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رئیس هیات مدیره سندیکای برق:
 شبکه برق کشور 

در مرز هشدار است 
رئیس هیات مدیره سندیکای برق با بیان 
اینکه ما در حال حاضر 1000 قرارداد بالتکلیف 
داریم زیرا وضعیت مواد و ارز دائم در حال تغییر 
اســت، افزود: تبعــات این اتفاقــات را بخش 
خصوصی می پــردازد. چنانچه اصالح صورت 
نگیرد، بخش خصوصی به مرز نابودی می رود.

به گزارش خبرنگار اقتصــادی ایلنا، علی 
بخشی در نشســتی خبری گفت: در شرایطی 
هســتیم که با توجه به اینکه صادرات نفت با 
مشــکل مواجه شــده، یکی از جاهایی که به 
اقتصاد کشــور کمک می کند برق است. طبق 
آخرین آمار، 90 درصد صــدور خدمات فنی 

مهندسی مربوط به این صنعت است.
وی با بیــان اینکه ظرفیت صــادرات 20 
میلیــارد دالر خدمات فنی مهندســی حوزه 
صنعت برق به کشورهای همسایه وجود دارد، 
افزود: این رقم صادرات به اقتصاد کشور کمک 
بزرگی خواهد بود. عالوه بر این، در شــرایطی 
که صنعت برق امکان اشــتغال مستقیم برای 
153 هزار نفــر را دارد، ما بایــد نگران حفظ 

اشتغال باشیم.
بخشی با بیان اینکه شــبکه برق کشور در 
حوزه انتقال و توزیع به علت عدم سرمایه گذاری 
در مرز هشدار قرار دارد، افزود: عمر مفید عمده 
تجهیزات تمام شــده و متناســب با افزایش 
مصرف، سرمایه گذاری نداشته ایم. اگر به این 
موضوع توجه نشود دچار مشکالت حاد و جدی 

در حوزه اقتصاد کالن کشور خواهیم شد.
وی گفت: بر اساس آمار منتشر شده از سوی 
مرکز آمار ایران، صنعت بــرق با ارزش افزوده 
120 میلیــارد ریال حدود یــک درصد تولید 
ناخالص داخلی ایران را در ســال 94 به خود 
اختصاص داده و ســهم 11 درصدی از ارزش 

افزوده صنایع کشور دارد.
رئیس هیات مدیره سندیکای صنعت برق 
ادامه داد: ظرفیت نامــی و عملی نیروگاه های 
نصب شده تا به امروز به ترتیب معادل 80 و 68 
هزار مگاوات بوده هرچند روند رشــد ظرفیت 
نیروگاهی احداث شــده طی 13 ســال اخیر 

کاهشی بوده است.

وی با بیان اینکه در حال حاضر بیش از 90 
درصد تجهیزات مورد نیاز صنعت برق متکی 
به توان داخلی اســت، اظهار داشت: نگاهی به 
عملکرد وزارت نیرو نشان می دهد به حداکثر 
رسیدن ظرفیت نیروگاه های احداث شده در 
سال 89 نتیجه رشد مثبت سرمایه گذاریهای 
صورت گرفته در ســال های ابتدای 80 بوده 

است.
بخشی با بیان اینکه گردش مالی واحدهای 
تولید تجهیزات مورد نیاز صنعت برق در سال 
96 در حدود 20 هزار میلیارد تومان بوده است، 
افزود: این واحدهای تولیــدی 153 هزار نفر 
اشتغال مستقیم ایجاد کرده اند. در این بخش 
حدود 400 شرکت متوسط و بزرگ پیمانکاری 
مشاوره و طراحی و تعداد زیادی شرکت های 
کوچک خدمات پیمانــکاری در بخش توزیع 
برق فعالیت دارند که مجموعا بالغ بر 50 هزار 

نفر اشتغال را به خود اختصاص می دهند.
نیمی از واحدهای تولیدی تعطیلند

وی در ادامه بیان کــرد: از مجموع بیش از 
1000 واحد تولیدی دارای پروانه بهره برداری 
در این صنعــت هم اکنــون 473 واحد یعنی 
کمتر از نیمی از آنها فعالند. میزان ستاده این 
واحدها در سال 96 مجموعا 15 هزار میلیارد 
ریال بوده و حدود 48 هــزار نفر در این بخش 

