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گزارش

از نرخ مسکن پایتخت در پایان سال  1399گزارش میدهد

یک متر سرپناه ،حداقل  28میلیون تومان

تازهترین آمار بانک مرکزی حاکی از آن است که نرخ مسکن در تهران به متری  ۲۷.۴میلیون
تومان رس�یده اس�ت .بنابر این گزارش ،دی امسال متوس�ط نرخ هر مترمربع مسکن در شهر
تهران  ۲۷میلیون و  ۳۹۰هزار تومان بوده که نسبت به ماه قبل و ماه مشابه سال قبل به ترتیب
 ۱.۸و  ۹۸.۳درصد افزایش دارد .طبق اعالم بانک مرکزی همچنین تعداد معامالت انجامش�ده
در دی ماه  ۱۳۹۹معادل  ۳.۵هزار مورد بود که نس�بت به مدت مش�ابه س�ال قبل  ۶۷.۱درصد
کاهش و در مقایسه با ماه قبل  ۳۷.۶افزایش را نشان میدهد .این آمار در بهمن به  ۲۸میلیون
و  ۴۳۰هزار تومان برای هر مترمربع آپارتمان در مناطق شهری رسید.
این آمار از بازار مس�کن در حالی مطرح میشود که کارشناسان تحلیلهای مختلفی درباره
روند صعودی نرخ در بازار مس�کن ارائه میدهند .توق�ف روند نزولی نرخ ارز و حتی باال رفتن
نس�بی قیمتها در روزهای اخیر ،رش�د نرخ مصالح س�اختمانی ،قیمته�ای کاذب در بعضی
آگهیها ،اختالف فاحش نرخ ساخت با نرخ فروش و ارائه آمارهای متناقض درباره میزان رشد
یکماه اخیر نرخ مس�کن از جمله مواردی اس�ت که کارشناسان از آن بهعنوان عوامل تثبیت
قیمتها اشاره میکنند .با گزارش
درباره بازار این روزهای مسکن همراه باشید.

editor@smtnews.ir

عکس:

در هفتهه��ای اخی��ر ،س��یمان ب��ه معضل��ی برای
سازندگان مسکن تبدیل شدهاست.
نرخ هر پاکت س��یمان که تا یک ماه قبل حدود۳۰
هزار توم��ان بود در روزهای اخیر ب��ه  ۴۵هزار تومان
افزایش پیدا کرده که نس��بت به  ۱۰هزار تومان س��ال

گذش��ته رش��د  ۳۵۰درصدی را نش��ان میدهد .البته
نمیتوان انتظار داش��ت به همین نس��بت ،نرخ مسکن
ب��اال برود؛ چراک��ه س��ایر متغیرها مانند ن��رخ زمین،
دستمزد ،عوارض شهرداری و سایر مصالح ساختمانی،
رشدی به مراتب کمتر از سیمان داشتهاند.

گروه گزارش

با این حال ،افزایش نرخ سیمان بهعنوان یک عامل
روانی در جلوگیری از ریزش بیشتر نرخ آپارتمان موثر
بود .به عالوه اینکه هنوز س��ایه نرخهای کاذب بر این
بازار س��نگینی میکند .از جمله ابزاره��ای در اختیار
دالالن ،قیمتس��ازی در فض��ای مج��ازی و معامالت

صوری است.
کارشناسان معتقدند درج نرخ در سایتهای فروش
مس��کن و خودرو که پس از  ۸ماه ممنوعیت از حدود
یک ماه پیش ،دوباره آزاد شد ،تنها علت رشد قیمتها
نیست اما میتواند به نابسامانی بازار دامن بزند.

