رشد 64درصدی
جذب سرمایهگذاری خارجی در سال2016
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جری��ان «س��رمایهگذاری مس��تقیم خارج��ی»
جهان��ی در س��ال  2016بهدلیل رش��د اقتصادی
ناچیز و وجود نااطمینانیهای سیاس��ی با کاهش
2درصدی به سطح  1 /75تریلیون دالر رسید .این
کاهش در کشورهای در حال توسعه بسیار بیشتر
(حدود14درصد) و در کشورهای کمتر توسعه یافته
پرنوسان بوده اس��ت .گرچه «آنکتاد» پیشبینی
کرده در سالهای  2017-2018بهبودی متوسط
درجریان«سرمایهگذاریمستقیمخارجی»حاصل
شود اما بازهم این مقدار بسیار پایینتر از رکوردی
است که در سال  2007بهدست آمد.
امروزه س��وال اساس��ی در ارتباط ب��ا تامین مالی
پروژههای سرمایهگذاری این است که آیا میتوان
با توجه به شرایط مالی و اقتصادی کشورمان ،فقط
ی به رش��د مورد اشاره در سند
با اتکا به منابع داخل 
چشمانداز  ۱۴۰۴برسیم؟
برای سنجش میزان واقعی سرمایهگذاری خارجی
بهتر اس��ت نگاه��ی به مناب��ع جهان��ی بیندازیم.
براساسگزارش«س��رمایهگذاری جهانی »2017
ک��ه توس��ط «کنفرانس تج��ارت و توس��عه ملل
متح��د (آنکت��اد)» تهیه ش��ده ،ای��ران گرچه در
س��الهای اخی��ر رون��دی کاهش��ی را در جذب
«سرمایهگذاری مستقیم» تجربه کرد اما در سال
 2016توانس��ت با افزایش��ی  64درصدی ،جریان
ورودی «س��رمایهگذاری مستقیم خارجی» خود
را به سطح  3میلیارد و  372میلیون دالر برساند.
همانطوری که جدول یک نش��ان داده شده است،
وضعسرمایهخروجیبسیاراسفناکبودهودربخش
جذب سرمایه خارجی بهرغم توافقنامه برجام نیز
مقدار آن از سطح 3/3میلیارد دالر فراتر نرفته است.
ایران کشوری با درآمد متوسط است که هجدهمین
اقتصاد دنیا را از نظر اندازه تولید ناخالص ملی دارد.
جمعی��ت ایران ح��دود  80میلیون نفر ب��وده و از
نیروی کار جوان برخوردار اس��ت .عالوه بر این ،از
نظر منابع طبیعی نیز جایگاه مناسبی در دنیا دارد.
بهطور مثال  ۱۸درصد از منابع گاز طبیعی جهان و
حدود  9 /3درصد از نفت خام جهان ،بهعالوه ذخایر
قابلمالحظهای از معادن مس و سایر ذخایر معدنی
را در اختیار دارد.
امروزه س��وال اساس��ی در ارتباط ب��ا تامین مالی
پروژههای س��رمایهگذاری این است که آیا اقتصاد
ای��ران توانای��ی تجهیز مناب��ع برای اهداف رش��د
اقتصادی خ��ود را دارد یا خیر .کش��وری با حدود
۴۰۰میلیارد دالر تولید ناخالص داخلی در سالهای
اخیر نتوانس��ته به سبب مشکالت ساختاری نظام
تامین مالی خود منابع ارزان و باکیفیت را در اختیار
تولیدکنندگان،کارآفرینانوارائهدهندگانخدمات
قراردهد .نرخ باالی تامین مال��ی در ایران همواره
موجب شده هزینه سرمایه بنگاههای ایرانی بسیار
باالتر از تمام رقبای منطقهای و تمامی کشورهای
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شائبه گرانی بنزین تورم
خوراکیها را دو رقمی کرد

