اقتصاد

8

دوشنبه  24آبان  14 . 1395صفر  . 1438شماره 19401

پیشبینی افزایش قیمت مسکن
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با رسانه های جهان
بیکار و پرکارترین کشور ها کدامند؟
صندوقبینالمللیپول،درگزارشاخیرخود،وضعیتنرخ
بیکاری در کشورهای دنیا را بررسی کرده است .به گزارش
این صندوق ،آفریقای جنوبی با نرخ بیکاری 26.32درصد
باالتریننرخبیکاریجهانراداردوعنوانبیکارترینکشوررا
بهخوداختصاصدادهاست.پسازآفریقایجنوبی،مقدونیه
با  25.402درصد و بوسنی و هرزگوین با  25.4درصد
در رتبه های دوم و سوم قرار دارند .از سوی دیگر ،طبق این
گزارش ،کشورهای تایلند ،بالروس و ماکائو دارای کمترین
نرخهایبیکاریدردنیابودهاند.نرخبیکاریآنهابهترتیب،
 1.52،0.75و 1.9درصدبودهاست.

احتمال تداوم مازاد عرضه نفت در سال2017
آژانس بینالمللی اخیر ًا گزارشی از وضعیت بازار نفت ارائه
کرده که در آن پیش بینی شده است :در صورتی که اوپک
تولیدشراکاهشندهد،مازادعرضهنفتدرسال 2017هم
ادامه خواهد یافت.به گزارش تسنیم ،این آژانس در گزارش
خود ،پیش بینی کرده است :میزان مصرف در سال آینده
نیز با همین سرعت رشد خواهد کرد.سازمان کشور های
صادرکننده نفت (اوپک) قرار است روز 30نوامبر ( 10آذر)
تشکیل جلسه دهد و در مورد پیشنهاد کاهش تولید خود به
 32.5تا 33میلیونبشکهدرروزرایزنیکندامااختالفنظر
درمیانکشورهایعضودرموردمستثنیشدنبرخیاعضا
ازاینتوافقوسطحتولیدهریکازاعضا،تردیدهابهتوانایی
اوپکبرایاجراییکردناینتوافقراافزایشدادهاست.

احتمال تحریم اتحادیه اروپا علیه ترکیه
س��ی��اس��ت ه��ای ترکیه در ح��ال رق��م زدن هزینه های
جدید ب��رای اقتصاد ای��ن کشور اس��ت .به طوری که به
تازگی ،رئیس پارلمان اتحادیه اروپا از احتمال اعمال
تحریم های اقتصاد علیه ترکیه در آینده و در صورت
ادامه سیاست های سرکوب گرایانه در این کشور خبر
داده است .به گزارش خبرگزاری فارس به نقل از دویچه
وله ،مارتین اسکولز ،رئیس پارلمان اتحادیه اروپا ،اعالم
کرد با ادامه سیاست های سرکوب گرایانه در ترکیه از
سوی دولت اردوغان ،این احتمال وجود دارد که ترکیه
از توافق گمرکی اتحادیه اروپ��ا اخ��راج شود.این مقام
بلند پایه اروپایی همچنین اعالم کرد اتحادیه اروپا در
حال بررسی احتمال اعمال تحریم های اقتصادی علیه
ترکیه است.امضای توافق حذف تعرفه های گمرکی
برای کاال های صنعتی بین ترکیه و اتحادیه اروپا در سال
 ،1995اتحادیه اروپا را به بزرگ ترین شریک تجاری
ترکیه تبدیل کرد.

رئیس اتحادیه امالک استان تهران با بیان این که قیمت ها در بازار مسکن از ابتدای تابستان سال آینده در حد نرخ تورم رشد خواهد کرد ،گفت :انتظار می رود
اجارهبهای مسکن تا پایان سال  10درصد کاهش یابد .به گزارش ایسنا ،حسام عقبایی در گفتوگو با ایلنا درباره وضعیت بازار اجارهبها در نیمه دوم سال گفت:
پیشبینیمیشودتاپایانانتخاباتریاستجمهوریهمینروندادامهخواهدداشتاماازابتدایتابستانسال 96بازارمسکنرشدقیمتدرحدتورمخواهدداشت.

...

