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در اغل��ب کش��ورهای پیش��رفته و نظام های 
اقتصادی توس��عه یافته، مالی��ات به عنوان یکی 
از ابزاره��ای اصلی درآمدزای��ی دولت ها کارکرد 
دارد. ب��ا این وجود، مالی��ات در ایران از کارآیی 
کاف��ی برخ��وردار نیس��ت. در همی��ن ح��ال، 
انتقادات بسیاری نیز به مالیات ستانی در کشور 
وج��ود دارد. در درجه نخس��ت آنک��ه با کمک 
ظرفیت های قانون��ی، امکان گس��ترده ای برای 
دریافت بخشودگی های مالیاتی وجود دارد. البته 
ای��ن امکان اغلب در اختیار ش��رکت ها و صنایع 
م��ادر و بزرگ که به نوعی وابس��ته به دولت هم 

هستند، قرار دارد.
بدین ترتیب ش��اهدیم که ن��رخ موثر مالیاتی 
برای اغلب صنایع بزرگ فوالدی کش��ور که در 
رده شرکت های بورسی هستند نیز حداکثر ۱۰ 
درصد و برای س��ایر واحدهای تولیدی فوالدی 
کش��ور، ۱۴ درصد ب��رآورد می ش��ود؛ بنابراین 
بی عدالتی گسترده ای در زنجیره مالیاتی کشور 
جری��ان دارد و عملکرد صنایع را تحت تاثیر قرار 
می دهد. این موضوع در سایر حوزه های صنعتی 
نیز به چش��م می خورد و می ت��وان اینطور ادعا 
کرد که بار مالیاتی به بخش خصوصی و صنایع 

کوچک تحمیل می شود. 
در چنی��ن ش��رایطی، فعالی��ت در صنای��ع 
باالدس��تی و میانی زنجیره فوالد از حاشیه سود 
به مراتب باالتری در مقایسه با حلقه های پایانی 
این زنجیره برخوردار است. بخشی از این حاشیه 
سود قابل توجه در سایه نابرابری ها در تعیین نرخ 
موث��ر مالیاتی حاصل می ش��ود. البته در مصوبه 
بودجه س��ال جاری مقررش��ده معافیت مالیاتی 
ص��ادرات م��واد خام ب��ا هدف تکمی��ل زنجیره 
تولی��د، حذف ش��ود. این اق��دام در حالت کلی 
مثبت ارزیابی می شود، چراکه نیاز داخلی به این 
محص��والت که ماده اولی��ه تولید در بخش های 
بعدی زنجیره هس��تند، تامین می شود. معافیت 
مالیاتی صادرات باید به گونه ای تنظیم ش��ود که 
تولیدکنندگان داخلی متضرر نشوند و در همین 
حال، ش��اهد کمبود مواد اولیه در داخل کشور 
نباش��یم؛ یعنی فرصتی ب��رای تولید محصوالت 

نهایی و تکمیل زنجیره تولید فراهم باشد.
در شرایطی که صادرات معاف از مالیات است، 
بس��یاری از تولیدکنن��دگان ترجی��ح می دهند 
محص��ول خ��ود را در ب��ازار جهانی ب��ه فروش 
برس��انند و از امتیاز معافی��ت مالیاتی برخوردار 
شود. بدین ترتیب شاهد کمبود مواد اولیه تولید 
صنایع پایین دس��تی در بازار داخل هستیم. در 
همی��ن حال به دلی��ل به صرفه ب��ودن صادرات، 
تولیدکنندگان داخلی محصوالت خود را حتی با 
قیمتی به مراتب پایین تر از نرخ آن در بازارهای 
جهان��ی ب��ه ف��روش می رس��انند. بدین ترتیب 
تولیدکنندگان داخلی محصوالت نهایی متضرر 

