این قبیل میشود.
در خصوص این آدرسهای غلط برای مثال ،آنان درباره نقش این
مساله که طی  7سال اخیر بیش از هزار میلیارد تومان فقط در بازار
رسمی پول ایران بهره پرداخت شــده هیچ صحبتی نمیکنند اما
پرچم مبارزه با رانت را در دست میگیرند و این موارد را جزو حقوق
حقه غیرمولدها به شمار میآورند و این مسائل خطوط قرمز آنها را
تشکیل میدهد که گویی اصال درباره آن نباید صحبت کرد .در سال
گذشته بهواســط ه ناهنجاریهایی که از طریق افزایش نرخ ارز در
اقتصاد ایران پدیدار شد با محاسبههایی که آقای دکتر راغفر انجام
داد و انتشار عمومی نیز پیدا کرد مالحظه شد که این افزایش نرخ ارز
برای گروههای رانتی دارای ارز چیزی حدود  200هزار میلیارد تومان
رانت ایجاد کرده بود .آنها دربــاره اینکه نظام مالیاتی ما باید اصالح
شود و ســودهای غیرمتعارفی که از کانالهای سفتهبازی ،داللی و
واسطهگری و مستقالت و  ...به دســت میآیدصحبتی نمیکنند
اما مســائلی که قطعا به ضرر مردم و به ضرر تولید است را به شکل
غیرمتعارفی بزرگ میکنند تا ذهن نظام سیاســتگذاری کشور از
اصل ماجرا خارج شود .به طور مثال ،یکی از حرفهای شبههناک
و غیرمتعارفی که مطرح میشود این است که ادعا میکنند چیزی
حدود  900هزار میلیارد تومان یارانه ضمنی در ماجرای حاملهای
انرژی وجود دارد .این حرفها در دولت گذشته با یک ابعاد وسیع
مطرح و به توصیههای این عزیزان نیز عمل شد و نتایج کار پیش روی
نظام تصمیمگیری کشور قرار گرفت.
اما ایــن فضاســازیها که میخواهــد از نظــام تصمیمگیری ما
حافظهزدایی کند به گونهای صحبت میکند که گویا نخستینبار
است که با این مساله روبهرو میشویم و هیچ تجربهای در این خصوص
وجود ندارد .در عیــن حال که آنها پیرامون ایــن یارانهها صحبت
میکنند هرگز از یارانههای غیرمتعارفی که به صنایع رانتی ایران
مانند فوالد ،پتروشیمی و  ...تعلق گرفته صحبتی به میان نمیآورند
و هرگز هم مطالبه نمیکنند که قیمت انرژی محاسبه شده برای آنها
حداقل همتراز با قیمتی شود که برای مردم پیشنهاد میکنند .حتی
در بحث حاملهای انرژی این مساله را نیز مسکوت گذاشتهاند که
کانون اصلی بحران شدت مصرف باالی انرژی در ایران در قسمت
عرضه حاملهای انرژی اســت .گزارشهای ترازنامه انرژی مکرر
تصریح کرده که روزانه معادل یک میلیون بشکه نفتخام فقط در
فرایندهای تولید و انتقال حاملهای انرژی ،اتالف میشود اما این عده
هیچ پیشنهادی برای اصالح بنیادی توسعه نمیکنند و فقط و فقط
همه چیز را به دستکاریهای قیمتی احاله میدهند.
راه نجات کشــور در اشتغال مولد اســت و به این مساله هم اذعان
داریم که این موضوع منحصر ایران نیســت .مدتی قبل ســازمان
بینالمللی کار گزارشی منتشــر کرد که مضمون آن این بود طی
چند دهه گذشــته حدود  95درصد رشــد جهانی نیروی کار در
کشورهای در حال توسعه اتفاق افتاد و کشورهای در حال توسعه
از نظر افزایش عرضه نیروی کار در سطح باالیی قرار دارند در حالی
که از کل سرمایهگذاریهایی که در دنیا صورت میگیرد فقط 15
درصد در کشــورهای در حال توســعه صورت میگیرد .یعنی در
کشورهای صنعتی که  5درصد عرضه نیروی کار دارند 85 ،درصد
ســرمایهگذاریها صورت گرفته که یک عدم تقارن جدید در این
زمینه وجود دارد.
این واقعیت با همه اهمیتی که دارد با یک توطئه ســکوت روبهرو
است که مربوط به بحران سرمایهگذاری مولد در ایران است که نه
درباره آن صحبت و نه ریشهیابی میشود که ما چه مناسباتی ایجاد
کردیم تا انگیزههای سرمایهگذاری تولیدی را به حداقل رسانده و

اعتماد تولیدکنندهها از چشمانداز باثبات اقتصادی به حداقل برسد
و مسائلی از این قبیل .همچنین در آمارهایی که راجع به اشتغال داده
میشود یکی از مسائل حیاتی کشور را معموال مسکوت میگذارند.
