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گزیده

بیژن زنگنه وزیر نفت دولت روحانی در ماههای آخر مسئولیت خود بنزین
و فرآوردههــای نفتی را به قیمت نــازل پیشفروش و پول آن را هزینه کرده
اســت .به گزارش فارس ،بر این اساس زنگنه محمولههای متعدد بنزین و
گازوئیل را با قیمت  72.5میلیون دالر به چند شرکت فروخته اما  200هزار
تن از این فرآوردههای نفتی به مشتریان تحویل نشده با وجود آنکه همان
زمان پولش به حســاب شرکت ملی نفت واریز شده است .نکته قابل تأمل
اینکه در قرارداد فروش این فرآوردهها قیمت روز لحاظ نشــده و با افزایش
قیمت نفت خسارت  36.4میلیون دالر به کشور و مردم وارد شده است.
بهعبــارت دیگــر وزارت نفت در ماههای پایانی خــود بنزین و گازوئیل را
بــه قیمــت ثابت پیشفروش کــرده و اگر قیمــت دالر را بهصــورت نیمایی
 25هزار تومان در نظر بگیریم  910میلیارد تومان و به قیمت دالر آزاد بیش
از هــزار میلیارد تومان به کشــور فقط در همین چند فقره قرارداد خســارت
خورده است/.خبرگزاری فارس

توقف مارپیچ دستمزد  -تورم

بررسی های آماری نشان می دهد افزایش قابل توجه حقوق و دستمزد همواره به کوچک شدن سفره مردم منجر شده است
گروه اقتصادی

«بــا کاهش تورم و بهبود رشــد اقتصادی
قدرت خرید مردم افزایش خواهد یافت،
ایــن روش بهتر از آن اســت که  ۲۰درصد
حقــوق را باال بردنــد و  ۳۰درصد بر تورم
کشــور افزودند».؛ این بخشی از گفتههای
سیدمســعود میرکاظمی ،معاون رئیس
جمهور و رئیس سازمان برنامه و بودجه
در نشست هماندیشی الیحه بودجه۱۴۰۱
اســت .موضوعی کــه از نگاه کارشناســان
اقتصادی یکی ازموتورهای رشد شاخص
تــورم اســت و درکنــار عواملــی ماننــد
انتظــارات تورمــی ،افزایــش هزینههــای
تولید ،رشد نقدینگی و ...طی سالیان اخیر
به افزایش شاخص تورم انجامیده است.
درواقــع افزایش حقوق و دســتمزد از
آنجا بر شــاخص تــورم اثرگذار اســت که
عالوه بر افزایش انتظــارات تورمی که به
همراه دارد ،با تزریق نقدینگی به اقتصاد،
درنهایــت بــه رشــد پایــه پولــی و تــورم
ختم میشــود .این درحالی اســت که در
سالهاییکهدولتباکمبودمنابعمواجه
بوده اســت ،اثر افزایش حقوقها بیش از
پیش خود را نشــان داده است .زمانی که
دولت منابع مالی کافی در اختیار داشته
باشد ،فشار کمتری به شاخصهای کالن
وارد میشــود ،امــا در ســالهای گذشــته
کــه دولــت با کســری شــدیدی در بودجه
مواجه بوده اســت ،برای تأمین اعتبارات
حقوق و دســتمزدها مجبور به خلق پول
شده است ،اتفاقی که به صورت مستقیم
باعــث تحریــک تــورم و در نتیجــه رشــد
ســطح عمومــی قیمتها شــده اســت.
بدینترتیــب هرچنــد درنــگاه نخســت
افزایــش حقوق در شــرایط کمبود منابع
به افزایش قدرت خرید اقشار حقوقبگیر
کمــک میکنــد ،امــا در واقعیــت نهتنها
این اتفاق نمیافتد بلکه تأثیر معکوسی
خواهد داشت .در سالهای اخیر بهخوبی
نتایج این سیاست در اقتصاد و معیشت