شده و از بازار رقابت جهانی خارج می شوند.
البت��ه چالش های تولیدکنن��دگان با مالیات 
ادامه دارد. س��ازمان امور مالیاتی انعطاف الزم 
در فضای اقتصادی کشور ندارد. البته دولت ها 
در سال های اخیر و با توجه به شرایط تحریم و 
محدودیت در فروش نفت با کمبود قابل توجه 
نقدینگ��ی روبه رو ش��ده اند و همی��ن موضوع 
نی��ز اهمی��ت و جایگاه درآمده��ای مالیاتی را 
در بودج��ه کش��ور بیش ازپی��ش افزایش داده 
اس��ت. در چنین شرایطی و با توجه به کمبود 
درآمدهای دولت، سازمان امور مالیاتی نیز در 
دریافت مالیات صنایع به شدت انقباضی عمل 

می کند.
نب��ود تعامل میان س��ازمان ام��ور مالیاتی و 
بخش خصوصی، چالش دیگری اس��ت که در 
این بخش به چش��م می خورد. متاسفانه کمتر 
توجهی به نظرات و پیشنهادات تولیدکنندگان 
و فعاالن صنعتی می ش��ود. البته بخشی از این 
نبود تعامل را می توان به تالش س��ازمان امور 
مالیاتی برای جذب درآمدهای پیش بینی شده 

برای این سازمان، نسبت داد.
فعاالن س��ازمان امور مالیاتی از چالش های 
حاکم بر تولید بی اطالع هستند. تولیدکنندگان 
بخش��نامه های  تحت تاثی��ر  و  م��واردی  در 
خلق الساعه و غیرکارشناسی، زیان هنگفتی را 
متحمل می شوند اما این سازمان، ضرر و زیان 
تولیدکننده را نمی پذیرد و محاس��بات خود را 
به گون��ه ای انجام می دهد که در نهایت س��ود 
مش��خصی حاصل شود. این در حالی است که 
شرایط تولید در صنایع تکمیلی با چالش های 
جدی روبه رو بوده و از حاشیه سود کمتری در 
مقایسه با صنایع مادر و بزرگ برخوردار است؛ 
بنابراین برقراری تعامل و رویه ای س��اختارمند 
برای رفع مش��کالت و کاس��تی های یادش��ده 

ضروری به نظر می رسد. 

مرضیه احقاقی
editor@smtnews.ir 

وضععوارضصادراتی،بازارراتنظیمنمیکند
خبری از ارزان شدن کامودیتی های فلزی نیست

وضع عوارض پلکانی روی صادرات محصوالت بخش معدن، صنایع 
معدنی، پتروش��یمی و همچنی��ن زنجیره فوالد با ه��دف تنظیم بازار 

مصوب شده است

بن��ا بر تازه تری��ن گزارش آم��اری انجمن تولیدکنندگان ف��والد ایران، 
مجم��وع ص��ادرات فوالد ایران )ف��والد میانی و محص��والت فوالدی( در 
س��ال ۱۴۰۰، ۱۱ میلیون و ۸۴ هزار تن بوده که نس��بت به سال ۱۳۹۹، 
رشد ۲۳.۱ درصدی را نشان می دهد. به گزارش چیالن، در سال ۱۴۰۰، 
صادرات فوالد میانی کش��ور، ۷ میلیون و ۶۷۸ هزار تن بوده که رشد ۲۵ 

درصدی را نسبت به سال ۱۳۹۹ نشان می دهد.
از صادرات فوالد میانی، س��هم صادرات بیلت و بلوم در سال ۱۴۰۰، ۵ 

میلیون و ۹۷ هزار تن و سهم صادرات اسلب، ۲ میلیون و ۵۸۱ هزار تن 
بوده اس��ت. در سال ۱۴۰۰، صادرات اسلب رش��د ۶۲ درصدی را تجربه 

کرده و صادرات بیلت و بلوم، ۱۲ درصد افزایش یافته است.
کل صادرات محصوالت فوالدی کش��ور در س��ال ۱۴۰۰، ۳ میلیون و 
۴۰۶ هزار تن بوده که نس��بت س��ال ۱۳۹۹، رش��د ۲۰ درصدی را نشان 
می دهد. از میان محصوالت فوالدی، سهم صادرات مقاطع طویل فوالدی، 
۲ میلی��ون و ۸۴۱ هزار تن بوده و صادرات این مقاطع، در س��ال ۱۴۰۰، 

