
c

y

m

k

88498433سرويس  اقتصادي4

يک  ش��نبه 25 ش��هريور  1397 | 6 مح��رم 1440 || روزنامه جوان |  شماره  5469

افزايش ۱۴۰ تا ۳۰۰ درصدي قيمت لوازم هادی  غالمحسینی
خانگي در بازار  

از ابتداي سال تاكنون قيمت لوازم خانگي خارجي ۳۰۰ درصد و قيمت 
لوازم خانگي ايراني ۱4۰ درصد افزايش پيدا كرده كه اين موضوع 
با توجه به افزايش قيم�ت ارز براي توليدكنن�دگان راضي كننده 
نبوده و ب�ازار ه�ر روز با ليس�ت جدي�د قيمت ها روبه رو اس�ت. 
به گزارش »تسنيم«، بازار اين روزهاي لوازم خانگي با كمبود عرضه كاال 
و افزايش قابل توجه قيمت ها روبه رو است به نحوي كه در اين شرايط 
مصرف كنندگان دست از خريد كش��يدند و منتظر تعيين تكليف بازار 
هستند. يكي از فروش��ندگان لوازم مي گويد: متأسفانه توليدكننده ها 
در خريدهاي چند ماهه گذشته ما نيز افزايش قيمت ها را اعمال كرده 
و مي گويند بايد مابه التفاوت خريدهايي كه پ��ول آن را قباًل پرداخت 

كرده ايم، با افزايش قيمت ها پرداخت كنيد. 
وي با اشاره به اينكه با وجود تمام وعده ها در مديريت بازار لوازم خانگي 
هيچ اتفاق جديدي در بازار نيفتاده و توليدكنندگان بدون هيچ نظارتي 
مدام افزايش قيمت ها را اجرايي مي كنند، افزود: اوضاع قيمت ها به حدي 
شده كه ش��ركت ها قيمت هاي جديد را هر دو تا سه هفته  يكبار اعالم 

مي كنند. در اين شرايط شما بگوييد ما چه فروشي خواهيم داشت. 
اين فروشنده اضافه كرد: قيمت يك اتوي دستي از 250 هزار تومان به 

750 هزار تومان رسيده و هيچ كسي هم نظارتي بر بازار ندارد. 
........................................................................................................................

 7۰۰ ميليون دالر درآمد شكالتي 
با كاهش ۴۰ درصدي مصرف مردم ! 

در حالي كه معاون وزير صنعت از ارزآوري صنعت شيريني و شكالت 
به حدود ۷۰۰ ميليون دالر خبر داده اس�ت، رئيس انجمن شيريني 
و شكالت، از كاهش ۳۰ تا 4۰ درصدي اين محصوالت در داخل و از 
صدور بخش�نامه هاي متعدد در حوزه صادرات انتقاد كرده است. 
به گزارش »جوان« نمايشگاه امسال شيريني و شكالت بيشتر از آنكه 
نمايش��گاه نوآوري و محلي براي فروش باشد بيشتر نمايشگاه حسرت 
بازديدكنندگان و صادر كنندگاني است كه با بخشنامه هاي ارزي دولت 
مشكل دارند. عباس قبادي، معاون وزير صنعت اظهار داشت: ارزآوري 
صنعت شيريني و شكالت به حدود 700 ميليون دالر مي رسد و مي توان 
اين صنعت را جزو صنايع ارزآور به حساب آورد كه در حوزه اشتغالزايي 
همواره نقش آفريني مي كند. وي ادامه داد: مشكالت اين صنعت بيشتر به 
ركود مالي شركت هاي مربوط باز مي گردد. همچنين بخشي از مواد اوليه 
از خارج تأمين مي شود كه در وزارت صنعت، معدن و تجارت و بانك هاي 
ذي ربط درباره رفع اين مشكالت چاره انديشي شده  است. اميد مي رود كه 
مشكالت اين صنعت روزبه روز كمتر شود و ما بتوانيم به شرايطي دست 

