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مقدمه
باــ عنایتــ ب��ه آنکـ�ه در سـ�ال پیش��رو مجموع��ه سیاس��تهایی در قالــب قانــون بودجــه  1401و مصوبــه افزایــش

دســتمزد شــورای عالــی کار ،اجرایــی خواهــد شــد کــه آثــار گوناگــون بــر اقتصــاد کشــور برجــای خواهد گذاشــت ،لــذا در
گــزارش پیشــرو ســعی شــده اســت ،آثــار اجــرای ایــن سیاس ـتها بــر اقتصــاد کشــور و بخشهــای مولــد اقتصــادی
تحلیــل شــود و در نهایــت راهکارهایــی بــرای مدیریــت شــرایط بــه نفــع فعالیتهــای تولیــدی و مولــد اقتصــادی ارائــه

شــود.

گــزارش پیشــرو از ایــن جهــت اهمیــت دارد کــه کشــور در طــی دهــه گذشــته در نتیجــه تحریمهــای اقتصــادی و مالــی
و تجــاری و نیــز پاندمــی کویــد ،19-شــرایطی دشــوار همــراه بــا رکــود تورمــی عمیــق (رشــد اقتصــادی نزدیــک بــه

صفــر ،تــورم متوســط  20درصــدی) را تجربــه کــرده اســت و در شــرایط حاضــر نیــز در نتیجــه بحــران اوکرایــن ،قیمــت
مــواد اولیــه و کاالهــای اساســی در بازارهــای جهانــی افزایــش یافتــه اســت و از ایــن زاویــه نیــز هزینههــای دالری

واردات ایــن کاالهــا و نهادههــای تولیــد در ماههــای پیـشرو افزایــش خواهــد یافــت کــه خــود میتوانــد آثــار تورمــی
بــر اقتصــاد کشــور برجــای گــذارد .ازاینــرو ،ضروریســت در اتخــاذ سیاسـتها بــه ایــن شــرایط ویــژه توجــه شــود و تــا

حــد ممکــن از اجــرای تصمیمــات دفعــی ،اجتنــاب شــود.
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الف) آثار اجرای سیاستهای بودجهای  1401بر بخش تولید
تصمیمــات بودجــهای دولــت در ســال  ،1401از جهــات گوناگونــی بــار هزینــهای بــر بخشهــای تولیــدی و مولــد
اقتصــادی کشــور تحمیــل خواهــد کــرد و از اینگــذر ،بــر شــرایط تورمــی و رکــودی اقتصــاد کشــور دامــن خواهــد زد.

اگرچــه اتــاق ایــران در فرآینــد بررســی و تصویــب بودجــه در مجلــس شــورای اســامی ،در خصــوص تــورمزا بــودن
برخــی از احــکام و ضــرورت تعدیــل برخــی از سیاس ـتهای بودج ـهای تأکیــد داشــت ،لیکــن مالحظــات اتــاق ایــران

در کمیســیون تلفیــق و صحــن مجلــس کمتــر مــورد توجــه نماینــدگان محتــرم قــرار گرفــت و در نهایــت نماینــدگان
محتــرم مجلــس شــورای اســامی ،بــا اکثــر مصوبــات تــورمزای بودجــه  1401موافقــت کردنــد .برخــی از مهمتریــن

سیاس ـتهای بودج ـهای دولــت کــه در ســال جــاری تبعــات هزین ـهای گســتردهای بــر بخــش تولیــد کشــور تحمیــل

خواهــد کــرد ،عبارتانــد از:

 .1افزایش نرخ ارز مبنای محاســبه ارزش گمرکی ورودی بر اساس نرخ روز ارز
تغییــر نــرخ ارز مبنــای محاســبه ارزش گمرکــی ،از یکســو درآمــد دولــت را افزایــش میدهــد و از ســوی دیگــر،
بهواســطه افزایــش ســطح قیمتهــا و بهتبــع آن کاهــش قــدرت خریــد ،آثــار رفاهــی منفــی بــر اقشــار آســیبپذیر

و بخشهــای مولــد اقتصــاد تحمیــل خواهــد کــرد .براســاس برآوردهــای موسســه مطالعــات و پژوهشهــای بازرگانــی
در ســال  ،1399در اثــر اجــرای ایــن حکــم از قانــون بودجــه ســال  1400و بــا فــرض افزایــش نــرخ تســعیر ارز بــه

حــدود  ۲۵۰۰۰تومــان و عــدم تغییــر ســاختار واردات و نرخهــای تعرفــه نســبت بــه ســال جــاری و بــا فــرض اینکــه
کاالهــای اساســی همچنــان هماننــد ســال  ۱۳۹۹ارز  ۴۲۰۰تومــان دریافــت کننــد ،درآمــد کل دولــت بهواســطه اجــرای
ایــن مصوبــه ،معــادل  72.2هــزار میلیــارد تومــان افزایــش یابــد .قیمــت کاالهــای وارداتــی در ســال  ،1400بــرای

کل کاالهــای وارداتــی  21.04درصــد ،بــرای کاالهــای اساســی وارداتــی  6.24درصــد ،بــرای کاالهــای واســطهای و

ســرمایهای وارداتــی  18.69درصــد و بــرای کاالهــای مصرفــی وارداتــی  2.35درصــد افزایــش مییابــد  .1همچنیــن،

بــرآورد شــده بــود کــه بهواســطه اجــرای مصوبــه قانــون بودجــه  ،1400رشــد شــاخص قیمــت تولیدکننــده حداقــل

 2.5درصــد و حداکثــر  12.2درصــد و رشــد شــاخص قیمــت مصرفکننــده (تــورم) حداقــل  4.4درصــد و حداکثــر 13.1
درصــد خواهــد بــود .ازایـنرو ،بــا توجــه بــه برآوردهــای انجــام شــده در صــورت اجــرای ایــن تصمیــم:

قیمــت کاالهــای وارداتــی و داخلــی اعــم از کاالهــای مصرفــی نهایــی ،کاالهــای ســرمایهای و ماشــینآالت،
کاالهــای واســطهای و نهادههــای خــط تولیــد و غیــره افزایــش شــدید خواهنــد یافــت .همچنیــن ،بهواســطه
ایــن جهــش قیمتــی معضــل ســرمایه در گــردش تولیدکننــدگان وخیمتــر از قبــل خواهــد شــد.

شایســته ذکــر اســت ،آمــار و ارقــام مــورد اشــاره در خصــوص آثــار تورمــی اجــرای ایــن سیاســت ،بــا فــرض عــدم
 .1افزایش قیمتها بر اساس میانگین وزنی محاسبه شده است.
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اجــرای سیاســت حــذف ارز ترجیحــی و بــرای ســال گذشــته انجــام گرفتــه اســت .بدیهــی اســت کــه اگــر در ســال

جــاری ،در قالــب قانــون بودجــه  ،1401دولــت قصــد داشــته باشــد همزمــان بــا افزایــش حقــوق ورودی ،سیاســت

حــذف نــرخ ارز  4200تومانــی را بــرای کاالهــای اساســی اجرایــی کنــد ،تــورم رخ داده در اقتصــاد بیشــتر از رقــم
بــرآورد شــده در گــزارش موسســه مطالعــات و پژوهشهــای بازرگانــی بــرای ســال گذشــته خواهــد بــود.1

عــاوه بــر ایــن ،چــون مالیــات بــر ارزشافــزوده نیــز بــر مبنــای ارزش گمرکــی اخــذ میشــود ،میــزان مالیــات بــر
ارزشافــزوده ایــن کاالهــا نیــز افزایــش خواهــد یافــت کــه خــود جریــان تورمــی جداگانـهای ایجــاد خواهــد کرد.

اجــرای ایــن مصوبــه حجــم منابــع ریالــی مــورد نیــاز بــرای ترخیــص کاالهــا را افزایــش میدهــد و در مــواردی
کــه ترخیصهــا اعتبــاری انجــام نشــود ،تولیدکننــدگان مجبــور بــه رجــوع بهنظــام بانکــی هســتند کــه خــود
هزینــه تأمیــن مالــی تولیــد را افزایــش خواهــد داد.

 .2منوط شــدن معافیتهای مالیاتی و جایزههای صادراتی به بازگشــت ارز حاصل از صادرات
بهموجــب ایــن تصمیــم ،هرگونــه نــرخ صفــر و معافیتهــای مالیاتــی بــرای درآمدهــای حاصــل از صــادرات کاالو خدمــات و همچنیــن اســترداد مالیــات و عــوارض قانــون مالیــات بــر ارزشافــزوده ،در مــواردی کــه ارز حاصــل

از صــادرات طبــق مقــررات اعالمــی بانــک مرکــزی بــه چرخــه اقتصــادی کشــور برگردانــده نشــود ،قابــل اعمــال
نخواهــد بــود و پرداخــت هرگونــه جایــزه و مشــوق صادراتــی بــرای صادرکننــدگان منــوط بــه حصــول اطمینــان از
برگشــت ارز حاصــل از صــادرات کاال و خدمــات بــه چرخــه اقتصــاد کشــور میباشــد.