مروری بر سیاست ها و برنامه های اقتصادی رئیس جمهور جدید آمریکا

دیدگاه

انقالبآچاربهدستان وبازگشت به اقتصاد قرن20
جواد غیاثی  -برنامه های اقتصادی ترامپ بر تسهیل
تولید و ایجاد اشتغال فقط برای آمریکاییها متکی است؛
شعارحذفپیمانهایچندجانبهکهباعثتسهیلواردات
بهآمریکامیشودبههمیندلیلسردادهشدهاست.عالوه
برایناوحتیگفتهاستکهکمکهابهسازمانبینالمللی
و پیمان های محیط زیستی را قطع و خرج اقتصاد آمریکا
خواهد کرد .برنامه او برای نفت و زغال سنگ هم ویژه
است؛ حتی با تشدید آلودگی های محیط زیستی .به طور
کلی او از بخش مالی و واسطه گری اقتصادی رویگردان
است و تمرکزش بر بخش واقعی و تولید اس��ت .برنامه
کاهش مالیات او در این جهت قابل تفسیر است.شاید
به جرات بتوان گفت دلیل اصلی پیروزی ترامپ بسیاری
از این شعار های اقتصادی باشد .اقتصاد ترامپ به خاطر
مخالفت با پیمان های تجاری (جهانی سازی و همچنین
توجه به بخش صنعتی شبیه اقتصاد یک قرن قبل یعنی
اوایل قرن بیستم است.
▪ ▪خداحافظیبابانکها،بازگشتآچاربهدستها

میگویند پیروزی ترامپ شکست بخش مالی اقتصاد به
نفع بخش واقعی اقتصاد بود .بعد ازبحران مالی سال2008
بیشترین تمرکزدولت بانک مرکزی و دولت اوباما بر بخش
مالی ،احیای اعتبارسنجی ها و سیاست های انبساطی،
کمک مالی به موسسات مالی و تقویت این بخش بود
اما ترامپ بر بخش واقعی تاکید دارد .منتقدان ،ترامپ را
نمایندهآچاربهدستان،مثلشرکتهایتولیدکنندهخودرو
ونفتکه در قرن بیستم پرچمداراقتصاد بودند می دانند.
درحالیکه اوباما وکلینتون را نماینده شرکت های مالی و
واسطه گری و همچنین بخش آی تی و فناوری اطالعات
میدانند .به همین خاطراستکه با تسامحگفته میشود،
پیروزی ترامپ ،پیروزی صنایع نسل قدیم وکاربردرمقابل
صنایع اطالعات و سرمایه محور است .شاید ،به عبارت
بهتر باید ای��ن را پ��ی��روزی دیترویت (مرکز کمپانی های
خودروسازی اک��ووس آتوموتیو ،ف��ورد ،جنرال موتورز و
کرایسلر) بر سیلیکون ولی (مرکز ظهور شرکت های بزرگ
فناوری اطالعات مثل آم��ازون ،اپ��ل و ) ...دانست!البته
استفاده از عبارت خداحافظی با بانک ها بیشتر برای
نشان دادن جهت گیری های ترامپ است نه آن که او به
این بخش ها ضربه خواهد زد .اوحمایت هایش را به بخش
واقعی مثل نفت ،خودرو و...گسیل خواهدکرد .برنامههای
اقتصادی او شامل عناوین مختلفی درحمایت از تولید،
مثلکاستن از مالیات و کاهش مقررات و محدودیت های
تولید نفت اس��ت .او حتی گفته که معاهده های محیط
زیستی را نیز ملغی خواهد کرد تا سرمایه داران به خیال
راح��ت دست به کار شوند ،نیرو استخدام کنند و تولید
کنند ،اشتغال افزایش یابد و رفاه مردم آمریکا بیشترشود!

زنگ خطر رشد  28درصدی نقدینگی

اعمال شده برای تولید  50تریلیون دالری منابع انرژی
آمریکا که اشتغال زا هستند شامل ش��ل ،نفت ،گاز
طبیعی و زغال تمیز را رفع می کند» رفع ممنوعیت های
تولید نفت در آمریکا می تواند میلیاردر های نفتی را
میلیاردرتر کند ،هزاران شغل ایجاد کند و البته قیمت
نفت را باز هم پایین بیاورد .البته همه این ها به این شرط
است که مخازن نفتی آمریکا هم یاری کنند .واقعیت
این است که نه منابع نفت متعارف آمریکا آنقدر زیاد
است که به یک باره جهش بزرگی در بازار ایجاد کند و نه
محدودیت های فنی و قیمت تمام شده برای تولید نفت
غیرمتعارف اجازه یک جهش در صنعت نفت آمریکا را
خواهد داد .باید منتظر بود و دید که حمایت های ترامپ و
البته البی نفتی نزدیک به او تا کجا ادامه خواهد داشت.

▪ ▪ 7برنامهکوتاهمدتترامپ؛همهچیزبرایآمریکا!

