي دانشگاهها و مراكز پژوهشي(تحقيــق و توســعه) به حمايت از سياســتهاي
توسعهاي دولت در راستاي حمايت از كاالي ايراني.
متاسفانه هماكنون دانشگاهها در مسير ديگري قرار
دارند و پاسخگوي اين نيازها نيستند.
 تعيين تكليف معوقات بانكي (مطالبات غيرجاري)كه مســاله مهمي اســت و بانك مركــزي به تنهايي
نميتوانــد كار مهمي در اين زمينــه انجام دهد .اين
مساله در سطحي فراتر از بانك مركزي بايد حل شود.
اهم موارد حمايــت از توليد داخلي در
طرف مصرف و تقاضا
 تالش در راستاي بازاريابي داخلي و خارجي توليــد محصول هماهنگ با نياز و خواســتهگروههاي مشتريان
 ايجاد برند (نام و نشان تجاري) براي كاالي ايراني ارائه خدمات مناسب پس از فروش ارائه گارانتيهاي الزم تالش براي رفع احســاس پرســتيژ از مصرفكاالي خارجي
 منع يا كاهش تبليغات محصوالت خارجي ازرسانههاي عمومي و تابلوهاي شهري
 ارائه مشــوقهاي الزم بــراي مصرف كاالهايداخلي (كارت اعتباري ،تخفيفات فصلي و)...
 حضور در مراكز مهم توزيع كاال بازاريابي خارجي با كمك وزارت امور خارجه ايجاد موانع فيزيكي و تعرفهاي براي ورود (قانونيو غيرقانوني) كاالهاي خارجي مشابه با توليد داخلي
 كنترل و ساماندهي بازارچههاي مرزي ،مناطقآزاد و ويژه تجاري
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در مسير تامين مالي صنعت

شاپور محمدي|
 -1اوليــن ابزار بازار ســرمايه ،ســهام اســت كه
روشــي براي تامين مالي هم اســت .همچنين دست
توليدكنندهاي كه شركت سهامي عام تشكيل ميدهد
باز است كه نرخ اين تامين مالي را خود تعيين كند.
 نــرخ تامين مالي بر اســاس قضيه موديلياني و ميلر(برنده جايزه نوبل) برحسب  ROEیا نسبت بازده سهم،
برحسب سود نقدي كه پرداخت ميكند و نرخ اوراق بدهي
كه دارد تعيين ميشــود .بنابراين نرخ تامين مالي بنگاه،
متوســط موزون نرخ حقوق صاحبان سهام و بدهيهاي
شركت است .بدهيهاي شركت دو قسمت است:
تسهيالت مأخوذه و برگه بدهيهايي كه منتشر كرده است.
 شركتي كه به صورت سهامي عام ثبت ميشود،در بازار بورس پذيرش ميشود ،سهام عرضه ميكند و
بخشي از پول مالكان از اين طريق بازپرداخت ميشود.
 يكي از تنگناهاي بازار ســرمايه اين اســت كهچرا تشكيل شركتهاي سهامي عام خيلي كم است.
درحالي كه آمار ثبت شــركتها ،نشــان ميدهد كه
تعداد كل شركتهاي ايجاد شده زياد ميباشد.
 حتي اگر شركتهاي سهامي عام زيادي تشكيلميشدند باز هم تنگناي بعدي ميتواند اين باشد كه
چــرا به تعداد كم در بازار بــورس مورد پذيرش قرار
گيرند يا اقبالي به حضور در بورس ندارند؟ آيا ضوابط
سختگيرانهاست؟
 متولي بازار بورس بايــد مواظب منافع و اعتمادسرمايهگذاران بازار بورس در شركتهاي جديد باشد.
به همين دليل در ســال جاري مقــررات پذيرش و
هيات پذيرش را بهطور كامل در سازمان بورس اصالح
خواهيم كرد.
 پذيرش سال قبل حدود  20مورد بود كه نسبتبه تعداد  550شــركت موجود كم است .بنابراين يك
راهكار ،تسهيل ورود به بازار سهام خواهد بود.
 -2راه دوم كه بازار ســرمايه بتواند از توليد داخلي
حمايت كند ،تامين مالي از طريق افزايش سرمايه است.
 ارزش فعلي بازار بورس  400هزار ميليارد توماناست كه با احتساب فرابورس و صندوقها به  600هزار
ميليارد تومان ميرسد .در چنين شرايطي افزايش
ســرمايهها كم و در حدود  10تا  15هزار ميليارد
تومان است .البته از محل تجديد ارزيابيها اين رقم
قابل توجهتر است.
 سوال اساســي اين است كه چرا افزايشسرمايهها كم است؟ علت در تقسيم سود نقدي
باالي شركتها است كه باعث خروج نقدينگي
از شــركتها ميشود .در كشــورهاي ديگر،
به علت ماليات بر ســود ،ترجيحات به سمت
تقسيم سود باال نيست .درصد تقسيم سود در

ســاير شركتها در حد  10درصد ،ولي اين نسبت در
ايران حدود  70تا  80درصد است.
 در دنيا ،افزايش سرمايه مشمول ماليات نميشود.اين حرف ما براي دوستان مالياتي وزارت امور اقتصادي
و دارايي خوشايند نيست .اين روش ،صحيح افزايش
مالياتها ،نيست و اين مشكل بايد حل شود.
 ســود تقســيمي ،هم متاثر از ماليات و هم متاثراز بازارهاي ديگر اســت .وقتي در بازاري موازي با بازار
سرمايه ،براي  100واحد سرمايهگذاري 20 ،واحد سود
نقد بدون ماليات بدهند ،سهامداران شركتها نيز مجامع
را براي تقسيم سود باالتر تحت فشار قرار ميدهند.
 گاهي اوقات وضعيت به صورتي پيش ميرود كهحتي سود موهومي هم شناسايي ميكنند تا بتوانند
اين عطش را پاسخ دهند كه البته جرم است و ما هم
مقابله كردهايم.
 -3سومين راهكار بازار سرمايه براي حمايت از توليد
داخلي ،انتشار اوراق مالي اسالمي است كه شركتها
برحســب نياز خود از انواع اين اوراق مالي اســامي
ميتوانند استفاده كنند .اوراق مشاركت و صكوك دو
طبقهبندي اين ابزار هستند.

انواع صكوك شــامل اجاره ،اســتصناع براي ساخت
صنعتي ،مرابحه ،اوراق اجاره سهام ،اوراق منفعت ،جعاله،
وكالت و خزانه اسالمي هستند كه حسب نياز كسبوكارها،
تعبيه شده و در دسترس قرارگرفته و بازار سرمايه از آنها
براي حمايت از توليد داخلي استفاده ميكند.
آقــاي دكتر محمــدي ،به ارائه آمــار در خصوص
عملكردهاي بازار سرمايه به شرح ذيل پرداختند:
 تاسيس شركتهاي سهامي عام در سال ،1395به ارزش  550ميليارد تومان و در سال  ،1396به ارزش
 85ميليارد تومان بوده اســت كه نسبت به ظرفيت
اقتصاد ايران ،بسيار كم است.
 افزايش سرمايه شركتهاي سهامي عام (البته آنچهمجوز داده شــده است) ،در سال  5 ،1395هزار میلیارد
تومان و در سال  17300 ،1396میلیارد تومان بوه است.
 انتشار انواع ابزارهاي تامين مالي در سال ،1395 29هــزار میلیارد تومان و در ســال  64 ،1396هزار
میلیارد تومان بوده است.عرضه اوليه سهام شركتها در
بورس و فرابورس ،در سال  350 ،139میلیارد تومان و
در سال  1396بالغ بر  519میلیارد تومان بوده است.
 افزايش ارزش صندوقهاي مشترك سرمايهگذاريبه ترتيب  68و  175هزار ميليارد تومان براي سالهاي
 1395و  1396بوده است .به علت دوباره شماري كه
در اثر سپردههاي بانكي ايجاد ميشود ،روي محاسبات
اين بخش ،زياد نميتوان حساب باز كرد.
جمع كل ،براي ســالهاي  95و  ،1396به ترتيب
 122هزار ميليــارد تومان و  101هزار ميليارد تومان
اســت .علت كاهش نيز ،ارزش صندوقهاي مشترك
ســرمايهگذاري اســت كه منابع از آنها خــارج و به
سپردههاي بانكي منتقل شده است.
 بازار بدهی در ســال  72 ،1396هزار ميلياردتومان است كه رشد خوبي داشته است.
رئيس ســازمان بورس و اوراق بهــادار ايران ،در
پايان به تأثيرپذيري شــديد بازار سرمايه از اقدامات
سياستگذار اشاره كردند و اظهار داشتند :نبايد براي
يك عايدي كوچــك دولت ،زيان بزرگتري به بازار
سرمايه كشور تحميل شــود .وقتي سودآوريهاي
شــركتهاي دولتي در بورس تحديد ميشود ،اين
شــركتها به گردابهاي بلع پول تبديل ميشوند.
همه مالحظه كرديم كــه در تصميمگيري معروف
پتروشــيميها 30 ،هزار ميليارد تومان از ارزش بازار
كم شد ،درحالي كه كل عايدي دولت  1000ميليارد
تومان بود .نتيجتا هم ماليات زيادي از دست رفت و هم
خصوصيسازي تحديد شد .سياستگذاران كشور بايد
توجه كنند كه بازار بورس ،سهم و اندازه مهمي در اقتصاد
كشور دارد و سياستگذار بايد در تصميمات براي حمايت از
توليد داخلي ،بازار سرمايه را مورد توجه قرار دهد.
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پدرام سلطانی|
محيط حاكم بر فضاي اقتصاد كشور خيلي مناسب
با فعاليت اقتصادي بخش خصوصي نيست .به همين
دليل اهميت محيط حاكم بــر توليد اصل و مباحث
اقتصادي فرع مساله حمايت از توليد داخلي است .كه
نمونههايي از اين موارد ذكر خواهد شد.
در ديدوبازديدهاي نوروزي و جلسات مشابه ،روحيه
فعاالن بخش خصوصي در بحث کسبوکار به صورت
مشهودي خوب نبود ،آنها چشمانداز خوبي تا پايان سال
پيش روي خود نميبينند تا انگیزهای داشته باشند كه
کسبوکار خود را توسعه و بهبود ببخشند.
البته طي اين سالها در كشور ،فضاي کسبوکار به
عنوان مشكل اساسي حمايت از توليد داخلي قلمداد شده
است ،ولي محيط اقتصادي ما متقابال براي حلوفصل اين
مشكل ،بهبود و تغيير محسوسي پيدا نكرده است.
جو کســبوکار ،عبارت مهجوري در بين ماست.
حس و حال کســبوکار ،شــوق و انگيزه کسبوکار
كه در شــهرهاي دبي و استانبول مشهود است را در
تهران يا اتاق بازرگاني يا هياتهاي مديره شركتهاي
ما نميتوانيد مشاهده كنيد .کسبوکار در كشورهاي
دنيا همچــون دبي ،تركيه و ...زنده اســت و ميتپد.
جلسه ،رفتوآمدها و مذاكرات بسيار زياد تجاري و به
صورت جدي در جريان است .ما وقتي وارد آن كشورها
ميشــويم اين فضا را حس ميكنيم .اين فضا و اين
انگيزهها پشتوانه تجارت و توليد داخلي است.
بايد هشدار داد كه موج جديدي از مهاجرت و خروج
سرمايه در بين فعاالن بخش خصوصي شروع شده است
ولي داستان به همين جا ختم نميشود .اكنون جوانان،
متخصصين ،جوياي كار ،بازنشستهها و ...نيز به دنبال
خروج از كشور هستند يا حداقل روياي چنين مسالهاي
را دارند .اين مساله در سالهاي قبل اساسا با اين شدت
وجود نداشــته است و بايد توجه كنيم كه جزء عوامل
منفي تأثيرگذار بر حمايت از توليد داخلي است.
هــرم مازلو را اگر از فرد بــه جامعه تعميم دهيم،
گرفتاري قشر كثيري از مردم در طبقات پايين نيازهاي
مازلو ،در عزت و برند آن جامعه منعكس ميشود .در
چنين شرايطي حس حب وطن و غيرت ملي ،به تبع
از اولويت جامعه خارج ميشود .لذا در چنين شرايطي
انگيــزه الزم بــراي حمايــت از كاالي ايراني در بين
مصرفكنندگان وجود ندارد.
دو نوع ابزار حمايتي بــراي توليد داخلي وجود دارد:
اول ابزار سياســتي است كه در دست دولت است و دوم
ابزار فرهنگي اســت كــه از دوران آموزشهاي ابتدايي
شروع ميشود كه وطن دوستي در دل افراد جامعه قوام
ميگيرد.
نميشــود از كاالي ايراني حمايت كرد ولي از هويت
و دغدغه اقشــار مختلف جامعه ايراني حمايت نكرد.
در ناخودآگاه شــهروند ايراني است كه بايد از هويت
ايراني ،از فولكلور اقوام ايراني و از فرهنگهاي اقوام
ايراني حمايت شود تا من هم از كاالي ايراني حمايت
كنم؟ تفكيك فرهنگ و هويت از كاالي ايراني ممكن

نيست .حمايت بايد همهجانبه اقتصادي ،اجتماعي ،سياسي
و فرهنگي باشد.
متاســفانه مشكل فرهنگ خروج مردم از كشور بر
حمايت از توليد داخلي اثــر ميگذارد .مثالي در اين
رابطه ميزنم :در صربســتان ويزا را شش ماه است كه
براي ايرانيها برداشتند در اين مدت  26هزار ايراني به
آن كشور رفتند و گفته ميشود از اين تعداد حدود 6
هزار نفر ،برنگشتهاند و در تالش براي رفتن به اروپاي
غربي يا اخذ پناهندگي هســتند .حتي اگر اين آمار
دقيق نباشــد باز هم بايد به اين نكات فرهنگي توجه
كنيم كه حمايت از توليد ايراني نميتواند جداي از اين
موارد فرهنگي باشد.
تزريق و حمايت نقدينگي دولت هم تأثير چنداني
بر توليد داخلي نداشته است .هرچند دولت ارز ارزان
ارائه داد ولي تأثيرگذاري كمي بر توليد داشت .لذا ابزار
سياســتي براي حمايت از كاالي ايراني كارايي قبل
توجهي ندارد .البته دولت خيلي جاها هر كاري توانسته
انجام داده ولي نتيجهبخش نبوده اســت .براي مثال
بيشــترين تعرفه را در جهان داريم اعمال ميكنيم و
تعرفه ،تا جاي ممكن باالست ولي اثربخش نبوده است.
بايد داليل اين موارد را بررسي كنيم.

