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پرونده ای درباره دور جدید تحریمهای اقتصادی علیه ایران

سال بیستوچهارم شماره  6920یکشنبه  20آبان 1397

تحریم و تورم

برای کاهش اثرگذاری همزمان این دو ابرچالش چه باید کرد؟

جامعــه ایــران یکبــار دیگر در معــرض هجوم همزمــان دو غول
بــزرگ قــرار گرفته اســت؛ «تحریم و تــورم» .هر دو غول از شیشــه
آغاز سخن بیــرون آمدهاند و تا مدت زمانی نامعلوم خواســته و ناخواســته از
سفره همه ما سهم برمیدارند.
تحریــم پدیــدهای اســت که اگرچه در سیاســتهای داخلی ریشــه
دارد امــا از بیــرون مرزهــا بــه مــا تحمیــل شــده ولــی تــورم قطعاً
محسن جالل پور محصــول خطــای سیاســتگذاری یــا نادیــده گرفتــن اصــول علــم
رئیس پیشین اقتصاد توسط سیاستمداران خودمان است.
اتاق ایران تــا همین یکــی دو دهه پیش ،خیلی از کشــورها درجــات مختلفی
از تــورم را تجربه کردند و این مســأله موضوع اساســی خیلی از کتابهای درســی در
دانشــکدههای معتبر جهان بود اما اقتصاددانان این مســأله را بهگونهای حل کردند
که امروز دیگر نسبت به آن نگرانی وجود ندارد .نه در آکادمیها و نه میان مردم .ما
هم با تکیه بر همین آموزهها و با کمک انتظارات مثبت مردم موفق شــدیم تورم را
کاهش دهیم اما دولت دوباره با سیاســتهای سوال برانگیز ،این غول بیشاخ و دم
را از شیشه بیرون آورد.
از آن طرف شــمار کشــورهایی که به دالیل مختلف ،از ســوی دیگر کشــورها مشمول
تحریم اقتصادی شدهاند نیز کم نیست .اما هیچ کشوری را نمیتوان پیدا کرد که به
اندازه ایران گرفتار تحریم شــده باشــد .همین طور هیچ کشوری را نمیتوان مثال زد
که بهصورت همزمان گرفتار تحریم و تورم شده باشد.
این دو شــبیه ســیالب با تمام ســرعت به ســمت ما حرکت میکنند و بزودی به هم
میپیوندنــد و شــرایط دشــواری را برای جامعــه و اقتصاد ما خلــق میکنند .حاصل
درهم آمیزی دو ابرچالش تحریم و تورم ،وضعیتی مشابه شرایط بسیار بد سالهای
 1391و  1392اســت که اقتصادایران گرفتار رکود تورمی شــده بود و در نتیجه بیکاری
و فقر در جامعه تشدید شد.
همانطــور که در ســال  1391تجربــه کردیم ،تحریــم و تورم اگرچــه دو پدیده جدا از
هم هســتند اما با هم بودنشان عواقب بسیار سخت و نگران کنندهای بهدنبال دارد.
جز ایران هیچ کشــور دیگری بهطور همزمــان گرفتار این دو معضل بزرگ و پیچیده
نشــده است .در هیچ دانشکده و دانشــگاهی نیز این دو را بهصورت همزمان بررسی
نمیکننــد و اکنــون اقتصــاد ایــران ناچار اســت یک بار دیگــر هر دو عارضــه را با هم
تحمل کند .اما ســؤال این اســت کــه برای کاهــش اثرگذاری همزمان ایــن دو پدیده
چه باید کرد؟
در شرایطی که تحریم شدهایم ،از میزان درآمدهای نفتی ما کاسته شده
و قطعاً با کســری بودجه مواجه خواهیم بود .پس وسوســه خوردن گندم
توسط دولت منتفی نیست .یعنی اینکه ممکن است دولت برای جبران
کســری بودجه ســراغ منابع بانــک مرکزی برود .اگــر چنین اشــتباهی رخ دهد قطعاً
تورم غیرقابل مهار خواهد بود .پس بهتر است با هر روشی که میشناسیم به دولت
فشــار بیاوریم که به جای درپیش گرفتن روشهای خطرناک چاپ پول یا برداشــت
از منابع بانک مرکزی ،تا حد امکان هزینههای خود را کاهش دهد.
