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سهم نیروی کار از درآمد اقتصادی ایران  ۳۰درصد است

یک پایگاه خبری بینالمللی عنوان کرد

صادرات نفت ایران به چین به مرز
یک میلیون بشکه در روز رسید

ارائه یارانههای پنهان در این سالها تنها به سود قشر مرفه و کارخانههای عظیم بوده و باعث گسترش فاصله طبقاتی و تضعیف سبد هزینه خانوارهای کمدرآمد و مزدبگیر شده است
علی پیرولی
خبرنگار

سیاســتگذاری نامناســب اقتصادی از ســوی
نئوکالســیکها طــی ســه دهــه اخیــر باعــث
دالریــزه شــدن اقتصــاد و در عیــن حــال
قیمتگذاری کاالها و مایحتاج اساسی مردم
بــا دالر شــده اســت ،ایــن در حالی اســت که
دستمزدها با ریال تعیین میشود.
امــا ایــن ســرکوب دســتمزدی و این همه
رانــت که صنایع بــزرگ از آن بهــره بردهاند،
نشــانه چیســت؟ پرســش دیگر آن اســت که
چرا در ســه دهه اخیر اقتصاد کشور به سمت
دالریزه شدن پیش رفته است؟
بــر پایــه دادههــای آمــاری و براســاس
گفتههــای رئیــس ســازمان برنامــه و بودجه
کشــور ،شرکتهای خصولتی و صنایع بزرگ
بیشــترین ســهم در دالریزه کــردن اقتصاد را
برعهده داشــتهاند .در این ســه دهه این نوع
شــرکتها بیشــترین یارانــه پنهــان و آشــکار
را از دولتهــا دریافــت کردهانــد و بنــا برآمار
ارائه شده این میزان بیش از  100میلیارد دالر
برآورد میشود.
در طــول ســالهای اخیــر و همزمــان بــا
افزایــش مــداوم نــرخ ارز ،شــاهد افزایــش
یارانههــای پنهــان نیــز بودیم که ایــن حاکی
از تابعیــت و پیــروی یارانــه پنهــان از میــزان
کاهــش ارزش پــول ملــی (افزایش نــرخ ارز)
است .تثبیت نرخ ارز از سال  ۹۲تا  ۹۶و تثبیت
نرخ ارز از ســال  ۷۷تــا  ،۸۳همزمان موجب
تثبیت روند ایجاد یارانه پنهان و افزایش نرخ
ارز پــس از این دورهها دقیقاً موجب افزایش
حجم یارانه پنهان دولت در تثبیت قیمتها
بوده است؛ مسألهای که موجب شد دستمزد
کارکنان در این ســالها ســرکوب شود و تولید
نیز به محاق برود .به عبارتی پرداخت نشدن
ســهم و دستمزد نیروی کار متناسب با یارانه
پنهان و آشکار ارائه شده به این صنایع بود.
نکتــه جالــب آنکــه نیمــی از یارانههــای
پنهــان انــرژی تعلــق گرفتــه به ایــن بنگاهها

