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اقتصاد

هادی حقشناس ،کارشناس ارشد اقتصادی در گفتگو با ایلنا درخصوص تالش بانک مرکزی برای یکسانسازی و واقعیسازی نرخ ارز ،اظهار داشت :نرخ ارز بر اساس یک قاعده علمیتعیین میشود .این قاعده علمی مابهالتفاوت تورم
ی به تورم کشورهایی است که از آن کشورها کاال وارد میکنیم .افزود :در طول  ۴سال گذشته به طور میانگین تورم ما بیش از تورم وارداتی بودهاست .بنابراین این نکته که نرخ ارز در سال  ۹۶باید بیش از سال  ۹۲باشد قطعیاست اما
داخل 
دولت دالیل مختلفی برای آن دارد از جمله آن ،حفظ دستاورد تورم یک رقمی است زیرا عالقهمند است تا نرخ ارز را کنترل کند .حقشناس افزود :از سوی دیگر ارز متعلق به دولت است یعنی عرضهکننده عمده ارز در بازار ایران دولت و بانک
مرکزی هستند و اگر دولت بخواهد میتواند بر نرخ ارز اثرگذار باشد .همچنان که دولت نهم و دهم  ۶سال قیمت ارز را ثابت نگه داشت و پس از اوجگیری تحریمها که با محدودیت عرضه ارز مواجه شدند قیمت ارز به یکباره بیش  ۳برابر
شد .این تحلیلگر اقتصادی گفت :دولتها باید چنان نظارت و هدایتی در بازارها داشته باشند که نه حباب قیمتی در بازار ایجاد شود و نه سرکوب قیمتی شکل بگیرد .اگر چنین شود آنگاه بخش واقعی اقتصاد رونق خواهد گرفت .در غیر این
صورت اگر قیمت ارز واقعی نباشد واردات و قاچاق کاال توجیه پیدا میکند و مصارف ارزی ،بیرویه میشود.

توجیه واردات
و قاچاق کاال در
صورت واقعی
نبودن قیمت ارز

یک اقتصاد داریم ،پس باید هماهنگ باشیم
روز گذشــته بیستوهشــتمین همایش بانکداری
اســامی با حضور بخشــی از تیم اقتصــادی دولت
دوازدهم برگزار شــد .هســته اصلی تیــم اقتصادی
دولتها مثلثی متشــكل از وزیــر اقتصاد ،رئیس كل
بانك مركزی و سازمان برنامه و بودجه است ،تركیبی
كه روز گذشــته در كنار معاون اقتصادی نهاد ریاست
جمهوری بهعنوان سخنرانان اصلی همایش بانكداری
اسالمی نظرات خود را مطرح كردند.
روز گذشته وزیر امور اقتصادی و دارایی با بیان اینکه
متغیرهای اقتصاد کالن حاکی از گشایش برای اقتصاد
ایران اســت ،گفت :فضای کســب و کار بهبود یافت.
مسعود کرباسیان در همایش بانکداری اسالمی گفت:
از محوریترین برنامههــای رئیس جمهور در ابتدای
دولت نیز بانکداری اســامی بوده است؛ به این معنا
که روند متغیرهای اقتصاد کالن حاکی از گشایش در
اقتصاد و بهبود فضای کسب و کار است.
وی تصریح کــرد :نقش نظام بانکــی در این میان
بســیار حائز اهمیت اســت چراکه نهاد بانک با جذب
منابع مازاد جامع و ارایه تسهیالت ،نقش بیبدیلی در
تامین مالــی واحدهای فعال در اقتصاد را ایفا میکند
و اختالل در فرآیند تامین مالی از ســوی نظام بانکی،
بر بازدهی ســایر بخشهای اقتصادی اثرگذار است و
از این زاویه رشــد اقتصاد ملی را متاثر ساخته و سایر
متغیرهای کالن اقتصادی را برمیگرداند.
وزیر اقتصاد گفت :حاکمیت معامالت و قراردادهای
واقعی در فرآیند اخذ تســهیالت بایــد به عنوان یک
اولویت اساســی در چارچوب سیاســتگذاریها مورد
توجه قرار گیرد؛ ضمن اینکه نقش دولت باید تسهیل
امور و جلوگیری از درآمدهــا از طریق مالیات گیری
باشــد و حرکت باید چنان باشــد که اتــکا به نظام
بانکی به حداقل برسد ،این درحالی است که خواهیم
توانســت گامی در جهت بهبود بودجه دولت و کمک
به تحقق بانکداری اسالمی برداریم .وی افزود :بانک
واسطه صاحبان ســپرده و گیرندگان تسهیالت است
و دریافــت هزینه اندک از وام گیرنــدگان و ضمانت
سپردهها ،دارای امتیازاتی است که هزینه غیرثابت هم
البته دارد .از این منظر در مسیر استقرار نظام راهبری
شــرکتی بهینه با ویژگیهای نظــام بانکداری بدون
ربای ایران ،گزارشگری منظم نقش خوبی در عملکرد
دارد .از ایــن رو ،توجه حداکثــری در زمینه تفاهم و
اجرای استانداردهای گزارشدهی مناسب با همکاری
میان وزارت اقتصاد و بانک مرکزی باید صورت گیرد.
وزیر اقتصاد گفت :در این مســیر سیاستهایی که
برخی از آنها در گذشــته آغاز شــده ،در آینده نیز
اســتمرار مییابد که نمونه آن هم رساندن نرخ تورم

