 2يادداشت
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دگرگوني در انتظار
جهان با کاستي و دگرگوني اقتصادي -اجتماعي دور از تصوري که
بي ترديد در آينده يي نه چندان دور به دگرگوني ساختار اداري امور
جهان منجر خواهد شد دست به گريبان است.
دگرگوني بي سابقه يي که بي توجهي به ذات و فلسفه پديدار شدن آن
در دوران کنوني همچون پايداري لجام گسيخته تورم مخرب و ويرانگر
است .بنابراين بسادگي مي تواند جامعه يي را از بنيان نابود سازد.
کاستي بي سابقه اي که بسان برخي کسان که با هويت سازيهاي
دروغين روان خود را متالشي ساخته ،به خويشتن خويش عناد ميورزند.
بي آنکه از اين کار شرمنده باشند ،آن را نشانه زيرکي و سرفرازي
خود مي دانند ،ناشي از هويت سازي دروغين کارگزاران اداره امور
اقتصادي-اجتماعي برخي جامعه هاي جهاني است که با بيرون رفتن از
مسير طبيعي و گم شدن در کوره راههاي بي بنيان ،جهان را با کاستي
منجر به دگرگوني ساختاري اداره امور رودررو ساخته اند .بگذريم.
در چنين شرايطي به دور ماندن از زيا نهاي ناشي از تغيير در انتظار
و برخوردار شدن از مزاياي بي شمار آن ،درگروي خويشتن داري و
خرد و فرهيختگي الزم در برخورد با رويدادهاي در پيش است.

مدير مسئول

بازرگاني 3
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بازرگانی خارجی ایران و بریتانیا
در نه ماهه اول سال 2008

آم��ار و ارقام منتش��ره از س��وي
گم��رک بريتانيا حکايت از آن دارد که
طي  9ماه اول س��ال  2008صادرات
مس��تقيم کاال از بريتانيا به ايران در
مجموع از  3درصد رش��د برخوردار
بوده است.
درحاليک��ه براس��اس همين آمار و
ارقام طي دوره مورد اشاره صادرات

مستقيم کاال از ايران و به عبارت ديگر
واردات بريتانيا از ايران نشان دهنده
 3/1درصد رشد بوده است.
ب��ه نظ��ر م��ي رس��د ص��ادرات
غيرمس��تقيم کاال از انگليس به ايران
در همي��ن دوره از طري��ق ام��ارات
متحده عربي ب��ا افزايش صادرات به
امارات در س��نجش با سال  2007که

تجارت کاال

ارق��ام مربوط براب��ر  469/8ميليون
پوند بوده است از  46/6درصد رشد
برخ��وردار ب��وده اس��ت (ابوظبي با
 324/3ميليون پون��د و  41/1درصد
رشد ،دوبي با  1/685/1ميليون پوند
 18درصد رشد) بمراتب بيش از ارقام
اعالم شده رسمي مي باشد.

ارقام :ميليون پوند
2004

2005

2006

 % 2007تغيير ژانويه

ژانويه

%تغيير

 2006سپتامبر سپتامبر ژانويه/سپتامبر
2007
صادرات بريتانيا

443/8

431/4 463/9

واردات بريتانيا

43/8

83/3

71/7

موازنه

400

359/7 42501

2007

2008

298/5 28908 -72% 400/3
49/0 -7/4% 66/6
233/9

248/8

2007-2008
%3

50/5

%3/1

248

-1

منبع -آمار ملي بريتانيا

با توجه ب��ه آمار مذک��ور بريتانيا
در س��الهاي اخير ساالنه حدود 200
ميليون پون��د خدمات به ايران صادر
کرده است.
تجارت خدمات

در س��ال  2007ص��ادرات خدمات
ب��ا  25/5درص��د کاهش نس��بت به
س��ال  2006برابر  158ميليون پوند
استرلينگ ،بوده است .کاهش صادرات

خدمات در سال  2007در تجارت کاال
بين اي��ران و بريتانيا بمراتب اثرگذار
بوده است.
ارقام:ميليون پوند

2004

2005

2006

2007

صادرات

234

204

212

158

واردات

61

64

43

40

منبع -آمار ملي بريتانيا
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طوفان بحران مالي جهاني به حاشيه خليج فارس رسيد

روزنامه آمريکايي وال استريت ژورنال ،در شماره دوشنبه  27اکتبر
 2008مقاله اي درباره رسيدن طوفان بحران مالي جهاني به کشورهاي
عرب حاشيه خليج فارس ،به قلم مارگارت کاکر و چيپ کامينز ،انتشار
داده است.
در اي��ن مقال��ه مي خواني��م که به
دليل کاه��ش بي��ش از  50درصد از
قيمت نف��ت از ماه ژوئي��ه تا کنون و
نيز بحران مالي جهاني که سبب شده
س��رمايه گ��ذاران محل��ي و خارجي
در منطقه خليج ف��ارس ،فعاليت هاي
س��رمايه گذاري خود را محدود کنند،
دول��ت هاي اين منطقه که عمدتا براي
تامين بودج��ه خود ب��ه درآمد نفتي
شان وابسته هس��تند با مشکالتي در
سيتم بانکي خود روبرو شده اند.
نويسندگان مقاله به عنوان مثال به
کويت اشاره مي کنند که روز گذشته
بانک مرکزي اين کش��ور ناچار ش��د
بدهي ه��اي يک��ي از بزرگترين بانک

هاي کشور را تضمين کند .عربستان
س��عودي نيز ناچار ش��ده اس��ت در
تالش براي کاهش فشار بحران مالي
جهاني بر شهروندان خود 2 ،ميليارد
و  300ميليون دالر را به وام به افراد
کم درآمد اختصاص دهد.
وال استريت ژورنال ،مي نويسد که
دوبي نيز از اين بحران در امان نمانده
است و براي اولين بار پس از چندين
سال نشانه هايي از ضعف بازار ديده
مي ش��ود .از جمله بازار مس��کن در
دوبي که سرمايه گذاري در آن بسيار
امن و س��ودآور محس��وب مي ش��د
در روزهاي اخير با کمبود مش��تري

مواجه شده است.
نويسندگان مقاله يادآور مي شوند
که در گذش��ته قيمت باالي نفت اجازه
داده بود که دول��ت هاي منطقه خليج
فارس و س��رمايه گذاران خصوصي
ميلياردها دالر را وارد بازار مس��کن
و پروژه ه��اي زير بناي��ي و در اين
اواخ��ر س��رمايه گ��ذاري ب��ر روي
ارزه��اي خارجي کنند .ولي در اواخر
تابس��تان و اوايل ماه اکتبر بسياري
از سرمايه گذاران خارجي ،اين گونه
فعاليت هاي خ��ود را تعطيل کردند و
در صدد بيرون بردن پول هاي خود
از بانکهاي منطقه برآمدند.

گزارش
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معامالت ارزي

در ادام��ه مقال��ه م��ي خواني��م که
ش��رکتها ،بان��ک ها و بخ��ش هاي
خصوص��ي از تح��والت س��ريع
بازاره��اي جهان��ي ارز لطمه خورده
ان��د .در طول ماه گذش��ته ارزش ين
ژاپن و دالر آمري��کا در برابر تقريبا
تمام ارزهاي ديگر افزايش يافته چون
سرمايهگذاران به اين نتيجه رسيده اند
که رکود جهاني در راه است .در همين
حال کاهش بهاي سهام در طي چندين
هفته باعث از بين رفتن ميليادرها دالر
ثروت س��رمايه گذاران و سهامداران
محلي ش��د.و در عربس��تان سعودي
ارزش ش��اخص اصلي سهام بيش از
 50درصد کاهش يافته است.
وال استريت ژورنال مي نويسد که
براي ماه ها کش��ورهاي عرب حاشيه
خليج ف��ارس ب��ه نظر مي رس��يد از
بحران هاي مالي ،اعتباري و مسکن در
آمريکا  ،اروپا و بخش هايي در آس��يا
مصون مانده اند و مقامات اين منطقه
به س��رمايه گذاران اطمينان مي دادند
که سيستم هاي بانکي و مالي آنان امن
است .چندين کش��ور منطقه نيز براي
جلب اطمينان سرمايه گذاران تدابيري
اتخاذ کرده و از جمله در صدد تضمين
س��پرده هاي مردم برآمدند .ولي هيچ
يک از اي��ن اقدامات موج��ب اطمينان
خاطر سرمايه گذاران نشد.
در ادام��ه مقاله تاثي��ر کاهش بهاي
نف��ت در اقتصاد کش��ورهاي منطقه
خليج فارس مورد بح��ث قرار گرفته
و خاطرنشان ش��ده که سقوط بهاي
نفت و رسيدن آن به حدود هر بشکه
 64دالر موج��ب نگران��ي دولت هاي
منطقه شده اس��ت و اگر چه سازمان
اوپک در جلس��ه جمعه گذش��ته خود
تصميم گرف��ت ب��راي افزايش بهاي
نف��ت از ميزان توليد نف��ت بکاهد ،اين
تصميم کمتر تاثيري در جلوگيري از
ادامه کاهش بهاي نفت داشت تا آنجا
که برخي از مقامات پيش��نهاد کردند

که در آينده نزدي��ک توليد نفت اوپک
کاهش بيشتري يابد.

اجالس رياض

نويس��ندگان مقاله س��پس به شرح
تدابيري پرداخته اند که کش��ورهاي
عرب منطقه خلي��ج فارس براي اتخاذ
يک موض��ع واحد در براب��ر بحران
ج��اري اتخاذ کرده ان��د و از جمله به
اجالس دو روز قب��ل وزيران دارايي
اين کشورها در رياض پرداخته اند.
اين نويسندگان يادآور مي شوند که
کويت و ديگر کشورهاي منطقه داراي
سابقه طوالني در تضمين بدهي ها و
دادن سوبس��يدهاي سخاوت آميز به
شهروندانش��ان بوده و داراي ذخيره
ارزي قاب��ل توجه و اه��رم هاي مالي
قدرتمندي هس��تند که م��ي توانند در
صورت��ي ک��ه نهادهاي مالي ش��ان
مش��کالت بيش��تري پيدا کنن��د براي
نجات اين نهادها وارد عمل شوند.
در اي��ن مقال��ه به عن��وان مثال به
مش��کل  Gulf Bankکويت اش��اره
ش��ده که دارايي هايش را  18ميليارد
دالر و ضررهاي ناش��ي از مشکالت
بانکي اخير اي��ن بانک را  700ميليون
دالر ب��رآورد کرده اند .روز گذش��ته
دول��ت کويت يک ناظر دولتي را براي
رسيدگي به عمليات اين بانک در نظر
گرفت و معامالت س��هام اين بانک را
به حال تعليق درآورد.

