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تاثیر بحران کرونا بر امنیت سرمایهگذاری بررسی شد

زیر و بم جذب سرمایه در سال 99
تاثیر متفاوت کرونا بر صنایع

با گذشت یکسال از شیوع کرونا ،آثار و پیامدهای منفی کامل و همهجانبه آن هنوز برای
پژوهش��گران و تحلیلگرانناش��ناخته ماند ه است .رهبران کشورها نیز هرکدام به شیوههای
گوناگون درصدد کاهش التهاب و بازگرداندن آرامش به محیط کسبوکار هستند.
به گزارش
 به دنبال ش��وک ناش��ی از آثار و پیامدهای ویروس ناش��ناخته کرونا،
نااطمینانی از آینده اقتصاد جهان نیز افزایش یافتهاست .به گزارش بازوی نظارتی مجلس
ش��ورای اس�لامی ،پس از شیوع کرونا ،بزرگترین و زیانبارترین اثر اقتصادی این بیماری به
شکل ایجاد شوک بزرگ نااطمینانی بوده که کل محیط کسبوکار و فضای سرمایهگذاری
در همه کشورهای جهان را احاطه کرده است .انتظار میرود ایران آثار این ویروس بر فضای
سرمایهگذاری را بیشتر احساس و درک کند.
در این ش��رایط نوع واکنش دولتها و سیاس��تهای مختلفی که اجرا میکنند نیز نقش
تعیینکننده در شیوه اثرگذاری ویروس کرونا خواهد داشت .همچنین اگر پیشبینی رشد
اقتصادی در سال جاری برای همه کشورها ،از کاهش جدی تولید ناخالص ملی حکایت دارد،
تاثیرگذاری ویروس کرونا بر بخشهای مختلف اقتصادی بس��یار متفاوت خواهد بود .برای
مثال ،درحالیکه صنایع دارویی ،مواد غذایی ،کاغذی و بهداش��تی رونق خوبی یافته و رش��د
مثبت دارند در نقطه مقابل صنایعی مانند پوشاک و لوازم خانگی ،حملونقل و گردشگری
دچار افت بس��یار ش��دیدی ش��دهاند .تعطیلی بخشهای مهم اقتصاد کشورها و شروع عصر
جدید پس��اکرونا با ویژگیهای متمایز آن مانند تغییر در الگوهای خرید و مصرف خانوارها
بوکارها خواهد گذاش��ت فض��ای نااطمینانی و عدم امنیت
و تاثی��ری که بر نرخ بقای کس�� 
سرمایهگذاری را تشدید خواهد کرد.

عکس :آیدا فریدی

امیرعباس آذرموند :پایش س�رمایهگذاری در کش�ور طرحی جدید است که از میانه
دهه  ۹۰به مرحله اجرا درآمد تا براساس نتایج آن خط مشی و نقش ه راه سرمایهگذاران
نمای�ان ش�ود .بررس�یها نش�ان میده�د بهتری�ن عملک�رد کل�ی در ح�وزه جذب
س�رمایهگذاری به قبل از زمان خروج امریکا از برجام و به زمس�تان  ۹۶تعلق داش�ت.
پس از این فصل ،ش�رایط س�رمایهگذاری در کشور بهتدریج دش�وار و دشوارتر شد تا
اینکه یکی از ضعیفترین عملکردهای مربوط به این بخش در بهار  ۹۹به ثبت برسد .از

این رو ،در  ۳پیمایش اخیر ،یعنی از پاییز  ۹۸به این س�و ،هر دم تاثیر فشارهای ناشی
از تحریم بیش�تر میشود .از سوی دیگر ،شیوع کرونا هم دامنه ریسک سرمایهگذاری
را بیش�تر ک�رد .در تحلی�ل این ش�ماره
با بررس�ی نماگرهای تش�کیلدهنده
امنیت س�رمایهگذاری به این مهم میرس�یم که برنامهریزان در تدوین استراتژیها و
برنامههای آینده توسع ه باید به جای توجه صرف به شاخصهای سختافزاری و توسعه
زیرساختهای فیزیکی ،بهبود سایر مولفههای نرمافزاری را درنظر بگیرند.

