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سیمای  10اقتصاد بدون آمریکا

نکته از
کشورهای
تحریم شده

رشد اقتصادی در باشگاه تحریمیها
حسن صادقی

تحلیلگراقتصادی

در ســال  2019میــادی ،دولت امریکا بیــش از  20مورد تحریــم علیه دولتها،
نهادها و افراد داشــته اســت .خزانــهداری امریــکا در گزارشهــای خود اعالم
کرد که بیشــترین کشــورهایی را کــه تاکنون تحریم کــرده ،ایران ،کرهشــمالی و
سوریه اســت .هر چند بنای تمدن جدید بشر ،اســتوار بر تجارت آزاد است اما
تحریم از جمله اعمال ضد بشــری شــناخته میشــود .با این حال ،شدیدترین
تحریمهای دولت امریکا و انفعال دولتهای غربی از ســوی دیگر ،عاجز از آن
بوده است که نتایج مورد نظر سیاســتمداران امریکایی را فراهم کند .این تنها
شکست تحریمهای همه جانبه علیه ایران نیست بلکه زیر سؤال رفتن مفهوم
تحریــم و قدرت اثرگذاری و بازدارندگی آن ،به مراتب دغدغه مهمتری را برای
تحریمکنندگان ایجاد کرده است.
از ایــنرو در ماههای اخیر ،رســانههای معتبر امریکایی ،از فوربس تا واشــنگتن
پست ،در سلسله مقالههایی ،از ناکارآمد شدن تحریمهای امریکا سخن گفتند.
فوربس در مقالهای با عنوان «تحریمها در آســتانه شکست اند» مینویسد«:از
ایران تا روســیه ،آفریقا و کرهشــمالی ،مدیریــت اوباما در مواجهه با کشــورهای
مخالف خود ،مبتنی بر تحریمهای مالی بوده اســت .اما در سالهای اخیر و در
برههای که امریکا و هم پیمانان آن بیشتر از گذشته احساس بیقدرتی میکنند،
تحریمهای امریکا در اثر اســتفادههای مکرر ،از یک ابزار قدرتمند ،به یک عامل
بیاثر و حتی مخرب برای خود کشورهای تحریم کننده ،مبدل شده است».
در یادداشتی دیگر در نشــریه واشنگتن پست ،آدام تایلر ،اســتفاده از تحریم را
در بســیاری موارد ،بسیار غیرعادی عنوان میکند و باور دارد که« :ممکن است
شــما موافق باشــید که تحریم مؤثرترین و محبوبترین ابزار برای پاسخ دادن
به بسیاری از بحرانهای خارجی اســت .مشکل اینجاست که در برهه کنونی،
کسی به طور کامل مطمئن نیست آیا هنوز هم این ابزار کارآمد است یا نه؟»
ناکارآمدی تحریمها ،اکنون به ادبیات رایجی در اقتصاد سیاسی امریکا تبدیل
شده است .چندی پیش اندیشــکده دانشگاه مریلند ،در گزارشی مدعی شد که
اثر تحریمها ،تنها در کوتاه مدت ،به خوبی مشــخص میشــود و در بلندمدت،

