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 سخن ماه:

  سيماى اقتصادى كشور و ٣١٣١سال

 
 

   

چنانچه اقتصادجامعه هاى إنسانى را صرف نظر از تعريف هاى 
، در مجموعه يي از یا می شود متفاوتى كه در تبين آن ارائه شده

كنش ها و واكنش هاى طبيعى يا واقعى توليد ، توزيع و مصرف 
که  ورت روشن استبعات و الزامات مربوط خالصه كنيم، دراين صوت

ره، تصوير عملكرد سيماى اقتصادى كليه جامعه هاى مورد اشا
یا ، هم دركل و هم درجزء است. راستينه مجموعه ى مذكور

كه به دور از هرگونه ترديد ناشى از فرهنگ حاكم بر جامعه واقعيتی 
در آن  جامع اعمال شده تونكى نگرش اقتصادى و مديريو چگ

 جامعه مى باشد.
 دکتر اميرهوشنگ امينی                                       

 پژوهشگر اقتصاد سياسی

 كشور حكايت یسيما وساختار اقتصادرسى ، برگوتاهبا نگاهی هرچند
است،حياتی  و ناپایدار كشور داراى حياتى تصنعىبرقرار دراقتصادى  ازآن داردكه زندگى 

با صرف وجوه یژه درکالن شهرهای کشور سطح زندگی برقرار ،به وتصنعی به این معناكه 
سرمايه ويا به سرمايه تبديل شده، مانند  حاصل از فروش دارايي هاى ملى قابل تبديل به 

بهره گيری  ازطریقنفت وگاز و كانيات گران بهاء از يك سو ، دارايي هاى ایجاد یا تمليك شده ،
بزك شده  تجاری از سوى ديگر،  از این وجوه توسط دولت مانند بناها وموسسه های توليدی /

رو به رنگ باختن نهاده است، و  ،م باركودتوا   تورم   تشدیدكنون كوتاه زمانى است با اما ا .است
وصد البته با عزم  -چنانچه در سال جارى كه بر آن نام سال اقتصاد و فرهنگ و مديريت جهادى

ى و مديريت اداره امور اقتصادى اقتصاد /نهاده شده به تجديد نظر در باور هاى فرهنگى -ملى
کشور  به دور از ذهنيت ناشی از اقتصاد دولتى، و يا پرورش يافته وشكل گرفته در اقتصاد 

ى دولتى أقدام نشود، اقتصاد كشوررفته رفته رنگ باخته وبى رنگ خواهدشد.بنابراين دستور
، و رشد و صادوگيری از رنگ باختن بيشتر اقتبه هدف اصلى كه جل رسيدنكه  روشن است

در  باور هاى رایج فرهنگى و حاكم بيشترتوسعه ى اقتصادى مى باشد، مستلزم تجديد نظر در
بايد این  هنگ جامعه است .به بيان روشن ترزندگى كنونى مى باشد كه عمده ترين جزء فر

لذا ، ادامه زندگی تا مدت ها به نحو حال از محاالت است  راستينه انکار نا پذیر را  پذيرفت كه
ادامه زندگى در آينده جز با بهره گيرى ازحاصل كار و كوشش، آن هم در دراز مدت، و به 

هدف  تناسب  امکانات مهيا و توان  توليدی کشور نه مقدوراست و نه مایه بهروزی.ازاين رو 
أصلى بايد برهم نهادن توان توليدى كشور و استاندارد یا سطح زندگى برقرار باشد. و صد 

نيست با وعده به آینده تنها اداى ىسخن های زيبا منظور  با عزم ملى كه به هيچ روى البته 
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توقف فوری هزینه های رفاه كم تر، وصرف ، مبه مراتب بيش تر،بلكه پذيرش آنجام كار و توليد 
تر، که البته اين نيزجز با به كار گيرى  بيشتر و همگانی ست یابی به رفاهالبته با هدف دزائد، 
إمكان پذير نخواهد  سازوكارى ويژه ، آن هم در يك یا دو  برنامه دست كم پنج سأله  يزم یامکان
 بود.

ازتجديدنظردراقتصاد، تجديدنظردر باورها، روش ها و سياست هاى  و إما بایددانست که مراد
است كه در گذشته به گونه يي ناراست و ناهماهنگ باتوان ونيازهاى راستين  حاکم اقتصادى

ادكشور تعریف و مورد أقدام قرارگرفته است، به طور نمونه مى توان وبايداز سياست اقتص
که عکس ذات  مسكن، خودرو، اتالف منابع مالی کشور با عنوان بهينه سازى يارانه ها  های
يا ...نام بردكه موجب بلعيدن بيشترين منابع مالی/اعتبارى كشور تبين و به اجراء درآمد،   امر

ساير بخش ها و به جا ماندن بناهاى بدون استفاده  توليد ارزش افزوده در هش توانبه زيان وکا
 درسال جاری نمایان خواهد شد.وآثار آن از هم اکنون  کهرديده ،وانبوهى آهن پاره گ

باتکيه بر جز ى اقتصادى برقرار نيز مديريت تغيير باور هاى فرهنگى، يا روش ها و سياست ها
مديريت جهادى وعزم ملى كه منظورمجموعه يي از: كار و كوشش با ، یعنی دبيات روزا

برابربا توان واقعی توليدی / اقتصدی  مضاعف، همراه با ساده زيستى فراگير و همه جانبه
 و صداقت،إيثار، قناعت به مراتبب يشتر و... می باشد به هيچ روى ممكن نيست. کشور 

آنچه عنوان شد،  اقتصاد كشور افزون بر  بنابراين روشن است كه نخستين گام درمسيربهبود
 وکاالیی، نقدى توقف پرداخت يارانه اصالح ذهنيت و سياست هاى حاكم برپرداخت يارانه، با 

كه منظور تنها افراد در و   می باشد وجايگزين كردن آن با كاهش هزينه زندگى گروه آسيب پذير
بخش هاى سياست های حاکم در تجدید نظر در و نه بيشتر، و يا  می باشد زير خط فقر

اعتبارات مربوط به سوى توليدات داراى مزيت  دادن  وسوقمسكن، خودرو،هزینه های زائد و...
نسبى، از جمله صنايع غذائي و تخصيص سنجيده اعتبارات أرزى كشور در قالب جدول نياز 

مؤسسه هاى أرزى مشخص، تقويت نظام مالياتى كشور به نحوى كه كليه داد و ستدها و 
،همراه با   های توليدی/تجاری مشمول پرداخت ماليات گشته، ماليات بر درآمدهاى اتفاقى

برقرارى أنظباط مالى ومزمت فزون طلبى و...و فراموش کردن تخصيص یارانه به بخش توليد  
که خسارات های ناشی از آن جبران ناپذیر خواهد بودبه درستی به موقع اجراء گذارده شود 

  ...و
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 اخبار کوتاه اقتصادی

 اخبار کوتاه اتاق ها

 اخبار کوتاه اتاق ایران وانگليس

 

 برگزاری جلسه ماهانه هيات رئيسه اتاق

روز اولين  یک شنبه ٣0:11ماه جاری طبق روال ساعت دراتاق  هيات رئيسه جلسه ماهانه

ق تشکيل و برگزار ء در دفتر دبيرخانه اتابا حضور کليه اعضا، 10/10/٣١٣١اردیبهشت ماه مورخ 

 گردید.

