
مقدمه
کرونا اختالالت و مشکالتی جدی  شیوع ویروس 
کشورها از جمله ایران و به ویژه در حوزه اقتصاد  برای 
به همراه داشته و عمومًا با تلخی همراه بوده است؛ اما 
با اندکی تغییر زاویه دید می توان نکات مثبتی را نیز از 
کشید. انسان های صاحب اراده و تدبیر،  دل آن بیرون 
هیچ گاه در مقابل مصائب و چالش های بیرونی منفعل 
که با اندکی  نیستند و تجربه به کرات نشان داده است 
صبر و درایت، می توان در قبال تهدیدها و سختی ها به 
و  آن یک فرصت  از  و حتی  نکرد  فکر  توقف  و  شکست 
اهرم ساخت. این تجربه برای انسان ها و جوامع وجود 
داشته است و شرط تحقق آن برای جامعه این است 
دیدگاهی  و  اراده  چنین  به  جامعه  آن  حکمرانان  که 

مسلح باشند.
که از پس ویروس  از جمله فرصت های اقتصادی 
رفع  ــود،  ب متصور  کشور  اقتصاد  ــرای  ب مــی تــوان  کــرونــا 

کشور است: آسیب های زیر در اقتصاد 

1- وابستگی شدید به نفت
ام االمــراض  که  معضلی  اساسی ترین  و  بزرگ ترین 
به  وابستگی  و  اعتیاد  مــی رود،  شمار  به  ایــران  اقتصاد 
که تحریم های نفتی در سال های  نفت است. از آنجایی 
کاسته بود، دولت با امید به  کشور  اخیر از درآمد نفتی 
انگیزه  نفتی،  درآمدهای  بازگشت  و  تحریم ها  این  رفع 
کافی برای اصالح نظام درآمدی خود و خروج از اتکای 
و مالیات  به نفت و حرکت به سمت بخش خصوصی 
تداوم  که  کرونا  ویروس  چالش  نداشت.  آن  از  حاصل 
از یک سو و  تقاضای نفت  کاهش  به  آن قطعی است، 
سقوط قیمت آن از سوی دیگر منجر شد تا امید دولت 
بدل  ناامیدی  به  به کلی  نفتی  درآمدهای  بازگشت  به 
نظام  و  بودجه  ساختاری  اصالح  برای  به ناچار  گشته، 
خروج  به یقین  کند.  اقــدام  خود  هزینه ای  و  درآمــدی 
اداره  و  دولــت  بودجه  از  نفت  اسمِی  نه  و  ساختاری 
اقتصاد  حرکت  عطف  نقطه  و  ســرآغــاز  کشور،  اقتصاد 
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کرونا برای اصالح اقتصاد ایران فرصت های 
کرونا( )اقتصاد ایران در پسا 

بود  خــواهــد  اقتصادی  رشــد  و  ثبات  سمت  بــه  ایـــران 
دولت  کنون که  ا و  شمرد  مغتنم  را  فرصت  این  باید  و 
برای اصالحات مهم انگیزه یافته است، به فکر تغذیه 

و تقویت این جریان نوپا، سازنده و حیات بخش بود.

۲- کسری بودجه
جدی  پیامدهای  از  یکی  ــت  دول بــودجــه  کسری 
را  اقتصاد یک جامعه  که می تواند  نفتی است  اقتصاد 
به راحتی در سراشیبی سقوط و فروپاشی قرار دهد. در 
کسری بودجه دولت ارقام خطیری )تا  سال های اخیر 
کرونا و تعطیلی  کرده است. با شیوع  200 همت( را ثبت 
در  بهداشت  و  سالمت  هزینه های  افزایش  و  بنگاه ها 
خود  بودجه،  شدید  کسری  شرایط  در  دولت  جامعه، 
توجه  قــابــل  و  جــدیــد  هزینه هایی  تأمین  بــه  مــلــزم  را 
درآمــدی  منابع  با  قطع  به طور  آینده،  در  که  می بیند 
موجود، امکان تأمین این هزینه ها را نخواهد داشت؛ 
کسری بودجه  از این رو بیش از همیشه، خطر تیغ تیز 
احساس  کشور  اقتصاد  و  خــود  حیاتی  شــاهــرگ  بــر  را 
کسری  مشکل  حل  که  است  حالی  در  این  می نماید. 
که  بودجه آن قدرها هم پیچیده نیست و مدت ها است 

