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اقتصاد  ملی  همایش  سومین  مالی  حامیان  مهم ترین  از  یکی  نوین  طب پالستیک 
صنعت پالستیک در ایران 1۴۰1 بود. به جرأت می توان گفت این همایش قوی ترین 
همایش برگزار شده در تاریخ صنایع پالستیک ایران است که با حضور بزرگانی از 

اقتصاد و صنعت ایران برگزار شد.
دکتر حسین عبده  تبریزی، دکتر فرهاد نیلی، دکتر پویا جبل عاملی، دکتر سیدمحمد 
صادق الحسینی، دکتر سید علی حسینی، دکتر سعید ترکمان و دکتر برمک قنبرپور 
برخی از سخنرانان این همایش بودند که مورد توجه جدی در سطوح مختلف قرار 
گرفت. این همایش را می توان یک نقطه عطف یا یک نمایش توانمندی اجرایی در 
روی  پیش   چهره  ترسیم  برای  فرایندی  همچنین  پالستیک،  صنایع  اقتصاد  حوزه 
اقتصاد ایران و رهگیری داده های موثر بر صنایع ذیل فعالیت های انجمن ملی صنایع 

پلیمر ایران دانست.

حضور طب پالستیک نوین به عنوان حامی مالی این همایش، به معنی آن است که 
اهتمام جدی این شرکت به توسعه چند وجهی صنعت پالستیک در ایران، رویکردی 
تکمیلی  صنایع  در  توسعه  به  نیل  برای  هستیم  حاضر  جایی که  تا  است؛  عملیاتی 
پلیمری برای غالب شرکت ها هزینه کنیم. این رویکرد از آن جهت اهمیت بسیاری 
دارد که در تقارن و همپوشانی با استراتژی کالن توسعه طب پالستیک در رویکرد 
از  بخشی  و همکاران،  رقبا  موفقیت  به عبارت ساده تر  است.  آن  توسعه چند وجهی 
به معنی  شرکت ها  اکثریت  با  تعامل  زیرا  می رود؛  به شمار  طب پالستیک  موفقیت 
این  به  توجه  با  است.  صادراتی  و  داخلی  بازارهای  در  طب پالستیک  موفقیت های 
موارد موفقیت سومین همایش ملي اقتصاد صنعت  پالستیک در ایران 1۴۰1 را قدر 
انجمن ملي صنایع  با محوریت  پلیمری  تمامی صنایع تکمیلی  به  را  دانسته و آن 

پلیمر ایران تبریک عرض مي نماییم. 

 استراتژی توسعه چندوجهی طب پالستیك
  و حمايت از سومین همايش ملی 
اقتصاد صنايع پالستیك در ايران 1401
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فاصله 40 درصدی بهای 
 برخی پلیمرها

 در بورس کاال و بازار آزاد
خبرگزاری فارس: سعید ترکمان رئیس انجمن ملی صنایع پلیمر در سومین همایش ملی اقتصاد 
برای واحدهای  این صنعت گفت:  در حالی 13 میلیون تن  به وضعیت  با اشاره  صنایع پالستیک 
بورس  از  گذشته  سال  در  اولیه  مواد  خرید  کل  که  صادر شده  بهره برداری  پروانه  پلیمر  صنایع 
کاال 3.8 میلیون تن بوده است. وی اظهار داشت: در تعیین سهمیه های واحدهای تکمیلی بیش 
از میزان واقعی پروانه بهره برداری صادر شده است که این موضوع باعث ایجاد سوداگری مواد 
اولیه در بازار آزاد شده است. ترکمان گفت: در برخی از گریدهای محصوالت پتروشیمی، فاصله 
قیمتی بورس کاال و بازار آزاد به 40 درصد می رسد. رئیس انجمن صنایع ملی پلیمر افزود: برخی 
پتروشیمی ها حتی در اعالم زمان تعمیرات اساسی و کاهش تولید ماهانه خود نیز سهل انگاری 
می کنند که این موضوع باعث التهاب بازار موارد اولیه صنایع تکمیلی و افزایش قیمت ها می شود. 
وی تأکید کرد: در حوزه PVC ادعای ظرفیت تولید 750 هزار تنی بارها مطرح شده است، ولی در 
سال 1400 حجم عرضه کل از این گروه کاالیی در حوزه فیزیکی کاال 443 هزار تن بوده است که 
393 هزار تن آن مورد داد و ستد قرار گرفت. معلوم نیست این فاصله قابل توجه بین ظرفیت 
تولید و میزان عرضه در بورس به چه صورت مصرف می شود.  رئیس انجمن ملی صنایع ملی پلیمر 
گفت: ما باید پتروشیمی ها را مکلف کنیم که کاالهای مورد نیاز بازار داخلی را صادر نکنند. کف 

