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اقتصاد

یادداشت

اقتصاد
چندتکه و
«ذهن معمار»
پیمان مولوی
اقتصاددان

بس��یاری از کشورها به س��مت اقتصاد بازار
س��رمایهمحور رفتهاند و موفق هم هس��تند اما
اینکه بگوییم ما باید از سمت اقتصاد بانکمحور
به س��مت اقتصاد بورسمحور ،برویم نه درست
اس��ت و نه علم��ی! برای مث��ال اقتصاد امریکا
ساختار بازار سرمایهمحور دارد اما این بهمعنای
تامین مالی صددرصدی از بورس نیست .اینکه
بگوییم ما هم باید به همین سمت برویم درست
نیس��ت ،چراکه اول باید گفت کجای اقتصاد ما
ش��بیه اقتصادهایی مانند ایاالت متحده است
که حاال بخواهی��م در زمینه تامین مالی مانند
آنه��ا رفت��ار کنیم .ژاپ��ن یک��ی از بزرگترین
بازارهای س��رمایه را دارد اما شاید بتوان گفت
کل اقتصاد این کش��ور در انحصار  ۴غول بانکی
است .اقتصاد ما نیز میتواند بازار سرمایهمحور
ش��ود و این اتفاق ،بسیار هم اتفاق خوبی است،
چراکه بهدلیل ش��فافیت بس��یار بیشتر در این
حوزه ،بهطور قطع ش��اهد کاهش میزان فساد
ه��م خواهیم بود؛ اما آیا اقتصاد ما ظرفیت این
انتقال را دارد؟ این سوال بسیار مهمی است که
مس��ئوالن باید قبل از هر اقدامی به آن پاس��خ
دهن��د .تجربه س��ال  ۹۹به ش��خص من اثبات
کرد که سیس��تم اقتصادی ما استعداد عجیبی
در فرصتس��وزی دارد؛ از همی��ن رو چن��دان
خوشبین نیستم که در مسیر بورسمحور شدن
اقتصاد چندان توفیقی حاصل ش��ود .فراموش
نکنید که در س��ال  ۹۹س��یلی از سرمایه وارد
بازار بورس تهران شد اما دیدیم که چه اتفاقاتی
در بازار س��هام رخ داد و فرصت اس��تثنایی که
ایجاد ش��ده بود تا بس��یاری از ایرادات سیستم
اقتصادی کش��ور را حل کنیم ،از دس��ت رفت.
مس��ئوالن میتوانستند حجم عظیم سرمایه را
که وارد بازار بورس ش��ده بود ،به سمت توسعه
زیرساختهای کشور هدایت کنند اما با نگاهی
ب��ه آمار و ارق��ام متوجه میش��ویم که چنین
اتفاقی رخ نداده اس��ت .دلیل این موفق نشدن
هم به اعتقاد من وجود ذینفعان پرشمار است
ک��ه در حوزههای مختلف حضور دارند .اقتصاد
ایران س��اختاری چندتک��ه دارد که ذینفعان
زیادی از گروههای مختلف در آن حضور دارند
و اجازه حرکت بهسوی توسعه را نمیدهند .به
اعتقاد من برای تغییرات اساس��ی فقط صحبت
کردن کافی نیس��ت .ما باید ابزارسازی کنیم و
ب��رای این امر نیز به نیروهایی با «ذهن معمار»
 ))architecture mindنی��از داری��م ،در
حالی که این ذهنهای خالق وقتی در سیستم
اقتصادی ما که هیچ معماری مش��خصی ندارد،
قرار میگیرند ،از کارآیی میافتند .امکان اینکه
اقتصاد ایران بهس��مت بورسمحور شدن برود،
وج��ود دارد اما همانطور که پیشتر نیز گفتم
تجربه س��ال  ۹۹چندان خوش��ایند نبود! برای
مثال میش��ود بنگاههای بزرگ و متوسط برای
تامی��ن مالی به س��مت بازار س��رمایه بروند و
کوچکترها از سیس��تم بانکی تغذیه ش��وند یا
حتی میتوان از هر دو سیستم (بانک و بورس)
برای تامین مالی اس��تفاده کرد ،اما س��وال این
است که چه گلی تا به حال به سر سیستم بانکی
زدهای��م که حاال انتظار داریم بورس بتواند جور
بانک را بکش��د؟ ما نرخ بهره را ثابت کردهایم و
ن را هم «سود» گذاشتهایم! ما بانکداری
اسم آ 
اس�لامی را تبدیل به پدیدهای کردهایم که در
دنیا وجود خارجی ندارد! توجه داشته باشید که
بانکهای مطرحی مانند «لویدز» و «بارکلیز»
ش��عبههای بانکداری اس�لامی دارن��د .با یک
مقایس��ه کوچک میتوان دریافت که فرق بین
سیس��تم بانکی ما و بانکداری اسالمی از زمین
تا آس��مان است .متاس��فانه ما فقط متخصص
استحاله کردن واژگان هستیم .در هر اقتصادی
براس��اس این استراتژیها و باتوجه به ابزارهای
اقتص��ادی همان کش��ور اقدام به اس��تفاده از
ظرفیتهای موجود میش��ود؛ بهعبارتی گاهی
از بازار س��رمایه اس��تفاده میکنن��د و گاهی از
سیس��تم بانکی ،ام��ا در اقتصادی با تورم باالی
 ۲۰درصد (از س��ال  ۹۷تاکنون میانگین تورم
باالی  ۵۰درصد بوده) کدام ش��رکتی را س��راغ
دارید که سیس��تم بانکی را رها کند تا از منابع
دیگر تامین مالی کند؟ جواب مس��ئوالن برای
این مس��ئله هم ناتوانی سیس��تم بانکی از ارائه
تس��هیالت بیشتر است ،دلیل آنهم این است
که بانکها از بازپسگیری تسهیالت ارائه شده
عاجزند و با مش��کالت زیادی مواجه ش��دهاند.
ب��ار دیگر میگویم بازار س��رمایه میتواند ابزار
بس��یار خوبی برای تامین مالی باشد اما تجربه
سال  ۹۹به ما نشان داد که یا نخواستیم در این
راس��تا حرکت کنیم یا اصال راه و روش استفاده
از فرصتهای خوب را بلد نیستیم.

