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تمدید زمان پرداخت مالیات
بر ارزشافزوده مشاغل آسیبدیده از کرونا

معــاون درآمدهــای مالیاتــی ســازمان امــور مالیاتی کشــور از
تمدید مهلت تسلیم اظهارنامه مالیات بر ارزشافزوده زمستان
 ۱۳۹۸تــا پایــان فروردینمــاه امســال بــرای تمامــی مودیــان و
همچنین تمدید زمان سررسید پرداخت مالیات بر ارزشافزوده
برای مشــاغل آسیبدیده از شــیوع کرونا تا پایان اردیبهشتماه
خبر داد .محمد مسیحی با اشاره به شیوع بیماری کرونا در کشور
و پیامدهای اقتصادی ناشی از آن تأکید کرد :حمایت های پیش
بینی شــده دولــت برای کاهش اثرات اقتصادی ناشــی از شــیوع
ایــن بیمــاری ،معطوف به بخش های غیردولتــی به ویژه بخش
خصوصی است.
وی با صدور دستورالعملی خاطرنشان کرد :نظر به مصادف
بــودن مهلت تســلیم اظهارنامه مالیــات بر ارزش افــزوده دوره
چهارم (فصل زمســتان) ســال  ۱۳۹۸با تعطیالت نوروز و شیوع
بیمــاری کرونــا و همچنیــن با توجه به درخواســت هــای مؤدیان
مشــمول نظام مالیات بر ارزش افزوده و به منظور فراهم کردن
زمینــه اجــرای تکالیــف قانونی برای آنــان ،بنا بــه اختیار حاصل
از قانــون و مقــررات مالیــات بــر ارزش افــزوده ،مهلــت تســلیم
اظهارنامــه فصل زمســتان  ۱۳۹۸تــا پایان فروردین مــاه تمدید
می شود.
مسیحی افزود :براین اساس ،ادارات کل امور مالیاتی موظفند
در مــورد مودیان مالیاتی که اظهارنامــه مالیات بر ارزش افزوده
مربــوط به دوره چهارم مالیاتی (فصل زمســتان) ســال  ۱۳۹۸را
تــا  ۳۱فروردین ماه  ۱۳۹۹تســلیم کنند و امــکان برخورداری ۱۰۰
درصد بخشــودگی جرایم عدم تسلیم اظهارنامه در موعد مقرر
بــرای دوره مزبــور و همچنین جریمه تاخیر در مدت یاد شــده را
در صورت درخواست کتبی برای مودیان فوق الذکر فراهم کنند.
معاون درآمدهای مالیاتی سازمان امور مالیاتی کشور همچنین
بــا اشــاره بــه برخــی گــروه هــای اقتصــادی کــه از ســوی کارگروه
مقابلــه با پیامدهای اقتصادی ناشــی از شــیوع ویروس کرونا ،به
عنوان فعالیت های بســیار آســیب دیده معین شــده اند ،گفت:
درخصوص گروه های اقتصادی اعالم شــده ،سررسید پرداخت
مالیات بر ارزش افزوده تا  ۳۱اردیبهشت ماه  ۱۳۹۹است/.ایرنا

گزیده

رئیس کل گمرک جمهوری اســامی ایــران ،از افزایش تجارت
خارجــی در ســال  ۹۸بــه  ۸۵میلیــارد دالر خبــر داد گفــت :از ایــن
میــزان ۴۱.۳ ،میلیارد دالر مربوط به صادرات و  ۴۳.۷میلیارد دالر
هم مربوط به واردات بود .مهدی میراشــرفی با اشــاره به رســیدن
حجم صادرات و واردات کشــور به بیش از  ۱۶۹میلیون تن در سال
 ۹۸افزود :میزان صادرات کشــور از لحــاظ وزنی به  ۹/۱۳۳میلیون
تــن رســید که تقریبــاً معــادل  ۳برابــر میــزان وزنــی واردات و این
افزایــش رکــوردی در تاریخ صــادرات غیر نفتی در شــاخص وزنی
ایران بوده که در مقایســه با مدت مشــابه در ســال  ،۹۷رشد ۵/۱۳
درصدی را تجربه کردهاست.
وی اضافه کرد :میزان وزنی واردات ســال  ۹۸به  ۳/۳۵میلیون
تن رســید که نســبت بــه مــدت مشــابه  ۳/۹درصد افزایــش یافته
است.
رئیــس کل گمرک افزود :در ســال  ۹۸بیشــترین صــادرات را به
چیــن داشــتیم و پــس از آن کشــورهای عــراق با حــدود  ۹میلیارد،
ترکیــه بــا  ۵میلیــارد ،امــارات متحــده عربــی بــا  ۵/۴میلیــارد و
افغانســتان بــا  ۳/۲میلیــارد دالر ۵ ،مقصــد اولیه صــادرات ایران
بودنــد کــه نشــان میدهــد ۵ ،شــریک اول صــادرات کشــورمان از
کشــورهای آسیایی و اغلب از همسایگان ایران بودهاند .وی درباره
شــرکای وارداتی ایران نیز گفت :چین با  11/2میلیارد دالر شــریک
اول ایــران در واردات بود و پس از آن امارات متحده عربی با ،۹/۸
ترکیه با  ،۹/۴هند با  ۶/۳و آلمان با  ۱/۲میلیارد دالر  ۵شــریک اول
ایران در واردات هستند.
رئیــس کل گمــرک یکی از دالیل اصلی کاهــش یا ثبات قیمت
مــرغ و فرآوردههــای مربــوط بــه آن را افزایــش واردات کاالهــای
اساســی و نهادههای دامی به کشور به میزان  ۳میلیون تن بیشتر
از ســال قبل دانســت و گفت :بر اســاس آمار گمرک  ۷/۲۹میلیارد
دالر کاالهــای واســطهای ۹/۵ ،میلیــارد دالر کاالهــای ســرمایهای و
۸درصد کاالهای مصرفی در سال  ۹۸وارد کشور شده است/.مهر