عرضه تعیین شده در بورس کاال نیز باید مبتنی بر گرید مواد اولیه باشد نه گروه های کاالیی.
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 چرا الزامًا بايد در همايش 
 ملي اقتصاد صنايع پالستیك 
در ايران 1401 شرکت کنیم
حامد امیني هراتي؛ مدیرعامل هلدینگ طب پالستیک نوین

در ابتدا الزم می دانم هلدینگ چندرشته ای طب پالستیک را معرفی کنم. شرکت 
طب پالستیک نوین بیش از ۲5 سال در صنعت یکبارمصرف و بسته بندی در حال 
فعالیت است. شرکت طب پالستیک به عنوان یک شرکت پیشرو سعی کرده در 
یکی  صادراتی  بازار  حقیقت  در  و  باشد  داشته  فعال  مختلف حضوري  صنایع 
از بازارهای هدف این شرکت است. برهمین اساس به تمام نقاط دنیا ازجمله 

اروپا، آمریکا، کشورهای خلیج فارس و اوراسیا صادرات بسیار زیادی داریم.
سوالي از من پرسیده شد که چرا در این همایش شرکت کردم؟ به پاسخ این 
سوال خیلی فکر کردم و در واقع به این نتیجه رسیدم که اصاًل باید گفت 
چرا نباید شرکت می کردیم؟! این یک همایش اقتصادی هست و ما هم یک 
بنگاه اقتصادی هستیم و براي یک بنگاه اقتصادی چه فرصتی بهتر از یک 
همایش اقتصادی... ما از طریق این همایش از اوضاع و احوال صنعت پلیمر 
و مي تواند  آگاه می شویم  این صنعت  و چشم اندازهای  ایران  در  دنیا،  در 
براي ما بسیار راهگشا باشد؛ چون مي توانیم آینده این صنعت را ببینیم و 
از تحوالتی که در این صنعت در دنیا اتفاق افتاده آگاه شویم. نکته مهم 
همایش  دو  از  که  است  بازتابي  دارد،  همایش وجود  این  در  که  دیگري 
قبلی دیده ایم. در دو همایش قبلي که برگزار شد، محتویات، بازخورد 
و مطالبی که ارائه شد، نشان داد که مطالب ارائه شده در صنعت پلیمر 
آینده  تولیدی  و  اقتصادی  تصمیمات  برای  می تواند  و  است  کاربردی 
راهگشا باشد. به نظر من تمام کسانی که در این حوزه و در این صنعت 
این  و  باشند  داشته  این همایش حضور  در  بایستی  فعالیت می کنند 
دانش را به مجموعه های خود انتقال بدهند. مواردی که در این همایش 
صنایع  بعضًا  هم  و  مي خورد  پلیمر  صنعت  به درد  هم  مي شود  ارائه 
دیگر؛ چون اطالعاتي که ارائه مي شود اطالعاتی  است که از صنعت 
پلیمر هم جامع تر است. پیشنهاد مي کنم نه تنها کسانی که امروز 
در صنعت پلیمر هستند، بلکه تمام کسانی که ممکن است بتوانند 
در صنعت پلیمر وارد شوند، در این همایش حضور داشته باشند. 
صنعت پلیمر، صنعت مهمی در دنیاست و در ایران به خاطر ذخایر 
نفت و گاز ی که دارد، پر اهمیت تر است. ما اگر دست در دست هم 
بدهیم و این زنجیره ارزش را کامل کنیم، مي توانیم به جای این که 
خام فروشی کنیم، محصوالت با  ارزش افزوده باال تولید کنیم و 
نه تنها نیاز داخلی بلکه نیاز منطقه و دنیا را برطرف کنیم و یک 
ارزآوری بسیار خوب داشته باشیم. مي توان این زنجیره ارزش 
ایران  در  که  ایرانیانی  تک تک  جیب  توی  واقعی،  به معنای  را 

