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 تحریم ها چگونه موجب 
بیکاری می شود؟

رضی حاج آقامیری، عضو اتاق بازرگانی

یکی از مهمترین دالیل کاهش صادرات ایران را 
می توان تاثیر تحریم های اعمال شده در یک سال 
اخیر دانســت. با خروج یک جانبه آمریکا از برجام، 
تحریم ها بازگشتند و شاهد فشار مضاعف بر اقتصاد 
ایران بودیم. این فشــار می تواند به کاهش تولید و 
افزایش بیکاری منجر شود. خروج آمریکا از برجام 
و فشار ترامپ به سرمایه گذاران برای منعقد نکردن 
قرارداد با کشور ما و همچنین ایجاد ترس و وحشت 
برای کســانی که قصد دارند با ایران معامله کنند، 
می تواند دلیل روشنی برای کاهش میزان صادرات 
باشــد، لذا تحریم ها و کاهش صادرات می تواند به 
صورت مستقیم و غیرمســتقیم بر مساله بیکاری 
تاثیر بگذارد. اگر آن صنعتی که تحت تاثیر تحریم با 
کاهش صادرات مواجه می شود، صنعت اشتغالزایی 
باشــد، فعاالن این صنعت به دلیل کوچک شدن 

کارشان دست به تعدیل نیرو می زنند.
البته من دقیقــا نمی توانم عنــوان کنم که آیا 
کاهش صادرات محصوالت پتروشیمی به تعدیل 
نیرو و افزایش بیکاری منجر می شود یا نه اما درباره 
محصوالت دیگر این اتفاق می افتد. کاهش صادرات 
مستقیما روی محصوالت سنتی و کشاورزی تاثیر 
می گذارد. صادر کننده ایــن محصوالت حتی اگر 
خودش هم تولید کننده نباشــد و محصوالت را از 
تولید کنندگان بخرد و بفروشد، وقتی ببیند صادرات 
سخت شده و کاهش یافته است، نظام کاری خود را 
تغییر می دهد و یکی از تبعات آن افزایش بیکاری 
است. مسلم است وقتی جلو عبور آب گرفته شود، 
آب جمع خواهد شــد. حاال اگر قرار باشد آب جمع 
شده را دوباره به جریان بیاندازیم یا باید مسیر قبلی 
را بازکنیم یا اینکه مسیر تازه ای بگشاییم. این مثال 
در مورد شرایط کنونی و تحریم کاربرد دارد. ما االن 
گرفتار تحریم هستیم. این تحریم از طرفی باعث از 
دست رفتن بازار آمریکا شده و از طرف دیگر آمریکا 
سعی می کند مانع رسیدن ما به بازار های دیگر شود. 
باید برای چنین شرایطی تمهیداتی اندیشید و این 
بستگی به سیاســت هایی دارد که در حوزه کالن 
گرفته می شود. اتخاذ هر سیاستی هم باید با توجه 
به این واقعیت باشد که آمریکا تاثیر زیادی بر اقتصاد 
جهانی می گذارد و تحریم هایی که این کشور اعمال 
می کند می تواند خسارت بار باشد. وقتی آمار های 
مربوط به صادرات و واردات را بررســی می کنیم، 
می بینیم که چین، عراق، امارات، افغانستان و ترکیه 
مهمترین شــرکای تجاری ما در سال ۹۷ بوده اند. 
شاید این نظر وجود داشته باشــد که ما در شرایط 
کنونی می توانیم همین شرکای تجاری را حفظ کنیم 
و احیانا شرکای تجاری دیگری از میان اروپایی ها 
برای خود پیدا کنیم ولی واقعیت این است که در میان 
پنج شریک اصلی تجاری ایران تنها چین اقتصاد 
قابل مالحظه ای دارد اما این کشور نیز در مواردی 
از تحریم هــای آمریکا تبعیت کرده اســت. چین 
قاعدتا نباید نیازی به سازوکاری مانند اینستکس 
داشته باشد، اما در مراودات پولی با این کشور دچار 
مشکل هستیم. در مورد اروپا هم که همچنان منتظر 
تحقق وعده راه اندازی اینستکس هستیم. لذا باید با 
سنجیدن مجموعه شرایط و امکان ها تصمیم گرفت 
و در این تصمیم گیری دو چیز خیلی مهم است؛ اول 
اینکه باید واقعیت ها را قبول کنیــم و دیگر اینکه 
الزم است تصمیمی یکپارچه و واحد اتخاذ شود که 

