ברוורםו
אבישי ברוורמ!

הכנכלי־אםנתוגי
איראן:השיקול
ך״

אש

הממשלה וצוותומעלים

מדי שבוע

את

על

איראן .מערכת סוויפט

$DN2$כספים $DN2$לכל
פים
לכו־
באיראן$
1$1ST$וכל1ST$
הצבאית של תקיפה
האופציה
בתוך
יכולות,
תרות .ברור לכולם שלישראל יש

1$2ND$וכל$2ND$

מוסד

מאפשרת העברות כס־
$TS1$כספים$TS1$

פיננסיבעולם בצורהאלקטרונית

מספר שניות ,ומשמעות

אך גם אם

$DN2$שבעידן $DN2$הנוכחי ,שבו
הצבאית קיימת ,רוב המומ־
$TS1$המומחים$TS1$
מיליארדים שלדולרים עוברים
עידן

האופציה

$DN2$המומחים $DN2$הצבאייםפוסלים מבצע צבאי בשלב זה .לכך
חים
הכלכלי־אסטרטגי,
אני רוצהלהוסיף אתהשיקול
העומדלנגד עיניהם של מנהיגי אירופה וארה״ב,
אךנעלםלגמרי מהשיח הציבוריבישראל.
דצמבר  2011קפצו מחירי הנפט ב־  20אחו־
$TS1$אחוזים$TS1$,

מאז

צעד זה היא שב־
$TS1$שבעידן$TS1$

בלחיצת כפתור אחת ,איראן חוזרתלעולם
של סחרחליפין והסדרים שלעולם

תחתון

הישן
שבו

מעבירים מזומנים במזוודות .מובן שללא
בהעברות בנקאיות
אלקטרוניות ,היקפי העסקאות

השימוש

של

איראן יירדו

דרמטית.

בצורה

$DN2$אחוזים $DN2$,ואחת הסיבות המרכזיות לכך
זים,
בנפט האיראני .מחירה של חבית נפט עומד היום ליות
$DN2$כלכליות $DN2$אלה הן אפקטיביותוימנעו את המשך ההת־
$TS1$ההתגרענות$TS1$
$DN2$ההתגרענות $DN2$של איראן .נראה שגם במבט היסטורי
דולר .יציאהלמבצע צבאי בשלב זה תק־
$TS1$תקפיץ$TS1$
על 107
גרענות
התשובה אינה ברורה .יש דוגמאות לכאןולכאן.
דולר.
$DN2$תקפיץ $DN2$את מחירה של חבית נפטליותר מ־ 200
פיץ
דוגמה אחת היא קובה ,שם הסנקציות לא עבדו,
אירופה כבר נמצאת במשברכלכלי חמור ,שיעו־
$TS1$שיעורי$TS1$
תמיכה מצידן של מדינות רבות
בעיקר בגלל
$DN2$שיעורי $DN2$האבטלה בספרדוביוון עברו את קו  20האחוזים,
רי
שאיפשרהלקובהלעמוד בסנקציות .דוגמה הפו־
$TS1$הפוכה$TS1$
ובקרב הצעירים אף חצו את קו  50האחוזים .עו־
$TS1$עובדת$TS1$
$DN2$הפוכה $DN2$היא דרום אפריקה ,שםלסנקציות היה תפקיד
$DN2$עובדת $DN2$קיומה של אירופה כגוף אחר עומדת בספק,
בדת
כה
משטר האפרטהייד .מסקנה אחת
מרכזי בנפילת
נמצאת
כמו גם עתידו של מטבע היורו .ארה״ב
ברורה :סנקציות אפקטיביות כשיש מחויבות מלאה
בהאטה כלכלית משמעותית .קפיצה דר־
$TS1$דרמטית$TS1$
גם היא
בעולםלאכוף אותן .כשאין
של המדינות המרכזיות
$DN2$דרמטית $DN2$במחירי הנפטעלולה להביא את הכלכלה
מטית
מחויבות אמיתית ,יימצאו דרכיםלעקוף אותן.
הגלובלית למשבר חמור שלא נראה כדוגמתו מאז
שיש
נראה
המקרה שלפנינו
אם נבחן את
שנות ה־  30של המאה ה־ 20
היא

המחסור

נוכח

נשאלת השאלה אם סנקציות כלכ־
$TS1$כלכליות$TS1$

זאת

מחויבות

מצד מדינות אירופה וארה״ב.

אמיתית

נראה שיש מחויבות
על כן ,לפחות בשלב
$DN2$אפקטיביות $DN2$.המצבהכלכלי
קטיביות.
אמיתית מצד

זה,

אירופה

וארה״ב* לפחות בשלב

עולה

וכך גם

שהסנקציות אפ־
$TS1$אפקטיביות$TS1$.
נראה
באיראן

מחמיר ,האבטלה

רמת המחירים .הציבור האיראני הסו־
$TS1$הסובל$TS1$

$DN2$הסובל $DN2$מהמצב מתחיללגלות
בל
שהמנקציות נגד
זה נראה
יש להביא בחשבון שייצוא הנפט האיראני מספק
איראן אפקטיביות
מהכנסות הממשלה ועל פי נתוני סוכנות
חצי
הבינלאומית ,תפוקת הנפט של איראן
האנרגיה
מתחת ל־מיליון חביות ביום
עשויה לרדת אל
השפלהגדול והאבטלה ההמונית יגרמולכעס
סימני אי נוחות רבים.

ברחביהעולם.

אדיר

האצבע

המאשימה

כלפי ישראלוכלפי העם היהודי .מבצע

ישראלי
בידודה
תיד.
$DN2$בעתיד$DN2$.

כעת יהיה

משגה

של ישראלבעולם

אסטרטגי,

תופנה

עם הידוק

צבאי

הנפט הם

שיגביר

את

ויסכן את קיומה בע־
$TS1$בעתיד$TS1$.

שכבה זו

הסנקציות.
משמרות

הנהנים

המהפכה ,הזרוע שלהשלטון.

נהנתה עד כה

העם האיראני כבר היה

מכספי

האיחוד

קשות

על

סנקציות כלכליות

משמעותן היא כי כל הבנ־
$TS1$הבנקים$TS1$

$DN2$הבנקים $DN2$באיראן ינותקו מהמםלקההגלובלית
קים
ואיראן לא תוכל לקבל תשלומיםאלקטרוניים
תמורת הנפט שהיא מייצאת .החלטה זו של האיחוד
םוויפט

האירופי

היאעליית

בהידוק הרצועה

סביב איראן.

האירופיהפעיל
איראן.

המדינה גם

כאשר

במשבר .כעת ,גם המקו־
$TS1$המקורבים$TS1$

$DN2$המקורבים $DN2$לשלטון מתחילים לחוש
רבים
הגיע הזמן להפסיק לדברוליצור פאניקה

מיותרת
בעולם.

המרכזיים מייצוא

מדרגה

אפקטיבית בסנקציות

ויכולותיך,
כוחה של מדינת ישראל
ברורים יותר מאי פעם .זה הזמן שבו יש לתת
ולאיחוד האירופי להמשיךלהוביל את
לאובאמה
הכלכליות,ולשתוק!
המאבק באמצעות הסנקציות
הצבאיות

הכותב הוא ח״כ

₪פלגת הענווה ,כלכלן בניר בבנקהעולמי
לו׳ועכר
ויויו ועדת הכספית