زندگی می کنند، برد. 
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بهادار طی  اوراق  استاد دانشگاه و عضو سابق شورای بورس و  دکتر عبده تبریزی، 
سخنرانی خود در سومین همایش ملي اقتصاد صنایع پالستیک در سال 1۴۰1 به 
در سال 1۴۰1«  آنها  بازدهی  پیش بینی  و  دارایی  بازارهای  موضوع »سمت و سوی 
پرداخت و گفت: تولیدکنندگان نیاز دارند تحلیلی داشته باشند که قیمت کاالها، 
خدمات و دارایی های آنها به چه سمتی خواهد رفت و همچنین سیاست های پولی، 
بانکی و ارزی کشور چه تصمیماتی را اتخاذ خواهند کرد. موضوع شوک تورمی در 
اقتصاد کشور در سال های گذشته فشارهای زیادی به مردم و سیاست گذار وارد کرده 
است. اما اگر اصالح قیمت ها به درستی انجام شود به معنای افزایش تورم نخواهد بود. 

اصالح قیمت ها اگر اصولی انجام شوند دائما الزم نیستند که تکرار شوند.
به گزارش اینپیا؛ وی در ادامه افزود: نمی توان اصالح قیمتی، حذف ارز چند نرخی 
و... را بخواهیم اما نخواهیم روند اصولی آن را طی کنیم. به نظر من بسیار محتمل 
است که یک بی ثباتی قیمتی را به زودی شاهد باشیم. بی ثباتی قیمتی نیز مساوی با 
دخالت دولت ها ست. عبده تبریزی ادامه داد: اگر فرض می کردیم که رشد اقتصادی 
دلیل رشد  به  دارایی ها  قیمت  که  کرد  تصور  آنگاه می توان  داشت  باالیی خواهیم 
مجرای  از  دارایی ها  افزایش  حاضر  حال  در  اما  می یابند  افزایش  که  است  اقتصاد 
را  این وضعیت  ما  نیز  سالمی پیش نمی رود. وی سپس گفت: در دولت سیزدهم 
شاهد خواهیم بود، حتی اگر نرخ رشد در مقاطعی مثبت شود این رشد نمی تواند 

تورم مزمن  ندارند.  اقتصادی  پایدار  از رشد  بازار شواهدی  بماند. متغیرهای  پایدار 
در کشور سبب بی ثباتی اقتصادی، ایجاد انگیزه های سفته بازی، افزایش اختالل در 
بازارها و... شده است. متغیرهای اقتصادی فعلی کشور جزو مواردی هستند که خارج 
بنابراین همه معیارها به هم خواهند خورد و  اقتصادی هستند.  بازیگران  از کنترل 

به تبع آن، بنگاه های اقتصادی توان کار کردن ندارند.

مذاکرات و وضعیت متالطم اقتصادي
این استاد دانشگاه سپس توضیح داد:  در سال های اخیر شاهد بودیم که به صورت 
دستوری و با دخالت های مستقیم دولت، تورم حتی به زیر 1۰ درصد رسید اما دیدیم 
که همه صادرکننده ها تبدیل به واردکننده شدند. بنابراین نگرانی کسب وکار نسبت 

به متغیرهای این چنینی بسیار باالست.
عبده تبریزی همچنین گفت: الزمه کاهش وضعیت متالطم اقتصادی، حذف نیروهاي 
فعال در دو دهه اخیر است. همچنین اگر مذاکرات برجام به نوعی به توافق نسبی 
بیانجامد، می توان انتظار داشت که نرخ تورم به حدود 2۰ درصد برگردد که در ۴۰ 
سال گذشته وجود داشته است. اما اگر توافق انجام نشود، تورم و انتظارات تورمی در 
ماه های پیش رو بسیار باالتر خواهد رفت. پس ترکیبی از تورم انتظاری و تورم واقعی 

می توانند نرخ کاالهای کشور را در ماه های آتی باالتر ببرند.

