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هشدار کارشناسان نسبت به آینده صنعت نفت

خطر پشت گوش صنعت نفت ایران
صفحه 10

در گفتوگو با «ایران» بررسی شد «برآورد کارشناسان از سالی که گذشت»
سپیده پیری
خبرنگار

سخن از سالی است که هنوز به پایان نرسیده اما آنقدر
ســاکن و بیرمق گذشــت که بعید به نظر میرسد در یک
ماه باقی مانده تحول شگرفی رخ بدهد .سال خانهنشینی

نیازمند برنامه کوتاه مدت شدیم

یادداشت

بایــد به ســال  ۱۳۹۹داد .در این بررســی تحریــم را نباید وارد
کرد چون در ســالهای گذشــته هم تحریم بودهایم و شرایط
سختتر هم بوده است .اما امسال وضعیت به گونهای نبود
کــه اتفاقــات را بــه گردن تحریــم بیاندازیم .ســالی کــه تمام
میشــود ،نامطلــوب اســت و از نظــر مدیریت اقتصــادی که
نرخ ارز و تورم اینگونه شد سالی نامطلوب است .البته مردم
هــم به مســئوالن اعتمــاد کردند چون هنگامی که مســئوالن
به مردم وعــده کاهش نرخ ارز و کنترل قیمتها را میدهند
مردم هم امیدوار میشوند اما اگر تغییر مثبتی اتفاق نیفتد،
اعتماد آســیب میبیند و هزینه به دست آوردن و احیای آن
ســنگین خواهد بود .آنجاســت که نیازمنــد برنامههای کوتاه
مــدت هســتیم و اگر فردی وعــده بلندمدت بــرای تغییرات
اقتصــادی بدهــد ،نمیتوانــد پاســخگو باشــد چــون بیمــار
دیگر مرده و گرســنه هم تلف شــده اســت .در این میان هم
وضعیــت بورس به گونــهای بود که خیلی خوب شــروع کرد
و مــردم هــم به دولــت اعتماد کردند .مســئوالن هــم گفتند
بهتریــن راه بــرای ســرمایهگذاری اســتفاده از ســرمایههای
مالــی ملت اســت .اعتماد به بورس شــکل گرفــت ،غافل از
آنکه بازارســازهایی در پشــت پرده بازار ایجــاد میکنند ،بعد
صفهــای فــروش مصنوعــی شــکل میدهند و ســپس رها
کردنــد و کســی مانعشــان نشــد .حاال هــم تالش میشــود با
تغییر دامنه نوسان اعتماد را برگردانند.

زمان مشخصی برای عرضه سهام سرخابیها نمیتوان اعالم کرد

مدیرعامــل شــرکت فرابــورس ایــران
گفــت :اکنــون نمیتوان به هیــچ عنوان
زمــان مشــخصی را برای عرضه ســهام
ســرخابیها در فرابــورس اعــام کــرد.
امیــر هامونــی بــه آخریــن وضعیــت
واگــذاری و عرضــه ســهام اســتقالل و
پرســپولیس در فرابــورس اشــاره کــرد و
افزود :همت و پشــتکار دولت ،ســازمان
خصوصیســازی و هیــأت واگــذاری در

ســال  ٩٩برای واگذاری ســهام استقالل
و پرســپولیس نســبت بــه ســالهای
گذشــته بیســابقه بــوده و در ایــن
زمــان تالشهــای گســتردهای از ســوی
ســازمانهای مختلــف برای بــه نتیجه
رســاندن این عرضه و واگــذاری صورت
گرفته اســت .وی اظهار داشت :سازمان
خصوصیســازی مــدارک و مســتندات
خوبــی را بــرای ایــن واگــذاری در اختیار

شــرکت فرابورس قرار داده و اســتقالل
تــا حــدودی به لحــاظ انجــام برخــی از
فرآیندها عقبتر از پرســپولیس است.
هامونــی گفت :جلســه پیــش پذیرش
ســهام پرســپولیس برگزار شــده است و
در این میان برخی از پیگیریها از سوی
ســازمان خصوصیســازی بــرای زودتر
بــه نتیجه رســاندن این عرضــه در حال
انجام است/.ایرنا

اقتصاددان

برایمان تنگتر کرد .از خانه تا تخممرغ گران شد .بورس
از بورس افتاد.
تــرس از بیمــاری کرکرههــا را پاییــن نگه داشــت .همه
اینهــا یعنی ســالی ســخت بر همگان گذشــت کــه واکاوی
آن از منظــر اقتصــادی میتوانــد دریچــهای باشــد بــرای

نــگاه به آینــده .امید برای برنامهریزی آغــاز قرن جدید با
سیاســتهای راهگشا بلکه رونق ایجاد کند و گره از ابروی
مردمان بگشــاید .در همیــن رابطه کارشناســان و فعاالن
اقتصــادی بــرآورد خــود را از ســالی که رو به اتمام اســت،
بیان کردند.

