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سرمقاله
محمد قدیمی
دبیر اجرایی پویش به فکر باشیم
ورود ویروس منحوس کرونا به کشور شک بزرگی را به اقتصاد
ایران وارد نمود .تعطیلی بسیاری از کسب و کارهای کوچک و
بزرگ و به دنبال آن مختل شدن فرآیند خدمترسانی عمومی
و تامین ما یحتاج روزمره مردم موجب شد تا کشور ،با چالش
بزرگی اقتصادی مواجه شود ،چالشی که در چنین شرایط
بحرانی گریزی از آن نیست و در این میان اصلیترین وظیفه
حاکمیت ،کنترل وضعیت بحرانی به سمت ایدهآل اقتضایی
خواهد بود .در چنین وضعیتی خال وجودساز و کاری مناسب
جهت ساماندهی راهکارهای موجود برای مدیریت هرچه بهتر

دکتر حجت اهلل عبدالملکی
عضو هیات علمی دانشگاه امام صادق(ع)

«اقتصاد کرونایی» جنبش دانشجویی را بر آن داشت تا حرکتی
را تحت عنوان پویش «به فکر باشیم» برنامهریزی و اجرا نماید،
به امید آنکه راهگشای برخی معضالت اقتصادی کشور در این
شرایط خاص و بحرانی باشد .پویش به فکر باشیم با تمرکز بر
جمعآوری ایدهها و راهکارهای مردمی و کارشناسی آغاز به کار
نمود .برای جمعآوری ایدههای مردمی ،مسابقه ایدهپردازی به
فکر باشیم طراحی و بیش از دویست ایده مردمی جهت ارزیابی
به دبیرخانه پویش ارسال شد؛ ایدههایی که پس از ارزیابی نهایی
برای عملیاتی شدن در اختیار نهادهای مربوطه قرارخواهد
گرفت .جمعآوری ایدههای کارشناسی نیز بعد دیگری از این
پویش بود که پس از بررسی راههای موجود ،سلسله برنامههای
گفت و گوی زنده اینستاگرامی با حضور اساتید و پژوهشگران
جوان و نخبه اقتصاد کشور ،برنامه ریزی و اجرا شد .در جریان
این گفت و گو ها ،دوازده تن از کارشناسان اقتصادی به بیان

روح اهلل ایزدخواه
منتخبمردمتهراندریازدهمیندورهانتخاباتمجلسشورایاسالمی

دیدگاهها و راهکارهای خود جهت کنترل وضعیت بحرانی
اقتصاد کشور پرداختند .اما دغدغه «به فکر باشیم» چیزی فراتر
از موارد فوق است! به فکر باشیم ،هم خطابش رو به مسئولین
است و هم مردم .بی شک حل چنین بحرانی بدون همدلی و
همصدایی و همدستی امکان پذیر نیست .اگر به فکر باشیم،
کسب و کار های تعطیل شده راهی برای برون رفت از رکود
شغلی خود پیدا خواهند کرد؛ اگر به فکر باشیم ،مسئولین
با اهتمام و کوشش بیشتری به فکر مدیریت چنین وضعیتی
خواهند بود؛ اگر به فکر باشیم ،پدرهای کمتری با دست خالی
به خانه بازخواهند گشت و خانواده های کمتری شب گرسنه
سر بر بالین خواهند گذاشت .این خالصه داستان «به فکر
باشیم» بود ،اما امروز که با یاری پروردگار این بحران را پشت
سرخواهیم گذاشت ،باید خود را برای بحرانهای فردا نیز آماده
کنیم که اگر این گونه باشد ،ضمن عبور سربلند از بحران امروز،

مهدی موحدی بک نظر
کارشناس مدلهای اقتصاد بومی

نسخه ای  بـرای
جان گـــرفتن کسـب  و کا رها

افزایش اختیارات نهادهای
مردمی برای مبارزه با کرونا

چند اصالح بنیادین برای
برون رفت  از اقتصاد کرونایی
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اقتصاد کشور در برابر بحرانهای فردا نیز واکسینه خواهد شد.
همانگونه که در ضرب المثلی آمده است« :التجربة فوق العلم»،
بیشک در بحران های فردا ،تجربه به دست آمده از بحران
امروز برتر از دانش آن روز خواهد بود .فراموش نکنیم که رسالت
دانشجو و آنکه اصالت دانشجویی خود را حفظ نموده است،
اول هر چیز دیگری تفکر است و جنبش دانشجویی به عنوان
قوه چهارم این مملکت ،وظیفه یافتن راه حل مسائل ملی را بر
عهده دارد؛ به قول امام خمینی (ره)« :دانشگاهی ،دانشجو،
چه دانشجوی قدیمی ،چه دانشجوی جدید ،همه مسائل توی
دست اینها باید حل بشود؛ اینها قوه متفکره یک ملت هستند.».
{آنچه که در ادامه میخوانید ،در ابتدا تحلیل دو فعال سابق
دانشجویی و در ادامه چهار متن گفتگوی صورت گرفته شده
است ،متن کامل دوازدهم برنامه اجرا شده در پایگاه اطالع
رسانی خبرنامه دانشجویان ایران موجود است}

مسعود براتی
مدیرگروهدیپلماسیاقتصادیمجموعهایتان
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طبع ًا وقتی خانوارها درآمد نداشته باشند ،نمی توانند خرید هم انجام بدهند .بنابراین
میزان فروش بنگاه ها نیز کاهش می یابد .عالوه بر کاهش میزان فروش ،این آسیب
برای بنگاه ها یکسان نیست و ترکیب تقاضا نیز دستخوش تغییراتی شد ه است .بخش
هایی مانند سینما ،حمل ونقل و  ...بیشتر آسیب دیدند ،عمد هفروشی و خرد هفروشی
و  ...کمتر آسیب دیدند و بخش هایی نظیر داروخانه ها ،تولیدکننده های موادّ شوینده و
بهداشتی و  ...نیز با افزایش تقاضا و فروش مواجه شدند .برآوردهای اتاق اصناف ایران
نشان می دهد که ضرر اصناف در شرایط کرونایی ،ماهیانه  25هزار میلیارد تومان است.

کرونـا در کالبد اقتصـاد
پیشنهاداتی برای درمان
ورود کرونا به ایران ،به صـــــورت
رسمی در  29بهـــــمن 1398
تایید شد .آمارها حاکی از آن
دانیال داودی
است که شیــــوع این ویروس
در نیمهی فروردیـــــــن به اوج
کارشناساقتصادی
خود رسید و پس از آن چه به
لحاظ تعداد ابتال و چه به لحاظ وفات ،آمارها نزولی شد .این که در ادامه چه
خواهد شد ،آیا دوباره شاهد او جگیری ابتال خواهیم بود یا خیر ،با آمدن فصل
گرما شیوع گسترده رخت برمیبندد یا نه و  ،...هنوز برای کسی چندان روشن
نیست .وزیر بهداشت در پاسخ به یکی از اقتصاددانان ،میگوید کسی در جهان
نمیداند این ویروس با ما چه خواهد کرد و «همه دارند با ویروس ناشناخته،
شطرنج بازی میکنند» .بنابراین برآورد آثار اقتصادی این همهگیری بر اقتصاد
ایران ،خصوص ًا در بلندمدت چندان ساده نیست .با این حال ،مروری اجمالی بر
شرایط اقتصادی کشور پیش از شیوع کرونا و همچنین بررسی آسیبهایی که
تاکنون به خانوارها ،کسبوکارها و بودجهی دولت وارد شده ،میتواند به ارائهی
راهکارهایی برای مواجههی بهتر با تبعات اقتصادی این بیماری کمک کند.

اوضاع اقتصاد؛ پیش از کرونا

پیش از جدّ ی شدنِ مسئلهی کرونا ،اوضاع اقتصاد ایران چطور بود؟! آمارهای مرکز
آمار نشان میدهد بخش غیرنفتی اقتصاد از تابستانِ  ،1398پس از یک سال از
رکود خارج شد .در تابستان ،رشد تولید ناخالص داخلی بدون نفت کشور به صفر
رسید و پاییز ،این رقم به  0.9افزایش یافت« .رکود» در تعریف فنّی اقتصادیاش
به شرایطی گفته میشود که اقتصاد یا بخشهایی از تولید برای شش ماه متوالی
(دو فصل) رشد ارزش افزودهی منفی را تجربه کند .در مقابل مفهوم رکود« ،رونق»
قرار دارد .بنابراین در بخش غیرنفتی اقتصاد ایران در سال  ،1398رونق تولید رخ
داده بود .البته اگر به زیربخشهای تولیدی نگاه کنیم ،شرایط یکسان نیست .در
برخی بخشها همچنان رکود وجود داشت و در برخی بخشها خیر« .کشاورزی»،
لونقل ،انبارداری ،پست ،اطالعات و ارتباطات»« ،فعالیتهای
«ساختمان»« ،حم 
مالی و بیمه» و  ...بر اساس آخرین آمارها در رونق بودند و بخشهایی مانند «عمده
و خردهفروشی ،فعالیتهای خدماتی مربوط به تامین جا و غذا»« ،صنعت» و ...
نیز با رکود مواجه بودند .در مجموع امّا میتوان گفت در سال  ،1398وارد دورهی
رونق شدیم؛ چرا که تولید ناخالص داخلی بدون نفت ،نشاندهندهی وضعیّت
مجموعهی بخشهای غیرنفتی است.
ال مستعدّ
عالوه بر خروج از رکود ،روندها در دورهی پیش از کرونا شرایط را کام ً
«جهش تولید» نشان میدادند .رشد بخش «استخراج نفت و گاز طبیعی» ،از
پاییز  1397پس از یک دورهی رونق شش ماهه مجدّ داً منفی شد .این رشد
منفی تا تابستان  1398تقریب ًا به طور فزاینده ادامه داشت تا جایی که در
تابستان سال گذشته به اوج خود (یعنی  )%-47رسید .سپس در پاییز سل
گذشته رشد بخش نفتی اقتصاد به  -15.3رسید .این یعنی تحریم تا حدّ امکان
اثر خود را گذاشت و از تابستان  ،1398اثر تحریم در بخش نفتی آرام آرام به
سمت تخلیه شدن حرکت کرد .با توجّ ه به شرایط بازار نفت و البته حجم پایین
ِ
صادرات نفت ما ،پیشبینی میشد رشد اقتصادی در سال  1399دیگر از این
ناحیه ضربه نخورد .در بخش غیرنفتی اقتصاد نیز ،از تابستان  1397وارد رکود
شدیم و رشد منفی این بخشها در پاییز همان سال به اوج خود (یعنی )%-5.5

رسید .سپس ترم ِز رشدِ منفی بخشهای غیرنفتی کشیده شد و همانطور که
پیشتر ذکر شد ،پاییز  1398رشد بخش غیرنفتی صفر شد و در پاییز نیز رشد،
مثبت شد.
ال منطقی به نظر میرسد که سیاستگذار
بنابراین در چنین شرایطی کام ً
ال
اقتصادی هدف خود را «جهش تولید» قرار دهد؛ چرا که «رونق تولید» عم ً
محقق شده بود و روندها نشان میداد که حتّی اگر سیاستگذار نیز به دنبال
تحریک مولّفههای رشد اقتصادی نباشد ،اقتصاد به دلیل تخلیهی اثر تحریمها
به طور طبیعی احتماال در رونق میماند .بنابراین زمان آن فرا رسیده بود که با
تحریک مولّفههای رشد اقتصادی ،در سال  1399یک جهش رقم بخورد که ناگاه
او جگیری شیوع بیماری در کشور در نیمههای فروردین ،یک شوک منفی قابل
توجّ هی را به اقتصاد ایران وارد کرد .به نظر میرسد بخش عمدهی انتقاداتی که
نسبت به سیاستگذار مطرح بود که چرا از پیش ،تمهیدات الزم برای مواجهه با
این ویروس را فراهم نکرد ،منصفانه نباشد؛ چرا که بسیاری از اقتصادهای بزرگ
دنیا نیز گمانِ این همهگیری گسترده را نمیکردند و غافلگیر شدند .امّا اکنون،
انتظار میرود سناریوهای مختلف ،به دقّت بررسی شود و برنامههای الزم برای
مواجهه شرایط متفاوت ،تنظیم گردد.

آسیبهای کرونا به اقتصاد ایران

اکنون سوال اینجاست که آیا کرونا میتواند اقتصاد ایران را وارد دورهی رکودی
کند و تحقق هدف «جهش تولید» را ناممکن سازد؟! بدیهی است که این شوک
منفی ،آسیبهایی به رشد اقتصادی وارد خواهد کرد امّا اینکه سال ،1399
رکودی باشد یا شاهد رشد مثبت و حتّی جهش تولید باشیم ،به عواملی مانند
روند شیوع بیماری در ماههای آتی و کیفیّت تدبیرهای دولت در حوزههای
«بهداشت» و «اقتصاد» بازمیگردد .نظرسنجی ایسپا نشان میدهد پس از
شیوع کرونا %41.7 ،از کسبوکارها تعطیل شدند و  %13.5از مردم شغل خود
را از دست دادهاند .این آمارها حاکی از آسیبهای جدّ ی به درآمد خانوارهاست.
در این نظرسنجی  %50.7مخاطبان نیز اظهار کردهاند که در ماههای اخیر با
کاهش درآمد مواجه بودند .بنابراین کرونا از ناحیهی قرنطینه و خانهنشین کردنِ
شوک طرف تقاضا،
ِ
نیروی کار ،باعث کاهش تقاضا در اقتصاد شده است .این
آسیب خود را به بنگاهها نیز وارد خواهد کرد.
طبع ًا وقتی خانوارها درآمد نداشته باشند ،نمیتوانند خرید هم انجام بدهند.
بنابراین میزان فروش بنگاهها نیز کاهش مییابد .عالوه بر کاهش میزان
فروش ،این آسیب برای بنگاهها یکسان نیست و ترکیب تقاضا نیز دستخوش
لونقل و  ...بیشتر آسیب
تغییراتی شد ه است .بخشهایی مانند سینما ،حم 
دیدند ،عمدهفروشی و خردهفروشی و  ...کمتر آسیب دیدند و بخشهایی نظیر
داروخانهها ،تولیدکنندههای موادّ شوینده و بهداشتی و  ...نیز با افزایش تقاضا
و فروش مواجه شدند .برآوردهای اتاق اصناف ایران نشان میدهد که ضرر
اصناف در شرایط کرونایی ،ماهیانه  25هزار میلیارد تومان است .بنابراین بر
اساس این برآورد ،با توجّ ه به اینکه محصول ناخالص داخلی کشور تقریب ًا 2430
هزار میلیارد تومان است ،اگر کشور  6ماه درگیر کرونا باشد ،تولید ناخالص
داخلی تقریب ًا  %6آسیب خواهد دید.
عالوه بر بنگاهها و خانوارها ،دولت نیز از شیوع کرونا ،آسیبهایی دیده است.
افزایش هزینههای بهداشت و درمان ،افزایش هزینهی کمکهای معیشتی،
کاهش درآمد نفتی و کاهش درآمدهای مالیاتی بخشی از این آسیبهاست.