۲۹ درصد افزایش یافته است.
صادرات میلگرد که بیش��ترین سهم را از میان صادرات کل محصوالت 
فوالدی دارد، در س��ال ۱۴۰۰ نس��بت به سال ۱۳۹۹، ۳۶ درصد افزایش 
یافته و به ۲ میلیون و ۴۹۶ هزار تن رس��یده است. صادرات مقاطع تخت 
فوالدی با کاهش ۱۲ درصدی در سال ۱۴۰۰، به ۵۶۵ هزار تن و صادرات 
آهن اسفنجی در سال ۱۴۰۰، با رشد ۲۵ درصدی نسبت به سال ۱۳۹۹ 

به یک میلیون و ۵۵ هزار تن رسیده است.

رشد ۲۳ درصدی 
 صادرات 
فوالد ایران 
در سال ۱۴۰۰

نابرابری های 
قانونی در 
زنجیره تولید

آنوش رحام- دبیر سندیکای 
تولیدکنندگان لوله و پروفیل فوالدی

 اعمال تعرفه  
ابزاری است 
کنترلی که در 

اختیار دولت ها 
قرار دارد؛ 

چنانچه از این 
ابزار بجا استفاده 

شود، زمینه 
ریل گذاری 

مناسب صنایع 
و تنظیم بازارها 

را فراهم 
خواهد کرد 

سخن پایانی
وضع ع��وارض پلکانی روی ص��ادرات محصوالت 
بخش معدن، صنایع معدنی، پتروشیمی و همچنین 
زنجیره فوالد با هدف تنظیم بازار مصوب شده است. 
در حال��ت کلی، دولت ه��ا موظف هس��تند با وضع 
عوارض ی��ا تعرفه، اقدام به تنظی��م بازار محصوالت 
گوناگون کنند. با این وجود به اعتقاد فعاالن صنعتی 
و کارشناس��ان اقتص��اد، وضع ع��وارض صادراتی در 
موقعیت کنونی اش��تباه اس��ت و تاثی��ری بر کنترل 
قیمت ه��ا در ب��ازار داخلی ن��دارد. در نتیجه فعاالن 
صنعت��ی و تولیدکنندگان خواس��تار تعدیل مواضع 

دولت در این  زمینه هستند. 

ابوذر انصاری، کارشناس بازار کاالیی در گفت وگو با  
عن��وان کرد: وضع عوارض صادراتی، یک سیاس��ت اقتصادی 
اس��ت، نه سیاستی دس��توری با هدف کنترل قیمت ها. با این 
وج��ود انتظ��ار می رود در رون��د وضع ع��وارض و جزئیات آن 
دقت نظر کافی وجود داش��ته باشد. وضع عوارض صادراتی در 
شرایطی کنونی و با توجه به رشد قابل توجه قیمت محصوالت 
معدن��ی، فلزی و پتروش��یمی مثبت ارزیابی می ش��ود. با این 
وجود، انتقادهایی به آن وارد اس��ت؛ از جمله آنکه درصدهای 
تعیین ش��ده برای آن بس��یار باالست. این مش��کل به ویژه در 
بخش صنایع معدنی و فوالد به چشم می خورد. کما اینکه روی 
صادرات محصوالت پتروش��یمی نیز عوارض وضع شده، با این 
وجود، انتقادهای کمتری را به دنبال داش��ته، چراکه عوارض 
صادرات روی کاالهایی وضع شده که در بازار داخلی با کمبود 
روبه رو بوده اند. وی اف��زود: در بخش معدن و صنایع معدنی و 
به ویژه زنجیره فوالد، مقیاس وضع عوارض، رش��د قیمت ها در 
سطح جهانی بوده و همین موضوع نیز حاشیه های بسیاری را 

به همراه داشته است.
انصاری گفت: وضع عوارض صادراتی با هدف کنترل قیمت 
محصوالت یادشده در بازار داخلی اجرایی شده و بررسی روند 
قیمت ه��ا در بازار داخلی موید اثرگذاری این طرح اس��ت. در 
حال حاضر و پس از گذش��ت بیش از یک هفته از اجرای طرح 
یادشده، ش��اهد تغییر آنچنانی در قیمت محصوالت فوالدی 
عرضه شده در بورس کاال نبوده ایم و تنها نسبت حجم معامله 

