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شنبه  23دی 1396

سالسوم

اقتصاد

شماره 784

هشدار مسئوالن به ساکنین پایتخت در مورد مصرف آب شرب و بحرانی که درراه است

خبرهای کوتاه
سود سهام عدالت مشموالنی که
شماره شبا ندادند ،چه میشود؟

پول اشتغالزایی جور میشود؟

موضــوع دیگریکــه امــروز در خبرها مــورد توجه
قرارگرفت ،دردسرهای دولت برای تامین اعتبار الزم برای
اجرای طرحهای اشتغالزایی بود .در حالیکه کمیسیون
تلفیق مجلس شورای اسالمی پیشبینی تامین مالی ۱۰
هزار میلیاردتومانی از درآمدهای سازمان اموال تملیکی
برای سرمایهگذاری دولت در بخش اشتغال را پیشبینی
کردهاست ،این سازمان میگوید باتوجه به اینکه بخشی
از کاالهای توقیف شده ،توسط این سازمان متروکه بوده و
ذینفع هستند ،دارند تحقق درآمد ۱۰هزار میلیاردتومانی
برای سازمان اموال تملیکی میسرنیست و این رقم باید
تعدیلشود .این سازمان کهدر سالهای گذشته ،همواره
بهدلیل درازا شدن پروسههای تعیین و تکلیف انواع کاال،
اعم از قاچاق ومتروکه و  ...همواره موردانتقاد بود ،اکنون
موظف شــده تا  ۱۰هزار میلیاردتومان برای بودجه ۹۷
تامین کند و البته مسئله اینجاست که بررسی درآمدهای
ســازمان اموال تملیکی نشــانمیدهد این سازمان در
سالهای گذشته ،حتی کمتر از یکدهم مبلغ پیشبینی
شده ،محقق کرده است.

هیجانی که فروکش کرد

در بازار آزاد ،دالر آمریکا و ســکه تمــام در هفته ای
که گذشــت با حرکت افزایشــی همراهبــود اما میزان
افزایشقیمتها نسبت به هفتههای اخیر کمتر شده که
بهنظر میرسد هیجانات این بخش در حال فروکشاست
و درمجموع بهنظر میرسد که وضعیت قیمتها در بازار
آزاد ،نسبت بههفته های گذشته با ثبات بیشتری ،همراه
شده و افزایشهای هیجانی قیمتها ،فروکش کردهاست.

اوپکی ها به نفت چند دالری نیاز
دارند

در هفته اول ســال  ۲۰۱۸میــادی قیمت نفت در
بازار جهانی رشــ د کرد و به مرز  ۶۸دالر آمریکا رسید .
پیشبینیها حاکی از آن اســت کــه بهدلیل تحوالت
ژئوپولتیکــی در خاورمیانــه و تغییــر ســاختار بازار،
درمیانمــدت ،روند افزایش قیمت نفت در بازار جهانی،
ادامه خواهد داشت .هرچند که روز گذشته ترمز قیمت
نفت ،کشــیده شد ».ســازمان اوپک گزارشداد ،با رشد
قیمت نفت نوید کاهش کسری بودجه در کشورهایی که
اقتصاد وابســته به نفت دارند  ،داده شده است .اما سوال
این اســت که هر یک از اعضای اوپک برای اینکه بودجه
متعادلی داشته باشند باید نفت را با چه قیمتی بفروشند؟
به عبارت دقیق تر قیمت سربسری نفت در بودجه چقدر
است  .طبق این گزارش در میان  ۱۳کشور مورد مطالعه
 ،ایران و کویت برای داشتن بودجهای متوازن به کمترین
قیمت نفت نیاز دارند  .درسال  ۲۰۱۸میالدی قیمت سر
بسری نفت برای داشتن بودجه متوازن در کویت برابر با
 ۴۹.۱دالر امریــکا و برای ایران برابر با  ۵۱.۳دالر امریکا
است .کشورهای قطر و عراق و الجزایر در این رده بندی
جایگاه سوم تا پنجم از نظر پایین بودن قیمت سربسری
نفت برای داشتن بودجه متوازن را دارند.
بااینهمه قیمت نفت پس از اینکه روز پنج شنب به ۷۰
دالر صعود کرد ،در معامالت روز جمعه به عقبنشینی از
این ســطح تن داد .بهای معامالت آتی وســت تگزاس
اینترمدیت آمریکا به  ۶۳.۶۲دالر در هر بشکه رسید که
 ۱۸سنت یا  ۰.۳درصد پایین قیمت نهایی معامالت روز
گذشته بود .بهای معامالت نفت آمریکا روز پنج شنبه به
 ۶۴.۷۷دالر صعود کرده بود که باالترین قیمت از دسامبر
سال  ۲۰۱۴بود.

