
رتبه بنــدی  ســال  ســومین  و  بیســت  در 
خدمــات  شــرکت   ،»100-IMI«ایرانــی شــرکت های 
ارتباطــی رایتــل از نظر شــاخص  »رشــد فروش« در 
گــروه ارتباطــات و مخابــرات و در بیــن شــرکت های 
رقیب و قدرتمند این عرصه رتبه اول را کسب کرد.
رتبه بندی »IMI-100« مانند رتبه بندی های مهم 
و معتبــر جهانــی همچــون »FORTUNE-500«برتری 
شرکت ها را از جنبه هایی همچون فروش، سودآوری 

یا بازده فروش نشان می دهد.
در ایــن ارزیابــی، شــرکت رایتــل در بیــن پانصد 
شــرکت برتــر ایــران از نظــر شــاخص»دارایی« رتبــه 
دهــم و شــاخص »ارزش افــزوده« رتبــه دوازدهــم را 
از آن خود کرد. همچنین این اپراتور موفق شد رتبه 
سی و سوم را در شاخص »اشتغال« از میان پانصد 

شرکت برتر ایران، کسب کند.
در ایــن رتبه بنــدی، شــرکت های برتر بر اســاس 
فــروش«،  »بیشــترین  همچــون  شــاخص هایی 
»بیشــترین ســودآوری«، »باالتریــن ارزش بــازار«، 
دارایــی«،  »بیشــترین  افــزوده«،  ارزش  »باالتریــن 
»باالتریــن اشــتغال زایی« و »باالتریــن بهــره وری کل 
عوامــل« معرفــی و تقدیــر شــدند و رایتــل در گــروه 
»رشــد  شــاخص   نظــر  از  مخابــرات«  و  »ارتباطــات 

فروش« موفق به کسب رتبه نخست شد.
ایــن رتبه بنــدی کــه ســاالنه 500 شــرکت بــزرگ 

و تاثیرگــذار را در اقتصــاد کشــور معرفــی می کنــد، 
بــا هــدف شناســایی جایــگاه بنگاه هــای اقتصــادی و 
گروه هــای صنعتی )رشــته های مختلف کســب وکار(، 
گســترش رقابت بین بنگاه های اقتصادی و کمک به 

سیاست گذاران اقتصادی کشور صورت می گیرد.
ســازمان مدیریــت صنعتی ایــران، به عنوان تنها 
متولی رسمی و معتبر ارزیابی صنایع کشور، از سال 
1۳۷۷ اقــدام بــه رتبه بنــدی شــرکت های برتــر ایــران 
کــرده و بیست وســومین رتبه بنــدی صــورت گرفته بر 

اساس عملکرد سال 1۳۹۸ شرکت ها بوده است.

هرچنــد اقدامــات ســختگیرانه بــرای مبــارزه بــا 
فساد ممکن است به کاهش فساد در اقتصاد منجر 

بــه نظــر می رســد اســتفاده از  شــود، 
نظریه بازی هــا بــرای مقابلــه با فســاد، 

اقدامی موثرتر و کم هزینه تر باشــد.
یادداشــتی  در  کانتــی«  »ســومایا 
نوشــت:  تایمــز«  »اکونومیــک  بــرای 
دربــاره آثــار منفــی فســاد بــر اقتصــاد 
بســیار گفته و نوشــته شده است و در 
ایــن مــورد کــه ســوء عملکــرد نهادهــای 
دولتی بر ســرمایه گذاری ها، کارآفرینی 

و خالقیــت تاثیــر می گــذارد. در ایــن زمینــه دولت هند 
یــک رویکــرد تحمــل صفــر را در مــورد فســاد در پیــش 

گرفته است.
ماتریــس ریســک رشــوه خواری TRACE در ســال 
2020 هنــد را در زمینــه میــزان ریســک رشــوه خواری 
کســب وکارها از میــان 1۹4 کشــور در رتبــه ۷۷ قــرار 
داده اســت. در طول این ســال ها، جایگاه هند در این 
فهرســت بهبــود قابــل توجهی داشــته اســت. در ســال 
2014، هنــد در ایــن فهرســت با نمــره کلی ۸0 از میان 
1۹۷ کشــور رتبــه 1۸5 را کســب کرده بــود. اکنون این 