اختصاص
 ۱۸۰۰میلیارد
از صندوق
توسعه ملی به
دانشبنیانها

با هدف رشد و شکوفایی شرکتهای دانشبنیان و با حمایتهای صندوق
توسعه ملی ،در  3سال اخیر بیش از  ۱۸۰۰میلیارد تومان اعتبار با نرخ سود
 ۱۲درصد به شرکتهای دانشبنیان اختصاص یافت.
به گزارش ایسنا ،در نامه ستاری ،معاون علمی و فناوری ریاستجمهوری
به رئیس گروه اقتصادی دفتر مقام معظم رهبری اعالم ش��ده که صندوق
توسعه ملی در حمایت از شرکتهای دانشبنیان در  3سال اخیر مبلغی بالغ
ب��ر  ۱۸۳۵میلیارد تومان نزد بانکهای عامل ویژه فعالیتهای دانشبنیان

گذاری کرده اس��ت .در ادامه این نامه تاکید ش��ده که این
و فناور س��پرده????
اعتبارات بهصورت تس��هیالت س��رمایه در گردش و طرح با نرخ س��ود ۱۲
درصد در اختیار ش��رکتهای دانشبنیان در بخشهای کشاورزی ،صنایع
تبدیلی و تکمیلی کش��اورزی و صنعت و معدن قرار گرفته و نقش موثری
در پویایی و بالندگی ش��رکتهای دانشبنیان داشته است .همچنین اعالم
ش��ده تاکنون  ۱۶۶ش��رکت دانشبنیان توانس��تهاند از این حمایتها برای
ایجاد و توسعه فعالیتهای اشتغال ،تولید و خدمت به کشور بهرهمند شوند.

