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مقدمه
بتواند در  اقتصادی که  نظام  برای هر  اقتصاد مقاومتی عنوانی است 
شرایط دشواری، تهدید، دشمنی، بحران و کمبود منابع به اهدافش برسد. 
جغرافیایی  و  زمانی  نظر  از  می تواند  و...(  )بحران ها  موانع  و  اهداف  این 
متفاوت و متغیر باشد و همان طور که اهداف اقتصادی ملت ها وابسته به 
ایدئولوژی و فلسفه حاکم بر آنها می تواند متفاوت باشد، موانع اقتصادی 
پیش روی کشورها نیز می تواند متفاوت باشد. این موانع گستره وسیعی 

دارد. از جنگ و تحریم و بالیای طبیعی تا بیماری و.... 

براساس این تعریف، اقتضاء اقتصاد مقاومتی، طراحی نظام اقتصادی 
)در هر دو بعد سخت و نرم( است، به نحوی که با وجود )یا در صورت 

بروز( هر نوع مانع و بحران، اهداف اقتصادی محقق شود.

تحریم های  تشدید  با  زمان  هم  مقاومتی  اقتصاد  اگرچه  ایران  در 
اقتصادی غرب مطرح شد، لکن این نظریه بر پایه نظریه اقتصاد اسالمی 
و ادبیات اقتصادی انقالب اسالمی، متضمن ایجاد توانمندی برای عبور از 
هر نوع بحران و مانع سخت و نرم است. به همین جهت در تحلیل ابعاد 
مختلف نظام حاصل از این نظریه، توانایی عبور از اشکال مختلف موانع و 

دشواری ها قابل اثبات است.
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از اوایل سال ۲۰۲۰ میالدی و با شیوع ویروس کرونا در جهان و ایران، 
اهمیت اقتصاد مقاومتی بیش از پیش نمایان شد. در عصر این ویروس 
کووید-۱۹                     بیماری  با  جهان  کشور   ۲۰۰ از  بیش  درگیری  و  منحوس 
هم پای  بحرانی  معرض  در  مختلف  اقتصاد کشورهای  ایران(،  )از جمله 
این بحران بهداشتی قرار گرفت، به نحوی که از نظر اکثر اقتصاددان های 
جهان شوک وارده به اقتصاد جهانی در اثر این بیماری در دوره پس از 
جنگ جهانی دوم بی مانند است. این شوک و خسارات اقتصادی حاصل 
از آن، پژوهشگران اقتصادی در جهان و ایران را به بحث و تبادل نظر 
واداشته است، موضوعی  راهکارهای مقابله  و  پیامدها  آثار،  در خصوص 
سوی  از  ویژه  اقدامات  و  تدابیر  اتخاذ  بر  عالوه   می شود  پیش بینی  که 
کشورهای درگیر، در نهایت منجر به تغییرات اساسی در نظریات و نحوه 
نگرش به تحلیل های اقتصادی و در نهایت تحول بنیادین در علم اقتصاد 

به سمت الگوی اقتصاد مقاومتی گردد.

کتاب حاضر، حاصل مباحث ارائه شده توسط سیزده نفر از اساتید 
بیماری  این  اقتصادی  اثرات  برجسته کشور در خصوص  پژوهشگران  و 
و راهکارهای مقابله با آن برای ایران است که در سلسله ای از جلسات 
)به صورت برخط( و به طور کلی در چارچوب اندیشه اقتصاد مقاومتی 
ارائه شده است. امیدواریم در ماه های آتی و با تکمیل مباحث مرتبط، 

ویرایش های بعدی به چاپ برسد.

در این مباحث، اساتید و کارشناسان صاحب نظر ضمن تبیین اثرات 
این بیماری بر اقتصاد جهان و ایران، به تبیین راهکارهای اقتصادی عبور 

از این بحران پرداختند که برخی از محورهای آن به شرح ذیل است:

• تعویق مالیاتي و در حد امکان اعمال تخفیف،	

• حمایت از بیکاران و پرداخت بیمه و مستمری بیکاری،	

• پرداخت تسهیالت ارزان قیمت و افتتاح خطوط اعتباری برای 	
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صاحبان مشاغل آسیب دیده و تولیدکنندگان،

• امهال اقساط بانکی،	

• تعویق یا بخشودگی اجاره بها از طرف نهادهای عمومی، دولتی 	
و شبهه دولتی،

• امهال و تخفیف روی قبوض آب، برق، گاز، عوارض و...،	

• عدم اعمال سوء اثر برای چک های برگشتی،	

• حفظ 	 به  )مشروط  کارفرما  سهم  بیمه  حق  تقسیط  و  تعویق 
نیروی کار(،

• تسریع در بروکراسی ترخیص کاالهای دپو شده در گمرکات،	

• تعریف یک تعطیالت جدید برای جایگزینی سفرهای نوروزی،	

• راکد                 	 کارهای  و  کسب  از  عمومی  نهادهای  و  دولت  خرید 
)و توزیع بین کارکنان و...(،

• سرمایه گذاری ویژه برای تولید اقالم بهداشتی و ضد کرونا،	

• تقویت نقش و جایگاه نهادهای مردمی )بسیج و...(،	

• تکمیل سامانه های اطالعاتی و ارتقاء قابلیت اعتماد آنها،	

• توجه به اصول طب اسالمی-ایرانی در درمان بیماری،	

• اجراي سیاست ایمن سازی )به جای تعطیل سازی(،	

• توسعه آموزش های پزشکی و پرستاری،	

• تقویت استارت آپ ها برای ارائه راه حل های خالق جهت خروج 	
از بحران،

• برنامه ریزی اساسی برای توسعه صادرات )تاکید بر دیپلماسی 	
اقتصادی و...(،

• تقویت اقتصاد دیجیتال )تجارت الکترونیک- دولت الکترونیک(،	
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• توسعه انفاق عمومي )از محل کاهش هزینه های خانوار ناشی 	
از کاهش سفر و...(،

• تقویت مشاغل مرتبط با بخش کشاورزی )به جهت عدم نیاز به 	
تجمع نیروی کار(،

• از 	 بخشی  )جایگزین  سرمایه  عایدی  بر  مالیات  نظام  اجرای 
مالیات  در  تخفیف  یا  کاهش  نیز  و  نفتی  درآمدهای  کاهش 

اصناف و کسب و کارهای کوچک و...(،

• مقابله جدی با فرار مالیاتی،	

• شبکه 	 )فعالیت  نقدینگی  تسلب  از  بانکها  و  دولت  خودداری 
بانکی براساس پروتکل های بهداشتی(،

• اندازی 	 راه  و  طراحی  برای  دیده  آسیب  تولیدکنندگان  تالش 
تولید دوم )اجرای استراتژی تولید جایگزین(،

• بازارگردی 	 بدون  مردم،  توسط  نیازمندی ها  متعارف  خرید 
)حضور مستقیم یا خرید اینترنتی(،

• اجراي نظام هوشمند سهمیه بندی و توزیع کاال،	

• افزایش یارانه های تولیدی،	

• اقتصادی برای کنترل اجتماعی )به جای 	 ابزارهای  از  استفاده 
قرنطینه فیزیکی(،

• توسعه صندوق های خانوادگی برای تامین مالی کسب و کارهای 	
آسیب دیده،

• استفاده از روش های نوین مهندسی مالی برای تامین مالی و 	
کاهش هزینه ها،

محترم  پژوهشگران  و  اساتید  از  قدردانی  است ضمن  الزم  انتها  در 
امام  دانشگاه  دانشجویی  بسیج  عزیز  دوستان  از  مباحث،  ارائه کننده 
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صادق علیه السالم که از اولین روزهای بروز این بیماری دغدغه مندانه به 
پیگیری اثرات و راهکارهای اقتصادی آن پرداختند، تشکر کنم. همچنین 
قدیمی  آقای محمد  عزیز  برادر  مجاهدانه  پیگیری های  از  ویژه  به طور 
که هماهنگی های اصلی مربوط به برگزاری جلسات را برعهده داشتند، 
قدردانی می کنم. از برادران بزرگوارم آقایان رضا نادمی راد، سید محمد نبی 
زاده و محسن شرافتی نیز که در پیاده سازی و ویرایش مطالب همکاری کردند، 

سپاسگزاری می نمایم.

حجت اهلل عبدالملکی
دانشیار دانشکده معارف اسالمی و اقتصاد دانشگاه امام صادق علیه السالم
فروردین ماه 1399
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مبحث اول 
بسیج مردم در بحران اقتصادی کرونا

دکتر روح اهلل ایزد خواه1
اقتصادی و شکست هایی است  با رکود  موضوع گفتگو، نحوه مقابله 
که در برخی کسب وکارها رخ می دهد. این گفت وگو به همت دوستان 
دانشگاه امام صادق)ع( طراحی شده است که نکاتی مقدمتاً عرض می شود 
و بعد به بحث و گفت وگو می پردازیم. چیزی که تا اآلن پیش بینی شده 
و آماری که تا اآلن به دست بنده رسیده، این است که بیش از ۶۰-۷۰ 
درصد، کاهش فعالیت های اقتصادی در قضیه ویروس کرونا رخ خواهد 
شغل های  به ویژه  رسید.  خواهد  کسب وکارها  به  جدی  آسیب  و  داد 
مثل  روزمزد  شغل های  و  رستوران داران  هتل داران،  از  اعم  خدماتی 
تولیدی  شغل های  و  رانندگان  و  تاکسی داران  دست فروشان،  کارگری، 
مانند صنف پوشاک، بیشترین آسیب را خواهند دید. حدود ۳.5 میلیون 
متأسفانه  این  جهت  از  و  هستند  این شکست  معرض  در  واحد صنفی 

شاهد نوعی سردرگمی در فضای حاکمیتی هستیم.

۱- دکتری مدیریت تکنولوژی، دانشگاه عالمه طباطبایی، منتخب مردم تهران در یازدهمین دوره مجلس 
شورای اسالمی از شهر تهران، رییس هیئت مدیره و مدیرعامل اندیشگاه توسعه منطقه ای فّناوران
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ما در این قضیه ۳ نوع راهکار و پیشنهاد داریم:

دسته اول

این دسته، ناظر به کاهش فشار بر کسب وکارها است و باید اقداماتی 
فشار  هستند،  شکست  معرض  در  که  کسب وکارهایی  تا  گیرد  صورت 
کمتری را تحمل کنند. این اقدامات عمدتاً متوجه دولت است که شامل 

اقداماتی از قبیل مالیات، بیمه، تسهیالت و عوارض و... می شود.

تعویق . ۱ به  را  مالیات  باید  دولت  ماه،  الی 4   ۳ مالیات  در قضیه 
بیندازد و اگر قابل بخشودگی نیست تا حدی باید محاسبه شود 

که فشار بر آسیب دیدگان وارد نشود.
بیمه . ۲ آن ها  به  شده اند،  بیکار  قضیه  این  خاطر  به  که  کسانی 

بیکاری داده شود.
اقساط بانکی استمهال شود.. ۳
اجاره های شهرداری ها و نهادهای عمومی که از فعالین کسب وکار . 4

گرفته می شود، بخشیده یا به تعویق انداخته شود.
تسهیالت فوری برای نجات کسب وکارهای آسیب دیده پرداخت . 5

شود.
واحدهای . ۶ برق  و  آب  قبوض  و  اقساط  برای  ماهه   ۳ مهلت 

کسب وکار داده شود.
برای کسانی که به خاطر شکست کارشان، چک برگشتی دارند، . ۷

با توجه به قانون جدید چک، سابقه حساب نشود.
تدبیر الزم برای کاالهایی که به دلیل قرنطینه در گمرک انبار . ۸

شده اند، اتخاذ شود.
سهم بیمه کارفرما در این سه ماهه دریافت نشود.. ۹
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کسب وکارهایی  به  و  باشد  هدفمند  باید  موارد  این  همه ی  البته   
تعلق بگیرد که از این مشکل آسیب دیده اند و به صورت عمومی و قابل 
در  که  است  مناسبی  راهکارهای  مجموعاً  این ها  نباشد.  سوءاستفاده  
مناسبی  راهکارهای  اول،  دسته  راهکارهای  می گیرد.  قرار  اول  دسته ی 
است که برای کاهش فشار بر کسب وکارها تدارک دیده می شود. البته 
باید محاسبات بهتری انجام شود برای مثال بخشودگی ها یا استمهال ها 
به طور دقیق محاسبه شود. اخیراً کمپین حذف اجاره ی دوماهه نیز راه 
بخش  فعالین  از  بخشی  و  است  داده  هم جواب  تا حد خوبی  و  افتاده 

خصوصی یا حتی بخشی از نهادها، اجاره های خود را بخشیده اند.

دسته دوم

دسته دوم راهکارها فرصت  سازی جایگزین است و این یعنی تالش 
شود تا راهکارهای مناسبی جایگزین شود که در ادامه مواردی را ذکر 

می کنیم.

۱- تعطیالتی به جای تعطیالت نوروز به منظور جایگزینی با سفرهای 
نوروزی قرار داده شود که زمان آن بستگی به زمان فائق آمدن بر این 

بیماری دارد مانند تعطیالت عید فطر یا انتهای شهریور.

۲- خرید از کسب وکارهایی که آسیب جدی دیده اند توسط دولت یا 
توسط نهادها برای تأمین سبدهایی که به کارکنان یا به اقشار ضعیف 
به صورت هدفمند داده می شود یعنی آنچه به نام سبدهای حمایتی یا 
مانند  نهادها  و  ادارات  از  برخی  کارکنان  به  ماهانه  یا  فصلی  سبدهای 
کسب وکارهای  کاالهای  و  محصوالت  از  می شود  داده  و...  سپاه  ارتش، 

آسیب دیده تهیه شود.

۳- نکته ی مهم در فرصت سازی، تولید اقالم بهداشتی اعم از ماسک و 
ماده ضدعفونی کننده و... است و جای تعجب دارد که چرا در تولید آن ها 
به مشکل برخورده ایم؟ درحالی که می توانیم به سرعت واحدهای تولیدی 
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را برای تولید محصوالت بهداشتی بسیج کنیم. خود این می تواند فرصت 
کسب وکار جدیدی برای تعداد زیادی از واحدهای پوشاک، خیاطی و... 
تولید  واحد  دارای  که  شیراز  در  فردی  حتی  به طوری که  بیندازد.  راه 
روکش خودرو بود، به صورت دوماهه برای تولید ماسک با کمک کمیته 
امداد امام خمینی )ره( به آن مجوز داده شد پس می توانیم واحدهای 

زیادی را به طور موقت به سمت تولید این اقالم منتقل کنیم.

4- ایجاد فروشگاه های اینترنتی به جای فروشگاه های بهاره در سراسر 
کشور برای تأمین مایحتاج مردم.

5- جایگزینی، ایجاد و کمک به کارگاه های کوچک خانگی.

 این ها مواردی است که در دسته فرصت سازی جایگزین، قرار داده 
سمت  این  به  آسیب دیده  کسب وکارهای  به جای  می توانیم  و  می شود 

حرکت کنیم.

دسته سوم

 نهادسازی جدید، دسته ی مهمی از راهکارها است که عمدتاً متوجه 
بتوانیم  باید  ما  می شود.  توجه  آن  به  کمتر  و  است  مردمی  نهادهای 
قدرت بسیج کنندگی مشابه ستادهای پشتیبانی ای که در دوران جنگ 
در  را  آمد  به وجود  مایحتاج جنگ  تأمین  برای  استان های مختلف  در 
تشکل ها  و  اتحادیه ها  هیئت ها،  و  مساجد  باید  ما  کنیم.  ایجاد  مردم 
به  ورود  برای  را  جهادی  گروه های  و  مردم نهاد  سازمان های  اقتصادی، 
این عرصه به سرعت بسیج کنیم. به عنوان مثال با توجه به کمبود تخت 
بیمارستان ها، آیا نمی شود بیمارستان های صحرایی را در قالب مساجد 
شکل داد؟ یا برای توزیع اقالم بهداشتی به جای داروخانه ها از ظرفیت 
و  اتحادیه ها  اختیارات  یا  کرد؟  استفاده  مردمی  نهادهای  و  مساجد 
تشکل های اقتصادی را گسترش داد تا اقالم بهداشتی بدون نیاز به اخذ 
مجوز و بروکراسی در شرایط خاص و بااطالع از استانداردها و اشراف به 
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آن ها تولید شوند؟ دسته ی سوم مناسب شرایطی است که در ستادها 
و قرارگاه ها اختالل و دیرکرد وجود دارد و نمی توان به صورت عمومی و 
فراگیر اقدام کرد. پس بایستی ستادهای مردمی و تشکل های مردم نهاد 
داد.  فعاالنه  نقش  کردن،  تعطیل  به جای  مساجد  به  و  کرد  تقویت  را 
این  از ظرفیت های  استفاده  اما  باشد  باید محدود  باوجودآنکه تجمعات 
برای  مساجد  در  فضاهایی  ایجاد  مانند  مشکالت،  جبران  برای  نهادها، 
سرای های اقتصادی یا شناسایی فعالین کسب وکارهای شکست خورده یا 
پوشش بیماران یا کنترل تردد شهری و یا برای قرنطینه کمک بسیاری 
است.  اطالعاتی  سامانه های  بحث  دسته،  این  در  مهم تر  بحث  می کند. 
امکانات  و  تولیدی  سالن های  انبارها،  آمار  داشتن  جهت  به عنوان مثال 
موجود برای تولید اقالم موردنیاز در شرایط بحرانی سامانه های اطالعاتی 

بسیار ضروری هستند.

در مورد طب اسالمی به وسیله عناصر فعالی که در این زمینه دیده 
می شوند، می توان در کنار دولت خدماتی را به مردم و بیماران ارائه داد 
برای مثال این گونه که خانه به خانه می روند و آگاهی بخشی می کنند، 

می توان جریانات اجتماعی را شکل داد.

با پای کار آمدن مردم، شرایط بحرانی به شرایط مثبت اجتماعی و 
تهدید به فرصت تبدیل می شود مانند قضیه سیل و زلزله کرمانشاه که 
دیده شد و در جنگ تجربه شده است یعنی در شرایط نظامی و با تهدید 
نظامی در دهه ۶۰ با آن کمبود امکانات و شرایطی که مردم قاعدتاً باید از 
خطر قحطی و مهاجرت و آوارگی و... دچار یک مشکل روانی و اجتماعی 
شوند، چگونه آرامش در فضای عمومی جامعه نگه داشته شد؟ رمز آن 

فقط حضور مردم بود.

در قالب سوم، نیاز به حضور سازمان یافته مردم است که الزمه آن این 
است که اوالً از طرف حاکمیت به نهادهای مردمی، گسترش اختیارات 
باشیم  حرکت های سازمان یافته  شاهد  مردم،  طرف  از  تا  شود  داده 
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به منظور اینکه در شرایط مشابه دیر عمل نشود و دچار آسیب های روانی 
بیشتر  هرچه  انسجام  برای  بحران ها  از  و  نشویم  اجتماعی  مشکالت  و 
آمریکا،  مانند  خارجی  کشورهای  در  بسازیم.  فرصت  اجتماعی،  روابط 
اعالم کرده اند:»ما نمی توانیم کاری کنیم... شاهد فوت  مسئولین رسماً 
بیشتری از عزیزانتان باشید.« و این برای ایران اسالمی، قابل انجام است 
و  کنند  کمک  خودشان  به  هم  تا  آورد  صحنه  به  را  مردم  بتواند  که 
هم برای کنترل بحران، ایجاد راهکارهای جایگزین و فرصت سازی های 

جدید، به یکدیگر یاری رسانند.

رکود  مشکل  با  مواجه  برای  راهکار  دسته  سه  خالصه  به طور  پس 
کسب وکارها در شرایط بحران کرونا وجود دارد که دسته ی اول-کاهش 
فشار- عمدتاً متوجه دولت است که در حوزه های پولی و مالی، دولت باید 

به کسب وکارها برای بازیابی خودشان فرصت بدهد.

 دسته دوم بحث جایگزینی بود که متوجه خود کسب وکارها و به طور 
ویژه تولید اقالم مایحتاج توسط آن ها است.

متوجه  بیشتر  این  که  مردمی-  جدید  -نهادسازی  سوم  دسته   
مردمی  نهادهای  اختیارات  که  کرد  تالش  باید  و  است  مردمی  عرصه 
توسعه  را  اقتصادی  تشکل های  و  جهادی  گروه های  مساجد،  به ویژه 
به  صرفاً  یا  بودن  تماشاچی  از  پررنگ تری  نقش  بتوانند  که  داد 
ایفا  پرداختن  شهر  ضدعفونی  مثل  محدودی  و  پراکنده  کارهای 
کردن  رصد  مانند  وظایفی  می توانند  مردمی  نهادهای  این  کنند؛ 
بگیرند. برعهده  را  آن ها  بازیابی  به  کمک  و  کسب وکارها   شکست 

را خطاب  بیانیه ای  تهران،  شهر  مردم  منتخب  نمایندگان  گروه  اخیراً   
به دولت که عمدتاً در دسته ی اول است، تهیه کرده اند و پیشنهاد هایی 
و  درآمدها  و  بودجه  و  قانونی  استنادات  به  توجه  با  که  دولت  برای  را 
کاهش مصرف  و  کمبود سفرها  از  ناشی  دولت  برای  که  پس اندازهایی 
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این درآمدهای  با  بتواند  تا دولت  داده اند  ارائه  است،  ایجاد شده  بنزین 
جایگزین، کمک هایی را به فعالین کسب وکار ارائه دهد.

و بحث هماهنگی دولت و نیروهای مسلح هم مهم است. در شرایط 
سیل و زلزله دیده شد که نیروهای مسلح به حق ورود کردند اما متأسفانه 
ظاهراً بین نیرو های مسلح و دولت ارتباط خوبی برقرار نشد. در جنگ 
نیز قرارگاه ها و فعالیت های این چنینی مشاهده می شود که مثال بارز آن 
ساخت ۱5 هزار سنگر فلزی است که برای عملیات فاو تأسیس شد و 
این سنگرها اگر قرار بود در کارخانه های دولتی تولید شود، بیش از یک 
نیروهای  این سنگرها توسط  فاصله سه ماهه  اما در  سال زمان می برد 
مردمی در اقصی نقاط کشور و در کارخانه ها و کارگاه های تولیدی که 
خود مردم داشتند، تولید شد و مردم نیز آن ها را توزیع کردند و توسط 
مهندسی  نیروهای  توسط  و  شد  حمل  اهواز  تا  مردمی  نیروهای  خود 

جنگ به کار گرفته شد.

سؤال: راه کارهای برون رفت از اثرات اقتصادی ویروس کرونا بیشتر 
از جانب دولت است و مطالبه ها از دولت می باشد اما چطور می توان فضا 

را به سمت مردم آورد؟

در مورد حضور مردم در بحران، چند نکته کلیدی وجود دارد. یکی 
اینکه مأموریت باید از سمت حاکمیت باشد یعنی خود نیروهای مردمی 
اگر به صرف اینکه به صحنه ورود کنند و با تشخیص خودشان کاری کنند، 
ممکن است حرکتی هم انجام شود، اما ماندگار نیست و حتی ممکن است 
اولویت هم نباشد پس ما باید نقشه راه و مأموریت را از طرف حاکمیت 
دهیم.  قرار  مردم  اختیار  در  و  کنیم  تهیه  مربوطه  نهادهای  از طرف  و 
صحرایی  بیمارستان های  مسلح،  نیروهای  است  قرار  اگر  به عنوان مثال 
ابالغ شود و شرایط  این مأموریت به مساجد و سایر خیریه ها  بسازند، 
نقشه ساخت  مثال  مانند همان  گفته شود؛  مربوطه  قواعد  و  استاندارد 
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 سنگرهای فلزی که از طرف جبهه اعالم می شد تا مردم سردرگم نشوند. 
مساجد،  مثال  برای  مردم  بین  در  نهادهایی  که  است  این  دوم  نکته ی 
اتحادیه ها و تشکل های اقتصادی در بین کسبه باید کار جمع کنندگی را 
انجام دهند. در حال حاضر کمیته امداد امام خمینی برای تولید ماسک 
به همه نیروهای تولیدی خودش فراخوان زده است و چه خوب است اگر 
کسانی باشند و بتوانند تأمین کننده مواد اولیه برای این ها باشند. در اینجا 
تشکل هایی از قبیل تشکل های تولیدی، اتحادیه ها و انجمن ها می توانند 
اولیه را به سرعت در اختیار آن ها  بتوانند مواد  تا  باشند  بهترین گزینه 
 بگذارند. پس آن تقسیم کار نهادی بین فعالین مردمی باید انجام شود.

از  است  عبارت  شد،  گفته  پیش تر  که  وقف  بحث  برای  راهکار  چند 
بسیج شدن و اعالم انواع روش های وقف از توزیع اقالم بهداشتی تا وقت 
گذاشتن برای رسیدگی به بیماران یا وقت گذاشتن برای ضدعفونی یا 
وقت گذاشتن برای نیروهایی که می توانند برای کمک به این قرارگاه ها 
حاضر شوند و یا کمک به نیروهای انتظامی برای کنترل ترددها یا وقف 

موقت مکان که اقالم بهداشتی، تولید و توزیع شود.

در بحث اقتصادی، در استان خراسان جنوبی حدود ۱۰ میلیون عدد 
ماسک نیاز بود که مشاهده شد برای تأمین آن باید خود تولیدکننده های 
استان را بسیج کنیم. به همین خاطر با کمیته امداد امام خمینی و مراکز 
دیگر صحبت و سپس ظرفیت تولیدی سنجیده شد. حتی برای دستگاه 
تولید آن با تهران مذاکره شد و دستگاه تولیدی که می توانست در روز 
۳۰ هزار عدد به صورت انبوه برای مصرف عمومی مردم تولید کند، وجود 

داشت پس این را هم می شود به راحتی با یک سازمان دهی انجام داد.
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مبحث دوم
 حکمرانی اقتصادی کشور در بحران کرونا

دکتر حمیدرضا مقصودی1

مقدمه

مدتی است که ماجرای کرونا مطرح شده است و طی مشاهداتی که 
روی شاخص های جهانی در حوزه بازار سرمایه و بازار انرژی انجام شد، 
ایران شده  دریافتیم که باوجوداینکه کرونا در تاریخ ۲۹ بهمن ماه وارد 
است، شاخص های بازار سرمایه دقیقاً از همان روز، سقوطشان شروع شد 
مبنای سنجش  نیویورک  بورس  در  که  داوجونز،  به عنوان مثال شاخص 
ارزش سهام است، از آن روز تا امروز ۱۹ درصد افت ارزش پیداکرده است 
یعنی ارزش این شاخص تقریباً به حالت چهار سال پیش خود برگشته 
است و شاخص استن پی نیز این چنین است یعنی دقیقاً ۱۹ درصد افت 
دارا است که  را   ftse به عنوان  تایم یک شاخص  فاینشنال  کرده است. 
شاخص سهام عمده بازار لندن است و در این مدت ۲۳ درصد کاهش 
پیداکرده است. از همه این ها مهم تر از تاریخ ۲۳ بهمن ماه تا به امروز، 
نفت  قیمت  یعنی  است  پیداکرده  عمده ای  بسیار  کاهش  انرژی  قیمت 

۱- دکتری علوم اقتصادی گرایش اقتصاد اسالمی، عضو هیئت علمی دانشگاه قم
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روز ۲۹ بهمن ماه، حدود ۶۰ دالر بوده است و حال  سبد اپک ۳۳ دالر 
است و قیمت سبدهای دیگر به عنوان مثال WTI از سبد ما نیز پایین تر 
است. این ها حکایت از یک اتفاق می کند اتفاقی که بعد از جنگ جهانی 
دوم به این شدت، مشابه آن دیده نشده است. بحران های زیادی را در 
حوزه ی اقتصاد داشته ایم. در جنگ جهانی دوم و بعداز آن، بحران هایی 
را تجربه کرده ایم که در نیمه دوم قرن ۲۰ام رخ داده اند علی الخصوص 
بحران حذف پشتوانه طالیی دالر که نیکسون رقم زد و بحران نفتی دهه 
۱۹۹۰ ولی هیچ کدام شبیه این بحران نیست. البته بحران ۲۰۰۸ آمریکا 
شعاع خود  تحت  را  اروپایی  کشورهای  دومینووار،  که  داشته ایم  هم  را 
قرارداد و به آن ها ضربه زد اما این ماجرا در مورد روند افت شاخص و 
قیمت ها بسیار عجیب است که اولین باری است که همه جهان به یک باره 
در حال تعطیل شدن است یعنی چنین رخدادی در هیچ کدام از بازه های 
زمانی حتی در دوره ی جنگ جهانی دوم مشاهده نشده است به طوری که 
جهان تعطیل شود و این اتفاق ویژه ای است و به نظر می آید که بسیار 

جدی تر از آن است که حال به آن می پردازیم.

سیاست ایمن سازی به جای تعطیل سازی

 بحثی که پیش رو داریم در مورد حکمرانی اقتصادی کشور است 
طبیعتاً وقتی می خواهیم به این مسئله بپردازیم بایستی کمی جدی تر به 
آن نگاه کنیم و از منظر یک اقتصاددان آن را ببینیم اما به نظر می رسد 
که مجموعه های مدیریت رسانه ای کشور به شدت به وجوه پزشکی کرونا 
تمرکز کرده اند. از این جهت که به سالمتی مردم توجه شود، خوب و الزم 
است ولی آن قدر این توجه زیاد شده است که ذهن سیاست گذاران و 
مردم از وجوه اقتصادی کرونا منحرف شده است به عبارتی ما سیاست 
تعطیل سازی را به جای سیاست ایمن سازی در پیش گرفته ایم درحالی که 
برخی کشورها به سراغ ایمن سازی رفته اند و این تعطیل سازی در کشور، 
تعطیل  با  می شد  گفته  وقتی که  است.  کشیده  طول  ماه  یک  از  بیش 
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دو  تا  یک  ماجرا  این  می گفتند  عده ای  هستیم،  مخالف  اقتصاد  کردن 
هفته طول می کشد اما شاهد این بودیم که سه ماه قبل از آن، ماجرای 
چین شروع شده بود و هنوز تمام نشده بود، این ماجرا در ایران شروع 
شد و احتماالً سه تا چهار ماه طول می کشد و اقتصاد ما کشش دنبال 
کردن شرایط فعلی را تا سه-چهار ماه ندارد لذا باید سراغ سیاست های 
ایمن سازی بجای تعطیل کردن اقتصاد برویم. امیدواریم، که بعد از نوروز 
هم متخصصین ما تالش کنند این سیاست ها را بیابند اما سیاست گذاران 
مهم  را  کرونا  اقتصادی  مسئله  و  دارند  اندکی  توجه  مسئله  این  به  ما 
نمی دانند. برای مثال استراتژیست های آمریکایی وقتی خواستار معرفی 
نیکسون  شرایط  شبیه  بسیار  را  آمریکا  امروز  شرایط  هستند،  آمریکا 
اما نیکسون  تالی تلو و جانشین نیکسون می دانند  می دانند و ترامپ را 
چه کسی بود؟ فردی بود که در نیمه دوم قرن ۲۰ام، قماری در اقتصاد 
انجام داد که برای 4۰ الی 5۰ سال به طورجدی یک تنفس مصنوعی به 
اقتصاد آمریکا وارد کرد. زمانی که او تفاهمنامه برتون وود را شکست و 
طال را از پشتوانه ی دالر حذف کرد، گفت:»ما به پشتوانه ی دالری که در 
سراسر دنیا منتشرشده است، تعهدی نداریم که طال به کشورها دهیم.« 
و در مورد بعضی کشورها نیز که شاکی شدند، گفت:»بروید هر جا در 

دنیا خواستار مبادله هستید، مبادله کنید و با دالر، کاال بخرید.«

ما منتظر هم چین قمار جدی در اقتصاد آمریکا بودیم. اقتصاد آمریکا 
نزدیک ۲۰ تریلیون دالر بدهی دارد یعنی اینکه دالری که منتشر کرده 
و اوراقی که منتشر کرده است، در خارج از آمریکا در حال مبادله شدن 
است. ما سال ها است که منتظر هستیم تا این بدهی را جبران کند اما 
چطور می تواند جبران کند؟ با خرید سرمایه از خارج کشور و با فروش 
جدی تولیدات خود باید این حجم بدهی خودش را به تعادل برساند؟ 
بهترین راهکاری که آمریکا می تواند در دنیای امروز داشته باشد، دیگر 
جنگ نیست بلکه آمریکا باید کار دیگری را رقم بزند و باید کاری کند 

که ارزش سرمایه ها در سراسر دنیا کاهش پیدا کند.
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وجه جنگ اقتصادی کرونا

 به نظر می آید کرونا ممکن است، یک بیماری باشد و هیچ اشکالی 
به این وارد نیست و ممکن است، وجوه جنگ بیولوژیک هم داشته باشد 
اقتصاد  وزیر  مثال  برای  اما  دارد  هم  اقتصادی  وجوه جدی جنگ  ولی 
تقریباً از شروع کرونا تا اآلن در اخبار دیده نشده است و وزیر صنعت و 
معدن حضور بسیار کمرنگی در فضای رسانه ای داشته است و صرفاً وزیر 
بهداشت با نگاه پزشکی دیده شده است که البته ایشان داروساز است و 
احاطه ی جدی بر فضای رسانه ای کشور پیداکرده است و این باعث شده 
است که وجوه اقتصادی مسئله دیده نشود. ما تالش بسیاری را انجام 
بحران  در  اقتصادی  ازلحاظ  که  کنیم  منتقل  را  مسئله  این  که  دادیم 
هستیم و اگر کاالیی به ایران وارد می شود، ثبت سفارش هایی است که 
قباًل انجام شده است یعنی ثبت سفارش های امروزی نیست و حال وارد 
این ماجرایی که در حال رخ دادن است، تعطیلی نظام  ایران می شود. 
واردات ما و حتی نظام صادرات ما است که خودش را در سه الی چهار 
ماه دیگر نشان می دهد و آن زمانی است که باید نگران بازیابی جدی 
و واقعی اقتصاد بود. لذا به نظر می رسد که یک وجه مهم از حکمرانی 
اقتصاد کشور در شرایط کرونا، توجه به کسب وکارها است اما وجه مهم تر 
آن وجه اقتصاد بین الملل است یعنی بحران جهانی که در حال رخ دادن 
است، چه تبعاتی برای اقتصاد ایران خواهد داشت؟ و ما چطور می توانیم 
این تبعات را کاهش داده یا از آن ها برای جهش اقتصادی استفاده کنیم؟ 

این نیاز به کار هیئت های اندیشه ورز اقتصادی دارد.

از آب بحران ماهی گرفتن

 چین چطور از همین بحران ماهی گرفت؟ ما قائل به این نیستیم 
که چین بحران را به وجود آورده است اما قائل به این هستیم که چین 
با هوشمندی تمام، حجم سرمایه و دارایی های خودش را افزایش داد تا 
با کاهش ارزشی که در سبد نظامات تولیدی خارجی در آن اتفاق افتاده 
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بود، از این فضا بهره ببرد. ما چطور می توانیم از این فضا متضرر نشویم 
و آن را شکست دهیم؟

سکان داران کشور

 عربستان سعودی مدتی است که تهدید کرده است که حجم تولید 
نفت خود را افزایش می دهد و البته تهدید روسیه مبنی بر عدم کاهش 
عرضه نفت هم وجود داشته است. اقتصاددانان مشهور همه می گویند که 
این دو عامل باعث شده است که قیمت نفت حدود ۳۰ 4۰ دالر کاهش 
پیدا کند. سؤال اینجاست که اگر صرفاً تهدید این دو کشور می تواند به 
این اندازه روی سبد انرژی اثر بگذارد، ما به عنوان بزرگ ترین دارنده ی 
انرژی دنیا چرا از ظرفیت اقتصاد سیاسی خودمان برای برگرداندن قیمت 
نفت استفاده نمی کنیم؟ آقای زنگنه را در روزهای اخیر به عنوان سکان دار 
انرژی ایران در قیمت گذاری مشاهده کردید که چه می کند؟ آقای ظریف 
صرفاً در یک صحبت تلفنی با وزیر خارجه صربستان دیده شده که آن ها 
گفتند ما حاضریم ماسک و... به شما دهیم. آقای ظریف به عنوان سکان دار 
حوزه ی سیاسی کشور در مذاکرات اقتصادی در چنین شرایطی که همه 
مرزهای اقتصادی ما را بسته اند، در چه حالی است؟ ما سؤال جدی از 
از بحران در سطح بین الملل در  برای برون رفت  اقتصاد داریم که  وزیر 
حال چه فعالیتی هستند؟ البته می بایست دریکی دو روز اخیر از بعضی 
از مسئولین ما مثل آقای همتی و آقای نوبخت که تالش هایی را برای 
جبران برخی از شکست ها انجام دادند، تشکر کرد. البته ما می دانیم که 
بسیار عمیق تر و جدی تر است که در چنین  این  بین الملل،  بحران  در 

فضایی ما چه کاری باید انجام دهیم.

آمار و ارقام

 رشد اقتصادی ما تا قبل از بحران کرونا بدون نفت، منفی ۸ درصد 
و با نفت حدود صفر بوده است؛ در چنین شرایطی نزدیک به یک میلیون 
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بیکاری وجود دارد. حال شما فرض کنید که این رشد منفی ۸ درصدی 
این شرایط صادرات  نتایجی خواهد داشت. در  ما در شرایط فعلی چه 
نزدیک  ما  تقریباً صفر شد. درصورتی که  اخیر  ماه  ما، در یک  غیرنفتی 
به 5۰ میلیارد دالر صادرات نفتی و 5۰ میلیارد دالر صادرات غیرنفتی 
ازای  به  تولید ما  داشتیم. وقتی صادرات غیرنفتی هم صفر شود یعنی 
آن 5۰ میلیارد دالر صفر می شود که این 5۰ میلیارد دالر یا باید توسط 
مردم خودمان مصرف شود که ما شرایط مصرف این را نداشته ایم وگرنه 
مصرف  را  محصولی  وقتی  که  نیست  این  بر  ایرانی ها  ما  عادت  اصوالً 

می کنیم، صادر کنیم یا این 5۰ میلیارد دالر می خواهد متوقف شود.

از  اقتصاد ما نهایتاً 5۰۰ میلیارد دالر است. وقتی ۱۰ درصد  اندازه 
اقتصاد ما افت می کند، پیش بینی  ما این است که ظرف دو سه ماه آینده 
این  برای  تا ۲5 درصد مواجه بشویم؛  اقتصادی منفی ۲۰  با یک رشد 

موضوع چه تدبیری داریم؟

آقای  داده است که  زمانی رخ  از  اقتصادی  افت شاخص های  همه ی 
نحوه ی  این  به  است.«  شده  ایران  وارد  »کرونا  کردند:  اعالم  جهانپور 
بسیار مشکوک هستیم.  روی شاخص ها  آن  تأثیر  به  و همچنین  اعالم 
البته نکاتی نسبت به این ماجرایی که توسط آقایان رخ داده است، وجود 
و  اقتصاد  در  شود.  بررسی  جدی تر  بسیار  باید  می رسد  نظر  به  و  دارد 
همه  که  است  انتظارات  این  اقتصادی  اخیر  نگاه های  در  علی الخصوص 
متغیرها را رقم می زند. چطور انتظارات در کشور ما و انتظارات اقتصادی 
دنیا نسبت به کشور ما در دست چند پزشک رها هستند؟ این ها چند 
را  کشور  مقّدرات  همه  که  گذرانده اند  بین الملل  و  کالن  و  خرد  واحد 
نوشته ایم  بارها  و  است  بوده  این  اول  روز  از  ما  خواسته  می زنند؟  رقم 
که باید سکان بحران کرونا را به دست مجموعه ای متشکل از پزشکان، 
اقتصاددانان، سیاستمداران، مسئولین امنیتی کشور و مسئولین مختلف 
حوزه سیاست گذاری کشور قرار دهند. این ها نظام تصمیم مشخصی باید 
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داشته باشند و متغیرهای مختلف باید خودش را در این فضا نشان بدهند 
پزشکی  صرفاً  کرونا  می کنید،  باز  را  رسانه  صفحه  هرچه  تا به حال  ولی 

است.

مسئول تعطیلی کشور چه کسی است؟

بوریس جانسون اعالم کرد که پزشکان ما می گویند تعطیلی به حال 
ترکیه  می کند.  عمل  این طور  کشور  یک  باالخره  است.  مضرتر  سالمت 
از کشورها در  را منتشر نمی کند درحالی که بعضی  آمارها  از  هیچ کدام 
نظام رسانه ای اعالم کرونا، دقت های جدی به خرج می دهند و جوانب 
کردن  واگذار  حال  در  صداقت  اسم  به  ما  اما  می بینند  را  آن  مختلف 
بحرانی  شرایط  در  ما  اقتصاد  هستیم.  خودمان  اقتصادی  نظام  همه ی 
اآلن دست چه کسی است؟ این شرایطی هم که با آن مواجه شده ایم، 
می تواند فرصت خوبی برای اقتصاد ما باشد چراکه ما از دهه ۷۰ شروع 
بیمارستان های  درمان خودمان کرده ایم حتی  نظام  به خصوصی سازی 
دولتی  بیمارستان های  بعضی  و  شده اند  شبه خصوصی  هم،  ما  خیریه 
ما هم خصوصی شده اند. رشد بخش درمان اساساً در بخش خصوصی 
شکل گرفت. نتیجه این شده است که یک بخش دولتی بسیار الغر در 
مسائل  به  پاسخگویی  کشش  اصاًل  و  دارد  وجود  کشور  درمان  فضای 
درمان کرونا را ندارد برای مثال در یک شهری مثل قم، دو بیمارستان 
و در تهران، سه الی چهار بیمارستان و در شیراز، یک الی دو بیمارستان 
بیمارستان  ده ها  این شهرها،  از  هرکدام  درحالی که  دارد؛  وجود  دولتی 
اضافه  دولتی  بخش  به  اینکه  برای  است  فرصت  بهترین  این  که  دارند 
شوند اما با رانت شدید قانون گذاری ما از دهه ۷۰ تاکنون شکل گرفته اند 
است. یافته  افزایش  درمان  در  خصوصی  بخش  نفوذ  روز به روز   و 

بخشی از نظام درمان خصوصی باید سریعاً به دولت برگردد تا بتوانیم از 
پتانسیل درمانی بخش خصوصی در بهبود عملکرد بخش دولتی استفاده 
کنیم. اگر آمار وردمتر را ببینیم، درصد مرگ ومیر ناشی از کرونا در کره  
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است. نیم درصد  از  ژاپن کمتر  در  و  است  از یک درصد   جنوبی کمتر 
ما -اقتصاددان ها- معموالً در فضای بین المللی با مقایسه آمارهاست که 
نتیجه گیری می کنیم و این آمارها را کنار شاخص دقیق HDI- شاخص 
توسعه  در شاخص  بخش سالمت  در  انسانی کشور_می گذاریم.  توسعه 
انسانی از کشورهایی مثل ژاپن و کره جنوبی بسیار فاصله داریم که در 
یک چنین بحرانی عملکرد ژاپن، عملکرد کره جنوبی و عملکرد سنگاپور، 
بسیار بهتر از عملکرد کشور ما است و اتفاقاً بسیار جالب است که ایران 
را با ایتالیا مقایسه می کنند! ایتالیایی ها که پس رفته ترین کشور در بین 
کشورهای اروپایی هستند و در عموم شاخص ها، شاخص های اقتصادی 
ایتالیا پایین تر از ما هستند. شما را ارجاع می دهیم به کتابی که نوشته شده 
است و مقایسه کرده است و نتیجه آن، این بوده است که این ها باهم 
باید ایران را با کشورهای هم وزن  اصاًل قابل مقایسه نیستند. شما دقیقاً 
خود کشور ما، مقایسه کنید که چرا این اتفاق می افتد؟ آماری که وجود 
نظام  به 5 درصد مرگ ومیر است پس معلوم می شود که  نزدیک  دارد 

سالمت ما در شاخص توسعه انسانی، ضعیف است.

پیشنهاد دوم

پیشنهاد دوم این است که به جای بسیجی ها و حزب اللهی ها و طالب 
عزیز که در حال حاضر نقص وجود پرستار در بیمارستان ها را جبران 
می کنند، پرستارهایی که سال ها است بیکار شده اند و در بیمارستان ها 
جذب نشدند را جذب کنیم. پرستارهایی با سطح حقوقی بسیار پایین 
ورود  برای  است  ما سال ها  پزشکی  نظام  و  کار کردن هستند  در حال 
بازار  چراکه  می دهد  خرج  به  ممانعت  پزشکی  عرصه  در  ما  جوان های 
از  یکی  و  می دهد  رخ  امروز  که  فضایی  است.  شده  انحصاری  پزشکی 
شاخص های اساسی که HDI را رقم می زند، سرانه رقم پزشک است که ما 
در این سرانه در دنیا پایین هستیم لذا HDI هم پایین است. اآلن بهترین 
ما و جذب بخش خصوصی  نیرو در فضای درمانی  برای جذب  فرصت 
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به بخش دولتی است. دقیقاً پیشنهاد ما دولتی سازی بخش عمده ای از 
درمان است. بخش عمده ای از درمان کشورهای مثل فرانسه، انگلستان و 
آلمان دولتی است و هیچ کدام از این کشورها به لحاظ درمانی این قدر که 
ما خصوصی سازی کرده ایم، خصوصی سازی نکرده اند. کشوری که در حد 
ما خصوصی سازی کرده است، آمریکا است که اآلن نیز با فجایع درمانی 
مواجه است. این ها مسائلی است که ما به شدت با آن ها درگیر هستیم و 

باید تالش کنیم تا حل شوند.

نکته ی دیگر

نکته ی دیگر مرور مزیت های اقتصادی خودمان در سال گذشته است. 
ما در بخش کشاورزی، علی رغم رشد منفی اقتصاد نزدیک 5.5 درصد 
و  گذشته  سال  در  که  بارندگی هایی  برکت  به  اآلن  ما  داشته ایم.  رشد 
خدا  یعنی  داشتیم  خوبی  بسیار  رشد  کشاورزی  در  داشته ایم،  امسال 
می خواهد در این ماجرا به بحران جدی در بخش تغذیه مردم برنخوریم 
داشته  خوبی  رشد  امسال،  تا  گذشته  سال  از  ما  کشاورزی  بخش  لذا 
است و در بخش معدن ۷.5 درصد رشد داشته ایم و در بخش ساختمان 
۱4.5 درصد رشد داشته ایم اگرچه در بخش انرژی، کاهش بسیار زیادی 
داشته ایم اما همین بخش ها، مزیت های ما را نشان می دهند. حال باید 
تقویت ویژه و تنفس بسیار خوبی به فضای کشاورزی کشور داده شود 
برای مثال به استارتاپ هایی که در فضای کشاورزی بنا می شوند یا به 
یا  بشوند  فعال  توزیعی که در بخش کشاورزی می توانند  بزرگ  صنایع 
فودسیتی هایی که در کشور می توانند راه اندازی شوند. البته هرکدام از 
این ها فورست ماژور بوده و باید با بودجه های عجیب وغریب این کار را 
کرد. حال می گویید که این بودجه از کجا تامین شود؟ از همان جایی که 

تأمین می شود و صدایی از آن شنیده نمی شود!

دقیقاً  و  دهد  رخ  فعلی  شرایط  در  نقدینگی  سطح  افزایش  باید   
به صورت هدفمند اصابت کند به آن نقاطی که می گوییم به عنوان مثال 
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در بخش درمان و در بخش کشاورزی. ماجرایی که رخ خواهد داد، این 
است که اگر این فرآیند ادامه پیدا کند، ممکن است مابعد از ماجرای 
پس  شویم  مواجه  مردم  تغذیه  حوزه  در  اساسی  بحران  یک  به  کرونا 
تا برای آن تدبیری پیدا کنیم. در بحث کسب وکارها  باید تالش کنیم 
پولی  جبران هایی است که در بخش  تالشی که صورت می گیرد صرفاً 
شکل می گیرد لذا آقای همتی تنها کسی است که کارش را خوب انجام 
می دهد چراکه ایشان مدیر بخش پولی کشور است اما وزارت صنعت در 
بخش توسعه بازرگانی خوب عمل نکرده است چراکه کشورهای اطراف 
احساس کرده اند که کرونا صرفاً  و  قرارگرفته اند  ما در فضای رسانه ای 
در کشور ما وجود دارد و در کشورهای خودشان کرونا وجود ندارد. این 
فضای رسانه ای را در منطقه چه طور باید برگردانیم؟ در این مسئله آقای 
آذری جهرمی چه کار کرده است و یا آقای ظریف در حوزه ی سیاست 

خارجه چه کار کرده است؟ مرزهای ما باید به صورت جدی باز شود.