با شیوع ویروس کرونا ،تقاضا برای نفت در بازار جهانی کاهش پیدا کرد،
قیمت هر بشکه نیز کاهش یافت و بالتبع ،درآمدهای نفتی کشور پایین آمد.
همچنین با خراب شدنِ اوضاع تولیدیها و کسبوکارها پیشبینی میشود
دولت از ناحیهی کاهش درآمدهای مالیاتی نیز با کاهش درآمدها مواجه
باشد .محاسبات نشان میدهند تقریب ًا بیش از یکسوم بودجهی سال ،1399
کسری است و باید به گونهای جبران شود .اگر چه کرونا از این سه طریق (یعنی
خانوارها ،بنگاهها و بودجهی دولت) به اقتصاد ایران آسیب میرساند ،ولی
باید در نظر داشت که ابعاد آسیبپذیری ایران از این ویروس ،کمتر از امریکا و
ال پیشتر تحریمها باعث شده بود
بسیاری از کشورهای اروپایی است .چرا که او ً
ارتباط ما با سایر کشورها کمتر شود.
بنابراین ،شوک نفتی و کاهش ارتباطات تجاری به ما آسیب کمتری میرساند
و بخشهای تولیدی ایران در اثر تحریمها آموختهاند که چطور نیازهای خود
را از داخل تامین کنند و بنگاه را سر پا نگهدارند .در ثانی نسبت افراد شاغل به
جمعیّت فعال در ایران (بر اساس آمار زمستان  %27.7 ،)98است .پایین بودن
این نسبت باعث شده تا در اثر قرنطینهی خانگی ،به نسبت بسیاری از کشورها
درصد کمتری از فعّاالن بازار کار از فعّالیت دست بردارند .خصوص ًا که بر اساس
اظهارات وزیر بهداشت ،سیاست دولت این است که کسبوکارها راه بیفتند و
اگر احیان ًا آمارها حاکی از رشد مجدّ د ابتالها بود ،طرح فاصلهگذاری اجتماعی
مجدّ داً اجرا شود.

راههای پیشروی سیاستگذار

سیاستگذار در شرایط پیش از کرونا ،خود با کسری بودجه مواجه بود؛ نگارنده
پیش از اینکه کرونا به ایران بیاید و مستقیم ًا اقتصاد ایران را نیز درگیر کند؛
بر اساس محاسباتی (با احتساب کاهش قیمت نفت در اثر کاهش تقاضای
جهانی) ،کسری پنهان بودجهی  1399را  174هزار میلیارد تومان برآورد کرده
بود .اکنون که هزینههای بهداشتی و همچنین هزینههای کمک معیشتی نیز
اضافه شدند ،طبع ًا با تنگنای بیشتری از این ناحیه مواجه هستیم .تا پیش
از بحران کرونا ،صرف ًا تاکید بر افزایش درآمدهای دولت از طریق مالیات،
مولدسازی داراییهای دولت و انتشار اوراق بود .اکنون امّا باید در نظر داشت
که در بخش مالیاتی ،حتم ًا تاکید بر پایههای مالیاتی جدید باشد و افزایش
میزان مالیاتها ،از طریق مالیات بر سوداگری و همچنین اخذ مالیات از
خاص کنونی ،تقاضا برایشان بیشتر شد ،تامین گردد.
ّ
بخشهایی که در شرایط
بدیهی است که نباید به تولیدیهایی که خود با مشکالتی دستوپنجه نرم
میکنند ،فشار آورد .همچنین ،به دلیل تشدید کسری بودجه ،اهمّ یت استفاده
از همهی ابزارهای در دسترس برای تامین مالی دولت (از جمله انتشار اوراق)
بیش از پیش حس میشود.
در بخش تقاضا نیز برای تحریک تقاضا باید به خانوارهایی که آسیبپذیرتر
هستند ،دولت باید حمایتهایی در نظر بگیرد .امّا با توجّ ه به ناکافی بودنِ
درآمدهای دولت ،الزم است حمایتها هوشمندتر شوند .به طور مثال در
وام قرضالحسنهی  1میلیون تومانی اخیر ،دولت به  22.5میلیون خانوار
وام میدهد .این در حالی است که بخشی از این خانوارها ،کارمندان دولت
هستند و همین چندی پیش بر اساس امتیازات فصل ده قانون مدیریت
خدمات کشوری %50 ،به حقوقشان افزوده شده بود .همچنین بازنشستگان
نیز افزایش حقوق قابل توجّ هی داشتند .در حالی این اقشار نیز مجدّ داً وام 1
میلیون تومانی دریافت میکنند که همهی کسانی که حقوق ثابت یا درآمد
تضمینشدهی پایدار دارند ،از کرونا آسیب کمتری میبینند و در مقابل
روزمزدها ،دستفروشها ،کارگران و ( ...خصوص ًا آن %13.5ی که در این ایّام به
کلّی شغل خود را از دست دادند) در معرض بیشترین آسیبها هستند .بنابراین
به نظر میرسد اگر کمکهای حمایتی و معیشتی ،هوشمندتر صورت گیرد،
مستحق را در بازهی زمانی بیشتر و با کیفیّت بهتر تحت
ّ
دولت میتواند افراد
پوشش قرار دهد.
در بخش عرضه نیز ،تولیدکننده مشکالتی دارد و نیازمند کمک است .ابتداییترین
توپاگیر
سمت عرضه ،صرفنظر کردن از قوانین دس 
ِ
و مهمترین کمک به
و حمایتهای غیر مالیای مانند برداشتن تعرفهی مواد اوّلیهی مورد نیاز
تولیدیهاست .عالوه بر این ،هدایت بودجهی عمرانی و اعتبارات سرمایهگذاری
به بخشهایی مثل ماشینآالت نیز از ضروریّات است؛ چرا که در سال ،1398
سرمایهگذاری در بخش ساختمان مثبت بود و منجر به رشد اقتصادی باال در این
بخش نیز شد .تشکیل سرمایه در بخش ماشینآالت امّا در 9ماههی نخست سال
گذشته -14.7 ،بود و منجر به رشد منفی در بخش صنعت شد .اگرچه حمایت
مالی موردی از بنگاههایی که در شرف ورشکستگی هستند ،نیاز است امّا همین
توپاگیر
که با اعطای کمکهای مالی ،تقاضا تحریک شود و از سویی ،موانع دس 
نیز از پیش روی تولیدکننده برداشته شود ،درصد باالیی از بنگاههای تولیدی
نیازی به کمکهای مالی برای استمرار تولید ،نخواهند داشت .در پایان نیز باید
توجّ ه داشت که با این هزینههای جدید ایجاد شده برای دولت ،تامین مالی از
راههایی که در آینده منجر به تورم خواهند شد نیز ،ناگزیر خواهد بود .بنابراین باید
از امروز ،برای کاهش فشار تورم –که با اندکی تاخیر در اقتصاد بروز میکند -روی
طبقات پایین در آینده ،برنامهریزی کرد.

در روزهای ابتدایی شیوع ویروس کرونا ،بازار کشور با معضل تامین مواد
بهداشتی و درمانی مواجه شد به گون های که صف های طوالنی و نارضایتی
مردم در مراکز توزیع و داروخانه ها خبرساز شد اتفاقی که ممکن بود برای تامین
مواد غذایی و خوراکی نیز رخ دهد اما به واقع چطور شد که در اروپا و آمریکا
فروشگاه های زنجیره ای که بخشی از نظام توزیع اقتصاد لیبرالی است خالی
از مواد غذایی شد؟ یا چه شد که کشورهای مدعی فرهنگ از یک دیگر محموله
های درمانی دزدیدند؟

مجتبی مرادی
کارشناساقتصادی
پـس از خـروج آمریـکا از برجـام و بازگشـت تمامـی
تحریمهـای نفتـی و غیرنفتـی تعلیـق شـده ،دولـت
یازدهـم در مسـیری قـرار گرفـت کـه مجـدد بایـد از بیـن
سیاسـتهای اقتصـادی درونـزا و بروننگـر کـه در واقـع
پیـاده سـازی مولفههـای اقتصـاد مقاومتـی بـود یـا ادامـه
رونـد غربگـرا خـود کـه ناشـی از تفکـری اقتصـادی مبتنـی
بـر مولفههـای برونزایـی بـود ،یـک راه را انتخـاب میکـرد.
اقتصـاد برونـزا در واقـع روشـی بـود کـه دولـت یازدهـم از
همـان ابتـدای روی کار آمـدن خـود در پیـش گرفـت کـه
نتیجـه آن بـه توافـق برجـام ختـم شـد امـا ایـن توافـق نیـز
بـه ماننـد سـایر توافقهـای گذشـته بـه شکسـت انجامیـد
و سـرانجامی بـرای اقتصـاد کشـور نداشـت .رویکردهـای
درونزایـی اقتصـاد و اسـتفاده از سـازوکارها و ظرفیتهـای
درونـی اقتصـاد بـرای رفـع نیازهـا و حـل مشـکالت و
معضلات اقتصـادی کشـور تقویـت شـد .ممکـن اسـت
اثبـات این گـزاره در فضـای کنونی سیاسـی اجتماعی کار
دشـواری باشـد امـا تغییـر در رفتارهـا و سیاسـتگذارهای
اقتصـادی در برخـی بخشهـا بـه خصـوص در حـوزه نفـت
کـه یکـی از کانونهـای اصلـی اثرپذیـری بازگشـت تحریم
بـود ،اثبـات کننـده ایـن مدعـا اسـت.
از جملـه ایـن تغییـر در سیاسـتها میتـوان از تقویـت
بورسهـای مختلـف از جملـه عرضـه نفـت و فرآوردههـای
نفتـی در بـورس انـرژی ،افزایـش ظرفیتهـای تولیـدی
فرآوردههـای نفتـی در پاالیشـگاهها ،تصویـب و اجـرای
سـریع قانـون اسـتفاده از ظرفیتهای سـرمایههای مردمی
در حـوزه پاالیشـی ،حضـور فعالتـر شـرکتهای داخلـی
در سـاخت پاالیشـگاهها و توسـعه پروژههـای حـوزه گاز
نـام بـرد .عالوهبـر ایـن اصلاح قیمتگذاریهـای بنزیـن
( بـا وجـود ایـرادات اجرایـی مهـم) و بازگشـت بهرهگیـری
از مـدل پلکانـی در بـرق و آب از اقدامـات مهمـی بـود کـه
ی اجـرای چنیـن طرحهایـی شـد .در
تحریـم عامـل اصلـ 
سـایر بخشهـا از جملـه ارز نیـز رویکردهـای متکـی بـه
روشهـای درونـی تقویـت شـد بـه نحـوی کـه مبادلـه بـا
دالر در بسـیاری از فعالیتهـای تجـارت خارجـی کشـور
کاهـش یافـت و اسـتفاده از ارزهـای دیگر از جملـه ارزهای
کشـورهای مقصـد افزایـش یافـت .عالوهبرایـن افزایـش
شناسـایی فرارمالیاتی در مشـاغل مختلف ،ایجاد سـازوکار
بـرای دریافـت مالیـات بـر عایـدی سـرمایه در چنـد بخـش
از جملـه مسـکن و سـکه و اصلاح قوانیـن مربوطـه ،از
اقدامـات مهمـی بـود کـه بـرای جبـران کاهـش درآمدهای
نفتـی کشـور انجـام شـده اسـت.
در چنیـن شـرایطی طبق گـزارش مرکز آمار و گـزارش بانک
مرکـزی رشـد بخـش صنایع و معـادن اقتصاد در سـال ،98
 2.2مثبـت و رشـد بخش کشـاورزی  7.2مثبت بـوده که با
توجـه بـه آمارهـای وزارت صنعـت و معدن تجـارت تولیدات
صنعتـی در کشـور رونـدی مثبـت و افزایشـی را طـی کـرده
کـه حکایـت از تحقـق رونـق تولیـد در سـال  98دارد .بـر
پایـ ه همیـن رشـد تولیـدات در حـوزه کشـاورزی و صنعتی،
رهبـری انقلاب سـال  99را بـا شـعار «جهـش تولیـد» نـام
گـذاری کردنـد تـا بـا تـداوم رشـد تولیـد در کشـور ،رشـد
اقتصـادی نیـز از صفـر خـارج شـود و رونـدی جهشـی در
ش گیـرد کـه از ثمـرات مهـم آن نمایـان شـدن رشـد
پیـ 
اقتصـادی در زندگـی مـردم خواهـد بـود.

