دوشنبه  20مهر 1394

چرا بحران جهانی قریبالوقوع است؟

صنــدوق بینالمللــی پــول هشــدار داده اســت کــه دولتهــا و بانکهــای بــزرگ جهــان
در حــال وارد کــردن دنیــا بــه بحــران مالــی هســتند و از عصــر حاضــر ...

افزایش  120درصدی
ارزآوری میگوی صادراتی

سیاستهای وزارت جهاد کشاورزی و باز شدن بازارهایی
مانند روسیه ،آمریکا و برخی کشورهای اروپایی ،افزایش
 123درصدی ارزآوری صادرات میگو در نیمه نخســت
امسال را به همراه داشته است.
حسن صالحی  -رییس سازمان شیالت  -درباره صادرات
میگو به خبرنگار ایســنا گفت :سال گذشته  30هزار تن
میگوی پرورشی و دریایی برداشت شد که پیشبینی شد
میزان آن در سال جاری به حدود  35هزار تن برسد.
به گفته وی سال گذشــته بیش از  12هزار تن میگو به
کشورهای مختلف صادر شد که پیشبینی میشود با توجه
به توافقاتی که بین ایران و روســیه برای صادرات انواع
محصوالت شــیالتی به ویژه میگو صورت گرفته است ،با
افزایش قابل توجه صادرات این محصول مواجه شویم.
البته توسعه ارتباطات بینالمللی وزارت جهاد کشاورزی
برای افزایش تجارت محصوالت کشــاورزی نیز در بازار
محصــوالت صادراتی مانند میگو بیتاثیر نبوده اســت،
چراکه بازارهــای اروپایی به روی ایــن آبزی صادراتی
باز شــده است و کشورهایی مانند اســپانیا نیز به جمع
مشتریان میگوی ایران بازگشتند.
همچنین در پی ســفر وزیر کشــاورزی فرانسه و هیات
همراهش به ایران در خصوص صادرات انواع محصوالت
کشاورزی به ویژه میگو به این کشور نیز مذاکراتی انجام
شده است که به گفته وزیر جهاد کشاورزی پس از توافق
ایران در این زمینه با فرانســه ،بازار کشورهای اروپای
غربی نیز به روی ایران باز میشود.
البته همین سیاســت وزارت جهاد کشاورزی در توسعه
صادرات محصوالتــی مانند میگو افزایــش ارزآوری و
توسعه بازارهای بینالمللی را برای ایران به همراه داشته
است ،چرا که در شــش ماهه نخست امسال  2500تن
انواع میگــو به ارزش  10میلیون و  900هزار دالر به 16
کشور مختلف صادر شده اســت که از نظر وزنی بالغ بر
 108درصد و از نظر ارزشی بالغ بر  123درصد افزایش
را نسبت به نیمه نخست سال گذشته نشان میدهد.
ارمنستان ،اسپانیا ،امارات ،آمریکا ،بلژیک ،تایلند ،ترکیه،
کره جنوبی ،عمان ،روســیه ،قطر ،کویــت ،لبنان ،مصر،
مکزیک و ویتنام؛  16مشــتری میگــوی ایرانی در نیمه
نخســت امســال بودهاند .در این میان امارات با خرید
 1763تن میگو نخســتین و قطر با خرید  120کیلوگرم
میگو آخرین مشتری این محصول در فهرست صادراتی
میگــو بودهاند .البته در این میان ،نام کشــورهایی مانند
اسپانیا و آمریکا در میان مشــتریان میگوی ایرانی جلب
توجه میکنند چراکه این کشورها پیش از این و در دولت
گذشته با بازار کشاورزی ایران قهر بودند.
میگو صادراتی طی شش ماهه نخست امسال با افزایش
نســبی قیمت نیز مواجه شده اســت ،چراکه در این بازه
زمانــی هر کیلوگرم میگو به صورت میانگین از چهار دالر
در سال گذشته به حدود  4/4دالر معادل  15هزار و 400
تومان رسیده است.
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شروط سازمان بنادر و دریانوردی برای ورود الینرهای خارجی
مدیرعامــل ســازمان بنــادر و دریانــوردی :در حــال حاضــر ،خطــوط آســیایی و اروپایــی
بســیاری ،درخواســت ورود بــه بنــادر ایــران را دارنــد ...