در این جلسه بعد از تبادل اخبار اقتصادی مهندس خاموشی به تفصيل درباره اقداماتی که از 

قانون اساسی معمول گردیده و همچنين عملکرد شرکت سرمایه  44آغازودر اجرای اصل 

گ تاسيس مورد اشاره وبه عنوان ال قانون 44گذاری ایران که به عنوان نمونه در اجرای اصل 

گردید و با وجود مخالفت های زیادی که با آن به عمل آمد همچنان موفق و مورد تائيد می 

 باشد، درباره چگونگی اجرای فاز دوم یارانه ها نيز  بحث و تبادل نظر گردید.

پس از گفتگو و تبادل نظر درمورد برگزاری مجمع عمومی عادی ساالنه اتاق موافقت شد که 

يرماه و پيش از ماه رمضان برگزار شود. افزون براین  پيشنهاد وتائيد شد که مجمع در اوایل ت

جلسات دیدار آزاد اعضا در سال جاری هر سه ماه یک بار با دعوت از یکی از مسئولين تشکيل 

، سایت اتاق برای نشر اخبار تقویت شده و خبرنامه الکترونيکی اتاق نيز به  و برگزار شود

 منتشر شود. صورت دوهته یک بار  

 

 کميسيون های تخصصی اتاق  هبرگزاری جلس

جلسه ماهانه  کميسيون بازرگانی، صنعت و گردشگری و فن آوری های نوین:

کميسيون بازرگانی، صنعت و گردشگری و فن آوری های نوین اتاق طبق روال ، در ساعت  

نو  شهابی، زهرا اردیبهشت ماه با شرکت خانم ها مي10/10/٣١٣١دوشنبه مورخ اولين ١1:٣0

دیده ور، مهندس ژوهی، مهندس علی حمزه نژاد، خاوندگار، پامير حسين  و آقایان نقوی
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و با حضور دکتر امينی دبيرکل اتاق چهارسوقی شکرانی پرویزسيدرضی سيد اصفهانی، 

 تشکيل و برگزار گردید.

 

ورم طبق دستور جلسه در این جلسه پس از تبادل اخبار به ویژه درباره نوسانات ارزی و نرخ ت

مهندس حمزه نژاد،به عنوان  رئيس کميسيون، خانم  ابات هيات رئيسه برگزار گردید و انتخ

ند. سپس درمورد شدزهرا نقوی نایب رئيس و خانم مينو شهابی به عنوان منشی انتخاب 

برنامه کاری کميسيون در سال جاری بحث و تبادل نظر گردید و به درخواست اعضا مقرر شد 

 و با حضور اعضا برگزار شود. ٣٣الی  ٣0جلسه کميسيون اولين دوشنبه هر ماه از ساعت 

دست کم چهار هيات به انگليس اعزام شود ودیدارهای آزاد فصلی اعضاء با دعوت از برخی 

 مسئولينمورد اقدام قرار گيرد.

ایه جلسه ماهانه کميسيون تسهيل سرم کميسيون تسهيل سرمایه گذاری و مشارکت ها: 

، 10/10/٣١٣١، دوشنبه ٣0:11گذاری و مشارکت ها،طبق دعوت به عمل آمده را ِّس ساعت 

با حضور آقایان دکتر امينی،ایر حسين پژوهی، محمد رضارضوی شيرازی، رامين طاعتی و رضا 

 مهدوی درونکالهی تشکيل و برگزار گردید.

رم، نوسان های نرخ ارز و فاز دوم در این جلسه پس از تبادل اخبار  اقتصادی به ویژه در باره تو

بهينه سازی یارانه ها پيشنهاد شد با توجه به اهيت  گردشگری درتوسعه ی متعادل اقتصادی 

وظایف گردشگری از کميسيون بازرگانی، صنعت و گردشگری و فن آوری های نوین منفک  و 
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يير داده شود که به این کميسيون اضافه و نام کميسيون به گردشگری و امور بين الملل تغ

مورد تائيد قرار گرفت و مقرر گردید به تصویب هيات رئيسه اتاق رسانده شود و پس از اطالع 

رسانی به اعضا، از عالقه مندان به حضور در این کميسيون از آنان دعوت به عمل آید 

 وکميسيون کار خودرا آغاز کند. 

 

 10/10/٣١، روز یکشنبه ٣0:11جلسه ماهانه این کميسيون راس ساعت کميسيون عضویت: 

به ریاست دکتر امينی و با حضور سرکار خانم مهندس زهرا نقوی و آقای مهندس علی  حمزه 

نژاد تشکيل و برگزار گردید .در این جلسه بعد از طرح درخواست های جدید عضویت که بالغ بر 

ش در هر مرد وطرح در پنج مورد بود مقررگردید با متقاضيان عضویت مذاکره وبعد از تهيه کزار

کمسيون اخذ تصميم شود .ضمناۀدر مورد درخواستهای تمدید عضویت نيز به تفصيل بحث و 

 گفت و گو شد درمورد چگونگی برخرود با تمدید عضویت ها بحث و گفتگو شد. 

 .اخبار کوتاه اقتصادی ایران

 

 از سرگيری روابط ایران و انگليس

 

گفت: از  به خبرنگار مهر هوری اسالمی ایران در انگليسبه گزارش مهر، کاردار غيرمقيم جم

و  شده ابتدای اسفند ماه بخش کنسولی سفارت ایران در انگليس به صورت کامل بازگشایی

 کليه خدمات کنسولی به ایرانيان مقيم ارائه می شود.

اخير  وی درباره آخرین وضعيت روابط ایران و انگليس گفت:  یکی از مهم ترین مسائل مذاکرات

بين دو کشور معطوف به پایان بخشيدن به وضعيت حفاظت منافع بين دو کشور بود که برای از 

 سرگيری روابط مستقيم یک امر ضروری محسوب می شود.

حبيب هللا زاده با اشاره به اینکه لغو وضعيت حفاظت منافع نيازمند مذاکرات سياسی و 

آمده از ابتدای اسفند ماه وضعيت دفاتر حفاظت حقوقی بود، بيان کرد: در پی توافقات به عمل 

منافع که عمان حافظ منافع ایران و سوئد حافظ منافع انگليس بود، رسماً خاتمه یافت و روابط 

 دو کشور که قبالً از کانال این دو کشور پيگيری می شد، به صورت مستقيم دنبال می شود.
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کرات مورد توجه قرار داشت و خوشبختانه وی تاکيد کرد: یکی از نکات ضروری دیگر که در مذا

در خصوص آن توافق صورت پذیرفت از سرگيری فعالت کامل بخش کنسولی سفارت ایران در 

 لندن بود.

وی تصریح کرد: با توجه به جمعيت چند صد هزار نفری ایرانی ها که در کشور انگليس زندگی 

به دليل تعطيلی سفارت با می کنند، ارائه سرویس های کنسولی به هموطنان مقيم که 

مشکالتی رو به رو بودند امری ضروری به شمار رفته و از اولویت های ما در این مرحله قلمداد 

 می شد.

کاردار کشورمان در انگليس با اشاره به اینکه در گذشته برخی خدمات محدود کنسولی در 

گفت: از ابتدای اسفندماه  چارچوب دفتر حفاظت منافع به ایرانيان مقيم انگليس ارائه می شد،

بخش کنسولی سفارت ایران در انگليس به صورت کامل بازگشایی و کليه خدمات کنسولی 

 به ایرانيا مقيم ارائه می شود.