بحران در بازار مسکن

وال اس��تريت ژورن��ال س��پس به
وضعيت بازار مس��کن در منطقه در
پي بحران مالي اخي��ر پرداخته و مي
نويس��د بنگاه هاي معامالت ملکي در
دوبي ش��اهد اولين نش��انه هايي کم
رونق ش��دن بازار مس��کن در دوبي
هس��تند .اگرچه دس��ت ان��درکاران
پروژه هاي س��اخت و ساز در دوبي
م��ي گويند هنوز خوش بين هس��تند،
س��رمايه گذاران در بازار مسکن در

حال حاضر قيمت ف��روش واحدهاي
مسکوني خود را پايين آورده و تالش
دارند هرچه زودتر امالک و مستغالت
خ��ود را به پول نقد تبدي��ل کنند .يک
چنين واقعيتي مي تواند نش��ان دهنده
مش��کل عميقتري براي دوبي باش��د
که ت��ا کنون از طري��ق گرفتن وام به
افزايش رش��د اقتص��ادي خود کمک
کرده است ولي با بحران مالي کنوني
ممکن است اخذ وام خارجي و تامين
هزينه بسياري از برنامه هايش مشکل
تر ش��ود و در نتيج��ه توانايي دوبي
براي بازپرداخت بدهي هايش را زير
سئوال ببرد.
نويس��ندگان مقال��ه خاطرنش��ان
مي س��ازند که دولت و ش��رکت هاي
خصوص��ي دوبي در بخش مس��کن
س��رمايه گ��ذاري کالني ک��رده اند و
تخمين زده مي ش��ود ک��ه حدود 50
درصد پروژه هاي جديد س��اختماني
که قرار است در س��ال هاي آينده به
فروش گذاش��ته شود متعلق به دولت
يا پيمانکاران دولتي اس��ت .و اين در
حالي است که بانک ها که بسياري از
آنه��ا کال يا بخش��ي از آنها در کنترل
دولت اس��ت به پيمکاران ساختماني
و س��رمايه گذاران ،مبالغ هنگفتي وام
داده اند.
در پاي��ان مقاله م��ي خوانيم که از
چند ماه قبل کاهش بهاي مس��کن در
دوبي پيش بيني ش��ده ب��ود .افزايش
بهاي امالک و مستغالت در دوبي در
س��ه ماهه دوم س��ال جاري ميالدي،
 16درصد تخمين زده ش��ده است در
حالي که در اولين س��ه ماهه امس��ال
اين افزايش بها معادل  42درصد بود.
اين وضعيت سبب ش��ده که اخذ وام
براي خريد خانه مشکل تر شود و در
حالي که بانک ها تا ماه گذشته حاضر
بودند تا  85درصد کل ارزش خانه ،به
مشتريان وام بدهند  ،براي اطمينان از
اينک��ه وام گيرنده قادر به بازپرداخت
بدهي خود خواهد بود ،اکنون مبلغ اين
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گزارش

گاهشمار بحران مالي دنيا

هرچند بر سر زمان دقيق شروع بحران مالي اخير اختالف نظر هست ،ولي عمده کارشناسان اقتصادي
هم نظرند که از نهم اوت  2007زنجيره اي از رويدادهاي ناخوشايند به وقوع پيوست که بدترين بحران
اقتصادي جهان طي هشتاد سال اخير را رقم زد.

البت��ه پي��ش از اين تاري��خ يکي دو
موسس��ه مالي بزرگ در آمريکا که به
افراد کم اعتبار وام مسکن داده بودند،
اعالم کرده بودند که ق��ادر به بازپس
گيري طلب خود نيستند و به نوبه خود
نمي توانند به تعهدات مالي ش��ان عمل
کنند.
در اينج��ا م��ا داس��تان پرپيچ و خم
بحران مالي جهان را از اواسط تابستان
 2007پي مي گيريم:

کند.
ناظران اين خبر را به عنوان نش��انه
اکراه بانکها از ق��رض دادن به يکديگر
تعبير کردند .در نتيج��ه بانک مرکزي
اروپ��ا ب��راي حل کمب��ود نقدينگي 95
ميليارد يورو به شبکه بانکي تزريق کرد.
اي��ن مبلغ ظرف روزه��اي آتي به 200
ميليارد يورو افزاي��ش يافت .در همين
حال ،بانک مرکزي آمريکا ،کانادا و ژاپن
نيز دست به اقدام مشابهي زدند.

نهم اوت :بانک سرمايه گذاري «بي ان
پي پريبا» در فرانسه به سرمايه گذاران
خ��ود گفت نمي توانن��د از دو صندوق
سرمايه گذاري اين بانک پول برداشت
کنند زي��را به دليل «محو ش��دن کامل
نقدينگي» در بازار ،قادر نيس��ت ارزش
دارايي هاي اي��ن صندوقها را ارزيابي

هفدهم اوت :بانک مرکزي آمريکا نرخ
بهره پولي را که به بانکها وام مي دهد،
نيم درصد کاهش داد و به پنج و هفتاد
و پن��ج صدم درصد رس��اند .اين نهاد
مالي هشدار داد بحران اعتبار ميتواند
به رشد اقتصاد آسيب برساند.
سوم سپتامبر :موسسه اعتباري «آي

کي بي» آلمان اعالم کرد به دليل سرمايه
گذاري در بازار وام مسکن آمريکا ،يک
ميليارد دالر زيان ديده است.
چه��ارم س��پتامبر :نرخ به��ره ميان
بانکي به باالترين رقم از دسامبر 1998
رسيد.
س�يزده س�پتامبر :بي بي سي فاش
کرد بان��ک مس��کن»نوردرن راک» از
بانک مرکزي انگلس��تان يک کمک مالي
اضطراري دريافت کرده است.
اين بانک ب��راي تامي��ن منابع مالي
پرداخت وام مسکن بيشتر به بازارهاي
پولي متک��ي بود تا پس انداز س��پرده
گ��ذاران ولي ب��ا انتش��ار اي��ن خبر،
صفهاي طوالني مقابل شعب اين بانک
براي برداش��ت پس انداز شکل گرفت.
س��رانجام دولت ناگزير شد اعالم کند
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پس اندازهاي آنها را تضمين مي کند.
هجدهم سپتامبر :بانک مرکزي آمريکا
نرخ اصلي بهره را نيم درصد کاهش داد
و به  4.75درصد رساند.
نوزده�م س�پتامبر :بان��ک مرکزي
انگلس��تان با وجود امتناع اوليه اعالم
ک��رد ده ميليارد پوند را از طريق حراج
به بانکها تزريق مي کند.

پايين بياورد.
نوزدهم دسامبر :موسسه اعتباردهي
«اس��تاندارد اند پورز» امتياز سرمايه
گذاري در برخ��ي از بيمه گران وام را
پايي��ن آورد .اين خطر ک��ه بيمه گران
قادر به تضمين وام نيستند ،سبب شد
تا بانکها بخش ديگري از دارايي خود را
از دست رفته اعالم کنند.

اول اکتبر :بانک «يو بي اس» سوئيس
اولين بانک بزرگ دنيا بود که خبر داد
در بازار وام مسکن آمريکا متحمل سه
ميليارد و  400ميليون دالر زيان ش��ده
اس��ت و رييس و مدير عامل اين بانک
استعفا کردند.
بعدا بانک آمريکايي «س��يتي گروپ»
اع�لام کرد در بازار وام مس��کن بيش
از س��ه ميليارد دالر ضرر کرده است.
ظ��رف دو هفته اين بانک ناگزير ش��د
ش��ش ميلي��ارد دالر از دارايي خود را
از دست رفته اعالم کند .شش ماه بعد،
زيان «س��يتي گروپ» به چهل ميليارد
دالر افزايش يافت.

بيست و يکم ژانويه :بازارهاي سهام
دنيا متحمل سنگين ترين زيان از زمان
حمالت يازدهم س��پتامبر  2001شدند.
ي��ک روز بعد بانک مرکزي آمريکا نرخ
بهره را به  3.5درصد کاهش داد تا مانع
از بروز رکود اقتصادي شود.

س�ي ام اکتب�ر :ريي��س بانک «مريل
لينچ» بعد از اعالم اين که بانکش حدود
هشت ميليارد دالر در بازار وام مسکن
آمريکا از دس��ت داده ،از سمتش کنار
رفت.

هشتم فوريه :در انگلستان اعالم شد
ميزان بازپس گيري خانه هاي وام دار
توسط بانکها در سال  2007به بيش از
 27هزار مورد رسيده که باالترين رقم
از سال  1999است.

ششم دس�امبر :جورج بوش ،رييس
جمهور آمري��کا ،از کليات طرحي براي
کمک به يک ميليون آمريکايي خبر داد
که به دليل ناتواني در بازپرداخت اقساط
وام مسکن ،با خطر از دست دادن خانه
شان مواجه اند .بانک مرکزي انگلستان
نيز نرخ بهره را نيم درصد کاهش داد و
به  5.5درصد رساند.

دهم فوريه :رهبران گروه هفت کشور
بزرگ صنعتي جهان اعالم کردند زيان
بحران مالي ناشي از وام مسکن آمريکا
ممکن است به  400ميليارد دالر برسد.

سيزده دسامبر :بانک مرکزي آمريکا
اقدام بي سابقه پنج بانک مرکزي عمده
دنيا براي ارائ��ه ميلياردها دالر وام به
ش��بکه بانکي را رهبري کرد .اين اقدام
توانست موقتا نرخ بهره ميان بانکي را

2008
نهم ژانوي�ه :بانک جهاني پيش بيني
کرد همزم��ان با تاثير بحران اعتبار بر
کشورهاي ثروتمند ،رش��د اقتصادي
جه��ان در س��ال  2008کاهش خواهد
يافت.

هفده�م فوري�ه :دولت بريتانيا اعالم
ک��رد بعد از بررس��ي چند پيش��نهاد،
تصميم گرفته بانک «نوردرن راک» را
موقتا ملي کند.
هفت�م مارس :بان��ک مرکزي آمريکا
در بزرگترين اقدامش دويست ميليارد
دالر در اختيار بانکها و موسسات مالي
گذاشت.

هفدهم مارس :بانک «جي پي مورگان»
رقيب بحران زده خود «بئر اس��ترنز»،
پنجمين بانک بزرگ وال استريت ،را به
مبلغ  240ميليون دالر خريد .يک س��ال
پيشتر ارزش «بئر استرنز»  18ميليارد
دالر بود.
هش�تم آوريل :صن��دوق بين المللي
پول برآورد کرد که هزينه بحران اعتبار
از مرز يک هزار ميلي��ارد دالر خواهد
گذش��ت .اين موسسه اعالم کرد اثرات
بحران اعتبار از بخش وام مس��کن به
س��اير بخش��ها از جمله بازار امالک و
مستغالت ،کارتهاي اعتباري و وامهاي
شرکتها نيز سرايت يافته است.
دهم آوري�ل :بانک مرکزي انگلستان
نرخ بهره را به پنج درصد کاهش داد.
بيس��ت و دوم آوريل :بانک سلطنتي
انگلستان اعالم کرد مي خواهد با انتشار
س��هام دوازده ميلي��ارد پون��د دارايي
بياندوزدک��ه باالترين رق��م در تاريخ
بانکداري بريتانيا بود .همچنين اين بانک
اعالم کرد حدود ش��ش ميليارد پوند از
ارزش سرمايه گذاريهايش در بازار وام
مسکن آمريکا از دست رفته است.
س�ي ام آوري�ل :اولين اف��ت ارزش
س��االنه خانه در بريتانيا ط��ي دوازده
سال (يک درصد) به ثبت رسيد.
نوزده�م ژوئ�ن :اف بي آي بيش از
چهار صد کارگزار س��هام و بس��از و
بف��روش را در ارتباط با تحقيقاتش در
مورد کالهب��رداري يک ميليارد دالري
در بازار وام مسکن بازداشت کرد.
هشتم ژوييه :اتاق بازرگاني بريتانيا
بر اساس نظرس��نجي از اعضاي خود
اع�لام کرد که اقتصاد اين کش��ور در
ماههاي آتي با خطر جدي رکود مواجه
مي شود.
س�يزدهم ژوييه :موسس��ه اعطاي
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وام «ايندي مک» آمريکا ورشکسته شد.
اين دومين ورشکس��تگي بزرگ تاريخ
آمريکا بود.
چهاردهم ژوييه :بعد از بروز نگراني
هايي ،مقامات مالي آمريکا براي نجات
دو موسس��ه بزرگ مالي «فني مي» و
«فردي مک» اق��دام کردند .اين دو نهاد
مجموعا پنج تريليون دالر وام مسکن در
اختيار داشتند يا تضمين کرده بودند.
س�ي و يک�م ژوييه :ارزش س��االنه
مسکن در بريتانيا با هشت درصد افت
به پايين ترين رقم از زمان ثبت آمار در
سال  1991رسيد.
س�ي ام اوت :آليستر دارلينگ ،وزير
خزانه داري بريتانيا ،هشدار داد اقتصاد
کش��ورش با بدترين بحران مالي طي
شصت سال اخير مواجه است.
پنج�م س�پتامبر :چندي��ن خب��ر
ناخوش��ايند اقتصادي از جمله رش��د
شش درصدي بيکاري در آمريکا سبب
شد شاخص اصلي بورس لندن متحمل
سنگين ترين زيان هفتگي از سال 2002
شود.
هفتم س�پتامبر :آمريکا کنترل «فني
مي» و «ف��ردي مک» را به عهده گرفت.
مقام��ات مال��ي آمريکا گفتن��د اين دو
موسس��ه بزرگ ب��ه دلي��ل در اختيار
داشتن بخش زيادي از وامهاي مسکن
اين کش��ور براي ثب��ات مالي تهديدي
اساسي هستند.
پانزده�م س�پتامبر :بان��ک «ليمان
برادرز» بعد از تحمل زيان س��نگين و
ناکام��ي در يافتن خري��دار براي خود،
اعالم ورشکس��تگي کرد .بس��ياري از
ناظران عقيده دارند تشديد بحران مالي
بخاطر قص��ور دولت آمريکا در نجات
اين بانک بود.
در همي��ن حال ،بان��ک «مريل لينچ»
پذيرفت توس��ط «بانک آمريکا» به مبلغ