رسماً به مردم توهین می کنند

نیست وگرنه  و بحث کسب وکار  اقتصادی است  ما، حکمرانی  بحث 
اشاره  است،  بحثمان حکمرانی  اما چون  آن می پرداختیم  به  به تفصیل 
ضربات  شود،  متوقف  فعلی  شرایط  در  اگر  ما  صادرات  نظام  می کنیم؛ 
ولی  فعال شود  به کل  باید  دولت  هیئت  جبران ناپذیری خواهیم خورد. 
ترس از کرونا، تعطیلی هیئت دولت را به دنبال داشته است یعنی اتفاقی 
که رخ می دهد و سیاست هایی که پیشنهاد می شود اوالً ایمن سازی به جای 
تعطیل کردن است، ایمن سازی محیط کسب وکار به جای تعطیل کردن 
کسب وکارها. ایمن سازی فضای روانی جامعه به جای القای شدید ترس 
توسط رسانه به طوری که صداوسیما اصوالً ترس در بین مردم را تزریق 
می کند و رسماً به مردم توهین می شود که چرا هرچه گفته می شود به 
بیرون از خانه هایتان نروید، نمی فهمید! آن کارگر روز مزدی که اگر تا 
شب کار نکند از گرسنگی می میرد، چگونه بیرون نرود؟ شما می خواهید 
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یک عمل جراحی انجام بدهید اگر به شما بگویند احتمال ۱۰ درصد این 
عمل موفقیت آمیز نیست و احتمال ۹۰ درصد موفقیت آمیز است، طبیعتاً 
می پذیرید که انجام بدهید چون یک احتمال عقالنی است و مردم روی 
این احتماالت، حساب باز می کنند و با توجه به این احتماالت است که 
اقدامات زندگی خودشان را انجام می دهند. فضای رسانه ای کاری می کند 
که مردم به شدت بترسند و این  یک خیانت است چراکه باید به جای رفع 

مسئولیت از خود در چنین شرایطی ایمن سازی انجام دهیم.

اقتصاد  می کنند  سعی  و  می کنند  مقاومت  دنیا  مختلف  کشورهای 
می کنیم.  عمل  سیاستی  تک  فقط  ما  و  نگه دارند  پایدار  را  خودشان 
فقط  چراکه  است  تک سلولی  ما  سیاست گذاران  از  بعضی  ذهن  ظاهراً 
تعطیل کردن را متوجه می شوند و هیچ چیز دیگر را متوجه نمی شوند. 
می دانید ۳۰ روز تعطیلی کل اقتصاد چه ضربه ای به اقتصاد این کشور 
وارد می کند؟ وقتی تا آخر خردادماه یعنی چهار ماه ادامه پیدا کند، برای 
میلیارد   ۱۲5 نزدیک  است،  دالر  میلیارد   5۰۰ اندازه اش  که  اقتصادی 
دالر آن یعنی ۲5-۲۰ درصد از اقتصاد ما افت خواهد کرد. این ماجرا 
چطور می خواهد جبران شود؟ یعنی ۲5 درصد از اقتصاد ما وقتی دچار 
اشکال جدی شود، نزدیک 4-۳ میلیون بیکاری پدید می آورد آیا کسی 
مرگ ومیر ناشی از ۲4 میلیون بیکاری را محاسبه کرده است؟ آیا کسی 
حجم استرسی را که به جامعه القا می شود را محاسبه کرده است؟ یا نه  

فقط گفته می شود که تعطیل کنید و در خانه بنشینید.

برآورد   یک مجموعه سیاست گذار جامع بنشینند، مقایسه کنند و 
این نتیجه برسند که همه مردم در خانه  انجام دهند اگر به  تخصصی 
بنشینند، این را کاماًل منطقی می دانیم ولی می بینیم که اآلن این اتفاق 
نیفتاده است. آقایان وقتی در حال ارائه آمار هستند صرفاً آمار و ارقام 
پزشکی و درمانی را بیان می کنند و اصاًل مباحث اقتصادی دیده نمی شود. 

بخش اقتصادی دولت رسماً در فضای رسانه ای به حاشیه رفته است.
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چند پیشنهاد

عمده ی  بخش  سریع  کردن  دولتی  و  تعطیلی  به جای  ایمن سازی   
با بی مواالتی تمام خصوصی شد  درمانی که طی مهروموم های مختلف 
و تأکید جدی و تنفس جدی به بخش کشاورزی برای تأمین نیازهای 
اساسی مردم که در این مدت بسیار جدی باید به آن پرداخته شود و 
همچنین فعال شدن بدنه ی اقتصاد سیاسی کشور مجموعه ای از اقدامات 
است که باید صورت گیرد. آقای ظریف و آقای وزیر اقتصاد باید تالش 
کنند تا فضای رسانه ی بین المللی را تغییر دهند تا ما بتوانیم مرزهایمان 
این  بپردازیم وگرنه  واردات  به  و  ادامه دهیم  را  بازکنیم، صادراتمان  را 

اقتصاد با مشکالت جدی مواجه خواهد شد.

دو نکته امیدوارکننده

 سال گذشته با جهش ارزی ای که رخ داد، که هم بسیار اتفاق بدی 
بود و هم بسیار مردم را تحت فشار قرار داد، عده ی زیادی سراغ احتکار 
کردن اقالم و یک عده ی دیگر سراغ خریدهای کالن از فروشگاه ها رفتند. 
در مورد بخش اول، تعزیرات و قوه ی قضاییه خودش را تقویت کرد و با 
جریمه هایی که بر محتکرین اعمال کرد، باعث شد میل به احتکار کمتر 
از آن طرف مردم ما هم در فضایی قرار گرفتند که به این نتیجه  شود 
رسیدند که حمله ور شدن به فروشگاه ها کار بسیار بدی است. اآلن یک 
ماه است که مرزهای ما به لحاظ واردات و صادرات تقریباً بسته است اگر 
این اتفاق امسال رخ می داد و مردم متوجه بد بودن این اتفاق نبودند، 
به نظر می رسید که قحطی در کشور رخ می داد و به وضعیت بغرنجی 
در  ولی  بود  و سخت  بسیار شدید  گذشته  سال  اتفاق  آن  می رسیدیم. 

مقابل اتفاقی که اآلن رخ داده است، ناچیز است.
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مبحث سوم
 آثار داخلی و خارجی اِپیدمی کرونا

مسعود براتی	1
حتماً توصیه می کنیم به سایت مرکز پژوهش های مجلس رجوع شود 
و گزارشی را مطالعه کنید. گزارشی تقریباً ۱۶-۱5 صفحه ای که درباره ی 
که  اقتصادی-  آثار  بررسی   ۸ شماره  کرونا-  ویروس  شیوع  با  مقابله 
پیشنهادهایی برای مدیریت تبعات است، وجود دارد که برای آن کسانی  
کنند،  بررسی  و  مطالعه  را  کرونا  اقتصادی  تبعات  بحث  که می خواهند 
کار بسیار مناسبی است. حال برخی از نکات این گزارش گفته می شود.

نکته  اول

کرونا و بحرانی که به وجود آمده است، بحرانی است که تقریباً کشور 
در مواجه با آن تجربه ای ندارد یعنی وقتی تجربه ایران را مشاهده می کنیم 
حداقل بعد از انقالب، ما چنین تجربه ای را نداریم و به همین دلیل طبیعتاً 

۱- مدیر گروه بین الملل شبکه کانون های تفکر ایران )ایتان(
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این بحران یک پدیده ای با تحوالت باال است و در این نوع پدیده ها، زمانی 
که آشنایی زیاد و تجربه مواجهه، موجود نیست، به شدت به کارهای فکری، 
کارهای مطالعاتی و گفت وگوها نیاز دارید تا بتوانید کشور را از این مسیر 
عبور بدهید و این اقداماتی که حال زحمت آن را می کشید و دیگران 
البته تا حدی که  زحمت کشیده اند، بسیار خوب و کمک کننده است. 
مطلع هستیم در مراکز فکری مختلف این نوع صحبت ها انجام می شود 
مثل همین گزارشی که در مرکز پژوهش های مجلس تولید کرده  اند و 
به خروجی آن  و  یابد  تداوم  باید  اقدامات خوبی است که  بسیار  این ها 
 به دست سیاست گذار ما برسد تا بتواند هدفمندتر سیاست گذاری کند.

درباره ابعاد اقتصادی کرونا در دسته بندی بسیار ابتدایی، یک سری آثار 
دارد و جزء  آثاری  و در سطح خرد هم  دارد  به همراه  اقتصادی  کالن 
معدود پدیده هایی است که در هر دو سطح، اثر دارد چه اثرات مخرب 
و چه در برخی قسمت ها اثرات سازنده. حال تقریباً سطوح مخرب بودن 
کنونی،  اقتصادی  وضعیت  در  است.  بیشتر  آن  سازندگی  به  نسبت  آن 
یک مسئله جدی که برای ما هم مطرح است، بحث درآمد نفتی است. 
درآمد نفتی ما مثل بقیه کشورهای فروشنده نفت که بخش مهمی از 
بودجه شان توسط درآمدهای نفتی تأمین می شود، ممکن است با مشکل 
مواجه شود زیرا که کاهش قیمت نفت منجر به کاهش درآمدهای نفتی 
می شود البته اینجا چند تفاوت بین ما و کشورهای دیگر دارنده نفت و 
گاز وجود دارد و آن هم این است که به واسطه تحریم های آمریکا که از 
سال ۹۸ جدی شد، فروش نفت ما از ۹۷ کاهش پیداکرده بود و کاهش 
فروش نفت بر درآمد نفتی ما باعث شوک اقتصادی شده بود و در همان 
سال خودش را نشان داد؛ یعنی همان شوک بازار ارزی که از اواخر سال 
۹۶ شروع شد و در تابستان ۹۷ با کاهش فروش نفت هم تشدید شد و 
ما با شوک اقتصادی آن مواجه شدیم و بعدازاینکه از شوک عبور کردیم 
با مسئله واقعی کاهش درآمد ارزی روبرو شدیم که بحث تأمین بودجه و 
مسائل مختلف کسری بودجه، مطرح  شد. حال هم که درآمد ما باز کمتر 
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شده است، کمتر با بحث شوک و شوک اقتصادی مواجه هستیم و بیشتر 
مدیریت تبعات واقعی کاهش درآمد پیش روی ماست. کشورهای دیگر 
که صادرکننده نفت هستند و درآمدشان لطمه خورده است، باید بتوانند 
هم آن شوک و هم آن کاهش درآمد را مدیریت کنند. درآمد نفتی چه 
در سناریو خوش بینانه و چه در سناریو بدبینانه، حدود ۳۰ درصد کاهش 
پیدا خواهد کرد و این مشکالت خودش را در بحث تأمین بودجه نشان 
خواهد داد. با همان میزان فروش نفت هم، کسری بودجه وجود داشت و 
با این وضعیت، کسری بودجه بیشتری را باید انتظار داشته باشیم و باید 
جدی تر وارد اصالح ساختار بودجه شویم تا بتوانیم بودجه را متناسب با 

این شرایط اصالح کنیم.

نکته دوم

کرونا، فعالیت اقتصادی را کند و برخی قسمت ها را تعطیل و برخی 
تقویت  هم  را  قسمت ها  از  برخی  همچنین  می کند؛  تضعیف  را  دیگر 
می کند به عنوان مثال موجب افزایش رکود خواهد شد و در بحث کاهش 
رشد اقتصادی، ممکن است به صورت جدی اثر بگذارد هرچند برای ما در 
سال گذشته -سال-۹۸ رشد اقتصادی بدون در نظر گرفتن نفت منفی 
بوده و با نفت هم تقریباً صفر بوده است و ما شرایط مناسبی را ازنظر 
شاخص های اقتصاد کالنی نداشته ایم اما اقتصاد به سمت سازگار شدن 
با تحریم ها و در حال حرکت به سمت جلو بود که با کرونا مواجه شد و 

کرونا در این زمینه به ما لطمه خواهد زد.

 اثر دیگری که کرونا دارد، این است که در عرضه و تقاضا و در بخش 
کالن اقتصاد، تغییراتی را ایجاد می کند؛ اوالً یکسری نیروی کار، بیکار 
می شوند چون توان تقاضا کاهش و خانواده ها نوع مصرفشان تغییر پیدا 
می کند به این صورت که یکسری کاالها را مصرف نمی کنند و به سمت 
می کنند  حرکت  پس انداز  به سمت  و  می روند  کاالها  از  دیگر  یکسری 
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تغییرات  این ها  که  کنند  آماده  اضطراری  شرایط  برای  را  خودشان  تا 
ایجاد می کند. حال بحمداهلل چون  اوضاع  از  را در بخشی  اختالالتی  و 
بعد  که  است  داشته  را  ارز  بازار  به هم ریختگی  یک  در سال ۹۸ کشور 
داد.  افزایش  را  ما  مدیریت  توان  این  و  شد  سرازیر  دیگر  بازارهای  در 
اقالم  یا یک سری  پوشک  بحران  در سال ۹۸ یک مدت  به عنوان مثال 
بود که توان ما را برای مدیریت بازار افزایش داد و اآلن ما در مدیریت 
وضعیت  مردم،  برای  ضروری  کاالهای  و  اساسی  حداقل  کاالهای  بازار 
اقالم  از  نداریم چون بعضی کشورها در یکسری  را  از کشورها  تعدادی 
اقالم  همان  در  فقط  و  کمتر  بسیار  ما  اما  پیداکرده اند  مشکل  به شدت 
خاص بهداشتی مسئله پیدا کردیم. چنانچه در اقالم ضروری و غذایی 
اصاًل مشکلی نداشته ایم و این هم مانند آن است که بدن ما یک ویروس 
ضعیف تری گرفته باشد و در بدن ما، یک مقدار مقاومت ایجادشده باشد 
که در مواجه با ویروس بعدی یک مقدار آمادگی دارد و تقریباً این چنین 

است و این خودش یک فرصتی است که باید به آن توجه کنیم.

نکته  سوم

نکته ی دیگر اینکه در اقتصاد کالن، مسئله ای که کسری بودجه را 
یک مقدار تشدید و بیشتر می کند، مسئله هزینه های سالمت است؛ در 
یک مدت کوتاه سه الی چهارماهه، هزینه های فراوانی را باید دولت بابت 
به عنوان مثال  شود  متحمل  اپیدمی  این  با  مواجهه  و  درمان  و  سالمت 
آزمایش آزمودن کرونا در کشورهای مختلف که هزینه های متفاوت آن 
اما  امر خوبی است  اما در کشور ما رایگان است که بسیار  را می بینید 
برای دولت هزینه دارد و این هزینه ها که انجام شود، کسری بودجه را 
تشدید می کند و ما یکسری ایرادات در نظام سالمت داشته ایم که شاید 
وقت بحث کردن آن نباشد اما ازنظر تحلیلی، نظام سالمت عدم کارکرد 
بهینه جدی داشت که طرح تحول سالمت هم آن را تشدید کرد به این 
خاطر که شناسایی دقیق نشد و ما نظام سالمت بسیار کارآمد به معنای 
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اینکه در آن بهینه هزینه شود، نداریم که این امر، قضیه را تشدید خواهد 
کرد و ما مشکالت پررنگ بودجه ای در سالمت خواهیم داشت. این بحثی 
است که می تواند فرصت خوبی باشد که ما چند اقدام اساسی را در نظام 
سالمت انجام دهیم چه از باب افزایش توان در مواجه با این پدیده ها و 
چه از باب مدیریت هزینه های سالمت به عنوان مثال پرونده الکترونیک 
نظام سالمت  در  ایجاد شفافیت  بحث  در  مهم  که یک مسئله  سالمت 
است و اگر اآلن وجود داشت، می توانستیم در مدیریت مواجهه با کرونا 
از آن استفاده کنیم یعنی افرادی که بیشتر در معرض خطر هستند را 
شناسایی کنیم. مدیریت جمع آوری اطالعات برای رفتارشناسی ویروس و 
چیزهای مختلف که در بعد اقتصادی و در بحث ما، بهینه کردن هزینه ها 
است، می توانست بسیار کمک کند لکن اآلن نیست ولی این یک فرصتی 
است که به  عنوان یکی از اقداماتی که می دانیم می تواند در بزنگاه ها به 

ما بسیار کمک کند، می توانیم این را دنبال بکنیم و سپس اجرا کنیم.

 یک اثر مخربی که کرونا روی اقتصاد کالن ما داشت، بحث ضربه 
به صادرات غیرنفتی ما بود. وقتی فروش نفت کم شد، رفته رفته تکیه 
خودمان را به مباحث غیرنفتی افزایش  دادیم که بسیار اتفاق خوب و در 
راستای اقتصاد مقاومتی بود و به طور خاص در مورد کشورهای همسایه 
ویروس  وقتی  اما  کار  کردیم  همسایه  کشورهای  بازارهای  در  اینکه  و 
کرونا شیوع پیدا کرد و خصوصاً زمانی که جریان رسانه های معاند روی 
بحران در جهان  کانون  را دومین  ایران  آن سوار شدند و سعی کردند 
معرفی بکنند، باعث یکسری لطمه ها در بخش صادرات غیرنفتی ما شد؛ 
و آن توییت معروف مدیرعامل بنیاد دفاع از دموکراسی، بسیار توییت 
معناداری بود که آن توییت در همان هفته های اول بحث کرونا زده شد 
و در آن گفته شد:»آنچه تحریم های آمریکا نتوانست انجام بدهد -بحث 
متوقف کردن یا کاهش دادن صادرات غیرنفتی ایران- را ویروس کرونا 
انجام داد.« یک ترس در کشورهای پیرامونی ایجاد شد و این ترس بر 
به چند  این  البته  اثر گذاشت  بین ما و آن کشورها  اقتصادی  تعامالت 
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دلیل کوتاه مدت است اوالً این که ترس از ویروس و بستن همه چیزها و 
تعامل ها نمی تواند بسیار دوام بیاورد چون شریانات اقتصادی بشدت نیاز 
به باز بودن دارد اما با یک سری نکات که بعد از مدتی که دوره بحران را 

رد می کند، کم کم ایجاد می شود.

نکته چهارم

کشورها،  این  به  ما  صادرات  مهم  بخش  که  است  این  بعدی  نکته 
به آن  به شدت  بحران، کشورها  این دوره  در  اتفاقاً  و  مواد غذایی است 
از  به شوینده ها که یک بخش مهمی  نیاز آن ها  دارند و همچنین  نیاز 
این  و... پس  پتروشیمی  یکسری صادرات  نیز  و  است  بوده  ما  صادرات 
اثر  هم  بلندمدت  در  البته  است  کوتاه مدتی  ضربه  ضربه،  این  و  شوک 
در هر جا که  ویروس  را کاهش می دهد.  تقاضا  کاًل  دارد چون  مخرب 
شیوع پیدا کند، این چنین خواهد شد. بنابراین صادرات غیرنفتی  ما هم 
در کوتاه مدت ضربه  می بیند و هم در بلندمدت کاهش پیدا می کند که 
این هم یک مشکل است و باید به آن توجه شود. البته می شود در این 
فضا یک فرصت را دید اما نه در حال حاضر بلکه شاید در ماه های آینده 
که ما بتوانیم بر بحث شیوع بیماری در کشور خودمان پیروز بشویم و 
آن هم این است که ما یک توان بسیار زیادی را در تولید اقالم پزشکی 
و بهداشتی، فعال کرده ایم و این ها می توانند به شدت بازارهای صادراتی 
داشته باشند تا وقتی ما بتوانیم داخل را مدیریت کنیم، قاعدتاً ظرفیت 
تولید ما فراتر از مصرف داخلی است و ما می توانیم به فکر صادرات و 
استفاده از بازارهایی که باالخره کرونا ایجاد کرده است، باشیم که شاید 

یک ماه دیگر این ایام فرابرسد.

نکته پنجم

 نکته بعد، بحثی است در مورد اینکه کاهش قیمت نفت یک اثر هم 
 روی کاهش قیمت قسمت غیرنفتی می گذارد چون یک بخش مهم از 
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صادرات غیرنفتی ما، متکی به نفت است و از قیمت نفت تبعیت می کند 
بنابراین اگر قیمت نفت کاهش پیدا کند طبیعتاً آن ها هم مانند گاز و مواد 
پتروشیمی کاهش قیمت پیدا می کنند پس درآمد ارزی ما در چند جهت 
دچار الغر شدن می شود یعنی کم می شود و صرفه جویی های زیادی نیز 
اتفاق می افتد مانند مسافرت های خارجی که وقتی مسافرت های خارجی 
کم می شود، تقاضا برای ارز مسافرتی هم کم می شود که این هم نکته ای 

است که می شود گفت که جزء نقاط مثبت شرایط کنونی است.

نکته ششم

به طور  شود  فعال تر  باید  بخش ها  یکسری  اقتصاد،  بحث  در  اما   
مشخص صنایع غذایی و صنایع بهداشتی و دارویی که این ها چیزهایی 
هستند که در این ایام فعال تر می شوند به این دلیل که تقاضا برای آن ها 
کار  کارخانه ها، چندنوبت  که  می کنید  و مالحظه  می کند  پیدا  افزایش 
می کنند و بعضی کارخانه ها که تعطیل بودند، به سرعت فعال شدند و 
این یک ظرفیت جدیدی را ایجاد می کند. درمجموع این ها می توانند این 
خأل را پر کنند اما احتماالً به طور کامل توان پر کردن را نداشته باشند 
ولی یک بخش از آن را می توانند ایجاد کنند و این خودش نکته ای است 
برای توسعه اقتصاد دیجیتال یعنی روابط اقتصادی در بستر دیجیتال که 
یکسری کسب وکارهای خاص را ایجاد کند به عنوان مثال شما مالحظه 
حوزه های  در  این   و  فعال شده اند  استارت آپ ها  به شدت  که  می کنید 
از  استفاده  حداکثر  شود  تالش  تا  است  فرصتی  خدمات،  ارائه  مختلف 
زیرساخت های الکترونیک انجام شود البته یکسری تهدیدهایی از جنس 
انجام  اجتماعی و فرهنگی در بین این بحث وجود دارد که آن را بعداً 
می دهیم. باالخره، شبکه هایی مانند اینستاگرام بعد از شهادت حاج قاسم 
نشان دادند که اصاًل پلتفرم های مطمئنی برای ما برای تکیه کردن نیست 
ولی در این ایام کرونایی، این پلتفرم ها مشتری فراوان تری پیدا می کند 
و این ابعاد اقتصادی هم دارد یعنی شما هزینه های اینترنت بین المللی 
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داخلی که می توانستند  رقیب های  ازاین جهت  و  بپردازید  باید  بیشتری 
وارد شوند و کسب وکار شکل دهند، تحت فشار بیشتری قرار می گیرند و 

این ها مواردی است که انجام می شود.

نکته هفتم

اما در سطح خرد، مسئله ازلحاظ اجتماعی اهمیت پیدا می کند. اگر 
ابعاد  برنامه ریزی است؛ در سطح خرد  آمار و  از  اقتصاد کالن بحث  در 
اجتماعی به دلیل اینکه زندگی و کسب وکار افراد به آن وابسته است و 
کسب وکار برای افراد بعضاً می شود کل زندگی و برنامه ریزی هایی که برای 
زندگی کرده بودند، مهم تر از ابعاد اقتصادی آن است. در کسب وکارهای 
خرد، بازار شب عید یک مسئله ی بسیار مهم و محوری است یعنی همه ی 
افراد کاسب، یک توجه جدی به ایام شب عید می کنند چون تقاضا در 
ایام عید پیش می زند و باعث ایجاد رونق جدی در این بازارها می شود 
و کسب وکارهای ما به شدت در این قضیه آسیب دیده اند به ویژه آن هایی 
که در بستر سنتی عمل می کنند مثل پیرایشگری اما یکسری از خدمات 
مثل خواربارفروشی ها را می شود باظرافت هایی به فضای مجازی منتقل 
این کسب وکارها  انجام شود،  انتقال ها  این  تا  کرد  توجه  باید  ولی  کرد 
آسیب می بینند و تقاضا برای یکسری از کسب وکارها مثل رستوران ها و 
تغذیه ها و رانندگان تاکسی افت کرده است و این کسب وکارهای خرد، 
مهم ترین جایی است که ما آسیب می بینیم و بعد اجتماعی آن بسیار 
جدی است که عموماً افراد فعال در این حوزه بنیه مالی قوی برای عبور 
از این بحران را ندارند که در این دو سال اخیر هم به خاطر تورم، بسیار 
آسیب دیده اند که مهم ترین مسئله آن ها بوده است و الزم است که به 
آن ها توجه بیشتری شود چراکه ممکن است آسیب های غیرقابل جبرانی 

را ایجاد کند.

طبق گزارش مرکز پژوهش های مجلس حدود 4 میلیون واحد صنفی 
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وجود دارد که در این قضیه مورد لطمه قرار گرفتند و بهترین کار توجه 
به فعال شدن کسب وکارهای این ها است یعنی اگر قرار است این بحران 
به مدت چند ماه طول بکشد باید تمام تالش ها و ایده ها روی این تمرکز 
پیدا بکنند که کسب وکارها فعال بشوند نه اینکه صرفاً حمایت های دولتی 
فعال  را  این کسب وکارها  که  بکنیم  اجرا  را  ایده هایی  باید  شود.  انجام 
بکنند؛ و حوزه آخر هم حوزه توریسم است که بشدت آسیب می بیند و 
تقریباً به صفر میل می کند و باعث می شود حجمی از کسب وکارهایی که 

زنجیره وار به این حوزه مربوط بوده اند نیز دچار مشکل بشوند.

نکته هشتم

حال چه کارهایی می شود، انجام داد؟

بحران کرونا، بحران نوظهوری است که به شدت نیاز به فکر کردن و 
تشکیل هیئت های اندیشه ورز دارد که مستمراً روی این قضیه کار بکنند 
و یکی از حوزه هایی که ما می توانیم به صورت جدی فعال باشیم، حوزه ی 
در  به طورجدی  ما  امور خارجه  وزارت  یعنی  است  اقتصادی  دیپلماسی 
حفظ بازارها و در کشورهای پیرامونی فعال باشد و مذاکرات جدی کند. 
ایران و چین سخن گفته  بین  از بسته شدن خطوط هوایی  زمانی که 
می شد، سفیر چین در ایران بسیار فعال بود پس باید به دنبال پیدا کردن 
بازارهای صادراتی با توجه به شرایط موجود باشیم. خصوصاً برای اقالم 
بهداشتی که احتماالً تا چند وقت دیگر در آن اضافه تولید خواهیم داشت 
و تا حد امکان کسب وکارها را به فضای مجازی منتقل کنیم که ارتباط ها 
و فاصله های اجتماعی را می تواند حفظ کند و به کسب وکارها لطمه ی 
و  هستند  کمک کننده  بسیار  استارت آپ ها  راستا  این  در  نزند  جدی 
مشاهده شده است که یکسری از فروشگاه های اینترنتی به کسب وکارهای 
خرد خدمت می رسانند. تا حد ممکن این انتقال انجام شود که جامعه ای 
که نمی توانند منتقل بشوند، حداقل بشود با یکسری حمایت ها آن ها را 
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از مردمی که  یا قرض الحسنه  وام های کم بهره  از  باید  ما  و  پوشش داد 
تمکن مالی دارند استفاده بکنیم به جای استفاده از منابع مالی دولت 
که این کار، نیازمند گذاشتن قوانین هوشمندانه است تا سوءاستفاده ای 
نشود به عنوان مثال برخی محدودیت ها و محرومیت ها برای کسانی که 
الگوی مصرف  می خواهند وام ها را دریافت کنند، قرار دهیم و می شود 
آب و برق و گاز افراد را احصا کرد که آن ها را در اختیار داریم و قاعدتاً 
می شود، تناسبی بین آن هایی که کم مصرف می کنند و آن هایی که توان 

مالی کمتری دارند، برقرار کرد تا یکسری تخفیفات ویژه ای گذاشت.

نکته نهم

سؤال: آیا اقداماتی که دولت و بانک مرکزی تصمیم گرفته و انجام 
داده اند، کار را برای بیرون آمدن از این بحران اقتصادی تمام کرده است؟

ابعاد  دولت،  حمایت های  با  که  است  ساده اندیشی  مقدار  یک  این    
با این کارها،  اقتصادی کرونا پوشش داده شود و ما احساس کنیم که 
مسئله تمام می شود خصوصاً آثار کالنی که در سطح جهان اتفاق افتاد 
و درگذر زمان آثارش را روی تمام مردم نشان می دهد و مهم ترین شکل 
آن هم تورم است. اما در مورد روابط اجتماعی، کارهای فوری انجام شده 
است حتی اگر دولت در سطح خرد، کاری را انجام ندهد، مردم خودشان 
فعال می شوند اما باید آن ها را با ایده های خودمان و با توجه به شرایط 
محیطی فعال کنیم. حمایت از جنس صدقه، فقط یک بار اتفاق می افتد 
در این صورت پیشنهاد برای یک ماه دیگر چیست؟ چون ممکن است 
این بحران تا آخر اردیبهشت ماه ادامه پیدا کند و ما باید روی این تمرکز 
بکنیم که این کسب وکارها فعال شوند؛ به عنوان مثال بنیاد مستضعفان 
برای دست فروشان کارت هدیه ۱ میلیون تومانی در نظر گرفته است اما 
این پول چه مقدار از نیاز آن ها را برطرف می کند؟ بعداز آن باید چه کار 
کنند؟ چون منابع محدود است و نمی شود دوباره این گونه کمک کرد. 
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آیا می شود یک بستر مجازی برای عملکرد دست فروشان ایجاد کرد؟ آیا 
می شود این مقدار پول را به وام کم بهره تبدیل کرد تا موتور خریداری 
کنند و به عنوان پیک کار کنند؟ و هر نوع ایده ای که کسب وکار را فعال 

کند و پویایی جامعه را حفظ کند، باید روی آن فکر کرد.

حمایت دولت از اقشار آسیب پذیر الزم است اما این راهکاری اصولی 
آن  کالن  اقتصاد  آثار  کنیم،  رد  را  ویروس  پیک  این  اگر  چون  نیست 
بسیار مهم است و طبیعتاً روی اقشار ضعیف اثر می گذارد پس ما نباید 
بسیار محدود نگاه کنیم و همین که دولت حمایتی را انجام داد، احساس 
کنیم که تمام است اما این کمک ها هم باید هدفمند باشد نه کورکورانه. 
البته زیرساخت های آن  مثل سامانه رفاه ایرانیان وجود دارد اما باید به 
سمت فعال نگه داشتن کسب وکارها و اگر هم نمی توانند فعال بمانند به 
سمت تغییر کسب وکارها حرکت کنیم و در تسریع این فضا تالش کنیم 
به  را  از هزینه ها  اما بسیاری  اتفاق می افتد  به صورت خودکار،  البته  که 
خاطر زمان، ایجاد خواهد کرد چون یک نفر هم برای ما که نگاه اسالمی 
داریم، مهم است و تفاوت ما با دولت انگلیس این است که مسئله آن ها 
اقتصاد است که هرچه زمان گذر از این بحران کمتر باشد، ضرر اقتصادی 
کمتری می بینند ولی ما این نگاه را نداریم و یک نفر هم برای ما مهم 
است چه یک نفر از کرونا فوت کند و چه یک نفر از بی پولی ضرر ببیند.

و باید تالش کنیم که این کسب وکارها را فعال نگه داریم و حمایت های 
این شکلی دولت را به حداقل برسانیم چراکه منابع دولت محدود است 
و حتی این حمایت ها هم از استقراض از بانک مرکزی تأمین می شود که 
نهایتاً منجر به تورم است و نکته بعدی اینکه دولت در کسب وکارهای 
خرد، سهولت برای اخذ مجوز ایجاد کند و یا برای تغییر شغل، تسهیالت 

کم بهره را برای راه انداختن کسب وکارهای خرد در اختیار قرار دهد.
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مبحث چهارم
 راهکارهایی برای صاحبان کسب و کار

دکتر سیدامیر سیاح	1

 از کرونا بدتر

 مسئله درباره ی صاحبان مشاغلی است که در طول ماه های گذشته 
برای چنین شب هایی اجناس خود را آماده ی فروش کرده بودند. طبیعتاً 
که  موجود  بغرنج  برابر شرایط  در  و هم حکومت  عادی  هم شهروندان 
از آن بابت بسیار سخت است و تا به حال سابقه نداشته است، وظیفه 
 دارند. یعنی شرایطی که در شب عید، مردم از ترس به بازار نروند و در 
خانه هایشان بمانند و مغازه ها کم مشتری باشند البته بعضی مغازه، بعضی 
آجیل فروشی ها و بعضی پوشاک فروشان، مغازه هایشان را بازکرده اند اما 
 بسیار کم هستند و اصاًل عرضه ای که تولیدشده است را جوابگو نیست.

است،  رسیده  بازار  متصدی  به عنوان  صمت،  وزارت  فکر  به  که  چیزی 
اما چون در فروش  اینترنتی راه بیندازد  این است که جشنواره فروش 

مرکز  عضو  سیما،  یک  شبکه  اقتصاد  و  دانش  گروه  مدیر  استراتژیک،  مدیریت  دکتری   -۱
پژوهش های مجلس شورای اسالمی
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اینترنتی معموالً واردکننده ها و کاالهای خارجی بسیار باتجربه هستند، 
صرفاً  که  می آییم  پای کار  شرطی  به  کردیم  اصرار  وزارت صمت  به  ما 
کاالی ایرانی باشد چون ما باید به فکر کارگر باشیم. به وزارت بهداشت 
هم مکرر گفته شده است که باوجوداینکه کرونا کشنده است اما کارگری 
که دستمزد ندارد و بیکار شده است و ذهن او از فکر معیشت و از فکر 
اینکه حال چه کار کنم، ماه بعد چه کنم، اجاره خانه ام را چه کنم، در 
ازنظر  هم  است  ممکن  او  برای  شرایط  این  است،  شدن  متالشی  حال 
امنیت خودش، هم سالمتی خودش و هم سالمتی اطرافیان خودش از 
کرونا هم بدتر باشد. خالصه مسئله اصلی ما یک کارگر و تولیدکننده 
ایرانی است اگر به سمت فروش اینترنتی برویم باید قید بزنیم؛ کاالی 

ایرانی.

یکسری کارهای دیگر

فرصت های  مثل  است  انجام شدنی  هم  دیگر  کارهای  یکسری 
برای صنایع شیمیایی، فرصت است  دارد. کرونا  کسب وکاری که کرونا 
نه تنها هر محصولی در بازار که توسط تولیدکننده تولید می شود، همین 
اآلن نقدی خریداری می شود و بازاری ها حاضر هستند پول نقد دهند 
بلکه می شود صادر کرد یعنی  بعد را هم بخرند  و محصول دو هفته ی 
می شود ظرفیت تولید برخی اقالم مانند ضدعفونی کننده ها و ماسک و 
داخل  برابر شده ی  نیاز چند  هم  که  برد  باال  آن قدر  را  این طور چیزها 
کشور را جواب بدهد و هم بتوانیم به کشورهای دیگر هم صادر بکنیم 
چون همه ی دنیا، خریدار این ها هستند و این تا حدودی نیازهای ارزی 
ما را جواب می دهد و هم کارگرهای بیکار شده ی ما تا حدودی می توانند 
در واحدهای جدید سرکار بروند و هم تولیدکننده ها به خصوص پوشاک 
و نساجی که دچار مشکل هستند، می توانند محصوالتی تولید کنند که 

در داخل و خارج کشور بابت آن پول نقد می دهند.
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نوع همت مردمی  از  داد  انجام  کارهای دیگر هم می شود،  یکسری 
مثل اینکه امسال گفتند که به سفر نروید! وقتی سفر نمی روید، پول آن 
ذخیره می شود و پول آن را می توانید نگه دارید و آن را به کارگرهایی 
که بیکار می شوند و خانواده های بی سرپرست و خانواده هایی که امسال 

سرپرست آن ها نتوانسته اند درآمدی کسب کنند، هدیه کنید.

یک  دسته ی  دیگر  از  اصناف

یک  ولی  کنند  کاری  چنین  می توانند  اصناف  از  دسته  یک  سؤال: 
باید فرد حضور  این است که  از جنس  از اصناف که کارهایشان  سری 

فیزیکی داشته باشد، نمی توانند. برای این ها چه ایده ای دارید؟

ستاد  صورت جلسه ی  در  امروز  و  گفته ایم  بهداشت  وزارت  به  اتفاقاً 
بهداشت  وزارت  به  که  بود  نوشته شده  صمت،  وزارت  کرونایی  ویژه ی 
می گوید که برای اصناف مختلف، به جای اینکه تعطیل کنید، دستورالعمل 
بدهید به عنوان مثال دستورالعمل بدهید که در چه صورتی رستوران ها 
به عنوان مثال  است  بسیار سخت  رستوران ها  باشند؟ حال  باز  می توانند 
تولیدکنندگان پوشاک در چه صورت می توانند باز باشند و تولیدکنندگان 
کفش در چه صورتی می توانند باز باشند و صنایع نیمه سنگین و سنگین 
را  آن ها  همه ی  که  نمی شود  کنند؟  فعالیت  می توانند  صورتی  چه  در 
تعطیل  هفته  یک  به عنوان مثال  است  عید  ایام  که  حال  کرد.  تعطیل 
کنیم اما بعداز آن که باید کار کنند و کل کشور را که نمی شود، تعطیل 
اگر  بخش خصوصی  به خصوص  تولیدی  واحدهای  از  برخی  چون  کرد 
تولید نکنند، محصولی هم ندارند و نمی توانند حقوق دهند و مواد اولیه 
بگیرند. لذا پیشنهاد ویژه ما این است که وزارت صمت چه برای مشاغل 
ناگهانی دستور  اینکه  به جای  رسته ها  و  بقیه حوزه ها  برای  خانگی چه 
تعطیلی بدهد، شرایط باز بودن را ابالغ کند به عنوان مثال اینکه روزی ده 
بار ضدعفونی کنید و اصول و استاندارد قرار بدهد برای اینکه کار ادامه 
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به اندازه  شاید  است  مهم  بسیار  کار،  کردن  پیدا  ادامه  چون  کند  پیدا 
پیشگیری از کرونا نیز مهم باشد چون کارگری که درآمد نداشته باشد، 

ممکن است از کرونا هم خطرناک تر باشد.

اصناف

اصناف مرتبط با کشاورزی چند حسن دارد: اول اینکه زمینه برای 
صادراتشان همچنان مهیا است و از شرق و غرب کشور فروش می رود 
ثانیاً اینکه چند بستر برای عرضه اینترنتی آن ها وجود دارد برای مثال 
باسالم که مخصوص کسب وکارهای خانگی و کشاورزی است و  سایت 
آنجا می توانند محصوالت خود را بفروشند. اآلن بیشتر تولیدکننده های 
کوچک و متوسط صنعتی هستند که گرفتار شده اند به ویژه آن محصوالتی 
که شب عید فروش می رفت ولی امسال فروش نمی رود به خصوص مثل 
پوشاک، آجیل و شیرینی که حتی نمی شود آن ها را هم صادر بکنیم 
چون بازار صادراتی درستی ندارند و معلوم نیست که چقدر بتوانند در 
کوتاه مدت بازاریابی کنند و مسائل بهداشتی هم وجود دارد و باید برای 

این ها یک فکر اساسی بکنیم.

آموزش  در  فضای  مجازی

آموزش در این فضا به این صورت می تواند باشد که اوالً تالش کنیم، 
فرصت های شغلی را در این فضا به مردم آموزش دهیم. حرف بسیاری از 
مردم این است که اآلن چه کار کنیم؟ پاسخ این است که شما فرض کنید 
اآلن کرونا نبود و شما بخواهید یک کسب وکار شروع کنید، اآلن چه کار 
می کردید؟ مطالعه می کردید، نقشه می کشیدید، فکر می کردید و می رفتید 
دوره های آموزشی می گذراندید و یک چیزهایی را مطالعه می کردید. اآلن 
آن کارها را بکنید و فرض کنید که بگویند اول اردیبهشت ماه ان شاءهلل 
است،  دوره هایی  باشید.  آماده   تا  بکنید  کار  اآلن  از  است.  تمام  کرونا 
باشید. اآلن  آماده   اردیبهشت ماه  اول  کتاب هایی است، کاری کنید که 
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فرصت خوبی است برای کسانی که مشکل معیشتی ندارند و فکر نان 
شبشان نیستند، زبان خارجه بخوانند چراکه زبان دانستن، باعث می شود 
که احتمال شغل پیدا کردن شما یا احتمال اینکه بتوانید شغل بهتری 
پیدا کنید و درآمد بیشتری داشته باشید، باال برود چون ضریب می خورد 
و احتمال پیدا کردن شغل، سه-چهار برابر می شود. هر یک مهارتی که 
باعث می شود که  باشند،  اینکه کاربردی  به دست می آورید به خصوص 
احتمال پیدا کردن شغل توسط شما بسیار بیشتر شود. معلم ها کارهای 
بسیاری می توانند انجام  دهند برای مثال می توانند از طریق آموزش های 
مجازی، درآمد کسب کنند البته معلم هایی که رسمی هستند و مشکل 
معیشتی ندارند، حداقل می توانند فکر کنند، مطلب بنویسند و پادکست 
انجام دهند مثل اینکه  را می توانند  این کارها  از  درست کنند و خیلی 
کالس حل تمرین بگذارند و نگران فروش آن هم نباشید چون حداقل 
اعتبار خودتان باال می رود و حتی فی سبیل اهلل آن را انجام دهید البته 

اگر مشکل معیشتی نداشته باشید.

دست فروشان

دست فروشان از دسته آن کسانی هستند که می توان به آن ها کمک 
کرد به طوریکه تنها با تعاون و donation می توان کمک کرد و دولت 
می تواند سامانه اطالعات ایرانیان را که سال ها است درست کرده است، 
به کار بگیرد یعنی سامانه ای که در آن یک کد ملی زده می شود و معلوم 
می شود که چقدر درآمد دارد؟ گردش حساب های او چقدر بوده است؟ 
این ها  به  و  بگیرد  دارند،  بیشتری  درآمد  که  کسانی  از  به عنوان مثال  و 
بدهد یا مردم را تشویق کند که به فهرست کسانی که به نان شبشان 
قانون بهبود سامانه ملی کسب وکار،  محتاج هستند، کمک کنند. ماده  
را  بر عهده شهرداری ها گذاشته است که دست فروش ها  را  این وظیفه 

سامان دهی کنند. 
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بازار خودرو و مسکن

 در ایام عید مردم می خواستند برای سفرهای نوروزی خودرو تهیه 
کنند اما امسال چنین تقاضایی نیست. تقاضا از بازار خودرو بیرون آمده 
است اما تقاضای سوداگری هنوز در بازار خودرو وجود دارد. اگر مجلس 
آینده، دولت را مجبور کند که سی جی تی را در بازار خودرو اعمال کند، 
بار مالیات بر سرمایه کسی که خودرویی را می خرد و می فروشد، وارد 
می شود که بخشی از سود خود را مالیات بدهد یا اینکه خودرو دوم یا 
سوم خانوارها و کاًل کسی که خودرو خریدوفروش می کند، باید مالیات 
قیمت  و  گرفت  بازار  از  را  تقاضای سوداگری  می توان  این چنین  بدهد. 
بازار مسکن هم همین طور خانه  پایین می آید و در مورد  خودرو قطعاً 
دوم، سوم و خانه خالی، هر نوع تقاضای سوداگری را می توان با مالیات 

کم کرد.

بازار طال

مرکزی  بانک  البته  دارد.  را  خودش  خاص  سختی های  طال،  بازار   
این  از روی  و  بزند   qr code را که درست می داند  می تواند سکه هایی 
بازار، مالیات بگیرد یعنی هرکسی که سکه می گیرد یک qr code داشته 
باشد که معلوم شود که سکه را چه کسی خریده و کجا فروخته است؟ 
و چقدر سود کرده است؟ این گونه معلوم می شود چه اندازه سود دریافت 
رها  را  اقتصاد  دولت،  و  مرکزی  بانک  مسئولین  متأسفانه  است  کرده 

کرده اند وگرنه مدیریت کردن اقتصاد آن قدر هم سخت نیست.
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مبحث پنجم
 نحوه جبران خسارات کسب و کارهای خرد

دکتر حجت اهلل عبدالملکی	1
از سال ۲۰۰۸ به این جهت که ما بحران بزرگ مالی غرب را داشتیم، 
شاید بتوان گفت که از نظر بسیاری از تحلیلگران کوید ۱۹، بزرگ ترین 
شوکی است که به اقتصاد جهانی در حال واردشدن است. این شوکی 
که به اقتصاد جهان وارد می شود از چند منظر، می تواند باعث یک رکود 
بین  از  را  فرصت شغلی  میلیون ها  نشود،  مدیریت  اگر  که  جهانی شود 

خواهد برد. 

که  است  این  اول،  مرحله  در  می شود  گفته  که  عاملی  مهم ترین 
باعث رکود اقتصاد جهانی می شود. در سال ۲۰۱۹ چین ۲۱۰۰ میلیارد 
دالر از دنیا کاال و خدمات خریده است یعنی چین یکی از بزرگ ترین 
این  که  اگر  گردشگری  مثل  خدماتی  و  کاال  است.  دنیا  واردکنندگان 
طبیعتاً  کند  پیدا  ادامه  است،  شروع شده   ۲۰۲۰ اوایل  از  که  مسئله ای 

امام  امداد  کمیته  خودکفایی  و  اشتغال  معاون  صادق)ع(،  امام  دانشگاه  علمی  هیئت  عضو   -۱
خمینی)ره(، دبیر سابق شورای اقتصاد سازمان صدا و سیما
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تقاضا برای کاال در چین کاهش پیدا خواهد کرد. تقاضای کاال اگر در 
چین کم شود، به خودی خود باعث می شود در اغلب کشورهای دنیا تولید 
کاهش پیدا کند به خاطر اینکه کمتر کشوری را پیدا می کنیم که به نوعی 
می کند  پیدا  کاهش  گردشگری  حداقل  یا  و  نکند  صادر  کاال  چین  به 
کاالهای  عرضه  میزان  چین  اقتصادی  رکود  با  دیگر  طرف  از  طبیعتاً 
این خودش روی  چینی به کشورهای دیگر هم کاهش پیدا می کند و 
رکود اقتصاد جهانی اثر می گذارد. همان طور که عرض کردم خود اینکه 
کشورهای  به  و  بنشینند  خانه هایشان  در  است  قرار  چینی  گردشگران 
دیگر سفر نکنند، عاملی است که طبیعتاً منجر به این خواهد شد که یک 
رکودی در بخش گردشگری در اقتصاد جهانی اتفاق بیفتد. پس بخشی 
است.  چین  اقتصاد  طرف  از  می افتد  جهانی  اقتصاد  در  که  اتفاقاتی  از 
اقتصادهای دیگر دنیا هم تحت تأثیر قرار می گیرند مثل خود آمریکا که 
اقتصادی آمریکا  پیش بینی هایی است که ۰.5 درصد نرخ رشد  طبیعتاً 
کاهش پیدا خواهد کرد. از سال ۲۰۲۰ با این وضعیت در بقیه ی کشورها 
که درگیر هستند مثل اروپا و آسیا و کره جنوبی و خود ایران و بیش 
از ۱۱۰ کشور دیگر، یک رکود ایجاد خواهد شد لذا به شرط این که این 
بحران مدیریت نشود، رکودی می تواند به اقتصاد جهانی در سال ۲۰۲۰ 
تزریق شود. پیش بینی ها این است که حداقل سال ۲۰۲۰ نیم درصد از 
در  پیش بینی می شد که  و  پیدا کند  نرخ رشد متوسط جهانی کاهش 
سال ۲۰۲۰ اقتصاد جهانی ۲.۹ درصد رشد داشته باشد. پیش بینی های 
بدبینانه ای هم است که می گوید ممکن است، نرخ رشد اقتصاد جهانی 
به صفر برسد یعنی ما یک رکود بسیار جدی در اقتصاد جهانی خواهیم 
دنیا  کشورهای  همه  برای  دیگری  اثرات  جهانی  رکود  این  که  داشت 

ازجمله برای ما به دنبال خواهد داشت.

اثرات رکود جهانی

 یکی از آن این است که قیمت جهانی نفت کاهش پیدا خواهد کرد 
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کما اینکه کرده است یعنی در هفته های گذشته حدود ۲۰ دالر قیمت 
نفت کاهش پیدا کرده است که این برای اقتصاد کشورهای نفتی مثل 
ایران ضرر مستقیم دارد. بازارهای مالی هم دچار چالش شده اند تقریباً 
همه بازارهای سرمایه در غرب، در آمریکا و در اروپا دچار چالش شده اند. 
بازار سهام خودمان  هم در ایران  همین طور شده است البته در تب کرونا 
رشد  ایران  در  رشد  غیرمنطقی شاخص  به صورت  در چین  و  ایران  در 
و  است  منفی شده  رشد  این  متأسفانه  روزهای گذشته  در  اما  می کرد 
شاخص بورس هم در ایران و هم در کشورهای دیگر افت کرده است. 
پس این همان طور که عرض شد، منجر به یک رکود و بیکاری جهانی 
می شود. این اتفاقاتی که در اقتصاد جهانی می افتد؛ اگر مدیریت نشود، 
هم  ایران   در  و  باشیم  داشته  مشکالتی  ایران  در  ما  که  می شود  باعث 
در شرف یک رکود اقتصادی باشیم که این رکود اقتصادی سه مدخل 

می تواند داشته باشد:
۱-کاهش تقاضای داخلی 

۲-کاهش تقاضای خارجی برای اقتصاد ایران
۳-تسلّب نقدینگی یا ایجاد مشکل در چرخش پول

کاهش تقاضای داخلی

این که می گوییم، تقاضای داخلی کاهش پیدا می کند، به  عنوان اولین 
دلیل از دو جهت است: 

۱- تقاضا برای همه کاالها و خدمات گردشگری کاهش پیدا می کند؛ 
یعنی چه؟ یعنی این که می بینید که سفرها کم شده است و دائماً هم 
که یک مجموعه  بنابراین گردشگری  که سفر کم شود  تأکید می شود 
و  رستوران  و  تا هتل  بگیرید  نظر  در  از سوغاتی  کاالهاست  از  وسیعی 
خدماتی که در مراکز گردشگری و جاهای دیگر اتفاق می افتد و اگر این 
اتفاق بیفتد تقاضا برای گردشگری نیز کم می شود و خودبه خود تولیدات 
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پیدا می کنند که  به گردشگری هستند، کاهش  محصوالتی که مربوط 
کرده است.

