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بودجه سال 1401 با رقمي معادل 3700 هزار ميليارد تومان بسته شد 
كه از اين ميزان 2200 هزار ميليارد تومان مربوط به بودجه شركت هاي 
دولتي است كه نقش اصلي را در سرمايه گذاري ايفا مي كنند. بودجه در 
واقع سندي است كه بين دولت و مجلس براي تنظيم سياست هاي مالي 

و عمومي كشور مبادله مي شود... 

نگاهی دقيق تر به اين  كه بازگشت به برجام عمال كدام وجوه نقدی 
را در دسترس ايران قرار خواهد داد و اثرات آن بر اقتصاد اين كشور چه 
خواهد بود.در حالی كه طــی روزهای اخير مذاكره برای احيای برجام 
201۵ بين موفقيت و شکست در فراز و فرود بوده، بجاست كه ارزيابی 

كنيم بازگشت به برجام به لحاظ مالی... 

در ســال هايي كه دولتي كردن همه اقتصاد دردســتور كار سياست ورزان 
هردو جناح سياسي در ايران بود، گروهي از فعاالن اقتصادي درايران بودند كه 
مي خواستند با اراده خستگي ناپذير خود زنده سازي بخش خصوصي اصيل را 
از ذهــن و حرف به عمل تبديل كنند و جاي پاي نهادهاي مدني را در بخش 

كارفرمايي در سپهر اقتصادايران سفت كنند...

 World( پنجــاه و دومين اجالس ســاالنه مجمع جهاني اقتصــاد
Economic Forum( از ســوم خرداد، در داووس سوييس آغاز شده 
اســت. در بخش افتتاحيه اجــالس، كالوس شــواب، بنيانگذار مجمع، 
ايگناسيوس كاســيس، رئيس جمهور ســوييس، و ولوديمير زلنسکي، 

رئيس جمهور اوكراين، سخنرانان اصلي بودند... 

نگاهی به اهم پیام های قانون بودجه 1401برای فعاالن اقتصادی

درآمد مالي ايران از بازگشت به برجام چقدر خواهد بود؟

مرگ مرد سختكوش اقتصاد و انديشه ورز نیرومند 

داووس: اقتصادجهان بدتر از پارسال، بهتر از سال آينده 
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بدون چون وچرا بايد قبول كرد هيچ رئيس دولتي در هيچ سرزميني 
از سر عمد نمي خواهد روزگار شهروندان را سياه و تيره كند و كسب و كار 
و معيشت آنها را بدتر كند. روساي دولت ها و تك تك اعضاي كابينه دولت 
رئيسي نيز از اين قاعده مستثني نيستند. اين دولت مستقر در ايران و نيز 

دولت هاي روحاني و احمدي نژاد و خاتمي و رفسنجاني...

تاريخ پيشرفت و ترقي جامعه ها در پنهان ترين ماهيت خود وامدار 
مردان و زنان اميدوار، مداراجو، بردبار آينده نگر و خستگي ناپذير است 
كه هر كدام در گوشه اي از سرزمين مادي با ژرفاي وجود راه هايي تازه 
براي كشورشان بازمي كنند. پيشرفت جامعه ها بدون ترديد با همين 

رفتارها و تصميم هاي چنين انسان هايي است...
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بدون چــون وچرا بايد قبــول كرد هيچ 
رئيس دولتي در هيچ سرزميني از سر عمد 
نمي خواهد روزگار شهروندان را سياه و تيره 
كند و كســب و كار و معيشــت آنها را بدتر 
كند. روساي دولت ها و تك تك اعضاي كابينه 
دولت رئيســي نيز از اين قاعده مســتثني 
نيســتند. اين دولت مســتقر در ايران و نيز 
دولت هاي روحانــي و احمدي نژاد و خاتمي 
و رفســنجاني با دنيايي از شــور و شوق بر 
ســركار آمده و وعده هايي به ايرانيان دادند 
كه زندگي مادي آنها را بهتر خواهند كرد و 
روزهاي خوش براي آنها فرا خواهد رســيد. 
دراين نوشــته قصد نداريم متغيرهاي كالن 
اقتصادي را در دولت هاي گوناگون مقايســه 
كــرده و به برتري يــك دولت بر دولت هاي 
ديگر شهادت بدهيم. اما بيشتر كارشناسان 
باوردارند دولت هــاي آقاي خاتمي به دليل 
پيروي از قانون برنامه ســوم توســعه دولت 
خوش فرجامي بوده اســت. از ســوي ديگر 
نيك مي دانيــم در دهه 1390 ايران يکي از 
بدترين دوره هاي ده ساله را در اقتصاد پشت 
سرگذاشته است و حاال در شروع دهه اي كه 
سه ماه آن را ســپري كرده ايم اقتصاد ايران 
روزهاي ناخوشــي را تجربه مي كند. در بهار 
امسال بود كه ســيد ابراهيم رئيسي پس از 
پايان نشست دولت اعالم كرد ايران به ويژه 
اقتصاد ايران روزهاي سختي را در پيش دارد.

گمانه زني ها درباره روزهاي سخت ايرانيان 
كه ســيد ابراهيم رئيســي آن را به رشــد 
اقتصادي نســبت داده بود بسيار فراتر از آن 
بوده و هست. مي شد حدس زد رئيس دولت 
سيزدهم چشم انتظار روزهايي را داشته است 
كــه ايران دوباره در كانون توجه منفي غرب 
و آمريکا قرار گيرد و چنين نيز شــده است. 
آمريکايي ها به رغم اينکه حاال بيش از پيش 
درگير جنگ اوكراين شده اند فشار بر ايران را 
هرگز از دستور كار بيرون نکردند. در مسير 
افزايش فشار به ايران مي توان داليل مهمي 
را جســت وجو كرد. بي قدرت شدن روسيه و 

بي تفاوت تر شدن چين و نيز همکاري امنيتي 
– اقتصادي اسراييل با كشورهاي عربي و از 
همه مهم تر بي نياز شدن بازار جهاني نفت از 
صادرات نفت ايران از عوامل مؤثر در تصميم 
به برگشــت دوران صدور قطعنامه ها عليه 

ايران است.
در اين روزها كه روسيه بازار جهاني نفت را 
اشباع كرده و با تخفيف هاي چشمگير ايران 
را از مدار صادرات نفت به كشــورهايي مثل 
چين و هند بيرون كرده و همچنين اوپك نيز 
وعده داده است افزايش توليد را مي پذيرد و 
نيز ونزوئال هم با كمك ايران نفتي شبيه نفت 
ايران صادر مي كند ديگر نيازي به نفت ايران 
نيســت. اياالت متحده گزارش هاي مربوط 
به همراهي آمريکا با ســه كشور اروپايي در 
تقديم پيش نويس قطعنامه محکوميت ايران 
به شوراي حکام آژانس بين المللي انرژي اتمي 
را تاييد كرده اســت. ند پرايس، ســخنگوي 
وزارت امور خارجه آمريکا پنجشــنبه گفت: 
»مي توانيم تاييد كنيم كه به همراه بريتانيا، 
فرانســه و آلمان در پي تصويب قطعنامه اي 
هستيم كه بر ضرورت همکاري كامل ايران با 
آژانس بين المللي انرژي اتمي تأكيد مي كند.« 
به گفته پرايس، گزارش مديركل آژانس كه 
قرار اســت به اين نشست ارايه شود، »باعث 
نگراني جدي درباره عدم پاســخگويي ايران 
شده اســت.« پرايس گفت: »پايبندي كامل 
تعهدات ايران به پيمان عدم اشاعه سالح هاي 
هســته اي ضروري اســت.« رافائل گروسي، 
مديركل آژانس بين المللــي انرژي اتمي در 
گزارش خود به شوراي حکام گفته كه ايران 
همچنان پاســخ قبولي درباره رصد رد مواد 
راديواكتيو در سه سايت پارچين، ترقوزآباد و 
مريوان ارايه نکرده است.كشورهاي غربي در 
نشست قبلي شوراي حکام به خاطر نگراني از 
آسيب ديدن مذاكرات احياي برجام از تصويب 
قطعنامه در اين رابطه خودداري كرده بودند.

انقالبارزيویارانهاي
اما به گمان كارشناسان رخدادهاي بيروني 
درايران در مقابله بــا آمريکا همان بدترين 
و ســخت ترين روزهاي ايران نبوده اســت. 
سيد ابراهيم رئيســي پس از آنکه از طرف 
آمريکايي ها با نااميدي روبه رو شــد و صلح و 
آشتي هسته اي كنار گذاشته شد براي اينکه 
منابــع درآمدي تازه كســب كند راهي جز 

افزايش قيمت دارايي هاي دولت را نداشــت 
و نمي توانســت جز از اين مسير منابع تازه 
براي تعادل در بودجه فراهم كند. به همين 
دليل يکي از سخت ترين تصميم هاي تاريخ 
اقتصاد ايران در نيم ســده تازه سپري شده 
با پشــتيباني همه نهادهاي قدرت گرفته و 
اجرا شــد. تصميم تازه اين بود كه دست كم 
1۵ ميليــارد دال ارز متعلــق بــه دولت كه 
بــا قيمت هاي هــر دالر 4200 تومان براي 
واردات كاالهاي اساسي و نيز نهاده اي دامي 
و تجهيزات پزشکي و دارو اختصاص مي يافت 
بــه قيمت هاي بازار نيمايــي يعني هر دالر 
نزديك به 26 هزار تومان فروخته شود. اين 
تغيير نرخ فروش دالر اگر فقط 10 ميليارد 
دالر باشــد و در عدد20 هــزار تومان ضرب 
شود به عدد بزرگ 200 هزار ميليارد تومان 
مي رسيم. به اين ترتيب دولت آقاي رئيسي 
اين عدد را از شــهروندان دريغ كرد و البته 
گفته است به جاي اين عدد برداشته شده كه 
به فساد و تباهي مي رسيد به شهروندان داده 
خواهد شــد. حال و در حالي كه شهروندان 
با قيمت هاي افزايش يافته همه انواع كاالها 
روبه رو شده اند و درآمدهاي بيشتر شهروندان 
بــه اندازه الزم افزايش نيافته اســت آنها در 
بدترين و سخت ترين وضعيت قرار دارند. به 
نظر مي رسد با توجه به روندهاي موجود در 
كشــور به ويژه سياست خارجي ايران كه بر 
ادامه غرب ســتيزي و آمريکا ستيزي استوار 
است و خيال انعطاف در هيچ زمينه اي ندارد 
بايد منتظر روزهاي ســخت تر نيز باشــيم. 
نوشته حاضر نمي خواهد درون خوانندگان را 
با سرسام و و دلهره پر كند و تخم ترس بکارد 
اما واقعيت ها را نيز بايد پذيرفت. صنعتگران 
ايراني كه به هرحال بايد در همين فضا نفس 
بکشند و فعاليت كنند بايد بدانند چه روزها 
و ماه هايي را در صورت ثابت ماندن شــرايط 
ســپري كنند. وضعيت بخــش صنعت نيز 
بهتر از بقيه بخش هاي اقتصادكالن نيست و 
پيامدهاي سياست كالن بر اقتصاد نيز منفي و 
بازدارنده بوده است. افزايش هزينه هاي توليد 
در شرايطي كه دولت اصراردارد قيمت ها بايد 
تثبيت شود روزهاي آساني را نويد نمي دهد. 
ســال 1401 بدون ترديد در يــاد تاريخي 
ايرانيان به مثابه ســالي بسيار دشوار خواهد 
ماند جز اينکه نظام سياسي ايران راهي براي 

عبور از اين وضعيت پيدا كند.

سخت ترين روزها 

محمدصادقجنانصفت

سردبیر

یادداشت
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سرمقاله

نقش و ســهم نهاد خصوصي در ايران 
از اوايل ســده حاضر و با پديدار شــدن 
دولت مركزي نيرومند و به بهانه گسترش 
امنيت ملي و نيز به بهانه اينکه دولت بايد 
بتواند همه امور كشور را دراختيار داشته 
باشد به مرور كمرنگ شد و كاهش يافت. 
بررســي هاي از سر اشــاره نشان مي دهد 
در دهه 1310 تــا 1320 به دليل برتري 
انديشــه اقتصادي كه در دولت به ويژه از 
ســوي علي اكبر داور بــراي اداره اقتصاد 
اعمال مي شــد گســترش اقتصاد دولتي 
با بنگاه هــاي بزرگ بــود. در اين دوران 
بود كه ســازمان غله، شركت بيمه ايران، 
ســازمان قند و شــکر، بانك ملي و بانك 
سپه و ده ها دســتگاه دولتي تأسيس شد 
و كارخانه هاي بزرگ قند و شــکر و حتي 
برخي كارخانه هاي بزرگ نساجي از سوي 
دســتگاه ها تأسيس شد. در دهه 1330 و 
در وضعيــت خــاص آن دوران كه دولت 
نقشي  دولت  نداشتيم  نيرومندي  مركزي 
در اداره اقتصاد به شــکل مؤثر نداشت تا 
اينکه ســازمان برنامه و شركت ملي نفت 
اقتصاد ايــران را در انحصار قــرار دادند. 
دردهه 1340 باز هم اين دولت بود كه با 
استفاده از درآمد حاصل از نفت بر اقتصاد 
ايران استيال يافت. تأسيس شركت سهامي 
تأسيس  گوشت، شركت سهامي شيالت، 
بورس اوراق بهادار تهران؛ تأسيس سازمان 
گسترش و نوسازي صنايع ايران و... در اين 
دهه باز هم اقتصاد ايــران را دولتي كرد. 
اگرچه در ايــن دهه و نيز در دهه 13۵0 
تا قبل از پيروزي انقالب اسالمي شماري 
از صاحبان سرمايه توانستند كارخانه هاي 
تأســيس  گوناگون  در بخش هاي  بزرگي 
و راه انــدازي كنند اما در همان ســال ها 
بــود كــه محمدرضا پهلوي دســتور داد 
كارگران در ســود و ســهام كارخانه هاي 
خصوصي شريك شــوند و انگيزه توسعه 

سرمايه گذاري را كشت.

پسازانقالباسالمي
پــس از پيــروزي انقالب اســالمي و در 
وضعيتــي انقــالب دولت موقت با دســتور 
شــوراي انقالب اسالمي اقدام به ملي كردن 
بانك ها و كارخانه ها و نيز شركت هاي بزرگ 
حمل و نقل و بيمه ها كرد و بخش خصوصي 
ايــران از صحنه كنــار گرفت. بررســي از 
نزديك مناسبات بخش خصوصي و دولت ها 
نشــان مي دهد كه در همــه اين چهار دهه 
گذشــته به مرور دولت ها دريافته اند بدون 
حضور بخش خصوص نمي توان اقتصاد را با 
كارآمدي كامــل اداره كرد. بخش خصوصي 
ايران همين امروز هــم با وجود ضعف هايي 
كه دارد بيشــترين شــغل ها را به ويژه در 
صنايع كوچك و متوســط ايجاد كرده است 
و سهم بااليي درارزش افزوده به خصوص در 
خدمات دارد. با اين همه به نظر مي رسد اين 
بي مهري به بخــش خصوصي در هر دولتي 
به شــکل خاصي بروز كرده اســت و فراز و 
نشــيب هاي قابل اعتنايي در مناسبات ميان 
نهاد دولت و نهاد خصوصي بروز كرده است. 
در برخي از دولت ها اين مناسبات بهتر بوده 
است و در برخي از دولت ها روند همکاري ها 
كاهنده شــده اســت. عالوه بر اين مجلس 
قانونگذاري ايران نيز در بهتر يا بدتر شــدن 
مناســبات دولت با بخــش خصوصي نقش 

وسهم داشته ودارد.

امروزدرچهوضعیتيقرارداریم
آيــا اكنــون نهــاد خصوصــي در ايران 
روزهاي خوشــي دارد و در تصميم سازي ها 
و تصميم گيري هاي پرشمار دولت و مجلس 
ســهمي دارد؟ حقيقت اين است كه پاسخ 
منفي اســت. دولــت ســيزدهم و مجلس 
يازدهــم مالحظات خاصي در اداره كشــور 
دارنــد و بــاور دارند بايد بــراي عبور دادن 
اقتصاد از شرايط سخت اين دوره همه قدرت 
در نهادهاي حکومتي مستقر و متمركز شود. 
دولت سيزدهم با همه حسن نيتي كه نشان 
مي دهــد و با توجه به اينکــه تمايل دارد از 
نيروي بخش خصوصي اســتفاده كند اما در 
عمل گونه اي شده است كه بخش خصوصي 
احساس رضايت نمي كند و اين حس وجود 
دارد كــه از ســوي نهادهــاي اداره كننده 
كشــور ناديده گرفته شــده اســت. در اين 
روزها دولت براي كنتــرل اقتصاد حتي در 

واردات كاالهايي كه پيش از اين از ســوي 
بخش خصوصي وارد مي شــد را در انحصار 
شــركت هاي دولتي قرارداده است يا اينکه 
درباره حــذف دالر ارزان با بخش خصوصي 

مشورت نکرده است.

چهبایدكرد
نهادهاي بخش خصوصي به ويژه نهادهاي 
كارفرمايــي مثل اتاق هــاي بازرگاني ايران و 
نيرومند  شهرستان ها و همچنين تشکل هاي 
اصيل و قديمي در وضعيتي قراردارند كه بايد 
راه عبور از مناســبات ناسازگارشده را بيابند 
و بــه نهادهاي قدرت ارايــه دهند. نهادهاي 
خصوصي بايد توجه داشته باشند در چارچوب 
موجــود فعاليت دارند و در اين جارچوب آنها 
قدرتشــان تنها و تنها دراين است كه بتوانند 
راه هاي كارآمدتري به دولت و مجلس نشــان 
دهند و اثبات كنند راه هاي كارشناسي شده 
از ســوي آنها براي دولت و اقتصاد ملي مفيد 
است. يادمان باشد اين اثرگذاري هنگامي رخ 
مي دهد كه دو رخــداد پيش از آن را رعايت 
كنيم. نخست اينکه قبول كنيم دولت دست 
بــاال را دارد و نبايد به هردليــل با اين نهاد 
البته بخش  درگيري رشــد يابنده داشــت. 
خصوصــي حق انتقاد از دولت را دارد اما بايد 
اعتماد سازي كند و مجموعه دولت را متقاعد 
كند كه راه حل هاي ارايه شده بيش از هرچيز 
بــراي عبــوردادن اقتصاد از تنگناها اســت. 
در غيــر اين صورت گروه هايي كه با فلســفه 
وجــودي بخش خصوصــي مخالفت بنيادي 
دارنــد راه هاي همکاري را مي بندند و به بدتر 
شــدن مناســبات دولت و بخش خصوصي 
كمك مي  كنند. الزام ديگر اما اين اســت كه 
بخش خصوصــي ايران و نهادهاي كارفرمايي 
تعــارض منافع ميان خــود را مديريت كرده 
و به جايي برســند كه هيــچ گروهي از اين 
تعارض منافع بهره بــرداري منفي و به زيان 
بخش خصوصي نکنــد. در صورتي كه تضاد 
منافع ميان افراد حقيقي و حقوقي در بخش 
خصوصي بيشتر و آشــکارتر شود و به دولت 
و ســاير نهادها اثبات شــود كــه اين بخش 
نمي نواند صداي واحد داشته باشد راه برايش 
باز مي شود تا كم محلي ها را ادامه دهد. بخش 
خصوصي ايران به ويژه اتاق بازرگاني ايران و 
تهران دراين وضعيت خاص نقش مهمي براي 
احقاق حقوق فعاالن صنعتي و بازرگاني دارند.

همگرايي بخش خصوصي با خود و دولت 

محمدرضاستوده

دبیركل
انجمنمدیرانصنایع
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دو- ســه ســال پيش دولــت دوازدهم به 
رياســت حســن روحاني در ايران بر سركار و 
عبدالناصر همتي رئيس بانك مركزي آن بود. 
در  ن ســال ها و روزها كه تعادل دخل وخرج 
دولت به همر ريخته بود و متغيرهاي اقتصادي 
روند كاهنده داشت رئيس بانك مركزي بيشتر 
از هــر كار ديگري كه در زمره وظايفش او بود 
روي نرخ ارز متمركز شده و باور داشت قهرمان 
آن روزهاي اقتصاد ايران است كه توانسته نرخ 
دالر را رام كنــد و اقتصاد ايران را نجات دهد. 
در همان روزها برخي روزنامه نگاران نوشــتند 
كاش رئيس بانك مركزي اجازه مي داد و تالش 
مي كرد آمارها و اعداد سرمايه گذاري به مثابه 
يکي از مهم ترين متغيرهاي اقتصادي منتشر 
شود تا بشــود در پرتو تحليل روندهاي كمي 
و كيفي ميزان ســرمايه گذاري بخش دولتي و 
بخش خصوصي درك شــود و ديده شود كه 
رشــد اقتصادي ايران به كدام مسير مي افتد و 

نيازهاي ايران چگونه برطرف مي شود.
اقتصاددانان در ان روزها نوشــتند به داليل 
گوناگون نرخ ســرمايه گذاري در ايران روندي 
كاهنده پيدا كرده است. يکي از اقتصاددانان كه 
در اين باره پژوهش قابل اعتنايي داشت است 
نوشت: آمارها نشــان مي دهد سرمايه گذاري 
ثابت در اقتصاد ايران طي يك دهه گذشــته، 
به طور پيوســته روندي نزولي داشــته است. 
اگر نسبت تشکيل ســرمايه ثابت ناخالص به 
توليــد ناخالص داخلي را به عنوان شــاخص 
نرخ ســرمايه گذاري در نظر بگيريم، مي توان 
مشــاهده كرد كه اين نسبت از متوسط بيش 
از 30 درصد در بلندمدت به حدود 19 درصد 
كاهش يافته و ممکن است اين روند همچنان 

كاهنده باشد.
عواملي مانند تشــديد تحريم هاي خارجي، 
كاهــش واردات ماشــين آالت و تجهيــزات، 
افزايش نااطميناني و ريســك سرمايه گذاري 
در اقتصاد و همچنيــن كاهش پرداخت هاي 
عمرانــي دولــت، موجــب كاهــش ميزان 
سرمايه گذاري اقتصاد شده است اما با نگاهي 
به تحوالت يك دهه گذشته مي توان دريافت 
كاهش نرخ ســرمايه گذاري از يك روند نزولي 
تبعيــت مي كند و صرفا محــدود به تحوالت 

يك سال گذشته اقتصاد ايران نيست. به بيان 
ديگر روند مستمر كاهش نرخ سرمايه گذاري 
داللــت بر وجــود برخي عوامــل و تحوالت 
ســاختاري مؤثر بر ســرمايه گذاري دارد كه 
موجب شــده اقتصاد ايران نسبت به گذشته، 
ســهم كمتري از مازاد ايجاد شــده را مجدداً 
در اقتصاد سرمايه گذاري كند.تجربه دهه هاي 
تازه ســپري شده نشــان مي دهد دولت هاي 
ايران از مسير بودجه هاي ساالنه در بخش هاي 
گوناگون اقتصاد سرمايه گذاري مي كرده اند . اين 
سرمايه گذاري ها با استفاده از اعتبارات عمراني 
در بودجه هاي ساالنه اتفاق مي افتاد و بيشترين 
سرمايه گذاري ها نيز در زيرساخت هاي فيزيکي 
مثل راه و راه آهن و فرودگاه و سد و پااليشگاه و 
نيروگاه و واحدهاي بزرگ صنعتي و كشاورزي 
انجام مي شــد. به اين ترتيب بود كه راه آهن 
توســعه مي يافت، ظرفيت توليد برق روندي 
فزاينــده را تجربه مي كرد و سدســازي براي 
مهار آب در جريان بود و كارخانه هاي بزرگي 
مثل ذوب آهن و فوالد مباركه و پتروشيمي ها 
در ايران ســاخته شدند و اكنون عصاي دست 

دولت به حساب مي آيند.
واقعيت اين اســت كه با بررســي قانون و 
كاركرد بودو همه ســويه بودجه هاي سال هاي 
تازه ســپري شــده به ويژه پس از تحريم هاي 
آمريکا معلوم مي كند بودجه عمراني ادولت ها به 
به شدت سقوط كرده است. يك نوشته منتشر 
شــده در مركز پژوهشــي بانك مركزي نشان 
مي دهد در سال هاي بعد از انقالب سهم هزينه 
جاري از كل هزينه دولت رو به افزايش بوده و 
از 68/۵ درصد در سال 13۵7 به 84/69 درصد 
در سال 1396 رسيده است.در همين سال ها، 
سهم هزينه عمراني از كل هزينه دولت به شدت 
كاهش يافته و از 31/۵ درصد در سال 13۵7 
به 1۵/31 درصد در سال 1396 رسيده است.

همچنين نســبت هزينه مصرفي دولت به 
توليد ناخالص داخلي طي دوره 1396-1383 
بــا يك رونــد صعــودي از 11/24 درصد در 
ســال 1383 به 13/43 درصد در سال 1396 
رســيده اســت. اين در حالي است كه نسبت 
هزينه سرمايه گذاري دولت به توليد ناخالص 
داخلي با طي يك روند نزولي از 8/73 درصد 
در سال 1383 به ۵/82 درصد در سال 1396 
رسيده است.روند نزولي هزينه سرمايه گذاري 
و عمراني بسيار نگران كننده بوده و بيشترين 
صدمه را به زيرساخت هاي كشور وارد مي كند 

و اساســا با اين سطح از هزينه سرمايه گذاري 
و عمراني بســترهاي الزم جهت فعاليت مؤثر 
بخش خصوصي و در نتيجه بســترهاي الزم 
جهت رشد اقتصادي باال و پايدار فراهم نخواهد 
شــد. به نظر مي رســد دارايي ها و ثروت هاي 
انباشت شــده ايران در زيرساخت ها به مرور 
و به دليل خشکســالي هاي ســرمايه گذاري 
نه تنها رشد را تبديل به توسعه نمي كنند بلکه 
احتمال دارد به دليل استهالك هاي ساالنه از 
همين ميزان فعلي نيز كمتر شود.در شرايطي 
كه بخش خصوصي حاضر نيست سرمايه هاي 
خود را در زيرســاخت ها به كار گيرد و اصوال 
در ايران اجــازه اين كار داده نمي شــود و با 
قيمت گذاري دستوري راه ورود به اين بخش ها 
مســدود اســت، در وضعيتي كه سرمايه هاي 
خارجي نيز به داليــل گوناگون از ايران رفته 
و تا شــرايط چنين اســت برنمي گردند و در 
وضعيتي كه قدرت پس انداز ملي روند كاهنده 
دارد و بيشترين بودجه ها به حقوق و دستمزد 
داده مي شود، بايد نگران بود كه زيرساخت هاي 
ايران با خطر فراموشي و توسعه نيافتگي مواجه 

هستند. 

زیرساختهارادریابیم
واقعيت اين است كه با وجود فشار فوق العاده 
به كارمندان دولت و افزايش ناچيز مزد وحقوق 
آنها در مقايسه با نرخ تورم به نظر مي رسد باز 
هم سرمايه گذاري عمراني دولت درسال 1401 
رقم قابل اعتنايي نباشــد. در حالي كه بخش 
خصوصي توانايي و نيز تمايل ندارد ســرمايه 
خود را در امور زير بنايي ســرمايه گذاري كند 
و در حالي كه كل سرمايه گذاري خارجي ايران 
در ســال ميالدي گذشته كمي بيشتر از يك 
ميليارد دالر بوده است و در وضعيتي كه دولت 
نيز به زور وضرب حــذف دالر 4200 توماني 
مي توانــد هزينه هاي جاري را پوشــش دهد 
به نظر مي رود روند فروپاشــي زير ساخت ها 
در ايران تشــديدخواهد شد. داستان غم انگيز 
تخصيص برق توليدي كشــور به خانواده ها يا 
صنايع يا تخصيص آب موجود به كشــاورزي 
يــا كارخانه هــا و تخصيــص ســرمايه ارزي 
براي توسعه كشــاورزي يا واردات نهاده هاي 
كشاورزي و نيز فرسودگي ناوگان حمل و نقل 
جاده اي و هوايي و سرمايه گذاري ناكافي براي 
صيانت از چاه هاي نفت و گاز كشــور مي تواند 

ناراحت كننده باشد.

زير ساخت هاي ايران را دريابيم
محمدعليشاكیني

اقتصاددان
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خرد و عقل اقتصادي و نيز توجه به ســابقه و 
كارنامه پديده هاي مرتبط با فعاليت هاي اقتصادي 
در هر كشــور و سرزميني نشان مي دهد برگشت 
يــا برگرداندن يك صنعت و تجارت به نقطه صفر 
آسيب ساز و به زيان آن صنعت و منافع ملي است 
به ويژه اگر آن صنعت و فعاليت تجربه هاي بزرگي را 
براي عبور از آن نقطه در دل داشته باشد. متأسفانه 
بايد گفت تصميم هايي كه اين روزها به هر دليل 
- كــه اضطرار دولت يکي از اصلي ترين دليل ها به 
حساب مي آيد - براي صنعت قديمي و اصيل قند 
و شکر اتخاذ شده و در گام هاي نخست آن هستيم 
برگرداندن اين صنعت به نقطه صفر است. تجربه 
نشان مي دهد دولت هاي ايران با هرگرايش سياسي 
و با هــر برنامه اي براي اينکه خود را به ســاحل 
نجات برسانند پل هاي عبور صنعت قند و شکر را 
تخريب مي كنند و با اين صنعت رفتار خردمندانه 
و اقتصادي صورت نمي پذيرد. مي دانيم كه صنعت 
قند و شکر در همه سال هاي پس از پيروزي انقالب 
اسالمي و حتي پيش از آن به دليل تسلّط بي چون 
و چراي دولت بر آن هرگز در مسير رشد و بالندگي 
نيفتاده است. دولت هاي گوناگون براي اينکه بتوانند 
قند و شکر را با نرخ حمايتي به دست مصرف كننده 
برسانند خيمه سنگيني روي صنعت و تجارت قند 
و شــکر زده و اين صنعت را حق العمل كار دولت 
كرده و سود بخورونميري به اين صنعت مي رسانند 
تا جايي كه اسکلت آن حفظ شود و از پاي درنيايد. 
اما مي دانيم صنعتي كه رشد و بالندگي و نوزايي و 
نوسازي ژرف را تجربه نکند در حقيقت نيمه زنده 
است و بزرگ نمي شود. به همين دليل است كه در 
4۵ ســال تازه سپري شده كارخانه قند تازه اي در 

ايران ساخته نشده است. 
اگر اســتثناي شركت توسعه نيشــکر را كنار 
بگذاريم كه با هزينه دولت هاي مختلف ساخت و 
رشد را تجربه كرده است هيچ سرمايه گذار بخش 
خصوصي به دليل انحصار و تمركز دولت حاضر به 

سرمايه گذاري در اين صنعت نشده است. 
مديران و فعاالن و سهامداران اين صنعت اما پس 
از سال ها پيگيري مستمر براي شکست انحصار دولتي 
و آزاد سازي صنعت قند و شکر در سال 1399 و البته 

به دليل ناگزيري دولت وقت توانستند آزادسازي اين 
صنعت را به دست آورند. در حالي كه در دهه 1380 
و پس از آن با همکاري دلسوزانه صنعت قند و شکر با 
دولت ها اين فعاليت به كشور خدمت بزرگي كرده و 
از خروج ميلياردها دالر ارز كمياب جلوگيري كرده و 
نيز بازار اين محصول را در مقايسه با ساير محصوالت 
با التهاب كمتری مديريت كرده بود افق تازه اي براي 
سرمايه گذاري ها در اين صنعت پديدار شد. بررسي ها 
نشان مي دهد آزادسازي صنعت و نو شدن رفتار ها راه 
را براي سرمايه گذاري در اين صنعت باز كرده بود. از 
سوي ديگر سهامداران و صاحبان كارخانه هاي قند 
و شکر نيز با لحاظ كردن وضعيت تازه به فکر افتاده 
بودند كارخانه ها را توسعه داده و سرمايه هاي تازه اي 
به اين صنعت تزريق كنند. در حالي كه كارخانه هاي 
قند همه ضابطه هاي پيش بيني و اعمال شده از سوي 
هيأت تعيين و تثبيت قيمت ها را از ابتداي سال 1400 
رعايت كرده بودند و منتظر روزهاي خوش در صنعت 
بوديم اّما ورق برگشت. به اين ترتيب كه ستاد تنظيم 
بازار به رياســت معاون اول ناگهان در يك تصميم از 
پيش اعالم نشده همه تصميم هاي اتخاذ شده درباره 
آزادسازي صنعت و تجارت داخلي قند و شکر را متوقف 
و دستورهايي در مسير بازگشت به نقطه صفر از سوي 
اين ستاد ارايه شد. به اين ترتيب همه آنچه در ماه هاي 
سخت منتهي به سال 1399 و تصميم به عبور دادن 
صنعت از انحصار و دخالت دولت اجرا شده بود ناديده 
گرفته شــد و بدون هيچ توضيحي اين صنعت را در 

منگنه قرار داده اند. 

دولتامتیازينميدهد
اين تصميم هيجاني و لحظه اي براي بازگرداندن 
صنعت قند و شــکر به نقطه صفر قبل از 1399 و 
برقرار كردن مقررات سخت گيرانه براي اين فعاليت 
كه پيش از اين نيز در ســال هايي كه دولت نهم بر 
سر كار بود نشان مي دهد نتيجه آن نشده است كه 
دولت ها انتظــار دارند. اگر بگوييم در دهه هاي قبل 
دولت به اين دليل كه از اين صنعت برخي حمايت ها 
را انجام مي داد و به طور مثال وام هاي ترجيحي ارايه 
مي داد يا اينکه برق و گاز را به قيمت هاي تثبيت شده 
به صنعت مي داد يا براي واردات نهاده هاي مورد نياز 
صنعت دالر ترجيحي مي داد و به همين دليل به خود 
حق مي داد در صنعت دخالت كند اما حاال چرا؟ در 
حالي كه در سال هاي تازه سپري شده دولت توانايي و 
تمايل ندارد حمايت هاي پيشين از اين صنعت را ارايه 
دهد اين پرسش پيش مي آيدكه دليل دخالت دولت 
در اين صنعت چيست؟ دولت در گذشته با استناد به 
كمك ها انتظار داشت كارخانه هاي قند كاري كنند 

كه به دولت كمك شــود. بررسي ها نشان مي دهد 
در همان ســال ها نيز كارخانه هاي قند با فداكاري 
بيش از آنچه حق دولت بود به اين نهاد كمك كرده 
و اجازه ندادند از اين ناحيه به دولت آســيب برسد. 
كارخانه هاي قند و مديران آنها توانستند با ايستادگي 
در برابر بي مهري ها، توليد را افزايش داده و در درجه 

بااليي از خود اتکايي قرارگيرند.

توضیحدهید
مديران فعلي صنعت قند بــدون ترديد از نظر 
سابقه و كارنامه اي كه در صنعت قند دارند از مديران 
تازه وارد شده به سيســتم دولت تخّصص و تجربه 
بيشــتري دارند و از زير و روي اين صنعت به خوبي 
اطالع دارند و در اداره اين فعاليت به سود منافع ملي 
و حتي دولت مهارت بيشتري دارند و به همين دليل 
اگر بدانند دولت به چه داليلي تصميم گرفته است 
اين صنعت را به نقطه صفر برساند حتماً مي توانند 
با گفت وگو راه هاي كارآمدتري نشان دهند. مديران 
و صاحبان كارخانه هاي قند آيا نبايد از فلســفه اين 
تصميم آگاهي پيدا كنند؟ به نظر مي رسد اين حق 
طبيعي و مسلّم است كه دولت و رياست ستاد تنظيم 
بازار به طور شــفاف به اطالع برسانند كه چرا به اين 
نتيجه رسيدند و چرا از تجربه و تخّصص نهاد صنفي 
در اين باره استفاده نشد و با اين نهاد و با مديران با 
تجربه مشورت نشد. بدون ترديد مي شد راهي جز اين 
را پيدا كرد كه صنعت قند و شکر در مسير رشد و 

توسعه افتاده و بازسازي ژرف تر درپيش بگيرد.

اصالحتصمیم
تجربه نشــان داده است تصميم هايي كه بدون 
مشــورت با متخّصصــان صنعت قنــد و به طور 
كلی تشــکل های تمامی صنايع اتخاذ مي شــود و 
تصميم هايي كه بر اثر غليان احساسات گرفته مي شود 
عالوه براينکه به صنايع آسيب مي زند به دولت و به 
مصرف كنندگان نيز آســيب ميرســاند. پيشنهاد 
مي شود تا دير نشده و صنايع قند و شکر و نيز دولت 
و مصرف كنندگان به چرخه اصالح ناپذيري نيفتاده اند 
دولت محترم و ستاد تنظيم بازار تصميم يادشده را 
اصالح كرده و اجازه ندهند اشتباه هاي گذشته شود. 
اگر در مسير كار در چندماه گذشته اشتباه يا قصوري 
از سوي صنعت بوده – كه بعيد است- به ما بگوييد آن 
را برطرف كنيم و راهي كه با سختي طي شده است 
را به عقب برنگردانيد. در صورت اصالح تصميم، عالوه 
بر اينکه شــهامت كارشناسي دولت اثبات مي شود 
مي توان چشم انداز روشــني را ترسيم كرد كه اين 

صنعت بتواند روزهاي بهتر را تجربه كند.

برگشت به نقطه صفر عاقالنه نيست  

بهمندانایي

دبیرانجمنكارخانجات
قندوشکر
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یادداشت

كسب و كار در ايران بدون ثبات و درگير مسائل سياسي و 
مهم تر از همه با تصميمات غيركارشناسي و روزمره مسئوالن 
محترم مي باشد. هر روز منتظر يك دستوالعمل و بخشنامه و 
صــدور قوانيني كه نه درد توليد را حل مي كند و نه اقتصاد را 
فعال مي كند هستيم. مشکالت اقتصاد كه توليد را تحت تأثير 
قرار مي دهد عالوه بر مسائل اشاره شده فوق، عدم وجود قوانين 
واقعي حمايت از توليد است. متأسفانه شعار در گفتمان روزمره 
مسئوالن محترم بسيار زيبا و عملياتي به نظرشان مي رسد و 
حمايت از توليد مي دانند ولي در عمل هيچ حمايتي از توليد 
و توليدكننده انجام نمي شود. براي رفع مسئوليت بهانه اي بهتر 
از تحريم نمي شناســند و هر مشکلي كه پيش مي آيد تحريم 
را قرباني مي كنند. به طور كلي تازماني كه تفکيك سياست از 
مســائل جاري اقتصادي و توليدي جدا نشود اين مشکل حل 
شدني نيست. مســئوالن محترم متولي اقتصاد در سياست از 
شعاردادن و صدور دستورالعمل هاي روزمره دست بکشند و با 
تهيه يك استراتژي مشخص در بخش هاي مختلف اقتصاد با كار 
كارشناسي و استفاده از دست اندركاران با تجربه در هر صنف 
برنامه اي حداقل۵ساله تنظيم و متوليان اجرايي فقط كنترل 
اجرايي آن برنامه را داشــته باشند تا در نهايت توليدكننده و... 
بتواند براي حداقل يك دوره ۵ساله برنامه توليد و اقتصاد بنگاه 
خود را تنظيم نمايند. هيچ اتفاقي بهتر از برنامه ريزي مشخص و 
درازمدت براي ثبات اقتصادي نيست كه متأسفانه در هيچ يك 

از سازمان هاي متولي اقتصاد و توليد مشاهده نمي شود.
همــان  اقتصــادي  فعــاالن  مشــکل  مهم تريــن 
سياست گذاري هاي متناقض و تصميمات روزمره و سياسي 
بــودن اقتصاد اســت. هيچ مشــکلي بــدون برنامه ريزي و 
هدف گــذاري صحيــح، خودبه خود حل نمي شــود نياز به 
مديريت آگاه، متخصص و توانا بدون حفظ منافع شــخصي 
داريم كه كم پيدا مي شــود. موضوع ارز، تحريم، جنگ و... 
همه به نظر بهانه اي براي عدم توانايي حل مشــکالت بيش 
نيســت.اين شــركت با توجه به فعاليت بيش از 30ســال 
در زمينه ماشين ســازي و خدمات رســاني بــه واحدهاي 
صنعتي بزرگ و كوچك كه رزومــه آن گواه بر انجام بيش 
از۵00پروژه بزرگ تأسيســات خط رنــگ و بيش چندين 
هزار ســاخت تجهيزات مختلف كه هر كدام نتيجه توانايي 
و دانايي جوانان اين مرز و بوم بوده انجام داده و كماكان در 
خدمت صنايع مختلف در حال فعاليت هستيم. اگر بخواهيم 
به مشکالت روزمره اي كه ســازمان هاي خود مختار دولتي 
متولي مطلبي را عنوان كنــم به چند نمونه كوچك از اين 
كتــاب چند جلدي كفايت مي كنــم و آگاهي قصه پر غصه 
خود و ديگر صنعتگران اين مرز و بوم را به عهده خوانندگان 
و مسئوالن و مديران دولتي و شركت ها خصولتي مي گذارم 
شــايد متوليان محترم سياست گذار به اين اصل برسند كه 
كارآفرينان، صنعتگران و توليدكنندگان اين كشور بودند به 
هر نحوي توانشــان را براي پيشبرد صنعت و رفع نيازهاي 
جنگ و به طور كلي صنعت كشور اجازه ميداد انجام وظيفه 

كردند ولي مي بينيــم كارآفرين و توليدكننده را در مجامع 
مختلــف حکومتي )قوه قضاييه، مجريــه و مقننه( متهم و 
مديران محتــرم دولتي غيرمتخصص با سوءاســتفاده هاي 
رانتي مبرا از هرگونه اتهامي هســتند. به طور كلي واگذاري 
واحدهاي توليدي به بهانه خصوصي سازي به افرادي واگذار 
شــد كه نه تخصص و نه توان اداره آن مجموعه را داشتند 
فقط از ارتباطــات الزم برخوردار بودند و درنهايت تمام آن 

واحدهاي توليدي را به نابودي كشاندند.

مشکالتجاريواحدهايتولیدي
الف: قانون كار شرح مشکالت به قدري زياد است كه جاي 
گفتني ندارد مگر گوش شنوايي باشد.آخرين دستآورد سياسي 
افزايش غيرمنطقي حقوق اســت كه تعــداد قابل توجهي از 

كارگران محترم به جمع بي شغل ها پيوسته اند. 
ب: سازمان تأمين اجتماعي متوقف كننده اصلي كارآفريني و 
غيره كه فقط به علت درآمدزايي سازماني فشارهاي مضاعف به 
واحدهاي توليد وارد مي نمايد. شرح مشکالت فراوان است اگر 

گوش شنوايي باشد امکان اصالح آن نيز فراهم است 
ج: امور اقتصادي دارايي )موضوع انواع ماليات هاي تحميلي( 
هـ : بانك ها كه در واقع ريشه صنعت و توليد را خشکانده اند 
و هر روز با درآمدهاي غيرمعقول بزرگ و بزرگ تر مي شــوند و 
با كمك قوه قضاييه نســبت به مصادره و در نهايت نابودي آن 

صنعت اقدام مي كنند نمونه هاي بسياري براي ارايه مي باشد. 
ز: با تركيب سياســت و اقتصاد به هيچ وجه نمي توان 
از مشکالت اقتصادي عبور كرد مگر جداسازي اين دو در 

شکل معقول آن.
شركت آساد صنعت از بدو تأسيس )1370( تاكنون سعي 
بر به روز نگهداشتن رشــته تخصصي خود طراحي، ساخت، 
نصــب و راه اندازي و راهبري تأسيســات خط رنگ در صنايع 
مختلف داشته و در اين مدت توانسته ايم اين رشته صنعتي را 
به خودكفايي كامل برسانيم و اكنون100 درصد پروژه ها در اين 
راستا با توان جوانان و متخصصان ايراني انجام مي شود. كماكان 
سعي داريم كه در ســال هاي آتي نيز همين برنامه و روش را 
ادامه داده ونسبت به تربيت و آموزش متخصصان در اين رشته 

براي ادامه فعاليت تربيت نماييم.
  ســال1370 كه شروع فعاليت شــركت آساد صنعت بود

100 درصد طراحي و بيش از7۵ درصد تجهيزات تأسيســات 
خط رنگ خصوصا خطوط رنگ خودرو از كشــورهاي اروپايي 
وارد ميشــه ولي اكنون با توانايي متخصصــان اين مرز و بوم 
100درصد طراحي، ساخت و... داخل ايران انجام مي شود و در 
سال هاي اخير پروژه هايي براي كشورهاي خارجي نيز طراحي و 

اجرا شده كه مورد تاييد و استقبال نيز قرار گرفته است.
در نهايت اميدواريم ســازمان هاي دولتي و شــركت هاي 
بزرگ صنعتي به اين نتيجه برســند كه خريد خارج و خروج 
ارز از كشور اگر در زمينه تکنولوژي هاي نو باشد را با هماهنگي 
توليدكننــدگان ايراني انجام دهند تا هــم تکنولوژي هاي روز 
به داخل انتقال يابد و هم كارآفريني در ســطح وسيع در اين 
كشــور اتفاق بيفتد. نه اينکه جارو و خاك انداز را هم از خارج 
درخواســت خريد بدهند.در خاتمه ضمن تشکر و قدرداني از 
مديريت و پرسنل محترم انجمن مديران صنايع از اينکه فرصتي 
فراهم نمودند كه بخش كوچکي از دردسرهاي توليد را تقديم 
حضورتان كنم. اميدوارم روزي برسد كه كارآفرين و توليدكننده 
را به واقع ارج نهند و اگر بحث حمايتي مطرح است آن حمايت 

واقعي باشد نه شعاري.

ثبات اقتصادي نباشد كارها به سامان نمي رسد

بیژنمحبي

مدیرعامل
شركتآسادصنعت

بابكحاجیفرهادي

مدیرعامل
شركتكاملپیوند

كسب و كار در ايران پتانسيل زيادي براي فعاليت 
دارد و از نظر بنده فضا براي فعاليت بسيار بسيار فراوان 
است ولي متأسفانه مشکل اساسي، پرورش، آموزش 
و تربيت نيروي انساني ناكارآمد، كم توان، كم هوش، 
پر توقع و اساساً راحت طلب مهم ترين معضل ايران 
و شايد جهان باشد. علي الخصوص در كشور عزيزمان 
ايران با چنين سيســتم آموزشي اي نمي توان انتظار 
نتيجه اي جز شــکل گيري شــخصيت هاي متوهم 
داشت. اساساً به نظر من اصلي ترين موضوعي كه در 
اين مسير فراموش شده آموزش، تشريح و توضيح اين 
مساله مهم و البته بنيادي است كه پيشرفت نه يك 
حادثه بلکه يك فرآيند مستمر است. نظام اقتصادي، 
تصميمات كالن و اساســاً فضاي كسب و كار توسط 
انسان ها و نيروهاي انساني تجزيه، تحليل و طراحي 
مي شــود و با استناد به معروضات فوق نتيجه نيروي 
ناكارآمد چيــزي جز محصول معيــوب، ناكارآمد و 
ضايعاتي نخواهد بود. تصميمات چه كالن چه خرد، 
نه توسط نظام اقتصادي، بلکه توسط نيروي انساني 
گرفته مي شود. اين چه شناخت ناصحيحي از نظام ها، 
قواعد و مقررات اســت كه چنين مي پندارد كه گويا 
نظام اقتصادي هويتي مســتقل از جامعه و انسان ها 
اســت و گويي خود به شخصه توانايي تصميم گيري 
يا تصميم ســازي دارد. سياســت و سياست گذاري 
حاصل تصميم انسان هاست. مجدداًً بنده خرده اي به 
تصميمات نخواهم گرفت زيرا تصميمات را فرزندان، 
اقوام، هم كالسي ها، هم دانشگاهي ها، هم صنفي هايي 
گرفتند كه روزانه با ما زندگي مي كنند. پس خرده را 
بايد به نظام تربيتي گرفت كه چنين افراد ناشايستي 

پرورش دادند.
مشکالت ما فقط و فقط ناكارآمدي است والغير. 
بي كفايتي افرادي ناكارآمد، كم توان، كم هوش، پرتوقع، 
متّوهم كه حاصل تربيت پدر و پدربزرگاِن خود ما بوده 

است. »كاشتن باد حاصلي جز توفان ندارد.«
برنامه سال 1401 و سال هاي آتي شركت ما، فقط 
و فقط پرورش در درجه اول، و دوم آموزش انسان هاي 
كارآمد و شايسته اســت. توانايي و هنر ما در تربيت 
انســان هاي حرفه اي و متخصص با اخالق حرفه اي، 

شاخص ترين مزيت بنگاه ما بوده و خواهد بود.

 آموزش
حلقه گمشده 
اقتصاد ايران
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سع
تو اميدوار و سخت كوش بر مدار توسعه صنعتي 

تاريخ پيشــرفت و ترقي 
جامعه هــا در پنهان تريــن 
ماهيت خود وامدار مردان و 
زنان اميدوار، مداراجو، بردبار 
آينده نگر و خســتگي ناپذير 
است كه هر كدام در گوشه اي از سرزمين مادي با ژرفاي وجود 
راه هايي تازه براي كشورشــان بازمي كنند. پيشرفت جامعه ها 
بدون ترديد با همين رفتارها و تصميم هاي چنين انســان هايي 
است كه بدون چشم داشــت ازمديران نهادهاي قدرت و بدون 
چشم داشت از شهروندان كه ببينيد من چه مي كنم راه را براي 
ديگران باز مي كنند تا در اين راه باز شده ارابه توسعه كشور جلو 
و جلوتر برود. آهســته يا شتابان رفتن ارابه توسعه مهم نيست 
اما پيوســتگي و نيز هميشــه راه رفتن اما اهميت دارد. تجربه 
جامعه هاي نيرومند اقتصادي و سياســي امروز جهان از نســل 
كشــورهاي قديمي مثل اروپاي غربي و آمريکا و نيز كشورهاي 
نوظهــور صنعتي مثل كره جنوبــي و مکزيك و برزيل و تركيه 
نشان مي دهد يکي از نيرومند ترين متغيرها براي عبور كشورها 

از مدار توســعه نايافتگي، توســعه صنعتي اســت. هيچ كشور 
پيشــرفته اي نبوده و نيست كه بدون گذار از اين مرحله بتواند 
به توسعه واقعي برسد. به همين دليل است كه مهندس محسن 
خليلي يکــي از صنعتگران نامدار ايراني از دهه 1330 تا امروز 
در هر فعاليتي كه داشــته است و در هر نهاد مدني كه عضويت 
داشته اســت انديشه اينکه راه هاي بسته شده در مسير توسعه 

صنعتي را بازكند را به باد فراموشي نسپرده است.
مهنــدس محســن خليلــي در نيمــه اول دهــه 1330 با 
سرمايه گذاري فکري و مادي قابل اعتنا گام اول را براي توسعه 
صنعت گاز ايران بــا رويکرد توســعه گرايانه معطوف به منابع 
طبيعي و ثروت ســرزمين مادري برداشت و از آن سال تا امروز 
در دوره هــاي گوناگون اين راهبرد را پي گرفته اســت. وي در 
سال هاي نخســت فعاليت خود توانست در حالي كه نسبت به 
همتايان خود جوان تر بود نهاد كارفرمايي را در فعاليت خود را 
تقويت كرد. اين يك گام بزرگ در مسير توسعه صنعتي از نظر 
نرم افزاري و انديشه اي به حساب مي آمد. پس از پيروزي انقالب 
اســالمي و تأســيس انجمن مديران صنايع، گام بلند و بزرگي 

شیماستوده

عضوهیاتتحریریه
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از ســوي مهندس خليلي براي بنيان گذاري يك نهاد فعال در حوزه 
فکر و عمل براي صنعتگران ايراني برداشــته شد. اين نهاد صنفي – 
صنعتــي در دوره فعاليت خود گام هاي بلندي براي تبيين مســايل 
انديشه اي توســعه صنعتي برداشته است. مهندس خليلي و يارانش 
در انجمن مديران صنايع نيك مي دانســتند براي مؤثر بودن بايد از 
مســير كارشناسانه و تکيه بر دانش پيش رفت. در چند دهه فعاليت 
انجمن مديران صنايع، يکي از بزرگ ترين دســتاوردهاي آن فعاليت 
كارشناسي بر داستان ماليات در ايران بود. راه هايي كه در عمل و در 
نظر از ســوي انجمن مديران صنايع دنبال شد وزير وقت اقتصاد را 
متقاعد كرد ماليات بر فعاليت هاي صنعتي را كه از ســوي هر نهادي 
به طور مستقل اخذ مي شد و به هدررفت وقت مديران منجر مي شد 

را تجميع و نيز نرخ ماليات نيز كاهش يافت. 

كاربرزمیننماند
مهندس محسن خليلي در آذرماه پارسال نوشت: »اين خدمتگزار 
اقتصاد ملــي چنانکه در گفتارهاي مختلف عنوان نموده ام مهم ترين 
ضرورت جامعه ايران تســريع و تعميق فرآيند توسعه صنعتي است؛ 
فرآيندي سخت و دشــوار و درآميخته با انجام اصالحات اقتصادي، 
سياسي و اجتماعي و در قالب سندي راهبردي و مورد وفاق ملي. اين 
ســند راهبردي كه از آن به »استراتژي توسعه صنعتي« ياد مي شود 
به عنوان قطب نما يا نقشــه راه تکليف مسير توسعه اقتصادي كشور 
را تعيين مي كند. سندي كه الزم است در آن نقش دولت در تعيين 
مؤلفه هايي همچون: جهت گيري در سياســت خارجي، سياست هاي 
اقتصاد كالن )نرخ ارز، نرخ تعرفه، ســرمايه گذاري داخلي و خارجي 
و…(، ساختار و تشــکيالت دولت و وضعيت شركت ها سازمان هاي 
دولتي، حقوق مالکيت، نظام قضايي عادالنه در رسيدگي به دعاوي، 
محيط كســب و كار )قوانين و مقــررات و مجوزها و…(، وضعيت 

نيروي انســاني و آمــوزش نيروهاي ماهر مورد نيــاز براي صنعت و 
توسعه صنعتي و حقوق فردي و شهروندي و… تعريف و تبيين شود. 
بر اين اساس اين اقدام پروژه اي ملي است با حضور تمامي ذي نفعان 
در تدوين، اجرا و نظارت بر آن، به قدر وزن و سهم هريك از بازيگران 
در اقتصاد ملي. لذا وجود اين سند كه در دو برنامه توسعه اي )چهارم 
و پنجم( نيز بر تدوين آن تأكيد شــده اســت مي تواند به بسياري از 
ســردرگمي ها در حوزه اقتصاد و صنعت خاتمه دهد و امکان توسعه 
اقتصــادي را در ابعاد مورد نياز جامعــه 8۵ ميليوني عمدتاً جوان و 

تحصيل كرده ميهن مان فراهم آورد.
در چارچوب يك سند راهبردي در امر توسعه صنعتي مي توان به 
بسياري از اين سياست هاي غلط و ضدتوسعه اي خاتمه داد. چنانکه 
در كشورهاي موفق و پيشرفته چنين شده است و با قرار گرفتن در 
زنجيره توليد جهاني و ايجاد ثبات و ارتقاء بخشي به اقتصاد و كاهش 
نااطمينانــي )نرخ ارز، ماليات، تعرفه و …(، آزادســازي اقتصادي و 
ايجاد فضاي رقابتي و كاهش تصدي هاي دولتي و خصوصي سازي و 
نيز بازبيني حجم و اندازه و ساختار دولت و بهبود محيط كسب و كار 
و… توســعه اقتصادي و صنعتي را در اين كشورها شاهد مي باشيم. 
اميد است دولت ســيزدهم تدوين و تصويب سند استراتژي توسعه 
صنعتي را به عنوان يك ضرورت حياتي در دستور كار قرار دهد و بر 

چند دهه سردرگمي در امر توسعه خاتمه بخشد.«
مهنــدس خليلــي اما بــه همين بســنده نکرد و در يــك اقدام 
ميهن دوســتانه و نيز بر اساس وعده اي كه داده بود با تأسيس بنياد 

توسعه صنعتي كار را تمام كرد. 

