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سخن ماه:

راهکار برون رفت از رکود تورمی

دکترامیرهوشنگ امینی
پژوهشگر اقتصاد سیاسی

فارغ هرگونه دیباچه پردازی غیر ضرور ،راهکاررویارویی یا برون رفت از رکو ِد تورمی موجود ،یادر
وضعیت بحرانی در انتظار ،با فساد نهادینه شده حاکم ،بدون تردیددر گروی راه اندازی تولید
بدون افزایش نقدینگی موجود و کاهش پایه پولی می باشد.
راهکارنیل به هدف مورد اشاره درگروی پذیرش این واقعیت است که حفظ واستمراراستاندارد
یا سطح زندگی برقرار،به ویژه در کالنشهرها ،به هیچ روی باتوان اقتصادی موجود میسر
نخواهد بود.استاندارد باالیی که ناشی ازبه هزینه گرفتن وجوه حاصل از فروش دارایی های
طبیعی به سرمایه تبدیل شده یا قابل تبدیل به سرمایه مانند:نفت و گاز و ...نامتناسب با توان
ِ
بالفعل اقتصادی کشور برپا گردیده ،به ویژه در کالنشهرها  -صدالبته باآگاهی از اینکه بنا به
گزارش مرکز آمار ایران نرخ تورم درمناطق روستایی به مراتب بیشتر از مناطق شهری می
باشد  . -بنابراین بنا به اشاره درباال درشرایط موجود وبه احتمال آینده در انتظار تنها راه برون
رفت از رکو ِد تورمی حاکم ،بهره گیری سنجیده و هدایت نقدینگی موجود و سرگردان با تکیه بر
برنامه یی مشخص برای راه اندازی و تولید کاال وخدمات برخوردار از مزیت نسبی و برخی
نکات به شرح زیر می باشد.
-1لغو اجرای طرح هدف مندسازی یارانه ها به نحو مورد عمل وجایگزین کردن آن با کاهش
هزینه زندگی گروه آسیب پذیر جامعه که منظور فقط افراد در و زیر خط فقراست
-2جایگزین کردن مالیات بر مصرف سوخت و انرژی به جای افزایش ادواری قیمت سوخت
وانرژی دست کم برای پنج سال و براساس مکانیزمی ویژه.
-3اصالح نظام مالیاتی کشور باهدف افزایش مالیات برمصرف ،همراه با اعمال مالیات بر
درآمدهای اتفاقی ،و اخذ مالیات از کلیه دادو ستدهای محضری ،افزایش نرخ مالیات بر
درآمدها ی کالن) ،(Progressive Taxبرقراری جرایم شدید در مورد فرار و دیرکرد پرداخت
مالیات و...
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– 4اصالح سیاست مسکن بامنع افزایش ادواری اجاره مسکن برای یک دوره دست کم سه
ساله ،همراه با منع پرداخت وام بانکی برای برج سازی و مسکن متوسط به باال
 – 6منع خروج سرمایه به خارج جز براساس موافقت سازمان سرمایه گذاری وکمک های فنی
ایران با قائل شدن جریمه تخلف وفق ضوابط ویژه
 – 5منع خروج ارز به میزان بیش از نیاز مسافر  ،بیمار و دانشجو و جدول توزیع ارز مورد نیاز
برنامه های سه گانه کشو ری و براساس ضوابط قابل کنترل
-6تاکید بر پیمان سپاری ارزی به منظور اعمال سیاست بازگشت وجوه ناشی از صادرات کاال
وخدمات ازطریق شبکه بانکی طبق روال گذشته.
 -7منع افزایش حقوق ودست مزدکلیه حقوق بگیران در یک دوره پنج ساله
 -8در اختیار قراردادن زمین های قابل کشاورزی بدون حق مالکیت ونقل وانتقال برای تولید
کاالهای کشاورزی با امکان اخذ وام برای تولید محصوالت دارای مزیت نسبی
 -9کاهش هزینه های تشریفاتی سازمان های دولتی تا حد هشتاد درصد ودر برخی موارد
صد در صد
 -11خصوصی سازی تصدیگری های دولتی از طریق برگزار ی مزایده های بین المللی  ،با
تکیه بر اولویت برای افراد وگروه های در حرفه .
-11جایگزین کردن بیشترین بخش صنایع اتوبیل سازی با واحدهای قطعه سازی ،با هدف
توسعه صادرات انواع فطعات خودرو ،و اصالح ساختار بخش تولید وعرضه مربوط با توجه به
گزارش تخقیق وتفخص از صنعت خودرو که در جلسه علنی یک شنبه  29تیرماه مجلس
شورای اسالمی قرائت شد.
-12رعایت اصول در واگذاری سهام تصدیات اقتصادی دولتی و سهام متعلق به سهام داران
خرد .
 -13اصالح سریع سیاست های پولی  /مالی به ویژه درخصوص سود سپرده ها ،نرخ بهره
بانکی پول،نرخ برابری ریال با انواع پول های خارجی ".
پایان سخن اینکه ادامه شیوه جاری به هیچ روی امکان پذیرنیست

****
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اخبار کوتاه اقتصادی
اخبار کوتاه اتاق ها
اخبار کوتاه اتاق ایران وانگلیس
برگزاری جلسه مجمع عمومی عادی ساالنه اتاق
هفدهمین اجالس مجمع
عمومی عادی ساالنه اتاق
بازرگانی وصنایع و معادن ایران
و انگلیبس بنا به دعوت رسمی
اتاق ساعت 15روز یک شنبه
سوم تیرماه سال جاری با
حضور حداکثر اعضاء در سالن
کنفرانس اتاق تهران تشکیل و
بر گزار گردید.
دراین جلسه نخست دستور جلسه توسط دکتر امیر هوشنگ امینی دبیر کل ونایب ریئس
اتاق قرائت و اعالم شد.
سپس به روال معمول ،گزینش هیات ریئسه مجمع انجتم پذیرفت و مهندس غلینقی سید
خاموشی به عنوان رئیس ،خانم ها مرضیه ابراهیمی و زهرا نقوی به عنوان نظار و مهندس
علی حمزه نژاد به عنوان منشی انتخاب وجلسه باخیر مقدم مهندس غلی نقی خاموشی
وبیاناتی در باره اوضاع اقتصادی کشور ،روابط دوکشورایران و بریتانیا آغاز به کار کرد.
پس از آن گزارش هیات مدیره عنوان مجمع عمومی توسط دبیرکل اتاق خوانده شد وبعد از
ادای پرسش وپاسخ به تصویب رسید.
درپی خانم مطلب زاده بازرس قانونی و حسابرس رسمی اتاق گزارش مالی منتهی به
اسفند  1392خودرا ارائه واز تصویب گذشت
باپایان پذیرفتن مراتب مورد اشاره برنامه وبودجه سال جاری توسط دکتر امینی ارائه وبنا به
پیشنهاد مجمع مقرر گردید بودجه پرسنل اتاق دست کم در حد دویست میلیون ریال برای
سال جاری افزایش ورقم ارائه شده اصالح شود.
دستور بعدی انتخاب بازرس و حسابرس بود که مجددّا خانم مطلب زاذه به عنوان بازرس
اصلی و حسابرس وآقای عبدالمجید محالتی به عنوان بازرس علل البدل انتخاب شدند.
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درپایان روزنامه اطالعات به عنوان روزنامه رسمی اتاق انتخاب وتعین شد.
جلسه راس ساعت  17پایان پافت و ذرمراسم پذیرایی که با صرف چای وشرینی وانواع
نوشیدنی ها انجام پذیرفت  ،اعضاءبا یکدیگر به مبادله اخبار ودیدگاه های خود پرداختند.

برگزاری جلسه ماهانه هیات رئیسه اتاق ایران و انگلیس
سومین جلسه هیات رئیسه اتاق بازرگانی و صنایع و معادن ایران و انگلیس در سال جاری
بنابه دعوت قبلی راس ساعت  10:11روز یکشنبه  1393/10/12با حضور :آقایان مهندس علی
نقی خاموشی،آقا عالء میرمحمد صادقی ،دکتر امیر هوشنگ امینی و خانم ها:مرضیه
ابراهیمی و زهرا نقوی .در محل دبیرخانه تشکیل و برگزار گردید.دراین جلسه آقای جعفر ذره
بینی که در سفر ترکیه به سر می برد حضور نداشت.
در این جلسه بعد از تبادل اخبار اقتصادی کشور ،وادای بیانات مبسوط مهندس خاموشی،
رئیس اتاق درباره وضعیت اقتصادی کشور ،دکتر امینی درخصوص برنامه های پیش بینی شده
برای اجراءدرسال جاری از جمله برگزاری حلسه هیات مدیره در شهرهای شیراز ،مشهد و
تبریز،برگزاری جلسه های گردهمایی آزاد اعضاء با سخن رانی اعضاء داوطلب سخن
رانی،اعزام جهار هیات به انگلیس ،اظهار داشت با توجه به اهمیت مبادله گردشگری بین دو
کشور و نقش رشد و توسعه توریسم در توسعه متعادل منطقه یی کمیسیون تسهیل
سرمایه گذاری و مشارکت ها با تغییر نام کمیسیون به امور بین الملل و گردشگری و تغییر
وظائف فعالیت خودرا آغاز کرده است.
بسپس با توجه به دستور جلسه مجمع گزارش هیات رئیسه به مجمع عمومی عادی ساالنه
اتاق که مقرر است روز سوم تیرماه برگزار شود ،همراه با برنامه و بودجه تهیه شده برای سال
جاری مطرح ومورد تائید قرار گرفت.
جلسه راس ساعت  17:11پایان پذیرفت.