مربــوط به شــرکتهایی هســتند کــه کمتر از
 5درصــد نیــروی کار را در اشــتغال دارنــد.
یعنی اینکه تولید و فضای کســبوکار در این
سالها نه تنها رشــدی نداشته بلکه عقبگرد
هم داشــته اســت .نتیجه این شــده است که
اقتصاد دالریزه شــده و طی  ۱۰ســال گذشــته
ارزش دالری دســتمزدها به یکسوم سقوط
کنــد و ســهم نیــروی کار از درآمــد اقتصادی
ایــران حــدود  ۳۰درصــد شــود .بنابــر آمارها
ارزش دستمزدها به دالر حقیقی به یکسوم
قبل از تحریمها ( )۱۳۸۹تنزل کرده است.
ëëســهم ناچیــز دســتمزدها از ارزش تولیدات
کارگاههایبزرگصنعتی
سهم حقوق و سایر پرداختیهای نیروی
کار از ارزش فــروش کارگ اههــای صنعتــی بر
اســاس دادههای مرکز آمار (کارگاههای با ۱۰
نفــر کارکــن و بیشــتر)  ۵.۱درصد و بر اســاس
دادههــای بانک مرکــزی (کارگاههای با بیش
از  ۱۰۰نفر کارکن)  ۸.۷درصد در ســال ۱۳۹۸
گزارش شده است.
یکــی از دالیــل کلیــدی بــاال بــودن ســهم
نیــروی کار در آمــار بانــک مرکــزی ،ایــن
اســت کــه میانگین حقــوق و دســتمزدها در
صنایــع بــزرگ شــیمیایی ،فلزات اساســی و
خودروســازی  ۷۴درصد بیش از سایر صنایع
است ،این ســه صنعت سهم  ۵۰درصدی از
کل پرداخت حقوق و دســتمزدها در صنایع
بــزرگ را دارنــد .بخش غالــب صنایع بزرگ
دارای نیروی کار مازاد و ســطوح بســیار باالی
دستمزدها هستند.
ایــن شــرکتها با نــام خصوصیســازی و
دریافــت یارانههای پنهان و آشــکار در صدد
بودنــد کــه اهداف اقتصــادی را پیــش ببرند،
امــا در واقــع بــه دنبــال انباشــت ســرمایه و
بازارگرایی افراطی برای خود بودند.
ëëبازار سرمایه دور از دسترس تولید و اشتغال
نشــانی ایــن موضــوع را میتــوان در
نشــانگرهای بــازار ســرمایه جســتوجو کرد؛
آنجــا کــه بنگاههــای دانشبنیان ،فــنآوری،

نآالت و کاربــر ســهم ناچیــز از بــازار
ماشــی 
سرمایه را به خود اختصاص دادهاند.
در شــرایطی کــه طــی ســالهای ۱۳۸۷
تــا  ،۱۴۰۰ســهم بنگاههــای متکــی بــه رانــت
منابع «شــیمیایی ،فلزات اساســی ،کانههای
فلــزی و نفتــی» از  ۳۱بــه  ۶۲درصــد ارزش
جــاری بــورس تهــران صعــود کــرد ،ســهم
بنگاههــای دانشبنیــان ،فــنآوری و
ماشــینآالت «خدمــات فنــی و مهندســی،
رایانه و فعالیتهای وابســته ،ماشینآالت و
دســتگاههای برقی ،ماشینآالت و تجهیزات
مکانیکــی ،اطالعــات و ارتباطــات ،ســاخت
دســتگاهها و وســایل ارتباطی و ابزار پزشکی،
اپتیکــی و اندازهگیــری» از  ۴.۹بــه  ۲.۸درصد
ارزش جــاری بورس تهــران تنــزل یافت .در
همین دوره ســهم صنایع کاربر از  ۰.۳به ۰.۲
درصد ارزش جاری بورس تهران رسید.
بــه عبارتــی بــازار ســرمایه ایــران بــه
جــای اینکــه کانــون تأمیــن مالــی بنگاههای
فنآوریمحور ،دانشبنیان و اشتغالزا باشد،
در جهت پشتیبانی از بنگاههای تولیدکننده و
صادرکننده مــواد خام و اولیه متکی به رانت
منابع خصولتی متمرکز شده است.
ëëراه عالج واقعه
حــال پرسشــی کــه مطــرح میشــود ،راه

عــاج این واقعه چیســت؟ چگونــه میتوان
نیروی کار ارزان کشور را دوباره روی ریل تولید
هدایــت کرد و تولیــد را از ایــن حالت رخوت
خارج کرد؟
رئیس ســازمان برنامه و بودجه میگوید:
ارائه یارانههای پنهان در این ســالها تنها به
سود قشــر مرفه و کارخانههای عظیم بوده و
باعث گســترش فاصله طبقاتــی و تضعیف
ســبد هزینه خانوارهای کمدرآمد و مزدبگیر
شده است.
مســعود میرکاظمی از وجود  ۶۳میلیارد
دالر یارانــه پنهــان ســخن گفتــه و ایــن را هم
اضافــه کرده کــه یارانه حاملهــای انرژی نیز
نزدیــک بــه یکهــزار و  ۷۰۰میلیــارد تومــان
است.
او میگوید :به طور عمده قشرهای مرفه از
آن استفاده میکنند و ضریب جینی افزایش
یافته ،فاصله طبقاتی زیاد شــده است و یک
عده سهم بیشتری از کشور میبرند.
او در نقد این مسأله میگوید :چرا با وجود
ایــن همــه انــواع یارانههای آشــکار و پنهان و
نیــروی کار ارزان ،کشــور بایــد نگــران واردات
باشــد؟ چــرا قیمت تمامشــده تولیــد داخل
توان رقابت با محصــوالت خارجی را ندارد؟
چرا بهرهوری پایین است؟

