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چرا دولت روحاني بیاثر شد
از پايــان جنگ هشتســاله ايران و عراق ،هشــت دولت با رياســت چهار
سياســتمدار با پيشــينه و برنامه و ديدگاههاي گوناگون در ايران تاسيس
شــدهاند .دولتهاي يازدهم و دوازدهم يا دولتهاي هفتم و هشتم پس از
جنگ با انتخاب شهروندان از سوي حسن روحاني تاسيس شدهاند...
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بودجه  1400سیاسیترین بودجه قرن
اين روزها بودجه  ۱۴۰۰به سياسيترين موضوع سياست داخلي تبديل شده و
ت ورزان بهويژه در جناح اصولگرايان آن را تيري ميدانند كه ميخواهد
سياس 
به سوي آشتي و مذاكره ايران و آمریکاي تحت رهبري بايدن پرتاب شود .اين
باور راسخ به اندازهاي است كه آنها به اين نتيجه رسيدهاند...

سالهای دور از بودجه کارآمد
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لطف و بخشش دولت و بانك مركزي شامل شهروندان نشد و آمارهايي
كه پيش از اين بطور مرتب درباره كارنامه دخل و خرج دولت منتشــر
ميشــد حذف شــد .حاال فقط شــمار اندكي از آگاهان درجه يك ...و
سنجاقشدهها به اين گروه كمشمار...
صفحه28

فریدون اسعدی

مدیر اجرایی و صفحهآرایی:
علی صائمی
ویراستار:
فاطمه ابراهیمیان
حروفچین:
حمیدرضا خدابخش

داليل آشفتگي ساختار اقتصاد ايران

اول مرغ آمد يا اول تخممرغ؟ بسياري از افراد در مورد ضرورت «هدايت نقدينگي
به ســمت توليد» صحبت ميكننــد و اين را عالج بســياري دردهاي اقتصاد
ميدانند و از اين بابت كه پول به سوي داللي و واسطهگري و سكه و دالر ميرود
آزردهخاطر هستند.برايشان اين ابهام مطرح است كه...
صفحه34

ايران عضو هیچ اتحادیه اقتصادی مهمی نیست

هنگامي كه آتش جنگ جهاني دوم فروكش كرد و برندگان و بازندگان جنگ به
حساب و كتاب نشستند و دنبال اين بودند بفهمند چرا جنگ شد به اين نتيجه
رسيدند كه يكي از داليل جنگ ،سختگيريهاي تجارت ميان كشورها بوده است.
رشد تكنولوژي به رشد توليد انبوه منجر شده بود...
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آشنايي الزم نسبت به نظريههاي تامين مالي بينالمللي اين نكته را بيان ميدارد
كه آمریکا با چاپ دالر (پول ملي) و قبوالندن آن به جامعه جهاني به عنوان يك
پول بينالمللي ،در راستاي سياست استقرار هژموني قدرت اقتصادي خود در جهان
استفاده ميكند .آمریکا نشان داده هر كاري كه براي تداوم...

ذخاير ارزي در دسترس نیست امنيت تهدید میشود
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ذخاير ارزي به عنوان ســپري در مقابل شوكهاي اقتصادي و سياسي
به منظور ايجاد ثبات اقتصادي كشــورها نقش كليــدي دارد.تحريمهاي
اقتصادي دسترســي بانك مركزي به اين منابع مالي را با مشكالت زيادي
مواجه كرده است .عدم دسترسي به منابع ارزي ميتواند...
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پاييز اقتصاد در پاییز ۹۹
محمدصادق جنان صفت
سردبیر

گاهي آدمي بايد بايســتد و به پشــت سر نگاه كند
و امــروز و االنش را ورانداز كند و چشــماندازي را براي
آيندهاش در نظر بگيرد .اين سه كار يعني ديدن آنچه بر
سر جامعه آمده است ،آنچه امروز هست و آنچه آيندهاش
را ميسازد .براي جامعههاي انساني از جمله ايران يك راه
انكارناشدني براي پيمودن است .نوشته حاضر بيشتر بر
آنچه االن يعني در قاب پاييز  ۱۳۹۹هستيم را در قالب
اقتصاد سياسي ايران پوشش ميدهد .بديهي است نوشته
كوتاه و گوياســت كه ريخت و اندازه ايران در قاب پاييز
۱۳۹۹چگونه است.
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ايران يك هستي يكپارچه است
بدون رودربايستي و بدون اينكه بخواهيم روزهاي بهتر
آينده را انكار كنيم بايد راســت و درست بگوييم ايران
ارجمند ،ايران باستاني ،ايران سرد و گرم بسيار چشيده
و ايران برخاســته از فروافتادنهــاي دورهاي اين روزها
و در پاييز ۱۳۹۹روز و روزگارش شــيرين و دلنشين و
شاديبخش نيست و حال عمومي قابل تعريفي ندارد .اين
بد بودن حال و روز ايران در قاب پاييز  ۱۳۹۹هرگز نبايد
انكار كردن اين باشد كه در آينده نيز چنين خواهد بود.
اينجا يك سرزمين با تاريخي دراز و دورههايي نفسگير از
فرازها و فرودها و تلخيها و شيرينيهاست كه همچون
ققنوس بارها از زير خاكستر ويرانيها بيرون آمده است.
هر ايراني كه دلش براي اين كشور ميتپد و نيرومندي و
سرافرازي برايش آرزو ميكند از ژرفاي دل و ذهن خود
ميخواهد اين روزهاي ناخوش بروند و ديگر برنگردند اما
اين آرزوي سترگ روزي از ذهن و دل بيرون شده و خود
را مينماياند كه همه برايش كار كنند و سختي بكشند
و خوشخياليها ،كجرويها و رخوت و سســتي را كنار
نهاده و با جان و دل و با درســتي و راســتي و با يكدلي
و ســازگاري كوشــش كنيم .اين راه رفتن در روشنايي
و داشتن چشمانداز خوشحالكننده هنگامي از خيالي
بودن دور ميشــود كه امروز اين سرزمين بدون لكنت
زبان و بدون هراس ،خوب و كارشناســانه و با دسترسي
به نماگرهاي درست و بهنگام و آگاهانه در ترازوي داوري
بنشيند .هيچ آدم دلسوز به اين مرز و بوم و هيچ فرد دانا
و بينايي در اين ســرزمين نيست كه نداند ارزيابي ايران
در شــش ماه نخست سال را بايد ارزيابي كل واحدي به
نام ايران دانســت و در نگاه نخست اين پديده را بررسي

كرد به اين معنا كه نميتوان و نبايد سياست ايران را از
اقتصاد ،امور اجتماعي را از امور فرهنگي يا مساله زنان را
از مساله كل جمعيت جدا و جداگانه بررسي كرد.

جهان از نگاه نظام سياسي ايران
بدون چون و چرا همه ايرانيان ســاكن در سرزمين
مــادي يا پراكنده شــده در كره زميــن نيك ميدانند
مســاله شــماره يك و اول امروز ايران همانند ديروز و
روزهاي سپري شده و حتي روزهايي كه در پيش داريم
مناسبات ايران با قدرتهاي بزرگ جهان بهويژه اياالت
متحده آمریکاســت .در يك ارزيابي كلي ميتوان حكم
داد سياســت خارجي ايران در قاب پاييز  ۱۳۹۹همان
سياســت خارجي است كه در ماهها و سالهاي نخست
پس از پيروزي انقالب ترســيم شــد .سياست خارجي
ايران بر پايه تضاد با نظام سياسي آمریکا بهعنوان قدرت
اصلي جهان استوار شده و در نگاه ايران به جهان در پاييز
 ۱۳۹۹دگرگونيهاي احتمالي درون آمریکا بيش از هر
زمان ديگري سرنوشتساز است .مديريت اصلي سياست
خارجي ايران باور ندارد آمریکا و غرب دلش براي ايرانيان
ميســوزد و سر ســوزني به ايرانيان كمك خواهد كرد
بلكه با همه نيروي خود ميخواهد نظام سياسي حاكم
بر ايران را تضعيف كند .پيامدهاي اين سياست خارجي
ضدآمریکايي و ضد نظام ســلطه به رهبري آمریکا در
حوزههاي سياست داخلي ،در حوزه تصميمگيريهاي
اقتصادي و سياستهاي مربوط به اداره اقتصادي كشور
پرشمار و گوناگون بوده است.
محاصره اقتصادي
اقتصاد ايران حاال و پس از ســپري شــدن دو سال از
دور تازه رژيم تحريم و با همه جانفشــاني نيروهاي پيدا و
پنهان براي بنبستشكني تحريمها اما تا اندازه زيادي از
هر ســو محاصره شده است .پيامدهاي تحريم دامنهدار و
طوالني عليه اقتصــاد ايران به مرور آثار و پيامدهاي خود
را در ســطح كالن بر جا ميگذارد .واقعيت اين است كه
دولت ايران در قاب پاييز ۱۳۹۹زير شديدترين فشارهاي
سياســي و اقتصادي قرار دارد و پيامدهاي تحريم حاال به
آستانه بودجه  ۱۳۹۹رسيده اســت و دولت ايران اگرچه
بر زبان نميآورد اما در شرايط دشواري براي دخل و خرج
قرار دارد .درآمدهاي پيشبينيشــده دولت براي صادرات
نفتخام و به دســت آوردن منابع ارزي با شكست مواجه
شده است .اگرچه برخي كشورهاي دوست ايران بارها بر
زبان آوردهاند تحريم آمریکا را نميپذيرند اما در عمل نيز
كاري براي ايران انجام نميدهند و شــركتهاي كوهپيكر
راه خود به ايران را به سوي ديگر كشورها كج كردهاند .در
قاب پاييز  ۱۳۹۹حتي نسيمي كوچك از ورود سرمايههاي
خارجي و نيز تمايل غولها براي اقتصاد ايران نميوزد.

نفت خودش رفت
مديران سياســت و اقتصاد در ايران بيش از نيمسده
است هر سال به شهروندان ميگويند ميخواهيم بودجه
را از درآمد صادرات نفت رهاســازيم .حاال در قاب پاييز
 ۱۳۹۹و بدون اينكه مديران ايراني ارادهاي داشته باشند
درآمد نفت خودش از سفره و خزانه مردم و دولت رفت
و شوربختانه در بازار جهاني نفت نيز ردي از نفت ايران
ديده نميشود .بودجه ايران در شش ماه نخست امسال
اما يك اتفاق بزرگ زيرپوســتي را تجربه كرد كه كمتر
درباره آن صحبت شده اســت .اتفاق غمانگيز از دست
دادن بازارهاي صادراتي نفت ايران بهويژه بازارهاي هند،
كره جنوبي و ژاپن و تا اندازهاي چين است .در قاب پاييز
امسال و بر اســاس صالحديد دولت و نهادهاي قدرت
تقريبا آماري از ميزان صادرات نفت ايران ارائه نشده بود تا
اينكه محمدباقر نوبخت البد در پي اصرار مجلس انقالبي
اعتراف كرد در چهار ماه نخست بسيار اندك از پيشبيني
فروش نفت لباس عمل پوشيده است.

مناسبات مردم و دولت
نهاد دولت در ايران همانند جوامع ديگر در نوك پيكان
برخورد با شــهروندان قرار دارد و با وجود اينكه دولتهاي
ايران نســبت به همتاهاي خود قدرت كمتري دارند اما هر
اتفاقي در اين سرزمين بيفتد نگاه شهروندان به سوي دولت
دوخته ميشــود .واقعيت اين است كه مناسبات گروههاي
اجتماعي با نهاد دولت بهويژه دولت دوازدهم آنچنان كه بايد
صميمي و از سر اعتماد و وفاداري نيست .شهروندان ايراني
مثل كارگران و كشاورزان و كارمندان شاهد كاهش قدرت
خريد خود هستند و در برابر نرخ فزاينده تورم ناتوان شدهاند
و دولت نيز توانايي مهــار اين عنصر را ندارد و با وعدههاي
بيهوده و بيسرانجام كار را دشوار ميكند .كارفرمايان ايراني
به چشم ميبينند كه دولت به جاي تعامل با آنها و باز كردن
گره كارشان هدفش بيشتر اين است كه آنها را مهار كرده و از
سرمايه و درآمد و ثروت آنها براي خود چيزي به دست آورد.
دولت با اليحههاي آسيبســاز مثل اليحه تجارت ،اليحه
ماليات و تاســيس وزارت بازرگاني اعتماد بخش خصوصي
را از دست داده اســت .در قاب پاييز  ۱۳۹۹شهروندان دل
خوشي از دولت ندارند.
دالر بر فراز
كمشمار شدن نوشتههاي عبدالناصر همتي ،رئيس
كل بانك مركزي در اينســتاگرام خود و صداي نارساي
او با لحني نه چندان نيرومند نشــان ميدهد ديگر آن
ارادهاي كه پيش از اين نشان ميداد ميتواند دالر را مثل
موم در دست داشته باشد شكسته است .قيمت هر دالر
آمریکا به مثابه شاه ارزها در بازار ارز ايران در اوج نشسته
و با  ۳۲۰۰۰۰ريال دادوستد ميشود .اين موضوع نشان
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ميدهد اين ارز در صدر قرار دارد و شــوربختانه همراه با
اوجگيري خود قيمت ســاير كاالهــا و خدمات را نيز به
آسمان ميبرد .سياســتهاي ارزي دولت و تهديدها و
تطميعهاي رئيس كل بانك مركزي ســد راه دالر نشد
و توانســت در يك دوره كوتاه خود را به صدر رشــد در
چند دهه تازه سپري شده در يك نيمسال برساند .حاال
دالر فرمانده اقتصاد ايران شده است و اين براي اقتصاد و
سياست كشور تلخ است .در قاب پاييز  ۱۳۹۹چشمانداز
بازار ارز تيره و غبارآلود است.
سرد شدن آتش سرمايهگذاري
ســرد شــدن آتش ســرمايهگذاري آن اندازه لرزه بر
تن اقتصاد ايران انداخته اســت كه صداي به هم خوردن
دندانهايش را ميتــوان در قاب پاييز  ۱۳۹۹و درحاليكه
سرماي بيشتر در راه است ،شنيد .تالش دولتها اين است
كه سرمايهگذاران فعلي را با استفاده از اهرمهاي تشويقي
واقعي در مسير توســعه واحد اقتصادي خود قرار دهند و
همچنين راههايي را براي ســرمايهگذاران تازه باز كنند و
در نهايت همه شــهروندان درون و بيرون ســرزمين را در
مسير اقدام سرمايهگذاري قرار دهند .دقت در برخي آمارها
نشــان ميدهد موتور ســرمايهگذاري در ايران متاسفانه
خاموش اســت و بدتر از خاموش شدن اين متغير اصلي
اقتصاد ،اين است كه اين درد در جسم و جان ايران نهادينه
ميشود .رشد اقتصادي هر كشوري از جمله ايران كه عامل
مهمي در برطرف كردن فقر و تنگدســتي است ،ميزان و
نرخ رشد ســرمايهگذاري است كه در ايران خاموش شده
است و كارشناسان و اقتصاددانان به درستي ميگويند بايد
منتظر فقيرتر شدن ايران باشيم .در شش ماه نخست امسال
آمارهاي كمي از تحوالت سرمايهگذاري داخلي و خارجي
در ايران منتشر شده و بانك مركزي يا مركز آمار ايران هنوز
در اين باره آمار دقيقي ارائه نكردهاند اما فقدان تحرك در
اين بخش قابل لمس است.
تجارت كوچكشده
نفــس اقتصــاد ايــران را همــواره در نيمســده
تازهسپريشده پول نفت تازه ميكرد و حاال اين روزنه
بسيار تنگ شده اســت .دولت و نهادهاي حاكميتي
اميدوار بودند بتوانند با راهاندازي گســترش صادرات
كاالهاي غير از نفت درآمد ارزي الزم براي هزينههاي
ارزي را دســت و پا كنند .اما شوربختانه در قاب پاييز
 ۱۳۹۹اين راه نيز ديگر فراخ و هموار نيست و كاروان
صادرات ايران به كندي راه ميپيمايد .تجارت جهاني
بر اثر بيماري افتاده بر جانش كوچك شده و شهروندان
جهاني هم حوصله و پول براي خريد پســته و فرش
و خشــكبار ايران ندارند و بازار چيــن هم با كاهش
چشمگير در قيمت و تقاضاي فرآوردههاي پتروشيمي
مشــتري پرهيجاني نيست .ســقوط نزديك به ۳۰
درصدي صادرات و بسته شدن نسبي راه صادرات كاال
به عراق ،تركيه و افغانستان كار را سختتر كرده است.

ادامه تراژدی دالر ارزان
مهندس محمد پارسا
رئیس هیات مدیره
فدراسیون صادرات انرژی

اقتصاد ايــران دهههاي طوالني اســت گرفتار
سياستهاي ارزي ناكارآمد است و اين سياستهاي
بازدارنده شوربختانه مسير كســبوكار و زندگي
ايرانيان را به بيراهه كشــانده است .سياستهاي
ارزي ايران در دوره وفور ارزي به شــكل و ماهيتي
درآمده كه توليد داخل و واردات را از تعادل خارج
كرده و نيز با ارزان نگهداشــتن نرخ تبديل ارزهاي
معتبر به ريال ايران ،صــادرات را از نفس انداخته
اســت .در دوره كمبود درآمدهــاي ارزي نيز اما
سياستهاي ارزي متاسفانه به شكل ديگري اقتصاد
ايران را به تله انداخته است .در همين دهه ۱۳۹۰
و در شرايطي كه تحريمها اقتصاد ايران را با تهديد
جدي مواجه كرده اســت در تخصيــص ارزهاي
معتبري كه در اختيار دولت بوده با راهبرد حمايت
از گروههاي كمدرآمد ،سياستهاي مخربي را شاهد
بودهايم .نشــانه اين تصميم و سياســت نادرست،
دادن ارز معتبــر دالر به متقاضيان و فعاليتهاي
گوناگون با قيمتي بســيار كمتر از قيمت دالر در
بازار آزاد بوده است .در دوران رياست محمود بهمني
بر بانك مركزي و هنگامــي كه قيمت هر دالر در
بازار آزاد از مرز  ۳۰۰۰تومان گذشــته بود دولت و
بانك مركزي تصميم گرفتند به برخي از فعاليتها
و واردات برخــي از كاالهــا دالر  ۱۲۲۶تومانــي
تخصيص دهند كه تــراژدي به بار آورد .درحاليكه
تصور ميشــد گرفتاريهاي دالر  ۱۲۲۶توماني در
اوايل دهه  ۱۳۹۰براي اقتصاد ايران و توليد رانت و
فساد و از كار انداختن توليد برخي از كاالها درس
عبرتي براي مديران دولت يازدهم شده است اما با
شگفتي و بهت شاهد بوديم در فروردين  ۱۳۹۷بار
ديگر دولت با احســاس خطر از تهديدهاي تحريم
و درحاليكه قيمت دالر در بازار آزاد از شــش هزار
تومان عبور ميكرد اعــام كرد به هر متقاضي ارز
براي واردات دالر با قيمت  ۴۲۰۰تومان داده خواهد
شد .درحاليكه االن  ۳۰ماه از آن تصميم بدفرجام
سپريشــده و رانت و فساد و دالرسوزي را ديدهايم
و ميبينيم كه تخصيص دالر براي آرام نگ ه داشتن
بازار كاالهاي اساسي هرگز كامياب نبوده است باز
هم با شگفتي از زبان رئيس سازمان برنامهوبودجه
ميشــنويم كه قرار بر اين شده است كه قيمت هر

دالر در بودجه  ۱۴۰۰معادل  ۱۱۵۰۰تومان تعيين
شــود .معناي اين تصميم كه در ســازمان برنامه
تصويبشده و احتماال در هيات دولت نيز تصويب
ميشــود با توجه به قيمت دالر در بازار آزاد همان
فاجعه  ۳۰ماه گذشته را به بار ميآورد .پيش از ادامه
بحث بايد از مديران سازمان برنامه و نيز از مديران
ارشد اقتصادي و سياسي پرسيد آيا هماكنون كااليي
در بازار عرضه ميشود كه مبناي فروش آن به مردم
دالر  ۴۲۰۰توماني باشد و آيا اين سياست توانسته
جلوي رشــد تورم كاالهاي اساســي را بگيرد يا به
قاچاق معكوس نيز منجر شده است .نتايج مطالعات
و پژوهشهاي انجامشــده نشــان ميدهد چنين
اتفاقي نيفتاده است.
حاال چرا سازمان برنامهريزي كشور اصرار دارد
بازهم اشــتباه تكرار شــده با دالر  ۱۲۲۶تومان و
 ۴۲۰۰تومان را تكرار كند؟ شــايد گفته شود اين
تصميم براي حمايت از گروههاي كمدرآمد اســت
تا با واردات كاالهاي اساسي با دالر ترجيحي قدرت
خريد آنها حفظ شــود .در جواب اين موضوع بايد
يادآور شد دو بار در يك فاصله زماني كوتاه اشتباه
بزرگي رخ داد و با وجود هشدارهاي كارشناسان و
فعــاالن اقتصادي و نيز تجربه تلخي كه اين روزها
با آن دســتبهگريبان هستيم و نيك ميدانيم كه
تهيدســتان هم از دالر ارزان زيــان كردهاند كافي
نيست؟.آيا ادامه و تكرار اشتباه شگفتانگيز نيست؟
اگر دولت ميخواهد از گروههاي كمدرآمد حمايت
كند كه بايــد بكند و از وظايــف دولتهاي همه
كشورهاســت كه ضمن فراهم كردن بستر كار و
كســب درآمد براي همه به گروههــاي كمدرآمد
كمك كند بايد دانســت اين راهش نيست .خرد و
منطق اقتصادي و نيز تجربه ايران در دهه  ۱۳۹۰و
تجربه ساير كشورها نشان ميدهد دولت بايد نرخ
دالر را به هر كس و هر فعاليت اقتصادي با نرخ روز
بازار بدهد و از محــل مابهالتفاوت آن با دالر ارزان
به تهيدســتان كمك نقدي كند .بهطور مثال اگر
قرار اســت  ۱۰ميليارد دالر براي واردات كاالهاي
اساسي در ســال  ۱۴۰۰ارز ارزان  ۱۱۵۰۰توماني
داده شود و قيمت دالر در بازار مثال  ۲۶۵۰۰تومان
اســت ،اين مابهالتفاوت را كه در هر دالر ۱۵۰۰۰
تومان ميشــود و اگــر در  ۱۰ميليارد دالر ضرب
شود به عدد  ۱۵۰هزار ميليارد تومان ميرسد ،به
گروههــاي كمدرآمد اختصاص دهد و اقتصاد را به
بيراهه نكشاند .تا زمان باقياست بايد اقتصاددانان،
فعاالن اقتصادي ،قانونگذاران و نيز رهبران احزاب و
گروههاي سياســي با انتقاد از اين تصميم راه را بر
تصويب آن مسدود كنند.
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در آستانه پنجمین دهه
فعالیت انجمن مدیران صنایع
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ایــن روزها دهها انجمن
و نهاد کارفرمایی در بخش
محمدرضا ستوده
صنعت درحال فعالیتند و
دبیركل
هرکدام بر پایه تواناییهای
انجمن مدیران صنایع
مدیریتــی و کارشناســی
میخواهند گرهای از کارهای اعضای خود را بازکنند .در میان نهادهای
کارفرمایی اما انجمن مدیران صنایع از چند جنبه جایگاه واالیی دارد.
نخستین مسالهای که درباره این نهاد اصیل باید درکانون توجه
قرار گیرد زمان تاسیس و فلسفه تاسیس آن است .در فضای انقالب
زمستان  1357و در شرایطی که کارفرمایان ایرانی زیر ضرب افکار
عمومی ونیز فشــار نیروهای سیاسی بودند گروهی از کارفرمایان
و مدیــران صنعتی که به پاک دســتی خــود و غیررانتی بودن
فعالیتهای خود اطمینان داشتند با عزمی راسخ دورهم آمدند و
نهادی برای آگاهی بخشی به نیروهای سیاسی و نیز مدیران اداره
کننده کشوررا بنا نهادند .این انجمن در آن روزهای سخت توانست
با اســتفاده از تواناییهای مدیران واعضا و نیز استفاده کارآمد از
نیروی کارشناسی راه را بر ادامه مصادرهها ببندد و صنعتگران اصیل
و مفید را از وضعیت تهدید دورکند.
مزیــت دیگر این نهــاد قدیمی واصیل پــس از چهار دهه
فعاليت بــا صدها عضو در تهران و برخی از اســتانها که نام
آن را پــرآوازه کرده اســت اســتواری بر اصــل پژوهشهای
کارشناســانه و ارائه راه حل و طرح مسائل با اهمیت درسطح
کالن و در ســطح صنعت به دولت  ،مجلس و اتاق بازرگانی
اســت .به دلیل پایداری انجمن مديــران صنايع بر این اصل
شریف اســت که راه برای انجمن در هرمحل تصمیم سازی و
تصمیمگیری کارشناسانه هموار شده است.
مزیت دیگــر انجمن مدیران صنایع این اســت که مؤسســان و
پایهگذاران آن از جمله مهندس محســن خلیلی که به نیک نامی در
میان ایرانیان مشهور است با پشتکار مثال زدنی هرگز اجازه ندادهاند
دربدترین دورهها نیز از اصــول دموکراتیک در انتخابات وقفه بیفتد.
باور واعتقاد به دموکراســی و الزامهای آن موجب شده است اعضای
انجمن بهرغم همه دشواریهای این روزها اما در تازهترین دور انتخابات
در وضعیت خاص شــیوع وگسترش ویروس کرونا در محل انتخابات
حاضر شده و اعضای هیات مدیره دوره جدید را انتخاب کنند.
اکنون در آستانه ورود به پنجمین دهه از فعالیتهای سازنده و مفید
و مؤثر انجمن مدیران صنایع باور هیات مدیره واعضا و نیز دبیرخانه این
است که همچنان بر اصل احترام به اصول کارشناسی استوار بماند و با
بهره برداری از اندیشه وراهنماییهای اعضا درطرح گرفتاریهای صنعت
بیشترین تالش را برای هموارسازی راه بخش صنعت و فعاالن صنعتی
ایران و به ویژه اعضا را انجام دهد .شــماری از کمیتههای کارشناسی
انجمــن در همین دوره ســخت با اســتفاده از روشهای تکنیکی و
گردهماییهای مجازی وحتی حضوری پیشنهادهای کارشناسانه را در
اختیار نهادهای باالدستی قرارداده و میدهند.
به امید روزهایی با کامیابیهای بیشتر

تولید صنعتی و ارزش پول ملی

ناصر صدر کریمی| واقعیت این است که اکثریت شهروندان ایرانی تا همین چند سال
پیش بیشــترین بحثهایشــان درباره پول و قدرت آن به تومان و ریال بود و در ذهن آنها
داستانی به نام دالر کمتر جای گرفته بود .ولی در حال حاضر ایرانیان هنگامی که از منابع
مالی ســخن میگویند بیشــتر از اینکه درباره ریال و تومان بگویند از دالر و یورو و لیر و
درهم صحبت میکنند ولو مفهوم ارز را نمیدانند .این نوشته قصد دارد به زبان ساده درباره
قدرت پول نکاتی را یادآوری کند .با گردشی در شهر و دیدن ویترین هر مغازهای بدون اینکه
واردش شویم متوجه میشویم آن فروشگاه از چه صنفی است .اگر ناآشنایی نیز برای اولین بار
وارد ترمینال ورودی یک شهر شود ،قبل از دیدن مرکز شهر تا حد زیادی به کیفیت زندگی
شهروندان آن شهر پی میبرد .مسافران خارجی هم که برای نخستین بار در فرودگاه پایتختی
پیاده میشوند با دیدن ترمینال فرودگاهی و نیز کاالهایی که در فروشگاهها عرضه میشود و
نیز نوع برخورد عرضهکنندگان تا اندازهای با واقعیت فرهنگ و مدیریت مردم و دولت آشــنا
میشوند .همچنین در این برخوردها با تبدیل پول خارجی به پول هر کشور میتوان به قدرت
پول آن کشــور نیز پی برد.با توجه به پیشگفتار باال به اصل مقوله مطروحه در این نوشــته
میپردازم .پرسش این نوشته این است :قدرت پول هر کشور از کجا سرچشمه میگیرد و معرف
چه عوامل موجود یا متاثر از چه سیاستهای دولتی و باور و اعتماد ملی است؟ اما پیش از آن
به نظرم میرسد با یک مثال بتوانم مساله را روشنتر توضیح بدهم .اگر فرض کنیم کارخانهای
با سرمایه نقدینگی یک میلیون تومان تاسیس شده باشد ،این میزان سرمایه وقتی قیمت باالیی
دارد که آن در سه شیفتکاری و ۲۴ساعته فعالیت تولید استاندارد داشته باشد .اگر آن کارخانه
در  ۲۴ســاعت ،دو شیفتکاری و ۱۶ساعت فعالیت کند یکسوم قدرت بازدهی آن سرمایه
کاهش مییابد و چنانچه یک شــیفت هشت ساعت کاری در شبانهروز مشغول تولید باشد
دوسوم سرمایه ارزش را از دست میدهد .به این ترتیب ارزش سرمایه به کار گرفته شده در یک
واحد صنعتی به میزان قدرتی بستگی دارد که آن کارخانه تولید میکند .در یک مقیاس بزرگتر
میتوان گفت ارزش پول ملی یک کشور به ارزش تولید واقعی و تجارت آن کشور بستگی دارد.
حال اگر قدرت پول را با شعاع وسیعتری به دنیای بیرون از مرزهای ملی پیوند بزنیم عناصر
تاثیرگذاری میتواند ( +یا – ) بر قدرت پول دخالت مستقیم داشته باشد که به شرح زیر است:
 -۱میزان تولید کاالی صادراتی موجود
 -۲تعداد شاغالن کارگران فنی و ماهری که اگر در روز هزار تومان تغذیه کنند باید انرژی
به دست آمده در بازوی کارگر فنی بیش از میزان مشخصی تولید ثروت کند.
 -۳امنیت و امید به سرمایهگذاری
 -۴مالیات عادالنه و بدون تبعیض ،خودی و غیرخودی
 -۵امنیت حاکمیت کشور
 -۶اعتماد به دولت
 -۷اطمینان از تامین مواد تولید به قیمت تمامشده به اضافه سود عادالنه
 -۸قوانین عادالنه کار و بیمه
 -۹کثرت رجال سیاسی به روز
 -۱۰روابط سیاسی خارجی
 -۱۱قدرت نظامی
 -۱۲امنیت مرزها از ورود و خروج قاچاق
 -۱۳فعالیت بانکهای غیربنگاهی
 -۱۴بینش قوه قضاییه نسبت به خودی و غیرخودی
 -۱۵تعرفهها و آییننامههای گمرکی جهت تشویق فعاالن اقتصادی.
عناصر یادشده در باال که فهرســتوار یادآوری شد میزان الحراره یا حرارتسنج قدرت
پول با توان قدرت خرید یک کشــور به حســاب میآیند .اگر هرکدام از این  ۱۵عنصر در
جایگاه خود باشــد یا نباشد ارزش پول به همان نسبت ( +یا  )-خواهد بود .در کشورهایی
که شایستهساالری نباشد و قدرت تولید صنعتی به دلیل بهکارگیری مدیران بدون تخصص
و بیتعهد روندی کاهنده داشته باشد پول ملی در بلندمدت به کاغذ پاره تبدیل میشود.
فعال صنعتی
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گزارشکارشناسی
بررسی کلیات الیحه بودجه سال 1400
با تاکید بر وضعیت بخش صنعت

الیحه بودجه سال ،1400
آخرین سند بودجه فعالیت
شیما ستوده
دو دورهای دولــت فعلی ،و
عضو هیأت تحریریه
همین طــور آخرین بودجه
سالهای اجرای برنامه ششم
توســعه است .بودجه ســال  1400از این حیث دارای اهمیت است که
در زمان ارائه الیحه و رسیدگی به آن ،کشور به لحاظ برخی متغیرهای
کالن اقتصادی در وضعیت نامناسبی قرار دارد و نرخ تورم و نرخ بیکاری
دو رقمی هستند و کاهش نرخ سرمایهگذاری را تجربه میکند .از منظر
بينالمللي و منطقهاي نيز با توجه به نتيجه انتخابات رياست جمهوري
از منظر بينالمللي و منطقهاي نيز با توجه به نتيجه انتخابات رياســت
جمهوري در آمريكا هنوز چشم انداز روشنی پیشروی اقتصاد ایران وجود

ندارد در این شرایط سوال این است که آیا الیحه بودجه سال  1400با
ويژگيهايي كه در اين گزارش به آنها اشــاره خواهد شد ،میتواند کمی
این وضعیت نامناسب را بهبود ببخشد؟ واقعیت این است که پاسخگویی
به این سوال بستگی به این دارد که منابع بودجه تا چه میزان قابل تحقق
است و این میتواند تا حدود زیادی تعیین کند ،آیا بودجه در مسیر اصالح
و بهبود این وضعیت قرار دارد یا خیر؟ در این گزارش تالش ميشود اين
موضوع روشــن شود و براي اين منظور ابتدا وضعیت الیحه بودجه را از
حیث برخی ارقام کالن مورد کنکاش و رسیدگی قرار دهد و مقایسه ای
را بین این ارقام و اعداد با ارقام قانون بودجه ســال  1399ارائه کند ،در
بخش بعد عملکرد هفت ماهه قانون بودجه سال  1399ارائه خواهد شد
و در انتها تبصرههاي الیحه مورد مطالعه قرار ميگيرد و درباره تبصرههاي
مربوط به بخش صنعت و توليد پیشنهاداتی ارائه ميشود.
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گزارش کارشناسی
شماره  -142پاییز 1399

بررسی ارقام کالن الیحه بودجه سال1400
الیحــه بودجه مالی  1400از حیث منابــع و مصارف ،بیش از  24357هزار
میلیارد ریال برآورد شده است که در مقایسه با قانون بودجه سال  1399بیش
از  20درصد رشــد داشته است .بیش از  38درصد بودجه کل کشور به بودجه
عمومی دولت و  62درصد بقیه که رقم حدود  1562هزار میلیارد تومان است را
بودجه شرکتهای دولتی ،بانکها و مؤسسات انتفاعی وابسته به دولت تشکیل
میدهد .سهم بودجه عمومی دولت و بودجه شرکتهای دولتی در قانون بودجه
سال  1399به ترتیب  28و  72درصد است.
منابــع عمومی دولت در الیحه بودجه ســال  1400رقم بیش از  841هزار
میلیارد تومان که نســبت به رقم مصوب و پیش بینی عملکرد ســال 1399
بــه ترتیب از افزایش معــادل  47/3و  75درصد برخوردار اســت و درآمدهای

اختصاصی دولت هم بیش از  88هزار میلیارد تومان برآورد شــده اســت .این
ارقام در مقایسه با ارقام سال  1399به ترتیب  47/3و  12/3درصد رشد دارند.
همچنین بودجه عمومی دولت در الیحه  1400در مقایسه با قانون سال 1399
بیش از  43درصد رشد دارد .با توجه به رشد  43درصدی بودجه عمومی دولت
در الیحه ،بودجه انبســاطی است و این که کشور در وضعیت رکود تورمی قرار
دارد ،اتخاذ چنین سیاستی میتواند اثربخش باشد ،بشرطی که منابع بودجه قابل
تحقق و حصول باشد.
بودجه شــرکتهای دولتی که در قانون بودجه سال  1399بیش از 1436
هزار میلیارد تومان است با رشد  8/7درصد به  1562هزار میلیارد تومان افزایش
یافته است .جزئیات این ارقام و مقایسه آن با قانون بودجه سال  1399در جدول
شماره ( )1ارائه شده است.

جدول  :1خالصه بودجه کل کشور در سال  1400در مقایسه با قانون بودجه سال  1399مبالغ به هزار میلیون ریال
 1399قانون بودجه

الیحه بودجه  1400رشد  1400به ( 1399درصد)

منابع بودجه کل کشور

4/20266534

24357079

2/20

درآمدها

5/2887991

9/3175957

/10

واگذاری داراییهای سرمایهای

1074895

2252720

6/109

واگذاری داراییهای مالی

1747250

6/2984749

8/70

جمع منابع عمومی دولت

5/5710136

5/8413427

3/47

درآمدهای اختصاصی دولت

5/787957

6/884789

3/12

منابع بودجه عمومی دولت

9/6498093

2/9298217

1/43

منابع شرکتهای دولتی ،بانکها و موسسات انتفاعی وابسته به دولت

6/14363264

5/15619570

7/8

جمع

5/20861358

6/24917787

4/19

کسر میشود اقالمی که دو بار منظور شده است

1/594824

7/560708

7/5-

مصارف بودجه کل کشور

4/20266534

24357079

2/20

مصارف بودجه کل کشور

6/4360315

6/6370116

1/46

تملک داراییهای سرمایهای

9/879820

9/1040310

2/18

تملک داراییهای مالی

470000

1003000

4/113

جمع مصارف عمومی دولت

5/5710136

5/8413427

3/47

از محل درآمدهای اختصاصی دولت -هزینهای

4/753135

5/828211

0/10

از محل درآمدهای اختصاصی دولت -سرمایهای

1/34822

1/56578

5/62

مصارف بودجه عمومی دولت

9/6498093

2/9298217

1/43

مصارف شرکتهای دولتی ،بانکها و موسسات انتفاعی وابسته به دولت

6/14363264

5/15619570

7/8

جمع

5/20861358

6/24917787

4/19

7/560708
1/594824
کسر میشود اقالمی که دو بار منظور شده است
مأخذ :سازمان برنامه و بودجه کشور .گزارش مبانی اقتصادی ،اجتماعی و فرهنگی ساالنه دستگاههای اجرایی بودجه سال  1400کل کشور
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منابع عمومی دولت
منابع عمومی دولت از سه قسمت زیر تشکیل شده است:
 - 1درآمدها (درآمدهای مالیاتی ،کمکهای اجتماعی ،درآمدهای حاصل از
مالکیت دولت ،درآمدهای حاصل از خدمات و فروش ،درآمدهای حاصل از جرائم
و خسارت و درآمدهای متفرقه).
 - 2واگذاری داراییهای ســرمایهای(فروش نفت و فرآوردههای نفتی ،فروش و

7/5-

واگذاری اموال منقول و غیر منقول و واگذاری طرحهای تملک داراییهای سرمایهای)
 - 3واگذاری داراییهای مالی(فروش اوراق مشارکت ،اسناد خزانه اسالمی و
صکوک اجاره ،استفاده از تسهیالت خارجی ،دریافت اصل وامها ،وصولی از محل
واگذاری شرکتهای دولتی ،برگشتی از پرداختیهای سالهای قبل ،استفاده از
صندوق توسعه ملی ،درآمد حاصل از سایر واگذاریها و منابع حاصل از تسویه
مطالبات قطعی اشخاص حقیقی و حقوقی)

گزارش کارشناسی
شماره  -142پاییز 1399

درآمدهــای الیحه بودجه  1400حدود  318هزار میلیارد تومان پیش بینی
شده است که در مقایسه با رقم حدود  289هزار میلیارد تومان سال  1399بیش
از  10درصد رشد دارد .درآمدهای مالیاتی که در الیحه بودجه حدود  248هزار
میلیارد تومان برآورد شده است ،حدود  78درصد از درآمدها را تشکیل میدهد
که در مقایســه با رقم  204هزار میلیارد تومان قانون بودجه سال  ،1399بیش
از  21درصد رشــد دارد و  22درصد درآمدهای الیحه را ســایر انواع درآمدها
تشکیل میدهد .در  6ماهه اول سال  1399میزان عملکرد درآمدهای عمومی
رقم  1167/7هزار میلیارد ریال بود و پیشبینی میشــود تا پایان سال 1399
حدود  46درصد و حدود  76درصد درآمدهای مالیاتی محقق شوند.
برآورد درآمدهای مالیات بر واردات بر مبنای واردات  42میلیارد دالر صورت
گرفته اســت که از این مبلغ  8میلیارد دالر مربوط به کاالهای اساســی و بقیه
مربوط به سایر کاالها میشود .نرخ تعرفه کاالهای اساسی  5درصد و سایر کاالها
 9درصد در نظر گرفته شــده اســت .نرخ تسعیر ارز همه کاالها نیز مانند سال
 1399معادل هر دالر معادل  42هزار ریال می باشد .از درآمد برآورد شده حدود
 20هزار میلیارد ریال مربوط به واردات خودرو و  61000میلیارد ریال هم مربوط
به ثبت معافیتها و تخفیفات گمرکی است.
در مجموع درآمدهای مالیاتی نســبت به رقم مصوب و پیش بینی عملکرد
سال  1399به ترتیب از رشد  21و  27درصد برخوردار است .نسبت مالیات به
تولید ناخالص داخلی از  6/4درصد در سال  1399به  5/9درصد در سال 1400
کاهش خواهد یافت.
برخی مالحظات مهم مربوط به برآورد منابع عمومی دولت در ســال 1400
به شرح زیر است:
منابع حاصل از صادرات نفت و میعانات گازی و خالص صادرات گاز در سال
 1400معادل  1992/7هزار میلیارد ریال برآورد شــده است .جمع درآمدهای
ارزی صادرات نفت و خالص صادرات گاز نیز معادل  36/5میلیارد دالر است که
از این مبلغ  2/9میلیارد دالر مربوط به خالص صادرات گاز میشود .همچنین از
کل صادرات نفت ،میعانات و خالص صادرات گاز  13/9میلیارد دالر سهم صندوق
توسعه ملی و  4/9میلیارد دالر سهم شرکت ملی نفت ایران است.
از مبلغ فوق ،ســهم دولت  17/33میلیارد دالر محاســبه شده است .منابع
عمومی دولت در الیحه بودجه ســال  1400بالغ بر  8413/4هزار میلیارد ریال
پیش بینی شده است که نسبت به رقم مصوب و پیش بینی عملکرد سال 1399
به ترتیب از افزایش معادل  47/3و  75درصد برخوردار است .بودجه عمومی دولت
در الیحه  1400در مقایسه با قانون سال  1399بیش از  43درصد رشد دارد .با
توجه به رشد  43درصدی بودجه عمومی دولت در الیحه ،بودجه انبساطی است
و این که کشور در وضعیت رکود تورمی قرار دارد ،اتخاذ چنین سیاستی میتواند
اثربخش باشد بشرطی که منابع بودجه قابل تحقق و حصول باشد.
واگذاری داراییهای سرمایهای در الیحه بودجه سال  1400است در مقایسه
با رقم قانون بودجه ســال  1399بیش از  110درصد و رد مقایسه با پیشبینی
عملکرد بیش از  838درصد رشد را نشان میدهد.
تراز عملیاتی بودجه که شــکاف بین درآمدهای عموی و اعتبارات هزینهای
اســت از بیش از  147هزار میلیارد تومان قانون بودجه ســال  1399به بیش
از  319هزار میلیارد تومان افزایش یافته اســت .این افزایش کسری هم ناشی
از افزایش قابل توجه اعتبارات هزینهای بدلیل اجرای سیاســت اصالح حقوق
کارکنان و همترازی بازنشستگان اعالم شده است.
با ارقامی که در الیحه در بخش منابع و مصارف داراییهای سرمایهای پیش
بینی شده است ،تراز این حساب از حدود  20هزار میلیارد تومان در قانون 99
به بیش از  121هزار میلیارد تومان افزایش یافته است .تراز سرمایهای توازن بین
اعتبارات تملک داراییهای سرمایهای و واگذاری داراییهای سرمایهای است و اگر
منابع حاصل از واگذاری داراییهای سرمایهای اعم از منابع نفتی ،فروش اموال و

واگذاری طرحهای تملک داراییهای سرمایهای فقط برای تأمین اعتبارات تملک
داراییهای سرمایهای استفاده شــود ،تراز سرمایهای صفر خواهد شد .در واقع
دولت باید با توجه به ماهیت واگذاری داراییهای سرمایهای و بیننسلی بودن
آن ،از این منابع برای اعتبارات عمرانی و بهبود ســاختار استفاده کن که بدلیل
محدودیتهای مربوط به منابع حاصل از درآمدهای عمومی ،از این منبع برای
تأمین کسری اعتبارات هزینهای استفاده میکند.
درآمدهای مالیاتی که در الیحــه بودجه حدود  248هزار میلیارد تومان
برآورد شــده اســت ،حدود  78درصد از درآمدها را تشکیل میدهد که در
مقایســه با رقم  204هزار میلیارد تومان قانون بودجه سال  ،1399بیش از
 21درصد رشــد دارد .درآمدهای مالیاتی معادل  2479هزار میلیارد ریال
برآورد شده است که نسبت به رقم مصوب و پیش بینی عملکرد سال 1399
به ترتیب از رشد  21و  27درصد برخوردار است .از درآمدهای مالیاتی سال
آینــده  226هزار میلیارد ریال ( 9درصد) مربوط به درآمد مالیات بر واردات،
 809هزار میلیارد ریال ( 33درصد) مربوط به مالیات بر ارزش افزوده و بقیه
مربوط به ســایر درآمدهای مالیاتی میگردد .بدین ترتیب نسبت مالیات به
تولید ناخالص داخلی از  6/4درصد در ســال  1399به  5/9درصد در ســال
 1400کاهش خواهد یافت .بررســی اقالم درآمدهای مالیاتی الیحه بودجه
نشــان میدهد مالیات بر ثروت ،مالیاتهای مســتقیم ،مالیا تب ر درآمد و
مالیات اشخاص حقوقی قرار است در مقایسه با قانون  99به ترتیب ،50 ،178
 40و  32درصد رشد داشته باشد.
در بند (ب) تبصره ( )1به دولت اجازه داده شــده است تا نسبت به پیش فروش
نفت (ریالی – ارزی) با اولویت پیش فروش داخلی و با انتشار اوراق مالی اسالمی اقدام
و منابع حاصل را به منابع عمومی واریز کند .سهم شرکت ملی نفت ایران مطابق این
قانون از محل پیش فروش نفت به حساب آن شرکت واریز می گردد .در صورت عدم
تحقق پیش فروش یاد شده به همان میزان به سقف مزبور اضافه میشود.
در صورت افزایــش عواید حاصل از صادرات نفت و میعانات گازی نســبت به
ردیفهای مصوب ،بانک مرکزی مکلف است منابع حاصله را در سقف اعتبارات بودجه
عمومی صرف افزایش تخصیص برای تکمیل طرحهای تملک داراییهای سرمایهای
این قانون به ویژه طرحهای حمل و نقل عمومی ،تولیدی دولت الکترونیک ،آموزش،
سالمت ،محیط زیست و تحققات با اولویت حوزه دانش بنیان نماید.
سهم صندوق توسعه ملی از منابع حاصل از صادرات نفت و میعانات گازی معادل
 38درصد است که به موجب بند (الف) تبصره ( )1الیحه بودجه مابه التفاوت این
سهم تا 20درصد در منابع حاصل از واگذاری داراییهای مالی به عنوان بدهی دولت و
وام در منابع عممومی دولت منظور شده است و بازپرداخت آن به صندوق ساز و کاری
است که هیات امنای صندوق توسعه ملی مشخص می کند.
درآمدهای مالیاتی معادل  2479هزار میلیارد ریال برآورد شــده اســت که
نســبت به رقم مصوب و پیش بینی عملکرد سال  1399به ترتیب از رشد 21
و  27درصد برخوردار است .از درآمدهای مالیاتی سال آینده  226هزار میلیارد
ریال ( 9درصد) مربوط به درآمد مالیات بر واردات 809 ،هزار میلیارد ریال (33
درصد) مربوط به مالیات بر ارزش افزوده و بقیه مربوط به سایر درآمدهای مالیاتی
می گردد .بدین ترتیب نسبت مالیات به تولید ناخالص داخلی از  6/4درصد در
سال  1399به  5/9درصد در سال  1400کاهش خواهد یافت.
برآورد درآمدهای مالیات بر واردات بر مبنای واردات  42میلیارد دالر صورت
گرفته اســت که از این مبلغ  8میلیارد دالر مربوط به کاالهای اساســی و بقیه
مربوط به سایر کاالها میشود .نرخ تعرفه کاالهای اساسی  5درصد و سایر کاالها
 9درصد در نظر گرفته شــده اســت .نرخ تسعیر ارز همه کاالها نیز مانند سال
 1399معادل هر دالر معادل  42هزار ریال می باشد .از درآمد برآورد شده حدود
 20هزار میلیارد ریال مربوط به واردات خودرو و  61000میلیارد ریال هم مربوط
به ثبت معافیتها و تخفیفات گمرکی است.
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شماره طبقه بندی

عنوان

قانون 1399

100000

قسمت اول :درآمدها

2887991

1456561

بند اول -مالیات اشخاص حقوقی

443704

299446

بند سوم -مالیات بر ثروت

84765

110000

110100
110200
110300
110400
110500
120000
120100
130000
130100
130200
130300
130400
140000
140100
140200
150000
150100
160000
160100

200000
210000
210100
210200
210300
300000
310000
310100
310200
310400
310500
310600

310700
310800
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جدول  -2مقایسه منابع عمومی به تفکیک بخش و بند

مبالغ به هزار میلیون ریال
رشد الیحه 1400
عملکرد
الیحه 1400
به قانون 1399
هفت ماهه

مأخذ :همان

بخش اول -درآمدهای مالیاتی
بند دوم -مالیات بر درآمد

بند چهارم -مالیات بر واردات

بند پنجم -مالیات بر کاالها و خدمات

2045185
347186

589106

8/32

1128196

2479450

223235

486469

73102

229450

921930

388775

940555

0/2

0

0

0

بخش دوم -درآمدهای ناشی از کمکهای اجتماعی

0

0

بخش سوم -درآمدهای حاصل از مالکیت دولت

412213

155052

311078

بند دوم :درآمد حاصل از بهره وامهای دولت

0

0

0

بند چهارم :سایر درآمدهای حاصل از مالکیت دولت

275168

بند اول :سود سهام شرکتهای دولتی
بند سوم :درآمدهای حاصل از اجاره

135845
1200

45826
253

1500

108973
60606

142296

بخش چهارم -درآمدهای حاصل از فروش کاالها و خدمات

128531

بند دوم :درآمدهای حاصل از فروش کاالها

492

329

128039

153054

156524

60935

بند اول :درآمدهای حاصل از خدمات

1/40

233870

247600

143638

2/21

9/175

0

بند اول :حق بیمه

3175958

0/10

3/7-

5/247/12
0/25

1/43-

145579

3/13

3283

3/567

1/11

بخش پنجم -درآمدهای حاصل از جرایم و خسارات

88956

30680

83220

4/6-

بحش ششم -درآمدهای متفرقه

213106

81698

156631

5/26-

قسمت دوم :واگذاری داراییهای سرمایهای

1074895

64218

2252720

6/109

بند اول :صادرات نفت و میعانات گازی و خالص صادرات گاز

569436

59332

1992720

9/249

بند سوم :واگذاری طرحهای تملک داراییهای سرمایهای

10000

4

10000

بخش اول :واگذاری داراییهای مالی

1747250

بند اول :درآمدهای حاصل از جرایم و خسارات
بند اول :درآمدهای متفرقه

بخش اول :واگذاری داراییهای سرمایهای

بند دوم :فروش و واگذاری اموال منقول و غیرمنقول

88956

213106

1074895

30680
81698
64218

495459

4882

83220

156631

2252720
250000

4/6-

5/26-

6/109
5/490/0

قسمت سوم :واگذاری داراییهای مالی

1747250

1378136

2984750

8/70

بند اول :منابع حاصل از فروش و واگذاری انواع اوراق مالی اسالمی

880000

902194

1250000

0/42

بند چهارم :دریافت اصل وامها

13073

بند دوم :استفاده از تسهیالت خارجی

500

بند پنجم :واگذاری شرکتهای دولتی

1378136
0

2146

2984750
500

12243

8/70
0/0

3/6-

115871

252080

950000

9/719

بند هفتم :استفاده از صندوق توسعه ملی

721306

126350

755000

7/4

جمع

5710136

2898915

8413428

3/47

بند ششم :برگشتی از پرداختهای سالهای قبل

12500

بند هشتم :سایر واگذاریهای مالی

4000

8398

86968

16007
1000

1/28

0/75-
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مصارفعمومیدولت
مصارف عمومی دولت در سال  1400معادل  8413هزار میلیارد ریال برآورد
شده است که نسبت به رقم مصوب و پیش بینی عملکرد سال  1399به ترتیب
از  14/7و  49درصد افزایش برخوردار است .از رقم یاد شده  6370هزار میلیارد
ریــال ( 76درصد) مربوط به اعتبارات هزینهای  10400هزار میلیارد ریال (12
درصد) مربوط به اعتبارات تملک داراییهای ســرمایهای و  1003هزار میلیارد
ریال (12درصد) مربوط به اعتبارات تملک داراییهای مالی میشود که نسبت به
ارقام مصوب سال  ،1399اعتبارات هزینهای  46/1درصد رشد ،اعتبارات تملک
داراییهای  18/2درصد و اعتبارات تملک داراییهای مالی  113درصد افزایش
دارند نسبت به پیش بینی ارقام عملکرد سال  1399تغییرات به ترتیب 41 ،44
و  120درصد است.
اعتبارات هزینهای الیحه بودجه  1400معــادل  637هزار میلیارد تومان
برآورد شــده که در مقایسه با رقم  436هزار میلیارد تومان قانون بودجه سال

 ، 1399بیش از  46درصد رشد را نشان میدهد .عملکرد اعتبارات هزینهای
در  6ماهه منتهی به شهریور  99با  2131/4هزار میلیارد ریال است .پیشبینی
میشود تا پایان سال حدود  79درصد رقم قانون محقق شود .تراز عملیاتی
بودجه از بیش از  147هزار میلیارد تومان قانون بودجه ســال  1399به بیش
از  319هزار میلیارد تومان افزایش یافته است .این افزایش کسری هم ناشی
از افزایش قابل توجه اعتبارات هزینهای بدلیل اجرای سیاســت اصالح حقوق
کارکنان و همترازی بازنشســتگان اعالم شده است .در واقع تراز عملیاتی به
ارزیابــی وضعیت اعتبارات هزینهای در مقابل درآمدهای عمومی و پوشــش
اعتبــارات هزینــهای از منابع غیرنفتی میپردازد .منفی بودن این شــاخص
به معنای این اســت که درآمدهای عمومی نمیتوانــد اعتبارات هزینهای را
پوشش دهد و برای جبران این وضعیت یا باید اجزاء درآمدهای عمومی تقویت
شود و یا این که اعتبارات هزینهای و حجم دولت کاهش یابد .جزئیات این ارقام
در جدول شماره ( )3ارائه شده است.

جدول  :3مقایسه درآمدها و هزینههای دولت در الیحه بودجه  1400و قانون بودجه سال 1399
قانون بودجه  1399الیحه بودجه 1400
درآمدها

بخش اول – درآمدهای مالیاتی

بخش دوم -کمکهای اجتماعی

بخش سوم-درآمدهای حاصل از مالکیت دولت

بخش چهارم-درآمدهای حاصل از خدمات و فروش
بخش پنجم-درآمدهای حاصل از جرایم خسارات
بخش ششم-درآمدهای متفرقه
هزینهها

فصل اول – جبران خدمت کارکنان

فصل دوم – استفاده از کاالها و خدمات
فصل سوم – هزینههای اموال و دارایی
فصل چهارم – یارانه

فصل پنجم – کمکهای بالعوض
فصل ششم – رفاه اجتماعی
فصل هفتم – سایر هزینهها

مأخذ :همان

تراز عملیاتی

مبالغ به هزار میلیون ریال
سهم (درصد)

رشد (درصد)

قانون 1399

الیحه 1400

1400

5/2887991

9/3175957

%100

%100

0/10

1/2045185

2479450

%8/70

%1/78

2/21

0

0

%0/0

8/412212

9/311077

5/24-

%3/14

%8/9

5/128531

8/145578

%5/4

%6/4

3/13

88956

83220

%1/3

%6/2

4/6-

1/213106

3/156361

%4/7

%9/4

6/26-

6/4360315

6/6370116

%0/100

%100

1/46

5/1186702

1/2086279

%2/27

%8/32

8/75

5/319400

485656

%3/7

%6/7

1/52

2/67

1/68

%0/0

%0/0

3/1

6/32812

8/47272

%8/0

%7/0

1/44

6/152358

3/107574

%5/3

%7/1

4/29-

4/1361351

5/1891884

%2/31

%7/29

0/39

8/1307622

8/1751381

%0/30

%5/27

9/33

1472324-

3194159-

واگذاری داراییهای ســرمایهای بخــش دوم منابع عمومی دولت در الیحه
بودجه سال  1400است که رقم آن در الیحه بیش از  225هزار میلیارد تومان
پیش بینی شده اســت که در مقایسه با رقم بیش از  107هزار میلیارد تومان
قانون بودجه سال  1399بیش از  110درصد رشد را نشان میدهد .در سرجمع
واگــذاری داراییهای ســرمایهای ،ارزش فروش نفت خام و میعانات گازی رقم
چشمگیر و قابل توجه است و سهم آن در مجموع این رقم بیش از  88درصدی
شده است .ارزش فروش نفت خام و میعانات گازی در الیحه بودجه سال 1400
بیش از  199هزار میلیارد تومان اســت که در مقایســه با رقم حدود  57هزار
میلیارد تومان قانون بودجه سال  ، 1399حدود  250درصد رشد دارد .عملکرد

9/116

این قلم از منابع عمومی دولت تا شهریور  1399بیش از  54/3هزار میلیارد ریال
اعالم شــده است که در مقایســه با مدت زمان مشابه سال  1398بیش از 76
درصد کاهش یافته است و این کاهش میتواند کسری بودجه و نامناسب شدن
وضعیت اقتصاد را بدنبال داشته باشد.
اعتبارات تملک داراییهای سرمایهای در الیحه بودجه  104هزار میلیارد
تومان پیش بینی شــده است که در مقایســه با رقم حدود  88هزار میلیارد
تومان ســال  ،1399بیش از  18درصد رشــد دارد .ســهم اعتبارات تملک
داراییهای سرمایهای از مصارف عمومی دولت بیش از  12درصد است و این
سهم در قانون بودجه سال  1399بیش از  15درصد است .عملکرد اعتبارات
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تملک داراییهای ســرمایهای در  6ماهه اول سال  1399حدود  349/2هزار
میلیارد ریال اعالم شده است .با توجه به محدود بودن منابع بودجه کل کشور،
دولــت و مجلس باید تالش کنند تا طرحهایی را در اولویت قرار دهند که با
پیشــرفت فیزیکی باال و امکان بهرهبرداری از آنها تا پایان سال  1400وجود
دارد.با ارقامی که در الیحه در بخش منابع و مصارف داراییهای ســرمایهای
پیش بینی شده اســت ،تراز این حساب از حدود  20هزار میلیارد تومان در
قانــون  99به بیش از  121هزار میلیارد تومان افزایش یافته اســت .در واقع
تراز ســرمایهای توازن بین اعتبارات تملک داراییهای سرمایهای و واگذاری

داراییهای ســرمایهای اســت و اگر منابع حاصل از واگــذاری داراییهای
ســرمایهای اعم از منابع نفتــی ،فروش اموال و واگــذاری طرحهای تملک
داراییهای سرمایهای فقط برای تأمین اعتبارات تملک داراییهای سرمایهای
استفاده شود ،تراز سرمایهای صفر خواهد شد .در واقع دولت باید با توجه به
ماهیت واگذاری داراییهای سرمایهای و بیننسلی بودن آن ،از این منابع برای
اعتبارات عمرانی و بهبود ساختار استفاده کن که بدلیل محدودیتهای مربوط
به منابع حاصل از درآمدهای عمومی ،از این منبع برای تأمین کسری اعتبارات
هزینهای استفاده میکند .در جدول ( )4جزئیات این ارقام درج شده است.

جدول  :4مقایسه خالصه واگذاری و تملک داراییهای سرمایهای الیحه بودجه  1400و قانون بودجه سال  1399مبالغ به هزار میلیون ریال
قانون بودجه الیحه بودجه
1400
1399

واگذاری داراییهای سرمایهای

1074895

2252720

قانون 1399
100

الیحه 1400

1400

بند اول -ارزش فروش نفت خام و میعانات گازی

569436

1992720

53

88/5

249/9

بند دوم -فروش و واگذاری اموال منقول و غیرمنقول

495459

250000

46/1

11/1

-49/5

بند سوم-واگذاری طرحهای تملک داراییهای سرمایهای

10000

10000

0/9

0/4

0/0

تملک داراییهای سرمایهای

879820/9

1040310/9

100

100

18/2

فصل اول – ساختمان و سایر مستحدثات

581483/2

796659/5

66/1

76/6

37/0

فصل دوم – ماشین آالت و تجهیزات

165852/7

146894/9

18/9

14/1

-11/4

فصل سوم – سایر داراییهای ثابت

1597/6

2659/5

0/2

0/3

66/5

فصل چهارم – استفاده از موجودی انبار

72/5

38/8

0/0

0/0

-46/5

فصل پنجم – اقالم گرانبها

136/7

8/5

0/0

0/0

-93/8

فصل ششم – زمین

21820

5437/8

2/5

0/5

-75/1

فصل هفتم – سایر داراییهای تولید نشده

108858/2

88611/9

12/4

8/5

-18/6

خالص داراییهای سرمایهای

195074/1

1212409/1

مأخذ :همان
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سهم (درصد)

رشد (درصد)

اجرای طرحهای تملک داراییهای ســرمایهای میتواند در دستیابی کشور
به هدف رشــد و اشتغال موثر باشد .اما بدون شک اینگونه طرحها با مشکالتی
مواجه هستند که مهم ترین مشکالت پیش روی طرحهای تملک داراییهای
سرمایهای به شرح زیر است:
 تعداد طرحهای مندرج در پیوست شماره ( )1در  13سال گذشته از 1241به  5/258طرح رسیده است.
 تعداد طرحهای مستمر از  145طرح در سال  1385به  784طرح در سال 1398رسیده است.
 طی دوره  2917 ،1398 ،1386طرح و به طور میانگین ساالنه  222طرحبه طرحهای تملک داراییهای سرمایهای اضافه شده است .از این تعداد 2315
طرح تنها مربوط به  6سال ( )1391-1386است.
 مجموع طرحهای خاتمه یافته طــی دوره  1448 ،1397-1385طرح بامیانگین ساالنه  111طرح بوده است.
 اعتبارات تملک داراییهای ســرمایهای به قیمت ثابت  1395از  769هزارمیلیارد ریال در ســال  1385به  411هزار میلیارد ریال در سال  1397کاهش
یافته است.
 میانگین رشد ســاالنه اعتبارات تملک داراییهای ســرمایهای طی دوره 1398-1386به قیمت اسمی معادل  17درصد بوده است.