عطیه لباف
خبرنگار

روز گذشــته رئیس صندوق بین المللی پول خبرداد که ویــروس کرونا اقتصاد
جهان را به رکود فرو برده اســت  .این در حالی است که درست چندماه پیش،
به نظر می رسید اقتصاد جهانی در مسیر بهبودی و پیشرفت قرار گرفته است.
اما ســؤال اینجاســت که اوضــاع چقدر وخیم می شــود و چقــدر این تخریب
طول می کشد؟ مکانیســم های همه گیری شرایط اقتصادی چیست؟ و مهمتر
از همه ،دولتها در مورد آن چه کاری می توانند انجام دهند؟

اخبار

تجارت  ۸۵میلیارد دالری ایران در سال ۹۸
علی رغم تحریم ها

جهان وارد رکود شد

اقتصاددانــان مطــرح بیــن المللــی
در کتابــی بــا عنــوان «اقتصــاد در زمــان
کوویــد  »۱۹بــه ایــن ســؤاالت پاســخ
دادهانــد .موضوعــی کــه شــاید دانســتن
آن بــرای بســیاری از فعــاالن اقتصادی و
سیاستگذارانحیاتیباشد.
این کتاب به دلیل شــرایط حســاس
کنونــی ظــرف یــک هفتــه تــا تاریــخ 6
مــارس  2020تدویــن و توســط «مرکــز
آینــده نگــری و نــوآوری در ســامت»
ترجمه شده است.
ëëاولین سؤالی که مطرح است این است
که تأثیر اقتصادی ویروس کرونا ،چقدر و تا
چهزمانیادامهدارد؟
کارشناســان بــه ایــن ســوال ایــن گونه
پاســخ داده انــد که اندازه و اســتمرار تأثیر
اقتصــادی این ویروس ناشــناخته اســت.
نکتــه اصلــی ایــن اســت کــه وقتــی عدم
قطعیت باالیی در خصوص رفتار بیماری
و نتایــج وجود دارد ،این شــوک اقتصادی
مــی تواند باعــث ایجاد نتایــج نامطلوب
طوالنی مدت شــود و زخــم های عمیقی
را بر جای بگذارد ،حتی عمیق تر از ســایر
بیماریهــا و پاندومیهایــی (همهگیــری
جهانی) که تاکنون رخ داده است.
ëëشــدت و وسعت آســیب های پاندومی
کرونا
بنا بر این گــزارش  ،مجموعه عواملی
کــه بر شــدت تاثیر همه گیری بــر اقتصاد
جهانی وملی تاثیر می گذارد ،بســتگی به
شدت شیوع بیماری شامل مدت زمان و
گستره شیوع آن ،عملکرد مقامات ارشد،
شایعات ،اعتماد عمومی ،نحوه اثرگذاری
بــر میــزان تقاضــا و عرضه ،زنجیــره های
تامیــن و تغییــر در میــزان تقاضــا بــرای
خدمات حین و پس از بحران دارد.
اما تاثیــر اقتصادی کرونا تــا چه اندازه
است؟ در این خصوص دو سناریو تنظیم
شده است .
در سناریوی خوشبینانه شیوع ویروس
کرونــا محدود به چین و چند کشــور دیگر
اســت .در ایــن ســناریو ،اقتصــاد جهانــی
ســقوطی ناگهانی در نیمه اول سال 2020
داشــته و پــس از آن شــروع بــه بهبود می
کنــد .در ســناریوی خــوش بینانــه ،تولیــد
ناخالــص داخلــی در ســطح جهانــی و
در اوج شــوک ،تــا  0.75درصــد کاهــش
خواهد یافت .بیشــتر این کاهش به دلیل
اثــر پذیری از کاهش تقاضــا در چین روی
خواهد داد .تجارت جهانــی به میزان 1.4
درصــد در نیمه اول  2020و تا پایان ســال
با مقداری افزایش0.9،درصد کاهش کلی
خواهد داشت.
در ســناریوی بدبینانــه ،ویــروس بــه
صورتگستردهدرمنطقهآسیاواقیانوسیه
و دیگر اقتصادهای پیشرفته از قبیل اروپا و
شمالآمریکاگسترشپیدامیکند،معنی
اینسناریوایناستکهفروپاشیاقتصادی
طوالنی مدت و عظیمی خواهیم داشــت.
در ایــن ســناریو ،بــاالی 70درصــد تولیــد

