حیف و میل ارز ترجیحی  ۲۵برابر کل یارانه نقدی بود
یک کارشناس اقتصادی با بیان اینکه به دلیل افزایش قیمت مواد غذایی در پی
حمله روسیه به اوکراین ،افرادی که به ارز دولتی دسترسی داشتند ،میتوانستند
به منافع و رانتهای بزرگی دست پیدا کنند ،اظهار کرد :اما سه موضوع وجود دارد
که اگر آنها رعایت شود ،حذف ارز ترجیحی ( ۴۲۰۰تومانی) میتواند مفید باشد.
میثم هاشم خانی در گفتوگو با ایسنا ،با بیان اینکه ارز دولتی یا همان ترجیحی
یکی از بزرگترین پایههای فساد و ناکارآمدی در چند سال اخیر بوده است ،اظهار
کرد :برآورد من این است رقمی که در این مدت در قالب ارز دولتی حیف و میل
شد ،بیش از  ۲۵برابر کل یارانه نقدی بود که ساالنه در کشور پرداخته میشد .از طرف دیگر به گفته وی بحران
ناش��ی از حمله روس��یه به اوکراین که باعث افزایش قیمت جهانی برخی محصوالت غذایی ش��د ،پیچیدگیهایی
ایجاد کرد که در نتیجه آن افرادی که به ارز دولتی دسترس��ی داش��تند ،میتوانس��تند به منافع و رانتهای بزرگی
دس��ت پیدا کنند؛ چون این افراد میتوانس��تند کاالهایی که با ارز دولتی وارد میکنند را به قیمت خیلی باالتر از
قبل در کش��ورهای همس��ایه بفروش��ند .این کارش��ناس اقتصادی افزود :برآورد ش��خصی من این است اگر این ارز
دولتی حذف نمیش��د ،مس��تقل از بحث رانتها و فس��اد ناش��ی از آن ،ظرف کمتر از چهار ماه مش��کالتی در تامین
مواد غذایی ایجاد میکرد؛ چرا که این منابع از کشور خارج میشد.

رونمایی از سامانه پایانههای فروشگاهی در تیر ماه
رئیس س��ازمان امور مالیاتی با بیان اینکه پیشبینی ما این اس��ت که در تیر ماه
فراخوانهای مربوط به اجرای قانون پایانههای فروشگاهی را صادر کنیم ،گفت:
با اجرای این س��امانه بالغ بر  ۱۰میلیون فعال اقتصادی مش��مول آن خواهند ش��د.
داوود منظور رئیس سازمان امور مالیاتی در گفتگو با خبرنگار اقتصادی خبرگزاری
تسنیم ،در پاسخ به سوالی در مورد زمان اجرایی شدن پایانههای فروشگاهی گفت:
سه سامانه مربوط به جمعآوری صورت حسابهای الکترونیکی ،عضویت فعاالن
اقتصادی و تحلیل و پردازش صورت حس��ابهای الکترونیکی آماده ش��دهاند .وی
افزود :این سامانهها که بخش اصلی پایانههای فروشگاهی را تشکیل میدهند که تا پایان خرداد ماه تستهای خود را
میگذرانند و آماده بهرهبرداری خواهند شد .پیشبینی ما این است که در تیر ماه و در هفته مالیات بتوانیم از این سامانه
رونمایی کنیم و عمال فراخوانهای مربوط به اجرای قانون پایانههای فروشگاهی را در تیر ماه اطالعرسانی خواهیم
کرد .منظور در پاسخ به سوالی در مورد زمانبندی تکمیل تمامی زیرسامانههای مربوط به پایانههای فروشگاهی گفت:
بخش اصلی سامانه همان سه سامانهای است که در حال حاضر آماده بهرهبرداری میشود .آنچه که باقی میمانند
مربوط به جزئیات کوچکی است که به اجرای بهتر و دقیقتر قانون کمک میکند اما شاکله قانون ارزش افزوده و
همچنین قانون پایانههای فروشگاهی با همین بخش از سامانه که هماکنون تولید شده قابل اجرا است.