چالش کرونا در مسیر رشد اقتصاد ایران

از همـان روزهـای ابتدایی اسـفند کـه اولین بیمـاران مبتال
بـه کرونـا شناسـایی شـدند ،اثـرات شـیوع ایـن بیمـاری بر
اقتصـاد کشـور نیـز نمایـان شـد .مهمتریـن و اصلیتریـن
ضربـهای کـه کرونـا بـر اقتصـاد وارد کـرد ،شـوک عرضـه و
تقاضـا بـود که بـا کاهـش تقاضای مـردم و حضـور آنها در
بازارهـا ،عملاً فـروش بسـیاری از بازارها به صفر رسـید و به
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تبـع آن مراکـز تولیـدی نیـز بـه دسـتور دولت بـرای کاهش
تبعـات کرونـا تعطیل شـدند.
بـا ایـن حال تولیـد در برخـی از مراکز کشـور افزایش یافت
براسـاس پژوهـش مرکـز مطالعـات و مدلسـازی دانشـگاه
امـام صـادق علیـه السلام 31 ،درصـد از مراکـز تولیـدی
کشـور در تولیدشـان تغییری ایجاد نشـده و حتی  4درصد
نیـز افزایـش تولید داشـتهاند .عمـده افزایش تولیـد مربوط
بـه تولیدات بهداشـتی و درمانی و موادغذایـی و مواد اولیه
ایـن مراکـز بـوده اسـت .عالوهبـر ایـن در زمینـه کسـب و
کارهـای مجـازی و فروشـگاههای اینترنتـی هـم رشـد قابل
توجهـی ایجـاد شـد آمارهـای وزارت صمـت نشـان دهنـده
رشـد  30درصـدی فـروش کسـب و کارهـای اینترنتـی و
فروشـگاههای مجـازی اسـت.
از ابتدای شیوع کرونا واردات کاالهای اساسی و بهداشتی
نیز افزایش چشمگیری داشت به نحوی که موجب شد
روند تراز تجاری کشور که تا ابتدای اسفندماه مثبت
 1.2درصد بود به منفی  2.2درصد کاهش پیدا کند.
عالوهبراین در زمینه صادرات نیز کشور با چالش سختی
مواجه شد بسیاری از مرزهای ایران با کشورهای مجاور
مانند ترکیه ،عراق ،پاکستان ،آذربایجان ،امارات و کویت
به حالت نیمه تعطیل درآمد و صادرات از مرزهای تجاری
مهم به صفر رسید.
کرونـا در کنـار جنـگ نفتـی روسـیه و عربسـتان کاهـش
قیمت نفت ایران را سـرعت بیشـتری داد .همچنین شـیوع
ایـن ویـروس عاملـی بـرای کاهـش تقاضای نفـت در جهان
شـد کـه قیمـت نفت ایـران را نیز به حـدود  20دالر رسـاند.
عالوهبـر ایـن کاهش قیمت نفـت و کاهش تقاضـای بنزین
بـر ارزش محصـوالت پاالیشـی ماننـد بنزیـن نیـز اثـر گـذار
بـود و در دو مـاه اخیـر کاهـش قیمـت بنزیـن در بازارهـای
جهانی شـدت یافته اسـت.

راههای پیشروی دولت
برای کاهش اثرات اقتصادی کرونا

کارگروه اقتصادی ستاد ملی کرونا ضربه ویروس کووید
 19را به اقتصاد کشور را  15درصد تولید ناخالص داخلی
تخمین زده که در حدود  250تا  300هزار میلیارد تومان
برآورد میشود .عالوهبر این طبق اعالم وزیر کار نزدیک به
 600هزار نفر در اثر ویروس کرونا بیکار شدهاند که قرار
است به این افراد نیز بیمه بیکاری پرداخت شود که نشان
دهنده تضعیف و تعطیلی برخی بخشهای تولیدی و
خدماتی کشور است.
کشــورهای مختلــف بــه مقتضــای شــرایط خــود بــرای

جب ـران هزینههــا و خســارتهای ناشــی از شــیوع کرونــا،
بســتههای سیاســتی پولــی و مالــی را اجرایــی کردنــد
کــه ای ـران نیــز از بیــن سیاســت مالــی انبســاطی و پولــی
انبســاطی ،سیاس ـتهای عمدتــا پولــی را انتخــاب کــده.
دولــت در ایــن راســتا چنــد بســته تســهیالت قرض الحســنه
و بالعــوض را پیشبینــی کــرده کــه شــامل تســهیالت 75
هــزار میلیاردتومانــی بــه واحدهــای تولیــدی ،پرداخــت
 23هــزار میلیــارد تومــان تســهیالت قــرض الحســنه یــک تا
میلیــون تومانــی بــه همــه خانوارهــا ،تســهیالت بالعــوض
 200تــا  600هــزار تومانــی بــه دهکهــای کــم درآمــد،
برداشــت یــک میلیــارد یــورو از صنــدوق توســعه ملــی
جهــت واردات مــواد مــورد نیــاز تولیــدی و مصرفــی لــوازم
بهداشــتی و درمانــی اســت.
در کنار این سیاستها ،دولت در زمینه افزایش مهلت
به صاحبان چکهای برگشتی ،تعویق اقساط برخی
از تسهیالت بانکی ،تعویق پرداخت حق بیمهها توسط
کارفرمایان و همچنین تعویق پرداخت مالیات اقدامات
مناسبی انجام داده است.
بـا ایـن حـال همیشـه یکـی از حلقههـای مفقـوده پرداخت
تسـهیالت در حـوزه اقتصـادی و تولیـد ،بـه خصـوص در
شـرایط بحرانی کشـور مدیریت و سـنجش اقشـار مورد نیاز
ایـن تسـهیالت اسـت .بـه نحوی کـه همه سـاله تسـهیالت
بسـیاری در حوزههـای مختلـف اقتصـادی در قالـب
اهدافـی مشـخص پرداخـت میشـود امـا انحـراف بـاالی
ایـن تسـهیالت موجـب کاهـش بازدهـی آن شـده اسـت.
طبـق آمارهـای وزارت صمـت بانکهای کشـور  613هزار
میلیـارد تومـان در سـال  773 ،96هـزار میلیاردتومـان در
سـال  97و  818هـزار میلیاردتومـان در  11ماهـه سـال
 98تسـهیالت بـه بخشهـای مختلـف اقتصـادی پرداخت
کردهانـد .درحالیکـه تقاطعگیـری میـزان پرداختهـای
تسـهیالت بـه بخشهـای مختلـف از جملـه صنعـت بـا
میـزان اشـتغال ایجـاد شـده و تغییـرات نـرخ بیـکاری در
بخشهـای صنعتـی همخوانـی نـدارد .بـه نحـوی کـه در
 11ماهـه سـال  98بیـش از  574هـزار نفـر شـغل جدیـد
در بخـش صنعـت ایجـاد شـده اما نـرخ بیکاری ایـن بخش
منفـی  0.6درصـد بـوده کـه بـه معنـای کاهـش  130هزار
نفـری نسـبت به زمان مشـابه در سـال  97اسـت و این آمار
حکایـت از تعطیلـی و کاهـش اشـغال در بخـش صنعـت
دارد کـه مهمتریـن عامـل آن کمبـود نقدینگـی بوده اسـت
ایـن درحالـی اسـت سـهم بخـش صنعـت در  11ماه سـال
 98سـهم صنعـت از تسـهیالت  818هـزار میلیـارد تومانی
پرداخـت شـده بـه بخشهـای اقتصـادی 338828 ،هـزار

میلیـارد تومـان بـوده اسـت.
بـا توجـه بـه توضیحـات فـوق دولـت بـرای مدیریـت هزینـه
تسـهیالت حمایـت از تولیـد آسـیبدیده از کرونـا ،الزم
اسـت تـا روش پرداخـت گذشـته را بـه شـیوه «پرداخـت بـه
ذی نفـع نهایـی» تغییـر دهد که در ایـن رابطه دو ابـزار باید
اجرایـی شـود -1 :پرداخت مسـتقیم هزینههـای واحدهای
تولیـدی و کسـب و کارهـای مختلف به ذینفعـان آنها که
عبارتنـد از حـق بیمـه ،هزینـه آب و برق و گاز و مـواد اولیه و
دسـتمزد کارگـران که ایـن روش موجب مدیریت بخشـی از
هزینـه واحـد تولیـدی میشـود -2 .سـامانههای شـفافیت
هزینهکـرد منابـع الزم.

نحوه مواجه مردم
در حل مشکالت و کمبودهای اقتصادی

در روزهای ابتدایی شیوع ویروس کرونا ،بازار کشور با
معضل تامین مواد بهداشتی و درمانی مواجه شد به
گونهای که صفهای طوالنی و نارضایتی مردم در مراکز
توزیع و داروخانهها خبرساز شد اتفاقی که ممکن بود برای
تامین مواد غذایی و خوراکی نیز رخ دهد اما به واقع چطور
شد که در اروپا و آمریکا فروشگاههای زنجیرهای که بخشی
از نظام توزیع اقتصاد لیبرالی است خالی از مواد غذایی
شد؟ یا چه شد که کشورهای مدعی فرهنگ از یک دیگر
محمولههای درمانی دزدیدند؟
در واقـع راهبـردی کـه کشـورمان را از وقـوع اتفاقاتـی
مشـابه رخدادهـای کشـورهای غـرب نجـات داد ،وجـود
نظـام توزیـع و تولیـد مـواد غذایـی و لـوازم بهداشـتی
«مردممحـور» در کنـار نظامـات واردات ،تولیـدی و توزیعی
مایحتـاج مـردم بـود .در دو مـاه اخیـر اقشـار مختلـف مردم
در قالـب مسـاجد ،گروههـای جهـادی و مردمی بـه صورت
خودجـوش در زمینـه تامیـن ،تولیـد ،بسـتهبندی و توزیـع
مـواد بهداشـتی و غذایی و کاالهای اساسـی فعال شـدند.
در کنـار ایـن وجـود فروشـندههای محلهمحـور نیـز کار
توزیـع حجـم باالیـی از مـواد غذایی و بهداشـتی مـورد نیاز
مـردم را انجـام دادنـد .حتـی تعـداد زیـادی از شـرکتهای
دانشـبنیان کارکـرد خـود را به سـمت تولید موارد مـورد نیاز
مـردم تغییـر دادنـد.
اما در نقطه مقابل ،دولتهای غربی مجبور شدند با
بهرهگیری از واردات گسترده و استفاده از روشهای
متضاد با کرامت انسانی ،نیازهای مردم خودشان را تامین
کنند .در واقع شیوع کرونا به نقطه مشترکی تبدیل شد
تا رویکردهای اجتماعی و دینی نظام اسالمی در برابر
دولتهای غربی نمایان شود.

پــرونـده
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دکتر حجت اهلل عبدالملکی
عضو هیات علمی دانشگاه امام صادق(ع)

از سال  2008به این طرف که ما بحران بزرگ مالی
غرب را داشتیم شاید بتوان شود گفت که از نظر
تحلیلگران کوید  ۱۹و کرونا بزرگترین شوکی است
که دارد به اقتصاد جهانی وارد میشود .این شوکی که
به اقتصاد جهان وارد میشود از چند منظر هست که
می تواند باعث یک رکود جهانی شود که میلیون ها
فرصت شغلی را از بین خواهد برد اگر مدیریت نشود.
مهمترین عاملی که گفته میشود در مرحله اول این است
که باعث رکود اقتصاد جهانی میشود .دو قدرت اقتصاد
بزرگ دنیا هست که سال  2019چین  2100میلیارد
دالر از دنیا کاالو خدمات خریده است یعنی چین یکی از
بزرگترین وارد کنندگان دنیا است .کاال و خدماتی مثل
گردشگری و اینها اگر که این مسئلهای که از اوایل 2020
شروع شده است ادامه پیدا کند طبیعتا تقاضا برای کاال در
چین کاهش پیدا خواهد کرد .تقاضای کاال اگر در چین کم
شود به خودی خود باعث میشود در اغلب کشورهای دنیا
تولید کاهش پیدا کند به خاطر اینکه کمتر کشوری را پیدا
میکنیم که به نوعی به چین کاال صادر نکند و یا حداقل
گردشگری کاهش پیدا نکند طبیعتا از طرف دیگر با رکود
اقتصادی چین میزان عرضه کاالهای چینی به کشورهای
دیگر هم کاهش پیدا میکند این خودش روی رکود اقتصاد
جهانی اثر میگذارد همانطور که عرض کردم خود اینکه
گردشگران چینی قرار است در خانههایشان بنشینند و به

کشورهای دیگر سفر نکنند این خودش عاملی هست که
طبیعتا منجر به این خواهد شد که یک رکودی در بخش
گردشگری در اقتصاد جهانی اتفاق بیفتد پس یک بخشی
از اتفاقاتی که در اقتصاد جهانی میافتد از طرف اقتصاد
چین هست .اقتصادهای دیگر دنیا هم تحت تاثیر قرار
میگیرند خود آمریکا طبیعتا که پیش بینیهایی االن هست
که نیم درصد نرخ رشد اقتصادی او کاهش پیدا خواهد کرد.
از سال  2020با این وضعیت در بقیه کشورها که درگیر
هستند در اروپا و آسیا و کره جنوبی و خود ایران و بیش
از  110کشورکه درگیر هستند ،همه این کشورها با یک
رکودی مواجه خواهند شد لذا یک رکودی به اقتصاد جهانی
میتواند تزریق شود در سال دو هزار و بیستم به شرط اینکه
این بحران مدیریت نشود .پیشبینیها این است که حداقل
سال دوهزار و بیست نیم درصد از نرخ رشد متوسط جهانی
کاهش پیدا کند پیشبینی میشد که در سال دو هزار و
بیست اقتصاد جهانی  2.9درصد رشد داشته باشد.
پیشبینیهای بدبینانهای هم هست که میگوید ممکن
است نرخ رشد اقتصاد جهانی به صفر برسد حتی یعنی

بهار ۱۳۹۹
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سومین عاملی که میتواند رکود را تشدید کند ،تسلب نقدینگی است یعنی پولی

نچرخد اگر در اقتصاد پول نچرخد باعث رکود میشود ما یک گردش کاال داریم
و یک گردش پول در اقتصاد مقاومتی اگر گردش کاال هم البته این گردش باید