به تدریج شــاهد از بین رفتن اثرات آن هســتیم .در این گزارش همچنین آمده
اســت« :زمانــی که تحریمــی بر کشــوری وضع میشــود ،عملیاتهــای روانی
و فروشکســتن کســب و کارها بهدلیــل نااطمینانــی از آینده ،میتوانــد اثرات
موضعی قدرتمندی باشــد اما اقتصــاد در بلندمدت راه پیشــرفت خود را پیدا
میکنــد و از طرفــی از لحــاظ روانشناســی ،عموم فعــاالن ،بهدنبــال دور زدن
محدودیتهــای موجود میروند .فاکتورهای اقتصادی نظیر ســرمایه گذاری،
تــورم ،نرخ بهره و موارد دیگــر ،در بلندمدت ،به نقطه تعادل میرســند ».بنابر
تحلیلهــای موجــود ،تنهــا  23درصــد تحریمهای امریــکا موفق بوده اســت
که این خود گواهی بر این ادعاســت .اما ســؤال اساســی اینجاســت که چرا در
دورههــای اخیــر ،تحریمهای امریکا به این درجه از ناکارآمدی رســیده اســت؟
پاسخ به این سؤال ،پیشتر توسط نشــریه آتالنتیک ،ارائه شده است .این مقاله
ابتدا گذاری بر گســتردگی تحریمهای ایاالت متحده بر افراد ،نهادها و دولتها
میکند و میگوید« :به هــر حال ،قدرت تحریمهای امریکا از مرکزیت سیســتم
مالی این کشــور در اقتصاد جهانی و وضعیت دالر بهعنــوان ارز ذخیره اغلب
کشورها ناشــی میشود .حتی شــرکتی که اساســاً هیچ تجارتی با ایاالت متحده
ندارد ،بانکهای آن کشــور ،دالر را بهعنوان ذخیره نگهداری میکنند .بنابراین
نظام بانکی کشورها در برهههایی که دچار تحریم میشوند ،عاجز از آن هستند
که به درســتی وظایــف بانکداری خــود را انجام دهند و کاری برای شــرکتهای
تجاری نمیتوانند بکنند .اما یکی از ریســکهای موجود این اســت که بسیاری
از بانکهــای جهان که ارتباط مالی خود را از طریــق بانکهای نیویورک انجام
دادهاند ،اگر تصمیم بگیرند کــه به ایاالت متحده اعتماد نکنند و بر این تصمیم
مصمم باشند و سعی کنند ارتباطات مالی خود را از جای دیگری دنبال کنند ،به
طور ناگهانی ،قدرت تحریمها به طرز چشمگیری کاهش مییابد».
در این گزارش ،مروری بر کشورهای تحریم شده در سال  2019میالدی میشود.
مجموعه بررسی این تحریمها ،به خوبی نشان میدهد در  90درصد کشورهای
تحریم شده ،رشد اقتصادی مثبت و نرخ تورم در نوسانات منطقی و حتی تک
رقمی قرار دارد و حتی پیشبینی این دو شــاخص برای سال  2020نیز همچنان
روشن و در بسیاری موارد ،بیشتر از رشد اقتصادی سال گذشته آنهاست.

در ســال گذشــته میالدی ،عبداهلل حمدوک نخســتوزیر
سودان
دولت انتقالی ســودان ،بــرای رفع تحریمهــای امریکا ،به
جنوبی
این کشور سفر کرد .سودان جنوبی چند سالی است ،همراه
چند کشــور دیگــر جهــان در فهرســت دولتهــای حامی
تروریســم قرار گرفته و تحت تحریمهای امریکا قرار دارد .با این حال در
سال گذشته میالدی ،خزانهداری امریکا تحریمهای جدیدی علیه دولت
ســودان اعمال کــرد که عبارت بودنــد از اعمال محدودیتهــای مالی و
دارایــی برای مقامات این کشــور .هماکنون تمامی روابط بانکی ســودان
تحریم است و بخش تجارت خارجی این کشور با مشکالت زیادی برای
تراکنشهــای مالی روبه رو اســت .در تحریمهای ســال  2019این کشــور
آمده اســت« :معامالت اشخاص امریکایی در صورتی که شامل انتقال،

پرداخت ،صادرات ،برداشت یا تجارت دیگری با اموال یا منافع موجود
در دارایی یک شــخص یا شــخص ذکر شــده در آن کشــور باشــد ،ممنوع
اســت .هرچند سفرهای مقامات بلندپایه این کشور به امریکا ،برای لغو
تحریمهــای کنونــی ،بیفایده بوده اســت .این تحریمها پیشــتر بهدلیل
احکام صادره علیه دولت سودان بوده که از انفجارهای تروریستی علیه
کشــتی «یواس اس کول» در ســال  2000و انفجارهای ســفارت امریکا در
نایروبی و کنیا و دارالســام تانزانیا در ســال  1998میالدی ،حمایت کرده
اســت .با وجــود تحریمهای موجود رشــد اقتصادی این کشــور در ســال
 3.3 ،2019درصد اعالم شــد و برای ســال آینده رقمــی برابر با  6درصد
پیشبینی میشود .با وجود این میزان تورم در این کشور  170درصد و 60
درصد برای سالهای  2019و  2020اعالم شده است.