صادرات، نقطه اتکایي بنگاه هاي اقتصادي
امر  به  را  خود  کسب وکار  بتوانید  هرچقدر  کرد:  عنوان  نیز  ارز  نرخ  بحث  در  وی 
صادرات نزدیک کنید، نقطه اتکایی خواهید داشت و باید در حوزه صادرات به صورت 

جدی کار کنید. 
نرخ ارز سوال دائمی بنگاه های اقتصادی کشور است. در کمتر دوره ای در گذشته، 
قیمت ارز »باال« بوده است. به نظر می رسد که به نسبت حجم نقدینگی، کماکان 
اینکه  مگر  داشت.  را  باالتری  قیمت های  انتظار  می توان  و  نیست  واقعی  ارز  نرخ 
دولت بتواند با توافقات و گشایش های دیپلماتیک، ارزآوری کرده و افزایش قیمت 

را سرکوب کند.

سرمایه در گردش، نیاز واحدهاي تولیدي
عضو سابق شورای بورس اوراق بهادار، در مورد سرمایه در گردش واحدهای تولیدی 
گفت: نسبت به سال های گذشته نیاز خواهید داشت که سرمایه در گردش بیشتری 
داشته باشید. چرا که به نظر می رسد وضعیت بانک ها و سایر ابزارهای اقتصادی در 
باشد، شاهد  نفت  پایه  بر  اقتصاد کشور  وقتی  کرد.  مخالف حرکت خواهند  جهت 

نوسانات این چنینی هم خواهیم بود که خارج از کنترل بازیگران است.
همه  نگرانی  که  است  مواردی  از  یکی  دولتی  سیاست های  مسئله  افزود:  وی 

دارد  این موضوع وجود  تاریخی که در  نمونه  های  دارد.  به همراه  را  تولیدکننده ها 
نشان دهنده این است که دولت ها همواره به دنبال رفع موانع و نیازهای کوتاه مدت 
قرار  توافق  مورد  برجام مجددا  اگر  نمی توان تصور کرد که حتی  بنابراین  هستند. 
بگیرد و گشایش هایی ایجاد شود، منابع جدید در حوزه  های زیرساختی و بلندمدت 

صرف خواهند شد.

کسب و کارها و احتمال فاصله از میانگین واقعي 
اگر  کسب وکارها  از  بعضی  که  هستم  نگران  من  گفت:  همچنین  عبده تبریزی 
با بررسی قیمت  یابند.  نتایج غیرواقعی دست  ارزیابی کنند، به  قیمت های خود را 
و روند کامودیتی ها می بایست خود را آپدیت نگه دارند تا از میانگین واقعی فاصله 

نگیرند.
وی در مورد بازارهای سرمایه نیز گفت: در حال حاضر و با ریزشی که بازار بورس 
پتانسیل  و  باشد  رفته  بین  از  آن  قیمتی  حباب  که  می رسد  به نظر  داشت،  کشور 
صعودی باالیی دارند. در بازار مسکن نیز با توجه به رشد نقدینگی و عوامل دیگر نیز 
روند صعودی متصورم. نرخ های بهره بانک مرکزی به نظر نمی رسد که تغییری کنند 
و اما بازارهای بین بانکی ممکن است به دلیل تورم تغییراتی داشته باشند. بنابراین 

توصیه ای که می توان در این زمینه کرد افزایش »دریافت وام« شرکت هاست.

