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حمایت از تولید یا تولیدکننده؟
راه نجات اقتصاد هر کشوری از بیماری های
مزمنی همچون تورم و رکود در حمایت واقعی از
تولید و تحقق آن در عرصه های خدماتی  ،صنعتی
و کشاورزی نهفته است ،موضوعی که سرفصل
بسیاری از سیاست های کلی اقتصادی کشور
ما و بسیاری از کشورهای پیشرفته و توسعه یافته
دنیاست و در سیاست های کلی اقتصاد مقاومتی
و اصل  44و سایر اسناد باالدستی و حتی نام
گذاری سال ها نیز مظاهر و مصادیق آن مشهود
است اما آمارهای اقتصادی نشان می دهد طی
سال های اخیر با وجــود اختصاص ردیــف ها و
تبصره های گوناگون در بودجه های سنواتی و
برنامه های توسعه ای برای حمایت از تولید هنوز
به اهداف واقعی در این بخش دست نیافته ایم
و برخی از تولید کنندگان نیز از رتبه و شرایط
کسب و کــار در کشورمان گالیه مند هستند،
به طوری که میانگین رشد اقتصادی طی 10
سال اخیر زیر یک درصد بوده و رتبه کسب و کار
کشورمان از میان  190کشور جهان  127است
به طوری که در منطقه غرب آسیا و شمال آفریقا
نیز تنها کشورهای یمن ،سوریه ،لبنان ،عراق و
افغانستان رتبه باالتر(شرایط بدتری) از ما دارند
و دیگر کشورهای منطقه نظیر ترکیه ،کشورهای
حاشیه خلیج فارس ،کشورهای آسیای میانه و
حتی پاکستان و مصر وضعیت و رتبه بهتری برای
کسب و کار و تولید دارند و...
یک دلیلی که تاکنون موفق به حمایت کامل
از تولید و دستیابی به ثمرات آن همچون رشد
اقتصادی ،کاهش تورم و حذف رکود نشده ایم ،این
است که گاهی حمایت از تولید را با حمایت از تولید
کننده خلط کرده و جای این دو مفهوم را با یکدیگر
عوض کــرده ایــم .هر حمایت از تولید کننده ای
الزاما حمایت از تولید نیست؛ گاهی حمایت صرف
از تولید کننده ضد حمایت از تولید است؛ البته در
مواقعی نیز این دو در یک راستا هستند اما همیشه
این طور نیست ،حمایت از تولید یعنی ایجاد عرصه
و ساختارها و بسترهایی که یکایک افرادی که توان
و لیاقت الزم برای تولید کردن را دارند،بتوانند
در آن کسب و کارشان را شکل و رشد دهند؛ اما
حمایت از تولیدکننده گاهی این عارضه را دارد که
موجبایجادرانتهاومجوزهایانحصاریوپارتی
بازی ها و مفاسدی می شود که نه تنها به نفع تولید
نیست که به تولید آسیب جدی می زند.
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پشت پرده قفل بانک ها بر تسهیالت

گزارش ها از پاسخ رد بسیاری از بانک ها به درخواست های وام فعاالن اقتصادی حکایت دارد ،دالیل بروز این پدیده چیست
و چه تبعاتی برای فعالیت های اقتصادی دارد؟
برخی گــزارش هــای مردمی حکایت از کم
شــدن رونــد تسهیالت دهــی بانک ها دارد.
موضوعی که دامنه آن حتی تا بنگاه های
اقتصادی هــم کشیده شــده اســت .در این
میان ،بررسی های خراسان نشان می دهد
که اگرچه به نظر می رســد رونــد پرداخت
تسهیالت کند شده است اما به تناوب برخی
بانک ها همچنان رویه قبلی را دنبال می کنند
هرچند به نظر نمی رسد این مسئله مشکل
فعاالن اقتصادی را حل کند  .در هر حال،
اتفاق یاد شده از آن جایی که بانک ها با کمبود
منابع مواجه بــوده و نیز نظارت هــای بانک
مرکزی جدی تر شده است ،چندان عجیب به
نظر نمی رسد.
هر چند انتظار می رود در شرایط سخت
کنونی الاقل بنگاه های اقتصادی که بار تولید
و اشتغال را به طور همزمان به دوش می کشند
بیشتر حمایت شوند.به گــزارش خراسان،
برخی از مخاطبان روزنامه خراسان با گالیه
از بانک ها مطرح کرده اند که روند تسهیالت
دهی آن ها حتی در مرسوم ترین شکل خود
یعنی سرمایه در گردش نیز محدود یا متوقف
شده است .در این زمینه ،بررسی ها حکایت
از وجود چنین مسئله ای در کشور در ماه های
اخیر دارد .به عنوان مثال ،خبرگزاری رکنا در
گزارش  26آذرماه خود به این موضوع اشاره
کــرده است که بنا بر گــزارش های مردمی،
برخی از بانک ها از ابتدای آذر  ،1400هیچ
گونه وام بانکی و وام جدید را به متقاضیان
پرداخت نمی کنند .این خبرگزاری با اشاره
به نام برخی از بانک ها که در میان آن ها بانک
هــای دولتی نیز مشاهده می شــود ،آورده
است« :این بانک ها به متقاضیان گفته اند
که مشکل سراسری است و به کل بانک های
کشور مربوط است و مجوز واریز هر گونه وام
بانکی و وام جدید از  29آبــان مــاه 1400
متوقف شده است ».به عنوان مثال گزارش
 30آذر اقتصادآنالین که در  22دی ماه نیز
به روزرسانی شده است ،نشان می دهد که