وارد آوردن هــر نوع شــوکی به ذخایر گرانبهای ارزی ممنوع اســت چون
میتواند باعث جهش شــدید ارزی شــود .امیدوارم دولت از سیاست ارز
 4200تومانی درس گرفته باشد و دیگر سراغ سیاستهای تخصیص ارز
ت سرکوبشده پایین نرود.
با قیم 
درست است که بودجه یک سند مالی برای تخصیص و تزریق منابع به
بخشهــای مختلف اســت ولی در واقــع دلیل اصلی خیلــی از دعواهای
پیدا و پنهان سیاســی در کشور اســت .اکنون که موعد تنظیم بودجه سال
آینده کشــور است ،به طور سنتی گروههای سیاســی مشغول چانه زنی برای دریافت
ســهم بیشــتر از بودجــه هســتند .این چانه زنــی قطعاً فرآینــد تخصیص منابــع را از
چارچوب بهینه و کارشناســی دور میکند و بر تعهــدات مالی دولت میافزاید .البته
بعید است که گروههای سیاسی و نهادهای متقاضی بودجه با نصیحت و پند و اندرز
دســت از چانه زنی بردارند و حتی بعید اســت که دولت-دولتها -در هرشــرایطی
باج دهی بودجهای را متوقف کنند اما از باب دلســوزی برای کشور الزم است شرایط
فعلــی اقتصــاد و جامعــه را به آحاد سیاســی و فرهنگی گوشــزد کنیــم و از همه آنها
بخواهیــم چنــد صباحی توقع و انتظــار را کنار بگذارند تا کشــور از این پیچ خطرناک
عبور کند.
بدون شــک با تشــدید تحریمها و بسته شــدن منافذ ورود ارز به کشور به
ســختی قادر به تأمین منابع مورد نیاز برای اداره کشــور خواهیم بود .ارز
به سختی و با هزار ترفند وارد کشور میشود اما به آسانی هزینه میشود.
بــا چمــدان میآیــد و با گونــی خارج میشــود .بایــد هزینههــای غیرضــروری را کنار
بگذاریم.
بــزودی تعداد زیادی از شــرکتهای دولتی و حاکمیتــی تحریم خواهند
شــد .در چنین شــرایطی دولــت یادش میافتــد که بایــد از ظرفیتهای
بخش خصوصی برای تأمین کاال و ارز مورد نیاز کشــور اســتفاده کند .این
در حالی اســت که دســت و پــای بخش خصوصی را بــا قوانین و رویههای نادرســت
بستهاند .ما معتقدیم تصمیمات تند و سختگیرانه برای بخشخصوصی به معنای
تحریم داخلی اســت و بســتن فضای داخلی عواقب نگران کنندهتری از تحریمهای
بینالمللــی دارد .دولــت باید از بخش خصوصی بهعنوان بــرگ برنده برای عبور از
شــرایط ســخت و دشــوار فعلی اســتفاده کند نه اینکه با تحمیل مصوبات و افزایش
قوانیــن و مقررات دســت و پاگیر حلقــه محاصره بخش خصوصــی را تنگتر کند .از
بســتن فضا نهتنها چیزی عایدمان نمیشــود بلکه اندک منافذ اقتصاد ایران را هم
میبندیم.
راه حل مبارزه با تحریم ،آزادسازی و تسهیل فضای کسب وکار است.
در کنــار ایــن همــه مشــکل ریــز و درشــت ،بزرگترین خطری کــه آینده
اقتصــاد ما را تهدیــد میکند این اســت که فرمان از دســت دولت خارج
شــود .بیمــاری که به طــور همزمان از چنــد عارضه رنج میبــرد ،تحمل
شــوک را نــدارد .دولــت به هیــچ عنــوان نبایــد در سیاســتگذاری اشــتباه کنــد .نباید
مدیریت اقتصاد از دســت دولت خارج شــود .چه موافق دولت باشــیم و چه منتقد
آن ،نبایــد در مســیر تضعیف دولــت گام برداریــم .بیاعتبار کــردن و ضعیف جلوه
دادن دولت ،نااطمینانی را تشــدید میکند .نااطمینانی آفت بزرگی اســت که منجر
به توقف همه فعالیتهای اقتصادی خواهد شد.
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گزارش «ایران» از راهکارهای مقابله با تحریمهای جدید امریکا علیه ایران