به زیر ده درصد اســت که علیرغم کاهش نرخ تورم،
نرخ سود بانکی نیز متناسب با آن تعدیل نشده است،
در عین حال نرخ ســود بانکی باید متناسب با شرایط
اقتصــادی و تورم تعیین شــود و عدم تناســب آن با
بازدهی تورم منجر به تحمیــل هزینه تامین مالی به
بنگاههای اقتصادی میشــود .وی افزود :طی سنوات
گذشته ســرمایه پایه در بانکهای دولتی متناسب با
روند تغییرات و نیاز بانکها رشــد نکرده و حاصل آن
در ناچیز بودن نسبت کفایت سرمایه بانکهای دولتی
که نقش مهمی در حراســت ا ز منابع سپردهگذاران
دارد نمایــان بود ،لذا دولت یازدهم افزایش ســرمایه
بانکهای دولتی را در دستور کار قرار داد.
کرباسیان در ادامه گفت :انتشار اوراق بدهی خارج از
بازار سرمایه امکان پذیر نخواهد بود.
رئیــس کل بانک مرکزی همچنین از تداوم رشــد
اقتصادی ســال گذشته در فصل بهار خبر داد و گفت:
بــا اقدامات بانک مرکزی ،اکنون دیگر هیچ موسســه
اعتباری غیرمجازی در کشور فعالیت نمیکند .ولیهلل
سیف در همایش بانکداری اسالمی گفت :هماهنگی
تیم اقتصادی دولت در دوره جدید بیشتر میشود.
رئیــس کل بانک مرکزی افزود :نظام مالی کشــور
بانک محور بوده و ســهم عمده اقتصاد ایران از طریق
این نظام مالی تامین میشــود ،بنابراین با این حجم
اتکا بــه بانکها و تنگنای اعتباری در شــبکه بانکی،
نظام بانکی با حداکثر توان در تامین مالی بخشهای
اقتصادی مشارکت داشته و توفیقات قابل قبولی را به
دست آورده اســت .بر این اساس بانک مرکزی عالوه
بــر ایجاد بازار باثبات در بازار ارز ،اقدامات موثر تامین
مالــی اقتصاد را فراهم کــرده که در این میان به حل
معضل موسســات مالی غیرمجــاز و تالش جدی در
جهت رفع چسبندگی نرخ ســود و ساماندهی بدهی
بانکها به بانک مرکزی اشاره کرد.
ســیف اظهار داشــت :اکنون هیچ موسسه اعتباری
غیرمجازی در کشــور فعالیت نمیکند .بر این اساس
برای کاهش نرخ ســود مورد عمل بانکها و موسسات
غیربانکی در شــبکه کشــور زمینه را فراهم کردهایم.
بر این اســاس ،به منظور اهداف کلی اقتصاد مقاومتی
در افزایش تولید و اشــتغال ،بانک مرکزی بخشنامه
هشــتبندی را با هدف انتظام بخشــی به نرخ سود
در بازار به شــبکه بانکی ابالغ کرد که این نرخ ســود
علیالحســاب اســت و با عنایت به مصوبات پیشین
شــورای پول و اعتبار حداکثر نرخ سود یکساله ۱۵
درصد تعیین شده اســت که کوتاه مدت نیز حداکثر
 ۱۰درصد است.
محمدباقر نوبخت ،رئیس سازمان برنامه و بودجه در