يابيم كه بازارهاي بين المللي را حفظ كنيم و گسترش دهيم. 
وي با بيان اينكه افزايش قيم��ت ارز تأثير مثبت��ي در افزايش درآمد 
صادراتي اين صنعت و كاهش واردات داشته است، يادآور شد: صنعت 
شيريني، ش��كالت و بيس��كويت چالش اقتصادي چنداني نداشته و 
تهديدي از سمت تحريم ها متوجه اين صنعت نيست. او افزود: بخش 
بزرگي از مشكالت مالي و بانكي هم قابل حل است. اين در حالي است كه 
جمشيد مغازه اي، رئيس انجمن شيريني و شكالت با بيان اينكه دولت 
اعالم كرده صادركنندگان محصوالت شيريني و شكالت بايد ارز حاصل 
از صادرات خود را برگردانند، گفت: اين مسئله براي ما مشكالت بسيار 
زيادي ايجاد كرده است. وي با اشاره به اينكه ما در تحويل مواد اوليه نيز 
با چالش هايي مواجه هس��تيم، افزود: نوسانات نرخ ارز و بخشنامه هاي 
مختلفي كه در ارتباط با صادرات ابالغ مي ش��ود، ما را دچار مش��كل 
كرده اس��ت. وي با اش��اره به اينكه ظرفيت توليد اين محصوالت سال 
گذشته در كش��ور يك ميليون و ۶00 هزار تن بوده، گفت: ۸00 هزار 
تن ظرفيت خالي داريم كه قاچاق آن را پ��ر مي كند. به گفته مغازه اي 
مشكالت نقدينگي، كاهش قدرت خريد مردم، مصرف داخل افت كرده 
و همين سبب شده توليدكنندگان امسال در ميزان توليدشان احتياط 
كنند. وي با بيان اينكه با توجه به شرايط پيش آمده در كشور، شيريني 
و شكالت در اولويت سوم و چهارم مردم قرار گرفته است، تصريح كرد: 

همين مسئله توليد ما را مقداري با چالش مواجه مي كند. 
........................................................................................................................

 بهبود ۱۱ پله اي ايران 
از نظر درآمد سرانه ملي در جهان 

اي�ران ب�ا درآم�د س�رانه مل�ي ۱9 ه�زار و ۱۳۰ دالري از رتب�ه 
۷4 در س�ال 2۰۱4 ب�ه رتب�ه 6۳ در س�ال 2۰۱۷ رس�يد. 
به گزارش »فارس«، در جديدترين گزارش برنامه توسعه سازمان ملل، 
درآمد سرانه ملي ايران بر اساس شاخص قدرت خريد در سال 2017 را 
19 هزار و 130 دالر اعالم كرده است. درآمد سرانه ملي ايران در سال 
2015 برابر با 1۶ هزار و 395 دالر عنوان شده بود. ايران از اين لحاظ در 
سال 2017 در ميان 1۸9 كشور مورد بررسي در جايگاه ۶3 قرار گرفته 

است و اين يعني 12۶ كشور درآمد سرانه ملي كمتري از ايران دارند. 
ايران از نظر ميزان درآمد سرانه ملي بر اساس شاخص قدرت خريد در 

سال 2014 رتبه 74 جهان را به خود اختصاص داده بود.

پيش بيني »جوان« درباره دردسر وام اشتغالزايي درست بود

 دخالت نمايندگان مجلس
در فرآيند پرداخت تسهيالت به روستاييان

مدير طرح توسعه كسب و كار: منابع اشتغال روستايي در برخي استان ها به انحراف كشيده شد

ظاهراً همزمان با تعطيالت مجلس مدير ملي 
طرح توس�عه كس�ب و كار و اش�تغال پايدار 
)تكاپو( فرصت را غنيمت شمرده و از انحراف 
اين طرح كه پيشتر روزنامه جوان درباره خطر 
انحراف آن هشدار داده بود، سخناني را بيان 
كرد ك�ه نش�ان از دخالت برخ�ي نمايندگان 
در فرايند تس�هيالت ب�ه روس�تاييان دارد. 
روزنامه ج��وان در مطلبي با عنوان » هش��دار! 
وام هاي اش��تغالزايي دردسر مي ش��ود« كه در 
12 اس��فند ماه پارس��ال چاپ ش��د به احتمال 
شكل گيري » رانت قوي« اشاره كرده بود كه به 
جاي ايجاد اش��تغال و كسب و كارهاي جديد به 