«تجارت» نقش سفرای اقتصادی در پیشبرد اهداف کشور را بررسی کرد

سبقتتجاریبادیپلماسیاقتصادی
گ�روه اقتص�اد کالن :در ش��رایطی ک��ه رقابت ب��رای حضور در
بازارهای منطقهای بسیار شدت گرفته است ،فرستادن سفیرها
و رایزنه��ای اقتص��ادی به بازارهای هدف از اهمیت ویژهتری
نسبت به گذشته برخوردار شده است .از آنجایی که ایران با 15
کشور همسایه است و این فرصت کمنظیری به حساب میآید،
تج��ار و س��رمایهگذاران ایران��ی میتوانند از این فرصت بزرگ
بهرهببرند و در بازارهای هدف منطقهای حضور گسترده داشته
باش��ند .این اقدام نیازمند هموار کردن مس��یر از سوی نهادهای
سیاستگذار در داخل است که با ابزار دیپلماسی اقتصادی زمینه
را ب��رای تج��ار و فع��االن اقتص��ادی فراهم کنن��د .به گزارش
«تج��ارت» ،اصطالح دیپلماس��ی اقتصادی اصطالح جدیدی
است که سابقه استفاده از آن به دهه  ۱۹۵۰بازمی گردد با این
حال تنها در یک دهه اخیر است که بسیار مورد توجه قرار گرفته
است .در واقع پژوهش های عملی در این خصوص از مواردی
نادر در دهه  ۱۹۵۰به ده ها مورد در هر سال در یک دهه اخیر
رسیده است .از دالیل این امر می توان به توسعه جهانی شدن،
روند رو به رشد حمایت گرایی و افزایش نقش مباحث اقتصادی
در مالحظات امنیتی اشاره کرد.
با گس��ترش روندهای جهانیش��دن و تقوی��ت همکاریهای
تجاریـ منطقهای ،اهمیت دیپلماسی اقتصادی و تجاری بسیار
افزایش یافته است .بر این اساس موضوع دیپلماسی اقتصادی
ی��ا تج��اری به یکی از کانونهای توج��ه نهتنها نظریهپردازان
بلکه دستاندرکاران -دولتی و غیردولتی -تبدیل شده است و
دیپلماتهای کشورها بهطور فزایندهای وقت خود را به مسائل
اقتصادی و تجاری اختصاص میدهند.
در یک تعریف مختصر دیپلماس��ی اقتصادی اس��تفاده از ابزار
سیاس��ی بین المللی (دیپلماس��ی) برای به دست آوردن اهداف
اقتصادی اس��ت .بر اس��اس این تعریف ،دیپلماس��ی اقتصادی
طیف وسیعی از مسائل و اقدامات از دیپلماسی تجاری تا روابط
داوطلبانه و اجباری میان دولت ها را دربرمی گیرد.
در باب اهمیت تأثیر تجارت بر توسعه ،عالوه بر نظریات سنتی،
ب��ر اس��اس «نظریه پیچیدگی» ه��ر قدر محصوالت تولیدی و
صادراتی یک کشور پیچیده تر باشند ،آن کشور رشد اقتصادی
پایدارتر و درآمد سرانه بیشتری خواهد داشت .شاخص پیچیدگی
نش��ان می دهد که در خالل  ۵۰س��ال اخیر وضعیت ایران در

مقایس��ه با س��ایر کش��ورها نه تنها بهبود نیافته ،بلکه بسیار بدتر
ش��ده و به رتبه ( ۸۸در س��ال  )۲۰۱۶رس��یده است .تنوع بخشی
به محصوالت صادراتی (یکی از دو محور نظریه پیچیدگی) به
عنوان بنیانی برای رش��د اقتصادی ازس��وی دانشمندان مطرح
است و اصو ًال فرایند توسعه اقتصادی را فرایند تغییر ساختاری
تعری��ف م��ی کنند به گونه ای که کش��ورها از تولید «کاالهای
کش��ورهای فقی��ر» ب��ه س��مت تولید «کاالهای کش��ورهای
ثروتمند» حرکت کنند .اس��تراتژی توس��عه صنعتی یا سیاست
صنعتی عامل این تغییر ساختار بوده و سیاست های تجاری و
دیپلماسی اقتصادی ابزاری برای سیاست صنعتی است.
«فقدان نهاد مس��وول مش��خص در زمینه تجارت خارجی»،
«ضع��ف مدیری��ت صحیح منابع ارزی در واردات و صادرات»،
«محدود کردن اقتصاد به مرزهای داخلی»« ،فقدان استراتژی
مش��خص در صادرات کاالها» و «اثر ضعف اقتصاد داخلی بر
دیپلماس��ی»  5چالش پیش روی دیپلماس��ی اقتصادی هستند.
روش��ن اس��ت که داشتن یک دیپلماسی اقتصادی فعال ،موثر و