وی با اشاره به اینکه اولویت اول برای ما توسعه خدمات کنسولی است، تصریح کرد: ایرانی 

ی می کنند و رفت و آمد به شهر لندن کار ها در نقاط مختلف انگليس به صورت پراکنده زندگ

دشواری است و با توجه به محدودیت هایی که وجود دارد مقرر شده است تا هيات های 

 برای رسيدگی به امور ایرانيان به مناطق مختلف انگلستان بفرستيم. را کنسولی

شهر منچستر حبيب هللا زاده خاطرنشان کرد: در این راستا اولين هيات کنسولی از لندن به 

در مرکز انگليس اعزام و طی مدت دو روز اقامت در این شهر به تعداد زیادی از ایرانيان مقيم 

مندی خوب  منطقه مشاوره و خدمات کنسولی ارائه شد که این امر با استقبال و رضایت

به همين هموطنان رو به رو شد. انشاءهللا طی ماه های آتی هيات های کنسولی بيشتری 

 انگليس اعزام خواهند شد.دیگر مناطق  بهشکل 

وی تاکيد کرد: برای بازگشایی کامل سفارتخانه ها مسائلی بين دو کشور وجود دارد که باید 

در این موارد تفاهم کنيم و برای احيای روابط در چارچوب توافق وزرای خارجه به صورت گام به 

د به انگليس نيز گفت: سفر من به گام پيش می رویم. حبيب هللا زاده درباره سفر آینده خو

لندن نيز در همين چارچوب بود و برای ادامه گفت و گو ها و نيز رسيدگی به وضعيت سفارت 

 جمهوری اسالمی و مسائل کنسولی است.

وی در پاسخ به این سوال که آیا دیپلمات های انگليسی نيز در ایران مستقر شده اند و نيز 

تهران چگونه است، بيان کرد: حضور آنها در ایران به صورت وضعيت بخش کنسولی انگليس در 

رفت و آمدی است. البته این نکته نيز حائز اهميت است که تعداد اتباع انگليسی که در ایران 

زندگی می کنند بسيار کم است، اما تعداد اتباع ایرانی در انگلستان بسيار زیاد است و لذا 

 برای ما از اولویت بيشتری برخوردار بوده است.بازگشایی کامل بخش کنسولی در لندن 

 



 ش
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 واردات خودرو به ایران چهار برابر شد

 

درصد  01گمرک ایران گزارش داده که در فروردین ماه امسال واردات کاال از نظر وزنی نزدیک به 
نسبت به فروردین سال گذشته افزایش پيدا کرده است. واردات خودرو در یک ماه اول سال 

 .بت به فروردین ماه سال گذشته بيش از چهار برابر شده استجاری نس

بنابر این گزارش، واردات خودرو، گوشی تلفن همراه و سيگار در فروردین امسال نسبت به 
 .سال گذشته به شدت افزایش پيدا کرده است

ان ميليون دالر وارد ایر 00دستگاه خودروی سواری به ارزش  ١1٣در فروردین امسال دو هزار و 
 ٣0دستگاه خودرو به ارزش  0٣0شد در حالی که این رقم برای فروردین سال گذشته تنها 

 ميليون دالر بود

. 

 واردات خودرو، گوشی تلفن همراه و سيگار

 ٣١فروردین  ٣0فروردین  کاال

 خودرو
ميليون  ٣0دستگاه به ارزش  0٣0
 دالر

 ميليون دالر 00دستگاه به ارزش 0١1٣

گوشی تلفن 
 همراه

 ميليون دالر ٣0 سه ميليون دالر

 سيگار
 00١تن به ارزش دو ميليون و  ١10

 هزار دالر

 01٣تن به ارزش چهار ميليون و  00۵

 هزار دالر



 ش
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دالر برآورد شده است. این در حالی است  ۵00هزار و  00ميانگين قيمت خودروهای وارداتی 
به  01٣0دای سانتافه مدل که گران ترین خودروی وارداتی در این مدت یک خودروی هيون

 .هزار دالر بود 010قيمت 

هزار و  ٣00غير از این خودروی ساخت کره جنوبی، یک خودروی بنز هشت سيلندر به ارزش 
 ٣١0به ارزش  01٣0دالر و دو مدل خودرو مازراتی شش سيلندر، سقف کشویی مدل  0١

ن ماه بوده اند. اکثر خودروهای دالر گران قيمت ترین خودروهای وارداتی در فروردی 001هزار و 
 .وارداتی از طریق امارات متحده وارد ایران شده است

واردات گوشی تلفن همراه در فروردین سال گذشته تنها سه ميليون دالر بود که این رقم در 
ميليون دالر رسيده است. گوشی های تلفن عمدتا از امارات متحده  ٣0فروردین امسال به 
 .وارد شده استعربی، کره و چين 

هزار دالر به چهار ميليون  00١واردات سيگار در فروردین امسال دو برابر شده و از دو ميليون و 
 .هزار دالر رسيده است 01٣و 

 افزایش واردات کاال

هزار تن کاال به  ۵00گزارش گمرک ایران در اولين ماه سال جدید خورشيدی، دو ميليون و  هبناب
ميليون دالر وارد ایران شد در حالی که در فروردین سال گذشته ميزان  0٣0ارزش دو ميليارد و 

 .ميليون دالر بود ۵٣هزار تن کاال به ارزش دو ميليارد و  0٣0واردات ایران یک ميليون و 

 ٣00گندم در صدر فهرست کاالهای وارداتی قرار دارد و بنابر گزارش گمرک در فروردین ماه، 
ميليون دالر وارد شد که نسبت به فروردین سال گذشته تقریبا  ١0٣هزار تن گندم به ارزش 

 .دوبرابر شده است

برنج، سویا، شکر، ذرت، گوشت یخ زده و روغن در صدر کاالهای وارداتی قرار دارند و مهمترین 
تغيير در ميان مهمترین کاالهای وارداتی این است که ارزش واردات گوش یخ زده در فروردین 

ليون دالر و این کاال در جایگاه بيست و دوم بود ولی در فروردین امسال با مي ٣١سال گذشته 
 .ميليون دالر در ردیف ششم کاالهای وارداتی جای گرفته است ۵٣

ميليون دالر از آسيا وارد شده  000بيشتر از دو سوم کاالهای وارداتی به ارزش یک ميليارد و 
 . ر بوده استميليون دال 0٣٣است و ميزان واردات از اروپا 

امارات متحده عربی، چين، هند، ترکيه و کره جنوبی به ترتيب پنج کشور اصلی صادر کننده 
کاال به ایران بوده اند. بنابر این گزارش، واردات از امارات و چين نسبت به مدت مشابه سال 

 .گذشته تقریبا پنجاه درصد افزایش پيدا کره است



 ش
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 کاهش صادرات کاال به افغانستان

ميليون دالر کاالی غيرنفتی صادر کرده که  000یران در فروردین ماه امسال دو ميليارد و ا
ميليون دالر بود، ده درصد افزایش نشان  000نسبت به فرورین سال گذشته که دو ميليارد و 

 .می دهد

يا و آمریکا، روسيه، چين، فرانسه، بریتان ) بعد از توافق ژنو بين ایران و گروه پنج بعالوه یک
آلمان( تحریم غرب بر صادرات محصوالت پتروشيمی برداشته شد و به همين دليل صادرات 

 .درصد افزایش پيدا کرد 0١پتروشيمی بيشتر از بيست درصد و صادرات ميعانات گازی بيشتر از 

کشورهای چين، عراق، امارات متحده عربی، هند و افغانستان به ترتيب بزرگترین بازار 
اتی ایران بوده اند. در مقابل، بنابر گزارش گمرک ایران، صادرات کاال به افغانستان کاالهای صادر