سیاست راهبردی ما را نشان می دهد.
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یادداشت

یــک اقتصــاددان گفــت: یکی از 
کانون های توزیع رانت در کشور بحث 
دســت کاری قیمت هــای کلیدی به 

خصوص دست کاری نرخ ارز است.
به گزارش جماران، دکتر حمدیرضا 
قاســمی گفت:ائتالف مســلط برای 
کنترل خشونت و اصطالحاً سیر کردن 
خودی ها مجبور هست به شوک درمانی 
رو بیاورد و آن را در یک ســیکل چند 
ساله هر بار ادامه دهد. امروز متأسفانه 
این اتفــاق افتاده و همچنــان در حال 
تشــدید اســت و در نهایت کسی که 
ضرر می کند، فرودســتان هســتند. 
امیــدوارم اتفاقات بدتری به واســطه 
شوک درمانی که از اواخر سال ۹6 شروع 
شده و کماکان ادامه دارد، نیفتد. دولت 
در چنبره ائتالف مسلط گرفتار شده و 
ما نیروهای شبه دولتی بسیار قوی تری 
داریم. به محض اینکه دولت بازی با نرخ 
ارز شروع کند و به دالیلی بخواهد آن را 
افزایش دهد و از استعارات علمی ازجمله 
نرخ برابری قدرت و... استفاده می کند، 
به محض اینکه ایــن اتفاق بیفتد کار از 
دستش خارج خواهد شد و گروه های 
شبه دولتی و مافیایی قدرتمند بازی را در 
دست خواهند گرفت و دولت را به حالت 

منفعالنه درخواهند آورد.
قاسمی ادامه داد: آنچه اتفاق افتاده 
محصول تفکر جریان نئوکالسیک ها در 
کشور ماست. اکنون که زمان پاسخگویی 
رسیده متأســفانه هیچ کدام در سمت 
پاســخگویی حضور ندارند و البته این 
بازخورد طبیعی هســت که ما معموالً 
از نوکالسیک های وطنی می گیریم و 
زمانی که باید در مقام پاسخگویی باشند، 

متأسفانه حضور ندارند.
وی افزود: برای غارت کشورها الزم 
نیست به آنها لشکرکشی کنیم. برای 
غارت کشــورها نئوکالسیک تربیت 

کنید و آنها را به کشــورهای خودشان 
بفرستید و بگویید که این افکار را پیاده 
کنند. براساس این نظریه اجازه دهید 
هر کسی هر کاری می خواهد انجام دهد. 
با حداکثر شدن مطلوبیت تک تک افراد 
جامعه به سمت مطلوبیت حداکثری 
خواهد رفت. اجازه دهید دولت شبگرد و 
دخالت های آن در اقتصاد حداقلی باشد. 
زمانی که دولت شــبگرد شد طبیعتاً 
غارتگرها زمان بیشتری را برای جوالن 
و غارتگری خواهند داشت. تجارت آزاد 
باشد. تجارت آزاد برای کشورهایی که 
راه صنعتی شدن را نپیمودند مانند این 
است که بگوییم یک وزیر جنگ توهم 
صلح جهانی را بپذیرد و بگوید ما نیازی به 
موشک و سالح نداریم و جامعه در صلح 
جهانی به سر می برد. حتماً می دانید اگر 
این اتفاق بیفتد و جنگی رخ دهد چه بر 
سر وزیر جنگ خواهد آمد اما متأسفانه 
در اقتصاد این اتفاق نمی افتد. همه چیز 
را به بازار بسپارید و منتقدین را بیسواد 
بخوانید، رســانه و دانشــگاه بسازید و 
حامی پروری کنید تا زمانی که اوضاع 
خراب شد و وقت پاســخگویی رسید 
بگویید کاری که ما گفتیم را انجام ندادند 

