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روزنامه سیاسی ،اقتصادی ،فرهنگی ،اجتماعی خراسان شمالی

سهم بخش خصوصی از صادرات تنها  1.7درصد

صادرات کم وزن
اسدی
بنا بر آمــار منتشر شــده از ســوی مسئوالن ،از
ابتدای امسال تا پایان تیر  29.5میلیون دالر
از محصوالت خراسان شمالی به  18کشور دنیا
صادر شده است.
مانند آمــاری که هر ســال از صـــادرات استان
منتشر می شود این بار نیز اعالم شد بیشترین
محصوالت صادراتی استان مــواد پتروشیمی،
پالستیکی ،فلزی و مصالح ساختمانی است و
حدود  70درصد این رقم را صادرات محصوالت
پتروشیمی شامل مــی شــود و بخش دیگر را
صنایع بزرگ استان بر عهده دارند و رقم اندکی
را محصوالت کــشــاورزی بر عهده گرفته انــد و
بخش خصوصی تنها  1.7درصد سهم صادراتی
استان را دارد.
از ســـال گــذشــتــه کــه صــادرکــنــنــدگــان بخش
خصوصی با بحران و مشکالت متعددی مواجه
شــدنــد ،مسئوالن بخش خصوصی مـــواردی را
مطرح کردند ،رئیس اتــاق بازرگانی ،صنایع،
معادن و کشاورزی خراسان شمالی یکی از این
م توجهی به قوانین
مسئوالن است« ،صمدی» ک 
ت های مالیاتی بــرای صادرکنندگان،
و معافی 
باال بودن سود تسهیالت بانکی ،وجود مشکالت
مالیاتی به خصوص مالیات بر ارزش افــزوده و
افزایش نرخ ساالنه آن را از مشکالت صادرات
بخش خصوصی اعالم می کند.
یکی از صادرکنندگان بخش خصوصی استان
که به ذکــر نــام خــود در ایــن گـــزارش تمایلی
نــدارد معتقد اســت :با این که صادرکنندگان
از مالیات معاف هستند اما این قانون برای آن
ها به درستی اعمال نمی شود .او به نوسانات
ارزی ســال گذشته کــه تولیدکنندگان را با
مشکل مواجه کرد نیز اشاره و اعالم می کند:
تثبیت نرخ ارز مطمئن ًا در افزایش سهم صادرات
بخش خصوصی موثر و این امر از خواسته های
صادرکنندگان است.

I Iکارت های بازرگانی یک بار مصرف

محروقی ،کارشناس و مشاور اتــاق بازرگانی،
صنایع و معادن خراسان شمالی اگر چه از آمار
صــادرات بخش خصوصی و سهم این بخش در
صادرات استان مطمئن نیست اما می گوید :سهم

بخش خصوصی اندک است؛ شاید  15درصد و
شاید حتی سهم این بخش زیر  10درصد از کل
صادرات استان باشد.
وی معتقد است :توازن نداشتن صادرات بخش
دولتی و خصوصی در استان با برگشت پذیری
و پیمان سپاری ارزی ارتباط دارد و این امر به
بدنه صادرات هجمه بزرگی وارد کرده است زیرا
صادرکنندگان بخش خصوصی مــواد اولیه را
با نرخ ارز آزاد تهیه می کنند و هنگام بازگشت
باید ارز را بــا نــرخ ارزان تــر بــه بانک بدهند تا
مــعــادل ریــالــی آن را دریــافــت کنند ،از ایــن رو
صادرکنندگان تمایل دارند ارز حاصل از صادرات
خود را در بازار آزاد بفروشند اما دولت برای این
اقدام صادرکنندگان موانعی را ایجاد کرده است
و صادر کنندگان تا زمانی که پیمان سپاری انجام
ندهند ،استرداد مالیاتی آن ها انجام نمی شود و
معافیت های مالیاتی آن ها لغو می شود.
ایــن کــارشــنــاس ادامـــه مــی دهــد :ایــن فرایند
موجب شده صادرکنندگان ،صادرات خود را با
کارت بازرگانی شخصی ثالث که دارای سابقه
بازرگانی نیست ،انجام دهند؛ اقدامی که تخلف
است اما با کارت بازرگانی یک بار مصرف انجام
می شــود و ایــن در صــادرات بخش خصوصی
لحاظ نمی شود و موجب کاهش صادرات این
بخش می شود.
محروقی در بخش دیگری از توضیحات خود به
عملکرد امــدادی گمرک استان اشــاره می کند
که کارشناسان گمرک طبق این عملکرد به مبدأ
صادرات مراجعه می کنند و کارهای الزم را انجام
می دهند و این امر صادرات را تسهیل می کند.
او می افزاید :اکنون بحث قرنطینه کاال به ویژه
در خصوص محصوالت کشاورزی مطرح است،
اگر اداره قرنطینه عملکردی مشابه داشته باشد،
فرایند صادرات محصوالتی که دارای فساد باال
هستند تسهیل و صــادرات بخش خصوصی در
این بخش راحت تر انجام می شود .وی به نقل
از تولیدکنندگان تره بار استان اعالم می کند که
اگر این اقدام انجام شود به صادرات محصوالت
خود اقدام می کنند.
وی اعــام مــی کند :ســال گذشته  10نفر در
بخش خصوصی در صادرات استان سهیم بودند
اما امسال این سهم بسیار کاهش یافته است .از