اتــاق بازرگانــی ،صنایــع ،معــادن و کشــاورزی ایــران معتقــد اســت کــه در شــرایط عــادی اقتصــادی ،صادرکنندگانمــدر مــدت زمــان تعییــن شــده؛ ارز را بــه چرخــه اقتصــاد کشــور بــاز مــی گرداننــد زیــرا اصــوال تــداوم تولیــد

بــدون اســتفاده از منابــع ارزی بــرای واحدهــای تولیــدی امکانپذیــر نیســت و ایــن واحدهــا از ایــن منابــع بــرای

تامیــن مــواد اولیــه و پرداخــت هزینههــای تولیــد اســتفاده میکننــد .در عیــن حــال بایــد در نظــر داشــت کــه
بازگشــت ارز حاصــل از صــادرات ،در شــرایط تحریمــی ،فراینــدی پیچیــد ه اســت و بــرای همــه کاالهــای صادراتی

یکســان نیســت .بهعنوانمثــال صنعــت پتروشــیمی امــکان بازگشــت ارز حاصــل از صــادرات را در کمتــر از دو مــاه
دارد و در مقابــل صنعتــی ماننــد فــرش کــه عمدت ـ ًا بهصــورت اعتبــاری بــه فــروش میرســد ،فرصتــی حداقــل

یکســاله بــرای بازگشــت ارز نیــاز دارد و یــا فرآینــد زمانــی صــادرات مــواد معدنــی بهخصــوص کنســانتره ســرب
و روی بــه دالیــل فنــی در حــدود شــش مــاه بــه انجــام میرســد .لــذا ،بــه دلیــل ماهیــت متفــاوت فعالیتهــای

صادراتــی و نیــز تفــاوت در مقاصــد صادراتــی ،الزم اســت کــه بــا توجــه بــه نــوع کاالهــا و خدمــات صادراتــی
تصمیــم الزم را اتخــاذ کــرد.

 .1در خصوص آثار تورمی این سیاست در سال  1401برآوردهایی انجام گرفته که جهت اطالع بیشتر میتوان به لینک  yun.ir/famt0gمراجعه کرد.
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مشــروط کــردن برخــورداری از مشــوقها و معافیتهــای مالیاتــی و اســترداد مالیــات و عــوارض ارزشافــزودهبــه بازگشــت ارز حاصــل از صــادرات بــه چرخــه اقتصــاد کشــور آن هــم در شــرایط تحریمــی و بــرای همــه
صادرکننــدگان ،ریســک و هزینــه تولیــد و صــادرات را افزایــش میدهــد .ممکــن اســت برخــی از صادرکننــدگان

بدهیهــای ارزی خارجــی داشــته باشــند و یــا دارای دفاتــری در خــارج از کشــور باشــند کــه ناگزیــر از پرداخــت
هزینههــای ایــن دفاتــر از محــل بخشــی از ارزهــای صادراتــی باشــند و یــا واردات مجــدد توســط صادرکننــده
صــورت گیــرد و ازاینگــذر ،بخشــی از ارز ناشــی از صــادرات ،صــرف خریــد مــواد اولیــه وارداتــی گــردد .ازاینــرو،
ضروریســت در تنظیــم مقــررات مربــوط اینگونــه شــرایط در نظــر گرفتــه شــود.

 .3حــذف معافیت مالیاتی صادرکنندگان مواد خام و نیمهخام
حــذف معافیــت مالیاتــی درآمدهــای حاصــل از صــادرات مــواد معدنــی ،فلــزی ،غیرفلــزی ،نفــت ،گاز و پتروشــیمیخــام و نیمهخــام یکــی دیگــر از تصمیمــات دولــت اســت .طبــق مــاده  141قانــون مالیاتهــای مســتقیم ،صــد
درصــد درآمــد حاصــل از صــادرات خدمــات و کاالهــای غیرنفتــی و محصــوالت بخــش کشــاورزی و بیســت

درصــد از درآمــد حاصــل از صــادرات مــواد خــام مشــمول مالیــات بــا نــرخ صفــرگــردد.

ایــن تصمی ـم طبع ـ ًا درآمدهــای مالیاتــی دولــت را افزایــش میدهــد و میتوانــد بــه کاهــش کســری بودجــهبیانجامــد .همچنیــن انگیــزه بــرای خامفروشــی را تــا حــدی کاهــش دهــد و مشــکل تأمیــن مــواد اولیــه بــرای

تولیــد داخلــی را تــا حــدودی رفــعمیکنــد .عــاوه بــر ایــن بــا فــرض وجــود تکنولوژیهــای مــورد نیــاز و
اقتصــادی بــودن بــازار برخــی محصــوالت ،میتوانــد موجــب تکمیــل زنجیــره ارزش در کشــور شــود .ازای ـنرو،

بایــد در نظــر داشــت ایــن اقــدام در صورتــی میتوانــد گامــی مثبــت در راســتای تکمیــل زنجیــره ارزش صنایــع

تلقــی شــود کــه سیاســتها و حمایتهــای الزم بــرای توســعه زنجیــره ارزش صنایــع بــه کار گرفتــه شــود.
بــا عنایــت بــه آنکــه ایــن سیاســت ابتــدا در قانــون بودجــه ســال  1400مصــوب گردیــد و در ســال گذشــته
اجرایــی شــد ،لــذا یــک گام مثبــت در ایــن زمینــه میتوانــد بررســی آثــار مثبــت و منفــی اجــرای ایــن سیاســت

بــر اقتصــاد کشــور ،توســط وزارت صمــت و بــا همــکاری اتــاق ایــران باشــد ،تــا از دســتاوردها و تجــارب حاصلــه،

در تدویــن آییننامــه جدیــد بهــره گرفتــه شــود.
 .4حذف ارز ترجیحی

در قانــون بودجــه ســال  ،1401ایــن اختیــار بــه دولــت داده شــده تــا بــه تشــخیص خــود نســبت بــه حــذف و یــاتــداوم سیاســت تخصیــص ارز ترجیحــی اقــدام کنــد .اگرچــه اتــاق ایــران موافــق حــذف ارز ترحیجــی اســت ،لیکــن

معتقــد اســت کــه ایــن اقــدام بایــد بــه صــورت تدریجــی و بــا در نظــر گرفتــن مالحظــات اجتماعــی اجرایــی شــود.

-در صــورت حــذف یکبــاره ارز ترجیحــی ،انتظــار افزایــش چنــد برابری ســرمایه در گردش مــورد نیــاز
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تولیدکننــدگان ایــن کاالهــا وجــود دارد .بنابرایــن درصورتیکــه تدابیــر الزم بــرای در دســترس قــرار گرفتــن
ســرمایه در گــردش مــورد نیــاز بــرای واحدهــای تولیــدی اتخــاذ نشــود ،حــذف ارز ترجیحــی یــک شــوک بــزرگ
بــه تولیــد ایــن محصــوالت محســوب میشــود.

شایســته ذکــر اســت در اثــر بحــران اوکرایــن قیمــت کاالهــای اساســی در جهــان افزایــش یافتــه اســت ،بــهنحــوی ک ـه در فاصلــه  21فوریــه ( 2022شــروع مناقشــه روســیه و اکرایــن) لغایــت  22آوریــل  ،2022قیمــت

جهانــی کاالهــای اساســی همچــون گنــدم افزایــش  36درصــدی ،ذرت افزایــش  17درصــدی ،روغــن پالــم
افزایــش  9درصــدی ،برنــج افزایــش  7درصــدی و دانههــای روغنــی افزایــش  5درصــدی را ثبــت کــرده اســت.1

همچنیــن ،در ایــن دوره زمانــی برخــی از کشــورها ماننــد انگلســتان و آلمــان روغــن را بــه صــورت کنتــرل شــده
در اخــل عرضــه میکننــد .لــذا بــا افزایــش قیمــت جهانــی کاالهــای اساســی ،الجــرم واردات ایــن کاالهــا گــران

خواهــد شــد و از ای ـنرو ،پیشبینــی میشــود کــه در ســال جــاری ،نیــاز دولــت بــه ارز و ریــال بــرای تامیــن
کاالهــای اساســی افزایــش یابــد و بــازار ایــن کاالهــا بایــد مدیریــت شــوند.

 .5افزایش فشــار مالیاتی بر بنگاههای اقتصادی خصوصی
بررســی اجــزای درآمدهــای مالیاتــی در الیحــه بودجــه  ،1401گویــای ایــن واقعیــت اســت کــه مالیــات بــرشــرکتهای غیردولتــی در الیحــه پیشــنهادی نســبت بــه رقــم متناظــر در ســقف دوم قانــون بودجــه ،1400
رشــد  146درصــدی را ثبــت کــرده اســت و مالیــات بــر کاال و خدمــات نیــز در الیحــه بودجــه پیشــرو نســبت بــه
رقــم متناظــر در ســقف دوم قانــون بودجــه ســال گذشــته ،بیــش از  65درصــد رشــد یافتــه اســت .لــذا بــا اســتناد

بــه آمــار و ارقــام فوقالذکــر ،ایــن نتیجــه حاصــل میشــود فشــار اصلــی بــرای تأمیــن منابــع عمومــی دولــت
از ناحیــه درآمدهــای مالیاتــی بــر دوش فعــاالن اقتصــادی میباشــد.