عکس :شانا

توسعه یافته باشد.
زمانی که بنگاههای ایرانی مجبور به دریافت منابع
مالی با نرخهای بهره موثر  ۲۲درصد به باال هستند،
بازده مورد انتظار سرمایهگذاران در این اقتصاد بیش
از این عدد خواهد بود و این روند قدرت رقابت بین
بنگاهی را بهصورت بینالمللی کاهش خواهد داد.
نتیجه عملکرد نظام بانکی کشور و تبعات آن برای
شرکتهای ایرانی ،افزایش هزینه سرمایه وکاهش
قدرت رقابت بینالمللی بوده است .نظام بانکی ایران
با مختصات کنونی خود بهعنوان تامین مالیکننده
۸۰درصدی اقتصاد پروژههای س��رمایهگذاری به
سبب مشکالت ساختاری نتوانسته به وظایف ذاتی
خ��ود عمل کند و هماکنون با کوهی از مش��کالت
زیرساختی و ساختاری که از سالهای بسیار دور بر
آن تحمیل شده رودررو است .برای برونرفت از این
معضل و پایین آوردن هزینه سرمایه در ایران یک
راهحل ،کاهش معنیدار نرخ بهره بدون ریس��ک و
معنیدار شدن آن با نرخ تورم اعالمی است .سوالی
که پیش خواهد آمد این اس��ت که آیا اقتصاد ایران
آمادگی این شرایط را دارد؟ آیا این اطمینان وجود
دارد که با کاهش معنیدار نرخ بهره در ایران خیل
عظیم سپردهگذارانی که عادت به دریافت بهرههای
 ۲۰درص��دی کردهاند به رفتار خ��ود ادامه دهند و
سرمایههای خود را از بانکها خارج نکنند؟
در حال حاضر و براساس آمارهای موجود ،نقدینگی

جدول ( – )1سرمایهگذاری مستقیم خارجی در ایران در دوره پنج ساله اخیر
سال

2012

2013

2014

2015

2016

جریان ورودی

4662

3050

2105

2050

3372

جریان خروجی

1356

189

3

120

104

بخش خصوصی افزایش قابلتوجهی یافته است .آیا
اقتصاد ایران برای خروج این خیل عظیم نقدینگی
محبوس در بانکها برنامهریزی کرده است؟ بیش
از  ۳۰۰میلیارد دالر نقدینگی میتواند اقتصاد ایران
را در تمامی حوزهها با مشکالت بزرگی روبهرو کند.
هماکنون در جهان  ۸۰.۰۰۰میلیارد دالر سرمایه
آماده سرمایهگذاری وجود دارد که تمامی کشورها
ب��رای جذب آن با هم رقابت میکنند .بس��یاری از
این پولها در بانکهای توکیو ،نیویورک ،لندن و...
منتظر یافتن محمل مناسب برای سرمایهگذاری
هستند .این س��رمایه به کش��ورهایی راه مییابد
که میزان مناس��بی از ریس��ک و بازده را عایدشان
کند .آیا اقتصاد ایران آمادگی جذب را دارد؟ بعد از
برجام و بعد از آزادس��ازی بیشتر مالی ،چهره ایران
برای س��رمایهگذاری خارجی باتوج��ه به افزایش
رتبه اعتباری به سطح باالتر ،وضعیت مناسبتری
یافته است.
ما هم��ان اندازه که به س��رمایهگذاری مس��تقیم
خارج��ی نیاز داریم ،ب��ه همان میزان به س��رمایه
باکیفی��ت بینالمللی نیز نیازمندی��م .علت اصلی
این نیاز ،ارزانتر بودن آن برای س��اختارهای مالی
شرکتها و پروژههای س��رمایهگذاری است .ما به
سرمایهگذاری بینالمللی باکیفیت احتیاج داریم
تا به کمک آن بتوانیم به تجارب بینالمللی و دانش
فنی روز دسترس��ی یابیم .تنها از این راه اس��ت که
محصوالت /خدمات تولیدیمان باکیفیتتر شده و
از شرایط الزم جهت عرضه در بازارهای بینالمللی
برخوردار میشود.
ما به س��رمایهگذاری بینالمللی نیازمندیم چون
همانند بس��یاری از کش��ورها حجم پسانداز ملی
کمی داریم و ای��ن خأل را س��رمایههای باکیفیت
بینالمللی میتواند پر کند .ما به سرمایه باکیفیت

