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ﻗﯿﻤﺖ ﻧﺴﺨﻪ اﻟﺘﺮوﻧﯿ ١٠٠٠٠ :ﺗﻮﻣﺎن

اﻧﻄﺒـﺎق ﺑﺎ ﮐﺮوﻧـﺎ ﺗﺎ ﭘـﺎﯾـﺎن ﻫﻤﻪﮔﯿـﺮی
ﻧﺰدﯾ� ﺑﻪ ﯾ� ﺳﺎل از ﺷﺮوع ﻫﻤﻪﮔﯿﺮی وﯾﺮوس ﮐﺮوﻧﺎ ﻣ�ﮔﺬرد و اﮐﻨﻮن ،ﺑﺎ ﮐﺸﻒ واﮐﺴﻦ و آﻏﺎز
واﮐﺴﯿﻨﺎﺳﯿﻮن در ﮐﺸﻮرﻫﺎی ﻣﺨﺘﻠﻒ ،ﮐﺴﺐوﮐﺎرﻫﺎ درﺣﺎل ورود ﺑﻪ ﻣﺮﺣﻠﮥ ﺑﻬﺒﻮد و ﺑﺎزﺳﺎزیاﻧﺪ .اﻣﺎ ﺑﻨﺎﺑﺮ
اﻋﻼم  ،WHOﮐﺸﻮرﻫﺎﯾﯽ ﮐﻪ ﻣﺤﺪودﯾﺖﻫﺎ را ﺑﻪﻃﻮر ﺟﺪی اﻋﻤﺎل و واﮐﺴﯿﻨﺎﺳﯿﻮن را ﻧﯿﺰ آﻏﺎز ﮐﺮدهاﻧﺪ،
ﺣﺪاﻗﻞ ﺗﺎ ﭘﺎﯾﺎن ﺗﺎﺑﺴﺘﺎن  ٢٠٢١درﮔﯿﺮ ﺑﯿﻤﺎری ﮐﻮوﯾﺪ‑ ١٩ﺧﻮاﻫﻨﺪ ﺑﻮد .ازاﯾﻦرو ،ﺑﻪﻧﻈﺮ ﻣ�رﺳﺪﮐﺮوﻧﺎ ﮐﻪ
اﻧﺘﻈﺎرات ،اوﻟﻮﯾﺖﻫﺎ ،ﺳﺒ� زﻧﺪﮔ� اﻓﺮاد ﺟﺎﻣﻌﻪ ،و اﻟ�ﻮﻫﺎی ﮐﺴﺐوﮐﺎر را دﺳﺘﺨﻮش ﺗﻐﯿﯿﺮات ﺟﺪی
ﮐﺮده اﺳﺖ ،دﺳﺖﮐﻢ ﺗﺎ ﯾ� ﺳﺎل آﯾﻨﺪه ﻫﻤﭽﻨﺎن اﻗﺘﺼﺎد ﺟﻬﺎن و اﯾﺮان را از وﺟﻮد ﺧﻮد ﻣﺘﺄﺛﺮ ﺧﻮاﻫﺪ
ﮐﺮد .در ﭼﻨﯿﻦ وﺿﻌﯿﺘ� ،ﻫﻨﻮز ﺑﺴﯿﺎری از ﺑﻨﮕﺎهﻫﺎ اﯾﺪۀ ﻣﺸﺨﺼ� ﺑﺮای دوران ﺑﺎﻗ�ﻣﺎﻧﺪه ﺗﺎ ﭘﺎﯾﺎن ﻫﻤﻪ
ﮔﯿﺮی و ﭘﺲ از آن ﻧﺪارﻧﺪ ،و اﯾﻦ اﻣﺮ ﻧﻮﻋ� ﺗﻬﺪﯾﺪ ﺑﺮای آﯾﻨﺪۀ آﻧﻬﺎ ﻣﺤﺴﻮب ﻣ�ﺷﻮد .اﯾﻦ در ﺣﺎﻟ� اﺳﺖ
ﮐﻪ ﻣﻮﻓﻘﯿﺖ ﺑﻨﮕﺎهﻫﺎ در دوران ﭘﺴﺎﮐﺮوﻧﺎ ارﺗﺒﺎط ﻧﺰدﯾ�� ﺑﺎ ﺗﻮاﻧﺸﺎن در زﻣﯿﻨﮥ اﻧﻄﺒﺎق ﺑﺎ اوﺿﺎع ﺟﺪﯾﺪ دارد.

اﻗﺘﺼﺎد اﯾﺮان در ١۴٠٠

ﻣﻬﻤﺘﺮﯾﻦ ﻋﻮاﻣﻞ ﺗﺸﺪﯾﺪ ﮐﻨﻨﺪه و ﺗﺨﻔﯿﻒ
دﻫﻨﺪه ﺗﻮرم در ﺳﺎل آﯾﻨﺪه ﮐﺪاﻣﻨﺪ؟

دورﻧﻤﺎی اﻗﺘﺼﺎد در ﺳﺎﯾﮥ ﮐﺮوﻧﺎ

ﻣﯿﺰان ﺗﺎبآوری ﮐﺴﺐ و ﮐﺎرﻫﺎ در ﺑﺮاﺑﺮ
ﮐﺮوﻧﺎ در ﺳﺎل  ١۴٠٠ﺗﺎ ﭼﻪ ﺣﺪ اﺳﺖ؟
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سخن آغازین

اقتصاد ایران در  :۱۴۰۰گذر از واگرایی ،امید به همگرایی
دکتر شاپور محمدی

رئیس پژوهشکده پولی و بانکی

فراگیری این نوسانات در کلیٔه بازارهای کاالیی و دارایی حاکی از وجود
یک عامل اثرگذار مشترک در ایجاد پویاییها و روندهای قیمتی است.
ازآنجاکه روندهای قیمتی در رویکردهای نوین ارزشگذاری بهشدت
تحتتٔاثیر عامل انتظارات است ،منبع ایجاد بیثباتی و دورشدن بازارها از
حالت تعادلی را میتوان در تشدید نااطمینانی و انتظارات منفی کارگزاران
اقتصادی طی سه سال گذشته جستوجو کرد .بر همین اساس ،اکنون
شاهد آن هستیم که با تخفیف انتظارات منفی و بعض ًا تغییر جهت انتظارات
قیمتی ،روند بازارها معکوس شده است و از نوسانات شدید و حرکت
فزایندٔه دورٔه قبل به کاهش نوسانات و حرکت نزولی تغییر فاز دادهاند که به
تعبیر فوق ،میتوان گفت بازارها از وضعیت عدمتعادل فاصله گرفتهاند و
بهسمت تعادل حرکت میکنند ،و یا به زبان فنی ،با تغییر انتظارات ،اقتصاد
ایران نیز درحال تغییر مسیر از روندی واگرا به یک روند همگراست.

{

در بخش کاالها و خدمات ،باید توجه داشت عالوه بر بحث انتظارات
و نااطمینانی ،شرایط بهوجودآمده ناشی از ویروس کرونا نیز گریبانگیر

با توجه به آنکه عواقب افزایش نرخ سود در شرایط فعلی مطلوب
سیاستگذاران اقتصادی نیست ،افزایش بهای جهانی نفت و میعانات
گازی یکی از روزنههای امیدی است که در صورت فراهمشدن سایر
پیششرطها ،میتواند با فراهمکردن منابع درآمدی برای دولت و کاستن از
کسری بودجٔه عملیاتی ،از بروز شرایط وخیم در بازار بدهی و تسری آن به
سایر بازارها جلوگیری کند .باوجوداین ،راهکار اصلیِ پرهیز از تحمیل آثار
منفی کسری بودجه و سلطٔه مالی دولت معطوف به اصالحات ساختاری
بودجه و همچنین رعایت و پایبندی به قواعد مالی و پایداری بودجه
است .این فرایند هرچند دشوار و زمانبر است ،راهکار بلندمدت عالج
کسریهای مزمن بودجٔه دولت و تداوم التهابات قیمتی در بازارهای دارایی
و کاالیی خواهد بود.

اقتصــاد
ماهنامــه تازه
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هرچند طی ماههای گذشته نااطمینانیهای پیرامون اقتصاد ایران تا حدودی
کاهش یافته است ،ازآنجاکه نیروهای واگرا طی یک دورٔه طوالنیتر شکل
گرفتهاند ،نمیتوان ادعا کرد وضعیت کنونی آسیبپذیر نیست و پایدار
است .بهطور خاص ،اینکه نرخ تورم در سطوح باالیی قرار گرفته است
و با میانگین بلندمدت آن فاصله دارد ،نرخ رشد پایٔه پولی و نقدینگی
باالتر از میانگین بلندمدت است ،و برآوردها از کسری بودجٔه عملیاتی
دولت نیز در هالهای از ابهام قرار دارد ،پایههای لرزان و شکنندٔه وضعیت
ل زینی
جدید را به ذهن متبادر میسازد .این وضعیت که در اصطالح «تعاد 
اقتصاد» نامیده میشود ،بهآسانی مستعد تغییر است .در چنین شرایطی،
تزریق اطالعات شفاف و سازگار سیاستگذاران به کارگزاران اقتصادی
در هدایت انتظارات آنها و تسریع در روند همگرایی اقتصاد نقش مٔوثری
ایفا خواهد کرد .بدینمنظور ،برخی از اقداماتی که در این راستا مفید بهنظر
میرسد ،در ادامٔه بحث ذکر میشود.

وضعیت کسری بودجه در سال جاری عالوه بر محدودیتهای ناشی از
تحریمهای مالی و تجاری و در نتیجه عدمامکان فروش نفت و دسترسی
به درآمدهای ارزی ،تحتتٔاثیر مخارج اجتنابناپذیر مهار ویروس کرونا
نگرانکننده بوده است که در صورت تداوم آن در سال جاری ،فشار
مضاعفی بر هزینٔه تٔامینمالی دولت وارد خواهد کرد .در چنین شرایطی،
افزایش نرخهای بازدهی تا سررسید اوراق گریزناپذیر خواهد بود که این
امر با اثرگذاری در سایر نرخهای سود ،سبب افزایش نرخ سود بینبانکی،
افزایش رقابتی نرخ سود سپرده برای جذب منابع ،و همچنین فشار بر نرخ
سود تسهیالت خواهد شد.

{

در ادبیات اقتصادی ،مانند سایر علوم بشری مفاهیمی وجود دارد که
تعریف آنها با توسل به ضد آنها انجام میشود؛ بهعنوان نمونه ،همانگونه
که صفت «خوبی» در تقابل با صفت «بدی» معنا پیدا میکند ،در اقتصاد
نیز بعض ًا مفاهیم «تعادل» و «ثبات» از طریق توصیف موقعیتهای
«عدمتعادل» و «بیثباتی» بهتر شناسایی میشود .با این مقدمه ،اقتصاد
ایران طی دورٔه سهسالٔه اخیر ،با انواع التهابات و نوسانات قیمتی در
بازارهای دارایی و کاالیی همراه شده است که بهنوعی میتوان گفت این
نوسانها و بیثباتیها وضعیت اقتصاد را از حالت تعادل دور ساخته و
عدمتعادلهای متعددی را ایجاد کرده است.

بخش حقیقی است .هرچند بحث انتظارات تا حدودی تخفیف یافته
است ،بهدلیل عواقب و جهشهای ناشناختٔه ویروس کرونا  -بهرغم شروع
واکسیناسیون عمومی  -چشمانداز مشخصی از رفتار ویروس در سال
آتی وجود ندارد .آنچه مشخص است در بخش عرضه ،تکانٔه وارده به
نیروی کار و بروز رکود در بخشهای تولیدی بهویژه گروه خدمات ،بخشی
از ظرفیتهای تولیدی را بالاستفاده گذاشته است که در صورت ایمنی و
کارایی واکسنهای ارائهشده ،واکسیناسیون عمومی سبب عرضٔه بیشتر
نیروی کار و راهاندازی مجدد ظرفیتهای تولیدی بالاستفاده در بخش
خدمات خواهد بود .در بعد تقاضا نیز ،در صورت بازگشت نیروی کار،
درآمد بخشی از خانوارهای مزدبگیر تقویت خواهد شد و در بهبود تقاضا
مٔوثر خواهد بود .باوجوداین ،بهنظر میرسد بهمنظور تقویت ایمنی جمعی
و حراست از سالمت عمومی تا زمان گذر از جهشهای ویروس کرونا و
مهار آن ،تقویت مخارج عمومی در بخش بهداشت و درمان اجتنابناپذیر
است .در این شرایط ،میتوان انتظار داشت با کاهش نااطمینانیها و بهبود
شرایط تولید بنگاهها نسبت به شرایط سپریشده ،رشد اقتصادی سال آتی
بهمراتب بهتر از سال جاری باشد و به میانگینهای بلندمدت آن در سطوح
 ۴درصد تا  ۵درصد نزدیک شود.
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درآمدهای دولت در بودجهٔ  :۱۴۰۰معمای تورم سال آینده

مصاحبه

غالمرضا سالمی

كارشناس مالی و مشاور وزیر سابق راه و شهرسازی

افزایــش وابســتگی بودجــه  ۱۴۰۰بــه نفــت بــا خوشبینــی بــه لغــو تحریمهــا،
سیاسـتهای پولــی و مالــی ،مصوبــات مجلــس ،و طرحهایــی ماننــد مســکن
ملــی ،کاهــش تولیــد ناخالــص داخلــی ،و… از اســتمرار نااطمینانــی تورمــی
در ســال  ۱۴۰۰خبــر میدهــد .سیاســتگذاری دولتهــا طــی ســالهای
رویکرد سیاستگذار را در کنترل تورم با استفاده
از ابزارها چگونه ارزیابی میکنید؟

در این دوران ،ابزارهای زیادی برای کنترل تورم
استفاده نشده و تورم بهشكل وحشتناکی افزایش
یافته است .همانطور كه میدانید بهدلیل کاهش
درآمدهای ارزی ،قیمت دالر افزایش یافت و این
موضوع در قیمت سایر کاالها اثر مستقیم گذاشت
و سبب افزایش تورم شد .تالشهایی برای کاهش
تورم صورت گرفته ،ولی هیچکدام آنها مٔوثر نبوده
است؛ بهگونهای كه سال جاری شاهد تورمهای ۴۰
درصدی تا  ۵۰درصدی بودهایم و انتظار میرود
نرخ تورم به همین شکل افزایش یابد .هرچند
دولت تالش كرد از ابزارهای كنترلی استفاده كند،

قبــل نتوانســته اســت رونــد افزایشــی تــورم را متوقــف كنــد .ســوال اینجاســت:
چگونــه و بــا چــه ابــزاری میتــوان جلــوی رشــد تــورم را گرفــت؟ غالمرضــا
ســامی ،كارشــناس مالــی و مشــاور وزیــر ســابق راه و شهرســازی ،پاسـخگوی
ســواالت ایــن شــماره از تازههــای اقتصــاد در ایــن حــوزه اســت.

سیاستهای غلط کارایی آنها را پایین آورد؛ ً
مثال،
میتوانستیم از اوراق بدهی بهتر استفاده کنیم که
متٔاسفانه بهدالیل مختلفی این کار صورت نگرفت.
قابلتوجهی در مهار
معتقدم اوراق بدهی ظرفیت
ِ
تورم دارد ،اما بهدلیل رویکرد اشتباه برای دولت
دوازدهم و دولتهای پیشین ،این ابزار كارایی
نداشت.
بازارهای مالی را در سال آتی چگونه ارزیابی
میكنید؟

تورم به تصمیمهای سیاسی و اقتصادی آیندٔه ما
بستگی دارد .تقریب ًا  ۵۰سال است که ما شدید ًا به
نفت وابستهایم .اگر در مسئلٔه فروش و صادرات
نفت ارقام پیشبینیشده در بودجه تحقق پیدا

نکند ،تورم باالی  ۷۰درصد تا  ۸۰درصد دور
از انتظار نیست .ما همواره مقداری ذخیرٔه ارزی
داشتهایم ،ولی بهدلیل تحریمهای دو سال اخیر این
ذخایر شدید ًا کاهش یافته است و یا در دسترس
نیست و اگر تحریمها با شدت گذشته ادامه پیدا
کند ،تورم باالی  ۷۰درصد بعید نخواهد بود.
بخش عمدٔه بازارهای مالی ما بازار پول و سرمایه
است .بازار پول وضع نابسامانی دارد و با پایین
نگهداشتن تصنعی نرخ بهرٔه بانکی سپردهها،
بهتدریج سپردهگذاری مردم کاهش مییابد و
شبهپول به پول تبدیل میشود که این روند به تورم
دامن میزند ،زیرا این پول وارد بازارها شده و
سبب ایجاد تورم در آنها میشود .با سیاستهای
آشفتٔه دولت در بازار سرمایه در یک سال گذشته،

{

در هیچ کشور مطرحی نرخ بهره به اندازٔه ایران
دستکاری نمیشود؛ در واقع در كشورهای
دیگر ،سیاستهایی اعمال میکنند که نرخ
بهره کاهش یابد یا باال برود و با استفاده از
سیاست بازار باز یا سیاست کاهش نرخ تنزیل
مجدد بانک مرکزی سبب کاهش نرخ بهره
میشوند .در ایران ،هیچگاه سیاست بازار باز

قسمتهایی از بودجٔه  ۱۴۰۰با خوشبینیهای
سیاسی تهیه شده است؛ یک قسمت بودجه
هزینه و قسمت دیگر آن درآمد است .هزینههای
كشور مشخص است که عمدت ًا شامل حقوق
کارکنان شاغل و بازنشسته است و بیش از
 ۵۰درصد بودجه صرف هزینههای پرسنلی
میشود و مقداری از آن صرف پرداختهای
اجتنابناپذیر؛ مانند بازپرداخت اوراق بدهی
گذشته و بهرٔه آن ،هزینههای جاری در قالب
هزینههای عمرانی كه در بودجه منظور شده
است ،و نیز افزایش حقوق و دستمزد .ازاینرو،
نمیتوان در بخش هزینه تغییر محسوسی ایجاد
کرد؛ ولی در بخش درآمد ،دو امکان وجود
دارد :یکی اینکه پیشبینیهای دولت مانند
درآمد فروش نفت و سایر درآمدها با حل

بخش واقعی اقتصاد ما شدید ًا متٔاثر از واردات
و واردات نیز عمدت ًا وابسته به صادرات نفت
است؛ وقتی واردات کاهش پیدا کند ،تولید هم
كم میشود و بهدنبال آن کاهش حقوق گمرکی
را خواهیم داشت .از طرفی ،مالیات بر درآمد
و ارزشافزوده با توجه به شرایط رکودی طبق
پیشبینیها پیش نخواهد رفت؛ بهخصوص
که در شرایط کرونایی نمیتوان به مردم فشار
بیشتری وارد کرد .بنابراین ،تالشهایی که
بانک مرکزی و سازمانهای مالیاتی برای کنترل
تراکنشهای بانکی با هدف جلوگیری از ایجاد
بازارهای زیرزمینی انجام میدهند ،میتواند
تا اندازهای اثرگذار باشد .در دو سال اخیر،
مقداری از وصولهای مالیاتی مربوط به کشف
درآمد در بازارهای زیرزمینی بوده است؛ این
موضوع میتواند در سال  ۱۴۰۰هم اثرگذار
باشد ،ولی نه به اندازهای که در الیحه پیشبینی
شده است.

اقتصــاد
ماهنامــه تازه
اقتصــاد
هــایهــای
ماهنامــه تازه
دو دو
۱۵۶ 163
شمارهشماره
، ۱۳۹۸
ماه
تیر
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تغییر نرخ بهره در برخی كشورها ابزاری است
برای کاهش تورم؛ آیا این راهكار در ایران
میتواند سدی در برابر رشد تورم باشد؟

شرایط اقتصادی در سال  ۱۴۰۰از نظر شما
چگونه است؟

آیا دریافت مالیات از افرادی که فرارهای
مالیاتی داشتهاند ،میتواند سبب جبران
کسریها شود؟

{

این بازار نیز وضع خوبی نخواهد داشت.
واقعیت این است كه حل مشکالت سیاسی
تٔاثیر مستقیم در چالشهای اقتصادی ما دارد
و اگر این موضوع حل شود ،میتوان بخشی از
این مشکالت را حلشده تصور كرد .در مورد
وضعیت بازار مسكن ،با نقدینگی زیادی که در
ِ
نبودن بازارهایی مانند
بازار وجود دارد و جذاب
سرمایه ،پول و ارز ،و طال ،مردم برای حفظ
ارزش پولشان چارهای جز رویآوردن به بازار
مسکن ندارند که این موضوع سوداگری در
بازار مسکن را افزایش میدهد .قیمت مسکن
در صورت حلنشدن شرایط سیاسی در سال
آینده شدید ًا افزایش خواهد یافت و یا اینکه
رکود تورمی موجود را چنان تحتتٔاثیر قرار
خواهد داد که بازار مسکن را نیز در رکود
ً
متقابال به بدترشدن
عمیقی فروخواهد برد که
اوضاع اقتصادی منجر خواهد شد.

وجود نداشته است و شرایط تورمی ما اجازه
نمیدهد هیچکدام از راهکارهای علمی که در
کل دنیا وجود دارد انجام دهیم .ما در ایران
با دستکاری نرخ بهره نتیجٔه عکس گرفتهایم و
همواره این سیاست به ضرر اقتصاد بوده است؛
نرخ بهرٔه باال سبب کاهش سودآوری صنایع
میشود و پایینآوردن آن بهنفع افرادی است
که بهصورت رانتی از این بازار استفاده میکنند
و البته پایینآوردن نرخ بهره در شرایط تورمی
باال ،زیان بهمراتب بیشتری از منافع آن دارد.

مسائل سیاسی تحقق یابد یا اینکه از بانک
مرکزی بهطور مستقیم یا غیرمستقیم استقراض
صورت گیرد که نتیجٔه آن تورم باالی  ۸۰درصد
خواهد بود.
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پرهیز از نوسان در سیاستگذاری

مصاحبه

مهدی رئیسزاده

ی ایران
ی رئیس اتاق بازرگان 
مشاور بانک 

یکی از مهمترین مشکالت اقتصاد ایران پیشبینیناپذیربودن آن است.
ی گریبان بسیاری از بخشهای اقتصادی
ی و نوسانات شدید پیدرپ 
بیثبات 
را گرفته است و صنعتگران ،تولیدکنندگان ،و نیروهای کار همگی بهنوعی
تحتتٔاثیر این شرایطاند .این وضعیت ثبات تصمیمگیری و برنامهریزیها
ی بسته شد؛
بودجٔه  ۱۴۰۰در شرایط دشوار 
ی در سال پیش
ارزیابی شما از وضعیت اقتصاد 
رو چیست؟

ی متعددی روبهرو
بودجٔه ۱۴۰۰با فراز و نشیبها 
بود؛ تورم دغدغٔه مهمی است که باید به آن پرداخته
شود؛ تحلیلگران باید یکسری محفوظات داشته
باشند تا بتوانند براساس آن قضاوت کنند .امروزه،
اوضاع اقتصاد ما ثبات ندارد؛ ً
مثال در بخش ارز،
بهمحض اینکه اتفاقی رخ میدهد ،اثرش در نرخ
ارز هویدا میشود .گاهی تٔاثیرات غیرواقعی مانند
لغو مکانیزم ماشه که از طرف امریکا به سازمان ملل
اعالم شد ،در نرخ ارز اثر گذاشته ،درحالیکه هنوز

ی بلندمدت را ناممکن
را نیز تحتتٔاثیر قرار داده و تصمیمگیری برای افقها 
ی رئیس اتاق بازرگانی ایران ،در
ی رئیسزاده ،مشاور بانک 
ساخته است .مهد 
ی سٔواالت تازههای اقتصاد است.
این حوزه پاسخگو 

تحریمها برداشته نشده است .بنابراین ،اگر شرایط
فعلی تداوم داشته باشد ،با سیاستهای پولی و
ارزی که دولت در بودجه پیشبینی کرده است،
تورم در سال آینده قطع ًا پایین نخواهد بود و در
خوشبینانهترین حالت ،تورمی  ۳۰درصدی تا ۳۵
درصدی و در بدترین حالت ممکن تا  ۶۰درصد
را تجربه خواهیم کرد .اما اگر شرایط تغییر کند،
خصوص ًا در حوزٔه تحریم ،باز هم بهدلیل کندبودن
ی اقتصاد
فرایند برداشتهشدن تحریمها ،برای بازیاب 
و نزول تورم به زمان طوالنی که کمتر از دو سال
نیست ،نیاز داریم .نمیتوانیم بگویی م یکشبه کل
تحریمها برداشته میشود .بنابراین ،اگر فرض

کنیم شرایط موجود با اولویت تحریم خارجی رفع
شود ،بالفاصله در مسیر اصالح نخواهیم بود؛
ی و صبوری هستیم .یکی
بلکه نیازمند برنامهریز 
از چالشهایی که دامنگیر اقتصاد ما شد ،برخورد
سختگیرانٔه کل سیستم با واحدهای فعال بود؛
ولی در چند ماهٔه اخیر اقدامات مثبتی از سوی قؤه
قضائیه دراینباره صورت گرفت .ما باید بین دو
طرف سیستم توازن داشته باشیم .بنابراین ،اگر از
یکسو تحریمهای خارجی بهمرور برداشته شود،
باید رفتارهای داخلی ما در جهت رونق ،کسب
درآمد ،افزایش درآمد قشر حقوقبگیر ،و افزایش
تولید و در نتیجه اشتغال باشد ،و کاهش تحریمها

حذف دالر  ۴۲۰۰تومانی چقدر میتواند در
کاهش تورم و نرخ ارز مٔوثر باشد؟

در اقتصاد ،نمیتوان هیچ عاملی را جدا از
دیگر عوامل دانست و قطع ًا تورم با نرخ ارز
ارتباط دارد و ما تٔاثیرات آن را میبینیم .اکثر
اقتصاددانان و اعضای اتاق از ابتدا مخالف
دالر  ۴۲۰۰تومانی و تثبیت نرخ ارز بودند،
که البته هیچوقت تحقق نیافت و تثبیت دالر
 ۴۲۰۰تومانی تنها از ابتدای  ۱۳۹۷/۱/۲۲تا
 ۱۳۹۷/۵/۱۶ادامه پیدا کرد و پس از آن بحث
گروهبندی کاالها و محدودیت تخصیص
ارز بهوجود آمد و بعدتر بهدلیل فسادی که
در سیستمها وجود داشت ،از این قضیه
سوءاستفاده شد و هدف سیاستگذار به
تخصیص این ارز به دارو و کاالهای اساسی
که در راستای محافظت از اقشار ضعیف بود،
تحقق نیافت .اگرچه بدون ارز  ۴۲۰۰تومانی
اوضاع وخیمتر میبود ،این تصمیم از ابتدا
درست نبود و مانند خیلی از مسائل دیگری
که در مورد آنها ناگهانی تصمیم گرفته شد،
کارآمد نبود .اگر در اقتصاد بهصورت تدریجی
ً
مثال
عمل کنیم ،خیلی بهتر جواب میگیریم؛
در مورد قیمت سوخت ،اگر هر سال با روندی
مالیم افزایش قیمت داشته باشیم ،بدون ایجاد

ابزارهایی که بانک مرکزی برای مهار تورم

بهطور کلی ،انتشار اوراق بهجای انتشار پول
پرقدرت تصمیم بجایی بود ،ولی بهتنهایی
پاسخگو نبود .مسئلٔه تٔاثیرگذار در سیاستها
مسئلٔه تکانه و زلزلٔه ارزی است که بعد روانی
آن بیشتر از بعد فیزیکی است و مستقیم ًا در
زندگی مردم اثر میگذارد.
در گذشته ،حساب ذخیره وجود داشت که به
واحدهای تولیدی تسهیالت ارزی میداد.
همچنین ،منابع داخلی ارزی بانکها را داشتیم
و سپس صندوق توسعٔه ملی بهوجود آمد که
هنوز هم فعالیت میکند .در همٔه کشورها،
نوسان را با سیستم بیمه پوشش میدهند .در
گذشته ،بانک مرکزی این سازوکار را داشت
ی تسهیالت ارزی،
که بانکها در صورت اعطا 
باید ریسک  ۱۰درصد نوسان آن را بپذیرند و
اگر نوسان باالی  ۱۰درصد باشد ،بانک آن را
پوشش خواهد داد .ولی امروز در قوانین ما
ازجمله قانون برنامه و قانون رفع موانع تولید،
برای این معضل راهکاری پیشبینی نشده
است .پس وقتی ما این پوششها را نداریم،
اعطای وام ارزی بهمعنای واقعی توجیهی ندارد
و باید با پول ملی حرکت کنیم و اگر این کار را
انجام دهیم ،مشکالت بسیاری ایجاد میشود،
چراکه بازپرداختها بهصورت ارزی است،
و این در حالی است که در شرایط تحریم،
ی کار آسانی نیست.
درآمدزایی ارز 
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{

سبب شود که ما راحتتر بتوانیم در بازارهای
جهانی رقابت کنیم و صادرات را افزایش
دهیم .این رویه بهطور قطع میتواند سبب
کاهش روند تورم شود و البته با این تغییرات،
به هدفگذاریهای پیشبینیشدٔه بانک مرکزی
دست پیدا کرد.

تنش در جامعه به هدفمان میرسیم و در مورد
سایر اقالم نیز این فرمول جواب میدهد .امروز
هم دولت بر تصمیم خود اصرار کرد و البته
تاحدی بجاست؛ یعنی اقشار حقوقبگیر و
آنهایی که درآمد ثابت دارند ،با نرخ تورم و
نوسانات دیگری که در بازار کاالهای مصرفی
ی مواجه میشوند.
وجود دارد ،با چالش بزرگ 
پس ،قطع ًا نمیتوانیم بگوییم اگر ارز رسمی را
دولت  ۱۱۵۰۰تومان و مجلس  ۱۷۵۰۰تومان
در نظر بگیرند ،نمیتوانیم واردات را بر مبنای
 ۱۷۵۰۰تومان قرار دهیم .ما بهدلیل اینکه در
شرایط نرمالی قرار نداریم ،باید سیستمهای
کنترلی و نظارتی قوی داشته باشیم و با تجارب
تلخی که از گذشته گرفتهایم ،با مدیریت بودجه
نیاز جامعه را در بخشهای کاالهای اساسی و
اقالم دارویی پاسخگو باشیم .به همین دلیل،
پیشنهاد دولت برای ششماهٔه نخست باید
اینچنین باشد که قیمت ارز افزایش پیدا نکند.
وقتی شما مبنا را چهار برابر افزایش دهید،
حقوق واردات چهار برابر میشود که فقط
شامل کاالهای اساسی نیست و بسیاری از
تجهیزات و کاالی واسطٔه موردنیاز صنایع ما را
که وابسته به واردات است نیز شامل میشود.
در اینصورت باوجود شرایط تحریمی ،قیمت
تمامشدٔه کاالها برای تولیدکننده افزایش مییابد
و گرانی بیشتر میشود .ازاینرو با این شرایط،
نمیتوانیم بین تورم و درآمد ثابت حقوقبگیران
تناسب ایجاد کنیم .به همین دلیل ،دالر ۴۲۰۰
تومانی برای یک محدودٔه زمانی تعریف شده است.

ایجاد کرد ،مانند اوراق و عملیات بازار باز،
تا چه حدی در مهار تورم مٔوثر بودهاند و آیا
تداوم این ابزارها میتوانند تورم را مهار کنند؟
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لزوم شیب مالیم در اجرای سیاستگذاریهای اقتصادی

مصاحبه

ابراهیم بهادرانی

عضو شورای رقابت و مشاور رئیس اتاق بازرگانی تهران

گفته میشود تورم زمانی مزمن و دارای سختی برای اقتصادهاست که یک
اقتصاد در یک دورٔه دهساله ،تورمی بیش از  ۲۰درصد را تجربه کند .نکتٔه
قابلتوجه دربارٔه اقتصاد ایران این است که بهطور متوسط در دو دهه تورمی
ِ
بیش از  ۲۰درصد داشته است؛ بنابراین ،میتوان گفت تورم از بیماریهای

رویکرد سیاستگذار در مهار تورم با ابزارهای
جدید چیست؟

اصلیترین دلیل تورم کسری بودجه و استفاده از
منابع بانکی یا صندوق توسعٔه ملی برای جبران
کسری است که باعث افزایش پایٔه پولی و در
ادامه سبب افزایش نقدینگی میشود .رشد تولید
ناخالص داخلی در کشور ما در سالهای ۱۳۹۷
و  ۱۳۹۸منفی بوده است و تنها در سهماهٔه منتهی
به شهریور سال جاری ،طبق اعالم بانک مرکزی،

مزمن و دشوار اقتصاد ایران است .ابراهیم بهادرانی ،عضو شورای رقابت و
مشاور رئیس اتاق بازرگانی تهران ،پاسخگوی سٔواالت این شماره از تازههای
اقتصاد در مورد وضعیت تورم در سال  ۱۴۰۰است .مشروح این مصاحبه را
در ادامه میخوانید.

کمی رشد را شاهد بودهایم و مشخص نیست که
در ماههای بعد این روند ادامه پیدا کند یا خیر؛
بنابراین ،تورم و رشد قیمتها را شاهد خواهیم
بود .متٔاسفانه در سالهای اخیر ،سرمایهگذاری
نیز کاهش یافته است و حتی آمارها نشان میدهد
در سال  ۱۳۹۸به میزان استهالک ،سرمایهگذاری
انجام نشده است .سرمایهگذارینکردن به میزان
الزم بهمعنی کاهش ظرفیت تولید در آینده است
و وصول مالیات ممکن نمیشود ،زیرا وقتی با
سرمایهگذاری ،بنگاهی ایجاد میشود ،دولت از

چند طریق درآمد بهدست میآورد که عبارتاند
از :درآمد مالیاتی ناشی از سود واحد که حداقل
معادل  ۲۵درصد سود است ،درآمد ناشی از خرید
مواد اولیه و فروش کاال به میزان  ۹درصد بهعنوان
مالیات بر ارزشافزوده ،درآمد گمرکی از واردات
مواد اولیه و قطعات ،و درآمد مالیات حقوق از
درآمد پرسنلی که آنجا کار میکنند.
بنابراین ،تازمانی که نتوانیم سرمایهگذاری را
افزایش دهیم ،ظرفیتهای اقتصادی زیاد نمیشود

در ارتباط با تٔامین کسری بودجه نیز برای
کشوری که نقدینگی در آن زیاد است ،استفاده
از بازار سرمایه و بدترین راه تٔامین آن استقراض
از بانک مرکزی یا صندوق توسعٔه ملی است.
سیاستهای پیادهشده در بازار سرمایه را
چگونه ارزیابی میكنید؟

سیاستهای اعمالشده توسط دولت در نیمٔه
اول امسال خالی از اشكال نبود؛ بهعنوان مثال،
عدمنظارت صحیح به فعل و انفعاالت بورس
باعث رشد بادکنکی آن شد .دولت نباید اجازه
دهد در هیچ بخشی چنین اتفاقی روی دهد؛ در
واقع ،نقش اقتصادی دولت نظارت و برگرداندن
بورس به مسیر صحیح است .نوسانات
باید شیب مالیمی داشته باشند و زمانی كه
فرایندها از چهارچوب شرایط واقعی خارج
میشوند ،مداخلٔه دولت الزم است .بهعالوه،
مشکل دیگر نبودِ شرکتهای بازارساز در کنار
ِ
شرکتهای مادر تخصصی و هلدینگها بود،
زیرا این شرکتها نقش متعادلکنندٔه قیمت
سهام شرکتهای زیرمجموعٔه هلدینگها را
بر عهده دارند؛ بدینمعنی که در زمان افزایش
قیمت سهام نسبت به عرضٔه سهام ،و در زمان
کاهش قیمت نسبت به خرید سهام اقدام کرده
و قیمت سهمها را متعادل میکنند .چنین
سازوكاری در نیمٔه اول سال فقط برای تعداد
کمی از شرکتها وجود داشت ،درحالیکه باید
اکثر شرکتهای مادر تخصصی و هلدینگها
چنین ابزاری را برای حفاظت در برابر نوسانات
شدید بهكار گیرند.