تمرکز ترامپ بر احیای تولید و گسترش بخش واقعی
اقتصاد و ایجاد اشتغال حتی او را به مخالف بسیاری از
موافقتنامههای تجارت آزاد دو یا چندجانبه هم تبدیلکرده
است .ترامپ درتوضیح اقدامات خودبرای 100روزنخست
کاری از  7اقدام عاجل برای حمایت ازکارگران آمریکایی
میگوید.اقداماتیکههمهبامحدودکردنتجارت(بخوانید
واردات به آمریکا) فرصت را برای تولید واشتغال بیشتردر
داخل مرز های این کشور فراهم خواهد کرد .او گفته که
ق��رارداد نفتا را اصالح کرده یا این که آمریکا را از آن خارج
میکند .قرارداد تجارت آزاد نفتا بین3کشورآمریکا،کانادا و
مکزیک درسال1994امضا شد وبراساس آن قرارشد تعرفه
تجارت بسیاری ازکاالها حذف یا به مرورکم شود اما ترامپ
تالش دارد درحمایت ازآمریکاییها این قراردادها را محدود
کند .قرارداد ترانس پاسیفیک همکهقرارداد مشابهی بین
آمریکا ،ژاپن وچندکشوربزرگ دیگراستبر تسهیل روابط
تجاری متکی اس���ت.او همچنین گفته اس��ت که «وزی��ر
اقتصاد را مامور خواهم کرد تا کلیه قرارداد های تجاری
خارجیکه به موجب آن ازکارگران آمریکایی سوء استفاده
شده و آن ها را تحت تاثیر قرار می دهد شناسایی کرده و
از تمامی ابزار های موجود در آمریکا وحقوق بین الملل
استفاده کند تا به این سوء استفاده پایان داده شود».

▪ ▪محیطزیستفدایاقتصاد

برنامههایترامپدرحوزهنفتهمقابلتوجهوبعضاچالش
برانگیز است .او گفته که «ممنوعیت اعمال شده در دوران
اوباما و کلینتون را رفع کرده و اجازه میدهم که پروژههای

زیرساختیهمچونخطلوله»کیاستون«ادامهپیداکند»؛
این خط لوله حامل نفت حاصل از منابع غیرمتعارف ایالت
آلبرتای کانادا  -حاصل از قیرهای نفتی و نه شیل که برای
محیط زیست بسیار آلوده کننده و خطرناک است -برای
مصرف در پاالیشگاه های جنوب و جنوب شرقی آمریکا
است.تکمیلپروژهمیتواندچندمیلیونبشکهنفتجدید
وارد ب��ازار آمریکا کند ،نفتی که ارزان است اما به شدت
آلوده کننده.قول دیگر ترامپ در برنامه  100روزه رفع
ممنوعیت تولید برق از زغال سنگ است .تولیدکنندگان
زغالسنگوبرقزغالسنگیازایناقدامبسیارنفعخواهند
برد.چونبارویکارآمدناومحدودکردنبرقزغالسنگی
احتماالمتوقفشدهیاکندخواهدبود.آمریکامنابعسرشار
زغال سنگ دارد و ترامپ احتماال از این منابع برای ایجاد
شغل در بخش معدن و برق استفاده خواهد کرد .میدانیم
کهزغالسنگجزوآلودهکنندهترینمنابعتولیدبرقاست.
ترامپقولدادهکهحدود 25میلیونشغلایجادکند،این
اقدامات شاید شغل ایجاد کند اما هوا برای تنفس را از بین
خواهد برد .اقدام دیگر او در راستای فداکردن همه چیز به
پای سرمایه داران و کارگران آمریکایی این است که اعالم
کرده«پرداخت های میلیاردی به برنامه تغییرات جوی
سازمان ملل را متوقف کرده و بهجای آن پولها را در اموری
همچون بهبود وضعیت آب آمریکا و زیرساختهای زیست
محیطیهزینهمیکنم».
نفتی برجساز نیویورکی
▪ ▪برنامه های
ِ

برنامه های اقتصادی ترامپ در بخش انرژی به همین
جا ختم نمی شود .او گفته است که «محدودیت های

