کار و تعاون

دوشنبه  2خرداد 1401
سال بیست و هشتم
شماره 7914

http://irannewspaper.ir
editorial@irannewspaper.ir

جواد صالحی اصفهانی ،استاد اقتصاد دانشگاه ویرجینیاتک امریکا در مقاله ای در وبسایت شخصی اش درباره پیامدهای اصالح نرخ ارز ترجیحی نوشت:
گزارش خبری

نرخ فقر بشدت کاهش داشته و نصف مردم ایران سود می برند
افراد در چهار دهک اول سود خواهند برد و دهکهای میانی تقریباً سر به سر میشوند

گروه اقتصادی /جواد صالحی اصفهانی ،اســتاد
اقتصــاد در دانشــگاه ویرجینیاتــک و پژوهشــگر
ارشــد در مؤسســه بروکینگز با تحلیــل وضعیت
اقتصــادی دهکهــای دهگانــه درآمــدی در
ایــران پــس از اجــرای طــرح مردمیســازی و
توزیــع عادالنه یارانهها در مقاله ای در وبســایت
شــخصی اش نوشــته اســت کــه بیــش از نیمــی
از مــردم از ایــن طــرح منتفع میشــوند و درباره
ســایر دهکها هم افزایش هزینهها بسیار ناچیز
خواهد بود.
ایــن اســتاد دانشــگاه می نویســد :دولــت
پرداخت یارانه نقــدی را برای دوماه اعالم کرده
اســت .با این فرض که این پرداخت نقدی برای
ادامه ســال هــم تداوم یابد ،یک حســاب ســاده
نشــان میدهد که تقریباً نیمــی از ایرانیها از آن
منتفع خواهند شد.
صالحــی اصفهانــی توضیــح داد :بــرای
برآوردهــای دقیقتــر از قیمــت غــذا و
پرداختهــای نقدی باید منتظــر دور جدیدی از
آمارهای بررســی درآمد و هزینه خانوار در ســال
 )HEIS( 2022بمانیــم کــه قرار اســت یکســال
دیگر منتشــر شــود یا اینکــه در انتظــار مدلهای
هوشــمندانهتری از تقاضــا بــرای غذا باشــیم اما
در ایــن میــان بررســیهای دوره آمــاری 2020
اطالعــات خامــی را راجع به اینکــه از این برنامه
دولت آقای رئیســی چه کســی ســود خواهد برد،
به ما نشان میدهد.
ایــن اســتاد دانشــگاه در مطلبــی بــا عنــوان
«اصالح یارانه مواد غذایی در دولت رئیسی» در
وبالگ شــخصی خود با ترسیم جدولی از سرانه
غذایــی خانــوار قبل و بعد از طــرح اصالح یارانه
غذایــی در ســال  2022تأکیــد کــرد :برآوردهــای
ابتدایــی زیر براســاس دو فرضیه بیان میشــود،
نخســت فرض میکنیم که توزیع درآمد و هزینه
در ســالجاری بــه میــزان ســال  2020خواهــد
بــود و تــورم هــم همــان  40درصــد ســال 2020
ادامــه مییابــد .مفهوم آن این اســت که ســطح
میانگین قیمت دوبرابر ســال  2020خواهد شد.
ایــن فــرض اجــازه میدهــد که بــرای به دســت
آوردن هزینههــا در ســال  2022هزینههای ســال

گذشــته را بــه دو ضــرب کنیــم .ســپس پرداخت
نقدی را از هزینههــای افزایشیافته موادغذایی
کــم میکنیــم تــا رقــم انتقــال خالص به دســت
بیایــد .فــرض دوم ایــن اســت کــه هزینههــا 50
درصــد افزایــش یابد کــه البته مقداری بیشــتر از
تــورم عمومــی اســت .در چنیــن شــرایطی یــک
شبیهســازی واقعی بیــن درآمد و کشــش تقاضا
بــرای پیشبینی هزینههــای موادغذایــی انجام
میشود .وی در ادامه نوشت :با این فرضیات به
این نتیجه رســیدیم که حدود نیمی از جمعیت
کشــور بــا اجــرای ایــن طــرح ســود خواهنــد برد.
جــدول مقابل هم توزیــع انتقال و ســرانه هزینه
خانــوار را به ریال در روز ،قبــل و بعد از پرداخت
یارانهها نشان میدهد.
ëëسود  4دهک اول از اصالح یارانه ها
براســاس توضیحــات ایــن اســتاد اقتصــاد،
انتقــال خالــص که در جــدول نشــان میدهد به
ایــن معنی اســت کــه افــراد در چهــار دهک اول
ســود خواهند برد و دهکهای میانی تقریباً ســر
به ســر میشــوند و آنهایی کــه در پنجدهک آخر
قرار گرفتند تا حدودی ضرر خواهند کرد که البته
میانگین این ضرر بســیار کوچک و حدود  2هزار
تومان برای هر نفر در روز خواهد شد.
وی در ادامه نوشــت :محاســبات اولیه نشــان
میدهــد کــه توزیــع درآمدهــا بهبــود مییابــد و
ضریــب جینی که نشــاندهنده اختالف طبقاتی
اســت 5 ،واحــد کاهش خواهد یافــت و از 37.7
صدم بــه  32.7صدم درصد افت پیدا میکند و
نرخ فقر بهشــدت کاهشــی خواهد بــود و از 13.6
درصد به  6.1درصد کاهش مییابد.
ëëکاهــش ضریــب جینــی بعــد از هدفمنــدی
یارانه ها
براســاس این گزارش بررســی روند تغییرات
ضریــب جینی در ایــران بر مبنای گــزارش مرکز
آمــار نشــان میدهد کــه ضریب جینی در ســال
 88رقم  41صدم ،ســال  89رقم  40صدم ،سال
 90رقم  37صدم واحد ،ســال  91رقم  36صدم
واحــد و ســال  92نیز رقــم  36صــدم واحد بوده
اســت .یکــی از دالیل کاهــش ضریــب جینی در
ابتــدای دهــه  ،90پرداخت یارانــه نقدی به همه