اتفاق بیفتد اما اگر گردش کاال هم به هر دلیلی متوقف شود یا کاهش پیدا کند

شماره 7

نسخـــــــه ای
بـرای جان گرفتن
کسـب  و کا رهــا

گفتم کاهش تقاضای خانواده به اضافه کاهش تقاضا
ما یک رکود بسیار بسیار جدی داشته باشیم در اقتصاد
برای کاالها و خدمات گردشگری ،تزریق میشود به بقیه
جهانی که این رکود جهانی اثرات دیگری به دنبال خواهد
ال اگر تقاضا
بخشهایی که باالدست اینها هستند مث ً
داشت برای همه کشورهای دنیا از جمله برای ما .یکی
برای مثال مانتو لباس شلوار کاهش پیدا کرد خودبهخود
از آن اینست که قیمت جهانی نفت کاهش پیدا خواهد
تقاضای تولیدکنندههای این اقالم هم برای کارخانههای
کرد کمااینکه کرده است در هفتههای گذشته حدود
ال تولیدکننده پارچه هستند کاهش
باالدستشان که مث ً
بیست دالر قیمت نفت کاهش پیدا کرده است که این
پیدا خواهد کرد آن وقت تقاضای کارخانه تولیدکننده پارچه
ضرر مستقیم برای اقتصاد کشورهای نفتی مثل ایران
برای نخ یا برای پشم و پنبه هم کاهش پیدا خواهد کرد این
دارد .بازارهای مالی هم دچار چالش شدهاند تقریب ًا همه
مقدار تزریق به تعداد زیادی سرمایههای باالدستی کشور
بازارهای سرمایه در غرب در در آمریکا در اروپا دچار چالش
میشود .پس یک مسئله کاهش تقاضای داخلی است که
شدهاند بازار سهام خودمان هم در ایران[همینطور] البته
ما را به سمت رکود و بیکاری شدیدتر ممکن است پیش ببرد.
در تب کرونا در ایران و در چین بهصورت غیرمنطقی
دومین عامل که منجر به رکود و بیکاری میتواند شود،
شاخص رشد در ایران رشد میکرد اما در رشد روزهای
کاهش تقاضای خارجی است تقاضای خارجی یعنی
گذشته متأسفانه این رشد منفی شده است و شاخص
صادرات اگر صادرات کم شود به تبع آن تولید در کشور دچار
بورس ذر حال ریزش است ،این اتفاقاتی که در اقتصاد
مشکل میشود بههرحال ما چهل یا چهل و پنج میلیارد دالر
ی افتد باعث میشود که ما هم در ایران مشکالتی
جهانی م 
تحریم صادرات غیرنفتی داریم اگر ما نتوانیم صادر کنیم به
داشته باشیم ما در ایران هم در شرف یک رکود اقتصادی
همین میزان تولیدمان کاهش
هستیم که این رکود اقتصادی
پیدا میکند و بهاصطالح بیکاری
از سه مدخل میتواند داشته
ایجاد می شود متأسفانه این
باشد اگر مدیریت نشود :یک
دومین عامل که منجر به رکود و
اتفاق تا حدی هم دارد میافتد
کاهش تقاضای داخلی و دلیل
دوم کاهش تقاضای خارجی بیکاری میتواند شود ،کاهش تقاضای
یعنی خیلی از کشورهای
همسایه مرزهایشان را بستهاند
برای اقتصاد ایران هست و خارجی است تقاضای خارجی یعنی
و ما امکان صادرات نداریم و اگر
دلیل سوم تسلب نقدینگی یا
صادرات اگر صادرات کم شود به
بخواهد این ادامه پیدا کند به
ایجاد مشکل در چرخش پول.
اینکه میگوییم تقاضای داخلی تبع آن تولید در کشور دچار مشکل
معنای اینست که تعداد زیادی از
صنایع و کسبوکارها دچار رکود
کاهش پیدا میکند بهعنوان میشود بههرحال ما چهل یا چهل
خواهند شد ضمن اینکه یکی
اولین دلیل از دو جهت است

و پنج میلیارد دالر تحریم صادرات
غیرنفتیداریم

یک جهت اینکه تقاضا برای
همه کاال و خدمات گردشگری
کاهش پیدا میکند یعنی
چه؟ یعنی اینکه میبینید که
سفرها کم شده است دائم ًا هم تاکید میشود که سفر کم
شود بنابراین گردشگری یک مجموعه وسیعی از کاالهاست
از سوغاتی در نظر بگیرید از هتل و رستوران و خدماتی که
در مراکز گردشگری و جاهای دیگر اتفاق میافتد و اگر این
اتفاق بیفتد که دارد میافتد تقاضا برای گردشگری هم کم
میشود و خود به خود تولیدات محصوالتی که مربوط به
گردشگری هستند کاهش پیدا میکند که کرده است دومین
جهت کاهش تقاضای داخلی بحث خرید خانوارها است
بازهم تأکید میشود که خانوارها خانوادهها نروند بیرون چون
ممکن است مریض شوند و مریضی شیوع پیدا کند و بنشیند
در خانههایشان.
این یکی از اثرات آن این است که خانوادهها خرید هم
نمیکنند وقتی خرید نکردند این یک رکودی میشود
برای فروشنده و بقیه تولیدکنندهها .این دو مورد که

از صادرات بسیار مهم ،صادرات
خدمات گردشگری هست یعنی
اینکه گردشگران خارجی بیایند
داخل اقتصاد ایران بیایند و
در کشور ما به گشتوگذار بپردازند که خودش یک درآمد
قابلمالحظهای برای ما در ایران باالخره داشته است در این
ال هم داشت و این کم میشود پس تقاضای
سالها و قب ً
داخلی و تقاضای خارجی کم میشود.
سومین عاملی که میتواند رکود را تشدید کند ،تسلب
نقدینگی است یعنی پولی نچرخد اگر در اقتصاد پول
نچرخد باعث رکود میشود ما یک گردش کاال داریم و یک
گردش پول در اقتصاد مقاومتی اگر گردش کاال هم البته
این گردش باید اتفاق بیفتد اما اگر گردش کاال هم به هر
دلیلی متوقف شود یا کاهش پیدا کند ،گردش پول نباید
متوقف شود به خاطر اینکه ما میگوییم که پول شبیه خون
در بدن انسان عمل میکند .در تن اقتصاد اگر این پول
گردش پیدا نکند و یکجا تجمع کند و یک جا باشد ضعف
تولید و باعث شکافهای رفاهی خیلی جدی میشود.

این گردش پول یعنی چه و چرا ممکن است باعث تصلب
نقدینگی و جلوگیری از گردش این پول شود؟ گردش
پول یعنی اینکه من و شما بهعنوان خانواده و بهعنوان
مصرفکننده میرویم در بازار لباس میخریم پول از جیب
یا کیف یا حسابمان منتقل میشود به حساب فروشنده و
فروشنده آن پولی را که به حساب او واریز شده میرود و از
عمده فروش لباس ،لباس میخرد و پول از حساب او واریز
میشود به حساب عمدهفروش و عمده فروش میرود و آن
پولی که از خرده فروش گرفته به تولیدکننده پول میدهد
و از او لباس میخرد و تولید کننده آن پول را میدهد به
کارخانه از او پارچه میخرد و کارخانه آن پول را میدهد
ال کشاورز یا دامدار از او پشم میخرد یا از او پنبه
به مث ً
ال
میخرد که در نتیجه نخ اقتصاد میچرخد و از قضا مث ً
وضع خود ما هم که آمدهایم و با خریدن لباس این چرخه
را شروع کردهایم به عنوان خود آن کارگر یا کارمند آن
ال مزرعه کشاورزی
کارخانه تولید نخ یا تولید پارچهای یا مث ً
ال طبیعت ًا این یعنی اینکه دوباره پول به جیب ما
هستیم مث ً
برمیگردد این جریان چرخش پول در کالن اقتصاد کشور
هست در جریان کرونا این چرخش پول از یک طرف ارزش
افزوده ایجاد میکند و از یک طرف مسیرهای توزیع درآمد
و رفاه را شکل میدهد یعنی چه؟
ال یک نفری که تازه استخدام شده است در یک
یعنی مث ً
مغازه لباسفروشی با این پولی که به من و شما میدهیم
ال فرض کنید
و با آن خرید میکنیم حقوق میگیرد یا مث ً
یک کسی که االن تازه شروع کرده است پنبه دارد تولید
میکند کشت میکند و آن کارخانه نساجی یک کارخانه
ریسندگی با آن پولی که من و شما داریم لباس خریدیم به

دستور رسید میرود و پنبه میخرد و آن چرخه درآمدی تولید
میشود .در تولید پنبه حاال در جریان کرونا از دو جهت این
چرخش نقدینگی و این جریان نقدینگی مختل میشود
ال همانطورکه عرض کردم خانوادهها و مصرفکنندههای
او ً
نهایی کاال نمیخرند و این پول به چرخش درنمیآید و
تولیدکنندهها و فروشندهها و کسبه درآمد ندارند اینها
اگر درآمد نداشته باشند طبیعت ًا باید کارخانهشان را یا
مغازههایشان را ببندند یا باید اخراج کنند چارهای ندارند
که اینکار را کند دومین منبعی که ما داریم برای چرخش
برای نقدینگی طبیعی یک بخشی از نقدینگی بنگاهها در
فروشندهها و کارخانهها از محل تسهیالتی است که از شبکه
بانکی میگیرد شبکه بانکی از سال نود و هشت ،نهصد هزار
میلیارد تومان دارد تسهیالت پرداخت میکند و کرده است
تقریب ًا این تسهیالت نه همه آن بلکه بخش اندکی از آن
بگوییم حتی پنج درصد از آن بیاید در تولید و فعالیتهای
ال چهل
کسب و کار به چرخش دربیاید این میشود تقریب ًا مث ً
یا چهل و پنج هزار میلیارد تومان .متأسفانه در روزهای اخیر
یکی از اتفاقات بدی که افتاد این بود که بانکها آمدند و

دولت باید تزریق نقدینگی را متوقف نکند و شبکه

بانکی با رعابت مالحظات بهداشتی و همه ی

مالحظاتی که الزم است برای کسب و کار سالم از

نظر بهداشتی بحث تزریق نقدینگی را ادامه دهد.
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اعالم کردند که ما وام نمیدهیم و میخواهیم فعالیتهای
بانکیمان را کاهش بدهیم گفتیم چرا گفتند؟ به خاطر اینکه
همکاران ما در شبکه بانکی مریض شدند تعدادی فوت کردند
و نمیشود … حاال این فوتیها احیان ًا چقدر بوده است که
من معتقدم که در شبکه بانکی هر مقداری که ما بیماری و
فوتی داشتیم طبیعت ًا در اصناف دیگر هم داشتیم در دانشگاه
هم داشتیم در کارمندهای سازمانهای دیگر هم داشتیم در
کسبه هم داشتیم اما بههرحال این کاهش عملیات بانکی
به معنای پرداخت تسهیالت ،این خودش یک اثر بدی روی
تامین نقدینگی بنگاهها گذاشته است .حاال اینجا سیاست
طبیعت ًا برعکس است یعنی اگر درواقع ورودی نقدینگی
کسبه و فعاالن اقتصادی و تولیدکنندهها از محل تقاضا برای
کاال کاهش پیدا کند چه خرید خانوادهها باشد چه بحث
ال گردشگری و هر
ال صادرات باشد یا مث ً
تقاضای خارجی یا مث ً
چیزی باشد آن عامل دوم باید بیاید جبران کند یعنی نظام
بانکی باید بیاید و جبران کند نه اینکه نظام بانک برود کنار و
بگوید به من ربطی ندارد حاال من هم برای اینکه کرونا نگیرم
نقدینگی توزیع نمیکنم .این سه عامل یعنی کاهش تقاضای
داخلی کاهش تقاضای خارجی یا تقاضای صادراتی و کاهش
نقدینگی یا تسلب نقدینگی این سه عاملی است که درواقع
این رکودی که ایجاد شده را و کمکم دارد ایجاد میشود را
تشدید میکند و ما باید این را مدیریت کنیم.
حاال چطور مدیریت کنیم؟ ما االن در اقتصاد مقاومتی
هستیم و اینجا الزم است که یکبار دیگر تعریف اقتصاد
مقاومتی را یادآور شوم اقتصاد مقاومتی اقتصادی است که
در شرایط دشواری و تهدید و دشمنی و در شرایط مشکالت
و باوجود همه موانع به اهداف خودش میرسد این تعریف

