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سوخت توسعه آتی ایران از زبان رئیس جمهوری و وزیر اقتصاد

افزایش درآمدهای نفتی صرف تقویت
زیرساختهای توسعهای میشود
صفحه  8را بخوانید

باید و نبایدهای بودجه کرونازده
مرتضی عزتی

یادداشت

بستههای مقابله با کووید 19در ایران از نگاه صندوق بینالمللی پول

معادل  14درصد تولید ناخالص داخلی
صرف مقابله با کرونا شد

درنظرگرفتــن درآمدهــای نفتــی برای تصمیمگیــری در بودجه ســال  1400امر بســیار
دشــواری اســت و دولت باید برای بودجهبندی ســال آینده درآمد فروش نفت خام را
درنظــر نگیرد .اقتصاد ایران باید زندگی بدون درآمدهای نفتی را تمرین کند ،بنابراین
مدیریت صحیح زمانی محقق میشود که بودجه سال آتی با کمترین وابستگی به نفت
تنظیم شود.عالوه بر اینها دولت هم نباید هزینههای جاری خود را براساس درآمدهای
نفتــی درنظر بگیــرد .نکته دیگری که باید به آن توجه کرد این اســت کــه ویروس کرونا
بهطور قطع بودجه سال  1400را تحت تأثیر قرار میدهد اما دولت نباید از وظیفه خطیر
خود در قبال تأمین معیشــت مردم چشمپوشی کند.؛ از طرف دیگر انتخابات ریاست
جمهــوری ســال آینده را هم در پیش داریــم و بهطور قطع دولت کنونی باید قدمهایی
مؤثرتر برای نجات اقتصاد کشــور از مشــکالت فعلی بردارد زیرا دولت جدید در ســال
 1400تا بخواهد شروع بهکار کند حدود  6ماه از سال آینده میگذرد و کشور به طور عملی
نیمه نخست سال آینده را برای رشد و توسعه اقتصادی از دست خواهد داد.

صفحه  9را بخوانید

کارشناسان در گفتوگو با «ایران» پاسخ میدهند

دالیل جهش تورم غذایی

گزارش
درصــد از متقاضیــان کســب و کاری کــه از
کرونا آسیب دیده بودند ،توانستند یک بسته
کمکی و معادل  245میلیون دالر از صندوق
توسعه ملی کمک دریافت کنند.
امــا سیاســتهای پولــی چگونــه بــوده
اســت؟ بنابــر گــزارش صنــدوق بینالمللــی
پــول ،بانک مرکــزی ایران اقداماتــی از قبیل:
 -1تخصیــص منابــع بــرای واردات دارو،
 -2توافق با بانکهای تجاری که بازپرداخت
دیــون خــود را ســه مــاه بــه عقــب بیندازنــد،
 -3معافیــت موقــت جریمــهای بــرای
مشــتریانی کــه نتوانســته بودنــد بازپرداخت
بدهــی داشــته باشــند و  -4بــاال بــردن رقــم
تراکنشهــای بانکــی بــرای کاهــش گــردش
اسکناس ،را به اجرا درآورده است.
در واقــع اینهــا اقداماتی بوده کــه از طرف
دولــت روحانــی بــرای مقابله با کرونــا انجام
شــده بود .آیــا این اقدامــات بــرای دولتی که
تحت فشــار گســترده تحریــم که بنا بــه گفته
مقامــات امریکایــی  -ســختترین تحریــم
تاریخ  -بوده ،کم بوده است؟ این قضاوت را
باید به تاریخ سپرد.