برگزاری جلسه ماهانه کمیسیون های تخصصی اتاق
کمیسیون بازرگانی ،صنعت و فن آوری های نوین :سومین جلسه کمیسیون بازرگانی،
صنننعت و فننن آوری هننای نننوین در سننال جنناری ،روز دوشنننبه  ،1393/14/13سنناعت  17:11بننا
حضننور خننانم هننا زهننرا نقننوی نایننب رئننیس کمیسننیون،مینو شننهابی و آقایننان پرویننز شننکرانی
چهارسوقی ،حمیدرضا شهابیان ،سیدرضی سیداصفهانی ،رئیس کمیسنیون و بنا حضنور آقنای
دکتر امینی نایب رئیس ودبیرکل اتاق در محل دبیرخانه اتناق اینران و انگلنیس تشنکیل و برگنزار
گردید.
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در این جلسه بعد از مبادله اخبار اقتصادی نخست درخصوص مبادالت تجاری اینران و سنوریه و
کل حجم دادوستد تجاری دو کشور ،روابط کنونی ایران و انگلیس و مشکالت مربوط ،قیمت ارز
و ناشی بودن آن از نرخ تورم ،درآمد خوب شرکت های خندماتی و اینکنه قنرار اسنت تشنریفات
ثبت و سفارش واردات تا ماه آینده حذف شود ،بحث و گفت و گنو شند.درپایان دکتنر امیننی بنه
پرسش اعضاء درباره بازکشایی سفارت انگلیس درتهران وصدور ویزای ورود به انگلنیس پاسنخ
الزم داد.
جلسه ساعت  18:31پایان یافت.
کمیسیون امور بین الملل و گردشگری :نخستین جلسه کمیسنیون امنور بنین الملنل و
گردشگری که از تغییر نام کمیسیون تسهیل سرمایه گذاری و مشارکت هنا ،و باحنذف وظیفنه
گردشگری از کمیسیون بازرگانی ،صنعت و گردشگری و فن آوری های نوین ،و اضافه کنردن آن
به این کمیسیون پدید آمده است ،راس سناعت روز دوشننبه 1393/13/15بنا حضنور خنانم هنا
مرضننیه ابراهیمننی ،مینننو شننهابی و فیننروزه مننزدا و آقایننان محمنند پارسننه ،سننیدمحمد رضننوی
شیرازی ،علیمردان شیبانی ،کیومرث لطیفینان و ناصنر واثقنی در محنل اتناق تشنکیل و برگنزار
گردید.
در این جلسه نخست اعضا به منظور آشنایی و آگاه شدن از فعالینت یکندیگر بنه معرفنی خنود
پرداختننند .آقننای ناصننر واثقننی دربنناره فعالیننت خننود درخصننوص مسننکن دوم در کننیش بننا عنننوان
شهرآفتاب ،مجموعه  151هزار متری مال در تبریز با عنوان نمایشنگاه فنرش ،راه انندازی شنهر
سالمت در سرعین اردبیل و مراکز آب درمنانی در دامننه هنای سنبالن و لیقنوان مطنالبی اینراد
کرد .سپس خانم مزدا ،نماینده پرشیا اینترنشنال ،آقای پارسه مندیرعامل شنرکت نورآسنمان،
کیومرث لطیفیان مندیرعامل شنرکت سنرمایه گنذاری سناختمانی عظنام ،ضنمن معرفنی خنود
بی اناتی متناسب با وظایف کمیسنیون اینراد کردنند .سنپس دکتنر امیننی بنا عناینت بنه دسنتور
جلسه درخصوص انتخاب هیات رئیسه بیاناتی ایراد و مقنرر گردیند بنا کمنک خنانم ابراهیمنی و
آقایان پژوهی و رضوی در این زمینه اقدام شود.
جلسه راس ساعت  16:15پایان پذیرفت.

کمیسننیون عضننویت :کمیسننیون عضننویت کننه در واقننع تنهننا کمیسننیون سننتادی اتنناق ایننران
وانگلننیس مننی باشنند در خننرداد منناه سننال جنناری بننه روال برقراربعنند از ظهننر یننک شنننبه
1393/13/14راُس ساعت یک باحضور اعضاء ،خانم مهندس زهرا نقوی و آقنای مهنندس علنی
حمزه نژاد ،به ریاست دکترامیر هوشنگ امینی ،دبیرکنل و ناینب رئنیس اتناق تشنکیل و برگنزار
گردید .در این جلسه بعدازتبادل اخبار روز ابتداء پنج درخواست عضویت جدیند مطنرح و بنا چهنار

5

ش

خربانمه مشاره  03ویژه تیماه3030
فهرست مطالب:سخن ماه ،اخبار کواته ااتق های ایران و انگلیس و بریتانیا و ایران  ،اخبار کوات ه اقتصادی ایران و جهان وگزارش ویژه(ابالترین نرخ مالیات )

درخواست موافقت و مقنرر گردیند از اینن پنس قبنل از طنرح درخواسنت در کمیسنیون حتمناُ بنا
متقاضیان آ مالقات و سپس برای اخذ تصمیم به کمیسیون ارسال شود.
درضمن چهار درخواست مورد تاُءید عبارتند از:
 - 1شرکت آسفالت ماکادام شرق به مدیریت آقای فریبرز عبدالمالکی
 - 2شرکت حامی توسعه تجارت تکسا به مدیریت آقای امیرعلی بهرامی ارض اقدس
 - 3شرکت فردا روز به مدیریت آقای معزالدین تقی زاده و
- 4شرکت جهنانگردی و هواپیمنایی پنژواا سناحل شنمال بنه مندیریت خنانم میننا پنوررحیمی
آستانه.

گرد همایی روسای اتاق های مشترک دراتاق ایران

بنا به دعوت دکتر فرازی معاون اموربین الملل اتاق ایران عصرروزیکشنبه  22تیر ماه مهندس
خاموشی رئیس به اتفاق دکتر امینی نایب رئیس و دبیرکل اتاق ایران و انگلیس در جلسه یی
که باحضور روسای اتاق های مشترا و شوراهای مشترا بازرگانی و هیات رئیسه اتاق ایران
تشکیل وبرگزار گردید شرکت جستند .
در این گردهمایی که با ادای خیرمقدم توسط دکتر فرازی آغاز به کارکرد بعدازبرخی پرسش ها
مهندس خاموشی بنا به خواسته بیانات مبسوطی همراه ذا پیشنهاداتی درباره وظائف اتاق
های مشرا و همچنین اتاق ایران درارتباط با این اتاق ها ایراد کردند.
در پایان خبرتخصیص دوازده هزار میلیاردریال برای کمک به الکترونیزه کردن اتاق ها ی مشترا
توسط دکتر فرازی اعالم شد.
جلسه با بیان جمع بندی آقای شافعی رئیس اتاق ایران پایان یافت و اعضاءبرای انجام مراسم
افطار عازم سالن غذاخوری شدند.