۲- جهت دیگر کاهش تقاضای داخلی، بحث خرید خانوارها است. 
بازهم تأکید می شود که خانوارها و خانواده ها بیرون نروند چون ممکن 
است مریض بشوند و مریضی شیوع پیدا کند و در خانه هایشان بنشیند 
که یکی از اثرات آن این است که خانواده ها خرید هم نمی کنند و وقتی 
رکود می شود.  تولیدکننده ها  بقیه  و  فروشنده  برای  این   نکردند،  خرید 
تقاضا  کاهش  و  خانواده  تقاضای  شد-کاهش  گفته  که  مورد  دو  این 
بخش هایی  بقیه  به  تزریق می شود  گردشگری-  و خدمات  کاالها  برای 
که باالدست این ها هستند به عنوان مثال اگر تقاضا برای مانتو، لباس و 
اقالم  این  تولیدکننده های  تقاضای  کرد، خودبه خود  پیدا  کاهش  شلوار 
پارچه  تولیدکننده  به عنوان مثال  باالدستشان که  کارخانه های  برای  هم 
تقاضای کارخانه تولیدکننده  هستند، کاهش پیدا خواهد کرد. آن وقت 
پارچه برای نخ یا برای پشم و پنبه هم کاهش پیدا خواهد کرد که این 
مقدار به تعداد زیادی سرمایه های باالدستی کشور تزریق می شود. پس 
یک مسئله کاهش تقاضای داخلی است که ما را به سمت رکود و بیکاری 

شدیدتر، ممکن است پیش ببرد.

کاهش تقاضای خارجی

 دومین عاملی که در جریان کرونا در اقتصاد ما می تواند منجر به 
خارجی  تقاضای  است.  خارجی  تقاضای  کاهش  شود،  بیکاری  و  رکود 
یعنی صادرات که اگر صادرات کم شود، به تبع آن تولید در کشور دچار 
صادرات  تحریم  دالر  میلیارد   45 یا   4۰ ما  به هرحال  می شود.  مشکل 
غیرنفتی داریم که اگر ما نتوانیم صادر کنیم به همین میزان تولیدمان 
این  متأسفانه  ایجاد می شود.  بیکاری  به اصطالح  و  پیدا می کند  کاهش 
از کشورهای  افتادن است یعنی بسیاری  اتفاق  تا حدی در حال  اتفاق 
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این  اگر  و  نداریم  امکان صادرات  ما  و  بسته اند  را  مرزهایشان  همسایه، 
بخواهد ادامه پیدا کند به معنای این است که تعداد زیادی از صنایع ما 
و کسب وکارهای ما دچار رکود خواهند شد ضمن این که یکی از صادرات 
این که گردشگران  بسیار مهم، صادرات خدمات گردشگری است یعنی 
خارجی وارد ایران شوند و در کشور ما به گشت وگذار بپردازند که خودش 
و  داخلی  تقاضای  ولی حال  است  داشته  این سال ها  در  فراوانی  درآمد 

تقاضای خارجی کم می شود.

تسلّب نقدینگی

 سومین عاملی که می تواند رکود را تشدید کند، تسلّب نقدینگی به 
معنای عدم گردش پول است. اگر در اقتصاد پول نچرخد، باعث رکود 
می شود. ما در اقتصاد مقاومتی یک گردش کاال داریم و یک گردش پول 
البته گردش کاال باید اتفاق بیفتد اما اگر گردش کاال هم به هر دلیلی 
متوقف شود یا کاهش پیدا کند، گردش پول نباید متوقف شود به خاطر 
این که ما می گوییم، پول شبیه خون در بدن انسان عمل می کند. در تن 
اقتصاد اگر این پول گردش پیدا نکند و یکجا تجمع کند و یکجا باشد، 
می شود.  بسیار جدی  رفاهی  باعث شکاف های  و  داده  رخ  تولید  ضعف 
این گردش پول یعنی چه و چرا ممکن است باعث تسلّب نقدینگی و 
جلوگیری از گردش این پول شود؟ گردش پول یعنی این که من و شما 
به  عنوان خانواده و به  عنوان مصرف کننده در بازار، لباس می خریم و پول از 
جیب یا کیف یا حسابمان به حساب فروشنده منتقل می شود و فروشنده، 
آن پولی را که به حساب او واریزشده است را صرف خرید از عمده فروش 
لباس می کند و پول از حساب او به حساب عمده فروش واریز می شود و 
عمده فروش آن پولی را که از خرده فروش گرفته است، به تولیدکننده 
می دهد و از او لباس می خرد و تولیدکننده آن پول را به کارخانه می دهد 
و از او پارچه می خرد و کارخانه آن پول را می دهد به کشاورز یا دامدار و 
از او پشم می خرد یا از او پنبه می خرد که درنتیجه نخ اقتصاد می چرخد 
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و ازقضا به عنوان  مثال، وضع خود ما که با خریدن لباس، این چرخه را 
تولید  یا کارمند آن کارخانه  به عنوان خود آن کارگر  و  شروع کرده ایم 
نخ یا تولید پارچه  یا صاحب مزرعه کشاورزی، درآمد بیشتری را کسب 
این  و  برمی گردد  ما  به حساب  پول  دوباره  این که  یعنی  این  و  می کنیم 
جریان چرخش پول در کالن اقتصاد کشور است. در جریان کرونا، این 
چرخش پول ازیک طرف ارزش افزوده ایجاد می کند و ازیک طرف دیگر، 
مسیرهای توزیع درآمد و رفاه را شکل می دهد. به عنوان مثال یک نفر که 
به تازگی در یک مغازه لباس فروشی استخدام شده است با این پولی که من 
و شما می دهیم و با آن خرید می کنیم، حقوق می گیرد یا به عنوان مثال 
فرض کنید کسی که اآلن تازه شروع کرده است و مشغول تولید پنبه 
است و کشت می کند و آن کارخانه نساجی و کارخانه ریسندگی با آن 
پولی که من و شما صرف لباس خریدن کرده ایم، پنبه تهیه می کند و 
آن چرخه درآمدی تولید می شود. در تولید پنبه حال در جریان کرونا از 
دو جهت این چرخش نقدینگی و این جریان نقدینگی مختل می شود: 
کاال  نهایی،  و مصرف کننده های  گفته شد خانواده ها  همان طور که  اوالً 
و  تولیدکننده ها  و  درنمی آید  چرخش  به  پول  این  و  نمی کنند  تهیه 
فروشنده ها و کسبه درآمد ندارند. این ها اگر درآمد نداشته باشند، طبیعتاً 
و  کنند  اخراج  باید  یا  ببندند  را  مغازه هایشان  یا  را  کارخانه شان  باید 

چاره ای ندارند که این کار را انجام دهند.

که  است  این  داریم،  نقدینگی  چرخش  برای  ما  که  منبعی  دوماً 
بخشی از نقدینگی بنگاه ها، فروشنده ها و کارخانه ها از محل تسهیالتی 
است که از شبکه بانکی می گیرند. شبکه بانکی از سال ۹۸، ۹۰۰ هزار 
میلیارد تومان تسهیالت پرداخت کرده است اما تقریباً 5 درصد از آن 
به  تا  کرده ایم  هزینه  کسب وکار  فعالیت های  و  تولید  در  را  تسهیالت 
چرخش دربیاید که این تقریباً 4۰ یا 45 هزار میلیارد تومان می شود. 
این  است،  افتاده  که  بدی  اتفاقات  از  یکی  اخیر  روزهای  در  متأسفانه 
بانکی  فعالیت های  اعالم کرده اند که وام نمی دهیم و  بانک ها  است که 
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را کاهش می دهیم به خاطر این که همکاران ما در شبکه بانکی مریض 
شده اند و تعدادی فوت کرده اند و نمی شود… این فوتی ها چقدر بوده 
است؟ که من معتقد هستم در شبکه بانکی هر مقداری که ما بیماری 
و فوتی داشته ایم طبیعتاً در اصناف دیگر هم داشته ایم، در دانشگاه هم 
کسبه  در  داشته ایم،  هم  دیگر  سازمان های  کارمندهای  در  داشته ایم، 
عدم  معنای  به  بانکی  عملیات  کاهش  این  به هرحال  اما  داشته ایم  هم 
پرداخت تسهیالت، یک اثر بد را روی تأمین نقدینگی بنگاه ها گذاشته 
است. حال اینجا، سیاست طبیعتاً برعکس است یعنی اگر درواقع ورودی 
نقدینگی کسبه و فعاالن اقتصادی و تولیدکننده ها از محل تقاضا برای 
کاال کاهش پیدا کند چه خرید خانواده ها باشد چه بحث تقاضای خارجی 
یا به عنوان مثال صادرات باشد یا گردشگری و هر چیزی باشد، آن عامل 
دوم باید جبران کند یعنی نظام بانکی باید جبران کند و نباید کنار برود 

و بگوید به ما ربطی ندارد.

اقتصاد مقاومتی

 این سه عامل یعنی کاهش تقاضای داخلی، کاهش تقاضای خارجی 
این  یا تقاضای صادراتی و تسلّب نقدینگی، عواملی هستند که درواقع 
می کند  تشدید  را  می شود  ایجاد  کم کم  و  است  ایجادشده  که  رکودی 
اآلن  ما  کنیم؟  مدیریت  چطور  حال  کنیم.  مدیریت  را  این  باید  ما  و 
تعریف  اینجا الزم است که یک بار دیگر  و  اقتصاد مقاومتی هستیم  در 
که  است  اقتصادی  مقاومتی،  اقتصاد  بشوم.  یادآور  را  مقاومتی  اقتصاد 
در شرایط دشواری و تهدید و دشمنی و در شرایط مشکالت و باوجود 
همه موانع به اهداف خودش می رسد. این تعریف اقتصاد مقاومتی است. 
در سال های گذشته که مقام معظم رهبری، اقتصاد مقاومتی را مطرح 
کردند، برخی می گفتند که اقتصاد مقاومتی دیگر چیست؟ ما می توانیم 
با مذاکره مشکالت را حل  بکنیم و به اقتصاد مقاومتی نیاز نداریم. گفتیم 
که اصاًل بحث، این نیست که مذاکره بشود یا نشود به طوریکه فقط یکی 
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اقتصادی، تحریم های خارجی است و مانع  از موانع در مسیر پیشرفت 
دیگر می تواند، جنگ باشد مانند جنگ داخلی و خارجی، یک مانع دیگر 
می تواند بالیای طبیعی باشند و مانع دیگر می تواند بیماری های واگیردار 
می شود  ما  برای  اقتصادی  مشکل  و  رکود  باعث  که  اآلن چیزی  باشد. 
درواقع همین مسئله بیماری واگیردار است نه تحریم است و نه جنگ 
است و نه هیچ مسئله دیگری. پس ما به اقتصاد مقاومتی احتیاج داریم. 
اگر اقتصاد مقاومتی را نداشتیم هم در شرایط تحریم لطمه می بینیم و 
هم در شرایطی بیماری های واگیردار، لطمه می بینیم و هم در مورد هر 
مشکل دیگری که پیش بیاید مثل زلزله، سیل  و... لذا عقل حکم می کند 
که ما نظام اقتصادی  خودمان را به نحوی تنظیم کنیم که هر اتفاقی، هر 
مانعی و هر مشکلی پیش بیاید، اقتصاد ما دچار ضعف و خأل نشود و با 

رکود و بیکاری آسیب نبیند و این یعنی مقاوم کردن اقتصاد.

مسئولیت دولت

 در این شرایط چه کاری باید انجام دهیم تا اقتصاد ما در مقابل کرونا، 
کسب وکارها  و  بنگاه ها  وضعیت  متناسب  بنده  شود؟  مقاومتی  اقتصاد 
عرض می کنم که کسب وکارها دچار رکود نشوند و به طبع آن اقتصاد در 
سطح کالن  هم دچار رکود نشود و بیکاری افزایش پیدا نکند. به خاطر 
همین سه گروه، وظایفی را بر عهده دارند که اولین وظیفه متوجه دولت 
و حاکمیت است در قبال تقاضای داخلی و تقاضای خارجی و نقدینگی 
که یک بخش آن انجام شده و یک بخش آن هنوز انجام  نشده است و 

باید انجام شود.

در رابطه با بحث نقدینگی

دولت باید تزریق نقدینگی را متوقف نکند و شبکه بانکی با رعایت 
مالحظات بهداشتی و همه ی مالحظاتی که برای کسب وکار سالم ازنظر 
بهداشتی الزم است، بحث تزریق نقدینگی را ادامه دهد و معنی نداشت 
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که بانک ها کارشان را تعطیل بکنند چراکه برخی می گفتند از اسفندماه 
باید به صورت خودکار پرداخت تسهیالت را متوقف می کردند اما حداقل 
شد  اضافه  بانکی  شبکه های  بهانه های  به  بهانه  این  که  است  این  آن، 
که فردی برای اخذ تسهیالت اقدام کند و دچار گیرودار فرآیند اداری 
مضاعف شود. پس شبکه بانکی نباید کارش را متوقف کند اما بعضی از 
افراد اعتراض کرده اند که ۱۰ نفر از اعضای شبکه بانکی به خاطر کرونا 
فوت کرده اند و چرا به فکر آن ها نیستید؟ به فکر آن ها هستیم اما حرف 
اینجاست که فعالیت های اقتصادی نباید قطع شود و ما هم از همکاران 
در کمیته امداد امام خمینی چند نفر را به خاطر کرونا از دست داده ایم 

لذا این یک اتفاق ویژه ای نیست که شبکه بانکی را به تعطیلی بکشاند.

دومین کاری که در ارتباط با بحث نقدینگی باید انجام شود و دولت 
اقساط  که  است  این  است،  کرده  ابالغ  هم  مرکزی  بانک  و  داده  انجام 
امهال  را  می شوند  مشکل  دچار  و  هستند  کرونا  درگیر  که  واحدهایی 
بکنند و سه ماه تنفس هم به آن ها داده  بشود. فقط مسئله ای که وجود 
فرصت  این  و  امهال  این  که  فعالیت هایی  مصادیق  که  است  این  دارد، 
بانکی ایجاد کرده است شامل ۱۰ مورد از کسب وکارها می شود لکن برای 
کسب وکارهایی که مستقیماً درگیر می شوند و نمی توانند اقساطشان را 
پرداخت بکنند، حتماً نیاز است اما فعالیت های تولیدی و کسب وکارهای 
مشکل  دچار  هم  آن ها  و  هستند  وابسته  این ها  به  که  است  دیگری 
خواهند شد به عنوان مثال فالن رستوران کسب وکارش تعطیل شده است 
لذا  نظر می گیریم  در  تنفس  او  برای  و  باشد  داشته  درآمد  نمی تواند  و 
تصور کنید یک فرد کارآفرین در خانه ترشی و محصوالت غذایی برای 
آن رستوران تولید می کند و چون این رستوران تعطیل شده است، او هم 
نمی تواند درآمد داشته باشد ولی قسط هم دارد و امهال نشده است پس 
بانکی به نحوی تدبیر کند که برای  باید شبکه  امهال وام ها  در جریان 
زنجیره وار مرتبط می شوند،  به صورت  همه ی کسب وکارهای مرتبط که 

تنفسی در نظر گرفته شود.
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انجام شده  دولت  توسط  تسلّب،  کاهش  راستای  در  که  دیگری  کار 
است، این است که حق بیمه ی سهم کارفرما با تأخیر پرداخت شود یعنی 
این چند ماه حق بیمه را پرداخت نکنند البته به شرط اینکه نیروی کار 

خود را اخراج نکنند و در طول سال پرداخت کنند.

 کار دیگری که توسط شبکه بانکی باید انجام شود، بحث تخفیف های 
باید  ارزش افزوده،  بر  مالیات  اظهارنامه  حاضر  حال  در  و  است  مالیاتی 
توسط کسبه پر شود و بسیاری از کسبه و تولیدکننده ها به خاطر این 
جریان در آخر سال فروش ندارند و دچار مشکل درآمدی شده اند که 
باید دولت در این رابطه برای آن ها تخفیف هایی را قائل شود. اما اینجا 
ما با یک پارادوکس مواجه هستیم چون بودجه ی ۹۹ خودبه خود دارای 
بیاید  کوتاه  هم  مالیات  روی  بخواهد  دولت  اگر  و  است  کالن  کسری 
درنتیجه کسری بسیار بیشتر و مشکل بودجه کشور عمیق تر خواهد شد 
و اگر بودجه با کسری مواجه شود، دچار تشدید رکود خواهد شد چون 
بودجه دولتی تبدیل به تقاضای عمومی خواهد شد و آن تقاضا چرخ تولید 
را می چرخاند پس چه کار کنیم که هم به کسبه بابت مالیات فشار وارد 
نشود و از طرفی دولت هم به کسری بودجه اش اضافه نشود؟ دولت باید 
از روش های مالیاتی که منجر به رکود تولید نمی شود، استفاده بکند اما با 
چه روش و ابزاری؟ ما یک قاعده ای داریم به نام مالیات بر عایدی سرمایه 
که متأسفانه دولت زیر بار آن نرفته است. مالیات بر عایدی سرمایه یا 
مالیات  از  نوعی  بادآورده یک  برای سودهای  مالیات  به اصطالح عامیانه 
است که به تولید ضربه ای نمی زند و یک برآوردی است که در سال ۹۷ تا 
بهار ۹۸ حدود 4۰۰ هزار میلیارد تومان عایدی سرمایه اتفاق افتاده است 
یعنی سود بادآورده بدون کار به عنوان مثال دالر 4۲۰۰ گرفته اند و کاال 
وارد کرده اند و با دالر ۱۰ هزار تومان فروخته اند و یا امالک خریده اند 
و قیمت بسیار نجومی پیداکرده است و یا سهام خریده اند و درآمدهایی 
را داشته اند و یا در بازارهای دیگر بدون اینکه کار خاصی انجام دهند، 
سودی را کسب کرده اند که این مالیات به نام مالیات عایدی بر سرمایه یا 
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سی جی تی می تواند در این موضوع موردتوجه جدی تر باشد و از طرف 
می تواند  دولت  آن،  درنتیجه  و  بکنند  کنترل  را  مالیاتی  فرارهای  دیگر 
برای کسب وکارها تخفیف های مالیاتی بدهد و در این شرایط کرونایی به 

تولیدکننده ها کمک کند.

همچنین دولت برای تولیدکنندگان، یارانه ای به مبلغ ۲۰۰ الی ۶۰۰ 
هزار تومان در نظر گرفته است که اگر دولت بتواند کسب وکارهایی که 
دچار خسارت شده اند را شناسایی کند و کمک بیشتری دهد، کاماًل جا 
برای کسب وکارهای خرد  از کارهایی است که دولت  این بخشی  دارد. 

باید انجام دهد.

این  و  کند  مساعدت  باید  خارجی  تقاضای  با  رابطه  در  دولت  اما 
قابل قبول نیست که مرزهای ما بسته است و امکان صادرات نداریم. باید 
به یک  احتیاج  باشد که  امکان صادرات  بهداشتی،  با رعایت مالحظات 
باید در کشورهایی که  اقتصادی قوی دارد و وزارت خارجه  دیپلماسی 
صادرات انجام می گرفت، وارد شود تا مسیرهای صادرات را باز کند برای 
مثال فالن کشور بگوید من مرز خودم را بسته ام و اجازه نمی دهم و ما 
هم  دست روی دست بگذاریم که اصاًل منطقی نیست و وزیر امور خارجه 
باید کفش و کت خودش را بپوشد و شروع به سفر کردن برای مجاب 
واردات خودشان  به  ایرانی کند که  واردکننده کاالی  کردن کشورهای 
ادامه دهند چون به نظر من در ۹5 درصد نقاط کشور به عنوان مثال واحد 
تولیدی یا کارگاه و مزرعه و خانه، این ویروس وجود ندارد لذا اگر تولیدی 
چطور  چین  شود.  صادر  نگرانی  بدون  می توان  بیافتد،  اتفاق  آنجا  در 
کاالهایش  باکیفیت  آیا چین  کند؟  قبضه  را  دنیا  اقتصاد  است  توانسته 
اقتصاد جهان را گرفته است؟ اصاًل این طور نیست و حال بااینکه به طبع 
چینی  کاالی  همان  اما  می برد  باال  را  خودش  کیفیت  بیشتر،  صادرات 
دلیل  به  آن  بخش  یک  البته  که  بوده  مشهور  بی کیفیت  کاالی  به  که 
کاهش قیمت بوده است به خاطر دستگاه دیپلماسی قوی خود توانسته 
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اقتصاد جهان را در دست خود بگیرد چون سفرای آن برای فروش کاالی 
چینی، شب و روز نمی خوابند برای مثال در سفارت چین در ایران که 
مراجعه می کنید و می خواهید سیم از چین وارد کنید، در همان زمان 
یک فهرست از تولیدکنندگان سیم چینی را به شما می دهند و به شما 
می گویند که از کدام می خواهد خرید کنید؟ چراکه من خودم با شرکت 
ارتباط می گیرم و شما را متصل می کنم یعنی سفارت خانه های چین در 
کشورهای مختلف، شبیه به مراکز بازرگانی عمل می کنند و سفرای چین 
به طورجدی در کشورهای مقصد به دنبال بازار می گردند که متأسفانه 
ما این طور نیستیم و این صبر کردن برای اینکه ویروس منحوس از بین 
برود یعنی ۲ میلیون بیکار به بیکاران کشور اضافه شود و خدا نکند که 

از کرونا جان سالم به درببریم و از فقر و فالکت بمیریم.

مسئولیت تولیدکنندگان

 دسته دوم، تولیدکنندگان هستند تا بتوانند در این آسیب اقتصادی، 
مقاومتی یک  اقتصاد  در  ما  انجام دهند.  را  کار  و چند  مسئولیت خود 
باید  تولیدکننده  هر  که  است  این  آن هم  و  داریم  تولید  برای  قاعده ای 
برنامه دومی در فرآیند تولید خود داشته باشد یعنی اگر فرض بکنیم که 
تولید حال او دچار مشکل شد، تولیدکننده به جای آن ، کاال یا خدمات 
دیگری را بتواند تولید کند. فرضاً رستوران دارید و به هر دلیلی رستوران 
تولیدکننده ای سعی  را هر  باید یک محصول دومی  و  تعطیل می شود 
کند که در حجم باال داشته باشد. فعاًل مصادیق آن را بررسی نکردیم 
به عنوان مثال محصول دوم رستوران، بسته بندی مواد غذایی می باشد و 
یا اینکه کارگاه خیاطی داریم و اآلن هم دچار رکود هستیم و باید برویم 
به طورکلی  گرفته ایم پس  یاد  و  بلد هستیم  ماسک چراکه  تولید  سراغ 
بحران  با  مواجهه  در  خودشان  برای  دوم  استراتژی  یک  تولیدکننده ها 
به عنوان مثال یک هتلدار  اینجا خالقیت هم مهم است  و  باشند  داشته 
که  برسد  این  به  مشورت  با  است  تعطیل  هتل  که  ایامی  در  می تواند 
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چه کاری می تواند انجام دهد؟ پس تولیدکننده ها بروند سراغ شناسایی 
استراتژی دوم خودشان و در آن زمینه فعالیت بکنند. شاید نیاز باشد 
که با تولیدکننده های دیگر همراه شوند به عنوان مثال باتوجه به فضای 
محصوالت  و  کنم  همکاری  دیگر  کارگاه های  با  دارم،  که  کسب وکاری 
آن ها را بیاورم و بسته بندی کنم و با برند به او تحویل بدم و یا خودم 

بفروشم.

نکته ی دوم، بحث فروش اینترنتی است و ما همیشه یک گالیه از 
تولیدکنندگان و فروشندگان داشته ایم که چرا صفحه ای در شبکه های 
اجتماعی ندارید؟ اآلن فرصت خوبی است تا کسب وکارها بتوانند بازاریابی 
اینترنتی خودشان را راه بیندازند و بسیاری از جوانان را داریم که به عنوان 
عامل بازاریابی اینترنتی می توانند به کسب وکارهای مختلف کمک بکنند. 
کار سومی که می توانند کسب وکارها به صورت خرد انجام دهند، بحث 
پیش فروش است به عنوان مثال صاحبان کسب و کار به مردم می گویند 
که من به پول احتیاج دارم. پول آن کاالیی را که می خواهید یک ماه 
به من بدهید و من به شما ۳ ماه دیگر ۱۰ درصد  از اآلن  بعد بخرید 
تخفیف می دهم اما به چه اعتباری مردم باید بپذیرند و اعتماد بکنند؟ 
تولیدکنندگان می توانند از آشنایان و فامیل های خود شروع بکنند که 
یک تولیدکننده یا فروشنده در تلفن همراه خود حداقل شماره ی 5۰۰ 
نفر را دارد و از این 5۰۰ نفر، ۳۰۰ نفر به او اعتماد دارند و با همان ۳۰۰ 
نفر شروع کند. البته اینجا بحث بازار سرمایه هم مطرح است که چطور 
و  بنگاه ها  پیش فروش  درگیر  را  سهام  بازار  و  سرمایه  بازار  که  می شود 
شرکت های خرد کرد؟ این ها بعضی از کارهایی است که تولیدکنندگان 

برای بهبود این شرایط می توانند انجام دهند.

مسئولیت مردم

مردم  با  ارتباط  در  شود،  انجام  می تواند  که  کارهایی  سوم  دسته 
خودشان  موردنیاز  خریدهای  مردم  که  است  این  توصیه  اولین  است. 
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بیرون  به  را  ما مردم  نیست که  ایراد صحیح  این  و  بکنند  را خریداری 
کمتر  که  می دهد  نشان  آمارها  چراکه  می کنیم  تشویق  خانه  از  رفتن 
از ۲۰ درصد مراجعه مردم به بازار، منجر به خرید می شود و در حالت 
عادی ۸۰ درصد بازارگردی است و اگر بتوانیم بازارگردی را حذف کنیم، 
اما  انجام می دهند  را  نداریم و مردم خریدهای خود  خودبه خود تجمع 
بازار می گردیم  به چه صورت؟ بعضی ها می گویند که ما می رویم و در 
به حضور می شود  نیاز  بدون  اما  پیدا کنیم  تا کاالی موردنیاز خودمان 
حداکثر ۸۰ درصد بررسی ها را از طریق فضای مجازی و آشنایان انجام داد 
و بعد از شناسایی اینکه چه می خواهیم و از چه فروشنده ای می خواهیم 
با رعایت نکات بهداشتی آن کاال را در محل بخریم. نکته دومی که مردم 
می توانند رعایت بکنند، همین مسئله پیش خرید است و بهتر است که 

خودشان به کسبه و آشنایان خود پیشنهاد دهند.

آخرین نکته

 تجربه نشان داده است که تا بحران پیش نیاید، حرکت جدی برای 
اصالح ساختارها انجام نمی دهیم به عنوان مثال ما تا قبل از تحریم نفتی 
روزانه ۲.5 میلیون بشکه نفت خام را می فروختیم اما اآلن وابستگی ما به 
فروش نفت خام بسیار کمتر شده است که یکی از دستاوردهای اقتصاد 
در شرایط تحریم است و در ۱۳۹۸ به طور متوسط 4۰۰ هزار بشکه نفت 
می فروختیم. اآلن فرصتی است که می توانیم وابستگی را به صفر برسانیم 
آمده  پایین  خام  نفت  قیمت  ثانیاً  و  است  کم  ما  خام  نفت  فروش  اوالً 
است و دولت از درآمدهای نفتی، ۱۰ الی ۲۰ میلیون دالر در روز کسب 
می کند و دل کندن از آن بسیار راحت تر از ۲5۰ الی ۳۰۰ میلیون دالر 
در اوج فروش نفت است و از این فرصت برای اصالح نظام و شبکه بانکی 
و الگوی مصرف و تجارت خارجی استفاده کنیم، الگوی تولید را تقویت 

کنیم و نظام مالیاتی را درست کنیم.
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مبحث ششم
با شوک اقتصادی کرونا چه باید بکنیم؟

دکتر سید احسان خاندوزی	1

دو دسته تدابیر

در مواجهه با بحرانی ازاین دست که جزو تکانه ها و شوک های طبیعی 
دسته بندی می شود و می تواند در دوره کوتاهی روابط اقتصادی اجتماعی 
و حتی سیاسی را تحت تأثیر جدی خودش قرار بدهد، نیازمند دودسته 
پیش  از  کلی  صورت  باید  هم  تدابیر  دودسته  این  که  هستیم  تدابیر 
استخراج شود به این معنا که کشورها اساساً پدافند غیرعامل را برای این 
نیاز دارند که قبل از روز وقوع بحران در مورد این که چه نشانه هایی برای 
بروز بحران وجود دارد، فکر کنند. آیا ما را در وضعیت زرد یا احتماالً قرمز 
قرار خواهد داد یا نه؟ و سوم هم این که در صورت بروز چنین بحرانی، 
با چه واکنشی از طرف  فرود ما چه به ناحیه زرد، چه به ناحیه قرمز، 

۱- عضو هیئت علمی دانشکده اقتصاد دانشگاه عالمه طباطبایی )ره(، نماینده منتخب مردم تهران 
در مجلس یازدهم شورای اسالمی، عضو شورای پژوهشی سازمان امور مالیاتی
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نیازمند  این ها  شود؟  روبرو  باید  کشور  عملیاتی  و  اجرایی  دستگاه های 
و  باشد  شده  نگاشته  بحران  وقوع  از  پیش  باید  که  است  دفترچه هایی 
در کشوی میز مدیران اجرایی کشور قرار داده شود و زمانی که کشور 
به همه مدیران  ناحیه بحرانی قرمزرنگ می شود،  یا  وارد مرحله ی زرد 
دستگاه ها اعالم شود که آن دستورالعمل ها را از کشوی میز خود بیرون 
بیاورید و به عنوان مثال بند پانزده آن را شروع به اجرا کنید البته با تایم 
الین و زمان بندی که در هر بحرانی وجود دارد. متأسفانه به نظر می رسد 
در همین بخش، ما فاقد دفترچه های آمادگی برای بحران هستیم که این 
خودش یک ادبیاتی دارد که عالقه مندان می توانند به کلیدواژه هایی مانند 
دستگاه های پیش هشدار مراجعه کنند تا مشاهده  شود که در دنیا چقدر 
ادبیات برای  چنین دستگاه های پیش هشدار دهی وجود دارد که باید 
چگونه عمل کنیم؛ اما متأسفانه ما بدون آمادگی جدی علی رغم این که 
بیش از یک ماه از اولین شناسایی خودمان مطلع شده بودیم و در روز 
سی ام بهمن با اولین نمونه کرونا در کشور مواجه می شویم بدون این که 
چشم اندازی داشته باشیم. این مسئله غیر از این که یکسری بیماری ها 
چه  کرد،  خواهد  درست  ما  درمان  و  بهداشت  بخش  برای  مشکالت  و 
پیامدها و چه ابعاد بسیار وسیع تری را به دنبال خواهد داشت و واقعاً به 
نظر می رسد، سیاست مداران ما حتی تا بیست روز اول بعد از شناسایی 
کرونا در ایران  هم به عمق این بحران و دامنه و گسترده فاجعه اقتصادی 
و اجتماعی که می تواند شکل بدهد، پی نبرده بودند. این مسئله موجب 
برآوردی  واکنش کم  بروز می دهیم،  واکنشی که  نوع  مورد  در  شد که 
نسبت به مسئله کرونا باشد اگر شما مقیاس یا اندازه بحران ها را کوچک 
ارزیابی کنید، یک نوع واکنش نشان خواهید داد و اگر تلقی بسیار جدی 
از آن ها داشته باشید، نوع واکنش متفاوت است که معتقد هستیم که 
اساس رویکرد اقتصاد مقاومتی یعنی این که بدبینانه ترین سناریوها را هم 
به آن ضریب باال دهیم و آن ها را بسیار محتمل بدانیم و خودمان را برای 
اول  این دو سه هفته  در  واقعاً  آماده نگه داریم.  بدترین شرایط همیشه 
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آمادگی ها، آمادگی ها برای بدترین سناریو نبود و خوشحال نیستم چه 
امشب و چه در این روزهای اول سال ۹۹ کام شما را  ذره ای تلخ کنم 
اما به نظر می رسد که اآلن  هم همچنان کم برآوردی برای آثار اقتصادی 
شیوع کرونا در ایران وجود دارد. بنده بسیار تالش کردم تا حدود هفت 
هشت روز قبل یعنی روز جمعه هفته گذشته که هم از طریق آن نامه 
که به اتفاق چهار نفر دیگر از منتخبین مجلس شهر تهران ارسال کرده 
بودیم و مجموعه ای از پیشنهادهای اقتصادی در آن درج شده بود که فکر 
می کنم این مربوط می شود به روز چهارشنبه یا پنج شنبه دو هفته پیش 
و هم حدود هشت روز قبل نامه دومی هم برای برخی از سران قوا ارسال 
را نوشتم چون  به تفصیل بیشتری پیشنهاد کارشناسان  کردم و در آن 
آن نامه، محصول تعداد بسیار زیادی گفت وگو با کارشناسان بود که در 
نامه  آن  بود.  تهیه شده  درمان  و  بهداشت  اقتصادی،  امنیتی،  حوزه های 
دوم عبارت بود از این که ما در دوره اول یعنی در دوره ای که خود بحران 
هنوز کنترل نشده است، نیازمند یک بخشی از تدابیر اقتصادی هستیم 
و برای زمانی که بحران تقریباً فروکش کرده است یا رو به پایان است، 
نیازمند بخش دیگری از تدابیر اما آثار اقتصادی این چند ماه گرفتاری، 
وجود دارد و نیازمند یک تدابیر دسته دوم هستیم که آن تدابیر دسته 
دوم را که به  عنوان کمربند احتیاطی پیشتر بیان شده بود، در نامه اول 

به تفصیل ذکر کرده بودیم.

بود  خواهد  عمیق  بسیار  اما  کوتاه مدت  رکود  یک  شاهد  اقتصاد،   
اتفاقاً بخش های تاب آور اقتصاد هستند که می توانند در این زمینه  که 
خواهند  دوره  این  از  بزرگ  بسیار  شرکت های  چنانچه  کنند.  مقاومت 
گذشت اما کسب وکارهای کوچک، بخش های خدماتی به ویژه خدماتی 
در  مردم  خرید  و  نوروزی  گردشگری  سال،  پایان  شرایط  به  بسیار  که 
اسفندماه متکی هستند و به تبع این بخش های خدماتی و تمام بخش های 
تولیدی که آن خدماتی ها برای تولیدی ها زنجیر محسوب می شوند، دچار 
بحران هایی می شوند از خرده فروشان درون کوچه و خیابان شهری در 
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نظر بگیرید تا ابتدای زنجیره که شرکت های تولیدی ما خواهند بود و 
کسانی که اساساً درآمدشان به امید ماه های آخر سال است برای این که 
بسیاری  و  کنند  استفاده  اسفندماه  در  فروش خودشان  از  بتوانند  فقط 
از مشکالت اقتصادی خودشان را رفع کنند. برای این گروه ها باید چه 
اندیشیده شود که فشار اقتصادی بر آن ها کاهش پیدا کند و  تدابیری 
هزینه های این ها پایین بیاید و کمک کند به این که تقاضا در بازار باال 
برود و آن تقاضا موجب گردش و رونق شود از آن طرف هم فعاًل هزینه 
هوشمند  به شکل  حتی  یا  بیفتد  تعویق  به  یا  کند  پیدا  کاهش  این ها 
بخشوده شود؟ این پیشنهاد هایی بود که در نامه اول ذکر کرده بودیم 
اما پیشنهاد ها دسته دوم مواردی بود که نیاز به همین دوره است یعنی 
دولت و مجلس و قوای محترم باید در همین ایام از طریق سخت گیری 
انواع آمدورفت های خیابانی کاری می کردند که از روز  بسیار جدی در 
بیست و هفتم اسفندماه تا روز پانزدهم فروردین ماه به شکل جدی در 
تمام شهرهای بزرگ کشور مقررات منع آمدوشد، وضع شود مگر برای 
مراجعه به مراکز درمانی یا برای خرید اقالم ضروری منزل که آن نیز 
فقط می تواند از محیط اطراف استفاده شود یعنی به تردد خودرو در شهر 
نیازی نیست. از طریق جریمه های سنگین و ابطال گواهی نامه ها، با هر 
نوع تردد خودرو برخورد شود مگر مراجعه به مراکز درمانی و خرید مردم 

از محیط های نزدیک.

پیشنهاد ما

پیشنهادی که خدمت رؤسا ارسال شده بود، بیان شده بود که نیروهای 
مسلح در این ایام حدود هفده هجده  روزه این وظیفه را بر عهده دارند 
که اگر خانواری با شماره مشخصی مثل شماره های سه رقمی که وجود 
دارد، تماس گرفت و خودش مایل بود، دولت از محل یارانه فروردین ماه 
و  کسر  کند  اردیبهشت ماه  و  فروردین ماه  معیشتی  بسته  پرداخت  یا 
او  منزل  درب  به  بهداشتی  و  نظافتی  اقالم  و  خوراک  حتی  عوض  در 
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ارسال شود. نیروهای مسلح اعم از ارتش، سپاه و بسیج وظیفه داشتند، 
از  بخشی  برای  حتی  که  برسانند  مردم  منازل  درب  به  را  این خدمت 
خانوارها تردد بدون خودرو در محیط اطراف منزل هم ضرورتی نداشته 
باشد. حتماً خواهید پرسید که اگر قرار باشد که هفده هجده روز چیزی 
شبیه منع مقررات رفت وآمد حداقل با وسیله نقلیه و خودرو اعمال شود 
به هرحال یک بخشی از جامعه درآمدی دارند که در همین ایام این درآمد 
کنیم،  آن ها جبران  برای  نتوانیم  را  این  ما  اگر  و  از دست می دهند  را 
حتماً در خانه نخواهند نشست هرچند که ما سخت گیرانه عمل کنیم. 
حرف درستی است پاسخی که در آن نامه ارسال شده بود، این بود که 
در چنین شرایطی الزم است که بسته به این که افراد و خانوارها در کدام 

طبقه بندی می گنجند، تصمیم گیری شود:

دسته اول، کارکنان دولت و بخش عمومی، مانند نهادهای عمومی، 
شرکت های دولتی و هر چیزی که به دولت و قوای سه گانه و شرکت های 
دولتی مرتبط است، امکان پرداخت حداقل حقوق یعنی حدود پایه برای 
این دسته با دستور مستقیم دولت وجود دارد مشروط بر این که از آن ها 

بخواهند که هیچ ترددی را انجام ندهند.

دسته دوم از خانوارهایی هستند که در بخش عمومی کار می کنند اما 
استخدام نیستند و قراردادی هستند و به شیوه های دیگر یعنی کارمندان 

غیررسمی مشغول به کار هستند.

کارکنان بخش خصوصی محسوب  که   دسته سوم کسانی هستند 
و  شرکت ها  برای  و  نمی کنند  کار  دولتی  بخش  در  اصاًل  می شوند. 

تولیدکنندگان مختلف مشغول به کار هستند.

 دسته چهارم هم خویش فرمایان از کشاورزان یا کسبه هستند که 
برای خودشان کار می کنند.

به این چهار دسته یک دسته دیگر هم اضافه می شود و آن کسانی 
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کاریابی  مراکز  به  اسفندماه  در  و  فاقد شغل هستند  اساساً  که  هستند 
مراجعه کردند و خودشان را به  عنوان بیکار اعالم کرده اند پس هم بیکاران 
و هم شاغالن بخش خصوصی، هم شاغالن بخش دولتی و بخش عمومی 
خودشان  و  نمی کنند  کار  کسی  برای  اساساً  که  خویش فرمایان  هم  و 
هستند، در این طبقه بندی جای گرفته اند. کارگاه  یا فروشگاه و راننده 
تاکسی یا هر چیزی شبیه به این   ها، خویش فرما محسوب می شوند و 
باید توسط دولت حداقل حقوق خود را دریافت کنند. این پرداخت ها، 
مستقیماً به حساب سرپرست خانوار واریز می شود. در فروردین ماه و در 
فروردین ماه،  پانزدهم  تا  اسفندماه  بیست وهفت  از  بازه سه هفته ای  این 
آن ها  از  شهر  سطح  در  خودرو  به صورت  ترددی  که  می شوند  مکلف 
مشاهده نکنیم. با یکسری از این اقدامات، دوره ای طالیی را می توانستیم 
برای قطع زنجیری اشاعه ویروس در پیش بگیریم همانند آن تجربه ای 
برای کساد  که در چین و کره و بعضی کشورهای دیگر وجود داشت. 
بازار پیشنهاد ما این بوده است که حتماً ایامی را مثل هفته ای که بعد 
از تعطیالت عید فطر در خردادماه وجود دارد -فاصله ششم تا پانزدهم 
خردادماه- یا یک هفته جایگزین را در شهریورماه به  عنوان ایام جایگزین، 
هم برای دیدوبازدید عید و هم برای گردشگری و سفرهای مختلف، قرار 

بدهند.

 این دست پیشنهاد ها، می توانست بسیار سریع ما را از این مرحله 
عبور بدهد متأسفانه مماشاتی که مقامات اجرایی کشور صورت دادند و 
این که مردم در خانه بمانند،  برای  اکتفا کردن به توسعه اخالقی  فقط 
موجب شده است که اآلن کارشناسان حوزه سالمت این را ابراز کنند که 
ما منتظر این هستیم که از هفته آینده مجدداً افزایشی در تعداد مبتالیان 
بابت همین رفت وآمدها شکل بگیرد و این به این معناست که احتماالً ما 
نه تنها در فروردین ماه بلکه در اردیبهشت ماه و حتی خردادماه هم باید 
محدودیت های رقیق خودمان را ادامه دهیم. ادامه محدودیت ها به خاطر 
این است  که نخواستیم در این سه هفته ای که دوران طالیی کنترل بوده 
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است از سخت گیری های ممانعت کننده نسبت به شیوع ویروس استفاده 
کنیم. وقتی از فضای اثرگذاری در حوزه عمومی ناامید هستیم به  عنوان 
یک کارشناس اقتصادی و به  عنوان یک کسی که مورد اعتماد مردم هم 
او  بر دوش  نمایندگی هم  آینده مسئولیت  ماه  و چند  است  قرارگرفته 
خواهد آمد این را می خواستم به استحضار برسانم و این مطالبه را ایجاد 
کنم که باوجود  اینکه این پیشنهاد ها، بعضی از سختی ها و دشواری ها 
و ناراحتی ها را در پیش دارد اما بهترین تجارب دنیا در کشورهای موفق 
حاکی از این است که فقط با چنین قیدهای سخت گیرانه ای امکان گذر 

سریع از دوره شیوع گسترده  وجود دارد.

سؤال: با توجه به این که موضوع جلسه در مورد کسب وکارهایی است 
که تهدید شده اند، به نظر شما راه حل جبران خسارات برای آن ها با توجه 

به شیوع بیماری کرونا و تعطیلی بیشتر آن ها چیست؟

در  ابزارهای حمایتی  ترددها،  دوره سخت گیرانه  از  غیر  بازه  آن  در 
کشور وجود دارد که در همه کشورها تا حد زیادی مشابه است یعنی 
یا از طریق پرداخت یارانه های بیشتر برای یک دوره که از هزینه خانوار 
بانکی جدید، بتوان به رونق  از طریق تسهیالت مالی و  یا  جبران شود 
بیشتر کسب وکارها کمک کرد. کاهش هزینه ها به عنوان مثال هزینه های 
و...  برق و گاز  بیمه ای و هزینه های قبوض آب و  مالیاتی و هزینه های 
در  و  می کنند  استفاده  حمایت  برای  کشورها  که  است  متعارفی  ابزار 
مصوبات  در  به شکل جسته گریخته  که  مشاهده می شود   حاضر  حال 
ستاد ملی مبارزه با کرونا و هیئت وزیران  هم بخشی از این ابزارها را ذکر 
تا چند ماه  مالیات  تعویق دریافت  یا  به عنوان مثال تخفیف   کرده اند که 
آینده صورت بگیرد یا همچنین بعضی از کمک های مالی رئیس کل بانک 
بانکی و  امروز اعالم کرده بود که تمهیداتی را برای کمک  مرکزی که 
تسهیالتی برای فعاالن اقتصادی در نظر گرفته است. ایرادی که وجود 
دارد، این است که اوالً حمایت ها، حمایت های جامعی نیست یعنی باید 
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از منطق مشخصی پیروی می کرد. این همان نکته اولی است که گفته 
که  نداشته ایم  را  قرمز  وضعیت  دفترچه های  آن  هیچ وقت  ما  که  شد 
چه  که  باشیم  کرده  تعیین  آن  از  پیش  ما  شود،  پیدا  بیماری  هر  اگر 
حمایت ها، چه پیشگیری ها و چه تدابیر درمانی دیگری در پیش گرفته 
خواهیم گرفت. برای مثال وزارت بهداشت تقاضای زیادی برای مسائل 
بودجه ای دارد و این ایام با مشکل مواجه است. غیر از هزینه ی کارکنان 
از  لوازم، اکسیژن، بسیاری  بیمارستانی، برخی هزینه های دیگر ازجمله 
داروها و امکان استقرار و... وجود دارد که مستلزم بودجه هایی است که 
این بودجه ها از طریق سازمان برنامه وبودجه اعالم شده است؛ اما چطور 
در بحران، می توانیم تأمین مالی بحران را انجام دهیم؟ این نیازمند این 
است که دفترچه های قرمز به دقت نوشته شود و مشخص کند که چه 
واکنشی دولت ها باید انجام دهند؟ بنابراین مکانیسم مدیریت بحران در 
کشور نیازمند نقد و استیضاح جدی خواهد بود که زمان آن بعد از گذر 
از این بحران خواهد بود اما بخشی از مشکالتی که مردم دست به گریبان 
بودند، ناشی از کم کاری نهادهایی است که می بایست پیش ازاین مقدمات 
واکنش را آماده می کردند. پس بسته ی جامعی در حمایت های اقتصادی 
در پیش نداریم و ما باید از قبل به فکر این می بودیم که بسته ی فکر 
بیاوریم، ابالغ کنیم و فقط نظارت کنیم و نوبت این  شده را روی میز 
نیست که ستاد کرونا دورهم جمع شوند تا مشاهده کنند که چه اتفاقی 

می افتد و ما باید چه کاری را انجام دهیم یا ندهیم؟

اقدام رو به آینده

هوشمندانه  حمایت  که  است  این  آینده  به  رو  اقدام  مهم ترین  اما 
از  می کند  حکایت  که  ما  اقتصادی  اطالعات  شبکه  یعنی  شود  انجام 
اینکه چه گروه هایی چه مقدار فروش داشته اند و چه مقدار درآمدشان 
تمام  هوشمند  رصد  طریق  از  را  همه  می تواند  و...  است  کاهش یافته 
سامانه های اقتصادی کشور شناسایی کند. اقدامی که باید رو به آینده 
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متمرکز  و  درهم تنیده  سامانه های  این  تمام  که  است  این  شود،  انجام 
 5 از  بیش  که  گروه هایی  آن  و  بررسی شود  متقاطع  اطالعات  با  حتی 
الی ۱۰ درصد فروش آن ها کاهش پیداکرده است، مشمول حمایت های 
هدفمند و هوشمند قرار بگیرند. اینکه بانک مرکزی اعالم کند که تمام 
افتاده است، برای بخشی هایی  اردیبهشت ماه به تعویق  پایان  تا  چک ها 
از اقتصاد بسیار خوب است و برای بخشی هایی از اقتصاد، نیازی نیست 
و توانایی پاس کردن چک های خود را دارند. وقتی دو ماه این ها، کنار 
در  که  نقدینگی  ای  که  می کنند  پیدا  فرصت  فقط  می شوند،  گذاشته 
حساب بانکی خود وجود دارد را کاال بخرند و از محل سود آن چک خود 
را پاس کنند که درواقع یک تقاضای سوداگرانه و سفته بازی را در بازارها 
ایجاد می کند که مصداق حمایت های غیرهوشمند است؛ بنابراین توقعی 
که وجود دارد، این است که بر اساس سامانه های اطالعات اقتصادی و 
کنار گذاشتن تز حوزه محرمانگی و شخصی افراد که بنا نیست سرکشی 
باید حمایت ویژه  تمام خانواده هایی که  با اطالعات کامل،  باید  بکنیم، 
بگذاریم،  را کنار  اگر بدی های کرونا  نظرم  به  را شناسایی کنیم.  شوند 
کامل  استقرار  و  اقتصادی  اطالعات  کردن  یکپارچه  فرصت ها،  از  یکی 

دولت الکترونیک است.

سؤال: آیا چنین سامانه ای که فرمودید وجود دارد یا خیر؟

بله همین اآلن دستگاه های متعدد اقتصادی به اندازه کافی سامانه های 
یک  سامانه ها  این  متأسفانه  ولی  دارند  را  اقتصادی  اطالعات  از  ضبط 
برای دستگاه های مختلف محسوب می شوند  اعمال نظر  و قدرت  مزیت 
و همه نسبت به آن جبهه گیری می کنند و امکان به اشتراک گذاری را 
به حداقل می رسانند. چندین سال است که تالش می شود سامانه های 
گذاشته  اشتراک  به  و...  بیمه ای  و  مالیاتی  از  اعم  دستگاه ها  اطالعاتی 
را  خود  بگیرند  تسهیالت  می خواهند  که  کسانی  به عنوان مثال  شود 
وقتی  اما  و صاحب، گردش حساب خوب جلوه می دهند  خوش حساب 
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مالیاتی  معاف  تا  می کنند  وانمود  دیگر  طور  دهند  مالیات  می خواهند 
شوند و امکان راستی آزمایی را به حداقل می رسانند.