پیشنهاد شما به دولت برای جایگزین تزریق
پول چیست؟

دولت باید هزینههایش به اندازٔه درآمدش باشد
که در عمل این کار اتفاق نمیافتد .مسابقٔه
بین افزایش بودجه و تورم باید یک نقطٔه
تعادلی پیدا کند .نمیشود که همواره قیمتها
افزایش یابد و شما بودجٔه کشور را منبسط
کنید و بهدلیل نداشتن درآمد ،استقراض کنید.
اگر چنین بودجهای را برای خانوادهتان ببندید
ً
مثال در خانواده،
هم دچار مشکل میشوید؛
باید ابتدا هزینههای واجب تٔامین شود و در
ادامه ،هزینههای غیرواجب را با میزان درآمد
متناسب کرد .دولت یکسوم بودجه را از محل
درآمدهای کشور و دوسوم دیگر را از طریق
فروش دارایی یا استقراض بهدست میآورد که
همین مسئله سبب تورم میشود .ریشٔه تورم در
بودجهبندی کشور است و این نوع بودجهبندی
باید اساس ًا تغییر کند.
آیا مالیاتستانی میتواند تا حدی فشار را از
دوش دولت بردارد؟
در صورتی مالیاتستانی میتواند فشار کسری
بودجه را از دوش دولت بردارد كه سازوكاری
برای جلوگیری از فرار مالیاتی پیریزی شود و
معافیتهای مالیاتی موردبانگری قرار گیرد.
در شرایط فعلی ،ضروری است از فشار بیشتر
مالیاتی بر بخش تولید پرهیز شود .در بودجٔه
 ،۱۴۰۰بیشترین فشار را شرکتها متحمل

در بودجه ،میزان صادرات روزانٔه نفت را ۲
میلیون و  ۳۰۰هزار بشکه در نظر گرفتهاند و
بر آن اصرار کردهاند که البته این مقدار حداکثر
صادرات در شرایط غیرتحریمی بوده است.
بر این باورم که دولت نباید خیلی خوشبینانه
عمل کند .ما باید شرایط واقعی را در نظر
بگیریم و متناسب با آن پیشبینی درآمد کنیم.
برنامهریزیهای بودجه سازوکارهایی دارد
که با توجه به ارزیابی شرایط ،یکی از انواع
خوشبینانه یا بدبینانه یا شرایط میانه را انتخاب
میکنند که این در کشورهای مختلف متفاوت
است .در کشورهایی که پشتوانٔه ارزی بسیاری
دارند ،ممکن است بودجهبندی خوشبینانهای
داشته باشند و در صورت عدمتحقق درآمد ،از
ذخایر خود استفاده کنند؛ ولی در کشور ما ،با
توجه به شرایط جنگ و تحریم و عدمتوانایی
در برداشت از ذخایر ارزی که در کشورهای
دیگر بلوكه شده ،شرایطمان متفاوت است.
بودجهبندی ما باید براساس واقعیت باشد و
باید راهکارهایی را برگزینیم که کمترین ضرر
را متوجه اقتصاد كشور میكند.

اقتصــاد
ماهنامــه تازه
اقتصــاد
هــایهــای
ماهنامــه تازه
دو دو
۱۵۶ 163
شمارهشماره
، ۱۳۹۸
ماه
تیر
اسفندماه 1399

با شرایط فعلی کشور بعید است که بتوانیم
تورم را در  ۲۲درصد نگه داریم .البته ،بانک
مرکزی این نرخ را هدفگذاری و اعالم كرده
است ابزارهایی دارد که میتواند با استفاده از
آن تورم را کنترل کند .نرخ تورم ساالنٔه منتهی
به بهمن  ۳۴٫۸درصد اعالم شده است .در یک
ماه باقیماندٔه سال ،هیچگاه نمیتواند به ۲۲
به اضافٔه منهای دو برسد؛ ضمن اینکه تورم
نقطهبهنقطه  ۴۸درصد است و تورم تولیدکننده
بهعنوان تورم پیشنگر باالتر از این رقم است
و از نظر من در ماه آینده هم تورم رشد خواهد
کرد و ممکن است به حدود  ۳۶درصد برسد.

تورم سبب ازبینرفتن ارزش پسانداز افرادی
که پسانداز دارند میشود .پس ،این افراد
تالش میکنند پسانداز را به دارایی ثابت
تبدیل کنند؛ بهعالوه ،عدمتعادل در بازارها
باعث رواج سفتهبازی میشود .این رویه سبب
پررنگشدن عدمتعادل در بازارها خواهد شد.
بنابراین ،بایستی اولویت اول سیاستهای
دولت کاهش نقدینگی و تورم و متعادلکردن
بازارها باشد.

ابهام در آیندٔه سیاسی كشور برنامهریزیهای
اقتصادی را كاری دشوار و تا حدی غیرممكن
میكند؛ نظر شما دراینباره چیست؟

{

پیشبینی شما از نرخ تورم در سال ۱۴۰۰
چیست؟

تٔاثیر تورم در بازارهای مالی مانند ارز و طال و
مسکن چگونه است؟

بهطورکلی ،بودجٔه  ۸۵۰هزار میلیارد تومانی
با درآمد مالیاتی  ۲۴۵هزار میلیارد تومانی
نمیتواند بودجٔه متعادلی باشد و ضروری است
بهشدت از فرارهای مالیاتی جلوگیری شود و
معافیتها موردبازنگری قرار گیرند.

{

و درآمدهای مالیاتی دولت نیز با تغییر
قابلتوجهی همراه نخواهد شد که این خود
ِ
باعث تشدید کسری بودجه خواهد شد.

در مورد تورم سال  ۱۴۰۰نیز به چگونگی
تصویب درآمدها و هزینههای بودجه و میزان
کسری بودجه بستگی دارد و اینکه تحریمهای
اعمالشده به چهنحو مدیریت شود؛ بهعبارت
دیگر ،میزان کسری بودجه ،هزینٔه مبادله ،و
صادرات نفت سه عامل اصلی تٔاثیرگذار در
میزان تورم سال آینده است.

میشوند و چیزی بالغ بر  ۵۵درصد رشد
مالیاتی را برای شرکتها پیشبینی کردهاند که
با توجه به شرایط رکودی ،عادالنه نیست.
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عرضه و تقاضای ارز زیر سایهٔ سرنوشت برجام

مصاحبه

کامران سلطانیزاده

رئیس کانون صرافان ایران

بیتردید ،اشکال ساختاری که موجب تورمهای باال در سالهای گذشته شده،
سیاستهای مالی و وابستگی شدید اقتصاد به نفت است که رشد چشمگیر
نقدینگی و در ادامه تورم فزاینده را برای اقتصاد تحت فشار کشور به ارمغان
آورده است .از مهمترین دغدغههای اقتصادی ،ساختار بودجٔه  ۱۴۰۰و اتخاذ

چه پیشنهادی به سیاستگذاران برای کنترل
تورم دارید؟

معتقدم باید مدلهایی که در کشورهای توسعهیافته
و پیشرفته وجود دارد و پیامد مثبت داشته است،
بومیسازی و با شرایط صنعتی و کشاورزی و
اقتصادی خودمان همسان و پیاده کنیم .ضروری
است تمرکزمان را بر تولیدات داخلی و گردشگری
که بهدلیل کرونا ضعیف شده است ،قرار دهیم.
در بحث تولیدات داخلی ،بهجهت سیاستهای

برخی سیاستهای پولی و مالی است که منجر به گمانهزنیهای برخی محافل
مبنی بر تشدید تورم در سال جدید شده است .گفتوگوی پیش رو اظهارنظر
کامران سلطانیزاده ،رئیس کانون صرافان ایران ،در مورد تورم آتی و تٔاثیر آن
در بازار ارز است.

درست دولت در عدمواردات بیرویٔه بسیاری
از کاالهایی که امکان تولید آن در داخل وجود
داشت ،تولید این کاالها تقویت شدهاند و این روند
باید ادامه داشته باشد .بهمنظور افزایش صادرات،
باید پیگیر تقویت تولیدات و استانداردهای داخلی
باشیم که میتواند به کاهش بیکاری و افزایش
فعاالن اقتصادی و باالبردن صادرات کاالهای
داخلی با کیفیت مناسب کمک کند ،و البته در
نتیجٔه این اقدامات ،پول ملی تقویت میشود و
کاهش تورم را تجربه خواهیم کرد.

قیمت پیشبینیشده برای ارز را در بودجٔه ۱۴۰۰
چگونه ارزیابی میکنید؟

معمو ًال ،همٔه فعاالن اقتصادی معتقدند مانند
بسیاری از کشورهای دنیا نباید برای ارز نرخگذاری
شود و باید عرضه و تقاضا و نیاز بازار نرخ را
مشخص کند .اگر بهصورت رسمی نرخ پایینی را
انتخاب کنیم ،آن نرخ ارز دستوری خواهد بود ،و
نرخ ارزی که در بازار آزاد شکل میگیرد ،سبب
ایجاد مشکالتی مانند رانت میشود .از سوی

بهنظر میرسد ارز ترجیحی را در بودجٔه ۱۴۰۰
خواهیم داشت؛ نظر شما دراینباره چیست؟
آثار تورمی که در کاالهای وارداتی مانند گندم و
غالت و دارو وارد میشود ،یکی از دغدغههای
مهم سیاستگذاران است .معتقدم باید حذف
ارز ترجیحی بهصورت پلکانی باشد؛ در

پیشبینی شما از بازار ارز در سال آینده
چگونه است؟

با توجه به شرایط سیاسی حال حاضر،
در صورت توافق بر سر برجام ،گشایش و
آزادسازی منابع مالی میتواند تٔاثیرات مثبتی
بهدنبال داشته باشد .اما عدمپذیرش شرایط
ایران در جریان مذاکرات برجامی ،که شرایط
بحقی است ،وضعیت متفاوت خواهد بود.
بهنظر من با توجه به قدرت ایران در حوزٔه
سیاسی ،اقتصادی ،و نظامی ،پیشبینی میشود
مقابل مذاکرات تعهداتش را در
که طرف
ِ
قبال ایران انجام دهد؛ در اینصورت ،منابع
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{

دیگر ،هرچه نظارت را تقویت کنیم ،هزینههای
نظارتی افزایش مییابد و مشکلساز میشود.
بهنظر من ،هرچه نرخ ارز براساس بازار آزاد
و عرضه و تقاضا باشد ،به اقتصاد سالم
کمک میکند؛ مانند بسیاری از کشورهای
خارجی که نرخ ارز شناور و چندگانهای ندارند.
صادرکنندگان کشور نیز برای داشتن صادرات
قوی باید ارز حاصل از صادراتشان ارزی باشد
که سودآوری مشخص و استاندارد داشته باشد
تا برای ایجاد تولیدات باکیفیت و رقابت با
تولید خارجی ،به تقویت صادراتشان تشویق
شوند و برایناساس ،هرچه قیمت ارز واقعیتر
باشد ،اقتصاد سالمتر است.

غیراینصورت میتواند تٔاثیرات نامطلوبی در
قشر آسیبپذیر جامعه داشته باشد .در واقع،
مدیریت این فرایند برنامهریزی دقیق و مدونی
میخواهد که با ایجاد کمکهای متقابل روی
قسمتهایی که بر اقشار آسیبپذیر فشار
خواهد آورد ،عوارض حذف ارز ترجیحی را
کاهش میدهد.

مالی ایران آزاد میشود و نتیجٔه عرضٔه بیشتر
ارز در بازار مشخص است .نرخی که ما اعالم
میکنیم همیشه براساس عرضه و تقاضاست
و اگر برجام پیروز شود ،تقاضای ارز برای
مدت طوالنی کاهش پیدا میکند و بسیاری
از سرمایهگذارانی که بهدنبال ارز بودهاند ،از
بازار ارز خارج خواهند شد ،و این بهمعنی
کاهش تقاضا جهت سرمایهگذاری ارزی
است .بهاینترتیب ،با کمترشدن تقاضا از
عرضه مواجه میشویم و همیشه این عرضه و
تقاضاست که قیمت ارز را مشخص میکند.
در صورت به چالش کشیدهشدن برجام ،تقاضا
رو به افزایش خواهد بود که افزایش تقاضا و
محدودیت عرضه میتواند رقم صعودی را
برای ارز رقم بزند .بنابراین ،عرضه و تقاضا
براساس تحوالت سیاسی میتواند در نرخ ارز
اثرگذار باشد.
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اقتصاد در سایٔه کرونا :وضعیت حال و
دورنمای آینده
یادداشتتحلیلی

ایلناز

ابراهیمی

عضو هیئتعلمی گروه مطالعات سیاستهای پولی و ارزی پژوهشکدٔه پولی و بانکی

 -۱مقدمه
هرچند زمزمههایی از وجود ویروس نوپدید موسوم به کووید ۱۹-در اواخر
دی و بهمن  ۱۳۹۸در بین مردم و رسانهها به گوش میرسید ،در عمل از
اسفند سال گذشته بود که ظهور بیماری کرونا با شروع تلفات محسوس آن
در این ماه به رسمیت شناخته شد؛ اتفاقی که با خود موجی از تعطیلیها و
قرنطینهها را برای کشور بههمراه آورد و تٔاثیرات و تبعات منفی آن با سرعتی
باورناپذیر در کل اقتصاد پخش شد .اکنون که حدود یک سال از شیوع این
بیماری در کشور میگذرد ،میتوان با شناسایی و طبقهبندی تٔاثیرات کنونی آن
در اقتصاد ،به تحلیلی در خصوص روند آتی متغیرهای اقتصادی در صورت

 -۲تٔاثیرات کرونا در بخشهای مختلف
اقتصادی در سال ۱۳۹۹

اگر اقتصاد ایران را مانند سایر اقتصادهای جهان
متشکل از بخشهای صنعت ،کشاورزی ،و
خدمات بدانیم ،1در سال  ،۱۳۹۹رشد اقتصادی
کشور ترکیبی از تحوالت اقتصادی این سه بخش
براساس وزنهای مربوطه بوده است .اقتصاد ایران
نیز مانند دیگر کشورهای جهان متٔاثر از همهگیری
کرونا ،شرایط دشواری را تجربه کرد؛ با این تفاوت
که کوچکشدن اقتصاد ایران از سال  ۱۳۹۷و
همزمان با خروج ایاالت متحده از توافق برجام
و برقراری مجدد تحریمها در بخشهای مختلف
بهویژه بخش نفت شروع شده بود و در واقع،

ادامٔه وضعیت جاری در سال آینده رسید و با اتخاذ برخی تصمیمات مبتنی
بر این واقعیات آشکارشده ،از عمیقترشدن رکود در اقتصاد و ُافت بیشتر
وضعیت رفاهی جامعه جلوگیری کرد .اهمیت این کار زمانی بیشتر آشکار
میشود که به یاد آوریم تنها دلیل فشار اقتصادی در سال جاری شیوع کرونا
نبوده و تشدید تحریمهای یکجانبه و ظالمانٔه ایاالت متحده علیه اقتصاد
ً
کامال مٔوثر بوده است .در ادامه،
ایران در شدتگرفتن آثار منفی این بیماری
نخست به بررسی مهمترین تٔاثیرات شیوع بیماری کرونا در اقتصاد ایران به
تفکیک بخشهای مختلف اقتصادی پرداخته و پس از آن احتماالت ممکن
برای روند تحوالت متغیرهای اقتصادی برای سال  ۱۴۰۰مطرح میشود.

شرایط جدید با تٔاثیرات تحریمها همافزایی کرده
و منجر به اتفاقاتی شد که در ادامه به آن پرداخته
خواهد شد .جدول  ۱بهاختصار رشد بخشهای
مختلف اقتصاد ایران را بهتفکیک در چند سال
گذشته نشان میدهد .همانگونه که از آمار و ارقام
پیداست ،بیشترین نوسانات اقتصادی مربوط
به بخش نفت است که تقریب ًا تمام آن بهواسطٔه
تحریمها بوده و بروز کرونا نقشی در آن نداشته
است .البته ،در تولید ناخالص داخلی بدون نفت
در سال  ۱۳۹۸و بعد از بحران ارزی سال ۱۳۹۷
بهبودهایی مشاهده میشود که در سهماهٔه ابتدایی
سال  ۱۳۹۹و بهدنبال بروز و ظهور تٔاثیرات کرونا
و نیز بحران ارزی مجدد در این سال ،کشور مجدد ًا

شاهد انقباضی دیگر در فعالیتهای اقتصادی
بدون لحاظ بخش نفت بوده است.
بهطورکلی ،تحوالت اقتصادی سال  ۱۳۹۹را
میتوان بهصورت زیر خالصه کرد:
 -۱در سال  ،۱۳۹۹تکانٔه ارزی دوم در بازه
زمانی کمتر از سه سال اتفاق افتاد و نرخ ارز از
حدود  ۱۱هزار تومان در ابتدای این سال به بیش
از  ۳۰هزار تومان در تابستان این سال جهش
یافت .این تکانٔه ارزی به فاصلٔه کوتاهی از تکانٔه
سال  ۱۳۹۷بهوقوع پیوست که در آن میانگین
نرخ ارز بازار آزاد در این سال با  ۱۵۶درصد رشد
نسبت به سال  ،۱۳۹۶از حدود  ۴۰۴۵تومان

 -1باید خاطر نشان کرد که در اقتصاد ایران بهدلیل اهمیت بخش نفت ،این بخش در طبقهبندی جداگانه بهعنوان یکی از مهمترین اجزای تشکیلدهندٔه تولید ناخالص داخلی کشور در حسابهای
ملی گزارش میشود.

جدول  .۱رشد اقتصادی (درصد تغییرات هر دوره نسبت به دورٔه قبل)  -قیمت ثابت سال ۱۳۹۰
تولید ناخالص داخلی
به قیمت پایه

تولید ناخالص داخلی
بدون نفت

درصد تغییرات ارزشافزوده هر دوره نسبت به دورٔه قبل
نفت

کشاورزی

صنایع و معادن

خدمات

۱۳۹۵

۱۲٫۵

۳٫۳

۶۱٫۶

۴٫۲

۲٫۲

۳٫۶

۱۳۹۶

۳٫۷

۴٫۶

۰٫۹

۳٫۲

۵٫۱

۴٫۴

۱۳۹۷

-۵٫۴

-۱٫۸

-۱۸٫۱

-۰٫۹

-۴٫۳

-۰٫۶

۱۳۹۸

-۶٫۵

۱٫۱

-۳۸٫۷

۸٫۸

۲٫۳

-۰٫۲

 -۱۳۹۹سهماهٔه اول

-۲٫۹

-۰٫۶

-۱۶٫۸

۴٫۹

۲٫۵

-۱٫۸

۵٫۱

۳٫۲

۲۲٫۲

۴٫۱

۷٫۹

۱٫۴

-۱۳۹۹سهماهٔه دوم

منبع :نماگر اقتصادی بانک مرکزی جمهوری اسالمی ایران ،سهماهٔه دوم  ،۱۳۹۹بهمن ۱۳۹۹

 -۲تکانٔه ارزی سال  ۱۳۹۹بیش از آنکه مربوط

به کرونا و تبعات اقتصادی آن باشد ،براثر
طوالنی و تنگترشدن حلقٔه تحریمهای ایاالت
متحده و همراهی ضمنی شرکای اروپایی این
کشور بهوقوع پیوست.

 -۶در سال  ،۱۳۹۹بیشتر مشکالتی که در
بخش کشاورزی و البته صنایع و معادن مشاهده
شد ،به کمبود مواد اولیه و خام وارداتی نسبت
داده میشود؛ بهخصوص در بخش کشاورزی،
تٔامین مواد اولیه ،نهاده و خوراک برای دام و
طیور منجر به کمبودهای شدید در عرضٔه چند
قلم محصول ازجمله مرغ و تخممرغ شد و این

{

 -۵چنانکه از جدول فوق پیداست ،کمترین
رشد اقتصادی بخش خدمات در کشور با
 -۱٫۸درصد مربوط به سهماهٔه نخست سال
 ۱۳۹۹است که میتوان آن را مستقیم ًا به
تٔاثیرات مربوط به کرونا و محدودیتها و
قرنطینههای ابتدای سال نسبت داد.

 -۷در سال  ۱۳۹۹بهطورکلی در اقتصاد
کشور ،بیشترین ضرر از ناحیٔه شیوع کرونا
متوجه بخش خدمات ازجمله خردهفروشی
بهطورکلی ،صنعت سینما ،موسیقی و تئاتر،
حملونقل ،رستوران و هتلداری ،آموزش
و نظایر آن بوده است و بهنظر میرسد در
برخی از بخشها نظیر کسبوکارهای برخط
(آنالین) بهسبب جایگزینی آنها با فعالیتهای
قابلتوجهی مشاهده میشود.
حقیقی ،رونق
ِ
همچنین ،رشد اقتصادی بخش صنعت بعد از
تکانٔه اولیه در سال  ،۱۳۹۷همواره مثبت بوده
و این بهسبب محدودیت واردات و جایگزینی
تولیدات داخلی بهجای کاالهای وارداتی و نیز
تشویق صادرات در دو سال اخیر بوده است.
رشد بخش صنایع و معادن در سهماهٔه دوم
قابلتوجه بوده و
سال  ۱۳۹۹با  ۷٫۹درصد،
ِ
ً
عمال از رکود خارج شده است.
این بخش

اقتصــاد
ماهنامــه تازه
اقتصــاد
هــایهــای
ماهنامــه تازه
دو دو
۱۵۶ 163
شمارهشماره
، ۱۳۹۸
ماه
تیر
اسفندماه 1399

 -۳با توجه به اینکه عبور نرخ ارز در اقتصاد
ایران بهطور متوسط حدود  ۸فصل طول
میکشد ،اثر تورمی تکانٔه ارزی سال  ۱۳۹۷تا
سال  ۱۳۹۹ادامه داشته و با وقوع یک تکانٔه
ارزی دیگر در این سال ،عبوری دیگر در جریان
بوده و نمود عینی آن را در رشد شتابان نرخ
تورم در ماههای اخیر میتوان دید؛ بهطوری
که تورم نقطهبهنقطه در دی و بهمن امسال
بهترتیب  ۴۶٫۲و  ۴۸٫۲درصد بوده و تورم
نقطهای خوراکیها ،آشامیدنیها ،و دخانیات
در بهمن به حدود  ۶۷درصد افزایش یافت که به
ابرتورم تنه میزند؛ بهخصوص اینکه جدیدترین
آمار منتشرشده از سوی وزارت صنعت ،معدن
و تجارت (صمت) نشان میدهد قیمت برخی
از انواع خوراک دام و طیور ،میوه ،حبوبات و
برنج ،روغن ،مرغ زنده ،و همچنین آهنآالت
در آذر امسال نسبت به آذر سال گذشته بیش از
 ۱۰۰درصد افزایش داشته و بین  ۲تا  ۴٫۷برابر

 -۴در سال  ۱۳۹۹با وقوع پدیدٔه رفتار رمهای
در بازار سهام ،شاخص کل تا بیش از  ۲میلیون
واحد پیش رفت و پس از آن با رخداد برخی
از اتفاقات در عرصٔه سیاسی ،سیاستگذاری،
و مقرراتگذاری ،خروج رمهای باعث شد
شاخص کل در کمتر از چند ماه بیش از ۲۵
درصد ارزش خود را از دست دهد و به پایینتر
از  ۱٫۵میلیون واحد سقوط کند و بهنظر
نمیرسد این افت بهطور کامل متوقف شده
باشد؛ بهطوری که در لحظٔه تنظیم این گزارش
( ۹اسفند  )۱۳۹۹عدد شاخص از  ۱میلیون و
 ۲۰۰هزار واحد نیز پایینتر رفته است.

2

{

بهازای هر دالر به  ۱۰٬۳۵۰تومان صعود کرده
بود .در بحرانهای ارزی چند ده سال اخیر،
وقوع دو تکانٔه ارزی به این فاصلٔه زمانی کوتاه
تقریب ًا مشاهده نشده است.

شده و قیمت  ۲۳کاال نیز بیش از  ۵۰درصد
گران شده است.

مشکل تقریب ًا در تمام طول سال ادامه داشت
و قیمت این فراورده را در سطح خردهفروشی
با حدود  ۳۰۰درصد افزایش مواجه کرد.
حتی در زمینٔه کاالیی همچون روغن خوراکی
نیز ،مشکالت موجود در حوزٔه واردات مواد
اولیه ،عرضٔه این محصول را با وقفههای
پیدرپی مواجه کرد که علت بروز آن را نه در
حوزٔه مشکالت مرتبط با کرونا که در تعامالت
تجاری با خارج از کشور براثر آسیبهای
تحریم باید جستوجو کرد.

2- Herding Behavior
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چشمانداز اقتصاد ایران در سال ۱۴۰۰

 -۸نگاهی به رشد اقتصادی بخش نفت نیز نشان
میدهد این بخش مستقیم ًا تحتتٔاثیر تحریمها
بوده و در عمل با کمرنگشدن تحریمها یا یافتن
راهی برای دورزدن آنها ،رشد این بخش مثبت
میشود و برعکس با تشدید آن ،رشد منفی این
بخش به سایر بخشها سرایت میکند و با توجه
به اثری که افت تولیدات این بخش در درآمدهای
ارزی کشور بر جای میگذارد ،نهتنها بودجٔه دولت
دچار کسری میشود ،بلکه افزایش قیمت ارز
که بهطور ضمنی یکی از راههای جبران کسری
ایجادشده محسوب میشود ،در سطح رفاه و
معیشت و قدرت خرید طبقات مختلف اجتماعی
بسیار اثرگذار است.
با توجه به مطالب یادشده ،میتوان آیندٔه اقتصاد
کشور را در سایٔه تداوم بیماری کرونا بهصورت زیر
پیشبینی کرد:
 -۳دورنمای اقتصاد کشور در سال ۱۴۰۰

 -۱از بین دو تهدید اقتصادی کالسیک که

عبارتاند از بیکاری و تورم ،بهنظر میرسد سال
آینده همچنان سال جوالن تورم باشد ،زیرا اگر
متوسط عبور نرخ ارز به قیمت کاالها در اقتصاد
ایران را  ۸فصل در نظر بگیریم ،اثر تکانٔه ارزی
تابستان سال  ۱۳۹۹در سطح عمومی قیمتها تا
سال  ۱۴۰۱ادامه خواهد یافت.
 -۲در زمینٔه بیکاری نیز در صورت ادامٔه وضع
موجود یا بدترشدن شرایط و لزوم قرنطینٔه بیشتر
برای کنترل گسترش کرونا ،ممکن است برخی
از فرصتهای شغلی باالخص در حوزههای
خردهفروشی ،گردشگری ،هتلداری ،مشاغل
روزمزدی ،رستورانداری ،آموزش ،و نظایر آن
از بین برود.
 -۳ازآنجاکه قشر متوسط از خاصیت
خودشکوفابودن 1برخوردار است ،هر عاملی
همچون افزایش تورم و بیکاری که باعث
نحیفترشدن این قشر و کاهش سطح رفاه آنها
شود ،الجرم در سطح مخارج مصرفی آنها اثر
میگذارد و همین مسئله باعث میشود بهدلیل افت
تقاضا ،برخی از مشاغل کوچک که اغلب در زمرٔه
خودشاغلین هستند ،از بین بروند که در میانمدت
موجب ازبینرفتن فرصتهای شغلی این طبقه
شده و در بلندمدت قشر متوسط جامعه که در
اکثر کشورها موتور محرکٔه اقتصادشان محسوب
میشود ،نحیفتر شده و کارایی خود را در توسعٔه
اقتصادی کشور از دست میدهند .در ایران نیز

دو ماهنامــه تازههــای اقتصــاد
اســفندماه  ،1399شــماره 163

از مخاطرات اصلی سال آیندٔه کشور ،ازبینرفتن
فرصتهای شغلی برای قشر متوسط و افت شدید
وضع رفاهی آنها براثر تورم و بیکاری است.
 -۴در بازارهای دارایی نیز دورنما و چشمانداز
آتی چندان شفاف نیست و بیشتر در گرو تحوالت
نرخ ارز است که آن هم وابستگی مستقیمی با
پویاییهای سیاست خارجی کشور دارد .در
صورت افزایش نرخ ارز ،انتظار بر این است
که افزایش قیمت داراییها ازجمله در بازارهای
طال و مسکوکات ،مسکن (البته نه بهصورت آنی
بلکه بهشکل بطئی و ادامهدار) ،خودرو و نظایر
آن همچنان ادامه داشته باشد و بازار سهام نیز
تحتتٔاثیر افزایش نرخ ارز از وضعیت نزولی
کنونی نجات یابد .ولی در صورت گشایش در
روابط خارجی و همچنین تصویب لوایح مربوط
به  ،FATFانتظار بر کاهش نرخ ارز بوده و
بالفاصله پس از آن افت قیمت طال و خودرو و
با وقفهای نهچندان کوتاه قیمتهای بازار مسکن
مشاهده خواهد شد که با ورود سنگین این بازار
به دورٔه رکود چندساله همراه خواهد بود .بازار
سهام نیز در صورت افت نرخ ارز ،به روند افت
کنونی با شتابی بیشتر ادامه خواهد داد که در
صورت عدم مداخلٔه بازارگردان و نیز حقوقیهای
بازار ،احتمال افتادن شاخص به زیر  ۱میلیون نیز
دور از انتظار نیست.

جدید در همین سال باعث شد سبد معیشتی
خانوار بهشدت گران شده و سطح رفاه خانوارهای
ایرانی با کاهش محسوسی مواجه شود که ادامٔه آن
در سال  ۱۴۰۰در صورت ادامٔه وضعیت فعلی در
سیاست خارجی و نیز شیوع بیماری کرونا دور از
انتظار نیست .ادامٔه افزایش برخی از هزینههای
خانوار نظیر افزایش اجارهبها که بهخاطر افزایش
قیمت شدید داراییهایی نظیر مسکن اتفاق افتاده
است و نیز ازبینرفتن پساندازهای خرد خانوارها
در بازارهایی نظیر بورس ،از دیگر مواردی است
که میتواند معیشت خانوارهای ایرانی را در سال
 ۱۴۰۰تحت فشار قرار دهد.
منابع و مآخذ

 -۱افزایش قیمت  ۵۰تا  ۳۷۰درصدی  ۵۱کاال

در آذر امسال ،برگرفته از:
https://www.isna.ir/news/99120906106
 -۲شاخص قیمت مصرفکنندٔه کل کشور
براساس دهکهای هزینهای ،بهمن  ،۱۳۹۹تاریخ
انتشار :اسفند .۱۳۹۹
 -۳نماگر اقتصادی بانک مرکزی ،سهماهٔه دوم
 ،۱۳۹۹تاریخ انتشار :بهمن .۱۳۹۹

 -۴خالصه و نتیجهگیری

در سال  ،۱۳۹۹اقتصاد ایران بیش از آنکه
تحتتٔاثیر بیماری کرونا بهتنهایی باشد ،تحتتٔاثیر
همافزایی تحریمهای ظالمانه علیه اقتصاد کشور
با این بیماری بوده است .البته باوجود اینکه در
سهماهٔه نخست سال رشد اقتصادی کشور مانند
سال  ۱۳۹۸همچنان منفی است ،در سهماهٔه دوم
سال و عمدت ًا براثر کاهش قرنطینهها و نیز رشد
اقتصادی بخش نفت ،رشد اقتصادی با لحاظ
و بدون لحاظ بخش نفت مثبت شده است.
این در حالی است که کمترین رشد اقتصادی
در دورٔه سهماهٔه دوم سال  ۱۳۹۹مربوط به
بخش خدمات بوده است که میتوان آن را به
رکود در کسبوکارهای کوچک باالخص در
بخشهای گردشگری ،هتلداری ،رستورانداری،
خردهفروشی ،اماکن ورزشی ،و نظایر آن نسبت
داد که تحتتٔاثیر کرونا فعالیت آنها کاهش یافته
یا بهطورکلی تعطیل شده است .همچنین در سال
 ،۱۳۹۹تورم ناشی از ادامٔه عبور نرخ ارز ناشی از
بحران ارزی سال  ۱۳۹۷و نیز وقوع تکانٔه ارزی
1-Self-Fulfilling

کنترل تورم با استفاده از ابزارهای نوین
سیاستگذاری پولی

یادداشتتحلیلی

حسین

توکلیان
عضو هیئتعلمی دانشکدٔه اقتصاد دانشگاه عالمه طباطبائی

{

در کنار این موضوع ،برای کشورهای توسعهیافته نقطٔه عطف اصلی

در این نگارش ،نخست توضیحاتی در خصوص ابزارهای نوین
سیاستگذاری پولی و سپس داللتهای سیاستی این ابزارها برای
اقتصاد ایران نیز ارائه خواهد شد.
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در سالهای اخیر و در راستای غلبه بر محدودیتهای ابزارهای سنتی
سیاستگذاری پولی که عمدت ًا بهصورت کران پایین صفر برای نرخ
بهرٔه کوتاهمدت پیش میآید ،فدرال رزرو امریکا و بسیاری از بانکهای
مرکزی دنیا ابزارهای جدید سیاستگذاری پولی را مورداستفاده قرار
دادهاند .تجربٔه اقتصادهای توسعهیافته در زمینٔه کاهش نرخ تورم نشان
داد پایینبودن بسیار پایین تورم نیز مفید نخواهد بود .لذا ،بسیاری از
بانکهای مرکزی سعی بر این داشتهاند که از طریق پایین نگهداشتن
نرخ بهرٔه سیاستی و اعمال سیاست پولی انبساطی ،سطح نرخ تورم را
کمی باال ببرند .اما ،کاهش نرخ بهره با این مشکل مواجه است که امکان
کاهش نرخ بهره به کمتر از صفر وجود ندارد و در نتیجه اصطالح ًا
سیاست کنترل نرخ بهره با پدیدٔه کران پایین صفر برای نرخ بهرٔه
کوتاهمدت 1مواجه است.

