
بی تردید این نوع بهره برداری از دالر برای مداخله 
کــشــورهــا،  ــام حــقــوقــی -قــضــایــی داخــــل  ــظ در ن
و  هزینه  با  همراه  را  دالر  پولی  فضای  از  استفاده 

گزینه های جایگزین آن جذاب می کند.
دالر  به  جهانی  اعتماد  از  آمریکا  بــهــره بــرداری    -4
کرونا: در تزریق سهمگین  برای مقابله با بحران 
بــرای  اوراق  ــوع  ن از  بــدهــی  و  ــول  پ ــوع  ن از  بــدهــی 
)دالر+اوراق  دالری  سرمایه  بازار  نگه داشتن  سرپا 
دولــــــتــــــی+اوراق شـــرکـــتـــی+ ســـهـــام شـــرکـــت هـــا(، 
از  را  نوظهور  اقتصادهای  به ویژه  دیگر  کشورهای 
پنهان دالر  تــورم  کــردن  وارد  و  فــرار سرمایه  محل 
به  بسته  ــرد.  ک خــواهــد  زیـــادی  هزینه های  دچــار 
در تشدید  عامل می تواند  این  کرونا  بحران  طول 

افول جهان روایی دالر محرکی قوی باشد.
پولی  جایگزینی  فضای  گــر  ا کــه  اینجاست  نکته 
نیست  معلوم  شــود،  فراهم  آن  به  اعتماد  و  دالر  بــرای 
رود  پیش  سرعتی  چه  با  جدید  فضای  این  به  گرایش 
و  دومینووار  رخدادهای  امکان  می توانیم  همچنان  و 

نمایی در سرعت تحوالت را داشته باشیم.

  آینده تحوالت اقتصادی منطقه در این فضا به 
چه سمت می رود؟

اقتصاد  بــر  کــرونــا  تأثیر  دربـــاره  یــزدان پــنــاه:  دکــتــر 
بیشترین  از  یکی  شاید  گفت،  باید  منطقه  سیاسی 
بر منطقه ما ظاهر شود. درآمدهای نفتی  کرونا  اثرات 
کاهش پیدا خواهد  کشورهای خلیج به شدت  عراق و 
در  دیگری  دالیــل  به  هم  لبنان  ارزی  درآمدهای  کــرد. 
کاهش چشمگیری داشته است. منطقه  همین زمان 
که  اقتصادی خواهد بود  مستعد دوران بسیار سخت 
جدید  نــاآرامــی هــای  از  موجی  شــروع  زمینه  می تواند 
یا  انگیزه  می تواند  خود  البته  که  ناآرامی هایی  باشد؛ 

کند. بهانه ای برای مداخالت نظامی فراهم 

 - اقتصادی  فضای  در  می تواند  چگونه  ایــران    
کند؟ کنونی نقش آفرینی  سیاسی جهان 

این موضوع  به طورکلی می توان  دکتر یزدان پناه: 
تا  باید  ایــران  دیــد.  جهانی سازی  تحوالت  بسته  در  را 
مرکزی  بانک  ارز  رمــز  بــه  مــربــوط  تــحــوالت  از  می تواند 
زیرساخت های  انجام مطالعه  با  و  کند  استفاده  چین 
وجه  در  همچنین  ســـازد.  فعال  آن  ــرای  ب را  ارتباطی 
کنشی  که با چه نوع دیپلماسی و  کند  سیاسی بررسی 
اقتصاد  کردن  فعال  به  را  ارز  رمز  این  می تواند موضوع 

جاده ابریشم مرتبط و در آن مشارکت نماید.

  ایران در این فضا چه آسیب هایی خواهد دید و 
کند؟ چگونه می تواند این بحران را جبران 

ــا تــوجــه بــه رونــدهــای قبلی  ــاه: ب ــن ــزدان پ دکــتــر ی
سیاست های ناموفق و اثرات تحریمی، فشار اقتصاد بر 
طبقات ضعیف اقتصاد در ایران نیز بیشتر خواهد شد. 
کرونا هم درآمدهای نفت ایران را بیش از قبل  بحران 
محدود می کند )البته با تأثیری کمتر از کشورهای دیگر( 
کاالها، مزیت صادراتی ایران را  کاهش قیمت  و هم با 
سخت تر می کند. از طرف دیگر با توجه به آشفته شدن 
که  ارزی عراق، این احتمال هست  و محدودیت های 
بنابراین  شود؛  محدود  هم  عراق  به  صادراتی  ظرفیت 
تا  طرفی  از  که  بــود  خواهد  ایــن  ایــران  اقتصاد  مسئله 
کند و از  حدی درآمدهای محدودشده ارزی را جبران 
طرف دیگر وضعیت رشد و جهش تولید را با توجه به 
کرونا و همچنین روندهای قبلی  شرایط جدید ناشی از 
می توان  رابطه  همین  در  دهد.  بهبود  ممکن  جای  تا 
زیر  محورهای  در  خالصه  به طور  را  عمومی  نکته  چند 