میانبرهایی برای عبور از گردنه های تحریم

آیا محدودیتهای بینالمللی در میان ابرچالشهای اقتصاد ایران جایی دارد؟
طرح موضوع

سیاوش رضایی
خبرنگار

پــس از آنکه مذاکرات هســتهای ایــران با گروه
پنج به عالوه یک و امضای سند نهایی تحریم
توانســت اقتصاد ایران را در یک دوره دو و نیم
ساله از شر تحریمهای اقتصادی خالص کند،
تصمیم رئیس جمهوری امریکا برای خروج از
این توافــق بینالمللی و بازگرداندن تحریمها
علیــه ایــران باعــث شــد تــا یکبــار دیگر ســایه
تحریمها برآینده اقتصاد ایران سایه بیفکند.
بدینترتیــب از  15مــرداد امســال بخــش اول
تحریمهای امریکایی بر ایران اعمال شــد و در
دومیــن مرحله یعنــی  13آبان مرحلــه دوم و
مهمتر آن کلید خورد .حال پرسشــی که دراین
جا مطرح میشــود این اســت کــه تحریمهای
بازگشــته علیــه ایران تا چه انــدازه در اقتصاد و
دورنمــای آن مؤثر خواهد بود و برای مقابله با
آن چه میتوان کرد؟
هرچند بهطــور قطع تحریمهــای امریکا علیه
ایــران بهدلیــل آنکه حســاسترین بخشهای
اقتصــاد ایــران را نشــانه رفتــه اســت در حــال
و آینــده اقتصــاد ایــران تأثیــر خواهد داشــت،
امــا نبایــد از خودتحریمیهایی کــه بحرانها،
چالشها و نوع نگاه مدیریتی بر ما اعمال کرده
است نیز غافل شد .بررسی روند شاخصهای
اقتصــاد ایــران دربیــش از چهــار دهــهای کــه
از پیــروزی انقــاب اســامی میگــذرد ،نشــان
میدهــد که تنگناهای داخلی مانع بزرگتری از
تحریمهای خارجی بوده است.
ëëتحریمی که دوباره بازگشت
دونالد ترامپ ،رئیس جمهوری ایاالت متحده
امریــکا در 18اردیبهشــت مــاه ســالجاری و
چهار روز مانده به موعد مقرر در یک سخنرانی