{

 -۱مقدمه

بحران مالی  ۲۰۰۸-۲۰۰۷بود که در آن شوک ترس عمومی از بخش
مالی و در ادامٔه آن بدهیهای دولتی در اروپا ،اقتصادهای عمدٔه دنیا
را وارد رکود عمیقی کرد .در پی این بحران و پس از افت نرخ بهره به
سطح نزدیک به صفر ،بسیاری از بانکهای مرکزی به ابزارهای جایگزین
سیاستگذاری پولی روی آوردند .مهمترین آنها شامل خریدهای در
مقیاس وسیع داراییهای مالی یا همان تسهیل مقداری 2و سیاست
ارتباط صریح بانک مرکزی در خصوص چشمانداز پیش روی خود و
برنامههای سیاستی است که معروف به رهنمودهای پیشنگر 3است .در
کنار این ابزارها ،بانکهای مرکزی مختلف از ابزارهایی چون برنامٔه
تأمین بودجه برای اعطای تسهیالت ،4کنترل منحنی عایدی ،5و نرخ بهرٔه
منفی نیز استفاده کردهاند.

1-Short Term Interest Rate Zero Lower Bound
2- Quantitative Easing
3- Forward Guidance
4- Funding-for-Lending Programs
5- Yield Curve Control
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چشمانداز اقتصاد ایران در سال ۱۴۰۰

 -۲تسهیل مقداری

برای نخستینبار ،فدرال رزرو امریکا برنامٔه خرید
در مقیاس بزرگ داراییها را در نوامبر ۲۰۰۸
اعالم کرد .این برنامه شامل خرید اوراق بهادار با
پشتوانٔه اوراق رهنی ،اوراق بدهی منتشرشده توسط
شرکتهای تحت حمایت دولتیFannie Mae ،
(منبع تأمین مالی رهنی مسکن) ،و Freddie
( Macصندوق حمایت از تملک مسکن در
امریکا) بود .در مارس  ۲۰۰۹در اقدامی که تسهیل
مقدار  )QE1( ۱معروف شد ،کمیتٔه عملیات
بازار باز فدرال دستور افزایش خرید اوراق بهادار
با پشتوانٔه اوراق رهنی و برای اولینبار خرید
اوراق خزانهداری امریکا را در مقیاس بزرگ داد.
در پی این اقدام ،سه خرید عمدٔه داراییها در
نوامبر  ،)QE2( ۲۰۱۰سپتامبر  ،۲۰۱۱و سپتامبر
 )QE3( ۲۰۱۲نیز اجرا شد.
در ادامه و در سال  ،۲۰۱۳نکتهای مطرح شد
مبنی بر اینکه خرید داراییها ممکن است بهآرامی
باعث کجخلقی 1بازارهای اوراق بدهی شود ،زیرا
عایدی اوراق  ۱۰ساله طی چند ماه نزدیک به یک
واحد درصد افزایش یافته بود .خرید داراییها تا
اکتبر  ۲۰۱۴تداوم داشت که تا آن زمان مجموع
خریدهای انجامشده تقریب ًا در حدود  ۲۴درصد
 GDPبود .این اقدام را برای نخستینبار فدرال
رزرو امریکا انجام نداده بود ،بلکه در مارس ۲۰۰۱
اولینبار بانک ژاپن صورت داده بود .همچنین،
بانک ژاپن در سال  ۲۰۱۳نیز اقدام به خریدهای
شدید اوراق بهادار بلندمدت کرده بود که به
 Abenomicsمعروف است ،که برگرفته از نام
شینزو آبه نخستوزیر وقت ژاپن و واژٔه انگلیسی
علم اقتصاد است .بانک انگلستان ،بانک مرکزی
اروپا ،بانک مرکزی سوئیس و سوئد نیز ازجمله
بانکهای مرکزیاند که اقدام به خریدهای عمدٔه
داراییها کردهاند.
خریدهای صورتگرفته توسط بانکهای مرکزی
مختلف متفاوت است؛ برای مثال ،فدرال
رزرو بهلحاظ قانونی امکان خرید سهام و اوراق
قرضٔه شرکتی را ندارد .اما ،بانک ژاپن یا بانک
انگلستان اقدام به خرید اوراق قرضٔه شرکتی و
سهام شرکتهای بزرگ طی بحران مالی کردهاند.

دو ماهنامــه تازههــای اقتصــاد
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مهمترین انتقادیکه به خرید اوراق بخش خصوصی
وارد میشود اشاره به سیگنالدهی به بازار مبنی بر
تمایل سیاستگذار نسبت به شرکتهای خاصی
است که خود میتواند در رتبهبندی ریسک اعتباری
شرکتها تأثیر سوء داشته باشد.
 -۳رهنمودهای پیشنگر

دومین ابزاری که در سالهای اخیر تقریب ًا کلیٔه
بانکهای مرکزی عمدٔه دنیا استفاده میکنند،
رهنمودهای پیشنگر است .رهنمودهای پیشنگر یا
«عملیات دهان باز» 2در واقع ارتباط با عموم مردم
در خصوص سیاستهایی است که سیاستگذار
انتظار اجرای آنها را در راستای کنترل تورم و
ثبات اقتصادی دارد .کمپل و همکاران ()۲۰۱۲
دو نوع رهنمود پیشنگر را از هم تفکیک کردهاند و
با عنوان رهنمودهای پیشنگر دلفی 3و رهنمودهای
پیشنگر ادیسه 4از آنها نام میبرند.
رهنمودهای پیشنگر دلفی (که برگرفته از
سخنرانیهای صورتگرفته در معبد آپولو در
دلفی است) در واقع به رهنمودهای ضمنی و
دارای اطالعات برای عموم مردم و فعاالن بازار
در راستای فهم چشمانداز اقتصادی برنامههای
سیاستی سیاستگذاران اشاره دارد .در مقابل،
رهنمودهای ادیسه به رهنمودهای صریح مبتنی
بر پیشبینیهای سادٔه اقتصادی یا سیاستی از
طریق ایجاد تعهد برای سیاستگذار در اجرای
سیاستی به روش خاص و احتما ًال مشروط در آینده
اشاره میکند (همانند ادیسه که برای جلوگیری از
وسوسههای آژیرها ،خود را به دکل بست).
زمانی که سیاستگذار با کران پایین صفر برای
نرخ بهره مواجه میشود ،هر دو رهنمودهای دلفی
و ادیسه نقش بالقوه بااهمیتی دارند .در کران پایین
صفر ،رهنمودهای دلفی که به فهم بهتر تابع واکنش
بانک مرکزی توسط عموم مردم کمک میکند،
ارزشمند خواهد بود ،زیرا واکنش سیاستگذاران به
ترکیب مشخصی از نرخ تورم و بیکاری در مواجهه
با کران پایین صفر متفاوت با واکنش آنها در
حالت عادی است .رهنمودهای ادیسه به این دلیل
در کران پایین صفر مفید است که سیاست پولی
5
بهینه در این حالت حداقل تا حدودی سازگار زمانی

است؛ بدین مفهوم که سیاستگذار پولی در کران
پایین ممکن است به تعهد نسبت به مسیر نرخ بهره
یا اقدامات دیگری گرایش داشته باشد که در آینده
انگیزٔه انحراف از آنها را خواهد داشت.
برای مثال طی بحران مالی و پس از آن ،رهنمودهای
پیشنگر فدرال رزرو بهجای بیان دقیق مسیر آتی
نرخها و شرایطی که تحت آنها نرخها افزایش
6
قابلتوجه»
خواهد یافت ،از زبانی شبیه به «دورٔه
ِ
که مختص گرینسپن است بهره برده است .به همین
دلیل ،بسیاری از اقتصاددانان نسبت به این رویکرد
فدرال رزرو انتقاد داشته و معتقدند رهنمودهای
پیشنگر فدرال رزرو میبایست از نوع ادیسه باشد
نه دلفی .در این میان ،بانکهای مرکزی عمدٔه دنیا
مانند بانک انگلستان ،بانک ژاپن ،و بانک مرکزی
اروپا نیز از انواع رهنمودهای پیشنگر چه از نوع
دلفی چه از نوع ادیسه یا ترکیبی از این دو استفاده
میکنند .در کل ،میتوان گفت رهنمودهای
پیشنگر میتوانند ابزار سیاستی بسیار مفیدی با
قابلیت تأثیرگذاری در انتظارات عمومی در راستای
تقویت سیاستگذاری در کران پایین صفر باشند.
 -۴سایر ابزارهای نوین سیاستگذاری پولی

ابزارهای جایگزین سیاستگذاری پولی را میتوان
در چند طبقٔه کلی دستهبندی کرد .همانگونه که
اشاره شد ،فدرال رزرو امریکا بهلحاظ قانونی تنها
امکان خرید اوراق دولتی یا اوراق تضمینشدٔه
دولتی را دارد ،درحالیکه بسیاری از بانکهای
مرکزی دنیا این محدودیت را ندارند و میتوانند
انواع داراییها از سهام گرفته تا صندوقهای
سرمایهگذاری در امالک و مستغالت را نیز
بخرند .این برنامهها قطع ًا به بانکهای مرکزی
توانایی بسیار باالتری در اثرگذاری در عایدیهای
خصوصی خواهد داد .بااینحال ،انتقاداتی که
پیشتر نیز به آن اشاره شد ،پابرجاست.
دومین نوع ابزارهای نوین سیاستگذاری پولی
اعطای یارانه توسط بانکهای مرکزی به بانکها
از طریق تأمین بودجٔه الزم جهت اعطای تسهیالت
بلندمدت است .مهمترین مثال در این زمینه
تأمین بودجه توسط بانک انگلستان برای برنامٔه
قرضدهی 7و عملیات بلندمدت تأمینمالی مجدد
1- Taper Tantrum
2- Open Mouth Operation
3- Delphic Forward Guidance
4- Odyssean Forward Guidance
5- Time-Consistence
6- Considerable Period
7- Lending Scheme
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نهایت ًا در سپتامبر  ،۲۰۱۶بانک ژاپن برنامٔه
کنترل منحنی عایدی را آغاز کرد که در واقع
چهارچوبی است که عالوه بر میخکوبکردن
نرخ بهرٔه کوتاهمدت بهعنوان یک سیاست
سنتی ،از طریق خرید اوراق بدهی  ۱۰سالٔه
دولت ،بازه هدفی نیز برای عایدی آنها تعیین
میکند .کنترل منحنی عایدی به بانک ژاپن
این امکان را میدهد تا با کاهش نرخ بهره
در کل ساختار زمانی ،محرک ایجاد کند.
میتوان کنترل منحنی عایدی را بهعنوان شکلی
از تسهیل مقداری دانست که قیمت اوراق

اولین سٔوالی که ممکن است به ذهن خواننده
خطور کند این است که کاربرد ابزارهای نوین
سیاستگذاری پولی در اقتصاد ایران چیست.
کران پایین صفر برای نرخ بهره که مشکل ایران
نیست؛ بلکه برعکس ،مشکل ایران نرخ بهرٔه
بسیار باال بهواسطٔه نرخ تورم باالست .خرید با
مقیاس باالی داراییها توسط بانک مرکزی به
مفهوم سیاست پولی انبساطی است ،درحالیکه
مشکل اقتصاد ایران رشد بیشازحد پایٔه پولی
و نقدینگی است .بانک مرکزی در اقتصاد ایران
بهدلیل تکانههای بسیاری که وارد میشود ،در
حال ازدستدادن اعتبار حداقلی خود است؛
پس ،رهنمودهای پیشنگر چه کاربردی برای
اقتصاد ایران میتواند داشته باشد؟ نرخ بهرٔه
منفی و برنامٔه اعطای تسهیالت با یارانه که
نمیتواند راهکاری برای اقتصاد ایران باشد
یا کنترل منحنی عایدی چیزی فراتر از فانتزی
است ،زیرا اصو ًال اقتصاد ایران بازار بدهی
قابلتوجهی ندارد ،چه رسد به اینکه اوراق با
ِ
سررسید بلندمدت داشته باشد .پس ،چگونه
میتوان از این ابزارها راهکاری برای اقتصاد
ایران یافت؟ در ادامه ،سعی میشود پاسخی

{

سومین نوع از ابزارهای نوین که در بسیاری
از بانکهای مرکزی کشورهای اروپایی ،بانک
ژاپن ،و بانک مرکزی اروپا مورداستفاده قرار
گرفته است ،سیاست نرخ بهرٔه کوتاهمدت
منفی است که بر ذخایر بانکها اعمال میشود.
نرخهای منفی نگرانیهای ثبات مالی را نیز
بهوجود آورد .یک خطر این است که سرمایٔه
بانکی و ظرفیت وام با نرخهای منفی کاهش
مییابد ،زیرا بانک بهراحتی نمیتواند نرخهای
منفی را در سپردههای خرد اعمال کند.

 -۵داللتهای سیاستی ابزارهای نوین برای
اقتصاد ایران

ابتدا در خصوص داللت سیاستی کران پایین
صفر نرخ بهره برای اقتصاد ایران بحث
میکنیم .درست است که مشکل ایران کران
پایین نرخ بهرٔه کوتاهمدت نیست ،اما با توجه
به اینکه دو نرخ اصلی سود که اتفاق ًا دو بازوی
اصلی سیاست کنترل نرخ بهره است توسط
بانک مرکزی تعیین نشده ،بلکه شورای پول و
اعتبار به نظام بانکی تحمیل میکند ،میتوان
یک کران باال برای نرخ سود بینبانکی در
سیاست کنترل نرخ بهره در داالن نرخ سود
تعریف کرد .نظر به اینکه از خرداد امسال بانک
مرکزی بهصورت رسمی سیاست عملیات بازار
باز در چهارچوب داالن نرخ سود را بهعنوان
ابزار اصلی سیاست پولی معرفی کرد ،نرخ
سود ذخایر مازاد بانکها بهعنوان کف این
داالن مورداستفاده قرار گرفت .لذا در ابتدای
امر ،نرخ سود سپردههای بانکها نزد بانک
مرکزی از صفر درصد به  ۱۰درصد افزایش
یافت و این نرخ کف داالن را شکل داد .در
ادامه ،این نرخ بهمرور به  ۱۴درصد افزایش
یافت که به مفهوم باریکترکردن بازه داالن نرخ
سود و نوعی سیاست پولی انقباضی است.
اما ،چرا این سیاست انقباضی دیگر نتوانست
تداوم داشته باشد؟ چون به کران باالی نرخ ۱۵
درصد تعیینشده توسط شورای پول و اعتبار
ً
عمال
نزدیک شد و اگر این نرخ باالتر میرفت،
سازوکار سپردهگیری بانکها را تحتتأثیر

{

هدفگذاریشدٔه 8بانک مرکزی اروپاست.
برخالف برنامههای دوران بحران که بهدنبال
تعدیل ترسهای مالی است ،برنامههای
اعطای تسهیالت با هدف ثباتسازی
گستردهتر اقتصادی مخصوص ًا برای فائقآمدن
بر گلوگاههای تسهیالتی در اقتصادهای
بانکمحور طراحی میشوند.

بدهی را هدفگذاری میکند و اجازه میدهد
برخالف برنامٔه تسهیل مقداری استاندارد،
حجم داراییهای خریداریشده توسط بانک
بهصورت درونزا تعیین شود.

حداقلی به این چالشهای ذهنی ارائه کرد.

8- Targeted Long-Term Refinancing Operations
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قرار میداد .بنابراین ،میتوان گفت برخالف
اقتصادهای توسعهیافتٔه دنیا ،اقتصاد ایران کران
باالی نرخ سود را دارد که امکان اعمال سیاست
انقباضی فراتر از سطح تعیینشده توسط شورای
پول و اعتبار برای بانک مرکزی را مهیا نمیسازد.
لذا ،استفاده از ابزارهای نوین سیاستگذاری پولی
در کنار ابزار سنتی میتواند مفید باشد.
در خصوص تسهیل مقداری نیز همانگونه که
عنوان شد ،خرید داراییها توسط بانک مرکزی
در ایران توجیه ندارد ،زیرا مشکل ما انبساط
بیشازحد نقدینگی و تورم باالست .بنابراین،
میتوان گفت داللت سیاستی تسهیل مقداری برای
اقتصاد ایران در واقع آن چیزی است که نویسنده
آن را «تشدید مقداری» 1در مقابل تسهیل مقداری
مینامد .برخالف بانکهای مرکزی دنیا که در واقع
خالق پولی ملیاند و مشکل آنها اعمال سیاست
انبساطی پولی است و در مواجهه با کران پایین
صفر برای نرخ بهره اقدام به خرید با مقیاس باالی
داراییها میکنند ،بانک مرکزی ایران میبایست
با بهرهگیری از مهمترین دارایی خود یعنی
داراییهای خارجی که بهواسطٔه نفتیبودن اقتصاد
نصیب آن میگردد ،اقدام به فروش در مقیاس
بزرگ داراییهای خود کند تا در صورت مواجهه
با کران باالی نرخ بهره ،بتواند به سیاست انقباضی
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خود ادامه دهد .بنابراین ،میتوان گفت شرایط
اقتصاد ایران اجازٔه بهرهگیری تنها یک قاعده مانند
قاعدٔه تیلور را نمیدهد و میبایست در کنار آن
قاعده ،تعیین نرخ ارز از طریق تشدید مقداری نیز
اقدام به سیاستگذاری انقباضی کند.
اینکه در اعطای تسهیالت ،بسیاری از بانکها
رقمی از اصل تسهیالت را مسدود میکنند نیز
میتوان نوعی یارانٔه اعطایی به بانکها در راستای
تأمین هزینههای آنها تلقی کرد که میتوان همانند
برنامٔه اعطای یارانه توسط بانکهای مرکزی به
بانکها از طریق تأمین بودجٔه الزم جهت اعطای
تسهیالت بلندمدت دانست .بااینحال ،سیاستی
مانند کنترل منحنی عایدی در ایران قابلیت اجرا
ندارد ،زیرا تنوع اوراق بدهی دولت با سررسیدهای
ً
کامال محسوس
مختلف وجود ندارد که خأل آن
است و میبایست سیاستگذار همراستا با تعمیق
بازار بدهی در اقتصاد ایران ،تنوعبخشی به اوراق
بدهی با سررسیدهای بلندمدتتر را نیز در برنامٔه
خود قرار دهد تا بتواند در تثبیت بلندمدت نرخ
بهره نیز اقداماتی انجام دهد.
مهمترین چالش پیش روی سیاستگذاری پولی
در اقتصاد ایران اعتبار ازدسترفته و بدنامی
بهوجودآمده است که باعث شده است امکان
استفاده از یکی از مهمترین ابزارهای نوین یعنی

رهنمودهای پیشنگر را نداشته باشد .برایناساس،
بهنظر میرسد بانک مرکزی میبایست اهتمام خود
را بر بازیابی اعتبار خود بگذارد تا بتواند از این
ابزار بسیار مٔوثر در کنترل نرخ بهره سود ببرد .اگر
این اقدام اولویت اصلی بانک مرکزی قرار نگیرد،
عملکرد سایر ابزارهای بانک مرکزی میتواند
بهشدت تحتتأثیر منفی قرار گیرد.
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1- Quantitative Aggravating

تحلیل وضعیت رفاهی دهکهای مختلف
در مواجهه با تکانٔه تورمی اخیر

یادداشتتحلیلی

مجید

عینیان

پژوهشگر گروه مطالعات سیاستهای پولی و ارزی پژوهشکدٔه پولی و بانکی

{

در تحلیلی ساده از اقتصاد کالن ،خود افزایش
سطح قیمتها نباید تٔاثیر رفاهی خاصی
در اقتصاد داشته باشد .مهم رشد اقتصادی
است که نشان میدهد رفاه افزایش یا کاهش
یافته است ،زیرا فرض میشود دستمزدها و
درآمدها نیز همگن با سایر قیمتها افزایش
مییابد .ولی این تحلیل خیلی سادهانگارانه
است که افزایش دستمزدها و درآمدها همگن
است؛ حتی رشد قیمتها نیز همگن نیست.
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ازآنجاییکه در دهههای گذشته نرخ ارز
اسمی اصلیترین ابزار کنترل تورم در ایران
بوده است ،تکانٔه ارزی بار مضاعفی بر سطح
قیمت کاالها و خدمات گذاشت که خود
روندی افزایشی داشت .نتیجه این شد که
شاخص کل قیمت مصرفکنندٔه خانوارهای
شهری در فاصلٔه آذر  ۱۳۹۸تا آذر  ۱۳۹۹بیش
از  ۴۴درصد رشد کند.

{

سال  ۱۳۹۹سال سختی برای اقتصاد ایران
بود .از سال گذشته ،فشار تحریمهای اقتصادی
از یکسو و نااطمینانی حاصل از رقابتهای
انتخاباتی امریکا از سوی دیگر ،رفتهرفته
محیط اقتصاد کالن را برای آحاد اقتصادی
بهشدت ناپایدار و نامطمئن ساخته بود .در این
وضعیت ،همهگیری کرونا که همٔه اقتصادهای
دنیا را تحت فشار گذاشت ،اقتصاد ایران را
در بدترین وضعیت خود قرار داد .کاهش نرخ
سود سپردههای بانکی از نیمٔه  ،۱۳۹۸سیل
پول انباشتشده در حسابهای بانکی را
سرازیر بازارهای مالی کرد .نااطمینانی از آیندٔه
اقتصاد در کنار رکود سنگین اقتصادی ،یک
سیگنال برای سرمایهگذاران بیشتر نداشت:
سرمایهگذاری بر هر دارایی که در مقابل کاهش
ارزش ریال بتواند ارزش خود را حفظ کند ،تنها
راه نجات است .افزایش شدید قیمت مسکن تا
قابلتوجه قیمتهای
بیش از  ۹۰درصد ،رشد
ِ
سهام در بورس ،و جهش نرخ ارز ،هریک در
بخشی از سال همگی بهدلیل رغبت صاحبان
نقدینگی برای حفظ ارزش داراییشان در
مقابل کاهش ارزش ریال بود که هر بار بازاری
را برای سرمایهگذاری جذابتر میدیدند.
هرچند افزایش ناپایدار قیمتهای سهام یا حتی
افزایش قیمت مسکن چندان تٔاثیری در افراد
بیرون از دایرٔه سرمایهگذاری نداشت ،افزایش
نرخ ارز  -که بهشدت تحتتٔاثیر دو عامل
وضعیت روابط خارجی کشور و رشد نقدینگی

(و البته پیشبینی آحاد اقتصادی از آیندٔه رشد
نقدینگی) بود و نوسانات بزرگی را تجربه کرد
 بهسرعت خود را در قیمت کاالها نشان داد.نخست ،کاالهای وارداتی ،سپس کاالهایی که
امکان صادرات داشت ،و در نهایت بقیٔه کاالها
و حتی خدمات تحتتٔاثیر تکانٔه ارزی قرار
گرفتند .سالها تورم باال و پرنوسان باعث شده
است چسبندگی قیمت در ایران پایین و شدت
گذار تکانٔه ارزی به قیمت کاال و خدمات باالتر
از سایر کشورها باشد.

درحالیکه شاخص کل قیمت در این فاصلٔه
زمانی تنها  ۴۴درصد رشد داشته ،شاخص
قیمت خوراکیها نزدیک به  ۵۸درصد
افزایش یافته است .شاخص کاالی بادوام رشد
دوبرابری داشته و  ۱۰۹درصد رشد قیمت برای
این گروه از کاالها ثبت شده است ،درحالیکه
افزایش شاخص قیمت خدمات تنها  ۲۸درصد
بوده است .حتی اگر از نوع کاالها و خدماتی که
خانوارهای دهکهای مختلف مصرف میکنند
صرفنظر کنیم ،همین تفاوت شدید در رشد
قیمتها از یکسو و تفاوت سبد مصرفی
خانوارهای دهکهای مختلف از سویی دیگر،
نشان میدهد که تٔاثیرات تغییرات قیمتها
برای گروههای مختلف درآمدی یکسان نبوده
است .خوراکیها اغلب سهم بیشتری از سبد
هزینٔه خانوارهای کمدرآمد را به خود اختصاص
میدهند و به همین دلیل انتظار میرود تورم
دهکهای پایین باالتر از تورم میانگین کشوری
باشد .البته ،تورم دهک دهم نیز بهدلیل اثر
شاخص کاالی بادوام  -که در این دهک از
دهکهای دیگر سهم بیشتری دارد  -از تورمی
که طبقٔه متوسط جامعه با آن روبهروست
نیز احتما ًال بیشتر بوده است .از سوی دیگر،
میدانیم شرایط رکود اقتصادی باعث شده
ً
اصال
است برای بسیاری از خانوارها ،درآمدها
قابلمقایسه با افزایش قیمتها رشد نیافته باشد.
ِ
خانوارهایی که درآمد ثابت مزد و حقوقبگیری
دارند ،باید تا بهار سال آینده منتظر بمانند شاید
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شکل  .۱نرخ رشد سرانٔه مصرف حقیقی خدمات و کاالی بیدوام
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ﭘﻨﺠ� ﭘﻨﺠﻢ

ﭘﻨﺠ� ﭼﻬﺎرم

بخشی از افزایش شدید قیمتها در افزایش درآمد
آنها جبران شود .حتی خانوارهایی که کسبوکار
خود را دارند نیز بهدلیل شرایط رکودی نتوانستهاند
قابلمقایسه با افزایش قیمتها
افزایش درآمد
ِ
داشته باشند؛ بهطور مثال ،میتوان به تعمیرکار
سیستمهای گرمایشی-سرمایشی منازل اشاره کرد.
چنین شخصی  -بهعنوان نمونهای از ارائهدهندگان
خدمات  -قیمت خدمات خود را نسبت به سال
گذشته تنها  ۲۸درصد افزایش داده است (نرخ تورم
خدمات) ،درحالیکه بخشی از هزینههایش شامل
تعمیرات دستگاهها و استهالک قطعات بهشدت
رشد داشتهاند ،در نتیجه درآمد نهایی چنین شخصی
حتی کمتر از  ۲۸درصد رشد یافته است.
تکانٔه تورمی ایجادشده تنها باعث افزایش قیمت
کاالها و خدمات مصرفی خانوارها و شاید اندکی
افزایش در درآمدهای آنان نشده است؛ داراییهای
قابلتوجهی
خانوارها هم رشد ارزش اسمی
ِ
داشتهاند .بدینترتیب ،اگرچه درآمدهای ریالی
ارزش خود را از دست دادهاند ،ارزش دارایی
قابلتوجهی یافته است .حتی
خانوارها افزایش
ِ
ممکن است برخی خانوارها از محل فعالیت
قابلتوجهی کسب کرده
مدیریت دارایی درآمد
ِ
باشند .افزایش قیمت اسمی داراییهای خانوار از
منظر تحلیل اقتصادی شاید بیربط به رفاه خانوار

ﭘﻨﺠ� ﺳﻮم

ﭘﻨﺠ� دوم

بهنظر برسد ،زیرا فرد در همان خانه ساکن است که
پیش از افزایش قیمتها بوده است و همان اتومبیلی
را سوار میشود که ً
قبال سوار میشده است؛ حال
چگونه با استفاده از همان سطح دارایی ،رفاه
بیشتری کسب کرده است؟ این پرسش مهمی است
که در ادبیات اقتصاد کالن با عنوان اثر ثروت در
مصرف موردمطالعه قرار میگیرد و نشان داده
شده است که از کانالهای مختلف وثیقهگیری،
اقتصاد رفتاری ،و خریدوفروش کاالی دست دوم،
در مصرف خانوار اثرگذار است .از منظری دیگر،
خانوار در منزلی سکنا گزیده است و اتومبیلی سوار
میشود که با درآمد کنونی خود امکان خرید آن را
نداشته است و نوسانات قیمت دارایی در مقابل
درآمد سرانه باعث شده است هماکنون قادر به
این سطح از مصرف باشد .پس ،حتی اگر در سال
جاری مصرف حقیقی خانوار تغییر نکرده ،این
سطح مصرف را براثر استفاده از فرصت مناسب
در نوساناتی بهدست آورده که رشدهای شدید
قیمت دارایی ایجاد کرده است .از سوی دیگر،
معمو ًال بخشی از تٔامین مالی خرید داراییهای
بسیار ارزشمند خانوار از طریق تسهیالت بانکی
است .خانوارهایی که در عین داشتن داراییهای
فیزیکی یا مالی ،به شبکٔه بانکی بدهکار بودهاند ،با
حفظ ارزش حقیقی دارایی و کاهش بدهی حقیقی
بانکی ،نفع بزرگی بردهاند .تمام این توضیحات

ﭘﻨﺠ� اول
یک معنی دارد :نوسانات اقتصادی و رشدهای
شدید قیمت داراییها در سالهایی خاص
تٔاثیرات بازتوزیعی دارد و این تٔاثیرات بازتوزیعی
بههیچوجه صرفنظرکردنی نیست.
تجربٔه تکانههای ارزی پیشین در سالهای ۱۳۹۱
و  ۱۳۹۷نشان داده است سطح مصرف حقیقی
ک دهم بهدلیل افزایش ارزش
خانوارهای ده 
داراییها افزایش مییابد و دیگر خانوارها کاهش
مصرف نشان میدهند .البته در سال  ۱۳۹۱در
دهکهای پایینتر (بهویژه شهری) ،رشد مصرف
قابلتوجه یارانٔه نقدی
حقیقی بهدلیل قدرت خرید ِ
در آن سال ،همچنان مثبت مشاهده میشد .در تجربٔه
جهش ارزی و تورم متعاقب آن در سال ،۱۳۹۷
دیده میشود که مصرف خانوارهای دو دهک باال
(پنجک پنجم) برخالف دهکهای پایینتر ،رشد
باالتری نسبت به سال  ۱۳۹۶داشته است.
انتظار میرود اثر تورم سال  ۱۳۹۹در درآمد و
مصرف حقیقی خانوارها نیز الگوی مشابهی داشته
باشد؛ بدینصورت که بهواسطٔه افزایش قیمت
داراییها ،مصرف دهک یا دهکهای باالتر رشد
مثبت یا نزدیک به صفر تجربه کند ،درحالیکه
دهکهای پایینتر رشد منفی دارند.
اما ،اثر تورم تمام داستان نیست .درحالیکه تورم

{

افق پیش رو برای سال  ۱۴۰۰امیدهای اندکی
را جلوهگر میسازد .بهنظر میرسد اگر دولت
دست به سیاست پولی تورمزای گسترده نزند،
رشد افسارگسیختٔه نقدینگی شبکٔه بانکی
در طول دهٔه گذشته که بخشی از آن بهدلیل
سیاستهای بودجهای دولت و بخشی دیگر

اقتصــاد
ماهنامــه تازه
اقتصــاد
هــایهــای
ماهنامــه تازه
دو دو
۱۵۶ 163
شمارهشماره
، ۱۳۹۸
ماه
تیر
اسفندماه 1399

نتیجه اینکه وضعیت نهایی توزیع رشد مصرف
در دهکهای درآمدی در سال  ۱۳۹۹ترکیبی
از اثر تورم مشابه سال  ۱۳۹۷و رکود مشابه
سال  ۱۳۹۸خواهد بود .نتیجٔه این ترکیب
ً
کامال واضح
برای دهکهای پایین و میانی
است :کاهش شدید درآمد و مصرف خانوار.
در مورد دهک دهم شاید با چنین اطمینانی
نتوان پیش از نهاییشدن و انتشار دادهها نظر
داد .باوجوداین ،شواهدی وجود دارد که نشان
میدهد بخش بزرگی از دهک دهم نیز در سال

ولی ،افق روشنی در مورد تولید و رشد
اقتصادی در سال  ۱۴۰۰مشاهده نمیشود.
توافق محتمل سیاسی ممکن است شور و
انگیزٔه جدیدی برای کسبوکار ایجاد کند،
ولی احتمال اثرگذاری چنین موضوعی در
سال  ۱۴۰۰اندک است .بهعالوه اینکه ،بهنظر
ِ
زمان بهپایانرسیدن همهگیری
میرسد هنوز
کرونا نرسیده و به همین دلیل رکود کرونایی
حداقل در شش ماه اول سال برقرار است.
بدینترتیب ،شرایط سال  ۱۴۰۰شاید اندکی
بهتر از  ۱۳۹۹و در حدود وضعیت سال ۱۳۹۸
باشد ،ولی مطمئن ًا رشد مصرف خانوارها کمتر
از سال  ۱۳۹۷خواهد بود.

{

در سال  ۱۳۹۸چندان باال نبوده است ،رکود
اقتصادی شدید در سال  ۱۳۹۸کاهش بزرگی
را در مصرف خانوارهای ایرانی موجب شده
است .مشاهده میکنیم که همٔه گروههای
درآمدی در سال  ۱۳۹۸کاهش شدید مصرف
کاالی بیدوام داشتهاند که محدودٔه کاهش از
 ۵درصد به بیش از  ۱۰درصد میرسد .البته،
میدانیم در اقتصاد ایران همانگونه که در
سالهای رونق ،دهکهای باالتر از مواهب
رشد بیشتر بهرهمند میشوند ،در سالهای
رکود نیز کاهش درآمد حقیقی این گروه بیشتر
است .در سال  ۱۳۹۸نیز چنین پدیدهای
مشاهده میشود .از سوی دیگر ،وضعیت رکود
در سال  ۱۳۹۹نیز ادامه یافته و حتی شدیدتر
هم شده است.

 ۱۳۹۹دچار خسران شده است .رشد غیرعادی
شاخص کل بورس در نیمٔه دوم سال  ۱۳۹۸و
در ادامه در بهار  ،۱۳۹۹خانوارهای بسیاری را
بهسمت بازار بورس جذب کرد .سودای کسب
سود  ۵درصد در روز ،بسیاری از خانوارها
را وارد سرمایهگذاری بسیار ریسکی کرد که
با ترکیدن حباب بورس از میانٔه مرداد ،زیان
بسیاری را بر این خانوارها تحمیل کرد .بسیاری
از خانوارهایی که در این رشد و سقوط بازار
مشارکت کردند ،از دهکهای باالی جامعه
بودند .بدینترتیب ،خانوادههای بسیاری از
دهک دهم نیز هستند که در نوسانات قیمتی
شدید سال  ۱۳۹۹بخشی از دارایی خود
را از دست داده باشند .البته بهدلیل ماهیت
جمعصفربودن بازار ثانویه ،حتم ًا افرادی
حقیقی یا حقوقی هستند که این داراییها را
کسب کرده باشند؛ ولی افراد حقیقی برندٔه
نوسانات بازار بورس ،شاید تنها درصد
کوچکی از خانوارهای دهک دهم باشند.

