ﻣﺼﻮﺑﻪ  ۳۰۰ﻣﯿﻠﯿﻮن دﻻری دوﻟﺖ ﭼﻪ
ﮐﺴﺎﻧﯽ را ﺗﻘﻮﯾﺖ ﻣﯽﮐﻨﺪ؟
ﭘﺎﯾﮕﺎه ﺧﺒﺮی ﻓﮑﺮ اﻗﺘﺼﺎدی -ﺗﺼﻤﯿﻢ دوﻟﺖ در ﺗﺴﻬﯿﻞ واردات ﺗﺎ ﺳﻘﻒ ۳۰۰
ﻣﯿﻠﯿﻮن دﻻر ﺑﻪ ﺻﻮرت ﺑﺪون اﻧﺘﻘﺎل ارز و ﺻﺮﻓﺎً ﺟﻬﺖ ﺗﺄﻣﯿﻦ ﻣﻮاد
اوﻟﯿﻪ ،ﻗﻄﻌﺎت و ﻣﻠﺰوﻣﺎت ﺿﺮوری ﺧﻄﻮط ﺗﻮﻟﯿﺪ ﮔﺎﻣﯽ رو ﺑﻪ ﺟﻠﻮ ﺑﺮای
ﺣﻤﺎﯾﺖ از ﺗﻮﻟﯿﺪﮐﻨﻨﺪﮔﺎن داﺧﻠﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﺎﯾﺪ آن را ﺑﺎ دﯾﮕﺮ ﺣﻤﺎﯾﺘﻬﺎی
ﻣﻘﺮراﺗﯽ و ﻣﺎﻟﯿﺎﺗﯽ ﺗﮑﻤﯿﻞ ﮐﺮد.
ﺑـﻪ ﮔـﺰارش اﯾﺴـﻨﺎ ،ﺗﻮﻟﯿﺪﮐﻨﻨـﺪﮔﺎن در ﺑﯿـﺶ از ﯾـﮏ دﻫـﻪ ﮔﺬﺷﺘـﻪ از
ﻣﻈﻠﻮﻣﺘﺮﯾﻦ اﻗﺸﺎر اﻗﺘﺼﺎدی ﮐﺸﻮر ﺑﻮدهاﻧﺪ .ﮔﺸﻮدن دروازه واردات
ﮐﺎﻻﻫﺎی ﺧﺎرﺟﯽ )و اﻟﺒﺘﻪ ﺑﯽﮐﯿﻔﯿﺖ( از ﺳﻮﯾﯽ و ﺑﻬﺎ دادن ﺑﻪ ﮐﺴﺐ و
ﮐﺎرﻫﺎی ﺻﺮﻓﺎ ﭘﻮﻟﯽ از ﺳﻮی دﯾﮕﺮ ﻋﻮاﻣﻞ اﺻﻠﯽ ﺗﻀﻌﯿﻒ ﺗﻮﻟﯿﺪﮐﻨﻨﺪﮔﺎن در
اﯾﻦ ﺳﺎﻟﻬﺎ ﺑﻮده اﺳﺖ .ﺗﻮﻟﯿﺪﮐﻨﻨﺪهای ﮐﻪ ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ ﺧﻮد را در ﻣﻌﺮض
اﻧﻮاع رﯾﺴﮑﻬﺎی ﺑﺎزار ﻗﺮار ﻣﯽداد ﺑﻌﺪ از دورهای اﺣﺴﺎس ﮐﺮد ﮐﻪ اﮔﺮ
اﯾﻦ ﭘﻮل را در ﺑﺎﻧﮏ ﺑﮕﺬارد ﺳﻮد ﺑﯿﺸﺘﺮی ﻧﺼﯿﺒﺶ ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ.