اقتصاد مقاومتی هست یک وقتی همین سالهای گذشته
که مقام معظم رهبری اقتصاد مقاومتی را مطرح کردند
بعضی میگفتند که اقتصاد مقاومتی چه است ما میرویم
با مذاکره مشکالت را حل میکنیم نیازی هم به اقتصاد
ال بحث این
مقاومتی نداریم ما عرض میکردیم که اص ً
نیست که مذاکره شود یا نشود فقط یکی از موانع در مسیر
پیشرفت اقتصادی تحریمهای خارجی است یک مانع دیگه
میتواند جنگ باشد جنگ داخلی و خارجی یک مانع
دیگر میتواند بالیای طبیعی باشد یک مانع دیگر میتواند
بیماریهای واگیردار باشد االن آن چیزی که دارد باعث
رکود ما و باعث مشکل اقتصادی برای ما میشود در واقع
همین مسئله یک بیماری واگیردار است نه تحریم است و
نه جنگ است و نه هیچ مسئله دیگری پس ما به اقتصاد
مقاومتی احتیاج داریم اگر نداشتیم اقتصاد مقاومتی
را هم در شرایط تحریم لطمه میبینیم هم در شرایطی
بیماریهای واگیردار لطمه میبینیم و هر مشکل دیگری
که پیش بیاید زلزله بیاید لطمه میبینیم سیل بیاید لطمه
میبینیم و لذا عقل حکم میکند که ما نظام اقتصادی
مان را به نحوی تنظیم بکنیم که هر اتفاقی هر مانعی هر
مشکلی پیش بیاید ما اقتصادمان دچار ضعف و خأل نشود
نرویم در رکود و بیکاری و این یعنی مقاومت کردن.
خب در این شرایط چه کاری باید انجام بدهیم تا اقتصاد
ما یک اقتصاد مقاومتی شود در مقابل کرونا یعنی اقتصاد
مقاومتی کرونایی داشته باشیم؟ خب بنده متناسب
وضعیت بنگاهها و کسب و کارها عرض میکنم که کسب
و کارها دچار رکود نشوند و به طبع آن اقتصاد در کالن
هم دچار رکود نشود و بیکاری افزایش پیدا نکند که سه
گروه وظایفی را دارند که اولین وظیفه متوجه دولت و
حاکمیت است در قبال تقاضای داخلی و تقاضای خارجی
و نقدینگی مسئولیت دارد که یک بخش آن انجام شده و
یک بخش آن هنوز انجام شده و باید انجام شود.
در رابطه با بحث نقدینگی :دولت باید تزریق نقدینگی را
متوقف نکند و شبکه بانکی با رعابت مالحظات بهداشتی و
همه ی مالحظاتی که الزم است برای کسب و کار سالم از نظر
بهداشتی بحث تزریق نقدینگی را ادامه دهد .شبکه بانکی
نباید کارش را متوقف کند اما بعضی از افراد به بنده اعتراض
کردند که  10نفر از اعضای شبکه بانکی به خاطر کرونا فوت
کردند و چرا به فکر اینها نیستید؟ به فکر آنها هستیم اما حرف
ایجاست که فعالیتهای اقتصادی نباید قطع شود و ماهم از
همکاران در کمیته امداد چندنفر به خاطر کرونا فوت کردند
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خواهد شد و مشکل بودجه کشور عمیقتر خواهد شد و اگر
لذا یک اتفاقی ویژهای نیست که شبکه بانکی را به تعطیلی
بودجه با کسری مواجه شود دچار تشدید رکود خواهد شد
کشاند .دومین کار در ارتباط با بحث نقدینگی باید انجام شود
چون بودجه دولتی تبدیل به تقاضای عمومی خواهد شد و
که دولت انجام داده و بانک مرکزی هم ابالغ کرده است این
آن تقاضا چرخ تولید را میچرخاند پس چیکار کنیم که هم به
است که اقساط واحدهایی که درگیر کرونا هستند و دچار
کسبه بابت مالیات فشار نیاید و از طرفی دولت هم به کسری
مشکل میشوند را امهال کنند و سه ماه تنفس داده شده
بودجهاش بیشتر نشود؟ اینجا
است فقط یک مسئلهای که
دولت باید ار روشهای مالیاتی
وجود دارد این است که مصادیق
فعالیتهایی که این امهال و این کار دیگری که شبکه بانکی باید انجام
که منجر به رکود تولید نمیشود
استفاده کنند اما با چه روش و
فرصت بانکی ایجاد شده است دهد بحث تخفیفهای مالیاتی است
ابزاری؟ ما یک قاعدهای داریم به
شامل  10مورد از کسب و کارها
و در حال حاضر اظهار نامه مالیات برا
نام مالیات بر عایدی سرمایه که
میشود لکن حتما نیاز است که
کسب و کارهایی که مستقیما ارزش افزوده باید توسط کسبه پر شود
متاسفانه دولت زیربار آن نرفته
و به طور کامل و درست انجام
درگیر میشوند و نمیتوانند و خیلی از کسبه و تولیدکنندهها به
بگیرد .مالیات بر عایدی سرمایه
اقساطشان را پرداخت کنند،
خاطر این جریان در اخر سال فروش
یا به اصطالح عامیانه مالیات
فعالیتها تولیدی و کسبو
کارهای دیگری است که به اینها ندارند و دچار مشکل درآمدی شدند
برای سودهای بادآورده که یک
نوعی از مالیات است که به تولید
وابسته هستند و آنها هم دچار که باید دولت در این رابطه با آنها
ضربهای نمیزند و یک برآوردی
مشکل خواهند شد مثال فالن
تخفیفهایی را قائل شود اما اینجا ما
است که در سال  97تا بهار 98
رستوران کسب و کارش تعطیل
شده و نمیتواند درآمد داشته با یک پارادوکس مواجه هستیم چون
حدود  400هزار میلیارد تومان
عایدی سرمایه اتفاق افتاده یعنی
باشد و برای او تنفس در نظر بودجه  99خود به خود دارای کسری
سود باد آورده بدون کار مثال دالر
میگیریم لذا تصور کنید یک
کالن است
 4200گرفتند و کاال وارد کردند
فرد کارآفرین در خانه ترشی و
و  10هزار تومان فروختند و یا
محصوالت غذایی برای رستوران
امالک خریدند و قیمت خیلی نجومی پیدا کرده است و یا
تولید میکند و چون این رستوران تعطیل شده است ،او
سهام خریدند و درآمدهایی را داشتند و یا در بازارهای دیگر
هم نمیتواند درآمد داشته باشد ولی وام هم دارد و امهال
بدون اینکه کار خاصی انجام بدهند سودی را کسب کردهاند
نشده است پس در جریان امهال وام ها باید شبکه بانکی به

نحوی تدبیر کند که همه کسب و کارهای مرتبط و به صورت
زنجیرهوار مرتبط میشوند ،تنفسی در نظر گرفته شود .کار
دیگری که در همین راستای کاهش تسلب انجام شده توسط
دولت ،کار خوبی که انجام شده است این است که حق بیمه
سهم کارفرما را با تاخیر پرداخت شود یعنی این چندماه حق
بیمه را پرداخت نکنند البته به شرط اینکه نیروی کار خود را
اخراج نکنند و در طول سال پرداخت کنند .کار دیگری که
شبکه بانکی باید انجام دهد بحث تخفیفهای مالیاتی است
و در حال حاضر اظهار نامه مالیات برا ارزش افزوده باید توسط
کسبه پر شود و خیلی از کسبه و تولیدکنندهها به خاطر این
جریان در اخر سال فروش ندارند و دچار مشکل درآمدی
شدند که باید دولت در این رابطه با
آنها تخفیفهایی را قائل شود
اما اینجا ما با یک پارادوکس
مواجه هستیم چون بودجه
 99خود به خود دارای
کســــــــــری کالن است
و اگر دولت بخواهد روی
مالیات هم کوتاه بیاید در
نتیجه کسری خیلی بیشتر

که این مالیات به نام مالیات عایدی بر سرمایه یا سیجیتی
که میتواند مورد توجه جدیتر باشد بر این موضوع و از طرف
دیگر فرارهای مالیاتی رو کنترل کند و در نتیجه آن میتواند
برای کسب و کارهای تخفیفهای مالیاتی دهد و در این
شرایط کرونایی کمکی برای تولید کنندهها باشد .همچنین
برای تولیدکنندگان یارانهای به مبلغ  200الی  600هزار
تومان در نظر گرفته است که اگر دولت بتواند شناسایی کند
کسب و کارهایی را که دچار خسارت شدهاند ،کمک بیشتری
کند کامال جا دارد .این بخشی از کارهایی که دولت برای
کسب و کارهای خرد باید انجام دهد .اما دولت در رابطه با
تقاضای خارجی هم مساعدت کند و این قابل قبول نیست
که مرزهای ما بسته است و امکان صادرات نداریم اما باید با
رعایت مالحظات بهداشتی امکان صادرات باشد که احتیاج
به یک دیپلماسی اقتصادی قوی دارد و وزرات خارجه در
کشورهایی که صادرات انجام میگرفت ،ورود کنند تا
مسیرهای صادرات را باز کنند برای مثال فالن کشور
بگوید من مرز خودم را بستم و اجازه نمیدهم و ما هم
دست روی دست بگذاریم که اصال منطقی نیست و
االن به نظر من باید وزیر امور خارجه باید کفش و کت
خودش را بپوشد و شروع کند به سفر کردن برای مجاب
کردن کشورهای واردکننده کاالی ایرانی که به واردات
خودشان ادامه دهند چون به نظر من در
 95درصد نقاط کشور به معنای
مکان مثال واحد تولیدی یا
کارگاه و مزرعه و خانه اصال
این ویروس وجود ندارد لذا
اگر تولیدی در انجا اتفاق
بیافتد می توان بدون
نگرانی صادر شود االن
فکر میکنید چین

چطور توانسته اقتصاد دنیا را قبضه کرده است؟ آیا چین با
کیفیت کاالهایش اقتصاد جهان را گرفته است؟ اصال این طور
نیست و حال دارد به طبع صادرات بیشتر کیفیت خودش را
باال میبرد زیرا چینی که مشهور بوده است به کاالی بیکیفیت
که یک بخش آن به دلیل کاهش قیمت بوده اما مهمتر از آن
مسئله دیپلماسی اقتصادی چین است چون سفرای آن شب و
روز نمیخوابند برای اینکه کاالی چینی بفروشند برای مثال در
سفارت چین در ایران که مراجعه میکنید و میخواهید سیم از
چین وارد کنید که همان زمان یک فهرستی از تولیدکنندگان
سیم چینی را به شما میدهد و به شما میگویند که از کدام
میخواهی واردات انجام دهی؟ و من خودم با شرکت ارتباط
میگیرم و شما را متصل میکنم یعنی سفارت خانههای چین
در کشورهای مختلف شبیه به مراکز بازرگانی عمل میکنند و
سفرای چین در به در کشورهای مقصد به دنبال بازار میگردند
که متاسفانه ما اینطور نیستیم و این صبر کردن برای اینکه
ویروس منحوس بگذرد یعنی  2میلیون بیکار اضافه شدن به
بیکاران و خدا نکند که از کرونا جان سالم به سر ببریم و از فقر
و فالکت بمیریم.
دسته دوم تولیدکنندگان هستند تا بتوانند از این آسیب
اقتصادی مسئولیت خود را انجام دهند و باید چندتا کار
را انجام دهند .ما در اقتصادمقاومتی یک قاعدهای برای
تولید داریم و آن هم این است که هر تولید کننده باید
برنامه دومی در فرآیند تولید خود داشته باشد یعنی اگر
فرض کنیم که تولید حال او دچار مشکل شد ،تولیدکننده
به جای آن چه چیزی را تولید کند فرضا رستوران دارید
و به هر دلیلی رستوران باید ببندید و باید یک محصول
دومی را هر تولید کنندهای سعی کند که داشته باشد

اما در حجم باال فعال مصادیق آن را بررسی نکردیم مثال
محصول دوم رستوران ،بستهبندی مواد غذایی باشد و یا
اینکه کارگاه خیاطی دارم و االن هم دچار رکود هستیم و
بروم سراغ تولید ماسک چراکه بلدم و یاد گرفتهام پس به
طور کلی تولیدکنندهها یک استراتژی دوم داشته باشند و
اینجا خالقیت هم مهم است مثال یک هتلدار میتواند در
ایامی که هتل تعطیل است با مشورت به این برسد که چی
کاری میتوانم انجام دهد؟ پس تولیدکنندهها بروند سراغ
شناسایی استراتژی دوم خودشان و در آن زمینه فعالیت
کنند شاید نیاز باشد که با تولیدکنندههای دیگر همراه
شوند مثال با فضای کسب و کاری که دارم و با کارگاههای
دیگر همکاری کنم و محصوالت آن را بیاورم و بستهبندی
کنم و با برند به او تحویل بدم و یا خودم بفروشم.
نکته دوم بحث فروش اینترنتی است و ما همیشه یک
گالیه از تولیدکنندگان و فروشندگان داشتیم که چرا صفحه
در شبکههای اجتماعی ندارید؟ االن فرصت خوبی است
تا کسب وکارها بتوانند بازاریابی اینترنتی خودشان را راه
بیندازند و خیلی از جوانان را داریم که به عنوان عامل
بازاریابی اینترنتی می توانند به کسب و کارهای مختلف
کمک بکنند .کارسومی که میتوانند کسب و کارهای
به صورت خرد انجام دهند ،بحث پیش فروش است مثال
به مردم میگوید که من به پول احتیاج دارم و شما هم
نمیخواهید از من خرید کنید و بیایید پول آن کاالیی را که
میخواهید یک ماه بعد بخرید از االن پول آن را به من بدهید
و من به شما  3ماه دیگر  10درصد تخفیف میدهم اما به
چه اعتباری مردم باید بپذیرند و اعتماد کنند؟ تولیدکنندگان
میتوانند از آشنایان و فامیلهای خود شروع کنند که یک
تولیدکننده یا فروشنده در گوشی خود حداقل شماره 500
نفر را دارد و از این  500نفر 300 ،نفر به آن اعتماد دارند
و بیاید با همان  200نفر شروع کند .البته اینجا بحث بازار
سرمایه هم مطرح است که چطور میشود که بازار سرمایه و
بازار سهام را درگیر پیش فروش بنگاهها و شرکتهای خرد
کرد؟ اینها بعضی از کارهایی است که تولیدکنندگان می
توانند برای بهبود این شرایط انجام دهند.
دسته سوم کارهایی که میتواند انجام شود در ارتباط با مردم
است .اولین توصیه این است که مردم خریدهای موردنیاز
خودشان را خریداری کنند این ایراد صحیح نیست که ما مردم
به بیرون از خانه تشویق میکنیم چرا که آمارها نشان میدهد
که کمتر از  20درصد مراجعه مردم به بازار منجبر به خرید
میشود و در حالت عادی  80درصد بازارگردی میباشد.
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اقالم مورد نیاز سامانه اطالعاتی ما خیلی جای کار دارد و بحث طب اسالمی

که عناصر فعالی داریم که در کنار دولت خدماتی را به مردم و بیماران دهند

و جریانات اجتماعی راه بندازیم و خانه به خانه بروند آگاهسازی کنند و وقتی

مردم بیایند پای کار شرایط بحران به شرایط مثبت اجتماعی و تهدید به فرصت

تبدیل میشود

افزایش اختیارات نهادهای مردمی برای مبارزه با کرونا
روح اهلل ایزدخواه
منتخب مردم تهران در یازدهمین دوره انتخابات مجلس شورای اسالمی
حدود بیش از  70-60درصد کاهش فعالیتهای اقتصادی در این قضیه ویروس
کرونا رخ خواهد داد و آسیب جدی به کسب و کارها خواهد رساند مخصوصا برای
شغلهای خدماتی اعم از هتل داران ،رستوران داران و شغلهای روزمزد مثل
کارگری ،دست فروشان ،تاکسیداران و رانندگان و شغلهای تولیدی مانند صنف
پوشاک به ویژه بیشترین آسیب را خواهند دید.
حدود سه و نیم ملیون واحد صنفی در معرض این شکست هستند و از این طرف
متاسفانه شاهد نوعی سردرگمی در فضای حاکمیتی هستیم.
در این قضیه  3نوع راهکار و پیشنهاد داریم:

دسته اول:

ناظر به کاهش فشار بر کسب و کارها یعنی کاری کنیم که کسب و کارهایی که در
معرض شکست هستند فشار کمتری تحمل کنند که عمدتا متوجه دولت است برای
مثال مالیات ،بیمه ،تسهیالت وعوارض و ...به طور مثال در قضیه مالیات این  3الی
 4ماه را مالیات را به تعویق بندازیم و اگر قابل بخشودگی هست تا حدی باید محاسبه
شود اگر نه به تعویق بیندازیم بحث سهم بیمه کارفرما را در این سه ماهه دریافت نکنیم
و کسانی که به خاطر این قضیه بیکار شدند ،بیمه بیکاری دریافت کنند و اقساط
بانکی استمهال شود و اجاره هایی با شهرداری ها و نهاد های عمومی از فعالین کسب
و کار می گیرند بخشیده شود یا تعوبیض انداخته شود و تسهیالت فوری برای نجات
کسب و کارهای آسیب خورده است پرداخت شود با مهلت  3ماهه اقساط و قبوض
آب وبرق برای واحد های کسب و کار مهلت داده شود و کسانی به خاطر شکست
کارشان ،چک برگشتی دارند ،برای شان سابقه حساب نشود باتوجه به قانون جدید
چک و البته همه این موارد باید هدفمند و به کسب و کارهایی تعلق گیرد که میبینند
از این مشکل[آسیب دیدهاند] و عمومی نباشد طوری نباشد که سوء استفاده شود در
بحث گمرکها همچنین کاالهایی که به دلیل قرنطینه االن قفل شده است در گمرک
با تدبیر الزم برای تشخیص آن اقدام شود .اینها مجموعا راهکارهایی است که در دسته
اول قرار میگیرد راهکارهایی که برای کاهش فشار بر کسب و کار ها تدارک دیده
میشود .البته باید محاسبات بهتری انجام شود دقیقتر باشد ما این بخشودگیها یا
این استمهالهایی که گفتیم با عدد و رقم محاسبه شود دقیق شود .اخیر شاهد بودیم
کمپین حذف اجاره دوماهه هم راه افتاد و تا حد خوبی هم جواب داد و بخشی از فعالین
بخش خصوصی که خودشان اجاره های خود را بخشیدند یا حتی بخشی از نهادها.