11دقیقهای خروج کشــورش از برجام را بهطور
رســمی اعالم کــرد تا پــس از یــک دوره حدود
دوو نیم ساله که برجام ایجاد کرده بود ،دوباره
تحریمهای ضد ایرانــی امریکا باردیگر اعمال
شود.
تنهــا حامیــان ایــن تصمیــم دونالــد ترامــپ،
اســرائیل و عربســتان ســعودی بودنــد امــا در
مقابــل ،ســران اتحادیــه اروپا همچنیــن دیگر
امضاکننــدگان توافــق هســتهای ،ضمــن ابراز
تأســف در قبــال این خبــر ،بر پایبنــدی خود بر
برجــام تأکید کردند .ایــران در چارچوب توافق
هســتهای ســال  ۲۰۱۵موافقت کرده بود که در
ازای لغــو بخشــی از تحریمهــای بینالمللی،
برنامههای هستهای خود را محدود کند.
طبق تحریمهایی که توســط رئیس جمهوری
امریکا امضا شــد ،وزارت خزانهداری این کشور
دوره تنفس  ۹۰روزه و  ۱۸۰روزه برای بازگشــت
تحریمها در نظر گرفت.
براین اساس در دور نخست تحریمها که از 15
مرداد ماه امسال اجرایی شد ،محدودیتهایی
بــر خری دوفــروش اســکناس یــا اســناد مبتنــی
بــر دالر از ســوی دولــت ایــران ،خری دوفــروش
طال و ســایر فلزهــای گرانبها ،خریــد ،تأمین یا
انتقــال فلزاتــی نظیــر گرافیت ،فلــزات خام یا
نیمهخام مانند آلومینیوم و آهن ،زغالســنگ
و نرمافزارهــای مورد اســتفاده از ســوی صنایع
ایران ،افتتاح حساب ریالی در خارج از مرزهای
ایران و مبادله ریالی با ارقام قابلتوجه ،تأمین
مالی خارجی و خرید اوراق منتشرشده از سوی
دولت ایران ،خودروسازی ایران ،خری دوفروش
و تأمیــن قطعــات هواپیمــا و فــرش و مــواد
خوراکی تولیدشده در ایران اعمال شد.
 ۱۳آبانماه سررسید مرحله دوم تحریمها بود
کــه عمدتاً بخش انرژی و نفت ایران را نشــانه

گرفتهانــد .بــر مبنــای اطالعیــه منتشرشــده از
ســوی وزارت خزانــهداری امریــکا ،فعالیــت
بندرگاهــی ،کشــتیرانی و صنایــع کشتیســازی
ایــران ازجملــه خطــوط کشــتیرانی جمهوری
اسالمی ایران و کشتیرانی جنوب و شرکتهای
وابســته ،مبادالت نفتــی و هرگونــه خرید مواد
پتروشیمی از ایران ،شرکت ملی نفت ،نفتیران
و شرکت ملی تانکرسازی ایران ،هرگونه مبادله
مالی بین مؤسســات مالی بینالمللی با بانک
مرکزی ایران یا مؤسســات مالی ایرانی ،بخش
انــرژی و همکاری بــا ایران در قالــب تعهدات
خدماتــی ،بیمــهای و بیمــه اتکایــی مشــمول
تحریم قرار گرفته است.
بر مبنای اطالعیه منتشرشــده از ســوی وزارت
خزانــهداری امریــکا ایــن وزارتخانه پــس از هر
دوره تنفــس اقــدام بــه بهروزرســانی لیســت
اقدامات و افراد مشــمول تحریــم خواهد کرد.
بــه ایــن ترتیب شــرکتها و اشــخاص حقیقی
مختلف میتوانند با مراجعه به وبسایت این
خزانهداری در جزئیات تحریمها قرار بگیرند.
ëëراه مقابله با تحریمها
تحریــم و محدودیــت واژه بیگانــهای بــرای
مســئوالن و مــردم ایران نیســت .از ســالهای
آغازیــن انقــاب اســامی ایــران تحــت
تحریمهــای مختلفی بوده اســت که هرچه به
پیــش رفت پیچیدهتر و دشــوارتر شــده اســت
تــا جایــی کــه درســالهای انتهایــی دهــه 80
تحریمهای سه الیه علیه ایران روزهای سختی
برای اقتصاد ایران به وجود آورد.
اعمــال محدودیتهایی که از این تحریمها بر
بخشهای مختلف اقتصاد ایران تحمیل شد،
ضمن نابســامان کــردن بازارهــای مختلف به
رکــود اقتصاد ایران ســرعت بخشــید و موجب
افت شدید ارزش پول ملی شد.