سؤال: محل تأمین کسری بودجه دولت از کجا باید باشد؟

اآلن  باید  دولت  که  است  کوتاه مدت  در  بودجه  کسری  منظور  اگر 
خرج ها و حمایت هایی را انجام دهد. اما در این مدت چه اتفاقی می افتد؟ 
ایجاد  هم  را  فرصت هایی  مردم  تردد  کاهش  که  است  این  بنده  جواب 
می کند. مازادی از بنزین کشور، قابل صادرات به قیمت های خوب است 
کارشناسان  از  بعضی  یا  و  باشد  برای دولت  به عنوان درآمد  و می تواند 
حرف از پخش کردن اوراق می زدند چون نقدینگی خرد، زیاد است. اگر 
منظور برای جبران کسری بودجه بیشتر از یک یا دو ماه است، می شود 
از تقاطع دادن همان سامانه های اطالعاتی جلوی فرار مالیاتی را گرفت.
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مبحث هفتم
 ویروس کرونا و ضرورت طراحی سبد هوشمند کاال

دکتر میثم پیله فروش	1

سبد هوشمند کاال

آثار منفی شرایطی که حاصل شده است، مشخص است اما می توان 
کار هایی را انجام داد که یک مقدار، سختی و تلخی کار را برای مردم 
آنجایی که  تا  را خدمت شما مطرح می کنم.  ایده   کمتر کند. من یک 
توانسته ایم نیز به مقامات گفته ایم اما متأسفانه شنیده نشده است. چرا 
از کاالها پیش می آید، شرایط سخت تر  از کمیابی بعضی  وقتی نگرانی 
که  می کند  فکر  و  است  حریص  آدمی  می شوند؟  کمیاب تر  و  می شود 
ممکن است برای او به دست نیاید و به خرید هجوم می آورد و بسیاری 
اگر  تقاضا  افزایش  این  و  نیاز خودش خرید می کند  از  بیشتر  اوقات  از 
کمبودی هم در بازار نباشد، کمبود ایجاد می کند به عنوان مثال  وقتی یک 

۱- دکتری اقتصاد از پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات اجتماعی، عضو مرکز پژوهش های مجلس 
شورای اسالمی
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شایعه مطرح  می شود و یک تصوری ایجاد می شود، به عنوان مثال کمبود 
بشدت  را  تقاضا  سودجو  عده ای  و  داشت  خواهیم  پیش  در  را  پوشک 
افزایش می دهند. یک زمان شایعه می شود یا این حس ایجاد می شود یا 
خبرهایی منتشر می شود که به عنوان مثال روغن قرار است، کمیاب شود. 
غیرازآن مسائل سودجویی و احتکار و سوداگری که حرام است، بعضی 
نگران  این  از  چرا؟  کنند.  نقد  را  آینده شان  ماه  چند  نیازهای  می روند 
هستند که اگر اکنون تهیه نکنند، ممکن است چند ماه آینده بدست 
نیاورند. ما یک زیرساخت بسیار عالی به اسم کارت ملی در کشور داریم 
که زحمات دولت های قبلی بوده است. سپس این کارت ملی به کارت 
ملی هوشمند تبدیل شد که اآلن تعداد زیادی از مردم و تقریباً اکثریت 

قابل توجهی از مردم کارت های هوشمند ملی را دارند.

ما می توانیم با تضمین دسترسی کاال برای مردم این نگرانی را برطرف 
بکنیم چطور؟ اگر برفرض در شرایط مختلف به عنوان مثال امروز، ماسک 
و دستکش است و هر خانواده ایرانی فارغ از این که کجا زندگی می کند، 
برایشان  دارد،  سیاسی  گرایش  چه  دارد،  دینی  چه  دارد،  مذهبی  چه 
دستمال کاغذی،  مقدار  این  می تواند  خانواده، صرفاً  تأمین شود. همین 
این مقدار ماسک و این مقدار دستکش را از این فروشگاه های متنوعی 
که ایجادشده است، خریداری بکنند و درنتیجه شرایط دسترسی برای 
زمان های  در  و  کند  تأمین  برایشان  را  مردم  موردنیاز  کاالهای  خرید 
زمان  در  وآله  علیه  اهلل  صل  اکرم  رسول  حضرت  زمان  در  مختلف، 
امیرالمؤمنینعلیه السالم هم شیوه های تضمین دسترسی مردم به کاالی 
این  از  استفاده  است.  می شده  انجام  احتکار  با  مبارزه  و  موردنیازشان 
زیرساخت-کارت ملی هوشمند- در دنیا کم نظیر است حاال این متناسب 
شرایط  با  متناسب  و  زمان  و  مکان  با  متناسب  باشد؟  می تواند  چه  با 
نباتی حساس  روغن  به  نسبت  بازار  اوضاع  وقتی  کند.  تغییر  می تواند، 
است و حساسیت هایی وجود دارد، در این سبد کاالیی هوشمند می تواند 
روغن نباتی برای خانواده ها قرار بگیرد. اآلن این سبد هوشمند، می تواند 
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دستمال کاغذی باشد، می تواند ژل ضدعفونی کننده باشد، ماسک باشد و 
دستکش باشد که در مکان های مختلف هم ممکن است، نیازهای مردم 
و مناطق مختلف فرق کند که این را باید بسپاریم به تشخیص استاندارها 
یا شورای فرهنگی استانشان که این تضمین دسترسی به یک سبد کاال 
را برای مردم فراهم کنند. ما اسم این را گذاشتیم سبد هوشمند کاال. نه 
هزینه ای برای دولت دارد نه قرار است کار جدیدی ایجاد شود و نه قرار 
است که کسب وکار عده ای به خطر بیفتد فقط یک عده ای از فروشگاه های 
بخش دولتی یا خصوصی یا تعاونی خرید می کنند که به واسطه ی آن، 
از طریق همان سامانه ای  را  ملیتان  و کد  را خرید کرده اید  نیازهایتان 
به  را  تضمین دسترسی تان  و  کرده اید  ثبت  ثبت می شود،  آنجا  در  که 
ماه  تا  دیگر  و  داده ام  انجام  را  این خرید  من  که  می کنید  اعالم  دولت 
آینده که می توانم کاال را از طریق شبکه بگیرم، نیاز ندارم. اگر خواستید 
دیرتر دریافت کنید باز هم مشکلی نیست. اصاًل وارد این فرایندی که 
در این تعریف می کنیم، نمی شود و این حداقل ها را برای همه تضمین 
می کند. آیا این ثبت نام نیاز به پیچیدگی خاصی دارد یا خیر؟ ما حتی 
می توانیم با کارت های بانکی که تعریف می کنیم و به این شبکه ادغام 
انجام شد،  این قصد  با  تراکنش متناسب  این  این که  به محض  می کنیم 
مطمئن بشویم که فرد مشخصی این سبد را دریافت کرده است و در 
ماه آینده، سبد دیگری برای او تعریف شود. این خالصه ای از این سبد 
است  و درست  است  کرونایی  فعلی  این شرایط  کنار  در  کاال  هوشمند 
کسب وکارهای  می شود  اما  است  آسیب دیده  کسب وکارها  از  بسیار  که 
با این شرایط، ایجاد کرد. در کنار آن،  من فقط این  جدیدی متناسب 
به  بهداشت و درمانی  اشاره می کنم که دچار کمبود زیرساخت های  را 
برای  فضا  این شرایط، می تواند یک  و  و جمعیت هستیم  تخت  نسبت 
ایجاد زیرساخت های بهداشت و درمان برای کشور به وجود بیاورد و به 
نظر می رسد که باید دنبال کسب وکارهایی که براثر اقتصاد کرونا رونق 
پیدا می کنند، گشت و برای آن ها که عالقه مند هستند، در این فضا کار 
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بکنند یعنی فضای گذشته شان را که در بازار کار داشته اند، کنار بگذارند 
و این ویژگی های جدید بازار را بشناسند و وارد آن شوند.

اجرایی شدن ایده

برای  باید گفت: هیچ شرایط خاصی  ایده  این  اجرایی شدن  درباره 
یک  ما  که  می خواهد  تصمیم  یک  فقط  و  نمی خواهد  شدن  اجرایی 
سبد هوشمند را که متناسب با مکان و زمان می تواند تغییر کند، برای 
دست  به  این،  که  شویم  مطمئن  و  کنیم  تعریف  خانوار  سرپرست های 
آن ها می رسد و خودشان  هم می روند و خرید می کنند فقط ما یکسری 
فروشگاه را تعیین می کنیم و می گوییم از این فروشگاه ها می توانند خرید 
بکنند حتی بخش خصوصی و تعاونی هم می تواند به این شبکه بپیوندد 
و متناسب با تراکنش هایی که در آن فروشگاه انجام می شود، ما مطمئن 
می شویم که این محصوالتی که در این سبد هوشمند تعریف شده است، به 
دست مردم رسیده است. من این ایده را به چند نفر از آقایان نمایندگان 
جدید هم ارائه کرده ام. نگویید همان سیستم کوپنی آری ما از واژه ها 
نمی ترسیم اگر هم الزم باشد که فکر بکنیم که روزی برای زندگی بهتر 
مردم، زندگی عادالنه تر و عاقالنه تر مردم باید از این کوپن های هوشمند 
استفاده کنیم، این کار را می کنیم چون از واژه نمی ترسیم حال اسم آن 
را به  عنوان کوپن بگذارید اما فرق آن با کوپن های قبلی این است که اوالً 
متناسب بازمان و مکان تأمین می شود ثانیاً کاماًل متناسب با شبکه بانکی 
از شما هر موقع که آن کارتتان را کشیدید، در فروشگاه معلوم می شود 
که این سبد را برداشت کرده اید و اصاًل آن مشکالتی که ذهن شما از 
کوپن است، وجود نخواهد داشت البته به نظر می رسد که وزارت صنعت، 
معدن و تجارت و وزارت رفاه می توانند مبتنی بر همین زیرساخت کارت 
ملی و زیرساخت شبکه به اصطالح یارانه نقدی، این کار را انجام دهند 
و یک سبدی توسط وزارت رفاه تعریف شود و در اختیار این شبکه ای 
که وزارت صنعت، معدن و تجارت تعریف می کند، قرار بگیرد و متناسب 
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با تراکنش هایی که انجام می شود، مطمئن شود که این به دست افراد 
می رسد یعنی دو وزارتخانه در آن درگیر هستند و قرار نیست قیمت آن 
با قیمت بازار متفاوت باشد و آن چه قرار است، این است که شما فقط 
خودشان  و  بدهید  قرار  مردم  اختیار  در  و  کنید  تعریف  مجموعه  یک 

مطمئن هستند که هر موقع می توانند این بسته را تحویل بگیرند.

مردمی کردن ایده

مقدار  را مردمی کرد؟ یک  کار سبد هوشمند  این   چطور می شود 
مردمی کردن آن سخت است چرا؟ چون ما باید مبتنی بر بانک اطالعات 
انجام دهیم که مطمئن  ایرانی، این کار را  همه سرپرست خانواده های 
بشویم که به یک نفر، دو بسته تعلق نمی گیرد و به همه می رسد. اگر 
ماه  تا  تمام شد  بسته  این  اگر  ثبت می شود که  برداشته شد،  بسته ای 
آینده، نمی تواند در داخل این شبکه بسته ای تهیه کند و این متناسب با 
نیاز معمولی تعداد خانواده تهیه شده است و فقط همه کاالهای ضروری 

که در شرایط بحران نمی شود تقاضا شود، این گونه باید باشد.

توصیه و پیشنهاد دیگر

 آن هایی که تا اآلن بیکار یا دنبال کار بوده اند یا کسب وکار آن ها 
این  از  که  است  این  من  پیشنهاد  است،  آسیب دیده  شرایط  خاطر  به 
فرصت کسب وکارهای کرونایی، نهایت استفاده را ببرند و آن هم استفاده 
از زیرساخت های اینترنت کشور، برای فروش محصول و کاالی خودشان 
است اگر تا قبل از این منتظر بودیم که مردم به ما مراجعه کنند و کاال و 
خدمات ما را تقاضا کنند، اآلن ما باید داخل شبکه این خدمت را عرضه 
تضمین  کارشان  ایجاد شود که  اساسی  کار  اینجا می تواند یک  بکنیم. 
سالمت  تضمین  جدید،  شرایط  در  طوریکه  به  است  محصول  سالمت 
محصول اولویت یک خرید آدم ها است سپس سراغ قیمت و کیفیت و... 
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می روند. اگر مؤسسه ای بتواند، برندهایی را بر تضمین سالمت طراحی 
اقسام کسب وکارهای  و  انواع  برای  بستری  ایجادشده  که  فضایی  کند، 
اینجا  است.  سالمت  تضمین  همین  او،  موفقیت  رمز  که  است  جدید 
می تواند انواع و اقسام برند برای تضمین سالمت به وجود بیاید در کنار 
این کسب وکارهایی که اآلن می تواند، رونق بگیرد و کسب وکارهایی که 

مبتنی بر خدمات درمانی است، اآلن به شدت مشتری دارد.

نیاز  به شدت  اآلن  ما  که  می کنم  خواهش  بهداشت  وزارت  از  من 
داریم به دوره های خدمات اولیه و مراقبت های پرستاری و این می تواند 
این  می کند.  ایجاد  کسب وکار  خودش  و  باشد  هم  اینترنتی  به صورت 
شرایط  حاال  است  الزم  همه  برای  بهداشتی  و  پرستاری  اولی  آموزش 
جدیدی که برای ما ایجادشده است برای مثال نگه داری از بیمار خاص، 
توان  اآلن  این جوانان که  از  بسیاری  و  است  خودش کسب وکار جدید 
کار دارند و بیکار هستند و عالقه مند هستند، می توانند به سرعت توسط 
وزارت بهداشت سروسامان پیدا کنند به ویژه در قالب گروه جهادی که 
یک مدرک هم بگیرند و شرایط ایمن و پاک و سالمت نگهداری از بیمار 

را درجاهای مختلف ایجاد کنند.
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مبحث هشتم
 نقش دولت در بحران کرونا
دکتر مهدی موحدی بک نظر	1

این  بروز  به واسطه  تغییرات  سرعت  به قدری  که  است  این  واقعیت 
بیماری مشترک همگانی و اثرات اقتصادی آن زیاد است که شاید الزمه 
آن طبیعتاً از منظر من که از بعد اقتصادی به این ماجرا نگاه می کنم، 
کمی تأمل بیشتری می طلبد اما از آن سمت هم طبیعی است به واسطه 
عرصه  در  می تواند  که  مثبتی  و  منفی  اثر  و  پدیده  این  که  سرعتی 
طبیعتاً  هم  بیشتری  تأمل  به  نیاز  باشد،  داشته  ما  اقتصادی-اجتماعی 
است. از این حیث خالی از ایراد نخواهد بود طبیعتاً بحثی که خدمت 
شما ارائه خواهم داد تمام سعی ام را خواهم کرد که ان شاءاهلل بتوانم به 
یکسری از آن ابعادی که حداقل مورد توجه شما است و به طور خاص آن 
ابعادی که ناظر به کمکی که ما اآلن می توانیم در عرصه اقتصاد داشته 

باشیم، باشد و بتوانم نظراتم را خدمت شما ان شاءاهلل ارائه بدهم.

۱- دکتری تخصصی علوم اقتصادی؛ گرایش اقتصاد اسالمی، دبیر اندیشکده اقتصاد مرکز الگوی 
اسالمی ایرانی پیشرفت، پژوهشگر مؤسسه مبانی و مدل های اقتصاد بومی
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مسئله اول

نکته ای که وجود دارد، این است که کرونای اقتصادی و کوید نوزده 
یا آن کرونایی که در عرصه های بهداشتی و درمانی ما را متأثر می کند از 
جهاتی بسیار شبیه هم هستند یعنی ما بعدازاینکه مواجه شدیم با این 
دو بیماری که از یک جهتی افراد و سالمتی آن ها را درگیر می کند و از 
سمت دیگر اقتصاد را درگیر می کند و بسیار این شباهت ها، شباهت های 
قابل توجهی است. به عنوان مثال فرض کنید که هر دو نوع این بیماری 
رشد  یک  با  است  به سالمت  ناظر  که  کرونایی  و  اقتصادی  رونق  یعنی 
نمایی، تحوالت را همراه خودشان می آورند یعنی هرروز منتظر چیزهای 
جدیدی باید باشیم که ممکن است مواجهه ما با این پدیده را متأثر  کند.

حوزه  یک  در  را  افراد  نه تنها  و  است  همه گیر  اینکه  دیگر  نکته 
جغرافیایی خاص بلکه در یک حوزه بین المللی درگیر می کند و این یک 
می دیدیم  کمتر  ما  یعنی  دارد  باهم  دو  این  که  است  خاصی  ویژگی 
پدیده ای را که همه افراد را به نوعی درگیر کند هم آن کسانی که بیمار 
هستند هم آن کسانی که بیمار نیستند و آن کسانی که بیمار می شوند 
را روی تخت بیمارستان درگیر می کند و آن کسانی که بیمار نیستند را 
به نوعی در داخل خانه قرنطینه می کند. از این سمت، کرونای اقتصادی 
را اگر نگاه بکنیم، کسانی را بیمار می کند که به عنوان مثال کسب وکار 
دارند و کسب وکارشان را از دست می دهند و درآمد قابل توجهی دارند 
به طوریکه  می کند  متأثر  را  من  دومینووار  به طور  و  می دهند  دست  از 
شاید ارتباطی به آن بازاری نداشته باشم و حقوقم را از دانشگاه می گیرم 
ولی به نوعی زندگی من را هم مختل می کند. ازاین جهت این همه گیری 
هم قابل توجه است چراکه نه تنها در داخل کشور است بلکه بین المللی 
آمریکا  بود که  قرار  به عنوان مثال  بین المللی که  رقابت  یعنی یک  است 
و چین و اروپا و ایران و بقیه کشورها را وارد یک تعاملی بکند و یک 
رقابت را شکل دهد اآلن آن رقابت ماهیتش تغییر پیدا می کند و اساساً 
مورد  دیگر  به گونه ای  باید  گویی  ندارد.  وجود  رقابت  برای  جایی  دیگر 
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ناظر  بعدی که  اشتراک  این سمت می روند سراغ  از  بگیرد  قرار  درمان 
یعنی  است  همین  شبیه  به نوعی  هم  قضیه  این  است.  درمان  حوزه  به 
و همکاری  است، مستلزم یک همبستگی  اعتماد عمومی  مستلزم یک 
بیافتید.  نباید در آن تله ترس و طمع  و همیاری عمومی است و شما 
همان تله ترس و طمع که ممکن است شما را در عرصه بیماری دچار 
رنج قرار بدهد و موجب شود که سالمتی را از کسی دیگر بگیرید. به 
طمع  و  ترس  این  و  نگه دارید  سالم  را  خود  می خواهید  این که  جهت 
موجب شود که اگر کسی بیمار شود، من هم بیمار می شوم پس طبیعتاً 
باید به او کمک کنیم. این همکاری عمومی نه تنها در عرصه بهداشتی 
رخ می دهد بلکه این همکاری و همبستگی باید در عرصه اقتصادی هم 
رخ بدهد و نه تنها در اقتصاد بلکه در اقتصاد بین المللی یعنی اگر یک 
کشوری اینجا دچار اشکال شود، ممکن است اثرات دومینووار بر روی 
اقتصاد جهانی هم داشته باشد. هرچقدر اقتصاد بزرگ تر باشد طبیعتاً این 
اثر بیشتر است. بنابراین این ها از جهاتی شبیه به هم هستند و خواستم 
این نکته را خدمت شما عرض بکنم که ما با یک بازی روبرو هستیم. آن 
بازی هم ترس و طمع است حاال شاید بسیار از دوستان با نگرش های 
اقتصادی بخواهند بحث ما را دنبال کنند و یا دوستانی هم که آشنایی 
ندارند اگر بخواهم خدمت آن ها عرض بکنم از جهاتی شبیه آن قضیه 
معمای زندانی می ماند آن معمای زندانی که ما در نظریه بازی ها دنبال 
نفع خودش  دنبال  بخواهد  که  هرکسی  که  است  جایی  آنجا  می کنیم. 
باشد، عماًل بازنده است پس طبیعتاً نباید دنبال نفع خود باشیم چه در 
عرصه اقتصادی چه و در عرصه بهداشتی باید به دنبال نفع حداکثری 
بود و به دنبال همکاری و همیاری بود تا این نفع حداکثری به وجود 
آید و اال این مسیر از آن قاعده نفع طلبی مستتر در نگاه های لیبرالیستی 
به نوعی تحقق پیدا نمی کند بلکه باید یک همکاری عمومی ایجاد شود 
و این همکاری عمومی است که می تواند به نوعی ما را از این فضا خارج 

کند. این نکته اولی که خواستم عرض بکنم.
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مسئله دوم

 ما اگر بخواهیم به بحران کرونای اقتصادی توجه کنیم، این است 
که ما یک یا دو بحران را قباًل گذرانده ایم یعنی بحران شوک اقتصادی 
سال ۹۱ و ۹۲ و شوک اقتصادی ۹۶ و ۹۷ و عماًل االن با پدیده سومی 
به ما  از جهاتی آن دو بحران  اقتصادی مواجه شده ایم.  نام کرونای  به 
کمک می کند که ما عماًل یک نوع واکسنی به خودمان زده ایم و یک 
برای  بحران  این  از یک جهت،  است چراکه  ایجادشده  ما  برای  آمادگی 
ما جدید نیست و یک بحران است که برای ما اتفاق می افتد و ما باید 
تحمل بکنیم ولی بحرانی است که تسکین درد را برای ما بیش ازپیش 
مهیا می کند؛ اما نکته منفی آن، این است که در بدترین شرایط اقتصادی 
در حال اتفاق افتادن است یعنی بعدازاینکه ما بحران های مختلفی را از 
اجتماعی-اقتصادی طی کرده ایم و عماًل جامعه ما شکاف درآمدی  راه 
وارد  حال  است،  پیداکرده  را  قابل توجهی  طبقاتی  شکاف  و  قابل توجه 
یک شوکی می شویم که این دو باید پیوند بخورند یعنی آن کسی که در 
صدر طبقه اصل و آن کسی که در ذیل طبقه اصل هستند، این دو باید 
پیوند بخورند و اگر پیوند نخورند این هم محل ضرر خواهد شد. نکته ای 
را که یکی از دوستان ارسال کرده بود، مرور می کردم و نکته قابل توجهی 
بود. می گفت: تعداد قابل توجهی از کشورهای مختلف به ویژه کشورهای 
آفریقایی در حال مردن از گرسنگی هستند اما ازآنجایی که این گرسنگی 
بیشتر  هرچقدر  گرسنگی  این  بنابراین  نمی کند  اذیت  را  باال  طبقه  آن 
زمانی  و  نمی گیرد  قرار  رسانه ها  مورد توجه  بدهد،  کشته  هم  کرونا  از 
خطر  به  نیز  را  گروه  آن  منافع  اتفاق  این  که  می گیرد  قرار  موردتوجه 
بیاندازد. بنابراین ویژگی کرونا این است که این سرایت پذیری و همگانی 
ما  بگیرند پس  قرار  تحت خطر  هم  این ها  که  می شود  باعث  آن  بودن 
می توانیم یک سری اصالحات اقتصادی را همین اآلن انجام دهیم و آن 
اصالحات اقتصادی که موردنیاز اقتصاد کشورما هست، باید تحقق پیدا 

 کند.
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چرا فکر این زمان را نکردیم؟

آورده  وجود  به  ما  برای  اقتصادی  کرونای  را  اقتصادی  مسائل   چه 
شرایط  بدترین  در  کردم  عرض  شما  خدمت  که  همان طور  است؟ 
اقتصادی، ما با کرونا مواجه شده ایم و این کرونا به این شکل خاص خود، 
باعث شد که دولت ما )دولتی که با کسری بودجه مواجه بود و دولتی 
که بودجه ۹۹ آن دچار اشکاالت ساختاری بود( دوباره با یک هجمه و 
با یک بحران دیگر روبرو شود و از سمت منابع به سمت هزینه ها عماًل 
کاهش  ما  مالیاتی  هزینه های  آن  یعنی  بگیرد  قرار  بیشتری  تحت فشار 
پیدا می کند، هزینه های درآمدهای نفتی ما بشدت کاهش پیدا می کند، 
افزایش  ناظر به عرصه بهداشتی ما به شدت  در سمت دیگر هزینه های 
پیدا می کند و عماًل این فضا بیشتر دولت را تحت فشار قرار می دهد و 
عماًل این درمان را سخت تر می کند؛ اما کشور جمهوری اسالمی ایران 
که بعد از چهل سال مّتکی به قانون اساسی خود است، قرار بود یک نزاع 
باشد پس چرا هیچ موقع فکر نکرد  را داشته  با نظام سلطه  همیشگی 
که نهادهای اقتصادی خود را سامان بدهد و نهادهای اقتصادی خود را 
در برابر شوک ها و تهدیدهای هدفمند و غیر هدفمند مصون کند. یک 
موقع می گوییم که یک کشور آمریکایی است که می خواهد نهادهای ما 
را تحت تأثیر قرار بدهد، نهادهایی اقتصادی و سیاسی ما را تهدید کند 
و شوک ایجاد کند با شوک قیمتی نفت و شوک عرضه نفت و یک موقع 
یک بیماری و یک سیل و یک زلزله ممکن است چنین مشکلی را برای 
ما ایجاد کند. چرا ما در این سال ها هیچ موقع به این فکر نکرده ایم؟ 
هشت سال جنگ گذشت و از سال ۸۷ به نوعی این مشکالت ما بیشتر 
شد و مشکالت ناظر به تحریم بیشتر شد چرا آن موقع بابت این قضایا 
فکر نکرده ایم؟ این عدم فکر کردن راجع به این مشکل ها، عماًل فضایی 
را به وجود آورده است که ما مشکل آن را با پوست و گوشت خودمان 
ادراک کنیم. زمانی که کرونا و بیماری در حال تحت خطر دادن نظام 
بهداشتی ما است، می گوییم پیشگیری بهتر از درمان است و می گوییم 
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که باید این مسیر را این طوری رعایت کرد، این پروتکل را باید رعایت 
مشکل  یک  با  ما  که  زمانی  چرا  اما  نشود  پیدا  بیماری  مشکل  تا  کرد 
اقتصادی روبرو هستیم و احتمال آن وجود دارد که نه کرونا بلکه کرونای 
آمریکایی بلکه هجمه آمریکایی و هجمه ای سازمان های بین المللی وجود 
دارد، چرا ما ساماندهی نکرده ایم؟ تصور بکنید ما ۱۸ میلیارد دالر ارز 
4۲۰۰ را به ثمن به خس دادیم، رفت و بدون هیچ سامانه ای که بتواند 
این را رصد کند و بدون هیچ سامانه ای که بتواند این را در جای خود 
از  رسید،  به کجا  این ها  که  نشد  و هیچ چیزی که مشخص  بدهد  قرار 
کجا حرکت کرد و در چه سامانه ای و با چه اطالعاتی در اختیار افراد 
قرار گرفت یا به عنوان مثال گوشت دولتی با نرخ دولتی که داده می شد، 
یا  افتاد  آنجا  در  اتفاقی  که چه  کردید  را مالحظه  آن  دادگاه های  شما 
به عنوان مثال همین بحث ماسک و لوازم بهداشتی و ژل ضدعفونی کما 
کمیابی  با مشکل  کنید چه بسا  را مالحظه  داروخانه  اکنون شما  اینکه 

مواجه شده باشید عماًل چرا ما به این ها فکر نکرده ایم.

برنمی گردد.  کرونا  خود  به  طبیعتاً  که  ماجراست  از  بخشی  این ها   
ما کشوری هستیم که اآلن تحت تحریم هستیم و ممکن است شرایط 
ما اتفاقاً بدتر از کشورهای دیگر هم شود. چرا؟ چون زمانی که آن ها با 
این اپیدمی مواجه بشوند، بعد از مدتی می توانند وارد شوند و به واسطه 
این عرصه  به  به واسطه کمک هایی که می توانند  دارند،  درآمدهایی که 
کنند و افزایش بودجه ای که دارند. برای مثال ایتالیا ۲5 میلیارد دالر به 
اقتصاد خودش تزریق کرده است و کره حدود ۲۰ میلیارد دالر تزریق کرد 
و به همین شکل کشورهای مختلف به اقتصاد خودشان تزریق می کنند 
و ما چنین درآمدی هم نداریم که بتوانیم تزریق کنیم چون با مشکل 
است  ممکن  که  می کردیم،  فکر  قبل تر  باید  را  این  که  هستیم  مواجه 
اقتصادی  بیماری دچار بشویم چون فکرم نکردیم اآلن کرونای  این  به 
را گرفته ایم اآلن مانند کسی هستیم که روی تخت بیمارستان، کرونا 
گرفته است. شما نمی توانید اآلن به من بگویید که من چه کار بکنم که 
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کرونا نگیرم بلکه من می گویم: من کرونا گرفته ام و من باید پیشگیری 
می کردم اآلن باید یک مراقبت های تحت درمانی را برای این که از این 
کرونا به سالمت عبور کنم، داشته باشم با سختی تمام چون سختی ها را 

باید بکشم و سختی ها را الجرم خواهم کشید.

 بنابراین این ها یک مقدمه ای بود که بعدازاین مقدمه من می خواهم 
بروم سراغ راهکارهای مناسبی که آن اولویت بندی هایی که برای اقتصاد، 
مناسب می دانم و الزم است مسیرهایی را که طبق این الگوریتم پیش 
برویم، بگویم که حداقل پیشنهاد من این است که این الگوریتم مهم تر 
ندهد  الگوریتم می تواند کوتاه مدت رخ  این  از  است هرچند که بخشی 
گرفته ایم  کرونا  ما  نمی دهد چون  رخ  کوتاه مدت  که  است  طبیعی هم 
و قرار نیست که در کوتاه مدت، دیگر کرونا نگیریم و باید آن را بتوانیم 
حل  کنیم و به نهایت برسانیم از سمت دیگر نیاز داریم که فرآیندی را 
طراحی کنیم که این فرایند ما را ممانعت کند و از ابتالی به یک کرونا 
اقتصادی دیگر یا هر بحران اقتصادی دیگری که ممکن است ما را که 

تحت تحریم هستیم، مشغول خود کند.

هدف های کرونا

همان طور که اشاره کردم ما از جهات مختلف مورد این حجم بیماری 
درگیر  را  ریه  به عنوان مثال  بیماری  این  که  همان طور  می گیریم.  قرار 
می کند، بقیه نقاط بدن را به عنوان مثال کلیه را به نوعی درگیر می کند، 
بستر  یک  و  اقتصادی  شرایط  یک  در  می کند.  درگیر  به نوعی  را  کبد 
اقتصادی هم این بیماری کرونای اقتصادی که برای ما به وجود آمده و 

تحمیل شده است، می تواند جهات مختلفی را متضرر شود.

 یک بعد آن بعد خانوار است که درگیر خود می کند. این خانوارها 
نیروی کار جامعه هستند، این خانوارها کسانی هستند که می توانند تولید 
پیوندهای  این  می توانند  باشند،  مصرف کننده  می توانند  بزنند،  رقم  را 
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اجتماعی را ایجاد کنند بنابراین هدف قرار گرفتن این خانواده یکی از 
این اهداف کرونای اقتصادی است.

 هدف دوم کرونا اقتصادی که به آن ضربه وارد می کند، بنگاه های 
متضرر  بزرگی  یا  کوچک  کسب وکارهای  طبیعتاً  هستند.  اقتصادی 
خواهند شد. شما خواهید دید که اگر بیماری و کرونا اقتصادی دو سه 
ماه دیگر ادامه پیدا کند قطعاً ما با یک مشکالت جدی مواجه خواهیم 
بود. فرض بکنید تعدیل نیرویی که در ابر شرکت ها و شرکت های بزرگ 
اتفاق خواهد افتاد و اخراجی هایی که صورت خواهد گرفت و از سمت 
نداده اند  سامان  را  وضعیت خودشان  که  کوچکی  دیگر کسب وکارهای 
و عماًل از این حیطه، خارج خواهند شد بخصوص کسب وکارهای ناظر 
از همه متضرر می شوند مانند رستوران ها،  به حوزه خدمات که بیشتر 
و  می دادند  ارائه  غیرضروری  خدمات  که  بنگاه هایی  به نوعی  و  کافه ها 
این  از  است بشدت  موارد ممکن  این  بقیه  و  هتل ها، حوزه گردشگری 

عرصه متضرر بشوند.

دولت  یعنی  منجی می نامیم  را  آن  ما  که  است  بعدی کسی  نکته   
که باید وسط میدان فعال باشد چون اآلن دوره ای است که زمان قوت 
سیاست های  به واسطه  آن  از  قبل  که  دولتی  یعنی  است  دولت  گرفتن 
نئولیبرال پس زده می شود و می گوید: بسپارید به بازار. می بینید که بازار 
هیچ کاری را نمی تواند انجام دهد در این وانفسا به واسطه آنکه در این 
گرداب ترس و طمع می افتد و عماًل توانایی خودش را از دست می دهد. 
بنگاه های بزرگ هم همین طور می توانند کمک های جالب توجه را انجام 
و کمک  وارد شوند  که می توانند  دولت ها هستند  اینجا  بنابراین  دهند 
است  تحت فشار  بشدت  و  است  متضرر  به شدت  هم  ما  دولت  اما  کنند 
تحریمی  برای  بشویم  آماده  باید  و  داشته ایم  بودجه  کسری  ما  چراکه 
که در سال های بعد رخ می دهد اما اآلن با مشکلی مواجه شده ایم که 
کرونای اقتصادی برای ما ایجاد کرده است و این دولت هم نمی تواند و 
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آن چنان که باید دست او بازنیست که دیگران را کمک کند. حال باید 
ببینیم که چگونه می شود کمک کرد؟ یعنی آن کمک حداقلی که دولت 
می تواند انجام بدهد، آن کمکی که خانوارها می توانند انجام دهند، آن 

کمکی که بنگاه ها می تواند انجام دهند، به چه شکل است؟

چند اصالح بنیادین

بگیرد  باید صورت  که  می رسد  ذهنم  به  بنیادین  اصالح  چند  من   
انجام دهیم و آن  و همین اآلن بهترین زمان است که چنین کاری را 
و  خانوارها  تمامی  از  اقتصادی-مالی  اطالعات  شبکه  یک  به  دستیابی 
افراد است. این اتفاق باید همین اآلن بیفتد به طوری که طبق بسیاری از 
بانک های اطالعاتی که ذیل آن شورای عالی هماهنگی سران قوا و ستاد 
رئیس  قضاییه،  قوه  رئیس  به عنوان مثال  که  است  کرونا  با  مبارزه  ملی 
مجلس و رئیس جمهور هم حاضر هستند و می تواند این بازوهای الزم 
را به ما دهند تا شناسایی بکنیم چه کسانی متضرر می شوند و به چه 
مثبت  و پس انداز  دارند  قابل توجهی  درآمد خالص  و چه کسانی  اندازه 
قابل توجهی دارند و چه کسانی پس انداز قابل توجهی ندارند و چه کسانی 
شاید  و  می گیرند  حقوق  کسانی  چه  و  است  هزینه بر  تجاری شان  کار 
از زمان مشکل چندانی را متحمل نمی شوند و چه  اینجا در این برهه 
کسانی می توانند بیشتر کمک کنند برای این که آن دهک ها و صدک های 
درآمدی پایین را بتوانیم به دقت شناسایی بکنیم پس اآلن بهترین موقع 
یکپارچه  شبکه  یک  و  اطالعاتی  سیستم  این  به  دستیابی  برای  است 
اینترنتی  این شبکه  پرسید  است شما سؤال  ممکن  که حاال  اطالعاتی 
به چه کاری می آید؟ من می گویم این شبکه اطالعاتی اگر تراکنش ها و 
متناظر با آن معامالتی که انجام می شود و طبیعتاً به اتکای این دو تمامی 
دفاتر حسابداری دوطرفه ای که به اتکای این دو می تواند برای بنگاه ها 
و مصرف کننده ها ایجاد شود، ایجاد کند عماًل ما می توانیم احصا بکنیم 
که چه کسانی متضرر می شوند و چه کسانی در آن سود می برند و چه 
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نباید بیشتر  کسانی بیشتر می تواند به ما کمک کنند و به چه کسانی 
روی آورد و...

مالی ای  سیاست های  هستیم،  مواجه  رکود  با  ما  که  زمانی  یعنی   
و  گرفتن  مثاًل  باشد  داشته  وجود  نباید  است،  رکود  تشدیدکننده  که 
اخذ مالیات بیشتر، آن هم با این سبکی که ما مالیات می گیریم که این 
مالیات، بیشتر رکود را تشدید می کند پس بنابراین ما مالیات را به این 
از بنگاه ها، مالیات بگیریم  سبک نمی توانیم بیشتر بکنیم یعنی ما نباید 
بلکه باید برویم سراغ افرادی که سود نهایی وارد جیبشان شده است و 
مالیات  تأمین کننده  باید  این ها  پس  دارند  باالیی  بسیار  خالص  درآمد 
اصلی ما باشند و همچنین باید فشار مالیاتی بر واردات و فشار مالیاتی 
بر مصرف و فشار مالیاتی بر اشخاص حقوقی را کم کنیم و تا جایی که 
ممکن است باید به سمت پی آی تی پیش برویم یعنی مالیات بر درآمد 
اشخاص حقیقی اما نکته ای که وجود دارد این است که مالیات اخذشده 
از این افراد باید به اتکای نظام اطالعاتی و صرفاً از 4 یا 5 دهک باالی 
جامعه اخذ شود و به دهک های پایین تر باید یارانه دهیم. شاید بپرسید 
که این کار ممکن است زمان زیادی را بخواهد؟ اجرایی سازی پلتفرم آن 
بسیار زمان نمی برد اما این را الزم داریم تا با کروناهای بیشتری مقابله 
کنیم و پیشگیری کنیم و همچنین بتوانیم که به افراد مشمول کمک 
کنیم وگرنه کمک دولت می شود همان ۱۸ میلیارد دالر که نمی دانیم 
شامل  که  اطالعات شخصی  این  کنیم.  کمک  مقدار  چه  کسی  چه  به 
اطالعات درآمدی و هم اطالعات بهداشتی باشد، برای ما الزم است پس 

برای مقابله با کرونای اقتصادی نیازمند شبکه اطالعاتی هستیم.

 نکته دوم درباره اعتباراتی است که بانک مرکزی باید بدهد و ما مشکل 
بودجه داریم و فشار کسری بودجه بر نقدینگی است و فشار بر نقدینگی باعث 
شوک تورمی می شود. خوب است اآلن  به فکر انتشار اوراق و بدهی  فکر کنیم 
زیرا زمانی نیست که تمام تکیه را بر روی فشار بانکی بیاوریم. پس اطالعات 
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چه  به  یعنی  بانکی  و  مالی  اعتبارات  اعطای  شبکه  به  کند  کمک  باید  مالی 
بنگاه هایی چه مقدار می تواند اعتبار بدهد؟ زیرا که منابع دولت محدود است.

 نکته سوم درباره ی شبکه توزیع کاالهای اساسی است که تأکید بر 
تولید و حمایت بر یکسری تولیدات خاص دارند. اآلن به نظر می رسد که 
حداقل در کوتاه مدت اساساً نمی شود که روی تولید تمرکز کرد چراکه 
تولید یک مقوله ای نیست که سریعاً تأسیس شود. یک دانش و شبکه 
اطالعاتی و نیروی انسانی می خواهد ولی آن اتفاقی که باید بیفتد، این 
تولید  بر  ناظر  آموزش هایی  باید  به نوعی  و  تقسیم شود  تولید  است که 
این  دارد  وجود  که  بحث  یک  و  شود  برنامه ریزی  بعد  برای شش ماهه 
است که چگونه تولیداتی که اآلن صورت گرفته است را به واسطه قفل 
شدن نظام توزیع، می شود توسط شبکه توزیع کاالهای اساسی و حتی 
شبکه توزیع کاال تقویت کنیم؟ یک شباهتی که بین کرونای سالمت و 
کرونای اقتصاد وجود دارد این است که بسیار متکی بر اعتماد عمومی 
است یعنی باید این اتفاق، باعث شکل گیری سرمایه اجتماعی شود تا به 
اتکای این سرمایه اجتماعی توزیع کاالها به بهترین نحو صورت بگیرد 
اساساً  اقتصادی تحقق پیدا نمی کند چون  در مورد کرونای  اما معموالً 
باید  اما  توزیع قفل شده است و گفتیم که همه در خانه هایشان بمانند 
کاالها  توزیع  شبکه  نیازمند  که  می رسد  نظر  به  داد؟  انجام  چه کاری 
هستیم با حمایت های دولت از پلتفرم های در بستر شبکه یعنی از بسیار 
از فروشگاه های اینترنتی که همین اآلن نیمه فعال هستند و یا فعالیت 
خاصی را ندارند، بتواند بسیاری از شرکت ها را با پلتفرم های فروشگاهی 
انباری ندارند پس بسیاری  اینترنتی  فروشگاه های  پیوند بدهد و اساساً 
کاالهای  و  بشوند  پیاده  پلتفرم ها  این  بستر  در  فروشگاه ها می توانند  از 
خودشان را عرضه کنند و بسیار از بنگاه هایی که دچار مشکل شده اند، 
می توانند در این پلتفرم پیاده بشوند اما مشکلی که این پلتفرم ها دارند 
داخل  افراد  و  اقشار  از همه  باید  که  قوی ای  توزیع  نظام  که  است  این 
کشور حمایت کند، معموالً ندارند پس اینجا دولت باید حمایت دوم را 
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از این فروشگاه ها انجام بدهد و یا در بستر این فروشگاه ها چنین اقدامی 
انجام دهد. به این شکل که از شرکت های حمل ونقل مثل اسنپ و  را 
تپسی و... برای همین عرصه به خدمت بگیرد برای مثال همین اآلن دی 
جی کاال اجناس خود را دو هفته بعد می رساند پس این شرکت با مشکل 
انتقال کاالها روبه رو است پس می شود بسیاری از شرکت های حمل ونقل 
که  است  نیاز  و حتی  قرارداد  اینترنتی  فروشگاه های  این  را در خدمت 
بنگاه های  و  فروشگاه ها  همه ی  تا  بکنیم  هماهنگ  باهم  را  فروشگاه ها 

کوچک در این بستر جا بگیرند.

چند نقطه ضعف هم پیش تر داشته ایم به عنوان مثال نهادهای بیمه ای 
و پوشش بیمه و حمایت های بیمه ای قابل توجه ای را نداریم طبیعتاً اگر 
و  ورشکستگی  به خاطر  بیمه ای  بیکار شوند، سازمان های  عده ای حال 
ضعف مدیریتی دچار مشکل خواهند شد و باید این ها حل شود و این 

کرونا، نقاط ضعف ما را به خوبی نشان می دهد.

نقش خود تولیدکنندگان در این بحران چیست؟

یعنی  است  شده  درگیر  ما  ریه  که  ازاین جهت  است  سختی  سؤال 
بخش  و  است  کرده  درگیرش  اقتصادی  کرونای  که  بخشی  مهم ترین 
این،  جایی  و  است  خدمات  به  مربوط  ما  پی  دی  جی  از  قابل توجهی 
است که کرونا به آن صدمه زده است یعنی وقتی شما قرنطینه هستید 
نمی توانید از هتل استفاده بکنید و... اینجا باید دولت با مکانیزم سامانه 
کدام  از  و  کند  حمایت  می تواند  هتل ها  کدام  از  که  ببیند  اطالعاتی 
اقتصادی  کمک  نیازمند  ما  سالمت  نظام  اآلن  کند.  حمایت  نمی تواند 
است و اآلن بار روی دوش کادر درمانی است. علی ای حال ریه ما درگیر 
است و در کرونای اقتصادی و حمایت هایی از قبیل حمایت های مالیاتی 
و کم کردن فشارهای مالیاتی از روی اشخاص حقوقی که در کشورهای 
ایران ۳۰  در  اما  است  اشخاص حقوقی  مالیات  الی ۱۰ درصد  دیگر 5 
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بگیریم،  نظر  در  را  واردت  و  ارزش افزوده  بر  مالیات  اگر  و  است  درصد 
مصرف کننده نهایی و تولیدکننده بسیار متضرر می شوند پس تا جایی که 
می شود فشارهای مالیاتی و بیمه ای را از تولیدکنندگان کم بکنیم و اگر 
هم تسهیالتی داده می شود به جز مصرف کنندگان نهایی و در دهک های 

پایین، می تواند شامل تولیدکنندگان متضرر هم شود.

ارتباط خرج های دولت با تورم سال بعد چگونه است؟

 ۳4.5 حدوداً  ما  امسال  تورم  که  کرونا  از  قبل  پیش بینی  برای 
درصد شد، این بوده است که حدوداً ۳5 درصد خواهد بود. عماًل فشار 
تورمی ناشی از شوک ارزی ۹۸-۹۷ در حال تخلیه شدن است و تورم 
نطقه به نقطه ما به شدت پایین است و این رکود هم باعث می شود که 
تورم زیاد باال رود و تورم نقطه به نقطه ما حدود ۳5 درصد بشود و این 
حاکی از این است که در ماه های آینده با کاهش تورم روبه رو هستیم اما 
یک اتفاقی که می افتد و سنت وار با آن مواجه هستیم، بیماری هلندی 
این  و  باشیم  نفتی  درآمدهای  به  متکی  ما  که  باعث می شود  که  است 
نوسانات قیمتی و این بحث کرونا باعث می شود که این کسری بودجه، 
از استقراض بانک مرکزی  منبعی برای جبران وجود نداشته باشد غیر 
یعنی افزایش نقدینگی که ما در سال گذشته ۲۸ درصد رشد نقدینگی 
داشتیم که این عدد، عدد بسیار باالیی است و این ۲۸ درصد با کسری 
بودجه همراه است پس باید منتظر شوک ارزی و تورمی باشیم مگر اینکه 

این چرخه شوم از بین برود.

مشاغل  ساختار  تغییر  و  طراحی  برای  فرصت  بهترین  حال 
کشور است؟

که  کنیم  مشخص  و  بکنیم  لحاظ  را  کشورمان  مختصات  باید  ما   
استراتژیک  تولیدات  و  باشد؟  باید  در چه بخش هایی  ما  سرمایه گذاری 
ما چه ها باید باشد؟ و ما اآلن کشوری هستیم که در تحریم هستیم و 
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ما باید تا جایی که می شود نه اینکه صرفاً خودکفایی کامل بلکه برویم 
دیپلماسی  با  اتفاق  این  و  تجاری  استراتژی  ابعاد  با  تولیداتی  به سمت 
اقتصادی ما پیوند خورده است و می تواند این فضا را فراهم کند برای 
مثال استفاده فرآورده های نفتی و داشتن مزیت پس اگر دولت می خواهد 
روی تولید سرمایه گذاری کند باید روی تولیداتی باارزش افزوده بیشتر 
و ارزبری کمتر و تمرکز بر مزیت نسبی ما روی بیاورد. این نیازمند نگاه 
اقتصاد مقاومتی است یعنی مصون سازی نهادها و ساختارهای اقتصادی-

سیاسی در قبال تکانه ها و شوک های هدفمند و غیر هدفمند نه صرفاً 
قناعت کردن و هزینه نکردن بلکه در بعد خانواده این می تواند باشد اما 

در بعد دولت می شود: مصون سازی.
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مبحث نهم
 اقتصاد ایران در دوره پس از کرونا

دکتر مهدی طغیانی	1
اتفاقاتی در این یک ماهه اخیر در کشور ما افتاد و شاید نزدیک بیش 
از دو ماه در دنیا شوکی به اقتصاد جهان وارد شد و بعضی کشورها در 
این شوک پیش رو بوده اند و زودتر این را دریافت کردند و شاید از آن 
ادامه درگیر شدند که کشور  اتفاقاً شروع شد و بعضی در  کشورها هم 
ما هم ازاین دست است ولی بشدت آثار و تبعات آن را آرام آرام اول در 
زندگی خودمان و در ادامه در اقتصاد کشور احساس می کنیم. پیش بینی 
ما این است که آثار اقتصادی این پدیده از نیمه اردیبهشت ماه به بعد 
در اقتصاد ایران هویدا می شود یعنی ما حال هنوز آثار اقتصادی کرونا 
را در اقتصاد کشور لمس نکرده ایم اگرچه کسب وکارهای خرد و اصناف 
بخصوص اصنافی که بیشتر در این فضا آسیب دیده اند، این اتفاق را کاماًل 
با همه وجود خودشان احساس می کنند ولی اقتصاد کشور آثار و تبعات 

۱- عضو هیئت علمی دانشکده اقتصاد دانشگاه اصفهان، منتخب مردم اصفهان در مجلس یازدهم، 
مجری طرح تدوین الگوی اسالمی ایرانی تعلیم و تربیت اقتصادی
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واقعیت  بعد دریافت و لمس می کند و  به  اردیبهشت ماه  نیمه  از  را  آن 
این است که این شوک بر کل اقتصاد جهانی هم تأثیر گذاشته است. 
پیش بینی که اآلن در مورد رشد اقتصاد جهانی است حداکثر رشد ۰.۲ 

یا ۰.۳ درصدی است.