شــاید یکی از بزرگترین مصائب پیشروی کشور را
هنوز مردم و مسئوالن آنگونه که باید جدینگرفتهاند چراکه
حتی تصوراینکه روزی در تهران  52درصد از مردم آب شرب
آشــامیدنی نداشته باشند ،دهشتناک اســت ،چه رسد که با
واقعیتاش مواجه شــویم .خطریکه شــاید اگر در تحقیقی
تحلیلی مورد بررسی قرار گیرد ،اثرات زیانبارش حتی از تبعات
تحریمهای غرب علیه ایران در ســالهای گذشته اگر بیشتر
نباشد ،کمتر نیست.
براساس گزارشهای آماری ارائهشده از طرف وزارت نیرو ،در
سال آبی ( ۹۶-۹۷از اول مهر تا  ۱۶دیماه سالجاری) از میان
 ۳۱استان کشور تنها پنج استان ،رشد مثبت بارندگی را ثبت
ت بارش نسبت
کردهاند و سایر استانها در این دوره زمانی با اف 
بهمدت مشابه سال قبل ،مواجه بودند.
براســاس گزارش دفتر مطالعات پایه منابع آب وزارت نیرو،
ارتفاع كل ريزشهاي جوی از اولمهر لغايت  22دی سال آبي
 96-97بالغبر  35ميليمتر است .اين مقدار بارندگي نسبتبه
ميانگين دورههای مشــابه درازمدت ( 86ميليمتر)  59درصد
كاهش و نسبت بهدوره مشابه سال آبي گذشته ( 53ميليمتر)
 34درصد كاهش نشــان ميدهد .ضمناً حجم بارش اولمهر
تا پايان  22دي معادل  57.681ميليارد مترمكعب میباشد.
خالصه آنقدر وضعیت کمآبی بحرانی شده که در روزهای
گذشته حتی برخی مســئوالن مربوطه در جلساتی سخن از
بارورسازی مصنوعی ابرها ،بهمیان آوردهاند.
دراینمیان احتمــاالً هیچ داده آماری بهاندازه این ســخن
فرماندار تهران که گفته در  ۴۷ســال گذشته کمترین میزان
آب را داشتهایم و اگر بارندگیها در تهران بههمین روند ادامه
خواهند بود،

داشتهباشد  ۵۲درصد مردم تهران فاقد آب شرب
نمیتواند واقعیت عریان و خشن این بحران بزرگ (که بسیاری
از کارشناســان از آن بهعنوان جنگ طبیعت عیله انسان یاد
میکنند) را آشکار سازد.
طبقگفته فرماندار ،وضعیت آبــی در تهران آنقدر بحرانی
شــده که از بیرجند و خراســانجنوبی (سالهاست این دو
منطقه در خط قرمز کمآبی هستند) میرود که بدترشود.
آیا تدابیر درنظرگرفتهشــده برای کمآبی پایتخت
جواب میدهد؟
این درحالیاست که مدیرعامل آب و فاضالب استان تهران
روز گذشــته دراینباره گفت :با توجــه بهکاهش بارندگیها،
نگرانیهایــی برای تأمین آب پایتخــت بهوجودآمده و لذا از
هماکنون تدابیری برای این مهم درنظرگرفتهایم که امیدواریم