بخشخصوصی نقش پررنگی را در بازار ارز ندارد

دوگانه نرخ ارز آزاد و شــناور مدیریت شــده مدتها است که
بین فعاالن اقتصادی و کارشناســان اقتصادی محل بحث است؛
برخیها معتقدند قیمت ارز را باید به بازار سپرد تا عرضه و تقاضا
برای آن نرخ تعیین کنــد و در مقابل گروهی معتقدند که دولت
باید در تعیین نرخ ارز دخالت کند .در جریان بررســی صالحیت
وزرای کابینه دوازدهم یکبار دیگر موضوع تعیین نرخ ارز مطرح
شد .محمد شریعتمداری وزیر صنعت ،معدن و تجارت بگیرد ،در
نشستهای خود بهطور متعدد اعالم کرده بود که طرفدار آزادسازی
نرخ ارز نیست .او گفته بود« :علم اقتصاد میگوید مابهالتفاوت نرخ
تورم داخلی و خارجی در هر ســال اگــر به میزان خاصی تعدیل
نشود ،مشــکل ایجاد میشــود همچنین افزایش نرخ تعرفه در
حوزه تعرفههای موثر که خود مشــکالتی را به وجود میآورد و
ناچاریم مشوقهای قابل مالحظهای در حوزههای گوناگون برای
جبران مافات پرداخت کنیم از این رو طرفدار آزادســازی ناگهانی

نیستم اما باید به این سمتوســو حرکت درستی انجام شود که
بار تکفل دولت در پرداختها به حداقل ممکن برســد ».از طرف
دیگــر وزیر صنعت،معدن و تجارت به طور قاطع گفته بود که در
شــورای پول و اعتبار در زمینه رقابتی شدن نرخ ارز فریاد خواهد
زد .برخی کارشناسان به جهت گیری وزیر جدید صنعت ،معدن و
تجارت چراغ سبز نشان داده و بخش خصوصی نیز خود را همسو
با نظر وزیر میداند .در همین خصوص ،جشمید پژویان ،کارشناس
اقتصادی و اســتاد دانشگاه در گفت و گو با خبرآنالین با اشاره به
شرایط حال حاضر اقتصاد کشور برای تک نرخی کردن ارز گفت«:
در حال حاضر شرایط مناسبی برای تکنرخی کردن ارز در کشور
نیست ».او ادامه داد«:یکی شدن نرخ ارز بسیار کار درست و خوبی
اســت و جلوی بسیاری از فسادها را میگیرد اما الزمه آن تغییر
شرایط در بازار ارز است ».پژویان بیان کرد«:بازار ارز خودبهخود بر
اســاس عرضه و تقاضای ارز تعیین میشود .به همین دلیل است

موافقت مجلس با تحقیق و
تفحص از صدور مجوز واگذاری
معادن

نماینــدگان مجلس با تقاضــای تحقیقوتفحــص از وزارت
صنعت ،معدن و تجارت در خصوص صدور مجوز واگذاری معادن
و نظارت بر برداشت از منابع معدنی و وصول و هزینهکرد حقوق
دولتی در اســتانهای همدان ،مرکزی ،کرمان ،یزد و آذربایجان
غربی و سایر استانهای دارای منابع معدنی موافقت کردند.
سعید باستانی سخنگوی کمیســیون صنایع و معادن مجلس
با تشــریح این تقاضای تحقیق و تفحص گفت :این کمیســیون
برای بررســی تقاضای تحقیق و تفحص از وزارت صنعت ،معدن
و تجــارت در خصوص صدور مجوز واگذاری معادن و نظارت بر
برداشــت از منابع معدنی و وصول و هزینهکرد حقوق دولتی در
اســتانهای همدان ،مرکزی ،کرمان ،یــزد و آذربایجان غربی و
سایر اســتانهای دارای منابع معدنی اطالعات الزم را از وزارت
صنعت ،معدن و تجارت درخواست کرد.
وی ادامــه داد :اطالعات الزم پس از این که از این وزارتخانه
واصل شــد در اختیار متقاضیان تحقیق و تفحص قرار گرفت اما
نظر به این که متقاضیان اطالعات ارایه شــده را کافی ندانستند
موضوع را با حضور متقاضیان تحقیق و تفحص و مسئول دستگاه
اجرایی ذیربط مورد بحث وبررســی قرار داد که براســاس رای
اکثریت اعضا انجام تحقیق و تفحص در جلســه این کمیسیون
به تصویب رسید.

که نرخ ارز در بازار آزاد یک مســیر انحرافی نسبت به ارز رسمی
به خود میگیرد و چون همگی به ارز رسمی دسترسی ندارند ،در
نتیجه یک مقدار تقاضا به بازار آزاد وارد میشــود و در آن جا یک
نرخ دیگری نسبت به ارز رسمی تعیین میشود ».این کارشناس
اقتصادی معتقد است هر چقدر این نرخ رسمی دورتر باشد ،کنترل
بانک مرکزی بر روی بازار آزاد کمتر شده و عملیکردن سیاست
ارز تک نرخی دشوارتر میشــود .او اظهار کرد «:مسئله مهم در
اقتصاد کشور این است که بزرگترین عرضه کننده و متقاضی ارز
در ایران خود دولت است .بانک مرکزی عرضه میکند و دولت نیز
متقاضی است ».پژویان گفت«:در بخشهایی مانند پتروشیمی و
آلومینیوم و غیره ،بسیاری بنگاههای دولتی است؛در نتیجه حساب
ارزشان با بخشخصوصی فرق میکند و یکیکردن این بنگاهها با
بخشخصوصی اشتباه است .اگر این بنگاهها را از بخشخصوصی
جدا کنیم ،ســهم بخشخصوصــی در بــازار ارز خیلی کوچک

