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برنامه ِوريتی ايران – دسامبر ٢٠١٨

مسير دراز مدت اقتصاد ايران – همه فرصت ها در دسترس ميباشند

با چشم انداز کوتاه مدت وخيم اقتصاد ،چشم انداز دراز مدت اقتصاد ايران هنوز تصميم گيری نشده است .تا اندازه ای بستگی به کوشش شرکای خارجی در ورود
مجدد ايران به اقتصاد بين المللی خواهد داشت ،ولی بيشتر از آن به اقدامات مقامات ايرانی بستگی خواهد داشت .سه اولويت برجسته است :پاکسازی فساد و سوء
عمل در خدمات مالی و تغييرهدايت مخارج از علل خارجی به نياز های داخلی و همچنين از بين نبردن پل های برجام.

صندوق بين المللی پول )آی اِم اِف( در ماه گذشته پيش بينی رشد توليد ناخالص ملی ايران را به طور چشمگيری کاهش داد .اکنون صندوق بين المللی پول
انتظار دارد اقتصاد در  ١̸٨٪ ٢٠١٨کاهش يابد و بدنبال آن در  ٢٠١٩تنزل  ٣̸٦٪داشته باشد که تمام رشد پارسال را از بين خواهد برد .در همين حال بازار
بورس تهران در ماه نوامبر  ١٢٪ارزش خود را از دست داد که روند معکوس صعود شش ماه پيش را شروع کرده است )شکل .(١

شکل .١شاخص کليه سهام تدپيکس
)دسامبر  ٢٠١٧تا کنون(
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ارزش ﷼ ايران نسبت به کمترين نقطه در سپتامبراکنون باﻻ رفته است ولی هنوز يک سوم ارزش شش ماه پيش را دارد )شکل  .(٢انعکاس سقوط ﷼ را
همچنين ميشود در افزايش قيمت ها مشاهده کرد .تورم به بيشتر از  ٣۵درصد در سال افزايش يافته است و طبق مرکز آمار ايران تورم قيمت خوراک ،نوشابه و
تنباکو به بيش از  ۵٠درصد رسيده است.

اميدواری پيشين که عدم وجود يک ائتﻼف بين المللی باعث ضعف تحريم های اقتصادی آمريکا خواهد شد اکنون نادرست بنظر ميرسد .دولت آمريکا به مراکز
مالی اروپا و آسيا مراجعه کرده و موفق شده است که شرکت ها و بانکها را از معامله ،روابط و سرمايه گذاری با ايران دلسرد کند .با بود يا نبود يک ائتﻼف،
تهديد پيامد های مالی از طرف آمريکا تا به حال اهرم نفوذ قدرتمندی بوده است.

ولی شرکت های ايرانی نسبت به زندگی در زير فشار تحريم های بين المللی تجربه دار و انعطاف پذير ميباشند .به احتمال زياد در کوتاه تا دراز مدت محيط
اقتصادی به بدتر شدن ادامه خواهد داد ،در حالی که سرمايه گذاری کاهش ميابد و درآمد حاصل از صادرات تزلزل پيدا ميکند .اما در درازمدت اقتصاد ايران
ميتواند به هر سمتی برود .در يک سناريوی مفرط ايران ميتواند به مدل حکومتداری بی نظم و فاسد شروع به بازگشت کند که در آن ايران خود را برای يک نسل
به انزوا از اقتصاد بين المللی ميکشاند و موجب تشديد نابرابری و فقر ميشود .در يک آينده خوش بينانه تر شرکت ها شاهد پديداری يک ايران استوار و با ثبات
بيشتر خواهند شد که دارای اقتصادی متنوع تر و توزيع ثروت با تساوی بيشتر خواهد بود ،و بعد از اين انحراف موقت بازگشت به يک محيط گرم اقتصاد بين
المللی امکان پذير ميشود .اين راه دوم نياز به يک مقدار تعهد از شرکای خارجی و داخلی برای موفقيت اقتصاد ايران دارد.

شکل .٢نرخ رسمی تبادل ﷼ به دﻻر
)مه  ٢٠١٨تا کنون(
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در خارج تعهد اتحاديه اروپا به ايجاد وسيله هدف خاص )اِس پی وی( برای پرداخت ها اميد وار کننده است.
نا اميدی هايی در مورد مدت زمان تحقق يابی وسيله هدف خاص )اِس پی وی( وجود دارد و اين که گزارش های اخير نشان ميدهد اعضای اتحاديه اروپا تمايلی به
ميزبانی مکانيزم آن نشان نداده اند .اما چنين ترتيباتی از لحاظ قانونی پيچيده است ،و اعضای اتحاديه اروپا و نماينده عاليرتبه آنها در روابط خارجه ،فدريکا
موگرينی ،در ادامه پشتيبانی از برجام بدون حضور آمريکا استوار مانده اند .بنا بر اين وسيله هدف خاص در دراز مدت پتانسيل راه حل دارد.