به عرضه کاهش یافته است.
وی افزود: عوارض صادراتی تا آخر اردیبهش��ت  وضع ش��ده 
و قرار نیس��ت تا آخر س��ال ادامه یابد؛ بنابرای��ن به اعتقاد من 
ب��ا توجه ب��ه زمان محدودی ک��ه اجرای این مصوب��ه دارد، به 
حاش��یه های اجرای آن نمی ارزد. به عالوه آنکه انتظار می رود 
تاثیر محدودی بر کنترل قیمت ها در بازار داش��ته باشد. البته 
شرکت های فوالدی س��ود قابل توجهی را ازآن خود می کنند 
اما دولت نمی تواند براس��اس سود یک مجموعه اقدام به وضع 
عوارض کند. انصاری گفت: میزان عرضه بسیاری از محصوالت 

موردبحث در بازار داخلی به مراتب بیش از نیاز کش��ور برآورد 
می ش��ود، درنتیجه رش��د قیمت این محص��والت تحت تاثیر 
قیم��ت آنه��ا در بازار جهانی و همچنین نرخ ارز حاصل ش��ده 
اس��ت. در چنین شرایطی نمی توان با وضع عوارض صادراتی، 
زمین��ه کنت��رل قیمت ها را در ب��ازار داخلی فراه��م کرد. این 
کارش��ناس بازار کاالیی گفت: دول��ت وظیفه کنترل بازار را بر 
عه��ده دارد، با ای��ن وجود انتظار م��ی رود از ابزارهای منطقی 
برای اجرای این هدف استفاده کند که کارآیی باالتری داشته 
باشند. اما راهکاری که در بخش فوالد و برخی از فلزات اجرایی 
می ش��ود نه تنها به این هدف کمک نمی کن��د، بلکه می تواند 
زمین��ه کاهش صادرات را طی م��اه پیش رو فراهم کند؛ یعنی 
وقفه ای در مسیر صادرات محصوالت موردبحث ایجاد می شود 
اما هدف دولت مبنی بر کاهش قیمت ها محقق نخواهد ش��د. 
البته وضع برای محصوالت پتروشیمی متفاوت است، چراکه 
عوارض صادراتی به درس��تی و برای کاالهایی وضع ش��ده که 
ب��ازار داخلی با کمبود آنها روبه رو اس��ت؛ بنابراین از یک س��و 

می ت��وان ب��ه نتیجه بخ��ش بودن 
این ط��رح در حوزه پتروش��یمی 
امید داشت و از سوی دیگر، شاهد 

حاشیه در این بخش نبود.
انصاری با اشاره به روند ریزشی 

بازار س��رمایه پس از وضع عوارض یادش��ده و نامه انتقادآمیز 
رئیس سازمان بورس درباره سیاست موردبحث گفت: درواقع 
بای��د اینطور ادعا کرد که بازار س��رمایه به ابزار فش��اری روی 
سیاس��ت گذار بدل شده و به بیانی دیگر اقتصاد و سیاست بهم 

گره خورده اند.
انصاری در پایان گفت: تورم و چالش های ارزی بزرگ ترین 
مش��کل اقتصادی کشور است. وزارت صنعت، معدن و تجارت 
نیز نمی توان��د با چنین راهکارهای این مش��کالت را برطرف 
کند. فارغ از تمام انتقادات موردبحث، کارآیی طرح یادشده تا 
پایان اردیبهش��ت مشخص می شود و آن زمان می توان نسبت 

برای آینده تصمیمات دقیق تری را اتخاذ کرد.

