اقتصاد

چهارشنبه اول مرداد 1393

اخبار

صرفهجویی  ۲هزار میلیارد تومانی
با خاموشکردن یک المپ

قطع یکطرفه فاینانس چین
از سوی ایران

عض��و کمیس��یون برنام��ه و بودجه مجلس
ش��ورای اسالمی با تأکید بر اینکه فاینانس چین
بهصورت یکطرفه از سوی ایران قطع شده است،
گفت :احتم��االً ایران کش��ورهای جدیدی مانند
روسیه ،هند و کره را جایگزین چین خواهد کرد.
جعفر قادری در گفتوگو با تس��نیم در ارتباط با
وضعی��ت فاینانس چی��ن و چرایی ع��دم تأمین
اعتبار آن از س��وی بانک مرکزی ،اظهار داش��ت:
براساس گزارشهای دریافتی ،بانک مرکزی ایران
یکطرفه این فاینانس را قطع کرده اس��ت .وی با
بیان اینکه چین از شرایط پیشآمده سوءاستفاده
میکند ،تصریح کرد :کشور چین حتی در بسیاری
از موارد پول خودمان را هم نمیدهد ،چه رس��د
به اینکه مبلغ اضافهت��ری را در قالب فاینانس به
ایران پرداخت کند .این عضو کمیس��یون برنامه
و بودجه مجلس اف��زود :بانک مرکزی ایران فع ً
ال
فاینانس چین را متوقف کرده تا مش��کالت حل
ش��ود و در صورت عدم رفع این مشکالت ،ایران
کشورهای دیگری را جایگزین چین خواهد کرد.
قادری همچنین تأکید کرد :احتماالً کشورهایی
مانند روسیه ،هند ،کره و  ...در تأمین خط اعتباری
جایگزین چین شوند.

بازارچه

بسته «خروج از رکود» بازگشت به سیاست تعدیل دهه  ۷۰است

میخواهند قیمتها را آزاد کنند

گ�روه اقتص�ادی :ی��ک اقتص��اددان
برجس��ته با بیان اینکه بس��ته تحلیلی
خروج غیرتورمی از رکود صرفاً گزارش
غیرجامع��ی از اقتص��اد ای��ران اس��ت،
ایرادهای محتوایی مهمی به آن وارد کرد
و گفت :متأسفانه این بسته بازگشت به
سیاستهای تعدیل دهه  ۷۰و آزادسازی
قیمتها است .به گزارش تسنیم ،دولت
هفته گذشته بسته تحلیلی برای «خروج
غیرتورمی از رکود» را منتش��ر کرد و از
کارشناس��ان و اقتصاددانان خواست تا
راهکارها و سیاس��تهای دول��ت را در
این زمینه نقد کارشناسی کنند .حسین
راغفر ،اقتص��اددان و عضو هیات علمی
دانش��گاه الزهرا با بیان اینکه من بسته
تحلیلی دولت برای «خروج غیرتورمی
از رک��ود» را مطالعه ک��ردهام که البته
این بسته ،بیشتر به یک گزارش درباره
اقتصاد ایران ش��بیه اس��ت ،گف��ت :در حقیقت این
گزارش نتوانسته بهطور دقیق مسائل و واقعیتهای
اقتصاد ایران را بررس��ی کند .راغفر اظهار داشت :در
این گزارش تالش شده است علل ورود اقتصاد ایران
به بحران کنونی تشریح شود اما طبیعتاً زمانی که علل
تشریح میشود خود به خود نتیجه این تشریح منجر
به یکسری سیاست میشود که منبعث از گزارههای
مندرج در گزارش اس��ت .از سوی دیگر این گزارش
س��عی کرده عوامل اقتصادی مس��بب بروز بحران را
تبیی��ن کند که ب ه نظر من از دو منظر بهطور کلی با
کاستیهای جدی روبهرو است .منظر اول بیتوجهی
کامل به نهادهایی اس��ت که اقتصاد کشور در بستر
آن عمل میکند و منظر دوم این اس��ت که بررسی
و تبیین ش��کلگیری بحران اقتصادی بهطور درست
و کامل صورت نگرفته و برخی مس��ائل مغفول مانده
است چرا که برخی از مس��ائل و علل دراین گزارش
برجس��ته و به برخی دیگر نیز بیتوجهی شده است.
به هر صورت آنچه مش��خص است اینکه این گزارش
نیاز به اصالح و تکمیل دارد تا بتواند راهنمای روشن و
درستی برای بهبود اقتصاد کشور باشد .راغفر با اشاره
به بخشهای مغفولمانده در گزارش راجع به «خروج
غیرتورمی از رکود» دولت افزود :در تحلیل ارائهشده
مسائل اصلیتری در شکلگیری مشکالت اقتصادی
کش��ور وجود دارد ،بهطور مثال ناتوانیهای ساختار
اداری کش��ور ،وجود منافع گروههای صاحب نفوذ و
قدرت در ساختار سیاس��ی و اقتصادی کشور ،فساد