ناخالص داخلی در ســطح جهانی ،تحت
تاثیــر قرار خواهــد گرفت و تــا  1.75درصد
کاهــش خواهــد داشــت و به طــور کلی در
ســال  2020با احتســاب همه افزایش ها و
کاهشها،بهمیزان 1.5درصدخواهدبودو
علت عمده آن ،کاهش تقاضا خواهد بود.
تجارت جهانی چیزی حدود 3.75درصد
در سال 2020کاهش خواهد داشت.
ëëورود شــوک اقتصــادی بــه کشــورهای
گروههفتوچین
اما این همه ماجرا نیســت .کشورهای
گروه هفت که تقریباً بیش از نیمی از تولید
ناخالص جهان را در اختیار دارند و در کنار
آن چین که سهم تولید ناخالص جهان را
به بیش از  70درصد می رساند دچار یک
شــوک اقتصادی خواهند شد که میتواند
همــه کشــورها را تحــت تأثیــر قــرار دهد.
اینها کشورهایی هستند که بنا به گفته این
کارشناسان یک عطسه آنها ،کل جهان را
سرما خواهد برد!
ëëضربهبهبخشتولیدازسهجهت
بنــا بــر اعتقــاد ایــن کارشناســان  ،در
شــرایط کنونی انتظــار مــی رود که بخش
تولید به طور مستقیم و غیرمستقیم از سه
جهــت ضربه بخــورد؛ اختــال در عرضه
مســتقیم که مانع تولید اســت ،آلودگی و
اختــال در زنجیره های تأمیــن و کاهش
شدیدتقاضا.
در ایــن خصــوص ژنگشــنگ ژونــگ،
اقتصاددان ارشــد گروه  CEBMمی گوید:
هر دو طرف تقاضــا و زنجیره های تأمین
دچار تضعیف و رکود شده اند.
بیماری نیروی کار ،مرگ و میر نیروی
کار ،رهــا کــردن شــغل بــه دلیل تــرس از
مبتال شدن به بیماری ،تعطیلی مدارس
و مجبور شــدن افراد برای ماندن در خانه
و مراقبــت از فرزنــدان عواملــی هســتند
که به طور مســتقیم باعــث کاهش تولید
میشــوند البته درصد کاهش تولید در اثر
این عوامل زیاد نیست.
ëëماهیتشوکهایاقتصادی
امــا ســؤال این اســت که ماهیــت این
شــوک اقتصــادی چیســت ؟ در شــوک
اقتصــادی ســال  2008بحــران از منابــع
تأمین مالی آغاز شــد و بانک ها ســرآغاز
آن بودنــد .امــا ایــن شــوک بــا آن شــوک
کامــاً فــرق دارد  .ســه منبع اصلــی برای
شــوکهای اقتصادی در زمــان اپیدمی و
پاندمی وجود دارد :شــوک ناشی از بیمار
شــدن مــردم و ناتوانــی در تولیــد ،GDP
اثرات اقتصادی ناشی از اقدامات عمومی
و خصوصــی مانند بســته شــدن مدارس
و کارخانــه ها ،محدودیت مســافرت ها و
قرنطینه ها و ســوم ،اثرات روانی ناشــی از
شیوع یک بیماری.
به عبارت دیگر ،انواع شــوک هایی که
در زمــان اپیدمــی بیمــاری رخ می دهند،
در سه دسته قرار دارند؛ شوک های طرف
عرضــه ماننــد تعطیلــی ها ،شــوک های
وارد شــده بــر زنجیــره تامیــن (به ویــژه با

