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خبر اقتصادی
با افزایش تنشهای تجاری با آمریکا

هند خواهان تمدید معافیت
برای خرید نفت ایران شد

منابعآگاهاعالمکردندهنددرمذاکرهباواشنگتن
برایتمدیدمعافیتازتحریمهایآمریکاعلیهنفت
ایران ،خواهان ادامه خرید نفت ایران در سطح فعلی
حدود۳۰۰هزاربشکهدرروزشدهاست.
بهگزارشایسنا،هندخریدنفتایرانراکاهشداده،
امایکمقامدولتیبلندپایههندیدرماهژانویهاظهار
کردهبود:اینکشورسرگرممذاکرهبرایتمدیدمعافیت
ازتحریمهایآمریکااست.
اینمذاکراتهمزمانباتشدیدتنشهایتجاری
میانواشنگتنودهلینوانجاممیشود.آمریکاقصددارد
پیمانتوافقترجیحیبرایهندراکهبهاینکشورامکان
داده ۵.۶میلیارد دالر صادرات بدون تعرفه به آمریکا
داشتهاست،خاتمهدهد.
هندبزرگتریــنبهرهبرندهازسیســتمتجارت
ترجیحیاستکهقدمتآنبهدهه۱۹۷۰بازمیگردد.
پایاندادنبهتوافقتجارتترجیحیباهند،شدیدترین
مجازاتواشنگتنعلیهاینکشــوراززمانبهقدرت
رسیدندونالدترامپ،رئیسجمهورآمریکا،خواهدبود.
دراینبین،دهلینوازواشنگتندرخواستکرده
اجازهدهدهمچنانبهمیزانفعلیحدود۱.۲۵میلیون
تندرماهکهمعادلحدود۳۰۰هزاربشکهدرروزاست،
نفتایرانراخریداریکند.
آمریکانوامبرگذشتهصادراتنفتایرانراهدف
تحریمقراردادبااینحالبهمشتریانبزرگنفتایران
شامل چین ،هند ،ژاپن ،کره جنوبی ،تایوان ،ترکیه،
ایتالیاویونانمعافیتهایصادرکردکهبهاینکشورها
اجازهمیدهدبهوارداتنفتایرانبهشکلمحدودتری
ازسابقادامهدهند.اماواشنگتناینکشورهارابرای
متوقف کردن خرید نفت ایران تحت فشار قرار داده
اســت.دورهاولمعافیتهادرچهارمماهمهبهپایان
خواهدرسید.
وینسنتکمپوس،سخنگویبخشانرژیوزارت
خارجهآمریکااینموضوعراکههندازآمریکادرخواست
کردهاستمعافیتهایخودراتمدیدکندتأییدنکرد
امااظهارکردمذاکراتباهشتمشترینفتایرانکه
درنوامبرمعافیتدریافتکردندادامهدارد.ویگفت:
مابهمذاکراتدوجانبهباهریکازاینکشورهاازجمله
هندادامهمیدهیم.
یکیازمنابعهندیآگاهبهرویترزگفت:مذاکرات
باواشنگتندربارهتمدیدمعافیتازتحریمهایایران
بهدلیلتعطیلیدولتآمریکاکهتاژانویهادامهداشت،
طوالنیشدهاستواینمذاکراتاکنونازسرگرفته
شدهوهندخواهانشفافیتپیشازبرگزاریانتخابات
عمومیدرماهمهاست.
ایراندرماهژانویههفتمینصادرکنندهبزرگنفت
بههندبود،درحالیکهپیشازبازگشتتحریمهای
آمریکادرجایگاهسومقرارداشت.
در  ۱۰ماهه امسال انجام شد