100

109/6

521/5

 طول زمان اجرای طرحهای تملک داراییهای ســرمایهای از  10سال درسال  1385به بیش از  15سال در سال  1398افزایش یافته است.
 میزان تعهدات طرحهای نیمه تمام مندرج در پیوســت شماره ( )1معادلدو میلیون ریال است.
اعتبارات تملک داراییهای ســرمایهای در ســال  1400معادل  703هزار
میلیارد ریال برآورد شده است که نسبت به رقم مصوب سال  .....،1399درصد
افزایش دارد .در توزیع اعتبارات تملک داراییهای سرمایهای سال آینده فصول
حمل و نقل با ســهم  16درصد منابع آب با سهم  7درصد ،ارتباطات و فناوری
اطالعات با  4/6درصد ،کشــاورزی با  2/2/4درصــد و آموزش و پرورش با 4/2
درصد اولویت برخوردار هســتند .این پنج فصل در مجموع حدود  34درصد از
اعتبارات تملک داراییهای سرمایهای را به خود اختصاص داده اند.
با اعتبارات پیش بینی شده اقدامات زیر صورت خواهد گرفت:
 توسعه حمل و نقل ریلی و اتصال به شبکه ریلی بین المللی از طریق :برقیکردن راه آهن گرمســار ،گرگان ،اینچه برون برای اتصال به آســیای مرکزی و
روسیه ،احداث راه آهن خواف-هرات برای ارتباط به افغانستان ،احداث راه آهن
رشت-آستارا به منظور اتصال به جمهوری آذربایجان و متعاقباً روسیه و امکان
اتصال به گرجستان و دسترسی به بنادر دریای سیاه ،احداث راه آهن غرب کشور
با هدف اتصال به عراق ،راه آهن شلمچه-بصره برای اتصال به راه آهن عراق
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 پیش بینی اتمام مترو پرند با مشارکت شهرداری تهران احداث مترو شهر جدید بهارستان اصفهان و احداث مترو مشهد-گلبهار پیش بینی و تامین اعتبار  1000میلیارد تومان برای احداث زیرساختهایمسکن محرومین و ایثارگران
 تکمیل  30تصفیه خانه فاضالب کشور تامین اعتبار برای تکمیل  3سد و آبگیری  12سد با حجم مخزن 1327میلیون متر مکعب
 تامین آب برای  28هزار هکتار شبکه اصلی آبیاری و زهکشی اجرای کاداستر اراضی کشاورزی  120هزار هکتار بازسازی و احیا قنوات  850کیلومترواگذاري داراییهای مالی که قســمت سوم از منابع عمومی دولت را تشکیل

میدهد و در الیحه بودجه رقم آن از  298هزار میلیارد تومان پیش بینی شده است
که در مقایسه با رقم حدود  175هزار میلیارد ریال قانون بودجه سال  1399حدود
 71درصد رشد دارد .الیحه بودجه سال  ، 1400واگذاری داراییهای مالی دارای 9
بند است که منابع حاصل از فروش و واگذاری اوراق مالی اسالمی  125هزار میلیارد
تومان برآورد شــده است که حدود  42درصد رقم واگذاری داراییهای مالی را به
خود اختصاص داده اســت و هدف دولت از انتشار و فروش این اوراق تامین منابع
مالی و بازپرداخت بدهیهای ایجاد شده است .واگذاری سهام شرکتهای دولتی
بخــش مهم دیگری از منابع مربوط به واگذاری داراییهای مالی در الیحه 1400
است که رقم آن  95هزار میلیارد تومان پیش بینی شده است .این رقم در قانون
بودجه سال  1399کل کشور که حدود  12هزار میلیارد تومان بود .با این رقم در
الیحه بودجه  1400این رقم  726درصد رشد دارد.

جدول  :5مقایسه خالصه واگذاری و تملک داراییهای مالی الیحه بودجه  1400و قانون بودجه سال  1399کل کشور
مبالغ به هزار میلیون ریال

رشد
سهم (درصد)
(درصد)
قانون بودجه الیحه بودجه
قانون  1399الیحه 1400 1400
1400
1399
2984749.6
1747250
واگذاری داراییهای مالی
%70.8
%100.0
%100
1250000
 -1فروش اوراق مشارکت ،اسناد خزانه اسالمی و صکوک اجاره 880000
%42.0
%41.9
%50.4
500
500
 -2استفاده از تسهیالت خارجی
%0.0
%0.0
%0.0
12242.8
13072.7
 -3درسافت اصل وامها
%6.3%0.4
%0.7
950000
115871.3
 -4وصولی از محل واگذاری شرکتهای دولتی
%719.9
%31.8
%6.6
16006.8
12500
 -5برگشتی از پرداختهای سالهای قبل
%28.1
%0.5
%0.7
755000
721306
 -6استفاده از صندوق توسعه ملی
%4.7
%25.3
%41.3
1000
4000
 -7درآمد حاصل از سایر واگذاریها
%75.0%0.0
%0.2
0.001
0.001
 -8منابع حاصل از تسویه مطالبات قطعی اشخاص حقیقی و حقوقی
%0.0
%0.0
%0.0
1003000
470000
تملک داراییهای مالی
%113.4
%100.0
%100.0
36750
27750
 -1اعتبارات موضوع واگذاری سهام
%32.4
%3.7
%5.9
806100
400100
 -2بازپرداخت اصل اوراق مشارکت
%101.5
%80.4
%85.1
3547
1580
 -3بازپرداخت اصل تسهیالت بانکی
%124.5
%0.4
%0.3
5060
1060
 -4تعهدات پرداخت نشده سالهای قبل
%377.4
%0.5
%0.2
151543
39510
 -5بازپرداخت اصل وامهای خارجی و تعهدات
%283.6
%15.1
%8.4
1981749.6
1277250
خالص داراییهای مالی
%55.2
مأخذ :همان
در سالهای اخیر استفاده از منابع صندوق توسعه ملی در واگذاری
داراییهای مالی افزایش یافته است و سهم آن در واگذاری داراییهای
مالی ســالهای  1397و  1398به ترتیب حدود  23و  38/5درصد
ِ
بود ،اما در  6ماهه اول ســال 1399به حدود  40درصد افزایش یافته
اســت و این افزایش ،بدلیل اعمال فشــار حداکثری از سوی آمریکا
و تشــدید تحریمها و پاندومی شــدن ویروس کرونا و پوشش دادن
هزینــههای مربوط به مقابلــه با این ویروس و اعمال سیاســتهای
حمایتی و پرداختهای انتقالی به بنگاهها و خانوارها بود.
مصارف عمومی دولت در سال  1400معادل  8413هزار میلیارد
ریال برآورد شده است که نسبت به رقم مصوب و پیش بینی عملکرد

سال  1399به ترتیب از  14/7و  49درصد افزایش برخوردار است.
از رقم یاد شــده  6370هزار میلیارد ریــال ( 76درصد) مربوط به
اعتبارات هزینــهای  10400هزار میلیارد ریال ( 12درصد) مربوط
به اعتبارات تملک داراییهای سرمایهای و  1003هزار میلیارد ریال
(12درصد) مربوط به اعتبارات تملک داراییهای مالی میشــود که
نسبت به ارقام مصوب سال  ،1399اعتبارات هزینهای  46/1درصد
رشــد ،اعتبارات تملک داراییهــای  18/2درصد و اعتبارات تملک
داراییهــای مالی  113درصد افزایش دارند نســبت به پیش بینی
ارقام عملکرد سال  1399تغییرات به ترتیب  41 ،44و  120درصد
است.
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بررســی عملکرد منابع و مصارف عمومی دولت در  7ماهه اول
سال 1399
بر اســاس گزارش خزانهداری کل کشور ،منابع عمومی دولت در هفت
ماهه اول سال  1399به  2898/9هزار میلیارد ریال بالغ گردیده است که
نسبت به رقم مشابه سال قبل از رشد  42/4درصد برخوردار بوده است و در
مقایسه با رقم  7ماهه مصوب  87درصد تحقق داشته است .مصارف عمومی
دولت در همین مدت با تحقق  90/8درصد نســبت به رقم مصوب معادل
 3024/6هزار میلیارد ریال بوده است که نسبت به رقم  8ماهه سال 1398
رشدی معادل  31درصد داشته است .بدین ترتیب طی دوره مورد بررسی
بودجه عمومی دولت با  125/7هزار میلیارد ریال ناترازی مواجه بوده است
که با استفاده تنخواه گردان بانک مرکزی تامین شده است.
از منابــع عمومی دولــت در هفت ماهه اول ســال  50/3 ،1399درصد را
درآمدها 2/2 ،درصد را واگذاری داراییهای سرمایهای و  47/5درصد را واگذاری
داراییهای مالی تشکیل داده است که نسبت به ارقام مشابه سال  1398درآمده
و واگذاری داراییهای مالی به ترتیب  20/8و  242/1درصد افزایش و واگذاری
داراییهای ســرمایهای  22/2درصد کاهش داشــته است .در مقایسه با سال
 1398ســهم درآمدها از  56/6درصد به  50/2درصد کاهش و سهم واگذاری
داراییهای سرمایهای از  12/9به  2/2درصد کاهش و سهم واگذاری داراییهای
مالی از  30/5به  47/5درصد افزایش یافته است.
از  1454/6هــزار میلیارد ریال درآمدهای وصول شــده طی دوره مورد
بررســی  77/5درصد را درآمدهای مالیاتی و  22/5درصد را سایر درآمدها
تشــکیل می داده است که نســبت به ارقام متناظر سال  1398به ترتیب
 31/3و درصد  12/5درصد افزایش داشــته انــد 6/5 .درصد از درآمدهای
مالیاتــی را مالیات بــر واردات و  93/5درصد را ســایر درآمدهای مالیاتی
تشکیل می داده است که به ترتیب نسبت به ارقام متناظر سال 8 ،1398
درصد کاهش و  35/3درصد افزایش داشته اند.
از منابع حاصل از واگذاری داراییهای ســرمایهای 92/4 ،درصد مربوط
به صادرات نفت خــام و میعانات گازی و بقیه مربــوط به واگذاری اموال
منقــول و غیرمنقــول بوده اســت و در مورد واگــذاری طرحهای تملک
داراییهای سرمایهای مشابه سالهای قبل مبلغ ناچیزی ( 4میلیارد ریال)
وصول شــده اســت .این نکته به رغم این است که زمینههای الزم (شامل
آیین نامه و دســتورالعمل تعیین طرحهای موضوع واگذاری) برای این کار
فراهم شده و از اولویتهای مهم به شمار میرود.در خصوص منابع حاصل
از واگــذاری داراییهای مالی ،منابع حاصل از فروش و واگذاری انواع اوراق
مالی اسالمی  75/8درصد بیشتر از پیش بینی  7ماهه مصوب محقق شده،
تحقق واگذاری شــرکتهای دولتی نیز  485درصــد یعنی حدود  5برابر
رقم مصوب بوده اســت .همچنین  126351میلیارد ریال استفاده از منابع
صندوق توسعه ملی به عمل آمده است.
از  2309/2هزار میلیارد ریال عملکرد مصارف عمومی در هفت ماهه اول
ســال  79/3 ،1399درصد را اعتبارات هزینهای 13/2 ،درصد را اعتبارات
تملک داراییهای ســرمایهای و  7/5درصد را اعتبارات تملک داراییهای
مالی تشکیل می داده است که نسبت به ارقام متناظر سال  ،1397اعتبارات
هزینهای  23/7درصد ،اعتبارات تملک داراییهای سرمایهای  31/6درصد و
اعتبارات تملک داراییهای مالی  60/1درصد افزایش داشتهاند.
از اعتبارات هزینهای پرداخت شــده  82/1درصــد مربوط به اعتبارات
هزینهای ملی بوده که نسبت به رقم مشابه سال  1398معادل  36/8درصد
افزایش داشــته است 3/4 .درصد مربوط به اعتبارات هزینهای استانی بوده
با رشد حدود یک درصد نسبت به سال قبل 10 ،درصد مربوط به اعتبارات
متفرقه هزینهای بوده با  29/7درصد افزایش نســبت به رقم مشــابه سال

 1398و همچنین  2/5درصد مربوط به سایر اعتبارات هزینهای بوده است
با  1/6درصد کاهش نســبت به  7ماهه اول سال  ،1398از سایر اعتبارات
هزینهای 99/9 ،هزار میلیارد ریال مربوط به تنخواه گردان این اعتبارات و
 11/7ریال مربوط بــه پرداختی موضوع مواد ( )16و ( )17قانون مدیریت
بحران بوده است.
پرداخت اعتبارات تملک داراییهای ســرمایهای در دوره مورد بررسی
معادل  398/9هزار میلیارد ریال بوده اســت که  77/7درصد مصوب هفت
ماهه می باشــد و نسبت به مدت مشابه ســال  ،1398معادل  29درصد
افزایــش دارد .از مبلغ پرداخت شــده  283هزار میلیــارد ریال مربوط به
طرحهای ملی 47 ،هزار میلیارد ریال مربوط به طرحهای اســتانی61/3 ،
هــزار میلیارد ریال مربوط به ردیفهای متفرقــه و  7/6هزار میلیارد ریال
مربوط به سایر پرداختهای سرمایهای بوده است.
از  228هزار میلیارد ریــال پرداخت تملک داراییهای مالی نیز  206هزار
میلیارد ریال برای بازپرداخت سررسید اسناد خزانه اسالمی و  22هزار میلیارد
ریال برای سایر اقالم اختصاص یافته در حالی که در خصوص اعتبارات مصوب
موضوع واگذاری سهام موضوع ماده ( )29قانون اجرای سیاستهای کلی اصل
( )44قانون اساسی و اوراق تسویه مبلغی پرداخت نگردیده است.
بررســی ترازهای اساســی بودجه در هفت ماهه اول سال  1399نشان
میدهد که کســری تراز عملیاتی به حدود  941/1هزار میلیارد ریال بالغ
گردیده است که  9/6درصد بیشتر از هفت ماهه مصوب بوده و  41/8درصد
نســبت به دوره مشابه سال گذشته افزایش نشان میدهد .تراز داراییهای
سرمایهای معادل  -334/7میلیارد ریال بوده است که به مفهوم این است
که میزان واگــذاری داراییهای موجود  334/7هزار میلیارد ریال کمتر از
تولید داراییهای جدید بوده اســت که این کسری بر کسری تراز عملیاتی
افزوده اســت .تراز داراییهای ســرمایهای در  7ماهه سال  1398با 46/2
هزار میلیارد ریال کســری روبه رو بود .تــراز داراییهای مالی نیز با مبلغ
 1150/1هزار میلیارد ریال  ،حدود  150درصد نسبت به رقم مسابه سال
گذشــته افزایش داشته اســت .بدین ترتیب مازاد داراییهای مالی معادل
 125/7هــزار میلیارد ریال کمتر از کســری تراز عملیاتــی و تراز دارایی
سرمایهای بوده که از محل تنخواه گردان بانک مرکزی تامین شده است.
بخش صنعت در الیحه بودجه 1400
صنعت در اقتصاد ایران از جمله بخشهای مهم و پیشران محسوب میشود
و سهم این بخش در ارزش افزوده (بدون نفت) در سال  1398به میزان 15
درصد اعالم شــده است .در ایجاد اشتغال سهم بخش مذکور برجسته است
و حدود  30درصد شاغالن کشور در بخش صنعت مشغول فعالیت هستند.
بخش صنعت اگر رونق پیدا کند ،این قابلیت را دارد که کشــور را از حالت
تــک محصولی خارج کند و برای حصول به این موضوع در برنامهها و برخی
اسناد فرادستی اهدافی تصویب و در نظر گرفته شد .بدون شک دستیابی به
این اهداف به همراهی سطوح مختلف اثرگذار نیاز دارد که ثبات متغیرهای
اقتصادی ،فضای کســب و کار مناســب و ...از جمله آنهاست.بخش صنعت
در ســال  1398به دلیل تحریمهای بین المللی وضع شده فضای مناسبی
بــرای فعالیت نداشــت و از منظر تامین مواد اولیه ،کاالهای واســطه ای و
سرمایهای در شرایط نامناسبی قرار گرفت .از منظر قیمت گذاری ،دولت در
بازار برخی از کاالهای صنعتی دخالت کرد و مجموع این سیاســتها باعث
شد بخش صنعت در ســال  1398با رشد منفی  1/8درصدی مواجه شود.
در سه ماهه اول ســال  1399نیز نرخ رشد بخش صنعت کشور منفی 0/4
درصد اعالم شــده اســت.همان طوری که پیشتر ذکر شد ،بخش صنعت
با توجه به نقشــی کــه در اقتصاد دارد به منظور خــروج از این وضعیت به
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تسهیالت پرداخته شــود .برای کاهش نرخ سود تسهیالت تلفیقی از محل
منابع بانکی و منابع صندوق توسعه ملی حدود  20هزار میلیارد ریال یارانه
نرخ ســود تسهیالت تعیین شــد .همچنین حدود  26هزار میلیارد ریال به
صورت کمک بالعوض برای برنامههای مورد نظر اختصاص یافته .حدود 30
هزار میلیارد ریال به شــکل وجوه اداره شده برای اجرای برنامههای مصوب
تعیین شد .از منابع عمومی بودجه کل کشور هم حدود  76هزار میلیارد ریال
در نظر گرفته شد و بر اســاس گزارشهای دریافتی تا اواخر تیر ماه 1399
از این میزان مبلغ حدود  32هزار میلیارد ریال که  42درصد یعنی رقم 76
هزار میلیارد ریال تخصیص داده شد .برای تحقق هدف مربوط به بند (الف)
تبصره ( )18قانون بودجه سالهای  1397لغایت  ،1399برنامههای تولید و
اشتغال حوزه صنعت و معدن به شرح جدول زیر است:

برنامهریزی و تعیین هدف مناســب نیاز دارد .قانون بودجه سالیانه از جمله
ابزارهایی محســوب میشــود که در تحقق این هدف میتواند مؤثر و مفید
باشــد .لذا در این قسمت از گزارش متغیرهایی که بر بخش صنعت اثرگذار
هستند را احصاء و در مورد آنها مباحثی ارائه میشود.
بند (الف) تبصره ( )18قانون بودجه سال  1399کل کشور
مطابق برنامهریزی به عمل آمده ،دولت برای بند (الف) تبصره ()18قانون
بودجه ســال  1399که در ســالهای  1397و  1398نیز مصوب شده بود،
 14حوزه را با همکاری دستگاههای اجرایی تعیین کرد و به استانداریها ابالغ
شد .در قالب این برنامه قرار بود  1007348شغل ایجاد شود و سهم صنعت
و معدن از این میزان اشتغال  270هزار نفر بود .بدین منظور مقرر گردید از
محل منابع بانکی و منابع صندوق توسعه ملی حدود  493هزار میلیارد ریال

جدول -6برنامههای تولید و اشتغال وزارت صمت و نحوه تامین مالی آن(میلیارد ریال)

برنامه

تسهیالت از محل
منابع بانکی

تسهیالت برنامه تکمیل طرحهای نیمهتمام

20109

تامین سرمایه گردش واحدها

45323

تسهیالت برنامه بازسازی و نوسازی

توسعه خوشههای صنعت و خدمات کلینیکی
جمع کل

تسهیالت ریالی
صندوق
توسعه ملی
20109

40218

3184

-

129861

45323

90646

1450

-

87429

3521705

3521705

-

-

5,100649

جمع کل
تسهیالت

یارانه سود
تسهیالت
5577

70435
-

5,100649

-

10211

201299

کمکهای فنی
اشتغال (نفر)
و اعتباری
466

466

51710
1000

270000
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مطابق آخرین گزارش عملکرد که در  1399/8/24منتشر شده است در بخش
صنعت در مجموع حدود  65هزار میلیارد تومان برای برنامههای تکمیل طرحهای
نیمه تمام ،بازسازی و نوسازی و تامین سرمایه در گردش واحدها پرداخت شده
است .عالوه براین  39درصد از اعتبارات پیش بینی شده (معادل  4177میلیارد

ریال) توسط سازمان برنامه و بودجه کشور تخصیص داده شده است که بر اساس
آخرین عملکرد دریافتی ،میزان  3380میلیارد ریال آن در قالب یارانه کاهش نرخ
سود تسهیالت و حدود  81میلیارد ریال در قالب کمک بالعوض جذب شده است.
جزئیات آن در جدول زیر ارائه شده است.

جدول -7خالصه عملکرد پرداخت تسهیالت برنامه تولید و اشتغال در بخش صنعت (1399/8/24میلیارد ریال)
عنوان زیر برنامه

برنامهریزی شده

تعداد

مبلغ

تعداد

تسهیالت برنامه تکمیل طرحهای نیمه تمام

2066

40218

329

تامین سرمایه گردش واحدها

-

90646

979

تسهیالت برنامه بازسازی و نوسازی

2165

70435

201299 4231
مجموع
مأخذ :سازمان برنامه و بودجه کشور .گزارش عملکرد تبصره()18
عملکرد منابع برنامههای رونق تولید و اشــتغال بخش صنعت نشان
میدهد در مجموع  201299میلیارد ریال تسهیالت برای زیر برنامههای
تسهیالت برنامه تکمیل طرحهای نیمه تمام ،تسهیالت برنامه بازسازی
و نوســازی و تامین سرمایه در گردش واحدها در نظر گرفته شده است
و برای پرداخت این تســهیالت مبلغ  10211میلیارد ریال یارانه ســود
تســهیالت در نظر گرفته شده است که  40درصد از کل مبلغ یارانه در
دو مرحله پرداخت شده است .دیگر برنامه این بخش توسعه خوشههای
صنعت و خدمات کلینیکی با  466میلیارد ریال کمکها فنی و اعتباری
اســت که  20درصد اعتبار اجرای آن پرداخت شده که مبلغ حدود81
میلیارد ریال منابع مزبور جذب شده است.

137
1445

منعقده

مبلغ

پرداخت شده

تعداد

مبلغ

98

4601

25170

237

73687

829

8393

107250

1164

میزان اشتغال (نفر)

برنامهریزی شده

عملکرد

51710

6301

11371

129862

48989

87429

64960

269001

10171

110049
126518

جدول زیر عملکرد پرداخت تسهیالت برنامههای بخش صنعت را تا تاریخ
 1399/8/14نشــان میدهد .بر اساس اطالعات موجود تعداد  4488پرونده
درخواســت تسهیالت در سامانه هماهنگ ثبت شده است .در مجموع از این
تعداد بنگاه ثبت نامه شــده تا تاریخ مذکــور 3243 ،مورد با مبلغ 219135
میلیارد ریال در حال بررسی در کمیته بررسی 2991 ،مورد با مبلغ 172955
میلیارد ریال در حال بررســی در کمیته استانی است 2056 ،پرونده با مبلغ
 157022میلیارد ریال به شعبه بانک ارجاع شده است 1567 ،پرونده با مبلغ
 123463میلیارد ریال در حال تکمیل مدارک 1435 ،مورد با مبلغ 105856
میلیارد ریال در مرحله پرداخت تســهیالت است و در مجموع  1259مورد
تسهیالت به مبلغ  71509میلیارد ریال تسهیالت پرداخت شده است.

13

گزارش کارشناسی
شماره  -142پاییز 1399

جدول -8عملکرد اجرای برنامههای بخش صنعت و معدن

ردیف
1

عنوان مرحله
تشکیل پرونده

تعداد پرونده
4488

329956

3

کارگروه استانی

2991

172955

2
4
5
6
7

کمیته بررسی

3243

ارجاع به شعبه بانک

2056

بررسی و تصویب

1435

تکمیل مدارک

پرداخت تسهیالت

1567
1259

مبلغ (میلیارد ریال)

219135
157022
123463
105856
71509

8256
91
نظارت
8
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14

بررسی تبصرههای الیحه بودجه 1400
در بین تبصرههای تجویزی احکام متنوعی وجود دارد که در صورت
اجرا میتواند اثر مناسبی در بخشهای مختلف اقتصادی از جمله حوزه
تولید بر جای بگذارد که در زیر به برخی از آنها اشاره میشود:
در تبصــره  1تخصیص صرفا  14.5درصد از درآمدهای نفتی و
میعانات گازی و صادرات خالص گازی به شرکت ملی نفت و شرکت
ملی گاز علیرغم تحریمها و عدم سرمایه گذاری شرکتهای خارجی
در ایران آینده ســرمایه گذاری در ایــن حوزه را با محدودیت جدی
مواجه میکند .و در بند و تبصره  1اســتفاده از اعتبارات اســنادی
داخلی صرفا به شــرکتهای دولتی مرتبط بــا وزارت نفت محدود
شده اســت در صورتیکه باید در بخشهای مختلف این امکان باید
فراهم شود.
در راستای تســهیل واگذاریهای شرکتهای دولتی سهام این
نوع شــرکتها نزد بانکها و موسســات مالی ممنوع شده است .که
میتواند مسیر خصوصی سازی را تسهیل کند
اجازه اعطای تســهیالت ارزی – ریالی به میزان  3میلیارد دالر
توســط بانکها به طرحهای توســعه ای و زیربنایی بخش صنعت و
معدن و بخش برق در تبصره  4در صورت تحقق فرصت مناسبی را
میتواند برای اقتصاد فراهم آورد.
برداشــت  2.8میلیارد یورو از صندوق توســعه برای طرحهای
آبیاری ،نیروی مســلح ،طرحهای نوآورانــه در تبصره  4پیش بینی
شده است.
تاکیــد بررعایت قانون حداکثر اســتفاده از تــوان داخلی برای
حمایت از ســاخت داخل در این تبصره بــه تخصیص اعتبارات در
راستای ارتقا توان داخل میتواند اثر فراوانی داشته باشد.
اجازه به شــرکتهای دولتی جهت انتشار اوراق مالی به میزان
 6.5هــزار میلیارد تومان جهت اجرای طرحهای دارای توجیه فنی و
اقتصادی در اجازه واگــذاری  23هزار میلیارد تومان از اوراق فروش
نرفته به طلبکاران از جمله پیمانکاران ،مشاوران
صدور اسناد خزانه به میزان  20هزار میلیارد تومان تا سررسید
 1403جهت پرداخت بدهیهای قطعی شــده دستگاههای اجرایی و
طلبکاران بخش خصوصی ،تعاونی و نهادهای عمومی
امــکان تهاتر بدهی دولت به پیمانکاران با بدهی آنها به بانکها
که به عنوان افزایش سرمایه دولت در این بانکها منظور میشود

انتشار هزار میلیارد تومان اوراق مالی توسط بیمه مرکزی و بیمه
بازرگانی جهت پوشش در بیمه حوزه خطرپذیر
انتشــار  350میلیارد تومان اوراق توسط شزکتهای تابعه وزارت
خانه صمت ،نفت و نیرو جهت ســرمایه گذاری در طرحهای میادین
مشترک نفت و گاز
انتشــار  3میلیارد دالر اوراق ارزی – ریالی توســط وزارت نفت
برای بازپرداخت بدهیهای سررسید شده قراردادهای بیع متقابل
اجازه به وزارت امور اقتصادی و دارایی جهت تاســیس نهادهای
واسط ناشر برای انتشــار اوراق بهادار ارزی و مولدسازی داراییهای
دولت برای انتشار اوراق مالی اسالمی در بند ک تبصره 5
قطعی کردن اظهارنامههــای مودیان مالیاتی که پرونده خود را
بین  1387-97در زمان مقرر تســلم کــرده اند در تبصره  6فرصت
مناســبی برای بسته شدن انبوه پروندههای در دست بررسی خواهد
بود.
در بنــد ل تبصره  6مقرر گردیده اســت تا زمانی که دســتگاه
کارفرما مالیات بر ارزش افزوده پیمانکار را نپرداخته باشــد سازمان
امور مالیاتی حق درخواست مالیات بر ارزش افزوده را ندارد.
اختصاص  800میلیارد تومان توســط وزارت نفت برای حمایت
از ســاخت داخل در قالب کمکهای بالعوض وجوه اداره شــده و یا
تسهیالت ترجیحی در تبصره 18
نتیجهگیری و پیشنهادها
الیحه بودجه سال  1400کل کشور براساس یک سلسله فروضی
تنظیم شــد که با توجه بــه فضای سیاســی و بین-المللی موجود
امــکان عدم قطعیت آن زیاد اســت .یکی از فــروض در نظر گرفته
شده در الیحه لحاظ کردن صادرات نفت خام به میزان  2/3میلیون
بشــکه در روز اســت که با توجه به پایین بودن نرخ رشد اقتصادی
پیشبینی شــده برای دنیا و مازاد تقاضایی که در بازار جهانی نفت
وجود دارد احتمال حصول آن کار چندان راحتی نیست .عالوه براین
در حال حاضر تحریمهایی که به کشــور تحمیل شده است ،یکی از
موانع بســیار جدی برای دســتیابی به این هدف است که به شرط
گشایشهای سیاسی در عرصه بینالمللی کمکم این فضا برای ایران
فراهم خواهد شــد که این هم به نظر میآید به بودجه سال 1400
نخواهد رسید و اگر هم این خوشبینی وجود داشته باشد اجرای آن
برای نیمه دوم سال خواهد بود.
در راســتای استفاده بهینه از منابع بودجه پیشنهادهای ذیل ارایه
میشود:
با توجه به کاهش اعتبارات واقعی طرحهای سرمایه گذاری نسبت
به سال قبل ســازمان برنامه و بودجه گزارشی از وضیعت طرحهای
عمرانی که تکمیل کننده زنجیره ارزش در بخشی از صنایع ارایه کند
تا تخصیص اعتبار بر اساس اولویت تخصیص یابد.
با توجه به شرایط ناشی از شرایط کرونا زمان قراردادها و تسهیالت
اعطاشده توسط بانکها براساس تعداد روزهای قرمز و نارنجی تعدیل
شود و تعدیل قراردادها نیز براساس میانگین تورم سه سال گذشته
بصورت گیرد.
در راستای تحرک بخشی امکان تهاتربدهیهای مالیاتی شرکتها را با
طلب قطعی شده آنها از شرکتها و موسسات دولتی را فراهم و با تضمین
نهادهای توسعه ای مرتبط امکان انتشار اوراق مالی توسط شرکتهای
بخش خصوصی مورد تایید توسط تشکل مربوطه را فراهم آورد.

شماره  -142پاییز 1399

اقتصاد ایران
چرا دولت روحاني بیاثر شد

از پايان جنگ هشتســاله ايران و عراق ،هشــت
دولت با رياست چهار سياســتمدار با پيشينه و برنامه
و ديدگاههاي گوناگون در ايران تاســيس شــدهاند.
دولتهــاي يازدهم و دوازدهم يــا دولتهاي هفتم و
هشتم پس از جنگ با انتخاب شهروندان از سوي حسن
روحاني تاسيس شدهاند.
اكنون و در ســومين ماه از پاييز سال  ۱۳۹۹دولت
دوازدهم در يكي از سختترين دورههاي پس از جنگ
در حال انجام فعاليت است ،اما به نظر ميرسد اين دولت
زودتر از بقيه دولتها در سال آخر فعاليت خود در نقطه
بخارشــدن قرار گرفته و در شرايط جريانهاي عجيب
داخلي و خارجي تغيير شكل داده است.
يك مقايسه كوتاه
واقعيت اين اســت كه شــخصيت ،كارنامه و برنامه شــخص
حســن روحانــي در اينكه زودتر از دولتهاي پيشــين به نقطه
بخارشدگي برســد موثر بوده اســت .آيتاهللهاشميرفسنجاني
هنگامي به رياستجمهوري رسيد كه در واقعيت نفر دوم كشور

از نظــر ابعاد اثرگذاري و پيشــينه در اســتقرار نظام جمهوري
اسالمي و در مقام رياستجمهوري نيز شخص دوم اجرايي كشور
بود .رئيس دولتهاي اصالحات اگرچه هرگز از نظر ابعاد قدرت و
شخصيت اثربخش بر انقالب و نظام با آيتاهللهاشميرفسنجاني
قابل مقايســه نبود اما گروه بزرگي از روشنفكران ،تكنوكراتها و
كادرهاي سياســي مشهور به جناح چپ كه در  ۱۰سال نخست
انقــاب قدرت فوقالعادهاي داشــتند در زمره يــاران او بودند و
هزاران تكنوكرات و نيز طبقه متوسط او را قبول داشتند.
محمــود احمدينــژاد يك تكنوكــرات درجــه دوم در نظام
جمهوري اســامي بود كه در دهه  ۱۳۷۰توانسته بود خود را به
مقام استاندار در يك استان تازهتاسيس برساند .او اما بر موجي از
بيتفاوتي و غرور اصالحطلبان و شهروندان سوار شد و با استفاده
از نيروهاي سازمانيافته ناشناخته تا آن روز ،به شهرداري تهران
رسيد و آنجا را سكوي پرتاب خود كرد .او به هر دليل توانست در
انتخابات سال  ۱۳۸۴بهويژه در دور دوم در كانون توجه نيروهاي
سياســي اصولگراي تازه رشــد يافته قرار گيرد و نيز در جريان
فعاليتهاي خود با حمايتهاي نهادهاي حكومتي مواجه شود.
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اما حســن روحاني به دليل اينكه در ميانه جناحها
ايستاده بود در جريان انتخابات سال  ۱۳۹۲تنها به اين
دليل كه نيرويي از اصالحطلبان در ميان كانديداها نبود
با نمره ناپلئوني از ســوي احزاب و جريانهاي سياسي
اصالحطلب و نيز بخشي از تكنوكراتها توانست رقبا را
شكست دهد .او در اين سالها بهويژه در دولت دوم خود
به سمت اصولگرايان لغزيد اما اعتماد آنها را به خود جلب
نكرد و نيز اعتماد اصالحطلبان را از دست داد .به همين
دليل در سه سال تازهسپريشــده هر روز بيشتر از روز
پيش در مسير بخارشدگي قرارگرفت.
مجلس يازدهم و تير خالص
يكي از داليل بخارشــدن دولت دوازدهم و تغيير
شكل آن و نيز دگرگوني در ماهيتش روي كار آمدن
مجلسي اســت كه حاال نزديك به شش ماه فعاليت
را در كارنامهاش دارد .روزهايي كه رسانههاي هوادار
سرسخت مجلس فعلي پشت سر هم از اين دوره تازه
شروع به كار كرده حمايت سفت و سخت ميكردند
و هنوز نيز ميكنند معلوم بود كه انتظارات پرشمار و
قابل اعتنايي از اين مجلس دارند.
به نظــر ميرســد بزرگترین هــدف از كاركرد اين
مجلس تســخير گام به گام دولت با مصوبههاي عجيب
بوده و هســت؛ پس از آنكه داســتان نظارت ميداني از
ســوي رئيس مجلس در گام اول در مســير دور كردن
تدريجي دولتهاي اســتاني از دولت مركزي راه افتاد و
حاال نايبرئيس مجلس نيــز آن را ادامه ميدهد و كار
به روساي كميسيونها نيز رســيده است .مصوبههايي
مثل دادن  ۳۰هزار ميليارد تومان يارانه ســوم در مدت
نيمسال به شــهروندان كه از سوي دولت بايد اجرا شود
حاال طرحي به نام «طــرح نحوه اعمال نظارت مجلس
بر مصوبات شوراهاي عالي كشور» تهيه شده كه اختيار
دخالت آشكار در كار دولت را به مجلس ميدهد.بر اساس
اين طرح كليه دبيران شوراهاي عالي به جز شوراي عالي
امنيت ملي مكلف هستند مصوبات خود را پس از تصويب
و قبل از امضاي باالترين مرجع به هيات تطبيق مصوبات
مجلس ارســال كنند .ديروز مجلس ،دولت را موظف به
كاري كرد كه سالها براي دور شدن از آن سختي كشيده
بود .واقعيت اين است كه مجلس يازدهم به رياست يكي
از سرسختترين رقباي انتخاباتي روحاني كه شايد هنوز
ســوداي رفتن به كاخ رياستجمهوري را در سر دارد در
بخارشدن دولت نقش اساسي داشته و خواهد داشت.
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بيانگيزه شدن كابينه
فشار بيتابكننده سياســتورزان منتقد دولت كه
در مجلــس و در برخــي نهادهاي قانونــي و بهويژه در
سازمانهاي اصلي سیاستگذاري و امكانات تبليغاتي قرار
دارند و هر رخدادي را از سوي دولت نقد ميكنند اعضاي
كابينه را بيانگيزه كرده است و آنها در اين فشار بيش از
اندازه توانايي تصميمگيري دقيق و فرصت جواب دادن

به منتقدان را ندارند .توجه داشــته باشيم دو وزير بسيار
بااهميت در تامين منابع اصلي كاالهاي صنعتي و غذايي
تازهكارند و با فضاي كار در روزهاي سخت در اين سطح
ناآشنا هســتند و نيز ميدانند چند ماه ديگر بيشتر در
كابينه نخواهند بود و به نظر ميرســد زودتر از شرايط
فعاليت با انگيزههاي باال دور ميشــوند .وزير بهداشت
كابينه نيز در اين روزهاي سخت دولت به جاي همكاري
بسيار نزديك با دولت و رئيسجمهور ،شايد تمايل داشته
باشــد خود را در مســير بادهايي كه از آسمان سياست
ميآيند ،قرار دهد .رئيس كل بانك مركزي نيز با نافرماني
آشــكار و پنهان و با نوشتن يك نامه انتقادي نشان داد
ميتواند زودتر از هر زمان ديگر از شــور و حرارت كارش
بكاهد .وزير نفت ايران در وضعيتي كه نفتي براي فروش
نيست و در حالتي كه با بيشترين مخالفتها مواجه است
بردباري و پشتكار پيشين را ندارد .به نظر ميرسد وزير
اقتصاد نيز در وضعيت بســيار ســخت ترجيح ميدهد
آهســتهتر حركت كند .مجموعه رفتار و گفتار اعضاي
كابينه نشان ميدهد دولت دوازدهم زودتر از دولتهاي
پيشين در نقطه بخارشدگي قرار گرفته است.
تشديد تحريمها
يكي از بدشانسيهاي حسن روحاني اين بود كه در
جريان انتخابات سال  ۲۰۱۶در اياالت متحده آمریکا
فردي برنده شد كه در جريان مبارزه انتخاباتي تاكيد
كرده بود اگر برنده شود قرارداد برجام را پاره ميكند
و اينگونه نيز شــد .دونالد ترامپ و نيروهاي سياسي
پشــتيبان فكري او از همان روزهاي نخست به ايران
فشــار آوردند بايد با آمریکا گفتوگو كند و قراردادي
تــازه منعقد و قبول كند كه از ســاخت و توليد انبوه
موشك دست بردارد و معلوم بود دولت روحاني قدرت

تصميمگيري در اين باره را نداشت و هنوز نيز ندارد .به
اين ترتيب از سال  ۱۳۹۷به بعد تحريمهاي فزاينده و
محاصره اقتصاد ايران شروع شد.
در دو سال تازهسپريشده ايران در محاصره اقتصادي
بود و ســال گذشته و امســال نيز درآمد دستكم ۳۰
ميليارد دالري صادرات نفتخام در هر ســال را از دست
داده است .تشــديد تحريمهاي ايران و دامنه گسترده و
ژرفاي آن ،كشور را در بدترين موقعيت اقتصادي قرار داد
و تب بدن دولت را فرا گرفت و آرامآرام تبخير شــدن را
آغاز كرد تا اينكه اكنون به نقطه بخارشدگي كامل نزديك
شــده است .دولت ارزي ندارد تا با آن واردات ارزان انجام
دهد و با آن گوشــت و مرغ و تخم مــرغ وارد كند و به
شــهروندان بدهد .تحريمها در وضعيتي تشديد فزاينده
ميشــد كه در داخل نيز برخــي تصميمها مثل اجازه
ندادن به دولت براي پذيرفتن  FATFنيز بر بدتر شدن
موقعيت ميافزود.
از دست رفتن سرمايه اجتماعي
رئيسجمهور ايران در مجمــوع در دولت دوم خود
رفتاري را در دســتور كار قرار داد كه سرمايه اجتماعي
گردآمده برايش را به مرور در ميان قشــرهاي گوناگون
از دست داد .روشــنفكران و طبقه متوسط ايران زودتر
از ديگران فهميدند روحاني خــود را در تله اصولگرايان
انداخته است و از تالش براي اصالحطلبي دست برداشته
است .كارگران و كارمندان مزد و حقوقبگير نيز به چشم
ديدند دولت نتوانســت مطابق قانــون در عمل قدرت
خريد آنها را صيانت كند .بخش خصوصي و اصناف نيز
از بدعهدي و سرســختي دولت رنجيدند .از دست دادن
ســرمايه اجتماعي نيز راه را براي بخارشــدگي در كوره
رخدادهاي ناشناس بازتر كرده است.
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بخش خصوصي نگران منابع بودجه 1400
ابراهيم بهادراني
مشاور عالی
رئیس اتاق بازرگانی تهران

مهمترين اهداف بودجه شامل مبنا قرار
دادن اقتصاد مقاومتي در اتخاذ سياستها،
افزايش رشــد جمعيت ،مقابله با شــيوع
ويروس كرونا و كاهش آثار اقتصادي ناشي از
آن ،توجه به معيشت مردم ،رشد بلندمدت
با تمركز بر صــادرات غيرنفتي ،مهار تورم
و رفع موانع توليد و تســهيل كسب وكار،
ايجاد اشــتغال و رفع ركود تورمي اســت.
بودجه ســال  1400با رقــم  2435هزار
ميليارد تومان بســته شده است كه نسبت
به بودجه ســال جاري  18.5درصد رشــد
دارد .بر اين اســاس ،بودجه عمومي دولت،
با محاســبه تبصره  4كه معادل  59درصد
است 841 ،هزار ميليارد تومان لحاظ شده
كه حاكي از رشــد  47.3درصدي (منهاي
بخشهاي فرابودجهاي) در اين بخش است.
از بودجه عمومي كشــور كه براي سال
آينده كــه معادل  841هزار ميليارد تومان
است ،تنها نزديك به  38درصد آن ،معادل
 318هزار ميليارد تومان شــامل درآمدها
ميشود .براي تامين مابقي بودجه عمومي
 225هــزار ميليارد تومان فــروش دارايي
(شامل نفت و اموال منقول و غيرمنقول) در
نظر گرفته شده و  298هزار ميليارد تومان
هم از طريق استقراض يا فروش شركتهاي
دولتي تامين ميشود .اين بسيار آزاردهنده
اســت كه دولت فقط به انــدازه  38درصد
از هزينههايش درآمــد دارد و براي تامين
بقيه يا بايد دارايي بفروشد يا قرض بگيرد.
درآمدها در اليحه بودجه ســال بعد نسبت
به بودجه سال جاري  10درصد رشد داده
شــده ،واگذاري داراييهاي سرمايهاي كه
شامل فروش نفت و دارايي ميشود نسبت
به بودجه امســال 110 ،درصد برابر رشد
يافته و تملــك داراييهاي مالي كه همان
اســتقراض از صندوق توسعه ملي ،فروش
اوراق يا شركتهاست  70درصد رشد پيدا
كرده است.

وابستگي  41درصد بودجه  1400به نفت
در بودجه ســال آينــده ،هزينههاي جاري
نســبت به بودجه امســال  46درصد افزايش
نشــان ميدهد كه براي اقتصادي در وضعيت
كنونــي كشــور اصال قابــل توجيه نيســت.
هزينههاي عمراني  18.3درصد رشــد كرده و
تملك داراييهاي مالي هم كه استقراض است
و بايد پرداخت شــود  112درصد رشد يافته
است .متاســفانه دين پرداخت اوراق هر سال
بيشتر و سنگينتر ميشود.
در سال  1400كســري تراز عملياتي كه در
حقيقت كســر بودجه واقعي است ،حدود 319
هزار ميليارد تومان برآورد ميشود كه  121هزار
ميليارد تومــان آن از محل واگذاري داراييهاي
ســرمايهاي و عمدتا فروش نفت اســت و 198
هزار ميليارد تومان ديگر آن هم از محل واگذاري
داراييهاي مالي شــامل فروش اوراق و ســهام
شركتها قرار است تامين شود.به اين ترتيب براي
سال آينده ،از  637هزار ميليارد تومان هزينههاي
جاري 50 ،درصد از طريق درآمدها و  31درصد
از طريق استقراض و  19درصد نيز از محل فروش
داراييهاي تامين ميشود.
با توجه به اعداد و ارقام اليحه بودجه ســال
1400تاكيد ميكنم كه وابستگي اين بودجه به
نفت  41درصد است كه برخالف سياستهاي
مقاومتي و بهغير از ســال  1392كه اين رقم
 42.4درصد بود بيشتر از تمام سالهاي ديگر
دهه  1390اســت .با توجه به پيشبيني تورم
 30درصدي سال آينده و رشد توليد ناخالص
داخلي  3.2درصد كه از ســوي ســازمانهاي
بينالمللي براي ســال بعد پيشبيني شــده،
بايد درآمدهاي مالياتي دستكم  33.2درصد
افزايش داده شــود كــه در اين صورت ،حدود
 32هــزار ميليــارد تومان به درآمــد مالياتي
كشور اضافه ميشــود .بايد براي سال آينده،
راهكارهايي براي حذف معافيتهاي مالياتي و
فرارهاي مالياتي كه به گفته مسئوالن ،حدود
 40هزار ميليارد تومان است ،لحاظ شود.
درآمدهاي نفتي محقق نميشود
درآمدهاي پيشبيني شده در اليحه بودجه
ســال  1400از محل صــادرات نفت و گاز كه
معادل  2.3ميليون بشكه در روز درنظر گرفته
شــده جاي تامل دارد .بــا توجه به پيشبيني

قيمت نفت براي ســال آتي كه  40دالر لحاظ
شده و اينكه قيمت هر دالر نيز  11هزار 500
تومان درنظر گرفته شــده ،حــدود  199هزار
ميليارد تومان از محل صادرات نفت براي سال
آينده پيشبيني شده است كه با توجه به عدم
تعيين تكليف تحريمها و اينكه عرضه نفت در
جهان در شرايط فعلي روزانه معادل  9ميليون
بشــكه در روز بيش از تقاضا وجود دارد ،بعيد
است كه كشــور بتواند از پول نفت پيشبيني
شده در اين اليحه بهرهمند شود.
با اين شــرايط ،صادرات نفت خام در اليحه
بودجه ســال آينده بايد به  800هزار بشــكه
در روز تعديل شــود .بر اســاس اليحه بودجه
سال آينده ،قرار اســت حدود  8ميليارد دالر
از درآمد نفتي كشــور به نــرخ  4200تومان
به كاالهاي اساســي ،خوراك دام و تجهيزات
اختصاص يابد كه اين تخصيص به فساد بيشتر
دامن خواهد زد ،ضمن آنكــه درآمد دولت را
نيــز به ميزان  176هزار ميليارد تومان كاهش
ميدهد ،بنابراين پيشــنهاد ميشود كه دولت
ارز  4200تومانــي را بهطور كامل حذف كند
و اين ميــزان درآمد نفتي را بــه نرخ نيمايي
بفــروش برســاند و از اين محــل 110 ،هزار
ميليــارد تومان صرفهجويي شــده و  60هزار
ميليارد تومان ديگر نيز ميتواند به بخش فقير
جامعه تخصيص يابد.
پيشنهادهايي براي تناسب دخل و خرج
بودجه عمراني كشــور حداقل به ميزان نرخ
تورم رشد يابد و تخصيص بودجه اين بخش فداي
كســري بودجه نشود .جلوگيري از قاچاق كاال و
افزايش صادرات در شــرايط حساس كنوني در
اولويت قرار گيــرد و از فروش اوراق براي تامين
هزينه جاري خودداري شــود.با توجه به هزينه
 1562هزار ميليارد توماني بودجه شــركتهاي
دولتي كه دو برابر بودجه عمومي كشــور است،
صرفهجويي در هزينه اين شركتها و استفاده از
آن به جاي درآمدهاي نفتي ،ميتواند راهگشاي
تنظيم بهينه بودجه كشور باشد.
بايد بر حذف مجوز دولت براي برداشت از
صندوق توســعه ملي تاكيد كنيم .منابع اين
صندوق را بر اساس قانون ،مختص بخشهاي
غيردولتي دانســت كه تعرض به آن خالف
قانون است.
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بودجه  1400سیاسیترین بودجه قرن

اين روزها بودجه  ۱۴۰۰به سياسيترين
موضوع سياســت داخلي تبديل شده
ت ورزان بهويــژه در جناح
و سياســ 
اصولگرايان آن را تيــري ميدانند كه
ميخواهد به سوي آشتي و مذاكره ايران
و آمریکاي تحت رهبــري بايدن پرتاب
شود.
اين باور راســخ به اندازهاي است كه
آنها به اين نتيجه رسيدهاند براي اينكه
اين تير پرتاب نشود كليات اليحه بودجه
را برگردانند .كانون هراس آنها از اليحه
بودجه اين است كه روحاني با آن بخواهد
پلي بسازد تا عالقهمندان و رهبران گروه
كشورهاي خواستار ادامه حيات برجام از
آن بگذرند .گزارش حاضر ابعاد گوناگون
اين موضوع را كالبدشكافي كرده است.
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نشانهها و داليل ضعف ايران
تجربههاي جوامع انساني و نيز تجربه ايران
در دهه تازهسپريشده نشــان ميدهد ايران
در حال حاضر نسبت به  ۱۰سال پيش از ابعاد
گوناگون نهتنها نيرومندتر نشده است بلكه در
شــرايط مادي و روحي قابل قبولي قرار ندارد.
براي نشان دادن اينكه ايران از ابعاد گوناگون
كوچكتر شده اســت ميتوان به سهم ايران
از تجارت جهاني اشــاره كرد .ســهم ايران از
تجارت جهاني بدون احتســاب نفت كه حاال

آن هــم وجود خارجي نــدارد به نزديك ۰/۲
درصد رســيده است يعني  ۶۰درصد كمتر از
 ۰/۵درصد دهه ۱۳۸۰از نظر سياست خارجي
نيــز ايران در ســوريه و در قرهباغ و در لبنان
اقتدار دهه قبــل را ندارد و حتي در عراق نيز
وضعيت ايران نسبت به پنج سال پيش بسيار
تضعيف شــده اســت .ايرانيان به اين دولت
اعتماد ندارند و اين همان دولتي است كه در
سال  ۱۳۹۶رئيس آن  ۲۴ميليون راي گرفت.
ســقوط راي در انتخابات مجلس در زمستان
 ۱۳۹۸و انتخــاب رئيس مجلس با  ۲۰درصد
واجدان شرايط راي دادن نشان ميدهد اعتماد
شهروندان به نهاد انتخابات كاهش يافته است.
درباره داليل تضعيف نظام سياســي ايران
در درون مرزهاي ملي با شــاخصهايي مثل
ســقوط سطح رفاه مادي ،سقوط مشاركت در
نهاد انتخابات و در بيــرون از مرزهاي ملي با
نشــانههاي كوچكتر شــدن ســهم ايران از
تجارت جهاني و نيز در موثر بودن در مســائل
منطقــهاي دو ديدگاه وجود دارد؛ يك ديدگاه
كه اكنون با اسم رمز «سوءمديريت» از سوي
طيفهاي گوناگون جناح سياسي اصولگرايان
در كانون تبليغ و بزرگنمايي قرار گرفته است
تا نشــانههاي ديگر از جمله تحريم ايران در
ســايه قرار گيرد باور خود را به مردم اينگونه
نشان ميدهد كه دو دولت يازدهم و دوازدهم
بوده و هســتند كه راه تضعيف نظام سياسي

ايران را فراهــم كردهاند .اما رئيس دولتهاي
يادشــده و نيــز اعضاي دولت و شــمار قابل
اعتنايي از كارشناســان و فعــاالن اقتصادي
ميگويند بسته شدن راه تعامل اقتصاد ايران
با بيرون از مرزهاي ملي و نيز تشديد تحريمها
و كوچ ســرمايهگذاران خارجي و بيانگيزگي
ســرمايهداران داخلي و از همه مهمتر كاهش
درآمدهاي نفت كه در ســه سال اخير شايد
روي هم رفته به  ۱۰۰ميليارد دالر ميرســيد
دليل اصلي اقتصاد ضعيفشده ايران است.
رسيديم به سياسيترين بودجه قرن
بــه نظــر ميرســد محمدباقــر نوبخت
معتمدترين نفر روحانــي در دولت در جايي
نشســته است كه بايد بنشيند يعني در جايي
كه از آنجا ريال و دالر تخصيص داده ميشود
و خرج كشور را تنظيم ميكند .نوبخت در يك
وضعيت شانســي و بادآورده توانست يكي از
مديران ارشدش در سازمان برنامه را به وزارت
اقتصاد برســاند .بنابراين دو نفري كه دخل و
خــرج دولت را تنظيم ميكنند دســتكم تا
امــروز هماهنگ بوده و هســتند .نوبخت در
اين هشــت بودجهاي كه تنظيم كرده ،نشان
داده اســت كه حضورش در كميسيون تلفيق
مجلــس در دورهاي كــه مجلــس در اختيار
اصولگرايــان قديمي بود را خــوب ياد گرفته
است و با پشــتكار و راهنمايي آقاي كردبچه
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در بــه هــم دوختن ســر و تــه بودجه روي
كاغذ مهــارت دارد .در بودجههاي هفتگانه
پيشين نيز بدون ترديد تنگناها و كاستيهاي
ساختاري و كاركردي ديده ميشد اما بودجه
 ۱۳۹۹سياســيترين بودجه قرني اســت كه
امسال تمام ميشــود .چرا چنين استنباطي
وجود دارد؟ اين بودجه از يك سو با انتخابات
برگزار شــده در آمریکا گره خورده و از سوي
ديگر ميتواند با انتخابــات بهار  ۱۴۰۰ايران
گــره بخورد .به عبارت ديگر بودجه سياســي
آخرين ســال قرن هم تكليف سياست داخلي
را روشن ميكند و هم نگاهي دارد به سياست
خارجي.
مذاكره بودجه و نفت
اصولگرايان و طيفهــاي تندتر اين جناح
براي تسخير كاخ رياســتجمهوري ترديدي
ندارند و باور دارند اگر با همين دســتفرمان
جلو برونــد و رقبا را با يورش ســهمگين به
دولت بهويژه در حوزه اقتصاد تضعيف كنند در
انتخابات بهار با هر ميزان مشاركت برندهاند .از
ســوي ديگر اين جريان سياسي نيك ميداند
اگر دســت دولت بــه درآمدهــاي حاصل از
صادرات نفت برسد ميتواند در يك دوره كوتاه
بازارها را به گونهاي ســامان دهد كه از سطح
نارضايتي شهروندان بهشــدت كاسته شود و
اين ممكن نيست جز اينكه راه مذاكره با بايدن
باز شود .به همين دليل است كه رئيس دولت
اصرار دارد با صداي بلنــد بگويد هرگز نبايد
راه مذاكره براي برداشــتن تحريم بسته شود.
نكته بسيار بااهميت اين است كه اصولگرايان
استخواندارتر و قديميتر اين سخنان روحاني
را قبــول دارنــد و در مخالفت بــا آن چيزي
نميگويند چون ميدانند شــايد در باالترين
نقاط قدرت تمايلي از سر ناگزيري براي رهايي
از بنبست وجود داشــته باشد .اما طيفهاي
راديكالتــر اصولگرايان كه تجربه زمســتان
 ۱۳۹۱و بهار ســال بعد را در ذهن دارند نيز
اين را فهميدهاند و حاال همه حواسشــان به
اين اســت كه اين عنصر مهم در بودجه را از
اليحه بيرون كنند .برخي نشانههاي آشكار را
در رسانههاي اين دلواپسان ميبينيم.
بهطور مثالهادي غالمحسيني در روزنامه
جوان در  ۱۹آذر ماه نوشــته است« :عالوه بر
موضــوع دالر  ۱۱هزار تومان در ســال آتي،
آقاي روحاني به فروش دو ميليون و  ۳۰۰هزار
بشــكه در روز نفت اشاره داشــت .درباره اين
موضوع بايد شفافسازي شود ،زيرا هماكنون
در تحريم نفتي قــرار داريم و بايد ديد به چه

شكلي قرار است به يكباره فروش نفت براي
ايران آزاد شود .البته با مالحظه اليحه بودجه
 ۱۴۰۰بــه اين مهم ميرســيم كــه دولت از
محل فروش نفت در حدود  ۲۰۰هزار ميليارد
تومان درآمد پيشبيني كردهاست ،حال اين
درآمد ميتواند از محل صادرات نفت به خارج
از كشــور درآمد ارزي براي كشور ايجاد كند
يا اينكه ميتوانــد در قالب فروش اوراق مالي
مبتني بــر نفت در بازار داخلي براي كشــور
درآمد ريالي ايجاد كند».
نفيســه امامــي نيــز در روزنامه رســالت
مينويســد «در اليحه بودج ه سال آتي۱۵۰ ،
هــزار ميليارد تومــان از محل فــروش نفت
در نظر گرفتهشده كه اين ميزان برابر است با
فروش بيش از دو ميليون بشــكه نفت در روز.
اين مقدار فروش در قياس با ميانگين فروش
روزان ه  ۷۰۰هزار بشــكه نفت در ســال ،۹۹
فاصله  ۳۰۰درصدي دارد كه نشاندهنده نگاه
غيرواقعبينانه به درآمدهاي نفتي و وابستگي
 ۴۰درصدي به فروش نفت اســت .اين ميزان
وابســتگي بودجه به نفت ميتواند ســيگنال
ضعف كشــور را در عرصه بينالمللي مخابره
كنــد و به معناي وابســتگي ايــران به انجام
مذاكره به عنوان راهي براي درآمدزايي تعبير
شود .چنين رويكردي در شرايطي كه همه از
ضرورت قطع وابســتگي به نفت و خامفروشي
سخن ميگويند ،با الزامات اقتصاد مقاومتي و
قطع وابستگي به خارج همخواني ندارد».
محمدرضا ســبزعليپور اقتصاددان و رئيس
مركــز تجارت جهاني ايران نيز در گفتوگو با
«رسالت» گفته اســت« :بودجه  ۱۴۰۰مغاير
با چشــمانداز اقتصاد مقاومتي است .با توجه
به اعداد و ارقام در بودجه متاسفانه وابستگي
شــديدي به فروش نفت براي سال آينده در
نظر گرفته شــده ،بدون آنكه مشــخص شود
نفت به چه شــكلي به فروش ميرســد و چه
دورنمايي براي آن در نظر گرفته شــده است.
بودجه  ۱۴۰۰با اميد به آمدن بايدن و برداشته
شدن تحريمها تنظيمشده است».
گروه سياسي خبرگزاري تسنيم  ۲۲آذر با
تيتر «فانتزي فروش  ۲/۳ميليون بشــكه نفت
و تكرار يك غلط بزرگ در سياستخارجي»
بدون تعارف و ترس مينويسد :آقاي روحاني!
بودجه را براي بايدن بســتي يــا براي مردم
ايران؟».
حاال بــا توجه به همه اين گزارهها چرا در
بودجه  ۱۴۰۰بر فروش دو ميليون و  ۳۰۰هزار
بشك ه نفت تاكيد شده و چرا رئيسجمهور در
مقام دفاع از آن ســخن ميگويد؟ آيا آقاي

روحانــي فراموش كرد ه كه يــك بار حرف
از «خزانــه خالي» زد و همان مســاله باعث
تشديد فشــارها و از دست دادن امتيازها در
ميز مذاكرات شد؟روحاني ميگويد «فروش
اين ميزان نفت «در يك شــرايطي» شدني
است!» كدام شرايط ؟ آمدن بايدن و اميدواري
به دولت آتي آمریکا؟ آيا نفتي شــدن بودجه
 ۱۴۰۰و تاكيد و اصرار دولت بر ميزان فروش
دو ميليون و  ۳۰۰هزار بشكه نفت جز اصرار
براي مذاكره با آمریکاســت؟ «آيا نتيجه اين
كار مشــابه بهكارگيري عبارت خزانه خالي
توسط رئيسجمهور در ســالهاي پيش از
برجام نيســت؟ آيا اين بــه معناي باال بردن
دســتها به نشانه تسليم در برابر تيم جديد
كاخ سفيد نخواهد بود؟چه شده كه دولت به
اين نتيجه رسيده است كه سال آينده فروش
نفــت يكباره به بيش از دو ميليون بشــكه
خواهد رســيد تا اين ميزان فروش نفت -آن
هم با قيمت  ۴۰دالر بهازاي هر بشكه -بتواند
بيش از  ۲۰ميليارد دالر براي كشور ارزآوري
داشته باشد؟ حال آنكه دولت نتوانست حتي
بودجه سال گذشته خود را هم محقق كند.
آنچــه در بودجه ۱۴۰۰آمــده ،همانطور كه
روحاني هم در سخنان اخيرش به آن اشاره
كرد ،يك پيام براي خارج از كشور دارد و آن
شايد اين باشــد كه به طرف مقابل صراحتا
بگوييم تحقق بودجه ما در گرو فروش نفتي
است كه آنها به راحتي ميتوانند آن را تحريم
كنند و بنابراين بهترين اهرم فشار را اينبار با
ت آينده آمریکا
دست خودمان در اختيار دول 
قرار ميدهيم».
معماي روحاني
در انتهاي اين گــزارش بايد در كوتاهترين
عبارات يادآور شــويم حسن روحاني در سپهر
سياســت ايران يك معماســت .او سالهاي
طوالنــي بــا راســتگرايان ايران يــا همين
اصولگرايان امروز همزيســتي مســالمتآميز
داشت اما امروز از نظر طيفهاي جوان و تند
اين جناح يك غربگرا به حســاب ميآيد كه
ميخواهد با استفاده از روزگار نامساعد اقتصاد
ايران راه سنجاق شدن كشور به غرب و آمریکا
را از مســير بودجه  ۱۴۰۰هموار كند .از نظر
آنها حســن روحاني يك عنصر مرموز اســت.
از ســوي ديگر اما طبقه متوســط ايران و نيز
اصالحطلبان دهه  ۱۳۷۰بــه او ايمان ندارند
و او را داراي ذات اصالحطلبــي نميدانند اما
از آخرين تيري كــه او ميخواهد پرتاب كند
راضي هستند.
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خاموشي چراغ سرمايهگذاري در ايران
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آمارهاي ارائه شــده از سوي نهادها
گوناگون نشان ميدهد از سال 1388به
اين سو چراغ سرمايهگذاري در اقتصاد
ايران خاموش شــده است و در اين دو
ســال اخير حتي از ميزان استهالك
سرمايههاي موجود نيز كمتر شده است.
كارشناســان وفعاالن اقتصادي خوب
ميدانند اگر نور و گرماي سرمايهگذاري
به تن و بدن اقتصاد نرسد كل اقتصاد به
آرامي با يخبندان مواجه شده و اگر بر
حجم يخها اضافه شود جاري ساختن
آن ناممكن ميشود .کارآفرین در اين
باره با استناد به آمارها گزارشي تهيه
كرده است كه در ادامه ميخوانيد.
ســرمايهگذاري در هر اقتصادي از ســه
محل ميتواند صورت پذيرد .سرمايهگذاري
از ســوي بخش خصوصي ،سرمايهگذاري
دولتي و سرمايهگذاري مستقيم خارجي و
فاينانس و ســاير روشهاي تامين سرمايه.
واقعيت تلخ اين اســت كه در دهه ۱۳۹۰
جريان ســرمايهگذاري در اقتصاد ايران از
هر سه محل با انجماد مواجه شده و ديري
نميپايد كه ســرمايههاي مادي و فيزيكي
انجام شــده در دهههاي تازهسپريشــده
به دليل نوســازي نشدن و عدم جايگزيني
و افزايش ضريب اســتهالك ،نيست و نابود
شوند.
در روزهاي اخير سه گزارش نگرانكننده

از دو مركــز گوناگــون دربــاره وضعيــت
سرمايهگذاري در ايران منتشر شده كه هر
دو گزارش نگرانكننده است.
گزارش پژوهشكده امنيت اقتصادي
در تازهترين گزارش پژوهشــكده امنيت
اقتصادي آمده است« :تشكيل سرمايه ثابت
ناخالص در  ۱۰ســال گذشته روند كاهشي
داشته است .ســرمايهگذاري خصوصي در
يك ســال اخيــر از  ۱۱۴/۴هــزار ميليارد
تومان به  ۷۵/۷هزار ميليارد تومان رســيده
و افــت محسوســي را تجربه كرده اســت.
ســرمايهگذاري دولتي نيز در سال ۱۳۸۸
معادل  ۴۱/۴هزار ميليــارد تومان بوده كه
در ســال  ۱۳۹۸به  ۲۲هزار ميليارد تومان
كاهــش يافته اســت .عدم تحقــق مخارج
عمراني دولت ،كسري بودجه دولت و محدود
شدن اعتبارات در دسترس بخش خصوصي،
بيثباتي اقتصادي و باال بردن ميزان ريسك
و نااطميناني در اقتصاد كشــور ،فقدان نگاه
بلندمــدت و دخالــت عوامل سياســي در
مقوله ســرمايهگذاري ،افزايش هزينههاي
سرمايهگذاري و نداشتن استراتژي مشخص
در ســرمايهگذاري را ميتوان از مهمترين
داليــل افــت ســرمايهگذاري داخلــي در
سالهاي گذشته دانست».
در اين گزارش اضافه شده است« :ميزان
ســرمايهگذاري كل در سال  ۱۳۸۸معادل
 ۱۵۸/۴هــزار ميليارد تومــان بوده ،اما اين

رقم در ســال  ۱۳۹۸به  ۹۷/۷هزار ميليارد
تومان رســيده اســت .با وجود روند نزولي
ســرمايهگذاري دولتي و خصوصي در اين
ســالها ،اما ميزان كاهش ســرمايهگذاري
خصوصي بسيار محسوس است و با توجه به
سهم باالي سرمايهگذاري بخش خصوصي
در تشــكيل ســرمايه ثابت ناخالص ،دليل
عمده كاهــش ســرمايهگذاري كل به اين
بخش مربوط ميشود».
در گــزارش ايــن پژوهشــكده تاكيــد
شده اســت« :بيثباتي در ســطح كالن و
نااطميناني ناشــي از آنكــه از ويژگيهاي
اقتصادهاي در حال توســعه است ميتواند
آثار منفي بر سرمايهگذاري خصوصي داشته
باشــد .نرخ تورم باال و نوسانهاي نرخ ارز از
مهمترين مشخصههاي بيثباتي اقتصادي و
نااطميناني در اقتصاد هستند».
در ايــن گزارش تصريح شــده اســت:
«در ســالهاي اخير در اجــراي پروژههاي
ســرمايهگذاري به ضرورت عــدم دخالت
عوامل سياســي بيتوجهي شــده است .در
بســياري از طرحها شــاهد دخالت عوامل
سياســي و منطقــهاي از جملــه دخالت
نمايندگان مجلس بودهايم كه براي كســب
محبوبيــت بين عمــوم مردم بــه اجراي
طرحهاي سرمايهگذاري اقدام كردهاند».
تهيهكنندگان گزارش براي پژوهشــكده
امنيــت اقتصــادي نوشــتهاند« :كاهــش
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ســرمايهگذاري داخلــي موجب ميشــود
بخشي از ظرفيت توليد بالقوه مورد استفاده
قــرار نگيــرد و از اين رو به بيــكار ماندن
بخشــي از عوامل توليد از جمله نيروي كار
منجر ميشــود .بيكاري نيروي كار عالوه بر
هزينههاي اقتصــادي پيامدهاي اجتماعي
سنگيني نيز به دنبال خواهد داشت كه اين
موضوع ميتواند موجب تشــديد پيامدهاي
اقتصادي شده و امنيت اقتصادي را به خطر
بيندازد .اين وضعيــت پيامدهاي نامطلوبي
مثــل افزايــش جــرم و جنايــت ،افزايش
نارضايتي عمومي و اعتراضهاي سياسي را
به دنبال خواهد داشت».