كيفيت قانون به انحاي مختلف اشكال دارد و برخي
از قوانين هنوز نيامده ،ايراد پيدا ميكنند و اصالحيه
نياز دارد كه اين موارد بر روي تصميمات توليدكننده
اثــر ميگذارد .كيفيت نظام قضايي نيز مشــكل دارد.
ازيكطرف به داليل مختلف ميزان پروندههاي قضايي 15
ميليون مورد اســت كه باالترين سرانه جهان است و از
طرف ديگر رسيدگي به اين همه پرونده زمان زيادي را
ميطلبد .در مورد كيفيت كاالي ايراني ،اگر مقايسهاي
بين كيفيت كاالي بخش خصوصي با كيفيت كاالي
عمومي داشته باشــيم ،مالحظه ميكنيد كه بخش
خصوصي بهتر از بخش عمومي كاال توليد كرده است.
همچنيــن ميتوانيم اين مورد را در قياس با ســطح
جهاني مورد سنجش قرار دهيم.
وجود بازار صادراتي يكي از عوامل مهم حمايت از
توليد داخلي است .كاالي ايراني اگر صادر نشود ،صرفه
به مقياس نخواهد داشــت .ولي مالحظه ميكنيد كه
براي صادرات و بازار صادراتي مشكالت متعددي داريم.
هماكنون ايــران بزرگترين اقتصاد منزوي در جهان
دنياســت و خارج از سازمان تجارت جهاني هستيم و
عمال هيچ موافقتنامه تجاري چند جانبهاي كه تعرفه
ترجيحي موثري براي صادرات ما داشته باشد ،نداريم.
در ادبيات مرســوم تجارت جهاني حدود  50تا 70
درصد تجارت هر كشور با همســايگان خود ميباشد.
درحالي كه بايد توجه شود كه اآلن ما با كدام همسايه
مشكل نداريم؟ مشكل شديدتر اينكه حتي در عراق كه
ابزار سياسي امنيتي داريم ،مرتبا تعرفه عوض ميكند و
به صنايع ما به ويژه صنايع غذايي ما لطمه ميزند .نتيجه
اينكه ديپلماسي ما در خدمت صادرات نبوده و نيست.
بايد به اين نتيجه تخصصي توجه داشت كه خريدار
خارجي كاالي ايراني ،فقــط كاال نميخرد ،هويت و
احساس را نيز از برند ايراني ميخرد .اكنون برند ايراني
آماج حمالت مختلــف قرار دارد .كارزاري براي تبليغ
ايران و ايراني نداشتيم و نداريم .در فضاي بينالمللي
نيز كاري جدي و اثربخش و مهم انجام ندادهايم.
هنوز با ادبيات گذشته در حمايت از توليد داخلي
حرف زده و عمل ميشود ،همان راهحلهاي آزموده
شده را داريم مجددا ً بهكار ميبريم مانند وام دادن
و ...بايد توجه شــود كه بايد به دنبال راهحلهاي
موثر و جدي براي حمايت از توليد داخلي باشيم.
بايد توجه داشت كه رشد اقتصادي و درآمد
سرانه كشور پايين است لذا مصرفكننده ايراني
به دليل فقــر از قاچاق كاالي ارزان اســتقبال
ميكند .نتيجتا اينكه مشكالت بنياديني همچون
مسائل فرهنگي ،اجتماعي و سياسي و ساختاري
در حمايت از توليد داخلي و كاالي ايراني داريم و
بايد توجه كنيم كه خود كاالي ايراني ،تنها بخش
كوچكي از مســاله ماست .نقطه مشترك همه ما،
ايراني بودن است و همه دغدغه ايران ،كاالي ايراني و
حمايت از توليد داخل را بايد داشته باشيم تا بتوانيم
با نگاهي همهجانبه و موثر به حلوفصل مشكالت
توليد داخلي بپردازيم.
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مهندس حميد اماني|
شرايط اضطراري كنوني چنين اقتضاء كرده
است كه نرخ ارز تثبيت شود و صادركنندگان
ملزم به عرضه ارز خود به بانك مركزي با نرخ
تثبيتي شــوند .به داليل متعدد ،پس از طي
دوره كوتاه اوليه تثبيت ،بايد فضا براي عرضه
ارز حاصــل از صادرات در يــك بازار با طرف
تقاضاي مشــخص (واردات رســمي كاالهاي
واسطهاي و سرمايهاي) و با نرخ شناور مديريت
شده ،بازتر شود .از مهمترين داليل اين اقدام،
اهميت توســعه صادرات و ايجاد انگيزه الزم
براي صادركنندگان كاالهاي غيرنفتي است.
تداوم سياست معافيت مالياتي در قبال عرضه
ارز حاصل از صادرات در صورتي موثر خواهد
بود كه ضمن كنترل مبادي تقاضاي ارز ،نرخ
تثبيتي براي ارز صادراتــي مورد تجديدنظر
واقع شــود .در غير اين صورت با پديدههايي
ماننــد ،افزايش تقاضــا براي ارز مــورد نياز
بخشها ،افزوننمايــي در پروفرماي واردات،
كمنمايــي در ارزيابي ارزش صــادرات و تراز
تجاري منفي مواجه خواهيم شد.
نگاهي اجمالي بــه مصرف بخش دولتي و
مصــرف بخش خصوصي قريــب به يك دهه
نشــان ميدهد كه تقاضاي كل در اين دوره
تغيير چنداني نداشــته و با نوســاناتي اندك
تقريبا ثابت بوده اســت .تشكيل سرمايه ثابت
نيز همين وضعيــت را دارد .بنابراين تقاضاي
كل كشور ثابت بوده اســت .درعين حال در
ايــن دوره ،به ظرفيتهــاي توليد صنعتي و
معدني اضافه شــده است .اين بدان معناست
كه براي ظرفيتهاي توليدي كنوني ،تقاضاي
كافي وجود ندارد و طبعا با مازاد عرضه مواجه
هســتيم .بنابراين بايد توجه داشته باشيم كه
در سال  97موج ديگري از ركود در واحدهاي
صنعتي امكان وقوع دارد كه بايد آن را بررسي
دقيقتر كرده و چارهجويي كنيم.
در چنين شــرايطي به نظر ميرسد توسعه
صادرات ،نه يك انتخاب ،بلكه يك الزام است.
اما درعين حال تشــديد احتمالي تحريمها
شرايط را بر صادرات سخت ميكند .خصوصا
با توجــه به تمركز باالي صــادرات غيرنفتي
بر محصوالت پتروشــيمي و فلزات اساسي و
مواد معدني ،آســيبپذيري بيشتري متوجه
صادرات اســت .بنابراين تنوع بخشــيدن به
صادرات غيرنفتي يك سياست كليدي است.
در شــرايط محدودتر شدن صادرات و نيز

كاهش مخــارج دولت ،براي تحريك تقاضاي
داخلي ،اتخاذ سياست انبساطي پولي ناگزير
بــه نظر ميرســد .به خصوص آنكــه به نظر
ميرسد در سالهاي اخير سهم ريفاينانس در
افزايش نقدينگي بسيار باال بوده و تزريق پول
تازه سهمي ناچيز در نقدينگي داشته است.
يكــي از محورهاي مهم در سياســتهاي
انبســاطي ،تحريــك تقاضا بــراي كاالهاي
مصرفي بادوام داخلي اســت .طــرح خريد
اعتبــاري كاالي داخلي از ســال  1394در
دستور كار قرار گرفت و صرفا در مورد خريد
خودرو عملكرد موفق داشت .فارغ از نقدهايي
كه بــه فروش اعتباري خودرو وارد شــد ،در
فروش محصوالت به جز خودرو به علت عدم
توجه به واقعياتي مانند :جامعه هدف مناسب،
شــرايط فروش ســهلتر در كف بازار و براي
محصوالت خارجي و حتي برخي محصوالت
داخلي اين طرح با شكســت مواجه شــد .به
نظر ميرسد دنبال كردن طرح تحريك تقاضا
براي كاالهاي مصرفي بادوام داخلي با اصالح
نواقص و تطبيق با واقعيات بازار ،از محورهاي
مهم قابل تعقيب در سال جاري است.
در ســاختار صنعتي كشــور يك گسست
تاريخــي در زنجيــره ارزش وجــود دارد كه
نتوانســتهايم از چنبره آن رها شويم .مزيت
صنايع ســرمايهاي و واســطهاي (كــه غالباً
خاستگاه دولتي داشتهاند) به صنايع مصرفي
كمدوام و نهايي منتقل نشــده است .صنايع
واسطهاي در كنار صنعت خودرو سهم غالب
و مسلط در ارزش افزوده صنعتي كشور دارند
و اين در حالي است كه صنايع واسطهاي پايه
نفت و گاز و معدني ســهم غالب در صادرات

غيرنفتي كشــور دارنــد .بنابراين مزيتهاي
صادراتــي كشــور در حلقــه بالفصل بخش
انرژي و مواد خام محدود مانده اســت .از اين
رو بنابراين توســعه صنايع پايين دســتي و
نهايي ،از سياستگذاريهاي مبنايي براي تنوع
پايههاي صادرات غيرنفتي اســت كه ترجيحا
بايد با مشــاركت و ســرمايهگذاري خارجي
دنبال شود.
بخش بزرگي از بنگاههاي واگذارشده (غالبا
به بخش عمومي و به صورت رد دين) عمدتا
سياست تقســيم ســود دارند كه ريشه در
ماهيت ســهامداران جديد دارد .صندوقهاي
بازنشســتگي و تاميــن اجتماعــي به علت
ماهيت خود و بحرانهايي كه در پرداخت به
مســتمريبگيران خود با آن مواجهاند ،مجال
و عالقهاي به توســعه سرمايهگذاري ندارند و
اين موضوع باعث كاهش ســرمايهگذاري در
توســعه اين صنايع و صنايع پاييندستي آنها
شده است .در حمايت از توليد داخلي برخالف
تصور رايج كه غالبا حمايت تعرفهاي از توليد
كاالها و به طور خــاص از صنعت خودرو را
نماد آن ميدانند و (به درستي و گاه نادرست)
مورد نقد قرار ميدهند قوانيني نيز وجود دارد
كه نگرش آن ،متفــاوت از حمايت تعرفهاي
از توليد كاالهاي معين اســت .مشخصا قانون
حداكثر اســتفاده از توان داخلي كه در سال
 1375تصويب شــد مهمتريــن نقطه عطف
در اين نــوع حمايت از توانمنديهاي داخلي
بود .اين قانون به دنبال ســوق دادن تقاضاي
بخش عمومي در اجراي پروژههاي طراحي-
مهندسي-ساخت به سوي ظرفيتهاي داخلي
بــود .هدف ،خريــد مطلــق كاال و خدمات
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ايراني توســط بخش عمومي نبود بلكه ايجاد
شــرايطي بود كه بخش عمومي ملزم شود تا
اجراي پروژهها را يا به شــركتهاي ايراني يا
مشاركتهاي ايراني -خارجي ارجاع كند .به
اين ترتيب ،شــركتهاي خارجي براي برنده
شدن در مناقصات اجراي پروژهها ميبايست
يك شريك توانمند داخلي داشته باشند .اين
رويكــرد در جهت ايجاد فرصــت يادگيري و
همكاري ميان شــركتهاي توانمند داخلي و
شركتهاي صاحب فناوري خارجي و افزايش
تدريجي محتواي داخلــي پروژهها بود .البته
اين قانون ،بر بخش خصوصي حاكم نبود و بر
آن بود كه بخش عمومي بايد بخشي از هزينه
يادگيري فناوري را در اجراي پروژههاي خود
بپردازد .هرچنــد اجراي موفق اين قانون -به
داليلــي كه مجال پرداختن بــه آن در اينجا