میرکاظمــی بــا بیــان اینکــه طی  8ســال
دولــت گذشــته  ۲هــزار و  ۷۰۰هــزار میلیــارد
تومــان در کشــور هزینــه شــده ،میگویــد :بــا
ایــن هزینه اما شــاهد رشــد نزدیــک به صفر
اقتصــاد ،ســرمایهگذاری منفــی ،بهــرهوری
منفی و تورم باال بودیم و اغلب شاخصهای
کالن اقتصادی وضعیت مناســبی نداشتند.
ل توجه زیرســاختها در
با وجود توســعه قاب 
کشــور ،وضع اشتغال نامناســب است؛ ادامه
ایــن رونــد برای کشــور مقــدور نیســت و باید
تغییر ریل درست در اقتصاد ایجاد شود.
کارشناســان اقتصادی معتقدنــد ،دولت
بایــد در کنــار اصــاح نظــام یارانــهای کــه در
پیش گرفته ،مواردی همچون کنترل نرخ ارز
ی نرخ متناســب با عرضه
و ایجاد شناورســاز 
و تقاضــا را هم در دســتور کار خــود قرار دهد.
همچنــان که رئیــس کل بانک مرکــزی نیز از
چند روز پیش با دســتورالعمل جدیدی این
شــیوه را در نظام بازار ارزی کشور اجرایی کرد
و ســبب شــد از التهــاب بــازار ارز تــا حدودی
کاسته شود.
موضــوع دیگــری کــه دولــت خــود نیز به
آن واقــف اســت از مــواردی که بارهــا درباره
آن ســخن به میــان آمده ،متنوعســازی ارز و
برقرای ارتباط ارزی با ســایر کشــورها اســت،
کارشناســان بر این عقیدهاند که از این طریق
میتــوان معضــل نوســانات دالر را برطــرف
ساخت.
ëëراهکارهای مرکز پژوهشهای مجلس
مرکــز پژوهشهــای مجلــس در یــک
گــزارش کــه در ســال گذشــته ارائــه شــد
راهکارهایــی در ایــن زمینه ارائه کــرده بود.
یکــی از مهمتریــن ایــن راهکارهــا اصــاح
سیاســتهای حمایتی بود کــه بخش تولید
را در برمیگرفت .اصــاح قیمتگذاری در
بخش صنعت یکــی از اینگونه حمایتها
بود.
البتــه در گزارش مرکز ایــن برنامه در دو
بخش کوتاهمدت و میانمــدت مورد تاکید