درمسیرمانیفست
محســن خليلي مرد پايداري و مدارا در صنعت اين مرزوبوم سال ها 
پيش مانيفست خود را چنين قبول كرد: »سرزمين خشك و نيمه خشك، 
طبيعت آدم ها را از مدارا و مهرباني دور مي كند. ايران ســرزميني نسبتاً 
خشــك اســت و آدم هاي ايراني نيز بر پايه اين طبيعت توانايي نشان 
دادن رفتاري هــاي خشــن را دارند… روش من در كســب وكار و در 
زندگــي اما مداراجويي و مهرباني بوده و هســت… من به همه آدم ها 
احترام مي گذارم… من به همه وزيران صنايع احترام مي گذارم و آنها را 
مي بوسم و اين كار من برخي دوستان را خشمگين مي كند… اما من 
مهرباني با مديران و قانون گذاران را يکي از پايه هاي اســتوار مانيفست 
بخــش خصوصي مي دانم و… خدا به من فرصت دهد كه مانيفســت 
بخش خصوصي را بنويسم… ســخن مهرآميز بر روي همه آدم ها اثر 
مي گذارد… اين اثربخشــي شــايد در كوتاه مدت ديده نشــود، اما در 
بلندمدت مطمئن باشيد مؤثر است… ما به عنوان بخش خصوصي دو 
نيروي بسيار بزرگ داريم: درست انديشيدن و پيروي از خرد و مهرباني 

كردن… اين دو نيرو را بايد به كار گيريم.«
مهندس محسن خليلي در اين دوران كهن سالي همچنان با همان 
شــور و عشق دوران جواني هر روز در گفت وگو با يارانش مي شنود و 
ياد مي دهد و ياد مي گيرد. او آرزوي بزرگي دارد. آرزوي او اين است 
كه بخش خصوصي ايران مانيفســت خود را آماده كند و بر پايه آن 
رفتار كند. تأســيس بنياد توســعه صنعتي هديه ارزشمند و يادگار 

بزرگي براي آينده توسعه صنعتي اين مرز و بوم است.
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ميهــن عزيزمان چند دهه اي اســت در 
تکاپوي توسعه صنعتي و پيشرفت و تکامل 
اقتصادي است. در اين مسير بي شك كارها 
و اقدامات ارزشمند بسياري صورت پذيرفته 
و ايران عزيز به درجاتي از توسعه اقتصادي 
و صنعتي دســت يافته است. اين اما به نظر 
با پتانســيل هاي بسيار و متنوع اين مردم و 
سرزمين فاصله بسيار دارد و جايگاهي بس 
واالتر را مي توان براي ايران عزيز متصور بود. 
چنانکه بارها در سخنان و خاطرات خود 
عنوان كرده ام كه با درس گيري از شکســت 
نهضت ملي به رهبري مرحوم دكتر مصدق 
و تأثير پذيري از آموزه هاي مرحوم بازرگان و 
ساير بزرگان به اين باور رسيده ام كه تحول 
اقتصادي و اجتماعي و سياسي ميهن در گرو 
صنعتي شدن اســت. تحقق اين هدف نيز 
البته نيازمند تحول در فکر و فرهنگ جامعه 
اســت. لذا در تمام عمر در اين مسير تالش 
نموده و با اســتفاده از دانش فرهيختگاني 
نظير مرحوم اســدي و نيز تأسيس نهادها و 
تشکل هايي همچون انجمن مديران صنايع، 
انجمن صنايع لوازم خانگي، كنفدراســيون 
صنعت و... ســعي در ارتقا خــرد جمعي و 
دانــش و آگاهي خود و همــکاران نموده ام. 
چرا كه معتقدم »آموزش موجب تغيير رفتار 

مي شود«.
اكنون در نود دو ســالگي و پس از حدود 
هفتاد سال كار و فعاليت صنعتي و اقتصادي 
بر اين باورم كه آنچه شــايد سبب موفقيت 
اندك و كســب جايگاه نه چندان شايسته 
ميهن مان در روند توســعه اي مشــابه ساير 
كشورهاي پيشرفته و موفق در حال توسعه 
شده است، عدم انباشــت تجربه و دانش و 
بقولي نهادينه شــدن امر توســعه در قالب 
مشــخص و متکي به ظرفيت هــاي دروني 

و دانش روز جهاني آنهم با سررشــته داري 
بخش خصوصي است.

با مروري بــر تجربه چند دهــه فرآيند 
توســعه اي ميهن مــان بــا گسســت ها و 
شکســت هايي مواجه مي شويم كه چه بسا 
اگر بهره گيري از دانش و تجارب و آموزه هاي 
قبلي مهيا بود، چنين رفت و برگشــت هاي 
خســارت باري واقع نمي شد و خشت ها به 
قاعده روي هم قرار مي گرفت و خانه توسعه 
و پيشــرفت و رفاه اين ملك و ملت بهتر و 

سريعتر ساخته و پرداخته مي شد.
جهــت رفع ايــن خــأ و كمبــود و با 
بهره گيري از تجارب جهاني در زمينه ايجاد 
و فعاليت بنياد ها، انديشکده ها و نيز اقدامات 
انجام شده در اين خصوص در ميهن مان دو 
راهکار براي ايجاد نهاد جديد از ســوي اين 

خدمتگزار متصور بود: 
1- ايجاد نهادي مشابه نهادهاي پژوهشي 
موجــود كه در يك بررســي اجمالي به نظر 
مي رسد در حال حاضر چنين مجموعه هايي 
در درون و بيــرون از حاكميــت )عمدتــاً 
مرتبط با حاكميت( به انــدازه كافي وجود 
دارند. از مركز پژوهش هاي مجلس تا مركز 
بررسي هاي اســتراتژيك رياست جمهوري و 
مجمع تشــخيص مصلحت نظام تا مؤسسه 
مطالعات و پژوهش هاي بازرگاني و مؤسسه 
نيــاوران و دفاتــر بررســي هاي اقتصادي 
اتاق هاي ايران و تهران و.... كه در جاي خود 
وجودشــان بسيار مثبت و مفيد و در جهت 
بهبود تفکــر و اقدامات اقتصادي و صنعتي 

ميهن مان مي باشد. 
2- ايجــاد نهــادي متفاوت تــر، نهــاد 
تحقيقاتي كه مرتفع كننده خأ و كمبودها 
باشد و ايجاد آن تکرار مکررات نباشد. به نظر 
مي رسد كمبودي كه اكنون شايد در فضاي 
اقتصادي و صنعتي كشــور مشــهود است، 
نهادي »تشويق گر« است. بنيادي كه كانون 
فعاليــت آن، بررســي و ارزيابي مطالعات و 
پژوهش هاي انجام شــده در اين حوزه ها در 
داخل و خارج از كشــور )معطوف به مسائل 
و مشکالت ايران( باشــد و اهدا جوايزي به 
بهتريــن و مهم ترين ايــن كارها - به نوعي 
شايد »نوبل اقتصادي و صنعتي«- در دستور 

كار آن قرار گيرد. همچنين البته ســفارش 
تحقيقات و پژوهش هاي كاربردي كه جاي 
آنها در مجموعه مطالعات نهادهاي مستقر 

خالي است .
به نظر مي رســد آنچه امروز مشکل بزرگ 
اقتصاد و صنعت ميهن مان است، نه كم كاري 
و فقدان مطالعات و پژوهش هاي ارزشــمند 
در اين حوزه ها بلکه عدم شــناخت جامعه 
و شــايد دولت ها و نهادهــاي حاكميتي از 
ارزش هاي بسيار اين مطالعات و پژوهش ها و 

دور و مهجور ماندن آنهاست. 
لذا ايجاد بنيــادي در اين حوزه با حضور 
نخبگان و اســاتيد برجســته و كارآفرينان 
خوشنام به عنوان هيأت امنا و هيأت مديره 
و اعطاي جوايز ســاالنه به ارزشــمندترين 
پژوهش هــا و تحقيقات نظــري و كاربردي 
در حــوزه اقتصاد و صنعت و كمك به انجام 
چنين تحقيقاتي مي تواند بسيار مفيد و مقوم 
توســعه اقتصادي و صنعتي و سبب جلب و 
جذب نخبگان و افزايش دلگرمي و وابستگي 

آنان به ميهن عزيز باشد. 
لذا در اين سال هاي واپسين عمر و تماماً با 
هزينه شخصي كوشيدم تا با تأسيس چنين 
بنيادي به سهم خود از روند توسعه صنعتي 
در ميهــن عزيزمان حمايت و پشــتيباني 
نمايــم و با تقدير و تشــويق از مطالعات و 
پژوهش هاي كاربردي اقتصادي و صنعتي و 
تشــکل هاي فعال در اين عرصه راه توسعه 
صنعتي ميهن عزيزمــان را هموارتر نمايم. 
مطالعات و فعاليت هايــي كه منجر به ارتقا 
توليد ناخالص ملي كشــور از طريق بهبود 
برنامه هــا، سياســت ها و تصميم گيري هاي 
مرتبط با توســعه صنعتي كشور شود. چرا 
كه همواره گفتــه ام كه »افتخار مي كنم كه 
من نيز اســبي از ارابه توسعه صنعتي ميهن 

مان باشم«.
اميدوارم كــه با ياري پــروردگار متعال 
و همراهي يــاران و ســروران عزيز توفيق 
خدمت يابم و گامي در جهت پيشــرفت و 
توسعه ميهن و رفاه و آسايش و آزادي مردم 

عزيزمان بردارم. 
خدايا چنان كن سرانجام كار

تو خشنود باشي و ما رستگار 

 نهالي ديگر
»بنياد توسعه صنعتي محسن خليلي عراقي«

مهندسمحسنخلیلي

رئیسهیأتمدیره
انجمنمدیرانصنایع
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مهندسمحسنخلیلي،بدونتردیدازخوشنامترینمدیرانوصاحبانصنعتخصوصيدرایرانبهحسابميآید.عالوهبراین،
گفتوگوهايطوالنيويبااقشارگوناگونجامعهاقتصاددانانوفعاالنصنعتيموجبشدهاستبتواندبرايمدیریتفکريواجرایي

بنیادتوسعهصنعتي،همکارانورزیدهايبرگزیند.
نگاهيبهتركیباعضايهیأتمدیرهبنیادتوسعهصنعتينشانميدهدكهاینتركیبباكیفیتباالیيكههركدامدارندميتوانند

بنايمحکميبرايبنیادبرپاكردهوآیندهايروشنبرايآنرقمبزنند.

شناخت كادرها

مشايخي: برنامه ريزان ارشد اقتصادي ايران كه از اوايل دهه 1360 به سازمان برنامه و بودجه پيوستند يادشان هست علينقي 
مشايخي در كنار محمدتقي بانکي، رئيس سازمان برنامه و بودجه تالش گسترده اي براي عبور دادن سازمان از بحران داشت. 
مشــايخي كه داراي دكتراي سيستم هاي برنامه ريزي است با حضور در سازمان برنامه با مفاهيم اقتصاد و برنامه ريزي آشنايي 
بيشتري پيدا كرد. او به همراه مهندس محسن خليلي يکي از كساني بود كه براي تدوين برنامه توسعه در سازمان برنامه دور هم 
جمع شده بودند. مشايخي در دهه هاي تازه سپري شده با تأسيس دانشکده اقتصاد و مديريت و نيز انجمن مهندسين صنايع و 

حضور در نهادهاي ديگر به عنوان مشاور از پايه گذاران برنامه ريزي صنعتي است.

جابر انصاري: همه كساني كه باتاريخ فعاليت  4 دهه اي انجمن مديران صنايع آشنايي دارند نيك مي دانند محمدرضا 
جابرانصاري، صنعتگر قديمي ايراني چندين دهه است در كنار مهندس خليلي، از ستون هاي اين انجمن به حساب مي آيد. 
جابرانصاري، صنعتگر قديمي است كه سال هاي طوالني با آراي شهروندان عضو هيأت مديره اتاق بازرگاني ايران بوده و يکي 
از معدود صنعتگراني است كه ديدگاهي روشن و شفاف به مسايل اقتصادي ايران دارد. حضور او در بنياد توسعه صنعتي اين 
نويد را مي دهد كه در انتخاب نوع فعاليت هاي بنياد گزينه هاي مناسبي پديدار شود. تجربه طوالني وي در مديريت كامياب 

بنگاه هاي بزرگ صنعتي و نيز روحيه تشکل گرايي وي براي بنياد توسعه صنعتي يك نقطه اتکا به حساب مي آيد.

مديرعامل:احمد پورفالح يکي از شناخته شده ترين مديران صنعتي ايران و از ورزيده ترين كادرهاي نهادهاي كارفرمايي در 
ايران كه سال ها رياست كميسيون صنعت اتاق بازرگاني ايران را برعهده داشته و هم اكنون نيز رياست اتاق بازرگاني ايران و ايتاليا 
كه از بزرگ ترين اتاق هاي مشترك است را برعهده دارد. پورفالح كه چندين سال اخير را در منصب مشاور عالي اتاق بازرگاني 

فعاليت مي كند از قديمي ترين نيروهاي صنعتي نزديك به تفکر محسن خليلي به حساب مي آيد.
پورفالح در گفت وگو با رسانه اتاق ايران بر نقش ارزنده و مهم مهندس خليلي در توسعه تشکل گرايي در ايران اشاره و گفته 

است، نهاد تازه تأسيس بنياد توسعه صنعتي مي تواند در مسير انديشه سازي و روشنگري در اين بستر مفيد باشد.

سليمي: همه افرادي كه به نوعي با مقوله سرمايه گذاري خارجي و نيز فعاليت بانکداري خصوصي آشنايي دارند با 
فعاليت هاي مفيد سيد حسين سليمي آشنايي دارند. اين صنعتگر ايراني كه رياست انجمن سرمايه گذاري خارجي را 
دارد سال هاي طوالني است كه از اعضاي فعال اتاق بازرگاني ايران و تهران است. وي از سوي روساي اتاق هاي ايران در 
دهه هاي تازه سپري شده در شوراي عالي بورس فعاليت دارد و مي تواند در فعاليت هاي توسعه صنعتي و نيز راهبردهايي 
كه با سرمايه گذاري خارجي به توسعه صنعتي منجر مي شود فعاليت مفيدي داشته باشد. سليمي نيز از بنيانگذاران و 

نيروهاي قديمي انجمن مديران صنايع به حساب مي آيد و با محسن خليلي همسازي فکري قابل اعتنايي دارد.

نايب رئيس: پيمان خليلي، نايب رئيس هيأت مديره بنياد توســعه صنعتي، سال هاي طوالني است كه همراه پدرش مهندس محسن 
خليلي در اداره بنگاه هاي وابســته به بوتان و نيز مديريت نوين در اين مجموعه فعاليت مي كند. او كه تحصيلکرده رشــته كامپيوتر يکي 
از بهترين دانشــگاه هاي آمريکايي اســت و در اين عرصه ديدگاه هاي مدرني دارد در مقام نايب رئيس هيأت مديره ادامه دهنده مســير 

انديشه سازي در توسعه صنعتي را برعهده خواهد داشت.
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حق گو: فعاليت در يکي از بخش هاي روابط عمومــي وزارت صنايع و معادن و همکاري با نهاد فرهنگ و 
صنعت راه آشنايي حق گو با مهندس خليلي بوده است. او در سال هاي اخير يکي از مشاوران مهندس خليلي و 

ستون نويس برخي روزنامه  هاي ايران است.

محمدحسين فالح: فعاليت در باالترين سطح در سازمان مديريت صنعتي كه بدون ترديد پرورش دهنده 
شمار قابل اعتنايي از مديران صنعت است يکي از كارهاي نصراهلل محمدحسين فالح است. عضو هيأت مديره 
انجمن مديران صنايع كه پس از فراغت از فعاليت هاي دولتي به بخش خصوصي پيوســته اســت از همکاران 
مهندس خليلي در انجمن مديران صنايع به حساب مي آيد. تجربه گرانقدر او در امر راه اندازي واحدهاي صنعتي و 
نيز تفکر صنعتي كردن ايران نزد او راه را براي استفاده از تجربه هاي او در بنياد توسعه صنعتي هموار خواهد كرد.

بهكيش: يکي از اقتصاددانان ورزيده ايراني كه در كنار پژوهش و تدريس در دانشــگاه  هاي ايران در تشکل گرايي 
و فعاليت مشــاوره اي در صنعت نقش غيرقابل انکاري داشــته است، محمدمهدي بهکيش است. وي سال ها رياست 
اتاق بازرگاني ايران و ايتاليا را برعهده داشــت و از مشــاوران ارشد در وزارت معادت و فلزات در دهه 1370 بود. اين 
اقتصاددان ورزيده از ترويج دهندگان اقتصاد رقابتي به حســاب مي آيد و در مطالعات تجارت جهاني كه با امر توسعه 

صنعتي برخورد نزديك دارد فعاليت هاي قابل اعتنايي داشته است.

صابري: علي اكبر صابري زفرقندي نيز ســال هاي طوالني در كنار مهندس خليلي در نهادهاي گوناگون از جمله در 
اتاق بازرگاني ايران فعاليت كرده است. وي كه در سال هاي نخست پيروزي انقالب اسالمي يکي از معاونان وزارت صنايع 
وقت بوده و در 4 دهه اخير تجربه گرانبهايي در مديريت بنگاه هاي صنعتي دارد از كســاني اســت كه به توسعه صنعتي 

به مثابه يك ضرورت براي عبور ايران از مدار توسعه نايافتگي اصرار دارد.

مسعود نيلي: تدوين برنامه سوم توسعه ۵ ساله ايران )1383-1379( يکي از فعاليت هاي چشمگير 
مســعود نيلي اقتصاددان برجســته و استراتژيســت ايراني به حســاب مي آيد. مســعود نيلي از برترين 
اقتصاددانان كشــور و در امر برنامه ريزي و سياســتگذاري بودجه اي به حساب مي آيد. وي كه با همکاري 
گروهي از اســتادان ورزيده و نيز همکاراني در دانشــگاه شريف كار تدوين سند استراتژي توسعه صنعتي 
را در دوره اصالحات به پايان برده اســت و از پركارترين پژوهشگران اقتصاد ايران به حساب مي آيد نقش 

قابل اعتنايي در بنياد توسعه صنعتي خواهد داشت.
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بنيــاد توســعه صنعتــي و كارآفريني 
مهندس محســن خليلي با هدف تقويت 
جايگاه توليد در كشور و بررسي چگونگي 

تحقق اين هدف، تأسيس شد.
 مديرعامــل بنياد توســعه صنعتي و 
كارآفرينــي مهندس محســن خليلي با 
اعالم اين خبر كه اين بنياد فعاليت خود 
را آغــاز كرده و به دنبــال تقويت جايگاه 
توليد در كشور است، گفت: همواره يکي 
از دغدغه هاي محسن خليلي عراقي كه از 
او به عنوان پيشکسوت و كارآفرين بزرگ 
صنعتي در ايران ياد مي شــود، توســعه 
توليد و صنعت بوده اســت. بر اين اساس 
بنياد توسعه صنعتي و كارآفريني مهندس 
محسن خليلي شکل گرفت. احمد پورفالح، 
مديرعامــل اين بنياد، نام گذاري كتابخانه 
اتاق ايران به نام مهندس خليلي و استقرار 
تنديس او در اين محل را ســرآغاز تالش 
ايشــان براي راه اندازي بنيادي به منظور 
توســعه و تقويت فعاليت هاي توليدي و 
صنعتي در كشور دانست و گفت: تعدادي 
از اساتيد بنام دانشگاه هاي معتبر كشور در 

رشته هاي مختلف به ويژه اقتصاد و تعدادي 
از مديران خوشــنام بنگاه هاي صنعتي به 
عنوان هيأت موسس و هيأت مديره با اين 

مجمع همکاري حرفه اي دارند.
او با بيان اين مطلب كه خليلي عراقي از 
ساليان دور بر اين باور است كه تا توليد راه 
نيفتد ايران به سامان نمي رسد، ادامه داد: 
من از شاگردان ايشان بوده و اين ديدگاه 
متعالي را باور دارم و براي تحقق اين ايده 
عالي تــالش مي كنم.پورفالح اظهار كرد: 
برابر اساسنامه بنياد و بر مبناي مرامنامه 
آن قرار اســت بــا تحقيــق و پژوهش، 
مدل هاي توفيق يافته براي رشد و توسعه 
در جهان را شناســايي كــرده و به كمك 
ارتباط با دانشــگاه هاي داخلي و خارجي، 
تبادل اطالعات با بنيادهاي مشابه در دنيا، 
گره هاي كور در اقتصاد ايران را شناسايي 
كرده و راه حل هاي موجود را به مسئوالن 

تصميم گير كشور، اعالم كنيم.
مديرعامــل بنياد توســعه صنعتي و 
كارآفرينــي مهندس محســن خليلي، 
ارتباط مؤثر و مســتمر با وزارتخانه ها و 

موسســات بزرگ كشــور براي مطالعه 
و تحليــل طرح هــاي موردنظــر آنها، 
شناسايي جوانان نخبه و كمك به رشد 
و بالندگي آنها، بررســي دســتاوردهاي 
علمي پژوهشي، اشتغال زايي، نوآوري و 
صادراتي بنگاه هاي موفق ايران و ارزيابي 
اين تالش ها توســط تيم هــاي قوي و 
مســتقل را از برنامه هاي پيش روي اين 
بنياد دانســت و تصريح كرد: قرار است 
به كمــك هيأت هــاي داوري به صورت 
ســاالنه، نشــان كار، تالش و سازندگي 
بنياد مهندس محسن خليلي به حائزين 
باالتريــن رتبه با حضور انديشــمندان 

مطرح كشور اهدا شود. 
پورفالح همچنين ايــن بنياد را نمونه 
بارزي از يك مؤسســه مردم نهاد برشمرد 
كه بودجه تجهيز و راه اندازي آن توســط 
محســن خليلي پرداخت مي شود و قرار 
است در ادامه به تدريج با اجراي پروژه هاي 
گوناگون، بنياد به مرحله خودكفايي برسد 
و امکان تــداوم فعاليت و ايجاد تحول در 
آن براي نسل آينده ساز كشور فراهم شود.

گفتوگوبااحمدپورفالح

بنياد توسعه صنعتی و كارآفرينی مهندس 
محسن خليلی، به دنبال تقويت توليد است

توسعه صنعتی
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گ نگاهی به اهم پيام های قانون بودجه 1401برای فعاالن اقتصادی

بودجه سال 1401 با رقمي 
معادل 3700 هــزار ميليارد 
تومان بسته شــد كه از اين 
ميزان 2200 هــزار ميليارد 
تومــان مربــوط بــه بودجه 
شركت هاي دولتي اســت كه نقش اصلي را در سرمايه گذاري ايفا 
مي كنند. بودجه در واقع سندي است كه بين دولت و مجلس براي 
تنظيم سياست هاي مالي و عمومي كشور مبادله مي شود و در اين 
ســند دولت به مفهوم كلي سياســت هاي خود را در حوزه بخش 
عمومي و خصوصي اعالم مي كند. البته در اين گزارش سياست هاي 
حوزه بخش عمومي مدنظر نيست اگرچه اين سياست ها نيز به طور 
مســتقيم و غيرمســتقيم بر كاركرد بخش خصوصي مؤثر است. 
آن چيــزي براي بخش خصوصي داراي اهميت اســت عبارتند از 
ميزان سرمايه گذاري پيش بيني شده از طريق شركت هاي دولتي 
براي افزايش ظرفيت توليــد در حوزه هاي مختلف از جمله نفت، 
گاز و پتروشــيمي فــوالد و معدن و ...، ميزان ســرمايه گذاري در 

زيرساختهايي براي تسهيل سرمايه گذاري مانند حمل و نقل و آب 
و برق يا سياست گذاري هايي براي جذب و هدايت سرمايه هاي خرد 
و سرگردان جامعه و هدايت آن به سمت توليد و خدمات با ارزش 
افزوده باال است. عالوه بر اين نوع هدفگذاري ها، بودجه هاي سنواتي 
سازوكار تخصيص همين منابع، نظام فني- اجرايي و نوع تکنولوژي 
و نحوه مديريت تکنولوژي را با شناسايي ضمني ذي نفعان در دستور 
كار قرار مي دهد كه تجويز نرخ هاي مالياتي، نرخ تسعير ارز، عوارض 
و حقوق گمركي و نرخهاي حاملهاي انرژي و همين طور نهادهايي 
مانند بازار سرمايه، بانك ها و نهادهاي تکنولوژيك از جمله آنهاست. 
اتفاقا همين بخش از نظام بودجه ريزي است كه به چالش جدي بين 
مجلس، دولت و بخش خصوصي تبديل مي شود و علي رغم وجود 
سياست هاي كالن فرادستي اين ديالوگ سياستي عمال ماهيت خود 
را از دست داده است و تصميمات سياسي و اقتصادي به نوعي حالت 

روزمرگي به خود گرفته است. 
در هر حال به طور كلي محورهاي اقتصادي و مالي بودجه ســال 
1401 عبارتند از نوع رابطه مالي دولت و شركت ملي نفت، شركت هاي 

شیماستوده

عضوهیاتتحریریه



14

شماره 149- بهار 1401

گزارش کارشناسی

دولتي و نحوه واگذاري آنها، تأمين مالي خارجي، نحوه مشاركت با بخش 
غير دولتي در خصوص اجراي طرح هاي عمراني، تأمين مالي داخلي از محل 
اوراق مالي و عوارض، ماليات و حقوق گمركي كه در چارچوب اينها اهداف 
ذيل را دنبال مي كند.با عنايت به مراتب فوق برخي از اهم جهت گيري هاي 

قانون بودجه سال 1401 يادآوري و عنوان مي شود.

1-شفافســازيسیاســتگذاريماليبهویــژهدرمورد
شركتهايدولتي،بانكهاونهادهايعمومي

1-1-شــركت ملي نفت با اصالح قراردادهاي باالدستي نفت و گاز به 
تفکيك ميادين فهرست ســرمايه گذاري خود را تا پايان ارديبهشت به 

كميسيونهاي مرتبط مجلس ارايه كند 
2-1- متقاضيان شركت هاي مشمول اصل 44 نبايد داراي بدهي بانکي 

معوقه باشند يا بدهي آنها كمتر از دارايي هاي شناسايي شده باشد
 3-1- كليه شــركت هاي دولتــي و بانك ها بايد با اصالح فرآيندهاي 
مرتبط با برگزاري به موقع مجامع، شاخصهاي انتخاب اعضاي هيأت مديره، 
تعيين شــاخص هاي كمي براي بودجه، تهيه بودجه هاي تلفيقي و ارايه 
صورتهاي مالي شــش ماهه با ابالغ بخشنامه به شفاف سازي فرايندهاي 

داخلي خود بپردازند.
4-1- ازجمله نکات كليدي كه در بودجه در مورد شفاف سازي مدنظر 
قرار گرفته است ضرورت احصا وظايف حاكميتي شركت ها توسط وزارت 
اقتصاد و واگذاري ســهام زير 20 درصدي مستقيم و غيرمستقيم خود 
توسط اين شركت ها در شركت هاي فرعي است كه بايد توسط وزارت امور 

اقتصادي و دارايي صورت بگيرد 

۵-1- الزام سازمان تأمين اجتماعي به واگذاري سهام مازاد در بانك رفاه 
و پرداخت بخشي از بدهي دولت به اين سازمان به ميزان 90 هزار ميليارد 
تومان و نيز پرداخت 40 هزار ميليارد تومان از طلب ســاير صندوق ها و 

نهادهاي عمومي توسط دولت
2-تقویتنظامفنياجرایيومجوزالزمبراياســتفادهاز

ابزارهاينوینماليدراینحوزه
2-1- اجــازه به وزارت نفــت جهت انعقاد قراردادهاي پژوهشــي با 
پژوهشکده ها، دانشگاه ها و شــركت هاي خارجي در راستاي اخذ مجوز 
)ليســانس( و فناوري مورد نياز براي توليد محصوالت بخش هاي پايين 

دستي نفت و گاز پتروشيمي و اعطاي آن به شركت هاي توليدي
2-2- تکليف به بانك مركزي و سازمان برنامه و بودجه جهت عملياتي 
كردن موضوع فاكتورينگ در طرح هاي عمراني )تملك دارايي هاي سرمايه 
اي( بــه ميزان 30 هزار ميليارد تومان و ۵0 هزار ميليارد تومان توســط 
شركت هاي دولتي و نهادهاي عمومي از منابع داخلي در راستاي كمك به 
تأمين مالي پيمانکاران از طريق نقد كردن صورت وضعيت ها توسط بانك 

عامل يا نهاد مالي واسط
2-3- اجازه به بورس هاي كااليي جهت ايجاد زيرساخت هاي معامله 
از طريق اســناد اعتباري مانند برات الکترونيك و ساير اعتبارات اسنادي 
جهت تسهيل امکان تأمين مواد اوليه توسط توليدكنندگان از اين بورس ها 
2-4- اجازه به دولت جهت واگذاري سهام پروژه هاي نيمه تمام صنعتي و 
توليدي در بازار سرمايه با استفاده از ابزارهاي نوين مالي از جمله صندوق پروژه 
2-۵- الزام دولت به صدور ضمانتنامه براي بخش هاي غير دولتي با اخذ تضامين 

الزم از اين شركت ها از طريق بانك عامل مربوطه در اخذ تسهيالت خارجي
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2-6- اجازه به دولت و دستگاه هاي اجرايي جهت استفاده از ابزارهاي 
مالي بازار سرمايه تا ســقف 30 درصد اعتبارات هر فصل )بخش( براي 

تأمين مالي
2-7- اجازه انتشار 10 هزار ميليارد تومان اوراق مالي توسط شركت هاي 
دولتي و 86 هزار ميليارد تومان توسط دولت با استفاده از پشتوانه اموال 

و مطالبات خود دولت
2-8- اجازه به وزارت صمت و كشــاورزي جهت راه اندازي ســازوكار 
تأمين مالي زنجيره تأمين براي بخش ها و شــركت هاي پيشرو در حوزه 

مسئوليت هر كدام از وزارتخانه ها براي كاهش هزينه هاي تأمين مالي
2-9- پيش بيني سازوكار جبران زيان و عدم نفع واحدهاي توليدي 
بــه دليل قطع و كاهش عرضه خدمات عمومــي همچون گاز يا برق 

واحدهاي توليدي
2-10- اجــازه بــه دولت در خصوص عدم دريافــت هزينه انتقال از 
واحدهاي صنعتي كه در تأمين مالي نيروگاه هاي برق اتمي و تجديد پذير 
مشاركت مي كنند و اعطاي اعتبار 120 ميليون توماني براي هر نفر جهت 

ايجاد نيروگاه خورشيدي با معرفي سازمان بسيج سازندگي
2-11- تالش براي جلب مشاركت بخش خصوصي در اجراي طرح هاي 

عمراني با ارايه مدل هاي مختلف همکاري

3-تسهیلتجارتخارجي
3-1- ايجاد فرصت يك ساله براي رفع تعهد ارزي خريد كاالها و تجهيزات 
در پروژهاي فني-مهندسي براي پس از دريافت صورت وضعيت تاييد شده 

توسط سازمان توسعه تجارت

3-2- الزام بانك مركزي به ايجاد اتاقهاي تسويه دوجانبه، انعقاد 
پيمان پولي، تأسيس بانك برون مرزي در مناطق آزاد در راستاي 
تقويت برنامه تجارت كشور-كاالي با همکاري دستگاه هاي مرتبط

3-3- ايجاد زيرساختهاي لجستيکي براي تبادل كااليي توسط 
وزارت راه در راستاي برنامه تجارت كشور-كااليي

3-4- اجازه به بانــك مركزي براي عرضه ارز حداكثر 2 درصد 
كمتر از نرخ ســامانه معامالني الکترونيکي )سنا( جهت كنترل و 

پايش بازار
4-تعیینعوارض،مالیاتوامورگمركي

4-1- محاسبه حقوق ورودي بر اساس برابري نرخ ارز اعالم شده توسط 
بانك مركزي در سامانه سنا در روز اظهار گمركي

4-2- اعمال عوارض برصادرات و اخذ ماليات از صادرات مواد اوليه 
)خام( محصوالت معدني، صنايع فلزي، از جمله بيلت، بلوم، اســلب و 

محصوالت نفتي
4-3- كاهش ۵ واحد درصد از ماليات بر درآمد شركت هاي توليدي 

موضوع ماده 10۵ قانون ماليات هاي مستقيم
4-4- معافيت ماليات بر درآمد ناشــران بورس در صورت افزايش 

سرمايه از محل سود انباشته
4-۵- محاســبه بهــاي انــرژي بــرق تحويلي به صنايــع فلزي، 
پتروپااليشگاهي بر مبناي نرخ خريد انرژي برق از نيروگاه هاي داراي 

قرارداد انرژي صورت خواهد گرفت.
4-6- تعيين تکليف پرونده هاي مالياتي دوره 97-1387 در صورت 

اظهار بدون رسيدگي
5-جمعبنديونتیجهگیري

قانون بودجه ســال 1401 با توجه به باال رفتن هزينه هاي جاري 
دولــت در پي يافتن منابــع مختلف براي تأميــن مالي پروژه هاي 
سرمايه گذاري است و بر اين اساس با تأكيد ويژه روي ابزارهاي نوين 
مالي در بازار ســرمايه ارقام قابل توجهي را براي تأمين مالي از اين 
حوزه در نظر گرفته است كه در صورت عدم تحقق به موقع مي تواند 
ضربه ســنگيني به بخش منابع بودجــه وارد آورد. اين هدفگذاري 
حساسيت تصميمات مرتبط با بازار ســرمايه رابيش از پيش براي 
دولت و فعالين اقتصاد باال خواهد برد و ريســك جديد سياســتي 

ايجاد خواهد كرد. 
از طرف ديگر دولت علي رغم اتکاي بيش از حد به منابع اين بازار 
چارچوب منطقي براي مداخله بخش خصوصي در نظر نگرفته است. 
جالب اينجاســت كه هر جا كه نماينده بخش خصوصي يعني اتاق را 
مــد نظر قرار داده صرفا به عنوان عضو ناظر در نظر گرفته اســت لذا 
نگاه منسجمي به حضور بخش خصوصي از بودجه استنتاج نمي شود. 
يکي از نکات قابل توجه در بودجه افزايش ضمني قيمت عوامل توليد 
از جمله هزينه آب برق و گاز اســت كــه اگر در كنار افزايش حداقل 
حقوق و افزايش ساير سطوح مزدي مورد توجه قرار گيرد نشان از يك 
شرايط تورم زا است كه در صورتي كه همراه با گشايش هاي بين المللي 

نباشد مي تواند به شرايط تورم ركودي منجر شود.



16

شماره 149- بهار 1401

گزارش کارشناسی

دولت با پيشــنهاد وزارتخانه هــاي نفت و 
صنعت، معدن و تجــارت درخصوص »اليحه 
اصالح تبصره هاي )1( و )7( ماده واحده قانون 
بودجه ســال 1401 كل كشــور« موافقت و 
اليحــه اي در اين زمينه تهيه و تقديم مجلس 

كرد. 
مجلس در قانون بودجه 1401 تصويب كرده 
بود كه منابع الزم بــراي تأمين مواد اوليه قير 
دستگاه هاي اجرايي ذي ربط معادل حداقل 19 
هزار ميليارد تومان از محل منابع داخلي شركت 
ملي نفت ايــران تعيين گردد اما دولت معتقد 
است كه با توجه به كاهش درآمدهاي شركت 
ملي نفت ايران در سال هاي اخير، بند )ز( تبصره  
1 بودجه تکليفي غيرقابل اجرا اســت بنابراين 
اليحه اي تهيه كرد تا اين تبصره بودجه اصالح 
شود. بر اســاس بند )ز( تبصره 1 قانون بودجه 
1401: »در ســال 1401 وزارت نفــت مکلف 
اســت معادل مبلغ يکصد و نــود هزار ميليارد 
)000 /000 /000 /000 /190( ريال نفت خام 
از محل منابع داخلي شركت ملي نفت ايران در 
اختيار پااليشگاه ها قرار داده و به ميزان آن، به 
صورت ماهانه از ابتداي سال 1401 مواد اوليه 
قير )وكيوم باتوم( در اختيار دستگاه هاي اجرايي 
موضوع اين قانون قرار دهد. وزارت نفت مکلف 
است مابه التفاوت قيمت هر تن 7۵ ميليون ريال 
با ميانگين وزنــي ماهانه قيمت هاي معامالتي 
مــواد اوليه )وكيوم باتوم( در بورس را با تعديل 
قيمــت ماهانه خوراك از طريق شــركت ملي 
پخش و پااليش جبران و اعمال حساب نمايد. 
در صورت كاهش قيمت قير، مقدار قير تحويلي 
به دستگاه هاي موضوع اين بند افزايش مي يابد«

رويه قوانين بودجه سنواتي سال هاي گذشته، 
همــواره بر تأمين مواد اوليه قير )وكيوم باتوم( 
از محل ســهم دولت از فــروش داخلي نفت 
خام به پااليشــگاه هاي كشــور بوده است. با 
توجه به كاهش درآمدهاي شــركت ملي نفت 
ايران در سال هاي اخير و نيز كاهش سهم اين 
شركت از منابع تبصره )14( ماده واحده قانون 
بودجه ســال 1401 كل كشور نسبت به ارقام 
پيشــنهادي اليحه دولت، تحميل اين بار مالي 
بر شــركت مذكور كه معادل بيش از )%77( 
سهم تعيين شده آن شركت در تبصره مذكور 
مي باشد و تکليفي غيرقابل اجرا بوده و موجب 
ايجاد اختالل جدي در انجام وظايف محوله در 

استمرار توليد نفت و گاز كشور خواهد شد.
همچنين اليحه اصالح جــزو )1( بند )هـ( 
تبصره )7( قانــون بودجه هم با توجه به تأثير 
كاهش حقوق گمركي كاالها بر كاهش قيمت 
تمام شــده توليد كاالها و بــه تبع آن، قيمت 
مصرف كننده نهايي، تقديم مجلس شــوراي 
اسالمي شده است.در خصوص اين اليحه نکات 

زير قابل ذكر است: 
 1- در خصوص بنــد ز تبصره 1 بايد ابتدا 
به اين نکته توجه كرد كه از سال هاي گذشته 
براي تســريع در اجراي پروژه هــاي عمراني 
در بودجــه، قير مورد نيــاز پروژه ها به صورت 
مســتقيم از طريق دســتگاه هاي اجرايي به 
پيمانکاران واگذار مي شد و نحوه تسويه آن از 
طريق حساب هاي فيمابين حساب هاي شركت 
ملي نفت و دستگاه هاي اجرايي انجام مي شد و 
در سال هاي بعد مقرر شد كه جهت جلوگيري 
از فساد موجود در تهاتر قير منابع آن دراختيار 
دستگاه هاي اجرايي قرارگيرد و از منابع شركت 
ملي نفت پرداخت شــود. اليحه پيشــنهادي 
درواقع به دنبال تســويه هزينه قير مورد نياز 
پروژه هاي عمراني به جاي منابع منظور شــده 
براي شركت ملي نفت از محل منابع عمومي 
است كه البته به دليل كسري بودجه امري بعيد 
به شمار مي رود ولي به دليل نياز شركت ملي 
نفت به منابع بــراي حفظ وضع موجود توليد 

نفت بالاشکال است. 
2- در خصــوص بنــد 2 و 3 بايد گفت كه 
جايگزينــي نــرخ 4200 توماني با نــرخ بازار 
متشــکل ارزي كه فاصله كمي با نرخ بازار آزاد 

دارد باعث شــده كه حقوق ورودي تجهيزات 
ماشــين آالت وارداتي به شدت افزايش يابد، از 
طرف ديگر در شرايط فعلي با توجه به اجراي 
قانون حداكثر اســتفاده از توان داخلي، تنها و 
تنها ماشين آالتي داراي مجوز وارداتي هستند 
كه به هيچ عنوا ن در داخل توليد نمي شوند لذا 
اين تغيير نرخ هزينه توليد را به شدت افزايش 

خواهد داد.
به عنــوان مثــال تجهيزي كه بــه ارزش 
161481 يــورو بود هنگام ثبت ســفارش در 
تاريــخ 1400/9/27 بايــد 382 هــزار تومان 
هزينه پرداخت مي كرد و هنگام ويرايش و ثبت 
سفارش با همان ارزش در تاريخ 1401/3/23 
يك ميليون و هفتصد و پنجاه هزار تومان بايد 
بپردازد به عبــارت ديگر تقريبا نزديك ۵ برابر 
شده است. لذا اين افزايش باعث افزايش هزينه 
توليد و حتي در بعضي مواقع باعث توقف توليد 
خواهد شد. بنابراين كاهش حقوق ورودي در 

بند 3 پيشنهادي مورد موافقت خواهد بود.

*در جلســه علنــي يکشــنبه 22 خرداد 
مجلس شوراي اسالمي بررسي تقاضاي بررسي 
دوفوريتي اليحه اصالح تبصره هاي )1( و )7( 
ماده واحده قانون بودجه سال 1401 كل كشور 
در دستور كار صحن علني مجلس قرار گرفت 
و نماينــدگان مجلس با بررســي دو فوريتي 
اليحه اصالح تبصره هاي )1( و )7( ماده واحده 
قانون بودجه ســال 1401 كل كشور مخالفت 
كردنــد. بنابراين اليحه به صــورت عادي در 

كميسيون هاي مجلس بررسي خواهد شد.

 اظهارنظر كارشناسی درخصوص اليحه اصالح 
مواد 1 و ۷ ماده واحده قانون بودجه سال 1401 كل كشور
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اليحه مديريت بدهي هاي عمومي با پيشنهاد وزارت 
امــور اقتصادي و دارايي در دي مــاه 1400 در 34 ماده 
تقديم مجلس شوراي اسالمي شــده است. در مقدمه 
توجيهي اين اليحه هدف از ارايه آن موارد زير ذكر شده 
است: به منظور اطمينان نسبت به تأمين نيازهاي مالي 
دولت، بازپرداخت تعهدات آن با كمترين احتمال ريسك 
و هزينه ممکــن و ارتقاي ظرفيت تأمين مالي دولت از 
طريق به كارگيري رويه هاي مناسب و مديريت و نظارت 
مؤثر بر ايجاد و تسويه بدهي هاي عمومي و ساماندهي، 
حفظ و تنظيم بازار شفاف، منصفانه و كاراي اوراق بهادار 
دولت و سازگاري رويه هاي مديريت مالي عمومي از جمله 
بودجه ريزي، مديريت نقدينگي، حسابداري، گزارشگري و 

حسابرسي با فرآيندهاي مديريت بدهي هاي عمومي.
تا پيش از تصويب مــاده )1( قانون رفع موانع توليد 
رقابت پذير و ارتقاي نظام مالي كشور مصوب سال 1394، 
در مورد ارقام بدهي هاي دولت رقم دقيق و در مورد تنوع 
و تعيين آن هيچ وضعيت روشن و ارقام دقيقي در اختيار 
نبود. بعد از تصويب اين قانون مشــخص شــد در اين 
قسمت چشم انداز بسيار بدي وجود دارد و اگر دولت ها 
بخواهند با همين وضعيت مديريت ماليه خود را به پيش 
ببرند كشــور و دولت در ســال هاي پيش رو ورشکسته 
خواهد شد. اين بود كه موضوع مربوط به ساماندهي اين 

بدهي ها شکل جدي تري به خود گرفت. 
بر اساس گزارش سازمان برنامه و بودجه در تابستان 
1400 افزايش چشمگير بدهي هاي دولت به موسسات 
و نهادهاي عمومي در سال هاي آتي گريزناپذير است. در 
صورت تداوم تحريم ها، بدهيهاي مزبور كه عمدتاً مربوط 
به افزايش بدهي هاي دولت به سازمان تأمين اجتماعي 
و صندوق توســعه ملي )برمبناي نرخ تسعير ارز سامانه 
)ETS( مي باشد در اسفند سال 1400 به 1381 هزار 
ميليارد تومان بالغ شود كه نسبت به سال 1399 با رشد 
81 درصــدي مواجه خواهد بــود)1( و بدهي دولت به 
سيستم بانکي تحت ســناريوي ادامه تحريم ها در سال 
1400 با افزايش 22 درصدي نسبت به سال 1399 به 
حدود 318 هزار ميليارد تومان برسند. بدهي مزبور در 
صورت تداوم تحريم ها براساس برآورد مدل گزارش در 

سال 1406 به 768 هزار ميليارد تومان خواهد رسيد.
تحت ســناريوي رفع تحريم ها، بدهيهاي دولت به 
بخش هــاي مختلف اقتصادي در پايان ســال 1400 با 
رشد 44 درصدي نسبت به سال 1399 به 1891 هزار 
ميليارد تومان برسد. همچنين برآوردها نشان مي دهد كه 
بدهي هاي اســمي دولت به بخش هاي مختلف در سال 
1406 نسبت به سال 1399 نزديك به 11 برابر شده و 

به 1۵4۵6 هزار ميليارد تومان برسد. 
در خصوص موضوعات مطرح شده در اليحه مديريت 

بدهي هاي عمومي نکات زير قابل ذكر است: 
1-  مديريت بدهي هاي دولت يکي از وظايف كليدي 

حاكميتي است كه متأســفانه بدليل وجود درآمدهاي 
نفتــي تقريباً با يك قرن تأخير ارايه شــده اســت. اگر 
بدهي هاي دولت به درستي و به هنگام مديريت مي شد 
احتمــاال امروزه بخشــي از تورم كه ناشــي از افزايش 
نقدينگي ناشي از استقراض دولت از بانك مركزي است 
چنين افسارگسيخته نمي شــد يا كسري هاي ناشي از 
استفاده نابهنگام و ناكارآمد از صندوق هاي بازنشستگي 
در دهه هاي گذشــته به عنوان يك قلك و تبديل آن به 
يك بحران در شــرايط كنوني به وجود نمي آمد و ده ها 
مورد ديگر كه بدليل عدم وجود قانوني ظاهر شده است 
)البته صرفنظر از اين موضوع است كه اگر قانون چنين 
مهم وجود داشت احتماالً همين اتفاقات كم و بيش رخ 
مي داد( لذا تصويب چنيــن قانوني با اصالح مفاد آن از 

ضروريات اصلي حوزه حاكميتي است.
2-  يکــي از اصلي ترين نکته ها در اين حوزه تعريف 
دقيق مرز بين بخش دولتي و خصوصي است و ضابطه 
داشتن باالي ۵0 درصد سهم توسط دولت در اين حوزه 
بدليل تسلط دولت بر امور در اين شركت ها و نهادها عماًل 
كارســاز نبوده است. به عبارت ديگر اگر چه دولت فاقد 
ســهم مديريتي در اين شركت هاست ولي عمالً تمامي 
سياســت ها و مقررات و روش هاي اجرايي عمالً توسط 
دولت تعيين مي شــود. يکي از بارزترين مثال ها در اين 
حوزه بورس ها هستند اگر چه به ظاهر غيردولتي هستند 
ولي كيست كه نداند كه مديرعامل بورس ها شخصا توسط 
وزير اقتصاد به صورت صريح يا ضمني منصوب مي شوند. 
آخرين نمونه در اين حوزه انتصاب مديرعامل هلدينگ 
خليج فارس به عنوان بزرگ ترين شــركت بورسي بوده 
كه با دستور مستقيم دولت انجام شد لذا به طور طبيعي 
اين نوع شركت ها كماكان در تصميمات خود خواسته يا 
ناخواسته براي دولت بدهي هاي ناخواسته ايجاد خواهند 
كرد و در نهايت بدهي هاي ايجاد شــده توسط به ظاهر 
بخش غيردولتي در نهايت توسط ملت پرداخت خواهد 
شد. نمونه ديگر اين مثال زيان هاي انباشته شركت هاي 

حاكميتي مثال شــركت هاي بازرگاني دولتي، سازمان 
تعاوني روستايي، يا شركت پشتيباني امور دام هستند. كه 
در عمل عليرغم اينکه با مکانيسم بازار فعاليت مي كنند 
ولي زيان هاي انباشته آنها در نهايت توسط بخش عمومي 
پرداخت مي شود و لذا تعريف دقيق حاكميت دولتي و 
خصوصي اصلي ترين موضوع اين اليحه است كه در عمل 

مغفول مانده است .
3- يکــي از نکات طرح شــده در اين اليحه تعريف 
دارايي دولت اســت. از آنجايي كه تاكنون به دليل نبود 
تعريف مشخص از دارايي هاي دولت امکان بهره گيري از 
تأمين مالي مبتني بر اين دارايي ها در بازار سرمايه وجود 
نداشت االن راحت تر تأمين مي كند لذا بيم آن مي رود با 
تعريف جديد با وثيقه گذاشتن اين دارايي ها عمالً تأمين 
مالي روزمــره دولت از اين طريق صورت بگيرد و دولت 
بدتــر از قبل روزبه روز بدهکار مي شــود. كما اينکه اين 

هدف در بند 2 ماده 2 نيز به صراحت بيان شده است.
بايد به صراحت به اين نکته پرداخت كه ماموريت 
اين اليحــه در واقع »تأمين مالــي دولت مبتني بر 
دارايي هاي شناسايي شده است« لذا عنوان آن درست 
نيست و تصويب اين اليحه مي تواند دولت را بدهکارتر 

از قبل نمايد.

پاورقي
1- اگرچه اين رشــد 81 درصدی ســاليانه در سال 
1399 بيشتر به افزايش بار تعهدات دولت بابت تسهيالت 
ارزی بنــد )ه( تبصره )4( قانون بودجه ســال 1399 و 
مابه التفاوت سهم 20 درصد تا 36 درصد صندوق توسعه 
ملی از درآمدهای نفتی در سالهای اخير مربوط می شود، 
ليکن رشد تعهدات دولت بابت حق بيمه ها و سود مانده 
مطالبات سازمان تامين اجتماعی با روش محاسبه سند 
مركب موجب می-شود كه در سالهای آتی بدهی های 
دولت به ســازمان تامين اجتماعی هم پای بدهی ها به 

صندوق توسعه ملی افزايش يابد.

نگاهي به اليحه مديريت بدهي هاي عمومي
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ماده 1- از تاريخ ابالغ اين قانون به رئيس جمهور 
افزايش قيمت )به هر نحو و عنوان( و صدور مجوز 
صادرات كاالهاي اساسي، دارو، كاالها و خدماتي كه 
سهم بزرگي از هزينه مصرف خانواده هاي كم درآمد 
را تشــکيل مي دهد و كاالها و خدماتي كه توليد و 
عرضه آنها انحصاري اند، توســط توليدكنندگان و 
عرضه كنندگان و هر شــخص ديگري ممنوع بوده 
و فقــط افزايش قيمت با صادرات كاالها و خدمات 
موضوع اين قانون به پيشــنهاد وزارتخانه ذيربط و 
تصويب هيأت وزيران با رعايت مواد آتي اين قانون 

مجاز است.
ماده 2- وزارت صنعت، معدن و تجارت موظف 
اســت با همکاري وزارتخانه هــاي امور اقتصادي و 
دارايي، بهداشت و درمان، تعاون، كار و رفاه اجتماعي 
و كشور فهرست كاالها و خدمات موضوع اين قانون 
را ظــرف مهلت ده روز پــس از ابالغ اين قانون به 
رئيس جمهور تهيه نمايد و به هيأت وزيران ارسال 
كند. هيأت وزيران موظف است فهرست مذكور را 

ظرف مهلت يك هفته بررسي و تصويب كند.
ماده 3- بررســي تقاضاي افزايش قيمت كاالها 
و خدمات موضوع اين قانون با رعايت شــرايط زير 

مجاز است
1- تقاضــاي افزايش قيمــت كاالها و خدمات 
موضوع اين قانون بايد مستند و مستدل بوده و به 

دليل افزايش هزينه هاي اجتناب ناپذير توليد باشد.
2- درصــد افزايــش قيمت كاالهــا و خدمات 
موضوع اين قانون در طول يك سال مجموعا بيشتر 

از درصد افزايش حقوق مصوب شوراي عالي حقوق 
و دستمزد براي آن سال نباشد.

3- تقاضاي افزايش قيمت ناشي از هزينه هاي ايجاد 
شــده بر اثر تصميمات غيرقانوني هيأت وزيران يا يکي 
از وزراء يــا معاونــان رئيس جمهور يا ديگر مســئوالن 
دستگاه هاي اجرايي موضوع ماده )29( قانون برنامه ششم 

توسعه با استنکاف يا تاخير از اجراي قانون آنان، نباشد.
4- تقاضاي افزايش قيمت فقط از سوي اتحاديه 
ذي ربــط توليد كنندگان با ارايه دهنــدگان كاال و 

خدمات بايد به وزارتخانه مربوط تقديم شود.
۵- وزارتخانــه مربوطه پس اخذ نظر ســازمان 
حمايت از توليد كنندگان و مصرف كنندگان تقاضاي 
افزايش قيمت را بررسي و در صورت تأييد افزايش 
قيمت توسط وزير مربوط پيشنهاد افزايش قيمت را 

به هيأت وزيران تقديم مي شود.
6- هيأت وزيران پس از بررسي پيشنهاد وزاتخانه 

مربوط افزايش قيمت را اعالم مي نمايد.
تبصره- تصويب تقاضــاي افزايش قيمت كاالها 
و خدمات موضوع اين قانون بدون رعايت شــرايط 
مذكور در اين قانون توســط وزيــر يا هيأت وزيران 
يا ديگر مسئوالن دستگاه هاي اجرايي موضوع ماده 
)29( قانون برنامه ششــم توســعه ممنــوع بوده و 
مستنکف يا مستنکفان از اجراي اين حکم مشمول 
مجازات ماده )۵79( قانون مجازات اسالمي مي شوند.

ماده 4- بررســي تقاضاي صدور مجوز صادرات 
كاالها و خدمات موضوع اين قانون با رعايت شرايط 

زير مجاز است: 

1- تقاضــاي صــدور مجوز صــادرات كاالها و 
خدمات موضوع اين قانون بايد مســتند و مستدل 
بوده و به دليل افزايش توليد و رفع نيازهاي داخلي 

كشور باشد.
2- ميزان صدور مجوز صادرات كاالها و خدمات 
موضوع اين قانون صرفا تا ميزان مازاد بر نياز داخل 

از كشور باشد.
3-تقاضاي صدور مجوز صادرات فقط از ســوي 
اتحاديه ذيربط توليد كنندگان با ارايه دهندگان كاال و 

خدمات بايد به وزارتخانه مربوط تقديم شود.
۵- وزارتخانــه مربوطه پس اخذ نظر ســازمان 
حمايت از توليد كنندگان و مصرف كنندگان تقاضاي 
صدور مجوز صادرات را بررســي و در صورت تأييد 
صدور مجوز صادرات توســط وزير مربوط پيشنهاد 
صدور مجوز صادرات به هيأت وزيران تقديم مي شود.

6- هيأت وزيران پس از بررسي پيشنهاد وزاتخانه 
مربوط مجوز صادرات را با تعيين حداكثر ســقف 

مجاز تصويب مي نمايد.
تبصره- تصويب صدور مجوز صادرات كاالهايي 
كه توليد آنها مازاد بر نياز داخل از كشــور نيست 
توســط وزير يا هيأت وزيران يا ديگر مســئوالن 
دستگاه هاي اجرايي موضوع ماده )29( قانون برنامه 
ششم توسعه ممنوع بوده و مستنکف يا مستنکفان 
از اجراي اين حکم مشــمول مجازات ماده )179( 

قانون مجازات اسالمي مي شوند.
مــاده ۵- در صورتي كه كاهــش عرضه كاالها و 
خدمات موضوع اين قانون به دليل ســوء مديريت با 
تأخير در اجراي قوانين و مقررات يا استنکاف از اجراي 
قوانين و مقررات يکي از مقامات، وزاء و مســئوالن و 
مديران دستگاه هاي اجرايي موضوع ماده )29( قانون 
برنامه ششم توسعه باشد، مقام مافوق وي موظف است 
وي را از كار بركنار كند و شــخص خاطي به مجازات 

ماده )۵79( قانون مجازات اسالمي محکوم مي شود. 
تبصره- در صورتي كه سوء مديريت با تأخير در 
اجراي قوانين و مقررات يا استنکاف اجراي قوانين و 
مقررات يکي از مقامات، وزاء و مسئوالن و مديران 
دســتگاه هاي اجرايي موضوع مــاده )29( قانون 
برنامه ششم توسعه منجر به افزايش قاچاق كاالها 
و خدمات موضوع اين قانون شــود، وي مشــمول 

مجازاتهاي مقرر در اين ماده مي شود. 
مــاده 6 - احکام اين قانون در خصوص افزايش 
قيمت و صدور مجوز صادرات كاالها و خدماتي كه 
طبق قوانين جاري كشــور نيازمند تصويب قانون 
است، نمي شــود و دولت مجاز نيست در خصوص 
افزايش قيمــت و صدور مجوز صــادرات كاالها و 

خدمات مذكور بدون تصويب قانون اقدام نمايد.