نگاهی به وضعیت کلی اقتصاد کشور
براس��اس اعالم مرکز آمار ایران ،آخرین ش��واهد از عملکرد اقتصاد در سال
 ۱۳۹۸حاکی از رشد اقتصادی منفی  ۷درصد ،رشد اقتصادی بدون نفت منفی
 ۰.۶درصد ،رشد کشاورزی  ۳درصد ،رشد نفت منفی  ۳۵درصد ،رشد صنعت
منفی  ۱.۸درصد ،رشد آب و برق و گاز  ۱.۶درصد ،رشد بخش ساختمان ۶.۱
درصد و رش��د بخش خدمات منفی  ۰.۳درصد بوده اس��ت .همچنین برمبنای
اعالم بانک مرکزی ،رش��د اقتصادی بدون نفت در س��ال  ۹۸حدود  ۱.۱بوده
اس��ت .درواقع با وجود منفیتر ش��دن رشد اقتصادی در سال گذشته وضعیت
بخش غیرنفتی اقتصاد ایران به مراتب بهتر از سال  ۹۷بود ه است .با این حال،
عملکرد ضعیف اقتصاد کش��ور در زمینه تش��کیل س��رمایه ثابت در سالهای
دهه  ۹۰س��بب ش��ده اقتصاد ایران نس��بت به دهه  ۸۰تولید بالقوه پایینتری
داش��ته باش��د .همچنین مرکز آمار ایران در اعالم دیگری ،تصریح کرد :گرچه
نرخ بیکاری در بهار امسال به روند کاهشی خود تداوم بخشید و به  ۹.۸درصد
رس��ید اما تحت تاثیر ش��یوع ویروس کرونا تعداد شاغالن در این فصل نسبت
به فصل مش��ابه س��ال قبل حدود یک میلیون و  ۴۹۹هزار نفر کاهش یافته که
بسیار قابل توجه است.
همچنین نرخ تورم از سال  ۹۷به بعد روندی فزاینده به خود گرفت و در تمام
این مدت همواره بیش از  ۳۰درصد بود .نرخ تورم ۱۲ماه منتهی به ش��هریور
 ۹۸نی��ز رک��ورد  ۴۳درصد را ثبت کرد و بعد از آن روند نزولی به خود گرفت و
در انتهای سال  ۹۸به حدود  ۳۵درصد و در پایان بهار امسال به حدود ۲۷.۸

درصد رس��ید .با این حال حتی بدون شیوع بیماری کرونا کسری بودجه قابل
توجه دولت مهمترین تهدید تورمی سال  ۹۹بود .نتایج برآوردها نشان میدهد
با فرض صادرات  ۴۰۰هزار بشکهای و نرخ  ۴۰دالر برای نفت ایران ،در مجموع
برآورد عدم تحقق منابع بودجه امسالحدود  ۱۸۵هزار میلیارد تومان خواهد
بود .از س��وی دیگر از آنجا که اقتصاد ایران در س��ال  ۹۹با رکود مواجه خواهد