پنجاه ميليارد دالر خريداري شود.
ش�انزدهم س�پتامبر :بانک مرکزي
آمريکا اعالم ک��رد براي نجات «آي اي
جي» بزرگترين شرکت بيمه اين کشور،
هشتاد و پنج ميليارد دالر در اختيارش
مي گذارد و در عوض هشتاد درصد از
سهام آن را مي گيرد.
هفده�م س�پتامبر :بانک «لويدز» در
معامل��ه اي دوازده ميليارد پوندي «اچ
باس» بزرگترين ارائه دهنده وام مسکن
در بريتانيا را خريد.
بيس�ت و پنج�م س�پتامبر :در
بزرگتري��ن ورشکس��تگي بانک��ي در
آمريکا ،بانک «واش��نگتن ميوچال» که
ارزش داراي��ي آن به بيش از س��يصد
ميليارد دالر مي رس��يد ،به بانک «جي
پي مورگان» واگذار شد.
بيست و هشتم سپتامبر :با گسترش
بحران مالي در اروپا ،مقامات فرانسه،
هلند ،بلژي��ک و لوکزامبورگ به نجات
بانک «فورتيس» شتافتند .يک روز بعد،
موسسه ارائه وام مسکن «بردفورد اند
بينگلي» ملي اعالم ش��د .در ايسلند نيز
دولت کنترل س��ومين بانک بزرگ اين
کشور را به دست گرفت.
سوم اکتبر :مجلس نمايندگان آمريکا
ط��رح هفتص��د ميلي��ارد دالري نجات
موسس��ات مالي را تصوي��ب کرد .در
بريتانيا نيز سقف تضمين سپرده مردم
در بانکها به پنج��اه هزار پوند افزايش
يافت.
شش�م اکتبر :آلمان از طرحي پنجاه
ميلي��ارد يورويي براي نج��ات يکي از
بانکهاي ب��زرگ اين کش��ور خبر داد.
يک روز بعد ايسلند کنترل دومين بانک
بزرگ اين کشور را به عهده گرفت.
هشتم اکتبر :دولت بريتانيا از طرحي
پنج��اه ميلي��ارد پوندي ب��راي نجات

بانکهاي اين کش��ور خبر داد .همچنين
بانک مرکزي آمريکا ،انگلس��تان ،اروپا
و چند کش��ور عمده جهان نرخ بهره را
کاهش دادند.
دهم اکتبر :با وجود کاهش نرخ بهره
و تزريق نقدينگي ،بازارهاي بزرگ سهام
جهان متحمل زيان سنگيني شدند.
چهارده�م اکتب�ر :دول��ت آمريکا از
طرحي  250ميليارد دالري براي نجات
بانکها از طريق سهام آنها خبر داد.
پانزدهم اکتب�ر :آمار خرده فروشي
در آمريکا نشانگر افت اعتماد مصرف
کنندگان و سرايت بحران مالي به ساير
بخشهاي اقتصاد بود.
بيس�ت و چهارم اكتب�ر :بنا به اداره
ملي آمار ،بريتانيا در شرف رکود قرار
دارد .آمار نشان مي داد رشد اقتصادي
براي اولين بار طي شانزده سال کاهش
داشته است.
سي ام اکتبر :بانک مرکزي آمريکا به
اميد جلوگيري از بروز رکود اقتصادي
نرخ بهره را از  1.5درصد به يک درصد
کاهش داد.
ششم نوامبر :بانک مرکزي انگلستان
نرخ به��ره را از  4.5به 3درصد کاهش
داد که پايين ترين رقم از س��ال 1995
است.
نه�م نوامب�ر :دولت چين از يک طرح
 580ميليارد دالري براي نجات اقتصاد
از افتادن در ورطه رکود خبر داد.
س�يزدهم نوامب�ر :دول��ت آلم��ان،
بزرگتري��ن صادرکننده جه��ان ،اعالم
کرد اقتص��اد اين کش��ور دچار رکود
شده است .جورج بوش ،رييس جمهور
آمري��کا ،گفت نظام مالي دني��ا نياز به
اصالح��ات و مقررات تازه دارد ولي از
سرمايه داري بازار آزاد دفاع کرد.

گزارش
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کاهش قيمت نفت و چالش هاي روسيه

کاهش سريع قيمت نفت در ماه هاي
گذشته افزون بر پيامد هاي اقتصادي،
بر فضاي سياس��ي روس��يه هم اثر
گذاشته اس��ت؛ رهبران روسيه اکنون
با رکودي اقتصادي روبرو ش��ده اند
که به تدريج خاطره خوش سال هاي
رونق در رياست جمهوري والديمير
پوتين را از ذهن آنان مي زدايد.
اين آثار از چش��م ناظران خارجي
هم پنهان نمانده اس��ت زيرا اگر تنها
يک عامل اجازه داده باش��د تا روسيه
موقعي��ت خ��ود را از ي��ک ابرفدرت

س��قوط کرده پيش��ين به يک بازيگر
کليدي در صحنه ديپلماس��ي و دنياي
تجارت تغيير دهد ،آن عامل بهاي نفت
بوده است.
در حالي که اين کش��ور هنوز بخت
بلندش را که در قالب ميليارد ها دالر
به سويش سرازير مي شد باور نکرده
ب��ود ،با کاه��ش غير منتظ��ره قيمت
نفت روبروس��ت که تا چند ماه پيش
قابل تصور نبود؛ عاملي که احس��اس
خوش��بختي را به بار آورده بود در
حال از بين رفتن اس��ت و گردانندگان

سياست در کرملين به تدريج احساس
مي کنند که ممکن اس��ت تغيير آنها را
هم تحت تاثير قرار دهد.
روسيه در ده س��ال گذشته هم از
نظ��ر اجتماعي و هم از نظر اقتصادي
شاهد تغييرات وسيعي بود است .در
نتيجه اين دگرگوني ها روابط روسيه
با ساير کش��ور هاي جهان هم دچار
تغيي��ر ش��ده اس��ت و در زمينههاي
ت��ازهاي ق��درت خ��ود را جانش��ين
زمينههاي س��نتي ق��درت خود کرده
است.
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والديمير س��لزنيو يک��ي از مديران
منطقه نفتي در س��يبري و ناظر حمل
و نقل م��ي گويد« :خيل��ي چيز ها در
ده س��ال گذش��ته تغيير کرده است.
اس��تاندارد هاي توليد ما بهتر ش��ده
اس��ت .اس��تاندارد زندگي مردم هم
در اينجا باالتر رفته اس��ت .نفت تنها
چيزي اس��ت که ما در اينجا داريم و
زندگي مردم به آن وابسته است».
در غرب س��يبري ک��ه دودکش ها
و مخازن پااليش��گاه ها چش��م انداز
وسيع آسمان آن پر کرده ،در مسکو
 ،واگي��ت آلکپ��روف ريي��س باالت��ر
والديمير و رييس شرکت «لوک اويل»
تاکيد مي کند ک��ه هيچ کس اين تغيير
و تنزل س��ريع قيمت نفت را
انتظار نداش��ت .او مي گويد:
«هيچ ک��س انتظار نداش��ت
قيمت ها س��قوط کند  .قيمت
در ماه ژوئن بيش از صد و
Ea st
چهل دالر در هر بشکه بود و
در دسامبر قيمت ها به کمتر W e st
از چهل دالر رس��يد .حتي بد No rth
بين ترين ناظ��ران هم چنين
تحول��ي را پي��ش بيني نمي
کردند».
در «نمايشگاه ميليونرها»
در مس��کو ،نمايش��گاه
محصوالت لوکس که براي برگزاري
در س��ال  2008برنامه ريزي ش��ده
بود ،ش��رکت برگ��زار کننده حضور
بازديدکنن��دگان را يک پديده ش��گفت
انگيز مي خواند.
اما در ساير بخش هاي اقتصاد مثل
آژانس هاي مسافرتي و رستوران ها
و ارائ��ه دهندگان خدمات تلفن همراه،
فروش��ندگان در فق��دان مش��تري با
صحبت با يکديگر وقت کاري خود را
مي گذرانند.
هزينه ه��اي عمومي و پروژه هايي
وحود دارد که شرکت هاي نفتي براي
آن ه��ا هزينه مي کنن��د .پروژه هايي
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مانند پلي که در ش��هر پرم در منطقه ب��راي آن آماده ش��ويم .هم به لحاظ
نفت��ي اورال در حال س��اخته ش��دن اخالقي و هم س��ازماني و هم مالي و
حتي از نظر سياسي .همه ما مسووليت
است.
در جاده اي در حاش��يه شهر پرم داريم با کمترين خس��ارت در اقتصاد
يک س��وي جاده را کلب��ه هايي محقر و از آن ه��م مهمتر ب��ا کمترين ضرر
پوشانده و در برابر آن درختان همه به ش��هروندانمان از اين زمان سخت
عبور کنيم ».
جا را فرا گرفته اند.
منتقدان سياس��ي آق��اي پوتين به
بر فراز آن ه��ا مجتمعي آپارتماني
س��اخته ش��ده در قرن بيس��تم و در ان��دازه او مطمين نيس��تند .والديمير
ميلوف در سال هاي آغازين رياست
زمان شوروي سابق قرار دارد.
در روش��نايي اندک س��اعت تقريبا جمهوري پوتين معاون وزير نفت بود
نه صبح تنها نقطه روشن يک کارگاه و حاال به گاري کاس��پاروف پيوسته
است که از منتقدان کرملين است.
ساختماني بود.
به نظ��ر مي رس��د آق��اي ميلوف
يک��ي از کارگران به نام الکس��اندر
اميدوار است بحران به اجراي پروژه فرصت تغيير را احساس کرده است.
آقاي ميلوف مي گويد:
«م��ا هم اکن��ون فرصتي
90
را مي بينيم که در نتيجه
80
شکس��ت سياس��تهاي
70
آق��اي پوتي��ن به دس��ت
60
آمده است .سياست هايي
50
که به بيشتر شدن بحران
40
اقتصادي نسبت به آنچه
30
20
در آغاز به نظر مي رسيد
10
انجاميده است».
0
آقاي ميل��وف همچنين
1st Q tr 2n d Q tr 3rd Q tr 4th Q tr
مي افزاي��د« :فرصتي به
دست آمده که در آن مي
ضرب��ه نزند .او مي گوي��د« :من فکر توانيم به مردم نش��ان دهيم که براي
نميکن��م آنها اين پ��روژه را متوقف بهتر شدن زندگي و دستيابي به رفاه
کنن��د .پروژه هاي ديگر ممکن اس��ت بيش��تر به يک جابجايي سياسي نياز
دارند».
متوقف شوند اما اين يکي نه».
در مناط��ق اس��تخراج نف��ت ،پمپ
والديمير پوتين ،م��ردي که دوران
رون��ق را رهبري ک��رد در حالي در ها هنوز به س��رعت کار مي کنند اما
آغ��از اين م��اه در يک برنام��ه زنده آنچ��ه آن ها از زي��ر زمين خارج مي
تلويزيوني به پرسش ها پاسخ مي داد کنن��د به قيمتي کمت��ر از آنچه تا چند
که به عقيده ناظران کمتر از گذش��ته ماه پيش به فروش مي رس��يد روانه
قاطع به نظر مي رسيد ،اما مي کوشيد بازار ميشود.
خوشبختي آينده روسيه و احتماال
به ملت روسيه اطمينان خاطر دهد.
آقاي پوتين گفت« :اين دوره سختي تحوالت سياس��ي آين��ده آن به قيمت
براي اقتص��اد جهان خواه��د بود و نفت گره خورده اس��ت :چه در جهت
همچني��ن براي اقتصاد م��ا و ما بايد ثروتمند تر شدن ،يا فقير تر شدن.
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به سوي شرق:

تغيير مركز اقتصادي جهان

اشاره     :
متن در پي برگردان سخنراني استيفن گرين رئيس گروه   HSBCدر
کنفرانس فدراسيون صنايع بريتانيا  24  -نوامبر   - 2008در زمينه
بحران کنوني جهان است که به لحاظ اهميت آن ارائه مي شود.
فصلنامه
جناب رئيس ،س��روران من ،خانم ها و
آقايان صبح بخير
اين هماي��ش در دوران س��ختي براي
جهان ،بريتاني��ا و تجارت بريتانيا برگزار
مي ش��ود .ما اکنون ايامي را مي گذرانيم
که به روشني نشانگر بدترين بحران مالي
جه��ان از س��ال  1929مي�لادي تا کنون
بوده و احتما ً
ال پيچيده ترين آن در تاريخ
اس��ت .بعالوه اين بحران در حال حاضر
س��اختار اقتصاد هاي زيادي را که يا در
حال رکودند و يا بسوي رکود در حرکت
تحت تاثير قرار داده اس��ت که البته شامل
اقتصاد بريتانيا نيز مي شود.
بنابراين همانطورکه نخست وزير اخيرًا
اشاره کرد چالش اصلي تشريک مساعي
ب��راي تخفيف آثار رک��ود و خنثي کردن
هرگونه خطر حرکت دوکي ش��کل پائين
رونده اقتص��اد بطرف قحط��ي و تبعات
خطرناک آن براي جهان امروز است.