طرح الزام دولت به تثبيت قيمت ها و كنترل تورم
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در سال هايي كه دولتي كردن همه اقتصاد دردستور كار سياست ورزان 
هردو جناح سياسي در ايران بود، گروهي از فعاالن اقتصادي درايران بودند 
كه مي خواســتند با اراده خستگي ناپذير خود زنده سازي بخش خصوصي 
اصيــل را از ذهن و حــرف به عمل تبديل كنند و جــاي پاي نهادهاي 
مدني را در بخش كارفرمايي در سپهر اقتصادايران سفت كنند. با بررسي 
كارنامه مردان بزرگي كه دراين جبهه سخت و هزينه ساز در وسط ميدان 
بودند نام هاي قابل اعتنايي را مي توان ديد كه راه فروبســته شده بخش 
خصوصي را از اين مسير باز مي كردند. مهندس عوض محمد پارسا رئيس 
فدراســيون صادرات انرژي بدون ترديد يکي از ســختکوش ترين فعاالن 
صنعتــي در اين راه بود. او بدون هياهو و با دورانديشــي در هرجايي كه 
بود نهادهاي مدني را تأسيس و با پشتيباني همه جانبه و هزينه كردن از 

انرژي ووقت خود آنها را بالنده مي كرد.
زاد و رشد سنديکاي صنعت برق يکي از دستاوردهاي درخشان او به 
همــراه گروهي از همکارانش بود كه حاال به درختي تناور تبديل شــده 
اســت. مهندس پارســا از نمايندگان ادوار اتاق بازرگاني تهران و يکي از 
شــاخص ترين چهره هاي صنعت برق كه تالش زيادي براي توســعه اين 
صنعت، صادرات محصوالت آن و شکل گيري تشکل هاي مرتبط با صنعت 
برق داشــت پس از ماه ها مبارزه با بيماري و درشرايطي كه هرگز تسليم 
نمي شــد از دنيا رفت. واكنش گســترده فعاالن بخش خصوصي پس از 
شــنيدن درگذشت وي نشان از عمق و گستردگي فعاليت هاي اودرنقش 
يك اصالح گر اقتصادي دارد. بخش خصوصي و به طور خاص صنعت برق 
كشور يکي از چهره هاي اثرگذار و جريان ساز خود را از دست داد. محمد 
پارســا، از نمايندگان ادوار اتاق بازرگاني تهران بود كه در دوران حضور 
در تركيب هيأت نمايندگان اين اتاق، رياست كميسيون انرژي را برعهده 

داشــت.او به عنوان يك فعال اقتصادي از بخش خصوصي واقعي كشور، 
خدمات زيادي به پيشــرفت صنعت برق كشور داشت. پارسا با راه اندازي 
شــركت پارس تابلو، براي اولين بار تابلوهاي بــرق را به بازارهاي خارجي 
صــادر كرد و همچنين به اولين توليدكننده پســت هاي فشــار قوي در 

ايران تبديل شد.
مهندس پارســا در تدبير اقتصادي در سطح كالن وارايه راه حل هاي 
اقتصادي براي بيرون بردن اقتصاد ايران از تنگناها ونيز با ارايه برنامه هاي 
كاربــردي به دولت هاي وقت وحتي همين دولت فعلي نشــان داده بود 
ازانديشــه اي منسجم و مستجکم براي اقتصاد ســالم درايران برخوردار 
است. در اين دوسال تازه سپري شده كه با او از نزديك همکاري داشتم 
راهنمايي هايش براي اقتصاد ايران بســيار كارســاز بود و نوشــته هاي 
پرشــمارش نشان مي دهد كه راه را يافته و قدرت درك مفاهيم پيچيده 
اقتصادي و نيز انطباق دانش اقتصاد با مســائل ايران را به خوبي در ذهن 
خويش سازماندهي كرده است. شادروان پارسا يك ميهن دوست واقعي 
بود كه همواره با تاســف از هدررفتن نفت وبه ويژه گاز ايران مي نوشــت 
وهشدار مي دادو بسياري از نوشته هاي وي نشان مي دهد تا چه اندازه راه 
را يافته است. محمد پارســا عالوه بر اينکه يك كارآفرين و صادركننده 
نمونه بود، در فعاليت هاي تشــکلي نيز جزو پيشگامان بود و با همراهي 
جمعي ديگر از فعاالن اقتصادي، سنديکاي صنعت برق را راه اندازي كرد. 
او همچنين از بنيانگذاران انجمن تابلوســازان برق و فدراسيون صادرات 

انرژي و صنايع وابسته بود.
محمد پارســا، اين چهره خوشــنام و ماندگار بخــش خصوصي، روز 

سه شنبه سوم خردادماه دار فاني را وداع گفت. 
نشریهفدراسیونصادراتانرژي
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ساعت24-در ســال 1392 بود كه اقتصاددانان 
هوادار حســن روحاني در مناظره هاي انتخاباتي از 
شاخص فالكت در سطح افکار عمومي رونمايي كرده 
و با استناد به اين شاخص نتيجه فعاليت دولت هاي 
نهم و دهم زيرنظر و رياست محمود احمدي نژاد را با 
پرسش جدي روبه رو كرده و نشان دادند حرف هاي 
او درباره وضعيت رفاه شهروندان الف و گزافه گويي 
است. حال نزديك به ده سال است اين شاخص در 
ذهن شهروندان ايراني باقي مانده است و رسانه هاي 
ايران با استناد به اين شاخص كه جمع نرخ بيکاري 
و نرخ تورم در يك دوره معين اســت نتيجه گيري 
مي كنند كه نرخ فالكت با رفاه شــهروندان ايراني 
ساكن در سرزمين چه كرده است. با در نظر گرفتن 
دو شاخص بيکاري و تورم در سال گذشته مي توان 

سطح رفاهي خانوار را ارزيابي كرد. 

برآيند ايــن دو متغيــر در حقيقت تصويرگر 
شاخص فالكت در جامعه است. همانطور كه گفته 
شــد، مركز آمار نرخ بيکاري سال گذشته را 9.2 
درصد اعالم كرده اســت. ايــن مركز پيش از اين 
نرخ تورم ســال 1400 را نيز برابر با 40.2 درصد 
اعالم كرده بود.از برآيند اين دو، نرخ فالكت 49.4 
درصدي به دست مي آيد. اين نرخ براي سال هاي 
98 و 99 نيــز به ترتيــب 4۵.۵ و 46 درصد بوده 
است. روزنامه جهان صنعت نوشته است: براي سه 
سال متوالي و در سايه افزايش شديد نرخ تورم، اين 
شاخص در سطوح باالي 4۵ درصدي باقي مانده 
است، حال آنکه باالترين نرخ فالكت اقتصادي در 
دهه 90 معادل 42.۵ و 40.8 درصد براي سال هاي 
92 و 91 بوده است. به اين ترتيب مي توان گفت 
شــاخص فالكت براي سه ســال متوالي در حال 

ركوردشــکني بوده اســت و در سالي كه گذشت 
نيز به اوج رســيده اســت. بديهي است اين نرخ 
بيان كننده اين واقعيت است كه هم فضاي ركودي 
بر اقتصاد حاكم اســت و هم شاخص هاي قيمتي 
به طور مداوم در حال رشــد هستند. از همين رو 
اســت كه شــاخص فالكت را به عنوان شاخصي 
براي ســنجش وضعيت رفاهــي خانوارها مورد 
اســتفاده قرار مي دهند.نگاهي به جزييات تورمي 
ســال هاي گذشته نيز نشــان مي دهد كه ميزان 
افزايش قيمت ها در كاالهاي خوراكي و مورد نياز 
خانوار بسيار زياد بوده است. به عبارتي بيشترين 
فشــار تورمي از ناحيه اقالم خوراكي به معيشت 
خانوار وارد شده اســت، مساله اي كه مي تواند به 
معناي كوچك شدن سفره معيشتي آنان باشد. در 
عين حال نيز در سه سال اخير و به دليل شرايط 

ركوردشكني شاخص فالكت و بدبختي 

تعارض هاي بين افراد شدت خواهند گرفت و 
آداب و هنجارهايي كه جامعه انساني را برپا نگاه 
مي دارند هم كمرنگ خواهند شــد. در وضعيت 
يکجانشــيني بايد توجه داشــت كــه مبادله، 
همــکاري اجتماعي و كنار هــم زندگي كردن 
انســان ها خودبه خود رخ نمي دهد. انســان ها 
بايد بياموزند چطور افســار پست ترين غرايز و 
واكنش هاي حيواني و ستيزه جويانه خود را در 
دســت بگيرند و ِخرد و دورانديشي را جانشين 
آنها كنند. دين و هنجارهاي مدني و اجتماعي 
مشــوق هايي به حســاب مي آيند كه انسان ها 
تکانه هــاي غريزي خود را تعديــل كنند و در 
ازاي آن از منافــع بلندمدِت زندگي در اجتماع، 
همــکاري با ديگران و تقســيم كار و تخصص 

بهره مند شوند. 
وقتي اين منافع بلندمدت خيلي دور و شايد 
دست نيافتني به نظر برسند افراد انگيزه چنداني 
براي فداكاري و تــالش )به منظور تحقق آن 
منافع( نخواهند داشــت. وقتي مردم مي بينند 
كه همواره ثروتشــان حيف وميل مي شــود و 
ازمابهتران جيب شــان را مي زننــد، در مورد 
مطلوبيت زندگي در اجتماع و احترام به قواعد 
و رســوم آن دچار ترديد خواهند شد. قرار بود 
زندگي اجتماعي راهي براي پيشرفت و بهبود 
همه افراد باشــد ولي انگار با سازوكاري طرف 
هســتيم كه نخبگان كم شمار راحت تر بتوانند 
جيب اكثريت را خالي  كنند! وقتي تورم هست 
نــرخ جنايت باال مي رود و تعارض ها در جامعه 

افزايش مي يابند. كســاني كــه فکر مي كنند 
ثروتمندان جامعه جيب شان را خالي كرده اند 
خيلي زود دليلي براي توجيه تعرض خودشان 
به اموال بقيه پيدا خواهند كرد! اميدها به آينده 
رنگ مي بــازد و ديگر انگيزه  زيادي براي رفتار 
متمدنانه و محترمانه با مشتريان، كارفرمايان و 
آشنايان باقي نمي ماند. وقتي مردم نمي توانند 
براي تــدارك آينده كار زيــادي انجام دهند 
خيلي هم روي آن )آينده( حســاب نخواهند 
كرد. هرچقدر فردي آينده را نامطمئن تر بداند 
بيشتر محتمل است كه رفتاري ناروا و بي پروا از 
او سر بزند؛ رفتاري كه در كوتاه مدت براي وي 
سودمند است ولي در بلندمدت به زيانش تمام 
مي شــود. وقتي »آينده فروشي« باب مي شود 

»فردا« در مقايســه با »امروز« آنقدرها جدي 
گرفته نمي شود. ريســك زيان بالقوه كارهاي 
خــالف در بلندمدت )مانند زنــدان، مرگ يا 
نقص عضــو( را يك طــرف بگذاريد و پاداش 
آني حاصل از آنها )مانند امکان تأمين كاالهاي 
اوليــه موردنياز براي زندگي( را در طرف ديگر 
بنشــانيد؛ عجيب نيســت كه زور طرف دوم 
)فايده( بر طرف نخســت )هزينه( بچربد. وزير 
نفت ونزوئــال زماني گفته بود نفت نجاســت 
شيطان اســت و ما داريم در نجاست شيطان 
غرق مي شــويم! همين را براي تورم با شدت 
بيشتري مي شود تکرار كرد؛ جامعه تورم زده در 

راه بازگشت به بربريت است.
صفحه تلگرامي امير حسين خالقي

آينده ايران تورم زده 
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كرونايي، اشتغال در وضعيت مناسبي قرار نداشته و 
بر جمعيت بيکار جامعه افزوده شده است. هرچند 
وضعيت بازار كار به تدريج با بهبود همراه شده اما 
به نظر مي رسد كه محدوديت هاي زيادي چه براي 
كنترل تورم چه براي بهبود وضعيت اشتغال ايجاد 
شده است. براي مثال يکي از مسائل مهم و اساسي 
وضعيت نگران كننده كسري بودجه دولت و افزايش 
دست درازي ها به منابع بانك مركزي براي تأمين 
مالي اســت. از سوي ديگر و به دليل افت تشکيل 
ســرمايه ثابت در اقتصاد و نبود ســرمايه گذاري، 
بســياري از بنگاه هاي توليدي و صنعتي ســطح 
فعاليت خود را كاهش داده اند.در عين حال افزايش 
رانتخواري و فساد در اليه هاي مختلف اقتصادي 
نيز اجازه كاركرد درست اقتصاد را نداده و موجب 
انحراف متغيرها از مسير حقيقي خود شده است. 
هرچند سياست گذار با سياست موسوم به جراحي 
اقتصادي اعالم كرده كه به ســمت رفع تبعيض و 

فساد حركت مي كند، اما در صورتي كه فشارهاي 
تحريمي باقي بماند اين جراحي بدون شك به افت 
بيشــتر رفاه خانوار خواهد انجاميد، به ويژه آنکه 

نقطه اصابت اين جراحي بازار كاالهاي مصرفي و 
رشد چندبرابري قيمت كاالهاي خوراكي و ضروري 

خانوار بوده است.

 بانك مركزي دستورالعمل اجرايي تعيين 
ســطح فعاليت اشخاص حقيقي فاقد شغل و 
اشــخاص حقوقي غيرفعال را منتشر كرد كه 
طبق ماده 3 اين بخشــنامه: حداكثر ســطح 
فعاليــت مورد انتظار در بازه يك ســاله براي 
افراد بازنشسته 2 ميليارد تومان، مستمري بگير 
يك ميليارد تومان، بيکار ۵00 ميليون تومان 
و غيرفعال مالياتي ۵00 ميليون تومان اعالم 
شده است.21 ارديبهشت 1401 بانك مركزي 
اعالم كرده بود كــه در جريان رصد و پايش 
بانکي مشــکوك به پولشويي،  تراكنش هاي 
برخي از روســاي شــعب بانکــي و مديران 
مناطقي كه بدون رعايت ضوابط قانوني اقدام 
به كارسازي اين دسته از تراكنش ها كرده اند، 

از كار بركنار شدند...
از نظر اينجانب اين يك ســند تاريخي 
اســت از افول بوروكراســي و سردر گمي 
اخالق اجتماعي و فرســايش آن، به دالئل 

زير: 
يکــم كســي نيســت از صادر كنندگان 
بخشــنامه بپرســد ايــن ارقــام را از كجا 

آورده ايد؟
دوم كسي نيست بپرسد به چه حقي جامعه 
را مانند زمان ساســانيان به طبقات تقســيم 
كرده ايد؟ آنها به اشــراف، موبدان، دبيران… 
تقسيم كردند منتها شما يك طبقه بيکار، يك 
طبقه بازنشسته، يك طبقه مستمري بگير… و 

براي آنها تکليف تعيين كرده ايد؟

سوم كسي نيست از اينها بپرسد چرا بانك 
را به يك وسيله پليســي تبديل مي كنيد؟ 
اين حرفه جداگانه اي است كار بانك نيست. 
كار بانك تســهيل پرداخت براي معامالت، 
نقل و انتقال پول و واسطه گري مالي است. 
هــر روز در اين راه نبايد ســنگ جديدي 

انداخته شود.
چهارم كسي نيســت بپرسد درشرايطي 
كه حجم هــاي عظيم معامــالت قاچاق به 
دليل تحريم انجام مي شــود و كســاني به 
اصطالح تحريم ها را دور مي زنند و كســاني 
رسماً امکان ورود كشور به ترتيب هاي مالي 
بين المللي را مسدود كرده اند كه وظيفه آن 

بعضاً همين مقابله با پولشــويي است يعني، 
fATFآنگاه نگران پولشويي توسط بيکارها 

و باز نشسته ها و مستمري بگير ها هستيد؟
پنجم كسي نيست از اينها بپرسد چطور در 
پايه اي ترين آزادي هاي انســان، كه اين حد را 
شرع هم تاييد كرده- يعني معامالت داوطلبانه 
بيــن مردم كه مصــداق آن كاال ها و خدمات 

مشروع است، دخالت مي كنيد؟
ششم كسي نيست از اينها بپرسد مردم به 
سادگي در مقابل كار شما فن بدل مي زنند، و 
اين ترفند ها خنثي مي شود، بهتر نيست كه به 

درجه انتروپي سيستم اضافه نکنيد؟
صفحه تلگرامي دكتر محمد طبيبيان

از فكر اين بخشنامه بيرون نمي آيم 
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ساعت 24 - تجربه مديريت اقتصادي 
دولت سيزدهم در 10ماه گذشته نشان 
مي دهد رهبران اقتصادي دولت شامل 
وزير اقتصاد، رئيس بانك مركزي، رئيس 
ســازمان برنامه و بودجــه و همچنين 
معاونــان اول و اقتصادي رئيس دولت 
و از همه مهم تر شــخص رئيس دولت 
انديشــه و برنامه از پيش انديشيده و 
اقتصادي  انديشه  از  يکپارچه برخاسته 
اقتصاد  اصالح ساختارهاي  براي  واحد 
ندارند. تنهــا راهبرد به چشــم آمده 
دولت ســيزدهم در مديريت اقتصادي 
كشور اين است كه از هر جا و محل و 
فعاليت و سياستي براي افزايش درآمد 
اســتفاده كند. واقعيت اين اســت كه 
دولت سيزدهم برخالف ادعاهاي گزاف 
هواداران رســانه اي افراطي اين دولت 

كه بيشــتر از سر نادوســتي با دولت 
قبلي است در حوزه اقتصاد دستاوردي 
است  وضعيتي  در چنين  نداشــته اند. 
كــه نهادهاي خانــواده و نهــاد بنگاه 
در ايــران بايد با ايســتادگي در برابر 
سياســت هاي نادرســت دولت به اين 
نهــاد يادآوري كنند راهي كه در پيش 
گرفته اســت به سرســبزي و روزهاي 
خوش نمي رسد. نهاد خانواده در ايران 
اما به لحاظ فقــدان احزاب نيرومند و 
نيز فقدان نهادهاي مدني مثل انجمن 
مصرف كنندگان، توانايي ناچيزي براي 
اثربخشي بر دولت دارند. اما بنگاه هاي 
ايراني فعــال در بخش خصوصي ايران 
به رغم همــه بي مهري هاي دولت ها در 
ايران توانســته اند نهادهاي خود را در 
هر فعاليت سازماندهي كنند و بر شمار 

نهادها به صورت تخصصــي بيفزايند. 
ايــن نهادهــاي تخصصي بــه اضافه 
اتاق هاي بازرگاني ايران و شهرستان ها 
انباشــت تجربــه و تخصص و  كانون 
ســرمايه فکري و مادي براي پيشرفت 
اقتصاد در سطح كالن شده اند. به اين 
ترتيب بخش خصوصــي ايران در اين 
وضعيت سرنوشت ســاز ايــران وظيفه 
ملي- ميهني دارند كه اين تجربه و اين 
ميــزان تخصص و تعهد به مرز و بوم را 
در خدمت شــهروندان ايراني قرار داده 
و راه بيرون رفــت اقتصــاد را به دولت 
ســيزدهم نشان دهند. شــايد مديران 
بخش خصوصي بگويند از دست ما چه 
برمي آيد؟ شــايد در نگاه نخست گفته 
شــود با توجه به توزيع قدرت در ايران 
كه نهــاد دولت و ســاير نهادها بخش 

وظيفه ملي - ميهني بخش خصوصي 

اخيراً رئيس جمهور محترم گفته: »براي دولت، مهم 
مردم هستند. البته گاهي اوقات با سختي هايي مواجه 
هستيم و حتي عده اي خاص هم از ما ناراحت مي شوند 
اما فقط مردم بــراي ما اهميت دارنــد. دولت مردمي 
توجه اش به مردم خواهد بود. براي ما رضايت خدا و عموم 
مردم مهم اســت.« جا دارد از رئيس جمهور محترم به 
خاطر اين موضع گيري تشکر كنيم اما موضوع اين است؛ 
همه سياستمداراني كه در چند دهه گذشته وارد قدرت 
شــده اند و همه دولت هايي كه با رأي مردم ســکان دار 
كشور شده اند، خود را خدمتگزار مردم اعالم كرده اند و 
همواره اين ادعا را داشــته اند كه هدفشان هموار كردن 
مسير ســعادت مردم است اما برخالف اين ادعا راه هاي 
ســعادت مردم را مســدود كرده اند. در طول سال هاي 
گذشــته همه آنها كه ســکان دولت يا ديگر نهادهاي 
سياست گذاري را در دست گرفته اند، چنين شعارهايي 
مطرح كرده اند و هيچ دولت يا مجلسي را سراغ نداريم 
كه خالف اين مسائل را مطرح كرده باشد اما وقتي عمر 
آن دولت يا مجلس به پايان مي رســد متوجه مي شويم 
بيشتر از اســالف خود براي مردم گرفتاري ايجاد كرده 
است. موضوع اين است كه شرايط بسيار پيچيده و دشوار 
شده و شکاف ميان جامعه و قدرت به مرحله نگران كننده 
رسيده اســت. مردم مي گويند درحالي كه هيچ نهادي 
در ساختار سياسي پاسخگوي نابساماني هاي موجود در 
سياست گذاري اقتصادي و شرايط زندگي مردم نيست، 

زندگي خصوصي و كسب وكارشان مدعيان بي شماري 
دارد. مداخله گســترده در اقتصاد و تمايل به تشــديد 
نظام چند قيمتي از يك ســو دولت ها را از انجام وظايف 
اصلي شان يعني توليد و عرضه كاالي عمومي بازداشته 
و از سوي ديگر به سركوب انگيزه  بخش خصوصي براي 
توليد كاالهاي خصوصي منجر شده است. خروجي اين 

وضعيت، تشديد فقر و بيکاري مردم بوده است.
مداخله بي حدومرز در عاليق اجتماعي و سياسي و 
دخالت وسيع و عميق در زندگي و كسب وكار مردم در 
حالي صورت مي گيــرد كه دولت از عهده كوچك ترين 

مسائل روزمره خود هم بر نمي آيد و توان تأمين كاالهاي 
مهم عمومي نظير سالمت، آموزش، امنيت، ديپلماسي 
و سياســت گذاري عاري از خطا را هم ندارد. حاال آقاي 
رئيس جمهور بگويند از كدام مردم و از كدام حق سخن 
مي گوينــد؟ آخرين باري كه يك نفر از ميان نزديك به 
90 ميليون نفر جمعيت حال حاضر ايران يادش مانده 
كه يکي از دولت ها يا يکي از مجالس، كار مثبتي به سود 
مــردم انجام داده بي آنکه هزينه اش را از جيب خودمان 

برداشت كند، لطفا به من يادآوري كند.
صفحه تلگرامي محسن جاللپور

دولت خدمتگزار ماست يا ما خدمتگزار دولت؟
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اصلي آن را در اختيار گرفته اند و سهم 
اندكي بــه بخش خصوصي داده اند بايد 
از همين ميزان قدرت استفاده كرده و 
با ارايه كارشناســانه ترين و علمي ترين 
راه هاي برون رفت اقتصاد ايران از چاهي 
كه برايش حفر شده از همه نيروي خود 
اســتفاده كنند. وظيفــه ملي- ميهني 
بخش  خصوصي ايران و نيز آينده نگري 
درباره صيانت از دارايــي و بنگاه خود 
حکم مي كند بخــش خصوصي با كنار 
گذاشــتن تضاد منافــع در ميان خود 
و بــه عنوان نهاد خصوصــي اقدام هاي 
روشــنگران بيشــتري درباره ادامه راه 
سياســت هاي فعلي اقتصاد و خطراتي 
كه براي شــهروندان و سرزمين دارند 
را در دســتور كار قرار دهند. شجاعت 
بخش خصوصــي در اين مســير يك 

عنصر اصلي است. 
جهان صنعت

مهــراد عباد، عضــو هيأت نماينــدگان اتاق 
تهران در يادداشــتي به پيامدهاي قيمت گذاري 
دســتوري پرداخته و جراحي اصلــي در حوزه 
اقتصــاد را حذف قيمت گذاري براي تمام كاالها 
و به رسميت شناختن مکانيزم بازار عنوان كرد. 
قيمت گذاري دستوري يکي از روش هاي منسوخ 
كنترل تورم و البته سياستي به جا مانده از قرون 
گذشــته اســت؛ اين روش عالوه بر آسيبي كه 
به محيط كســب و كار و توليد وارد مي كند، به 
اعتقاد صاحب نظران، زمينه ساز تورم هاي بعدي 
نيــز خواهد بود. به طور كلي، تجربيات حاصل از 
قيمت گذاري دستوري در ايران و ساير كشورها 
نشــان مي دهد كه اين سياست كنترلي، اهداف 
سياست گذار را محقق نکرده است و در عين حال، 
منجر به واكنش هايي از سوي بازار شده كه حتي 
منافع ملي را در مخاطره قرار داده اســت. براي 
مثــال، با اعمال قيمت گذاري و كنترل قيمت ها 
شــاهد كم فروشــي و به تعبيري كاهش حجم 
محصــوالت بوده ايم. يــا در بازارهايي كه رقابت 
شديد بر آن حاكم است، فروش محصوالت به زير 
قيمت مصوب اتحاديه صورت گرفته و در صنوف 
مختلف، زمينه شکل گيري بازار غيررسمي فراهم 
شــده كه عالوه بر عدم رعايت نرخ هاي مصوب، 
با فروش غيررســمي و بدون پرداخت ماليات بر 

ارزش افــزوده، رقابت را براي فعاالن خوش نام و 
شناسنامه داري كه به طور قانوني و رسمي فعاليت 

مي كنند، دشوار مي كند.
 احتمــاال در اين ســال ها و در پــي آزمودن 
چندين و چندباره قيمت گــذاري در مورد انواع 
كاالها و خدمات، سياست گذار دريافته است كه 
به كارگيري اين روش با نيت حمايت از اقشــار 
فرودست، منجر به توزيع ارزان كاالها و خدمات 
نشــده و در مقابل اين سياست، مخدوش كننده 
چهره عدالت نيز بوده اســت. افــزون بر اين، در 

بسياري از موارد، قيمت هاي مصوب غيركارشناسي 
و بدون آينده پژوهي صورت گرفته و اين مساله به 
عدم ثبات در صنايع نيز دامن زده است. همچنين 
مفهوم برند، كيفيت يا مزيت هاي كاال اغلب در 
قيمت گذاري ناديده انگاشته شده و همه كاالها در 
يك حد و اندازه در نظر گرفته مي شوند. از سوي 
ديگر، قيمت گذاري دستوري به منزله غفلت از 
ساز وكار بازار است و گويي هيچ نگاهي به بازار و 
مفهوم اصلي آن ندارد. در حقيقت اين بازار است 
كــه بايد نرخ كاال را با افزايش يا كاهش عرضه و 
تقاضا، تعيين كند. مدافعان و مبلغان قيمت گذاري 
بايد بدانند كه اكنون نه با سياست هاي تعزيراتي 
كه حتي از طريق اصرار و پافشاري براي افزايش 
توليد نيز احتماال كاهش قيمت، محقق نمي شود؛ 
چرا كه حوزه صنعت، چند ســالي اســت كه با 
مساله كاهش ســرمايه گذاري داخلي و خارجي 
دســت به گريبان است. دولت سيزدهم در سال 
جديد اصــالح قيمت ارز را كه پــاي در زنجير 
قيمت تثبيتي داشــت، آغاز كــرد و البته از اين 
اقدام با عنوان جراحي اقتصادي ياد شــد. اما به 
باور كارشناســان حوزه اقتصاد، جراحي اصلي، 
حذف قيمت گذاري دستوري براي تمام كاالها و 

واگذاري اين امر به بازار و مردم است.
اتاقتهران

جراحي اصلي اقتصاد، حذف قيمت گذاري دستوري است
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راديو فرانســه با نقل قول از كارشناسان 
روزنامــه فيگارو چاپ فرانســه ابراين ادعا 
ا صــراردارد كه براي پرونــده اتمي ايران 
ديپلماسي ديگر دير شده است. اين راديو 
نوشته است: با انتشار آخرين گزارش آژانس 
بين المللي انرژي اتمي كه بر افزايش سريع 
ذخائر اورانيوم غني شده ايران تأكيد دارد و 
با معلق ماندن مذاكرات وين، يك بار ديگر 
اين پرونده پايان ناپذير به مرحله حساسي 
رسيده اســت. بار ديگر تهديدهاي نظامي 
به موازات فشــار براي به نتيجه رســاندن 
مذاكرات شدت گرفته است. در اين ميان، 
ايرانيان زير بار مشکالت معيشتي و اختناق 

سياسي از رمق افتاده اند. 

راديو فرانسه ادامه داده است: »دو بحران 
بزرگ را نمي توان هم زمان مديريت كرد« 
... اين سخن يك ديپلمات فرانسوي است 
كه روزنامه فيگارو در ارتباط با برنامه اتمي 
ايران نقل مي كند. به نوشــته اين روزنامه 
محافظه كار، از روز 24 فوريه -پنجم اسفند 
1400 - كه جنگ اوكراين شــروع شد تا 
ايران پيشرفت هاي  امروز، برنامه هسته اي 
سريعي داشته اســت. منظور از پيشرفت، 
افزايش ذخائر اورانيوم غني شــده است. به 
گفته كارشناســان، ايــران در حال حاضر 
به انــدازه كافي اورانيــوم 60درصدي در 
اختيار دارد كه بتواند آن را به ســرعت به 
مرز90درصد برســاند و با آن سالح اتمي 

بســازد.فيگارو از قول دو كارشــناس نقل 
مي كند كه ايران قادر اســت طي يك ماه، 
مواد الزم را براي ساخت دو بمب هسته اي 
توليد كند. اما چندين سال است كه اين نوع 
برآوردها با عباراتي كم و بيش مشابه شنيده 
مي شود. گاه »يك ماه«، گاه »چند هفته«، 
گاه »چنــد ماه«... تکــرار افراطي اين نوع 
حدسيات باعث شده كه اخطارها از جانب 
افکار عمومي چندان جدي گرفته نشود. به 
نظر مي رســد اطالعاتي كه از برنامه اتمي 
ايران به رســانه ها مي رسد بيشتر عملکرد 
تبليغي و رواني داشــته باشــد. اطالعات 
دقيق تر نزد دستگاه هاي اطالعاتي غربي ها، 
اســراييلي ها يا روس هــا و چيني ها باقي 

ادعاي راديو فرانسه: براي پرونده اتمي براي ديپلماسي دير شده 

نــرخ ارز كابوس دولت هــاي ايران 
اســت. چرا كه برآيند عملکرد آنها را 
در مقايسه با همتايانشان در كشوري 
ديگر بــر كفه    يك تــرازو مي   گذارد و 
مي   ســنجد. نرخ ارز -ارزش پول ملي- 
عملکرد اقتصاد يك كشــور در مقابل 
كشــوري ديگر را در يك عدد خالصه 
مي كند، به طوري كه بــا دنبال كردن 
آن در طول زمان مي توانيد از كيفيت 
سياست گذاري   ها مطلع شويد. كابوس 
دولت هاي ايران است؛ چون نمي توانند 
آن را كنترل كنند، يك   ســوي آن در 
دســت رقيب اســت و آنها كنترلي بر 
آن ندارنــد. مي توانند عملکرد خود را 
به نمايش بگذارند و آن را با ۵0ســال 
پيش مقايســه كنند؛ اما مــردم، رفاه 
اقتصادي خــود را با همتايان خود در 
ساير كشورها و در همان زمان مقايسه 
مي كنند، نه با پدران خود! مقايسه   اي 
كــه نرخ ارز آن را با حــذف اثر زمان، 
پيشــرفت تکنولوژي و... بــه بهترين 
شــکلي انجام مي دهــد. مي توانند با 
فروش نفــت و تزريق عوايد ارزي آن، 
ناكارآمدي   هــاي خود را كتمان كنند؛ 
اما مگر چقدر درآمد نفتي هســت و تا 
به كي و به چه قيمتي؟ در طول زمان، 

اين امر بر آنها مشــتبه شده است كه 
تحوالت بازار نفت و ميزان دسترســي 
به درآمدهاي نفتي، عامل تعيين كننده 
قيمت ارز اســت؛ غافل از اينکه نفت 
تنها مخدري كوتاه   مدت است و فرصت 
اقتصاد كشــور  تقويت  براي  مغتنمي 
كه به تدريج و زير ســايه برداشت   هاي 
ناصحيــح و تصميمــات غلط در حال 
سوختن است. آيا راهي غير از افزايش 
درآمدهــاي ارزي براي تثبيت نرخ ارز 
وجــود دارد؟ آيا غيــر از عرضه كاال و 
خدمات بــه بازارهاي بين المللي راهي 

براي افزايــش درآمدهاي ارزي وجود 
دارد؟ آيا بــدون ارتباط بــا بازارهاي 
بين المللــي و رعايت اســتانداردها و 
قوانين آنها مي توان كاال يا خدمتي به 
آنها عرضه كرد؟ پاسخ به تمام سواالت 
فوق »خير« اســت و يکــي از عوامل 
مؤثر بــر تثبيت نــرخ ارز، همانا رفع 
موانــع ارتباط با بازارهاي بين المللي و 
رعايت اســتانداردها و قوانين آنهاست 
كه در اين به اصطالح جراحي اقتصادي 

نشاني از آن نيز نيست! 
داود سوري - دنياي اقتصاد

مردم ايران رفاه خود را با پدرانشان مقايسه نمي كنند
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مي ماند. طــي هفته اخير، به خصوص بعد 
از انتشار آخرين گزارش آژانس بين المللي 
انرژي اتمي، ابراز نگراني ها دوباره جدي تر 
شده است. از جمله آلن فراشون تحليل گر 
برجســته روزنامه لوموند نوشته است كه 
ايران روزبه روز به نقطه »گريز هسته اي«، 
يا به قولــي به »درگاه اتمــي« نزديك تر 
مي شود. البته فراشون كه در مورد مسائل 
بين المللي بســيار تيزبين است، از فاصله 
»چند هفتــه اي« تهران با بمــب اتمي با 
احتياط و ترديد ســخن مي گويــد، اما بر 
لزوم توافق با ايران تأكيد دارد.روزنامه نگار 
لومونــد حداقــل در يك مورد بــا فيگارو 
موافق است و آن اينکه جمهوري اسالمي 
در عرصه سياســت بين الملل آنقدرها هم 
منزوي نيســت. ايران همراه با متحدان و 

وابســتگانش در جهان عرب به پشتيباني 
صريح از روســيه برخاســته. چين نيز در 
قبال جنگ اوكراين، طرف مسکو را گرفته 

است. به قول آلن فراشون، وضعيت طوري 
است كه حاال خيلي ها از »محور مسکو – 

پکن – تهران« سخن مي گويند.

دولــت ســيزدهم در وضعيتي قــرار دارد كه 
مي خواهد شــهروندان ايراني باور كنند اين دولت 
نيتش در اقتصاد خوب است، مي خواهد شهروندان 
باور كنند اين دولت نســبت به دولت پيشــين 
دلسوزتر اســت و مي خواهد شهروندان باور كنند 
ايــن دولت در 10 ماه تازه  سپري شــده به اندازه 
سال ها فعاليت دولت هاي حسن روحاني خدمت 
كرده است. شهروندان ايراني نيز با شگفتي به اين 
داوري هــاي دولت نگاه كرده و بــه زبان بي زباني 
مي گويند براي آنها و كســب وكار و معيشت شان 
در اين 10 ماه حاكميت دولت سيزدهم رخدادي 
اميدواركننــده و درخشــان نبوده اســت .به اين 
ترتيب دولت و شــهروندان در باور كردن سخنان 
و رفتارهاي هم دو خط موازي هســتند كه هرگز 
به هم نرسيده اند و با ادامه شرايط موجود دست كم 
در كوتاه مدت همچنان دو خط موازي خواهند بود. 
دولت سيزدهم البد از راه هاي گوناگون از درون و 
از گرفتاري هاي شهروندان ايراني آگاهي كامل دارد 
و مي داند شهروندان ايراني به اين نتيجه رسيده اند 
كه رژيم تحريم آمريکا كه از 1397 تشديد شده 
و پايه هاي اقتصاد ايران را به سستي كشانده دليل 
اصلي بدبختي آنها از جمله رشد نرخ تورم به مثابه 
بزرگ ترين بدبختي است. شهروندان ايراني روزي 
اين دولت را باور مي كنند و زاويه  شان را با دولت به 
گونه اي آرايش مي دهند كه از ادامه دو خط موازي 
دور شده و با دولت احساس نزديکي كنند كه سايه 

شوم تحريم را از ســر ايرانيان بردارد. شهروندان 
ايرانــي به هر دليل همين امروز با وجود پرداخت 
يارانه اي نزديك به يك ميليون و400 هزار به يك 
خانواده چهارنفره كه در سبد سه دهك فقيرترين 
شــهروندان قرار دارند و نزديــك به يك ميليون 
تومان به شش دهك ديگر به اين باور نرسيده اند 
كه اين رخداد سطح رفاه آنها را افزايش داده و باور 
دارند كه همه انــواع كاالها و خدمات به اندازه اي 
افزايش يافته اســت كه احســاس فقر بيشتري 
مي كنند. واقعيت اين است كه وزير اقتصاد، رئيس 
بانك مركزي و رئيس ســازمان برنامه و بودجه و 
ساير وزراي اقتصادي و نيز معاونان رئيس جمهور 

در حــوزه اقتصاد با شــهروندان گونه اي ســخن 
مي گويند كــه داراي كمترين ضريب نفوذ از نظر 
اعتمادسازي است و در عمل نيز سرگرم كارهايي 
هستند كه به بنيان و اساس آسيب ديدگي اقتصاد 
خانوارها ســودي نمي رســاند. به طور مثال دولت 
ســيزدهم مي تواند در يك اقدام پژوهشي- علمي 
و با استفاده از پژوهشگران ممتاز ايراني در حوزه 
اقتصاد و جامعه شناسي و نيز سياست درباره اينکه 
شهروندان نسبت به تأثير تحريم بر كسب وكارشان 
چگونه مي انديشند نظرخواهي كرده و نتيجه را در 

باالترين نهادهاي اثرگذار طرح كند.
ساعت 24

دو خط موازي 
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نوآوري وگسترش باورهاي تازه هركاري 
سوخت وساز را براي پيشرفت درهركاري 
آماده مي سازد و يك بايسته انکارناشدني 
اســت. بنابراين بايد در ايــران نيز از اين 
راهبرد را براي كارهــاي گوناگون به كار 
گرفــت. خواندني و شــنيدني هاي تاريخ 
اما در دوره پس از رنســانس در اروپا يك 
چيز درهمين باره را آشــکاركرده و بايد و 
البد مي تواند در ايران نيز در دســتور كار 
قرارگيــرد. تجربه كشــورهايي كه در راه 
پيشرفت، نوآوري ها را به كارگرفته اند اين 
اســت كه زاد و رشــد نوآوري در دامان و 
در دريــاي بي كران آدميان و نهاد خانواده 
و نهاد بنگاه بوده اســت و سهم دولت ها و 
نهادهاي قدرت در اين راه ناچيز بوده است. 
بي چون و چرا بايد قبول كرد كه نهاد دولت 
تنها كاري كه در بــه كارگيري نوآوري و 
آفرينش ذهني شهروندان داشته برداشتن 
ســدها و بندهاي بازدارنده و هموار سازي 
راه براي خانواده ها و بنگاه ها بوده است. در 
ايران اما دولت ها بدون اينکه توانايي هاي 
آفرينش آدمي را دردرون مايه ذهن خود 
بپذيرند و به توانايي شهروندان باور داشته 
باشند، دســت باالرا در نوآوري دستوري 
داشته و دارند و در اين مسير به پول هايي 

كه از شــهروندان دريغ كرده و به گروهي 
اندك مي دهند تکيــه دارند. اگر بخواهيم 
مثال هاي تاريخي بزنيم مي توان به جنبش 
تأسيس كارخانه هاي ماشين سازي در هر 
استان در دوره رژيم پيشين و نيز ساخت 
و پرداخت شركت هاي سهامي - زراعي در 
بخش كشــاورزي پس از انقالب زمين در 
اوايل دهه 1340 اشــاره كرد. درصورتي 
كه نوآوري هاي يادشده از دل ذهن و نياز 
شهروندان شکل گرفته بود بايد نهادهاي 
يادشده مي ماندند و پيشرفت مي كردند اما 
امروز نشاني از آنها در اقتصاد امروز ايران 

نيست.
انقــالب  پيــروزي  از  پــس  دوره  در 
اســالمي نيز از اين نوآوري هــاي دولتي 
نوآوري دولتي  نامدارترين  نداشته ايم.  كم 
با اســتفاده از پول مردم در بانك ها و نيز 
اســتفاده از منابع بانك مركزي در دولت 
اول محمود احمدي نژاد رخ داد. در آن سال 
طرح بنگاه هاي زودبازده براي پديدار سازي 
كار براي ايرانيــان با دادن اعتبارات ارزان 
و آســان در دســتور كار قرار گرفت. يك 
آمار ارايه شده نشان مي دهد در يك دوره 
كوتــاه و در دوره اي كه قيمــت هر دالر 
حداكثر هزار تومان بود رقمي معادل 20 

هزار ميليارد تومــان به متقاضيان احداث 
بنگاه هاي زودبازده داده شــد. بعدها و در 
دوره رياست طهماسب مظاهري بر بانك 
مركزي بود كه گزارش هايي تهيه شد كه 
انحراف از مصــارف اين ميزان منابع را به 
خوبي نشــان مي داد. البته در همان دوره 
سازمان بازرسي كل كشــور نيز گزارشي 
از انحراف منابــع داد. حاال و در حالي كه 
احساس مي شود دولت به درآمدهاي ارزي 
تازه اي دســت يابــد دادن وام و اعتبار و 
ديگر امتيازها به شــركت هاي دانش بنيان 
با شتاب در دســتور كار قرار گرفته است. 
نوشــته حاضر اوال تأكيد دارد اين نوآوري 
دولت ساخته فاقد اصالت است و در درون 
جامعه زاد و رشــد نمي كند و دوما اينکه 
بايد از تجربه تلخ بنگاه هاي زودبازده درس 
گرفت و كاري نکرد كــه منابع متعلق به 
ايرانيان دور ريخته شــود. نکته آخر اين 
اســت كه از همين امروز اطالعات شفاف 
درباره ايــن رخداد دراختيار افکار عمومي 
قرار گيرد. كدام افراد و شــركت ها و تحت 
چه عنوانــي تاكنون از منابــع دراختيار 
دانش بنيان ها استفاده كرده و آورده رقابتي 

آنها چيست؟ 
ساعت24

تجربه تلخ بنگاه هاي زودبازده در دانش بنيان ها 
انتخاب سردبیر
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يرا
ا درآمد مالي ايران از بازگشت به برجام چقدر خواهد بود؟

نگاهی دقيق تر به اين  كه بازگشت به برجام عمال كدام وجوه نقدی 
را در دســترس ايران قرار خواهد داد و اثرات آن بر اقتصاد اين كشور 

چه خواهد بود.
در حالــی كه طی روزهای اخير مذاكره برای احيای برجام 201۵ 
بين موفقيت و شکست در فراز و فرود بوده، بجاست كه ارزيابی كنيم 
بازگشــت به برجام به لحاظ مالی چه نتيجــه ای برای ايران خواهد 
داشــت. در اين تحليل فرض می شود كه توافق جديد باعث كاهش 
مجدد تحريم ها خواهد شــد، مشابه آنچه در اوايل سال 2016 اتفاق 
افتاد، و تحريم های ضدتروريستی دوره ترامپ عليه بازيگران اقتصادی 
يــا كاهش خواهد يافت يا تعليق خواهد شــد و يا تحت مجوزهايی 
معافيت خواهد گرفت. در اين شــرايط، ايــران تا حدی می تواند به 
دارايی های »مسدودشــده« خود دســت پيدا كند، بــه نظام مالی 
بين المللی دسترسی داشته باشد، نفت بفروشد، و درآمدهای ناشی از 

آن ها را استفاده كند. پرسش كليدی اين است كه چه مقدار؟

داراییهای»مسدودشده«
در مــورد حجم عظيم ذخاير ايران كه در حــال حاضر به داليل 
مختلف قابل دسترس نيست، بايد گفت رژيم لزوما قادر نخواهد بود 

از تمام آنها اســتفاده كند. مقدار اين ذخاير حيرت آور است. صندوق 
بين المللی پول در جديدترين چشــم انداز اقتصادی منطقه ای خود 
گزارش داده كه ذخاير قابل اســتفاده ايران 12٫2 ميليارد دالر است 
در حالی كه ميزان ذخاير گزارش شــده 11۵٫4 ميليارد دالر است. 
يك پانويس در گزارش مزبور توضيح می دهد كه ذخاير، بنا به تعريف 
صنــدوق بين المللی پول، عبارت اســت از دارايی هايی كه به منظور 
تراز پرداخت ها »فورا در دســترس و كنترل نهادهای پولی« كشور 

قرار دارند.
احيای توافق هسته ای فقط مقداری از اين وجوه مالی را آزاد خواهد 
كرد. اول، بخشی از ذخاير خارجی ايران ظاهرا ماهيت غيرنقدی دارد، 
نه اينکه به خاطر تحريم ها »مسدود« باشد. پيش از برجام، كه تخمين 
زده می شد اين ذخاير خارجی بيش از 100 ميليارد دالر باشد، مقامات 
بانك مركزی ايران رســما اعالم كردند كه در صورت توافق هسته ای 
فقط 29 ميليارد دالر از اين ذخاير قابل دســترس خواهد بود. بنا به 
گفته آنها بخش عمده ذخاير باقيمانده عبارت است از: )1( پولی كه 
در بانك های چينی به عنوان ضمانت مالی پروژه ها برای فعاليت های 
تجاری و سرمايه گذاری چين در ايران ذخيره شده )22 ميليارد دالر(، 
)2( ســرمايه گذاری غيرنقدی بانك مركزی در »شــركت بازرگانی 

بهقلمكاترینباوئر,پاتریككالوسون
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نفتيران« در سوئيس، يکی از شركت های تابعه 
شركت ملی نفت ايران )2۵ ميليارد دالر(، و )3( 
دارايی های بانك مركزی در بانك های ايرانی )10 
ميليارد دالر(. وقتی دولت ترامپ در سال 2018 
از برجام خارج شد و بسياری از تحريم های آمريکا 
را دوباره اعمال كرد، رســانه های ايران گزارش 
دادند كه تقريبا 40 ميليارد دالر دارايی مسدود 
شده اســت كه نزديك به جمع كل وجوه مالی 
گزارش شــده در چين )20 ميليــارد دالر(، كره 
جنوبی )7 ميليارد دالر(، هند )7 ميليارد دالر(، 
عراق، )6 ميليارد دالر(، ژاپن )3 ميليارد دالر(، و 
اروپا )3 تا ۵ ميليارد دالر( اســت. موجودی های 
فعلی ممکن اســت كمتر هم باشد  ــ مثال ايران 
از قرار معلوم با توســل به معافيت های تحريمی 
كاالهای كشاورزی، وجوه خود در هند را در ازای 

واردات برنج، شکر، و چای برداشت كرده است.
دوم مســئله قابليت تبديل اســت. بيشــتر 
دارايی های مسدودشده در اثر تحريم ها احتماال 
به  شکل ارزهای محلی هستند. وقتی آمريکا به 
بعضی كشــورها اجازه داد از ايران نفت بخرند، 
آن ها را ملزم كرد درآمد ايران از فروش نفت را در 
حساب های امانی بر حسب ارز محلی ذخيره كنند 
تا فقط برای معامالت دوجانبه مالی قابل استفاده 
باشد. در سال های بعد، نفتی كه ايران صادر كرد 
بيش از وارداتش از اين كشــورها ارزش داشت، 
پس مازاد درآمد قابل توجهی در اين حساب های 
امانی انباشته شد. اما در دوره كاهش تحريم های 
مربوط به برجام، چون كشورها آزاد بودند تا اين 
موجودی هــا را واريز كنند، ايران تالش كرد اين 
وجوه را جابه جا كند. بيشتر بازارهای بين المللی 
برای تبديل وجوه مالی از دالر آمريکا، دست كم 
به عنوان يك گام ميانی، اســتفاده می كنند كه 
مقــررات آمريکا آن را در اين مورد ممنوع كرده 
بود. اجتناب از دالر مســتلزم ميانبرهای دشوار 
بود، كه معموال يعنی فقط تراكنش های كوچك.

دسترسیبهنظاممالیبینالمللی
ايران برای دسترســی كامل به دارايی هايی 
مسدودشده يا درآمد نفت بايد روابط بانکی و 
ديگر كانال های مالی ای كه كشورها را قادر به 
انتقال فوری اين گونه وجوه كند، دوباره برقرار 
می كــرد. ولی بعد از اجرای نوبت اول برجام، و 
به رغم تالش های آمريکا برای ايجاد شفافيت 
در مــورد موارد تحريمی و تســهيل برقراری 
مجدد روابط بانکی، تهــران در انجام اين كار 
مشکل داشت. بسياری از بانك ها نگران ديگر 

تحريم های غيرهسته ای باقيمانده بودند و، اين 
بار هم در صورت توافق مجدد، ممکن اســت 
فضای مشابهی شکل بگيرد  ــ يعنی حتی اگر 
واشنگتن تحريم های غيرهسته ای دولت ترامپ 
)مثال تحريم ســپاه پاســداران به عنوان يك 
سازمان تروريستی خارجی( را لغو كند، بانك ها 
ممکن اســت تمايلی به پيدا كردن راه خود از 
ميان تحريم های جاری مرتبط با تروريســم، 
حقوق بشــر، و مسائل موشکی نداشته باشند. 
به همين نحو، حتی اگر برچســب ســازمان 
تروريســتی از سپاه پاســداران برداشته شود، 
اين گروه ممکن است همچنان تحت مقررات 

تحريمی ديگر قرار داشته باشد.
نهادهای مالی و ديگر شركای بازرگانی هم 
از بابت ريسك های ايران ورای تحريم ها نگران 
بوده اند، مثال فقدان شــفافيت دولتی، ناتوانی 
دولت در انطباق بخش مالی با استانداردهای 
مقــررات بين المللی، و اتــکای ديرينه  اش به 
شيوه های فريبکارانه برای اجرای فعاليت های 
مالی قانونی و غيرقانونی. اين گونه مسائل باعث 
هشــدارهای جدی متعددی از سوی كارگروه 
اقــدام مالــی )اف.ای.تی.اف( طی ســال های 
گذشته شده است. ايران همين طور نسبت به 
»قانون ماليات بر حساب های خارجی آمريکا« 
)FATCA( و قوانين مشابه در كشورهای ديگر 

بی توجه بوده است؛ اين قانون در صورت عدم 
پرداخت ماليات صدها هزار شهروند دوتابعيتی 
ايران در خارج كشــور، بانك هــای خارجی را 
مســئول می داند . از اين گذشــته، بانك های 
بين المللی برای معامله با نهادهای مالی ای كه 
دچار كمبود سرمايه يا ناشفاف  اند، مثل تقريبا 
همه بانك های ايرانی، با محدوديت های فزاينده 
روبه رو هســتند. اين  رويکرد همســو با روند 
ريسك زدايی گســترده تری است كه بسياری 
از شــركت های غربی در سال های اخير به آن 

عمل می كنند.
هر شركتی كه بخواهد هزينه های سنگين 
معاملــه با ايــران را حســاب-و-كتاب كند، 
همچنين بايد اين را هم وارد محاســبه خود 
كند كــه احتمــال دارد يــك رئيس جمهور 
جمهوری خواه در ســال 202۵ به كاخ سفيد 
وارد شــود كه می تواند منجــر به وضع دوباره 
تحريم های مالی فراگير شود. و به فرض محال 
كه ايران اجازه دسترسی به نظام مالی آمريکا 
را پيدا كند، بايد در نظر داشــت كه بر اساس 
احکام قضايی صادره عليه تهران بابت حمايت 
مالی از تروريســم، ميلياردهــا دالر غرامت به 
قربانيان تعلق گرفته اســت؛ پس وكالی آنها 
بی شــك هر پولی را كــه از طريق بانك های 

آمريکا انتقال يابد، زير نظر می گيرند.
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فروشنفتواستفادهازدرآمدآن
ايران طی سال گذشته تاكنون رشد قابل توجهی 
در صادرات نفت خود را شــاهد بوده است. بر اساس 
برآورد اداره اطالعات انــرژی آمريکا، صادرات ايران 
در سال 2020 )با احتســاب ميعانات( بالغ بر 0٫4 
ميليون بشــکه در روز بوده است، در حالی كه بنا به 
برآورد گزارش رويتــرز در 22 فوريه، اين مقدار در 
دســامبر 2021 به 1 تا 1٫2 ميليون بشــکه در روز 
رسيده است. بنا به گزارش ها، اغلب اين صادرات به 

چين می رود.
آنچه بــرای ايــران اهميت دارد اين اســت كه 
دالالنش ظاهرا برای دسترســی بــه درآمِد حاصل 
از اين فروش ها راه های بيشــتری يافته اند، از جمله 
معامله نفت در برابر كاال كه »ســامانه پنجره واحد« 
بانك مركزی  ــ كه اساســا يك قرارداد تهاتر است ــ  
آن را تسهيل كرده اســت. به خاطر شرايط سخت 
جاری در بازارهای نفــت دنيا، صرف نظر از آنچه بر 
سر برجام بيايد، دسترسی به اين درآمد ظاهرا امسال 
راحت تر خواهد شد. دالالنی كه مشتاق دريافت نفت 
هستند، بيشتر احتمال دارد قيمت خوبی بپردازند و 
مشکالت ايران در دسترسی به وجوه مالی را به نوعی 

برطرف كنند.
در صورت موفقيت مذاكرات برجام، ايران موقعيت 
مناســبی خواهد داشت تا حجم صادرات نفت خود 
را تقريبــا، و به ســرعت، به دو برابــر افزايش دهد. 

مطابق برآورد كپلر، از مــاه فوريه ايران 87 ميليون 
بشکه در دريا ذخيره دارد، و مطابق برآورد اف.جی.

ای )FGE(، ذخيره ايران در خشــکی 8۵ ميليون 
بشکه است كه شــامل 2۵ ميليون بشکه در چين 
می شود )هرچند برآوردهای ديگر كمتر بوده است(. 
ايــن ذخاير ايران را قــادر خواهد كرد كه طی چند 
هفته بعد از حصول توافق، صادراتش را افزايش دهد. 
و در ماه های آتی، احتماال قادر خواهد بود به  مراتب 
ســريع تر از ســال 2016 صادراتش را افزايش دهد 
 ــ در آن ســال، طی حدود سه ماه توليد ايران 300 
هزار بشکه در روز و طی تقريبا يك سال 700 هزار 
بشکه ديگر در روز افزايش يافت. مطابق پيش بينی 
اس&پی گلوبال، طی نه ماه بعد از توافق هسته ای، 
صــادرات ايران 1٫۵ ميليون بشــکه در روز افزايش 
خواهد يافت، هر چند اين باالترين مقداری است كه 
تخمين زده می شود. با توجه به تركيِب حجم های باال 
و قيمت های بسيار باالتر )در اثر تخفيف های كمتر 
و قيمت هــای باالتر بازار جهانی(، ايران درآمد نفتی 
روزانه خود را در مقايســه با سال 2021، كه بسيار 

بيشتر از 2020 بود، سه برابر خواهد كرد.