ریشهیابی رکود اقتصادی توسط مشاور رئیس جمهور

چـه عاملی سـبب شـده کـه بخشهایـی مانند خـودرو یا
سـاختمان که پیش از این پیشـران رشـد اقتصادی بودند،
نتواننـد رشـد کننـد و اقتصاد با رکود مواجه شـود؟ مشـاور
اقتصـادی رئیـس جمهور به این سـواالت پاسـخ میدهد.
بـه گـزارش اقتصادنیوز،مسـعود نیلـی در همایـش
بینالمللـی سیاسـتهای صنعـت و تجـارت بـرای
صـادرات و اشـتغال کـه اخیـراً برگـزار شـد ،از شـرایط
اقتصـادی کشـور و آینده صنعت کشـور گفـت و از دالیلی
صحبـت کـرد کـه باعـث بـروز رکـود در اقتصـاد شـده
اسـت .وی در ایـن همایـش ضمن برشـمردن مشـکالت
اصلـی اقتصـاد ایـران بررسـی کـرد کـه چـرا بخشهایی
ماننـد خـودرو ،سـاختمان ،معـدن و صنایـع پتروشـیمی

صنعـت و رشـد مخـارج دولـت و فعالیتهـای دولتی بوده
و در شـرایط محیطـی بـه ایـن عملکـرد اقتصادی دسـت
یافتهایـم.
در اقتصـاد مـا چـون همـواره نـرخ تـورم بـاال ،دورقمی و
بـا نوسـانات زیـاد بـوده دولـت بـرای پوشـش آن مجبور
بـه کاهـش نـرخ سـودهای بانکـی به صـورت دسـتوری
شـده کـه باعـث سـرکوب مالی شـده و نـرخ سـود بانکی
همـواره از تـورم پایینتـر بـوده کـه عملکرد تجهیـز مالی
را همـواره بـا مشـکل روبـهرو کـرده اسـت .درسـت بـر
خلاف چیـزی کـه االن در اقتصـاد مـا حاکم اسـت.
نرخ ارز به خاطر تورم باال به صورت دستوری و غیر واقعی
پاییـن نگـه داشـته شـده اسـت و در قیمتگـذاری

نتوانسـتهاند ماننـد سـالهای گذشـته پیشـران توسـعه و
رشـد اقتصـادی باشـند.
نـگاه اجمالـی به عملکرد اقتصادی در سـه شـاخص رشـد
اقتصـادی ،تـورم و بیـکاری در فاصلـه سـالهای بعـد از
جنـگ تحمیلـی ،تاکنـون نشـان میدهـد تـورم بـه طـور
متوسـط  20درصـد ،نـرخ بیـکاری  12درصـد و رشـد
اقتصـادی چهـار درصـد بوده اسـت.
در  25سـال گذشـته عمدتـ ًا رشـد اقتصـادی در بخـش
صنعـت و خدمـات بـوده کـه  70درصـد رشـد اقتصـادی
مربـوط بـه این دوبخـش بوده و رشـد خدمات بـا محرک

محصـوالت نیـز در طیـف گسـترده نـرخ هـا بهصـورت
دسـتوری پایین نگه داشـته شـده اسـت تا به انـدازه تورم
رشـد پیـدا نکننـد.
بـه دلیل شـیوع بیمـاری هلندی ،مسـکن کاربـردی فراتر
از سـرپناه بـه خـود گرفـت و بـه عنـوان ثـروت خانـوار
مطـرح و صنعـت سـاختمان هـم بـه دلیل جهـش زیاد به
صنعـت پیشـران سـرمایه در ایـران بدل شـد.
اقتصـاد ایـران بـه دلیـل ایـن کـه وابسـته بـه درآمدهای
نفتـی اسـت بسـیار بـی ثبـات اسـت و بـا کاهـش قیمت
نفـت و کاهـش درآمدهـای دولتـی هزینههـای عمرانـی

قیمت میتسوبیشیهای مدل  2016اعالم شد
گمــرک طــی بخشــنامه ،نحــوه ارزشگــذاری
خودروهــای میتسوبیشــی مــدل ســال  2016را در
گمــرکات کشــور مشــخص کــرد.
بــه گــزارش خبرنــگار ایســنا ،بــر اســاس ایــن
اطالعیــه ،گمــرک ایــران بــا توجــه بــه قانــون خــودرو
و صورتجلســه کمیتــه مشــترک گمــرک و وزارت
صنعــت ،معــدن و تجــارت اقــدام بــه قیمتگــذاری
خودروهــای میتسوبیشــی مــدل و ســاخت ســال 2016