و سیاست های ما را انجام ندادند.
وی با طرح این پرســش که چگونه 
سیر غارت به وسیله نرخ ارز رخ می دهد؟ 
گفت: غارتگری نرخ ارز با بسیج رسانه ها 
شــروع می شــود. چیزی حدود هزار 
صفحه روزنامه هــا از ســال 86 تا ۹6 
را جمع آوری کردم که مســتقیماً در 
روزنامه های مربوط به ائتالف مسلط به 
بحث نرخ ارز، یکسان سازی و به تبعاتی 
که پاییــن بودن نرخ ارز بــرای جامعه 
می پردازد، پرداخته می شــد. رسانه ها 
جوسازی را شــروع می کنند و طبیعتاً 

خام فروش ها با آنها همراهی می کنند.
قاسمی افزود: بعد از آن در دستگاه 

حاکمیتی سراغ مسئولین می روند و با 
حجم عظیم رسانه ای که راه انداختند 
برخی از مســئولین را از ســر جهالت 
و برخی از مســئولین را بــا وعده های 
گلستان شدن و برخی از مسئولین را با 
وعده شفافیت تطمیع می کنند تا آنها 
هم این را بپذیرنــد. تصمیم به افزایش 

شروع می شود و جامعه به هم می ریزد.
وی گفت: قرار بود یکسان سازی نرخ 
صورت بگیرد اما می بینیم که چندین 
نرخ به وجود می آید. در این زمینه دولت 
انفعال کامل نشــان می دهد که باعث 
می شود فصل برداشت رانت از راه برسد 
و بین عواملی از رسانه ها و نهادها، خام 
فروش ها و عواملی کــه در بدنه قوای 
مجریه و مقننه بودند، تقســیم شود. 
اما محصول برای فرودســتان از جایی 
شروع می شود که تورم افسارگسیخته 
و بی اعتمادی شدید در جامعه به وجود 
می آید. از این تورم برداشــت دوم رانت 
آغاز می شود. صاحبان کسب و کارهایی 
که آنچــه را که می توانســتند صادر یا 
تبدیل کنند، از کشور خارج می کنند و 
قیمت آنچه را که نتوانستند، در داخل 
برای مــردم باال می برند و اســتفاده را 
سخت تر می کنند. در بعضی از جوامع 
این قسمت باعث فروپاشی می شود اما 
کال دو راه وجود دارد؛ یک سری جوامع 
به سمت فروپاشی می روند و یک سری 
جوامع که ممکن است ایدئولوژی  های 
قوی داشته باشــند یا دلبستگی های 
عمیق وطن پرستانه در آنها وجود داشته 
باشد تاب آوری خواهند داشت، اما این 
تاب آوری فقط از جیب فرودستان است. 
فشار فقط بر قشــر پایین جامعه است، 
ثبات برقرار می شــود و بعد از برقراری 

ثبات دوباره رسانه ها شروع می کنند.
وی گفت: معموالً شــش سال بعد 
دوباره شــروع می کننــد و این چرخه 

همین گونه ادامه خواهد یافت. نمودار 
نرخ رشــد و قیمت ســاالنه دالر را در 
دولت های مختلف باید بررسی کنیم. هر 
چه منسب های رانتی در دولت ها کمتر 
بوده جهش های ناگهانی نرخ ارز و بازی با 
نرخ ارز کمتر اتفاق افتاده است. در دولت 
آقای احمدی نژاد ســال ۹1 این بازی 
اتفاق می افتــد. در دولت آقای روحانی 
ســال ۹۷ اتفاق می افتد. اینکه جهش 
بیشتر اســت حدس بنده این است که 
تعداد افرادی که دور سفره نشسته اند 
بیشتر است. پس باید جهش بیشتری 
داشته باشید تا بتوانید همه را راضی نگه 
دارید. زمانی که هر کدام از دو سر طیف 
که در کشور وجود دارد قرار می گیرید 
الزم است که فقط آن بخش را به عنوان 
حامی خودتان نگه دارید ولی زمانی که 
حالت میانه می گیرید باید هر دو بخش را 
راضی نگه دارید و برای راضی نگه داشتن 
هر دو بخش در یک نظام رانتی باید رانت 
بیشــتر تولید کنید. این فاجعه اتفاق 
می افتد و همه دستاوردها از بین می رود.