اخبار کوتاه اقتصادی ایران:
'وضعیت بحرانی' صنعت خودروی ایران
مرکز پژوهشهای مجلس ایران وضعیت صنعت خودروی ایران را "بحرانی" توصیف کرده و
پیشنهاد داده است که برای بیرون آمدن از این وضعیت باید استراتژی این صنعت به طور
"جدی و اساسی" بازنگری شود.
در گزارش مفصل مرکز پژوهشهای مجلس که بازوی تحقیقاتی نمایندگان به حساب می آید،
برای نشان دادن حال و روز صنعت خودروی ایران ،این صنعت به پنج دوره تقسیم شده است.
دوره اول از شکل گیری صنعت خودروسازی در سال 1336خورشیدی شروع می شود و دو
سال بعد از انقالب ادامه می یابد.
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بعد از آن در دوره جنگ هشت ساله جنگ با عراق این صنعت دچار "رکود شدید"ی می شود
ولی بعد از پایان جنگ دولت برای رسیدن به خودکفایی توجه ویژه ای به این صنعت دارد و
افزایش تولد خودرو در داخل کشور را جزو برنامه های خود قرار می دهد.
این دوره تا سال  1384یعنی زمان به قدرت رسیدن محمود احمدی نژاد ادامه یافت .اما پس از
آن دوره ای آغاز می شود که تا سال  1391که مرکز پژوهشهای مجلس آن را "پیری
زودهنگام" صنعت خودرو توصیف می کند ،ادامه می یابد .در این دوره تولید خودرو به یک
میلیون  611هزار دستگاه در سال رسید و رشد خیره کننده ای داشت.
بعد از آن دوره ای دو ساله تا سال  1392آغاز می شود که کارشناسان مرکز پژوهشهای
مجلس از آن به عنوان "دوره افول تولید" یاد می کنند و تولید خودرو یکباره به کمتر از  611هزار
دستگاه در سال می رسد .این یعنی تولید میزان تولید خودرو به میزان یک دهه پیشتر ،یعنی
سال  1381برگشت.
گزارش انجمن خودروسازان نشان می دهد که سال گذشته خودروسازان ایرانی دو هزار
میلیارد تومان زیان داده اند و اکنون تالش دارند تا قیمت خودرو را افزایش دهند .اما مخالفت بر
سر افزایش قیمت ،در سطح گستره ای وجود دارد و احمد نعمت بخش ،دبیر انجمن
خودروسازان گفته است که "در صورت تداوم عرضه خودرو با قیمتهای کنونی ،خسارت
خودروسازان در سال جاری بیش از سال گذشته خواهد بود".
این در حالی است که یکی از مشکالت فعلی صنعت خودرو کمبود نقدینگی است و به دلیل
باال بودن نرخ سود بانکی و طوالنی بودن پروسه دریافت وام ،شرکت های خودروسازی قادر به
تامین منابع مالی خود نیستند.
تحریم؛ پاشنه آشیل صنعت خودرو
بررسی های آماری نشان می دهد که صنعت خودرو به دلیل وابستگی شدید به خارج ،بعد از
شروع تحریم های بین المللی دچار افت تولید شد و مرکز پژوهشها می گوید که برای
جلوگیری از بروز چنین وضعیتی در آینده چه باید کرد.
این گزارش با بررسی وضعیت این صنعت می گوید که اولین مشکل این صنعت باال بودن
قیمت تمام شده خودروهای داخلی است که تحت حمایت دولت تولید می شوند و مدیران
شرکت های خودروسازی از سوی دولت انتخاب می شوند که عمدتا با تغییر دولت ها نیز
تغییر می کنند.

مشتریان داخلی قدرت انتخاب محدودی دارند و ناچار به خرید خودروهای داخلی بی کیفیت
هستند
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بخشی از صنعت خودرو خصوصی شده است ،اما هنوز بنابر قوانین موجود دولت می تواند 21
درصد از سهام این صنایع را در دست داشته باشد و به نظر مرکز تحقیقاتی وابسته به مجلس
باید این قانون لغو شود.
خودروسازان ایرانی عمدتا در بازاری بدون رقابت فعالیت می کنند و به دلیل باال بودن تعرفه
واردات خودرو ،مشتریان داخلی قدرت انتخاب محدودی دارند و ناچار به خرید خودروهای
داخلی هستند .از همین رو توجه چندانی به تکنولوژی های جدید نمی شود و تولید
خودروهای بی کیفیت و غیرقابل رقابت همچنان ادامه دارد.
مرکز پژوهشهای مجلس می گوید خودروهایی که در ایران تولید می شوند " 21تا  31سال
پیش در کشورهای پیشرفته تولید و استفاده می شده اند ".و عمده خالقیتی که در
خوردوهای داخلی صورت گرفته "تغییر در چراغ ،سپر و نهایتا برداشتن موتور یک خودرو و سوار
کردن آن روی خودروی دیگر است".
در سالهای اخیر خودروسازان "امکانات اولیه ای نظیر کیسه هوا ،ترمز ضد قفل ( ،)ABSفرمان
هیدرولیک و کولر و ...به صورت آپشن با دریافت هزینه بیشتر بر روی خودرو" نصب می کنند.
این در حالی است که اگر در کشورهای پیشرفته خودرویی یکی از همین امکانات را نداشته
باشد "به دلیل کاهش تقاضا ،بازار خود را از دست خواهد داد".
خصوصی سازی واقعی صنعت خودرو
در سال های اخیر خودروسازان ایرانی سعی کرده اند تا در کشورهایی نظیر سوریه ،بالروس،
آذربایجان ،ونزوئال و سنگال واحدهایی برای تولید خودروایجاد کنند ،اما به نظرمرکز پژوهشهای
مجلس ،این کاربدون ایجاد جایگاه های خدمات پس از فروش که "به سرمایه گذاری عظیم"
نیاز دارد و امکان ورودرقبای خارجی که محصوالت ایرانی توانایی رقابت با آنها را ندارند،
درشرایط فعلی مناسب نیست.
کشورهایی که ایران در آنها خط تولید خودرو راه اندازی کرده عمدتا "دارای رابطه سیاسی
خوب ،قوانین گمرکی مناسب و صنعت خودروسازی ضعیف هستند در حالی که ایجاد خط
تولید در کشورهای دیگر زمانی مناسب است که "با افزایش تولید ،کاهش هزینه های ثابت و
افزایش کیفیت ،موجبات ایجاد رقابت و پایداری در عرصه جهانی فراهم شود".
پیشنهاد شده که صنعت خودرو به بخش خصوصی واقعی واگذار شود و با کاهش پلکانی
تعرفه واردات خود ،سازندگان داخلی به "ارتقای کیفی خودرووافزایش رقابت پذیری"
وادارشوند.
مرکز پژوهشهای مجلس تاکید می کند که "صنعت خودروسازی ایران در شرایط خوبی به سر
نمی برد و توانایی رقابت با تولیدکنندگان خارجی را نخواهد داشت مگر این که با اتخاذ
تصمیمات استراتژیک و کارشناسی شده ،تغییرات بنیادی در این صنعت به وجود آید".

8

ش

خربانمه مشاره  03ویژه تیماه3030
فهرست مطالب:سخن ماه ،اخبار کواته ااتق های ایران و انگلیس و بریتانیا و ایران  ،اخبار کوات ه اقتصادی ایران و جهان وگزارش ویژه(ابالترین نرخ مالیات )

از نیازهای اولیه جهانی شدن صنعت خودرو "تولید باال و محصول قابل رقابت" است و برای
همین هم شرکت های بزرگ خودروسازی با همدیگر ادغام شدند ولی به عقیده کارشناسان
مرکز پژوهشهای مجلس در شرایط فعلی با مدیریت دولتی و قوانین دست و پاگیر ادغام
شرکت های خودروساز داخلی کمک چندانی به این صنعت نمی کند و باید "ساختار صنعت
خودروسازی اصالح شود".

سود و زیان گران شدن تولیدات پتروشیمی متوجه کیست؟

قیمت پایه محصوالت پتروشیمی از این پس با نرخ ارز آزاد محاسبه میشود.

بنابه گزارش علی سودایی از بیبیسی :بیژن زنگنه ،وزیر نفت ،محمدرضا نعمتزاده ،وزیر
صنعت ،ولیهللا سیف ،رئیس بانک مرکزی و علی صالحآبادی ،رئیس سازمان بورس ،این
سیاست را برای "تقویت بازار سرمایه" گرفتهاند و خسرو تاج ،معاون وزیر صنعت ،دستور آن را
ابالغ کرده است.
همه تولیدکنندگان صنعت پتروشیمی در ایران ،اعم از دولتی و غیردولتی ،موظف شدهاند
محصوالت خود را در بورس کاال عرضه کنند و قیمت پایه آن معادل 95درصد "فوب خلیج فارس"
تعیین میشود" .فوب خلیج فارس "به معنی قیمتی است که برای تحویل محصول روی
کشتی در خلیج فارس پرداخت میشود.
پیش از این مبنای محاسبه این قیمت ،نرخ ارز مبادلهای بود ،اما از این پس این قیمت بر
مبنای نرخ ارز آزاد محاسبه میشود .به این ترتیب ،بسته به تفاوت قیمت ارز مبادلهای و ارز
آزاد ،قیمت محصوالت پتروشیمی در ایران حدود 31درصد باال میرود.
روشن است که این گران شدن محصوالت فروختهشده در بورس کاال تا جایی که باعث افت
تقاضا نشود ،درآمد بیشتری عاید شرکتهای پتروشیمی میکند و به نفع آنها است.
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برخی از ناظران اقتصاد ایران نیز میگویند این مساله در درازمدت به نفع اقتصاد ایران است،
چرا که فاصله قیمتی میان فروش در بورس کاال و در بازار را از میان میبرد و این رانتهای
ناشی از اختالف قیمت را از بین خواهد برد.