نتیجهگیری
به رغم ســرخوردگی ايران از بهره های اقتصادی 
اندكی كه مســتقيما از برجام حاصل كرد، تا زمان 
خروج آمريکا در ســال 2018 ايــران به اين توافق 

پايبند بود )هر چند بعد از آن بســياری از شــرايط 
برجام را نقض كرده است(. اين سابقه نشان می دهد 
كه برای حفظ يك توافق جديد حتی منافع اقتصادی 
اندك ممکن اســت كافی باشد؛ يا آنکه ايران منافع 

خود را ورای تاثير اقتصادی  برجام بداند .
صرف نظر از آنکه چه بر ســر برجام بيايد، اقتصاد 
ايران خود را برای رشــد مطمئن، اگر نه چشمگير، 
طی ماه های آينده آماده كرده است. پيش از تغييرات 
اخير در شرايط جهانی نفت، صندوق بين المللی پول 
رشــد توليد ناخالص ملی ايران را برای سال 2022 
معادل 2 درصد پيش بينی كرده بود. اين در تركيب با 
رشد ميانگين 3 درصدی طی دو سال گذشته، وضع 
تهران را به 9۵ درصِد موقعيتی می رساند كه پيش از 
دورٔه ركوِد ناشی از »فشار حداكثری« دولت ترامپ 
در ســال های 19-2018 داشــت  و طی آن اقتصاد 
ايران 12٫4 درصد كوچك تر شد. برآورد رشد امسال 
احتمــاال با افزايش درآمد نفت بيشــتر خواهد بود؛ 
 هرچند هر گونه رشد پايدار باالتر از 3 درصد احتماال 
بدون دسترســی به بازارهای جهانی به دشــواری 
ممکن خواهد بود. در هر دو حالت، به نظر می رسد 
رئيس جمهور ابراهيم رئيسی خود را برای رشد توليد 
ناخالــص ملِی واقعی طــی دوره فعلی تصدی خود 
)2021-2024( با نرخی سريع تر از ميانگين ساالنٔه 
1٫2 درصدِی رئيس جمهور پيشين آماده كرده است. 
دوره تصدی حســن روحانی رئيس جمهور ســابق 
)2013-2021( با ركودهای شديد ناشی از تحريم ها 
شروع شد و پايان يافت، طوری كه رشد سريع 13٫8 
درصدی بعد از اجرايی شدن برجام در سال شمسی 

2016/17 عمدتاً بی اثر شد.
با نگاهی به اين داده ها، بعيد به نظر می رســد 
تندروهای ايران رشــد آتی را به توافق هســته ای 
جديد نســبت دهند  ــ و ممکن است دشوار باشد 
شهروندان ايرانی را متقاعد كرد كه تندروها اشتباه 
می كنند. از اين گذشته، تا وقتی دسترسی كشور 
به نظام مالی بين المللی محدود باشد، بعيد است 
مشــکالتی كه مردم در خريد از خارج و پرداخت 
قيمت های باالتر بــرای دريافت كاالهای خارجی 
كمتر تجربه كرده اند، تغيير چندانی كند. روحانی 
در ســال 201۵ توجه سياسی داخلی كسب كرد 
چون می گفت مسئله اصلی ايران موضع هسته ای 
تندروهاست كه باعث تحريم هايی شده كه كشور 
را فقير كرده اســت. هنوز می توان صدای ايرانيانی 
كه خواهان روابط بهتر با غرب هســتند را شنيد، 
ولی آن ها حاال ديگــر نمی توانند به  راحتی برجام 
را شــاهدی بر اين مدعا معرفــی كنند كه منافع 

همکاری از منافع درگيری بيشتر است.
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نسیمسوران-پيشــروی قيمت هــا در بازار ارز، 
زنگ هشــدار دالر بــرای دولت ســيزدهم را به صدا 
درآورد. اسکناس آمريکايی در معامالت روز گذشته و 
برای نخستين بار در پنج ماه گذشته توانست از نيمه 
كانال 29 هزار تومــان عبور كند و آماده پرواز بر فراز 
كانال 30 هزار تومانی شــود. بررسی ها نشان می دهد 
كه معامله گران ارزی چشــم انداز بازار ارز را افزايشی 
می بينند و ترجيح می دهند عرضه های خود را به زمان 
ديگری موكول كنند. معمای رشــد قيمت دالر را اما 
هم بايد در فضای بی خبری برجام جست وجو كنيم، 
هم تقويت انتظارات تورمی و هم افزايش بی ثباتی های 
اقتصادی در سايه تصميمات سياستی دولت. خبرهای 
رســيده نيز حاكی از آن است كه نفت ارزان تر روسيه 
بالی جان نفت ايران شده و افزايش تقاضای چين برای 
نفت روســيه، محدوديت صادراتی نفت را برای ايران 
بيشتر كرده است. در صورتی كه تضعيف قدرت رقابتی 
توليدات داخلی در سايه افزايش شديد قيمت ها را هم 
به اين مساله بيفزاييم مشخص می شود كه ايران ديگر 
مقصد خوبی برای دالرهای صادراتی نيست. بنابراين 
در پيش بينی قيمت دالر دو عامل می تواند نقش داشته 
باشــد؛ نخست افزايش نرخ تورم است كه می تواند در 
طوالنی مدت تقاضا برای دالر را به عنوان دارايی جديد 
باال ببــرد. دوم آنکه بی نتيجه ماندن مذاكرات و تداوم 
تحريم ها به معنای تداوم فشارهای اقتصادی در داخل 
و تزريق نااطمينانی به بازار ارز است. اما سوال مهم اين 
است كه سقف قيمت دالر در صورت عدم تغيير شرايط 

كنونی چقدر خواهد بود؟

نگاهی به معامالت بازار ارز طی يك هفته اخير نشان 
می دهــد كه اين بازار عمدتاً در مســير صعود در حال 
حركت بوده اســت. با اين حال در معامالت روز گذشته 
شتاب رشد قيمت ها بيشتر شد و دالر توانست با گذشت 
حدود پنج ماه ركود جديد قيمتی را به ثبت برســاند. 
آن طور كه بررسی ها نشــان می دهد دالر در معامالت 
ديروز به سرعت در حال پيشروی بود و بعد از پشت سر 
گذاشتن نيمه كانال 29 هزار تومانی، در يك قدمی كانال 
30 هزار تومانی قرار گرفت. هرچند در معامالت ابتدايی 
روز گذشته اسکناس آمريکايی عمدتاً در محدوده قيمتی 
29 هزار و ۵00 تومانی نوســان می كرد اما با باالگرفتن 
شدت نوســانات بازار، دالر توانست تا سطح 29 هزار و 
890 تومانی نيز رشد كند. بنابراين می توان گفت دالر 
در حال ورود به كانال قيمتی 30 هزار تومانی اســت و 
فاصله چندانی با ايــن كانال قيمتی ندارد. هرچند اين 
اولين ركوردشــکنی دالر در عبور از مرز روانی 30 هزار 
تومان محسوب نمی شود و اسکناس آمريکايی پيش از 
ايــن نرخ 33 هزار تومانی را نيز به خود ديده اســت. با 
اين حال به دليل ثبات نســبی كه حداقل از نيمه دوم 
سال گذشته در بازار ارز ايران وجود داشته عبور دالر از 
مرز روانی 30 هزار تومانی می تواند شروع جديدی برای 
سقف شکنی دالر باشد. نکته جالب توجه اما اين است كه 
نرخ دالر در صرافی ملی ايران بدون تغيير مانده و هيچ 
واكنشــی به رشد قيمت در بازار آزاد نشان نمی دهد. بر 
همين اساس طی روزهای اخير كه دالر مستمرا در حال 
افزايش قيمت در بازار آزاد بوده، نرخ آن در صرافی ملی 

ايران ثابت و برابر با 2۵ هزار و 700 تومان بوده است.

اما در خصوص چرايی رشد قيمت دالر می توان به 
چند عامل مختلف اشاره كرد. عامل نخست و اساسی 
اين اســت كه هيچ خبر مهمی از فضای مذاكرات به 
گوش نمی رســد. هرچند ســفر انريکه مورا مدير كل 
آژانس بين المللی انرژی هسته ای به ايران با هدف بهبود 
روند مذاكرات صورت گرفته، اما وی در ســفر خود به 
ايران اعالم كرده كه فعاليت های هسته ای ايران به قدر 
كافی شفاف نيست. به نظر می رسد اين مساله نيز مورد 
توجه بازيگران ارزی قرار گرفته و آنها را بيش از پيش 
به آينده مذاكرات نااطمينان كرده است. بديهی است 
اگر برجام به نتيجه نرسد فضای نااطمينانی در بازار ارز 
تقويت و دالر بيش از گذشــته مستعد افزايش قيمت 
می شــود. عامل مهم ديگر وجود انتظارات تورمی در 
داخل است. از يك سو تورم و سطح عمومی قيمت ها 
در داخل كماكان در حال افزايش اســت و از ســوی 
ديگر تصميم دولت بــرای انجام اصالحات ارزی بيش 
از گذشته بر روند رو به رشد قيمت ها اثر گذاشته است. 
به نظر می رســد تورم و گرانی اخيــر كاالها در داخل 
يکی از پيشــران های اصلی رشد قيمت دالر در داخل 
شده است. آنچنان كه به نظر می آيد نيز برنامه روشنی 
برای كنترل تــورم در داخل وجود ندارد و دولت برای 
مواجهه با گرانی های احتمالــی حتی اقدام به اعطای 
يارانه به مردم كرده است.در كنار اين مسائل و بر اساس 
شــنيده ها، صادرات نفت ايران طی مدت اخير با افت 
همراه شده است. در حقيقت روسيه نفت خود را قيمت 
پايين تری از نفت ايران در معرض عرضه گذاشــته و 
همين مســاله نيز موجب شد كه چين نفت روسيه را 
جايگزين نفت ايران كند. بنابراين حتی در زمينه فروش 
نفت نيز برخالف ادعای مقامات دولتی ايران وضعيت 
خوبی ندارد. در عين حال طبق گفته كارشناســان، به 
دليل رشد چند برابری قيمت كاالهای داخلی قدرت 
رقابتــی اين توليدات كمتر شــده و برای صادركننده 
صرفه اقتصادی ندارد كــه كاال صادر و با نرخ نيمايی 
كه شــکاف قيمتی آن با نرخ بازار آزاد در حال افزايش 
است به اقتصاد عرضه كند. در عين حال نيز شنيده ها 
حاكی از آن اســت كــه بازار ارزهــای ديجيتال برای 
ايرانی ها بســيار جذاب تر از هميشه شده است. از آنجا 
كه بانك مركزی نگهــداری ارزهای خانگی را مصداق 
قاچاق ارز عنوان كرده تقاضا برای خريد تتر در ايران نيز 
باال گرفته و همين مساله سيگنال جديدی برای رشد 
قيمت دالر فراهم كرده است. هرچند برخی پيش بينی 
می كنند كه دولت و بانك مركزی اقدام به سركوب نرخ 
ارز برای حفظ ظاهری قيمت آن كند اما كارشناسان بر 
اين باورند كه قيمت واقعی دالر بر اساس واقعيت های 

اقتصادی بسيار باالتر از نرخ های كنونی است.

شوكحذفارزترجیحيدالررابهكانال30هزارتومانيكشاند

زنگ خطر ارزي
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نرخواقعیدالر؛42هزارتومان
آن طور كه يك اقتصاددان می گويد، تورم داخلی، افت 
ارزش ريال و به صرفه نبودن صادرات غيرنفتی مسائلی 
اســت كه موجب رشد قيمت دالر شده است. با در نظر 
گرفتن واقعيت های امروز اقتصــاد ايران و تورم كنونی 
اقتصاد نيز می توان قيمت واقعی دالر را در محدوده 42 

هزار تومان تخمين زد.
جمشــيد عدالتيان شــهرياری در گفت وگوی خود 
با »جهان صنعت« گفت: تورم داخلی موجب شــده كه 
صادرات غيرنفتی ايران با مشــکل مواجه شــود. برای 
مثال اقالمی چون كاشی، سراميك و ماكارونی به ميزان 
زيادی به خارج از كشــور صادر می شد اما به دليل چند 
برابر شدن قيمت اين كاالها، صادرات اين اقالم با حجم 
قبلی را غيرممکن كرده است.به گفته وی، دالر طی سه 
سال گذشته عمدتاً در محدوده 2۵ تا 30 هزار تومان در 
نوســان بوده و تورم بسياری از كاالها نيز از 1۵0 درصد 
بيشتر بوده است. بنابراين دالر در مقايسه با نرخ تورم و 
ميزان رشد قيمت بسياری از اقالم دچار افت ارزش نيز 
شــده است. بر اساس منطق اقتصادی، اگر تورم داخلی 
را از تورم خارجی كم كنيم به همان نسبت ارزش ريال 
كاهش پيدا می كند. اين مساله به اين معناست كه ارزش 
ريال نسبت به ســال گذشته )با توجه به تورم موجود( 
بايــد به اندازه 40 درصد كمتــر و دالر نيز به اندازه 40 
درصد رشــد كند. بنابراين با در نظر گرفتن ميزان تورم 
داخلی و مقايسه آن با تورم خارجی، نرخ واقعی دالر بايد 
حدود 42 هزار تومان باشد.عدالتيان ادامه داد: چنانچه 
دولــت بتواند دالر را در محدوده قيمتی 27 تا 30 هزار 
تومانــی حفظ كند كار بزرگی انجــام داده، اما واقعيت 
اين اســت كه همين اقدام می تواند باعث افت بيشــتر 
درآمدهای ارزی دولت، غيررقابتی شدن كاالهای توليد 
داخل و غيرقابل توجيه شدن صادرات غيرنفتی شود كه 
همين مســاله عرضه ارز نيمايی به اقتصاد را با كاهش 
شديدی مواجه خواهد كرد. در حال حاضر هرچند نرخ 
دالر نيمايی در محدوده 2۵ تا 26 هزار تومان ثابت مانده 
اما قيمت اجناس و كاالها در داخل چند برابر شده است. 
بنابراين برای صادركننده صرفه اقتصادی ندارد كه كاالی 
توليدی اش را صادر و ارز حاصل از صادرات را با نرخ های 

فعلی به اقتصاد عرضه كند.
به باور اين اقتصاددان، دومين مســاله مهمی كه بر 
بازار ارز اثرگذار بوده اين اســت كــه خبرهای خوب و 
مثبت اقتصادی به گوش نمی رســد. قيمت تمام شده 
بســياری از محصوالت اعم از مســکن و اجاره نشينی، 
كاشــی، ســراميك، اقالم خوراكی، دارو و غيره رشــد 
قابل توجهی داشــته و در اين شرايط می توان با فروش 
يك واحد مســکونی در مناطق متوسط تهران اقدام به 
خريد مسکن در مناطق خوب تركيه كرد. بديهی است 
بی ثباتی اقتصادی و نامعلوم بودن سرنوشت برجام و تورم 
باال مردم را به سمت خريد دالر برای حفظ ارزش دارايی 
متمايل خواهد كرد. از سوی ديگر عرضه ارز به بازار بسيار 

كم شده و بسياری از افرادی كه پيش از اين ارزهای خود 
را در بازار آزاد عرضه می كردند، ديگر تمايلی به فروش 
ارز ندارند. در صورتی كه بانك مركزی و دولت اقدامات 
مؤثری را در اين خصوص انجام ندهند امکان افت بيشتر 

ارزش ريال نيز وجود خواهد داشت.
چرخه باطل تورم و رشد دالر

عدالتيان تاكيد كرد: واقعيت اين است كه اقتصاد ايران 
در چرخه معيوب رشد تورم و افزايش قيمت دالر گرفتار 
شده است. از يك سو تورم باال باعث افت ارزش ريال در 
مقابل دالر می شود و از سوی ديگر تضعيف ريال در برابر 
دالر زمينه ساز رشــد دوباره تورم می شود. پيامی كه از 
سياست های اقتصادی دولت صادر می شود نيز اين است 
كه هيچ نقشه راه و برنامه مشخصی برای سياستگذاری 
وجود ندارد. برای مثال دولت در مسير تك نرخی كردن 
ارز حركــت می كند و در اين حالــت انتظار می رود كه 
ارزش ريال در برابر دالر تقويت شــود اما بازار در مسير 
عکس در حال حركت است، به طوری كه تصميم دالر 
بــرای تك نرخی كردن ارز پيام افت ارزش ريال را صادر 
كرده اســت.وی افزود: تصميم كنونی دولت برای تك 
نرخی كردن ارز اين اســت كــه دالر 4200 تومانی را 
حــذف و دالر بــازار آزاد را جايگزين آن كند حال آنکه 
دولت می توانست با تجميع اين دو نرخ و در نظر گرفتن 
ميانگين قيمتــی اين دو نرخ اقدام به تك نرخی كردن 
ارز كند. اگر دولت منبعی برای تخصيص ارز ترجيحی 
ندارد بايد به ســمت سياستی برود كه به تقويت ارزش 
ريال كمك كند اما دولت دقيقا برعکس اين مساله عمل 
می كند و هم ارز ترجيحی در حال حذف شدن است و 
هم ريال در حال تضعيف شــدن و هم دالر بازار آزاد در 
حال گران شدن. تحوالت امروز اقتصاد ايران در حقيقت 
اين گمانه را ايجاد می كند كه دولت برای جبران كسری 
بودجه به دنبال حذف دالر ترجيحی و باال بردن نرخ ارز 
در بازار آزاد است. در عين حال با اعطای يارانه های 300 
و 400 هزار تومانی به افراد نيز اعالم می كند كه به دنبال 

حمايت از خانوارهاست.
اين اقتصاددان خاطرنشــان كرد: اينها سياست های 
شکست خورده اقتصادی هستند كه هيچ گونه نوآوری 
در آنها ديده نمی شــود. در اين حالت بايد پرســيد كه 
سياست های اقتصادی دولت های اصولگرا و اصالح طلب 
چه تفاوتی با يکديگر دارد؟ بايد بپذيريم كه اقتصاد ايران 
نيازمند رفرم اقتصادی اســت و ايــن رفرم حداقل پنج 
سال طول می كشد تا اقتصاد را به ثبات واقعی برساند. با 
توجه به آنکه انجام اين رفرم فشــار زيادی به مردم وارد 
خواهد كرد هر دولتی كه جرات انجام اين كار را داشته 
باشد بايد تحمل اعتراضات مردمی را نيز داشته باشد. در 
مجموع نيز بايد گفت كه اگر صادرات غيرنفتی ايران در 
سطح جهانی تقويت نشود و دولت قادر به كنترل تورم 
نباشد پيامدهای مثبتی در انتظار اقتصاد ايران نخواهد 
بود و چشــم انداز بــازار ارز و دالر نيز نمی توان چندان 

اميدواركننده باشد.

پیشرانهایرشدقیمتدالر
به گفتــه اصغر ســميعی، علت اصلــی افزايش 
قيمت هــا از جمله قيمت ارز كاهش ارزش پول ملی 
اســت كه در اثر افزايش حجم نقدينگی و در نتيجه 

ايجاد تورم های باال حادث می شود.
رييس اســبق كانون صرافان در گفت وگوی خود با 
»جهان صنعت« در خصوص پيش بينی قيمت ارز گفت: 
به طور كلی از دو طريق می توان دســت به پيش بينی 
قيمت ها زد. شيوه نخست از طريق بررسی كارشناسی 
اوضــاع اقتصادی اســت و دوم نيز از طريــق ارتباط با 
دست اندركاران و مسئوالن اقتصادی كشور و آگاهی از 
چند و چون سياســتگذاری آنهاست. در شيوه نخست 
و براســاس نرخ های تــورم و حجم نقدينگی و ســاير 
معيارهای اقتصادی، پيش بينی ها حول قيمت حدود 3۵ 
هزار تومان برای دالر در شروع سال جديد می چرخيد.

وی ادامه داد: از آنجا كه تصميم گيران اصلی قيمت ارز 
مســئوالن اقتصادی كشور هستند و بيش از 80 درصد 
ارز مورد نياز بازار توســط بانك مركزی تامين می شود، 
بنابراين مسئوالن اقتصادی نقش تاثيرگذاری در تعيين 
نرخ ارز دارند. تجربه سال های گذشته نيز نشان داده كه 
مسئوالن اقتصادی برای مديريت بازار ارز بارها با سركوب 
نرخ دالر باعث جمع شدن فنر قيمت ارز و رها شدن يك 

باره آن شده اند.
سميعی تصريح كرد: پايين نگه داشتن دستوری 
قيمت دالر و سركوب نرخ ارز سياستی غيراقتصادی 
و آسيب زاست. همان طور كه وجود ارزهای چندگانه 
از قبيل ارز ترجيحی، نيمايی، بازارمتشکل و غيره در 
مقابل بــازار آزاد كاری ناصحيح بوده و با ايجاد انواع 
رانت و فساد برای گروه های خاص، زيان های فراوانی 
به مردم و كشور، چه از منظر اقتصادی و چه از منظر 
فرهنگی وارد كرده است.رييس اسبق كانون صرافان 
ادامــه داد: بنابراين رهايی از بــازار چندگانه ارزی و 
واقعی و واحد كردن قيمت ارز امری ضروری است، 
منوط به آنکه انجام اين جراحی دشــوار اقتصادی 
استمرار داشته باشــد و نيمه كاره رها نشود. بديهی 
اســت اگر اين جراحی اقتصادی نيمه كاره رها شود 
آثار و تبعات منفی آن بيشــتر از پيامدهای مثبت 
آن خواهد بود. هرچنــد اين جراحی در كوتاه مدت 
می توانــد باعث ايجاد تکانه هــا و تالطماتی در بازار 
شود اما گريزی از آن وجود ندارد.سميعی در پايان با 
اعالم پيش بينی خود از نرخ ارز گفت: وقتی قيمت در 
اول سال 3۵ هزار تومان باشد و تفاضل نرخ تورم در 
كشــور ما و كشورهای حوزه دالر بيش از 36 درصد 
باشــد، می توان اينگونه استدالل كرد كه روزانه و به 
طور منظم يك در هزار ) مثــال برای دالر 3۵ هزار 
تومانی، 3۵ تومان ( به نرخ پايه دالر افزوده می شود 
كه ماهانه بيش از هزار تومان خواهد شد. مگر اينکه 
دست هايی با انگيزه های مختلف در روند طبيعی نرخ 

مداخله كرده و قيمت ها را تحت تاثير قرار دهند.



32

شماره 149- بهار 1401

ارز و یارانه

دالرترجیحــیوماجراهایشبحثداغاین
روزهایسیاســتگذارانوتصمیمگیرانكشور
شدهاست.تخصیصاینارزازسویدولتبرای
وارداتكاالهایاساســیهرچنددرسالهای
گذشتهباحواشیبسیاریهمراهبود،بااینحال
رایسیاســتگذاربهحذفاینارزوتغییرنرخ
وارداتكاالهایاساسیطیمدتاخیرتحوالت
جدیدیبهدنبالداشتهاست.چندبرابرشدن
قیمتكاالهایاساسیوهمراهشدنسایراقالم
بااینافزایشقیمتها،پیامداصلیونگرانكننده

اینتصمیممحسوبمیشود.
اعطاییارانهنقدیوجایگزینیآنباكاالبرگ
هرچندراهکارجبرانمعیشتمردمعنوانشده
امابررسیهانشانمیدهداینسیاستتسکینی
دربلندمدتاثرگذاریخودراازدســتخواهد
داد.برهمیناساسســوالمهمواساسیاین
اســتكهآیارویکرددولتبرایحذفاینارز
دربرههكنونیقابلدفاعاست؟درهمینراستا
»نشستتخصصیتحلیلحذفارزترجیحی«
ازسویانجمنمدیریتدولتیدانشگاهعالمه
طباطباییبرگزارشدوكارشناسانابعادمختلف
اینتصمیمراموردبررسیوواكاویقراردادند.

سهتصمیمنگرانكنندهاقتصادی
در ابتدای اين نشست ســعيد زرندی، عضو هيات 

علمی دانشــگاه عالمه طباطبايــی در خصوص دالر 
4200 تومانی اظهار كرد: در چند سال اخير مساله دالر 
ترجيحی يکی از موضوعات بحث برانگيز در اقتصاد ايران 
بوده كه از همان ابتدا موافقان و مخالفان زيادی داشته 
اســت. در مديريت اقتصاد هر كشوری چيزی به اندازه 
قيمت ها و مديريت ارز اهميت ندارد و اين مساله حتی 
به يکی از موضوعات جدی در جنگ های جهانی جديد 
نيز تبديل شده است. در سال 96 و به موجب اتفاقاتی بر 
همگان روشن شد كه ترامپ در حال تصميم گيری برای 
خروج از برجام اســت و بنابراين آمادگی برای افزايش 
نرخ ارز شــکل گرفت. در همــان روزها و در حالی كه 
قيمت ارز حدودا سه هزار تومان بود تصميم گرفته شد 

كه قيمت دالر 4200 تومان شود.
وی در اين نشســت اظهار كرد: بزرگ ترين اشکال 
اين تصميم، تخصيص ناصحيح و سوءاستفاده هايی بود 
كه در مسير اجرای اين سياست شکل گرفت. در همان 
زمان نيز طرح هــای جايگزينی مانند اعطای كاالبرگ 
مطرح شــد اما به داليلی اجرايی نشــد چرا كه بعد از 
مساله افزايش نرخ بنزين به طور كلی تصميم گيری های 
اينچنينی بسيار سخت تر نيز شــده بود. در آن اواخر 
وزارت صمــت به دنبال تغيير مدل ارز ترجيحی بود و 
در برخی موارد تغييراتی ايجاد كرد كه حتی به دنبال 
آن قيمت هــا نيز كاهش يافت. برای مثال در خصوص 
گوشت و در سال 98، حذف ارز ترجيحی باعث شد كه 

قيمت در يك دوره افزايش و بعد كاهش يابد.
زرندی تصريح كرد: مســاله ای كــه همواره مطرح 
می شــود اين اســت كه آيا بايد ارز ترجيحی را حذف 
كنيم يا نکنيم؟ آيا بايد كاالبرگ می داديم يا نمی داديم؟ 
در اين خصوص بايد گفت كه اگر امروز دولت به دنبال 
كاهش تورم است بايد اجماعی در اين خصوص شکل 
بگيــرد. ما می بينيم كه در كنار حــذف ارز ترجيحی 
اتفاقات ديگری نيز می افتد كه نگران كننده است. يکی 
از آنها اين اســت كه از سال گذشته منشاء ارز ورودی 
كشور در محاسبات حقوق ورودی گمرك از 4200 به 
ارز ETS تغيير پيدا كرده اســت و اين تصميم تورم 
بزرگ وارداتی ايجاد می كند. هرچند پيشنهادی آماده 
شد كه دولت در فرآيند اين قانون تقاضای تاخير كند اما 
مجلس ايراد گرفت و با وجود بررسی در شورای سران 
اين مساله جمع بندی نشد. تصميم ديگر دولت در رابطه 
با موضوع نان است. هرچند اقدام خوب در موضوع نان 
تصميم گيری برای اعطای كارت نان است، اما همزمانی 
اين چند موضوع در شرايطی كه كشور تورم بااليی دارد 
و برجام نيز به جايی نرسيده با نگرانی هايی همراه است.

وی افزود: در شــرايطی هستيم كه بين بد و بدتر 
تصميم می گيريم و هيچ گاه شرايط ايده آل در اقتصاد 
ايــران وجود ندارد. دو مســاله در خصوص حذف دالر 
ترجيحی مطرح اســت. اول اينکه اگر موضوع ما تورم 
اســت بايد سياســت هايی كه منجر به تشديد تورم 

كارشناساندرنشستتخصصي»تحلیلحذفارزترجیحي«

خوب و بِد حذف دالر ترجيحی
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می شود را از بين ببريم. در سال 97 گزارشی برای وزير 
اقتصاد تهيه شــد و سه سناريوی ادامه دالر ترجيحی، 
حذف نيمی از كاالها و آزادسازی قيمت ارز و پرداخت 
كاالبرگ مطرح شد، اما تصميم گيری در آن دوره اتفاق 
نيفتاد به خصوص آنکه بعد از آبان سال 98 تصميمات 
سخت اقتصادی گرفته نمی شــد. اما در وزارت صمت 
اعتقاد بر اين بود كه اگر آزادسازی منجر به تورم شود 
بايد در گام اول به سمت اعطای كاالبرگ برويم. يعنی 
در يك دوره بايد دالر ترجيحی و كاالبرگ با هم بماند 
و شريان های توزيع كنترل شود. اشکال اما اين بود كه 
اگر شريان های توزيع اين دالر كامل نشود محل ايراد 

خواهد بود.
عضو هيات علمی دانشــگاه عالمه طباطبايی ادامه 
داد: آنچه می توان گفت اين اســت كه سياستگذاری 
درخصوص نان اميدوارانه تر اجرايی می شود. اگر بحث 
حذف ارز ترجيحی می توانســت همچون نان در يك 
بستر آرام اجرا شــود تنش كمتری ايجاد می كرد. اما 
نکته مهم تر نيز اين است كه بايد اصالحات جدی تری 
انجام شود و بعد از آن به حوزه يارانه ورود كرد. حتی در 
دولت نهم نيز كه يارانه نقدی پرداخت شد قرار بود چند 
محور اصالح شود كه هفتمين محور حوزه يارانه بود. در 
برهه كنونی اگر قرار بود اصالحی انجام شود اولويت با 
مسائل ديگری مانند اصالحات بانکی و مالياتی است. 
در خصوص نحوه حمايت از خانوارها بعد از حذف دالر 
ترجيحی نيز بايد اول به سوی كاالبرگ می رفتيم و بعد 
از اشراف كامل به سمت پرداخت مبالغ نقدی حركت 
می كرديم. موضوع مهم تر نيز اين است كه بايد تکليف 
خــود را با مدل قيمت گذاری و رابطه آن با قيمت های 
جهانی روشــن كنيم. برای مثال االن می گوييم روغن 
گران شــود اما اگر دالر باز تغيير كرد تکليف چيست؟ 
بنابراين سياست دولت در موضوع نان قابل دفاع است و 
اگر اين سياست در مورد ساير كاالها نيز لحاظ می شد 

با آسيب های كمتری همراه می شد.

سیاستارزترجیحینهكاراییداشته
ونهاثربخشی

در ادامــه ايــن همايش، علی ملکی مشــاور وزير 
اقتصاد در پاســخ با اين سوال كه آيا در جريان حذف 
دالر ترجيحی تمامی ابعاد اين مســاله از جمله ابعاد 
اقتصــادی مانند تورم، گرانی و تغييرات ضريب جينی 
در نظر گرفته شده است، اظهار كرد: ما در هيچ موردی 
نمی توانيم بگوييم همه ابعاد يك سياست در نظر گرفته 
شده است. در سياست گذاری نبايد ايده آل نگر بود چرا 
كه توجه به همه ابعاد يك سياست شدنی نيست. هر 
سياستی منافع و هزينه هايی نيز دارد اما بايد ديد منافع 

يك سياست بيشتر است يا هزينه هايش؟

وی اظهار كرد: به طور كلی سه شاخص اثربخشی، 
كارايی و تبعات هر سياســت در خصوص هر موضوع 
مورد بررســی قرار می گيرد. اثربخشــی بيان می كند 
كه ميزان تحقق اهداف چقدر اســت. كارايی نيز نشان 
می دهد كه ميزان تحقق اهداف به نسبت هزينه ای كه 
انجام شده چقدر است. در خصوص تبعات نيز بايد گفت 
كــه آيا غير از هدف اوليه يك سياســت آثار و تبعات 
ناخواســته ديگری هم در مسير اجرا وجود داشته كه 
باعث تجديدنظر در آن شود؟ در هيچ يك از سه زمينه 
ياد شده نمره قبولی در مورد دالر ترجيحی گرفته نشده 
است.ملکی تصريح كرد: هدف اثربخشی اين سياست 
محقق نشد چرا كه اصوال اصل هدف سياست يارانه ای 
كاهش تفاوت دهك ها و بازتوزيع اســت تا از اقشاری 
كه آســيب پذيرند حمايت شود. اين سياست حمايتی 
نيز بايد خود را در قيمت كاالها نشان می داد. اما وقتی 
قيمت كاالهايی كه ارز دولتی می گرفته اند را با كاالهايی 

كه اين ارز را نگرفته اند مقايسه می كنيم می بينيم كه 
قيمت ها برای مصرف كننده تفاوت زيادی نداشته است. 
حتی اگــر قيمت كاالهای وارداتــی با تخصيص دالر 
ترجيحی ارزان تر هم می شــد مساله عدالت زير سوال 
می رفت چرا كه كسانی كه مصرف باالتری دارند يعنی 
سهم بيشــتری در يارانه ارزی داشــته اند. برای مثال 
مصرف گوشت گوسفند دهك اول چند برابر دهك اول 
است و دهك های پايين گوشت مصرف نمی كنند كه از 
يارانه برخوردار شوند.وی ادامه داد: اين سياست كارايی 
نيز نداشته و با وجود هزينه هايی كه انجام شده نتيجه 
هم نداشته است. فساد و رانت نيز در بخش های مختلف 

گســترش پيدا كرده چون هرچه تفاوت ارزها بيشتر 
می شود تمايل برای اســتفاده از رانت بيشتر می شود. 
بحث اثرگذاری منفی اين مساله روی توليد هم وجود 
دارد. وقتی قيمت های نسبی تحت تاثير قرار می گيرند 
قيمت تمام شده يك كاالی وارداتی در بازار داخل ارزان 
می شــود و توليدكننده داخلی قادر به رقابت نخواهد 
بود و توليد ســركوب می شود. همه اينها در كنار هم و 
كاهش ذخاير ارزی كشــور به دليل تحريم دولت را به 
اين نتيجه رساند كه اين سياست نيازمند اصالح است.

مويد حســينی صدر، نماينده ادوار مجلس شورای 
اســالمی نيز در اين همايش و در پاسخ به اين سوال 
بيان كرد: به نظر می رســد اطالعات كاملی از وضعيت 
يارانه ها وجود نداشته است. بر اساس نفت 100 دالری، 
حدود 100 ميليــارد دالر يارانه پنهان انرژی پرداخت 
می شود. كل يارانه ای كه برای اقالم اساسی داده شده 
نيز 1۵ ميليارد دالر است كه پنج ميليارد دالر آن ناسالم 

بوده است. به نظر می رسد نحوه توزيع يارانه ای كه در 
حوزه كاالهای اساسی بوده نادرست و قيمت ها نيز به 
تبع آن غيرواقعی بوده است. می گوييم كه می خواهيم 
ايــن قانون را اجرا كنيم و منابــع دهك های باال را به 
پاييــن بدهيم. اما آيا مصرف نان كم درآمدها بيشــتر 
اســت يا استاد دانشــگاه و متخصص و تاجر؟ اينکه از 
اساس بخواهيم يارانه صحيح توزيع شود اين مساله در 
خصوص كاالهای انرژی درســت است اما در خصوص 
كاالهای اساســی نادرست است؟ ما 100 ميليارد دالر 
يارانه پنهان انرژی می دهيم كه از اين يارانه پنهان تنها 
40 درصد به مردم می رســد. نمی گويم نبايد قيمت ها 
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اصالح می شد اما اشتباهات زيادی وجود داشته است.
به گفته وی، چرا بايد دولت سياســت اصالح قيمت ها را 
به اين شــدت اجرا می كرد، چرا روغنی كه يك ماه پيش 10 
هزار تومان بود به ناگاه 60 هزار تومان شــده است، اين مساله 
آثار تورمی روانی دارد و ســبد اقشار كم درآمد را هدف گرفته 
است. دولت می توانست قيمت ها را به تدريج اصالح كند تا اين 
مساله شوك روانی ايجاد نکند. يك آمار واقعی نشان می دهد 
كه كاالی اساسی بيشتر توسط چه كسانی مصرف می شود. از 
1۵ ميليارد دالر پنج ميليارد دالر توســط كسانی كه از رانت 
برخوردارند مصرف می شود. اما آيا راهی ديگر برای رسيدگی به 
اين افراد نبود، آيا امکان دريافت ماليات از آنها وجود نداشت، 

چرا اول سراغ معاش مردم و با اين فشار رفته ايد.

جراحیاقتصادیومعیشتمردم
در ادامه مويد حسينی صدر در پاسخ به اين سوال كه 
آيا شرايط فعلی اقتصاد توانايی تحمل جراحی اقتصاد را 
دارد اظهار كرد: امسال حقوق ها را 10 تا 40 درصد باال 
برده اند اما نمی توانيم خوراك مردم را شش برابر كنيم. 

نان هنوز گران نشــده ولی در يك ماه گذشته به دليل 
آثار روانی سياست دولت گوشت تا 30 درصد گران شده 
است. شــيوه ای كه شوك وارد شود سياست نادرستی 
بود و به مردم آسيب وارد كرده است. علی ملکی نيز در 
پاسخ به اين سوال گفت: اين سياست را نبايد جراحی 
بناميم. اگر بخواهيم روی يارانه ها كار كنيم اولويت روی 
يارانه انرژی است. به لحاظ حجم يارانه پنهان و به لحاظ 
اثرگذاری، اولويت اصالح اين حوزه است. وزارت اقتصاد 
از يك سال گذشته در حال انجام كار روی بنزين، برق 
و گاز است اما اين مسائل هنوز به جايی نرسيده است. 
هرچند دولت قدم در راه اجرا می گذارد اما اين مجلس 

است كه در نهايت سياست ها را اجرا می كند.
به گفته وی، جراحی اصلی اقتصادی تورم اســت. تورم 
در تورم 40 درصدی ظالمانه ترين مالياتی است كه از مردم 
می گيريم. تورمی كه ناشی از كسری بودجه دولت و ناشی از 

خلق پول است ظالمانه ترين نوع ماليات است چون طبقات 
بــاال كه دارايی دارنــد را داراتر می كند. اصلی ترين جراحی 
اقتصادی حل مساله تورم است و حاكميت بايد به دنبال حل 
آن باشــد اما همچنان برنامه دقيقی در اين خصوص وجود 
ندارد. نکته بعدی اين اســت كه در هر نوع اصالح اقتصادی 
دولت بايد تــور حمايتی خود را روی مردم به گونه ای پهن 
كند كه آسيب نبينند. از اين باب است كه برخی اصالحات 
يارانه ای را مقدمه ای برای ساير اصالحات می دانند. يعنی اين 
اطمينان ايجاد شود كه مردم به حداقل ها دسترسی دارند و 

بعدا به دنبال اصالحات نظام بانکی و مالياتی برود.
ملکی تاكيد كرد: در بخش نــان به صورت تدريجی 
اصالحات انجام می شود. يارانه نان هنوز تغييری نکرده و 
اگر تغيير كند تخصيص يارانه به نانوا بر اساس ميزان پخت 
خواهد بود. اين سياست گام خوب و رو به جلويی است كه 
می تواند حدود 30 درصد صرفه جويی در مصرف آرد ايجاد 
كند بدون آنکه مردم اثر قيمتی را احساس كنند. اگر در 
ساير كاالها نيز به صورت تدريجی قيمت ها اصالح می شد 

شايد آسيب های كمتری به مردم می رسيد.

چالشكسریبودجهوسیاستیارانهای
در ادامه علی ملکی در پاسخ به اين سوال كه كسری 
بودجــه چگونه روی اين طرح اثــر می گذارد و آيا اين 
طرح باعث كسری بودجه بيشتر می شود بيان كرد: در 
وضعيت فعلی و در خصوص امسال حجم يارانه بازتوزيع 
معادل اختــالف ارز 4200 تومانی و قيمت كنونی ارز 
است. حدود 300 هزار ميليارد تومان مجموع يارانه ای 
است كه پرداخت می شود. اما اگر قيمت كاالی اساسی 
باال برود كسری بودجه باالتر می رود. سوال مهم تر كه 
در سال های آتی بايد به آن پاسخ داد اين است كه اين 
يارانه چگونه ادامه خواهد داشت. در بودجه 1401 قرار 
بر اين است كه قيمت كاالهای اساسی به نسبت آخر 
سال 1400 تغيير نکند و مابه التفاوت در قالب كاالبرگ 
به مردم داده شــود. دولت در حــال حاضر به صورت 
نقدی يارانه می دهد تا زيرساخت های الزم برای اعطای 

كاالبرگ را فراهم كند.وی ادامه داد: در سال آينده اگر 
سبد كاال حفظ شود اما تورم كماكان وجود داشته باشد 
فاصله بين قيمت تمام شده اين كاالها با كاالهايی كه 
به مردم داده شــود افزايش پيدا می كند كه اين مساله 
نيازمند بودجه بيشــتر اســت و باعث كسری بودجه 
می شود. اين مساله در دوره های بعدی می تواند تورم زا 
باشــد. اما اگر يارانه نقدی تداوم يابد و بر اساس تورم 
به روز نشود اشکال اين است كه قدرت خريد يارانه به 
تدريج از بين خواهد رفت.ملکی تصريح كرد: اگر الگوی 
شناســايی دولت كامل شود ديگر الزم نخواهد بود كه 
يارانه به همه اقشار داده شود. بنابراين دولت نمی تواند 
دهك ها را به طور كامل شناســايی كند اما زمانی كه 
سيستم مالياتی و حمايتی يکپارچه شود دولت می تواند 
به راحتی از نيازمندان حمايت كند و آنهايی كه نيازمند 
يارانه نيستند را حذف كند. ماليات نيز خود راهی برای 
جبران كسری بودجه خواهد بود. اگر سيستم مالياتی 
اصالح شود اصالحات ساختاری در بودجه ايجاد خواهد 
شد در غير اين صورت اصالح يارانه ای به صورت مسکن 
عمل خواهد كرد كه اثر خود را به ســرعت از دســت 

خواهد داد.
مويد حســينی صدر نيز در پاسخ به اين سوال بيان 
كرد: اگر قيمت كاالی اساسی يا آهنگ مناسب تصحيح 
می شد بسته به شيب آزادسازی قيمت ها حداكثر شش 
درصد تورم ايجاد می شــد. اما اگــر دولت درآمد ارزی 
نداشــته باشــد و از روش های ديگر تامين مالی كند، 
11 درصد تورم ايجاد خواهد شــد كه تا 1۵ درصد نيز 
قابل پيش بينی است. اين تورم به نفع سه دهك باالی 
درآمدی خواهد شد و به زيان كم درآمدها. غير از بحث 
حامل های انرژی در بسياری بخش های ديگر نيز افرادی 
هستند كه درآمدهای باد آورده و ماليات های پرداخت 
نکــرده دارند كه پيگيری اين افراد می تواند كســری 
بودجــه را جبران كند. در يك وضعيتی قرار داريم كه 
منابع درآمدی زيادی از معادن و كشاورزی و گاز و نفت 

و غيره داريم اما مردم دغدغه معاش دارند.
مردم با يك عالمت ســوال مواجه هستند كه چرا 
سفره ما خالی شده است؟ به گفته وی، دولت سيزدهم 
بايد مشورت های درستی بگيرد تا اقتصاد را به درستی 
اداره كند و در مســيری حركــت كند كه هم ضريب 
جينی كاهش يابد و هم فقر از بين برود. اگر سيســتم 
مالياتی اصالح شــود و افرادی كه از پرداخت ماليات 
طفره می روند بدهی خــود را به دولت پرداخت كنند 
بخش زيادی از مشکالت قابل حل خواهد بود. بر اساس 
قانون اساسی دولت موظف است نگرانی كوچك شدن 
سفره معيشتی مردم را از بين ببرد.جراحی اخير با اين 
ســرعت تلفات زيادی خواهد داشت و بنابراين بايد از 

سرعت انجام اين جراحی كاسته شود.
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ایران امروز

اقتصاد ايران در سال های گذشته آبستن تحوالت بسياری شده است؛ از كوچك شدن 
كيك اقتصادی كشــور گرفته تا شتاب گرفتن رشد نقدينگی و روی آوردن دولت ها به 
مســيرهای انحرافی تامين مالی. برآيند تحوالت ياد شده در تغيير مسير تورمی كشور 
منعکس شــده است. آمارها نشان می دهد كه متوسط نرخ تورم در چهار دهه گذشته 
در غالب موارد از 20 درصد بيشتر بوده و همين مساله به يك بيماری مزمن اقتصادی 
تبديل شــده است. نکته جالب توجه آنکه در همه دوره هايی كه نرخ تورم ارقام بااليی 
را به ثبت رسانده شاهد همزمانی رشد نقدينگی نيز بوده ايم، حال آنکه رشد اقتصادی 
در اين دوره ها با كاهش همراه شده است. سرعت رشد تورم اما در چند سال اخير و به 
واسطه افزايش فشارهای تحريمی بيشتر شد، به طوری كه ركوردشکنی های متعددی 
در زمينه افزايش شاخص تورمی اتفاق افتاد. به نظر می رسد يکی از عوامل مؤثر در رشد 
تورم اين سال ها شکل گيری انتظارات تورمی هم در سايه نااطمينانی های اقتصادی و هم 
نامشخص بودن آينده سياسی كشور بوده است. بديهی است در دوره هايی كه هم تورم 
و هم انتظارات تورمی باال می رود، سرعت گردش پول بيشتر می شود و اقتصاد بيش از 
پيش مستعد افزايش تورم می شود. بنابراين سوالی كه وجود دارد اين است كه راه عبور 

از اقتصاد تورمی ايران چيست؟
مسير انحرافی جراحی اقتصادی

به باور يك اقتصاددان، دليل باال بودن نرخ تورم در اقتصاد ايران ناشی از اضافه شدن 
نقدينگی و انتشار پول بيشتر برای تامين هزينه های جاری است. علت باال بودن حجم 

نقدينگی را نيز بايد در سياست های مالی اشتباه دولت جست وجو كرد.
غالمرضا ســالمی در گفت وگوی خود با »جهان صنعت« گفــت: در دوره هايی كه 
درآمدهای نفتی در اقتصاد ايران كم بوده، دولت برای جبران كسری بودجه خود به چاپ 
پول روی آورده و با استقراض از بانك مركزی هزينه های خود را تامين كرده است. اين 

مساله بر حجم نقدينگی كشور افزوده و زمينه ساز رشد تورم در اين سال ها شده است.
وی ادامه داد: در سال هايی كه درآمد نفتی در اقتصاد ايران باال بوده نيز سياست های 
اشتباه ديگری موجب شده كه نقدينگی همچنان بر مسير رشد حركت كند. برای مثال 
در زمان وفور درآمدهای نفتی، اقتصاد عمدتاً گرفتار بيماری هلندی می شود و توليدات 
صنعتی كنار گذاشته می شوند. بنابراين در سايه سياستگذاری های اشتباه گذشته نرخ 
تورم در اقتصاد ايران مزمن شــده و تا زمانی كه سياســت دولت ها اصالح نشــود، هم 
نقدينگی در مسير رشــد در حركت خواهد بود و هم تورم به دليل استقراض دولت از 

بانك مركزی افزايش خواهد يافت.
به باور اين اقتصاددان، تجربه ســال های گذشته نشــان داد كه دولت بايد جراحی 
اقتصادی را از خودش آغاز می كرد. در حقيقت دولت بايد با اصالح ســاختار بودجه و 
تغيير روش های تامين مالی در مســيری حركت می كرد كه استقراض از بانك مركزی 
را به حداقل برســاند. اما دولت طی چند وقت اخير و با حذف دالر ترجيحی و اصالح 
نظام پرداخت يارانه ها تصور می كند كه در حال انجام جراحی اقتصادی است حال آنکه 
دولت در حال حركت بر مســير نادرســتی است. بنابراين سياستی كه دولت در پيش 
گرفته نه تنها تاثير مثبتی روی كســری بودجه نمی گذارد بلکه می تواند با اثرات منفی 

نگران كننده ای نيز همراه باشد.
سناریوهاینقدینگیورشداقتصادیدر1401

به گفته يك تحليلگر اقتصادی نيز، اگر نگاهی به وضعيت اقتصادی كشور در چهار 
دهه اخير بيندازيم متوجه می شــويم كه در 80 درصد موارد نرخ تورم در اقتصاد ايران 
دو رقمی درصد بوده اســت. نقطه آغار تورم های دو رقمی را نيز می توان در ناهمترازی 
رشد اقتصادی با رشد نقدينگی جست وجو كرد. در اقتصاد ايران حجم نقدينگی مستمرا 
و با سرعت بااليی در حال رشد است و نکته نگران كننده اين است كه رشد اقتصادی به 

اندازه نقدينگی رشد نمی كند.
پيمان مولوی در گفت وگوی خود با »جهان صنعت« گفت: در سال 1401 می توان 
چند سناريو برای رشد نقدينگی تا پايان سال پيش بينی كرد. بر اساس آمارهای رسمی 
بانك مركزی، نقدينگی به اندازه 4/۵ درصد در اسفند سال گذشته رشد داشته است. در 
صورتی كه اين ميزان رشد نقدينگی ماهانه در سال جاری نيز برقرار باشد تا پايان 1401، 
نقدينگی به اندازه ۵4 درصد رشد خواهد كرد. به اين ترتيب حجم نقدينگی 4800 هزار 

ميليارد تومانی اول فروردين امســال در آخر سال به اندازه 2۵00 هزار ميليارد تومان 
بيشــتر خواهد شد. با در نظر گرفتن سه سناريوی رشد اقتصادی برای سال جاری نيز 

می توان در خصوص وضعيت تورمی كشور دست به پيش بينی زد.
وی ادامه داد: به طور كلی می توان ســه سناريوی رشد اقتصادی معادل پنج درصد، 
بيش از پنج درصد و كمتر از پنج درصد برای ســال جاری پيش بينی كرد. در صورتی 
كه رشد اقتصادی معادل پنج درصد و يا كمتر از پنج درصد باشد تورم باالتری را نسبت 
به ســال 1400 تجربه خواهيم كرد. اما با در نظر گرفتن سناريوی خوش بينانه و رشد 
اقتصادی هشت درصدی برای سال جاری، رشد نقدينگی پيش بينی شده در سناريوی 
بدبينانه تا حدودی مهار خواهد شد.به باور مولوی، رشد اقتصادی و نقدينگی و تطابق آنها 
می تواند روی عدد تورم تاثيرگذار باشد اما با وضعيت فعلی مذاكرات می توان پيش بينی 
كرد كه نرخ رشد اقتصادی يا ثابت و يا رو به پايين خواهد بود. در اين حالت نقدينگی بر 
مسير رشد حركت خواهد كرد كه اين نيز باعث می شود تورم پايايی را در سال 1401 
داشته باشيم كه می تواند از 3۵ درصد تا 7۵ درصد متغير باشد.مولوی تصريح كرد: در 
طول سال های گذشته نيز دليل اصلی تورم عدم تطابق رشد اقتصادی با رشد نقدينگی 
بوده است. در دولت اصالحات با وجود آنکه نقدينگی نيز در حال رشد بوده اما به واسطه 
رشــد باالی اقتصادی، نرخ تورم بااليی وجود نداشته است. بنابراين هر زمان كه رشد 
اقتصادی كم شده، نقدينگی خود را در تورم نشان داده است. حتی در دوره اول تدبير و 
اميد نيز كه رشد اقتصادی چندان زياد نبود، تورم در سال های نخست پايين بود اما در 

ادامه و به واسطه فشار ذی نفعان به سمت تورم های باالتر حركت كرديم.
اين تحليلگر اقتصادی بيان كرد: بنابراين بخشی از آنچه كه باعث می شود نرخ تورم 
در اقتصاد ايران ماندگار و پايا شود به عدم رجوع به روش های جهانی برای كنترل تورم 
برمی گردد و بخشی از آن نيز به عدم رشد اقتصادی و باال بودن حجم نقدينگی در سايه 
كسری بودجه مربوط می شود. بر همين اساس، راه مهار نقدينگی اين است كه كسری 
بودجه مديريت شود و رشــد اقتصادی وجود داشته باشد تا فشار نقدينگی بر اقتصاد 

كمتر شود.
مولوی در ادامه و در خصوص داليل كم شــدن سرعت گردش پول با وجود افزايش 
نرخ تورم نيز گفت: به طور كلی عوامل زيادی بر ســرعت گردش پول در اقتصاد تاثير 
می گذارند اما به نظر می رســد در سال های گذشته سياست های محدودكننده ضريب 
فزاينده و پايه پولی وجود داشــته كه باعث شده اين سرعت كمتر شود. برای مثال در 
اين سال ها فروش خودرو نيازمند ارائه اسناد مثبته به بانك بوده است. در عين حال و 
بر اســاس قوانين جديد fatf نيز الزم خواهد بود كه توضيحات مشخصی به بانك در 
خصوص تراكنش های بانکی ارائه شــود. اين عوامل توانســته اند سرعت گردش پول را 
كاهش دهند. در عين حال زمانی كه كيك اقتصادی نيز كوچك تر می شــود ســرعت 

گردش پول در اقتصاد كمتر می شود.

راز ماندگاري تورم
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نسیمسوران- اقتصاد ايران اين روزها زير تيغ 
جراحي اقتصادي رفته تا برنامه هاي تحول خواهي 
دولت به ســرانجام روشــني برســد. نقطه آغاز 
ايــن جراحي حذف ارز ترجيحــي و اصالح نظام 
پرداخت يارانه ها بود كه با افزايش چند درصدي 
قيمت برخــي كاالها و افت قــدرت خريد همه 
دهك هاي درآمدي در روزهاي اخير همراه شده 
است. سياســت گذار در ادامه مسير اين جراحي 
اما حرف از تحول در همــه حوزه هاي اقتصادي 
زده اســت؛ از مبارزه با گران فروشي و حل مساله 
تورم گرفته تا بسترسازي براي جذب سرمايه و به 
گردش درآوردن چرخ واحدهاي توليدي. مبارزه 
با رانت و فســاد نيــز در راس همه تصميمات و 
سياســت گذاري هاي دولت قرار گرفته است. اما 
تحول خواهي دولت چند مساله اساسي را به ميان 
مي آورد؛ نخست آنکه اقتصاد امروز ايران بنيه كافي 
براي قرار گرفتن زير تيغ جراحي دولت را ندارد و 
تصميم دولت منجر به عميق تر شــدن زخم هاي 
ديرينه آن شــده اســت. دوم آنکه تصميم گيران 
دولت كه زمام امور را به دست گرفته اند هماهنگي 
كافي براي انجام اين جراحي را ندارند. نکته مهم تر 
آنکه اولين تير تحول خواهي دولت با تحميل گراني 
به بدنه فقير جامعه اصابت كرد و منجر به كوچك 
شدن سفره معيشتي آنان شده است، مساله اي كه 
با وعده سياســت گذار براي مقابله با گران فروشي 
تطابق ندارد. بنابراين پرسش اساسي اين است كه 
آيا اصالحات مورد نظر دولت شکنندگي اقتصاد را 
بيشتر خواهد كرد يا بقاي حيات اقتصاد را تضمين 

خواهد كرد؟

واقعيت اين است كه اقتصاد ايران در دام چالش ها 
و مشکالتي افتاده كه از سال ها پيش روي يکديگر 
انباشت شده اند و سياست گذاري نادرست دولت ها 
نيز منجر به فرورفتگي بيشــتر اقتصاد در اين دام 
شده است. هرچند مســئوالن دولتي همواره وعده 
بهبود اوضاع اقتصادي را مي دهند اما سياست هايي 
كه تاكنون اتخاذ كرده اند همه در جهت عکس اين 
وعده بوده است. در هفته هاي اخير اما با وجود همه 
مخالفت هايي كه وجود داشــت، دولت به تصميم 
خــود در خصوص حذف دالر ترجيحي جامه عمل 
پوشــانيد و توانست سياســت آزادسازي قيمت ها 
را اجرا كند. هرچند مصائــب ارز 4200 توماني بر 
همگان روشــن شده اســت، اما از نگاه كارشناسان 
تصميم دولت در شرايط نادرستي اتخاذ شده است. 
به باور دولتمردان، حذف دالر ترجيحي اولين گام در 
مسير جراحي اقتصادي است و مسير تحول خواهي 
را هموارتر خواهد كرد. در همين راستا نيز ابراهيم 
رئيسي، رئيس جمهور اخيرا گفته كه دولت قرار است 
تصميم هاي ســختي بگيرد. در عين حال محسن 
رضايي، معاون اقتصادي رئيس جمهور نيز در ادامه 
سياســت گذاري هاي دولت اعالم كرده كه دولت به 
دنبال تحول اساســي در تمامي بخش ها در كشور 
به ويژه در بخش اقتصادي است. حمايت از توليد و 
اشتغال، جذب سرمايه گذاري، كنترل تورم و مبارزه 
با گران فروشي و كنترل كسري بودجه نيز محورهاي 
اصلي اين تحول خواهي عنوان شده است. اما موضوع 
اساسي اين است كه مقصد اصلي اين تحول خواهي 
و جراحي اقتصادي كجاست و آيا دولت الزمات الزم 

براي اين منظور را فراهم كرده است؟

اولجراحي،بعداتشخیصبیماري!

از نگاه يك اقتصاددان، هرچند تحول خواهي دولت مي تواند 
منجر به تزريق اميد به جامعه شود اما مساله مهم و اساسي اين 
است كه چه تحولي و در چه مسيري قرار است اتفاق بيفتد. 
از سال هاي بعد از جنگ و از زماني كه سياست هاي تعديل 
اقتصادي وارد عرصه اقتصاد شد، اصطالح جراحي اقتصادي 

نيز با هدف توجيه اين سياست ها مطرح شد.
محمدقلي يوسفي گفت: اقتصاد يك ارگانيسم زنده است نه 
يك سازماني كه بتوان آن را مهندسي كرد. بنابراين آنهايي كه 
مي خواهند تحولي در حوزه هاي اقتصادي ايجاد كنند بايد يك 
بستر آزاد و يك نظم طبيعي ايجاد كنند تا فعاالن اقتصادي 
بتوانند داوطلبانه در بازار دادوستد كنند، بدون آنکه مداخله اي 
از ســوي دولت صورت بگيرد. بديهي است هرگونه مداخله 
دولــت نظم اقتصادي را به هــم مي زند و امکان پيش بيني 

متغيرها را از فعاالن اقتصادي مي گيرد.
به گفته وي، اگر مســئوالن به اين نتيجه رسيده اند كه 
مي خواهنــد كاري براي اقتصاد انجام دهند بهترين كار اين 
است كه از مداخله در مسائل اقتصادي دست بکشند. اما براي 
اين كار بايد بپذيريم كه بدون اصالح قانون اساســي جامعه 
نفس راحت نخواهد كشيد چه آنکه اين قانون به صورت قانوني 
به دولت اختيار مداخله در اقتصاد را مي دهد. واقعيت اين است 
كه قانون اساسي در مقطعي و در شرايط اضطرار تدوين شد. 
حال با گذشت سال ها و پي بردن به ناكارآمدي آن، الزم است 
در مسير اصالح آن حركت و بر اين نکته تأكيد كنيم كه دولت 
تنها بايد به دنبال برقراري نظم و امنيت باشد و مابقي مسائل 

به بازار واگذار شود.
يوسفی ادامه داد: آنهايی كه در خصوص جراحی اقتصادی 
صحبت می كنند و حرف از باال بــودن هزينه های جراحی 
می زنند بايد به اين ســوال پاسخ دهند كه چگونه می توانند 
اين جراحی را بر روی بدن عفونی اقتصاد ايران اعمال كنند؟ 
واقعيت اين اســت كه اقتصاد ايران به طور كامل بيمار است 
و انجــام جراحی منجر به مرگ آن خواهد شــد. وضعيت 
متغيرهای اقتصاد ايران در طول چند دهه گذشته هم به جايی 
رســيده كه ديگر نمی توان با يك رفرم و اصالحات به سمت 

بهبود حركت كرد.
اين اقتصاددان تاكيد كرد: بنابراين چنانچه مسئولين 
بخواهند تن به اصالحات بدهند در وهله نخست بايد قانون 
اساسی را اصالح كنند چه آنکه اقتصاد يك سازمان نيست 

مسير انحرافي تحول خواهي
ایران امروز
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بلکه يك ارگانيسم است و نمی توان آن را جدای از سياست 
و مسائل اجتماعی دانست. به عبارتی اقتصاد قانون مستقل 
از سياست ندارد و مانند يك دست در يك تن است. بديهی 
اســت نمی توان دســت را از تن جدا كرد و انتظار داشت 
كه اين دست همان كاركردی را داشته باشد كه در زمان 

اتصال به بدن داشت.
وی بيان كرد: اقتصاد يك سازمان نيست كه تنها يك 
هدف داشته باشد و دولت بخواهد به صورت سلسله مراتب 
زمانی و به دســتوری سياست هايش را در آن پياده سازی 
كند. اقتصاد يك نظم خودانگيخته اســت كه نبايد هيچ 
دخل و تصرفی در آن صورت بگيرد. در مجموع بايد گفت 
كه قانون اساسی بايد اصالح شود، دولت از مداخالتش در 
اقتصاد دست بکشد و اندازه دولت كوچك شود، چه آنکه 
اگر دولت به جای بازار تصميم بگيرد قيمت های نســبی 
به هم می ريزد. اينجاست كه مشخص می شود مداخالت 
دولت در اقتصاد و تعيين قيمت ها به صورت دستوری تنها 

موجب انحراف اقتصاد از مسير اصلی آن خواهد شد.

