
علی پاکزاد

حداقــل  دالری  ارزش  ســال ۹۹  در  دالر  قیمــت  افزایــش 
دســتمزد را براســاس متوســط نــرخ دالر اعالمــی از ســوی بانــک 
مرکزی به ۸۵ دالر رساند، در حالی که به نظر می رسد برای حفظ 
قدرت خرید هر دســتمزد پرداختی براســاس حداقل مصوب،طی 
سه دهه اخیر به طور متوسط ماهانه ۵۷۶ دالری از محل منابع 

ملی هزینه شده است.
مقایســه روند ارزش حداقل دســتمزد براساس شاخص دالر 
نشان می دهد در دوره هایی که دولت ها، توان پول پاشی داشته اند، 
حداقل دســتمزد رشــد پیدا کرده و در دوره هایی که اقتصاد کشــور 
به دلیل کمبود منابع دولتی دچار تنش شده، ارزش دالر حداقل 
دســتمزد نیــز کاهش پیدا کرده اســت. شــاید ایــن وضعیت بتواند 
گویــای کاهــش انگیــزه نیــروی کار در اقتصــاد ایــران نیز باشــد. اما 
نکتــه قابــل تامــل تــر اینجاســت که دریــک اقتصــاد منطقی چنین 
شرایطی باید به افزایش میزان استخدام نیروی کار و کاهش نرخ 
بیکاری منتهی شود؛ ولی به دلیل پایه های رانتی اقتصاد ایران در 
شرایطی که شاهد ارزانی نرخ نیروی کاریم، به جای افزایش رشد 
اشــتغال و ســرمایه گذاری شاهد فرار سرمایه از حیطه های مولد و 
حتی مرزهای کشور هستیم. نگاهی به گزارش مرکز پژوهش های 
مجلــس در رابطــه با کاهش امنیت ســرمایه گذاری در ایران نیز به 

خوبی دالیل این وضعیت را نشان می دهد.

محاسبه دستمزد براساس قدرت برابری 
خرید

البته با نگاهی به چارچوب های اقتصادی موجود نمی توانیم 
میزان تقاضای اقتصاد کشــور را با این ســطح از دســتمزد منطبق 
کنیــم؛ بــرای همیــن بایــد ارزیابــی دقیق تــری از قــدرت خریــد پــول 
ملی مــان داشــته باشــیم. بــرای ایــن کار میــزان حداقــل حقــوق را 
براســاس شــاخص قــدرت برابــری خریــد گــزارش شــده از ســوی 
صنــدوق بین المللــی پول به دالر تبدیل می کنیم. ارقام در ســطوح 
بهتــری قــرار می گیرند. یعنی متوســط ارزش حداقل دســتمزد طی 
ســال های ۷۱ تا ۹۹ به حدود ۷۰۶ دالر در ماه می رســد، به عبارت 
ســاده تر در حالی که ارزش حداقل حقوق طی دوره مورد بررســی 
براساس نرخ بازار آزاد دالر )براساس گزارش های بانک مرکزی( در 
حدود ۱۳۰ دالر است. همین حداقل دستمزد در مقایسه با دیگر 
کشورهای دنیا قدرت خریدی معادل ۷۰۶ دالر برای دریافت کننده 
این میزان دســتمزد فراهم می کند. حال باید پرســید این تفاوت از 
کجا تامین شده و چرا تا این حد فاحش است؟ ساده ترین پاسخ 
که البته شــاید نتواند همه ابعاد مســاله را توضیح دهد این اســت 
که دولت ها با تکیه بر منابع اســتقراضی مانند نفت طی ســال ها 

این فاصله را ایجاد و پر کرده اند.
یعنــی یارانه هایــی کــه از ســوی دولت ها پرداخت می شــود از 
یکســو این فاصله را پر می کند و از ســوی دیگر به دلیل آنکه این 
یارانــه مبتنــی بــر منابــع اســتقراضی اســت یعنی فــروش نفت که 
خــود نوعــی اســتقراض از دارایی های ملی محســوب می شــود و یا 
چاپ اســکناس که بازهم قرض از بانک مرکزی و دارایی های ملی 

محسوب می شود خود این شکاف را تشدید می کند.

شکاف هزینه و درآمد
در واقع خلق و رشد این شکاف به ناکارآمدی نظام حاکمیتی 
اقتصــاد ایــران در انطبــاق هزینــه و درآمدهــای کالن بــاز می گردد. 