ناكارآمدي تسهيالت منجر خواهد شد. 
همچنين در اين مطلب اشاره شده بود: تخصيص 
منابع محدود بانكي با گزينش و غربالگري هايي 
در ادارات شهرستان ها و استان ها انجام خواهد 
ش��د كه اين گزينش ها به س��مت آش��نابازي و 

سفارش شده ها پيش خواهد رفت. 
اكنون و بعد از گذش��ت تنها ش��ش م��اه از اين 
موضوع، مدير ملي طرح توس��عه كسب و كار و 
اشتغال پايدار )تكاپو( با انتقاد از دخالت برخي 
نمايندگان مجلس در فرآيند پرداخت تسهيالت 
گفته است: يكي از مشكالتي كه در حال حاضر 
وجود دارد، اين است كه بيشتر از بودجه اشتغال 
روستايي، طرح در س��امانه كارا ثبت شده است 
و در دو ماه گذش��ته پرداخت وام بدون حساب 
و كتاب فق��ط افزاي��ش نقدينگي را ب��ه دنبال 

داشته است. 
برنامه ملي اشتغال روس��تايي از سال گذشته با 
دريافت مجوز از رهب��ر انقالب با اختصاص 1/5 
ميليارد دالر حدود ۶000 ميليارد تومان از منابع 
صندوق توسعه ملي نزد سه بانك توسعه تعاون، 

كشاورزي، پست بانك و دو صندوق كارآفريني 
اميد و صندوق حمايت از توسعه سرمايه گذاري 
بخش كش��اورزي به عنوان مؤسس��ات عامل، 
با ه��دف رونق اش��تغال در مناطق روس��تايي، 

عشايري و مرزي آغاز شد. 
از همان روزهاي تصويب اين طرح،كارشناس��ان 
اقتصادي به نقاط ضعف آن اشاره كردند و نسبت 
به انحراف آن هش��دار دادند. طرحي كه توس��ط 
مجلس به تصويب رسيد، صرفاً اعطاي تسهيالت 
به روستاييان مورد تأكيد قرار گرفت و هيچ گونه 
راهبرد و برنامه اي در رابطه با اين قانون ارائه نشد و 
در كنار آن نبود مكانيسم نظارتي مشخص انحراف 

منابع از توليد را بيش از پيش محتمل مي  كرد. 
به عنوان مث��ال،در اجراي اين قان��ون، بانك ها 
صرفاً نقش توزيع تس��هيالت را برعهده دارند و 
هيچ مكانيس��مي براي مداخله در فرآيند اجرا 
و اش��تغالزايي پيش بيني نشده اس��ت و وزارت 
تعاون نيز موظف به پيگيري و نحوه هزينه اين 

وام نبود. 
تا اينكه تيرماه امسال مركز پژوهش هاي مجلس 
در گزارشي ضمن انتقاد از عملكرد هشت ماهه 
اجراي »برنامه ملي اشتغال روستايي«، جدولي را 
منتشر كرد كه نشان مي داد ميزان وام پرداختي 
براي اشتغالزايي در روستاها تنها 173 ميليارد 

تومان بوده است. 
اين آمار از سوي مركز پژوهش هاي مجلس در 
حالي ارائه ش��د كه چند روز پيش از آن، معاون 
توسعه كارآفريني و اش��تغال وزير كار از انعقاد 
قرارداد ب��ا طرح هاي اش��تغالزاي روس��تايي با 
مجموع اعتب��ار 3000 ميليارد تومان خبر داده 
بود كه به اين ترتيب، اعداد اعالم شده از سوي 
اين دو مرجع، ح��دود 2۸00 ميلي��ارد تومان 

اختالف در عملكرد هشت ماهه اين برنامه ملي 
را نشان مي داد. 