کارآمد ،نیاز به تغییر و تحول در نگرش و رفتار دیپلماس��ی ،از
نگرش نیوتنی به نگرش کوانتومی دارد .در واقع ،دیپلماسی با
نگرش نیوتنی که هدف آن ،حفظ وضع موجود ،داشتن قوانین
محدود و ثابت است و بازیگرانی درون گرا (ملیگرا) دارد ،باید
ب��ه دیپلماس��ی با نگرش کوانتوم��ی که هدف آن ،ایجاد تحول
و ترق��ی ،ب��ا قوانی��ن پیچیده و پویا اس��ت و بازیگرانی برون گرا
(تکثرگرا) دارد ،تبدیل شود.
دیپلماس��ی تجاری ش��بکهای از بازیگران دولتی و خصوصی
اس��ت که با اس��تفاده از کانالها و فرآیندهای دیپلماتیک روابط
تجاری را مدیریت میکنند و از کسب و کارها حمایت بهعمل
میآورند و به این ترتیب هم نیازهای بخش دولتی و هم نیازهای
بخشخصوص��ی را ب��رآورده میکنن��د .مردانه با بیان اینکه در
کش��ورهای توس��عهیافته توجه ویژهای به این نوع دیپلماس��ی
مبذول ش��ده اس��ت ،افزود« :ما در این حوزه ضعفهای جدی
داریم که نیازمند توجهویژه به آن است.
دیپلماس��ی اقتصادی یعنی اس��تفاده از ابزارهای سیاس��ی در

مذاک��رات بینالملل��ی با هدف تقوی��ت کامیابی اقتصادی یک
مل��ت ،و اس��تفاده از ابزارهای اقتص��ادی بهمنظور بهبود ثبات
سیاسی کشور است .مانند مذاکرات مربوط به توافقنامه تجاری
بین ایاالتمتحده آمریکا و اتحادیه اروپا ».سومین تعریفی که
این استاد دانشگاه به آن پرداخت ،دیپلماسی تجاری بود .او در
بیان تعریف این نوع از دیپلماس��ی گفت« :دیپلماس��ی تجاری
ش��بکهای از بازیگران دولتی و خصوصی اس��ت که با اس��تفاده
از کاناله��ا و فرآینده��ای دیپلماتیک روابط تجاری را مدیریت
میکنند و از کس��بوکارها حمایت بهعمل میآورند و به این
ترتیب هم نیازهای بخش دولتی و هم نیازهای بخشخصوصی
را برآورده میکنند .مانند آنچه کس��بکارهای چینی در آفریقا
عمل میکند و منافع پکن را تامین میکند .
معم��وال دیپلماس��ی اقتص��ادی و تج��اری را دو مفهوم معادل
درنظ��ر میگیرند .دیپلماس��ی اقتص��ادی موضوعات مربوط به
سیاس��تهای عموم��ی اقتص��ادی و توافقنامههای تجاری را
در برمی گیرد ،درحالیکه دیپلماس��ی تجاری مس��ائل بس��یار
جزئیت��ر را مدنظ��ر قرار میدهد .مس��اله اصلی در دیپلماس��ی
تج��اری تمرک��ز روی حمای��ت از کس��بکارها برای حضور در
بازارهای خارجی است .در واقع ممکن است موضوع و اهداف
در دیپلماسی اقتصادی و تجاری یکسان باشد ،اما حوزه تمرکز
آنها متفاوت است.
در سالیان گذشته رایزنان بازرگانی نقش کلیدی در برقراری و
توس��عه روابط تجاری میان کش��ورها ایفا کردهاند ،بهطوری که
بهعنوان یک بازوی کمکی به س��ازمانهای توس��عه تجارت در
کشورها در جهت پیشبرد اهداف تجاری عمل میکنند .موضوع
رایزنان بازرگانی در ایران هم طی دو سه سال گذشته به دغدغه
جدیتری نسبت به گذشته تبدیل شده و اهمیت بیشتری نزد
متولیان تجاری پیدا کرده است.
طبق دادههای ارائه شده از سوی سازمان توسعه تجارت ،ایران
اکنون این امکان را دارد که به  ۶۰کشور رایزن بازرگانی اعزام
کن��د ک��ه ای��ن کار نیازمند برقراری دیپلماس��ی قوی و آموزش
رایزنان است .به گفته مسووالن تجاری علت ُکند بودن اعزام
رایزنها یا جایگزین کردن آنها این اس��ت که اعزام هر رایزن
ی��ا آم��اده ک��ردن هر یک نفر برای این پس��ت ب��ه زمان زیادی
نیاز دارد.