محوریت کشــورهای عمده تأمین کننده
زنجیرههای تأمین در سطح جهانی که در
این پاندومی در مرکز شــیوع قــرار دارند)،
شــوک هــای طــرف تقاضــا کــه دو ریشــه
اصلی عملی و روانی دارد.
شــوک عملــی از این نظر کــه برخی از
مشــتریان از ورود به فروشــگاه یا دریافت
خدمات درب منزل خودداری میکنند.از
منظر روان شناختی ،مشتریان و شرکت ها
در مواجهه با بالتکلیفی حاصل از شــیوع
کوویــد ، 19 -ماننــد بحــران ســال ، 2008
تمایــل دارند شــیوه احتیــاط و صبــر را در
پیش بگیرند .حتی سرمایه گذاری ها را به
تعویق می اندازند.
ëëکانــال هــای همــه گیــری بحــران هــای
اقتصادیکووید19
در ســطح جهانی ،اقتصاد کشــورها با
گردش بین مــرزی کاال ،خدمات ،دانش،
افــراد ،ســرمایه مالــی ،ســرمایه گــذاری
مستقیم خارجی ،بانکداری بین المللی و
نرخ ارز به یکدیگر متصل می شوند .یکی
از دالیلــی که ویروس می تواند به اقتصاد
داخلی کشــورها ضربه بزنــد و در همه جا
پخش شود ،نیز تجارت بین الملل است.
اقتصادها از طریق باورها نیز با یکدیگر
ارتباط دارند .همه اینها مکانیسمی برای
انتشــار شــوک هــای اقتصــادی ،یــا همــه
گیری بحران اقتصادی هســتند .در داخل
کشــورها نیز ،گــردش برخی از مــوارد ذکر
شده ،به احتمال زیاد نشان دهنده برداری
اســت که جنبههــای پزشــکی و اقتصادی
کوویــد 19 -را بــه یکدیگــر ربــط میدهــد.
بانکها مراکز مناســبی بــرای همه گیری
بحــران ســرمایه مالــی ،بحــران باورهــا و
بحران بانکداری بین المللی هستند.
ëëاثراتکرونابرمنطقهمنا
در کشــورهای عضو منــا ( خاورمیانه و
شــمال آفریقا ) اوضاع بســیار متفاوت تر
از دیگر نقاط جهان است  .بنا به گفته این
کارشناســان  ،کووید  19 -از طرق مختلف
بــه منطقــه خاورمیانــه و شــمال آفریقــا
آســیب مــی رســاند .از راه کاهش قیمت
نفــت ،کاهــش گردشــگری و مســافرت،
برهــم خــوردن زنجیــره هــای ارزش و
مــواردی از ایــن دســت اقتصــاد منطقــه
 MENAتحــت فشــار اســت .بــرای مثال
از ابتــدای بحــران ،قیمــت نفــت برنت از
حــدود  69دالر بــه حــدود  27دالر در هــر
بشــکه کاهش یافته است .این یک شوک
منفی بزرگ برای کشــورهای تولیدکننده
نفت به ویژه در خاورمیانه است.
هرچنــد کــه ،کاهــش قیمــت نفــت
ممکن اســت یک کمک بــرای بعضی از
صنایع مانند حمل و نقل باشــد .انجمن
بین المللی حمل و نقل هوایی با استفاده
از الگــوی ســارس و تاثیرش بر ســفرهای
هوایی تخمین می زند که صنعت حمل
و نقل هوایــی با کاهش  29میلیارد دالری
درآمــد مواجــه اســت کــه قســمتی از این
کاهــش درآمــد توســط کاهــش قیمــت
سوخت جبران می شود.
ëëانعکاسسیاستهایجهانیزدایی
چگونــه مــی تــوان از این بحــران عبور
کــرد ؟ ســاز و کارهایــی بــرای گــذر فــوری
وجود دارد ،اما سیاســت گذاری ها ممکن
اســت به ســویی روند که مانع جابه جایی
کاال ،خدمــات و به خصوص افراد شــوند.
ایــن موضوع مــی تواند اثــرات اقتصادی
را ماندگارتــر کنــد .شــرکت هــا ،کســب و

توصیه های سیاستی
در اینجــا توصیه هایی جهت کاهش اثرات شــیوع ویروس کرونا بر اقتصاد
ارائه شده است:
نخســت ،افزایــش تخصیص منابــع دولتی بــه بخش ســامت در جهت
پیشگیری و انجام اقداماتی برای مقابله با ویروس و ایجاد شرایط مناسب کاری
برای بخش سالمت در جهت مقابله با ویروس و تأمین منابع برای پژوهش.
دوم ،حمایت از خانوارهای ضعیف و شرکت های آسیب پذیر.
سوم ،استفاده از برنامه های کاری با کاهش ساعات کاری حضوری.
چهــارم ،افزایــش کمــک هــای نقــدی بــه شــرکت هــای نیازمنــد تــا دچار
ورشکستگینشوند.
پنجم،کاهش هزینه ها و مالیات این شرکت ها تا کاهش تقاضای خدمات
آنها جبران شود.
پاســخ های سیاســی مناســب به این چالش ،هــم در کوتاه مــدت و هم در
ســالهای پیش رو مهم هستند .بدون پیش برنامه ریزی سیستم های سیاسی
نمی توان با موفقیت از این بحران گذر کرد .درکوتاه مدت و مادامی که شــیوع
ویروس ادامه داشته باشد ،دولتها باید اطمینان حاصل کنند که اقتصادهای
مختل شــده همچنان به فعالیت خود ادامه میدهند .شــوک ناشــی از شیوع
ویروس کرونا و خســارت اقتصادی آن ،پیامدهایی برای سیستم مالی و بانکی
خواهد داشت .شدت این پیامدها به میزان شیوع ویروس در جهان ،چگونگی
واکنش های سیاستهای پولی و مالی و واکنش های نظارتی بر بانک ها جهت
جلوگیری از ورشکســتگی بســتگی دارد .اما تجارب دهه گذشــته برای مقامات
نظارتی و سیستم پولی مفید خواهد بود؛ نظیر :
ëëتمرکزرویاختالالتاحتمالیدرسیستممالی
 ëëتقویتاعتماددربازارهایمالیبانشاندادنآمادگیکاملبرایمداخله
 ëëآمادگــی برای مداخالت احتمالی در حل و فصل مشــکالت بانکهای بدون
چشمپوشیازبروزوقایعخطرناک
البتــه ،توجــه به ایــن نکته ضروری اســت که سیاســتهای پولــی دولتها
میتواند منجر به تورم شود.