دولــت امریکا بــرای مجبور کردن نیکالس مــادورو ،رئیس
ونزوئال
جمهــوری ونزوئال به برکناری از ســمت خــود مجموعهای
از تحریمها را علیه ونزوئال اعمال کرده اســت .تحریمهای
امریکا بیشــتر تجارت نفت این کشــور را هدف قرار داده که
بخــش بزرگــی از اقتصــاد ونزوئال را تشــکیل میدهد .در ماه ژانویه ســال
گذشــته وزارت خزانهداری امریکا تحریمهایی را بر پاالیشــگاه مســتقر در
تگزاس که به شــرکت دولتی ونزوئال تعلق داشــت اعمال کرد .نیکالس
مــادورو ،در آن زمــان واشــنگتن را متهــم بــه تالش بــرای ســرقت از این
پاالیشــگاه کرد .امریکا در مدت چند سال گذشته ،تحریمهای گستردهای
علیــه ونزوئــا وضع کــرده اســت ،از جمله تحریم شــرکت نفــت دولتی

پــی.دی.وی.اس.ای کــه مالــک پاالیشــگاه نفتی ســیتگو در امریکاســت.
واشــنگتن همچنین نیکالس مادورو و تعدادی از دســتیارانش را تحریم
کرده اســت .به این ترتیب ،شــرکتها و شــهروندان امریکایی حق انجام
معامالت تجاری با مادورو و متحدانش را ندارند .بدین ترتیب ونزوئال هم
به لحاظ تحریم بانکی و مالی در وضعیتی مشابه کوبا ،ایران ،کرهشمالی
و سوریه قرار میگیرد .دونالد ترامپ ،رئیس جمهوری امریکا ،در فرمانی
اجرایی ،تحریمهای مالی شدیدی علیه ونزوئال وضع کرد و از بانکهای
امریکایی خواست از هرگونه معامله مالی با دولت یا شرکت نفتی دولتی
ونزوئال خودداری کنند .وزیر تجارت خارجی ونزوئال گفته است که جابهجا
نشدن داراییها ،شهروندان ونزوئال را تحت تأثیر قرار داده است.

تحریمهای ســوریه در ســال  ،2019شــدت یافــت .در گزارش
سوریه
خزانه داری امریکا آمده اســت :امالک و منافع دولت سوریه
با افراد مشخص شده مسدود ،هرگونه معامله در خصوص
موارد اعالم شده ممنوع ،همه سرمایه گذاریهای جدید در
سوریه توسط اشخاص امریکایی ممنوع و صادرات مستقیم ،غیرمستقیم،
صادرات مجدد ،فروش یا تهیه هرگونه خدمات به سوریه از ایاالت متحده
ممنــوع اعالم شــده اســت .همچنیــن واردات فرآوردههای نفتی ســوریه یا
از مبــدأ ســوریه ،دارای مجازات ســنگینی خواهد بــود .در حالی تحریمهای
ســنگین بر حاکمیت سوریه شدت مییابد که خزانهداری امریکا در گزارش

خــود از تحریمهــای ســوریه ،به همه فعــاالن اقتصادی بویژه شــرکتهای
کشتیرانی ،هشدار میدهد که هرگونه نقل و انتقال از سوریه ،دارای پیامدهای
وحشتناکی برای آنها خواهد بود .این در حالی است که سوریه مدت کوتاهی
اســت از چنگال داعش نجات یافته و در حال بازســازی خرابیهای جنگی
چند ســاله اســت .با این حال رشــد اقتصادی ســوریه بنابــر دادههای بانک
جهانی متوقف نشده است و در سال ،2019تولید ناخالص داخلی این کشور،
 1.9درصد رشــد داشته است و برای سالجاری پیشبینی میشود که بیش
از 3درصد رشــد داشته باشد .نرخ تورم این کشور نیز  3.8درصد برای سال
 2019بود و برای سالجاری رقمی حدود  12درصد پیشبینی میشود.

نظام قدرت در کشور کنگو ،هنوز به مرحله با ثباتی نرسیده
کنـگو
اســت .از ایــنرو تحریمهای اقتصادی خزانــهداری امریکا
بیشــتر نیروهای شورشــی و مخالف حاکمیت مرکزی این
کشور را نشانه رفته است .در سال گذشته میالدی ،امریکا،
دو نفر از رهبران شورشی گروه M 23را تحریم کرد .بر اساس این تحریم،
تمامــی امــوال ایــن دو شــخص توقیف و حــق هیچگونه داد و ســتدی با
نهادهــای اقتصــادی امریــکا را نخواهند داشــت .این در حالی اســت که
این گروه شورشــی ،در تقابلهایی که با دولت مرکزی کنگو داشته است،
توانســته کنترل بخشهایی از کشــور را در دســت بگیرد .اتحادیه آفریقا،