صادرات  ۲۲۵میلیون دالری
فرش دستباف

مدیرعاملاتحادیهتعاونیهایفرشدستباف
میزانصادراتفرشدستبافدر ۱۰ماههامسال
را  ۲۲۵میلیون دالر ذکر کرد و گفت :این میزان
نسبتبهمدتمشابهسالقبل ۳۰درصدکاهش
داشتهاست.
عبداهلل بهرامی در گفتوگو با ایســنا ،افزود:
صادراتفرشدستبافایراندرمقایسهبا ۱۰ماه
گذشته  ۳۰تا  ۳۵درصد کاهش داشته است که
بخش اعظمی از آن ناشی از تحریمهایی بود که
ازمهرماهآغازشد.
وی ادامه داد :طی ۱۰ماهه سال جاری میزان
صادرات فرش دستباف ما به  ۲۲۵میلیون دالر
رسید،درحالیکهسالقبلمیزانصادرات۳۴۰
میلیوندالربود.
مدیرعاملاتحادیهتعاونیهایفرشدستباف
در ادامه با اشــاره به امضای تفاهمنامه همکاری
میانمعاونتتعاونومرکزملیفرش،اظهارکرد:
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 تعاونیهای فرش به ویژه بافندگان به
وجودآمد.
وی ادامــه داد :بــه موجب ایــن تفاهمنامه
ســاماندهی تعاونیهای فرش دستباف ،صدور
پروانهبرایتشکلهاوصدورکارتشناساییبرای
قالیبافان به اتحادیه تعاونیهای فرش دستباف
واگذارشد.

چرتکه 3

شدت گرفتن توفان «فرار سرمایه» در اقتصاد ایران

سرمایه میرود ،بیکاری میآید

مهناز اعتدالی

فرار ســرمایه یکی از تبعات ملتهب
شدنفضایاقتصادیونشانهایازوجود
ضعف در ساختار سیاسی کشور است.
بررسی آمارهای حساب سرمایه بانک
مرکزی نمایانگر این واقعیت است که در
یکدههگذشتهحدود ۱۸۰میلیارددالر
ازچرخهاقتصادیکشورخارجشدهواین
در حالی است که این رقم تنها برآوردی
ابتدایی از خروج سرمایه از کشور است.
برای درک بزرگی این رقم میتوان آن را
با درآمد نفتی ساالنه کشور مقایسه کرد
که تقریبا برابر با مجموع صادرات نفت و
میعانات گازی در  4سال ابتدایی دولت
تدبیروامیداست.
در ایــن میان اظهــارات اخیر یکی
از نمایندگان مجلس درمــورد خروج
حجم عظیمــی از ســرمایه کشــور
نیــز سوالبرانگیزاســت .محمدرضا
پورابراهیمی،رئیسکمیسیوناقتصادی
مجلس،ازخروج 30میلیارددالرسرمایه
از کشــور در طول ماههای پایانی سال
 ۱۳۹۶خبرداد.
برای یافتن علت؛ جستجو درمورد
بســیاری از راههای فرار ســرمایه از
صورتهــای حســابداری بینتیجه
خواهــد بود؛ امــا ازجملــه مصادیق
فرار ســرمایه را میتــوان در مکانیزم
قاچاق کاال ،تراکنشهای باال درقالب
پولشــویی ،کماظهاری صــادرات و
بیشاظهاری 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 میکند.
برای ارزیابی چنیــن پدیدهای الزم
است پارامترهایی را که بر خروج سرمایه
اثرگذار است ،بررسی کرد .انحراف نرخ

ارز از نــرخ واقعی ،بیثباتی سیاســی و
اقتصادی ،کســری حســاب سرمایه و
کسریمالی،فسادوبدهیکالنخارجی
میتوانند ازجمله این موارد باشــند که
در شرایط امروز اقتصاد ایران بجز عامل
بدهــی خارجی ،باقی مــوارد میتواند
صاحبانسرمایهرابهخروجسرمایهخود
ازکشورترغیبکند.
در همین زمینه روزنامه شرق نیز در
فروردین ماه ســال جاری طی گزارشی
اعالم کرد در دور ه ریاســتجمهوری
محمــود احمدینژاد ،حــدود  ۱۰۰تا
 ۲۰۰میلیارد دالر پول کثیف از کشــور
خار ج شده اســت ،اما تنها بخشی از این
پول ازجمله اختالس  ۳میلیارد دالری
دربانکملیبهطورگستردهایرسانهای
شد.اینحجمازخروجسرمایهازکشوراز
طریق اقدامات غیرقانونی شامل قاچاق،
دورزدن تحریمها ،فســاد اداری یا مالی
انجام شده که در سالهای بعد نیز ادامه
داشتهاست.
خروج ۵۹میلیارددالربهمقاصد
ترکیه،گرجستانواروپا
برپایــه گــزارش اخیــر مرکــز
پژوهشهــای مجلس ،طی دو ســال
گذشته بیش از 59میلیارد دالر سرمایه
از ایران خارج شده که این میزان سرمایه
خارجشدهبرابربا 83درصددرآمدازمحل
صادرات غیرنفتــی 47میلیارد دالری
کشوراست.
براساساینگزارش،تبدیلداراییها
به طال ،ســکه و ارز و خارج کردن آنها از
کشور و همچنین تبدیل و انتقال آنها به
گاوصندوقهای درون کشور و نیز عدم
بازگشتدرآمدصادراتیازجملهراههای
عمده خروج سرمایه از کشور محسوب
میشوند.
بخشی از خروج سرمایه از کشور نیز
با هدف ســرمایهگذاری و خرید دارایی