یعنی دولت ها با نیت کاهش شــکاف طبقاتی یا حفظ رفاه اقدام 
به اســتقراض )از منابع بانک مرکزی یا منابع طبیعی مانند نفت( 
می کننــد. ولــی چــون ســاختار دولت هــا بــه دالیلــی مانند: فســاد، 
خالهــای قانونــی، شــفافیت نداشــتن، نبــود زیــر ســاخت و هــزار 
مشکل دیگر نمی تواند یارانه تعریف شده را به شکلی هدفمند به 
جامعه هدف منتقل کند، دو نتیجه حاصل می شــود. اول تشــدید 
شکاف طبقاتی چون منابع تزریق شده به هر شکل در بخش های 
دیگر اقتصاد از جمله ساختارهای رانتی جذب شده و تقاضا ایجاد 
کرده اســت، دوم آنکه تشــدید فقر را باعث می شــود زیرا منابعی 
اســتقراضی چــون پشــتوانه تولیــدی ندارنــد بــه رشــد نقدینگــی و 

افزایش تورم دامن می زند.
تجربه تاریخی دو رفتار تکراری از دولت ها را در این شرایط به 

ثبت رسانده است. رفتار اول در زمانی رخ می دهد که دولت ها به 
هر دلیل مانند افزایش جهانی قیمت نفت با کمبود منابع مواجه 
نیســتند. بنابراین برای جلوگیری از تورم اقدام به تســهیل واردات 
می کنند. که این یکی از سمی ترین رفتارهای ممکنه است. زیرا با 
از بین بردن توان تولید داخلی در میان مدت و بلند مدت اشتغال 
را قربانی سیاست های لحظه ای کرده و زمینه افزایش فقر را فراهم 
می سازد و در مرحله بعد دولت ها مجبورند برای جبران این فقر به 
دنبال منابع استقراضی بیشتر جهت توزیع یارانه کالن تر بگردند.

رفتــار دوم امــا زمانــی رخ می دهــد کــه دولتهــا منابــع کافــی 
در دســترس ندارنــد، در ایــن شــرایط هم دولت هــا مجبورند یارانه 
را بپردازنــد ولــی ایــن یارانــه را نــه از محــل افزایــش بهــره وری در 
ســاختار دولت که با تحمیل مالیات های مســتقیم و غیرمســتقیم 

بــه بخش هــای مولد تامیــن می کنند، یکی از ایــن مالیات ها بازهم 
چاپ پول است دیگری که به نظر کمی کم ضررتر به نظر می رسد 
فــروض اوراق قرضــه در بــورس اســت کــه در ســال ۹۹ شــاهد آن 
بودیم و دراین روش هم باز درنهایت بانک ها هستند که به دولت 
قرض داده اند و بازهم شــاهد رشــد تورم و دیگر مشــکالت ناشــی 

از آن هستیم.

بی انضباطی؛ محصول نگرش عجوالنه
اما هیچ دولتی در ســه دهه اخیر به ســراغ کار درست یعنی 
انضبــاط مالــی و توجه به بخش های واقعی مولد اقتصادی کشــور 
نرفتــه اســت. شــاید دلیل این مســاله هــم زمان بر بــودن این نوع 
اقدامات اســت. ســاختارهای چهارساله دولت های ما برای رسیدن 
بــه نتیجــه بســیار عجول تــر از آن هســتند کــه دســت بــه اقدامات 
بلنــد مــدت بزننــد. شــاهد این رفتــار نیز نحــوه برخــورد دولت ها و 
ســاختارهای قــدرت بــا برنامه هــای پنج ســاله یا اســناد باالدســتی 
ماننــد اقتصــاد مقاومتــی اســت. بــه هرشــکل برآینــد ایــن روش 
سیاست گذاری های اقتصادی اقتصاد ایران را به سمتی برده است 
که دولت به ازای هر ۱۳۰ دالری که به عنوان متوسط دستمزد در 
مــاه بــرای نیــروی کار تعیین کرده اســت مجبور بوده معــادل ۵۷۶ 
دالر یارانه بپردازد تا قدرت خرید حداقل حقوق را به حدی برساند 
که تامین کننده نیازهای اولیه باشــد و به رغم این هزینه ســنگین 
هیچ مطلوبیتی برای مزدبگیران ندارد. زیرا یارانه ای که متاسفانه از 
محل افزایش کارایی، انضباط مالی و یا بهره وری پرداخت نشــده، 
بلکــه از محــل دارایی هــا مردم پرداخت می شــود و به رغم افزایش 
تعداد ارقام و صفرهای آن به جای احساس غنی به مزدبگیران را 