ب) آثارمصوبه حداقل دستمزد شورای عالی کار بر بخش تولید
عــاوه بــر سیاس ـتهای بودج ـهای فوقالذکــر ،شــورای عالــی کار ،بهعنــوان مرجــع قانونــی تعییــن حداقــل دســتمزد،

بــرای ســال جــاری ،افزایــش حــدود  57درصــدی حداقــل دســتمزد را مصــوب کــرده اســت .جــدا از ســازوکار سیاســی و
فراینــد چانهزنــی سـهجانبه میــان کارگــران ،کارفرمایــان و دولــت بــرای رســیدن بــه چنیــن توافقــی ،میتــوان گفــت کــه

يكــی از اهــداف دولــت از تعییــن ایــن نــرخ ،دســتیابی بــه حداقــل منصفانـهای از دســتمزد ،خــارج از شــرایط تعادلــی بــازار

و حمايــت از کارگــران جهــت حفــظ و ارتقــای قــدرت خريــد و رفــاه زندگــی و تأمیــن امنیــت شــغلی آنــان بــا اســتفاده از

اهــرم حمايتــی حداقــل دســتمزد بــوده اســت .اتــاق ایــران نیــز معتقــد اســت کــه نوســانات و تالطمهــای فــراوان قیمتــی
1. https://tradingeconomics.com/
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و ارزی در ســنوات اخیــر ،زندگــی و معیشــت میلیونهــا ایرانــی را تحــت تأثیــر قــرار داده ،ثبــات و آرامــش حداقلــی را از
بســیاری از مــردم دریــغ داشــته و کرامــت انســانی برخــی از آنهــا را مخــدوش کــرده اســت و ضروریســت کــه در ایــن

شرــایط از معیش��ت خانوارهـ�ا حمایتــ ش��ود ،ام��ا بای��د در نظ��ر داش��ت کــه نــرخ حداقــل دســتمزد تعییــن شــده ،نرخــی
نیســت کــه همــه بنگاههــا توانایــی پرداخــت آن را داشــته باشــند و در کنــار فشــارهای ناشــی از سیاسـتهای بودجـهای،
ایــن مقــدار افزایــش در حداقــل دســتمزدها ،فشــار مضاعفــی را بــر بنگاههــای کاربــر تحمیــل خواهــد کــرد.

برخــی از مالحظــات و نگرانیهــای مهــم دربــاره افزایــش  57درصــدی حداقــل دســتمزد وجــود
دارد کــه میتــوان بــه شــرح زیــر برشــمرد:
 .1بــه لحــاظ نظــری ،ایــن توافــق وجــود دارد کــه تعییــن حداقــل دســتمزد يــک مســئله اجتماعــی -اقتصــادی اســت
كــه حساســیتهای زيــادی را در جامعــه موجــب میگــردد و بــه ماننــد تیغــه دو لبــه عمــل میکنــد .نرخهــای

بــاالی حداقــل دســتمزد ،میتوانــد كاهــش تقاضــای نیــروی كار توســط بنــگاه و بهتبــع آن افزايــش بیــكاری را در
پــی داشــته باشــد .در شــرایطی کــه بیــکاری بــه ویــژه بیــکاری جوانــان ،یکــی از معضــات اقتصادمــان بــه شــمار

مـیرود ،افزایشهــای نامتعــارف ،ممکــن اســت بــه عــدم تمدیــد قــرارداد از طــرف کارفرمــا و یــا توافقــات پنهانــی

بیــن کارفرمــا و کارگــر منجــر گــردد و در ایــن صــورت کارگــر بــرای حفــظ شــغل خــود ،مجبــور بــه قبــول شــرایط
جدیــد شــود .همچنیــن ،در بخشهــای کاربــر ،افزايــش هزينههــا بهواســطه افزايــش هزينــه دســتمزد نیــروی كار،

باعــث افزايــش قیمــت تمــام شــده كاالهــا و خدمــات خواهــد شــد .از ســوی دیگــر ،چنانچــه تعییــن حداقل دســتمزد،
تكافــوی هزينههــای ضــروری زندگــی كارگــران را نکنــد ،منجــر بــه كاهــش عرضــه نیــروی كار میشــود و يــا در

صــورت باقــی مانــدن نیــروی كار ،باعــث ســرخوردگی ،كاهــش انگیــزه كارگــران و كاهــش بهــرهوری آنهــا خواهــد
شــد .ازایـنرو ،در تعییــن حداقــل دســتمزد ضروریســت کــه یــک توافــق سـهجانبه حاصــل آیــد کــه نفــع ذینفعــان

را دنبــال کنــد تــا بهواســطه اجــرای آن آثــار ســوء کمتــری بــر اقتصــاد تحمیــل شــود.

 .2یکــی از نظریههـ�ای اقتصــادی در م��ورد دالی��ل ایج��اد تــورم نظریــه تــورم ناشــی از فشــار هزينــه میباشــد
براســاس ايــن نظريــه افزايــش هزينههــای تولیــد علــت اصلــی افزايــش قیمتهــا قلمــداد میشــود .مصاديــق
عمــده تــورم ناشــی از فشــار هزينــه در قالــب فشــار در افزايــش دســتمزد ،افزايــش در قیمــت مــواد اولیــه و فشــار

در حاشــیه ســود تقســیمبندی میشــود .1امــا تمركــز مــا رويكــرد فشــار در افزايــش دســتمزد بهويــژه حداقــل
دســتمزد میباشــد .بهلحــاظ نظــری تعییــن ســطح دســتمزدها در ســطحی باالتــر از ســطح تعادلــی بــا تأثیــری كــه
بــر حاشــیه ســود تولیدكننــدگان برجــای میگــذارد بــه كاهــش انگیــزه تولیــدی بنگاههــا و بنابرايــن كاهــش تولیــد

و اشــتغال منجــر میشــود .افــزون بــر آن مقایســه رشــد حداقــل دســتمزد و حداقــل دریافتــی کارگــران هــم بــا تــورم
 .1عباســینژاد ،حســین ،احمــد تشــکینی ،تمــور رحمانــی و هدیــه ســتایش ( ،)1392ارتبــاط متقابــل بیــن حداقــل دســتمزد و تــورم در ایــران ،مجلــه تحقیقــات
اقتصــادی ،دوره  ،48شــماره .2
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ســال قبــل (بهعنــوان معیــاری از قــدرت خریــد کاهــش یافتــه ناشــی از افزایــش قیمتهــا درســال قبــل )1و هــم

بــا تــورم ســاالنه (بهعنــوان شــاخصی کــه میــزان موفقیــت سیاســت حداقــل دســتمزد را در پوشــش تــورم هــر
ســال مــورد ارزیابــی قــرار میدهــد) ،گویــای ایــن واقعیــت اســت کــه حتــی در ســالهاي دشــوار اقتصــادی کــه

هــم پدیــده رکــود تورمــی در اقتصــاد كشــور تعمیــق شــده و هــم بــر فشــارهای ناشــی از تحریمهــا افــزوده شــده،

سیاس ـتگذار تــاش داشــته بــا افزایــش حداقــل دســتمزد ،قــدرت خریــد کارگــران را حفــظ نمایــد.

حداقــل دســتمزد (اســمی) بــر شــاخص قیمــت تولیــد کننــده ( )PPIاثــر مثبــت دارد .برآوردهــای انجــام گرفتــه
توســط معاونــت توســعه کارآفرینــی و اشــتغال وزارت تعــاون کار و رفــاه اجتماعــی در ســال  ،1397نشــان میدهــد

کــه بــا یــک درصــد افزایــش حداقــل دســتمزد (اســمی) بــه میــزان  0.2درصــد شــاخص قیمــت تولیــد کننــده

افزایــش خواهــد یافــت .2بــر ایــن اســاس میتــوان گفــت کــه افزایــش  57درصــدی در حداقــل دســتمزد بــا فــرض

ثابــت مانــدن ســایر عوامــل باعــث خواهــد شــد شــاخص قیمــت تولیــد کننــده بــه میــزان  11.4درصــد رشــد یابــد.

بنابرایــن میتــوان گفــت کــه افزایــش حداقــل دســتمزد میتوانــد طــرف عرضــه اقتصــاد را تحــت تأثیــر قــرار دهــد.