وی در ادامه با طرح این ســوال که 
غارتگرها چه کســانی هســتند و چه 
چیزی را از چه کســانی غارت کردند، 
گفت: صادرکننــدگان مــواد خام و 
تولیدکننده هایی که هزینه قالب ریالی 

دارد ولی فروش دالری دارند با برآوردی 
بیش از 200هزار میلیــارد تومان در 
آشــفته بازار اخیر نفع برده اند. ســود 
ســال ۹6 و ۹۷ را مقایسه کردیم و نرخ 
افزایش سود در بخش حقیقی معموالً 
تا 4۷4درصد هم پیش رفته و این سود 
کالنی هست که بنگاه های صنعتی ای 
که غالباً هزینه های ریالی و فروش دالری 
دارند به دست آورده اند. مجموع سود نه 
ماه 1۷بنگاه به نرخ اسمی 125درصد 
و به نرخ حقیقی حدود ۷۷درصد رشد 
داشته است. وی غارتگر بعدی را نظام 
بانکی فاســد و بدهکار دانست و گفت: 
برآورد می شــود بیــش از 400هزار 
میلیارد تومان از آشــفته بازار ارز سود 
عاید بانک ها شده اســت. مورد بعدی 
بدهــکاران بزرگ بانکی هســتند که 
بدهی های ریالی و دارایی های دالری 
دارند. تقریباً بدهی های آنها به یک سوم 
و یک چهارم تقلیل پیدا کرده و بیش از 
200هزار میلیارد تومان از این بابت سود 
کسب کردند. صادرکننده هایی که ارز 
خود را به اقتصــاد برنگرداندند حدود 
100هزار میلیارد تومان از این بابت سود 
کسب کردند. سوداگران، سفته بازان، 
دالالن و نیروهــای قیمت گذار دلخواه 
نیز بیش از 100 هزار میلیارد تومان از 
این بابت سود کسب کردند. وی گفت: 
در این میان دولت مانند بچه پولداری 
اســت که به او می گویند از پدر خودت 
دزدی کن و بخشی را ما می بریم و بخشی 
را به تو می دهیم. دولت از بابت تســویه 
بدهی های بانکی به بانک مرکزی چیزی 
حدود 400هزار میلیارد تومان ســود 
برده که در کنار آنچه از دست داده، واقعاً 

ناچیز است.
وی گفــت: حس می کنــم چیزی 
که دولت را قانع کرد تا بــازی با نرخ ارز 
را شــروع کند بحث بدهی های بانکی 
بود که می تــوان به واســطه افزایش 
نرخ ارز، آنها را جبران کرد. متأســفانه 
بیشترین سهم غارت شــده ها، سهم 
فرودستان هست. این سهم از طریق تورم 
کاالهای نهایی و تولیدی و تورم ناشی از 
قیمت گذاران دلخــواه به آنها تحمیل 
می شود. قیمت گذاران دلخواه کسانی 
هستند که که فعالیتشان هیچ ربطی به 
نرخ دالر ندارد. نرخ مسکن و اجاره نشینی 
در کوتاه مدت حداقل ربطی به نظر ارز 
ندارد ولی متأسفانه جهشی در نرخ ها در 
این بخش رخ داد. وی افزود: مورد بعدی 
کاهش نسبی دستمزدهاست. حداقل 
دستمزدها و مزایای قانونی در ایران از 
ســال 8۷ تا پایان ۹۷ با کاهش عظیم 
روبه رو بوده اســت. کاهش سطح ارائه 
خدمات عمومی و آنچه عموماً گروه های 
فرودست را باید نشانه بگیرد، از تبعات 
بعدی این غارتگری اســت. در فصول 
مختلف هزینه اداره کشور این کاهش 
را مشاهده می کنید. این در حالی است 
که ســود خالص 1۷ شرکت صنعتی و 
معدنی جهش می یابد. قاســمی ادامه 
داد: غارت شــده بعدی تولیدکننده ها 

