
رئیس مرکز پژوهش های مجلس با بیان این که دولت بر 
دو شرکت خودروسازی ســایپا و ایران خودرو سیطره دارد، 
گفت: تالش هایی برای حل مشــکالت عرصه خودروسازی 
به خصوص پرداخت بدهی های قطعه سازان صورت گرفته 
اســت، اما احتماالً نتوانند در کوتاه مدت قیمت خودروها را 

کاهش دهند.
کاظم جاللی در گفت وگو با ایســنا، درباره بررسی های 
مرکز پژوهش ها پیرامون موضوع گرانی های اخیر به خصوص 
در عرصه خودرو و گوشت گفت: مرکز پژوهش ها در گذشته 
درباره وضعیت بازار خودرو بررسی هایی انجام داد که طبق آن 
وضعیت بازار خودرو به میزان زیادی به قیمت ارز برمی گردد.

وی توضیح داد: بعد از نوســانات ارزی در کشور و افزایش 
قیمت شــاهد تحوالت در بازار ارز بودیم آن هم در شرایطی 
که گفته می شود بســیاری از خودروهای ما بومی هستند. 

بررسی ها نشان می دهد که بومی ترین خودرو سمند بوده که 
۹۳ درصد آن تولید داخلی است و  ۷ درصد بازهم وابستگی 
وجود دارد. میزان وابستگی سایر خودروها بیشتر است که این 

به معنای داشتن ارز بری بیشتر می باشد.
جاللی با بیان این که خصوصی ســازی در شرکت های 
خودروسازی به خصوص سایپا و ایران خودرو به معنای واقعی 
رخ نداده است، گفت: دولت در این دو شرکت سیطره دارد که 
این باعث افزایش هزینه های جاری شده است. نمونه بارز آن 
تعداد پرسنل دو شرکت ایران خودرو و سایپا است که باعث 

افزایش هزینه های جاری این شرکتها شده است.
رئیس مرکز پژوهش هــای مجلس بدهــکاری زیادی 
شــرکت های خودروسازی به قطعه ســازان را مشکل دیگر 
در عرصه بازار خودرو خواند و گفت: بیش از ۴۵ هزار میلیارد 
تومان بدهی به قطعه ســازان وجــود دارد البته اخیرا خط 

اعتباری ۴ هزار میلیارد تومانی تصویب شــد، در صورتی که 
اختصاص آن کمکی برای پرداخت مطالبات است، کمااین که 

این میزان در برابر حجم بدهی ها زیاد نیست.
این نماینده مجلس با بیان این که تالش های بســیاری 
برای حل مشکل خودروسازان شده است، گفت: وزیر صنعت 
هم تالش هایی را انجام داده ولی شاید در کوتاه مدت نتوانند 
قیمت خودرو را پایین بیاورند ما امیدواریم بتوانیم تعهدات 

مردم را زودتر انجام دهند.
جاللی در ارزیابــی از دالیل افزایش قیمت گوشــت در 
بازار دلیل اصلی را سوء مدیریت دانســت و یادآور شد: ما در 
کشورمان حدود ۹۷۰ هزار تن گوشت قرمز مصرف داریم که 
از این میزان حدود ۷۰۰ هزار تن تولید داخلی است یعنی ما 
باید حدود ۲۷۰ هزار تن واردات داشته باشیم که بعد از افزایش 

قیمت ارز شاهد افزایش قیمت گوشت قرمز هم بودیم.