در خارج کشــور مانند خرید مسکن،
سرمایهگذاریدرقالباحداثشرکتدر
مقاصدی که کوتاهترین فاصله مسافتی
را با ایران داشته باشــد ،انجام میشود.
پیش از این امارات متحده عربی مقصد
ســرمایهگذاری ایرانیان بود ،اما اکنون
ترکیه و کشورهای آسیای میانه مانند
گرجستان ،ارمنستان و آذربایجان مورد
استقبال ایرانیها برای سرمایهگذاری
قرارگرفتهضمناینکهبخشقابلتوجهی
از ســرمایهگذاریها نیز در کشورهای
اروپاییوآمریکاانجامشدهاست.
ی درمورد آینده توسع ه اقتصاد
نگران 
کشوروتمایلبهسرمایهگذاریباپوشش
ریسک منجر به تصمیم جستوجو در
تهایسرمایهگذاریدرخارج
موردفرص 
ازایرانبرایشهروندانشدهکهاینروند
باافزایشتمایلطبق همتوسطبرایاخذ
اقامتبهویژهدرکشورهایغربیتشدید
شده اســت .در حال حاضر بسیاری از
کشــورهای اروپایی طرحهای مختلف
مالی از قبیل سرمایهگذاری در امالک و
مستغالتیاسرمایهگذاریهایتجاری
را برای مهاجرت و اخذ اقامت پیشنهاد
میکنند که مورد اســتقبال بسیاری از
ایرانیانقرارگرفتهاست.
تشدیدفشاربربازارارزبا
پیمانسپاریارزی
فرهاد دژپسند ،وزیر امور اقتصادی و
داراییدرهشتادوسومینجلسهشورای
توگوی دولــت و بخش خصوصی
گف 
اعالم کرد از  40میلیــارد 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 فوالدیها و
پتروشیمیهابودهاست.
برایــن اســاس بخــش خصوصی
که صادرات غیرنفتــی را برعهده دارد

فرار سرمایه ،کاهش
ذخایر ارزی را درپی
دارد ،ازسویدیگر سطح
سرمایهگذاریها و تعادل
اقتصادی را برهممیزند
که کاهش رشد اقتصادی،
تضعیفبازارهاو صنایعو
درنهایت افزایش بیکاری را
به همراه خواهد داشت
 32میلیــارد دالر را بــه چرخه اقتصاد
بازنگردانده و یا در صورت بازگشــت در
سامانههایسناونیماثبتنکردهاست.
از ســوی دیگــر صادرکننــدگان
غیردولتی بخش خصوصی معتقدند با
توجهبهنابسامانیدربازارهایاقتصادی،
تورم انتظاری باال ،ریسک باالی سقوط
ارزش ریال و نرخ تبدیل دستوری بانک
مرکزی؛بازگرداندنارزحاصلازصادرات
برای فعاالن تجاری قابلتوجیه نیست
زیرا این امر به معنای فــروش ارزان ارز
حاصل از صادرات در مرحله اول و سپس
خرید همان ارز بــه قیمت گرانتر برای
مرحلهبعدیتجارتاست.
به عبــارت دیگر هزینه ســرکوب
قیمتهادربازارارزبافرارسرمایهبهشکل