آن سو

شروط سازمان بنادر و دریانوردی برای ورود
الینرهای خارجی

مدیرعامـل سـازمان بنـادر و دریانـوردی :در حـال
حاضـر ،خطـوط آسـیایی و اروپایـی بسـیاری،
درخواسـت ورود بـه بنـادر ایـران را دارنـد
پـس از اجرایـی شـدن برجـام یکـی از شـروط
اساسـی بـرای ورود خطـوط کشـتیرانی به کشـور
آن اسـت کـه خطـوط کشـتیرانی مـا هـم بتواننـد
در بنـادر آنهـا بـه خصـوص بنـادر اروپایـی پهلـو
بگیرنـد.
بـه گـزارش صـدای اقتصـاد ،ایـن شـرط را
مدیرعامـل سـازمان بنـادر و دریانـوردی عنـوان
میکنـد تـا بـه وسـیله آن جایـگاه خطـوط
کشـتیرانی داخلـی در بنـادر اروپایـی را ارتقـا دهـد.
پـس از تشـدید تحریمهـا طـی سـالهای اخیـر ،خطوط کشـتیرانی ایرانـی با مشـکالت زیادی بـرای تردد
بـه بنـادر خارجـی مواجـه شـدند به نحوی کـه در بیشـتر مـوارد ،بارگیـری کاالهای ایـران بـرای صادرات
کاال یـا بارگیـری آنهـا در بنـادر دیگر بـه مقصد ایران ،با مشـکالت زیادی مواجه شـد .در ایـن میان برخی
کشـتیهای ایرانـی بـا نصب پرچـم کشـورهای دیگـر در آبهـای بینالمللی تـردد میکردند.
همچنیـن ایجـاد محدودیـت بـرای کشـتیرانی ایـران ،مشـکالت زیـادی را طـی ایـن مـدت بـرای تاجران
ایرانـی کـه گاهـی مجبـور بـه تعویض کشـتیها خـود برای رسـاندن بار بـه مقصد میشـدند ،ایجـاد کرده
و بـه تبـع آن قیمـت حمـل و نقـل و کاالی انتقالـی نیـز افزایش یافته اسـت.
امـا مدیرعامـل سـازمان بنـادر و دریانوردی با اشـاره به اولویتهای سـازمان بنـادر و دریانوردی از گذشـته
بـرای خطـوط کشـتیرانی ملـی بـه مانا گفت :ایـن اولویت هـا در آینده هـم ادامه خواهد داشـت.
محمـد سـعید نـژاد افـزود :درحـال حاضر خطوط کشـتیرانی ملـی از نظر گرفتن زمـان (ویندو) بـرای تخلیه
و بارگیـری در بنـادر از موقعیـت بهتـری برخـوردار اسـت و تخفیفاتی را هـم در زمینه تعرفه داشـته که این
تخفیفـات همچنـان ادامه خواهد داشـت .
وی تصریـح کـرد :خطـوط کشـتیرانی ملـی باید در شـرایطی قـرار گیرند که بتواننـد در بنـادر اروپایی بدون
هرگونـه محدودیـت و ممانعت ناشـی از تحریم تـردد کنند.
مدیرعامـل سـازمان بنـادر و دریانـوردی در خصـوص حمایـت از کاالهـای ترانشـیپی و ترانزیتـی در
کشـور گفـت :از جملـه شـرایطی کـه سـازمان بـرای ورود خطـوط کشـتیرانی بـه بنـادر ایـران قـرار داده
ترانشیپ بودن بخشی از کاالهای این خطوط است در غیر این صورت ویندو به آنها اختصاص داده نمی شود.
وی تصریـح کـرد :در تخلیـه و بارگیـری شـرکتهایی در اولویت قرار مـی گیرند که بتوانند حجم بیشـتری
از کاالی ترانشـیپ منطقـه را وارد کشـور کننـد .علاوه بـر ایـن تخفیفـات خاصـی بـرای ورود کاالهـای
ترانشـیپی بـه بنـادر ایـران اختصـاص یافته اسـت کـه ایـن تخفیفات به صـورت پلکانـی اضافه تـر خواهد
شد .
سـعید نـژاد افـزود :اولویت هـای تخلیه و بارگیـری از جمله محورهایی اسـت که برای کاالهـای ترانزیتی ،
صادراتی و ترانشیپی در نظر گرفته شده است.
وی بـا بیـان اینکـه تاکنـون  11خـط کشـتیرانی بـه بنـادر ایران وارد شـده انـد افـزود :هم اکنـون خطوط
آسـیایی و اروپایـی بسـیاری نیـز درخواسـت ورود بـه بنـادر ایـران را دارند.
سـعید نـژاد بـا اشـاره بـه شـکل گیـری کمیتههـای مختلـف در خصوص برنامه ششـم توسـعه گفـت :این
کمیتـه هـا بـا حضـور ذینفعـان ،صاحبنظـران و دسـتگاههای مرتبـط با بخـش دریایـی در سـازمان بنادر و
دریانـوردی فعـال شـده اسـت و احکامـی در مورد توسـعه بخش دریایی کشـور ،افزایش سـهم حمل و نقل
دریایـی و توسـعه و تجهیـز بنـادر کشـور تهیه شـده اسـت تا در برنامه ششـم شـرایط خود را با کشـورهای
منطقـه رقابتـی تـر کنیـم.وی تصریح کـرد :فراهم کـردن موقعیت بهتر برای بندر شـهید رجایـی در منطقه
و دنیـا مهمتریـن محـوری اسـت کـه در برنامه ششـم دنبال مـی کنیم زیرا بـاال رفتن رتبـه و موقعیت بندر
شـهید رجایـی موجـب ورود مسـتقیم کاالهـا به ایـن بندر و کاهـش هزینههـای صاحـب کاال خواهد بود.