عبدالمجید شیخیاقتصاددان در گفت وگو با «تجارت» بیان کرد

مسابقه تورمی برای گرانسازی کاالها!
گ�روه اقتص�اد کالن :ی�ک اقتص�اددان معتقد اس�ت در
ش�رایطی که مس�ابقه تورمی برای گرانسازی کاالها در
ب�ازارب�هراهافتادهاس�ت،اقدامدولتب�رایاصالحنظام
پرداخت یارانهها سیاست درست و به جایی بود که البته
نیازمند اصالحات بزرگتر است.

عبدالمجید ش��یخی در گفت و گو با «تجارت» اظهار کرد:
توصی��ه عموم��ی این بود با توجه به اینکه دولت یک ثبات
نس��بی در ب��ازار ایج��اد کرده ب��ود و نرخ تورم را هم کاهنده
کرده بود و یک آرامش و اعتماد عمومی در بازار هم برای
ط��رف عرض��ه کننده و هم طرف تقاضا کننده ایجاد ش��ده
بود ،از این رو تغییر هر گونه قیمت در ارز یا س��ایر کاالها
میتوانس��ت قیمتهای نس��بی را در بازار بهم بزند و اثرات
غیرمستقیم تورمی در کل اقتصاد داشته باشد.
او اف��زود :دلی��ل ای��ن توصیه عمومی این ب��ود که ما دچار

یک پدیده مخرب به نام مس��ابقه
تورم��ی هس��تیم ،یعن��ی عناصر
ب��ازار هر ک��دام فکر میکند همه
چیز دارد گران میش��ود ،بنابراین
خودشان زودتر گران میکنند .از
این جهت یک مس��ابقه همگانی
در اقتص��اد راه افتاده و همه پیش
دس��تی میکنند و گران میکنند،
حتی با وجود اینکه اتفاقی هم در بازار نمیافتد.
ش��یخی ادامه داد :دولت با عملکردش وقتی در اس��فند ماه
اعالم میکند حقوق کارگران  57درصد ،حقوق کارمندان
 10درصد،تعرف��ه پزش��کان  25درص��د و  ...افزای��ش پیدا
میکند .عمال این باور را ایجاد میکند که همه چیز در حال
گران ش��دن اس��ت .بخش خصوصی هم متقابال به مسابقه