کارهای کوچک و دولتها دچار اختالالتی
میشــوند کــه ممکــن اســت منجــر بــه
فروپاشــی ناگهانی آنها شــود .شــرکت ها
در حــال آموختــن ایــن درس هســتند که
زنجیــره تامین جهانی مــی توانند به طور
ناگهانی در اثر شوک های سالمت شکسته
شــوند و بــر ایــن اســاس خــود را ســازگار
خواهنــد کــرد .احتمــاال تنظیــم کنندگان
و مداخلهکننــدگان مالــی در ارزیابــی
ریســکهای آینــده و معیارهــای فشــار،
شــوکهای همهگیر را در نظــر میگیرند.
ترس و ســوءظن مردم به دیگران ممکن
اســت به نیرویــی برای از هم پاشــیدگی و
جهانی زدایی تبدیل شود.
البته در مورد قرنطینه افراد و کشورها،
تحقیقات نشــان می دهد کــه دیگر زمان
بســتن مرزهــا نیســت و پاندمــی شــروع
شــده و اکنون خیلی دیر است .اکنون ایده
جزیــره ای بودن هر کشــور در یک اقتصاد
یکپارچه جهانی اشــتباه است .در مقابل،
همکاری جهانی ،به ویژه در حوزه توسعه
اقتصــادی و ســامت عمومــی ،ضروری
اســت .اما قرنطینــه افراد مبتــا و کاهش
تعامالت اجتماعی ،پاســخی موثر است.
انتشار گســترده اطالعات درباره اقدامات
مطلوب بهداشــتی نیز پاسخی کم هزینه

نگاه

رئیــسکل بانــک مرکــزی اعــام کــرد:
تالش بــرای دسترســی به تأمیــن مالی
ســریع از صنــدوق بیــن المللی پــول به
عنــوان حــق قانونــی و قطعــی ایــران و
پیگیــری آزادســازی منابــع ارزی بانــک
عبدالناصر همتی
مرکزی ایران که به ناحق و با اعمال فشار
رئیسکل بانک مرکزی
دولت امریکا مسدود شده ،ادامه دارد.
عبدالناصــر همتــی ،در حســاب
اینستاگرامی خود در مورد تأمین منابع ارزی مورد نیاز کشور ،نوشت:
این روزها ،زندگی اقتصادی مردم تحت فشار تحریمهای ظالمانه و
ی و تالش جدی
همه جانبه و شــیوع ویروس کرونا ،نیازمند پشــتیبان 
و فــوری مســئوالن اســت .بانــک مرکــزی ،در ادامــه رویکــرد فعال و
تالشهای خود با همراهی و پشــتیبانی وزیر امور خارجه ،تمام توان
و همــت خــودش را صرف تأمین منابع ارزی مورد نیاز کشــورمان ،از
محل منابع متعلق به ایران ،برای تدارک دارو ،تجهیزات پزشــکی و
انسان دوستانه کرده و به تالشهای خود ادامه خواهد داد.
در ادامه این یادداشت آمده است :بحمداهلل ،پیگیری ها درهر دو
مورد تاکنون روند مثبتی داشــته است .در مورد تبلیغات برای وارونه
نشان دادن تالش های ایران برای استفاده از حقوق و منابع مسدود
خــودش برای تأمین نیازهای دارویی و تجهیزات پزشــکی مورد نیاز
مردم و این ادعا که ایران در تالش برای دسترسی به پول نقد است!
نه دارو و تجهیزات پزشکی! بایستی توضیح بدهم که تالش ما صرفاً
در جهــت برداشــتن محدودیــت ها بــرای انتقال منابــع ارزی بانک
مرکزی ،برای تداوم تأمین دارو و تجهیزات برای مقابله با این بیماری
عالمگیر است .وی تأکید کرد :همه می دانند که شرایط خطیر کنونی
ایجاب می کند که کشورها در مبارزه جهانی با این معضل در تأمین
نیازهای ضروری و انسان دوستانه خود با محدودیتی مواجه نباشند.
رئیــس کل بانــک مرکــزی در خاتمه اعــام کرد :مطمئنــاً بانک
ش های بیشــتر در رفع
مرکزی ،تمامی تالش خود را در جهت گشــای 
مشــکالت و تأمین نیازهای مــردم انجام خواهــد داد ،همان طور که
قبل از شیوع کرونا ،مسیر روبه بهبود در رشد اقتصادى و تورم را بدون
استفاده از منابع مسدود شده ،به خوبی شکل داده است.
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راه حل اقتصاددانان برای عبور از بحران کرونا