خانوارها دیده میشود.
درهمیــن راســتا براســاس گفتههای
رئیس سازمان برنامه و بودجه ،از زمانی
که دولت سیزدهم آغاز بهکار کرده است
به هیچ عنوان خلق پول نکرده و این روند
موجب کاهش نرخ تورم نقطهای در مهر
و آبــان شــده اســت؛ بودجــه ســال آینده
براساس منابع پایدار و بدون کسری بسته
شده و مجلس هم از این سیاست دولت
حمایتکرد.
به گفته وی وقتی بدون داشــتن منبع
دولتی حقوق  ۲۰درصد افزایش مییابد
در اصــل بــا خلق پــول ،دســت در جیب
محرومان جامعه کرده و آنها باید هزینه
ایــن تصمیــم را بپردازنــد؛ یعنــی یــک
میلیون به حقوق افراد اضافه شــده ولی
در قبــال آن بــا تــورم ،ســه میلیــون دیگر
از جیبــش برداشــته شــده اســت .دولت
ســیزدهم با ایجاد ثبات و رشد اقتصادی
و کاهــش نرخ تــورم قدرت خریــد مردم
را افزایــش میدهــد .بــا بررســی میــزان
افزایــش حقــوق و نرخ تورم در هرســال،
شــاهد یک رابطــه معنادار میــان این دو
مؤلفه هستیم .در ســالهایی که افزایش
حقوق رشــد قابل توجهی داشــته است،
نرخ تورم نیز بهواسطه کمبودهای مالی و
مضیقههایی که به خلق پول و استقراض
منجر میشد؛ افزایش یافته است.
ëëراهکارچیست؟
بهطــور قطــع بهبود معیشــت مردم
و افزایــش قــدرت خریــد آنهــا یکــی از
مهمتریناولویتهابرایدولتمحسوب
میشــود ،موضوعــی کــه در برنامههــای
تمام دولتها برآن تأکید شده است .اما
روش اجرای این برنامه و سیاســتهایی
که درایــن زمینه اتخاذ میشــود اهمیت
بسیار زیادی دارد .هرچند افزایش حقوق
و دســتمزد بــه میــزان نرخ تــورم تکلیف
قانونی است و دولتها از این طریق باید
قدرت خریــد خانوارهای حقــوق بگیر را
حفظ کنند ،ولی همانگونه که اشاره شد،

علیرضا صوت اکبر  /ایران

خسارت  1000میلیارد تومانی زنگنه به خزانه کشور
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«ایران» از یک اقدام مهم دولت برای جلوگیری از افزایش قیمت کاالها در سال آینده گزارش می دهد

رئیس سازمان برنامه و بودجه:

رئیس ســازمان برنامه و بودجه گفت :در ســه ماه گذشته خلق پولی انجام
نشــد و گــزارش اخیــر مرکز آمار نشــاندهنده کاهش نرخ تورم اســت که با
ادامه و تکمیل همین روند در سال آینده ،تورم مهار خواهد شد.
سیدمســعود میرکاظمــی ،در نشســت بــا اعضــای شــورای فرماندهی
بســیج این سازمان گفت :مســألهای که در سازمان برنامه و بودجه بویژه از
ســوی بســیج باید دنبال شود روحیه و مطالبه تغییر اســت زیرا تغییر ریل
اقتصــادی یــک ضرورت اســت و منجر به بهــرهوری باال و اســتفاده مؤثر از
منابع خواهد شد.
معاون رئیس جمهور با بیان اینکه سرنوشــت اقتصادی کشــور به اراده
بیگانگان گره زده نمیشــود ،خاطرنشــان کرد :مذاکره مســیر خــود را طی
میکند اما ایران کشور فقیری نیست که معطل کشورهای دیگر باشد.
رئیس ســازمان برنامه و بودجه با اشــاره به مشکالت اقتصادی به ارث
رســیده بــه دولت ســیزدهم تصریــح کرد :مشــکل امروز مردم معیشــت،
وضعیــت کســب و کار ،درآمــد خانــوار و تورم اســت و هدفگیــری همین
شــاخصها و حل مشــکالت از وظایف ســازمان برنامه و بودجه محســوب
میشــود و در ســه ماهــی کــه دولــت ســیزدهم مســتقر شــده اســت ثبات
اقتصادی در ســازمان برنامه و بودجه هدفگیری شده تا اعتماد به اقتصاد
برگردد .معاون رئیس جمهور با انتقاد از میراث به جا مانده فروش اوراق
دولتی در دولت گذشته ،اظهار داشت :سال  ۹۶فضا برای بهبود وضعیت
اقتصــادی کشــور بیــش از امروز فراهم بــود اما با وجود ایــن فعالیت برای
افزایش درآمد و مدیریت بر هزینهها ادامه خواهد داشــت و با کمک خدا
حتمــاً به نتیجــه مطلوب میرســیم .اگر بهجــای کدخدا به خدا اتکا شــود
بســیاری از مشکالت حل میشــود .وی ،وظیفه ســازمان برنامه وبودجه را
اصالح ساختار بودجه دانست و گفت :این نهاد نقش اصلی در تغییرات را
بر عهده دارد به شرطی که درگیر مسائل حاشیهای نشود و بقیه سازمانها
را بــرای ایــن تغییــرات بســیج کنــد .معــاون رئیــس جمهــور بــه اهمیت
اقناعســازی بــرای دســتیابی بــه اصالحات ســاختاری اشــاره کــرد و گفت:
جلســات منظمی جهت هم اندیشــی و همافزایی بــا نمایندگان مجلس،
کمیسیونهای مجلس و وزرا تشکیل شده و مسیر اقناعسازی جهت تغییر
ریل اقتصادی ادامه خواهد داشت.
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مقایسه میزان افزایش حقوق و دستمزد با نرخ تورم از سال  1391تا ( 1400درصد)

سال
1391
1392
1393
1394
1395
1396
1397

1398

1399
(1400آبان ماه)

