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رویداد بزرگ کتاب
یا فروشگاه مجازی

بازار بیماشه
چگونه خواهد بود؟!

بدون ماشه در نقطه صفر ارزی

سیدمرتضی افقه

اقتصاددان و استاد دانشگاه

پیمان صفردوست

اصطالح  snap backیا مکانیس��م ماشه ،یعنی بازگشت فوری به دوران قبل از معاهده برجام و اعمال
تحریمه��ا علیه ای��ران .در قطعنامه  ۲۲۳۱آمده اگر یکی از اعضای امضاکنن��ده توافق برجام ،در اعمال و
انجام تعهدات ،ش��کایتی داشته باشد ،باید در کمیسیون مشترک برجام رسیدگی شود .اگر توافق نکنند،
پرونده به شورای امنیت سازمان ملل ارجاع میشود .در شورای امنیت سازمان ملل اگر یکی از اعضای دائم
ش��ورای امنیت آن را وتو کند ،در آن زمان بهطور خودکار و بدون نیاز به رایگیری ،تمامی قطعنامههای
قبلی ش��ورای امنیت بازمیگردد .به زبان س��اده مکانیس��م ماشه یعنی بازگش��ت همه تحریمهای ایران؛
موضوعی که گرچه ازسوی امریکا و دولتمردانش بهشدت دنبال میشد اما مورد موافقت سازمان ملل قرار
نگرفت و رش��تههای دولت ترامپ در این زمینه را پنبه کرد .ناکام ماندن طرح فعالسازی مکانیسم ماشه
از نظر سیاسی و نظامی جلوی اعمال بسیاری از محدودیتهای جدید را گرفت و به نفع کشور بود .اما آیا
میتوان این امر را به نفع شرایط اقتصادی کشور نیز دانست؟ این موضوعی است که در گزارش این شماره
به آن پرداخته شده است:

editor@smtnews.ir

کارشناس��ان بارها اعالم کرده بودند تنها در صورتی
میت��وان به ثبات ن��رخ در بازار ارز و بهب��ود اقتصادی
امی��دوار ب��ود ک��ه وضعی��ت درآمدهای ارزی کش��ور
مناسب باش��د؛ درآمدی که باتوجه به کاهش نرخ نفت
و محدودیت صادرات تنه��ا از طریق صادرات غیرنفتی
باید تامین میشد که البته شرایط طوری رقم خورد که
این نوع صادرات نیز نتوانس��ت در این تنگنای ارزی به

نحو مطلوب در ارزآوری برای کشور موفق عمل کند؛ با
این حال وقتی صحبت از مکانیس��م ماشه و نیت دولت
امریکا برای تحت فش��ار قرار دادن ایران مطرح شد ،باز
هم حرف از بدتر ش��دن وضعیت در حوزه تجارت کالن
کشور به میان آمد .اما آیا واقعا جایی برای نگرانی مانده
بود؟! در واقع تحریمهای امریکا تا امروز چنان بوده که
جا برای تحریم جدیدی باقی نگذاش��ته و اعمال فش��ار

بیش از این آب در هاون کوبیدن است ،چون کانالهای
نقلوانتقال مالی ،ص��ادرات نفت و دیگر مبادالت ایران
به حداقل رس��یده و از این کمتر نمیشود .اما بازارهای
ایران همچنان مستعد تاثیرپذیری از اخبار منفی بودند
و وضعیت موجود بهش��دت اقتصاد کشور را تحت تاثیر
قرار میداد .در هر صورت مکانیس��م ماش��ه پیشنهادی
امری��کا در س��ازمان ملل همراه کافی پی��دا نکرد و این

موضوع کنار گذاش��ته ش��د .هرچند امریکا عنوان کرد
خود مکانیسم ماشهای دیگر را علیه ایران اعمال میکند
اما صاحبنظران این دو ماش��ه را بسیار متفاوت از هم
میدانند .با این ش��رایط پرس��ش این است که حاال که
ماش��ه جهانی علیه کشور چکانده نش��ده و امریکا تنها
بازیگر این میدان است ،وضعیت ایران در حوزه تجارت
در ماههای آینده بهبود خواهد یافت یا خیر؟!