بهدلیل عدمنظارت مناسب توسط بانک مرکزی
بود ،براثر تورم بسیار باالی  ۱۳۹۹تقریب ًا
خنثی شده است .از سوی دیگر ،وضعیت
تحریمها به سختترین وضعیت خود رسیده
است و احتمال گشایشهایی در سال ۱۴۰۰
وجود دارد .بدینترتیب ،اگرچه این راهکاری
نادرست شناخته میشود ،احتما ًال نهادهای
تصمیمگیری کماکان از نرخ ارز اسمی بهعنوان
ابزار کنترل تورم استفاده خواهند کرد.
بدینترتیب ،احتما ًال نرخ تورم سال ۱۴۰۰
بسیار پایینتر از  ۱۳۹۹خواهد بود.
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چالشهای بودجهای تورم

بررسی وضعیت عوامل تورمزا در بودجٔه کل دولت در سال ۱۴۰۰
یادداشتتحلیلی

صالح

نیازی

کارشناس معاونت دیپلماسی اقتصادی وزارت امور خارجه

 -۱مقدمه

نرخهای تورم باال و از همه مهمتر ازدسترفتن
دستاوردهای مقطعی کنترل نرخ تورم موجب ایجاد
بیثباتی اقتصاد کالن و عامل اختالل در محیط
کسبوکار کشور است.

 -۳سیاست مالی و ثبات بودجه

پدیدٔه سلطٔه مالی در اقتصاد ایران یکی از مهمترین
عوامل ایجاد بیثباتی در اقتصاد کالن و ایجاد
نرخهای باالی تورم است .وابستگی بودجه به نفت
باعث شده است نوسانات قیمت نفت و درآمدهای
نفتی بودجه را دچار انبساط و انقباضهای
مستمر و از این طریق نوسان را به درون اقتصاد
منتقل کند .تجربٔه دهههای گذشته نشان میدهد
نوسانهای بودجه بخش پولی را هم بهشدت متٔاثر
میکند (نیلی و کردبچه .)۱۳۹۶ ،به همین دلیل،
ایجاد پایداری مالی و کاهش وابستگی بودجه به
نفت یکی از مهمترین اصالحاتی است که برای

ثبات اقتصاد کالن و محیط کسبوکار مساعد
پیشنیاز فعالیتهای مولد اقتصادی است .ثبات
اقتصاد کالن بهمعنی پیشبینیپذیری متغیرهای
کالن اقتصادی و همچنین تٔاثیرپذیری حداقلی آنها
از نوسانهای اقتصاد جهانی است .با بررسی اقتصاد
ایران طی دهههای اخیر شاهد تجربٔه نرخهای تورم
دورقمی ،کسریهای بودجٔه متوالی ،رشد شدید
نقدینگی ،و جهش نرخ ارز هستیم .بنابراین آنچنان
که گفته شده است ،بیثباتی و عدماطمینان دو
ویژگی اقتصاد ایران در دهههای اخیرند .با توجه
قابلتوجه دولت در اقتصاد ایران ،انتظار
به سهم
ِ
میرود وضعیت مالی دولت ،درآمدها ،و مخارج
آن در متغیرهای اصلی اقتصاد کشور تٔاثیرات
بسزایی داشته باشد .در این یادداشت ،سعی شده
است به ریشٔه مالی تورم در اقتصاد ایران پرداخته
شود و ارتباط اجزای بودجٔه کشور با تورم بهاختصار
موردبررسی قرار گیرند .همچنین ،شواهد تورمزای
الیحٔه بودجٔه کل دولت در سال  ۱۴۰۰مورداشاره
قرار گرفته است.

۴٠

 -۲وضعیت تورم در اقتصاد ایران

٣٠
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اقتصاد ایران بعد از پنج دهه هنوز دچار معضل نرخ
تورمهای باالست .متوسط نرخ تورم برای اقتصاد
ایران طی پنج دهه عدد  ۱۹٫۴درصد بوده است.
همانطور که در شکل  ۱مشخص است ،باوجود
کنترلهای مقطعی نرخ تورم ،این پدیده کماکان
گریبانگیر اقتصاد ایران بوده و متأسفانه در سه
سال اخیر به باالترین رقم خود طی  ۴۸سال گذشته
نزدیک شده است .همانطور که گفته شد ،وجود

دالیل متعددی را میتوان برای بروز تورم در کشور
طی سالهای اخیر برشمرد .نحؤه مدیریت نظام
پولی و بانکیکشور ،سیاستهای ارزی ،تحریمهای
اقتصادی ،و همچنین سلطٔه مالی در اقتصاد ایران را
میتوان از مهمترین عوامل مٔوثر در بروز نرخهای
تورم باالی کشور دانست .در این یادداشت با تمرکز
بر ریشههای مالی بروز تورم ،بیثباتی در اقتصاد
ایران و ریشههای بودجهای تورم بررسی شده است.

٠

مدیریت فعلی درآمدهای نفتی (قاعدٔه فعلی
تخصیص درآمدهای نفتی) بهگونهای است که
تٔاثیرات متعددی در اقتصاد کشور گذاشته است
که مهمترین آنها نوسان بودجٔه دولت ،عدمثبات
در اقتصاد کالن ،ناکارآمدی سرمایهگذاریهای
عمرانی ،و انتقال مستقیم تکانٔه درآمدهای نفتی
به تمام بخشهای بهرهمند از نفت است .در
زمینٔه نوسان بودجٔه دولت ،میتوان به افزایش
نامتوازن اندازٔه دولت در دوران رونق درآمدهای
نفتی و در مقابل ،ضعیفشدن دولت در دوران
رکود این درآمدها اشاره کرد .اگر دولت ثبات
نسبی نداشته و همواره تحتتٔاثیر قیمت نفت
و میزان تولید و صادرات نفت باشد ،نمیتواند
با برنامهریزی بلندمدت عمل کند و همین امر به
بروز بیثباتی در کشور منجر میشود.

کسریهای متوالی بودجٔه دولت از ویژگیهای
اقتصاد ایران طی دو دهٔه اخیر است .همانطور
که شکل  ۲نشان میدهد طی سالهای  ۱۳۸۰تا
 ،۱۳۹۷بودجٔهکلکشور باکسری تراز عملیاتی و
همچنین کسری تراز عملیاتی و سرمایهای مواجه
بوده است .این امر به نقش مهم درآمدهای نفتی
در اقتصاد ایران و پررنگترشدن آن طی دهٔه
 ۱۳۹۰اشاره دارد .در چنین شرایطی ،دولتها
بهطور معمول با تبدیل درآمدهای ارزی نفتی به
ریال برای تٔامین هزینههای جاری خود ،باعث

شکل  .۲وضعیت کسری تراز عملیاتی و کسری تراز عملیاتی و سرمایهای
طی سالهای  ۱۳۸۰تا ۱۳۹۷

ارقام به میلیارد ریال
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در سالهای رونق به پشتوانٔه درآمدهای کالن
دالرهای نفتی ،هزینٔه جاری گستردهتر و
پروژههای جدید عمرانی آغاز میشوند .در این
شرایط بهدلیل فقدان مدیریت صحیح منابع
ارزی ،دالرهای نفتی صرف واردات انواع
کاالهای مصرفی ،واسطهای ،و سرمایهای
میشود که رشد اقتصادی را بهطور ناپایدار
و غیرمستمر افزایش میدهد .اما با کاهش

 -۴کسری بودجه و تورم

براساس مطالعٔه آکی و همکاران ،)۱۹۹۶( 3دو
کانال اصلی برای اثرگذاری کسری بودجٔه دولت
در تورمهای باالتر وجود دارد :نخست آنکه
4
اسقراض دولت طبیعت ًا خالص تقاضای اعتبار
را در کل اقتصاد افزایش میدهد و موجب
افزایش نرخ بهره و برونرانی 5سرمایهگذاری
خصوصی میشود .در نتیجه ،کاهش نرخ
رشد اقتصاد باعث میشود در هر سطح از
ماندٔه نقدی 6با کاهش میزان کاالها و خدمات
در دسترس ،در نهایت شاهد افزایش سطح
عمومی قیمتها باشیم .دوم ،کسری بودجه
حتی هنگامی که بانکهای مرکزی کسری بودجه
را پولی نکنند ،با پولیکردن کسری توسط بخش
خصوصی هم میتواند منجر به تورمهای باالتر
شود .این پدیده زمانی رخ میدهد که نرخهای
بهرٔه باال بخش مالی را وادار به این میکنند
که داراییهای بهرهای 7جدیدی ایجاد کنند که
تقریب ًا مثل پول نقد و بدون ریسکاند .پس،
کسری دولت از جانب بانک مرکزی پولی نشده،

{

رسیدن به ثبات اقتصاد کالن و کنترل تورم باید
موردتوجه قرار گیرد .این امر از طریق بهکارگیری
قابلپیادهسازی است و از
قواعد مالی مناسب
ِ
مهمترین سیاستهای اقتصاد مقاومتی تلقی
میشود و آسیبپذیری اقتصاد از تحریمهای
نفتی را کاهش میدهد .دادههای اقتصاد ایران
نشان میدهد هزینههای دولت با قیمت نفت
همچرخهاند 1و سرمایهگذاری دولت بهدلیل
زودگذربودن تکانههای مثبت رابطٔه مبادله
(افزایش قیمت نسبی نفت) پرنوسان است و
تکانههای مثبت رابطٔه مبادله از مجرای سیاست
مالی موافق چرخهای دولت یکی از مهمترین
عوامل ایجادکنندٔه نوسان و ناترازی اقتصاد
کالن است (جاللی نائینی و نادریان.)۱۳۹۶ ،
مطالعات پیشین نیز مٔوید این امر است که
سیاست مالی در ایران رفتار ضدچرخهای 2ندارد
(قاسمی.)۱۳۹۴ ،

درآمدهای ارزی نفتی ،کسری بودجه پدیدار
و ساختار تولید وابسته به خارج نیز با کمبود
منابع ارزی برای واردات مواجه میشود .تجربٔه
سالهای گذشته نیز حاکی از آن است که برای
غلبه بر این مسئله ،معمو ًال ترکیبی از اقداماتی
چون افزایش نرخ ارز ،کاهش هزینههای
عمرانی ،افزایش قیمت کاالها و خدمات دولتی،
و افزایش مالیاتها انجام میشود که همگی
موجب افزایش نرخ تورم و تعمیق رکود تورمی
در اقتصاد کشور میشوند.

رشد پایٔه پولی میشوند که تورمهای باالتر را
بههمراه دارد .از سوی دیگر ،کسریهای بودجه
از مجراهای دیگری در تورم تٔاثیرگذارند.

3- Akcay, et al1996 ,.
4- Net Credit Demand
5- Crowding Out
6- Cash Balances
7- Interest Bearing Assets
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اما از کانال بخش خصوصی پولی شده است و
تٔاثیرات تورمی باالتر ناشی از کسری بودجه ظاهر
میشوند .بنابراین ،میتوان دو کانال فوق را برای
اثرگذاری کسری بودجه در تورم در نظر گرفت.
 -۵بررسی بودجٔه کل کشور در سال ۱۴۰۰
وضعیت کلی الیحٔه بودجٔه کل کشور در ۱۴۰۰
بهاختصار در شکل  ۳نمایش داده شده است.
همانطور که مالحظه میشود ،در سمت مصارف
بودجٔه عمومی دولت ،هزینهها  -که بهعنوان بودجٔه
جاری کشور شناخته میشوند  -بالغ بر  ۷۵درصد
کل هزینهها را به خود اختصاص داده است .در
سمت منابع بودجٔه دولت ،پیشبینی شده است
که درآمدها که عمدت ًا درآمدهای مالیاتیاند۳۷٫۷ ،

الیحٔه سال گذشته به  ۳۷٫۷درصد در الیحٔه بودجٔه
سال جاری کاهش پیدا کرده است .در عوض ،سهم
واگذاری داراییهای سرمایهای از  ۱۸٫۸درصد در
سال گذشته به  ۲۶٫۸درصد در سال جاری افزایش
یافته و سهم واگذاری داراییهای مالی از ۳۰٫۶
درصد در سال گذشته به  ۳۵٫۵درصد در سال
جاری رسیده است (شکل .)۳

درصد از درآمدها را تٔامین میکند و لذا شاهد یک
کسری  ۵۰درصدی در تراز عملیاتی بودجٔه سال
آینده هستیم.

مصارف بودجه در الیحٔه سال  ۱۴۰۰نسبت به
قانون بودجٔه سال  ۱۳۹۹به میزان  ۴۷٫۳درصد
افزایش پیدا کرده است که ناشی از افزایش ۴۶٫۱
درصدی هزینهها ۱۸٫۲ ،درصدی بودجٔه عمرانی،
و  ۱۱۳٫۴درصدی بازپرداخت اوراق بدهی
سررسیدشدٔه دولت است .جدول  ۱به مقایسٔه
بخش هزینههای الیحٔه بودجٔه  ۱۴۰۰نسبت به سال
گذشته اشاره دارد.

همانطور که در شکل  ۳و جدول  ۲مشاهده
قابلتوجهی از
میشود ،درآمدهای نفتی سهم
ِ
درآمدهای پیشبینیشده برای دولت در سال ۱۴۰۰
را به خود اختصاص میدهد .بهعبارت دیگر ،اتکای
بودجٔه دولت به درآمدهای نفتی نسبت به سال قبل
افزایش یافته است که بهمعنی کسری شدیدتر تراز
عملیاتی بودجٔه دولت در سال آتی و خوشبینی

در بخش منابع عمومی بودجٔه دولت ،شاهد
تغییرات در ترکیب اجزا در الیحٔه  ۱۴۰۰نسبت به
قانون  ۱۳۹۹بودهایم .سهم درآمدها از  ۵۰درصد در
شکل  .۳خالصٔه وضعیت الیحٔه بودجٔه ۱۴۰۰
(ارقام به  ۱۰۰۰میلیارد ریال)

ﻻﯾﺤﮥ ﺑﻮدﺟﮥ ﮐﻞ ﮐﺸــﻮر ﺑﺮای ﺳﺎل ١۴٠٠
ﻣﻨﺎﺑﻊ ﺑﻮدﺟﮥ ﮐﻞ ﮐﺸﻮر
٢۴٬٣٧۵
ﻣﻨﺎﺑﻊ ﺷﺮﮐﺖﻫﺎی
دوﻟﺘ� و ﻣﺆﺳﺴﺎت
اﻧﺘﻔﺎﻋ� واﺑﺴﺘﻪ ﺑﻪ
دوﻟﺖ و ﺑﺎﻧﮏﻫﺎ
١۵٬۶٢٠

ﻣﻨﺎﺑﻊ ﺑﻮدﺟﮥ
ﻋﻤﻮﻣ� دوﻟﺖ
٩٢٩٨

درآﻣﺪﻫﺎی اﺧﺘﺼﺎﺻ�
٨٨۵

ﻣﺼﺎرف ﺑﻮدﺟﮥ ﮐﻞ ﮐﺸﻮر
١٩٨٨٧٫۴

ﮐﺴﺮ ﻣ�ﺷﻮد
ارﻗﺎﻣ� ﮐﻪ دو ﺑﺎر
ﻣﻨﻈﻮر ﺷﺪه اﺳﺖ
۵۶١

ﻣﻨﺎﺑﻊ ﻋﻤﻮﻣ� دوﻟﺖ
٨۴١٣

ﮐﺴﺮ ﻣ�ﺷﻮد
ارﻗﺎﻣ� ﮐﻪ دو ﺑﺎر
ﻣﻨﻈﻮر ﺷﺪه اﺳﺖ
۵۶١

ﻣﺼﺎرف ﻋﻤﻮﻣ� دوﻟﺖ
٨۴١٣

درآﻣﺪﻫﺎ
)٣١٧۶ (٣٧٫٧٪

ﻫﺰﯾﻨﻪﻫﺎ
)۶٣٧٠ (٧۵٫٧٪

واﮔﺬاری داراﯾﯽﻫﺎی ﺳﺮﻣﺎﯾﻪای
)٢٢۵٣ (٢۶٫٨٪

ﺗﻤﻠ� داراﯾﯽﻫﺎی ﺳﺮﻣﺎﯾﻪای
)١٠۴٠ (١٢٫۴٪

واﮔﺬاری داراﯾﯽﻫﺎی ﻣﺎﻟ�
)٢٩٨۵ (٣۵٫۵٪

ﺗﻤﻠ� داراﯾﯽﻫﺎی ﻣﺎﻟ�
)١٠٠٣ (١١٫٩٪
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ﻣﺼﺎرف ﺑﻮدﺟﮥ
ﻋﻤﻮﻣ� دوﻟﺖ
٩٢٩٨

ﻣﺼﺎرف ﺷﺮﮐﺖ
ﻫﺎی دوﻟﺘ� و
ﻣﺆﺳﺴﺎت
اﻧﺘﻔﺎﻋ� واﺑﺴﺘﻪ ﺑﻪ
دوﻟﺖ و ﺑﺎﻧﮏﻫﺎ
١۵٬۶٢٠

درآﻣﺪﻫﺎی اﺧﺘﺼﺎﺻ�
٨٨۵

جدول  .۱مقایسٔه هزینهها در الیحٔه بودجٔه سال  ۱۴۰۰با الیحه و قانون
بودجٔه ۱۳۹۹
ارقام به میلیارد ریال

الیحٔه
۱۳۹۹

قانون
۱۳۹۹

الیحٔه
۱۴۰۰

درصد
افزایش

هزینهها

۳۶۷۲

۴۳۶۰

۶۳۷۰

۴۶٫۱

تملک داراییهای
سرمایهای

۷۰۴

۸۸۰

۱۰۴۰

۱۸٫۲

تملک داراییهای
مالی

۴۷۰

۴۷۰

۱۰۰۳
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زیاد دولت به افزایش فروش نفت در سال آینده
است .همانطور که مالحظه میشود ،درآمدهای
نفتی (واگذاری داراییهای سرمایهای) در الیحٔه
 ۱۴۰۰نسبت به قانون بودجه ۱۰۹٫۶ ،درصد
افزایش یافته است.

با لحاظکردن رقم  ۷۰هزار میلیارد تومان درآمد
پیشبینیشده از محل پیشفروش نفت و ۷۵٫۵

است .براساس این ارقام ،کسری تراز عملیاتی
دولت  ۳۰۲هزار میلیارد تومان است که معادل
 ۳۵٫۸درصد کل منابع عمومی بودجه است.
نباید از نظر دور داشت که این رقم با خوشبینی
در خصوص تحقق درآمدهای نفتی ناشی از
فروش  ۲٫۳میلیون بشکه در روز (نفت ۴۰
دالری و نرخ تسعیر  ۱۱٫۱۵هزار تومانی) تنظیم

جدول  .۲مقایسٔه درآمدها در الیحٔه بودجٔه سال  ۱۴۰۰با الیحه و قانون
بودجٔه ۱۳۹۹
ارقام به میلیارد ریال

واگذاری داراییهای
سرمایهای

بانک دادههای اقتصادی و مالی معاونت امور
اقتصادی وزارت امور اقتصادی و دارایی.
بانک مرکزی جمهوری اسالمی ایران.
جاللی نائینی ،ا .ر ،.نادریان ،م .ا.)۱۳۹۶( .
سلطٔه مالی سیاستهای پولی پادچرخه در
اقتصاد ایران .بیستوهفتمین کنفرانس ساالنٔه
سیاستهای پولی و ارزی ،ص.۱۷ .
قاسمی ،م ،.مهاجری ،پ .)۱۳۹۴( .قواعد
مالی مناسب برای سیاستگذاری مالی در ایران.
برنامهریزی و بودجه ،۱۲۹ ،صص.۵۹-۸۴ .

الیحٔه
۱۳۹۹

قانون
۱۳۹۹

الیحٔه
۱۴۰۰

درصد
افزایش

۹۸۸

۱۰۷۵

۲۲۵۳

۱۰۹٫۶

الیحٔه بودجٔه  ۱۴۰۰کل کشور.

۱۲۴۷

۱۷۴۷

۲۹۸۵

۷۰٫۸

۴۸۴۶

۵۷۱۰

۸۴۱۳

۴۷٫۳

نیلی ،م ،.کردبچه ،ح .)۱۳۹۶( .اقتصاد ایران،
چالشها و رویکردهای دستیابی به رشد پایدار
و اشتغالزا .تهران :مٔوسسٔه آموزش و پژوهش
مدیریت و برنامهریزی.

۲۶۱۱

۲۸۸۸

۳۱۷۶
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هزار میلیارد تومان برداشت از صندوق توسعٔه
ملی ،سهم نفت از بودجٔه کل کشور به حدود
 ۴۱درصد از کل منابع عمومی خواهد رسید.
همانطور که پیشتر گفته شد ،تسلط مالی و
کسری بودجه از مهمترین عوامل بیثباتی
اقتصاد کالن و بروز تورمهای باال در اقتصاد
ایران است .آنچه از بررسی ارقام الیحٔه بودجٔه
سال  ۱۴۰۰بهنظر میرسد ،تشدید این موضوع

۱۰

شده است .همچنین ،تصویب امکان پیشفروش
نفت در بودجٔه سال آینده توسط مجلس شورای
اسالمی نامحتمل بهنظر میرسد .لذا ،تحقق این
میزان فروش نفت محل تردید جدی است و این
امر باعث تشدید کسری تراز عملیاتی بودجٔه
دولت و بهمراتب بیشتر از رقم  ۳۰۲هزار میلیارد
تومانی یادشده میشود.

قانون بودجٔه کل کشور در سال .۱۳۹۹

Akcay, O.C., Alper, C.E., and
Ozmucur, S. (1996). Budget deficit,
money supply and inflation: Evidence
from low and high frequency data
for Turkey. Bogazici University,
Department of Economics, p. 3.
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مجموع منابع

منابع و مآخذ

{

واگذاری داراییهای
مالی

با بررسی ریشههای مالی بروز تورم در اقتصاد
ایران ،نقایص عمدهای در نظام بودجهریزی
کشور به چشم میخورد که عمدٔه آنها برخاسته
از عدمانضباط مالی دولت ،وابستگی به منابع
نفتی ،و همچنین فقدان قاعدٔه مالی کارآمد
است .کسری تراز عملیاتی دولت و افت
درآمدهای نفتی بهدنبال تحریمهای اقتصادی
منجر به رفتارهای تورمزا از سوی دولت شده
است .تجربٔه سالهای گذشته مؤید آن است که
در چنین شرایطی ،دولتها معمو ًال ترکیبی از
اقداماتی چون افزایش نرخ ارز،کاهش هزینههای
عمرانی ،افزایش قیمت کاالها و خدمات دولتی،
و افزایش مالیاتها را بهکار میگیرند که همگی
موجب افزایش نرخ تورم و تعمیق رکود تورمی
در اقتصاد کشور میشوند.

{

درآمدها

 -۶جمعبندی

27

28

چشمانداز اقتصاد ایران در سال ۱۴۰۰

دو ماهنامــه تازههــای اقتصــاد
اســفندماه  ،1399شــماره 163

چشمانداز بازار سرمایه در سال ۱۴۰۰

یادداشتتحلیلی

مهدی
هادیان

عضو هیئتعلمی گروه اقتصاد پژوهشکدٔه پولی و بانکی

 -۱مقدمه
فضای کنونی پیرامون اقتصاد ایران یکی از نامطمئنترین وضعیتهای ممکن
طی سالها و دهههای گذشته است .رفت و برگشت بازارها در نیمٔه دوم سال
 ۱۳۹۹مالک خوبی برای ارزیابی این گزاره است .نوسانات مثبت و منفی
بازار داراییهای مالی و کاالیی اعم از ارز ،طال ،بورس ،مسکن ،و خودرو طی
چند ماه گذشته نشان میدهد مجموعٔه اطالعات در دسترس سرمایهگذاران و
قابلاتکایی ندارد و شدت عدم اطمینان فصل مشترک
فعاالن بازارها روایی
ِ
همٔه آنهاست؛ بهطوری که همٔه بازارها را در حالت انتظار قرار داده است.
بدیهی است در چنین فضایی ،ارائٔه سناریوهایی که از اجماع نسبی برخوردار
باشد ،نیازمند محافظهکاری باالیی خواهد بود .باوجوداین ،اگر نقطٔه شروع

 -۲بررسی حقایق موجود
ســالی کــه تقریبــ ًا رو بــه اتمــام اســت تحتتأثیــر
عمدتـ ًا دو تکانــه بــرونزا بــر ســمت عرضــه اقتصاد
ایــران یکــی همهگیــری ویــروس کرونــا و دیگــری
انتظــار تشــدید تحریمهــای بینالمللــی ناشــی از
احتمــال بــاالی انتخــاب مجــدد ریاس ـتجمهوری
امریــکا آغــاز شــد و در نتیجــه بــا اثرگــذاری در
انتظــارات کارگــزاران اقتصــادی ،ســبب افزایــش

بررسی حقایق موجود در نظر گرفته شود و براساس آن فهمی مشترک از
تحوالت اخیر بازارها حاصل شود ،احتما ًال بر مبنای آن بتوان با توسل به
نظریههای اقتصادی و نظریات مالی ،به انتظارات همسو از چشمانداز اقتصاد
ایران و بهویژه بازار سرمایه در سال  ۱۴۰۰دست یافت .از این منظر در بین
متخصصان مالی ،بازار سرمایه جایی است که آیندٔه شرکتها به قیمت فعلی
در آن خرید و فروش میشود .منظور از آیندٔه شرکتها نیز کلیٔه مناسبات و
مراوداتی است که در جریان نقد شرکتها و در نهایت ارزش خالص شرکتها
اثرگذار است .این جریانات نهتنها از عوامل اقتصادی چه در سطح کالن و چه
در سطح بنگاه اثر میپذیرد ،بلکه بهشدت نیز تحتتٔاثیر فضای پیرامون محیط
کسبوکار خواهد بود که دربرگیرندٔه طیف وسیعی از مٔولفهها ازجمله ابعاد
سیاسی و بینالمللی خواهد بود.

التهابــات ارزی و تســری آن بــه بخــش حقیقــی
و مالــی اقتصــاد ایــران شــد .ایــن تکانههــا ســبب
شــد از یکســو بخــش حقیقــی اقتصــاد بهصــورت
مضاعــف (هــم ناشــی از کاهــش عرضــه نیــروی
کار بهویــژه در بخــش خدمــات و هــم تحتتٔاثیــر
افــت شــدید درآمدهــای ارزی) بــا انقبــاض مواجــه
شــود و از ســوی دیگــر ،بخــش اســمی اقتصــاد نیــز
بهدلیــل افزایــش هزینههــای تمامشــده ،بــا تــورم
قیمتهــا همــراه شــود .امــا در ادامــه ،بــا انتخــاب

دولــت جدیــد در ایــاالت متحــدٔه امریــکا و روی
کار آمــدن آن ،انتظــارات عمومــی تــا حــدود زیــادی
فروکــش کــرد و بهنوبــه خــود ســبب کاهــش
التهابــات ارزی شــد .همچنیــن ،انتشــار خبرهایــی
مبنــی بــر موفقیــت دانشــمندان بینالمللــی حــوزٔه
بهداشــت و ســامت در ســاخت واکســن کرونــا
و ارائــه برنامــه کشــورها بــرای واکسیناســیون
عمومــی ،ســبب بهبــود تقاضــا در بازارهــای جهانی
شــده اســت؛ بهعنــوان نمونــه در اوایــل امســال،

{

عــاوه بــر رونــد متغیرهــای اقتصــاد کالن
کــه در وضعیــت بنگاههــا اثرگــذار اســت،
سیاســتگذاری پولــی و باالخــص سیاســت
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بــا مالحظــات فــوق ،بررســی وضعیــت اقتصــاد
کالن بــا تٔاکیــد بــر دو متغیــر نــرخ تــورم و رشــد
اقتصــادی ،نشــان میدهــد کــه بعــد از یــک
دورٔه رشــد شــتابان در افزایــش بهــای کاالهــا و
خدمــات ،از نیمــه دوم ســال جــاری بهتدریــج
از شــتاب افزایــش قیمتهــا کاســته شــده
اســت .همیــن پدیــده بــرای رشــد اقتصــادی
نیــز در جهــت معکــوس اتفــاق افتــاده اســت؛
بهگونــهای کــه بعــد از تنــزل ســطح شــدید
فعالیــت بنگاههــا ،بهتدریــج آثــاری از بهبــود
وضعیــت بنگاههــا و افزایــش تولیــدات
مشــاهده میشــود .برایناســاس ،هرچنــد

{

قیمــت نفــت برنــت در کانــال  ۲۰دالر معاملــه
میشــد ،امــا اکنــون بــه  ۶۰دالر افزایــش یافتــه
اســت؛ بهــای کاتــد مــس نیــز کــه در میانههــای
کانــال  ۴۰۰۰دالری معاملــه میشــد ،اکنــون
در کانــال  ۸۰۰۰دالری معاملــه میشــود کــه
افزایشهــای چشــمگیری طــی کمتــر از یــک
ســال محســوب میشــود .در ســایر بازارهــای
کاالیــی نیــز بهبــود تقاضــای جهانــی محســوس
اســت کــه در صــورت تــداوم ،ایــن شــرایط
منجــر بــه بهبــود اوضــاع صــادرات و درآمدهای
ارزی کشــور میشــود.

میتــوان بــرای ســال بعــد تورمــی کمتــر از
ســال جــاری انتظــار داشــت ،بــا توجــه بــه اینکــه
میانگیــن بلندمــدت تــورم در اقتصــاد ایــران
دورقمــی و حولوحــوش  ۲۰درصــد اســت ،و
بــر اســاس آخریــن آمارهــای اعالمــی مرکــز آمــار
نــرخ تــورم میانگیــن در کانــال  ۳۰درصــد و
نــرخ تــورم نقط ـهای نیــز در کانــال  ۴۰درصــد
اســت ،افــت نــرخ تــورم متوســط بــرای ســال
آینــده بــه کانــال  ۱۰درصد دور از انتظار اســت،
ولــی میتــوان ســطح  ۲۰درصــد را محــدودهای
معتبــر در نظــر گرفــت .همچنیــن بــرای نــرخ
رشــد اقتصــادی ،اگــر وضعیــت شــرکتهای
بورســی را نمونــه مناســبی از وضعیــت بخــش
حقیقــی اقتصــاد در نظــر بگیریــم ،بــا توجــه بــه
بهبــود آمارهــای ارائهشــده در ســامانٔه کــدال از
وضعیــت تولیــد شــرکتهای بورســی نســبت
بــه آمارهــای ســهماهه و شــشماهٔهگذشــته،
بــا فــرض تغییرنکــردن ســایر شــرایط بیرونــی،
بــرای ســال بعــد رشــد خفیــف اقتصــادی
موردانتظــار خواهــد بــود.