پس از انتش��ار اين گزارش، طي دو ماه گذشته 
پرداخت تسهيالت سرعت بيش��تري گرفت تا 
آمار اشتغال در نيمه نخست سال 97 نيز افزايش 
يابد،اما اظه��ارات روز گذش��ته مدير ملي طرح 
توسعه كسب و كار و اش��تغال پايدار،از انحراف 
بخش��ي از منابع اشتغال روس��تايي در ماه هاي 

گذشته حكايت داشت. 
   تعداد تقاض�اي وام بيش�تر از دام هاي 

موجود كشور! 
رضا تازيكي در گفت و گو با »تس��نيم«، درباره 
آخرين وضعيت اجراي طرح اش��تغال روستايي 
گفت:يكي از مشكالتي كه در حال حاضر وجود 
دارد، اين اس��ت كه بيش��تر از بودجه اش��تغال 
روستايي طرح در س��امانه كارا ثبت شده است. 
تعداد زي��ادي دام در ح��وزه دام س��بك تقاضا 

شده اس��ت؛ يعني تعداد تقاضا ها بيشتر از تعداد 
دام هايي است كه در كشور وجود دارد. 

وي ادامه داد: عمده افرادي كه در حوزه دام سبك 
ثبت نام كرده اند، دام داش��ته اند،  اما طرحي را در 
سامانه كارا ثبت كرده اند تا بتوانند از سامانه كار 
و اشتغال روستايي، تسهيالتي را دريافت كنند. 
اين موضوع انحراف منابع ايجاد مي كند. واقعيت 
اين است كه فشار برخي از نمايندگان مجلس و 
وزارت جهاد براي پرداخت تس��هيالت در حوزه 
دام سبك بسيار باال اس��ت. در صورتي كه هيچ 
ساز و كار مش��خصي كه بتوان از انحراف دام ها 
جلوگيري كرد، پيشنهاد نمي دهند. به طور مثال 
پيش��نهاد ما اين بود كه فقط براي مراكز اصالح 
نژاد دام را تهيه كنيم ك��ه مي توانيم انحرافات را 

شناسايي كنيم. 
 مدير عامل طرح توس��عه كس��ب و كار اشتغال 
پايدار)تكاپو( اظهار داش��ت: پرداخت وام بدون 
حساب و كتاب به جز افزايش نقدينگي در جامعه 
و انحراف منابع چيز ديگري ندارد. يكي ديگر از 
رسته هايي كه براي آن تقاضا وجود دارد، فرش 
دستباف است. در حال حاضر در بازار جهاني براي 

فرش دستباف تقاضا وجود دارد. 
در ح��ال حاضر تع��داد زيادي فرش دس��تباف 
در كش��ور وجود دارد كه براي بحث فروش آن 
مش��كالت متعددي وجود دارد. اينك��ه دوباره 
بياييم به واحدهاي منفرد قاليبافي وام پرداخت 
كنيم تا فرشي را ببافد بدون اينكه مطمئن باشيم 
كه اين بافنده وص��ل به بازار اس��ت، دردي را از 
جامعه دوا نمي كند. حداقل به جاي اينكه به افراد 
منفرد وام پرداخت كنيم به كارگاه هاي قاليبافي 

وام بپردازيم. 
در حال حاضر عمده طرح هاي ما در سامانه كارا، 
دام سبك و فرش دستباف است. فعاليت در اين 
دو رش��ته منظور ما را براي اش��تغال روستايي 
نمي رساند. به همين دليل به دنبال اين هستيم 
روش هايي را ايجاد كنيم كه اتصال بين حلقه هاي 
زنجيره ارزش برقرار شود. يكي از روش ها توليد 

مبتني بر قرارداد است. 
تازيك��ي اظه��ار داش��ت: »كش��ت مبتني بر 
قرارداد« يا »كشت مبتني بر سفارش« طرحي 
در راستاي طرح اشتغال روستايي است كه بر 
اساس آن بيش از ۶000 فرصت شغلي جديد 
و 30 هزار اشتغال ناشي از رفع اشتغال ناقص 
روس��تايي و افزايش چش��مگير درآمد در اين 