مجیدرضا حریری -کارشناس و فعال اقتصادی:
ای��ن اصال جای تردید ن��دارد که اقتصاد کش��ور ما در
بسیاری از جهات تحت تاثیر تصمیمگیریهای سیاسی
کش��ور قرار دارد و هر تصمیم یا اقدام سیاسی میتواند
تغییری در نظام اقتصادی کش��ور نیز ایجاد کند .البته
در بس��یاری از موارد این تاثیرات بیش��تر از آنکه واقعی
باش��ند ،روانی هس��تند .عملی نش��دن مکانیسم ماشه
ازس��وی س��ازمان ملل گرچه موفقیتی سیاسی بود اما
در ح��وزه اقتصاد ما همچنان ب��ا حضور امریکا بهعنوان
رأس هرم تحریمها مواجهیم که خود یکتنه قصد دارد
سکان تحریمها علیه ایران را در دست بگیرد.
شاید از االن زود باشد که بخواهیم درباره این موضوع
اظهارنظر کنیم زیرا کشورهای دیگر هنوز موضعگیری
خاصی نداش��تهاند و بهنظر میرس��د اعالم موضع خود

ن و تعیینتکلی��ف انتخابات
را ب��ه بع��د از آبا 
ریاس��تجمهوری امری��کا موک��ول کردهاند،
زیرا باید قبول کنیم که بس��یاری از کشورها
در ح��وزه اقتصاد وابس��تگیهایی ب��ه امریکا
دارن��د و نمیخواهند خود را وارد یک چرخه
تالفیجویانه ازس��وی دولتمردان این کش��ور
کنند .تداوم ریاستجمهوری دونالد ترامپ یا
پیروزی رقی��ب او در انتخابات میتواند دو موضعگیری
کامال متفاوت در این حوزه را رقم بزند.
البته در اقتصاد کالن کشور ما مهمتر از واکنش سایر
کشورها ،موضوعاتی وجود دارد که در برنامهریزیهای
داخلی باید آنها را مد نظر قرار دهیم .سیاس��تگذاران
اقتص��ادی ما باید ب��رای اداره امور اقتص��ادی و تجاری
کش��ور ،در برنامهریزیهای خ��ود تمام احتماالت را در

نظر بگیرند و برای هر یک از شرایط سناریوی
متفاوتی تعریف کنند ت��ا در این موارد دچار
چالش نشویم.
در اقتصاد امروز ،دوراندیشی و برنامهریزی
یکی از اصول جداییناپذیر در جوامع پیش��رو
این حوزه اس��ت اما متاسفانه میبینیم که ما
نهتنها برای چنین شرایطی سناریوی خاصی
نداش��تیم ،بلکه حتی از دوراندیشی هم غافل شدهایم و
فقط به تصمیمگیریهای مقطعی دل خوش کردهایم.
سیاس��تگذاران اقتصادی ما هم��ان زمان که دولت
امری��کا اع�لام ک��رد قص��د خ��روج از برج��ام را دارد،
میتوانس��تند راهکاره��ای موثری برای اقتصاد کش��ور
در نظ��ر بگیرند .یا زمانی که ترام��پ از نیت خود برای
کاهش ص��ادرات نفت ای��ران پرده برداش��ت ،دولت و