هزار تن کاال  0۵1از لحاظ ارزش پنجاه درصد کاهش پيدا کرده است. در فروردین سال گذشته 
هزار تن ٣10ميليون دالر به افغانستان صادر شده بود که در فروردین امسال به  ٣0١به ارزش 
 .دميليون دالر کاهش پيدا کر ٣11ش کاال به ارز

میلیون دالر افزایش پیدا  ۴۹۶میلیون دالر در فروردین سال گذشته به  ۶۹۴بنابر این گزارش، صادرات کاال به چین از 

 ..کرده است

  های ایران مطالبات معوق بانکهزار ميليارد تومان  00

 

 

 به جهانگیری )وسط( داده استرئیس بانک مرکزی ایران )چپ( گزارشی درباره بدهکاران 

 00های ایران را اسحاق جهانگيری، معاون اول رئيس جمهور ایران، حجم مطالبات معوق بانک
نفر "بدهکار کالن  000هزار ميليارد تومان اعالم کرد و گفت که فهرستی شامل اسامی 

 .بانکی" به قوه قضایيه فرستاده شده است



 ش
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ل ایران، به خبرگزاری ایسنا گفته است که قوه قضایيه ای، دادستان کاژهغالمحسين محسنی
 .به فهرست بدهکاران، که از طرف بانک مرکزی فرستاده شده، رسيدگی خواهد کرد

اردیبهشت، در جلسه "فراکسيون اصولگرایان رهروان  ٣0آقای جهانگيری که امروز دوشنبه 
حاضر شده بود، اعالم کرد:  والیت"، فراکسيون اکثریت مجلس ایران به ریاست علی الریجانی

 ".هزار ميليارد تومان رسيده است 00ها به اکنون مجموع مطالبات معوق بانک"هم

.  

 پذیریمهيچ محدودیتی را برای صادرات نفت نمی

 

 

 وزیر نفت ایران می گوید ما با حداکثر توان خود نفت صادر خواهيم کرد

یران هيچ توافقی در مورد ميزان صادرات نفت در بيژن نامدار زنگنه وزیر نفت گفته است که "ا
ژنو نداشته و ما هيچ محدودیتی را برای صادرات نفت خود که از جایی دیگر دیکته شود، نمی 

 پذیریم ."

آقای زنگنه در نمایشگاه بين المللی نفت و گاز تهران به خبرنگاران گفت "ایران هيچ عدد و 
ام که از جایی دیگر دیکته شود نمی پذیرد، بنابراین رقمی را در زمينه ميزان صادرات نفت خ

 ".ميزان صادرات نفت را خود ما تعيين می کنيم و با حداکثر توان هم صادر خواهيم کرد

در هفته های اخير با انتشار آماری از رشد صادرات نفت ایران، برخی مقامات آمریکایی به 
نده هسته ای، ميزان صدور نفت مل پروخریداران نفت هشدار داده بودند که تا زمان حل کا

 .این کشور نباید از حدود یک ميليون بشکه بيشتر شودخام



 ش

 

  مرا   3131ویژ  اهدیبهشت82راه  مشخربانمه 

 گزاهش ویژ و  اخبراه کوات ه اقتصرادی ایران و جهران، اخبراه کوات  ااتق هرای  ایران و انگلیس و بریترانیرا و ایران  سخن مرا ،فهرست مطرالب:

 

11 
 

ای گزارشها نشان می دهد که بعد از تشدید تحریم های بين المللی عليه برنامه هسته
 .ایران، صادرات نفت آن کشور به شدت کاهش پيدا کرد

ليون بشکه در روز بود که بعد از تحریم ها صادرات نفت پيش از تشدید تحریم ها بيش از دو مي
 .به کمتر از یک ميليون بشکه در روز کاهش یافت

اخيرا آژانس بين المللی انرژی اعالم کرد که صادرات نفت خام ایران در ماه فوریه به باالترین 
 .حد خود از زمان وضع تحریم ها رسيده است

 .هزار بشکه نفت صادر کرد ۵01ميليون و  بنابر این گزارش، ایران در ماه فوریه روزانه یک

جانبه ایاالت متحده و اتحادیه اروپا عليه صنعت نفت و نظام بانکی ایران، تحریم های یک
عالوه بر محدود شدن صادرات نفت، ایران قادر نيست پول فروش ،جدی ایجاد کرده  یمشکالت

 .نفت را از خریداران دریافت کند

ایران تنها برای موسسات و شهروندان آن کشورها الزام قانونی اگرچه تحریم های غرب عليه 
دارد، اما سایر کشورها نيز به دليل نگرانی از واکنش منفی تحریم کنندگان، از این تحریم ها 

 .تبعيت کرده اند

در پی توافق شش ماهه ایران با کشورهای موسوم به پنج بعالوه یک )آمریکا، روسيه، چين، 
که در ماه نوامبر  -موسوم به توافق ژنو  -و آلمان( بر سر پرونده هسته ای  بریتانيا، فرانسه

سال گذشته به دست آمد، بخشی از تحریم های خارجی عليه جمهوری اسالمی در مقابل 
محدود شدن فعاليت های غنی سازی و بازرسی بيشتر از تاسيسات اتمی ایران به حالت 

 .تعليق درآمده است

 :فت و گازتوسعه فعاليت های ن

هزار  011ميليون و  0ایران برنامه ای برای افزایش توليد نفت به حدود  :"وزیر نفت می گوید
 ".ميليارد دالر سرمایه گذاری نياز 01برای رسيدن به این هدف "به مابشکه را دنبال می کند و 

 ."داریم

داری می رسد و وزارت نفت می گوید تا سه سال دیگر کليه فازهای پارس جنوبی به بهره بر
 .ميليون متر مکعب افزایش می یابد 011توليد گاز از این ميدان به بيش از 

تالش می کند با از ميان برداشتن تحریم های بين المللی  ها فهددولت برای رسيدن به این 
 فو گاز، بتواند به هدو تشویق شرکت های نفتی خارجی به مشارکت در طرح های نفت 

 .د.ياببش دست های



 ش
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 ایران:

 برای انتقال پول محصوالت پتروشيمی صادراتی مشکل داریم

 
 

همزمان با اعالم آمادگی دوباره ایران برای صاردات گاز به اروپا، به گزارش بی بی سی 
مقامات دولتی می گویند با آنکه براساس توافق ژنو بين ایران و گروه پنج بعالوه یک )آمریکا، 

 اما، ت پتروشيمی آزاد شده استصادرات محصوال (ه و آلمانروسيه؛ چين؛ بریتانيا، فرانس
 .انتقال پول حاصل از صادرات به ایران با مشکل مواجه است

پس از توافق ژنو "علی ماجدی، معاون امور بين الملل و بازرگانی وزیر نفت ایران گفته است 
ی وجود ندارد اما ها نيز مشکلصادرات محصوالت پتروشيمی آزاد شده و از نظر بيمه محموله

 ".هایدر دریافت ها و پرداخت ها مشکالتی وجود دارد که علت آن احتياط برخی از بانک
 ."المللی استبين

المللی در زمينه صادرات محصوالت پتروشيمی های بينبه گفته آقای ماجدی برخی بانک
زارت خارجه منعکس کردیم "تمایل ندارند این معامالت را انجام دهند البته ما این موضوع را به و

 ."کنند که آنها پاسخ دادند های خارجی از همکاری با ما امتناع میکه چرا برخی از بانک
 ."توان بانکها را به انجام کاری مجبور کرد  نمی

ای جمهوری اسالمی، تحریم صادرات محصوالت در پی توافق ژنو بر سر پرونده هسته
 .ران می گوید بخشی از مشکالت همچنان پابرجاستپتروشيمی برداشته شده است ولی ای

مشکل اصلی در این بخش، محدودیت انتقال ارز از خارج به ایران به دليل تحریم مالی 
المللی است که باعث شده ایران نتواند حتی پول فروش نفت خود را هم از خریداران بين

 ..خارجی دریافت کند

موافقت کردند تا در برابر تعليق بخشی از  ٥+٣براساس توافق ژنو، کشورهای گروه 
ای جمهوری اسالمی، از تشدید تحریم عليه ایران خودداری ورزند و به های هستهفعاليت



 ش
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جمهوری اسالمی اجازه دهند از مبلغی معادل بيش از چهار ميليارد از دارایی مسدود شده 
 ..فاده قرار دهدخود در خارج را مورد است

. 

