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دستورکار جلسه:
 بررسی اثر تحریمها و ارز بر هزینه مواد اولیه صنایع
 بررسی برنامههای کمیسیون صنعت در سال 1397

اهم موارد مطرح شده:
جناب آقای احمدی ریاست محترم کمیسیون صنعت اتاق مشهد ضمن عرض خیر مقدم خدمت حاضرین و اعضای کمیسیون کسب و کار اتاق ،جلسه را
آغاز نمودند.
در ادامه جناب آقای دکتر چشمی عضو هیئت علمی دانشگاه فردوسی مشهد ،مباحث مربوط به تحلیل هزینههای تولید (اثرات تحریمها و نرخ ارز بر
هزینه مواد اولیه صنایع) بشرح ذیل ارائه نمودند:
یکی از مشکالت مهم تولید کنندگان کشور بحث هزینههای تولید است که عوامل مختلفی در آن نقش دارند :عوامل تولید؛ کارگران؛ تأمین کنندگان
مواد؛ بانکها و خود دولت به ویژه از طریق تأمین اجتماعی و مالیات و نیز بخش خدمات زیربنایی و انرژی که توسط دولت ارائه میگردد.
وقایعی که طی  10سال اخیر در کشور اتفاق افتاده از جمله :بحث تحریمها ،بی ثباتی نرخ ارز و برنامه هدفمندی یارانهها بررسی گردید تا مشخص گردد
این موضوعات تا چه اندازه روی ساختار هزینههای تولید کشور تأثیر داشته است .ایشان ضمن مرور تاریخچهای از انواع تحریمها که کشور از ابتدای
انقالب ،با آنها مواجه بوده منشا این تحریمها را سه مساله دانستند -1 :برنامه هستهای ایران  -2بحث حقوق بشر  -3بحث امنیتی و موشکی
اگر مروری بر روند نرخ ارز داشته باشیم مالحظه میکنیم که در سالهای اخیر متأثر از این تحریمها ،جهشهای ناگهانی در نرخ ارز یکبار در اواخر دهه
 70و یکبار در اوایل دهه  90و جدیدا در اواخر سال  96و اوایل سال  97اتفاق افتاده است .آثار تحریمها در بازه زمانی  10سال اخیر شامل :تحریمها در
سال  90و  ،91هدفمندی یارانهها در سال  89و نوسانات نرخ ارز درسالهای  90و  91هستند ،بر هزینههای صنایع مورد مطالعه بصورت ذیل بوده است:
-1صنعت مواد غذایی :درشرکتهای بزرگ این صنعت ،هزینههای مواد اولیه رشد سریع تری نسبت به فروش داشتهاند ،سهم دستمزد در این
شرکتها که نسبتا کاربر هستند به میزان  %3/3کاهش یافته ،هزینههای آب و برق و گاز و سایر محصوالتی که دولت میفروشد رشد بسیار شدیدتری
داشته است.
اگرچه شرکتهای کوچک صنایع غذایی بعد از هدفمندی یارانهها به دلیل افزایش هزینههای آب و برق و ...آسیب دیدهاند ،اما هزینههای مواد اولیه آنها
آنچنان با سرعت افزایش نیافته و حتی فروش این شرکتها وضع بهتری داشته است.
 -2شرکتهای قند و شکر :در شرکتهای بزرگ به طور کامال مشهود ،سهم دستمزد مستقیم کاهش یافته (از  %11/6رسیده به  ،)%3/6هزینه
مواد اولیه طی این دوره به شدت افزایش یافته و هزینههای سربار آنها کم شده است.
در شرکتهای کوچک نیز شاهد همین روند میباشیم ،لکن سهم مواد اولیه مصرفی بسیارکمتر و سهم هزینههای دستمزد بیشتر است که نشان میدهد
این شرکتها به نیروی کارگری بیشتری نیازمندند.
 -3صنعت خودرو :در شرکتهای بزرگ خودرو سازی مثل ایران خودرو و سایپا ،برخالف سایر صنایع سهم دستمزد مستقیم افزایش یافته است.گرچه
هزینههای آب و برق و ...نیز افزایش یافته اما هزینههای انرژی و مخابرات سهم چندانی در هزینههای این شرکتها ندارند .شاخص هزینه مواد اولیه با
شاخص فروش آنها یک مسیر را طی کردهاند به عبارتی اگر هزینههای آنها افزایش مییابد ،میتوانند درآمد فروش خود را هم به همان صورت تغییر
دهند که میتواند به دلیل شرایط انحصار در این شرکتها باشد .در مجموع میتوان ادعا نمود تغییر جدی در ساختار این شرکتها رخ نداده است.
