با بانکهای بزرگ نداشته است .اقدام آمریکا در کنار اینکه
باعثمیشود راضی کردن بانکهای بزرگ برای مراوده با
ایران تقریبا غیرممکن شود ،ممکن است بر اعتماد بانکهای
متوسط و کوچک نیز تاثیر بگذارد.
قرار دادن نام ولیاهلل سیف ،رییس بانک مرکزی در فهرست
اشخاصی که توسط آمریکا تحریم شدهاند خود نشاندهنده
این اســت که دولت ترامپ تــا چه حــد روی تاثیرگذاری
اقدامش بر روابط بانکی ایران حساب باز کرده است.
محمدرضــا پورابراهیمی ،رییــس کمیســیون اقتصادی
مجلسمیگویــد« :تنها موضوعی که بعــد از برجام اتفاق
افتاد ،افزایش فروش نفت بود و هیچ زیرساخت فعالیتهای
اقتصادی مبتنی بر نظــام بانکی و مــراودات بینالمللی و
تعهدات در تراز بازرگانی و پرداختی بین کشــورها شــکل
نگرفت و هیچگونه فضای مثبتــی در بحث تحریمها ایجاد
نشــد و تنها مراودات ناچیز و ضعیفی با بانکهای اروپایی
برقرار کردند».
به نظرمیرســد این گفته بیش از آنکه منطبق بر واقعیت
باشد ،برخوردی احساســی با خروج آمریکا از برجام است.
چنین تمایلی وجود دارد که آثار این اقدام ناچیز جلوه داده
شود و اغلب هم روی این مانور دادهمیشود که قبل از خروج
هم اتفاق خاصی نیفتاده و شرایط بسیار خوبی وجود نداشت
که نگران از دست رفتن آن باشیم.
رییس بانک مرکزی شهریور سال گذشــته در برابر چنین
اظهاراتی گفت« :آثار برجام غیرقابل چشمپوشــی است».
هرچند قابل کتمان نیست که بانکهای بزرگ در پسابرجام
هم با ایران ارتباط برقرار نکردند ،اما اگــر خروج آمریکا از
برجام بتواند بر رابطه بانکی سایه بیندازد نهتنها امیدها برای
بهبود شــرایط از بینمیرود ،بانکهایی که با ایران ارتباط
گرفتهاند نیزمیترسند.
نتیجه چنین اتفاقی این اســت که تامیــن مالی پروژهها
و اجرای قراردادهــای فاینانس با مشــکل مواجه خواهد
شــد و از آن مهمتر وقتی خــط اعتباری ایجاد نشــود،
سرمایهگذاران خارجی حتی اگر بخواهند هم نمیتوانند
در ایران سرمایهگذاری کنند.
ایجاد چنین وضعیتی تا حد زیادی بســته به این است که
آمریکا چــه برخوردی با همکاری با ایــران خواهد کرد و از
طرف دیگر ،تصمیم و اقدام اروپا مبنی بر حمایت از مراوده
با ایران اهمیت دارد.
یک ماه بعد از اعــام خبر خروج آمریــکا از برجام اخبار
ضد و نقیضی درباره ارتبــاط بانکهای مختلف با ایران به
گوش میرسد.
در این مدت بانک مهم جدیــدی برای مراوده با ایران اعالم
آمادگی نکرده اســت .در مقابل بانک سوییسی ( )BCPکه
یکی از بزرگترین بانکهای این کشــور اســت اعالم کرد
روابط خود را با ایران قطع میکند .دو بانک هندی نیز اعالم
کردهاند تا  15مرداد مراوده خود با ایران را قطع میکنند.
سرمایهگذاری
خارجی؛ امید به
بازگشت قانون
مسدودکننده

در مــدت کوتاهی کــه از خروج
آمریکا از برجاممیگذرد ،ردگیری
تصمیمات شرکتهایی که با ایران
قرارداد داشتهاند در کانون توجه
بــوده اســت .یکــی از پــر

