موضوع سکوت سازمان بورس نیست!
رئیس سازمان بورس و اوراق بهادار با تاکید بر اینکه این سازمان مواضع خود
را اع�لام میکن��د ب��ر این نکته تاکید کرد ک��ه تصمیمات کالن اقتصادی فقط با
نظر س��ازمان بورس گرفته نمیش��ود .مجید عش��قی در گفتوگو با ایسنا ،درمورد
برخی انتقاداتی که نسبت به سازمان بورس در برابر خواسته سایر نهادهای دولتی
مطرح میشود ،اظهار کرد :موضوع سکوت سازمان بورس نیست ،سازمان بورس
در این موارد سکوت نکرده و در جلسات مواضع خود را محکم ارائه میکنیم اما
تصمیمات کالن اقتصادی فقط با نظر سازمان بورس گرفته نمیشود .ضمن اینکه
کارشناسان و تحلیلگران بازار نیز باید نظرات خود را اعالم کنند تا تصمیم گیرندگان متوجه شوند اثرات تصمیمی
که میگیرند کجا خود را نشان میدهد .وی ادامه داد :با این حال سازمان بورس با همه توان مواضع خود را اعالم
میکند و تا کنون بس��یاری از مواردی که اعالم کرده بودیم را پیگیری کردهایم و روی خواس��ته خود ایس��تادهایم.
از طرف دیگر دولت هم اولویتهایی دارد که ممکن است بعضا با بازار سرمایه همسو نباشد .باید بین سیاستها
تعادل برقرار شود تا آسیب جدی به بازار وارد نشود .ضمن اینکه شرایط کالن اقتصاد هم باید در نظر شود.

قانون پایانههای فروشگاهی در آستانه اجرا
رئیس سازمان امور مالیاتی گفت :قانون پایانههای فروشگاهی و سامانه مودیان
باید اردیبهش��ت پارس��ال ،اجرایی میشد ،اما زیرساختهای آن فراهم نشده بود
و در دولت س��یزدهم ،ش��رایط اجرا را فراهم کردیم .به گزارش ایبِنا ،داود منظور
افزود :بر اساس این قانون ،نسخهای از صورتحسابهای الکترونیکی همه خرید
و فروشها و معامالت فعاالن اقتصادی باید به س��امانه س��ازمان امور مالیاتی
ارسال شود .وی گفت :زمانی که این قانون اجرا میشود همه فعاالن اقتصادی،
اصحاب کسب و کار ،کارخانهها و تولید کنندگان مکلف هستند برای کاالهایی
که میفروش��ند صورتحس��اب الکترونیکی صادر کنند ارزش کاال در این صورتحس��ابها ثبت و اگر کاال مش��مول
مالیات باش��د میزان مالیات ارزش افزوده آن درج میش��ود و نس��خهای از این صورتحس��ابها به س��امانه مودیان
ارسال میشود .رئیس سازمان امور مالیاتی افزود :با توجه به اینکه اجرای این قانون همه فعاالن اقتصادی را از
روس��تا و ش��هر از تولیدکنندگان بزرگ تا خرده فروش��ان درگیر میکند به دولت و س��تاد اقتصادی پیش��نهاد کردیم
اج��رای ای��ن قان��ون به صورت تدریجی انجام ش��ود تا بتوانیم آموزشه��ای الزم را به مودیان و فعاالن اقتصادی
بدهیم و به مردم و فعاالن اقتصادی فشار وارد نشود.