 آمادگی دوباره برای صادرات گاز به اروپا

با وجود اینکه مشکالت ناشی از تحریم های خارجی هنوز مرتفع نشده، وزارت نفت ایران 
 .مجددا آمادگی خود را برای صادرات گاز به اروپا اعالم کرده است

رای صدور گاز به اروپا مذاکرات مقدماتی" ب"گوید که در دولت محمد خاتمی آقای ماجدی می
 ".انجام شده بود اما "تاکنون این مذاکرات به نتيجه خاصی منجر نشده است

 .تواند به اروپا گاز برساندگوید از سه مسير )ترکيه، عراق و ارمنستان( می ایران می

از کند اما این خط لوله برای صادرات گایران هم اکنون از طریق خط لوله به ترکيه گاز صادر می
 .به اروپا ظرفيت کافی ندارد

کيلومتری تا مرز ترکيه "امکان  ۵11گوید که با ساخت یک خط لوله معاون وزیر نفت ایران می
 ".شودصاردات گاز با حجم باال ممکن می

ميليون  01آقای ماجدی می گوید که ایران "امکان صادرات گاز از چهار ميليون مترمکعب تا 
 .مترمکعب در روز" را دارد

پيش از این بيژن نامدار زنگنه وزیر نفت هم گفته بود که با توسعه ميدان گازی پارس جنوبی 
 .ایران آمادگی خواهد داشت تا بخشی از نياز مصرفی گاز اروپا را تامين کند

خواهد از فرصت در پی بحرانی شدن روابط روسيه با اروپا، این احتمال قوت گرفته که ایران می
جلب نظر اروپا استفاده کند. اروپا در حال حاضر بخشی از گاز مصرفی خود را پيش آمده برای 

کند اما بحران اوکراین باعث نگرانی در مورد وابستگی اروپای غربی به گاز از روسيه تامين می
 .روسيه شده است

ق در عين حال، آقای ماجدی تاکيد کرده که "اگر اروپا خواهان واردات گاز از ایران باشد هم ح
 ".ایران و هم حق اروپاست و اجحافی در حق کشور ثالث صورت نگرفته است

به گفته آقای ماجدی، این که "گفته شود ایران با صادرات گاز به اروپا روسيه را دور زده است 
برداشتی اشتباه است چرا که سياست صادرات گاز سياست بلندمدت است مخصوصا اگر 

تا  0د. اگر قرار باشد گاز ایران به اروپا صادر شود حداقل باید صادرات گاز با خط لوله انجام شو
 سال روی این موضوع مذاکره صورت گيرد ١



 ش
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و چه از نظر تاثیرش بر اقتصاد کشور، باید مشکالت مالی که بر سر راه توسعه فازهای آن وجود دارد، به سرعت حل  

 ".شود

ه هشت سال در دولت محمد خاتمی وزیر نفت بود، تصمیم بعد از شروع به کار دولت حسن روحانی، آقای زنگنه ک

گرفت که برای ایجاد تحرک در میدان گازی پارس جنوبی، اجرای کار در این میدان را اولویت بندی کند تا بخشی از 

 .فازهای این میدان که پیشرفت بیشتری دارند، زودتر به بهره برداری برسند

ا پیشرفت مذاکرات هسته ای با گروه پنج بعالوه یک، )آمریکا، روسیه، چین، وزارت نفت ایران می کوشد تا همزمان ب

فرانسه، بریتانیا و آلمان( با اصالح قراردادهای نفتی، شرکت های بین المللی را به همکاری و مشارکت در پروژه های 

 د.نفت و گاز جلب کن

 :اخبار کوتاه اقتصادی جهان

 بریتانيا افزایش نرخ بيکاری وکاهش نرخ تورم در

 

درصد در فصل چهارم  ٣/0 به دفتر ملی آمار بریتانيا نرخ بيکاری به نقل ازبه گزارش بلومبرگ، 

افزایش یافته است. این نخستين افزایش نرخ بيکاری از ماه فوریه سال گذشته تاکنون به 

اقتصاددان شرکت کننده در نظرسنجی بلومبرگ  ١٣شمار می رود. این در شرایطی است که 

يش بينی کرده بودند، نرخ بيکاری تغيير نخواهد کرد. در ماه ژانویه تقاضا برای دریافت مزایای پ

 مورد کاهش یافت که بيشتر از انتظار اقتصاددانان بود. 00۵11بيکاری 

هزار نفر کاهش یافته و به  ٣00با وجود این در فصل چهارم نسبت به فصل سوم تعداد بيکاران 

ه است. دفتر ملی آمار بریتانيا همچنين اعالم کرد متوسط درآمد در ميليون نفر رسيد ١0/0

 درصد افزایش یافته است.  ٣/٣سال منتهی به دسامبر 

ميليون نفر دارای شغل نيمه وقت هستند که نسبت  0/٣براساس این گزارش در حال حاضر 

د افزایش هزار مور 0۵هزار مورد کاهش یافته، اما نسبت به سال گذشته  0٣به فصل سوم 

 .نشان می دهد

این در شرایطی است که بانک مرکزی انگلستان اعالم کرده است تا زمانی که نرخ بيکاری 

 درصد باشد، افزایش نرخ بهره را بررسی نخواهد کرد. 0بيش از 

از سوی دیگر دفتر ملی آمار بریتانيا در گزارش جداگانه ای اعالم کرد نرخ تورم در ماه ژانویه 

درصد کاهش یافته است. این برای نخستين بار طی بيش از  ٣/٣ل گذشته به نسبت به سا

درصد تعيين شده توسط بانک  0چهارسال گذشته است که نرخ تورم به کمتر از هدف تورمی 

 مرکزی انگلستان می رسد.

بانک مرکزی انگلستان پيش بينی می کند، تورم طی سه سال آینده نزدیک به هدف تعيين 

هد ماند. گزارش دفتر ملی آمار نشان داد قيمت مصرف کننده در ماه ژانویه شده باقی خوا

درصد کاهش یافته است که بزرگ ترین کاهش ماهانه از ژانویه  ۵/1نسبت به ماه دسامبر 



 ش
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تاکنون به شمار می رود. تورم بدون در نظر گرفتن قيمت مواد غذایی و سوخت، از  011٣سال 

 فته است.درصد کاهش یا ۵/٣درصد به  ٣/0

 0/0درصد در ماه دسامبر به  0/0این گزارش همچنين نشان داد تورم قيمت خرده فروشی از 

درصد در ماه ژانویه افزایش یافته است. براساس این گزارش قيمت های در کارخانه در ماه 

درصد افزایش یافته  ٣/1ذشته درصد و نسبت به سال گ ١/1ژانویه نسبت به ماه قبل از آن 

 است.