 .1از آنجــا کــه دســتمزد کارگــران در ابتــدای هــر ســال بهطــور ثابــت تعییــن میشــود ،لــذا کارگــران متعهــد خواهنــد بــود نیــروی کار خــود را تــا پایــان هــر ســال،
براســاس قــرارداد تنظیــم شــده ،عرضــه کننــد .در حالــی کــه ممکــن اســت در طــی ســال مذکــور ،تــورم قیمتهــا بیــش از افزایــش در دســتمزد باشــد ،ازایـنرو ،در
ابتــدای ســال بعــد ،ایــن انتظــار وجــود دارد کــه دســتمزد مصــوب شــده بــرای ســال جدیــد ،بتوانــد تــورم تجربــه شــده در ســال قبــل را پوشــش دهــد.
 .2معاونت توسعه کارآفرینی و اشتغال ،وزارت تعاون ،کار و رفاه اجتماعی (اسفند  ،)1397پیشبینی حداقل دستمزد در سال .1398
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ﻧﻤﻮدار -1ﻣﻘﺎﯾﺴﻪ رﺷﺪ ﺣﺪاﻗﻞ دﺳﺘﻤﺰد و رﺷﺪ ﺣﺪاﻗﻞ درﯾﺎﻓﺘﯽ ﮐﺎرﮔﺮان ﺑﺎ ﻧﺮخ ﺗﻮرم ﺳﺎﻻﻧﻪ و ﺳﺎل ﻗﺒﻞ
نمودار -1مقایسه رشد حداقل دستمزد و رشد حداقل دریافتی کارگران با نرخ تورم ساالنه و سال قبل
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رﺷﺪ ﺣﺪاﻗﻞ درﯾﺎﻓﺘﯽ

80

رﺷﺪ ﺣﺪاﻗﻞ دﺳﺘﻤﺰد
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ﺗﻮرم ﺧﻮراﮐﯽﻫﺎ و آﺷﺎﻣﯿﺪﻧﯽﻫﺎ ﺳﺎل ﻗﺒﻞ

رﺷﺪ ﺣﺪاﻗﻞ درﯾﺎﻓﺘﯽ

ﺗﻮرم ﺧﻮراﮐﯽﻫﺎ و آﺷﺎﻣﯿﺪﻧﯽﻫﺎ ﺳﺎل ﻗﺒﻞ
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ﺗﻮرم ﺳﺎﻻﻧﻪ

ﺗﻮرم ﺳﺎﻻﻧﻪ

رﺷﺪ ﺣﺪاﻗﻞ درﯾﺎﻓﺘﯽ
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ﺗﻮرم ﺳﺎﻻﻧﻪ ﺧﻮراﮐﯽﻫﺎ و آﺷﺎﻣﯿﺪﻧﯽﻫﺎ

رﺷﺪ ﺣﺪاﻗﻞ درﯾﺎﻓﺘﯽ

ﺗﻮرم ﺳﺎﻻﻧﻪ ﺧﻮراﮐﯽﻫﺎ و آﺷﺎﻣﯿﺪﻧﯽﻫﺎ

مأخذ :مرکز آمار ایران .آمار تورم و تورم خوراکی و آشامیدنی در سال  1400مربوط به دوازده ماهه بهمن ماه است.
ﻣﺄﺧﺬ :ﻣﺮﮐﺰ آﻣﺎر اﯾﺮان .آﻣﺎر ﺗﻮرم و ﺗﻮرم ﺧﻮراﮐﯽ و آﺷﺎﻣﯿﺪﻧﯽ در ﺳﺎل  1400ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ دوازده ﻣﺎﻫﻪ ﺑﻬﻤﻦ ﻣﺎه اﺳﺖ.

 .3موضــوع دیگــری کــه ضروریســت مــورد توجــه سیاســتگذاران بــازار کار قــرار بگیــرد ،اصابــت آثــار حداقــل
۷

دســتمزد بــر بنگاههــای اقتصــادی از حیــث زمینــه فعالیــت و مقیــاس فعالیــت اســت .در دفــاع از افزایــش غیرمتعــارف
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دســتمزد گفتــه میشــود ســهم هزینههــای نیــروی انســانی در کل هزینههــای بنگاههــای اقتصــادی کمتــر از

 10درصــد اســت و لــذا آثــار تورمــی آن کــم بــرآورد نشــان داده میشــود؛ حــال آنکــه ایــن ســهم صرف ـ ًا بــرای
بنگاههــای تولیــد صنعتــی غیــر کاربــر میتوانــد قابــل قبــول باشــد .بــر اســاس آمارهــای منتشــر شــده توســط
مرکــز آمــار ایــران از بنگاههــای صنعتــی  10نفــر کارکــن و بیشــتر در ســال  ،1398ســهم پرداختــی بابــت جبــران

خدمــات از هزینــه تمــام شــده تولیــد در برخــی از رشــته فعالیتهــای صنعتــی کاربــر نظیــر «توليــد ســایر تجهيــزات

حملونقــل»« ،تعميــر و نصــب ماشــینآالت و تجهيــزات»« ،توليــد پوشــاك»« ،تولیــد ســایر فرآوردههــای معدنــی
غیرفلــزی»« ،توليــد مبلمــان»« ،توليــد فراوردههــاي توتــون و تنباكــو»« ،چــاپ و تکثيــر رســانههاي ضبــط شــده»،

«توليــد چــرم و فراوردههــای وابســته»« ،توليــد منســوجات»« ،توليــد داروهــا و فراوردههــاي دارويــي شــيميايي و
گیاهــی» و ،...بیــش از  10درصــد (از  11.49درصــد تــا حــدود  31.39درصــد) میباشــد کــه گویــای ســهم قابــل توجــه

هزینــه دســتمزد در قیمــت تمــام شــده ایــن صنایــع میباشــد .اهمیــت توجــه به ســهم هزینــه دســتمزد از هزینــه تمام
شــده بنگاههــای اقتصــادی آن اســت کــه هــر چــه ایــن ســهم در هزینههــای تمــام شــده صنایــع بیشــتر باشــد ،آن

صنایــع تأثیــر مســتقیم بیشــتری از محــل افزایــش حداقــل دســتمزدها ،خواهنــد پذیرفــت.
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مرکز ژپوه 

14

ي صنعتی
های
فعالیﯿت
ﺗﻔﮑﯿﮏ رشته
ﺑﻪ تفکیک
ﺗﻮﻟﯿﺪ به
ﺷﺪه تولید
ﺗﻤﺎم شده
ﻫﺰﯾﻨﻪ تمام
ﺧﺪﻣﺎت ازاز هزینه
ﺟﺒﺮان خدمات
ﺳﻬﻢ جبران
 --2سهم
نمودار
ﺻﻨﻌﺘﯽ
ﺖﻫﺎ
رﺷﺘﻪ ﻓﻌﺎﻟ
ﻧﻤﻮدار 2
ﺗﻮﻟﯿﺪ ﺳﺎﯾﺮ ﺗﺠﻬﯿﺰات ﺣﻤﻞ و ﻧﻘﻞ

31.39

ﺗﻌﻤﯿﺮ وﻧﺼﺐ ﻣﺎﺷﯿﻦ آﻻت و ﺗﺠﻬﯿﺰات

26.1

ﺗﻮﻟﯿﺪ ﭘﻮﺷﺎك

24.0

ﺗﻮﻟﯿﺪﺳﺎﯾﺮ ﻓﺮاورده ﻫﺎي ﻣﻌﺪﻧﯽ ﻏﯿﺮﻓﻠﺰي

22.36

ﺗﻮﻟﯿﺪ ﻣﺒﻠﻤﺎن

21.6

ﺗﻮﻟﯿﺪ ﻓﺮاوردهﻫﺎي ﺗﻮﺗﻮن و ﺗﻨﺒﺎﮐﻮ

20.42

ﭼﺎپ و ﺗﮑﺜﯿﺮ رﺳﺎﻧﻪﻫﺎي ﺿﺒﻂ ﺷﺪه

19.4

ﺗﻮﻟﯿﺪ ﺳﺎﯾﺮ ﻣﺼﻨﻮﻋﺎت ﻃﺒﻘﻪ ﺑﻨﺪي ﻧﺸﺪه در ﺟﺎي دﯾﮕﺮ

16.8

ﺗﻮﻟﯿﺪ ﻣﺎﺷﯿﻦ آﻻت و ﺗﺠﻬﯿﺰات ﻃﺒﻘﻪ ﺑﻨﺪي ﻧﺸﺪه درﺟﺎي دﯾﮕﺮ

1.
13.8

ﺗﻮﻟﯿﺪ ﭼﺮم و ﻓﺮاورده ﻫﺎي واﺑﺴﺘﻪ

13.6

ﺗﻮﻟﯿﺪ ﻣﻨﺴﻮﺟﺎت

13.09

ﺳﺎﺧﺖ ﻣﺤﺼﻮﻻت راﯾﺎﻧﻪ اي ،اﻟﮑﺘﺮوﻧﯿﮑﯽ وﻧﻮري

12.86

ﺗﻮﻟﯿﺪ داروﻫﺎ وﻓﺮاورده ﻫﺎي داروﯾﯽ ﺷﯿﻤﯿﺎﯾﯽ وﮔﯿﺎﻫﯽ
ﺗﻮﻟﯿﺪﻣﺤﺼﻮﻻت ﻓﻠﺰي ﺳﺎﺧﺘﻪ ﺷﺪه ،ﺑﻪ ﺟﺰﻣﺎﺷﯿﻦ آﻻت و ﺗﺠﻬﯿﺰات