سیاس��تگذاران اقتص��ادی میتوانس��تند برنامهه��ای
جامعت��ری ب��رای محدودیتهای ارزی کش��ور تدوین
کنند؛ در حالی که دیدیم ریختوپاشهای ارزی کشور
ب��رای واردات کاالهای��ی ک��ه ب��رای واردات آنها وجود
نداشت تا اواسط سال  ۱۳۹۷نیز ادامه داشت.
آنچه ما ام��روز بهعنوان محدودیته��ای ارزی با آن
مواجهیم ،بیش از آنکه مرب��وط به تحریمهای خارجی
باشد ،نتیجه بیبرنامگیهای داخلی ما در حوزه اقتصاد
است.
ما امروز در حداکثر تحریمهای اقتصادی هس��تیم و
آنچ��ه میتواند ش��رایط ما را بهتر یا بدت��ر از این کند،
برنامههایی اس��ت ک��ه خ��ود در ادامه مس��یر تنظیم
میکنیم و نباید آن را به گردن تحریم و مکانیسم ماشه
و امریکا بیندازیم.

یحیی آل اسحاق -وزیر اسبق بازرگانی و رئیس
اس�بق اتاق بازرگانی تهران :حقیقت این اس��ت که
مکانیسم ماشه تنها یک عنوان است و ما در این سالها
دیدیم که با خروج امریکا از برجام بسیاری از کشورهای
اروپای��ی نیز عم�لا از این توافق خارج ش��دند و روابط
خاصی با ایران در چارچوبهای مورد توافق نداش��تند.
ح��اال با فعال نش��دن این مکانیس��م و تهدیدات جدید
امریکا نباید امید داشت که اروپا تغییر رویه بدهد و این
ب��ار جانب ما را بگیرد .در واق��ع میتوان گفت وضعیت
امروز ما در ح��وزه اقتصاد تفاوت چندانی با قبل نکرده
و نمیتوانیم در این زمینه روی وعدههای اروپا حس��اب
چندانی باز کنیم.
ایجاد روابط تجاری با کشورهای اروپایی راهکار بدی
نیس��ت و میتواند ب��ه اقتصاد و تجارت م��ا رونق دهد

دوراندیش نبودهایم

به شرکای بهتر فکر کنیم
اما حقیقت این اس��ت که روی وعده کسانی
که بزرگترین ش��ریک مالیشان امریکاست،
نمیتوان زیاد حساب کرد.
همچنین باید به این نکته توجه داشت که
ما میتوانیم به ش��رکای تجاری بهتر از اروپا
بیندیش��یم زیرا کل م��راودات ما با اروپا به 2
میلیارد دالر میرسد که از این مقدار نیز تنها
 ۴۰۰میلیون دالر صادرات و باقی آن واردات اس��ت اما
مبادالت تجاری ایران با کش��ورهایی مثل عراق که در
همین دوران تحریم نیز با آنها در ارتباط بودیم در سال
گذشته بالغ بر  ۱۳میلیارد دالر و در سال جاری تا امروز
ح��دود  ۹میلیارد دالر بوده اس��ت؛ در نتیجه مراودات
ای��ران و اروپا چندان تعیینکننده هم نیس��ت و بهنظر
میرس��د در وضعیت بدون اعمال مکانیسم ماشه نیز ما

بهنظر نمیرس��د عمل نکردن مکانیس��م ماش��ه ،پایان قصه ما و تجارت
جهانی باش��د زیرا دشمن «چغر و بدبدنی» مثل امریکا روبهروی اقتصاد ما
ایستاده که گویا نمیخواهد به این راحتیها از مسیر کنار برود و این یعنی
ما که در این س��وی میدان ایس��تادهایم نمیتوانیم و نبای��د دل به اتفاقات

