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توگو با «ایران»:
نرسی قربان ،کارشناس بینالملل انرژی در گف 

سواپ گاز دستاورد استراتژیک برای ایران است
صفحه 6

گزارش «ایران» از کاهش شتاب اصلیترین متغیر اثرگذار بر تورم

بخشودگی و تسهیل تسویه بدهی بخش تولید
تا اسفند ۱۴۰۰تمدید شد

دولت سیزدهم برای جبران کسری بودجهای که میراث دولت قبل بود ،برخالف گذشته ،از بانک مرکزی استقراض نکرده و به چاپ پول روی نیاورد
حجم پایه پولی (هزار میلیارد ریال)

 458هزار میلیارد تومان رسید.
ëëپایهپولیدر 8ماهه1400
در نخســتین مــاه از ســالجاری نرخ
رشــد پایه پولی بــه  27.4درصد محدود
شــد و بدیــن ترتیــب حجم آن بــه 465
هزار میلیارد تومان رسید .در اردیبهشت
و خرداد ماه نیز به ترتیب نرخ رشد پایه
پولــی بــه  31.5و  30.7درصــد رســید،
امــا آثار کســری بودجه در نخســتین ماه
تابســتان نمایــان شــد و باالتریــن رشــد
پایــه پولــی در یــک دهه اخیر ثبت شــد.

در تیرمــاه امســال پایــه پولــی بــه بیش
از  517هــزار میلیــارد تومــان رســید کــه
نســبت بــه ماه مشــابه ســال قبــل 42.6
درصــد افزایــش داشــت .در مــرداد ماه
نیــز هر چنــد اندکــی از رشــد پایــه پولی
کاســته شــد ولی همچنان نرخ رشــد آن
بــا  42.1درصــدی بــاالی  42درصد بود.
در ایــن مــاه حجــم پایــه پولــی بــه 515
هــزار میلیــارد تومــان بالــغ شــد،اما از
شــهریور ماه بــ ه عنوان نخســتین ماهی
که دولت ســیزدهم ب ه صــورت کامل در

آن فعالیت داشــت ،شــاهد افــت قابل
توجه نرخ رشد پایه پولی هستیم .بدین
ترتیب نرخ رشــد پایه پولی از بیش از 42
درصد در ماههای تیــر و مرداد به 39.5
درصــد در شــهریورماه محــدود شــد و
حجــم آن بــه  518هزار میلیــارد تومان
رســید .تازهتریــن آمــار بانک مرکــزی از
حجم و رشد پایه پولی در مهر ماه حاکی
از تــداوم کاهــش شــتاب ایــن شــاخص
اســت .در ایــن ماه نرخ رشــد پایــه پولی
به  36.4درصــد و حجم آن نیز به 530

هــزار میلیــارد تومــان رســید .نگاهی به
روند رشــد پایــه پولی نشــان میدهد که
در مهرماه رشــد این متغیر در مقایســه
بــا تیرماه  6.2درصد کمتر شــده اســت.
بــر این اســاس هرچند همچنان رشــد و
حجم پایه پولی باالست ،ولی آثار تغییر
سیاستهای اقتصادی دولت سیزدهم
آشــکار است .توقف اســتقراض از بانک
مرکــزی مهمترین علت کاهش شــتاب
رشــد پایه پولــی بهعنــوان دلیــل اصلی
رشد نقدینگی و تورم محسوب میشود.