کرونا ،تحریم و مدیریت سهگانه اقتصاد ایران

ســال  ۱۳۹۹یــا ســال
 ۲۰۲۰در هیــچ جــای
دنیا ســال خوبی نبود تا
جایی که متوســط رشــد
مجیدرضاحریری اقتصــادی دنیــا بیش از
رئیس اتاق ایران شش درصد رشد منفی
وچین
داشته اســت .بطور ویژه
در این ســالی که تمام میشــود کشــور ما عالوه بر مسأله مهم
و جهانــی کرونــا کــه تأثیر منفی بر همه اقشــار و کســبو کارها
داشت با مشکل مهم دیگر یعنی تحریم درگیر بود که به نوعی
میتــوان گفت بــا ترامپ هــم درگیری داشــتیم .موضوعی که
مشــکل اقتصــادی را چند برابــر کرده بود و این نشــان میدهد
ســال خوبی از نظر اقتصادی برای دولت و ملت نبود .آمارها و
ارقام که بیانگر وضعیت بد اقتصادی بیشتر قشرها بود ،نشان
میدهــد که آمار بیکاری و تورم و ســایر شــاخصههای دیگر که
وضعیــت اقتصــادی را مشــخص میکنند ،نشــان از وضعیت
منفــی و بد همه شــاخصههای مهــم اقتصادی بــود .آمارهای
رشــد اقتصادی نشان میدهد که یکی از سختترین سالهای
ممکن را تجربه کردهایم که البته مسأله مدیریت در این میان
هم مؤثر بوده است .یعنی همه این موارد با هم تأثیر داشتند.
کرونا که بر همه دنیا تأثیر گذاشــت و از طرف دیگر هم قیمت
نفت ما در این ســال بشدت پایین آمد و حتی به قیمت منفی

یادداشت

ســال  ۹۹را از نظــر
اقتصــادی میتــوان
اینگونــه توصیــف کــرد
کــه اگر شــما به پزشــک
آلبرت بغزیان
مراجعــه میکنیــد و
استاد اقتصاد
تشــخیص بدهــد کــه
دانشگاه تهران
حالتــان خــوب اســت
ابتدا فشــار خون و ضربان قلب شــما را میســنجد و اگر این
دو گزینه خوب باشــد حال شــما را خوب تشــخیص میدهد
یعنــی دیگر مکانیســمهای بدن درســت کار میکنند که این
دو شــاخص توانســته عملکرد درســتی داشته باشــد .حال با
ارزیابی موقعیت اقتصادی اینکه گفته میشــود ســپردههای
بانکــی افزایش یافته یا تخلفــات کاهش یافته یا اینکه دولت
جلســه تشــکیل داده اســت باید در نهایت  ۳شاخص بهبود
پیدا کرده باشــد .آیا تورم داشــتهایم یا خیــر! رونق اقتصادی
رخ داده یــا رکــود؟ درآمد ملی افزایش داشــته یا کاهش؟ یا
مثالً اشــتغال هم یکی از شاخصهای مهم است .با بررسی
همه اینها زمانی که ســال  ۱۳۹۹را برآورد میکنیم با بررســی
نخستین شــاخص متوقف میشــویم .در حوزه مسکن تورم
 ۱۰۰درصد بوده اســت .تغییر قیمت در حوزه خودرو و لوازم
خانگــی و مایحتــاج مــردم از  ۵۰درصــد تا  ۱۰۰درصــد بوده
اســت و هنوز هم زمزمه آن وجود دارد .بنابراین چه نمرهای

و قرنطینه ،ســال بســتن مرزها و محدودیتها ،سال رکود
و سکون و در یک کالم سال کرونا که بر تمام ابعاد زندگی
آدمیــان در سراســر جهــان ســایه انداخــت .بــا خــودش
بیمــاری و بیــکاری و فقــر آورد و اقتصــاد را فلــج کــرد .در
ایــران اما کرونــا با تحریم و تــورم پیوند خــورد و عرصه را

