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«شرق» در گفت وگو با شعیب بهمنی دالیل فرار سرمایه از ایران و موفقیت ترکیه در جذب سرمایه را بررسی کرد 

فضای رانتی ، راه را برجذب سرمایه بسته است
بانک مرکزی و نهادهای نظارتی کجای فرار میلیاردها دالر سرمایه به ترکیه قرار دارند!

عبدالرحمن فتح الهی: تا ســه ســال و نیم پیش، متقاضیان اخذ شــهروندی ترکیه باید حداقل یک میلیون دالر اموال 
غیرمنقول (امالک) در این کشــور خریداری می کردند؛ اما دولت ترکیه همان موقع به منظور جلب سرمایه خارجی این 
مبلغ را به ۲۵۰ هزار دالر کاهش داد. این روند از سه شــنبه هفته گذشته با تصمیم دولت ترکیه مبنی بر افزایش ۱۵۰ هزار 
دالری مبلغ سرمایه گذاری افراد خارجی برای خرید مسکن در این کشور تغییر یافت. در جلسه مذکور، تصویب شد قیمت 
مسکنی که شهروندان خارجی برای دســتیابی به اقامت ترکیه خریداری می کنند باید از ۲۵۰ هزار دالر به ۴۰۰ هزار دالر 
افزایش یابد و به مدت سه سال نیز فروخته نشود. در این بین، ایرانیان رکورددار خرید مسکن در ترکیه به شمار می روند. 
چنان که طبق آمار رسانه های ترکیه، تا پایان سال ۲۰۲۱ حدود هفت هزار و ۳۱۲ نفر اقامت یا شهروندی ترکیه را دریافت 
کرده اند و حدود یک میلیارد و ۸۸۰ میلیون دالر ارز وارد این کشور شده است که بیشترین حجم این خرید به اتباع ایرانی 
باز می گردد. اگر چه بنا به گفته مجتبی یوســفی، عضو هیئت رئیسه مجلس یازدهم، در بازه زمانی دو ساله بین ۹۷ تا ۹۹ 
شاهد خروج بیش از هفت میلیارد دالر سرمایه از کشور برای خرید خانه در ترکیه هستیم. این در حالی است که مصوبه 
تیرماه ۹۸ هیئت وزیران دولت دوازدهم مبنی بر دادن اقامت پنج ساله به اتباع خارجی در  ازای سرمایه گذاری ۲۵۰ هزار 
دالری در ایران، بدون حتی یک متقاضی به شکست کشیده شد. همین شرایط سبب شد دولت رئیسی مبادرت به کاهش 
سقف سرمایه گذاری تا صد هزار دالر کند؛ مشوقی که تاکنون کسی را برای سرمایه گذاری در ایران مجاب نکرده است. اما 
به چه دلیل یا دالیلی ترکیه با وجود چالش های مختلف در اقتصاد خود توانسته است در جذب سرمایه گذاری خارجی 
موفق عمل کند تا جایی که تصمیم به افزایش ســقف سرمایه خارجی گرفت؟ در کنار آن، پارامترهای شکست ایران در 
جذب سرمایه خارجی چیست؟ چرا عالوه بر عدم رغبت و تمایل خارجی ها برای سرمایه گذاری در کشور، در یک جریان 
کامال عکس، شاهد فرار سرمایه داخلی نیز هستیم؟ با توجه به شرایط تحریمی ایران و نیز محدودیت های جدی در حوزه 
مالی و بانکی به دلیل قرار گرفتن کشور در لیست سیاه FATF، این میزان از سرمایه که بیش از هفت میلیارد دالر تخمین 
زده می شود، از چه مســیری و چگونه از کشور خارج می شود؟ پاسخ به این سؤاالت و پرسش هایی از این دست، محور 

گفت وگوی «شرق» با شعیب بهمن، کارشناس و تحلیلگر ارشد مسائل بین الملل است که در ادامه از نظر می گذرانید. 