خصوص صندوق توسعه ملي همانند سازوكار
مورداســتفاده موسســات اعتبــار صادراتي
( )ECAsباید بخشــي از تســهيالت خود را
براي تامين مالي پروژههاي داخلي مشروط به
ارجاع كار به طرفهاي ايراني كنند.
بايد با طراحي چارچوبهاي سیاستگذاری
تجاري-صنعتــي ،بــازار داخلــي را در مورد
كاالهايــي كه بــازار عمــده و جذابي براي
طرفهاي خارجي به شمار ميرود ،با قيودي
در اختيار آنها قرار دهيم كه رســوب فناوري
داخلــي را حداكثــر كند .اين بــدان معني
اســت كه نگاه افزايش محتواي داخلي را در
محصوالتي كه امكان ايجاد مزيت رقابتي در
كشــور وجود دارد با نگاهــي برونگرا تركيب
كنيم .مثــا طرح رجيســتري موبايل باعث
شد واردات رســمي موبايل كشور چند برابر

نيست -محدود بود و با انحالل شوراي اقتصاد
و سازمان مديريت و برنامهريزي وقت متوقف
و سپس با اصالح قانون در سال  1391بيش
از پيش به محاق رفت ،اما همچنان يك محور
مهم براي توســعه بروننگر درونزا به شمار
ميرود .اصالح مجدد ايــن قانون در مجلس
شــوراي اسالمي در دســت بررسي است كه
عالوه بر رويكــرد پروژهاي ،حمايت از كاالي
ايراني نيز به آن افزوده شــده و تفصيل بسيار
بيشتري يافته اســت و از اين بابت قابل نقد
جدي اســت .يك محور بسيار مهم و مغفول
در رويكرد توســعه توانمنديهــاي داخلي،
طراحــي و به كارگيــري تســهيالت مقيد
( )Tied Loanبانكــي و صندوق توســعه
ملي به ارجاع كار به شركتهاي داخلي است.
بدين مفهوم كه نهادهــاي مالي داخلي و به

شــود .در كنــار ا ِعمال اين سياســت موفق،
توليدكننــدگان خارجي كه نميخواهند بازار
بســيار جذاب ايران را از دست بدهند ،براي
طيفــي از انواع ســرمايهگذاري مســتقيم يا
مشاركت در توليد در داخل آمادگي بيشتري
خواهند داشت.
يكــي از مســائل مهــم ،دوراهيهــاي
سياســتگذاري است كه در كشــور داريم و
تكليفمان با آنها روشن نيست كه دوستان هم
به آن اشاره كردند .براي مثال سياست مالياتي
كه ما به دليل ســاختار نامناسب مالي دولت
تاكيد داريم نســبت ماليات به توليد ناخالص
داخلي افزايش يابد .اين هدف ،بســيار هدف
عالي و مقدسي است .اما توجه نداريم كه اين
ماليات در خدمت توسعه قرار نميگيرد .آقاي
دكتر شــاپور محمدي اشاره داشتند ما نبايد

از افزايش ســرمايه و ســرمايهگذاري ماليات
بگيريــم .ما دهه  70معضلي داشــتيم به نام
تنــوع عوارض و مالياتها كه با قانون تجميع
عوارض حل شد .در همان قانون گفته شد كه
جايگزين اين قانــون ماليات بر ارزش افزوده
خواهد بود .هدف اين بود اهداف مثبت تمركز
عوارض را حفظ كنيم و بسط پايههاي مالياتي
بدهيم .ماليات بــر ارزش افزوده قرار بود هم
كاركــرد بســط پايههاي مالياتــي و كاهش
تمركز مالياتي داشــته باشــد و هم تجميع
عــوارض را انجام دهد ،اما در عمل ســر اين
دوراهي سياستي ،سياست جهش درآمدهاي
مالياتي غلبه پيدا كرد و بخشهاي آشــكار و
عيان توليدي جــور بخشهاي پنهان اقتصاد
را در ماليات كشــيدند .توليدكننده صنعتي
تبديل به دمدســتيترين مأخذ و منبع براي
ماليات بر ارزش افزوده شــد و مجددا تمركز
مالياتي بر توليدكننده قرار گرفت .لذا بسياري
از منابعــي كه براي حمايــت از توليد داخل
اختصــاص ميدهيم ،با عــدم توجه و تلفيق
نامناســب و ناهماهنگي سياســتها ،خنثي
ميكنيم .در اين رابطه دوگانههاي سياســتي
نيز زياد داريم .مث ً
ال (سياســت حفظ محيط
زيســت  /توســعه صنعتي و توسعه معادن) ،
(سياست صيانت از منابع تجديدناپذير ملي/
توســعه صادرات مواد خام و با ارزش افزوده
پايين) ( ،اشــتغال /بهرهوري نيروي كار) ،و...
بايد بســياري از اين دوراهيهاي سياستي را
شناســايي و رفع تعارض كنيــم و به صورت
يكپارچه مورد سياستگذاري قرار بدهيم تا راه
توسعه در اين بخش باز شود.
تعيين تكليف دوراهيهاي سياســتگذاري
حقيقتــا نقــش ســازمان برنامــه و بودجه
اســت .چرا كه بســياري از اين دوگانههاي
سیاستگذاری در ســطح كثرت دستگاهها و
وزارتخانههاي بخشي ،قابل حلوفصل نيست
و اغلب ،برآيند نيروها در مورد آنها صفر است.
بنابراين متــن مصوبات دولت و مجلس مملو
است از تعارضهاي قفلكنندهاي كه هر يك
خاستگاهي در يكي از دســتگاههاي اجرايي
دارند و فضاي كســبوكار را بــه حد اعالي
پيچيدگي سوق داده اســت .ساختار كنوني
سازمان برنامه وبودجه هم كه در آن معاونتها
و امور بخشي ،سايهاي از مواضع دستگاههاي
اجرايي را-كمابيش-در خــود دارند ،در حل
چنين تعارضاتي با چالش جدي مواجه است.
سازمان برنامه وبودجه به عنوان عقل منفصل
قوه مجريه نيازمند يك ساختار تلفيقكننده
قوي ،در سطح فرابخشي و بين بخشي است.
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برآورد

 -1حمايت از توليد داخلي
تداوم اقتصاد مقاومتي
حمايت از توليد داخلي ،در واقع حمايت از
سرمايه و كار ايراني است و اين شعار در واقع
در تداوم و بخشــي از شــعار سال قبل مقام
معظم رهبري يعني اقتصاد مقاومتي اســت.
لذا اين مســاله نشــان ميدهد كه در همان
مسير اقتصاد مقاومتي هستيم و كمكم داريم
به جزئيات و سطوح پايينتر اقتصاد مقاومتي
توجه ميكنيم ،يعني حمايت از توليد داخلي.

تالشهــاي زيادي كرده ولي نتيجهبخش نبوده
است .براي مثال بيشــترين تعرفه در جهان را
داريــم اعمال ميكنيم و تعرفه ،تا جايي ممكن
باالست ولي اثربخش نبوده است .بايد داليل اين
موارد را بررســي كنيم .هنوز با ادبيات گذشته
در حمايــت از توليد داخلــي حرف زده و عمل
ميشود ،همان راهحلهاي آزموده شده را داريم
مجددا بهكار ميبريم ،مانند وام دادن و ...درحالي
كه بايد به دنبال راهحلهاي موثر ،جديد و جدي
براي حمايت از توليد داخلي باشيم.

 -2لزوم بازبيني
حمايت از توليد داخلي
همانطور كه در اقتصاد ايران انواع مختلفي
از كاال و گروههاي كااليي داريم ،متعاقبا انواع
مختلفي از حمايت نيز ميتواند وجود داشته
باشد .مساله مهم ،هزينه اين حمايت و دوره
زماني آن ميباشد .لذا بايد مشخص باشد از
كدام كاال ،به چه نحوي ،با چه ميزان هزينه
و براي چه مدت زمان حمايت خواهيم كرد
تا حمايت ما هدفمند و موثر باشد.
متاســفانه ابزار سياســتي حمايت از كاالي
ايرانــي كارايي قبل توجهي نــدارد .البته دولت

 -3لزوم حمايت دانشگاهها از
سياستهاي توسعهاي دولت
الزم است وظيفه اصلي دانشــگاهها و مراكز
پژوهشــي (تحقيق و توســعه) بــه حمايت از
سياستهاي توسعهاي دولت تعيين و تغيير يابد.
متاسفانه هماكنون دانشگاهها در مسير ديگري
قرار دارند و پاسخگوي اين نيازها نيستند.
 -4تعيين تكليف دوراهيهاي
سياستگذاري
تعيين تكليف دوراهيهاي سياستگذاري
حقيقتا نقش سازمان برنامه وبودجه است .چرا

كه بسياري از اين دوگانههاي سياستگذاري
در سطح كثرت دســتگاهها و وزارتخانههاي
بخشي ،قابل حلوفصل نيست و اغلب ،برآيند
نيروها در مورد آنها صفر است .سازمان برنامه
و بودجه بــه عنوان عقل منفصل قوه مجريه
نيازمند يك ســاختار تلفيقكننده قوي ،در
سطح فرابخشي و بين بخشي است.
 -5تعيين تكليف معوقات بانكي
تعيين تكليف معوقــات بانكي (مطالبات
غيرجاري) مســاله مهمي اســت كه بانك
مركزي به تنهايــي نميتواند كار مهمي در
اين زمينه انجام دهد .اين مساله در سطحي
فراتر از بانك مركزي بايد حل شود.
 -6سيستم مالياتي
تقسيم ســود باال در شــركتهاي ايراني
يكي از مشــكالت اساســي خروج نقدينگي
از شــركتها و افزايش ســرمايه اســت .در
كشــورهاي ديگر به علت ماليات بر ســود،
ترجيحات به ســمت تقسيم سود باال نيست.
درصد تقسيم ســود در شركتهاي خارجي
در حد ده درصد ،ولي اين نســبت در ايران
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حدود هفتاد تا هشتاد درصد است .همچنين
در جهان ،افزايش ســرمايه مشمول ماليات
نميشود .كه بايد سازمان امور مالياتي در اين
راستا اقدام كند.
يكــي از مســائل مهــم ،دوراهيهــاي
سياســتگذاري است كه در كشــور داريم و
تكليفمان با آنها روشــن نيســت .براي مثال
سياســت مالياتي كــه ما به دليل ســاختار
نامناســب مالي دولت تاكيــد داريم افزايش
يابــد .اما توجــه نداريم كه ايــن ماليات در
خدمت توســعه قرار نميگيرد .مــا نبايد از
افزايش ســرمايه و ســرمايهگذاري ماليات
بگيريم .بايد بســياري از ايــن دوراهيهاي
سياســتي را شناســايي كنيــم و به صورت
يكپارچه سياستگذاري كنيم تا راه توسعه در
اين بخش باز شود.

 -7لزوم توجه به شركتهاي دولتي
وقتي ســودآوريهاي شــركتهاي دولتي
در بورس تحديد ميشــود ،اين شركتها به
گردابهاي بلع پول تبديل ميشــوند .براي
مثال در تصميمگيري معروف پتروشيميها،
 30هــزار ميليــارد تومــان از ارزش بازار كم
شــد ،درحالي كه كل عايــدي دولت 1000
ميليارد تومان بود .نتيجتا هم ماليات زيادي از
دست رفت و هم خصوصيسازي تحديد شد.
نبايد براي يك عايــدي كوچك دولت ،زيان
بزرگتري به بازار سرمايه كشور تحميل شود.
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 -8لزوم تقويت محيط اقتصادي و
فضاي كسب و كار كشور
محيــط حاكم بر فضاي اقتصاد كشــور خيلي
مناسب فعاليت اقتصادي بخش خصوصي نيست.

به همين دليل محيط حاكم بر توليد داخلي ،اصل
و مباحث اقتصادي فرع مســاله حمايت از توليد
داخلي اســت .البته طي اين ســالها در كشور،
فضاي كسبوكار به عنوان مشكل اساسي حمايت
از توليد داخلي مطرح شــده اســت ،ولي محيط
اقتصادي ما متقابال براي حل وفصل اين مشكل،
بهبود و تغيير محسوسي پيدا نكرده است.
 -9لزوم حمايت همهجانبه از توليد داخلي
نميشــود از كاالي ايرانــي حمايت كرد
ولي از هويت و دغدغه اقشار مختلف جامعه
ايراني حمايت نكرد.
در ناخودآگاه شهروند ايراني است كه بايد
از هويت ايراني ،از فولكلــور اقوام ايراني و از
فرهنگهاي اقوام ايراني حمايت شود تا او هم
از كاالي ايراني حمايت كند؟ تفكيك فرهنگ

و هويت از كاالي ايراني ممكن نيست .حمايت
از توليــد داخلي بايــد همهجانبه اقتصادي،
اجتماعي ،سياســي و فرهنگي باشد .بايد به
اين نتيجه تخصصي توجه داشت كه خريدار
خارجي كاالي ايراني ،فقــط كاال نميخرد،
هويت و احساس را نيز از برند ايراني ميخرد.
مشكالت بنياديني همچون مسائل فرهنگي،
اجتماعي و سياســي و ساختاري در حمايت
از توليد داخلــي و كاالي ايراني داريم و بايد
توجه كنيم كه خود كاالي ايراني ،تنها بخش
كوچكي از مساله ماست .نقطه مشترك همه
ما ،ايراني بودن اســت و همــه دغدغه ايران،
كاالي ايراني و حمايت از توليد داخل را بايد
داشته باشــيم تا بتوانيم با نگاهي همهجانبه
و موثر به حلوفصل مشــكالت توليد داخلي
بپردازيم.

