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اقتصاد روزگار تحریم در گفتوگو با رئیس اتاق بازرگانی ایران و چین

وزیر صمت :عراق مطالبات ایران را تسویه کند

سپیده پیری
خبرنگار

مهر

«دوران جنــگ اقتصــادی اســت» .این گــزاره را همگان
بــا هــر گرایشــی دربــاره وضعیــت فعلــی کشــوراذعان
دارند،امــا در گذشــته برخــی تحریمهــا را کاغــذ پــاره
میدانســتند کــه اثری بــر زندگی مــردم ندارنــد ،برخی
دیگــر آن را عامــل رشــد درون زا میدانند که ظرفیتها
و پتانســیلهای بالقوه کشور را آشــکار کرد ،اینجاست که
یــک تهدید بــزرگ تبدیل بــه فرصت شــد .برخی دیگر
میگوینــد نمیتوان منکر آثــار تحریم بر اقتصاد کشــور
شــد ،بویــژه آنجــا کــه از طریــق محــدود کــردن واردات
بویــژه واردات کاالهــای ســرمایهای ،واردات کاالهــای
واســطهای بــا اولویــت صــادرات منجــر به کاهش رشــد
اقتصادی کشــور شده اســت؛ در این میان آنچه اهمیت
دارد عبور از تحریم هاســت.در همین ارتباط مجید رضا
حریــری ،فعال اقتصــادی و رئیس اتــاق بازرگانی ایران
توگــو با «ایران» میگوید تحریم شــرایط
و چیــن در گف 
دشــواری را برای فعاالن اقتصادی ایجــاد کرده که نباید
با رویکردهای سیاســی و شــعارزده بــا آن برخورد کنیم.
او معتقد اســت بهتریــن اقدام مــا در مواجهه با تحریم
استفاده از تجربیات بهدست آمده از این روزگار است.
 ëëبرای فعاالن اقتصادی چگونــه اقتصاد دوران تحریم
راتفهیم میکنند؟
زمانی تحریم از طرف شــورای امنیت ســازمان ملل
طراحــی میشــود و موقعــی هــم از جانــب یــک کشــور
علیه یک کشــور دیگر اســت مثل اتفاقاتی که با روسیه و
ترکیه در چند ســال گذشــته افتاد ،اما اتفاقی که در مورد
کشــور ما افتاد تقریباً شــامل همه این موارد میشود .ما
توســط شورای امنیت و اتحادیه اروپا و از سال  ۹۷توسط
امریکا تحریم شــدیم .وقتی تحریم توســط کشــوری که
یک چهارم اقتصاد دنیا را در اختیار دارد صورت بگیرد،
بســیار سخت اســت هرچند تعدادی از دوستان معتقد
هســتند که این فرصت یــا نعمت اســت .تحریم یعنی
برای شــما یکســری محدودیتهــا ایجاد میشــود .این
محدودیتها در فضای تجارت بینالمللی اقتصاد را به
زحمت میاندازد و ما چند ســالی است بجز زمانهایی
کوتــاه دچار این مشــکل شــدهایم .بنابراین در پاســخ به
پرســش شــما باید بگویم که تحریم عرصه را بر فعاالن
اقتصادی تنگ کرده است.
ëëپیامدهای تحریم و آنچه درمواجهه فعاالن اقتصادی
با اقتصاد تحریم زده ایجاد شده ،چیست؟
بــا اســتناد به شــاخصهای کالن اقتصــادی پیامدها