  با توجه به شرایط نه چندان مثبت اقتصاد ترکیه در سایه افزایش   .
تورم و کاهش پایه پول ملی این کشــور (لیر) کــه حتی کار به اتخاذ 
سیاست جدید اقتصادی توسط دولت اردوغان کشیده شده است، 
شاهد آن هستیم که هیئت دولت اخیرا در تصمیمی اقدام به افزایش 
ســقف بهای ملک برای اخذ تابعیت یا اقامت گرفت. طبق تصمیم 
جدید دولت ترکیه، ارزش حداقلی خرید ملک برای اخذ شــهروندی 
۱۵۰ هزار دالر افزایش پیدا کــرد. بنابراین خرید خانه از ۲۵۰ هزار به 
۴۰۰ هزار دالر رسید؛ آن هم به شرط عدم فروش و انتقال به مدت سه 
سال؛ ضمن اینکه باید خرید ملک با ویژگی های کاندو و ثبت رسمی 
در نوتر انجام شــود تا تابعیت یا اقامت ترکیه داده شود. حال سؤال 
اینجاســت در شــرایط کنونی که دولت اردوغان برای جذب بیشتر 
سرمایه خارجی باید از کاهش نرخ سرمایه به عنوان مشوق استفاده 

کند، چرا اقدام به افزایش نرخ خرید خانه در ترکیه کرده است؟
این مســئله ناشــی از چند دلیل عمده اســت. اولین نکته ناظر 
بــر تصمیم دولت اردغــان برای کاهش نفوذ سیاســی – اقتصادی 
اروپا و آمریکا در ترکیه اســت. به هر حال شرایط اقتصادی ترکیه با 

همسایگانش متفاوت است.
  از چه لحاظ؟  .

از این لحاظ که اکثر همســایگان ترکیه را کشــورهایی تشــکیل 
می دهنــد کــه صادرکننده نفت هســتند. بنابراین بخــش مهمی از 
درآمدهای اقتصادی همســایگان ترکیه وابسته به درآمدهای رانتی 
حاصــل از فروش نفــت در بازارهای جهانی اســت. ایــن در حالی 
اســت که ترکیه اساســا بخش اعظمی از درآمدهای کالن دولتی را 
در حوزه های خدماتی از توریســم تا سرمایه گذاری خارجی یا فروش 
محصوالتی تولیدی خود به خصوص در حوزه پوشــاک و منسوجات 
تأمین می کنــد. در این بین، اگرچه پارامتر «ســرمایه گذاری خارجی» 
می تواند یک امتیاز برای اقتصاد هر کشــوری مانند ترکیه باشــد، در 
عیــن حال این نقطه مثبت می توانــد پیامدهای منفی خاص خود را 
هم برای دولت ها به دنبال داشته باشد. چون سرمایه گذاری خارجی 
بر فضای سیاســی و اقتصادی ترکیه اثرگذار خواهد بود، کما اینکه در 
ســال های اخیر، به ویژه در کودتای نافرجام ۱۵ جوالی ســال ۲۰۱۶ و 
همچنیــن اعتراضات پارک گــزی، اردوغان به صراحــت عنوان کرد 
برخی کشــورها و شرکت ها به دنبال بازی با ســرمایه های «داغ» در 
ترکیه هســتند که مراد و منظور رئیس جمهور ترکیه از ســرمایه داغ، 
ســرمایه گذاری هایی با منشأ خارجی اســت که پایداری، دوام و ثبات 
جدی ندارند؛ یعنی این ســرمایه ها با کوچک ترین اتفاقی در ترکیه از 