شاغل هستند.
وی گفت: در سال 96، 90 درصد صادرات 
خدمات فنی و مهندسی توســط وزارت نیرو 
صورت گرفته که 80 درصد این میزان به بخش 

برق اختصاص داشته است.
وی بــا انتقــاد از قراردادهــای متوقف در 
صنعت برق اظهار داشــت: نبود یک قرارداد 
تیپ منصفانه که بر اســاس منافع دوســویه 
ســازنده، پیمانکار با کارفرما، عدم پیش بینی 
ریسک های ناشی از افزایش قیمت نهاده های 
تولید ارز و تغییر قوانیــن، تعداد قراردادهای 
متوقف حوزه توزیع و انتقال که به نقل از توانیر 

حدود 400 قرارداد است.

خبر اقتصادی
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مهناز اعتدالی

براساس آخرین آمار بانک مرکزی، 
رشــد حجم نقدینگی در سال گذشته 
معادل 46 درصد گزارش شده که با این 
رشد؛ نقدینگی از مرز 1880 هزار میلیارد 
تومانی عبور کرد. داده های بانک مرکزی 
نشان می دهد سیر صعودی پایه پولی در 
طول 10 سال اخیر بی سابقه بوده زیرا 
پیش از این تنها در سال 91 رشد 26/6 
درصدی حجم پول، باالترین رکوردزنی 
در اقتصاد ایران به حساب می آمد. اما در 
نقطه مقابل عکس این روند برای شبه 
پول در سال گذشته رخ داده که با رشد 
19/6 درصدی، کمترین رشد ساالنه را 
در طول یک دهه اخیر تجربه کرده و به 

زیر20 درصد است.
این گزارش نشان می دهد که میزان 
دارایی های خارجــی بانک مرکزی نیز 
با افزایش 14.3 درصد نســبت به مدت 
مشابه سال قبل از آن، در پایان سال 97 
به 4651.3 هزار میلیارد ریال رســیده 
اســت. همچنین بدهی بخش دولتی 
به بانک مرکزی در دوره مورد بررســی 
958.2 هــزار میلیارد ریال اســت که 
نشان دهنده 81.5 درصد افزایش است.

برپایه این گزارش، میزان دارایی های 
خارجی در این بخش با 39 درصد رشد 
به 4520.1 هزار میلیارد ریال رسیده و 
حجم اسکناس و مسکوک نیز با منفی 
3.7 درصد، از مــرز 88.4 هزار میلیارد 
ریال گذشته اســت. البته این گزارش 
نشــان می  دهد که از یک ســو سپرده 
بانک ها و موسسات اعتباری غیربانکی 
نزد بانک مرکزی با 25.9 درصد افزایش 
به 2021 هزار میلیارد ریال رسیده و از 
سوی دیگر بدهی بانک ها و موسسات 
اعتباری غیربانکی به بانک مرکزی نیز 

در دوره پایان ســال 97 بــا 4.7 درصد 
افزایش به 1381.7 هزار میلیارد ریال 

رسیده است.
نکته امیدوارکننده در این گزارش 
میزان دارایی هــای خارجی بانک های 
تجاری کشور اســت که در پایان سال 
گذشــته به رقم 573.4 هزار میلیارد 
ریال رســیده که نسبت به مدت مشابه 
سال پیش از آن 14.3 درصد رشد نشان 
می دهد. همچنین ســپرده بانک های 
تجاری نزد بانک مرکــزی 439.1 هزار 
میلیارد ریال بوده که 28.6 درصد افزایش 

یافته است.
اما جمع کل دارایی های بانک های 
تجــاری در دوره مورد بررســی با رقم 
6317.9 هزار میلیارد ریال که به نسبت 
پایان سال 96 دارای 19.7 درصد رشد 
اســت، نشــان می دهد میزان بدهی 
بانک های تجاری بــه بانک مرکزی در 
پایان اســفند 97 به 29.2 هزار میلیارد 
ریال رســیده که 35.3 درصد نسبت 
به مدت مشابه ســال ماقبل آن کاهش 