سوی دیگر در استان بخشی از صادرات به شکل
ریالی انجام می شود بنابراین دولت باید تدابیری
نیز بــرای ایــن صـــادرات بیندیشد زیــرا بیشتر
صــادرات بخش خصوصی استان به کشورهای
عراق ،ترکمنستان و افغانستان است.

I Iصادرات بخش خصوصی تنها 500
هزار دالر

اما زمانی ،کارشناس بازرگانی خارجی سازمان
صمت خراسان شمالی رقم نگران کننده ای را
برای سهم صــادرات بخش خصوصی اعالم می

کند ،طبق آمــار اعالمی این کارشناس ،بخش
خصوصی در  4ماه ابتدایی امسال تنها 500
هــزار دالر صــادرات داشته که ایــن رقــم معادل
 1.7درصد از سهم کل صــادرات استان است.
رقم  500هزار دالر صادرات بخش خصوصی در
حالی است که به اذعان این کارشناس در  3ماه
ابتدایی سال گذشته تنها یک صادر کننده بخش
خصوصی  3میلیون دالر صادرات داشته است.
رقم صــادرات پتروشیمی نیز در این آمار 26.5
میلیون دالر است ،در حالی که سهم کل صادرات

خبر مرتبط

افزایش  39درصدی ارزش صادرات استان
اســدی -صــادرات استان در  4ماه نخست
امسال  39درصد از نظر ارزش رشد داشته
است ،این خبر را مدیرکل گمرک خراسان
شمالی در گفت و گو با خبرنگار ما اعالم کرد
و افــزود :ارزش صــادرات در  4ماه ابتدایی
امسال  39درصد رشد داشته و به موازات آن
ارزش محصوالت تناژ صادرات نیز  46درصد
افزایش یافته است به نحوی که در این بازه
زمانی  13میلیون و  569هزار و  37دالر
صادرات به وزن  51هزار و  756تن انجام