شنبه  15مرداد  8  1401محرم   1444شـماره 2493

8 p a g e

تولیدناخالصداخلیازدرآمد
سرانهخانوارهاپیشیگرفت

دو روی سکه خودکفایی در اقتصاد

کش��اورزی همواره با مناقش��ات جدی روبهرو بوده است .فعاالن
حوزه محیطزیس��ت از یک طرف و اقتصاددانان از س��وی دیگر.
رویکرد کارشناس��ان محیطزیس��ت بر این موضوع استوار است
که خودکفایی در تولید محصولی همچون گندم ش��اید به ظاهر
به عنوان کاالیی اس��تراتژیک اتفاقی خوش��ایند به نظر برسد اما
در بلندمدت لزوم ًا نتایج مثبتی به همراه نخواهد داش��ت و اتفاق ًا
میتواند آثار مخربی برای منابع آبی کشور به همراه داشته باشد.
ب��ه عقی��ده آنها خودکفایی در مقابل بهرهوری قرار دارد .در حالی
که میتوان با تمرکز روی توسعه پایدار زمینهای کشاورزی هر
منطقه را با توجه به ظرفیت آنها مورد کش��ت قرار داد ،رویکرد
حاکم تالش دارد تا تنها با افزایش تولید به خودکفایی برسد .حال
آنکه این هدف در آینده میتواند ظرفیت آب و خاک کشور را به
شدت با مشکل مواجه کند .آن هم در شرایطی که ایران با معضل
جدی خشکس��الی و کمبود آب روبهرو اس��ت .واقعیت این است
که خودکفایی به عنوان یک هدف ،در زمان مرکانتالیستها در
قرون ۱۷و  ۱۸مورد توجه بود و پس از پیدایش علم اقتصاد و ظهور
اقتصاددانان کالسیک ،به انزوا کشیده شد .در واقع اقتصاددانانی

در آن مزیت داریم و میتوانیم با کیفیت خوب تولید و بستهبندی
کنی��م ،ره��ا کردهایم و از تولید اتومبیل حمایت میکنیم و نتیجه
این شده که میبینیم .زعفران ما با قیمت بسیار ارزان به اسپانیا
میرود و آنها هستند که با اندکی تغییر در این ماده ،ارزش افزوده
قابل توجهی به آن افزوده و سود گزافی را نصیب خود میکنند .از
صنعت اتومبیل هم که در آن مزیت نسبی نداریم انتظاری بیشتر
از این نمیتوان داشت .در دنیای امروز و در عصر جهانی شدن،
کشوری مستقلتر است که در عرصه اقتصاد و سیاست جهانی
حرف بیشتری برای گفتن داشته باشد .کشوری چون کرهجنوبی
که اکنون برخوردار از یک اقتدار اقتصادی و به تبع آن یک اقتدار
سیاس��ی ش��ده ،موقعیتی را در عرصه جهانی به دس��ت آورده که
بس��یاری از محافل اقتصادی و سیاس��ی دنیا خواهان حضورش
هس��تند .بنابراین میتوان گفت که هر چقدر یک کش��ور س��هم
بیش��تری در اقتصاد و سیاس��ت جهانی را به خود اختصاص دهد
به این مفهوم است که قدرت نقش آفرینی و حضور بیشتری در
عرصه جهانی داشته و از این بابت مقتدرتر خواهد بود .در حوزه
غذایی اما نیز برهم زدن امنیت غذایی مهمترین هدفی است که
از اعمال تحریمها دنبال میشود .در واقع یکی از اهداف جنگ
اقتصادی آمریکا علیه ایران آن بود که بتوانند با ایجاد مش��کل
در تامی��ن امنی��ت غذایی ،ثبات اجتماعی ایران را ناپایدار و ایران
را با تبعات ناش��ی از عدمپایداری اجتماعی مواجه س��ازند .امنیت
غذایی در کشورهای مختلف دنیا دو ساحت دارد .نخست «سیری
حجمی» و تامین امنیت غذایی با هدف گرسنه نماندن یک ملت
اس��ت و س��احت دوم که مهمتر و کیفیتر از س��احت اول اس��ت،
«س��یری س��لولی» است که به معنی تامین مواد مغذی موردنیاز
بدن است .اهمیت این موضوع را میتوان در گزارش اخیر بانک
جهانی دید که خبر از گستردگی پدیده چاقی در کشورهای فقیر
میداد .خبری که به معنی دسترس��ی ش��هروندان این جوامع به
غذاهای ارزان و سیرکننده با کالری باال بهجای دسترسی به غذای
مغذی اس��ت .بهرغم اینکه ایاالتمتحده مدعی عدم ممنوعیت
واردات غذا و دارو به ایران است اما برنامه استراتژیک تحریمها
برای تهدید امنیت غذایی ایران بر این هدف استوار بود که نهتنها
واردات کاالیهای موردنیاز به کشور باالخص مواد غذایی و دارو
را محدود کند بلکه شرایطی را ایجاد کند که خروج موادغذایی از
ایران را رونق ببخشد .افزایش قاچاق شیرخشک صنعتی در سه
سال اخیر یکی از مصادیق بارز در این موضوع است.