ایرانیان بود که باعث شــد قــدرت خرید طبقات
پاییــن جامعــه را تقویت کند و یــک نوع عدالت
نســبی در بخــش یارانههــا در اقشــار مختلــف
جامعــه ایجــاد کند اما چیزی کــه باعث کمرنگ
شــدن تأثیر هدفمنــدی روی ضریب جینی شــد
تورم مهار نشده بود.
ëëدولت به دنبال مهار تورم
دولت حاال اما با اجرای سیاستهای دیگری
همچون مهار کســری بودجهای که در ســالهای
اخیــر به دنبال خــود خلق پول ،رشــد پایه پولی،
انتشــار اوراق و اســتقراض از بانــک مرکــزی و در
نهایت تورم را به دنبال داشــت ،عدم استقراض
از بانــک مرکــزی ،کنتــرل خلــق پــول بانکهــا،
سیاســتهای جدیــد مالیاتــی به دنبــال اصالح
شــرایطی اســت تا فشــار تــورم مانع از احســاس
کاهش فقر بــرای مردم نشــود .در نتیجه اجرای
این سیاستها و در شرایطی که دولت سیزدهم
میراثدار تورم مهار نشــده و بدهیهای ناشی از
انتشــار اوراق و کســری بودجه در دولت قبل بود
اما اســتقراض از بانــک مرکزی را خط قرمز خود
دانســت و بــر آن پایبند بود تا جایی که مســعود
میرکاظمــی ،رئیــس ســازمان برنامــه و بودجــه
اعالم کــرد :دولت ســیزدهم در راســتای مقابله
بــا تورم هم در زمینه جلوگیری از رشــد مصارف
دولــت و کنترل خلق پول توســط بانکها برنامه
مشخصی را دنبال کرده و در نتیجه این اقدامات
باوجــود اینکــه در مــاه فروردین درآمدهــا پایین
است ،اما پرداختهای این ماه بدون استقراض
و از محل درآمد دولت واریزشده است.
اصــاح نظــام یارانههــا نیــز یکــی دیگــر از
برنامههــای اساســی دولــت بــرای کاهــش فشــار
بــر مــردم بــوده چــرا کــه در  ۴ســال گذشــته ارز
 ۴۲۰۰تومانــی جهــت واردات کاالهــای اساســی
بــه واردکننــدگان داده میشــد تــا ایــن کاالهــا بــا
قیمت ارزان به دســت مردم برســد اما انحرافات
گســترده در زنجیــره واردات تا توزیع ،ســبب شــد
ایــن هــدف هیــچگاه محقــق نشــود و بــا تصمیم
دولت ســیزدهم ،از این پــس تخصیص ارز ۴۲۰۰
تومانی به واردکنندگان متوقف شد و یارانه نقدی
بــه حســاب مــردم واریــز میشــود .سیاســتی کــه

توزیع هزینه های خانوار برای هر نفر در روز

دهک

انتقال
خالص

هزینه
مواد غذایی

هزینه
نهایی

سرانه مصرف بعد از
پرداخت یارانهها

1

90551

85565

201268

292440

2

70942

124783

304858

375816

3

58037

150592

394710

452766

4

46146

174374

482025

528172

5

1515

196969

577253

578765

6

- 11400

222801

688138

676760

7

-27934

255868

828886

800982

8

- 46595

293189

1018615

972043

9

-83291

366583

1340216

1256933

10

- 275400

550932

2477534

2202089

میانگین

- 22360

248844

856265

834377

همچنان که اشــاره شد کاهش ضریب جینی را به
دنبــال دارد .در روزهای اخیر نتایج بررســیهای
یک مرکز پژوهشــی منتشر شد که نشان میدهد
یارانههای  ۳۰۰و  ۴۰۰هزار تومانی سبب افزایش
چشمگیر قدرت خرید اقشار کمدرآمد و متوسط
در جامعه خواهد شد که نتیجه آن را در شاخص

وزیر کار :تعداد نمایندگان دولت در اجالس
بینالمللی کار کمتر از ادوار قبل است

ضریب جینی خواهیم دید.
ضریب جینی یکی از شــاخصهای ســنجش
نابرابری درآمد جامعه است و عددی است بین
صفــر و یک که در آن صفر به معنی توزیع کامالً
برابــر درآمد یــا ثروت و یک به معنــای نابرابری
مطلق در توزیع درآمدی است.