را برمی شــمارم .فشــار تحریم بر اقتصاد ما باعث شده
است که نسبت به ســال  ۸۹ارزش پول ملی بیش از ۲۵
برابر کاهش یابــد؛ اتفاقی که فعالیت فعاالن اقتصادی
را مشــکل میکند .چون با مشــکالت حمل ونقل و بندر
یا شــرکتها و بازارهایی کــه از آنها میتوانیم کاال تأمین
کنیم ،مواجه میشویم و همه اینها در سطح بینالملل
دچار انســداد میشــوند .ما هم مانند بسیاری از کشورها
عمــده اقتصادمــان بــر فــروش نفت بــوده اســت و تک
محصولــی بودهایــم .پایــه اقتصــاد مــا بر نفــت تعریف
شــده اســت و در صــورت تحریــم درآمدهــای نفتــی و
ارزی بــا مشــکل روبهرو میشــود و کاهش پیــدا میکند.
کاهــش ارزش پول ملی و کاهــش قدرت خرید مردم در
حــوزه بازارهــای داخلی زمینه رکــود و تــورم همزمان را
ایجــاد میکنــد .رکود همراه بــا تورم اقتصاد هر کشــور را
میتوانــد از بین ببرد .نکته قابل تأمــل آنکه اگر اقتصاد
ما هنوز نفس میکشــد ناشــی از ظرفیتهای اقتصادی
کشور است .در سویه دیگر موضوع با اتکا به آمار و ارقام
بینالمللــی حکایــت از آن دارد کــه اقتصــاد ما ضعیف
شــده اســت .ما یــک زمانی بــا جمعیتی که یــک درصد
از جمعیــت کل جهــان را داشــتیم در ده ســال پیش به
 ۳۶هــزار میلیــارد تومان تجارتی که انجام میشــد قانع
نبودیــم و فکــر میکردیم کــه این میزان کافی نیســت و
مجمــوع واردات و صادراتمان بجز نفــت و کاالهایی که
به شــکل قاچاق وارد کشور میشد سهم ایران از تجارت
بینالمللــی بیــش از  ۲۰۰میلیارد دالر بــود .در حالی که
االن مجمــوع تجــارت جهانــی بیش از  ۴۴هــزار میلیارد
دالر اســت اما سهم ما از این رقم به کمتر از  ۱۰۰میلیارد
دالر رســیده است .در واقع ســهم ما روز به روز از تجارت
جهانــی کوچکتــر میشــود و آب مــیرود و ایــن بدیــن
معناست که ما ضعیفتر میشویم.
تجربه جهانی از کشورهایی که درگیر تحریم بودهاند
بیانگــر چه رویکــردی اســت؟ برخی معتقدنــد تحریم
میتوانــد منجر به شــناخت پتانســیل کشــورهای درگیر
تحریم شده و منجر به توسعه درون زا شود.
اقتصــاد عــدد و رقــم و آمــار اســت و بایــد جــدا از
شــعارهای سیاســی تحلیــل شــود .نمیدانم شــاید در
صحنــه بینالمللــی و صحنــه سیاســی بــرده یــا باخته
باشــیم ،مــن تخصصــی در ایــن زمینــه نــدارم و نظــر
نمیدهم ،اما در اقتصاد بینالملل اقتصاد ما بشــدت
کوچــک شــده اســت و در بازارهــای داخلــی بر اســاس
آنچه که آمارهای رســمی میگویند هفــت دهک یا ۷۰
درصــد از جمعیــت کشــور بــه کمکهــا و حمایتهای

گزارش

از تجربه سالهای تحریم برای توسعه استفاده کنیم

دولــت و حاکمیــت نیاز دارنــد .یعنــی در زمینه داخلی
هم ســفره مردم تنگ و کوچک شــده اســت .ما در یک
مقطع زمانی شــرکای تجاری که  ۷۰درصد تجارت را با
آنها انجــام میدادیم حدود  ۲۰کشــور بودنــد اما امروز
بیش از  ۸۰درصد تجــارت ما اعم از صادرات و واردات
با حدود هفت کشــور در دنیا انجام میشود .اگر نتوانیم
مشــتریهای متنوعی در زمینه تجارت داشــته باشــیم،
خطر بزرگی اقتصاد ما را تهدید میکند.
در تاریــخ روایــت کشــورهایی وجــود دارد کــه تجربــه
تحریمهای گسترده دارند مانند کوبا و کرهشمالی .یا مثالً
عراق هنوز نتوانسته بعد از بیست سال اقتصاد بسامانی
داشــته باشد.در کل میخواهم به این نکته تأکید کنم که
کشــورهایی که تحریم شــدند ،متضرر شــدند .اقتصاد ما
هــم به همین میزان متضرر شــده اســت .مــا آمدیم که
بگوییــم که اگر هــم تحریم شــدهایم میتوانیم خودمان
در داخل یکســری چیزها را بسازیم و توانستیم بر اساس
فشار تحریمی از ظرفیت هایمان استفاده کنیم .همه این
حرفها درست اســت اما در کل آمار اقتصادی ما نشان
میدهــد این امر درســتی نیســت و نرخ رشــدمان تقریباً
صفر بوده است .اقتصاد ما نسبت به یک دهه پیش رشد
نکرده در حالی که که در دنیا به طور متوســط ســالی ســه
و نیم درصد رشد میکند .اقتصادهایی مانند اقتصاد ما
که کشــوری در حال توسعه هستیم در بخشهایی مانند