11.49

ﺗﻮﻟﯿﺪ ﺗﺠﻬﯿﺰات ﺑﺮﻗﯽ

9.8
9.36

ﺗﻮﻟﯿﺪ ﭼﻮب وﻓﺮاورده ﻫﺎي ﭼﻮب وﭼﻮب ﭘﻨﺒﻪ و ﺣﺼﯿﺮ

9.24

ﺗﻮﻟﯿﺪﻓﺮاورده ﻫﺎي ﻻﺳﺘﯿﮑﯽ وﭘﻼﺳﺘﯿﮑﯽ

9.06

ﺗﻮﻟﯿﺪ وﺳﺎﯾﻞ ﻧﻘﻠﯿﻪ ﻣﻮﺗﻮري ،ﺗﺮﯾﻠﺮ وﻧﯿﻢ ﺗﺮﯾﻠﺮ

8.8

ﺗﻮﻟﯿﺪ ﻓﺮاوردهﻫﺎي ﻏﺬاﯾﯽ

8.0

ﺗﻮﻟﯿﺪ ﮐﺎﻏﺬ و ﻓﺮاورده ﻫﺎي ﮐﺎﻏﺬي

.24

ﺗﻮﻟﯿﺪ ﻓﻠﺰات ﭘﺎﯾﻪ

.19

ﺗﻮﻟﯿﺪ اﻧﻮاع آﺷﺎﻣﯿﺪﻧﯽﻫﺎ
ﺗﻮﻟﯿﺪ ﻣﻮادﺷﯿﻤﯿﺎﯾﯽ و ﻓﺮاورده ﻫﺎي ﺷﯿﻤﯿﺎﯾﯽ

4.89
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ﺗﻌﻤﯿﺮ و ﻧﺼﺐ ﻣﺎﺷﯿﻦ آﻻت و ﺗﺠﻬﯿﺰات

1.11

ﺗﻮﻟﯿﺪ ﭘﻮﺷﺎك
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6.

ﺗﻮﻟﯿﺪ ﺗﺠﻬﯿﺰات ﺑﺮﻗﯽ
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ﺗﻮﻟﯿﺪ ﻣﻮادﺷﯿﻤﯿﺎﯾﯽ و ﻓﺮاورده ﻫﺎي ﺷﯿﻤﯿﺎﯾﯽ
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ـات بخـ
ـت کــه
اﯾﻦ داش
ﺳﻬﻢنظــر
ﺑﯿﺸﺘﺮبایـازـد در
همچنیــن
ﺑﯿﺸﺘﺮﯾﻦ
ـرویهﻫﺎ
اﯾﻦ ﺑﻨﮕﺎ
ﺗﺄﻣﻞهاﯾهـﻨﮑﻪ
ﻧﮑﺘﻪسـﻗﺎﺑﻞ
ﺻﻨﻌﺘﯽ
خدمـﻫﺎي
ـشﺑﻨﮕﺎه
بخـدر
ﻫﺰﯾﻨﻪﻫﺎ
ﻧﻮعـ از
ﺧﺪﻣﺎﺗﯽ
ﺣﻤﻞبــود.
خواهــد
صنعتــی
هــا در بنگاه
ﻣﺜﺎلهزینه
ﻋﻨﻮان از
ایــنﺑﻪ نــوع
ﻣﺘﺤﻤﻞســهم
بیشــتر از
خدماتــی
دورهبنگاه
هــای
وﻧﻘﻞ
اﻗﺎﻣﺘﯽ،
هــایﯾﺮاﺋﯽ و
ﮔﺮدﺷﮕﺮي ،ﭘﺬ
ﺧﺪﻣﺎت
ﺷﺪهاﻧﺪ.
ﮐﻮﯾﺪ19-
هــایﭘﺎﻧﺪﻣﯽ
دوﺳﺎﻟﻪ
هزینهرا در
آﺳﯿﺐ

ﻃﻮرــده
ـل ش
کویــد19-
ارزشــی
ـاله پاندم
دوره دوس
ـترین
بنگاهه
ﺤـهﯽ،ایــن
اینکـ
آﻣﻮزﺷتأم
ﻣﺴﺎﻓﺮــهي،قابــل
نکت
اند.ﯽ
رﺳﻤ
متحمـﺑﻪ
اﻗﺘﺼﺎد ﻣﻠﯽ،
اﻓﺰوده
درﺻﺪـ از
ـیبﻦرا16در20-
ﺳﻬﻤآسﯽـ ﺑﯿ
بیش.ـ ﺑﺎ
دﺳﺘــاﯽ و..
ﺻﻨﺎﯾﻊ
ـلﺗﻔﺮﯾ
ﯽـو

صنایــع
ونقــل
اقامتــی،ﺑﻪحم
گردشــگری،
خدمــات
مثــال
دربهعنوان
ﮐﻢ
تفریحــی ،دﺳﺖ
آموزشــی واﻫﻤﯿﺖ آﻧﮑﻪ
مســافری .،ﻧﮑﺘﻪ ﺣﺎﺋﺰ
ﻣﻌﺮﻓﯽ ﺷﺪهاﻧﺪ
ﺣﻤﺎلﯾﺖ
پذیرائــیدﯾوﺪه و ﻧﯿﺎز
ﺑﺨﺶ آﺳﯿﺐ
ﮐﺮوﻧﺎ ﺑﻪﻋﻨﻮان
ﺳﺘﺎد ﻣﻠﯽ
ﻣﺼﻮﺑﺎت

ـاتﺑﺎسرﯾــتاد
مصوبـ
12ــمی
ﺑﺎﻧﮑـورﯽ رس
ﺳﻮدهطـ
ﻧﺮخـی ،ب
ـاد ملـ
دوره اقتص
ﻤﺎﯾﺘافـﯽـزوده
ارزش
ـد از
 20-16ازدرصـ
ـهمی بیـ
ـتیﻦو ...بــا
ﺰش
اﻧﺪ و
درﺻﺪدرﻧﺒﻮده
ﮐﺮوﻧﺎـ ﺑﺎ
ﻼت ﺣ
ﺗﺴﻬﯿ
ﻗﺎدرـنﺑﻪ اﺳﺘﻔﺎده
ﺑﻨﮕﺎهﻫﺎسـﺣﺘﯽ
دسـاز اﯾ
ﻧﯿﻤﯽ

ﺑﯽﺳﺎﺑﻘﻪ ﻧﯿﺮوي اﻧﺴﺎﻧﯽ ﻣﻮاﺟﻪ ﺷﺪهاﻧﺪ.

۹
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ملــی کرونــا بهعنــوان بخــش آســیبدیده و نیــاز بــه حمایــت معرفــی شــدهاند .نکتــه حائــز اهمیــت آنکــه دســت

کــم نیمــی از ایــن بنگاههــا حتــی قــادر بــه اســتفاده از تســهیالت حمایتــی دوره کرونــا بــا نــرخ ســود بانکــی 12
درصــد نبودهانــد و بــا ریــزش بیســابقه نیــروی انســانی مواجــه شــدهاند.

 .4بررســی ســاختار صنعتــی کشــور نیــز حاکــی از ســهم  92درصــدی بنگاههــای کوچــک و متوســط بــا حــدود 50

درصــد ســهم اشــتغال اســت .ایــن بنگاههــا در دهــه گذشــته نقطــه اصابــت نهائــی کاهــش تقاضــای کل ،نوســانات
نــرخ ارز و تحریــم مبــادالت مالــی و تجــاری و نیــز قطــع زنجیــره ارزش حاصــل از کرونــا بودهانــد .همچنیــن ،ایــن
بنگاههــا در مقابــل شــوکهای مالــی و محیطــی همچــون جهــش دســتمزد بهشــدت آســیبپذیرند و انتظــار

میــرود بهواســطه اجــرای سیاســت افزایــش  57درصــدی در حداقــل دســتمزدها ،تعدیــل نیــرو کار را در دســتور کار
قــرار دهنــد.

 .5رشــد غیرمتعــارف حداقــل دســتمزد ممكــن اســت منجــر بــه اخــراج نیــروی كار موجــود و تشــديد بیــكاری و
افزايــش مراجعــات بــه صنــدوق بیمــه بیــكاری بــرای دريافــت مقــرری بیمــه بیــكاری شــود .برآوردهای کارشناســی

حاکــی از ایــن نگرانــی مهمانــد کــه ممکــن اســت ســهم بیــکاران ناشــی از اخــراج و تعدیــل از کل بیــکاران کشــور
کــه از  17درصــد در ســال  ،1398بــا توجــه بــه بیــکار شــدن بخشــی از نیــروی کار کشــور ناشــی از ویــروس کرونــا

در ســال  ۱۴۰۰بــه حــدود  ۲۹درصــد رســیده بــود ،بــا حــذف ارز  ۴۲۰۰تومانــی و تصمیمــات معطــوف بــه نظــام

مالیاتــی و بهویــژه افزایــش ۵۷درصــدی حداقــل دســتمزد ،بــه بیــش از ایــن ارقــام برســد .ایــن شــرایط میتوانــد

بــه تشــدید اشــتغال غیررســمی و همچنیــن آســیب شــدید دهکهــای پاییــن درآمــدی منجــر شــود.
توصیههای سیاستی

در راســتای حمایــت از فعــاالن اقتصــادی و حفــظ بخشهــای مولــد اقتصــادی از شــرايط ركــودی و تورمــی اقتصــاد
کشــور ،مجموعــه پیشــنهادات مشــخص اتــاق ایــران ،بــه شــرح ذیــل اســت:

الف) درباره افزایش نرخ ارز مبنای محاسبه حقوق گمرکی:
 .1دولــت همزمــان بــا اجــراي ايــن اقــدام ،تعرفــه حقــوق ورودي كاالهــاي اساســي ،ضــروري ،نهادههــای
کشــاورزی و دامــی ،مــواد اولیــه و واســطهای تولیــد و ماشــینآالت مــورد نيــاز توليــد را بهگون ـهای تغييــر دهــد
كــه نــرخ مؤثــر تعرفــه قبــل و بعــد از اجــراي ايــن حکــم بــدون تغييــر باقــي بمانــد یــا بــه شــکل حداقلــی افزایــش
یابــد .بــراي ســاير كاالهــا حقــوق ورودی را بهگونــهای تغییــر دهــد کــه متوســط مأخــذ تعرفــه مؤثــر حقــوق

ورودي دریافتــی حداکثــر  50درصــد نســبت بــه ســال  1400افزایــش یابــد.
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 .2نــرخ مؤثــر تعرفــه قبــل و بعــد از اجــراي ايــن حکــم را بــا در نظــر گرفتــن نوســانات نــرخ ارز در فواصــل زمانــي

 ٣ماهــه بازنگــري کنــد.