ارز

یاب��د ،مانع از افزای��ش واردات خواهد
ش��د در صورتی که مشاهده کردیم با
افزایش نرخ ارز به حدود  4000تومان،
واردات کاالهای لوکس در کشور رشد
کرد بنابراین نشان میدهد که افزایش
نرخ ارز نتوانست مانع از افزایش واردات
کاالهای لوکس در کش��ور ش��ود .در
نتیجه بهاعتقاد من عوامل غیراقتصادی
در اقتص��اد ایران فعال هس��تند که بر
نحوه تخصی��ص منابع نفوذ دارند .این
درحالی است که در اقتصاد ایران صرفاً
سیاست قیمتی نیس��ت که میتواند
مناب��ع را بهطور بهینه تخصیص دهد
همچنین باید گفت که در این گزارش
هیچ اش��ارهای به عوام��ل و نهادهای
غیراقتصادی مؤثر بر اقتصاد نشده است.
این اقتص��اددان در ادامه تصریح کرد:
درباره مصرف خان��وار در این گزارش
عنوان شده که مصرف خانوارها به واردات وابسته شده
اس��ت ،اما سوال اینجا اس��ت که کدام خانوار و کدام
مصرف .بهاعتقاد من وضعیت کنونی اقتصاد کش��ور
بیشتر ناشی از مدیریت غلط و غیربهینه منابع حاصل
از درآمدهای نفتی اس��ت تا خانواره��ا .وی افزود :از
طرفی نرخ سود بانکی از دیگر موارد قابل تأمل در این
گزارش است .در گزارش دولت گفته شده که کاهش
نرخ سود بانکی س��بب افزایش وابستگی به بانکها
شده اس��ت ،یعنی وام ارزان گرفتهاند و بر اثر بحران
افزایش قیمت حاملهای انرژی نتوانستند بدهیهای
خود را بازپرداخت کنند .در حالی که آمارها نش��ان
میدهد سهم تولید از دیون معوقه بانکها حدود 15
درصد اس��ت بنابراین در این گزارش هیچ توجهی به
مناس��بات ناسالم اقتصادی سیاس��ی در نظام بانکی
که مس��بب  100هزار میلیارد تومان معوقات بانکی
اس��ت ،نشده است .وی در پاس��خ به این پرسش که
پس بهاعتقاد ش��ما گزارههای مندرج در گزارش که
به تحلیل اقتصاد ایران پرداخته جامع نیست ،گفت:
بله ،بهطور کلی مسائل مهمی در این گزارش نادیده
گرفته شده است که بیتوجهی به آنها میتواند منجر
به ارائه راهحلهای نادرست در اقتصاد شود .اگر دولت
میخواهد بهدرس��تی اقتصاد کش��ور را س��اماندهی
کن��د ،باید بر مبنای تحلیل درس��ت از واقعیتهای
اقتصادی کشور ،سیاستگذاری کند .بهاعتقاد من روح
حاکم بر این گزارش همان سیاس��ت افزایش قیمت
و آزادسازی قیمتهاست.
عكس :سروشسیدجمالی،وطنامروز

مدیرعامل ش��رکت توزیع ب��رق تهران بزرگ
گفت :هیچجای دنیا نمیآیند برای تأمین  ۲۰۰تا
 ۵۰۰م��گاوات افزایش مصرف برق در زمان پیک
برای  ۲۰س��اعت در طول سال ،سرمایهگذاری ۲
هزار میلیارد تومانی کنند در حالی که میش��ود
این  ۲۰ساعت را مدیریت کرد .محمد هاشمی در
گفتوگو با تسنیم اظهار داشت :در تهران مصرف
برق در روزهای غیرتابس��تان حداکث��ر  2هزار و
 500مگاوات ساعت است که این رقم در روزهای
تابستان بهطور متوسط به کمتر از  3500مگاوات
س��اعت میرس��د .وی افزود :در طول تابس��تان
مصرف برق در س��اعتهای پیک مصرف رکورد
4هزار م��گاوات را میزند ام��ا در مجموع حدود
 20روز مصرف ب��االی  3500مگاوات داریم و در
ساعات پیک روزهای گرم سال ،مصرفی در حدود
 3800 ،3700و 4هزار مگاوات داریم .مدیرعامل
ش��رکت توزیع ب��رق تهران بزرگ ب��ا بیان اینکه
«با آمادگی کامل برای تأمین برق وارد تابس��تان
شدیم» ،گفت :باید بیش از افزایش ظرفیت تولید
برق به مدیریت مصرف برق و فرهنگسازی در این
زمینه توجه کنیم.