بینالمللینیازمندیمتاتولیدکنندگانماندرمسیر
زنجیره ارزش بینالمللی قرار گیرند .هیچ کشوری را
نمیتوانید پیدا کنید که به رشد و توسعه اقتصادی
رسیده باشد و از حجم پولهای باکیفیت بینالمللی
استفاده نکرده باشد.
سرمایهگذاری خارجی و صنعت ایران

صنعتکشورباتوجهبهویژگیهایمنحصربهفردی
ک��ه دارد ،از ابع��اد مختلف س��رمایهگذاران دارای
جاذبه و دافعه اس��ت؛ از طرفی جزو فعالیت پرسود
محس��وب میش��ود و از طرف دیگر در کوتاهمدت
نمیتوان از آن انتظار س��وددهی زیادی داشت اما
باید در این زمینه برای جذب سرمایههای خارجی
کوشید .انواع روشهاي تامین اعتبار خارجی شامل
فاینان��س ،یوزانس ،وامهاي تضمین��ی خارجی و
نیز سرمایهگذاری مس��تقیم خارجی هستند .در
مفاهیم حقوقی و قوانین ای��ران ،مفهوم فاینانس
بهطور اختصاصیتر به استفاده از خطوط اعتباري
براي دریافت وام از موسسات بینالمللی مالی گفته
میش��ود .در این روش ،مبلغ مش��خصی با توافق
طرفین از یک کشور یا موسسه به کشور یا موسسه
دیگر قرض داده شده و اصل وام به همراه سود آن،
طی م��دت زمان معلومی (معموال  5تا  10س��ال)
بازپرداخت میش��ود .از س��وی دیگر در اصطالح
سرمایهگذاري ،یوزانس به معنی توافق بر پرداخت
قیمت فناوري و تجهیزات دریافت شده در قبال ارائه
برات مدتدار (مثال به مدت یک یا دو سال) است.
وام دریافتی ب��ا توجه به پرداخت آن در مدت زمان
کوتاه ،مبلغ مقدار کمتري داشته و معموال در جهت
پروژههاي تجاري مورد استفاده قرار میگیرد؛ به این
معنی که وامگیرنده توان پرداخت هزینههاي خرید
کاال ،خدمات یا تکنولوژي را ندارد و مایل است این

هزینهها را در طول زمان یا آیندهاي معلوم بپردازد.
در عین حال ،وامهاي تضمینی خارجی که از دیگر
اشکال س��رمایهگذاری خارجی بهشمار میرود ،با
روش فاینانس یک تفاوت عم��ده دارد و آن هم به
برقراری شروط مشخص براي استفاده از وام و اعمال
کنترل موسسه وامدهنده بر نحوه هزینه شدن وام
در زمان اجراي پروژه برمیگردد .در این گونه موارد
باید مطالعات امکانسنجی توس��ط وامدهنده به
انجام رس��یده و توجیه فنی و اقتصادي پروژه مورد
قبول وي قرار گیرد.
گزارشهای واقعی ش��ده مطالعات امکانسنجی
صنایع زودبازده نظیر گردشگری مشخص میسازد
که برای اجرای پروژههای کش��ور به مبالغی قابل
توجه نیازمندی��م که درصورت اس��تفاده از منابع
مال��ی داخلی ،نرخ ب��ازده داخل��ی آن باید بیش از
نرخهای بازار باش��د(حدود  25درصد) درحالیکه
در حالت اس��تفاده از وام خارجی (مثال با نرخ بهره
12درص��د) نرخ ب��ازده داخلی پ��روژه به رقمهای
باالتری منجر میشود .بدیهی است درصورت جذب
سرمایه خارجی و مشارکت برندهای بینالمللی در
پروژههای صنعت گردشگری ،هزینه بهره کاهش
بیشتری داش��ته و پروژه از سودآوری و اتکای مالی
باالتری برخوردار شده و ریسک سرمایهگذاری نیز
کاهش مییابد .با اشاره به این روشها تأکید میشود
که اعتبارات بانکی و هزینههای مربوط به آن ،تأثیر
مثبتی بر سرمایهگذاري بخش گردشگري خواهد
داشت .بدین ترتیب ،با اعمال روشهای نوین تامین
مالی ،مشارکت عمومی -خصوصی و نهایتا جذب
سرمایهگذاری خارجی ،ریسک ناشی از تغییر نرخ
ارز را براي سرمایهگذار کاهش داده و این کاهش را
از طریق سیس��تمهاي بیمه یا سایر سیاستهاي
حمایتی ،میتوان محقق کرد.
دیدگاه