کنترل بازار با راهکاری درست

علی رهبری، کارش��ناس اقتصاد در گفت وگو با  و 
در ارزیاب��ی وضع عوارض صادراتی روی محصوالت معدنی، 
فل��زی و پتروش��یمی اظهارکرد: پس از انتش��ار بخش��نامه 
عوارض خ��روج بر محصوالت معدنی، فلزی و پتروش��یمی 
ب��ار دیگر ش��اهد موج گس��ترده اعتراضات ب��ه تصمیمات 
دول��ت در این حوزه بودیم ک��ه حاش��یه های فراوانی را در 
می��ان صنعتگران و به ویژه فعاالن بازار س��رمایه ایجاد کرد. 
بسیاری بر این باورند که از دیدگاه کالن اقتصادی، تصمیمی 
ش��تابزده و فقط برای جبران کس��ری بودجه دولت در این 
مقطع اس��ت. دولت ابتدا با خلق پ��ول باعث افزایش نرخ ارز 
شده تا بخشی از کسری خود را جبران کند، سپس با تحمیل 
تورم بر سرمایه مردم در گام بعدی مالیات بر عایدی سرمایه 
ایج��اد و برای خود ایجاد درآمد می کند تا س��همی از رش��د 
س��رمایه مردم داشته باش��د که تنها دلیل آن تورم بوده و در 
گام دیگ��ر تصمیمات، به افزای��ش نرخ های جهانی نیز رحم 
نکرده و عوارض بر صادرات را ایجاد کرده است. این رفتارها و 
تصمیمات نشان از دولتی دارد که از هر فرصتی برای جبران 

کسری بودجه استفاده می کند.
وی اف��زود: ب��ا وج��ود زمزمه های��ی ک��ه از بهمن س��ال 
گذش��ته وجود داش��ت، هیچ کدام از فعاالن حوزه صنعت یا 
بازار س��رمایه واکنش��ی به این زمزمه ها نداشتند و با ارسال 
بخشنامه وضع عوارض بر صادرات، موج انتقادات شروع شد. 
به نظر می رس��د هیچ کدام از فعاالن صنعت و بازار س��رمایه 
پس از کش��مکش های س��ال گذش��ته با دولت بر س��ر نرخ 
خوراک گاز و س��وخت صنایع پتروش��یمی، فلزی و معدنی 

انتظار ایجاد چالش جدید را از سوی دولت نداشتند.
این کارشناس اقتصاد گفت: اعمال تعرفه و عوارض ابزاری 
است کنترلی که در اختیار دولت ها قرار دارد و چنانچه از این 
ابزار بجا استفاده ش��ود، زمینه ریل گذاری مناسب صنایع و 

تنظیم بازارها را فراهم خواهد کرد.
رهبری گفت: با نیم نگاهی به وضعیت شرکت های فلزی و 
اطالعات فروش شرکت ها در سایت کدال به راحتی می توان 
فهمی��د دح��دود ۷۰، ۸۰ درص��د تولید روی کش��ور صادر 
می ش��ود. این مقدار برای مس کاتد حدود ۶۰ درصد و برای 
ش��مش فوالد ۵۰ درصد است. پس قطعا تفکر تنظیم تعرفه 
بر صادرات این ش��رکت ها عموما به دلیل کنترل قیمت ها و 
عرضه بیش��تر در بازار داخل نبوده است. شاید وضع عوارض 
بر صادرات ورق فوالد قابل هضم باش��د، زیرا به دلیل کمبود 

عرضه در بازار هر س��اله مقداری واردات ورق فوالدی داریم. 
اما وضع عوارض روی کاالهایی که حتی با مش��کالت تامین 
ب��رق و گاز ماه ها ش��اهد اختالل در تولی��د محصوالت آنها 
هستیم و همچنان مازاد عرضه در بازار داخل داریم منطقی 

به نظر نمی رسد.
وی گف��ت: با افزایش قیمت ه��ای جهانی و نیاز به واردات 
اقالم و کاالهای اساسی همچون گندم و دانه های روغنی و... 
میزان ارزبری این کاالها نس��بت به پیش بینی دولت بیشتر 
ش��ده اس��ت. متعاقبا این افزایش قیمت ه��ا باعث افزایش 
کس��ری بودجه بیش��تر دولت خواهد ش��د. به نظر می رسد 
دولت با تفکر جبران بخش��ی از این کس��ری بودجه اقدام به 