اعتقاد راس��خ دارم که سياس��ت هاي
چ��اره جويان��ه بين المللي بي��ش از پيش
ريش��ه اي ،بيش از پيش هماهنگ و بطور
کلي مناسب است.
تخفيف هاي مک��رر قابل توجه در نرخ
بهره پول که حاصل نگراني کمتر مسئولين
به نتايج تورمي آن ب��ود همراه با تزريق
حجم وس��يعي از نقدينگي کم��ک کرد تا
جريان اسکناس و اوراق بها دار بين بانک
ها در بازار روان تر شود.
از طرف��ي دول��ت ها دخال��ت کردند تا
تعدادي از بانک ها و بعضي نهادهاي مالي
حيات نوبخشند ،که در اين گونه موارد به
عنوان آخري��ن چاره يا مالک تمام عيار و
يا سهامدار بخشي از اين گونه موسسات
شدند .مطمئنم اين تصميم گيري همانقدر
ب��راي دولت ها ناخوش��ايند بود که براي
بخش خصوصي ولي بدون شک تصميم
صحيحي بود.

گزينه ديگر يعني فروپاش��ي کامل نظام
مالي قابل تصور نبود .بجاي تحجر فکري
چاره جويي عملي مورد توجه قرار گرفت
و بايد به هم��ه دولت ها و دولت خودمان
بدليل اقدام قاطع و تمام عيار در سياست
هاي چاره جويانه خود تبريک گفت.
حمايت از نظام ه��اي مالي به انضمام
اقدام بانکهاي مرک��زي در کم کردن نرخ
بهره و ايجاد مشوق هاي مالي قاعدتًا بايد
از سقوط رکود به مرحله قحطي جلوگيري
کند.
از حضرت س��ليمان نقل شده است که
يکي از خادم��ان خود را مامور کرده بود
هنگام حوادث خوش آيند و همچنين بروز
اتفاقات تلخ در گوش او مکرر زمزمه کند
که اين نيز بگذرد .گرچه دردناک است ولي
اين نيز بگذرد .البته وقتي بحران برطرف
شد نبايد اوضاع به ش��رايط اوليه قبل از
بحران بازگردد .من مي خواهم چهار نکته
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اساسي در مورد اين که شرايط و محيط
جديد بعد از بحران چگونه خواهد بود و يا
چگونه بايد باشد را يادآوري کنم.
اول بايد قبول کنيم که اغتش��اش اخير
نتيج��ه جابجائي اساس��ي مرک��ز جاذبه
اقتص��اد جهاني مي باش��د ،حرکتي که به
فراس��وي نس��ل آينده نيز ادام��ه خواهد
داش��ت و به اعتقاد من تحت تاثير بحران
فعل��ي منحرف نخواهد ش��د ،زيرا بحران
ج��اري حاکي از عملک��رد نيروي محرکه
وس��يع تري مي باشد .نيروئي که اقتصاد
جهان��ي را در نيم قرن آت��ي به ميزان نيم
قرن گذش��ته تغيير خواه��د داد .اين نيرو
بخش��ي از جابجايي اساس��ي اقتصادي
اس��ت که موجب تغيير شکل دنياي فعلي
و بوجود آمدن بازار نوين جهاني در قرن
 21خواهد شد.
اين جابجايي اقتص��ادي پديده جديدي
نيست .در دو سده گذش��ته مرکز جاذبه
اقتص��اد جهان��ي حول مح��ور نظامهاي
اقتص��ادي غ��رب و اخي��رًا بخص��وص
آمريکا بوده اس��ت .امروزه کش��ورهاي
( )G7بيش از نيم��ي از ثروت جهان را به
خود اختصاص داده ان��د در حاليکه فقط
 11درص��د از جمعيت جه��ان را دارا مي
باشند.
در دو ده��ه اخير حاکمي��ت اقتصادي
جهان صنعتي با ظهور اقتصادهاي بازار
مح��ور بخصوص در آس��يا ب��ه چالش
کشيده شده اس��ت و در آسيا پرجمعيت
تري��ن کش��ورهاي جهان يعن��ي چين و
هندوستان پيشرو مي باشند .رشد سريع
اين کش��ورها منافع خيره کننده اي براي
بشريت از طريق ايجاد وتوزيع ثروت بين
صدها ميليون نفر به ارمغان آورده است.
در بيس��ت و پنج س��ال اخير نس��بت
جمعيت جهان که در فقر بس��ر مي برد از
يک سوم جمعيت کل جهان به کمتر از 25
درصد نزول کرده است.
حاصل رشد سريع نظام هاي اقتصادي
جهان پيدايش نظامي اس��ت ک��ه احتما ً
ال
آن را م��ي توان مثلث اقتصاد کالن ناميد.
اين مثلث در يک ضلع ش��امل کشورهاي
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مصرف کننده بخصوص آمريکا و همچنين
بريتاني��ا و تعداد ديگ��ري از اقتصادهاي
غربي مي باش��د و ضلع ديگ��ر اين مثلث
شامل کشورهايي اس��ت که مي توان آن
ها را کش��ورهاي کارگاهي توصيف کرد
که بطور عمده شامل بازارهاي نوظهور با
رشد سريع مي باشند و طيف وسيعي از
کاال را براي مصرف غرب توليد مي کنند.
اين مثلث در ضلع سوم با کشورهايي تکميل
مي گردد که تامين کننده منابع ميباشند
يعني اقتصادهايي که ب��ا برخورداري از

ارز ذخي��ره جهان��ي يعن��ي دالر آمريکا
سرمايه گذاري نموده اند.
اين سرمايه گذاري ها تبعاتي نيز داشت.
کاهش ارزش امالک در آغاز دهه ،نهادهاي
سرمايه گذاري را ناگزير کرد از اين بازار
خارج شده و بجاي آن به سرمايه گذاري
با درآمد ثابت روي آور شوند .اما بازدهي
بازار هاي س��هام به ميزان قابل مالحظه
اي پايي��ن رفت و در نتيجه مازاد نقدينگي
بازارهاي نوظه��ور را به خود جذب کرد
بط��وري که بي��ش از  50درصد از بدهي

منابع سرش��ار هيدروکربن و ساير مواد
توانسته اند در سال هاي اخير قيمت هاي
گزافي را تحميل کنند.
کاالي مصرفي خريداري شده در غرب،
ساخته شده در شرق ،با استفاده از منابع
کش��ورهايي که سرشار از مواد اوليه مي
باشند.
اگرچه اين مثلث موفق شد در دهه هاي
اخي��ر اقتصاد جهاني را از رش��د چش��م
گيري برخ��وردار نمايد ول��ي چون فاقد
ثبات ذاتي ب��ود در نهايت موجب پيدايش
عدم توازن مالي در ح��وزه هاي مختلف
ش��ده است که محور اصلي بحران جاري
را شکل ميدهد.
کش��ورهاي کارگاهي و تامين کنندگان
منابع خام به س��پرده هاي هنگفتي دست
يافته اند که بخش عظي��م آن را بصورت

خزان��ه آمريکا در حال حاضر در دس��ت
س��رمايه گذاران خارجي است و چين در
س��ال جاري به عنوان بزرگترين کش��ور
طلبکار از ژاپن پيشي گرفته است.
بدينطري��ق مالحظ��ه م��ي ش��ود که
س��رمايهگذاران پ��ول خود را ب��ه اوراق
قرض��ه متکي به رهن انتق��ال دادند که به
نظر مي رسيد شرايط دلخواه آن ها يعني
بازدهي باال با ريسک «بظاهر» محدود هم
سو بوده و اين اقدام به نوبه خود منجر به
رشد قابل مالحظه در اوراق قرضه گرديد
و اندازه قابل توجهي الگوي اعتباري بانک
ه��ا را تغيير داد .در س��ال  1990ميالدي
فقط  10درص��د از رهني ها در آمريکا از
پش��تيباني اوراق قرضه برخوردار بودند
که اين ميزان در سال  2007به  70درصد
رسيد.
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حجم فراگير نقدينگي در دس��ترس به
انضمام جس��تجو براي بازدهي بيش��تر
موجب پيدايش نس��بت ه��اي روزافزون
ريس��ک/بازدهي ش��د و س��رمايه داران
مقياس ه��اي موجود را که خ��ود رو به

به «فين» کردن منجر شود.
رک��ود غرب هم تاثير مس��تقيم خواهد
داشت و هم غير مس��تقيم .براي مثال در
کش��ورهاي کارگاهي مس��تقيمًا موجب
کاهش تقاضا مي گ��ردد .براي اثبات اين

حاصل رشد سريع نظام هاي اقتصادي جهان پيدايش نظامي است
که احتماالً آن را مي توان مثلث اقتصاد کالن ناميد .اين مثلث در يک
ضلع شامل کشورهاي مصرف کننده بخصوص آمريکا و همچنين
بريتانيا و تعداد ديگري از اقتصاد هاي غربي مي باشد و ضلع ديگر
اين مثلث شامل کشورهايي است که مي توان آن ها را کشورهاي
کارگاهي توصيف کرد که بطور عمده شامل بازارهاي نوظهور با رشد
سريع ميباشند و طيف وسيعي از کاال را براي مصرف غرب توليد
مي کنند.
افزايش بودند بصورت مضاعف افزايش
مي دادند.
اين پول ارزان در آمريکا عالوه بر اين
که موجب رونق تقاض��ا و افزايش قيمت
مسکن شد مصرف کنندگان و بانک ها را
تش��ويق کرد «دست و بال خود» را بازتر
کرده و بدي��ن ترتيب به پيدايش زمينه اي
مناس��ب براي ايجاد حباب��ي حجيم کمک
کنند.
شرايط پولي آسان در آمريکا و بسياري
از کش��ورهاي تازه به رشد رسيده جهان
اين معجون مس��موم را قدرت بيش��تري
بخشيد .مس��لم بود که اين حباب خواهد
ترکيد و همچنان ک��ه اکنون همه ما دچار
درد سر خمار آن شده ايم.
با وجود اين مهم اس��ت که تش��خيص
دهيم که اين جابجايي اساس��ي اقتصادي
بطرف بازارهاي نوظه��ور همچنان ادامه
خواهد داشت.
ريس��ک کاهش رش��د در کوت��اه مدت
در بازارهاي نوظه��ور وجود دارد .رکود
موجود در بس��ياري از اقتصادهاي غرب
ناگزير ص��ادرات بازاره��اي نوظهور را
تحت تاثير قرار مي دهد .ممکن است ديگر
مث��ل مع��روف وقتي آمريکا عطس��ه مي
کند آس��يا دچار سرماخوردگي مي شود
حقيقت خود را از دست داده باشد و فقط

