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آیا ایران صحنه ورود سرمایهگذاران خارجی در دوره پساتحریم خواهد شد

راهکارهای خاص در شرایط بحرانی

مرجان اسالمیفر
خبرنگار

در حالی که ســرمایهگذاران خارجی منتظر آمدن بایدن به کاخ ســفید هستند تا تحریمهای
ایــران رفع شــود ،برخی از کارشناســان داخلــی اعتقاد دارنــد که باید بــا احتیــاط وارد دوره
پســاتحریم بایدن شــد .روز گذشــته خبرگزاری ایرنــا به نقل از پایــگاه خبــری «اینتلی نیوز»
گــزارش داد که قرار اســت ســرمایهگذاران اروپایی در صــورت لغو تحریمهای اعمال شــده
علیه ایران توسط بایدن ،در کنفرانسی که توسط اتحادیه اروپا تأمین مالی شده است در -۱۴
 ۱۶دســامبر ( ۲۴-۲۶آذرماه) گرد هم آیند .همچنین تارنمای بلومبرگ نیز در گزارشــی اعالم
کرد هدف از برگزاری این کنفرانس جذب سرمایهگذاران اروپایی به بازار ایران و بهرهبرداری
آنهــا از این بازار در صورتی اســت که تحریمهای امریکا بار دیگر لغو شــوند .اما در این میان
برخی از کارشناســان اقتصادی که سابقه مدیریتی در کشــور را دارند معتقدند که این دوره را
باید با احتیاط وارد شــد؛ یکی از این کارشناســان ،مهدی کرباسیان اســت .مهدی کرباسیان
کــه پیش از این معاون وزیر صمت و رئیس هیأت عامل ایمیــدرو بود حتی میگوید که بهتر
است کارشناسان طرحهای دوره پسا تحریم را با سابقه  40ساله انقالب اسالمی جمع آوری،
تحلیل و راهکارهای پیشــنهادی خود را به شــورای عالی امنیت ملی کشــورارائه دهند و این
شورا استراتژی مطلوب را برای آینده کشور پیریزی کند.
واقعیت آن است که سه سال از سختترین
روزهای تحریم و خروج شرکتهای خارجى
از ایــران گذشــته اســت .برخیهــا میگویند
در ایــن ســالها تنهــا درجــا زدهایــم و هیچ
تکنولوژی وارد صنعت کشــور نشــده است.
در شــرایطی که صنعت کشــور نتوانســته به
رشد برسد ،صنایع و شرکتهایی که از ایران
رفتند سطح تکنولوژی خود را ارتقا دادند.
برخیهــا هــم چنیــن دیدگاهــی را قبول
ندارنــد و اعتقــاد دارنــد که صنایع کشــور در
دوران تحریــم بــه خودبــاوری رســیدند کــه
هیــچ زمــان و تحــت هیــچ فشــار داخلی به
دســت نمیآمــد .شــرکت و تولیدکننــدگان
داخلی ســعی کردند تعریــف دیگر از تولید
داخلی داشته باشــند و متوجه شدند که اگر
اتکاشان به کشــورهای خارجی ادامه داشته
باشد ،بازنده اقتصادی خواهند شد.
کارشناســان پیشبینــی میکننــد
کــه بــا تغییــر رئیــس جمهــوری امریــکا و
حضــور بایــدن در کاخ ســفید به طــور حتم
تحریمهایــی کــه بــا امضــای ترامــپ بــوده
کمرنــگ میشــود و دیگــر کســی نیســت که
شــبانهروز خــود را بگــذارد تــا شــرکتهای
خارجــی که قصد همکاری بــا ایران را دارند
تهدید کند و برای آنها خط و نشان بکشد.
از ایــنرو به نظر میرســد از اوایل بهمن