خواب خرگوشی بازار مسکن
بیتاهلل س�تاریان ،کارش�ناس اقتصاد مسکن:
رکود را باید در یک ش��اخص بلندمدت بررسی کرد ،در
حالیکه همواره طی  ۵۰س��ال گذشته تقاضای مسکن
بیش از تولید بوده و در سال  ۱۴۰۰نیز این روند ادامه
مییابد؛ معتقدم سال آینده در هر  4شاخص معامالت،
قیمت ،تولید و س��رمایهگذاری در بخش مسکن با رشد
مواجه میشویم.
علت اینکه فعال بخش مس��کن وارد رکود شده کامال
مشخص است .مس��کن در حالحاضر سعی میکند در
یک فضای باثب��ات حرکت کند ،زی��را معموال تاثیرات
روانی خیلی در ای��ن حوزه تاثیر میگذارد و هم اکنون
تحتتاثیر مس��ائل سیاس��ی قرار دارد .طی  ۵۰س��ال
گذشته طال و ارز یکدهم مسکن با افزایش نرخ مواجه
شدند .هر مس��ئولی میآید یک ایده میدهد ،معاونش
ه��م یک طرح جلویش میگذارد .بعد میبینیم که بعد
از  ۸سال مشکل مسکن دست نخورده باقی مانده است.
در کل کاه��ش مقطعی معامالت در بازار مس��کن را
اص�لا نمیتوان به عنوان رکود تلقی کرد .بازار مس��کن
در خ��واب کوتا مدت قرار دارد و با وجود آنکه در تهران
حدود  ۲۰۰۰معامله مس��کن در بهمن ماه منعقد شده،
صحبت از رکود تحلیل عجوالنهای اس��ت .ما دیدیم که

طی یک س��ال با وجود بیماری کرونا و رکود اقتصادی
در ایران و تمام جهان ،مس��کن در تهران با حدود ۱۰۰
درصد افزایش نرخ مواجه ش��د .معام�لات نیز با وجود
آنک��ه از آبان ماه به علت انتخابات امریکا به یکباره افت
کرد ،در  ۱۰ماهه امسال نسبت به سال قبل  ۲۳درصد
افزایش یافت .این یعنی ورود سرمایه به بازار مسکن.
حاال بهدلیل بحث برجام و نزدیک ش��دن به انتخابات
ریاس��ت جمهوری ،مق��داری خرید و فروش مس��کن
کاه��ش یافته و ممکن اس��ت تا اردیبهش��ت و خرداد
این روند حاکم باش��د اما پایدار نیست .معتقدم در سال
آینده در هر  ۴ش��اخص معامالت ،قیمت ،ساختوساز
و س��رمایهگذاری در بخش مس��کن ب��ا افزایش مواجه
میشویم.
برنامههای ما برای حوزه مس��کن اشتباه بوده و هنوز
هم مش��کل را رفع نکردهایم ۵۰.سال مسئله مسکن را
کوچک ش��مرد ه و با تحلیلهای کوتاهمدت خواستهایم
که آن را حل کنیم.
علت اینکه فعال بخش مس��کن وارد رکود شده کامال
مشخص است .مس��کن درحالحاضر سعی میکند در
یک فضای باثب��ات حرکت کند ،زی��را معموال تاثیرات
روان��ی خیلی در این حوزه تاثی��ر میگذارد و هماکنون

تحتتاثیر مسائل سیاسی قرار دارد .از سوی دیگر ،غالب
تولیدکنندگان مسکن ،خُ رد هستند و تحلیل بلندمدت
ندارن��د ،چراکه بخش مس��کن در ایران یک س��اختار
متشکل نیست و هیچگاه دولتها خردهسازندگان را در
یک تش��کیالت بزرگ قرار ندادهاند .در واقع بسترهای
ایجاد ساختار در بخش مسکن فراهم نیست و به همین
دلی��ل دائم ش��اهد مقاطع رونق و رک��ود در این حوزه
هستیم.
دولته��ا در ایران همیش��ه ج��دا از بخش خصوصی
بودهان��د .دول��ت برنامهری��زی خ��ود را دارد و اقتصاد
مسکن و ساختمان رها ش��ده است؛ در حالیکه نیمی
از نقدینگی کش��ور در بخش ساختمان است و جمعیت
انبوه��ی در ای��ن ح��وزه کار میکنند .در واق��ع ما در
کش��ور دو اقتصاد بزرگ داری��م که یکی نفت و دیگری
ساختمان است .هرکس در هر شغلی به طور مستقیم یا
غیرمستقیم به صنعت ساختمان مربوط است.
همچنین س��رمایهگذاران در ایران را به گنجش��کی
تش��بیه ک��رد که با پرتاب یک س��نگ پ��ر میزنند اما
در کش��ورهای توس��عهیافته بهدلیل وجود س��اختار و
برنامهریزی بلندمدت معم��وال اهداف بزرگتری دنبال
میش��ود .به همین دلیل ،بازاره��ای اقتصادی از جمله