امر فقط کافيست به هزينه حمل و نقل نگاه
کنيد که امس��ال براي بعضي کاالها تا 90
درصد کاهش داشته است و هم بصورت
غيرمس��تقيم وقتي تامين کنن��دگان منابع
تحت تاثير کاهش تقاض��ا براي انرژي و
س��اير کاالها قرار مي گيرند کاهش قيمت
نفت و ساير کاالها از نرخ هاي بي سابقه
به روشني بيانگر اين واقعيت است.
ام��ا اص��ول و مبان��ي دراز مدت تحت
تاثي��ر بحران اقتصادي ق��رار نگرفته اند.
رشد س��ريع در بازارهاي نوظهور الاقل
براي يک نس��ل ديگر ادامه خواهد داشت
چه تعداد بيش��تري وارد ب��ازار خواهند
ش��د که خود موجب رش��د سريع تقاضا
ب��راي س��رمايهگذاري و مصرف خواهد
ش��د و ضمنًا تضمين مي دهد که کاهش
اخير قيمت هاي مواد اوليه دوامي نخواهد
داشت.
اوائل ماه جاري نخست وزير از انتظار
دو برابر ش��دن رش��د اقتصاد جهاني در
بيس��ت س��ال آينده صحبت ک��رد .ولي
اقتصاد کش��ورها با نرخ ه��اي متفاوتي
رشد مي کند و س��هم بازارهاي پيشرفته
و نوظهور از اقتصاد جهاني بطور اساسي
متفاوت به نظر مي رسد .براساس آخرين
آمار بانک جهاني کشورهاي با درآمد باال
(سرانه  GDPباالتر از  11000دالر) بيش

از  60درص��د از اقتصاد جهان��ي را دارا
ميباشند .چنانچه نرخ هاي رشد امروز را
در اقتصاد هاي نوظهور و با درآمد باالتر
تسري دهيم تا دو دهه ديگر اقتصاد جهاني
دو برابر خواهد شد ولي سهم کشورهاي
با درآمد باال فقط کم تر از نيمي از اقتصاد
جهاني خواهد ش��د ،و از رش��د  60هزار
ميليارد دالري حدود  40هزار ميليارد دالر
يعني دو سوم آن از اقتصاد هاي نوظهور
حاصل خواهد شد.
اين يک جابجايي عمده اس��ت .مي بينيد
که چگونه محور اقتص��اد جهاني بطرف
ش��رق در حرکت اس��ت .و اگ��ر اخيرًا از
شانگهاي ،بانگالور و ياهانوي ديدن کرده
باشيد عم ً
ال اين رشد را جلوي چشم خود
ديده ايد.
در ذهن من فقط يک ريسک واقعي در اين
پيش بيني وجود دارد و آن رشد و شيوع
سياستهاي حمايتي در نتيجه تحمل تبعات
س��خت رکود توس��ط مردم و نظام هاي
اقتصادي مي باش��د .بدون درنظر گرفتن
موضع گيري ه��اي متظاهرانه بعضي از
سياستمداران در بعضي کشورها بر اين
باورم که سياست هاي حمايتي هيچگاه از
مرحله شعار بعمل در نخواهند آمد .تا چه
حد اين نظر صائب باشد ندانم .بايد اضافه
کنم که بريتانيا با برخورداري از س��ابقه
اي طوالني در سياست درهاي باز از اين
قاعده مس��تثني خواهد بود در سال هاي
اخير ما داراي سنتي شرافتمندانه و مورد
تائيد دو حزب در باز نگاه داشتنن درهاي
کشور به جهان بوده ايم.
نکت��ه دوم اينک��ه بايد دقيق باش��يم و
از نتيج��ه گيري ه��اي غل��ط از آنچه که
اتفاق افت��اده پرهيز کنيم .البته درس هاي
متعددي براي بانک ها ،ناظرين ،موسسات
ارزيابي ،سرمايه گذاران و وام گيرندگان
وجود دارد.
بانک ها بيشتر مشتاق و متکي به ارائه
پروژه هاي اعتباري کلي شدند و ناظرين
ني��ز توجه کافي به مديري��ت نقدينگي در
بانک ه��ا ننمودند .موسس��ات اررزيابي
به منظور دس��ت يافتن به ن��رخ هاي باال
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توجه خاصي به نوآوري هاي ساختاري
محصول نموده که بطوريکه بعدًا مشخص
شد توان موفقيت در آزمون عدم نقدينگي
را از دس��ت دادند .سرمايه گذاران بدنبال
سودآوري بيش��تر معيار معروف «بهتر
از آنستکه واقعيت داشته باشد» را زير پا
گذاش��تند و وام گيرندگان در بسياري از
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به روزهائي که کليه عمليات واسطه گري
مالي بانک ها در تزارنامه ساالنه منعکس
مي شد نه مقدور است نه مطلوب .استفاده
از چنين روشهايي در اقتصاد مدرن بطور
ذاتي ناکارآمد اس��ت .بازارهاي س��رمايه
چهارس��وهاي نظام س��رمايه داري مي
باشند که تامين کنندگان و استفاده کنندگان

چنانچه نرخ هاي رشد امروز را در اقتصاد هاي نوظهور و با درآمد
باالتر تسري دهيم تا دو دهه ديگر اقتصاد جهاني دو برابر خواهد شد
ولي سهم کشورهاي با درآمد باال فقط کم تر از نيمي از اقتصاد جهاني
خواهد شد ،و از رشد  60هزار ميليارد دالري حدود  40هزار ميليارد
دالر يعني دو سوم آن از اقتصاد هاي نوظهور حاصل خواهد شد.
مواقع تسليم وسوس��ه منفعت آني شدند
که به آساني توسط وام دهندگان عرضه
مي شد.
بنابراين درست است که درسهاي مهمي
بايد آموخته شود ،من جمله اشتياق کمتر
توسط بانک ها و وام گيرندگان ،تکيه کمتر
روي ارائه وام هاي بزرگ توسط بانک ها،
احتراز از پيچيدگي محصول که جوابگوي
هيچ نياز واقعي نيست ،واقع گرائي درمورد
بازگشت س��رمايه و دوري از مالحظات
کوتاه مدت توس��ط س��رمايه گذاران ،و
باالخره واقع گرائي درمورد امکان و توان
بازپرداخت توس��ط وام گيرن��دگان .البته
نکات بسيار تکنيکي نيز وجود دارد که بايد
در حوزه عمومي به آن ها پرداخت .براي
مثال در حوزه حسابرس��ي حساب داري
«ارزش مناس��ب» و کاربري آن در بازار
که عم ً
ال با شکست مواجه شده است بايد
آثار و تبعات خود را در سياستگزاري ها
داشته باشد .اين مسائل به انضمام ساير
مس��ائل مانند مقررات کفايت س��رمايه و
مديري��ت مالي آينده نگر ني��از به بحث و
تب��ادل نظر دقيق در ماه ها و س��ال هاي
آينده دارد.
ولي بهمين ميزان درسهاي مهمي وجود
دارند که نبايد آموخت.
بازگش��ت به گذش��ته و برچيدن بازار
سرمايه و عدم استفاده از اوراق بهادار نه
ممکن است نه مطلوب .همچنين بازگشت

از س��رمايه با يکديگر مواجه مي ش��وند.
همچنان که بازارهاي سرمايه بدون مرز
مي باش��ند بايد قبول کنيم که اقتصادهاي
مالي ني��ز به نحو تفکي��ک ناپذيري با هم
پيوند خورده اند.
بدين ترتيب هي��چ جايگزين عملي براي
نظ��ام ب��ازار وج��ود ن��دارد و علي رغم
فراواني مقاالت در مورد «پايان س��رمايه
داري» و بدخواهي بعضي موسس��ات که
سمبل سرمايه داري استفاده کننده از پول
ماليات دهندگان مي باش��ند ،نبايد هيچگاه
فراموش کنيم که وجود بازار پيش شرط
الزم براي برخورداري از نظام اقتصادي
مدرن ،موفق و س��رزنده مي باشد .نظام،
نظام کامل نيس��ت .دولت ها در گذش��ته
ناگزير به دخالت در بازار شده اند و مجددًا
نيز ناگزير خواهند بود ولي علي رغم تمام
مسائل و مش��کالت موجود با استفاده از
گفت��ه چرچيل در مورد دموکراس��ي بايد
اذعان داش��ت که بدترين نظام س��رمايه
داري و بازار آزاد است ،البته به استثناي

دس��ت آوردهاي فوق العاده بازار آزاد را
در چند دهه اخير بخاطر داشته باشيم که
اين جريان آزاد س��رمايه نيز بخش مهمي
از بازار مي باش��د .اي��ن موفقيت ها کمک
کرده تا ميليون ها انس��ان خود را از فقر
نجات دهند ،سطح زندگي خود را باال برند
و براي خود امکانات جديدي خلق کنند.
اما بازار آزاد بدليل اين که اعتماد از بين
رفته مورد اتهام قرار گرفته اس��ت .نظام
بازار و نظام سرمايه داري در اصل حول
محور اعتماد بنا ش��ده ان��د و اين در هيچ
جا به اندازه بانکداري مصداق ندارد .لفظ
کرديت « »creditيا اعتبار مشتق از ريشه
التين به معني باور داشتن است بنابراين
هر وقت صحبت از بحران اعتبار مي کنيم
در واقع صحبت از بحران اعتماد است که
اين مرا به نکته سوم هدايت مي کند.
اگر قرار باش��د مااعتب��ار و اطمينان را
به بازارهاي مالي بازگردانيم بايد سوالي
را پاس��خگو باشيم که ذاتًا اخالقي است.
اطمين��ان واعتماد را نه مي توان يکش��به
بازگرداند و نه مي توان آن را با ش��انتاژ
برق��رار کرد .در واقع مراح��ل بازآفريني
بايس��تي با قبول و توجه ب��ه بعد اخالقي
بحران اخير آغاز شود .بنظر مي رسد که
ما خواه نا خواه و به تدريج قبول کردهايم
ک��ه ارزش آن چه را ک��ه انجام مي دهيم
بطور کامل توسط بازار با رعايت مقررات
و قانون قرارداد مرزبندي شده است .اگر
بازار تحمل کند ،اگر قانون اجازه دهد ،اگر
مقررات ممکن سازد حتمًا کار ما درست
است.
در حاليک��ه همه ما م��ي دانيم که چنين
نيس��ت بايد هم��ه تصديق کني��م (هيات
مديره -مديران و صاحبان) که ارزش ها

چرچيل :در مورد دموکراسي بايد اذعان داشت که بدترين نظام
سرمايهداري و بازار آزاد است ،البته به استثناي تمام نظام هايي که
تاکنون مورد استفاده قرار گرفته اند!
تمام نظام هايي که تاکنون مورد استفاده
قرار گرفته اند!
قابل توجه است که در کوران اين بحران

بيش��تر از دس��ت آورد هائي است که در
پناه حداقلهاي قانوني حاصل مي ش��وند
و بعالوه ارزش ها در نهايت بايد به سنجه
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ارزش يعني ارزش پايدار پاسخگو باشند.
مديريت بهتر ريس��ک پذيري ،مقررات
جامع ت��ر ،طبقه بن��دي مس��ئوليت هاي
مديران در قانون شرکت همگي ضروري
مي باش��ند ولي نمي توانند بدون حمايت
ارزش ه��اي فرهنگ��ي موفق باش��ند .به
عن��وان فرد نبايد رفتار خ��ود را صرفًا با
مقررات قانوني کنترل کنيم .ما معيارهاي
رفتاري خاص خود را داريم و براس��اس
آن خود را جوابگو مي دانيم .ما مسئوليت
اعمال خود را قبول مي کنيم .ش��رکت ها
نيز بايد چنين کنند .در شرکت ها کجا اين
مسئوليت آغاز مي شود؟ در سطح هيات
مديره؟ البته .وظيفه هيات مديره است که
فرهنگ اخالق کار را در سراسر سازمان
گسترش دهد که البته اين امر هيچوقت به
حد کمال نخواهد رس��يد .بنظر مي آيد در
حال حاضر اين معيار فقط براي بانک ها
مصداق داشته باش��د ولي در واقع براي
تمام فعاليت هاي تج��اري و در تمام ايام
کاربري دارد.
همانطور که مي دانيد خبر خوش آن که
اکثريت کثيري از همکاران من تا آنجا که
من اطالع دارم اين چنين مي خواهند .خود
را در آينه بنگرند و احساس اطمينان کنند
که به مس��ئوليت هاي خود پايبند هستند.
هيات مديره و مديراني که چنين چالش��ي
را جدي گرفته باشند مي دانند که راه براي
آن ها همچنان باز است.
يکي از جهات خاص اي��ن موضوع در
رابطه با بازاره��اي مالي که به حق جلب
توجه کرده اس��ت مس��اله پاداش هاست.