دکتر لطفعلی بخشی

هم رســید .به هر حال مــا بخش زیادی از منابــع ارزیمان را از
فروش نفت تأمین میکنیم یا فرآوردههای نفت مانند بنزین
که قیمتشان نسبت به نفت مشخص میشود که منابع ارزی
ما را تشــکیل میدهند .پس هنگامــی که قیمت نفت به دلیل
کرونــا پاییــن آمد ،بر همــه فرآوردههای آن و مواد پتروشــیمی
تأثیــر گذاشــت .تــا جایی کــه به مقــدار کافــی نفت بــه فروش
نمیرفت و آن مقداری که به فروش میرفت نیز قیمت بسیار
پایینی داشــت .از طرف دیگــر صادرات غیر نفتیمان هم به ۵
کشور محدود شده بود و یکسری مواد خام که به برخی کشورها
مانند چیــن و هند میفروختیم به دلیل رکــود حاصل از کرونا
در نیمه نخســت ســال منتفی شد .در بقیه کشــورها هم مانند
عراق و افغانستان که برخی اقالم را صادر میکردیم ،در نیمه
نخســت ســال به دلیل شیوع کرونا مرزها بســته شد .تمام این
موارد باعث شــد که منابع ارزی ما بشدت افت کند .موضوعی
کــه موجب باال رفتن قیمت ارز و دالر و طال شــد .از طرف دیگر
مسأله مدیریتی همیشه در اقتصاد ما نقش خود را داشته است
و عــدم مدیریت صحیح اثر خود را بر اقتصاد میگذارد .اگر در
این سالها در ارتباط با مدیریت صحیح صحبت کنیم ،بخشی
از آن مدیریــت در رفــع اثرات تحریمــی برمیگردد یعنی خود
تحریــم اثر دارد و شــیوه مدیریــت در رفع اثــرات تحریمی هم
نقــش دارد اما اثرات مدیریتی الاقل امســال نســبت به کرونا و
تحریم نقش کمرنگتری داشت.

پرداخت  ۱۰۱هزار میلیارد ریال تسهیالت به تولیدکنندگان

مطابق آمارهای منتشــر شده وزارت
صنعت ،معدن و تجارت ،از ابتدای
امســال تا پایــان دیماه بیــش از ۱۰۱
هــزار و  ۹۴۱میلیــارد ریال تســهیالت
در قالب پــروژه رونق تولید پرداخت
شد .این میزان تسهیالت به سههزار
و  ۴۳۹واحــد تولیدی پرداخت شــده
اســت .برای دریافت این تســهیالت
تعــداد  ۱۳هــزار و  ۴۴نفــر ثبتنــام

کرده بودند که هفت هزار و  ۸۴۵نفر
از آنان به بانک معرفی شده بودند.
بنگاههــای تولیــدی کوچــک،
متوســط و طرحهــای نیمهتمــام بــا
پیشــرفت فیزیکــی بــاالی  ۶۰درصد
در راســتای اقتصــاد مقاومتــی ،در
قالب پــروژه رونــق تولیــد میتوانند
از تسهیالت اســتفاده کنند .در قالب
تســهیالت برنامــه تولیــد و اشــتغال

(تبصــره  )۱۸در  ۱۰ماهــه امســال
بیــش از  ۶۶هــزار و  ۳۱۹میلیــارد
ریال تســهیالت پرداخت شــد .برای
دریافــت تســهیالت  ۲هــزار و ۷۰۱
نفــر ثبتنام انجام شــد و یکهزار و
 ۲۴۵نفر به بانکها معرفی شــدند،
اما در نهایت تســهیالت یاد شــده به
یکهــزار و  ۸۰نفــر پرداخــت شــد/.
وزارت صمت