بود ،افت تقاضای ناش��ی از شیوع ویروس کرونا ،سرجمع تولید را کاهش داده
و درنتیجه درآمدهای مالیاتی دولت را نیز کاهش خواهد داد.
بنابر تحلیل مرکز پژوهشهای مجلس ش��ورای اس�لامی ،برخی از اجزای
امنیت س��رمایهگذاری مانند «تضمین حقوق مالکی��ت» در اقتصاد مبتنیبر
س��رمایهداری و اس��تثمار که در جهان حاکم اس��ت ،چنان اهمیت دارد که
برخی از اقتصاددانان ،آن را زیربنا و عامل اصلی رشد اقتصادی در کشورهای
توس��عهیافته میدانند .در نبود گزارشهای منظم و س��نجشهای مستمر از
مولفههای امنیت س��رمایهگذاری برخی از مس��ئوالن به خود اجازه میدهند
ب��ه تعهدات خ��ود در قراردادهای منعقدش��ده ب��ا فعاالن اقتص��ادی پایبند
نباش��ند ،وعدههای بدون پشتوانه دهند ،مقررات و رویههای اجرایی را بهطور
غافلگیرکنن��دهای تغییر دهن��د ،مصوبههایی با ضمانت اجرایی اندک تصویب
کنن��د ،در برابر مطالبات فراقانونی ماموران تحت امر خود از فعاالن اقتصادی،
واکنش جدی و بازدارنده نش��ان ندهند و در شفافس��ازی و پاس��خگویی به
فعاالن اقتصادی تعلل کنند .بر این اساسبا جلب توجه و ایجاد حساسیت در
سیاستگذاران و تصمیمسازان اقتصاد کشور نسبت به موضوع «نرمافزارهای
توس��عه» و «سرمایهها و زیرساختهای نامرئی توسعه» مانند تضمین حقوق
مالکی��ت م��ادی و معن��وی ،حاکمیت قان��ون و امنیت س��رمایهگذاری ،الزم
اس��ت توجه سیاس��تگذاران و تصمیمس��ازان اقتصاد ایران به موضوع امنیت
سرمایهگذاری جلب شود.

کاهش امنیت سرمایهگذاری در سال 99
مطالعات در زمینه شاخص امنیت سرمایهگذاری در کشور که از سوی بازوی
نظارتی مجلس انجام ش��ده ،نش��ان میدهد در بهار امس��ال ع��دد  ۴.۲۷از ۱۰
( ۱۰به معنای ناامنی کامل اس��ت) بهدس��ت آمده و این در حالی است که برای
زمس��تان  ۹۸ای��ن ع��دد به  ۴.۲میرس��ید .همچنین برای فص��ل پاییز  ۹۸این
شاخص  ،۴.۲۶برای تابستان  ۹۸عدد  ،۴.۳برای بهار  ۴.۲۶محاسبه شده است.
درحالیک��ه در زمس��تان  ۹۶این ش��اخص کمی��ت  ۴.۰۸و در بهار  ۹۷با کمیت
 ۴.۱۸و در تابستان  ۹۷کمیت  ۴.۳۲و در پاییز همان سال کمیت  ۴.۶۵و برای
زمس��تان شاخص  ۴.۴۵ارزیابی شده اس��ت .همچنین بررسی پیمایش استانی
این ش��اخص نش��ان میدهد استانهای البرز ،تهران و خراسان رضوی به ترتیب
دارای نامناس��بترین وضعیت و اس��تانهای یزد ،خراسان جنوبی و گلستان به
ترتیب دارای مناسبترین وضعیت امنیت سرمایهگذاری نسبت به سایر استانها
بوکار ارزیابی ش��دهاند .این در حالی اس��ت که در زمستان
از منظر فعاالن کس�� 
 ۹۸اس��تانهای آذربایجان ش��رقی ،تهران و البرز به ترتیب دارای نامناسبترین
وضعیت و اس��تانهای یزد ،کهگیلویه و بویراحمد و خراس��ان جنوبی به ترتیب