پيدايش مش��وق هاي غير سالم که حامي
تصميم گيري هاي کوتاه مدت و ريس��ک
بيش از حد است نباشد .انجام اين کار به
سادگي ميسر نمي باشد .يادمان نرود که

در چشم انداز جهاني عدم توازني که در نتيجه مثلث اقتصاد کالن
مصرف کننده ،کارگاهي ،تامين کنندگان منابع حاصل شده است بايد
به نحوي حل شود .دنيا نمي تواند متکي به مصرف کنندگان شديدا ً
بدهکار بازارهاي پيشرفته باشد تا خود به خود بتواند با گرايش
پسانداز کردن در بسياري از بازارهاي نوظهور توازن برقرار کند.
کارکنان شرکت  Lehman Brothersدر
ح��دود  25درصد ش��رکت را در مالکيت
خود داش��تندا که علي الظاهر بايد مشوق
بس��يار خوبي براي تداوم فعاليت شرکت
مي بود .هر بانک مسئولي اين مساله را به
جد مورد بررسي قرار مي دهد.
بايد بگويم که روش  FSAکه در بررسي
تقاضاهاي افزايش سرمايه ها نگاهي نيز
به س��اختار پاداش ها که ممکن است بهر
ش��کل به سطح ريس��ک پذيري غير قابل
قبول برس��د دارد در واقع روش��ي است
پايبند به اص��ول که امروز مورد نياز مي
باشد.
چه��ارم و نهايتًا چند کلمه ،ب��ا اجازه،
درمورد معضالت سيساس��ت گذاري که
همه ما با آن مواجه هستيم و آن تعارض
بي��ن الزام��ات کوتاه مدت ب��راي بحداقل
رساندن رکود و نياز دراز مدت به مطابقت
با دنياي متفاوتي مي باشد که تا  20سال
آينده ب��ا آن رو به رو خواهي��م بود .در
کوتاه مدت کينز تجديد حيات کرده است.

مصرف کنندگان بريتانيا در زمره بيشترين بدهکاران دنيا ميباشند.
ما مي دانيم که نمي توانيم به اين وضع ادامه دهيم وقتي که به
تغيير رنگ آميزي جمعيت در جوامع غربي نظر مي کنيم و نيازهاي
بازنشستگي آن ها را برآورد مي کنيم نياز به ايجاد تغيير کام ً
ال
مشهود مي شود.
در اي��ن باره بايد بگويم واضح اس��ت که
باي��د روي اين موضوع ب��ا فوريت تمام
کار ش��ود تا مطمئن ش��ويم که ساختار
پرداخته��ا در صنع��ت بانکداري موجب

الزامي مي نمايد.
از طرفي در مي��ان مدت مي پذيريم که
عدم توازني که در ش��کل گي��ري بحران
کنوني سهمي داشته است بايد مرتفع گردد.

يک بار ديگر با اس��تفاده از کالم نيکسون
اکنون همه ما کينزي هستيم .استفاده از راه
حل کينز براي رونق بخشيدن به اقتصاد،
مقابله با رکود و جلوگيري از خطرات بدتر

بعضي از اين ع��دم توازن ها بينالمللي و
بعضي ديگر ملي مي باشند.
در چش��م انداز جهاني عدم توازني که
در نتيج��ه مثلث اقتص��اد کالن مصرف
کنن��ده ،کارگاهي ،تامين کنن��دگان منابع
حاصل شده است بايد به نحوي حل شود.
دني��ا نمي تواند متکي به مصرف کنندگان
شديدًا بدهکار بازارهاي پيشرفته باشد تا
خود به خود بتواند ب��ا گرايش پس انداز
کردن در بس��ياري از بازارهاي نوظهور
توازن برقرار کند.
مصرف کننده در بازارهاي پيش��رفته
مانن��د بريتانيا باي��د تراز حس��اب هاي
ش��خصي خود را از نو توازن بخش��د و
بياموزد که کمتر قرض کند و بيشتر پس
ان��داز کند .مصرف کنن��دگان بريتانيا در
زمره بيش��ترين بدهکاران دنيا مي باشند.
ما مي دانيم که نم��ي توانيم به اين وضع
ادامه دهيم وقتي که به تغيير رنگ آميزي
جمعي��ت در جوامع غربي نظر مي کنيم و
نيازهاي بازنشس��تگي آن ه��ا را برآورد
مي کنيم نياز به ايجاد تغيير کام ً
ال مشهود
ميش��ود .از طرف ديگر مل��ت هائيکه از
پسان��داز اس��تثنائي برخوردارن��د بايد
تقاضاي داخلي را تشويق نمايند تا مازاد
حساب هاي جاري را کاهش دهند.
بايد بخاطر داش��ته باش��يم ک��ه مازاد
حس��اب جاري همانقدر براي کينز مساله
بود که کسري حساب جاري .کينز معتقد
بود که هم ساز شدن با کشورهاي دارنده
مازاد حساب جاري حجيم و ثابت مشکل
است و کسري طرف مقابل اگر تداوام يابد
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پيوس��ته موجب بروز بحران مالي خواهد
شد.
موجب خوش��وقتي اس��ت که بعضي
از کش��ورهاي مهم پاس��خگو مي باشند
بخصوص چين که در هفته پيش يک بسته
 586ميليارد دالري ،به عنوان مشوق مالي
اعالم کرد.
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بهر حال رس��يدن به موازنه صحيح تا
اندازه اي خود به خود جريان مي يابد به
ش��رطي که اطمينان حاصل کنيم که بازار
مالي از ثبات بيش��تري برخوردار باشد و
از زياده روي بپرهيزد.
يکي ديگ��ر از اجزاي کليدي سياس��ت
آموزش��ي و تنوع مهارت ه��اي جمعيت

در دراز مدت مصرف کنندگان غربي بايد بيشتر پس انداز کنند و
مصرف کنندگان شرقي بيشتر هزينه کنند.
سال گذشته بهره حساب هاي پس انداز
ف��ردي در بريتانيا کمي زير  3درصد بود
در حاليکه نرخ س��پرده چيني ها بيش از
 10برابر آن بود .مصرف کنندگان غربي
بايد در دراز مدت بيش��تر پس انداز کنند،
درحاليك��ه مصرف کنندگان ش��رقي بايد
بيشتر هزينه کنند .در اين زمينه فرصتهاي
مغتنمي براي شرکتهاي عمومي انگليسي
وجود دارد.
احتما ً
ال بايد در سطح اقتصاد کشورها
تغييرات ساختاري ديگري روي دهد .من
فکر مي کن��م بايد در بريتاني��ا به توازن
بين بخشي اقتصاد نگاه کنيم .رشد بخش
خدمات مالي در س��ال هاي اخير سرعت
غير عادي داشته و اين رشد سريع مسلمًا
با رش��د س��ريع بدهي مصرف کننده در
رابطه است .ولي راه ايجاد رشد دراز مدت
در يک اقتصاد اينگونه نيست .شايد در اتاق
معامالت بانک ها مهندسان زيادي مشغول
بوده اند .شايد اقتصاد بريتانيا بيش از حد
متکي به خدمات مالي ش��ده اس��ت .شايد
نياز داشته باشيم راهکارهائي براي ايجاد
توازن مجدد در اقتصاد بريتانيا پيدا کنيم.
پاسخ آساني در اين زمينه وجود ندارد.
من حتي يک دقيقه هم تصور تجديد حيات
مجدد برنامه ريزي با روش��هاي مرسوم
س��ال هاي  1960ميالدي يا اس��تفاده از
سياست دولت در زمينه «انتخاب برندهها»
را در س��ر نم��ي پروران��م .چنين روش
بيوکراتيکي در مقاب��ل اقتصاد جهاني که
همچنان در حرکت و تکامل اس��ت شديدًا
بال اثر است.

مي باشد .س�لامت اقتصاد در دراز مدت
مبتني بر متغيرهاي پيچيده و بهم پيوسته
ميباشد.
بطور کلي الزم اس��ت حرکت غير قابل
برگش��ت مرکز جاذبه اقتص��ادي جهان
بطرف ش��رق و تبعات و عوارض آن همه
ما چالش ها ،ريس��ک ها و فرصتهائي را
که بطور پيوس��ته بروز و ظهور مي کنند
بپذيريم .پاس��خ آس��ان در دسترس نمي
باشد .معضل سياس��تگزاري حاضر اين
اس��ت که الزام کينز به ناچ��ار و بحق در
حال حاضر حاکم مي باش��د .اقتصاد هم
اکنون در رکود است و انقباض سال آينده

غيرمسئول نيز نباش��ي؟ به نفع هيچکس
نيس��ت ،نه مصرف کننده و ن��ه بانک ،نه
دولت که بانک وامي را اعطا کند که منجر
به زيان شود .بانک هاي مسئول به اعطاي
وام ادامه خواهند داد و بانک ها نياز دارند
با مش��تريان در ش��رايط سخت چون در
شرايط مساعد براساس روابط دورنگر و
قابل دوام همکاري کنند.
تطبي��ق نيازهاي واقع��ي کوتاه مدت با
اح��کام دراز مدت مورد نياز براي رش��د
پاي��دار جهاني در گذر بحران آزمايش��ي
جدي اس��ت .ب��راي نمون��ه اقتصاد کالن
متوازنتر در سطح جهاني و همچنين در
بريتانيا .اين مش��کل چالش��ي است براي
همه ما :براي دولت براي تجارت و بخش
مالي.
هي��چ راه ح��ل خلق الس��اعهاي وجود
ندارد مس��ائل پيچي��ده اي وجود دارد که
نباي��د سرس��ري گرفت .الزم��ه حل اين
مس��ائل بحث و مجادله و مالحظات دقيق
اس��ت که بايد توسط نهادهائي چون CBI
فدراس��يون صنايع بريتاني��ا انجام گيرد
و همچنان که درگير اين مس��ائل هستيم
نياز به تعمق متفکرانه ،ش��رح و تفسير و

تطبيق دادن نيازهاي واقعي کوتاه مدت با احکام دراز مدت مورد نياز
براي رشد جهاني پايدار آزمايشي جدي است در گذر بحران .براي
نمونه اقتصاد کالن متوازنتر در سطح جهاني و همچنين در بريتانيا.
اين مشکل چالشي است براي همه ما :براي دولت براي تجارت و بخش
مالي.
ش��ديد خواهد بود .ارق��ام توليد ناخالص
داخلي  GDPضعيف و افت فروش امروز
تبديل به آمار اش��تغال فردا خواهد ش��د.
افراد واقعي شغل هاي واقعي را از دست
م��ي دهند .ما نبايد ش��کي درمورد وجود
چالش هاي آينده براي افراد ،ش��رکت ها،
بخش مالي و سياس��تگزاران به خود راه
دهيم.
بخش کوچکت��ري از اين چالش مربوط
به بانک ها مي ش��ود .چگون��ه در رکود
به وام ده��ي ادامه دهي ول��ي وام دهنده

مشاوره کارشناسانه داريم.
اگر عالقمن��د به رونق اقتصادي در اين
کشور هستيم از يک چيز مي توان مطمئن
بود :چگونه باي��د در دنياي درحال تغيير
اعمال تغيير کنيم .اين دس��تور کار اصلي
است.
با تشکر
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اخبار كوتاه اقتصادي
تالش تازه اتحاديه اروپا براي مقابله با بحران اقتصادي
نيکوال س��ارکوزي ،رئيس جمهوري
فرانس��ه و خ��وزه مانوئل باروس��و،
رئيس کميسيون اروپا امروز (دوشنبه
هشتم دسامبر ،هجدهم آذر) در لندن با
گوردون براون ،نخس��ت وزير بريتانيا
مالقات و گفتگو مي کنند.
هدف از اين گفتگوها ،هماهنگ کردن
طرح هايي است که براي فعال و متحرک
ک��ردن اقتصاد اتحادي��ه اروپا در نظر
گرفته ش��ده اس��ت .در اين مالقات راه
هاي افزايش سرمايه گذاري هاي دولتي
و کاهش بوروکراس��ي م��ورد بحث و
گفتگو قرار خواهد گرفت .آنگال مرکل،
صدراعظم آلمان که داراي بزرگ ترين
اقتص��اد در ميان کش��ورهاي اتحاديه
اروپاست ،تا کنون در برابر درخواست
هايي که براي کاهش ماليات ها ش��ده،
مقاومت کرده و در جلسه امروز شرکت
نکرده است.