آمارهای امیدوارکننده
از صادرات نفت و کاال

▪کفگیر بانک ها به ته دیگ خورده است؟!

جمالتی از قبیل «وام نداریم»« ،اعتبارمان
تمام شده است» همچنان پاسخ متقاضیانی
است که از بانک ها درخواست وام دارند.
▪آمارهای رسمی چه می گوید؟

بررسی داده های بانک مرکزی نشان می دهد
که روند تسهیالت دهی بانک ها در هشت ماه
امسال یعنی قبل از آذر ماه نسبت به هشت
ماه سال گذشته 59 ،درصــد افزایش یافته
است .رقمی که از تورم نقطه ای و ساالنه تا آن
تاریخ (به ترتیب  35.7و  44.4درصد) بیشتر
است.بنابراین به طور خالصه می توان گفت
که وضعیت تسهیالت دهی بانک ها تا قبل از
آذرماه ،بد نبوده اما سوال این جاست که این
تسهیالت به دست چه کسانی رسیده است؟
همچنین در پاسخ به مسئله محدود شدن
تسهیالت بانکی ،این فرضیه وجود دارد که آیا
واقع ًا دستور محدودیتی برای تسهیالت بانکی
صادر شده است یا خیر؟ در این زمینه اظهارات
وزیر اقتصاد در  18دی ماه این فرضیه را تا
حدی رد می کند .به گزارش ایبنا ،خاندوزی
دربــاره توقف تسهیالت بانکی در ما ههای
پایانی سال ،گفته است :در وزارت اقتصاد
دستورالعمل و ابالغیهای مبنی بر محدودیت
پرداخت تسهیالت بانکی ،به غیر از مراعات

حضور شرکت بیمه دی در رویداد تبادل فناوری در صنعت بیمه
شرکت بیمه دی با حضور در رویــداد تبادل
فناوری صنعت بیمه ،ضمن تبادل اطالعات با
شرکتهایدانشبنیانواستارتاپها،ظرفیت
های خود در این زمینه را معرفی کرد.به گزارش
روابط عمومی شرکت بیمه دی ،این نمایشگاه
با هدف شناخت و بهره بــرداری از توانمندی
های شرکت های دانش بنیان و استارتاپ ها
در جهت گسترش و تحول خدمات در محل
صندوق نوآوری و شکوفایی ریاست جمهوری
برگزار شد .در این رویداد شرکت بیمه دی در
راستای بیمه داری نوین به تبادل اطالعات با
دیگر شرکت ها و استارتاپ ها در جهت پیشبرد
برنامه های نوآورانه بر مبنای فناوری های نوین
پرداخت و ضمن برگزاری جلسات متعدد زمینه
همکاری با تعدادی از آن ها را فراهم کرد .بیمه
مرکزی جمهوری اسالمی ایــران ،سندیکای

شاخص

بیمه گران ایران ،صندوق نوآوری و شکوفایی
ریاست جمهوری ،پژوهشکده بیمه و شرکت
هایبیمهبرایبرگزاریایننمایشگاههمکاری
مشترک داشتند.

ضوابطی که بانک مرکزی بر آن ها نظارت کند
وجود نداشته است.
▪پای ضوابط بانک مرکزی در میان است؟

اظــهــارات وزیــر اقتصاد از آن جایی که قید
ضوابط بانک مرکزی را مطرح می کند ،قابل
تامل اســت .در ایــن زمینه بررسی پیشینه
نظارتی بــر وضعیت تسهیالت دهــی نظام
بانکی حاکی از آن است که بانک مرکزی از
آذرمــاه سال گذشته ،به منظور کنترل روند
خلق پول بانک ها و در نتیجه مهار یکی از پایه
های اصلی تورم و ناترازی نظام بانکی ،بانک
ها را مقید کرده تا میزان رشد ماهانه دارایی
آن ها بیش از  2درصد نباشد .بررسی های
خراسان نشان می دهد که در این زمینه تا
همین مــاه هــای اخیر ،بانک مرکزی اقــدام
به اعمال ممنوعیت و محدودیت برای بانک
های متخلف کرده است .اما گزارش  13آذر
خبرگزاری ایرنا نشان می دهد که با تکمیل
فازهای سامانه نظارتی به نام سمات ،خلق
پول بانک ها و به خصوص اعطای تسهیالت
آن ها به طور سیستمی کنترل خواهد شد به
طوری که اگر بانکی ضوابط مربوط را رعایت
نکند سامانه اجازه اعطای تسهیالت و ثبت
اطالعات به بانک را نخواهد داد.