از جمل��ه ریکاردو نش��ان دادند که تج��ارت و مبادله کاال موجب
افزایش رفاه برای هر دو طرف میشود .نکته بسیار جالب توجه
این بود که آنها ثابت کردند که حتی در صورتی که یک کش��ور
امکانتولیدارزانترهمهکاالهارانس��بتبهکش��وردیگرداش��ته
باشد ،باز هم امکان انجام مبادله و حصول رفاه باالتر برای آنها
امکانپذیر اس��ت .ایده خودکفایی بار دیگر تحت لوای سیاس��ت
جایگزینی واردات در دهه  ۶۰در برخی محافل مطرح شد که با
ی
شکست این سیاست هدفی تحت عنوان خودکفایی از بعد علم 
به تاریخ پیوست .از طرف دیگر در بحث مربوط به تجارت ،نشان
داده میشود که بهترین وضعیت از جهت سیاستهای تولیدی
زمانی حاصل میشود که هر کشور به تولید کاالهایی بپردازد که
در آنها مزیت نسبی دارد و کاالهای مابقی را از کشورهای دیگر
تامین نماید .اگر به وضعیت کشور خودمان توجه کنیم مشاهده
خواهیم کرد که ما نه تنها تخصصیسازی نکردهایم ،بلکه از آنجا
که در تکاپوی خودکفایی بودهایم به دنبال تولید کاالهایی رفته و
هزینههایگزافصرفکردهایمکهاگراندکیتدبروتعقلبهخرج
میدادیم متوجه میشدیم که به بیراهه میرویم .زعفرانی را که

طالی جهانی به کانال  ۱۹۰۰دالری خواهد رسید؟
گ�روه اقتص�اد کالن :قیم��ت ط�لا دی��روز جمعه و پیش از
انتش��ار آمار مش��اغل در ایاالتمتحده ،به باالترین حد یک
ماهه خود رس��ید زیرا عقبنش��ینی بازدهی خزانهداری و
نگرانیهای فزاینده رکود اقتصادی باعث افزایش تقاضای
پناهگاه امن شد و طال را در مسیر سومین افزایش هفتگی
متوالی نگه داشت.
به گزارش ایس��نا ،بهای هر اونس طال پس از رس��یدن به
باالتری��ن س��طح خ��ود از پنجم ماه ج��والی با  ۰.۵درصد
افزایش به  ۱۷۹۱دالر و  ۷۰سنت رسید و قیمت طال در بازار
معام�لات آت��ی آمریکا نیز با  ۰.۰۳درصد افزایش به ۱۷۹۲
دالر و  ۷۰س��نت رس��ید .قیمتها در این هفته  ۱.۵درصد

اواخر روز منتش��ر میش��ود و می
تواند ش��فافیت بیشتری در مورد
برنامهه��ای انقباض فدرال رزرو
ب��رای مبارزه با تورم فزاینده ارائه
دهد .اقتصاددانان انتظار دارند در
جوالی  ۲۵۰هزار ش��غل افزایش
یابد.
یک روند مالیم حقوق و دستمزد
از حرک��ت صع��ودی ط�لا حمایت می کن��د زیرا احتماال با
کاهش بازدهی ،یک دوره دیگر از تضعیف دالر را به همراه
خواهد داشت .هالی افزود :طال باید به سمت منطقه ۱۹۰۰

افزایش یافته است .جفری هالی،
تحلیلگر ارش��د  OANDAگفت:
ط�لا همچن��ان از دالر ضعیفتر
که ناش��ی از کاهش بازده اوراق
قرضه ایاالتمتحده اس��ت ،سود
میب��رد زی��را بازارها در اوج تورم
و رک��ود قیمتگ��ذاری میکنند.
بازده اوراق  ۱۰س��اله خزانه داری
کاهش یافت و هزینه فرصت نگهداری طالی بدون بهره
را کاه��ش داد .تمرک��ز بازار اکنون بر گزارش ماهانه حقوق
و دس��تمزد غیرکش��اورزی ایاالت متحده اس��ت که در در