رتبه با 10۸ پله بهبود به ۷۷ رســیده اســت.
قانــون  اصــالح  بــا  هنــد  دولــت   201۸ ســال  در 
جلوگیری از فســاد مصوب ســال 1۹۸۸، مفاد جدیدی 
را جرم انــگاری کــرد و همزمــان بازدارندگــی موثــری را 
بــرای ارتــکاب ایــن جرایــم از ســوی اشــخاص حقیقــی 
در کنــار اشــخاص حقوقــی در نظــر گرفــت. در نتیجــه 
ایــن اقدامــات، شــکایات بیرون ســازمانی که بــه کمیته 
مرکــزی نظــارت هنــد رســیده اســت، از ســال 2014 تــا 
نشــان  کــه  اســت  یافتــه  کاهــش  درصــد   4۸  ،201۹
می دهــد افــکار عمومی باور بیشــتری بــه یک حاکمیت 

»پاک« پیدا کرده اند.
بازرســی های  از  پــس  کــه  پرونده هایــی  تعــداد 
کمیسیون نظارت با اقدام مواجه شده اند، نیز کاهش 
داشــته اســت که نشان می دهد اســتفاده از فناوری و 
به کارگیری ابتکار عمل هایی نظیر مناقصه الکترونیک، 
به شــفاف تر شــدن حاکمیت کمک کرده اســت. اما آیا 
کاهش در فســاد تاثیری بر رشــد اقتصادی نیز داشته 
است؟ به نقل از یک  گزارش که  سازمان همکاری و 
توســعه اقتصادی در ســال 201۳ درباره فســاد و رشد 
اقتصادی منتشــر کرده، در حالی که پیدا کردن رابطه 
مســتقیم بین فســاد و رشــد اقتصادی ســخت اســت، 
فســاد آثــار منفــی قابل توجهــی بــر میزبــان کانال هــای 
کلیــدی انتقال ســرمایه، مانند ســرمایه گذاری )شــامل 
ســرمایه گذاری مســتقیم خارجی(، رقابت، کارآفرینی، 

بهره وری حکم رانی و تشــکیل سرمایه انسانی دارد. 

بیــن   هنــد  دولتــی  بانــک    Ecowrap تحلیــل 
ســال های 2012 و 201۸ نشــان می دهــد کشــورهایی 
و  یونــان  مصــر،  بریتانیــا،  هنــد،  نظیــر 
ایتالیــا کــه موفق شــده اند با بهبــود رتبه 
کلی در شاخص احساس فساد سازمان 
را  خــود  فســاد  بین الملــل  شــفافیت 
کاهــش دهنــد، همزمــان به رشــد تولید 
ناخالــص داخلــی نیــز دســت یافته انــد. 
هند رتبه خود را در این شــاخص از ۹4 
بــه ۷۸ در ســال 201۸  در ســال 2012 
کاهش داده اســت، اما این کشور هنوز 

راه درازی را در پیــش دارد. 
بــا وجــود اینکــه قانــون مبــارزه با فســاد در ســال 
201۸ اصــالح شــد، چنــد اصالحیــه رادیــکال می توانــد 
بــه نابــودی کامــل فســاد کمــک کنــد. در ســال 2011، 
اقتصــادی،  ســابق  ارشــد  مشــاور  باســو«  »کوشــیک 
پیشــنهاد کــرد کــه عمــل پرداخــت رشــوه یــک اقــدام 
مشــروع تلقــی شــود، امــا فــردی کــه رشــوه دریافــت 
می کنــد بــه شــدت تنبیــه شــود. یکــی از مزایــای ایــن 
رشــوه  فــردی  وقتــی  کــه  اســت  ایــن  افتراقــی  اقــدام 
پرداخــت می کنــد، جســارت الزم را برای گــزارش عمل 
رشــوه خواری داشــته باشــد و فردی که رشوه می گیرد، 
همــواره احتیــاط کنــد و نتیجــه رشــوه گیرنــده از ابتــدا 
حاضــر بــه دریافــت رشــوه نشــود. ایــن اقــدام در واقع 
اســتفاده از مفهــوم تعــادل »نش« در اقتصاد اســت؛ 
از کارگــزاران اقتصــادی،   یعنــی وقتــی کــه هیچ کــدام 
در ایــن مــورد رشــوه دهنده و رشــوه گیرنــده، انگیزه ای 
بــرای انحــراف از معامله پیشــنهادی با تغییــر یکجانبه 
عملکــرد خود نخواهد داشــت. چنیــن ایده ای می تواند 
در بســیاری از سیاســت های فراگیر دولت هند، حتی 