قاچاق معکوس کاالهای اساسی و عدم
بازگشت ارز صادراتی معنا پیدا کرده که
در صورت تــداوم میتواند اقتصاد ایران
را به ویژه در زمان تحریم با مشــکالت
عدیدهایروبروسازد.
بر این اســاس اجرای سیاستهای
ثباتســاز و ایجــاد چارچــوب برای
بازگرداندنارزحاصلازصادراتازجمله
مواردی اســت که میتوانــد 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
سیاستگذار با الزام صادرکنندگان به
بازگشت ارز دنبال میشود 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
مشوقهای مالیاتی دریافت میکنند.
نگاه به مکانیزمهای ناظر بر بازگشــت
ارز نشــان میدهد طی دهههای اخیر
بسیاری از کشورها همزمان با دستیابی
بهفرمولثباتبخشیبهاقتصادمکانیزم
تشــویقی را جایگزین نــگاه تنبیهی و
الزاماتکردهاند.
دالیلاقتصادیوسیاسیحرکت
سرمایههابهآنسویمرزها
یکــی از مهمترین دالیــل خروج
ســرمایه بیاعتمادیهــای اقتصادی
و سیاســی اســت که به دلیل فضای
غیرقابلپیشبینی چه در سطح داخلی
وچهدرسطحبینالمللایجادشدهاست.
اســحاق جهانگیری ،معــاون اول
رئیسجمهور در اظهارنظری بیا ن کرد
که در دولتهای نهم و دهم در طول ۱۸
ماه؛ ۲۲میلیارددالربهبهان هایجادتعادل
در بازار ارز در دبی و استانبول به قیمت
پایینترفروخت هشد.
انتقالسرمایهبااینروشدرشرایطی
انجام میشــود که نه ســرمایهگذاری
خارجی انجام شــده و نه فرار ســرمایه
صورت گرفتــه بلکه دولــت تنها برای
برقراریتوازنبیناعتباراتوبدهیهای
دفاتر صرافیها و با وقفــ ه زمانی انجام
دادهاست.
دلیل دیگری که به شــرایط خاص
ایران برمیگردد این است که بسیاری
از شــرکتهایی که در طول سالهای
تحریم بدهیشــان انباشت ه شده است،
در سالهای اخیر آن را تسوی ه کردهاند و
این خود به خروج غیرطبیعی سرمایه از
کشورمنجرشدهاست.

رئیسکمیسیوناقتصادی
مجلس ،از خروج۳۰میلیارد
دالر سرمایه از کشور در
طول ماههای پایانی سال
 ۱۳۹۶خبر داد .فرار سرمایه،
سطح سرمایهگذاریها و
تعادل اقتصادی را برهم
میزند که کاهش رشد
اقتصادی ،تضعیف بازارها و
صنایع و درنهایت افزایش
بیکاری را به همراه خواهد
داشت
پیامدفرارسرمایهها
عوامــل افزایشدهنــده ریســک
سرمایهگذاریدرایران،باعثشدهاست
بازیگران اقتصــادی در فرآیند طبیعی
ریسکگریزی ،سرمایه خود را از چرخه
اقتصادخارجکنند.
بهعقیدهکارشناسانشوکدرزمینه
خروجسرمایهبهمراتبمخربترازروند
مستمر آن اســت و در این زمینه تنها
راهکار برای کاهش تهدید فرار سرمایه
راثباتبخشیبهاقتصادعنوانمیکنند.
ارز ناشــی از صادرات طی سالهای
اخیر حدود نیمی از منابع ارزی کشور را
به خود اختصاص داده و به چهار روش،
یعنی «فروش به بانکها یا صرافیها»،
«فروش بــه واردکننــدگان قانونی»،
«سپردهگذاری ارزی در نظام بانکی» و
«واردات»بهکشوربازگشتهودرمواردی
آنسویمرزهامحبوسشدهاست.
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 زمینهساز
کاهش ارزش پول ملی در مقابل ســایر
ارزهااست،باکاهشظرفیتعرضهارزدر
کشور ،تعادل تراز پرداختهای خارجی
منفی میشــود و در این میان تضعیف
«ریال» شــکل میگیرد که به عبارتی
یعنیباالرفتنریسکصادراتومتعاقب
آننیزانگیزهفعاالنتجاریبرایصادرات
کاهشپیدامیکند.کارشناسانمعتقدند
رونقصادراتوفعالیتهایاقتصادیدر
گرو ورود و خروج آزاد سرمایه و ارز است.
درواقعاگرسرمایهنتواندبهشکلمتعارف
مانندانتقالارزیاتراکنشبانکیازاقتصاد
خارج شود از مســیر دیگر یعنی قاچاق
معکوس کاالی یارانهای از مرزها خارج
میشود .بر این اصل فرار سرمایه ،سطح
ســرمایهگذاریها و تعادل اقتصادی را
برهم میزند که کاهش رشد اقتصادی،
تضعیــف بازارها و صنایــع و درنهایت
افزایشبیکاریرابههمراهخواهدداشت.
محدودیتهایموقتتواناییاثرگذاری
بر جریان گریز ســرمایهها را تشــدید
میکند .اعمال سیاستهای ناکارآمد
گذراوسختگیرانهنیزنمیتواندمشکل
ساختاریاقتصادراحلکندوتنهاریسک
حقوقیوفرارسرمایههارابیشترمیکند.