 -10لزوم توجه جدي به بازار صادراتي
وجود بازار صادراتــي يكي از عوامل مهم
حمايت از توليد داخلي اســت .كاالي ايراني
اگر صادر نشــود ،صرفه بــه مقياس نخواهد
داشــت .ولــي مالحظه ميكنيد كــه براي
صادرات و بازار صادراتي مشكالت متعددي
داريــم .هماكنون ايــران بزرگترين اقتصاد
منزوي در جهان اســت ،خارج از موافقتنامه
تجارت جهاني هستيم و عمال هيچ موافقتنامه
تجــاري كه تعرفه ترجيحي براي صادرات ما
داشته باشد ،نداريم.
 -11ساير اهم الزامات
حمايت از توليد داخلي
 لزوم وجود نقشه. راهكارهاي كوتاهمدت و بلندمدت. مشاركت همگاني جامعه. كميته راهبري و پايش در سطح ملي و استاني. تقســيم كار در ســطح ملي و استاني وتشكيل كارگروهي در درون هر صنعت.
 بسته سياستي براي اجرا با اولويتبندي مناسب. ايجاد فرهنگ و تعصب ايرانيان به توليد داخلي تعيين تكليف دوراهيهاي سياستگذاري:يكي از مسائل مهم ،دوراهيهاي سیاستگذاری
اســت كه در كشــور داريم و تكليفمان با آنها
روشن نيست.
 توســعه صادرات يك الزام اســتراتژيكبراي ايران :توســعه صادرات براي كشور ما
ديگر يك انتخاب اســتراتژيك نيست ،يك
الزام است و مساله نرخ ارز يك پارامتر كليدي
در اين مساله است.
 انتقال مزيت صنايع ســنگين به صنايعكوچــك :در ســاختار صنعتي كشــور يك
گسســت تاريخي از دهه هفتاد و هشــتاد
داريم كه متاسفانه مزيت صنايع سنگين ما،
متناسب با صنايع كوچك منتقل نشده است.
 يكي از راهكارهاي حمايت از تامين ماليشركتهاي ايراني ،تسهيل ورود شركتها به
بازار سهام ميباشد.
 لزوم حمايت از بازار سرمايه :سياستگذارانكشور بايد توجه كنند كه بازار بورس ،سهم و
اندازه مهمي در اقتصاد كشور دارد لذا بايد در
تصميمات براي حمايت از توليد داخلي ،بازار
سرمايه را مورد توجه قرار گيرد.
 لــزوم  50تا  70درصد تجارت كشــور باهمسايگان :در ادبيات مرسوم تجارت جهاني
حدود  50تا  70تجارت هر كشور با همسايگان
خود ميباشد .درحالي كه بايد توجه شود كه
االن ما با اكثر همسايگان مشكل داريم.
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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 میشوند 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 منطقهای
کوهستانی است ،امکان ارائه خدمات عمومی به شمار باالی
پناهجویان وجود ندارد و بسیاری از آنها باید مدتها شب
را در خیابانها 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 نشدهاند ،فاقد گذرنامه بودهاند.
اما قاضی برتوی معتقد است که امتناع مقامهای دولتی از
ارائه خدمات اولیهای 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
حال تمامی پناهجویان ونزوئالیی شود .امور پناهجویان
ســازمان ملل متحد نیز از دولت فدرال برزیل خواسته تا
هر چه سریعتر نســبت به انتقال بخشی از پناهجویان
منطقه روریما اقدام کنند .هر چند تاکنون  ۸۲۰تن از آنها
به سایر مناطق برزیل منتقل شدهاند ولی شمار ورود آنها
به این منطقه برزیل روزانه حدود  ۵۰۰نفر است و به گفته
مقامهای 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 میکند و با وجود محدودیت
در قبال ارائه خدمات به پناهجویان ترجیح میدهد تا مرز
دو کشور برای ورود بیشتر پناهجویان باز باشد.
ادامه در صفحه 50
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پناهجویان
ونزوئالیی در دام
جنایت و فحشا
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ادامه از صفحه 49
ونزوئال که یکــی از بزرگترین ذخایر نفتی
ج سال پیش
ثبت شــده روی زمین را دارد از پن 
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.

50

فرار روزانه ۴۵هزار 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  ۲۶۰۰درصد رسید و
طبق پیش بینی صندوق بینالمللی پول امسال
نــرخ تورم بــه  ۱۳۰۰۰درصد خواهد رســید.
انتخابات ریاســت جمهوری این کشور قرار بود
پایان ســال  ۲۰۱۸میالدی برگزار شود .اما به
دستور مجلس موسســان ،به نیمه دوم ماه مه
ســال جاری موکول شــد .نیکــوالس مادورو،
رئيسجمهوری کنونی این کشــور که به خاطر
ســرکوب گســترده مخالفانش ،از سوی جامعه
بینالملل تحت فشــار اســت ،برای دومین بار
نامزد انتخابات ریاست جمهوری شده است .پل
ســیمون بولیوار بین ونزوئال و کلمبیا ،مشکلی
بیســابقه را برای این کشــور بوجــود آورده:
مشکل مقابله با بحران انسانی :روزانه نزدیک به
 ۴۵هزار مهاجر اهل ونزوئال پای پیاده از طریق
این پل خود را به کوکوتا در کلمبیا میرسانند.
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 میگریزند .ونزوئال برای پنجمین سال
متوالی با رکود اقتصادی روبهروســت .منتقدان
میگویند علتش ناکارآمدی دولت و فساد اداری
است .ســال گذشته میالدی ،نرخ تورم به بیش
از  ۲۶۰۰درصد رسید .طبق پیشبینی صندوق
بینالمللی پول امســال نرخ تــورم به ۱۳۰۰۰
درصد خواهد رســید .یک مهاجــر ونزوئالیی
میگوید« :در ونزوئال دو ســاعت در روز برق و
سه ســاعت در روز آب داریم .از گاز هم خبری
نیست .اینجا ،در کلمبیا همه چیز ارزانتر است،
میتوانید مایونز و دستمال توالت پیدا کنید .این
چیزها جزء نیازهای اولیه اســت که در ونزوئال
پیدا نمیشود .قیمت یک لیتر بنزین یک بولیوار
اســت و قیمت یــک لیتــر آب  ۵۰۰۰بولیوار.
چطور ممکن اســت؟» این وضعیت اکثر مردم
ونزوئالییها را مجبور کرده که برای کار و امرار

معاش روی این پل مرزی کار ميكنند .این افراد
هــر روز و هر هفته و هر ماه بین دو کشــور در
حال رفت و آمد هســتند و به همه کاری دست
میزدند ،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 بردهاند باعث افزایش تنشها بین
مردم محلی و پناهجویان شده است.یک ویدیوی
منتشر شده در رسانههای محلی نشان میدهد
شــماری از شــهروندان بومی اکوادور به محل
حضور پناهجویــان در خیابان حمله ميكنند و
با به هم ریختن وســایل پناهجویان ،بخشی از
اســباب زندگی آنها را به آتش میکشــند .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
ميكنند .گفته شده است که در این درگیریها
سه برزیلی زخمی شدند.
از ســوی دیگر مقامات اکوادور از ظهر شنبه
 ۱۸اوت مقررات جدیدی را به اجرا گذاشتند که
بر اســاس آن تنهــا شــهروندان ونزوئالیی که
پاســپورت معتبر دارند میتواننــد وارد اکوادور
شوند .پیش از این تصمیم شهروندان ونزوئالیی
میتوانســتند 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 سالها طول بکشد.تنها در
سال جاری  ۴۲۳هزار ونزوئالیی با عبور از کلمبیا
و از طریق مرز رومیچاکا وارد اکوادور شــدهاند.
دیگر کشــورهای همسایه ونزوئال نیز در ماههای
گذشــته وضعیت مشابهی داشتهاند .بیش از یک
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جمله این سیاستها میتوان از تعیین قیمت
ارزان برای برخی از محصوالت بسیار پایینتر
از قیمت تمام شده تولید نام برد.
نیکوالس مــادورو ،رئيس جمهــور ونزوئال،
مخالفــان و بازرگانان تحت حمایــت آمریکا را
مقصر بحران اقتصادی میداند .وی در این مدت
کمکهای بشردوستانه بینالمللی را نپذیرفت و
تنها به چاپ بیشــتر پول نقد و افزایش ســقف
حداقل دستمزد (دســتکم 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 میبرند .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 میخورند.
بازار ســیاه تنها جایی است که میتوان موادی
مانند پاستا و برنج یافت؛ و البته قیمت آن پنج
برابر قیمت سوپرمارکتهاست.
پیدا کردن مــواد غذایی در کاراکاس
چقدر وقت میگیرد؟
یک شهروند ساکن کاراکاس به یورونیوز گفت
که خرید کردن در این شهر به هیچوجه 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.

میلیون پناهجوی ونزوئالیی در  ۱۵ماه گذشــته
وارد کلمبیا شــدهاند .دولت پرو نیز اعالم کرده
ی شبیه اکوادور به اجرا
است که مقررات مهاجرت 
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  ۴۰هزار درصــدی؛ با حداقل
دستمزد در ونزوئال چه میتوان خرید؟
در بازارهــای ســیاه ارز در ونزوئال که تنها
راه مبادله ارز خارجی در این کشــور اســت،
هر  ۳/۱یورو به قیمت پنج میلیون دویســت
هزار ( )۵.۲۰۰.۰۰۰بولیوار خریداری میشود.
امــا این مقدار پول رایج ونزوئال معادل حداقل
دســتمزد یک ماه کار در این کشــور است.بر

اساس پژوهشی که قیمتهای اقالم مختلف را
طی بیش از یک دهه در ونزوئال بررسی کرده
اســت ،میزان تورم ساالنه در این کشور به ۴۰
هزار درصد رسیده و این کشور بدترین بحران
اقتصادی تاریخ خود را تجربه میکند.دور باطل
ناشــی از «ابرتورم» کمر اقتصاد و ارزش پول
ونزوئال را شکسته اســت .اصطالح ابر تورم به
وضعیتی اطالق میشود که با افزایش پرشتاب
نرخ تورم ،ارزش پول رایج به شــدت ســقوط
کند .شــهروندان که میخواهند به ســرعت
از کاهــش ارزش پول خــود جلوگیری کنند،
بــه خرید و نگهداری ارز خارجی که ارزشــی
پایــدار دارد روی میآورند .اما در این صورت
ت کاالها به سرعت باال میرود و پول رایج
قیم 
هــر روز کمارزشتر خواهد شد.کارشناســان
اقتصادی دلیل بحران ونزوئال را قیمت بســیار
پایین نفت و سیاستهای اقتصادی نیکوالس
مادورو ،رئيس جمهوری این کشور میدانند .از

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  ۵نفــره در این
کشــور  ۳۰۰میلیون بولیوار است .این یعنی که
برای سیر کردن شکم یک خانواده پنج نفره نیاز
به دستمزد  ۷/۵۷کارگر است.
آیا همه محصوالت در ونزوئال گران هستند؟
همه محصــوالت در ونزوئال گران نیســتند.
مثال پر کردن باک یک ماشــین  ۶برابر ارزانتر
از یک فنجان قهوه است .یک باک کامل بنزین
در کاراکس تنها  ۲۰۰بولیوار تمام میشــود در
حالی که بــرای یک فنجان قهــوه باید ۱۲۰۰
بولیوار پرداخت کرد.یکی از ســاکنان کاراکاس
میگوید« :من به کارگر پمپ بنزین بیشــتر از
قیمت بنزین ماشینم انعام میدهم .زیرا خجالت
میکشــم که کمتر از آن انعام بپردازم ».قیمت
یک نان باگــت در ونزوئال  ۱۵۰۰برابر یک باک
پر بنزین خودرو است.
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تازهترین خبرهای منتشر شده از بازار ارز ترکیه نشان
میدهد نرخ تبدیل لیر این کشور نسبت به دالر آمريكا
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 میدهد بیشترین اثربخشی به سیاست برمیگردد و
البته سیاستگذاری ارزی نیز موثر بوده است.
ریستیان ماجیو ،کارشناس اقتصادهای رو به رشد
مثل ترکیه درباره سیاستهای تازه پولی گفته است:
«مدیران اقتصادی دارند نقدینگی در شکل لیر را از
نظام مالی خارج ميكنند و در نتیجه نرخ بهره افزایش
مییابد .بانک مرکزی رسما نرخ بهره را افزایش نداده
ولی تحت تاثیر خارج کردن نقدینگی ،در عمل نرخ
بهره  ۱۰درصد باال رفته اســت کارشناســان مالی
کشــورهای رو به رشــد میگویند اقدامات دولت و
بانک مرکزی ترکیه یک موفقیت بزرگ اســت .آنها
با محدود کردن نقدینگی لیر در حسابهای خارجی
از کاهش حجم این ارز توسط سرمایهگذاران خارجی
جلوگیری ميكننــد .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 سپردههای
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
قاعدههای اقتصادی است .محدودیت برای برداشت
از حسابهای 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
میدهد .رئيس دولت ترکیه ماههاست وعده میدهد
نرخ بهره بانکی را کاهش میدهد اما حاال با ترفندی
زیرکانه حرف خود را پس گرفته است.
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به سوی اروپا
کارشناســان و ناظران آگاه میگویند ترکیه به جای
اینکه با آزادکردن کشیش آمریکایی راه را برای گفتوگو
با ترامپ هموار کند به سوی اروپا حرکت میکند و این
یک عقبنشینی 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 بیتاثیر 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 عقبنشــینی او در تعامل با اروپا را که وی
پیش از این قبول نمی کرد را بر او تحمیل کرده است.