تحلیلی 
 بربازارهای 
دارايی و اقتصاد 
کشور در سال

1401
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اینپیا: دکتر صادق الحسینی، کارشناس اقتصادی طی سخنرانی خود در سومین 
همایش ملي اقتصاد صنایع پالستیک در ایران 1۴۰1 به موضوع »چشم انداز اقتصاد 
بازارها« پرداخت و گفت: برای توسعه یک کشور چهار چرخ وجود دارد  کالن و 
که اگر درست کار نکنند، عقب ماندگی به بار می آورند. این چرخ ها به ترتیب شامل 
ثروتمندان، سیستم بروکراسی، روشنفکران و نظامی ها هستند. در ایران یک چرخ 
ایران  نزدیکی  دلیل  به  همیشه  ایران  در  دارد.  وجود  روحانیت  به نام  نیز  پنجمی 
اتفاقی  است.  بوده  چپ  به  متمایل  ما  روشنفکری  تاریخی،  سوابق  و  شوروی  به 
عدم  سبب  که  است  بروکراسی  مسئله  من  نظر  به  داده  رخ  انقالب  از  پس  که 
توسعه یافتگی ایران شده است. به طور مثال می توانم به این اشاره کنم که مجلس 
فرایند  اما  و... تصمیم گیری کند  وزرا  استیضاح  ارز،  نرخ  کشور می تواند در مورد 
انتخابات نمایندگان مجلس به ویژه در انتخابات های محلی بسیار غیر شفاف است 
و به عبارتی، با رای گیری های »چلوکبابی« مواجهیم. در نتیجه آدم های کوچک با 
رای های کوچک و پول های نامعلوم وارد مجلسی شده اند که قدرت تصمیم گیری 

نسبتا باالیی دارد.
وی افزود: به دلیل مشکالت بوروکراتیک کشور، مسئله فساد هم به مدیران میانی 
رسیده است. در دوره پهلوی فساد در مدیران ارشد بود اما این وضعیت در دوره 
۴۰ ساله اخیر به مدیران میانی هم بعضاً رسوخ کرده است. در مورد همان مثالی 
و  نامعلوم  پول  با  که  نماینده ای  که  کرد  اضافه  می توان  نیز  اینجا  کردم  ذکر  که 
انتخابیه  برای حوزه  بودجه  تامین  به  نیاز  االن  رای جمع کرده است  پول کثیف 
دارد بنابراین فساد را نه تنها کاهش نمی دهد بلکه به آن دامن هم می زند. چرخ 
با رانت  ایجاد کرده است که  نیز  برژوازی مختص به خود  ناکارآمد ما  بوروکراسی 
تبدیل به طبقه ثروتمند شده اند. در حال حاضر، نفع برژوازی ایران در گرو توسعه 

ایران نیست بلکه ادامه روند معیوب آن است.
الحسینی در مورد اقتصاد کالن سال 1۴۰1 توضیح داد: پیش بینی اقتصاد کالن 
بود. برجام، مولفه ای است که می تواند تمامی گزینه ها  امسال کار گزافی خواهد 
و تحلیل ها را دگرگون کند. اما شرایطی که داریم قابل بررسی هستند. ما 1۰36 
به  دولت  که  می دهد  نشان  بودجه  این  داریم.  بودجه  کسری  تومان  هزارمیلیارد 
سمت اصالح هیچ چیزی نخواهد رفت و رویکرد توافق دارد. به طور کلی سوگیری 
بودجه  نیز  االن  فهمید.  می نویسند،  که  بودجه ای  از  می توان  را  ایران  دولت های 
دولت جدید نشان می دهد به دنبال توافق است و هیچ نیتی برای اصالح یا تغییر 