نظرگاه
بهن�ام ملکی -اقتصاددان :این روزها بازار بررس��ی و تحلیل
درباره اینکه تالشهای امریکا برای اجرایی ساختن مکانیسم ماشه
و افزایش فشار تحریمها بهکجا ختم خواهد شد ،حسابی گرم شده و
اغلب تحلیلگران هم براساس دادههای اطالعاتی موجود ،تصویری
از آنچه ممکن است بعد از تالشهای امریکا رخ دهد ،ارائه میکنند.
هرچند امریکا بهدلیل خروج ترامپ از برجام ،نتوانس��ت مکانیسم
ماش��ه را فع��ال کند ،اما بیایی��د با یک پیشفرض متف��اوت از این
مجموعه تحلیلها ،موضوع را بررس��ی کنیم؛ با این پیشفرض که
اگر مکانیس��م ماشه اجرایی میشد ،ما باید چه بایدها و نبایدهایی
را در اقتصاد ،در مدیریت ،در تولید ،در صادرات و ...مورد توجه قرار
میدادی��م تا این تحریمها ،این دش��منیها و عداوتها و ...بیاثر یا
کماثر ش��وند .حقیقت آن است که ریش��ه اصلی بیشتر مشکالت
اقتصادی و معیشتی کشور ما نه در خارج بلکه در داخل است .معنی
این اظهارنظر این نیس��ت که بهبود شاخصهای ارتباطی با جهان
پیرامون��ی و کانونهای اصل��ی قدرت اقتصاد و تولی��د بینالملل،
اثری بر رش��د یا کاهش گزارههای اقتصادی کش��ورها ندارد ،بلکه
مسئله اصلی این است که تا زمانی که اقتصاد ایران بستر الزم برای
تحقق توس��عه پایدار و همهجانبه را فراهم نکند ،نمیتواند به قافله

باید بیشتر تمرکز خود را بر هدفهای تجاری
بهتر بگذاریم .در همس��ایگی ما بازار چندصد
میلیون نفری وجود دارد .براساس تحقیقاتی
که صورت گرفته ظرفیت بالقوه تجاری ایران
با این کشورها به  ۲۰۰میلیارد دالر میرسد،
این در حالی اس��ت که هماکن��ون میان این
کش��ورها هزار میلی��ارد دالر مراودات تجاری
انج��ام میش��ود .این ظرفیت در اختیار م��ا قرار دارد و
رویکردهای اقتصادی مطلوب حکم میکند که اقتصاد
ایران در این شرایط به این سمت برود ،نه اینکه منتظر
چراغ سبز از جانب اروپا بنشیند.
البت��ه ما باید برای رس��یدن به اه��داف تجاری خود
در داخل نیز برنامهریزیهای مدونی داش��ته باش��یم تا
بتوانی��م به مبادالت حداکث��ری و تکمیل ظرفیتهای

سخن آخر

«ماش��های» خوش کنیم و تنها به عکسالعمل در قبال سیاستگذاریهای
کشورهای دیگر بپردازیم.
اقتص��اد امروز ما نیاز به برنامهریزیه��ای کالن و بلندمدت دارد که فرا
و ورای تغییر دولتها باش��د و ناخوشایندترین وضعیتها را در مسیر خود

خال��ی تجاری برس��یم .ما در س��ال گذش��ته در حوزه
ص��ادرات غیرنفتی ب��ه رقمی ح��دود  ۴۰میلیارد دالر
رس��یدیم که با ظرفیتهای موج��ود در منطقه فاصله
بس��یاری دارد .این نشان میدهد جای زیادی برای کار
در این زمینه وجود دارد و میطلبد که ما در درجه اول
موانع موجود و مشکالت داخلی خود را کاهش دهیم.
ب��رای این کار باید کیفیت کااله��ای خود را افزایش
دهی��م؛ همچنین باید نظام اداری کش��ور مورد اصالح
قرار گیرد و سیس��تم بانکی نیز صادرات را رکن اساسی
اقتصاد کشور بداند .در هر حال بهنظر میرسد مکانیسم
ماش��ه در صورت اجرا نی��ز بیش از آنک��ه تاثیراتی در
مراودات اقتصادی داشته باش��د ،تاثیر روانی بر اقتصاد
ما میگذاش��ت زیرا ما در حالحاضر نیز با تحریمهای
حداکثری مواجهیم.