اعمال عوارض بر صادرات کامودیتی ها کرده است.
تفاوت صنایع را دریابید �

رهب��ری گفت: اعمال تعرفه بر ص��ادرات صنایع گوناگون 
تاثیرات متفاوتی خواهد داشت. حتی وضع تعرفه برای همه 
ش��رکت ها در طول زنجیره تولید یک صنع��ت نیز تاثیرات 
متفاوتی خواهد داشت؛ بنابراین به نظر می رسد وضع تعرفه 
یکس��ان برای صنایع باال و پایین دست یک صنعت منطقی 
و کارشناس��ی نیس��ت. نکته دیگر وضع عوارض صادرات بر 
درآمد حاصل از افزایش نرخ های جهانی است؛ در صورتی که 
عموما مالیات ها و عوارض ها باید روی سود اکتسابی حاصل 
از افزایش نرخ های جهانی باشد. با توجه به اینکه سود حاصل 
از این افزایش قیمت ها برای همه ش��رکت ها یکسان نیست 
باز هم به عدم کارشناس��ی درس��ت صنایع، برای وضع این 
عوارض به چش��م می خورد.  وی افزود: در شفاف سازی های 
انجام شده از سوی شرکت ها و تحلیلگران فعال بازار سرمایه، 
میزان عوارض صادرات ش��رکت ها تخمین زده شده که این 
مبلغ برای برخی صنایع در س��ال، چند هزار میلیارد تومان 
تخمین زده می ش��ود. به طور مث��ال، صنایع ملی مس ایران 
حدود ۱۸۰۰ میلیارد تومان کاهش سود ساالنه سهامداران 
را تخمین زده اس��ت. این مبلغ برای ف��والد مبارکه با فرض 
صادرات ۷۵۰ هزار تن اسلب و ۴۰۰ هزار تن ورق گرم حدود 
۳۰۰۰ میلیارد تومان از س��وی تحلیلگران تخمین زده شده 
اس��ت. باید گفت که این مبالغ ذکر شده قدری اغراق آمیز و 
با فرض تداوم س��طح ثبات قیمت ه��ای جهانی تخمین زده 
ش��ده اند و ممکن اس��ت پیامدهای کاهش سود سهامداران 
این مقدار نباش��د. در واقع بسیاری از تحلیلگران و شرکت ها 
بدترین حالت ممکن را در نظر گرفته اند و برخی تحلیلگران 

نیز میزان کاهش س��ود و عملکرد ش��رکت ها و سهامداران 
را جزئی نش��ان داده اند. در کل پیامده��ای بلندمدت وضع 
این گونه عوارض از دیدگاه کالن فارغ از میزان کاهش سود و 
عملکرد شرکت ها مهلک خواهد بود، به طوری که حتی اگر 
کاهش سود صنایع ناچیز هم باشد، اثرات بلندمدت مناسبی 

را نخواهیم داشت.
صنایع ارزآور، ارزبر می شوند �

این کارش��ناس اقتصاد گفت: عموما ش��رکت های فلزی 
پ��س از ص��ادرات محص��والت خود ب��ا ارزه��ای حاصل از 
صادرات اقدام به ثبت س��فارش در قبال صادرات می کنند. 
ب��ا نگاه بس��یار بدبینان��ه با کاهش ش��دید یا ع��دم تمایل 
ش��رکت ها برای صادرات، ش��رکت ها باید برای تامین مواد 
اولی��ه مصرفی اقدام به ثبت س��فارش و گرفت��ن ارز از بانک 
مرک��زی کنند. ش��رکت هایی که تا به ام��روز ارزآور بوده اند 
با توقف صادرات )در نگاه بس��یار بدبینانه( ممکن اس��ت به 
صنایع ارزبر تبدیل ش��وند. از نگاهی دیگر، دولت سال ها در 
تالش بوده تا س��هم فروش نفت در تامین بودجه کمتر شود 
و به دنبال ایجاد منابع درآمدی دیگر مانند افزایش صادرات 
غیرنفتی بوده اس��ت. بخش��نامه وضع ع��وارض بر صادرات 
دقیقا حجم صادرات غیرنفتی را نش��انه گرفته اس��ت. پس 
از دیدگاه کالن و با ن��گاه بدبینانه در صورت تداوم قیمت ها 
و با فرض عدم تمایل صنایع به صادرات، قطعا ش��اهد کاهش 
درآم��د ارزی ص��ادرات غیرنفتی خواهیم ب��ود.  با نگاهی به 
ترکیب س��هامداران صنایع بزرگ دولتی، مش��خص است 
ک��ه عموما صندوق های س��رمایه گذاری تامین اجتماعی و 
بازنشستگی جزو سهامداران این شرکت هستند و با کاهش 
س��ود این ش��رکت ها، درآم��د صندوق های بازنشس��تگی 
و تامی��ن اجتماعی کم خواهد ش��د. در واق��ع دولت ابتدا از 
درآم��د این صندوق ها با وضع عوارض برداش��ت و س��پس 
برای پرداخ��ت حقوق به این صندوق ها کمک می کند.  وی 
گفت: موضوع بعدی خارج ش��دن روس��یه و اوکراین از بازار 
جهانی فوالد به دلیل جنگ اس��ت، در این بازار بس��یاری از 
کشورها به دنبال کسب سهم اوکراین و روسیه از بازار جهانی 
فوالد هس��تند، فرصتی طالیی برای افزایش سهم ایران در 
ب��ازار فوالد جهانی که با وضع ع��وارض بر صادرات تولیدات 
فوالدی کش��ور ممکن است به راحتی از دست برود. اقدامی 
که قطعا در راستای توسعه صادرات غیرنفتی کشور نیست. 
اما وضع غیرحرفه ای و غیرکارشناسانه عوارض بر صادرات، 