تهرانتشنه

طرح :تسنیم

آنطور که سازمان خصوصیسازی اعالم کرده عدهای
از مشموالن سهام عدالت برای دریافت سود سهام خود
هنوز شماره شبای بانکی اعالم نکردهاند بهگفته رییس
ســازمان خصوصیســازی یکی از اســتنباط ها از این
موضوع ،ایناست که آنها خود را جزو دهکهای پایین
درآمدی بهحساب نمی آورند و میخواهند این مبالغ به
کمدرآمدهای واقعی تخصیص پیدا کند.
در نتیجــه این ابهام پدید میآید که درصورتیکه این
مبالغ توسط آن مشموالن برداشت نشود ،چه تصمیمی
برای آن اخذ خواهد شــد ،آیا این مبالغ بهحساب خزانه
دولت میرود؟
به گزارش ایسنا ،علی اشرف عبداهلل پوری حسینی در
این مورد میگوید که این مبالغ به خزانه بازنمی گردد و
متعلق به مشموالن است ولی اینکه چگونه در مورد آن
مبالغ ،حکم شود در آینده تصمیمگیری میشود چرا که
علم به این نداریم که چهقدر ازاین افراد عالمانه و عامدانه
سراغ سود سهام عدالت خود ،نمی آیند .بهگفته رییس
ســازمان خصوصیسازی ،بعد از توزیع سود سال ۱۳۹۵
میتوان در مورد ســود آنعده خاموش ،تصمیمگیری
کرد البته سازمان خصوصیسازی در این مورد نمیتواند
تصمیمگیــری کند و تنهــا میتواند پیشــنهاد دهد
تصمیمگیری در این مورد با مراجع قانونی است.
عالوهبرایــن عدهای ،بههمان ارزش ســهام  ۵۳۲هزار
تومانی قناعتکردنــد و پولی واریز نکردنــد که ارزش
ســهام خود را تا یک میلیون تومان برســانند .عدهای
معتقدند که ایــن افراد اطمینان الزم را از بابت پرداخت
ســهام عدالت نداشتند یا آن را اقتصادی نمیدانستند و
عــدهای هم آنقدر کم درآمد بودند که نمیتوانســتند
حساب خود را تا یک میلیون تومان افزایشدهند ،البته
بهتعدادی که جزو دهکهای پایین درآمدی ،بهحساب
میآمدند ،تخفیف داده شد و حساب سهام عدالت آنها
از ابتدا یک میلیونتومانی بود اما آنطور که خود سازمان
خصوصیســازی هم تایید میکند احتمال دارد افرادی
جزو افراد کمدرآمد جامعه باشند و بهدرستی از دیگران،
تمیز داده نشدهباشــند .درهرصورت سیاست سازمان
خصوصیسازی این استکه ســهامی که به مشموالن
متعلق نشده را در لیســت واگذاری بهعموم قرار دهد و
احتماال آن سهمها از طریق بورس عرضه عمومیشود.

w w w . h a m d e l i d a i l y . i r

با مشکلی مواجه نشویم .محمد پرورش در گفتوگو با ایسنا،
با بیان اینکه چندین ســناریو برای گذر از ِ
پیک آبی درنظر
گرفتهشــده است ،اظهار کرد « :روزانه جلسات متعددی برای
حل مشــکالت پیش رو برگزار میشــود تا بتوانیم شرایط را
بهطور کامل ارزیابی و چالشهای پیش رو را ،برطرف کنیم».
بااینحــال آنچه در ســخنان مدیرعامــل آب و فاضالب
اســتان تهران دیدهنمیشــود ارائه تصویری دقیق و بر پایه
دادهها و فاکتهای آماری و عینی اســت .اگر مسئوالن برای
این معضل تدابیر و سناریوهای مختلفی اندیشیده و طراحی
کردهاند ،بهتر است به شکلی شفاف این راهکارها را ارائه کنند
تا مورد نقد و آسیبشناســی قرارگیرد چراکه تجربه تشکیل
ســتادهای مدیریت بحران در مواقع اضطرار در کشور نشان
داده آنچنانکه باید موفق نیستند.
سالآبی تهران در  49سال گذشته  67درصد افت
داشته است
واقعیت ایناست که استانتهران در سالآبی ،افت نزدیک به
 ۷۰درصدی بارندگی و در بلندمدت ( )۴۹ساله افت بیش از ۶۷