کمبود مواد غذایی به کشورهای ثروتمند رسید!
تازموادغذاییدر
گروهاقتصادکالن:افزایشسیاستهایحمای 
جهان،خطرتشدیدتورمرابههمراهدارد.بهگزارشایسنا،رهبران
کسبوکار و سیاستگذاران در مجمع جهانی اقتصاد گفتند که
بحرانفزایندهجهانیغذادرحالتسریعاقداماتحمایتگرایانه
از برخی کشورهاست که احتماال این مشکل را تشدید میکند و
میتواند به جنگ تجاری گستردهتر منجر شود .حمایتگرایی
مواد غذایی در جهان در حال توسعه ،در حال افزایش است زیرا
دولتها سعی میکنند از منابع محلی محافظت کنند و اثرات
آن به اقتصادهای ثروتمندتر سرایت خواهد کرد .بر این اساس،
کشورها صادرات را محدود میکنند تا با قیمتهای باالیی که
به دلیل جنگ در اوکراین تشدید شده است ،مقابله کنند .مالزی
به تازگی ممنوعیت صادرات مرغ را اعالم کرده و باعث وحشت
سنگاپور که یک سوم منابع خود را از آنجا تامین میکند ،شده
است .هند صادرات گندم و شکر و اندونزی فروش روغن پالم
را محدود کرده است و برخی از کشورها سهمیهبندی غالت را
اعالم کردهاند .فقیرترین کش��ورها در برابر افزایش قیمتها و
کمبودموادغذاییآسیبپذیرترهستندامااقتصادهایثروتمندتر
نیز مصون نیستند .به عنوان مثال ،حدود  ۱۰میلیون بریتانیایی
در ماه آوریل در بحبوحه بحران هزینههای زندگی ،مصرف غذا

را کاهش دادند .رس��تورانهای ایاالتمتحده در حال کاهش
حجم غذای خود هستند ،در حالی که فرانسه متعهد شده است
که برای برخی از خانوادهها کوپنهای غذایی صادر کند .سونیا
آکتر در دانش��گاه ملی س��نگاپور گفت :خانوارهای کم درآمد در
بریتانیا و ایاالتمتحده که سهم زیادی از درآمد خود را صرف
غذا میکنند ،برای تامین غذای خود با مشکل مواجه هستند.
ش��اخصس��ازمانمللمتحدبرایقیمتجهانیموادغذاییاز
اواسط سال  ۲۰۲۰بیش از  ۷۰درصد افزایش یافته است و پس
از حمله به اوکراین که صادرات محصوالت کشاورزی را متوقف
کرد و زنجیرههای تامین را متالشی کرد ،نزدیک به یک رکورد
است .حمایتگرایی بیشتر مواد غذایی میتواند هزینهها را حتی
بیشتر کند و به قدرت خرید مصرفکننده آسیب بیشتری وارد
کن��دوب��رایبانکه��ایمرکزیکهدرتالشبرایمهارتورم
و حفظ رش��د هس��تند ،مش��کل ایجاد کند .سابرین چاودری در
فیچ سولوشز گفت که حدود  ۳۰کشور از زمان شروع جنگ در
اوکرای��ن،اقدامات��یرابرایمحدودکردنصادراتموادغذایی
انجام دادهاند که حمایتگرایی کشاورزی در باالترین سطح از
زمان بحران قیمت مواد غذایی در س��الهای  ۲۰۰۷و ۲۰۰۸
قرار دارد.

تورم��ی دامن میزند و طالیه دار
ای��ن مس��ابقه تورمی عناصر غیر
مولد بازار هستند .حجم نقدینگی
 70درص��د از کل اقتصاد به جان
م��ردم افتاده اس��ت و موج ایجاد
میکن��د .عام��ل اصلی و محرک
اصلی این مس��ابقه تورمی عناصر
غیر مولد اقتصاد هستند.
این اقتصاددان تصریح کرد :دولت میخواهد روش را عوض
کند و یک جاده فرعی بزند که یارانه را از مسیر دیگری به
دس��ت مردم برس��اند .اما این سوداگران و کمین کنندگان
بعدا جای خود را عوض میکنند.
امروز هم آثار تورمی خودش را روی کاالها نشان میدهد.
متنه��ا چ��را اقدام دولت قابل تایید اس��ت؟ دلیل تایید اقدام