بخش به وجود مي آيد. 
وي افزود: طرح »طرح كشت مبتني بر قرارداد« 
از محورهاي اصل��ي مداخله در ايجاد اش��تغال 
پايدار روستايي اتصال كسب و كار ها به بازار است. 
ساختار عمده كشورهاي در حال توسعه در بخش 
كشاورزي، ساختاري مملو از »بنگاه هاي كوچك 
بدون اتصال پايدار به زنجيره هاي ارزش و توليد« 
است كه اين موضوع سبب آسيب پذيري باالي 
بنگاه هاي خرد كشاورزي در كشورهاي مختلف 
شده اس��ت. وجود واس��طه هاي چند سطحي، 
س��ود آوري و بهره وري را در بخش كشاورزي با 
چالش مواجه كرده اس��ت و اطميناني به توليد 
بهينه و با استاندارد كمي و كيفي براي محصوالت 

كشاورزي و دامي به وجود نيامده است. 

 بالي رعايت نكردن اصل حق تقدم
درآمد بر هزينه 

رعايت نكردن اصول ساده اقتصادي مي تواند مشكالت زيادي را خلق 
كند، به طور نمونه بي توجهي به اص��ل تقدم درآمد بر هزينه در بخش 
دولت و بودجه ريزي چالش هاي زيادي را پديد آورده است كه بخشي 
از آن استقراض شديد از شبكه بانكي و رشد حجم بدهي هاي عمومي و 

كاهش ارزش پول ملي و خلق نقدينگي است. 
بررسي روند بدهي هاي دولت ها به شبكه بانكي نشان مي دهد كه دولت ها 
دچار كوته نگري و بي توجهي نسبت به  آينده هس��تند، زيرا در تسويه 
بدهي هاي خود حداقل به شبكه بانكي جدي نيستند و هرگاه دولت در 
كسب درآمد با چالش مواجه مي شود، كسري بودجه اش را از طريق شبكه 
بانكي تأمين مي كند و بر حجم بدهي ه��اي عمومي مي افزايد. از طرف 
ديگر با بررسي ترازنامه بانك مركزي و دهها بانك مجاز فعال در حوزه 
پولي به اين نتيجه مي رسيم كه دولت و شركت هاي وابسته، بدهي هاي 
قابل مالحظه اي به شبكه بانكي دارند، بدين ترتيب بخش دولت سهمش 
در رشد حجم نقدينگي در اقتصاد و آشفتگي ترازنامه و ساير صورت هاي 
مالي بخش پولي قابل  توجه است، از اين رو بايد ترمز توليد بدهي دولت 
و اس��تقراضش را از ش��بكه پولي گرفت كه براي اين منظور به اصالح 

ساختمان بخش مالي و نظام بودجه ريزي نياز است. 
  كوته نگري دولت ها 

شبكه بانكي گرفتار بخش دولت شده اس��ت، زيرا در صورت هاي مالي 
عموم بانك ها حج��م انبوهي از بدهي هاي دولتي رؤيت مي ش��ود كه 
انتقال اين بدهي ها از اين سال به سال ديگر نشان از آن دارد كه دولت ها 
آنقدر سرگرم امور جاريه و چهار يا هشت سال فعاليت خود هستند كه 
نه تنها عزمي براي پرداخت بدهي هايشان به شبكه پولي و ساير بخش ها 
ندارند، بلك��ه بر حجم بدهي ها ني��ز مي افزايد و اين رون��د آنقدر تكرار 
شده است كه شبكه بانكي به عنوان مهم ترين شبكه تأمين مالي اقتصاد 
ايران با چالش كمبود منابع و باالنس نبودن ترازنامه روبه رو شده است. 