چیزی در اقتصاد ندارد.
وی افزود: پیش بینی می شود که دولت ایران بین 3۰ تا ۴۰ میلیارد دالر طلب ارزی 
دارد. این رقم را به درآمد ارزی و نفتی کشور نیز اضافه کنیم به عددی باالی 1۰۰ 
میلیارد دالر دست پیدا می کنیم که اگر این ارزها در سایه برجام به دولت تحویل 
شود، نرخ ارز در اقتصاد ایران بین 15 تا 22 هزارتومان خواهد بود. این پیش بینی 
سازمان برنامه و بانک جهانی از اقتصاد ایران هم هست. بنابراین سرکوب گسترده 
ارزی قریب الوقوع خواهد بود که به نظر من می تواند کمر صنعت داخلی و صادرات را 
بشکند.وی در مورد بازارهای سرمایه در شرایط برجام گفت: بازار سهام، در شرایط 
برجامی به هیچ وجه شرایط مساعدی نخواهد داشت. بازار مسکن همچنان حباب 

دارد و با برجام احتماال شاهد ریزش قیمت مسکن خواهیم بود.
کاهشی  به شدت  برجام  از  بعد  نیز  تورم  نرخ  داد:  ادامه  اقتصادی  کارشناس  این 
خواهد شد و می تواند بین 2۰ تا 25 درصد قرار بگیرد. اما باید پرسید این شوک های 
این است که  اقتصاد کشور مفید است؟ پاسخ و پیش بینی من  پسابرجامی برای 

حجم عظیمی از واردات، کاهش صادرات و... ایجاد شده و صنایع آسیب می زند.
الحسینی سپس در مورد شرایط غیر برجامی گفت: اگر توافق برجامی ایجاد نشود 
ما نیاز به اصالحات بسیار جدی در زمینه اقتصاد خواهیم داشت، در غیر اینصورت 
خلق  سیکل  دچار  ما  برود.  بین  از  همیشه  برای  می تواند  ایران  توسعه  فرصت 
ایجاد تالطم های  باعث  باالی 5۰ درصد  تورم های  نقدینگی گسترده می شویم که 
بین 35  ارز پیش بینی من عددی  نرخ  سنگین تر در کشور خواهد شد. در مورد 
باالترین  جزو  می تواند  شرایط  این  در  سهام  بازار  بود.  خواهد  هزارتومان   ۴2 تا 

بازدهی ها باشد و مجددا شاهد افزایش شدید حباب در این بازار باشیم.

چشم انداز اقتصاد 
کالن و بازارها
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درباره   1401 ایران  در  اقتصاد صنایع پالستیک  ملی  در سومین همایش  مرکزی  بانک  و مشاور  پولی  اقتصاد  کارشناس  پویا جبل عاملی،  دکتر 
پیش بینی تحوالت قیمتی و تورم گفت: تورم نقطه به نقطه از سال 1370 تا سال 1400 در ایران نشان می دهد که تنها دو سال در دهه 70 تورم 
باالی سطح 30 درصد بوده است، یعنی اگر روند بلندمدت تورم را در نظر بگیریم در دهه 90 پرش شدیدی مشاهده می شود و علت این اتفاق به 
تحریم ها باز می گردد. او افزود: تحریم ها به عنوان یک شوک منفی، هم ظرفیت های تولیدی ایران را تقلیل داده و رشد اقتصادی و رفاه را کاهش 
داده و هم سطح قیمتی و تورم را متفاوت کرده است. نکته این است که آیا می توان تورم را در شرایط تحریمی کاهش داد؟ در شرایط فعلی بحث 

از چگونگی توسعه به چگونگی فقیر نشدن رسیده است.
به گزارش روابط عمومی انجمن ملی صنایع پلیمر ایران؛ جبل عاملی بیان کرد: تورم یک تعادل اقتصادی سیاسی است که حاصل دست اقدامات 
خودمان هم بوده، این اتفاق می توانست فقط یک بار رخ دهد و تمام شود اما دالیلی باعث شد تا ادامه یابد. حال سوال این است که چگونه تورم 
می توانست حالت پایدار پیدا نکند؟ نگاهی به عوامل ایجاد کننده تورم نشان می دهد که تورم همیشه و در همه جا یک پدیده پولی است. بنابراین 
اصل نقدینگی و چاپ پول عامل ایجاد این تورم بوده، اما چرا چاپ پول رخ می دهد؟ دو علت در این زمینه مطرح است، در وهله نخست باید گفت، 
کسری بودجه یکی از این عوامل است چرا که دولت بیش از درآمد خود هزینه دارد و در سال های اخیر با وجود تحریم، درآمد ارزی هم افت پیدا 
کرده اما هزینه ها همچنان باقی بوده در نتیجه دولت به صورت مستقیم و غیر مستقیم از بانک مرکزی پول گرفته است. به عنوان عامل مهم بعدی 
می توان به ناترازی سیستم بانکی و مالی اشاره کرد. باید توجه کرد که این مسائل مخصوص دولت فعلی نیست بلکه موضوع کلی بوده که باید به 