ماه فرصت جدیدی پیش روی صنعتگران
و تولیدکننــدگان گشــوده میشــود و حتــی
احتمــال دارد برجــام دو شــکل گیــرد .حال
بــا اتفاقهــای جدیــد در عرصــه بینالملل
این ســؤال وجــود دارد که باید شــرکتهای
خارجی را همانند گذشــته قبول کرد یا آنکه
باید بستر تازهای را مهیا ساخت؟ این سؤال
را از مهدی کرباســیان ،رئیس ســابق هیأت
عامل ایمیــدرو و صاحبنظر در امور اقتصاد
صنعتــی پرســیدیم کــه وی گفــت :انتظــار
تغییــرات بزرگ را نداشــته باشــید .به گفته
کرباســیان« ،در مورد همکاری صنایع کشور
با شرکتهای خارجی بعد از تغییر ریاست
جمهــوری امریکا باید یک مقدار صبر کرد و
دیــد که دولــت جدید امریکا قرار اســت چه
سیاستهای تازهای را اتخاذ کند .اما قبل از
هر چیزی اگر کتاب رؤسای جمهوری امریکا
و خاطــرات آنهــا را بررســی کنیــد ،خواهیــد
دیــد که رؤســای جمهــوری از یک سیســتم
حاکــم پیــروی میکننــد و رئیــس جمهوری
نمیتوانــد تحول یــا تغییر زیــادی در رابطه
بــا ایران داشــته باشــد .به جز آنکــه در دوره
ترامــپ و بــوش پســر ،نســبت بــه رؤســای
جمهــوری دموکــرات ،مقــداری قاطعتــر و
قویتر در سیاســت خارجی عمل کردند اما
به هر صورت سیستم حاکم است».

از نظــر او رئیســان جمهــور امریــکا از
جملــه رئیس جمهــوری تازه امریــکا و تیم
او تصمیمهایشــان طبــق سیســتم اســت و
نبایــد انتظــار داشــت کــه تغییرات اساســی
در سیاســت امریــکا حادث شــود؛ ولــی باید
بپذیریــم قطعــاً از وضعیــت فعلــی بهتــر
خواهد شد و از تصمیمات یکجانبه افراطی
و کینــه توزانه ترامپ نســبت بــه ملت ایران
و جمهــوری اســامی ایــران حتمــاً کمتــر
خواهد شد .اما نباید فکر کنیم که به محض
حضور بایدن در کاخ سفید ،دستورالعمل و
تحریمهای گذشــته لغو خواهد شــد ،قطعاً
اشتباه است.
کرباســیان معتقد اســت که برگشــت به
برجام با شــرایط جدید پیشبینی میشود.
از طرفی به نظر میرســد حرکت به ســمت
برجــام جدیــد با کندی همراه باشــد چرا که
آنها هم منتظر انتخابات ریاست جمهوری
ایران خواهند بود و برایشــان مهم اســت که
در آینده ایران چه سیاســتی را دنبال خواهد
کرد.
بــا توجــه به ایــن قضایــا پیشبینــی این
اســت که حداقل تــا  ۹ماه و یکســال آینده
اتفــاق تحولگرایانهای در اوضــاع اقتصادی
ایــران حــادث نخواهــد شــد ،چــون منبــع
درآمــدی کشــور محــدود اســت و هزینههــا

هم متأســفانه به دلیل شیوع ویروس کرونا
و رکــود اقتصــادی بــاال اســت و بــه همیــن
جهــت خیلی از مشــکالت به ســرعت قابل
ترمیــم نیســت.این صاحبنظــر اقتصــادی
گفــت :امــا بــه نظر میرســد کــه اگــر دولت
و مجلــس همدلتــر شــوند و یک سیاســت
حداقل یک ســاله را با یکدیگــر تفاهم کنند
از ایــن کشــمکشها کــه ایــن روزهــا خیلــی
جدی شــاهد آن هســتیم ،جلوگیری خواهد
شــد و میتوانیم مشکالت موجود را کاهش
دهیم.
محدودیت منابع مالی و رکود اقتصادی
باعث شــده که دولت به ســمت هزینههای
جاری برود تا بتواند کشــور و معیشت مردم
را حفــظ کنــد .اگــر محدودیت منابــع مالی
وجود نداشــت این امکان وجود داشــت که
دولت تکمیل و اجرای پروژههای عمرانی را