بایــد بدانیم که چطــور نتیجه داده اســت و بودجه
عملیاتــی را به عنوان جدول شــفاف منضبط کردن
رفتار مالی دولت دنبال خواهیم کرد و البته این فقط
از سوی دولت امکانپذیر نیست بلکه مجلس نیز باید
همکاری کند .معــاون اقتصادی رئیس جمهور گفت:
جلوه بســیار مهم هماهنگی بین سیاستها در بازارها
است ،یعنی نمیتوان شورای پول و اعتبار بدون توجه
به بازار بدهی و ســرمایه تصمیم بگیرد ،یا این که یک
جایی اوراق بدهی منتشــر شود ولی نرخ سود نادیده
گرفته شود؛ این در حالی است که اکنون چسبندگی
نرخ ســود بانکی را داریم ،پس عوامل ســاختاری در
طول سالهای اخیر داشــته ایم که نرخ سود از تورم
تبعیت نکرده است.
وی تصریح کرد :اتفاقاتی رخ داده که به چسبندگی
ســاختاری منجر شده است ،پس حال که همه تاکید
دارند که هزینه تامیــن مالی در اقتصاد ایران کاهش
یابد ،باید تالش کنیم که نرخ سود رقابتی شود.
نهاوندیــان گفت :در این میان نظام بانکی بســیار
نقش آفرین باشد ،همچنان که همه اقتصادهای دارای
رشد پایدار ،نظام بانکی هماهنگی دارند ،پس راه این
است که نظام بانکی را تقویت کنیم؛ گاهی در سخن
گفتن از نظام بانکی آنقدر راه افراط را میرویم که به
نظام بانکی و اعتماد عمومی نسبت به آن ،خدشه وارد
میکنیم ،البته تحریم به نظام بانکی کشــور آســیب
وارد کــرد و دانش و مهارت بانکــی ایران را قدری از
روزآمدی در سیستم بینالمللی فاصله گرفته است و
حتما باید تربیت و تجهیز نظام بانکی و نیروی انسانی
در آن را به دانش و فناوری روز جهان را در دســتور
کار قرار دهیم .نظام بانکی ایــران باید منضبطترین
دستگاه در ایران شــود .اعمال اقتدار در نظام بانکی
بایــد با قوت ادامه یابد و تــا توفیق صددرصدی باید
ادامه یابد.

میشــود ».این کارشــناس اقتصادی ادامه داد «:در واقع آنها با
عرضه و یا کم و زیاد کردن ارز ،اثر زیادی در بازار ندارند .این بانک
مرکزی است که این توانایی را میتواند داشته باشد .بانکمرکزی
باالترین توانایی برای یکســان ســازی بازر ارز را زمانی دارد که
شرایط اقتصاد پایدار باشد .یعنی نباید نگران باشند که به دالیلی
مختلفی مانند هجوم یک دفعه مردم برای خریداری ارز ،نیاز صادر
کننــدگان بخش خصوصی به ارز و یا به خصوص خود دولت که
بخش عمده درآمدش از صادرات نفت است ،بازار را دچار تالطم
کرده و موجب شود یک مرتبه دچار کمبود ارز شویم ».پژویان بیان
کرد«:یعنی بانک مرکزی باید در حدی ارز داشــته باشد که بتواند
بازار را کنترل کند .در شرایط کنونی به خصوص با توجه به بحث
تحریمها که مرتب مطرح میشود ،به نظر من هنوز دشوار است که
بانک مرکزی بتواند ارز را تکنرخی کند .در واقع در شرایط کنونی
بسیار دشوار است که ارز تکنرخی شود».