گزارش اتاق تهران
معاونت بررســيهاي اقتصادي اتاق بازرگاني
تهران نيز در گزارشــي با عنوان «موتور خاموش
سرمايهگذاري» نوشته است« :سرمايهگذاري كل
اسمي در ســال  ۱۳۹۸نســبت به سال ۱۳۸۳
حدود  ۱۱برابر شــده است كه شــامل  ۱۳برابر
شدن سرمايهگذاري اسمي در حوزه ساختمان و
 ۹برابر شدن سرمايهگذاري در حوزه ماشينآالت
است .اما سرمايهگذاري واقعي در سال  ۱۳۹۸به
 ۹۸هزار ميليارد تومان رسيده كه كمترين ميزان
سرمايهگذاري در  ۱۵سال اخير است».
براساس گزارش معاونت اقتصادي اتاق تهران
روند كاهشي ســرمايهگذاري بخش خصوصي از
 ۱۳۹۱آغاز شده است .در اين سال سرمايهگذاري
بخش خصوصي  ۱۲۶هزار ميليارد تومان بوده كه
به  ۷۶هزار ميليارد تومان در سال  ۱۳۹۸سقوط
كرده است .رشد عمومي منفي سرمايهگذاري در

دهه  ۱۳۹۰همزمان با تحريم ( ۴ســال) و بعد از
آن ( ۲سال) را تجربه كردهايم.
فقط در سالهاي  ۱۳۹۳و  ۱۳۹۶سرمايهگذاري
رشــد قيمت داشــته اســت .درحاليكه در دوره
اجراي برنامه ســوم توسعه رشد  ۱۰درصدي در
سرمايهگذاري داشــتيم در دهه  ۱۳۹۰به رشد
منفي رسيدهايم .در ســالهاي  ۱۳۹۱تا ۱۳۹۵
بطور متوسط شــاهد رشد منفي  ۴/۲درصدي و
در ســالهاي  ۱۳۹۱تا  ۱۳۹۸شاهد رشد منفي
متوسط ساالنه  ۴/۹درصدي بودهايم.
ميانگين رشد سرمايهگذاري بخش خصوصي
از ســال  ۱۳۹۰تا  ۱۳۹۸حــدود  ۶درصد منفي
بوده است .در ســالهاي  ۱۳۸۳تا  ۱۳۹۸شاهد
رشــد منفي چهار درصدي ساالنه سرمايهگذاري
در ماشــينآالت بودهايم .سرمايهگذاري  ۲۷هزار
ميليارد توماني در ماشــينآالت در سال ۱۳۹۸
كمترين رقم در  ۱۵سال اخير است .در سالهاي
 ۱۳۹۰تا  ۱۳۹۸شــاهد ميانگين رشــد ساالنه
منفي  ۹/۷درصدي سرمايهگذاري در ماشينآالت
بودهايم .افت  ۲۸درصدي ســرمايهگذاري واقعي
ماشــينآالت بخش خصوصي در هشــت سال
اخير در مقايســه با دوره مشــابه و رشــد منفي
 ۱۰درصدي در سالهاي  ۱۳۹۰تا  ۱۳۹۸اتفاق
افتاده اســت.در ســال  ۱۳۹۸براي نخستينبار
از ســال  ۱۳۸۸تــا امروز با افــت رقم موجودي
سرمايه خالص واقعي مواجه شدهايم كه معنايش
اين است كه ســرمايهگذاري جديد كمتر از رقم
استهالك سرمايه قبلي است .روند نزولي با شتاب
رشد واقعي موجودي سرمايه خالص در سالهاي
 ۱۳۸۸تا  ۱۳۹۸نيز به چشــم ميآيد .هفت سال
متوالي رشد منفي موجودي سرمايه ماشينآالت،

تشديد افت موجودي سرمايه ماشينآالت در دو
سال  ۱۳۹۷و  ۱۳۹۸و افت سرمايهگذاري جديد،
فرسودگي باال و عدم بهروزرساني خطوط توليد،
تشديد محدوديت و ممنوعيت واردات تجهيزات
و ماشــينآالت و تشديد شــكاف با فناوريهاي
نوين نيز قابل توجه است .روند رشد منفي واقعي
سرمايه ســاالنه موجودي سرمايه ماشينآالت از
منفي  ۰/۷درصد به منفي  ۳/۹درصد نگرانكننده
اســت.آغاز روند كاهشي موجودي واقعي سرمايه
ماشــينآالت در بخــش معــدن از  ۱۵/۴هزار
ميليارد تومان بــه  ۱۲هزار ميليــارد تومان در
سال  ۱۳۹۸نيز عينيت دارد .هشت سال متوالي
رشد منفي موجودي سرمايه ماشينآالت معدني
و تشــديد آن در ســالهاي  ۱۳۹۷و  ۱۳۹۸نيز
از واقعيتهــاي موجود اســت.در گــزارش اتاق
تهــران درباره ســرمايهگذاري خارجي نيز آمده
اســت « :درحاليكه در سال  ۲۰۱۷شاهد جذب
ســرمايهگذاري مســتقيم به ميزان پنج ميليارد
دالر بوديم ،اين رقم در ســال  ۲۰۱۹به عدد ۱/۵
ميليارد دالر ســقوط كرده است .اين رقم كمتر
از ميانگين جذب ســرمايه در سالهاي  ۲۰۰۵تا
 ۲۰۰۷اســت كه معــادل  ۲/۴ميليارد دالر بوده
است ».در اين گزارش نيز «نبود ثبات اقتصادي،
فقدان تصويري شــفاف از وضعيت فعلي اقتصاد
و مبهم بــودن آينــده اقتصاد ،عــدم قطعيت،
نااطميناني و ريسك باالي شروع كار ،نبود محيط
رقابتي ،انحصار در بازارها ،تنگناي اعتباري و عدم
ســهولت تامين مالي ،غيرواقعي بودن متغيرهاي
كليدي مثل نرخ ارز ،نرخ بهره و حاملهاي انرژي
و عدم رويكرد برونگرايــي از جمله چالشهاي
حوزه سرمايهگذاري ذكر شده است.
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ثروتهای مان را هدر دادیم

يك تصور عمومي در ذهنيت ايرانيان از اوايل ســدهاي كه آخرين سال
آن را سپري ميكنيم نهادينه شــده كه ايران يك كشور ثروتمند است و
اين تصور كه از ســوي ناسيوناليستهاي افراطي پديدار و به آن دامن زده
شد انتظارهاي عجيبي در ميان شهروندان و نيز نخبگان درست كرده است
كه ميخواهند بهترينها را داشــته باشند و آن را حق خود ميدانند .اين
نوشته نميخواهد تواناييهاي پيدا و پنهان ايران را انكار كند ونميخواهد
به شــهروندان بگويد چرا چنين تصوري دارند كه بايد از نظر سطح رفاه
مادي در پلههاي باالي رتبهبندي جهاني بايستيد ،اما ميخواهد يادآور شود

خاويار و فرش دستباف و پسته

ايران در همه دهههايي كه به دليل درآمد افسانهاي صادرات نفت به منابع
ارزي قابل اعتنايي دسترسي داشت از صادرات صنعتي دور ماند ،اما بازرگانان
سنتي ايران با شناختي كه از بازارهاي پرمشتري براي كاالهاي سنتي ايران
داشتند توانستند بازارهاي مهمي در اروپا و آمریکا براي كاالهايي مثل خاويار،
فرش دستباف و پسته ايران تدارك ببينند .سالهايي بوده كه ارزش صادرات
فرش دســتباف به يك ميليارد ،خاويار به  ۵۰۰ميليون دالر و پسته تا يك
ميليارد دالر ميرســيده است .اين يك سرچشمه ثروت بود و تبديل آن به
درآمد بود كه به هر دليل كه در اين نوشته قصد پرداختن به آنها را نداريم از
دست رفته است .اكنون بازارهاي جهاني لبريز از فرشهاي دستباف با طرح
و رنگ ايراني اســت كه در كشورهاي ديگر بافته و به جهان عرضه ميشود.
صادرات خاويــار ايران نيز به دليل اينكه رقباي تازهنفس به ميدان آمدند از
دســت رفته و اين در حالي اســت كه ايران ميتوانست با صيانت از كيفيت
و فرآوري بهتر بازارهاي قديمي خود را از دســت ندهد .براي صادرات پسته
ايران نيز به دليل اينكه صادرات آمریکا تشديد شده و تبليغات قابل اعتنايي
دارد و نيز به دليل اينكه پسته ايران فاقد بستهبندي چشمگير است و نيز به
شكلهاي حتي ناراحتكننده صادر ميشود روندي كاهنده را تجربه ميكند.
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نفت وگاز
ارزشمندترين ثروت خدادادي ايران بدون ترديد نفتخام بود و هنوز
نيز هســت .ايران يكي از نيرومندترين كشورهاي صادركننده نفت در
دهه  ۱۳۴۰به بعد بود .آمارهاي در دسترس نشان ميدهند در آستانه
انقالب اسالمي ظرفيت توليد ايران ساالنه به  ۶/۵ميليون بشكه رسيده
بود .سالهاي تثبيت انقالب و جنگ و سپس تحريم سرمايهگذاري در
صنعت نفت ايران در دهه  ۱۳۷۰و تشديد تحريمها در دهه  ۱۳۹۰نفت
ايران را از بازار جهاني دور كرده است .نفت ايران در شرايطي قرار دارد
كه در اوپك از كشــور دوم به كشور پنجم از نظر سهم آن در صادرات

شوربختانه ايران به داليل گوناگون همان ثروتهايي كه داشت را يا از دست
داده يا در حال از دست دادن آنهاست .ايران هنوز البته ميتواند اگر از راه
سپري شده در دهههاي نزديك به جايي نرسيده است بازگردد و در راهي
بيفتد كه آنچه دارد را از دست ندهد .نوشته حاضر تنها براي تلنگر زدن به
ذهنيتها و در كوتاهترين عبارات تهيه شده تا اگر ميتوانيم كاري كنيم و
سرزميني تهيدست نشويم و زودتر دست به كار شويم .واقعيت اين است
كه ايران در دهههاي تازه سپريشــده ثروتها و سرچشمههاي درآمدي
بسياري را از دست داده كه شايد به دست آوردن دوباره آنها سخت باشد.
اوپك آن هم با فاصلهاي بســيار زياد نســبت به عربســتان قرار دارد.
در حال حاضر در اوپك سهم عراق و امارات وكويت از ايران بيشتر است
و صــادرات نفت ايران در اندازههاي بســيار پايين اتفاق ميافتد .ايران
اكنون نميداند با وجود توليد روزانه بيش از  ۳۰ميليون بشكه نفت از
ســوي سه كشور عربستان ،روسيه و حتي عراق بتواند سهم خود را از
بازارهاي جهاني به دست آورد.
آمارهاي ارائهشده از سوي منابع معتبر جهاني نشان ميدهد ايران از نظر
ذخاير گاز طبيعي شناخته شده دومين كشور داراي ذخاير گاز طبيعي است.
با اين همه اما ايران سهمش از كل صادرات گاز در جهان بسيار اندك است
و شايد حتي راز گازي صفر در اوج مصرف داشته باشد .كشور كوچك قطر و
آمریکا و روسيه و الجزاير و برخي كشورهاي ديگر با سرمايهگذاريهاي كالن
روي زنجيره توليد تا صادرات و نيز تبديل گاز طبيعي به فرآوردههاي نو مثل
الانجي و الپيجي بازارهاي اصلي مصرف را تسخير كردهاند و ايران شايد
به سختي بتواند راهي به بازارهاي تسخيرشده پيدا كند.

بياعتناييبهبخشندگيطبيعت

سرزمين و كشور ايران جداي از كينهورزيهايي كه حاال در خاورميانه
زاد و رشد كرده اما از نظر استقرار روي كره خاكي در موقعيت ممتازي قرار
دارد .ايران در حاشــيه درياي عمان و خليجفارس و خزر هزاران كيلومتر
ساحل دارد و از ديرباز داراي بندرهاي نيرومند و شناخته شده بوده و هست.
بندرعباس ،بندر بوشهر ،بندر انزلي و بندر خرمشهر و دهها بندر كوچك
و بزرگ راه را براي ترانزيت كاالها آســان و اقتصادي كرده ،اما متاسفانه
اســتفاده نكردن از اين مزيت طبيعي و عقب ماندن از كشورهاي كوچك
در زمينه ساخت و تجهيز بندرهاي با ظرفيتهاي باال و نوآوريهاي نوين
ايران را از اين ثروت با محدوديت مواجه كرده است.
كارشناســان و ناظران آگاه باور دارند جزيره قشــم در جنوب ايران
با وســعتي دو برابر جزيره بحرين و بزرگتر از بندر دوبي ميتوانســت
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ميلياردهــا دالر درآمد براي ايران به دســت آورد و يكي از بندرهاي
بــزرگ منطقه باشــد .در كنار و در نزديكي قشــم بندر زيباي كيش
قــرار دارد كــه در صورت ســرمايهگذاري كافي و الزم ميتوانســت
ســاالنه ميليونها توريســت از همه دنيا را به اين جزيره زيبا بكشاند.
شوربختانه ايران با سياستهاي سختگيرانه از نظر جذب توريست و نيز
سرمايهگذاري ناكافي در نبرد كيش و دوبي به اين بندر واقع در امارات
باخت .در استان پهناور سيستان و بلوچستان و هزاران كيلومتر ساحل
كه بندر چابهار يكي از محلهاي شــناخته شده آن است ايران گنجي
بزرگ داشــت كه به دليل عدم توجه كافي و سرمايهگذاري ناكافي و
سرســختيهاي سياسي در مسابقه با بندر گوادر پاكستان كم آورديم.
در وضعيتي كه ايران ميتوانســت با ســرمايهگذاري در توسعه شرق
ميلياردها دالر درآمد ارزي به دست آورد و دهها هزار شغل مفيد ايجاد
كند اما امروز هنوز در نخستين گامها در مسير توسعه قرار داريم.
طبيعت ايران بخشــنده بود و هست و ايران ميتوانست در شرايط
تعامل مناســب با جهان از ترانزيت نفت و گاز كشورهاي تازهرسته از
اسارت شوروي به محلهاي مصرف درآمد و امنيت قابل اعتنا به دست
آورد .اما به هر دليل از اين بخشــندگي طبيعت استفاده نكرد و تركيه
كــه دور از ايــن منطقه بود بههاب انرژي منطقه تبديل شــد .اگرچه
رهبران حزب كمونيســت چين وعده ميدهنــد ايران در جاده جديد
ابريشم موقعيت مناسبي به دست ميآورد اما به نظر ميرسد ايران در
متن و بطن اين راه قرار نگرفته است.

سرمايهگذاريهايصنعتينابودشده

سرمايهاجتماعيواعتمادازدسترفته

اكنون ديگر آشــكار شده است ســرمايه اجتماعي كه در كانون آن
اعتماد شهروندان به كارآمدي ،دلسوزي و تعامل وگفتوگوي انتقادي
نهادهاي حاكميتي با شهروندان است از اصليترين ثروتهاي هر جامعه
به حســاب ميآيد .شــوربختانه در ايران به گواه سياستمداران هردو
جناح سياسي ،اعتماد ميان شهروندان و دولت و ساير قوا در حداقلها
قرار دارد.
واقعيت اين است كه در همين ســالهاي تازه سپري شده و در
جريان خواســته دولت از مردم كه اگر نيــاز ندارند ،از گرفتن يارانه
خودداري كنند و شهروندان توجه نكردند ،معلوم شد اعتماد از دست
رفته است.
مردم به دولــت اعتماد ندارند و هنگامي كــه رئيس بانك مركزي
ميگويد دالر ارزان خواهد شــد كســي توجه نميكند .اين روزها و با
فرسايش پديدار شــده در بازار سرمايه از ميزان اعتماد مردم به دولت
باز هم كاسته شده است.در ايران دولت به بخش خصوصي اعتماد ندارد
و بخش خصوصي نيز به وعدهها و قولهاي دولت اعتماد ندارد و تركش
اين بياعتمادي به تن مردم ميخورد.

ثروت انساني از دست رفته

اين درست است كه توســعه صنعت كارخانهاي در ايران نسبت به
اروپا با تاخير انجام شــد اما ايرانيها در صنعتي شــدن از شمار قابل
اعتنايي از كشــورهاي منطقه و آســيايي زودتر دست به كار شدهاند.
در برنامه عمراني ســوم كه در ســالهاي  ۱۳۴۱تا  ۱۳۴۶طراحي و
اجرا شد توســعه صنعتي ايران در دستور كار قرار گرفت .بزرگترین و
تازهترين كارخانههاي بزرگ ماشينســازي در ايران از دهه  ۱۳۴۰از
سوي دولت تاســيس و راهاندازي شد .سرمايهگذاري ايران در احداث
كارخانههاي تراكتور ،ماشــينآالت راهسازي مثل هپكو ،كارخانههاي
مــس و آلومينيوم و لوازم خانگي و نيز اتومبيلســازي و نســاجي و
كفــش در دهه  ۱۳۴۰با ميلياردها ريال و دالر ارزان ســرمايهگذاري
تاريخي صنعتي براي ايران فراهم كرده بودند .سياســتهاي ناكارآمد
صنعتي – تجاري و دور ماندن از دنياي تكنولوژي و نيز محدوديتهاي
اقتصادي در دهه تازه سپري شده ،سرمايههاي تاريخي اين بنگاههاي
غول پيكر را نابود كرده است و از سه كارخانه بزرگ كفش ملي ،كفش
ويــن وكفش بال اثري نيســت و از كارخانههــاي ارج و آزمايش و نيز
كارخانههاي تلويزيونسازي و لوازم خانگي اثري باقي نمانده است.

تجربه و كارنامه كشورهاي پيشرفته صنعتي و بزرگ اقتصادي نشان
ميدهد بيشترين عامل در توليد ثروت و درآمد در اين كشورها نيروي
انســاني ورزيده و متخصص در رشــتههاي فني و انساني و علوم پايه
بوده و هست .در ايران متاســفانه به دانش و نيروي ورزيده و نخبگان
توجه نميشــود و مهاجرت ايرانيان نخبه به اروپا و آمریکا يك داستان
درسآموز و تلخ شده است.
در حال حاضر و در دو دهه تازهسپريشده مهاجرت براي تحصيل و
برنگشتن و مهاجرت براي كار و بردن سرمايه از ايران اوج گرفته است
و اين يعني ثروتي كه از دست ميرود.
روزنامه جهان صنعت
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ي عالي آمار كه
 ۴۸۵روز از آخرين نشســت شــورا 
در  ۲۲مــرداد با حضــور اعضاي اين شــورا و رئيس
ي عالي آمار و رئيس سازمان برنامهوبودجه
شــورا 
يعني آقاي محمدباقر نوبخت برگزار شــد ،سپري
شــده اســت درحاليكه در همين مدت چندين
بار اطالعات مربوط به دو شــاخص اصلي اقتصاد
يعني نرخ رشــد اقتصادي و نرخ تورم از ســوي
بانك مركزي و نيز مركز آمار ايران به اطالع افكار
عمومي رسيده است.
روز  ۲۲مردادمــاه  ۱۳۹۸و درحاليكــه
ماهها از برگزاري نشســت قبلي
ميگذشــت ،رئيس شــوراي
عالي آمار در جــواب نقد و
داوري معاون اقتصادي بانك
مركــزي كه از ســوي اين
بانك در نشست حاضر بود
بــا صراحت و نوعي فرمان
دادن از مقام رياست شورا
گفت« :موضوع مورد نظر
به قدري روشــن است
كــه تكــرار آن توضيح
واضحات اســت .در دو
سه ســال اخير نوعي
انتقــاد و تشــكيك
در صحــت آمارهاي
رسمي به وجود آمده
است .بسيار متاسف
هســتيم كــه آمار
رســمي كشور صرفا
به دليل اينكه با آمار
ديگري از سوي دولت
متفاوت اســت ،مورد
ترديد و تشــكيك در
صحت قــرار ميگيرد .مركز آمار ايران دقيقا
روز اول هر ماه آمار شاخص قيمتها و تورم
را منتشر ميكند و بانك مركزي نيز با تاخير
دو سه روزه آمار تورم را اعالم ميكند .بنابراين
در يك ماه دو عدد ارائه ميشود كه اين تفاوت
قابل مالحظه اســت و به اصطالح آماري بسيار
معنيدار است .مطلع باشيد اين بحث در دولت
بارها مطرح شــده و باعث ناراحتي رئيسجمهور
هم شده است .در تيم اقتصادي تصميمگيري شد
كه آمار نرخ تورم و رشد اقتصادي صرفا از سوي مركز
آمار ايران تهيه و اعالم شود كه متفاوت با قانون نيست.

قانون ،مركز رســمي آمار را مركز آمار ايران ميداند .االن
تصميم اين است كه آمارهاي رسمي از سوي مركز آمار
ايران توليد و اعالم شــود كه نافــي تواناييها و ظرفيت
موجود بانك مركزي به عنوان يك سرمايه و قوت نيست.
ي عالي آمار مطرح
بنابراين در كميسيون تخصصي شورا 
شــده و مورد تاييد قرار گرفتــه و ما به دنبال مخالفت با
آن نيســتيم .البته اين استداللها كه آقاي دكتر قرباني
اشاره داشتند قبال هم توسط روساي بانك مركزي فعلي
و قبلي مطرح شــده است .ما به دنبال آن نيستيم كه در
ي عالي آمار مخالف نظر رئيسجمهور محترم و تيم
شورا 
اقتصادي دولت عمل كنيم .بنابراين به نظر ميرسد آنچه
ي عالي آمار مصوب شده را
در كميسيون تخصصي شورا 
داشته باشيم بنابراين بيشــتر وقت شورا را روي قانون و
سند نظام آماري كه بسيار مهم است صرف كنيم .بنابراين
مصوبات كميسيون تخصصي را به راي ميگذاريم».
نوبختفراموشكاروهمتيپيگير
حاال و پس از  ۴۸۰روز مركز آمار و نيز بانك مركزي
دو آمار متفاوت از نرخ رشــد اقتصاد ايران را به فاصله
چند روز اعالم كردهاند .اين اتفاق نشــان ميدهد آقاي
ي عالي آمار به خود زحمت نميدهد
نوبخت رئيس شورا 
در ســال حتي دو ساعت براي اين شورا وقت بگذارد و
در واقع آمارهاي رشد و تورم برايش اهميت ندارند .آيا
او يك مدير ارشــد فراموشكار اســت و واقعا در يادش
ي عالي آمار به
نميماند بايد بــه عنوان رئيس شــورا 
اين وضعيت ناراحتكننده كه بدون ترديد با شــگفتي
در ســطح جهان روبرو شده در داخل نيز به سردرگمي
منجر شده اســت پايان دهد؟ آيا اين مساله فقط براي
ي عالي آمار
كارشناسان اهميت دارد و براي رئيس شورا 
اين موضوعي بياهميت است؟ كاش ايشان جواب ميداد.
از سوي ديگر اگر نوبخت فراموشكار يا بيتفاوت است و
برايش اصوال اهميتي ندارد كه چه نهادي با چه ميزان
اختالف آمارهاي اصلي اقتصاد را برمال كند براي همتي
اين مساله اهميت دارد و پيگير است .به نظر ميرسد با
توجه به صراحت مقررات كه تاكيد ميكند بانك مركزي
بايد در ارائه آمارهاي كالن اقتصادي تابعيت مركز آمار
را قبول كند اما هرگز اين را در عمل قبول نكرده است.
پيگيري و ارائه و اعالم آمارهاي اقتصاد كالن از ســوي
بانك مركزي توجيــه قانوني ندارد اما پيگيري و خالي
نكردن سنگر نيز قابل اعتناست.
مخدوشسازي نهاد آمار
اعتمــاد ،ريســماني را ميمانــد كه يك ســر آن در
دســتهاي شهروندان و سر ديگر آن در اختيار نهادهاي
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رسمي بهويژه دولت است .اين دو پديده ،با نگهداري اين ريسمان ،ضمن حفظ پيوند و اتصال ،از
افتادن ديگري جلوگيري ميكنند .هر اقدام نامتوازن ،غيرمتعادل و غيرمســئوالنه از هر طرف به
سست و پاره شدن اين ريسمان منجر شده و احتمال عدم تعادل كلي را بيشتر ميكند .از سوي
ديگر با توجه به سهم ،نقش واندازه قدرت دولت در مقابل شهروندان بهويژه در جوامعي مثل ايران،
اين نهاد دولت است كه بايد در حفظ ريسمان اعتماد تالش كند و به شهروندان اطمينان دهد.
يكي از نشانههاي رفتار مسئوالنه و دلسوزانه كه البته جزئي از وظايف دولت است ،ارائه آمارهاي
مربوط به شاخصهاي كالن اقتصادي ،سياسي و اجتماعي به شهروندان است.
اگر دولتها به هر دليل از ارائه آمار در زمان مناسب و بهنگام خودداري كنند ،ريسمان
اعتماد خدشهدار و سست خواهد شد و هر چه در ارائه آمار تاخير صورت گيرد يا آمارهاي
ارائهشــده درباره يك موضوع مشخص از طرف اجزاي دولت چندپاره و چندگونه و داراي
اختالف معنادار باشــد ،ريسمان اعتماد سستتر و به مرز پاره شدن ميرسد .واقعيت اين
است كه ارائه آمارهاي مربوط به برخي شاخصهاي كالن از سوي دولت در سالهاي اخير
با تاخير انجام ميشود و به همين دليل است كه اعتماد مخاطبان به عددهاي ارائهشده قوت
و دوام ندارد.از سوي ديگر با وجود صراحت قانون هنوز ارائه آمارهاي دوگانه با تفاوتهاي
معنادار ادامه دارد؛ اتفاقي كه اكنون رخ داده و آمارهاي دوگانه از رشد توليد ناخالص داخلي
ارائه شــده است بدون ترديد با شگفتي از سوي مراكز معتبر پژوهشي – علمي در جهان
روبرو شده و اعتبار دو نهاد قديمي كارشناسي ايران خدشهدار خواهد شد .آيا اين دو نهاد
قديمي را بايد تنها و تنها به اين دليل كه فراموشكار هستيم يا به اين مقوله بسيار بااهميت
بيحس شــدهايم و برايمان فايده آني و تبليغاتي ندارد در معرض بياعتمادسازي جهاني
قرار دهيم؟ آيا سزاوار است يك نهاد تنها براي اينكه كاركنان و مديران خود را صيانت كند
و با وجود صراحت قانون و مقررات با ارائه اطالعات مغاير و اصرار بر اين كار اعتمادزدايي
جهان را نسبت به آمارهاي اصلي كشور در دستور كار قرار دهد؟ اگر رئيسجمهور ،رئيس
سازمان برنامه و بودجه و رئيس كل بانك مركزي نسبت به اين اعتمادزدايي بياعتنايند و
با دادن آمارهاي بهشدت متفاوت ميخواهند به منفعت سازماني خود توجه كنند مديران
ارشد نهادهاي پژوهشي – علمي و موسسههاي معتبر رتبهبندي در جهان چرا اصرار كنند
باز هم نام ايران را در گزارشهاي جهاني بياورند درحاليكه نميدانند بايد به داوري و آمار
كدام نهاد اعتماد كنند .بايد بدانيم در دنياي امروز هيچ سازماني خود را ملزم نميكند وقتي
مديران ارشد يك كشور با بيتفاوتي و بياعتنايي آمارهاي مخدوش و دوگانه با تفاوتهاي
معنادار ميدهند ،باز هم به آمارها اعتماد كند و دير يا زود ترجيح ميدهد اعتبار خود را
مخدوش نكند و نام ايران را حذف كند.
تكليفچيست
پيامدهاي منفي و مخرب اين روش ناكارآمد و شگفتانگيز كه از سر لجبازي بر سر نظام آماري كشور
آمده و پنهانســازي آمارهاي اقتصادي مربوط به مسائل با اهميت و ارائه دوگانههاي عجيب تا كي ادامه
خواهد داشت؟ به نظر ميرسد كمترين كار اين است كه رئيسجمهور اگر حوصله دارد و اگر برايش اهميت
دارد اين دورويي دو ســازمان مهم را فراخوانده و با اســتواري و قاطعيت بخواهد دست از اين سرسختي
سازماني بردارند .اعتبار نظام آماري ايران را بايد به همين سادگي از همين ميزان اعتمادي كه به آن مانده
است با فراموشكاري و بيحسي و سرسختي از دست داد و هيچ نهاد و شخص و سازماني هم به اين مقوله
توجه نكند؟ واقعيت تلخي روبروي اين مرز و بوم قرار گرفته و انگار خاك بيحسي بر ذهن و جان گروهي
كه در وضعيت عادي هرگز تا اينجا باال نميآمدند نشسته است .نظام آماري يك كشور قديمي را به رايگان
مخدوش ميكنند و چه زياني باالتر از اين .مگر ميشود يك سازمان نرخ رشد را تا  ۲درصد منفي اعالم
كند و يك نهاد ديگر آن را يك درصد مثبت اعالم كند .اگر توليد ناخالص داخلي ايران در سال  ۵۰۰ميليارد
دالر باشد براي يك نيمه سال با كمي تسامح  ۲۵۰ميليارد دالر باشد مطابق با نرخ رشد اعالم شده بانك
مركزي ،بايد  ۲/۵ميليارد دالر بر آن اضافه شود و بر اساس اعالم مركز آمار پنج ميليارد دالر از آن كاسته
شــود كه تفاوت براي يك نيمه سال حدود هفت ميليارد دالر و براي يك سال  ۱۴ميليارد دالر اختالف
است .تكليف چيست؟ برنامه هفتم توسعه را بر اساس آمارهاي بانك مركزي تدوين كنيم يا مركز آمار؟ نرخ
افزايش مزدها بر اساس نرخ تورم بانك مركزي باشد يا مركز آمار؟ عجب بلوايي است.
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«کارآفرین» اقتصاد سياسي بودجه  1400را تحليل كرد

اقتصاد سیاسی بودجه  1400چگونه بودجهای است

دولت سياسيترين نهادي است كه انسان با
سپري شدن روزهاي بسيار دراز آن را ساخته
اســت .اين پديده ســاخت انديشه انساني كه
بايد راههايي براي آسانسازي زندگي آدميان
آماده كند اما توانست با نيرويي كه از تكتك
آدمهاي جامعه بگيرد بر انســان اســتيال پيدا
كند و بالي جان انســانها شــده اســت .اما
انديشه آدمي آرام ننشست و سازمان سياسي
ديگري به اســم نشســت نمايندگان ساخت.
اين نهاد سياســي تازه درســت شــده كارش
اين اســت كه قانونهايي كــه دولت نياز دارد
يا خودش تشخيص ميدهد را تصويب كند تا
دولت تنها اجراي قانون را در اختيار داشــته
باشد .اين دو ســازمان سياسي كه هركدام از
ائتالفهاي سياسي ديگري درست ميشوند در
يك جا بيشترين چانهزني را دارند و بيشترين
شكســتها و پيروزيهاي سياسي كه خود را
در پس يك عدد يا يك رقم پنهان كردهاند در
همين نقطه به دست ميآيد و آن نقطه بودجه
كل كشور است.
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اوج چانهزني
بودجه كل كشــور يك سند سياسي است
كــه در آن هزاران عدد ريز و درشــت به يك

تيتر و عنوان سنجاق شده است و اين سند در
كشوري همانند ايران يك سند تاريخي نيز به
حساب ميآيد .اين سند از آن رو تاريخي است
كه ســازمانهاي امروزي از دوران سپري شده
بازماندهاند و خود را به بودجه كل پيوند زدهاند
و بودجه نويســان ديگر نميتوانند آن سازمان
را از بودجه بيــرون كنند ،چون پيرامون پولي
كه به آن سازمان و نهاد داده ميشود گروهي
داراي منفعــت و ميزانــي از قــدرت گردهم
آمدهاند كه چشمشــان به اين پــول دوخته
شده و چشمداشت آنها اين است كه هر سال
به پول ســال پيش افزوده شود .در اين نقطه
است كه ســازمانهاي خرج زودتر از آذر ماه
كه اليحه بودجه آماده ميشود راههاي رسيدن
به دفاتر مربوطه را مييابنــد و اين روزها نيز
دنبال اين هســتند كه ببينند بودجه آنها در
كدام كميسيون تصويب ميشود تا سري به آن
كميسيون بزنند.

چرا چانهزني و مجادله
چرا ســازمانهاي سياســي و نهادهايي كه
كار اجتماعي يا فرهنگي و آموزشــي ميكنند
هنگام تهيه و تصويــب بودجه نيروهاي خود
را براي چانهزني و شكســت دادن كارشناسان

يك جا گرد ميآورند؟ پاســخ آن چيزي است
كه دانش اقتصاد بر پايه آن ساخته و پرداخته
شــده اســت .پول به اندازه كافي نيست يا به
عبارت دقيقتر پول به اندازه نياز انســانها و
ســازمانها نيست .آدمي و ســازمانهايي كه
آدميان درســت كردهاند هرگز چشم و دلشان
از خرج كردن ســير نميشود و هرچه بدهيد
بازهم ميخواهند ،اما آيا دولت عصاي جادويي
دارد كه آن را به هر جســم جامدي بزند و آن
را طال كند و آن را به سازمانهاي خرج بدهد؟
اينگونه نيســت و دولتها و كارشناســاني كه
وســواس دارند درآمدهــا و هزينهها را پيمانه
پيمانــه اندازهگيــري كنند تا خــرج از دخل
باالتر نزند در برابر وسوســه سياستمداران كه
ميخواهند از جيب دولت و همه شــهروندان
بــراي خــود محبوبيت سياســي بخرند توان
ايستادگي ندارند.

 ۱۴۰۰واويالست
تا همين دو ســال پيــش و تا همين حتي
زمســتان پارســال مديــران سياســيتر در
ســازمان برنامه و بودجه به كارشناسان فشار
ميآوردند كه دست و دلشان نلرزد و وسواس
و سختگيري نشان ندهند چون اميدوار بودند
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كاســتيها را با فروش و صادرات نفت جبران
كنند ،اما براي سال  ۱۴۰۰اين روزنه اميد نيز
بســته شده است و معلوم نيست دولت تازهاي
كه در ايران ميآيد و دولت تازهاي كه از بهمن
ماه در آمريكا بر ســر كار ميآيد چه در ســر
دارند.
با اين همه در اين باره واويالي كارشناسان
بلند اســت و نميخواهند بر پايه خيال و آرزو
درآمــدي را در بودجــه بگنجانند .از ســوي
ديگر همين كارشناســان كه خود و دوستان
و فاميلشــان را در سختي ميبينند نميتوانند
نســبت به درآمد كارمندان بيتفاوت باشند و
بخواهنــد آن را كاهش دهند يــا اينكه كمتر
از نــرخ تــورم آن را افزايش دهند .وســواس
كارشناســي ميگويد البد با ناشــناس بودن
درآمدهاي سال بعد بايد از هزينهها كاست اما
آمارها نشان ميدهد بيشترين ميزان هزينهها
را حقوق و دســتمزد و نيز هزينههاي رفاهي
تشكيل ميدهند .سياســتمداران اما كاري به
اين وســواس كارشناسان ندارند و ميخواهند
به شــهروندان بگويند به ياد آنها هستند و راه
را بر هرگونه توازن بودجه كه بخواهد از حقوق
آنها بكاهد يا آنها را از كار بيكار كند ميبندند.

دو سازمان بسيار ناسازگار
سالهاي پرشــماري بوده است كه سازمان
سياســي به نام دولت راه و روش و راهبردهاي
خود را داشــته و ســازمان سياسي مجلس نيز
اصول و ديدگاههاي خود را دنبال ميكرده است.
روزگاري بوده كه بطور مثال اكبر ناطق نوري از
سيدمحمد خاتمي در انتخابات شكست خورده
اســت اما در مقام رياست مجلس بودجه رقيب
خود را با مدارا و بردباري تصويب كرده اســت.
اما به نظر ميرســد تا امروز مجلس و دولتي تا
اين ميزان ناسازگار و با راهبردها و انديشههاي
بســيار دور از هم را نديده بوديم .دولت يازدهم
چنان رفتار خشــني با دولت دوازدهم دارد كه
گويا دشــمن گير آورده و در اين چند ماه بارها
دولت را در تنگنا گذاشته است .به نظر ميرسد
با توجه به ســخنان امروز و روزهاي پيشــين
رياســت مجلس و نيز برخي از ذي نفوذان اين
نهاد بودجه  ۱۴۰۰سياسيترين بودجه خواهد
بود .سازمان سياســي و آرزوها و آمال مجلس
يازدهم بــا راهبردهاي دولت به اندازهاي دورند
كه احساس ميشود شــايد اليحه ارائه شده را
كنار بگذارند و وسوسههايشــان وســواسهاي
كارشناسان را بطور كلي دور بزند.

دودش به چشم شهروندان ميرود
آتشي كه از چند روز پيش تدارك آن ديده
شده است و مجلسي كه اين دولت را در هيچ
بستري داراي كارآمدي نميبيند شايد چنان
بلند شــود كه دودش مستقيم و غيرمستقيم
به چشم شــهروندان برود .اگر همين ميزان
درآمدهاي ناپايدار موجــود در اليحه كه آن
را به زلف درآمد ريالي از نفت گره زده اســت
از سوي سياسيون ناپايدارتر شده و خرجهاي
ناشناس يا آشــنايي كه وسواس كارشناسان
آنها را ناديده گرفته اســت از نو برپا شــوند
برآينــدش كســري بودجه و تورم و رشــد
منفي خواهد بود .بايد ديد در هنگامه و نبرد
ســردي كه اين روزها در دو سازمان سياسي
ناســازگار ميبينيم راهي براي حســابگري
منطقي و تدارك ديدن يك بودجه ســالم و
با كمترين كســري تهيه و تصويب ميشود.
وسوسههاي سياستمداران اگر به نقطه جوش
برســد و بخواهند با خيالپــروري بودجهاي
ناكارشناسانه آماده كنند وسواس كارشناسان
را يكسره ميسوزاند و بيچاره شهرونداني كه
هيچ راهي براي نشان دادن خشم و اندوه خود
در اين باره ندارند.

27

اقتصاد ایران
شماره  -142پاییز 1399

سالهای دور از بودجه کارآمد

28

لطف و بخشــش دولت و بانك مركزي شامل شهروندان نشد و
آمارهايي كه پيش از اين بطور مرتب درباره كارنامه دخل و خرج
دولت منتشر ميشد حذف شد .حاال فقط شمار اندكي از آگاهان
درجه يك و سنجاقشــدهها به اين گروه كمشمار ميدانند دولت
در هشــت ماه سپريشــده چقدر و از كجا و كدام محلها درآمد
كســب كرده و چقدر و به كدام محلها پرداخت داشته است .آيا
آنگونه كه گفته ميشــود ،دولت با كســري بودجه  ۵۰درصدي
روبرو اســت يا آنگونه كه برخي حدس ميزننــد ،دولت آنقدر از
محلهاي مختلف و به شكلهاي گوناگون ريال جمع كرده است
كه برخالف برخي تصورات ،شــايد مازاد بودجه هم داشته باشد.
ايــن گمانهزنيهاي معنادار از اينكه دولــت تا  ۲۵۰هزار ميليارد
تومان كســري بودجه دارد تا اينكــه حتي مازاد درآمد ريالي هم
داشته است نشان از غيرشــفافترين كارنامه بودجهاي دولت در
همه سالهاي تازهسپريشده است.
براساس اســناد بودجهاي ايران منابع عمومي دولت در بخش
درآمدي شــامل درآمدهــاي مالياتي ،درآمد حاصــل از فروش
داراييهاي ســرمايهاي (نفت ،گاز ،بنزين و ساير كاالهايي كه در
مالكيت دولت است) و نيز فروش سرمايه مالي بهويژه اوراق قرضه
است.
گروهي باور دارنــد دولت از محل برداشــت از منابع صندوق
توسعه ،فروش سهام شركتهاي دولتي ،استقراض پنهان از منابع
بانك مركزي و انتشار اوراق بدهي و تسعير نرخ ارز و فروش سكه
و ماليات بر عايدي از بازار ســهام آنقدر ريال جمع كرده اســت
كه كســري ندارد .اگر چنين باشــد كه معلوم نيست ،حاال دولت
و ســازمان برنامهوبودجه ديگر با كابوس كســري بودجه مواجه
نيســتند و نيك ميدانند كه ميتوانند ســال بعد را نيز با همين
روشهــا بودجه را مديريت كنند .امــا برخي ديگر باور ندارند كه

چنين اتفاقي افتاده باشد .البته محمدباقر نوبخت رئيس سازمان
برنامهوبودجه خبر داده اســت در هفت ماه گذشــته از رقم ۳۳۸
هزار ميليارد توماني كه بايد مطابق قانون بودجه درآمد به دست
ميآمــد  ۲۹۰هزار ميليارد تومان محقق شــده كه به اين ترتيب
 ۴۸هزار ميليارد تومان عدم تحقق منابع در هفت ماه بوده است.
اما وي از ســوي ديگر گفته اســت از  ۳۳۸هزار ميليارد توماني
هــم كه بايد مطابق قانون در اين هفت ماه هزينه ميشــد ۳۰۲
هزار ميليارد تومان هزينه شده و  ۳۶هزار ميليارد تومان به اجبار
صرفهجويي شــده اســت .به اين ترتيب براساس اين آمار و ارقام
كسري بودجه در هفت ماه منتهي به آخر آبان ماه فقط  ۱۲هزار
ميليارد تومان بوده است.
دالر  ۱۱۰۰۰توماني
يكــي از كابوسهاي بودجــه  ۱۴۰۰عددي اســت كه رئيس
ســازمان برنامهوبودجه براي قيمت دالر در نظر گرفته اســت تا
با آن برخي هزينههاي ارزي را پوشــش دهد .نوبخت گفته است
قيمت هر دالر در بودجه سال آينده  ۱۱هزار ميليارد تومان است.
برخي كارشناســان باور دارند اين عدد همان دالر  ۴۲۰۰توماني
بودجه  ۱۳۹۹است كه با توجه به افزايش نرخ ارز در بازار آزاد به
اين رقم ارتقا يافته است.
درحاليكه اكنون و در آذرماه  ۱۳۹۹قيمت هر دالر در بازار آزاد
حدود  ۲۴هزار تومان اســت و اگر تا فروردينماه در همين عدد
بماند ،تفاوت حدود  ۱۰درصدي خواهيم داشت كه معنايش ادامه
رانت و فساد بر سر كسب دالر  ۱۱هزار توماني است .كارشناسان
بــاور دارند كه دولت بايد قيمت دالر در بودجه ســال بعد را آزاد
كند و اگر ميخواهد به تهيدستان كمك كند از محل فروش دالر
با قيمت آزاد اين كار را انجام دهد.
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چقدر صادرات؟

يكي از عــدم قطعيتهاي اليحه بودجه  ۱۴۰۰بــدون ترديد ميزان
صادرات نفت در طول ســال  ۱۴۰۰است .درحاليكه هنوز معلوم نيست
تحريم نفت ايران تا شــروع اجراي بودجه حذف خواهد شــد يا نه و از
طرف ديگر با توجه به اينكه معلوم نيست حتي اگر نفت ايران از تحريم
درآيد ايران بتواند ســهم خود را در بازار به دست آورد درآمدهاي دولت
در اين بخش روي هواســت.اين محل درآمد دولت بدون ترديد پاشــنه
آشيل بودجه  ۱۴۰۰خواهد بود.
بودجه نفتي -ريالي
سازمان برنامهوبودجه قصد دارد بخشي از درآمد دولت در سال آينده
را از محل پيشفروش نفت به شهروندان و خريداران اختصاص دهد.
اگرچــه هنوز عدد و رقم دقيقي از محــل درآمد پيشفروش نفت
ارائه نشــده است اما برخي باور دارند اين روش پيشبيني شده ادامه
وابستگي بودجه نفت اما اينبار از محل تامين ريال است كه آسانتر
است .در ســالهاي قبل دولت بايد سهم خود از محل صادرات نفت
را با زحمت به دســت ميآورد اما با اين كار ميخواهد به يك درآمد
آسان برسد.
در همين چند روز گذشــته كه ســازمان برنامهوبودجه اعالم كرده
ميخواهد بخشي از درآمدهاي سال آينده را از اين محل به دست آورد
موجي از مخالفتها بهويژه از ســوي مخالفان سياســي دولت برخاسته
اســت و به نظر ميرســد در زمان تصويب در مجلس با مخالفت جدي
مواجه باشد.
فروش اوراق

مخالفان دولت بهويژه در مجلس در روزهاي گذشته در اظهارنظرهاي
گوناگــون به دولت اعتراض كردهاند كه همين امســال نيز آنقدر اوراق
قرضه فروخته است كه دولتهاي بعدي در بدهي غرق خواهند شد.
به نظر ميرسد دولت براي تصويب اين بخش از درآمد در سال ۱۴۰۰

نيز با ســد بلند مجلس مواجه شود .واقعيت اين است كه افزايش ارقام
فــروش اوراق قرضه با توجه به رقابت ســنگين بازارهاي موازي تنها با
افزايش نرخ سود اين اوراق ممكن است و به نظر ميرسد اين كار ايران
را به يوناني شدن نزديك ميكند.
چالش هزينهها
دولت و ســازمان برنامهوبودجه باور دارنــد در بخش هزينهاي بيش
از اين نميتواننــد صرفهجويي كنند چون بيشــترين هزينه بودجه به
هزينههاي جاري و در دو بخش هزينههاي مزد و حقوق و نيز هزينههاي
رفاه اجتماعي (پرداخت به سازمانها و صندوقهاي بازنشستگي) انجام
ميشود كه نميتوان از آنها كم كرد .تازه در سال  ۱۴۰۰با توجه به نرخ
تورم امســال كه دستكم  ۳۰درصد خواهد بود چالش بزرگي در پيش
اســت .مجلس يازدهم تا امروز نشان داده در خرج كردن و هزينهتراشي
هيچ ترس و بيمي به خود راه نميدهد و شايد يارانه سوم را هم افزايش
دهــد .در چنين وضعيتي كه اكنون وجود دارد و دولت سالهاســت در
بخش عمراني هزينهاي (سرمايهگذاري) ندارد روند كاهنده سرمايهگذاري
ادامه خواهد داشــت .يكي از چالشها اين است كه دولت ندارد ،مجلس
ميخواهد و شهروندان نيز انتظار دارند.
در خيال بودجه كارآمد

كارشناسان و فعاالن اقتصادي باور دارند پنهانكاريهاي دولت در عدم
ارائه آمارهاي واقعي از دخل و خرج خود در اين ماههاي سپريشــده و
با توجه به عدم قطعيتهاي سياســي داخلي و سياست خارجي بايد در
رويا و خيال تدوين بودجه كارآمد در ســال  ۱۴۰۰و حتي سالهاي بعد
از آن نيز بماند.
آدميان در پويش تاريخ به اين نتيجه رســيدند كه بخشي از آزادي
طبيعي خود و سهمي از داراييهاي خود را به نهادي مشهور به دولت
واگذار كنند .در برابر اين اخذ بخشي از دارايي شهروندان و نيز آزادي
مردم ،دولتها نيز وظيفه دارند آسايش ذهني و آرامش و راحتي براي
مردم تامين كنند و امنيت آنها را در برابر زورگويان و اجحافكنندگان
در درون ســرزمين و نيز يورش خارجي فراهــم كنند .به مرور زمان
امــا دولتها وظايف ديگري برعهده گرفتند كــه در صدر آنها تامين
منابع الزم براي آموزش و بهداشــت و درمان عمومي است .اما تامين
امنيت و تامين آموزش و بهداشــت نيازمند منابع مالي است كه بايد
براي دولتها فراهم شــود يا دولتها اين منابع را شناســايي كنند و
به دســت آورند .آيا ايرانيان ميتوانند روزي را ببينند كه همه ارقام و
اقالم بودجه ســاالنه كه از جيب آنها يا از ثروت تاريخي و طبيعي آنها
و نســلهاي آتي تامين ميشود ،ساده ،شفاف و قابل ديدن باشد و به
جاي رانت و فساد ،درستي و پاكي بياورد.
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تداوم سياست تخصيص ارز  4200توماني براي واردات كاالهاي اساسي تأكيد كردهاند.
با توجه به تجربه سالهاي اخير ،پيشنهاد مشخص درباره اين موضوع آن است كه يا
مابه التفاوت قيمت ارزي اين كاالها به شكل يارانه نقدي به مردم پرداخت شود (ارز
اين كاالها نيز به قيمت مثال سامانه نيما تخصيص داد و مابه التفاوت آن با ارز 4200
را به مردم پرداخت) يا سبد كاالي مشخصي تعيين و دسترسي مردم به اين سبد با
قيمتهاي يارانهاي تضمين شود.
 -4اگرچه در ميان مدت و بهويژه با استفاده از فرصت تهيه و تصويب برنامه هفتم
بايد طرحي نو براي اســتفاده از منابع نفت و گاز در كشور در انداخت اما حداقل در
چارچوب احكام برنامه ششم توسعه ،حفاظت از كيان صندوق توسعه ملي از طريق
واريز كامل منابع ســهم صندوق توسعه ملي از محل منابع حاصل از صادرات نفت و
خالص صادرات گاز و اختصاص ســريع آن به طرحهاي سرمايهگذاري داراي توجيه
اقتصادي بخش خصوصي و تعاوني قابل توصيه اكيد اســت .لذا پيشنهاد ميشود در
اليحه بودجه  1400هرگونه استفاده بودجهاي از اين منابع حذف شود.
 -5اتاق بازرگاني ،صنايع و معادن و كشاورزي ايران به نمايندگي از بخش خصوصي
كه به شــكل رســمي در اقتصاد ايران فعاليت ميكنند ،همواره معتقد بود است كه
عمدهترين مسير كمك بخش خصوصي به توسعه كشور پرداخت ماليات حقه دولت
است و همزمان خواهان آن است كه دولت با تكميل سامانه جامع مالياتي و گسترش
پايههاي مالياتي از فشار مالياتي بر كسب وكارهاي رسمي بكاهد .لذا انتشار گزارش
مستقلي درباره داليل توجيهي پيشبيني رشد  55درصدي ماليات بر اشخاص حقوقي
خصوصي و درعين حال رشد منفي اشخاص حقوقي دولتي موردنياز است به گونهاي
كه نشان دهد هر يك از متغيرهايي مانند تورم و نرخ ارز چه تأثيري بر سود شركتها
در بخشهاي مختلف (از قبيل پتروشــيمي ،فوالد ،معدن و غيره) گذاشتهاند و چه
سهمي در اين پيشبيني دارد .همچنين چه سهمي از اين افزايش مربوط به مقابله با
فرارهاي مالياتي يا كاهش معافيتها و امتيازهاي مالياتي است.
 -6با توجه نكات بيان شده درباره حجم منابع طرحهاي عمراني و تخصيص منابع
به اين طرحها ،پيشنهاد ميشود مجلس شوراي اسالمي در تصويب بودجه طي حكمي
دقيق روند نامطلوب  20سال اخير را تغيير دهد و تخصيص حداقلي از منابع حاصل
از نفت و گاز به طرحهاي عمراني را تضمين كند و دولت تنها مجاز باشد كه پس از
تخصيــص اعتبارات عمراني و در صورت مازاد منابع حاصل از نفت و گاز بر اعتبارات
طرحهاي عمراني ،منابع اضافي را صرف پرداخت هزينههاي جاري نمايد .عالوه بر اين
تجربه  4سال اخير نشان داد كه از طريق يك تبصره بودجهاي نميتوان به گسترش
ايده مشاركت عمومي۔ خصوصي در احداث زيرساختهاي موردنياز كشور اميد بست.
ضمن آنكه اليحه تقديمي دولت درباره اين موضوع نيز نيازمند اصالحات اساســي
است .اميد است مجلس شوراي اسالمي با توافق دولت بتواند قانون منسجم و دقيقي
را تصويب كند كه زمينه ساز انعقاد قراردادهاي بلندمدت بين سرمايهگذاران بخش
خصوصي و دولت باشد و با استفاده اتكايي از منابعي مانند منابع صندوق توسعه ملي
سرمايههاي داخلي و خارجي براي توسعه سريع زيرساختهاي كشور و تحرك هرچه
بيشتر بخش پيمانكاري ارزشمند كشور فراهم شود.
 -7حمايت از توليد ملي و تشويق سرمايهگذاري و توليد ميتواند مهمترين معيار
هر نوع تصميمگيرهاي درباره احكام و رديفهاي بودجهاي قرار گيرد .تشويق صادرات
غيرنفتي و حمايت از صادركنندگان شناســنامهدار و قوي ميتواند راز نجات اقتصاد
كشور از وابستگي به منابع حاصل از نفت باشد.
 -8تجربه نشان داده است كه در بودجههاي ساالنه ميتوان تصميمات خلق الساعه
مالياتي و ارزي و تعرفهاي و پولي گرفت اما بخش عمدهاي از اين تصميمات به دليل
ماهيت يكساله بودجه امكان اجرا نمييابند و اگر هم اجرا شوند نه درآمد چنداني براي
دولت ايجاد ميكنند و نه به اهداف از پيش تعيين شده دست پيدا ميكنند .اما اينگونه
تصميمات مهمترين اثر را بر ناامن كردن محيط كسب وكار و عدم اطمينان فعاالن
اقتصادي دارند .از اين حيث انتظار ميرود مجلس شوراي اسالمي به اين موضوع مهم
در همه تصميمگيريها توجه كند.