ایجاد روابط
تجاری با
کشورهای
اروپایی راهکار
بدی نیست و
میتواند به
اقتصاد و تجارت
ما رونق دهد
اما حقیقت این
است که روی
وعده کسانی
که بزرگترین
شریک مالیشان
امریکاست،
نمیتوان زیاد
حساب کرد

پیشبینی کرده باشد.
یک برنامهریزی که با ش��واهد موجود ،جای آن در سیاستهای تجاری و
اقتصادی کشور خالی بهنظر میرسد و فعاالن این حوزه را در انتخاب مسیر
مستاصل کرده است.

اقتصاد ایران نیاز به اصالحات جدی دارد
پیش��گامان تولید و تجارت بینالملل��ی بپیوندد .یعنی
هرچند بهبود روابط با قدرتهای اقتصادی جهانی یک
ضرورت الزم برای توس��عه محس��وب میشود اما قطعا
بهتنهایی کافی نیست .اقتصاد ایران در چنین شرایطی
باید توجه و تمرکز خود را بر حل مشکالت زیربنایی این
حوزه بگذارد تا بعد از عبور از این چالشها و آماده شدن
بستر الزم ،بتوان اهداف از پیش تعیینشده اقتصادی را
محقق کرد .با این مقدمات پرسشی که ممکن است به ذهن خطور
کند آن اس��ت که مش��کالت زیربنایی اقتصاد چه مواردی را شامل
میش��وند؟ یکی از این موارد بدون تردید انحصار در اقتصاد است.
اتمس��فر اقتصادی کش��ور را ابرهای غبارآلود انحصار در بر گرفته و
تا زمانی که این ابرهای غبارآلود و مهآلود آس��مان اقتصاد و فضای
کس��بوکار را پوشانده باشد ،توقع داشتن آسمانی آبی و باثبات در
اقتصاد توقعی عبث و بیهوده است .گزارههای انحصاری در اقتصاد
ای��ران آنچنان ریش��ه دواندهان��د که اصالح آن به ی��ک عزم و اراده
ج��دی نی��از دارد؛ بنابراین یکی از موضوعات مهم ،انحصار اس��ت.
مشکل دیگری که از دل مناسبات انحصاری در اقتصاد ایران بیرون
آمده ،مس��ئله رانت اس��ت .اقتصاد ایران را دامنه وسیعی از روابط

رانتی در بر گرفته اس��ت .اگر توس��عه میخواهیم ،رشد
اقتصادی پایدار میخواهیم ،اشتغال میخواهیم ،تولید
میخواهی��م ،صادرات میخواهی��م و ...باید پهنه روابط
اقتصادی کشور را از روابط رانتی و آلوده پاکسازی کنیم.
ران��ت از کجا زاییده میش��ود؟ زمانی ک��ه چندقیمتی
در فضای اقتصادی گس��ترش پیدا کرده باش��د .گمان
نمیکن��م در هیچ جای دنیا مانن��د اقتصاد ایران اینقدر
تکثر در قیمتها را شاهد باشیم .بسیاری معتقدند این قیمتهای
متعدد ،کانون بروز رفتارهای رانتآمیز در فضای اقتصادی اس��ت.
قب��ل از خروج ترام��پ از برجام بارها فریاد زدیم ک��ه اقتصاد ایران
نیاز ب��ه اصالحات جدی دارد .فریاد کردیم که با این س��ازکارهای
آل��ودهای ک��ه در اقتصاد وجود دارد ،امکان مقاوم��ت موثر در برابر
تحریمها و دش��منیها وجود ندارد ،اما به این فریادها توجهی نشد؛
نهتنها به تحلیلهای رس��انههای منتقد توجه نشد بلکه اساسا آنها
را زی��ر س��وال بردند .همین امروز باید دید ک��ه مثال چرا بنگاههای
تبلیغات��ی بدون اتصال به کانونهای تولید فکر و ایدهپردازی اقدام
به تبلیغات بیمحتوا در سطح جامعه میکنند؟ چرا به رسانهها ،به
روزنامهه��ا ،به خبرگزاریها و ...وصل نمیش��وند تا اقالم تبلیغاتی