گالیه نعمتزاده از عدم همکاری بانکها با صنعت
محمدرضــا نعمتزاده گفت :اگــر میخواهیم
سیاســتهای اصــل  44در کشــور اجرایــی
شــود،نیاز به اصالح نظام بانکی به عنوان موتور
محرک توسعه بخش خصوصی داریم .محمدرضا
نعمــت زاده در مراســم تودیــع و معارفه وزیر
صنعت ،معدن و تجارت بــا بیان اینکه از برخی
وزرا هم گله داشتم اما از آنها هم تشکر میکنم،
افزود :مسئول یکی از دســتگاههایی که همه از
آن مینالند و ما هــم در وزات صنعت ،معدن و
تجارت مزاحم میشدیم دیروز زنگ زد و از من

تشکر کرد.
من در این چهار ســال از هر دستگاه دولتی
کمکی خواستم جواب رد نگرفتم.
البته اینجا جهان ســوم اســت و انجام کارها
دیر و زود دارد اما انجام شده است.
نعمــت زاده تصریــح کرد :صنعــت ،معدن و
تجــارت بخش عمده ای از اقتصاد ملی اســت و
به تنهایــی نمیتواند کاری را انجــام دهد .اگر
برنامههای ما کافی نباشــد ،ایــن بخش اصالح
نمیشود.

نعمت زاده متذکر شد :امروز برخورد بانکهای
خارجی بــه مراتب بهتــر از بانکهای داخلی با
سرمایه گذاران ما است.
مــا امروز نیاز به جــراح و اصالح بانکی
داریم .نعمــت زاده عنوان کرد :مقــام معظم
رهبــری در ابتدای امســال بر امنیت ســرمایه
گــذاری تاکیــد کردنــد؛ واقعا امنیت ســرمایه
گذاری اهمیت بسیاری دارد.
قوانین به تنهایی کافی نیســت .کوچک ترین
حرکت نامالیم باعث فرار سرمایه میشود.

توسعه هندی فرزاد Bمنتفی شد

باالخــره پــس از  ۱۳ســال مذاکره بــا هندیها در
دولتهای هفتم ،هشتم ،نهم و دهم و  ۴سال مذاکره در
دولت یازدهم برای توسعه میدان مشترک گازی فرزاد B
 ،در ابتدای دولت دوازدهم مهر پایانی بر مذاکرات ناتمام
و بی نتیجه با هندیها زده شد.
به گزارش تســنیم ،در حالی که عربســتان از مخزن
مشــترک «فــرزاد  »Bتولیــد گاز دارد ،ایــران هنوز
فعالیتهای عملی برای توســعه این میدان مشــترک را
آغاز نکرده اســت .در ســمت ایران امضای قرارداد اولیه
اکتشاف و توسعه فرزاد  Bبا کنسرسیومی متشکل از سه
شرکت دولتی هند به ســال  2000میالدی بازمیگردد؛
اما این قرارداد تنها در بخش اکتشــاف اجرایی شد و در
بخش توسعه هیچ اقدامی برای برداشت منابع گازی این
میدان نشد.
در طول بیش از  17سال ،بارها در خصوص توسعه این
میدان با شرکتهای هندی مذاکره شده اما سالها تعلل

ایران و وقت کشی هندیها تا امروز فقط به عقبافتادگی
ایران در برداشت از این مخزن مشترک گازی منجر شده
اســت .باالخره پس از  13ســال مذاکره با هندیها در
دولتهای هفتم ،هشــتم ،نهم و دهم و  4ســال مذاکره
در دولت یازدهم ،در ابتدای دولت دوازدهم مهر پایانی بر
مذاکرات ناتمام و بی نتیجه با هندیها زده شــد و توسعه
هندی فــرزاد  Bبه دلیل آنچه «برنامــه مالی یکطرفه
وغیرمنطقی» شرکتهای هندی اعالم شده ،منتفی شد.
«بیژن زنگنه» وزیر نفت کشورمان در این خصوص گفت:
«برای میدان مشــترک فرزاد  Bبا شــرکت دولتی هند
مذاکراتی کردیم اما به نتیجه نرسیدیم؛ زیرا پیشنهاد آنها
مناسب نبود و  90درصد عاید آنها و فقط  10درصد عاید
ما میشد ،به همین علت با یک شرکت روسی یادداشت
تفاهم امضا کردیم و مشــاوری هم مسئول بررسی این
موضوع شده است».
«این شــرکت روسی که مورد اشــاره وزیر نفت بوده،