 .3گمــرک جمهــوری اســامی ایــران موظــف شــود بــر اســاس دســتورالعملی کــه بــه تصویــب وزیــر امــور اقتصادی

و دارایــی میرســد بهگونــهای عمــل کنــد کــه از ابتــدای  ،1400پرداخــت وجــوه حقــوق و عــوارض گمرکــی
مربــوط بــه واردات مــواد اولیــه بخــش تولیــد حســب درخواســت متقاضــی ،بهصــورت اعتبــاری قابــل انجــام باشــد.

ب) درباره منوط شدن معافیتهای مالیاتی و جایزههای صادراتی به بازگشت ارز حاصل از صادرات
در آئیننامــه ایــن بنــد مدتزمــان مجــاز بــرای رفــع تعهــد ارز بــا توجــه بــه ویژگیهــای کاالهــای صادراتــی از
قبیــل اقــام کشــاورزی ،فــرش و صنایعدســتی ،خدمــات فنــی و مهندســی و ســایر گروههــای کاالیــی و همچنیــن

مشــوقهای الزم بــرای صادرکنندگانــی کــه زودتــر از موعــد مقــرر نســبت بــه برگشــت ارزهــای صادراتــی خــود بــه

چرخــۀ اقتصــادی کشــور اقــدام مینماینــد پیشبینــی شــود .عــاوه بــر ایــن توصیــه اکیــد آن اســت کــه بهجــای
مشــروط کــردن اســترداد ارزشافــزوده پرداختــی صادرکننــدگان بــه بازگشــت ارز بــه اقتصــاد کشــور ،صرف ًا «برخــورداری

از معافیــت مالیــات بــر عملکــرد ،مشــروط بــه بازگشــت ارز بــه چرخــه اقتصــاد کشــور گــردد».
ج) حذف معافیت مالیاتی صادرکنندگان مواد خام و نیمهخام
پیشنهاد میشود محصوالت با ارزشافزوده پائین در صنعت پتروشیمی به شکل ذیل تعریف گردد:

 .1در ســال 1401آن دســته از محصــوالت پتروشــیمی کــه فقــط بــا یــک مرحلــه از فــرآوری مــاده خــام ،تولیــد

میشــوند ،در زمــره محصــوالت پتروشــیمی بــا ارزشافــزوده پائیــن قــرار میگرنــد و در حکــم محصــول نیمهخــام

خواهنــد بــود .وزارت صمــت بــا همــکاری وزارت نفــت موظــف شــود فهرســت ایــن محصــوالت را احصــاء نمایــد.

 .2وزارت صمــت مکلــف اســت میــزان نیــاز داخلــی محصــوالت احصــاء شــده در بنــد  1را بــرآورد نمایــد و موظــف
شــود بــا همــکاری وزارت نفــت و تشــکل مربوطــه نســبت بــه احصــاء ســهم هــر شــرکت پتروشــیمی در تأمیــن
نیــاز داخلــی اقــدام نمایــد.

 .3وزارت اقتصــاد موظــف شــود از صــادرات محصــوالت نیمهخــام پتروشــیمی در ســقف مقادیــر تعییــن شــده در
بنــد  2مالیــات اخــذ نمایــد.

 .4صــادرات مــازاد بــر نیــاز داخلــی کــه فــرآوری آنهــا در داخــل بــه تشــخیص وزارت صمــت فاقــد توجیــه
فنی-اقتصــادی میباشــد و یــا بــه تشــخیص وزارت نفــت بــه دلیــل محدودیتهــای دانــش فنــی امکانپذیــر
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نمیباشــد ،مشــمول مالیــات نشــود.
د) حذف ارز ترجیحی
 .1حــذف تدریجــی ارز ترجیحــی کاالهــای مشــمول در دســتور کار قــرار گیــرد بــه گون ـهای کــه در نیمــه اول
ســال همزمــان بــا ادامــه تخصیــص ارز ترجیحــی بــه دارو و گنــدم ،مقدمــات الزم (مثــا دربــاره دارو تکمیــل
ســامانههای الزم بــرای پرداخــت یارانــه بــه بیمههــا و ثبــت نــام افــرادی کــه دارای بیماریهــای خــاص هســتند

در ایــن ســامانهها) بــرای حــذف ارز ترجیحــی ایــن کاالهــا در نیمــه دوم ســال فراهــم شــود.

 .2تأمیــن ســرمایه در گــردش و تســهیل دریافــت آن بــا متوقــف کــردن موانــع حقوقــی بــرای واحدهــای تولیــدی

در زنجیرههــای تولیــد متناســب بــا نقدینگــی مــورد نیــاز پــس از حــذف ارز ترجیحــی

 .3لغو ممنوعیت صادراتی کاالها و وضع عوارض صادراتی برای تنظیم بازار داخلی در صورت نیاز
ه) مصوبه حداقل دستمزد شورای عالی کار بر
مهمتریــن سیاســت دولــت بایــد بــه کنتــرل تــورم معطــوف شــود تــا افزایــش بیــش از حــد حداقــل دســتمزدها،
چراکــه افزایــش بیــش از حــد حداقــل دســتمزدها فشــارهای مضاعفــی را بــه دولــت و اقتصــاد کشــور وارد

خواهــد کــرد.

در تعییــن حداقــل دســتمزد یــک توافــق سـهجانبه حاصــل آیــد کــه نفــع ذینفعــان را دنبــال کنــد تــا بهواســطه
اجــرای آن آثــار ســوء کمتــری بــر اقتصــاد تحمیل شــود.

 مصوبــه فعلــی اصــاح شــود بــه گونــه ای کــه «ســایر پرداختهــا» ،مشــمول نــرخ پایینتــری نســبت بــه
حداقــل دســتمزد بــرای افزایــش شــوند.

پیوست :سهم پرداختی به نهادههای تولید از هزینه تمام شده تولید و تأثیر مستقیم افزایش حداقل دستمزد در افزایش قیمت تمام شده تولید رشته فعالیتهای صنعتی















 ﻓﺮاوري و ﻧﮕﻬﺪاري ﻣﺎ��،ﺳﺨﺖ ﭘﻮﺳﺘﺎن و ﻧﺮم ﺗﻨﺎن

 ﻓﺮاوري و ﻧﮕﻬﺪاري ﻣﻴﻮە و ﺳ����ﺠﺎت

 ﺗﻮﻟ�ﺪ روﻏﻦ ﻫﺎ و ﭼﺮ�� ﻫﺎي ﮔ�ﺎ�� و ﺣﻴﻮا����-ﺠﺰ روﻏﻦ ذرت

 ﺗﻮﻟ�ﺪ ﻓﺮآوردە ﻫﺎي ﻟﺒ��

ﺗﻮﻟ�ﺪ اﻧﻮاع آﺷﺎﻣ�ﺪ�� ﻫﺎ

ﺗﻮﻟ�ﺪ ﻓﺮاوردە ﻫﺎي ﺗﻮﺗﻮن و ﺗ��ﺎ�ﻮ





ﮐﺪ ﻓﻌﺎﻟ�ﺖ



ﻓﻌﺎﻟ�ﺖ

ﺗﺄﺛ�� ﻣﺴﺘﻘ�ﻢ و ﺧ� اﻓﺰا�ﺶ














ﺳﻬﻢ ﻣﻮاد اوﻟ�ﻪ ﺧﺎر��
ﺳﻬﻢ ﺟ��ان ﺧﺪﻣﺎت از ﺳﻬﻢ ﻣﻮاد اوﻟ�ﻪ داﺧ� از
از ﻫ��ﻨﻪ ﺗﻤﺎم ﺷﺪە
ﻫ��ﻨﻪ ﺗﻤﺎم ﺷﺪە ﺗﻮﻟ�ﺪ ﻫ��ﻨﻪ ﺗﻤﺎم ﺷﺪە ﺗﻮﻟ�ﺪ
ﺗﻮﻟ�ﺪ