▪ ▪حامیان نفتی ترامپ

می دانیم که یکی از بزرگ ترین سرمایه گذاران صنعت
شیل جزو مشاوران نزدیک او است .هارولد که سلطان
شیل و مالک شرکت کانتینانتال ریسورسز است بهعنوان
تئوریسین ان��رژی و نفت کمپین ترامپ معرفی شده
است .او در دوران انتخابات به صورت صریح و علنی از
ترامپ و سیاست هایش حمایت ک��رده ب��ود .ع�لاوه بر او
فارست لوکاس ،بنیانگذار و مالک لوکاس اویل یکی از
مهره های کلیدی کمپین ترامپ در برنده شدن آرای
ایالت کلیدی فلوریدا بوده است .لوکاس و همسرش به
کمپین مایکل پنس ،معاون اول ترامپ ،در ایالت کالیفرنیا
 50هزار دالر کمک نقدی کردند.نفر سوم ،سارا پالین
است که به ملکه حفاری مشهور و فرد خطرناکی برای
قیمت نفت قلمداد می شود .نام س��ارا پالین در زمان
انتخابات سال  2008و زمانی که سناتور مک کین،
نامزد آن دوره جمهوری خواهان او را به عنوان معاون
اول خود معرفی کرد ،بر سر زبان ها افتاد .پالین که در
آن دوره شعار «حفر کن عزیزم ،حفرکن» را به فریاد های
کمپین افزود :سابقه سناتوری و فرمانداری آالسکا را در
چنته خود دارد و الکترال های این ایالت را به صندوق
ترامپ اف��زود .پالین در دوران زم��ام��داری خود در این
منطقه ،خطوط لوله را در سراسر ایالت گسترش داد و
اجازه حفاری را تقریبا برای تمامی میدان ها صادر کرد.
سارا پالین که معاون مک کین گزینه جمهوری خواهان
در انتخابات ریاست جمهوری  2012آمریکا بود ،یکی
از کاندیدا های اصلی در رقابت ب��رای صندلی وزارت
کشور در دول��ت ترامپ اس��ت .انتصابی که می تواند
بر تولید و عرضه بیشتر نفت به بازار کمک شایانی بکند.

مظاهری :چاره کار تک نرخی کردن ارز و تحرک
بازار سرمایه است

رش��د  28درص���دی نقدینگی در
کشور موضوعی اس��ت که نگرانی
اقتصاددانان را برانگیخته است.
رشدی که بسیار بیش از نرخ تورم
اس���ت .در ای��ن زمینه ،طهماسب
مظاهری ،رئیس اسبق بانک مرکزی در برنامه شبکه
خبر ،این میزان رشد نقدینگی را مخل کارکرد صحیح
اقتصاد دانسته و ب��رای غلبه بر این پدیده منفی ،بر تک
نرخی ک��ردن ارز و ایجاد تحرک در ب��ازار سرمایه تاکید
ک��رده است.به گ��زارش تسنیم ،طهماسب مظاهری با
اشاره به رشد  28درصدی نقدینگی گفت :خطر اصلی
این است که وقتی نقدینگی بیشتر از تورم در اقتصاد رشد
کند ممکن است قیمت ها تثبیت شود اما گویا در موتور
اقتصادی کشور ماسه ریخته اند که مانع از روغن کاری
موتور های اقتصاد می شود.این استاد دانشگاه تصریح
کرد :دوب��اره برگشتن به تورم  25درص��دی برای کشور
خوشایند نیست و کم کردن آن به خاصیت قدرت قانون
نیاز دارد .لذا بهترین کار می توانست این باشد که در
ابتدای سال  95دولت کاری کند که نقدینگی بیشتر از
 10درصد رشد نکند و دولت می توانست این کار را بکند.
رئیس کل اسبق بانک مرکزی گفت :راه حلی که دولت
می توانست به کار بگیرد بهره جویی از نقدینگی موجود
و ابزار های ب��ازار سرمایه برای سرمایه گذاری در تولید
از طریق نظام بانکی و بازار سرمایه بود اما شبکه بانکی
ام��روزه توانایی کمک به اقتصاد کشور را از دست داده و
با تنگنای مالی مواجه است .یعنی نمی تواند نقدینگی
شناور در دست مردم را جذب کند.مظاهری افزود :با این
حال تک نرخی کردن ارز و حرکت بازار سرمایه ابزار هایی
هستند که دولت می تواند برای به حرکت درآوردن چرخه
اقتصادی جامعه از آن بهره گیرد .در این رابطه ،دولت
می تواند با ابزار های موجود در بازار سرمایه نقدینگی را
در اختیار واحد های صنعتی قرار دهد.وی افزود :بورس
هم مانند هر سازمان دیگری دارای اصولی است که یکی
از مهم ترین آن ها به منظور جذب اعتماد مردم به بازار
سرمایه خوش قولی دولت در نقد کردن اوراق انتشاریافته
در سررسید یک ساله و نیز شفاف سازی اطالعات بورسی
است.مظاهری همچنین اظهار داشت :اگر ارز تک نرخی
ش��ود قاچاق ک��اال ریشه کن می شود و حمایت از تولید
داخل و صادرات شکل می گیرد.او افزود :دولت هر لحظه
میتواند ارز را تک نرخی کند اما در دولت یازدهم این اقدام
یک التزام است زیرا دولتمردان قول داده اند که این کار
را انجام دهند و اگر بدقولی شکل بگیرد دولت باید ضرر
چند میلیارد دالری را بر اقتصاد کشور وارد شده بداند.

/ ٩٥٢٣١٢٤٤م
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