خبرنگار بي بي سي در امور سياسي
مي گويد بس��ياري بر اين عقيده اند که
عدم حضور خانم مرکل در اين جلسه
نش��انه ديگري از اين است که آلمان با
پيش��نهادات اخير براي فع��ال کردن و
متحرک کردن اقتصاد کشورها موافق
نيست .ولي سخنگوي رسمي گوردون
ب��راون مي گويد بريتاني��ا همچنان به
همکاري بس��يار نزديک با آلمان ادامه
خواهد داد .در همين حال امروز در آغاز
کار معامالت ،قيمت سهام در بازارهاي
اروپايي رو به افزايش گذاش��ت .ارزش
س��هام ش��اخص هاي اصلي در لندن،
پاريس و فرانکفورت بيش از  6درصد
افزايش يافت .ول��ي متعاقبا ارزش اين
س��هام در بازار لندن دو درصد کاهش
پيدا کرد .پيشتر ،در بازارهاي آسيايي
از جمله بازار بورس توکيو ،هنگ کنگ،
و سئول قيمت سهام افزايش يافته بود.

هن��د و کره جنوبي مانن��د آمريکا و
کش��ورهاي اتحاديه اروپا تدابيري را
ب��راي کمک به ش��رکت ه��ا و افزايش
فعالي��ت هاي اقتصادي خ��ود اتخاذ و
اعالم کرده اند و خبرهايي نيز در مورد
اينکه دولت چين قصد اقدامات بيشتري
براي کمک به رشد اقتصادي کشور را
دارد ،انتشار يافته است.
تحليلگران مالي مي گويند واکنش به
خبر اتخاذ تدابيري براي متحرک کردن
فعاليت ه��اي اقتص��ادي در آمريکا و
کشورهاي ديگر موجب افزايش قيمت
سهام در سراسر جهان شده است.
اين اميدواري که کنگره آمريکا براي
نجات سه کارخانه مهم اتومبيل سازي
اين کش��ور -جنرال موت��ورز ،فورد و
کرايسلر -به زودي قانوني را تصويب
خواهد کرد ،نيز به رونق بازارهاي مالي
جهاني کمک کرده است.

درسه ماهه دوم سال 2008
سپردههاي ايران نزد بانك هاي خارجي از مرز  43ميليارد دالر گذشت
بانك تسويه حس��ابهاي بين المللي
اعالم كرد ميزان سپرده هاي ايران نزد
بانك هاي خارجي با افزايش  2/2ميليارد
دالري در سه ماهه دوم 2008به 43/2
ميليارد دالر رسيد.
بانك تسويه حسابهاي بين المللي در
آخرين گ��زارش خود اعالم كرد ميزان
سپرده هاي ايران در بانك هاي خارجي
در پايان سه ماه دوم سال  2008با 2/2

ميليارد دالر افزايش نس��بت به سه ماه
قبل از آن به  43/2ميليارد دالر رس��يد.
اين رقم در سه ماهه نخست  2008بالغ
بر  41ميليارد دالر گزارش شده بود.
در حالي كه س��پرده هاي ايران نزد
بان��ك هاي خارجي در س��ه ماهه دوم
 2008افزايش داش��ته تعه��دات ايران
نس��بت به اين بانك ه��ا در همين مدت
با  1/7ميليارد دالر كاهش مواجه شده

است .اين گزارش ميزان تعهدات ايران
به بانك هاي خارجي در پايان سه ماهه
دوم س��ال  2008را  24/9ميليارد دالر
اعالم كرده است .تعهدات ايران به بانك
هاي خارجي در سه ماهه نخست 2008
بالغ بر  26/6ميليارد دالر اعالم ش��ده
بود .بر اس��اس اين گزارش از مجموع
كل تعهدات ايران به بانك هاي خارجي
 14/75ميليارد دالر مربوط به بانكهاي
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اتحاديه اروپا اس��ت .اين رقم در پايان
سه ماهه نخس��ت  15/32ميليارد دالر
بوده كه بدين ترتيب فقط با  570ميليون
دالر كاهش مواجه شده است.
ب��ه عقي��ده تحليلگ��ران كاهش غير
محس��وس تعه��دات اي��ران ب��ه بانك
هاي اروپايي نش��ان دهنده عدم تاثير
فش��ارهاي امريكا بر اين بانك ها براي
ايجاد اختالل در تعامالت بانكي ايران و
اروپا است.
مي��زان تعهدات ايران ب��ه بانك هاي
برخي كشورهاي اروپايي در پايان سه
ماهه دوم  2008به اين شرح است :بلژيك

 1/154ميلي��ارد دالر ،فرانس��ه 6/107
ميليارد دالر ،آلمان  2/781ميليارد دالر،
ايتاليا  1/123ميليارد دالر ،انگليس 870
ميليون دالر ،سوئيس  494ميليون دالر،
س��وئد  609ميليون دالر ،اسپانيا 324
ميليون دالر و هلند  634ميليون دالر .از
رقم  24/9ميليارد دالري تعهدات ايران
به بانك هاي خارجي  10/3ميليارد دالر
آن سر رسيد شده يا تا يك سال آينده
سر رسيد خواهد شد.
بر مبن��اي گ��زارش بانك تس��ويه
حسابهاي بين المللي تراز مثبت مبادالتي
ارزي ايران در بانكها و موسس��ه هاي

مالي خارج از كشور در پايان سه ماهه
دوم س��ال  2008مي�لادي مثبت 18/3
ميلي��ارد دالر بوده اس��ت .مقر اصلي
بانك تسويه حس��ابهاي بين المللي در
شهر (بازل) در س��وييس مي باشد و
گزارشهاي آن تحت عنوان «بانكداري
بي��ن المللي و تح��والت ب��ازار مالي»
چهار بار در سال منتشر مي شود .در
اين گزارش ها س��پرده ها و تعهدهاي
مجموعه اي از بانكها و موسس��ه هاي
مال��ي غير بانكي متعلق به  39كش��ور
دنيا كه عمدتا اروپايي هس��تند عرضه
ميشود.

هشدار رئيس صندوق بين المللي پول
رئي��س صندوق بي��ن الملل��ي پول
ميگويد براي به تحرک واداشتن رشد
اقتصادي در جهان ،دولتها بايستي پول
بيشتري را هزينه کنند.
دومني��ک اش��تراوس کان ،رئي��س
صندوق بين المللي پول به بي بي سي
گفته است که او نگران است که اقداماتي
که تاکنون ب��راي مقابله با بحران مالي
جهاني اتخاذ شده ،کافي نباشد.
اين صندوق پيش��بيني هاي خود را
در خصوص رشد اقتصادي جهاني در
سال آينده تغيير داده و رئيس صندوق
بين المللي پول گفته اس��ت پيش��بيني
آتي اين س��ازمان که قرار است در ماه
ژانويه سال آينده ميالدي منتشر شود ،
وضعيت بدتري را ترسيم کرده است.
او گف��ت :نگران��ي من اين اس��ت که
پيش��بيني هاي م��ا در آين��ده حتي از
پيشبيني هاي منتشر شده صندوق بين
المللي پول که اوضاع خوبي را ترسيم
نکرده است ،بدتر باشد.
براس��اس جديدتري��ن پي��ش بيني
صن��دوق بين المللي پ��ول ( آي ام اف)
رش��د اقتصاد جهان در سال  2009به

ح��دود  2.2درصد محدود خواهد بود،
که کمتر از پيش بيني اوليه  3.0درصد
است ،در حاليکه اين نرخ در سال هاي
 2008و  2007ب��ه ترتيب  3.7درصد و
 5.0درصد بود.
در اين ميان ،اقتصادهاي پيش��رفته
جهان که در س��ال هاي  2007و 2008
به ترتيب  2.6درصد و  1.4درصد رشد
داشت ،در سال  2009با نرخ رشد منفي
منهاي سه دهم درصد روبرو خواهند
بود که ب��راي آمريکا منهاي هفت دهم
درصد ،ب��راي اروپا منه��اي پنج دهم

درصد و ب��راي ژاپن منه��اي دو دهم
درصد پيش بيني شده است.
به اين ترتيب ،براي نخستين بار پس
از پايان جنگ دوم جهاني ،اقتصادهاي
پيشرفته براي يک سال کامل دستخوش

کاهش توليد ناخال��ص داخلي خواهند
بود.
نرخ رش��د اقتصادي در کشورهاي
در حال توسعه که در سال هاي 2008
و  2007ب��ه ترتي��ب  6.6درصد و 8.0
درصد بود در س��ال  2009از حد 5.1
درصد فراتر نخواهد رفت.
بحران مالي اخير در س��طح جهاني
باعث تضعيف اعتم��اد در بخش مالي
ش��ده و در ماه هاي اخير ،کاهش نرخ
بهره پايه در بس��ياري از کش��ورهاي
پيشرفته باعث افزايش ميزان وام دهي
و کاهش نرخ بهره وام هاي بانکي نشده
است.
آقاي اشتراوس کان گفته است محرک
مورد نياز براي رش��د اقتصاد جهاني
چيزي بيش از يک تريليون دالر است.
او گفت که به نظر وي مقابله با رکود
اقتص��ادي از نگراني درباره کس��ري
بودجه ،مهمتر است.
رئيس صندوق بين المللي پول گفت که
جهان با بحران بسيار شديد اقتصادي
روبرو اس��ت که در ش��ش ،هفت دهه
گذشته نظيرش ديده نشده است.
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ارزش پوند انگليس در برابر يورو همچنان كاهش مييابد
رون��د نزول��ي كاه��ش ارزش پوند
انگليس در برابر يورو ادامه دارد.
به گزارش ايسنا ،ارزش پوند انگليس
در براب��ر يورو در حال کاهش اس��ت
و در ح��ال حاضر ه��ر پوند يک يورو
و  12س��نت معامله ميش��ود .يكي از
دالي��ل كاه��ش ارزش پون��د ،نگراني
سرمايهگذاران از اين امر است که ممکن
است انگليس از جمله کشورهايي باشد
که از رکود اقتصادي بيش��ترين لطمه
را بخورد .انتش��ار اين آمار که اقتصاد
انگليس در س��ه ماه گذشته يک درصد
رشد منفي داشته نيز به کاهش ارزش
پوند کمک کرده اس��ت .ع�لاوه بر اين
نرخ بهره انگلي��س در حال حاضر در
پايينترين سطح از سال  1951تا کنون

بوده و از نرخ بهره يورو کمتر است.
کاه��ش نرخ بهره س��بب ميش��ود
ک��ه خارجي��ان عالقهاي ب��ه نگهداري

پوند نداشته باش��ند .البته ضعف پوند
انگليس به صادرکنندگان انگليسي کمک
ميکند ولي براي انگليس��يهايي که به
خارج از کشور سفر ميکنند خبر بدي
ب��وده و همچنين کااله��اي وارداتي را

گرانتر ميکند .برخي از کارشناس��ان
پيشبين��ي ميکنند که در س��ال 2009
اقتصاد انگليس دو درصد رش��د منفي
داشته باش��د .عالوه بر کاهش ارزش
پون��د ،ارزش دالر آمري��کا نيز به دليل
ناموفق بودن برنامههاي آمريکا براي
بهبود وضعيت مال��ي و اقتصادي اين
کش��ور ،کاهش يافته است .ارزش دالر
در برابر ي��ن ژاپن اکنون به پايينترين
سطح در  13س��ال اخير رسيده است
و مخالفت س��ناي آمري��کا با کمک 14
ميليارد دالري به صنعت خودروسازي
اين کش��ور سبب شده که نگرانيها در
مورد افزايش بي��کاري در اين صنعت
و نيز احتمال ورشکستگي کارخانجات
خودروسازي شدت يابد.