هر روز فقیرتر می کند.
نکته جالب آنکه سیاســت گذاران و تصمیم ســازان منت این 
اشــتباه را هــم همــواره بــر ســر مــردم گذاشــته و مردم را بــه اتالف 
منابعی متهم می کنند  که خود آنرا دور ریز کرده اند. در حالی که 
این منابع همانطور که اشاره شد با کاهش ارزش دارایی های مردم 

از جیب خود مردم تامین شده است.

بنزین در مداربسته بی کفایتی
بهتریــن مثال در این رابطــه افزایش قیمت حامل های انرژی 
و بنزیــن اســت. هــر وقــت ارزش پول ملــی به دلیل تــورم افزایش 
پیدا می کند، مردم متهم می شــوند که در حال اتالف منابع انرژی 
هستند و برای جلوگیری از این اتفاق باید قیمت حامل های انرژی 
افزایــش پیــدا کنــد و بــا افزایــش قیمت این حامل ها شــاهد رشــد 
تورم هستیم و بازهم دوباره مردم مقصر قلمداد شده و این مدار 
بسته تکرار می شود. یارانه و تورم دو روی سکه بی انضباطی مالی 
دولت ها هســتند و تا زمانی که ســاختار هزینه ای دولت ها اصالح 
نشــود شــاهد تــداوم ایــن مــدار بســته و بحران هــای حاصــل از آن 
خواهیم بود و هرچقدر تعداد ارقام دستمزدها افزایش یابد بازهم 

از گسترش احساس فقر نمی کاهد.
اگر نگاهی به پیش بینی های صندوق بین المللی پول داشته 
باشــیم، متوجــه می شــویم رونــد نزولــی ارزش پــول ملــی تــا ســال 
۲۰۲۵ همچنــان ادامــه خواهــد داشــت و براســاس برآوردهای این 
سازمان بین سال های ۱۴۰۰ تا ۱۴۰۵ ارزش پول ملی ما نسبت به 
امروز ۱۲۰ درصد کاهش خواهد یافت و نه تنها افزایش دســتمزد 
پاســخگوی این ســقوط ســریع نخواهــد بود، دولت هــای آینده هم 
منابعی برای جبران این وضع نخواهند داشت و روند نزولی که از 

سال ۸۹ به بعد شکل گرفته تشدید خواهدشد.

بــه گفته رئیس جمهــوری مقابله با ویروس کرونا، شکســت 
تحریم ها، بهبود معیشت مردم و تکمیل طرح های مهم اقتصادی 

چهار اولویت دولت در چهار ماه باقی مانده است.
به گزارش ایرنا، حجت االسالم حسن روحانی روز گذشته در 
جلســه ســتاد ملی مقابله با کرونا ضمن تشــکر و قدردانی از مردم 
برای رعایت پروتکل های بهداشتی اظهار کرد: خرید شب عید، رفت 
و آمد عید و سفرها در مجموع ممکن است ما را با مشکلی مواجه 
کرده باشد بر این اساس امروز در بررسی ها دیدیم متاسفانه در دو 
استان موج چهارم آغاز شده است و در برخی استان های دیگر هم 

اگر مراعات نکنیم، ممکن است وارد این موج شویم
او افزود: برای روز طبیعت از مردم متشکریم. اکثریت قاطع 
مردم مراعات کردند و از خانه بیرون نرفتند البته مامورین موظف 
بودند به مردم تذکر بدهند و از ماموران نیروی انتظامی و مسووالن 
ذی ربط تشکر می کنیم و امیدوارم اوضاع طوری شود تا سال های 

بعد مردم جبران کنند.
رئیس جمهوری گفت: ما امسال در سال ۱۴۰۰ که سال پایان 
قرن هستیم،  در هر قرنی ممکن است مسائلی پیش آمده باشد. 
در یــک قــرن اخیــر حوادث فراوانی از جمله جنگ های بین الملل را 
داشتیم. بی تردید یکی از حوادث بسیار مهم در این قرن این بیماری 
است و ما شاهدیم که چه جمعیتی مبتال شدند و چه جمعیتی  از 
دست رفتند که این رقم نزدیک سه میلیون نفر است. خیلی های 

دیگر هم در دنیا بودند که مثبت بودند و تست گرفته نشده است 
و رقم مرگ و میر باالتر از این هاست،  االن حدود ۱۳ و ۱۴ ماه است 

که جهان گرفتار است.