'اظهار لطف به پتروشیمیها'

نعمتزاده ،وزیر صنعت ،پیش ازاین در شرکتهای خصوصی پتروشیمی فعال بوده است
اما خریداران محصوالت پتروشیمی از این تصمیم راضی نیستند.
نصرهللا رضازاده ،رئیس اتحادیه سراسری تعاونیهای صنعت پالستیک ،به خبرگزاری تسنیم
گفت که این افزایش قیمت باعث میشود که صنایعی که مواد اولیهشان را از شرکتهای
پتروشیمی میگیرند ،ناچار به گران کردن محصوالت خود شوند که این به معنی واگذار کردن
بازار به رقبای خارجی است.
آقای رضازاده هشدار داد" :محاسبه قیمت محصوالت پتروشیمی براساس ارز آزاد در نهایت
ورشکستگی کارخانجات تولیدی صنایع پایین دستی و هجوم کاالهای وارداتی چینی به کشور
را به دنبال خواهد داشت".
محمد مروج حسینی ،رئیس هیات مدیره صنایع نساجی نیز به خبرگزاری ایلنا گفت که صنایع
نساجی ایران از این افزایش قیمت آسیب میبینند و احتمال دارد که  11هزار کارگر نساجی
در ایران بیکار شوند.
آقای حسینی گفت این افزایش قیمت "اظهار لطف وزارت صنعت به پتروشیمیها است".
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دولت حسن روحانی و وزارت صنعت پیش از این نیز به تصمیمگیری به نفع شرکتهای
پتروشیمی متهم شده است .در جریان تصویب بودجه سال جاری تعیین قیمت گاز
فروختهشده به شرکتهای پتروشیمی به اختالف نظری دامنهدار بین مجلس و دولت تبدیل
شد.
برخی میگفتند دولت گاز خوراا شرکتهای پتروشیمی را ارزان در اختیار آنها میگذارد و
این به نوعی "رانت" محسوب میشود .سرانجام مجلس نرخ مورد نظر خود ،یعنی حداقل
13سنت برای هر مترمکعب را برای فروش گاز تعیین کرد.
با این وجود ابالغیه دولت برای قیمت چیزی حدود 8سنت بود که باعث شد علی الریجانی،
رئیس مجلس ،در نامهای به حسن روحانی این ابالغیه را غیرقانونی بداند و خواهان ابطالش
شود.

متن ابالغیه سیاست های کلی  24ماده ای؛
فرمان
«اقتصاد مقاومتی» صادر شد
رهبر انقالب با ابالغ سیاستهای کلی «اقتصاد مقاومتی» تاکید کردند :اقتصاد مقاومتی؛ الگویی
الهامبخش از نظام اقتصادی اسالم و فرصت مناسبی برای تحقق حماسه اقتصادی خواهد شد .پس از
ابالغ این سیاست ها رئیس جمهور در نامهای به رهبر انقالب تاکید کرد که دستگاه ها و بخش های
مختلف دولت ،بی درنگ در جهت اجرای این سیاست ها موظف به اقدامات مشخص شده اند .عالوه
بر این روحانی طی نامه ای  11ماده ای به معاون اول خود با تاکید بر اینکه ستاد هماهنگی اقتصادی
دولت نقش ستاد اقتصاد مقاومتی کشور را ایفا کند ،دستور داد که اقدامات الزم جهت جلب مشارکت
گسترده همه نهادها و آحاد جامعه در فعالیت های اقتصادی صورت گیرد.
حضرت آیت هللا خامنهای رهبر معظم انقالب اسالمی با ابالغ سیاستهای کلی «اقتصاد مقاومتی» بر
اساس بند یک اصل  111قانون اساسی که پس از مشورت با مجمع تشخیص مصلحت نظام تعیین
شده است ،تأکید کردند :پیروی از الگوی علمی و بومی برآمده از فرهنگ انقالبی و اسالمی ،عامل
شکست و عقب نشینی دشمن در جنگ تحمیلی اقتصادی علیه ملت ایران خواهد شد ،همچنین
اقتصاد مقاومتی خواهد توانست در بحرانهای رو به افزایش جهانی ،الگویی الهامبخش از نظام
اقتصادی اسالم را عینیت بخشد و زمینه و فرصت مناسب را برای نقش آفرینی مردم و فعاالن اقتصادی
در تحقق حماسه اقتصادی فراهم کند .بخش هایی از متن ابالغیه رهبر معظم انقالب به رؤسای قوای
سه گانه و رئیس مجمع تشخیص مصلحت نظام به شرح زیر است:
«… اکنون با مداقه الزم و پس از مشورت با مجمع تشخیص مصلحت نظام ،سیاستهای کلی اقتصاد
مقاومتی که در ادامه و تکمیل سیاستهای گذشته ،خصوصاً سیاستهای کلی اصل  44قانون
اساسی و با چنین نگاهی تدوین شده و راهبرد حرکت صحیح اقتصاد کشور به سوی این اهداف عالی
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است ،ابالغ میگردد .الزم است قوای کشور بیدرنگ و با زمانبندی مشخص ،اقدام به اجرای آن کنند
و با تهیه قوانین و مقررات الزم و تدوین نقشه راه برای عرصههای مختلف ،زمینه و فرصت مناسب برای
نقشآفرینی مردم و همه فعاالن اقتصادی را در این جهاد مقدس فراهم آورند تا به فضل الهی حماسه
اقتصادی ملت بزرگ ایران نیز همچون حماسه سیاسی در برابر چشم جهانیان رخ نماید .از خداوند
متعال توفیق همگان را در این امر مهم خواستارم.
عناوین سیاستهای کلی اقتصاد مقاومتی تدوین شده در مجمع تشخیص مصلحت نظام و ابالغی از
سوی مقام معظم رهبری چنین است:
« -1تأمین شرایط و فعالسازی کلیه امکانات و منابع مالی و سرمایههای انسانی و علمی کشور به
منظور توسعه کارآفرینی و به حداکثر رساندن مشارکت آحاد جامعه در فعالیتهای اقتصادی با تسهیل
و تشویق همکاریهای جمعی و تأکید بر ارتقاء درآمد و نقش طبقات کمدرآمد و متوسط.
 -2پیشتازی اقتصاد دانش بنیان ،پیادهسازی و اجرای نقشه جامع علمی کشور و ساماندهی نظام
ملی نوآوری به منظور ارتقاء جایگاه جهانی کشور و افزایش سهم تولید و صادرات محصوالت و خدمات
دانشبنیان و دستیابی به رتبه اول اقتصاد دانشبنیان در منطقه.
 -3محور قراردادن رشد بهرهوری در اقتصاد با تقویت عوامل تولید ،توانمندسازی نیروی کار ،تقویتِ
رقابتپذیری اقتصاد ،ایجاد بستر رقابت بین مناطق و استانها و به کارگیری ظرفیت و قابلیتهای متنوع
در جغرافیای مزیتهای مناطق کشور.
 -4استفاده از ظرفیت اجرای هدفمندسازی یارانهها در جهت افزایش تولید ،اشتغال و بهرهوری،
کاهش شدت انرژی و ارتقاء شاخصهای عدالت اجتماعی.
 -5سهمبری عادالنه عوامل در زنجیره تولید تا مصرف متناسب با نقش آنها در ایجاد ارزش ،بویژه با
افزایش سهم سرمایه انسانی از طریق ارتقاء آموزش ،مهارت ،خالقیت ،کارآفرینی و تجربه.
 -6افزایش تولید داخلی نهادهها و کاالهای اساسی(بویژه در اقالم وارداتی) ،و اولویت دادن به تولید
محصوالت و خدمات راهبردی و ایجاد تنوع در مبادی تأمین کاالهای وارداتی با هدف کاهش وابستگی
به کشورهای محدود و خاص.
 -7تأمین امنیت غذا و درمان و ایجاد ذخایر راهبردی با تأکید بر افزایش کمی و کیفی تولید(مواد اولیه و
کاال).
 – 8مدیریت مصرف با تأکید بر اجرای سیاستهای کلی اصالح الگوی مصرف و ترویج مصرف کاالهای
داخلی همراه با برنامه ریزی برای ارتقاء کیفیت و رقابت پذیری در تولید.
 -9اصالح و تقویت همهجانبه نظام مالی کشور با هدف پاسخگویی به نیازهای اقتصاد ملی ،ایجاد ثبات
در اقتصاد ملی و پیشگامی در تقویت بخش واقعی.
 -11حمایت همه جانبه هدفمند از صادرات کاالها و خدمات به تناسب ارزش افزوده و با خالص ارزآوری
مثبت
 -11توسعه حوزه عمل مناطق آزاد و ویژه اقتصادی کشور به منظور انتقال فناوریهای پیشرفته،
گسترش و تسهیل تولید ،صادرات کاال و خدمات و تأمین نیازهای ضروری و منابع مالی از خارج.
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 -12افزایش قدرت مقاومت و کاهش آسیب پذیری اقتصاد کشور از طریق توسعه پیوندهای راهبردی و
گسترش همکاری و مشارکت با کشورهای منطقه و جهان بویژه همسایگان ،استفاده از دیپلماسی در
جهت حمایت از هدفهای اقتصادی ،استفاده از ظرفیتهای سازمانهای بینالمللی و منطقهای.
 -13مقابله با ضربه پذیری درآمد حاصل از صادرات نفت و گاز از طریق انتخاب مشتریان راهبردی،تنوع
در روشهای فروش ،مشارکت دادن بخش خصوصی و افزایش صادرات گاز،برق ،پتروشیمی و
فرآوردههای نفتی.
 -14افزایش ذخایر راهبردی نفت وگاز کشور به منظور اثرگذاری در بازار جهانی نفت و گاز و تأکید بر
حفظ و توسعه ظرفیتهای تولید نفت و گاز ،بویژه در میادین مشترا.
 – 15افزایش ارزش افزوده از طریق تکمیل زنجیره ارزش صنعت نفت و گاز ،توسعه تولید کاالهای دارای
بازدهی بهینه(براساس شاخص شدت مصرف انرژی) و باال بردن صادرات برق ،محصوالت پتروشیمی و
فرآوردههای نفتی با تأکید بر برداشت صیانتی از منابع.
 -16صرفه جویی در هزینههای عمومی کشور با تأکید بر تحول اساسی در ساختارها ،منطقی سازی
اندازه دولت و حذف دستگاههای موازی و غیرضرور و هزینههای زاید.
 – 17اصالح نظام درآمدی دولت با افزایش سهم درآمدهای مالیاتی.
 -18افزایش ساالنه سهم صندوق توسعه ملی از منابع حاصل از صادرات نفت و گاز تا قطع وابستگی
بودجه به نفت.
 -19شفافسازی اقتصاد و سالمسازی آن و جلوگیری از اقدامات ،فعالیتها و زمینههای فسادزا در
حوزههای پولی ،تجاری ،ارزی و…
 -21تقویت فرهنگ جهادی در ایجاد ارزش افزوده ،تولید ثروت ،بهرهوری ،کارآفرینی ،سرمایه گذاری و
اشتغال مولد و اعطای نشان اقتصاد مقاومتی به اشخاص دارای خدمات برجسته در این زمینه.
 -21تبیین ابعاد اقتصاد مقاومتی و گفتمان سازی آن بویژه در محیطهای علمی ،آموزشی و رسانهای و
تبدیل آن به گفتمان فراگیر و رایج ملی.
 -22دولت مکلف است برای تحقق سیاستهای کلی اقتصاد مقاومتی با هماهنگ سازی و بسیج
پویای همه امکانات کشور ،اقدامات زیررا معمول دارد « :شناسایی و بکارگیری ظرفیتهای علمی،
فنی و اقتصادی برای دسترسی به توان آفندی و اقدامات مناسب .رصد برنامههای تحریم و افزایش
هزینه برای دشمن .مدیریت مخاطرات اقتصادی از طریق تهیه طرحهای واکنش هوشمند ،فعال ،سریع
و به هنگام در برابر مخاطرات و اختاللهای داخلی و خارجی».
 -23شفاف و روان سازی نظام توزیع و قیمتگذاری و روزآمدسازی شیوههای نظارت بر بازار .
 -24افزایش پوشش استاندارد برای کلیه محصوالت داخلی و ترویج آن».
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اخبارکوتاه اقتصادی جهان:
'مهاجران غیراروپایی بریتانیاییها را بیکار میکنند'
به