ســاخت کشــور ژاپــن بــه نمایندگــی شــرکت مربوطــه
کــرد.
قیمتهــای نهایــی گمرکــی در نظــر گرفتــه شــده در
ایــن بخشــنامه بــا محاســبه هزینــه حمــل و نقــل تــا
مــرز اســت ،امــا بایــد در نظــر داشــت کــه تمامــی ایــن
ارزشهــا بــدون در نظــر گرفتــن شــمارهگذاری ،مالیــات
بــر ارزش افــزوده ،نوســازی خودروهــای فرســوده و
نوســازی نــاوگان آمبوالنــس کشــور و  ...محاســبه شــده

بسـیار کاهـش پیـدا مـی کند.
اشـکال زیرسـاختی اقتصـاد ایـران در اختیـار قـرار گرفتن
منابـع سرشـار نفتی اسـت کـه به موتـور محرکـه اقتصاد
در ایـران تبدیـل شـده اسـت .در دولـت قبلـی در شـرایط
وفـور منابـع نفتـی قـرار داشـتیم در دولـت یازدهـم هـم
در شـرایط بعـد از وفـور قـرار داریـم و بـا شـرایط توافـق
هسـتهای در کشـور حـق انتخابهـای بیشـتری خواهیم
داشـت و مهمتریـن سـوال در ایـن شـرایط این اسـت که
کـدام فعالیـت تولیـدی در کشـور ما نقـش تعیینکننده در
رشـد اقتصادی و اشـتغال پایـدار دارد.
صنایعـی کـه در سـالهای پیشـین عامـل اصلی رشـد در
کشـور بـوده اسـت مجموعـه صنعت سـاختمان ،خـودرو،
کشـاورزی و فلـزات و صنایـع معدنـی و پتروشـیمی بوده
اسـت کـه در حـال حاضـر بـا رکـود مسـکن و کاهـش
درآمدهـای دولتـی دیگـر عاملـی بـرای رشـد اقتصـادی
نخواهـد بود.
در بخـش خـودرو نیـز بـه علـت کاهـش تقاضـای داخلی
و عـدم رقابتپذیـری در ایـن بخـش بـاز عامـل رشـد
اقتصـادی در سـالهای بعـد نخواهـد بـود و در صنایـع
کشـاورزی هـم سیاسـتگذاری در تولیـد هـای ارزان
قیمـت بـوده اسـت و صنایـع فلزیـی هم بـه خاطر جهش
بخـش صنعـت و خـودرو پیشـرفته داشـته کـه در حـال
حاضـر شـرایط تغییـر کـرده اسـت و در صنایـع معدنـی و
پتروشـیمی هـم بـا کاهـش قیمت شـدید مواجـه بودهایم
در تولیـد محصـوالت بـا دوام و کم دوام هم بیشـتر مورد
مصـرف تقاضـای داخلـی بـوده و هیـچ کـدام در حـال
حاضـر قابلیـت بـرای پیشـبرد اقتصـاد ندارنـد.
اقتصـاد ایـران دو مزیـت عمـده بـرای رسـیدن بـه رشـد
اقتصـادی دارد کـه مصرف سـاالنه انرژی در ایران بسـیار
زیـاد اسـت و با کاهـش و صرفهجویی در مصـرف انرژی،
پتانسـیل بـاال کشـیدن اقتصـاد را دارد و همچنین نیروی
انسـانی تحصیـل کـرده فـراوان در کشـور به وفـور وجود
دارد و از سـال  91بـه بعـد قیمـت نیـروی کار در ایـران
نسـبت بـه کشـورهای دیگـر کاهـش پیـدا کرده اسـت و
بازآمـوزش مهـارت بـه نیـروی کار ورقابتپذیـر کـردن
نیـروی کار و صرفهجویـی در منابـع انـرژی در صنعـت
پیشـران در اقتصاد وابسـته اسـت.
اســت.
بــه ایــن ترتیــب،
طبــق بخشــنامه
گمــرک
اخیــر
ارزش هــر دســتگاه
خــودروی ســواری
Mitsubishi
مــــــدل "میــراژ"
( )mirageمعــادل  10500دالر و هــر دســتگاه
میتسوبیشــی مــدل "اوتلنــدر" ()OUTLANDER
معــادل  25500دالر اســت.