دالری در جلسات آینده ادامه دهد .بانک مرکزی انگلیس
در ت�لاش برای فرونش��اندن ت��ورم فزاینده ،نرخ بهره را به
بیش��ترین میزان از س��ال  ۱۹۹۵افزایش داد .دالر در برابر
رقبای خود  ۰.۲درصد افزایش یافت و باعث شد طال برای
سایر دارندگان ارز جذابیت کمتری داشته باشد.
در ب��ازار س��ایر فل��زات گرانبه��ا ،به��ای ه��ر اونس نقره
ب��ا  ۰.۵درص��د افزای��ش به  ۲۰.۲۵دالر رس��ید و پاالدیوم
ب��ا  ۰.۸درص��د افزایش به  ۲۰۸۱دالر و  ۴۳س��نت رس��ید
و پالتی��ن ب��ا  ۰.۸درص��د افزایش به  ۹۳۳دالر و  ۹۱س��نت
در هر اونس رس��ید و س��ومین افزایش هفتگی متوالی خود
را در پیش گرفت.

غالت کلید آتشبس اوکراین خواهد شد؟
گروه اقتصاد کالن :وزیر دفاع ترکیه گفت که سه کشتی دیگر پر از غالت روز جمعه
و بر اس��اس توافقی که مورد حمایت س��ازمان ملل متحد اس��ت برای رفع محاصره
دریای سیاه توسط روسیه ،از اوکراین حرکت خواهند کرد .به گزارش ایسنا ،خبرگزاری
آناتولی به نقل از خلوصی آکار ،وزیر دفاع ترکیه یک روز پس از عبور اولین کشتی از
اس��تانبول در مس��یر لبنان اعالم کرد :برنامهریزی ش��ده است که سه کشتی از اوکراین
حرک��ت کنن��د .آن��کارا همچنین اعالم کرد که مولود چ��اووش اوغلو ،وزیر امور خارجه
ترکیه در تماس تلفنی با آنتونیو گوترش ،دبیرکل س��ازمان مللمتحد ،بدون افش��ای
جزئیات درباره اجرای این توافق گفتوگو کرده است .مسکو و کییف ماه گذشته در
استانبول توافق کردند که برای اولینبار از زمان حمله روسیه به همسایه خود در ماه
فوریه ،حملونقل گندم و س��ایر غالت از بنادر اوکراین را از س��ر بگیرند .اولین کش��تی
بارگیری ش��ده با  ۲۶هزار تن ذرت روز دوش��نبه از اودس��ا به س��مت بندر طرابلس لبنان
حرکت کرد .عبور کشتی توسط یک تیم بینالمللی که شامل مقامات ترکیه ،سازمان
ملل و دو طرف اس��ت ،نظارت میش��ود .این تیم در بیانیهای اعالم کرد که اولین گذر
موفقیتآمیز کش��تی "اثباتی از مفهوم" را ارائه میدهد که توافق میتواند انجام ش��ود.

از  ۵۸هزار تن گندم حمل خواهند کرد .این بیانیه افزوده اس��ت که همه آنها به س��مت
ش��هر قرهس��و در ش��مال غربی ترکیه ،رینگاسکیدی در جنوب ایرلند وبندر Teesport
در ش��مال ش��رق انگلیس خواهند رفت .این مرکز اکنون در حال آزمایش "عملیاتی با
چندین قایق" با استفاده از یک کریدور امن برای تردد در دریای سیاه بود که سه قایق
از اوکراین خارج میش��وند و چهارمی که باید ترکیه را به مقصد چورنومورس��ک ترک
کند .اوکراین اوایل این هفته اعالم کرد که  ۱۶کش��تی دیگر با غالت بارگیری کرده
و آماده حرکت اس��ت اما روس��یه را به س��رقت غالت اوکراینی در مناطقی که توس��ط
نیروهای کرملین تصرف ش��ده متهم میکند .امیدهای ترکیه که این توافق بتواند به
مذاکرات آتش بس منجر شود ،تاکنون ناامید شده است .چاووش اوغلو روز چهارشنبه
پس از دیدار با سرگئی الوروف همتای روس خود در کامبوج گفت :ما بحث کردیم که
آیا توافق غالت میتواند فرصتی برای آتشبس پایدار باشد یا خیر .بر اساس گزارش
خبرگزاری فرانسه ،روسیه و اوکراین تامین کنندگان عمده گندم و سایر غالت هستند.
توقف از اوکراین باعث افزایش قیمت جهانی موادغذایی شده و واردات را برای برخی
از فقیرترین کشورهای جهان بسیار گران کرده است.