عقبنشینیهای
پیدا و پنهان
اردوغان
کمک قطریها
داشتن مناسبات سیاسی مبتنی بر آیندهنگری موجب
شــده است ترکیه با همه کشــورها از جمله کشورهای
عرب حاشــیه خلیج فارس دوســتی برقرار کند و حاال
اردوغان میوه این دوســتی را میچیند .مقامهای قطر از
ســرمایهگذاری اقتصادی در ترکیه به ارزش  ۱۵میلیارد
دالر خبر دادند .خبرگزاری رویترز با نقل این خبر از قول
یک منبع آگاه در دولت قطر نوشت که این سرمایهگذاری
قرار است در بخش بازار مالی و بانکی ترکیه انجام شود.
مقامهای دوحه این تصمیم را پس از دیدار روز چهارشنبه
 ۲۴مرداد 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 ،رئیسجمهوری ترکیه قلمداد میشود 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 میدانند.
شــاخص بازار بورس ترکیه در یک ســال گذشته
 ۱۷درصد افت داشته و میزان بدهیهای دولتی در
طی یک سال  ۱۸درصد بیشتر شده است .همزمان
تورم به  ۱۵درصد رسیده است .سرمایهگذاران نگران
آن هســتند که شــرکتهای ترکیه که برای سود
کردن در بازار پررونق ساخت و ساز در این کشور وام
گرفته بودند در بازپرداخت این وامها به دالر و یورو
دچار مشکل شوند .هر چه ارزش لیر پایینتر میرود
ابعاد این مشکل هم گستردهتر میشود.از سوی دیگر
تنــش در روابط آمریــکا و ترکیه هم مزید بر علت
شده است .در تازهترین دور تنشها 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،
رئيسجمهور آمریکا هم آتش این بحران را شعلهورتر
کرد .او در آن توییت از دو برابر شدن تعرفه واردات
فوالد و آلومینیوم ترکیه خبر داد.
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خاطر یک کشیش ،اشــتباه است.او همچنین از امتناع
واشنگتن در استرداد فتحاهلل گولن ،روحانی مخالف دولت
ترکیه انتقاد کرد .فتحاهلل گولن در آمریکا مستقر است و
دولت آقای اردوغان او را در کودتای نافرجام تابستان سال
 ۲۰۱۶مقصر میداند .ترکیه و آمریکا در سالهای 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 داشتهاند.

اردوغان و آمریکا
رجب طیب اردوغان ،رئيس جمهور ترکیه به آمریکا
هشــدار داده در صورتــی که بر رفتارهــای کنونیاش
پافشاری کند ،ترکیه به دنبال دوستان و متحدان جدید
خواهد بود .آقای اردوغان در روزنامه نیویورکتایمز نوشته
است که اگر آمریکا به حاکمیت ملی ترکیه احترام نگذارد،
مشارکت دو کشور در پیمانهایی همچون ناتو به خطر
خواهد افتاد.اظهارات اخیر رجب طیب اردوغان یک روز
پس از آن بیان میشود که دونالد ترامپ ،رئيس 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  ۲۰درصد 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

تورم و درماندگی بانک مرکزی
سیر سقوط لیر ترکیه همچنان ادامه دارد .رجب
طیب اردوغان ،رئيس 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
سیبزمینی 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  ۱۵درصد
بود .مردم سخت زیر فشار هستند.یک شهروند ترکیه
میگوید« :ما قادر به تهیه نیازمندیهای خود نیستیم.
ما نمیتوانیم ســفر کنیم .ما باید متأســفانه خیلی
صرفهجویــی کنیم ».این در حالی اســت که رجب
طیب اردوغان ،رئيس جمهوری ابقا شدهی ترکیه به
مردم کشورش آیندهای طالیی را وعده داده و پس از
انتخاب دوباره ،قدرتمندتر از پیش شده است .او حال
بر سیاستهای بانک مرکزی نیز میتواند اعمال نفوذ
کند ،امری که کارشناسان اقتصادی آن را نگرانکننده
میدانند ،از جمله آتیال یسیالدا ،کارشناس اقتصادی
در موسســه :Global Source Partners
«بگذارید صریح بگویــم :نه تنها بانک مرکزی ،بلکه
تمامی نهادها و شــهروندان کشورمان زیر نفوذ آقای
اردوغان هســتند .ما دیگــر آزادی نداریم .ما دیگر
نمیتوانیم سادهترین تصمیمها را بدون اجازهی آقای
اردوغان بگیریم ».بــه ویژه مداخله در بانک مرکزی
که نهادی مســتقل بود ،به سقوط لیر ترکیه شتاب
بخشید .سرمایهگذاران خارجی پولهای خود را خارج
کردند .از آغاز امســال ارزش لیر ترکیه در مقایســه
بــا دالر  ۲۵درصد کاهش یافته اســت.محصوالت
وارداتــی روز به روز گرانتر میشــوند ،نه تنها مواد
غذایی ،بلکه ماشینآالتی که شرکتها به آنها نیاز
دارند .آتیال یسیالدا ،کارشناس اقتصادی در موسسه
 Global Source Partnersدر ایــن باره تصریح
میکند« :شــرکتهای ترکیــه فعالیتهای خود را
به خارج از کشــور منتقل ميكننــد .آنان در جایی
دیگر سرمایهگذاری ميكنند ،چون ظرفیت رشدی
در ترکیه نمیبینند ».این در حالی اســت که رشد
اقتصادی یکی از اهداف مهم در فهرست اولویتهای
اردوغان است .او برای اینکه رشد اقتصادی را بیش از

پیش به خطر نیندازد ،از افزایش بهرهها توسط بانک
مرکزی جلوگیری میکند .این اما در عین حال سبب
تشدید تورم میشود.بســیاری از شهروندان ترکیه
ماههاست که از این دور باطل بهشدت ناراضی هستند.
کارشناسان اقتصادی به مزاح از لیری ترکیه به عنوان
تنها اپوزیسیون باقیمانده مقابل اردوغان یاد ميكنند.
وعده بانک مرکزی
ارزش لیر ترکیه در برابر دالر در یک ســال گذشته
 ۴۰درصد 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 بانکهای دیگر ترکیه را فراهم میکند .این مســأله
به صورت مقطعــی تاثیری مثبت روی ارزش لیر ترکیه
داشــت اما در نهایت ارزش پول این کشور در بازارهای
آسیایی به رقم بیسابقه  7/24لیر به ازای هر دالر آمریکا
رسید .برات البیرک ،وزیر دارایی این کشور قرار است به
زودی سیاستهای تازه دولت برای بازگرداندن ارزش لیر
را اعالم کند.بازارهای ترکیه و کشورهای اروپایی در انتظار
اعمال سیاســتهای اقتصادی تازه هســتند.روز جمعه
ارزش لیر ترکیه در برابر دالر آمریکا  ۲۰درصد ســقوط
کرد .در طی یک سال گذشته لیر ترکیه شاهد  ۴۰درصد
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 بانکها
و تجارتهای کوچک و متوســطی میشود که بیش از
همه از ســقوط لیر آسیب دیدهاند .پیشتر رجب طیب
اردوغان ،رئيس 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 میگویند توطئهچینی 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 میرسد که راهکارهای مقطعی اردوغان برای
کنترل بحران دالر در کشورش مثمرثمر بوده است .زیرا
به دنبال اعالم تصمیم او بــه افزایش تعرفههای برخی
کاالهــای وارداتــی از آمریکا و نیز در پــی اعالم وعده
ســرمایهگذاری قطر ،ارزش بهای لیر ترکیه در برابر دالر
آمریــکا در پایان ســاعت کاری بــازار  ۵درصد افزایش
یافت .پــس از اعالم خبر برگزاری یک کنفرانس تلفنی
توســط وزیر دارایی ترکیه که هــدف آن جلب اعتماد
ســرمایهگذاران اســت ،ارزش لیر تقویت شد .یک مقام
وزارت دارایی گفت تاکنون سه هزار نفر برای شرکت در
این کنفرانس ثبتنام کردهاند.
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چند ســال پیش در انتخابات برای کرسی
نخستوزیری در یونان یکی از کاندیداها وعده
داد اگر برنده انتخابات شود به جای پرداخت
 12ماه حقوق به کارمنــدان  14ماه حقوق
پرداخت خواهد کرد تا کاستی درآمدی آنها
جبران شود .او برنده شد و همین کار را انجام
داد .اما برای پرداخت این مبلغ نخســتوزیر
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 .آلمانها
بیشــترین خریــدار اوراق قرضــه دولتی یا
بدهیهای دولت یونان بودند .این روند ادامه
داشت تا اینکه یکی از دولتهای یونان اعالم
کرد کســری بودجــه از اســتاندارد اتحادیه
اروپا و از اســتانداردهای عرف شده درجهان
باالتــر رفته اســت و باز دولتهــای بعدی
بودند کــه میآمدند و میرفتنــد .دولتها
بــرای رای آوردن وعــده میدادند که بدهی
به دیگر کشــورها و سرمایه داران را پرداخت
نخواهنــد کرد .حاال باردیگر پس از یک دوره
آرامش به نظر میرسد شــرایط برای یونان
مطلوب نیســت .ایــن درس را باید از تجربه
یونان بیاموزیم که برای ســر پا ماندن دولت

نمیتوان مردم را بدهکار کرد .ایران اما ممکن
اســت در شرایطی که دولت به طور مداوم از
بانکها قــرض میگیــرد و برنمیگرداند به
روزهــای بد یونانی دچار شــود .گزارش زیر
که از ســوی یورونیوز تهیه شده است فرآیند
سیاســت اقتصادی ناکارآمد دولتهای یونان
وآینده این اقتصاد را بررســی کرده است که
میخوانید.
بدهی تا 2060
ویرانههــای یونان باســتان در حال حاضر
برای جهان ســمبل بدهیهای سنگین یونان
و برنامههــای کمکهای مالــی ۴۵۰ ،برنامه
اصالحی ،تغییر  ۴دولت در  ۸ســال و برنامه
ریاضتیای است که در جهان مدرن بینظیر
اســت .با اندکــی احتیاط و علــی رغم فرآیند
بازپرداخــت بدهیهایش به کمک منطقه یورو
که از ســال  ۲۰۶۰هم عبور خواهد کرد ،یونان
و اروپا آماده طراحی مســیر همکاری جدیدی
هستند ،چیزی شبیه قصهای پایانناپذیر .سال
 ،۲۰۰۹یونــان اعالم کرد کســری بودجهاش
بیشــتر از ارقــام گزارش شــده اســت .این
کشــور ،حوزه یورو و صندوق بینالمللی پول
را مجبور کرد نخســتین کمــک مالی را به
شــرط انجام اصالحات به اجــرا بگذارد .این