وی توضیح داد: با افزایش قیمت ارز تعداد زیادی از دام های 
ما خریداری شدند که به دلیل کم بودن نظارتها از کشور خارج 
شده اند. اخیر گفته شده که ۵۰۰ هزار رأس گوسفند زنده وارد 
کشــور می کنند که اینها همه تالش های وزارت کشاورزی 

برای حل مشکل است.
رئیــس مرکــز پژوهش های مجلــس با بیــان این که 
گزارش هایی به مقامات مســئول درباره دالیل گرانی های 
اخیر ارائه شده اســت گفت: بخش زیادی از این گزارش ها 
طبقه بندی و محرمانه بوده که ما به مجلس و مسئوالن کشور 

ارائه کرده ایم.
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با افزایش تنش های تجاری با آمریکا

هند خواهان تمدید معافیت 
برای خرید نفت ایران شد

منابع آگاه اعالم کردند هند در مذاکره با واشنگتن 
برای تمدید معافیت از تحریم های آمریکا علیه نفت 
ایران، خواهان ادامه خرید نفت ایران در سطح فعلی 

حدود ۳۰۰ هزار بشکه در روز شده است.
به گزارش ایسنا، هند خرید نفت ایران را کاهش داده، 
اما یک مقام دولتی بلندپایه هندی در ماه ژانویه اظهار 
کرده بود: این کشور سرگرم مذاکره برای تمدید معافیت 

از تحریم های آمریکا است.
این مذاکرات همزمان با تشدید تنش های تجاری 
میان واشنگتن و دهلی نو انجام می شود. آمریکا قصد دارد 
پیمان توافق ترجیحی برای هند را که به این کشور امکان 
داده ۵.۶ میلیارد دالر صادرات بدون تعرفه به آمریکا 

داشته است، خاتمه دهد.
هند بزرگتریــن بهره برنده از سیســتم تجارت 
ترجیحی است که قدمت آن به دهه ۱۹۷۰ باز می گردد. 
پایان دادن به توافق تجارت ترجیحی با هند، شدیدترین 
مجازات واشنگتن علیه این کشــور از زمان به قدرت 
رسیدن دونالد ترامپ، رئیس جمهور آمریکا، خواهد بود.

در این بین، دهلی نو از واشنگتن در خواست کرده 
اجازه دهد هم چنان به میزان فعلی حدود ۱.۲۵ میلیون 
تن در ماه که معادل حدود ۳۰۰ هزار بشکه در روز است، 

نفت ایران را خریداری کند.
آمریکا نوامبر گذشته صادرات نفت ایران را هدف 
تحریم قرار داد با این حال به مشتریان بزرگ نفت ایران 
شامل چین، هند، ژاپن، کره جنوبی، تایوان، ترکیه، 
ایتالیا و یونان معافیت های صادر کرد که به این کشورها 
اجازه می دهد به واردات نفت ایران به شکل محدودتری 
از سابق ادامه دهند. اما واشنگتن این کشورها را برای 
متوقف کردن خرید نفت ایران تحت فشار قرار داده 
اســت. دوره اول معافیت ها در چهارم ماه مه به پایان 

خواهد رسید.
وینسنت کمپوس، سخنگوی بخش انرژی وزارت 
خارجه آمریکا این موضوع را که هند از آمریکا درخواست 
کرده است معافیت های خود را تمدید کند  تأیید نکرد 
اما اظهار کرد مذاکرات با هشت مشتری نفت ایران که 
در نوامبر معافیت دریافت کردند ادامه دارد. وی گفت: 
ما به مذاکرات دوجانبه با هر یک از این کشورها از جمله 

هند ادامه می دهیم.
یکی از منابع هندی آگاه به رویترز گفت: مذاکرات 
با واشنگتن درباره تمدید معافیت از تحریم های ایران 
به دلیل تعطیلی دولت آمریکا که تا ژانویه ادامه داشت، 
طوالنی شده است و این مذاکرات اکنون از سر گرفته 
شده و هند خواهان شفافیت پیش از برگزاری انتخابات 

عمومی در ماه مه است.
ایران در ماه ژانویه هفتمین صادرکننده بزرگ نفت 
به هند بود، در حالی که پیش از بازگشت تحریم های 

آمریکا در جایگاه سوم قرار داشت.
    