اصالحاتساختارییااقتصادی؟

به گفته يك اقتصاددان ديگر نيز، گزاره های جديد مقامات 
دولتی مبنی بر ايجاد تحول اقتصادی و اتخاذ تصميمات سخت 
اقتصادی آن هم درست بعد از اصالح نظام پرداخت يارانه ها 
نگرانی های تازه ای ايجاد كرده است. دليل اين مساله نيز اين 
است كه اولين تحول اقتصادی دولت به رغم هشدارهايی كه 
داده می شــد با افزايش گرانی اقالم مصرفی خانوارها و افت 
قدرت خريد آنها همراه شــد. در صورتی كه مقامات دولتی 
بخواهند به زعم خودشان در همين مسير قبلی حركت كنند و 
تصميمات سخت بگيرند بايد منتظر تبعات سياسی و اجتماعی 

سخت تری نيز باشند.
سيدمرتضی افقه گفت: گفته می شود كه دولت در حال 
انجام جراحی اقتصادی است. اما اين جراحی بر روی يك 
بدن نحيف در حال انجام اســت بدون آنکه آمادگی قبلی 
برای آن ايجاد شــده باشد. عبارت »اصالحات اقتصادی« 
كه ورد زبان سياستگذاران و سياستمداران شده مساله ای 
است كه از سه دهه پيش تاكنون در حال تکرار است. هر 
زمان هم كه بخشی از اين اصالحات اجرايی شده نتيجه ای 
جز ايجاد گرفتاری های جديد برای جامعه و فقير شــدن 

بخش زيادی از مردم نداشته است.
وی ادامه داد: واقعيت اين اســت كه اصالحات اقتصادی 
بدون آنکه اصالحاتی در ساختاری اداری، اجرايی و حتی نظام 
فکری و ارزشــی انجام شود محکوم به شکست خواهد بود، 
شکستی كه هم شاخص های اقتصادی را تضعيف خواهد كرد 

و هم فرصت ها را از بين خواهد برد. بنابراين اگر تصميم گيران 
بخواهند در همان چارچوبی كه دالر ترجيحی را حذف كردند 
به دنبال تحول خواهی و انجام اصالحات اقتصادی باشــند، 
بايد منتظر بدتر شدن شرايط اقتصادی باشند كه پيامدهای 

سياسی و اجتماعی بسياری به همراه خواهد داشت.
به باور افقه، در شرايط فعلی اصالحات غيراقتصادی، يعنی 
ايجاد تحول در نظام فکری، نگرشی و اداری- اجرايی بايد در 
اولويت قرار گيرد. اما از آنجا كه اين اصالحات در كوتاه مدت 
قابل انجام نخواهد بود، بنابراين اگر قرار باشــد بهبودی در 
شرايط اقتصادی اتفاق بيفتد تنها راه حل موجود حل مشکل 
تحريم ها و انجام مذاكرات با دنيای غرب است. بديهی است 
حل مساله تحريم می تواند به تدريج شرايط مناسب برای انجام 
اصالحات ساختاری را فراهم كند كه در ادامه اين مسير، بستر 

مناسب برای انجام اصالحات اقتصادی نيز فراهم خواهد شد.

جراحیاقتصادی،خیالییاواقعی؟

يــك اقتصاددان ديگر نيز بر اين باور اســت كه صحبت 
كردن از جراحی اقتصادی را می توان ادامه همان سياست هايی 
دانست كه برای اولين بار در دولت محمود احمدی نژاد مطرح 
شد. هرچند جراحی مد نظر دولت احمدی نژاد نيز قرار بود 
در هشــت بخش صورت بگيرد اما در نهايت تنها سياست 
هدفمندســازی يارانه ها به مرحله اجرايی رسيد كه همين 

سياست نيز به بن بست خورد.
جمشــيد عدالتيان شــهرياری گفت: در خصوص انجام 
اصالحات اقتصادی می توان به تجربه ســه كشــور تركيه، 
آرژانتين و شــيلی اشــاره كرد. اين كشــورها برای عبور از 
چالش های اقتصادی از حمايت های بانك جهانی و صندوق 
بين المللی پول برخوردار شدند. به اين ترتيب با دريافت وام از 
اين نهادهای جهانی قادر شدند دست به رفرم های اقتصادی 
بزنند. محور اصلی رفرم های انجام شده نيز اين بود كه اقتصاد 
بازارمحور شــود، دولت از اقتصاد خارج شــود و قيمت ها و 
يارانه های نيز واقعی شوند. به دنبال آن نيز سه شاخص اصلی 
تورم، نرخ بيکاری و توسعه اقتصادی به عنوان اهداف اصلی 
اين كشورها مطرح شد. كشور تركيه )فارغ از چالش هايی اين 
روزها با آن مواجه شده است( از جمله كشورهايی است كه در 

اين مسير توانست اهداف يادشده را محقق كند.
به گفته وی، به طور كلــی و از نظر تئوری الزامات رفرم 
اقتصادی كامال مشخص است. در سال های اخير كه مسئولين 
در حال تدوين قانون رقابت و بهبود فضای كسب و كار بودند، 
از همان دوران هلدينگ هايی وجود داشــت كه ساختارشان 
خصولتی است و اقتصاد نيز زير سلطه آنها قرار دارد. بنابراين 
اگر دولت كنونی به دنبال رفرم اقتصادی اســت بايد جلوی 

گســترش هلدينگ های دولتی- خصولتی را بگيرد كه به 
سادگی هم امکان پذير نيست.

عدالتيــان بيان كرد: كشــور لهســتان امــا از جمله 
كشورهايی است كه تجربه موفقی در اين خصوص داشته 
اســت. با آنکه همه شــركت های اين كشور دولتی بودند 
اما زمانی كه شوروی ســابق در لهستان مستقر شد اين 
كشور به سمت بازار آزاد حركت كرد، قيمت ها و حقوق ها 
را واقعی كرد و شــركت های دولتی را به بخش خصوصی 
واگذار كرد. آلمان شرقی نيز به دليل قدرت مالی بااليی كه 

داشت توانست در همين مسير حركت كند.
آن طور كه اين اقتصاددان اظهار كرد: در روزهای اخير و با 
وجود بحث هايی كه پيرامون بزرگ بودن اندازه دولت در ايران 
و مخاطراتی كه دارد شکل گرفته، اما چنانچه قرار باشد دولت 
جای خود را به هلدينگ های خصولتی بدهد رفرم اقتصادی 
به جايی نخواهد رسيد. برای عبور از چالش های امروز و انجام 
اصالحات الزم است كه هيچ سازمان نظامی، بانك و يا بنيادی 
در اقتصاد وجود نداشته باشد. اما اگر بنا باشد جراحی مورد 
نظر مسئولين منجر به مرگ اقتصاد شود، بعيد است كه دولت 

بتواند ساختار اقتصادی فعلی ايران را تغيير دهد.
وی افزود: دولت بايد مقصد نهايی اصالحات اقتصادی 
را مشــخص و اعالم كند كه با انجام رفرم قرار است به چه 
سمتی حركت كند. مقامات مسئول در هفته های اخير و با 
انديشــه جراحی اقتصادی دست به انجام كاری زده اند كه 
نمی توان آن را نوعی اصالح ساختاری دانست. اينکه دولت 
منابع را از عده ای بگيرد و در اختيار عده ای ديگر قرار دهد 
كه جزو گروه های كم درآمد هستند به معنای توزيع ثروت 
است نه جراحی اقتصادی. بنابراين در انجام اصالحات بايد 
به ســمت اقتصاد بازار حركت كنيم و اگر بنا باشد در اين 
مسير اقتصاد دولتی تر شود نمی توان جراحی موردنظر دولت 
را موفــق ارزيابی كرد.به گفته اين فعال اقتصادی، به طور 
خالصه بايد گفت كه اگر دولت تصميم بگيرد به كدام سمت 
حركت  كند، آنجاست كه مشخص می شود هلدينگ ها بايد 
از چه طريقی از اقتصاد خارج شوند تا بخش خصوصی نيز در 
سايه آن جانی تازه بگيرد. ضمن آنکه دولت در دوران  گذار 
اقتصادی بايد پشتيبانی مالی داشته باشد، چه آنکه بدون 
حمايت های مالی و با وجود كسری بودجه توانی برای انجام 

رفرم برايش باقی نمی ماند.
عدالتيان در پايان خاطرنشان كرد: آنچنان كه به نظر 
می آيد هنوز مشخص نيست كه دولت كنونی می خواهد به 
كدام سمت و سو برود. كاری كه دولت در چند وقت اخير 
انجام داده را نمی توان جراحی اقتصادی دانست بلکه راهی 
برای تامين بودجه دولت با جايگزينی دالر 4200 تومانی 

با دالر 2۵ هزار تومانی است.
ضمن آنکه در همين مســير نيز دولــت به گروه های 
كم درآمد يارانه جديد پرداخت كرده است. بنابراين دولت 
با سياست هايی كه اتخاذ می كند هم جامعه و هم فعاالن 
اقتصادی را دچار ســردرگمی كرده و شايد بهتر باشد كه 
تيــم اقتصادی دولت با همراهــی مجلس اعالم كنند كه 

سمت و سوی رفرم های اقتصادی كجاست؟

ایران امروز
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مسالهشناسيیکيازمهمترینمراحلچرخهسیاستگذاريبراي
حکمرانيخوباست.ایننوشتاربارویکردآیندهپژوهيباروشهاي
دلفيوتحلیلساختاريتالشداردمهمترینمسائلكشوردرسال
1401وساختارنظاممسائلكشورراتحلیلوتبیینكند.اینگزارشبه
سیاستگذارنميگویدكهچهاقداميانجامدهدبلکهتنهانوعاثرگذري
وجایگاههرمســالهرادرفرایندحکمرانيتحلیلوتبیینميكند.

بدیهياستبرنامهریزيهرمسالهنیازمندپژوهشيجداگانهاست.

مقدمه
حکمراني فرايندي است ه در آن سازمان يابي سياسي فضا از هم كنشي بين 
دولت، ملت و ســرزمين )فضا( در مسير تکاملي تضمين مي گردد. از اين رو، 
حکمرانــي بر فرايندي تأكيد دارد كــه در آن با توجه به روابط پيچيده بين 
كنشگران با اولويت ها و ساليق متفاوت، تصميمات گرفته مي شود. از هم كنشي 
اين روابط، مسائل مختلفي در نظام تصميم گيري كشور ايجاد مي شود كه بر 
فرايند حکمراني تأثير مي گذارد. از همين روي است كه مساله شناسي به يکي 
از جستارهيا پركاربرد در ادبيات سياســتي كارگزاران تبديل شده است. در 
جمهوري اسالمي ايران ويز به اين موضوع توجه شده و در گفتمان مقام معظم 
رهبري و دولت سيزدهم بارها بر آن تأكيد شده است. سياست گذاري اصوال 
فرايندي مساله محور بوده و مساله شناسي نقطه عزيمت فرايندهاي منطقي به 
مشار مي ايد.پژوهشــکده مطالعات راهبردي در راستاي وظايف ذاتي خود از 
سال 1396 با استفاده از نظرات كارشناسان و خبرگان در موضوعات مختلف 
با رويکردي حرفه اي و بدون جانبداري از هيچ گروه يا نگاه جناحي، با استفاده 
از روش هاي علمي مانند روندپگوهي و تشــکيل جلســات خبرگي، مسائل 
راهبردي كشــور را در دو سطح داخلي و خارجي طرح و تشريح مي نمايد تا 
تصميم گيرندگان را در برخورد دقيق و به موقع با مسائل و اولويت بندي آنها 
ياري نمايد. بر اين بنياد، نوشتار پيش رو در پي آن است تا مسائل حکمراني 

كشور در سال 1401 را شناسيي و روابط ساختاري متقابل بين آنها را تحليل 
كند. خاطرنشــان مي شــود كه داده هاي اوليه اين گزارش برآمده از مسائل 
شناســايي شده در شماره 12 سالنماي امنيت ملي جمهوري اسالمي ايران 
مي باشــد كه به توصيف وضعيت امنيت ملي كشور در سال 1400 و برآورد 

چشم انداز آن در سال 1401 پرداخته است.

روشتحلیلموضوع
روش تحليل موضوع در اين گــزارش پيش رو مبتني بر آينده پژوهي 
شــامل روش دلفي و روش تحليل ساختاري است. آينده پژوهي بهدنبال 
درك آن چيزي اســت كه احتمــاال ادامه پيدا مي كندو هر آن چيزي كه 
مي تواند به طور موجه تغيير كند. براي اين منظور، تغييرات ديروز و فردا را 
مطالعه مي كند و نظرات و راهبردها را با توجه به آينده جمع آوري و تجزيه و 
تحليل مي كند. روش دلفي و روش تحليل ساختاري از جمله پربسامدترين 
روش هاي به كار گرفته شده در تحليل هاي آينده پژوهي هستند. اهميت 
روش هاي فــوق در تحليل، تمركز اين روش ها بر بــرون آوري نظرات از 
كارآزمودگان در زمان كوتاه بوده و دســتاوردها بسته به تخصص افراد در 
دانش مورد نظر، كيفيت و صحت پاسخ ها و همکاري و درگيري مداوم آنها 
در دوره مطالعه اســت. از اين رو، جامعه آماري در اين پژوهش به صورت 
هدفمند از ميان متخصصاني كه از دانش كافي در زمينه موضوع مورد نظر 
برخوردارند انتخاب شده است. در واقع جامعه آماري اين پژوهش تمامي 
اعضاي هيأت علمي پژوهشکده مطالعات راهبري و نويسندگان سالنماي 

امنيت ملي جمهوري اسالمي ايران بوده اند.
روند پژوهش از ابتداي ســال 1400 آغاز شــده اســت، بدين صورت كه 
ابتدا مهم ترين موضوعات مرتبط با حکمراني امنيت ملي كشــور در جلسات 
هم انديشي با كارشناسان و متخصصان در زمينه مطالعات امنيت ملي مشخص 
و تعريف مي شود. سپس براي پژوهش و تحليل در هر يك از موضوعات افراد 
صاحب نظر و متخصص كه ســال ها در اين موضوعات فعاليت دارند، تعيين 
مي شوند تا گزارش خود را در چهار بخش مسائل، مصاديق، تخمين وضعيت 
آينده و راهبردها ارائه كنند. اين گزارش ها تا اسفنمدماه 1400 از نويسندگان 
جمع آوري شده است. مجموعه اين گزارش ها در قالب 88 عنوان )مدخل( در 
كتاب سالنماي امنيت ملي جمهوري اسالمي ايران به چاپ رسيدهن است. در 
مجموع در پژوهش هاي انجام شده حدود 4۵0 مساله شناسايي و معربي شده 
اســت كه براي سال 1401 نظام حکمراني كشور را تحت تأثير قرار مي دهد. 
اين مسادل در دو بخش داخلي و خارجي تفکيك و در نشست هاي هم انديشي 
از نظر همپوشاني مورد بررسي قرار گرفتم. در نهايت حدود يکصد مساله براي 

آغاز روش دلفي مشخص شد.
جامعه آماري پژوهش در روش دلفي تعداد 1۵ نفر از اعضاي هيأت علمي با 
گرايش هاي تحصيلي مختلف در حوزه هاي حقوق، علذوم سياسي، جامعه شناسي 
فرهنگي، جامعه شناسي سياسي، روابط بين الملل و جغرافياي سياسي بوده است. 
روش دلفي مبتني بر يك فرايند ساختاري براي جمع آوري و تركيب اطالعات و 
دانش از گروهي از كارشناسان مووضع از طريق طيفي از پرسشنامه هاست. در اين 
پژوهش پس از دو بار رفت و برگشت پرسشنامه، اجماع نظري ميان كارشناسان در 
خصوص مهم ترين مسائل كشورذ در سال 1401 ايجاد شد و در نهايت 39 مساله 

به عنوان مهم ترين مسائل كشور در سال 1401 شناسايي شد )جدول 1(

نظام مسائل حكمراني كشور در سال 1401
حسنسدرانیا-عضوهیأتعلميپژوهشکدهمطالعاتراهبردي
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جدول1-نتایجحاصلازروشدلفي
عنوانكوتاهعنوانردیف

تحريمتحريم هاي آمريکا عليه ايران1
2FATF تصميم گيري دربارهFATF

توازن.س.خاتوازن در سياست خارجي3
برجاممديريت احيا و اجراي برجام4

ايرانآمريكمناسبات ايران و آمريکا۵ 
 امنيتيسازيامنيتي سازي ايران6
تنش نظاميتصاعد تنش نظامي با رژيم صهيونيستي7
بلوك منطقهتقويت روند شکل گيري بلوك منطقه اي عليه ايران8
ظ. ژئوپلتيكتضعيف ظرفيت هاي ژئوپلتيکي ايران در منطقه9
بازي قدرتتبديل شدن ايران به موضوع بازي قدرت هاي بزرگ10
ن. اقتصادينابرابري هاي اقتصادي11
جمعيت فقيرچمعيت زياد زير خط فقر12
مهاجرتمهاجرت نيروي انساني ماهر و دانشي13
حکمراني زيضعف حکمراني زيست محيطي14
فرسودگيفرسودگي زيرساخت هاي نفت و گاز1۵
زيرساخديتاعدم توسعه زيرساخت ديتا16
نظام بانکيناكارآمدي نظام بانگکي17
تنش  آبيمديريت تنش آبي18
قطع برقعدم توسعه زيرساخت توليد برق19
ك.س.اجتماعيكاهش سرمايه اجتماعي20
ك.س. سياسيكاهش سرمايه سياسي21
سياست زدگيسياست زدگي22
رشد نقدينگيتداوم رشد نقدينگي23
سرمايهگذارنرخ منفي سرمايه گذاري24
بيکاريبيکاري2۵
اع. صنفياعتراضات صنفي26
نارضايتياعتراض و نارضايتي عمومي27
ت. نظام. بينتعارض با نظام بين الملل28
فساد اقتصادفساد اقتصادي29
ش. علميافزايش شکاف علمي و فناوري با جهان30
ركود تورميركود تورمي31
رژيم صهيونافزايش نفوذ رژيم صهيونيستي درمحيط راهبردي ج. ا. ايران32
توليد داخلحفظ توليد داخل در شرايط رفع تحريم33
امنيت عمومكاهش امنيت عمومي34
س. همسايگيتعارض ميان سياست همسايگي و سياست منطقه اي3۵
اتباعبيگانمديريت اتباع بيگانه36
ك. انسجامكاهش انسجام و وحدت سياسي37
ن.ن.اجراييناتواني نظام اجرايي در پاسخ به مطالبات38
ناكارآمديناكارآمدي نظام سياسي در تصميم گيري هاي راهبردي39
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روشگردآوريدادهها
در تحقيق حاضر از دو منبع جهت گردآوري داده ها اســتفاده شده است: 
نخست براي گردآوري داده هاي مرتبط با پژوهش نظير مباني نظري و ادبيات 
نظــري و احصاي چالش ها و موانع حکمراني در جمهوري اســالمي ايران از 
روش كتابخانه اي )اسنادي( استفاده شد. براي اين منظور با مطالعه و بررسي 
كتاب ها، مقاالت و پايان نامه هاي مرتبط، ضمن تبيين بيشــتر ابعاد موضوع 

پژوهش، در تحديد و تدقيق بيشتر آن تالش شده است.
همچنين براي ارزيابي چالش ها و موانع حکمراني در جمهوري اســالمي 
ايران از شــيوه نمونه گيري غير احتمالي هدفمند استفاده شده است. در اين 
پژوهش پس از انجام نوزده مصاحبه با مسئوالن، فعاالن و متخصصان حوزه 
حکمراني و سياست گذاري عمومي و تکميل پرسشنامه هاي تحليل اهميت- 
عملکرد با استفاده از طيف ليکرت پنج تايي، داده هاي پژوهش با اطمينان به 
اشباع نظري رسيد و روايي و پايايي مورد انتظار پژوهش به خوبي تضمين و 

برآورده شد. در نتيجه حجم نمونه در اين پژوهش نوزده مي باشد.
با توجه به اينکه هدف اين پژوهش ارزيابي چالش ها و موانع حکمراني در 
جمهوري اســالمي ايران بود، خبرگان بايد به گونه اي انتخاب مي شدند تا از 
طرفي جنبه اطالعاتي و پشــتيباني نظري در زمينه چالش هاي حکمراني را 
تأمين كنند و همچنين بر عملکرد جمهوري اسالمي ايران در اين خصوص 
تســلط داشته و آشنا باشند. بر اين اساس افراد مورد نظر پژوهش هم در دو 
گروه تقسيم مي شوند: مسئوالن دستگاه ها و نهادهاي اجرايي كشور كه در اين 
زمينه مسئوليت دارند و نيز انديشمندان و متخصصان اين حوزه. در جدول زير 

مشخصات اين افراد بيان شده است: 

جدول1.مشخصاتخبرگانپژوهش
مشخصات خبرگان پژوهش تعداد

تعداد مسئوالن دستگاه ها و نهادهاي اجرايي 
كشور كه در زمينه چالش ها و موانع حکمراني 

آگاهي دارند 

9

انديشمندان و متخصصاني كه در زمينه 
چالش ها و موانع حکمراني پژوهش مي كنند

10

1. موانع حکمراني در جمهوري اسالمي ايران
محققان و پژوهشــگران مختلف تالش مي كننــد از منظرهاي گوناگون 
چالش ها و موانع حکمراني را تقســيم بندي كنند. به عنوان مثال ســازمان 
همکاري و توسعه اقتصادي در گزارش خود تالش مي كند چهار موضوع اصلي 
حکمراني را مورد بحث قرار دهد: سياست گذاري مبتني بر شواهد، يکپارچگي 
در بخش عمومي، هماهنگي سياست ها و برنامه ها در سطوح دولتي و پايداري 
مالي )OECD. 2009 :20(. در ادامه تالش مي شود بر اساس تقسيم بندي 
ابعاد حکمراني به »اجتماعي، سياســي، اقتصادي، اداري و حقوقي«، موانع 

موجود بر سر راه حکمراني در جمهوري اسالمي ايران تبيين شود:

1-1. موانع اجتماعي حکمراني در جمهوري اسالمي ايران
*بروز و گســترش جنبش هاي نوين اجتماعي: جنبش نوين اجتماعي، 
تالشــي اســت كه گروه بزرگي از مردم براي دستيابي به يك هدف خاص 
)معموال يك هدف اجتماعي يا سياســي(، به صورت سازمان دهي شده و 

موانع حكمراني
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آزادانه انجام مي دهند )Theresa. 2020(. به عبارت ديگر جنبش اجتماعي 
به اين معني است كه گروهي از افراد به گونه اي سازمان يافته )خودآگاه يا 
ناخودآگاه براي تغيير يا حتي حفــظ برخي از عناصر جامعه تالش كنند. 
با توجه به رشــد باالي جمعيت در چند دهه اخير، تأثير بسزاي ابزارهاي 
ارتباط جمعي بر زندگي شــهروندان ايراني و وجود شــکاف هاي فرهنگي، 
قومي، سياسي، مذهبي، اقتصادي و اجتماعي در جامعه ايراني با خصلت هاي 
مخصوص به خود(، جنبش هاي اجتماعي مختلفي در ايران شکل گرفته اند. 
يکي از اصلي ترين ويژگي هاي اين جنبش هاي غيررسمي و ناآشکار بودن آنها 
است. به بيان ديگر، در جامعه ايراني شاهد خرده جنبش هاي درهم تنيده اي 
هستيم كه اغلب ســازمان دهي و چهارچوب مشخصي ندارند و در چنين 
فضايي بروز حوادث مختلفي مانند مرگ يك سياستمدار با هنرمند مطرح، 
بروز يك سانحه طبيعي و اتفاقات غيرقابل پيش بيني هركدام مي توانند خرده 
جنبش هاي اجتماعــي را در جامعه ايراني فعال نمايد. در مجموع مي توان 
گفــت اهميت پرداختن به اين جنبش ها از اين جهت اســت كه همگام با 
گسترش روزافزون شــبکه هاي اجتماعي، نقش آفريني اين جنبش ها نيز 
افزايش مي يابد؛ به گونه اي كه برخي از اين جنبش هاي اجتماعي در مسائل 
سياسي و امنيتي كشور ورود فعالي پيدا مي كنند و در فرايند حکمراني، خط 
مشــي گذاري، اجرا و ارزيابي سياست هاي كشور تأثيرگذار هستند. اين امر 

موجب ايجاد اختالل در نظام حکمراني كشور مي شود.
*كاهش ســرمايه اجتماعي: در ابتداي شروع كار دولت يازدهم جمهوري 
اســالمي ايران، تمام ظرفيت هاي رسانه اي، سياسي و اجتماعي كشور بسيج 
شد تا مردم را به انصراف از دريافت يارانه تشويق كنند اما در كمال ناباوري و 
برخالف اكثر پيش بيني ها، اين تالش ها بي فايده بود و تعداد اندكي از دريافت 
يارانــه انصراف دادند. هر چند عوامل مختلفي در شکســت اين تالش نقش 
داشــتند و لزوما دليل عدم انصراف تنها به كمبود سرمايه اجتماعي مربوط 
نمي شــد، اما به هر حال اين واقعه هشداري جدي به سياست گذاران كشور 
بود تا به چالش سرمايه اجتماعي بپردازند. سرمايه اجتماعي مفهومي است كه 
به روابط انساني مي پردازد و با اعتماد متقابل اجتماعي و هنجارهاي مشترك 
جمعي ارتباط نزديکي دارد. در يك تعريف كلي، مي توان ســرمايه اجتماعي 
را شــبکه اي از روابط ميان افرادي دانســت كه در جامعه اي خاص زندگي و 
كار مي كنند و آن جامعه را قادر مي سازد تا به طور مؤثر عمل كند. )2020 . 
Hellerstein & Neumark(. سرمايه اجتماعي از دو وجه با عملکرد دولت 
در ارتباط اســت: كنشگري فعاالنه خط مشي و كارايي اجرايي به اين ترتيب 
كه سرمايه اجتماعي مي تواند از يك سو، سطح آزمودگي سياسي شهروندان 
را افزايش دهد و اين امر به برطرف شــدن مشــکل كنش جمعي در درون 
يك جامعه كمك مي كند. از ســوي ديگر سرمايه اجتماعي بر سطح كارايي 
اجرايي دولت از راه تأثيراتش بر رفتار نخبگان بوروكراتيك اثر مي گذارد. اين 
امر به توانايي بوروكراتهاي دولتي براي اعتماد و همياري مؤثر با يکديگر ميدان 
مي دهد. به عبارت ديگر سرمايه اجتماعي، همکاري ميان نخبگان بوروكراتيك 
يك دولت را افزايش داده و مشــکل عامليت در درون سازمان بوروكراتيك را 
برطرف مي كند )Tavits. 2006(. در مجموع مي توان بيان داشت در صورتي 
كه سرمايه اجتماعي در جمهوري اسالمي ايران كاهش پيدا كند، حکمراني 

كشور با چالش هاي متعددي روبه رو مي شود كه مهم ترين آنها عبارت اند از:
- كاهش مشاركت در سازمان هاي داوطلبانه و خيريه: يکي از مهم ترين 
چالش هاي حکمراني متأثر از كاهش سرمايه اجتماعي، كمرنگ شدن 
حضور و كمك شــهروندان در امور خيريه و داوطلبانه است. به عنوان 
مثال در صورتي كه ســرمايه اجتماعي در كشــور كاهش يابد، ميزان 
كمك هــاي مردم به نهادهايي مانند كميته امداد و بهزيســتي كاهش 
پيدا مي كند؛ حتي ممکن است در حوادث طبيعي مانند سيل و زلزله، 

 كمکهاي مردمي و حضور داوطلبانه گروه هاي جهادي كم رنگ شــود
.)Guillen. Coromina & Saris . 2011(

- كاهش پيوندها و معاشــرت بــا خانواده و دوســتان: يکي از مهم ترين 
خطرات كاهش ســرمايه اجتماعي، كمرنگ شدن صله ارحام و نيز ضعيف 
شدن پيوندهاي خانوادگي به عنوان كوچك ترين نهاد اجتماع است. اين امر 
موجب افزايش آمار طالق، كاهش تعداد فرزندان و نيز افزايش آســيب هاي 
رواني و اجتماعي در ميان افراد جامعه مي شود. افزايش اضطراب، پرخاشگري 
و عصيان و ســوءظن از مهم ترين آسيب هاي رواني ناشي از كاهش سرمايه 
اجتماعي در جامعه اســت كه مي تواند آثار مخربي بر حکمراني داشته باشد 

.)Almedom. 200۵(
- كاهش اعتماد به مســئوالن و دولت: مراد از اعتماد به معناي ســتون 
قراردادن ديگري در كاري يا امري اســت. از نظر آموزه هاي اســالم، اعتماد 
اجتماعــي زماني تحقق مي يابد كه قول با فعل افراد، مطابق بوده و فعل آنان 
گفتارشان را تصديق و تأييد كند، اما اگر قول و فعل مسئوالن و نهادهاي كشور 
مطابق هم نباشــد، موجب بي اعتمادي اجتماعي مي شود. يکي از مهم ترين 
چالش هاي حکمراني در جمهوري اسالمي ايران، ناكارامدي و مطابق نبودن 
قول و فعل مسئوالن در جامعه است كه موجب از بين رفتن سرمايه اجتماعي 
و اعتماد اجتماعي اعضاي جامعه مي شــود )ابراهيــم زاده و زارع، 1393(. از 
همين رو در امور اجتماعي مانند قراردادن اشخاص در مسئوليت هاي سنگين 
چون امامت جمعه قضاوت، وكالت يا رياســت يك جمع مي بايست شرايط 
سخت گيرانه تري براي تحقق اعتماد اجتماعي فراهم باشد و بدون آزمون هاي 
سخت از آن اجتناب كرد و به سادگي به شخص يا اشخاص اعتماد نکرد. از اين 
رو يکي از چالش هاي حکمراني در جمهوري اسالمي ايران، چگونگي حفظ و 

افزايش اعتماد عمومي به مسئوالن و نهادهاست.
- كاهش مشاركت سياســي اعتبار نهادهاي حاكميتي، همانند مجلس 
شوراي اسالمي و قوه مجريه، زماني مخدوش مي شود كه قادر به پاسخگويي 
به نيازهاي جامعه نباشــند. در چنين حالتي، طبعا نوعي ســرخوردگي در 
دهك هاي مختلف اقتصادي، به خصوص دهك هاي پايين جامعه، نسبت به 
جايگاه اين نهادها ايجاد مي شود كه يکي از خروجي هاي آن كاهش مشاركت 
در انتخابات اســت. به بيان ديگر يکي از مهم ترين چالش هاي حکمراني در 
جمهوري اسالمي ايران كاهش مشاركت سياسي در انتخابات است كه علت 
آن را مي توان »اعتمادزدايي عمومي نسبت به نهادهاي حاكميتي و كاهش 
اميد به تغيير  بر اســاس مشاهده ناكارامدي هاي اجرايي و نظارتي دانست.« 

 )2007 .Klesner(
*كاهش جمعيت و بسته شدن پنجره جمعيتي: جمعيت به عنوان يکي 
از مهم تريــن مؤلفه هاي قدرت در جوامع مختلف همــواره مورد توجه بوده 
است؛ به طوري كه در طول تاريخ زندگي بشر، قبايل و ملت هايي كه جمعيت 
بيشتر و جوان داشته اند، قدرتمندتر محسوب مي شدند. هرچند اين چالش 
ربط مســتقيمي به نظام حکمراني كشور ندارد، اما اگر به اين حقيقت توجه 
كنيم كه پنجره جمعيتي كشور نهايتا 20 سال ديگر بسته مي شود و كشور 
با جمعيتي پير و غالبا غير فعال مواجه خواهد شــد، به اين نتيجه مي رسيم 
كه نظام حکمراني كشور نهايتا 20 سال فرصت دارد كه با استفاده از امکانات 
موجود كشور، ثروت عظيم اقتصادي و فناورانه ايجاد نمايد تا بتواند بار عظيم 
هزينه تأمين اجتماعي و خدمات درماني كه به علت پيري و بازنشستگي بخش 
اعظمي از جمعيت كشور به وجود خواهد آمد را تأمين نمايد فوالدي، 1398(.

1-2.موانعسیاسيحکمرانيدرجمهورياسالميایران
*ضعف احزاب و گروه هاي سياسي: در جهان امروز، احزاب سياسي تقريبا 
به بخش عمده اي از سياست هر كشوري تبديل شده اند. نقش اصلي احزاب 
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سياسي تنظيم دستور كار و خط مشي هاي سياسي است. بنابراين، هر يك 
از احزاب با ادعاي اينکه از خط مشــي هايي بهتر از ساير احزاب برخوردارند، 
ســعي مي كنند مردم را متقاعد كنند. احزاب سياسي افکار عمومي را شکل 
مي دهند و با كمك گروه هاي فشار، جنبش هايي را براي حل مشکالت مردم 
راه اندازي مي كنند )Fjelde. 2020(. همچنين احزاب سياسي به عنوان رابط 
ميان شهروندان و مقامات دولتي عمل مي كنند. در جمهوري اسالمي ايران، 
اين واسطه ميان مردم و حاكميت، به درستي و متناسب با شرايط سياسي- 
اجتماعي جامعه ايران، شکل نگرفته و ناقص مانده است؛ واسطه اي كه خود 
عامل تنظيم بسياري از روابط سياســي- اجتماعي و رشد و حركت جامعه 
است )Slothus & Bisgaard . 2021(. گرچه در ايران، دو جناح سياسي 
اصولگرا و اصالح طلب در عرصه سياســي حضور و فعاليت دارند، وليکن اين 
حضور و فعاليت، بدون چارچوب و اسلوب گفتماني مشخص است؛ حتي تعريف 
مشخصي از اصولگرايي و اصالح طلبي نمي توان ارايه نمود. اهداف، ديدگاه ها، 
برنامه ها، مسير و اصول عملياتي و... هيچ يك، به طور دقيق مشخص نيست و 
هر از چندگاهي برنامه ها و اهداف هر جناح توسط جناح رقيب بيان مي گردد. 
اين امر ســبب مي شود حکمراني كشور از وجود نهادي مانند احزاب محروم 
 بوده و نقش ها و مســئوليت هاي احزاب سياســي را يك تنه بر عهده بگيرد.

*عوام گرايي سياســي: عوام گرايي يا پوپوليســم به رفتاري گفته مي شــود 
كه »مــردم« را به عنوان نيروي اخالقي خوب معرفــي مي كند و آنها را در 
مقابل »نخبگان« كه فاسد و خودخواه معرفي مي شوند، قرار مي دهد )2019 
.Rewizorski(. نامزدهاي انتخاباتي با هر كسي كه خود را در معرض قضاوت 
مردم مي بيند، هنگامي كه مستقيم با جامعه مواجه مي شوند، معموال تنها به 
فکر باالبردن ميزان محبوبيت خود خواهند بود. براي رأي آوري به تصميم هاي 
كوتاه مدت مردم پسند مراجعه مي كنند و از اهداف و منافع بلندمدت ملي براي 
رأي آوري، گذشته و تنها اهداف كوتاه مدت را براي تصميم گيري مدنظر قرار 
مي دهند سميعي اصفهاني، 1398(. در معرض قضاوت مردم بودن همانقدر كه 
مي تواند نيروي محركي قوي براي فعاليت كارگزاران كشور باشد، ممکن است 

انگيزه آنها براي اتخاذ تصميمات سخت را تحت الشعاع قرار دهد.
*عدم جانشــين پروري مناسب: الگوي حکمراني موفق، برنامه ها و اهداف 
بلندمدت را مدنظر خود قرار مي دهد؛ دايما در پي كادرســازي و كادر پروري 
كارآمد و متخصص هست تا با افزايش كارامدي و تخصص افراد، از نظر نيروي 
انساني متخصص در مضيقه نبوده و هم با تخصص گرايي، كارامدي سياسي 
خود را افزايش داده و از اين طريق حکمراني مطلوبي اعمال شــود )ذاكري، 
اسدي و لطفي، 139۵(. به عبارت ديگر در حکمراني مطلوب، با اتمام ماموريت 
افراد، مثل بازنشستگي يا فوت، با مشکل عدم وجود نيروي انساني جايگزين 
مواجه نبوده و جانشين مناسب و كارامد ديگر، جايگزين خواهد شد. به نظر 
مي رســد يکي از چالش هايي كه امروز در كشور با آن مواجه هستيم و بارها 
مــورد تأكيد مقام معظم رهبري نيز بوده اســت، عدم توجه به جوانگرايي و 

جانشين پروري است.
*كژكاركردي نظام انتخاباتي: انتخابات به عنوان يك تکنولوژي سياســي 
نوين جهت انتقال صلح آميز قدرت و مکانيســمي براي شايســته گزيني به 
شمار مي آيد كه پس از انقالب اسالمي، مورد تأكيد امام خميني)ره( و مقام 
معظم رهبري)مدظله( بوده است. با توجه به نتايج شگرف سياسي و اجتماعي 
انتخابات در كشور، الزم است به برخي كز كاركردي ها كه در طول سال هاي 

گذشته نظام انتخاباتي كشور با آن مواجه بوده است، توجه نماييم:
- وعده هاي انتخاباتي: وعده هاي انتخاباتي بخش جدايي ناپذير يك انتخابات 
هستند. دموكراســي هاي مدرن بدون انتخابات وجهي ندارند و انتخابات نيز 
بــدون وعده، هويتي ندارند. كژكاركــردي وعده هاي انتخاباتي زماني نمايان 
مي شود كه اوال اين وعده ها عمر چنداني نداشته و به همان سرعتي كه خلق 

شــدند با اتمام فرايند انتخابات به تدريج محو مي شوند؛ ثانيا رجال سياسي 
معموال ميان نتايج و خروجي هاي وعده هاي خود مغالطه عمدي يا ســهوي 
مي كنند. نتايج آن چيزي است كه يك فرايند مي خواهد يا بايد به آن دست 
يابد اما خروجي ها اقدامات يا مواردي هســتند كه به دستيابي به يك نتيجه 
كمك مي كنند. هنگامي كه خط مشــي گذار يا مسئول سياسي به گونه اي 
گزارش مي دهد كه مثال »در دو سال گذشته فالن كيلومتر جاده كشيده است 
در واقع در حال تبيين تحقق خروجي هاست؛ نه نتايج؛ چراكه به اين سواالت 
كه »آيا هزينه هاي حمل و نقل در كشــور پايين آمده است؟« پاسخي ارايه 
نکرده است. بنابراين از خط مشي گذار انتظار مي رود كه نتايج را اعالم كند، 
اما از آنجايي كه دســت مدير مربوط از نتايج تهي است، خروجي را به جاي 
نتايج مي نشاند. بنابراين، خطرناك تر از وعده هايي كه كامال فراموش شده اند، 
وعده هايي هســتند كه با اعداد و ارقام خروجي ها، مردم را فريب مي دهند و 

رأي دهندگان گمان مي برند كه وعده ها محقق شده است.
- مشاركت سياسي: گره زدن مشروعيت نظام به مشاركت باالي مردم نشان 
از مردم گرايي و توجه ويژه جمهوري اسالمي به جايگاه مردم است اما به نظر 
مي رسد الزم است تفکيکي بين مشاركت، مقبوليت و مشروعيت قائل شويم؛ 
چراكه در بسياري از كشورهاي دنيا مشاركت پايين مردم در انتخابات لزوما به 

عدم مشروعيت نظام سياسي حاكم تفسير نمي شود )اطاعت، 1399(.
- تشديد شکاف هاي گفتماني، اجتماعي و هويتي: با توجه به تنوع فرهنگي، 
اجتماعي و مذهبي در جمهوري اسالمي ايران، بعضا انتخابات به دليل ايجاد 
فضاهاي دوقطبي بعضا راديکال، به تشديد و گسترش شکاف هاي اجتماعي 
منجر شده و رقابت هاي انتخاباتي فرصتي براي جريان هاي معاند بيگانه جهت 
ايفاي نقش مخرب فراهم مي نمايد. متأسفانه تقريبا در همه انتخابات ها شاهد 
اســتفاده كانديداها از گسل هاي اجتماعي و هويتي به منظور جلب توجه هر 

چه بيشتر آراي مردمي هستيم كه نيازمند دقت نظر مسئوالن امر مي باشد.
- رشــد انتظــارات مردمي: تالش بــراي جذب آراي مردمــي در دوران 
رقابت هاي انتخاباتي كه در قالب شــعارها و قول و قرارهاي بعضا غير اصولي 
كانديداها مطرح مي گردد، به افزايش انتظارات مردم منجر مي شود. اين امر 
در انتخابات شوراي اسالمي شهر و روستا و انتخابات مجلس شوراي اسالمي 

پررنگ تر خود را نشان مي دهد.
*ضعف وجود دولت عميق در كشور: در كشورهاي قدرتمند دنيا، گفتمان 
فعال در عرصه سياسي و داراي برنامه بلندمدت در شبکه قدرت دولتي، به طور 
نامحســوس شبکه ثانويه قدرتي ايجاد مي كند كه از طريق آن دولت عميق، 
دولت ها را در مســير برنامه بلندمدت خود، كه حافظ منافع و گفتمان نظام 
سياسي حاكم است، همراه مي كنند. اين شبکه قدرت، برنامه هاي اقتصادي، 
فرهنگي و سياســي دولت و جامعه را تحت تأثير قرار داده و از تالطم تغيير 
سياست ها در اثناي تغيير دولت ها، تا حد قابل قبولي جلو گيري مي كند. شکي 
نيست كه جمهوري اسالمي ايران در طول چهل سال گذشته سياست هاي 
كلي ثابتي داشــته است كه نشان از وجود دولت و سياست عميق در كشور 
اســت اما به نظر مي رسد دولت عميق در ايران ريشه دار و سيستمي نيست؛ 
چراكه در برخي موارد تعويض دولت ها منجر به تغيير در رويه هاي كالن كشور 
شده كه در سياست خارجي، اقتصاد و فرهنگ نمود بيشتري داشته است. اين 
امر موجب تحميل هزينه هاي مالي و نيروي انساني به نظام سياسي مي شود. 
*نقش آفريني نهادهاي بين المللي و شــركت هاي چندمليتي: با توجه به 
پيدايش رســانه هاي نوين، سهولت هرچه بيشتر ارتباطات، ظهور سازمان ها 
و نهادهاي بين المللــي و عوامل متعدد ديگر در عصر جديد، حکمراني ملي 
با چالش هاي فراواني روبه رو شــده است. فارغ از هر نگاهي نسبت به مساله 
جهاني شدن، آنچه مسلم است، نقش آفريني روزافزون نهادهاي بين المللي و 
شركت هاي چند مليتي و همچنين كمرنگ شدن محدوديت هاي ارتباطي 
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بين ملت هاســت كه تأثير بســزايي در حکمراني دارد. امروزه از يك سو با 
رشــد تعامالت بين المللي در عرصه جهاني مخصوصا در عرصه سياسي و از 
سوي ديگر با رشد شركت ها و موسســات اقتصادي فرامرزي، مانند گوگل، 
ماكروسافت و..، عمال اطالق قدرت بالمنازع دولت به معناي سنتي آن در علوم 
سياسي، كمرنگ شــده و اين نهادها در حيطه هايي كه در ۵0 سال گذشته 
.)Chen. 2021( تنها در اختيار دولت بوده، دخالت و اعمال تصميم مي كنند

اين مانع تنها حکمراني ملي جمهوري اسالمي ايران را تهديد نمي كند، بلکه 
كمابيش در همه جاي دنيا احســاس مي شود اما با توجه به گفتمان انقالب 
اسالمي كه در تقابل با بسياري از ارزش هاي نظام ليبراليسم و سرمايه داري 

است، ايجاد توازن و مديريت اين چالش ها بسيار جدي تر به نظر مي رسد.

2. موانع اقتصادي حکمراني در جمهوري اسالمي ايران
دولت هاي مركزي و محلي به منظــور حصول اطمينان از مصرف منابع 
كمياب در مســير هايي كه بيشترين منافع را به همراه دارد، بايد سياست ها 
و برنامه هاي دقيقي تنظيم نماينــد. كاهش مخارج دولت براي ايجاد تعادل 
در بودجه، تالش هاي بانك مركزي براي تحريك اقتصاد را با مشــکل مواجه 
مي كند. در حال حاضر، چالش هاي اقتصادي كسري بودجه كشور را افزايش 
داده اســت. در اين وضعيت، درآمدهاي مالياتي به دليل كاهش فعاليت هاي 
اقتصادي به شدت كاهش مي يابد؛ در حالي كه هزينه ها به دليل تقاضاي بيشتر 
براي خدمات رفاهي افزايش مي يابد )OECD. 2009 :2۵(. بر اين اســاس 

مهم ترين موانع اقتصادي حکمراني در جمهوري اسالمي ايران عبارت اند از:
*اقتصاد متکي به نفت: نفت يك ســرمايه گرانبهاست كه در احاطه دو 
رويکرد غلط قرار دارد. رويکرد اول آن است كه منابع به دست آمده حاصل 
از فروش نفت، در محل بودجه جاري كشور مصرف مي شود. در اين رويکرد، 
دولت با بي نياز شــدن از منابعي همچون ماليات، توجه چنداني به اصالح 
ساختارهاي اقتصادي كشور نمي كند و اقتصاد نفتي، فرهنگ و جامعه شناسي 
اقتصادي كشــور را دچار اختالل جدي مي نمايد. لذا بايد توجه داشت كه 
اقتصاد بدون نفت به معناي ناديده گرفتن ثروت نفتي كشــور نيست، بلکه 
به اين معنا اســت كه بايد وابستگي بودجه جاري كشور به نفت را كاهش 
دهيم و منابع به دست آمده از فروش نفت به صورت مناسبي استفاده شود. 
رويکرد غلط ديگر نيز كنار گذاشتن اين منابع خدادادي است؛ در حالي كه 
ايــن منبع الهي از نظر اقتصادي ارزش افزوده بســيار بااليي دارد و با هيچ 
صنعت ديگر قابل مقايسه نيست. توجه ويژه و سرمايه گذاري عظيم بسياري 
از كشورهاي جهان نظير آمريکا، چين و روسيه در منابع نفتي، نشان دهنده 

ارزش اين صنعت است. بدين ترتيب نبايد با تحليل هاي غلط، سرمايه گذاري 
در توســعه صنعت نفت را كنار بگذاريم. هر چند رويکرد ما نسبت به نفت 
نبايد خام فروشي باشد، بلکه همزمان با سرمايه گذاري براي افزايش اكتشاف 
و توليد، بايد تکميل زنجيره صنعت نفت در دســتور كار قرار بگيرد چراكه 
فرآورده هاي پااليشي و پتروشيمي ضمن داشتن ارزش افزوده بيشتر، غير 

قابل تحريم نيز هستند.
*مساله خصوصي سازي و رقابت پذيري: بر اساس سياست هاي كلي اصل 
44 قانون اساسي دولت ها مامور به كاهش تصدي گري، ممانعت از مداخله در 
معادالت بازار و تسهيل در ايجاد شرايط رقابتي در فضاي كسب و كار هستند. 
با اين حال آخرين آمار نشان مي دهد كه سهم بخش دولتي هنوز بسيار فربه تر 
از چيزي اســت كه انتظار آن مي رود. به عبارت ديگر، در جمهوري اسالمي 
ايران بعضا شاهديم دولت ها به مثابه بازيگر اقتصادي كه همزمان داور مسابقه 
نيز هســت فعاليت مي كند. در حالي كه سياست هاي كلي كشور را به طرف 
خصوصي سازي هاي عادالنه دعوت مي كند، اما به دليل وابستگي فکري به نهاد 
دولت و ناآشنايي با راهکارهايي كه به كارامدي خصوصي سازي منجر شود، در 

اجراي اين سياست هاي شکست خورده ايم. 
*تحريم و شرطي شدن اقتصاد: يکي از مشکالت جمهوري اسالمي ايران 
بعد از پيروزي انقالب اسالمي، مساله تحريم هاي اقتصادي است. همکاري هاي 
بين المللي، در همه كشــورها از عوامل مهم رشد اقتصادي است كه به دليل 
عداوت نظام سلطه، از طريق تحريم هاي اقتصادي، موانع دشواري در مسير اين 
همکاري ها قرار گرفته است و ايران را حتي در رابطه با كشورهاي هم پيمان 
مانند كشــورهاي اسالمي، دچار مشکل ساخته است. از سوي ديگر هرگونه 
تالش جدي براي رفع تحريم ها نيز منجر به شــرطي شــدن اقتصاد و ركود 
ناشي از آن مي شود كه عالوه بر آسيب هاي داخلي، قدرت چانه زني تيم هاي 

مذاكره كننده را نيز كاهش مي دهد.
*نظام بودجه ريزي معيوب: مساله اساسي بودجه ريزي، چگونگي اولويت بندي 
منابع و فعاليت ها به هنگام وجود محدوديت هاست و اين محدوديت ها در ايران 
با توجه به كاهش قابل توجه درآمدهاي دولت در سال هاي اخير كه ناشي از 
كاهش شديد فروش نفت اســت، به چالشي جدي براي كشور تبديل شده 
است. در واقع تحريم ها و كاهش درآمدهاي دولت منجر به آشکار شدن عيوب 
نظام بودجه ريزي در كشور شده است. نظام بودجه ريزي در كشور چالش هاي 
فراوانــي دارد كه مهم ترين آنها عبارت اند از: عدم اتکاي بودجه به درآمدهاي 
پايــدار و حاصل از فعاليت هاي مولد، وابســتگي بودجه به درآمدهاي نفتي، 

كسري بودجه و عدم نظارت مناسب بر نحوه هزينه كرد بودجه.
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تحوالت اقتصاد ايران در چهل ســال گذشــته عمدتاً متأثــر از انقالب و 
جنگ هشت ســاله با عراق )1988-1979(، دوره هاي طوالني تحريم هاي 
اقتصادي و مالي و واكنش هاي سياســتي غالبا بسيار متفاوت به تحريم ها و 
مديريت اقتصادي تحت چهار رئيس جمهور از ســال 1989 بوده اســت. در 
آغاز، تحريم هاي اياالت متحده اهداف بســيار روشن تري را نشانه گرفته بود. 
هدف تحريم هاي 1980-1981 مذاكره براي آزادي گروگان هاي آمريکايي 
و تحريم هاي 1987 براي پايــان دادن به خصومتها در خليج فارس و پايان 
دادن به جنگ با عراق بود. هدف اين تحريم ها محدود كردن دسترسي ايران 
به درآمدهاي ارزي از طريق توقيف دارايي ها و مهم تر از آن، كاهش ظرفيت و 

توانايي ايران براي توليد و صادرات نفت بود. 
ســير تحول صادرات نفت ايران بعد از انقالب در پانل الف شکل 1 نشان 
داده شــده اســت. صادرات نفت ايران آن زمان در مقايسه با اوج 6 ميليون 
بشــکه در روز پيش از انقالب، به نصف كاهش يافته بود. اولين تحريم هاي 
آمريکا صادرات نفت ايران را به پايين ترين ســطح يعني 700 هزار بشکه در 
روز رســاند تا اينکه پس از رفع تحريم ها در ژانويه 1981 تا حدودي بهبود 
پيدا كرد. اما از آنجايي كه لغو تحريم ها همزمان با تشديد جنگ با عراق بود، 
صادرات نفت تا پس از پايان جنگ در ســال 1988 به طور كامل بهبود پيدا 
نکرد. از ســال 1989 تا 200۵ با بهبود روابط ديپلماتيك بين ايران و اياالت 
متحده و ساير كشورهاي غربي، صادرات نفت شروع به افزايش كرد و در دوره 
رياست جمهوري رفسنجاني )سه ماهه سوم 1989 تا سه ماهه دوم 1997( و 
خاتمي )سه ماهه سوم 1997 تا سه ماهه دوم 200۵( به حدود 2.۵ ميليون 
بشــکه در روز رسيد و تثبيت شد. صادرات نفت از سال 2007 پس از اعمال 
تحريم هاي اياالت متحده و سازمان ملل در دسامبر 2006 با هدف توقف برنامه 
غني سازي اورانيوم ايران كه در دوره رئيس جمهور جديد احمدي نژاد سرعت 
گرفته بود، دوباره كاهش يافت. در ابتدا، اين تحريم ها سرمايه گذاري در نفت، 
گاز و پتروشــيمي و صادرات محصوالت پااليشي را هدف قرار داد، اما بعدا به 
بانك ها، بيمه ها و كشتيراني تعميم داده شد. تحريم ها همچنين سپاه پاسداران 
انقالب اسالمي و گستره وسيع تجاري و صنعتي آنکه فعاليت هايش در دولت 

رئيس جمهور احمدي نژاد )ســه ماهه ســوم 200۵ تا سه ماهه دوم 2013( 
گسترش يافته بود را هدف قرار داد. تحريم ها عليه ايران در دوره رئيس جمهور 
اوباما تشــديد شد و پو شش آنها به واردات فرش، پسته و خاويار كه بعضا از 
اقالم عمده صادرات غيرنفتي ايران بودند، گســترش يافت. تحريم هاي مالي 
ديگــري از ژوئيه 2013، تقريبا كمي قبــل از روي كار آمدن رئيس جمهور 
روحاني )سه ماهه سوم 2013 تا سه ماهه دوم 2021( عليه ايران اعمال شد. 
پو شش تحريمهاي سازمان ملل و اياالت متحده از بخش هاي نفت و گاز فراتر 
رفــت و بر تمامي جنبه هاي تجارت خارجي و مالي بين المللي ايران و حتي 
نظام پرداخت بين المللي بانك مركزي ايران تأثير گذاشت. پوشش گسترده 
تحريم ها، ماهيت چندجانبه آنها، همراه با آغاز به كار دولت روحاني در سال 
2013، راه را براي توافق هســته اي سال 201۵، برنامه جامع اقدام مشترك 
)برجام(، كه در ژانويه 2016 عملياتي شد، هموار كرد كه اين منجر به كاهش 
برخي از تحريم هاي آمريکا و لغو تحريم هاي سازمان ملل و اتحاديه اروپا عليه 
ايران شد. اما مزاياي برجام براي ايران محدود بود؛ چرا كه بسياري از شركت ها 
و بانك هاي غير آمريکايي براي معامله با ايران به دليل تحريم هاي باقي مانده 
اياالت متحده و همچنين نگراني ها در مورد پولشويي، عدم شفافيت مالکيت 
و شکنندگي سيستم بانکي ايران ترديد داشتند. همانطور كه مشخص شد، 
برجام نيز كوتاه مدت بود و پس از مه 2018، زماني كه رئيس جمهور آمريکا 
ترامپ به طور يك جانبه از برجام خارج شــد و سياســت »فشار حداكثري« 
عليه ايران را در پيش گرفت، ص ادرات نفت به شدت كاهش يافت. با انتخاب 
رئيس جمهور بايدن در نوامبر 2020، مذاكراتي براي بازگشت اياالت متحده 
به توافق هسته اي 201۵ در جريان است، اگرچه تحليل ما مربوطه به قبل از 

اين مذاكرات خواهد بود. 
تحريم هاي آمريکا عليه ايران عمدتاً ماهيت فراسرزميني داشتند. تجارت 
ايران - آمريکا پس از انقالب به شــدت كاهش يافته بود و پس از حل بحران 
گروگانگيري هم بهبود نيافت. در واكنش به تحريم ها، دولت ايران تالشــهاي 
هماهنگي را براي تغيير مســير تجارت خارجي ايران از غرب به شرق )به طور 
عمده چين و كشورهاي همسايه انجام داد و توجه خود را بر شركت هاي تجاري 
فعال در خارج از دسترس خزانه داري اياالت متحده معطوف كرد. منبع تأمين 
ارز از صادرات نفتي به صادرات كاال و خدمات غيرنفتي گسترش يافت. در اين 
راســتا، از قضا، عراق پس از سقوط صدام در سال 2003 به يکي از مهم ترين 
واردكنندگان محصوالت و خدمات ايران )برق، محصوالت كشاورزي و توليد 
سبك( تبديل شد. تركيه و قطر نيز نقش مهمي در تسهيل تجارت خارجي و 
پرداخت هاي بين المللي ايران ايفا كرده اند. پانل ب از شکل 1 نشان مي دهد كه 
سهم صادرات نفت و گاز از 96 درصد كل صادرات در سال 1979 به حدود 60 
درصد در سال 2018، قبل از تأثير كامل لغو معافيت هاي صادرات نفت ايران 
از ســوي اياالت متحده، همواره كاهش يافته است. در همين مدت صادرات 
غيرنفتي از 7۵3 ميليون دالر به 37 ميليارد دالر افزايش يافته است. با وجود 
اين، نظام مالي ايران به دليل تأخير چندساله در تعديل نرخ ارز رسمي نسبت 
به كاهش زياد ارزش ريال در بازار آزاد، در سازگاري سريع با تحريم هاي جديد 
مشکل پيدا كرد كه اين فرصت هايي براي رانت جويي و شيوه هاي تجاري غالبأ 
فاسد ايجاد كرده است. پانل پ از شکل 1 سير تحول نرخ ارز آزاد و رسمي را 
در مقياس هاي لگاريتمي( نشان مي دهد و به وضوح ماهيت دورهاي جهشها 
در نرخ بازار آزاد و به دنبال آن تالش آرام نرخ رســمي براي رسيدن به آن را 
نشان مي دهد. با توجه به وابستگي اقتصاد ايران به واردات و نقش دالر آمريکا 
به عنوان ذخيره ارزش و به عنوان حفاظي در برابر تورم براي بسياري از ايرانيان، 

تحريم ها و اقتصاد ايران
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كاهش ارزش ريال به ســرعت به قيمت هاي باالتر براي مصرف كننده تبديل 
مي شد، در حالي كه به دليل واردات مواد غذايي و دارو توسط دولت با نرخ هاي 
رسمي، افزايش قيمت ها تا حدودي تعديل مي شد. اما با كاهش شکاف بين نرخ 
رسمي و بازار در طول زمان، قيمت هاي مصرف كننده در نهايت منعکس كننده 
ميزان كامل كاهش ارزش ريال در بازار آزاد است. پروفايل هاي زماني نرخ ارز 
در بازار آزاد و قيمت مصرف كننده )در مقياس هاي لگاريتمي( در پانل ت شکل 
1 نشــان داده شده اســت و ارتباط بسيار نزديك موجود بين اين دو سري را 

نمايش مي دهد. همانطور كه در جدول 1 مشاهده مي شود، در دوره زماني سه 
ماهه اول 1989 تا سه ماهه اول 2021، نرخ مبادله بازار آزاد حدود 17٫4 در 
صد در سال در مقايسه با ميانگين نرخ تورم ساالنه حدود 18٫3 درصد در مدت 
مشــابه كاهش يافته است كه نشان دهنده شکافي در حدود 1 درصد بين دو 
سري است. اما با توجه به برابري قدرت خريد، تفاوت بين تورم و كاهش نرخ 
ارز بايد با ميانگين تورم ساالنه اياالت متحده مطابقت داشته باشد كه تخمين 

زده مي شود در مدت مشابه حدود 2٫۵ درصد باشد.
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اين نکته نيز مهم است كه همه بحران هاي ارزي را نمي توان حاصل تشديد 
تحريم ها دانست. ايران از سال 1989 شاهد بحران هاي ارزي بزرگي در طول 
هر چهار دوره رياســت جمهوري بوده است، در حالي كه تنها دو بحران ارزي 
اخير را مي توان مستقيما به تشديد تحريم ها نسبت داد. بحران هاي ارزي در 
دوران رياست جمهوري رفسنجاني و خاتمي ريشه هاي داخلي دارند كه ناشي 
از گســترش سريع واردات و قيمت پايين نفت، همراه با سياست هاي مالي و 
پولي زمينه ساز براي اين بحران ها است. همانطور كه در جدول 1 نشان داده 
شــده است، متوسط نرخ تورم در هر چهار دوره رياست جمهوري همواره باال 

بوده و به نظر نمي رسد با تغييرات شدت تحريم ارتباطي داشته باشد. حتي 
در دوران رياست جمهوري خاتمي، عليرغم سياست خارجي آشتي جويانه او و 
نرخ بسيار پايين تر كاهش ارزش پول )7٫9 در صد در مقايسه با 17٫4در صد 

كل دوره(، ميانگين تورم ساالنه همچنان 14٫۵ درصد بود. 
در خصوص اثرات تحريم بر توليد واقعي، پانل ث از شــکل 1 روند زماني 
توليــد ناخالص داخلي واقعــي ايران و توليد ناخالص داخلــي جهاني را در 
مقياس هاي لگاريتمي نشان مي دهد. توليد جهاني كه به صورت ميانگين وزني 
توليد برخي از 33 اقتصاد بزرگ محاســبه شده است، با جزييات در ضميمه 
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آنالين قابل مالحظه است. متوسط نرخ رشد توليد ايران در دوره هاي مختلف 
كه از دوران انقالب و جنگ ايران و عراق شروع شده و عالوه بر آن چهار دوره 
رياســت جمهوري از سال 1989 به بعد نيز در جدول 1 به طور خالصه آمده 

است. 
اقتصاد ايران پس از افت 16 درصدي طي ســه ماهه ســوم 1979 تا سه 
ماهه دوم 1989، در دوران رياست جمهوري رفسنجاني به شدت بهبود يافت 
و به طور متوسط ساالنه ۵٫2 درصد رشد كرد و اين روندي صعودي در دوره 
رياست جمهوري خاتمي نيز ادامه يافت. رشد توليد ايران با رشد توليد جهاني 
طي دوره 1989-200۵ مطابقت داشته است. اين دوره همچنين مصادف با 
پايين ترين سطح شدت تحريمهايي كه ايران در چهل سال گذشته تجربه كرده 
بود، و در نقطه مقابل عملکرد رشد در دوران رياست جمهوري احمدي نژاد و 
روحاني قرار دارد كه مصادف با تحريم هاي جديد آمريکا و ســازمان ملل در 
دوره قبل از برجام در سال 201۵ و متعاقبا استراتژي »فشار حداكثري« بود 
كه توســط ترامپ در سال 2018 آغاز شد. نتايج جدول 1 به وضوح شاهدي 
اوليه براي اثرات نامطلوب مهمي است كه تحريم ها بر رشد توليد ايران داشته 
اســت. همچنين شايان ذكر است كه تركيه، كشــوري كه اغلب به واسطه 
مشابهت در وسعت و قرار داشتن در يك منطقه با ايران مقايسه مي شود، در 
دوره زماني 2020-200۵ به طور متوســط ساالنه 4 درصد در مقايسه با نرخ 

متوسط 1٫3 درصدي ايران در همان دوره، رشد كرده است. 
مقايســه رشد توليد ايران با رشد توليد جهاني در دوره 2019-1989 نيز 
حاكي از كسري رشد توليد ساالنه حدود 1 واحد در صدي است كه مي تواند 
به تحريم ها نسبت داده شــود، گرچه چنين مقايسه اي پتانسيل ايران را به 
عنــوان يك اقتصاد نوظهور در نظر نمي گيرد. حتــي اگر دوره جنگ را هم 
كنار بگذاريم، شاهد نوسانات رشد توليد بسيار بيشتري در ايران در مقايسه 
با نوسانات و بي ثباتي رشد توليد جهاني يا تعدادي از اقتصادهاي نوظهور هم 
اندازه با ايران، مانند تركيه با عربستان سعودي هستيم. نوسانات رشد توليد 
ايران )كه با انحراف معيار رشــد توليد اندازه گيري مي شود( تقريبا پنج برابر 
نوســانات رشــد توليد جهاني )12٫61 در مقابل 2٫69 درصد( بوده است. با 
مقايســه ايران و تركيه در مدت مشابه نيز متوجه مي شويم كه تركيه با نرخ 
متوسط ساالنه 4 در صدي با نوسان 1008 در صد رشد كرده است، كشوري 
كه به تورم باال و بحران هاي ارزي مکرر نيز معروف است. در نهايت، تحريم ها به 
احتمال زياد در جدا افتادگي اقتصاد ايران از ساير نقاط جهان نيز نقش داشته 
اســت. باز هم با مقايسه ايران و تركيه، متوجه مي شويم كه همبستگي رشد 
توليد ايران با رشد توليد جهاني حدود 0٫12 است كه از نظر آماري معني دار 

هم نيست، حال آنکه اين رقم در مقام مقايسه براي تركيه 0٫33 است.
به نظر مي رسد در اينکه تحريم ها بر اقتصاد ايران تأثير منفي گذاشته و در 
رشــد پايين، تورم باال و افزايش نوسانات نقش داشته، ترديدي وجود نداشته 
باشــد. چيزي كه كمتر روشن اســت، نحوه انجام ارزيابي كمي و شناسايي 
كانال هايي است كه از طريق آنها تحريم ها بر اقتصاد ايران در طول زمان تأثير 
گذاشــته و به ويژه پويايي واكنش ها و افق زماني است كه اثرات تحريم ها در 
سراسر اقتصاد از بين مي رود. براي اين منظور، به مدلي رسمي نياز است كه 
در آن شرايطي كه تحت آن مي توان اثرات تحريم ها را شناسايي كرد روشن 
باشد و پيامدهاي پوياي آنها بر آورد و ارزيابي شود. اين همان كاري است كه 

ما در ادامه اين مقاله بدان مي پردازيم.