آثار و عواقب احتمالی مهاجرت ،از بحثهای مطرح در جامعه بریتانیا است

نهادهای مشاور دولت بریتانیا در امور مهاجرت میگویند که ورود مهاجران غیراروپایی به این
کشور و بیکار شدن بریتانیاییها به هم ربط دارد.
کمیسیون مشاوره مهاجرت در بریتانیا گفته است که با ورود هر  111نفر مهاجر از خارج از
اتحادیه اروپا  23فرصت شغلی برای بریتانیاییها کم میشود.
با این حال ،در گزارش دیگری که موسسه ملی پژوهشهای اقتصادی و اجتماعی منتشر
کرده ،آمده است که مهاجرت ،تاثیر اندکی در نرخ بیکاری در بریتانیا داشته است.
در گزارش نهاد "دیدهبان مهاجرت" ( )Migration watchهم آمده است که احتماال ارتباطاتی در
این زمینه وجود دارد.
آثار و عواقب احتمالی مهاجرت در سالهای اخیر ،از بحثهای مهم مطرح در جامعه بریتانیا
بوده است.
کمیسیون مشاوره مهاجرت برآورد میکند که به دنبال ورود مهاجران غیراروپایی در فاصله
سالهای  1995تا  2111میالدی  161هزار نفر نیروی کار متولد بریتانیا ،شغل خود را از دست
دادهاند.
این کمیسیون همچنین در بررسی آثار مهاجرت بر سطح درآمدها ،به این نتیجه رسیده است
که در این فاصله زمانی ،میزان دستمزدها به طور میانگین برای بیشتر افرادی که سطح
درآمدی مناسبی داشتند ،افزایش یافته است ،ولی در عین حال ،میزان دستمزد افرادی که
حقوق کمتری میگرفتند ،کمتر شده است.
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در گزارش این کمیسیون آمده است :تعداد مهاجرانی که از اتحادیه اروپا وارد بریتانیا شدهاند،
بر نرخ بیکاری بریتانیاییها "تاثیری اندا داشته یا اصال تاثیری نداشته است".
دکتر اسکات بالیندر ،از پژوهشگران ارشد دیدهبان مهاجرت در دانشگاه آکسفورد میگوید:
"این گزارش نشان میدهد که الزم است کامال مشخص شود که وقتی دولت در حال تدوین
خط مشیهای مهاجرتی است ،نیازهای چه کسانی در اولویت قرار می گیرد؟"
"نیروهایی با تعهد کاری بیشتر"
پیش از این ،موسسه ملی پژوهشهای اقتصادی و اجتماعی در بریتانیا اعالم کرده بود که
بین مهاجرت و تعداد افرادی که بیکار خوانده میشوند ،ارتباطی وجود ندارد.
در گزارش این موسسه ،تعداد مهاجرانی که کارت بیمه ملی دریافت کردهاند ،در دو دوره
زمانی یعنی فاصله سالهای  2112تا  2113میالدی و سال های  2111تا  2111میالدی
بررسی شده و تعداد آنها با افرادی که مدعی بیکاری هستند و درخواست مزایای بیکاری
کردهاند ،مقایسه شده است.
کارت بیمه ملی در بریتانیا به افراد شاغل داده میشود.
بنا بر این گزارش ،مقایسه آمار نشان داد که "بین میزان ورود مهاجران به بریتانیا و تعداد
متقاضیان دریافت مزایای بیکاری ،ارتباطی بسیار کم و منفی وجود دارد".
موسسه ملی پژوهشهای اقتصادی و اجتماعی اضافه کرده است که "این نتایج نشان می
دهد مهاجرت اساسا هیچ تاثیری بر تعداد افرادی که مدعی بیکاری هستند ،نداشته است".
در عین حال ،در این گزارش آمده است که "هنوز مشخص نیست آیا افزایش تعداد مهاجران به
بریتانیا باعث میشود تعداد فرصتهای شغلی نیازمند مهارتهای کم ،برای بریتانیاییها
کمتر شود یا نه".
این موسسه اضافه کرده است که مهاجران از کشورهای لهستان ،جمهوری چک ،مجارستان،
اسلواکی ،اسلوونی ،استونی ،لتونی و لیتوانی "بیشتر از بقیه مهاجران ،جوان و تحصیلکرده
هستند ،حاضرند با دستمزدهای کمتر کار کنند و تعهد کاری بیشتری دارند".
نهاد دیدهبان مهاجرت در بریتانیا که خواهان اعمال کنترلهای مهاجرتی سختتر در این کشور
است ،روز دوشنبه 9 ،ژانویه ،اعالم کرد که احتماال بین افزایش بیکاری جوانان در بریتانیا و
افزایش پذیرش مهاجران از شرق اروپا رابطه وجود دارد.
این نهاد گفته بود که در سه ماهه سوم سال  2111میالدی ،تعداد افرادی که از  8کشور
شوروی سابق به بریتانیا مهاجرت کرده و مشغول به کار شدهاند 611 ،هزار نفر بیشتر از این
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تعداد در سال  2114میالدی بوده است .ضمن آن که در همین دوره زمانی ،بیکاری جوانان در
بریتانیا افزایش یافته است.
یک سخنگوی وزارت کشور بریتانیا گفته است که سیاستهایی برای کنترل مهاجرت به
بریتانیا در پیش گرفته شده است.
او گفت" :تعداد نیروی کاری که از کشورهای غیراروپایی به بریتانیا میآیند ،محدود شده است
و آخرین آمار نشان میدهد که تعداد ویزاهای کاری که برای این افراد صادر شده است ،هر
سال کاهش یافته است".