 سه سال جنگ اقتصادی در ۱۰۰ سال اخیر 
سابقه نداشته است

روحانــی بــا بیــان اینکه مــا در ایران دو حادثــه بی نظیر در این 
سال ها داشته ایم، اظهار کرد: یک حادثه، پاندمی کرونا بود که همه 
کشورها را گرفتار کرد و ما هم مبتال شدیم ولی در کنار آن، جنگ 
و تروریســم اقتصادی را داشــتیم که بی نظیر بوده اســت. سه سال 
جنگ اقتصادی در ۱۰۰ ســال اخیر بی نظیر بوده اســت. ســه ســال 
جنــگ اقتصــادی مــدام را هیچ وقت نداشــتیم و در جهان هم کمتر 

اتفاق افتاده است.  
او اضافه کرد: کرونا فشار سختی بر مردم وارد کرد اما مردم با 
ایستادگی، وحدت، کمک مومنانه، یاری، تالش پزشکان و فداکاری 
کادر درمــان بــا این ویروس مقابله کردند. کشــور هــم در برابر این 

بیماری و هم در برابر فشار اقتصادی کارنامه قابل قبولی دارد.  
روحانــی ادامــه داد: عــده ای در برابــر ایــن بیمــاری خطرنــاک 
جان شــان را از دســت می دهند، عده ای هم سالمتی شــان با تهدید 
روبه رو می شود و هم در برابر جنگ اقتصادی زندگی شان سخت تر 

می شود.  
رئیس دولت دوازدهم با بیان اینکه قدرت ملی ما بسیار مهم 
و قابل افتخار بوده است، خاطرنشان کرد: ملت ایران در کنار هم 
ایســتادگی کرده  و توانســت از مشکالت خارجی، طبیعی و بیماری 

و... عبور کند.  

چهار اولویت دولت در چهارماه پایانی دولت
وی با تاکید بر دوران باقی مانده از مسئولیت دولت دوازدهم 
ابراز کرد: چهار ماه از دوران مســئولیت دولت باقی مانده اســت و 
همچنــان یکــی از اولویت هــای مــا مقابله بــا این بیمــاری و ویروس 
اســت. بــا همــه توان تــالش می کنیــم آن را مهار و کنتــرل کنیم. با 
واکســن هایی که امروز برنامه ریزی شــده است،  حتما وضع نسبتا 

قابل قبولی خواهیم داشت.
رئیــس دولــت دوازدهــم بــا تاکیــد بر اینکــه اگر واکســن ها در 
اواخر بهار و اول تابستان به دست ما برسد و واکسیناسیون انجام 
شــود، وضع ما بهتر می شــود، بیان کرد: مســئله مقابله با ویروس 
کرونا، شکست تحریم ها، بهبود معیشت مردم و تکمیل طرح های 
مهم اقتصادی که در پیش رو داریم، چهار اصل مهم دولت در چهار 

ماه باقی مانده است.
روحانی گفت: این ویروس سبک زندگی جدیدی را برای دنیا 

به ارمغان آورده است و در همه دنیا در غرب و شرق می بینیم که 
سبک زندگی شان با ۲ سال پیش فرق کرده است و در برخی جاها 

ویروس شدیدتر و برخی  جاها خفیف تر شیوع پیدا کرد.
او بیــان کــرد: یکــی از تبعــات این ویــروس این بود که ســبک 
زندگی را برای ما به ارمغان آورد و ما ناچاریم که این سبک زندگی را 
مراعات کنیم و این ویروس این سبک زندگی را برای جامعه، مراکز 
عبادی، ملی، آموزش، فرهنگ، بازار و کسب و کارمان تحمیل کرده 
 اســت. اگر این ســبک که ویروس به ما تحمیل کرده را رها کنیم، 
حتما ضرر می کنیم و تا زمانی که مشکل این بیماری برای ما وجود 