این کشــور خارج می شــوند و به تدریج فضای اقتصادی این کشور را 
تحت تأثیر قرار می دهند. در نتیجه اردوغان بعد از کودتای نافرجام و 
اعتراضات پارک گزی، تصمیم به اتخاذ سیاست های جدیدی گرفت تا 
نفوذ آمریکا و کشورهای اروپایی برای تأثیر بر سرمایه گذاری خارجی با 
هدف خروج و فرار سرمایه از ترکیه به حداقل ممکن کاهش پیدا کند؛ 
خصوصا اینکه این کشورها اساسا تمایلی به تداوم حکومت اردوغان 
در ترکیه ندارند. اتفاقا کودتای نافرجام ســال ۲۰۱۶ و اعتراضات پارک 
گزی نیز با هدف ســرنگونی دولت اردوغان انجام شد. بدیهی است 
که رئیس جمهور ترکیه با برخی تصمیمات سعی دارد سرمایه گذاری 
خارجــی تحت کنترل دولت درآید. بنابرایــن تصمیم دولت اردوغان 
برای افزایش سرمایه گذاری خارجی ذیل خرید ملک یا خانه در ترکیه 

تا ۴۰۰ هزار دالر در همین راستا قابل ارزیابی است.
  دیگــر عوامــل تصمیــم دولت اردوغــان بــرای افزایش نرخ   .

سرمایه گذاری خارجی چیست؟
بــه نظر من عامل مهم دیگر به تحــوالت و تبعات بعد از وقوع 
جنــگ اوکراین باز می گردد. به هر حال بعــد از این جنگ، اروپایی ها 
و آمریکایی هــا بــه دنبــال توقیــف، بلوکــه و تحریم کــردن اموال 
الیگارش های روس هستند. بنابراین این افراد هم برای حفظ سرمایه 

خود ســعی می کنند کشــور دیگری را برای انتقال سرمایه  هایشان 
انتخاب کنند. در این بین، چون آنکارا سطح مناسبات درخور توجهی 
با مســکو دارد و نیــز با جامعه غرب برای تحریم روســیه همراهی 
نکرد، به محل مناســبی برای جذب و انتقال سرمایه الیگارش های 
روس بدل شد. در چنین شرایطی، دولت اردوغان هم سعی می کند 
با سرازیر شدن پول های هنگفت الیگارش های روس، از آن به عنوان 

بستری در جهت افزایش سرمایه گذاری خارجی استفاده کند.
  اما به نظر می رسد عمده ســرمایه گذاران خارجی با هدف خرید   .

خانه در ترکیه را، نه الیگارش های روس که اتباع کشورهای همسایه و 
به خصوص ایران تشکیل می دهند؟

اتفاقا عامل مهم دیگری که ســبب افزایش نرخ ســرمایه گذاری 
خارجی در ترکیه شده است، به ماهیت و محتوای مهاجرت ناشی از 
این ســرمایه گذاری خارجی باز می گردد. در این راستا اگر بخواهیم از 
نظر ماهوی به بطن سرمایه گذاری خارجی در ترکیه بنگریم، به روشنی 
درمی یابیم که بخش عمده ای از این سرمایه گذاران خارجی را اتباع 
همسایگان ترکیه تشکیل می دهند. سرمایه گذارانی که از ایران گرفته 
تا کشورهای عربی مانند قطر، ترکیه، عربستان، امارات، سوریه و... را 
شامل می شوند. این افراد سعی دارند سرمایه های خود را ذیل خرید 

خانه با هدف اخذ اقامت در ترکیه وارد این کشــور کنند. پس دولت 
اردوغان هم از این شــرایط به عنوان اهرمی در راستای افزایش نرخ 

سرمایه گذاری خارجی در ترکیه استفاده می کند.
  به تالش مهاجران بــرای خرید خانه در ترکیه به عنوان پارامتری   .