کنونی دولت این است که جنگ بین شرق و غرب رخ داد
و تفاوت نرخ کاالهای یارانهای و غالت و دانههای روغنی
و گوش��ت س��فید و قرمز و  ...بین ما و کش��ورهای همسایه
چن��د برابر ش��ده اس��ت .نرخ غ�لات و دانههای روغنی در
بازارهای جهانی حدود دو برابر است .این انگیزه قاچاق را
به شدت افزایش میدهد.
طبق برآوردهای قبلی  30یا  40درصد ارز ترجیحی به سفره
مردم رسیده است .با توجه به افزایش انگیزه قاچاق و خروج
کاالهای یارانهای از سفره مردم این احتمال وجود داشت
که این  40 - 30درصد منفعتی که به س��فره مردم رس��یده
ب��ود ب��ه کمت��ر از  10درصد کاهش پیدا کند .بنابراین اقدام
دولت سیاس��ت به جایی بود .اما این یک جراحی کوچک
اس��ت .اگر بحران جنگ روس��یه با ناتو اتفاق نمیافتاد این
اقدام میتوانست بعد از جراحی بزرگ انجام شود.

همهگیری کووید میلیاردها را ساعتی افزایش داد
گروه اقتصاد کالن :گزارش جدید آکسفام ،موسسه خیریه مستقر
در بریتانیا میگوید که نابرابری ثروت در دو سال اول همهگیری
کووید ،۱۹-با ایجاد یک میلیاردر جدید در هر  ۳۰ساعت افزایش
یافته است .به گزارش ایسنا و به نقل از اکونومیک ،به گفته این
گروه،همانطورکههر ۳۰ساعتیکمیلیاردرافزودهشد،درمدت
مشابه ،یک میلیون نفر در هر  ۳۳ساعت (با درآمد کمتر از ۱.۹۰
دالر در روز) تقریبا با همان نرخ به فقر مطلق سقوط کردند .این
گزارش روز دوشنبه در مجمع جهانی اقتصاد در داووس رونمایی
شد .به گفته این سازمان ،افزایش شدید قیمت موادغذایی ،انرژی
و کاالها در دو س��ال گذش��ته به ش��دت ،نابرابری ثروت جهانی را
تشدید کرده است.
چند میلیاردر در دنیا وجود دارد؟

در حال حاضر جهان  ۲۶۶۸میلیاردر ( ۵۷۳میلیاردر بیشتر از سال
 )۲۰۲۰با ثروت  ۱۲.۷تریلیون دالر دارد که تنها در دو سال ۳.۷۸
تریلیون دالر افزایش یافته است .بر اساس این گزارش ۱۰ ،مرد
ثروتمند جهان اکنون دارای ثروت بیشتری از  ۴۰درصد قشر پایین
جامعه یعنی حدود ۳.۱میلیارد نفر هستند .جنگ در اوکراین با ایجاد
جهشی عظیم در قیمت موادغذایی اوضاع را بدتر کرده و این امر

باعثثروتمندترش��دنبیش��ترافرادیشدهاستکهشرکتهای
مواد غذایی را کنترل میکنند ،مانند اعضای خانواده کارگیل که
مالکیت یکی از بزرگترین شرکتهای مواد غذایی جهان را کنترل
میکنند .این گزارش میگوید در حالی که همهگیری به  ۵۷۳نفر
کمک کرد تا میلیاردر شوند در همین حال نیز تعداد زیادی برای
تامینغذایخودوافزایشسطحفقرتالشمیکنند.گابریالبوچر،
مدیر اجرایی آکسفام بینالملل گفت« :دههها پیشرفت در زمینه
فقر ش��دید اکنون معکوس ش��ده است و میلیونها نفر با افزایش
غیرممک��نهزینهه��اصرفابرایزن��دهماندنتالشمیکنند».
آکس��فام اعالم کرد :نتایج تحقیقاتش نش��ان داد که شرکتهای
بخشه��ای ان��رژی ،غذا و دارو (جایی که انحصارها بهویژه رایج
است) سودهای بیسابقهای را ثبت میکنند حتی در شرایطی که
دستمزدها به سختی کاهش یافته است و کارگران با قیمتهای
چند دهه باال در بحبوحه کووید ۱۹-دست و پنجه نرم میکنند.
این سازمان از دولتها در سراسر جهان میخواهد که برای مهار
ثروت زیاد و قدرت انحصاری ،مالیاتهای دائمی بر ثروت وضع
کنن��د و میگوی��د مالیات دو درصدی بر میلیونرها و مالیات چهار
درصدی بر میلیاردرها میتواند ۲.۵تریلیون دالر درآمد داشته باشد
که برای رهایی  ۲.۳میلیارد نفر از فقر کافی است.
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اقتصاد کالن