اما چه عواملی در داخل باعث تند و تیزشــدن
تأثیــر ایــن تحریمهــا شــده اســت .درواقــع
مشــکالت ســاختاری که اقتصاد ایران در طول
دهههای اخیر با آن دســت و پنجه نرم میکند
درکنار خألهای مدیریتی بسترســاز مؤثر بودن
تحریمهــای خارجــی بــوده اســت .هرچنــد
تحریمهــا بــه تنهایــی بســیاری از بخشهــای
اقتصــاد ایــران را تحت تأثیــر قرارداده اســت،
ولی بهطور قطع چالشهای موجود دراقتصاد
ایــران به تأثیرپذیــری تحریمها کمــک زیادی
کرده اســت .بنابراین نخســتین گام شناســایی
چالشهــای اقتصــاد ایــران اســت کــه بیش از
تحریمهــای خارجــی میتوانــد مانعــی برای
توسعه اقتصاد ایران باشد.
ëëابرچالشهایاقتصادایران
حــدود دو ســالی اســت کــه اکثــر اقتصاددانان
روی لیســت ابرچالشهــای اقتصــاد ایــران
تأکید میکننــد .گرچه درلیســت اقتصاددانان
تفاوتهایــی نیــز مشــاهده میشــود ولی همه
آنهــا روی حداقل شــش ابرچالــش اتفاق نظر
دارنــد کــه از قضــا تحریــم در میان آنهــا دیده
نمیشود.
مســعود نیلی اقتصاددان ایــن دوره را بدترین
دوره در تاریخ کشــور میداند و محمد فاضلی
جامعهشــناس به آن لقب «عصــر همآیندی
بحرانها» داده است.
براســاس گفتههای مســعود نیلی در شرایطی
هســتیم کــه اقتصــاد مــا دو چهــره دارد ،یــک
چهره میگوید که تورم تک رقمی شــده ،رشد
اقتصادی داشــتیم و اشــتغالزایی باالســت اما
در نقطــه مقابــل ابــر چالشهایــی هســتند که
نمیتوان منکر آنها شــد و این شش ابرچالش
شــامل بحــران آب ،محیط زیســت ،بیــکاری،
چالشهای نظام بانکی ،صندوق بازنشستگی

و کســب و کارهای خرد بسیار بزرگ و مخربند.
محمدحســین شــریفزادگان اقتصــاددان نیز
هفت ابرچالش را فهرست میکند که بسیاری
از آنهــا با لیســت نیلی یکســان اســت .به گفته
وی  ٧ابرچالش شــامل چالش محیط زیست،
کاهش منابع آب ،بیکاری ،فســاد اداری ،نظام
تصمیمســازی و تصمیــم گیــری ،بانکهــا و
توگــوی ملــی
چالــش انســجام سیاســی و گف 
میشود.
ëëاجماع ملی اصلیترین راه
بهنظر میرسد پادزهر و بسترساز برای مقابله
با تمام این ابرچالشها و تحریمهای خارجی
اجمــاع ملــی ســرمایه اجتماعــی و اعتمــاد و
همدلی میان مســئوالن و مردم باشــد .به طور
قطــع زمانــی کــه مــردم عــزم مســئوالن برای
مقابلــه با ایــن چالشهــا را درک کنند خود به
پشــتوانهای قوی برای ادامه این مســیر تبدیل
میشوند.
همانگونه که مسعود نیلی اقتصاددان نیز باور
دارد حل مشکالت اقتصادی ایران نیازمند یک
اجمــاع و سیاســت واحد در تمــام بخشهای
حاکمیت است .البته دراین راه تشکیل شورای
عالی هماهنگی اقتصادی با حضور مســئوالن
ســه قوه نخستین گام دراین مســیر بوده است
تــا بــه دور از تفکیــک مســئولیتهای هــر قــوه
بــرای حــل و رفــع مشــکالت و موانــع نســخه
واحدی تجویز کنند .در گام بعدی و همانطور
کــه اغلــب کارشناســان نیــز تأکیــد میکننــد،
داشــتن یــک دیپلماســی کارا و قوی درســطح
منطقــه و جهــان اســت .تعامــل گســترده بــا
سایرکشــورها براحتی میتواند سد راه بسیاری
از محدودیتهــای خارجــی و داخلــی اقتصاد
ایران باشد.
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