دارای مناس��بترین وضعیت امنیت س��رمایهگذاری نس��بت به سایر استانها از
بوکار ارزیابی شده بودند.
منظر فعاالن کس 
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تحلیل امنیت سرمایهگذاری با بررسی چند نماگر
در به��ار  ۹۹نماگ��ر عملکرد دولت با کمیت  ۷.۶۵دوباره بهعنوان نامناس��بترین
نماگر و همزمان با افزایش عدد کمی آن نس��بت به پایش قبلی ارزیابی ش��ده است؛
در زمس��تان  ۹۸نماگ��ر عملکرد دولت با کمیت  ۷.۴بهعنوان نامناس��بترین نماگر
شناخته شده بود درحالیکه در پاییز  ۹۸نماگر عملکرد دولت با  ۶.۲۵از  ۱۰بهعنوان
چهارمین نماگر نامناس��ب درمیان  ۷نماگر دیگر ارزیابی ش��ده بود .با این حال ،این
نماگر در پایش تابس��تان سال گذشته نیز با عدد  ۶.۷۵نامناسبترین نماگر از منظر
فعاالن اقتصادی و دادههای موجود شناخته شده بود .به عبارتی ،وضعیت این نماگر
در پایشهای اخیر بهش��دت نامناسب ارزیابی شده است ،ادامه این روند و بررسی آن
در گزارشهای آینده میتوان��د دارای پیامهای قابل توجهی برای نهادهای مربوطه
و درگی��ر با مولفههای این نماگر باش��د .نماگر ثبات اقتصاد کالن در بهار امس��ال با
کمیت  ۶.۶۹نیز همانند زمس��تان سال گذش��ته با کمیت  ۶.۴۲از  ۱۰دومین نماگر
بد در میان  ۷نماگر ارزیابی ش��ده است .به عبارتی ،با توجه به شرایط کالن اقتصادی
و همچنین روند اتفاقات رخ داده در زمس��تان  ۹۸و بهار  ۹۹از ش��یوع بیماری کرونا

گرفته تا تعطیلیهای اجباری بنگاهها و وضعیت کالن اقتصاد کشور همچنان برآیند
ارزیابی نامناس��بترین مولفههای نماگر اقتصاد کالن نسبت به سایر نماگرها وجود

دارد .وضعیت این نماگر در بهار امسال در استانهای یزد ،کردستان و سمنان نسبت
به استانهای دیگر بهتر است .نماگر تعریف و تضمین حقوق مالکیت هم مانند دیگر

نارضایتی از عمل به تعهد مسئوالن
نامناس��ب ش��دن شاخص امنیت سرمایهگذاری در بهار امس��ال در شرایطی اتفاق افتاده که از
اول اسفند  ۹۸پاندمی کرونا بهتدریج فروش بسیاری از واحدهای تولیدی را تحت تاثیر قرار داد
تا حدی که فروش ویژه پایان س��ال و ایام نوروز  ۹۹منتفی ش��ده ش��د .این پدیده به بس��یاری از
بوکارها ضربات سختی زد و عالوهبر تعطیلیهای اجباری آن واحدها ،ب ه دلیل ترس و هراس
کس 
ایجاد شده در مردم ،تقاضای همیشگی برای خرید و دریافت کاال و خدمات بهشدت کاهش یافت
بوکارهای مختلف در زمینههای گوناگون و فراگیر را با کاهش ش��دید فروش
که بر اثر آن کس�� 
و عرضه خدمات مواجه کرد.
از طرف دیگر ،آس��یب دیدن زنجیره تامین بس��یاری از کاالها ،منجر به عدم تامین متناسب با
نیاز جامعه آن کاالها شد و به دنبال آن نوسانات قیمتی را برای بسیاری دیگر از کاال و خدمات به
بار آورد .آنچه شاخص امنیت سرمایهگذاری میسنجد ،بیشتر از جنس ثبات قوانین و مقررات،
س�لامت اداری ،تضمین حقوق مالکیت ،فرهنگ وفای به عهد در بازارها و ...اس��ت که به صورت
مس��تقیم تحت تاثیر ش��یوع کرونا قرار ندارن د اما به دلیل آثار ثانویه این بیماری بر کلیت بازارها
بوکارها میتوان انتظار داشت که به نوسانات نرخها در بازارهای ارز و کاالهای واسطهای
و کس 