چگونه دولت سیزدهم از رشد پایه پولی جلوگیری کرد؟
قدرتاهلل اماموردی

یادداشت

گــروهاقتصــادی /تــورم مزمــن در طــول
دهههــای اخیــر بــه یکــی از معضــات
اصلی اقتصاد ایران تبدیل شــده اســت.
این درحالی است که در سالهای گذشته
بــا جهش این شــاخص اثرگــذار بر تمام
بخشهــا ،آثار منفی تــورم بیش از پیش
خود را نشــان داده اســت .رشــد شاخص
بهــای تولیدکننــده و مصــرف کننــده
بهصورت مستقیم بر رفاه مردم از یکسو
و غیرقابل پیشبینی بــودن اقتصاد و در
نتیجه کاهش ســرمایهگذاریها از ســوی
دیگر اثر داشته است.
بررســی منشــأ و ریشــههای اصلــی
جهشهــای تورمــی اخیــر مــا را بــه
سیاســتهای دولــت میرســاند .در کنار
متغیرهایــی ماننــد نــرخ ارز و افزایــش
هزینههای تولید ،در سالهای اخیر ،رشد
پایه پولــی و نقدینگی یکــی از مهمترین
عوامــل اثرگــذار بــر تــورم بــوده اســت؛
متغیری که از ناترازی بودجههای سنواتی
بخصوص بودجه سالجاری زاییده شده
اســت .بدیــن ترتیب دولت بــرای تأمین
کســری قابل توجهی کــه در بودجه 1400
وجــود دارد ،از منابعی اســتفاده کرده که
بــر حجم پایــه پولی افــزوده اســت .یکی
از ایــن منابع اســتفاده از منابــع صندوق
توســعه ملــی بــدون دسترســی ارزی آن
اســت که بــ ه عنــوان موتور محرک رشــد
نقدینگی عمل کرده و خود را در افزایش
داراییهای خارجی بانک مرکزی نشــان
داده است .همچنین افزایش بدهیهای
بخــش دولتــی بــه بانــک مرکــزی عامل
دیگری اســت که بخصــوص در ماههای
نخست امســال موجبات رشد باالی پایه
پولــی را فراهم کــرد .در نتیجه نقدینگی
در سالجاری با عبور از مرز 4000میلیارد
تومــان و درپایــان مهرمــاه امســال بــا
4227میلیــارد تومــان ،در باالتریــن قلــه
تاریخی خود ایستاد.

پایــه پولی که بــه آن «پــول پرقدرت»
نیز گفته میشود در واقع همان پولهای
(ســکه ،اســکناس یا اعتبار) منتشــر شده
از ســوی بانــک مرکــزی اســت؛ پولــی که
مســتقیماً توســط بانک مرکزی به وجود
میآیــد و شــامل مــوارد ترازنامــه بانــک
مرکــزی میشــود .بــه بیانــی ســاده ،پول
پرقدرت برابر اســت با جمع اســکناس و
مسکوک به عالوه سپردههای بانکی نزد
بانک مرکزی .در واقع پایه پولی ،منبعی
است که توسط بانک مرکزی منتشر شده
و در چرخه اقتصــاد در اختیار بانکهای
تجــاری قــرار میگیــرد؛ بــه گونــهای کــه
بانکها میتوانند با استفاده از این منابع
و از طریــق خلق پول بانکی به گســترش
حجم پول بپردازند.
 ëëروندپایهپولیدردهه1390
بررســی میــزان پایــه پولی و رشــد آن
در دهــه  1390براســاس دادههــای بانک
مرکــزی نشــان میدهــد کــه پایه پولــی از
بیــش از  76هــزار میلیارد تومان در ســال
 1390به  458هزارمیلیارد تومان در سال
 1399افزایش یافته است .در حالی که این
شــاخص در سال  1390برابر با  76.4هزار
میلیارد تومان بوده در سال  1391به 97.5
هزار میلیارد تومان رسید و در سال 1392
با رســیدن بــه  118هــزار میلیــارد تومان،
از مــرز  100هزارمیلیــارد تومــان گذشــت.
این روند صعودی با نرخ رشــدی کمتر از
 20درصــد تا ســال  1396ادامــه یافت به
طوری که در این سال پایه پولی با رشد 19
درصدی نســبت به ســال قبل به بیش از
 213هزار میلیارد تومان رسید .اما از سال
 1397رشــد این متغیر افزایــش یافت تا
جایی که در سال  97نرخ رشد آن به 24.2
درصــد و در ســال 1398بــه 32.8درصد
رســید و حجم آن بــه 352هــزار میلیارد
تومــان رســید .در ســال  1399نیز با رشــد
 30.1درصــدی این شــاخص بــه بیش از