رشد  10درصدی ثروت میلیاردرهای جهان
بــه رغــم افــت قیمــت جهانــی نفــت و آشــفتگی در بازارهــای مالــی ،تعــداد میلیاردرهای
دنیــا  290نفــر افزایــش یافــت و بــه  1826نفــر رســیده اســت ...

اقتصاد امروز

هفتمین سمپوزیوم بین المللی تهران با حضور جمعی از مجسمه سازان ایرانی و خارجی در برج میالد
تا  24مهر ماه در حال برگزاری است.

پرداخت مطالبات  85درصد سپردهگذاران
“میزان” تا پایان سال

اســتاندار خراسانشــمالی گفــت :در صــورت تامیــن اعتبــار از ســوی بانــک
صــادرات تــا پایــان امســال ،مطالبــات  85درصــد از ســپردهگذاران خــرد موسســه
مالــی و اعتبــاری ورشکســته میــزان بــه آنــان پرداخــت میشــود.
بــه گــزارش خبرنــگار خبرگــزاری دانشــجویان ایران(ایســنا) ،منطقــه
خراسانشــمالی ،ســید علــی اکبــر پرویــزی در جمــع خبرنــگاران افــزود :البتــه
ایــن امــر منــوط بــه اقــدام هیــات تســویه و تامیــن  2000تــا  3000میلیــارد
ریــال اعتبــار از محــل فــروش امــوال میــزان اســت کــه بــا توجــه بــه مذاکراتــی
کــه صــورت گرفتــه ،ظــرف یکــی دو مــاه آینــده محقــق خواهــد شــد.
وی بــا اشــاره بــه اینکــه تاکنــون مطالبــات بیــش از  110هــزار نفــر از طلبــکاران میــزان کــه ســپردههای
خــرد نــزد ایــن موسســه مالــی داشــتهاند پرداخــت شــده اســت ،افــزود :بــرای پرداخــت ســپردههای طلبــکاران
درشــت نیــز پشــنهاد شــده در قالــب تهاتــر عمــل شــود و نســبت بــه تســویه بدهــی آنــان اقــدام شــود.
پرویــزی تاکیــد کــرد :مــردم بــرای دریافــت ســود ،ســرمایههای خــود را در موسســات غیرمجــاز ســپردهگذاری
نکننــد .مــردم بایــد در مکانهایــی ســرمایه گــذاری کننــد کــه دارای پشــتوانه هســتند.
پرویــزی بــا اشــاره بــه اینکــه پیگیــری پرداخــت مطالبــات مــردم در موسســه میــزان بیــش از هفــت ،هشــت مــاه
وقــت اســتانداری را گرفتــه اســت ،ادامــه داد :اخیــرا بــه هیــچ موسســه مالــی غیرمجــازی اجــازه ندادهایــم کــه
تابلــو نصــب کننــد و از راهانــدازی شــعبههای جدیــد موسســات غیرمجــاز در تمامــی شهرســتانها خــودداری
کردهایــم.