مسکن مانند کشور ما متالطم نیست.
بهعن��وان کس��ی که بخش مس��کن را در  ۴۰س��ال
گذش��ته مطالعه کرده ،میگویم رک��ود و رونق در یک
ماه تاثیری در بخش مس��کن نخواهد داش��ت .ما برای
س��ال  ۱۴۰۰رونق اقتص��ادی را در ایران و بهطور کلی
ش��رق جهان پیشبینی میکنیم .البته منظور توس��عه
آرمانی نیس��ت ،بلکه توس��عه نس��بت به سالهای قبل
اس��ت .اگر این اتفاق بیفتد بهطور قطع مسکن با رونق
تولید ،افزایش معامالت و رشد نرخ مواجه میشود .این
افزای��ش نرخ تا زمانیکه به نظام تعادل تولید برس��یم،
ادامه مییابد و البته ممکن است در ماههایی مثل زمان
فعلی با ریزنوسان مواجه شود.
در کش��ورهای توس��عهیافته ش��رکتهای ب��زرگ
ساختمانی در یک تشکیالت منسجم تمام فرآیند تولید
تا عرضه را بر عهده دارند و از ابزارهای مالی مثل بانک و
بورس استفاده میکنند .حتی زیرساختهای شهری و
فضاهای خدماتی از سوی این شرکتها ایجاد میشود.
دولت هم با ابزارهای مالیاتی جلوی احتکار مس��کن را
میگی��رد .در واقع تولید و عرضه در یک فرآیند متوازن
حرک��ت میکند و به همین دلیل بازار مس��کن کنترل
میشود.

بیتاهلل ستاریان

علی شماعی

فراتورم بازار مسکن ناشی از احتکار است
علی شماعی ،کارشناس اقتصاد مسکن :احتکار
زمی��ن و ام�لاک مانع توس��عه اقتص��ادی و اجتماعی
ش��ده اس��ت .همچنین پیش��ی گرفتن تقاضا از عرضه
در ش��هرهای بزرگ باعث ش��ده تا نرخ مسکن فراتر از
نرخ ت��ورم افزایش پیدا کند .بکارگیری عادالنه زمین و
امالک و مدیریت آن در راس��تای توسعه برای استفاده
همه م��ردم و نیازمن��دان یک ض��رورت اجتنابناپذیر
اس��ت .زمین و امالک باید بهعنوان یک کاالی مصرفی
و خدماتی باش��د ،نه کاالی سرمایهای .در شرایط تورم،
نرخ همه کاالها افزایش مییابد و مس��کن از این مقوله
جدا نیس��ت؛ بنابراین بخش��ی از افزایش نرخ مس��کن،
ناش��ی از تورم اس��ت .نمیتوان انتظار داش��ت که تورم
وجود داشته باشد و نرخ ملک افزایش نیابد.
آنچه غیرطبیعی اس��ت افزایش نرخ فراتر از نرخ تورم

اس��ت که در زمینه ملک اتفاق افتاده اس��ت .دلیل این
مسئله پیشی گرفتن تقاضا بر عرضه بوده است .چنانچه
در ش��هرهای ب��زرگ ،تولید و عرضه مس��کن کم بوده
اما تقاضاها رش��د شتابان داش��تهاند .در نتیجه تقاضای
روزافزون که بیش��تر س��رمایهگذارانه بوده تا مصرفی و
غالب خریداران از جهت نوعی س��رمایهگذاری مبادرت
به خرید ملک کردهاند.
یکی از دالیل سرمایهگذاری در بخش امالک میتواند
فاصله میان نرخ س��ود س��پرده بانکی و نرخ تورم باشد.
طبیعی است که در شرایط سود بانکی ۱۰تا  ۲۰درصد
و تورم بیش از دو برابر آن هر فرد حسابگری صرفه را در
این بیابد موجودی نقد خود را به س��رمایهگذاری مبدل
کند که خاطر جمع است و حداقل در حد تورم افزایش
نرخ خواهد داشت.
همچنین گسترش تقاضای کاذب برای خرید زمین و

افزایش نرخ مصالح در کنار افت ساختوساز
جمشید برزگر ،رئیس کانون انبوهسازان :از
سال  ۱۳۹۶تاکنون نرخ مصالح ساختمانی حدود
 ۱۰برابر افزایش یافته و ساختوساز بهشدت افت
کرده اس��ت .در مقطع فعلی متقاضیان میتوانند
با قیمتهایی به مراتب پایینتر از نرخ تمامشده
س��اخت ،مس��کن تهیه کنند؛ یعنی نرخ ساخت
هنوز در بازار بروز نیافته اس��ت .در این ش��رایط،
انگیزهای برای تولید مسکن باقی نمیماند و تاثیر
رکود ساختوساز در آینده خود را به شکل رشد
قیمتها نشان میدهد .بجز نرخ مصالح که رشد
عجیب و غریبی داشته ،هزینه نهادهای خدماتی