سرانجام بی فرجام
وامهای ارزي
در سالهايي كه اقتصاد ايران گرفتار تحريمها و سياستهاي
ناكارآمد اقتصادي در سطح كالن بود ،بيشترين مشكل واحدهاي
توليدي اين بود كــه منابع مالي مورد نياز را از كجا تامين كنند.
از ســوي ديگر برخي فشارها از ناحيه بانكهاي عامل درگير در
پرداخت وام ارزي و نيز مطالبات معوقه ريالي به واحدهاي توليدي
شروع شــده بود .دولت و مجلس وقت سرانجام به اين نتيجه
رسیدند که يك قانون جامع براي اين كار تدوين و تصويب كنند.
قانون رفع موانع توليد رقابتپذير و ارتقاي نظام مالي كشور
همان قانوني بود كه با عنوان اليحه يك فوريتي به مجلس شوراي
اسالمي تقديم شده بود و با تصويب در جلسه علني روز سهشنبه
مورخ  ۱۳۹۴/۲/۱و تاييد شوراي محترم نگهبان ،به پيوست ابالغ
شد .اين قانون مواد گوناگوني بهويژه در ماده  ۲۰داشت .در اين ماده
قانوني كه بعدها در برنامه ششم توسعه نيز به شكلي گنجانده شد،
بايد موضوعهاي متفاوتي را حل ميكرد كه يكي از آنها نيز تعيين
تكليف وامهاي ارزي بود .از دل اين قانون ستادي براي كمك به
واحدهاي توليدي در وزارت صمت تاســيس شد كه راهبرد آن
برطرف كردن نيازهاي مالي واحدهاي توليدي و نيز برطرف كردن
گرفتاريهاي آنها بود .يكي از اين گرفتاريها نيز همين داستان
بدهي ارزي بود.
ميثم زالي دبير ستاد تسهيل و رفع موانع توليد در گفتوگو
با «کارآفرین» درباره تازهترين تحوالت در مورد پرداخت وامهاي
ارزي به صندوق بهويژه از سوي بدهكاران ارزي ميگويد :بر اساس
تصميمي كه اتخاذ شده و با دريافت اجازه از مقام معظم رهبري،
بدهكاران وام ارزي به صندوق موظف شدهاند تا پايان امسال براي
پرداخت بدهيهاي خود اقدام كنند و وضعيتشان روشن شود.
مشروح اين گفتوگو در ادامه ميآيد.
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يكي از مشكالت اين بوده و هست كه اين
پرداخت به نرخ زمان دريافت وام باشد يا اينكه
بايد به نرخ روز پرداخت شود .تصميم تازه چه
حكمي در اين باره داده است؟
تازهترين تصميم حكم داده است كه پرداختها با
محاسبه نرخ نيمايي ارز باشد.
با توجه به اينكه نــرخ ارز نيمايي حاال
فاصله قابل اعتنايي بــا بازار ارز آزاد ندارد آيا
وامگيرندگان توانايي دارند اين ميزان شكاف
نــرخ ارز در زمان دريافت با اين نرخ را تامين
كنند؟ بطور مثال كساني كه قبل از  ۱۳۹۱وام
ارزي گرفته بودند ،در آن روزها هر دالر ۱۰۰۰
تومان بود و كساني كه در سال  ۱۳۹۲تا ۱۳۹۷
وام گرفته بودند ،قيمت هر دالر در آن سالها
حداكثر  ۳۵۰۰تومان بود درحاليكه االن دالر
نيمايي نيز نزديك به  ۲۲هزار تومان اســت.
دريافتكنندگان وامهاي ارزي چه بايد كنند و
آيا توانايي پرداخت دارند؟
درباره اين داستان نكتهها و مسائل قابل اعتنايي
وجــود دارد كه من تالش ميكنــم بطور خالصه
آنها را يادآوري كنم .نكته نخســت اين اســت كه
دريافتكنندگان وامهــاي ارزي بايد بدانند كه اين
منابع متعلق به همه ايرانيان اســت و آنها بايد اين
بدهــي را به صندوق يا بانكهــاي عامل بپردازند و
كســي در اين باره ترديد نــدارد .دريافتكنندگان
وامهــاي ارزي نيز هرگز نميگوينــد و قصد ندارند

ايــن وامهاي دريافتشــده را برنگرداننــد .اما اين
تغييرات شــگفتانگيز نرخ ارز را هيچ ســازمان و
نهــاد و بنگاهي پيشبينــي نميكردند بطوري كه
در برنامه ششــم توسعه تا  ۱۰درصد افزايش را يك
اتفاق عادي ميدانستند و دولت موظف است افزايش
بيــش از  ۱۰درصد را به نوعي بيمه كند .حاال با ۲۵
برابر شدن نرخهاي ارز دريافتكنندگان ارزي ،واقعا
توانايي پرداخت را ندارند.نكته دوم اين است كه بايد
روشنگري شود و صندوق توسعه يا هر سازمان و نهاد
ديگري درباره تفكيك وامهاي پرداختشده به بخش
خصوصي و بخش دولتي و نيز ميزان پرداختها به
هر بخش را به اطالع افكار عمومي برساند تا در ميان
مردم اين استنباط پديدار نشود كه بخش خصوصي
نميخواهد وامها را پس بدهد.
پيش از اينكه ادامه دهيد ،يك پرسش را
مطرح كنيم .آخرين ارقام در اين بستر چقدر
است و سهم هر كدام از بخش دولتي و بخش
خصوصي چقدر است؟
آمارها و اطالعات نشــان ميدهد كــه وامهاي
پرداختشده و مطالبات صندوق يا همان بانكهاي
عامل  ۲۸ميليارد دالر است كه نزديك  ۲۰درصد آن
به بخش خصوصي داده شده است.
اين استدالل كه ارزش داراييهاي بخش
خصوصي نيز بــا دريافت اين وامها چند برابر
شده است بنابراين بايد به همان نسبت بتوانند
وامهــاي خود را برگرداننــد را تا چه ميزان
نيرومندميدانيد؟
منابع تخصيصيافته به بنگاههاي خصوصي بيشــتر
براي خريد ماشــينآالت و تجهيزات توليد بوده كه اين
ماشــينآالت و تجهيزات در كارخانهها نصب شدهاند و
بدون توليد براي صاحــب آن ارزش درآمدزايي ندارند.
نبايد داستان اينگونه ديده شود بلكه بايد از زاويه توليد
و درآمدزايي به داســتان نگاه شــود .در اينجا نيز نكاتي
هســت كه يادآور ميشوم .در همه ســالهاي پس از
 ۱۳۹۸كه شــروع كار پرداخــت يارانه نقدي بود و پس
از آن تحريم ســالهاي  ۱۳۹۱و  ۱۳۹۲و نيز از ۱۳۹۷
تا امــروز واحدهاي توليدي زير فشــار قــرار دارند كه
نبايد قيمت محصوالت را بدون اجازه نهادهاي نظارتي
افزايش دهند .در اين وضعيت دريافتكنندگان وامهاي
ارزي چگونه بايد درآمدشان را به اندازه تغييرات نرخ ارز
افزايش دهند .از ســوي ديگر در همه اين سالها دولت
هــر گاه بازار داخل با تنگنا مواجه بوده ،اجازه صادرات را
از واحدهاي توليدي سلب كرده و درآمد ارزي آنها را در
تنگنا قرار داده اســت .شايد اگر اين محدوديتها و قيد
و بندها نبود ،پرداختها آسانتر انجام ميشد.نكته ديگر
اين است كه صندوق توسعه بايد تا جايي كه ميتواند در
برخورد با بخش خصوصي و بخش دولتي و نيمهدولتي
دريافتكننده وام ارزي برخورد يكساني داشته باشد .آيا
براي بنگاههاي بزرگ نيز اين همه فشار وجود دارد يا آنها

كه بيشترين دريافت ارزي را دارند ،آسودهترند .نكته بسيار
بااهميت اين اســت كه نبايد نگاه ما به بخش خصوصي
اين باشــد كه اينها خداي ناكرده يك گروه هستند كه
ميخواهند فقط جيبشان را پر كنند و بروند .اين نگاه
به بخش خصوصي در اين داستان وامهاي ارزي متاسفانه
رسوخ كرده اســت .ميدانم برخي از واحدهاي توليدي
حاضرند كليد كارخانههايشان را به بانكهاي عامل بدهند
تا هر كاري كه با ماشينآالت نصبشده ميخواهند ،انجام
دهند .برخورد با مديران نبايد انجام شود بلكه با واحدهاي
توليدي بايد برخورد شود .ميتوان آنها را خواباند و توليد
را تعطيل كرد .برخورد قهرآميز با صاحبان كارخانههايي
كه وام ارزي دارند ،انگيزه سرمايهگذاري را در افراد از بين
ميبرد و اين خسارت جبرانناپذيري است.
به نظر ميرسد به هر حال بايد اين معضل
برطرف شود .پيشنهاد اجرايي كه از يك سو به
تعطيلي كارخانهها نرسد و از سوي ديگر منابع
صندوق نيز معطل نمانند ،چيست؟
اينطور كه نميشود .وزارت اقتصاد از سال ۱۳۹۴
بايد اين مساله را حل ميكرد كه نكرده است .از طرف
ديگر اگر بانك مركزي ،وزارت اقتصاد ،صندوق توسعه
ملي و ســاير نهادها نميتوانستهاند نرخ ارز و دامنه
تغيير آن را پيشبيني كنند كه در يك دوره از ۱۳۹۰
تا حاال  ۲۵برابر شده است ،بنگاههاي خصوصي چگونه
ميتوانستند اين كار را انجام دهند .پيشنهاد اين است
كه بنگاههاي وامگيرنده به نرخ روز دريافت وام ،بدهي
خود را به صورت عليالحساب پرداخت كنند و منتظر
بمانيم تا يك تصميم دقيق و كارشناسانه و سازگار با
منافع ملي اتخاذ شود .از طرف ديگر بانكهاي عامل
يا وزارت اقتصاد يا صندوق بايد بنگاهها را از نظر اينكه
كدام بنگاهها صادرات دارند و صادرات آنها آزاد است و
كدام بنگاهها توانايي صادرات دارند ،تفكيك كنند اما
بر اساس دستور دولت و براي تنظيم بازار داخلي بايد
صادرات انجام ندهند و نيز برندهايي كه به هر حال
بايد قيمت دستوري را اجرا كنند نيز تفكيك شوند و
برخوردها با روشهاي گوناگون انجام شود.
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تجديد پذير
 -2افزايش كارايي خودروهاي الكتريكی
 -3توســعه تكنولوژي باطريها و سيستم
روشنايي بهينه
 -4تحــوالت سياســي و اقتصادي درچين
(موتور تقاضا براي نفت و گاز) وآمریکا (موتور
عرصه نفت و گاز در دهه گذشته)

ايران داراي بزرگتریــن ذخاير هيدروكربور
جهان است و بايد با بررسي شرايط روز از اين
ثروت خدا داد استفاده بهينه كند و كشور را به
جايگاه واقعــي خود در معاد الت انرژي جهان
برساند .در  40سال گذشته اولويتهاي وزارت
نفت و تحليلگران همــه بر دور زدن تحريمها
بوده و كمتر به نفت و گاز بر مولفه منافع ملي
در دراز مدت پرداخته اند.
عدم توجه به اين بررسي ميتواند نسلهاي
آينده را از يك امتياز و برتري اقتصادي محروم
و سياست انرژي كشور را به دليل چالشهاي
روزبرپايه نا درست جلو ببرد.
در دنياي پيش رو بطور كلي شاهد جايگزيني
تقاضا براي هيدروكربن به الكتريسيته خواهيم
بود.دو ســناريو در دهه آينده :الف -تسريع در
روند جايگزيني سوختهاي فسيلي ،ب -ادامه
روند جايگزيني سوختهاي فسيلي با انرژيهاي
تجديد پذير ولي به تدريج قابل رويت اســت.
در اين رابطه رونــد جايگزيني نفت در هر دو
سناريو نسبت به گاز به مراتب شديدتر است.

تقاضابراينفت
در يك ســال گذشــته بيماري كرونا تاثير
زيادي در اقتصاد ،سياســت و روابط اجتماعي
جهان داشته و بيشترين ضربه را به تقاضا براي
انــرژي و بهويژه نفت زده اســت .تقاضا براي
نفت كه در سال 2019به حدود 100ميليون
بشكه در روز رسيده بود در سه ماهه دوم سال
2020به 85مليون بشكه در روز رسيد .تقاضا
براي نفت در دهه آينده بين 100تا 105مليون
بشكه در روز پيش بيني ميشود.قله تقاضا براي
نفت هم در اواخر دهــه 2020و يا اوايل دهه
2030برآورد شده است.

تحوالت دهه گذشته و آتي
سرعت تحوالت آتي انرژي بستگي دارد به
 -1كاهــش هزينههاي توليــد انرژيهاي

توليدومصرفنفت
بيشــترين افزايش توليد نفت در دهه
گذشته در آمریکا و از اليه شيل بوده است.

توليد نفت آمریکا از  6.8ميليون بشكه در
روز در سال 2008به 15.3ميليون بشكه
در روز افزايش يافته اســت .اگر متوسط
قيمت نفت حــدود 50تا  60دالربراي هر
بشكه باشــد توليد از اليه شيل در آمریکا
ادامه و افزايش خواهد داشت ولي به تدريج
در دهه آينده كاهش مييابد .سهم اوپك
از كل توليــد نفت جهان در چند ســال
آينده كمتر خواهد شــد ولــي در آينده
چون اين كشورها هزينه توليد كمتري را
دارند سهمشان بيشتر خواهد شد و سهم
غير اوپكيها كم ميشود .در آينده بيشتر
كاهش توليد نفت از غير اوپكيها كه هزينه
توليد بيشتري دارند خواهد بود.
تقاضا براي گاز
گاز به دليل امتيازات محيط زيستي در آينده
به مقدار بيشتري در صنعت و توليد برق مصرف
خواهد داشت .افزايش توليد و مصرف گاز بيشتر
به علت كاهش مصرف زغال ســنگ و نفت در
رابطه با مسائل محيط زيستي است .تقاضا براي
گاز تا چند دهه آينده ادامه خواهد داشــت و
در اين رابطه ايران با ذخاير عظيم گاز از امتياز
ويژهاي برخوردار است.
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تقاضاوتوليدالكتريسيته
تقاضا براي الكتريســيته در آينده افزايش
چشمگيري خواهد داشت اين افزايش حدود
2درصد در ســال پيش بيني ميشود .سهم
انرژيهاي تجديد پذير در توليد الكتريسيته
در سال 2019از 3/9.3رصد به10.4 .درصد
افزايش يافته و پيش بيني ميشــود ســهم
انرژيهــاي تجديدپذيــر و گاز در توليــد
الكتريسيته هر سال افزايش داشته باشد.

براي نفت ايران باشــد و4مليون بشكه در روز
توليد كنيم حدود 40ميليارد بشكه ميشود
و هنــوز 70درصد ذخاير نفــت ما زير زمين
ميماند .اگر ميتوانســتيم 8مليون بشكه در
روز توليد كنيم هنوز پس از 30ســال حدود
50درصد ذخاير زير زمين ميماند ولي با نفت
40دالري در 30ســال حدود  1500ميليارد
دالر براي سرمايهگذاري نسلهاي آتي ايجاد
ميشد.

سرمايهگذاري در نفت و گاز
ســرمايهگذاري در نفــت و گاز در ســال
2020حــدود 20درصد نســبت به ســال
2019كاهش داشته است.
طبق برآوردهاي سازمان بينالمللي انرژي
ســرمايهگذاري در بــاال دســتي نفت و گاز
(اكتشــاف و توليد) كه در سال 2019حدود
480ميليــارد دالر بوده در ســال 2020به
320ميليــارد دالر كاهش داشــته اســت.
سرمايهگذاري در اليه شــيل در آمریکا نيز
حدود 50درصد كاهش داشته است.
اين روند در ســال 2021نيز با شــرايط
بيماري كرونا احتماالً ادامه خواهد داشــت
ولي اگر مشــكل بيماري كرونا حل و اقتصاد
جهان به روند توسعه برگردد ممكن است با
شوك كمبود نفت مواجه شود.

مقايسهآمریکاوايران
آمریکا با 4درصــد ذخاير نفت جهان 17.9
توليد نفت جهان را دارد .ايران با 9درصد ذخاير
نفت جهان (2.25ذخايــر آمریکا)  3.7توليد
جهان را دارد (حدود يك پنجم آمریکا).آمریکا
با  6.5درصد ذخاير گاز جهان 23درصد توليد
گاز جهــان را دارد ايران با 16درصد ذخاير گاز
جهان (2.5برابر ذخاير آمریکا)  5.6توليد جهان
را دارد (حدود يك چهارم آمریکا).

تحوالت جهاني انرژي و ايران
نفــت را زير زمين براي نســلهاي بعدي
بگذاريم يا قبل از گذشت از دوران نفت از آن
استفاده كنيم؟ حتي اگر تا 30سال ديگر تقاضا

امتيازاتايران
اگر مشكالت موجود بر طرف شود
 -1وجود نيروي كار جوان و تحصيل كرده
در غرب آســيا كه تخصصهــاي الزم را براي
مشاركت در توسعه كشورشان را دارند.
 -2وجــود بخش خصوصي كــه به تدريج
كارآمد شــده اســت و ميتواند روند توليد و
توسعه اقتصادي كشور را تسريع كند.
 –3منابع طبيعي بسيار غني و موقعيت
جغرافيايي ممتازبراي تعامل با همسايگان
و جهان.

دو اولويت اصلي ايران در شرايط موجود
 -1جذب سرمايه براي توسعه و بهرهبرداري
بهينه از حوزههــاي قديمي نفت كه چون در
زمان نسبتاً كوتاهتر به نتيجه ميرسد موردنظر
شركتهاي بينالمللي انرژي است.
 -2توســعه صنعــت گازايران كه بيشــترين
ذخايرگازي پس از روسيه را دارد .تقاضا براي گاز تا
چند دهه ديگر وجود خواهد داشت .از گاز ميتوان
براي خوراك صنعت پتروشيمي ،تزريق به چاههاي
نفت ،تبديل گاز به ،راوردههاي نفتي و صادرات به
صورت گاز مايع يا خطوط انتقال گاز استفاده كرد.
دورنمايآينده
اقداماتي كه ميتواند ايــران را در آينده به
يكي از مهمترين عرصــه كنند گان انرژي در
جهــان تبديل كند و اقتصاد ايــران را از ركود
تورمي فعلي نجات دهد
 -1حل مســائل سياسي به نحوي كه همه
تحريمهاي موجود خاتمه يابد و تعامل اقتصادي
با جهان شكل گيرد.
 -2تقويت بخش خصوصــي و اجازه دادن
سرمايهگذاري در همه بخشهاي انرژي كشور
با همكاري شركتهاي بينالمللي انرژي
 -3تدوين يك فرمول جامع براي قيمت دراز
مدت گاز طبيعي كه سرمايهگذاري در صنايع
گاز بر را جذاب نمايد.
-4ايجاد سازمان رگوالتوري مستقل براي
انرژي در كشور
 -5حذف سوبسيدهاي انرژي به صورت فعلي
ارائه شده در موسسه عالي آموزش و
پژوهش در برنامهريزي ومديريت
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اول مرغ آمد يا اول تخممرغ؟ بسياري از افراد در مورد ضرورت «هدايت نقدينگي
به سمت توليد» صحبت ميكنند و اين را عالج بسياري دردهاي اقتصاد ميدانند و
از اين بابت كه پول به ســوي داللي و واسطهگري و سكه و دالر ميرود آزردهخاطر
هستند.برايشــان اين ابهام مطرح اســت كه چرا افراد صاحب مسئوليت جريان
نقدينگي را به آن طرف برنميگردانند تا همه گرفتاريها معكوس شود و «مصيبت
به فرصت تبديل شود» .اينكه چنين معجزهاي اتفاق نميافتد هم حتما دليلي دارد
و آن دليل هم قاعدتا توجيه سادهانگارانهاي مثل توطئه و مانند آن بايد باشد.براي
پاســخ به ابهام هدايت نقدينگي به سمت توليد و معضل آن ابتدا ضروري است به
نقش پول و مكانيســم خلق آن توجه كنيم ،آنگاه چگونگي حركت آن را دريابيم.
درك اين مطلب به پرسش ما پاسخ ميدهد.

پول و رابطه آن با فعاليت اقتصادي
پول به شــكل مدرن آن به تدريج و در راستاي
پاســخ به نيازهاي اوليه متاثر از شرايط اقتصادي
ايجاد شــد .بدون اينكه بخواهيم در تاريخ دور به
كنــكاش بپردازيم ميتوانيم اصل مطلب را از قرن
نوزده و آن هم بطور عمده از نيمه دوم قرن نوزدهم
شروع كنيم .بنگاهها در هر زمان مجموعهاي هستند
از حسابهاي بدهكار و بستانكار.
در بســياري موارد آنچه در دفاتر يك شــركت
به صورت بدهكار ثبت شــده ،همــان رقم مانند
بسياري از حســابهاي دريافتني يا پرداختني در
دفاتر يك شركت ديگر به عنوان بستانكار ثبت شده
است .بسياري از معاملههاي بين شركتها براساس
حســابهاي متقابــل يا حســابهاي زنجيرهاي
قابل تسويه هســتند .اما يك شركت ممكن است
مطالبات و بدهيهاي خود را از طريق اقالم مشابه
تنظيم و تســويه كند.مثال بنــگاه الف به بنگاه ب
مواد اوليه فروختــه و در نتيجه بنگاه ب به بنگاه
الف بدهكار است .بنگاه ب نيز به بنگاه ج محصول
فروخته و درنتيجه بنگاه ج به بنگاه ب بدهكار است.
بنــگاه ج بدهي خود به ب را بــا بدهي ب به الف
و از طريق فروش ماشينآالت به بنگاه الف تسويه
ميكنــد .اگر اين مقادير برابر باشــند اين اقتصاد
مفروض مانند يك اقتصاد تهاتري عمل ميكند .اما
اگر اقالم برابر نباشند مقدار مطالبهاي كه در مجموع
حســابها و در يك زمان موجود است بايد تسويه
شود يعني اگر طلب الف از ب صد ريال و طلب ب
از ج  ۸۰ريال بود و ارزش ماشينآالت فروختهشده
توسط ج به الف نيز  ۸۰ريال باشد ،معادل  ۲۰ريال
مطالبه از جانب الف در مقابل ب باقي ميماند .در
اينجا بنــگاه ب به بانك مراجعه ميكند و در برابر
درآمد آتــي خود ۲۰ ،ريال اعتبــار دريافت كرده
و طلب الف را تســويه ميكند.بنابراين مشــاهده
ميكنيم كه در مواردي دادوســتد بين بنگاهها يا
بنگاهها و مصرفكننــدگان از نظر زماني تنظيم و
قابل تسويه نيست و در اين حالت وجود يك نهاد
اعتباري ضرورت مييابد .اين شــيوه در واقع شيوه
رايج و آشناي فعاليت اقتصادي در كشورهايي بود
كه نهادهاي مالي همراه با نهادهاي توليدي و تجاري
بعد از انقالب صنعتي شكل گرفتند .در درجه اول
بنگاهها با اوراق تعهد ( )promissory noteو يا
 bill of exchangeبا هم معامله ميكردند و اين
مهم وسيلهاي بود براي تسويهحسابهاي معامالت
كه بعضا اين امكان نيز وجود داشت كه اسناد براي
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نقد شدن در موعد مقرر در اختيار بانك قرار گيرند.
در كشــور ما هم اسنادي مانند برات از ديرباز رايج
بوده اما با توجه به اندازه اقتصاد و عقبماندگي اين
شيوهها در ابعادي كه در كشورهاي تازهصنعتيشده
رواج داشت نهادينه نشدند .در انگلستان طي قانوني
در سال  ۱۸۸۲اين نوع اسناد ،اعتبار قانوني يافت و
تبديل به ابزار پرداخت بسيار رايجي شد .در ايران
قانون تجــارت كه مواردي در مورد برات نيز در آن
ذكر شده در خرداد  ۱۲۹۰شمسي ،يعني حدودا ۲۹
سال بعد تصويب شد.
بنابراين در انجام معامله از اسناد خاصي استفاده
ميشــده كه نياز به بانك را به موارد خاص تقليل
ميداده اســت؛ براي مثال زماني كه يك شــركت
وراي گردش متعارف كار خود نياز به افزايش خريد
مواد اوليه و ماشينآالت و پرداخت به نيروي انساني
داشته مطابق برنامه توليد ،تامين وثيقه يا تعهد ،از
بانك اعتبار دريافت ميكرده است.
چنان كه دانسته اســت انجام سرمايهگذاريها
بر اساس طرحهاي مشــخص از طريق بانكهاي
ســرمايهگذاري و تامين مالي پشتيباني ميشده
اســت .منظور اين اســت كه بانك اصوال در يك
چارچوب اقتصــاد كاركردي كــه نهادهاي آن در
ارتباط با يكديگر به فعاليت مشغول باشد معنيدار
بوده و با اقتصاد پيوند داشته است.
خلق پول
زمانــي كه مســكوكات طال و نقره پــول رايج
محسوب ميشــدند ،كميابي اين مسكوكات مانع
بزرگي بر راه توســعه و توليد بود .به همين دليل
نيز طي تاريخ ابزارهايي ايجاد شــد تا نظام توليد و
تجارت از اين محدوديت رهايي يابند (به برخي از
اسناد قبال اشــاره شد و بانكها هم بر همين روال
ايجاد شدند) .ابتدا با دريافت مسكوك طال و نقره
به صدور رســيدهاي قابل مبادلــه پرداخته و صد
درصد مسكوكات نگهداري ميشد .اما به تدريج با
درك اينكه در اختيار داشتن كسري از اين پشتوانه
كفايت الزم را دارد ،اقدام به ايجاد حساب ديداري و
بسط اعتبار كردند .به اين نحو شيوه fractional
 reserve bankingايجــاد شــد يعني بانكها
آموختند چند برابر ذخاير خود كه از نوع طال و نقره
بود اقدام به ايجاد حساب ديداري و بسط اعتبار يا
خلق پول كنند كه تاكنون ادامه داشــته است .اين
شــيوه خلق پول نيز علىاالصول در پيوند نزديك
با فعاليت اقتصادي انجام ميشــده و اين امكان را
داشــته كه حجم پول از طريق بانك متناســب با
شرايط اقتصادي منقبض و منبسط شود.
به تدريج و پس از چند بار شكست و مشكالت
ناشــي از آن ،بانكداري مركــزي نيز به اين حيطه
پيوست تا در كنار فعاليتهاي توليدي و تجارتي و

فعاليت بانكهاي تجاري امكان سیاستگذاري پولي
و نظارت بر فعاليت بانكها و ابعاد خلق پول فراهم
آيد .اگرچه بانك انگلســتان طبق قانوني در سال
 ۱۶۹۴براي تامين مالي دولت در جنگ با فرانســه
ايجاد شد اما از سال  ۱۸۳۳به چاپ اسكناس و انجام
وظيفــه بانك مركزي پرداخت و عمال اولين بانكي
بود كه رســما وظيفه كنترل بسط پول بانكي را بر
عهده گرفت؛ كاري كه امروزه يكي از وظايف اصلي
بانكهاي مركزي است.
اما پاسخ به پرسش اوليه در مورد مرغ و تخممرغ
الاقل در بحث سياســت پولي بايد بگوييم كه ابتدا
مرغ بايد موجود باشد تا تخممرغ فراهم شود يعني
يك نظام اقتصادي كاركردي و استواري بايد وجود
داشته باشد و روابط بنگاهها در دادوستد هماهنگ
باشد تا سيستم بانكي هم به عنوان بخش ارگانيك
اين سيســتم ،دست به خدمترساني زده و كسب
سود كند.مشخص است كه در يك چنين سيستمي
كه افزايش نقدينگي متناسب با فعاليت اقتصادي
بنگاهها تنظيم ميشــود تورم در شرايط متعارف
(به جز موارد جنگها و موارد مشابه) ناچيز و قابل
هدفگذاري و نرخ بهره نيز متناسب با كميتهاي
اقتصادي از جمله نرخ رشــد و نرخ رجحان زماني
تعيين ميشــود.برخالف تصور رايــج در ايران كه
بعضي افراد ادعا ميكنند نرخ بهره در اروپا مثال ۳
درصد است و بانك مركزي اين سه درصد را تعيين
ميكند ،مكانيسم تعيين نرخ بهره اينچنين نيست.
نرخ بهره را كاركرد نظام اقتصادي تعيين ميكند،
بانك مركزي با سیاستگذاري و تنظيم جريان پول
و اعتبــار نرخ بهره اصلي بــراي بانكهاي عمده را
براساس نرخ بهره طبيعي محقق ميسازد.
ساير بانكها براساس ريسك مشتريان و فعاليتها
و هزينههاي مربوط نرخهاي خود را تعيين ميكنند.
اين پارامتر وجه ديگر گره خوردن فعاليت بانكي
با كاركرد نظام اقتصادي اســت كه نشان ميدهد
فعاليت اعتباري بايد با نرخ بهره طبيعي و ساختار
ريسك در نظام اقتصادي همگون باشد.
مشكل اقتصاد داراي ساختار كج و معوج
به داليل تاريخي كه بعضا به آن اشــاره خواهد
شــد اقتصاد ايران از يك ساختار و شاكله ناهمساز
برخوردار شده است .برخي از عوامل تعيينكننده و
شكلدهنده اين شاكله عبارتند از:
 -1عدم درك نقش اقتصادي نرخ بهره .نرخ بهره
مهمترين قيمت از مجموعه قيمتها در يك نظام
اقتصادي است و در حقيقت گذشته ،حال و آينده
يك نظام اقتصادي را به هم پيوند ميزند.
عــدم درك اين رويكــرد و دخالت در تعيين و
ســركوب نرخ بهره آثار ناهنجار با وســعت و عمق
شگرفي به همراه داشته است .ميدانيم كه قيمتها

مثل چراغ راهنماي اقتصاد هستند و عالمتدهي
قيمتهاســت كه فعاالن اقتصــادي را راهنمايي
و هدايت ميكند( .چنانكه نشــانههاي راهنمايي
ترافيك يك شــهر را تنظيم ميكننــد) .بنابراين
آشــفتگي قيمتها باعث آشــفتگي در چگونگي
تحرك عوامل اقتصادي كشور ميشود.
گرچه در ايران از گذشتههاي دور دولتها در اكثر
قيمتها دخالت كرده و ايجاد آشفتگي كردهاند ،اما
بههمريختگي ناشي از دخالت و سركوب نرخ بهره
در رده خاص خود قرار ميگيرد.
در ايران از گذشته تا امروز نهادي مانند شوراي
پول و اعتبار نرخ بهــره را به صورت اداري تعيين
ميكرده است .به اين ترتيب اين نرخ هرگز متناسب
با شــرايط اقتصادي نبوده و بــه همين دليل هم
معموال پايينتر از نرخ تورم تعيين ميشده است.
در عين حال سازوكارهايي همچون تنزيل مجدد
و بازار اوراق مطالبات هم در راســتاي شكلگيري
نرخ بهره اقتصادي وجود نداشته است .عالوه بر اين
شوراي پول و اعتبار سهميهبندي اعتبارات بانك بين
بخشهــا را هم به صورت اداري انجام ميداده و در
نتيجه بدون توجه به واقعيتهاي اقتصادي سهميه
اعتبار براي بخشهايي مثل كشــاورزي ،صنعت،
مســكن و خدمات تعيين ميشده است .در نتيجه
سهميه اعتباري بخش كشــاورزي (كه معموال با
نرخهاي ترجيحي تعيين ميشد) ،منجر به اعطاي
اعتباراتي به نام كشــاورزي ميشــد اما نهايتا در
ساختوساز يا خريد امالك سرمايهگذاري ميشد.
شوراي پول و اعتبار و بانك مركزي همواره نرخهاي
بهــره را بدون توجه به واقعيتهاي ابتدايي اقتصاد
از جمله ارتباط پولي بخشهاي مختلف با يكديگر
تعيين ميكردند كه نه تنها توجيه اقتصادي ندارد،
بلكه فقط وجه اداري آن مورد توجه قرار ميگيرد .از
اين رو مشاهده ميشود كه اين شيوه سوءتخصيص
منابع دهها سال است ادامه داشته و به شكلگيري
يك ساختار اقتصاد كج و معوج با درجه فزايندهاي
از ناهنجاريها كمك كرده است.
در خصوص اينكه مبناي اين سهميهها چيست
و توجيه آن كدام است اطالعاتي در دست نيست.
تنهــا نكتهاي كه معلوم اســت اين اســت كه
دستورالعملها به جز ايجاد ناهنجاري ،زمينهسازي
شيوههاي فسادآميز و سوءتخصيص منابع نتيجهاي
نداشــته ،با اين وجود هرگز هم به صورت اصولي
مورد بررسي و تجديدنظر قرار نگرفته است.
 -2پول ايران در غالب زمانها بيشارزشگذاري
شده است :اينكه ساختار اقتصاد كشور كج و معوج
و بطور مداوم در حال فرو ريختن اســت از عوامل
ديگري هم ناشي ميشود .يكي از آنها قيمتگذاري
دســتوري دولتي اســت .بيش از يك قرن نسبت
قيمتها كشور را آشفته و عالمتدهي اقتصادي را
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مخدوش كرده است.در نتيجه ساختاري متناسب با
آن نيز در اقتصاد شــكل گرفته است .عامل مهم و
تاثيرگذار ديگر نرخ ارز است .از زمان تاسيس بانك
شاهي در زمان ناصرالدينشاه اين واقعيت كه پول
ايران فراارزشگذاري ميشــده به عنوان يك عامل
مانع فعاليت اقتصادي نام برده شده است.
دخالت در نــرخ ارز و عدم وجود بازار كاركردي
براي آن و تالش دولتهاي مختلف براي پايين نگه
داشتن نرخهاي مبادله ارزهاي خارجي ،يعني بيش
ارزشگذاري پول داخلي كه سبب شده بخشهاي
توليدي داخلي امكان رقابــت با توليدات خارجي
مشابه را نداشته باشند (يعني واردات به صرفه باشد
و صادرات صــرف نكند) .تالش براي حمايتهاي
ديگر مانند اعمال تعرفه گمركي و كمك مستقيم
و جايزه صادراتي و… هم جز ناكارآمدي و فســاد
نتيجهاي به بار نياورده است.عامل ديگر در ايجاد اين
شاكله ناهنجار اقتصاد ،نگرش دولتهاي مختلف به
استفاده از ابزار خلق پول و سيستم بانكي بوده است.
يــك وجه اين نگرش خلق پــول براي هزينههاي
دولت و وجه ديگر براي خلق پول از طريق سيستم
بانكــي به تصور كمك به توليد و فعاليت اقتصادي
بوده است .تجربه نشــان ميدهد كه هر دوي اين
رويكردها زيانبار و پرآسيب بودهاند.
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مكانيسم خلق پول
نقدينگي همراه فعاليت اقتصادي ايجاد ميشود و
نرخ بهره نيز عليالصول در چارچوب كاركرد اقتصاد
مثل يك قيمت تعيين ميگردد.
هنگامي كه نرخ بهره اصلي بر اســاس واقعيات
اقتصاد تعيين شــد ،نرخهاي بهره مختلف نيز بر
اساس انعكاس ريسكهاي متفاوت تعيين ميشود
و چنانكه مشــتريان ويژگيهــاي متفاوتي از نظر
ريسكپذيري دارند ،اين نرخها نيز متفاوت تعيين
ميشوند .در اين چارچوب نه تنها نيازي به هدايت
نقدينگي نيســت ،بلكه اصــوال هدايت نقدينگي
بيمعني اســت ،چراكــه در يك نظــام اقتصادي
كاركردي نقدينگي و توليدمثل دو همزاد دست در
دست هم حركت ميكنند.
نقدينگي بــدون ارتباط با فعاليــت اقتصادي،
بيمعني است و اين نقدينگي نيز درست همانجايي
توليد ميشود كه توليد ايجاد ميشود.
با مقايســه ارقام و اعداد مربوط به شاخصهاي
اصلي به ســادگي ميتوان دريافت كه روابط پولي
و رابطــه بانك مركزي و نظام بانكهاي تجاري كه
بخش عمده خلق نقدينگي را انجام ميدهند مشابه
ســاز و كاري است كه در تمام سيستمهاي بانكي
كاركرد دارد .اين ســاز و كار بر اساس قانون پولي و
بانكي مصوب  ۱۳۵۱تنظيم شده كه يكي از بهترين
قوانين تخصصي كشور است.

چرا برخي بنگاهها دچار كمبود نقدينگي
ميشوند؟
آدام اسميت در قرن هجدهم اين پرسش را مطرح
و براي آن جوابي ارائه كرده اســت .بنگاه در دو حالت
دچار كمبود نقدينگي است.نخست اينكه كاال يا خدمتي
توليد ميكند كه خريدار ندارد .دوم سابقه اعتباري بدي
دارد و هيچ بانكي حاضر به پرداخت وام به او نيســت.
عالوه بر داليل نام برده موارد ديگري هم در ايران براي
كمبود نقدينگي بنگاهها قابل ذكر هستند:
 -1يكــي از داليــل كمبود نقدينگــي غارت
بنگاههاست.
در كشــور ما يك بنگاه در زمان افتتاح بهترين
حالت خود را دارد ،اما از آن روز به بعد در تنزل قرار
ميگيرد (سرنوشــت بسياري از صنايع و بانكها و
ساير شركتها را به عنوان دليل مرور كنيد).
دليل اين تنزل اين است كه اين واحدها توسط
صاحبان ،كاركنان و حكومت غارت ميشوند.
 -2تخصيص بوروكراتيك اعتبار .در كشــور ما
بنگاهها براي دسترسي به اعتبار طبق قوانين مختلف
ازجمله قانون بانكداري بدون ربا ،بايد فراگرد پيچيده
غيرمستقيم ،زمانبر ،سرشار از كاغذ بازي ،پرهزينه و
در مواردي ناسالم را طي كنند .در مواردي كه قبال
اشــاره شد در يك نظام اقتصادي كاركردي فراگرد
تامين اعتبار همراه و در پيوند با فراگرد توليد است.
 -3سركوب مالي ،سرمايهگذاري رانتي و تصحيح
برنامه ســرمايهگذاري از طريق ســرمايهبرداري.
ســركوب مالي به معني تعيين نرخ بهره پايينتر
از نــرخ تورم براي مدت زماني طوالني اســت .اين
مكانيزم از ابتداي ايجاد سيســتم بانكي در كشور
ما وجود داشــته و تاكنون نيز ادامــه دارد .نتيجه
ابتدايي اين امر نيز وجود رانت در اخذ وام اســت.
بنابراين بسياري از سرمايهگذاران به انگيزه استفاده
از اين رانتها و معموال براي اجراي پروژههايي كه
دســتگاههاي دولتي مانند وزارت صنعت فهرست
كردهاند وام ميگرفتهاند .يعني روش معمول چنين
نيست كه سرمايهگذار زمينه فعاليتي را تشخيص
دهد و با قبول ريســك آن به بانك مراجعه كند و
بانك نيز پس از بررســي الزم و اخذ وثيقه يا ساير
تعهدات به او وام بدهد و ســرمايهگذار نيز پس از
فعاليت اقتصادي مولد وام را از محل درآمد و گردش
نقدينگي خــود باز پس بدهد.در عمل عكس آنچه
گفته شــد اتفاق ميافتاده است.بر اساس فهرست
اداري وزارتخانه ،يك طرح مثل توليد موكت ،توليد
لوله ،توليد ماكاروني و… انتخاب ميشــده است.
چنانچه طبق مصوبات وزارتخانه سهميه ارزي ،وام
و زمين تخصيص داده ميشد ،دريافتكنندگان اين
سهميهها رقمهاي بزرگ رانتي دريافت ميكردند.
به اين ترتيب ســرمايهگذار به ســرعت شروع به
سرمايهبرداري ميكند و با تمهيدهاي مختلف وجوه

نقدي را از رشــته فعاليت بيرون ميكشد .سپس
مجددا در رديف متقاضيان ســرمايه در گردش و
منابع نقــدي جديد قرار ميگيرد و فرآيندهاي ياد
شده را با منابع تازه دريافت شده انجام ميدهد.
اگر در نظام ســازمانيافتهاي تنها راه كسب ثروت
كارآفريني ،تقبل ريســك ،نوآوري و توليد باشد ،اكثر
فعاالن اقتصادي به اين راه ميروند.اما اگر راه كسب ثروت
رانتجويي باشد ،به سمت جمعآوري رانت ميشتابند.
اين افراد پس از ايجاد واحد اقتصادي به ســرعت اقدام
به سرمايهبرداري و انتقال رانتها از شخصيت حقوقي
به خودشان به عنوان يك شخصيت حقيقي ميكنند.
البته چنانكه قبال اشــاره شــد تنها صاحب شــركت
نيســت كه منابع شركت را بيرون ميكشد ،بلكه ساير
ذينفعان از جمله كاركنان (از طريق دريافت حقوق و
مزايا) ،حكومت (از طريق دستگاه ماليات ،ماليات على
الراس و…) و ساير دستگاهها (از طريق استخدامهاي
تحميلي و فساد و رشوهخواهيهاي مختلف) دست به
چنيــن كاري ميزنند.اين فراگرد نيز در ذات خود نياز
دايمــي براي تزريق منابع دارد و اين ســازوكار نه تنها
به منظور توليد كاال و خدمات تنظيم نشــده ،بلكه تله
رانت و تقســيم آن است .اينجاســت كه اول تخممرغ
ميآيد و بعد بايد يك سيســتم بانكي موجود باشد كه
بتواند آن را به مرغ تبديل كند .براي همين است كه اين
فراگرد پيوسته ناموفق بوده است.
موجودي نقدينگي ايجاد شده در سطح
كالن چه ظرفيتي دارد؟
جابهجايي و به حركت در آمدن نقدينگي به دليل
عوامل ذيل رخ ميدهد:
 تغيير درآمد دائمي مردم تغيير انتظارات تورمي و تغيير در بازده نسبيداراييها
 تغيير در احساس عدم اطمينان نسبت به آيندههرگاه اين عوامل در جهت منفي متحول شــوند
(مثال مردم به اين نتيجه برسند كه درآمد دايمي آنان
كاهش يافته يا انتظار افزايش سطح قيمتها را داشته
باشند يا افق ديد آينده را تاريك ببينند) اين امر سبب
تالش مردم براي جابهجايي نقدينگي با ساير داراييها
شده و تورمزا خواهد بود .اين تحرك نقدينگي ،قيمت
داراييهاي ديگر را افزايش ميدهد اما اين جابهجايي
در بلندمدت اثري بر بخش واقعي ،يعني توليد و درآمد
حقيقي ندارد .بنابراين ديدهايم كه تصور ايجاد پول به
نيت ترغيب فعاليت اقتصادي مانند طرحهاي زودبازده
يا ايجاد صنايع جديد كه درگذشــته به دفعات تكرار
شــده نتيجه پايداري جز تورم نداشته است .بنابراين
ابتدا بايد ســازمان توليد تــدارك و كاركردهاي آن
تسهيل شود ،آنگاه همپاي آن يك سيستم اعتباري
ايجاد شود تا توليد حقيقي را از طريق خلق اعتبار در
مقابل ايجاد بدهي تامين مالي كند.
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واكاوي بودجه  1400زیر ذرهبین تواناييها

سقف تواناييهاي ايران

اين روزها رســانههاي منتقد دولت و نيز تا
اندازهايرسانههايبيطرفوهواداردولتخبرها،
تفسيرها و گزارشهاي پرشــماري را از ارقام و
راهبردهاي اليحه بودجه به نقل از كارشناسان
و سياستورزان و نيز فعاالن اقتصادي منتشر
ميكنند .دقت در اين نوشتهها و گفتهها نشان
ميدهد سياســت با اقتصاد در بوجه پيوندي
اســتوار دارند و هرگز نميتوان اين دو مقوله را
از هم در بودجه جدا كرد .آرون ويلدا وســكي
نويسنده نامدار درباره بودجه در كتاب مشهورش
الگويي از فرآيندهاي بودجهاي را نشان ميدهد
كه روش سياسي را در هر كشور استوار ميسازد.
او از چهار كشور نام ميبرد و مينويسد در آمريكا
در بودجه ســاالنه توازن بين اقتصاد و سياست
برقرار است ،در فرانســه اقتصاد نيرومندتر از
سياست اســت ،در ژاپن نيز اقتصاد نيرومندتر
از سياست است و سرانجام در بريتانيا سياست
از اقتصاد قويتر است .البته در ايران مطالعهاي
براساس آنچه از سوي اين نويسنده در اين چهار
كشور بازكاوي شده انجام نشده اما ميتوان گفت
برآيند كار اين اســت كه در ايران سياست از
اقتصاد نيرومندتر است و اين را ميتوان در اليحه
بودجه دولت و سپس دگرگونيهايي كه از سوي
مجلس انجام ميشود ديد.
سقف تواناييهاي كارشناسي
بــا يادآوري آنچه در باال نگاشــته شــد ميتوان با
قاطعيت گفت اوج و ســقف توانايي ايران در سياست
و نيز در اقتصاد همين است كه ميبينيم .اگر در ايران
روشهاي مبارزاتي و سازمان مبارزه براي كسب قدرت
و توزيع قدرت سياسي از مسير احزاب شكل ميگرفت
شايد به جاي مردان و زنان مستقر در سازمان برنامه و
بودجه مردان و زناني با انديشــههاي سياسي و دانش
تخصصيتري بودند و بودجهاي نوشــته ميشد تا اين
چيزي كه هســت نبود .واقعيت اين است كه با وجود
تالش شــبانهروزي و سختكوشيهايي كه در سازمان
برنامه شاهد آن هســتيم اما دانش بودجهريزي چيز
ديگري اســت كه به داليــل گوناگــون در اين نهاد
در حال حاضر ديده نميشود .مديران ارشد و مديران
مياني سازمان برنامه و بودجه همه بضاعت علمي است
كه نظام سياسي ايران اجازه ميدهد در اين نهاد حاضر
باشند .اين كادرهاي موجود و نيز سازمانها و نهادهايي
كه از بيرون با اين كادر همكاري داشتهاند و دارند بدون

ترديد همه اوج چيزي اســت كه اجازه داده شده است
به كار گرفته شود.
اوج سیاستگذاري
اين روزها بسيار ميشنويم بودجه ،درآمدهاي خيالي
دارد؛ بودجه درآمدهايش تكيه بر باد دارند ،درآمدهاي
بودجه توهمي است و تورمساز است و… آيا اگر كسان
ديگري بودند ميشــد به لحاظ دانش سیاستگذاري
اقتصادي براي بازارها و نيز براي سياســتهاي ارزي،
مالي و پولي كار ديگري كرد؟ واقعيت اين اســت كه
نيروي كارشناســي موجود در سازمان بودجهريزي با
تواناييها و ناتوانيهاي اقتصادي ايران از نظر اطالعات
و آمار آشــنايي كافي دارند اما همــه اين اطالعات و
آمار در سیاســتگذاريهاي محدود مالي و تا اندازهاي
پولي ديده ميشود .اين در حالي است كه سياستهاي
تجاري و سياستهاي بازار كاال و بازار پول در اين سند
جايگاه شايســته ندارند و با همان ديدگاههاي پيشين
تدوين شدهاند.
سقف نفتي
بيش از نيم قرن است ايران ميخواهد بودجه ساالنه
را از دست نفت رها سازد و بودجهاي بنويسد كه بخش
درآمدي آن از منابع درآمد نفت ارتزاق نكند اما در همه
اين نيم قرن شاهد شكست هر ساله هستيم .درحاليكه
نفت از اقتصاد ايران رفته است و بعيد است ديگر بتوانيم
شاهد صادرات نفت در اندازه  2.3ميليون بشكه درروز
باشيم .اين روزها ميبينيم كه امارات و عربستان ،روسيه
با عربستان ،عراق با بقيه كشورها بر سر سهميه خود
از صادرات ســال  ۲۰۲۱جنگ بزرگي راه انداختهاند.
آيا ايران ميتواند در اين هنگامه نبرد بشــكهها جايي
براي خود بيابد؟ با اين همه ميخوانيم و ميشــنويم
مردان مستاصل سازمان برنامه و بودجه بازهم به نفت
دل بســتهاند و چارهاي ندارند .شمار محلهاي درآمد

براي ايرانيان و براي دولت ايران محدود شــده است و
باز هم بيشــترين سقف را در درآمدها به نفت دادهايم.
توانايي ايران همين است كه در بودجه ميبينيم .نفت
بفروشيم .اگر در خارج نخريدند ،در داخل بفروشيم .در
داخل به كي بفروشــيم؟ در تــه اين فرآيند باز هم به
بانكها خواهيم رســيد و بانكها نيز به بانك مركزي
وصل خواهند شد.
سقف  ۱۰۰هزار ميلياردتوماني سهام
محمدباقر نوبخت و وزير اقتصاد در يك ســال تازه
ســپري شده و پيش از آن هرجا كم آوردهاند گفتهاند
دولت هفت هزارهزار ميليارد تومان دارايي دارد .حاال كه
در آستانه يكي از بدترين سالهاي مالي كشور هستيم
سقف فروش سهام را با ارقام اعالم شده از داراييهاي
دولت مقايســه كنيد انگار كاه در برابر كوه است .اين
چه چيزي را نشــان ميدهد؟ اين عدد اندك و ناچيز
در برابر داراييهاي قابل فروش نشــان ميدهد سقف
توانايي مردم ايران براي خريد دارايي تا چه اندازه كم
است .آيا اگر روزگار گونه ديگري بود و سقف تواناييها
و آزاديهاي سياسي گونهاي بود كه ميشد از ايرانيان
خارج از كشور نيز خواست در خريد سهام شركتهاي
ايراني حضور جدي داشته باشند باز هم همين مبلغ
ناچيز بايد لحاظ ميشد و نميشد ارقام را باالتر برد.
سقف كارشناسي بخش خصوصي
در روزهاي تازه سپريشــده و پــس از اعالم ارقام
اليحه بودجه و نيز سياستهاي پنهانشده در ارقام اين
اليحه چشمها به بخش خصوصي دوخته شده تا درباره
ارقام و اقالم و سياســتها اعالم نظر كلي و تخصصي
داشته باشند .تا امروز كه چيزي از سوي دهها تشكل
بزرگ و كوچك و اتاقهاي بازرگاني ديده نشده است.
به نظر نميرســد در آينده نزديك يا دور ديدگاههاي
موثر بر روند بودجه از سوي بخش خصوصي بيرون آيد.
اوج بروننگري
تواناييهاي ايران در بســتر دنيــا در ارقام و اعداد
اليحــه نيز نشــان ميدهد ايــران تواناييهاي كمي
در اين باره دارد .ايران دوســتان قابل اعتنايي از نظر
اينكه بتواند منابعي را به شكل سرمايهگذاري خارجي
جذب كند ندارد .منابع لحاظ شــده براي فاينانس و
ساير روشهاي تامين سرمايه از خارج نيز ناچيز است
و نسبت به كشوري با ويژگيهاي ايران رقمهاي پاييني
است .ســقف تواناييهاي ايران در تعامل با خارج نيز
نشان ميدهد ايران تواناييهايش تحليل رفته و از شمار
دوستانش در جهان كاسته شده است.

37

اقتصاد ایران
شماره  -142پاییز 1399

تغییر نکنیم تغییرمان میدهند

رقابت در هر امري يك پديده ناب و مفيد است و جامعه
انســاني را در هر زمينهاي پيش ميراند .رقابت سياسي
بطور مثال در همين ايران و در هفتههاي تازهسپريشده
ميان رياســت مجلس با رياست دولت و مديران دولت با
اعضاي مجلس قانونگذاري براي شهروندان ايراني خير و
بركت كوتاهمدتي داشت.
به اين معني كه اين دو نهاد براي رقابت بر ســر اينكه
كدام يك بيشــتر به فكر تهيدســتان است كمكهايي
بــه گروههاي كمدرآمــد خواهند كرد .البته شــايد در
ميانمدت اين مساله به نفع ايرانيان نباشد اما به هر حال
رقابت سياســي اين مزيت را داشت كه منابعي در اختيار
تهيدستان قرار گيرد .رقابت سياسي همچنين اين مزيت
را دارد كه براي مديران ارشد سياسي و رهبران احزاب و
گروههاي سياسي روشن كرد اقتصاد ايران آنقدر وضعيت
بدخيمي دارد كه بايد دستكم به  ۶۰ميليون از شهروندان
پول نقد فوري برسد .از ســوي ديگر رقابت براي كسب
قدرت نهفته در نهاد رياستجمهوري از سوي طيفهاي
گوناگون اصولگرا و در غياب احتمالي كانديدهايي شاخص
از اصالحطلبان موجب شده است رسانههاي اين طيفها
هر روز بر بخشــي از نقاط تاريك اقتصــاد موجود نور
بيفشانند و نشان دهند اقتصاد در بدترين وضعيت است.
عالوه بر ايــن طيفهايي كه در باال از آنها ياد شــد،
مديران دولت نيز با اعتراف به وجود شــاخصهاي منفي
در اقتصــاد دليل آن را مهلت پيدا نكــردن ايران براي
استفاده از مزيتهاي اقتصادي برجام و نيز برگشت رژيم
تحريمهاي تشديد شده معرفي كردند.
اين رقابت سياســي حاال برمالكننده روزگار ســخت
اقتصاد ايران و بهويژه بخش واقعي اقتصاد است .ضعفهاي
ساختاري و رخدادهاي جاري به لحاظ سیاستگذاري و نيز
رشــدهاي منفي ديگر بطور كامل براي همه آشكار شده
و انكارناشدني است .به برخي از نارساييها بطور خالصه
اشاره ميشود.
دعواي باالدستي و پاييندستي
توليدات فرآوردههاي پتروشــيمي ايران و نيز فوالد و مس در
حال حاضر اميدهاي ايران براي درآمد ارزي هستند .اما صادرات
به صخــره توليدكنندگان داخلي برخورده اســت كه ميگويند
چرا بايد درحاليكه توليدكنندگان پاييندست به اين كاالها نياز
دارند صادرات صورت پذيرد .از طرف ديگر واحدهاي توليدكننده
پتروشيمي و فلزات اساســي نيز ميگويند شماري از متقاضيان
داخلي تنها براي استفاده از تفاوت قيمت دستوري و آزاد تقاضا
دارند و آنها بخشــي يا همه سهميه را به قيمت آزاد ميفروشند.
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دولــت و مجلس نيز به هر دو ســوي مجادله حــق ميدهند و
سردرگمي ادامه دارد.
باتالق نهادههاي دامي
رشد شــتابان قيمت گوشــت قرمز ،لبنيات و گوشت مرغ و
نيز تخممرغ شــهروندان را به ستوه آورده اســت .وقتي از وزير
اقتصاد ميپرســند چرا تورم شــتابان داريم ميگويد هزينههاي
توليد افزايش يافته اســت .بيشترين هزينه توليد شير و گوشت
و مرغ به كنجاله ،ســويا ،ذرت و جو بستگي دارد كه بايد تا ۹۰
درصد وارد شــود .حاال بانك مركــزي و دولت ديگر منابع ارزي
براي واردات اين كاالها به دالر ترجيحي  ۴۲۰۰توماني ندارند و
قيمتها افزايش مييابد .در اينجا نيز باتالق رانت و فساد درست
شــده و گفته ميشــود كارخانهها و دامداران و مرغداران سويا،
ذرت و كنجاله وارداتي با دالر ترجيحي را به هر ترتيب ميگيرند
و در بازار آزاد ميفروشند.
ارتباطهاي پولي و بانكي
اعضاي مجمع تشخيص مصلحت نظام در ايران باور دارند كه
عضويت ايران در نهادي به نام افايتياف به دليل اينكه مديران
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آن از ســوي كشــورهاي متخاصم با ايران تعيين ميشوند يا با
آنهــا تعامل نزديك دارند موجب ميشــود كه اطالعات ايران به
كشــورهاي متخاصم داده شود و دردسرساز باشد .از سوي ديگر
فعــاالن اقتصادي بارها و بارها گفتــه و ميگويند عدم عضويت
ايران در افايتياف دادوســتد و جابهجا كردن منابع را سخت
كرده و هزينه فعاليت اقتصادي را افزايش ميدهد.
دالر و سهام
مجادله بر ســر اينكه بايد دالر را در ســطحي نگه داشــت كه
شــهروندان منابع خود را از بازار سهام به بازار دالر نبرند و نيز بايد
قيمت سهام آنقدر باال باشد كه شركتهاي بورسي كه ارزش سهام
آنها به قيمت دالر بســتگي دارد جاذبه داشته باشند و نيز انتقاد از
قيمــت باالي دالر چون راه تورم ديگر كاالهــا را باز ميكند ميان
اعضاي ارشد دولت و نيز منتقدان به گوش ميرسد.
شاخصهاي نگرانكننده
موتور رشد اقتصادي در ايران و هر كشور ديگر سرمايهگذاري واقعي
براي توليد و تجارت اســت .اين شاخص در ايران شوربختانه نزديك
به  ۱۰سال است رشد منفي دارد و موتور رشد اقتصادي را خوابانده
است .رشد اقتصادي منفي و رشد تورم باال ،ابعاد فقر را گسترش داده
است .توزيع بسيار نابرابر درآمدها نيز بر اندازه نابرابريها اضافه كرده
و جوانان ايراني را در بهت و خشم فرو برده است.
داخلي كردن وابستگي بودجه به نفت
درحاليكه دولت و مجلس بر ســر اينكه كسري بودجه از
كدام محلها تامين شــده و ميشــود مجادله دارند و آمار

و ارقــام دقيقي از تامين كســري بودجــه از هر محل داده
نميشود اما با استناد به راهبرد دولت در بودجه پيشنهادي
سال  ۱۴۰۰كه درآمدي بسيار باال براي پيشفروش نفت در
داخل در آن گنجانده شــده است نشان ميدهد حاال باز هم
بودجه به نفت وابســته است اما اينبار به شكل ريالي و البد
بــاز هم بانكها بايد اين نفتها را خريداري كنند و پول كم
بياورند و از بانك مركزي قرض كنند و….
پوستاندازي اقتصاد
آنچه در باال به خالصهترين شكل نگاشته آمد گوشهاي از
دهها گره كوري اســت كه بر دست و پاي اقتصاد ايران زده
شــده و اقتصاد را از راه رفتن بازداشــته است .اقتصاد ايران
ديگر نميتواند اين وضعيت را ادامه دهد و تعادلهاي نيمبند
برپا شده دهههاي اخير از دســت رفتهاند .ميتوان به رونق
و ركــود در ميانمدت خوشبين بود يــا به كاهش دو هزار
توماني دالر در يك هفته يا باز شدن راه تهاتر ارزي و تسريع
در تخليه كاالهاي دپوشــده در بندرها ،اما آيا اينها دردي را
درمان ميكنند؟ واقعيت اين است كه چنين نيست .اقتصاد
ايران بايد پوست بيندازد و چيز ديگري شود.
درغير اين صورت بــا تغيير اين رئيس دولت و آمدن يك
رئيــس تازه براي دولت و تغيير رئيس مجلس با رئيس قبلي
و نيز جابهجا كردن مديران كار درست نميشود.
اقتصاد ايران بايد پوســت بيندازد و البته اين كار آســاني
نيســت .بايد اميدوار باشــيم برآيند مديران اصلي كشــور
به اين نتيجه برســند كه پوستاندازي اقتصاد ايران با اراده
و خواســت حاكميت اتفــاق بيفتد و تــازه همين هم كلي
دردسر دارد.
اگر مديران ادارهكننده كشــور به اين نتيجه برســند كه
اقتصاد مشكل ندارد و همهچيز سرجاي خودش است بايد به
روزهايي بينديشيم كه پوست كنده شدن اقتصاد و به دنبال
آن جامعه را ببينيم.
اقتصاد شوخيبردار نيست و نميتوان تا مدتهاي زيادي
آن را بدون پوستاندازي واقعي اداره كرد .وقتي درد و زخم
يك جســم بر بدن وارد ميشود بيشترين و زودترين بخش
بدن كه درد ميكشد پوست است و اگر كسي در اين مرحله
زخم را درمان نكند درد به گوشــت و ســپس به استخوان
ميرســد كه در آن وقت از شــدت درد بيجان ميشــود.
مديران ادارهكننده كشــور تا همين جاي كار شــايد اگر با
چشمهايي باز و گوشهايي تيز به زخم شهروندان نگاه كنند
ميبينند كه پوستشان دارد كنده ميشود.
هــر حزب ،جمعيت و گروه سياســي و نيــز ذينفوذها و
گروههــاي مرجع فكري اگر ايــن را نميبينند بايد گفت در
دنياي ديگري زندگي ميكنند .بايد منتظر باشــند پوســت
شــهروندان بر اثر زخم كنده شود و درد و عفونت
به داخل بدن سرايت كند.
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اين بار اقتصاد
مچ سياست را
مىخواباند

بدون ترديد در مچاندازي سياســت و
اقتصاد در آستانه سال  ۱۴۰۰و در شرايط
بسيار پيچيده ايران ،اينبار اقتصاد برنده
خواهد شــد .واقعيتهاي زندگي ايران
نشــان ميدهد سياســتمداران ايراني و
رهبران احزاب و جمعيتهاي سياسي در
نبرد با هم به اقتصــاد پناه بردهاند و براي
جلب آراي شهروندان هر كدام از زاويه و
نگاه خود وعده ميدهند كه بايد مردم را
از بدبختي نجات داد .حاال به نظر ميرسد
سياستمداران ايران به مرور فهميدهاند يا
خواهند فهميد كه اقتصاد با هيچ قدرتي
يا هيچ انديشــه برتريجويانهاي شوخي
ندارد و بياعتنايي به اقتصاد و متغيرهاي
آن ســرانجام تلخ و نفرتانگيزي خواهد
داشت ك ه تر وخشك را با هم ميسوزاند و
خاكستر ميكند.
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سرنوشتهاي تلخ
تجربــه هميــن چند دهــه تازهسپريشــده و
سرشــت و سرنوشت برخي از كشــورها در همين
روزها نشــان ميدهد سياســتمداراني كه با اقتصاد
عناد ورزنــد و بخواهند براي هميشــه متغيرهاي
اقتصادي را اســير تمايالت و هوسهاي خود كنند
سرنوشــتهاي غمانگيز براي مردم به بار ميآورند.
وقتي سياســتمداران به اقتصاد بياعتنا باشــند در
بلندمدت فشــار آن بر دوش شــهروندان ميافتد و

شــهروندان يا همانند مردم كرهشمالي مثل بردهها
زندگي ميكنند و به مشتي برنج و كمي نان قناعت
ميكنند يا همانند شهروندان ونزوئال جانشان را كف
دست گرفته و در خيابان با رهبران ميجنگند ،يا از
شهر و كشورشان به هر كشور ديگري پناه ميبرند.
اقتصاد را ميتوان حتي چند دهه به اســارت كشيد
اما قانونهاي ســفت و سخت اقتصاد هرگز تعطيل
نميشوند و فقط ميتوان آنها را كوچك و كوچكتر
و مردم را بدبخت و مستاصل كرد .يادمان باشد حزب
كمونيست شوروي بزرگترین قدرت مالي و سازماني
كه جامعه بشــري تاســيس كرده بود نتوانست بر
اقتصاد غلبه كند و پس از  ۷۰ســال پرچم تسليم
را باال برد و رهبران حزب را تســليم واقعيتها كرد.
شمار كشورهايي كه بتوانند براي هميشه بر اقتصاد
حكومت كنند اندك و اندك شدهاند و حاال در كوبا
ميبينيم كه مردمش در آرزوي فرار از كشورند.

 ۶۰ميليون نيازمند
خدا را بايد شــاكر بود كه رقابت براي كســب
قدرت به دســت آمده و گســترش آن و صيانت از
قدرت ميان احزاب و گروههاي سياســي در ايران
موجب افشــاگري شده است .درحاليكه طيفهاي
سياسي تندروتر وابســته به جبهه اصولگرايان در
برابــر خارجيها از پيشــرفتهاي ايران ميگويند
امــا در مصاف با رقيب خــود اعتراف ميكنند ۶۰
ميليــون ايراني نيازمند كمكهاي ماهانه ســرانه
 ۶۰تا  ۱۲۰هزار تومان شــدهاند .نبرد بر سر اينكه

مجلس بايد كاري براي تهيدســتان انجام دهد به
جايي رسيده اســت كه معلوم ميشود ديگر پولي
در بساط نيست و براي مهيا كردن  ۳۰هزار ميليارد
تومان (كمي بيشتر از يك ميليارد دالر با احتساب
هر دالر  ۲۵هزار تومان) بايد داراييهاي تاريخي را
فروخت يا بر ميــزان تعرفههاي واردات اضافه كرد
كه خود تورمساز است .حاال ديگر معلوم شده است
براي اينكه شهروندان ايراني را حتي براي دو هفته
با پول دولت در خانه نگه داشــت و هزينه زندگي
آنها را داد پولي در بســاط نيست و سياستمداران
رضايــت دادهاند كه تهيدســتان به محل كار خود
بروند و روزانه  ۵۰۰نفر جان خود را از دست بدهند.
اصــرار بر دادن يارانه  ۴۵هزار توماني به هر نفر كه
بــا آن حتي نيم كيلو گوشــت نيز نميتوان خريد
نشان ميدهد توليد ثروت و درآمد آنقدر كه برخي
تصور ميكردند كار سادهاي نيست .سياستمداران
منصفتر هر دو جناح سياســي حاال به آرامي زبان
باز كرده و از تغيير شرايط ميگويند.