بالی «حباب بدهی» برای اقتصادهای بزرگ جهان

چرا بحران جهانی قریبالوقوع است؟

صنـدوق بینالمللـی پـول هشـدار داده اسـت کـه
دولتهـا و بانکهـای بـزرگ جهـان در حـال
وارد کـردن دنیـا بـه بحـران مالـی هسـتند و از عصـر
حاضـر بـه عنـوان «دوران زیـادهروی در بدهیهـا» یاد
کرده اسـت.
بـه گـزارش اقتصاد نیوز بـه نقل از پیکاویـل ،تحلیلگر
ایـن سـایت پیک اویـل در گزارشـی به بررسـی اقتصاد
جهـان و پیـش بینـی چرایـی وقـوع بزرگتریـن بحران
اقتصـادی در آینـده نزدیـک پرداختـه اسـت :بـرای
ماههـا ،مـن در حـال بررسـی میـزان آمادگـی سیسـتم

ضعیـف جهانـی کنونی می شـود.
در واقـع صنـدوق بیـن المللـی پـول در ایـن موضـوع
حقیقـت را بازگـو میکنـد .مـا در میـان بزرگتریـن
حبابهـای بدهـی دنیـا هسـتیم و ایـن یـک تهدیـد
همیشـگی بـرای سیسـتم مالـی جهانی اسـت .اما حتی
اگـر مـا در مـورد این تهدیـد مطمئن باشـیم ،بدین معنا
نیسـت کـه در ایـن لحظه می توانیـم کاری در مورد آن
انجـام دهیـم و یـا از چیزی که قرار اسـت اتفـاق بیفتد،
جلوگیـری کنیم.
بانـک مرکزی انگلسـتان ،اتحادیه اروپا و بانک تسـویه

مالـی جهانـی بـرای مواجهـه بـا بحـران بـودم و حاال،
برخـی از مهمتریـن موسسـات مالـی جهـان دقیقـا در
مـورد چنیـن چیـزی هشـدار میدهنـد .بـرای مثـال،
ایـن هفتـه مـن بـا دیـدن مقالـهای با ایـن تیتر شـوکه
شـدم« :صنـدوق بینالمللـی پـول اعلام کـرد کـه
شـرکتهای بـزرگ بـا بحـران اعتبـاری سـه هـزار
میلیـارد دالری مواجـه هسـتند ».در واقـع مـا در نظـر
داشـتیم ایـن موضـوع را بـا تیتـر «انجمـاد اعتبـار» یـا
«وحشـت اعتبـار» توضیـح دهیم ولی «بحـران اعتبار»
بـه خوبـی وضعیـت کنونـی را توصیـف میکنـد.
بـر اسـاس گـزارش پایـداری مالـی جهانـی صنـدوق
بینالمللـی پول ،شـرکتهای حاضـر در بازارهای درحال
ظهـور بـا بدهی بیـش از سـه هـزار میلیـارد دالری در
دهـه اخیـر مواجـه بودهانـد کـه ایـن بدهـی بـه دلیـل
چهـار برابـر شـدن بدهـی بخـش خصوصـی بیـن
سـالهای  2004تـا  2014بـوده اسـت.
بـر اسـاس گزارش دوسـاالنه صندوق بیـن المللی پول،
ایـن «بدهی بیش از سـرمایه خطرنـاک» در حال حاضر
تهدیـدی بـرای رهاکـردن موجـی از پیشفرضهـا بـه
شـمار مـی آیـد کـه باعـث بـه خطـر انداختـن اقتصـاد