پایه پولی از سال  1390تا ( 1399هزار میلیارد تومان)

مدرس دانشگاه

آنچه در دولت گذشته باعث افزایش پایه پولی شد این بود که کسری بودجه را از
طریق ذخایر بانک مرکزی و انتشار پول جبران کردند .همچنین با توجه به اینکه
نرخ بهره بین بانکی پایین بود ،خلق پول برای سیستم بانکی هزینهای نداشت و
زمینه افزایش نقدینگی و پایه پولی را ایجاد کرد .البته مشکل افزایش پایه پولی
تنها به این موارد ختم نمیشــود .زمانی که سیســتم خلق پول میکند از طریق
عملیات وامگیری و اضافه برداشت از ذخایر بانک مرکزی بر اساس میزان نرخ
بهره بین بانکی زمینه خلق پول و استقراض ایجاد میشود و تا زمانی که منافع
این اقدام به هزینههای آن اولویت داشته باشد ادامه مییابد اما آنچه سبب شده
در دولت جدید شــتاب افزایش پایه پولی متوقف شــود این است که دولت برای
تأمین کسری بودجه از منابع دیگر همچون فروش داراییهای دولتی یا از طریق
دریافت درآمد ناشــی از فروش نفت و همچنین  60هزار میلیارد تومان فروش

داراییهای مالی استفاده کرده و شیوههایی را که منجر به استقراض و در پی آن
افزایش پایه پولی میشود به کار نبرده است .البته باید به دولت سیزدهم هشدار
داد چــرا کــه عموماً دولتها در ســه ماهه پایان ســال که تمامــی راههای جبران
کسری را پیمودهاند به سراغ خلق پول میروند و دولت نیز باید مراقب مدیریت
منابع در ماههای پایانی باشد .همچنین فراتر از سیاستگذاری اقتصادی دولتها
یک مســأله فراگیر در نظام بانکی کشــور وجود دارد و آن ناترازی سیستم بانکی
است که بهدلیل عدم شفافیت و کنترل بانک مرکزی بر داراییهای غیر واقعی
رخ میدهد و زمینه افزایش اعداد و ارقام و خلق پول و پایه پولی را ایجاد میکند
که الزم است برای آن چارهاندیشی شود.
همچنیــن در این دولت فرایند خلق پول و اضافه برداشــت بانکها از سیســتم
بانکــی هزینهبردار اســت چــرا که افزایش نــرخ بهره بین بانکــی افزایش یافته و
خلق پول برای آنها توجیه اقتصادی ندارد و همین موضوع باعث شــده دولت
سیزدهم در زمینه کنترل رشد پایه پولی عملکرد خوبی داشته باشد.

اخبـــــار

ترمز رشد پایه پولی کشیده شد

وزیر امور اقتصادی و دارایی از نهایی شدن تمدید قانون تسهیل تسویه سود
بانکی ،معروف به حذف سود مرکب تا پایان اسفند ماه امسال خبر داد.
سیداحســان خاندوزی در سخنانی در بیستوهشتمین همایش ملی
بیمــه و توســعه ،با اعــام این خبر ابــراز امیــدواری کرد ،تولیــد کنندگان
بدهــکار بــه نظــام بانکی ،بــا بهرهگیری از ایــن فرصــت و پرداخت اصل
بدهــی معــوق خود به نظام بانکی ،از فرصت بخشــودگی جرایم مربوط
به تأخیر ،برای افزایش تولید و توسعه کسب و کار خود بهرهمند شوند.
ëëهدایت منابع به سوی فعالیتهای تولیدی
بهگــزارش ایرنا ،محســن رضایی ،معــاون اقتصــادی رئیسجمهور و
دبیر ســتاد اقتصادی دولت ســیزدهم هم در این همایش گفت :اصالح
بازارهــای ایــران موجب شــکلگیری قیمتهــای واقعی شــده و منابع را
بهصورت بهینه بهسمت فعالیتهای تولیدی ،سوق میدهد که موجب
افزایش بهرهوری و در نتیجه رشد اقتصادی خواهد شد.
وی با اشاره به وجود  ۲۰۰هزار شغل در صنعت بیمه بهعنوان بخشی
از اقتصــاد ،اظهار داشــت :این صنعت میتوانــد در بخشهای دیگر نیز
تأثیر گذاشته و موجب رشد و تقویت آنها شود.
وی بــا بیــان اینکه اصالحات اساســی در صنعت بیمــه و صنایع دیگر
بازارهــا را شــکل میدهــد ،خاطرنشــان کرد :تغییــر در بخــش بیمه یک
مســأله کلیــدی اســت ،زیــرا در بازاری کــه رانت و فســاد باشــد نمیتوان
قیمت واقعی را تعیین کرد.