کارشناسان دلسوز راهکار آن را به دولتمردان  برخی از 
کرده اند، هرچند به آن وقعی نمی نهند؛ بنابراین  ارائه 

راه حل در چیست؟
را  کسری بودجه دولت  راه حل رفع  کلی  به طول 
کرد: 1- اصالح نظام درآمدی؛  باید در دو مؤلفه خالصه 
ــت. اصــــالح نــظــام  ــ ــرد دولـ ــنــه ک ــام هــزی ــظ 2- اصــــالح ن
و  است  بلندمدت  برنامه ای  نیازمند  دولت  هزینه کرد 
نظام  اصالح  نیست.  ممکن  به تنهایی  کوتاه مدت  در 
است؛  ممکن  هم  کوتاه مدت  در  امــا  دولــت  درآمـــدی 
درآمــدی  منابع  در  اندکی  سهم  مالیاتی  نظام  که  چرا
دولت دارد؛ درحالی که باید قریب به اتفاق منابع دولت 
که »اصالح  ح این است  از آن تأمین شود. پرسش مطر
گفت  باید  پاسخ  در  چیست؟«  گــرو  در  مالیاتی  نظام 
مبادالت  و  بانکی  حساب های  در  شفافیت  »ایــجــاد 
کردن دریافت مالیات از اشخاص  افراد و سیستماتیک 
که با توجه به سامانه های مختلف،  حقیقی و حقوقی« 
کمترین زمان ممکن است. با تحقق  به سهولت و در 
که در اقتصاد ایران  این امر و جلوگیری از فرار مالیاتی - 
گسترده است - به راحتی می توان تمامی  بسیار رایج و 
کسری بودجه  کسری بودجه دولت را پوشش داد. رفع 
مسیر  در  ــران  ایـ اقــتــصــاد  بلند  ــام  گ نخستین  دولـــت، 

بالندگی و رشد خواهد بود.

3- وابستگی در تأمین کاالهای اساسی
کرونا و اختالل در تولید و عرضه  با شیوع ویروس 
شدن  کم  حا نیز  و  بین الملل  سطح  در  کاالها  برخی 
برخی  جهانی،  اقتصاد  آینده  به  نسبت  نااطمینانی 
کاالهای اساسی نسبت به ادامه  کشورهای صادرکننده 
امر،  این  و  تردید عمل می کنند  با  روند صادراتی خود 
با مشکل مواجه  را  وابسته  کشورهای  نیازهای  تأمین 
خــواهــد نــمــود. ایــن خــود زنــگ خــطــری جــدی بــرای 
محسوب  اســاســی  کــاالهــای  در  وابسته  اقتصادهای 
تولید  تأمین و  برای  برنامه ریزی استراتژیک  و  می شود 
کشور الزم  را در داخل  کاالها  از  این بخش  کثری  حدا

به طول کلی راه حل رفع کسری بودجه 
دولت را باید در دو مؤلفه خالصه کرد: 

1- اصالح نظام درآمدی؛ 2- اصالح نظام 
هزینه کرد دولت. اصالح نظام هزینه کرد 
دولت نیازمند برنامه ای بلندمدت است 

و در کوتاه مدت به تنهایی ممکن نیست. 
اصالح نظام درآمدی دولت اما در 

کوتاه مدت هم ممکن است؛ چراکه نظام 
مالیاتی سهم اندکی در منابع درآمدی 

دولت دارد؛ درحالی که باید قریب به اتفاق 
منابع دولت از آن تأمین شود. 
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