یادداشت

با خصولتیها چه باید کرد؟
علیاکبر نیكواقبال

دانشیار اقتصاد دانشگاه تهران

حدود هشــتاد درصــد فعالیتهای تولیدی در كشــور
ایران ،توســط دولت؛ شــركتهای دولتی و شبه دولتیها
صورتمیگیرد .یکی از ویژگیهای کلیدی شــرکتهای
دولتی در ســطح جهانی آناست كه شركتهای دولتی در
اســتفاده از عوامل و منابع تولید ،تحت فشار و محدودیتی
قرار ندارند .اینامر موجب میشــود که هزینهها و مخارج
شــرکتهای دولتی برای اســتخدام نیرویکار ،اســتفاده
از مواد ،تجهیزات و ســرمایه از توجیهــات اقتصادی الزم
برخــوردار نبــوده و در نتیجه ،کارایــی  ،افزایش بازدهی
تولیدی ،درآمد ،ســود و امکانات سرمایهگذاری مجدد این
شرکتها با کاســتی و شکست روبهروشــود ،درحالیکه
بخشخصوصــی با هدف حداقل كــردن هزینههای تولید
و حداكثرسازی درآمد و ســود فعالیت میکند و لذا توان
بالقوه باالیی برای سرمایهگذاری مجدد ،اشتغال نیروی کار
جدید و باالخره توســعه و نوسازی داراست .بهاینترتیب،
اقتصاد ایران با دولتی و ملی شــدن بخشهای عمده ای از
صنایع بزرگ و کوچک و سازمانهای اداری کشور ،گرفتار
خصوصیات شــرکتهای دولتی شد و لذا بخشخصوصی
ظرفیت خود را از دســت داد تا بتواند سهم قابلتوجهی از
نیازهای مردم را بهصورت بسیار کارا تامین کند.
تصویب و اجرای سیاستهای ابالغی اصل  44و واگذاری
فعالیتها و بنگاههای دولتــی به بخشهای غیردولتی در
دهه گذشته هم نتوانســت کار" خصوصی سازی" اقتصاد
را بهطوراساســی بهانجام برســاند زیرا بیش از  80درصد

خبر

درصدی را ،ثبت کرده است .براساس گفته برخی کارشناسان
آب ازآنجاییکه این واقعیت آماری یکشبه بهوجود نیامده و
این روند مخرب طی  49سال گذشته شدتیافتهاست ،ازاینرو
نمیتوان تنها با اقداماتی مقطعی و مســکنوار به مقابله با آن
برخاست.
روند کاهشــی بارندگی در اســتان تهران ،موجب شــد تا
متولیان این حوضه با اعــام اینکه در حالحاضر حجم آب
پشت ســدهای پنجگانه تهران بالغبر  ۶۱۳میلیونمترمکعب
اســت که نســبت به پارســال حدود  ۱۵میلیون مترمکعب
کاهشداشته ،روند ذخیره آب در پشت سد را مناسب ارزیابی
کنند ،اما نســبت به ورود آب به ســدها ،ابراز نگرانی کنند.
براساس آمار اعالمشده در حال حاضر ورودی آب به سدهای
این اســتان حدود  ۷۰درصد کاهش داشته است و کمترین
ورودی آب مربوط حوضه سد امیرکبیر میشود .از سوی دیگر
افت چشمگیر بارش در استان تهران موجب شد تا مدیرعامل
شرکت آب منطقهای تهران از برگزاری جلسات رهاسازی آب
برای پاسخ به تقاضای آب شرب در تابستان سال  ۹۷با شرکت