رئیس کل بانک مرکزی برای مقابله با کرونا تأکید کرد
تالش برای دسترسی سریع به وام صندوق
بین المللی پول
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و بســیار مؤثــر اســت که مــی توانــد دامنه
همهگیــری را محدود کند و باعث کاهش
هزینههای اقتصادی و اجتماعی آن شود.
مبــادالت بیــن المللــی بــه ویــژه بــا
کشــورهایی ماننــد چیــن کــه ســهم آن از
تجارت جهانی  16درصد است ،از مزایای
جهانــی شــدن اســت کــه بــرای طرفیــن
معاملــه ســودآور اســت  .بــرای افزایــش
آمادگی جهت مقابله با انواع اپیدمیهای
آینده ،الزم نیســت تا از این ســود سرشــار
چشم پوشی کرد اما وضع قوانین مناسب
برای کنترل ســفرها و ســامت افرادی که
بــه کشــورهای در معــرض خطــر (مانند
چین که حیوانات وحشــی خرید و فروش
و خورده می شــود) ســفر می کننــد ،برای
پیشگیری از تبدیل یک اپیدمی به پاندمی
مورد نیاز است.
ëëشکلبحرانکرونا؛ U،VیاL؟
احتماال بیشــترین تاثیر شیوع بیماری
کوویــد 19-بر کاهــش تقاضا خواهــد بود.
پیــش بینــی می شــود کــه این بحــران به
جای  Uشکل شدن مانند همه گیریهای
مشــابه و سایرشــوک هــای عرضــه اخیر،
Vشکل باشد .یعنی در تعدادی از بخش
ها و کشورها و به دلیل جبران کامل و رفتن
به ســمت مسیر رشد قبلی ،ممکن است

بحران  Vشــکل باشــد که به معنی کوتاه
مدت بودن و شیب تند آن است ،اما برای
بقیــه طوالنی تــر خواهــد بود .این نشــان
میدهد کــه درکل و با توجه بــه دادههای
جهانی حداقل برای تولید می تواند شبیه
به شکل  Uباشد.
بــرای خدمــات ،بهبودی از این شــوک
ســخت خواهد بود ،ممکن اســت بیشــتر
شــبیه یک  Lباشــد .رشد برای مدتی افت
می کند و ســرانجام دوبــاره به حالت قبل
برمیگــردد ،البتــه افزایــش هــم نخواهــد
داشت .افرادی که غذا خوردن در رستوران،
سینما رفتن و تعطیالت در آفتاب را کنسل
میکنند،بعیداستکهغذاخوردن،سینما
رفتــن و تعطیــات شــان را دو برابــر کنند.
شــوک مربــوط بــه گردشــگری  ،خدمــات
حمــل و نقل و فعالیتهــای داخلی به طور
کلــی بهبــود نمی یابــد و احتماالً از شــیوع
ویروسضربهخواهندخورد.
ëëدولتهابایدچهکارهاییانجامدهند؟
رفتار ویروس از یک طرف سبب شده
کــه دولت هــا واکنش هایی از خود نشــان
دهند اما بهترین واکنش هایی که دولتها
مــی توانند بــرای کاهــش ایــن درد انجام
دهند چه هســت ؟ کارشناسان معتقدند
دولــت هــا در ایــن شــرایط بحرانــی بایــد
تصمیمات سریع و آینده نگری اتخاذ کند.
در ســناریوهای بدبینانــه ،بــرای مهار
خسارت نیاز به یک واکنش سیاسی جدی
در ســطح کالن وجــود خواهد داشــت .به
طــور کلــی اقدامات اساســی کــه دولتها
بایــد انجام دهند ،عبارت اســت از :اثرات
سیاســت هــای مالــی و پولــی و اقــدام
هماهنــگ بین المللی را در نظر بگیرند؛
همه بانک های مرکزی باید نشان بدهند
کــه آمــاده مداخالت هماهنگ هســتند و
در صورت بــروز اختالل جدی و در نتیجه
فشــار بــر واســطههای مالــی ،نقدینگی را
تأمیــن مــی کننــد .تســهیالت ویــژه برای
تأمین نقدینگی کســب و کارهای کوچک
و متوسط فراهم می کنند ،اقدامات مالی
اساســی بــرای تحریــک تقاضــا و افزایش
اعتمــاد و اقدامــات مالی بــا هدف کمک
به افراد آسیب دیده به دلیل قرنطینهها و
کاهش درآمد انجام می دهند.
یکــی از چالشهــای مهــم در زمــان
وقــوع بحرانهایــی ماننــد شــیوع یــک
همهگیری ،نگرانیها و هجوم مردم برای
تهیه برخی کاالهای ضروری و برداشــتن
سپردههایشان از بانکهاست .مؤثرترین
مکانیســم بــرای ایجاد وقفه درگســترش
آشــفتگی های مالــی ،کــه از نگرانی های
مربــوط بــه بازپرداخــت بدهی ها ناشــی
می شوند ،مکانیسم افشا در شرایط فوق
العاده است.
بــرای ممانعــت از ســقوط اقتصادی
ناشــی از شــیوع یــک بیمــاری ،بــه جلب
اعتماد مردم از طریق افشای تمام وکمال
و باورپذیر اطالعات مرتبط با بیماری نیاز
داریم .در نهایت یکی از مهم ترین عوامل
کمک کننده در کنترل این قبیل بحران ها
اعتماد مردم به دولت و سیاســت گذاران
است.
در کل ،همه چیز بســتگی به عملکرد
دولت ها در مقابله با این مساله مشترک
دارد .ایــن بحــران میتواند بــه یک بحران
جهانی تبدیل شــود و یــا به طور مقطعی
با اقدامات مناسب دولت ها و البته برپایه
اعتماد رفع شود.