مثل ش��هرداریها و نظام مهندس��ی نیز با رشد
مواجه شدهاس��ت .طبق محاسبات یک میلیون و
 ۲۰۰ه��زار تومان از نرخ هر مترمربع مس��کن را
هزینههای باالسری تشکیل میدهد.
با توج��ه ب��ه ابهام��ات اقتص��اد کالن و نبود
چش��مانداز روش��ن از وضعیت بازار ارز نمیتوان
هیچ ن��وع پیشبین��ی از وضعی��ت آینده بخش
مس��کن بعد از انتخابات ریاس��ت جمهوری ارائه
داد .راه��کار اصلی این اس��ت که ثبات اقتصادی
ایجاد ش��ود و تولید مس��کن افزای��ش یابد تا در
آینده دوباره با نوسان نرخ مواجه نشویم.

امالک به علت حفظ ارزش اندوختهها در ش��رایط تورم
افسار گسیخته موجب رواج داللی زمین و مسکن شده
که باید برای پیش��گیری از آن ایجاد بس��ترهای کار و
فعالیت و رونق تولید را فراهم میکردیم.
در کل نبود حکمرانی خوب موجب ش��ده زمینهای
زیادی در بخش مرکزی ش��هرها و بافتهای قدیمی و
فرسوده روستاها و شهرها بدون استفاده بماند و احتکار
ش��ود .این درحالی است که باید تمام زمینها و امالک
در یک سیستم یکپارچه اطالعاتی شفافسازی و با حل
مس��ائل حقوقی آنها به چرخه تولید و بهرهبرداری وارد
شوند .افرادی چندین خانه بدون استفاده و احتکار شده
دارند که این س��رمایهها بهدلیل عدمحمایت از تولید و
بسترس��ازی تولید راکد ش��ده و در سیستم داللی وارد
شدهاند.
یکی از راههای کنترل این مس��ئله مالیات بر امالک

بی��ش از حد متعارف و بسترس��ازی و حمایت از تولید
است .نارسایی تولید مسکن ،عدم تناسب میان عرضه و
تقاضای مس��کن و افزایش تقاضا نسبت بهعرضه بهویژه
در شهرهای بزرگ ،عدمشفافیت آمار و اطالعات زمین
و ام�لاک ،مهمترین عوامل افزایش نرخ مس��کن و هدر
رفتن س��رمایهها و مانع توس��عه اقتصادی و اجتماعی
کشور است.
ب��ه عالوه اینکه باید س��امانه مل��ی و جامع اطالعات
زمی��ن و مس��کن ب��رای ایجاد ش��فافیت ایجاد ش��ود.
دولته��ا و مدیران کش��ور با وع��ده دادن و کمکاری و
ناکارآمدی در چند دهه اخیر موجب رواج اقتصاد داللی
و سوداگری بازار مسکن شدهاند و مسکن را بهشدت به
کاالی سرمایهای و در مقابل دالالن نیز این نیاز ضروری
مردم را به یکی از چالشهای خانواده و اوضاع اجتماعی
و اقتصادی کشور تبدیل کردهاند.

سخن پایانی
اقتصاد مس��کن درحالحاضر بیش از  ۴۰تا ۶۰درصد اقتصاد
خانواده و کشور را تشکیل میدهد .بررسیها و اطالعات بهدست
آمده مشخص میکند بیش از  ۲.۵میلیون واحد مسکونی خالی
از سکنه در کشور وجود دارد .همچنین طبق اطالعات بهدست
آمده  ۱.۳میلیون خانوار در کشور هستند که دو خانواده در یک
خان��ه زندگی میکنند و  ۲.۱میلی��ون خانه نیز وجود دارند که
فقط چند روز یا چند ماه از س��ال مورد استفاده قرار میگیرند.
برای حل مس��ئله مسکن نخس��تینکار قرار گرفتن واحدهای
احتکار ش��ده ،خالی و نیمهس��از و زمینهای مس��کونی بدون
کاربری در جرگة اس��تفاده و بهرهبرداری اس��ت .از سوی دیگر،
س��ودهای نامتعارف برخی فروشندگان نیز از عواملی است که