سرکوب قیمت ها و قیمت گذاری 
دستوری در بازار و تامین کسری 
بودج��ه از جیب صنای��ع بزرگ و 
مولد کشور، باعث خروج سرمایه 
یا عدم ورود س��رمایه گذار جدید 

در این صنایع خواهد ش��د. در واقع ب��ا دخالت دولت در این 
صنای��ع و تامین مالی دولت از جی��ب این صنعت ها ترس از 
سرمایه گذاری به ش��دت افزایش خواهد یافت. سال هاست 
رهبر معظم انقالب با نام گذاری سال به دنبال جلب حمایت 
از تولی��د هس��تند و دولت ع��الوه بر عدم حمای��ت از تولید 
به دنبال جبران کسری بودجه از جیب صنایع تولیدی کشور 
است. نبود س��رمایه گذاری در بخش گاز و برق باعث قطعی 
برق صنایع و مش��ترکان خانگی در فص��ول گرم و قطع گاز 
صنایع در فصول سرد س��ال شده است. عدم سرمایه گذاری 
و به روز کردن صنایع در بلندمدت باعث می ش��ود تا اتفاقات 
مش��ابه صنعت گاز و برق برای بقیه صنایع هم اتفاق بیفتد. 
رهب��ری در پایان گف��ت: در واقع دولت بای��د با ریل گذاری 
مناس��ب باعث ایج��اد جذابیت س��رمایه گذاری در صنایع 
مولد کش��ور شود و صنایع بزرگ کشور باید سود کافی برای 
ایجاد طرح های توس��عه ای داشته باش��ند. در صورت تداوم 
دست درازی دولت به جیب صنایع بزرگ نه تنها شرکت ها به 
فکر توس��عه نخواهند بود، بلکه سرمایه گذاری در این حوزه 

نیز جذابیتی برای سرمایه گذار نخواهد داشت.

خروج سرمایه در راه است

چندی پیش براس�اس مصوبه سران و س�تاد تنظیم بازار مقرر شد روی 
ص�ادرات مواد اولیه برای یک دوره حداکثر 2 ماهه عوارض صادراتی وضع 
ش�ود. این اقدام با هدف مدیریت اثرات تورمی قیم�ت مواد اولیه به دلیل 
جنگ در شرق اروپا و همچنین تقویت موجودی انبارهای مواد اولیه کشور 
در آستانه فصل گرما و مدیریت کسری پیش رو اجرایی شد. در همین حال 
ب�ا توجه به تثبیت قیمت انرژی در بودجه س�ال جاری، انتظار می رود این 
طرح زمینه بازگشت بخش�ی از رشد قیمت های جهانی را به خزانه فراهم 
کند. با این وجود، اجرای طرح یادشده با انتقادات بسیاری از سوی فعاالن 

صنعتی به ویژه در بخش معدن و فوالد همراه شد.
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