برآوردكاهشتولیدناشيازتحریم
تا اينجا تمركز ما بر كانال هايي كه تغيير شــدت تحريم ها بر اقتصاد ايران 
تأثير مي گذارد و پروفايل زماني گسترش آنها بوده است. در اين قسمت كاهش 
احتمالي توليد ناشي از اثرات مستقيم و غيرمستقيم تحريم ها را مورد بررسي 

قرار مي دهيم. با اين حال، معادله رشد توليد موجود در مدل خودتوضيح برداري 
ســاختاري و برآوردهاي آن در ستون )4( جدول 3 براي اين منظور مناسب 
نيست، زيرا مشخص شده است كه رشد توليد توأمان به نرخ ارز و تورم بستگي 
دارد و در نتيجه كاهش توليدي را كه ممکن است به طور غيرمستقيم از طريق 
اين متغيرها ايجاد شــود، در نظر نمي گيرد. در عوض، ما فرم خالصه شــده 
رگرسيون هاي رشد توليد شرح داده شده در معادله )4( را در نظر مي گيريم 
و روي تصريحي با S1 به عنوان متغير مداخله تمركز مي كنيم. ما اين تصريح 
را بر تصريحي كه هم SF و هم S-1 را شــامل شود ترجيح مي دهيم، زيرا 
»اخبار تحريم ها« حاوي اثرات پيش بيني نيست و انتظار نمي رود تغييرات 
همزمان S بر رشد توليد تأثير بگذارد، زيرا براي تطبيق اقتصاد واقعي با اخبار 
تحريم به زمان نياز است. برآوردهاي فرم خالصه شده معادالت رشد توليد كه 
طي فصل نخست سال 1989 تا فصل نخست سال 2020 محاسبه شده است 
در جدول S.9 در ضميمه آنالين به اختصار ارايه شده كه در آن اثرات كوتاه 
مدت و بلندمدت تحريم ها بر رشد توليد را گزارش مي كنيم، در حالي كه هر 
دو متغيرهاي كنترل داخلي و خارجي را مد نظر قرار ميدهيم. پارامتر مد نظر، 
اثر بلندمدت تحريم ها بر رشد توليد است كه در پانل آخر جدول S.9 گزارش 
شده است. برآورد مي شود كه اين پارامتر حدود 0٫031- )0٫013( باشد، كه 
از نظر آماري معني دار و به طور قابل توجهي در هفت تصريح مختلف گزارش 
شده باثبات است. اين پانل نشان مي دهد كه اگر از مقدار ميانه S، نمونه مورد 
بررســي استفاده كنيم، كاهش توليد حدود 2 درصد، و اگر از مقدار ميانگين 
اســتفاده كنيم كاهش حدود 3 در صد خواهد بود. به دليل وجود داده هاي 
پرت بزرگ در متغير شدت تحريم، برآورد كمتر 2 در صدي مبتني بر ميانه را 
ترجيح مي دهيم كه نشان مي دهد در غياب تحريم ها و سوء مديريت ناشي از 
تحريم ها، متوسط رشد ساالنه ايران در سه ماهه اول 1989 تا سه ماهه اول 
2020 مي توانســت حدود 4 تا ۵ درصد باشد، در مقايسه با 3 در صد محقق 
شده، بر آيندي موازي كه نزديك به رشد كشورهاي نوظهوري مانند اندونزي، 
كره جنوبي، تايلند و تركيه با ميانگين رشد ساالنه به ترتيب 4٫8، 4.۵، 4٫2 و 

4.0 درصد در دوره مشابه است.

آثارگستردهتراقتصاديواجتماعي-جمعیتيتحریمها
در اين بخش، به بررســي آثار تحريم ها بر تركيب بخشي توليد، اشتغال، 
مشــاركت نيروي كار، آموزش پرداخته و بررســي مي كنيم كه آيا تحريم ها 
تورش جنســيتي دارند يا خير. براي اين منظور از داده هاي ساالنه استفاده 
خواهيم كرد، زيرا داده هاي سه ماهه براي بسياري از شاخص هاي مورد نظر 

در دسترس نيست.

آثارمتفاوتتحریمهابررشدتولیدبخشي
از آنجايــي كه تحريم ها عمدتــاً بر درآمدهاي نفتي، تجــارت خارجي و 
پرداخت هاي بين المللي تأثير مي گذارند، احتماال با تأثير بيشــتر بر كاالهاي 
تجارت شــده و بخش هاي مالي، تأثيرات متفاوتــي در بخش هاي مختلف 
خواهند داشت. در مورد ايران كمترين تجارت كاال مربوط به بخش كشاورزي 
و قسمتي از بخش خدمات است. بنابراين، انتظار مي رود تأثير كمتر تحريم ها 
بر بخش كشاورزي در مقايســه با بخش هاي توليدي و خدماتي قابل قبول 
باشد. براي بررسي اثرات بخشي تحريم ها، مدل هاي خودتوضيح برداري مرتبه 
اول )VAR )1 مربوط به نرخهاي رشــد بخشي به همراه خالصه نتايج در 
جدول S.11 ضميمه آنالين آورده شده است. همانطور كه مشاهده مي شود، 
رشــد توليد بخش هاي توليد صنعتي و خدماتي تحت تأثير منفي تحريم ها 
قرار گرفته و اين آثار منفي از نظر آماري كامال معني دار اســت. اما نمي توان 
در مورد رشد توليد بخش كشاورزي كه به نظر مي رسد به سختي تحت تأثير 
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تحريم ها قرار بگيرد، چنين چيزي گفت. همچنين اين نکته جالب است كه 
ارتباط متقابل معناداري بين توليد صنعتي و خدمات وجود دارد، حال آنکه 
بازخورد معناداري بين كشاورزي و مابقي اقتصاد وجود ندارد. اين يافته ها در 
مورد تصريح هاي مختلفي كه تركيب گسترده اي از متغيرهاي كنترلي فراهم 
مي كنند، به قوت خود باقي است. همچنين خاطرنشان مي كنيم كه تحريم ها 
بخش توليدات صنعتي را بسيار بيشتر از بخش خدمات تحت تأثير قرار داده 
اســت. ميانگين كاهش ساالنه ناشي از تحريم ها براي رشد توليدات صنعتي 
حدود 2٫4 در صد است كه در مقام مقايسه اين رقم براي بخش خدمات برابر 
با 1٫2 درصد اســت. اگرچه صنايعي مانند بانکداري و مالي به طور جدي بوا 
سطه تحريم ها با مشکل مواجه شده اند، خدمات توانسته در نتيجه روي آوردن 
مداوم ايران به سوي اقتصاد دانش بنيان، كمتر از توليد صنعتي آسيب ببيند. 
در ضميمه آنالين ديگر نتايج مربوط به سهم هر يك از اين بخش ها از كل 
ارزش افزوده را گزارش مي كنيم. يافته اصلي ما اين است كه تحريم هاي ايران 
باعث شده كه بخش كشاورزي در كل اقتصاد اهميت بيشتري پيدا كند، در 
حالي كه سهم بخش توليد صنعتي كاهش يافته است. در مقابل، سهم خدمات 
از كل اقتصاد به طور قابل توجهي تحت تأثير قرار نگرفته است. بنابراين، اگرچه 
تحريم ها تا حدودي رشد ارزش افزوده خدمات را كاهش داده است، اما سهم 
خدمات از كل ارزش افزوده در نتيجه تحريم كاهش از حيث آماري معناداري 

نداشته است.
به نظر مي رسد اين يافته ها مويد آن باشد كه تحريمها نه تنها در نرخهاي 
پايين تر رشد توليد، بلکه در تغيير تركيب بخشي نيز خود را نشان مي دهد. 
بخش هايي كه بيشتر با تجارت سر و كار دارند، بيشترين كاهش را دارند، در 
حالي كه اتکاي بيشتر به كشاورزي و نوآوري هاي داخلي به طور بالقوه نقش 

پررنگ تري پيدا مي كنند.

تأثیرتحریمهابربرآیندهايبازاركار
منطقي است انتظار داشته باشيم كه اختالالت ناشي از تحريم ها و كسادي 
اقتصاد تأثيرات سرريزي بر بازار كار، هم از نظر اشتغال و هم از نظر مشاركت 
نيروي كار داشــته باشند. بدين منظور ما رگرسيون چند شاخص بازار كار را 
 S.17 تا S.1۵ بر روي متغير شدت تحريم اجرا مي كنيم كه نتايج در جداول
ضميمه آنالين خالصه شــده است. ما اين شاخص ها را نسبت به روند ساير 
كشورهاي خاورميانه و شمال آفريقا اندازه گيري مي كنيم تا عوامل اجتماعي-

اقتصادي مشــترك منطقه را در نظر گرفته باشيم. همچنين تعدادي متغير 
كنترلي اضافي را در رگرسيون ها گنجانده ايم تا اثرات مخدوش كننده احتمالي 

را كاهش دهيم. 
جدول S.1۵ نتايج رگر سيون نرخ تغيير اشتغال در ايران را نسبت به ساير 
كشــورهاي منطقه خاورميانه و شمال آفريقا ارايه نموده و نشان مي دهد كه 
نرخ اشــتغال ايران حدود 1 در صد در سال بيشتر از ساير كشورهاي منطقه  
خاورميانه و شمال آفريقا در واكنش به تحريم ها كاهش مي يابد. هيچ متغير 
كنترلي ديگري از نظر آماري تأثير معناداري ندارد جز برخي از ســرريزهاي 
مثبت خفيف از رشــد توليد تركيه، كه اين ويژگي ممکن است به ارتباطات 

متقابل بين اين دو اقتصاد مربوط باشد.
جالب تر اينکه، شــواهد آماري معني داري از تورش جنســيتي مشاهده 
مي كنيم. تحريمها، اندازه گيري شــده برحسب ميانه 0.16، منجر به كاهش 
0٫۵ درصدي مشــاركت مردان در نيروي كار در هر سال مي شود - تأثيري 
 S.16 كه از نظر آماري معنادار اســت اما از نظر اقتصادي كم اســت. جدول
ضميمه آنالين را ببينيد. با اين حال، مشاركت زنان در نيروي كار بسيار بيشتر 
تحت تأثير تحريم ها قرار گرفته است، به طوري كه ضريب متغير تحريم از نظر 
آماري بســيار معنادار و در مقايسه با نتايج مردان بسيار بزرگتر است. جدول 

S.17 ضميمه آنالين را ببينيد. افزايشي معادل ميانه شدت تحريم ها باعث 
مي شود كه نرخ مشاركت زنان ايران در نيروي كار نسبت به ساير كشورهاي 
خاورميانه و شــمال آفريقا حدود 3٫8 درصد كاهش يابد. براي درك بزرگي 
چنين تأثيري، مشاهده مي شود كه پس از دوره باالترين فشار بين المللي طي 
سال هاي 2014-2006، نرخ مشاركت زنان در نيروي كار بيش از 30 درصد 
كاهش يافت )از اوج 19٫۵ درصدي در ســال 200۵ به 13٫4 درصد در سال 

 .)2014
به طور كلي، ما اين شهود اقتصادي كه كاهش توليد را به كاهش اشتغال 
مرتبط مي كند، تأييد مي كنيم. بدتر شــدن شرايط بازار كار قابل توجه و از 
نظر آماري معنادار است. با اين حال، تا آنجا كه ما مي دانيم، مطالعه ما اولين 
مطالعه اي اســت كه معيارهاي كمي معتبري براي تورش جنسيتي ناشي از 
تحريم ها در ايران ارايه مي دهد. عوامل اقتصادي و اجتماعي زيادي پشت اين 
نتيجه وجود دارد. يکي از سناريوهاي قابل قبول اشاره به تخصيص منابع كمتر 
به زنان در زمان كاهش درآمدهاي نفتي و كاهش بودجه، با اولويت دادن به 

مردان در مشاغل و دستمزد نسبت به زنان است.

تأثیرتحریمهابرپیامدهايآموزشي
در نهايت به دنبال اين هستيم كه آيا نظام آموزشي هم تحت تأثير تحريم ها 
قرار گرفته اســت؟ اگر تحريمهاي اقتصادي به بودجه دولت لطمه وارد كند، 
انتظار ميرود كه شاهد كاهش هزينه هاي مدارس و معلمان باشيم. ما شواهدي 
از اثرات تحريم ها بر تعداد مدارس متوســطه و دبيرستان در جداول S.19 و 
S.20 در ضميمه آنالين ارايه ميدهيم. براي مقايسه همچنين نتايج مشابهي 
را بــراي تعداد مدارس ابتدايي در جــدول S.21 ارايه مي كنيم. اين نتايج به 
وضوح نشان مي دهد كه در واقع مدارس متوسطه و دبير ستان ها تحت تأثير 
تحريم ها قرار گرفته اند. اما جالب اينجاست كه به نظر نمي رسد تعداد مدارس 
ابتدايي تحت تأثير تحريم ها قرار گرفته باشــد كه مي تواند به دليل ماهيت 
اجباري آموزش ابتدايي در ايران باشــد كه دولت را موظف مي كند مدارس و 
معلمان مورد نياز را متناسب با افزايش جمعيت تعداد دانش آموزان در ايران 

فراهم كند. 
براي بررســي اينکه آيا تورش جنسيتي مســتند شده در مورد مشاركت 
نيروي كار در بخش آموزش نيز وجود دارد، در جدول S.22 از ضميمه آنالين، 
رگرسيون نرخ تغيير نسبت دانش آموزان دختر به پسر را نسبت به تحريم ها و 
همچنين تعدادي از متغيرهاي كنترلي نشان ميدهيم. قابل مالحظه است كه 
تحريم ها اين نسبت را كاهش داده است، اثري كه ضمن قابل توجه بودن در 
عين حال از نظر آماري نيز كامال معنادار است. داده هاي مربوط به سال 1989 

به بعد مويد كاهش ساالنه 0.۵ درصدي ناشي از تحريم ها است.

نتایج
در اين مقاله با استفاده از معيار جديدي از شدت تحريم ها بر اساس پو شش 
روزنامه، اثرات تحريم ها بر نرخ ارز، تورم، رشد توليد، اشتغال، مشاركت نيروي 
كار و آموزش متوسطه در ايران را كمي سازي كرده ايم. تحليلهاي تجربي ما 
نشان مي دهد كه تحريم ها، شايد ناخواسته، به جاي كاهش تبعيض جنسيتي، 
آن را تشــديد و منابع را از آمــوزش به نيازهاي ضروري تر ديگر مانند حفظ 

مصرف به قيمت آسيب به سرمايه گذاري فيزيکي و انساني هدايت مي كنند.
شکي نيســت كه تحريم ها به اقتصاد ايران آسيب رسانده است، اما نبايد 
صدمات ناشي از سال ها سوء مديريت اقتصادي را دست كم گرفت. نمي توان 
همه رشد توليد پايين ايران نسبت به ظرفيت هاي آن، تورم باال و نوسانات زياد 
رشد توليد را به تحريم ها نسبت داد و اينها ريشه هايي داخلي ناشي از دوره هاي 
طوالني سوء مديريت اقتصادي، قيمت هاي نسبي دستکاري شده، رانت جويي، 
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سيستم بانکي ضعيف و توسعه نيافتگي نهادهاي مالي دارند. تحريم ها برخي 
از اين روندها را تشــديد كرده و اجراي اصالحات بسيار ضروري را به تأخير 

انداخته است.
تحليل جامع تر تحريم ها همچنين مســتلزم بررسي دقيق اين است كه 
چگونه تحريم ها و انواع آنها در چهل ســال گذشــته بر تصميم گيري هاي 
سياستي در همه سطوح، از سياست هاي پولي و مالي گرفته تا سياست هاي 
صنعتي، منطقه اي و اجتماعي تأثير گذاشــته است. همگان اذعان دارند كه 
هنگام افزايش شــدت تحريم ها، دولت هايي كه از پيامدهاي سياسي هراس 
دارند، تمايلي به محدود كردن سياست هاي انحراف زا، مانند يارانه هاي كالن 
براي غذا و انرژي ندارند، و حتي ممکن اســت آنها را تشــديد كنند، يا براي 

كاهش اثرات تورمي تحريم ها به تعدد نرخ ارز متوسل شوند.
در ارزيابي هزينه هاي مســتقيم و غير مستقيم تحريم ها، با دنبال كردن 
ادبيات سعي كرده ايم عوامل مخدوش كننده احتمالي، يعني عوامل خارجي 
و داخلي را كه بر اقتصاد تأثير مي گذارند اما با تحريم ها ارتباطي ندارند، مانند 
پيشــرفت هاي فناوري، رشد توليد جهاني، قيمت هاي بين المللي و عملکرد 

اقتصادي برخي از كشورهاي همسايه، كنترل كنيم. 

با استفاده از فرم خالصه شده رگرسيون رشد توليد روي متغير شدت 
تحريم ها، كاهش ســاالنه توليد ايران را حدود 2 در صد برآورد مي كنيم 
كه وقتي در طول زمان انباشــته شود، قابل توجه است. البته بايد در نظر 
داشــت كه در اين قبيل برآوردها ميزان بااليي از نااطميناني وجود دارد. 
اما حتي اگر عملکرد رشــد ايران را در دوره فصل اول 1989 تا فصل اول 
2021 با تركيه و ساير اقتصادهاي نوظهور هم اندازه مقايسه كنيم، متوجه 
مي شــويم كه رشد توليد محقق شــده 3 درصدي ايران هنوز از ميانگين 
رشد 4٫4 درصدي تجربه شده توسط اندونزي، تركيه، كره جنوبي و تايلند 

در دوره مشابه كمتر است. 
ما همچنين متوجه اهميت بررسي اثرات احتمالي تحريم ها بر انحراف 
قيمت ها و افزايش نابرابري در آمدي و فقر شده ايم. هزينه واقعي خانوارها 
در ايران كاهش يافته اســت. هزينه واقعــي خانوارها در ايران، به ويژه در 
مناطق  شــهري كاهش يافته است. شکاف در آمدي به طرز بارزتري بين 
دهك هاي باال و پايين توزيع هزينه قابل مشاهده است. ضريب جيني، به 
عنوان معياري براي ســنجش نابرابري كلي، در ايران رو به افزايش بوده و 

تقريبا برابر با ضريب جيني اياالت متحده اســت كه در ميان اقتصادهاي 
پيشــرفته باالترين ميزان را دارا است. يکي ديگر از حوزه هاي مهم، تأثير 
احتمالي تحريم بر انحراف قيمت ها و پيامدهاي آن بر بهره وري و اشتغال 
است. با اين حال، بررسي دقيق اين موضوعات مهم از حوصله مقاله حاضر 

خارج است. 
تحريم ها همچنين برخي آثار جانبي مثبت به همراه داشــته اســت. 
صــادرات غيرنفتي از 600 ميليــون دالر در پيش از انقالب به حدود 40 
ميليارد دالر رســيده و در نتيجه تنوع ارزي بيشــتر شــده است. بخش 
فناوري پيشــرفته در 10 سال گذشته شاهد رشد تصاعدي بوده و اكنون 
يکي از ســريع ترين بخش هاي در حال رشــد منطقه به حساب مي آيد. 
شــركت هاي بزرگ اينترنتي ايران از جمله: ديجي كاال )آمازون(، آپارات 
)يوتيوب(، كافه بازار )گوگل پلي(، اســنپ )اوبر(، ديوار )كريگز ليســت(، 
از رقابــت احتمالي بــا همتايان آمريکايي خود كه در پرانتز نشــان داده 
شده اند، مصون مانده اند. تخمين زده مي شود كه اكنون بيش از 6۵ درصد 
خانوارهاي ايراني به اينترنت متصل هســتند. اين گسترش سريع توسط 
دولت و دستگاه هاي امنيتي تســهيل شد تا اينترنت پرسرعت مقرون به 
صرفه در ايران رنگ واقعيت به خود بگيرد. شــركت مخابرات سيار ايران 
كه عمدتاً تحت كنترل سپاه پاسداران انقالب اسالمي است، اكنون بيش از 
43 ميليون مشترك دارد. تحريم ها همچنين منجر به پيشرفت هاي قابل 
توجهي در زمينه موشك ها و ساير فناوري هاي مرتبط نظامي شده است. 
تخمين زده مي شود كه سپاه پاسداران بين 10 تا 30 درصد از اقتصاد را 
در كنترل خود دارد كه قسمت عمده آن مربوط به بخش هاي نفت و گاز، 

ساخت و ساز، مخابرات، بانکداري و گردشگري است. 
همچنين تحليل ما به وضوح نشان مي دهد كه تحريم ها تنها مي توانند 
بخش نســبتا كمي از واريانس رشــد توليد را توضيح دهند و علت رشد 
توليد اندك و بيش از حد پرنوسان ايران را بايد در جايي ديگر جست وجو 
كرد. اين به نوبه خود نشان مي دهد كه لغو تحريم ها به احتمال زياد اثرات 
مثبت كوتاه مدتي خواهد داشت و براي اصالحات اساسي بلندمدت پايدار 
به مديريت بهتر اقتصاد هم نياز اســت. اين اصالحات شــامل اصالحاتي 
گســترده در بانکداري، سيســتم ماليات و يارانه، يکسان سازي نرخ ارز، و 
ايجاد يك سيستم منسجم شــبکه تأمين اجتماعي براي حمايت از فقرا 
اســت. سياســت هاي توســعه منطقه اي بايد با اولويت دادن به مناطق 
دورافتاده آغاز شود. سياست هاي دولت بايد با استقبال و شفافيت بيشتري 
نســبت به طرح هاي بخش خصو صي و سرمايه گذاري هاي خارجي همراه 
شود. حفاظت از اقتصاد در برابر نوسانات درآمد نفتي نيز پس از برداشته 
شــدن تحريم ها به يك موضوع سياســتي ضروري تبديل خواهد شد. در 
گذشــته، اقتصاد ايران نسبت به نوسانات قيمت نفت بسيار حساس بوده 
اســت و در بلندمــدت، ايران به يك صندوق ثروت مســتقل نياز دارد تا 
تأثير نوسانات درآمدهاي نفتي را كاهش دهد. چالش اصلي اين است كه 
چگونه اقتصاد ايران را در نظام اقتصادي منطقه اي و جهاني ادغام كنيم تا 

پتانسيل واقعي اقتصادي ايران محقق شود. 
در نهايت، يادآوري اين نکته مهم اســت كه كوويد-19 نمي توانســت در 
زمانــي بدتر از اين براي اقتصاد ايران رخ دهــد. نمونه ما زمان بعد از مارس 
2020 كه اثرات كوويد-19 در ايران احســاس شــد را پوشش نمي دهد. اما 
واضح است كه كوويد-19 مي تواند پيامدهاي ميان مدت مهمي به خصوص 
براي بخش خدمات سنتي داشته باشد. شوك كووند جهاني بوده است تقريبأ 
200 كشور را با شدت هاي مختلف تحت تأثير قرار داده است و تأثيرات آن از 
طريق تجارت جهاني و پيوندهاي مالي تشديد شده است. تأثير كامل اقتصادي 

كوويد-19 بر اقتصاد ايران معلوم نيست و نياز به بررسي بيشتر دارد.
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جه داووس: اقتصادجهان بدتر از پارسال، بهتر از سال آينده 

پنجاه و دومين اجالس ساالنه مجمع جهاني اقتصاد 
)World Economic Forum( از ســوم خرداد، در 

داووس سوييس آغاز شده است.
در بخش افتتاحيه اجالس، كالوس شواب، بنيانگذار 
مجمع، ايگناسيوس كاسيس، رئيس جمهور سوييس، و 
ولوديمير زلنســکي، رئيس جمهور اوكراين، سخنرانان 
اصلي بودند. سخنراني زلنســکي نشانه اي از اين تلقي 
شــده كه تا چه حد اجالس امسال زير تأثير اين جنگ 
است. شواب در سخنراني اش جنگ اوكراين را »چرخشي 
تاريخي« توصيف كرد كه »جهان را تغيير خواهد داد« 
و از همين رو تمركز اجالس هم بر پيامد و راه حل هاي 
احتمالي اين پيامدها خواهد بود. او در عين حال تصريح 
كرد جنگ اوكراين با دو ســه چالش بزرگ و كم سابقه 
ديگر نيز هم زمان است: همه گيري جهاني كرونا، بحران 
اقليمي و خطــر بروز بحران گرســنگي. رئيس جمهور 
سوييس نيز در سخنراني خود از هيجان ها و اميدهايي 
گفت كه بعد از پايان جنگ سرد شکل گرفته بود. ولي 

به گفته او بخشي از موفقيت هايي كه در روندهاي گلوبال 
و تأمين دموكراسي شکل گرفت، به توهمي راه برد كه 
گويا ثبات و پيشرفت دايمي است و به ناديده گرفتن خطر 
برآمدن ناسيوناليسم و حرص و آز بيشتر براي قدرت و 
ثــروت و نيز بروز بحران هاي متفاوتي انجاميد كه از پي 
هم آمدند.زلسنکي نيز در سخنراني خود مجدداًً بر لزوم 
»تحريم هرچه گســترده تر روسيه« و »ارسال سريع تر 
سالح به اوكراين« تأكيد كرد و شركت هاي بين المللي 
را كه از روســيه خارج شــده اند دعوت كرد كه به طور 
دايمي در اوكراين نمايندگي و فعاليت داشــته باشند.او 
در اظهارات خود همچنين نشانه اي از »چرخش تاريخ« 
را اين نکته عنوان كرد كه در »خانه روســيه« در محل 
نزديك به اجالس، حاال نمايشگاه جنايات جنگي روسيه 

در اوكراين برپا شده است. 
حضور نســبتاً پررنگ اوكراين و نبــوِد نماينده اي از 
روســيه در اجالس امســال، در كنار اين واقعيت كه از 
چين هم نماينــده اي حضور ندارد، عماًل منتقدان را به 
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اين سو رانده كه از اجالس داووس به عنوان »مجمع جهاني 
اقتصاد غــرب« ياد كنند كه دربرگيرندگي ســابق را ندارد. 
ســال 2020 اجالس با سخنراني شــي جين پينگ، رهبر 
چين، افتتاح شــد.وراي جنگ اوكرايــن و همه گيري كرونا 
كه اجالس را از شــموليت ســابق خارج كرده، اين نکته هم 
مورد تأكيد اســت كه اصوالً روندهاي جهاني  شــدن كه در 
خالل چهل سال گذشته داووس نماد بحث ها و هيجان ها در 
مورد آن بود، چه در چارچوب گسترش اين درك و دريافت 
كه عمدتاًً به ســود ارباب اقتصاد و صاحبان ثروت تمام شده 
و اشــتغال و تأمين اجتماعي را حتي در كشــورهاي عمده 
صنعتــي در معرض تهديد قرار داده و چه متأثر از نگراني از 
برآمدن قدرتي مانند چين و زايل شدن هژموني اقتصادي و 
سياسي جهان غرب به رهبري آمريکا و چه به لحاظ تأثيرات 
تشديدكننده اي كه روي مهاجرت و جابه جايي هاي گسترده 
انساني به جا گذاشته، حاال روندها تا حدودي برعکس شده 
و مجموع اينها باعث شده تشديد گرايش هاي ناسيوناليستي، 
اِعمال سياست هاي حمايتي تقريباً در همه اقتصادهاي مهم 
دنيا يا استقالل در زمينه هاي گوناگون اقتصادي و نيز بستن 

بيشتر مرزها به موضوعات روز بدل شوند. 

آرزوهاوواقعیاتها
روبــرت هابك، وزير اقتصــاد و اقليم آلمــان و قائم مقام 
صدراعظم كه حزب ســبزها را در دولت ائتالفي نمايندگي 
مي كند، نيز از سخنرانان روز اول اجالس بود. او در مقاله اي 
كه يك روز قبل منتشــر كرد، اجالس داووس را »نمادي از 
گلوباليزاسيون لجام گسيخته اي« توصيف كرد كه »بر تشديد 
استثمار انسان و غارت منابع طبيعي استوار بوده، بحران مالي 
را دامن زده و نابرابري اجتماعي را تشــديد كرده است«. با 
اين همه، هابك اشــاره كرده كه اجالس داوس اين مزيت را 
هم داشته كه محلي براي بحث  و جدل هاي انتقادي در مورد 
همين مســائل باشد.او در سخنراني اش در اجالس هم گفت 
كه »وقت آن رسيده كه گلوباليزاسيون را بهتر و منصفانه تر 

و با چشم انداز روشن تر سازمان بدهيم.«

آیادورهجهانيسازيبهپایانرسیدهاست؟
هابك اين تصور را كه پاســخ بحران هــاي موجود را گويا 
مي تــوان در واگرايــي و روندهاي معکــوس جهان گرايي و 
گلوباليزاســيون جست وجو كرد اشــتباه و خطرناك خواند، 
چرا كه چنين روندهايي »به انزواجويي  بيشتر، ناسيوناليسم 
خطرناك و دورشــدن از همگرايي ها« منجر مي شــود، آن 
هم در حالي كه غلبه بر ايــن بحران ها »اتحادها، همگرايي 
و مســاعي مشترك بيشــتر را طلب مي كند«.هابك البته با 
اســتناد به تجربه دوران كرونا و جنــگ اوكراين بر ضرورت 
كاهش وابســتگي اروپا به طرف هاي تجــاري محدود مانند 
روسيه و چين تأكيد گذاشــت، ولي براي يك اقتصاد سالم 
اروپايــي اين امر را نيز كه »بايد قراردادهاي تجاري دوطرفه 

با رعايت و تأكيد بر معيارهاي اقليمي و حقوق بشــر تنظيم 
شوند«، غيرقابل چشم پوشي دانست: »كاالها نبايد با استفاده 
از كار كودكان يا نقض مقــررات مربوط به حفاظت از اقليم 
ارزان تــر و قابــل رقابت توليد شــوند يا بــه پركردن جيب 

ديکتاتورهاي فاسد«.
اين كــه اظهــارات هابك تا اطــالع ثانوي دســت كم در 
بخش هايــي هم كه شــده جنبه اي آرزويــي و رويايي دارد 
را منتقــدان از جمله در رويکرد خــود دولت آلمان در قطع 
وابســتگي به گاز روســيه مي بينند كه حاال قرار است »يك 
كشــور بسته و اســتبدادي« ديگر، يعني قطر، جايگزين آن 
شود.قطر قرار است از ابتداي سال 2024 بخشي از گاز مورد 
نياز آلمان را نه از منابع خود در بخش شمالي ميدان مشترك 
گازي با ايران در خليج فارس بلکه از تأسيســاتي تأمين كند 
كه در آمريکا در تملك خود دارد و گاز شــيل اين كشور را 
آماده استفاده مي كند؛ نوعي از گاز كه استخراج آن در آلمان 
براي محيط زيست پرآسيب تر از آن شمرده مي شود كه مجاز 
شود. سفر جاري اوالف شولتس، صدراعظم آلمان، به آفريقا 
بــراي همکاري هاي گازي با برخي كشــورهاي اين قاره هم 

لزوماً در چارچوب تعهدات اقليمي آلمان تلقي نمي شود. 

واكسنوسود»هزاردالردرثانیه«
افتتاحيه اجالس داووس مناسبتي هم بود براي نهادهاي 
مدنــي مانند ســازمان كمك هاي توســعه اي و اضطراري 
موســوم به آكســفام كه با آمار و ارقام درباره بخشــي از 
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عدم  توازن ها در اقتصاد جهــان و روندهاي غيرعادالنه آن 
روشنگري كنند. بنا بر گزارش تازه اين سازمان، در دوران 
همه گيري كرونا اغنياي جهان 42درصد ثروتمندتر شده اند؛ 
رقمي كه تقريباً معــادل 13درصد توليد ناخالص ملي كل 
جهان اســت. هم زمان 260 ميليــون نفر ديگر از جمعيت 
جهــان به دليل نابرابري، جنگ اوكراين و افزايش شــديد 
قيمت  مايحتاج عمومي در معرض گرسنگي قرار گرفته اند.

بنا بر داده هاي آكســفام، در مارس امسال جهان با افزايش 
قيمت  مايحتاج عمومي روبرو بوده كه از ســال 1990 كه 
سازمان ملل نوسان قيمت هاي بين المللي را ثبت مي كند، 
بي سابقه است.اين گزارش مي گويد كه شمار ميلياردرهاي 
جهان از ســال 2020 تاكنون ۵70 نفر افزايش يافته و به 
2668 نفر رسيده است كه مجموعه ثروت شان به 13 هزار 
ميليارد دالر مي رســد. در همين مدت شركت هاي دارويي 
كه دســت اندركار توليد واكسن كرونا بوده اند، ثانيه اي هزار 
دالر ســود انباشته اند و براي واكســن توليدي خود به طور 
متوسط بهايي 24 برابر هزينه توليد آن را از دولت ها مطالبه 
كرده اند. آكســفام همچنين از افزايش نابرابري نه صرفاً در 
درون كشــورها كه در ميان كشــورها هم خبر داده است. 
بنا بر داده هاي اين ســازمان، از هر دو كشــور فقير جهان 
يکي در شــرايطي نيســت كه قروض خود را بازپس دهد. 
همين مشــکل قروض در كنار توقف صادرات اقالم اصلي 
غله از دو كشــور عمده توليدكننده اين محصوالت، يعني 
اوكراين و روسيه، عامل اصلي بحران مواد غذايي و تشديد 

گرسنگي تلقي مي شوند.پيشنهادهاي آكسفام براي كاهش 
نابرابري ها، از جمله بســتن ماليات بر ثروت در كشورهاي 
ثروتمند، در اجالس داوس كمتر مفيد ارزيابي مي شــود و 

امکان عملي  شدن چنداني ندارد. 

متفاوت اما نه فقط در جابه جايي زمستان و بهار 
داوس اجالسي اســت كه از آن به عنوان ميعادگاه ارباب 
ســرمايه و ثروت با رهبران سياسي كشــورها و مديران و 
مســئوالن شــماري از نهادهاي مدني ياد مي شود، بدون 
تصميم گيري و قطعنامه هاي تعهدآور و معموالً هم كم تأثير 
در تحقق خواســت ها و شــعارهايي كه خود اجالس اعالم 
مي كند.ســال 2021 اين اجالس به خاطر كرونا برگزار نشد 
و اجالس امســال هم كه مي بايست مثل هميشه در وسط 
زمســتان برگزار مي شد، به دليل شــيوع اوميکرون به اين 
روزهاي بهاري موكول شد. از آمريکا هم گرچه بيل گيتس، 
بنيانگذار مايکروسافت، در اجالس حي و حاضر است، ولي 
برخالف بسياري از موارد گذشته هيأتي دولتي در اجالس 
حضور دارد كه مقام ارشــدي در آن ديده نمي شود.شــايد 
تصادف معناداري باشــد كه جو بايدن در چارچوب تمركز 
سياســت هاي راهبردي آمريکا در سفري در حوزه آسيا به 
ســر مي برد و با ســران هند و ژاپن و اســتراليا قرار جلسه 
دارد.بــا اين حال زمان برگــزاري اجالس و حضور كم رنگ 
آمريکا و به خصوص غيبت كم ســابقه نمايندگان روسيه و 
چين تنها مواردي نيستند كه اجالس را به نسبِت سال هاي 
گذشــته متفــاوت مي كنند.تعدد بحران هــا و به خصوص 
برآمدن ناسيوناليسســم و سکته اي كه در روندهاي جهاني 
 شــدن پديد آمده و اينکه جايگزين اين جهاني  شــدن چه 
خواهد بــود، به عالوه تدوام پيامدهــاي همه گيري كرونا و 
مه آلودبودن وضعيت جنگ در اوكراين و مشــکالتي كه از 
اين رهگذر در زمينه تأمين انرژي، مواد غذايي و مواد خام و 
نيم ساخته براي بخشي از اقتصاد جهان ايجاد شده، در كنار 
ابهام درباره نوع رابطه اي كه قرار است در آينده ميان غرب 
با چين و روسيه برقرار شود، همه و همه سواالت پيچيده اي 
هســتند كه حدود 2۵00 نفر اليت حاضر در داووس شايد 
در چهار روز بحث و مباحثه كمتر پاسخي براي آنها داشته 
باشند. در بسياري از اجالس هاي گذشته معموالً اميد و رجا 
اين بود كه ســال بعد وضعيت اقتصادي جهان رو به بهبود 
بــرود، آن هم نه تنها براي اربابان ثروت و ســرمايه. حاال با 
توجه به بحران هاي چندگانه اي كه جهان را فرا گرفته، شايد 
اين اميد واقعي تر از هر اميد ديگري باشد كه وضعيت بدتر 

نشود. 
بورگ برند، مدير اجالس داووس، اخيراً در مصاحبه اي در 
توصيف وضعيت اقتصادي جهان گفته است كه »بدتر از سال 
گذشته و بهتر از سال  آينده« است؛ سخني معنادار كه نيازي 
به تفسير ندارد و شــايد نمادي از بحث ها و فضاي حاكم بر 

اجالس باشد.
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هشدار اكونوميست: قحطي در راه است 

جنــگ اوكراين موجب شــده ده ها ميليون نفر با خطر ســقوط به 
پرتگاه ناامني غذايي و سوءتغذيه، گرسنگي در سطح گسترده و قحطي 
روبرو شــوند. اين امر در كشورهاي فقيرتر به دليل افزايش بها و گراني 
سرســام آور كاالهاي اساســي و افزايش هزينه زندگي ملموس تر بوده 
و شــرايط وخيم تري را رقم زده اســت. حمله روسيه به اوكراين باعث 
قطع عرضه از بنادر اوكراين شده است كه زماني مقادير عظيمي روغن 
آفتابگردان و غالتي مانند گندم از آنها صادر مي شــد. اين مساله باعث 
كاهش عرضه جهاني اين محصوالت شــده و بهاي اقالم غذايي ديگر 
را به شــدت افزايش داده است. به گفته سازمان ملل بهاي مواد غذايي 
نسبت به مدت مشابه سال قبل تقريبا 30 درصد افزايش داشته است. 
اين در حالي اســت كه اخيرا وزير سياست كشــاورزي و مواد غذايي 
اوكراين هشدار داد كه جامعه جهاني بايد براي افزايش قيمت گندم به 
700 دالر در ازاي هر تن آماده شــود كه نسبت به قيمت كنوني 430 

دالر، 40 درصد افزايش خواهد داشت. 
اكونوميست در جديدترين شماره خود از يك فاجعه جهاني خبر داده 
و پيش بيني كرده كه جنگ، اين جهان شکننده را به سمت گرسنگي 
جمعي ســوق خواهد داد و رفع اين بحــران را وظيفه اي همگاني و در 
طيف گســترده عنوان كرده است. در ادامه گزارش »جهان صنعت« از 

اين مقاله را مي خوانيد. 
والديمير پوتين با حمله به اوكراين، زندگي مردم دور از ميدان جنگ 
را نابود خواهد كرد؛ و در مقياسي حتي ممکن است پشيمان شود. اين 
جنگ در حال ضربه زدن به سيســتم غذايي جهاني اســت كه توسط 
كوويد 19، تغييرات آب و هوايي و شــوك انرژي ضعيف شــده است. 
صادرات غالت و دانه هاي روغني اوكراين عمدتاً متوقف شده و روسيه 

در معرض تهديد است. اين دو كشور با هم 12 درصد كاالي مبادله شده 
را تأميــن مي كنند. پس از اينکه هند اعالم كرد صادرات گندم خود را 
به دليل موج گرماي هشداردهنده متوقف مي كند، قيمت گندم كه از 
ابتداي سال ۵3 درصد افزايش يافته بود، در 16 مي شش درصد افزايش 

يافت. 
ايده پذيرفته شده در مورد بحران هزينه زندگي، ممکن است آغاز به 
درك شدت آنچه در پيش است، نداشته باشد. آنتونيو گوترش، دبيركل 
ســازمان ملل متحد، در 18 مي هشــدار داد كه ماه هاي آينده »شبح 
كمبود جهاني غذا« را تهديد مي كند كه مي تواند ســال ها ادامه يابد. 
گرانــي غذاهاي اصلي تعداد افرادي را كه توانايي تأمين غذاي كافي را 
ندارند از 440 ميليون نفر به 1.6 ميليارد افزايش داده است. نزديك به 
2۵0 ميليون نفر در آستانه قحطي قرار دارند. اگر همانطور كه احتمال 
دارد، جنگ ادامه يابد و تداركات روســيه و اوكراين محدود شود، اين 
احتمال وجود دارد كه صدها ميليون نفر ديگر در دام فقر گرفتار شوند. 
در نتيجه ناآرامي هاي سياسي گســترش مي يابد، كودكان از رشد باز 

مي مانند و مردم از گرسنگي مي ميرند. 
پوتين نبايد از غذا به عنوان ســالح اســتفاده كند. كمبودها نتيجه 
اجتناب ناپذير جنگ نيستند. رهبران جهان بايد گرسنگي را به عنوان 

يك مشکل جهاني ببينند كه نياز فوري به يك راه حل جهاني دارد. 
روسيه و اوكراين 28 درصد تجارت جهاني گندم ، 29 درصد جو، 1۵ 

درصد ذرت و 7۵ درصد روغن آفتابگردان را تأمين مي كنند. 
روســيه و اوكراين حدود نيمي از غالت وارداتــي لبنان و تونس را 
به خود اختصاص مي دهند. براي ليبي و مصر اين رقم دو ســوم است. 
صادرات مواد غذايي اوكراين تأمين كننده كالري 400 ميليون نفر است. 
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تخمين زده مي شود كه بيش از 20 ميليون تن غالت كه محصول سال 
قبل است در ســيلوهايي در اوكراين انبار شده كه اگر امکان خروج از 
اين كشــور را پيدا كند باعث كاهش فشار در بازارها خواهد شد. جنگ 
اين منابع را مختل مي كند زيرا اوكراين آب هاي خود را براي جلوگيري 
از حمله مين گذاري كرده و روســيه بندر اودسا را محاصره كرده است. 
اوكراين تا پيش از جنگ با صادرات 4.۵ ميليون تن محصوالت كشاورزي 

در ماه از طريق بنادر خود »سبد صبحانه« جهان به حساب مي آمد. 
حتي قبل از تهاجم، برنامه جهاني غذا هشــدار داده بود كه 2022 
سال وحشتناكي خواهد بود. چين، بزرگ ترين توليدكننده گندم، گفته 
اســت پس از بارندگي كه كاشت را در سال گذشته به تاخير انداخت، 
اين محصول ممکن است بدترين محصول تاريخ باشد. اكنون، عالوه بر 
دماي شــديد در هند، دومين توليدكننده بزرگ گندم جهان، كمبود 
باران باعث كاهش محصول در ســاير ســبدهاي نان، از كمربند گندم 
آمريکا گرفته تا منطقه بيوس فرانســه مي شود. شاخ آفريقا تحت تأثير 
بدترين خشکسالي در چهار دهه اخير قرار گرفته است. به عصر تغييرات 

آب و هوايي خوش آمديد. 
همه ايــن عوامل تأثيرات بدي بر فقرا خواهد داشــت. خانوارها در 
اقتصادهاي نوظهور 2۵ درصد و در كشــورهاي جنوب صحراي آفريقا 
تا 40 درصــد از بودجه خود را صرف غذا مي كننــد. در مصر نان 30 
درصد كل كالري را تأمين مي كند. در بسياري از كشورهاي واردكننده، 
دولت ها قادر به پرداخت يارانه براي افزايش كمك به فقرا نيســتند، به 
خصوص اگر آنها انرژي را نيز وارد كنند؛ بازاري ديگر كه آشفته است. 

در پي برگزاري اجالس ســازمان ملل متحد در مورد موضوع امنيت 
غذا در جهان، ديويد بيســلي  مدير اجرايي برنامــه جهاني غذاي اين 
ســازمان )WFP( در يك پيام توئيتري در خصوص گســترش خطر 
قحطي و گرسنگي در جهان هشدار داد. ديويد بيسلي در اين پيام تأكيد 
كرد: »بحران گرسنگي در جهان به سطح بي سابقه اي رسيده و در عين 
حال، هزينه نجات جان انسان ها سر به فلك كشيده است.« به گفته او، 
هزينه برنامه جهاني غذا براي رويارويي با بحران گرسنگي طي دو سال 

اخير دو برابر شده است. 
بحران غذايي تهديد به بدتر شــدن مي كند. اوكراين پيش از جنگ 
بيشتر محصول تابستان گذشته را فرستاده بود. روسيه با وجود هزينه ها 
و خطرات اضافي براي ارسال كنندگان، همچنان موفق به فروش غالت 
خود مي شــود. با اين حال، ســيلوهاي اوكرايني كه در جنگ آسيب 
نديده اند، مملو از ذرت و جو هستند. كشاورزان جايي براي ذخيره سازي 
محصول بعدي خود ندارند كه قرار است در اواخر ژوئن برداشت شود، 
بنابراين ممکن است با خطر پوسيدگي مواجه شود و آنها فاقد سوخت و 
نيروي كار براي كاشت هستند. روسيه، به نوبه خود، ممکن است برخي 
از ذخاير بذر و آفت كش هايــي را كه معموال از اتحاديه اروپا خريداري 

مي كند، نداشته باشد. 
باوجود افزايش شديد قيمت غالت، كشاورزان در ساير نقاط جهان 
ممکن اســت اين كمبود را جبران نکنند. يکي از داليل اين است كه 
قيمت ها در نوسان است. بدتر از آن، حاشيه سود به دليل افزايش قيمت 
كود و انرژي در حال كاهش اســت. اينها هزينه هاي اصلي كشاورزان 
اســت و هر دو بازار به دليــل تحريم ها و تقال براي گاز طبيعي مختل 
شده است. اگر كشاورزان كود را كاهش دهند، عملکرد جهاني در زمان 

نامناســب كمتر خواهد شد. واكنش سياستمداران نگران مي تواند اين 
وضعيت بد را بدتر كند. از زمان شــروع جنگ، 23 كشور از قزاقستان 
گرفته تا كويت محدوديت هاي شديدي را بر صادرات مواد غذايي اعمال 
كرده اند كه 10 درصد از كاالها ي تجارت جهاني را پوشــش مي دهد. 
بيش از يك پنجم كل صادرات كودها محدود شــده است. اگر تجارت 

متوقف شود، قحطي رخ خواهد داد. 