حسـابهای بینالمللـی همـه با هشـدارهای مشـابهی
درگیرنـد .در ادامـه ،گزیـده ای از مقالـهای در گاردیـن
را میخوانیـم:
هشـدار صنـدوق بیـن المللـی پـول ،در واقـع پـژواک
صـدای دیگـر سـازمانهای مالی اسـت .انـدی هالدان
اقتصـاددان ارشـد بانک مرکزی انگلسـتان ،بـا بیان این
موضـوع ،اسـتدالل مـی کنـد که جهـان در حـال ورود
بـه آخرین قسـمت از «سـه گانه بحران سـه بخشـی»
اسـت .آنکتـاد (بـازوی توسـعه و تجارت سـازمان ملل)
در پـی مشـاهده تقویـت هزینههـای عمومـی بـه
کمـک اقتصادهـای پیشـرفته بـوده تـا رکـود اقتصادی
در اقتصادهـای در حـال ظهـور را متـوازن کنـد .بانـک
تسـویه حسـاب بیـن المللـی اعتقـاد دارد کـه اگـر
نـرخ هـای بهره برای مـدت زمان طوالنی بسـیار پایین
باشـند ،باعـث تشـویق خطرپذیری در بازارهـای جهانی
خواهـد شـد .همه ایـن ها این تـرس را ایجـاد می کند
کـه سیسـتم مالـی جهانـی بـرای بحـران آماده اسـت.
تشـبیه شـرایط اخیر به «سـه گانه بحران سه بخشی»
بسـیار جالـب اسـت .و اگر شـما بـا فیلمهای سـه گانه
آشـنا باشـید ،مـی دانیـد کـه آخریـن قسـمت از آنهـا
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معمـوال بزرگتریـن و بدتریـن قسـمت آنهاسـت.
ویلـم بویتـر ،اقتصـاددان گـروه سـیتی ،اعتقـاد دارد که
مشـکل بزرگـی در افـق اقتصـاد جهـان وجـود دارد.
در واقـع ،او عمدتـا نسـبت بـه ورود جهـان بـه بحـران
اقتصـادی در سـال  2016هشـدار میدهـد.
ویلـم بویتـر بـه چشـم انـداز دنیـا نگاهـی انداختـه و
اعتقـاد دارد کـه اقتصـاد بـه طـرز قابـل توجهـی زیـر
تولیـد بالقـوه خـود عمل مـی کنـد ،مقداری کـه وی از
آن بـه عنـوان معیـار کلی برای ایـده بحـران اقتصادی
اسـتفاده مـی کنـد .وی اعلام داشـت شـانس احتمال
وقـوع بحران جهانـی اقتصادی در سـال  2016در حال
افزایـش اسـت .بویتـر در یادداشـتی اعلام کـرد« :بـه
عقیـده مـا شـواهد نشـان میدهـد کـه شـکاف تولیـد
جهانـی منفـی بـوده و اقتصـاد جهانـی در نرخـی زیـر
رشـد بالقـوه جهانـی در حـال رشـد اسـت .بنابـر ایـن
شـکاف منفـی تولیـد در حـال گسـترش اسـت».
ولـی اتفـاق دیگـری کـه در چنـد روز اخیـر رخ داد ،بـه
شـدت نگـران کننـده بـود .دویچـه بانـک (بزرگتریـن
بانـک آلمـان) روز چهارشـنبه اعلام کـرد کـه بیش از
 6میلیـارد دالر برای سـه ماهه سـوم سـال  2015ضرر
داده اسـت.
مجلـه وال اسـتریت گـزارش داد « :در دوره  12ماهـه
متنهـی بـه جوالی،فـروش اوراق خزانـه بانک مرکزی
در سراسـر دنیـا بـه طـور خالص بـه  123میلیـارد دالر
رسـید( .بزرگتریـن کاهش از زمان جمـعآوری اطالعات
در سـال .»)1978
چیـن ،بزرگتریـن صاحـب خارجـی اوراق خزانـه آمریکا
کـه دارایـی ایـن کشـور در نوامبـر  2013بـا 1.317تریلیـون دالر بـه اوج خـود رسـید -بـا شـور و شـوق
زیـادی بـه خالـی کـردن اوراق خزانه خـود پرداخت .در
مـاه جـوالی (بـر اسـاس آخریـن آمـار موجـود از اداره
خزانـه داری آمریـکا) ثـروت چیـن بـه  1.241هـزار
میلیـارد دالر کاهـش یافـت.
بلـه ،بـازار سـهام روز پنجشـنبه گذشـته مجـددا اوج
گرفـت و همه افـراد غیرمنطقـی و خوشبین بـار دیگر
اعلام کردنـد کـه همـه چیـز بـه زودی خـوب خواهد
شـد.ولی حقیقـت ایـن اسـت کـه در واقع همـه چیز در
حـال خوب شـدن نیسـت و من بـر این باور هسـتم که
بزرگتریـن بحـران اقتصـادی آمریـکا در حـال رخ دادن
اسـت .کسـانی که بـه باراک اوبامـا اعتقاد راسـخ دارند،
وال اسـتریت ،فـدرال رزرو و دیگـر بانکهـای عمده در
سراسـر کـره خاکی مشـغول ایده پـردازی خواهند شـد
کـه بگوینـد ایـن فروپاشـی در دیرتریـن زمـان ممکن
اتفـاق خواهـد افتاد.ولـی وقتی روز حسـاب فرا برسـد و
بحـران بـه در خانـه بکوبـد ،آن موقـع چـه کار خواهند
کرد؟