موضوع باعــث تظاهرات اعتراضی در ماههای
پیاپی در ســال  ۲۰۱۰در یونان شد .در سال
 ۲۰۱۱سرمایهگذاران خصوصی مجبور شدند
 ۵۰درصد بدهیهای یونان را ببخشــند .این
ماجراها باعث نخستین تغییر از  ۴تغییر دولت
در یونان شد .در ســال  ۲۰۱۲یونان 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  ۲۰۱۳و  ۲۰۱۴به اجرا گذاشتن برنامه
ریاضتی بسیار ســختگیرانه باعث اعتراضات
بیشتر شــد .در ژانویه  ۲۰۱۵برای چهارمین
بار دولت تغییر کرد و الکســیس ســیپراس
چپگرا نخستوزیر یونان شد که برنامه کنترل
سرمایه را به اجرا گذاشت .در تابستان ۲۰۱۵
علی رغم اینکــه  ۶۱درصــد یونانیها 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  ۲۰۱۷صندوق بینالمللی
پول این معامله را پذیرفت و کمیسیون اروپا
خواستار پایان برنامه کمک مالی شد .در ژوئن
 ۲۰۱۸سرانجام اروپا بعد از بحثهای داغ این
برنامه را تایید کرد و قرار شد که در  ۲۰اوت
 ۲۰۱۸این برنامه به اتمام برسد.
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ادامه اصالحات
خروج از برنامه کمکهای 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 چارهای
جز افزایش مالیاتها نیســت .افزایش مالیاتها از
جذابیت اقتصاد یونان برای سرمایهگذاران خارجی
میکاهد که برای ایجاد شــغل و رشــد اقتصادی
ضروری است .بنابراین الکسیس سیپراس برنامهای
را آغاز کرده اســت تا مشخص شــود آیا کسب و
کارهای داخلی همانند حملونقل دریایی به اندازه
کافی و از نظر اقتصادی جذابیت دارند .حملونقل
دریایی یونان با وجود آشفتگی بحران اقتصادی چند
سال اخیر ،موقعیت پیشرو را در جهان حفظ کرده
است .مالکان کشتیهای یونانی بیش از یک چهارم
از ناوگان نفت کشهای جهان را تحت کنترل دارند.
یونان تقریبا یکچهارم ناوگان دریایی فله بر و بیش
از  ۱۵درصد ناوگان تانکرهای محصوالت شیمیایی
جهان را در اختیار دارد .در سال  ،۲۰۱۷تقاضا برای
حملونقل دریایی در مقایسه با سال قبل تقریبا ۱۷
درصد افزایش یافته است که معادل  14/9میلیارد
یورو تخمین زده میشود .آکیس تاتسیس خبرنگار
یورونیــوز از آتن میگوید :برای خــروج از برنامه
کمکهای 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 چارهای جز افزایش مالیاتها
نیست .افزایش مالیاتها از جذابیت اقتصاد یونان
برای ســرمایهگذاران خارجــی میکاهد که برای
ایجاد شغل و رشد اقتصادی ضروری است .بنابراین
الکسیس ســیپراس برنامهای را آغاز کرده است تا
مشخص شود آیا کسب و کارهای داخلی همانند
حملونقل دریایی به اندازه کافی و از نظر اقتصادی
جذابیت دارند .حملونقــل دریایی یونان با وجود
آشفتگی بحران اقتصادی چند سال اخیر ،موقعیت
پیشــرو اش را در جهان حفظ کرده است .مالکان
کشــتیهای یونانی بیش از یک چهارم از ناوگان
نفت کشهای جهان را تحت کنترل دارند .یونان
تقریبا یکچهارم نــاوگان دریایی فله بر و بیش از
 ۱۵درصد ناوگان تانکرهای محصوالت شیمیایی
جهان را در اختیار دارد .در سال  ،۲۰۱۷تقاضا برای
حملونقل دریایی در مقایســه با سال قبل تقریبا
 ۱۷درصــد افزایش یافته اســت که معادل ۱۴ .۹
میلیارد یورو تخمین زده میشود .آکیس تاتسیس
خبرنگار یورونیوز از آتن میگوید« :دادههای مربوط
به بخش مهم اقتصادی مانند کشتیرانی بسیار قابل
توجه است .با وجود اینکه یونان تنها  0/15درصد
جمعیت جهان را تشکیل میدهد ،کشتیهایی که
 ۲۰درصد کاالهای تجاری دریایی جهان را حمل

ميكنند توسط یونانیها کنترل میشوند .با وجود
این ،صنعت کشتیرانی و جامعه یونان بهطور کلی با
توجه به افزایش مالیاتها با مشکالت جدی مواجه
است» .رئیس اتحادیه مهندسان حملونقل دریایی
یونان خوشبین نیســت که مشکالت این صنعت
که در پی بحران اقتصادی ایجاد شده بعد از پایان
برنامه کمکهای مالی حل شوند .وی میگوید« :آیا
برای رفع همه این اثرات ،به قوانین ضد کار گذشته
رو میآورنــد؟ مخالفتها آغاز خواهد شــد .این
قوانین به اجبار ادامه خواهند داشت و هر نوع رشد
اقتصادی بر خرابههای قانون کار ایجاد خواهد شد.
بنابراین این پرسش مطرح است که رشد توسط چه
کسانی و برای چه کسانی؟» تجارت بینالمللی در
بزرگتریــن بندر یونان به دلیل بحران اقتصادی به
سختی آسیب دیده است.
پیــراووس رئیــس اتحادیــه بازرگانــی یونان
میگوید که در  ۹ســال اخیر از هر سه مغازه ،یک
مغازه در یونان تعطیل شــده است .وی میافزاید:
«کســب و کارهایی مانند کار من با ســود  ۷۰تا
 ۷۵هــزار یورو در ســال بین  ۵۵تــا  ۶۵درصد
مالیات میدهند .در آمد من پس از کســر مالیات
 ۳۰هزار یورو است .من مجبورم  ۲۰هزار یورو دیگر
بعنوان ســهم بیمه بپردازم زیرا درآمد من باالتر از
 ۷۰هزار یورو اســت .سرانجام بعد از یک سال کار
ســخت و از درآمــد  ۷۰هزار یورویی ،ســهم من
تنها  ۱۰هزار یورو اســت که کمتر از  ۱۰۰۰یورو
درآمد ماهانه اســت ».برخی معتقدند که در پایان
ماه اوت یونان با بحران مالی دشواری روبرو خواهد
شد اما بســیاری معتقدند که سوراخها 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 نخستوزیر یونان
شهروندان معمولی یونان هنوز آثار افزایش
سرمایهگذاری خارجی در دو سال گذشته در
یونان را حس نميكنند به این منظور با یانیس
دراگاساکیس نخســتوزیر یونان مالقات
کردیم تا از وی بپرســیم چه زمانی رشــد
اقتصادی به طور ملموس حس خواهد شد؟
آقای نخســتوزیر،چه بــا خودتان
آوردهاید که مسیر آینده یونان بعد از سالها
فشار و سختی را برای ما ترسیم کند؟
«من کشتی کوچکی به همراه آوردهام تا مسیر
ســفر جدیدی که کشــور اکنون باید طی کند را
نشان دهم و همچنین این برنامه که برای ما نوعی
قطبنماست .برنامهای 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 میدهد ما چه میخواهیم

و چطور میخواهیم به این اهداف برسیم و به کدام
ســمت میرویم .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 میشود ،آیا شما چنین
برنامهای در دست دارید؟
«میدانیم که در سال  ۲۰۲۱به برخی اهدافمان
در بخشهای مختلف خواهیم رســید .بنابراین ما
اهــداف و برنامه زمانی داریــم که مردم میتوانند
کارایی دولت را بهواسطه آن وارسی کنند .دومین
موضوع این اســت که ما در برخی بخشها ثبات
نهادی داریم مثال اگر سرمایههای بزرگی به یونان
بیاید آنها رژیم مالیاتی ثابتی برای  ۱۲سال آینده
خواهند داشت و هیچکس نمیتواند آنرا تغییر دهد.
وقتی از سرمایهگذاری در یونان حرف میزنیم در
واقع درباره تقویت فعالیتهایی حرف میزنیم که از
قبل موجودند .با وام دادن و بانکهایمان میتوانیم
به شرکتهای بسیاری برای بازسازی کمک کنیم».
چطور میتوانید نیازهای مردم را با برنامه
اصالحات اقتصادی هماهنگ کنید؟
«میخواهم اعالم کنــم که چطور وضعیت نرمال
برای شهروندان باز خواهد گشت .این موضوعی دشوار
اســت .ما مذاکرات با طرفهای درگیر را برای حقوق
کارگران ایجاد میکنیــم و قانونی که حداقل حقوق
را ثابــت نگاه میدارد لغو خواهیم کرد .اما فرآیندهای
ویژهای خواهیم داشت برای اینکه اجازه دهیم حداقل
دستمزد افزایش یابد و این کار انجام خواهد شد .برای
همین ما از رشد فراگیر صحبت میکنیم».
در انتها چه کسانی مالیات را میپردازند؟
شرکتها خواهند بود یا افراد؟
«ما در حال گفتگو با شــرکتها هستیم برای
اینکه کــدام مالیاتها باید کاهــش یابند .برخی
خواســتار کاهش مالیات بر سود هستند و برخی
دنبــال کاهش مالیات بر ســرمایهگذاری و موارد
مشــابه .ما تصمیم گرفتهایم که در سال نخست،
 ۷۰درصد بودجه به کاهش مالیات اختصاص یابد و
 ۳۰درصد 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 میدهد از طریق مذاکره
به دنبال بهبود وضعیت درآمدیشان باشند .در بحث
حقوق بازنشســتگان مانع کاهش حقوقهایشان
خواهیم شد .باید بگویم که اصالحات در زمینهای
بدبینانه تفسیر شده است .اکنون ما از تغییر حرف
میزنیم .درباره تغییراتی که مردم نتایج مثبتاش
را حس خواهند کرد.
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رفتــار و گفتار دونالد ترامــپ از روزی که در فرآیند
انتخابات ریاســت جمهوری آمریکا قرار گرفت تا همین
امــروز گونهای بوده و هســت که درباره شــخصیت او
افسانهسراییمیشود.
به طور مثال برخــی او را یک جنگطلب میدانند،
برخی باوردارند او یک پوپولیست قهار است و برخی نیز او
را نابغه فرض ميكنند .این رئيسجمهورآمریکایی حاال در
بیستمین ماه از فعالیت خود هالهای از ابهام را با خود به
همراه دارد .یکی از این ابهامها درباره مناسبات او و گروه
پشــتیبان او در زمان انتخابات با روسیه است .ترامپ و
حلقه نخست یارانش اکنون در تیررس بازرسیهای همه
سویه و سرسختانهای قرار دارند که مدعی است تیم او با
روســیه دادوستد دارد و کاری میکند که رئيسجمهور
روســیه نیرومندتر شــود .این اتهام به نتیجه نرسد و یا
برســد اما ناظران آگاه باوردارنــد مجموعه تصمیمهای
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
میتوان از همین تازهترین اقدام ترامپ با ترکیه شــروع
کرد .دونالد ترامپ و تیم و گروه پشتیبان او راهی را برای
به انزواکشــاندن اردوغان انتخاب کردهاند که او را ناچار
میکند 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
میگوید اتحاد استراتژیک خود با آمریکا را دور میریزد
و میگوید دنبال این است که دادوستد با روسیه را بدون
مبادله دالر انجام دهد .آیا این اتفاق میافتد یا به لحاظ
تکنیکی امکان نخواهد داشت را کنار میگذاریم ،اما این
رفتارهای جنگطلبانه در تجارت با ترکیه راهی برای پاره
شدن پیوند چندین دههای میان آمریکا و یک عضو مهم
ناتو نیست .از ســوی دیگر جنگطلبی ترامپ با آلمان
و مــرکل که به هر حال با اقتصاد نیرومند خود ســدی
درراه تضعیف اتحادیه اروپا دربرابر روسیه بوده است نیز
میتواند با این تفســیر مواجه شود که ترامپ با تضعیف
اروپــا این قاره را در برابر اراده سیاســی پوتین تضعیف
میکند .اتحاد راهبردی اروپا با اروپا که دســتاورد بزرگ
غــرب پس از جنگ دوم جهانی به حســاب میآمد نیز
اکنون به نفع پوتین از سوی ترامپ به گسست میرسد.
خروج آمریکا از برجام که یک قرارداد کامیاب به حساب
میآید و نادیده گرفتن اراده سیاسی اتحادیه اروپا نیز راه
برای اینکه ایران بیش از پیش با روســیه در حوزههای
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 میکند .از سوی
دیگر بازرسیهای زنجیرهای درباره رفتار و تصمیمهای
گروه هوادار و پشتیبان ترامپ که اثبات میکند احتمال
همکاری پنهــان با پوتین وجود دارد نیز هرروز به نقطه
امنتری میرسد .نوع مناسبات انگلستان با رئيسجمهور

ترامپ در پنهان ترین شکل
پوتین را نیرومند میکند
دونالد ترامپ نیز این گمانهزنی را تقویت میکند .برخالف
همیشه که انگلستان اتحاد قرص و محکم با رئيسجمهور
تازه در آمریکا برقرار میکرد پس از سپری شدن  20ماه
از فعالیت ترامپ شاهد سردی نسبی مناسبات انگلیس و
آمریکا هستیم .شاید نگاه نهچندان مثبت رهبران بریتانیا
به ســوء ظن آنها به رفتارهای ترامپ برمی گردد .تجربه
نشان میدهد رســانههای انگلیسی بیشترین افشاگری
درباره احتمال همکار ی پنهان تیم ترامپ با روســیه را
داشته اند .رفتارترامپ هنوز باید بیشتر زیر ذرهبین 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 ميكنند همواره به یاد میآورند که این آمریکاییها
بودند که امپراطوری کمونیستی شکل گرفته را شکست

دادن .میخاییــل گورباچف آخریــن رئيسجمهور همه
اتحادجماهیر سوسیالیســتی دریک رخــداد تاریخی
شگفتانگیز 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 ســایرحکومتهای
چپگرا درآمریکای التین و آفریقا نیز حاضر نیستند
زیر سلطه کشوری بروند که اقتصادش حتی به کشور
کره جنوبی هم نمیرســد .با این همه رفتار پوتین
در عرصه جهانی گونهای جلوه داده میشود که گویا
اوناجی روســیه شــده و باردیگر جهان را دوقطبی
میکند .برخــی از ناظران آگاه سیاســی باوردارند
بزرگ نشــان دادن پوتین روسیه میتواند بخشی از
بازی بسیار پیچیده آمریکاییها برای به زیر کشیدن
چین باشد .به گمان این گروههای کارشناسی بازی
دادن به پوتین تا جایی که او را خطری بزرگ برای
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نظام سیاسی آمریکا جلوه دهند از پیامدهای همین
اندیشه دور و دراز استراتژیستهای 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 میخوانید:
پوتین متحد ترامپ؟
پوتیــن و ترامــپ در هلســینکی واقعــا جبهه
مشــترکی علیه دموکراتها ،کمیته دادســتان ویژه
مولر و رســانههای آمریکا اتخاذ کردند .این پدیدهی
جدیدی است که اساسا مفهوم جنگ ترکیبی را که
اکنون چهار ســال است ایاالت متحده و روسیه آن را
هدایت ميكنند گسترش میدهد .خطوط مشروط و
قراردادی این جبهه دیگر نه مانند ســالهای جنگ
ســرد از مرزهای این دولتها و بلوکهای آنها عبور
میکند ،و نــه همانند آنچه تاکنون در جریان بود ،از
میان مراکز دولتی و اطالعاتی دو کشور میگذرد ،بلکه
از درون خود این کشورها در جریان است.