حاشیه بازار

اقتصاد ژاپن طوالنی ت رین دوره رشد
را در دهههای گذشته داشته است

الزامات بانكداری اسالمی از نگاه تیم اقتصادی دولت دوازدهم

همایش بانکداری اســامی گفت :برای برنامه ششم،
هدف مهم راهبردی رشد هشت درصدی اقتصادی را
تدویــن کرده ایم و در کنار آن نیــز ،باید به گونه ای
از بهبود مدیریت بهره مند شــویم که یک ســوم این
رشــد ،از محل بهره وری حاصل شود؛ به این معنا که
از این رشــد ۲.۵ ،درصد از محل ســرمایهگذاریهای
قبلی تامین شود.
رئیس ســازمان برنامه و بودجه از هدفگذاری برای
رســیدن به ضریب جینــی  ۰.۳۴درصدی خبر داد و
گفت :رشد اقتصادی هشتدرصدی را در برنامه ششم
هدفگذاری کرده ایم.
نوبخت گفت :سهم نظام بانکی  ۲۵درصد کل منابع
مورد نیاز برای ســرمایهگذاری در سال است که این
نشــان میدهد که نظام بانکی باتوجــه به عملکرد
ســال  ۹۵خود ،باید تالش زیــادی کند و کار بزرگی
را انجام دهد .اما با این نقشــی کــه نظام بانکی برای
تولید و اشــتغال دارد و جایگاهی که اساسا در اقتصاد
ما ،نظام بانکی دارد که میشود آن را بانک محور تلقی
کرد ،مشــاهده میشود که اقدامات متعددی از جمله
چابکســازی در نظام بانکی و اصالحات ساختاری را
در کنار سالمت بانکها باید در دستور کار قرار دهیم.
نوبخت با اشــاره به ضرورت بازنگری در نرخ ســود
بانکی گفت :با توجه به دستاورد چشمگیر تورم که بر
اســاس اعالم مرکز آمار در مردادماه  ۷.۷درصد اعالم
شده است ،نرخ ســود باید کاهش یابد .این در حالی
است که کار بزرگی صورت گرفته تا تورم کاهش یابد،
اما باید در نرخ سود بانکی نیز نمایان شود .وی با اشاره
به عمل جراحی موسســات اعتباری غیرمجاز از سوی
بانک مرکزی گفت :این عمل ،حتما عوارضی دارد که
با پایمردی به جهت ســامتی و سالمسازی در حال
برطرف شدن است؛ بنابراین هر موسسهای که اکنون
در عرصــه پولی و بانکی فعالیت میکند ،مجاز خواهد
بود و مجوز دارد ،ضمن اینکه قوانین و مقررات را هم
رعایت میکند.
به گفته نهاوندیان ،ما یک مفهوم اساســی حاکم در
اســام داریم که آن مفهوم عدل است .یعنی مالک و
موازین عدل ،باید پیاده ســازی شود که البته محدود
به یک بخش هم نیســت ،بلکــه هم در جزء و هم در
کل باید عدل برقرار شــود ،نمیشود در یک اقتصاد،
مشاهده کنیم که کل تولید این اقتصاد و عملکرد آن،
منفی باشد و رکود را تجربه کند ،اما بانکی ببینیم که
سود نشان دهد و سود توزیع کند .این توازن ندارد.
وی افزود :عــزم دولت در برنامه ریزی ،شــفافیت،
هدفمندی و قاعــده مند کردن رفتار مالی دولت باید
نمایان شــود ،حتما هر یک تومان که هزینه میشود
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شرکت گازپروم روسیه است که از روزهای ابتدایی دولت
دوازدهم مذاکرات این شرکت روسی با شرکت ملی نفت
ایران برای رسیدن به نقطهنظر مشترک در توسعه میدان
مشترک گازی فرزاد  Bآغاز شده است.