قــرار گرفتــه بــود .طــوری کــه در کوتاهمدت
اصــاح قیمــت ســوخت و خــوراک برخــی
صنایع انرژیبر و با حاشیه سود باال ناشی از
یارانه انرژی صــورت بگیرد و در میانمدت
الگوی شکلگیری قیمت حاملهای انرژی
از طریــق ایجاد بــازار انرژی در کنــار در نظر
گرفتــن ســبد حمایتــی مناســب و حــذف
تدریجی سبد حمایتی اصالح شود.
در پیشنهاد مطرح شــده یکپارچهسازی
اقدامات دستگاههای حمایتی مطرح است
کــه در این رابطه باید قانون جدید و دائمی
مــورد تصویــب قــرار گیــرد ،در توضیــح آن
اعالم شده که اطالعات افراد دریافتکننده
حمایت توسط نهادهای حمایتی تجمیع و
به اشتراک گذاشته شود.
 ëëنظــام مالیاتی به نظــام یارانــهای متصل
شود
آخرین موضوع نیز اتصال نظام مالیاتی
بــه نظام یارانــهای بود کــه در قالب اصالح
قانــون مالیاتهای مســتقیم بایــد صورت
بگیرد .در این راهــکار اتصال نظام مالیاتی
به نظــام حمایتی بــه منظور کارآمدســازی
سیاستهای مبارزه با فقر و مبنا قرار گرفتن
مجموع درآمد هر خانوار برای اخذ مالیات
یا پرداخت یارانه مطرح شده است.
حــاال صنایــع بــزرگ خصولتیهــا و
همچنیــن مافیــای اقتصادی شــکل گرفته،
نگران از دســت دادن رانتی هستند که چند
دهه از بستر دولتهایی با نام عدالتخواهی
و توســعه اقتصــادی بــرای آنها بــه ارمغان
رســیده بود .حال اجرای سیاست اصالحی
یارانههای پنهان و آشــکار که از سوی دولت
ســیزدهم با نــام «مردمی کــردن اقتصاد»
در دســتور کار قرار گرفته ،دغدغه آنها شده
اســت؛ دغدغهای که ســالها آنها با منتفع
شــدن از یارانههــای ارائه شــده کــه البته به
اسم کارگر به جیب کارفرمایان و رانتجویان
میرســید ،یارانههایی که اقتصاد را دالریزه
کرده بودند.
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صــادرات نفــت خــام ایران بــه چین در مــاه ژوئن
(مــاه جــاری) به روزانــه  961هــزار بشــکه افزایش
یافته اســت که این میــزان بیش از عــدد صادرات
ایران به چین قبل از تحریمها است.
پایــگاه اویل پرایــس در این گزارش مینویســد ،با
وجود بنبســت دیپلماتیک بر ســر توافق هســتهای،
ایران در حال آماده شدن برای پیوستن مجدد به بازار
جهانی نفت بوده اســت .این کشور تولید و همچنین
صــادرات به بــازار اصلی خود یعنی چیــن را افزایش
داده است.
چیــن از زمــان اعمال مجــدد تحریمهــای امریکا
علیه صنعت نفت جمهوری اسالمی در سال ،2018
س جمهور وقت امریکا را
زمانی که دونالد ترامپ ،رئی 
از توافق هستهای ایران خارج کرد ،اصلیترین مقصد
صادرات نفت خام ایران بوده است.
به گــزارش اویل پرایس ،چین از ســال  2018هرگز
واردات نفت خام ایران را متوقف نکرده است و حتی
اداره کل گمرک چین در اوایل این هفته رسماً گزارش
داد کــه چین واقعاً نفت خــام ایران را در مــاه مهوارد
کرده است.
به گزارش فارس ،صادرات 961هزار بشکهای نفت
ایران به چین در حالی در ماه جاری رقم خورده است
کــه این عــدد در زمان قبل از تحریمهــا در حدود 700
هزار بشکه در روز بوده است .به بیان دیگر با بازارسازی
برای نفت ایران در دولت ســیزدهم ،جریان صادرات
نفت ایران به چین تقویت و تضمین شده و به بیش از
رقم قبل از تحریمها افزایش یافته است.
افزایــش صادرات نفت ایــران به چین در حالی
بــه مــرز روزانــه یک میلیــون بشــکه در روز رســیده
اســت که اخیراً برخی رســانههای داخلی از شایعه
تصاحب بازار نفت ایران در چین توســط روسیه را
مطرح کرده بودند.
اخیــراً نیز رویترز در گزارشــی مطــرح کرد که چین
واردات نفت از روسیه ،ایران و ونزوئال را افزایش داده و
در عوض واردات نفت از آفریقا ،برزیل و امریکا کاهش
داشــته اســت .طبق این گزارش؛ صادرات نفت ایران
به چیــن معادل  7درصــد از کل واردات نفت چین و
بیش از  750هزار بشکه در روز افزایش است .پیش از
این ،گزارش ماهانه اوپک و گزارش مؤسسه مطالعات
انرژی آکســفورد نیز تصاحب بازار نفت ایران توســط
روســیه را رد کرده و از روند افزایشــی تولید نفت ایران
نسبت به قبل از جنگ اوکراین خبر داده بودند.