گروه اقتصادی | طی ماههای گذشته شاخص تورم در کشور رو به افزایش گذاشته است.
درمیان ســبد تورم  475قلــم کاال و خدمتی که میانگین تغییــر قیمتها را بهنمایش
میگذارد ،وضعیت برخی گروههای کاالیی مانند مواد غذایی از اهمیت بیشتری برای
مردم برخوردار است و بیش از سایر گروهها توسط مصرف کنندهها احساس میشود.
س از رکورد تورم ماهانه  7درصدی در مهرماه ســالجاری ،نرخ تورم ماهانه در آبان
پ 
ماه  1.8درصد کاهش یافت و به  5.2درصد رسید ،اما برخالف تورم کل ،شاخص گروه
کاالهــای خوراکــی و آشــامیدنی در آبان ماه رشــد باالیی را تجربه کــرد .دراین ماه تورم
ماهانه این گروه با رشد  7.3درصدی به  13درصد رسید که رقم قابل توجهی است .در
نرخ تورم نقطه به نقطه که میزان تغییرات شــاخص نسبت به ماه مشابه سال قبل را
اندازهگیری میکند نیز شاهد افزایش  16.1درصدی تورم مواد غذایی هستیم بهطوری
که تورم  40.5درصدی مهر ماه به  56.6درصد در آبان رسید.
صفحه  9را بخوانید

قیمتگذاری کره به واحدهای تولیدی واگذار شد

خبر

گــروه اقتصــادی | کوویــد  19اتفاقــی را
درسیاســتگذاریهای اقتصــادی جهــان رقم
زد کــه تا پیــش از ایــن دولتها بــا آن مواجه
نبودنــد .هیچ اتفــاق مشــابهی را نمیتوان با
این شیوع بیماری همســان دید .حتی جنگ
را .جنــگ ،اتفاقــی اســت کــه بین دو کشــور یا
چند کشــور روی میدهد و منابــع همدیگر را
نابود میکنند اما دولت یا کشــورهای دیگری
هســتند که منابــع آنها دســت نخــورده باقی
مانده و در عین حال رشــد هم داشــته باشند
کــه بازنــدگان جنــگ بخواهنــد از آنهــا یــاری
بجویند .شــاید نزدیکترین رویداد مشــابه را
بتــوان در جنــگ جهانــی دوم مشــاهده کرد.
در حالی که منابع کشــورهای اروپایی آلمان،
فرانسه ،انگلستان ،اتریش و ...نابود شده و از
بین رفته بود ،امریــکا که بهخاطر فاصله دور
از مرکــز جنگ در امان مانده بود توانســت با
طرح مارشــال خود به این کشورها کمک کند
و اقتصاد آنها را به راه بیندازد.
اما کرونا تقریباً همه کشورها را درنوردیده
و هیــچ کشــوری از آن در امــان نمانده اســت
و رکــودی را بــر اقتصاد جهــان حاکم کرده که

فراتر از تصور تمامی نهادها و سیاســتگذاران
بــوده اســت .میتوان گفت که همه کشــورها،
هــم اقتصــاد آنها به رکــود افتــاده و هم آنکه
منابعشــان بــرای خود آنها باید بــه کار گرفته
شود و امکان کمک به کشور دیگری را ندارند.
در حــال حاضــر بنــا بــر گــزارش صندوق
بینالمللــی پــول تقریبــاً تمامــی  197کشــور
جهان ،بســتههای محرک برای ســرپا ماندن
اقتصــاد را بــه اجــرا درآوردهانــد .امــا نکتــه
جالــب در این بســتهها این اســت کــه عمده
محرکها مالی بوده است تا پولی ،مگر برای
کشــورهایی کــه از لحــاظ منابــع مالــی دچــار
مضیقــه بودهاند و بــرای مقابله با این بحران
به ســمت سیاســتهای پولــی روی آوردهاند
و بــه نوعــی افزایــش تــورم آینــده را بــه جان
خریدهاند.
ولــی از نــگاه صنــدوق بینالمللــی پــول،
ایــران بــرای مقابلــه بــا کرونــا دســت بــه چه
اقداماتی زده است؟
صنــدوق بینالمللی پــول در گزارش خود
ابتدا به شــرحی از نحوه شــیوع کرونا در ایران
پرداخته و ســپس به تفصیل درباره موجهای