ســروصداترین تصمیمات ،تصمیم توتال مبنی بر خروج از
ایران در صورت عدم معافیت از تحریمهای آمریکا بود .در
حالیکه مذاکره با اروپاییهــا بالفاصله بعد از اقدام آمریکا
مبنی بر خــروج از برجام آغاز شــد و در حالیکه  1+4در
اولین نشســت برجام بعــد از خــروج آمریــکا اظهارات
امیدوارکنندهای داشــت ،پاتریک پویانــه ،رییس و مدیر
اجرایی ارشد توتال ،گفت« :تالش اتحادیه اروپا برای ادامه
سرمایهگذاری در ایران ،بهرغم تصمیم آمریکا برای خروج
از برجام و بازگرداندن تحریمهــای علیه ایران ،غیرممکن
است؛ چراکه غولهای انرژی نیازمند دسترسی به سیستم
بانکی آمریکا هستند».
اقدام فوق محافظهکارانه توتــال در حالی اتفاقمیافتد
که مباحثی دربــاره بازگرداندن قانون مســدو دکننده
( )blocking regulationوجــود دارد .بنابرایــن
قانون ،نهادها و دادگاههای اروپایی از حرکت در راستای
تحریمهــای کشــورهای دیگــر از جانب آمریــکا منع
میشوند.
همچنین این قانون امکان شــکایت از ســوی شرکتهای
اروپایی برای جبران جریمه و خسارتها در پی تحریمهای
آمریکا را فراهممیکند.
این مکانیــزم به این معنا اســت که شــرکتهای اروپایی
میتوانند با مســدود کــردن یا توقیف اموال شــرکتهای
آمریکایــی در اروپا در مقابله با تحریمهــای آمریکا غرامت
خود را دریافت کنند.
در کنــار زمزمههایــی کــه در مــورد بازگشــت قانــون
مسدودکننده به گوشمیرسد ،برخی از مسئوالن اتحادیه
اروپا از احتمال اجرای طرحی حرفمیزنند که بر اساس آن
شرکتهای کوچک و متوسط اروپایی در مقابل همکاری با
ایران یارانهمیگیرند.
آنها احتماال به دلیل بیاعتنایی برخی از کمپانیهای بزرگ
به بازگشت قانون مسدودکننده سعی دارند روابط با ایران را
با همکاری شرکتهای کوچک ادامه دهند.
به نظرمیرســد خنثی کردن اقدامات ضدایرانی آمریکا تا
حد زیادی به اراده و عمل اروپا بستگی دارد.
هرچند شرکتها و بانکهای بزرگ کماکان ریسک همکاری
با ایــران را نمیپذیرند ،اما بــه نظرمیرســد همکاری با
متوسطها که در دو سال اخیر اوج گرفته ادامه یابد.
در ایــن بین ،اجــرای برخــی از قراردادهــا در هالهای از
ابهام اســت .به نظر نمیرســد بویینگ وفای به عهد کند و
هواپیمایی به ایران تحویل دهد.
 16خرداد امسال خبرگزاری فرانســه به نقل از سخنگوی
بویینگ نوشت« :ما به ایران هیچ هواپیمایی تحویل ندادهایم
و از آنجا که دیگر مجوزی برای فــروش هواپیما به ایران در
این مقطع زمانی نداریم ،هیــچ هواپیمایی به ایران تحویل
نخواهیم داد».
این اظهارنظر با واکنش شــدید مسئوالن وزارت راه روبهرو
شــد ،چنانکه عباس آخوندی عنوان کرد که ایران در سطح
بینالمللی خلف وعده این شرکت هواپیماسازی آمریکایی
را از نظر حقوقی پیگیری میکند.
در مورد ایرباس و ا یتیآر موضوع اندکی متفاوت است
و بازگشت قانون مسدو دکننده و حمایت اتحادیه اروپا
میتواند خبر خوشی برای ناوگان هوایی ایران باشد.
شمار ه  38خرداد ماه 1397

باید دید اینبار
که آمریکا
حمایتکنندهای
برای تحریم ایران
ندارد و شرایط
آنقدر با قبل
متفاوت است
که سازمان ملل،
اتحادیه اروپا،
چین و روسیه
خواهان ادامه
مراوده با ایران
هستند ،چه
اتفاقیمیافتد؟
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