افزایش حداقل
دستمزد کارگران
17.9
25
25
17
14
14.5
19.5
36.4

20.9
39

شرایط کلی اقتصاد و شاخصها سمت و
سوی سیاستهای بهبود رفاه را مشخص
میکند.
بر همین اساس ،تنها با افزایش قابل
توجــه حقــوق و دســتمزدها ،نمیتــوان
بــه هدف بهبود معیشــت مردم دســت
یافت .چرا که افتــادن در چرخه معیوب
افزایــش حقــوق و رشــد تــورم ،نــه تنهــا
نتیجــهای برای مــردم در پی ندارد ،بلکه
بــا افزایــش بــار مالــی دولت به تشــدید
تورم منجر میشــود .بدینترتیب دولت
ســیزدهم قصــد دارد ،ضمــن افزایــش

افزایش حقوق کارمندان
15
20
20
14
12
10
10
 10درصد 400 +
هزارتومان
15
25

حقــوق و دســتمزدی کــه در ســال آینده
بــر مبنای شــرایط اقتصــاد کشــور نهایی
خواهــد شــد ،بــا اجــرای برنامههایــی در
راســتای رونق اقتصاد و مهار تورم سعی
دارد تا زمینههای بهبود معیشــت مردم
را فراهم کنــد .درصورتی که نرخ تورم که
در ماههای گذشته رشد شدیدی را تجربه
و قــدرت خرید مردم را تحــت تأثیر قرار
داده بــود ،کاهش یابــد و ارزش پول ملی
افزایــش یابد ،قــدرت خریــد خانوارهای
ایرانــی نیــز بهبــود قابل توجهــی خواهد
یافت.

نرخ تورم نرخ تورم کاالهای
خوراکی
کل
45.5
29.5
44
32.8
9.5
14.6
9.7
11.1
7.5
6.9
12.2
8.2
38.2
26.9
34.8
36.4
44.4

42.6
39
59.6

ëëتجربهموفقکمالدرویشدرترکیه
با نگاهی به تاریخ تحوالت اقتصادی
کشــور ترکیه ،شاهد ســه دوره بحرانهای
شدید اقتصادی در سالهای 2001 ،1994
و 2007در این کشــور هســتیم کــه بحران
فوریــه  2001بیــش از دیگر مقاطــع دارای
اتفاقــات و تحــوالت شــدید اقتصــادی
بوده اســت رونــدی که باعــث کاهش ۳۰
درصدی درآمد شــهروندان ترکیه در سه
ســال منتهی به ســال  ۲۰۰۱شد .همراهی
ایــن تحوالت با کاهش شــدید ارزش پول
ملی ترکیه و مشــکالت ناشی از وضعیت

ناگــوار بودجــه دولــت ،ضمــن تضعیف
اقتصــاد و فرســایش اعتمــاد عمومی به
حاکمیــت اقتصــادی ترکیــه ،ایــن کشــور
را بــه «لبــه پرتــگاه اقتصــادی» کشــانده
بــود .درایــن مقطع کمــال درویــش وزیر
خزانهداریترکیهبایکتصمیمجسورانه
شــرایط را تغییــر داد و سالهاســت کــه
از آن بهعنــوان نمونــه موفقــی از برخــی
سیاســتهای اصالحــی اقتصــادی یــاد
میشــود .اصالحات نیازمند حرکتی بود
کــه شــاید در نــگاه اول از ســمت عمــوم
مردم حرکتی برخالف عقــل و ناعادالنه
بهنظر میرســید؛ در پی اجرای سیاســت
مالــی انقباضــی الزم بــود کــه حقــوق و
دســتمزدها ،نــه تنهــا افزایــش ســاالنه
نداشــته باشــد ،بلکــه بایــد کاهــش پیــدا
میکــرد؛ در ایــن زمان اما کمــال درویش
اصرار داشــت تا اتفاقی که ســالها کســی
قدرت اجرای آن را نداشــت رقم بزند؛ در
نتیجــه مذاکراتی با اتحادیههای مختلف
آغاز شــد .در این شــرایط از یکسو دولت
ترکیــه بهواســطه توافق با بانــک جهانی
متعهد به کاهش دســتمزدها شــدهبود و
از سوی دیگر اتحادیهها به دنبال پیروزی
در مذاکرات تعیین حقوق بودند .طی این
دوره کمــال درویش بارهــا در گفتوگوی
عمومی حضور پیــدا کرد تا افکارعمومی
را نســبت بــه اهمیت کاهش دســتمزد و
نتایج بلندمــدت آن آگاه کند .اجرای این
طــرح با حفــظ آرامش اجتماعــی انجام
شــد .اجرای موفقیتآمیــز این طرح یک
ســیگنال بــزرگ بــه اقتصــاد بــود؛ دولت
مصمــم به کاهش تورم اســت .در نتیجه
این تغییرات و کاهش دستمزدها ،شرایط
مؤلفههای اقتصادی ترکیه در مدت نسبتاً
کوتاهــی ،به میــزان قابل توجهــی بهبود
یافت و ضمن تأمین کسری بودجه ،نرخ
تورم بیش از  ۵۰درصدی ترکیه ظرف سه
ســال کاهش پیدا کرد و تک رقمی شد که
اثر قطع دومینوی افزایش حقوق را بیش
از پیش نشان میدهد.