دارد چاره ای جز رعایت پروتکل ها نداریم.
 رئیس جمهــوری ادامــه داد: این ویــروس در طول این ۱۴ ماه، 
نه از بین رفت و نه ضعیف شــد. در ابتدا تصور این بود که داروی 
طبیعی یا شــیمیایی، آمپول و یا قرصی پیدا می شــود، که ۵-۶ روز 
اســتفاده شــود و ایــن ویــروس را از میــان ببرد ولی اینگونه نشــد و  
بشر به دارویی نرسید که بتواند این ویروس را از بین ببرد و خود 

ویروس مقاومت کرد و از بین نرفت.
روحانی عنوان کرد: برخی از ویروس ها بعد از یک دوره  زمانی 
۶ماهه تا یکی دو یکسال از بین می روند، ولی این ویروس االن یک 
سال و چند ماه است که ایستادگی کرده و بدتر هم شده است.  

او گفــت: ایــن ویــروس نه تنهــا مانده بلکه جهش پیــدا کرده 
و نــوع جدیــد این ویروس که نام آن را ویروس انگلیســی، برزیلی، 
آفریقایــی بگذاریــم، خطرناک تــر و بدتــر اســت. مــا در ایــن یکی دو 
استانی که اکنون شروع جهش چهارم را مشاهده می کنیم، مانند 
یــک خــط مســتقیم بــاال مــی رود و انحنا نــدارد و کج نیســت. وقتی 
خط مســتقیم به ســمت باال می رود معنایش این اســت که چقدر 

خطرناک است و چه مقدار آلودگی را سریع  منتشر می کند.
رئیس جمهوری تصریح کرد: اکنون در برخی از بیمارستان هایی 
که مردم مراجعه می کنند یک نفر نیست، همه خانواده یعنی پدر، 
مــادر، بــرادر، نــوه، عــروس و داماد و همه با هم مراجعه می کنند و 
ایــن نشــان می دهد که ایــن ویروس خطرناکی اســت. این ویروس 
دارویــی نــدارد، خــود این ویروس هم که از بین نرفته و ایســتادگی 
می کنــد؛ بنابرایــن تنهــا راه ایــن اســت که مــا توانمند شــویم یعنی 
بتوانیــم جامعــه را در برابــر ایــن ویروس قویتــر و توانمندتر کنیم و 
راه دیگری نداریم. وی یکی از بهترین راه های توانمندسازی جامعه 
را واکسن  عنوان کرد و گفت: واکسن می تواند بدن ما را  آماده و 
توانمنــد کنــد و امروز ورود و خرید واکســن به عنــوان اولویت مورد 
توجه همه دستگاه های مسئول است و همه این را دنبال می کنند 

و دولت هم این را دنبال خواهد کرد.
رئیس جمهوری افزود: مردم عزیز ما بدانند با کمترین عالمت 
باید هم رابطه را با دوستان، اقوام قطع کنند و هم باید به پزشک 
مراجعه کنند. ممکن است این عالئم به صورت درد بدن یا عالئم 
تنفســی و یا عالئم گوارشــی یا حس بویایی یا چشــایی بروز کند یا 

عالئم مختلف دیگری داشته باشد.
روحانــی ادامــه داد: مــا بایــد مرتب به مــردم آموزش بدهیم و 
همه این عالئم را برای آنها تکرار کنیم. مردم به محض اینکه به هر 
یک از این عالمت ها مبتال شدند، تصور نکنند خستگی و کوفتگی یا 
سرماخوردگی عادی است و این را مهم بدانند و به پزشک مراجعه 

کنند و برای اینکه دیگران آلوده و گرفتار نشوند، مراقبت کنند.
وی در ادامــه مســاله تجمعــات و دورهمــی را بــه عنــوان یــک 
خطر تلقی کرد و گفت: این بیماری همچنان ادامه داد و و ویروس 
جهش یافته آن در جامعه شایع شده است بنابراین در تجمعات و 
دورهمی ها  به خصوص در فضاهای بسته باید کامال مراقبت کنیم.  
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بازار نفت در یكسال 
گذشته 