داشته است.
 فربه گی روزافزون 

نقدینگی کشور
آمارها حکایت از رشد حجم نقدینگی 
به میزان352/9 هزار میلیارد تومان دارد 
که به عبارتی می توان گفت که هر روز 
966 میلیارد تومان و به طور میانگین هر 
ماه 1/6 درصد به نقدینگی کشور افزوده 
شده اســت که بخش عمده آن ناشی 
از فعالیت های غیرمولد و ســوداگرانه و 
پرداخت سود بانکی به سپرده هاست. 
در این وضعیت تولیــد کاال و خدمات 
همپای نقدینگی رشد نمی کند و طرف 
عرضه قادر به تأمین نیاز تقاضای موجود 
در اقتصاد نیست و درنتیجه شتاب نرخ 
تورم افزایش می یابد. اما سیرصعودی 
نقدینگی در 3 ماه پایانی سال رخ داده 
است. در این 3 ماه میزان رشد نقدینگی 

حدود 6/7 درصد گزارش شــده و این 
در حالی اســت که رشــد نقدینگی در  
سه ماهه پایانی ســال 96 معادل 5/8 

درصد بود. 
سهم شبه پول از این نقدینگی 1597 
هزار و 660 میلیارد تومان و ســهم پول 
285 هزار و 230 میلیارد تومان است. 
میزان اسکناس و مســکوک در دست 
اشــخاص نیز به عدد 57 هــزار و 750 
میلیارد تومان رســیده که رشد 23.7 

درصدی در این دوره را نشان می دهد.
بر این اصل با در نظر گرفتن سپرده 
بانک ها نزد بانک مرکزی، اســکناس 
و مســکوک نزد بانک ها و اســکناس و 
مسکوک در دست اشخاص، میزان پایه 
پولی مشخص می شود که با جمع این 
ارقام، در پایان سال 97 پایه پولی معادل 
با 24.1 درصد افزایش به 265 هزار و 690 

میلیارد تومان رسیده است.
کارشناسان در این زمینه معتقدند 
که با نگاهی گذرا به تحوالت اقتصادی 
کشــور این واقعیت نمایان می شود که 
در سال 97 حداقل روزانه هزار میلیارد 
تومان به نقدینگی کشــور اضافه شده 
که  با در نظر گرفتن رشــد 20 درصدی 
نقدینگی در این ســال، با فرض حفظ 
شرایط موجود برای ســال جاری باید 
انتظــار افزایش روزانه حــدود 1200 
میلیــارد تومان به نقدینگی کشــور را 
داشت که بروز این مســئله آثار تورمی 
قابل توجهی بــه همــراه دارد، چراکه 
نقدینگی از محل ایجــاد ارزش افزوده 
در تولید کاال یا خدمات ایجاد نشــده، 
درنتیجه طرف عرضه در اقتصاد ایران 

کم قدرت تر ظاهر خواهد شد. 
این در حالی اســت که روزبه روز به 
مقدار پول تزریق شده به سمت تقاضا 
اضافه می شــود که به واسطه آن قدرت 
کاذب تقاضا در ســایه رشــد نرخ تورم 

ناپدید خواهد  شد.

بدهی دولت به بانک مرکزی 
محرک رشد پایه پولی 

براساس گزارش بانک مرکزی و رصد 
بخش دارایی هــای ترازنامه این بانک، 
رشد بدهی های دولت با رقم حدود 39 
هزار میلیارد تومان و رشــد بیش از 40 
درصدی محرک اصلی صعود پایه پولی 
بوده، اما در این میان نباید نقش بانک ها 
را نادیده گرفت زیرا بخشی از رشد بدهی 
دولت به بانک مرکزی، ناشــی از انتقال 
معادل 34 هزار میلیــارد تومان بدهی  
بانک ها به بانک مرکــزی بوده یعنی با 
اینکه بخش قابل توجهی از بدهی بانک ها 
به بانک مرکزی حذف شده، با این حال 
میزان بدهی بانک ها در سطح 2/ 138 