پیش بینی ها

درصد   ۲۰ حداقل  که  است  این  نفت  قیمت  کاهش  پیش بینی 
قیمت نفت کاهش پیدا کند که به خاطر کاهش تقاضا و بخش خدمات 
احتمال  که  خدمات  از  بخشی  است.  شده  آسیب  دچار  دنیا  کل  در 
ورشکستگی های شدید در آن ها می رود مانند حمل ونقل هوایی و حوزه 
گردشگری و بخش هایی دچار آسیب شدید می شوند که در ادامه عرض 
اقتصاد  به  که  شوکی  که  است  این  می افتد،  که  هم  اتفاقی  و  می کنم 
رفته رفته  یعنی  پیدا می کند  روزبه روز گسترش  است،  واردشده  جهانی 
زنجیره  یک  در  چون  می کند  منتقل  را  خودش  کسب وکارها  دیگر  به 
این  از  بگیریم  نظر  در  را  اقتصاد  بخش های  و  را  اقتصاد  ما  اگر  ارزش 
بخش های خرده فروشی و کسب وکارهایی جزء شروع می شود و گسترش 
پیدا می کند تا کل اقتصاد را دربر می گیرد به عنوان مثال در حوزه خودرو 
و در حوزه بعضی از بخش هایی که اآلن پیش رو بودند در اقتصاد جهان 
که به بخش هایی می گویند که به صورت لوکوموتیو بعضی از بخش ها را 
دنبال خودشان بکشانند چون با بخش های زیادی در ارتباط هستند. اآلن 
آسیب شدیدی به خاطر کاهش شدید تقاضا پیش بینی می شود وقتی ما 
در خودرو کاهش تقاضا داشته باشیم، این منتقل می شود روی زنجیره 
ارزشی که در خودرو به کار می رود مانند فوالد، شیشه، قطعه سازی ها 
پتروشیمی  روی  می شود  منتقل  و  می کند  پیدا  گسترش  همین طور  و 
را  ایران خودش  اقتصاد  در  هم  این ها  نفت.  تقاضای  حوزه های  روی  و 
نشان می دهد یعنی رفته رفته تقاضای پتروشیمی ایران  هم کاهش پیدا 
خواهد کرد و همچنین تقاضای نفت کشور هم کاهش پیدا خواهد کرد 
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اگرچه اآلن ما فروش نفت زیادی هم نداریم ولی بخصوص کشورهایی 
که اآلن فروش نفت باالیی دارند، قطعاً دچار مشکل می شوند و درنهایت 
رفتارهای زنجیره وار، مرتب در  به دلیل همین  بازار سهام کشورها  هم 
کسب وکارها، خودش را منتقل می کند و بازار سهام هم در دنیا افت پیدا 
خواهد کرد اما تدابیری برای این پیش بینی شده است که بیان می شود:

در مورد اقتصاد جهانی

اقتصاد  در  که  تدابیری  با  را  در عرصه جهانی  گرفته  تدابیر صورت 
ایران اتفاق افتاده است، می توانید مقایسه کنید به عنوان مثال کشورها، 
تزریق هایی به سیستم مالی از طریق بودجه پیش بینی کرده اند که من 
یک پستی را منتشر کردم البته آمار و اطالعات آن را از شبکه اقتصادی 
در  بودند  کرده  تعهد  کشورها  چقدر  که  بودم  گرفته  آمریکا  بلومبرنگ 
رفع مشکالت این ویروس و رفع مشکالت اقتصادی آن هزینه کنند ولی 
این آمارها مرتب در حال بازنگری بود به عنوان مثال آمریکا فکر می کنم 
سه یا چهار دفعه آمار خود را بازنگری کرده است و اآلن به رقم ۱۰۰۰ 
میلیارد دالر رسیده است. چیزی که ابتدا در اوایلی که یک ماه پیش، 
الی ۸  بود، کمکی حدود ۷.5  داده  آمریکا درخواست  به کنگره  ترامپ 
درمان  و  بهداشت  بخش های  برای  فقط  آن  هم  و  بود  دالری  میلیارد 
درخواست شده  بود و اآلن به خاطر این که ابعاد آن کل اقتصادشان را 
درگیر می کند، مشاهده می کنیم تا ۱۰۰۰ میلیارد دالر هم رفته است یا 
به عنوان مثال در انگلستان رقم بسیار پایین بود یعنی حدود ۲۰ میلیارد 
دالر بود اما اآلن تا ۶۰۰ میلیارد دالر رقم خود را باالبرده اند چون احساس 
می کنند ابعاد آن روی اقتصاد کشور و اقتصاد ملی شان می تواند بسیار 
گسترده باشد. ما در اقتصاد ایران هنوز آمار دسته بندی شده و جمع بندی 
شده ای نداریم که چقدر این شوک می تواند در اقتصاد کشور ما آسیب 
و  زده ام  باهم جمع  را  مراکز رسمی  اعالمی  رقم های  باشد. من  داشته 
بسیار هم خوش بینانه با دالر برابری باقدرت خرید هم ترکیب کرده ام و 
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چیزی حدود 5۰۰ میلیارد دالر شد یعنی یک میلیارد دالر هم نرسید اما 
احساس می کنم ما هنوز ابعاد این و آثار آن را بر اقتصاد کشور خودمان 
این  اگر  و  برآورد کند  است  نتوانسته  بکنیم، دولت  برآورد  نتوانسته ایم 
روند ادامه داشته باشد، رکود عمیقی که به دلیل شرایط تحریم و کاهش 
تقاضا در کشور حاکم شده است، تشدید می شود لذا اولین نکته ای که 
به نظرم می رسد، این است که باید درخواست ما از مراکز رسمی دولت 
و سازمان برنامه وبودجه و وزارت اقتصاد و دارایی و بانک مرکزی و این 
مجموعه اقتصادی و تأثیرگذاری این باشد که یک مطالعه ای جامع درباره 
آثار این شوک بر اقتصاد ایران و جاهایی را که ضربه می زند، به سرعت 
و  بکنیم  بررسی  آن  درباره  و سپس  شود  برآوردی  یک  و  دهند  انجام 

ببینیم چطور می توانیم تأمین بکنیم.

در مورد اقتصاد ایران

در مورد ایران، ما چند مسئله داریم که این چند مسئله را الزم است 
به نظر من باز بکنیم و در مورد آن حرف بزنیم. ما از اول که این شوک 
اتفاق افتاد، اولین چیزی که دیدیم و برای اقتصاد ایران احساس کردیم، 
این بود که بعضی از بخش های اقتصادی کاهش شدید تقاضا پیداکرده اند 
برای مثال بیشتر همین حوزه های خدمات و خرده فروشی ها و بعضی از 
بخش های اقتصادی افزایش شدید تقاضا به آن ها منتقل شد مانند بحث های 
حوزه های شوینده و بهداشتی-درمانی ولی سرجمع وقتی نگاه می کنیم، 
یک افزایش تقاضا بر بخشی از بخش های اقتصادی کشور و کاهش تقاضا 
برای بخش های دیگر و می بینیم که تقاضای کل در اقتصاد ایران کاهش 
پیدا می کند و این کاهش تقاضای کل در اقتصاد ایران می تواند آسیب بزند 

که من درباره این آسیب ها چند نکته عرض خواهم کرد.

می خواهیم افق اقتصاد ایران را بعداز این شوک و بعداز این بیماری 
کرونا تصویر کنیم. ما اولین مشکلی که پیدا کرده ایم، تأمین مواد اولیه 
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وارد  کشور  به  واردات  طریق  از  که  بود  تأمینی  زنجیره  محدودیت  و 
می شد بخصوص این که ما در مبادی وارداتی تقریباً دچار یک انحصاری 
هستیم تقریباً ۷5 الی ۸۰ درصد واردات ما بخصوص واردات مواد اولیه و 
واردات واسطه ای از چهار الی پنج کشور انجام می شود. واردات کاالهای 
بود که  اولین کشوری  باالست و چین هم  از چین بسیار  ما  واسطه ای 

دچار مشکل شد.

داد،  نشان  را  خود  رفته رفته  ایران  اقتصاد  در  که  نکته ای  دومین   
محدودیت صادرات بود. در اقتصاد کشور مرزها توسط بعضی از کشورهای 
همسایه بسته شد و همچنین واردات آن ها از کشور ما افت شدیدی پیدا 

کرد.

داشت.  خواهیم  بعد  به  این  از  که  است  مشکالتی  هم  بعدی  نکته 
مثبت  اندکی  حتی  ایران  اقتصاد  برای  غیرنفتی  اقتصادی  رشد  برآورد 
می شد و این رشد اقتصادی بسیار برای ما خوب بود چون ما می توانستیم 
بدون نفت ادعا بکنیم که اقتصاد ایران توانسته است خودش را احیا کند 
بازه و در این آمار تجدیدنظر بکنیم و رشد  باید در این  ولی متأسفانه 
اقتصادی در کشور ما در سال آینده هم احتمال بسیار زیاد منفی خواهد 
بود مگر این که در حوزه رونق تولید و جهش تولید که شعار امسال هم 

است، بتوانیم یک کار جدی انجام دهیم.

مجاری مطمئن اقتصادی

 نکته دیگری که در اقتصاد ایران قابل پیش بینی است، بحث افزایش 
هزینه  کسب وکارها  نجات  برای  باید  دولت  یعنی  است  دولت  بدهی 
کند برای نجات نظام مالی و... برای مثال یارانه دادن برای هزینه های 
بهداشت و درمان. اآلن دانشگاه های علوم پزشکی از دولت و کاًل بخش 
وزارت بهداشت از دولت ۱۰ هزار میلیارد تومان کمک خواست که دولت 
با همه آن موافقت نکرد و با چیزی نزدیک ۱۲۰۰ میلیارد تومان موافقت 
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شد که به مرور به دانشگاه ها پرداخت می شود. اگر دامنه این گسترش 
پیدا کند، آن وضعیتی که ما پیش بینی می کنیم، کاماًل می تواند محقق 
شود. دولت باید هزینه کند و سعی کند کسب وکارها را از این که بیشتر 
دچار مشکل بشوند، نجات بدهد که برای آن سه راه وجود دارد: راه اول 
بیشتر  استقراض  با  کند  اضافه  خودش  بدهی   به  دولت  که  است  این 
از صندوق  از خارج یعنی همین پنج میلیارد دالری که  یا  از داخل  یا 
بین المللی پول درخواست شده است، یک نوع استقراض است که این 
وضعیت را بتواند سروسامان بدهد یا استقراض از داخل انجام بدهد یعنی 
بدهی را گسترده تر کند. راه دومی که دولت می تواند برای تأمین این 
نیازهای مالی در پیش بگیرد، بحث برداشت از صندوق توسعه ملی است 
که برای اقتصاد ایران کاماًل آسیب زا است به طوری که قرار نبود ما این قدر 
از صندوق برای موضوعات مختلف برداشت بکنیم لذا سال گذشته برای 
چند مورد برداشت انجام داده ایم و سال های قبل هم به فراخور حال این 
اتفاقات افتاده است. ما باید نیازهای دولت را از مجاری مطمئن اقتصادی 
یعنی  مالیات  از  نیست غیر  و آن مجرای مطمئن چیزی  بکنیم  تأمین 
برای این که دولت دچار بدهی های باال نشود و مجبور نشود پایه پولی 
را گسترش بدهد و افزایش پایه پولی خودش تورم شدیدی را به اقتصاد 
ملی ما وارد می کند، ناچار هستیم که تأمین مالی بکنیم. این که دولت 
باید بازنگری جدی در پایه های مالیاتی انجام دهد و ما اآلن حداکثر ۸ 
درصد تولید ناخالص داخلی را مالیات می گیریم و متوسط آن در دنیا 
برابر  سه  بتوانیم حداقل  باید  ما  یعنی  است  درصد  الی ۲4   ۲۰ حدود 
آن چیزی که اآلن از محل مالیات تأمین می کنیم، مالیات بگیریم البته 
اقشار کارمند، کارگر و حتی  بر  مالیات  این  نیست که  قرار  به هیچ وجه 
تولید فشار بیاورد. این افزایش پایه های مالیاتی به معنای فشار آوردن بر 
اقشاری فوق به هیچ وجه نیست بلکه بخش های زیادی در اقتصاد ایران 
مالیات پرداخت  فرار مالیاتی دارند و بخش هایی از اقتصاد ایران اساساً 



اقتصاد 
کـرونـا
101

نمی کند و معافیت های بال وجه دارند یا جز پایه های مالیاتی به هیچ وجه 
تعریف نشده اند.

برای  تا  دهد  رخ  ایران  اقتصاد  در  می تواند  که  خوبی  بسیار  اتفاقی 
بر  مالیات  که  است  این  بکنیم،  تبدیل  فرصت  به  را  تهدید  همیشه 
بر  مالیات  و  غیرمولد  سرمایه های  بخصوص  شود  اخذ  سرمایه  عایدی 
مجموع درآمد که عدالت مالیاتی ای که دنبالش هستیم، به وجود بیاید 
به طوری که بعضی از اقشار تحت فشار مالیاتی نباشند و بعضی از اقشار 
از پرداخت مالیات معاف باشند پس این دو اتفاق باید رخ دهد تا دولت 
چه  می دهد  نشان  را  خود  نتایج  بعد  سال های  که  بدهی  ایجاد  سراغ 
از  به شکل استقراض داخلی و چه استقراض خارجی و سراغ برداشت 
صندوق توسعه ملی، نرود درنتیجه باید در حوزه مالیاتی یک بازنگری 

جدی انجام بدیم.

نکته بعد این است که برای حمایت از کسب وکارها یک برنامه ریزی 
عالمانه ای انجام شود که اآلن برنامه ریزی جست و گریخته ای می بینیم 
و تدابیر دولت به صورت پراکنده است و به صورت بسته نیست و توقع ما 
از دولت این است که بسته ی حمایتی کاماًل به هدف اصابت کند یعنی 
گرفتن  ازلحاظ  اقشار  پرمنفعت ترین  باید  کسب وکارها  آسیب دیده ترین 
یارانه باشند و افزایش اعتبارات بانکی به بنگاه های ضربه خورده صورت 
بازپرداخت  اتفاق نیفتد به صورت سلسه وار پول و عدم  این  گیرد و اگر 
به کسب وکارهایی  زنجیروار  به کسب وکارهایی که  بدهکاری، خودشان 
که مرتبط هستند، وارد می شود تا اقتصاد کشور را درگیر کند. لذا به 
نظر می رسد که دولت باید با اعتبارات بانکی و با کاهش نرخ تسهیالتی 
که این اقشار پرداخت می کنند و پرداخت یارانه به بنگاه های آسیب دیده، 
حمایت کند پس ما باید به تولید کمک بکنیم که کمک به اشتغال هم 
است و کمک به محرومی که دستمزد کارگری می گیرد، هم است حتی 
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به نظر من یارانه به تولیدکننده مقدم است بر یارانه های عام که بدون 
کسب وکارها  برای  وام  استمهال  می کند.  پیدا  تسری  جامعه  به  هدف 
انجام شود و یکی دیگر از کارها، دیپلماسی اقتصادی است البته درست 
است که سرجمع درآمدهای غیرنفتی ما غیر از درآمدهای پتروشیمی 
و میعانات باال نیست ولی کمک زیادی کرده است و می تواند در شرایط 
تحریم به باز شدن بازار و از دست نرفتن بازارها کمک کند به طوری که 
در این شرایط بعضی از بازارهای ما در حال از دست رفتن است. شبانه روز 
وزارت خارجه باید فعالیت کند و سفیر ما در فالن کشور اروپایی نباید 
بخوابد تا اینکه فالن کامیون ما از آن کشور عبور کند چه واردات ما باشد 
و چه صادرات ما باشد؛ و یک مورد دیگر بحث صادرات فرآورده هاست 
که به خاطر کمی ترددها و حمل ونقل ها ظرفیتی برای ما آزاد شده است 
تا فرآورده ها را صادر بکنیم اگرچه قیمت نفت پایین آمده است و به تبع 
تا حدی جایگزین  این می تواند  پایین می آید و  آن قیمت فرآورده هم 
تأمین  برای  با چین  مذاکره  دیگر  راه  و  باشد  خام  نفت  فروش  کاهش 
کشورها  با  همدردی هایی  یک  می تواند  که  است  تولید  ارزش  زنجیره 
انجام دهد که دیپلماسی ما می تواند این ها را به خدمت بگیرد و حداقل 
تولیدکننده ای ما از محل توقف نهاده ها و مواد اولیه دچار مشکل نشوند 
اگرچه راهکار نهایی هم این است که با ظرفیت های زیادی که در اقتصاد 
ایران داریم تالش بکنیم که این زنجیره تأمین را داخلی سازی کنیم و 

به رونق اقتصادی کمک کنیم.

بهترین اتفاق

پیش بینی ما این بوده است که از اواسط اردیبهشت ماه روی اقتصاد 
اتفاقی که برای اقتصاد  اتفاق را می بینیم یعنی بهترین  کشور آثار این 
تالش  یک  مردادماه  و  تیرماه  از  ما  که  است  این  بیفتد  می تواند  ایران 
می توانند  لوکوموتیو  نقش  که  بخش هایی  روی  و  دهیم  انجام  شدیدی 
تابستان  فرصت  اتفاقاً  و  مسکن  بخش  مثل  بشویم  متمرکز  کنند،  ایفا 
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بهترین فرصت است برای رونق بخش مسکن که این بخش به تنهایی با 
۷۰۰ کسب وکار در ارتباط است که اگر رونقی ایجاد شود این لوکوموتیو 
با  اصاًل  و  بکشاند  خودش  دنبال  را  اقتصادی  بخش های  بقیه  می تواند 
این موافق نیستم که دولت به صورت نمادین و روی کاغذ، مشکالت را 

تسکین بدهد و باید ریشه ای حل کند.

 استقراض دولت از صندوق بین المللی پول

5۰ میلیارد دالر پول، این صندوق برای نجات اقتصادهای کشورهای 
بحران زده کرونا در نظر گرفت که برای کشورهای درحال توسعه این وام 
را پرداخت کند و صندوق برای پرداخت وام شرایطی داشت که معموالً 
به اصالحات ساختاری در کشورها منوط می شدکه به جای اصطالحات، 
فروپاشی اقتصادی اتفاق می افتاد و اصاًل مدنظر ما نبود که به آن وام ها 
تن دهیم چراکه اویل دهه ی ۷۰ شمسی این کار را انجام داده ایم و آثار 
و تبعات بدی برای اقتصاد کشورها داشت. ما در دوره های اخیر سراغ 
صندوق نرفته ایم به خاطر این وضعیت و تنگناهایی که در بحث ارزی 
داریم و نمی توانیم نفت بفروشیم پس  دست اندر کاران اقتصادی کشور را 
به دنبال گرفتن 5۰ میلیارد دالر کشاند و درخواست کمک اضطراری 5 

میلیاردی دالر به اقتصاد ایران.

البته چند نکته در مورد این کمک وجود دارد: اوالً مثل همه اتفاقاتی 
که برای اقتصاد ایران می تواند بیفتد، می تواند دسترسی ما را به درآمد 
ارزی امکان پذیر کند به نوعی اینکه اآلن در تحریم هستیم فرصت خوبی 
برنامه ریزی  نظام  که  می شود  شروع  بعد  به  ازاینجا  مشکل  ولی  است 
آن قدر چاله دارد که وقتی این ارقام را دریافت می کند و پخش می کند، 
برای  بعد  و در سال های  نمی ماند  باقی  بدهی سنگین هیچ  به جز یک 
را  ما  اینکه  و هم  را مدیون کند  ما  و هم  باشد  ما می تواند دردسرساز 
که  کند  صندوق  با  فکری  و  علمی  دادوستدها  و  مبادالت  چرخه  وارد 
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اقتصاد  از  و  کند  باز  ایران  اقتصاد  بر  را  خودش  برنامه های  باب  بتواند 
ایران مطالبات اصالحات ساختاری کند پس به نظر ما می رسد که اگر 
به طورکلی نگاه می کنیم زیانش بیشتر از نفعش است مگر اینکه برای 
وامی که می خواهیم از صندوق بگیریم شرط و شروطی برای دولت قائل 
بشویم به عنوان مثال به دولت اجازه دهیم که حداقل ۳۰ درصد آن را 
در تأمین بهداشت و درمان هزینه کند و یا ۲۰ درصد آن را در زنجیره 
تأمین نیازهای بهداشت و درمان هزینه کند. پس راهکار فقط و فقط این 
است که از محل درآمدهای صحیح تأمین کند و کسب وکارهای خودش 

را رونق بدهد.

چگونگی اخذ مالیات با توجه به رکود

اصاًل قرار بر این نیست که مالیات را از این پایه هایی که فعاًل درحال  
پرداخت مالیات هستند، تأمین کنند و مالیات باید از بخش هایی دریافت 
شود که تا حاال مالیات پرداخت نمی کردند و یا آن طوری که باید پرداخت 
نمی کردند یعنی اصطالحاً گسترش پایه مالیاتی و نکته ای که پیش می آید 
را  نمی دادند  مالیات  اآلن  تا  که  افرادی  این  بخواهید  اگر  که  است  این 
گرفتار بکنید، آن ها مالیات را بر مردم سرازیر می کنند یعنی انتقال مالیاتی 
می دهند. پیشنهاد ما این است که نظام مالیاتی برود سراغ مجموع درآمد 
که در این صورت راه فرار بسته می شود چون اگر بخواهند همان درآمد 
سابق را به دست بیاورند و همان را از جیب مردم دربیاورند دوباره مشمول 
مالیات باالتر می شوند و در این صورت می توانیم این چرخه را بشکنیم. 
تنها راه نجات اقتصاد ایران در جهش تولید است و تأمین مالی دولت از 
مالیات است و ما اگر بخواهیم درآمدهای نفتی دولت را خرج بکنیم و هر 

شوک به درآمد نفتی دولت اقتصاد ما را دچار مشکل می کند.
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راهکار اقتصادی مقاومتی در بحران

دولت باید بسته هایی را برای شرایط خاص و اضطراری آماده می کرد 
که آن بسته را از کشو بیرون بیاورد ولی متأسفانه نیست یا ما ندیده ام. 
باید حوزه های غیر مولد اقتصاد را از رونق انداخت تا بخش های مولد و 
کسب وکارها رونق پیدا کند و این امکان پذیر نیست که هم بخش های 
غیرمولد و هم بخش های مولد در رونق باشند. ما اآلن پدیده ای را از ۹۷ 
مشاهده می کنیم که واحدهای تولیدی را به ثمن به خس می فروشند و 
دارایی اش را به بانک یا بازارهای خودرو و سکه و دالر و... می برند که این 
برای اقتصاد ایران مناسب نیست و این جهش تولید ایجاد نمی کند و این 

بازارها باید از رونق بیفتد تا اینکه تولید در کشور رونق بگیرد.
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مبحث دهم
 مدل های کنترل اجتماعی در بحران کرونا

دکتر مرتضی زمانیان	1

شوک هم زمان

 اتفاقی که رخ داده است یک اتفاق اقتصادی است و این اتفاق اقتصادی 
از چند جهت بسیار خاص است. من می خواهم این اتفاق اقتصادی را به 
بحث های اجتماعی ربط بدهم که بسیار کم مطرح شده است. این شوکی 
که این بار به اقتصاد وارد شده است از دو جهت با آسیب های معمولی 
که در بحران ها اتفاق می افتد، متفاوت است و اتفاقاً همین جهت است که 
ماجرا را کاًل یک مقدار پیچیده کرده است که ابزارهای کنترل یک مقدار 
خاص شده اند. اتفاق اولی که افتاده است این است که این بار، یکی از 
معدود دفعاتی است که این شوک اقتصادی هم زمان هم عرضه اقتصادی 
است  افت کرده  اقتصادی  تقاضای  و هم  است  داده  قرار  تأثیر  را تحت 
اتفاق می افتد که سمت تقاضای اقتصاد دچار  یعنی خیلی وقت ها یک 
بحران می شود به عنوان مثال فرض کنید که مردم تقاضا ندارند و برای 

۱- فارغ التحصیل دکتری اقتصاد، دانشگاه باکنی ایتالیا، مشاور طرح بازنگری قانون بانکداری کشور
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بنگاه ها ظرفیت تولیدی تقاضایی وجود ندارد که این یک حالت است و 
بحران های  که  زمان هایی  به عنوان مثال  که  است  این  دیگر  حالت  یک 
این بار  اقتصاد دچار مشکل می شود.  پیش می آید، سمت عرضه  انرژی 
و هم سمت  عرضه  از جهت  که هم  است  این  است،  افتاده  که  اتفاقی 
تقاضای اقتصاد، دچار شوک هم زمان شده ایم. تقاضا که کاماًل معلوم است 
که چرا شوک منفی برای او اتفاق افتاده است از این که کسی دیگر سفر 
نمی رود، گردشگری وجود ندارد و کسی حتی پیرایشگاه هم نمی رود از 
آن طرف هم یک شوک منفی به بخش عرضه اقتصاد واردشده است به 
این معنی که هم کاالهای میانی و هم کاالهای واسطه ای برای بنگاه ها 
قطع شده اند یعنی مرزها بسته شده است و مواد اولیه تولیدی به بنگاه ها 
نمی رسد و حاال شما در نظر بگیرید بنگاهی را که می خواهد یک چیپس 
درست کند و به خاطر بسته شدن مرز، سیب زمینی و روغن آن نمی آید 
تا بنگاه هایی که دیگر شوک منفی به نیروی کارشان و یا یک بخشی از 
آن واردشده است و سمت عرضه اقتصاد را هم تحت تأثیر قرار است و 
وقتی شوک منفی هم به عرضه اتفاق بیفتد هم به تقاضا اتفاق بیفتد، 
بسیار شرایط بغرنج تر می شود. حاال احتماالً بسیار از دوستان که اقتصاد 

خوانده اند می دانند که چه شرایط نابهنجاری را ایجاد می کند.

ماجرای پیچیده

نکته دوم این که کشورهای دنیا در حالی با شوک مواجه شدند که 
دریکی از بدترین دوران اقتصادی خود هستند و خیلی ها معتقد هستند، 
 ۲۰۰۸ بحران  با  که  بود  زمانی  از  بدتر  به مراتب  اآلن  کشورها  شرایط 
مواجه شدند یعنی این کشورها زمانی که با بحرانی به مراتب سبک تری 
مواجه شدند، کشورهایی بودند که بدهکار نبودند، منابع خوبی داشتند 
و پول به اندازه کافی داشتند و همه چیز خوب بود و به خاطر آن بحران 
به شکل وحشتناکی زیر قرض و بدهی رفتند به شکلی که بسیاری از 
این کشورهای اروپایی اآلن به اندازه ۲۰۰ الی ۳۰۰ درصد جی دی پی 
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خود بدهکارند مانند کشور ایتالیا. حال این کشورها در شرایطی با بحران 
مواجه شدند که دیگر امکان حتی قرض کردن پول را نیز ندارند و کشورها 
هم اتفاقاً در شرایط بسیار بدی هستند به همین خاطر ماجرا فوق العاده 
اتفاق  این  که  است  افتاده  دیگری  اتفاق  دوم یک  مرحله  است.  غامض 
درواقع بحران را از بحران های معمولی خاص تر کرده است به عنوان مثال 
زمانی یک بحران پیش می آید به عنوان مثال زلزله که وقتی این بحران 
پیش می آید، بقیه جامعه می روند به کمک آن بخش یعنی به عنوان مثال 
یک میلیون نفر دچار شوک شدند و دچار بحران شدند، هفتاد میلیون نفر 
دیگر ظرفیت کمک به آن ها را دارند. اآلن ما این ظرفیت را هم نداریم 
یعنی شما یا با این بیماری مواجه شده اید یا اگر نشدید نباید بیایید به 
بقیه کمک کنید یا نباید بیایید در اجتماع به خاطر این که ممکن است 
دچار شوید یعنی نه تنها بیماری و شوک بخشی از جامعه غرب را به خود 
درگیر کرده است و نه تنها خود فرد بیمار شده است یا یکی از اعضای 
خانواده بیمار شده است بلکه بخش سالم جامعه هم نمی تواند به آن ها 

کمک کند که این هم ویژگی دوم این شوک است.

عدم قطعیت

قطعیت  عدم  است،  افتاده  که  هم  سومی  اتفاق  این ها،  کنار  در   
در  که  است  این  می کند،  زمین گیر  را  اقتصاد  که  چیزی  آن  است. 
که  ویژگی هایی  مهم ترین  از  یکی  شود.  متوقف  سرمایه گذاری  اقتصاد 
وقت ها  خیلی  است.  قطعیت  عدم  می کند،  متوقف  را  سرمایه گذاری 
بحران  است.  قطعیت  عدم  بحران  از  می آید  پیش  که  بحران هایی 
اقتصادی می آید و تمام می شود، یک شوک بیکاری می آید، یک شوک 
رکود می آید، یک زلزله می آید و یک سیل می آید بعداز آن تمام می شود 
و آدم ها می گویند که از این به بعد می دانیم خبری نیست اآلن مثل این 
است که حتی شما هم  نمی دانید تا چند سال دیگر باید تمام  شود؟ به 
همین خاطر اقتصاد در بدترین حالت خودش قرارگرفته است. به یک 
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معنا می گویند بعضی وقت ها این بحران هایی که اتفاق می افتد، یکسری 
زنده  را  بودند  شده  دفن  خاک  زیر  که  چیزهایی  یکسری  و  تئوری ها 
می کنند. سر ماجرای بنزین، ما بسیار به نوبه خودمان سر پیشنهاد هایی 
که داشتیم، معتقد بودیم که واجب است، ما بنزین و منابع یارانه ها را بین 
مردم تقسیم کنیم که توزیع پول توسط حاکم یک کارکرد و اتفاق بسیار 
خوبی است و بسیار بهتر از این است که اتفاقاً پول بدهید و یارانه بدهید. 
به جای اینکه یک کاالیی را عرضه بکنیم بهتر است پول را مستقیم به 
ازلحاظ  مردم بدهید، این خیلی موردپذیرش قرار نمی گرفت. این واقعاً 
تئوری اقتصاد یکی از اصلی ترین و دقیق ترین کارهایی است که به منظور 
حمایت از اقشار فقیر می شود انجام داد. اآلن بسیار جالب است که تقریباً 
قریب به اتفاق اقتصاددان هایی که من دیدم اظهارنظر کرده اند و گفته اند 
که اآلن اتفاقاً زمان پول دادن مستقیم به آدم هاست یعنی ما هیچ راه 
حمایتی دیگری نداریم که به عنوان مثال بگوییم، دولت بیاید مداخله کند 
و بخواهد به عنوان مثال شرایط اقتصادی را بهتر کند بلکه تنها راه منطقی، 
این است که پول دهیم و آدم ها و مردم را در خانه نگه داریم و گفتند 
که ما یک پولی به شما می دهیم که البته این هم باز به دلیل پشتوانه 
کشور  خود  در  به عنوان مثال  است.  نشده  میسر  عماًل  کشورها  ضعیف 
است،  افتاده  اتفاق  که  قرنطینه ای  از  بعد  است  قرار شده  گفتند  ایتالیا 
به هر خانوار 5۰۰ یورو دهند ولی گفتند اما اصاًل ندادند و اما به هرحال 
این اتفاقات در این بستر اآلن این سؤال بزرگ است که چه کار می شود 
کرد؟ راستش را بخواهید یک مسئله این است که واقعاً جوابی برای آن 
نیست یعنی من چون خودم بسیار حرف هایی که اقتصاددان ها می زنند 
را پیگیری می کنم از آدم هایی که مرتبط با این حوزه هستند، واقعاً کسی 
دقیق نمی داند چه کاری باید انجام داد. فکر این است که شدت بحران را 
و شدت فاجعه را کم کنیم و در فضای کسب وکار به عنوان مثال مالیات را 
ببخشیم، مالیات نگیریم، دولت، پرداخت قبض آب و برق و... را معافیت 
دهد اما همه ما می دانیم که اقتصاد را به این شکل نمی شود مدیریت 
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کرد و ظاهراً اآلن جمع بندی این است که در بسیاری از کسب وکارها، با 
حجم عظیمی از ورشکستگی و تعطیلی مواجه شده اند اما همه چیز با 
فرض این که قرار نیست اتفاق عجیب وغریبی بیفتد و یک دارویی کشف 

شود و یک واکسن خارق العاده اختراع شود.

محل دعوا

 اما در این بستر اآلن دعوا است و یک دوگانه جدی وجود دارد که 
آیا تابع هدف ما، اقتصاد است و محدودیت این است که تعداد کمتری 
آدم از بین بروند یا تابع هدف یک تابع سالمت است؟ ما فقط اول باید 
کنیم  کمک  آن  حین  در  کنیم  سعی  حاال  و  کنیم  کنترل  را  بیماری 
انگلستان  البته  است  این  بر  تصورم  من  نشود.  نابود  خیلی  اقتصاد  که 
به عنوان مثال کشوری بود که بسیار محکم ایستاد و گفت من کشور را 
تعطیل نمی کنم و این ها کشورهایی بودند که حداقل مدعی بودند که 
ما اولویت را به اقتصاد می دهیم حال ضمن آن سعی می کنیم بیماری  
دیدند که  آن کشور شد،  وارد  بیماری  وقتی  ولی  بکنیم  را هم کنترل 
این ها هم نمی توانند این کار را کنند. آن قدر فشار اجتماعی زیاد است 
و آن قدر استناد به مدل چین که حاال لزوم مدل موفقی هم نبوده است 
است که کسی  زیاد  آن  به  استناد  آن قدر  و  تکرار می شود  آن قدر  ولی 
ندارد.  بدهم،  انجام  را  مدل  آن  خالف  بخواهم  من  این که  تصور  حتی 
دیدید که در ایران یک عده گفتند که واقعاً ما هم می خواهیم قرنطینه 
کنیم، ما هم مسیرها را ببندیم و امثال این ها و به نظر می آید که این 
مسئله، مسئله ای باشد که همه کشورها الجرم در این تصمیم بیفتند. 
یکی از اقتصاددانان بزرگ یک مطلبی نوشت و یک تکه آن، بحث بیماری 
زمان  یعنی  اروپا  در   ۱۹۱۸ سال  که  بود  معروف  اسپانیایی  آنفوالنزای 
جنگ جهانی اول اتفاق افتاد. در ماجرای آنفوالنزای اسپانیایی که اول 
سعی کردند این را کنترل کنند که حدود 4۰ الی 5۰ میلیون نفر مردند 
یعنی دو درصد جمعیت جهان و به خاطر آن آنفوالنزا در آنجا از بین 
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رفتند و این ها بسیار سعی کردند تا بیماری را آن دوران کنترل کنند. 
و  گذشت  مدتی  یک  کنند  کنترل  را  بیماری  شدند  موفق  بعدازاینکه 
دوباره آن بیماری موج دومش شکل گرفت که اتفاقاً موج دوم، قتل عام 
بیشتری داشت. مردم فکر کردند که دیگر موج اول گذشت اما در موج 
دوم تعداد بیشتری آدم مردند و وقتی موج دوم هم تمام شد، یک عده 
گفتند که تمام شد اما دیدند موج سوم آن دوباره آمد و در چند سال، 
چندین موج آمد و حدود ۲ درصد جمعیت جهان را از بین برد. دانشگاه 
امپریال کالج لندن یک مطالعه انجام و شبیه سازی کرده بودند و گفته 
بودند حتی اگر ما موفق بشویم با مدل قرنطینه، این بیماری را متوقف 
بکنیم اما به هرحال تا ابد که نمی شود مملکت را در قرنطینه نگه داشت 
یا این که داروی آن کشف می شود که خیلی محتمل نیست و خود شما 
اگر ساخته شود، واکسن  باشید که حتی واکسن هم  هم شاید شنیده 
برای بیماری های ویروسی ممکن است تأثیر نداشته باشد چون ویروس 
بسیار جهش می کند مانند باکتری ها نیست که به عنوان مثال یک بار برای 
بیماری فلج اطفال، واکسن آن کشف شود و دیگر تمام شود. ممکن است 
باز اثربخش نباشد و ورژن جدید آن ویروس بیاید و جهش پیدا کند به 
همین خاطر هیچ کس نمی داند که حتی اگر واکسن آن هم ساخته شود، 
آیا موج بیماری تمام می شود یا نه؟ که این مطالعه ای هم انجام شده بود، 
گفته بودند اگر ما با قرنطینه های شدید، بتوانیم بیماری را کنترل بکنیم، 
احتماالً بلکه باید جامعه را دوباره به حال خودش رها کنیم پس همان 
موقع دوباره یک موج جدیدی ایجاد می شود چون همه دنیا از یک نفر 
مبتال شده اند اما قطعاً این بیماری در بین هزاران نفر دیگر وجود داشت 
پس هر آنی که ما قرنطینه را رها بکنیم، دوباره با یک فاصله زمانی، این 
بیماری اوج می گیرد به همین خاطر خیلی ها هستند که معتقدند این 
مدل قرنطینه محور عماًل نمی تواند یک مدلی باشد که احتماالً مسئله را 

حل کند پس چه باید کرد؟

درواقع پیشنهادی که این آقایان و دوستان دارند، این است که ما 
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باید کاری بکنیم که بیماری را فقط محدود نگه داریم وگرنه با قرنطینه 
نمی شود این طور سفت وسخت از بین برد و هم به حدی باشد که ظرفیت 
بیمارستانی ما تحمل نگه داشت آدم های بیمار را داشته باشد و به مرور 
به  تا  می گیرند  را  بیماری  این  از  نسخه  یک  آدم ها  همه  خودبه خود 
حدی در برابر آن مقاوم باشند. فقط محدودیت این است که ما بتوانیم 
جلوگیری کنیم از این که چنان شوک مریض ها زیاد نشود و چنان شیوع 
باید یک شرایط کج دار و  زیاد نشود که سیستم درمانی زمین بخورد 

مریزی پیش برویم.

بیان دو تئوری

 درواقع دو تئوری وجود دارد: یک تئوری قرنطینه کردن است که 
اول  تئوری  با  که  است  دیگری  تئوری  یک  و  دارد  طرفدار  هم  بسیار 
نمی توانیم دست آوردی داشته باشیم حتی اگر داشته باشیم بعدازاینکه 
این  البته  برمی گردد  بیماری  موجب  دوباره  کنیم،  رها  قرنطینگی  از 
قرنطینه ای که اآلن می گویند و در افواه است با آن قرنطینه ای که اوایل 
قرنطینه  یک  ما  که  بگویم  را  تفاوت  این  من  می کرد.  فرق  می گفتند، 
داریم که هدف آن، این است که بیماری از یک منطقه ای خارج نشود 
همان طور که اول هم می گفتند که این مدل، مدل شکست خورده ای بود 
و اصاًل شدنی نبود چراکه بستن هرگونه تعامل اجتماعی و خارج از آن 
ممکن نبود پس قرنطینه ای که اآلن گفته می شود دیگر برای آن هدف 
تا حدی  بیماری  این است که به هرحال شیوع  بلکه فقط هدف  نیست 
کنترل شود که یک شاخص هم دارند و می گویند قرنطینه زمانی موافق 
است که نسبت شیوع بیماری به ازای هر بیمار به کمتر از یک نفر باشد 
چون به ازای هر بیمار ۲.۲ بیماری شیوع پیدا می کند یعنی هر کس به 
۲.۲ نفر بیماری را منتقل می کند که ما باید این را به نسبت زیر یک 
بیاوریم که در آن موقع سیر بیماری به سمت نزولی حرکت می کند و 
بیماری کم می شود پس ماجرا چیست؟ از یک مدلی که در چین پیاده 
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پیاده  چین  در  مدل  این  متأسفانه  می گویم  همیشه  من  و  است  شده 
شده است چراکه ازنظر من یک مدلی است که ما هم هنوز درست این 
مدل را نشناخته ایم. آن مدلی که در ووهان چین پیاده شد و آن ها یک 
قرنطینه نسبتاً سفت و سختی کردند و این تبدیل شده است به یک برنج 
مارکی که همه می گویند و همه باید همین کار را کنند ازقضا چون به 
و  است  داشته  معنا  این  به  هم  را  موفقیت  از  یک درصدی  می آید  نظر 
موج اول بیماری را کنترل کرده است، همه را دیگر مجبور می کنند که 
همان مدل را پیاده بکنید و در این مدل یک حرف هایی زده می شود که 
البته این حرف ها در این چین قابلیت اجرا پیدا نکرد به این شکل که 
می گفتند که مردم دیگر از خانه ها بیرون نمی آیند و دولت چین خودش 
می آید و یک چیزهایی را بین مردم توزیع می کند که البته این ها غلط 
است. به این شدت هیچ وقت انجام نشد و اصاًل قابلیت اجرا هم نداشت 
و اآلن این تقاضا وجود دارد که ما این کار را انجام دهیم و رفت وآمد را 
در شهر مطلق ممنوع کنیم و فقط شرایط ضروری و اضطرار را اجازه 
دهیم و امیدوار باشیم که این مدل آن بیماری را کنترل می کند. من یک 
نکته ای را توضیح بدهم اوالً مدل چین به این شکلی که می گویند، نبوده 
است و مدل چین این طور نبوده است که دسترسی همه آدم ها را قطع 
کند و بسیاری از آدم ها همین طور رفت وآمد و اجازه عبور و مرور داشتند 
و کسانی که ناتوان و در معرض خطر جدی بودند، ممنوع می کردند و 
جالب است که من به شما بگویم همان حد از سخت گیری هم که در 
چین انجام می شد اوالً موفق نبود از این که مانع شود که بیماری به خارج 
ازآنجا سرایت کند چراکه به شهرها سرایت کرد و همه دنیا را درگیر کرد.

 نکته دوم این است که بسیاری از آدم ها این طور که گفته می شود، 
سعی کردند از لوله های فاضالب فرار کنند، از کانال های زیرزمینی حفره 
ایجاد کنند چون شما به هرحال می توانید دسترسی همه مردم را قطع 
بکنید و اتفاقاً این مدل باعث شده است که گفته  شود، خود این کار باعث 
شیوع بیماری شده است یعنی همین فرار آدم ها از کانال های فاضالب 
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باعث شد که بیماری شیوع پیدا  کند درحالی که اگر شما اجازه می دادید 
مردم از همان مسیرهای اتوبان ها و جاده ها اجازه رفت وآمد داشته باشند، 
و خروج  ورود  در حال  آدم هایی  کنید چه  کنترل  حداقل می توانستید 
هستند و نکته مهم تر از آن این است که همین اآلن گفته می شود که 
هزاران نفر اصاًل معلوم نیست چه اتفاقی برای آن ها افتاده است و مفقود 
شده ا   ند و بی خبر از آنان هستند و این هم فراموش نکنید که همه این ها 
در بستر کشور چین اتفاق افتاده است با همان مدل های کمونیستی و 
مردمی که مطیع هستند و مردمی که عادت کردند به جمعیت شلوغ 
و درآمد کم. این ادعا که بتوانیم این مدل را در بقیه کشورها هم اجرا 

بکنیم، جدی نیست پس سؤال این است که چه کار کنیم؟

استفاده از ابزارهای اقتصادی برای کنترل اجتماعی

ما  که  است  این  سخت،  و  پیچیده  مدل  آن  برخالف  من  نظر  به 
دوستان  برای  من  که  بکنیم  استفاده  اقتصادی  مدل های  از  می توانیم 
مرکز پژوهش های مجلس مثال می زدم که شما واقعاً چه تصوری دارید از 
جامعه که می گویید ما می توانیم تمام تعامالت اجتماعی جامعه را تنگ 
و ممنوع کنیم اال مراودات اجتماعی ضروری. البته اینجا باید پرسید که 
تعریف تعامالت ضروری چیست و معیار سنجش آن چیست؟ شما فرض 
کنید که لوله آب منزل من ترکیده است پس این یک اتفاق ضروری است 
و من یک تماس می گیرم با تعمیرکار و این لوله کش می آید و بعد پلیس 
جلوی آن را به خاطر تردد می گیرد. آیا این یک کار ضروری است یا نه؟ 
قطعاً کار ضروری است اما سؤال است که پلیس از کجا می دانست و باید 
صحت سنجی کند؟ و یا به عنوان مثال کارمندان شهرداری و کارمندان را 

چه کسی کنترل می کند؟

اما واقع داستان این است که ما می خواهیم مأموران امنیتی را دچار 
یک چالش یا تزاحمات جدی کنیم و فراموش نکنیم که در این مملکت، 
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نان  باشد،  می تواند  کرونا چقدر خطرناک  از  فارغ  که  آدم هایی هستند 
شب خودشان را همان روز درمی آورند و شما نمی توانید با این آدم هیچ 
کاری بکنید و تجربه نشان داده است که کشور ما این قدر پول ندارد که 
رفع کند پس چه کار می شود  را  آن ها  نیازهای  و  کند  مدیریت  بتواند 
کرد؟ پیشنهاد بنده این است که از ابزارهای اقتصادی می توانیم استفاده 
بکنیم و به جای اینکه ممنوعیت برای آن وضع بکنیم، هزینه ی مبادالت 
اجتماعی را می توانیم باال ببریم یعنی این باال بردن هزینه های مبادالتی 
و اجتماعی به یک معنا ممکن است همان ممنوعیت باشد و عبارتی به 
خیابان رفتن را هزینه بر کنیم و اجازه دهیم خود آدم ها تصمیم بگیرند 
و درنتیجه هزاران دلیل وجود دارد که آدم ها مجبور به سفر هستند اما 
می توانیم  مثال  برای  ببریم  باال  را  سفر  هزینه  که  نیست  دشواری  کار 
هزینه های عوارضی و اتوبان ها را باال ببریم و یا هزینه سوخت گیری در 
برای  سوخت گیری  عماًل  که  ببریم  باال  این قدر  را  بین راهی  مسیرهای 
یا  و  بگذاریم  عوارض  فرعی هم  در جاده های  یا  و  باشد  هزینه بر  مردم 
در مسیرها، توقف هایی ایجاد بکنیم تا سفر برای مردم سخت شود و از 
آن طرف می گوییم که سفر مجاز است و هم چنین حمل ونقل عمومی را 
تقریباً تعطیل کنیم و از آن طرف عوارض حرکت خودرو در شهر را بشدت 
باال ببریم و حتی جاهایی که خارج از طرح ترافیک هستند، دوربین نصب 
کنیم و هر خودرویی که در حال حرکت بود، عوارض سنگینی را بر آن 
متحمل کنیم پس این عماًل برای بسیاری از مردم معادل این است که 
اگر دیدم که مسئله و کار خودم، جدی  اما  ممنوعیت اعالم شده است 
است به عنوان مثال بیماری، حاضر بشوم که داخل خیابان بروم و هزینه 
را هم بدهم که عماًل همان نتیجه اول محقق می شود و رفت وآمدها به 
حداقل می رسد اما آدم هایی هستند که تصمیم می گیرند که برای کار 
خودشان  آدم ها  درون زا،  شکل  به  درواقع  نه.  یا  دهند  هزینه  ضروری 
اضطراری  تعامالت  بین  و  نه  یا  بدهند  را  هزینه  که  می گیرند  تصمیم 
این قدر  دوستان  که  را  مدلی  این  اما  تفکیک می شود  اضطراری  غیر  و 
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تأکید می کنند که ما پلیس بگذاریم سر کوچه ها و خیابان ها و هرکسی 
رفت وآمد کرد، بررسی کنیم که کار او ضروری است یا نه که حتی در 
به  بیشتر  که  است  حرف هایی  و  نمی دهد  جواب  مدل ها  این  هم  اروپا 
طنز شبیه است چراکه ما در کشوری زندگی می کنیم که ماجرای ارز 
4۲۰۰ جلوی چشم ماست و دولت گفت که می خواهم نیازهای ضروری 
به  و  بدهم   4۲۰۰ ارز  ضروری  نیازهای  به  و  بکنم  شناسایی  را  آدم ها 
نیازهای غیرضروری نمی دهم درنتیجه هزینه ی این کار به حدی باال شد 
که متوقف شد و حال برای این موضوع مگر می توانیم بفهمیم که چه 
کسی نیاز ضروری دارد و چه کسی خیر لذا آن برای توزیع ارز بود که 
شاید ۲ درصد جامعه درگیر بودند و اگر هم بخواهید ارز بخرید، سند 
و مدرک دارید اما حال می خواهید این مدل را بیاورید در کف خیابان 
که  کنند  ثابت  باید  فروشگاه،  بروند  بخواهند  که  آدم  میلیون   ۸۰ با  و 
این  یا خیر. پیشنهاد بنده به سیاست گذار  نیازشان ضروری بوده است 
است که به جای پلیس بازی که نمی خواهم آن را هم نفی بکنم، از طریق 

سازوکارهای اقتصادی این مشکل را حل بکنند.
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مبحث یازدهم
 راهکارهای بهبود کسب و کارها در شرایط کرونا

دکتر محسن محمدی1
ما در یک شرایطی قرار داریم که نسبت به بحران های اقتصادی که 
جهان تجربه کرده، متفاوت است بحران هایی مانند بحران های سال ۱۹۲۹ 
آمریکا و سال ۲۰۰۶ تا ۲۰۰۸ که این بحران ها اکثراً ریشه اقتصادی یا 
سیاسی داشته اند اما بحران کرونا متفاوت است چون که شیوع ویروس 
ایران و جهان، بحرانی است که همه کشورها را درگیر کرده  کرونا در 
با  مقابله  برای  همین  برای  داشت  خواهد  هم  اقتصادی  تبعات  و  است 
این بحران و برای این  کسب وکارها یکی از این اقدامات و کارها ناظر به 
حاکمیت و دولت به معنای عام است و بعضی از اقدامات را باید خود 
کسب وکارها و مردم انجام دهند یک نگاهی در ابتدا بکنیم به اصناف یا 
کسب وکارهایی که در شرایط فعلی آسیب دیده اند. کسب وکارهای مربوط 
به حمل ونقل مانند مسافرکشی و تاکسی های اینترنتی و کسبه بازار و 
و  فرهنگی  مراکز  و  خدماتی  مشاغل  و  خرده فروش ها  و  دست فروش ها 

اندیشه و  اشتغال مرکز ماهر  )مرکز  دانشگاه، پژوهشگر حوزه کارآفرینی، دبیر میز  ۱- مدرس 
همکاری های راهبردی بسیج(
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این  از  زیادی  آسیب  که  هستند  کسب وکارهایی  جزء  تفریحی،  مراکز 
تعطیلی ها می بینند و باید از این ها حمایت شود.