هســتند که با کمبود و افزایش قیمت 
مواد اولیــه وارداتی روبه رو می شــوند 
با رکود گســترده به خاطــر تقاضای 
مؤثری که از جانب مردم به وجود آمده 
است. غارت شده بعدی وطن یا کشور 
اســت که وظیفه به وجود آوردن حس 
اعتماد عمومی و پناهگاه بودن را برای 
شهروندان را برعهده دارد ولی شهروندی 
که دارایی هایش ظــرف اندک زمانی 
یک سوم شــده، دولت را پناهگاه خود 
نمی بینید و می تــوان گفت به هر چیز 
کوچکی پناه می برد و هر چه دولتمردان 
می گویند اتفاقی نمی افتــد و اتفاقاً در 
گفتار و رفتار پارادوکسی می بینند. این 
بدان معناست که کشور پناهگاه عمومی 
خــودش را برای مردم از دســت داده، 
چیزی که ســرمایه عظیمی بود و نبود 
آن می تواند لطمات جبران ناپذیری را 

به کشور وارد کند.
وی گفت: روند رشــد سرقت در دو 
دهه اخیر را مشــاهده  کنید. در سال 
۹1 که شــوک ارزی داشتیم مالحظه 
می کنید جهش به چــه صورتی اتفاق 
افتاده است. البته امیدوار هستیم این 
رقم صعودی نباشــد اما حتماً در سال 
۹8 و ۹۹ این سیر به شدت صعودی تر 

خواهد شد.
وی خسران بعدی را در این زمینه از 
دست دادن سرمایه های انسانی دانست 
و گفت: نیرویی که ســرمایه کشور را 
برای او خرج کردید تا بتواند در کشــور 
خودتان خدماتی را ارائه کند، زمانی که 
پشتوانه ای نمی بینید و همه مناسبات را 
رانتی می بیند و می بیند هیچ گاه نیازی 
به تحصیالت و تجربه وجود ندارد، با نرخ 
باالیی مهاجرت می کند. اینچنین سهم 
دانشجویان ایرانی از تحصیالت تکمیلی 
امریکا افزایش می یابــد. وی موضوع 
بعدی را از دســت دادن سرمایه های 
مادی دانست و گفت: حجم عظیمی از 
سرمایه ها از کشور خارج  شد. دولتی که 
از اعتماد مردم سوءاستفاده کند حتماً 
تاوان آن را در جای دیگــر خواهد داد. 
حفظ اعتماد وظیفه دولت است. آنچه 
قرار است بعداً صرف ســرکوب مردم 
شود بهتر اســت امروز صرف معیشت 
آنها شود و یک پیشگیری پیش از ابتال 
به بیماری اتفاق بیفتد. معموالً تا حدود 
۷ درصد GDP هر کشور در آشوب ها 
صرف سرکوب فرودستان می شود. بهتر 
است دولت قبل از اینکه به آنجا برسد این 

هزینه را در معیشت صرف کند.

تحلیل یک اقتصاددان از شرایط ایران امروز

فرودستان و تولیدکنندگان؛ بازندگان اصلی مناسبات رانتی

خبر

معاون هماهنگی امور اقتصادی و توسعه منطقه ای وزارت 
کشور در سفر به شیراز بر شناسایی نیازمندی های راهبردی 

واحدهای تولیدی تأکید کرد.
به گزارش فارس، بابک دین پرســت گفت: براساس اعالم 
مرکز آمار ایران، بیــکاری از 11.۹درصد در ســال 1۳۹6 به 
12درصد در سال 1۳۹۷ رسیده اســت که 15 استان کشور 

با افزایش بیکاری و 15 استان با کاهش بیکاری مواجه بودند.
دین پرست اظهارکرد: استان فارس با کاهش بیکاری مواجه 

بوده و رتبه هفتم کشور را در این زمینه کسب کرده است.
وی ادامه داد: در سال 1۳۹6 مشارکت اقتصادی 40.1درصد 
بوده که این میزان در سال 1۳۹۷ به 40.5درصد افزایش یافته 
است که استان فارس در این حوزه تغییرات آن چنانی نداشته 

است.

معاون هماهنگی امور اقتصادی وزیر کشــور با بیان اینکه 
عملکرد استان فارس در حوزه اشــتغال روستایی و عشایری 
خوب بوده، گفت: استان فارس در بحث سرمایه گذاری خارجی 
10 طرح مصوب به مبلغ ۷8 میلیون یورو با اشتغالزایی 144 نفر 
داشته است که 2 طرح آن به مبلغ 11 میلیون یورو با اشتغال 45 

نفر شروع و 2 طرح نیز به بهره برداری رسیده است.
دین پرست با اشاره به ظرفیت شورای استانی گفت وگوی 
دولت و بخش خصوصی افزود: شناسایی قوانین مزاحم تولید 
و اشتغال و بهبود و رونق فضای کسب و کار، ظرفیت های این 
شوراســت که مصوبات استانی این شــورا پس از تصویب در 

کارگروه ملی از سوی دولت بررسی و ابالغ می شود.
وی بیان کرد: ای کاش می شــد همه دســت به دست هم 
می دادند و قانون گذاری در حوزه اقتصــاد برای چند ماهی با 

تغییرات مواجه نمی شد و همه به سمت تنقیح قوانین مزاحم 
می رفتند.