دوم و ســوم کــه در بهــار و تابســتان ایــران را
درنوردید گزارش داده است .از نگاه صندوق،
بستههای محرک ایران در بخش مالی بیشتر
از پولی بوده اســت .بنا بــر این گزارش ،دولت
تــا قبــل از اقدامات کمکــی اخیــر ،کمکهای
یارانــهای  100هــزار تومــان بــه ازای هــر نفر و
وام یــک میلیــون تومانــی کــه  30میلیون نفر
را تحــت پوشــش قــرار میدهــد و نیــز  9مورد
کمــک بــه کســب و کارهــای آســیب دیده از
کرونــا کــه از طــرف معــاون اقتصــادی رئیس
جمهوری شرح داده شد و در روزنامه ایران به
چاپ رســید ،حداقل معــادل  14درصد تولید
ناخالص داخلی بــرای مقابله با کرونا ،هزینه
کــرده اســت .بنــا برگــزارش صنــدوق ،عمده
اقدامــات بســتههای کمکــی دولــت روحانی،
در بخش مالی عمده شــامل ایــن موارد بوده
اســت -1 :تأمیــن مالــی بخــش بهداشــت که
معادل  2درصد تولید ناخالص داخلی بوده،
 -2کمــک پولی به خانوارهای آســیبپذیر که
حدود  3دهم درصــد تولید ناخالص داخلی
را دربــر میگیرد -3 ،حمایت از بیمه بیکاران
کــه آن هــم معــادل  3دهــم درصــد تولیــد

ناخالــص داخلــی بوده اســت -4 ،تســهیالت
یارانــهای بــه کســب و کارهــا و خانوارهــای
آســیبدیده از کرونا که میزان آن بنا بر نوشته
صنــدوق  4.4درصــد تولید ناخالــص داخلی
بود .از ســوی دیگر به نوشــته صندوق ،دولت
هــم پرداختهــای مالیاتــی را کــه تقریبــاً 6
درصــد تولید ناخالص داخلی میشــود برای
مدت سه ماه به تعویق انداخت .دولت برای
تأمین منابع مقابله با کرونا ،خصوصیسازی
و انتشــار اوراق صکــوک را در دســتور کار قــرار
داد.
ایــن صنــدوق در ادامــه گــزارش خــود
آورده اســت که دولــت ایران بــرای مقابله با
پیامدهــای کووید  19و تحریمهــای امریکا در
 15آوریــل –  27فروردیــن مــاه – بــا فــروش
ســهام خــود در  18بنــگاه از جملــه  12درصد
ســهام شســتا ،بزرگتریــن عرضــه اولیــه را
رقــم زد .برآورد عددی این خصوصیســازی
معــادل  16هــزار و  500میلیــارد تومــان یــا
معادل  6دهم درصد تولید ناخالص داخلی
بوده است.
در اوایــل شــهریورماه هــم حــدود 13

استاد اقتصاد دانشگاه تربیت مدرس

بر اســاس تصمیم ســتاد تنظیم بازار با توجه به تغییر نرخ ارز کره وارداتی از رســمی
به نیمایــی ،قیمتگذاری تثبیتی این محصول برداشــته شــد و واحدهای تولیدکننده
میتوانند با رعایت ضوابط قیمت را تعیین کنند.
ستاد تنظیم بازار در جدیدترین مصوبه خود اعالم کرد :با توجه به نرخ ارز کره (انتقال
از گــروه یــک به گروه  ۲کاالیــی) و اتمام موجودی آن به نرخ ارز رســمی و از آنجایی که
اقــام گروه دو مشــمول قیمتگــذاری تثبیتی نمیشــوند ،مقرر شــد واحدهای تولید
کننــده کره نســبت به تعییــن قیمت با رعایــت ضوابط قیمتگذاری هیــأت تعیین و
تثبیت قیمتها اقدام کنند.شــهریور ماه امســال قیمت کره  ۱۰۰گرمــی از چهار هزار و
 ۵۰۰تومــان بــه  ۹هزار تومان رســید.این افزایش قیمت بهدلیل تغییر گــروه ارزی این
کاال از دولتی به نیمایی بود که بعد از اتمام ذخایر قبلی تأثیر خود را در بازار نشان داد.
ســتاد تنظیم بــازار در آخرین اقدام خود قیمت کره داخلــی  ۱۰۰گرمی را  ۸۰۰۰تومان
تعیین کرده بود/.ایرنا