حمایت های مالی و مستقیم

حمایت های  کنیم:  تقسیم  دسته  چهار  به  می شود  را  حمایت ها 
و  مالی  حمایت های  و  غیرمستقیم  حمایت  آن  مقابل  در  و  مستقیم 
غیرمالی. این بخش از کارهایی که می شود انجام داد، ناظر به حاکمیت و 
دولت است که بیشتر حمایت های مالی شامل حمایت ها و سیاست های 
ازنظر  و  دولت  هم  و  باشد  پای کار  مجلس  باید  هم  که  است  مالیاتی 
مالیاتی کسب وکارهایی را که آسیب بیشتری می بینند را حمایت کنند 
شهرداری  عوارض  مانند  دولتی  بیمه  و  دولتی  حقوق  و  عوارض  انواع 
از  بعضی  که  کنند  آسیب دیده اند، حمایت  که  برای کسب وکارهایی  را 
شهرداری ها اعالم کردند که عوارض دو ماه یا سه ماه را از کسب وکارها 
نمی خواهند که این خوب است ولی باید یک مصوبات کشوری و ملی 
باشد که استان هایی که درگیری بیشتری داشتند و کسب وکارهایی که 

درگیری بیشتر داشتند، هدفمندتر این معافیت ها را داشته باشند.

 بخش دیگری از حمایت های مالی بخش تسهیالت بانکی غیرمستقیم 
است که من تأکید می کنم که تسهیالت بانکی مستقیم زیاد کمک به 
کسب وکارها نمی کند حتی ممکن است دچار مشکل هم بکند. تسهیالت 
بانکی غیرمستقیم مانند اعتبار به ایجاد تسهیالت اعتباری برای خرید 
مواد اولیه و به روز کردن ماشین آالت و سیستم آالت تولید اما در بحث 
حمایت های غیرمالی می توانیم از نهادهایی حاکمیتی مانند صداوسیما 
این  تا  بگیریم  کمک  آسیب دیده اند،  که  کسب وکارهایی  تبلیغات  در 
کسب و کارها از امتیاز برگزاری نمایشگاه های رایگان بعد از عبور از این 
بحران، بهره ببرند. بخش های حمایت های مالی و غیرمالی حمایت های 
مستقیم مانند کمک های نقدی و بسته های معیشتی یا پرداخت بخشی 
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از خسارت ها به کسب وکارها می تواند باشد که دولت بسته های معیشتی 
را به خانوارها می دهد و این یک بخشی از مشکل را می تواند حل کند.

حمایت های غیرمالی و غیرمستقیم

پس یک بخشی از خسارت را دولت می تواند مستقیماً اعطا کند یعنی 
حمایت های غیرمستقیم مانند اعطای تسهیالت به کارکنان برای خرید 
و استفاده از خدمات کسب وکارهای آسیب دیده به عنوان مثال بنگاه های 
بزرگ یا دولت صندوق بازنشستگی کشوری و تأمین اجتماعی می تواند 
اعتبار صرفاً  این  اعتباری برای کارکنان خودش در نظر بگیرد که  یک 
زمان  و  استفاده شود  و رستوران های  در هتل ها  به عنوان مثال می تواند 
داشته باشد برای این حمایت ها اما خود کسب وکارها هم می تواند کمک 
کنند و بخشی از تخفیف ها یا این اعتبار را تأمین کنند اما شاید گفته 
شود که چه منابعی می تواند داشته باشیم؟ آیا دولت منابعی برای اجرای 
این کارها دارد یا خیر؟ یک چیزی را مرکز پژوهش های مجلس چند مدت 
پیش منتشر کرد که در مورد مالیات بر درآمد کسب وکارهایی است که 
این بحران کرونا درآمد بیشتری داشته اند و سود بیشتری برده اند  در 
مانند خرید اینترنتی یا خود اپراتورهایی که بستر اینترنت پرسرعت را 
این  است،  پیداکرده  افزایش  به شدت  آن ها  مصرف  و  می کندن  فراهم 
امکان وجود دارد که  درصدی به مالیات این کسب وکارها اضافه کرد و 
منابع مالی موردنیاز برای حمایت از کسب وکارهای دیگر را فراهم بکنیم 
به صورت  نه  و  عادی  به صورت  نه  دولت  که  است  این  دوم  پیشنهاد  و 
روال گذشته بودجه را هزینه کند بلکه به صورت جهادی و بسیجی وار 
از  که  نهادهایی  انجام می داد مثل کل  که  را  از هزینه هایی  یک بخشی 
هزینه های  مانند  زائد  هزینه های  و  می کنند  استفاده  عمومی  بودجه 
برای  صندوقی  در  و  کند  صرفه جویی  را  جاری  هزینه های  و  تشریفات 
به حمایت و  امیدی  البته چندان  به کار گرفته شود  تأمین خسارت ها 
اقدام دولت در این زمینه نیست چون دولت در شش سال گذشته نشان 
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با  رابطه  در  و  ندارد  از کسب وکارها  برای حمایت  داد که عزمی جدی 
حمایت وضعیت فعلی اقتصادی کار آن چنانی انجام نداده است وقتی که 
وزارت  به  پنتاگون  از  ما  کشور  علیه  آمریکا  جنگ  اتاق  می شود  گفته 
خزانه داری آمریکا منتقل شده است، متناسب با این اقدام ایاالت متحده، 
اقتصاد  فرماندهی  نداده است و جلسات ستاد  انجام  اقداماتی  ما  کشور 
بهبود  قانون  مانند  قوانینی  یا  است  نداشته  منظمی  جلسات  مقاومتی 
مستمر فضای کسب وکار از طرف دولت اجرایی نشده است و اگر اجرا 

می شد، رتبه ما از حدود ۱۲۰ تا ۱۲۸ متغیر نبود.

خود  که  اقداماتی  درباره  بیشتر  می خواهم  من  اما  زمینه  این  در 
کسب وکارها می توانند در شرایط فعلی انجام دهند، صحبتی بکنم که اگر 
دولت اقدام کرد که کمک کننده و تسهیل کننده خواهد بود اگر اقدامی 
نکرد، خود کسب وکارها می توانند اقداماتی برای بهبود شرایط خودشان 
در وضعیت فعلی انجام دهند. این را به خاطر داشته باشیم که در قرآن 
کریم می فرماید: »اِنَّ َمَع الُعسِر یسری« نه این که بعد از هر سختی آسانی 
باشد بلکه با هر سختی آسانی وجود دارد. در این شرایط بحرانی هم یک 
آسانی هایی وجود دارد و یک شرایطی پیش آمده است که کسب وکارها 
می توانند یک نگاه دوباره به خودشان و فعالیتشان داشته باشند و آن 

مشکالت و اشتباهاتی را که داشته اند، جبران کنند.

اقدامات کسبه

دو  دهند  انجام  می توانند  کسب وکار  صاحبان  خود  که  اقداماتی 
می دهند  انجام  که  کسب وکاری  مدل  در  بازنگری  یکی  است:  بخش 
بعضی  طبیعی  به صورت  که  است  شده  باعث  فناوری  پیشرفت  چراکه 
مثال  برای  بشوند  تهدید  و  مشکل  دچار  ما  سنتی  کسب وکارهای  از 
تاکسی تلفنی ها  این  طبیعی  به صورت  است.  اینترنتی  تاکسی های  رواج 
تهدید  این  لزوماً  که  تعطیل شده اند  شهری  مسافربری  تاکسی های  و 
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کسب وکارهای قدیمی، یک تهدید نیست و یک تهدید کلی برای اقتصاد 
که  می گیرند  شکل  آن  به موازات  جدیدی  کسب وکارهای  چون  نیست 
شغل های  رفتن  بین  از  می توانند  و  هستند  روز  نیاز  کسب وکارها  این 
باید مدل کسب وکار  قبلی را جبران کنند پس صاحبان کسب وکار اوالً 
و خواهند  بنویسند  برای کسب وکار خودشان  دیگر  را یک بار  خودشان 
دید که بخشی به اسم ارزش پیشنهادی در این مدل ها وجود دارد این که 
کسب وکارها چه ارزشی چه خدماتی و چه محصولی را می خواهند ارائه 
دهند به مردم و مشتریان خودشان پس باید یک بازنگری کنند در این 
بخش که مهم ترین بخش کسب وکارشان است. آیا واقعاً این کسب وکار 
می تواند ادامه پیدا کند با یک تغییرات یا اصالحات داشته باشد یا نه یا 

این کسب وکار باید کاماًل عوض شود؟

 بخش بعدی و آن چیزی که باید بازنگری کنند در مورد کسب وکارها 
بحث کانال های توزیع است در محصوالت و خدمات که اآلن شاهد هستیم 
که عبور و مرور و حضور در مکان های پرتردد ممنوع شده است اگر هم 
سرعت  که  بودیم  شاهد  ما  به ویژه  بزرگ  شهرهای  در  نمی شد  ممنوع 
برای  فرصتی  که  است  پیداکرده  افزایش  به گونه ای  بشر  فعلی  زندگی 
حضور در بازار و حضور در مکان های عرضه محصوالت کمتر شده است و 
کسب وکارهای بر پایه اینترنت یا بر پایه تحویل خدمات و محصوالت در 
منزل افزایش پیداکرده است بنابراین کانال های توزیع محصول و خدمات 
ما باید یک بازنگری در آن شکل بگیرد که آیا کسب وکار ما امکان فروش 
اینترنتی دارد؟ امکان تبلیغات اینترنتی در شبکه های مجازی دارد یا نه؟ 

اگر تا حاال به آن فکر نکردیم از این به بعد مجبوریم به آن فکر بکنیم.

بحث  یکی  کنیم:  توجه  آن ها  به  باید  که  داریم  مفهوم  چند  ما 
کسب وکار  مشاوره های  اکثر  در  معموالً  که  حرفی  چراکه  هزینه هاست 
می گویند و اولین حرف هم معموالً است، این است که اولین گام افزایش 
و  است  ما  خود  دست  در  هزینه ها  چراکه  است  هزینه  کاهش  سود، 
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بیشتر  را  فروش   نتوانیم  اما شاید  بکنیم  مدیریت  را می توانیم  هزینه ها 
 کنیم پس ما دو راه داریم برای افزایش سود، ۱-کاهش هزینه ۲-افزایش 
می توانیم  دهیم،  افزایش  را  فروش  نتوانیم  که  اگر  به مرورزمان  فروش. 
حداقل هزینه هایمان را کاهش دهیم. برای کاهش هزینه ها من پیشنهاد 
می دهم که از روش کایزر یا بهبود مستمر استفاده کنند. روش کایزر یک 
روش ژاپنی است و بسیار مرسوم در کسب وکارهای نوین است که به این 
صورت که سه گام دارد: ۱- فعالیت هایی که ایجاد ارزش افزوده نمی کند 
ارائه  در  که  موازی  فعالیت های   -۲ شود  حذف  باید  ما  کسب وکار  در 
خدمات ما و تولید محصوالت ما انجام می دهیم و فعالیت هایی که ایجاد 
ارزش افزوده هستند را باید تقویت کنیم ۳- کاهش یا حذف فعالیت هایی 

که ارزش سبز ندارند.

 بحث بعدی در مهندسی مالی، بازنگری در ترکیب دارایی های یک 
کسب وکار است. یک کسب وکار و یک شرکت، از دارایی ها و بدهی ها و 
سرمایه ها تشکیل شده است که دو بخش در ترازنامه دارد. کسب وکار در 
بخش دارایی ها باید به میزان نقد شوندگی به دارایی های خودش توجه 
کند اآلن کسب وکارها باید بخشی از درآمدشان را برای مواقع اضطراری، 
پس انداز می کردند اگر این انجام نشده است از این به بعد باید کسب وکارها 
پس انداز  به  عنوان  را  درآمدهایشان  از  بخشی  که  کنند  توجه  این  به 
نگه دارند. البته در روش های مرسوم حسابداری هم این پیش بینی شده 
است مانند هزینه استهالک. ما هرسال یک بخشی از دارایی های ثابتمان 
را به  عنوان استهالک شناسایی می کنیم و هزینه استهالک را کم می کنیم 
اما این هزینه جایی مصرف نشده است و یک بار این دارایی را خریداری 
کرده ایم و هرسال استهالک را از آن کم می کنیم ولی معموالً شرکت ها 
چون در شرایط عادی نیازی نمی بینند که این هزینه را پس انداز کنند، 
یا مبلغی را برای به روزرسانی ماشین آالت سیستم ها و  هزینه می کنند 
روش تولید جدا در نظر می گیرند چون در این شرایطی که ما می بینیم 
تولیدی، ماشین آالت  از شرکت های  از کسب وکارها و بعضی  که بعضی 
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امکان  با ماشین آالت چهل سال گذشته   و  را دارند  چهل سال گذشته 
تولید و رقابت با سایر محصوالت را نداریم به خاطر همین که ما شاید 
به خودروسازها کسب وکارهایی بسیار بزرگ هم مراجعه بکنیم و بگوییم 
را  به روز  محصوالت  و  باال  باکیفیت  بسیار  محصول  نمی توانیم  چرا  که 
در  که  است  ماشین آالتی  آن ها،  اصلی  ایرادات  از  یکی  که  کنیم  تولید 
اختیار آن ها قرارگرفته اند که قدیمی هستند پس هر کس و کاری در 
هر سطحی باید به بحث پس انداز و ذخیره کردن بخشی از دارایی های 
خود برای آینده توجه کند و هیچ دارایی راکدی را هم کسب وکارها نباید 

داشته باشند و باید به فکر فعال کردن این دارایی ها باشند.

بدهی  ترکیب  در  بازنگری  بحث  مالی،  مهندسی  در  بعدی  بخش 
برای  ما  مالی  تأمین  منبع  تنها  متأسفانه  که  است  شرکت  سرمایه  و 
بهره ۲۸  نرخ  با  وام  بانک است. ریسک  کسب وکارهای خرد و متوسط 
و  هزینه  و  باالست  بسیار  کسب وکارها  برای  بحران  شرایط  در  درصد 
باشیم  داشته  جایگزین  یک  باید  پس  دارد  باالیی  بسیار  مالی  ریسک 
دارد؟  وجود  متوسط  و  خرد  کسب وکارهای  برای  جایگزین  آیا  پس 
از  نداریم که یکی  باید بگوییم که جایگزین منسجم و سازمان یافته ای 
اشکاالت وارد به سیستم مالی و اقتصادی کشور همین است که ما در 
بازارهای  بانک ها اسیر هستیم و کسب وکارهای ما نمی توانند به  چنگ 
دیگر که رقابتی هستند، مراجعه کنند و بانک هر نرخ بهره ای را داشته 
باشد، باید قبول کنیم که این ایراد برمی گردد به دانشگاه های ما و اکثر 
آن ها هم که رشته ی اقتصاد و رشته مالی دارند و به هیچ عنوان ابزار مالی 
اما چقدر استفاده  ابزارهایی مثل صکوک است  اما  را طراحی نکرده اند 
دارد؟ بسیار کم به خاطر همین برای دانشگاه ها زنگ خطری است و از 
اساتید و دانشجویان درخواست می کنم که موضوع های پایان نامه هایشان 
دهند.  قرار  مالی  تأمین  برای  نوین  مالی  ابزارهای  به سمت طراحی  را 
انجام دهند، صندوق های قرض الحسنه  یک موردی که مردم می توانند 
خانگی یا مساجد است که هم قرض الحسنه را ترویج می کند و هم روابط 
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خانواده ها را مستحکم تر می کند و این را می شود در مساجد هم به صورت 
درآمد  که  هستند  افرادی  چراکه  داد  انجام  مشارکتی  یا  قرض الحسنه 
زیادی و اضافه  ای دارند و می توانند آن درآمد را به صورت مشارکتی در 
اختیار جوانانی قرار دهند که کسب وکاری انجام می دهند و نیاز دارند 

برای مثال مدل جمع سپاری که در کشور ما هم اجرا می کنند.

اآلن بهترین زمان برای ایده پردازی های جدید است چراکه افرادی 
سود  می توانند  که  دارند  کسب وکارها  برای  ایده هایی  که  هستند 
کسب وکارها را افزایش دهند و هم هزینه ها را کم کنند و می توانند از 
پارک های علم و فناوری استان ها هم استفاده کنند و در مورد موضوعاتی 
از رویدادها، ایده پردازی مجازی در گستره ایران و گستره جهان برگزار 

شود.

سؤال: برای دست فروشان و یا کسانی که مکانی برای فروش ندارند 
چه راهکاری وجود دارد؟

یکی از کارها می تواند استفاده از فضای مجازی رایگان یا فروشگاه های 
واسطه ای باشد اما بعضی از کسب وکارها این امکان را ندارند و دولت باید 
برای حمایت از آن ها دست به کار شود و این توصیه هایی که ما می کنیم 
و  دارند  خوبی  سابقه  ی  که  است  کسب وکارهایی  از  دسته  آن  برای 
کسب وکارهای ثابت هستند و کسب وکارهایی که موقت هستند و شرایط 
دارند. کسب وکارها  به کمک دولت  نیاز  ندارند،  فعالیت ها  این  امکان  و 
تغییر، مقاومتی وجود دارد و  برای  استفاده کنند چراکه  این بحران  از 
می خواهند فعالیت قبلی را با همان شکل انجام دهند که می شود این 
مقاومت را بشکنیم و تغییرات را شروع کنیم البته این درخواست را دارم 
که نمایندگان محترم مجلس یک توجه ویژه به قوانین کسب وکار داشته 

باشند.
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سؤال:چطور می شود که از اقتصاد مقاومتی در بحران ها استفاده کرد؟

از این تعریف ها  اقتصاد مقاومتی ویژگی ها و تعاریفی دارد که یکی 
این است که اگر برای اقتصاد بحرانی به وجود آمد، بتواند به حالت عادی 
خود برگردد و در برابر ضربه ها آسیب پذیر نباشد و هم چنین باید تنوع 
مبدأ واردات و تنوع مقصد صادرات داشته باشیم چون یک محصولی را 
که از یک کشوری وارد می کنیم، به دلیل هر مشکلی می تواند در روند 
واردات آن تأثیر بگذارد از طرف دیگر بحث افزایش کیفیت محصوالت یا 

دانش بنیان بودن محصوالت هم در اقتصاد مقاومتی مهم است.
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مبحث دوازدهم
اثرات بیماری کووید-19 بر اقتصاد ایران و جهان

دکتر علی مروی1

رد یک نظریه

بدانیم  می خواهیم  ما  که  است  این  دارد،  وجود  که  نکته ای  اولین 
که کرونا چه تأثیری بر اقتصاد داشته است و به شکل کلی می خواهیم 
عرض بکنیم و در بسیاری از مقاالت هم در مورد آن صحبت می کنند، 
را عوض می کند. حداقل  اقتصادی جهان  تعامالت  کرونا  که  است  این 
تغییری کالنی که ایجاد کرده است، این است که آن پارادایمی که قباًل 
بود که می گفت اقتصاد بدون دخالت دولت ها و بدون مرزهای جغرافیایی 
و  این فرضیه  با ویروس کرونا  به سمت پیشرفت حرکت کند  می تواند 
این نظریه حداقل نشان داده شد که غیرممکن است. امروز دولت های 
مختلف در آمریکا ۶ هزار میلیارد دالر که ۲ هزار میلیارد دالر آن فقط 
برای حمایت از صنایعی که به خاطر کرونا آسیب دیده اند، بودجه تصویب 
شد و در فرانسه همین طور و در چین همین طور و بسیار از کشورهای 

۱- دکتری علوم اقتصادی، تهیه کننده برنامه های اقتصادی در صدا و سیما
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بسیار  گرچه  ایران  در  ما  داشته اند.  را  دولت  مستقیم  مداخالت  دیگر 
جسته وگریخته اما به هرحال ورودی به این حوزه داشتیم و نشان می دهد 
که این حوزه، بدون دخالت دولت ها نمی تواند بگذرد. شاید بگویید که 
تئوری های اقتصادی در حوزه بهداشت و درمان، از قدیم می گفتند که 
آزاد  بازار  اقتصاد  نگاه  آن  به  ربطی  این  و  کنند  مداخله  دولت ها  باید 
ندارد اما واقعیت این است که ما خودمان  هم در سال های اخیر بسیار 
به این موضوع می پرداختیم که اقتصاد حتی در حوزه سالمت اگر که 
دولت ها کمترین مداخله را داشته باشند، به سمت بهینه حرکت می کند 
که نمونه آن بیمارستان های خصوصی است که این روزها در کشور ما 

فعالیت می کنند به هرحال این یک نکته مهمی است.

که  است  این  دارد  وجود  جهانی  اقتصاد  حوزه  در  که  دومی  نکته 
کرونا یک ویروسی است که حداقل در سال ۲۰۲۰ تا شش ماه اقتصاد 
ابتدای  از  یعنی  نباشد  این  از  بیشتر  اگر  کرد  خواهد  متأثر  را  جهانی 
آن که در چین شروع شد در همان ماه های اولیه ۲۰۲۰ تا پایان آن که 
در نیم کره جنوبی جهان شاید باشد یا حتی در خود ایاالت متحده به 
پایان برسد، حداقل شش ماه از سال یعنی نیمی از سال را درگیر خود 
اثرگذار خواهد بود و خسارت های بزرگی  خواهد کرد که این درگیری 
اما در داخل کشور خودمان ببینیم  به اقتصاد جهانی وارد خواهد کرد 
باشیم  داشته  آن  برابر  در  باید  که  راه هایی  و  است  که وضعیت چگونه 
و  اقتصاد  به  کرونا  خسارت  با  رابطه  در  متفاوتی  برآوردهای  چیست؟ 
بخش های مختلف اقتصادی گفته می شود که بعضی ها بسیار خوش بینانه 
دولت  برآوردهای  که  مختلفی  عددهای  با  به عنوان مثال  که  می گویند 
یعنی واردکردن بخش های مختلف که تأثیرگذار است، جمع می شود و 
در بدبینانه ترین حالت ها و شاید دریکی از بدبینانه ترین حالت ها تا ۸۰۰ 
هزار میلیارد تومان خسارت این بخش است یعنی ما در طول یک بازه 
سه ماهه اگر قرار است که ما برنامه ریزی اقتصادی بکنیم به نظرم باید به 

بدبینانه ترین حالت نگاه کنیم تا برای آن آماده بشویم.
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حجم خسارات

 ما  میزان خسارتی که کرونا به اقتصاد ما می زند در یک بازه سه ماهه 
اردیبهشت ماه را محاسبه کردیم که  پایان  تا  ابتدای اسفندماه  از  یعنی 
تومان  میلیارد  هزار   5۰ حدود  چیزی  ما  خرده فروشی  بخش  خسارت 
است )نحوه محاسبه را هم بگویم که متوسط درآمد یا متوسط گردش 
مالی روزانه هرکدام از این بخش ها را حساب و برای یک دوره سه ماهه 
پیک  دوره  دوره،  این  گردشگری  بخش  در  طبیعتاً  کردیم(  محاسبه 
گردشگری است ولی ما از آن هم اغماض کردیم و گفتیم بگذارید یک 
روز،  فقط ۹۰  یعنی  مبنا  همین  بر  ببینیم  آن  برای  را  مساوی  شرایط 
فرضیه چه  این  با  کند  کار  متعارف  از حد  کمتر  ما 5۰ درصد  اقتصاد 
و  خرده فروشی  عمده فروشی،  حوزه  در  می خورد  ما  به  خسارت هایی 
خدماتی در این سطح ما، حدود 5۰ هزار میلیارد تومان خسارت خواهیم 
داشت و برای یک بازه ۹۰ روزه در حوزه حمل ونقل چیزی حدود ۲۱ 
 هزار میلیارد تومان خسارت خواهد خورد که این ها بر اساس آمارهای 
و  تومان  میلیارد  هزار   4۶ در حوزه خدمات شهری  و  است  آمار  مرکز 
فعالیت های مالی در بهترین حالت حدود ۱۸ هزار میلیارد تومان خسارت  
میلیارد  هزار  اجتماعی حدود ۲۰  و  عمومی  و خدمات  داشت  خواهیم 
تومان فقط در  به تنهایی حدود 4۰۰ هزار میلیارد  تومان و گردشگری 
ما  اقتصاد  که  است  خسارتی  این  و  خورد  خواهد  خسارت  مدت  این 
این  اساس  بر  بگویید  شما  حاال  می خورد.  ضربه  ماه  سه  بازی  یک  در 
حاکمیت  مجموعه  که  رفتاری  و  دارد  دولت  که  رفتاری  آیا  خسارت، 
تا نهاده های وابسته به حکومت و... به همان  دارد از دولت، قوه مقننه 
اندازه توانسته اند فعالیت کنند؟ اساساً تصوری از این حجم از خسارت 
در اقتصاد وجود دارد؟ متأسفانه نه یعنی متأسفانه نگاه مسئولین و نگاه 
مدیران و نگاه دولت مردان ما به این حوزه یک نگاه بسیار سطحی است 
و تصورها این است که ما دو هزار نفر الی سه هزار نفر از هم وطنانمان 
جانشان را از دست داده اند و حدود ۳۰ هزار نفر هم مریض شده اند که 
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ان شاءاهلل سالمتی شان را به دست می آورند و برمی گردند و بعد در یک 
بازه دو سه ماه هم کل کار تمام می شود. در اظهارات آقای رئیس جمهور 
چون  می شود  تمام  دیگر  شنبه  این  از  می گوید  که  می بینید  به کرات 
فکر می کند اگر تمام شود، همه چیز خوب می شود درصورتی که نشده 
است و اصاًل این ها نیست یعنی تازه ما اگر از بیماری کرونا نجات بیابیم 
که به این زودی ها بعید است، بعدازآن وارد دام اقتصادی آن می شویم 
یعنی خسارت های اقتصادی وسیعی که برای ما به کار گذاشته شده است 
بنابراین ما در این حوزه، تصورمان از میزان خسارت تصور درستی نیست 
و اساساً بسیار کمتر از آن چیزی است که خسارت خواهیم دید، خسارت 
دارد  وجود  بیماری ها  با  مقابله  در خود  نگاه  همین  است.  افتاده  اتفاق 
یعنی ما به اندازه کافی در بررسی ابعاد بیماری، دچار ضعف هستیم. یک 
بیل گیتس مطرح می شود  نام  به  این روزها در فضای مجازی  مطلبی 
به عنوان مثال  داشتیم  کرونا  با  مقابله  در  تاریک  ماه  یک  می گوید:  که 
نمی شد.  این طور  وضع  می کردیم،  زودتر شروع  ماه  یک  اگر  آمریکا  در 
ما در اقتصاد خودمان هم باید بگوییم که بیش از یک ماه است که در 
رابطه با کرونا فضا، فضای تاریکی است و مسئولین کاماًل خاموش عمل 
می کنند و این خسارتی است که به اقتصاد ما واردشده است. حاال با یک 
خسارت این چنینی چه کار باید بکنیم و راه حل چیست؟ یک هم چین 
خسارتی واردشده است و یک فکری باید به حال آن کرد. راه حل ها را 
به یک دوره ضربتی کوتاه مدت یعنی یک ماهه ای که در پیش داریم تا 
پایان اردیبهشت ماه که باید برای آن برنامه ریزی بکنیم، می بینم بعدازآن 
یک دوره شش ماهه یعنی تا پایان شهریورماه و بعد هم باید برویم سراغ 

بازه ای حداقل یک ساله که این آسیب ها را جبران بکنیم.
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راه حل دوره کوتاه مدت

بیشترین  که  گروه هایی  سراغ  برویم  باید  ما  کوتاه مدت،  دوره  در   
آسیب را دیده اند. این ها چه کسانی هستند؟ طبیعتاً گروه های کم درآمد 
ما هستند، کسانی که مشاغل روزمزد و درآمدهای اندکی را داشتند که 
به هرحال پس اندازی برای یک دوره خانه نشینی یا قرنطینه شدید، ندارند 
اولین سؤالی که مطرح می شود، این است که ما از این ها چه اطالعاتی 
داریم و کدام بانک اطالعاتی می تواند ما را به این ها وصل کند؟ روشی 
که دولت دارد، روشی است که خودش هم می داند، غلط است؛ آن هم 
این است که از طریق سبد معیشتی و بسته های حمایتی بیاید جلو که 
همین اآلن ما برویم سراغ دولت بگوییم که شما اآلن سه الی چهار مرتبه 
پاسخی  هیچ  است؟  بوده  موفق  کدام  دادید،  که  معیشتی  سبد  تجربه 
وجود ندارد، از آن سبد بسته کاال که سال اول دولت، دادند گرفته تا 
این آخری که بعد از بنزین بود. ما تنها اطالعاتی که از این آدم ها داریم، 
کارت ملی آن ها است تنها چیزی که همه ایرانی ها دارند و می  توان بر 
اساس آن مردم را فراخوان کرد و سنجش و بررسی کرد با یک شماره 
کوتاه ترین  در  بنده  نظر  به  است.  مانند شناسنامه سابق  که  است  ملی 
حالت یعنی در کوتاه مدت تنها راه حل می تواند موضوع کوپن باشد. کوپن 
به همان معنای کاماًل سنتی و به معنای سوسیالیستی ترین حالت که 
این کار را  باید  یک برگ کاغذ بدهیم و به شکلی بسیار سریع، دولت 
انجام دهد و بسیار کار ساده ای است که هر فردی در همین سایت های 
مرتبط، اعالم کند و کد ملی خود را بزند و بر اساس کد ملی، یک برگ 
کاغذ برای پرینت می گیرد. اگر این کار را بکنیم، این طوری ما مطمئن 
می شویم که افرادی که اآلن این روزها درآمدی ندارند و ما هم دسترسی 
به آن ها نداریم، حداقل می توانند معیشت الزم خودشان را تأمین کنند.

 نکته مهم تر و جالب تر آن این است که اگر شما این کار را بکنید و 
این به عنوان مثال بسته دوسه ماهه به مردم داده شود،  اعالم بکنید که 
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ممکن است بگویید که همه مردم حمله می کنند و می خواهند بگیرند 
چون به هرحال بخشی از جامعه خودش را طوری می بیند که نمی خواهد 
در صف بایستد و کوپن کاغذی دست خود بگیرد و طبیعتاً یک بخش از 
جامعه خودش را وارد این کار نمی کند و کسانی که بیشتر نیاز دارند، 
انجام بدهد پس راه حلی  این کار را  باید  امروز  وارد آن می شود. دولت 
که به نظر می آید، شدنی است و کاماًل عملیاتی است یعنی یک برگ 
کاغذ کوپنی به همان روش سنتی است. سنتی به خاطر این نیست که 
که  نیست  این  دولت مردان  از  من  توقع  بلکه سطح  باشد  سنتی خوب 
کار پیچیده ای کنند و می گویم شما به همان حد اقلیت بسنده بکنید و 
همان را اجرا بکنید. یک برگ کوپن دست مردم بدهید و بگویید از این 

فروشگاه بروید و خرید انجام بدهید.

یک اشتباه

این که  یک  دارد:  عمده  اشکال  دو  می دهد،  دولت  که  تسهیالتی 
منابع تسهیالت از کجاست؟ از منابع مردم است؟ هرچقدر که دولت ها 
دستشان را در استفاده از تسهیالت بانکی بازتر ببینند یعنی دستشان را 
در جیب مردم کردند چون منابع بانکی، منابع مردم است گرچه دولت 
ازآنجا  را  خود  بار  بخواهد  این که  اما  کند  مدیریت  و  کند  هدایت  باید 
تأمین کند، اشتباه است. نکته دوم این است که شما وقتی به بنگاه ها 
تسهیالت می دهیم، بنگاه را بدهکار می کنیم و بدهکار کردن که راه حل 
نیست. شما اآلن دارید خسارت می زنید و با یک بدهی آن خسارت را به 
یک دوره  دیگر تعویق می اندازید پس راه جبران خسارت، بدهکار کردن 
بنگاه ها نیست چه وام چهاردرصدی بدهیم و چه هشت درصدی بدهیم 
و چه دوازده درصدی بدهیم این روش وام، به نظر من روش غلطی است 
که ما انجام می دهیم. یک آمار خود دولت در سال ۱۳۹4 منتشر کرد 
که دولت اولین بسته محرک اقتصادی خودش را که داده بود بعد از یک 
سال که این بسته را بررسی کرده بودند، دیده بودند نه تنها بسته موجب 
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رشد اقتصادی آن چنان نشده بود بلکه باعث شده بود که در کوتاه مدت 
پیداکرده  افزایش  آن ها  مالی  بدهی های  اقتصادی ۳۰ درصد  بنگاه های 
باشد یعنی این پول به جای اینکه به تولید تبدیل شود، در بخش بدهی 

مالی خودش را نشان داد لذا دادن تسهیالت غلط است.

 آیا کوپن باعث رشد حبابی نمی شود؟ اتفاقاً نمی شود چراکه کوپن 
روی قیمت ها تأثیر ندارد زیرا دولت پول آن را پرداخت می کند و اینجا 
تعهدی است که دولت بر دوش خودش ایجاد می کند که من به خرج 
دولت می توانم بروم پنیر، شکر، ماست و هر چیزی که نیاز دارم بگیرم 

پس کوپن برای این گروه از جامعه می تواند بسیار تأثیرگذار باشد.

نکته دومی که به نظرم در کوتاه مدت می شود کار کرد، استفاده از 
ظرفیت نهادهای اقتصادی حاکمیت است نهادهایی که در این همه سال 
به هرحال دارایی هایی را داشتند و منابعی را برای خودشان به هم زدند 
وارد  از آن هاست و اآلن وقت آن است که  استفاده کردن  و اآلن وقت 
شوند مثل ستاد اجرایی فرمان امام و بنیاد مستضعفان و آستان قدس 
رضوی و بنیادهای وابسته به دولت سازمان اقتصادی کوثر و... همه این 
در  می توانند  و  دارند  مالی  تمکن  که  هستند  سازمان هایی  سازمان ها، 
این دوره دوماهه سه ماهه کوتاه مدت برای جبران کمبودهای دولت وارد 

بشوند لذا از ظرفیت این ها هم باید استفاده بکنیم.

 سؤال: آیا می شود تنظیم بازار آزاد را از این طریق انجام داد یا خیر؟

 نه نمی شود اساساً شکست بازار و تنظیم بازار در این موضوع کاماًل 
یک مطلب انحرافی است اآلن زمان مداخله دولت است زمانی که حتی 
لیبرال ترین دولت ها مثل آمریکا مثل آلمان مثل فرانسه هم می گویند ما 
مستقیم باید کمک بکنیم اآلن زمانی است که دولت ها باید از خواب چند 
دهه ای که دچار آن شده اند، بیرون بیایند و بروند سراغ دوره بعد. ما برای 
آنکه بعد از کرونا در رکود عمیق فرونرویم، نیاز به تحریک تقاضا داریم و 
تحریک تقاضا چگونه از دولت و دستگاه های پیرامونی باید ایجاد شود؟ 
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تقاضایی که بنگاه های اقتصادی را که اآلن در شوک هستند، دوباره فعال 
کند و ظرفیت های آن ها را به کار بگیرد و بتواند به تولید کمک کند که 
در یک نگاه خنده دار اما نگاه معروف اقتصادی که کینز در دهه ۱۹۳۰ 
این را می گفت که حتی اگر الزم است، کارگرها امروز یکجایی را کندند 
و به آن ها حقوق دادید، فردا همان جا را پر کنند و دوباره به آن ها حقوق 

بدهید پس این کار را بکنید تا چرخه اقتصادی به حرکت بیفتد.

راه حل میان مدت

اآلن دقیقاً ما بعداز این بحران یعنی فرض کنید که خدا کمک کند 
را  کرونا  توانستیم  واقع بینانه تر  خردادماه  اول  یا  اردیبهشت ماه  اول  و 
به  عنوان یک بیماری کنترل بکنیم ما بعدازآن باید دنبال تحریک تقاضا 
باشیم و تحریک تقاضا کاماًل توسط دولت است یعنی بنگاه خصوصی و 
مردم را نمی شود این طور رها کرد و در این حالت، دولت باید به سراغ 
این برود  که تقاضا ایجاد کند و می گویید تقاضا ایجاد کردن دولت نیاز 
به منابع مالی دارد و دولت هم پول ندارد و قیمت نفت پایین آمده است 
و تحریم هستیم پس باید چه کار بکنیم؟ کاری که در فرابورس شروع 
کردند. قبل از عید اوراق فرابورس را برای کرونا منتشر کردند پس همین 
روش را می شود، ادامه داد یعنی برای خارج شدن از بحران، برویم سراغ 
تأمین مالی کردن پروژه ها توسط خود مردم یا اوراق قرضه دولتی منتشر 
کنیم و اوراق خزانه اسالمی یا هر اسمی که دارد. به طوری که دارایی ها و 
اموال مردم را در تحریک تقاضا به کار بگیریم و این کار شدنی است به 
یک معنا ما یک مقداری باید در ظرفیت های فرابورس کار بکنیم. دولت 
زمان مناسبی را برای انتشار اوراق قرضه انتخاب کند یا اوراق مشارکت 
ایجاد  از  را  دلیلی خودش  هر  به  دولت  اگر  کار کمک می کند  این  که 
تقاضا در اقتصاد کنار بکشد قطعاً رکود بزرگی اتفاق می افتد چون اتفاقی 
که در اقتصاد در حال افتادن است و این ضعفی که ما در اقتصاد داریم، 
بدون تحریک بزرگ نمی توان فعال شود و این تحریک هم باید با همین 
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موضوع اتفاق بیفتد پس برویم سراغ این موضوع که بعد از دوره سه ماهه 
ایجاد کند و راه  اقتصاد خودش  را در  چهارماهه، دولت تحریک بزرگ 
آن هم تأمین مالی کردن آن از طریق تأمین مالی خرد است از طریق 

ایجاد و انتشار اوراق قرضه.

 در بلندمدت یک ساله هم اگر بخواهیم بگوییم اصلی ترین کاری که 
باید انجام شود، خالی کردن بار از روی تولیدکنندگان و فعالین اقتصادی 
ما  سیاست مداران  پاسوز  همیشه  ما  کشور  در  اقتصادی  فعالین  است. 
شده اند و هر موقع بحران اقتصادی پیش می آید، دولت می گوید که من 
دچار کسری بودجه هستم پس باید مالیات مرا بدهید تا زنده بمانم و کارم 
را انجام دهم اما این نیست حداقل در این بحرانی که ایجاد شد و به واسطه 
باید فشار مالیاتی خودش را  کرونا در حال عمیق تر شدن است، دولت 
پایین بیاورد. اگر نرخ مالیاتی را پایین بیاوریم و پایه های مالیاتی را اضافه 
افزایش پیدا  بکنیم نه تنها درآمد دولت کم نمی شود بلکه درآمد دولت 
را  نرخ  ایجاد می کند، می تواند آن کاهش  اقتصادی که  و رشد  می کند 
هم جبران کند که این هم باید اتفاق بیفتد چون دولت در مقوله کرونا 
به فعالین اقتصادی بدهکار است. امروز که به کسبه و فعالین اقتصادی 
می گوییم: تعطیل کنید این یعنی خسارت زدن دولت به مردم که این 
خسارت مستقیم باید توسط خود دولت برطرف شود. کاهش نرخ مالیاتی 
به صورت  باید  ازجمله کارهایی است که  اقتصادی  فعالین  مالیاتی  بار  و 
بلندمدت یک ساله برای آن برنامه ریزی کرد. اگر شرایط اقتصادی مثل 
سال های قبل باشد، بالفاصله بعد از خروج کرونا زمانی می شود که فعالین 
اقتصادی باید اظهارنامه مالیاتی بدهند وقتی بخواهیم اظهارنامه مالیاتی 
را در خردادماه و تیرماه بدهیم حتی اگر در طول سال هم درآمد داشته 
باشد چون نقدینگی آخر دوره آن هم کم است، با این شرایط اقتصادی و 
با این بدنه توان پرداخت مالیات را ندارد و اگر بخواهید فشار بیشتری را 
به این بدنه بیاورید که مالیات بیشتر پرداخت کند قطعاً زیر آن می ماند 

درنتیجه فعالیت اقتصادی خودش را ادامه نمی دهد.
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پس جمع بندی این است که نه سبد کاال نه تزریق پول نه حمایت های 
نقدی که پول پاشی کورکورانه است، جواب می دهد بلکه در کوتاه مدت 
را  خودشان  کوپن های  مربوطه  سایت های  در  که  بخواهیم  مردم  از  ما 
پرینت بگیرند و مردم به حساب دولت مایحتاج خودشان را تأمین کنند. 
دولت  توسط  تقاضا  تحریک  به  نیاز  کرونا،  از  بعد  میان مدت  دوره  در 
داریم که باید انجام شود که اگر نشود، بنگاه های اقتصادی دچار مشکل 

می شوند و در بلندمدت، دولت باید فشار مالیاتی را کاهش دهد.

می برند  سودی  چه  کوپن  پخش  برای  خرد  بنگاه های  سؤال: 
درحالی که بیشتر کاالها از فروشگاه های بزرگ خریداری می شود؟

در این دوره کوتاه مدت یک ماهه، ما هیچ طرحی را نمی توانیم داشته 
باشیم که سریعاً به این کسب وکارهای خرد، سود برساند چون بسیاری از 
این کسب وکارها را نمی دانیم که کجا هستند که بخواهیم کمکشان کنیم 
اما بعداز این یک ماه، سیاست افزایش تقاضا را به سمت بنگاه های خرد 
می بریم. به عنوان مثال برای تأمین مایحتاج ادارات دولتی با شرکت های 
کوچک قرارداد ببندیم و جبران خسارات بنگاه های کوچک برای بعد از 
دوران قرنطینگی است. اآلن باید در این شرایط کمک بکنیم تا به نان 

شبشان محتاج نباشند.
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مبحث سیزدهم
 الگوی مطلوب حمایت دولت از کسب و کارهای 

خسارت دیده در کرونا
مهندس حسین میرزایی1

تأمین مایحتاج

بنده چند فرض برای ورود به بحث مطرح می کنم؛ این که ما وارد 
شرایطی شده ایم که فورست ماژور است و اگر ازنظر بازار و اندازه بازار 
و تقاضا برای خرید کاالهای مخصوصاً بهداشتی و درمانی تحلیل کنیم، 
اگر  مثاًل  است  شده  ضرب  کشور  جمعیت  اعضای  تعداد  در  به یک باره 
روزانه یک میلیون ماسک مصرف داشته ایم، ضرب در ۸5 شده است و 
امروز هم نیاز به استفاده از ماسک وجود دارد. بالطبع در هر شرایطی 
چون ظرفیت های تولید یک دفعه نمی توانند چند برابر شوند، علی القاعده 
در همه جای دنیا برای تأمین یکسری از اقالمی که پرکشش و پرمصرف 
افتاده است که همه  اتفاقی  بنابراین  هستند، دچار مسئله خواهند شد 
کارهای  دولت ها  موضوع،  این  برای  و  هستند  درگیر  دنیا  کشورهای 
مختلفی انجام می دهند برای مثال بعضی ها تمرکزشان را روی سیستم 

۱- قائم مقام شتاب دهنده کاراسالمت، مشاور IT وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی، سخنگوی 
طرح معیشت خانوار
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درمانی می گذارند به جهتی که افرادی که مبتال شده اند را ایزوله و جدا 
تمرکز  بنابراین  درمان می شوند  وارد سیکل  و  اجتماعی  کنند  بدنه  از 
از  قبل  سنگر  است.  درمان  حوزه  روی  بر  حاضر  حال  در  دولت  اصلی 
نقطه درمان، این است که شما اقدامات و محدودیت هایی ایجاد کنید 
که ورودی های سیستم درمانی کشور یک مقدار کمتر بشود یعنی همین 
طرح فاصله گذاری اجتماعی که دولت شروع کرده است و مردم هم تا حد 
بسیار زیاد و بسیار قابل قبولی با آن همراهی کرده اند علی القاعده منجر 
به این می شود که سرعت شیوع کندتر بشود و ظرفیت های کادر درمان 
برای طول مدت زمان بحران یک مقدار ذخیره بشود که بتوانند بحران را 
مدیریت بکنند پس سنگر قبل از آن با افرادی است که ریسک ابتال آن ها 
بسیار پایین است که طرح فاصله گذاری را رعایت کرده اند و این افراد 
علی القاعده درون منزل هستند. بودن در منزل نافی نیاز آن ها به یکسری 
اقالم خوراکی و مایحتاج اولیه نیست؛ بنابراین در مرحله بعدی یا سنگر 
مالی  ازنظر  و  برود  مردم  مایحتاج  تأمین  سمت  به  باید  دولت  بعدی، 
بتواند کسب وکارها و کسانی را که درگیر هستند را ازنظر تأمین اقالم 
و ازنظر ترمیم قدرت خرید آن ها حمایت کند. یکسری از کسب وکارها 
و  مستقیم  اوقات  گاهی  می شوند  متضرر  مختلف  دالیل  به  که  هستند 
گاهی اوقات غیرمستقیم برای مثال رستوران ها مستقیم هستند به دلیل 
این که مالحظات مختلف در تهیه، طبخ و مصرف مواد غذایی وجود دارد 
اوقات  از  بعضی  اما  نمی روند  رستوران ها  سراغ  به  مردم  خود  بنابراین 
بعضی کسب وکارها هستند مانند دست فروشانی که روسری، لباس و هر 
چیزی را می فروشند و مشاغلی هستند که کنار خیابان هستند و می شود 
گفت که مرتبط با حوزه سالمت نیست ولی به جهت این که انگیزه مردم 
برای حضور در خیابان و حضور در بازار و خرید کردن از آن ها را کم کرده 
است، علی القاعده شما مجبور هستید که پاساژها را ببندید، سینماها را 
ببندید، دست فروشان را منع کنید از این که در عرصه اجتماع حاضر و 

ظاهر بشوند.
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قدم اول، شناسایی

همه  در  کند،  اتخاذ  می تواند  اول  قدم  در  دولت  که  راهکارهایی 
کشورها اتفاق می افتد و بنده چند تجربه جهانی هم خدمت شما عرض 
می کنم جدای بحث از کرونا وقتی یک بحران اتفاق می افتد، معموالً از 
استفاده  آر ای  اسسمنت  رپید  به اصطالح  یا  سریع  ارزیابی  سیستم های 
وضعیت  از  دقیقی  ارزیابی  یک  بتوانند  بالفاصله  این که  برای  می کنند 
بحران داشته باشند برای مثال وقتی زلزله ای اتفاق می افتد، اآلن هیچ 
اتفاقی نیفتاده است بلکه ده دقیقه بعد، انبوهی از خانه ها ویران شده و 
پس  هستند  آوار  زیر  افرادی  و  شده اند  مشکل  دچار  تولیدی  کارهای 
باید یک ماه، دو ماه سه ماه زمان بگذرد تا مالحظه کنیم که دقیقاً چه 
کشور  که  هستیم  سریع  ارزیابی  نیازمند  درنتیجه  است  افتاده  اتفاقی 
حوزه های  در  ما  یعنی  است  ضعیف   سریع  ارزیابی  سیستم های  ازنظر 
مختلف مسئله اگر می بینید یک بحرانی اتفاق می افتد و در محل بروز 
بحران، ناهماهنگی شکل می گیرد و گروه های مختلف بدون هیچ ارزیابی 
آنجا  به  دارند،  در دست  چه  هر  و  می کنند  پیدا  برنامه ریزی حضور  و 
می برند و نمی دانند مردم آنجا چه احتیاج دارند اما یک ماه می گذرد تا 
نیازهای واقعی احصا شود پس قدم اول، ارزیابی سریع است اما متأسفانه 
نداشته ایم که کسانی که دست فروش هستند  زیرساختی  اآلن هیچ  تا 
را ثبت بکنیم. در چند کشور این تجربه خیلی خوب را دارند که یک 
سری پلتفرم به نام پلتفرم سایبان پیاده سازی و دست فروشان را به طور 
فرد،  موقعیت  فرد،  هویتی  یعنی مشخصات  کرده اند  کامل سامان دهی 
کنار  دست فروشی  یا  بود  قضایی  مشاغل  اگر  احیاناً  فرد  کاری  حوزه 
شود  صادر  فرد  برای  بهداشت  گواهی  می فروخت  لبو  مثاًل  بود  خیابان 
یعنی پذیرفتند که این فرد یک موجود اضافی نیست بلکه یک قسم از 
کسب وکار است بنابراین عامل سامان دهی کردن آن ها، کدگذاری کردن 
است. علی القاعده در شرایط بحران به راحتی شما می توانید متوجه بشوید 
چه تعداد کسب وکار هستند که دست فروش هستند؟ چه حوزه ی کاری 



اقتصاد 
کـرونـا

142

دارند؟ چقدر حجم فروش دارند؟ و میزان آسیبی که از این وقایع دیده اند 
را می دانید بالطبع اگر شما ارزیابی سریع و دقیق از میزان آسیب داشته 
باشید، می توانید برنامه ریزی دقیقی برای حمایت از آن ها داشته باشید. 
حال اگر شما ثبت نام کنید، تعداد زیادی از آن افرادی که دست فروش 
هم نیستند، می گویند: ما دست فروش هستیم. آن وقت شما باید مالحظه 
کنید که آیا آن فرد واقعاً دست فروش است یا نیست. بنابراین قدم اول 
که دیر نشده است برای دست فروشان است. بعدها می توانیم به سمتی 
برویم که چون اغلب دست فروش ها در فضایی هستند که مثاًل روبروی 
یک مغازه که پروانه صنفی دارد، بساط می کنند، می توانیم بگوییم که 
تا  بیاورید  است،  پروانه کسب  دارای  که  را  فردی  یک  باید  حتماً  شما 
شما را ضمانت بکند یا تأیید بکند پس قدم اول برای دست فروشان این 
است که نمی دانیم اآلن چه تعداد هستند؟ اما وزارت تعاون کار و رفاه 
اجتماعی برای ثبت نام کسانی که آسیب دیده اند، سامانه ای راه اندازی 
حاال  کرده اند.  ثبت نام  تهران  در  نفر   ۷5۰۰ حدود  که  اآلن  کرده است 
با یک تخمینی تا انتهای این طرح و در کل کشور فرض کنیم حدود 
۲۰۰ هزار نفر هستند که این ها دچار آسیب شده اند یعنی ۲۰۰ هزار 
نفر  یک میلیون  حدوداً  بکنیم،   ۳.4 در  ضرب  اگر  که  خانوار  سرپرست 
آسیب  دچار  و  هستند  دست فروش  کسب وکار،  فضای  در  که  هستند 
شده اند. اما این نباید اآلن اتفاق بیفتد و ما اآلن فقط باید برنامه ریزی 
انجام می دادیم چون اکنون وقت ثبت نام نیست. اآلن وقت بهره برداری از 
اطالعات بود بنابراین قدم اول این است  که اطالعات کسب وکارهایی که 

در دست فروشی کار می کنند، جمع آوری بشود.