اختالف فاحشی را بین نرخ ساخت و نرخ فروش رقمزده است.
بنا به گفته محمود محمودزاده ،معاون وزیر راه و شهرس��ازی،
نرخ هر مترمربع مس��کن ساخته ش��ده با نرخ فروش آن حدود
 ۵۰۰درصد فاصله دارد که علت آن برخورد سرمایهای با مسکن
اس��ت .به همین دلیل از اواخر سال گذش��ته ،سامانه امالک و
اس��کان برای شناس��ایی واحدهای خالی انجام شد با این امید
که مالکان ،واحدهای خالی خود را به بازار عرضه کنند .به هر
حال ،آنچه مس��لم است بنا بهدالیلی که در این گزارش به آنها
اشاره شد ،قیمتها در هر دو بخش معامالت قطعی و نرخهای
پیشنهادی رو به افزایش است و مردم و فعاالن بازار مسکن در
انتظار شرایط ماههای آینده هستند.

جمشید برزگر

یادداشت

وام اجاره
تا پایان اسفند
تمدید شد

وزارت راه و شهرس��ازی اعالم کرد متقاضیان تس��هیالت کمک ودیعه
مس��کن تا پایان اس��فند فرصت دارند وام خود را دریافت کنند و امکان
تمدید این زمان وجود ندارد؛ پیش از این ،پایان بهمن ماه آخرین مهلت
اعالم شده بود که تمدید شده است.
به گزارش ایس��نا ،بهدنبال مصوبه س��تاد ملی کرونا برای پرداخت وام
اجاره به مس��تاجران  ۸۲۸هزار نفر از متقاضیان واجد ش��رایط شناخته
ش��دند که  ۳۰۲هزار نفر نس��بت به دریافت وام اقدام کرده و  ۲۳۰هزار

نفر در بانکهای عامل تش��کیل پرونده دادند که تا  ۱۲بهمن  ۱۹۱هزار
نفر وام اجاره را دریافت کردهاند .با توجه به طوالنی شدن فرآیند تشکیل
پرونده بعضی متقاضیان در بانکها پایان بهمن  ۱۳۹۹مهلت دریافت وام
اعالم شد که تا انتهای امسال تمدید شده است.
براس��اس اعالم معاون دفتر اقتصاد مس��کن وزارت راه و شهرس��ازی،
باره��ا زمان پرداخت وام ودیعه مس��کن تمدید ش��ده اس��ت .انتظار این
اس��ت متقاضیانی که تش��کیل پرونده دادند در این مدت زمان مراجعه و

تسهیالت خود را دریافت کنند تا نیازی به تمدید مجدد نباشد .کما اینکه
امکان تمدید نیست و بانکها از این نظر مشکالتی دارند.
او البت��ه از احتمال تصمیمگیری دول��ت برای تصویب وام جدید اجاره
در س��ال  ۱۴۰۰خبر داده و گفته است :اینکه ثبتنام جدیدی برای سال
 ۱۴۰۰داش��ته باشیم ،منوط به تصمیمگیری دولت و منابع موجود است.
پرونده وام ودیعه مس��کن برای پایان اس��فند بسته میشود و برای سال
جدید تصمیمات در سال جدید اخذ خواهد شد.