صنعت نفت و گاز و پتروشیمی پسرفت داشتیم و برآیند
اتفاقات مثبت نبوده اســت .باید بتوانیم اثرات تحریمی
را بــر اقتصــاد کمرنگ کنیــم .اقتصاد ما اینقــدر توانمند
اســت که بــا وجود ایــن همه تحریــم هنوز به سرنوشــت
کوبا و کرهشمالی و عراق مبتال نشده است و این موضوع
نشــان میدهد ظرفیت اقتصاد ایران برای توسعه خوب
اســت .پس اگر دوران تحریم نباشــد و از تجربیات دوران
تحریــم در راســتای توســعه اســتفاده کنیم و این ســؤال
را بپرســیم چرا هر کســی بــا ما دعــوای نظامــی دارد آن
را تبدیــل بــه دعوای اقتصــادی کرده اســت .همه و همه
یعنــی اقتصاد ما بــه ذات خود فاقد برنامه اســتراتژیک
است ،قبل از تحریمها ســرمایهگذاری خارجی مطلوبی
نداشــتیم .با صراحــت میتــوان گفت اقتصاد مــا بیمار
است .اینها نقاط آسیبپذیر ماست که هیچ ارتباطی به
تحریم ندارد.
ëëبهرهبرداری بهینه از شرایط تحریم چگونه باید باشد؟
وقتــی شــما دچــار یــک حملــه بیرونــی هســتید،
نمیتوانید زیرســاختها را درســت کنید .ما در شــرایط
فعلــی بایــد بدانیــم چــه اتفاقــی از بیــرون بــه مــا وارد
میشود و این اتفاق را باید خنثی کنیم ،اما نمیتوان به
فکــر برنامهریزی بود .اولویت ما بایــد رفع اثر تحریم بر
اقتصاد باشــد و بعد از آن باید زیرساختهای اقتصاد را
باز تعریف بکنیم.

وزیر صنعت ،معدن و تجارت ،تسویه مطالبات
کشــورمان در بانکهای عراقی بوســیله حواله یا
تهاتر را مــورد تأکید قرارداد و خواســتار همکاری
عراق در این حوزه شد.
علیرضا رزمحســینی در دیدار با وزیر تجارت
عــراق ،افــزود :راهبــرد وزارت صنعــت در حوزه
تجارت بینالمللی صادرات به ۱۵کشور همسایه
است که  ۷۰درصد صادرات ایران به این کشورها
در ســالجاری اجرایــی شــد .وی بــا اعــام اینکه
عراق رتبه نخســت صادرات ایران به کشــورهای
همســایه را در اختیــار دارد ،تأکیــد کــرد :ایــران
بهدنبال گسترش و تعمیق مراودات تجاری برای
ارتقای سطح صادراتی است.
رزمحســینی پیرامــون برخــی ظرفیتهــای
کشــورمان توضیــح داد :امروز تولید فــوالد به ۳۰
میلیــون تن رســیده ،ظرفیــت  ۴۰۰هــزار تنی در
حوزه مس پدید آمده و صادرات هشــت میلیارد
دالری فلزات را نیز یادآور شــد .به گزارش وزارت
صمت ،وی اضاف ه کرد :ایران در آیندهای نزدیک
بــه ظرفیت تولید بیــش از  ۵۲میلیــون تن فوالد
دســت خواهــد یافــت و در چهار ســال آینــده در
حــوزه تولید مس در شــمار  ۱۰کشــور برتر جهان
جــای خواهد گرفت و این ظرفیتها ،زمینههای
مناســبی برای تعمیق روابط تجــاری میان ایران
و عراق اســت .رزمحســینی همچنین بر آمادگی
کشــورمان برای کشــت فرامرزی در زمینه گندم،
جو و ذرت در عراق تأکید کرد.
وی بــر تســهیل امــور واحدهــای تولیــدی و
شــرکتهای خدمــات فنی مهندســی ایــران در
عــراق تأکید کــرد و گفــت :امــروز ایــران درحوزه
خودروســازی آمــاده همــکاری یا ایجاد شــرکت
مشترک در عراق و سرمایهگذاری مشترک است.
ëëاحداث و تکمیل خط آهن شلمچه  -بصره
همچنینبهگزارشوزارتراه،محمداسالمی
وزیــر راه و شهرســازی در دیــدار بــا وزیــر تجــارت
توگوی
عراق گفت :در موضوع حمل و نقل ،گف 
مناســبی انجــام شــد کــه امید اســت موانــع رفع
شــوند .یکی از مشــکالت تجار ما این است که بار
در مرز تخلیه میشــود و آسیب میبیند که تجار
از این نظر با مشکالتی مواجه هستند .توافق شد
تا به شــکل متوازن کامیون داران ایرانی و عراقی
بتواننــد در کشــور همســایه تردد داشــته باشــند.
همچنین مقرر شــد تــا کمیته فنی ایــن موضوع
را تعریــف کند و بتوانیــم تفاهمنامه حملونقل
جــادهای بین دو کشــور را به امضا برســانیم .وی
با اشــاره به فراهم شــدن مقدمات آغــاز احداث