کرد: بیان 
ــا  ــرونـ کـ بــــحــــران  ــمـــی،  ــریـ ــحـ تـ ــائـــل  ــسـ مـ از  جـــــدا   .1
کشور  ارزی  منابع  بر  را  جدیدی  محدودیت های 
درآمدهای  کاهش  طریق  از  است؛  کرده  تحمیل 
کاهش درآمد  کاهش قیمت نفت،  نفتی به دلیل 
کاهش  ــه دلــیــل  ــواد خـــام ب نــاشــی از صــــادرات مـ
کاهش درآمدهای صادراتی  کامودیتی ها،  قیمت 

ارزی  درآمــدهــای  سقوط  دلیل  به  عــراق  کشور  از 
کاستی  این  از مسیرهای جبران  کشور. یکی  این 
مشتقات  ــادرات  ص توسعه  ارزی،  درآمــدهــای  در 
به  مویرگی  شکل  به  بنزین(  )به خصوص  انــرژی 

کشورهای همسایه است.
تشکیل  روند  اقتصاد  احیای  شاخصه  مهم ترین   .2
تحت  که  است  این  مسئله  اســت.  مولد  سرمایه 
گستردگی نااطیمنانی  شرایط تحریمی بی سابقه، 
شدن  عقیم  و  بلندمدت  ســرمــایــه گــذاری  بـــرای 
کارآفرینی، چطور می توان این مهم را  تأمین مالی 
خ بهره و بحران بانکی از سال  کرد. روند نر محقق 
92 تا 97 و بعد از آن اوج گیری بورس، سرمایه های 
کالن  حقیقی  عایدی  با  همراه  را  اسمی  و  پولی 
ــرد،  ک ــه شــدت منبسط  ب کــوچــک  ــروهــی  گ بـــرای 
بخش  در  سرمایه  تشکیل  با  نسبتی  اینکه  بدون 
تخریب  تولید  نتیجه  در  بــاشــد.  داشــتــه  حقیقی 
گشت؛  تشدید  نابرابری  و  تعمیق  بیکاری  شــد، 
به عنوان مثال، صحبت های اخیر یکی از اعضای 
که چه درک نادرستی  مجمع تشخیص نشان داد 
سرمایه  بــازار  با  آن  نسبت  و  سرمایه  تشکیل  در 
است.  گیر  فرا امروز  شرایط  در  اقتصاد  رونق  برای 
بورس  روند غلط در  بابت  ایران  اقتصاد  بــه زودی 
هزینه  بانکی  نظام  در  گذشته  غلط  رونــد  مانند 
فعلی  شــرایــط  در  اتــفــاقــًا  داد.  خــواهــد  را  دیــگــری 
یک  در  کارآفرینی  سرمایه  تشکیل  ایــران،  اقتصاد 
الگوی خاص به شکل مؤثر از طریق بانک ممکن 

است نه بورس!
را  زیــادی  بازارهای  می تواند  که  پروژه هایی  کالن   .3
بازآفرینی   -1 از:  است  عبارت  کند  فعال  هم زمان 
 -2 بــزرگ؛  مقیاس  در  فــرســوده  بافت  در  شهری 
گردشگری داخلی؛ اجرای موفق هرکدام از  توسعه 
کالن پروژه بسته به الگوی خاصی در نظام  این دو 
تأمین مالی، مکانیزم مؤثر مشارکت ذی مدخالن 
متن  در  فعالیت ها  ایــن  اینکه  به  توجه  )بــا  آحــاد 
کارآفرینی بخش غیردولتی  مردم انجام می شود( و 
الگوی مذکور در  است و بدون رعایت مؤلفه های 
نخواهد  توفیقی حاصل  پروژه ها  کالن  این  انجام 
ح های عمرانی با »npv« مثبت  شد؛ 3- اجرای طر
دولــت  نـــدارد،  فــنــاوری  بــه  چندانی  وابستگی  کــه 
به  تخصیص  و  اوراق  انتشار  طریق  از  مــی تــوانــد 
این پروژه ها فعالیت های عمرانی خود را در سال 

جاری افزایش دهد.

شاید یکی از بیشترین اثرات 
کرونا بر منطقه ما ظاهر شود. 

درآمدهای نفتی عراق و کشورهای 
خلیج به شدت کاهش پیدا خواهد 

کرد. درآمدهای ارزی لبنان هم 
به دالیل دیگری در همین زمان 

کاهش چشمگیری داشته است. 
منطقه مستعد دوران بسیار سخت 
اقتصادی خواهد بود که می تواند 

ع موجی از ناآرامی های  زمینه شرو
جدید باشد؛ ناآرامی هایی که البته 

خود می تواند انگیزه یا بهانه ای 
برای مداخالت نظامی فراهم کند.
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