بحران اقتصادی اتحادیه اروپا و «یورو باند» یا «اوراق قرضه یورو»
بنا به گزارش بی بی سی  ،این نظر که هفده کشورعضو حوزه پول واحد اروپایی – یورو – به طور دستجمعی
اوراق قرضه ای را صادر کنند و برای کسب عایدی مشترا به فروش برسانند به تدریج پذیرش بیشتری مییابد.

این طرح تا کنون از حمایت برخی اشخاص متنفذ در جهان برخوردار شده است؛ از جمله جورج
سوروس ،میلیاردر معروف و صاحب موسسات عمده سرمایه گذاری ،گفته است که اوراق
قرضه اروپایی « یا یوروباند » می تواند راه خوبی برای کاهش هزینه اخذ وام آن دسته از
کشورهای حوزه یورو باشد که با بدهی سنگین دست به گریبانند.
جولیو ترمونتی ،وزیر دارایی ایتالیانیز گفته است که صدور یوروباند "راه حل اساسی" برای
بحران بدهی کشورهای عضو حوزه یورو می باشد.
در حال حاضر ،کشورهای دارای بدهی سنگین خارجی در صورت تمایل برای دریافت وام از
بازارهای بین المللی مثال از طریق صدور و فروش اوراق قرضه دولتی ،با مشکل مواجه می
شوند  ،زیرا وام دهندگان تنها در صورتی مایل به خرید این اوراق هستند که بهره باالیی برای
آنها منظور شود که به معنی هزینه سنگین اخذ وام برای کشور صادر کننده است.
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وام دهندگان به این دلیل خواستار نرخ بهره باالتری هستند که ممکن است کشور صادر کننده
به دلیل بار سنگین وام خارجی ،قادر به بازپرداخت بهره و حتی اصل اوراق قرضه نباشند و
بهره باالتر عمال عایدی باالتری است که برای ریسک بیشتر این اوراق مطالبه میشود.
صدور یوروباند به این معنی است که تمامی هفده کشور حوزه یورو ،که بعضی از آنها مانند
آلمان و فرانسه از اعتبار مالی مناسبتری برخوردارند ،عمال پرداخت بهره و اصل وام ها را
متقبل میشوند.
ژوزه مانوئل باروسو ،رئیس کمیسیون اروپا ،گفته است که رسما طرح صدور یوروباند را به
رهبران کشورهای عضو پیشنهاد خواهد کرد .و این در حالیست که تصمیم گیرندگان اصلی
اشتیاق چندانی به این طرح نشان ندادهاند.
دولت آلمان گفته است در شرایط کنونی ،صدور یوروباند "طرحی با معنی به نظر نمی رسد"
زیرا کشورهای عضو حوزه یورو هرکدام سیاست اقتصادی خاص خود را طرح و اجرا میکنند.
دولت آلمان همچنین نگران آن است که ممکن است صدور اینگونه اوراق قرضه باعث تضعیف
عزم دولت های مقروض در مقابله با کسری بودجه آنها شود .اما واقعاً یوروباند چیست؟
دولتها برای قرض پول به صدور اوراقی موسوم به اوراق قرضه مبادرت میورزند و سرمایه
گذاران این اورا ق را خریداری میکنند .دولت صادرکننده اوراق قرضه متعهد می شود تا طی
مدتی معین ،مثال ده سال ،هر ساله مقدار ثابت و مشخصی بهره ،مثال  4درصد ،به خریداران
پرداخت کند .در پایان دوره ده ساله ،این اوراق سررسید می شود و اصل وام به دارندگان
اوراق تادیه می گردد و به این ترتیب ،وام دریافتی دولت تسویه می شود.
به طور سنتی ،اوراق قرضه دولتی امن ترین نوع سرمایه گذاری محسوب بوده و از جمله
دارایی های مورد عالقه صندوق های بیمه بازنشستگی ،شرکت های بیمه و بانک ها و
برخی سرمایه گذاران خصوصی بوده است که به دلیل تضمین بازپرداخت توسط دولت ها ،به
عواید کمتر آنها در مقایسه با اوراق بهادار دیگری مانند سهام شرکت ها رضایت می داده اند.
صدور اوراق قرضه یکی از راه های اصلی دولت ها برای تامین منابع الزم برای هزینه های
دولتی است.
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یوروباند هم دقیقا به همین ترتیب عمل می کند با این تفاوت که بازپرداخت آن توسط تمامی
هفده کشور عضو حوزه یورو تضمین می شود.
واکنون ببینیم بازار اوراق قرضه چیست؟
پس از صدور و فروش اوراق قرضه ،دولت به پول مورد نظر خود می رسد و در همانحال،
خریداران تا زمان انقضای مهلت و سررسید این اوراق ،هرساله بهره الزم را کسب می کنند.
در همانحال ،این اوراق قابل خرید و فروش در بازار اوراق بهادار نیز هست و بهای آنها با توجه
به نرخ بهره در هر زمان مشخص ،نوسان می کند.
به عنوان مثال ،اگر بازار اوراق بهادار پیش بینی کند که قرار است نرخ بهره افزایشی قابل
توجه داشته باشد ،طبیعی است که تمایل به خرید اوراق قرضه با بهره ثابت  4درصد در سال
جذابیت کمتری دارد و خریداران ترجیح میدهند به جای خرید این اوراق ،پول خود را برای
کسب بهره باالتر به بانک های تجاری بسپارند .و برعکس ،پیش بینی کاهش نرخ بهره طی
سال های آینده بر جذابیت چنین اوراقی می افزاید.
یکی دیگر از عوامل موثر بر بهای اوراق قرضه دولتی ،میزان اطمینان به توانایی دولت صادر
کننده به تادیه بهره ساالنه و بازپرداخت اصل وام در زمان سررسید اوراق است و این عامل
است که باعث کاهش ارزش اوراق قرضه دولتهایی مانند یونان شده است.
عایدی اوراق قرضه چیست؟
مفهوم عایدی اوراق قرضه پیچیده به نظر می رسد اما در واقع محاسبه ای بسیار ساده
است.
فرض کنیم که سرمایه گذار ،اوراق قرضه خاصی را میخرد .این اوراق در ابتدا به مبلغ 111
یورو با وعده بهره  4درصد برای مدت ده سال صادر شده و به این ترتیب ،از زمان صدور تا زمان
سررسید ،یک عایدی  4یورویی در سال را نصیب خریدار می کند.
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حال به هر دلیل ،مثال بیاعتمادی به توانایی مالی دولت صادر کننده ،بهای این اوراق در بازار
اوراق بهادار به  51یورو تنزل می کند اما هنوز هم دولت صادر کننده هر سال  4یورو را به
خریدار می دهد .در چنین صورتی ،عایدی این اوراق از  4درصد اولیه به  8درصد افزایش یافته
است.
معموال خبرهای مربوط به اوراق قرضه با ذکر عایدی آنها در هر زمان مشخصی همراه است و
بهای اولیه فروش آنها ،که در مثال ما  111یورو بود ،کمتر مورد توجه قرار میگیرد.
اهمیت بازار اوراق قرضه در چیست؟
بازاراوراق قرضه از آن جهت مهم است که عملیات آن عمال هزینه دولت در اخذ وام را تعیین
میکند.
زمانی که دولت یک کشور به منابع مالی نیاز دارد ،به صدور اوراق قرضه جدید مبادرت میورزد
اما برای فروش این اوراق ،باید نرخی را وعده دهد که به نرخ "عایدی" اوراق موجود این دولت
در بازار نزدیک است.
در مثال قبلی ما ،اگر دولت مورد نظر در صدد کسب وام بیشتری از طریق صدور اوراق قرضه
باشد ،باید در نظر بگیرد که عدم اطمینان بازار به اعتبار مالی این دولت باعث کاهش ارزش
اوراق قرضه صادره از سوی آن ،و در نتیجه ،افزایش عایدی این اوراق شده است .بنابراین،
برای موفقیت در فروش اوراق قرضه جدید ،باید نرخ باالتری را منظور دارد و در نتیجه" ،هزینه"
باالتری را برای اخذ وام تقبل کند.
در مورد دولت یونان ،کاهش رده اعتباری این کشور باعث نگرانی در مورد خطر نکول (ناتوانی
در انجام تعهدات مالی) اوراق قرضه موجود آن و در نتیجه ،کاهش شدید بهای این اوراق در
بازار شده است.
کاهش بهای این اوراق در بازار به معنی افزایش عایدی اوراق قرضه دولت یونان و در نتیجه،
هزینه سنگین صدور اوراق قرضه جدید به منظور اخذ وام از بازار مالی بوده است .و این در
حالی است که دولت یونان برای تادیه به موقع بهره اوراق قرضه موجود خود و بازپرداخت
اوراقی که سررسید آنها فرا می رسد ،پولی نداشته و محتاج اخذ وام از بازار بوده است.
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طبیعی است که اگر اوراق قرضه یوروباند به جریان افتد ،یونان می تواند با اتکای به حمایت و
اعتبار دستجمعی تمامی کشورهای عضو حوزه یورو ،وام مورد نظر را با هزینه نازلتر کسب
کند.