   بدهي دولت به سپرده گذاران بانك ها
در اين ميان چون بانك ها واسطه بين س��پرده گذار و وام خواه هستند 
و به نوعي امانت��دار منابع و پس انداز مردم هس��تند، در حقيقت وقتي 
مي گوييم دولت به ش��بكه بانكي بدهكار اس��ت در حقيقت به مردم 
بدهكار است، زيرا به دليل سرمايه اندك بانك ها در ايران، عموم منابع  
بانك متعلق به سپرده گذاران است، بدين ترتيب براي بهبود وضعيت 
بخش پول در ايران و كند كردن روند كاهش ارزش پول ملي حتماً بايد 
در بودجه ريزي تجديد نظر كنيم و نه تنها ترمز استقراض دولت از بانك 
مركزي و شبكه بانكي را بكشيم، بلكه راهكار تسويه بدهي هاي دولت به 

شبكه بانكي را نيز مشخص كنيم. 
ترازنامه، بيالن يا صورت وضعيت مالي يكي از صورت هاي مالي اساسي 

است كه وضعيت مالي يك بنگاه را مشخص مي كند. 
همانطور كه مي دانيم، در ترازنامه س��ه قلم اطالعاتي دارايي، بدهي و 
سرمايه مشخص مي شود. اين س��ه بخش در ترازنامه ها، اين ايده را به 
سرمايه گذاران مي دهد كه صاحبان س��هام يك بنگاه و شركت چقدر 
از دارايي ها با عنوان سرمايه س��هم دارند و در عين حال بدهي هايشان 

چقدر است. 
فرمول ترازنامه برابر است با دارايي = بدهي + سرمايه ، از اين رو وقتي 
سرمايه بانك اندك باشد و بخش دولت حجم عظيمي را از بدهي ها به 
بانك تشكيل داده  باشد، عماًل بانك خدمه بزرگ ترين بدهكار به خود 
يعني دولت شده اس��ت و آينده و حيات بانك وابس��ته به رفتار دولت 
جهت تسويه  بدهي هاي خود با بانك اس��ت در عين حال وقتي دولت 
بدهي هايش را پرداخت نكند، بانك مجبور به استقراض از بانك مركزي 
اس��ت و اين روند پايه پولي و ضريب فزاينده پول��ي را به عنوان اجزاي 
توليد حجم نقدينگي جهش مي دهد، در اين ميان ريش��ه اين روند در 
رعايت نكردن اصل حق تقدم درآمد بر هزينه در بودجه نويسي كشور 
است، زيرا استقراض دولت به شبكه بانكي عموماً با هدف تأمين و اجراي 

بودجه ساالنه انجام مي گيرد. 
حال جا دارد مسئوالن اقتصادي دولت توضيح دهند كه حجم واقعي 
بدهي دولت و ش��ركت هاي دولتي و بخش هاي وابس��ته شبكه بانكي 
چقدر اس��ت و برنامه دولت براي توقف يا كاه��ش بدهي هاي خود به 
شبكه چيس��ت و چه زماني اين بدهي ها به طور كامل تسويه مي شود 
در عين حال راهكار دولت براي انضباط مالي و بودجه ريزي عملياتي 
چيست؛ چراكه بودجه ريزي غلط و رعايت نكردن اصل حق تقدم درآمد 
بر هزينه استقراض از شبكه بانكي و رشد بدهي ها و كاهش ارزش پول 

ملي و رشد حجم نقدينگي را پديد آورده است. 
در پايان اميد مي رود متوليان دولتي اقتصاد ضمن تشريح توانايي ها 
و مزيت هاي اقتصاد ايران راهكار حل مس��ائل و عارضه هاي اقتصادي 
كنوني به ويژه در بخش پول و بودجه را بيان كنند؛ چراكه اقتصاد ايران 
براي بهبود و تقويت جو رواني و كنترل جو رواني منفي به راه انداخته 
ش��ده از س��وي اتاق جنگ امريكا عليه ايران به يك چشم انداز مثبت 
اقتصادي نياز دارد كه اين امر بايد به زودي در قالب يك برنامه و پكيج 

علمي و عملي انتشار يابد.
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