ترجمه :زهرا شریعتی فر  ،کارشناس ارشد اقتصاد و مدیریت
روزنامه گاردین
ریچارد پارتینگتون  14 ،آگوست 2017
داخلی آماده سازیها برای المپیک  2020توکیو  ،کاهش
اقتصاد ژاپن با توجه به هزینههای ِ
سطح بیکاری و تشویق برای سرمایهگذاری در سه ماهه دوم منتهی به ماه ژوئن ،بیش از
دو سال است که بیشترین سرعت رشد را داراست.
سومین اقتصاد بزرگ جهان ،رشد  4درصدی را در تولید ناخالص داخلی اش در سه ماهه
دوم سال رقم زده که بنا بر شواهد موجود  ،انتظار میرود ژاپن سریعرشدترین کشور ثروتمند
عضو  G7باشد.
شــواهد نشان از افزایش تنشهای منطقه ای میان رئیس جمهور ایاالت متحده  ،دونالد
ترامپ و رئیس جمهور کره شمالی کیم جونگ اون دارند .جنگی لفظی که بازارهای سهام
دنیا را در هفتههای گذشته مختل نمود و میتواند تهدیدی برای ژاپن  ،اقتصاد این کشور و
سایر کشورهای جهان به حساب آید.
اقتصاد ژاپن دهه هاست که رشدی کند دارد و این چیزی ست که نخست وزیر شینزو آبه
تالش میکند تا با چاپ مقادیر زیادی پول با آن مقابله نموده و بتواند از آن طریق وام بانکی،
سرمایه گذاری در شرکتها و خرید ِمصرف کنندگان را برانگیزاند.
عوامل مسبب رشد اخیر در  GDPژاپن ،افزایش فعالیتهای داخلی این کشورند .عواملی
چون هزینه مصرف کننده به این رشــد شتاب بخشید و سطح پایین بیکاری کمک کرد تا
دستمزدها بیشتر از سه ماهه ی گذشته افزایش یافته و خالص صادرات  0.3درصد کاهش
یابد.
نتیجه ی کل بســیار مطلوب تر از چیزی بود که بازار انتظار آن را داشــت .همانطور که
اقتصاددانان پیش بینی کردند این کشور رشد  2.5درصدی ساالنه را در سه ماهه دوم سال
تجربه و برخالف برآوردهای رشــد  0.6درصدی ،در سه ماهه اول ،رشد اقتصادی  1درصد
را کسب نمود.
ژاپن اکنون هفتمین ســه ماهه ی رشــد مثبت ِ  GDPخود را پشت سر میگذارد که
طوالنی ترین دوره ی رشد در دهههای اخیر به شمار میآید ،با لحاظ این کشور برای میزبانی
بازیهای المپیک  2020در توکیو آماده میشود .آماده سازیها برای میزبانی رقابتها ممکن
است به رشد در سرمایه گذاریهای عمومی کمک نماید در حالیکه سطح باالی اشتغال نیز
باعث شــده تا مشــاغل مختلف در پروژههای بزرگ سرمایه گذاری کنند و در ارتقا اقتصاد
کشور طبق پیش بینیهای اقتصاددانان بانک فرانسوی  Société Généraleنقش
داشته باشند.
رشد اقتصادی سریعتر میتواند بانک ژاپن را بر این دارد که به برنامه ی خرید اوراق قرضه
اش خاتمه دهد اما انتظار نمیرود که بسته تشویقی بانکهای آن تا سال  2021برچیده شود
زیرا رشد اقتصادی پایدار را در این کشور تشویق میکند.
«حتی با تداوم رشد باالی اقتصادی ،ما اعتقاد داریم که بانک ژاپن به تسهیل چارچوبها
برای مدتی ادامه خواهد داد» .این جمله را تاکوجی آیدا و اراتا اوتو در بانک فرانسوی مذکور
اظهار داشته اند .تسهیالت پولی دراز مدت باید به اقتصاد ژاپن کمک کند تا در مسیر باثبات
رشد اقتصادی باقی بماند.
«آبه» همچنین تعهد نمود که با برنامــه "  "Abenomicsبه اقتصاد ژاپن حیات
مجدد میبخشد  .بسته ای اصالحی که در آن هزینههای دولتی با سیاست پولی انبساطی از
سوی بانک ژاپن همراه شده است .این کشور سالها برای مقابله با کاهش قیمتها و رشد
کند اقتصادی مبارزه نمود که به دنبال آن سقوط بازار سهام و شکستن حباب بازار امالک را
در اوائل دهه  1990شاهد بود.