معاونت علمی و فناوری ریاستجمهوری البته از همکاری و مساعدتهای
صورتگرفت��ه ازس��وی صندوق توس��عه ملی بهویژه برای توس��عه فعالیت
اقتصادی ش��رکتهای دانشبنیان و پیشبرد اهداف زیستبوم دانشبنیان
ابراز رضایت کرده اس��ت .منابع صندوق توس��عه ملی س��االنه از محل سهم
تعیینش��ده از درآمدهای ناش��ی از فروش نفت و فرآوردههای نفتی تامین
شده و در راستای توسعه کشور در قالب تسهیالت به گروههای مشمول به
استناد اساسنامه این صندوق ارائه میشود.

فراز و فرود اقتصاد ایران در  100سال بررسی شد

ب مشروطه تا سودای توسعه
از انقال 

سهند اینانلو

editor@smtnews.ir

در روزهای پایانی قرنی ب ه سر میبریم که نهتنها ایران
بلکه تمام جهان دس��تخوش تغییراتی ش��ده که از بدو
پیدایش تمدنهای بش��ری تاکنون تجرب��ه نکرده بود؛
تغییراتی که ریش��ه در عصر روش��نگری در اروپا داشته
و با گذر از دوران انقالب صنعتی ،ش��کلگیری کشوری
مس��تقل با نام ای��االت متحده امریکا ،وق��وع دو جنگ
خانمانسوز جهانی و انقالبهای کمونیستی به دورانی
رس��یدهایم که اصطالحا آن را پسامدرن مینامند .یکی
از مهمتری��ن پدیدههایی که در اواخ��ر قرن  ۱۹و اوایل
قرن  ۲۰میالدی در جوامع بشری بر کشیده شد ،پدیده
دولت-ملت مدرن بود؛ س��اختاری جدید و غریب برای
کشورهایی که بویی از عصر روشنگری و انقالب صنعتی
نب��رده بودند و صدالبته طبیعی برای کش��ورهای غرب
اروپا! اهمیت این مس��ئله در تاریخ بشری بهقدری است
که حت��ی برخی از مورخان بر این باورند که جنگهای
جهان��ی اول و دوم نیز مولود طبیع��ی و اجتنابناپذیر
دولت-ملتس��ازی بوده که باعث پا گرفتن احساس��ات
میهنپرستانه یا ناسیونالیس��تی شده و حتی در برخی
مقاطع این احساسات بهقدری رادیکال شده که مرزهای
نژادپرستی را نیز در دوران آلمان نازی رد کرده است .اما
در آس��یا داستان به کلی متفاوت بود .به جرأت میتوان
گفت زمانی که س��رزمینهای ش��رقی کم��اکان درگیر
سیس��تمهای فرسایش��ی حکمرانی بودند ،روشنفکران

و ع��دهای از روحانی��ون ایرانی با درک درس��تی که از
تحوالت جهان داش��تند مقدمات اصالحاتی ساختاری
تحت عنوان «انقالب مش��روطه» را فراهم آوردند .البته
ای��ن تالشها س��رانجامی جز اعدام مش��روطهخواهان،
انق��راض سلس��له قاج��ار و روی کار آمدن یک افس��ر
ارتش��ی در پی نداشت ،اما آثار انقالب مشروطه تا امروز
در حوزههای مختلف زندگی ایرانیان بهخوبی مش��هود
اس��ت .اقتصاد یکی از همین حوزهها اس��ت که با روی
کار آمدن سلس��له پهلوی و کلید خوردن سیاستهای
«تجدد عامرانه» ش��دیدا دچار تغییر و تحوالت اساسی
شد؛ بهگونهای که پای پدیدههای نوظهور و غریبی مانند
بانک ،پست و تلگراف ،راهآهن و ...به سرزمین مادریمان
باز و همین امر موجب شد اقتصاد ایران نیز در پی ایجاد
زیرس��اختهای مدرن دچار تحوالت ناگهانی و اساسی
ش��ود .البته برخی کارشناسان بر این باورند که باوجود
ورود آثار مدرنیته به ایران در طول  2دهه اول قرن ۱۴
خورش��یدی ،بهدلیل نبود زیربنای مدرنیسم در جامعه
چیزی بهنام بخش خصوصی و فئودالیسم وجود خارجی
نداش��ت ،به همین دلیل از همان روزهای نخس��ت نیز
اقتصاد ایران باوجود مدرن ش��دن ظاهری روزبهروز به
سمت دولتیتر شدن پیش رفت و همین امر موجب شد
ما باوجود گذشت بیش از یک قرن از انقالب مشروطه،
کماکان در سودای توسعهیافتگی باشیم.