ترامپ ریسک میکند
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 قویتر و با اعتماد به
نفس بیشتری به نظر میرسید .در این زمان ،هنوز پایگاه
حامیان گستردهاش از هم نپاشیده ،اقتصاد طبق دادههای
وال استریت نتایج خوبی را نشان میدهد ،تیم دستیاران
مســتقیمش که با هماهنگی بیشتری کار میکند و به
رئیس خود وفادار هســتند تقویت شده است ،برعکس،
دموکراتهــا ،رنگ پریده به نظر میرســند .ظاهرا آنها
هنوز موفق نشدهاند از شکست در انتخابات  2016درس
بگیرند .دستورالعمل مثبتی برای کشور تهیه نشده است؛
گروهی از رهبران اعالم شده تاکنون موثر نبودهاند .در این
شرایط استیضاح ترامپ بسیار بعید به نظر میرسد ،اما
انتخاب مجدد او برای سال  ،2020از یک سال پیش قابل
تصور نبود ،اما اکنون دیگر غیرممکن نیست.
در عین حال ،نباید فراموش کرد سیاســت در ایاالت
متحده ،شبیه «ترنهای هوایی آمريكایی» است ،جایی
که موقعیت برخی صاحبان یا افرادی که از موقعیتهای
باال برخوردارند ،میتواند 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 رئيسجمهور 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 بینالمللی نیز میتواند خطرناک باشد .به طور کلی
روســیه ،با ورود به حوزه سیاست داخلی ایاالت متحده،
باید برای بسیاری از شگفتیهای 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 میکند ،اما این را نیز احتماال درک میکند 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 آیندهای 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 افسانهای به یک اتحاد سیاسی کامال
واقعی میان دو رئیس جمهور تبدیل میشود .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 میگویند کــه این اتحاد را خود مخالفان
آمریکایی ترامپ ،از مدتها قبل و با جدیت سرهمبندی
کردند و اینکه روسیه نمیتواند با کسی که میخواهد
با آن روابط حســنهای داشته باشــد و کسی که از آن
متنفر است ،برخورد یکسانی داشته باشد .از سوی دیگر،
بدبینان هم میافزایند که پوتین به ترامپ وابسته نیست
و میتواند -به خاطر بیثباتی 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 ،سنتپتربورگ به صورت نمایشی از ایالتهای
شــمالی ایاالت متحده علیه بردهداری 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
سیاسی
اســت که عرصه این رویارویی ،هســته نظام
ِ
قدرت اصلی جهان یعنی ایاالت متحده آمريكاســت،
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
آمريكا 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 .میشد
به آمریکاییها 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 قاعدهمند کردن روابط بر اساس مبانی جدید
و شرایط در حال تغییر بینالمللی بکنند .میتوان بود
و صبر کرد .و نهایتاً به طور اصولی چیزی وجود ندارد
که روسیه شدیدا ً برای همکاری با ایاالت متحده آمريكا
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 واقعیتها را در نظر گرفت ،نه ترجیحات
را .اکنون که مسکو درگیر نبرد شده است ،نه تنها باید
آگاهی و درک خوبی از واقعیتهای سیاســت داخلی
آمريكا ،داشــته باشــد بلکه این امر مالحظهکاری و
احتیاطی استثنایی را میطلبد.
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وزیر امور خارجه آلمان خواستار برخورد یکپارچه و
محکم اتحادیه اروپا مقابل آمریکا در افزایش تعرفههای
گمرکی شد .ژان کلود یونکر ،رئيس کمیسیون اروپا،
برای گفتوگو با ترامپ درباره تعرفه کاالهای وارداتی
در آمریکا به سر میبرد.هایکو ماس ،وزیر امور خارجه
آلمان ،روز چهارشنبه  ۲۵ژوئیه ( ۳مرداد) 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 ،رئيس
کمیســیون اروپا ،با دونالد ترامپ ،رئيس 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
رسانهها 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
«تهدیدهای 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 نمیتواند باعث
ازهمگسیختگی 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
غیرقابلتصور بوده است.
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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 بینالمللی برای
جلوگیری از روند فزاینده یکجانبهگرایی 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 آبوهوایی و دفاع
ی نزدیک
از قوانین حقوق بشــر با یکدیگــر همکار 
داشته باشند.هر دو قدرت اقتصادی همچنین خواهان
همکاری بیشــتر در گروه کشــورهای  G7و G20
و در ســازمان ملل متحد شدند .هفته گذشته ژاپن
و اتحادیــه اروپا نیز توافقنامــه همکاری اقتصادی و
استراتژیک امضا کردند .یکی از موضوعهای مهم این
توافقنامه ایجاد بزرگترین منطقه تجارت آزاد جهانی
بود که نشانهای از همکاری دو طرف مقابل سیاست
تجارت جهانی آمریکا قلمداد میشود.

ش ژان کلود یونکر برای متقاعد کردن ترامپ
تال 
ژان کلود یونکر ،رئيس کمیســیون اتحادیه اروپا ،که
برای مذاکره درباره افزایش تعرفههای گمرکی کاالهای
اروپایی در آمریکا به سر میبرد پیش از گفتوگو با دونالد
ترامپ گفت که خوشبینی زیادی به نتیج ه این مذاکرات
ندارد.دونالد ترامپ پیش از ورود ژان کلود یونکر به آمریکا
روز سهشــنبه در توییتی نوشــت که پیشنهادی برای
مسئول کمیسیون اتحادیه اروپا دارد که برای گفتگو به
آمریکا میآید .ترامپ نوشت« :اتحادیه اروپا و آمریکا همه
تعرفههای گمرکی را بردارند .این یک بازار آزاد و منصفانه
خواهد بــود ».روز قبل ترامپ در توئیت دیگری افزایش
تعرفههای 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
مالمستروم 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
( )WTOخواهد بود .مالمســتروم خاطر نشان کرد که
اتحادیه اروپا مکانیسمهای 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 میدهد و تعرفه خودروها و
لوازم یدکی آمریکایی را باال خواهد برد.
ژان کلود یونکر به نتایج مذاکرات با ترامپ
امیدوار نیست
ژان کلود یونکر ،رئيس کمیســیون اتحادیه اروپا به
نتایج مذاکرات با رئيس جمهوری آمریکا امیدوار نیست.
بر اساس محاسبات کمیسیون اتحادیه اروپا میزان زیانی
که در این رابطه متوجه ایاالت متحده خواهد شــد بین
 ۱۳تا  ۱۴میلیارد دالر است که احتمال میرود به مرور
افزایــش یابد.آمریکا در حال حاضر معادل  ۲۴۹میلیارد
دالر خــودرو و لوازم یدکی خودرو به اتحادیه اروپا صادر
میکند.ایاالت متحده در ســال گذشــتهی میالدی در
مجموع  ۸میلیون و  ۳۰۰هزار دستگاه خودرو صادر کرد.
بیشترین سهم در خرید خودروهای آمریکایی را مکزیک،
کانادا و ژاپن داشــتند.آلمان در سال گذشته  ۵۰۰هزار
دستگاه خودرو به آمریکا صادر کرده است.
از جنگ تعرفه تا جنگ یوان
روابــط میان ایاالت متحده آمریکا و شــرکای عمده
تجاریاش ،که طی یک سال گذشته به گونهای چشمگیر
متشنج شده ،در روزهای آتی با چالشهایی روبهرو خواهد
شــد که میتوانند تنشهای موجــود در نظام بازرگانی

نبرد ژرمنها و
چینیها با آمريكا
بینالمللی را به اوج تازهای برسانند .سخن بر سر احتمال
شدت گرفتن باز هم بیشتر کشمکشها میان آمریکا از
یکسو و اتحادیه اروپا و چین از سوی دیگر است .اگر این
احتمال تحقق بپذیرد« ،جنگ بازرگانی» وارد مرحلهای
تازه خواهد شد ،با پیامدهایی مهم هم برای اقتصاد جهانی
و هم برای روابط بینالمللی 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 تصمیمهای حفاظتــی و حمایتی آمریکا ،این
کشورها واردات شــماری از کاالهای آمریکایی را هدف
قــرار داده و حقوق گمرکی آنها را بــاال بردند .این گونه
تصمیمهای گمرکــی ،که به منظور حفاظت از مرزهای
بازرگانی و دفاع از صنایع داخلی به اجرا گذاشته میشوند،
مغایر با تالشهایی است که طی هفت دهه گذشته برای
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جنگ جهانی دوم و تحوالت بعدی آن نقش درجه
اول را بازی کرد .زایش «موافقتنامه عمومی تعرفه و
تجارت» (گات) در  ۱۹۴۷و تبدیل آن به «ســازمان
جهانی تجــارت» در  ،۱۹۹۴که قطب اصلی تدوین
قوانین و معاهدهها در عرصه بازرگانی بینالمللی است،
بدون چراغ سبز و مشارکت فعال آمریکا امکانپذیر
نمیبــود .با این حال از حدود نیم قرن پیش به این
سو واشــنگتن به دیگر قدرتها خرده میگیرد که
با زیر پا گذاشتن قوانین بازرگانی بینالمللی از بازار
آمریکا استفاده ميكنند ،بدون آنکه بر پایه اصل تقابل
دروازههای خود را ،آنگونه که باید و شاید ،بر کاالهای
آمریکاییبگشایند.

کاهش تعرفههای وارداتی در سراسر جهان انجام گرفته،
با این هدف که کاالها میان مرزهای بینالمللی به گونهای
ســیال و بیدرد سر جابهجا شوند و مصرفکنندگان در
کشورهای گوناگون بتوانند محصوالتی را با تنوع بیشتر
و قیمت پایینتر در اختیار داشــته باشــند .تنشهای
بازرگانی چند ماه گذشــته ،به رغم انعکاس وسیعی که
پیدا کردند ،هنــوز در دایرهای کم و بیش محدود و زیر
کنترل قرار دارند .با این حال بیم آن میرود قدرتهای
بزرگ بازرگانی بینالمللی در یک فرآیند غیرقابل کنترل
به درگیریهای بزرگتری کشانده شوند ،با ابعادی که به
دشواری قابل پیشبینی است .تنش در روابط بازرگانی
میان آمریکا با دیگر کشــورها سابقهای دیرینه دارد ،هر
چند که در پی ورود دونالد ترامپ به کاخ سفید واشنگتن
ابعاد تازهای به خود گرفته و ،به گونهای آشــکار ،روابط
میان مهمترین قدرت اقتصادی جهان را حتی با متحدان
تاریخیاش با چالشهایی بیسابقه روبهرو کرده است.
یادآوری میکنیم که ایــاالت متحده آمریکا در
پایهریزی نظــام بازرگانی جهــان در دوران بعد از