دو کش��تی روز جمعه از جنوب چورنومورس��ک حرکت خواهند کرد .مرکز هماهنگی
مشترک که بر صادرات غالت اوکراین نظارت دارد ،اعالم کرد که آنها در مجموع بیش
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آخرين اخبار و تحليل روز
اقتصادي را در پايگاه
اينترنتي تجارتآنـالين بخوانيد
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اقتصاد کالن

خبرکوتاه

«تجارت» آثار خودبسندگی در اقتصاد ایران را بررسی کرد

گروهاقتصادکالن:بهترینراهبرایثروتمندکردنکشورچیست؟
چرا سیاس��تهای خودکفایی و خودبسندگی اقتصادی در تاریخ
شکستخوردهاند؟آیاتجارتآزادراهبهتریبرایشکوفاییاقتصاد
کشوراست،یاخودبسندگی،خودکفاییوملیگراییاقتصادی؟به
گزارش «تجارت» ،جدال میان طرفداران خودبسندگی و تجارت
آزاد ،تاریخی دور و دراز دارد اما نقطه مهیج آن یا به مفهوم دیگر؛
نقط��های ک��ه این ایده را حداق��ل در بخش بزرگی از دنیا منهدم
کرد ،به نقدهای آدام اسمیت بر مکتب مرکانتیلیسم بازمیگردد.
از نظر اسمیت ،ثروت ملل ذخیره سیم و زر نیست بلکه ظرفیت
تولید کاالها و خدماتی است که برای انسان معمولی مفید باشد.
بنابرای��ن ،دلی��ل مخالفت اقتصاددان با خودکفایی ،در اصل جنبه
تئوریک آن است؛ البته معنای خودکفایی این نیست که یک یا
چندسال قیمت خرید محصولی را باال ببریم و تولید آن افزایش
یابد و بعد اعالم کنیم که در تولید آن خودکفاییم؛ یکی از مفاهیم
خودکفایی پایداری تولید است .در این میان کارشناسان معتقدند
که وزارت جهاد کش��اورزی در دورههای مختلف ،برنامه دقیق
و کارشناس��ی ش��ده برای خودکفایی در کاالهای اساسی ندارد و
تنها ابزار حمایتی این وزارتخانه برای افزایش تولید ،باال بردن بی
رویه قیمتهای خرید تضمینی است .به اعتقاد این کارشناسان
زیرس��اختهای بخش کش��اورزی ایرادات و نواقص زیادی دارد
ضمن اینکه مفهوم خودکفایی به این صورتی که مسئوالن وزارت
جهاد کشاورزی عنوان میکنند ،نیست و در معنا و مفهوم واقعی
کلمه کشور هیچگاه در هیچ محصول استراتژیکی خودکفا نبوده
اس��ت .خودکفایی واژهای به ظاهر پرطمطراق اس��ت که بارها و
بارها مس��ووالن کش��وری از رسیدن به آن با افتخار یاد کردهاند.
واژهای که رئیسجمهور ایران هم هنوز نرسیده به حیاط دولت،
بار دیگر به این موضوع اش��اره کرده اس��ت .ابراهیم رئیس��ی در
ابت��دای روی کار آمدن��ش به خودکفایی به عنوان یکی از اهداف
جدی خود اش��اره کرده و گفت« :ایجاد ش��فافیت حداکثری در
اقتصاد ،خشکاندن ریشههای فساد و رانتخواری ،مقاومسازی
اقتص��اد در مقاب��ل تَکانهه��ا ،مهار ت��ورم و گرانی ،تقویت ارزش
پول ملی و بازگرداندن ثبات به اقتصاد کش��ور ،حمایت از تولید
ملی و تالش برای خودکفایی در تامین نیازهای اساس��ی مردم،
پیشرفت فناورانه و دانشبنیان ،مدیریت بهینه معادن و منابع آب
و گاز و نفت کشور ،توجه به تغییرات اقلیمی و صیانت از محیط
زیست را با قدرت دنبال خواهیم کرد .این خودکفایی اما در حوزه
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سازمان همکاری اقتصادی و توسعه ( )OECDمیگوید که تورم
باال درآمد واقعی خانوارها را کاهش میدهد .به گزارش ایسنا و به
نقل از ترکیش ،بر اساس دادههای روز پنجشنبه سازمان همکاری
اقتصادی و توسعه ،درآمد سرانه واقعی خانوارها در منطقه سازمان
همکاری اقتصادی و توسعه در سه ماهه اول سال  ۲۰۲۲به میزان
 ۱.۱درصد کاهش یافت که در مقابل رشد  ۰.۲درصدی در تولید
ناخالصداخلیبود.سازمانهمکاریاقتصادیوتوسعهتاکیدکرد:
این چهارمین س��ه ماهه متوالی اس��ت که تولید ناخالص داخلی از
درآمد سرانه خانوارها پیشی گرفته و شکاف مشاهده شده در آغاز
همهگی��ری را کاه��ش میدهد .دلیل اصلی این کاهش ،افزایش
قیمت مصرف کننده بود که درآمد واقعی خانوارها را تضعیف کرد.
در میان اقتصادهای گروه هفت ،تأثیر تورم بر خانوارها به ویژه در
فرانسه آشکار بود ،جایی که درآمد سرانه واقعی خانوار  ۱.۹درصد
کاهش یافت و در آلمان  ۱.۷درصد نزول کرد .در سایر نقاط اروپا،
تورم باالی خانوارها به کاهش شدید درآمد سرانه واقعی خانوارها
کمک کرد این ارقام در اتریش (منفی  ۵.۵درصد) و اسپانیا (منفی
۴.۱درصد) منفی بود.
رکوردشکنیبانکمرکزیانگلیس