کمال اطهاری :بورژوازی ملی در واقع متشکل از نیروهای فرهیخته
جامعه اس��ت که تولید در اقتصاد را به نفع منافع ملی و دولت ملی
به انجام میرساند ،مصداق بارز این قشر در تاریخ معاصر ایران نیز
دکتر محمد مصدق است

راهی که آمدهایم!
آلبرت بغزیان :ما
به سمت توسعه
حرکت نمیکنیم.
باید توجه داشت
که ما باید به
لحاظ کمی هم
رشد داشته
باشیم تا بتوانیم
به توسعه
برسیم ،البته
رشد اقتصادی
به معنای
توسعهیافتگی
نیست

کمال اطهاری ،پژوهش��گر توسعه و تحلیلگر اقتصادی
با اش��اره به وضعیت اقتصادی ایران در دوران مش��روطه،
ب��ه
گف��ت :زمانی ک��ه انقالب مش��روطه رخ داد،
اقتصادی عقبمانده و کشاورزیمحور داشتیم اما با ظهور
مشروطهخواهان شاهد شکلگیری «بورژوازی ملی» در
کشور بودیم که اتفاق بسیار فرخندهای بود.
وی در ادام��ه افزود :البته این طبقه متوس��ط بهوجود
آمده ریش��ه در دوران پیش از مش��روطه داشت و عوامل
مختلف فرهنگی ،سیاس��ی و اقتصادی باعث ش��د طیف
جدیدی در جامعه سر برآورد.

 بار پیشرفت بر گرده بورژوازی

این پژوهش��گر توس��عه با اش��اره به کارکردهای طبقه
متوسط در ایران دوران مشروطیت ،عنوان کرد :بورژوازی
باید دو نقش اساسی را بازی میکرد؛ اول اینکه به لحاظ
اقتصادی یک رش��د همهجانبه را ایجاد کند و دوم اینکه
نهادهایی با کارکردهای سیاس��ی ،فرهنگی ،اقتصادی و...
را بنیان گذارد تا جامعه بهس��وی توس��عه قدم بردارد ،به

همین دلیل اس��ت که گفته میش��ود وظیفه
اصلی بورژوازی ایجاد پیش��رفت همهجانبه در
جامعه است.

 س�رکوب ب�ورژوازی مل�ی قبل از
انقالب

 بورژوازی ملی و داخلی

ای��ن تحلیلگ��ر اقتص��ادی با تقس��یم طبقه
متوس��ط به دو دسته ،توضیح داد :بورژوازی در
کش��ور ما ب��ه دو بخش ملی و داخلی تقس��یم
میش��ود که هر دو مکملی برای پیشرفت و توسعه کشور
هس��تند .ب��ورژوازی مل��ی در واقع متش��کل از نیروهای
فرهیخته جامعه است که تولید در اقتصاد را به نفع منافع
و دولت ملی به انجام میرس��اند .مصداق بارز این قشر در
تاریخ معاصر ایران دکتر محمد مصدق است که توانست با
ملی کردن صنعت نفت تاثیر گستردهای بر ذهنیت جهان
نسبت به ایران بگذارد .همانطور که گفته شد عملکرد این
طیف در جهت منافع دولت و ملت اس��ت؛ البته با ایجاد
نهادهای زیربنایی مانند سازمان برنامه و ...در پی تحکیم
این روند برآمدند که موفقیتآمیز هم بود.