در ۱۰ ماهه امسال انجام شد

صادرات ۲۲۵ میلیون دالری 
فرش دستباف

مدیرعامل اتحادیه تعاونی های فرش دستباف 
میزان صادرات فرش دستباف در ۱۰ ماهه امسال 
را ۲۲۵ میلیون دالر ذکر کرد و گفت: این میزان 
نسبت به مدت مشابه سال قبل ۳۰ درصد کاهش 

داشته است.
عبداهلل بهرامی در گفت وگو با ایســنا، افزود: 
صادرات فرش دستباف ایران در مقایسه با ۱۰ ماه 
گذشته ۳۰ تا ۳۵ درصد کاهش داشته است که 
بخش اعظمی از آن ناشی از تحریم هایی بود که 

از مهرماه آغاز شد.
وی ادامه داد: طی ۱۰ ماهه سال جاری میزان 
صادرات فرش دستباف ما به ۲۲۵ میلیون دالر 
رسید، در حالی که سال قبل میزان صادرات ۳۴۰ 

میلیون دالر بود.
مدیرعامل اتحادیه تعاونی های فرش دستباف 
در ادامه با اشــاره به امضای تفاهم نامه همکاری 
میان معاونت تعاون و مرکز ملی فرش، اظهار کرد: 
مرکز ملی فرش همواره حامی بخش تعاون بوده 
اســت و به دنبال تغییراتی که در معاونت تعاون 
وزارتخانه ایجاد شــد، اقدامات خوبی در جهت 
حمایت از تعاونی های فرش به ویژه بافندگان به 

وجود آمد.
وی ادامــه داد: بــه موجب ایــن تفاهم نامه 
ســاماندهی تعاونی های فرش دستباف، صدور 
پروانه برای تشکل ها و صدور کارت شناسایی برای 
قالیبافان به اتحادیه تعاونی های فرش دستباف 

واگذار شد.

خبر اقتصادی
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مهناز اعتدالی 

فرار ســرمایه یکی از تبعات ملتهب 
شدن فضای اقتصادی و نشانه ای از وجود 
ضعف در ساختار سیاسی کشور است. 
بررسی آمارهای حساب سرمایه بانک 
مرکزی نمایانگر این واقعیت است که در 
یک دهه گذشته حدود ۱۸۰ میلیارد دالر 
از چرخه اقتصادی کشور خارج شده  و این 
در حالی است که این رقم تنها برآوردی 
ابتدایی از خروج سرمایه از کشور است. 
برای درک بزرگی این رقم می توان آن را 
با درآمد نفتی ساالنه کشور مقایسه کرد 
که تقریبا برابر با مجموع صادرات نفت و 
میعانات گازی در ۴ سال ابتدایی دولت 

تدبیر و امید است. 
در ایــن میان اظهــارات اخیر یکی 
از نمایندگان مجلس درمــورد خروج 
حجم عظیمــی از ســرمایه کشــور 
نیــز سوال برانگیزاســت. محمدرضا 
پورابراهیمی، رئیس کمیسیون اقتصادی 
مجلس، از خروج ۳۰ میلیارد دالر سرمایه 
از کشــور در طول ماه های پایانی سال 

۱۳۹۶ خبر داد.
برای یافتن علت؛ جستجو درمورد 
بســیاری از راه های فرار ســرمایه از 
صورت هــای حســابداری بی نتیجه 
خواهــد بود؛ امــا ازجملــه مصادیق 
فرار ســرمایه را می تــوان در مکانیزم 
قاچاق کاال، تراکنش های باال درقالب 
پولشــویی، کم اظهاری صــادرات و 
بیش اظهاری واردات جستجو کرد که 
بروز این عوامل نشانه افزایش ریسک 
حفظ سرمایه در داخل مرزها است و به 
واسطه آن پدیده »فرار سرمایه« بروز و 

معنا پیدا می کند.
برای ارزیابی چنیــن پدیده ای الزم 
است پارامترهایی را که بر خروج سرمایه 
اثرگذار است، بررسی کرد. انحراف نرخ 

ارز از نــرخ واقعی، بی ثباتی سیاســی و 
اقتصادی، کســری حســاب سرمایه و 
کسری مالی، فساد و بدهی کالن خارجی 
می توانند ازجمله این موارد باشــند که 
در شرایط امروز اقتصاد ایران بجز عامل 
بدهــی خارجی، باقی مــوارد می تواند 
صاحبان سرمایه را به خروج سرمایه خود 