بان��ک مرک��زی انگلیس نرخ به��ره را به ۱.۷۵درصد افزایش داد
که بیشترین افزایش در  ۲۷سال اخیر است .به گزارش ایسنا و به
نقل از ترکیش ،بانک مرکزی انگلیس روز پنجشنبه نرخ بهره را
 ۵۰واحد پایه افزایش داد و به  ۱.۷۵درصد رس��اند که بزرگترین
افزایش در  ۲۷سال گذشته محسوب میشود .علت افزایش نرخ
بهره ،باالترین سطح تورم انگلیس در  ۴۰سال گذشته عنوان شده
اس��ت .تورم انگلیس در ماه ژوئن  ۹.۴درصد بود و بانک مرکزی
انگلیس پیشبینی کرد که تا پایان سال ۲۰۲۲به بیش از ۱۳درصد
برس��د .این بانک گفت« :فش��ارهای تورمی در بریتانیا و بقیه اروپا
اززمانگزارشسیاس��تپولیماهمهبهطورقابلتوجهیتش��دید
شده است ».بانک انگلیس خاطرنشان کرد :این تا حد زیادی نشان
دهنده افزایش تقریبا دو برابری قیمت عمده فروشی گاز از ماه مه
به دلیل محدودیت عرضه گاز روسیه به اروپاست .این بانک افزود:
رش��د تولید ناخالص داخلی در بریتانیا کند ش��ده و افزایش قیمت
بنزین باعث وخامت قابل توجه دیگری در چش��مانداز فعالیت در
این کشور شده است.