هزار میلیارد تومانی ثبت شده است. 
به اعتقــاد صاحب نظــران در صدر 
فهرست عوامل مؤثر در رشد نقدینگی 
اقتصاد ایران، مســائلی مانند کسری 
بودجه دولت، سود بانکی، اضافه برداشت 
بانک ها از بانک مرکزی و رواج سوداگری 
قرار می گیرد که این امر در سال جاری 
با توجه به تداوم و گســترش تحریم ها 
از یک سو و کسری بودجه دولت، رواج 
دریافت سود بانکی و سوداگری از دیگر 
ســو می تواند آثار مخربــی را با جهش 

رشــد پایه پولی برای اقتصاد رقم بزند.  
بر این اصل رشــد نقدینگی در ســال 
98 مانند ســال های قبل تکرار خواهد 
شــد با این تفاوت که در چند ماه اخیر 
تالش های بانک مرکزی برای بســتن 
راه بانک ها در اضافه برداشت در سطح 
قابل قبولی موفقیت آمیــز بوده و ایجاد 
این محدودیت ها توانسته است مسیر 
رشد فزاینده نقدینگی را نسبت به قبل 
با مانع روبرو کند. این مســئله می تواند 
ضمن کاهش نســبی از شــتاب رشد 
فرصت اجرای روش هــا و برنامه های 
سیاســتگذار را تامین کند، زیرا رشد 
روزافزون نقدینگی به معنای محدودتر 
شدن تولید و ســخت تر شدن شرایط 
برای فعالیت های مولد اســت. بر این 
اساس با در نظر گرفتن شرایط موجود، 
ادامه روند افزایشــی رشــد نقدینگی 
در اقتصاد ایران در ســال 98 نیز تکرار 
می شود که در این میان تنها برنامه های 
جامع و سیاستگذاری های بانک مرکزی 
می تواند در مقابله با بی انضباطی های 
بازار پول، تا حدی شتاب رشد نقدینگی 

را کاهش دهد.
 عوامل رشد نقدینگی 
سه دهه اخیر در ایران

رشــد مســتمر نقدینگی یکی از 
مهم ترین معضالت ساختاری اقتصادی 
کشور است که مرور نرخ رشد میانگین 
ساالنه نقدینگی در سه دهه اخیر نشان 
می دهد که این سیر صعودی در اثر سه 
عامل اصلی »خلق نقدینگی توســط 
بانک ها«، »استقراض دولت و بانک ها از 
بانک مرکزی« و »افزایش نرخ ارز« ایجاد 
شــده که در این میان نقش بانک های 
خصوصی و دولت در ســال های اخیر 

برجسته تر است.
در واقع ایجاد نقدینگی یا به عبارتی 
پول بدون پشــتوانه و افزایش نرخ ارز 
دو روی یک سکه هســتند که با تنزل 
شدید ارزش پول ملی شکل می گیرند 
و در ادامه منجر بــه اخذ مالیات تورمی 
می شــوند. به بیان دیگر می توان گفت 
نقدینگی حاصل ضرب پایه پولی یا همان 
پول پرقدرت در ضریب فزاینده قدرت 
خلق نقدینگی توسط بانک ها است. بر 
این اصل پایه پولی از »خالص دارایی های 
خارجی بانک مرکزی«، »بدهی بانک ها 
به بانک مرکزی«، »خالص بدهی بخش 
دولتی به بانک مرکزی« و »خالص سایر 
اقالم« تشکیل می شود که در طول سه 
دهه اخیر با باال رفتــن ضریب فزاینده، 
نقش کلیدی در ایجاد نقدینگی ایفا کرده 
است، به صورتی که اگر ضریب رو به رشد 
پایه پولی در این مدت ثابت باقی مانده 
بود، حجم نقدینگی یک چهارم میزان 

کنونی بود. 
اثرگذاری نقدینگی بر تورم 

یکی از مشکالت اصلی اقتصاد ایران، 
درچند دهه اخیر، پدیده تورم بوده که 
صرف نظر از آثار و پیامدهای آن، میزان 
نقدینگی همبستگی بلندمدت قوی را 
میان رشد نقدینگی و تورم پیش بینی 