خبرکوتاه
راهکارهای مهار انتظارات تورمی

افزایش هزینههای زندگی در هند ،افراد در سن بازنشستگی
را مجب��ور ک��رده اس��ت ت��ا پسانداز خود را خ��رج کنند و برای
پرداخت هزینههای دارو ،مسافرت و مسکن ،فعالیت بیشتری
داشته باشند .به گزارش ایسنا ،یکی از افراد در سن بازنشستگی
ب��ه رویت��رز گفت :من حتی نمیتوانم به زندگی بازنشس��تگی
فک��ر کن��م .مص��رف میوه ،غذا خوردن در بیرون و دیدار با اقوام
کاهش یافته است .او تخمین میزند که درآمد او اکنون کمتر
از نصف درآمد قبل از ش��یوع کووید ۱۹-اس��ت زیرا مش��تریان
نمیتوانند آنچه را که قبل از همهگیری انجام میدادند بپردازند
و پساندازهای او سود کمتری را در شرایط تعدیلشده با تورم
به همراه دارد .افزایش شدید قیمتها به افراد مسن در سراسر
جهان آس��یب میرس��اند زیرا مش��کالت عرضه جهانی ناشی
از همهگی��ری و بدترش��دن ب��ا جن��گ اوکراین ،باعث افزایش
هزینهه��ای م��واد غذایی و س��وخت میش��ود .در هند ،حقوق
بازنشس��تگی ناچیز دولتی به این معنی اس��ت که تنها اقلیتی از
بازنشس��تگان میتوانند مراقبتهای بهداشتی مناسبی را ارائه
دهند و تقریبا  ۱۵میلیون نفر از افراد  ۶۰س��ال و باالتر(حدود
 ۱۰درصد از کل) تقریبا بیخانه هس��تند .تورم کل هند در ماه
آوریل به باالترین میزان در هش��ت س��ال گذش��ته یعنی ۷.۷۹
درصد رسید .اقالم غذایی با رشدی بین  ۱۰تا  ۲۵درصدی گندم،
روغن خوراکی ،سبزی ،میوهها ،گوشت و چای در سال افزایش
یافتهان��د ک��ه نزدیک به نیمی از ش��اخص قیمت مصرفکننده
را تش��کیل میدهن��د و قیم��ت گاز و بنزی��ن بیش از  ۴۰درصد
افزایش یافت .مدیر خیریه  ،HelpAgeدر هند تخمین میزند
نزدیک به  ۹۰میلیون نفر از  ۱۳۸میلیون نفر  ۶۰ساله یا بیشتر
در سنین  ۶۰سال یا باالتر کار می کنند و گفت :تورم بزرگترین
ضربه به افراد مسن است .بسیاری از بازنشستگان هندی برای
بازنشستگی خود به پساندازهایی که طی دههها تهیه کردهاند،
متکی هستند .هیچ تخمین رسمی وجود ندارد اما انجمنهای
بازنشس��تگان گفتند که بس��یاری از آنها اکنون مجبور هس��تند
از آن حس��ابها بیش��تر از گذش��ته برداشت کنند .هند برخالف
اقتصادهای پیش��رفته ،خانههای س��المندان بسیار اندکی دارد.
اکثر بازنشستگان برای حمایت به خانوادهها وابسته هستند.