مالــی از آن جهــت کــه سیاســت پولــی را نیــز
تحتتٔاثیــر قــرار میدهــد ،دارای اهمیــت
اســت .بودجــه دولــت بهعنــوان ســند سیاســت
مالــی ،بــا توجــه بــه محدودیتهــای ارزی
و کاهــش معنــادار فــروش نفــت بهدلیــل
تحریمهــای مالــی و تجــاری امریــکا ،از
همــان آغــاز ســال در وضعیــت کســری بــرآورد
میشــد و در آن شــرایط ،اضافهشــدن مخــارج
سیاســتهای حمایتــی دوران کرونــا نیــز
اوضــاع آن را وخیمتــر کــرد .بــروز چنیــن
کســری بودجـهای ســبب شــد در نهایــت بانــک
مرکــزی بــرای مقابلــه بــا پیامدهــای رکــودی
و کاهــش رشــد اقتصــادی ،بــا سیاســتهای
دولــت همراهــی کنــد کــه آثــار آن در افزایــش
چشــمگیر پایــه پولــی نمایــان شــده اســت.
امــا ،آنچــه بــرای ســال بعــد مهــم اســت
تصمیمگیــری بــرای متغیرهــای بودجـهای ســال
آینــده اســت کــه بایــد دیــد عــاوه بــر نــرخ ارز
تــراز بودجــه ،در خصــوص متغیرهــای کلیــدی
ازجملــه بهــای حاملهــای انــرژی و ســوخت
بهویــژه بــرای بنگاههــای تولیــدی و صنعتــی،
تغییــرات نــرخ و پایههــای مالیاتــی موجــود،
حــذف و یــا کاهــش معافیتهــای مالیاتــی
صــادرات در صنایــع مختلــف ،نــرخ ارز مرجــع
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محاســبات گمرکــی ،انــواع یارانههــای پرداختــی و
کمکهــای معیشــتی ،تغییــرات حقــوق و دســتمزد
شــاغالن و میــزان حداقــل مــزد کارگــران چــه
تدبیــری اندیشــیده خواهــد شــد .بــا توجــه بــه آنکــه
ایــن الیحــه آخریــن بودجــه پیشــنهادی دولــت فعلی
اســت و اجــرای آن عمـ ً
ـا بــه دولــت بعــدی محــول
قابلاتکایــی از
خواهــد شــد ،اطالعــات شــفاف و ِ
چندوچــون مختصــات آن ارائــه نشــده و بــا آنکــه
کمتــر از یــک مــاه بــه پایــان ســال مانــده اســت،
عــدم تصویــب کلیــات و برگشــت الیحــه بودجــه بــه
دولــت بــر پیچیدگــی آن افــزوده اســت.
بههرحــال ،ســاختار منابــع و مصــارف دولــت و در
نتیجــه میــزان کســری بودجــه عملیاتــی دولــت در
ســال آینــده و در مرحلــه بعــد نحــؤه تٔامیــن مالــی
کســری بودجــه ابعــاد مهمــی هســتند کــه مســتقیم ًا
وضعیــت بــازار ســرمایه و بدهــی و توانایــی
فــروش امــوال و داراییهــای مــازاد دولــت و
همچنیــن عرضــه و فــروش اوراق مالــی اســامی
را تحتتٔاثیــر قــرار میدهــد .مجموعــه ایــن
تحــوالت در بعــد سیاســت مالــی باعــث خواهــد
شــد کــه سیاســتگذار پولــی نیــز بــا توجــه بــه
تابــع هــدف خــود ،نــرخ ســود سیاســتی و داالن
آن را در بــازار بینبانکــی مدیریــت کنــد .در ایــن
حــوزه نیــز هرچنــد درحــال حاضــر چشــمانداز
افزایشــی بــرای افزایــش نــرخ ســود ســپردهها
متصــور نیســت ،ممکــن اســت در صــورت بــروز
وقایعــی خــارج از زمیــن اقتصــاد و عــدم تحقــق
درآمدهــای پیشبینیشــده در بودجــه ســال بعــد،
کســری شــدید بودجــه افزایــش نرخهــای ســود را
گریزناپذیــر ســازد.
در شــرایطی کــه ابعــاد اقتصــادی فضــای تحلیــل
بــرای کارگــزاران اقتصــادی تــا بدینحــد مبهــم و
غیرشــفاف اســت ،درنظرگرفتــن ابعــاد سیاســی بــر
شــدت ابهامــات و نااطمینانیهــا افــزوده اســت.
بــا انتخــاب دولــت جدیــد در ایــاالت متحــده
در آبــان ،تصــورات عمومــی بــر بازگشــت ســریع
ایــاالت متحــده بــه برجــام شــکل گرفتــه بــود کــه
خــود نیــز بــه کاهــش التهابــات ارزی و ایجــاد
رونــد نزولــی در بازارهــای دارایــی دامــن زد .امــا
بــا گذشــت زمــان ،ایــن تصــور کمرنــگ شــد و
بهتدریــج حقایقــی مبنــی بــر پیششــرطهای
طرفیــن برجــام بــر تقویــت یــا توقــف همکاریهــا
در قالــب قــرارداد قبلــی آشــکار شــد و در نتیجــه
تــا حــدودی ســبب توقــف رونــد نزولــی و برگشــت
بازارهــا در بهمــن شــده اســت .اینکــه در آینــده
و باالخــص طــی شــش مــاه آینــده چــه اتفاقــی
رخ خواهــد داد یــا تدابیــری بــرای مناســبات
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بینالمللــی و منطقــهای در کشــور اتخــاذ خواهــد
شــد ،درحــال حاضــر ایــدٔه مشــخصی وجــود نــدارد
و دلیــل آن نیــز عمدتــ ًا در مهمتربــودن انتخابــات
پیــش روی دورٔه ســیزدهم ریاســتجمهوری
در ایــران ذکــر میشــود .امــا ،بهنظــر میرســد
جمهــوری اســامی ایــران نیــز بــا بهرهگیــری از
تجــارب پیشــین دوران مذاکــره و قــرارداد برجــام،
ســعی خواهــد کــرد بــا توجــه بــه تحمــل هزینههــای
خــروج امریــکا از برجــام ،بهنوعــی در مذاکــرات
بینالمللــی شــرقی و غربــی و حتــی منطقــهای
تــوازن برقــرار کنــد تــا در صــورت عــدم بازگشــت
امریــکا بــه برجــام ،بــا تکیــه بــر مــراودات شــرقی
و منطقــهای ،تٔاثیــرات آســیبپذیری اقتصــادی
ناشــی از فشــارهای حداکثــر نیروهــای متخاصــم را
بــه حداقــل برســاند.
 -۳بررسی چشمانداز موجود
بــا درنظرگرفتــن هریــک از ابعــاد اقتصــادی و
سیاســی و توجــه بــه سمتوســوی هریــک از
مٔولفههــای آن ،بهنظــر میرســد بازارهــای
مالــی در اقتصــاد ایــران در ســال آینــده نوســانات
کمتــری داشــته باشــد و هماننــد ســال گذشــته
شــاهد نوســانات شــدید نخواهــد بــود .در بخــش
حقیقــی اقتصــاد ،رشــد خفیــف اقتصــادی همــراه
بــا تــورم پایــدار موردانتظــار اســت و بــرای بــازار
ارز بــا محــور دالر نیــز افزایــش معنــادار و یــا پــرش
نــرخ محتمــل نیســت و بهنوعــی حرکــت نــرخ
ارز در مســیر ثبــات موردانتظــار خواهــد بــود .از
ایــن جهــت ،ایــن وضعیــت بــرای کلیــت بــازار
ســرمایه نیــز وضعیــت پایــداری بههمــراه خواهــد
داشــت .امــا ،بایــد در نظــر داشــت بــا توجــه بــه
پــرش نــرخ ارز در ســال  ۱۳۹۹و تعدیــل ســریعتر
منابــع درآمــدی نســبت بــه مصــارف هزینــهای در
شــرکتهای صادراتمحــور و کامودیتیهــا،
انتظــار بــر آن اســت کــه بهتدریــج مصــارف
هزین ـهای و حقــوق و دســتمزد ایــن شــرکتها نیــز
اصــاح و ســبب کاهــش حاشــیٔه ســود آنهــا شــود.
در مقابــل ،شــرکتهای تولیــدی بــا مصــارف ارزی
و منابــع درآمــدی ریالــی هماننــد صنایــع غذایــی،
دارویــی ،ســیمانی ،شــویندهها ،و الســتیک و
پالســتیک ،بــا توجــه بــه انتظــار بهبــود وضعیــت
درآمــدی و ثبــات نســبی در وضعیــت مخــارج
تولیــدی آنهــا در ســال آتــی ،انتظــار مــیرود از
وضعیــت بهتــری برخــوردار باشــند .البتــه ،در
صــورت تــداوم بهبــود و تقویــت تقاضــای جهانــی
تحتتٔاثیــر واکسیناســیون عمومــی کرونــا طــی
ســال آینــده ،افزایــش قیمــت نفت و فلزات اساســی

در بازارهــای جهانــی ادامــهدار خواهــد بــود و در
نتیجــه صنایــع صادراتــی هماننــد گــروه معــادن،
فلــزات اساســی ،و پتروشــیمیها نیــز هماننــد
ســال گذشــته اوضــاع مناســبی خواهنــد داشــت .بــا
درنظرگرفتــن اینکــه اکنــون نســبت قیمــت بــه درآمد
در بــازار ســهام در مقایســه بــا اوج تاریخــی خــود
در مــرداد ســال جــاری بــه حــدود یکســوم آن
تنــزل یافتــه اســت ،ایــن تحــوالت باعــث میشــود
انتظــار داشــت ه باشــیم بــازار ســرمایه در ســال آینــده
نســبت بــه بازارهــای رقیــب نیــز عملکــرد بهتــری
داشــته باشــد.
در پایــان ،بــا توجــه بــه تمرکــز بحــث بــر بــازار
ســرمایه ،در ایــن رابطــه نقــش ســکاندار بــازار
ســرمایه و ســازمان بــورس نیــز از اهمیــت
مضاعفــی برخــوردار اســت .در یــک ســال گذشــته
تحــت لــوای حمایــت از بــازار ســرمایه ،قوانیــن
بــازار و حتــی ریزســاختارهای آن بــا تغییــرات
متعــددی مواجــه شــده کــه ایجــاب کــرده اســت
ســرمایهگذاران عــاوه بــر ریســکهای فــوق ،بــه
ریســک تغییــر مقــررات ســازمان نیــز توجــه داشــته
باشــند .در مجمــوع ،بــه هــر میــزان کــه شــفافیت
در اقتصــاد و فضــای پیرامــون آن افزایــش یابــد،
جریــان اطالعــات از کارایــی بیشــتری بــرای تحلیل
برخــوردار خواهــد بــود و در نتیجــه باعــث خواهــد
شــد عــاوه بــر مدیــران بنگاههــا ،کارگــزاران
اقتصــادی نیــز افــق تصمیمــات ســرمایهگذاری
خــود را افزایــش دهنــد و از رفتارهــای کوتاهمــدت
و هیجانــی بپرهیزنــد.
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چشمانداز مسیر صادرات تا پایان همهگیری

مصاحبه

دکتر علی صالحآبادی

مدیرعامل بانک توسعٔه صادرات

محدودیتهای ناشی از شیوع ویروس کرونا نهتنها تولید ،بلکه صادرات و
واردات کشورها را تحتتٔاثیر قرار داده است .این امر ضرورت اتخاذ اقداماتی
را برای انطباق با بحران کرونا روشن میسازد .در ادامه ،گفتوگوی تازههای

تابآوری اقتصاد تا پایان همهگیری کرونا چه
الزاماتی را میطلبد؟

مدلهای تابآوری اقتصادها برای جذب شوک
کرونا و توانایی محققان پزشکی و سیاستگذاران
برای پاسخگویی به چالش کرونا متفاوت است.
درحالیکه بحران مالی جهانی تنها بخش تقاضا
را مختل کرد ،بحران کرونا مشکالت نقدینگی
و سرمایه را به بخش واقعی اقتصادها گسترش
داده است و میتواند آسیبهای ساختاری ایجاد
کند .برنامٔە تابآورسازی اقتصادی مستلزم
توانمندسازی افراد و شرکتهای آسیبدیده است.
کووید ۱۹-در بخشهای صنعتی در کشورهای

اقتصاد را با دکتر علی صالح آبادی ،مدیرعامل بانک توسعٔه صادرات
ایران ،در مورد ضرورت انطباق با شرایط ناشی از کرونا تا پایان همهگیری
میخوانید.

کمتر آسیبدیده ،دستیابی به نهادههای صنعتی
موردنیاز وارداتی را از کشورهای صنعتی شدید ًا
آسیبدیده سختتر و یا گرانتر کرد .بحران در
بخش تجارت بهشکل دومینو ،کشورها را بهسمت
بحرانهای بیشتر سوق داد .کاهش درآمدهای
صادراتی منجر به بحران بدهی حاکمیتی شد.
عالوهبرآن ،شیوع بیماری کرونا در جهان
چالشهای اقتصادی-اجتماعی نظیر افت شدید
فعالیتهای کسبوکارهای کوچک ،تعطیلی
تعدادی از مشاغل ،و اختالل در زنجیرٔه عرضٔه کاال
و خدمات را بهدنبال داشته است و مردم در سراسر
جهان نسبت به آینده دچار نااطمینانی شدهاند و در
نتیجه بهسمت پسانداز بیشتر و بهتعویقانداختن

خرید اقالم غیرضروری حرکت کردهاند ،که این امر
به کاهش تقاضای کاال و خدمات و تغییر الگوی
رفتاری مصرفکنندگان منجر شده است.
یکی دیگر از عوارض شیوع ویروس کرونا افزایش
هزینههای تجارت است که باعث شده است
کشورها تا  ۲۵درصد هزینٔه بیشتری برای مبادالت
تجاری خود پرداخت کنند .آمار بستهشدن جادهها
و تعطیلی حملونقل عمومی و بینکشوری،
بازرسی بیشتر ،بستهشدن مرزها ،و… میزان شوک
به مبادالت جهانی را نشان میدهد .شیوع ابوال
باعث کاهش  ۱۰درصدی در تجارت جهانی
شد؛ حال آنکه شیوع کرونا با درگیرکردن تقریب ًا

تٔاثیرات در حوزٔه تجاری اقتصاد ایران ،کاهش
صادرات کشور و بستن مرزهای زمینی توسط
کشورهای منطقه ازجمله عراق ،افغانستان،
و ترکیه ،و مرزهای هوایی بهویژه ترکیه،
گرجستان ،و امارات بوده است و البته میتوان
در حوزٔه تولید اقالم و داروهای بهداشتی
ازجمله ماسک و مواد ضدعفونیکنندٔه دست،
قرصهای تقویت ایمنی بدن ،انواع ویتامینها،
و… این فرصت را برای تولید و صادرات مغتنم
شمرد.
بانک توسعٔه صادرات ایران حمایت از
صادرات شرکتهای دانشبنیان را بهطور
عام و شرکتهای دانشبنیان حوزٔه دارو را
بهصورت ویژه در دستور کار دارد .این بانک
با آگاهی از شرایط دشوار پیشآمده ،آمادگی
خود را برای حمایت از شرکتهای صادراتی
آسیبدیده از کرونا اعالم میکند و تخصیص
تسهیالت ارزانقیمت و نیز استمهال بدهیهای
این واحدها را در نظر گرفته است.
اهمیت انطباق صنایع و کسبوکارها با کرونا
و راهکارهای آن از نظر شما چیست؟

تعداد  ۱۷قلم محصول بهداشتی برای مبارزه
با کرونا توسط کشورها شناسایی شده که برای
مقابله با بحران کرونا نقش مهمی دارند .اغلب
کشورهای درحال توسعه نیز به واردات این
محصوالت وابستهاند .از  ۲۰کشور درحال
توسعه که بیشترین تعداد مبتالیان به کرونا
را دارند ،پنج کشور بالغ بر  ۸۰درصد از کل
کاالی پزشکی موردنیاز را وارد میکنند .در
مورد محصوالت موردنیاز برای مدیریت
بیماری و تشخیص موارد ابتال ،سهم واردات
کشورهای درحال توسعه از صادرکنندگان
برتر حتی بیشتر و نزدیک به  ۹۰درصد است.
سهم واردات تجهیزات حفاظتی و محصوالت
بهداشتی کمی پایینتر ،بین  ۵۰درصد تا ۶۰
درصد است.

{

سیاست دولتها در همهگیری کرونا در وهلٔه
نخست محافظت از سالمت عمومی است که
از طریق سرمایهگذاری در تجهیزات ،محافظت
از کارکنان حوزٔه مراقبتهای بهداشتی،
آزمایشهای تشخیصی ،ردیابی بیماری ،و
اقدام الزم برای سرعتبخشیدن به تولید و
تزریق واکسن انجام میشود.
در وهلٔه دوم ،ایجاد زیرساختهای الزم
توسط دولت برای هدایت تقاضا برای کاال و
خدمات بهسمت خرید الکترونیک و حمایت
دولت از کسبوکارهایی است که در دورٔه
کرونا کاالهای آنها به مرز صادرات رسیده
است؛ مانند تولید ماسک و تست تشخیصی
کرونا و دستگاه ونتیالتور ،و… در کشور که
صادرات آن میتواند موردتوجه قرار گیرد .لذا،
شرایط فعلی بستر مناسبی را برای شناسایی
فرصتهای کارآفرینانه و مزیتهای رقابتی
جدید کشور فراهم میکند و میتوان با حمایت
دولت از شرکتهای دانشبنیان و کوچک و
متوسط ،برای بهرهبرداری از فرصتهای جدید
وارد عمل شد.

تجربٔه سایر کشورها مانند چین و شرق آسیا در
مدیریت همهگیری نشان میدهد که سیاست
تجاری و گسترش تجارت میتواند بخشی از
راهحل بحران در پساکرونا باشد.

تمرکز باالی واردات بر برخی محصوالت
پزشکی باعث شده است کشورهای درحال
توسعه در برابر تغییر سیاست صادرکنندگان
بسیار آسیبپذیر باشند .همانطور که اشاره
شد ،محدودیتهای صادراتی برای کاالهای
مقابله با کرونا ،دسترسی به تجهیزات پزشکی
و سایر محصوالت مهم را برای کشورهای
درحال توسعه مختل کرده است ،درحالیکه
این کشورها با فوریت به آنها احتیاج دارند.
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شوک کرونا هم به طرف عرضه و هم به طرف
تقاضای اقتصاد وارد شده است .کاهش تقاضا
و بهتعویقافتادن خریدها و جابهجایی تقاضا
بین صنایع مختلف ازجمله آثار این شوک
است .همچنین در سمت عرضه ،در تأمین
مواد اولیٔه تولید نیز مشکالتی ایجاد شده است.
از سوی دیگر ،شوک به بازار نیروی کار نیز
وارد شده و سیاستهای قرنطینه برای کنترل
شیوع بیماری ،محدودیت عرضه و تقاضا را
بههمراه خواهد داشت .تعطیلی کسبوکارها
منجر به تعدیل نیروی کار ،کاهش درآمد
افراد ،و کاهش تقاضا میشود و عدماطمینان
به آینده ،خانوادهها را به پسانداز بیشتر و
بهتعویقانداختن خرید اقالم غیرضروری
تشویق میکند و همین امر کاهش تقاضای
کل بیشتری را موجب میشود .اما ،مهمترین
موضوع در شوک سمت عرضه ناشی از اختالل
در زنجیرٔه تأمین است .در این وضعیت
برای انطباق صنایع و کسبوکارها با کرونا،
مدیریت سرمایههای انسانی و حفظ سالمت
کارکنان ،مدیریت وضعیت مالی ،تداوم ارتباط
با مشتریان ،و مدیریت زنجیرٔه تٔامین ضروری

دولت برای تسهیل انطباق کسبوکارها با
شرایط کرونا چه اقداماتی را باید بهکار گیرد؟

آیا از تجربٔه دیگر کشورها در مقابله با کرونا
میتوان بهره برد؟ آیا فرصتهای جدیدی
برای صادرات بهوجود آمده است؟

{

تمام کشورهای جهان ،تٔاثیرات شدیدتری در
تجارت خواهد گذاشت.

است .یکی از مهمترین وظایف مدیران صنایع
و کسبوکارها در مواجهه با بحران کرونا
توجه به اقدامات پیشگیرانه و حمایتی با
هدف ایجاد محیط کار ایمن است .حمایت
از سالمت کارکنان در این شرایط در تعهد
بلندمدت کارکنان تٔاثیر مثبت دارد .مدیریت
مالی نیز عامل مهمی است که در دورٔه بحران
کرونا بقای کسبوکار را تضمین میکند،
زیرا از یکسو با کاهش تقاضا و در نتیجه
کاهش فروش کاال و خدمات ،منابع ورودی
نقدینگی کاهش یافته و از سوی دیگر بهدلیل
فشار مالی بر مصرفکنندگان ،شرایط خرید
نقدی آنها محدود شده است و پرداختها با
تٔاخیر انجام میشود .یکی دیگر از روشهای
انطباق بنگاه با تغییرات ناشی از شیوع ویروس
کرونا حفظ و تقویت ارتباط با مشتریان و
تالش برای حفظ سهم بازار است .بهدلیل افت
تولید ،محدودیت جابهجایی بین کشورها ،و
اخالل در شبکٔه توزیع و حملونقل ،مشکالت
بسیاری در زنجیرٔه تٔامین کسبوکارها بهوجود
آمده است و الزم است ریسک زنجیرٔه تٔامین
با تغییر ساختار زنجیره کاهش داده شود و
انعطافپذیری بنگاهها در تٔامین مواد اولیه و
تدارکات و حملونقل افزایش یابد.

اغلب کشورهای درحال توسعه برای تأمین
نیازهای خود به تجهیزات پزشکی ضروری برای
مبارزه با کرونا متکی به واردات هستند .پس از
شیوع کرونا بهدلیل نیاز داخلی ،محدودیتهای
صادراتی توسط کشورهای تولیدکنندٔه اصلی
تجهیزات پزشکی و مواد غذایی اعمال شده
است که میتواند باعث ایجاد اختالل در عرضه
برای کشورهای درحال توسعه شود و این
جریان به افزایش قیمت محصوالت تجهیزات
پزشکی بینجامد و با افزایش تعرفهها و سایر
محدودیتها برای واردات ،باعث اختالل بیشتر
در جریان ورود کاالهای ضروری به کشورهای
درحال توسعه میشود.

عالوهبرآن ،تعدادی از کشورهای درحال توسعه
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اصالحاتی در مقررات مربوط به واردات انجام
دادهاند؛ بهعنوان مثال ،پاکستان معافیت مالیاتی
برای واردات تجهیزات پزشکی و آزمایشی را
اعالم کرده است؛ برزیل تعرفٔه واردات محصوالت
پزشکی و بیمارستانی را حذف کرده؛ و بسیاری
از کشورها با هدف دسترسی آسان به تجهیزات
ذکرشده ،اصالحات تجاری انجام دادهاند.
در این شرایط ،توافقات همکاری تجاری بخشی
از راهحل رفع موانع برای واردات-صادرات
محصوالت مربوط به کرونا بهشمار میرود .برای
ً
متقابال
مقابله با این بحران ،کشورها میتوانند
اقدام به توافق تجاری کنند که در نتیجٔه آن همٔه
طرفین نفع ببرند.
آیا کرونا در خلق فرصتهای تازه برای صادرات
مٔوثر بوده است؟

بله .با توجه به بازار صادراتی که در همسایگی
ماست و البته ظرفیتهای تولید کشور ،فرصت
خوبی برای صادرات محصوالت موردنیاز
بهخصوص دارویی و بهداشتی برای حوزٔه تولید
و صادرات وجود دارد .برای تشریح فرصتهای
جدید صادراتی در پساکرونا در کشور ایران ،تحلیل
مدل جاذبه 1در تجارت کمککننده است .این مدل
میزان صادرات از کشور مبدٔا به کشور مقصد را
روایت میکند ،بهصورتیکه وابستگی مثبت به
تقاضای کل مقصد (که با تولید ناخالص داخلی
کشور مقصد اندازهگیری میشود) و عرضٔه کل
مبدٔا (که با تولید ناخالص داخلی آن اندازهگیری
میشود) را نشان میدهد؛ تولید ناخالص داخلی
بر فاصلٔه دوطرفه تقسیم میشود تا اصطکاکها را
منعکس کند .ازآنجاکه مسافتها تغییر نمیکنند،
شوک وارده به صادرات دو طرف ،در واقع شوک
عرضه (تغییرات در تولید ناخالص داخلی کشور
مبدٔا ،یعنی فروشنده) و شوک تقاضا (تغییر در
تولید ناخالص داخلی کشور مقصد ،یعنی خریدار)
است .تحلیل مدل تجارت نشان میدهد اگر
صادرات منطقهای با همسایگان را توسعه دهیم،
که کمترین محدودیتها را در شرایط تحریم و
کرونا دارند ،جاذبٔه بیشتری در تجارت ایجاد
میشود.
تفاوت مهم بحران کرونا با بحران مالی جهانی
این است که بحران تجارت در سالهای -۲۰۰۸
 ۲۰۰۹عمدت ًا ناشی از کاهش تقاضا بهدلیل
معضالت بخش بانکی و مالی بود .اما ،شوک
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تجارت ناشی از کرونا از آن شدیدتر است .افت
شدید تجارت ناشی از بحران کرونا بهدلیل کاهش
تقاضای کل برای همٔه کاالها ،ازجمله واردات،
مشکالت در تٔامینمالی تجارت ،و افزایش موانع
تجاری بوده است .بانک توسعٔه صادرات که نقش
تٔامینمالی تجارت را بر عهده دارد ،در این زمینه
اقدامات متعددی از آغاز همهگیری کرونا انجام
داده است.
نقش بانکها بهخصوص بانکهای توسعهای در
کاهش عوارض کرونا چیست؟
اقدامات بانکهای دنیا برای مقابله با بحران کرونا
را میتوان به چهار دسته تقسیم کرد:

منابع
 -۱حمایت از نقدینگی از طریق افزایش
ِ
در اختیار بانک به پول ملی و ارز ،دسترسی به
تأمینمالی مجدد بانک مرکزی ،چهارچوب وثیقٔه
گسترشیافته ،و موارد مشابه است -۲ .اقدامات
احتیاطی از طریق انعطاف در الزامات نظارتی و
مقرراتی ازجمله ذخیرٔه سرمایه ،حداقل ذخیرٔه
قانونی ،و همچنین کاهش ذخایر ضربهگیر بانکها
و استفاده از بخشی از سهام برای حمایت از
تسهیالتدهی بیشتر -۳ .کمک به شرکتهای
گیرندٔه تسهیالت که بهدلیل تعطیلی کسبوکارها،
درآمد خود را از دست دادهاند ،با استفاده از
خطوط اعتباری موردحمایت دولت یا بانک
مرکزی و تضمین بدهی توسط دولت برای تأمین
مالی عمدٔه موجود یا تازهصادرشده ،اختصاص
خطوط اعتباری مستقیم به بخشهای راهبردی،
حمایت دولتها از وامهای بدون بهره ،و
تأمینمالی سرمایٔه در گردش است .سایر اقدامات
شامل طرحهای حمایت از سپردههای بانکی و
برنامههای تجدید ساختار وامهاست.

و مؤسسات مالی شرکتکننده در برنامههای
بانکها برای بازگشت به فعالیتهای تجاری و
تعهدات مربوط به اگزیم بانک در زمان مناسب
و بدون جریمه.
چه سیاستهایی را میتوان متناسب با شرایط
بحرانی حال حاضر در نظام پولی اتخاذ کرد؟

در وهلٔه نخست ،الزم است سیاست پولی و شرایط
تسهیالت اعطایی متناسب با شرایط بحران کرونا
تعدیل شود .بانکها از طریق اعطای تسهیالت
با نرخ سود پایین ،تعویق بازپرداخت اقساط
تسهیالت ،تمدید مهلت بازپرداخت تسهیالت
اعتباری ،انعطافپذیری در برخی جریمهها ،و
ارائٔه تسهیالت کوتاهمدت به مشتریانی که موقت ًا
نمیتوانند فعالیت خود را ادامه دهند ،در این زمینه
مشارکت میکنند .در کنار موارد یادشده ،تغییر
نحؤه تعامل بانکها با مشتریان اهمیت بسزایی
داد .تشویق مشتریان به استفاده از خدمات برخط
برای کاهش مراجعه به شعب و ایجاد راهکارهای
تازه برای تعیین هویت در سراسر دنیا درحال
اجراست.
عالوهبرآن برای تابآوری در برابر بحران کرونا،
حفظ سالمت نیروی انسانی و پایداری مالی بانکها
الزم است .نیروی انسانی بهعنوان اصلیترین
سرمایٔه هر سازمانی باید حفظ و حمایت شود .در
شرایطی که امکان دورکاری و قرنطینه برای سایر
مشاغل در بیشتر کشورها فراهم است ،خدمات
بانکها مستمر و بدون تعطیلی و عموم ًا در محل
شعب به شهروندان ارائه میشود .از سوی دیگر،
هرگونه سیاستی که برای کنترل شیوع کرونا توسط
نظام پولی به اجرا درمیآید ،باید پیامدهای مالی آن
برای بانکها نیز موردتوجه قرار گیرد.

 -۴سیاستهای پولی بانک مرکزی برای کاهش
نرخ تٔامینمالی و همچنین سیاست پولی نامتعارف
مانند تسهیل اعتباری( 2که معمو ًال شامل خرید
بدهی بخش خصوصی در بازارهای ثانویه
است) و تسهیل مقداری( 3که از طریق خرید
اوراق بهادار دولتی توسط بانک مرکزی انجام
شده است) .تعدادی از اگزیم بانکهای دنیا نیز
مقررات اعطای کمک اضافی به صادرکنندگان و
مؤسسات تٔامینمالی صادرات را که از ویروس
کرونا متأثر شدهاند ،در دستور کار قرار دادهاند؛
مانند چشمپوشی ،تمدید مهلت ،پردازش سادهتر،
و انعطافپذیری بیشتر برای فعالکردن مشاغل
1- Gravity Model
2- Credit Easing
3- Quatitative Easing

قوانین و مقررات :پاشنٔه آشیل حمایت از
کسبوکارها در عصر کرونا

با شیوع گستردٔه ویروس کرونا ،زندگی و سالمت میلیونها انسان مورد
تهدید قرار گرفت؛ این بیماری جهانگیر نهتنها میزان باالی مرگومیر را
بههمراه داشته ،بلکه باعث فاجعٔه اقتصادی در کل نقاط دنیا شده است.
همهگیرشدن ویروس ناخواندٔه کرونا میتواند در فرایند تولید ،کاهش
تقاضا ،افزایش بیکاری ،و کاهش سطوح درآمدی تٔاثیر مستقیم داشته
باشد .این تٔاثیر را میتوان بهوضوح در صنایعی همانند خطوط هوایی

{

کرونا هم تٔاثیر بلندمدت و هم تٔاثیر کوتاهمدت
در همٔه اقتصادها داشته است؛ در کوتاهمدت،
در تمام ابعاد اقتصادی ،فرهنگی ،اجتماعی،
و سیاسی جوامع تٔاثیر منفی گذاشته است.
در بعد اقتصادی ،بسیاری از کسبوکارها
در کوتاهمدت تحتتٔاثیر این بیماری قرار
گرفتهاند .بهدلیل اینکه بهدنبال گسترش کرونا،
بسیاری از فعالیتهای اقتصادی تعطیل
شدهاند و بهتبع آن درآمدها کاهش یافته است،

لذا ما شاهد کاهش تقاضا برای انواع کاال و
خدمات بودیم .هرچند تقاضا برای کاالهای
اساسی نسبت ًا رشد کرد ،تقاضا برای کاالهای
غیراساسی بهشدت کاهش یافت .از طرفی،
تٔامین مواد اولیه برای شرکتها هم سخت شده
و لذا حجم فروش شرکتها هم کاهش پیدا
کرده است .در نتیجه ،این بیماری در تقاضا
و نیز در عرضه تٔاثیر منفی بسیاری گذاشته
است .بهدنبال این کاهش ،حوزههای اشتغال و
بهرهوری نیروی انسانی بهشدت تحتتٔاثیر قرار
گرفته و موجب بیکاری در بیشتر حوزهها شده
است .اینجاست که آثار اجتماعی و معضالت

این بیماری کمکم نمایان میشود و زندگی مردم
را تحتالشعاع خود قرار میدهد؛ برای مثال،
در انواع بازارها شاهد رشد باالی تعداد و مبالغ
چکهای برگشتی بودیم که این موضوع آثار
اجتماعی و اقتصادی دارد .اثر اقتصادی این
موضوع بیاعتمادی در سطح اقتصاد خواهد
بود که سبب طوالنیترشدن فرایندها و تٔامین
کاالها و خدمات میشود .آثار اجتماعی آن
هم در ازهمپاشیدن نظامهای خانواده خواهد
بود .از طرفی ،گسترش بیکاری موجب میشود
اکثر مردم از پساندازهای خود استفاده کنند؛
لذا ،اگر این بیماری حل نشود ،در بلندمدت
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کرونا چه تٔاثیری در بدنٔه اقتصاد کشور
گذاشته است؟

و جهانگردی ،توریستی ،و اقتصادی مشاهده کرد .گمانهزنیها حاکی از
ادامٔه درگیری جهان با کووید ۱۹-است؛ بنابراین ،جهان چارهای جز
تطبیق با شرایط کنونی ندارد .در ادامه ،گفتوگوی مرتضی اکبری -
مدیرعامل بانک مهر ایران  -را با تازههای اقتصاد پیرامون انطباق با
کرونا تا پایان همهگیری میخوانید.

{

مصاحبه

مرتضی اکبری

مدیرعامل بانک قرضالحسنٔه مهر ایران
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آثار بسیار شدیدی در اقتصاد خانوارها میگذارد.
البته  -صرفنظر از پیامدهای منفی کوتاهمدت -
ممکن است در بلندمدت هم عوارض این بحران
ادامه یابد ،ولی این بیماری میتواند پیامدهای
مثبت هم داشته باشد؛ برای نمونه ،موجب
گسترش رعایت مسائل بهداشتی توسط مردم
میشود و برخی از بیماریهای دیگر ممکن است
کنترل شود .از طرفی ،رعایت فاصلٔه اجتماعی
موجب گسترش کسبوکارهای اینترنتی میشود
و بسیاری از هزینههای حالت عادی کسبوکارها
مثل اجارٔه آب و برق و غیره کاهش پیدا میکند،
درعینحال کاهش تردد مردم باعث وضعیت
بهتر آلودگی هوا و محیط زیست میشود .آنچه
مشخص است در درازمدت ،نظامهای اقتصادی
خود را با این بیماری تطبیق میدهند و اقتصاد به
حالت عادی درمیآید و فقط کسبوکارهای جدید
جای کسبوکارهای قبلی را خواهد گرفت و نوعی
اشتغالهای جدید بهوجود میآید.
اقتصاد جهان در برابر کرونا چه موضعی گرفته
است؟
همٔه اتفاقهایی که در کشور ما افتاده ،در سایر
کشورها نیز رخ داده است و مانند اقتصاد ما ،این
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موضوع سبب کاهش کوتاهمدت تقاضا میشود.
کاهش تقاضا قطع ًا در صادرات و واردات کشورها
و قیمت انرژی مانند نفت تٔاثیر میگذارد .البته،
باز هم در بلندمدت اقتصاد جهانی نیز خودش
را بهتدریج با این بیماری وفق میدهد .بازارها با
مدلهای جدید از رفتار عرضه و تقاضاها ،خود را
به تعادل میرسانند؛ به همین دلیل آرامآرام امروز
شاهد انواع روشها و ابزارهای جدید معامالتی و
گسترش معامالت در فضای الکترونیکی در سطح
بینالملل نیز هستیم.
سیاستهای الزام انطباق صنایع و کسبوکارها
با کرونا چقدر پاسخگو بوده است؟

زمانی کرونا وارد کشور ما شد که مشکل بزرگی
به نام تحریم نیز داشتیم و این موضوع کار مقابله
با این بیماری را نسبت به سایر کشورها بسیار
سختتر میکرد ،زیرا با محدودیتهای تحریم و
تبعات اقتصادی آن مانند تورم و رکود ،اقدامات
مقابلهای با کرونا معمو ًال کمتر از سایر کشورها
اثر میگذارد .حال ،اگر نگاه مختصری به وضعیت
کشور خودمان نسبت به سایر کشورها بیندازیم،
بهنظر میرسد در شرایط تحریم ،دولت خوب
عمل کرده است .قاعدت ًا در این شرایط ،الزامات

اقتصاد در کشور ما با سایر کشورها متفاوت
خواهد بود .به این دلیل که بهدالیل تحریم ،تٔاثیر
منفی کرونا در اقتصاد ما نسبت به سایر کشورها
بیشتر بوده است و بستههای حمایتی حاکمیت
کمتر توانسته است در کسبوکارها تٔاثیر مثبت
بگذارد .در سایر کشورها ،بستههای حمایتی به
تولیدکننده و مصرفکننده تعلق گرفته و از طرفی
انواع معافیتهای مالیاتی و گمرکی و بیمهای را
ایجاد کردهاند و به افرادی که کسبوکارشان
تحتتٔاثیر کرونا قرار گرفته است ،یارانههایی
دادهاند .درعینحال ،آموزشهای خوبی برای
تٔاثیرپذیری کمتر از کرونا ایجاد کردهاند .در
نتیجه ،برخی از این کشورها مشکالت تحریمی ما
را نداشتهاند و از طرفی اقتصاد آنها بهدلیل اینکه
از ثبات خوبی برخوردار بوده است ،توانستهاند در
این مسئله بهتر از ما عمل کنند؛ درحالیکه ملت ما
هم باید با تحریم مبارزه میکرد و در کنار تورم و
رکود ناشی از تحریم ،با بیماری کرونا و تبعات آن
نیز دستوپنجه نرم میکرد .مبارزه با این بیماری
در این شرایط بسیار دشوار است و هر نوع الزامی
ازجمله بستٔه حمایتی اگر درست تعریف نشود،
میتواند سبب بدترشدن اقتصاد و آثار تورمی و
حتی رکودی شود.