از کشور ترغیب کند.
در همین زمینه روزنامه شرق نیز در 
فروردین ماه ســال جاری طی گزارشی 
اعالم کرد در دوره  ریاســت جمهوری 
محمــود احمدی نژاد، حــدود ۱۰۰ تا 
۲۰۰ میلیارد دالر پول کثیف از کشــور 
خارج  شده  اســت، اما تنها بخشی از این 
پول ازجمله اختالس ۳ میلیارد دالری 
در بانک ملی به طورگسترده ای رسانه ای 
شد. این حجم از خروج سرمایه از کشور از 
طریق اقدامات غیرقانونی شامل قاچاق، 
دورزدن تحریم ها، فســاد اداری یا مالی 
انجام شده که در سال های بعد نیز ادامه 

داشته است.
خروج ۵۹ میلیارد دالر به مقاصد 

ترکیه، گرجستان و اروپا
برپایــه گــزارش  اخیــر مرکــز 
پژوهش هــای مجلس، طی دو ســال 
گذشته بیش از ۵۹ میلیارد دالر سرمایه 
از ایران خارج شده که این میزان سرمایه 
خارج شده برابر با ۸۳ درصد درآمد از محل 
صادرات غیرنفتــی۴۷ میلیارد دالری 

کشور است.
براساس این گزارش، تبدیل دارایی ها 
به طال، ســکه و ارز و خارج کردن آنها از 
کشور و همچنین تبدیل و انتقال آنها به 
گاوصندوق های درون کشور و نیز عدم 
بازگشت درآمد صادراتی ازجمله راه های 
عمده خروج سرمایه از کشور محسوب 

می شوند. 
بخشی از خروج سرمایه از کشور نیز 
با هدف ســرمایه گذاری و خرید دارایی 

در خارج کشــور مانند خرید مسکن، 
سرمایه گذاری درقالب احداث شرکت در 
مقاصدی که کوتاه ترین فاصله مسافتی 
را با ایران داشته باشــد، انجام می شود. 
پیش از این امارات متحده عربی مقصد 
ســرمایه گذاری ایرانیان بود، اما اکنون 
ترکیه و کشورهای آسیای میانه مانند 
گرجستان، ارمنستان و آذربایجان مورد 
استقبال ایرانی ها برای سرمایه گذاری 
قرار گرفته ضمن اینکه بخش قابل توجهی 
از ســرمایه گذاری ها نیز در کشورهای 

اروپایی و  آمریکا انجام شده است.
نگرانی  درمورد آینده  توسعه  اقتصاد 
کشور و تمایل به سرمایه گذاری با پوشش 
ریسک منجر به تصمیم جست وجو در 
مورد فرصت  های سرمایه گذاری در خارج 
از ایران برای شهروندان شده که این روند 
با افزایش تمایل طبقه  متوسط برای اخذ 
اقامت به ویژه در کشورهای غربی تشدید 
شده  اســت. در حال حاضر بسیاری از 
کشــورهای اروپایی طرح های مختلف 
مالی از قبیل سرمایه گذاری در امالک و 
مستغالت یا سرمایه گذاری های تجاری 
را برای مهاجرت و اخذ اقامت پیشنهاد 
می کنند که مورد اســتقبال بسیاری از 

ایرانیان قرار گرفته است.
تشدید فشار بر بازار ارز با 

پیمان سپاری ارزی 
فرهاد دژپسند، وزیر امور اقتصادی و 
دارایی در هشتاد و سومین جلسه شورای 
گفت و گوی دولــت و بخش خصوصی 
اعالم کرد از ۴۰ میلیــارد دالر صادرات 
انجام شده از ابتدای سال تاکنون، هشت 
میلیارد دالر ارز حاصــل از صادرات به 
کشــور بازگشته اســت که شش و نیم 
میلیارد دالر آن مربــوط به فوالدی ها و 