می کند، به این معنا که رشد پیوسته و 
زیاد حجم پول در اقتصاد، موجب ایجاد 
تورم باال می شود. بر این اساس کنترل 
حجم پول به عنوان یکــی از ابزارهای 
اصلی سیاست های پولی بانک مرکزی 
به منظور مهار تورم از سوی کارشناسان 
توصیه می  شود زیرا هزینه هایی که تورم 
بر جامعه تحمیل می کند بسیار جدی تر 
از هزینه های ناشــی از کند شدن رشد 
اقتصادی است. تورم باال و بی ثبات از یک 
ســو موجب اختالل در نظام تخصیص 
قیمت ها و برهم خــوردن توزیع درآمد 
در جامعه می شــود و از ســوی دیگر، 
سیاستگذاری های کالن بانک مرکزی را 
به حاشیه می کشاند که تداوم این شرایط 
به بی ثباتی اقتصادی و سیاسی منتهی 
می شــود.اما در این میان اختالف نظر 
کارشناســان اقتصادی گویای این امر 
است که رشــد نقدینگی هرچند باعث 
تورم می شــود، ولی این رابطه در همه 
زمان ها به صورت یک به یک نیســت. 
یعنی ممکن اســت نرخ رشد دو متغیر 

متفاوت داشته باشد. 
یکی از دالیلی که برای این پدیده بیان 
می شود تفاوت در اجزای رشد نقدینگی 
)پایه پولی و ضریب فزاینده( اســت به 
طوری که هرگاه عامل رشد نقدینگی 
پایه پولی بوده، تأثیر بسزایی بر تورم ایجاد 
شده داشته؛ ولی هرگاه رشد نقدینگی 
در اثر رشد ضریب فزآینده بوجود آمده و 
پایه پولی رشد کمی داشته اثر آن بر تورم 

کمتر بوده است.
به عبارتی با توجه به عدم تمایل بانک 
مرکزی به افزایش حجــم نقدینگی از 
طریق پایه پولی، بانک ها با ایجاد مشوق 
برای تغییر ترکیب ســپرده ها امکان 
افزایش نقدینگــی از طریق اعطای وام 
و اعتبار را فراهم می کنند، یعنی وقتی 
که نرخ سود تسهیالت افزایش می یابد 
بانک ها بــا ترغیب ســپرده گذاران، به 
تغییر ترکیب سپرده های خود به سمت 
سپرده های غیردیداری و مدت دار سعی 
می کنند تــوان اعطای اعتبــار خود را 
افزایش دهند تا قادر به تأمین نیاز بنگاه ها 
به ســرمایه در گردش باشند. بنابراین 
افزایش حجم شبه پول و کاهش سرعت 
گردش پــول می تواند دلیلــی بر عدم 
همخوانی رشــد نقدینگــی و تورم در 

سال های اخیر باشد.

صعود پایه پولی تهاتر ۳۴ هزار میلیارد تومان بدهی بین دولت و بانک ها را رقم زد

تداوم فربه گی نقدینگی

در صدر فهرست عوامل مؤثر 
در رشد نقدینگی، مسائلی 
مانند کسری بودجه دولت، 

اضافه برداشت بانک ها 
از بانک مرکزی و رواج 

سوداگری قرار می گیرد 
که این امر در سال جاری با 
توجه به تداوم و گسترش 

تحریم ها می تواند با جهش 
رشد پایه پولی آثار مخربی 

را برای اقتصاد رقم بزند

رشد نقدینگی در سال 98 
مانند سال های قبل تکرار 

خواهد شد با این تفاوت که 
در چند ماه اخیر تالش های 

بانک مرکزی برای بستن راه 
بانک ها در اضافه برداشت 
موفقیت آمیز بوده و ایجاد 
این محدودیت ها توانسته 
است مسیر رشد فزاینده 

نقدینگی را نسبت به قبل با 
مانع روبرو کند

گفت وگو

مدیرکل دفتر ســرمایه گذاری واقتصاد مسکن وزارت راه 
و شهرســازی با بیان اینکه در دو، ســه ماه اخیر التهاباتی در 
بازار مسکن ایجاد شد که منشــا آن ارائه اطالعات جعلی در 
سایت های اینترنتی فروش بوده است، گفت: هر چند ممکن 
اســت قیمت هایی برای واحدهای مســکونی ارائه شود اما تا 
زمانی که آن واحد با این قیمت ها معامله نشود، نمی توان گفت 