نگاه

ارزیابی مرکز پژوهشهای مجلس شورای اسالمی

سهم  408هزارتومانی هر ایرانی از بودجه 97
س��هم هر ایرانی از الیحه بودج��ه یک هزار و  194تریلیونی س��ال آینده
408هزار تومان خواهد بود .براساس ارقامی که مرکز پژوهشهای مجلس
محاسبه کرده است ،هر ایرانی بهطور متوسط در سال حدود یک میلیون و
 598هزار تومان مالیات میدهد و در قبال آن ساالنه نزدیک چهار میلیون
و  900هزار تومان خدمات دریافت میکند.
مقدار بودجه عمومی دولت که به ازای هر ایرانی در ماه در سال  97هزینه
میشود شامل قانونگذاری  768تومان ،امور قضایی  9228تومان ،دفاع 35
هزار و  438تومان ،نظم و امنیت عمومی  17هزار و  323تومان ،آموزش و
پژوهش  28هزار و  873تومان ،بهداشت  13هزار و  286تومان ،درمان 45
هزار و یک تومان ،فرهنگ و هنر هزار و  849تومان ،منابع آب  3هزار و 459
تومان ،صنعت و معدن یکهزار و  453تومان ،محیطزیست 293تومان،
بازرگانی یک هزار و  716تومان ،انرژی  2هزار و  579تومان ،حمل و نقل
6هزار و  637تومان ،ارتباطات و فن��اوری اطالعات  3هزار و  991تومان،
رفاه اجتماعی  81هزار و  597تومان است.
سهم هر استان از بودجه دولت