انزوای اقتصادی ایران در دوران کرونا مزیت بود

سعید لیالز :بزرگترین مشکل دولت روحانی ناتوانی در بیان اقداماتش است

درشرایطکنونیکهشاهدشیوعویروسکرونادرجهانهستیم،توجهبهآثاراقتصادی
اینبیماری،یکیازمهمترینموضوعاتاستکهدولتهاباآنمواجههستند.اماسعید
لیالز،اقتصاددان،معتقداست«،ایرانسریعترازاغلبکشورهایتوسعهیافتهتالشکرده
تاتبعاتاقتصادیاینویروسراکاهشدهد».
لیالز در گفت و گو با ســایت جماران به این نکته اشــاره می کند که «این بیماری روی
بخش کشاورزی اثر محسوسی ندارد و روی صنایع سنگین هم در صورتی که به صورت
یکاپیدمیگستردهدرمیانکارگرانوطبقاتشهریگسترشپیدانکند،تنهانقطهبسیار
تأثیرگذارش روی بخش خدمات خواهد بود .این بخش حدود 55درصد اقتصاد ایران را
شامل میشود که  44درصد آن غیر از بخش خدمات عمومی است .مانند رستورانها،
حمل و نقل ،خرده فروشیها و. ...این خدمات  44درصد  GDPایران را در برمیگیرند و
تعداد شــاغالن این بخش شاید چیزی حدود  40درصد مشاغل ایران باشند .یعنی اگر
ما تعداد شاغالن ایران را  25میلیون نفر بدانیم ،چیزی حدود  10میلیون شغل به این
بخــش اختصــاص دارد ».به گفته این اقتصاددان «بحران ناشــی از این ویروس بخش
خدمات اقتصاد را تحتتأثیر شدید قرار میدهد .اگر این بحران تا اردیبهشت ادامه پیدا
کند بین  2تا  3درصد از تولید ناخالص داخلی ایران را کم خواهد کرد که این رقم معادل
 20تا  30میلیارد دالر اســت .معتقدم باید صبر کنیم و ببینیم که آیا این بحران بیش از
آن ادامه پیدا میکند یا نه؟ معتقدم که ما حداقل تا پایان اردیبهشت درگیر این ویروس
خواهیمبودوشاهدیکورشکستگیعمومیبخصوصدربخشهایغیردولتیوکسبه
خرده پا خواهیم بود».
ëëمزیتاقتصادایران
لیالز با اشاره به اینکه کروتا تمام کشورها و طبقات اجتماعی را درگیر کرده است اما به
مزیت اقتصادی ایران اشــاره می کند و می گوید« :اما یک مزیتی که اقتصاد ایران در این
مقطع نسبت به اقتصاد جهان دارد این است که اقتصاد ایران منزوی است .این مزیت در
شرایط عادی عیبی بزرگ به شمار می آید اما در بالیایی مانند کرونا یا دوره تحریمها یک
مزیت بزرگ محسوب می شود .تصور می کنم ایران از این بحران زنده بیرون می آید».