برخي واقعيتها
تازهترين گزارش ارائهشــده از سوي سازمان
برنامهوبودجه با عنوان «بررسي تطبيقي موقعيت
ايران در شاخصهاي بينالمللي توسعه :مبتني
بر دادههــاي نهادهاي جهان» نشــان ميدهد
ايران در شــاخص رشــد توليد ناخالص داخلي
از ســال  ۱۹۷۹تا  ۲۰۱۸در سالهاي متعددي
رشــد منفي را تجربه كرده است .بهطوري كه
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در ســالهاي  ۱۹۷۹تا  ۱۹۸۱به ترتيب رشــد
منفــي  ۱۰/۵درصــد ۲۷/۵ ،درصــد و ۵/۱۷
درصد را داشــتهايم .پس از دو سال رشد مثبت
در ســالهاي  ۱۹۸۲و  ۱۹۸۳بار ديگر در سال
 ۱۹۸۴با رشــد منفي  ۸/۷درصد روبرو شدهايم.
در ســالهاي  ۱۹۸۶و  ۱۹۸۸نيز اقتصاد ايران
رشــد منفي  ۱۰/۲درصد و  ۵/۴درصد را تجربه
كرده اســت .پس از آن بار ديگر در سال ۱۹۹۴
رشد منفي  ۱/۵درصد را داشتهايم.
پس از رشدهاي آهسته در سالهاي ۱۹۹۵
تا  ۲۰۱۱بار ديگر در ســالهاي  ۲۰۱۲و ۲۰۱۳
رشــدهاي منفي  ۷/۵درصــد و  ۰/۲درصد را
تجربه كردهايــم و اكنون نيز از  ۲۰۱۸تا ۲۰۲۰
رشد منفي داشتهايم .اين در حالي است كه در
تركيه از  ۱۹۷۹تا  ۲۰۱۸فقط پنج ســال رشد
توليد ،ناخالص منفي داشتهاند .در همه سالهاي
 ۱۹۷۹تا  ۲۰۱۸رشــد اقتصاد جهان هميشــه
مثبت بوده است .رشــد ميانگين  ۲/۳درصدي
ايران در اين دوره با لحاظ كردن رشد جمعيت
نشــان ميدهد ايرانيان در سال  ۲۰۲۰از سال
 ۱۹۷۹ثروتمندتر شدهاند.
همين آمارهاي ارائه شده نشان ميدهد از ۱۹۷۹
تا  ۲۰۱۸به جز ســال  ۱۹۹۰كه تورم به  ۷/۶درصد
رسيده است و به جز سالهاي  ۲۰۱۶و  ۲۰۱۷كه نرخ
تورم به ترتيب  ۸/۶درصد و  ۹/۹درصد بوده در بقيه
ســالها نرخ تورم ايران دورقمي بوده و در سالهايي
حتي تا  ۵۰درصد ( ۱۹۹۵معــادل  )۱۳۷۴افزايش
را تجربــه كردهايم .با توجه به اينكه تورم شــتابان و
دورقمي و نرخ رشــد پايين در اين سالها با هم رخ
داده ،موجب شده است ايران در شاخص درآمد سرانه
وضعيت نامناســبي را تجربه كند .مقايسه نرخ تورم
ايران با عربستان و با متوسط نرخ تورم جهان نشان
ميدهد ايران يكي از  ۱۰كشور با بيشترين نرخ تورم

بوده است.شاخص نرخ بيكاري در ايران نشان ميدهد
در ســالهاي  ۱۹۹۱تا  ۲۰۱۸همواره به جز دو سال
 ۱۹۹۵و  ۱۹۹۶با نرخ بيكاري دورقمي مواجه بودهايم.
اين در حالي اســت كه در اين ســالها نرخ بيكاري
در جهــان هرگز از  ۵/۸درصد تجاوز نكرده اســت.
متغيرهاي باال در مجموع به اين نتيجه منجر شده كه
درآمد سرانه در ايران با نوسانهاي شديد مواجه شده
و بــا وجود اينكه ايران به ثروت و درآمد رويايي نفت
دست داشته از متوســط جهان چندان باالتر نبوده
است.شاخص سرمايهگذاري مستقيم خارجي كه از
 ۱۹۷۰به اين طــرف به نوعي رقابت نفسگير ميان
كشورها منجر شــده است نيز براي ايران حال و روز
خوبي را نشان نميدهد درحاليكه كشورهاي جهان
از  ۱۹۷۰شــروع به جذب ســرمايهگذاري مستقيم
خارجي كردهاند ايران از سال  ۲۰۰۰اقدام به اين كار
كرده اســت .ارقام ارائه شده نشان ميدهد از ۱۹۹۰
تا  ۲۰۱۸ايران در ســال  ۲۰۱۲ركورد ورود سرمايه
مستقيم خارجي را با  ۴/۶ميليارد دالر شكسته است
درحاليكه سرمايهگذاري مستقيم خارجي در جهان
از سال  ۲۰۰۴به بعد همواره چهاررقمي بوده است.

حاال در بنبست هستيم
بيان اين نكته كه اقتصاد ايران اكنون به نوعي
در بنبست قرار گرفته ،تلخ و ناراحتكننده است
اما محاصره اقتصادي ايران در ســه سال اخير
موجب شده است ارزش پول ملي كشور بهشدت
سقوط و غرور و عزت ايرانيان را مخدوش كند و
نيز نرخ تورم به باالترين ارقام برسد .ايران در دهه
گذشته با يكي از بدترين دهههاي تاريخ معاصر
به لحاظ ميانگين رشد توليد ناخالص داخلي و
رشد سرمايهگذاري مواجه شده است .در همين
روزها ميخوانيم و ميشنويم كه قيمت گوشت
مرغ ،گوشت قرمز ،تخممرغ ،لوبيا ،عدس ،پنير

و لپه و ماســت و گوجهفرنگي با شتاب زياد به
سمت باال ميرود و ايران نميتواند توليدش را به
همين ميزان افزايش دهد .ارزش صادرات نفت
خام به حداقل رسيده و دولت براي تامين كسري
بودجه بدترين روشها را اختيار و شهروندان را
تهيدست كرده است.

سياست جواب نميدهد
واقعيــت را بايد قبول كــرد و پذيرفت كه
شهروندان ايراني ديگر به احزاب و جمعيتهاي
سياســي و وعدههــاي آنها اعتمــاد ندارند و
تا روزي كه وضعيت دخل و خرجشان چنين
اســت كه هست ســطح اعتماد روند كاهنده
پيدا خواهد كرد .به جايي رسيدهايم كه اركان
حكومت بايد وضعيت مادي شــهروندان را از
شرايط فعلي دور كرده و به سطح قابل قبولي
برساند .مردم ديگر برايشان تفاوت نميكند كه
دليل بدبختي آنها آمريكاســت يا بيتدبيري
دولت و برايشــان تفاوت نميكند كه در سال
 ۱۴۰۰چــه كســي از كدام جريان سياســي
رئيسجمهور خواهد شد .مردم ميخواهند از
فقر و تهيدستي دور شوند .آيا ميتوان در داخل
آنقدر منابع پيدا كــرد كه وضعيت مردم را به
سمت بهبود پيش برد .آيا بايد تن به گفتوگو
و مصالحه با دنيا داد تا از بدتر شدن شرايط دور
شويم تفاوت نميكند و در هر حالت بايد قبول
كنيم كه تمايالت سياســي و خواستههايمان
را بايد دستكم تا بهتر شدن وضعيت تعديل
كنيم .بدتر شــدن وضعيــت اقتصادي قدرت
چانهزني سياسي در برابر همسايهها و منطقه
را از ايران ميگيرد و آرزوهاي ما بر باد ميرود.
ديگر راهي براي سياست نمانده كه بيش از اين
اقتصاد را گروگان بگيرد.
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ايران عضو هیچ اتحادیه اقتصادی مهمی نیست

هنگامي كه آتش جنــگ جهاني دوم فروكش كرد و برندگان
و بازندگان جنگ به حســاب و كتاب نشســتند و دنبال اين
بودند بفهمند چرا جنگ شــد به اين نتيجه رسيدند كه يكي از
داليل جنگ ،سختگيريهاي تجارت ميان كشورها بوده است.
رشد تكنولوژي به رشــد توليد انبوه منجر شده بود و بازارهاي
داخلي جواب رشد شتابان را نميداد .كشورهاي پيشرفتهتر با
اين انديشــه كه اگر فقط صادر كنند ،برندهاند ،با وضع سنگين
تعرفه واردات راه ورود كاالي رقيب خود را مســدود ميكردند
يا با دامپينگ و ارزانفروشي ميخواستند بازارهاي رقيب را از
چنگش بيرون بياورند .اين وضعيت به لجبازي سياسي رسيد و
از آنجا بود كه نهال جنگ كاشته شد.
پس از پايان جنگ كشــورهاي برنده و بازنده در نخســتين
نشستهاي خود براي ترسيم جهان آينده به تشكيل موافقتنامه
عمومي تعرفه و تجارت فكر كردند و  ۳۵۳كشــور جهان آن را
امضا كردند.
از قضاي روزگار ايران هم يكي از كشورهايي بود كه در ۱۹۴۵
اين پيمان را امضا كرد .اما حاال كه  ۷۵سال از آن سال ميگذرد
و با وجودي كه  ۲۰۰كشور در جهان عضو سازمان تجارت جهاني
مشهور به «دبليوتياو» شدهاند ايران هنوز عضويت اين سازمان
توآمدهاي پرشمار
را قبول نكرده و در ســال  ۱۹۸۴پس از رف 
عضو ناظر شده است.
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تالش براي حفظ انحصار
در همين خصوص عضــو هيات نمايندگان اتاق بازرگاني ايران
با انتقاد از عدم ايجاد زيرســاختهاي الزم براي پيوســتن ايران
به پيمانهاي منطقهاي و تجــاري بينالمللي به «جهانصنعت»
گفت :افزايش ارتباطات تجاري و عضويت در پيمانهاي منطقهاي

از جمله ضرورياتي اســت كه دولتمــردان بايد به آن توجه كنند
امــا متاســفانه به داليلي از جملــه بيتوجهي بــه فراهم كردن
زيرســاختهاي الزم براي عضويت در سازمانهايي مثل سازمان
تجارت جهاني و همچنين تالش براي حفظ انحصار برخي صنايع،
چنين اتفاقي نميافتد.
مهرداد بازرگان تاكيد كرد :نبايد از ترس ضربه خوردن به برخي
صنايــع يا ترس از واردات كاال ،از تالش جدي براي پيوســتن به
پيمانهاي منطقهاي و سازمانهاي بينالمللي تجارت جلوگيري
م چراكه در اين صورت از قافله تجارت جهاني عقب ميمانيم
كني 
و مدام بايد خســارت دهيم .بنابراين دولت بايد شرايط الزم براي
افزايش ارتباطات بينالمللي را فراهم كند و صنايعي كه با انحصار
فعاليت ميكنند نيز بايد براي نجات خود برنامهريزي كنند.
بازرگان با اشــاره به كاهش صادرات غيرنفتي در ســال جاري
اظهار كــرد :درحاليكه با توجه به افزايش بيرويــه نرخ ارز بايد
وضعيت صــادرات بهبود پيدا كند اما بــا كاهش ارزش صادرات
به دليل تحريمهــا و همچنين بيتوجهي بــه افزايش ارتباطات
تجاري با بسياري از كشورها روبرو هستيم.
بــه گفتــه وي ،ارتباطات صنعتي و تجاري از الزامات توســعه
كشــورها به حساب ميآيد اما متاسفانه در حال حاضر شاهد اين
هســتيم كه ايران نتوانسته در ســازمانهاي تجاري و منطقهاي
عضو شــود يا حضور موثري داشته باشــد .به عنوان مثال يكي از
تجربههاي ايران در همكاريهاي منطقه ،عضويت در سازمان اكو
است كه بيشتر كشــورهاي همسايه و كشورهاي اسالمي در اين
سازمان عضو هستند اما واقعيت اين است كه ارتباطات صنعتي و
تجاري در اين سازمان در سطح مطلوبي قرار ندارد .اين در حالي
است كه بطور كلي ايران در هيچكدام از پيمانهاي مشترك موثر
جهاني عضويت ندارد.
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كاهش هر چه بيشتر قدرت رقابت

رئيس اتحاديه توليدكنندگان و صادركنندگان آبزيان استان هرمزگان
بــا بيان اينكه بايد با فراهم كردن فضاي آزاد اقتصادي و همچنين توجه
به يكســري چارچوبها به سرعت شرايط پيوســتن به اين پيمانها را
فراهم كرد ،گفت :اگر چنين اقداماتي انجام شود ،به مرور زمان ميتوان
حتي فضا را براي عضويت در سازمان تجارت جهاني فراهم كرد.
وي ادامه داد :در شرايط فعلي بايد نرخ ارز تثبيت شود تا صادركنندگان
و همچنين فعاالن اقتصادي از وضعيت آينده مطمئن باشــند و تكليف
خود را بدانند .اما متاســفانه با بالتكليفي و سردرگمي فعاالن اقتصادي
روبرو هستيم.
به گفته اين فعال بخش خصوصي ،اين روزها وضعيت صادراتي كشور
نگرانكننده اســت و همانطور كه همان چند سال پيش نيز پيشبيني
ميشــد ،نميتوانيم از لحاظ قيمت تمامشده و تعرفهها با ساير كشورها
رقابت كنيم .اين در حالي اســت كه در صورت بيتوجهي به پيمانهاي
منطقهاي و تجاري ،قدرت رقابت ما بيش از حاال كاهش پيدا خواهد كرد
و به كشوري منزويتر از لحاظ تجاري تبديل خواهيم شد.

بازارهاي صادراتي از دست ميرود

در ايــن رابطه همچنين يكي از اعضاي اتاق بازرگاني تهران با بيان
اينكه ايران با سياستهايي كه در حال حاضر در پيش گرفته ،آمادگي
پيوســتن به ســازمانهاي تجارت جهاني و برخي پيمانها را ندارد،
گفت :اين در حالي اســت كه پيوستن به اين ســازمانها و افزايش
تنوع شــركاي تجاري ،امري اجباري است و در صورت بيتوجهي به
آن ميتوان گفت كه بازارهاي صادراتي محدودتر ميشــود و از دست
خواهد رفت.
حميدرضا صالحي با بيان اينكه ما هنوز در كشورمان متولي صادرات
نداريم ،اظهار كرد :براي افزايش صادرات بايد نهادي تشكيل شود كه

اين هدف را به درستي دنبال كند و با استفاده از ديپلماسي اقتصادي
و سياســي ،براي افزايش صادرات بسترســازي شود .به عبارت ديگر
در صورتي كه صادرات متولي داشــته باشــد ،پيوستن به پيمانهاي
منطقهاي و تجاري نيز بطور حتم پيگيري خواهد شــد درحاليكه در
شــرايط فعلي همين بدون متولي بودن صادرات خود يكي از داليل
مهم بيتوجهي به فراهم كردن توسعه زيرساختهاي صادراتي است.
وي بــا بيان اينكــه در اين خصوص تا امــروز در حال پاك كردن
صورت مســاله بوديم ،افزود :حتي اكنون نيز نبايد از بازارهاي جهاني
م بلكه بايد ســهم خود را در اين بازارها افزايش دهيم .در
غافل شوي 
اين راستا بايد روابط سياسي خود را نيز با كشورها تقويت كنيم زيرا
اگر روابط سياســي خوب نباشد ،نميتوان انتظار داشت كشورها بازار
خود را در اختيار كاالهاي ايراني قرار دهند.

شرايط نابرابر
به گفته اين فعال بخش خصوصي ،شــرايط صادركنندگان ايراني
با همتايان خارجي خود بســيار متفاوت است .اين در حالي است كه
مشــكالتي مانند كمبود بودجه به عنوان بهانهاي براي معطل ماندن
مشــوقهاي صادراتي و… عنوان ميشود درحاليكه به عقيده بنده،
اراده دولت در اين مساله بيشتر دخيل است تا ميزان بودجه .در واقع
در صورتي كه به صادركنندگان و بخش خصوصي توجه شود ،ميتوان
براي دستيابي به بازارهاي جديد صادراتي دست به كار شد.
صالحي اظهار كرد :در شرايط فعلي بازارهاي صادراتي ايران محدود
است و ما بايد نگاه خود را به بازارهاي متفاوتي جز كشورهاي همسايه
متمركز كنيم چرا كه حتي افغانستان هم عضو سازمان تجارت جهاني
شــده و شــرايط جديدي را ميتواند براي تجارت خود با كشورهاي
ديگر ايجاد كند.
وي با تاكيد بر گسترش تعداد بازارهاي صادراتي بيان كرد :اگر اين
كار انجام نشــود ،كل بازار صادراتي ايران با اندك تنشي در بازارهاي
منطقه و كشورهاي همسايه ،از دست خواهد رفت.
ايران درونگرا
اقتصاد ايران در دوران مدرن و از دهه  ۱۳۴۰به بعد كه وضعيت
صادرات نفت درآمد مناســبي براي كشور فراهم كرد با دوري از
سياست توسعه صادرات و پذيرش سياست جايگزيني واردات ،به
سوي درونگرايي اقتصادي رانده شد .درآمد نفت به اندازهاي بود
كه ايران احساس كســب درآمد ارزي از مسير صادرات كاالهاي
غير از نفــت نميكرد .ايران تصور ميكند آنقدر ثروتمند اســت
كه نياز به كشــور ديگري ندارد و ميتواند تا ابد تنها و گوشهگير
باشــد .واقعيت اين است كه اين انديشــهاي ناصواب بود و براي
آينده اين ســرزمين تهديد و تحديد به بار آورد و روزنههاي نفس
كشــيدن براي ايرانيان را تنگ و تاريك كرد .درحاليكه در تاريخ
معاصر كشورهاي ديگر با شتابي باورنكردني به سوي بهرهبرداري
همگاني از همه دنيا پيش ميرفتند و از مســير دادوســتد كاال و
ســرمايه اقتصاد خود را با دنيا گســترش ميدادند و اقتصادشان
رونق مييافت اما ايران درونگرايي را در دستور كار داشت .نتايج
پژوهشها نشــان ميدهد ايران يكي از منزويترين اقتصادها را
در دنيا دارد و برخالف ســاير كشورها كه با برنامهريزي و انعطاف
در تجارت خارجي دنبال ورود به پيمانهاي جهاني ،منطقهاي و
دوجانبه هستند راه را براي خودش باريك كرده است.
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جاي خالي ايران در پيمانهاي تجاري
عليرضا ساعدي پژوهشگر همكار با موسسه عالي آموزش و پژوهش برنامهريزي
و مديريت كه زيرنظر مسعود نيلي فعاليت ميكند روز  ۲۵آذر در كنفرانس اقتصاد
ايــران در تهران درباره برونگرايي و تجارت خارجي و همچنين درباره اســتفاده
كارآمد از مناطق تجاري و آزاد ايران ســخن گفت و نتايج پژوهش انجام شــده را
بيان كرد .اين پژوهش در كتاب كنفرانس اقتصاد ايران درج شده است .بر اساس
يافتههاي اين تحقيق برونگرايي بخشي از اصالحات فراگير در كشورهاي گوناگون
براي كمتر كردن اندازه فقر ،دستيابي به رشدهاي باال و استيال يافتن بر بحرانهاي
اقتصادي بوده اســت .برونگرايي از ســه مســير برونگرايي تجاري ،برونگرايي
در توليد و برونگرايي مالي و ســرمايهاي راه خــود را باز ميكند .در برونگرايي
تجاري كه رشــد تجارت خارجي را به همراه دارد ،نهتنها سهم واردات و صادرات
در توليد ناخالص داخلي افزايش مييابد بلكه تركيب و تنوع محصوالت صادراتي
و وارداتي نيز دستخوش دگرگوني ميشود .آسانسازي و شتاببخشيدن به رشد
تجارت منجر به عقد قراردادهــاي دوجانبه و چندجانبه و عضويت در بلوكهاي
تجاري و ســازمان تجارت جهاني ميشود .اين ترتيبات به كاهش موانع تعرفهاي
و غيرتعرفهاي منجر ميشــود و شرايط را براي آسان شدن تجارت مهيا ميكند.
بهبود در تجارت به معناي دسترســي به بازار كشــورهاي ديگر با موانع مختلف
اســت كه البته رابطهاي دوسويه اســت .از زمان تاسيس سازمان تجارت جهاني
كه بزرگترین پيمان تجاري در دنيا به حساب ميآيد تاسيس  ۴۰۰پيمان جديد
دوجانبه و چندجانبه منطقهاي به اين سازمان گزارش شده است و شمار پيمانهاي
منطقهاي فعال در جهان به  ۴۲۳پيمان افزايش يافته است .اين پيمانهاي تجاري
براي آسان و گسترده شدن تجارت ميان كشورهاي عضو اقدام به كاهش موانع در
مســير تجارت كردهاند .اين آسانسازي راه را براي كاهش هزينه تجارت باز كرده
و قراردادهاي آسانســازي تجارت را رونق داده است .در حال حاضر  ۸۰كشور در
جهان كه عضو سازمان تجارت جهاني هستند اين نوع قرارداد را اجرا ميكنند .ايران
تنها در پيمان گروه كشورهاي هشت و سازمان همكاريهاي منطقهاي اكو عضويت
دارد .پيمان اكو پيماني منطقهاي اســت اما همگرايي اندك ميان كشورهاي عضو
موجب شده است در ســال  ۲۰۱۲تجارت ميان كشورهاي عضو تنها  ۹درصد از
كل تجارت كشورهاي عضو اكو را تشكيل دهد و در فاصله  ۲۰۰۳تا  ۲۰۰تنها سه
درصد رشــد را تجربه كرده است .از آنجايي كه ايران عضو سازمان تجارت جهاني
نشده ،ورود به قراردادهاي دوجانبه يا چندجانبه مشكل شده است .پس از سپري
شدن دو دهه از عضويت كشورها در اين سازمان همگرايي تعرفهها بين كشورهاي
مختلف صورت ميپذيرد و تعرفه تجاري كشورها نسبت به ايران كمتر است .اين
موضوع به چالش براي ايران تبديل شــده ،زيرا بدون كاهش تعرفهها انگيزه براي
انعقاد پيمان تجاري با ايران كاهش مييابد.
انحصار چندجانبه
شــوربختانه ايران در همين دهههاي تازهسپريشده به دليل تحريمهاي
آمريكا به مرور سطح تجارت و نيز كيفيت تجارت خارجي كاهن دهاي را تجربه
كرده است .ايران ديگر با اروپا تجارت ندارد ،سطح تجارت با هند به كمترين
عدد رسيده ،كرهجنوبي نيز با ايران در بدترين موقعيت تجاري قرار گرفته و
نيز با ژاپن دادوستدي ندارد.
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انحصار امارات كوچك و چين بزرگ
واقعيت اين است كه تجارت خارجي يك خواست و اراده دلبخواه دولتها
و حكومتها نيســت و دنباله و ادامه منطقي اقتصاد ملي به حساب ميآيد و
بايد در شــرايط كارآمدي باشد تا بتواند به اقتصاد داخلي كمك كند .يكي از
شرايط اين است كه كشــورها عالوه بر تنوع گروههاي كااليي در صادرات به
كشــورهاي گوناگوني نيز كاال صادر كنند تا در بزنگاههاي تاريخي ،سياسي و

بينالمللي با تنگنا روبرو نشــوند .از سوي ديگر كشورهاي جهان راه واردات را
گونهاي باز ميكنند كه كاروان كاالهاي كشورهاي گوناگون از آن راهها به بازار
داخلي بيايند و انحصاري شكل نگيرد .ايران اما شوربختانه فاقد تجارت خارجي
باكيفيت است كه شرايط باال را داشته باشد.

چين خزنده
آمارهاي ارائه شــده از تجارت خارجي ايران نشــان ميدهد ايران در چهار ماه
منتهي به پايان تيرماه امســال  28.4درصد صادراتش را به كشور چين فرستاده
اســت .به عبارت ديگر سهم چين از صادرات ايران بيش از  ۲۵درصد است و اگر
روزي چينيها در كوتاهمدت بخواهند به تجارت ايران آسيب وارد كنند به سادگي
نزديك به  ۳۰درصد صادرات ايران را فلج خواهند كرد .از سوي ديگر آمارها نشان
ميدهند ســهم چين در واردات ايران نيز با رقم  25.7درصد يك رقم بسيار باال
به حســاب ميآيد و به نظر ميرسد ايران يكي از وابستهترين كشورها به چين از
نظر تجارت خارجي به حســاب ميآيد .درجه انحصار باالي چين و سايه سنگين
اين كشور بر تجارت خارجي ايران اتفاق خوبي از نظر سياسي و اقتصادي نيست و
ميتواند در صورت هرگونه تغيير معنادار در چين از نظر راهبردهاي سياسي داخلي
و سازشها با جهان تجارت ايران را در فشار قرار دهد.
سهم بزرگ كشور كوچك
نظام سياســي حاكم بر امارات عربي متحده در دهههاي اخير متحد درجه
يك عربستان سعودي در مواجهه با ايران بوده و از اين نظر يكي از كشورهاي
بهشدت مخالف نظام سياســي ايران به حساب ميآيد .اماراتيها از نخستين
كشورهايي بودند كه در بستن راههاي ورود ارزهاي ايران به دليل تحريم آمريكا
اقــدام كردند .به اين ترتيب انتظار ميرفت حجم تجارت ايران با اين كشــور
محدود شــود اما آمارهاي تجارت خارجي چهار ماه نخست امسال ايران نشان
ميدهد سهم امارات از كل واردات ايران به  22.7درصد رسيده است .اين كشور
كوچك حاشيه خليجفارس در همين حال با سهمي معادل  ۱۴درصد سومين
كشور مقصد صادرات ايران بوده است .يك محاسبه ساده نشان ميدهد چين
و امــارات روي هم كمي كمتر از  ۵۰درصد واردات ايران و  ۴۲درصد صادرات
ايران را در چهار ماه گذشته به خود اختصاص دادهاند كه از نظر تنوع بازارهاي
وارداتي ايران را در موقعيت دشواري قرار ميدهد.
تجارت محدود
آمارهاي ارائه شده از سوي نهادهاي رسمي نشان ميدهد در چهار ماه نخست
امسال ارزش صادرات ايران با  ۴۱درصد و ارزش واردات نيز با كاهش  ۲۴درصدي
مواجه شــده است .در صورتي كه تنگناهاي برآمده از شيوع كرونا را عامل كاهش
و كوچك شــدن تجارت خارجي بدانيم و نيز توجه داشته باشيم اين وضعيت به
ســرعت بهبود پيدا نميكند بايد روزهاي پركاري براي جبران صادرات و واردات
كوچك شده در ماههاي آتي در دستور كار باشد كه البته يكي از اصليترين گرهها
اصالح نشدن سياستهاي ارزي ايران است.
صلح و تجارت
تجربه نشــان ميدهد كشورهايي كه آرامش و آســايش ذهني و مادي
شــهروندانش به خاطر رفاه مادي مناســب در سطح باالتري است احتمال
وقوع منازعه با ديگر كشورها برايشان كمتر است .واقعيت اين است كه وقتي
كشــوري به كشــور ديگر كاال صادر ميكند يا از كشوري كاال وارد ميكند
عالقه دارد آن كشور در صلح باشد چون از تجارت منفعت ميبرد .ايران نيز
بايد با توسعه تجارت با همه كشورها بتواند راه صلح را هموار كند و اين اتفاق
نميافتد مگر اينكه ايران از انزواي تجاري خارج شود.
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سابقه تاريخي آمریکا در استفاده از پول ملياش به عنوان ابزار تحكم بر اقتصاد جهاني بررسي شد

راز عبور از هژموني دالر

آشنايي الزم نسبت به نظريههاي تامين مالي بينالمللي اين نكته
را بيان ميدارد كــه آمریکا با چاپ دالر (پول ملي) و قبوالندن آن
به جامعه جهاني به عنوان يك پول بينالمللي ،در راستاي سياست
اســتقرار هژموني قدرت اقتصادي خود در جهان استفاده ميكند.
آمریکا نشان داده هر كاري كه براي تداوم حاكميت دالر در عرصه
مبادالت تجاري جهان الزم باشد ،از جمله راهاندازي جنگ و اعمال
تحريمهاي اقتصادي ،انجام ميدهد .يكي از اهرمهاي اصلي آمریکا
در اعمال تحريم اقتصادي ايران به واســطه نقش مســلط دالر در
بازارهاي مالي دنياســت كه از گذشته دور براي حفظ سلطه خود و
اعمال فشــار بر ساير كشورها حتي بلوكهاي اقتصادي قوي جهان
مثل منطقه يورو استفاده ميكند .بر همين اساس مركز پژوهشهاي
توســعه و آيندهنگري در گزارشي مبسوط نقش دالر به عنوان ابزار
سلطه آمریکا بر جهان را تبيين كرده و خواستار بهرهگيري مقامات
داخلي ايران از تجارب ساير كشورها در عبور از شرايط دشوار كنوني
شده است.

اين گزارش مينويســد :در طول تاريخ بشــر ،مــردم راههاي
مختلفي براي كســب ثروت مادي داشــتند ،اما از زماني كه دالر
آمریکا به دليل نداشــتن پشتوانه در حكم يك تكه كاغذ درآمد،
هزينه كســب پول و ثــروت در جهان براي آمریکا بســيار كم و
راحتتر شد.
طبيعي اســت وقتــي آمریــکا در چاپ اســكناس دالر هيچ
محدوديتي براي خود قائل نيســت ،ابايــي در چاپ پول ندارد و
هــر موقع بخواهد ميتواند به هر ميــزان دالر چاپ كند .اما يك
محدوديــت در چاپ پول برايش وجود خواهد داشــت و آن اين
است كه اگر اســكناسهاي چاپشده وارد اقتصاد داخلي آمریکا
شود ميتواند تورمزا باشد ،ولي اگر دالرها را به دنياي خارج صادر
كند ديگر اين مشــكل برايش وجود نخواهد داشت و كشورهايي
كه دالر وارد چرخه اقتصادي آنها ميشــود در عمل به مهار تورم
آمریکا كمك ميكنند .به همين خاطر است كه مشاهده ميكنيم
با وجود چاپ هنگفت دالر ،تورم در آمریکا در سطح بااليي نيست.
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آمریکا بــا بينالمللي كردن دالر و وارد كــردن آن در گردش
اقتصاد جهاني توانســته اســت تورم را از خود دور كند .از طرف
ديگر ،در چاپ اســكناس مواظب بوده كــه نگذارد ارزش دالر در
بازار جهاني تنزل يابد بنابراين ممكن است اين پرسش پيشآيد
كه آمریکا در مواقع كمبــود دالر در اقتصاد داخلي چه ميكند؟
آمریکاييها براي اين پرسش راهحل پيدا كردهاند :با انتشار اوراق
قرضه ،دالر را از ساير كشورها وارد اقتصاد آمریکا ميكنند .از اين
طريق ،آمریکاييها از يك طرف مبادرت به چاپ دالر ميكنند و
از طرف ديگر دالر از كشــورهاي ديگر استقراض ميكنند .به اين
ترتيب آمریــکا هم با چاپ دالر و هم با اســتقراض دالر ،از دنيا
پول به دســت ميآورد .اين نحوه كسب پول و درآمد براي آمریکا
در قالــب مفهوم اقتصاد مالي عمل ميكند .يعني كســب پول از
طريق پول كه بسيار آسانتر از اقتصاد واقعي (از طريق توليدكاال
و خدمات) اســت .به همين خاطر است كه نظام حاكم بر اقتصاد
آمریکا به صنايع توليدي كه داراي ارزشافزوده پاييني هســتند
وقعي نميگذارد.
ظهور يورو و جنگ در منطقه اروپا
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در اول ژانويه ســال  ،۱۹۹۹واحد پولي يورو بطور رسمي اعالم
موجوديت كرد .ســه ماه بعد از آن ،ناتو جنگ عليه يوگســاوي
را شــروع كرد .بســياري از مردم فكر ميكردند كه آمریکا و ناتو
اين جنگ را به اين بهانه شــروع كردند كه دولت ميلوســويچ را
از يك تراژدي هولناك انســاني ،نسلكشي مردم آلباني ،بازدارند.
دروغ آنها اما بالفاصله بعد از جنگ آشــكار شد .آمریکاييها اعالم
كردند اين برنامهاي بود كه بطور مشــترك توســط سياياي و
رسانههاي غربي طراحي شــده بود و هدف از اين فضاسازي اين
بود كه به جمهوري يوگســاوي حمله كنند .اما آيا جنگ كوزوو
واقعا براي اين بود كه به جمهوري فدرال يوگسالوي حمله شود؟
اروپاييها اولين كشورهايي بودند كه اعتقاد شديدي به اين نظريه
داشتند .به هر حال بعد از  ۷۲روز جنگ ،اروپاييها پي بردند كه
آمریکاييها كاله بزرگي بر سرشان گذاشته و آنها را فريب دادهاند.
جنــگ كوزوو نشــان داد كه آمریکا يك جنــگ مالي را بطور
غيرمستقيم عليه اروپاييها به راه انداخت .هرچند ظاهر امر نشان
ميداد كه آمریکا عليه يوگسالوي وارد جنگ شده است ،ولي اروپا
تــاوان آن را پرداخت و به خاطر جنگ كــوزوو ،واحد پولي اروپا

يعني يورو شديدا آسيب ديد .دليلش اين بود كه با ايجاد يورو به
عنوان يك واحد پولي بينالمللي ،آمریکا براي دالر احساس خطر
كــرد .قبل از ظهور يورو در عرصه مــراودات تجاري ،دالر آمریکا
حدود  ۸۰درصد مبادالت تجاري جهان را تشــكيل ميداد اما با
ظهور يورو سهم دالر به  ۶۰درصد كاهش يافت.
زماني كه اتحاديه اروپا يك اقتصاد بزرگ به اندازه  ۲۷تريليون
دالر را به وجود آورد ،زنگ هشــداري براي آمریکا به صدا درآمد
كه يورو تهديدي جدي براي دالر آمریکاســت .اندازه اقتصاد اروپا
از اندازه اقتصاد منطقه آزاد تجاري آمریکاي شــمالي (بزرگترین
منطقه اقتصــادي جهان با اندازه  ۲۴-۲۵تريليون دالر) پيشــي
گرفت .طبيعي است كه اقتصاد اتحاديه اروپا با چنين اندازه بزرگي
هرگــز مايل نبوده كه از دالر براي مبادالت اقتصادي منطقه خود
استفاده كند ،بنابراين اروپاييها يورو را انتخاب كردند .بعد از اين
بود كه يكسوم از ســهم دالر در انجام تسويهحسابهاي مالي و
تجاري كاسته شد و امروز  ۲۳درصد تجارت جهاني با يورو انجام
ميشود.
ظهور چين به عنوان رقيب آمریکا
آمریــکا در راهبرد خود جهت ايجاد تــوازن مجدد در منطقه
آســيا و اقيانوسيه ،اكنون در فكر چه تالش و اقدامي است؟ ظهور
چيــن به عنوان يك اقتصاد بزرگ جهاني باعث شــده كه آمریکا
اكنون تهديد جديدي را از ناحيه چين احساس كند كه پايههاي
امپرياليســم دالر را هدف گرفته است .ايجاد مناقشه بر سر جزاير
ديائو و هيونگايان از جمله تالشهاي آمریکا براي ايجاد بحران در
اين منطقه است تا بتواند از طريق آن اقتصاد چين را متزلزل كند
و آن را از رقابــت با اقتصاد آمریکا بازدارد .هرچند آمریکا با ايجاد
مناقشــه در مرزهاي چين در اطراف دو جزيره فوقالذكر موجب
فرار چشمگير ســرمايههاي بينالمللي از چين نشده ،ولي به هر
حال آمریکا تا اندازهاي به اهداف خود رســيد و توانست دو تالش
عمده چين را در راستاي عاديسازي روابط خود با ژاپن و كره به
شكست بكشاند.
در اوايل ســال  ۲۰۱۲سه كشــور چين ،ژاپن و كرهجنوبي در
آستانه دستيابي به يك توافق پيرامون منطقه آزاد تجاري نزديك
شــده بودند .در آوريل  ۲۰۱۲دو كشور چين و ژاپن به يك توافق
اوليــه در خصوص مبادله پولي و تسويهحســاب بدهي ملي خود
رســيدند ،اما آمریکا با تحريك ژاپن و كرهجنوبي ،مناقشه بر سر
جزايــر ديائو و هيونگايان را زنده كرد و باعث شــد كه توافقنامه
منطقه آزاد تجاري و مبادله ارز بين آنها به ســرانجام نرسد .چند
ســال بعد ،چين نهايتا مذاكره در خصــوص منطقه آزاد تجاري
دوطرفــه با كره را به پايان رســاند ،اما نكات قابل توجهي در اين
توافقنامه وجود نداشت .منطقه آزاد تجاري شمال شرق آسيا كه
تاسيس شد شامل كشورهايي مثل چين ،ژاپن ،كرهجنوبي ،هنگ
گنگ ،ماكوئو و تايوان ميشــد .اين منطقه آزاد تجاري به اندازه
 ۲۰تريليون دالر ،سومين اقتصاد جهان محسوب ميشد .به عالوه
احتمال ميرفت كه اين منطقه تا جنوب آســيا بســط پيدا كند
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و با منطقه آزاد تجاري «آســهآن» يكپارچه شــود و منطقه آزاد
تجاري آسياي شرقي را به وجود آورد .در اين صورت اين منطقه
ميتواند با داشتن اندازه اقتصادي  ۳۰تريليون دالري به بزرگترین
اقتصادهاي جهان تبديل شود.
بســياري از افراد معتقدند كه اگر قرار است منطقه آزاد تجاري
به وجود آيد در آن صورت بايد پول كشــور چين بطور موقت به
عنوان پول آســيايي پذيرفته شود .اگر به سابقه كاركرد دالر هم
نگاه كنيم متوجه ميشــويم كه دالر ابتدا به عنوان پول رايج در
آمریکاي شــمالي پذيرفته و سپس به پول بينالمللي تبديل شد.
در اين مســير ،پول چين هنوز راه درازي در پيش دارد كه به اين
جايگاه برســد ،اما تا آن زمان رنمينبي ميتواند همراه با يورو به
عنوان يك ابزار مبادله بينالمللي ،سهم قابل توجهي در مبادالت
جهان براي خود كسب كند.
اگر اين فكرهاي خوب به ذهن چينيها ميرسد آيا ميتوان
تصور كــرد كه به ذهن و عقل آمریکاييها نميرســد كه بايد
مواظب دالر باشــند و نگذارند از نقش دالر در عرصه مبادالت
جهاني كاسته شــود؟ از آن زماني كه آمریکاييها اعالم كردند
تمركز خود را متوجه شرق آسيا خواهند كرد ،شروع به تحريك
ژاپن كردند تا جزايــر ديائو را از چين پس بگيرد و از فيليپين
هم حمايت كردند كه مســاله پســگيري جزاير هيونگايان را با
چين مطرح كند .به هر حال چين آنقدر هم ســاده نيست كه
نفهمد چه كســاني پشت پرده اين قضايا هستند .چين ميداند
كه اين آمریکا اســت كه گروه راســتافراطي در ژاپن يا آكينو
رئيسجمهور فيليپين را به دامن زدن به اين ماجراجوييها در
مرزهاي چين تحريك ميكند.به هر حال آمریکاييها حواسشان
هســت كه نگذارند پول چين در مقابــل دالر آمریکا در عرصه
مبادالت اقتصاد جهاني عرضاندام كند .اگر منطقه آزاد تجاري
شمال شــرق آسيا تحقق يابد و زنجيره ادغامهاي اقتصادي در
آســيا اتفاق بيفتد ،در آن صورت واحد پول چين ،يوروي اروپا
و دالر آمریکا هركدام سهم يكسومي از بازار تجارت جهاني را
به خود اختصاص خواهند داد .آيا در اين شرايط ،اگر دالر تنها
يكســوم بازار ارز دنيا را داشته باشد ،آمریکا ميتواند ادعا كند
كه هژموني دالر بر اقتصاد جهان كماكان حاكم است؟ كشوري
كه داراي اقتصاد واقعي نباشــد و از طرف ديگر هژموني دالر را
از دســت داده باشد آيا ديگر ميتواند ادعاي استيال بر جهان را
داشته باشــد؟ حال اگر به اين نكته خوب توجه كنيم خواهيم
دانست كه چرا پشت هر مسالهاي كه براي چين پيش ميآيد
دست آمریکا در آن ديده ميشود .به همين خاطر آمریکا با هر
چالــش از ناحيه چين مقابله ميكند و براي چين در هر نقطه
از جهان مشــكل ايجاد ميكند .چرا آمریکا دوســت دارد بين
قدرتهاي منطقه آســيا -اقيانوسيه توازن برقرار كند؟ آيا واقعا
اين توازن را براي نفع كشــور ژاپن ،فيليپين و ساير كشورهاي
منطقه دنبال ميكند؟ البته كه جوابش خير است .آمریکا با اين
كارها تنها دنبال يك هدف است :نفي روند ظهور چين به عنوان
يك قدرت اقتصادي جهان.

جنگ عراق و نقش دالر به عنوان دالر نفتي

يــك باور عمومي در جهان وجود دارد كه قدرت آمریکا بر پايه
سه ستون استوار اســت :دالر ،فناوري و نيروي نظامي ،اما امروز
ميبينيم كه ســتون فقرات قدرت واقعي آمریکا چيزي جز دالر و
نيروي نظامي نيســت .نيروي نظامي آمریکا هم به منزله ســتون
فقرات دالر ايفاي نقش ميكند.
هر كشــوري در جهان اگر بخواهد درگير يك جنگ شــود به
پول هنگفتي نياز دارد ،اما آمریکا از اين قاعده مستثناســت ،زيرا
خــودش پول مورد نياز جنگ را چاپ ميكند كه در دنيا خريدار
و طرفدار دارد ،از اين رو هيچ كشــوري مثل آمریکا از اين امتياز
برخوردار نيســت .اما چرا آمریکاييها در عراق وارد جنگ شدند؟
خيلي از افراد ممكن است استدالل كنند كه جنگ عراق به جهت
اين بود كه به منابع نفتي عراق دسترســي پيــدا كنند ،آيا واقعا
آمریکاييها براي غارت نفت عراق با اين كشور وارد جنگ شدند؟
جواب اين پرسش خير است ،زيرا اگر آمریکاييها براي نفت عراق
جنگ را راه انداختند اين ســوال پيش ميآيد كه چرا حتي يك
بشــكه از نفت عــراق را به غارت نبردنــد و آن را مفت وارد بازار
مصــرف آمریکا نكردند؟ بعد از جنگ عــراق ،قيمت نفتخام در
جهان از  ۳۸دالر در هر بشكه به  ۱۴۹دالر رسيد ،اما بعد از اشغال
نظامي عراق ،نفت ارزان نصيب مردم آمریکا نشد.
بنابراين ميتوان نتيجه گرفــت كه آمریکا جنگ عليه عراق را
شــروع كرد نه به خاطر نفت بلكه بــه جهت حفظ ارزش دالر در
بازار جهاني .دليل اين موضوع ســاده اســت .براي كنترل جهان،
آمریکا نياز داشــت كه تمام كشورهاي جهان از دالر در مبادالت
بينالمللي استفاده كنند .در اين راستا ،آمریکا يك اقدام بزرگ و
تاريخي انجام داد و آن اين بود كه عربســتان و ســاير كشورهاي
عضــو اوپك را مجبور كرد كه تنهــا از دالر در تجارت نفت خود
استفاده كنند .اين اجبار امروز نيز وجود دارد .بايد اين نكته را به
ياد داشــت كه جنگ آمریکا در عراق تنها براي هدف چاپ دالر
انجام نشــد ،بلكه براي استمرار هژموني دالر در جهان بوده است.
صدام حســين از گروه القاعده يا تروريستها حمايت نميكرد و
داراي تســليحات كشــتارجمعي هم نبود ،اما چرا بهدار آويخته
شــد؟ دليلش اين بود كه صدام يك بــازي خطرناك را با آمریکا
شــروع كرد و آن اين بود كه ميخواست يورو را به جاي دالر در
مبادالت نفت استفاده كند .بعد از معرفي يورو به عنوان يك پول
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بينالمللي در سال  ،۱۹۹۹صدام تصميم گرفت محمولههاي نفتي
خود را به يورو در بازار جهاني عرضه كند .اين مساله شديدا مورد
خشــم آمریکا قرار گرفت به خصوص وقتي كه ديد بسياري ديگر
از كشورها از صدام پيروي ميكنند .پوتين رئيسجمهور روسيه،
احمدينژاد رئيسجمهور ايران و چاوز رئيسجمهور وقت ونزوئال
همين موضــع را اعالم كردند .در اين شــرايط براي آمریکا قابل
قبول نبود كه ببيند نفت در بازار جهاني به دالر معامله نميشود.
شــايد بسياري فكر كنند حساسيتي كه آمریکا نسبت به نقش
دالر در جهان نشــان ميدهد يك مطلب ســاختگي است .براي
درك اين حساسيت كافي است ببينيم كه آمریکا بعد از پيروزي
در جنــگ عراق چه اقدامي را انجام داد .بعد از اينكه آمریکاييها
صدام را دستگير كردند سريعا درصدد روي كار آوردن يك دولت
موقت در عراق شدند .اولين دستوري كه به اين دولت موقت داده
شد اين بود كه اعالم كند تجارت نفت عراق از يورو به دالر تغيير
پيدا ميكند؛ بنابراين معلوم ميشــود كه آمریکاييها در جنگ با
عراق در واقع براي حفظ هژموني دالر ميجنگيدند.
جنگ افغانستان و ورود سرمايه به آمریکا
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ممكن اســت گفته شــود كه آمریکا براي حفظ هژموني دالر
در اقتصــاد جهان وارد جنگ عراق شــد ،اما افغانســتان كه چاه

نفــت نداشــت؛ بنابراين ممكن اســت نتيجه گرفــت كه جنگ
افغانســتان براي حفظ هژموني دالر آمریکا نبوده است .به عالوه
جنگ افغانســتان بعد از حادثه  ۱۱سپتامبر اتفاق افتاد .تمام دنيا
فهميدند كه حمله به افغانستان به جهت انتقام گرفتن از القاعده
و تنبيــه طالبان بود كه از القاعده حمايت ميكرد .آيا اين تحليل
درست است؟
جنگ افغانســتان يك ماه بعد از حادثه سپتامبر ولي خيلي با
دستپاچگي و عجله اتفاق افتاد .در اواسط اين جنگ در افغانستان
بود كه آمریکاييها از همه موشكهاي كروز خود استفاده كردند.
با ادامه جنگ ،وزارت جنگ آمریکا مجبور بود كه از موشــكهاي
اتمي خود اســتفاده كند؛ بنابراين  ۱۰۰۰موشــك اتمي كروز را
از زرادخانــه خود بيرون آورد و كالهكهــاي اتمي آنها را خارج
ســاخت و به جايــش كالهكهاي متعارف نصب كــرد و بعد از
تعويض كالهكها ۹۰۰ ،كروز به افغانســتان شــليك كرد تا در
جنگ افغانستان پيروز شود .روشن است كه آمریکا براي جنگ در
افغانســتان آماده نبوده است؛ بنابراين اين سوال پيش ميآيد كه
چرا آمریکا در راهاندازي جنگ افغانستان عجله نشان داد؟
دليل عجله آمریکا اين بود كه ديگر نميتوانست بيش از اين در
راهاندازي جنگ صبر كند چون وضعيت اقتصادي آن به خصوص
وضعيت مالي در شــرايط خوبي قرار نداشت .در اوايل قرن بيست
و يكم آمریکا به صورت كشــوري درآمــده بود كه اقتصاد تهي از
صنايع توليد داخلي را شاهد بود ،بنابراين براي اينكه بتواند اقتصاد
كشور را در وضعيت موجود حفظ كند الزم بود كه ساالنه جريان
سرمايه به ميزان  ۷۰۰ميليارد دالر را وارد اقتصاد آمریکا كند .بعد
از يازده سپتامبر ســرمايهگذاران بينالمللي از وضعيت اقتصادي
كه آمریکا با آن مواجه بود بســيار نگران شدند درنتيجه به خروج
ســرمايه خود از آمریکا اقدام كردند و به ميزان  ۳۰۰ميليارد دالر
سرمايه از اقتصاد آمریکا خارج شد.
خروج ســرمايه از آمریکا باعث شــد كه آمریکا سريع چارهاي
براي آن بينديشــد ،بنابراين ســريع گزينه جنگ را انتخاب كرد.
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اين جنــگ را نهتنها بــراي تنبيه طالبان و القاعــده بلكه جلب
اعتماد سرمايهگذاران جهاني به راه انداخت .به محض اينكه اولين
موشــك كروز به كابل اصابت كرد ،شاخص داوجونز آمریکا ۶۰۰
واحد در يك روز باال رفت .ســرمايههايي كه از آمریکا خارج شده
بودند شــروع به برگشــت به آمریکا كردند .در پايان سال ۲۰۰۱
ســرمايههاي بينالمللي به ميزان  ۴۰۰ميليارد دالر وارد اقتصاد
آمریکا شد؛ بنابراين راهاندازي جنگ در افغانستان نيز دوباره نشان
ميدهد كه اين جنگ براي حفظ ارزش دالر و جلب سرمايههاي
بينالمللي به داخل اقتصاد آمریکا بوده است.
چرا سيستم شليك سريع موشكي آمریکا جايگزين ناو هواپيمابر
جنگي آمریکا خواهد شــد؟ خيليها در چين چشــم اميد به ناو
هواپيمابر ســاخت چين دارند كه از منافع ملي كشور دفاع كند.
درگذشته چينيها اهميت داشتن ناو هواپيمابر را تجربه كردهاند
و كشتي جنگي ليائونيگ نشان داد كه چين ميتواند در فهرست
كشــورهاي داراي دانش ســاخت ناو هواپيمابر قرار گيرد .اگرچه
داشــتن ناو هواپيمابر هنوز مظهر قــدرت در عرصه جهاني تلقي
ميشــود ،اما اكنون برخورداري از اين توانمندي تنها يك سمبل
قدرت است ،نه بيش از آن.
در عصر برخورداري از توليدات لجستيكي ،داشتن ناو هواپيمابر
يك برتــري نظامي تلقي ميشــد؛ بنابرايــن ميبينيم زمانيكه
بريتانياي بزرگ در اوج قدرت قرار داشت ،به سمت توسعه تجارت
جهاني گام برداشت و توانست محصوالت توليدي خود را به جهان
صادر و از آنجا نيز مواد اوليه را وارد كشور كند؛ براي اين منظور به
يك نيروي دريايي قوي نياز داشت كه بتواند در مسير كشتيراني
تجــاري ،امنيت الزم را در آبهاي آزاد برقرار كند .تجهيز ناوگان
هواپيمابر ،مزاياي ديگري براي اين كشــور داشت كه ميتوانست
بــر اقيانوسهــا كنترل اعمال كند و مســيرهاي كشــتيراني را
تحــت نظر قــرار دهد .در آن زمان شــعار معروف ايــن بود كه
برخورداري از امكانات لجســتيكي ،كليد موفقيــت در مقابله با
دشــمن است .هركســي كه بر اقيانوسها كنترل داشته باشد بر
جريان انتقال ثروت در جهان كنترل خواهد داشت.
امروز داشتن ســرمايه ،كليد موفقيت است .با فشار دادن يك
دكمــه در رايانه ميتــوان ميلياردها دالر يا حتــي تريليون دالر
ســرمايه را از يك نقطه جهان به نقطــه ديگر انتقال داد .ناوهاي
هواپيمابر ميتوانند ســرعت لجســتيكي خود را حفظ كنند ،اما
نميتوانند به ســرعت جريان جابهجايي سرمايه برسند .از اين رو
است كه گفته ميشود با ناو هواپيمابر نميتوان سرمايه جهاني را
تحت كنترل درآورد .بنابراين ،امروز چه چيزي ميتواند خود را با
سرعت ،جهت و حجم جابهجايي سرمايه از طريق اينترنت تطبيق
دهد؟ آمریکاييها درصدد اين هستند كه با توسعه سيستم شليك
سريع موشكي خود بتوانند در هر لحظه كه بخواهند تجمع سرمايه
را در هر منطقه از جهان با موشــكهاي بالســتيك ،هواپيماهاي
مافوق صوت و موشــكهاي كروز (كه پنج تا  ۱۰بار ســريعتر از
صــوت حركت ميكنند) ،هدف قرار دهنــد .آمریکا ادعا دارد كه
ميتوانــد هر نقطه از جهان را در  ۲۸دقيقه هدف قرار دهد .مهم

نيست كه سرمايه در كجاي جهان جاخوش كرده باشد؛ تا زماني
كه آمریکا نخواهد ســرمايه در آن نقطه از جهان جا خوش كند،
موشــكهاي آن در ظرف  ۲۸دقيقه بر سرشــان فرود ميآيد و
سرمايهها را از آنجابهجايي ديگر كه او ميخواهد ،فراري ميدهد.
از اين رو اســت كه سيستم شليك سريع موشكي آمریکا به ناچار
بايد جايگزين ناوهاي هواپيمابر آمریکا شود.
منظور راهبردي از اســتقرار يك كمربنــد اقتصادي (جاده
ابريشم) و يك راه دريايي ابريشم (قرن  )۲۱چيست؟ ميدانيم
كه آمریکاييها دوســتدار ورزش بســكتبال و بوكس هستند.
ورزش بوكس در آمریکا معرف اين است كه چقدر آمریکاييها
به ماهيت قدرت ،ارزش و احترام قائل هســتند .همهچيز در
اين بازي روشــن و صريح اســت ،يعني هر مبارز ميداند كه
ميتواند با يك مشت سنگين رقيب را ضربه فني كند و بازي
تمام شود .در ورزش چينيها حالت عكس حاكم است؛ يعني
چينيها ترجيح ميدهند بــازي را كشوقوس دهند و حمله
رقيب را خنثي كنند ،بنابراين به نرمي وارد گود ميشوند و نرم
بازي ميكنند تا قدرت خود را تا آخر بازي حفظ كنند .به فكر
ضربه فني كردن حريف نيســتند ،بلكه حمله حريف را خنثي
ميكنند كه به اين روش يا تاكتيك بازي اصطالحا «تاي چي»
ميگويند؛ بنابراين هنر بازي «تاي چي» يك ســطح باالتر از
هنر بازي بوكس قرار دارد.
راهبرد ابريشم كه در باال به آن اشاره شده معرف اين فلسفه در
راهبرد دوجانبه جادهاي و دريايي براي توســعه مناسبات تجارت
با دنياي خارج اســت .در طول تاريخ هرگاه يك قدرت بزرگ در
جهان به وجود آمده است ،متناسب با آن بشر شاهد نهضت جهاني
شدن در قلمروي آن قدرت بزرگ بوده است .اين به آن معناست
كه جهاني شدن پديدهاي نيست كه از گذشته بطور مستمر ادامه
داشته و تا امروز به ما رسيده باشد ،بلكه پديده مختص هر قدرت
بزرگ اســت .به عنوان مثال ،امپراتوري بزرگ رم باســتان داراي
گستره قلمروي (جهاني شدن) خاص خود بوده است.
راهبرد« -يك راه جادهاي و يك راه دريايي چين» اين نيســت
كه به همين سادگي كشور چين بخواهد به نظام اقتصادي جهان
متصل شــود ،زيرا جهاني شــدن در اين حالت به معناي جهاني
شدن تحت استيالي دالر آمریکاســت .براي چين به عنوان يك
ابرقــدرت نوظهور ،راهبرد «يك راه جــادهاي و يك راه دريايي»
ابتداي كار جهاني شــدن از نوع چين است .اين يك فرآيند الزم
براي جهاني شــدن اســت كه يك ابرقــدرت در مراحل مختلف
ظهــورش بايد آن را طي كند .راهبرد «يك راه جادهاي و يك راه
دريايي» بهترين راهبرد براي چين است كه ميتواند در اين مقطع
زماني بر آن متمركز شود ،زيرا اين راهبرد يك راهبرد مقابله گونه
نســبت به راهبرد آمریکاست كه ميخواهد توسعه طلبي خود را
به ســمت شرق متمركز سازد .راهبرد «يك راه جادهاي و يك راه
دريايي» نياز به اين ندارد كه دو مسير حركت به موازات يكديگر
انجام شــود بلكه بايد براي اين دو مسير حركت ،يك اولويت در
نظر گرفته شود .گزينه راه جادهاي در اولويت اول چين قرار دارد؛
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يعني چين بايد در شــرايط موجود ،اهميت ارتش زميني خود را
مورد بازنگري قرار دهد.
برخــي صاحبنظــران ميگويند كه ارتش چيــن يكي از
بهترين ارتشهاي جهان اســت .اين حرف درستي است ،ولي
براي داخل كشــور چين قابل مصرف است .قبال اشاره شد كه
آمریکا رقيب اشــتباهي (چين) را براي خود برگزيده اســت
و بر آن فشــار ميآورد .تهديد اصلي بــراي آمریکا در آينده،
كشور چين نيست بلكه خود آمریکاست .زيرا آمریکا هنوز پي
نبرده است كه يك عصر جديد و بزرگ در حال ظهور است و
ســرمايهداري مالي كه آمریکا پرچمدار آن است به نقطه اوج
خود ميرسد و سپس افول خواهد كرد .از يك طرف ،آمریکا از
همه امتيازات توليد سرمايه در جهان بهره برده است .از طرف
ديگر ،از طريق ابداعات فناوري كه آمریکا پرچمدار آن اســت
(اينترنت ،دادههاي اطالعاتي بزرگ و محاسبات ابري) او را به
انتهاي پيشرفت ميكشاند و درنهايت ابزارهاي نوآورانه به يك
نيروي جديد تبديل خواهند شد و ريشه سرمايهداري مالي را
از بن خواهند كند.
به عنــوان مثــال ،فــروش اينترنتي دو شــركت مجازي
(زيرمجموعه شــركت معروف عليبابــا) در  ۱۱نوامبر ۲۰۱۴
بالغ بر  ۵۰/۷ميليــارد يوهان (معادل  ۸/۲ميليارد دالر) بوده
اســت ،درحاليكه چند هفته بعد از اين تاريخ و در طول سه
روز جشن شكرگزاري در آمریکا ،كل فروش اينترنتي به عالوه
فروش فروشــگاههاي داخل آمریکا تنها  ۴۰/۷ميليارد يوهان
( ۶/۶ميليارد دالر) بوده اســت .رقم  ۵۰/۷ميليارد يوهان تنها
فروش يك روز شــركت عليبابا بوده است ،درحاليكه فروش
 ۱۶۳شركت مختلف اينترنتي و ساير فروشگاههاي اينترنتي
برخط در چين و فروش فروشــگاههاي حضوري ،در اين رقم
منظور نشــده اســت .تمام فروش شــركت عليبابا از طريق
سيستم پرداخت الكترونيكي صورت گرفته است .معناي اين
سيستم چيســت؟ معناي آن اين اســت كه پول در سكوي
تجارت جهاني نقش خود را از دســت خواهد داد و جايگاهي
در آن نخواهد داشت و اين در حالي است كه هژموني آمریکا
كماكان بر دالر تكيه ميكند.
ســرمايهاي كه امروز از آن صحبت ميكنيم ممكن است با
محو پول از صحنه اقتصاد نابود شود .وقتي روش توليد همراه با
نوآوري چاپ سهبعدي تغيير كند ،بشر وارد يك فضاي اجتماعي
جديد ميشــود .در آن زمان چين و آمریکا در يك نقطه جديد
از تحوالت فناوري (اينترنت ،دادههاي بزرگ و محاسبات ابري)
دوش به دوش يكديگر قرار خواهند داشت .رقابت در اين زمان
بســتگي به اين خواهد داشت كه چه كشوري ابتدا وارد فضاي
اجتماعي جديد خواهد شــد ،نه آن كشــوري كه بخواهد مثل
گذشته با فشار گوي ســبقت را از ديگري بگيرد .از اين منظر
است كه ميگوييم آمریکا اشتباهي چين را به عنوان رقيب خود
برگزيده اســت .رقيب واقعي آمریکا خود آمریکا و تغييرات در
عرصه دانش بشري است.