بهگزارش ایرنا ،ح��دود  25درصد از منابع بودج��ه عمومی الیحه بودجه
منابع استانی اس��ت؛ در طرف مصارف از کل اعتبارات (معادل  368هزار
میلیارد تومان) حدود  18درصد اعتب��ارات یعنی  66هزار میلیارد تومان
استانی است.
این رقم به این معنا نیست که بقیه بودجه مربوط به استان تهران است بلکه
به این معنی اس��ت که این قسمت از بودجه در اختیار شورای برنامهریزی
توس��عه اس��تان قرار میگیرد و این ش��ورا درباره هزینهکرد آن تصمیم
میگیرد؛ البته باید توجه داش��ت که بخش��ی از بودجه غیراستانی نیز که
به صورت متمرکز تصمیم گرفته میشود ،در استانها هزینه میشود.
اعتبارات استانی در الیحه بودجه سال آینده نسبت به قانون امسال افزایش
قابلتوجهی داشته و از رقم  23هزار میلیارد تومان به  66هزار میلیارد تومان
رشد کرده که معادل  179درصد رشد است؛ دلیل افزایش شدید اعتبارات
استانی در الیحه بودجه ،انتقال ردیف سه دستگاه آموزش و پرورش ،بنیاد
شهید و س��ازمان برنامه و بودجه اس��تانها از جدول بودجه دستگاههای
ملی به بودجه استانی و همچنین تامین شدن سه ردیف متفرقه است.
بنابراین از رقم  66هزار میلیارد تومان اعتبارات اس��تانی  33هزار میلیارد
تومان آن موب��وط به آموزش و پرورش 11 ،هزار میلی��ارد تومان به بنیاد
شهید و  290میلیارد تومان مربوط به سازمانهای برنامه و بودجه استانی
است و در مجموع  68درصد اعتبارات استانی بهخاطر این انتقال است.
اگر این اعتبارات از مجموع اعتبارات اس��تانی کسر شود ،فقط  211هزار
میلی��ارد ریال برای اس��تانها میماند که به معن��ی کاهش  11درصدی
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اعتبارات استانی است که اعتبارات تملک داراییهای سرمایهای (عمرانی)
استانی نیز با کاهش  31درصدی همراه بوده است.
براس��اس محاس��بات انجام ش��ده از نظر درآمد (درآمده��ای مالیاتی)
استانهای تهران ،اصفهان ،خوزستان و خراسان رضوی حدود  67درصد
از بار مالی دولت در این بخش را به دوش میکشند.
بهگزارش مرکز پژوهشهای مجلس شورای اسالمی ،سهم استان تهران
از درآمدهای استانی بهتنهایی بالغ بر  51درصد بوده و استانهای اصفهان
 7.3درصد ،خوزستان  5درصد خراسان رضوی  4درصد در رتبههای دوم
تا چهارم قرار گرفتهاند.
نسبت مجموع اعتبارات استانها (جاری و عمرانی) به درآمدهای استانی
که ضریب بازگشت نامیده میشود ،در الیحه بودجه سال  1397برای 23
اس��تان بیش از  100بوده که به معنای برخورداری بیش از  100درصدی
استان از درآمدهایش است؛ این نسبت برای هشت استان تهران ،اصفهان،
هرمزگان ،بوشهر ،البرز ،یزد ،قزوین و مرکزی کمتر از  100است.
رش��د اعتبارات هزینهای اس��تانی بهطور متوس��ط برای استانها حدود
 9درصد بوده اس��ت؛ این نرخ برای برخی اس��تانها بیشتر و برای برخی
استانها کمتر بوده است.
بیشترین رشد مربوط به اس��تان البرز ،س��منان و مرکزی با  13.5درصد،
11.6درصد و  11.5درصد بوده و کمترین رش��د مربوط به استان همدان،
خراسان جنوبی و چهارمحال و بختیاری با  7درصد 7.5 ،و  7.8درصد بوده
است .متوسط رشد اعتبارات عمرانی برای استانها برابر با منفی  31درصد
بوده است و در این بین استان خوزس��تان با  10درصد رشد همراه بوده و
سایر استانها رشد منفی داشتهاند.
سرانه اعتبارات هزینهای استانی (یعنی بودجه هزینهای استانی تقسیم بر
تعداد ساکنان استان) حدود 700هزارتومان است و سرانه اعتبارات تملک
دارایی سرمایهای (عمرانی) استانی برابر با حدود  130هزار تومان است؛ از
نظر توزیع استانی ،بیشترین سرانه اعتبارات هزینهای برای استانهای ایالم
 1.4میلیون تومان ،کهگیلوی هوبویراحمد  1.2میلیون تومان و خراس��ان
جنوبی یک میلیون تومان است.
کمترین س��رانه اعتبارات هزینهای اس��تانی مربوط به استانهای تهران
 440هزار تومان ،البرز  460هزار تومان و آذربایجان شرقی  600هزارتومان
است .از نظر اعتبارات تملک دارایی سرمایهای(عمرانی) بیشترین سرانه
اعتبارات عمرانی مربوط به اس��تانهای کهگیلوی هوبویراحمد  500هزار
تومان ،بوشهر  480هزار تومان و ایالم  400هزار تومان است.
کمترین س��رانه اعتبارات تملک دارایی س��رمایهای (عمرانی) نیز مربوط
به اس��تانهای تهران حدود  20هزار تومان ،البرز حدود  40هزار تومان و
اصفهان حدود  60هزارتومان است.