 :نتخابات اروپاا

 شود؟چه کسی رئيس کميسيون اروپا می

 

 
فراکسيون های سياسی حاضر در پارلمان اروپا که دربرگيرنده احزاب به گزارش بی بی سبی 

همفکر در کشورهای عضو اتحادیه هستند، نامزد مورد نظر خود را برای ریاست کمسيون اروپا 
دیه اروپا است که اعضای پارلمان که در حقيقت معرفی می کنند. این اولين بار در تاریخ اتحا

نمایندگان شهروندان کشورهای عضو هستند، ریيس کميسيون اروپا عالی ترین مقام اجرایی 
 .این اتحادیه را انتخاب خواهند کرد

اما این گزینش در نهایت باید توسط روسای دولت کشورهای عضو اتحادیه تصویب شود و به 
ه غير از تمام نامزدهای معرفی شده فرد دیگری را در نظر داشته همين خاطر شاید آنها ب

باشند. دوره ماموریت ژوزه مانوئل باروسو ریيس فعلی کميسيون اروپا در ماه نوامبر به پایان 
 .خواهد رسيد

آوریل و از طریق شبکه تلویزیونی یورونيوز  00اولين مناظره مهم بين نامزدهای این مقام روز 
 .پخش شد



 ش
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 .ماه مه انجام می شود 00تا  00يری برای انتخابات پارلمانی اروپا در فاصله رای گ

 نگاهی به نامزدهای ریاست کمسيون اروپا

ژان کلود یونکر، اهل لوکزامبورگ، نامزد فراکسيون احزاب راست ميانه موسوم  -٣
 مردم اروپاییبه حزب 

 

 

د که برای کشورهای اروپایی یک نخست وزیر لوکزامبورگ بو 011١تا  ٣٣٣0آقای یونکر از سال 
 .رکورد طوالنی است

او از با سابقه ترین سياستمداران اتحادیه اروپا و یکی از افراد کليدی در دوره مدیریت بحران 
اقتصادی اخير است. او ریاست کميسيون متشکل از وزرای اقتصاد کشورهای عضو اتحادیه را 

اصالحات کشورهای مقروض مثل یونان، برعهده داشته که مهمترین تصميم ها از جمله 
 .پرتغال، ایرلند و قبرس را اتخاذ کرده است

آقای یونکر از معتقدان سرسخت به ادغام بيشتر کشورهای عضو اتحادیه است و بسياری او 
را "فدراليست" یا طرفدار یک نظام فدرال برای اتحادیه اروپا می دانند. او در راه اندازی طرح پول 

 .نيز نقش مهمی داشتواحد اروپا 

است در اروپایی بزرگ شده که هنوز با پيامدهای جنگ جهانی دوم دست و  ٣٣00او که متولد 
پنجه نرم می کرد. از طرفداران حفظ برنامه های حمایت اجتماعی در اروپاست و با بازگذاشتن 

 .دست اقتصاد بازار برای تحميل سياست های خود به کشورهای عضو مخالف است



 ش
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 آلمان ، نامزد فراکسيون چپ ميانه و دموکرات های اروپاازمارتين شولتز،   -2

 

او ریاست پارلمان اروپا را به عهده دارد که دوران کارش به پایان رسيده و همچون آقای یونکر 
 .یکی از طرفداران سرسخت ادغام بيشتر کشورهای عضو اتحادیه است

شده که از نظر تاریخی قلب پروژه اتحادیه اروپا در منطقه آخن آلمان متولد  ٣٣00او در سال 
تلقی می شود. او در دوران جوانی کتابفروش بوده و به مرور در سلسله مراتب حزب 

مصدوميت شدید، اميد دوران جوانی او برای  . ال دموکرات آلمان پيشرفت کرده اسسوسي
ست پيشرفت کند و در پيشرفت در فوتبال حرفه ای را برباد داد ولی توانست در عرصه سيا

 .به نمایندگی پارلمان اروپا انتخاب شد ٣٣٣0سال 

 گای فرهوفشتات اهل بلژیک، نامزد فراکسيون احزاب ليبرال اروپا - ١

 

و یکی از مدافعان اصولی فدراليسم در اتحادیه اروپا است. او  ٣٣0١آقای فرهوفشتات متولد 
ک بود و قبل از آن نيز مقامهای سياسی و نخست وزیر بلژی 0110تا  ٣٣٣٣در فاصله سالهای 

از نظر دیدگاههای اقتصادی او به نئوليبراليسم گرایش شدیدی  .دولتی دیگری برعهده داشت
 .داشت و از پيروان ایده های مارگارت تاچر تلقی می شد



 ش
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ر در دوره بحران اقتصادی اخير او از کميسيون اروپا خواست که اقدامات قاطع تری انجام داده، د
کنترل اقتصاد کشورهای عضو دخالت بيشتری کرده و در عين حال کشورها را درمسير نزدیکی 

 .بيشتر با یکدیگر هدایت کند

 اسکا کلر اهل آلمان، نامزد فراکسيون احزاب سبز - 4

 

اسکا کلر از چهره های بسيار فعال جنبش سبزها و طرفداران محيط زیست در آلمان است و 
 .دیگر برای مقام ریاست کميسيون اروپا با فاصله زیادی جوانتر استاز تمام نامزدهای 

آوریل شرکت داشت ولی سبزهای اروپا برای ریاست کميسيون  00او در مناظره تلویزیونی 
اروپا یک نامزد دیگر هم دارند که ژوزه بوو از رهبران قدیمی و قهرمانی مبارزات دهقانان 

 .فرانسه است

ست در یکی از شهرهای آلمان شرقی سابق و نزدیک مرز لهستان ساله ا ١0خانم کلر که 
به نمایندگی در پارلمان اروپا انتخاب شد و درمسائلی  011٣متولد شده است. او در سال 

 .مثل مهاجرت، بيکاری جوانان و تجارت عادالنه صاحبنظر است

 الکسيس سيپراس اهل یونان، نماینده فراکسيون چپ های اروپا - ٥

 

سيپراس رهبر گروه اصلی مخالف دولت یونان، در انتخابات آینده پارلمان اروپا که در ماه آقای 
مه برگزار می شود رهبری احزاب چپ گوناگون در کشورهای اروپایی را برعهده خواهد 

 .داشت



 ش
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اش برای اگر رای دهندگان اروپایی به جناح چپ متمایل شوند او و فراکسيون تحت رهبری
سيون چپ ميانه شانس زیادی خواهند داشت و به احتمال زیاد شانس مارتين ائتالف با فراک

 .شولتز برای کسب مقام ریاست کميسيون اروپا را افزایش خواهد داد

با کسب آرای  01٣0حزب سيریزا به رهبری آقای سيپراس در انتخابات پارلمانی یونان در سال 
از رای دهندگان دراعتراض به پيامدهای زیاد در مقام دوم قرار گرفت. در آن زمان بسياری 

بحران اقتصادی و سياست های ریاضتی اتحادیه اروپا، احزاب قدیمی را رها کرده و از حزب 
آقای سيپراس حمایت کردند که طرفدار مهار سياست های مالی اتحادیه اروپا و دفاع از حقوق 

 .اجتماعی شهروندان است

در رشته مهندسی راه و ساختمان تحصيل کرده و در در آتن  ٣٣00آقای سيپراس متولد سال 
 .دوره دانشجویی جزء گروههای کمونيست بود