ëëعملکرد دولت
لیــاز عملکرد دولت برای کاهش تبعات اقتصــادی کرونا را اینگونه ارزیابی می کند
که «دولت روحانی در این زمینه بسیار خوب عمل کرده است .به ویژه تصمیمی که در
خصوصتوزیعبستههایمعیشتیمیاناقشارآسیبپذیرگرفت.بایدگفتاینتصمیم
در اوج نداری دولت بوده اســت .این بســتهها قشــر تهیدستان شهری را که غیرمتشکل
هســتند هدف قرار داده اســت .یکی از مشــکالت بزرگ این قشر غیرمتشکل بودنشان
اســت .خوشــبختانه یک فایل بسیار جامعی از آنها طی  5ســال اخیر و در همین دولت
با تالش آقای میدری در وزارت کار ایجاد شده که می تواند به داد اقتصاد ایران برسد».
ëëاولویتها
افزایش دستمزد مبارزه کنندگان با کرونا ،به اعتقاد لیالز باید اولویت اول دولت باشد.
اولویت دوم از نظر او«حمایت از دو الی سه میلیون شاغلی باشد که ممکن است از این
ویروس به شــدت آســیب دیده باشند .به نظرم دولت آقای روحانی با همه نداری خود
و در عین قرار گرفتن در بدترین دوره تحریم ایران در تاریخ ،بازهم توانســت درباره این
ماجرا به موقع تصمیم بگیرد و آن را اجرایی کند».
لیــاز می گوید« :معتقــدم این خیزش ملی ای که االن ما برای مبارزه با این بیماری
شاهدیم ،بعد از کادر درمانی باید تمرکز خود را روی کمک به سه میلیون شاغلی بگذارد
که عمدتاً در مناطق شهری هستند و تحرک اجتماعی بسیار باالیی دارند .یعنی ممکن
است با آنکه در میدان تجریش دستفروشی می کنند ولی در حاشیه اسالمشهر زندگی
کنند .خود این تحرک اجتماعی باال هم آنها را آسیب پذیرتر میکند هم می تواند تبعات
اجتماعی این بحران را افزایش دهد .من از دولت دعوت می کنم که دســت کم در این
مقطعخیلیخودشرادرگیرقیدوبندکسریبودجهنبیند.چراکهازمنابعدیگرمیتوان
این موضوع را حداقل برای امسال پشت سر گذاشت .ایران هرگز مشکالتی به این بزرگی
نداشته و من در مجموع دولت آقای روحانی را در این زمینه موفق میدانم».
ëëاقداماترابازگوکنیم
«بزرگترین مشکل و گناه روحانی این است که توانایی بازگو کردن اقداماتی که دولت
انجام داده را برای مردم ندارد ».لیالز با اشــاره به این مشــکل در دولت می گوید« :نوع

چهره و لحن آقای روحانی به گونه ای بوده که شــاید در ظاهر نتواند نشان دهد دولتش
در حال کار کردن اســت اما به باورم ما ســریعتر از اغلب کشــورهای توسعه یافته تالش
کردیــم تا تبعات اقتصادی این ویــروس را کاهش دهیم .با توجه به اینکه آقای روحانی
متعلق به حزب سیاسی روشنی نیست و حداکثر تا یکسال و نیم دیگر دولتش به اتمام
می رسد ،میخواهم از نیروهای سیاسی ایران دعوت کنم که اگر ملی فکر می کنند و در
نظام جمهوری اسالمی زحمت می کشند ،کمک کنند تا دولت در این مدت باقیمانده
موفقشود».
ëëتفاوتقرنطینهدرایران
یکــی از انتقاداتی که نســبت به عملکرد دولت در این مقطع می شــود درخصوص
عدم قرنطینه به موقع شــهرها برای جلوگیری از انتشــار ویروس بوده است .اما لیالز در
خصوص قرنطینه بیشترین انتقاد را به مردمی وارد می داند که آن را رعایت نمی کنند.
او می گوید «:مقدار قرنطینه ای که کشورهای اروپایی در قبال این ویروس انجام دادند به
هیچ وجه بیشتر از آنچه در ایران اعمال می شود نبوده است .در خصوص قرنطینه بیشتر
از آنکــه انتقادی به دولت وارد باشــد ،به مردم وارد اســت .قرنطینه بــا زور اصالً در ایران
عملی نیست .به دو علت؛ یکی به دلیل آن  3الی  4میلیون خانوار اگر روزانه کار نکنند
نمیتوانند غذای خود را تأمین کنند و دوم گروه هایی شاید  10برابر این گروه که به لحاظ
اجتماعیوفرهنگیبههردلیلیقرنطینهرانادیدهیادستکممیگیرند.بنابراینمندر
این خصوص گناه بزرگی را متوجه دولت نمیبینم».
لیــاز در پایــان تأکیــد مــی کند کــه «:انتقاداتی کــه به دولــت ایران میشــود به همه
کشــورهایی که درگیر با ویروس هســتند وارد اســت .اگر وضعیت ما در مجموع از همه
کشــورهای دیگر وخیم تر بود میگفتم که البد دولت ما مقصر است .ولی باید گفت که
جهان شیوه مناسب مقابله با این ویروس را بلد نبوده است .به نظرم دولت ایران با هر
میزان توانی هم که وارد کار شده باشد ،ولی بازهم آنچه اهمیت پیدا می کند مسئولیت
اجتماعــی مردم برای حفظ جان خودشــان اســت .چرا عده ای نســبت به این مســأله
بیتوجهی می کنند؟ چرا باید بازار شــب عید ما تا  29اســفند همچنان شلوغ باشد؟ در
حالی که دولت از مردم خواسته بود که تا حدامکان تردد نکنند».