یارانههایی كه به باد میروند
علیرضا سزاوار
روزنامه نگار

گزارشهای صندوق بینالمللی پول نشان میدهد که افزایش قیمت بنزین
در ایران طی دورههای گذشته اثرات تورمی بسیار چشمگیری داشته است.
آمارهای بانک جهانی نیز حاکی اس��ت ک��ه ایران در س��ال  ۱۳۸۸حدود
۷۷میلیارد دالر صرف یارانههای انرژی کرده که برابر با ۲۷درصد از کل تولید
ناخالص داخلی ایران بوده است.
این رقم در سال  ۲۰۱۶میالدی ،بهخاطر افزایش قیمت حاملهای سوخت،
همچنین کاهش قیمت نفت خام در سالهای گذشته به حدود ۳۴میلیارد
و  ۸۰۰میلیون دالر کاهش یافته ک��ه  ۱۶میلیارد دالر آن صرف یارانههای
محصوالت نفتی شده است.
صندوق بینالمللی پول و سازمان ملل متحد در تازهترینگزارشهای خود
با اش��اره به برنامه دولت ایران برای ادامه افزایش قیمت حاملهای سوخت
گزارش دادهاند که تورم تکرقمی دو سال گذشته ،در سال آینده به نزدیک
 ۱۱درصد خواهد رسید .در این ارتباط ،تورم سالجاری  ۹.۶درصد ارزیابی
شده که یک درصد بیشتر از سال گذشته است.
یارانه در آسیای میانه

همه کشورهای یارانهدهنده به بخش انرژی باید این بار را از شانههایشان
بردارند؛ عملكردی كه بهش��دت مورد تأکید سازمانهای بینالمللی مانند
آژانس بینالمللی انرژی اس��ت که ارزیابی کرده در سطح جهانی طی سال
گذشته  ۲۶۰میلیارد دالر یارانه به حاملهای انرژی پرداخت شده است.
این موضوع باعث مصرف فزاینده انرژی و تحمیل هزینههای سرسامآور به
دولتها شده اس��ت ولی بار تورمی حاصل از حذف یارانهها نیز درنهایت بر
دوش مردم خواهد بود.
جالب اینكه ازبکس��تان طی دو سال گذشته سه بار قیمت بنزین را افزایش
داده است که در کل ،باعث شد قیمت بنزین ۹۰درصد افزایش یابد .همچنین
جمهوری آذربایجان از سال ۲۰۱۳تاکنون دو بار قیمت بنزین را افزایش داده
که در کل ،قیمت آن را  ۵۹درصد افزایش داده است.
ترکمنس��تان هم پنج س��ال پیش ارائه بنزین رایگان سهمیهای به مردم را
متوقف کرد و بنا به مصوبه دولت ،از اول سالجاری میالدی قیمتهای بنزین
دوباره افزایش خواهد یافت.
براساسگزارش رسمی وزارت نفت ،ایران در نیمه سال روزانه ۱۳میلیون و
 ۳۸۰هزار لیتر واردات بنزین داش��ته که نسبت به دور مشابه سال گذشته
افزایشی ۱۶درصدی نشان میدهد.
کشورهای حاشیه خلیجفارس نیز از دو سال گذشته افزایش قیمت بنزین و
دیگر حاملهای انرژی را اعمال کردهاند .عربستان سعودی در سال ۲۰۱۵
قیم��ت بنزین را افزایش داد و تا س��ال  ۲۰۲۰در نظ��ر دارد قیمت بنزین را
۸۰درصد افزایش دهد.