 المللی پول:صندوق بين

 قتصاد روسيه وارد دوره رکودی شده استا

 

 

 عليه روسيه بر سر بحران اوکراین المللیهای بينحریمی  تآسيب اقتصاد

سيه برای سال جاری ميالدی را به ميزان بينی رشد اقتصادی روالمللی پول پيشصندوق بين
 .قابل توجهی کاهش داده است



 ش
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المللی پول در مسکو گفته است که آنتونيو اسپيليمبرگو، از مقامات ارشد صندوق بين
 .بينی نرخ رشد اقتصادی روسيه در سال جاری به دو دهم درصد کاهش یافته استپيش

کرده بود که رشد اقتصادی روسيه در سال بينی المللی پيشنهاد مالی بين، این از پيش
درصد باشد. دليل کاهش پيش بينی رشد اقتصادی روسيه در سال جاری این  ٣.١جاری 

است که براساس آمار منتشر شده، اقتصاد این کشور طی سه ماهه اول سال با رشد منفی 
 .مواجه بوده است

منفی بوده، آقای اسپيلمبرگو از آنجا که رشد اقتصادی روسيه در سه ماهه قبل از آن هم 
 .بردگفته است که اقتصاد این کشور "از لحاظ تعریف فنی" در رکود به سر می

 .شودمعموال رشد منفی اقتصادی در دو دوره سه ماهه متوالی "رکود اقتصادی" تعریف می

ليه المللی وضع شده عهای بينالمللی پول به خبرنگاران گفت که تحریماین مقام صندوق بين
 .روسيه بر سر بحران اوکراین به اقتصاد روسيه آسيب بيشتری خواهد رساند

آقای اسپيليمبرگو افزوده است که شرایط کنونی باعث کاستن از تمایل سرمایه گذاران 
خارجی به سرمایه گذاری در روسيه می شود و رشد اقتصادی این کشور را به مخاطره 

  .اندازدمی

مچنين گفته است که در طول سال جاری، صد ميليارد دالر سرمایه المللی پول هصندوق بين
از روسيه خارج خواهد شد. مقامات روسيه نيز نسبت به خروج سریع سرمایه از این کشور 

 .اندابراز نگرانی کرده

المللی پول، اقتصاد روسيه در سال آینده تنها یک درصد رشد خواهد به گفته صندوق بين
 .داشت

استاندارد و پور" اخيرا رتبه روسيه را "در همين زمينه، موسسه اعتبارسنجی درخبری دیگر 
 .ارزش" ثبت کردتنزل داد و درجه اعتبار این کشور را تنها اندکی باالتر از "بی

 0هفته پيش بانک مرکزی روسيه به منظور جلوگيری از سقوط ارزش روبل، نرخ بهره پایه را از 
. ارزش برابری روبل در برابر دالر آمریکا طی چهار ماهه گذشته درصد افزایش داد 0.0درصد به 

هشت درصد کاهش یافته است. افزایش نرخ بهره یکی از سياست هایی است که به منظور 
جلب نظر سپرده گذاران خارجی و در نتيجه، افزایش تقاضا برای پول ملی و افزایش نرخ برابری 

 .شودآن اتخاذ می

شود اما گفته است که افزایش نرخ بهره باعث کاهش نرخ تورم می المللی پولصندوق بين
، ارزش مواد مصرفی در 01٣0تواند جلوی افزایش قيمت مواد مصرفی را بگيرد. در سال نمی

 ت.افزایش داشته اس درصد ۵روسيه بيش از 
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 گزارش ویژه

 قتصاددانی که راز بحران های مالی را کشف کرد ا

 دانکن ولدون

 

از دنيا رفت، در دوران رکود اقتصادی  ٣٣٣۵سکی، اقتصاددان آمریکایی که در سال هایمن مين
های مينسکی را شکل داد و باعث شد او بزرگ شده بود. این رویداد دیدگاه ٣٣١1بزرگ دهه 

 ند و دنبال راهی برای جلوگيری ازهمه تالش خود را صرف شرح چگونگی بروز این بحران ک
 .دروی دادن دوباره آن باش

های مينسکی همه عمر خود را در حاشيه اقتصاد گذراند، اما با فرا رسيدن بحران مالی سال
باره مورد توجه فراوان قرار گرفت. بسياری بر این باور بودند های او به یک، دیدگاه0110و  0110

اضا برای ناگاه تقداد. بهها آنچه را که روی داده بود به بهترین نحو توضيح میکه این دیدگاه
ها به های این کتابشدند، باال رفت و نسخهها بود دیگر تجدید چاپ نمیهای او که مدتکتاب

 .شدقيمت صدها دالر دست به دست می

ثبات" داشتند، ایجاد ثبات در اقتصادی بی"هایی نظير های قطوری که عنواناین رقم برای کتاب
، از جمله جانت یلن، رئيس فعلی بانک مرکزی های مرکزیقابل توجه بود. مقامات ارشد بانک

های او پرداختند. آمریکا، و مروین کينگ، رئيس سابق بانک مرکزی انگلستان، به نقل دیدگاه
پل کروگمن، برنده سابق جایزه نوبل اقتصاد، یک سخنرانی معروفش درباره بحران اقتصادی را 

 ." نامیدهای مينسکی را خواندند"شبی که دوباره حرف
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 پنج دیدگاه اصلی هایمن مینسکی

 ثباتی استثبات عامل بی

 ترفند پانزی

 

گذاران تازه این ترفند شبيه ترفندهای هرمی است، و در آن منابع مالی جدید که از سرمایه
گونه شود. اینگذاران قبلی میهای کالن به سرمایهشود، صرف پرداخت بهرهدریافت می

گرفته اند، طوری ( ٣000-٣٣0٣رلز پانزی، کالهبردار معروف )ترفندها که نام خود را از چا
گذاری جدیدی انجام نشود، و یا شمار قابل اند که به محض اینکه سرمایهطراحی شده

 ریزندهایشان را پس بگيرند، فرو میگذاران بطور همزمان بخواهند پولتوجهی از سرمایه

شرت چاپ ن را مثل شعاری روی یک تیتوان آایده اصلی مينسکی آنقدر ساده است که می
ثباتی است." اکثر کارشناسان اقتصاد کالن با مدلی که آن را "مدل کرد: "ثبات عامل بی

کنند. جان کالم این مدل این است که اقتصاد بازار مدرن در اساس خوانند، کار میتعادل" می
  .خود باثبات است

کند، اما طبق این مدل، تغييرات مستمر و معنایش این نيست که هيچ چيز هرگز تغيير نمی
یکنواخت هستند. برای ایجاد بحران اقتصادی یا رشد شدید ناگهانی وجود نوعی شوک 
خارجی الزم است؛ چه افزایش شدید قيمت نفت، چه وقوع جنگ، و چه اختراع اینترنت. 