معاون وزیر کشــور در ادامه به تعداد واحدهای اقتصادی 
مشــکل دار اشــاره کرد و گفت: در اســتان فارس ۹0 واحد 
مشــکل دار و 10 واحد بحرانی وجود دارد که باید تالش شود 
واحدهای مشکل دار به واحد عادی تبدیل شوند و به بحرانی 

تبدیل نشوند.
دین پرست ادامه داد: باید تعداد دقیق واحدهای فعال استان 
به تفکیک شهرستان با میزان اشتغال آن، تعداد بنگاه های فعال 
پایین تر از ظرفیت اســمی، واحدهای راکد، واحدهای تملک 
شــده، واحدهای بحرانی و مشــکل دار، طرح های نیمه تمام 
با پیشــرفت فیزیکی باالی 60درصد و طرح هایی که قابلیت 

واگذاری دارند، مشخص و به فرمانداران ابالغ شود.

معاون وزیر کشور بیان کرد: در سال رونق تولید، عملکرد 
اســتانداران و فرمانداران براساس شــاخص های اقتصادی 

ارزیابی می شود.
دین پرســت همچنین بر ضرورت راه انــدازی کلینیک 
تخصصی رصد بنگاه های اقتصادی در فارس تاکید کرد و افزود: 
این کلینیک از ورود دستور کارهای بی ربط در کارگروه تسهیل 

و رفع موانع تولید جلوگیری می کند.

معاون هماهنگی امور اقتصادی و توسعه منطقه ای وزارت کشور:

۱۵ استان سال گذشته با افزایش نرخ بیکاری مواجه بودند

حداقل دستمزدها و مزایای 
قانونی در ایران از سال 87 
تا پایان 97 با کاهش عظیم 
روبه رو بوده است. کاهش 

سطح ارائه خدمات عمومی 
و آنچه عموماً گروه های 
فرودست را باید نشانه 
بگیرد، از تبعات اصلی، 

غارتگری است

هر چه ارزش افزوده 
بیشتری در تولید اتفاق 

بیافتد سهم غارتگری 
کمتر خواهد بود و معموالً 

غارتگرترین افراد کسانی 
هستند که سهم آنها در 

تولید ارزش افزوده کشور 
بسیار ناچیز یا صفر است
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استاندار تهران:
مالیات بر ارزش افزوده صنعت را 

زمین گیر کرده است
استاندار تهران معتقد است که مالیات بر ارزش 

افزوده صنعت را زمین گیر کرده است.
به گزارش ایلنا، انوشــیروان محسنی بندپی  با 
اشاره به اعتراض تولیدکنندگان به قانون مالیات بر 
ارزش افزوده گفت: مالیات بر ارزش افزوده صنعت 
را زمین گیر کرده و برای تحقق عدالت الزم است تا 
این قانون به جای اخذ از تولید به مصرف برسد. وی  
با تأکید بر حمایت از استارت آپ ها گفت: مسئوالن 
موظفند تا به منظور حمایــت از تولید کنندگان و 
سرمایه گذاران بخش خصوصی، بروکراسی اداری 
مزاحم و دست و پاگیر را حذف کرده و شرایط را برای 

فعالیت بیشتر تولیدکنندگان فراهم کنند.
استاندار تهران با اشــاره به سهم 50درصدی 
اشــتغال در حوزه صنعت گفت: با توجه به اینکه 
44درصد از بخش کشاورزی استان تهران در چهار 
شهرستان ورامین، قرچک، پیشوا و پاکدشت مستقر 
است، الزم است تا حوزه کشاورزی نیز برای توسعه 

اشتغال مورد توجه و حمایت قرار گیرد.

خبر کارگری