بازيسرزنش
صحنه براي يك بازي ســرزنش تنظيم شده است كه در آن غرب، 
پوتيــن را به خاطر تهاجمش و روســيه تحريم هــاي غرب را محکوم 
مي كند. در حقيقت اين اختالالت در درجه اول نتيجه تهاجم والديمير 
پوتين اســت و برخي تحريم ها آنها را تشديد كرده است. اين بحث به 
راحتي مي تواند بهانه اي براي انفعال شــود. در همين حال بسياري از 
مردم گرســنه خواهند ماند و برخي خواهند مــرد. در عوض، دولت ها 
بايد با هم عمل كنند و با باز نگه داشتن بازارها شروع كنند. اين هفته 
اندونزي، منبع 60 درصد روغن نخل جهان، ممنوعيت موقت صادرات 
را لغــو كرد. اروپا بايد بــه اوكراين كمك كند تا غالت خود را از طريق 
راه آهن و جــاده به بنادر روماني يا بالتيك ارســال كند، اگرچه حتي 
خوش بينانه ترين پيش بيني ها مي گويند كه فقط 20 درصد از برداشت 
مي تواند به اينگونه باشد. كشورهاي واردكننده نيز به حمايت نياز دارند، 
بنابراين در نهايت با صورت حساب هاي هنگفت واژگون نمي شوند. ذخاير 
اضطراري غالت بايد فقط به فقيرترين افراد برسد. براي ديگران، تأمين 
مالي واردات با شــرايط مطلوب، احتماال از طريق صندوق بين المللي 
پول، بــه دالرهاي كمك كنندگان اجازه مي دهد تا فراتر بروند. كاهش 
بدهي همچنين ممکن اســت به آزاد كردن منابع حياتي كمك كند. 
امکان جايگزيني وجود دارد. حدود 10 درصد از تمام غالت براي توليد 
سوخت زيســتي استفاده مي شــود و 18 درصد روغن هاي گياهي به 
بيوديزل اختصاص مي يابد. فنالند و كرواسي قوانيني را تضعيف كرده اند 
كه بر اســاس آن براي ســوخت محصوالت زراعي بايد بنزين استفاده 
شــود. ديگران بايد از آنها پيروي كنند. مقدار زيادي غالت براي تغذيه 
حيوانات استفاده مي شــود. بر اساس گزارش سازمان غذا و كشاورزي، 
غالت 13 درصد از خوراك خشــك گاو را تشــکيل مي دهد. در سال 
2021، چيــن 28 ميليون تن ذرت بــراي تغذيه خوك هاي خود وارد 
كرد كه بيشتر از صادرات اوكراين در يك سال بود. با شکستن محاصره 
درياي سياه، امداد فوري حاصل خواهد شد. تقريبا 2۵ ميليون تن ذرت 
و گندم، معادل مصرف ساالنه همه اقتصادهاي كمترتوسعه يافته جهان، 
در اوكراين به دام افتاده اســت. بايد سه كشور را وارد اين موضوع كرد: 
روسيه بايد به كشتيراني اوكراين اجازه دهد. اوكراين بايد نزديکي هاي 
اودســا را مين زدايي كند و تركيه بايد اسکورت هاي دريايي را از بسفر 
عبور دهد. اين امر آسان نخواهد بود. روسيه كه در ميدان جنگ دست و 
پنجه نرم مي كند، در تالش است تا اقتصاد اوكراين را نابود كند. اوكراين 
تمايلي به پاكسازي مين هاي خود ندارد. متقاعد كردن آنها براي تسليم 
شــدن وظيفه كشورهايي از جمله هند و چين خواهد بود كه از جنگ 
خارج شده اند. كاروان ها ممکن است نياز به اسکورت مسلح داشته باشند 
كه توسط يك ائتالف گسترده تاييد شده است. تغذيه جهاني شکننده 

يك وظيفه همگاني است.
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صندوق بين المللي پول: شتاب تورم زير سايه جنگ 
صندوق بين المللي پول چشم انداز خود را براي اقتصاد جهاني امسال 
و سال آينده اعالم كرد. اين صندوق اعالم كرد كه با توجه به اختالل هاي 
حاصل از جنگ روسيه در اوكراين در بازرگاني جهاني كه منجر به باال 
رفتن قيمت نفت و بحران غذا شــده است، رشد اقتصادي پايين تر از 
آنچه تصور مي رفت خواهد بود. ضرباتي كه همه گيري ويروس كرونا و 
ســويه هاي مختلف آن به اقتصاد جهان زده بود حاال با اين رويدادهاي 

جديد تشديد شده است.
طبــق تخمين جديد صندوق بين المللي پول، بخشــي از مجموعه 
سازمان ملل كه 190 كشور عضو دارد، چشم انداز رشد جهاني در سال 
جاري 3/6 درصد خواهد بود؛ كاهشــي چشمگير نسبت به 6/1 درصد 
رشد جهاني سال گذشته و نسبت به 4/4 درصدي كه چهار ماه پيش 
در گزارش ژانويه 2022 پيش بيني كرده بود. ميزان پيش بيني رشد در 
سال 2023 نيز از 3/8 درصدي كه در ژانويه پيش بيني شده بود به 3/6 

درصد براي سال آينده كاهش يافته است. 
صندوق بين المللي پول از كشورهاي جهان خواست هنگام رسيدگي 
به بدهي  كه در دوران كرونا به وجود آمده است، بار آن  را بر دوش مردم 
آسيب پذير جامعه و اقشاري همچون پناهندگان نگذارند. اين صندوق 
در گزارش خود به درگرفتــن بزرگ ترين بحران پناهندگي در اروپا از 

جنگ جهاني دوم تاكنون اشاره كرد. 
پي ير اليوير گورينچاس در مقدمه گزارش اين صندوق كه »چشم انداز 
اقتصاد جهان« نام دارد، مي نويسد: »در عرض چند هفته جهان بار ديگر 
شوكي عظيم و تحول برانگيز به خود ديده است. تازه زماني كه احياي 
پايدار از فروپاشــي اقتصاد جهان كه در اثر همه گيري به وجود آمد در 
افق پيدا شــده بود، جنگ باعث شد اين احتمال بسيار واقعي به ميان 

بيايد كه بخش گسترده اي از دستاوردهاي اخير از ميان بروند.« 
اين صندوق انتظار دارد اقتصاد روســيه زير بار تحريم ها در ســال 
جاري 8/۵ درصد و اقتصاد اوكراين 3۵ درصد كاهش رشد داشته باشد. 
طبق پيش بيني اين صندوق انتظار مي رود كه اقتصاد روســيه در سال 
2023 ميالدي نيز 2/3 درصد كوچك تر شود. چشم انداز در مورد رشد 
اقتصادي آمريکا از ۵/7 درصد در ســال 2021 )كه سريع ترين رشد از 
سال 1984 تاكنون بود( به 3/7 درصد در سال جاري رسيده است، اين 

ميزان در گزارش ژانويه 4 درصد بود. 
بــا توجه به وضــع وخيم اقتصاد جهان تعجبي نــدارد كه صندوق 
بين المللــي پول همچنان نگاهي بدبينانــه دارد، چنان كه در ماه هاي 
اخير به آن عادت كرده ايم. افزايش تورم در جهان و فرا رســيدن سويه 
اوميکرون در اواخر سال 2021، از جمله داليلي بودند كه گزارش هاي 
قبلي صندوق براي شــرايط بد اقتصاد جهــان ذكر كرده بودند و حاال 
جنگ جديد روسيه در اوكراين. صندوق كه گزارش قبلي خود را در ماه 
ژانويه منتشر كرد طبعا نمي توانست انتظار چنين تحولي را داشته باشد. 
كريستالينا جورجيوا مديرعامل صندوق جهاني پول، هفته گذشته 
هشدار داده بود كه وضع جديد اقتصاد جهان در پي جنگ در اوكراين 

مي تواند منجر به افزايش گرسنگي، فقر و ناآرامي اجتماعي شود.
روســيه يکي از تأمين كنندگان اصلي گاز و فلزات در جهان است و 

اوكراين هم يکي از توليدكنندگان مهم گندم و ذرت اســت كه جنگ 
اخير به گران شــدن اين اقالم در جهان منجر شــده اســت. صندوق 
بين المللي پول مي گويد اروپا، آسياي ميانه، خاورميانه و شمال آفريقا 
بيشــتر از ساير مناطق جهان از اين وضعيت لطمه خورده اند و افزايش 
قيمت ســوخت و مواد غذايي، خانواده هاي كم درآمد در جهان را متاثر 
خواهد كرد. پيش بيني شده اقتصادهاي پيشرفته جهان امسال شاهد 
تورمي معادل ۵/7 درصد باشــند؛ اين رقم براي اقتصادهاي نوظهور و 
كشورهاي در حال توســعه 8/7 درصد تخمين زده شده كه اين ارقام 
نسبت به تخميني كه در گزارش ماه ژانويه آمده بود باالتر رفته است. 

افزایشتورمبهدلیلجنگدراوكراین
حمله روسيه طبعا باعث افزايش تورم و كاهش رشد اقتصادي خواهد 
شد، اما صندوق بين المللي پول هشدار مي دهد كه دو مساله بغرنج مربوط به 
سياست گذاري نيز به واسطه اين جنگ مقابل تصميم گيرنده ها قرار خواهد 

گرفت: يکي براي روساي بانك مركزي و ديگري براي وزراي دارايي.
بانك هاي مركزي، به خصوص در كشــورهاي مهمي مثل انگليس و 
آمريکا، بايد به اين سوال بغرنج بپردازند: چگونه مشکل گراني را، بدون 
مختل كــردن روند احياي اقتصادي پس از همه گيري، حل كنند؟ در 
گزارش صندوق مي خوانيم كه چنين چيزي به هيچ وجه آسان نخواهد 
بــود. انتظار مي رود بانك فدرال رزرو آمريکا نرخ بهره را افزايش دهد تا 
با تورم صعودي برخورد شود. اين اقدام اما اثري منفي بر رشد اقتصادي 
آمريکا خواهد داشت؛ كاهش رشد اقتصادي در بين برخي از مهم ترين 

شركاي بازرگاني اين كشور نيز اثر مشابهي خواهد داشت. 
وزراي دارايي نيز بايد به اين مساله بپردازند كه چطور بدهي هاي به 
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بار آورده در دوران كرونا را جبران كنند بدون اينکه به مردم آسيب پذير 
ضربه بزنند. صندوق بين المللي پول در گزارش خود هشدار مي دهد كه 
كشورها در اين زمينه نبايد بيش از حد صرفه جويي كنند. در اين گزارش 
مي خوانيم: »در بســياري كشــورها در زمان همه گيري شاهد افزايش 
گسترده و ضروري اســتقراض بوديم و حاال سطح بدهي به سطوحي 
بي سابقه رسيده است و دولت ها بيش از هر زماني با نرخ هاي باالي بهره 
مواجه  هستند. اما باوجود نياز به تثبيت، دولت ها بايد همچنان اولويت 
را به مخارج مربوط به پشتيباني هدفمند از افراد آسيب پذير بدهند- از 
جمله پناهندگان، آنها كــه به خاطر افزايش قيمت كاالهاي اوليه تقال 

مي كنند و آنها كه تحت تأثير همه گيري قرار گرفتند.«
گزارش صندوق بين المللي پــول اعالم مي كند كه عالوه بر جنگ، 
اقــدام بانك هاي مركزي به افزايش نرخ بهــره و تصميم وزراي دارايي 
بــراي افزايش ماليات و كاهش بودجه ســه مورد از پنج عامل كليدي 
خواهند بــود كه جهت كوتاه مدت اقتصاد جهــان را تعيين مي كنند. 
كاهش رشــد اقتصادي در چين به دليل سياست قرنطينه و اينکه آيا 
در پايــان بهار تأثير همه گيري كمتر خواهد شــد يا نه دو عامل ديگر 
هستند. در طوالني مدت، نگراني صندوق اين است كه جنگ نيز عامل 
ديگري براي اختالل در جهاني ســازي شــود و اقتصاد جهان را بيشتر 
متفرق و به بلوك هاي رقيب تقسيم كند. از جمله نتايج اين امر كاهش 
همکاري بين المللي در مواردي همچون بخشــش بدهي ها و تغييرات 
اقليمي خواهد بود. اروپا كه به شــدت متکي به واردات انرژي از روسيه 
است طبعا از آثار جنگ ضربه  خواهد خورد. پيش بيني صندوق جهاني 
پول براي 19 كشور منطقه يورو 2/8 درصد رشد در سال جاري است، 
يعني پايين تر از 3/9 درصدي كه در ژانويه پيش بيني شــده بود و ۵/3 

درصد رشد سال گذشته. 
از ديگــر نکاتي كه در گزارش اخير صنــدوق بين المللي پول به آن 
پرداخته شــده نرخ بيکاري كشورهاست كه در تصويري كلي عمدتاً از 

كاهش نرخ بيکاري در بسياري از كشورها حکايت دارد. به عنوان مثال 
نرخ بيکاري در سال 2021 ميالدي در كشورهاي حوزه واحد پولي يورو 
7/7 درصد بود كه اين تخمين براي ســال جاري و 2023 ميالدي به 

ترتيب 7/3 و 7/1 درصد اعالم شده است. 
در مورد چيــن، دومين اقتصاد بزرگ جهان، انتظار صندوق جهاني 
پول، كاهش گســترده رشد اســت: از 8/1 درصد سال گذشته به 4/4 
درصد در ســال جاري. سياست »كرونا صفر« چين باعث شد برخي از 
مهم ترين مراكز اقتصادي جهان همچون شــانگهاي و شنژن را به طور 
كامــل تعطيل كند. با نگاه خوش بينانه البتــه مي توان به اين واقعيت 
اشــاره كرد كه اقتصاد جهاني توانسته اســت چالش كرونا را تا حدود 
زيادي پشت ســر بگذارد. در واقع از معضالت اقتصاد جهان اين است 
كه شــركت ها انتظار احياي به اين ســرعت را نداشــتند و نتوانستند 
تقاضاهاي مصرف كنندگان را به سرعت كافي انجام دهند و همين باعث 
شــده كارخانه ها و بنادر تحت فشار قرار گيرند كه نتيجه آن تاخير در 
ارسال اقالم و باالتر رفتن قيمت ها است. صندوق بين المللي پول تخمين 
مي زند كه در اقتصادهاي پيشرفته شاهد ۵/7 درصد افزايش قيمت براي 
مصرف كنندگان باشيم، باالترين افزايش از سال 1984 تاكنون. ميزان تورم 

در آمريکا باالترين در چهار دهه گذشته است. 

نفت107دالريوكرونا
صندوق بين المللي پول در گزارش خود قيمت متوسط هر بشکه نفت 
در سال جاري ميالدي را 106 دالر و 83 سنت پيش بيني كرده است؛ 
اين تخمين براي سال 2023 ميالدي 92 دالر و 63 سنت است. اين در 
حالي است كه اخيرا قيمت هر بشکه نفت تا 140 دالر هم پيش رفته 
بود كه بعدا كاهش يافت. براي كشورهاي صادركننده نفت وضعيت البته 
متفاوت است. باال رفتن قيمت سوخت هاي فسيلي به افزايش درآمد اين 
كشورها منجر شده، به عنوان مثال رشد اقتصادي عربستان براي سال 
جاري ميالدي 7/6 درصد تخمين زده شــده كه در مقايسه با گزارش 
قبلي صندوق بين المللي پول 2/8 درصد بهبود يافته اســت. عربستان 
توليــد نفت خود را با توجه به باال رفتن قيمــت اين كاال در بازارهاي 
جهاني و در راســتاي سياست هاي كلي اوپك پالس افزايش داده است. 
در مجموع رشد اقتصادي منطقه خاورميانه براي سال 2022 ميالدي 
4/6 درصد در نظر گرفته شده است. در سال 2021 ميالدي بازارهاي 
جهاني شاهد افزايش تقاضا بودند اما به داليل مختلفي عرضه جوابگوي 
تقاضــا نبود؛ از جمله عوامل تأثيرگذار در اين روند مي توان به مواردي 
نظير بسته شدن اجباري مراكز توليد به دليل شيوع سويه هاي كرونا، 
محدوديت ها در بنادر، ازدحام در خطوط كشتيراني براي حمل كاالها 

و كمبود نيروي كار ناشي از اعمال محدوديت ها و بيماري اشاره كرد. 
در نتيجه قيمت كاالها و خدمات )كه مواد غذايي و تعرفه هاي انرژي 
را شــامل نمي شود( در بسياري از كشورها در مقايسه با زمان پيش  از 
آغاز همه گيري كرونا باالتر رفت. صندوق بين المللي پول انتظار دارد در 
سال جاري ميالدي با بهبود ماليم اقتصادي ميزان تقاضا تعديل شود، 
هر چند گفته شده جنگ در اوكراين و تحريم هاي عليه روسيه عرضه در 
بعضي بخش ها را تا سال 2023 ميالدي مختل كند كه اين روند فقط 
محدود به بازار انرژي هم نيست. اين گزارش چشم انداز روشني درباره 

اقتصاد جهان دست كم تا سال 2023 ميالدي ترسيم نکرده است.
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فاطمه رحيمي- تأثيرات جنگ روســيه در اوكراين اكنون بر سراسر جهان 
سايه افکنده و احساس مي شود. بهاي سوخت و غذا در همه جا درحال افزايش 
و هم اكنون در برخي كشورها آشوب برپا شده است. روسيه به عنوان بزرگ ترين 
توليدكننده گندم در جهان اكنون با توجه به ممنوعيت واردات گندم از روسيه، 
بهاي نان در بسياري از كشورهاي جهان از جمله در تركيه افزايش يافته است. 
بهاي گندم در عراق از زمان شــروع جنگ روسيه در اوكراين، به شدت افزايش 
يافته، اســکاتلند نيز شاهد اعتراض ها درباره افزايش بهاي غذا و انرژي است، در 
سراسر انگليس نيز اتحاديه هاي كارگري تظاهراتي در اعتراض به افزايش هزينه 
زندگي سازماندهي كرده اند، برگزيت هم اكنون باعث افزايش هزينه زندگي در 
بســياري نقاط از انگليس بوده و وقوع جنگ در اوكراين مي تواند وضعيت را به 

مراتب وخيم تر كند. 
نايروبي پايتخت كنيا اين روزها شــاهد صف هاي طوالني خــودرو در برابر 
جايگاه هاي ســوخت اســت؛ بهاي باال و كمبود ســوخت و بحران غذا. اكنون 
شهروندان اين كشور متوجه تأثيرات جنگ اوكراين بر كشورشان شده اند؛ مارتين 
كيماني، سفير كنيا در سازمان ملل متحد، وضعيت در شرق اوكراين را با تغييراتي 
كه در آفريقا پس از پايان دوران استعمار رخ داده بود قياس كرد. ليما پايتخت پرو 
شاهد درگيري معترضان با نيروهاي پليس است، معترضان نسبت به افزايش بهاي 

مواد غذايي و ديگر اقالم معترض هستند. 
اين در حالي است كه وزراي اقتصاد و دارايي روسيه در پيش بيني جديد خود 
توليد ناخالص داخلي )GDP( اين كشور را در سال جاري به ميزان بيش از 10 
درصد كاهش داده اند. بر اساس گزارش سازمان تجارت جهاني، درگيري روسيه و 
اوكراين سرعت رشد تجارت جهاني در سال جاري را به 2/4 تا 3 درصد كاهش 
خواهد داد، در حالي كه در اكتبر سال گذشته، اين سازمان پيش بيني كرده بود 

رشد تجارت جهاني در سال 2022 به 4/7 درصد خواهد رسيد. 
در اين گزارش آمده كه تنش روسيه و اوكراين باعث كاهش حدود 0/7 تا 1/3 
درصدي رشد اقتصاد جهان مي شود و بر اين اساس رشد اقتصاد جهان در سال 

جاري ميالدي به 3/1 تا 3/7 درصد كاهش خواهد يافت. 
آدام توز، ســتون نويس در فارين پالسي و مدير مؤسسه اروپايي در دانشگاه 
كلمبيا در گزارشي درباره تأثيرات و پيامدهاي جنگ اوكراين بر اقتصاد جهاني 
مي نويسد: »براي روابط ناتو و غرب با مسکو، حمله والديمير پوتين رئيس جمهور 
روسيه به اوكراين به وضوح يك نقطه عطف تاريخي است. جنايات جنگي روسيه 
در اوكراين نشان دهنده نقض وحشتناك قوانين بين المللي است. اما آيا جنگ 

پوتين نشانگر شکستي در توسعه اقتصاد جهاني است؟ 
برخي تا آنجا پيش رفته اند كه حدس مي زنند اين جنگ مي تواند نقطه عطفي 
در تاريخ جهاني سازي باشد، همتراز با سال 1914٫ آنها گمان مي كنند كه تضاد و 
عدم اعتماد، سرمايه گذاري و تجارت را تضعيف مي كند و باعث عقب نشيني عمومي 
از وابستگي متقابل بين المللي مي شود. برخي ديگر تالش هاي روسيه براي باز كردن 

كانال هاي تجاري با هند و چين را منادي نظم چندقطبي جديد مي دانند. 
خيلي زود اســت كه چنين پيش بيني هايي داشته باشــيم. تا اينجا، قابل 
توجه ترين موضوع در مورد جنگ، سرخوردگي نظامي روسيه است. با توجه به 
عملکرد روســيه، واضح نيست كه چرا كسي، حتي كساني كه زماني به عنوان 
متحدان پوتين به شمار مي رفتند، بخواهند خود را بيشتر با رژيم او مرتبط كنند. 
آنچه بيش از پيش نيازمند توجه فوري جهان است، موج ضربه اي است كه 

جنگ در سرتاسر اقتصاد جهان به راه انداخته است، از جنگجويان، منطقه وسيع تر 
اروپاي شرقي و مركزي و بازارهاي جهاني انرژي و غذا. يکي از داستان هاي ماندگار 
اين جنگ مي تواند راهي باشد كه اروپا از آن براي راه اندازي مرحله بعدي ادغام 

خود استفاده مي كند.
با اين حال، توجه به اين نکته مهم است كه برخي از عميق ترين و بالقوه ترين 
تأثيرات اقتصادي بسيار دورتر از صحنه نبرد احساس مي شوند. در كنار بهبود نابرابر 
كوويد 19، افزايش تورم و تشديد سياست پولي، اين جنگ به محيطي نامناسب 
براي اقتصادهاي ضعيف و بازارهاي نوظهور و كم درآمد و داراي بدهي ســنگين 
مي افزايد. براي شکل آينده اقتصاد جهاني، نحوه برخورد جهان با بحران هاي بدهي 
ناشي از اين جنگ در مکان هاي دور از هم مانند سريالنکا و تونس احتماال حداقل 
به اندازه تالش هاي نااميدانه روسيه براي دور زدن تحريم ها در تجارت خود با چين 
و هند مهم است. به جاي نگراني در مورد جايگزين هاي بالقوه براي سيستم هاي 

ارزي غرب، بايد روي كارآمد كردن اين سيستم ها تمركز كنيم.
اقتصاد اوكراين در ســه ماهه اول ســال 2022 نسبت به سه ماهه اول سال 
گذشته 16 درصد كوچك شد و ممکن است تا پايان سال 40 درصد كاهش يابد. 

اقتصاد اين كشور براي بقا، بايد به كمك هاي خارجي تکيه كند. 
روســيه تحت تحريم هاي اقتصادي چشــمگير قرار گرفته است. اگرچه 
تجارت انرژي ادامه دارد، دست روسيه عمال از سيستم مالي جهاني قطع شده 
است. نرخ مبادله روبل ممکن است اسما به سطح قبل از جنگ بازگردد، اما 
ارزش واقعي ارز روسيه در بازار به گونه اي ديگر است. ديگر بازار آزادي براي 
روبل يا دارايي هاي مالي روســيه وجود ندارد. كرملين خوش شانس خواهد 
بود اگر توليد امسال تنها 10 درصد كاهش يابد. خروج شركت هاي غربي از 
روسيه اين شوك را تشديد كرده و حتي اگر آتش بس حاصل شود، چشم انداز 

توسعه بلندمدت روسيه در واقع تاريك است. 

ظهور نظم نوين چندقطبي 
فارینپالسيازتبعاتاقتصاديجنگروسیهواوكراینبرجهانگزارشداد
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فراتر از دو كشور درگير جنگ، اروپا بايد جريان عظيمي از پناهندگان را جذب 
كند. اتحاديه اروپا همچنين بايد با عدم اطمينان چشمگير در مورد عرضه و قيمت 
انرژي دست و پنجه نرم كند. قيمت بنزين اخيرا تا 70 درصد در يك روز نوسان 
داشته است. اقتصاددانان تخمين مي زنند كه اگر واردات گاز آلمان قطع شود، كه 
اكنون يك احتمال مشخص است، اقتصاد اين كشور ممکن است بين دو تا چهار 

درصد كاهش يابد. اين يك ركود در مقياس بحران كوويد 19 خواهد بود. 
آلمان كشور ثروتمندي است. حتي در صورت ركود شديد، منابع الزم براي 
مقابله خواهد داشت. همسايگان اروپاي شرقي در موقعيت دشوارتري قرار خواهند 
گرفت، چراكه درآمد كمتري دارند. آنها اكثريت پناهندگان را جذب مي كنند و 
براي تجارت و انرژي بيشتر به روسيه وابسته هستند. آنها به دنبال كمك از شركاي 
ثروتمندتر خود در اتحاديه اروپا هستند. ماريو دراگي، نخست وزير ايتاليا، از آغاز 
جنگ براي تصويب يك بسته هزينه جمعي براي كاهش بحران، سرعت بخشيدن 
به سرمايه گذاري در استقالل انرژي و تقويت دفاعي اروپا كه ممکن است به بيش 
از 1/۵ تريليون دالر برســد، فشار آورده است. بسته اي با چنين ابعادي، جهشي 
بزرگ براي اتحاديه اروپا خواهد بود و براي مذاكره به ماه ها ديپلماسي پرمخاطره 

نياز دارد. 
اروپا متعهد به قطع وابستگي خود به نفت و گاز وارداتي از روسيه است. در 
ميان مدت، اميد است كه اين بحران فشار به سمت انرژي هاي تجديدپذير را 
تسريع كند و از تجارت جهاني سوخت هاي فسيلي دور شود. اما در كوتاه مدت، 
تأثير آن جهاني زدايي نيســت، بلکه جست وجوي منابع جديد عرضه است. 
تانکرهاي گاز طبيعي مايع از سراســر جهان در حال روانه شــدن به سمت 
پايانه هاي فرانسه و اسپانيا هســتند. روبرت هابك، وزير اقتصاد و آب و هواي 
آلمان، اخيرا با قطر قرارداد امضا كرده است. براي شکست دادن زنجيره تأمين، 
نياز به يك زنجيره تأمين اســت. حتي اگر اروپا موفق شود مصرف سوخت 
فسيلي خود را به همان ســرعتي كه برنامه ريزي شده كاهش دهد، اين امر 
مستلزم واردات جديد پنل هاي خورشيدي و عناصر خاكي كمياب براي ساخت 

سيستم هاي باتري خواهد بود. 

در هميــن حال، چيزي كه هم فدرال رزرو اياالت متحده و هم بانك مركزي 
اروپا )ECB( روي آن تمركز خواهند كرد، كنترل مشکل افزايش قيمت ها است. 
عالوه بر جابه جايي به زنجيره هاي عرضه جهاني ناشي از كوويد 19، آنها اكنون با 
افزايش شديد قيمت هاي انرژي و به طور كلي ركود بازارهاي كااليي مواجه هستند. 
انتظارات ميان مدت و بلندمدت از تورم در حال افزايش است. هم بازارهاي اوراق 
قرضه و هم راي دهندگان براي اقدام در حال تقال هستند. دور افزايش بهره در حال 
حاضر اجتناب ناپذير است. در شرايطي كه سال ها نرخ بهره پايين يا صفر وجود 
داشت و سطح بدهي ها در باالترين حد تاريخي بود، هرگونه افزايش در نرخ بهره 
عمليات ظريفي است؛ دولت ها و شركت هاي داراي بدهي سنگين را تحت فشار 

قرار خواهد داد و تأثير آن در سراسر جهان احساس خواهد شد. 
اروپا و اياالت متحده باوجود همه استرس هايي كه با آن مواجه هستند، ثروتي 
دارند كه به اين معني است كه در نهايت هرگونه استرس ناشي از شوك جنگ 
اوكراين را مي توان با هزينه هاي عمومي كاهش داد. همانطور كه در زمان شيوع 
كوويد 19 نشان دادند، كشورهاي ثروتمند در صورت لزوم، ابزاري براي حمايت از 
بخش هاي زيادي از نيروي كار براي ماه هاي متوالي دارند. در مقابل، در بازارهاي 
نوظهور و كشورهاي كم درآمد، به ويژه آنهايي كه بدهي هاي كالن به دالر يا يورو 

دارند، اين مبادالت دردناك تر است. 
حتي قبل از كوويد 19، نگراني هايي در مورد سطوح ناپايدار بدهي وجود داشت. 
در سال 2019، 33 كشور واجد شرايط دريافت كمك هاي مالي اعطايي به دليل فقر 
بودند كه توسط بانك جهاني به عنوان شاخص استرس بدهي يا در معرض خطر باال 
طبقه بندي شدند. شوك كوويد 19 در سال 2020 باعث شد كه لبنان، آرژانتين، 
اكوادور و زامبيا به حالت پيش فرض برسند. اما همه آن كشورها قبل از همه گيري 
مشکل داشتند. در مجموع، خسارت وارد شده در سال هاي 2021- 2020 كمتر 
از آن چيزي بود كه بسياري از ما پيش بيني مي كرديم. با اين حال، اين امر نبايد 
موجب احساس رضايت شود. اين واقعيت كه ما شاهد بحران بدهي بزرگ تر در سال 
2020 نبوديم، هم تابعي از ذخاير ايجاد شده توسط برخي از اقتصادهاي بازارهاي 
نوظهور قوي تر و هم كمك به وام گيرندگان با رتبه پايين تر توسط سياست هاي 
پولي بسيار ضعيفي بود كه توسط فدرال رزرو دنبال مي شد. با صفر بودن نرخ بهره 
در اياالت متحده و اروپا، پول در سرتاسر اقتصاد جهان سرازير شد و به دنبال نرخ 
بازدهي مثبت بود. در همين حال، محرك هاي مالي چشمگير آمريکا به تقويت 
واردات كمك كرد و بازارهايي را براي توليدكنندگان در سراسر جهان فراهم كرد. 

در ســال 2022، سيگنال ها بسيار متفاوت تنظيم مي شوند. هم فدرال رزرو 
و هم بانك مركزي اروپا اعالم كرده اند كه در حال تشــديد سياست هاي پولي 
و افزايش نرخ بهره هستند. مسلما تاكنون، افزايش نرخ آنها ماليم بوده و بازده 
وام هاي بلندمدت كندتر از وام هاي كوتاه مدت در حال افزايش اســت، اما جهت 
سفر مشخص است. دوران نرخ هاي صفر يا حتي نرخ هاي منفي به پايان رسيده 
است. اين امر همراه با افزايش قيمت انرژي و قيمت مواد غذايي، چالش بزرگي 

براي كشورهاي بدهکار تحت فشار است. 
در حال حاضر، بانك جهاني هشدار مي دهد كه تعداد كشورهايي كه در معرض 
خطر قريب الوقوع مشکالت بدهي هستند به 3۵ كشور رسيده و ممکن است 12 
كشور تا پايان سال نتوانند بدهي خود را پرداخت كنند. فهرست برنامه توسعه 
سازمان ملل متحد از كشورهاي در معرض خطر مشکالت بدهي فوري شامل 
بليز، گرانادا، آنگوال، الئوس و گابن اســت كه همگي بدهي هاي قابل توجهي به 

طلبکاران خصوصي دارند. 
كشورهاي كم درآمد امروزه تنها 9 درصد از جمعيت جهان را تشکيل مي دهند. 
آنها بخش ناچيزي از اقتصاد جهاني را تشکيل مي دهند. اما به همه گفته مي شود 
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كه آنها خانه 700 ميليون نفر هستند و پريشاني آنها امواج شوك را در مناطق 
آنها ايجاد مي كند. اكثريت قريب به اتفاق جمعيت جهان در كشورهاي با درآمد 
متوسط زندگي مي كنند و بسياري از اين كشورها نيز در مضيقه بوده اند. آرژانتين، 

لبنان، ونزوئال، زامبيا و اكوادور همگي قبال قصور كرده اند.
حيات پاكستان از يك برنامه صندوق بين المللي پول به برنامه ديگر اين صندوق در 
گردش است. تونس به طور گسترده توسط تحليلگران بانکي توصيه مي شود كه بايد در 
ماه هاي آينده وارد مذاكرات بدهي شود. ذخاير خارجي آن به سرعت در حال كاهش و 
هزينه زندگي در حال افزايش است. بدهي هاي تونس به سرمايه گذاران خارجي عمدتاً 
به ارز خارجي است كه وقتي ارزش پولش كاهش مي يابد، آن را در معرض فشارهاي 
مالي عظيمي قــرار مي دهد. مذاكرات با صندوق بين المللي پول آن طور كه انتظار 
مي رود پيش نمي رود. نظام سياسي تونس كه زماني به عنوان تنها داستان موفقيت 

دموكراتيك بهار عربي در سال 2011 شناخته مي شد، در آشفتگي به سر مي برد.
در همين حال، سريالنکا در حال حاضر در نقطه بدون بازگشت است. قطعي 
برق 13 ســاعته، شورش و اكنون اعالم منع رفت و آمد در سراسر كشور وجود 
دارد. دولت اعالم كرده كه به پرداخت بدهي هاي خود ادامه خواهد داد. اين يك 
اشتباه است. ادامه پرداخت بدهي باعث تخليه بيشتر ذخاير مي شود در حالي كه 
سقوط نهايي اجتناب ناپذير است. اين خبر خوبي است كه سريالنکا موافقت كرده 

با صندوق بين المللي پول در مورد تجديد ساختار بدهي صحبت كند. 
در حالي كه براي قدرت هاي بزرگ اقتصادي مانند چين و هند ممکن است 
گمانه زني در مورد الگوهاي جديد جهاني سازي منطقي باشد، زيرا نه تونس و نه 
سريالنکا، گزينه هاي جذابي را براي عقب نشيني از جهاني سازي ارايه نمي دهند. در 
كوتاه مدت، آنها به امتيازاتي از طرف طلبکاران اصلي خود و تالشي هماهنگ براي 

به حركت درآوردن اقتصاد خود نياز دارند.
اگر واقعا رقابت فعالي براي نفوذ در اقتصاد جهاني در حال حاضر بين چين و 
غرب وجود داشت، كشورهاي بدهکار مانند تونس يا سريالنکا ممکن بود اميدوار 
باشــند كه طرفين مقابل يکديگر بازي كنند. اما چين در حال كاهش وام هاي 
خارجي خود اســت و تمايل چنداني براي تعهدات عمومي غرب وجود ندارد. 
مشکل رقابت براي نفوذ نيست، بلکه اين واقعيت است كه يك خأ وجود دارد كه 
نظم مالي جهاني بايد وجود داشته باشد. برنامه هاي كاهش بدهي مرتبط با بيماري 

همه گير سازمان دهي شده توسط بانك جهاني در سال 2020، معروف به ابتکار 
تعليق خدمات بدهي، از نظر دامنه تمسخر آميز بود و در سال 2021 منقضي شد.

مسئوليت اين وضعيت ناگوار- رنج كشورهاي به شدت بدهکار و رونق و ركود 
نامحدود اعتبار جهاني – در وهله اول نه برعهده سياســتمداران پوپوليست يا 
سياست قدرت هاي بزرگ، بلکه برعهده فعاليت معمولي سرمايه داري سياسي 
است. منافع اقتصادي عميقي بر معماري اقتصاد جهاني حاكم است. اتکاي فزاينده 
به اعتبارات خصوصي براي كشورهاي كم درآمد، شکل دادن به يك رژيم منطقي 
براي بازسازي منطقي بدهي هاي كشورهاي فقير را دشوارتر از هميشه كرده است. 
اصالح اين توازن صرفا موضوع اتحاد غرب يا ديگر شــعارهاي ناشي از جنگ در 
اوكراين نيست. آنچه آنها خواستار آن هستند، فشار از پايين به باال براي تجديد 
نهادهاي عمومي و اهداف جمعي در سطح ملي است، به عنوان مقدمه اي براي 

ايجاد مجدد سيستم همکاري بين المللي و رهبري جهاني.
جنگ پوتين بي رحمانه نظم اقتصادي جهاني سالم و پايدار را مختل نکرد. 
سيستم دالري موجود، بداهه سازي سراسيمه اي است كه از يك هسته دروني 
حمايت سخاوتمندانه مي كند، در حالي كه بخش بزرگي از جمعيت جهان براي 

سوار شدن بر ترن هوايي وحشتناك چرخه اعتبار جهاني باقي مانده اند.
در بن بست كنوني، ممکن است بيشتر انگيزه مثبت براي اقدام در مورد مشکالت 
اقتصادي جهاني در واقع به جاي همکاري موجب رقابت ژئوپليتيکي شود. با توجه 
به نفوذ روسيه به ليبي و مالي، اروپا به سختي مي تواند به مشکالت تونس با رضايت 
نگاه كند. اگر واشنگتن قصد دارد يك استراتژي هند-اقيانوس آرام داشته باشد، 
مطمئنا بايد با هند در رسيدگي به مشکالت سريالنکا تعامل داشته باشد. به هر 
حال، سريالنکا جايي است كه براي اولين بار انتقاد غرب از ديپلماسي بدهي تهاجمي 
چين در آن مطرح شد. آيا وزن قريب الوقوع چين ممکن است در نهايت دولت هاي 

غربي را به درگير شدن در ديپلماسي فعال بدهي خود سوق دهد؟ 
واضح است كه اين چشم انداز جذابي نيست. درهم تنيدگي سياست قدرت هاي 
بزرگ و بدهي ها خطرناك اســت. اما جايگزين چيســت؟ اين خطر از ديدگاه 
شکننده ترين و در معرض خطرترين جوامع، احتمال كمتر اين است كه اقتصاد 
جهاني به شکل رقابتي در حال تنظيم مجدد باشد و احتمال بيشتر اين است كه 

وضعيت غيرقابل تحمل ادامه يابد و هيچ كاري انجام نشود.
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جهان و اوکراین

جنگ سوخت را چه كسي مي برد؟ 

روبرت هابك، وزير اقتصاد و وضعيت اقليمي آلمان، با چشمان بسته و پشت 
خميده با احترام در برابر تميم بن حمد آل ثاني، شيخ قطر خم مي شود. در 20 
مارس 2022، جايي براي دفاع از گذار زيست محيطي و »ديپلماسي ارزش ها«، 
كه براي اين نماينده سبزها گرانقدر است، نيست. آقاي هابك كه در برابر نماد 
دفاع حقوق بشري مانند امير قطر]![ ابراز ادب مي كند، فرداي آن روز هم در برابر 
شــيخ امارات متحده عربي به تعظيم و كرنش مي پردازد. اين كارها براي خريد 
 )GNL( مواد ســوختي از نظر اقليمي نه چندان سالم، يعني گاز مايع طبيعي
انجام مي شود كه قرار است از اين پس جايگزين گاز طبيعي خريداري شده از 
روسيه شود و اقتصاد آلمان را به پيش براند. اين تصوير كه در آن سوي رود راين 
ثبت شد، بازتاب زلزله اي است كه در اروپا براثر جنگ اوكراين و تحريم هاي غربي 
عليه مسکو رخ داده است. طي چند هفته، مساله تأمين سوخت بر مساله اقليمي 

پيشي گرفته و بدون آنکه تعجب برانگيزد آن را پس زده است. 
از پايان قرن نوزدهم، تأمين منابع فسيلي دغدغه ملت ها و امپراتوري ها بوده 
و براي انجام اين كار آنها دســت به اســتثمار مردم خود، تغيير چهره جوامع، 
اســتعمار قاره ها، مقيد كردن متحــدان و افزايش يا كاهش جمعيت مناطقي 
گســترده زده اند. بين ســال هاي 2007 و 2011، شــركت اكسون موبيل بر 
وال اســتريت سلطه داشت و در نوامبر 2007، شركت نفت چين ركورد جهاني 
ارزش سهام را شکست. 1۵ سال بعد، تنها شركت آرامکو عربستان سعودي – كه 
بخشي از آن خصوصي ســازي شده- در سکوي 10 سرمايه بزرگ بورس ديده 
مي شــد و اطرافش را 8 غول فناوري برتر گرفته بودند. عصر رقومي كه با دقت 
زيرساخت هاي سوخت خود را درپس صفحه رايانه هاي مردم پنهان مي كند، در 
روند غيرشفافي كه همراه با گذار به سوي منابع تجديد پذير است، موجب شده 
كه امري بديهي كه نســل هايي از رهبران غربي را هراسانده بود، از ديد پنهان 

بماند. اينکه دسترسي به سوخت شرط حاكميت ملت ها و قدرت آنها است.
ســه ماه پس از آغاز تهاجم روسيه، جنگ سوختي كه ميدان آن از كي يف 
دور است، فريب خورده ها، فريبکاران و سلطه گرهاي خود را دارد. اروپا، و به ويژه 

آلمان، بي ترديد و ابهام در رديف فريب خورده ها جا دارند.
بروكســل در مديريت بحران مرتکب دو بي احتياطي شده است. نخستين 
بي احتياطي اين بوده كه به جاي برنامه ريزي، شــتاب زده درصدد چاره جويي 

وابستگي سنگين خود به گاز روسيه )4۵ درصد در آغاز سال 2022( و نفت آن 
)27 درصد( برآمده، بدون آنکه يك راه حل جايگزين قابل اعتماد و با هزينه برابر 
داشته باشد. از 8 مارس 2022، كميسيون اروپايي طرح )REPowerEU( را 
با هدف »حذف وابستگي نسبت به مواد سوخت فسيلي روسيه« تا سال 2027 
تدوين كرد كه به شکل مشخص تر شامل كاهش دو سوم از گاز خريداري شده 
از روسيه تا پايان امسال اســت. اين طرح، كه گشاده دستانه در آن استفاده از 
»هيدروژن سبز«، نيروي خورشيد، باد و بيومتان پيش بيني شده، برنامه اي است 
كه مبناي آن در كوتاه مدت بر استفاده از گاز طبيعي مايع )GNL( نهاده شده 
است. اين گاز مايع كه با كشتي هاي مخصوص )كه هريك به طور متوسط معادل 
يك روز مصرف فرانسه را تأمين مي كند(، عمدتاً توسط اياالت متحده، استراليا 
و قطر صادر مي شود كه همه به دنبال آنند زيرا يك سوم از مبادالت بين المللي 
نه بر مبناي قراردادهاي درازمدت، بلکه به صورت نقد انجام مي شود و هركس 

بيشتر بپردازد محموله را از آِن خود مي كند.
توجيهات اخالقي دســتگاه اجرايي اروپا براي ايجــاد تنوع در منابع تأمين 
سوخت، مانند كرنش و تعظيم آقاي هابك در خاور نزديك، مبهوت كننده است. 
خانم اورسوال فون در لِين، رئيس كميسيون اروپايي مي گويد: »انديشه راهبردي 
ما اين است كه مي خواهيم دنياي فردا را با دموكراسي ها و شريك هايي بسازيم 
كه با آنها ايده هايي مشترك داشته باشيم« و بعد مي گويد كه اين شريك هاي 
سوختي اياالت متحده و 3 نمونه دموكراسي]![ يعني جمهوري آذربايجان، مصر و 
قطر هستند... عالوه براين، گفت وگوهاي مهم خريد گاز به چند ماه، و حتي چند 
ســال زمان نياز دارد چون اياالت متحده توانايي الزم براي جايگزين كردن گاز 
روسيه را ندارد، فهرست سفارشات قطر، كه بيشتر مشتريان آن آسيايي هستند 
تا سال 2026 پر شده و مصر بيشتر توليد خود را به چين و تركيه مي فروشد. با 
ناآرامي هاي ليبي و اختالفات بين الجزاير و مراكش، كه موجب بسته شدن خط 
لوله گاز »مغرب- اروپا« ))GME شده، آفريقاي شمالي هم قادر به ارايه راه حل 
چنداني نيست. نتيجه اين كه، در 27 آوريل بهاي گاز در اروپا 6 برابر قيمت يك 

سال پيش از آن بود.
از ديد منافع اروپايي ها، همراهي آلمان و كميسيون اروپايي با مواضع آمريکا 
اشتباه دوم است. دست آمريکا براي تحريم مواد سوختي روسيه بازتر است زيرا 
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از تحريم آسيب نمي بيند. اينکه كميسيون اروپايي پا جاي پاي آن بگذارد و در 4 
مه »حذف تدريجي واردات نفت خام روسيه در مدت 6 ماه و محصوالت پااليش 
شــده تا پايان سال« را اعالم كند، به معناي مجازات كردن مردم قاره اروپا، به 
ويژه طبقه زير متوسط است. در واقع، بيش از نيمي از واردات مواد سوختي اروپا 
از روسيه است. اين درحالي است كه تدابير انديشيده شده دولتي براي اجتناب 
از بروز يك بحران »جليقه زردها« در سطح قاره اروپا، نه به طور كامل و نه پايدار 
افزايش بهاي مواد ســوختي را جبران نمي كند. به اين ترتيب، در عين اينکه 
اتحاديه اروپا به درســتي به منابع تأمين انرژي خود تنوع مي بخشد، اما نفعي 
در تحريم كردن مسکو ندارد. در اين مورد گسستي در اروپا به چشم مي خورد 
چون دربرابر لهستان و كشورهاي بالت، كه همراه با واشنگتن و مصمم به قطع 
فوري خريد مواد ســوختي اي »كه منابع مالي جنگ پوتين را تأمين مي كند« 
هستند، مجارستان و اسلوواكي يعني كشورهايي قرار دارند كه نفتشان از طريق 
يك خط لوله روسي تأمين مي شود و خودكشي سوختي پيشنهادي خانم فون 

در لِين را نمي پذيرند.
 

سیاســتآلمان،كهتصمیمآنبهجايبرلندرواشنگتنگرفته
ميشود

 مورد آلمان خود به تنهايي نشانگر عدم انسجام وضعيت اروپا است. اين كشور 
تأمين ســوخت خود را برپايه گاز ارزان قيمت روسيه، با قرارداد هاي درازمدت 
و زيرســاخت هاي بادوام )خط لوله هاي گاز نورد استريم 1 و 2( قرار داده بود. 
اين راهبرد كه از ســال هاي آغاز دهه 2000 شروع شد، ضامن دوام آن روسيه 
تضعيف شده و فرمانبري بود كه مواد سوختي فراوان خود را به اتحاديه اروپايي 
عرضه مي كرد كه از آن به عنوان اهرمي بازرگاني دربرابر توليدكنندگان سوخت 
در الجزاير و خاورنزديك اســتفاده مي كرد. در سال 2011، هنگامي كه خانم 
آنــگال مركل، صدراعظم آلمان تصميم به تعطيل مراكز توليد برق هســته اي 
گرفت، وابســتگي آلمان به روسيه بيشتر شد و موجب روآوري سريع به منابع 
تأمين نيروي موسوم به »سبز« شد. 4 سال پس از الحاق كريمه توسط مسکو، 
خانم مركل هنوز دربرابر فشــار آمريکا براي رهاكردن خط لوله نورد استريم 2 
مقاومت مي كرد. در آن زمان آلمان با روســيه توافق كرده بود كه انتقال گاز و 
زيرساخت هاي آن صرفا جنبه بازرگاني داشته و تا حد امکان از افت و خيزهاي 
بين المللي و سياست ضد روسي واشنگتن بركنار بماند. حضور سبزها در دولت 
ائتالفي آلمان، بر وزن سياســت آمريکا افزود و سپس اشغال اوكراين، سياست 
حفــظ وضع موجــود را دود كرد و به هوا فرســتاد. در 7 فوريه، جوزف بايدن 
رئيس جمهوري آمريکا در حضور اوالف شولز، صدراعظم آلمان تأكيد كرد كه 
از آن پس در زمينه تأمين مواد ســوختي آلمان در واشــنگتن تصميم گرفته 
مي شود و نه در برلن: »اگر روسيه به اوكراين حمله كند، يعني بارديگر تانك ها 
و نيروهايش از مرزهاي اوكراين بگذرند، ديگر خط لوله نورد اســتريم 2 وجود 
نخواهد داشــت و ما به آن پايان مي دهيــم«. مي توان تصور كرد كه اگر آلمان 
تهديد مي كرد كه يك زيرســاخت بزرگ آمريکايي را، درصورت اشغال عراق، 

تعطيل مي كند، آمريکايي ها چه واكنشي نشان مي دادند... 
هنگامي كه كي يف بمباران شد، آلمان طي چند هفته با موضع آمريکا همراه 
شــد و رها كردن نورد استريم 2، كاهش وابستگي به گاز روسيه )كه پيشتر از 
۵۵ درصد در ماه ژانويه به 3۵ درصد در ماه آوريل كاهش يافته بود( را پذيرفت 
و قبول كرد كه تا سال 2024، زمان اجرايي شدن توافق ها با هلند، نروژ، اياالت 
متحده، قطر و لهستان، 4 پايانه شناور براي تبديل مجدد گاز مايع به گاز طبيعي 
اجاره كند و ســاخت دو پايانه ديگر را نيز به آنها اضافه نمايد. اين پذيرش در 
فرداي اعالم تحريم نفتي آمريکا انجام شــد. به اين ترتيب، ناگهان تالطمي در 
عرصه اي حياتي مانند تأمين سوخت به وجود آمد كه مي بايد موجب وحشت 
هر رئيس حکومتي مي شد كه در بند حفظ منافع راهبردي كشور خود مي بود. 

اين امر تا حدي اســت كه وعده هاي آمريــکا درمورد صادرات اضافي گاز مايع 
)GNL( بــه مقصد اروپا به زحمت به يك دهم آنچه كه اروپا از روســيه وارد 
مي كند مي رسد و زيرساخت هاي جديدي كه قرار است حجم صادرات را افزايش 

دهد، پيش از سال 2026 قابل استفاده نخواهد بود. 

JPEGوابستگيمتقابلسوخت
آقاي شــولز، به رغم چرخش سريع، مورد حمله مکرر و مداوم تحليل گران 
قرار گرفت. پل كروگمن، اقتصادان دموكرات، در نيويورك تايمز 7 آوريل 2022 
نوشت: »خودداري از قطع جريان گاز روسيه، عمال آلمان را همدست در كشتار 
جمعي مي كند«. نويسنده تحريريه نشريه لوموند هم در 8 آوريل 2022 نوشت 
كه حتي اگر اين امر موجب »توقف توليد و بيکاري ناشي از آن و حذف مشاغل 
شود و هزينه توليد و بهاي مصرف كننده كاالها را باال ببرد« ]بايد به آن تن داد.[

نکته حساس موضوع همين جا است. در كوتاه مدت، تحريم هاي اِعمال شده 
توسط واشنگتن عليه مســکو، كه بروكسل نيز بي پروا از آنها تبعيت كرده، بر 
دوش اروپايي ها سنگيني مي كند. خانم جنت يلِن، وزير دارايي آمريکا، بي پرده 
پوشي اين را مي پذيرد كه تحريم اروپا عليه نفت روسيه »اثر منفي خيلي كمي 
بر روسيه خواهد داشت« اما باعث افزايش قيمت ها خواهد شد كه در كوتاه مدت 

روسيه از آن بهره مي برد.
 )GNL( به شکلي كلي تر، بازسازي بازار گاز اروپا حول محور گاز مايع طبيعي
موجب ايجاد 3 مشکل اقتصادي، امنيتي و زيست محيطي مي شود. به خالف 
مورد نفت، بهاي گاز مايع طبيعي در مناطق مختلف متفاوت است: در 3 ماهه 
اول ســال 2022، بهاي يك ميليون واحد حرارتي انگليسي )MMBtU( كه 
واحد ميزان گاز مايع طبيعي و معادل 293 كيلووات ساعت است، در معامالت 
نقدي در اياالت متحــده 7 دالر، در اروپا 32.30 دالر )با قيمت حداكثري 72 
دالر در 7 مــارس( و در آســيا 30.70 دالر بود. به ايــن ترتيب، اروپا ناگزير از 
بســتن قرارداد در زماني است كه قيمت ها در باالترين حد است. اين درحالي 
اســت كه قيمت اين گاز در تابستان ســال 2020 كمتر از 2 دالر بوده است. 
مشکل ديگر قابليت اعتماد تأمين گاز اســت: به خالف قراردادهاي درازمدت 
امضاء شــده با روسيه يا قطر، كه بر مبناي قول و قرار حکومت ها است، خريد 
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گاز از توليدكنندگان خصوصي آمريکايي برمبناي شرايط متغير بازار است. سفر 
كشتي حمل گاز مايع انگليسي »بريتيش ليستنر« كه در 21 مارس از پايانه گاز 
مايع فريپورت از طريق كانال پاناما به مقصد آسيا حركت كرد و اول آوريل جهت 
مخالف را درپيش گرفت و به سوي اروپا رفت و بهاي آن افزايش يافت، خواب 
وزيران سوخت كشــورهاي اروپايي را آشفته مي كند. اما، بزرگ ترين رياكاري 
محروم سازي اروپا از گاز روسيه در رابطه با محيط زيست است. توليد و حمل و 
نقل گاز طبيعي مايع آمريکا دوبرابر بيش از توليد و حمل گاز متعارف روسيه گاز 
كربنيك توليد مي كند )۵8 گرم گاز كربنيك در هر كيلووات ساعت از آمريکا 
به مقصد فرانســه دربرابر 23 گرم براي گاز روسيه(. با محاسبه آلودگي ايجاد 
شده ناشي از شکستگي هيدروليکي ضروري براي استخراج گاز، اثر منفي »گاز 
آزادي« عزيز براي آقايان دونالد ترامپ و جو بايدن، به 8۵ گرم گاز كربنيك درهر 
كيلووات ساعت مي رسد... در انتظار سبز شدن اقتصاد آلمان، ترازنامه وزيران سبز 

آلمان بسيار سنگين خواهد بود. 
اگر تناسب نيروهاي ژئوپوليتيك اينچنين به صحنه آمده و توي ذوق مي زند 
به اين دليل است كه از ديرباز توهمي غلط بر مفهوم روابط بين المللي حکمفرما 
بوده اســت. از استخراج تا حمل و نقل و مصرف، مبادالت منابع فسيلي با يك 
منطق شبکه اي انجام مي شود كه توليد كننده و مصرف كننده را در يك وابستگي 
متقابل بهم پيوند مي دهد. درطول دهه هاي ظفرآميز جهاني گري، باورمندان 
به بازار نويد دنيايي با درگيري هاي كمتر به لطف فضيلت صلح گراي وابستگي 
متقابل را مي دادند. هانري فارل و ابراهام نيومن، پژوهشگران روابط بين المللي، 
در مقاله اي پرسروصدا اين قصه كودكانه را زير سوال بردند: »به خالف تأكيدهاي 
ليبرال ها، ساختار شــبکه اي موجب ايجاد جهاني هموار، تقسيم بندي شده و 
تعاوني كه در آن تناسب قدرت برمبناي عدم تقارن است نمي شود. به عکس، 
اين امر موجب عدم تعادل نيروهاي محسوس و پايدار مي شود«. درواقع، برخي 
از حکومت ها در موضعي قرار مي گيرند كه از وابستگي متقابل استفاده الزامي 
 )Swift( مي كنند، مانند اياالت متحده درمورد سامانه مبادالت بانکي سويفت
يا روسيه درمورد گاز طبيعي. يا بايد عاقالنه رفتار كرد يا زمستان را بدون شوفاژ 
گذراند. اين باج خواهي اي است كه غربي ها حتي پيش از آغاز جنگ، روسيه را 
به آن متهم مي كردند، و چيزي است كه در ماه مارس، زماني كه والديمير پوتين 

تحويل سوخت را موكول به پرداخت با روبل كرد تحقق يافت. 
در اين »بازي بزرگ« وابستگي هاي متقابل سوختي، آمريکا از وضعيتي ممتاز 
برخوردار است، در حالي كه چين، رقيب بزرگ آن، همواره بيش از پيش سوخت 
فسيلي وارد مي كند، آمريکا جز به خود وابسته نيست. جنگ موضع آن را تحکيم 
مي كند و توليدكنندگان خصوصي گاز و نفت ميان سنگي )schist( بازار را از 
چنگ رقيب روس تضعيف شده درمي آورند. اما ابري افق را تيره مي كند: پس 
از دو سال قطع توليد ناشي از قرنطينه ها، هرج و مرج تداركاتي و كمبود اجزاء 
مواد اوليه، ناگهان افزايش بهاي ســوخت در عين حال هم موجب خرسندي 
ســهامداران مي شــود و هم نظم اجتماعي را تهديد مي كند. در حاشيه فصل 
سفرهاي تابستاني و 6 ماه پيش از انتخابات ميان دوره اي آمريکا، بهاي بنزين 
نسبت به سال 2020 دوبرابر شده و اين موضوعي است كه در اياالت متحده از 
فرانسه حساس تر است. درمورد گاز هم وضع به همين ترتيب است. در ماه فوريه 
گروهي از سناتورهاي آمريکايي در نامه اي جنيفر گرانهولم، وزير دارايي را ترغيب 
به »اتخاذ تدابيري سريع« كردند )فاينانشيال تايمز، 6 مه 2022(: »دولت بايد به 
افزايش بالقوه هزينه ها براي خانواده هاي آمريکايي، ناشي از افزايش صادرات گاز 
توجه كند«. از زمان ورود تانك هاي روسي به قلمرو اوكراين، واشنگتن با نگراني 
اين افزايش را زيرنظر دارد، تا جايي كه به گفت وگو با دو كشوري پرداخته كه 
تاكنون سعي داشت آنها را دچار خفقان اقتصادي كند. اين دو كشور ونزوئال و 

ايران هستند.