حذف قیمتگذاریهای دستوری

رئیــس ســازمان بورس و اوراق بهادار گفت :دولت ســال گذشــته مقادیر
زیادی از بورس تأمین مالی کرد و با اهرم مالیات و فروش ســهام ،فشــار
زیادی را به این بازار وارد آورد.
بهگزارش خبرگزاری صدا و ســیما ،مجید عشــقی با اشاره به اتفاقات
اخیر ناشی از قیمتگذاری دستوری خودرو گفت :قیمتگذاری دستوری
در خیلی از صنایع حذف شده و فقط در چند صنعت گرفتار این موضوع
هســتیم ،امــا در دولــت تصمیمات خوبی گرفته شــده و به امیــد خدا در
چند روز آینده اجرایی خواهد شد.
وی گفــت :دولت در خصوص حمایت از این بازار مصمم اســت و ما
نیــز مکاتبات متعددی با وزارتخانههای مختلف ذیربط داشــتهایم تا در
خصوص سیاستگذاریهایی که میتواند روی بازار سرمایه اثر بگذارد ،به
نحوی عمل کنند که این بازار آسیب نبیند و سیاستها نیز شفاف باشد.
رئیــس ســازمان بــورس و اوراق بهــادار همچنین از عرضــه اولیههای
جــذاب در آینــده نزدیــک خبــر داد کــه در زمینــه ســهام شــرکتهای
اســتارتاپی ،دانــش بنیــان و فنــاوری محــور انجــام میشــود و گفــت :در
خصــوص پاالیشــگاهها و صنایــع مختلــف نیــز عرضههای اولیــه زیادی
در صــف داریم که متناســب با کشــش بــازار انجام خواهد شــد چراکه ما
معتقدیم نباید فشــار مضاعفی به بازار بیاوریم و به تناسب کشش بازار،
عرضههای اولیه انجام خواهد شد.
وی افــزود :با رفع ابهامــات موجود و جلب اطمینان ســرمایهگذاران،
بازار کشش بیشتری پیدا خواهد کرد.

از سوی گروه صنعتی «ایران خودرو» محقق شد:

۲۹۷میلیونیوروصرفهجویی
حاصلازداخلیسازیتولید

طبق برنامهریزیهای صورت گرفته
مطابق با اهداف و رویکردهای
وزارت صنعت ،معدن و تجارت ،تا
پایان امسال ،کاهش ارزبری ساالنه
۱۳۳میلیون یورویی از سوی گروه
صنعتی ایران خودرو هدفگذاری
شده که تا انتهای آبان ماه،
 ۶۹میلیون یورو از این میزان محقق
شده است.
به گزارش ایران ،سال گذشته بود که
شرکت خودروسازی «ایران خودرو»،
توانست با اجرای پروژههای مدیریت
هزینه ،صرفهجویی سه هزار و
 ۱۴۷میلیارد تومانی را در کارنامه خود
به ثبت برساند و حاال قراراست با به
نتیجه رسیدن پروژههای تعریف شده،
این رقم تا پایان سال به پنج هزار و
 ۶۷۶میلیارد تومان افزایش یابد.
این در حالی است که گروه صنعتی
ایران خودرو از دو سال گذشته در
شرایط سخت تحریم و کرونا ،با
رهنمودهای مقام معظم رهبری
در خصوص نگاه به ظرفیتهای
داخل ،در صدد به کارگیری و
استفاده از ظرفیت و توانمندیهای
داخلی برآمد ،بهطوری که در
همین راستا ،ستاد ساخت داخل
با همراهی و تعامل همهجانبه
سازندگان داخلی شکل گرفت تا
بتواند با تعمیق ساخت داخل ،از
بحران و سد تحریمها عبور کند.
از طرفی ،با برنامهریزی و
پیگیریهای ویژه برای تحقق
خودکفایی قطعات میزهای ساخت
داخل و بهکارگیری از ظرفیتهای
موجود در کشور برای تعمیق
ساخت داخل و کاهش ارزبری در
خودروهای تجاری به ویژه در حوزه
موتور و گیربکس اقدامها ویژهای
صورت گرفت ،که قرار است طبق
برنامهریزی ها ،با تحقق اهداف این
بخش ،کاهش ارزبری  ۷۴میلیون

