اقتصاد

قلمرورفاه

دالر سرمایه نیاز دارد .رقم ذکر شده به گزارشهای بینالمللی
در مورد ســرمایهگذاری خارجی در ایران نزدیک اســت .بر
اساس آمار بانک جهانی میزان جذب سرمایه خارجی در ایران
در سال  ،2016تنها  3/4میلیارد دالر بوده است .در این سال
ایران نهتنها نسبت به سال  2012که سال رکوردشکنی ایران
در جذب سرمایه خارجی بود ،سرمایه کمتری جذب کرده که
همچنان از رقبای منطقهای خود عقبتر اســت .در این سال
ترکیه ،عربستان و امارات به ترتیب  7/4 ،11/9و  8/9میلیارد
دالر سرمایه خارجی جذب کردهاند.

مطالبات مردمی از دولت

به مذاق مســئوالن دولتی تازه
از راه رســیده خوشتر میآمد
که عنوان کنند ما ســالها باید
تالش کنیــم تا بــه نقطه صفر
برســیم .هرچند چنین چیزی
میتوانســت واقعیت داشــته
باشد ،اما رایدهندگان به حسن
روحانی دنبال رسیدن به نقطه
صفر نبودند ،آنها میخواســتند
بوکارشان برگردد .
رونق به کس 
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طرفهای ایرانی منجر به بســتن قراردادهایی به ارزش 108
میلیارد دالر شد.
رقم  108میلیارد دالر قرارداد با سرمایهگذاران خارجی رقمی
بسیار قابل توجه است ،اما نکته اساسی که منتقدان دولت نیز
روی آن مانور میدهند این است کهاین قراردادها در بسیاری
موارد هنوز عملیاتی نشده و احتمال دارد برخی از آنها هرگز
عملیاتی نشوند.
بهمن ماه سال گذشته ،محمد شــریعتمداری ،وزیر صنعت،
معدن و تجارت عنوان کرد 9/7« :میلیارد دالر سرمایهگذاری
مســتقیم خارجی در پسابرجام به ثبت شــورای عالی جذب
ســرمایهگذاری خارجی رســیده و حدود  40درصد آن در
نقاط مختلف کشور سرمایهگذاری شده است ».بر این اساس
سرمایه مســتقیم جذب شده در پســابرجام چیزی حدود 4
میلیارد دالر است ،حال آنکهایران به ساالنه جذب  43میلیارد
شمار ه  38خرداد ماه 1397

منتقدان برجام کــه در واقع همان
منتقدان دولت هســتند به عمد بر
دستاوردهای برجام
اعداد و ارقامیتکیــه میکنند که
میتوانــد دســتاوردهای توافــق
هستهای را بسیار ناچیز نشان دهد.
آنها خود را به فراموشی میزنند و به
جای مقایســه کردن قبل و بعد برجام ،خیزهــای بلند را با
دستاوردهای واقعی مقایسه میکنند .برای مثال در پسابرجام
توافق شد که بیش از  200فروند هواپیما بهایران تحویل داده
شود .از این تعداد  ۱۱فروند ایرباس و ایتیآر بهایران رسید.
منتقدان برجام عمدا عدد  11را با بیش از  200فروند مقایسه
میکنند ،حال آنکه مقایسه درستتر این است که عنوان شود
قبل از برجام چند فروند هواپیما به ایران تحویل داده شد و در
پسابرجام چه اتفاقی افتاد .ناوگان قدیمی هوایی ایران نزدیک
به  4دهه نتوانســت هیچ هواپیمای نوی ایرباس و بویینگ و
حتی ایتیآر به خود اضافه کند ،در حالیکه در پســابرجام
باالخرهاین طلسم شکسته شد.
مهمتر از این ،فروش نفت ایران بود کــه در اواخر دولت دهم
عمال متوقف شده بود .تولید نفت ایران در این دوره به حدود
 700هزار بشکه در روز رسیده بود و دولت برای فروش همین
مقدار نفت و دریافت پول آن با مشــکالت عدیدهای مواجه و
مجبور شد دست به دامان دالالن شود .نتیجه کار میلیونها
دالر طلب نفتی شد که بعد سالها و به صورت نامناسب تسویه
شد .گشایشهای ناشی از برجام باعث شد ایران بتواند روزانه
بیش از  2میلیون و  700هزار بشــکه نفت به فروش برساند و
پول آن را به راحتی دریافت کند .گذشته از این ،قراردادهایی
در حوزههای مختلف به امضا رسید که اگرچه بسیاری از آنها
هنوز عملیاتی نشده اما انتظار میرود با حمایت اروپا ،چین و
روسیه از برجام در آینده اجرا شوند .از دیگر دستاوردهای مهم
برجام اتصال به سوییفت و خروج ایران از فهرست سیاه FATF
بود.دولت یازدهم با شیوههای معمول قادر به پاسخگویی به
مطالبات فزاینده نبود .باید اقدامیاساســی و انقالبی صورت
میگرفت ،حال آنکه دودوتا چهارتای اقتصادی نشان میداد با
وضعیت موجود سرمایهگذاری در ایران ،عمال امکان پیشرفت
نیست و در بهترین حالت میتوان جلوی پسرفت یعنی وخیمتر
شدن وضعیت معیشت ،بیکاری ،تورم و ...را گرفت .بررسیها
نشان میدهد بهرغم اینکه دلواپسان عالقهمند به استفاده از
تعبیر «تقریبا هیچ» برای دســتاوردهای برجام هستند ،این
توافق نجاتدهنده اقتصاد ایران از فروپاشی و زمینهساز رشد
بوده؛ هرچند در بســیاری از حوزهها نیازمند گذشــت زمان
هستیم یا باید مفاد برجام کامل و با حضور همه توافقکنندگان
ادامه مییافت تا نتایج آن ملموس شود.