اینکه در امریکا یا اروپا ماهانه چندین هزار دالر
به مردم داده میشود ولی در کشور ما اینچنین
بستههای حمایتی نمیدهند ،به این دلیل است
که آنها شرایط بحرانزده و تحریمی ما را ندارند
و در کشور ما ،مسئوالن و دولت هم باید بستٔه
حمایتی تزریق کنند و هم باید مراقب باشند
اثر این بستههای حمایتی اثر تورمی شدیدی
ً
عمال موجب نشود دو برابر آن
نداشته باشد و
از جیب مردم خارج شود .لذا در اقتصاد فعلی
ایران ،نمیتوان بستٔه حمایتی فراگیر به همه داد
و حتم ًا باید بهدقت بخشهای آسیبدیده از
کرونا را شناسایی کنیم و آنها را موردحمایت
قرار دهیم .متٔاسفانه ،یکی از کارهایی که
ابتدای کرونا اتفاق افتاد این بود که دولت
به بخش زیادی از آحاد جامعه  -صرفنظر
از اینکه تحتتٔاثیر کرونا بودند یا خیر ۱ -
میلیون تومان تزریق کرد ،ولی این پول دردی
را از کسی دوا نکرد ،اما اثر تورمی باالیی
داشت .یکی از مشکالت ما همیشه این بوده
است که اطالعات کافی راجع به کسبوکارها
و وضعیت آنها نداریم و این موجب میشود
هزینه بکنیم ،ولی بینتیجه .لذا ،نخستین
مرحله از الزاماتی که باید در کشور ما انجام
شود شناسایی کسبوکارهای آسیبدیده و
دومین مرحله تعیین میزان چگونگی اجرای
سیاستهای حمایتی است.
آیا تسهیالت بانکی در این شرایط میتواند
بخشی از چالشهای بهوجودآمده از کرونا را
حل کند؟

{

ِ
مقررات شرایط عادی قطع ًا در شرایط
قوانین و
بحرانی کارساز نیست .آنچه مشخص است در
شرایط بحرانی چه تحریم باشد و چه بیماری
کرونا ،برخی از مقررات باید تعدیل شود و
بسیاری از محدودیتهای معمولی کاهش یابد؛
برای مثال ،تعریف انواع معافیتهای مالیاتی،
گمرکی ،بیمهای ،و غیره باید برای بخشهای
خسارتدیده تغییر کند .مقررات صادرات و
واردات بعض ًا باید تغییر کند و از همه مهمتر در
شرایط بیماری کرونا ،مقررات فضای مجازی
باید تعدیل و شرایط گسترش کسبوکارهای
الکترونیکی و فضای مجازی تسهیل شود .از
همه مهمتر ،حمایت از اشتغالهای کوچک و
خرد باید بهشدت رشد کند؛ ولی آنچه ما در
کشورمان هم در دوران تحریم و هم دورٔه
بیماری کرونا شاهد هستیم ضعف نهادهای
قانونگذار برای حمایت از این موضوعات
است .سیاستمداران ما بیشتر بهجای اینکه
شرایط گذر از بحرانها و تنگناهای سیاسی
را فراهم کنند ،بیشتر با دعواهای سیاسی و
جناحی هیچ کمکی که نکردهاند ،بلکه فضا را
ملتهبتر هم کردهاند .بزرگترین مشکل کشور
ما در برخورد با بحرانها همین موضوع است
و بهجرئت میتوان گفت سیاسیون و نهادهای
قانونگذار ضعیفترین عملکرد در مقابله با
بحرانها بهخصوص بحران کرونا را داشتهاند.
آنچه مسلم است کمترین کار قانونگذارها در
این شرایط این است که محیط را بهگونهای
تسهیل کنند که فضای کسبوکارهای دیجیتال
بهشدت رشد کند و قوانین دستوپاگیر آن
کمرنگ شود؛ برای مثال ،فیلترکردن برخی
از اپلیکیشنها نهتنها نباید انجام شود ،بلکه
فیلترینگهای پیشین هم باید رفع شود .مردم
بهدلیل شرایط پیشآمده بهدنبال کسبوکارهای
کوچک در فضای مجازیاند ،ولی بهدلیل

فضای دیجیتال در حوزٔه تجارت و اقتصاد در
کشور ما نسبت به بسیاری از کشورها بسیار
ضعیف است .این بیماری صرفنظر از تبعات
منفی بسیاری که دارد ،یک فرصت برای
کاهش هزینهها و باالبردن بهرهوری نیروی
انسانی در عمل ایجاد کرده است .ما ممکن
است در مورد مقابله با بیماری اقدامات خوبی
کرده باشیم ،ولی در گسترش فعالیتهای
الکترونیکی اقتصادی حاکمیت ،کاری نکرده
و آنچه انجام میشود بیشتر ابتکار اشخاص
است .درصورتیکه همانگونه که اشاره شده
با تغییر قوانین میتواند مسیر را هموارتر کرد.
حتی در حوزٔه آموزش و تبلیغ هم هیچ اقدامی
برای الکترونیککردن کارها انجام نمیشود.
بسیاری از مردم اطالع ندارند که میتوان
خریدهای سوپرمارکتیشان را از طریق اینترنت
انجام دهند .گسترش فعالیتهای اقتصادی
خرد خصوص ًا در حوزٔه دیجیتال موردتٔاکید
اکثر کارشناسان است .کشور ما در سالهای
گذشته تا کنون ،در مورد کسبوکارهای
کوچک ضعیف عمل کرده است ،درحالیکه
این کسبوکارها اکنون به حمایت زیاد نیاز
دارند و با تسهیلکردن مقررات و هدایت آنها
بهسمت دیجیتالشدن ،میتوان بهترین شرایط
را برای این نوع کسبوکارها ،مخصوص ًا برای
کسانی که کسبوکار خود را از دست دادهاند و
بیکار شدهاند ،فراهم کرد.
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قطع ًا ،تسهیالت بانکی و یا استمهال بدهیهای
بانکی یکی از راهکارهای حمایتی میتواند
باشد ،ولی در این راه نیز مشکل کشور نداشتن
بانک اطالعاتی دقیق برای تعیین حوزههای
موردحمایت است؛ برای مثال ،به بانکها
میگویند که بدهیها را استمهال کنند و یا
تسهیالت حمایتی به بنگاهها بدهند ،ولی
شناسایی بخشها و مقدار موردنیاز آنها
اتفاق نمیافتد و به همین دلیل افرادی که
کمتر تحتتٔاثیر قرار گرفتهاند ،بیشتر میبرند
و افرادی که بیشتر تحتتٔاثیر قرار گرفتهاند،
کمتر .پس الزم است که در این موضوع
نیز نخست اطالعات سیستم را راجعبه
کسبوکارهای آسیبدیده جمعآوری و سپس
آن را بهدقت اجرا کنیم .در شرایط کنونی،

بهنظر میرسد قوانین و مقررات برای شرایط
بحرانی بهوجودآمده نیازمند تغییرند؛ نظر شما
دراینباره چیست؟

نظر شما دربارٔه توسعٔه فضای دیجیتال برای
انجام فعالیتهای اقتصادی چیست؟

{

آیا میتوان از سیاستگذاریهای سایر
کشورها برای بهبود شرایط الگوبرداری کرد؟

وامهای بانکی میتواند کمک بسیاری به اقشار
آسیبدیده کند و بانکها میتوانند ابزار قوی
حمایتی برای عبور از کرونا باشند؛ ولی منابع
بانکها محدود است و در شرایط کرونا ،منابع
آنها پایداری کمتری دارد .به همین دلیل،
بانکها نمیتوانند تمام بخشهای اقتصادی
را موردحمایت تسهیالتی قرار دهند ،و الزم
است بهطور دقیق از کسبوکارهایی که آسیب
دیدهاند ،حمایت کنند.

تسهیلنکردن مقررات فضای مجازی ،بسیاری
از آنها دچار مشکل میشوند.
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پیشگیری ،آمادگی ،و مقابله:
نقشٔه راه تداوم ارائٔه خدمات بانکی در شرایط کرونا

مصاحبه

علیرضا قیطاسی

دبیر شورای هماهنگی بانکها

شیوع گستردٔه کرونا پیامدها و آسیبهای زیادی در زندگی بشر امروزه ایجاد
کرده است؛ بهویژه آنکه این ویروس چالشهای جدی در محیط کسبوکار
و بازار پولی و مالی کشورها بهوجود آورده است .ازآنجاییکه نظام بانکداری
کشورها نقش تعیینکنندهای در رونق اقتصادی و توسعٔه بازار کسبوکار در

کرونا چه تٔاثیری در نظام بانکی دنیا گذاشته
است؟

با ظهور کرونا در جهان ،مدیریت ،مقابله ،کنترل،
و مهار این بیماری به اولویت نخست شبکٔه بانکی
کشور تبدیل شد .کرونا و همٔه ناشناختههایش
در حالی دامنگیر بانکهای کشورهای مختلف
شده که گسترش سریع آن نهتنها آمادگی دولتها

جامعه دارند ،بانکهای مختلف نیز از تعرضات گستردٔه این ویروس مصون
نماندهاند .در ارتباط با برنامهریزی نظام بانکی برای تداوم ارائٔه خدمات
به مشتریان در شرایط بحرانی کرونا ،نظر علیرضا قیطاسی  -دبیر شورای
هماهنگی بانکها  -را جویا شدهایم که در ادامه میخوانید.

را به چالش کشیده ،بلکه رقابتی پنهانی در میزان
موفقیت علیه این بیماری و کنترل روند صعودی
شمار مبتالیان و جانباختگان میان کشورهای
جهان بهوجود آورده است .شایان ذکر است
عملکرد مدافعان سالمت و مدافعان نظام
اقتصادی در مقابل کرونا باوجود تمام تحریمها،
تنگناها ،و محدودیتهای شدید ناشی از آن ،نمرٔه
قابلقبولتری حتی از برخی کشورهای صاحبنام
ِ

در عرصه ف ّناوری پزشکی ،میکروبی ،دارویی ،و
درمانی به خود اختصاص داده است.
شبکٔه بانکی چه اقداماتی را در شرایط بحرانی
کرونا بهکار بسته است؟

مسئولیت هماهنگی برای مدیریت این بحران در
بانکها بر عهدٔه شورای هماهنگی بانکهاست
که متشکل از  ۱۲بانک دولتی و نیمهدولتی است

{

شبکٔه بانکی در  ۳۱استان برای گذر از بحران
کرونا ،با اولویت شعب ،در سه بخش پیشگیری،
آمادگی ،و مقابله آماده شده و با تالش برای
بهدستگرفتن کنترل اوضاع ،موفق عمل کرده

تاکنون ،بیش از  ۱۳۰سامانه و اپلیکیشن در شبکٔه
بانکی درحال ارائٔه خدمات بانکی به مشتریان
هستند؛ بانک مرکزی نیز با سازوکارهایی چون
افزایش سقف انتقال کارتبهکارت شتابی
و درونبانکی ،افزایش سقف مجاز انتقال
وجه کارتبهکارت از طریق خودپردازها،
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شبکٔه بانکی برای انطباق با شرایط فعلی
و عبور کمعوارض از چالش کرونا چه
پیشبینیهایی کرده است؟

استفاده از سامانهها برای دریافت خدمات
بانکی بهصورت غیرحضوری را در شرایط
بحرانی فعلی چگونه ارزیابی میکنید؟

{

که حدود  ۷۰درصد خدمات و عملیات بانکی
کشور را بر عهده دارند .با برگزاری جلسات
فوقالعاده ویژه با حضور مدیران عامل بانکها
و حتی در برخی جلسات با دعوت از مدیران
و متخصصان بیمارستان بانک ملی ایران،
تصمیمات الزم برای مقابله و پیشگیری به
تشکیل بیش از  ۲۰جلسٔه مدیریتی و  ۳۰جلسٔه
کارشناسی توسط کارگروه اقدامات مقابله
با کرونا منتهی شد .این اقدامات با تٔاکید بر
تالش بیوقفه برای خدمات پایدار منجر به
اخذ تصمیمات و تدوین دستورالعملهای
اجرایی مربوطه و ابالغ آن به بانکها شد.
تمام بانکهای دولتی و خصوصی همزمان با
شیوع این ویروس ،تالشهای مُ صرانهای برای
استمرار خدمات بانکی به مشتریان با حفظ
سالمت کارکنان در دستور کار قرار دادند.

است .شورای هماهنگی بانکها طی یک سال
اخیر با هماهنگی کمیسیونهای تخصصی
استانی خود ،مصوبات و دستورالعملهای
روزآمد و کاربردی را تهیه و برای مقابله و
اطمینان از کنترل انتشار ویروس کووید،۱۹-
در اختیار بانکهای سراسر کشور قرار داده
است .همچنین ،شبکٔه بانکی با بهرهگیری از
ظرفیتهای موجود در دو بخش مشتریان و
کارکنان در بازه زمانی یکم اسفند  ۱۳۹۸تا
اول اسفند  ،۱۳۹۹سرفصلهای اطالعرسانی
را در قالب ابالغیههایی شامل شرح اقدامات
پیشگیرانه و حمایت از کارکنان شعب با هدف
حذف مراجعات حضوری تدوین و برای
بانکها ارسال کرده است.

امکان تمدید تاریخ انقضای کارتهای بانکی
بهصورت غیرحضوری ،افزایش سقف صدور
کارت هدیه ،امکان تکمیل فرمهای مربوط
به افتتاح حساب بهصورت غیرحضوری
را بهکار بسته است .بانکداری دیجیتال،
خدمات غیرحضوری ،تٔامین و توزیع تبسنج،
ماسک سهالیه ،تٔامین و تجهیز شعب با مادٔه
ضدعفونی ،نصب پوسترهایی با محتوای
پیامهای بهداشتی ،اتخاذ تصمیم برای استفاده
از ظرفیت دورکاری همکاران و اطالعرسانی
از طریق رسانههای مختلف ،و دهها راهکار
کنترلی از دیگر اقدامات نظام بانکی برای
حفظ و حراست و افزایش تابآوری بانکها
و پرسنل نظام بانکی در برابر کووید ۱۹-بوده
است .وضعیت پایدار کنونی برایند اقدامات و
عملکرد مناسب شورای هماهنگی بانکها در
این مبارزه بوده است.
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انتظار کاهش آسیبپذیری اقتصاد از
کرونا در سال آتی

مصاحبه

بهمن عشقی

دبیرکل اتاق بازرگانی صنعت ،معدن و کشاورزی تهران

با شیوع کووید ،۱۹-بنگاههای اقتصادی و شرکتها در سراسر جهان تجربٔه
انقباض در تولید را آغاز کردند؛ محدودشدن حملونقل  -بهویژه در بین
کشورها  -باعث کندترشدن فعالیتهای اقتصاد جهانی شده و مهمتر از
همه ،ترس بین مصرفکنندگان و بنگاهها منجر به تغییر الگوهای مصرف
متداول و ناهنجاریهای بازار شده است .بازارهای جهانی مالی نیز در پاسخ
میزان تٔاثیرپذیری کسبوکارها از کرونا در کشور
چه اندازه بوده است؟

اقتصاد ایران طی یک سال اخیر با سه چالش مهم
تشدید تحریم،کاهش درآمدهای نفتی ،و همهگیری
کووید ۱۹-مواجه بوده ،که مورد آخر هم از حیث
ابعاد و هم فراگیری آن با سایر چالشها متفاوت
بوده است .با توجه به تٔاثیر همزمان چالشها،
امکان ارزیابی مستقل یک چالش در فعالیتهای
اقتصادی کار سادهای نیست و به بررسی دقیقی
نیاز دارد .آنچه انتظار میرود اثرگذاری بیشتر
همهگیری مزبور در بخش خدمات است که
آمارهای منتشرشده نیز این موضوع را تٔایید
میکند .براساس آمار بانک مرکزی ،چهار گروه
فعالیت زیرمجموعٔه بخش خدمات یعنی گروه
بازرگانی ،رستوران و هتلداری ،گروه حملونقل،

به این تغییرات واکنش نشان دادهاند و شاخصهای سهام جهانی افت کرده
است .در ادامه ،گفتوگوی تازههای اقتصاد را با بهمن عشقی  -دبیرکل
اتاق بازرگانی ،صنعت ،معدن و کشاورزی تهران  -در خصوص تٔاثیری که
کووید۱۹-در بخش کسبوکار کشور گذاشته است ،میخوانید.

انبارداری و ارتباطات ،گروه خدمات عمومی و
گروه خدمات اجتماعی ،شخصی ،و خانگی در
فصل نخست سال  ۱۳۹۹بهترتیب رشدهای -۴
درصد -۲٫۸ ،درصد -۳٫۴ ،درصد ،و -۱۷٫۳
درصد را تجربه کردهاند؛ درحالیکه در سایر
گروه فعالیتهای غیرنفتی ازجمله کشاورزی،
صنعت ،معدن ،و ساختمان رشدها مثبت بود.
در فصل دوم سال ،رشد دو گروه نخست یعنی
گروه بازرگانی ،رستوران و هتلداری ،و گروه
حملونقل ،انبارداری ،و ارتباطات مثبت شد ،ولی
در دو گروه دیگر همچنان رشدها منفی بود .لذا،
بهنظر میرسد بیشترین میزان تٔاثیر در فعالیتهایی
بوده است که مبتنی بر استفادٔه عموم و کاهش
بهرهبرداری آنها از این خدمات و بهعلت نگرانی
از ابتال به بیماری کروناست ،که با توجه به آثار و

زیان اقتصادی ،توقف فعالیتها در فصل بهار و
همزمان کاهش نسبی نگرانیها ،برخی فعالیتها
در فصل دوم سال مجدد ًا از سر گرفته شد .هنوز
آماری از وضعیت اقتصاد کشور برای فصل سوم
سال منتشر نشده است ،ولی انتظار میرود با رشد
تولیدات صنعتی طی ماههای اخیر و شتابگرفتن
نسبی برخی فعالیتها در حوزٔه خدمات ،دادههای
این فصل هم مثبت باشد.
الزامات انطباق صنایع و کسبوکارها با کرونا
از نظر شما کداماند و تاکنون چه اقداماتی برای
افزایش تابآوری این حوزه انجام شده است؟

در ابتدای بروز شوک همهگیری ،آگاهی و
اطالعات بنگاههای اقتصادی از موضوع کم بود،
ولی بهمرور بر سطح آگاهی آنها افزوده شد.

پیشبینی شما از آیندٔه اقتصاد تا پایان
همهگیری کرونا چیست؟

{

تاریخ و زمان مشخصی برای پایان همهگیری،
قابلپیشبینی
نه در سطح جهان و نه در ایرانِ ،
نیست .البته ،اظهارنظرهای متفاوتی برای پایان
همهگیری عنوان میشود که مبنای علمی دقیقی
ندارد .باوجوداین ،چشمانداز اقتصاد جهان
که مراجع بینالمللی اعالم کردهاند ،حاکی از
خروج از رکود جهان در سال  ۲۰۲۱است که
این موضوع برای اقتصاد ایران در سال ۱۴۰۰
نیز پیشبینی شده است ،و صندوق بینالمللی
پول رشد  ۳درصد و بانک جهانی نیز رشد
 ۱٫۵درصد را برای ایران پیشبینی کردهاند که
اگرچه کمتر از پتانسیل رشد بلندمدت اقتصاد
کشور است ،بعد از سه سال رکود مستمر،
اتفاق مثبتی در اقتصاد ایران محسوب میشود.
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تجارب سایر کشورها در این زمینه چه بوده و

گزارشهای متنوع و متعددی در مورد تجارب
کشورها در مورد مقابله با کووید ۱۹-منتشر
شده است .یکی از مراجع مهم منتشرکننده
و بهاشتراکگذاری این اطالعات صندوق
بینالمللی پول است که اطالعاتی در مورد
تجارب اقتصادها و اقدامات آنها به تفکیک
سه محور اقدامات حوزٔه سالمت ،اقدامات
پولی و مالی ،و اقدامات مرتبط با کسبوکارها
براساس اطالعات دریافتی از کشورها
جمعآوری و منتشر کرده است .بررسی برخی
از این گزارشها نشان میدهد تقریب ًا نوع
اقدامات در سه محور مزبور در بیشتر کشورها
مشابه بوده است؛ ولی آنچه موجب موفقیت
برخی کشورها در مهار کرونا و خروج از
رکود است اهمیتدهی و تٔاکید بیشتر بر
اقدامات سالمتمحور است .پشتیبانیهایی
که در این حوزه انجام شده است از ارائٔه
توصیههای سالمت ،سختگیریهای بموقع
و برنامهریزیشده در قالب اعمال قرنطینهها تا
حمایت مالی برای تٔامین تجهیزات بیمارستانی
و یا امکانات بهداشتی ،همه جزو مواردی
است که تٔاثیر خوبی در امکان فعالیت مجدد
کسبوکارها در برخی کشورها داشته است.
حمایتها مرتبط با بخش کسبوکار هم
بیشتر ناظر به شناسایی فعالیتها و بنگاههای
آسیبدیده و بیشتر معطوف به تعویق برخی
حقوق دولتی مانند مالیات و اختصاص

{

یکی از تفاوتهای مهم بحران سالمت اخیر
سطح گسترش آن در کل جهان بود که تقریب ًا
مراجع علمی و تخصصی نهتنها

همٔه نهادها و
در حوزٔه سالمت ،بلکه در حوزٔه کسبوکار
و اقتصادی نیز شروع به تهیٔه گزارشهای
متنوع و تدوین راهنماییهایی هم در سطح
خرد یعنی برای کسبوکارها و هم در سطح
کالن برای بهاشتراکگذاشتن با سایر کشورها
کردند .بخشهای اقتصادی کشور هم از این
اطالعات استفاده کردند و دریافتند نخستین
گام برای انطباق با این همهگیری آشنایی با
سازوکار رفتار و تٔاثیرات آن است .در گام
دوم ،اقداماتی که برای مهار این بحران هم از
درون و هم بیرون بنگاهها باید انجام میشد،
ضروری شناخته شد .اقدامات بهداشتی مانند
شناسایی و رسیدگی به مبتالیان ،قرنطینه،
رعایت فاصله ،و استفاده از تجهیزات و مواد
بهداشتی در این دسته قرار میگیرند .در گام
سوم بهعلت لزوم رعایت فاصله ،استفاده از
روشهای دورکاری و متناسب با این روشها
و آمادهسازی زیرساخت الزم در بنگاه و
برقراری ارتباط مٔوثر با مشتریان و بهرهبرداری
از ابزارهای الکترونیکی آنالین و تبادالت
الکترونیکی توسعه یافت و بسیاری از بنگاهها
دریافتند که الزم است نگاه و رویکرد جدیدی
به ف ّناوری ارتباطات و اطالعات داشته باشند و
همگام با تحوالت و گرایشهای نوین ،آمادگی
الزم را برای عبور از بحران کسب کنند.

آیا حمایتها و سیاستهای اتخاذشده مٔوثر
بوده است یا خیر؟

وامهای ارزان بوده است .میزان تٔاثیر اقدامات
مزبور از طریق پایش عملکرد اقتصادی کشورها
قابلسنجش است و آمارها حاکی از بهبود
ِ
شاخص مدیران خرید اقتصاد جهان از ماه
ژوئیه به بعد بهویژه در حوزٔه صنعت طی هفت
ماه متوالی است که شاهد رونق تولید صنعتی
در جهان هستیم؛ اگرچه هنوز در حوزههای
گردشگری همچنان کسادی وجود دارد ،که
در صورت گسترش تستها و واکسیناسیون
عموم ،برگشت تدریجی رونق به این حوزهها
انتظار میرود.

41

42

انطباق با کرونا تا پایان همهگیری

دو ماهنامــه تازههــای اقتصــاد
اســفندماه  ،1399شماره 163

پوستاندازی بزرگ در کسبوکارها

مصاحبه

سعید ترکمان

رئیس انجمن صنایع ملی پلیمر ایران

درحالیکه برخی از واحدهای تولیدی بهلحاظ اقالم موردنیاز جامعه در برابر
بیماریکرونا با افزایش تولید روبهرو شدهاند ،بخش اعظمی از کسبوکارهای
کشور بهدلیل کاهش سرایت این بیماری یا به حالت تعطیل درآمدهاند و یا
شرایطی بر آنها حاکم شده است که همانند گذشته رونق ندارند .کووید۱۹-
بسیاری از فرصتهای رشد و پیشرفت را از بین برده و برخی فرصتهای
میزان تٔاثیرپذیری کسبوکارهای مختلف از
کرونا چقدر بوده است؟

هر بنگاه یا هر صنعت پاسخ متفاوتی برای
این سٔوال دارد .بعضی از کسبوکارها مانند
باشگاههای فرهنگی و استخرها و مدارس
غیرانتفاعی و آموزشگاهها بهطور ذاتی با کرونا در
تضاد بودهاند و در کسبوکارشان در مواجهه با
کرونا فرصتی نداشتهاند؛ ولی بعضی از مدیران
توانستهاند برخی فرصتها را در قلب بحران کرونا
ایجاد کنند .در واقع ،این وضعیت باعث رونق

جدیدی را ایجاد کرده است .آیا میتوان در بطن بحرانی که کرونا در اقتصاد
ایجاد کرده است ،بعد مثبتی را هم مشاهده کرد؟ در گفتوگوی پیش رو،
سعید ترکمان  -رئیس انجمن صنایع ملی پلیمر ایران  -دیدگاه خود را
دراینباره مطرح کرده است.

بنگاههایی شده است که ذاتشان همراستای این
همهگیری بوده است؛ مانند بستهبندی ،تولید الکل،
لباسهای ویژه ،و تولیدات حوزٔه حفاظت فردی.
طبق بررسی ما ،برخی از بنگاهها مانند باشگاههای
ورزشی که ذات ًا آسیبپذیر بودهاند ،با خالقیتهای
فردی و برخورد علمی با این موضوع ،توانستهاند
به نتایج جالبی دست پیدا کنند؛ بهعنوان مثال،
با توجه به اینکه باشگاهها تعطیلاند ،شاهد
آموزشهای آنالین ورزشی هستیم و باشگاههایی
که از زیرساخت الزم برخوردار بودهاند ،توانستهاند
به فعالیت خود ادامه دهند .دستورالعمل وزارت

ورزش برای این باشگاهها یعنی کار با تعداد
کمتری از مشتری ،فرصت جدیدی برای رونق
دوبارٔه بازار این کسبوکارها فراهم کرده است.
برای هر بنگاه براساس دانش و ریسکپذیری و
واکنش مدیر مربوطٔه آن ،شاهد خلق فضایی جدید
هستیم؛ بهعنوان مثال ،با توجه به محدودیتهای
فراوان رستورانها در ماههای گذشته ،بعضی از
آنها با رویآوردن به برندهایی مانند اسنپفود
 که گواهی بهداشتی خاص برای این ایام دارند توانستهاند رونق خود را حفظ کنند .پس ،مانسخٔه واحدی در این خصوص نداریم ،ولی در

انطباق صنایع با کسبوکارها چه الزاماتی را
میطلبد؟

آیا میتوان از تجارب سایر کشورها در مهار
کرونا و کمک به اقتصادشان الگو گرفت؟

تجارب کشورها براساس فرهنگ و اولویت
و بودجههایی که دولتها داشتهاند و
زیرساختهایشان برای چنین بحرانی متفاوت
است .ما فعاالن اقتصادی در ابتدای کرونا
تصور میکردیم شرایط هرروز وخیمتر خواهد
شد و اگر به یادداشتها و تحلیلهای آن
ایام مراجعه کنیم ،همه با نگرانی عمیق از

چه پیشبینیای از شرایط آیندٔه اقتصاد و
کسبوکارها دارید؟

پیشبینی کار بسیار دشواری است؛ بسیاری
معتقدند تا عادیشدن شرایط ،راه طوالنی در
پیش داریم .بهعنوان فعال اقتصادی ،پیشبینی
میکنم پوستاندازی بزرگی در حوزٔه اقتصاد
اتفاق خواهد افتاد که البته برای صاحبان
کسبوکارها دردناک خواهد بود و بسیاری از
مشاغلی پررونق ممکن است به رونق قبلی خود
بازنگردند .بازخوانی جدید به ما کمک میکند
درک کنیم این کسبوکارها میتوانند در نوع
دیگری خدمات ارائه دهند؛ بر این باورم بازار
کسبوکارهای جدید رونق خواهد گرفت و
تعدادی از کسبوکارهای سنتی ،اگر نگوییم
که حذف میشوند ،از رونق پیشینشان بیبهره
خواهند بود.

{

دولت در ایجاد زیرساختهای الزم برای
تسریع در فرایندهای قانونی وظیفٔه مهمی بر
عهده دارد .در گذشته ،دریافت مجوزهای
الزم از نهادهای مرتبط با کسبوکارها ماهها
طول میکشید؛ خصوص ًا در حوزٔه بهداشت،
زیرساختی برای اعطای مجوزهای ضروری
به واحدهای تولیدی و صنعتی وجود نداشت.
بسیاری از فروشگاهها با خدمات آی تی که
دولت به آنها داد ،زیرساخت مناسب ایجاد
کردند؛ بانک اطالعاتی بهداشتی کسبوکارها
نیز منبع اطالعاتی ارزشمندی است که به
تابآوری و گذر سالمت از شرایط بحرانی حال
حاضر کمک میکند.
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ما در کرونا به این نتیجه رسیدهایم که نیازهایی
جدید داریم که سادهترین آن ماسک است.
تولید و مصرف روزانهمان پیش از پاندمی
کمتر از  ۲۰۰هزار عدد بود و تنها کادر درمان
در مراحل خاص مانند اتاق عمل از این کاال
استفاده میکردند و چون آمار دقیقی نداریم،
شنیده میشود که در روز بیشتر از  ۱۰۰صد
هزار ماسک تولید نشده و  ۵۰درصد ظرفیت
خالی بوده است .وقتی صنایع فهمیدند این
حوزه میتواند باعث ایجاد سود شود ،خیلی
سریع وارد شدند و توانستند به این نیاز پاسخ
دهند و بهدلیل اینکه ما محدودیتهای تحریمی
هم داریم ،آغاز حرکت برای واحدهای تولیدی
ٔ
خال زیرساختهای موردنیاز
کار آسانی نبود.
کسبوکارها چالش بزرگی است ،اما این
موضوع موجب افزایش تابآوری در صنایع
شد .زیرساختهای آی تی کشور ،که نقش
مهمی در بهبود عملکرد کسبوکارها دارد،
بسیار کند است؛ درحالیکه الکترونیکیشدن
خیلی از مجوزها و تٔایید و شناسایی افراد نیاز
به حضور ندارد و میتوانند با اپلیکیشنهایی
که وجود دارد ،از ازدحام در مراکز دفاتر
خدمات جلوگیری کنند .بهنظر من ،کرونا کمک

حمایتهای دولت از بنگاههای آسیبدیده
تا چه اندازه میتواند در عبور کمعارضٔه این
بنگاهها از بحران کرونا مٔوثر باشد؟

{

کل بیزنسهایی که چابک بودهاند این بحران
را به یک فرصت تبدیل کردهاند ،و بیزنسهایی
که بهصورت سنتی با این ماجرا برخورد کردند،
حتم ًا تا مرز نابودی هم رفتهاند.

کرد تصمیمهایی که خیلی قبلتر باید گرفته
میشد ،براثر اجبار گرفته شود و کسبوکارها
تابآوری بیشتری داشته باشند.

آینده در مورد شرایط اظهارنظر کردهاند؛ ولی
کسبوکارها بهعنوان سازمانهای هوشمند
توانستهاند هوشمندی خودشان را نشان دهند.
بسیاری از کسبوکارها صدمه دیدهاند ،ولی
این آسیب میتوانست بسیار بزرگتر باشد.
اما امروز ،ما با تمام تنگناها و محدودیتها و
مصیبتهایی که این بیماری برای جامعه داشته
است توانستهایم خود را تا حدی هماهنگ
کنیم و برخالف خیلی از اقتصادهای دنیا که
با کمکهای بسیار زیاد باز هم دچار مشکل
شدند ،باوجود تحریمها و فشارهای اقتصادی
قبلی ،ایستایی بیشتری داشتهایم.
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عبور از کرونا ،مستلزم برنامهریزی و اطالعرسانی دقیق

مصاحبه

حسن فروزانفرد

نایبرئیس کمیسیون توسعٔه پایدار ،محیط زیست و آب اتاق ایران

عبور از چالشی به فراگیریکرونا نیازمند برنامهریزی دقیق و طراحی راهبردهای
مٔوثر بهمنظور تابآوری تا پایان بحران است .برای بررسی این چالش پیش
از همهچیز ،باید دید کرونا چه بر سر اقتصاد دنیا آورده است .بیشک با
تحلیل دقیق ابعاد این موضوع ،میتوان پی برد که هریک از کسبوکارها در
نظر شما راجع به آیندٔه اقتصاد تا پایان همهگیری
کرونا چیست؟

کشورهایی که موفق به برنامهریزی و اطالعرسانی
در خصوص کرونا شدهاند ،این فرصت را خواهند
داشت که زودتر به شرایط معقول و منطقی
بازگردند .متٔاسفانه ،ابهام در حوزٔه اقتصاد داخلی
اجازٔه برنامهریزی برای فعالیتهای اقتصادی
روشن را نمیدهد .ما تعطیالت نوروز را پیش
رو داریم و هنوز برنامٔه مدون و حسابشدهای
برای آن متناسب با شرایط کرونا نداریم .کرونای
انگلیسی در چالش کسبوکار مرتبط با توریسم اثر
مضاعف میگذارد و فرصتهای درآمدزایی را از
این صنعت سلب میکند.

کجای بحران قرار دارند و آیا این امکان وجود دارد که با کمترین عوارض از
این دوران سخت گذر کنند یا خیر .حسن فروزانفرد ،نایبرئیس کمیسیون
توسعٔه پایدار ،محیط زیست و آب اتاق ایران ،دراینباره با تازههای اقتصاد
گفتوگویی انجام داده است که در ادامه میخوانید.