آبفای تهران خبر دهد.
مدیرعامل شرکت آب منطقهای تهران دراینباره به فارس،
گفت :تالش برایناســت که بهســمت جیرهبندی آب نرویم.
محمدرضا بختیاری همچنین از ممنوعیت توسعه کشاورزی
در استان تهران خبر داد و اعالم کرد « :شرکت آب منطقهای
مجوز حفر چاه کشاورزی را نمیدهد».
وضعیت بارندگی در استانهای دیگر
بحران کمآبی تنها مختص به استان تهران نیست و براساس
آمار اعالمشده از وضعیت بارندگی در سالآبی جاری بهجز
چهار استان «بوشهر ،سیستان و بلوچستان ،فارس  ،هرمزگان
و گلســتان» که دارای رشــد مثبت بارندگی بودهاند؛ رشــد
بارندگی در سایر استانها ،سیری کاهشی داشته است.
براســاس آمار اعالمشــده در ســالآبی جاری استانهای
«اصفهــان ،قم ،خراســان جنوبــی ،مرکــزی و چهارمحال
بختیاری» نســبت بهمدت مشابه ســال قبل ،بیشترین افت
بارش را تجربهکردهاند.
حجم بارندگی در ســال آبی جاری در استان اصفهان برابر
با  ۴ /۴میلیمتر ثبتشــده که نســبت بهمدت مشابه سال
قبل ،افت بیش از  ۹۰درصدی داشتهاســت .اســتان قم نیز
یکیدیگر از استانهای کم بارش نسبت بهمدت مشابه سال
قبل در ســال آبی جاری بارشــی برابر با  ۵میلیمتر داشته
و نســبت بهمدت مشابه سال قبل رشــد  ۸۷ /۵درصدی را
ثبت کردهاســت .حجم بارندگی خراسان جنوبی نیز در سال
آبی جاری  ۱ /۱۶میلیمتر بوده که نســبت به مدت مشابه
سال قبل افت حدود  ۸۳درصدی داشتهاست .وضعیت بارش
در اســتانمرکزی نیز برابر با  ۱۷ /۵میلیمتر ثبتشــده که
نسبت بهمدت مشابه سال قبل افت  ۸۳درصدی داشته است.
اســتان چهارمحال و بختیاری نیز در این مدت بارشــی ۶۳
میلیمتری را ثبت کرده که نسبت به مدت مشابه سال قبل
افتی حدود  ۷۹درصد داشته است .متولیان حوضه آبی کشور
معتقدند که ایــران با تغییر اقلیم آبی مواجه اســت و برای
عبور ازاینروینــد هیچ راهی جز صرفهجویی و بهرهوری آب
در کشــور نداریم .از ســوی دیگر آمار اعالمشده در حالی از
وضعیت قرمز بحران آبی در کشور حکایت دارد که این حوضه
معتقدند درصورتیکه تا دیماه و تا اواسط بهمن بارش برف
نداشته باشیم بارش برف از نیمه دوم و اسفندماه نمیتواند به
ذخیره برف کشور کمک کند و این امر را میتوان به تشدید
بحران کمآبی در کشور نسبت داد.