سرمقاله

اعتماد مردم سرمایه دولت

ادامه از صفحه یک ...تامین نش��ود ،ب ه معنای افزایش کس��ری
بودجه دولت است .در اینجا اگر دولت برای حل بحران کسری
بودجه از بانکها استقراض کند ،دوباره این سوال پیش میآید
که دولت در آینده این بدهیها را چگونه و با چه منبعی میخواهد
بپ��ردازد؟ باتوج��ه ب��ه حجم اندک اطالع��ات موجود از میزان
تعهدات دولت در زمینه یارانهها و حجم قابل پوشش جامعه از
ناحیه تامین یارانهها ،بهنظر میرس��د که هنوز نمیتوان دقیق
اظهارنظ��ر ارای��ه داد از اینکه ک��دام روش در توزیع یارانه بهتر
اس��ت .حال این روش چه پرداخت به تولیدکننده باش��د و چه
ب��ه مص��رف کنن��ده ،در هر دو حالت اگر بار جدیدی به مخارج و
کسری دولت اضافه کند ،موجب تورم خواهد شد.
س��والی که مطرح اس��ت این اس��ت که آیا پرداخت یارانه به
تولیدکننده به جای پرداخت به مصرفکننده ،انتظارات تورمی
جامع��ه را افزای��ش نخواه��د داد و با ایجاد جو روانی ،قیمتها را
متاثر نخواهد کرد؟ بایستی گفت :انتظارات تورمی بخصوص در
ایران تابع ذهنیت ،سطح توقع و درک مردم از توان مدیران کشور
در زمینه حکمرانی است .توانایی دولت در کنترل بحرانهای
اقتصاد اصلیترین عامل در شکلگیری میزان تورم انتظاری و
انتظارات تورمی در کشوری چون ایران محسوب میشود.
از طرف��ی هرک��دام از طرحهای دولت اگر به نحوی اجرا ش��ود
که مردم تصور کنند دولت در اجرا ناتوان است ،آن طرح اسیر
انتظ��ارات تورم��ی خواهد بود .در ش��رایطی ک��ه دولت در برابر
چالشهای��ی که در زمره چالشهای عادی کش��ورهای دیگر
به حس��اب میآیند ،بدون توان کافی ظاهر میش��ود ،انتظارات
تورمی اوج میگیرد و گالیههای مردم نیز بیشتر میشود.
سرمایه اجتماعی دولت در اجرای طرحها و اعتماد مردم به آن
دولت حرف اول را در موفقیت و کاهش انتظارات تورمی میزند.
اگر مجری طرح عمال نیرویی ش��ناخته ش��ود که هر قدر فس��اد
و فقر و تبعیض رخ دهد ،این سیستم واکنشی نشان نداده و از
عهده مدیریت بحرانهای کوچک هم برنمیآید ،این س��وال
ش��کل میگیرد که دولت در برابر بحرانهای اقتصادی بزرگ
چه میکند؟ بهنظر میرسد هرچه طرح و اقدام یارانهای دولت
ب��ه هیج��ان عمومی در این زمینه دامن بزند ،تورم انتظاری آن
نیز شدیدتر خواهد بود.

یادداشت
مصائب تصمیمات پشت درهای بسته

ادام�ه از صفح�ه ی�ک ...مردم در اجرای تصمیمات اتخاذ ش��ده
مطالبه میش��ود اما باید به این نکته مهم توجه ش��ود که مردم
باید در هر تصمیمی که اتخاذ میش��ود مش��ارکت داشته باشند
و نظرش��ان اخذ ش��ود ،در چنین شرایطی مشارکت ،همکاری و
همدلی مردم با تصمیم نهایی قابل توجه خواهد بود.
در خص��وص صحبته��ای آقای رییسجمهور هم آن تصمیم
چه س��خت و چه آس��ان باید از ابتدا مش��ارکت آحاد مردم در
تصمیمگیری و اجرا را داش��ته باش��د .حضرت امام(ره) فرمود:
«همه باهم» این همه باهم از ابتدا است ،از روز تصمیمگیری
تا اجرا و پایان .بنابراین دولت چه بخواهد تصمیم سخت بگیرد
چه آسان ،باید مردم را وارد گود کند.
اینکه ما برویم پشت درهای بسته برای مردم تصمیم بگیریم
چه این تصمیم برای معیشت مردم باشد چه برای موضوعات
کالن اقتصادی کشور ،اگرچه ممکن است در کوتاهمدت یک
گشایشی ایجاد کند ،اما در بلندمدت قطع ًا ما را دچار مصیبتهای
سختتر خواهد کرد.