آمارهایی که ارائه میشود در بهترین حالت فقط فرصتهای شغلی
ایجاد شده را برجسته میکند اما درباره مشاغلی که از بین میروند
صحبتی نمیشــود .ما اکنون از این نظر با یک پارادوکس روبهرو
هستیم .اگر تعداد بنگاههای اقتصادی کشور در سال 1383را با امروز
مقایسه کنیم ،مشاهده میشــود که یک ثبات نسبتا چشمگیری
در تعداد بنگاههای اقتصادی کشــور پدیدار شــده و آنچه مساله
را شــبههناکتر میکند  -با توجه به اینکه تولید به محملی برای
کسب رانت تبدیل شده  -این است که در همین زمان که بنگاهها
پیدرپی ورشکسته میشوند و فرو میریزند ما شاهد این هستیم که
دائما مجوزهای جدیدی صادر میشود .برای مثال در حالی که در
سالهای  93و  94بیش از  10هزار مجوز بهرهبرداری جدید صادر
شد ،ما در این سالها با افول چشمگیر تعداد بنگاهها روبهرو بودیم که
باید همه آنها را در نظر گرفت .همچنین وقتی اسناد رسمیمنتشر
شده از سوی دولت مالحظه میشود ،مستندات بسیار تکاندهندهای
وجود دارد که اگر یک جامعه مدنی کارآمد وجود داشت این مسائل
توگوهای جدی قرار گیرد.
میتوانست موضوع گف 
در صفحه نخست خالصه تحوالت اقتصادی کشور که بانک مرکزی
منتشر کرد تصریح شده است که افزایش قیمت حاملهای انرژی با
همه بهانههایی که در سال  1389برای توجیه آن مطرحشد چهار
پیامد جدی برای اقتصاد ایران داشته است:
 -1قیمت تمامشده محصوالت انرژیبر را افزایش داده -2هزینههای
لونقل را افزایش داده  -3توان مالی تولیدکنندگان را بهشدت
حم 
کاهش داده  -4قدرت خرید مصرفکنندگان را کاهش داده است.
این زمزمههای جدید که تحت عنوان دســتکاری قیمت بنزین و
سایر حاملهای انرژی مطرح شد در واقع صحبت از تکرار یک تجربه
ناموفق است و قرار است به این صورت آب به چه آسیابی ریخته شود.
در ابتدای دولت آقای روحانی گزارشی تحت عنوان سیاستهای
اقتصادی دولت برای خروج غیرتورمی از رکود برای سالهای  93و
 94توسط ستاد هماهنگی امور اقتصادی دولت مطرح و به صراحت
گفته شد که همســویی حیرتانگیزی بین سیستم بانکی ایران و
جهتگیریهای ضداشتغال ســاختار ضدنهادی آن زمان وجود
داشته و تصریح شــده که بخش مهمی از تسهیالت بانکی نصیب
تعداد اندکی از بنگاهها شده است و بنگاههای کوچک و متوسط نه
امکان بهرهمندی از منابع سیستم بانکی را دارند و نه از بازار سرمایه
میتوانند نیازهای مالی خود را تامین کنند.
در این گزارش از عبارتی استفاده شده که بسیار تکاندهنده است .این
گزارش میگوید طی سالهای گذشته بنگاههای کوچک و متوسط به
هیچ منبع رسمیبرای تامین مالی دسترسی نداشتند ،این در حالی
است که بخش عمده اشتغال کشور در بنگاههای کوچک و متوسط
است .این مسائل مسکوت گذاشته شدهاند و مسائلی که انواع و اقسام
شبههها برای آنها وجود دارد برجسته میشوند .با توجه به اینکه طی
چندماه ه گذشته مساله تحریمها هم به انبوه گرفتاریهای کشور
اضافه شــده ،بنابراین باید صمیمانه به نظام تصمیمگیری کشور
گوشــزد کنیم که کانون اصلی برونرفت از بحرانهای اقتصادی،
اجتماعی موجود در ایران تمرکز ویژه بر تولید توسعهگرا و اقتصاد
مولد است و هیچ گناهی به اندازه حساسیتزدایی از مساله خطیر
اشتغال مولد در ایران قابل بخشش نیست .باید امیدوار باشیم که
گوشهایی برای شنیدن و چشمهایی برای دیدن این واقعیتها در
نظام تصمیمگیری و تخصیص منابع ما وجود داشته باشد.
شمار ه  48و  49فروردین و اردیبهشت 1398
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