واگذاریها (و بهعبارت رساتر فروش از طریق بازار بورس) به
خصولتیسازی اقتصاد ایران منجر شد و اهداف واگذاریها
نظیر بهســازی ســرمایهگذاریها ،حفظ اشتغال و تحقق
سایر شــرایط دولت نظیر پرداخت ساالنه مالیات و اقساط
با موانعی جدی برخورد کرد که نتیجه آن ،کندی ،سکون
و توقف اجرای سیاستهای ابالغی اصل  44در زمان حاضر
شدهاست.
ازطرفدیگر ،باید درنظرگرفت که ایران در طول دهههای
گذشته ،بخشخصوصی روبهتوسعه و پیشرفت و درنهایت،
قوی و مســتقلی كه توانایی اداره شركتهای دولتی را در
شرایط امروز دنیا داشتهباشد ،تجربهنکرده و درنهایت ،قدرت
رقابتبخش خصوصی ما بهدلیل شرایط نامتوازن مدیریت
کالن کشــور در زمینههــای مختلف نظیر کســریهای
مزمن بودجه دولت و رشد ســاالنه نقدینگی باالی %20
و تورمهای حاصــل از آن ،نرخهای باالی بهره و پول ملی،
شرایط پرهزینه کســبوکار همراه با مقررات زاید و کاغذ
بازیهای اداری ،پولشــویی و فرار سرمایه همراه با واردات
قاچاق و مواردی دیگر ،کموبیش از بینرفته اســت .امروزه
شركتهایی در دنیا قادر بهبقا هستند كه بهطورمستمر در
راستای گسترش تجارت ،نوسازی کاال و خدمات تولیدی،
بهبود كیفیت ،كاهش هزینهها و بهبود تكنولوژی عملكنند.
برآورد شدهاست که در كشورما سهم شركتهای دولتی
از كل بدهیها و کســری بودجه دولت در حدود سهچهارم
اســت و درآمدهای حاصل از نفــت و گاز هنوز هم بخش
مهمی از مخارج بودجه دولت را (اگرچه بهصورت کاهنده)
تامینمالی می کنند .نظر به اینکه "مخارج جاری" دولت
در سال  96سهمی بین  70تا  % 90از کل بودجه را بهخود
اختصاص دادهاست اگر درآمدهای بادآورده نفتی و مشتقات
آن نبودند ،االن رقم كسری بودجه دولت باتوجه بهمخارج

تب قیمت مسکن فروکش کرد

گزارشهای میدانی از معامالت مســکن در تهران نشان
میدهــد با فروکش کردن التهاب قیمــت در برخی نقاط
پایتخت ،تعدادی از واحدهای مســکونی با قیمتی کمتر از
روزهای ابتدایی دیماه در حال خرید و فروش هستند.
آنگونه که آمارها نشــان میدهد ،در دو ماه آبان و دی
سال جاری ،در پی ایجاد جو روانی از سوی برخی از مالکان
واحدهای مسکونی که با هدف سفته بازی وارد بازار مسکن
شــده بودند و همچنین به تحریک تعدادی از مشــاوران
امالک ،قیمت ملک در تعدادی از مناطق پُرطرفدار تهران،
با افزایش  ۱۵تا  ۲۵درصدی مواجه شده بود؛ اما اکنون به
گفته کارشناسان اقتصاد مسکن ،این افزایش که تا حدودی
بر روی ســایر مناطق مورد توجه اقشار متوسط نیز ،سایه
افکنده ،می تواند به دو دلیل کاهش نرخ سود سپردههای
بانکی و همچنین افزایش سرســامآور نــرخ بازدهی در
بازارهای رقیب شــامل بازار سرمایه ،ارز ،سکه و طال و نیز
سررسید زمان دریافت تسهیالت  ۸۰میلیون تومانی مسکن
و ورود حجم انبوهی از ســپردهگذاران صندوق پسانداز

مسکن یکم به بازار باشد .واقعیت آن است که بازار مسکن،
سال ها بود از سایه سنگین رکود رنج میبرد ،ولی اکنون
با اســتفاده از ایجاد تنوع در تســهیالت و افزایش قدرت
خرید خانوارهای متوسط در ماههای گذشته ،توانسته بود
نشانههایی از پیشرونق را به نمایش بگذارد؛ به گونهای که
به گفته کارشناسان اقتصادی ،انتشار اطالعات بازار مسکن
در آذرماه از ســوی بانک مرکزی ،تا حدودی نشان میداد
که حتی دوره پیشرونق نیز پشت سر گذاشته شده و وارد
دوره رونق بازار مسکن شده ایم.
اما به دلیل نبود نظارت و کنترلهای مناســب از سوی
دولت و همچنین عدم پیشبینی دســتگاه سیاستگذار
بخش مســکن نسبت به ایجاد فضای سفتهبازی ،بالفاصله
شاهد ورود دالالن برای ماهی گرفتن از آب گل آلود افزایش
معامالت مسکن بودیم .به گونه ای که سفتهبازان با ایجاد این
فضای روانی که امکان گرانتر شدن ملک در آن باز هم جود
دارد ،همچنان در حال به فروش رساندن واحدهای مسکونی
با قیمتهای گزاف هستند.