در بخش مالی مورد اســتفاده قرار بگیرد. 
بــه عنــوان مثال، مدیــر بانک مرکــزی هند، مکررا 
از ایــده تبدیــل منحنی هــای عملکرد بــه کاالی عمومی 
بســیاری  مقــاالت  واقــع،  در  اســت.  کــرده  حمایــت 
دربــاره اســتفاده از کاالهــای عمومــی از طریــق کاربرد 
اگــر  می دهــد  نشــان  کــه  دارد  وجــود  نظریه بازی هــا 
کارگــزاران بــا یکدیگــر مشــارکت کننــد، تمــام بازیگران 
اگــر  امــا  داشــت؛  خواهنــد  را  ســود  کســب  فرصــت 
دارد  احتمــال  کننــد،  عمــل  انــزوا  در  بازیگــران  ایــن 
بــرای  باســو  پیشــنهاد  زیــان شــوند.  کــه همــه دچــار 
مشروعیت بخشــی به عمل پرداخت رشــوه، همان طور 
کــه در ســال 2011 اتفــاق افتــاد، باعث ایجاد مشــاجره 
سیاســی خواهــد شــد،  امــا هرچنــد دیر، اکنــون زمان 
آن اســت کــه جنبه های مرتبط بــا تئوری بازی های این 
پیشــنهاد بــه طــور جــدی در سیاســت گذاری مــا لحــاظ 

شود. 

بــه گفتــه معــاون نظــارت و برنامه ریــزی ســازمان 
نظام پزشــکی ایران، تورم در حوزه ســامت 1.۵ برابر 

است.
بــه گــزارش مهــر، محمــد جهانگیــری در خصــوص 
تعرفه هــای پزشــکی ســال 1400 اظهــار کرد: مــا همواره 
ســعی کرده ایــم تناســبی بیــن تعرفــه بخــش دولتــی و 
خصوصی ایجاد کنیم و باری را از دوش مردم برداریم.
بــر  پزشــکی  نظــام  ســازمان  پیشــنهاد  افــزود:  او 
اساس تورم رشد ۳2 درصدی تعرفه بود ولی در نهایت 
با توجه به شرایط اقتصادی کشور 2۸.5 درصد تعیین 

شد.
معاون نظارت و برنامه ریزی سازمان نظام پزشکی 

ادامه داد: متأســفانه با توجه به وضع بودجه ای کشــور 
و وضــع اقتصــادی مردم نمی شــد بــه واقعیت ها نزدیک 
شد ولی متناسب با آن برای نگه داشت سیستم تمام 

سعی خود را انجام دادیم.
جهانگیــری گفــت: مــا بــا منطقــی بــودن تعرفه هــا 
فاصلــه زیــادی داریــم. از طرفــی بایــد توجــه داشــت که 
تــورم واقعــی بــا تورم اعالمی متفــاوت و به خصوص در 
حــوزه ســالمت 1.5 برابــر اســت کــه بایــد در تصمیمات 

مدنظر قرار گیرد.
او اضافــه کــرد: تمام تــالش خود را خواهیم کرد تا 
در ســال های آینده به ســمت واقعی تر شــدن تعرفه ها 

حرکت کنیم.

فرشاد پرویزیان
عضو انجمن اقتصاددانان ایران

کنــار  در  اقتصــادی  نظریه هــای  و  روابــط 
ابــزار محاســباتی اقتصادســنجی، ایــن فایده را 
دارنــد کــه بتوان بر مبنــای اطاعات به برآورد و 
پیش بینــی رفتار متغیرهای اقتصــادی در آینده 