به دنبال اعﻼميه سويفت ،سرويس پيام رسانی مالی جهانی ،که با تحريم های آمريکا اجابت خواهد کرد – بانک مرکزی ايران ادعا کرد در حال توسعه سيستم
های پيام رسانی جايگزين ميباشد .بانک مرکزی ايران اهميت تصميم سويفت را کم جلوه داد و گفت در حال ايجاد سيستم خود با شرکای بين المللی در مدت زمان
پسا برجام بوده است .در اين ماه رئيس جمهور روسيه وﻻديمير پوتين هم به جهان ياد آوری کرد که روسيه قصد دارد سيستم جايگزين سويفت خود را توسعه دهد.

در واقع مسير آينده اقتصاد ايران بيشتر از همه چيز بستگی به تصميمات مقامات ايرانی دارد .تحت حاکميت روحانی دولت اصﻼحات معنی دار خدمات مالی،
خصوصی سازی و نظارت را آغاز کرده است .اما اقدامات باقيمانده بسياری وجود دارند که بايد انجام بگيرد .اين سه اولويت و موفقيت ايران در تقويت بخش
مالی ،از بين بردن فساد وتعادل حساب مالی گزينه های پيش روی ايران را ديکته ميکند.

در امور مالی ،دولت در به جای نگه داشتن قانون اخير گروه ويژه اقدام مالی )اِف اِی تی اِف( با يک مبارزه مواجه ميباشد که در مقابل منافع خاص ثروتمند
قرار گرفته است .وزير خارجه ايران آقای ظريف به خاطر مساعدت با فعاليت های"پولشويی گسترده" که در باﻻترين سطوح اقتصاد ايران صورت ميگيرد به
طور واضح تحت حمله نمايندگان مجلس قرار گرفت .اما اظهارات ايشان مشکل درازمدتی را مشخص ميکند که تحت تحريم های جديد فقط حاد تر خواهد شد .در
سال های آينده اگر شرکت های مشروع قادر نباشند به منابع مالی دسترسی داشته باشند و همزمان شرکت های واقعی سيستم را تاراج کنند ارز خارجی به طور
فزاينده کمياب ميشود و اقتصاد به تقﻼ خواهد افتاد .قانون گذاری اِف اِی تی اِف يک برد کمياب برای سياست های ترقی خواه دولت در پاکسازی فعاليت های
حاکميت و مالی بوده است و برای اقتصاد ايران کارايی دراز مدت دارد.

در حالی که دولت تصميمات بزرگی نسبت به اولويت های هزينه ها ميگيرد موقعيت مالی دولت در دوسال آينده تحت افزايش فشار قرار خواهد گرفت .عموم
مردم از ميليون هايی که در ماجراجويی های نظامی خارجی ولخرجی ميشود به طور فزاينده آگاهی پيدا کرده اند .در حالی که تعداد خانوارهای ايرانی که به فقر
افتاده افزايش ميابد و شاهد واماندگی خدمات عمومی و درماندگی در دسترسی به کاﻻها و سرويس های اساسی که شامل تدارکات طبی ميباشد هستند توجيه اين
مقياس مخارج سخت خواهد بود .مخارج خارجی هنگفت ايران معموﻻ ً به عنوان امنيت منطقه ای توجيه ميشود ولی هزينه فرصت تامين مالی جنگ های خارجی
حتی سنگين تر خواهد شد در حالی که همزمان نياز های شهروندان عميق تر ميشوند.

سر انجام ،مقامات ايرانی بايد با انطباق به شرايط برجام ادامه بدهند تا فرصت بازگشت به بازارهای جهانی را زنده نگهدارند .ايران مرتبا به جامعه جهانی
هشدار داده است که اگر قرارداد برجام فروپاشی شود توانايی راه اندازی مجدد برنامه اتمی را دارد .در نوامبر رئيس آژانس انرژی اتمی ايران آقای علی اکبر
صالحی به حضار بين المللی ياد آوری کرد که در صورت شکست برجام ايران قادر است به سرعت به فعاليتهای غنی سازی  ٪٢٠اورانيوم بازگردد .ولی در
عمل تبعيت ايران به شرايط برجام ادامه داشته و روابط آژانس انرژی اتمی ايران با مقامات اتمی غير آمريکايی مستحکم مانده است .اگر يک اقدام وجود دارد که
مسلما ً اقتصاد ايران را به مسير طوﻻنی انزوا و پسرفت ميکشاند آن واژگونی تعهد به برجام خواهد بود که بﻼفاصله و به طور نامحدود حسن نيت بقيه همتايان
اروپايی و آسيايی را از بين ميبرد.
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