درسهاي تجربي براي ايران در مواجهه با تحريم

همانطور كه كشــور چين در مقابله با سلطه آمریکا در عرصههاي
مختلف به تالش و مبارزه خود ادامه ميدهد و در اين مسير تاكنون پيروز
بوده اســت ،ايران هم ميتواند با برخورداري از تجربيات ساليان طوالني
در مقابله با دشمنيهاي آمریکا و تجربيات ساير كشورها ازجمله چين
از مرحله تحريم اقتصادي با صالبت عبور كند.براي برونرفت از شرايط
سخت اقتصادي كشور بايد يك برنامه گذار از شرايط تحريمي تهيه شود.
بطور اصولي سازمان برنامه و بودجه جايگاه ويژهاي براي اين امر خطير
خواهد داشت و ميتواند با جلب همكاري تمامي دستگاههاي اجرايي و
نمايندگان بخش خصوصي ابتدا در تبيين شرايط فعلي اقتصاد كشور،
گزارش مبسوطي از تهديدها و فرصتهاي تحريم تهيه كرده و مردم را
در جريان اقدامات خود قرار دهد تا بدين وسيله مشاركت هرچه بيشتر
آحاد جامعه در اجراي برنامهگذار از شرايط تحريمي فراهم شده و اعتماد
متقابل بين دولت و مردم بيش از پيش تقويت شود.
برگشت آرامش اقتصادي به جامعه يكي ديگر از پيشنيازهاي استفاده
موثر از امكانات موجود كشور در جهت خنثي كردن فشارهاي رواني تحريم
است .اين آرامش زماني در كشور ظهور ،قوام و دوام پيدا ميكند كه دولت
در اجراي سياســتها و در چارچوب برنامههــاي مصوب ،قاطع و باثبات
عمل كند .عدم حضور فعاالنه بخش خصوصي (در سطح خرد و كالن) در
ريسكپذيري منابع مالي يكي ديگر از مشكالتي است كه اقتصاد كشور از
آن رنج ميبرد .از گذشته دور بخش خصوصي بيشتر مترصد اين بوده است
كه با اســتفاده از منابع عمومي دولت (رانتطلبي اقتصادي) ،خطرپذيري
كند .اكنون كه اين منابع به راحتي قابل دســترس نيست ،سرمايهگذاران
تمايل ندارند سرمايههاي هنگفت خود را در سرمايهگذاريهاي بلندمدت به
كار گيرند ،چون نسبت به آينده احساس نااطميناني ميكنند.
براي احياي فضاي مطمئن سرمايهگذاري ،الزم است دولت بنيه مالي
كشــور در شرايط تحريم در يك ســطح مطمئن و پايدار در چارچوب
برنامه گذار از تحريم را رسما اعالن عمومي كند تا همه فعاالن اقتصادي
تكليف خود را براي يك دوره مشــخص بدانند و با طيب خاطر منابع
ســرمايهاي را كه در اختيار دارنــد در فرصتهاي جديد دوره تحريم و
تحت حمايت سياستهاي رونق و جهش توليد ،سرمايهگذاري كنند.
به عالوه دولت بايد اين تضمين را براي فعاالن اقتصادي امروز
بدهــد كه هر زمــان موانع تحريم رفع شــود ،فرصتهاي جديد
ســرمايهگذاري يــا واردات باعث تعطيلي و غيراقتصادي شــدن
سرمايهگذاري قبلي آنها نخواهد شد.
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گره خوردگی اقتصاد ایران با دالر

منتقــدان دولت روحاني در چند روز تازهسپريشــده يكصدا
و به صورتي هماهنگ و يكپارچه از برخــي مردان دولت و نيز از
اصالحطلبــان انتقاد كرده و ميكنند كه چــرا اقتصاد ايران را به
انتخابات آمريكا گره زدهاند .اين منتقدان چنين بحثهايي را نشانه
وادادگي سياسي به آمريكا ميدانند و باور دارند كه نبايد گفت اگر
بايدن بيايد ،اقتصاد ايران بهتر ميشود يا اگر ترامپ بماند اقتصاد
ايران بدتر ميشود .از سوي ديگر اما در داخل ايران شاهد هستيم
كه دهها و صدها تحليل از تاثيرات آمدن بايدن بر اقتصاد ايران در
ســطح كالن يا ماندن ترامپ در كاخ سفيد بر بازارها منتشر شده
اســت .بدون ترديد روزهاي آينده و پس از اعالم نتايج انتخابات
اينگونه مجادلهها ادامه خواهد داشت.
دالر مهم است نه بايدن يا ترامپ
بدون ترديد ايران رفتار سياســي ثابت خود در برابر رهبري كاخ سفيد را
ادامه خواهد داد و تا زماني كه يك رخداد ناشناس اتفاق نيفتد رفتار سياسي
ايران و نظام سياسي آمريكا بر پايه آشتيناپذيري باقي ميماند .اما اقتصاد ايران
جدا از سياســت خارجي و شــوربختانه زير ضرب دالر قرار دارد .تجربه دهه
 ۱۳۹۰كه هنوز ادامه دارد نشــان ميدهد كمبود درآمدهاي دالري در ايران
زندگي شهروندان را دگرگون كرده است .همين منتقدان دولت كه اين همه بر
طبل مخالفت با دالري شدن اقتصاد ايران ميكوبند نيك ميدانند دليل اصلي
افزايش قيمت كاالها و خدمات درست يا نادرست به نرخ دالر گره خورده است.
يادمان ميآيد قيمت هر دالر در سال  ۱۳۹۰حداكثر تا  ۱۲۰۰تومان در بازار
آزاد ديده ميشد و پس از آنكه ايران از سوي آمريكا تحريم شد نرخ تبديل دالر
به ريال ايران تا  ۲/۵برابر افزايش را تجربه كرد.
افزايش قيمت هر دالر اگر در بازار ارز بماند جاي نگراني نيست اما واقعيت اين
است كه نرخ ارز بهويژه نرخ دالر در اين بازار نميماند و با شتابهاي كم يا زياد به
ساير بازارها بهويژه بازار كاالها كشيده ميشود و در يك دوره معين قيمت نسبي
همه كاالها حتي آنهايي كه در داخل توليد ميشوند نيز خود را با افزايش قيمت
دالر به ريال تطبيق ميدهنــد .افزايش قيمت دالر به ريال ايران و افزايش نرخ
تورم اما تنها در حوزه اقتصاد باقي نميماند بلكه به سرعت تبديل به منازعههاي

سياســي ميان دولت مســتقر و نيز منتقدان و طيفهاي گوناگون ميشــود.
به اين ترتيب ميتوان گفت از نظر سياسي و بهويژه از طرف ايران ،آمدن بايدن
يا ماندن ترامپ در كاخ سفيد تفاوتي در رفتارهاي ايران پديدار نخواهد كرد .اما
آنگونه كه سخنان و رفتار و آداب حكومت دموكراتها و جمهوريخواهان و بهويژه
در دوره جديد نشان ميدهد تغيير رفتار از سوي بايدن يا دست كم تغيير ژست
سياسي نسبت به ايران در بازار دالر ايران تفاوتهاي آشكار ايجاد خواهد كرد.
شر دالر همچنان باقي است
كساني كه تاريخ اقتصاد پس از جنگ جهاني دوم را خواندهاند ميدانند در
 ۲۲ژوئيه  ۱۹۴۴و در پايان نشست مشهور برتونوودز بود كه نظام اقتصادي
و بهويژه نظام مالي جهان با دگرگونيهايي روبرو شــد كه راه را براي برتري
دالر به عنوان پول نخست جهان هموار كرد .در آن سال اقتصاد ژاپن و آلمان
با نابودي كامل مواجه شــده بود و فرانسه و انگلستان نيز جسد اقتصادشان
را بر دوش ميكشــيدند و از چين و هند و كشورهاي نوظهور خبري نبود.
در چنين وضعيتي بود كه در برتونوودز تصميمها به اين ســو رفت كه نرخ
برابري پولهاي ملي بر اساس دالر آمريكا سنجيده ميشد و تنها دالر بود كه
ارزش آن با طال سنجيده ميشد .صندوق بينالمللي پول نيز ناظر و ژاندارم
نظم تازه پولي بود تا اينكه در اواخر  ۱۹۶۰به اين نتيجه رسيد كه نميتواند
بر پيمان پيشين استوار بماند و در ۱۹۷۱ريچارد نيكسون ختم نظام برخاسته
از برتونوودز را اعالم كرد .در شرايط تازه بود كه برتري دالر بر ساير پولها به
داليل گوناگون ادامه پيدا كرد و ارزش آن مثل ارزش طال شد.
بســياري از كشورهاي جهان از نيمه دوم دهه  ۱۹۷۰ذخاير ارزي خود را
به دالر نگه داشتهاند و بدون اينكه قانوني تصويب شود دالر در هر كشوري
در جهان فرمانروايي داشته و دارد و هيچ سرزميني را نميتوان ديد كه دالر
را قبول نكند .به اين ترتيب شر دالر نيرومند بر جهان حاكم است و ايران نيز
بايد از اين فرمانروايي اطاعت كند .با اين همه به نظر ميرسد در تحليلهاي
داخل كشور هم از تمام مواضع غيررسمي و اظهارنظرهاي كارشناسي پيداست
كه ميان ترامپ و بايدن ،ترجيح بر حضور چهرهاي معقولتر و معتدلتر مثل
بايدن است تا ترامپي كه رفتارهايش غيرعادي و غيرقابل پيشبيني است .اما
پيروزي بايدن به اين معني نيست كه شرايط اقتصادي ايران ميتواند به زودي
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بهبود يابد بلكه روزنههايي از اميد براي تعامل احتمالي در آينده باز ميشود و
خطر جنگ و درگيري كاهش خواهد يافت .با پيروزي بايدن يا ترامپ سياست
كالن آمريــكا درباره ايران تغيير چنداني نخواهد كرد .در همين
حال پيروزي بايدن يا ترامپ نميتواند تغييرات محسوسي در
سياستهاي كالن آمريكا نسبت به ايران ايجاد كند.
تحليل اخير نشريه اكونوميست در مورد تاثير حضور بايدن يا
ترامپ بر اقتصاد ايران اين موضوع را بيان ميكند .اكونوميست
نوشت كه حضور بايدن يا ترامپ تاثير شگرفي براي ايران ندارد
چرا كه سياســت كالن آمريكا ،تضعيف ايران است و تنها شدت
و ضعف آن با حضور روســايجمهوري مختلف تغيير ميكند.
تاريخ تحريمهاي آمريكا عليه ايران بسيار طوالنيتر از
دوران ترامپ اســت .اين تحريمها عمري به درازاي
عمر جمهوري اسالمي دارند .اين تحريمها از زمان
رياســتجمهوري كارتر و پس از ماجراي اشغال
ســفارت آمريكا آغاز شــد .بعدها در دوران بيل
كلينتون شــكل مدرنتر و پيچيدهتري گرفت،
در زمان بوش شــدت يافــت ،در دوران اوباما
كمي سهلتر شد ولي همچنان وجود داشت
ت شد.
و در زمان ترامپ باز هم پيچيده و سخ 
رويارويي بين رژيم اسالمي و آمريكا ،سابقهاي
 ۴۰ســاله دارد و نميتــوان بدون تغييرات
اساســي و بنيــادي در راهبردهاي كالن
نظام اسالمي به بهبود سرنوشتساز روابط
بين دو كشــور اميد داشت .بدينترتيب
در صــورت انتخاب مجدد ترامپ بســيار
محتمل است كه تنشها بين ايران و آمريكا
ادامه يافته و حتي بيشتر از گذشته شود و
در صورت انتخاب جو بايدن ،اين احتمال
وجود دارد كه تنشها بين دو كشــور براي
مدتي كاهش يابد.
در شــرايطي كه بخش اعظم ذخاير ارزي
كشورها با دالر نگهداري ميشود و نزديك به  ۶۰درصد
از دادوســتد جهاني تجارت بهويژه نفت با دالر است رها
شدن ايران از شر دالر به سادگي ممكن نخواهد بود مگر
اينكه روياي جايگزين شــدن پولهاي ملي به جاي دالر
يا نيرومند شدن يك پول ديگر به جاي دالر ممكن شود.
چندي پيش عبدالناصر همتــي رئيس كل بانك مركزي
اعالم كرد در جريان نشست سهجانبه روسايجمهور ايران،
روسيه و تركيه ،گفتوگوهايي در خصوص گسترش روابط
بانكي و اقتصادي انجام شــده و يكي از محورهاي مهم اين
گفتوگوهــا حذف دالر و بهكارگيري مبادله با پولهاي ملي
طرفين در بازرگاني ميان سه كشور بوده است .البته طرح شعار
حذف دالر از مناســبات بازرگاني ايران و جهان تازگي ندارد و
رهبران كشورهايي كه با آمريكا سازگاري ندارند همواره اين اراده
خود را بر زبان آوردهاند و گامهايي هم برداشــتهاند .دولت روسيه
در ســال  ۲۰۱۴براي كاهش سهم دالر از مبادالت خود و كاهش
تاثير تحريمهاي آمريكا ،به امضاي پيمان پولي با چين اقدام كرد .اما
اين پيمان پولي به دليل نوسان شديد و سقوط ارزش روبل با
چالش جدي مواجه شد.

سالها پيش دولتهاي نهم و دهم هم تالش كردند با عقد قراردادي
با دولت تركيه ،دالر را از رابطه بازرگاني دو كشــور حذف كنند اما اين
اقدام هم موفقيتي در پي نداشت .داليل گوناگوني ،اين عدم موفقيتها
را توضيح ميدهد .به داليل اقتصادي ،پولي ميتواند جايگزين دالر
شود كه داراي شرايطي از جمله سادگي بهكارگيري ،فراگيري
اســتفاده در جهان و ثبات باشد .هر چند با ظهور پول اروپايي
يورو ،سهم دالر آمريكا از مناسبات بينالمللي تا حدي كاهش
يافت اما هنوز هم دالر پذيرفتهشــدگي و تسلط خود در عرصه
جهاني را از دست نداده است .هنوز بيش از  ۵۰درصد مبادله
جهاني با دالر انجام شده و بيش از كل ذخاير ارزي
بانكهاي مركزي جهــان و حدود  ۶۰درصد
است.
زندگي ايرانيان
اقتصاد ايران همانند اقتصاد همه كشورهاي
جهان بدون دادوستد با ساير كشورها امكان
بقا ،رشد و توســعه را ندارد .بنابراين بايد ارز
داشته باشد تا بتواند با جهان تجارت كند.
دنياي امروز نيز دالر را ارز پيروز ميداند.
ايرانيان اما در دهــه  ۱۳۹۰و از
روزي كه ديدند و شنيدند وعدههاي
مديران دولت دهم بر اين است كه
تحريــم بر اقتصاد ايــران اثر ندارد
اما داشــت و اثر مهم آن نيز افزايش
قيمت دالر بود و وعدههاي دولت نيز
اثر ندارد و نيز حاال كه همين وضعيت
را ميبينند ،با دالر رفتاري ويژه دارند به
اين معني كه گروهاي گوناگون اجتماعي –
اقتصادي به ميزاني كه توانايي دارند پسانداز
خود را دالري كردهاند .واقعيت اين اســت كه
توليدكنندگان ايراني نيز قيمــت توليدات خود را
بر اساس تغييرات قيمت دالر تعيين ميكنند .از سوي
ديگر دولت نيز براي اينكه بتواند درآمد كســب كند
دالرهاي در اختيار خود را با قيمتهاي باالتر عرضه
ميكند .همين كــه رئيس كل بانك مركزي در هر
نوشته خود سخت شدن زندگي ايرانيان را به رفتار
تحريمي و در نتيجه گران شــدن دالر گره ميزند
نيز نشــان ميدهد چرا ايرانيان زندگيشان با دالر
گره خورده است .براي اينكه بتوانيم مثال روزآمدي
بزنيم ميتوانيم به روند فزاينده قيمت گوشت قرمز و
گوشت مرغ و تخم مرغ و نيز مواد شوينده اشاره كنيم
كه با افزايش قيمت دالر روند فزاينده پيدا كردهاند و
اين عبارت كه خرج ايرانيان دالري و دخلشان ريالي
اســت در هر كوي و برزن به گوش ميرسد .از سوي
ديگر بازار سهام ايران نيز به قيمت دالر گره خورده
است و با كاهش قيمت دالر قيمت سهام شركتها
كاهش مييابد و ميليونها ايراني را پريشان ميكند.
بازار ســكه و اتومبيل نيز بــا تحوالت قيمت دالر
جابهجا ميشود.
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پژوهشهای اقتصادی
ذخاير ارزي در دسترس نیست
امنيت تهدید میشود

ذخاير ارزي به عنوان سپري در مقابل شوكهاي
اقتصادي و سياسي به منظور ايجاد ثبات اقتصادي
كشــورها نقش كليدي دارد.تحريمهاي اقتصادي
دسترســي بانك مركزي به ايــن منابع مالي را با
مشكالت زيادي مواجه كرده است.
عدم دسترسي به منابع ارزي ميتواند پيامدهاي
منفي شــامل ناتواني در حفــظ ارزش پول ملي،
ناتوانــي در كنترل نقدينگــي ،ناتواني در جذب
سرمايه خارجي ،ناتواني در اداي تعهدات و ناتواني
در تامين مالي طرحهاي كليدي ملي داشته باشد.
بيتوجهي به ايــن موضــوع ميتواند موجب

تشديد مشــكالت اقتصادي كشــور و به دنبال
آن ،به تعارضات اجتماعي و سياســي منجر شود
بطوري كــه امنيــت اقتصادي كشــور را دچار
آســيبهاي جبرانناپذيري كنــد .از اين رو بايد
سياســتهاي جايگزين براي جبران كاستي عدم
دسترسي به ذخاير ارزي ،مد نظر قرار گيرد.
در اين راســتا كنترل حجم نقدينگي از طريق
تشديد نظارت بر اضافهبرداشت بانكها ،طراحي
روشهاي تامين مالي بخــش توليد بدون اتكا به
صندوق توسعه ملي و كنترل و كاهش هزينههاي
جاري دولت پيشنهاد ميشود.
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حجم ذخاير ارزي ايران
ذخاير ارزي در شرايط خاص و بحراني ،نقشي حياتي در مديريت سياستهاي
تجاري و پولي كشــور دارد .ذخاير ارزي ايران ناشي از درآمد صادرات نفت ،گاز
و ميعانات بوده و همواره در زمانهايي كه اين درآمدها افزايش يافته ،ذخاير نيز
افزايش يافته است.
بر اســاس پيشبيني صندوق بينالمللي پول ذخاير ارزي ايران در سال
 ۱۳۸۸روند نزولي داشــته است و در سال  ۱۳۹۵نيز كاهش خواهد يافت.
دليل اصلي آن ،كاهش شديد درآمدهاي نفتي و تشديد تحريمهاي اقتصادي
و نفتي آمریکاست .اين موضوع در حالي بوده كه تحريمهاي اقتصادي حتي
امكان دسترســي به اين منابع ارزي را بســيار دشوار كرده است .بخشي از
ذخاير ارزي كشور كه در ترازنامه بانك مركزي وجود دارد ،يكي از منابع پايه
پولي اســت بدين معنا كه بانك مركزي در ازاي به دست آوردن آن مقدار
ارز خارجي ،معادل ريالي آن را پول منتشــر كرده زيرا داشــتن ارز تنها در
صورت انتشــار معادل پولي آن امكانپذير است .تغييرات مانده آن حساب
در ترازنامه بانك مركزي در نظامهاي ارزي مختلف ،متفاوت اســت .مقدار
ذخاير يادشده در نظام نرخ ارز ثابت درونزاست و بسته به وضعيت كسري
يا مازاد تراز تجاري يا تــراز پرداختها بطور درونزا تغيير ميكند و مقدار
پايه پولي و پول را تحت تاثير قرار ميدهد ،اما در نظامهاي نرخ ارز شناور،
ذخاير ارزي حالت برونزا و تثبيتشده به خود ميگيرد.

نقش ذخاير ارزي در ترازنامه بانك مركزي

بايد توجه كرد حساب ذخيره ارزي يكي از حسابهايي است كه در
برنامه سوم توسعه در ايران طراحي شد تا مازاد درآمد نفتي بر مخارج
در آن ذخيــره و به عنوان يك ضربهگير اقتصادي در مواقع بحراني از
آن استفاده شود .همچنين به دليل اينكه ايران كشوري تقريبا متكي
به صادرات نفتخام و محصوالت پتروشــيمي است ،با احتمال بااليي
در معرض ابتال به بيماري هلندي بوده و يكي از مزيتهاي داشــتن
حساب ارزي ،كنترل مشكالتي از اين دست است.
فايده ديگر داشــتن يك حساب مديريتشــده ارزي اين است كه
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ميتوانــد در مباحــث ژئوپليتيك منطقهاي انعطــاف بااليي را براي
تصميمگيري در اختيار مســئوالن قرار دهــد .در نتيجه ،هر چه اين
حساب حجم بيشتري داشته باشد يعني اقتصاد كشور پس از تامين
مخارج ،داراي منابع بيشتري با ماهيت پسانداز است و ميتواند حتي
براي تاميــن مالي بانكها در موارد خاص از آن اســتفاده كند و در
اصطالح كارگشا باشد.
به منظور تبيين رابطه بين دسترســي بــه درآمدهاي ارزي دولت
و نظام پولي كشــور ،الزم اســت اجزاي پايه پولي طرف داراييهاي
ترازنامه بانك مركزي مورد بررسي قرار گيرد .پايه پولي ،به حجم پول
ملي منتشــر شده توسط بانك مركزي گفته ميشود و همواره ميزان
آن كمتر از حجم نقدينگي كل كشور است.
پيامدهاي كاهش دسترسي به ذخاير ارزي
ذخايــر ارزي اهميــت زيادي در نظام پولي و ارزي كشــور دارد و
ميتواند كاربردهاي مختلفي در نظام ارزي و پولي هر كشوري داشته
باشــد و عدم دسترســي به اين ذخاير ميتوانــد پيامدهاي منفي بر
عملكرد بانك مركزي و كل اقتصاد داشــته باشد .در ادامه ،پيامدهاي
اصلي كاهش ذخاير ارزي ارائه ميشود.
ناتواني در حفظ ارزش پول ملي و تثبيت نرخ ارز

نخستين كاربرد ذخاير ارزي براي بانكهاي مركزي ،تنظيم نرخ ارز
به منظور حفظ ارزش پول ملي در محدوده مشخص است .نظام پولي
چين بهترين مثال براي اين كاربرد است؛ نهاد پولي اين كشور ،يوآن
را به دالر آمریکا به صورت ميخكوب شده نگه ميدارد .به اين ترتيب،
افزايش ذخيره دالر آمریکا در بانكهاي چيني ،ارزش دالر را نســبت
به يوآن تقويت خواهد كرد و در نتيجه ،كاالهاي صادراتي اين كشور
براي خريداران خارجي ارزانتر از كاالهاي مشابه آمریکايي ميشود و
رقابتپذيري آنها افزايش مييابد .اين موضوع حتي ميتواند در نظام
ارزي شــناور نيز توسط بانك مركزي دنبال شــود ،بطوري كه رشد
ذخاير در صورت لزوم از تقويت پول ملي اين كشورها در برابر ارزهاي
رقيب جلوگيري خواهد كرد؛ براي مثال ،با اينكه بانك ژاپن از طريق
سيستم شناور نرخهاي برابر ين را تنظيم ميكند ،اما اين نهاد پولي،
اوراق خزانــهداري اياالت متحده آمریکا را خريداري و ذخيره ميكند
تا ارزش ين را پايينتر از دالر نگه دارد .نمود اين سياســت نيز مانند
مثال چين ،تقويت رقابت صادراتي كاالهاي ژاپني است.عدم دسترسي
به ذخاير ارزي باعث ميشود بانك مركزي نتواند در مقابل شوكهاي
ارزي و فشــار تقاضــاي ارز به تنظيــم و مديريت بــازار ارز بپردازد.
در نتيجه ،به سرعت ارزش پول ملي دچار كاهش و كل اقتصاد كشور
متضرر ميشود.

ناتواني در كنترل نقدينگي
ذخايــر ارزي ميتواند در صورت بروز بحــران اقتصادي در حفظ حجم
نقدينگي نيز نقش داشــته باشــد .بروز مشــكالت مقطعي مانند حوادث
غيرمترقبه ميتواند بطــور موقت توليد صادركننــدگان محلي را متوقف
كنــد .پيامد وقفه در فرآيند توليد به افت فــروش و كاهش عرضه ارزهاي
خارجي منجر خواهد شــد .در صورت بروز چنين مشكالتي ،بانك مركزي
هزينههــاي مربوط بــه واردات را با تبديل ذخاير ارزي پوشــش ميدهد.
حالت ديگري كه به اين كاربرد مربوط ميشــود ،بروز ريســكهاي شديد
سياسي يا اقتصادي در فضاي داخلي يك كشور مانند تحريمهاي اقتصادي
و سياسي است .در اين حالت ،سرمايهگذاران خارجي به سرعت سپردههاي
خود را از بانكهاي كشــور خارج ميكنند كه در نهايت ،به بروز كمبود ارز
خارجي منجر ميشــود .به اين ترتيب ،ارزش پول ملي كشور به دليل رشد
جذابيــت رقباي برونمرزي و افت تقاضا براي ارز داخلي كاهش مييابد .با
اين اوصاف ،ســطح قيمت كاالها و خدمات وارداتي رشد ميكند و فضاي
تورمي در كشــور ايجاد ميشود .بانكهاي مركزي به منظور برخورد با اين
نوع شوكها ،ارز خارجي را به پشتوانه ذخاير خود تامين ميكنند تا تعادل
بازار حفظ شــود ،بطوري كه با فروش بخشي از ذخاير ارزي در بازار ،حجم
نقدينگي در گردش را كاهش ميدهند كاهش دسترســي به ذخاير ارزي
باعث ميشــود بانك مركزي نتواند التهابات بازار ارز را كنترل كند .سپس،
بخشــي از نقدينگي كشور به سمت سوداگري در بازار ارز روانه ميشود .در
نهايت ،بطور غير قابل كنترل ،بازار ارز دچار حباب قيمتي ميشود و اثرات
تورمي شديدي بر ساير بازارها ميگذارد ،بطوري كه نقدينگي مانند بنزيني
در آتش ،موجب كاهش ارزش پول ملي ،كاهش قدرت توليد و مصرف كل
اقتصاد ملي ميشود.
ناتواني در جذب سرمايه خارجي
حجم ذخاير ارزي يك كشــور براي ســرمايهگذاران خارجي معياري
اطمينان بخش تلقي ميشــود .حجم باالي ذخاير بهطور معمول قدرت
جذب ســرمايههاي برونمرزي را افزايش ميدهد .عدم دسترسي نظام
بانكي به ذخاير ارزي باعث ميشــود سرمايهگذاران خارجي اطميناني به
بازگشــت سرمايه و انتقال سرمايهشان نداشته باشند .در نتيجه ،حتي با
وجود فرصت ســودآوري زياد در كشور ،سرمايهگذار خارجي با توجه به
ريسك عدم بازگشت اصل ســرمايه ،از سرمايهگذاري منصرف ميشود.
كاهش جذب سرمايه خارجي باعث كاهش رشد سرمايهگذاري و انتقال
فناوريهاي بهروز در اقتصاد ميشود.
ناتواني در اداي تعهدات
حجم ،كيفيت و تنوع ذخاير ارزي نشاندهنده توانايي كشورها در فرآيند
پرداخت تعهدات مالي و جلوگيري از بروز شوكهاي اقتصادي است .با اعمال
تحريم و عدم دسترسي دولت و بانك مركزي به ذخاير مانند اين است كه
ذخاير ارزي وجود ندارد ،درحاليكه تعهدات ارزي همچنان پابرجاست .اين
موضوع باعث ميشود اعتبار حاكميت دولت زير سوال برود و دولت و حتي
بخش خصوصي نتوانند به تعهدات خود مقابل شركاي خارجي عمل كنند.
ناتواني در تامين مالي طرحهاي كليدي ملي
بخش مهمي از ذخاير ارزي كشور در صندوق توسعه ملي نگهداري
و در موارد اضطراري و تعيين شده در قانون ،از محل منابع اين صندوق
برداشت ميشود .در واقع ،صندوق توسعه ملي موجب ميشود بخشي
از عوايد ناشــي از فروش نفــت و گاز و ميعانات گازي و فرآوردههاي
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نفتي با هدف حفظ ســهم نســلهاي آينده به ثروتهاي ماندگار تبديل
شود .اين فرآيند ضمن اعطاي تسهيالت به بخشهاي خصوصي ،تعاوني
و بنگاههاي اقتصادي متعلق به موسســههاي عمومي ،غيردولتي يا حتي
سرمايهگذاران خارجي ميتواند به تقويت بنيانهاي اقتصادي و اجتماعي
كشور كمك كند.
بايد توجه كــرد كه موجودي اين صندوق نزد دولت نيســت ،بلكه نزد
حسابهاي ارزي خارجي در كشورهايي مانند چين ،هند و كره است و به
دليل اعمال تحريمهاي مالي و اقتصادي توسط آمریکا ،دسترسي و انتقال
آن بــه بانك مركزي ايران وجود ندارد .بر اســاس توافقها تنها ميتوان از
منابع حسابهاي صندوق توسعه ملي ،براي خريد كاال از اين كشورها اقدام
كرد ،درحاليكه از منابع صندوق توســعه ملي براي پرداخت تســهيالت به
بخشهاي خصوصي ،تعاوني ،بنگاههاي اقتصادي متعلق به نهادهاي عمومي
و غيردولتي اســتفاده ميشود .براي مثال ،در ســالهاي  ۱۳۹۶و ۱۳۹۵
حدود ســه ميليارد دالر به منظور پرداخت تســهيالت در بانكهاي عامل
توسط بانك مركزي سپردهگذاري شده بود .همچنين در سال  ،۱۳۹۶رهبر
معظم انقالب اسالمي مجوز اختصاص چهار ميليارد دالر را براي تقويت بنيه
نظامي و دفاعي كشور و اختصاص به صداوسيما و مقابله با ريزگردها صادر
كردند .در شهريور  ۱۳۸۷صندوق توسعه ملي در گزارشي اعالم كرد از بدو
تاسيس اين صندوق بيش از  ۷۰ميليارد و  ۲۰۰ميليون دالر براي سه هدف
وام ارزي ،پرداخت به دولت و ســپردهگذاري ارزي برداشت صورت گرفته
اســت .در قانون بودجه سال  ۱۳۹۶نيز بر اساس محاسبات مختلف ،حدود
 ۷/۲ميليارد دالر از منابع صندوق توسعه ملي براي تامين منابع بودجه ۱۳
استفاده خواهد شد .عدم دسترسي بانك مركزي به منابع مالي اين صندوق
ميتواند تامين مالي طرحها و مسائل حياتي كشور را دچار اخالل كند و اين
موضوع ميتواند به تشديد مشكالت اقتصادي كشور منجر شود.
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مالحظات امنيت اقتصادي
بهطور كلي عدم دسترســي به منابع ارزي ميتوانــد بانك مركزي را
در مقابل شــوكهاي اقتصادي و سياسي شــكننده كند و بانك مركزي
نميتواند به وظايف اصلي خود ،يعني ايجاد و حفظ ثبات در سطح عمومي
قيمتها و رشــد اقتصادي به درســتي عمل كند .در اين بين ،در شرايط
جنگ اقتصادي كنوني ،دسترســي به ذخاير ارزي كشــور بيش از پيش
اهميت دارد ،زيرا تجارت خارجي كشــور با محدوديت شديدي مواجه و
تامين كاالهاي اساسي دچار مشكالت متعددي شده است .همچنين كانال
تاميــن مالي خارجي در عمل از بين رفته اســت .ايــن موضوع در حالي
اســت كه به دليل جهش قيمت ارز ،هزينه زندگــي مردم دچار افزايش
قابل توجهي شده است .در نتيجه ،تامين كاالهاي اساسي مردم با قيمت
مناسب به اولويت مهم دولت تبديل شده است .بخش بزرگي از تهيه اقالم
اساسي كشور با تكيه بر ذخاير ارزي تامين مالي ميشود و عدم دسترسي
به ذخاير ارزي ميتواند آسيب زيادي به امنيت اقتصادي كشور وارد كند.
بخش مهمي از تســهيالت ترجيحي كه به منظور حمايت از بخشهاي
توليدي و زيرساختي كشور اعطا ميشــود ،با سپردهگذاري ذخاير ارزي
در بانك مركزي ارائه ميشــود .عدم دسترســي به ذخاير ارزي ميتواند
حمايتهاي اعتباري و تســهيالتي بانك مركزي را از بخشهاي توليدي
و زيرســاختي دچار مشكل كند و به تشــديد ركود اقتصادي منجر شود.
تشــديد ركود اقتصادي عالوه بر آثار منفي اقتصادي ،ميتواند به تشديد
تعارضات اجتماعي نيز منجر شود ،بطوري كه امنيت اقتصادي و سياسي
كشور را متزلزل كند.
پژوهشكده امنيت اقتصادي

آيا مثل زمستان  1391هستيم

چرا دولت
به «سيم نفت» زد

اين ضربالمثل كه فالني زده به «سيم آخر» از سوي ايرانيها
هنگامي به كار برده ميشود كه ميخواهند تفهيم كنند فالني
برايش چارهاي نمانده و مثال زده به ســيم آخر و رفته با درآمد
اندك اتومبيلي بسيار گرانبها خريداري كرده و خود را در گرداب
بدهي انداخته اســت .گاه ديده و معلوم شده كسي كه ديگران
فكر ميكردند به «سيم آخر» زده يعني همهجانبه به موضوع نگاه
نكرده و از نظر ديگران اشتباه اساسي كرده در حقيقت اطالعات
نادرست ميداده و ميدانسته چه ميكند.
حاال و اين روزها كه اكثر كارشناســان و فعاالن اقتصادي
و نيز منتقدان دولت هر روز دهها سخنراني و نوشته منتشر
ميكنند و باور دارند دولت به «ســيم نفت» زده و بودجه را
به يك پيشبيني و عمل گيجكننده و ناشدني سنجاق كرده،
برخي تصورشان اين است كه نكند دولت اطالعاتي دارد كه
كسي نميداند و با استناد به آن ارقام هنگفتي از درآمدهاي
بودجه را به سيم نفت گره زده است.
واقعاچقدرنفتفروختيم
براي اينكه بتوانيم درباره رقم درآمدي پيشبيني شــده از فروش
نفت در بودجه  ۱۴۰۰راستيآزمايي كنيم بدون چون و چرا بايد قبول
كنيم يكي از الزامهاي اين راســتيآزمايي اين است كه بدانيم دولت
امســال آشكار و پنهان و از روشهاي گوناگون روزانه چند بشكه نفت
در بازارهاي گوناگون فروخته اســت.درحاليكه وزير نفت اصول بازي
پنهانســازي كامل را ميداند و هرگز زير شديدترين فشارها لب باز
نميكند و رازي را برمال نميكند اما محمدباقر نوبخت رئيس سازمان
برنامه و بودجه وقتي چند ماه پيش به مجلس رفت و با فشــار شديد
نمايندگان روبرو شــد كه از كجا پول ميآورد و پخش ميكند ،گفت
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برخــي تحليلگــران بــاور دارند خشــم و
سراسيمگي منتقدان سرسخت دولت روحاني
به مثابه نمادي از جناح سياســي هوادار آشتي
با آمریکا و غرب به اين دليل اســت كه آنها نيز
تصور ميكنند احتمال وقوع رويدادهاي در پيش
گفته شــده وجود دارد .ناسازگاري بسيار باالي
مخالفان با دولت و تضعيف او با بيشترين حجم
از نيروي سازمانيافته در روزهاي پس از پيروزي
جو بايدن از سوي تندروهاي منتقد دولت اين
تحليل ســرمرزي را قوت بخشيده است .شايد
اين تصــور و تحليل هم وجود دارد كه رهبران
تازه كاخ ســفيد با روحاني و ميانهروها بيشتر
سازش دارند زيرا ميتوانند به افكار عمومي در
كشورشــان توضيح مناسب بدهند .تندروهاي
ايراني از اين قاطعيت روحاني به نتايج ديگري
نيز ممكن است برســند و آن ،سازش روحاني
از باالي ســر آنها با مقامهاي اصلي تصميمگير
در كشور است چون اين اتفاق يك بار در سال
 ۱۳۹۲رخ داد و حــاال وضعيت اقتصادي بدتر
از سال  ۱۳۹۲است و روحاني آسانتر ميتواند
رضايت را از باال بگيرد.
امسال و در چهار ماه نخست سال يك قطره نفت
هم نفروختهايم .اين در حالي است كه شركتهاي
دنبالكننده كشتيهاي نفت ايران در همان روزها
از صادرات دستكم روزانه  ۳۰۰هزار بشكه نفت
خبر ميدادند .از نوبخت كه گذشت و به معاون اول
كه رسيد ،او عدد ديگري را برمال كرد و گفت ايران
روزانه بطور ميانگين  ۷۰۰هزار بشكه نفت فروخته
اســت .با اين اعداد و ارقام بــا تفاوتهاي معنادار
نميتوان راستيآزمايي كرد وايبسا دولت بيشتر
از اين  ۷۰۰هزار بشكه فروخته است و نميخواهد
كشور متخاصم چيزي در اين باره بداند.
مثل زمستان۱۳۹۱
برخي از كســاني كه چشــمهايي بازتر دارند و
گوشهايشان تيزتر است و مزه و بوي حرفها را از
درون و ژرفاي رفتار و گفتار مديران كشور ميچشند
و ميبويند ،باور دارند در زمستان  ۱۳۹۹به شرايط
زمستان  ۱۳۹۱رسيدهايم .در زمستان  ۱۳۹۱تصور
ميشــد اقتصاد ايران زور الزم براي پيمودن راه به
جلو را ندارد و االن است كه بايستد و زمينگير شود.
در چنين تصوراتي بود كه حسن روحاني توانست
بــا دادن وعده تحــول در تحريمها از شــهروندان
راي بگيرد و نهادهاي قــدرت را متقاعد كند براي
اينكه اقتصاد زمينگير نشــود .بايد قفلهاي پرونده
هستهاي باز شــود و چنين نيز شد .پس از آن بود
كه داستان گفتوگو با گروه كشورهاي  ۵+۱شروع

شد و با وجود همه سينه چاك كردنهاي منتقدان
سرسخت ،دولت به برجام رسيد.
اگرچه برجام به فرجام نيكويي نرسيد اما به نظر
ميرســد االن دولت به اين دليل به «سيم نفت»
زده و بودجه را براساس صادرات نفت تنظيم كرده
اســت كه ميداند گفتوگو رخ ميدهــد و ايران
نفت ميفروشــد .يك سناريوي ســرمرزي درباره
خوشبيني حســن روحاني دربــاره احتمال باالي
صادرات روزانه  ۲/۳ميليون بشــكه نفت در روز اين
است كه وي اطالعات بسيار پنهان از تغيير مناسبات
ايران با آمریــکا دارد و اطمينان كامل دارد كه جو
بايدن و تيــم همراه او در مقام رياســتجمهوري
آمریکا به هر شكل به او گفتهاند به محض ورود به
كاخ سفيد در يك دستور قاطع تله تحريم صادرات
ايران و ســاير تحريمها را از دســت و پاي ايران باز
ميكنند .در اين صورت بايد راهي باشــد تا ايران با
سرعت بتواند سهم قبلي از اوپك را در اختيار بگيرد
و اين نيز با مساعدت عربستان ،امارات و عراق ممكن
خواهد شد .در سمت ديگر نيز بايد مشتريان اصلي
نفت ايران شامل هند ،چين ،ژاپن و كرهجنوبي نيز
حاضر شوند از ايران نفت خريداري كنند .اين اتفاق
به معناي اين است كه در دنياي سياست رخدادهاي
بزرگي بايد روي دهد و در درون سرزمين ايران نيز
تحوالت شگفتي اتفاق بيفتد تا رياض و بغداد و پكن
و سئول دست به دست هم بدهند تا روحاني از چاه
بيرون بيايد.

بزن به سيم نفت و برو
گروهي از كساني كه با باال و پايين سياست در
ايران آشنايي دارند ،با رد فرضيه باال و اينكه راه
در پيش گرفته شده راه درازي است و منتقدان
اكنون دست باال را دارند و بطور مثال به مقايسه
ويژگيها و مناســبات رياست مجلس نهم كه
علي الريجاني بود و با دولت همراه با محمدباقر
قاليباف كه سرسختياش در مخالفت با روحاني
زبانزد شــده است اشــاره ميكنند و ميگويند
اتفاقي كه در سال  ۱۳۹۲رخ داد ،تكرار نخواهد
شد .اين گروه باور دارند به همين دليل است كه
با توجه به تغيير حتمي دولت در ســال آينده،
رئيس دولت به رئيس ســازمان برنامه و بودجه
تاكيد كرده بودجه را به «سيم نفت» ببندد .اگر
سناريوي يك نادرست باشد ميتوان صحت اين
سناريو را نيز تاييد كرد.
نكته آخر
واقعيت اين است كه اقتصاد ايران زور بيشتري
ندارد كه بيش از اين بدون درآمد به دست آمده
از فروش نفت به راه خود حتي با پاي لنگ ادامه
دهد يا دستكم با اين دولت به جايي نميرسد
و بدون نفت زندگي ادامه ندارد .اين چيزي است
كه در دهه  ۱۳۹۰تجربه كردهايم و بدون نفت به
بدترين دهه همه دوران در متغيرهاي اقتصادي
رسيديم .بايد منتظر باشيم و ببينيم دولت چرا
بودجه  ۱۴۰۰را به «سيم نفت» بسته است.

57

پژوهشهای اقتصادی
شماره  -142پاییز 1399

مركز پژوهشهاي اتاق ايران گزارش داد

 8پيشنهاد اتاق ايران درباره بودجه 1400
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اتاق بازرگاني ،صنايع و معادن كشــاورزي ايران
پس از بررسي نقاط قوت و ضعف اليحه بودجه سال
آينده8 ،ديدگاه و 8پيشــنهاد عملي درباره بودجه
 1400ارائه داده است.
دوازدهم آذرماه اليحه بودجه  1400توسط دولت
به مجلس شوراي اسالمي تقديم شد؛ همان زمان
بخش خصوصي اعالم كــرد كه بودجه از دو منظر
براي آنها اهميت دارد :اثرگذاري بودجه بر متغيرهاي
كالن اقتصاد و اثرگذاري آن بر محيط كســبوكار.
اتاق بازرگاني ،صنايع ،معادن و كشــاورزي ايران از
عمــوم فعاالن بخش خصوصي و كميســيونهاي
تخصصي خود و اتاقهاي شهرســتانها خواســت
تا نظرات كارشناســي خود را به مركز پژوهشهاي
اقتصادي اتــاق ايران ارائه دهند .مركز پژوهشهاي
اتاق ايران بعد از بررسي ديدگاهها ،تحليل و ارزيابي
خود درباره اليحه بودجه  1400ارائه داده است.
بر اين اساس ،تحليل و ديدگاه نهايي اتاق
ايران در  8محور زير ارائه شده است:
 -1به دليل ريســكهاي مربوط به تأمين منابع
پيشبينيشــده و عدم انعطاف هزينههاي دولت،
درباره آثــار اقتصاد كالن بودجــه  1400بر ثبات
اقتصادي سال آينده نگراني وجود دارد .درصورتيكه
عــدم تحقق منابع حاصل از صــادرات نفت با اين
تركيب مصارف ،جهش ارزي و تورم فزاينده و افزايش
زياد در نرخ سود دور از انتظار نيست.
 -2دستاندازي بودجهاي به منابع صندوق توسعه

ملي يكي از داليل مهم عدم توسعه متناسب بخش
خصوصي است كه در بودجه  1400تكرار شده است.
 -3اين نگراني وجود دارد كه رشــد ارقام ماليات
بر اشخاص حقوقي غيردولتي به ميزان بيش از 50
درصد ،موجب فشار مضاعف عوامل وصول ماليات بر
كسبوكارهاي شناختهشده و رسمي شود.
 -4با وجود هدف دولت ،كنترل قيمت كاالهاي
اساســي و حمايت از اقشار آســيبپذير از طريق
تخصيص ارز به قمت ترجيحي بر اساس گزارشهاي
متعدد كارشناسي به هدف خود نرسيده است .يكي
از ويژگيهــاي اليحه بودجــه  ،1400مبهم بودن
سياست ارزي و حمايتي دولت است.
 -5يكي از ضعفهاي نهادي بودجهريزي در ايران،
بياعتبار بودن ترازهــاي بودجهاي مصوب مجلس
شوراي اسالمي است .در عمل با سازوكار تخصيص،
بخش عمده عدم تحقق منابع نسبت به ارقام مصوب،
از طريق عدم تخصيص اعتبارات مصوب به طرحهاي
عمراني جبران ميشــود كه موجب طوالني شدن
زمان انجام طرح ،افزايش قيمت تمامشده طرحها و
عدم استفاده از ظرفيت پيمانكاري كشور شده است.
 -6مسائل ناظر بر فرآيند واگذاري پروژهها و عدم
شفافيت آن و همچنين مشكالت تأمين مالي اين
قراردادها از عمده چالشهايي است كه سبب كاهش
انگيزه بخش خصوصي براي مشــاركت در اينگونه
پروژهها و توسعه مشاركت عمومي و خصوصي شده
است.

 -7در دو ســال اخير سياست افزايش حقوق و
دســتمزد براي جبران تورم انتخابشــده است.
تجربه كشــورهاي مختلف اعم از توســعهيافته و
درحالتوسعه نشــان ميدهد راهحل مقابله با فقر،
افزايش ســرمايهگذاري و توليد و همزمان كنترل
تورم اســت .در غير اين صورت در مسابقه افزايش
حقوق و دستمزد و تورم ،تورم برنده و آحاد حقوق
و دستمزد بگيران بخش عمومي و بخش خصوصي
بازندههستند.
 -8هنوز گزارش دقيق ،علني و روشــني درباره
كيفيت بودجه شركتهاي دولتي كه حجم منابع و
مصارف آن طبق اليحه بودجه ســال  1400بالغبر
 1600هزار ميليارد تومان است ،منتشرنشده است.
سرمايههاي اين شركتها متعلق به عموم مردم است
و مردم حق دارند تا عالوه بر گزارشهاي مالي دقيق،
گزارشهاي كارشناسي درباره عملكرد سرمايههاي
در اختيار اين شركتها را در اختيار داشته باشند.
پيشنهادهاي 8گانه اتاق ايران نيز درباره
اليحه بودجه در عناوين زير اراده شده است:
 -1بودجــه  1400اســتمرار سياســتهاي
بودجهريزي در  50ســال گذشته است .قوه مجريه
و قــوه مقننه با درسآمــوزي از تجربه تحريمهاي
اقتصادي كه موجوديت و مقبوليت نظام سياســي
كشور را هدف گرفته بود ،با دو هدف اساسي بازآفريني
ســاختار اجرايي كشور و بازتعريف نحوه مديريت و
اســتفاده از منابع حاصل از توليد (نهفقط صادرات)
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نفت و گاز در كشور اصالح ساختار بودجهريزي در
كشور را در دستور كار قرار دهند .چنين اصالحاتي
نيازمنداستفادهازفرصتها،تصميمگيريهايدشوار
و حمايت گســترده آحاد مردم و كارشناسان است
كه زمينههاي آن بايد عمدتاً توسط سياستمداران
فراهم شود.
 -2با گفتوگوي صادقانه و صريح با مردم ،بخشي
از مصــارف دولت از طريق تعديــل درصد افزايش
حقوق و دستمزد و فوقالعادههاي كاركنان ،نظارت
دقيق بر هزينه كرد بودجه دستگاهها با روشهايي
ماننــد پرداخت به ذينفع نهايــي و اقداماتي از اين
قبيل كاهش يابد و متناســب با آن بخشي از منابع
غيرقطعي تعديل شود در صورت عدم پذيرش اين
پيشنهاد ،توصيه ميشود منابع و مصارف در دو سقف
به تصويب برسد و انجام بخشي از مصارف منوط به
تحقق منابع احتمالي شود.
 -3تعيين تكليف سياست ارزي و حمايتي دولت
در بودجه  1400ضروري است .پيشنهاد مشخص
درباره اين موضوع آن است كه يا مابهالتفاوت قيمت
حمايتي كاالهاي اساسي باقيمت ارز مث ً
ال سامانه نيما
به شكل يارانه نقدي به مردم پرداخت شود يا سبد
كاالي مشخصي تعيين و دسترسي مردم به اين سبد
با قيمتهاي يارانهاي تضمين شود.
 -4در اليحــه بودجه  1400هر گونه اســتفاده
بودجهاي از منابع صندوق توسعه ملي حذف شود.
 -5گزارش مســتقلي دربــاره داليل توجيهي
پيشبيني رشــد  55درصدي ماليات بر اشخاص
حقوقي خصوصي و درعينحال رشد منفي اشخاص
حقوقي دولتي موردنياز است بهگونهاي كه نشان دهد
هر يك از متغيرهايي مانند تورم و نرخ ارز چه تأثيري
بر سود شــركتها در بخشهاي مختلف (از قبيل
پتروشيمي ،فوالد ،معدن و غيره) گذاشتهاند و چه
سهمي در اين پيشبيني دارد .همچنين چه سهمي
از اين افزايش مربوط به مقابله با فرارهاي مالياتي يا
كاهش معافيتها و امتيازهاي مالياتي است.
 -6مجلس شوراي اسالمي در تصويب بودجه طي
حكمي دقيق روند نامطلوب  20سال اخير را تغيير
دهــد و تخصيص حداقلي از منابع حاصل از نفت و
گاز به طرحهاي عمراني را تضمين كند و دولت تنها
مجاز باشد كه پس از تخصيص اعتبارات عمراني و در
صورت مازاد منابع حاصل از نفت و گاز بر اعتبارات
طرحهاي عمراني ،منابــع اضافي را صرف پرداخت
هزينههاي جاري نمايد.
 -7حمايت از توليد ملي و تشويق سرمايهگذاري و
توليد بهويژه توليدات صادرات محور ،مهمترين معيار
هر نوع تصميمگيرهــاي درباره احكام و رديفهاي
بودجهاي قرار گيرد.
 -8تجربه نشــان داده اســت كه در بودجههاي
ساالنه ميتوان تصميمات خلقالساعه مالياتي و ارزي

و تعرفــهاي و پولي گرفت اما بخش عمدهاي از اين
تصميمات به دليل ماهيت يكســاله بودجه امكان
اجرا نمييابند و اگر هم اجرا شوند نه درآمد چنداني
براي دولت ايجاد ميكننــد و نه به اهداف از پيش
تعيينشدهدستپيدا ميكنند .اما اينگونه تصميمات
مهمترين اثر را بر ناامن كردن محيط كسبوكار و
عدم اطمينــان فعاالن اقتصادي دارند .پيشــنهاد
ميشود نمايندگان محترم مجلس شوراي اسالمي
از اتخاذ اينگونه تصميمات خودداري كنند.
متن كامل تحليل اتاق ايران
نظرات اتاق بازرگاني ،صنايع و معادن و كشاورزي
ايران درباره بودجه 1400
مقدمه
بودجــه در عمــوم كشــورها مهمترين ســند
سیاســتگذاري اقتصادي ساالنه اســت كه در آن
دولت شــناخت خود را درباره مهمترين مســائل
اقتصادي و اجتماعي ،نحوه اولويتبندي مســائل و
راهحلهاي پيشــنهادي براي آنها مطرح ميكند.
بررسي و تصويب اين سند توسط مجلس نيز عالوه
بر اينكــه تأمينكننده حقوق عموم مردم به عنوان
پرداختكنندگان ماليات و صاحبان منابع عمومي
اســت ،ضمانت كافي براي پاسخگوييهاي بعدي
مقامــات در خصوص منابع عمومي در اختيار را در
قبال مجموعه تصميمات فراهم ميكند .از ديدگاه
اقتصادي در عموم كشــورهاي پيشــرفته ،بودجه
ساالنه فقط محمل سیاســتگذاري مالي است و از
ديدگاه اقتصاد كالن عمدتا در هنگام بروز چرخههاي
اقتصادي ركودي ،سياستهاي ضد چرخهاي دولت
كه موجب خروج از ركود ميشود موردتوجه فعاالن
اقتصادي قرار دارد .در اين كشــورها سياستهاي
مالياتــي و تعرفهاي و ارزي دولتها تعريف شــده،
باثبات و پايدار است و فعاالن اقتصادي چون ميدانند
دولت منطق تخصيص منابع توسط سازوكار بازار را
پذيرفته است نگران اختالل در عملكرد بازار از طريق
سياستهاي بودجهاي نيز نيستند .واقعيت اين است
كه سالهاست همه دستاندركاران سیاستگذاري در
كشور دريافتهاند كه چارچوبهاي بودجهريزي در
ايران داراي ايرادهاي ســاختاري است و اين ايرادها
موجب شده است كه بودجه ساالنه نه تنها توان ايجاد
ثبات در متغيرهاي اقتصاد كالن مانند نرخ تورم و نرخ
ارز و قيمت كاالها و خدمات را ندارد بلكه متأسفانه
فعاالن اقتصادي همواره نگران تصميماتي هستند كه
در فرآيند تهيه و تصويب بودجه و عمدتا خلق الساعه
گرفته ميشود و عالوه بر بيثباتي متغيرهاي اقتصاد
كالن ،بر محيط كسب وكار فعاالن اقتصادي بخش
خصوصي اثرات منفي ميگذارد .عالوه بر اين ،كشور
در چند سال گذشــته درگير يك جنگ اقتصادي
بيامان بوده است .اگرچه يكي از پايههاي اصلي اين

جنگ ،قطع درآمدهاي نفتي كشور و كاهش قابل
توجه منابع در اختيار دولت بوده است و هزينه تأمين
منابع را براي دولت افزايش داده است ،اما هزينههاي
اختالل در صادرات غيرنفتي و دشــوار كردن نقل
وانتقال منابع عمدتا به بخش خصوصي تحميل شده
است .در چنين شرايطي اداره امور توسط دولت هم
دچار اختالل شــده است و تركيب منابع و مصارف
كشور را نســبت به روندهاي بلندمدت بر هم زده
است .بخش خصوصي بر دشواري تنظيم بودجه در
اين شرايط واقف است و در حد توان خود سعي كرده
است به دولت در انجام وظايف خطير خود كه تأمين
و تدارك كاالها و خدمات عمومي براي آحاد مردم
است كمك كند.
محورهاي مهم بودجه 1400
اينك اليحه بودجه  1400تقديم مجلس شوراي
اسالمي شــده اســت و طبعا نمايندگان محترم و
كميسيونهاي تخصصي مجلس شوراي اسالمي بايد
نسبت به تصميمات دولت بررسيهاي الزم را انجام
دهند و بودجه ســال  1400را تصويب كنند .توجه
به محورهاي زير ميتواند به تصميمات مجلس در
بودجه در حوزه امور اقتصادي انتظام ببخشد:
 -1اولين و مهمترين موضوع مورد توجه بخش
خصوصي در بودجه ســاالنه اثــر آن بر متغيرهاي
اقتصاد كالن است .متأسفانه انتشار رسمي و علني
آثار بودجه بر متغيرهاي اقتصــاد كالن در ايران و
سپس پاسخگويي درباره داليل انحراف ارقام محقق
شــده از پيش بينيها ،معمول نيســت .بر اساس
بررسيهاي كارشناسي درباره اليحه بودجه ،1400
مهمترين ريسكهاي بودجهاي عبارتاند از ميزان
صادرات نفت ،انتشــار اوراق و فروش سهام و اموال
دولت و افزايش شديد هزينههاي دولت .با توجه به
مجموعه تصميمات اتخاذ شده در چند سال گذشته
و بهويژه در يك ســال اخير ،حجم مخارج اجتناب
ناپذير دولت از جمله حقوق و دســتمزد شاغلين و
بازنشســتگان و بازپرداخت اصل و سود بدهيهاي
دولت بالغ بر  700هزار ميليارد تومان شــده است.
اگرچه كارشناسان درباره كارايي و لزوم انجام بخشي
از اين هزينهها بحثهاي مهمي را مطرح ميكنند اما
واقعيت آن است كه بدون انجام اصالحات ساختاري
درباره محــدوده وظايف دولت و نحــوه انجام اين
وظايف و مبتني بر مفروضات اليحه بودجه ،1400
بايد در كوتاهمدت بخش مهمــي از اين مخارج را
اجتناب ناپذير دانست .اين امر موجب اين نگراني در
بخش خصوصي شده است كه در صورت عدم تحقق
منابع حاصل از صادرات نفت يا فروش سهام و اموال
دولت ،عدم امكان كاهش مخارج ،موجب اجبار دولت
به استقراض مستقيم يا نامستقيم از بانك مركزي
با انتشــار اوراق خارج از ظرفيت اقتصاد ايران شده

59

پژوهشهای اقتصادی
شماره  -142پاییز 1399

و زمينههاي بروز تورمهاي سطح باال ،جهش مجدد
ارزي و افزايش شديد نرخ سود شود .همچنين اگر
شرايط صادرات نفت فراهم نباشد ،تأكيد بر انتشار
اوراق افزايش خواهد يافــت كه در عمل با كاهش
منابع قابل تصميمگيري در بازار و افزايش نرخ سود،
موجب فشار بر تأمين منابع توسط بخش خصوصي
خواهد شد (اثر واگشت).
 -2منابع حاصل از صادرات نفت بخش مهمي از
منابع بودجه عمومي دولت در سال  1400را تشكيل
ميدهد (برحســب فروض مختلف بين  30تا 50
درصد) .صرفنظر از اين موضوع ،همانند چند سال
اخير بار ديگر از منابع سهم صندوق توسعه ملي براي
تأمين مالي مصارف بودجهاي اســتفاده شده است.
بررسي عملكرد صندوق توســعه ملي در پرداخت
تسهيالت ارزي ،ســپردهگذاري ارزي و تسهيالت
ريالي نشــاندهنده اين موضوع اســت كه با وجود
صراحت اساسنامه صندوق بر مستقل بودن صندوق
توسعه ملي از مصارف بودجهاي ،در سالهاي اخير
مصارف صندوق توسعه ملي متأثر از قوانين بودجهاي
بوده است .اين اتفاق رويه نامناسبي است كه تقريبا
در حال از بين بردن ماهيت تشكيل صندوق توسعه
ملي است .اساسا صندوق توسعه ملي با هدف تبديل
منابع حاصل از نفت به سرمايههاي زاينده تشكيل
شد و قرار بود كه دولت منابع سهم خودش از منابع
حاصــل از صادرات نفت و گاز را بــردارد و بقيه را
به اين صندوق واريز كند تا از طريق سرمايهگذاري
بخش خصوصــي و تعاوني تبديل بــه ثروتهاي
داراي بازده شــود ضمن آنكه استفاده بخش دولتي
به صراحت ممنوع شــده است ،حتي براي استفاده
بخش عمومي غيردولتي نيز در اساســنامه قانوني
صندوق توســعه ملي قيد گذاشته شد .يعني بيان
شد كه مجموع تسهيالت اختصاص يافته از منابع
صندوق با عامليت بانكها به موسسات و نهادهاي
عمومي غيردولتي و شــركتهاي تابعه و وابســته
درهرحال نبايد بيش از بيست درصد ( )%20منابع
صندوق باشد .متأسفانه همانند حساب ذخيره ارزي
فلســفه وجودي اين صندوق فراموش شد .يكي از
سازوكارهاي تقويت بخش خصوصي از طريق اين
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صندوق اســت و در عمل به چنيــن احكام قانوني
است كه دولتها و مجالس بايد نشان دهند كه به
گسترش بخش خصوصي اهتمام دارند.
 -3رقم مالياتهاي مستقيم دركل و رقم ماليات
بر اشــخاص حقوقي غيردولتــي در اليحه بودجه
 1400نســبت به قانون بودجــه  1399به ترتيب
حدود  50درصد و  55درصد افزايش يافته اســت.
اگرچه بخشي از اين افزايش به دليل نرخ باالي تورم
و در مواردي نرخ ارز اســت اما با توجه به آثار شيوع
كرونا بر كســب وكارها در سال  1399اين نگراني
وجود دارد كه رشد ارقام مالياتي در چنين سطحي
موجب فشار مضاعف عوامل وصول ماليات بر كسب
وكارهاي شناخته شده و رسمي شود.
 -4شــيوه ورود منابع ارزي حاصل از نفت و گاز
به بودجه در ايران به گونهاي اســت كه متغيرهايي
مانند قيمت ارز ،قيمت نفت و مقدار صادرات نفت
را به متغيرهاي سياســت مالي تبديل كرده است و
همين موضوع زمينه تورم پايدار دورقمي و گسترش
بيرويــه مخارج دولت را در پنــج دهه اخير فراهم
كرده اســت .با وجود هدفگذاري چند برنامه پنج
ساله توسعه براي كاهش وابستگي بودجه دولت به
منابع حاصل از صادرات نفت ،آنچه موجب كاهش
اجباري ســهم اينگونه منابع در بودجه در دو سال
اخير شــد تحريمهاي اقتصــادي و كاهش منابع
در دسترس بوده اســت كه يكي از آثار آن افزايش
شــديد قيمت ارز و چند نرخي شدن ارز شد .عالوه
بر اين يكي از اهداف مهم سياستهاي ارزي دولت
در سه سال اخير ،كنترل قيمت كاالهاي اساسي و
حمايت از اقشار آسيب پذير از طريق تخصيص ارز
به قیمت ترجيحي بوده است .سياستي كه بر اساس
گزارشهاي متعدد كارشناسي به هدف خود نرسيده
است .يكي از ويژگيهاي اليحه بودجه  ،1400مبهم
بودن سياست ارزي و حمايتي دولت است.
 -5يكي از ضعفهاي نهــادي بودجهريزي در
ايــران ،بياعتبار بودن ترازهــاي بودجهاي مصوب
مجلس شوراي اسالمي است .بدان معنا كه اگرچه به
هنگام تهيه و تصويب بودجه با تعيين ارقام درآمدها،
هزينهها و واگذاري و تملك داراييهاي سرمايهاي و

مالي ،ترازهاي عملياتي و تملك سرمايهاي و مالي
تعيين ميشــود اما در عمل با سازوكار تخصيص،
بخش عمده عدم تحقق منابع نسبت به ارقام مصوب،
از طريق عدم تخصيص اعتبارات مصوب به طرحهاي
عمراني جبران ميشود .اين امر در شرايطي كه سهم
اعتبارات هزينــهاي و بازپرداخت بدهيهاي دولت
از مصارف كشــور در حال افزايش اســت در عمل
موجب شده اســت تا سهم كمتري از منابع كشور
صرف طرحهاي عمراني شــود ،به گونهاي كه طي
سالهاي  1376تا  1398نسبت عملكرد اعتبارات
عمراني به اعتبارات هزينهاي با وجود نوساني بودن،
درمجموع ســير نزولي داشته اســت و به تدريج از
 45درصد در ســال  1376به حدود  14درصد در
سال  1398رسيده است .طبق ارقام اليحه بودجه-
درصورتي كه  100درصد اعتبارات عمراني تخصيص
داده شود كه طبعة دور از انتظار است  -اين نسبت
حدود  16درصد خواهد بــود .اين موضوع در كنار
افزايش قيمت فزاينده كاالها و مصالح و خدمات فني
و مهندســي موردنياز اجراي طرحهاي عمراني در
كشور ،موجب كاهش شديد قدرت خريد اعتبارات
عمراني تخصيص يافته و افزايش قيمت تمام شده
طرحهاي عمراني شــده اســت .اين در حالي است
كه يكي از مزيتهاي ايران ،توان فني و مهندســي
موجود در كشور است كه در قالب بخش پيمانكاري
كشور فعال هستند .عدم تخصيص به موقع و كافي
اعتبارات عمراني به معناي بيكار بودن قسمت مهمي
از ظرفيت شركتهاي فعال در اين حوزه است.
 -6با وجود ايجاد ظرفيتهاي قانوني تسهيلگر
امر مشــاركت عمومي  -خصوصي در سال ۱۳۹۷
و  ۱۳۹۸تحــرك قابــل مالحظــهاي در واگذاري
پروژههــاي تملك دارايي ســرمايهاي به چشــم
نميخورد كه طبيعتا بخشي از آن تحت تأثير شرايط
اقتصاد كالن كشور است .بررسي تجربيات جهاني
در زمينه مشاركت عمومي  -خصوصي اين واقعيت
را نشــان ميدهد كه دولتها در هنگام مواجهه با
كاهش منابع عمومي به سمت مشاركت عمومي-
خصوصــي ميروند و منابع جذب شــده از بخش
خصوصي در حوزه زيرساخت ،عدم كاهش سرعت
توسعه زيرساخت كشور در زمان مواجهه با تنگناي
مالي دولتها را ضمانت ميكند .عالوه بر مالحظات
مربوط به پايــش تعهدات قراردادهاي مشــاركت
عمومي و خصوصي ،مسائل ناظر بر فرآيند واگذاري
پروژهها و عدم شــفافيت آن و همچنين مشكالت
تأمين مالي ايــن قراردادها از عمــده چالشهايي
است كه سبب كاهش انگيزه بخش خصوصي براي
مشاركت در اينگونه پروژهها شده است.
 7.تصميمات بودجهاي دولت بر فضاي كسب وكار
بخش خصوصي اثرگذار است .يكي از اين موضوعات،
تصميمات مربوط به افزايش حقوق و دســتمزد در
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بودجه اســت كه آثار خود را در ميزان درخواستي
براي افزايش دســتمزدها براي سال  1400نشان
خواهد داد .همه دســت اندركاران به شرايط دشوار
خانوارهاي كشور در چند سال اخير به لحاظ كاهش
سطح رفاه اذعان دارند و گزارشهاي رسمي از جمله
گزارش «برنامه دوســاالنه دولت» كه سال گذشته
توسط سازمان برنامه و بودجه منتشر شد اذعان دارد
كــه درآمد به قيمتهاي ثابت از حدود  74ميليون
ريال سال  1390به حدود  48ميليون ريال در سال
 1398كاهش يافته است .بخشي از اين كاهش به
كم رشدي و حتي توقف رشد اقتصادي كشور در دهه
 90مربوط است و بخشي به تورم .تجربه كشورهاي
مختلف اعم از توســعه يافته و درحال توسعه نشان
ميدهد راهحل مقابله با فقر ،افزايش سرمايهگذاري و
توليد و همزمان كنترل تورم است .در غير اين صورت
در مســابقه افزايش حقوق و دستمزد و تورم ،تورم
برنده بوده است .درحالي كه مقامات محترم دولت
و نمايندگان محترم مجلس شوراي اسالمي دايما از
تورم فزاينده در كشور گاليه دارند و به سمت كنترل
دستوري قيمتها حركت كردهاند ،افزايش فزاينده
دستمزدها در بخش خصوصي با توجه به سهم قابل
توجه هزينههاي نيروي انساني در قيمت تمام شده
كاالها و خدمات موجب افزايش قيمت تمام شــده
ميشود كه در تركيب با حجم نقدينگي موجود در
كشور ،تورم فزاينده را به دنبال خواهد داشت.
 -8با وجود ارسال زودتر بودجه شركتهاي دولتي
به مجلس شــوراي اسالمي در پي اصالح آييننامه
داخلي مجلس شوراي اسالمي در اواخر مجلس دهم،
هنوز گزارش دقيق ،علني و روشني درباره كيفيت
بودجه اين شركتها كه حجم منابع و مصارف آن
طبق اليحه بودجه سال  1400بالغ بر  1600هزار
ميليارد تومان است منتشرنشده است .سرمايههاي
اين شركتها متعلق به عموم مردم است و مردم حق
دارند تا عالوه بر گزارشهاي مالي دقيق ،گزارشهاي
كارشناســي درباره عملكرد سرمايههاي در اختيار
اين شــركتها را در اختيار داشــته باشند .تركيب
هزينههاي اين شــركتها ،نسبت سود به سرمايه،
هزينه تمام شده محصوالت و ساير نسبتهاي مالي
از جمله شاخصهاي مهمي است كه مقايسه عملكرد
آنها با شركتهاي مشابه داخلي و خارجي را امكان
پذير ميسازد و سنجههايي براي ارزيابي عملكرد آنها
را فراهم ميكند.
پيشنهادها
 -1بودجه ،عاليترين سند گفتوگوي قوه مقننه
و مجريــه با يكديگر و همزمان بــا آحاد مردم يك
كشــور اســت .اين گفتوگو به حدي اهميت دارد
كه در اغلب كشــورها چارچوبهاي حقوقي آن در
اصول متعددي از قانون اساسي تعيين ميشود و بر