در راستای افزایش نرخ ســرمایه گذاری خارجی در این کشور اشاره 
کردید. پیرو این نکته سؤالی که قدری ذهن را درگیر می کند، این است 
که هدف غایی مهاجران و اتباع ایرانی، سوریه ای، عراقی، افغان و... 
گرفتن اقامت است یا تابعیت؟ اساسا دولت ترکیه مسئله اقامت را 

در ازای سرمایه گذاری خارجی مطرح می کند یا دادن تابعیت؟
آن چیزی که در رسانه های ترکیه ای و مواضع مقامات این کشور 
مطرح می شود، صرفا دادن اقامت در ترکیه است، نه دادن تابعیت 
دائمی. کما اینکه در همه تبلیغات ریز و درشت برای سرمایه گذاری 
و خرید خانه در ترکیه به ویژه برای ایرانیان هم صرفا مســئله دادن 
اقامت مطرح است. البته همین نکته مدنظر شما بسیار مهم است؛ 
چون گرفتن اقامت و نه دادن تابعیت به ســرمایه گذاران خارجی و 
مهاجران در ادامه می تواند چالش هایی را به همراه داشــته باشد؛ 
چــون برای مثال زمانی که دولت ترکیه در همین چند روز گذشــته 
به راحتی می تواند قوانین مربوط به سرمایه گذاری خارجی در ترکیه 
را تغییر دهد، می تواند مســئله قوانین اقامت یا تابعیت خارجی این 

سرمایه گذاران را در راستای اهداف و منافع خود تغییر دهد.
  آیا مخالفت احزاب منتقد اردوغان درخصوص اعطای اقامت با   .

خرید خانه به ارزش ۲۵۰ هزار دالر سبب شده که دولت برای کاهش 
انتقادهای سیاسی در آستانه انتخابات ریاست جمهوری سال ۲۰۲۳ 
هم که شــده، اقدام به افزایش سقف ســرمایه گذاری خارجی کرده 

باشد؟
بله، این مهم نیز می تواند اثر گذار باشد.

  پیرو نکاتی که عنوان کردید، به دالیل شکســت ایران در پیگیری   .
طرح مشــابه ترکیه بنگریم. در این راســتا ۹ تیر ۹۸/ ۳۰ ژوئن ۲۰۱۹ 
بود که هیئت وزیران دولت دوازدهــم مصوبه ای را مبنی بر صدور 
مجوز اقامت پنج ســاله برای خارجی ها در ازای ســرمایه گذاری یا 
سپرده گذاری بلندمدت ۲۵۰ هزار دالری مطرح کردند که به اعتراف 
صریح بابک دین پرســت، معاون هماهنگی امور اقتصادی و توسعه 
منطقه ای وزارت کشــور دولت ســیزدهم، حتی یک مورد متقاضی 
هم نداشت. همین شرایط سبب شد برخالف اقدام دولت ترکیه که 
مبادرت به افزایش ســرمایه گذاری خارجی برای خرید خانه تا ۱۵۰ 
هزار دالر کرد، دولت رئیســی در گام معکوس، سپرده گذاری خارجی 
در ایران را با تخفیفی ۱۵۰ هــزار دالری به صد هزار دالر تقلیل دهد 
که باز هم مورد اســتقبال قرار نگرفت. حال به باور شما اساسا وجود 
پارامتــری به نام تحریم هــای ایاالت متحده آمریــکا و نبود امنیت 
اقتصادی در ایران سبب شکست مصوبه هیئت وزیران در ۱۰۱۹ روز 

گذشته شده است یا عوامل دیگری برای این مهم وجود دارد؟
قطعا پارامتر تحریم ها و سیاســت فشار حداکثری ایاالت متحده 
ضد جمهوری اسالمی ایران به عنوان یک عامل مهم در عدم جذب 
ســرمایه خارجی در کشور عمل کرده اســت؛ چون در علم اقتصاد 
جمله معروفی وجود دارد که سرمایه جایی خواهد رفت که امنیت 
و ثبات اقتصادی وجود داشــته باشد. البته واقعیت امر آن است که 

همه داستان به تحریم های آمریکا بازنمی گردد.
ادامه در صفحه ۴

شنبه
۲۷ فروردین ۱۴۰۱

سال نوزدهم      شماره ۴۲۵۸