اطهاری با اشاره به سیاستهای دیکتاتورمآبانه
پهلویها در برخورد با نیروهای فرهیخته جامعه
به صمت گفت :بورژوازی داخلی در ایران در پی
سرکوب سیاسی بورژوازی ملی رشد و نمو یافت.
طبقه متوسط داخلی هم دقیقا مانند ملیون در
جهت تامین منافع ملی حرکت میکند اما با این تفاوت که
گرایشات سیاسی ندارد .از جمله شخصیتهای بورژوازی
داخل��ی میتوان به ب��رادران خیامی ،ایروان��ی ،برخوردار،
خسروش��اهی و ...اش��اره کرد که اغلب صنعتگران موفقی
بودند و در راس��تای رش��د و توس��عه تولی��د ملی فعالیت
میکردن��د و حتی بهس��وی توس��عه ص��ادرات نیز پیش
میرفتند ،اما همانطور که گفته ش��د گرایش��ات سیاسی
نداشتند و به همین دلیل در سیستم حکومتی قبلی تحمل
میشدند .وی ادامه داد :در حالحاضر بار دیگر شاهد سر
برآوردن بورژوازی ملی هس��تیم .متاسفانه طبقه متوسط

بس��یار کوچکتر شده اما شخصیتهای برجستهای مانند
ش��جریانها ،اصغر فرهادیها و ...طی��ف بورژوازی ملی را
تش��کیل میدهند که حتی حاضرند فرش زیر پای خود را
فروخت��ه و خرج تحصی��ل فرزندان خود کنند تا با افزایش
س��طح علمی در جهت تامین مناف��ع ملی حرکت کرده و
البت��ه زندگی خود را نیز در س��طح مناس��بی اداره کنند.
این پژوهش��گر حوزه توس��عه با ابراز امیدواری نس��بت به
آینده اقتصادی کش��ور ،تاکید کرد :ما اگر چنین طبقهای
نداشتیم ،امروز باید فاتحه توسعه اقتصادی را میخواندیم،
اما خوش��بختانه جامعه ایران ظرفیتهای زیادی دارد که
میتوان به آنها امیدوار بود .تحقق این اهداف نیز نیازی به
زمان بس��یار طوالنی ندارد ،برای مثال به کرهجنوبی نگاه
کنید که در یک دوره نهچندان طوالنی توانس��ت به رش��د
اقتصادی همهجانبه و توسعه دست یابد .زمانی که ما شروع
به مونتاژ پیکان کردیم کرهایها در مونتاژ هم فرسنگها از
ایران عقبتر بودند اما متاسفانه این نسبت در حالحاضر
کامال برعکس است.

در مسیر توسعه نیستیم
آلبرت بغزیان ،اقتصاددان و اس��تاد دانشگاه تهران با اشاره به
لزوم بررس��ی علمی تغییر و تحوالت صدس��اله اقتصاد ایران ،به
گفت :اتفاقات بسیار زیادی در طول قرن اخیر در اقتصاد
ایران رخ داده اس��ت .صحبت از صد س��ال اس��ت و اصال شوخی
نیس��ت! باید یک کار دقیق پژوهش��ی انجام شود تا بتوان بهطور
علم��ی و دقی��ق در این زمینه صحبت ک��رد .وی در ادامه افزود:
البته میتوان نتایج تغییر و تحوالتی که ما را به اینجا رس��انده را
مورد بررس��ی قرار داد اما قطعا برای مقایس��ه و مطالعه دقیقتر
به یک کار پژوهش��ی بسیار گس��ترده نیاز است که اتفاقا شدیدا
به آن نیاز داریم.

 دانشبنیانها

استاد اقتصاد دانشگاه تهران با مثبت دانستن رویکرد مدیران
جمهوری اس�لامی ایران نس��بت به ش��رکتهای دانشبنیان،
عن��وان کرد :ش��اید بت��وان عملک��رد دول��ت در تقویت بخش
دانشبنیان اقتصاد کش��ور را نس��بتا خوب ارزیابی کرد که البته
کافی نیس��ت اما میتواند باعث تغییرات بنیادین اقتصادی شود
تا ما را از سیستم اقتصاد دولتی و غیرمولد رها کند.

 اخالق حرفهای کجاست؟

بغزیان با یادآوری نحوه رفتار بازاریان در سالهای پیش ،بیان
ک��رد :ما در حوزه اقتصاد عنصری بهن��ام اخالق حرفهای فعاالن

سخن پایانی...