ســازمان ملل و دبیر کل ســازمان ملل نیز پیشتر خواســتار اقدام فوری
جامعه جهانی برای مقابله و برخورد با این گروه شده بودند.
در گزارش خزانهداری امریکا آمده است«:معامالت اشخاص امریکایی
که شامل انتقال ،پرداخت ،صادرات ،برداشت یا تجارت دیگری با اموال
یا منافع موجود در دارایی شــخص یا اشــخاص ذکر شــده باشد ،ممنوع
است .هر گونه ردیابی معامله با این افراد ،منجر به مسدود شدن اموال
و داراییهای افراد خاطی خواهد شد ».رشد اقتصادی این کشور در سال
 5.8 ،2019درصــد و پیشبینــی  4.1درصــد بــرای  2020خواهد بود .نرخ
تورم نیز  3.8درصد و پیشبینی 3.7درصد برای سالجاری شده است.
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از زمــان روی کار آمــدن دولــت ترامپ ،بر
روسیه
خــاف انتظارهــا و شــعارهای انتخاباتــی،
روابــط روســیه و امریــکا پر تنشتر شــد .در
ســال  ،2019دولت ایاالت متحــده دوباره محدودیتهایی
را بــرای اقتصــاد روســیه وضع کرد .ایــن اقــدام امریکا ،که
پیشتر در راســتای ماجرای اوکراین و روسیه بر سر اختالف
آن بــا کرملیــن بــود و ســپس ادعــای دخالــت روســیه در
انتخابــات و بــا درخواســتهای مکرر اوکراین بــرای انجام
اقدامی تالفی جویانه ،تحریمهایی وضع شد .از جمله این
محدودیتها ،میتوان به صادرات یا صدور مجدد برخی
کاالهــای کشــاورزی ،دارو ،تجهیــزات پزشــکی و قطعــات
جایگزین از ایاالت متحده اشاره کرد .همچنین در گزارش
خزانــهداری امریــکا ،حوالههــای غیــر تجــاری و شــخصی
توسط افراد امریکایی به یا از منطقه کریمه اوکراین ممنوع
اســت .همچنین وزارت خزانهداری امریکا فهرســتی از ۱۴

شخصیت حقیقی و حقوقی ،شامل هشت جداییطلب و
دو شرکت از جمله بانک تجارت ملی روسیه که در کریمه
فعالیــت دارد ،منتشــر کــرد .بــر ایــن اســاس ،داراییهای
متعلــق به آنها در امریکا مســدود و از مســافرت به امریکا
نیز منع خواهند شــد .از ســوی دیگر یک شرکت کشتیرانی
و سه شرکت هواپیمایی نیز به فهرست تحریمهای امریکا
اضافه شــدند .چندی پیش نیــز ،دونالد ترامپ ،با امضای
حکمــی ،هر مؤسســه یــا شــرکتی را که بــه گازپروم روســیه
در توســعه خطــوط گاز آن به اروپا کمک کنــد تحریم کرد.
ایــن اقدام ،بنابر ادعای کاخ ســفید ،در راســتای جلوگیری
از نفــوذ بیــش از حد روســیه در اروپا ،اتخاذ شــده اســت .با
همه این تحریمها ،رشــد اقتصادی روسیه در سال گذشته
 0.8درصد و برای ســال  1.5 ،2020درصد پیشبینی شده
اســت .نرخ تورم برای ســالهای  2019و  3 ،2020درصد و
 4.3پیشبینی شده است.

در آگوســت ســال گذشــته میالدی ،دونالد
بالروس
ترامــپ ،تحریمهــای دولــت بــاروس را
دوباره تمدید کرد .این تحریمها که از سال
 2006میالدی ،با تصویب جورج بوش ،بر اقتصاد بالروس
تحمیل شــده بود ،با امضــای ترامپ ،تا اواخر ســالجاری
معتبــر خواهد بود .این تحریم ها که بیشــتر صنایع بزرگ
و مــادر بــاروس را نشــانه رفتــه اســت ،عبــارت اســت از
تحریم شرکتهای خانه تجارت نفت بالروس ،مجموعه
هلدینــگ (Belneftekhimشــرکت تولیدکننده نفت خام،
پاالیشی و پتروشیمی) ،هلدینگ (Belshina OAOشرکت
تولیدکننــده خــودرو ،اتوبــوس ،وســایل نقلیــه ،تراکتــور،
وســایل نقلیه الکتریکــی) ،مجموعــه (Grodnoمجموعه
شــرکتهای پتروشــیمی ،صنایــع شــیمیایی و پاالیشــی)،