استمرار
معافیتمالیاتی
رانتیاحمایت؟
بردیا امیرتیموری
روزنامهنگار

اعط��ای مش��وقهای گوناگون ب��ه صنایع
باالدس��تی و پاییندستی سیاستی است که
سالها در کشور اجرایی شده و نتیجهبخش
نیز بوده اس��ت .اما استمرار این سیاستهای
حمایت��ی در بخش باالدس��ت زنجیره جای
تردی��د دارد .ارائه معافی��ت مالیات بر درآمد
حاص��ل از ص��ادرات یک��ی از مهمتری��ن
مش��وقهایی اس��ت ک��ه به افزای��ش قدرت
رقاب��ت تولیدکنندگان داخل��ی در بازارهای
بینالملل��ی منجر ش��ده ،اما در س��الهای
اخیر مخالفتهایی با این مش��وق بهویژه در
بخش باالدست مطرح شده است .بهگونهای
که مجلس شورای اسالمی در الیحه بودجه
 ۱۴۰۰موض��وع ح��ذف ای��ن معافیته��ای
مالیاتی را در دست بررسی دارد.
اگرچه حمایت از صادرات محصوالت نهایی
در بسیاری از کشورهای جهان رواج دارد ،اما
ارائه مش��وق صادراتی برای بخش باالدست
زنجیره چندان مرسوم نیست ،چراکه صنایع
باالدس��تی بر پایه بهرهگی��ری از ذخایر یک
کش��ور اقدام ب��ه فعالیت و تولی��د محصول
ک��رده و از آنجای��ی که دسترس��ی به مواد
اولیه داخلی مزیتی مهم برای تولیدکنندگان
بهش��مار میرود ،اغلب ای��ن تولیدکنندگان
از سود نس��بی مناس��بی در تولید و فروش
محصول خ��ود برخ��وردار هس��تند و رونق
گرفتن فعالیت آنه��ا در بازارهای بینالمللی
نیازی به مشوق صادراتی ندارد.
تعلق گرفتن معافی��ت مالیاتی بر صادرات
محص��ول در حالی که تولیدکننده باید برای
ف��روش داخل��ی  ۲۵درصد مالیات از س��ود
بپردازد ،باعث ش��ده تولیدکنندگان صادرات
را بر فروش داخل ارجح بدانند و این موضوع
صنایع تکمیلی کشور را در تامین مواد اولیه
خطوط تولید خود دچار چالش کردهاس��ت.
همچنین ای��ن معافیت مالیاتی ب��ه میزانی
اثرگذار اس��ت که بارها ش��اهد فروش مواد
اولی��ه و میان��ی تولید داخل در کش��ورهای
همسایه با قیمتی کمتر از بهای آن محصول
در ب��ازار داخ��ل بودهای��م .ای��ن موضوع به
این مفهوم اس��ت که صنایع تکمیلی س��ایر
کش��ورهای جه��ان در حال دریاف��ت یارانه
از صنایع باالدس��تی ایران هستند ،درحالی
ک��ه صنایع تکمیلی کش��ور از چنین مزیتی
برخوردار نبوده و چنین تبعیضی باعث شده
از ق��درت رقابت صنایع تکمیلی کش��ور در
بازارهای بینالمللی کاسته شود .زیان چنین
تصمیمی بهطور مستقیم به اشتغال و تولید
ناخالص ملی بازمیگردد.
در چنی��ن ش��رایطی ،ح��ذف اینگون��ه
مش��وقها میتوان��د زمینه بازگش��ت تعادل
می��ان بازار داخلی و صادراتی را فراهم کرده
و امکان رونق هر چه بیش��تر تکمیل زنجیره
تولید در کشور را فراهم آورد.
البته ح��ذف معافی��ت مالیات��ی صادرات
در بخش باالدس��ت مخالفانی نی��ز دارد که
مهمتری��ن دلی��ل آنها احتمال ری��زش بازار
س��رمایه با تصوی��ب قانون ح��ذف معافیت
مالیات��ی صادرات اس��ت .در واق��ع مخالفان
این ط��رح معتقدند ،با توجه ب��ه آنکه اغلب
بنگاههایی ک��ه تا به حال از معافیت مالیاتی
صادرات بهره گرفتهاند ،مجموعههای بزرگ
و شاخصساز در بازار سرمایه کشور هستند؛
بنابرای��ن ح��ذف معافیت مالیات��ی صادرات
میتواند از س��ود این بنگاهها بکاهد که این
موضوع س��یگنالی منفی برای بازار س��رمایه
کشور بهشمار میرود.
اف��ت درآمد ارزی کش��ور با لغ��و معافیت
مالیات��ی ص��ادرات از دیگر دالی��ل مخالفت
برخی کارشناس��ان با طرح پیش��نهادی در
مجلس ش��ورای اسالمی اس��ت .در شرایطی
ک��ه درآم��د ارزی حاصل از ص��ادرات نفت
به حداقل رس��یده ،تداوم صادرات در س��ایر
صنایع کشور از اهمیتی به مراتب باالتر قرار
دارد .در ای��ن میان ،برخی ح��ذف معافیت
مالیاتی را عاملی مهم در جهت افت صادرات
و به تبع آن کاهش درآمدهای ارزی کش��ور
میدانند.
اگرچه در مقاب��ل ،عدهای دیگر نیز بر این
باورن��د که ب��ا کاهش ص��ادرات محصوالت
ابتدای��ی و میان��ی زنجی��ره تولی��د فرصت
صادرات برای صنایع تکمیلی بهوجود میآید
که ای��ن امر به افزایش درآم��د صادراتی در
عین رشد اش��تغال و تولیدناخالص ملی نیز
منجر میشود.