یادداشت

ما گرفتار
ماشه داخلی
هستیم
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امضای تفاهمنامه آموزشی
بین بنادر بوشهر
و گروه صنعتی پلیمر

در کش��ورمان مبتنی بر ویژگیه��ای تاریخی ،فرهنگی ،اقتصادی
و ...کش��ورمان تهیه و تولید شوند .باید کانونهای تولید فکر و ایده
در جامع��ه تکریم ش��وند؛ باید حمایتهای م��ادی و معنوی از این
کانونهای فکری انجام ش��ود تا از دل رش��د این حوزه نوآوریهای
خالقانه در فضای اقتصادی کش��ور شکل بگیرد .از این نمونهها در
سایر بخشهای اقتصادی ،فرهنگی و ...به کرات مشاهده میشود.
وقتی ریشه بخشی از مش��کالت اقتصادی کشور در انحصار است،
باید قانون ضدانحصار در کش��ور تصویب شود تا هزینههای انحصار
در جامعه بسیار باال برود و بعد از این بسترسازی است که میتوانیم
به سمت رشد و توسعه پایدار حرکت کنیم .وقتی این بستر داخلی
فراهم شد ،براس��اس منافع ملی کشورمان با قدرتهای اقتصادی
جهانی بحث و تبادلنظر و بهترین دس��تاورد را برای کشور استیفا
میکنیم .چه ایرادی دارد که با چین ،امریکا ،روسیه ،اروپا و ...روابط
نزدیکی برقرار و براس��اس منافع مل��ی با آنها رفتار کنیم .مبتنی بر
این توضیحات معتقدم ریشه مشکالت اقتصادی ما در داخل کشور
است .هرچند توسعه روابط با جهان پیرامونی اثرگذار است ،اما قبل
از هر چیز باید مش��کالتی که در داخل داریم را برطرف کنیم تا این
اصالحات در نهایت ما را به توسعه مدنظرمان برساند.