وطن امروز

نما
بسته تحلیلی دولت بازگشت به سیاستهای تعدیل دهه  70است
گزارش بس�ته تحلیلی خروج غیرتورمی از رکود بهنوعی بازگش�ت به سیاستهای تعدیل در دهه  70است.
دکتر راغفر در این رابطه گفت :متأسفانه مسبب و مسؤول بخشی از معضالت کنونی اقتصاد ایران اتخاذ همان
سیاس�ت تعدیل در دهه  70اس�ت که آثار آن را در حال حاضر مشاهده میکنیم .فحوای این گزارش بیشتر
بهسمت آزادسازی قیمتهاست چرا که گویی قرار است دولت صرف ًا با ابزار قیمتی مشکالت اقتصاد ایران را
حل کند .این کار شدنی نیست چرا که باید نهادها و ابزارهای دیگری را نیز در تحلیل خود مورد استفاده قرار
دهد .و در پاسخ به این سوال که ب ه اعتقاد شما آیا میتوان سیاست ضدتورمی برای خروج از رکود در پیش
گرفت؟ گفت :بله ،میتوان این کار را کرد چرا که دو عامل اصلی برای خروج از رکود ،جلوگیری از اتالف منابع و
کاهش هزینههای دولت است ،بهطور مثال دولت حدود چند ده هزار میلیارد تومان ساالنه برای یارانه پرداخت
میکند .بس�یاری میدانند که بخش�ی از این هزینه زائد و اضافی اس�ت چرا که چند دهک جامعه مستحق
دریافت آن نیس�تند .دولت باید بهطور بهینه هزینه و منابع خود را مدیریت کند .در این راس�تا دولت باید
بهسمت کوچک کردن خود و اجرای سیاست اصل  44حرکت کند و از منابعی که خلق میشود برای حمایت
از تولید ملی هزینه کند .دولت بهجای نگرانی درباره کاهش درآمدهایش باید نگران سیاستهای خود باشد.
فضای اقتصادی کشور انحصاری است و در چنین وضعیتی کسب و کار رونق نخواهد یافت .برای بهبود فضای
کسب و کار گاهی دولت نیاز به منابع ندارد بلکه نیاز به اصالح سیاستها و قوانین دارد.

اقتص��ادی و مالی و ...ولی در این گزارش مش��کالت
اقتصادی کش��ور بهگونهای سادهس��ازی شده است،
همچنین درباره تثبیت نرخ ارز آمده است که تثیبت
نرخ ارز باعث کاهش نرخ ارز و افزایش واردات ش��ده
است .منظور این است که چون ارز ارزان شده واردات
نیز افزایش یافته و همی��ن افزایش واردات منجر به
رشد مصرفگرایی وابس��ته به کاالهای وارداتی شده
است ،این عبارت بسیار سادهس��ازی است .در اینجا

منظ��ور از واردات دقیقاً مش��خص نیس��ت چرا که
در ط��ول دولت هش��تم و نهم ح��دود  56درصد از
کل درآم��د دولت ص��رف واردات کاالهای مصرفی و
لوکس ش��ده اس��ت .در حالی که اگر صرف کاالهای
تکنولوژیکی و س��رمایهای میشد ،میتوانست رشد
اقتصادی بیسابقهای بههمراه داشته باشد .وی اظهار
داشت :در جای دیگری از این گزارش به نرخ ارز اشاره
شده اس��ت .در این گزارش آمده اگر نرخ ارز افزایش
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قیمت(تومان)

تغییر

دالر آمریکا

2611

3

یورو

3532

4

پوند

4460

2

یکصد ین ژاپن

2574

-

ريال قطر

696

1

يوان چين
ليرتركيه
درهم امارات
سکه
طرح قدیم
طرح جدید
نیم سکه
ربع سکه
سکه گرمي
یک گرم طالی18عیار

420

-

1233

7

711

1

قیمت(تومان)

تغییر

947000

-3000

950500

-4500

477000

-1000

274000

-4000

177000

-

96800

-200

( 1314دالر)

-

قیمت (دالر)

تغییر

104/9

2/03

107/88

0/67

105/54

0/5

مقدار

تغییر(درصد)

شاخص بورس

74526/1

0/86

شاخص  30شركتبرتر

3533/7

0/43

شاخص بازار اول

55264/6

0/3

شاخص بازار دوم

144346/3

2/23

شاخصصنعت

62579/9

0/97

بيشترينافزايش

آخرينقيمت

تغییر(درصد)

سرمايهگذاريپرديس

۱۱۵۵

8/55

ح .سرمايهگذاري خوارزمي

هر اونس طال
نفت
وست تگزاس
برنت درياي شمال
اوپک

تاالر شیشه ای

شاخص

۵۹۴

۸

تكنوتار

۱۸۲۳

7/74

يايران
كنتورساز 

۹۵۳۶

7/04

ح  .الكتريك خودرو شرق

۹۱۳

5/06

بيشترينكاهش

آخرينقيمت

تغییر(درصد)

سرمايهگذاري صنوين  -مختلط

۱

-99/99

ش ايران
بهنو 

۷۳۰۷

-21/4

قندلرستان

۳۰۷۳۹

-4

قندنيشابور

۴۳۰۶

-3/99

ي ايران
ي تراكتورساز 
آهنگر 

۲۰۱۷

-3/91

تاالربینالملل
بورس نیکی ژاپن
بورس داوجونز
بورس لندن
بورساسترالیا

شاخص کل

تغییر

15343/28

127/57

17051/73

-48/45

3611/43

27/37

5534

5/3