نیل کوئنیگ
مادر بزرگ چینی ،تاجر کمونیست

رشد اقتصادی زیادی که چین در چند دهه گذشته تجربه کرده است با پیدایش انبوهی از
شرکتهای جدید همراه بوده است.
اما کارآفرینی در دومین اقتصاد بزرگ جهان امری ویژه جوانان نیست .منگ فنگ نینگ در
شصت سالگی مالک و گرداننده کسب و کار آنالین موفقی است که به مشتریانش در
سراسر چین تنقالت و محصوالتی دیگر میفروشد.
خانم منگ سالها در بخش منابع انسانی شرکتهای دولتی کار کرده است .در سال 2115
بازنشسته شد اما به سرطان مبتال گشت.
در طول درمانش به پکن آمد تا با خانواده دخترش باشد و در این مدت خود را با نگهداری از نوه
اش سرگرم کرد .اما وقتی دختر کوچولو به سنی رسید که به مهدکودا برود خانم منگ خود
را بیمصرف یافت.
او شیفته بازیهای کامپیوتری نوهاش شد و خواست تا بعضی را خودش امتحان کند .او به
سرعت گرفتار بازیها شد .البته دخترش ،منگ یینگی میگوید او بازیکن چندان قابلی نبود.
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دخترش میگوید" :او از این که مدام میباخت کمی بدخلق شده بود .گاهی تا  2و  3بعد از
نیمه شب بیدار مینشست تا امتیازهای از دست رفته را ببرد".
به همین دلیل منگ یینگی و شوهرش تصمیم گرفتند او را به فعالیترایانهای مفیدتری ترغیب
کنند ،چیزی شبیه کسب و کار آنالین.
کمونیسم علیه سرمایهداری
تنها مشکل این بود که خانم منگ بسیار به عضویت چندین و چند سالهاش در حزب
کمونیست چین میبالید.
او میگوید اولین باری که دخترش ایده تاسیس یک شرکت آنالین را مطرح کرد این چنین
جوابش را داد که "مادر تو در عمرش هرگز کاری که کمترین ربطی به تجارت داشته باشد
نکرده است ،تو میخواهی یک مغازه آنالین راه بیندازم؟ البد شوخیات گرفته".
او میافزاید" :من در اقتصاد برنامهای پرورش یافتم .جایی که به ما آموخته میشد "چیزهای
خوب را تنها برای خودت نخواه ،آنها را با دیگران سهیم شو .اما در کاسبی شما پول را از جیب
دیگران در میآورید و به جیب خود میگذارید .برای همین میبایست تغییر روحیه نسبتا
دشواری را طی میکردم".

خانم منگ به عضویتش در حزب کمونیست چین میبالد
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با این حال منگ یینگی به ترغیب مادرش برای تاسیس یک شرکت آنالین ادامه داد و به او
میگفت این راه خوبی برای فعال ماندن ،یافتن دوستان جدید و سرعت بخشیدن به بهبودش
از بیماری است.
او سرانجام تصمیم گرفت این طرح را امتحان کند و به ایده فروش آنالین تنقالت و غذای سالم
رسید .او هیجان اولین فروش را به یاد میآورد.
او میگوید" :معاملهای چند ده یوانی بیشتر نبود ،اما وقتی انجام شد هیجانی شدید برایم
داشت .خیلی خوشحال بودم و این از بازی کامپیوتری بسیار جالبتر بود .این بود که فکر کردم
باید به آن ادامه دهم".
در ابتدا او چند رقم محدود کاال میفروخت اما اکنون دامنه کارش به بیش از  211محصول
رسیده است که شامل خرما ،قارچ و زالزالک هم میشود.
خانم منگ نه تنها ارزشهای خود را با واقعیتهای اداره یک بنگاه وفق داده ،بلکه راهی برای
نکوداشتشان نیز یافته است.
او میگوید که سعی کرده پیرو آموزههای رهبر فقید چین دنگ ژیائو پینگ باشد.
او نام "بانوی مارکسیست سالخورده" را برای خود برگزیده است که به قول او ارزشهایش را
برای شرکای تجاری و مشتریان روشن میکند که بخش مهمی از صداقت است.
سیاست صداقت
خانم منگ میگوید این فقط فروشی ساده نیست ،بلکه او میکوشد سطح باالیی از ارائه
خدمات به مشتریان را حفظ کند ،البته امور همیشه مطابق میلش پیش نمیروند.
میزبان اینترنتی فروشگاه او سایت عظیم تجارت آنالین چینی یعنی تائوبائو است که نظام
بازخورد و اعتباری برای فروشندگان و خریداران ترتیب داده است .او به یاد میآورد که چگونه
یکی از مشتریان از نقطهای دور در کشور به خاطر تاخیر در دریافت جنسش به او هشت گل
سیاه به عنوان بازخوردی منفی داد.
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او میگوید در ابتدا عصبانی شده بود ،چرا که برای اطمینان از رسیدن به موقع سفارش یک
شرکت محلی پیدا کرده بود که قول تحویل به موقع داده بود .اما ادامه میدهد" :وقتی آرام
شدم ،فکر کردم اگر من خریدار بودم و برای دریافت جنسم ناچار به انتظاری طوالنی بودم ،من
هم عصبانی میشدم".
او ضمن عذرخواهی به تفصیل برای مشتریاش نوشت که چه مراحلی را برای رساندن جنس
به او طی کرده است .به نحوی نامنتظره مشتری به او پاسخ داد که حاال که متوجه وضعیت
میشود بازخورد خود را از منفی به مثبت تغییر میدهد.
منگ میگوید از بسیاری از مشتریان بابت تغییر این بازخورد منفی به مثبت ،که کار سختی
است ،نظرهای تشویقآمیز دریافت کرده است.
باید سخت کوشید:
منگ میگوید از او اغلب درباره چگونگی راه انداختن کسب و کار آنالین مشورت میخواهند.
به گفته او "اغلب خردهفروشها این اصل ساده را فراموش کردهاند که همه خریدارند و تنها
معدودی فروشندهاند" .اگر میخواهید موفق شوید باید نقطهنظر مشتریان را در ذهنتان نگاه
دارید.
او میافزاید از حجم تالشی که الزم است وحشتزده نشوید.
"هر وقت میخواهید کاری را به انجام برسانید باید سخت برایش کار کنید ...نعمت از آسمان
نمیافتد .ممکن است موفقیت در همه زندگیتان با شما نباشد اما سدها و موانع قطعا
خواهند بود".
"تنها وقتی که بتوانید بر این موانع فائق آیید ،از موفقیت و کامیابیتان لذت خواهید برد".
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گزارش ویژه:

چه کشوری باالترین نرخ مالیاتی را دارد؟
اشاره:
پیش از ارائه ی گزارشی که از سوی بی بی سی تهیه شده وما آن را به عنوان گزارش
ویژه این شماره برای آگاهی عموم از میزان مالیات پرداختی در سایر کشورهاومزیت مالیاتی
برفرار در ایرانعینا ّ در پی ارائه می شود.
خبرنامه

در چه کشورهایی افرادی که باالترین میزان درآمد را دارند ،بیشترین مالیات را پرداخت می
کنند؟ و در چه کشورهایی بیشترین مالیات را کسانی می پردازند که درآمد متوسط دارند؟
بنا به گزارش بی بی سی ،دهها سال است که مالیات بر درآمد به یک مشکل حساس و
بحث برانگیزسیاسی تبدیل شده است.
موسیقی بیتل ها
ساختند .این آهنگ به
بردرآمد 95درصدی
که دولت هارولد
بریتانیا از حزب کارگر،
ها می بایستی مالیات
می پرداختند.