دسته دوم:

من اسم آن را میگذارم فرصتسازی جایگزین یعنی ما تالش کنیم راهکارهایی را
جایگزین کنیم چند نمونه را من عرض میکنم با توجه به مشورتی که با دوستان
داشتیم در این مدت یکی این بود که تعطیالت جایگزین به جای تعطیات نوروز شود
مانند تعطیالت عید فطر یا انتهای شهریور که بسته به فائق آمدن بر این بیماری دارد
برای سفرهای جایگزین سفرها نوروز و راهکار دیگر خریدهای دولتی یا توسط
نهادها برای تامین سبدهایی که میدهند به پرسنل و کارکنان یا به اقشار
ضعیف هدفمند از کسب و کارهای آسیب جدی دیدهاند یعنی آنچه
که به نام سبدهای حمایتی یا سبدهای فصلی یا ماهانه به کارکنان
برخی از ادارات و نهادها داده میشود ارتش سپاه و غیره اینها بیایند
از محصولها و کاالهایی تهیه شود که کسب و کارهایی که آسیب

جدی در این فضا دیدهاند .نکتهی مهم در این فضا یعنی فرصتسازی است همین
تولید اقالم بهداشتی اعم از ماسک و ماده ضدعفونی است ،برای من جای تعجب
است که چرا در تولید این گیر کرده باشیم؟ وقتی میتوانیم به سرعت واحدهای
تولیدی را بسیج کنیم برای تولید این اقالم خود این میتواند فرصت کسب و کار
جدیدی راه بیندازد برای خیلی از مثال واحدهای پوشاک خیاطی و ...حتی من در
شیراز دیدم واحدی که تولید روکش خودرو میکرد این را به صورت دوماهه مجوز
دادند برای تولید ماسک با کمک کمیته امداد یعنی ما بیایم واحدهای زیادی را به
طور موقت منتقل به سمت تولید این اقالم کنیم .بحث ایجاد فروشگاههای اینترنتی
به جای فروشگاههای بهاره در سراسر کشور برای تامین ما یحتاج مردم و جایگزین و
ایجاد و کمک به کارگاههای کوچک خانگی است .اینها مواردی است که در قالب
دسته فرصتسازی جایگزین من قرار میدهم و میتوانیم به جای کسب و کار های
آسیب دیده به این سمت حرکت کنیم.

دسته سوم:

این دسته مهم است و کمتر به آن توجه میشود من اسم آن را نهادسازی جدید
میگذارم ،که عمدتا متوجه نهادهای مردمی است.
بحث مهمتر در این دسته بحث سامانه های اطالعاتی است از در این برهه نشان
دادیم از آمارهای انبارها و سالنهای تولیدمان خبر نداریم ،از امکاناتی که میتواند
در شرایط بحران شیف به سمت تولید میکند .اقالم مورد نیاز سامانه اطالعاتی ما
خیلی جای کار دارد و بحث طب اسالمی که عناصر فعالی داریم که در کنار دولت
خدماتی را به مردم و بیماران دهند و جریانات اجتماعی راه بندازیم و خانه به خانه
بروند آگاهسازی کنند و وقتی مردم بیایند پای کار شرایط بحران به شرایط مثبت
اجتماعی و تهدید به فرصت تبدیل میشود و ما این را امسال در قضیه سیل دیدیم
در زلزله کرمانشاه دیدیم در جنگ تجربه کردیم در شرایطی که مردم قاعدتا باید دچار
یک مشکل روانی و اجتماعی شوند از خطر قحطی و مهاجرت و آوارگی و ...ولی ما
دیدیم در شرایط نظامی و با تهدید نظامی در آن شرایط دهه شست با آن کمبود
امکانات چگونه ما آرامش را در فضای عمومی جامعه توانستیم رعایت کنیم.
این رمز آن حضور مردمی بود اینجا من میخواهم عرض کنم که در قالب سوم نیاز
به حضور سازمان یافته مردم است که الزمه آن این است که اوال از طرف حاکمیت
به نهادهای مردمی گسترش اختیارات دهیم و از طرف مردم هم شاهد حرکتهای
سازمان یافته باشیم تا ما دیگر در شرایط مشابه گیر نکنیم دیر نجنبیم و دچار
آسیبهای روانی و مشکالت اجتماعی نشویم و از بحرانها فرصت برای انسجام هرچه
بیشتراجتماعیبسازیم.امروزمنشنیدمدرکشورهایخارجیمانندآمریکامسئولین
رسما اعالم کردهاند که ما نمیتوانیم کاری کنیم و به مردم گفتند ما شاهد فوت
بیشتری از عزیزانتان باشیم من میگویم این در شرایط کشور ما ایران اسالمی قابل
انجام است که بتوانیم مردم را به صحنه بیاوریم که خودشان بتوانند خودشان کمک
کنند هم برای کنترل بحران هم ایجاد راهکارهای جایگزین و فرصت سازیهای جدید.
پس به طور خالصه عرض کنم که سه دسته راهکار برای مواجه با مشکل رکود
کسب و کارها در شرایط بحران کرونا بود که دسته اول کاهش فشار است ،که
عمدتا متوجه دولت است و حوزههای پولی و مالی دولت که بتوانند فرصت
به کسب و کارها برای بازیابی خودشان بدهند؛ دسته دوم که متوجه
خود کسب و کارها است بحث جایگزینی بود به طور ویژه تولید اقالم
مایحتاج توسط کسب و کارها و دسته سوم نهادسازی جدید مردمی
که این بیشتر متوجه عرصه مردمی است و باید تالش کنیم که
اختیارات نهادهای مردمی را بیشتر کنیم ،به ویژه مساجد
گروههای جهادی و تشکلهای اقتصادی که اینها بتوانند
نقش پررنگتری ایفا کنند نه صرفا تماشاچی باشند نه صرفا
به کارهای پراکنده و محدود مثال ضدعفونی شهر بپردازند

بلکه فراتر از این میتوانند با خود مردم مواجه شوند شکست کسب و کارها را
رصد کنند و کمک به بازیابی این فعالیتها کنند.
ما اخیرا در تیم نمایندگان تهران دو سال زحمت کشیدند و بیانیهای را خطاب به
دولت عمدتا در دسته اول تهیه کردند پیشنهاداتی را برای دولت که بتوانند در واقع
باتوجه استنادات قانونی و بودجه و درآمدهایی که پس اندازهایی که برای دولت ایجاد
میشود ناشی از کمبود سفرها کاهش مصرف بنزین دولت بتواند با این درآمدهای
جایگزین کمکهایی را به فعالین کسب و کار ارائه بدهد این بیانیه در حال تهیه است
و به زودی منتشر میشود.
بحث اینکه دولت و نیروهای مسلح باهم هماهنگ شوند مهم است ما در شرایط
سیل و زلزله هم دیدیم که نیروهای مسلح به حق ورود کردند منتها متاسفانه بین
این دوستان و دولت ارتباط خوبی ظاهرا برقرار نشد .در جنگ هم ما شاهد قرارگاهها
و اینطور فعالیتها بودیم مثال بارز آن ساخت پانزده هزار سنگر فلزی بود که برای
عملیات فاو تاسیس شد این سنگرها اگر قرار بود در کارخانهجات دولتی درست شود
بیش از یک سال زمان میبرد اما در فاصله سه ماه اینها توسط نیروهای مردمی در
اقصا نقاط کشور در همین کارخانجات و کارگاههای تولیدی که خود مردم داشتند
توزیع شد مردم تولید کردند و این توسط خود نیروهای مردمی حمل شد تا اهواز و
توسط نیروهای مهندسی جنگ رفت و به کار گرفته شد.
در مردم و حضور مردم در بحران چند نکته کلیدی هست یکی اینکه ماموریت باید از
سمت حاکمیت بیاید یعنی خود نیروهای مردمی اگر به صرف اینکه بیایند در صحنه
و با تشخیص خودشان کاری کنند این ممکن است حرکتی هم انجام شود اما ماندگار
نیستوحتیاولویتهمنباشدمابایدنقشهراهوماموریتراازطرفحاکمیتوازطرف
نهادهای مربوطه تهیه کنیم در اختیار مردم قرار بدهیم مثال اگر قرار است نیروهای
مسلح بیمارستانهای صحرایی بسازند این ماموریت بیاید فرض کنید به مساجد و
سایر خیریهها به آنها ابالغ شود شرایط استاندارد هم بگویند قواعد هم بگویند مانند
همان مثال سنگرهای فلزی که نقشه از طرف جبهه اعالم شود تا مردم سردرگم نشوند
من شنیدم برخی این عزیزانی که شب ها خیابانها را ضد عفونی میکنند جویها را
نیز ضدعفونی میکنند حاکمیت فعاالنه بگوید که اگر مثال بیمار کرونایی در خانه
هست چطور با آن مواجه بشویم این را مشخص کنند شرایط قرنطینه چطور است
نکته دوم این است که نهادهایی در بین مردم باید کار جمع کنندگی را انجام بدهند
مساجد مثال اتحادیهها و تشکلهای اقتصادی در بین کسبه االن کمیته امداد
فراخان زدهاند به همه نیروهای تولید خودشان و گفتند هر کسی میتواند ماسک
تولید کند به ما اعالم کند؛ این کار خوبی است کسانی باشند که بتوانند تامین کننده
مواد اولیه برای اینها باشند.
اینجا باید تشکل هایی باشند که من فکر میکنم تشکلهای تولیدی اتحادیهها
انجمنها این ها میتوانند بهترین گزینه باشند بتوانند مواد اولیه را به سرعت در
اختیار بگذارند پس آند تقسیم کار نهادی باید انجام شود بین فعالین مردمی
بحث وقف را که گفتید مثال بسیج بشوند و انواع روشهای وقف را اعالم کنند از توزیع
اقالم بهداشتی تا وقت گذاشتن برای رسیدگی به بیماران تا وقت گذاشتن برای ضد
عفونی یا وقت گذاشتن برای نیروهایی که میتوانند بروند برای کمک به این قرارگاهها
و نیروهای پلیس برای کنترل ترددها تا وقف موقت مکان که اقالم تولید و توزیع شود
یا همین فروش اینترنتی در بحث اقتصادی عرض کردم من در خراسان جنوبی
با دوستان شور کردیم دیدیم برای تولید ماسک حدود  10ملیون ماسک برای
خراسان جنوبی نیاز داریم و دیدیم که اگر بخواهیم این را تامین کنیم باید خود تولید
کنندهای استان را بسیج کنیم با کمیته امداد صحبت کردیم با مراکز دیگر دیدیم
ظرفیت تولیدی چقدر داریم حتی من برای دستگاه تولید آن با تهران مذاکره کردم
دوستان گفتند دستگاه تولید هست که میتواند به صورت انبوه در روز سی هزار تولید
کند ،البته برای مصرف عمومی مردم نه برای بیمارستان .این را میشود به راحتی با
یک سازماندهی انجام داد.

گویی باید به گونهای دیگر مورد درمان قرار بگیرد از این سمت سراغ

اشتراک بعدی میروند که ناظر به حوزه درمان است .این قضیه هم

به نوعی شبیه همین است یعنی مستلزم یک اعتماد عمومی است،

مستلزم یک همبستگی و همکاری و همیاری عمومی است و شما باید
در آن تله ترس و طمع نیافتید.