تــورم بهعنوان مهمترین بلیهای که در کشــور وجــود دارد ،از جنبههای مختلف
روی بخشها و گروههای مختلف جامعه اثر منفی میگذارد و هرچه رشــد این
نرخ افزایش یابد تبعات منفی آن نیز بیشتر و گستردهترخواهد شد .بررسی آثار
تورم از هر جنبه و منظری نابودکننده زندگی اقشار کم درآمد و متوسط جامعه
است .تأثیر تورم دو رقمی روی اقتصاد را میتوان از طرف عرضه و تقاضا بررسی
کرد .به این معنا که تورم باال درکنار مصرف کنندگان ،تولیدکنندگان را نیز تحت
تأثیر قرار میدهد .دربخش تقاضا ،مردم به ســه دسته تقسیم میشوند ،دسته
نخســت افرادی که شــغل ندارند و درنتیجه درآمدی هم به دســت نمیآورند.
دســته دوم کسانی که حقوق بگیر هستند و درآمد محدودی دارند و دسته سوم
کســانی کــه درآمد باالیی دارنــد .ازمیان این گروهها دو گروه نخســت بیشــترین
آســیب را از تــورم باال متحمل میشــوند .درواقع تأثیر تــورم دو رقمی براین دو
گروه یعنی افراد بدون درآمد و افراد با درآمد پایین از دو جهت تأثیرگذار است.
از یک سو تورم باال باعث میشود تا سبد هزینههای این گروهها بشدت کوچک
شود .این افراد برای متعادل کردن دخل و خرج خود مجبور میشوند تا برخی
از کاالها و خدمات را از سبد هزینه خود حذف کنند و با شدت گرفتن تورم حتی
اقالمــی مانند گوشــت و شــیر هــم بتدریج حذف میشــود .از طــرف دیگر تورم
بــاال باعث میشــود تا این گروههــا که بخش اعظم جامعه را تشــکیل میدهند
قــدرت خریــد خــود را بــرای کاالهای ســرمایهای مانند مســکن ،خــودرو و حتی
کاالهــای مصرفی بادوام مانند لوازم خانگی از دســت بدهند و خرید این کاالها
بــه آرزویــی دســت نیافتنی برای آنهــا تبدیل شــود .تداوم ایــن وضعیت باعث
میشــود ،اقشــار کم درآمد و متوسط جامعه فشــار زیادی را تحمل کنند .عالوه
برایــن امید آنها به آینده نیز از بین مــیرود و امیدی برای پسانداز ندارند .این
درحالی اســت که درچنین شــرایطی ،برخی افراد که سرمایه دارند ،برای کسب
ســود یا حفــظ ارزش داراییهای خود به خرید کاالهایی مانند خودرو ،مســکن،
ارز و طــا بــا هدف ســرمایهگذاری اقدام کنند ،موضوعی که خود باعث تشــدید
تــورم میشــود .درهمین زمینــه پیشبینی میشــود که میــزان افزایش حداقل
دســتمزد کارگران برای ســال آینده به باالترین میزان درتاریخ کشــور برسد ،اما
همین افزایش دســتمزد و حقــوق کارمندان دولت خود بهعنــوان عاملی برای
رشــد بیشــتر تورم خودنمایی میکند .اما همانگونه که اشــاره شد ،تنها مصرف
کنندگان از تورم دو رقمی متأثر نمیشوند و بخش تولید نیز از تبعات منفی آن
لطمه میبیند .در شــرایطی که بهدلیل رشــد نرخ تورم ،قیمت مواد اولیه برای
تولیدکنندگان درکنار ســایر هزینههای تولید افزایش مییابد ،تولیدکنندگان نیز
مجبــور میشــوند تا قیمــت محصول نهایــی خــود را افزایش دهنــد .اما دولت
بــرای حمایــت از مصرف کنندگان اقــدام به قیمتگــذاری در برخی از کاالهای
اساسی میکند و همین موضوع باعث میشود تا تولید صرفه اقتصادی خود را
از دست بدهد و بتدریج برخی از واحدهای تولیدی از چرخه تولید خارج شوند.
بدین ترتیب سمت عرضه نیز دچار آسیب و کاهش میشود و موجب میشود
تــا روند افزایشــی قیمتها شــتاب گیــرد .بنابراین بخشهای وســیعی از مردم
بشــدت از تور م آســیب می بینندو در مقابل صاحبانو دارندگان اموال وکاالها
از افزایــش قیمت ها و تورم ســود کالنی عایدشــان می شــود .این روند بشــدت
جامعه را به ســوی دوقطبی شدن هدایت میکند که نتایج گسترده آن از قبیل
افزایش جرم وخشــونت و فســاد و نا امنی و آشــوب دامن همه افراد جامعه را
خواهدگرفت.
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