دنبــال کند .او گفت :ما همواره یک مشــکل
تاریخــی در مــورد ســرمایه گــذاری خارجی
داشتیم .در  ۴۰سال گذشته زمانی که جذب
ســرمایهگذاران خارجــی مطــرح میشــد
بعضی سیاستگذاران این موضوع را مثبت
تلقــی نمیکردند و حتی آن را خالف منافع
ملــی میدانســتند کــه بــه اعتقــاد مــن این
حــرف غلط اســت .کشــورهایی ماننــد هند،
چین ،ترکیه ،مالزی و خیلی دیگر از کشورها
حتــی اروپاییهــا بــا جــذب ســرمایهگذاران
خارجی توانســتند در مســیر رشــد و توسعه
قــرار گیرنــد .بــا توجــه بــه ایــن صحبتها،
ضــرورت دارد کــه برنامــه یکســاله تدوین و
در آن بحــث توســعه پیشبینــی شــود ،اگر
این امر دیده نشــود مشــکالت کشور تشدید
خواهــد شــد و در آینــدهای نزدیــک شــاهد
موج گســترده بیکاری خواهیم بود و از همه
ســختتر و بدتر این اســت که کشور اقتدار و
عــزت خود را از دســت میدهــد .باید قبول
کرد که بخشــی از عزت کشور این است که از
لحاظ اقتصادی هم قوی باشد.
بــه اعتقــاد کرباســیان ،سیاســتگذاران
بایــد تــاش کننــد تــا امیــد بــه آینــده بیش
از ایــن کاهــش پیــدا نکنــد .بهتــر اســت در
مقطع فعلی مســئوالن دلســوز پیشنهادات
صریــح ،روشــن و کارشناســی خــود را بــه
دبیرخانه شــورای امنیت ملــی ارائه بدهند
و آن دبیرخانــه بررســیهای الزم را انجــام
دهــد و شــورای امنیت راهکارهــای مختلف
را بــر اســاس بررســیهای  ۴۰ســال گذشــته
سیاستهای بینالمللی ،داخلی و اتفاقات
جدیدی که در منطقه افتاده ،داشــته باشد،
زیــرا ضعف اقتصــادی موجب خواهد شــد
کــه یــک مقــدار اقتــدار مســئوالن حکومتی
کشــور در تصمیمــات بلندمــدت بــا چالش
مواجه شــود ،ضمن اینکــه ناهماهنگی بین
قوا و سیاسیون در آیندهای نزدیک به خاطر
دعوای جناحهای سیاســی بــرای انتخابات
مشــکالتی را ایجــاد خواهــد کــرد ،از ایــن رو
توصیه میشود به ســمت وحدت ،همدلی
و توجــه به منافع ملی و عــزت ملی حرکت
کنیم.
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هرچند بحران کرونا درتمام کشــورهای جهان مشــاهده میشــود ،ولی دربرخی از کشورها مانند
ایران شرایط دشوارتر است .هم اکنون مردم ایران در شدیدترین تحریمها و محدودیتها به سر
میبرند و اقتصاد ایران نیز با انبوهی از مشکالت ساختاری مواجه است.
درایــن وضعیــت بــرای مهار کرونــا و نجات جان مــردم ،چارهای جــز قرنطینه وجود نــدارد ،اما
دولت و سایر نهادها نیز باید با تمام توان خود وارد میدان شوند و به مردم و کسب و کارها کمک
کننــد .باید یــک هماهنگی جدی میان نهادها و دســتگاههای ذیربط ایجاد شــود و قاطعانه و به
دور ازهرگونه سهلانگاری دوران قرنطینه دو هفتهای یا یک ماهه اجرا شود .درعین حال دولت
نیــز باید درتأمین معیشــت مــردم و کســب و کارهایی که دراین دوران آســیب میبیننــد ،اقدام
کنــد .همکاری نزدیــک و عملی با نخبگان و مراکز علمی و تخصصی و پزشــکی نیز میتواند در
تصمیمگیری صحیح کمک بسیار زیادی به تصمیم سازان کند.
درکشــورما در شــرایط عادی به مردم در قالبهای مختلف یارانه پرداخت میشــد و هم اکنون
کــه در یک شــرایط بحرانی قــرار داریم میبایــد حمایتها از مــردم افزایش یابــد .دراین زمینه