آن توجه شود، چرا که اگر اصالح نشود، سیستم بانکی هم نمی تواند در چنین شرایطی به درستی کار خود را انجام دهد.
این کارشناس اقتصاد پولی ادامه داد: اگر اجازه دهیم بانک ها کار خود را انجام دهند و در بلندمدت پایدار باقی بمانند به نفع تمام اقتصاد و 
صنایع است اما دولت در این زمینه مداخله می کند و برای بانک ها تصمیم می گیرد، از همین رو و به صورت مزمن، سیستم بانکی کم آورده و اضافه 

برداشت رخ می دهد و نتیجه چنین وضعیتی می شود تورم.
او خاطرنشان کرد: در نهایت می توان گفت اگر کسری بودجه وجود نداشت و سیاست پولی انقباضی می شد، این تورم می توانست فقط یک بار 
تجربه شود. با مشاهده داده های بلندمدت، متوجه می شویم که نرخ تورم با نقدینگی همخوانی دارد، همین وضعیت در رشد پایه پولی هم مشاهده 
می شود، سوالی که مطرح می شود، این است که آیا وضع نقدینگی و پایه پولی امسال تغییر خواهد داشت؟ با توجه به نرخ بهره بین بانکی متوجه 

می شویم روند به همان صورت است.
جبل عاملی با اشاره به نرخ تورم ماهانه افزود: آمارها نشان می دهد در فروردین و اردیبهشت امسال، متغیرهای پولی روند صعودی داشته و 
به دنبال آن تورم هم صعودی خواهد بود. این در حالی است که آمارهای پژوهشکده پولی و بانکی در اواخر بهمن نشان می دهد که اقتصاد دانان 
پیش بینی کرده بودند که با توجه به احیای برجام تورم تا سال 140۲ حتی پاییز 1401 نزولی خواهد بود، اما اتفاقاتی رخ داد که نشان می دهد در 

سال جاری، نرخ نزولی نخواهد بود.
او افزود: تحوالت اخیر مانند افزایش نامتناسب دستمزدها و چکاندن ماشه مارپیچ تورم- دستمزد از یک سو و اجرای طرح مردمی سازی و توزیع 
عادالنه یارانه ها از سوی دیگر نشان می دهد که تورم نزولی نخواهد بود. نگاهی به طرح مردمی سازی و توزیع عادالنه یارانه ها نشان می دهد که 
به طور متوسط همه اقالم و کاالها همزمان با تورم افزایش قیمت داشتند و همچنین تورم در کاالهایی که ارز دولتی دریافت کردند خود را بروز 
داده است. ضمن اینکه ارز 4۲00 تومانی به خودی خود تورم زا بوده، چرا که ما به ازای تخصیص انجام شده، درآمد نفتی وجود ندارد. بنابراین در 
چنین شرایطی دولت باید به منابع و مصارف توجه ویژه کند تا این طرح تورم زا نباشد. بنابر آنچه گفته شد، متغیرهای پولی در سال 1401 روند 
قبلی را طی می کند اما ریسک تورمی به دالیلی می تواند باال رود و اگر از یک سطح باالتر رود پیش بینی بر این است که بی ثبات ایجاد می شود و 

به وضعیتی می رسیم که هیچ کسی نمی داند چه کاری باید انجام دهد و چنین وضعیتی ریسک باالیی دارد.

افزايش ريسك تورم، زمینه ساز بی ثباتی در اقتصاد ايران 1401
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