مهدی موحدی بک نظر
کارشناس مدلهای اقتصاد بومی
و دبیر اندیشکده اقتصاد مرکز الگوی اسالمی ایرانی پیشرفت
واقعیت اینست که به قدری سرعت تغییرات به واسطه بروز این بیماری مشترک
همگانی و اثرات اقتصادی آن بهقدری سریع است که شاید الزمه آن طبیعت ًا از
منظر من که دارم از بعد اقتصادی به این ماجرا نگاه میکنم کمی تامل بیشتر
میطلبد اما از آن سمت هم طبیعی است به واسطه سرعتی که این پدیده و
اثر منفی و مثبتی که میتواند در عرصه اقتصادی اجتماعی ما داشته باشد به
قدری سریع است که نیاز به تامل بیشتری هم طبیعت ًا دارد .از این حیث خالی
از ایراد نخواهد بود طبیعت ًا بحثی که خدمت شما ارائه خواهم داد تمام سعیام
را خواهم کرد که انشاءالله بتوانم به یکسری از آن ابعادی که حداقل مورد توجه
شما به طور خاص آن ابعادی که ناظر به کمکی که ما االن میتوانیم در عرصه
اقتصاد داشته باشیم و بتوانم نظراتم را خدمت شما انشاءالله ارائه بدهم.
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چند اصالح بنیادین
برای برون رفت
از اقتصاد کرونایی

مسئله اول

یک نکتهای که وجود دارد این است که کرونای اقتصادی یا آن کرونای¬ای که
در عرصههای بهداشتی و درمانی ما را متأثر میکند از جهاتی بسیار شبیه هم
هستند یعنی ما بعد از اینکه مواجه شدیم با این دو بیماری که از یک جهتی
افراد را درگیر میکند و سالمتی آنها را درگیر میکند و از سمت دیگر اقتصاد
ال
را درگیر میکند و خیلی این شباهتها ،شباهتهای قابلتوجهی است مث ً
فرض کنید که هر دو نوع این بیماری یعنی که رونق اقتصادی و کرونایی که ناظر
به سالمت است با یک رشد نمایی دارند تحوالت را همراه خودشان میآورند به
یک چیزای جدیدی یعنی هر روز منتظر چیزای جدیدی باید باشیم که ممکن
است مواجهه ما با این پدیده را متأثرکند.
نکته دیگر اینکه همه¬گیر است و نه تنها افراد را در یک حوزه جغرافیایی خاص
بلکه در یک حوزه بینالمللی درگیر میکند و این یک ویژگی خاصی است که
این دو با هم دارد یعنی ما کمتر میدیدیم پدیدهای را که همه افراد را به نوعی
درگیر کند نه این کاری ندارد تمام افراد درگیر کند همان کسانی که بیمار
هستند همان کسانی که بیمار نیستند آن کسانی که بیمار میشوند را روی
تخت بیمارستان دارد درگیر میکند و آن کسانی که بیمار نیستند را به نوعی
در داخل خانه قرنطینه میکند از این سمت کرونای اقتصادی را اگر نگاه کنیم
ال فرض کنید کسب و کار دارند و کسب و کارشان
کسانی را بیمار میکند که مث ً
را از دست میدهند و درآمد قابل توجهی دارند از دست میدهند و به طور
دومینووار دارد من را متأثر میکند ،منی که شاید خیلی ارتباطی به آن بازاری
نداشته باشم و حقوقم را از دانشگاه میگیرم ولی به نوعی دارد زندگی من را هم
مختل میکند از این جهت این همهگیری هم قابلتوجه است چراکه نهتنها در
ال
داخل کشور است بلکه بینالمللی است یعنی یک رقابت بینالمللی که مث ً
قرار بود فرض کنید آمریکا و چین و اروپا و ایران و بقیه کشورها را وارد یک تعاملی
شوند و یک رقابتی را شکل بدهند االن آن رقابت ماهیتش تغییر پیدا میکند و
اساس ًا دیگر جایی برای رقابت وجود ندارد.
گویی باید به گونهای دیگر مورد درمان قرار بگیرد از این سمت سراغ اشتراک
بعدی میروند که ناظر به حوزه درمان است .این قضیه هم به نوعی شبیه
همین است یعنی مستلزم یک اعتماد عمومی است ،مستلزم یک همبستگی
و همکاری و همیاری عمومی است و شما باید در آن تله ترس و طمع نیافتید.

مسئله دوم

ما اگر بخواهیم به بحران کرونای اقتصادی توجه کنیم ،این است که ما یک یا دو
ال گذراندیم یعنی بحران شوک اقتصادی سال
بحران را به نوعی دست گرمی قب ً
 91و  92و شوک اقتصادی  96و  97یک طوری این را دستگرمی گذراندیم و
ال با پدیده سوم به نام کرونا اقتصادی مواجه شدیم از جهاتی آن دو بحران
عم ً
ال یک نوع واکسنی به خودمان زدیم و یک
به ما کمک میکند در اینکه ما عم ً
آمادگی برای ما ایجاد شده است از یک طوری این بحران برای ما جدید نیست و
یک بحرانی است که برای ما میآید و ما باید تحمل کنیم ولی یک بحرانی است
که تسکین درد را برای ما بیشتر از پیش مهیا میکند .اما نکته منفی آن اینست
که در بدترین شرایط اقتصادی دارد این اتفاق میافتد یعنی بعد از اینکه ما
ال یک شکاف
بحرانهای مختلفی را از راه اجتماعی-اقتصادی طی کردهایم و عم ً
درآمدی قابل توجه یک شکاف طبقاتی قابلتوجهی جامعه ما پیدا کرده است.
حال وارد یک شوکی میشویم که این دو باید پیوند خورند یعنی آن کسی که
در صدر طبق اصل و آن کسی که در ذیل طبق اصل است ،این دو باید پیوند
بخورند و اگر پیوند نخورند این هم محل ضرر خواهند شد و یک نکتهای را داشتم
االن مرور میکردم که یکی از دوستان ارسال کرده بود و نکته قابل توجهی بود
میگفت تعداد قابلتوجهی از کشورهای مختلف مخصوص ًا کشورهای آفریقایی
دارند از گرسنگی میمیرند اما ازآنجاییکه این گرسنگی آن طبقه باال را خیلی
اذیت نمیکند بنابراین این گرسنگی هر چقدر بیشتر از کرونا هم کشته بدهد،

خیلی قابل توجه رسانهها نمیگیرد و زمانی مورد توجه این دوستان قرار
میگیرد که این خطر برای این افراد ایجاد کند بنابراین کرونا ویژگی آن اینست
که این سرایت پذیری و همگانی بودن آن باعث میشود که اینا هم تحت خطر
قرار بگیرد پس ما میتوانیم یک سری اصالحات اقتصادی را همین االن انجام
بدهیم و آن اصالحات اقتصادی که مورد نیاز اقتصاد کشورماست و باید تحقق
پیدا میکند.
اما برویم سراغ مسائل که ببینیم که چه مسائل اقتصادی را کرونا اقتصادی
برای ما بوجود آورده است .همانطور که خدمت شما عرض کردم در بدترین
شرایط اقتصادی ما با کرونا مواجه شدیم و این کرونا به این شکل خاص خود
باعث شد که دولت ما دولتی که با کسری بودجه مواجه بود دولتی که بودجه
 99دچار اشکاالت ساختاری بود این دولت دوباره با یک هجمه دیگری روبرو
ال
شود و با یک بحران دیگر روبرو شود و از سمت منابع به سمت هزینهها عم ً
تحت فشار بیشتری قرار بگیرد یعنی آن هزینههای مالیاتی ما کاهش پیدا
میکند ،هزینههای درآمدهای نفتی ما بشدت کاهش پیدا میکند ،از آن سمت
ال
هزینههای ناظر به عرصه بهداشتی ما بهشدت افزایش پیدا میکند و عم ً
ال این درمان را سختتر
این فضا بیشتر تحت فشار قرار میدهد دولت را و عم ً
ال فرض کنید که کشور
میکند .اما ما قرار بود چه کار کنیم قرار بود که مث ً
جمهوری اسالمی ایران که بعد از چهل سال متکی به قانون اساسی ،خود قرار
بود یک نزاع همیشگی با نظام سلطه را داشته باشد پس چرا هیچ موقع فکر نکرد
که نهادهای اقتصادی خود را سامان بدهد و نهادهای اقتصادی خود را مصون
در برابر شوکها کند و تهدیدهای هدفمند و غیر هدفمند .یک موقع میگوییم
یک آمریکایی است که میخواهد نهادها را تحت تاثیر قرار بدهد ،نهادهایی
اقتصادی و سیاسی ما را تهدید کند و شوک ایجاد کند با شوک قیمتی نفت
و شوک عرضه نفت یک موقعیت یک بیماری یک سیل یک زلزله ممکن است
چنین مشکلی را برای ما ایجاد کند چرا ما در این سالها هیچ موقع به این فکر
نکردیم؟ اشکال ندارد هشت سال جنگ گذشت بعد از آنچه را فکر میکردیم
از سال  87به نوعی این مشکالت ما بیشتر شد مشکالت ناظر به تحریم بیشتر
شد چرا آن موقع فکر نکردیم بابت این قضایا این عدم فکر کردن راجع به این
ال فضایی را بوجود آورده است که ما االن داریم مشکل آن را به
مشکلها عم ً
نوعی با پوست و گوشت خودمان ادراک میکنیم.
مـا موقعـی کـه کرونـا و بیمـاری کـه نظـام بهداشـتی مـا را دارد تحـت خطـر قـرار
میدهـد میگوییـم پیشـگیری بهتـر از درمـان اسـت و میگوییـم کـه بایـد
اینجـوری رعایـت کـرد ایـن مسـیر را ایـن پروتـکل را بایـد رعایـت کـرد تا مشـکل
بیمـاری پیـدا نشـود امـا چـرا موقعـی کـه مـا بـا یـک مشـکل اقتصـادی روبـرو
هسـتیم و احتمـال آن وجـود دارد کـه نـه کرونـا بلکـه کرونـای آمریکایـی بلکه به
نوعـی هجمـه امریکایـی هجمـهای سـازمانهای بینالمللـی وجـود دارد چـرا ما
سـاماندهی نکردیـم حـاال ممکن اسـت مصـداق شـما بخواهید بپرسـید مصداق
آن تصـور بکنیـد مـا ارز  4200را  18میلیـارد دالر را بـه ثمـن بخـس دادیم ،رفت
و بـدون هیـچ سـامانهای کـه بتوانـد این را رصـد کند و بـدون هیچ سـامانهای که
بتوانـد ایـن را در جـای خـود قـرار بدهنـد و هیـچ چیـزی کـه مشـخص نشـد کـه
ایـن بـه کجـا رسـید ،از کجـا حرکـت کـرد و در چـه سـامانهای بـا چـه اطالعاتـی
در اختیـار افـراد قـرار گرفـت یـا مثلاً فـرض بکنیـد مثـال گوشـت دولتـی بـا نرخ
دولتـی کـه داده میشـد شـما دادگاههـای آن را مالحظـه کردیـد که چـه اتفاقی
در آنجـا افتـاد یـا مثلاً همیـن بحث ماسـک و لـوازم بهداشـتی و ژل ضدعفونی
کمااینکـه همیـن االن هم شـما بروید داروخانه شـاید چهبسـا با مشـکل کمیابی
مواجـه شـده باشـید عملاً چـرا مـا بـه اینهـا فکـر نکردیم.

هدف های کرونا

همانطورکه اشاره کردم ما از جهات مختلف مورد این حجم بیماری قرار می
ال
ال ریه را درگیر میکند ،بقیه نقاط بدن را مث ً
گیریم همانطورکه این بیماری مث ً
کلیه را به نوعی درگیر میکند ،کبد را به نوعی درگیر میکند در یک شرایط
اقتصادی و یک بستر اقتصادی هم این بیماری کرونا اقتصادی که برای ما
بوجود آمده و تحمیلشده است ،میتواند جهات مختلفی را متضرر شود.
یک بعد آن بعد خانوار است که درگیر خود میکند .این خانوارها نیروی کار
جامعه هستند ،این خانوارها کسانی هستند که میتوانند تولید را رقم بزنند،
میتوانند مصرفکننده باشند ،میتوانند این پیوندهای اجتماعی را ایجاد کند
بنابراین هدف قرار گرفتن این خانواده یکی از این اهداف کرونای اقتصادی
است.
هدف دوم کرونا اقتصادی که به آن ضربه وارد میکند ،بنگاههای اقتصادی
هستند طبیعت ًا کسبوکارهای کوچک یا بزرگی که متضرر خواهند شد .شما
خواهید دید که اگر بیماری و کرونا اقتصادی دو سه ماه دیگر ادامه پیدا کند
کما اینکه االن ثمره آن را داریم میبینیم اگر تا دو سه ماه آینده بخواهد ادامه
پیدا کند قطع ًا ما با یک مشکالت جدی مواجه خواهیم بود .فرض کنید تعدیل
نیرویی که در ابر شرکتها و شرکتهای بزرگ اتفاق خواهد افتاد ،تعدیل
نیرویی که صورت خواهند داد و اخراجیهایی که صورت خواهد گرفت و از
سمت دیگر کسبوکارهای کوچکی که وضعیت خودشان را سامان ندادند و
ال از این حیطه خارج خواهند شد بخصوص کسب و کارهای ناظر به حوزه
عم ً
خدمات که بیشتر از همه متضرر میشوند مانند رستورانها ،کافهها به نوعی
بنگاههای خدمات غیرضرور ارائه میدادند و هتلها ،حوزه گردشگری و بقیه
این موارد ممکن است بشدت از این عرصه متضرر شوند.