خود و با تواند به خودی مينسکی با این نظر مخالف بود. او معتقد بود که سيستم می
ها، های ثبات اقتصاد، بانکاش شوک ایجاد کند. به اعتقاد او، در دورهدیناميک داخلی

کنند که روزهای خوش شوند. آنها فرض میگير میها و دیگر کارگزاران اقتصادی آسانشرکت
کنند. به این ترتيب بذر همواره ادامه خواهد داشت و در پی کسب سود باالتر، بيشتر خطر می

 .شودحران بعدی در همان روزهای خوش کاشته میب

 سه مرحله بدهی

ثباتی مالی" را پيشنهاد، و ادعا کرد که ارائه وام و ای بنام "فرضيه بیمينسکی نظریه
شود. او این مراحل را "تحت پوشش"، تسهيالت اعتباری در سه فاز مجزا انجام می
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آخر از چارلز پانزی، کالهبردار معروف، گرفته "پرمخاطره" و "پانزی" نام گذاشت، که نام مرحله 
 .شده بود

گيرندگان محتاط ها و وامدر مرحله اول، یعنی اندکی پس از پایان بحران اقتصادی، بانک
گيرندگان توان بازپرداخت اصل و بهره بدهی را دارند. با ها کم است و وامهستند. مبلغ وام

کنندگانشان گيرند که دریافتهایی را از سر میی وامها اعطاافزایش اعتماد در بازارها، بانک
ای گرو گذاشته ها کاال یا سرمایهتنها قادرند بهره آنها را بپردازند. معموال برای ضمانت این وام

 .یابدشود که با گذشت زمان ارزشش افزایش میمی

نده، به مرحله ای دوردست باقی نمابعد از این، یعنی وقتی از بحران قبلی چيزی جز خاطره
هایی وام ها و خانوادهها به شرکتدر این مرحله بانک .رسيممی –یعنی مرحله پانزی  –آخر 
دهند که نه توان بازپرداخت اصل وام را دارند، و نه امکان پرداخت بهره آن را. در این مرحله می

ایش خواهد هایی که وام بر اساس آنها داده شده، افزشود که ارزش داراییهم فرض می
 .یافت. بهترین راه فهميدن این مدل در نظر گرفتن یک وام مسکن عادی است

هایی است که باید اصل و بهره آن پرداخت شوند. مرحله مرحله "تحت پوشش" مثل وام
پردازد، و مرحله هایی است که گيرنده فقط بهره آن را می"پرمخاطره" بيشتر شبيه وام

مدت چند سال رود. مثل این است که بعد از گرفتن وام مسکن، بهی"پانزی" از این هم فراتر م
هيچ پرداختی انجام ندهيد و اميدوار باشيد که قيمت خانه آنقدر باال رفته باشد که با فروش آن 

بينيد که این مدل بتوانيد اصل مبلغ وام و همه اقساط پرداخت نشده بهره آن را بپردازید. می
 دهدهایی را که به بحران مالی اخير منجر شدند، نشان میخوبی نحوه و شکل وامبه

 

. 

 لحظه مينسکی

شود ای اطالق میاصطالح "لحظه مينسکی" ساخته اقتصاد دانان متأخرتر است و به لحظه
ها مبتنی ریزد. تأمين مالی پانزی بر افزایش قيمت سرمایهکه کل ساختار پوشالی فرو می
ها گيرندگان و بانکها باالخره رو به سراشيبی بگذارد، واماست، و زمانی که قيمت سرمایه

هایی وجود دارد که هيچگاه امکان بازپرداخت آنها وجود شوند که در سيستم واممتوجه می
آورند و همين هجوم آنها باعث افت ها رو مینخواهد داشت. مردم سرآسيمه به فروش دارایی

 .شودها میبيشتر قيمت

شود. او دوان از لبه پرتگاه رد مییست که یک شخصيت کارتونی دوانادرست مثل لحظه
کند روی زمين سفت ایستاده است. دهد، چرا که فکر میهمچنان مدتی به دویدن ادامه می

شود که اوضاع از چه قرار ناگهان متوجه می –یا همان لحظه مينسکی  –اما در یک لحظه 
بيند که روی هوا ایستاده است. کند و مینگاه میای است که زیرپایش را است، و آن لحظه
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افتد. در جریان بحران و فروپاشی مالی سال کند و روی زمين میآنجاست که سقوط می
 .هم همين اتفاق افتاد 0110

 علم فاینانس مهم است

کارشناسان اقتصاد کالن چندان به جزئيات ریز سيستم بانکی و مالی بيشترتا چندی پيش 
اندازکنندگان و جایی پول ميان پسه ی برای جابیند، و آن را تنها ابزار و واسطهداشتای نعالقه
کشی ر لولهمردم در موقع دوش گرفتن زیاد به جزئيات کا بيشتردانستند. گيرندگان میوام

ها کار کنند و آب جریان داشته باشد، نيازی به سر در آوردن از که لوله کنند. مادامتوجه نمی
 .کار نيست جزئيات

 باعث توجه بيشتر به طرز کار سيستم مالی شد 0110بحران سال 

    جليل از مينسکیت

ير، اقتصاد دان و از مدیران سابق بانک مرکزی آمریکا که در دانشگاه واشينگتن با  الرنس م 
های بزرگ بود. برای خودش شخصيتی گوید: "او از آن دسته آدمکرده، میمينسکی کار می

 .بردکنم از این کار خيلی لذت میآمد مردم را متعجب کند. فکر میت. بدش نمیخاص داش

داشت گوید: "آنچه او را به حرکت وا میپروفسور استيو کين، اقتصاد دان استراليایی، می"
ظرش نظریات متداول مشتی موهومات بودند؛ گویی که جهان واقعی را ه نبيشتر این بود که ب

دیزنی اشتباه گرفته باشند. مينسکی بيشتر دنبال این بود که به مسائل های والت با کارتون
کنم مينسکی اولين کسی است که ارزیابی معقولی از جهان واقعی بپردازد. من فکر می

 ".داری را لحاظ کرده استهای سرمایهداری ارائه داده، و در آن همه جنبهسرمایه

کنند. وله شبيه باشند، نقش پمپ آب را بازی میها بيش از آنکه به لاز نظر مينسکی، بانک
ای برای جابجایی پول در سيستم نيستند، بلکه موسسات سود آوری آنها صرفا واسطه

هاست. این بخشی از همان ساز و کاریست که هستند که نفعشان در افزایش ميزان وام

 .شودثباتی اقتصاد میباعث بی

 هاها به مدلترجيح واژه

ای به استفاده از ریاضيات روی آورده، و نحو فزایندهگ جهانی دوم، علم اقتصاد بهاز زمان جن
شود. اما برای مدل کردن های ریاضی استفاده میبرای توضيح چگونگی کارکرد آن از مدل

گویند که با فرض نياز است، و منتقدان گرایش غالب و رایج علم اقتصاد میچيزها به پيش
ها بر هایی که این مدلفرضا و محاسبات ریاضی سازنده آنها، پيشهتر شدن مدلپيچيده

خودی خود به ه ها بگيرند، و مدلاساس آنها بنا شده اند، هرچه بيشتر از واقعيت فاصله می
شوند. مينسکی ریاضيات خوانده بود، اما طرفدارگرایشی بود که در ميان هدف تبدیل می
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داد است. او ترجيح می (narrative approach) اقتصاد دانان به گرایش روایی معروف
بسياری از بزرگان حوزه اقتصاد، از آدام اسميت گرفته تا  .ها بيان کندهایش را با واژهدیدگاه

تر است، کردند. ریاضيات دقيقجان مينارد کينز و فریدریش هایک، از همين روش استفاده می
کند که مدل کردنشان ای را فراهم میوعات پيچيدهها امکان بيان و درگير شدن با موضاما واژه

طرفداران مينسکی  .دشوار است؛ مفاهيمی نظير عدم قطعيت، عمل غيرعقالیی، و هيجان
گيری ادراکی از اقتصاد شده که از گرایش رایج و گویند که اتخاذ این روش باعث شکلمی

  "ت.اس تربينانهمراتب "واقعغالب به علم اقتصاد به