وضعیت پایانی سال هم تحتتٔاثیر مسئلٔه
اقتصاد سیاسی در تعامل با امریکا و بالتکلیفی
در زمینٔه تحوالت احتمالی مربوط به انتخابات،
گفتوگوها و تعامالت لفظی و فعالیتهای
جناحی افزایش مییابد و یک بالتکلیفی در فضای
اقتصاد برای تصمیمگیری داریم و بهنظر میرسد
باید منتظر شرایط غیرحرفهای و ناپایداری تا
زمان انتخابات باشیم؛ مانند وضعیت بازار سهام
و ارز که تحتتٔاثیر بالتکلیفیها و موضوعات
اقتصادی-سیاسی هستند که عالوه بر ویروس
کرونا ،دستبهگریبان اقتصاد ایران شده است.
اینکه در دولت آینده چه اتفاقاتی رخ خواهد داد
و باید منتظر کدام گروه و با چه اندیشه و نگاه

اقتصادی سیاسی باشیم ،همچنان در ابهام است
و این موضوع زمینه را در اقتصاد ایران کند میکند
و پس از آن بهنوعی میتوان امیدوا ر بود که اگر
دوراندیشی داشته باشیم و تغییرات ایجاد کنیم،
تغییرات مثبتی در اقتصاد ایران اتفاق بیفتد و زمینٔه
تحرک را ایجاد کند.
تجربٔه سایر کشورها در این زمینه چگونه بوده
است؟ آیا الگوبرداری از این تجربهها میتواند
برای سایر کشورها کمککننده باشد؟

در سطح بینالمللی ،پیشرفتهایی که در دسترسی
به واکسن بهصورت گسترده اتفاق میافتد ،زمینه
را برای ایجاد یک نظم جدید فراهم میکند .در

الزاماتی که صنایع و بنگاهها برای انطباق
با کرونا در پیش گرفتند ،چگونه ارزیابی
میکنید؟ آیا میتوان ترتیبی داد که در کنار
کرونا ،چرخٔه اقتصاد هم بچرخد؟

تجربٔه سایر کشورها چقدر میتواند به رشد
اقتصاد کمک کند؟

اطالعات من محدود به بررسیهایی است
که روی چند کشور اتحادیه انجام دادهام .در
این کشورها ،عمدٔه کمکها متمرکز بر اقتصاد
شهری مانند کسبوکاری است که مستقیم ًا
ی آسیب دیدهاند؛ ازجمله رستورانها
از پاندم 
و هتلها و اقتصاد روزمرٔه شهری .بعضی از
کمکها برای رفع تعهدات یا استمهال پرداخت
بدهیهای بانکی بوده که دورههای محدودی
برای آن در نظر گرفته شده و کشورهایی مانند
بلژیک و هلند که فضای عمومی آنها آرام
شده است ،مدیون کمکهاییاند که دریافت
کردهاند .این آرامش زمینه را برای فضایی
که بتوان بازسازیها را آغاز کرد ،فراهم کرده
است .بهنظر میرسد با این برنامهریزیها،
اقتصاد کشورهای یادشده بتواند در پایان سال
 ۲۰۲۱به شرایط سابق خود بازگردد.

{
اقتصــاد
ماهنامــه تازه
اقتصــاد
هــایهــای
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دو دو
۱۵۶ 163
شمارهشماره
، ۱۳۹۸
ماه
تیر
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{

کشورهای مختلف ازجمله اتحادیٔه اروپا ،افراد
سالمند و پرخطر موفق به دریافت واکسن
شدهاند و سازوکار دریافت واکسن زمینهای
را برای آرامش ایجاد میکند و میتواند روال
جدیدی را به فضای عمومی کسبوکار و
اقتصاد برگرداند .تٔاثیر ویرانگر کرونا در
وضعیت اقتصاد شهری و توریسم بوده است
که بعید میدانم به این راحتی بازسازی شود.
میتوان امیدوار بود که با تداوم واکسیناسیون،
زمینههایی برای گردش چرخ اقتصاد و
کمترشدن محدودیتهای سنگین و احیای
فضای شهری ایجاد شود و فعالیتهای روزانٔه
اولیه سروسامان یابد .اما در همٔه کشورها،
لزوم ًا شرایط اینگونه نیست؛ ما هنوز در ابهام
بهسر میبریم که در چه تاریخی و با چه ابزاری
قابلقبولی از افراد را
موفق میشویم حجم
ِ
واکسینه کنیم .از سوی دیگر ،موضوع واکسن
ایرانی و دراختیارداشتن واکسن خارجی هنوز
در هالهای از ابهام قرار دارد و برنامٔه روشنی
برای آن ندارم.

عمدٔه فعاالن اقتصادی بخش خصوصی
متناسب با حساسیت موضوع و تعهداتی
که دارند تالش دارند خود را با این موضوع
تطبیق دهند .در ابتدا بهدلیل اینکه همه با
یک موضوع ناشناخته روبهرو بودند ،دچار
هیجان شده و برای متناسبکردن آن نیازمند
به مشاوره بودند؛ با توجه به افزایش اطالعات
بینالمللی ،توانستند بهتدریج راهحلهای
مناسبی برای خودشان پیدا کنند؛ مانند چیدمان
افراد در محیط کار و استفاده از امکانات کمکی
و دقت نظر در رعایت پروتکلها .مردم و
کارکنان نیز بهتدریج با موضوع آشنا شدند و
سعی کردند دقت الزم را داشته باشند و کم
و بیش در درگیریها و مشکالت به یکدیگر
کمک کنند و تا اندازهای آنها را برطرف
کردهاند .تجربههای عینی ما نشان میدهد
در بخش خصوصی ،شرکتها و سازمانها
توانستند بهتدریج واقعیت را سازماندهی
کنند و توقف نداشته باشند ،که این موضوع
عمدت ًا در حوزٔه فعالیتهای تولیدی یا صنعتی
دیده شده است و بسیاری از کسبوکارهای
حوزٔه خدمات به مردم چنین شانسی نداشتند.
ی بهصورت
بههرحال ،آگاهیهای عموم 
تدریجی افزایش یافت و ترس جای خودش
را به رعایت پروتکلها داد و اقتصاد تا حدی

خود را بازسازی کرد ،و البته بهدلیل گستردگی
و طوالنیبودن بحران ،کمکهای دولتی و
عمومی تٔاثیر زیادی در کمک به تابآوری
کسبوکارهای کوچک خواهد داشت.
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عیاری بر ارزیابی سیاستهای کرونایی:
روشها و خطاهای شناختی

یادداشت تحلیلی

پوریا

چوبچیان
 -۱مقدمه

پژوهشگر اقتصادی

همهگیری کرونا بدنٔه مدیریتی جامعه را در
اقصا نقاط دنیا ناگزیر ساخت تصمیمهایی
اضطراری با تأثیراتی در مقیاس وسیع اتخاذ
کنند؛ تصمیمهایی همچون محدودیت در تردد،
الزام به پوشیدن ماسک ،لغو برنامههای جمعی،
مجازیکردن آموزشها ،تخصیص کمکهای
اضطراری به نهادهای مختلف مالی و غیرمالی
و امثال آن .این دخالتها نهتنها از منظر سالمت
عمومی همچون تغییر تعداد مبتالیان و تعداد
دیگر رفاه شهروندان
فوتیها ،بلکه در جنبههای
ِ
قابلاعتنایی گذاشت .میدانیم برای آنکه
تأثیرات
ِ
تصمیمسازی در راستای منافع عمومی از خرد
و استواری برخوردار باشد ،نیاز است پیامدهای
هر سیاست را با اتکا به شواهد عینی اندازهگیری
و وزندهی کنیم ،چه پیامدهای موردانتظار و چه

پیامدهای ناخواسته.
ازآنجاکه دخالتها و سیاستگذاریهای مختص
کرونا هم دارای تعداد باالیی بوده و هم طیف
متنوعی داشته ،فرصتی کمبدیل برای یادگیری در
خصوص نحؤه ارزیابی سیاست بهدست آمده
است که میتواند برای تصمیمسازیهای مرتبط
با انطباق با کرونا در آینده مفید واقع شود .و
هماکنون نیز پژوهشهای گوناگون و مفصلی
در سطح کشور کوشیدهاند برای سیاستها
و دخالتهای مختلف کرونایی ارزیابی ،و
پیشنهادهایی برای سیاستگذاری آینده بر
مبنای نتایج تحلیلهایشان در عرصههای مالی و
غیرمالی ارائه دهند .اگرچه نفس توجه به شواهد
و استنتاج علمی برای پشتیبانی تصمیمسازیها
مفید و کاراست ،نباید از این نکته غافل شد که

ارزیابی سیاست به استفادٔه منسجمی از مناسبات،
دادهها ،طراحی تحقیق ،تحلیل ،و تفسیر نیاز
دارد تا بتواند معرفتافزا و آموزنده تلقی شود.
پدیدٔه همهگیری کرونا بهسبب ابعاد بیسابقهاش،
گاه منجر به شتابزدگی و خطاهای شناختی در
خصوص استفاده از شواهد و استنتاجات علمی
میشود که میتواند برای تصمیمسازی خطرناک
و گمراهکننده باشد .این یادداشت سعی میکند
ابتدا روشهای عمومی برای ارزیابی سیاست
را مرور کند و سپس خطاهای شناختیای
که مشخص ًا مربوط به پدیدٔه همهگیری کرونا
میشود ،بر مبنای توصیههای مقاالت پژوهشی
روز مرور کند .در نهایت هم تالش میشود برای
ارزیابیهای سیاستی مختلف ،یک سیاهٔه وارسی
(چکلیست) ارائه شود تا تخمینی از عیار شواهد
و قوت ارزیابیها تاحدودی معلوم شود .جامعٔه

 ۲-۱روش مقطعی ارزیابی سیاست

طراحیهای مقطعی وضعیت واحدهای
موردبررسی را با و بدون سیاست اعمالی در
یک لحظه از زمان مقایسه میکند .برای انجام
چنین تحلیلی ،باید دستکم یک داده مربوط
به شرایط بدون دخالت و دستکم یک داده
مربوط به شرایط بادخالت ،قاعدت ًا در مکان
متفاوت ولی در زمان یکسان در دسترسمان
باشد .فرضیهای که این روش در خصوص

اقتصــاد
ماهنامــه تازه
اقتصــاد
هــایهــای
ماهنامــه تازه
دو دو
۱۵۶ 163
شمارهشماره
، ۱۳۹۸
ماه
تیر
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ارزیابی تأثیر سیاست 1شاخهای از علم است
که تالش میکند بهصورت مستدل به یکی از
پرسشهای مهم پیش روی سیاستگذاران
پاسخ دهد :درصورتیکه سیاست فعلی را اعمال
نمیکردیم ،نتایج چقدر با حاال که سیاست
فعلی را اعمال کردیم متفاوت میبود؟ پاسخ
به این پرسش با تکیه بر دادههای مشاهدهای
ذات ًا چالشبرانگیز است ،زیرا در یک زمان
و یک مکان فقط یک اتفاق میافتد و امکان
مشاهدٔه آن وجود دارد .بقیٔه اتفاقها نمیافتند

{

 -۲روشهای متداول ارزیابی تأثیر سیاست

{

هدف این یادداشت تصمیمسازان ،محققان،
و متصدیان تولید شواهد است.

که آنها را مشاهده کنیم؛ پس آن دادهها ،بنا
به تعریف ،مشاهده نشده است .به شرایط
غیاب سیاست فعلی «واقعیت تحققنیافته» یا
ِ
«اتفاق نیفتاده» 2میگویند .برای اینکه روش
مطلوب برای ارزیابی یک سیاست مشخص
را بیابیم ،نخست باید به دو پرسش اساسی
پاسخ دهیم؛ اول آنکه آیا واحدهایی هستند که
سیاست موردنظر را انجام نداده باشند؟ و دوم
آنکه دسترسی ما به دادههای اندازهگیریشده به
چه میزان است؟ آیا دادههای ما فقط مربوط
به زمانهای پس از پیادهسازی سیاست است
یا دادههایی هم برای پیش از دخالت مدنظر
جمعآوری کردهایم؟ براساس پاسخ به این
پرسشها ،میتوان یکی از روشها یا ترکیبی

از روشهای ارزیابی سیاست را بهکار برد.
روشهایی که اینجا معرفی میشود عبارت
است از :روش مقطعی ،روش پیش از/پس از،
و تحلیلهای سریزمانیهای دخالتشده.

1- Policy Impact Evaluation
2- Counterfactual
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ِ
اتفاق نیفتاده دارد آن است که« :اگر سیاست
موردنظر انجام نشده بود ،نتایج برای واحدهای
دخالتشده به اندازٔه نتایج برای واحدهای
دخالتنشده میبود» .بعید بهنظر میرسد که
روش مقطعی شیوهای مناسب برای ارزیابی تأثیر
سیاستهای مختلف مرتبط با کرونا محسوب
شود .یکی از دالیل بدیهی آن است که پدیدههای
اپیدمیک به مکان موردبررسی بسیار وابستهاند
و همچنین زمانبندی ورود کرونا به مکانهای
ً
مثال ،کشورهایی با
مختلف متفاوت است؛
ً
شیوعهای بدتر احتماال بیشتر سیاستهای
سختگیرانه همانند اجباریکردن ماسک و
ً
عمال امکان مقایسه صرف ًا
قرنطینه داشتهاند و
براساس همزمانی از بین میرود .به همین دلیل
برای ارزیابی سیاستهای مرتبط با کرونا ،معمو ًال
3
از روشهای دیگری موسوم به تحلیلهای طولی
استفاده میشود که سعی میکنند شرایط را برای
یک مکان مشخص تحلیل کنند.
 ۲-۲روشهای پیش از/پس از

ارزیابیهای پیش از/پس از ،وضعیت واحدهای
موردبررسی را در دو مقطع برای واحدهایی
میسنجد که دخالت مدنظر را دریافت کردهاند.
این دو مقطع یکی مربوط میشود به پیش از اعمال
دخالت و دیگری پس از اعمال دخالت .به همین
سبب ،دستکم باید یکبار اطالعات پیش از اعمال
سیاست جمعآوری شود و یکبار هم پس از اعمال
ِ
اتفاق
سیاست .فرضیٔه این روش در خصوص
نیفتاده آن است که« :اگر دخالت مدنظر نمیبود،
نتایج در مقطع زمانی دوم به همان وضعی باقی
میماند که در مقطع زمان اول بود» .فرضیٔه پشت
این روش را نمیتوان برای ارزیابی سیاستهای
اتخاذشده در قبال بیماری کرونا معتبر دانست ،زیرا
این روش تمام تغییرات پس از اعمال سیاست را
به سیاست ما مرتبط میداند .این در حالی است
که میدانیم از سویی ذات همهگیریها خطی نیست
(به بیان دقیقتر ،از نموداری نمایی تبعیت میکند)
و از سوی دیگر ،خروجیها میتوانند به دالیلی غیر
از سیاست اعمالی توسط ما تغییر کنند .به همین
سبب ،نباید این فرض را داشته باشیم که میزان
ابتالی روزانه بدون اعمال سیاست مجازیکردن
آموزش یا تعطیلکردن مراجعٔه حضوری به بانکها،
در سطح پیشین باقی میماند.
شکل  ۱ارزیابی سیاست به روش پیش از/پس از.
سایٔه آبی روند تغییر نتایج را نشان میدهد و خط
پررنگ سیاه زمان اعمال سیاست است (برگرفته از
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هابر و همکاران.)۲۰۲۰ ،

 ۲-۳تحلیلهای سریزمانیهای دخالتشده

در تحلیلهای سریزمانیهای دخالتشده،
دستکم برای چند مقطع زمانی پیش از اعمال
سیاست داده داریم و حداقل برای یک مقطع
پس از اعمال سیاست هم داده موجود است .این
روش مرسومترین روشی است که تابهحال برای
ارزیابی سیاستهای مربوط به سالمت عمومی در
پژوهشهای نهادهای تصمیمسازی بهکار گرفته
شده است و قاعدت ًا بر مبنای تفسیرهای حاصل
از یافتههای پژوهش ،سیاستهای بعدی تدوین
میشود .فرضیهای که این تحلیلها برای اتفاق
نیفتاده دارند آن است که« :اگر دخالت موردنظر
رخ نمیداد ،مقدار و میزان رشد نتایج در همان
سطحی که برای پیش از اعمال سیاست تخمین
زده شده بود ،ادامه پیدا میکرد».
بااینحال ،اعتبار تحلیلهای سری زمانی
دخالتشده بسیار به این وابسته است که روندهای
ِ
اتفاق نیفتاده را چقدر خوب مدلسازی
مربوط به
کردهایم .شکل  ۲شرایط ایدهآل این ارزیابی را
نشان میدهد .در این شکل ،شرایط خروجی پیش
از اعمال سیاست و پس از اعمال سیاست دارای
روندی پایدار و خطی است و میتوان با دادههای
کافی در طول زمان بهخوبی آن را مدل کرد .در
این حالت هم میتوان از روش مشاهده و هم با
آزمونهای آماری ،روایی و پایداری تأثیرات را
سنجید .هرچند در شرایط اضطراری و کوتاهمدت
فعلی نمیتوان انتظار چنین حجم متقاعدکنندهای
از دادهها را در خصوص کرونا داشت ،دستکم
محقق باید روندی را برای چنین دادههایی پیش
از اعمال سیاست مشاهده کند ،وگرنه تحلیل تأثیر
سیاست از استواری حداقلی برخوردار نخواهد

بود .شکل  ۳حاالت مختلفی را نشان میدهد که
بهواسطٔه اشتباه در مدلسازی روال نتایج پیش از
اعمال سیاست ،به تخمین نادرستی از میزان تأثیر
سیاست موردبررسی میرسیم .خطرناکترین
حالتی که محتملترین خطای شناختی مرتبط با
تحلیل سیاستهای کرونایی است ،حالتی است
که چند سیاست تقریب ًا همزمان اعمال میشود
(زدن ماسک ،منع تردد شبانه ،توزیع رایگان
بستههای بهداشتی ،واکسیناسیون ،و غیره) و
هریک از این سیاستها نیاز به مقداری زمان برای
اثرگذاری در نتایج دارند .ازآنجاکه پدیدههای
مشابه پیشینی برای چنین همهگیریای نداریم،
کنترلکردن تأثیر هریک از این سیاستها تقریب ًا
ناممکن است و بسیار محتمل است که تحلیلگران
سیاستی نتایج مطلوب را به سود سیاست موردنظر
خود و نتایج نامطلوب را بهواسطٔه سیاستهای
دیگر تعبیر کنند.

شکل  ۲ارزیابی سیاست بهصورت صحیح با روش
تحلیل سریزمانی دخالتشده .خط خاکستری
مربوط به زمان اعمال سیاست است (برگرفته از
هابر و همکاران.)۲۰۲۰ ،

شکل  ۳اشتباهات ممکن در خصوص تخمین
ارزیابی سیاست با تحلیل سریزمانی دخالتشده.
باال چپ -زمانی که روند پیشینی بهصورت
قابلاعتنا شناسایی نشده است؛ باال راست -زمانی
ِ
که بهاشتباه فرض کردیم نتایج قرار است خطی
تغییر کند؛ پایین چپ -زمانی که فرض میکردیم
سیاست اعمالی ما در زمانی دیرتر (در زمان خط
نقطٔه خاکستری) نتایج خود را آشکار میکند؛
پایین راست -زمانی که حوادث و سیاستهای
متنوعی در فاصلٔه زمانی نزدیک به هم اتفاق میافتد
(برگرفته از هابر و همکاران.)۲۰۲۰ ،
3- Longitudinal Analysis

بهترکردن آزمون سیاستها در آینده میتوان
پیشبینی کرد ،خصوص ًا اگر سیاستها و
دخالتها با ذهنیت ارزیابی سیاستها و
جمعآوری داده در آن راستا طراحی شوند.
 -۴جمعبندی

Haber, N. A., Clarke-Deelder, E.,
Salomon, J. A., Feller, A., & Stuart,
E. A. (2020). Policy evaluation in
COVID-19: A guide to common
design issues.

{

پاسخ به هریک از این پرسشها چالشبرانگیز
خواهد بود ،ولی کماکان باید تالش کرد توجه
دقیقی به منابع بالقؤه تورشها در ارزیابی
سیاستهای مرتبط با کووید ۱۹-انجام
گیرد .با این وصف ،کماکان میتوان نسبت
به امکان تولید ارزیابیهای استوار برای
تصمیمسازی آگاهانه و هوشیارانه خوشبین
بود .محققان و تصمیمسازان باید نظرهای
مختلف را از زوایای متعدد با روشهای متنوع
نظری و شواهد تجربی ببینند؛ روی دادههای
قابلاطمینانتر و شواهد مفید هرجا
بهتر و
ِ
که امکانپذیر است ،سرمایهگذاری کنند؛
بهصورت واضح محدودیتها و منابع بالقؤه
تورش را بشناسند؛ و هرجا که شواهد عملیاتی
موجود نیست ،این واقعیت را تصدیق کنند.
در این راستا ،فرصتهای فزایندهای برای
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براساس آنچه در بخش پیشین ارائه شد ،در
این بخش سعی میکنیم راهنمایی برای بررسی
دقت ارزیابیهای سیاستی مرتبط با کرونا ارائه
کنیم .هرچند نباید انتظار دادههای جامع و
کنترلشده را در این مقطع اضطراری داشت،
تصمیمسازان و مخاطبان ارزیابیهای سیاستی
باید این پرسشهای حداقلی را از تهیهکنندگان
ارزیابی سیاست بپرسند و اگر پاسخ به
هریک از این پرسشها منفی باشد ،نمیتوان
به استنتاج ع ّلی ارزیابی انجامشده اعتنا کرد.
پرسشهای مهم روششناختی به این شرح
است :آیا روش تحلیل موردنظر میتواند
نموداری از نتایج در طول زمان ،مخصوص ًا
روزهای نزدیک به اعمال سیاست ،ارائه
دهد؟ آیا دادههای کافی (حداقل در چند بازه
زمانی) پیش از اعمال سیاست برای تخمین
روند نتایج بدون اعمال سیاست وجود دارد؟
آیا روند شناساییشده پیش از اعمال سیاست
پایدار است؟ آیا شواهد کافی داریم که مدل
ِ
اتفاق نیفتاده همانی است
تخمینزدهشده از
ً
که نشان داده شده است (مثال خطی)؟ آیا
زمان اعمال سیاست را درست در ارزیابی

{

 -۳وارسی خطاهای شناختی

دیدهایم و تأثیر تأخیرات را لحاظ کردهایم؟ و
در نهایت اینکه آیا این سیاست ،تنها سیاست
اعمالی در آن مقطع زمانی بود که احتمال
تغییر نتایج را میداد؟ برای پاسخ به پرسش
آخر ،باید بکوشیم توضیحی منطقی برای تأثیر
سیاستهای اقتصادی ،رفتارهای اجتماعی ،و
سرریز دیگر سیاستها بیابیم.

طی یک سال از شروع همهگیری ویروس
کرونا ،سیاستهای متنوعی در عرصٔه
عمومی کشورهای مختلف برای مقابله با
این ویروس بهکار گرفته شد .همچنین،
پروژههای تحقیقاتی مختلفی برای ارزیابی
این سیاستها تدوین شد .همانند دیگر
تحقیقات مرتبط با ویروس کرونا ،کیفیت این
پروژههای تحقیقاتی هم بسیار متنوع بود و
ارزیابیهایی کمکیفیت از سیاستها در اقصا
نقاط دنیا وجود داشت که منجر به تصمیمات
ضعیف سیاستی شد ،منابع را هدر و اعتماد
عمومی را به تحقیقات علمی کاهش داد .برای
پشتیبانی از ارزیابیهای باکیفیت سیاستی ،این
یادداشت کوشیده است روشهای عمومی و
شناختهشدٔه ارزیابی سیاستها را با استفاده از
دادههای مشاهدهای توصیف کند و متغیرهای
کلیدی را جهت استعمال هریک از این روشها
برشمارد .امید است چنین یادداشتهایی
بتواند باب ارزیابی سیاست را بیش از پیش
باز کند و کمکی به محققان ،ویرایشگران،
بازبینیکنندگان ،و تصمیمسازان برای ارزیابی
دقیقتر سیاستها باشد و بتوانند نقاط قوت و
ضعف شواهد مطرحشده را بهتر بفهمند.
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انطباق با کرونا تا پایان همهگیری
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پاندمی تخریب خالق
یادداشت تحلیلی

محمد

گلشاهی

پژوهشگر اقتصادی

احتما ًال ،اگر شومپیتر  -اقتصاددان اتریشی  -زنده
بود ،مثالی گویاتر از اثر ویروس کرونا در اقتصاد
را برای توضیح مفهوم تخریب خالق 1نمییافت
و شاید خود او نیز از سرعت این تغییرات در
شگفت میماند و آنگاه بهجای اصطالح «توفان
تخریب خالق» ،از «ویروس تخریب خالق» برای
نشاندادن این سرعت تحوالت استفاده میشد.
اگرچه مقاالت شومپیتر برای اوایل قرن گذشتٔه
میالدی است و خود او نیز مفهوم «تخریب خالق»
را بهنوعی از نظریات مارکس عاریت گرفت و آن
را تغییر داد ،این اصطالح برای توضیح بسیاری
از اتفاقات دنیای سرمایهداری مناسب است؛
در نتیجه قالب بحث یکسان است و فقط نام
شرکتها و صنایع در آن عوض میشود .داستان
ساده و یکسان است؛ زمانی که بازار در تعادل است
و بهنوعی رقابت کامل در بازار حکمفرماست،
ناگهان فرد ،گروه ،یا سازمانی کارآفرین یا نوآور
با ارائٔه محصول جدید ،روش تولید جدید ،بازار
جدید ،مواد اولیٔه جدید ،و یا روش سازماندهی

جدید ،ساختارهای پیشین را به چالش میکشد و
بابت این نوآوری سود ویژه کسب میکند.
بنگاهها ،تولیدکنندگان ،و صنایع موجود یا در
برابر این تغییرات میایستند و شیؤه خود را تغییر
نمیدهند و در نهایت از بازار خارج میشوند ،و
یا برای کسب بخشی از سود جدید بهوجودآمده،
خود را با تغییرات همسو میکنند و در نهایت پس
از مدتی دوباره بازار به تعادل میرسد .در نهایت،
این روند ادامه مییابد تا یک فرد ،گروه ،یا سازمان
دیگر فرایند نوین دیگری را طراحی کنند.
مشابه این داستان درحال تکرار است .ساختار
اقتصاد امروز بهدلیل ورود به عصر دیجیتال و
ف ّناوری اطالعات متحول شده است و ویروس
کرونا این تغییرات را با سرعت بیشتری به پیش
میبرد ،زیرا به محصوالت جدید ،روش تولید
جدید ،بازار جدید ،و روش سازماندهی جدید
نیاز دارد و در این تحوالت ابزار سنتی و متعارف
امروز رقابت سختی با بسترهای جدید دارند ،زیرا

سرعت ورود نوآوریها و دراختیارگرفتن بازارها
بسیار کم است و این نوآوریها بهسرعت بازارها
را متحول میکنند.
از سوی دیگر ،با توجه به اینکه هنوز زمان دقیقی از
ریشهکنی این ویروس یا ویروسهای مشابه وجود
ندارد ،در نتیجه هنوز نمیتوان گفت تا چهزمانی
محدودیتها وجود دارد .این محدودیتها سبب
شده است بازار کار برای صنایع با ریسک فعالیت
همراه باشد .از یکسو ،با محصوالت و صنایعی
مواجهیم که در صورت ادامٔه وضعیت فعلی برای
آنها با افزایش تقاضا روبهرو هستیم و عادیشدن
شرایط از اقبال به این صنایع میکاهد ،و از سوی
دیگر ،با کاالها و بنگاههایی روبهرو هستیم که
ادامٔه فعالیت در آنها با ادامٔه همهگیری کرونا
بسیار دشوار خواهد بود .فعاالن اقتصادی بسیاری
در دوران حاضر به فعالیت در زمینٔه لوازم بهداشتی
از قبیل ماسک ،مواد ضدعفونیکننده ،و… روی
آوردهاند که با عادیشدن شرایط ،بخشی از تقاضا
برای این محصوالت کاهش مییابد .بااینحال،
1-Creative Destruction

در مقابل همانطور که در باال اشاره شد ،ما
با صنایعی روبهرو هستیم که بهدلیل تٔاثیرات
کرونا با ریسک فعالیت روبهرو هستند .البته،
هرکدام از این صنایع ریسک متفاوتی دارند که
اگر بخواهیم به دستهبندی آنها بپردازیم ،به
سه گروه میتوان آنها را تقسیم کرد :نخست،
فعالیتهایی که با کاهش موقتی تقاضا روبهرو
شدهاند ،مانند آژانسهای مسافرتی و هتلها؛
دوم ،مشاغلی که بهدلیل محدودیت عرضه
بخشی از تقاضای خود را از دست دادهاند،

در واقع ،شیوع کرونا نظم پیشین را بر هم زده
است و درحال پایهریزی نظم جدیدی است
که این نظم جدید الزامات خاص خودش را
داراست .نخست آنکه کرونا به کسبوکارهای
کوچک و سنتی ضربٔه عمیقی وارد کرده و
رقابت نابرابری بین کسبوکارهای کوچک
و ا َبرشرکتهای بزرگ شکل گرفته است.
این موضوع در همٔه جهان اتفاق افتاده است
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نکتٔه مهم این است که شرکتهای نوآور بهویژه
در زمینٔه سفارش و فروش آنالین ،با بازار
فوقالعاده پرسودی روبهرو هستند که اگر
سبک زندگی بهسوی استفاده از این تغییرات
تغییر کند ،آنگاه حتی با عادیشدن شرایط
جامعه ،این قبیل بنگاههای اقتصادی همچنان
بازار خود را حفظ میکنند؛ در نتیجه ،یا سایر
بنگاهها نیز وارد این عرصه میشوند و یا در
نهایت با ازدستدادن سهم بازار ،مجبور به
کنارهگیری میشوند.

مانند بسیاری از خردهفروشیها و رستورانها؛
و در نهایت ،اصنافی که بهطور کل تعطیل
شدهاند ،مانند برخی مشاغل آموزشی حضوری
و فرهنگی؛ یعنی در گروه اول ،ممکن است با
عادیشدن شرایط زندگی دوباره تقاضا مانند
گذشته شود ،اما در گروه دوم بخشی از تقاضا
بهدلیل عادت به زندگی جدید از بین برود ،و
در بخش سوم ،محدودیتهای کرونایی سبب
ایجاد مزیتهایی شده است که احتما ًال امکان
بازگشت به وضعیت قبل و تقاضای سابق برای
این محصوالت دیگر امکانپذیر نباشد.

و جالب اینکه براساس آمار در دوران کرونا،
ثروت افراد ثروتمند افزایش یافته است که
اگر این موضوع را در کنار افزایش بیکاری در
جهان قرار دهیم ،با این مسئله روبهرو میشویم
که در فضای رقابتی امروز مجال اندکی برای
کسبوکارهای کوچک قرار دارد و در نتیجه
برای رقابت باید به اندازٔه کافی بزرگ بود .برای
درک بهتر مفهوم ،این مثال را یادآور میشویم
که بهدلیل شیوع کرونا ،بسیاری از مشاغل
دستفروشی بهخصوص در زمینٔه مواد غذایی
بهدلیل الزامات بهداشتی تعطیل ،و در نتیجه
بسیاری از شاغالن در این مشاغل که از اقشار
کمدرآمد نیز بودند ،از کار بیکا ر شدند.کاالهایی
جایگزین تقاضا برای این محصوالت شدند که
دارای یکسری استانداردهای بهداشتی مانند
بستهبندی مناسب باشند .در نتیجه ،تولید را به
فرایندی با سرمایهبری بیشتر تبدیل کرده است.
نتیجٔه این فرایند افزایش بیکاری و فقر برای
بسیاری از اقشار ضعیف و در کنار آن افزایش
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ثروت افراد دارای سرمایه شده است.
همسو با قضیٔه فوق ،این نکته را نیز باید در
نظر گرفت که تولیدکنندگانی که از نیروی انسانی
بیشتری استفاده میکردند ،بهدلیل تعطیلیها،
محدودیتها ،بیماری پرسنل ،رعایت فاصلٔه
اجتماعی ،و… دچار کاهش افت تولید بیشتر
نسبت به تولیدکنندگانی شدند که ماشینآالت
را جایگزین نیروی کار کردند .در نتیجه ،این
عوامل سبب میشود در دوران آتی تولید بهسوی
جایگزینی سرمایه با نیروی کار حرکت کند و فرایند
تولید بهسوی استفادٔه بیشتر از سرمایه برود .فارغ
از تٔاثیرات اجتماعی این موضوع که بسیار مهم
است ،این امر لزوم استفاده از ف ّناوریهای جدید
را در تولید کاالها به ما گوشزد میکند و در کشور
ما که بسیاری از صنایع با ف ّناوری نهچندان مدرن
درحال فعالیتاند ،لزوم سرمایهگذاری را به ما
یادآور میشود که با توجه به مشکالت مالیِ اغلب
صنایع فعال کشور ،بحث تٔامینمالی به موضوع
مهم اقتصاد ما تبدیل میشود که در این زمینه نیاز
به همکاری نظام بانکی را با صنایع الزامی میکند.
اما ،مهمترین نکته در دوران کرونا افزایش سرعت
دیجیتالیشدن امور است و بایستی این موضوع
مدنظر قرار گیرد که برای رقابت در دوران کنونی،
بهطور حتم باید از مزایای آن استفاده کرد .در واقع،
استفاده از اینترنت در فعالیتها و کسبوکارهای
اقتصادی را اقتصاد دیجیتالی گویند؛ از این منظر،
استفاده از ف ّناوریهای نوین سبب افزایش کارایی
و کاهش هزینهها شده است .حرکت بهسوی
دیجیتالشدن اگر قرار بود طی زمان انجام گیرد،
با شیوع کرونا ناگهان بهسرعت صورت گرفت.
از آنالینشدن خرید تا آنالینشدن آموزش و حتی
آنالینشدن خدمات بهداشتی و سالمت و درمان،
همه و همه بهسبب همهگیری ویروس کرونا
رونق عجیبی یافت .در دوران کرونا ،استفاده از
اینترنت بهنحو چشمگیری افزایش یافته است .در
نتیجه ،حتی نیازهای جدیدی ازجمله نیاز به تولید
محتوای سرگرمکننده در اینترنت باال رفته است.
بنگاههای اقتصادی که از قبل دیجیتال شده و یا
زیرساختهای آن را فراهم دیده بودند ،در دوران
کرونا برندگان اصلی رقابت با سایر بنگاهها بودند.
در واقع ،دیگر شروع کسبوکار بدون درنظرداشتن
ً
عمال امکانپذیر نیست
راهبرد دیجیتالی موردنیاز،
و هر کسبوکاری باید این موضوع را در اهداف
خود بگنجاند؛ بهعنوان نمونه ،دیگر تولید خودروی
معمولی در دستور شرکتهای خودروساز قرار
ندارد و تولید خودروهای بهاصطالح خودران
در راهبرد بسیاری از شرکتهای خودروسازی
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بزرگ قرار گرفته است .پس ،اگر از هماکنون
هدفگذاری درست صورت نگیرد ،ممکن است
سرنوشت شرکتهای بزرگ در آینده ازدستدادن
بازار باشد .احتما ًال نمونٔه معروف این قضیه
شرکت نوکیا در بازار گوشی تلفن همراه است
که جایگاه خود را بهدلیل نادیدهانگاشتن بازار
تلفنهای هوشمند بهناگاه از دست داد و امروز
اثر چندانی از آن دیده نمیشود .همانطور که گفته
شد ،بنگاههای اقتصادی که تغییر را حس نکنند
و در برابر تفکر خالق مقاومت کنند ،چارهای جز
ازدستدادن سهم خود از بازار ندارند.