قیمت ها واقعی هستند.
عباس فرهادیه در گفت وگو با ایلنا،  درباره راهکار وزارت راه و 
شهرسازی برای افزایش عرضه و اجرای طرح اقدام ملی در قالب 
ساخت 400 هزار واحد مسکونی، اظهار داشت: 200 هزار واحد 
از این طرح در شــهرهای جدید، 100 هزار واحد توسط بنیاد 
مسکن و 100 هزار واحد دیگر در بافت فرسوده به اجرا می رسد.
فرهادیه با بیان اینکه تامین مالی این پروژه بر عهده دولت 
نیست گفت: سهم دولت در این پروژه در بخش تامین مالی صفر 

است اما از سایر ظرفیت ها مانند ارائه زمین و اعطای مجوزهای 
ساخت و ساز اســتفاده می کنیم و در اختیار سازندگان قرار 
می دهیم. وی درباره وضعیت بازار مسکن در سال جاری گفت: 
در دو، سه ماه اخیر التهاباتی در بازار مسکن ایجاد شد که منشا 
آن ارائه اطالعات جعلی در ســایت های اینترنتی فروش بوده 
است که البته امروز مدیران این سایت ها دریافتند این تحرکات 
تیشه به ریشه خود است و منافع خودشان را هم تحت تاثیر قرار 

می دهد بنابراین در حال تعدیل رفتار خود هستند.
فرهادیه با بیان اینکه در سال گذشته شاهد دو برابر شدن 
قیمت مســکن در تهران بوده ایم، گفت: واقعیت این است که 
معامالت نشان می دهند بازار برای این قیمت ها کشش ندارد و 
از این رو شاهد کاهش 45 درصدی حجم معامالت در فروردین 

ماه بودیم.
وی تاکید کرد: تا زمانی کــه معامالت با یک قیمت به یک 

حجم مشخصی نرســد آن قیمت ها واقعی نیستند. هر چند 
ممکن اســت قیمت هایی برای واحدهای مسکونی ارائه شود 
اما تا زمانی که آن واحد با این قیمت ها معامله نشود، نمی توان 

گفت قیمت ها واقعی هستند.
مدیرکل دفتر سرمایه گذاری و اقتصاد مسکن تاکید کرد: 
اتفاقی که در سه ماه گذشته افتاد این بود که هر چند قیمت ها 
اعالم می شد اما معامله ای شــکل نمی گرفت و بسیاری از این 
قیمت ها غیرواقعی بودند که این جریان به ضرر همه تمام شد.

وی با تاکید بر اینکه بنای برخورد با ملتهب کنندگان بازار 
مسکن را نداریم گفت: برخورد با عامالن آشفتگی بازار مسکن 
در حیطه اختیارات وزارت راه و شهرسازی نیست اما می توانیم 

با شفاف سازی در قیمت ها غش در معامالت را حذف کنیم.
فرهادیه با اشــاره به افزایش اطالعات و داده های سامانه 
سابا اظهار داشت: اگر اطالعات این سامانه به روز شود و قیمت 

معامله شــده امالک در نقاط مختلف را در این سامانده ثبت و 
در اختیار همگان قرار دهیم این سامانه می تواند منبعی برای 

تعیین قیمت ها باشد.
مدیرکل دفتر ســرمایه گذاری و اقتصاد مسکن با اشاره به 
آخرین تصمیمات برای انتشــار آگهی های فروش مسکن در 
فضای مجازی و ســایت های اینترنتی اظهار داشت: هر چند 
که قیمت ها از روی سایت حذف شــده و اعالم شده است که 
قیمت ها به صورت توافقی تعیین می شــود اما اتفاق بدتری 

افتاده است که خطرناک تر از اعالم قیمت است.

یک مسئول در گفت وگو با ایلنا:

منشا التهاب بازار مسکن انتشار اطالعات جعلی از قیمت ها است 