رضا پديدار 
 رئيس كميسيون انرژی و محيط زيست اتاق تهران

جراحات و شــوك تحریم ها در اقتصاد ملی ایران در طی 
چهار ســال گذشــته بی ســابقه و به قولی كم نظیر بوده اســت.  
رشد تولید ناخالص داخلی بدون نفت از ۱۳/۹ درصد در سال 
۱۳۹۵ بــه كمتــر از ۰/۵ درصــد در ســال ۱۳۹۹ رســید و تبــع آن 
رشد تولید ناخالص داخلی با احتساب نفت نیز ۹.۱ درصد در 
ســال ۹۵ بــه ۰/۸ درصــد رســید. نتیجــه آن بود كــه در اثر تورم 
فزاینده قدرت خرید خانوار ایرانی كاهش یافت ، بازار مسكن 
برخی متقاضیان را برای همیشــه از صاحب خانه شــدن نا امید 
كرد و بازار سرمایه هم عده ای را یك شبه ثروتمند و برخی دیگر 
را زمین گیــر كــرد و ایــن وضع هشــدار جدی نســبت به آســیب 
دیدن رفاه خانوار ایرانی ناشــی از نقش كم رنگ بازار نفت در 
اقتصــاد ملــی ایــران بوده اســت. بــه دالئل متعددی كــه در این 
یادداشــت بدان خواهی م پرداخت افول صنعت نفت در ســال 
۱۳۹۹ كه عمدتا" ناشی از تداوم آن از سال ۱۳۹۷ به این طرف 
اســت موجب شــد كــه خط فقر، شــاخص خوراك و اجــاره بها، 
نرخ تورم، بیكاری، كاهش شــدید رشــد تولید ناخالص داخلی 
) GDP ( ، نرخ باالی ســود بانكی برای فعاالن اقتصادی، رشــد 
پایه پولی و نقدینگی و نظایر آن بشدت دچار بحران و التهاب 
جدیدی شد كه مسئوالن و تصمیم گیران فرآیندهای اقتصادی 
را دچــار ســردرگمی و صــدور بخشــنامه ها و دســتورالعمل های 
متعددی كرد كه هر كدام تاثیرات نامطلوبی را بر پیکر اقتصاد 
ورشكسته بخش های مختلف بجای گذارد. اما  اظهار نظر های 
بسیار متفاوت و یا حتی بهتر بگویم متناقص مقامات مسئول 
در نظام برنامه ریزی ، پولی و مالی كشــور، شــرایطی را حاصل 
آورد كه برنامه ریزی های انجام شده و یا طراحی شده برای عبور 
از بحران های پیش گفته را تحت تاثیر قرار داده و سناریو برآورد 
میــزان تحقــق درآمدهای نفتــی دولــت از ۸۵ درصد به كمتر از 
۲۲ درصد در بودجه سال ۱۳۹۹ برسد . این در شرایطی بوقوع 
پیوست كه تامین منابع جایگزین نفت اجتناب ناپذیر و یا بسیار 

محدود می بود. 

جایگاه نفت در اقتصاد ایران بشدت 
متزلزل شد

بطــور معمــول پیش بینــی از درآمدهــای نفتی وابســتگی 
بســیاری به پیش بینی ها از میزان فروش نفت، قیمت نفت و 
همچنیــن نــرخ تســعیر ارز دارد. از ایــن رو واكاوی منابــع اعالم 
شــده بــرای درآمدهــای نفتــی عمال" مســئوالن را دچــار ابهام و 
متغیرها را برای تعیین نرخ ارز مبنا درآمدهای نفتی را با ارقام 
بســیار متفاوتــی روبــرو ســاخت. در نیمه های ســال ۹۹ دولت 
مجموع درآمدهای نفتی را بین ۳.۲ حداقل و ۱۲ میلیارد دالر 
حداكثر برآورد کرد كه اگر چه با رقم پیش بینی شده در بودجه 
سال ۹۹ حدودا" ۱۴ میلیارد دالر مشخص شده بود، بودجه را 
با كســری قابل توجهی روبرو کرد . بنا براین تخمین ها، درآمد 
۵۰ هــزار میلیــارد تومانــی فــروش نفت ایران در ســال جاری با 
در نظــر گرفتــن كمتریــن نرخ ارز، با فروش یك میلیــون و ۶۰۰ 
هزار بشكه ای و با در نظر گرفتن بیشترین نرخ ارز، با فروش 
حدود ۴۴۰ هزار بشــكه نفت در روز میســر شــده بود. در این 
ارتبــاط جایــگاه نفــت در اقتصاد ایران بشــدت متغیر و متزلزل 
شد، بطریقی كه درآمدهای نفتی تا پیش از اعمال دور جدید 
تحریم های نفتی و بانكی ترامپ نقش مهمی در تامین منابع 
بودجــه عمومــی داشــت. بد نیســت یــادآوری کنم كه در ســال 
۱۳۹۶ حداقــل یــك ســوم منابــع بودجــه عمومــی و نزدیــك بــه 
۷۰% درصد جریان تجارت كشــور وابســته به نفت بوده است، 
در ســال جــاری كــه آخریــن روزها را طی می كنیــم و با توجه به 
كاهش درآمدهای نفتی، قابل پیش بینی بود كه اتكای دولت 
بر این منبع مهم درآمدی نمی تواند مانند گذشته باشد. اقدام 
دولت مبنی بر فروش ۱۵۰ هزار میلیارد تومان اوراق قرضه نیز 
گواه دیگری است كه دولت به دنبال پركردن جای خالی نفت از 