صنایــع شــیمیایی و رنــگ  ،Lakokraskaمجموعــه
نفتــی  ،Grodnoمجموعــه (Naftanصنایــع پاالیشــی و
پتروشیمی) وصنایع مواد اولیه .Polotsk
بنا براین تحریمها ،هرگونه تبادل مالی بهصورت مستقیم
و غیر مســتقیم با شــرکتهای فوق ،مشــمول تحریمهای
امریــکا خواهد شــد .اتحادیه اروپا نیز از ســال  2002تاکنون
بهدلیــل نقــض شــدید حقــوق بشــر از ســوی حکومــت
بــاروس؛ الکســاندر لوکاشــنکو ،رئیس جمهوری و شــمار
زیادی از مســئوالن این کشــور را وارد فهرســت تحریمهای
خود کرده اســت .با این حال ،رشــد تولید ناخالص داخلی
این کشور در سال  0.5 ،2019درصد و برای سال 2.5 ،2020
درصد پیشبینی شــده است .میزان تورم این کشور نیز در
سالهای گذشته در بازه  4تا  6درصد ،نوسان داشته است.

روابــط ایاالت متحــده امریکا و کوبــا ،با به
کوبــا
قــدرت رســیدن دولــت کنونــی ،بــا شــیب
فزایندهای ،مسیر تیره و تار شدن را پیموده
است .در سال گذشته ،عالوه بر تحریمهای تجاری و بانکی
قبلــی ،اخــراج  15دیپلمــات کوبایی از واشــنگتن ،ممنوع
المعامله بودن  180نهاد کوبایی ،تعطیلی دفتر سرویس
مهاجــرت و شــهروندی امریکا در کوبــا ،تحریم تانکرهای
نفتی کــه از مقصد ونزوئال به کوبا حرکت میکنند ،تهدید
شــرکتهای خارجــی با اتکا بــه قانون هلمــز بولتون ،لغو
فعالیتهای فرهنگی و در نهایت لغو پروازها به مقصد 9
شهر کوبا به استثنای هاوانا ،از جمله اقدامات خصمانهای
بــود که ســفیر کوبا بهعنــوان ادله جنگ اقتصــادی امریکا
علیه این کشــور ارائه کرد .تحریم محصوالت کشــاورزی و

دارویی نیز از جملــه محدودیتهایی بود ،که خزانهداری
امریکا در ســال گذشــته گزارش داده اســت .دولت کنونی
ایاالت متحده ،تحریمهای کوبا را چهار بار گســترش داده
که بنابر گفتههای وزیر اقتصاد این کشور ،با هدف ترساندن
سرمایهگذاران داخلی و افزایش ریسک بازدهی اقتصادی
در این کشور بوده است .با همه این محدودیتها ،کوبا در
سال  2019میالدی ،حدود شش توافقنامه مهم اقتصادی
با کشورهای شرق آسیا و امریکای جنوبی به امضا رسانده
است .رشد تولید ناخالص داخلی این کشور در پایان سال
میالدی گذشــته2.2 ،درصد بود و برای سال  ،2020حدود
1.3درصد پیشبینی شــده اســت .نرخ تورم نیز به ترتیب
 5.9درصد و 4.8درصد برای سال گذشته و سال پیش رو
اعالم شده است.

نیکاراگوئه وزارت خزانــهداری امریــکا اعــام کــرد کــه
«رافائــل آنتونیــو اورتــگا موریلــو» و پســر او
«دانیــل اورتــگا» رئیــس جمهــوری کنونــی
نیکاراگوئه را به اتهام پولشــویی و فســاد تحریم کــرد .این در
واقع آخریــن اقدام دولت امریکا علیــه دولت نیکاراگوئه به
شمارمیرود.واشنگتنهمچنیندوشرکتمتعلقبهرافائل
اورتگا ،که گفته میشــود از آنها برای پولشویی و تأمین مالی
دولت اورتگا اســتفاده میشــود ،در فهرســت تحریمها قرار
داد .بر اساس اعمال تحریمهای تازه علیه برخی مقامات در
دولت نیکاراگوئه وزارت خزانهداری امریکا ،نام فرانسیســکو
خاویر دیاز مادریز ،از مقامات پلیس این کشور ،فیدل آنتونیو
مورنو ،از مقامات شهرداری شهر مانگائو و خوزه فرانسیسکو
ِ
لوپز ،رئیس یک شرکت نفتی دولتی نیکاراگوئه دیده میشود