با نزدیک شــدن به برگزاری اجالس بینالمللی کار ،در روزهای اخیر
برخی با انتشــار خبر حضور  ۴۳نفر از نمایندگان کارگران ،کارفرمایان
و نماینــدگان مجلــس در ایــن اجالس و ســفر به ســوئیس ،این اقدام
را در شــرایط تحریم مــورد انتقاد قرار دادنــد؛ موضوعی که بالفاصله
بــا واکنــش بهزاد مهرکش مشــاور رســانهای وزارت تعــاون ،کار و رفاه
اجتماعــی مواجه شــد و توضیح داد :این اجالس مهمترین نشســت
جهانی در حوزه کار اســت که هرســال با حضور کشورهای مختلف در
ژنو برگزار میشود.
بــه گفتــه وی ،در ســال  ۲۰۲۰این اجــاس برگزار نشــد و  ۲۰۲۱هم
مجازی بود .در ســال  ۲۰۱۷هیأت ایرانی  ۴۴نفر ،در سال  ۲۰۱۸تعداد
 ۳۶نفر و در ســال  ۲۰۱۹تعداد  ۴۳نفر در این اجالس شــرکت کردند.
امســال هــم این اجــاس ماننــد ادوار گذشــته به صــورت حضوری و
مجازی برگزار خواهد شد و هیأتهای کارگری و کارفرمایی به انتخاب
خودشــان و تعــدادی هــم از دولــت و مجلــس در آن حضــور خواهد
داشت.
حجتاهلل عبدالملکی وزیر تعاون ،کار و رفاه اجتماعی هم دیروز
در گفتوگو با خبرگزاری خانه ملت ،در واکنش به خبر اعزام  ۴۳نفر
از وزارت کار به سوئیس گفت :تعدادی که از طرف دولت برای حضور
در اجــاس بینالمللــی کار خواهنــد رفت ،نســبت بــه دورههای قبل
کمتر خواهد بود ضمن اینکه هنوز فهرست افراد نهایی نشده است.
وزیــر تعــاون ،کار و رفاه اجتماعــی گفت :اجــاس بینالمللی کار
یکی از مؤسســات ســازمان ملل متحد اســت که به امور کار و کارگران
میپردازد و هنوز فهرســت این افراد توسط وزارت کار برای حضور در
این اجالس نهایی و بسته نشده است.
وی ادامــه داد :در دورههــای قبــل تعــداد افــراد شــرکت کننــده
در اجــاس بینالمللــی کار بیــش از  40نفــر بــود کــه اکثریــت آنها از
نماینــدگان کارگــری و کارفرمایی بودند .دولــت در دورههای قبل این
اجالس ،پرتعداد شرکت میکرد اما اکنون تصمیم بر حضور  43نفر
قطعی نیست و ما اصالً این فهرست را نبستهایم.
پیــش از این هــم حامد فروزان مدیرکل بینالملــل این وزارتخانه
اعــام کــرده بــود کــه در معرفــی و گزینش لیســت اعزامــی مداخله
نخواهد کرد.
فــروزان توضیــح داده بود که یکــی از مأموریتهــای جدی هیأت
شرکت کننده کشــورمان در این کنفرانس ،پیگیری رفع تعلیق از حق
رأی کشــورمان در ایــن ســازمان از مجــاری قانونــی آن و ممانعــت از
اثرگــذاری نظام تحریمهای ظالمانه بر حق مشــروع کشــورمان برای
عضویت در این سازمان مهم بینالمللی است.
بــه گفته وی در ایــن دوره وزارت کار ،با هدف مشــارکت حداکثری
و ایفــای حقــوق جمهوری اســامی و مشــارکت فعــال در زمینههای
دریافــت و توزیــع اطالعــات مربــوط به تنظیــم مقــررات بینالمللی
درزمینــه نظــام کار و شــرایط کار کارگــران فقــط بخشــی از هزینهها را
برعهــده داشــته اســت .الزم بــه ذکــر اســت وزارت تعــاون ،کار و رفاه
اجتماعــی بــه هیــچ وجهــه در معرفــی و اعــزام و گزینــش لیســت از
هیأتهای کارگری و کارفرمایی ،مداخله نکرده و نخواهد کرد.