باالی جــاری دولت ،بایــد ارقام و نســبتهای غیر قابل
توجیهتری را نشــان میدادند ،چراكه درآمدهای مالیاتی
و گمركی در كشــور نیز به درآمدهای نفتی وابسته است.
بهاین ترتیب ،در بحث سرمایهگذاری درآمدهای ارزی ناشی
از فروش نفت هم که از نظــر تاریخی همواره مورد انتظار
جامعه بوده است چندان موفقیتآمیزعمل نكردهایم و کال
بهتر بود  %70مخارج جاری ســال  96با مخارج عمران و
توسعه جایگزین میگردید.
البته اگر شــركتهای دولتی به بخش خصوصی واگذار
شده بودند مشکل بدهیها و کسری بودجه دولت تا حدود
قابلتوجهی مرتفع میگردید .در حالحاضر ،بخشخصوصی
واقعی اســتقبال چندانی از خرید شركتهای دولتی نشان
نمیدهد چرا كه اگرچه شركتهای دولتی واگذار شدهاند
اما هنوز مدیریت شرکتهای دولتی بهصورت انحصاری در
اختیار دولت و شبه دولتیها قرار دارند.
در بحث خصوصیسازی در كشــورما اگرچه چیزی در
حدود ســهچهارم مالكیت دولت میتواند خصوصیشــود،
امــا اتفــاق جدیدی كه میافتد و افتاده اســت آناســت
كه ســازمانهایی قوی یا انحصارات بزرگی در كشــور ما
پامیگیرند و انحصار خصوصی را كه بدتر از انحصار دولتی
اســت پایهریزی میكنند .در نتیجه ،افزایش قیمتها در
شــرایط عدم وجود رقابت در بخش خصوصیسازی شده
جدید به شگردی برای كسب سود تبدیل میشود و جای
خالقیــت را در بهبــود روشها و انجام ســرمایهگذاریها
میگیرد.
یکی از دالیلی که جهــت ارجحبودن انحصارات دولتی
بر انحصارات خصوصی عنوانمیشود آناست که انحصارات
دولتی بر پایــه مقررات و ضوابط متکــی بهمنافععمومی
شــکلگرفته اند و سازمانهای عمومی و مردم نهاد کشور،