پتروشیمی ها بوده است.
برایــن اســاس بخــش خصوصی 
که صادرات غیرنفتــی را برعهده دارد 

۳۲ میلیــارد دالر را بــه چرخه اقتصاد 
بازنگردانده و یا در صورت بازگشــت در 

سامانه های سنا و نیما ثبت نکرده است.
از ســوی دیگــر صادرکننــدگان 
غیردولتی بخش خصوصی معتقدند با 
توجه به نابسامانی در بازارهای اقتصادی، 
تورم انتظاری باال، ریسک باالی سقوط 
ارزش ریال و نرخ تبدیل دستوری بانک 
مرکزی؛ بازگرداندن ارز حاصل از صادرات 
برای فعاالن تجاری قابل توجیه نیست 
زیرا این امر به معنای فــروش ارزان ارز 
حاصل از صادرات در مرحله اول و سپس 
خرید همان ارز بــه قیمت گران تر برای 

مرحله بعدی تجارت است. 
به عبــارت دیگر هزینه ســرکوب 
قیمت ها در بازار ارز با فرار سرمایه به شکل 

قاچاق معکوس کاالهای اساسی و عدم 
بازگشت ارز صادراتی معنا پیدا کرده که 
در صورت تــداوم می تواند اقتصاد ایران 
را به ویژه در زمان تحریم با مشــکالت 

عدیده ای روبرو سازد.
بر این اســاس اجرای سیاست های 
ثبات ســاز و ایجــاد چارچــوب برای 
بازگرداندن ارز حاصل از صادرات از جمله 
مواردی اســت که می توانــد به صورت 
تشویقی و تنبیهی اعمال شود تا بتواند 
ضمن ایجاد تعادل در تجارت خارجی، 
فعاالن این عرصه را نیز به ادامه فعالیت 
امیدوار کند. در مکانیزم تنبیهی هدف 
سیاست گذار با الزام صادرکنندگان به 
بازگشت ارز دنبال می شود که تخطی از 
این چارچوب با جریمه و در مراحل بعد 
لغو کارت بازرگانی دنبال خواهد شد. اما 
در مکانیزم تشویقی، صادرکنندگان در 
ازای بازگردانــدن ارز حاصل از صادرات 
مشوق های مالیاتی دریافت می کنند. 
نگاه به مکانیزم های ناظر بر بازگشــت 
ارز نشــان می دهد طی دهه های اخیر 
بسیاری از کشورها همزمان با دستیابی 
به فرمول ثبات بخشی به اقتصاد مکانیزم 
تشــویقی را جایگزین نــگاه تنبیهی و 

الزامات کرده اند.
دالیل اقتصادی و سیاسی حرکت 

سرمایه ها به آن سوی مرزها
یکــی از مهم ترین دالیــل خروج 
ســرمایه بی اعتمادی هــای اقتصادی 
و سیاســی اســت که به دلیل فضای 
غیرقابل پیش بینی چه در سطح داخلی 
و چه در سطح بین الملل ایجاد شده  است. 
اســحاق جهانگیری، معــاون اول 
رئیس جمهور در اظهارنظری بیان  کرد 
که در دولت های نهم و دهم در طول ۱۸ 
ماه؛ ۲۲ میلیارد دالر به بهانه  ایجاد تعادل 
در بازار ارز در دبی و استانبول به قیمت 

پایین تر فروخته  شد.
انتقال سرمایه با این روش در شرایطی 
انجام می شــود که نه ســرمایه گذاری 
خارجی انجام شــده و نه فرار ســرمایه 
صورت گرفتــه بلکه دولــت تنها برای 
برقراری توازن بین اعتبارات و بدهی های 
دفاتر صرافی ها و با وقفــه  زمانی انجام  

داده است.
دلیل دیگری که به شــرایط خاص 
ایران برمی گردد این است که بسیاری 
از شــرکت هایی که در طول سال های 
تحریم بدهی شــان انباشته  شده  است، 
در سال های اخیر آن را تسویه  کرده اند و 
این خود به خروج غیرطبیعی سرمایه از 

کشور منجر شده  است.