در مورد شرکتهای کوچکتر میتوان مشاهده کرد که مقدار فروش آنها سرعت بیشتری نسبت به افزایش هزینههای مواد اولیه شان داشته است.
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 -4شرکتهای سیمان و کاشی :به طور کلی در این شرکتها هزینههای سربار نسبت به هزینه مواد اولیه بسیار باالتر است و از این نظر با سایر
صنایع به خصوص صنعت خودروسازی کامال متفاوت هستند.
در شرکتهای بزرگ ،سهم مواد اولیه افزایش یافته ،سهم هزینههای آب و برق و  ...که نقش زیادی در این صنعت دارند افزایش یافته ،ولی رشد فروش
این شرکتها بسیار بسیار کمتر از افزایش هزینهها است .در مقایسه سال  89به  ،90سود خالص این شرکتها پس از مالیات  %32کاهش یافته است!
در شرکتهای کوچک هزینههای سربار به میزان کمتری افزایش یافته ،سهم هزینههای مواد اولیه بیشتر شده و جهش هزینههای آب و برق و  ...بعد از
هدفمندی یارانهها بسیار مشهود است ،شرکتهای کوچکتر هزینههای مالی کمتری داشتهاند.

جمع بندی گزارش:
-1فقط در صنایع خودرو سازی و شرکتهای کوچک مواد غذایی و شرکتهای بزرگ قند و شکر رشد بیشتری از هزینههای مواد اولیه داشتهایم.
 -2افزایش هزینههای انرژی بعداز هدفمندی یارانهها برای همه صنایع مشهوداست و درصنعت سیمان این افزایش شدیدتر است.
 -3افزایش سریعتر قیمت مواد اولیه نسبت به فروش در سالهای شوک ارزی در همه صنایع مشهود است.
-4قبل از سال  89عمده شرکتها در اکثر صنایع سودآور بودهاند اما پس از آن وضع سودآوری شرکتها اصال مناسب نیست.
 -5در بحث حقوق و دستمزد ،سود ؛ سهم کارگران و سهم صاحبان و مالکان صنایع را نشان میدهد که طی این سالها این دو گروه به شدت آسیب
دیدهاند و وقایع ارزی و تحریمهایی که درحال رخ دادن است ،این دو گروه مهم در بحث تولید را میتواند به شرایط بدتری برساند.
در ادامه جلسه برنامههای پیشنهادی سال  97کمیسیون صنعت اتاق توسط جناب آقای مرادی ،دبیر محترم کمیسیون به شرح ذیل ارائه گردید.
برنامههای کمیسیون صنعت در چهار حوزه متمرکز خواهد بود:
 -1انرژی
 بهینه سازی مصرف انرژی(آب ،برق ،گاز) پیگیری مشوقهای مورد نیاز جهت تأمین برق مورد نیاز مشترکین باالی  5مگاوات از بخش خصوصی. -2محیط زیست
 ارائه راهکارهای بهینه سازی و نوسازی سیستمهای کاهش آالیندگیهای واحدهای صنعتی درراستای الزامات زیست محیطی پیگیری اصالح قوانین عوارض محیط زیست جهت هدایت این عوارض به سمت اصالح روشهای تولید در جهت کاهش بار آالیندگی محیط زیست ونهایتا رفع آن.
 -3بازیافت
بسترسازی ایجاد اکولوژی صنعتی در استان به منظور کاهش بار آالیندگی صنایع و استفاده از ضایعات هر کارخانه در واحدهای تولیدی بعدی به عنوان
مواد اولیه در جهت افزایش بهرهوری و کاهش آالیندگی.
 -4تعیین حداقل دستمزد نیروی کار
-نحوه تعیین شاخصهای کارآمد ،جهت محاسبه حدااقل حقوق و دستمزد نیروی کار ،متناسب با بهرهوری.
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مصوبات جلسه:
 .1مکاتبه با آقای لبافی در خصوص عدم شفافیت قانون در حوزه معافیت از پرداخت مالیات برارزش افزوده برای صادرکنندگان
کاال به کشورهای افغانستان و عراق.
 .2مقرر گردید مشکالت صادرات استان به آسیای میانه در جلسه مشترک کمیسیون تجارت اتاق مشهد و کمیسیون صادرات
اتاق ایران مطرح گردد.
 .3برنامه سال  97کمیسیون صنعت مورد تصویب واقع شد و مقرر گردید اعضای محترم نقطه نظرات تکمیلی خود را در خصوص
برنامههای کمیسیون تا تاریخ  1397/02/27به دبیرخانه کمیسیون اعالم نمایند.
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