رخداد

کارنامه مسکن در مسیر جدید

تحوالت پنج ماهه بازار مسکن شهر تهران نشان میدهد تقاضا برای خرید واحدهای
 ۱۶تا  ۲۰سال به طور معناداری افزایش یافته است .به گزارش ایسنا ،بررسی بازار مسکن
شهر تهران طی پنج ماهه نخست سال جاری حاکی از رشد  ۵۰درصدی خرید و فروش
واحدهای مسکونی  ۱۶تا  ۲۰سال است که میتواند ناشی از تجهیز زوجهای خانه اولی
به تسهیالت مسکن یکم باشد .با وجودی که از دو سال قبل تا کنون وام مسکن به سقف
 ۱۶۰میلیون تومان رســیده این رقم برای خرید واحدهای نوساز در تهران کافی نیست
اما میتواند به بازار واحدهای قدیمی ســاز برسد .در پنج ماهه ابتدای سال جاری ،سهم
خانههای  ۱۶تا  ۲۰سال نسبت به کل معامالت مسکن به ترتیب ۱۲.۱ ،۱۱.۵ ،۱۲ ،۱۱.۸
و  ۱۱.۷درصد بوده که به طور میانگین با رشــد  ۵۰درصد نسبت به واحدهای مشابه در
سال قبل همراه شده است .همچنین بازار واحدهای بیش از  ۲۰سال مقداری نسبت به
پنج ماهه نخست سال گذشته رونق گرفته و تعداد معامالت این گروه از آپارتمانها ۲۳.۷
درصد نسبت به زمان مشابه سال گذشته افزایش یافته است.
این شرایط بازتاب کاهش قدرت خرید متقاضیان مصرفی در پایان سال  ،۱۳۹۱تغییر
رفتار طرف تقاضا و تحوالت پیش بینی نشــده بازار مسکن تهران است و میتواند افق
پیش روی سرمایهگذاری در بخش عرضه را مشخص کند .شرایط جدید نشان میدهد
با اینکه تمایل مشتریان به خرید واحدهای مسکونی نوساز است ،حباب قیمت مسکن
به عنوان عاملی بازدارنده در راه تحقق این هدف عمل میکند .با این حال انبوهســازان
میتوانند با تولید واحدهای نوساز در استطاعت ،روند پیش رونق مسکن را تسریع کنند.
مشتریان خانه اولی میتوانند هدف این بازار باشند .تا نیمه تیرماه سال جاری  ۱۸۸هزار
نفر در کل کشور برای دریافت تسهیالت صندوق پسانداز مسکن یکم ثبتنام کردهاند
که  ۱۰هزار و  ۲۰۸نفر موفق به دریافت وام شده اند .لذا تعداد قابل توجهی زوج مجهز
به تسهیالت  ۱۲۰تا  ۱۶۰میلیون تومان در آینده مشتریان بالقوه خرید مسکن قدیمیساز
یا نوســاز کوچک متراژ خواهند بود .بررسی فروش واحدها بر اساس متراژ نیز حاکی از
آن است که برای پنجمین ماه پیاپی واحدهای  ۶۰تا  ۷۰متر با سهم  ۱۵.۴درصد دارای
بیشترین مشتری بوده و واحدهای دارای زیربنای  ۷۰تا  ۸۰و  ۵۰تا  ۶۰متر به ترتیب با
سهم  ۱۳.۷و  ۱۲.۹درصد در رتبههای بعدی قرار دارند .در مجموع در این ماه واحدهای
مســکونی با ســطح زیربنای کمتر از  ۸۰متر مربع  ۵۰.۹درصد از معامالت را به خود
اختصاص دادند.
مدیرعامل شرکت عمران و بهسازی شهری میگوید :وجود  ۲.۶میلیون مسکن خالی
در کشور نشان میدهد که انبوه سازان تا کنون راه را اشتباه رفته اند .لذا باید از این به بعد
در سرمایهگذاری دقت کنند .قطعا بافت فرسوده بهترین نقطه برای سرمایه گذاری است؛
زیرا مخاطبان مسکن در استطاعت در محدودههای بافت فرسوده زندگی میکنند که با
توجه به تســهیالت هشت درصد قطعا توانمند میشوند .محمدسعید ایزدی ،تسهیالت
 ۱۶۰میلیون تومانی با سود  ۸درصد در بافت فرسوده را فرصتی کمنظیر برای انبوه سازان
و خریداران مســکن دانسته و بیان میکند :ســاز و کاری که این مصوبه در نظر گرفته
تضمین فروش برای انبوهســازان فراهم میکند؛ زیرا با توجه به سود هشتدرصد قطعا
تقاضا برای خرید این واحدها باال میرود .انبوهسازی که میخواهد در این بافتها پروژه ای
را شروع کند با استفاده از سرمایهگذاری خرد از طریق مالکین وجوهی دریافت میکند،
خودش هم پولی میگذارد و اگر دو سپرده  ۴۰میلیون تومانی در بانک بگذارد  ۱۶۰میلیون
تومان وام با سود هشت درصد دریافت میکند که در تاریخ ایران بیسابقه است.
اما ثبت میانگین قیمت  ۴.۶۷میلیون تومان در هر متر مربع برای مسکن شهر تهران
جدا با اینکه رشــد  ۶.۲درصدی نسبت به ماه مشــابه سال قبل را نشان میدهد ،در بر
دارنده این واقعیت اســت که بازده سرمایه در بخش مسکن هنوز رشد منفی را تجربه
میکند و قیمت مسکن  ۳.۷درصد از تورم نقطهبهنقطه عقب تر است .بر این اساس هم
اکنون فرصت مناسبی برای خرید مسکن از سوی متقاضیان مصرفی است .در مردادماه
سال  ۱۳۹۶تعداد معامالت آپارتمانهای مسکونی شهر تهران به  ۱۷۹۸۴واحد مسکونی
رسید که در مقایسه با ماه مشابه ســال قبل  ۶.۱درصد افزایش نشان میدهد .بررسی
توزیع تعداد واحدهای مسکونی معامله شده به تفکیک عمر بنا در مردادماه سال ۱۳۹۶
حاکی از آن است که واحدهای تا  ۵سال ساخت با سهم  ۴۶.۷درصد بیشترین سهم از
معامالت را به خود اختصاص داده اند .سهم مذکور در مقایسه با مردادماه سال قبل ۴.۸
درصد کاهش یافته و در مقابل به ســهم واحدهای با قدمت  ۶تا  ۱۰سال و بیش از ۱۵
سال افزوده شده است.