پرداخت. 
دیوید کوالنــدر، مولف کتاب »اقتصاد بعد 
از والراسی ها« برای فصل آخر کتابش مقاله ای 
از پیتــر هوویــت انتخاب کرده اســت. هوویت با 
توصیف رفتار مورچگان تاکید می کند هرچه در 
مسیرشان به النه تغییر ایجاد کنید، باز از راهی 
دیگر، مســیر خــود را پیدا می کننــد. او می گوید: 
نظریــات  مطالعــه  بــا  بانکــداران  نکنیــد  »فکــر 
اقتصــاد کالن و پولــی، تصمیــم می گیرنــد؛ بلکــه 
این شما هستید که در تالش برای تحلیل نظری 

رفتار آن ها در عمل هستید.«  
اگر نقد لوکاس درباره ناکارآمدی سیاستی 
در کاربردهــای اقتصــادی نظریــه کنتــرل بهینه و 
نیــز ناســازگاری زمانی سیاســت های بهینه را به 
عالوه ویژگی های صرفا ریاضیاتی اقتصادسنجی 
بــرای بــرآورد روابــط و متغیرها به ایــن مجموعه 
اضافــه کنیــم، بــه ایــن مفهــوم اســت کــه بایــد 
پیش بینــی  از  کوتاه مــدت  دوره  بــرای  حداقــل 
مقادیر و ارقام قیمتی و به تعبیری پیش گویی در 
اقتصاد پرهیز کرد؛ چرا که ممکن است خود این 
پیش بینی هــا از یــک طرف تحت تاثیر ســوگیری 
عالیــق باشــند، یعنــی ناخواســته مــواردی را کــه 
دوســت داریــم رخ دهــد، پیش بینــی کنیــم یــا با 
تاثیــر بر الگوی انتظارات جاری موجب تغییراتی 
شاید ناخواسته شویم؛ اما این به مفهوم نادیده 
گرفتن شرایط موجود و لزوم پیش بینی احتمالی 

شرایط پیش رو نیست. 
رنج دیرینه بیش از 5 دهه اقتصاد ایران از 
تورم ســاختاری، کســری بودجه مزمن، بی ثباتی 
اقتصــاد کالن، بهــره وری پاییــن کار و ســرمایه، 
دسترســی کــم بــه ســطح فنــاوری و نیــز تجــارت 
پیشــرفته اقتصــاد جهانی، وابســتگی ســاختاری 
بــه صــادرات نفــت و تزریــق مداوم ویــروس تب 
هلندی به پیکره نحیف اقتصاد، فضای مدیریتی 
و اقتصادی متهم به رانت و تبعیض و انحصارات 
مکمل و ســایر مشکالت اقتصادی است. به این 
شرایط موارد تاثیرگذاری همچون شیوه انتخاب 
و انتصاب کارشناســان و مدیــران، قانون گریزی، 
بی توجهــی بــه هزینه هــای گــزاف تخریب محیط 

زیست و منابع و ... را اضافه کنید
البته شــاید مهمتر از همه، نداشــتن توافق 
و قبول یک پارادایم مشخص و الگوی اقتصادی 
برای برنامه ریزی و اداره امور باشد؛ اما این همه 
داستان نیست. در ادبیات توسعه گفته می شود 
اگرچــه بــرای رشــد اقتصــادی نیازمنــد افزایــش 
ســرمایه گذاری هستیم، ســرمایه فقط اقتصادی 
نیســت. در جهــان امــروز فنــاوری و نیــروی کار 
ماهــر و ســرمایه مــادی و فیزیکــی را نیــز وارد 
می کننــد امــا ســرمایه اجتماعــی یعنی احســاس 
اعتمــاد عمومــی در جامعــه و مشــارکت و تالش 
بــرای ســاختن اقتصــاد و جامعــه، قابــل واردات 
نیســت. اگــر برای تضعیــف ســرمایه اجتماعی و 
بی اعتمــادی مردم به مســئوالن اقتصادی، دلیل 
می خواهیــد، کافــی اســت بــه قصــه بــورس در 
یک ســال گذشــته توجه کنید. شــاید خوشــحال 
باشــند که 500  هزارمیلیارد تومان تامین مالی 
از بــورس شــد امــا این با مفهوم تامیــن مالی در 
اقتصــاد متفــاوت و نتیجه آن بــر اعتماد عمومی 