ﺑﺎ ﺷﺮوع ﺑﺤﺮاﻧﻬﺎی ارزی و اﻓﺰاﯾﺶ ﺟﻬﺸﯽ ﻗﯿﻤﺖ دﻻر ﺗﺎ ﻣﺮز  ۲۰ﻫﺰار
ﺗﻮﻣﺎن ،ﺧﻮاﺳﺘﻪ ﯾﺎ ﻧﺎﺧﻮاﺳﺘﻪ ﯾﮑﯽ از ﻋﻮاﻣﻞ ﻓﻠﺞ ﺷﺪن ﺗﻮﻟﯿﺪ در ﺳﺎﻟﻬﺎی
ﮔﺬﺷﺘﻪ ﺧﻨﺜﯽ ﺷﺪ .اﯾﻦ ﻋﺎﻣﻞ ﻣﻬﻢ “ﻗﺎﭼﺎق” ﮐﺎﻻ ﺑﻪ ﮐﺸﻮر اﺳﺖ ،ﭘﺪﯾﺪهای
ﮐﻪ ﺑﺎﻋﺚ ﺷﺪه ﺑﻮد ﺗﺎ ﺳﺎﻟﻬﺎ واردات ﺣﺠﻢ ﻋﻈﯿﻤﯽ از ﮐﺎﻻ ﺑﺪون ﺣﺴﺎب
ﮐﺘﺎب وارد ﮐﺸﻮر ﺷﻮد و ﺑﻪ ﺗﺪرﯾﺞ ﺑﺴﯿﺎری از ﮐﺴﺐ و ﮐﺎرﻫﺎی ﺧﺮد و ﺣﺘﯽ
ﮐﻼن ﺗﻮﻟﯿﺪی را از ﭘﺎی درآورد .ﮐﺎﻻﻫﺎﯾﯽ ﮐﻪ ﺑﺎ ارز ﯾﺎراﻧﻪای وارد
ﮐﺸﻮر ﻣﯽﺷﺪ و ﺑﺎ ﻗﯿﻤﺘﯽ ارزاﻧﺘﺮ ﻋﺮﺻﻪ را ﺑﺮ ﻣﺤﺼﻮﻻت داﺧﻠﯽ ﺗﻨﮓ
ﻣﯽﮐﺮد.
اﻟﺒﺘﻪ ﻧﻤﯽﺗﻮان اﻧﺘﻈﺎر رﺷﺪ ﺳﺮﯾﻊ ﻓﻌﺎﻟﯿﺘﻬﺎی ﺗﻮﻟﯿﺪی و ﺻﻨﻌﺘﯽ را ﺑﻌﺪ
از آن دوره رﮐﻮد ﻋﻤﯿﻖ داﺷﺖ ،ﻓﻌﺎﻟﯿﺘﻬﺎی ﺗﻮﻟﯿﺪی ﺣﺎﻻ ﻋﻼوه ﺑﺮ زﻣﺎن
ﻧﯿﺎزﻣﻨﺪ ﺣﻤﺎﯾﺘﻬﺎی ﻣﻘﺮراﺗﯽ ﻫﻢ ﻫﺴﺘﻨﺪ .ﯾﮑﯽ از اﯾﻦ ﺣﻤﺎﯾﺘﻬﺎ ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ
اﯾﺠﺎد ﺗﺴﻬﯿﻼت ﺑﺮای واردات ﻣﻮاد اوﻟﯿﻪ ﯾﺎ ﻗﻄﻌﺎت ﻣﺎﺷﯿﻨﯽ ﻣﻮرد ﻧﯿﺎز
ﺻﻨﺎﯾﻊ ﺑﺎﺷﺪ .ﻋﺎﻣﻠﯽ ﮐﻪ اﮔﺮ ﺣﻞ ﻧﺸﻮد ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ ﺑﺎﻋﺚ اﻓﺰاﯾﺶ ﻫﺰﯾﻨﻪﻫﺎی
ﺗﻮﻟﯿﺪ ،اﻓﺰاﯾﺶ ﻗﯿﻤﺖ ﻧﻬﺎﯾﯽ و در ﻧﻬﺎﯾﺖ رﮐﻮد اﯾﻦ ﺣﻮزه ﻫﻤﺎﻧﻨﺪ
ﺣﻮزهﻫﺎی وارداﺗﯽ ﺷﻮد.
در ﻫﻤﯿﻦ راﺳﺘﺎ دوﻟﺖ ﺑﺎ اﻋﻼم ﻣﺼﻮﺑﻪای ﺑﺎ واردات ﻣﻮاد اوﻟﯿﻪ و
ﻣﻠﺰوﻣﺎت ﺿﺮوری ﺧﻄﻮط ﺗﻮﻟﯿﺪ ﺗﺎ ﺳﻘﻒ  ۳۰۰ﻣﯿﻠﯿﻮن دﻻر ﺑﻪ ﺻﻮرت ﺑﺪون

اﻧﺘﻘﺎل ارز ﻣﻮاﻓﻘﺖ ﮐﺮد.