اقتصادی را داش��تیم که متاس��فانه امروز اثری از آن
دیده نمیش��ود .مثال س��الها قب��ل میگفتند فالن
ب��ازاری اعتب��ار باالی��ی دارد و اخالقمدار اس��ت که
بهمعن��ای منصف ب��ودن فعاالن بازار ب��ود ،اما امروزه
چنی��ن چیزی در بین فعاالن اقتصادی کش��ور دیده
نمیشود و افراد بیشتر در لحظه تصمیماتی میگیرند
که منافعشان حکم میکند .در چنین فضایی با کمال
تاسف شاهد از بین رفتن اخالق حرفهای هستیم!

دلیل است که میبینیم خط و خطوط اقتصاد کشور
بس��تگی به نحوه تنظیم بودجه هر سال دارد و بخش
خصوصی هم منتظر انتش��ار بودجه میماند تا برای
فعالی��ت خود برنامهریزی داش��ته باش��د ،در حالی
که بخش خصوصی باید خودش جریانس��از باش��د.
در مجم��وع در کش��ور ما باوجود گذش��ت یک دوره
بس��یار طوالنی کماکان شاهد تصدیگری دولت در
حوزههای مختلف اقتصادی هستیم.

این اقتصاددان با تاکید بر اهمیت خصوصیسازی ،به
گفت :ما در س��الهای  ۱۳۵۰ت��ا  ۱۳۵۷حداقل احاطه دولت بر
اقتصاد کش��ور را تجربه کردیم اما پس از انقالب بهدلیل شرایط
جدی��دی که پی��ش آمده ب��ود و تغییر مناس��بات بینالمللی و
داخلی ،اقتصاد ما اجبارا به س��متی رفت که دولت حتی مجبور
ش��د قیمومیت بخش بزرگی از صنایع را نیز برعهده بگیرد .البته
در سالهای اخیر تالشهایی برای خصوصیسازی انجام شده،
ام��ا در عمل موفقیتی حاصل نش��ده اس��ت .وی در ادامه تاکید
کرد :اینکه ما ش��اهد بودجههای س��نگینی هستیم که هر سال
در مجلس به بحث گذاش��ته میشود ،نشانگر بزرگ بودن دولت
است که شوربختانه چندان بازدهی مناسبی نیز ندارد .به همین

بغزیان در پاس��خ به پرسش��ی مبنی بر حرک��ت اقتصاد ایران
بهس��وی توس��عه گفت :با کمال تاس��ف باید بگویم ما به سمت
توس��عه حرکت نمیکنیم .باید توجه داشت که ما باید به لحاظ
کمی هم رش��د داشته باش��یم تا بتوانیم به توسعه برسیم؛ البته
رشد اقتصادی بهمعنای توسعهیافتگی نیست .کشورهای عربی
رش��د اقتصادی بسیار خوبی دارند اما فرسنگها با توسعه فاصله
دارن��د .البته نباید دلمان را به این خوش کنیم که همس��ایگان
عربمان توسعه نیافتهاند .متاس��فانه ما رشد اقتصادی نداریم.
درس��ت است که رشد اقتصاد شرط کافی برای توسعه نیست اما
نباید فراموش کرد که ش��رط الزم برای نیل به اهداف توسعهای
هر کشوری است.

 اقتصاد دولتی

 توسعه

بهاعتقاد قریب به اتفاق اقتصاددانان
گره کار توس��عهیافتگی اقتصاد ایران
در ایجاد «رش��د اقتص��ادی» پایدار
اس��ت .این ع��ده از کارشناس��ان بر
این باورند که اگر بتوانیم یک رش��د
اقتصادی پایدار ایجاد کنیم میتوانیم
قدمهای بعدی بهس��وی توس��عه را
س��ریعتر و آسانتر برداریم .البته این
مس��ئله باتوجه به تغیی��ر و تحوالت
جهان در قرن  ۲۱مس��تلزم برقراری
ارتباط سازنده و بنیادین دیپلماتیک
بین کش��ورها اس��ت ،چراکه اقتصاد
جهان بر پایه اصول اقتصاد باز استوار
اس��ت و اگر م��ا نتوانیم جه��ان را به
وجود ثبات در فضای اقتصادی ایران
متقاعد کنی��م ،ش��رکتهای عمدتا
خصوصی غربی و ش��رقی نیز سرمایه
خود را با ورود به کش��وری که مدام
در گیرودار سیاس��ی اس��ت ،به خطر
نخواهند انداخت.