به بازار سرمایه قابل مطالعه است
از  مرکــزی  بانــک  گــزارش  جدیدتریــن 
حساب های ملی ایران - البته در تناقض جدی با 
گزارش مرکز آمار ایران- بیانگر مثبت شدن نرخ 
رشــد اقتصــادی کشــور در فصل پاییــز و ۹ ماهه 

1۳۹۹ بوده است.
اگر چــه مثبــت شــدن نــرخ رشــد اقتصــادی 
نشــانه خروج اقتصاد ایران از رکود اســت، رشــد 
یــا در  یــا بایــد در افزایــش اشــتغال  اقتصــادی 

کاهــش تــورم خود را نشــان دهد. طبــق آخرین 
گــزارش مرکــز آمــار در پایــان آذر 1۳۹۹ نســبت 

بــه دوره مشــابه ســال قبل، یک 
از  را  خــود  نفــر شــغل  میلیــون 
گــزارش  طبــق  داده انــد.  دســت 
مرکــز آمــار ایــران در آذر 1۳۹۹ 
نرخ تورم 12 ماهه و نقطه ای در 
این ماه به ترتیب ۳0.5 و 44.۸ 
درصد بوده است. گزارش گمرک 
نیــز  آذر 1۳۹۹  پایــان  ایــران در 
حاکــی از کاهــش 1۸.2 درصــدی 

حجــم تجــارت خارجــی و کســری 1.۷5 میلیــارد 
دالری تراز تجاری غیرنفتی است.

رشــد  شــدن  مثبــت  در  تشــکیک  بــدون 
اقتصادی کشــور باید پرســید چرا رشد اقتصادی 
مثبت شــده کشــور فاقــد کیفیــت الزم اســت؟ 
آیــا ایــن رونــد بیانگــر تغییــری اساســی در رشــد 
اقتصادی و بهبود تولید و اشتغال کالن در سال 
1400 خواهــد بــود؟ آیــا نشــانه  ها یــا ســیگنالی 
مبنــی بر ثبات اقتصاد کالن برای تولیدکنندگان 
در ســال پیــش رو وجــود دارد؟ ممکــن اســت بــا 
توجــه بــه تغییــرات سیاســی پیــش رو، احتمــال 
ثبــات اقتصــادی رود کــه بایــد گفــت در عمــل، 
دولــت فعلــی تا چهار ماه دیگر مســتقر اســت و 
دولــت بعــدی، هرکس و با هر دیدگاهی باشــد، 
تا گرفتن رای اعتماد و تشکیل کابینه و انتصاب 
مدیران اصلی و میانی حداقل شش ماه از سال 
گذشــته و البتــه احتماال با بودجه دارای کســری 
عملیاتی و نیز اتمام دوره وقفه تاثیر متغیرهای 
پولی روبه رو است؛ یعنی از یکسو دارای کسری 
بودجه اســت و از ســوی دیگر بدلیل وقفه تاثیر 
متغیرهــای پولــی، سیاســت های بهمــن مــاه ۹۹ 
تــا تیــر1400 تاثیــر خــود را در ســری های زمانــی 
و نرخ هــای تــورم و بیــکاری نشــان خواهنــد داد. 
مقابلــه بــا تــورم، نیازمنــد مبــارزه جــدی با رشــد 
نقدینگی بیش از حد اســت که باید دو مســاله 
اساســی مدنظــر قــرار بگیــرد: در بلندمــدت باید 
درآمد هــای دولــت افزایــش پیــدا کنــد و کســری 
بودجــه دولــت از بیــن بــرود و بــه یــک بودجــه 
متعــادل برســیم و در کوتاه مدت کســری بودجه 

فقط و فقط از طریق اوراق تامین بشود.
همچنین اگرچه دوباره موج تشــکیل انواع 
کمیســیون ها و کارگروه های مانع زدایی از تولید 
مشاهده می شود، بی ثباتی محیط اقتصاد، مانع 
جــدی برنامه ریــزی بنگاه هــا بــرای توســعه تولید 

است. 
منطــق اقتصــادی بنــگاه ، در نظــر گرفتــن 
ســیگنال قیمت هــا )تــورم( و نــرخ ارز )تحریــم( 
بــرای پوشــش هزینه هــای تولید اســت. کســری 
بودجــه و تاثیــر خلــق پــول پایه و نــرخ  بلند مدت 
تعادلی دالر، تغییر چندانی در تولید کالن سال 
1400 ترســیم نمی کند مگر اینکه کســری بودجه 
رفع، یا از طرق غیر پولی تامین شود و نیز تغییر 
محســوس و موثــری در بخــش ارزی کشــور رخ 
دهد، همچنین بخشــنامه های پی در پی روزانه و 