مبناي آن اصول ،قوانين بودجهريزي جزئيات كار را
تعيين ميكنند .موضوعاتي از قبيل حق و شيوه وضع
ماليات ،حقوق هر يك از قوا در فرآيند بودجه ،نحوه
سازماندهي دريافتها و پرداختهاي كشور توسط
خزانه و وحدت خزانه ،نحوه نظارت بر بودجه ،ساختار
اجرايي كشور و غيره از جمله مهمترين موضوعات
است .متأسفانه پس از انقالب اسالمي اهتمام الزم
براي ايجاد يك چارچوب حقوقي منسجم و شفاف
و دقيق درباره موضوعات فوق منطبق بر ســاختار
قانون اساسي جمهوري اســامي ايران و ساختن
نظريهاي براي شــكلدهي بــه كاركردهاي دولت،
وجود نداشته اســت .در كنار اين امر ،فقدان مباني
نظري روشن درباره موضوعاتي مانند عدالت ،توسعه
ملي و منطقهاي ،نحوه سازگاري خواستههاي محلي
با اهداف و ظرفيتهاي ملي ،نحوه ساماندهي امور
اجرايي در قوه مجريــه ،تعريف جامع ومانع منابع
عمومي و غيره موجب شــده اســت كــه با وجود
توسعه زيرساختها و گسترش آموزش و بهداشت،
عوارضي مانند نظام اداري گســترده و پرهزينه در
كشور و چند پارچه در كشور ،اتالف وسيع منابعي
مانند آب و انرژي ،تخريب محيط زيست و محيط
كسب و كار نامناسب براي فعاليت بخش خصوصي
بروز كند .مهمترين توصيه بخش خصوصي آن است
كه قوه مجريه و مقننه با درك درســت و كامل از
اهميت موضوع ،نسبت به اصالح ساختار بودجهريزي
در كشور اقدام كنند .تحريمهاي اخير بهويژه ايجاد
محدوديت گسترده براي صادرات نفت ايران ،ضمن
آنكه عمق وابســتگي اقتصاد ايران و دولت به اين
منبع را به دليل مديريتهاي ناصحيح قبلي نشان
داد ،موجوديت و مقبوليت نظام سياســي كشور را
هدف گرفته بود .به عقيده بسياري از كارشناسان ،دو
هدف اساسي اصالحات ساختاري بودجه ،بازآفريني
ســاختار اجرايي كشور و بازتعريف نحوه مديريت و

اســتفاده از منابع حاصل از توليد (نه فقط صادرات
نفت و گاز در كشور است و اگر كارهايي تحت عنوان
اصالح نظام بودجهريزي در دســتور كار قرار گيرد
به اين دو موضوع نپــردازد ،فايده چنداني نخواهد
داشت .اصالحات مزبور نيازمند استفاده از فرصتها،
تصميمگيريهاي دشــوار و حمايت گسترده آحاد
مردم و كارشناســان اســت كه زمينههاي آن بايد
عمدتا توسط سياستمداران فراهم شود.
 -2منابــع و مصارف بودجــه جنبه پيش بيني
دارد و هــر پيش بيني مبتني بــر درجهاي از عدم
قطعيت است .اين امر به معناي آن نيست كه مقام
تهيه يا تصويبكننده به دلخواه خود مجاز اســت
منابع و مصارف را با هر درجهاي از عدم قطعيت در
بودجه منظور كند .منابع بودجه  1400ريسكهاي
عمدهاي را متوجه ثبات اقتصاد كالن ميكند .دليل
تصميم دولت براي انتخاب چنين تركيبي از منابع
براي بودجه  ،1400حجم و تركيب مصارف اســت.
پيشنهاد اتاق بازرگاني ،صنايع و معادن و كشاورزي
ايران مبتني بر توضيحات بندهاي قبلي آن اســت
كه با گفتوگوي صادقانه و صريح با مردم ،بخشــي
از مصــارف دولت از طريق تعديــل درصد افزايش
حقوق و دستمزد و فوقالعادههاي كاركنان ،نظارت
دقيق بر هزينه كرد بودجه دستگاهها با روشهايي
ماننــد پرداخت به ذينفع نهايــي و اقداماتي از اين
قبيل كاهش يابد و متناســب با آن بخشي از منابع
غيرقطعي تعديل شود در صورت عدم پذيرش اين
پيشنهاد توصيه ميشود منابع و مصارف در دو سقف
به تصويب برسد و انجام بخشي از مصارف منوط به
تحقق منابع احتمالي شود.
 -3تعيين تكليف سياســت حمايتي دولت در
بودجــه  1400ضروري اســت .همانگونه كه ذكر
شــد ارقام بودجه در اين باره داراي ابهامات زيادي
اســت اما برخي مقامات سازمان برنامه و بودجه بر
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وزارت تعاون ،كار و رفاه اجتماعي اعالم كرد

 ۱۶ميليون ايراني
زير خط فقر مطلق
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تازهترين برآوردهاي انجامشــده نشــان
ميدهد  ۲۰درصد ايرانيان زير خط فقر مطلق
زندگي ميكنند .به ايــن ترتيب بيش از ۱۶
ميليون نفر از جمعيت كشور دسترسي كافي به
حداقلهاي معيشتي را ندارند و سبد مصرفي
آنها خالي از اقالم مصرفي و مورد نياز روزانه
است .توالي رشــد قيمت كاالهاي خوراكي
كه ضريب اهميت بااليي در ســبد معيشتي
دهكهاي كمبرخوردار دارد نيز خبر از عدم
تكافــوي درآمد اين افراد بــراي تامين يك
زندگي سالم ميدهد .هر چند عوامل بسياري
در كاهش قدرت خريد خانوارهاي ايراني دخيل
هستند اما روشن است كه افزايش نرخ فقر در
سايه عملكرد ضعيف اقتصاد اتفاق افتاده است.
از ميان معدود عواملي كه به گســتردگي
فقر در جامعه ايران منجر شــده ،ناكارآمدي
سياســتهاي دولت نقش پررنگتري دارد.
اگرچــه نهادهاي تصميمگير همــواره و در
هر شرايطي شــعار كاهش نابرابري را يدك
ميكشــند اما اين برنامهها و سياســتها
هيچگاه در مسير كاهش فقر و برقراري عدالت
اقتصادي و اجتماعي نبوده است .براي آنكه
بتوانيم تصوير دقيق و روشــني از وضعيت
نابرابري در ميان خانوارهاي ايراني ارائه دهيم
الزم است بين مساله فقر مطلق و نسبي تفاوت
قائل شويم .بر اساس دانستههاي اقتصادي ،فقر

نسبي به حالتي گفته ميشود كه افراد سطح
زندگي و معيشــتي پايينتري را از سايرين
تجربه ميكنند .اين در حالي اســت كه فقر
مطلق بر نداشتن حداقلهاي معيشتي ،فارغ از
جنبه مقايسهاي آن با ساير گروههاي درآمدي
تاكيد دارد .بر اســاس اين تعريف فقر مطلق
به گروهي اشــاره دارد كه درآمد الزم براي
تامين يك سبد يكسان مصرفي كه مشتمل
بر حداقلهاي معيشتي همچون غذا ،پوشاك
و مسكن و… است را در اختيار ندارد .به اين
ترتيب اين گروه از افراد جامعه ناچارند از تامين
برخي نيازهاي اساسي و ضروري زندگي خود
دست بشــويند و به كمترين استاندارد براي
تداوم حيات مطابق يك زندگي حداقلي راضي
شوند .در عين حال خط فقر خشن يا گرسنگي
نيز پايينترين ردههاي درآمدي يك جامعه را
شامل ميشود .اين خط فقر هنگامي كاربرد
دارد كه معيارهاي خط فقر نسبي و حتي فقر
مطلق پاسخگو نباشد.
 ۲۰درصد خانوارها زير خط فقر مطلق
با توجه به عدم اعالم رسمي خط فقر از سوي
مقامات دولتي نميتوان تصوير دقيق و روشني
از وضعيت خانوارهــاي ايراني زير بار گرانيهاي
اخير ارائه داد .با اين حال برآوردي كه اخيرا انجام
شده نشان از وضعيت نگرانكننده و تكاندهنده

دهكهاي كمبرخوردار در حوزه معيشتيدارد.
بر اســاس گزارشــي كه از ســوي معاونت رفاه
اجتماعــي وزارت رفاه و تعاون تهيه شــده۲۰ ،
درصد خانوارهاي ايران زير خط فقر مطلق زندگي
ميكنند كه با توجه به جمعيت  ۸۳ميليوني كشور
ميتوان گفت حدود  ۱۶ميليون و  ۵۰۰هزار نفر
از جمعيت ايران از استانداردهاي الزم براي تامين
حداقل نيازهــاي روزانه برخوردار نيســتند .در
بخشي از اين گزارش آمده است« :فقر مسالهاي
پيچيده و داراي ابعاد گوناگون اســت كه همين
پيچيدگياش منجر به اين ميشود كه راهكارهاي
از پيش مشخص شده براي از بين بردن يا كاهش
آن كارايي الزم را نداشته باشند .عوامل گوناگوني
هستند كه منجر به ايجاد يا تشديد فقر و نابرابري
ميشوند و براي مبارزه با فقر ،يكي از مهمترين
اقدامات ،شناخت و جلوگيري از ايجاد اين عوامل
است .اين عبارت معروف كه پيشگيري مهمتر از
درمان است ،در خصوص مساله فقر و نابرابري نيز
صــدق ميكند .در حال حاضر يكي از مهمترين
عوامل ايجــاد فقر و نابرابري ،تعارض منافع است
كــه عملكرد دستگاههاي گوناگوني را كه وظيفه
خدمترســاني به مردم را دارند مختل ميكند.
اختالل در عملكرد سيستم خصوصا سيستمهاي
دولتي باعث ميشود نتيجه و خروجي مورد انتظار
به دست نيايد و از سوي ديگر زمينه و بستر الزم
بــراي بروز انواع فســادهاي بوروكراتيك و مالي
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فراهم شود .فساد نيــــز به خودي خود يكي از
مهمترين عوامل تشديد فقر و نابرابري در جامعه
است كه پيامدهاي ديگري از جمله بياعتمادي به
حاكميت يا بروز اعتراضهاي اجتماعي و سياسي
را نيــز به همراه خواهد داشــت .در حال حاضر
دست كم  ۲۰درصد جمعيت كشــــور زير خط
فقر مطلق قرار دارند .از طرفي با توجه به شرايط
ناشــي از كاهش رشــد اقتصادي ،تورم مزمن،
تحريم و انواع بالياي طبيعي ،فقدان وجود راهبرد
مقابله با فقر در اين شرايط خاص بر جمعيت فقرا
اضافه خواهد شــد .بالطبع اين موضوع ميتواند
انواع تهديدات اجتماعي ،سياســــتي و امنيتي
بعدي را به دنبال داشته باشد».
تعارض منافع در مقابله با فقر
اين گــزارش تلويحا اعالم مــيدارد كه فقر
موضوعي ريشهدار در نظام اقتصادي ايران است
كه دستاويز منافع جناحها و گروههاي سياسي
شده است .اين موضوع اين معنا را ميرساند كه
ريشهكني فقر اگر با منافع گروههاي قدرت همسو
نباشد امكان تحقق شعار كاهش نابرابري كه در
تمام دولتهاي بعد از انقالب به گوش رســيده
وجود نخواهد داشــت .براي درك بهتر وضعيت
معيشــتي خانوارهاي ايراني ميتــوان به آمار
گرانيهاي اخير اشــاره كرد .گزارش اخير مركز
آمار نشــان داده موتور رشد قيمتها فعال شده
و چنانچه سیاستگذار نتواند ترمز گراني را بكشد
در ماههاي پيش رو شــاهد دامنهدار شدن رشد
قيمتها و سقوط بيشتر خانوارها به زير خط فقر
خواهيم بود .مطابق آمارهاي ارائهشده نرخ تورم
نقطه به نقطه در مهر ماه به  ۴۱/۴درصد رسيده
است .به اين ترتيب خانوارهاي ايراني براي خريد
يك مجموعه كاال و خدمات يكسان بيش از ۴۰
درصد نسبت به مهر سال گذشته هزينه كردهاند.
بديهي اســت اين نرخ سبد مصرفي خانوارها را
هدف گرفته و موجب شــده درآمد افراد كفاف
مخارج روزانه آنها را ندهد.
اگر ســري به نرخ تورم كاالهاي خوراكي و
غيرخوراكي بزنيم متوجه ميشويم كه معيشت
دهكهاي كمبرخوردار بيش از ســاير گروهها
تحت تاثير گرانيهاي اخير قرار گرفته اســت.
بر اســاس آمارهاي اين مركز ضريب اهميت
مســكن و كاالهاي خوراكي در سبد معيشتي
خانوارها به ترتيب  ۳۵و  ۲۶درصد است .به اين
ترتيب بخش زيــادي از درآمد خانوارها صرف
تامين اين دو نياز ضروري ميشــود .اما رشد
 ۴۰/۵درصــدي قيمت كاالهاي خوراكي و ۲۶
درصدي مسكن اين سوال را ايجاد ميكند كه
آيا  ۱۶ميليون نفري كه درآمد كافي براي تامين

يك زندگي ســالم را ندارند توانستهاند مسكن
مناســب و نيازهاي اساسي روزانه را براي خود
تهيه كنند؟ به نظر ميرسد پاسخ اين پرسش
نيازمند يك جامعه آماري كامل است كه در آن
نشان دهد چند درصد از اين افراد به دليل عدم
برخورداري از درآمد كافي به ناچار به حاشــيه
شهرها مهاجرت كردهاند.
مقابله با فقر؛ چگونه
بديهي اســت يارانه دريافتي از سوي دولت
نيز با وجــود افزايش لجامگســيخته قيمتها
نميتواند جوابگوي نيازهاي اساسي اين خانوارها
باشد .در بحبوحه گرانها و مشكالت معيشتي
خانوارهاي ايراني اما نمايندگان مجلس در حال
تدارك ديدن طرحي هستند كه دولت را ناچار
ميكنــد  ۳۰هزار ميليارد تومان منابع درآمدي
را بــراي حمايت از  ۶۰ميليون ايراني اختصاص
دهد .اگرچه مجلسيها هدف غايي اين طرح را
حمايت از معيشــت گروههاي كمدرآمد عنوان
ميكنند اما با توجه به اثرات مقطعي اين طرح
نميتوان به ريشهكن شدن فقر ،بهويژه فقر مطلق
اميدوار بود .ضمن آنكــه به دليل عدم تكافوي
منابــع درآمدي در دســت دولت اجراي چنين
طرحي ميتواند به خودي خود پيامدهاي تورمي
جديدي به همراه داشــته باشد كه در نهايت به
زيان گروههاي كمدرآمد خواهد بود .در گزارش
معاونت اجتماعي رفاه اجتماعي به مقابله با فقر
به روشهاي گوناگون اشاره شده است .در بخش
ديگري از اين پژوهش آمده است «مقابله با فقر
تنها در صــورت مواجهه فعال با عوامل ايجادي
آن در سطوح كالن و خرد ممكن است .تدوين
سند مقابله با فقر به عنوان يك اولويت راهبردي
ميتواند مسير تحوالت آتي نه تنها در حوزه رفاه
اجتماعي بلكه در سطوح كالنتر تصميمگيري را
نيز به دنبال داشته باشد .يك سند فقر در صورتي
موثر خواهد بود كه در ســه سطح داليل ايجاد
فقر ،شناســايي فقرا و حمايت از فقرا به موضوع
بپردازد» .با توجه به آنكه اين مركز پژوهشــي
تعارض منافع را يكي از داليل روشن عدم توفيق
در كاهش فقر ميداند به اقداماتي اشاره كرده كه
پيگيري آن ميتواند در اين مســير دولت را به
موفقيتبرساند.
چالش عدم اعالم خط فقر رسمي
اين گزارش اشاره ميكند «در شكلگيري يا
بدين منظور ،معاونت رفاه اجتماعي پروژههايي
را تعريف كرد كه طي آنها در حوزههاي مختلفي
كه مستقيما تشديد فقر دخيل و موثر هستند
مساله تعارض منافع را بررسي كند .اين حوزهها،

هركدام يكي از ابعاد فقر چندبعدي را تشكيل
ميدهند و عبارتند از حوزه مالي و بانكي ،حوزه
آمــوزش و پرورش ،حوزه انــرژي (گاز و برق)،
حوزه مســكن و حوزه بهداشت .انجام پژوهش
ميداني درباره تعارض منافــع در حوزه آب :از
آنجايي كه دسترســي بــه آب در بخشهاي
مختلف كشاورزي ،صنعت و آب شرب يكي از
مهمترين فاكتورهاي اندازهگيري فقر و نابرابري
در كشور (خصوصا با وجود آب و هواي خشك
و نيمهخشــك در كشور ما) محسوب ميشود،
تعارض منافع در حوزه آبرساني ميتواند موضوع
قابل توجهي براي بررســي داليل ساختاري و
سازماني نابرابري در دسترسي به آب محسوب
شــود .حمايتطلبي اجتماعي :مشكل تعارض
منافع براي حل شــدن نياز به حمايت عمومي
از طــرف جامعه دارد .حســاس كردن جامعه
نسبت بــــه اين موضوع ،ايجاد مطالبهگري از
طريق نهادهاي مدني و سازمانهاي غيردولتي،
مطبوعات و رسانهها ،شبكههاي اجتماعي و…
از جمله اقداماتي اســت كــه در آينده صورت
خواهد گرفــت .تعامل با دســتگاههاي اداري
مختلــــف براي مديريت تعارض منافع :ديگر
اقدامي كه در آينده در برنامهريزيها قرار خواهد
گرفت ،ايجاد بسترهاي مختلف براي تعامل با
وزارتخانهها ،سازمانها و ساير نهادهايي است كه
به دليل تعارض منافع دچار مشكل ناكارآمدي
و فساد هســتند و از اين طريق ميتوان با عزم
جديتري براي مديريت تعارض منافع ،حمايت
نهادهاي مختلف اداري و سياسي را نيز به دست
آورد».
در كنار اهميت مباحث اشاره شده عدم اعالم
ارقام واقعي خط فقر از سوي نهادهاي دولتي نيز
به چالشي اساسي تبديل شده است .درحاليكه
مراكز آمــاري نقش مهمي در ارائه آمار به روز و
دقيق از وضعيت متغيرهاي اقتصادي و همچنين
وضعيت معيشتي و اقتصادي خانوارها دارند اما
گزارش و آمار دقيقي از خط فقر ارائه نميشود.
اين در حالي اســت كه ارائه آمارهاي دقيق
و جامــع از اين مســاله موجبــات تغيير رويه
سیاستگذاري را از سوي مقامات مسئول فراهم
ميآورد .بديهي است اگر دولت به اين مساله آگاه
باشد كه چه تعداد از افراد جامعه قادر به تامين
حداقلهاي زندگي نيســتند ميتواند گامهاي
بلندتري در جهت بهبــود وضعيت اقتصادي و
حمايت از خانوارها بردارد .اين تنها راهي اســت
كه ميتواند باعث افزايش چانهزني در خصوص
وضعيت معيشت گروههاي كمبرخوردار شود تا
شــايد بتوان در مسير درست كاهش نابرابري و
برقراري عدالت حركت كرد.
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شايد در ميان همه كشورهاي منطقه و حتي در
جهان مقامهاي سياسي و اقتصادي ،رهبران احزاب و
گروههاي سياسي و نيز روشنفكران ايران ركورددار
ضرورت طرح مبارزه با فســاد و نيز مقابله با فســاد
اقتصادي باشند .مبارزه با فساد اقتصادي در ايران در
ســالهاي پس از پايان جنگ در كانون توجه بوده
و هست .افشاگري پراكنده روزنامههاي منتقد مانند
كيهان و سالم در دهه  ۱۳۷۰و پس از آن ،داغ شدن
بحث مبارزه با ثروتهاي بادآورده اواسط دهه يادشده
و بحثهايي كه در دهه  ۱۳۸۰در سطوح گوناگون
رخ داد و محمود احمدينژاد با آويزان شدن از موضوع
مبارزه با فساد ،از آن باال رفت را از ياد نميبريم.
عالقهمندان به اقتصاد سياســي يادشان هست
عباس پاليزدار در دهه  ۱۳۸۰چه موجي از داستان
و زاويههاي ديده نشــده درباره فساد راه انداخت .در
شــرايطي كه دستكم  ۱۳نهاد گوناگون در سه قوه
ادارهكننده كشــور متولي نظارت بر اجراي قانونها
و مقررات جلوگيري از فساد در كشورند ،اما ديديم
كه در سه سال تازهسپريشده بيشترين دادگاههاي
فساد برگزار شده و مديران ارشد قوه قضاييه تاكيد
دارند اين مسير را ادامه داده و اجازه نميدهند فساد
گسترش يابد.در سالهاي اخير توانستهايم سلطان
قير و سلطان سكه و سلطان قبر و سلطانهاي ديگر
را شناسايي و به دادگاه كشانده و برخي از آنها را اعدام

و شــماري ديگر را به حبسهاي درازمدت محكوم
كنيم .با اين همه اما دقت در رفتار ،گفتار و نتيجهها و
بحثها ،نوشتهها و گفتهها درباره مقوله مبارزه با فساد
اقتصادي در ايران در سه دهه پس از پايان جنگ و
مقايسه آن با كشورهايي مثل سنگاپور ،هنگكنگ،
انگلستان و آمريكا نشان ميدهد كشورهاي نامبرده در
اين مقوله پيشرفت داشته اما در ايران روندي معكوس
طي شده است .واقعيت اين است كه روش و اهداف
مبارزه با فساد اقتصادي در ايران نقصهايي دارد كه
اگر برطرف نشوند ،همه شعارهاي داده شده به ضد
خودش تبديل ميشود و به نااميدي كامل شهروندان
منجر خواهد شد.

كوه و اتم
برخــي افراد و گروهها و ديدگاهها تصور ميكنند
«فســاد اقتصادي» غول كوهپيكري است كه وقتي
ظاهر شــود آدم و عالم آن را ميبينند و فقط كافي
است نيرويي مازاد بر نيروي آن غول فراهم شود تا آن
را مهار كرده و به حبس بكشد .برخي ديگر اما تصور
ميكنند «فساد اقتصادي» ميكروب بسيارريزي است
كه جز با چشمهاي مسلح به ميكروسكوپ نميتوان
آن را ديد و بنابراين بايد هزاران نفر با چشمهاي گرد
شده و چسبيده به ميكروسكوپ آن را رصد كرده و به
محض ديدن ،آن را در دام بيندازند .البته اگر «فساد

اقتصادي» را نشناســيم و سرچشمههاي آن را پيدا
نكنيم پيامدهاي آن هر دو حالت غول و ميكروب را
پيدا ميكنند .غول فساد اقتصادي با گامهاي سنگين
و مهيب خويش جامعه را له كرده و ويران ميسازد و
از جسد آن عبور ميكند .موريانه فساد اقتصادي نيز
ميتواند در چارچوب و پيكره جامعه و اقتصاد خانه
بسازد و آرام آرام آن را از درون تهي كند .ريشههاي
فســاد اقتصادي نيز در جايي دور در پشت ابرها يا
در نــوك كوهها يا اعماق درياها قرار ندارد كه نتوان
آن را ديد.

بدتر شدن در عين اصرار و شعار
علياصغــر پورعزت ،داود كياكجوري و يوســف
تقيپورياني گيالني در يك پژوهش انجام شده براي
انتشار در يكي از نشريههاي مجمع تشخيص مصلحت
نظام با مطالعه  ۵۰مقالهاياساي از ســال  ۲۰۱۰تا
 ۲۰۲۰و همچنين  ۵۰مقاله علمي -پژوهشي داخلي
منتشر شده از سال  ۱۳۸۸تا  ۱۳۹۸عوامل و داليل
پديدار شــدن و بروز فساد (پيشرانها) و مهار فساد
(پسرانها) را شناســايي و اســتخراج كردهاند .در
چكيده اين پژوهش آمده است« :هرچند جامعه ايران،
جامعهاي همراه با گرايشهاي مذهبي و ملي است كه
همه جريانهاي مدعي در آن فساد را پديدهاي زشت
دانسته و همواره بر مبارزه با آن تاكيد كردهاند اما در
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عمل شاهد شيوع فساد هستيم كه مسير بسياري از
پيشرفتهاي اقتصادي ،اجتماعي را مسدود كرده و
هزينههاي هنگفتي بر دوش مردم گذاشته است .رتبه
شاخص ادراك فســاد اداري در ايران در سال ۲۰۱۹
از بين  ۱۸۰كشور ۱۴۶ ،بوده و نمره ايران  ۱۰۰شده
است .بررسي روندها و فرآيندها نشان ميدهد وضعيت
فساد در ايران بدتر شده است .با توجه به محاسبههاي
انجام شــده در كشــورهاي جهان معلوم شده است
هزينه فساد بر اقتصاد كشورها بهطور ميانگين معادل
پنج درصد توليد ناخالص داخلي است و هزينه انجام
كســبوكار را تا  ۱۰درصد افزايش ميدهد ».به اين
ترتيب اگر ارزش توليد ناخاص داخلي ايران را برابر با
 ۵۰۰ميليارد دالر فرض كنيم فساد موجود در ايران
 ۲۵ميليارد دالر بر اقتصاد ملي هزينه تحميل ميكند
كه برابر با ارزش صادرات كل فرآوردههاي پتروشيمي
وفلزات اساسي است.

پيشرانهاي فساد
براساس مشاهدهها و بررسيهاي انجام شده درباره
پيشرانهاي فساد و همچنين مالحظه زمينههاي
سياســي ،اقتصادي ،قانوني ،فرهنگي و… در بروز
فســاد و با در نظر گرفتن شــباهتهاي محتوايي
پيشرانها با يكديگر با استفاده از كدگذاري محوري
تالش شــد پيشرانهاي ياد شــده در دستههاي
گوناگون دســتهبندي شود .در ادامه به برخي از اين
دستهبنديها اشاره ميشود:
پيشرانهايسياسي
پژوهشــگران نامبرده شده با بررسيهاي خود به
اين نتيجه رسيدهاند كه بيتحركي تجارت خارجي
ايران به ســوي تجارت آزاد ،نبود رسانه و مطبوعات
آزاد و مســتقل ،بياعتمــادي به دولــت و باور به
ناكارآمدي آن ،رانتي بودن اقتصاد ايران ،دولتي بودن
اقتصاد و تسلط دولت بر اغلب فعاليتهاي اقتصادي،
رشد شــتابان تورم و وجود نهادهاي استثنا شده از
حسابرسي و نبودن شاخصهاي ملي سنجش فساد
ازجمله پيشرانهاي سياسي در بروز و رشد پديده
فساد به حساب ميآيند.
پيشرانهايساختاري
اين گروه از پژوهشگران باور دارند شماري از داليل
و عوامل در بروز و ظهور فساد را ميتوان به ساختارهاي
اداره كشور مرتبط دانست .ساختارهاي اداري فسادزا،
بياعتنايي به روشهاي پيشگيرانه ،وجود ارتباطات
فســادزا ،قدرت باالتر ديوان ساالران و دسترسي به
منابع اقتصادي در اختيار آنها ،نفوذ تدريجي فســاد
ميان افراد و فقدان همكاري و سازگاري بين نهادهاي
دولتي شماري از داليل ساختاري بروز فساد است.

پيشرانهايقانوني
نتايج بررســي اين پژوهش درباره رشــد فساد
در ايــران و مبارزه غيرموثــر رخ داده با اين پديده
همچنين نشــان ميدهد در بستر قانوني و مقررات
وضع شــده در ايران نيز عواملي هستند كه فساد را
به پيش ميبرند .كيفيت پايين قانونهاي مصوب در
نهادهاي قانونگذاري ،حاكم نشدن همين قانونهاي
مصوب در مناســبات ميان نهادهــا و رفتارها ،نبود
حمايت كافي و الزم از گزارشگران و خبردهندگان
وكساني كه فسادها را ميبينند ،نبود راهبرد يكپارچه
و استقالل در سازمانهاي مبارزه با فساد از مهمترين
پيشرانهاي فساد در بخش قانوني است.
پيشرانهاي فرهنگي و اجتماعي
بخشي از فسادهاي رخ داده در ايران به ناتواني و
ناكارآمدي مقولههاي بسيار با اهميت امور اجتماعي

و فرهنگي برميگردد كه از نظر اين پژوهشــگران
فقدان اعتماد عمومي و وجود سرمايه اجتماعي منفي
و تســلط هنجارهاي منفي در مناسبات اجتماعي،
شعارزدگي در مبارزه با فساد ،عدم مشاركت ،حمايت
و نظارت عمومي و ناهنجاريهاي گوناگون فرهنگي
و اجتماعي برخي از مهمترين آنها به حساب ميآيند.
پسرانهاي فساد
در اين پژوهش تاكيد شــده اســت «براســاس
مشاهده و بررســي پسرانهاي فساد و همچنين
زمينههاي سياسي ،اقتصادي ،قانوني ،فرهنگي و ساير
موارد در بروز و ظهور فساد و همچنين شباهتهاي
محتوايي اين پسرانها با يكديگر ،با استفاده از روش
كدگذاري محوري ،پسرانها نيز دستهبندي شدهاند
كه بطور خالصه به برخي از آنها اشاره ميشود:
پسرانهايسياسي
از نظر اين پژوهش براي پسراندن فســاد در كشور

در دســتهبندي سياسي بايد به ثبات سياسي و توسعه
دموكراسي و نيز تقويت جامعه مدني اشاره كرد .همچنين
بايد در پسراندن فســاد در حوزه سياست عزم جدي و
اراده سياسي مسئوالن براي مهار و مقابله با فساد ،ايجاد
نهاد مستقل مبارزه با فساد ،اعتماد به نخبگان سياسي،
تقويت با نهادهاي بينالمللي ،تقويت رسانههاي مستقل
در امر اطالعرساني در خصوص مبارزه با فساد ،استقالل
نسبي بخش اقتصادي از نهادهاي سياسي و سازمانها،
تقويت بخش خصوصي ،آزادســازي تجــارت و حذف
نهادهاي استثنا شده از نظارت توجه كافي صورت پذيرد.
پسرانهايمديريتي
به نظر پژوهشگران ياد شده در صورتي ميتوان
فساد را به پسراند كه در سرچشمههاي مديريتي به
برخي از عوامل مهم توجه كافي صورت پذيرد .از نظر
اين پژوهش وجود رضايت شغلي و ايجاد اطمينان از

تامين اقتصادي و آينده شغلي كاركنان دولت و نيز
مهار انگيزهها و رفتارهاي منفي مثل قدرت طلبي و
شهرتطلبي بازدارنده ،تعامل و صميميت سازماني
و جلوگيري از سلطهجويي سازماني و اطالعرساني
به اربابرجــوع درباره حقوق خود از عوامل پسران
در مبارزه با فســاد به حســاب ميآيند كه در ذيل
پسرانهاي مديريتي جاي ميگيرند.
پسرانهايقانوني
برخي از مهمترين عوامل پسران در مبارزه با فساد
از نظر اين پژوهــش را نيز اصالح و ايجاد قانونها و
رويههاي كارآمدتر براي به دست آمدن بيشتر اعتماد
عمومي ،وضــع مجازاتهاي بازدارنده نيرومند براي
مهار فساد ،شفافسازي جريان اطالعات اقتصادي،
ايجاد و حمايت از به كارگيري سازوكارهاي تشويقي
براي رفتارهاي مناســب و حمايت از ســوتزنان و
اطالعدهندگان موارد فساد رخ داده دانست.
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مروري بر ابر فسادهاي ايران

بررسی فسادهای بزرگ از دهه  70تا امروز
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امروزه فساد به يك معضل جهاني تبديل شده و جدا از در حال توسعه بودن يا
توسعهيافته بودن كشورها ،اشكال مختلفي از فساد در آنها مشاهده ميشود .فساد
و فعاليتهاي غيرقانوني براي به دســت آوردن يك واقعيت اجتماعي باالتر ،به
دست آوردن ثروت بيشتر و… شكل ميگيرد و بر همين اساس از بودجه دولتي
براي كســب منافع شخصي استفاده ميشود .بخشي از بودجه دولت در راستاي
فعاليتهاي غيرقانوني از چرخه مولد اقتصادي خارج ميشود كه ميتوانست براي
پيشرفت و ارتقاي بخشهاي ديگر از جمله آموزش ،بهداشت و… مورد استفاده
قــرار گيرد .بعد ديگر قضيه نيز به هزينههايي مربوط اســت كه دولت متحمل
ميشود تا از وقوع فساد جلوگيري كند .بنابراين هر فعاليت غيرقانوني ،هزينههاي
مســتقيم و غيرمستقيمي را بر اقتصاد كشور تحميل ميكند .از اينرو ضروري
ل آيد تا از اين طريق هزينههاي فساد
اســت از هر نوع فسادي جلوگيري به عم 
كاهش يابد .راهكارهاي ارائهشده براي كاهش فساد عبارتند از :افزايش شفافيت از
طريق دسترسي عمومي ،كاهش بوروكراسي اداري و مراجعات حضوري ،افزايش
امكان مطالبهگري مردم از مســئوالن از طريق رسانهها و برخورد قاطع ،سريع و
شديد با پروندههاي فساد اقتصادي.بر همين اساس پژوهشكده امنيت اقتصادي
تدبير در گزارشــي تحت عنوان «تحليل هزينههاي مربوط به فساد اقتصادي»
به تحليل انواع هزينههاي مســتقيم و غيرمستقيم فساد اقتصادي ميپردازد .از
آنجا كه آمار دقيقي در خصوص هزينههاي مربوط به فسادهاي اقتصادي وجود
ندارد ،گزارش حاضر با ارائه چند نمونه از فســادهاي بزرگ از ســال  ۱۳۷۰تا
ســال  ۱۳۹۷ارائه و نسبت به آمار گردآوري شــده در اين خصوص هزينههاي
فســاد محاسبه ميشــود .در اين گزارش ميآيد :فساد اقتصادي چالش اساسي
بسياري از جوامع توسعهيافته و در حال توسعه است كه به اخالل در فرآيندهاي
توسعهاي منجر ميشود .يك نظام اداري عاري از فساد ،زمينه دستيابي دولتها
را به توسعه و بهرهمند شدن از تاثيرات مثبت آن (با كاستن از هزينههاي سربار

و اضافي به جامعه) ممكن ميســازد درحاليكه نظام اداري فاسد با مصرف منابع
مالي مختص توســعه جامعه ،مانند باتالقي عمل ميكند كه منابع را در خودش
فرو ميبرد .در واقع فســاد اقتصادي از طريق خدشه وارد كردن به سياستهاي
دولت باعث اتالف منابع ملي ميشــود ،آن هم درست زماني كه اين منابع ملي
بايد در بخشهاي مختلف مورد بهرهبرداري قرار گيرند .از آنجا كه فســاد ،منابع
ملي را از اهداف خود منحرف ميســازد ،اين منابع نميتوانند به اقتصاد كشور
كمك كنند بنابراين فساد نهتنها موجب از بين رفتن بخشي از منابع ملي كشور
ميشــود بلكه موجب انحراف منابع ملي از اهداف خود ميشود .از سويي ،دولت
به منظور پيشگيري از فساد و مبارزه با آن ناچار به هزينه در بخشهاي مختلف
اقتصادي اســت .هر زمان كه اصطالح فســاد اقتصادي به گوش ميرسد ،تصور
عموم مردم صرفا دزديده شــدن پول است .در واقع عموم مردم فساد را مساوي
دزديدن حقوق جامعه با پوششــي به نام پول ميشناسند درحاليكه فساد صرفا
به دزديدن پول يا از بين رفتن پول ختم نميشــود .هر نوع فســادي به انحراف
منابع مالي دولت منجر ميشــود .جمله «دولت در اين پروژه با كســري بودجه
مواجه اســت» بارها و بارها به گوش رسيده است .شايد بتوان يكي از پيامدهاي
وجود فســاد در جامعه را كمبود بودجه دولت براي اجراي پروژهها دانست زيرا
در بسياري از پروژههاي دولتي ،اختالس ،دزدي ،رشوه و… گزارش شده است.
بنابراين دزديدن پول در فعاليتهاي غيرقانوني ســادهترين پيامد فســاد را به
تصوير ميكشد و وجود فساد در جامعه هزينههاي بسياري را فراتر از پول خارج
شده از چرخه اقتصادي در فرآيندهاي غيرقانوني موجب ميشود.

هزينههاي فساد اقتصادي
بر اساس تعريف بانك جهاني ،فساد به معناي سوءاستفاده از قدرت و اختيار
دولتي براي كســب منفعت شخصي اســت .بنابراين وجود فساد و فعاليتهاي
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غيرقانوني در هر جامعهاي خالي از هزينه نيست .هزينههاي وجود فساد در هر
جامعه را ميتوان از دو بعد مورد بررســي قرار داد كه در جدول شماره  ۱ابعاد
هزينه فساد اقتصادي ارائه شده است.
جدول  -۱فسادهاي بزرگ (سالهاي )۱۳۷۰-۱۳۹۶
سال وقوع

نوع فساد

مبلغ از دست رفته

1370

اختالس بانكي

 123ميليارد تومان

 1381جعل و رشوه و فساد مالي
1390

فساد مالي

فساد مالي ،رشوه ،تباني و
1391
سوءاستفاده از موقعيت شغلي
1392

جعل و رشوه

 4ميليارد تومان
 3000ميليارد تومان
بيش از  3250ميليارد تومان
بيش از  18هزار ميليارد تومان

 1392سوءمديريت در بنياد شهيد بيش از  8000ميليارد تومان
1394

گم شدن دكل نفتي

اختالس در صندوق ذخيره
1395
فرهنگيان و بانك سرمايه

 124ميليون دالر
 8000ميليارد تومان

1395

حقوقهاي نجومي

 23ميليارد تومان

1395

امالك نجومي

 2200ميليارد تومان

1396

اختالس در وزارت نفت

حدود  100ميليارد تومان

همانطور كه در جدول شــماره  ۱مشــاهده ميشود ،هزينههاي مربوط
به فســاد اقتصادي به دو بخش هزينه فرصــت (هزينه پنهان) و هزينههاي
حسابداري (هزينه آشــكار) تقسيم ميشــوند كه در علم اقتصاد ،مجموع
هزينههاي حســابداري و هزينه فرصت را هزينه اقتصادي ميگويند .وجود
فساد در جامعه موجب از بين رفتن بخشي از بودجه كشور ميشود كه اين
بودجه يا در فرآيند فعاليتهاي غيرقانوني مانند اختالس از دســت رفته يا
ي گمركي
دولت براي مجهز كردن سيستمهاي مبارزه با فساد (تجهيز مباد 
بــه ايكسري ،تهيه جيپــياس براي كاميونهاي حمل بــار ،ايجاد دولت
الكترونيك و…) هزينه كرده است.
حال آنكه در صورت نبود فساد ،آن بخش از پول از دست رفته يا هزينه شده
براي مبارزه با فساد ميتوانست در بخش توليد ،اشتغال و ارائه خدمات عمومي
يا در حوزه آموزش مانند ساخت مدارس مورد استفاده قرار گيرد.به دليل فقدان
آمار دقيق در خصوص ميزان هزينههاي حسابداري كه فساد به دنبال دارد ،ابتدا
با اشــاره به چند نمونه از فسادهاي بزرگ مانند فساد صندوق فرهنگيان ،فساد
موجود در صنايع پتروشيمي و… هزين ه فرصت فساد اقتصادي از جمله هزينه
فرصت فســاد در بخش اشتغال ،آموزش و بهداشــت و درمان تحليل ميشود.
ســپس بخشي از هزينههايي كه دولت براي تجهيز سازمان به منظور مبارزه با
فساد متحمل شده است ،بيان ميشود.

هزينه فرصتهاي (هزينههاي پنهان) فساد اقتصادي
فساد عالوه بر مختل كردن فعاليتهاي اقتصادي ،باليا و آفت عمومي
و اجتماعي براي كشور به دنبال دارد .فساد موجب كاهش توليد ،كاهش

رفاه ،كاهش اشتغال و موجب آسيب ديدن نظام آموزشي كشور ميشود.
ســاالنه مبالغ زيادي در جريان فعاليتهــاي غيرقانوني از چرخه مولد
اقتصادي خارج ميشــوند و دولت براي جلوگيري از وقوع دوباره فساد و
مبارزه با آن هزينه زيادي را متحمل ميشود .در جدول شماره  ،۱برخي
فسادهاي بزرگ از سال  ۱۳۷۰تا  ۱۳۹۶ارائه شده است.
جدول  -۲هزينه فرصت فساد در بازار كار
1394

معادل ايجاد  ۱۰۰۰شغل در بخش
 124ميليون دالر صنعت بوده كه در جريان گم شدن دكل
نفتي از دست رفته است

معادل ايجاد  ۱۶۰۰۰۰شغل پايدار بوده كه
 8000 1395ميليارد تومان در جريان فساد صندوق ذخيره فرهنگيان از
چرخه اقتصاد خارج شده است
 ۲۳ميليارد تومان از دست رفته كه
 1395حقوقهاي نجومي
معادل ايجاد  ۴۶۰شغل پايدار بوده است
1395

امالك نجومي

در جريان فساد امالك نجومي ۲۲۰۰
ميليارد تومان از دست رفته كه معادل
ايجاد  ۴۴۰۰۰شغل پايدار بوده است

همانطور كه در جدول شماره  2مشاهده ميشود طي سه دهه اخير مبالغ
زيادي در جريان فعاليتهاي غيرقانوني و فساد از چرخه اقتصاد خارج شدهاند.
بزرگترین فساد طي ســالهاي  ۱۳۷۰تا  ۱۳۹۶مربوط به امالك نجومي در
سال ۱۳۹۵است كه بالغ بر  ۲۲۰۰ميليارد تومان در اين جريان از دست رفت.
كمترين جريان مالي كه در روند فساد از دست رفته است ،فساد  ۲۳ميليارد
توماني مربوط به حقوقهاي نجومي است.با مشاهده ديگر فسادهاي ارائه شده
در جدول شماره  ،۱اين مطلب آشكار ميشود كه مبالغ بسيار هنگفتي در اين
جريانها از چرخه اقتصادي خارج شده است درحاليكه اين مبالغ ميتوانست
در بخشهايي مانند توليد ،آموزش و… هزينه شود و وضعيت كشور را بهبود
بخشد اما اينگونه نشده و كشــور عالوه بر تحمل هزينههاي آشكار ،متحمل
هزينه پنهان فسادها نيز شده است .براساس اين در ادامه هزينه فرصت فساد
در بخشهاي مختلف اقتصادي ارائه ميشود.

هزينه فرصت فساد در بخش اشتغال
بازار كار ،يك بازار مهم در برابر ســاير بازارهاست .به همين دليل به
لحاظ اهميت شــايد هيچ مســالهاي به اندازه اشغال در سرنوشت
امروز و فرداي كشور موثر نباشد.
يكي از راههاي دســتيابي به توسعه ،استفاده از ظرفيتهاي انساني
است از اينرو ايجاد اشــتغال و استفاده از نيروي انساني مهم است
در سال  ۱۳۹۵ايجاد يك فرصت شغلي پايدار بطور ميانگين نيازمند
 ۵۰ميليون تومــان هزينه بود كه اين مبلغ در ســال  ۱۳۹۸بطور
ميانگين حداقل به  ۱۵۰ميليون تومان رســيد .هزينه فرصت فساد
در بازار كار براساس آمار بيان شده در جدول شماره  ۱محاسبه و در
جدول شماره  ۲ارائه شده است.
(براســاس ســخنان معاون امور تعاون وزارت تعــاون ،كار و رفاه
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اجتماعي هزين ه الزم براي ايجاد شــغل پايدار به ازاي هر نفر بطور
ميانگين  ۵۰ميليون تومان در سال  ۱۳۹۵در نظر گرفته شده است.
بــه گزارش مركز آمار ايران هزينه الزم براي ايجاد شــغل در بخش
صنعت بهطور ميانگين  ۲۴۰ميليون تومان در ســال  ۱۳۹۴در نظر
گرفته شده است).
همانطور كه در جدول شــماره  ۲مشاهده ميشود هزينه فرصت
فســاد در بخش اشتغال در ســال  ۱۳۹۴براساس فساد مالي ۱۲۴
ميليون دالري (كه معادل  ۲۶۰ميليارد تومان اســت) معادل ايجاد
 ۱۰۰۰فرصت شغلي صنعتي بوده است.
همچنين در سال  ۱۳۹۵در مجموع  ۳فساد مالي بزرگ صندوق
رفــاه ،حقوقهاي نجومي و امالك نجومي هزينه فرصت فســاد در
بخش اشــتغال معادل  ۲۰۴۴۶۰شــغل پايدار بــوده كه در جريان
فسادهاي اتفاق افتاده از دست رفته است.

هزينه فرصت فساد در بخش آموزش

از دانشآموزان بيشــتري حمايت و كالسهاي درست بيشتري
ساخته يا بازسازي شوند.
در جدول شــماره  ۳هزينه فرصت فســاد در بخش آموزش كشــور
براساس فسادهاي مالي بيان شده در جدول  ۱ارائه شده است.
جدول  ۳٫هزينه فرصت فساد در بخش آموزش و پرورش
هزينه فرصت فساد در بخش آموزش

 ۳هزار ميليارد تومان فساد مالي معادل ايجاد  ۱۰هزار كالس درس
يا تحصيل  ۹۰۹۰۹۰۰دانشآموز در ســال بوده كه در جريان فساد
مالي سال  ۱۳۹۰از دست رفته است
 ۸۰۰۰ميليارد تومان معادل بازســازي يا ساخت  ۲۶۶۶۶كالس
درس يا حمايت از تحصيــل  ۲۴۲۴دانشآموز بوده (هزينه فرصت
فساد  ۸۰۰۰ميليارد توماني) كه در جريان سوءمديريت در بنياد شهيد
در سال  ۱۳۹۲از چرخه اقتصادي خارج شده است
 ۷۷كالس درس يا تحصيل  ۶۹۶۹دانشآموز هزينه فرصت فساد
 ۲۳ميليارد توماني در حقوقهاي نجومي بوده كه در ســال ۱۳۹۵
اتفاق افتاده است
 ۱۰۰۰ميليارد تومان كه به علت اختالس در وزارت نفت در سال
 ۱۳۹۶از چرخه اقتصادي خارج شــده ،معادل ساخت  ۳۳۳كالس
درس يا حمايت تحصيلي از  ۳۰۳۰۳دانشآموز بوده است
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موفقيت يك كشــور در زمينــه فرهنگي ،اجتماعي ،سياســي و
اقتصادي در گرو برخورداري از يك نظام آموزشــي منســجم به روز
و پوياست.
آموزش و توســعه يكي از عملكردهاي اصلي منابع انساني است.
بسياري از سازمانها ،آموزش و توسعه را بخش جداييناپذير فعاليت
توسعه منابع انساني در نظر ميگيرند.
از اينرو توســعه آموزش و بهروزرساني نوع آموزش و علوم موجود
از اهميت خاصي برخوردار اســت .به گزارش معاون وزير آموزش و
بهروزرســاني نوع آموزش و علوم موجود از اهميت خاصي برخوردار
اســت به گزارش معاون وزير آموزشوپرورش در دهه اخير )۱۳۹۰
بطور ميانگين ساالنه براي هر دانشآموز به ميزان  ۳ميليون و ۳۰۰
هزار تومان هزينه ميشــود با اين حال در بسياري از مناطق كشور
امكانات آموزشــي وجود ندارد كه به كمبــود بودجه در اين بخش
بازميگردد .از سويي اتفاقهاي سالهاي اخير مانند زلزله و سيل
بسياري از مدارس كشور را ويران كرده است كه نيازمند بازسازي
مجدد هستند و بطور ميانگين  ۳۰۰ميليون تومان بودجه براي
بازســازي هر يك كالس درس نياز است بنابراين هزينه فرصت
فســاد با توجه به نيازهاي آموزشي بيان شده بسيار باالست در
صورتي كه فســادهاي مالي بيان شده در جدول شماره  ۱اتفاق
نميافتاد با پول خارج شده به چرخه اقتصاد بازميگشت ،ممكن
بود بخش آموزش كشــور از پيشــرفت باالتري برخوردار شود و

(براساس گزارشهاي معاون وزير آموزش و پرورش بطور ميانگين
ساالنه براي هر دانشآموز  ۳۳۰۰۰۰۰تومان هزينه ميشود.
بر اســاس گزارشهاي اداره كل آموزش و پرورش استان كرمانشاه
بازسازي با ساخت هر كالس درس نيازمند  ۳۰۰ميليون تومان بودجه
است).
همانطور كه در جدول شــماره  ۳مشــاهده ميشــود ساخت يا
بازسازي  ۱۰۰۰كالس درس در مناطق زلزلهزده با حمايت ۹۰۹۰۹۰۰
دانشآموز ،هزينه فرصت فساد مالي  ۳۰۰۰ميليارد توماني بوده كه در
سال  ۱۳۹۰رخ داده است.
همچنين ســاخت  ۷۷كالس درســي از جمله هزينه فرصتهاي
فســاد حقوقهاي نجومي در ســال  ۱۳۹۵اســت با توجه به اينكه
تحصيل و آموزش از اركان مهم توسعه بهشمار ميآيد ،هزينه فرصت
فســاد در بخش آموزش بسيار اســت ،زيرا نهتنها جامعه كنوني بلكه
جامعه آينده را تحت تاثير قرار ميدهد.
هزينه فرصت فساد در بخش بهداشت و درمان
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بهداشــت همواره به عنوان يكي از مباحث مبنايي در توســعه كشور
مدنظر بوده ،چنانكه فصل بيســت و پنجم قانون برنامه ســوم توسعه
اقتصادي ،اجتماعي و فرهنگي به بهداشت و درمان اختصاص داده شده
است .با اين حال ،بسياري از بيماريها توسط دولت حمايت نميشوند و
بيمهاي به آنها اختصاص داده نميشود.
از ســويي ،مراكز درمانــي موجود با كمبود امكانــات براي نگهداري
بيماران مواجه هســتند ،در حال حاضر ۱۲۸ ،هزار تخت بيمارستاني در
كل كشور وجود دارد و براي رسيدن به استاندارد جهاني  ۱۰۰هزار تخت
بيمارستاني ديگر نياز است كه هزينه ساخت هر تخت بيمارستاني مجهز
حدود  ۸۰۰ميليون تومان ميشود.
از مهمترين هزينه فرصتهاي فساد در بخش بهداشت و درمان ايجاد
همين تختهاي بيمارستاني تا حد استاندارد جهاني و حمايت از افرادي
اســت كه بيماريهاي خاص دارند .در جدول شــماره  ،۴هزينه فرصت
فســاد در بخش بهداشــت و درمان براســاس آمار ارائه شده در جدول
شماره  ،۱آمده است.
جدول  ۴٫هزينه فرصت فساد در بخش بهداشت و درمان
هزينه فرصت اختالس بانكي  ۱۲۳ميليارد توماني در سال ۱۳۷۰
معادل تجهيز كردن  ۱۵۴تخت بيمارستاني است
 ۱۰هزار تخت بيمارستاني مجهز هزينه فرصت فساد  ۸۰۰۰ميليارد
توماني صندوق رفاه در سال  ۱۳۹۵بوده كه از چرخه مولد اقتصادي
خارج شده است
در جريــان اختالس در وزارت نفت  ۱۰۰ميليارد توماني از چرخه
اقتصادي خارج شده كه معادل ايجاد  ۱۲۵تخت بيمارستاني مجهز
بوده است
ســاخت و تجهيــز  ۱۰۰هزار تخت بيمارســتاني براي رســيدن به
اســتاندارد جهاني بســيار هزينه بر بوده ،زيرا بودجه مورد نياز براي هر
تخت بيمارستاني معادل  ۸۰۰ميليون تومان است .با توجه به آمار ارائه
شده در جدول شــماره  ،۴اين مطلب آشكار ميشود كه هزينه فرصت
فســاد در بخش بهداشت و درمان گرچه پوششدهنده  ۱۰۰هزار تخت
بيمارستاني مورد نياز نيست ،اما هر كدام از موارد فساد ميتوانند بخشي
از اين كســري را جبران كنند؛ براي نمونه ،فساد  ۸۰۰۰ميليارد توماني
صنــدوق رفاه هزينه فرصتي معادل ســاخت و تجهيــز  ۱۰۰۰۰تخت
بيمارستاني دارد كه رقم پاييني نيست.در ادامه ،به بررسي و تحليل آن
بخش از هزينههاي آشكاري از فساد اقتصادي ميپردازيم كه دولت براي
مبارزه و جلوگيري از فساد متحمل شده است.

هزينههاي صورت گرفته براي پيشگيري از فساد و مبارزه با آن
زمانــي كه يك عمل يا فعاليت غيرقانونــي رخ ميدهد مانند اختالس،
دزدي ،حقوقهاي نجومي ،پاداشهاي بيمورد ،امالك نجومي و… ،هزينه
وارد شــده به كشــور و جامعه صرفا مبلغ اختالس شده يا حقوق نجومي
نيست .همانطور كه قبال بيان شد هر فعاليت غيرقانوني عالوه بر بودجههايي
كه از چرخه مولد اقتصادي كشــور خارج ميكند ،هزينه فرصتهايي را در
بخشهاي مختلف مانند اشتغال ،توليد ،آموزش و… دارد.
همچنين دولت به منظور جلوگيري از وقوع دوباره چنين فعاليتهاي

غيرقانونــي و مقابلــه با فســاد ناچار بــه اقدامهاي هزينهبــري مانند
الكترونيكي كردن دولت ،گمرك ،امور مالياتي و مجهز كردن سازمانها
به دســتگاههايي است كه فرصتهاي فســاد را كاهش دهند .برخي از
اقدامهــاي دولت براي مبارزه با فســاد و كاهش هزينههاي فســاد در
سالهاي اخير ،عبارتاند از:
* در ســال  ۱۳۹۳دولت به منظور پيشگيري و مبارزه با فساد۱۰/۴ ،
لونقل محمولههاي گمركي،
ميليارد تومان براي تجهيز ماشينآالت حم 
 ۷/۲ميليارد تومــان براي خريد تجهيزات پرتونــگاري و چهار ميليارد
تومان براي پيادهسازي خدمات الكترونيكي در گمرك هزينه كرده است.
* تخصيص بودجه  ۱۳۰ميليارد و  ۹۳۱ميليون توماني براي توســعه
دولت الكترونيك در ســال  ۱۳۹۵كه از بين دستگاههاي دولتي بودجه
در نظر گرفته شــده در امور قضايي حجم بيشتري را به خود اختصاص
داد( .حدود  ۲۴ميليارد و  ۳۵۰ميليون تومان).
* تخصيص  ۱۶۸ميليارد و  ۱۱۳ميليون تومان براي زيرســاختهاي
توسعهاي و توسعه شبكههاي ارتباطات و فناوري اطالعات.
* بخشــي از بودجههاي تخصيص يافته به دســتگاههاي دولتي در
رديف بودجه توســعه دولت الكترونيكي نميگنجد ،اما اجرايي شــدن
آن پروژهها نقش موثري در پيادهسازي دولت الكترونيك و الكترونيكي
شــدن فرآيندهاي كاري دولت دارد .يكي از بيشــترين بودجهها براي
اجراي پروژههاي فناوري اطالعــات و ارتباطات به برنامه ثبت امالك و
كاداستر (سازمان ثبت اسناد و امالك كشور) اختصاص يافته است .اين
برنامه با بودجهاي بيــش از  ۴۷۱ميليارد و  ۸۰۰ميليون تومان (تقريبا
 ۲۴درصد از كل اعتبارات برنامهاي) ،بيشترين اعتبار برنامهاي اين حوزه
را به خود اختصاص داده است.
* خريد و نصب  ۵دســتگاه ايكس ري در وزارت دفاع ،يك دستگاه
ايكس ري در ســازمان انرژي اتمي و يك دستگاه ايكس ري در گمرك
شهيد رجايي بندرعباس در سال .۱۳۹۵
* خريد و نصب  ۱۹ايكس ري كاميوني براي گمرك در سال .۱۳۹۶
* اختصــاص دو ميليارد و  ۹۰۰ميليون تومان براي توســعه تجارت
الكترونيك در سال .۱۳۹۲
نمونههاي بيان شــده تنها مشــتي از خروار هزينههــاي مربوط به
اقدامهاي ضدفساد است .بنابراين ميتوان به اين نكته رسيد كه فساد و
هرنوع فعاليت غيرقانوني نهتنها بخشي از پول و زحمت يك جامعه را از
بين ميبرد ،بلكه پيامدهايي را كه به دنبال دارد به مراتب بســيار بيشتر
از پول خارج شده از چرخه اقتصادي است.
مالحظات امنيت اقتصادي
هر نوع فســاد و فعاليت غيرقانوني مانعي براي رشد رقابت سالم است
و اقدامهاي كاهش فقر و تبعيض را در جامعه خنثي ميكند .فســاد به
افزايش هزينه معامالت ،كاهش اعتماد مردم به توانايي سياســي و اراده
دولت و كاهش بهرهوري منجر ميشــود .هر نوع فسادي كه رخ ميدهد
عالوه بر همان مبالغي كه در جريان فســاد از چرخه اقتصادي كشــور
خارج شــده است ،هزينههاي پنهان بسيار ديگري نيز به دنبال دارد .به
عنوان مثال يك فساد مالي منجر به افزايش هزينه فرصت در بخشهاي
بهداشــت و درمان ،آموزش ،توليد و رونق ،برنامههاي توسعه اقتصادي و
اجتماعي و … را به دنبال دارد كه به همين علت نيز منجر به خدشــه
به امنيت اقتصادي كشــور ميشود .در ادامه ،راهكارهايي براي مبارزه با
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فساد و كاهش هزينههاي آن ارائه ميشود.

جمعبندي و راهكارها
گــزارش حاضــر در خصوص هزينههــاي مربوط به فســاد اداري و
اقتصادي است .در اين گزارش ،به دو نوع هزينه مستقيم و غيرمستقيم
كه هر فعاليت غيرقانوني به دنبال دارد ،اشــاره شد .هزينههاي مستقيم
شــامل پول -هاي اختالس شده ،رشوه ،دزدي و… است كه بخشي از
بودجه دولت را از چرخه مولد اقتصادي خارج ميكنند و موجب انحراف
منابع ملي از اهداف خود ميشــوند .بخش ديگر هزينهها ،هزينه فرصت
فساد در بخشهاي مختلف از جمله :آموزش ،بهداشت و درمان ،اشتغال
و… است ،زيرا در صورتي كه فساد ايجاد نشود ،بودجه دولت از اهداف
خود دور نميشود و در راســتاي تحقق اهداف برنامهريزي شده هزينه
ميشــود؛ براي مثال ،هزينه فرصت اختــاس  ۳۰۰۰ميليارد توماني،
معــادل ايجاد  ۱۰هزار كالس درس يــا تحصيل  ۹ميليون و  ۹۰هزار و
 ۹۰۰دانشآموز در ســال است كه در جريان فساد مالي سال  ۱۳۹۰از
دست رفت .همچنين هزينه فرصت فساد  ۸هزار ميليارد توماني ،معادل
ايجاد  ۱۶۰هزار شــغل پايدار بود كه در جريان فســاد صندوق ذخيره
فرهنگيان در ســال  ۱۳۹۰از چرخه اقتصاد خارج شد .از سويي ،دولت
به منظور مقابله با فساد اقدامهاي هزينه بري را ازجمله :الكترونيكي كردن
دولت ،تجهيز گمرك به دســتگاههاي ايكسري ،تكميل زيرساختهاي
فنــاوري اطالعات و ارتباطات و انجام داده اســت .بنابراين ،هر فعاليت
غيرقانوني هزينههاي بسياري را به دولت و مردم تحميل ميكند ،از اين
رو ،ضروري اســت اقدامهايي اساسي براي كاهش فساد انجام داد كه در
ادامه ،راهكارهايي براي كاهش فســاد و به دنبال آن ،كاهش هزينههاي
فساد ارائه ميشود.
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افزايش شفافيت از طريق دسترسي عمومي
از مولفههاي يك جامعه آزاد ،آزادي اطالعات و حق دسترســي مردم
به اطالعات حكومت است .بنابراين پيشنهاد ميشود ،هرگونه فعاليت و
تصميم دولت به صورت آشكار به اطالع مردم برسد .شفافيت در بودجه
و نحوه تخصيص بودجه براي هر فعاليت ،استان و … بايد بطور مشخص
بيان شــود؛ به اين صورت كه ميزان بودجه تخصيص داده شده براي هر
بخش مشــخص باشــد و دولت ،مردم را در جريان پروژههاي در حال
اجرا ،ميزان بودجه خرج شــده و… قرار دهد تا از اين طريق بسترهاي
سوءاستفاده از بودجه دولت در فرآيندهاي دولتي كاهش يابد.
كاهش بوروكراسي اداري و مراجعات حضوري
پيشنهاد ميشود به منظور كاهش فساد ،مراجعات حضوري
براي انجام فرآيندهاي اداري تقليل يابند .به همين منظور بايد
دولت الكترونيك در بخشهاي مختلف ،ســازمانها ،ارگانها
و… فعاليت گســتردهاي داشــته باشــد .براي اجرايي شدن
اين طرح ميتوان از تجربه ســاير كشورها از جمله گرجستان
استفاده كرد.
گرجســتان ساختمانهاي قارچيشكلي را احداث كرده كه تمام
فرآيندهاي اداري در آنها طي ميشود و هيچيك از مراجعهكنندگان
ديدار حضوري با كارفرمايان ندارد و تنها با منشــيهاي هر بخش
مالقات دارنــد كه پس از ثبت هر گونه درخواســت اداري ،نامهها

از طريق سيســتمهايي به مراجع اصلي فرستاده ميشود و پس از
گذشت چند ساعت پاسخ آنها را از طريق سيستم دريافت ميكنند.
بنابراين پيشنهاد ميشود چنين ساختمانهايي در شهرهاي مختلف
ايران تشكيل شود تا از اين طريق فساد كاهش يابد.