گرچه در دنیای امروز پیشنیاز یک تجارت
خارج��ی موفق ،چه در زمین��ه واردات و چه
در زمینه صادرات ،داش��تن روابط سیاس��ی
مناس��ب با سایر کشورها اس��ت که متاسفانه
م��ا در ش��رایط فعلی امکان برق��راری چنین
ارتباط��ی با بس��یاری از کش��ورهای دنیا را
نداریم اما تمام مش��کل ما در این حوزه این
نیست.
حقیقت این اس��ت که در سالهای اخیر با
اعمال تحریمهای اقتصادی علیه کش��ورمان،
ام��کان برقراری رابطه تجاری با بس��یاری از
کش��ورهای صاحب سرمایه و پیشرفته وجود
ندارد و از س��وی دیگر بهدلیل قرار گرفتن در
لیس��ت س��یاه  ،FATFحتی اگر بتوانیم با
تعداد معدودی از این کشورها روابط تجاری
ایج��اد کنی��م ،در ارتباطات بانک��ی و نقل و
انتقال ارزی دچار مشکالت فراوان هستیم و
اجرا نشدن مکانیس��م ماشه فعال تغییری در
این وضعیت ایجاد نکرده است.
در نگاه کلی ،داشتن توجه ویژه به موضوع
تجارت بس��یار مطلوب اس��ت؛ بهشرط آنکه
ش��رایط این کار نیز بهخوبی مهیا باش��د .ما
در ش��رایطی میتوانیم باوج��ود تحریمهای
امریکا که همچنان بر آن پافش��اری میکند،
در تج��ارت و بهطور خاص صادرات غیرنفتی
که در حالحاضر تنها مس��یر ارزآوری کشور
اس��ت موف��ق باش��یم ک��ه بتوانی��م در ابتدا
مش��کالت و موان��ع داخل��ی را در این زمینه
برطرف کنیم.
یکی از مش��کالت اساس��ی که کشور ما در
حوزه تجارت با آن مواجه اس��ت ،این اس��ت
که مقصود از صادرات ارزآوری برای کش��ور
است و وقتی حجم عمده محصوالت صادراتی
کش��وری مثل ایران از م��واد خام و نیمهخام
تش��کیل ش��ده باش��د ،نمیتوان آن را برای
کشور چندان س��ودمند دانست زیرا گرچه با
این نوع صادرات در ظاه��ر مقداری ارز وارد
کش��ور میش��ود اما در حقیقت این ارزآوری
با از دس��ت رفتن منابع طبیعی کشور محقق
میش��ود .بهعالوه ما همواره در این س��الها
درب��اره ص��ادرات و حمای��ت از ای��ن مقوله
حرفه��ای خوب��ی زدهایم ام��ا در عمل کار
چندان��ی انجام ندادهای��م .در واقع ما پیش از
آنکه نگران مکانیسم ماشه ،تحریمهای امریکا
و سیاست کشورهای دیگر در قبال تجارت با
ایران باش��یم ،باید ببینیم ک��ه خود در فعال
نگه داشتن این تجارت چطور عمل کردهایم.
کشور ما ظرفیتهای قابلمالحظهای دارد
اما آیا ب��دون تحریمها میتواند گلیم تجارت
را بهدرس��تی از آب بیرون بکش��د و صادرات
خود را مبتنی بر ارزش واقعی و ارزش افزوده
انجام دهد؟! ما در طول این س��الها هیچگاه
نتوانستهایم این ظرفیتهای بالقوه را بالفعل
کنیم و فقط آرزوهای خود را در قالب ش��عار
بیان کردهایم .ش��اید یک��ی از نمونههای بارز
این ش��عارزدگیها سند چش��مانداز باشد که
در آن بیش��تر از برنامهریزی برای دس��تیابی
به اه��داف ،آرمانها بیان ش��دهاند .ما امروز
ب��ا تحریمهای امری��کا مواجهیم اما ش��اهد
ای��ن موضوع نیز هس��تیم که باوج��ود تمام
ش��عارهای دولت��ی ،هم��ه ارکان دولت ضد
تولید هس��تند .وزارت امور خارجه کشور ما
در بعد تجاری به تکامل نرس��یده و برخالف
بس��یاری از کشورهای پیش��رو در این حوزه
کمک قابلذکری به توس��عه تجاری کش��ور
نکرده است .شاید بهعبارتی گرفتار مکانیسم
ماش��ه داخلی هس��تیم .در گمرکات کشور با
موانع تجاری فراوانی روبهرو هس��تیم که هر
یک مدت رسوب کاالها در گمرک را افزایش
میده��د .بازرگان��ان ما از نگاه ب��اال به پایین
بانک مرکزی بهشدت دلگیرند و با این روند،
در مدت کوتاهی احتماال ش��اهد خداحافظی
بازرگانان زیادی از این حوزه خواهیم بود که
این موضوع دقیقا خالف خواسته دولت است.
در نهایت اینکه بهنظر میرس��د اگر کشور
م��ا نیاز ب��ه ص��ادرات غیرنفت��ی دارد و اگر
میخواه��د باوجود تحریمها خ��ود را از نظر
اقتصادی همچنان س��رپا نگه دارد ،در درجه
اول باید برنامهریزی جامعی در اینباره انجام
دهد و س��ازکار مش��خصی را ب��رای این کار
تعری��ف کند؛ وگرنه با ش��عارهای خوش آب
و رن��گ نمیتوان به اهداف صادراتی کش��ور
دست پیدا کرد.