شبانه متوقف شوند. 
حتی بروز همه این اتفاقات دوست داشتنی 
بــه مفهــوم اصــالح ســریع شــبکه بانکــی و مهــار 
و  پولــی  رفتــار  تورمــی  آثــار  و  نقدینگــی  خلــق 
بنگاه داری شــان نیســت. بــه بیان دیگــر، یکی از 
اساســی ترین چالش هــای اقتصــاد کالن ایــران، 
عملکــرد واقعــی شــبکه بانکــی اســت کــه امیــد 
می رود مدیران بعدی جسارت رویارویی با چنین 
چالشــی را داشــته باشــند. یکــی از تصمیمــات 
ســخت پیــش روی اقتصــاد ایــران اصــالح نظــام 
بانکــی اســت. کافــی اســت بــه اینکــه حــدود ۸0 
درصــد تامیــن مالــی در اقتصــاد ایــران در اختیار 
شبکه بانکی است، توجه کنیم تا دلیل تردید و 
لرزش دستان مدیران حتی کارآمد سیاسی برای 

اصالح رفتار شبکه بانکی را بفهمیم.
تصمیم ســخت دیگر، اصالح نظام مالیاتی 
اســت. کافی اســت به ارقام بیان شــده مبنی بر 
فــرار مالیاتــی 25 درصد تولیــد ناخالص داخلی، 

فضــای رانتــی، قاچاق کاال و 11 ابر بدهکار بانکی 
توجــه فرماییــد تا بــه میزان ســختی این تصمیم 

برای مدیران سیاسی پی ببرید. 
تامیــن  دیگــر،  عبــارت  بــه 
مخــارج از محــل درآمــد بــرون زای 
نفتــی و مالیات تورمی )خلق پول 
پایــه( در کنار فرصت های رانتی و 
فســاد، بــه نوعی بــه منزله تزریق 
آدرنالیــن  و  ســروتونین  دائمــی 
بــه پیکــره نحیــف اقتصــاد دولتی 
برای ترشح اندورفین و سرمستی 
مدیــران بوده و بعید اســت ایــن دوپینگ مزمن، 
بــه راحتــی قابــل درمــان باشــد کــه ایــن تصمیــم 
ســخت دیگر ولی مورد نیــاز برای اصالح اقتصاد 

ایران است.     
امــا تــورم دورقمــی و بیــکاری تشدید شــده 
موجــب  خــود   ،1۹ کوویــد  حکمرانــی  از  ناشــی 
جینــی  و ضریــب  اقتصــادی  نابرابــری  افزایــش 
شــده اســت که موجب تضعیف بیشــتر سرمایه 
اجتماعــی خواهــد شــد مگر اینکــه تصمیم گیران 
اقتصادی باالخره بپذیرند برای بهبود اوضاع باید 
دست از قیمت گذاری دستوری بردارند، زمینه را 
بــرای حرکــت واقعی بــازار فراهم و با رفع واقعی 
موانع کســب و کار به ویژه عوارض ناشــی از نظام 
تامیــن اجتماعــی فعلــی، برای حمایــت واقعی از 
گرو ه هــای آســیب پذیر از روش هــای هوشــمند 
پرداخت هــای انتقالی به مصرف کننده اســتفاده 
کنند. مثال به جای تشــکیل قرارگاه ســاماندهی 
بــازار مــرغ، موانــع تولیــد را حــذف و بــا پذیــرش 
عملکــرد بــازار بــه مصرف کننــده نهایــی نیازمند، 

یارانه هوشمند بپردازند. 
موضوع بسیار اساسی دیگر در سال جدید 
تصمیم جدی برای مهار جریان خروج سرمایه از 
کشــور اســت. در حالــی کــه دیگر کشــورها برای 
جــذب هــر یــک دالر بــه کشورشــان برنامه ریزی 
می کنند، طبق نماگرهای اقتصادی بانک مرکزی، 
خالص حساب سرمایه تا پایان 6 ماهه اول سال 
1۳۹۹ منفــی بــوده کــه یکی از نشــانه های جدی 
خروج ســرمایه از کشــور اســت. کافی اســت به 
گسترش روزافزون تبلیغات برای خرید ملک در 