شده است.بنا به گفته دکتر «جعفری» وزن
واردات به استان  9درصد کاهش و در مقابل
ارزش آن  137درصــد رشــد داشته است،
طبق آمــار ارائــه شــده از ســوی ایــن مسئول
ارزش واردات به استان  11میلیون و 463
هــزار و  11دالر و وزن آن هــزار و  182تن
بوده است.
طــبــق ســخــنــان وی هــمــچــنــان مــحــصــوالت
پتروشیمی بیشترین سهم صادرات استان را
به خود اختصاص داده است.
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 4مــاه استان  29.5میلیون دالر اســت .هدف
گـــذاری صــادراتــی اســتــان از گــمــرک خــراســان
شمالی برای امسال 55 ،میلیون دالر است و اگر
چه سهم صــادرات محصوالت از گمرک استان
افزایش داشته اما سهم صادرات این محصوالت
از دیگر گمرک ها کاهش داشته است«.زمانی»
اطالعاتی را در خصوص وضعیت صادرات استان
و بخش خصوصی در اختیارمان قرار می دهد؛
اطالعاتی که توجه به آن ها از ســوی مدیران
ارشد استان و وزارتخانه های متبوع می تواند به
وضعیت بخش خصوصی در این بخش کمک کند.
وی در سخنان خود از صفر شدن سهم صادرات
آلومینای خراسان شمالی خبر می دهد؛ خبری
که این کارشناس اعالم می کند به دلیل مصرف
پودر آلومینا در داخل کشور به لحاظ نیازش اتفاق
افتاده و ایــن امــر خــود موجب کاهش صــادرات
استان شده است.
وی چند شرکت خصوصی استان را که سهم
عمده ای در صادرات این بخش دارند نام می برد
و اعالم می کند :سهم این شرکت ها کم و عمده
سهم صادراتی استان مربوط به پتروشیمی است
و حدود  70تا  80درصد سهم صادراتی استان
را دارد.
وی ادامــه می دهــد :نمودار صــادرات استان را
مــیــزان صـــادرات پتروشیمی تغییر مــی دهــد و
مثبت و منفی شــدن صــادرات استان بسیار به
عملکرد صادراتی این مجتمع بستگی دارد .به
استناد سخنان این کارشناس در سازمان صمت
از سال گذشته برخی سیاست ها و دستورالعمل
ها موجب کاهش سهم صادرات بخش خصوصی
شده و امسال نیز این سهم کاهش یافته است
که این امر با پیمان سپاری ارزی و ممنوعیت
صادرات برخی محصوالت ارتباط دارد.
او نیز به صادرات با کارت بازرگانی دیگر بازرگانان
اشــــاره و اعـــام مــی کــنــد :بــه دلــیــل مشکالت
ص ــادرات ــی کــه وجـــود دارد تــولــیــد کنندگان،
محصوالت صادراتی خود را به دیگر بازرگانان می
فروشند و این کار موجب کاهش این سهم شده
است اما این اقدام کمتر انجام می شود.
وی به کاهش صادرات مزرعه سبز خرم به دلیل
ممنوعیت صادرات گوجه فرنگی و از دست دادن
بازارهای صادراتی این شرکت هم اشاره می کند
و می گوید :بزرگ ترین تولید کننده پالستیک
صادراتی استان نیز امسال هیچ صادراتی نداشته
و انبار یکی از تولیدکنندگان صادراتی به طور
کامل خالی شده است.
وی در پاسخ به این سوال که آیا سازمان برنامه ای
برای رشد سهم صــادرات بخش خصوصی دارد
یا نه؟ می گوید :سیاست گذاری ارزی دولت در
بخش صــادرات باید اصــاح شود و مشکالت به
وزارتخانه اعالم شده است .وی به برنامه اعزام
و پــذیــرش هیئت و اعـــزام بــه نمایشگاه هــا هم
اشاره می کند اما اجرای این برنامه ها را در گرو
تخصیص منابع مالی می داند.
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استفاده از ظرفیتهای
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اهمیت بخش خصوصی در اقتصاد ،اصلی
تایید شده است از این رو خصوصی سازی
و واگــذاری اجــرای برخی امــور به بخش
خصوصی از اولویت های سیاست گذاری
دولت و نقش این بخش در رشد صادرات
غیر نفتی و توسعه اقــتــصــادی مــحــرز و
مشخص است.
به اذعان کارشناسان و صاحب نظران،
کاهش سهم نفت در بودجه کشور و
اهمیت صادرات غیر نفتی همواره مورد
تأکید مسئوالن و فعاالن اقتصادی بوده
اســت چــرا کــه صـــادرات غیر نفتی از
یک طرف نشان دهنده رونق تولید و
اشتغال در کشور است و از طرفی دیگر
یکی از منابع اصلی تأمین ارز به شمار
می رود.
اما آمــار صادراتی استان از نقش کم
رن ــگ بــخــش خــصــوصــی در صـــادرات
استان خبر می دهد ،آمارها می گوید
که ایــن بخش از برخی دستورالعمل
ها و سیاست گــذاری ها آسیب دیده و
حداقل استانی مانند خراسان شمالی
که دارای شرایط اقتصادی خاص است
و همچنان در ردیف استان های کمتر
بــرخــوردار قــرار دارد مــورد آسیب قرار
گرفته است.
تحلیل گران اقتصادی بر این باورند که
تمام کشورهای در حال توسعه با مشکل
استفاده نکردن بهینه از ظرفیت های
تولید مواجه هستند.
استان ما نیز دارای ظرفیت های تولید
باالیی است اما مسائل صادراتی امکان
استفاده از بخشی از ایــن ظرفیت ها را
کاهش داده است ،این در حالی است که
گفته می شود تقاضای خارجی به معنای
ص ــادرات می تواند ظرفیت هــای بدون
استفاده را به کار بگیرد.
اهـــداف صــادراتــی و اســتــفــاده از تمام
ظرفیت هــای استان زمانی ممکن می
شــود که بخش خصوصی در ایــن عرصه
فعال تر باشد ،حال باید پرسید راهکار
رشد صادرات بخش خصوصی در استان
چیست و آیــا ایــن بخش همچنان باید
منتظر راه حل باشد؟