و تکمیــل خط آهن شــلمچه  -بصره افــزود :در
توگوهای فنی مناســبی انجام
این خصوص گف 
شــد که تقریباً میتوان اعالم کرد مقدمات برای
تنظیــم برنامه اجرایی راهآهن شــلمچه  -بصره
فراهم شده است.
ëëســند تفاهمنامــه همکاریهای ایــران و عراق
امضا شد
همچنین رضا اردکانیان ،وزیر نیرو در مراسم
اختتامیــه چهارمیــن اجــاس همکاریهــای
اقتصــادی ایران و عراق گفت :ایــران و عراق در
پایان چهارمین اجالس همکاری بین دو کشور،
تفاهمنامــه همکاریهــای اقتصــادی را امضــا
کردنــد .وی افزود :در اجالس بحثهای بســیار
ســودمندی را بــرای دو طــرف بهدنبال داشــت
و پیشبینــی میشــود منافع دو کشــور را تأمین
خواهد کــرد .وزیر نیرو گفت :کمیتههای فنی در
بخشهــای مختلــف تجــارت تشــکیل و درباره
خدمــات فنی و مهندســی و ســایر موضوعهای
مورد عالقــه بحث کردند .وی پیرامون مشــکل
اطالعرســانی بهنگام درباره مقــررات جدیدی
کــه برای صــادرات محصوالت تدویــن و اینکار
را با مشــکل روبهرو ســاخته ،توضیــح داد :ایران
و عراق برای اختصــاص وقت یک ماهه جلوتر
بــرای آگاهیرســانی دربــاره ایــن نوع مقــررات
توافــق کردند .اردکانیان گفــت :کمیته بازرگانی
بهعنوان زیر شــاخه این اجالس بزودی تشکیل
جلســه خواهــد داد و نیز کمیتههــای صنعت و
امورمالی هم برای پیگیری مســائل مورد عالقه
تشکیل خواهد شد.
ëëتشکیل صندوق سرمایهگذاری مشترک
وزیــر نیــرو پیرامــون تشــکیل جلســه درباره
موضوعهــای آبــی مــورد عالقــه دو کشــور هــم
توضیــح داد :قرار اســت بــزودی با حضــور وزیر
منابــع آبی عراق در تهران این موضوع پیگیری
شــود .به گزارش ایرنا ،وی اضافه کرد :همچنین
در ایــن اجالســیه پیشــنهاد تشــکیل صنــدوق
ســرمایهگذاری مشترک بین دو کشــور مطرح و
مورد حمایت قرار گرفت و امید است مسیر خود
را ادامه دهد .اردکانیان گفت :عالوه براین ایجاد
کریدور حملونقل دریایی و افزایش تعداد عبور
هواپیماهای عراقی از آســمان ایران توافقهای
خوبــی برای بررســی درخواســتها انجام شــد.
وی بــا بیــان اینکه چارچوبهای مناســبی برای
همکاریهای بخش دولت و خصوصی تدوین
شــد ابــراز امیــدواری کــرد :کمیتــه پیگیــری این
مسائل بزودی اقدام الزم را به عمل آورد.