درﺻﺪی ﺣﺪاﻗﻞ دﺳﺘﻤﺰد ﺑﺮ اﻓﺰا�ﺶ
ﻗ�ﻤﺖ ﺗﻤﺎم ﺷﺪە ﺗﻮﻟ�ﺪ


















ﺗﻮﻟ�ﺪ ﻏﺬاي آﻣﺎدە ﺣﻴﻮاﻧﺎت









ﺗﻮﻟ�ﺪ ﻣ�ﺴﻮﺟﺎت

 ﺗﻮﻟ�ﺪ ﻓﺮاوردە ﻫﺎي آﺳ�ﺎب ﻏﻼت)داﻧﻪ آﺳ�ﺎب ﺷﺪە(� ،ﺸﺎﺳﺘﻪ و
ﻓﺮاوردە ﻫﺎي �ﺸﺎﺳﺘﻪ اي
 ﺗﻮﻟ�ﺪ ﺳﺎﻳﺮ ﻓﺮاوردە ﻫﺎي ﻏﺬا��

 ﻓﺮاوري و ﻧﮕﻬﺪاري ﮔﻮﺷﺖ







ﺗﻮﻟ�ﺪ ﻓﺮاوردە ﻫﺎي ﻏﺬا��













ﺗﻮﻟ�ﺪ ﭘﻮﺷﺎك

ﺗﻮﻟ�ﺪ ﭘﻮﺷﺎك� ،ﻪ ﺟﺰ ﭘﻮﺷﺎك از ﭘﻮﺳﺖ ﺧﺰدار

ﺗﻮﻟ�ﺪ ﭘﻮﺷﺎك ﻛﺸ�ﺎف و ﻗﻼب �ﺎ�� ﺷﺪە









ر�ﺴﻨﺪ���� ،ﺎﻓﻨﺪ�� و ﺗ�ﻤ�ﻞ ﻣ�ﺴﻮﺟﺎت


















ﺗﻮﻟ�ﺪ ﺳﺎﻳﺮ ﻣ�ﺴﻮﺟﺎت













ﺗﻮﻟ�ﺪ ﭼﺮم و ﻓﺮاوردە ﻫﺎي وا�ﺴﺘﻪ




















ﺗﻮﻟ�ﺪ ﻛﻔﺶ و �ﺎﭘﻮش

ﺗﻮﻟ�ﺪ ﭼﻮب وﻓﺮاوردە ﻫﺎي ﭼﻮب وﭼﻮب ﭘ��ﻪ –�ﻪ ﺟﺰﻣ�ﻠﻤﺎن -
ﺳﺎﺧﺖ �ﺎﻻ از ﺣﺼ�� وﻣﻮادﺣﺼ���ﺎ��





 ارە ﻛ�� و رﻧﺪە ﻛﺮدن ﭼﻮب

 ﺗﻮﻟ�ﺪ ﻓﺮاوردە ﻫﺎي ﭼﻮب ،ﭼﻮب ﭘ��ﻪ ،ﺣﺼ�� وﻣﻮادﺣﺼ���ﺎ��

د�ﺎ�� و ﭘﺮداﺧﺖ ﭼﺮم ؛ ﺗﻮﻟ�ﺪ ﮐ�ﻒ دﺳ���؛ ز�ﻦ و ﻳﺮاق؛ ﭘﺮداﺧﺖ و رﻧﮕﺮزي

ﺧﺰ












ﺗﻮﻟ�ﺪ �ﺎﻏﺬ و ﻓﺮاوردە ﻫﺎي �ﺎﻏﺬي
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ﭼﺎپ و ﺗﮑﺜ�� رﺳﺎﻧﻪ ﻫﺎي ﺿ�ﻂ ﺷﺪە

ﺗﻮﻟ�ﺪ �ﮏ و ﻓﺮاوردە ﻫﺎي ﺣﺎﺻﻞ از �ﺎﻻ�ﺶ ﻧﻔﺖ





 ﺗﻮﻟ�ﺪ ﻓﺮاوردە ﻫﺎي ﻛﻮرە �ﻚ ﭘﺰي

 ﺗﻮﻟ�ﺪ ﻓﺮاوردە ﻫﺎي �ﺎﻻ�ﺶ ﺷﺪە ﻧﻔﺖ

ﮐﺪ ﻓﻌﺎﻟ�ﺖ








ﻓﻌﺎﻟ�ﺖ

ﺳﻬﻢ ﻣﻮاد اوﻟ�ﻪ

ﺗﺄﺛ�� ﻣﺴﺘﻘ�ﻢ و ﺧ� اﻓﺰا�ﺶ






ﺗﻮﻟ�ﺪ ﺳﺎﻳﺮ ﻓﺮاوردە ﻫﺎي ﺷ�ﻤ�ﺎ��



ﺳﻬﻢ ﺟ��ان ﺧﺪﻣﺎت ﺳﻬﻢ ﻣﻮاد اوﻟ�ﻪ داﺧ�
از ﻫ��ﻨﻪ ﺗﻮﻟ�ﺪ
از ﻫ��ﻨﻪ ﺗﻮﻟ�ﺪ










ﺗﻮﻟ�ﺪاﻟ�ﺎف ﻣﺼﻨﻮ��



درﺻﺪی ﺣﺪاﻗﻞ دﺳﺘﻤﺰد ﺑﺮ اﻓﺰا�ﺶ
ﺧﺎر�� از ﻫ��ﻨﻪ ﺗﻮﻟ�ﺪ
ﻗ�ﻤﺖ ﺗﻤﺎم ﺷﺪە ﺗﻮﻟ�ﺪ











ﺗﻮﻟ�ﺪ داروﻫﺎ وﻓﺮاوردە ﻫﺎي دارو�� ﺷ�ﻤ�ﺎ�� وﮔ�ﺎ��



























ﺗﻮﻟ�ﺪﻓﺮاوردە ﻫﺎي ﻻﺳ���� و�ﻼﺳ����� -ﺠﺰ ﮐﻔﺶ

ﺗﻮﻟ�ﺪ ﻓﺮاوردە ﻫﺎي �ﻼﺳ�����-ﻪ ﺟﺰﮐﻔﺶ





 ﺗﻮﻟ�ﺪ ﻣﺤﺼﻮﻻت ﻓﻠﺰي ﺳﺎزە اي ،ﻣﻨﺒﻊ ،ﻣﺨﺰن آب وﻣﻮﻟﺪﻫﺎي �ﺨﺎر

 ﺗﻮﻟ�ﺪﺳﺎﻳﺮﻣﺤﺼﻮﻻت ﻓﻠﺰي ﺳﺎﺧﺘﻪ ﺷﺪە وﻓﻌﺎﻟﻴﺘﻬﺎي ﺧﺪﻣﺎ�� ﻓﻠﺰ�ﺎري

ﺗﻮﻟ�ﺪ ﻣﻮاد ﺷ�ﻤ�ﺎ�� اﺳﺎ�� ،ﮐﻮدﻫﺎ وﺗﺮﮐﻴ�ﺎت ﻧﻴ��وژن� ،ﻼﺳ��ﮏ و ﻻﺳ��ﮏ

ﻣﺼﻨﻮ�� در ﺷ�ﻞ ﻧﺨﺴﺘ��













ﺗﻮﻟ�ﺪ ﻣﻮادﺷ�ﻤ�ﺎ�� و ﻓﺮاوردە ﻫﺎي ﺷ�ﻤ�ﺎ��










ﺗﻮﻟ�ﺪﻓﺮاوردە ﻫﺎي ﻻﺳ���� و�ﻼﺳ����























ﺗﻮﻟ�ﺪﺷ�ﺸﻪ و ﻓﺮاوردە ﻫﺎي ﺷ�ﺸﻪ اي

ﺗﻮﻟ�ﺪ ﻓﻠﺰات �ﺎ�ﻪ

ﺗﻮﻟ�ﺪﻣﺤﺼﻮﻻت ﻓﻠﺰي ﺳﺎﺧﺘﻪ ﺷﺪە� ،ﻪ ﺟﺰﻣﺎﺷ�� آﻻت و
ﺗﺠﻬ���ات

ر�ﺨﺘﻪ ﮔﺮي ﻓﻠﺰات

 ﺗﻮﻟ�ﺪ ﻓﻠﺰﻫﺎي �ﺎ�ﻪ ﮔﺮاﻧﺒﻬﺎ وﺳﺎﻳﺮﻓﻠﺰﻫﺎي ﻏ��آﻫ��

ﺗﻮﻟ�ﺪ آﻫﻦ وﻓﻮﻻد �ﺎ�ﻪ

 ﺗﻮﻟ�ﺪ ﻓﺮاوردە ﻫﺎي ﻣﻌﺪ�� ﻏ��ﻓﻠﺰي ﻃ�ﻘﻪ ﺑﻨﺪي �ﺸﺪە در ﺟﺎي د�ﮕﺮ
















ﺗﻮﻟ�ﺪﺳﺎﻳﺮ ﻓﺮاوردە ﻫﺎي ﻣﻌﺪ�� ﻏ��ﻓﻠﺰي
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ﮐﺪ ﻓﻌﺎﻟ�ﺖ