کشورهای همسایه توجه کنید.
اقتصــاد  نســبی  ثبــات  ایجــاد  رو،  ایــن  از 
کالن، ســیگنال دهی مناسب به تولید، مدیریت 
بهینــه بخــش ارزی و از همــه مهم تــر، رفع جدی 
تنش هــای تجــاری کشــور چــه از طریــق احیــای 
روابط با اقتصاد جهان و چه از طریق پیمان های 
بــا شــرکای قدرتمنــد  یــا چندجانبــه  تجــاری دو 
اقتصــادی، از جملــه اقدامات مورد نیاز اساســی 

در سال 1400 است. 
البته همه آنچه از اوضاع پیش روی اقتصاد 
ایران در سال 1400 ترسیم شد به معنای حرکت 
در سراشیبی قطعی زوال و نابودی اقتصاد ایران 
نیست. این اوضاع در کنار همه سختی ها دارای 

تاثیراتی مثبت نیز بوده است:
اقتصــاد ایران در حال پذیرش تاثیر نفرین 
منابــع و اثــر مخــرب درآمــد بــرون زای نفتــی و 
تولیــد  بهبــود  بــرای  چــاره  راه  یافتــن  حــال  در 
اســت. تحریم هــا اگرچه لغو نشــده امــا به بیان 
غیــر حرفــه ای، لــق شــده اســت و نیز بــا پایداری 
اقتصاد ایران، از یک ســو، بن مایه تولید در حال 
اســتحکام و باور اســت و از ســوی دیگر در حال 
یافتــن راه های توســعه تجــارت با منطقه و دیگر 

نقاط جهان به جز غرب هستیم. 
هرچند در برخی زیربخش های کشــاورزی 
دلیــل  بــه  پروتئینــی،  فرآورده هــای  همچــون 
تنظیــم  مدیریتــی مشــکالت  بیشــتر  مشــکالت 
بازار مشــهود است اما کالن بخش کشاورزی، با 
ایــن نــرخ ارز با موهبت رشــد اقتصــادی و تولید 
روبه رو شده و با وجود همه مشکالت ساختاری 
و هزینه هــای افزاینــده نهاده های تولید، حداقل 
بخشــی از افزایش قیمت محصوالت کشــاورزی 
و باغی نصیب تولیدکننده شــده و همین شــاید 
موجب رشــد اقتصــادی مثبت بخش کشــاورزی 

حتی در بحبوحه مشــکالت ســال ۹۹ اســت که 
بــه نظــر می رســد بــا توجه بــه اوضــاع بارندگی و 
بــازار، چنیــن وضعــی در ســال 1400 ادامــه یابــد 
و شــاید بهبــود بیشــتر نیــز مشــاهده شــود؛ چرا 
کــه کشــاورزان بــه جــای رقابت با ســیب و انگور 
و ســایر انــواع میوه هــای وارداتــی در پی توســعه 
صــادرات حتــی خیــار و محصــوالت جالیــزی و 

صیفی به منطقه هستند. 
اگرچه در سال ۹۹ بیشترین آسیب ناشی 
رشــد  و  بخــش خدمــات  نصیــب  کوویــد 1۹  از 
منفی این بخش شــد،  انتظار می رود یا حداقل 
می توانیــم دعاگــوی رفع این بال تــا حداکثر نیمه 
اول ســال و رشــد مجــدد و جان گرفتــن بخــش 

خدمات در نیمه دوم سال 1400 باشیم. 
بــه  یافتــه  اختصــاص  فرصت هــای  البتــه 
صنایــع بهداشــتی و شــوینده ها ناشــی از دوره 
کرونــا و نیــاز جــدی بــه ایــن محصــوالت احتماال 
اتمــام یافتــه اســت و از ســوی دیگــر، بخش های 
گردشگری و تفریحی و ورزشی دوباره با تقاضای 
به ویــژه تجمیــع شــده، روبــه رو می شــوند. البتــه 
کرونــا بــا همــه آســیب های غیــر قابــل جبرانش 
مــا را بــه این باور رســاند که می توان بســیاری از 
امــور در اقتصــاد را به شــکل آنالیــن و با کاهش 
چشــمگیر هزینه هــا انجــام داد که امیــد می رود 
پدیــده انجــام برخط امــور تا حد ممکن در ســال 