کسری موازنه بازرگانی آمریکا
آمریکاییهــا بخــش بزرگی از کســری موازنه
بازرگانی (رابطه میان صادرات و واردات) خود را ،که
از چند دهه پیش به این سو رو به افزایش میرود و
در حال حاضر در عرصه مبادله کاالها به حدود ۸۰۰
میلیارد دالر در ســال رسیده ،به عدم رعایت قوانین
بینالمللی از سوی قدرتهای رقیب نسبت میدهند
و آنها را به سوءاستفاده از بازار آمریکا متهم ميكنند.
اینان ،از دیدگاه واشــنگتن ،انبوه کاالهای خود را به
آمریکا میفرستند و به تولید داخلی این کشور زیان
وارد میآورند ،ولی در راه ورود کاالهای آمریکایی به
بازارهایشان موانع گوناگون ایجاد ميكنند.
متهم اصلی ،از نگاه واشــنگتن ،جمهوری خلق چین
است .در ســال  ،۲۰۱۷آمریکا  ۵۰۵میلیارد دالر کاال از
چیــن وارد کرد ،ولی حجم صادراتش به این کشــور از
 ۱۳۰میلیارد دالر فراتر نرفت .به بیان دیگر کسری موازنه
بازرگانی آمریکا در روابطش با چین به  ۳۷۵میلیارد دالر
رسیده که نسبت به  ۲۰سال پیش  ۱۰برابر شده است.
با تکیه بر همین عدم تعادل است که واشنگتن تصمیم
گرفته اســت از راه اقدامهای 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 قدرتهای بازرگانی از جمله آلمان
دیده میشــود .ناگفته پیدا است که طرفهای بازرگانی
آمریکا هم بیکار نمینشینند و در مقابله با تصمیمهای
یکجانبــه آمریکا ،تــا آنجا که بتوانند ،مقاومت نشــان
میدهند و به اقدامهای تالفیجویانه متوسل میشوند.
این کنشها و واکنشها به سرعت رو به گسترش میرود
و در هفته جاری ،خطر گسترش آنها موضوع یک سلسله
چانهزنیهای بینالمللی است.
وزیران دارایی «گروه  »۲۰در پایان نشست دو روزه خود
در بوینوس آیرس نتوانستند برای مقابله با ریسکهای ناشی
از تنشهای بازرگانی راهحلهای عملی ارائه دهند .در همان
نشست صندوق بینالمللی پول هشدار داد گسترش «جنگ
بازرگانی» میتواند میانگین نرخ رشد جهانی را کاهش دهد.
برای مقابله با همین ریسکهاســت 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 ۲۰
درصدی بر واردات خودروهای ساخت اروپا صرفنظر کند.
اگر نظر رئیسجمهور 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 «فاجعهآمیز» خواهد بود.
اگر چنین تصمیمی اتخاذ و به اجرا گذاشته شود ،اتحادیه
اروپا نیز اقدامهای گسترده متقابلی را علیه واردات کاالهای
آمریکایی به اجرا خواهد گذاشت.
بازرگانی چین و آمریکا
با این همه خطــر یک «جنگ بازرگانی» تمامعیار
بیــش از همه در روابط میان واشــنگتن و پکن دیده
میشود .رئيسجمهور آمریکا به تازگی تهدید کرده که
اگر الزم باشد ،کل کاالهای چینی که وارد بازار آمریکا
میشوند (بیش از  ۵۰۰میلیارد دالر) ،مشمول حقوق
گمرکی تنبیهی خواهند شد .در روش سختگیرانهای که
دونالد ترامپ علیه سیاستهای بازرگانی چین و اتحادیه
اروپا در پیش گرفته ،پول و نرخ برابری آن جایگاه روز
به روز مهمتری پیدا میکند .رئیسجمهور آمریکا دو
قدرت رقیب خود را متهم میکند که از راه دستکاری
نــرخ برابری یوآن چینی و یوروی اروپایی ،این دو پول
را به صورت مصنوعی در برابر دالر تضعیف ميكنند تا
قدرت رقابت کاالهای صادراتیشــان را به بازار ایاالت
متحده باال ببرند .در واقع با پول ضعیف شــده قیمت
کاالهــای صادراتی کاهش مییابــد و در همان حال،
قیمت کاالهای وارداتی بیشــتر میشود .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 پولهای معتبر از جمله یوآن چینی و یوروی
اروپایی دامن زده ،به هیچ وجه راضی نیســت .به بیان
دیگر رئیسجمهور آمریکا خواستار ضعیفتر 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.
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هزاران نفر در بخارســت ،پایتخت رومانی و چند
شــهر دیگر این کشور روز شنبه به خیابانها 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 عصبانیاند.
تظاهــرات در حالی برگزار شــد کــه در جریان
درگیریهای روز جمعه دستکم  ۴۰۰نفر مجروح
شــده بودند .با وجود این تظاهــرات و تجمعهای
اعتراضی طی چند روز گذشــته بیشــتر به صورت
صلحآمیز برگزار شده است .تظاهرات مشابهی هم در
شهرهای دیگر رومانی چون تیمیشوارا ،کلوژ و سیبیو
گزارش شده است .روز جمعه حدود  ۵۰هزار نفر در
بخارست به خیابان آمدند و شعارهایی بر ضد فساد
اداری ،دســتمزد کم و ناکارآمدی دولت ســردادند.
آن طور که گفته میشــود بســیاری از معترضان
رومانیاییهایی هســتند که به تازگی از سایر نقاط
اروپا بازگشتهاند و از وضعیت نابسامان مملکتداری
در خانه خودشــان عصبانیاند .کالوس یوهانیس،
رئيسجمهوری رومانی ،خشونت به کار گرفته شده
از ســوی پلیس را «نامتناسب» ارزیابی کرده است.
«من قاطعانه مداخله خشــن پلیس ضدشورش را
محکوم میکنم ،این پاســخی بسیار نامتناسب به
حرکتی بود که از سوی اکثریت مردم شکل گرفته
بود ».درگیریها در روز جمعه از آنجا آغاز شــد که
معترضان قصد نزدیک شدن به ساختمانهای دولتی
را داشتند .اعتراضها علیه حزب حاکم مدتهاست
که در رومانی در جریان است .در ماه ژوئیه کالوس
یوهانیــس ،رئيسجمهوری 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  ۱۵۰هزار نفر سال پیش در بخارست علیه
تصمیم دولت برای آزادی افراد متهم به فساد از زندان
دست به تظاهرات زدند.
گزارش دویچهوله
در رومانی دهها هزار نفر به خیابانها رفتند و بار
دیگر علیه برنامههای دولت سوسیال لیبرال این
کشور برای تخفیف مجازات فساد دست به تظاهرات
زدند .معترضان میگویند که بر کشورشان «مافیای
سیاســی» حکم میراند .بار دیگر خطر تضعیف
نهادهای رسیدگی به فســاد در رومانی تظاهرات
وســیع شهروندان این کشــور را به دنبال داشت.
یکشــنبه ( ۲۶نوامبر) تنهــا در پایتخت رومانی،
بخارست ۱۵ ،تا  ۲۵هزار نفر با وجود سرمای هوا
دست به تظاهرات خیابانی زدند .در شهرهای دیگر
رومانی نیز هزاران نفر با شعار «دادگستری را بدون
فساد میخواهیم» و حمل پالکاردهایی که بر روی
آن کلماتی چون «غارتگران» و «طاعون سرخ» به
چشم میخورد ،به خیابانها رفتند .اعتراضات اخیر
متوجه حزب سوسیال دموکرات رومانی ()PSD
اســت که در مــاه دســامبر  ۲۰۱۶در انتخابات
پارلمانی پیروز شــد .معترضان به ویژه به روسای
دو پارلمــان رومانی حمله ميكنند ،لیویو دراگنئا
(رئيس مجلــس نمایندگان) و کالین پوپســکو
تاریچانو (رئيس 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 نخستوزیر 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  ۴۰گروه از جامعه مدنی
رومانی و دو ســندیکای بزرگ این کشور مردم را
به شرکت در تظاهرات اعتراضی فرا خوانده بودند.
در بیانیه مشترک این سازمانها گفته شده «یک
مافیای سیاسی» کنترل رومانی را در دست گرفته
است .این سازمانهای غیردولتی دولت رومانی را
فرا خواندند تا طرحهای قانونی یاد شده را متوقف
کند که با آن کارآیی نهادهای رسیدگی به فساد
هم از آنها گرفته میشود .در زمستان سال ۲۰۱۶
نیز تصمیم دولت بــرای تخفیف قوانین مقابله با
فساد در رومانی وسیعترین تظاهرات اعتراضی را
از زمان ســرنگونی نیکوالی چائوشسکو در سال
 ۱۹۸۹به دنبال داشــت .در پــی آن ،دولت چپ
میانــهروی رومانی مجبور شــد طرحهای خود را
متوقف کند .نخستوزیر وقت ،سورین گریندنانو،
بــه دلیــل متوقف کــردن این طرحها توســط
همحزبیهای خود برکنار شد .چند روز پیش نهاد
رسیدگیکننده به موارد فساد در رومانی اعالم کرد
که میخواهد علیه رئیس پارلمان رومانی ،دراگنئا،
شــکایت کند .دراگنئا در عین حال رئيس حزب
سوسیال دموکرات رومانی است .دراگنئا متهم به
اختالس در پولهایی است که اتحادیه اروپا برای
کمک به گسترش زیرساخت رومانی در اختیار این
کشور قرار داده است.
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اقدام ترامپ بســیار ســاده و قابلفهم به نظر
میرســید .او میخواســت با وضــع تعرفههای
ســنگین بر کاالهــای خارجی ،کاالهــای تولید
آمریــکا را بــرای مصرفکننــدگان این کشــور
جذابتر کند .اما این محاسبه نتییجه عکس داده
است.دونالد ترامپ ،رئيس جمهوری آمریکا ،برای
حمایت از کاالهای داخلی تعرفههای تنبیهی هر
چه بیشتری بر کاالهای چینی تعیین کرده است،
اما این خواســت تاکنون برآورده نشده و تعرفهها
به صنایع خودروســازی آمریکا ضررهای سنگین
وارد کردهاند .صنایع بزرگ خودروســازی آمریکا
در بیالن مالی خود اعالم کردهاند که هزینههای
باالیی برای تامین مــواد اولیه پرداخت کردهاند؛
هزینههــای باالیــی که به خاطــر تعرفههای
تنبیهی آمریکا به وجود آمدهاند.به همین
خاطــر شــرکتهای خودروســازی
«جنرال موتورز» و «فورد» آمریکا
در بازار بورس کشور در شرایط
ناخوشــایندی قرار گرفتهاند.
ایــن دوشــرکت بــزرگ
خودروســازی طی  ۴هفته
بیــش از  ۱۰درصد افت
قیمت سهام داشتهاند .هر
دو شــرکت خودروسازی
جنــرال موتــورز و فورد
آمریکا امیــد خود را برای
ارزش سهام در سال جاری
میــادی ( )۲۰۱۸به میزان
 10درصــد کاهــش دادهاند.
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
پیشتر برای تهیه مواد اولیه برای تولید خودروهای
این شرکت پیشبینی شده بود.تعرفههای تنبیهی
 ۲۵درصــدی آمریکا روی فــوالد و  ۱۰درصدی
روی آلومینیوم وارداتی به این کشور از ماه مارس
سال جاری میالدی ( )۲۰۱۸اجرایی شدند .باب
شنکس ،رئيس بخش مالی شرکت خودروسازی
فورد ،میگوید که قیمت مواد اولیه در ســه ماه
اخیــر حدود  ۳۰۰میلیــون دالر افزایش یافته و
نیمی از این افزایش به خاطر تعرفههای تنبیهی
بوده است.

صنایع آمریکا زیر فشار گرانی مواد خام
نتایج نظرسنجی اخیر در آمريكا از مدیران
شرکتهای صنعتی نشــان میدهد که عدم
اطمینان در این شرکتها به شدت گسترش
یافتــه و اکنون در پایینترین ســطح خود از
 ۵ماه پیش تاکنون است.
ن اشتانسل ،رئيس هیأت مدیره شرکت
یوخ 
 CMCدر این باره میگوید« :برای شرکتها
بسیار مشکل اســت که گران شدن هزینهی
مــواد اولیــه را از راه دیگــری مانند کاهش
پرسنل جبران کنند ».و نتیجه چنین میشود
که با باال رفتن قیمت مواد اولیه قیمت نهایی
کاالها نیز افزایش مییابد.
سیاســت تعرفههای تنبیهــی ترامپ تنها
بــر صنایع خودروســازی اثر منفی نداشــته
اســت .همه بخشهــای صنایــع آمریکا
کــه به نحــوی از مواد اولیــه وارداتی
اســتفاده ميكننــد ،با مشــکالت
متعددی روبــهرو شــدهاند .برای
نمونه شرکت موتورسیکلتسازی
باســابقه «هارلی دیویدســون»
کــه محصــوالت آن در میان
عالقهمندان به موتورسیکلت در
سراسر جهان طرفداران زیادی
دارد ،باید بــه خاطر تعرفههای
تنبیهی ترامپ موتورهای خود
را در اروپا  ۲۲۰۰دالر گرانتر از
گذشته بفروشد.
دونالد ترامــپ ،رئيس جمهوری
آمریکا که بــا شــعار «اول آمریکا»
روی کار آمــد ،مدیــران این شــرکت
موتورسیکلتســازی را به نشــانه تشویق
تولید در خاک آمریــکا ،در ماه فوریه به کاخ
سفید دعوت کرده بود.
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منتظر شما در اين صفحهها هستيم

معرفي اعضاي انجمن مديران صنايع به يكديگر ،كاري اســت كه در گذشــته به شــكلهاي گوناگون در كارآفرين انجام ميشــده است.
عالوهبراين در سايت انجمن به همديگر معرفي شدهاند .مجله كار آفرين با ارائه شكل جديدي از معرفي شركتها كه در صفحههاي حاضر آن را
مالحظه ميكنيد ،كار جديدي ارائه داده است .در شمارههاي بعدي منتظر شما هستيم كه در اين صفحهها حاضر شويد.
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