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یادداشت
n o t e

آینده نگر باشیم تا از بحران خارج شویم
شـوک ارزی سـال گذشـته کاملا
مهدی حسنزاده
اثـر خـود را بـر معیشـت خانوارهـا
روزنامهنگار
گذاشـته اسـت و همـه مـا ایـن اثـر را
بـا گوشـت و پوسـت خود لمـس کرده
ایـم .اکنـون بحـث بـر سـر ایـن اسـت کـه شـرایط اقتصـادی چگونـه
خواهـد شـد و مـا بـرای بهبـود وضعیـت اقتصـادی خانـوار خـود چـه
مـی توانیـم بکنیـم؟ بـرای هـر فعالیت اقتصادی چه در سـطح شـرکت

یـا فروشـگاه و چـه در سـطح فـردی ،بایـد دربـاره افـق آینـده تحلیلی
داشـته باشـیم .ایـن کـه شـرایط اقتصـادی رو بـه بهبود یا بدتر شـدن
خواهـد بـود و ایـن کـه چـه بخـش هایـی از اقتصـاد دچـار رکـود یـا
برخـوردار از رونـق مـی شـوند ،بـه تصمیمـات اقتصـادی آینـده مـا
جهـت مـی دهـد .عمـده پیـش بینـی هـای جهانـی از اقتصـاد ایـران
نشـان مـی دهـد کـه تحریم ها (بـه کمک مشـکالت سـاختاری اقتصاد
ایـران و تصمیمـات غلـط برخـی مسـئوالن در مواجهـه بـا آن) بخـش

عمـده اثـر منفـی خـود بـر اقتصاد ایران را به جا گذاشـته اسـت و طی
امسـال و دو سـال آینده تورم بین  20تا  30درصد و رشـد اقتصادی
حـدود یـک تـا  2درصـد خواهـد بـود .واضح اسـت کـه این آمـار برای
اقتصـادی کـه داعیـه دار در حـال توسـعه بـودن اسـت ،بـه هیـچ وجه
خـوب نیسـت ولـی نشـان مـی دهـد کـه تحریـم هـا شکسـتن اقتصاد
ایـران را موجـب نشـده اسـت و مـی تـوان بـا گـذر از بـازه  3-2سـاله
پیـش رو بـه آینـده امیـدوار بـود .ایـن امیدواری بـه آینده یا بـه تعبیر

دقیـق تـر اطمینـان از ایـن کـه تحریـم هـا بیـش از ایـن اثـر منفـی
نمـی گـذارد ،گام نخسـت اسـت تـا بـرای مدیریـت اقتصـادی آینـده
خـود برنامـه ریـزی کنیـم .ایـن برنامـه ریـزی بـه ویـژه برای سـرمایه
گـذاری حتـی بـا حداقـل پولـی کـه داریـم ،بسـیار مهـم اسـت و بایـد
بدانیـم کـه بازارهایـی نظیـر بـورس بـا امـکان ورود حداقل سـرمایه به
شـرط آشـنایی بـا ایـن بـازار و روش سـرمایه گذاری در آن ،مـی تواند
کمـک حالـی بـرای مدیریـت اقتصـادی شـما باشـد.