1400 ادامه یابد. 
همــه اتفاقــات اساســی بعد از شــکل گیری 
مولفه هــای  و  داد  خواهــد  رخ  جدیــد  کابینــه 

اساسی زیر، بر اقتصاد ایران تاثیر می گذارد: 
• انتخابات ریاست جمهوری و نگرش فردی 

که انتخاب می شود. 
• نحــوه تامیــن کســری بودجــه و  چگونگی 
تغییــن نــرخ ارز چه در بودجــه و چه در واقعیت 

بازار.
اقتصــاد  بــا  اوضــاع تحریم هــا و تعامــل   •

جهانی.
FATF. تعیین تکلیف پیوستن به •

معضــالت  حــل  نحــوه  بــه  کالن نگــری   •
اقتصادی و نگرش بلندمدت به توسعه و منافع 

اقتصادی ایران.
• ادامــه غلبــه نگــرش سیاســی بر مســائل 

اقتصادی یا در اولویت بودن اقتصاد کشور. 
مدیریتــی  بی ســلیقگی های  از  پرهیــز   •
تولیــد  نهاده هــای  گســترده  دپــوی  همچــون 
متناقــض  و  مــوازی  اقدامــات  یــا  گمرک هــا  در 
دستگاه های موثر همچون وزارتخانه های متولی 
تولیــد و بانــک مرکــزی و وزارت اقتصــاد و اجرای 
دقیق قانون انتزاع از سوی وزارتخانه های صمت 

و کشاورزی و ...
هریک از این مولفه ها بر مبنای نگرش های 
متفــاوت، دارای آثــار مثبــت یا منفی بــر اقتصاد 

ایران و بازارهاست. 
تصمیمــات  کالن  نتیجــه  صــورت  هــر  در 
و  کســب وکار  اوضــاع  و  زندگــی  بــر  اقتصــادی 
رضایت مندی مردم و تشــکیل ســرمایه اجتماعی 
در کشــور تاثیــر خواهــد گذاشــت کــه بــه عنوان 
نمونه می توان به گزارش ســاالنه خوشــحالی در 
جهان که با پرسش از ساکنان 14۹ کشور جهان 
تدویــن شــده اســت و ســازمان ملــل متحــد هــم 
در تهیــه آن مشــارکت دارد، اشــاره کــرد. آخرین 
گــزارش  حاکــی از رتبــه ۷۷ کشــورمان در ایــن 
جدول اســت که اگر در کنار شــاخص های دیگر 
همچون خشــونت و فقر و فالکت )نرخ تورم به 
عالوه نرخ بیکاری( و نیز فرصت کسب وکار قرار 
گیــرد، تصویــر شــفاف تری از آنچه پیــش روی ما 
در ســال 1400 قرار دارد، نشان می دهد. بدیهی 
اســت چنانچه مولفه های بیان شــده فوق تا این 
حــد در سرنوشــت اقتصــادی و اجتماعــی کشــور 
اثرگذار است در انتخاب خود برای مناسب ترین 
فــرد بــا بهتریــن و تاثیرگذارتریــن نگــرش دقــت 
کنیم. به عبارتی، بروز نشــاط سیاســی در ســال 
1400 و انتخابــات تاثیرگــذار تــا حــد شــگرفی در 

آینده اقتصادی کشور موثر است. 
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در انتظار صدور قبض های مالیاتی است
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هوالرزاق

در سایت روزنامه بخوانید:

  درخشش شرکت خدمات ارتباطی رایتل
در آخرین رتبه بندی شرکت های برتر ایران

مشروعیت بخشی به پرداخت رشوه؛ 
پیشنهاد عجیب نظریه بازی ها علیه فساد 

علی اسدی خمامی

معاون نظارت سازمان نظام پزشکی: تورم حوزه 
سالمت 1.۵ برابر نرخ تورم در کشور است

بر تصمیم های سخت اقتصاد 1400 