یک فرضیه قابل اعتنای دیگر که البته مورد
تایید برخی مقام های مسئول بانکی است
نیز این است که بانک ها با توجه به وضعیت
اقــتــصــادی کــنــونــی و چــفــت و بــســت شــدن
حجم ترازنامه آن ها توسط بانک مرکزی،
بخشی از قــدرت تسهیالت دهــی خــود را از
دست داده اند .اظهارات جمشیدی ،رئیس
کانون هماهنگی بانک های خصوصی این
فرضیه را تایید می کند .وی در گفت وگو با
اقتصادآنالین اظهار کرده است :پرداخت وام
برای بانکها زیان محض است و در حالی که
سود تسهیالت بانکی حداکثر 18درصد است
نرخ تورم  44درصد اعالم شده است .بنابراین
دریافت وام برای مشتریان به صرفه و به زیان
بانکهاست .به گفته وی ،بانکها هم اکنون
با گرفتاری انباشت بدهیهای غیرجاری
مواجه هستند و شکاف بین نرخ سود بانکی و
نرخ تورم موجب شده است که برای مشتریان
به صرفه باشد که وام بگیرند و آن را پس ندهند!
بنابراین منابعی باقی نمیماند که بانکها به
دیگر متقاضیان وام بدهند .در این میان البته
چند روز قبل تجارت نیوز اعالم کرد :برخی
بانک ها همزمان با افزایش نرخ سود سپرده،
به بیش از  20درصد و نیز آن چه تامین بودجه
برای پرداخت وام مطرح شده ،پرداخت وام
بانکی را از سرگرفته اند.
درعــیــن حــال درمجموع باید گفت اگرچه
موضوعاتی مانند لــزوم کنترل خلق پول
بانک ها و مهار رشد نقدینگی اهمیت ویژه
ای دارد ،با این حال ،در اجرای این برنامه ها
باید مالحظات بنگاه های اقتصادی که واقعا
در زمینه تولید فعال هستند و در شرایط
سخت کنونی برای حفظ تولید ،ارزش افزوده
و اشتغال خود را سرپا نگه داشته اند نیز در نظر
گرفتهشودومسیریبرایدسترسیواحدهای
اقتصادی خرد و بنگاه های اقتصادی فعال در
بخش های مولد در زمینه صنعت ،کشاورزی و
خدمات به منابع بانکی فراهم شود.

تازه ترین نماگرهای اقتصادی بانک مرکزی
که به تازگی منتشر شده است ،نشان می دهد
در شش ماه نخست امسال نسبت به شش
ماه سال گذشته صادرات کشور با جهش 79
درصــدی روبــه رو شده اســت .در این میان،
صادرات نفتی  118درصد و صادرات غیر
نفتی  51درصد رشد داشته اند .با این حال
به نظر می رسد این تمام ماجرا نباشد .از یک
سو بهبود صادرات نفت در آینده نامحتمل
نیست ،از سوی دیگر افق های خوبی در حوزه
صادرات غیر نفتی وجود دارد.

بازار خبر

افزایش  ۱۶۰۰درصدی قیمت
مسکن در  ۱۰سال اخیر
تسنیم  -بررسی تحوالت بــازار مسکن تهران
حاکی از آن است که طی  ۱۰سال اخیر قیمت
مسکن حدود  ۱۶۰۰درصد افزایش یافته است.
مطابق آمار منتشر شده بانک مرکزی طی آذر
امسال متوسط قیمت مسکن در تهران به رشد
 1.8درصــدی نسبت به مــاه قبل از آن به 32
میلیون و  590هزار تومان افزایش یافته است.
در آذر سال  1390متوسط قیمت مسکن یک
میلیون و  923هزار تومان بود.

صورتهای مالی ایران مال
مردود شد
مهر  -با مــردود اعــام شدن گزارشهای مالی
ایران مال از سوی حسابرس معتمد بانک مرکزی،
بدون تردید توجیه اقتصادی این پروژه زیر سوال
رفته و مسئوالن بانک باید پاسخ گــوی ساخت
این مگاپروژه باشند.مؤسسه حسابرسی فاطر به
عنوان حسابرس معتمد بانک مرکزی و بورس
شب گذشته با مردود اعالم کردن گزارش صورت
سود و زیان و تغییرات در حقوق مالکانه شرکت
توسعه بین الملل ایران ،ترازنامه این شرکت را
به دلیل آن چه که «آثار اساسی ناشی از قرارداد
فیمابین با شرکت تجارت ایران مال» مطرح کرده،
در کدال افشا کرد .شرکت توسعه بین الملل ایران
مال مالک پروژه ایران مال است که  ۱۰۰درصد
سهام آن از سوی بانک آینده تملک شده است.