چند اصالح بنیادین

من چند تا اصالح بنیادین را به ذهنم میرسد که باید صورت بگیرد و همین
االن بهترین زمان است که چنین کاری را انجام بدهیم و آن دستیابی به یک
شبکه اطالعات اقتصادی مالی از تمامی خانوارها و افراد است .این اتفاق
باید همین االن بیفتد بطوریکه طبق بسیاری از بانکهای اطالعاتی که ذیل
ال
آن شورای عالی هماهنگی سران قوا و ستاد ملی مبارزه با کرونا است که مث ً
رییس قوه قضاییه ،رییس مجلس و رییس جمهور هم حاضر هستند و میتواند
این بازوهای الزم را برای ما بدهند .شناسایی کنیم چه کسانی دارند متضرر
میشوند و به چه اندازه چه کسانی درآمد خالص قابلتوجهی دارند و پسانداز
مثبت قابلتوجهی دارند و چه کسانی پسانداز قابلتوجهی ندارد و چه کسانی
کار تجاری شان هزینه¬بر است و چه کسانی حقوقبگیر هستند و خیلی شاید
اینجا در این برهه از زمان خیلی مشکل چندانی را متحمل نمیشوند و چه
کسانی میتوانند بیشتر کمک کنند برای اینکه آن دهکهای و صدک های
درآمدی پایین را بتوانیم به دقت شناسایی کنیم پس االن بهترین موقع است
برای دستیابی به این سیستم اطالعاتی و یک شبکه یکپارچه اطالعاتی که
حاال ممکن است شما سوال پرسید این شبکه اینترنتی به چه کاری می آید؟
من میگویم این شبکه اطالعاتی اگر تراکنشها و متناظر با آن معامالتی که
انجام میشود و طبیعت ًا به اتکای این دو تمامی دفاتر حسابداری دوطرفهای
که به اتکای این دو میتواند برای بنگاهها و مصرفکنندهها ایجاد شود ،ایجاد
ال ما میتوانیم احصا کنیم که چه کسانی دارند متضرر میشوند و چه
کند عم ً
کسانی در آن سود میبرند و چه کسانی بیشتر میتواند به ما کمک میکند و به
چه کسانی نباید بیشتر روی آورد و...
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مسعود براتی
مدیرگروهدیپلماسیاقتصادیمجموعهایتان
کرونا و این بحرانی که به وجود آمده است یک بحرانی
هست که تقریبا کشور در مواجه با آن تجربه ای ندارد یعنی
در تجربه ایران نگاه کنید حداقل بعد از انقالب که ما چنین
تجربهای نداریم.
درباره ابعاد اقتصادی کرونا حداقل در این دسته بندی
خیلی ابتدایی که ما بگوییم یک سری آثار کالن اقتصادی
دارد و جز معدود پدیدههایی است که در هر دو سطح اثر
دارد اثرات مخربی دارد و یک جاهایی هم اثرات سازنده دارد
حاال تقریبا سطرح مخرب بودن آن بیشتر است نسبت به
سازندگی آن در وضعیت اقتصادی االن یک مسئله جدی
که برای ما هم مطرح هست بحث درآمد نفتی است و درآمد
نفتی ما مثل باقی کشورهای فروشنده نفت که از محل
بخش مهمی از بودجه شان توسط درآمدها نفتی تامین
میشود و ما هم این مشکل را مواجه میشویم که کاهش
قیمت نفت منجر به کاهش درآمدهای نفتی میشود،
البته اینجا یک تفاوتهایی بین ما و کشورهای دیگر دارنده
نفت و گاز وجود دارد و آن هم این است که ما به واسطه
تحریمهایی آمریکا اعمال کرده و از سال ۹۸جدی شد ما
فروش نفتمان از  ۹۷کاهش پیدا کرده بود و این کاهش
فروش نفت در درآمد نفتیمان اثر شوک اقتصادی شد و در
همان سال خودش را نشان داد یعنی همان شوک بازار ارزی
که از اواخر سال ۹۶شروع شد و در تابستان  ۹۷با کاهش
فروش نفت هم تشدید شد ما شوک اقتصادی آن را مواجه
شدیم و بعد از اینکه شوک را عبور کردیم با خود مسئله
واقعی کاهش درآمد ارزی روبرو شدیم که بحث تامین
بودجه مسائل مختلف کسری بودجه و اینها مطرح میشود
االن هم که درآمدمان باز کمتر شده است کمتر بحث شوک
و شوک اقتصادی را با آن مواجه هستیم بیشتر مدیریت
تبعات واقعی کاهش درآمد را مواجه هستیم در کشورهای
دیگری که صادر کننده نفت هستند و این درآمدشان لطمه
خورده است آنها هم باید آن شوک را مدیریت کنند و هم آن
کاهش درآمد را یعنی مثل فضای سال  ۹۸ما هست این
یک حدود سی درصد کاهش قیمت بوده است ما طبیعتا
از آن عددی که حساب میکردیم درآمد نفتی خواهیم
داشت حاال که چه در سناریو خوش بینانه و چه در سناریو
بد بینانه ما یک حدود سی درصدی باید کاهش پیدا کنیم
و این مشکالت خودش را در بحث تامین بودجه نشان
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کرونا و توسعه اقتصاد دیجیتال

خواهد داد باالخره ما با همان میزان فروش نفت هم کسری
بودجه داشتیم با این وضعیت کسری بودجه بیشتری را باید
مواجه باشیم به یک معنا باید جدیتر وارد اصالح ساختار
بودجهمان باشیم و بتوانیم بودجه را متناسب با این شرایط
اصالح کنیم نکته دیگر اینکه کرونا به خاطر اینکه فعالیت
اقصادی را کند میکند و بعضی جاها را تعطیل میکند
و بعضی جاها را ضعیف میکند و در برخی از اوضاع هم
تقویت میکند موجب افزایش رکود خواهد شد و رشد
اقتصادی را احتماال در بحث کاهش رشد اقتصادی مسئله
جدی داشته باشیم هرچند ما در سال گذشته سال ۹۸
رشد اقتصادی با در نظر گرفتن نفت منفی بوده و بدون
نفت هم تقریبا صفر بوده است و ما شرایط مناسبی را از نظر
شاخصهای اقتصادی کالن نداشتیم اما اقتصاد داشت
به سمت سازگار شدن با تحریمها حرکت میکرد به یک
حرکت رو به جلو بود اما کرونا یک لطمهای در این زمینه
به ما خواهد زد یک اثر دیگری که کرونا دارد در عرضه و
تقاضا در بخش کالن اقتصاد یک تغییراتی را ایجاد میکند
اوال یک سری نیروی کار سر کار نمیروند توان تقاضاشان
کاهش پیدا میکند و خانواده نوع مصرف شان تغییر
پیدا میکند یک سری کاالها را مصرف نمیکنند یه سری
کاالها را به سمت آنها میروند و به سمت پسانداز حرکت
میکنند برای شرایط اضطراری خودشان را آماده میکنند
که اینها تغییراتی را ایجاد میکند و اختالالتی را در بخشی
از اوضاع ایجاد میکند حاال کشور چون سال ۹۸یک به
هم ریختگی بازار داشتیم در بازار ارز که بعد سرریز کرد
در بازارهای دیگر مثال شما یادتان هست در  ۹۸یک مدت
بحران پوشک بود یک مدت بحران یک سری اقالم بود این
نوساناتی که  ۹۸تجربه کردیم یک مقدارش هم به ۹۷
کشیده شد توان برای ما مدیریت بازار را افزایش داد
و االن ما در مدیریت بازار کاالهای حداقل اساسی
کاالهای ضروری برای مردم وضعیت یک
سری کشر ها را نداریم چون کشورهای
دیگر را میبینید که سر یک سری
اقالم به شدت مشکل پیدا کردند

اما ما خیلی کمتر ما فقط در همان اقالم خاص مثال
بهداشتی مسئله پیدا کردیم اما اقالم ضروری و غذایی اصال
مشکلی نداشتیم که این هم یک نکتهای است که بدن ما
مثل یک ویروس ضعیفتری که ویروسی را گرفته باشد
و بدن او یک مقدار مقاومت ایجاد شده است در مواجه با
ویروس بعدی یک مقدار آماده گی دارد تقریبا این طور
است این خودش یک فرصتی هست که باید توجه کنیم.
یک نکتهای که ایجاد میکند در اقتصاد کالن که کسری
بودجه را یک مقدار تشدید و بیشتر میکند و دولت
هزینههای سالمت افزایش پیدا کرده است .مثال شما در
یک مدت کوتاهی سه چهار ماهه یک هزینههای فراوانی
را باید دولت بابت سالمت و درمان و مواجهه با این اپیدمی
متحمل شود مثال آزمایش تست کرونا در کشورهای مختلف
عددهای متفاوت آن را میبینید منتها در کشور ما رایگان
هست که خیلی امر خوبی است و کمک میکند بهتر فضا
اما هزینه برای دولت دارد و این هزینهها انجام میشود و این
کسری بودجه را تشدید میکند و ما یک سری ایرادات در
نظام سالمتمان داشتیم که اینها را شاید وقت بحث کردن
نباشد اما از نظر تحلیلی ما نظام سالمتمان عدم کارکرد
بهینههای جدی داشت که آن طرح مثال تحـــول سالمت
هـــم آن را تشدید کرد به خاطر اینکه شناسایی دقیق
نشد و ما نظام سالمت خیلی کارآمد به معنای اینکه بهینه
در آن هزینه شود نداریم و قضیه را تشدید خواهد کرد و ما
مشکالت پررنگی بودجهای در سالمت خواهیم داشت و این
هم بحثی هست که به ما خیلی میتواند فرصت خوبی باشد
که ما چند اقدام اساسی را در نظام سالمت انجام بدهیم؛
چه از باب افزایش توانمان در مواجه با این پدیدهها و چه از
باب مدیریت هزینههای در سالمت مثال پرونده الکترونیک
سالمت که یک مسئله مهم در بحث ایجاد شفافیت در
نظام سالمت به شدت اگر االن وجود داشت میتوانستیم
در مدیریت در مواجهه با کرونا از آن استفاده کنیم یعنی
شناسایی افرادی که بیشتر در معرض خطر هستند مدیریت
آنها جمع آوری اطالعات برای رفتار شناسی ویروس و
چیزهای مختلف که در بعد اقتصادی بحث ما بهینه کردن
هزینهها است که میشد کمک کند بهینه کردن هزینهها
است که آن هم میشد خیلی کمک کند االن نیست.
ولی یک فرصتی است که ما بهعنوان یکی از اقداماتی
که میدانیم میتواند در بزنگاهها به ما خیلی کمک کند
دنبال کنیم و این را پیاده کنیم یک اثر مخربی که کرونا
روی اقتصاد کالن ما داشت بحث ضربی به صادرات غیر
نفتیمان بود.
مـا داشـتیم تکیه خودمـان را به نفت کم افزایـش میدادیم
بـه مباحـث غیـر نفتـی کـه خیلـی اتفـاق خوبـی اسـت در
راسـتای اقتصـاد مقاومتـی اسـت و بهطـور خـاص در اینکه
کشـورهای همسـایه و بازارهـای کشـورهای همسـایه مـا
داشـتیم کار میکردیـم ویـروس کرونـا وقتـی شـیوع پیـدا
کـرده و خصوصـ ًا جریـان رسـانهای معانـد کـه روی آن سـوار

شـده و سـعی کـرد ایـران را دومیـن کانـون بحـران در جهان
معرفـی کنـد ایـن یـک سـری لطمههایـی بـه موضـوع در
بخـش صـادرات غیـر نفتیمـان زد.
ال اینکه تــــرس از ویــــــروس و بستن
به چند دلیـــل او ً
همه چیزها و همه تعاملها این خیلی نمیتواند دوام بیاورد
چون شریانات اقتصادی بشدت نیاز دارد که باز باشد ولی
با یک سری نکاتی که بعداز یک مدتی که دوره بحران را
رد میکند کم کم ایجاد میشود نکته بعدی این است
که ما صادراتمان به این کشورها مانند صادرات به عراق
آن بخش مهم آن مواد غذایی است که اتفاق ًا در این دوره
بحران کشورها به شدت به آن نیاز دارند بحث شویندهها
که یک بخش مهمی از صادرات ما بودهاست و به این هم
نیاز دارند و یکسری صادرات پتروشیمی و غیره و باالخره
اینطوری این شک و این ضربه ضربه کوتاهمدتی است
ال تقاضا
البته در بلندمدت هم اثر مخرب دارد چون ک ً
را کاهش میدهد ویروس در هر جا که شیوع پیدا کند
اینطور میشود بنابراین صادرات غیر نفتیمان هم در
کوتاهمدت یک ضربهای خرد در بلندمدت هم یک کاهشی
پیدا میکند و این هم یک مشکلی است و باید به آن توجه
شود البته یک فرصتی میشود در این فضا دید البته نه االن
شاید در ماه های آینده که ما بتوانیم بر بحث شیوع بیماری
در کشور خودمان پیروز بشویم.
آن هم این است که ما یک توان بسیار زیادی را در تولید
اقالم پزشکی و بهداشتی فعال کردهایم و اینها میتوانند
بهشدت به بازارهای صادراتی داشته باشند تا وقتی ما
بتوانیم داخل را مدیریت کنیم قاعدت ًا ظرفیت تولید ما
فراتر از مصرف داخلی است و ما میتوانیم به فکر صادرات
و استفاده از بازارهایی که باالخره کرونا ایجاد کرده است
باشیم که شاید یک ماه دیگر این ایام آن برسد.
کاهش قیمت نفت یک اثری هم روی کاهش قیمت
غیرنفتی هم میگــذارد چون یک بخش مهمی از صادرات
غیرنفتی متکی به نفت است و از قیمت نفت تبعیت میکند
بنابراین اگر قیمت نفت کاهش پیدا کند طبیعت ًا آنها هم
مانند گاز و مانند مواد پتروشیمی کاهش پیدا میکنه پس
درآمد ارزیمان در چند جهت دچار الغر شدن میشود
یعنی دارد کم میشود یک صرفه جوییهایی اتفاق میافتد
مانند مسافرتهای خارجی مسافرتهای خارجی وقتی کم
میشود تقاضا برای ارز مسافرتی هم کم میشود که این هم
نکتهای است که جزو میشود گفت نقاط مثبت داستان
است اما در بحث اقتصادمان در بحث کالن یکسری
بخشها فعالتر باید شود به طور مشخص صنایع غذایی
صنایع بهداشتی و دارویی اینها چیزهایی هستند که در
این ایام فعالتر میشوند.
چرا چون تقاضا برای آنها افزایش پیدا میکند و شما
میبینید که کارخانهها دارند چند شیفت کار میکنند
بعضی کارخانهها تعطیل بودند سری فعال شدند و این
دارد یک ظرفیت جدیدی را ایجاد میکند حاال این که
ال نتوانند
درمجموع میتوانند اینها خال را پر کنند احتما ً
کامل پرکنم ولی یک بخشی از آن را میتواند ایجاد کند و
این خودش نکتهای است یک فرصتی در این کرونا ایجاد
شده برای توسعه اقتصاد دیجیتال یعنی روابط اقتصادی
در بستر دیجیتال و یک سری کسبوکارهای خاص
ال شما میبینید که
طیور را برای دیجیتال ایجاد کند؛ مث ً
بشدت استارتاپها فعال شدند و این یک فرصتی است
در حوزههای مختلف ارائه خدمات که این خودش یک
فرصتی است تالش شود حد اکثر استفاده از زیرساختهای
الکترونیک انجام شود البته یکسری تهدیدهایی از جنس
اجتماعی و فرهنگی در بین این بحث وجود دارد که آن را
بعداً انجام میدهیم باالخره شبکههایی مانند اینیستا گرام
ال پلتفرمهای
بعد از شهادت حاج قاسم نشان داد که اص ً
مطمئنی نیست برای ما برای تکیه کردن ولی در این ایام
کرونای این پلت فرمها مشتری فراوانتری پیدا میکند و
این ابعاد اقتصادی هم دارد یعنی شما هزینههای اینترنت
بینالمللی که بیشتری باید بدهید از این طرف رقیبهای
داخلی که میتوانستند بیایند و کسبوکار شکل بدهند
تحت فشار بیشتری قرار میگیرند و اینها مواردی است که
انجام میشود.