که هر ســه این افراد به اتهام نقض حقوق بشــر و مشــارکت
در ســرکوب معترضان در فهرســت تحریمهای امریکا قرار
گرفتهانــد .ایــن تحریمهــا که بــا ادعای نقض حقوق بشــر و
آزادی ،توسط خزانهداری امریکا وضع شده است ،پیشتر در
رابطــه با اعتراضات داخلی مردم این کشــور بود که از قانون
جدید بازنشستگی ،ناراضی بودند .هر چند رئیس جمهوری
ایــن کشــور ،اعتراضــات وارده بــه ایــن قانــون را پذیرفت اما
برای اصالحات دوبــاره آن وعده داد ،اما تحریمهای ایاالت
متحده ،برای گرم کردن تنور اعتراضات ،به تصویب رســید.
با این حال رشــد اقتصادی دراین سال منتهی به 7.5 ،2019
درصد و برای ســالجاری 1.5درصد پیشبینی شــده است.
نرخ تورم نیز برای ســال گذشته و ســالجاری  6.13درصد و
5.2درصد پیشبینی شده است.

دولــت امریکا در ماه جوالی ســال گذشــته،
مـالـی
رهبر گروه نصره االسالم والمسلمین مالی
را تحریم کرد .این اقدام در راستای افزایش
عملیاتهای تروریســتی و خشــونتباری بود که در مالی،
توســط گروهی وابســته به القاعــده انجام شــد .خزانهداری
امریکا این گروه را به اتهام تروریســم ،مورد تحریم قرار داد
و دستور توقیف اموال رهبران آن را در سراسر جهان ،صادر
کرد .خزانهداری امریکا اتهامات این افراد را مواردی از قبیل:

تهدیدکننــده صلــح ،امنیت و ثبات مالــی ،تضعیفکننده
روندهــای دموکراتیــک یــا نهادهــای مالــی ،برنامهریــزی،
کارگردانی ،حمایت مالی ،یا انجام حمالت علیه نهادهای
محلــی ،منطقــهای ،یا ایالتــی و نیروهای دفاعــی و امنیتی
اعالم کرده اســت .با این حال رشــد اقتصادی این کشور در
ســال  4.9 ،2019درصــد و پیشبینی برای ســال 4.8 ،2020
درصد اســت .نرخ تورم نیز  2.2درصد برای ســال گذشته و
 2درصد برای سالجاری خواهد بود.

جمع بندی

مجموعه تحریمهای کرهشــمالی ،که در سال  2019نیز به
کرهشمالی آن افزوده شد ،جزو شدیدترین تحریمهای اعمال شده در
تاریخ است .شدت برخورد و جریمههای هنگفت معامله
بــا کرهشــمالی بــه قدری اســت که چنــدی پیش اســتیون
منوشین ،وزیر خزانهداری ایاالت متحده در این ارتباط گفت« :قاطعانه
و شفاف میگوییم ،شرکتهای کشتیرانی که با تاکتیکهای کالهبردارانه
معامــات ســعی در پنهانکــردن معامالت غیرمشــروع با کرهشــمالی
دارنــد ،خــود را در معرض خطــری بزرگ قرار میدهنــد ».تحریمهایی
که از ســوی دولت ایاالت متحده بر کرهشــمالی اعمال شده است ،طیف
وســیعی از خدمــات ،صنایــع و محصوالت را شــامل میشــود .همه این
اقدامات در راستای محدودسازی توان نظامی و موشکی کرهشمالی بوده