طریق راهكارهایی نوین بود. 

براساس قانون برنامه ششم توسعه، 
4۹.۵ درصد از كل درآمدهای نفتی كشور 

باید در اختیار دولت قرار گیرد
اما سئوال بزرگ اینجاست كه جای خالی نفت در اقتصاد 
ایران چقدر بزرگ است و شكاف منابع و مصارف دولت در سال 
پیــش رو چقــدر خواهد بود؟ لذا دو ســئوال مهم مطرح خواهد 
بود اینگه در گام اول سهم دولت  از كل درآمدهای نفتی چند 
درصد اســت و در گام بعدی اینكه درآمدهای ارزی نفت با چه 
نرخــی تســعیر ارزی بــه ریــال تبدیــل می شــود. با پاســخ به این 
پرسش ها می توان تخمینی از میزان فروش روزانه نفت و تصور 
سیاســت گذاران اقتصــادی دولــت از میــزان كســری درآمدهــای 
نفتی دولت بدست آورد. بدین ترتیب و براساس قانون برنامه 
ششــم توســعه، ۴۹.۵ درصد از كل درآمدهای نفتی كشور باید 
در اختیــار دولــت قرار گیرد. همچنیــن ۳۶درصد از این درآمدها 
باید به صندوق توسعه ملی واریز شود. ۱۴.۵ درصد باقی مانده 
نیز نصیب شركت ملی نفت می شود. با این حال اغلب دولت 
با اذن رهبری ، بخشی ازسهم صندوق توسعه ملی را نیز برای 
هزینه های جاری خود برداشت می كند. براساس قانون بودجه 
۱۳۹۹ سهم صندوق توسعه ملی از درآمدهای نفتی كشور %۲۰ 
درصــد خواهــد بود و به این ترتیب ســهم دولت از این درآمدها 
بــه ۶۵.۵% درصــد می رســد. به این ترتیــب اگر طبق پیش بینی 
سازمان برنامه و بودجه سهم ۶۵.۵ درصدی دولت از درآمدهای 
نفتــی حــدود ۵۰ هزار میلیــارد تومان باشــد، در این صورت كل 
درآمدهای نفتی كشور باید رقمی حدود ۷۷ هزار میلیارد تومان 
باشد كه الزم است شاخصی از نرخ تسعیر ارز در نظر بگیریم. 
اما در صورت فرض اینكه تمام درآمدهای ارزی حاصل از فروش 
نفت با نرخ ۴۲۰۰ تومانی تسعیر شود، در این صورت درآمد۷۷ 
هــزار میلیــاردی كشــور از فروش نفت و میعانــات گازی حدودا" 
معادل ۱۸.۳ میلیارد دالر خواهد شد. در این صورت این درآمد 
از فــروش نفــت و گاز از رقــم ۲۲.۵ میلیارد دالری كه در بودجه 
امســال بــرای درآمدهــای نفتــی و گازی در نظــر گرفته شــده به 
میزان قابل توجهی كمتر است. به هر صورت با در نظر گرفتن 
پیش بینــی تقریبــی درآمــد ۱۸.۳ میلیــارد دالری از فروش نفت 
و گاز و همچنیــن فرآورده هــای نفتــی و بــا فرض اینكه میانگین 
قیمت نفت در سال پیش رو حدود ۴۰ دالر باشد می توان گفت 
كه میزان فروش نفت در سال جاری حدود یك میلیون بشكه 
و در ســال آینده حدود یك میلیون و ششــصد هزار بشــكه در 

ادامه در صفحه 4 روز باشد. 