یکی دیگر از مسائل در زمینٔه دیجیتالیشدن
اقتصاد ،متحولشدن فرهنگ کار در جوامع است
که سبب افزایش دورکاری شده است .دیگر نیاز
به حضور فیزیکی در یک محل مشخص درحال
کمرنگشدن است و آهستهآهسته شرکتها
بهسمت استفاده از این روش کاری هستند .این امر
سبب شده است مرزها و جغرافیا از بازار حذف
شود و بتوان متخصصان امر را در هر گوشهای از
دنیا برای تولید محصوالت خود بهکار گرفت .با
این امر ،شرکتها بهسراغ استفاده از متخصصان
در کشورهای با دستمزد نیروی کار پایینتر
میروند و در نتیجه مشاغلی که امکان دورکاری در
آنها وجود داشته باشد ،با کاهش هزینٔه دستمزد
روبهرو خواهند شد و از سوی دیگر ،شرکتها
ً
مثال،
بهسوی جهانیشدن بیشتر گام برمیدارند؛
یک شرکت در قارٔه اروپا کارمندانی از نقاط
مختلف دنیا ازجمله ایران میتواند داشته باشد
که بدون نیاز به حضور فیزیکی ،امور شرکت
را بهراحتی انجام دهند و دستمزد خود را نیز با
رمزارزهای بینالمللی دریافت کنند .نکتٔه اصلی
این است که مهارت در نوآوری جای مهارتهای
فنی را خواهد گرفت .بنابر اعالم اجالس جهانی
اقتصاد ،سال  ۲۰۲۵پنج مهارت اصلی برای
نیروی کار عبارتاند از :تفکر تحلیلی و نوآوری،
آموزش فعال ،مهارت حل مسئله ،تفکر انتقادی،
و در نهایت خالقیت .بهاینترتیب ،دنیای آینده
ً
کامال متفاوت خواهد بود
برای نیروی کار دنیایی
و بیشتر نیروی کار باید یک تخریبگر خالق باشد
ً
عمال درحال
تا یک متخصص فنی .در واقع ،کرونا
حذف نیروی کار فاقد مهارت از اقتصاد است که
این امر تبعات اجتماعی بسیار باالیی دارد و ممکن
است سبب اعتراضات معیشتی در نقاط مختلف
دنیا شود که باید چارهای برای آن اندیشید.
در مجموع ،باید اشاره کرد کرونا در تخریب
ساختار سنتی اقتصاد و ارائٔه راهکارهای دیجیتالی
کمک شایانی کرده است .بسیاری از تغییرات و

محدودیتهای اعمالشده در این دوران سبب
بهوجودآمدن راهکارهایی شده است که حتی
پس از برداشتهشدن محدودیتها ،باز این
تغییرات مورداستفاده قرار خواهد گرفت ،زیرا
سبک زندگی ما را متحول کرده است .دوران
کرونا را نباید دورانی دانست که موقت بوده
است و دوباره کسبوکارها به حالت پیش از آن
برگردند ،بلکه کرونا به مانند کاتالیزوری بوده که
سرعت تغییرات را افزوده است .کسبوکارها
در دوران کرونا بهسمت دیجیتالشدن و افزایش
سهم سرمایه در تولید رهنمون میشوند که کفٔه
رقابت را بهسمت شرکتهای بزرگ و دارای
راهبرد دیجیتال تعریفشده سنگین میکند .تفکر
خالق در آینده راهبرد اصلی شرکتها خواهد بود؛
بنابراین ،بنگاهها و صنایعی موفق خواهند بود که
این موضوع را در اهداف خود بگنجانند.

گذری بر تحوالت صنعت پرداخت در عصر کرونا

یادداشت تحلیلی

ضحی

 -۱مقدمه

اغراق نیست اگر بگوییم همهگیری ویروس کرونا بیشتر کسبوکارها
را متحول ساخته و سالها تغییر را طی چند ماه متراکم کرده است.
با همٔه چالشهایی که این بحران با خود بههمراه داشته است ،ایجاد
عالقٔه فزاینده در کسبوکارها برای بهکارگیری ف ّناوریهای نوین و

{

بیماری همهگیر کووید ۱۹-رفتار خرید
مصرفکنندگان را در سطح وسیعی تغییر
داده و کاتالیزوری برای سرعتبخشیدن به
تغییرات در صنعت پرداخت شده است .رشد
بیسابقٔه حجم معامالت آنالین و نوآوری
دیجیتال ناشی از تغییر در رفتار مشتری،
بدون پتانسیل ف ّناوریهای نوین امکانپذیر
نخواهد بود .الزامات فاصلٔه اجتماعی و
محدودیتهای متفاوت در تعامالت نیز از
دیگر دالیل تقاضای بیسابقه برای نظامهای
پرداخت دیجیتال بوده است.

در بسیاری از کشورها ،مقامات در بخشهای
مختلف نظامهای مالی ازجمله بانکها ،ضمن
تالش برای کنترل عرضٔه اسکناس و سکه،
مصرفکنندگان و مشاغل را به استفاده از
پرداخت دیجیتال ترغیب کردهاند .بهتازگی،
مقامات اجرایی و بانکها در اتریش ،آلمان،
مجارستان ،ایرلند ،هلند ،اسپانیا ،و انگلستان
محدودیتهای شدیدتری برای پرداختهای
بدون تماس تعیین کردهاند .در همین راستا،
ارزش ف ّناوریهایی که اقتصاد را قادر میسازد
با سرعت بیشتری خود را با شرایط همسو
کند و بتواند تاحدی فرای محدودیتها رود،

افزایش یافته است .این امر افزایش ارزش
دستیابی به روشهای نوین در نظام پرداخت را
نیز شامل میشود.
کیف پولهای دیجیتال یا سایر ابزارهای
پرداخت مبتنی بر تلفنهای هوشمند ،که در آن
هیچ تماس فیزیکی بین افراد یا اشیا صورت
نمیگیرد ،ازجمله راهحلهای نوین بهکار
گرفتهشده است .افزایش استفاده از کیف پول
دیجیتال ممکن است چالشهای نظارتی و
عملیاتی را برای بانکها و سایر مٔوسسات مالی
روی میز قرار دهد .ازآنجاکه برخی از کشورها
بهدنبال راههایی برای نگهداشتن اقتصاد خود
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 -۲کرونا :کاتالیزور پیشرفت صنعت پرداخت

انطباق هرچه بیشتر با دنیای دیجیتال را میتوان از محاسن بحران اخیر
بهشمار آورد .همهگیری ناشی از بیماری کرونا منجر به افزایش تقاضا
برای استفاده از خدمات دیجیتال توسط افراد ،مشاغل ،و دولتها شده
است .باوجوداین ،سرعت ،هزینه ،و کارایی این خدمات تا حد زیادی به
زیرساختهای دیجیتال یک کشور بستگی خواهد داشت.

{

ریاحی

پژوهشگر گروه مطالعات سیاستهای پولی و ارزی پژوهشکدٔه پولی و بانکی
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در وضعیت مناسب و سهولت بیشتر در اجرای
وظایف نظارتی خود هستند ،با خطرهایی
همچون انطباق سیستمهای فعلی با شرایط
بحران مواجهاند .برای اطمینان از برآوردهشدن
الزامات انطباق ،بانکها بیش از هر زمان دیگر
به پشتیبانی دیجیتالی شرکتهای فینتک  -که
از پیشتازان این عرصهاند  -نیاز دارند.
در محدودیتهای پرداخت بدون تماس،
احراز هویت مشتری نیز اهمیت بیشتری یافته
و درعینحال رهگیری مشتریان نیز دشوارتر
شده است .فینتکها راهحلهای از راه دور
مختلفی ارائه کردهاند که به کمک آنها میتوان
ضمن اطمینان از مطابقت روند کار با الزامات
مربوط به تنظیم مقررات ،مشتریان را نیز بهطور
ایمن تأیید و رهگیری کرد؛ بهطور مثال در
هند ،بیش از  ۸۰درصد کارمندان دولت یک
حساب بانکی دارند و تقریب ًا  ۸۰درصد از ۱
میلیارد حساب بانکی این کشور با آدآهار  -یک
سیستم شناسایی بیومتریک  -مرتبط است .این
امر دولت را قادر ساخته است برای بسیاری
از برنامههای سودمند ،از پرداخت کمکهای
اجتماعی گرفته تا یارانههای غذایی ،به انتقال
و پرداخت از طریق این سیستم دیجیتال روی
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آورد .عالوه بر این برنامههای موجود ،هند
میتواند بهعنوان بخشی از پاسخ به مشکالت
همهگیری کرونا ،از این زیرساخت برای توزیع
پرداخت به همٔه حسابهای مرتبط با آدآهار
استفاده کند.
 -۳راهکارهای زیرساختی برای عبور از
بحران کرونا

اکنون یک چیز روشن است :بازگشت به
هنجارهای سالهای گذشته وجود نخواهد
داشت و تأثیرات بحران فعلی در رفتار و
انتظارات مشتریان و مشاغل و در واقع
کل بافت اقتصاد عمیق بوده است .بنابراین
امروزه ،انطباق دیجیتالی نهتنها برای اکوسیستم
پرداختها بلکه باید برای کل اقتصاد نیز توسعه
یابد .در این شرایط ،راهحلهای پرداختی که
امکان میدهد اقتصاد را از بحران فعلی بهطور
مٔوثر خارج کند و آیندٔه پس از ویروس کرونا را
تعریف کند ،بسیار مهم است.
در ادامه ،هفت تغییر اساسی که از نیازهای اولیه
در راستای همسوشدن با شرایط فعلی است
بیان میشود .نکاتی که در زمینٔه آمادهسازی
باید مدنظر گرفت مواردی است که باید

همٔه نهادهای ذیربط اطمینان یابند که برای
راهاندازی مجدد مٔوثر و پایدار اقتصاد و کمک
به خروج از بحران ،پیادهسازی خواهند شد.
 -۱بحران کنونی این واقعیت را برجسته میکند
که همه سطح دسترسی یکسانی به ف ّناوریهای
جدید و ابزارهای دیجیتال نیاز ندارند .دورشدن
از پول نقد بهطور نامتناسبی در شهروندان بدون
بانک تأثیر میگذارد .بازرگانانی که دسترسی
به پرداخت دیجیتال ندارند ،با افزایش خرید
از راه دور ضرر بیشتری میکنند .اکنون ،زمان
طراحی مواردی است که در آن همٔه بازرگانان و
همٔه مصرف کنندگان ،صرفنظر از امور مالی و
تحصیالت ،به ابزارهای نوین دسترسی داشته
باشند .محدودیتهای موجود در زیرساختهای
پرداخت یا هزینهها نباید بهانه شوند.
 -۲با فروپاشی ارزشها و فرسایش اعتماد،
ارزهای دیجیتال قادر به انجام قول خود در
مورد راهحل پرداخت جهانی ،در زمان موردنیاز
نیستند .این بحران اهمیت دولتها را در حفظ
نظام مالی جهانی تقویت میکند و باید تالش
الزم در راستای تثبیت ارزهای دیجیتال برای
اقتصاد پساکرونا توسط دولتها صورت گیرد.

 -۴طراحی مجدد مدل نظارتی در زمان تغییر،
ما را بهسمتی میبرد که مشکالت دنیای واقعی
را راحتتر حل کنیم .ارائٔه مدلهای جدید
توسط تنظیمکنندهها باید تضمین شود ،اما
تحمیل نشود؛ مدلی متمرکز بر نوآوری در
پرداختها ،سازگار با واقعیت جدید اقتصادی
بهصورت پایدار و انعطافپذیر .این امر ضمن
حفظ کیفیت سرمایٔه نظارتی ،از فعالیتهای
ناشی از همهگیری بیماری کرونا نیز پشتیبانی
کند.

 -۵مدلهای عملیاتی پرداختهای بانکی را
تغییر دهید .بانکها باید خود را منطبق با دنیای
جدید بهروزرسانی کنند .روشهای پرداخت
فعلی برای بسیاری از بانکها یک هزینٔه کالن
بهحساب میآید و بیشتر هزینهها بهجای ایجاد
تغییر ،صرف حفظ و نگهداری سیستمهای
موجود میشود .در دنیای پسابحران ،بانکها
باید در مورد چگونگی سازماندهی خود
برای تغییر ،احتما ًال با راهاندازی برخی از
زیرساختهای نوین پرداخت و به روشی
ً
کامال متفاوت تأمل کنند؛ به عنوان مثال،

 -۷ترویج دورٔه جدیدی از رقابت مشترک
میتواند ارمغان فینتکها در دنیای امروز

منابع و مآخذ
McKinsey & Company: Global
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 -۶پیشگیری از تقلب و کالهبرداری احتما ًال
بیش از هر زمان دیگری در اولویت قرار دارد.
دادهها را برای محافظت در برابر کالهبرداری
بهکار گیرید .بحران همهگیری کرونا راههای
جدیدی برای استفاده از دادهها و اطالعات
باز کرده است .قابلیت محافظت در برابر
کالهبرداری توسعه یابد و فعالیتها بهگونهای
از سر گرفته شود که بهنفع کاربران باشد،
نهفقط بهنفع ارائهدهندگان.

به گزارش پایگاه اطالعرسانی و پایش
آثار اقتصادی کرونا ،بحران اخیر بیشتر
بخشهای جامعه را بهدلیل تعطیلی بسیاری
از مراکز خدماتی و محدودشدن ارتباط افراد
با یکدیگر ،به خدمات آنالین برای خرید
کاال و خدمات و دیجیتالیشدن بازارهای
کشور سوق داده است .چنانکه مرکز توسعٔه
تجارت الکترونیکی گزارش داده ،امسال ارزش
معامالت الکترونیکی  ۲٫۷برابر بیشتر از سال
گذشته بوده است؛ این در حالی است که ارزش
این نوع معامالت در سال  ۱۳۹۸نسبت به
سال  ۱۳۹۷تنها دو برابر رشد داشته است.
به بیان دیگر در سال  ،۱۳۹۹ارزش معامالت
الکترونیکی حدود شش برابر بیشتر از سال
 ۱۳۹۷بوده است؛ رقمی که رشد بسیار باال
و چشمگیر را در دیجیتالیشدن کسبوکارها
در ایران نشان میدهد .به بیان دیگر ،کرونا
روند روبهرشد توسعٔه بازارهای الکترونیکی
را نزدیک به دو برابر تسریع کرده است .این
اطالعات نشان میدهد کسبوکارها در
ایران نیز درحال تالش برای تغییر فرایندهای
خود برای مطابقت با دنیای دیجیتال هستند.
آنچه مس ّلم است بهرغم رکود اقتصادی،
سایز بازارهای دیجیتال درحال رشد است.
در این میان ،نقش و سهم صنعت پرداخت
در افزایش کارایی و رضایت مصرفکنندگان
و تطبیقپذیری زیرساختها با تغییرات بازار
مهمتر از همیشه است .بهدنبال روند هرچه
بیشتر ورود به دنیای دیجیتال و بدون پول نقد
در پرداختها ،از بانکها و اتحادیههای مالی
انتظار میرود راهکارهای بانکی دیجیتال بهتر
و کارآمدتری به بازار عرضه کنند و طی این
فرایند از کمک و پشتیبانی شرکتهای فینتک
بهره ببرند.

{

آنها میتوانند اقدامات ساختاری را در مورد
استفاده از ذخیرهسازی در مقابل برونسپاری،
بهکارگیری زیرساختهای مبتنی بر ف ّناوریهای
نوین همچون دفتر کل توزیعشده ،اتوماسیون
و تصمیمگیریهای مبتنی بر تنظیم مجدد
محصوالت و خدمات در نظر بگیرند.

 -۴دیجیتالیشدن کسبوکارها در ایران

تأثیرات شیوع ویروس کرونا فقط به مناطق
مرتبط با حوزٔه سالمتی محدود نمیشوند .این
امر در حوزٔه مالی ،نحؤه رفتار مصرفکنندگان،
نوسانات بازار جهانی ،و حتی نیازهای نهادهای
نظارتی را تغییر داده است .این بحران ممکن
است ابزار یا عادات توسط مصرفکنندگان را
تغییر دهد .باوجوداین ،تقاضا برای کاالها و
خدمات همچنان که نظام نوین سرمایهداری
ایجاب میکند ،تغییر چندانی نکرده است و
در قدرت خود باقی خواهد ماند .آنچه مهم
است اطمینان از انتقال تا حد ممکن روان با
اتخاذ تدابیر امنیتی و آموزش مصرفکنندگان
در استفاده از ابزارهای نوین دیجیتال است.
این امر با گسترش زیرساختها و به کمک
فینتکها امکانپذیر خواهد بود.

{

 -۳ارائٔه خدمات آموزشی در راستای
تشویق کسبوکارها و جوامع در بهکارگیری
روشهای پرداخت دیجیتال و بدون تماس،
میتواند به انطباق هرچه سریعتر با دنیای
پیش رو کمک کند .هرچه این عادت بیشتر
ریشهدار شود ،به کلیدی برای رفع موانع
رشد بیشتر تبدیل خواهد شد.

باشد .با یک تفکر همکاری که در بحرانهای
گذشته معمول نبوده است ،نابسامانی جهانی
جوامع سوار بر موج جدیدی از نوآوری خواهد
یو
شد .با توجه به تغییر در روشهای ارزیاب 
انتظارات بازار ،ادغام و توسعٔه بیشتر بازار با
فعاالن محلی و منطقهای امکانپذیر خواهد
بود .در این زمینه ،شرکتهای کوچک نیز
چشماندازهای خود را برای رشد بررسی
میکنند؛ همچنین ،مدلهای مشارکت و رشد
نوین را برای حمایت از راهبردهای خود در
نظر میگیرند.

 -۵جمعبندی و نتیجهگیری
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الزامات صنایع و کسبوکارها در مواجهه با کرونا

یادداشت تحلیلی

مریم

ابراهیمی

عضو هیئتعلمی مٔوسسٔه عالی بانکداری

 -۱مقدمه
با گذشت بیش از یک سال از شیوع گستردٔه ویروس کرونا ،آثار و تبعات
سخت و گهگاه جبرانناپذیر این شوک جهانی در اقتصاد اغلب کشورها
بهوضوح نمایان شده است؛ آسیبهایی که جنبٔه کالن اقتصاد و همچنین
کسبوکارهای خرد را بهشدت تحتتأثیر قرار داده است .بهمنظور کاهش

 -۲صنایع مختلف در دوران کرونا
در عصر حاضر ،اقتصاد جهان دارای ارتباطات
بسیار گستردهای است ،و این گستردگی روابط
موجب پیچیدگی بیشتر مسائل شده است؛
بهعنوان نمونه ،مطالعات سازمان همکاری و
توسعٔه اقتصادی ( )OECDنشان میدهد با
شیوع کرونا ،کاهش تولیدات در کشور چین
قابلتوجهی برای سایر کشورها
پیامدهای منفی
ِ
نیز داشته است .ایجاد بحران در زنجیرٔه تأمین
جهانی ،کاهش تقاضای کاال و خدمات وارداتی،

این آثار منفی و عالوهبراین تبدیل تهدید ایجادشده به فرصت ،مطالعه و
بررسی صنایع مختلف و همچنین تغییرات ایجادشده در رویه و سبک زندگی
ضروری بهنظر میرسد .بهرهگیری از پیشبینیها و راهکارهای ارائهشده
توسط متخصصان و کارشناسان ،در مدیریت صحیح بحران و اتخاذ
تصمیمات مناسب کمک بسیاری خواهد کرد.

محدودیت مبادالت تجاری و گردشگری ،و…
اقتصاد کشورها را با نوسانات زیاد و کاهش
توان تولید مواجه ساخته است .این موضوع
شاخصهای اقتصادی کشورها ازجمله رشد
اقتصادی آنها را دستخوش تغییرات بسیاری
کرده است .طی این مدت باوجود تغییر شرایط
اقتصادی و همچنین تغییرات سبک زندگی افراد،
برخی صنایع و کسبوکارها رونق گرفته و برخی
نیز با زیانهای گستردهای روبهرو شدهاند .در این
شرایط ،حوزههای متعددی با چالشهای جدی
مواجه شدند؛ ازجمله حوزٔه گردشگری که شاید

بتوان گفت در صدر آنها قرار دارد و شرکتهای
حملونقل بهخصوص خطوط هوایی که دچار
زیان و ناچار به کاهش هزینهها و در نتیجه تعدیل
نیرو شدند؛ بهعنوان مثال ،بزرگترین شرکت
هواپیمایی انگلیس به نام «فالی بی» ،1بزرگترین
شرکت هواپیمایی امریکای التین به نام شرکت
هواپیمایی «التام ایرالینز» 2که متعلق به شیلی و
برزیل است ،چند ماه پس از شیوع کرونا ،اعالم
ورشکستگی کردند و هزاران نفر از کارمندان آن
بیکار شدند .صنایع هتلداری ،سالنهای ورزشی،
مراکز بهداشتی و آرایشی ،مراکز آموزشی و
1- Flybe
2- LATAM Airlines

مؤسسات و کارشناسان متعددی بهمنظور
برنامهریزی و مدیریت بحران ایجادشده ،به
پیشبینی وضعیت اقتصادی آینده پرداختند.
3
طبق آخرین پیشبینی صندوق بینالمللی پول
( ،)IMFرشد اقتصاد جهان طی سال ۲۰۲۱
باوجود آسیبهای شیوع ویروس کرونا معادل
 ۵٫۵درصد خواهد بود که این امر نشاندهندٔه
تغییرات و انطباق اقتصاد دنیا و کسبوکارها
با شرایط بحران جدید خواهد بود .جدول ۱
پیشبینی رشد اقتصادی برخی از کشورهای
پیشرفته و درحال توسعه را نشان میدهد.
تغییر سبک زندگی موضوع حائز اهمیتی است
که از نگاه برخی کارشناسان ،حتی پس از
گذر از چالش کرونا نیز بهدلیل نهادینهشدن
عادات و رفتارهای جدید افراد ادامه خواهد
داشت .بهنظر میرسد این تغییرات تٔاثیرات
محسوسی در اقتصاد داشته باشد و چالشها
و فرصتهای متفاوتی در این حوزه ایجاد
خواهد کرد .ازاینرو ،شناخت چالشها و
فرصتهای بهوجودآمدٔه ناشی از کرونا برای
صنایع و کسبوکارهای مختلف ضروری
بهنظر میرسد تا بتوان تهدید ایجادشده را به
فرصت تبدیل کرد.

اقتصادهای پیشرفته
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۴٫۸

بازده جهانی
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-۱۲٫۵

۷٫۳

اسپانیا
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انگلستان

۱٫۴

سایر کشورهای پیشرفته
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افزایش استفادٔه مردم از تلفنهای هوشمند،
اینترنت ،و شبکههای اجتماعی ،افزایش
چشمگیر کاربران استارتآپها و مشتریان
فروشگاههای اینترنتی ،دورکاری کارمندان
بهجای حضور فیزیکی آنان در سازمانها
و استفاده از نرمافزارهای ویدئوکنفرانس و
برگزاری جلسات آنالین ،استفاده از وسایل
نقلیٔه خصوصی بهجای وسایل نقلیٔه عمومی،
ب و شنیدن پادکست در فضای
مطالعٔه کتا 
اینترنت ،استفادٔه بیشازپیش از محصوالت
غذایی بستهبندیشده ،آموزش آنالین در
سطوح مختلف و نرمافزارهای آموزشی ،و…
قابلتوجهی است که اتفاق
ازجمله تغییرات
ِ
افتاده است .با مطالعه و بررسی این تغییرات،
میتوان به فرصتهای جدیدی دست یافت که

درصد تغییرات واقعی

۲۰۱۹

۲۰۲۰

۲۰۲۱

{

مهدکودکها ،صنایع غذایی و رستورانها ،و…
هم با ازدستدادن بخش مهمی از مشتریانشان،
از دیگر مشاغل زیانده در دوران کرونا هستند
که مشخص نیست در ماهها و سالهای آتی
 حتی در صورت گذر از بحران ویروسکرونا  -بهدلیل تغییرات ایجادشده ،به روال
قبل برگردند.

جدول  ۱پیشبینی رشد اقتصادی کشورها

3- International Monetary Fund
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انطباق با کرونا تا پایان همهگیری

روند توسعٔه اقتصادی در جهان پیش رو را بهسمت
تحوالت در حوزههای مختلف پیش میبرد .در این
شرایط ،شناخت و مطالعٔه درست این فرصتها،
تطبیق و بهروزرسانی کسبوکارها ،بهرهمندی از
ف ّناوریهای جدید و همچنین مدیریت صحیح و
اتخاذ تصمیمات مناسب ،آسیبهای احتمالی را
خنثی میکند و حتی موجب ایجاد فرصتهای
جدید و سودآوری باالتر میشود.
 -۳راهکارهای مواجهه با بحران

بروز چنین بحرانهایی که گستردگی جهانی دارند،
بهنحوی در مدیریت کسبوکارها اثر میگذارند
که منجر به تغییرات گسترده در سازماندهی و
تصمیمگیری میشوند .لذا ،مؤسسات مشاورٔه
بینالمللی مانند مکنزی 4شروع به تحلیل و
بررسی تٔاثیرات این بحران و ارائٔه پیشنهادهایی به
شرکتها بهمنظور مقابله و مدیریت کسبوکار در
شرایط کرونا و پس از بحران کردند که میتواند
برای صنایع و شرکتهای ایرانی نیز ثمربخش
باشد .این پیشنهادها در قالب چند گام مؤثر به
شرح ذیل ارائه شدهاند:
•برطرفکردن

5

در زمان بروز بحران برای تداوم فعالیتها،
ابقای کسبوکارها ،و همچنین امنیت شغلی
نیروی انسانی ،اقداماتی الزم است که باید در
مورد آن تصمیمگیری شود .در این موارد ،اتخاذ
تصمیماتی در خصوص تغییرات و یا تداوم سطح
تولید ،مقیاس ،و سرعت انجام اقدامات ضروری
بهنظر میرسد.
•تابآوری

6

یکی از چالشهای اصلی بنگاههای اقتصادی
توانایی حفظ نقدینگی و پرداخت بدهیهاست که
ت دولتها نیز میباشد.
البته این امر نیازمند حمای 
اولویت بنگاه در شرایط تابآوری ،بقا ،مدیریت ،و
حفظ نقدینگی تا حد امکان ،و پرداخت بدهیهای
کوتاهمدت است .در صورت عدمتدبیر مناسب
در این حوزه ،بنگاه اقتصادی با بحران مالی جدی
مواجه خواهد شد.
•بازگشت

7

در این شرایط ،الزم است با بهرهگیری از

دو ماهنامــه تازههــای اقتصــاد
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روشهایی مانند بهکارگیری مجدد نیروی کار و
آموزش نیروی انسانی ،دستیابی به سطوح پیشین
نیروی کار محقق شود .سرعت و مقیاس توسعٔه
امکانات و تجهیزات و فعالکردن دوبارٔه زنجیرٔه
تأمین حائز اهمیت است.
•تصویرسازی دوباره

8

بهرهگیری گسترده از ف ّناوری و تطبیق ف ّناوریها
بهمنظور تسریع در یافتن راهکارهای مناسب برای
تداوم چرخٔه تولید در زمانی که مجدد ًا ممکن است
دسترسی به نیروی کار محدود شود ،الزم است.
همچنین ،بررسی تغییرات رفتار مصرفکنندگان و
الگوی مصرف و تطبیق با آن میتواند ثمربخش
باشد .برطرفکردن نقاط ضعف و قسمتهای
آسیبپذیر و همچنین افزایش انعطاف و کارایی،
فرصتهای جدیدی برای ارتقای عملکرد
کسبوکار بهوجود خواهد آورد.
•اصالح

9

انتظار میرود بنگاه اقتصادی پس از تصویرسازی
مجدد و تطبیق ف ّناوریها ،به راهکارها و
راهحلهایی دست یابد که قادر باشد کسبوکار
را در مقابل تکانهها تابآورتر ،مولدتر ،و
توانمندتر سازد .در این راستا ،تغییر و اصالح
خطمشیها و قوانین متناسب با ساختار جدید
ضروری بهنظر میرسد.
لذا ،هریک از صنایع بزرگ و حتی کسبوکارهای
کوچکتر با درنظرگرفتن مراحل فوق ،باید
راهبردهایی را بهکار گیرند تا ضمن گذر از بحران
ایجادشده ،بتوانند از آن بهعنوان یک فرصت جدید
برای بهبود عملکرد و افزایش سودآوری بهرهمند
شوند؛ ازجملٔه این راهبردها میتوان به موارد ذیل
اشاره کرد:
راهبردهای مدیریت سرمایٔه انسانی و حفظ
کارکنان :که یکی از مهمترین وظایف مدیران در
مواجهه با بحران است ،چون از یکسو حمایت از
کارکنان در این شرایط در تعهد بلندمدت کارکنان
تٔاثیرات مثبت دارد و از سوی دیگر ازدستدادن
نیروی کار بهسادگی جبرانپذیر نخواهد بود.
راهبردهای مدیریت مالی :مدیریت هوشمند مالی
در دورٔه بحران ضامن بقای کسبوکار است،
بهدلیل اینکه از یکسو کاهش تقاضا و در نتیجه

کاهش فروش ،موجب کاهش منابع ورودی
نقدینگی شده و از سوی دیگر بهدلیل فشار مالی
تقاضاکنندگان ،پرداختها با تأخیر انجام میشود.
راهبردهای مدیریت ارتباط با مشتریان :راهکارهای
حفظ و تقویت ارتباط با مشتریان و همچنین
حفظ سهم بازار غالب ًا بر مبنای مدیریت تقاضا،
همگامسازی عرضه و تقاضا ،و اولویتبندی
مشتریان استوار است.
راهبردهای مدیریت زنجیرٔه تأمین :بهمنظور
انطباق بنگاه با شرایط بحران ،الزم است ریسک
زنجیرٔه تٔامین از روشهایی مانند استفاده از راهبرد
ترکیبی و یا تغییر ساختار زنجیرٔه تٔامین و همچنین
انعطافپذیری بنگاه در تٔامین مواد اولیه و تدارکات
و حملونقل افزایش یابد.
در این راستا ،توجه به مسئلٔه رقابتپذیری
و بهرهگیری از مزایای رقابتی بهویژه باوجود
تحریمهای اقتصادی ایران بسیار حائز اهمیت
است .باوجود تحریمهای اقتصادی و تشدید
آنها در سالهای اخیر ،اقتصاد ایران از ابعاد
مختلفی تحت فشار قرار گرفته است .بهعنوان
یکی از مهمترین جنبهها ،میتوان به مشکل تأمین
مواد اولیه و کاالهای وارداتی از یکسو و مشکل
ازدستدادن سهم اقتصاد ایران در مجامع و
بازارهای بینالمللی از سوی دیگر اشاره کرد .این
مسئله تولید داخلی و تجارت خارجی ایران و بهتبع
آن رشد اقتصادی و سایر شاخصهای اقتصادی
ایران را بهشدت تحتتأثیر قرار داد .لذا ،توجه به
مسئلٔه رقابتپذیری و مزایای رقابتی میتواند حائز
اهمیت باشد و چهبسا شرایط بهتری برای اقتصاد
ایران فراهم آورد.
دیدگاههای بسیاری در مورد رقابتپذیری وجود
دارد .از نظر سازمان همکاری و توسعٔه اقتصادی
( ،)OECDرقابتپذیری توانایی یک کشور
در تولید کاال و خدمات برای ارائه در بازارهای
بینالمللی و همزمان حفظ و یا ارتقای سطح
درآمد شهروندان در بلندمدت است .در تعریف
رقابتپذیری ،بیش از آنکه به فراوانی منابع توجه
شود ،بهرهوری کشورها موردتوجه است .در واقع،
مواهب خدادادی متغیر کنترلی بهشمار میرود و
مبنای سیاستگذاری محسوب نمیشود .حذف
اثر این مواهب باعث میشود رفاه اقتصادی و
4- McKinsey
5- Resolve
6- Resilience
7- Return
8- Reimagination
9- Reform
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از مباحث فوق ،میتوان دریافت کشور ایران،
که مانند سایر کشورها در معرض چالشها
و آسیبهای اقتصادی ناشی از بحران شیوع
کرونا قرار گرفته است ،با توجه به پتانسیلهای
موجود و مزایای رقابتی در صنایع مختلف
میتواند با اتخاذ تصمیمات مناسب و مدیریت
صحیح ،مشکل ایجادشده را به فرصت تبدیل
کمی
کند و از این موقعیت در جهت افزایش ّ
و کیفی تولیدات داخلی بهرهمند شود .در
این راستا ،توجه به مزایای رقابتی در صنایع
مختلف و فعالیتهای مولد اقتصادی اهمیت
بسیاری دارد .تغییر سبک زندگی ،ناخواسته
شرایطی را فراهم کرده است که با بررسی آن
در زمینههای مختلف میتوان سیاستها و
تصمیمات مناسبی منطبق با شرایط جدید در
نظر گرفت و آثار اقتصادی مثبت کوتاهمدت
و بلندمدت آن را تجربه کرد .بهکارگیری
ف ّناوریهای بهروز و انطباق با شرایط جدید
در صنایع و کسبوکارهای مختلف ،عالوه
بر گذر از شرایط بحران ،چشمانداز موفقی
برای شاخصها و شرایط اقتصاد ایران خواهد
داشت.

Sneader, K. & Singhal, Sh. (2020).
Beyond coronavirus: The path to the
next normal. Mckinsey & Company.

{

بهرهوری از یکدیگر تفکیک شود .به بیان دیگر،
مفهوم رقابتپذیری به قابلیت تولید ثروت از
فعالیتهای اقتصادی مولد اشاره دارد که
ارزش نیروی کار و داراییهای طبیعی موجود را
افزایش میدهد .رقابتپذیری غالب ًا در سطوح
ملی ،صنعت ،و بنگاه موردنظر است .مدل
الماس پورتر ،10بهعنوان یکی از برجستهترین
نظریهپردازان این حوزه ،چهارچوبی برای
تحلیل نقاط قوت و ضعف محیط کسبوکار
و همچنین تعیین اولویتهای سیاستگذاری
در سطح صنعت فراهم میآورد .صنایع رقابتی
بینالمللی آن دسته از صنایعی هستند که
ظرفیت و پتانسیل پیشرفت و نوآوری جهت
ایجاد و پایداری این مزیت رقابتی دارند.
بهدستآوردن یک مزیت برجسته نیازمند
رویکرد جدیدی برای رقابت و بهرهبرداری
از آن است .صنایع و کسبوکارها  -برای
بهدستآوردن مزیت رقابتی  -باید عوامل
مغفولمانده را کشف کنند ،ویژگیهای جدیدی
برای تولیدات خود ایجاد کنند ،یا فرایند تولید
را تغییر دهند؛ بهعبارت دیگر براساس تعریف
شومپیتر از کارآفرینی ،باید نوآوری ایجاد کنند.
دسترسی و تفسیر اطالعات برای بهدستآوردن
مزیت رقابتی عامل بسیار مهم و کلیدی است
که براساس مدل الماس ،برخی از این جنبههای
برجسته را میتوان بهراحتی بهدست آورد.

 -۴جمعبندی و نتیجهگیری

منابع و مآخذ

10- Porter Diamond Model
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