گذشــته از انتظارات بیشتراز عملکرد شرکتهای دولتی،
نظارت عمومی بیشتری بر تصمیمات وعملکرد آنان ،اعمال
میکنند.
بــا اینحــال ،نمیتوان کتمــان کرد که انحصــارات و
شــرکتهای دولتی در ایران دارای بهرهوری پایینی بوده،
اکثرا (حدود دو سوم آنها) زیانده بوده و آنها مبالغ بسیار
هنگفتی از اعتبارات کشــور را ،نصیب خود میکنند و در
ت منفی قابلتوجهی بر اقتصاد کشــور ،وارد
مجمــوع ،اثرا 
میسازند.
عملكــرد ضعیف شــرکتهای دولتی را میتــوان از دو
را ه و روش بهبود بخشــید .یكی از راهها تغییر در شــرایط
برونبنگاهی (عوامل انگیزش خارجی) و دیگری تغییر در
شــرایط درونبنگاهی (عوامل انگیزش داخلی) اســت .در
حالتاول ،واگذاری ،آزاد سازی ،بهبود فضای كسبوكار و
ایجاد رقابت در صنایع ،عوامل انگیزش خارجی را تشکیل
داده و تحول الزم در شــرایط یك شركت دولتی را فراهم
آورده و بهبهبود عملكــرد آن كمك میكنند .باایناقدام،
طبیعی است كه افراد و گروههایی در نتیجه تغییر و تحول
در یك سازمان یا شركت دولتی متضرر و برخی نیز منتفع
میشوند .زیاندیدگان كه حتی ممكن است سیاستمداران
باشند می توانند دست بهمقاومت بزنند و ایندرحالیست
که ممکن اســت ارادهای بهصورت جمعی در قوای مرتبط،
مانند مجلس ،برای اصالح وضع موجود نیز ،شکلنگیرد.
درمقطــع فعلی تا زمانیكه عملكرد شــركتهای دولتی
اصالح نشدهاست بهصالح نیست که آنها واگذار شوند .این از
آن جهت است كه دولت مادامی كه شركتها و سازمانهایی
را در اختیار دارد و نتواند بهاصالح ساختاری و سیاستی آنان
موفق شود ،به طریق اولی نمیتواند این مهم را در شرایطی با
ادامه دارد...
مالكیت بخشخصوصی ،انجام دهد.

آلمانیها مهمترین سرمایهگذار خارجی ایران شدند
«افروز بهرامی»مدیرکل سرمایه گذاری خارجی وزارت
صنعت ،معدن و تجارت گفت:از آغاز اجرای برجام تاکنون
 ۱۵۲طرح به ارزش  ۱۰میلیارد دالر با ســرمایه گذاران
خارجی در بخــش های صنعت ،معدن و تجارت تعریف
شده که از این تعداد تاکنون  ۵۷طرح با دریافت پروانه به
بهره برداری رسیده است.
بهرامی ،با اشــاره به گذشت دو ســال از اجرایی شدن
برنامــه جامع اقدام مشــترک (برجام) افــزود :به دنبال
گشــایش های حاصل شــده در روابط خارجی پس از
استقرار دولت یازدهم ،شاهد دستاوردهای مختلفی بودیم
که از جمله آنها رشــد سرمایه گذاری خارجی در کشور
اســت .به گزارش اقتصاد آنالین به نقل از ایرنا  ،به گفته
این مقام مسئول ،رشد سرمایه گذاری ،جذب شرکت های
سرمایه گذاری و اتصال به زنجیره جهانی به عنوان اولویت
های وزارت صنعت ،معدن و تجارت در سال های گذشته
مطرح بوده و هست.
وی تصریح کرد :با پیگیری های انجام شــده ،از زمان

خبر

آغاز فعالیت دولت دوازدهــم تاکنون  38طرح به ارزش
یــک میلیارد و  980میلیــون دالر با خارجی ها تعریف
شده است.
بهرامی خاطرنشان کرد :این آمار شامل طرح هایی است
که جواز تاسیس گرفته ،ضمانتنامه هیات سرمایه گذاری
خارجی را دارند ،زمین گرفته و خریداری کرده اند.
وی یــادآوری کرد :جذب ســرمایه گــذاری خارجی
مسالهای نیست که یک شبه اتفاق بیفتد ،بلکه بهتدریج و
با پیشرفت طرح جذب می شود؛ در این پیوند  80قرارداد
و تفاهمنامــه همکاری دیگر روی کاغــذ وجود دارد که
ممکن است به جذب سرمایه گذاری خارجی منجر شود
و البته در آمارهای پیش گفته ،عنوان نشده است.
مدیرکل سرمایه گذاری خارجی وزارت صنعت ،معدن
و تجــارت تاکید کرد :در همه ســرمایه گذاری های یاد
شده موضوعاتی همچون انتقال فناوری های نوین ،اتصال
بــه زنجیره تولیــد جهانی و شــرط  30درصد صادرات
محصوالت تولید شده در نظر گرفته شده است.