پیامد فرار سرمایه ها
عوامــل افزایش دهنــده ریســک 
سرمایه گذاری در ایران، باعث شده است  
بازیگران اقتصــادی در فرآیند طبیعی 
ریسک گریزی، سرمایه خود را از چرخه 

اقتصاد خارج کنند. 
به عقیده کارشناسان شوک در زمینه 
خروج سرمایه به مراتب مخرب تر از روند 
مستمر آن اســت و در این زمینه تنها 
راهکار برای کاهش تهدید فرار سرمایه 
را ثبات بخشی به اقتصاد عنوان می کنند.

 ارز ناشــی از صادرات طی سال های 
اخیر حدود نیمی از منابع ارزی کشور را 
به خود اختصاص داده و به چهار روش، 
یعنی »فروش به بانک ها یا صرافی ها«، 
»فروش بــه واردکننــدگان قانونی«، 
»سپرده گذاری ارزی در نظام بانکی« و 
»واردات« به کشور بازگشته و در مواردی 

آن سوی مرزها محبوس شده است.
بر این اصل فرار سرمایه درقالب عدم 
بازگشت وجوه ارزی دارای تبعات منفی 
بسیاری است که مهمترین آن کاهش 
ذخایر ارزی است. زیرا این امر زمینه ساز 
کاهش ارزش پول ملی در مقابل ســایر 
ارزها است، با کاهش ظرفیت عرضه ارز در 
کشور، تعادل تراز پرداخت های خارجی 
منفی می شــود و در این میان تضعیف 
»ریال« شــکل می گیرد که به عبارتی 
یعنی باال رفتن ریسک صادرات و متعاقب 
آن نیز انگیزه فعاالن تجاری برای صادرات 
کاهش پیدا می کند. کارشناسان معتقدند 
رونق صادرات و فعالیت های اقتصادی در 
گرو ورود و خروج آزاد سرمایه و ارز است. 
درواقع اگر سرمایه نتواند به شکل متعارف 
مانند انتقال ارز یا تراکنش بانکی از اقتصاد 
خارج شود از مســیر دیگر یعنی قاچاق 
معکوس کاالی یارانه ای از مرزها خارج 
می شود.   بر این اصل فرار سرمایه، سطح 
ســرمایه گذاری ها و تعادل اقتصادی را 
برهم می زند که کاهش رشد اقتصادی، 
تضعیــف بازارها و صنایــع و درنهایت 
افزایش بیکاری را به همراه خواهد داشت. 
محدودیت های موقت توانایی اثرگذاری 
بر جریان گریز ســرمایه ها را تشــدید 
می کند.  اعمال سیاست های ناکارآمد 
گذرا و سخت گیرانه نیز نمی تواند مشکل 
ساختاری اقتصاد را حل کند و تنها ریسک 
حقوقی و فرار سرمایه ها را بیشتر می کند.

شدت گرفتن توفان »فرار سرمایه « در اقتصاد ایران 

سرمایهمیرود،بیکاریمیآید

 فرار سرمایه، کاهش 
ذخایر ارزی را درپی 

دارد، ازسوی دیگر سطح 
سرمایه گذاری ها و تعادل 
اقتصادی را برهم می زند 

که کاهش رشد اقتصادی، 
تضعیف بازارها و صنایع و 

درنهایت افزایش بیکاری را 
به همراه خواهد داشت

رئیس کمیسیون اقتصادی 
مجلس، از خروج ۳۰میلیارد 

دالر سرمایه از کشور در 
طول ماه های پایانی سال 

۱۳۹۶ خبر داد. فرار سرمایه، 
سطح سرمایه گذاری ها و 
تعادل اقتصادی را برهم 
می زند که کاهش رشد 

اقتصادی، تضعیف بازارها و 
صنایع و درنهایت افزایش 
بیکاری را به همراه خواهد 

داشت

گزارش

رئیس مرکز پژوهش های مجلس خبر داد
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