در بهار امس��ال ،که از آثار غیرمس��تقیم شیوع کرونا بود ،شاخص امنیت سرمایهگذاری نسبت به
زمستان  ۹۸شرایط دشواری را پیدا کرد.
در این میان باید توجه داش��ت که یک اتفاق یا رخداد در هر اس��تان میتوان رتبه آن استان را
در شاخص امنیت سرمایهگذاری تغییر دهد .برای مثال ،الزم است برای همه ساکنان هر استان
ت به کاهش رتبه امنیت استان
روش��ن ش��ود بیاحتیاطی در رانندگی منجر به تصادف و در نهای 
منجر میشود .اعالم و جلب توجه عمومی به این شاخص میتواند به رقابتهای مثبت و سازنده
میان اس��تانها منجر ش��ود و به همکاری مردم و مسئوالن استانی برای بهتر شدن رتبه و پیشی
گرفتن از استانهای رقیب بینجامد.
برای نزدیک ش��دن به وضعیت مطلوب ،پیش��نهاد میش��ود فعاالن اجتماعی و مس��ئوالن و
رس��انههای ملی و اس��تانی رتبهبندی اس��تانهای در این گزارش را برای مردم تش��ریح کرده و
اهتمام عمومی را برای بهتر ش��دن وضعیت اس��تان خود در فصل آینده برانگیزند و نش��ان دهند
مسئولیت اجتماعی در بهبود امنیت سرمایهگذاری در هر استان موثر است .طبیعتا نیل به این
هدف نیازمند فرهنگسازی است.

سخن پایانی
درنهایت در پایش بهار  ۹۹نس��بت به زمس��تان  ۹۸با رش��د ناگهانی ارزیابی نامناسب از مولفه
«میزان اختالل ایجاد شده در اثر تحریمهای خارجی» مواجه شدهایم که در این پایش براساس
ارزیابی فعاالن مشارکتکننده ،بسیار نامناسب ارزیابی شده و منجر شده تا رتبه آن در پایش پاییز
 ۹۸در جایگاه  ۱۶نامناسبترین مولفهها باشد در زمستان در جایگاه دوم نامناسبترین و در بهار
در رتبه چهارم این فهرست قرار گرفتهاند .نکته قابل توجه دیگر اینکه نماگرهای تشکیلدهنده

امنیت س��رمایهگذاری هر کدام یک متغیر و هدف با ارزش هس��تند که باید برنامهریزان کشوری
و نیز استانی به آنها توجه الزم را داشته باشند.
درنتیجه در استراتژیها و برنامههای آینده برای توسعه ملی و استانی بهتر است به جای توجه
صرف به ش��اخصهای س��ختافزاری و توسعه زیرساختهای فیزیکی ،به بهبود سایر مولفههای
نرمافزاری نیز به صورت متناسب توجه کنند.

نماگرها در بهار امس��ال شرایط دشوارتری پیدا کرد .وضعیت این نماگر با عدد ۶.۴۵
از  ۱۰نس��بت به وضعیت زمس��تان بدتر ش��ده و در جایگاه سوم نماگرهای نامناسب
قرار گرفته اس��ت .درحالیکه در زمستانسال گذشته وضعیت این نماگر در جایگاه
چهارمین نماگر نامناسب بوده و در پایش ماقبل از آن یعنی در پاییز  ۹۸نماگر یادشده
نامناس��بترین نماگر در میان  ۷نماگر نامناس��ب ارزیابی ش��ده بود که نشاندهنده
نامناس��ب بودن وضعیت نس��بی این نماگر در ش��روع نیمه دوم سال  ۹۸است .پس
از اس��تخراج مولفههای پیمایشی میتوان ش��اخص امنیت سرمایهگذاری در کشور
را بررس��ی کرد .براساس ارقام بهدستآمده امنیت س��رمایهگذاری ایران برای فصل
بهار امس��ال کمیت  ۶.۱۶از  ۱۰( ۱۰به معنای ناامنی مطلق است) بهدست آمده بود
درحالیکه برای پایش گذش��ته در فصل زمستان  ۹۸کمیت آن  ۵.۸۴بهدست آمده
بود که مناسبترین ارزیابی شاخص امنیت سرمایهگذاری در  ۹پایش انجام شده در
کش��ور است .به عبارتی وضعیت امنیت سرمایهگذاری در پایش دهم و در فصل بهار
امسال پس از چند فصل پایش نزولی متاسفانه دوباره صعودی و نامناسب شده است.