ﺗﺄﺛ�� ﻣﺴﺘﻘ�ﻢ و ﺧ� اﻓﺰا�ﺶ









ﻓﻌﺎﻟ�ﺖ

ﺳﺎﺧﺖ ﺗﺨﺘﻪ ﻣﺪار و ﻗﻄﻌﺎت اﻟ���وﻧ���

ﺗﻮﻟ�ﺪ را�ﺎﻧﻪ و ﺗﺠﻬ���ات ﺟﺎﻧ��

ﺳﺎﺧﺖ ﺗﺠﻬ���ات ﻣﺨﺎﺑﺮا��

ﺳﺎﺧﺖ �ﺎﻻﻫﺎي ﻣ��� اﻟ���وﻧ���

 ﺳﺎﺧﺖ ﺗﺠﻬ���ات اﻧﺪازە ﮔ��ي ،آزﻣﻮن ،راﻫ��ي و ﮐﻨ��ل؛ اﻧﻮاع ﺳﺎﻋﺖ

 ﺳﺎﺧﺖ ﺗﺠﻬ���ات ﭘﺮﺗﻮد�� ،اﻟ���و�ﺰﺷ�� واﻟ���ودرﻣﺎ��

ﺳﻬﻢ ﺟ��ان ﺧﺪﻣﺎت ﺳﻬﻢ ﻣﻮاد اوﻟ�ﻪ داﺧ�
از ﻫ��ﻨﻪ ﺗﻮﻟ�ﺪ
از ﻫ��ﻨﻪ ﺗﻮﻟ�ﺪ

ﺳﻬﻢ ﻣﻮاد اوﻟ�ﻪ










درﺻﺪی ﺣﺪاﻗﻞ دﺳﺘﻤﺰد ﺑﺮ اﻓﺰا�ﺶ
ﺧﺎر�� از ﻫ��ﻨﻪ ﺗﻮﻟ�ﺪ
ﻗ�ﻤﺖ ﺗﻤﺎم ﺷﺪە ﺗﻮﻟ�ﺪ





















ﺳﺎﺧﺖ ﻣﺤﺼﻮﻻت را�ﺎﻧﻪ اي ،اﻟ���وﻧ��� وﻧﻮري

























ﺗﻮﻟ�ﺪ �ﺎﺗﺮي و اﻧ�ﺎرە

ﺗﻮﻟ�ﺪ ﺳ�ﻢ و دﺳﺘ�ﺎە ﻫﺎي ﺳ�ﻢ ﮐ��

ﺗﻮﻟ�ﺪ ﺗﺠﻬ���ات روﺷﻨﺎ�� ﺑﺮ��

ﺗﻮﻟ�ﺪ وﺳﺎ�ﻞ ﺑﺮ�� ﺧﺎﻧ��

ﺗﻮﻟ�ﺪ ﺳﺎﻳﺮ ﺗﺠﻬ���ات ﺑﺮ��

ﺗﻮﻟ�ﺪ ﻣﺎﺷ�� آﻻت و ﺗﺠﻬ���ات ﻃ�ﻘﻪ ﺑﻨﺪي �ﺸﺪە درﺟﺎي د�ﮕﺮ

ﺗﻮﻟ�ﺪ ﻣﺎﺷ�� آﻻت �ﺎ �ﺎر�ﺮد ﻋﺎم

ﺗﻮﻟ�ﺪ ﻣﺎﺷ�� آﻻت �ﺎ�ﺎر�ﺮد ﺧﺎص

ﺗﻮﻟ�ﺪ وﺳﺎ�ﻞ ﻧﻘﻠ�ﻪ ﻣﻮﺗﻮري

ﺗﻮﻟ�ﺪ �ﺪﻧﻪ ) اﺗﺎق (وﺳﺎ�ﻞ ﻧﻘﻠ�ﻪ ﻣﻮﺗﻮري و ﺳﺎﺧﺖ ﺗ��ﻠﺮ و ﻧ�ﻢ ﺗ��ﻠﺮ























 ﺗﻮﻟ�ﺪ ﻗﻄﻌﺎت و ﻟﻮازم اﻟﺤﺎ�� وﺳﺎ�ﻞ ﻧﻘﻠ�ﻪ ﻣﻮﺗﻮري

ﺗﻮﻟ�ﺪ وﺳﺎ�ﻞ ﻧﻘﻠ�ﻪ ﻣﻮﺗﻮري ،ﺗ��ﻠﺮ وﻧ�ﻢ ﺗ��ﻠﺮ

 ﺗﻮﻟ�ﺪ ﻣﻮﺗﻮر ﺑﺮ��� ،دﻳﻨﺎم و ﺗﺮا�ﺴﻔﻮرﻣﺎﺗﻮر و دﺳﺘ�ﺎە ﻫﺎي ﺗﻮز� ــﻊ و ﮐﻨ��ل ﺑﺮق


















ﺗﻮﻟ�ﺪ اﺑﺰارﻫﺎي اﭘ���� و ﺗﺠﻬ���ات ﻋ�ﺎ��؛ ﺗﻮﻟ�ﺪ رﺳﺎﻧﻪ ﻫﺎي ﻧﻮري و
 ﻣﻐﻨﺎﻃ� �
�
















ﺗﻮﻟ�ﺪ ﺗﺠﻬ���ات ﺑﺮ��
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ﻓﻌﺎﻟ�ﺖ

ﮐﺪ ﻓﻌﺎﻟ�ﺖ

ﺳﻬﻢ ﺟ��ان ﺧﺪﻣﺎت ﺳﻬﻢ ﻣﻮاد اوﻟ�ﻪ داﺧ�
از ﻫ��ﻨﻪ ﺗﻮﻟ�ﺪ
از ﻫ��ﻨﻪ ﺗﻮﻟ�ﺪ

ﺳﻬﻢ ﻣﻮاد اوﻟ�ﻪ

ﺗﺄﺛ�� ﻣﺴﺘﻘ�ﻢ و ﺧ� اﻓﺰا�ﺶ













درﺻﺪی ﺣﺪاﻗﻞ دﺳﺘﻤﺰد ﺑﺮ اﻓﺰا�ﺶ
ﺧﺎر�� از ﻫ��ﻨﻪ ﺗﻮﻟ�ﺪ
ﻗ�ﻤﺖ ﺗﻤﺎم ﺷﺪە ﺗﻮﻟ�ﺪ



ﺗﻮﻟ�ﺪ ﻣ�ﻠﻤﺎن

ﺗﻮﻟ�ﺪ ﺳﺎﻳﺮ ﻣﺼﻨﻮﻋﺎت ﻃ�ﻘﻪ ﺑﻨﺪي �ﺸﺪە در ﺟﺎي د�ﮕﺮ

ﺗﻮﻟ�ﺪ �ﺎﻻﻫﺎي ورز��

ﺗﻮﻟ�ﺪ وﺳﺎ�ﻞ �ﺎزي و اﺳ�ﺎب �ﺎزي

ﺳﺎﺧﺖ ﻣﻠﺰوﻣﺎت و وﺳﺎ�ﻞ ﭘﺰﺷ�� و دﻧﺪاﻧ���ﺷ��
















ﺗﻮﻟ�ﺪ ﺳﺎﻳﺮ ﺗﺠﻬ���ات ﺣﻤﻞ و ﻧﻘﻞ


















ﺗﻌﻤ�� وﻧﺼﺐ ﻣﺎﺷ�� آﻻت و ﺗﺠﻬ���ات

ﺗﻮﻟ�ﺪ ﺳﺎﻳﺮ ﻣﺼﻨﻮﻋﺎت ﻃ�ﻘﻪ ﺑﻨﺪي �ﺸﺪە در ﺟﺎي د�ﮕﺮ؛ ﺗﻮﻟ�ﺪ آﻻت
 ﻣﻮﺳ���

 ﺗﻮﻟ�ﺪ ﺟﻮاﻫﺮات ،ﺟﻮاﻫﺮات �ﺪ�� و �ﺎﻻﻫﺎي وا�ﺴﺘﻪ

ﺗﻮﻟ�ﺪ ﺳﺎﻳﺮ وﺳﺎ�ﻞ ﺣﻤﻞ و ﻧﻘﻞ ﻃ�ﻘﻪ ﺑﻨﺪي �ﺸﺪە در ﺟﺎي د�ﮕﺮ

 ﺗﻮﻟ�ﺪ ﻟﻮﮐﻮﻣﻮﺗﻴﻮ ﻫﺎي راە آﻫﻦ و وﺳﺎ�ﻞ ﻧﻘﻠ�ﻪ ر���















ﺗﻮﻟ�ﺪ ﮐﺸ�� و ﻗﺎﻳﻖ













مأخــذ :محاســبات بــر اســاس دادههــای مرکــز آمــار ایــران انجــام گرفتــه اســت ،شایســته ذکــر اســت رقــم مربــوط بــه هزینــه تمــام شــده تولیــد ،از مجمــوع ارزش پرداختــی بابــت "جبــران خدمــات"" ،نهادههــای فعالیــت
صنعتــی" و "خدمــات غیــر صنعتــی" حاصــل شــده اســت.
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