گزارش
رئیس مرکز پژوهشهای مجلس خبر داد

ارسال گزارش محرمانه درباره «گرانیهای اخیر» به مسئوالن کشور
رئیس مرکز پژوهشهای مجلس با بیان این که دولت بر
دو شرکت خودروسازی ســایپا و ایران خودرو سیطره دارد،
گفت :تالشهایی برای حل مشــکالت عرصه خودروسازی
به خصوص پرداخت بدهیهای قطعه سازان صورت گرفته
اســت ،اما احتماالً نتوانند در کوتاه مدت قیمت خودروها را
کاهش دهند.
کاظم جاللی در گفتوگو با ایســنا ،درباره بررسیهای
مرکز پژوهشها پیرامون موضوع گرانیهای اخیر به خصوص
در عرصه خودرو و گوشت گفت :مرکز پژوهشها در گذشته
درباره وضعیت بازار خودرو بررسیهایی انجام داد که طبق آن
وضعیت بازار خودرو به میزان زیادی به قیمت ارز برمیگردد.
وی توضیح داد :بعد از نوســانات ارزی در کشور و افزایش
قیمت شــاهد تحوالت در بازار ارز بودیم آن هم در شرایطی
که گفته میشود بســیاری از خودروهای ما بومی هستند.

بررسیها نشان میدهد که بومیترین خودرو سمند بوده که
 ۹۳درصد آن تولید داخلی است و  ۷درصد بازهم وابستگی
وجود دارد .میزان وابستگی سایر خودروها بیشتر است که این
به معنای داشتن ارز بری بیشتر میباشد.
جاللی با بیان این که خصوصیســازی در شرکتهای
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 هزینههای جاری شده است .نمونه بارز آن
تعداد پرسنل دو شرکت ایران خودرو و سایپا است که باعث
افزایش هزینههای جاری این شرکتها شده است.
رئیس مرکز پژوهشهــای مجلس بدهــکاری زیادی
شــرکتهای خودروسازی به قطعهســازان را مشکل دیگر
در عرصه بازار خودرو خواند و گفت :بیش از  ۴۵هزار میلیارد
تومان بدهی به قطعه ســازان وجــود دارد البته اخیرا خط

اعتباری  ۴هزار میلیارد تومانی تصویب شــد ،در صورتی که
اختصاص آن کمکی برای پرداخت مطالبات است ،کمااینکه
این میزان در برابر حجم بدهیها زیاد نیست.
این نماینده مجلس با بیان این که تالشهای بســیاری
برای حل مشکل خودروسازان شده است ،گفت :وزیر صنعت
هم تالشهایی 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  ۹۷۰هزار تن گوشت قرمز مصرف داریم که
از این میزان حدود  ۷۰۰هزار تن تولید داخلی است یعنی ما
بایدحدود ۲۷۰هزارتنوارداتداشتهباشیمکهبعدازافزایش
قیمت ارز شاهد افزایش قیمت گوشت قرمز هم بودیم.

وی توضیح داد :با افزایش قیمت ارز تعداد زیادی از دامهای
ما خریداری شدند که به دلیل کم بودن نظارتها از کشور خارج
شدهاند .اخیر گفته شده که ۵۰۰هزار رأس گوسفند زنده وارد
کشــور میکنند که اینها همه تالشهای وزارت کشاورزی
برای حل مشکل است.
رئیــس مرکــز پژوهشهای مجلــس با بیــان این که
گزارشهایی به مقامات مســئول درباره دالیل گرانیهای
اخیر ارائه شده اســت گفت :بخش زیادی از این گزارشها
طبقهبندی و محرمانه بوده که ما به مجلس و مسئوالن کشور
ارائه کردهایم.