روسیهدرمقابلهباتحریمها،بهبازارانرژيآسیاروميآورد
به نظر مي آيد كه روســيه دربرابر اين آمريکاي نگران اما سلطه گر، همراه با 
اروپا، طرف ديگر فريب خورده در جنگي اســت كه خود آغازگر آن بوده است. 
بسته شدن بازار غربي، كه در سال 2021 بيش از نيمي از صادرات محصوالت 
نفتي و سه چهارم گاز را تشکيل مي داد، موجب كاسته شدن شديد درآمدهايش 
خواهد شــد. البته، در پايان ماه آوريل، كشــورهاي اتحاديه اروپا هنوز، به رغم 
تحريم ها، تقريبا روزي 1 ميليارد يورو براي صورت حســاب مواد سوختي خود 
به آن پرداخت مي كردند. افزايش قيمت ها در بهار باعث شــد كه خزانه داران 
كرملن از درآمدهاي نفتي بيشتري نسبت به سال 2021 برخوردار شوند. اما از 
جريان ارزهاي اروپايي كاســته شده و در درازمدت عقب كشيدن شركت هايي 
مانند شل، بريتيش پتروليوم و اكسون موجب كندي در اجراي برنامه هاي جديد 
خواهد شد. والديمير پوتين در تقابل با توقف نورد استريم 2 و روند تحريم ها، در 
14 آوريل از مديران اقتصادي روسيه خواست كه »روند سال هاي اخير را حفظ 
نموده و به تدريج صادرات را به ســوي بازارهاي به شدت درحال رشد جنوب و 

شرق سوق دهند.«
درواقع، چرخش تجارت سوخت به سوي آسيا ايده اي قديمي است. اين فکر 
در سال 2003 با عنوان »راهبرد سوختي روسيه تا سال 2020« تصويب شد و 
از آن پس بارها بر آن تأكيد گرديد و در سال 2012، با ساخت يك خط لوله به 
طول 4740 كيلومتر به نام »اســپو« ))ESPO تحقق يافت كه قادر است 1.6 
ميليون بشکه نفت را در هر روز به چين و ژاپن حمل كند. بازرگاني گاز روسيه 
هم مي كوشد از وابســتگي خيلي انحصاري به اروپا خالص شود و اين كار در 
سال 2019 با ايجاد خط لوله گاز »نيروي سيبري« انجام شد كه در درازمدت 
مي تواند 38 ميليارد متر مکعب گاز در ســال به چين حمل كند. براي داشتن 
مبناي مقايسه يادآوري مي شود كه نورد استريم 1، حدود ۵۵ ميليارد متر مکعب 
گاز حمل مي كند. پکن و مسکو درصدد ساختن يك خط لوله دوم هستند كه 
از طريق مغولستان عبور مي كند تا هرسال ۵0 ميليارد متر مکعب گاز به چين 
تحويل دهد. مغولستان كه در ميان دو غول قرار گرفته كه هريك سعي مي كند 
خيلي وابسته به ديگري نباشد، در بين روسيه و چين وضعيتي شبيه به اوكراين 
بين روسيه و اروپا دارد. روسيه براي پشت سرگذاشتن قيدهاي زميني و رقابت 
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با اياالت متحده، قطر و استراليا مي كوشد موضع خود در بازار گاز مايع طبيعي 
)GNL( را تحکيم كند. براي انجام اين كار، روسيه زيرساخت هاي متعددي به 
ويژه در كنار جزيره ساخالين و شبه جزيره گيدان مي سازد كه موسسات ژاپني 
به رغم تحريم ها در آنها مشــغول به كارند و اين كار با مشاركت شركت توتال 

انجام مي شود.
با اين حال، ايجاد تعادل مجدد به سوي شرق، بدون داشتن مشکالت نيست. 
دروراي مشکالت مربوط به فناوري، تداركاتي و مالي ناشي از تحريم ها، روسيه 
مي بايد با مشتريان آسيايي اي گفت وگو كند كه مصمم به بهره بردن از موضع 
قوي خود هســتند. پااليشگاه هاي مســتقل چيني در ماه آوريل تخفيفي 3۵ 
دالري درهر بشــکه نفت روسيه نسبت به قيمت نفت برنت، كه بيش از 100 
دالر بود مي گرفتند. اين معامله پرسودي بود: در نيمه اول سال 2022، واردات 
مواد ســوختي چين از روسيه نسبت به سال پيش از آن 30 درصد رشد يافته 
 )PCC( بود. دركوتاه مدت، موضوع مهم براي رهبران حزب كمونيســت چين
اين بود كه از خاموشــي هاي بزرگ برق، مانند سال پيش از آن، اجتناب كنند. 
در ميان مدت، جمهوري خلق چين مي خواهد خود را از اعتياد به مصرف ذغال 
سنگ، كه نخستين منبع سوخت آن بوده، نجات دهد. دردرازمدت، الزام امنيت 
سوختي داشتن راه هاي ديگر واردات سوخت را ايجاب مي كند زيرا اين كشور 
سه چهارم مصرف نفت و 40 درصد گاز مورد نياز خود را وارد مي كند و تا حدي 
زياد وابسته به راه هاي دريايي اي است كه آمريکايي ها و متحدانش آنها را كنترل 
مي كنند. در نوامبر سال 2003، رئيس جمهوري وقت، هو جينتائو اين وابستگي 
را »مساله ماالكا« ناميده بود. مسدود شدن اين تنگه واقع شده بين شبه جزيره 
مالزي و جزيره ســوماترا يا تنگه سنگاپور )بين »سيته اتا« و اندونزي(، كه 80 
درصد از مواد ســوختي از آن مي گذرد چين را دچار وضعيتي ناگوار مي كند. 
راه هاي ســوخت رساني پيشنهادي روسيه از شــرق و شمال، اعم از دريايي يا 
زميني راه حلي جالب و تکميلي به جاده ابريشم مورد عالقه رئيس جمهوري شي 
جينپينگ مي افزايد.: از زمان تهاجم روسيه، آلوده كننده ترين سوخت جهشي 

فوق العاده داشته است.
در كنار چين، هند نيز از موقعيت تهيه نفت ارزان بهره مي برد. به رغم فشار 
واشنگتن، خريد نفت دهلي نو از روسيه افزايش شديد داشته و از تقريبا صفر در 
ماه دسامبر گذشته به نزديك به 700 هزار بشکه در روز در ماه آوريل رسيده كه 
17 درصد واردات هند است. تخفيف 30 درصدي نسبت به قيمت هاي جاري 
بخشي از انگيزه اين افزايش است و اگر نفتکش هاي روسي بتوانند كشتي هاي 
بيشــتري تدارك ببينند، از اين مقدار هم بيشــتر خواهد شد. هند با توجه به 
داشتن ظرفيت مهم پااليش، مي تواند نفت خام روسيه را به بنزين تبديل نموده 

و آن را با سودي قابل مالحظه در اروپا به فروش برساند.

نگاهژئوپولیتیكتحریمهاراههايعجیبوغریبيبازميكند
در اين نمايش سلطه گر، فريب خورده و بهره بر هر كدام نقش خود را بازي 
مي كنند: 4 ماه پس از آغاز تهاجم روســيه، اياالت متحده خودستايي مي كند، 
روســيه در باتالق فرو مي رود و اختالفي بزرگ بين اروپا، از يك سو، و چين و 
هند از سوي ديگر پديد آمده كه در آن اروپا دست به تغيير ناگهاني ساختاري در 
منابع تدارك سوخت خود مي زند. اين تغيير به قيمت تحمل تورمي است كه از 
نظر اجتماعي سمي است و موجب باالرفتن هزينه توليد صنايع مي شود و چين 
و هند، كه در رده اول و ســوم مصرف كنندگان سوخت در دنيا هستند، عطش 
خود به مواد سوختي را با نفت ارزان روسيه و پشت كردن به اروپا فرومي نشانند. 
در دوره انتظار، توافق غرب درباره ضرورت ايجاد خفقان اقتصادي براي روسيه، 
به منظور واداشتن آن به ترك اوكراين، به زيان گذار به سوي سوخت هاي موسوم 
به »سبز« انجام مي شــود. دانيل يركين، يکي از رهبران تفکر نفتي به اروپايي ها 
نشــان مي دهد كه چگونه مي توانند از گاز اروپا چشــم بپوشند: »براي توليد برق 
مي توان بيشتر از ذغال سنگ استفاده كرد« و منابع گازي گرونينگن هلند كه به 
داليل زيست محيطي تعطيل شده را احيا كرد )فاينانشيال تايمز، 30 آوريل- 1 مه 
2022(. آلمان و ايتاليا كه در بن بســت قرار گرفته اند، در فکر فعال سازي مجددد 
مراكز توليد برق با ســوخت ذغال ســنگ هستند كه به خاطر برنامه »نجات كره 
زمين« تعطيل شده بود. اما شايد خانم گرتا تونبرگ فرياد برآورد كه: »چگونه جرئت 
مي كنيد؟!«. از زمان تهاجم روســيه، مصرف آلوده كننده ترين ســوخت بازگشتي 
ظفرمندانه داشته است. براثر بحران مواد سوختي، مصرف جهاني آن افزايش چنان 
شديدي يافته كه غول هاي معدني به زحمت مي توانند ازپس تأمين تقاضاها برآيند.

چرخه معيوبي براه افتاده اســت: از يك سو، اِعمال تحريم ها عليه روسيه به 
افزايش تقاضاي بين المللي سوخت دردسترس فوري و قابل انعطاف يعني منابع 
فســيلي دامن مي زند، چون درحال حاضر منابع تجديدپذير كمتر از يك سوم 
توليد برق را تأمين مي كند، از سوي ديگر، تعهدات اقليمي انجام شده رهبران 
بين المللي، به ويژه تأكيد بر توافق هاي پاريس توســط اياالت متحده در فوريه 
2021، مانع از سرمايه گذاري هاي بزرگ در برنامه هاي استخراج منابع سوخت 
مي شــود. به اين خاطر، اين رهبران وعده داده اند كه تا نيمه اين قرن به نوعي 
تعادل در توليد كربن دســت يابند... نتيجه اين كه، خالصه يك كالبد شکافي 
توسط يك بنگاه اطالعات اقتصادي مي گويد: »گروه هاي نفتي سودهاي سرشار 
مي برند، اما اين سودها را در توليداتي كه بتواند جايگزين نفت و گاز روسيه شود 
سرمايه گذاري نمي كنند، بلکه به سهامداران سود بيشتري مي پردازند و دنيا را 
براي يك بازار سوخت بيش از پيش متشنج آماده مي كنند«. آيا شل، گاز قطر، 
توتال، آرامکوي سعودي، بريتيش پتروليوم، اكسون و ِشورون برنده هاي بزرگ 

جنگ اوكراين خواهند بود.

جهان و اوکراین
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خطرات جنگ اوكراين براي اقتصاد جهاني

آخر هفته گذشته در نشست وزراي امور خارجه G7 در آلمان شركت 
كردم. يکي از موضوعات اصلي ما تأثير منفي گسترده جنگ عليه اوكراين 
بر اقتصاد جهاني بود كه خطرات بي ثباتي قابل توجهي در بســياري از 
مناطق و كشورها داشت. همانطور كه در كنفرانس ويدئويي با وزير امور 
خارجــه اندونزي مورد تأكيد قرار گرفت ايــن موضوع مي تواند حمايت 
بين المللي براي محکوميت تجاوز روسيه را تضعيف كند. اروپايي ها بايد 
به طور كامل نســبت به خطرات اين موضوع آگاه باشند و براي محدود 

كردن آنها در سطح جهاني اقدام كنند.
بسياري از صداها درباره ركودي كه جنگ عليه اوكراين مي تواند ايجاد 
كند هشدار مي دهند. صندوق بين المللي پول )IMF( اخيرا اعالم كرد: 
»جنگ بهبــود اقتصادي را به عقب مي اندازد«. كنت روگف، اقتصاددان 
آمريکايي مي پرسد: »با توجه به اينکه اروپا، چين و اياالت متحده همگي 
در اواخر امســال وارد ركود مي شــوند، آيا اقتصاد جهاني به سمت يك 
توفــان كامل مي رود؟« چنين پويايي منفــي مي تواند يك بحران مالي 

جهاني جديد را آغاز كند.

جنگدراوكراینپیامدهايزیاديدراتحادیهاروپادارد
پيامدهاي منفي جنگ بديهي اســت كه در خــود اتحاديه اروپا مهم 
است، زيرا ما با صحنه عمليات همسايه هستيم و روابط اقتصادي نزديکي 
با اوكراين و روســيه داريم. همچنين با خود جرياني از پناهندگان را در 
اتحاديه اروپا به ارمغان مي آورد كه از زمان جنگ جهاني دوم بي ســابقه 
بوده است. كميسيون اروپا قباًل با اين مسائل برخورد كرده است و به اين 
 ،REPowerEU كار ادامه خواهد داد، به ويژه در زمينه انرژي با طرح
كه در اين هفته مشــخص خواهد شد. اما مشکالت خود ما نبايد باعث 
شود مشــکالتي را كه بسياري از كشورهاي نوظهور و در حال توسعه با 
آن روبرو هســتند فراموش كنيم. من قباًل به موضوع مهم ناامني غذايي 
پرداخته ام. امواج شــوك روز به روز به كشــورها و بخش هاي بيشتري 
مي رسد. بياييد مخاطراتي كه اقتصاد جهاني با آن مواجه است را خالصه 

كنيم.

 افزايش تورم در كشــورهاي نوظهور و در حال توســعه بارزتر بوده 
است. تورم بر فقيرترين و ضعيف ترين افراد تأثير مي گذارد و به افزايش 

نابرابري ها در سراسر جهان كمك مي كند.
جنگ عليه اوكراين با افزايش شــديد تورم تحت فشــار مواد غذايي، 
انرژي و قيمت عمده كاالها همراه بوده اســت. تورم قباًل در طول سال 
2021 در نتيجه افزايش تقاضا ناشــي از بهبود اقتصادي و ادامه اختالل 
در بسياري از زنجيره هاي ارزش افزايش يافته بود، اما جنگ آن را تسريع 
كرده است. اين موضوع در كشــورهاي نوظهور و در حال توسعه بارزتر 
بوده اســت. تورم بر فقيرترين و ضعيف ترين افــراد تأثير مي گذارد و به 

افزايش نابرابري ها در سراسر جهان كمك مي كند.

اين افزايش تورم منجر به افزايش قابل توجه نرخ بهره توسط بانك هاي 
مركزي و تشديد شرايط پولي مي شــود. و در اينجا دوباره، اين جنبش 
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در كشــورهاي نوظهور و در حال توسعه بيشتر نمايان مي شود. اين در 
شرايطي است كه بدهي خارجي اين كشورها در سال هاي اخير به دليل 
همه گيري دوباره افزايش يافته بود. كشورهاي نوظهور و در حال توسعه 
نســبت به كشورهاي توســعه يافته فضاي مالي كمتري براي مبارزه با 
بحران ها و كاهش تأثير بر شــهروندان خــود دارند. قباًل هم همين طور 

بود، اما امروز بيشتر هم هست.
در اين شــرايط نگران كننده، ما همچنين در هفته هاي اخير شــاهد 
كاهش ســريع قيمت سهام در بازارهاي مالي و كاهش چشمگير ارزش 
ارزهاي ديجيتال بوده ايم. اين موضوع مي تواند منجر به يك بحران مالي 
جديد، همراه با »فرار به ســوي كيفيت« flight to quality سرمايه 
بين المللي به ســمت اياالت متحده بشود. اين ريسك در حال حاضر با 
افزايش شديد نرخ ارز اياالت متحده شروع به تحقق كرده است. حركتي 
كه باعث تغذيه تورم در كشورهايي مي شود كه ارزش پول آنها در حال 
كاهش است. اين شــرايط باعث شده است كه صندوق بين المللي پول 
به طــور قابل توجهي پيش بيني هاي اقتصادي خود را نســبت به ژانويه 
گذشته كاهش دهد، به ويژه براي كشورهاي نوظهور، كه اين امر باعث 

تشديد زيان رشد متحمل اين كشورها به دليل همه گيري شده است.

اگــر به طور خاص به مناطق مختلف جهان نگاه كنيم، در خاورميانه، 
كشــورهاي غير توليدكننده انرژي و واردكننده مواد غذايي مانند مصر 
ضعيف شــده اند. صندوق بين المللي پول همچنين كاهش شديد رشد 
را در شــمال آفريقا و كشــورهايي كه قباًل با بحران هاي بزرگي مانند 
لبنان و حتي بيشــتر از آن در يمن، سوريه و افغانستان تجربه كرده اند، 
پيش بيني مي كند. در تركيه، كه قباًل دوره سخت اقتصادي را پشت سر 
مي گذاشــت، تورم به باالي 60 درصد رسيده است در حالي كه انتظار 
مي رود اقتصادهاي بالکان غربي به دليل جنگ به طور قابل توجهي قدرت 

خود را از دست بدهند.
قفقاز و آسياي مركزي به دليل روابط نزديك با روسيه و اوكراين بيشترين 
آسيب را خواهند ديد و كشورهاي غير توليدكننده انرژي، به ويژه ارمنستان و 
گرجستان، بيشترين خطر را دارند. در آمريکاي التين، همه گيري كوويد-19 
در بسياري از كشورها ويراني ايجاد كرده بود و منجر به افزايش شديد فقر و 
نابرابري شده بود. عالوه بر اين، اين قاره بايد امسال ركود شديد اقتصادي به 

ويژه در برزيل و شيلي را تجربه كند.

 اثرات محدودتر در آسيا
در آسيا، انتظار مي رود اثرات مستقيم جنگ، به ويژه به خاطر اينکه قيمت برنج 
ثابت  مانده است، محدودتر باشد، اما همه گيري كوويد-19 اقتصاد منطقه را تا 
حد زيادي تضعيف كرده است و كندي رشد اقتصادي در اروپا و اياالت متحده 
همچنان بر آن تأثير خواهد گذاشت. اين در حالي است كه چين به دليل احياي 
مجدد همه گيري و سياست ســختگيرانه كوويد صفر بايد يك ركود اقتصادي 
بزرگ را تجربه كند. با اين وجود، برخي كشورها مانند سريالنکا و پاكستان از قبل 
بي ثبات شــده اند، در حالي كه در اندونزي، افزايش قيمت روغن پالم، در نتيجه 
كمبود جهاني روغن نباتي ناشــي از جنگ )اوكراين نيمي از روغن آفتابگردان 
جهان را صادر مي كند( باعث شــد اين كشــور جلوي صادرات خود را بگيرد. با 
نگاهي به آينده، موج گرماي استثنايي كه در بهار امسال در شبه قاره هند تجربه 
شد، همراه با خشکسالي در اروپا و اياالت متحده، مي تواند تأثير بسيار منفي بر 
امنيت غذايي جهان در ماه هاي آينده داشــته باشد. هند، سومين توليدكننده 

گندم در جهان، قبالً تصميم به ممنوعيت صادرات گندم گرفته است.
در كشورهاي جنوب صحراي آفريقا بيشترين خطرات وجود دارد. اين قاره 
كه رشــد جمعيتي قوي را تجربه مي كند، در حال حاضر با خشکســالي هاي 
طوالني در شرق آفريقا بيشترين تأثير را از تغييرات آب و هوايي دارد. همچنين 
اين منطقه به طور فزاينده اي بي ثبات مي شود، به ويژه در ساحل و شاخ آفريقا. 
نيجريه و آفريقاي جنوبي با بحران هاي اجتماعي بزرگي روبرو هستند. بدهي 
خارجي بســياري از كشــورهاي آفريقايي به ويژه به چين، در سال هاي اخير 
به طور قابل توجهي افزايش يافته است و پس از شروع جنگ در اوكراين، به طور 
قابل توجهي افزايش يافته است. چندين كشور جنوب صحراي آفريقا به شدت 

انرژي و محصوالت غذايي، به ويژه گندم از روسيه و اوكراين وارد مي كنند.
به طور خالصه، اين چشم انداز تيره اقتصادي در بسياري از كشورهاي نوظهور 
و در حال توسعه، پيامدهاي منفي اجتماعي و سياسي خواهد داشت و بر درك 
جنگ در اوكراين تأثير مي گذارد. اكثر شــركا موضع ما در مورد جنگ را زير 
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سوال نمي برند، اما از ما براي رسيدگي به اين پيامدها خواستار اقدام بيشتري 
هستند. با پيشروي بحران، خطر واضح است: با تشويق دستگاه تبليغاتي روسيه، 
بسياري ممکن است وسوسه شوند كه اروپا و غرب را به جاي جنگ تجاوزكارانه 
به رهبري والديمير پوتين، مقصر اين مشکالت بدانند. اين در حقيقت اشتباه 
است، اما اگر مردم موقعيتي را واقعي تعريف كنند، پيامدهاي آن واقعي است.

در جريان نشست وزراي گروه هفت، با رتنو مارسودي، همکارمان از اندونزي، 
يك ويدئو كنفرانس داشــتيم. او و همين طور آلبرتــو فرناندز، رئيس جمهور 
آرژانتين، هنگام مالقات با دولت اســپانيا در مادريد در هفته گذشته در مورد 
اين روند به ما هشدار دادند. به همين دليل است كه ما بايد همه جا با روايت 
روسي مقابله كنيم و واقعيت حقايق و مسئوليت ها را نه تنها با رهبران سياسي 

بلکه مستقيماً براي افکار عمومي توضيح دهيم.

ما كارهاي بيشتري بايد انجام دهيم
اما ما همچنين بايد كارهاي بيشتري انجام دهيم. اول، با افزايش فشار براي 
وادار كــردن والديمير پوتين براي متوقف كردن اين جنگ و خروج نيروهاي 
روسيه از خاك اوكراين و با امکان دادن به اوكراين براي ادامه توليد و صادرات 
محصوالت كشــاورزي. دوم، ما بايد با جاه طلبي رهبري نهادهاي بين المللي، 
ســازمان ملل، بانك جهاني، صندوق بين المللي پول، سازمان غذا و كشاورزي 
و برنامه جهاني غذا، G7 و G20 را برعهده بگيريم. گســترش تالش هايي كه 
قباًل براي كاهش بدهي كشورهاي فقير بيش از حد بدهکار انجام شده است، 
به ويژه از طريق متعهد ساختن چين به پذيرش تمام مسئوليت هاي خود در 
اين زمينه، ضروري است. و بار ديگر، ما به يك سياست كالن اقتصادي كاماًل 
هماهنگ از ســوي بزرگ ترين اقتصادهاي جهان براي محدود كردن خطرات 

ركود و بحران مالي جهاني نياز داريم.
مــا همچنين بايد از راه حل هاي نادرســت اجتناب كنيم و تجارت را باز نگه 
داريــم، زيرا موانــع تجاري تنها مقرون به صرفه بــودن را بدتر مي كند و تأثير 

نامتقارن بر فقرا خواهد داشــت. ما بايد به تحريك توليد محلي در كشــورهاي 
نوظهور و در حال توسعه كمك كنيم، نه اينکه كمك هاي غيرنقدي مواد غذايي 
 ،G7 را با اثرات نامطلوب توسعه اي كنار بگذاريم. در جريان نشست وزراي خارجه
ما به طور گســترده درباره اين موضوع بحث كرديم و از ابتکار دبيركل سازمان 
ملل متحد براي تشکيل »گروه جهاني واكنش به بحران در زمينه غذا، انرژي و 
دارايي ))GCRG« استقبال كرديم. واكنش جهاني تاكنون از هم گسسته است 

و چالش فقط تالش بيشتر نيست، بلکه هماهنگي بهتر تالش ها نيز مهم است.
اتحاديه اروپا و كشورهاي عضو آن در حال حاضر بزرگ ترين مشاركت كنندگان 

در كمك هاي توسعه اي هستند.
با اين حال، بايد بدانيم كه با محدوديت هاي شديدي روبرو هستيم. به دليل 
مقدار محدود و ماهيت چند ساله، بودجه اتحاديه اروپا فضاي زيادي براي مانور 
براي مقابله با شرايط استثنايي مانند آنچه در حال حاضر در سطح جهاني با آن 
روبرو هستيم، به ما نمي دهد. اين يکي از موضوعاتي است كه كار انجام شده در 

مورد آينده اروپا بايد به پيشرفت در آن كمك كند.
ما حداقل بايد اطمينان حاصل كنيم كه مشــکالت داخلي ما و حمايت ما 
از اوكراين بر كمك هايي كه به ســاير مناطق جهان ارايه مي كنيم، سنگيني 
نمي كند. نگراني هاي فزاينده اي وجود دارد كه ممکن است اين اتفاق بيفتد. ما 
همچنين بايد اقدامات موسسات اروپايي از جمله موسسات مالي و كشورهاي 

عضو در كشورها و مناطق مختلف جهان را با دقت بيشتري هماهنگ كنيم.
جنــگ در اوكراين ما را وادار كرده اســت كه به »زبان قدرت« صحبت 
كنيم، از اوكراين حمايت كنيم، در تحريم ها مصمم باشــيم و ظرفيت هاي 
دفاعي مشــترك خود را ارتقا دهيم. با اين حال، براي وادار كردن والديمير 
پوتين به عقب نشيني، بايد جهان را متقاعد كنيم كه مشکالت اقتصادي كه 
با آن روبرو هستيم نتيجه جنگ انتخابي پوتين است و اقدامات قاطعانه اي 
براي رسيدگي به تأثيرات گسترده تري كه اين جنگ وحشيانه بر شركاي ما 

در سراسر جهان دارد، انجام دهيم.
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فرصت ها و تهديدهاي بحران اوكراين براي اقتصاد ايران

مقدمه
ســرانجام پس از هفته ها حضور معنادار نيروهــاي نظامي روس در مرزهاي 
اوكراين، شامگاه 21 فوريه والديمير پوتين در جريان يك نطق آتشين، استقالل 
دونتسك و لوهانسك، دو منطقه جدايي طلب شرق اوكراين را به رسميت شناخت 
و در ادامه دستور مداخله نظامي در اوكراين را صادر كرد. كارشناسان علوم سياسي، 
اقدامات اخير روسيه را عموما به عنوان واكنشي در قبال گسترش ناتو به سمت 
شــرق ارزيابي مي كنند، همچنين عوامل ديگري از قبيل تمايل نظام روسيه به 
احياي شوروي و قدرت گرفتن تفکرات انترناسيوناليستي و ملي گرايانه در ساختار 
حاكميتي روسيه به عنوان عوامل تأثيرگذار در بروز جنگ اوكراين در نظر گرفته 
مي شود. با اين وجود، فارغ از داليل و زمينه هاي آن، اين جنگ به واسطه نقش و 
جايگاه روسيه در بازارهاي انرژي بين المللي و همچنين حمايت اروپا و آمريکا از 
جبهه اوكراين، پيامدها و تبعات قابل مالحظه اي بر اقتصاد جهاني بر جاي خواهد 
گذاشت. با توجه به آنکه از يك سو اقتصاد ايران وابستگي بااليي به صادرات نفتي 
و صنايع پتروشــيمي و واردات نهادهاي توليد و برخي كاالهاي اساسي دارد و از 
سوي ديگر طي سال هاي اخير روابط سياسي نزديکي با روسيه برقرار كرده است 
و اين كشور يکي از طرف هاي اصلي درگير در مذاكرات هسته اي است، تحوالت 
پيش رو بدون شك از اهميتي دوچندان براي اقتصاد ايران برخوردار خواهد بود. 
كم توجهي به مشکالت ساختاري اقتصاد كشور، تحريم هاي ظالمانه طي يك 
دهه گذشته، فشارهاي ناشي از بحران كرونا و ضعف هاي مديريتي موجب شده 
است كه اقتصاد كشور به لحاظ وضعيت اقتصادي از وضعيت مطلوبي برخوردار 
نباشد. تورم سطح باال و دورقمي، ركود اقتصادي، كسري بودجه فزاينده، آمارهاي 
نگران كننده فقر و نابرابري همگي گوياي آن اســت كه اقتصاد ايران در وضعيت 
مناســبي قرار ندارد. در چنين شرايطي هوشياري نظام تصميم گيري كشور در 

مواجه با تحوالت و بحران هاي جهاني بسيار ضروري است. 
البته بايد دقت داشت كه با توجه به پيچيدگي بسيار باالي رويدادهاي جاري 
و وجود ابهام در خصوص مســائلي از قبيل اهميــت اوكراين براي طرف غربي، 

ميزان مقاومت نظامي نيروهاي اوكرايني، سرعت پيشروي نيروهاي روس، شدت 
تحريم هاي غرب عليه روسيه، ميزان همراهي چين با روسيه و...، اطالعات مورد 
نياز براي ارايه يك پيش بيني علمي و كارشناسي شده مبتني بر واقعيات از جنگ 
روسيه و اوكراين به اندازه كافي در دسترسي نيست. اين گزارش در ادامه تالش 
خواهد كرد كه ضمن بررسي آماري روابط تجاري ايران و اوكراين و روسيه، يك 
برداشت اوليه از پيامدهاي احتمالي اين منازعه براي اقتصاد ايران و همچنين يك 
ارزيابي از فرصت هاي تجاري به وجود آمده ناشي از تحريم هاي روسيه مبتني بر 

داده هاي سازمان تجارت جهاني ارايه نمايد.

2- تجارت ايران با اوكراين در آيينه آمار
بر اساس آمار گمرك ج.ا.ايران، ميزان صادرات ايران به اوكراين از سال 1396 
تا 10 ماهه 1400 روند افزايشي داشته و از 29٫6 ميليون دالر به ۵0٫9 ميليون 

دالر رسيده است. 

1-2- صادرات ايران به اوكراين
تعداد مقاصد صادراتي ايران طي اين ســال ها بين 14۵ تا 1۵3 كشور متغير 
بوده و جايگاه اوكراين نيز در بين آنها، از 37م تا ۵9م متغير بوده اســت )در 10 
ماهه 1400، جايگاه 64 را داشته است. هر چند طي اين سال ها سهم صادرات به 
اوكراين از كل صادرات ايران افزايشي بوده وليکن در كل سهم اوكراين از صادرات 
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كشورمان قابل توجه نمي باشد.
به منظور بررسي اقالم عمده صادرات كشور به اوكراين، آمار تجميعي صادرات 
اقالم طي چهار سال 2016، 2017، 2018 و 2020 بر اساس آمار مركز تجارت 
بين الملل، مورد بررسي قرار گرفته است. طي چهار سال نتايج بررسي حاكي از 
آن است كه عمده ترين محصول صادراتي طي اين مدت شامل ميوه هاي خوراكي 
و پوست مركبات به ميزان 86 ميليون دالر، مواد پالستيکي و اشياء ساخته شده 
از آن و محصوالت دارويي به ترتيب به ميزان 12٫7 و 8٫1 ميليون دالر بوده اند. 
اين فصول صادراتي ســهم قابل توجهي از كل سبد صادراتي كشور از اقالم آن 
ندارنــد؛ به طوري كه صادرات ميوه هــاي خوراكي به اوكراين تنها يك درصد از 
صادرات ميوه كشــور و صادرات محصوالت دارويي به اوكراين تنها 1٫۵ درصد 
از كل صادرات محصوالت دارويي كشور است. لذا كشور اوكراين جايگاه ويژه اي 
در بين مقاصد صادراتي ما ندارد و به نظر نمي رسد جايگزيني بازار آن، دغدغه 

خاصي براي كشور باشد.

2-2- واردات ايران از اوكراين
بر اساس آمار گمرك ايران روند ميزان واردات ايران از اوكراين از سال 1361 
تا 10 ماهه 1400 ابتدا نزولي و بعد صعودي شده است. هر چند اين افزايش و 
رقــم 111٫7 ميليون دالر در 10 ماهه 1400 همچنان از 163٫9 ميليون دالر 
واردات در ســال 1396 كمتر است. سهم واردات ايران از اوكراين از كل واردات 
كشور نيز ابتدا روندي كاهشي و سپس افزايش يافته است ولي حداكثر اين سهم 

0٫3 درصد بوده و لذا سهم قابل توجهي در واردات ما ندارد.

در خصوص واردات از اوكراين نيز، اقالم عمده واردات از اين كشور طي چهار 
سال مورد بررسي بر اساس آمار مركز تجارت بين الملل، به دست آورده شد وليکن 
غير از غالت، مابقي اقالم ورودشان از اوكراين در سال 2020 صفر بوده است، لذا 
به منظور احصاي واردات اقالم اصلي از اوكراين از آمار سال 2020 استفاده شده 
ولي براي دسترسي به عملکرد طي يك دوره زماني، در جدول مجموع 4 سال 

مورد بررسي منظور شده است.

بر اساس آمار سال 2020 مركز تجارت بين الملل، اقالم اصلي وارداتي از كشور 
اوكراين عمدتاً برحســب فصول كتاب مقررات صادرات و واردات، شامل »غالت 
)ذرت( « به ميزان 46٫9 ميليون دالر بوده است. پس از آن با فاصله زياد واردات 
»رآكتورهاي هســته اي، ديگ هاي بخار و ماشين آالت و وسايل ميکانيکي« به 
ميزان ۵٫1 ميليون دالر و مصنوعات از چدن، آهن و فوالد« به ميزان 29 ميليون 
دالر بوده است. جزييات بيشتر اقالم تحت اين فصول كتاب مقررات صادرات و 

واردات به قرار جدولي كه در ادامه آمده احصاء شده است.
عمده ترين اقالم وارداتي از اوكراين طي ســال هاي 2016، 2017، 2018 و 
2020 بر اساس فصول كتاب مقررات صادرات و واردات، بر حسب ارزش شامل: 
»غالت« )عمدتاً ذرت( به ميزان 388 ميليون دالر، »چربيها و روغن هاي حيواني 
و نباتي« 277 ميليــون دالر و »دانه ها و ميوه هاي روغن دار و نباتات صنعتي و 
دارويي« 162 ميليون دالر بوده اند. از نظر سهم اقالم وارداتي از اوكراين در بين 
كل واردات از اوكراين نيز »محصوالت صنعت آردسازي، مالت، نشاسته و گلوتن 

گندم« بيشترين سهم را داشته اند.

در بين اقالم مورد بررسي، با وجود آنکه بيشترين ميزان واردات ما 
از اوكراين، ذرت بوده است ولي سهم واردات ذرت كشور از اوكراين 
به كل واردات ذرت ما از جهان طي اين مدت كاهش قابل توجهي 
يافته اســت. به طوري كه در سال 2016، 20 درصد واردات ذرت ما 
از اوكراين بوده است ولي اين درصد در سال 2020 تنها به حدود 2 
رسيده است كه درصد قابل توجهي نيست. اگرچه به نظر نمي رسد 
نگراني از بابت جايگزيني براي اين مبدا وارداتي در خصوص واردات 
ذرت وجود داشــته باشد اما يکي از آثار قطعي بحران فعلي افزايش 
قيمت اين محصوالت و در نتيجه نيازهاي ارزي كشور براي واردات 
است كه نيازمند اتخاذ سياست هايي هم با هدف افزايش توليد داخل 

در سال آتي و هم پيش بيني منابع ارزي الزم براي واردات دارد.
ميزان واردات ايران از كشور اوكراين در خصوص دو قلم از فصل 
73 كتاب قوانين مقررات صادرات و واردات، شامل 1. »كد 730619 
ســاير لوله ها و پروفيل هاي توخالي از آهن يا فوالد« و 2. »كد 230 
730 ســوزن، ريل تقاطعي، ميله ســوز باني و ساير لوازم تقاطع يا 
تغيير مسير«، با سهم به ترتيب 3۵.3 درصد و 28.7 درصد در سبد 
وارداتي ما از اين كاالها در سال 2020، قابل توجه مي باشد و لذا الزم 
است، مبدا جايگزين براي واردات اين دو قلم به كشور مورد بررسي 

قرار گيرد
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- در ســال 2020 در خصوص قلم اول )كــد 730619( عمده 
واردات ايران در ســال 2020 از سه كشور اوكراين )0٫64 ميليون 
دالر(، كويت )0.۵9 ميليون دالر( و چين )0.۵6 ميليون دالر( بوده 

است.
- قلم دوم )كد 230 730( را نيز از سه كشور چين )1٫9 ميليون 
دالر(، اوكراين )0٫86 ميليون دالر( و تركيه )0٫21 ميليون دالر( در 

سال 2020 وارد كرده است.
در صــورت ادامه بحران در اوكراين براي قلم اول مي توان از كويت و 
چين و براي قلم دوم از چين و تركيه به عنوان مبدا جايگزين استفاده كرد.

3- تحريم هاي روسيه و فرصت هاي پيش رو
1-3- فرصت هاي تجاري ناشي از تحريم ها در بازار اروپا

فارغ از ســاير پيامدهاي سياسي و اقتصادي اين رويداد، اين 
اتفاق در صورت به نتيجه رسيدن توافق برجام، فرصت مناسبي 
را براي فعاالن اقتصادي كشــورمان در راستاي توسعه صادرات 
به اتحايه اروپا، رقم خواهد زد. روسيه در سال 2020 بر اساس 
آمار مركز تجارت بين الملل ســهم 2٫2 درصدي را در بازار 28 
كشور اتحاديه اروپا داشته است. با شناسايي محصوالت وارداتي 
EU-28 از روســيه و بررســي صادرات عمده ايران و احصاء 
مشتركات بين اين دو، مي توان بر روي محصوالتي با بيشترين 
پتانسيل صادرات به اروپا در بازه زماني كوتاه مدت، متمركز شد.

1-1-3- نفت خام و گاز خام
بــا توجه به تفاوت ماهوي و اهميت و جايگاه كليدي نفت خام 
و گاز خام در صادرات روسيه و ايران، به صورت متمايز به اين دو 

كاال مي پردازيم:
- گاز خام: روســيه در بازار گازي اروپا نقشي كليدي دارد. در 
سال 2021، اتحاديه اروپا 1۵۵ ميليارد متر مکعب گاز طبيعي از 
روســيه وارد كرد كه حدود 4۵ درصد از واردات گاز اتحاديه اروپا 
و نزديــك به 40 درصد از كل مصرف گاز آن را تشــکيل مي داد 
)iea.2022(. با اين وجود، حتي اين ســطح باالي وابستگي نيز 
موجب نشــده است كه صادرات گاز روســيه از تحريم هاي اروپا 
در امان باشــد. در آخرين موضع گيري رسمي )سه شنبه 8 مارچ 
2022( اتحاديه اروپا از برنامه ريزي خود براي كاهش 66 درصدي 
واردات گاز از روســيه تا پايان سال ميالدي جاري خبر دادند. در 
عين حال، علي رغم تمايل باالي اتحاديه اروپا براي جايگزين كردن 
گاز روســيه، اما به دليل فقدان زيرساخت هاي الزم در كوتاه مدت 
ايران توان حضور در بازار گازي اروپا را ندارد )در قســمت پاياني 

گزارش به وضعيت كلي بازار گاز پرداخته خواهد شد(.
- نفت خام: بر اساس آمار سايت پيچيدگي اقتصادي، روسيه در 
سال 2021 نزديك به 100 ميليارد دالر صادرات نفت خام داشته 
اســت كه از اين ميزان ۵8٫1 ميليارد دالر به مقصد كشــورهاي 
اروپايي بوده است. كشورهاي هلند با 17٫3 ميليارد دالر و آلمان 
بــا 9.19 ميليارد دالر بيشــترين واردات نفت خام را از روســيه 
داشــته اند. با توجه بــه تنوع باالي عرضه كننــدگان در بازارهاي 
جهاني نفت، اروپا با دشــواري كمتــري براي تحريم نفت خام در 
مقايسه با گاز روبه رو است. با توجه افزايش قابل توجه قيمت نفت 
طي روزهاي بعد از بحــران اكراين، در صورت احياي برجام طي 
روزهاي آتي، ايران اين فرصت را دارد كه بخشي از سهم بازار نفت 

خام در اروپــا را تصاحب كند. با توجه به ظرفيت هاي قابل توجه 
افزايش عرضه نفت ايران در بازار جهاني، مســلما مي توان ايران را 

يکي از گزينه هاي اصلي جايگزيني نفت روسيه به شمار آورد.
2-1-3- ساير كاالها

به منظور بررســي فرصت هاي به وجود آمده ناشــي از تحريم 
كاالهــاي روســي در اروپا، ابتدا كد 6 رقمي محصول بر اســاس 
طبقه بندي HS مشــترك محصوالت عمده وارداتي EU-28 از 
روســيه )حدود ۵00 ميليون دالر و باالتر( و ســپس محصوالت 
عمده صادراتي ايران )حدود 10 ميليون دالر و بيشــتر( بر اساس 
آمار مركز تجارت بين الملل بررســي و سپس محصوالت متناظر 
اســتخراج گرديد. اين محصوالت )29 محصول(، قابليت تمركز و 
بررسي بيشــتر براي افزايش صادرات ايران به 28 كشور اتحاديه 

اروپا را دارد. 
با توجه به تشــابهات ساختار اقتصادي ايران و روسيه، كاالهاي 
صادراتي ايران قابليت زيادي براي جانشــيني كاالهاي تحريمي 
روســيه در بازار اتحاديه اروپا دارند. همانطور كه در جدول شماره 
3 مشــاهده مي شود، در ليستي كه تهيه شده است، اقالم كااليي 
»ســاير محصوالت نيمه تمام از آهن يا از فوالدهاي غيرممزوج با 
ســطح مقطع عرضي مربع مستطيل )غير از مربع(«، »آلومينيوم 
غيرممزوج« و »كاتد و قطعات كاتد« ســه قلم كااليي هستند كه 
هم به لحاظ واردات اتحاديه اروپا از روســيه و هم به لحاظ حجم 
صادراتي ايران بيشــترين ظرفيت را دارا هستند. همچنين عالوه 
بر اين ســه محصول، ايران در چهار قلــم كاالي »متانول )الکل 
متليك(«، »محصوالت نيمه تمام از آهن يا از فوالدهاي غيرممزوج 
با سطح مقطع عرضي مربع يا مستطيل كه اندازه پهناي آن كمتر 
از دو برابر ضخامت آن باشد«، »ساير ميله ها از آهن يا از فوالدهاي 
غيرممزوج فقط آهنگري شده، گرم نوردشده يا گرم كشيده شده 
يا گرم اكســترود شــده، همچنين آنهايي كه بعد از نورد شــدن 
تاب داده شــده اند داراي دندانه، برآمدگي، گودي يا ســاير تغيير 
شکل يافتگي هايي باشند كه در فرآيند نورد حاصل شده يا بعد از 
نورد تاب داده شده اند.« و »پارا اكسيلن )pXylene(« صادرات 
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بيش از 200 ميليون دالر در ســال 2020 را تجربه كرده اســت 
كه اين رقم نشان دهنده درجه رقابت پذيري باالي اين محصوالت 
صادراتي ايران است و از اين نظر مي توان پتانسيل بيشتري براي 

به دست آوردن سهمي از بازار اروپا داشته باشد.
از طــرف ديگر بررســي كاالهاي ذيل نشــان دهنده آن 
اســت كه 9 قلم كاالي »كربن )دوده كربن و ساير اشکال 
كربن كه در جاي ديگر گفته نشــده و مشــمول شــماره 
ديگر تعرفه نشــده باشد(«، »محصوالت تخت نورد شده از 
آهن يــا از فوالدهاي غيرممزوج، با پهناي 600 ميليمتر يا 
بيشــتر، گرم نوردشده، روكش نشده، آبکاري نشده و اندود 
نشــده به ضخامت كمتر از 3 ميليمتر«، »محصوالت تخت 
نوردشده از آهن يا از فوالدهاي غيرممزوج، با پهناي 600 
ميليمتر يا بيشــتر، گرم نوردشــده، روكش نشده، آبکاري 
نشــده و اندود نشــده بــه ضخامت 3 ميليمتر يا بيشــتر 
ولي كمتــر از 4.7۵ ميليمتر«، »ميله ها، گرم نوردشــده، 
به صــورت تومارهاي نامنظم پيچيده شــده، از آهن يا از 
فوالدهاي غيرممزوج با مقطــع عرضي دايره به قطر كمتر 
از 14 ميليمتــر«، »محصوالت تخت نورد شــده از آهن يا 
از فوالدهاي غيرممزوج، با پهناي 600 ميليمتر يا بيشــتر، 
گرم نوردشده، روكش نشــده، آبکاري نشده و اندود نشده 
بــه ضخامت 4.7۵ ميليمتر يا بيشــتر ولــي از 1 ميليمتر 
تجاوز نکنــد«، »كائوچوي بوتادين )BR(«، »اســتيرن«، 
»اكريلونيتريل« و »پارا اكســيلن )pXylene(« در ليست 
مورد نظر داراي درجه پيچيدگي مثبت هســتند كه تمركز 
بر روي صادرات اين محصوالت در ميان مدت مي تواند هم 
از نظر افزايش قدرت رقايت پذيري و ارتقاء جايگاه ايران در 
زنجيره ارزش جهاني، دســتاوردهاي بيشتري براي اقتصاد 
ملي ايران داشته باشــد و هم از نظر كسب در آمد و خلق 

ارزش افزوده، منابع پايدارتري را نصيب كشور نمايد. 
الزم به تأكيد مجدد است كه بخشي از فرصت صادرات اقالم ذيل به اتحاديه 

اروپا، احتماال منوط به توافق برجام در اختيار كشور قرار خواهد گرفت.

3-3- فرصت هاي تجاري ناشي از تحريم ها در بازار روسيه
با توجه به تحريم روســيه توســط اروپا، بازار اين كشور خالي از محصوالت 
صادراتي اتحاديه اروپا خواهد شد. لذا فرصت مناسبي است تا ايران بتواند نقش 
فعال تري در بازار روسيه ايفا نمايد. طبق آمارهاي رسمي، روسيه در سال 2020 
نزديك به 49 ميليارد دالر كاال از كشــورهاي اروپايي كه به تحريم هاي روسيه 
پيوسته اند )شــامل انگليس، ايتاليا، فرانســه، هلند و آلمان(، وارد كرده است 
)Trademap.2022(، بنابراين هر چند بخشي از اين كاالها از فناوري بااليي 
برخوردار هســتند و در حال حاضر ايران توان توليد و جايگزيني آنها را ندارد، 
اما بدون شــك كاالهاي صادراني ايراني اين ظرفيت را دارند كه بخشي از اين 
بازار را به خود اختصاص دهند. البته بايد توجه داشت كه بازار روسيه منطبق با 
استانداردهاي اروپايي كار مي كند و پيش نياز استفاده از فرصت موجود افزايش 
كيفيت و اســتانداردهاي محصوالت صادراتي است و در غير اين صورت مشابه 
موارد قبلي همچون تجربه عدم موفقيت ايران در بازار قطر در زمان تحريم اين 
كشور توسط كشورهاي عربي خليج فارس و همچنين ناكامي در كسب سهم قابل 
توجهي از بازار كشورهاي عراق و روسيه علي رغم تمايل دولت هاي ميزبان، اين 

فرصت براي توسعه صادرات كشور نيز از دست خواهد رفت.
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به منظور شناسايي بهتر پتانســيل هاي موجود و در دسترس بازار 
روسيه براي صادركنندگان ايراني، ابتدا كد 6 رقمي محصول بر اساس 
طبقه بندي HS مشترك محصوالت عمده صادراتي EU-28 به روسيه 
)حدود ۵00 ميليون دالر و باالتر( و سپس محصوالت عمده صادراتي 
ايران )حدود 100 ميليون دالر و بيشــتر( بر اساس آمار مركز تجارت 
بين الملل، بررسي و سپس محصوالت متناظر استخراج گرديد. بنابراين، 
اين محصوالت )39 محصول( كه در جدول شماره 4 و به ترتيب حجم 
واردات روسيه از اتحاديه اروپا نشان داده شده اند، قابليت تمركز و بررسي 

بيشتر براي افزايش صادرات ايران به روسيه را دارا هستند. 
همانطور كه مشــاهده مي شود، 4 محصول: »ســاير داروهاي )به 
اســتثناي محصوالت شــماره 02 30، 300۵ يا 06 30( متشکل از 
محصوالت مخلوط شده يا نشــده براي مصارف درمان يا پيشگيري 
از بيماري، عرضه شــده به شــکل مقادير معين )از جمله آنهايي كه 
از طريق عبور از پوســت تجويز شده اند يا به صورت بسته بندي براي 
خرده فروشي«، »پلياتيلن با وزن مخصوص )چگالي( 0.94. يا بيشتر«، 
»پلياتيلن با وزن مخصوص )چگالي( كمتر از 0.94« و »ساير وسايل 
انواع شير و وسايل همانند براي لوله، ديگ آب گرم يا بخار، منبع، بشکه 
يا همانند، همچنين شيرهاي تقليل فشار و شيرهاي كنترل شونده به 
وسيله ترموستات با توجه به ارزش باالي ۵00 ميليون دالري واردات 
روسيه از اتحاديه اروپا فرصت بسيار ارزشمندي را براي صادركنندگان 

ايراني فراهم كرد. 
همچنين به ترتيب حجم صادرات ايران، كاالهاي »پلي )كلروروينيل(، 
مخلوط نشده با ســاير مواد«، »ساير صفحه ها، ورقها، ورقه هاي نازك 
)Foil-Film(، باريکه ها و تيغه از مواد پالســتيکي غير اســفنجي، 
مستحکم نشده، مطبق نشده، فاقد تکيه گاه يا جور نشده به طريق مشابه 
با مواد ديگر؛ از پليمرهاي اتيلن«، »ساير شيريني )همچنين شکالت 
ســفيد(، بدون كاكائو«، »ساير محصوالت خبازي، نان شيريني سازي 
 Communion( يا بيسکوئيت ســازي، حتي داراي كاكائو؛ فطيــر
wafers( كاشــه خالي براي مصارف داروئي، خمير براي الك و مهر، 
 Rice( خميرهاي خشك كرده آرد، نشاســته يا نکول به شکل ورق
paper( و محصوالت همانند«، »پلي اتيلن با وزن مخصوص )چگالي( 
كمتر از 0.94« و »پلي اتيلن با وزن مخصوص )چگالي( 0.94يا بيشتر با 
حجم صادراتي باالي 70 ميليون دالر، بيشترين سهم در سبد صادراتي 
ايران در ليســت تهيه شده را دارا بودند، كه نشان دهنده قابليت باالي 

تولييد كنندگان ايراني براي توسعه صادرات كاالهاي مورد نظر است. 
همچنين از منظر باالترين درجه پيچيدگي نيز، كاالهاي »ساير 
وسايل انواع شير و وسايل همانند براي لوله، ديگ آب گرم يا بخار، 
منبع، بشکه يا همانند، همچنين شيرهاي تقليل فشار و شيرهاي 
كنترل شــونده به وســيله ترموستات«، »ســاير اجزاء و قطعات و 
متفرعات وســايل نقليه موتوري مشمول شماره هاي 8701 لغايت 
870۵«، »آنتي سرم ها و ساير مشــتقات خوني«، »بدنه )از جمله 
اتاق راننده(، براي وسايل نقليه مشمول شماره 3 87«، »حوله هاي 
بهداشــتي و تامپون ها، پوشك و پوشك كامل بچه و اشياي مشابه 
از هر جنس«، »ساير توربوجت ها )Turbo-jets(، توربو پر اپلرها 
)Turbo-propellers( و ساير توربين هاي گازي«، »پلي )متيلن 
فنيل ايزوسيانات( )MDI خام، MDI پليمريك(« و »ايزوسياناتها« 
با داشــتن درجه پيچيدگي نزديك به مثبــت 1 و بالتر از اهميت 
بسيار بااليي براي توسعه صادرت كشور و حركت به سمت اقتصاد 

دانش بنيان برخوردار هستند.

4- فرصت هاي به وجود آمده از تحريم ها و و واكنش ساير كشورها 
چين: رفتارهاي چين در قبال تهاجم روســيه و تحريم هاي غرب عليه اين كشور 
دوگانه بوده اســت. در حوزه هاي كم ريسك تعامل با روسيه را افزايش داده است، اما 
در عين حال بانك هاي بزرگ خود را از تأمين مالي تجارت با روسيه منع كرده و بانك 
ســرمايه گذاري زيرساخت آسيايي را نيز واردار به تعليق قراردادهاي سرمايه گذاري با 
روسيه كرده است. افزون بر اين چين به صورت بسيار تدريجي فاصله خود با روسيه را در 
اين بحران افزايش مي دهد. چين در هفته هاي اخير از حمايت ضمني از روسيه به سوي 
تأكيد بر توقف جنگ تغيير موضع داده است. افزايش تنش ميان روسيه و غرب مي تواند 
به تحريم صنعت انرژي روسيه و بي ثباتي در اتحاديه اروپا به عنوان مهم ترين شريك 

تجاري چين منجر شود . هر دوي اين رخدادها كابوسي براي رهبران بيجينگ است.
برخي شركت هاي چيني مذاكره براي سرمايه گذاري و افزايش سهم در شركت هاي 
بزرگ روســي را آغاز كرده اند. در هفته هاي اخيــر گزارش هاي مبني بر تمايل فزاينده 
شركتهاي چيني براي سرمايه گذاري در شركت هاي معدني روسي به ويژه شركت هاي 
بزرگ اين كشــور منتشر شده است. بر مبناي اين گزارش ها شركت هاي چيني به ويژه 
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به سرمايه گذاري در شركت هاي نفتي روسيه و شركت هاي اين كشور كه در حوزه توليد 
آلومينيوم فعاليت مي كنند ابراز تمايل كرده اند. بر مبناي گزارش هاي رسانه اي مذاكرات 
براي سرمايه گذاري چيني ها در اين شــركتها آغاز شده است اما هنوز در مراحل اوليه 
قرار دارد. اين روند در حالي آغاز شده است كه تقريبا تمامي شركت هاي بزرگ غربي به 

همکاري با روسيه پايان داده اند.
پاكستان: روسيه با پاكستان به توافقات اقتصادي جديدي دست يافته است. به بيان 
دقيق تر پاكستان با استفاده از فرصت انزواي كم نظيري كه تحريم هاي غرب براي روسيه 
فراهم آورده است در پي امتياز گيري از اين كشور است. عمران خان نخست وزير پاكستان 
پس از وقوع جنگ اوكراين به روسيه سفر كرد و در توافق مهم با اين كشور منعقد نمود.

توافق نخست در حوزه واردات گندم از روسيه است. بر مبناي اين توافق پاكستان در 
آينده نزديك دو و نيم ميليون تن گندم از روسيه وارد خواهد كرد. توافق دوم در حوزه 
واردات گاز از روسيه اســت. پاكستان و روسيه در سال 201۵ توافق اوليه تحت عنوان 
پاكستان استريم را امضا كردند. در قالب اين توافق گاز روسيه از طريق خط لوله 1100 
كيلومتري به پاكستان انتقال پيدا خواهد كرد. اين توافق در سال 201۵ امضا شد اما از آن 
زمان تاكنون پيشرفت چنداني نداشته است. اكنون رهبران دو كشور احياي اين توافق و 
اجرايي شدن آن را مورد تأكيد قرار دادند قرار است اين خط لوله توسط شركت هاي روسي 
و با سرمايه گذاري روسيه احداث شود. در مورد امکان اجرايي شدن اين قرارداد نمي توان 

چندان سخن گفت اما فرصت طلبي پاكستان در اين ميان قابل تامل است.
تركيه: اين كشور اعالم كرده است كه تجارت با روسيه را با استفاده از ارزهاي محلي 
ادامه مي دهد. روسيه يکي از مهم ترين شركاي تجاري تركيه است. از هنگام آغاز بحران 
اوكراين روساي جمهور تركيه و روسيه چندين بار با يکديگر گفت وگو كردند. دولت تركيه 
اعالم كرده است عليرغم تحريم هاي اعمال شده عليه روسيه به تجارت با اين كشور ادامه 

خواهد داد. مهم ترين رقيب ايران در بهره گيري از فرصت جديد تركيه است. 
امارات: امارات متحده عربي نيز مي كوشــد از فرصت هاي ناشــي از تحريم روســيه 
بهره برداري نمايد. تحريم هاي مالي بي سابقه عليه روسيه مشکالت جدي براي سرمايه هاي 
آن و تعامالت بانکي فراهم آورده است . در چند هفته اي كه از جنگ اوكراين مي گذرد 
ســرمايه داران بزرگ روس در مجموع حدود 80 ميليارد دالر از ثروت خود را در پيامد 
تحريم ها از دست داده اند. دولت روسيه و سرمايه داران بزرگ اين كشور به دنبال كشورهايي 

مي گردند كه زمينه را براي دور زدن تحريم ها فراهم آورند. در اين ميان كشورهاي عربي 
و به ويژه امارات عربي متحده يکي از انتخاب هاي ثروتمندان روس محسوب مي شوند.

واكنش كشــورهاي كليدي در جهان عرب به ويژه عربستان سعودي مصر و امارات 
به تحريم هاي آمريکا، مخالفت ضمني بوده اســت. مصر نگران تداوم سرمايه گذاري 2۵ 
ميليارد دالري روسيه براي ايجاد نيروگاه هسته اي در اين كشور است. عربستان سعودي از 
برخوردهاي دولت بايدن به تنگ آمده و مي كوشد روابط رو به گسترش خود با روسيه را 

حفظ نمايند. امارات عربي متحده نيز مي كوشد روابط را با روسيه توسعه دهد. 
در اين ميان نقش امــارات عربي متحده به عنوان هاب تجاري و مالي بيش از باقي 
كشــورهاي عربي است. بر مبناي آمارهاي مراكز معتبر بيش از 3000 شركت روس در 
امارات عربي متحده ثبت شده است. بيش از صد هزار نفر از شهروندان روسيه در امارات 
زندگي مي كنند و ساالنه حدود يك ميليون نفر توريست روسي از امارات ديدن مي كنند. 
38 نفر از ثروتمندان روس كه روابط نزديکي با كرملين ندارند داراييهاي در مجموع ارزش 
حدود 314 ميليون دالر در دبي در اختيار دارند. افراد نزديك به پوتين حداقل 76 ملك 

مجلل در دبي در اختيار دارند كه ارزش برخي از آنها به 2۵ ميليون دالر بالغ مي شود.
امارات عربي متحده پس از تحريم ثروتمندان روسيه براي حضور آنان در دبي چراغ 
سبز نشان داده است و خبرها حکايت از حضور برخي از مهم ترين اليگارش هاي روسيه 
در دبي دارد. سيســتم مالي امارات عربي متحده در ســال هاي اخير فضاي امني براي 
طيف وســيعي از ثروتمندان در كشورهاي مختلف ايجاد كرده است و كانون بخشي از 
رسوايي هاي مالي قابل توجه در جهان بوده است. همين امر باعث شده تا FATF امارات 

عربي متحده را در ليست خاكستري قرار دهد.
با وجود اين، امارت مي كوشد از تحريم هاي روسيه به عنوان يك فرصت استفاده كرده و 
نه تنها روابط خود را با روسيه گسترش دهد بلکه زمينه را براي جذب برخي از سرمايه هاي 
روسي فراهم آورد. از سال 2013 تاكنون وليعهد امارات عربي متحده 6 بار به روسيه سفر 
كرده است. اين كشور به قطعنامه اخير شوراي امنيت عليه تجاوز روسيه به اوكراين راي 
ممتنع داد و همراه با عربستان سعودي به فشارهاي دولت بايد براي تزريق بيشتر نفت به 
بازار واكنش منفي نشان داد. حتي گفته مي شود كه وليعهد اين كشور تقاضاي بايدن براي 
گفت وگوي تلفني را رد كرده اســت. در صورتي كه سرمايه داران روس به سوي امارات 

گسيل شوند نوع جديدي از رابطه ميان امارات و روسيه احتماال شکل خواهد گرفت.
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بانک خاورمیانه مـاموریت خویش را در ساختـارى شفاف، پاسخگو و 
قانونمند،  خلق ارزش براى تمـام ذینفعان تعریف کرده است تا همواره 

”مورد اعتماد  ترین بانک ایرانى“ باشد. 
با این رویکـرد و در چارچـوب قـوانین حاکمیتى مـا تـالش کرده ایم؛ 
بـروزترین خـدمات بانکـى ماننـد بانکـدارى شرکتـى، بانکـدارى باز  
نئـوبانک و... را به بازار بانکى ایـران وارد کنیم تا همیشـه پیشتـازترین 

بانک ایران در ارائه خدمات نوین بانکى باشیم. 
ما معتقدیم نگاه تخصصى در مدیریت نظام بانکى منجر به نفع همگانـى ما معتقدیم نگاه تخصصى در مدیریت نظام بانکى منجر به نفع همگانـى 
براى همه افراد جامعه از جمله، مشتریان، سهامداران، کارکنان و بنگاه  هاى 
اقتصادى مى شود و امیدواریم با همین نگـاه به راه خود ادامـه دهیم تا 

بتوانیم براى همه ذینفعانمان ارزش آفرینى کنیم. 
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