در سال  1966بود که گروه
آهنگ "مامور مالیات" را
نشانه اعتراض به نرخ مالیات
موسوم به "سوپرمالیات" بود
ویلسون ،نخست وزیر وقت
مقرر داشته بود و گروه بیتل
بردرآمد خود را بر اساس آن

در حال حاضر ،باالترین نرخ مالیاتی در بریتانیا ،نصف نرخی است که دولت هارولد ویلسون
تعیین کرده بود ،ولی مالیات هنوز سوژه جر و بحث زیادی است.
فرانسوا اوالند ،رئیس جمهوری فرانسه در جریان مبارزات انتخاباتی خود قول داده بود که برای
درآمدهای باالتر از یک میلیون یورو ،هفتاد و پنج درصد مالیات وضع کند .جای تعجب نیست که
این برنامه با اعتراض شدید ثروتمندانی که او زمانی گفته بود آنان را "دوست ندارد" مواجه
شد.
دادگاه های فرانسه در سال  ،2112این سیاست آقای اوالند را مغایر با قانون اساسی
تشخیص دادند ولی او قانون را ترمیم کرد که در نتیجه آن کارفرمایان متعهد به پرداخت این
مالیات می شدند.
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خالص ساالنه زالتان ابراهیموویچ ،بازیکن مهاجم باشگاه
پاری سن ژرمن به میلیونها یورو میرسد
به عبارت ساده تر ،با اجرای این قانون ،باشگاه فوتبال
پاری سن ژرمن ،باید برای 11میلیون یورو ،درآمد خالص
ساالنه زالتان ابراهیموویچ ،بازیکن مهاجم این باشگاه،
حدود  35میلیون یورو به دولت فرانسه مالیات بپردازد.
نرخ مالیات برحسب این که شخص در چه کشوری زندگی می کند بسیار متفاوت است.
شرکت حسابداری پرایس واترهاوس کوپرز ،نرخ پرداخت مالیات در  21کشور پیشرفته صنعتی
جهان (گروه  )21را محاسبه کرده است.
این شرکت حساب کرده که در سال  ،2113در هر کشور عضو گروه  ،21کسی که درآمد
ساالنه اش حدود 411هزار دالر و میزان وامش یک میلیون و دویست هزار دالر است پس از
کسر مالیات و بیمه اجتماعی چه مقدار پول خواهد داشت.
فرض محاسبه این است که این شخص متاهل و دارای دو فرزند است و سن یکی از
فرزندانش کمتر از  6سال است.
طبق این محاسبه در هر یک از بیست کشور مورد بحث ،درصدی که شخص به نسبت
درآمدش به خانه می برد از این قرار است:


ایتالیا 51 -ممیز  59درصد (درآمد خالص شخص از حقوق  411هزار دالری212 ،
هزار و  361دالر است)



هند 54 -ممیز 91درصد



بریتانیا 57-ممیز 28درصد



فرانسه 58-ممیز11درصد



کانادا 58-ممیز 13درصد



ژاپن 58-ممیز 68درصد



استرالیا 59-ممیز31درصد



ایاالت متحده آمریکا 61-ممیز 45درصد( براساس نرخ مالیات ایالت نیویورا)



آلمان 61-ممیز61درصد



آفریقای جنوبی 61-ممیز 78درصد



چین 62-ممیز  5صدم درصد
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آرژانتین64-ممیز64درصد



ترکیه64-ممیز64درصد



کره جنوبی65-ممیز75درصد



اندونزی69-ممیز78درصد



مکزیک71-ممیز61درصد



برزیل73-ممیز32درصد



روسیه87-درصد



عربستان سعودی96-ممیز86درصد ( یعنی درآمد خالص شخص از حقوق
411هزار دالری387،هزار و  411دالر است)

در بیشتر  19کشور پیشرفته صنعتی جهان (اتحادیه اروپا بیستمین است) درآمد خالص بین
231هزار تا 281هزار دالر است.
ولی یک عامل مهم که هنگام مقایسه نرخ مالیات ها باید در نظر داشت ،سقف درآمد در
محاسبه نرخ مالیات است که فشار مالیات در آنجا حس می شود چون تفاوت پرداخت مالیات
را بسیار زیاد می کند.
بن ویلکینس ،از شرکای شرکت حسابداری پرایس واترهاوس کوپرز ،می گوید" :در بریتانیا 45
درصد که باالترین نرخ مالیات است هنگامی شامل حال شخص می شود که درآمدش حدود
251هزار دالر باشد در حالی که در ایتالیا شخصی که درآمدش  125هزار دالر در سال است
باید باالترین نرخ مالیات را که  43درصد است ،بپردازد".
در خارج از گروه  ،21در دانمارا تمام درآمدهای باالی  61هزار دالر مشمول پرداخت 61درصد
مالیات می شود.
برای بیشتر مردم داشتن درآمد کالنی که مشمول باالترین نرخ مالیاتی می شود ،تنها یک
رویا است؛ پس تکلیف بقیه مردم که درآمدشان در حد متوسط است چه می شود؟
مقایسه کردن نرخ مالیات ها کار مشکلی است .مالیات بردرآمد تنها یکی از انواع مالیات
هاست .بیشتر مردم مالیات های مختلف دیگری نیز پرداخت می کنند مانند بیمه های
اجتماعی .از طرف دیگر کسانی که صاحب فرزند هستند ممکن است از تخفیف های مالیاتی
استفاده کنند.
سازمان همکاری اقتصادی و توسعه ،تعدادی از حقوق متوسط مردم را مقایسه کرده است.
موریس نتلی ،رئیس بخش آمار مالیاتی در این سازمان می گوید" :بلژیک با  49درصد مالیات
بر درآمد و بیمه اجتماعی ( بیمه ملی) در صدر فهرست آمار قرار دارد .پس از آن آلمان است
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که نرخ مالیاتی اش 39ممیز 9درصد است .شیلی با  7درصد و مکزیک با  9و نیم درصد دارای
پایین ترین نرخ مالیاتی برای شهروندان با درآمد متوسط هستند.
نرخ های مالیاتی ذیل برای کسانی است که متاهل نیستند و درآمدشان متوسط است:


بلژیک42 -ممیز 81درصد



آلمان39-ممیز91درصد



دانمارا38-ممیز  91درصد



مجارستان35-درصد



اتریش34-درصد



یونان25-ممیز4درصد



کشورهای عضو سازمان همکاری اقتصادی و توسعه -به طور متوسط 25
ممیز 11درصد



بریتانیا24-ممیز9درصد



ایاالت متحده آمریکا 22-ممیز 71درصد



زالند نو16-ممیز41درصد



اسرائیل15-و نیم درصد



کره جنوبی13-درصد



مکزیک 9-و نیم درصد



شیلی7-درصد

نرخ مالیاتی ذیل شامل کسانی می شود که متاهل و دارای  2فرزند هستند:


دانمارا34-ممیز8درصد



اتریش31-ممیز9درصد



بلژیک31-ممیز8درصد



فنالند29-ممیز 4درصد



هلند28-ممیز7درصد



یونان26-ممیز7درصد



بریتانیا24-ممیز9درصد



آلمان21-ممیز3درصد



کشورهای عضو سازمان همکاری اقتصادی و توسعه 19 -ممیز6درصد
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ایاالت متحده آمریکا11-ممیز4درصد



کره11-ممیز2درصد



جمهوری اسلواکی11-درصد



مکزیک9-ونیم درصد



شیلی7-درصد



جمهوری چک5-ممیز6درصد

در آلمان تخفیف قابل توجه مالیاتی برای داشتن فرزند سبب می شود نرخ مالیات از 39ممیز
9درصد به 21ممیز3درصد کاهش یابد .در کشورهای عضو گروه  21تاهل و داشتن فرزند نرخ
مالیات را به طور متوسط  5و نیم درصد کاهش می دهد .یونان تنها کشوری است که ازدواج و
داشتن فرزند موجب پرداخت مالیات بیشتر می شود.
البته هدف از پرداخت مالیات ،فراهم آوردن خدمات توسط دولت است.
موریس نتلی می گوید" :در بسیاری از کشورهای اروپایی نرخ مالیات و بیمه اجتماعی
باالست ولی در مقایسه با سایر نقاط جهان خدماتی که این دولت ها فراهم می آورند
سخاوتمندانه است .اگر شما بیمار یا بیکار شوید دولت به شما کمک می کند و ترتیبات
دریافت حقوق بازنشستگی سخاوتمندانه ای نیز وجود دارد".
****

لینک های بی بی سی  -پیوند های بی بی سی


o
o
o

موبایل
شرایط استفاده
درباره ما
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