ﺑﻪ ﮔﺰارش اﯾﺴﻨﺎ ،ﺑﺮاﺳﺎس اﻋﻼم ﮔﻤﺮک اﯾﺮان ،ﻫﯿﺌﺖ وزﯾﺮان در ﺟﻠﺴﻪ
ﺧﻮد در  ۱۹دی ﻣﺎه ﺳﺎل ﺟﺎری ،ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر ﺗﺴﻬﯿﻞ در ﻓﺮآﯾﻨﺪ ﺗﻮﻟﯿﺪ
داﺧﻠﯽ ﺑﺮای ﺳﺎﻟﻬﺎی  ۹۷و  ،۹۸واردات ﺗﺎ ﺳﻘﻒ  ۳۰۰ﻣﯿﻠﯿﻮن دﻻر ﺑﻪ
ﺻﻮرت ﺑﺪون اﻧﺘﻘﺎل ارز و ﺻﺮﻓﺎً ﺟﻬﺖ ﺗﺄﻣﯿﻦ ﻣﻮاد اوﻟﯿﻪ ،ﻗﻄﻌﺎت و
ﻣﻠﺰوﻣﺎت ﺿﺮوری ﺧﻄﻮط ﺗﻮﻟﯿﺪ ﺑﺎ ﺗﺄﯾﯿﺪ وزارت ﺻﻨﻌﺖ ،ﻣﻌﺪن و ﺗﺠﺎرت را
ﺑﺎ اﻋﻼم ﻣﺼﻮﺑﻪای ﻣﺠﺎز ﮐﺮد.
در راﺳﺘﺎی ﻫﻤﯿﻦ ﺣﻤﺎﯾﺘﻬﺎی ﻣﻘﺮراﺗﯽ از ﺗﻮﻟﯿﺪﮐﻨﻨﺪﮔﺎن ،وزﯾﺮ اﻣﻮر
اﻗﺘﺼﺎدی و داراﯾﯽ در ﻧﺸﺴﺖ ﻣﺸﺘﺮک ﺧﻮد ﺑﺎ  ۳۰ﺗﻦ از ﮐﺎرآﻓﺮﯾﻨﺎن
ﺑﺮﺟﺴﺘﻪ ﮐﺸﻮر در ﺑﺤﺚ و ﻣﺬاﮐﺮه ﺑﺎ ﯾﮑﯽ از اﻋﻀﺎی اﯾﻦ ﻣﺠﻤﻊ در ﺑﺎره
ﻣﺸﮑﻼت ﺻﺎدرات ﮐﺎﻻ و ﺑﺎﻻ ﺑﻮدن ﻧﺮخ ﭘﺎﯾﻪ ﺻﺎدراﺗﯽ ،ﻣﻮاﻓﻘﺖ ﺧﻮد را ﺑﺎ
ﮐﺎﻫﺶ ﻧﺮخ ﭘﺎﯾﻪ ﺻﺎدراﺗﯽ ﺗﺎ  ۱۰۰درﺻﺪ اﻋﻼم ﮐﺮد ﮐﻪ از اﯾﻦ  ۱۰۰درﺻﺪ
ﻫﻢ ﻗﺮار ﺷﺪ ﺗﺎ  ۷۰درﺻﺪ آن ﺑﻪ ﺻﻮرت ﻋﻠﯽاﻟﺤﺴﺎب ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ ﺷﻮد.
ﺑﻪ ﮔﺰارش اﯾﺴﻨﺎ ،ﻣﺠﻤﻮع اﯾﻦ راﻫﮑﺎرﻫﺎی ﻣﻘﺮراﺗﯽ و ﮔﻤﺮﮐﯽ در ﺻﻮرت
ﺗــﺪاوم اﺣﺘﻤــﺎﻻ ﺧﻮاﻫﻨــﺪ ﺗﻮاﻧﺴــﺖ ﺗــﺎ ﺗﻨﻬــﺎ ﺑﺨﺸــﯽ از ﻧﯿﺎزﻫــﺎی
ﺗﻮﻟﯿﺪﮐﻨﻨﺪﮔﺎن را ﭘﺎﺳﺦ دﻫﺪ ،ﺗﻨﻬﺎ ﺑﺎ اداﻣﻪ اﯾﻦ ﻧﻮع ﺣﻤﺎﯾﺘﻬﺎ اﺳﺖ ﮐﻪ
ﻣﯽﺗﻮان ﺑﻪ ﺟﺬابﺗﺮ ﮐﺮدن ﺑﺎزار ﮐﺴﺐ و ﮐﺎرﻫﺎی ﺗﻮﻟﯿﺪی در ﮐﺸﻮر ﮐﻤﮏ
ﮐﺮد.