که البته ضربههای سنگینی به صنایع مهم این کشور وارد کرده است .در
گــزارش خزانــهداری امریکا هرگونه واردات ،صــادرات یا صادرات مجدد
از کرهشمالی بهطور مستقیم یا غیرمستقیم ،هرگونه آموزش ،مشاوره یا
ســایر خدمات یا کمکها ،معامالت مالی ،اقدامات مربوط به ســاخت و
نگهداری ،قاچاق هرگونه ارز ،وجه نقد یا هر اقدامی که از دولت کرهشمالی
یا هر مقام بلندپایه آن پشتیبانی میکند ،ممنوع اعالم شده است .این در
حالی است که در سال  2019میالدی ،هرگونه کمک مالی ،حمایت مالی،
پشتیبانی مالی ،مادی یا تکنولوژیکی برای این کشور تحریم و هر فردی که
مالکیت یا دارایی در این کشور داشته باشد ،از نظر امریکا بیاعتبار تلقی
خواهد شد .با این حال آهنگ رشد اقتصادی این کشور در سال 4.3 ،2019
درصد بود و برای سالجاری  1.3درصد پیشبینی میشود.

تنها  23درصد
مهایامریکا
تحری 
موفق بوده است.
در  90درصد کشورهای
تحریم شده ،رشد اقتصادی
مثبت و نرخ تورم در
نوسانات منطقی و حتی
تک رقمی قرار دارد.

هر چند رشد اقتصادی کشورهای تحریم شده ،براساس
چشــمانداز  ،2020مثبت ارزیابی شده اما هنوز اقدامات
زیادی برای بیاثر کردن کامــل تحریمهای دولتهایی
نظیر امریــکا ،بر زمین مانده اســت .پیمانهــای پولی،
اتحادیههــای مشــترک المنافع اقتصــادی ،پیمانهای
تجــاری و تعرفههــای ترجیحــی تجــارت از جملــه ایــن
اقدامات تلقی میشــود .بســیاری براین باورند که سهم
تولیــد ناخالص امریــکا از جهان ،براهمیت این کشــور

در اقتصاد جهان داللت دارد اما باید دید که این ســهم
بزرگ در اقتصاد جهانی ،شــامل چــه بخشهای مهمی
میشــود و قطع دسترســی به کدامیک از این بخشها،
برای اقتصادهای کوچکتر زیان بارتر است .اما تاکنون
تجربه ،بخوبی نشــان داده که بدون امریکا نیز میتوان
به اســتمرار حیات اقتصاد کشــورها امیدوار بود به شرط
آنکه تدابیر دیپلماتیــک و بینالمللی به اقتصاد نیز گره
بخورد.

رشدتولید
ناخالصداخلی
کوبا درسال گذشته2.2 ،
درصد بود و برای سال
 ،2020حدود  1.3درصد
پیشبینی شده است .نرخ
تورم نیز به ترتیب 5.9
درصد و  4.8درصد برای
سال گذشته و سال پیش رو
اعالم شده است.
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آهنگ رشد
اقتصادیکره
شمالی در سال  2019رقمی
معادل  4.3درصد بود و
برای سالجاری  1.3درصد
پیشبینیمیشود.
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در سال ،2019
تولیدناخالص
داخلی سوریه 1.9 ،درصد
رشد داشته است و برای
سالجاریپیشبینی
میشود که بیش از  3درصد
رشد داشته باشد .نرخ تورم
این کشور نیز  3.8درصد
برای سال  2019بود.

رشدتولید
ناخالصداخلی
بالروس در سال
 0.5 ،2019درصد و برای
سال  2.5 ،2020درصد
پیشبینی شده است .میزان
تورم این کشور نیز در
سالهای گذشته در بازه  6تا
 4درصد ،نوسان داشته
است.
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رشداقتصادی
کنگو در سال ،2019
 5.8درصد و
پیشبینی  4.1درصد برای
 2020خواهد بود .نرخ تورم
نیز  3.8درصد و پیشبینی
 3.7درصد برای سالجاری
شده است.
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رشداقتصادی
مالی در سال
 4.9 ،2019درصد و
پیشبینی برای سال ،2020
4.8درصد است .نرخ تورم
نیز  2.2درصد برای سال
گذشته و  2درصد برای
سالجاری خواهد بود.
رشداقتصادی
نیکاراگوئه در سال
 7.5 ،2019درصد
و برای سالجاری 1.5درصد
پیشبینی شده است .نرخ
تورم نیز برای سال گذشته و
سالجاری  6.13درصد و
 5.2درصد پیشبینی شده
است.
رشداقتصادی
روسیه در سال
گذشته  0.8درصد
و برای سال 1.5 ،2020
درصد پیشبینی شده است.
نرخ تورم برای سالهای
 2019و  3 ،2020درصد و 4.3
درصد پیشبینی شده است.
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