شايستهساالري
پيشــنهاد ميشــود براي اجراي شايستهســاالري يــك برنامه
بلندمدت ،پيگير و مستمر تدوين كنيم.
براســاس اين برنامه هر فرد با يك آزمــون جامع و كامل مورد
سنجش چند مرحلهاي قرار ميگيرد كه عبارتند از :سنجش مهارت
و عملكرد ،علم و دانش و تخصص در حيط ه كاري مورد نظر و براي
ارتقاي شــغلي در ادارهها .بايد يك سيســتم ارتقايي ويژه طراحي
كرد تا از اين طريق ابتدا با فراهم كردن زمينههاي پرورش مديران
بالفعل و بالقوه از طريق آزمونهاي كوتاهمدت و بلندمدت ،آنها را به
مراتب باالتري از بينش ،مسئوليتپذيري ،توانمندي و پاسخگويي
در قبال وظايف ســوق داد ،ســپس با يك آزمون جامع تصميم به
ارتقاي شغلي يا آموزش بيشتر كاركنان گرفت.
برخورد قاطع ،سريع و شديد با پروندههاي فساد اقتصادي

از جمله مواردي كــه به ايجاد انگيزه براي دوري از فعاليتهاي
غيرقانوني منجر ميشود ،اجراي مجازات فاسدان است.
از اين رو پيشنهاد ميشود مراجع قضايي در برخورد با مفسدان
قاطعانه ،با سرعت و شدت عمل كنند زيرا برخيها با ديدن اجراي
قانون ،انگيزه خود را براي ارتكاب فساد از دست ميدهند ،زيرا راه
گريز از قانون براي آنها بسته ميشود.
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نابرابريهای ناراحت کننده در اقتصاد ایران

در غيــاب ارائه آمارهاي با راهبرد تفكيك و جداســازي و نشــان دادن
گلوگاههاي تحليلي درباره دخل و خرج خانوادههاي ايراني از ســوي مركز
آمار ايــران و نيز بانك مركزي ،معاونت رفاه و تاميناجتماعي وزارت تعاون،
كار و رفاه اجتماعي با استفاده از آمارهاي در دسترس وضعيت رفاه و مصرف
خانوارهاي ايراني در ســال  ۱۳۹۸و ضــرورت اصالحات اقتصادي را در يك
گزارش گرد آورده و منتشــر كرده اســت .اين گزارش را سارا عبدي براي
معاونت رفاه اجتماعي تهيه كرده و آقاي احمد ميدري ،معاون وزير در امور راه
اجتماعي و نيز آقاي سيدهادي نيك يكي از مديران ارشد اين معاونت نظارت
علمي آن را برعهده داشتهاند.
نتايجمطالعه:
 -1متوسط هزينه ماهانه خانوارهاي شهري در سال  ۱۳۹۸حدود چهار
ميليون و  ۱۴۱هزار تومان و خانوارهاي روستايي دو ميليون و  ۲۵۸هزار تومان
برآورد شده است.
 -2يك خانوار دهك اولي شــهري ماهانه  ۹۰۲هزار تومان و يك خانوار
روســتايي  ۴۳۶هزار تومان هزينه ميكند .اين ارقام براي خانوارهاي دهك
دهمي به ترتيب حدود  ۱۲ميليون  ۳۰۰هزار تومان و شش ميليون و ۵۰۰
هزار تومان اســت .براي دهك هفتم نيز متوسط هزينه خانوارهاي شهري
چهار ميليون و  ۱۰۰هزار تومان و خانوارهاي روســتايي دو ميليون و ۸۰۰
هزار تومان است.
 -3تورم روستايي بيش از شهري و تورم خوراكي بيش از تورم غيرخوراكي
بوده اســت .براي خانوارهاي شهري تورم كل  ۳۷/۴درصد و تورم خوراكي و
غيرخوراكي به ترتيب  ۵۳/۸و  ۳۲درصد بوده است .اين ارقام براي خانوارهاي
روستايي به ترتيب  ۵۳ ،۴۱/۸و  ۳۱درصد بوده است.

 -4شاخصهاي رفاه اجتماعي (مصرف و توزيع آن) نشان ميدهد كه در
سال  ۱۳۹۸بهطور كلي رفاه خانوارهاي ايراني كاهش پيدا كرده است ،كاهش
رفاه خانوارهاي روستايي بيش از خانوارهاي شهري و كاهش رفاه خانوارهاي
دهكهــاي پايين درآمدي بيش از دهكهاي بااليي بوده اســت .در نتيجه
كاهش قدرت خريد (ناشي از تورم و كاهش درآمد) ،كاهش مصرف حقيقي
خانوارهاي روستايي  -۱۱درصد و خانوارهاي شهري  -۸درصد بوده و كاهش
مصــرف حقيقي خانوارهاي دهك اول و دهك شــهري به ترتيب  -۱۲/۷و
 -۴/۷درصد بوده است .دو مقدار اخير براي خانوارهاي روستايي نيز به ترتيب
 -۱۱/۵و  -۹/۴درصد بوده است .اين در حالي است كه تورم دهكهاي پايين
درآمدي كمتر از تورم دهكهاي بااليي بوده است.
 -5به نظر ميرســد كاهش مصرف حقيقي خانوارها بطور عمده ناشي از
كاهش درآمد در نتيجه افت توليد بوده اســت .از سوي ديگر كاهش بيشتر
مصرف دهكهاي پايين درآمدي نشــان ميدهــد :اوال ،دهكهاي پايين
درآمدي بيش از دهكهاي بااليي از كاهش توليد متضرر شــدهاند (احتماال
ناشي از كاهش اشتغال در بنگاههاي كوچك و متوسط و نيز كاهش حقيقي
هزينههاي دولت كه اين گروه بيشتر به آن اتكا دارند)؛ ثانيا تورم اقالم ضروري
خوراكي كه سهم بيشتري از هزينههاي دهكهاي پاييني را شامل ميشود
بيش از تورم غيرخوراكي بوده و ثالثا در نتيجه فعاليتهاي سوداگرانه در بازار
داراييها و كاالهاي خاص (نظير ارز ،طال ،مسكن و اوراق بهادار) دهكهاي
باالي درآمدي توانستهاند ثروت را به سود خود و به ضرر دهكهاي پاييني
بازتوزيعكنند.
 -6در زمانهــاي ركود ،بطور معمول انتظار ميرود كاهش مصرف كمتر
از كاهش توليد و كاهش مصرف گروههاي فقيرتر به دليل مصرف در سطح
حداقل معاش كمتر از كاهش مصرف گروههاي مرفهتر باشــد .شرايط سال
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 ۱۳۹۸خالف اين انتظارات را نشــان ميدهد كه ميتواند نشان از وخامت
اوضاع و ماهيت چندبعدي چالشها داشــته باشــد .وقوع همزمان كاهش
توليد ،بيثباتي بازارهاي مالي ،بازتوزيع منابع به ضرر گروههاي فقير در كنار
چشــمانداز مبهم خانوارها ناشي از شــرايط اقتصادي ،اجتماعي و محيطي
ميتوانند مهمترين عوامل موثر بر اين شرايط باشند.
توضيح «کارآفرین» :يك محاســبه ساده نشــان ميدهد باالترين گروه
درآمدي شهري با هزينهاي معادل ۱۲ميليون و  ۳۰۰هزار تومان نزديك به
 ۳۰برابر فقيرترين گروه روستايي در سال  ۱۳۹۸هزينه كرده است .به عبارت
ديگر اين گروه درآمدي  ۳۰برابر رفاه بيشــتري از هزينهكرد به دست آورده
اســت .همچنين باالترين گروه درآمدي ايران در سال  ۱۳۹۸نزديك به ۱۲
برابر گروه با كمترين درآمد شــهري رفاه داشته است .اعداد و ارقام به دست
آمده نشان ميدهد گروه درآمدي با كمترين درآمد نيز دو برابر گروه درآمدي
با كمترين درآمد روستايي در سال  ۱۳۹۸هزينه كرده است .محاسبهاي ساده
نشان ميدهد اگر گروه درآمدي هفتم شهري را طبقه متوسط رو به باال تصور
كنيم اين گروه در سال  ۱۳۹۸فقط  ۳۴درصد گروه درآمدي با باالترين هزينه
را توانسته است هزينه كند.
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فرضهايمطالعه:
*مجموع هزينه خانوارهاي كشور بر پايه هزينه نهايي مصرف خصوصي
برآورد شده است.
*مركز آمار مقدار هزينه نهايي مصرف خصوصي را براي  ۹ماهه نخست
 ۱۳۹۸منتشر كرده كه نسبت به دوره مشابه سال قبل رشدي  ۲۸درصدي
داشــته است .فرض شده كل هزينه مصرف نهايي خصوصي در سال ۱۳۹۸
نسبت به سال  ۱۳۹۷همان رشد  ۲۸درصدي را داشته و مقدار آن براي دوره
 ۱۲ماهه ســال  ۱۳۹۸برآورد شده و با توجه به مقدار هزينه نهايي مصرف
خصوصي در  ۱۲ماهه  ،۱۳۹۸متوسط هزينه خانوارهاي كشور در اين سال
برآورد شده است.
*نسبت هزينه در خانوارهاي شهري و روستايي در سال  ۱۳۹۷برابر ۵/۴۸
بوده است .با فرض ثابت ماندن آن در سال  ،۱۳۹۸متوسط هزينه به تفكيك
خانوارهاي شهري و روســتايي برآورد شده است .الزم است توجه شود اين
نسبت در سه سال گذشته در بازه  ۵/۴تا  ۵/۵قرار گرفته است.
*براي محاسبه هزينه خانوار به تفكيك دهكهاي هزينهاي ،شكاف مصرف
ميان دهكهاي هزينهاي برآورد شده است .براي محاسبه اين شكاف ،فرض
شــده است تغيير نابرابري در سال  ۱۳۹۸نسبت به سال  ،۱۳۹۷برابر تغيير
نابرابري در سال  ۱۳۹۷نسبت به سال  ۱۳۹۶بوده است.
*مركز آمار ايران متوســط تورم گروههاي عمده كااليي را براي مناطق
شــهري و روستايي در دوره  ۱۲ماهه منتهي به ديماه  ۱۳۹۸منتشر كرده
است .براي محاسبه تورم به تفكيك دهكهاي هزينهاي ،سهم هر گروه كااليي
در سبد مصرفي خانوار براي ده دهك برآورد شده است (برآورد تركيب مصرف
خانوار و ضرايب اهميت گروههاي كااليي).
*بــراي برآورد تركيب مصرف خانوار و ضرايب اهميت گروههاي كااليي،
فرض شده كه در نتيجه تغيير قيمتها ،ترجيح و نوع مصرف خانوار در سال
 ۱۳۹۸تغيير كرده و چگونگي تغيير مصرف خانوار در سال  ۱۳۹۸نسبت به
سال  ،۱۳۹۷مانند تغيير مصرف خانوار در سال  ۱۳۹۷نسبت به سال ۱۳۹۶
بوده است.

توصيههايسياستي
بهطور معمول در شرايط ركود ،سياستهاي انبساطي مالي توصيه ميشود.
با اين حال ،با توجه به شــرايط خاص كســري بودجه كشور اين موضوع عمال
امكانپذيرنيست.درچنينوضعيتيمهمترينراهكارهاميتواندبهشرحزيرباشد:
 -1سياستهاي بازتوزيعي به نفع گروههاي آسيبپذير از جمله:
*وضع مالياتهاي جديد كه بطور عمده معطوف به ثروت باشــد (نظير
ماليات بر عايدي ســرمايه ،خانههاي خالي ،تراكنشهاي بانكي بيش از حد
تعيين شده و ماليات بر سود سپردههاي بانكي كالن) و حمايت هدفمند و
مشروط از گروههاي آسيبپذير با هدف پوشش اجتماعي و نيز تحريك تقاضا
ازجمله گروههاي خارج از پوشش چتر حمايتي كشور ،كارگران بيكار شده)
*كاهش فعاليتهاي ســوداگرانه به خصوص در بــازار كاالهاي ضروري
(از جملــه از طريق مديريت زنجيره توزيــع از طريق امكاناتي چون فاكتور
الكترونيكي)
*مديريت بودجه و هزينههاي عمومي از طريق تعريف شناسه پرداخت و
پرداخت به ذينفع نهايي.
 -2سياستهاي فعال اشتغالزا از جمله:
حمايت هدفمند از بنگاههاي كوچك و متوسط (ازجمله از طريق الگوي
حمايت اعتباري از بنگاههاي كوچك و متوسط با اتكا به اعتبار بنگاههاي بزرگ
از طريق مديريت زنجيره عرضه)
*اشتغالعمومي
 -3افقگشايي براي فعاالن اقتصادي
در حال حاضر فعاليت در اقتصاد ايران نه تنها براي فعاالن كسب و كار ،بلكه
براي خانوارها نيز به دليل عدم وجود چشمانداز (فارغ از مثبت يا منفي بودن
آن) همچون قدم زدن در مه است.
*بخشي از فقدان چشــمانداز به سطح باالي منازعات سياسي داخلي و
بينالمللي مربوط است .با فرض عدم امكان كاهش سطح منازعه بينالمللي،
كاهش سطح منازعات سياست داخلي و افزايش همگرايي ضروري است به
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خصوص آنكه تســري اين منازعه به دليل شرايط خاص اقتصادي كشور و
سياستهاي اجتنابناپذير بازتوزيعي به سطح اقتصاد نيز اجتنابناپذير به نظر
ميرسد و سطح آن را افزايش خواهد داد.
 -1برآورد هزينه كل خانوارهاي كشــور (شهري و روستايي) در
سال ۱۳۹۸
آخرين اطالعات منتشرشده مركز آمار ايران در خصوص مصرف و بودجه
خانوار ،مربوط بــه «نتايج طرح آمارگيري هزينه و درآمد خانوار در ســال
 »۱۳۹۷است كه در آذرماه سال  ۱۳۹۸در دسترس قرار گرفت؛ بنابراين ،با
هدف بررسي اوليه تغييرات مصرف و هزينه خانوارهاي كشور در سال ،۱۳۹۸
الزم است مقادير هزينه خانوارهاي شهري و روستايي به تفكيك دهكهاي
هزينهاي برآورد شود.
در مطالعه حاضر ،هزينه خانوارهاي كشور از طريق مبنا قرار دادن هزينه
نهايي مصرف خصوصي كشور برآورد شده است .مطابق با آخرين اطالعات
منتشــر شده از مركز آمار ايران ،هزينه نهايي مصرف خصوصي كشور در نه
ماهه نخست سال  ۱۳۹۸برابر  ۹۲۲هزار و  ۸۳۶ميليارد تومان بوده كه نسبت
به مدت مشــابه سال قبل رشــدي  ۲۸درصدي داشته است .چنانچه رشد
 ۲۸درصدي را براي هزينه نهايي مصرف خصوصي در ســال  ۱۳۹۸لحاظ
كنيم ،مقدار آن براي دوره  ۱۲ماهه  ۱۳۹۸برابر ميليون و  ۳۰۰هزار و ۸۲۹
ميليارد تومان برآورد ميشود .به دليل تفاوت در برخي اقالم آماري با توجه
به تعريف ،هزينه مصرف نهايي خصوصي كامال برابر كل هزينهكرد خانوارهاي
كشور نيست .مقايسه ميزان مصرف نهايي خصوصي كشور با مجموع هزينه
كل خانوارهاي كشــور براي سالهاي  ۱۳۹۶ ،۱۳۹۵و  ۱۳۹۷نشان ميدهد
مصرف نهايي خصوصي كشــور به تقريب  ۱۲درصد تا  ۱۵درصد بيشتر از
مجموع هزينه خانوارهاي كشــور اســت .با اعمال اختالف  ۱۵درصدي و با
توجه به مقدار برآوردي هزينه مصرف نهايي خصوصي ،ميزان هزينهكرد كل
خانوارهاي كشور براي سال  ۱۳۹۸به تقريب يك ميليون و  ۱۰۶هزار و ۱۵۷
ميليارد تومان برآورد ميشود.

با توجه به نسبت هزينه خانوارهاي شهري و روستايي ،ميزان هزينه كل
خانوارهاي شــهري  ۹۳۵هزار و  ۳۳۷ميليارد تومان و هزينه كل خانوارهاي
روستايي  ۱۷۰هزار و  ۸۱۹ميليارد تومان براي سال  ۱۳۹۸برآورد ميشود.
همچنين با توجه به تعداد خانوارهاي شــهري ،متوسط هزينه يك خانوار
شهري  ۴۹ميليون و  ۶۹۲هزار تومان و متوسط هزينه يك خانوار روستايي
 ۲۷ميليون و  ۱۰۲هزار تومان در سال  ۱۳۹۸برآورد ميشود.
در مطالعه حاضر ،نسبت هزينه خانوارهاي شهري به روستايي براي سال
 ،۱۳۹۸به تقريب  ۵/۴۸لحاظ شــده اســت ،زيرا مقدار آن در سال ۱۳۹۵
به تقريب برابر  ،۵/۴۳در سال  ۱۳۹۶به تقريب برابر  ۵/۵۲و در سال ۱۳۹۷
به تقريب برابر  ۵/۴۸بوده است .به عبارت ديگر در مجموع خانوارهاي شهري
حدود  ۵/۴برابر خانوارهاي روســتايي هزينه ميكنند .بخش مهمي از اين
تفاوت ناشي از تفاوت جمعيتي شهر و روستا و بخشي هم مربوط به تفاوت
در ســطح رفاه آنهاست .اطالعات شــرح داده شده در جدول شماره  ۲قابل
مشاهده است.
 -2برآورد هزينه خانوار در ســال  ۱۳۹۸به تفكيك دهكهاي
هزينهاي
هزينه خانوار در ســال  ۱۳۹۸به تفكيك دهكهاي هزينهاي از روش زير
برآورد شده است:
*محاسبه نسبت هزينه ميان دهكهاي هزينهاي در سال ۱۳۹۶
*محاسبه نسبت هزينه ميان دهكهاي هزينهاي در سال ۱۳۹۷
*محاسبه تغيير نسبت هزينه ميان دهكهاي هزينهاي در سال ۱۳۹۷
نسبت به سال ۱۳۹۸
*فرض شده نسبت هزينه ميان دهكهاي هزينهاي در سال  ۱۳۹۸مشابه
سال  ۱۳۹۷تغيير كرده است.
*به عنوان مثال هزينه خانوار شهري دهك اول در سال  ،۱۳۹۶تنها ۲۵/۱
درصد متوسط هزينه خانوارهاي شهري كشور بوده است .در سال  ،۱۳۹۷اين
شكاف به ميزان ۱/۶درصد افزايش يافته است و هزينه خانوار شهري دهك
اول به  ۲۳/۴درصد متوسط هزينه خانوارهاي شهري كشور رسيده است.
*فرض شده اين روند در سال  ۱۳۹۸هم تكرار شده و نسبت هزينه خانوار
شــهري دهك اول به متوسط كل  ۱/۶درصد نسبت به سال  ۱۳۹۷كاهش
يافته است بنابراين در اين تحقيق ،نسبت هزينه خانوار شهري دهك اول به
متوسط كل  ۲۱/۸درصد براي سال  ۱۳۹۸برآورد ميشود.
متوسط هزينه يك خانوار شهري  ۴۹ميليون و  ۶۹۲هزار تومان در سال
 ۱۳۹۸برآورد شده كه مقادير ماهانه آن به چهار ميليون و  ۱۴۱هزار تومان
ميرسد .با توجه به شكاف مصرف و نسبت هزينه ميان دهكهاي هزينهاي،
هزينه ماهانه يك خانوار شهري دهك اول  ۹۰۲هزار تومان و دهك دهم ۱۲
ميليون و  ۳۳۰هزار تومان برآورد ميشود .متوسط هزينه ماهانه خانوار شهري
دهك هفتم چهار ميليون و  ۱۱۲هزار تومان برآورد ميشود كه به تقريب برابر
مقدار مشابه آن براي متوسط جامعه شهري است .اين اطالعات بدان معناست
كه در مقابل رشد بيش از  ۳۰درصدي هزينههاي يك خانوار در دهك دهم،
هزينههاي خانوار دهك اول تنها به مقدار  ۱۷/۵درصد افزايش يافته اســت.
متوســط هزينه يك خانوار روستايي  ۲۷ميليون و  ۱۰۲هزار تومان در سال
 ۱۳۹۸برآورد شــده كه مقادير ماهانه آن به دو ميليون و  ۲۵۸هزار تومان
ميرسد .با توجه به شكاف مصرف و نسبت هزينه ميان دهكهاي هزينهاي،
هزينه ماهانه يك خانوار روســتايي دهك اول  ۴۳۶هزار تومان و دهك دهم
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شش ميليون و  ۴۸۰هزار تومان برآورد ميشود .متوسط هزينه ماهانه خانوار
روســتايي دهك هفتم دو ميليون و  ۲۵۸هزار تومان برآورد ميشود كه به
تقريب برابر مقدار مشابه آن براي متوسط جامعه روستايي است.
 -3محاسبه تورم به تفكيك دهكهاي هزينهاي
مقايسه رشــد هزينههاي خانوار با تورم ميتواند تحليل و ارزيابي نسبتا
مناسبي از تغيير وضعيت مصرف و رفاه خانوارها به دست بدهد .براي محاسبه
تورم به تفكيك دهكها نياز اســت ابتدا ضريب اهميت اقالم عمده در سبد
خانوار در هر يك از دهكها را برآورد كرد .براي برآورد ســهم اقالم عمده در
سبد هزينهاي خانوار از روش زير استفاده شده است:
*محاسبه سهم اقالم عمده در سبد هزينهاي خانوار در سال .۱۳۹۶
*محاســبه سهم اقالم عمده در ســبد هزينهاي خانوار در سال  ۱۳۹۷و
محاســبه تغيير سهم اقالم عمده در ســبد هزينهاي خانوار طي سالهاي
( ۱۳۹۶ -۱۳۹۷تغيير مصرف خانوار).
*فرض شده كه تغيير تركيب سبد هزينهاي خانوار در سال  ۱۳۹۸مشابه
سال  ۱۳۹۷بوده است.
*به عنوان مثال ،سهم اقالم غيرخوراكي در هزينه خانوار شهري در سال
 ۱۳۹۶برابر  ۷۶/۷درصد بوده است.
*در سال  ،۱۳۹۷خانوار سهم اقالم غيرخوراكي را  ۰/۷درصد كاهش داده
و به  ۷۶درصد رسانده است.
*فرض شده كه خانوار شهري در سال  ۱۳۹۸هم سهم اقالم غيرخوراكي
 ۰/۷درصد كاهش داده است.
*بنابراين در اين تحقيق سهم اقالم غيرخوراكي در هزينه خانوار شهري در
سال  ،۱۳۹۸به تقريب  ۷۵/۲درصد لحاظ شده است.
تغيير تركيب بودجه خانوار شهري به تفكيك دهكهاي هزينهاي در سال
 ۱۳۹۸نســبت به سال  ۱۳۹۷كه برابر تغيير تركيب بودجه خانوار در سال
 ۱۳۹۷نسبت به سال  ۱۳۹۶لحاظ شده است نشان ميدهد .خانوار شهري
دهك اول در ســال  ۱۳۹۷نسبت به سال  ۳/۵ ،۱۳۹۶درصد سهم كاالهاي
غيرخوراكي را از كل هزينههاي خود كاهش داده است زيرا اين خانوار در سال
 ۶۳ ،۱۳۹۶درصد از هزينههاي خود را به كاالهاي غيرخوراكي اختصاص داده
و در سال  ۱۳۹۷با توجه به تغييرات قيمتي صورت گرفته و به تبع آن تغيير
ترجيح خانوار براي تخصيــص بودجه ،تنها  ۵۹/۹درصد از هزينههاي خود
را به اقالم غيرخوراكي اختصاص داده اســت .در اين مطالعه ،فرض شده كه
تغييرات قيمتي سال  ۱۳۹۸هم تاثيراتي مشابه داشته و اين خانوار سهم اقالم
غيرخوراكي از بودجه خود را در سال  ۱۳۹۸نسبت به سال  ۱۳۹۷به ميزان
 ۳/۵درصد كاهش داده و آن را به  ۵۶/۴درصد رســانده است .گفتني است
اين ضرايب ،ضريب اهميت هر يك از اقالم هزينهاي را در محاسبه تورم نشان
ميدهد .اطالعات مشابه براي خانوارهاي روستايي محاسبه شده و به ترتيب
در جداول شماره  ۷و  ۸قابل مشاهده است.
مركز آمار ايران درصد تغييرات شاخص قيمت  ۱۲ماهه منتهي به دي ماه
سال  ۱۳۹۸را براي خانوارهاي شهري و روستايي منتشر كرده است .مطابق با
اين اطالعات ،متوسط تورم شهري براي اقالم غيرخوراكي  ۳۳درصد و براي
اقالم خوراكي  ۵۳درصد بوده است .با به كارگيري شدت تغييرات قيمتي و
ضرايب اهميت گروههاي كااليي در سبد خانوار ،تورم  ۱۲ماهه منتهي به دي
ماه  ۱۳۹۸براي خانوارهاي شهري به تفكيك دهكهاي هزينهاي محاسبه
شــده است .برآوردها حاكي از آن اســت خانوار شهري دهك اول با تورمي

 ۳۴/۷درصدي و خانوار شــهري دهك دهم با تورمي  ۳۶/۶درصدي مواجه
بوده است .بيشترين شــدت تورم براي خانوار دهك چهارم با  ۳۸/۸درصد
محاسبه شده است.متوسط تورم روستايي اقالم غيرخوراكي  ۳۵درصد و براي
اقالم خوراكي  ۵۱درصد بوده است .با به كارگيري شدت تغييرات قيمتي و
ضرايب اهميت گروههاي كااليي در سبد خانوار ،تورم  ۱۲ماهه منتهي به دي
ماه  ۱۳۹۸براي خانوارهاي روستايي به تفكيك دهكهاي هزينهاي محاسبه
شده است .برآوردها حاكي از آن است كه خانوار روستايي دهك اول با تورمي
 ۳۸/۸درصدي و خانوار روســتايي دهك دهم با بيشترين ميزان تورم برابر
 ۴۳/۱۰درصد مواجه بوده است.
 -4تغيير مصرف حقيقي خانوار
چگونگي رشــد هزينههاي خانوار در مقابل شــدت تورمي كه هر دهك
با آن مواجه بوده نشــان ميدهد در سال  ۱۳۹۸سطح مصرف خانوار بطور
چشــمگيري كاهش يافته است .شدت كاهش مصرف خانوارهاي روستايي
بيشتر از خانوارهاي شهري بوده و البته بررسي تغييرات مصرف به تفكيك
دهكهاي هزينهاي نشان ميدهد ريزش مصرف در دهكهاي پاييني بسيار
باالتر از دهكهاي باالتر بوده است.
با در نظر گرفتن تورم دهكي در سال  ۱۳۹۸و تعديل هزينهها نسبت به
آن ،بطور متوسط ،مصرف حقيقي خانوارهاي شهري هشت درصد و مصرف
حقيقي خانوارهاي روستايي به تقريب  ۱۱درصد كاهش يافته است .برآوردها
نشان ميدهند متوسط هزينههاي اسمي يك خانوار شهري در اين سال به
ماهانه چهار ميليون و  ۱۴۱هزار تومان رســيده كه نسبت به سال قبل تنها
 ۲۶/۴درصد افزايش يافته است .اين در حالي است كه خانوارهاي شهري با
تورمي بيش از  ۳۷درصد مواجه بودهاند.
بررسي شاخصهاي مشابه براي خانوارهاي روستايي حاكي از آن است كه
مصرف اين خانوارها بطور متوسط  ۱۰/۹درصد كاهش يافته است .نتايج اين
بررسي نشان ميدهد متوسط هزينههاي يك خانوار روستايي در سال ،۱۳۹۸
با وجود تورم  ۴۲درصدي ،تنها به ميزان  ۲۶درصد رشد يافته و به دو ميليون
و  ۲۵۸هزار تومان در ماه رسيده است.
برخالف آنچه انتظار ميرفت ،ريزش مصرف در خانوار دهكهاي پايينتر
بيشتر از دهكهاي باالتر بوده است .برآوردها نشان ميدهد درحاليكه ريزش
مصرف خانوار شهري دهك دهم محدود به  ۴/۷درصد بوده ،مصرف خانوار
دهك اول  ۱۲/۷درصد ريزش داشته است .در خصوص خانوارهاي روستايي
مشاهده شده كه ريزش مصرف خانوارهاي دهك اول و دهم به ترتيب برابر
 ۱۱/۵و  ۹/۴درصد بوده است.
از آنجا كه مصرف خانوار دهكهاي پايينتر بيشتر محدود به هزينههاي
ضروري اســت ،انتظار ميرود مصرف اين قشر نسبت به مصرف دهكهاي
باالتر سختتر كاهش يابند زيرا بخش عمدهتري از هزينه خانوار دهكهاي
بااليي مربوط به مصارف غيرضروري اســت كه در صورت افزايش قيمتها،
ميتواند به سادگي كاهش يابد ليكن به نظر ميرسد عكس اين قاعده در سال
 ۱۳۹۸رخ داده اســت .وضعيت ايجادشده در اين سال ميتواند به اين دليل
باشد كه خانوارهاي دهكهاي باالتر به واسطه برخورداري فرصت استفاده از
نوســانهاي قيمتي ،ارزش داراييها و به تبع آن سطح مصرف خود را بطور
نسبي حفظ كردهاند و كاهش مصرف كمتري را تجربه كردهاند .با اين حال
خانوارهــاي دهكهاي پاييني از اين امكان برخــوردار نبوده و تاثيرپذيري
بيشتري از شرايط بيثباتي اقتصادي داشتهاند به نحوي كه با وجود ضروري
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بودن عمده هزينهها توان حفظ مصارف ضروري خود را نداشتهاند .قابل توجه
است كه در دورههاي گذشته ،تغييرات مصرف خانوار نشان از ريزش بيشتر
مصرف دهكهاي باالتر نسبت به دهكهاي پايينتر داشته است و اين امر به
معناي حساسيت و وخامت بيشتر وضعيت در سال  ۱۳۹۸است.
تاثيرپذيري بيشــتر مصرف دهكهاي پاييني از شرايط اقتصادي سال
 ۱۳۹۸برخالف انتظارات قبلي ،ميتواند به اين داليل باشــد :تركيب تورم
اقالم مهم كاالها و خدمات ،بيثباتي بازار داراييها و بازتوزيع ثروت به ضرر
دهكهاي پايين درآمدي ،كاهش فعاليت واحدهاي كوچك و متوســط و
مشاغل غيررسمي و كاهش هزينههاي حقيقي دولت.
نزديكــي برآورد حاصله از متوســط تورم در همه دهكهاي شــهري و
روستايي و مقايسه آن با تورم ميانگين  ۱۲ماهه منتهي به دي  ۱۳۹۸مركز
آمار ايران قابليت اتكاي برآوردها را نشــان ميدهد .نتايج اين مطالعه نشان
ميدهد متوسط تورم  ۱۲ماه منتهي به دي ماه  ۱۳۹۸خانوارهاي شهري و
روستايي به ترتيب  ۳۷/۴و  ۴۱/۸درصد بوده و مركز آمار ايران ارقام مشابه را
به ترتيب  ۳۸و  ۴۲/۲درصد اعالم كرده است.

خالصه يافتههاي تحقيق و داللتهاي سياستي
مهمترين يافتهها و توصيههاي اين گزارش به شرح زير است:
*متوسط هزينه ماهانه خانوارهاي شــهري در سال  ۱۳۹۸حدود چهار
ميليــون و  ۱۴۱هزار تومان و خانوارهاي روســتايي دو ميليون و  ۲۵۸هزار
تومان برآورد شده است.
*يك خانوار دهك اولي شــهري ماهانه  ۹۰۲هــزار تومان و يك خانوار
روســتايي  ۴۳۶هزار تومان هزينه ميكند .اين ارقام براي خانوارهاي دهك
دهمي به ترتيب حدود  ۱۲ميليون و  ۳۰۰هزار تومان و شش ميليون و ۵۰۰
هزار تومان اســت .براي دهك هفتم نيز متوسط هزينه خانوارهاي شهري
چهار ميليون و  ۱۰۰هزار تومان و خانوارهاي روســتايي دو ميليون و ۸۰۰
هزار تومان است.
*تورم روستايي بيش از شهري و تورم خوراكي بيش از تورم غيرخوراكي
بوده اســت .براي خانوارهاي شهري تورم كل  ۳۷/۴درصد و تورم خوراكي و
غيرخوراكي به ترتيب  ۵۳/۸و  ۳۲درصد بوده است .اين ارقام براي خانوارهاي
روستايي به ترتيب  ۵۳ ،۴۱/۸و  ۳۱درصد بوده است.
*شاخصهاي رفاه اجتماعي (مصرف و توزيع آن) نشان ميدهد كه در سال
 ۱۳۹۸بطــور كلي رفاه خانوارهاي ايراني كاهش پيدا كرده اســت .كاهش رفاه
خانوارهاي روستايي بيش از خانوارهاي شهري و كاهش رفاه خانوارهاي دهكهاي
پايين درآمدي بيش از دهكهاي بااليي بوده است .در نتيجه كاهش قدرت خريد
ناشي از تورم و كاهش درآمد ،مصرف حقيقي خانوارها كاهش يافته است .كاهش
مصرف حقيقي خانوارهاي روستايي ( -۱۱درصد) و خانوارهاي شهري ( -۸درصد)
بوده است و كاهش مصرف حقيقي خانوارهاي دهك اول و دهك شهري به ترتيب
 -۱۲/۷و  -۴/۷درصد بوده است .دو مقدار اخير براي خانوارهاي روستايي نيز به
ترتيب  ۱۱/۵و  -۹/۴درصد بوده اســت .اين در حالي است كه تورم دهكهاي
پايين درآمدي كمتر از تورم دهكهاي بااليي بوده است.
*به نظر ميرســد كاهش مصرف حقيقي خانوارها بهطور عمده ناشي از
كاهش درآمد در نتيجه افت توليد بوده اســت .از سوي ديگر كاهش بيشتر
مصرف دهكهاي پايين درآمدي نشــان ميدهــد :اوال ،دهكهاي پايين
درآمدي بيش از دهكهاي بااليي از كاهش توليد متضرر شــدهاند (احتماال

ناشي از كاهش اشتغال در بنگاههاي كوچك و متوسط و نيز كاهش حقيقي
هزينههــاي دولت كه اين گروه بيشــتر به آن اتكا دارنــد)؛ ثانيا تورم اقالم
ضروري خوراكي كه سهم بيشتري از هزينههاي دهكهاي پاييني را شامل
ميشــود ،بيش از تورم غيرخوراكي بوده است و ثالثا در نتيجه فعاليتهاي
سوداگرانه در بازار داراييها و كاالهاي خاص (نظير ارز ،طال ،مسكن و اوراق
بهادار) دهكهاي باالي درآمدي توانســتهاند ثروت را به سود خود و به ضرر
دهكهــاي پاييني بازتوزيع كنند .و در زمانهاي ركود ،بطور معمول انتظار
ميرود كاهش مصرف كمتر از كاهش توليد و كاهش مصرف گروههاي فقيرتر
(به دليل مصرف در سطح حداقل معاش) كمتر از كاهش مصرف گروههاي
مرفهتر باشد .شرايط ســال  ۱۳۹۸خالف اين انتظارات را نشان ميدهد كه
ميتواند نشــان از وخامت اوضاع و ماهيت چندبعدي چالشها داشته باشد.
وقوع همزمان كاهش توليد ،بيثباتي بازارهاي مالي ،بازتوزيع منابع به ضرر
گروههاي فقير در كنار چشــمانداز مبهم خانوارها ناشي از شرايط اقتصادي،
اجتماعي و محيطي ميتوانند مهمترين عوامل موثر بر اين شرايط باشند.
*بطور معمول در شرايط ركود ،سياستهاي انبساطي مالي توصيه ميشود .با
اين حال با توجه به شرايط خاص كسري بودجه كشور اين موضوع عمال امكانپذير
نيست .در چنين وضعيتي ،مهمترين راهكارها ميتواند به شرح زير باشد:
سياستهاي بازتوزيعي به نفع گروههاي آسيبپذير ازجمله:
*وضع مالياتهاي جديد كه بطور عمده معطوف به ثروت باشــد (نظير
ماليات بر عايدي ســرمايه ،خانههاي خالي ،تراكنشهاي بانكي بيش از حد
تعيين شده و ماليات بر سود سپردههاي بانكي كالن)
*حمايت هدفمند و مشــروط از گروههاي آســيبپذير با هدف پوشش
اجتماعي و نيز تحريك تقاضا ازجمله گروههاي خارج از پوشش چتر حمايتي
كشور و كارگران بيكارشده)
*كاهش فعاليتهاي ســوداگرانه به خصوص در بــازار كاالهاي ضروري
(از جملــه از طريق مديريت زنجيره توزيــع از طريق امكاناتي چون فاكتور
الكترونيكي)
*مديريت بودجه و هزينههاي عمومي از طريق تعريف شناسه پرداخت و
پرداخت به ذينفع نهايي
سياستهاي فعال اشتغالزا از جمله:
*حمايت هدفمند از بنگاههاي كوچك و متوسط (ازجمله از طريق الگوي
حمايت اعتباري از بنگاههاي كوچك و متوسط با اتكا به اعتبار بنگاههاي بزرگ
از طريق مديريت زنجيره عرضه)
*اشتغالعمومي

افقگشايي براي فعاالن اقتصادي
*در حال حاضر فعاليت در اقتصاد ايران نه تنها براي فعاالن كسب و كار
بلكه براي خانوارها نيز به دليل عدم وجود چشمانداز (فارغ از مثبت يا منفي
بودن آن) همچون قدم زدن در مه است.
*بخشي از فقدان چشــمانداز به سطح باالي منازعات سياسي داخلي و
بينالمللي مربوط است .با فرض عدم امكان كاهش سطح منازعه بينالمللي،
كاهش سطح منازعات سياست داخلي و افزايش همگرايي ضروري است به
خصوص آنكه تســري اين منازعه به دليل شرايط خاص اقتصادي كشور و
سياستهاي اجتنابناپذير بازتوزيعي به سطح اقتصاد نيز اجتنابناپذير به نظر
ميرسد و سطح آن را افزايش خواهد داد.

75

پژوهشهای اقتصادی
شماره  -142پاییز 1399

مقايسه شاخصهاي اقتصادي ايران
با كشورهاي منطقه
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براساس سند چشمانداز  ۲۰ســاله ايران ،انتظار ميرود
ايران بتواند تا سال  ۱۴۰۴هجري شمسي قدرت اول منطقه
جنوبغربي آســيا شود .منطقه آســياي جنوبغربي در
گستره جغرافيايي حدود  ۱۲ميليون كيلومترمربع ،شامل ۲۴
كشــور با جمعيتي حدود  ۵۳۰ميليون نفر ميشود كه پنج
حوزه ژئوپليتيك مهم جهان يعني آســياي مركزي ،قفقاز،
شــبهقاره هند ،خليجفارس و خاورميانه را دربرميگيرد و
در بين قارههاي آفريقا ،اروپا و سرزمينهاي روسيه ،چين و
هند قرار دارد .اين منطقه شامل كشورهاي ايران ،عربستان،
قزاقستان ،پاكســتان ،افغانستان ،تركمنستان ،ازبكستان،
عراق ،عمان ،قرقيزســتان ،ســوريه ،تاجيكستان ،اردن،
آذربايجان ،امارات متحده عربي ،گرجســتان ،ارمنستان،
مصر ،يمن ،كويت ،قطر ،لبنان ،بحرين و تركيه است .از لحاظ
منابع ،اين منطقه سرشــار از منابع طبيعي است .حدود ۷۵
درصد ذخاير اثبات شده نفت جهان در اين منطقه قرار دارد
و حدود يكســوم نفت جهان در اين منطقه توليد ميشود.
حدود يكســوم توليد گاز جهاني نيز در اين منطقه است.
آلومينيوم دوبي ،بزرگترین كارخانه آلومينيوم جهان است.
ازبكستان پنجمين توليدكننده و دومين صادركننده كتان
در جهان است .كشورهاي تازه استقالليافته از لحاظ معادن
مس (ارمنستان و گرجستان) ،طال (ارمنستان ،قزاقستان،

جمهوري قرقيزستان و ازبكســتان) و اورانيوم (ارمنستان
و ازبكســتان) بسيار غني هستند .وزارت تعاون ،كار و رفاه
اجتماعي در گزارش «مقايســه تطبيقي ايران با كشورهاي
منطقه براســاس سند چشمانداز  ۲۰ســاله كشور در سال
 »۲۰۱۹به بررسي شــاخصهاي اقتصادي كشور پرداخته تا
جايگاه كشور را در بين كشورهاي منطقه تبيين كند.
اين گــزارش مينويســد :مهمترين شــاخصهاي كالن
اقتصادي كه تصويري كلي از وضعيت اقتصادي هر كشور را
به نمايش ميگذارند ،عبارتند از :شاخصهاي نرخ تورم ،نرخ
بيكاري ،سرانه توليد ناخالص داخلي ،نرخ رشد توليد ناخالص
داخلي و نســبت صادرات كاالها و خدمات به توليد ناخالص
داخلي .اين شــاخصها بهدليل اهميتي كه دارند و ميتوانند
با توجه به نقش خود بر ســاير شاخصها نيز اثرگذار باشند،
اولويت بيشتري بر ساير شــاخصها دارند .به عبارت ديگر
زمانيكه كشورها در هر يك از اين شاخصها دچار مشكالت
جدي باشــند ،انتظار بهبود در شاخصهايي نظير آموزش و
بهداشت را نميتوان داشــت چراكه اين شاخصها در حكم
زيربناي ساير شاخصها در نظر گرفته ميشوند و اثرات آنها
ميتواند به ساير حوزهها منتقل شود .در ادامه وضعيت ايران
و كشورهاي منطقه بر اساس هر يك از اين شاخصهاي كالن
اقتصادي بررسي خواهد شد.
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شاخص نرخ تورم

اســت كه آمار مربوط به ضريب جيني كشورهاي عربســتان ،قطر ،عمان،
افغانستان ،كويت و بحرين گزارش نشده است.

شاخص نرخ بيكاري

تورم يكي از مهمترين شــاخصهاي كالن اقتصادي در كشورهاي مختلف
است كه پايين بودن آن در همه كشورها نشانگر ثبات بيشتر اقتصاد آنهاست.
وجود سياســتهاي اقتصادي باثبات دولت ،تاثير چشمگيري بر نرخ تورم در
آنها دارد .آخرين آمارهاي مربوط به شــاخص نرخ تورم مربوط به سال ۲۰۱۹
نشــان ميدهد بهترين عملكرد مربوط به كشور عربستان سعودي است كه با
نرخ تورم  0.7رتبه اول منطقه را كســب كرده است .ايران با نرخ تورم 37.2
باالترين نرخ تورم را در بين كشورهاي منطقه دارد كه بدترين عملكرد در بين
كشورهاي منطقه اســت .شايان ذكر است كه آمار مربوط به نرخ تورم كشور
سوريه در دسترس نيست.

شاخص ضريب جيني

اين شــاخص ،ميزان انحراف توزيع درآمد (يا مصــرف) در ميان افراد يا
خانوارهاي يك كشور را نسبت به توزيع برابر و عادالنه اندازهگيري ميكند.
در منحني لورنز ،درصدهاي تجمعي كل درآمدهاي كسبشده در برابر تعداد
كل دريافتكنندگان قرار داده ميشود .نقطه آغاز اين منحني ،فقيرترين فرد
يا خانوار اســت .شاخص ضريب جيني برابر است با سطح بين منحني لورنز
و يك خط فرضي كه نشاندهنده برابري مطلق است .شاخص ضريب جيني
بين صفر و يك قرار دارد .مقدار صفر نشاندهنده برابري كامل و مقدار يك
نشاندهنده نابرابري كامل است .آخرين آمارهاي مربوط به شاخص ضريب
جيني مربوط به ســال  ۲۰۱۹نشان ميدهد بهترين عملكرد در اين زمينه
مربوط به كشــور آذربايجان و با ضريب جيني  ۲۶/۶درصد است و توانسته
رتبه اول منطقه را كســب كند .ايران با ضريب جيني  ۴۰/۸درصد رتبه ۱۶
را در بين كشورهاي منطقه دارد .بدترين عملكرد در بين كشورهاي منطقه
مربوط به تركيه است كه ميزان اين شاخص  ۴۱/۹درصد است .شايان ذكر

بيكاري يكي ديگر از موضوعات اساســي اقتصاد كالن است كه همواره در
همه كشــورها توجه سیاستگذاران و برنامهريزان را به خود جلب كرده است.
نرخ بيكاري عبارت است از نسبت جمعيت بيكار به جمعيت فعال .مساله مهم
در اين تعريف ،مفاهيم جمعيت بيكار و جمعيت فعال اســت .جمعيت فعال
اقتصادي ،تمام افراد بزرگتر از  ۱۰ســال را دربر ميگيرد كه در هفته قبل از
آمارگيري در توليد كاال و خدمات مشاركت داشته (شاغل) يا با وجود قابليت
مشــاركت ،مشاركت نداشــتهاند (بيكار) .در واقع جمعيت فعال بيانگر تعداد
افرادي اســت كــه توانايي و تمايل عرضه نيروي كار خــود را به بازار دارند و
به دو دســته شاغل و بيكار تقسيم ميشوند .افراد شاغل طبق تعريف بخشي
از جمعيت فعالاند كه در هفته آمارگيري ،حداقل يك ســاعت كار كردهاند.
افراد بيكار نيز بخشي از جمعيت فعال هستند كه در هفته آمارگيري با وجود
آمادگي براي انجام كار و جستوجوي كار ،فاقد كارند .آخرين آمارهاي مربوط
به شاخص نرخ بيكاري مربوط به سال  ۲۰۱۹است كه نشان ميدهد بهترين
عملكرد مربوط به كشور قطر است كه با نرخ بيكاري  0.1رتبه اول منطقه را
كســب كرده اســت .ايران با نرخ بيكاري  11.4رتبه  ۱۸را در بين كشورهاي
منطقه كســب كرده اســت .بدترين عملكرد در زمينه نرخ بيكاري متعلق به
كشور ارمنستان است كه نرخ بيكاري  ۱۷درصدي را تجربه كرده است.

شاخص سرانه توليد ناخالص داخلي

يكي از مهمترين مفاهيم موجود در اقتصاد مفهوم GDPيا توليد
ناخالص داخلي اســت .اين معيار مهم اقتصادي در تمام دنيا كاربرد
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دارد و يكي از مالكهاي مهم در ســنجش وضعيت اقتصاد كشــور
است .توليد ناخالص داخلي يك كشور ،جمع ارزش كاالها و خدمات
نهايي توليد شــده را در يك اقتصاد در بازهاي مشــخص (يك سال)
نشــان ميدهد .اين متغير همچنين قدرت توليد اقتصاد آن كشــور
را نيز نشــان ميدهد .منظور از «كاال» در اين تعريف ،كاالي نهايي
اســت نه كاالي واسطهاي ،چون ارزش كاالهاي واسطهاي در كاالي
نهايــي وجود دارد .واژه ديگر «ناخالص» اســت؛ بــه اين معني كه
بخشي از درآمد و توليدات هر كشور صرف جبران استهالك سرمايه
و ماشــينآالت در حين توليد ميشــود .آخرين آمارهاي مربوط به
شاخص سرانه توليد ناخالص داخلي مربوط به سال  ۲۰۱۹است كه
نشــان ميدهد بهترين عملكرد مربوط به كشور قطر است كه ميزان
آن  ۶۹۶۸۷دالر است و باالترين سرانه توليد ناخالص داخلي در بين
كشورهاي منطقه را دارد .ايران با سرانه توليد ناخالص داخلي ۵۵۰۶
دالر رتبه  ۱۲را در بين كشورهاي منطقه كسب كرده است .كمترين
ميزان اين شاخص در بين كشــورهاي منطقه ،متعلق به افغانستان
است كه سرانه توليد ناخالص داخلي اين كشور  ۵۱۳دالر است.
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شاخص نرخ رشد توليد ناخالص داخلي
وقتي از رشد اقتصادي صحبت ميشــود ،در واقع درباره افزايش
يا كاهش توليد ناخالص داخلي بحث شــده است .بر اين اساس ،نرخ
رشــد توليد ناخالص داخلي كشورها نيز ميتواند يك ارزيابي كلي از
روند اقتصاد آنها را نشــان دهد .آخرين آمارهاي مربوط به شــاخص
نرخ رشد توليد ناخالص داخلي مربوط به سال  ۲۰۱۹است .بيشترين
نرخ رشــد توليد ناخالص داخلي در بين كشورهاي منطقه متعلق به
ارمنســتان است كه با نرخ رشد  7.6رتبه اول منطقه را كسب كرده
اســت .ايران با نرخ رشد توليد ناخالص داخلي  3.8رتبه نهم منطقه
را كســب كرده است .كمترين رشــد توليد ناخالص داخلي در بين
كشورهاي منطقه متعلق به لبنان با نرخ  -۵/۶است.
نسبت صادرات كاال و خدمات از توليد ناخالص داخلي
در متــون اقتصادي براي ارتباط دادن تجارت با رشــد اقتصادي
معموال از صــادرات كاال و خدمات به عنــوان نمايندهاي از تجارت
اســتفاده ميشــود و چنانچه تقاضاي خارجي (صادرات) در اقتصاد
كشوري شكل بگيرد ،طبيعي اســت كه ميتواند ظرفيتهاي بدون
اســتفاده را به كار گيــرد .افزايش ظرفيتهاي توليــدي به منظور
صــادرات غيرنفتي ،بر پديده اشــتغال ،ركود و تــورم تاثير خواهد
گذاشت .توســعه صادرات غيرنفتي همچنين ميتواند از جنبههاي
سياســي و اجتماعي براي دولتها مفيد باشد .ايران كشوري است با
تواناييهــاي فراوان در توليد كاالها كه اگر با مديريت صحيح همراه
باشــد ،ميتوان اين تواناييها را در حكم مزيتهاي كشور در زمينه
توليــد و صادرات تلقي كرد .همچنيــن بهدليل موقعيت جغرافيايي
خــاص ،ايران يكي از بهترين موقعيتهاي اســتراتژيك به خصوص
براي صادرات را دارد .آخرين آمار مربوط به نســبت صادرات كاال و
خدمات از توليد ناخالص داخلي مربوط به دادههاي سال  ۲۰۱۹بانك
جهاني است .بهترين عملكرد در زمينه شاخص نسبت صادرات كاال
و خدمــات به توليد ناخالص داخلي مربــوط به امارات متحده عربي

است كه نرخ آن در اين كشــور  ۹۲/۵درصد است .اين نسبت براي
ايران  ۲۴/۹درصد اســت كه ايران با اين نســبت در جايگاه  ۱۷در
بين كشورهاي منطقه قرار گرفته است .بدترين وضعيت اين شاخص
در بين كشــورهاي منطقه متعلق به افغانســتان است كه با نسبت
 ۷/۸درصــدي كاال و خدمات به توليد ناخالص داخلي در جايگاه ۲۳
كشــورهاي منطقه قرار گرفته است .شــايان ذكر است كه آمارهاي
مربوط به كشور يمن گزارش نشده است.

شاخص درصد مشاركت زنان در نيروي كار

نرخ مشــاركت مردان و زنــان در نيروي كار ،يكــي از مهمترين
شــاخصهاي ارزيابي بازار كار و اقتصاد يك كشــور اســت و نشان
ميدهد كه چند درصد از جمعيت در سن فعاليت بر حسب جنسيت
خــود ،در بازار كار حضور ندارند و در حقيقت از زمره جمعيت فعال
كشور خارجاند .آخرين آمار اين شاخص مربوط به سال  ۲۰۱۹است.
بهترين عملكرد در زمينه شاخص درصد مشاركت زنان در نيروي كار
مربوط به كشــور آذربايجان است كه با نمره  ۶۳/۱رتبه اول منطقه
را كســب كرده اســت .به عبارت ديگر  ۶۳/۱درصد از زنان در سن
فعاليــت ،در بازار كار اين كشــور حضور دارند .ايــران با نمره ۱۶/۸
رتبه  ۲۰را در بين كشــورهاي منطقه كســب كرده اســت .بدترين
عملكرد در بين كشــورهاي منطقه متعلق به يمن است كه رتبه ۲۴
را در بين كشــورهاي منطقه كسب كرده است و تنها شش درصد از
زنان در سن فعاليت ،در بازار كار اين كشور حضور دارند .اين حضور
اندك ،نشاندهنده وضعيت نامناسب اين كشور از حيث شاخص نرخ
مشاركت زنان در نيروي كار است.

جمعبندي و نتيجهگيري
آمارهاي عرضه شده از شاخصهاي مختلف اقتصادي نشاندهنده
عملكرد ضعيف ايران در اين زمينهها است) ميانگين  ۱۶/۴۲از  )۲۴و
الزم است تمركز بيشتري بر اين حوزهها صورت گيرد .رتبهبنديهاي
فوق نشان ميدهد كه فرآيند توسعه در كشور ايران ،از الگوي منظمي
پيروي نميكند و حالتي نامتوازن به خود گرفته اســت؛ رشد برخي
بخشها به قيمت ناديده گرفته شــدن ساير بخشهاي جامعه است.
آنچه امروزه در مفهوم توسعه به آن توجه ميشود ،آن است كه بايد
به توســعه نگاهي همهجانبه و متوازن داشت و همه ابعاد اقتصادي،
سياســي و اجتماعي آن در نظر باشد .در واقع اين سه بعد ،سه ضلع
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مثلثي ميشــوند كه هر كدام بدون ديگري هيــچ مفهومي ندارند.
چون انســان كه عامل محوري توسعه اســت ،سرشتي چند بعدي
دارد و خواســتهها و نيازها و تواناييهاي او بيشــمار است .توسعه
نيز چندبعدي خواهد بود ،نه آنكه يكســونگرانه به توسعه نگريسته
شــود .پس توسعه متوازن يعني در توســعه و پيشرفت جامعه بايد
ابعاد اقتصادي ،سياســي و اجتماعي مدنظر قرار گيرد؛ در مقابل آن،
توسعه نامتوازن است كه به معناي ترويج يكي از اين ابعاد سهگانه يا
ارزشدهي بيش از اندازه به يكي از اين ســه بعد بدون توجه به ابعاد
ديگر است.
وضعيت شــاخصهاي رفــاه اجتماعــي عالوه بر سياســتها و
برنامههاي اجرا شــده ،متأثر از وضعيــت و محيط كالن اقتصادي-
اجتماعي نيز هســت و فقر و نابرابري ،بــرونداد عملكرد كلي نظام
اقتصادي اجتماعي كشورها محســوب ميشود .از جمله متغيرهاي
مهم در اين زمينه ،درآمد ســرانه است .اهميت بررسي درآمد سرانه
حقيقي از اين حيث است كه سهمبري خانوارها از درآمد ملي را بطور
متوســط به نمايش ميگذارد .همزمان با دور اول تشــديد تحريمها
در ســال  ۱۳۹۱و منفي شدن رشد اقتصادي ،درآمد سرانه در ايران
كاهش چشــمگيري داشــت؛ با آغاز دور جديد تحريمهاي يكجانبه
آمريكا و منفي شــدن مجدد رشــد اقتصادي در سالهاي  ۱۳۹۷و
 ۱۳۹۸كاهش درآمد ســرانه حقيقي دوباره آغاز شده است .به دليل
تحريمها و كاهش صادرات نفت ،در پنج سال از هشت سال گذشته،
نرخ رشد اقتصادي كشــور منفي بوده است و به همين دليل درآمد
سرانه حقيقي در ســال  ۱۳۹۸نسبت به سال  ۱۳۹۰بيش از ۳۳/۴
درصد كاهش يافته است.
عمق و شــدت تحريمهــاي يكجانبه آمريكا با خــروج از برجام،
متفاوت از تحريمهاي پيشــين اســت و دولت را در تامين منابع با
مشــكالت بيشتري مواجه كرده است .از جمله مهمترين ويژگيهاي
دور جديد تحريمها ميتوان به نمونههاي زير اشاره كرد:
بنــا بر روايتهاي غيررســمي ،در دور جديــد تحريمها صادرات
نفــت ايران تا حدود  ۲۰۰تا  ۳۰۰هزار بشــكه در روز كاهش يافته،
درحاليكه در تحريمهاي قبلي در حدود يك ميليون تن بوده است.
دامنه تحريمها به صورت جداگانه به اقالم صادرات غيرنفتي كشور
يعني فوالد ،پتروشيمي ،مس ،ســنگآهن و مانند آن هم گسترش
يافته است.
دولت ترامپ به منظور به نتيجه رســاندن طرح فشــار حداكثري
به هــر قيمتي ،مذاكرات جداگانه حتي در ســطوح پايين با فعاالن
اقتصادي و اســتفاده از ابــزار تهديد را هم در پيش گرفته اســت.
تا حدي كه برخي كشــورها هم كه در دور قبلي تحريمها سطحي از
روابط اقتصادي با ايران را حفظ كرده بودند ،ميزان تجارت خود را با
ايران كاهش چشمگيري دادهاند.
يكي ديگر از ويژگيهاي تحريمهاي بعد از خروج از برجام ،تاكيد
آمريكا بر اعمال تحريمهاي ثانويه و فرامرزي و تشديد جريمههاست
كه از آن جمله ميتوان به جريمه شــركت چيني  ZTEو شــركت
سوئيسي  SITAاشاره كرد.
به هر ترتيب ،آثار منفي تحريمها در دور جديد به نوعي به آثار دور

پيشين تحريمها افزوده شده است و دور جديدي از كاهش رفاه عمومي
را آغاز كرده اســت .يكي از مهمترين آثار تحريمها ،كاهش درآمدهاي
ارزي كشــور بوده ،بهگونهاي كه مجموع صــادرات نفتي و غيرنفتي
كشــور از حدود  ۱۴۵ميليارد دالر در سال  ۱۳۹۰به  ۹۳ميليارد دالر
در ســال  ۱۳۹۷كاهش داشته است .با وجود اينكه صادرات غيرنفتي
كشــور در مجموع روند افزايشي داشــته و در سال  ۱۳۹۸در مقايسه
با ســال  ۱۳۸۹حدود دوبرابر شده ،ولي درآمد صادرات نفت ،كاهش
چشمگيري داشته است .برمبناي جديدترين آمار بانك مركزي ،ارزش
صادرات نفت (شامل نفتخام ،فرآودههاي نفتي ،گاز طبيعي و ميعانات
گازي) در ســال  ۱۳۹۸به  ۲۹/۱۶ميليارد دالر رسيده است .بنابراين،
ميتــوان گفت كه درآمد نفتي دولــت از حدود  ۱۱۹ميليارد دالر در
ســال  ۱۳۹۰به حدود  ۲۹ميليارد دالر كاهش يافته است كه بيانگر
كاهش  ۷۵درصدي اســت .با لحاظ صادرات نفتي  ۲۹ميليارد دالري،
مجموع صادرات كشــور در سال  ۱۳۹۸هم با كاهش  ۶۰درصدي در
مقايســه با ســال  ۱۳۹۰به حدود  ۵۹ميليارد دالر رسيده و كمترين
مقدار خود در  ۱۰ســال گذشــته را تجربه كرده است .افت چشمگير
درآمدهاي نفتي با كاهش توان مالــي دولت ،دامنه حركت دولت در
سياستهاي رفاهي را محدود كرده است.
كاهش منابع ارزي با ايجاد التهاب در بازار ارز از كانالهاي مختلف،
به كاهش رفاه و افزايش نابرابري منجر شده است .همزمان با تشديد
تحريمهاي اقتصادي عليه كشــور در سالهاي  ۱۳۹۰و  ۱۳۹۱و نيز
پس از خروج آمريكا از برجام و اعمال تحريمهاي يكجانبه آمريكا در
ســالهاي  ۱۳۹۷نرخ ارز افزايش چشمگيري يافت و منجر به ايجاد
موجهاي تورمي در كشــور شد .اين در حالي است كه دولت يازدهم
در دوره  ۱۳۹۲تــا  ۱۳۹۶توانســته بود با وجود كاهش چشــمگير
درآمدهاي ارزي در مقايســه با سالهاي گذشته ،با مديريت مناسب
و بهبود انتظارات از مســير حركت به ســمت توافق هستهاي ،ثبات
نســبي خوبي در بازار ارز ايجاد كند .از سوي ديگر ،تشديد نوسانات
در بازار داراييها موجب افزايش نابرابريهاي اجتماعي شــده است.
بررسيها نشان ميدهد پس از دو مرحله اعمال تحريمها عليه كشور
و جهش نرخ ارز ( ۱۳۹۱و  ۱۳۹۲همچنين  ۱۳۹۷و  )۱۳۹۸رشــد
قيمت دالر ،ســكه ،مسكن و ســهام فراتر از نرخ تورم بوده است .در
وضعيتي كه بســياري از خانوارها در دهكهاي پايين ،تنها از محل
حقوق و دســتمزد كســب درآمد ميكنند كه در بهترين حالت در
حدود نرخ تورم افزايش مييابد ،تشــديد نوسانات در بازار داراييها
ايــن امكان را براي دهكهاي باالي درآمدي ايجاد كرده اســت كه
درآمد و ثروت خود را بســيار فراتر از نرخ تــورم افزايش دهند .اين
موضوع باعث ميشود كه با تشديد تحريمها و افزايش تورم ،نابرابري
درآمدي تشديد شود ،بهگونهاي كه جريان انتقال ثروت از كساني كه
درآمدهاي ثابت دارند ،به سوي كساني ميرود كه مالك يا معاملهگر
داراييهاي كليدي مانند ارز ،طال ،مســكن و سكه هستند .بنابراين،
مجموعــه اوضاع و احوال فوق ،به نامساعدشــدن وضعيت اقتصادي
كشور منجر شده اســت كه نتيجه آن كاهش رفاه عمومي ،افزايش
تورم ،كاهش درآمدهاي نفتي و افزايش فشــار اقتصادي به اقشــار
آسيبپذير است.
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