ما در صدر هستیم

بهگزارش خبرگزاری بلومبرگ ،عربس��تان برنامه افزایش چشمگیر قیمت
بنزین و سوخت هواپیما در چارچوب حذف یارانهها را در ماه نوامبر ،اجرایی
كرد.
ی��ک منبع آگاه به بلومبرگ گفتهاس��ت که براس��اس قیمتهای مختلف
بینالمللی بنزین ،فع ً
ال قیمت هر لیتر بنزین با اکتان  ۹۱در حدود  ۸۰درصد
افزایش یافته و به  ۳۶سنت رسیده است.
عربستان در نظر دارد افزایش قیمت دیگر سوختها را نیز تا ماه فوریه آغاز
كند و در ماه جاری تصمیم نهایی را در این مورد میگیرد.
عربستان یکی از باالترین هزینههای یارانه انرژی در جهان را دارد .براساس
ارزیاب��ی آژانس بینالمللی انرژی ،ایران در س��ال  ۲۰۱۵ب��ا صرف بیش از
۵۲میلیارد دالر یاران��ه انرژی ،در صدر کش��ورهای یارانهدهنده در جهان
قرار گرفت.آمارهای سایت رس��می این نهاد انرژی بینالمللی حاکی است
که عربس��تان نیز در رتبه دوم قرار دارد و طی همان سال حدود  ۴۹میلیارد
دالر یارانه انرژی داد ه است .در ردیفهای بعدی روسیه و ونزوئال قرار دارند.
در ردیف پنجم ،چین قرار دارد که ب��ا چنان اقتصاد و جمعیت بزرگی تنها
 ۲۰میلیارد دالر یارانه انرژی میدهد.کاهش بار هزینههای یارانه به همراه
خصوصیسازی بخشی دولت ،از جمله شرکت ملی نفت عربستان ،آرامکو،
که بزرگترین صادرکننده نفت جهان اس��ت ،بخشی از برنامه دولت برای
اصالحات اقتصادی اس��ت .قب ً
ال دول��ت ریاض در دس��امبر  ۲۰۱۵قیمت
سوختها را افزایش داده بود و اعالم کرده بود که افزایش بیشتر قیمتها ادامه
خواهد یافت .برنامه حذف تدریجی یارانهها تا سال ۲۰۲۰ادامه خواهد یافت.
معضالت زیاد و گزینههای كم

این کشور نیز مانند ایران برنامهای برای پرداخت یارانههای نقدی دارد که
فع ً
ال به اجرا نگذاشتهاست.
«طریق ققیش» از مدیران ش��رکت انرژی «منا» به بلومبرگ گفت ه اس��ت
که مسئله مهم برای عربستان کاهش یارانهها برای کم کردن فشار کسری
بودجه است.
ش��رکت مالی «فایننش��یال س��رویس» هم به این خبرگزاری گفت ه است
که تبعات افزایش قیم��ت بنزین نه تنها بر بخش حم��ل و نقل و تدارکات
چش��مگیر خواهد بود ،بلکه بر هزینه انتقال کاالهای تولیدی شرکتها به
دست مصرفکننده نیز تأثیر خواهد گذاشت.
به گفته بلومبرگ ،کاهش بار یارانهها از لحاظ سیاس��ی نیز معضالتی برای
هر شش کشور نفتخیز شورای همکاری خلیجفارس دارد ،اما این کشورها
گزینهه��ای اندکی برای جبران زیانهای کاهش قیم��ت نفت بر اقتصاد و
کس��ری بودجه خود دارند.امارات اولین کش��ور از میان شش دولت عربی
ش��ورای همکاری خلیجفارس بود که در اواخر س��ال  ۲۰۱۵برنامه حذف
یارانهها را آغاز کرد.

خان�ه ملت :عضو هیاترئیس��ه کمیس��یون
اقتصادی مجلس شورای اسالمی گفت :تأثیرات
روانی زمزمههای افزایش نرخ حاملهای انرژی
مخصوصا قیمت بنزین باعث ش��ده حتی رشد
قیمت برخی اقالم خوراکی از هماکنون شروع
شود.سیدحس��ن حسینیش��اهرودی ،درباره
نرخ تورم  8درصدی آذرماه گفت :بدیهی است
محاسبه نرخ تورم براساس مؤلفههای اقتصادی
و با لحاظ سال پایه بوده ،اما در آمار مربوط به تورم
باید به مبناهای دیگری توجه شود.
او افزود :نرخ تورم در گروه خوراکیها دو رقمی
اعالم شده است .این در حالی است که براساس
برنامهه��ا باید نرخ ت��ورم تکرقمی میش��د؛
مخصوصا با توجه به وضعیت معیشت خانوارها
نباید رشد نرخ تورم دو رقمی باشد.
نمایندهمردمشاهرودومیامیدرمجلسشورای
اس�لامی ادامه داد :خانواره��ا میتوانند تامین
برخی از نیازهای اعضای خانوار مانند پوش��اک
نو و غیره را به تعوی��ق بیندازند ،اما تامین اقالم
خوراکی خانوادهها اجتنابناپذیر است.