فوربس اعالم کرد:

رشد  10درصدی ثروت میلیاردرهای جهان

بـه رغـم افـت قیمـت جهانی نفـت و آشـفتگی در
بازارهـای مالی ،تعـداد میلیاردرهای دنیـا  290نفر
افزایـش یافـت و به  1826نفر رسـیده اسـت.
بـر اسـاس فهرسـت ثروتمندتریـن هـای جهـان
کـه مجلـه «فوربس» همه سـاله منتشـر مـی کند،
تعـداد میلیاردرهـای جهان بـه  1826نفر رسـیده
کـه مجموع دارایـی هایشـان  7.05تریلیـون دالر
اسـت .ایـن رقم  10درصـد باالتـر از  6.4تریلیون
دالر سـال گذشـته است.
امسـال مجموعـا  290نفـر بـه فهرسـت
میلیاردرهـای جهان اضافه شـده اند کـه  71نفر از
آنهـا از چین هسـتند .تعداد میلیاردرهـای جوان در
حـال افزایش اسـت ،به طـوری که  46نفـر از این
میلیاردرهـا زیـر  40سـال سـن دارند .اما متوسـط
دارایـی اعضـای ایـن فهرسـت امسـال بـه 3.86
میلیـارد دالر رسـیده کـه  60میلیـون دالر کمتـر از
سـال  2014اسـت.
بیـل گیتـس ،بـار دیگـر عنـوان ثروتمندترین فرد
جهـان را بـه خـود اختصـاص داده ،عنوانـی که در
 16سـال از  21سـال گذشـته بـه وی اختصـاص
داشـته اسـت .بـه رغـم اینکـه بیـل گیتـس در
نوامبـر  1.5 ،2014میلیارد دالر از سـهام شـرکت
مایکروسـافت را بـه بنیـاد خیریـه بیـل انـد ملیندا
گیتس بخشـیده ،میـزان دارایی های ایـن میلیاردر
بخشـنده از سـال گذشـته تاکنون  3.2میلیارد دالر
افزایـش یافتـه و بـه  79.2میلیـارد دالر رسـیده
ا ست .
کارلـوس اسـلیم مکزیکـی مجـددا بـه رتبـه دوم
ثروتمندتریـن هـای دنیـا رضایـت داده ،در حالـی
کـه وارن بافت ،سـرمایه گـذار آمریکایـی بار دیگر
رتبه سـوم را از آمانسـیو اورتگای اسـپانیایی (رتبه
چهـارم امسـال) پس گرفته اسـت.
بافـت امسـال بیشـترین تولیـد ثـروت را در بیـن
اعضـای ایـن فهرسـت داشـته و بـا  14.5میلیارد
دالر افزایـش دارایـی ،ثـروت خـود را بـه 72.7
میلیـارد دالر رسـانده اسـت.
مـارک زاکربـرگ ،مدیـر و موسـس شـرکت
فیـس بـوک هم  5پلـه صعود داشـته و با رسـیدن
بـه رتبـه شـانزدهم بـرای اولین بـار در فهرسـت
 20ثروتمنـد بـزرگ جهـان جـای گرفتـه اسـت.
زاکربـرگ همچنیـن در صـدر  46میلیـاردر زیر 40
سـال جهان قـرار دارد.
اما جـوان تریـن میلیـاردر جهـان ،ایوان اشـپیگل
 24سـاله ،یکـی از موسسـان اپلیکیشـن ارسـال
عکـس اسـنپ چت اسـت.