 قدم بعدی کسب وکارهایی هستند که در مشاغلی مانند رستوران ها 
دچار مسئله شده اند. فاز اول صحبت من در مورد شناسایی است پس 
اطالعات  پایگاه  اطالعات  از  استفاده  با  تا  بیفتد  اتفاق  ثبت نام  باید  اول 
نهایی  فهرست  درنهایت  یک  و  بکنیم  آزمایی  راستی  ایرانیان  رفاهی 
بدست  بیاوریم و بگوییم چه کسانی کجا هستند؟ چه شرایطی دارند؟ 
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چه شرط سنی دارند؟ چه حوزه کاری دارند؟ و آیا دچار مسئله شده اند؟ 
پس فاز اول، شناسایی است. 

اگر فاز اول را ببندیم،  قدم بعدی بحث حمایت است. دهه اول سال 
۲۰۰۰ در اوگاندا، ماالریا بشدت شیوع پیدا کرد آنجا از یک زیرساختی 
به نام رپید فروع استفاده کردند و در حوزه های مختلف یک سرویسی، 
پیامک برای شما می فرستد و در پیامک می گوید مثاًل اگر مبتال شده اید 
عدد یک و اگر نشده اید عدد صفر را وارد کنید و سؤاالت پیامکی دیگری 
افراد جواب  و  افراد می فرستد  برای  ندارد،  به هیچ دانشی  نیاز  اصاًل  که 
در  را  ماالریا  بیماری  شیوع  نقشه  ممکن،  زمان  کمترین  در  می دادند. 
کل کشور درآوردند. این که وزارت بهداشت، سایت سالمت را راه اندازی 
اطالعات  بعد  از  سایت  اوالً  ولی  است  مثبتی  اتفاق  خیلی  است،  کرده 
به روزرسانی نمی شود و افراد یک باره اطالعات را اظهار می کنند و باید 
برای ثبت مجدد اطالعات چقدر است  افراد  بازگشت  بررسی کنیم که 
و کدام یک از ما در حوزه آی تی کار می کنیم. ولی سیستم رپید پرو و 
سیستم های مشابه آن یک ویژگی مثبتی که دارد این است که یک بستر 
تعاملی هستند که شما بتوانید وضعیت افراد را دائماً پایش بکنید بنابراین 
شناسایی باید صورت بگیرد و باید از مکانیزم ارزیابی سریع هم استفاده 
بکنیم این که یک ماه دوماه سه ماه بعد از وقوع بحران، بگوییم ما آمار 
درآورده ایم، دیگر کار از کار گذشته است که آمار را دربیاوریم و بررسی 
بدهیم  انجام  اقدامی  بعد  و  بکنیم  برنامه ریزی  و  بکنیم  تحلیل  و  کنیم 
و  شناسایی  سیستم های  بنابراین  تمام  نشده است  بحران،  علی القاعده 
ارزیابی سریع جزو اولویت های سریع هستند که البته در مجموعه وزارت 
را  زیرساختی  چنین  ان شاءاهلل  که  هستیم  پیگیر  خودمان  ما  هم  رفاه 
توسعه بدهیم و در این بحران استفاده بکنیم در سیل سیستان به صورت 
و  دادیم  انجام  را  کار  این  ما  استارتاپی  گروه  با کمک چند  خودجوش 
چهل روستا را پنل کردیم و ظرف مدت یک روز، اطالعات ۶ هزار نفر را 
جمع آوری کردیم. دقیقاً در سطح این که حتی مثاًل سرویس بهداشتی 
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خانه شان خراب شده است یا نشده است و آشپزخانه آن ها چطور است؟ 
و در نهایت بسیاری اطالعات دریافت کردیم پس فاز اول شناسایی است 

که باید صورت بگیرد. 

قدم دوم، حمایت

مرحله بعدی بحث برنامه ریزی است. این را من به  عنوان کارشناس 
عرض می کنم چراکه من در فضای دولتی مشاور هستم و از سال ۹۳ 
مشاور آی تی هستم و مشاور، یک آزادگی ازنظر فکری و ازنظر کاری باید 
داشته باشد و مشاوری که بخواهد مدافع یک فکر مدیریتی خاص و یک 
سبک مدیریتی خاص باشد، اسم آن مشاور نیست و اسم او کارمند است. 
من در مقام یک مشاور خرد و کم تجربه، نکاتی را مطرح می کنم معموالً 
در فضای دولت تصمیماتی که برای حمایت گرفته می شود، تصمیماتی 
است از جنس این که ما یک مبلغی را بدهیم، یک پولی را بدهیم و یک 
حمایت نقدی انجام بدهیم که این ساده ترین قسمی از حمایت، دسترس 
است چون ملموس است، رضایتمندی بیشتری ایجاد می کند ولی باید 
ببینیم که چقدر اثربخشی دارد؟ چقدر به محل خودش اصابت می کند؟ 
چقدر ما را برای گذار از بحران کمک می کند؟ در خصوص کسب وکارها 
اآلن راهکاری که در نظر گرفته اند، مطرح کردن بحث اعطای تسهیالت 
است که من به شخصه چون در فضای کسب وکار و در فضای کارآفرینی 
چرا؟  می دانم.  سم  را  تسهیالت  دادن  ارائه  نزدیک،  از  هستم  مشغول 
نباید برگردانند اگر  یا  باید برگردانند  یا  این تسهیالت را  چون باالخره 
برنگردانند که پول پاشی است و اگر باید برگردانند علی القاعده باید نرخ 
که  حمایتی  به  ناظر  و  بگیرد  تنفس صورت  در  و  بشود  مشخص  بهره 
صورت می گیرد و تأثیراتی که می دهند، باید این تسهیالت بازپرداخت 

بشود. 

بعداز  ما  که  هستم  نگران  خیلی  می کنم،  دنبال  که  را  تصمیمات 
نگران  خیلی  بشویم.  مواجه  معوقه  تسهیالت  از  انبوهی  با  دوران  این 
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این  به  دومینووار  ترتیب  هر  به  هم  بانکی  سیستم  چون  هستیم 
مردم  که  سپرده هایی  اقتصادی  شرایط  به  و  وابسته است  بازپرداخت  
برای  که  اعتباری  خط  و  سپرده ها  اساس  بر  علی القاعده  گذاشته اند. 
هستم  نگران  خیلی  من  می دهند.  ارائه  تسهیالت  می کنند،  تعیین  آن 
از توان  اینکه کسب وکارها  با فرض  از این تسهیالتی که داده می شود، 
که  بیفتد  اتفاق  امسال  رونق الزم همین  و  باشند  برخوردار  برگرداندن 
همه امسال برگرداند، آیا بانک ها می توانند؟ و میزان تاب آوری آن ها در 
این شرایط به چه صورت است؟ اصاًل شما تنفس که می دهید پشتوانه 
پولی و پشتوانه اعتباری باید داشته باشد که تنفس بدهید من نمی دانم 
من فقط به  عنوان یک مخاطب اگر کاری در سبد ما باشد، سازوکار آن 
را درمی آوریم. فعاًل با این قسم از حمایت ها در الیحه کارشناسی شاید 
خیلی میانه خوبی نداشته باشم پس نوع حمایت هایی که عرض کردم 
یا بحث یارانه ها یا پول هایی است که به صورت نقدی پرداخت می کنند 
یا به صورت تسهیالت است. در خصوص پرداخت های نقدی هم من  و 
که  است  شده  باعث  نقدی  پرداخت های  بکنم.  مطرح  را  موضوع  یک 
تعداد زیادی از مردم دچار مسئله بشوند. آن ها علی القاعده نمی توانند 
در فضای کاری خودشان حاضر بشوند، تکلیف چیست؟ به همه تعلق 
بگیرد؟ به یک عده  کم تعلق بگیرد؟ اگر به همه تعلق بگیرد که باید یک 
پشتوانه اعتباری در بودجه کشور باشد و آیا شما تعهد می دهید سه ماه 
چهار ماه مثاًل چهل میلیون پنجاه میلیون شصت میلیون نفر را پوشش 
بدهید؟ پشتوانه یارانه معیشتی از محل افزایش قیمت بنزین است و ما 
به تفاوت قیمت قبلی به قیمتی فعلی است اما اگر بنا باشد به همه تعلق 
نباشد به همه تعلق بگیرد  اگر قرار  بیاوریم؟  از کجا  را  بگیرد، پول آن 
تعداد کمی باید تعلق بگیرد بنابراین یک عده راضی می شوند ولی تعداد 
زیادی ناراضی می شوند که چرا به ما تعلق نگرفت و پاسخی وجود ندارد 
به این عزیزان که چرا به آن ها پرداخت نشده است یعنی تعداد زیادی از 
عزیزان پیغام می دهند و تماس می گیرند، چه بگویم؟ این حمایتی که 
صورت می گیرد باید یک مقدار هوشمندانه تر صورت بگیرد که هم مردم 
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راضی باشند هم نیاز آن ها رفع شود ولی به هر ترتیب این حمایت کمی 
که صورت گرفته، برای گروه خاصی حمایت مطلوبی است. در خصوص 
کسب وکارها، باید دسته بندی صورت بگیرد. این نکته مهمی است. ما دو 
بحث داریم؛ یک اینکه چه نوع حمایتی انجام شود؟ پول تعلق بگیرد یا 
تسهیالت تعلق بگیرد؟ این مورد اول و بعدی که موضوع بحث ما است 
که باید یک مقدار متمرکز بشویم، این است که اساساً از چه گروهی از 
کسب وکارها چه قسمی و چه نوعی از حمایت را باید داشته باشیم؟ این 
روزها یک پیگیری در حال انجام است؟ برای این که استارتاپ هایی که 
به هر ترتیب دچار مسئله شده اند، خیلی از آن ها به منزل رفته اند و رها 
کرده اند اما بودجه های پژوهشی قابل توجهی در بعضی از مجموعه های 
پژوهشی در کشور وجود دارد از پژوهشکده پولی و بانکی کشور گرفته 
تا پژوهشکده های اقتصادی تا مؤسسه عالی پژوهش مؤسسه کار و تأمین 
اجتماعی و خیلی از مؤسسه ها مثل معاونت علمی ریاست جمهوری در 
دانشگاه ها و پژوهشکده های وابسته به دانشگاه هستند به عبارت دیگر 
میزان زیادی از اعتبارات مالی و ریالی وجود دارد که اختصاص پیداکرده 
شرایط  به  متمرکز  باید  پژوهش ها  اآلن  و  پژوهشی  بحث های  به  است 
از موضوعات خودبه خود محو  بنابراین خیلی  بحران و پسا بحران شود 
مانند  بشود  بودجه ها شفاف  این  باید  اآلن  نظرم  به  یعنی  خواهند شد 
مناقصات  و  است  دولت  الکترونیکی  تدارکات  سامانه  که  ستاد  سامانه 
به صورت الکترونیک در این سامانه قرار داده می شود. اآلن وقت آن است 
که بودجه های پژوهشی از فضای غیرشفاف که وجود دارد، بیرون بیاید و 
در سامانه قرار بگیرد برای کسب وکارهای خدمت محور مثل حمل ونقل ها. 
چون تقاضا برای خدمت کم شده است باید به فکر باشیم. کسب وکارهای 
صنایع غذایی نظیر رستوران ها که میزان اعتماد مردم برای رعایت نکات 
بهداشتی کم شده است لذا تا چند ماهی برای راه اندازی این کسب وکارها 
باید به فکر باشیم. کارهای تولیدی متاسفانه با بخش نامه ای که ابالغ شد 
با کارفرماست  براثر کرونا فوت کند دیه اش  براینکه اگر کارگری  مبنی 
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اآلن با تعطیلی روبروست و درواقع صرفه ای برایشان ندارد فلذا کسب وکار 
خود را تعطیل کرده اند. درجنگ  سوریه دیدیم دانشگاه  و بخش های دیگر 
در شرایط جنگ دایر بود. اآلن هم نمی توانیم مردم را به زور نگه داریم 
باالخره مردم باید کسب درآمد کنند و من اسم این دوران اگر بخواهم 
الکترونیک  دولت  دوران طالیی  کنم،  نام گذاری  کرونا  بحران  از  جدای 
جهادی  گروه های  با  اگر  را  دانش بنیان  شرکت های  می کنم.  نام گذاری 
تکثیرکنیم، حجم قابل توجهی برای صادرات اقالم بهداشتی خواهیم داشت 
و در بحث بازاریابی بین الملل، می توانیم از ظرفیت های سفارتخانه های 
ایران درکشورهای دیگر استفاده کنیم، از اتاق بازرگانی می شود استفاده 
کرد. این جهش تولید که میگوییم راهکارش همین است که بسیاری از 
نیازهای کشورهای همسایه و حتی اروپایی ر تأمین کنیم. ما احتماال تا 
امتحان  باالخره به وجودآمده و  این شرایط  باشیم.  برج 4-۳ در بحران 
اتفاق نیفتاده است پس نباید خودمان را  الهی است. تنها برای ما این 
این  به  باشیم.  این فکر کنیم که مدیریت هزینه داشته  به  باید  ببازیم. 
فکر که منتظر حمایت از جایی که معلوم نیست کجاست نباشیم و باید 
خودمان هوشمندانه فرصت را دریابیم وخودمان شروع کنیم. اآلن وقت 
تالش است. حاکمیت وظیفه دارد زیرساخت های الزم برای اینکه مردم 

بتوانند فعالیت کنند را فراهم کند.
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ضمیمه
 اقتصاد مقاومتی، نگاهی به مفهوم، مبانی و فلسفه

دکتر حجت اهلل عبدالملکی1

مقدمه

الگوی اقتصاد مقاومتی به طور ذاتی رهیافت اقتصادی مورد انتظار 
در کشور پس از انقالب اسالمی بوده است. این چارچوب اقتصادی در 
منویات بنیانگذار کبیر انقالب اسالمی حضرت امام خمینی ره و نیز رهبر 
معظم انقالب اسالمی حضرت امام خامنه ای مدظله العالی و نیز در بطن قانون 
اساسی جمهوری اسالمی به خوبی نمایان است؛ اما تشدید خصومت های 
اقتصادی در اواخر دهه ۱۳۸۰ باعث شد تا مقام معظم رهبری مدظله العالی 
که پیشتر در اواسط این دهه جنگ اقتصادی آتی را پیش بینی کرده 
به  نمایند.  تاکید  اقتصاد  در  مقاومتی  رویکرد  اتخاذ  ضرورت  بر  بودند، 
سال  در   ،۱۳۸۶ سال  از  اقتصاد  سازی  مقاوم  بر  له  معظم  تاکید  رغم 
ایشان مطرح  از سوی  مقاومتی  اقتصاد  اصطالح  بار  اولین  برای   ۱۳۸۹
و وارد ادبیات نظری اقتصاد ایران شد. رهبر معظم انقالب در سال های 
۱- عضو هیئت علمی و دانشیار دانشکده معارف اسالمی و اقتصاد دانشگاه امام صادق علیه السالم
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۱۳۹۰ و ۱۳۹۱ به تبیین برخی ابعاد این نظریه نوین اقتصادی پرداخته 
و در بهمن ماه سال ۱۳۹۲ با ابالغ سیاست های کلی اقتصاد مقاومتی 
نظام  اصالح  رسمی  فرمان  اجرایی،  دستگاه های  و  نظام  مسئولین  به 

اقتصادی کشور را صادر فرمودند.

اما یک مساله مهم در خصوص این رهیافت جدید، چگونگی ماهیت 
از  اقتصادی  الگوی جدید  این  آیا  که  است  این  سوال  است.  آن  علمی 
پشتوانه علمی و نظری برخوردار است یا تنها محصول نگاهی سیاسی- 
اقتصاد  فلسفی  مبنای  که  معناست  بدان  این  است؟  اقتصاد  به  امنیتی 
اقتصاد  فلسفی  مبانی  تبیین  طول  در  همچنین  چیست؟  مقاومتی 
مقاومتی، سوال مهم دیگر در ارتباط با ارکان، سیاست ها و برنامه های 
مقاومتی  اقتصاد  تحقق  نتایج  و  پیامدها  نهایت  در  و  مقاومتی  اقتصاد 
خواهد بود. در این فصل تالش شده است به این سواالت پرداخته شود.

در ادامه این نوشتار و در بخش اول، مبانی و ماهیت نظری )فلسفه( 
اقتصاد مقاومتی مورد بحث قرار گرفته شده است. سپس در بخش دوم، 
تبیین  به صورت اجمالی-  اقتصاد مقاومتی-  برنامه های اصلی  ارکان و 
شده و در نهایت، بخش سوم به معرفی الگوی پیشنهادی برای نگارش 
مقاومتی  اقتصاد  مولفه های  و  برنامه ها  کننده  تبیین  یادداشت های 

اختصاص یافته است.

 تبیین ماهیت نظری )فلسفه( اقتصاد مقاومتی

نمایی کلی از روش تحقیق

در ارتباط با سوال اول و تحلیل فلسفه مضاف هر علم، دو شاخه کلی 
مورد بحث قرار می گیرد:

الف( معرفت شناسی علم   

ب(  روش شناسی علم
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موضوع بحث در معرفت شناسی هر علم، مبدا و معاد آن علم، مبادی 
شناخت آن، ساختار کلی نظریه ها، مبنای اعتبارسنجی نظریه ها و این 
قبیل نکات است. در روش شناسی نیز ابزارها و الگوهای عملیاتی کسب 
پردازی( تحلیل می شود )عبدالملکی، ۱۳۹۰(.         )یا همان نظریه  معرفت 
بر همین مبنا در خصوص معرفت شناسی علم اقتصاد متعارف )اقتصاد 
جهان(  کشورهای  عموم  در  اقتصاد  غالب  جریان  عنوان  به  کالسیک 

گزاره های ذیل را می توان مطرح نمود:

الف. مبنای این علم، سه فلسفه مکمل دئیسم، اومانیسم و لیبرالیسم 
است )صانع پور، ۱۳۷۹(؛

ب. نظریه های این علم مبتنی بر تجربه و مشاهده تولید می شوند 
ندارد           نقشی  آن  تکوین  در  محسوسات  دایره  از  خارج  عاملی  هیچ  و 

)مینی، ۱۳۷5- به نقل از عیسوی، ۱۳۷۹(؛

ج. ارزیابی و راستی آزمایی نظریات صرفا با مشاهده و آزمون امکان 
پذیر است )عبدالملکی، ۱۳۹۰(؛

مهمترین گزاره در تبیین روش شناسی اقتصاد متعارف نیز ابتناء آن 
بر اثبات گرایی۱ و روش استقرا است. )هرچند در عمل به آن محققان به 

طور کامل وفادار نیستند.( )همان(؛

حال سوال این است که مبنای فلسفی اقتصاد مقاومتی )به عنوان 
رویکردی جدید در اقتصاد ایران( چیست؟ برهمین اساس بخش حاضر 
با هدف بررسی خاستگاه، ماهیت نظری، مبنای فلسفی و روش نظریه 
مقاومتی(  اقتصاد  فلسفه  خالصه  طور  )به  مقاومتی  اقتصاد  در  پردازی 

نگارش یافته است.

در طی فرآیند علمی به منظور دستیابی به اهداف فوق و در ادامه 
متن، ابتدا مروری بر تاریخچه نظریه اقتصاد مقاومتی صورت گرفته است. 

1-Positivism
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سپس مبانی نظریه تاب آوری اقتصادی )به یک تعبیر نزدیک ترین نظریه 
به اقتصاد مقاومتی در ادبیات اقتصادی متعارف( به طور مختصر مورد 
تحلیل قرار گرفته و پس از طی این دو مقدمه، فلسفه اقتصاد مقاومتی 
)خاستگاه، ماهیت نظری و روش شناسی آن( تبیین شده و در انتها نیز 

به جمع بندی و ارائه پیشنهادات پرداخته شده است.

تاریخچه نظریه اقتصاد مقاومتی

به لحاظ تاریخی می توان مقاومت اقتصادی را با انقالب اسالمی مالزم 
دانست. این بدان معناست که ماهیت اقتصادی انقالب اسالمی به جهت 
اصول و اهدافی که مطرح می کند اقتضاء یک نوع مقاومت را به همراه 
افزایش  اقتصادی،  انقالب اسالمی، در پی تحقق استقالل  اقتصاد  دارد. 
و  به طور کلی  و  است  پیشرفته  اقتصاد  و در پی ساختن  رفاه عمومی 
اجمالی از همان ابتدای انقالب این مشخص بود که تحقق این اهداف 
موجب نوعی رویارویی با قدرت های اقتصادی جهان خواهد شد. براین 
مقاومت  بر  مبنی  الزامی  خود  بطن  در  اسالمی  انقالب  اقتصاد  اساس 
داشته است. در عمل نیز مشاهده شد که از همان ماه های اول بعد از 
پیروزی انقالب اسالمی خصومت های اقتصادی دشمنان آغاز شد. تنها 
اقتصادی  تحریم های  اولین  اسالمی،  انقالب  پیروزی  از  ماه پس  هشت 
اسالمی  انقالب  محصول  که  اسالمی-  جمهوری  علیه  آمریکا  طرف  از 
بود - وارد شد و اولین خصومت ها در این ارتباط شکل گرفت. در دوران 
اقتصادی دشمنان  اقتصادی و خصومت های  نبرد  این  نیز  دفاع مقدس 
تشدید شد و تحریم های جدی تری علیه نظام صورت گرفت. هدف از این 
در  ایران  نهایت شکست  در  و  اقتصادی کشور  قدرت  تحریم ها کاهش 
جنگ در نظر گرفته شده بود. با این حساب مالحظه می شود که رویه 
مقاومت اقتصادی از همان ابتدا همزاد و همراه انقالب اسالمی بوده است.

اما دور جدید خصومت های اقتصادی از اواسط دهه ۱۳۸۰ به آرامی 
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شکل گرفت. در ادامه به علت این خصومت های جدید پرداخته خواهد 
شد. الزم به ذکر است که تا آن زمان انقالب اسالمی سه جنگ جدی 
را پشت سر گذارده بود: ۱. جنگ نظامی که تمام شده بود، ۲. جنگ 
فرهنگی که بعد از دفاع مقدس شروع شده و مقام معظم رهبری مدظله 
العالی عنوان شبیخون فرهنگی و تهاجم فرهنگی را بر آن اطالق کردند– 
جنگ   .۳ و  است-  جریان  در  کمتر  شدت  با  همچنان  جنگ  این  که 
سیاسی که با آغاز دوره اصالحات در دوم خردادماه ۱۳۷۶ شروع شد و 
در سال های ۱۳۸۳ و ۱۳۸4 شکست آن به طور تقریبی رقم خورد. اما 
به طور کلی خطر این سه جنگ از سر نظام و ملت رد شد. در چنین 
شرایطی و در آغاز نیمه دوم دهه ۱۳۸۰ معظم له مطرح کردند که جنگ 
بعدی جنگ اقتصادی خواهد بود. نیمه دوم این دهه و سال های اولیه 
دهه ۱۳۹۰ شاهد تدابیر طراحی شده ی ایشان برای مقابله با این جنگ 

اقتصادی است که البته نمودهای آن از اواخر سال ۱۳۸۸ پدیدار شد.

البته مقام معظم رهبری مدظله العالی از لفظ اقتصاد مقاومتی برای اولین 
بار در سال ۱۳۸۹ در جمع کارآفرینان استفاده کردند. از آن پس بود 
که این اصطالح به طور رسمی وارد ادبیات اقتصادی کشور شد. معظم 
له ادبیات این رویکرد اقتصادی جدید )اقتصاد مقاومتی( را در سال های 
۱۳۹۰ و ۱۳۹۱ مطرح کردند و بدین ترتیب بنیان یک نظریه اقتصادی 
جدید در این سال ها شکل گرفت؛ نظریه ای که با مبانی و اهداف خاص 

خودش و الگوی اختصاصی نظریه پردازی ویژه ای مطرح گردید.

اوج تاریخ اقتصاد مقاومتی نیمه دوم سال ۱۳۹۲ است. با بهره گیری 
از اصل ۱۱۰ قانون اساسی، رهبر معظم انقالب سیاست های کلی اقتصاد 
تعداد  و  نظام  با مجمع تشخیص مصلحت  از مشورت  را پس  مقاومتی 
ابالغ  اقتصادی  علوم  حوزه  تجربه  با  مدیران  و  اندیشمندان  از  زیادی 
کردند. با ابالغ این سیاست ها برنامه جدیدی در کشور برای طراحی این 

نظام اقتصادی و اجرای آن آغاز شد. 
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مجموعه  یک  که  مقاومتی  اقتصاد  کلی  سیاست های  ابالغ  از  پس 
بیست وچهار بندی به همراه یک مقدمه مهم است، دو اتفاق مهم در 
بهمن و اسفند سال ۱۳۹۲ افتاد. اتفاق اول جلسه ای بود که تنها چند 
روز پس از ابالغ سیاست های کلی بین مقام معظم رهبری مدظله العالی 
و سران قوا برگزار شد. در این جلسه معظم له دستورات خاصی را مطرح 
کردند و الزامات کار را برای سران قوا به طور خصوصی و اختصاصی مطرح 
نمودند. اتفاق دوم جلسه ای بود که با مسئولین ارشد نظام )یک جمع 
قوای سه  ارشد  از مسئولین کشوری شامل مدیران  نفری  حدودا 45۰ 
گانه و نیروهای مسلح( برگزار شود. در آن جلسه نیز معظم له ضرورت ها 
و الزامات اقتصاد مقاومتی را یک بار دیگر تشریح کردند و ریشه ها و مبانی 
برنامه ای را که مسئولین در حوزه های مختلف می بایست تنظیم کنند 

تبیین فرمودند و ابهامات احتمالی را برطرف کردند.

 ۱۳۸۹ سال های  در  مقاومتی  اقتصاد  نظریه  گفت  می توان  بنابراین 
کلی  سیاست های  ابالغ  با  و  شد  بیان  منسجم  صورت  به   ۱۳۹۲ تا 
الزام  یک  گرفت،  صورت  اساسی  قانون   ۱۱۰ اصل  چارچوب  در  که 
به  شد.  ایجاد  قوه  سه  هر  در  کشور  مسئولین  برای  قانونی  و  حقوقی 
نظام  یک  طراحی  برای  اولیه  قانونی  و  نظری  پایه های  ترتیب  این 
در  کشور  و  شد  فراهم  مقاومتی  اقتصاد  عنوان  تحت  جدید  اقتصادی 
و  است که دستگاه های مختلف  مواجه  با شرایطی  ابتدای سال ۱۳۹۳ 
هستند                                                    مقاومتی  اقتصاد  پیگیری  آماده  مردم  مختلف  اقشار  همچنین 

)عبدالملکی، ۱۳۹۳، ص ۱۲5 تا ۱۲۷(.

اما به منظور تحلیل ماهیت نظری و فلسفی اقتصاد مقاومتی، مناسب 
است نظریات مشابه آن در ادبیات متعارف اقتصادی بازخوانی شود. یکی 
از مهم ترین کلید واژه های مرتبط، عنوان "تاب آوری اقتصادی" ۱ است. 

در ادامه به طور مختصر ادبیات و مبانی این نظریه بیان شده است.

1-Economic Resilince 
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مبانی نظریه »تاب آوری اقتصادی«

پیشینه و مفهوم تاب آوری اقتصادی

تاب  مورد  در  اولیه  تحقیقات  از  دهه  سه  از  بیش  گذشت  وجود  با 
حوزه های  در  عملیاتی  و  فراگیر  درک  فاقد  مفهوم  این  هنوز  آوری، 
تاب  معنای  سر  بر  موجود  تناقضات  از  بسیاری  است.  علمی  مختلف 
آوری از تمایالت شناختی، روش های متدولوژیک، تفاوت های مفهومی 
بنیادی موجود و همچنین دیدگاه هایی که بر تحقیق در سیستم های 
اکولوژیکی، اجتماعی یا ترکیبی از هر دو تمرکز می کنند، ناشی می شود. 
ولی جنبه مشترک در همه رویکردهای علمی تاب آوری از جمله در تاب 
توانایی  پایه،  علوم  و  روانشناسی  اجتماعی،  اکولوژیک،  اقتصادی،  آوری 
ایستادگی و واکنش مثبت به فشار یا تغییر است. از میان رویکردهای 
درکی  دارای  "بازیابی"  و  "پایداری"  رویکرد  دو  نیز،  واژه  این  مفهومی 
قطعی از تاب آوری هستند، به طوری که تئوری ها و نظریه های بسیاری 

در خصوص انعطاف پذیری و تاب آوری مطرح شده است: 

می گیرند  نظر  در  ذاتی ای  ویژگی  را  جامعه  یک  آوری  تاب  ـ 
نکند                        یا  کند  پیدا  انطباق  فشار  عامل  یک  با  می سازد  قادر  را  آن  که 

)رفیعیان و همکاران،۱۳۹۰(،

ـ تاب آوری به طور صرف مقاومت در برابر تغییر و حفظ ساختارهای 
موجود نیست، بلکه تاب آوری عبارت است از: ظرفیت یک سیستم در 
و  اختالالت، سازمان دهی مجدد، حفظ همان عملکرد، ساختار  جذب 

)Folke,2006( هویت

ـ تاب آوری واکنش و سازگاری ذاتی افراد و جوامع در برابر بحران ها 
بالقوه  زیان های  و  به کاهش خسارات  قادر  را  آنها  به طوری که  است، 
ناشی از مخاطرات سازد. عده ای معتقدند به دلیل به هم پیوستگی وسیع 
در سطح اقتصاد کالن، تاب آوری اقتصادی نه تنها به ظرفیت های افراد 
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)Rose,2004( بلکه به ظرفیت همه ی نهادها وابسته است

ـ تاب آوری زمانی بکار می رود که یک سیستم به وضعیت هشدار 
رسیده باشد و تالش شود تا با برنامه و سیاست هایی به وضعیت تعادل 
بازگردانده شود. در این شرایط مهندسی انعطاف پذیری ابداع می گردد 

)Holling, 1996(

ـ مفهوم انعطاف پذیری و مقاومت تا حدود زیادی به ثبات و خاصیت 
)Grimm, Wissle, 1997( کشش در مقابله با شرایط بحرانی اشاره دارد

ـ تاب آوری به یک حالت ارتجاعی اشاره دارد، به این معنی که با 
وجود اخالل ها، ثبات در برنامه های دولت وجود داشته باشد. این بدان 
معناست که قبل از بروز تغییرات، ساختاری معین و متغیرهای مشخصی 
را  آینده  در  دولت  سیاست های  کنترل  و  پایداری  آنها  که  شود  فعال 

.)Fridolin Brand, 2009( تضمین نمایند

ـ تاب آوری اقتصادی به توانایی یک کشور در رابطه با کنار آمدن و 
مقاومت در برابر آسیب پذیری های ذاتی خود از لحاظ اقتصادی اشاره 
دارد. بیش از حد باز بودن سیستم اقتصادی و غلظت صادرات، وابستگی 
مدیران  و  انسانی  نیروی  کمبود  استراتژیک،  کاالهای  واردات  به  باال 
جریان  در  نفوذ  عدم  و  المللی  بین  نقل  و  حمل  باالی  هزینه  کارآمد، 
ذاتی  پذیری های  آسیب  از  نمونه هایی  المللی  بین  گذاری های  قیمت 
مبنا می توان گفت کشور هایی  بر همین  اقتصادی یک کشور هستند. 
که ذاتا انعطاف پذیر نیستند، می توانند ذاتا آسیب پذیر باشند. پس این 
کشور ها برای دستیابی به توسعه و موفقیت، ضروری است پیاده سازی 
سیاست های پایداری و مقاوم سازی را در دستور کار خود قرار دهند. 

)Briguglio et al, 2000(

اما ادبیات متعارف تاب آوری اقتصادی دارای چند مؤلفه است: 
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الف( ظرفیت جامعه برای بازگشت به شرایط اقتصادی پیش از بحران 
و ظرفیت جوامع برای کاهش در معرض خطر قرار گرفتن )چه در واکنش 
به وقوع بحران که جامعه تجربه کرده است و چه در پیش بینی وقوع 

،)Forgette, 2009( )حوادثی که هنوز تجربه نکرده است

ب( مقاومت که حساسیت پذیری اقتصاد در برابر بحران های اقتصادی 
مانند رکود را نشان می دهد،

ج( بهبود که به معنای سرعت عمل در »بهبود بخشی« پس از مواجه 
شدن با بحران هاست 

د(  بازسازی و یا تجدید دوباره مسیر رشد اقتصادی قبل از بحران های 
.)Martin,2012( اقتصادی است

با توجه به مولفه های فوق، برخی از شاخص های معرفی شده برای 
تاب آوری اقتصادی عبارتند از: امنیت، پایداری و ثبات اقتصادی، نرخ 
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رشد، پویایی و تنوع اقتصادی، وضعیت اشتغال و میزان درآمد و مالکیت 
)بهتاش و همکاران،۱۳۹۲(. 

مبنای نظریه تاب آوری اقتصادی در فلسفه علم اقتصاد

سوالی که در بحث از فلسفه تاب آوری اقتصادی مطرح است، تفاوت 
آن با ریشه ها و مبانی علم اقتصاد متعارف است. اگرچه این نظریه در 
ظاهر با برخی پاردایم های متعارف اقتصاد از جمله آزادسازی، مقررات 
زدایی و لیبرالیسم مطلق تا حدودی در تعارض است، لکن این نظریه 
در بطن فلسفه اقتصاد متعارف رشد کرده است. برای توضیح این مطلب 
مبانی فلسفی علم اقتصاد و آنچه باعث طرح الگوی تاب آوری در آن شد 

تبیین می شود. 

علم اقتصاد متعارف به لحاظ معرفت شناختی از محصوالت فلسفه 
علم پس از دوره رنسانس محسوب می شود که مبانی بعید آن عبارتند از 
دئیسم، اومانیسم و لیبرالیسم. براین اساس آنچه مبنای نظریه پردازی در 
حوزه اقتصاد متعارف بوده است، نگاه صرفا مادی به زندگی و فعالیت بشر 
است، حیاتی که تنها با هدف حداکثر کردن لذت مادی افراد پیگیری 
می شود. براین اساس آزادی مطلق- به عنوان مهم ترین عامل رضایت 
دیدگاه  این  گرفت.  قرار  جدی  تاکید  و  توجه  مورد  ها-  انسان  فردی 
روش  رهیافت های  بکارگیری  با  که  شد  چارچوب هایی  طراحی  باعث 
و  شناختی  انسان  خاص  فروض  قراردادن  پایه  با  و  مشخص  شناختی 
محیط شناختی، به اثبات کارآمدی لیبرالیسم اقتصادی در به حداکثر 
رساندن منافع افراد و جامعه شد. بدین ترتیب علم اقتصاد متعارف- با 
به  یافت-  تطور  نوزدهم  و  هجدهم  قرون  در  که  نظریه هایی  مجموعه 
پشتیبانی نظری از آزادی مطلق انسان در حیات خود پرداخت و نظریه 

رقابت آزاد )بازار آزاد( در شالوده و هسته سخت آن قرار گرفت.

اما در عمل عدم کارآیی این نگاه اقتصادی به اثبات رسید. بازارهایی 
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که به نام رقابت آزاد و کامل شکل گرفت، در عمل باعث افزایش انحصار، 
به هم ریختن بیشتر وضعیت توزیع درآمد، عدم تولید کاالهای عمومی 
و مورد نیاز جامعه، تضییع منابع و کاهش رفاه عمومی گردید. به همین 
جهت به زودی نظریه های اقتصاد دولت مطرح گردید و در مقام نظر نیز 

محدود کردن آزادی اقتصادی تا اندازه ای وارد ادبیات علمی شد.

در همین مسیر، نظریه های حوزه تاب آوری اقتصادی را نیز می توان 
تا  سه  در  نمود.  ارزیابی  اقتصاد  متعارف  فلسفه  اصلی  جریان  ادامه  در 
در  مختلف  اقتصادی  شوک های  و  نوسانات  بروز  گذشته،  دهه  چهار 
ویژگی های ضد شوک،  به  توجه  را متوجه ضرورت  اقتصاددانان  جهان 
ضد شکنندگی و ضد نوسان اقتصاد نمود. از این پس اصطالح تاب آوری 

اقتصادی وارد ادبیات اقتصادی شد.

چارچوب  در  اقتصادی  آوری  تاب  نظریه  فوق،  مقدمات  به  توجه  با 
مبانی معرفت شناختی و روش شناختی اقتصاد متعارف مطرح می شود.

فلسفه نظریه اقتصاد مقاومتی

خاستگاه نظریه اقتصاد مقاومتی

براساس مقدمات گذشته، موضوع اقتصاد مقاومتی صرفاً مختص به 
ایران نیست و بسیاری از کشورهای دیگر نیز با تعابیری نزدیک، به سمت 
مقاوم کردن اقتصاد خود حرکت کرده اند. همانگونه که پیشتر نیز گفته 
شد، یکی از مفاهیم تا اندازه ای نزدیک به اقتصاد مقاومتی، مفهوم تاب 
آوری اقتصادی است. عده ای این مفهوم را به اقتصاد مقاومتی هم ترجمه 
کردند، اما بهتر است گفته شود: تاب آوری اقتصادی )با تعدیالتی( یکی 

از شاخصه های اقتصاد مقاومتی است. 

اما مفهوم مقاومت اقتصادی در ایران با انقالب اسالمی مالزم است. 
این بدان معناست که ماهیت اقتصادی انقالب اسالمی به جهت اصول 
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و اهدافی که مطرح می کند اقتضاء یک نوع مقاومت را به همراه دارد. 
استقالل  از  عبارتند  اسالمی  انقالب  اقتصادی  اهداف  مبانی،  بر  مبتنی 
اقتصادی، افزایش رفاه عمومی و بنای اقتصادی پیشرفته. این اهداف که 
در منویات رهبران کبیر و معظم انقالب اسالمی نیز متجلی است، دارای 
تحقق  در مسیر  اهداف  این  از  اهمیت هریک  ویژه ای هستند.  مفاهیم 
هدف نهایی انقالب اسالمی )یعنی انسان سازی و هدایت جامعه به سمت 

کمال الهی( مشخص است )عبدالملکی، ۱۳۹۳، ص ۹۰(.

اما با توجه به ماهیت ضد استکباری انقالب اسالمی، از همان ابتدا 
مشخص بود که تحقق این اهداف موجب نوعی رویارویی با قدرت های 
اقتصادی جهان )مستکبران عالم( خواهد شد. در عمل نیز مشاهده شد 
اسالمی خصومت های  انقالب  پیروزی  از  بعد  اول  ماه های  همان  از  که 
اقتصادی دشمنان آغاز شد. در دوران دفاع مقدس نیز این نبرد اقتصادی 
و خصومت های اقتصادی دشمنان تشدید شد و دور جدید خصومت های 
اقتصادی در سال های اخیر از حدود ۱۳۸۸ آغاز شد. مقام معظم رهبری 
اقتصادی،  جنگ  تبیین  با   ۱۳۸۰ دهه  اواسط  از  نیز  العالی(  )مدظله 

رویکرد اقتصاد مقاومتی را مطرح و تبیین نمودند. 
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اما خاستگاه اقتصاد مقاومتی را می توان اقتصاد اسالمی و در طول آن 
مبانی اقتصادی انقالب اسالمی دانست. اهداف سه گانه اقتصادی انقالب 
اسالمی )استقالل، رفاه عمومی و پیشرفت( از بطن مکتب اقتصادی اسالم 
نشات گرفته است. در واقع منویات اقتصادی انقالب اسالمی زمینی شده 
قواعد زندگی اقتصادی مورد نظر اسالم است. اما تجلی گاه اقتصاد انقالب 
اسالمی، بستر اقتصادی جمهوری اسالمی است. این ساختار اجتماعی- 
سیاسی که محصول انقالب اسالمی است، با موضوعات و مسائل مختلفی 
از جمله مسائل اقتصادی مواجه می شود. در این رویارویی مقرر است به 
نحوی عمل شود که اهداف اقتصادی مورد نظر انقالب اسالمی محقق 

شود.

اما بروز دو دسته خصومت اقتصادی در دوره معاصر باعث شده است 
تحقق اهداف اقتصادی انقالب اسالمی با موانعی مواجه باشد. در چنین 
فضای خصومت باری اقتصاد مقاومتی رویکرد اقتصادی جمهوری اسالمی 

خواهد بود جهت تحقق اهداف اقتصادی انقالب اسالمی.

اقتصاد مقاومتی را می توان برخاسته از خصومت های اقتصادی دانست 
که در عرصه های مختلف اقتصادی به اعمال فشار بر کشور و ممانعت از 
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تحقق اهداف اقتصادی انقالب اسالمی انجامیده است. این خصومت های 
داخلی  خصومت های  و  خارجی  خصومت های  دسته  دو  به  اقتصادی 

تقسیم می شود:

الف. خصومت های خارجی: برخی از دولت های خارجی از ابتدای 
پیروز انقالب اسالمی رفتار خصمانه ای را در مقابله با جمهوری اسالمی 
ابتدای  از  آن  تداوم  و  رفتار خصمانه  این  البته  در پیش گرفتند.  ایران 
انقالب اسالمی مورد انتظار بود. بنیان گذار کبیر انقالب اسالمی حضرت 
این  اسالمی  انقالب  پیروزی  ماه های  آغازین  از  نیز  )ره(  خمینی  امام 
دشمنی استکبار و ایادی آن را گوش زد نمودند. این دشمنی در سی 
و چهار سال گذشته در قالب های مختلفی ازجمله راه اندازی آشوب های 
تهاجم فرهنگی  نظامی،  تروریستی، جنگ  تقویت جریان های  و  داخلی 
این میان  براندازی صورت می گرفته است. در  برای  اقدامات سیاسی  و 
تحریم ها و خصومت های اقتصادی پس آهنگ دائمی همه عداوت ها بوده 
این خصومت ها در پنج  نیز گفته شد،  اما همان گونه که پیش تر  است. 
سال اخیر شدت قابل توجهی گرفته است که از نظر برخی تحلیل گران 
مسائل اقتصادی علت آن آغاز جریان بیداری اسالمی و انقالب های صورت 
گرفته در کشورهای مسلمان خاورمیانه و شمال آفریقاست؛ انقالب هایی 
که گذشته و آینده آن ها تا حدود زیادی متأثر از انقالب اسالمی ایران 
در سال ۱۳5۷ بوده و خواهد بود. با آغاز قیام های مردمی در کشورهای 
عربی با ساختارهای حکومتی دیکتاتوری در سال ۲۰۱۰ میالدی، فضای 
جدیدی در سطح بین الملل و به خصوص در منطقه خاورمیانه و شمال 
آفریقا به وجود آمد که معادالت سیاسی، امنیتی و به خصوص اقتصادی 
جهان را تحت تأثیر قرار داد. غرب دریافت که این انقالب ها می تواند در 
میان مدت و بلندمدت تأثیرات اقتصادی مهمی در سطح بین الملل در بر 
داشته باشد که جایگاه جمهوری اسالمی ایران در این میان- به عنوان 
با خطر  را  غربی  کشورهای  اقتصادی  منافع  توانست  خواهد  الگو-  یک 
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قالب تحریم های  از همین رو خصومت های خارجی در  نماید۱.  مواجه 
اقتصادی در سال های اخیر شدت گرفت.

ب. خصومت های داخلی: اما فارغ از خصومت های خارجی، انگیزه ها 
و رفتارهای اهالی داخلی اقتصاد می تواند در تشدید و یا کاهش موانع و 
دشواری های موجود تأثیر زیادی داشته باشد. نوع برخورد افراد و اقشار 
باعث  گاهی  با خروجی خصومت های خارجی  داخل کشور  در  مختلف 
"خصومت های  عبارت  از  استفاده  آن ها می شود.  تخریبی  اثرات  تشدید 
داخلی" برای چنین رفتاری به جهت تشبیه اثرات این گونه رفتار عوامل 
ولو  اسالمی-  نظام  و  ملت  انقالب،  اصیل  دشمنان  اهداف  با  داخلی 

ناخواسته و غیر عامدانه- است. 

جهت  به  را  اقتصاد  اهالی  کلی  طور  به  و  اقشار  گروه ها،  عوامل، 
الف. مصرف کنندگان،  نقش هایشان می توان به سه دسته تقسیم نمود: 
به طور  اقتصادی. ساکنان هر کشور  تولیدکنندگان و ج. مسئولین  ب. 
همزمان واجد یک یا چند مورد از جایگاه های سه گانه فوق هستند. آنچه 
مسلم است، نوع رفتار و عملکرد اعضاء هر گروه در نقش های متناظر، 
تأثیری مستقیم بر وضعیت اقتصادی جامعه- در سطح کالن- به جای 
می گذارد که مبتنی بر معیارهای مشخص می تواند مطلوب یا نامطلوب 
رفتارهای  و  انگیزه ها  از  دسته  آن  مقاومتی،  اقتصاد  نظریه  در  باشد. 
از  مانع  که  کشور  مدیران  و  تولیدکنندگان  مصرف کنندگان،  اقتصادی 
نامطلوب  رفتار  عنوان  به  شود  اسالمی  انقالب  اقتصادی  اهداف  تحقق 
در  دیگر  از سوی  می شوند.  شناخته  خارجی  با خصومت های  همسو  و 
چارچوب این نظریه نشان داده می شود که در صورت عدم انحراف رفتاری 
سه گروه فوق، خسارت های اقتصادی ناشی از خصومت های خارجی به 
حداقل مقدار خود خواهد رسید )این موضوع در بخش دوم مورد بحث 
قرار گرفته است(. با تأمل در واقعیت اقتصاد کشور، وابستگی به مصرف 

۱- برای مطالعه بیشتر در این خصوص مراجعه کنید به: )عبدالملکی، ۱۳۹۳(
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کاالهای خارجی، عدم رعایت مقدار و زمان مصرف، خودداری از تولید 
حداکثری، احتکار و امتناع از فروش، صرف وجوه سرمایه ای در عملیات 
سفته بازی و فعالیت های سوداگرانه، بی برنامگی، بی ثباتی و فقدان نگاه 
از جمله  و...  اقتصادی  مسئولین  اقدامات  و  در سیاست گذاری ها  علمی 
آسیب های رفتاری رایج در حوزه های مصرف، تولید و مدیریت اجرایی 
کشور هستند، به نحوی که شدت یافتن و تداوم آن ها کارکردی همانند 
خصومت های اقتصادی دشمنان اصیل ملت و نظام اسالمی خواهد داشت 
آن ها خواهند  نامطلوب  اثرات  تشدید  برای  عاملی  در شرایطی  و حتی 

بود۱ .

با این توضیح، اقتصاد مقاومتی به عنوان رهیافتی مطرح می شود که 
خصومت های  اثرات  داخلی،  ها(ی  )ناکارآمدی  خصومت ها  رفع  ضمن 
را  اسالمی  انقالب  اقتصادی  اهداف  و  منویات  نموده،  را خنثی  خارجی 
مقدمه  در  مضمون  این  می نماید.  محقق  اسالمی  جمهوری  بستر  در 
اقتصاد مقاومتی به خوبی گنجانده شده است. مقام  سیاست های کلی 

معظم رهبری مدظله العالی در بخش اول این مقدمه آورده اند:

" ایران اسالمی با استعدادهای سرشار معنوی و مادی 
و... اگر از الگوی اقتصادی بومی و علمی برآمده از فرهنگ 
انقالبی و اسالمی که همان اقتصاد مقاومتی است، پیروی 
و  می آید  فائق  اقتصادی  مشکالت  همه   بر  تنها  نه  کند 
عیار  اقتصادی تمام  یک جنگ  تحمیل  با  که  را  دشمن 
و  شکست  به  کرده،  صف آرایی  بزرگ  ملت  این  برابر  در 
جهانی  در  توانست  خواهد  بلکه  می دارد،  وا  عقب نشینی 
از تحوالت خارج  ناشی  که مخاطرات و بی اطمینانی های 
و...  سیاسی  اقتصادی،  مالی،  بحران های  مانند  اختیار،  از 
در آن رو به افزایش است، با حفظ دستاوردهای کشور در 

۱- برای مطالعه بیشتر در این خصوص مراجعه کنید به: )عبدالملکی، ۱۳۹۳(
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و  آرمان ها  تحقق  و  پیشرفت  تداوم  و  مختلف  زمینه های 
اصول قانون اساسی و سند چشم انداز بیست ساله، اقتصاد 
متکی به دانش و فناوری، عدالت بنیان، درون زا و برون گرا، 
پویا و پیشرو را محقق سازد و الگوئی الهام بخش از نظام 

اقتصادی اسالم را عینیت بخشد".