قیمت لبنیات گران نشد؛
واقعی شد
مه�ر :دبیرانجمن صنایع لبنی ب��ا بیان اینکه
ت فرآوردههای لبنی در بازار گران نشده،
قیم 
بلکه به نرخهای واقعی خود نزدیک شده ،گفت:
رضا باکری درباره اینک��ه اکثر برندهای لبنی
قیمت محصوالت خود را در بازار گران کردهاند،
گفت:اینگرانکردننیست؛قیمتهایجدید،
قیمتهای منطبق بر اس��ناد و مدارک و بهای
تمام شده تولید این محصوالت هستند.
او با اش��اره به عدم موافقت سازمان حمایت و
ستاد تنظیم بازار با افزایش قیمت و تأکید آنها
بر نرخهای ۹۳و اینکه از سال ۹۳تاکنون قیمت
داده نشده است ،افزود :تورم عادی ساالنه کشور
را اگر  ۹درصد هم در نظر بگیریم ،به هرحال از
 ۹۳تا  ۹۶این تغییرات تورمی ،در قیمت تمام
شده محصوالت لبنی هم تاثیرگذار بوده است.
دبیر انجمن صنایع لبنی کشور افزود :درحالی
که دولت برای کارخانجات ۱۷ ،درصد س��ود
قانونی لحاظ میکند اما در بررس��یهایی که
انجام ش��د حتی ی��ک کارخانه را نتوانس��تند
پیدا کنند که  ۵درصد س��ود برده باشد ،و اکثر
ش��رکتهای کوچک همه زیانده هس��تند؛
کارخانههای بزرگ و متوسط هم در این مدت
توانستهاند با میانگین سود  ۱.۸درصدی ،خود
را س��رپا نگه دارند .بنابراین قیمتهای فعلی
موجود در ب��ازار ،قیمتهای واقعی اس��ت نه
«قیمت گران!»
باکری در بخش دیگری از سخنان خود با بیان
اینکه هنوز قیمتهای جدید محصوالت لبنی
از س��وی س��تاد تنظیم بازار ابالغ نشده است،
گفت:گویادامداراننیزمعتقدندقیمتشیرخام
باید افزایش یابد و اسناد و مدارک الزم را برای
سازمان حمایت جهت بررسی ارسال کردهاند.

گرانی  ۵درصدی در بازار
لوازم خانگی

ایس�نا :رئی��س اتحادیه فروش��ندگان لوازم
خانگ��ی از افزای��ش قیمت برخی ان��واع لوازم
خانگی خبر داد.
محمد طحانپور در پاس��خ به سؤالی مبنی بر
صحبتهایی که در ماههای گذش��ته مبنی بر
افزایش قیمت لوازم خانگی مطرح ش��ده بود
اظهار کرد :پس از ماههای محرم و صفر حدود
پنج درص��د افزایش قیمت در ل��وازم خانگی
وارداتی و پس از آن در برخی برندهای داخلی
صورت گرفت که البته با توجه به مواردی مانند
افزایش قیمت کاالهای اولیه س��ازندگان این
کاالها ش��اید بتوان این گران��ی را قابل توجیه
دانست  .او با بیان اینکه در ماههای گذشته در
قیمت فوالد ،آلومینیوم و فلزاتی از این دس��ت
ش��اهد افزایش قیمت بودهایم ،گفت :طبیعی
اس��ت که این گرانی قیمت تمام شده را برای
تولیدکنن��دگان داخلی افزای��ش میدهد .در
حوزه واردات نیز به واسطه تغییر نرخ ارز افزایش
پنجدرصدی قیم��ت قابل توجیه محس��وب
میشود .طحانپور در پاسخ به این سئوال که
با توجه به رکود فعلی آیا بازار کش��ش افزایش
قیمت را دارد ،توضی��ح داد :اگر چه هم اکنون
برندهای خ��وب و باکیفیت داخلی مش��تری
خود را داشته و در رکود نیستند ،اما در مجموع
با توجه به اتفاقات صورت گرفته شاید نیاز بود
افزایش قیمت بیشتری را در بازار لوازم خانگی
شاهد باش��یم که با توجه به ش��رایط موجود
تولیدکنندگان و واردکنن��دگان در نهایت به
همین پنج درصد بسنده کردند.