اعمــال معافیتهای مالیاتی که اجرای آن براحتی امکان پذیر اســت درکنار اعطای تســهیالت
بانکی مانند تعویق در پرداخت اقســاط ضروری اســت .همچنین شــرکتهای بیمه نیز باید به
کمک مردم بیایند و با تحت پوشش قراردادن مردم و بخصوص اقشار کم درآمد از آنها در برابر
آسیبهای کرونا حفاظت کنند.
با توجه به ابعاد گسترده زیانهای کرونا به اقتصاد ملی و مردم ،حمایتها تنها از عهده دولت
برنمــی آیــد و دراین زمینــه تمام نهادهای عمومی و بزرگ کشــور که دارای منابع مالی هســتند
باید وارد عمل شــوند و با بســیج تمام امکانات و برنامهریزی دقیق زمینه عبور از این شــرایط را
فراهم کرد.
بهطور معمول در شــرایط بحرانــی مانند جنگ و همهگیری بیماری ماننــد کرونا ،دولتها باید
مالحظــات سیاســی و اقتصادی را کنار بگذارنــد .طبق اقداماتی که توســط نهادهای علمی دنیا
درحال انجام اســت ،انتظار این اســت که طی دو ماه آینده امکان تولید یک واکسن برای مقابله
با کرونا ممکن شود ،بنابراین در مدتی که تا تولید واکسن باقی مانده است ،دولت و سایر نهادها
بایــد بــرای حفظ جان مــردم از آنها حفاظت و حمایت کنند .دراین زمینــه باید بهگونهای عمل
شــود که هر ایرانی بهصورت ماهانه حداقل دستمزد را دریافت کند تا بتوان از این شرایط دشوار
عبــور کــرد .دراین راســتا اعطای کمکهــای اندک دردی از مــردم دوا نمیکند و بایــد به گونهای
برنامهریــزی کــرد که مردم بویژه اقشــار آســیب پذیربه اندازه حداقل دســتمزد دریافتی داشــته
باشــند .بهطور قطع این کمکها بار مالی ســنگینی بر دوش دولت خواهد گذاشت که در شرایط
اقتصادی فعلی مشکل است ،ولی در شرایط بحرانی چاره دیگری وجود ندارد.
با وجود اینکه اکثر کشورها با بحران کرونا مواجهند و اقتصاد آنها آسیب دیده است ،اما به هیچ
عنوان نمیتوان نســخه واحدی برای تمام یا تعدادی از کشــورها نوشــت .علم اقتصاد برخالف
ســایر علوم که قوانین ثابتی دارند بســته به شــرایط و مکان نیاز به تغییر دارد .این درحالی است
که برای حل این مســأله مکان کشــور ایران و زمان آن یکی از بدترین شــرایطی اســت که از یک
ســو با تحریم و از ســوی دیگر با خســارت های کرونا دســت و پنجه نرم میکند .برهمین اســاس
نمیتوان انتظار داشت ،واکنش مردم ایران همانند سایر کشورها باشد چرا که فرهنگ و جایگاه
دولت در هر کشــوری متفاوت اســت .درپایان باید به این نکته اشاره کرد که در کشورما همواره با
اقدامات دیرهنگام برای حل مشکالت اقدام میکنیم و مسئوالن به فوریت از خود واکنش نشان
نمیدهند .این درحالی اســت که اگر واکنش ســریعی نســبت به مســائل یا همین مشــکل کرونا
داشــتیم به طور قطع میزان خســارت ها و آســیبهای آن کمتر و امکان مدیریت آن نیز بیشــتر
فراهم بود .درواقع درهمان ابتدای شیوع ویروس درکشور اگر قرنطینه یک شهر در دستورکار قرار
میگرفت ابعاد بحران کرونا به گســتردگی امروز نبود .عالوه براین نخبگان و کارشناسان چندان
در تصمیم گیریها نقش ندارند و این درحالی اســت که در ســایر کشورها عمده تصمیماتی که
درچنین شرایطی اتخاذ میشود با هماهنگی و مشورت نخبگان و کارشناسان است.