رشد اقتصادی ایران در سال ۱۴۰۰
معاونت بررسیهای اقتصادی اتاق بازرگانی تهران گزارش اخیر
بانک جهانی درباره اقتصاد ایران را منتش��ر کرده اس��ت .براساس
این گزارش ،همهگیری کووید ،۱۹اثر تحریمهای اقتصادی و نبود
توازن س��اختاری موجود در اقتصاد ایران را تش��دید کردهاس��ت.
کاه��ش درآمدها ،دول��ت را وادار به انتش��ار اوراق بدهی جدید و
فروش داراییها در بازار سهام کرده و ریسک بازار مالی را افزایش
داده است .به گزارش اتاق بازرگانی تهران ،در بخش دیگری تحت
عنوان «روند اخیر» ،آمده است :پس از تحریمهای وارده بر اقتصاد
ایران که باعث شد ه ارزش افزوده بخش نفت افت کند ،تولید ۱۳۹۸

کاهش  ۶.۸درصدی را تجربه کرده است .در مقابل تولید ناخالص
داخلی غیرنفتی ایران  ۱.۱درصد رش��د کرده ،زیرا کاهش ارزش
پول ملی ایران ،تولید را رقابتیتر کرده است.کاهش تولید ناخالص
داخلی ایران در فصل نخس��ت س��ال  ۱۳۹۹ادامه یافت ،بهطوری
ک��ه باتوجه به اقدامات مربوط به مهار کووید ،۱۹رش��د اقتصادی
در این فصل به  ۳.۵درصد (نس��بت به فصل مش��ابه سال گذشته)
رس��ید و این می��زان کاهش تولید ناخالص داخلی در مقایس��ه با
سایر کشورها در سطح متوسطی قرار دارد .اثر کمتر کووید ۱۹بر
اقتصاد ایران ،تا حدودی بهدلیل پایه اقتصادی کوچکتر این کشور

و ارتباط محدود آن با سایر کشورها پس از دههها تحریم است .به
گزارش بانک جهان��ی ،لغو تحریمهای امریکا ،مانند اجرای توافق
هس��تهای برجام در س��ال  ،۲۰۱۶میتواند اثر اقتصادی بزرگی بر
ایران داشته باشد .باتوجه به عملکرد اقتصادی ایران در سطح کمتر
از س��طح بالقوه آن ،ممکن اس��ت بهبود در س��الهای آتی قویتر
باش��د .پیشبینی میش��ود رش��د اقتصادی ایران در سال ۱۴۰۰
ب��ه  ۱.۵درصد و در س��ال  ۱۴۰۱به  ۱.۷درصد برس��د .همچنین
انتظار میرود طی  2س��ال آینده صادرات و واردات کش��ور با رشد
هرچند ناچیز ،همراه باش��د .طبق آمارها ،انتظار میرود نرخ تورم

ایران از سال  ۱۳۹۹به بعد روند کاهشی را طی کند؛ حدود ۳۴.۱
درصد در س��ال  ۱۳۹۹و  ۲۷.۴درصد در س��ال  .۱۴۰۰نسبت تراز
حساب جاری ایران به تولید ناخالص داخلی نیز در سال ۱۳۹۹به
منفی  ۶.۶درصد میرس��د .در عین حال ریس��کهای چشمانداز
اقتص��اد ایران مرب��وط به کووید ۱۹و تحوالت ژئوپلتیکی اس��ت.
اگر ش��یوع کووید ۱۹-بار دیگر بس��یار افزایش یابد ،بهنحوی که
منجر به تشدید اقدامات قرنطینهای شود یا تا سال  ۲۰۲۱واکسن
قابلاطمینانی توزیع نشود ،چشمانداز اقتصادی در معرض ریسک
قابلتوجهی قرار خواهد داشت.