یورویی تا پایان امسال ،محقق شود.
البته در این میان ،نباید از مشارکت و
همکاری شرکتها و صنایع توانمند
در سطح کشور و تعریف بالغ بر ۱۳۳
پروژه با شرکتهای دانشبنیان۲۲،
پروژه با صنایع دفاع و  ۲۶پروژه با
صنایع هوافضای سپاه در دو سال
اخیر غافل شد چرا که ،بر این اساس
و با اقدامها صورت گرفته از سال
 ۹۸تاکنون۲۹۷ ،میلیون یورو کاهش

ارزبری در قالب پروژههای ساخت
داخل محقق شده است.
برنامه و اقدامها در راستای رویکردهای
وزارت صنعت ،معدن و تجارت
طبق برنامهریزیهای صورت گرفته
مطابق با اهداف و رویکردهای
وزارت صنعت ،معدن و تجارت ،تا
پایان امسال ،کاهش ارزبری ساالنه
 ۱۳۳میلیون یورویی از سوی این

شرکت هدفگذاری شده است.
از میز اول خودکفایی تاکنون،
 ۱۵۰قطعه برای داخلیسازی تعریف
شده که تا امروز  ۹۳قطعه با کاهش
ارزبری ساالنه  ۸۷/۸میلیون یورو به
تولید انبوه رسیده است.
این در حالی است که به همت و
اراده قوی قطعه سازان در اجرای
پروژههای خودکفایی ،تعداد ۱۳پروژه
و  ۱۹قطعه در میز پنجم تعریف
شده که  ۱۴سازنده داخلی تأمین این
قطعات را بر عهده دارند.
در راستای کاهش میزان ارزبری ساالنه
این قطعات که۳۷/۴ ،میلیون یورو
است ،تاکنون حدود  ۶۰درصد اهداف
داخلیسازی قطعات محقق شده
است .این در حالی است که این امر
با هدف پیشبینی کاهش ارزبری
میزهای یک تا پنج ساخت داخل
وبرای داخلیسازی۱۵۰قطعه ،ساالنه
 ۲۰۴میلیون یورو انجام شده است.
کاهش هزینه بیش از سه هزار و
 ۱۰۰میلیارد تومان در سال گذشته
اما شرکت خودروسازی ایرانخودرو،
برای کاهش بهای تمام شده و
کاهش هزینه تولید که امری اساسی
برای کمک به ادامه حیات در شرایط
تحریمها بوده است ،ستاد مدیریت
قیمت تمام شده محصوالت را در
سال گذشته ایجاد کرد که بر این
اساس ،کاهش هزینه بیش از سه
هزار و ۱۰۰میلیارد تومان در سال
گذشته در سطح گروه صنعتی ایران
خودرو رقم خورد.
گفتنی است برای تحقق این اهداف،
آنهم با مشارکت تمامی کارکنان
گروه صنعتی ،پروژههای عملیاتی
کاهش هزینه تعریف شده و تحقق
صرفهجویی و مدیریت هزینه
دو هزار و  ۵۲۹میلیارد تومان در
سال جاری دنبال میشود.