سرمقاله
یک خطر جدید برای واردکنندگان

ادام�ه از صفح�ه ی�ک ...فاکت��ور ف��روش اضاف��ه ش��ده و از
مصرفکنن��ده دریاف��ت میش��ود .اما ظاهرا ح��وزه واردات از
این قاعده مس��تثنی ش��ده و دولت این  ۹درصد را از کاالهای
واردات��ی ب��ه وی��ژه مواد اولی��ه و کاالهای وابس��ته در گمرک
دریاف��ت میکن��د .یعن��ی پی��ش از آنکه ،فعل ف��روش انجام
گی��رد ،واردکنن��ده بای��د مالیات ب��ر ارزش اف��زوده را بپردازد.
ماهی��ت مالی��ات بر ارزش افزوده بر مبنای فروش اس��ت.این
مالیات در سالهای گذشته ،بر مبنای ارز  ۴۲۰۰تومانی محاسبه
و دریافت میشد اما اکنون نرخ  ETSبه مبنای محاسبه مالیات
بر ارزش افزوده تبدیل شده و به این ترتیب در محاسبات گمرک
نیز ارزش مازاد کاال به حدود  ۸برابر افزایش پیدا کرده اس��ت.
در ب��دو ورود کاال ب��ه کش��ور ،ح��دود  ۱۰درص��د ،توان مالی و
نقدینگ��ی فع��االن اقتصادی در گمرک بلوکه میش��ود؛ غافل
از اینک��ه ،ت��ا ای��ن کاال و مواد اولیه در خ��ط تولید قرار گیرد ،به
محصول قابل فروش تبدیل ش��ود و به فروش برس��د ،ممکن
اس��ت  ۱۰م��اه ت��ا یک س��ال زمان ببرد .البت��ه مقصود من این
نیس��ت ک��ه ای��ن مالیات دریافت نش��ود ،اما دول��ت باید اجازه
ده��د ک��ه محصول توس��ط تولیدکننده یا واردکنن��ده ،فاکتور
ش��ود و به فروش برس��د و س��پس مالیات آن دریافت ش��ود.
اگرچ��ه ،وقت��ی واردکننده یا تولیدکننده ای��ن مالیات را در بدو
ورود کاال به کشور میپردازد ،در بستانکاری حساب او منظور
ش��ده و در زم��ان ف��روش ،دیگر این مالی��ات را نمیپردازد اما
ممکن اس��ت این کاال حتی دو الی س��ه س��ال به فروش نرود.
اعمالچنینسیاستهایسختگیرانهایبهجایتسهیلگری،
ممکن اس��ت ،فعاالن اقتصادی را به س��وی قاچاق سوق دهد.
بنابرای��ن ،راه��کار پیش��گیرانه در مقابل بروز چنین پیامدهایی
آن اس��ت که مالیات بر ارزش افزوده واردات لغو ش��ود و دولت
اج��ازه ده��د ک��ه کاال وارد ش��ده و در زمان ف��روش کاال ،آن را
دریافت کند..

یادداشت
بازاریابی برای محصوالت نوشیدنی

ادامه از صفحه یک...از اینرو میزان خرید انواع ماءالشعیر افزایش
پیدا کرده اس��ت .ماه رمضان موقعیت خاصی برای بازاریابی این
کاال ایجاد میکند و میزان مصرف نوشیدنیها و مشقات آن در این
ماه افزایشی میشود .بعد از شیوع بیماری کرونا و بیثباتی نرخ ارز
متاس��فانه در صادرات این محصوالت نتوانستیم اقدامات ویژهای
انجام بدهیم؛ در بهترین حالت شاید بتوان گفت  10درصد از حجم
تولید صادر میش��ود این در حالیس��ت که  400میلیون تن از تولید
مصرف داخلی میشود .این امید وجود دارد که با رایزنیهای صورت
گرفته بین ایران و عراق بتوانیم در ایام اربعین بازار نوشیدنیهای
این کش��ور را تصاحب کنیم .ش��واهد بازار بر این موضوع صحه
میگ��ذارد؛ چراک��ه قیمت یک بطری  1.5لیتری نوش��ابه حداکثر
 16تا  18هزار تومان اس��ت در حالی که نرخ یک بطری ش��یر یک
لیتری  28تا  30هزار تومان اس��ت پس همین قیمت تاثیر خود را
در میزان خریدها میگذارد .کلیه ش��رکتهای تولیدی باتوجه به
گرفتاریهایی که در بحث تامین مواد اولیه از سرگذراندند باز هم
در تولید انواع محصوالت و نوشیدنیها کوتاهی نکردند و تالش
کردند انواع محصوالت را در بستهبندیهای متفاوت به بازار عرضه
کنند .بخش قابل توجهی از مواد اولیه تولید ماالشعیر مانند دانههای
مالت ،جو ،رازک ،اسانسها و قوطی آلومینیوم وارداتی است.