ماهیت نظری اقتصاد مقاومتی

نمود:  تعریف  گونه  این  می توان  خالصه  به طور  را  مقاومتی  اقتصاد 
خود  اهداف  به  دشمنی  و  تهدید  دشواری،  شرایط  در  که  "اقتصادی 
برسد". پیشتر نیز گفته شد که خاستگاه اقتصاد مقاومتی اقتصاد اسالمی 
بر همین مبنا هدف اجمالی  انقالب اسالمی است و  اقتصادی  و مبانی 
تفصیلی  اهداف  و  اسالم  اقتصادی  مقاومتی همان هدف مکتب  اقتصاد 
آن اهداف اقتصادی انقالب اسالمی )استقالل اقتصادی، رفاه عمومی و 

پیشرفت اقتصادی( هستند. 

اما در بحث از ماهیت نظری اقتصاد مقاومتی گفته می شود: اقتصاد 
مقاومتی نسخه معاصر نظام اقتصادی اسالم است. نظام اقتصادی اسالم 
بدان  این  است.  مکان  و  زمان  بستر  در  اسالم  اقتصادی  خروجی مکتب 
معناست که اجرای مکتب اقتصادی اسالم در هر شرایط زمانی- مکانی، 
موجب شکل گیری شکل خاصی از نرم افزار و سخت افزار اقتصادی خواهد 
شد. این شکل خاص از بروز و ظهور عوامل و ساختارهای اقتصادی را نظام 
اقتصادی اسالمی می نامند. نظام اقتصادی اسالم، بازتاب پرتوهای مکتب 
تا ۶۶(.  و مکان است )همان، صص ۶۳  زمان  آیینه  اسالم در  اقتصادی 
برای تبیین این موضوع، الزم است مروری گذرا بر فلسفه معارف اقتصاد 

اسالمی صورت گیرد.
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معرفی اجمالی معارف اقتصاد اسالمی

اقتصاد اسالمی یک ماهیت واحد و در عین حال مجموعه ای از معارف 
و  مقدمات  کردن  فراهم  آن،  و  می کند  دنبال  را  مهم  هدفی  که  است 
شرایط اقتصادی برای پیشرفت و حرکت انسان به سوی کمال مطلق یا 
همان نهایت عبودیت است. اقتصاد اسالمی و به تبع آن معارف اقتصاد 
اسالمی به طور کلی به دنبال این است که آن شرایطی که برای حرکت 
انسان به سمت کمال مطلق الزم یا معین است را فراهم نماید. با این 
خواهد  بخش  دو  کلی  سیستم  یک  عنوان  به  اسالمی  اقتصاد  حساب 

داشت: یک بخش معرفتی و یک بخش رفتاری.

بخش معرفتی اقتصاد اسالمی عبارت است از مجموعه شناخت هایی 
که برای ایجاد آن شرایط و مقدمات کمک کننده یا ضروری برای عبودیت 
دانشی که در  آن  نمودن  اجرا  معنای  به  نیز  رفتاری  است. بخش  الزم 
بخش اول ایجاد شده است. نام بخش معرفتی را می توان »معارف اقتصاد 
اسالمی« گذاشت. این بخش شامل سه دسته علم یا دانش می شود: الف(

شناسایی الگوی مطلوب )یعنی آن وضعیتی که کمک می کند که انسان 
با سرعت باالتری و با شتاب بیشتری به مقام عبودیت برسد(، 

ب( شناسایی وضعیت موجود )به معنای شناخت شرایط و وضعیت 
اقتصادی کنونی( و 

ج( شناسایی الگوی تغییر )که در واقع همان مسیر حرکت از وضعیت 
موجود به وضعیت مطلوب است(.
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معرفتی متفاوت تقسیم نمود که عبارتنداز:

۱( مکتب اقتصادی اسالم

۲( نظام اقتصادی اسالمی

۳( علم اقتصادی اسالم

این سه مجموعه معرفتی، ماهیت و روش متفاوت دارند اما مجموعاً 
کمک می کنند تا شرایط اقتصادی الزم برای تکامل انسان طراحی و در 

ادامه اجرا شود.

مکتب اقتصادی اسالم همان آیین زندگی اقتصادی است، به معنای 
دستورالعمل زندگی اقتصادی. این مجموعه دانشی صرفا هنجاری است 
و به بایدها و نبایدهای رفتاری در حوزه اقتصاد می پردازد. حرام بودن 
ربا، ضرورت برقراری عدالت، منع اسراف و... گزاره های مکتبی اقتصاد 
اسالمی هستند. در مقابل نظام اقتصادی، شکل و ظاهر اقتصاد است. اما 
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اقتصاد چگونه شکل می گیرد؟ اقتصاد بر اساس آن مکتب و آن مجموعه 
ارزشی و ایدئولوژیک که در ذهن و جان اهالی آن اقتصاد شکل گرفته 
است، ایجاد می شود. این بدان معناست که وقتی  مردم یک جامعه به 
یک مکتب خاص، مبانی ارزشی خاص و ایدئولوژی خاص تعهد دارند، به 
شکل خاصی رفتار خواهند کرد. نتیجه این رفتارها شاکله ای خواهد بود 
اقتصادی اسالمی شکل  این تعبیر نظام  با  نامیده می شود.  که »نظام« 
و ساختار اقتصاد است، در شرایطی که مکتب اقتصادی اسالم به طور 

کامل اجرا شده است.

اقتصاد اسالمی نیز به بررسی پدیده ها و روابط علی و معلولی  علم 
بین آنها در یک نظام اقتصادی اسالمی می پردازد. اینکه در اقتصادی که 
همه اهالی آن مبتنی بر دستورات مکتب عمل می کنند )یعنی در یک 
نظام اقتصادی اسالمی( پدیده های اقتصادی چگونه شکل می گیرند و 
چگونه از یکدیگر متاثر می شوند، از موضوعات علم اقتصاد اسالمی است.

 این سه مجموعه معرفتی با یکدیگر مجموعه معارف اقتصاد اسالمی 
را تشکیل می دهند که مأموریت معارف اقتصاد اسالمی طراحی و اجرای 
آن وضعیت اقتصادی است که باعث شود انسان بتواند در مسیر عبودیت 

و کمال با سرعت بیشتری حرکت کند.

این سه گروه معرفتی متفاوت البته از روش شناسی های اختصاصی 
فقه  معادل  زاویه  یک  از  اسالم  اقتصادی  مکتب  برخوردارند.  نیز  خود 
االقتصاد به معنای عام آن است )مجموعه ای از همه بایدها و نبایدهای 
رفتاری در حوزه اقتصاد و در موضوعاتی که برخی از آنها در فقه سنتی 
و متعارف هم به آن ها پرداخته نمی شود(. آیت اهلل شهید صدر )ره( در 
استنباط مکتب اقتصادی اسالم قائل به نوعی از اجتهاد هستند که عنوان 
بر آن اطالق می کنند۱. سه اصل بسیار مهم در  را  اجتهاد مکتب ساز 

۱- صدر محمدباقر، اقتصاد ما، ترجمه عبدالعلی اسپهبدی،تهران انتشارات اسالمی ۲ج. )۱۳5۷( 
همو؛  اقتصادنا؛ بیروت دارالتعارف للمطبوعات. ۱4۰۲ ق
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مکتب اقتصادی اسالم نیز عبارتند از: 
یک( عدالت اقتصادی    دو( جهاد اقتصادی   سه( عزت اقتصادی۱

با توجه به این تبیین از ماهیت نظری اقتصاد مقاومتی، طراحی این 
نظام مستلزم دو مقدمه علمی است که عبارتند از: الف. شناسایی مکتب 
اقتصادی اسالم )در حوزه های مختلف( و ب. شناسایی وضعیت کنونی 
با  مختلف(.  حوزه های  در  ایران  اقتصاد  مکانی  زمانی-  )تحلیل  کشور 
بهره  از:  بود  نظام عبارت خواهد  فرآیند طراحی  این دو مقدمه،  تامین 
گیری از الگوهای نوآورانه در: الف. ارزیابی نظام موجود، ب. طراحی نظام 
جدید. این بدان معناست که نوآوری و ابداع از اهمیت قابل توجهی در 
طراحی نظام اقتصاد مقاومتی برخوردار است و بهره گیری از شیوه های 
چارچوب  از  بخش  این  در  بود.  نخواهد  کارآمد  کامل  طور  به  پیشین 
سیاست های کلی اقتصاد مقاومتی نیز استفاده خواهد شد. همچنین از 

دانش اقتصادی متعارف نیز بهره برداری خواهد شد.

۱- برای مطالعه بیشتر در این خصوص مراجعه کنید به: )عبدالملکی، ۱۳۹۳(
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روش شناسی اقتصاد مقاومتی

با درک ماهیت نظری اقتصاد مقاومتی )به عنوان نسخه معاصر نظام 
اقتصادی اسالم( روش شناسی آن به طور اجمالی روش شناسی طراحی 
از روش شناسی  تفصیلی  بحث  در  بود.  اسالمی خواهد  اقتصادی  نظام 

اقتصاد مقاومتی الزم است دو موضوع تبیین شود: 

الف. مقدمات علمی الزم در نظریه پردازی اقتصاد مقاومتی 
ب. فرآیند علمی در نظریه پردازی اقتصاد مقاومتی.

نظریه پردازی در اقتصاد مقاومتی: مقدمات علمی

در  که  است  مشخص  مقاومتی  اقتصاد  نظری  ماهیت  به  توجه  با 
تدوین نظریه های اقتصاد مقاومتی، دو مقدمه علمی مهم وجود دارد که 
عبارتند از: الف. تبیین مکتب اقتصادی اسالم )در موضوعات مختلف( و 

ب. شناسایی وضعیت کشور )تحلیل زمانی- مکانی اقتصاد ایران(.

مقدمه اول( تبیین مکتب اقتصادی اسالم در موضوعات مختلف:  

 نظر به ماهیت نظری اقتصاد مقاومتی )نسخه معاصر نظام اقتصادی 
اقتصادی اسالم و  ابتدا مکتب  باید  اقتصاد مقاومتی  اسالم( نظریه پرداز 
مکتب  بشناسد.  به خوبی  نظر  مورد  موضوع  و  در حوزه  را  آن  منویات 
اقتصادی اسالم درباره همه موضوعات و مسائل خطوط راهنما و مبانی 
مکتب  بعد  سه  از  موضوع،  بحث  از  فارغ  می کند.  مطرح  را  اصولی  و 
اقتصادی اسالم به مباحث اقتصادی ورود می کند  که تطبیق این سه بر 
نیازمند مطالعات اختصاصی در آن  روی موضوعات و مصادیق مختلف 

زمینه است: 

بُعد اول( مفهوم عدالت اقتصادی: عدالت به دو حوزه عدالت تخصیصی 
و عدالت توزیعی تقسیم می شود. عدالت اقتصادی براساس کالم حضرت 
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حقوق  پرداختن  می فرمایند۱،  عدالت  تعریف  در  که  السالم  علیه  امیر 
حقوق  صاحبان  دیگر  سوی  از  آن هاست.  به  اقتصادی  حقوق  صاحبان 
اقتصادی را می توان به دو دسته تقسیم کرد: یک دسته از آن ها اموال 
حقوق  پرداخت  که  می شود  استدالل  هستند.  انسان ها  دیگر  دسته  و 
اقتصادی اموال به منزله تحقق عدالت تخصیصی بوده و یکی از نتایج آن 
حداکثر تولید خواهد بود و پرداخت حقوق اقتصادی انسان ها به معنای 
تحقق عدالت توزیعی و از نتایج آن رفع فقر و تبعیض خواهد بود۲ . حال 
در نظریه پردازی اقتصاد مقاومتی و در طراحی یا بازسازی هر بخشی 
و  زاویه عدالت تخصیصی  از  بررسی شود  است  اقتصادی، الزم  نظام  از 
توزیعی معیارهای مربوط به آن موضوع چگونه است. به عنوان مثال در 
بازسازی الگوی عمل مناطق آزاد در نظام اقتصاد مقاومتی، نقش این نهاد 
در چگونگی تحقق عدالت اقتصادی )و معیارهای ویژه ای که از این زاویه 

حاصل می شود( در بازطراحی یا بازسازی آن تاثیر می گذارد. 

اقتصادی  اقتصادی: در تحلیل مبانی مکتب  بُعد دوم( مفهوم جهاد 
اسالم گروهی چنین استدالل کرده اند که در این مکتب، ماهیت همه 
بدان  این  است.  انتفاعی"  غیر  یا  انتفاعی  "نیمه  اقتصادی  فعالیت های 
معناست که مکتب اقتصادی اسالم به گونه ای اقتصاد را هدایت می کند 
نباشند،  منافع خودشان  دنبال  به  اقتصادی صرفاً  بنگاه های  و  افراد  که 
بلکه الزم است به منافع دیگران، جامعه و امت اسالمی نیز توجه کنند۳. 

این نظریه مبنای جهاد اقتصادی در مکتب اقتصادی اسالم است.

بُعد سوم( مفهوم عزت اقتصادی: براساس قاعده عزت اقتصادی، همه 
فعالیت های اقتصادی می بایست باعث تقویت استقالل و عزت مسلمین 
)در سطح فرد و جامعه( شود و دست کم در جریان فعالیت های اقتصادی 

مواضعها: عدل هر  االمور  »العدل یضع  السالم( در معنای عدل می فرمایند:  امام علی)علیه   - ۱
چیزی را در جایگاه ویژه خود قرار می دهد.« )نهج البالغه، کلمات قصار، شماره 4۳۷

.)۲۰۰۶ .Abdolmaleki( و )۲- برای مطالعه بیشتر در این خصوص مراجعه کنید به: )عبدالملکی، ۱۳۹۱
۳ - برای مطالعه بیشتر رجوع کنید به: )عبدالملکی، ۱۳۹۳(
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اقتصادی  این قاعده در مکتب  عزت مسلمین خدشه دار نشود. مبنای 
اسالم قاعده نفی سبیل است. 

مقاومتی،  اقتصاد  پردازی  نظریه  در  اول  علمی  مقدمه  لحاظ  بدین 
نظر( است که روش  زوایای مورد  )از  اسالم  اقتصادی  شناسایی مکتب 

مبنایی در آن اجتهاد مکتب ساز است.

مقدمه دوم( شناسایی وضعیت کشور )تحلیل زمانی- مکانی اقتصاد 
ایران(:

    در شناسایی وضعیت کشور، دو حوزه کلی مورد تحلیل قرار می گیرد 
که عبارتند از: الف. ظرفیت های موجود و ب. نقشه خصومت ها. در واقع 
باید یک ظرفیت شناسی و یک دشمن شناسی  با هر موضوع  متناسب 

انجام شود.

نظام  یک  طراحی  در  موجود:  ظرفیت های  شناسایی  اول(  حوزه 
اقتصادی در راستای تحقق منویات مکتب، الزم است به امکانات موجود 
امکانات  و  ظرفیت ها  از  مملو  ذاتی  طور  به  ایران  اقتصاد  شود.  توجه 
اقتصادی در بخش های مختلف انسانی، جمعیتی، طبیعی، جغرافیایی، 
اقلیمی، تاریخی و... است. عدم توجه به هریک از این ظرفیت ها منجر به 

تسلب در طراحی خواهد شد.

حوزه دوم( شناسایی نقشه خصومت های اقتصادی معاصر: براساس 
آنچه پیشتر گفته شد، مهم ترین مانع در تحقق منویات مکتب اقتصادی 
اسالم و اهداف اقتصادی انقالب اسالمی نه کمبود منابع و ظرفیت ها، بلکه 
بروز خصومت های اقتصادی است. این خصومت ها به دو دسته خارجی و 
داخلی تقسیم بندی می شوند. خصومت های خارجی به شکل عمومی در 
قالب تحریم های خارجی )اعم از همه جانبه، چند جانبه و یک جانبه( 
متجلی می شوند و خصومت های داخلی عبارتند از ناکارآمدی هایی که 
گاهی در رفتار اهالی اقتصاد )اعم از مصرف کنندگان، تولیدکنندگان و 
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مدیران اقتصادی( وجود دارد. آشنایی دقیق با نقشه های دشمن خارجی 
و رفتارهای نامطلوب داخلی )مجموعا دشمن شناسی( در طراحی نظام 
در  بازطراحی ها  واقع  در  بود.  خواهد  ضروری  اقدامی  مقاومتی  اقتصاد 
ابعاد  )در  داخلی  ناکارآمدی های  رفع  هدف  با  مقاومتی  اقتصاد  نظام 
مختلف( و در نتیجه مقاوم نمودن اقتصاد در مقابل دشمنی های خارجی 
صورت می گیرد. پس الزم است هر دو موضوع به دقت مورد بررسی و 

تحلیل قرار گیرد.

در شناسایی فضای کنونی کشور )ظرفیت ها- خصومت ها( عالوه بر 
از دو دسته دانش  اقتصادی کشور،  بنیادین وضعیت  و  مطالعه میدانی 
اقتصاد  علم  ب(  و  الهی  سنت های  الف(  می شود:  استفاده  نیز  دیگر 

متعارف )اقتصاد تحریم، تاب آوری اقتصادی و...(.

نظریه پردازی در اقتصاد مقاومتی: فرآیند علمی

اما با تمهید مقدمات علمی فوق، فرآیند علمی برای نظریه پردازی 
)به معنای بازطراحی نظام اقتصادی( آغاز می شود. در این فرآیند به دو 

عنصر توجه می شود: 

الف( نقش سیاست های کلی اقتصاد مقاومتی     ب( نوآوری و خالقیت. 
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با دسته بندی مجدد سیاست های کلی ابالغی از سوی مقام معظم 
اقتصاد  دو رکن  مقاومتی،  اقتصاد  فلسفه  العالی( در چارچوب  رهبری)مدظله 
مقاومتی )تقویت تولید ملی و تقویت فرهنگ جهادی( نمودار می گردد 
)در بخش دوم به این موضوع با تفصیل بیشتری پرداخته شده است(. از 
سوی دیگر توجه به الگوها و روش های نوآورانه و خالقانه در این روش 
نظریه پردازی بسیار مهم است. تجدید بنای سخت افزاری و نرم افزاری 
اقتصاد کشور به سمت تحقق اهداف مورد نظر نیاز به رویکردی خالقانه 
علمی  سوابق  در  را  مسائل  تمام  حل  راه  که  معناست  بدان  این  دارد. 
موجود و ادبیات اقتصادی متعارف نمی توان یافت )هرچند اولین اقدام 
در این راستا بررسی پیشینه موضوع و راه حل های آزمون شده و بررسی 
خداوند  به  توکل  و  است(  کشور  کنونی  شرایط  در  آن  پذیری  تطبیق 
متعال و توسل به ائمه هدی )علیهم السالم( برای ثمردهی تالش ها و 
هدایت فکری محقق در یافتن یا ساختن راه حل ها )و الگوها( و اعتقاد 
به واقعیت تدبیر جهادی )مبتنی بر بیان آیه شریفه قرآن کریم: و الذین 
جاهدوا فینا لنهدینهم سبلنا( از عناصر مهم فرآیند علمی مرتبط با نظریه 

پردازی اقتصاد مقاومتی است.

جمع بندی

در جمع بندی بخش اول، می توان الگوی اقتصاد مقاومتی را به طور 
اسالمی  انقالب  از  پس  کشور  در  انتظار  مورد  اقتصادی  رهیافت  ذاتی 
دانست. این چارچوب اقتصادی در منویات بنیانگذار و رهبر کبیر انقالب 
اسالمی  انقالب  معظم  رهبر  نیز  و  )ره(  خمینی  امام  حضرت  اسالمی 
اساسی  قانون  بطن  در  نیز  و  العالی(  )مدظله  خامنه ای  امام  حضرت 
خصومت های  تشدید  لکن  است؛  نمایان  خوبی  به  اسالمی  جمهوری 
اقتصادی در اواخر دهه ۱۳۸۰ باعث شد تا مقام معظم رهبری )مدظله 
العالی( که پیشتر در اواسط این دهه جنگ اقتصادی آتی را پیش بینی 
کرده بودند، بر ضرورت اتخاذ رویکرد مقاومتی در اقتصاد تاکید نمایند. 
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این رهیافت جدید، چگونگی ماهیت  اما یک موضوع مهم در خصوص 
مقاومتی  اقتصاد  فلسفی  مبنای  که  است  این  سوال  است.  آن  علمی 
اساس  برهمین  چیست؟  ایران(  اقتصاد  در  جدید  رویکردی  عنوان  )به 
پژوهش حاضر با هدف بررسی خاستگاه، ماهیت نظری، مبنای فلسفی و 
روش نظریه پردازی در اقتصاد مقاومتی )به طور خالصه فلسفه اقتصاد 

مقاومتی( انجام شد.

تبیین ارکان، برنامه ها و آثار عملی اقتصاد مقاومتی

اقتصادی  نظامی  مقاومتی  اقتصاد  شد،  گفته  پیشتر  آنچه  براساس 
برآمده از مکتب اقتصادی اسالم و متناسب با وضعیت اقتصادی کنونی 
اهداف  است  مقرر  که  است  اقتصادی(  خصومت های  عصر  )در  کشور 
اقتصادی انقالب اسالمی را محقق کند. آنچه در ادامه می آید، ارکان و 

برنامه های این نظام اقتصادی و نیز پیامدها و آثار عملی آن است.

ارکان اقتصاد مقاومتی

همان طور که پیشتر نیز گفته شد، سیاست های کلی اقتصاد مقاومتی 
)ابالغیه مقام معظم رهبری مدظله العالی در بهمن ماه ۱۳۹۲( خطوط 
راهنمایی برای بازطراحی نظام اقتصادی کشور محسوب می شود. در واقع 
این مجموعه سیاستی با لحاظ قواعد مکتب اقتصادی اسالم و وضعیت 
کنونی کشور )در دو حوزه ظرفیت ها و خصومت ها( برخی از موضوعات 
و مساله ها را )و نه همه آنها را( مورد توجه جدی قرار می دهد. اما با 
بررسی مجموعه سیاست های بیست و چهارگانه، رهیافت های کلی مورد 
نظر در نظریه پردازی )مدخل های اصلی( تا حد زیادی نمایان می شود. 

می گیرند،  قرار  هم  کنار  در  چهارگانه  و  بیست  سیاست های  وقتی 
مشخص می شود دو حوزه جدی مورد تأکید این سیاست ها است: یک 
حوزه تقویت تولید ملی است و حوزه دیگر فرهنگ جهادی است. همانگونه 
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که در نمودار زیر نشان داده شده است، تعداد زیادی از سیاست ها به طور 
مستقیم یا غیرمستقیم موضوع تقویت تولید ملی را هدف قرار داده اند 
استان ها،  مزیت های  موضوع  دانش بنیان،  اقتصاد  کارآفرینی،  )مانند 
تقویت نظام مالی، دیپلماسی اقتصادی و...(. بخشی از سیاست ها موضوع 
مانند  می دهد  قرار  تأکید  مورد  آن  اخص  معنای  به  را  اقتصادی  جهاد 
مشخص  طور  به  که  ودوم  بیست  و  ویکم  بیست  بیستم،  سیاست های 
وارد حوزه فرهنگ سازی و گفتمان سازی می شوند؛ اما همه این بیست و 
چهار سیاست با یک نگاه دیگر در چارچوب جهاد اقتصادی قابل تفسیر 
در  موارد  این  از  بسیاری  که  دریافت  می توان  بیشتر  دقتی  با  هستند. 
رویکردهای دیگر، حتی در رویکردهای غیر اسالمی نیز مورد توجه بوده 
فعلیت رسیدن  به  و  اهداف  آنچه که تضمین کننده تحقق  لکن  است، 
این سیاست ها خواهد بود، وجود یک رویکرد و نگاه جهادی است. بدین 
معنا  اقتصادی  زیر چتر جهاد  بیست و چهار سیاست  این  تمام  ترتیب 
تولیدکنندگان،  از  )اعم  داخلی  اقتصاد  اهالی  و  می کنند  پیدا  مفهوم  و 
مصرف کنندگان و مدیران کشور( با این رویکرد جهادی است که خواهند 
توانست برنامه های اقتصاد مقاومتی را به فعلیت برسانند و اهداف آن را 

محقق سازند.
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بدین ترتیب مدخل اصلی ورود اقتصاد مقاومتی به عرصه های مختلف 
اقتصادی، دو عنصر است که عبارتند از: ۱.عنصر اقتصادی )یعنی برنامه 
ریزی اقتصادی در شکل مشهور خود( و ۲.عنصر فرهنگی )برنامه ریزی 
فرهنگ اقتصادی در چارچوب ادبیات اقتصاد مقاومتی( و بر همین اساس 
و  ملی  تولید  تقویت  از:  بود  عبارتند خواهند  مقاومتی  اقتصاد  رکن  دو 
فرهنگ اقتصادی- که در ادبیات اسالمی آن در عنوان "جهاد اقتصادی" 
متجلی میشود. عملیات تحقق این دو رکن نیز عبارتند از: ۱.برنامه ریزی 

اقتصادی- در معنای متعارف- و ۲.برنامه ریزی فرهنگی۱.

توجه به این دو رکن )تقویت تولید ملی و فرهنگ اقتصادی یا جهاد 
اقتصادی( محِقق را از انحراف در نظریه پردازی مصون می دارد. براین 
اساس تمام الگوهای اقتصادی که منجر به تضعیف تولید ملی و یا انحراف 
فرهنگ اقتصادی از الگوی اسالمی آن )یعنی جهاد اقتصادی( شود، غیر 

مقاومتی و ضد مقاومتی قلمداد خواهند شد.

برنامه های اصلی اقتصاد مقاومتی

برنامه های اصلی اقتصاد مقاومتی نیز متناظر با ارکان فوق به شرح 
وجهی  دو  موارد  این  از  بسیاری  اینکه  وجود  با  می گردد.  معرفی  ذیل 

۱- برای مطالعه بیشتر رجوع کنید به: )عبدالملکی، ۱۳۹۳- فصل ششم(.
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بوده و به هر دو رکن تولید ملی و فرهنگ جهادی مرتبط هستند، به 
منظور رعایت منطق دسته بندی در رکن مربوط به وجه غالب قرار داده 
شده اند. همچنین در معرفی برنامه های اقتصاد مقاومتی در این مجال 

به مهم ترین موارد اشاره شده است:

برنامه های اصلی متناظر با تقویت تولید ملی

اصالح الگوی مصرف

الگوی  اصالح  به  مقاومتی  اقتصاد  کلی  سیاست های  از  هفتم  بند 
مصرف نظر دارد. یکی از مهم ترین اثرات اصالح الگوی مصرف تقویت 
تولید ملی است. از وجوه اصالح الگوی مصرف کاهش مصرف کاالهای 
خارجی و جایگزینی آن با کاالهای ایرانی است. همچنین اصالح الگوی 
مصرف به معنای کاهش اسراف )استفاده بهتر از کاالها و نهاده ها( منجر 
به آزاد سازی بخشی از منابع کشور برای اختصاص به تولید خواهد شد. 
اصالح الگوی مصرف مستلزم همت و نگاه جهادی مدیران و آحاد ملت 
است. بی شک اثر اصالحات مورد نظر در بخش دولتی اثری اشاعه ای و 

فزاینده بر تحقق الگوی مطلوب در کل جامعه خواهد داشت.

تقویت اقتصاد دانش بنیان

بنیان  اقتصاد دانش  به  اقتصاد مقاومتی  بند دوم سیاست های کلی 
می پردازد. مهم ترین ویژگی اقتصادهای دانش بنیان سهم باالی دانش و 
فنآوری در تولیدات و ارزش افزوده ایجاد شده در آنهاست. ایران اسالمی 
با برخورداری از جمعیت باالی نخبگان و با حرکت و رشد علمی شتابنده 
خود در دهه های اخیر ظرفیت باالیی برای تقویت اقتصاد خود مبتنی بر 
دانش و فنآوری دارد. با رشد سریعتر علمی و نیز فراهم نمودن شرایط 
بر  عالوه  می رود  انتظار  ثروت،  به  دانش  تبدیل  برای  الزم  مقدمات  و 
تولید بیشتر محصوالت دانش بنیان بهره وری تولید در سایر بخش های 
تولیدی نیز )اعم از کشاورزی، صنعتی و خدماتی( افزایش یابد. ویژگی 
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مهم دیگر اقتصاد دانش بنیان عدم امکان تحریم نهاده ها و یا محصوالت 
آن است.

اصالح نظام مالی

مقاومتی  اقتصاد  کلی  سیاست های  نهم  بند  در  مالی  نظام  اصالح 
مورد توجه قرار گرفته است. یکی از مهم ترین نیازمندی ها برای تقویت 
تولید ملی تامین منابع مالی و سرمایه ای است. ایران با داشتن نقدینگی 
نزدیک به ۸۰۰ هزار میلیارد تومان به لحاظ اسمی از منابع سرمایه ای 
باالیی برخوردار است، لکن الگو و نظام نامطلوب تامین مالی کشور باعث 
شده است این منابع به سختی در اختیار بخش های تولیدی قرار گیرد. 
بازطراحی این نظام )شامل زیرنظام بانکی و بازار سرمایه( می تواند منابع 
مالی مورد نیاز برای تقویت تولید ملی را به صورت واقعی تجهیز نماید.

بهبود فضای کسب و کار

سیاست های  در  کار  و  کسب  فضای  بهبود  مؤلفه های  مهم ترین 
)تقویت کارآفرینی و جلب مشارکت  اول  بند  اقتصاد مقاومتی در  کلی 
عمومی( و نیز مضامین مرتبط با ارتقاء بهره وری )بندهای سوم، یازدهم 
و سیزدهم( متجلی شده است. ارتقاء کارآفرینی، جلب مشارکت عمومی 
در تولید و ارتقاء بهره وری می تواند فرآیند تقویت تولید ملی را تسریع 

بخشد.

کاهش خام فروشی

در مجموعه سیاست های کلی اقتصاد مقاومتی بر تقویت صادرات غیر 
نفتی )بند دهم(، کاهش وابستگی به فروش نفت خام )بنده هجدهم(، 
تبدیل نفت و گاز به محور توسعه صنعتی کشور )بند سیزدهم( و تکمیل 
زنجیره ارزش در داخل )بند پانزدهم( تاکید شده است. همه این موارد به 
معنای کاهش خام فروشی و بازطراحی نظام اقتصادی به نحوی است که 
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حداکثر تولید ممکن صورت پذیرد. از مهم ترین برنامه ها در همین راستا 
متنوع سازی پایه های اقتصادی کشور )در تولید و صادرات( خواهد بود.

برنامه های اصلی متناظر با تقویت فرهنگ جهاد اقتصادی

مدیریت جهادی

جهاد اقتصادی در کارآمدترین حالت از سطح مدیریت عالی کشور 
از طریق مدیران میانی و سایر کارگزاران  آغاز و طی روندی اشاعه ای 
اولویت  بر  تاکید  اصلی  علل  می شود.  منتشر  جامعه  عمومی  در سطح 
مدیریت جهادی در این مسیر عبارتند از: الف. تاثیرات تقویت کننده و 
فزاینده رفتارهای مدیران در شکل دهی فرهنگ عمومی جامعه و ب. 
حجم باالی منابع در اختیار مدیران )که بهره برداری حکیمانه از آنها 
مستلزم رویکردی جهادی در مدیران است(. به همین جهت بند بیست 

و دوم از سیاست های کالن نیز به این موضوع اختصاص یافته است.

مشارکت مردمی

مردم بازوی اقتصاد مقاومتی هستند. هرچند برنامه ریزی و طراحی 
تولید  مقاومتی  اقتصاد  تحقق  برای  مناسب  سازوکارهای  و  ساختارها 
دولت و مسئولین انجام می شود، لکن اقدام و عملیات اصلی به دست 
مردم صورت خواهد گرفت. به همین جهت بند اول سیاست های کلی 
اقتصاد مقاومتی به ضرورت مشارکت های مردمی در مسیر تحقق اهداف 
اختصاص یافته است. مشارکت مردم از سه کانال اصلی صورت می گیرد: 
الف. ارتقاء رفتار تولیدی، ب. ارتقاء رفتار مصرفی و ج. ارتقاء رفتار سیاسی 
)انتخاب مدیران و تصمیم گیرندگان کشور(. این بدان معناست که عموم 
اتفاقات مثبت و منفی اقتصاد کشور در ریشه های قریب یا بعید خود به 
آحاد مردم ختم می شود و این به جهت الگوی پیشرفته قانون اساسی 
جمهوری اسالمی است. مردمان دارای هریک از نهاده های تولید )قدرت 
کار، اندیشه و فکر، سرمایه مالی، سرمایه طبیعی، سرمایه فیزیکی و...( با 
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بهره برداری مطلوب و کارآمد از این نهاده ها می توانند تا حد زیادی در 
تقویت تولید ملی نقش آفرینی نمایند. همچنین اصالح الگوی مصرف در 
بخش مصرف خصوصی مستلزم آگاهی و همت عمومی آحاد ملت است. 
از سوی دیگر در بخش مدیریتی دولتی و حاکمیتی نیز مردم با انتخاب 
افراد مومن، با تقوا، متخصص، کاردان و به خصوص باورمند به کارآیی 
را  اقتصاد مقاومتی می توانند مهم ترین نقش  و  اقتصادی اسالم  الگوی 
تحقق اقتصاد مقاومتی ایفاد نمایند. به همین سبب در بندهای بیستم 
موضوعات  به  نیز  مقاومتی  اقتصاد  کلی  سیاست های  یکم  و  بیست  و 
اقتصاد مقاومتی و تقویت روحیه و فرهنگ جهادی در  گفتمان سازی 

آحاد جامعه توجه جدی شده است.

مبارزه با مفاسد اقتصادی

مساله  بر  مقاومتی  اقتصاد  کلی  سیاست های  از  نوزدهم  بند  تاکید 
مبارزه با مفاسد اقتصادی از آن جهت است که به ثمر نشستن تالش های 
ملت و حاکمیت در زمینه اقتصاد تا حد زیادی در گرو سالمت فضای 
عمومی اقتصاد و تنگی عرصه بر مفسدان اقتصادی است. هرچند ممکن 
تعداد  نیز  و  بالفعل  اقتصادی  مفاسد  ارزش  و  اندازه  شود  گفته  است 
نفرات مفسدین در مقایسه با پهناوری و وسعت منابع اقتصادی کشور 
و نیز جمعیت عموما مومن و سالمت کشور چندان چشم گیر نیست، 
اقتصادی و درک مبارزه و مقابله جدی مسئوالن  امنیت  لکن احساس 
با مفسدان و سوء استفاده کنندگان اثر مهمی بر روحیه آحاد مردم و 
و  مقاومتی  اقتصاد  نظام  اجرای  راستای  در  آنها  تالش  نمودن  مضاعف 

تحقق اهداف آن خواهد داشت.

مدیریت جهاد اقتصادی

و  مدیران(  مجاهدانه  )رفتار  جهادی  مدیریت  موضوع  بر  عالوه 
مشارکت جهادی آحاد ملت، مساله ساختار و فرآیند مدیریت این جهاد 
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اقتصادی بزرگ مردم و مسئولین نیز به طور مستقل محل بحث است. 
در شرایطی که ساختارها و فرآیندهای کالن مرتبط با تصمیم سازی، 
تصمیم گیری و اجرای عملیات اقتصادی با نقصان و سستی و اصطکاک 
مورد  اثربخشی  از  و مسئولین  مردم  باشد، تالش های مجاهدانه  همراه 
مدیریت  نظام  بازطراحی  همین سبب  به  بود.  نخواهد  برخوردار  انتظار 
اقتصاد  مهم  برنامه های  از  جهادی-  نگاهی  با  کشور-  اقتصادی  کالن 
مقاومتی به شمار می رود که بخش هایی از آن در بندهای شانزدهم و 

بیست و دوم سیاست های کلی مورد اشاره قرار گرفته است.

پیامدها و نتایج تحقق اقتصاد مقاومتی

نظامی  مقاومتی  اقتصاد  شد،  گفته  اول  بخش  در  آنچه  براساس 
در  و  اسالم  اقتصادی  مکتب  اهداف  تحقق  پی  در  که  است  اقتصادی 
طول آن اهداف اقتصادی انقالب اسالمی در شرایط خصومت بار کنونی 
شکل می گیرد. این اهداف در باالترین سطح عبارتند از: الف. استقالل 
اقتصادی، ب. رفاه اقتصادی و ج. پیشرفت اقتصادی. در ادامه به تبیین 
هریک از این اهداف و چگونگی تحقق آنها در نتیجه طراحی و اجرای 

نظام اقتصاد مقاومتی پرداخته شده است. 

استقالل اقتصادی

کاهش خام فروشی

از مهم ترین ثمرات اقتصاد مقاومتی کاهش خام فروشی خواهد بود. 
فروش مواد خام )از جمله نفت خام، محصوالت کشاورزی فرآوری نشده 
و مواد معدنی فرآوری نشده( به طور عمومی به جهت نیاز کشور به ارز 
)برای واردات( و نیز نیاز دولت به ریال آن )برای تامین بودجه( صورت 
می گیرد. با تقویت تولید ملی از یک سو نیاز کشور به ارز کاهش می یابد، 
از سوی دیگر نیاز دولت به بودجه از محل صادرات مواد خام )نفت خام( 
کاهش می یابد و در نهایت در صورت باقی بودن نیاز به ارز، مبالغ مذکور 
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از طریق صادرات محصوالت با ارزش افزوده باال- و نه مواد خام- تامین 
می گردد.

کاهش واردات

به کاالهای خارجی کاهش خواهد  نیاز کشور  ملی  تولید  تقویت  با 
واردات  خصوص  )به  واردات  از  عمده ای  بخش  ترتیب  بدین  و  یافت 
تولید در داخل( کاهش  قابل  و کاالهای ضروری  محصوالت کشاورزی 
کاالهای  واردات  اقتصادی  فرهنگ  اصالح  با  همچنین  یافت.  خواهد 
وابستگی  این جهت  از  یافت.  نیز کاهش خواهد  و غیر ضروری  لوکس 
کشور به خارج کاهش خواهد یافت. البته این به معنای قطع ارتباط با 
جهان نخواهد بود، بلکه در این نظام اقتصادی واردات به صورت برنامه 
قابل قبول ملی و در چارچوب معیارهای  ازای منافع  ریزی شده و در 
خاص )از جمله عدم سبقت واردات بر صادرات و نیز عدم صادرات مواد 

خام در ازای واردات کاالهای فرآوری شده( صورت خواهد گرفت. 

رفاه اقتصادی

کاهش تورم

با تقویت تولید ملی و ترویج فرهنگ جهاد اقتصادی انتظار می رود 
)و  آغازین مشاهده شود  ماه های  از  پایدار  به صورت  تورم  نرخ  کاهش 
انتظار  از  دور  نیز  قیمت ها  عمومی  کاهش سطح  مدت حتی  میان  در 
نرخ  به طور طبیعی  کاال  فراوانی  و  ملی  تولید  افزایش  با  بود(.  نخواهد 
رشد قیمت ها کندتر یا متوقف خواهد شد. همچنین با کاهش وابستگی 
خارجی اثر تحوالت بخش خارجی )از جمله افزایش نرخ ارز و...( بر سطح 
قیمت ها در داخل به طور جدی کاهش خواهد یافت. همچنین اصالح 
الگوی مصرف منجر به رفع پدیده هایی از جمله احتکار خانگی کاال و به 

تبع آن نرخ تورم کنترل خواهد شد.
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کاهش بیکاری

روی دوم سکه تولید، اشتغال است. افزایش تولید به طور طبیعی به 
همراه خود افزایش اشتغال و کاهش بیکاری را به دنبال خواهد داشت. 
از سوی دیگر با کاهش واردات و نیز تقویت فرهنگ اقتصادی در حوزه 
تولید کاهش نرخ بیکاری با سرعت بیشتری صورت خواهد گرفت. بدین 
ترتیب در نتیجه اجرای نظام اقتصاد مقاومتی به زودی عالوه بر جذب 
نتیجه  در  و  بیشتر  کار  نیروی  به  کشور  نیاز  بیکار،  کار  نیروی  عمده 

جمعیت بیشتر نمایان خواهد شد. 

فراوانی )خصب(

فراوانی )که در تعبیر اسالمی با اصطالح »خصب« معرفی می شود( 
با  است.  جامعه  در  نیاز  مورد  تنوع  و  مقدار  به  کاالها  وجود  معنای  به 
اینکه  بر  اقتصادی عالوه  فرهنگ جهاد  ترویج  نیز  و  ملی  تولید  تقویت 
کمبودی در اقتصاد ملی )به جهت تحریم ها یا علل دیگر( وجود نخواهد 
داشت، روز به روز شاهد فراوانی بیشتر کاال و نیز تنوع بیشتر کاالهای 

موجود خواهیم بود.

توازن و عدالت اجتماعی

اهداف  و  منویات  ابتدایی ترین  از  اجتماعی  توازن  و  تامین  اگرچه 
مکتب اقتصادی اسالم است، لکن عموما به دلیل ضعف تولید ملی و نیز 
ضعف بودجه دولتی به طور کامل )صد در صد( محقق نشده است. در 
جریان تحقق اقتصاد مقاومتی از یک سو تولید ملی تقویت می شود )که 
به تبع آن سطح درآمد اقشار کم درآمد افزایش می یابد و عدم توازن 
ناشی از بیکاری بخشی از جامعه برطرف می شود( و از سوی دیگر دولت 
با در اختیار داشتن منابع بیشتر خواهد توانست وضعیت زندگی مناسب 
)در سطح کفاف و نه تنها در سطح معیشت( را برای عموم فراهم نماید.
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پیشرفت اقتصادی

تولید ثروت

در خلق  آن  باالی  قدرت  پیشرفته  اقتصاد  ویژگی های یک  از  یکی 
ثروت است. با تقویت تولید ملی، کاهش خام فروشی، ایجاد ارزش افزوده 
اقتصاد  باالتر و تقویت فرهنگ تولید در کشور- در نتیجه تحقق نظام 

مقاومتی- قدرت خلق ثروت ملی به میزان باالیی افزایش خواهد یافت.

افزایش صادرات راهبردی

نیازهای اصلی کشور، تقویت تولید ملی زمینه را برای  از رفع  پس 
توسعه صادرات فراهم خواهد نمود. در نظام اقتصاد مقاومتی صادرات به 
عنوان یک موضوع راهبردی و با اهداف خاص صورت می گیرد. تامین 
نیازهای ارزی کشور، تقویت جایگاه بین المللی و کمک به پیشرفت امت 

اسالمی از جمله اهداف راهبردی صادرات در اقتصاد مقاومتی هستند.

اقتدار اقتصادی و الهام بخشی

و  کشور  اقتصادی  اقتدار  تقویت  به  منجر  مقاومتی  اقتصاد  اجرای 
الهام بخشی بیشتر جمهوری اسالمی در سطح بین المللی خواهد شد. 
)رفاه  مستحکم  درونی  با ساخت  بنیان  دانش  و  افرین  ثروت  اقتصادی 
باالی اهالی( و حداقل وابستگی خارجی به عنوان اقتصادی قدرتمند و 
الهام بخش شناخته می شود. چنین اقتصادی کمتر در معرض تهدیدات 
اقتدار  اقتصادی )از جمله تحریم یا سایر تکانه ها( قرار خواهد داشت. 
جهان  در  ناب  اسالم  ایدئولوژی  ترویج  شدن  شتابنده  باعث  اقتصادی 

خواهد شد. 
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جمع بندی 

به  اقتصاد مقاومتی  این گونه میتوان جمع بندی کرد که  پایان  در 
عنوان راهبرد اساسی جمهوری اسالمی ایران در قبال خصومت های 
داخلی و خارجی است. این نظریه که از مکتب اقتصادی اسالم نشأت 
گرفته مبتنی بر سه اصل اساسی عزت اقتصادی و عدالت اقتصادی 
انقالب  اقتصادی  اهداف  تحقق  در  سعی  و  است  اقتصادی  جهاد  و 
اسالمی )استقالل اقتصادی و رفاه عمومی و پیشرفت اقتصادی( دارد. 

با توجه به مباحث مطرح شده در بخش های گذشته به این نکات 
می توان اشاره داشت: 

امکان . ۱۰ که  است  اقتصادی  بیرونی،  واقعیت  در  مقاومتی  اقتصاد 
تحقق اهداف خود را )مبتنی بر مکتب اقتصادی اسالم و مبانی 
و  دشواری  تهدید،  شرایط  وجود  با  اسالمی(  انقالب  اقتصادی 

دشمنی فراهم می آورد؛

اقتصاد مقاومتی نظریه ای برآمده از مبانی اقتصاد اسالمی است . ۱۱
و با مالحظه حوزه های سه گانه معارف اقتصاد اسالمی )شامل 
اقتصاد  علم  و  اسالمی  اقتصادی  نظام  اسالم،  اقتصادی  مکتب 

اسالمی(، ذیل عنوان نظام اقتصادی اسالمی قرار می گیرد؛
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ماهیت نظری اقتصاد مقاومتی اینگونه تعریف می شود: "اقتصاد . ۱۲
بدان  این  است".  اسالم  اقتصادی  نظام  معاصر  نسخه  مقاومتی 
خارجی  اقتصادی  خصومت های  بروز  شرایط  در  که  معناست 
است  اقتصاد  از  صورتی  و  ساختار  مقاومتی  اقتصاد  داخلی،  و 
که امکان تحقق منویات اقتصادی مکتب اسالم )و در طول آن 

تحقق اهداف اقتصادی انقالب اسالمی( را فراهم می کند؛

در نظریه پردازی اقتصاد مقاومتی، الزم است دو مقدمه علمی . ۱۳
مهم فراهم شود: ۱. شناسایی مکتب اقتصادی اسالم )که در سه 
اصل عدالت اقتصادی، جهاد اقتصادی و عزت اقتصادی متجلی 
به دو  ایران )که  اقتصاد  می شود( ۲. شناسایی وضعیت کنونی 

حوزه شناسایی ظرفیت ها و دشمن شناسی تقسیم می شود(؛

ارکان . ۱4 اوال.  به  مقاومتی  اقتصاد  در  پردازی  نظریه  فرآیند  در 
فرهنگ  تقویت  و  ملی  تولید  تقویت  )یعنی  مقاومتی  اقتصاد 
اقتصادی اسالمی( و ثانیا. التزام به رویکردهای خالقانه و نوآورانه 

)با پشتوانه همت و توکل و توسل( توجه می شود.

مبنای علم اقتصاد متعارف به لحاظ معرفت شناختی را میتوان . ۱5
سه فلسفه مکمل دئیسم، اومانیسم و لیبرالیسم دانست. این علم 
بر پایه تجربه و آزمون و خطاست و هیچ عامل خارجی از داره 
محسوسات در تکوین آن نقشی ندارد و روش شناسی مبتنی بر 

اثبات گرایی )positivism( است.

از نظریات . ۱۶ )economic resilience( یکی  اقتصادی  تاب آوری 
مبتنی بر اقتصاد متعارف که با مفهوم اقتصاد مقاومتی تفاوت هایی 
دارد اما گاهی اوقات افراد این دو را به اشتباه باهم یکسان فرض 
می کنند. در حالی که بهتر است گفته شود تاب آوری اقتصادی 

یکی از شاخصه های اقتصاد مقاومتی است. 
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هدف از تحریم های اقتصادی علیه میتوان در یک جمله کاهش . ۱۷
ناکارآمدی نظام جمهوری  ایران و نشان دادن  اقتصادی  قدرت 

اسالمی ایران در مقابله با مسائل و مشکالت دانست. 

اقتصاد مقاومتی و بحث حرکت در جهت مقاوم کردن اقتصاد فقط . ۱۸
مخصوص کشور ایران نیست و در این چند نهه اخیر کشورهای 

مختلفی با تعاریف متفاوت به این سمت گام برداشته اند.  

 برای طراحی نظام اقتصاد مقاومتی باید به دو نکته توجه داشت:      . ۱۹

۱. شناسایی مکتب اقتصادی اسالم 

۲. شناسایی فضای کنونی کشور

دو رکن اساسی اقتصاد مقاومتی را میتوان تقویت تولید ملی و . ۲۰
جهاد اقتصادی دانست. 

ابعاد . ۲۱ در  مختلفی  برنامه های  شامل  مقاومتی  اقتصاد  نظریه 
اصالح  می شود.  جهادی  فرهنگ  تقویت  و  ملی  تولید  تقویت 
مالی،  نظام  اصالح  بنیان،  دانش  اقتصاد  تقویت  مصرف،  الگوی 
اقتصاد  برنامه  بهبود فضای کسب و کار و کاهش خام فروشی 
مقاومتی متناظر با بعد تولید ملی و مدیریت جهادی، مشارکت 
مردمی، مبارزه با مفاسد اقتصادی، مدیریت جهاد اقتصادی نیز از 
برنامه های اقتصادی متناظر با بعد تقویت فرهنگ جهادی است. 

استقالل . ۲۲ به  میتوان  مقاومتی  اقتصاد  اجرای  نتایح  و  ثمرات  از 
اقتصادی، رفاه اقتصادی و پیشرفت اقتصادی اشاره کرد. استقالل 
اقتصادی  اقتصادی شامل کاهش خام فروشی و واردات و رفاه 
شامل کاهش تورم و بیکار، توازن اجتماعی، فراوانی )خصب( و 
اقتصادی نیز شامل تولید ثروت، صادرات راهبردی و  پیشرفت 

اقتدار و الهام بخشی میشود.  
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