ژاپن با کسري تجاري روبرو شد
بر اس��اس اعالم دولت ژاپن کسري
تجاري اين کشور در ماه نوامبر امسال
ح��دود دو و ني��م ميلي��ارد دالر بوده
است.
ژاپن ،دومين قدرت اقتصادي جهان،
از ماه نوامبر امس��ال وارد دوره رکود
اقتصادي شده است.
دولت ژاپن مي گويد صادرات شرکت
هاي ژاپني در ماه نوامبر نسبت به سال
گذشته در کل  26.7درصد کاهش يافته
است.
يک��ي از داليل کاهش صادارات ژاپن
افزايش بهاي ين ،واحد پول اين کشور،
در براب��ر ارزهاي معتبر ديگر به ويژه
دالر آمريکاست.
ب��ه گفته ناظ��ران ،رکود ج��اري در
اقتص��اد جهان��ي ميزان تقاض��ا براي
بسياري از کاالها و خدمات ارائه شده
از سوي شرکت هاي ژاپني را به شدت
کاهش داده است.

تراز تجاري ژاپن به دليل ميزان باالي
تقاضا براي کااله��اي ژاپني در جهان،
عمدتا مثبت بوده است.
مطبوع��ات ژاپ��ن خب��ر داده اند که
شرکت خودروسازي تويوتا به احتمال
زياد روز دوش��نبه ( 22دسامبر) اولين
ضرر خود طي  71سال گذشته را اعالم
خواهد کرد.
فروش خودروهاي اين شرکت ژاپني
در ب��ازار راک��د آمريکا به ط��ور قابل
مالحظه اي کاهش يافته است.
گزارش ش��ده که در مجموع ميزان
صادرات کاالهاي ژاپني به آمريکا 33.8
درصد کاهش يافته اس��ت .اين رقم در
مورد کش��ورهاي عضو اتحاديه اروپا
 30.8درصد بوده است.
صادرات ژاپن به چين که از مهم ترين
ش��رکاي تجاري اين کشور به حساب
مي آيد 24.5 ،درصد کاهش يافته است.

بر اساس گزارش خبرگزاري رويتر،
اين رقم از سال  1995ميالدي بي سابقه
بوده است.
واردات کاال به ژاپن نيز در کل حدود
 14.4درصد کاهش يافته اس��ت .دليل
اين امر کاهش قيمت نفت در بازارهاي
جهاني اعالم شده است.
هم اکنون ،شرکت هاي خودروسازي
ب��زرگ ژاپن از جمله تويوت��ا و هوندا
ميزان توليدات خود را کاهش داده اند.
شرکت س��وني ،از بزرگترين توليد
کنندگان کاالهاي الکترونيکي در جهان،
پيش��تر اعالم کرده بود تا سال 2010
مي�لادي ،حدود هش��ت ه��زار تن از
کارکنان اين شرکت در سراسر جهان
را بيکار خواهد کرد.
دولت ژاپن پيش بيني کرده است که
اقتصاد اين کشور تا ماه مارس 2010
ميالدي هيچ رشدي نداشته باشد.
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تا كريسمس تعداد بيكاران انگليسي از مرز  2ميليون نفر مي گذرد
سازمان اتحاديه هاي كارگري انگليس
پيش بيني كرد تعداد بيكاران انگليسي
تا كريس��مس به بيش از  2ميليون نفر
خواهد رسيد .
ب��ه گ��زارش خبرگ��زاري ف��ارس
تازهتري��ن آماره��اي واح��د اطالعات
اقتصادي اكونوميست نشان مي دهد ،
تعداد بيكاران انگليسي طي ماههاي اخير
به ش��دت افزايش يافته است  .تشديد
بح��ران اقتص��ادي در انگليس موجب
افزايش بيكاران اين كشور شده است و
تعداد بيكاران انگليسي در سه ماه منتهي
به سپتامبر به بيش از  1/82ميليون نفر
رس��يده و پيش بيني مي شود اين رقم
تا پايان امس��ال به بي��ش از  2ميليون
نفر برس��د .تعداد افرادي كه خواستار
دريافت بيمه بيكاري هس��تند  ،طي ماه
نوامبر به بيش از يك ميليون نفر رسيد
كه اين رقم طي هش��ت س��ال اخير بي
سابقه است  .دولت انگليس  158ميليون
پوند صرف كمك به بيكاران اين كشور
نموده اس��ت  .اين مبلغ بيش��تر براي
آم��وزش مهارتهاي جدي��د به بيكاران
انگليس��ي اختصاص خواهد يافت .نرخ
بيكاري انگليس ب��ه باالترين حد خود
از س��ال  1997ميالدي رسيده و پيش
بيني مي ش��ود نرخ بيكاري اين كشور
همچنان افزايش يابد  .بيكاري در بخش

خدمات به خصوص بخش بانكداري به
شدت افزايش داشته است.
بسياري از بانكها و موسسات مالي
انگليس ط��ي ماههاي اخي��ر كارمندان
خود را اخراج كرده اند تا به اين وسيله
بخش��ي از هزينه هاي جاري را كاهش

دس��تمزد كارگ��ران از  60/50پوند در
هفته به بيش از  75پوند شده است .
بحران اقتصادي و مالي جهان  ،آثار
منفي زيادي بر اقتصاد انگليس داشته
است و بخشهاي مختلف اقتصادي اين
كش��ور از جمله صنعت خودروسازي

دهند .س��ازمان اتحاديه هاي كارگري
انگلي��س نيز پي��ش بيني ك��رد  ،تعداد
بيكاران انگليسي تا كريسمس به بيش
از  2ميلي��ون نفر خواهد رس��يد  .اين
س��ازمان همچنين خواس��تار افزايش

را ني��ز متاثر كرده اس��ت  .ب��ه اعتقاد
كارشناسان اقتصادي  ،طي سال 2010
بيش از  360هزار نفر به جمعيت بيكار
انگليس افزوده خواهد شد .

با تشديد ركود اقتصادي فروش خودرو در اروپا  25درصد كاهش يافت
ب��ه دنبال تش��ديد بح��ران و ركود
اقتصادي ،ميزان فروش خودروهاي نو
در كشورهاي اروپايي طي ماه نوامبر
بيش از  25درصد كاهش يافت .
به گزارش خبرنگار اقتصادي فارس
س��ازمان خودروي اروپا اعالم كرد به
دنبال تشديد بحران و ركود اقتصادي
در اروپا  ،ميزان فروش خودروهاي نو
در كشورهاي اروپايي طي ماه نوامبر

بيش از  25/8درصد كاهش يافت .
كاهش ف��روش خودرو در اروپا طي
م��اه نوامبر از س��ال  1999ميالدي تا
كنون بي س��ابقه بوده است  .اين براي
هفتمين م��اه متوالي اس��ت كه فروش
خودرو در اروپا با كاهش روبرو شده
است .ميزان فروش خودرو در ايسلند و
اسپانيا بيشترين ميزان كاهش را داشته
و اين دو كش��ور به ترتي��ب با  55/9و

 49/6درص��د كاهش ف��روش خودرو
روبرو ش��دند .بس��ياري از شركتهاي
بزرگ خودروس��ازي جه��ان مجبور
شده اند براي مقابله با بحران اقتصادي
اخير  ،ميزان توليد خود را كاهش دهند
 .شركت ولوو نيز از كاهش توليد خود
تا پايان ژانويه خبر داده اس��ت .ميزان
ف��روش خودرو در غرب اروپا طي ماه
نوامبر با  26درصد كاهش نس��بت به
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مدت مش��ابه س��ال قبل به  854هزار
دستگاه رس��يد  .ميزان فروش خودرو
در اروپاي غربي طي يازده ماه نخست
 2008بيش از يك ميليون دستگاه كاهش
داشته است  .ميزان فروش خودرو در
انگليس طي ماه نوامبر نيز بيش از 36/8

درصد  ،ايتاليا  29/5درصد  ،آلمان 17/7
و فرانسه  14/1درصد افت داشته است.
در بين ش��ركتهاي اروپايي نيز شركت
فولك��س واگن آلمان ب��ا  17/4درصد
كاهش فروش روبرو ش��ده و اين رقم
براي پژو سيتروئن فرانسه  26/9درصد

 ،رنو  21/8درصد و فيات بيش از 23/8
درصد بوده است  .دولت فرانسه كه از
كاهش توليد خودرو در اين كش��ور به
شدت احساس نگراني كرده به مقامهاي
شركتهاي خودروسازي قول كمكهاي
مالي داده است .

بانک مرکزي ژاپن نرخ بهره ين را کاهش داد
دو رو ز پس از کاهش قابل توجه نرخ
بهره دالر توسط بانک مرکزي آمريکا،
دولت ژاپن اعالم کرده که نرخ بهره ين
را کاهش داده و از نيم درصد به س��ه
صدم درصد رسانده است.
اين تصمي��م به دليل نگراني از رکود
در دومين کشور بزرگ جهان از لحاظ
اقتصادي است و اکنون مي توان گفت
که ژاپن در ميان کش��ورهاي توس��عه
يافته داراي پايين ترين نرخ بهره است.
با اين وجود ميزان کاهش نرخ بهره
ين کمتر از آن بود که انتظار مي رفت.
کاهش نرخ به��ره ين براي اولين بار
پس از هفت س��ال بود و بانک مرکزي
ژاپن بحران مال��ي جهاني را عامل اين
تصميم دانست.
بانک مرکزي ژاپن گفت که کند شدن
رش��د اقتص��ادي ژاپن احتم��اال براي
مدتي ادامه خواهد يافت و در اين مدت
صادرات کاهش يافت��ه و افزايش نرخ
انرژي و کاالها که از قبل ش��روع شده
بود همچنان محسوس خواهد بود.
تصمي��م کاهش ن��رخ بهره ب��ا اين
امي��دواري بود که ن��رخ جديد موجب
خواهد ش��د که مصرف کنندگان پول
بيشتري خرج کنند و در نتيجه از فشاري
که به دليل تقويت ين به صادرکنندگان
وارد مي شود کاسته شود.
ب��ا اعالم کاه��ش نرخ به��ره ارزش
شاخص بهاي سهام نيکي ،اندکي افزايش
يافت ولي در پايان معامالت  5درصد از
ارزش بهاي سهام اين شاخص کاسته
شده بود.

در ادامه تدابيري که دو لت ژاپن براي
مقابله با بحران مالي جهاني اتخاذ مي
کند ،روز گذش��ته تارو آس��و ،نخست
وزير ژاپن دومين بس��ته مشوق هاي
اقتصادي خود ظرف دو ماه گذشته را
معرفي کرد..
اي��ن بس��ته  51ميلي��ارد دالري( 5

بود.
در اين بسته همچنين وامهاي مسکني
که از ماليات معافند ،براي رونق بخشيدن
ب��ه بازاره��اي در حال رکود کش��ور
لحاظ شده اند .بودجه براي کودکان و
سالمندان ،و حمايت از جوانان بيکار هم
از جمله برنامه هاي تازه اقتصادي در

تريليون ين) ش��امل کاه��ش عوارض
بزرگراهها و افزايش ضمانت وامهايي
بود که به ش��رکتهاي کوچک داده مي
شود.
برنامه هاي کاه��ش ماليات و کمک
هاي مالي هم ب��راي خانوارهاي ژاپني
کم درآمد در اين بس��ته در نظر گرفته
شده است.
اين غير از بس��ته  11.7تريليون يني
است که ياس��و فوکودا ،نخست وزير
پيش��ين ژاپن در م��اه اوت ارائه کرده

اين بسته مشوقها هستند.
آقاي آس��و گت« :در چنين شرايطي
الزم است که براي مردم احساس امنيت
به وجود بياوريم .نه بايد از اين طوفان
خشمگين هراس داشته باشيم و نه بايد
بايستيم و بگذاريم که اين طوفان ما را
با خود ببرد».
نخست وزير ژاپن افزود اگر شرايط
اقتصادي اجازه دهد ،او عالقه مند است
که ماليات بر مصرف را ظرف سه سال
افزايش دهد.
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تثبيت قيمت نفت نيازمند اقدامات و همکاري هاي بين المللي است
لن��دن « -اد ميليبن��د» وزير انرژي و
تغيي��رات آب و هواي��ي دولت انگليس
هشدار داد با وجود کاهش اخير قيمت
نف��ت به دلي��ل رکود اقتص��اد جهاني
جلوگيري از رشد سريع قيمت نفت در
آينده نيازمند اقدام بين المللي است.
به گزارش خبرنگار ايرنا ،ميليبند که
در «اجالس بين المللي انرژي» در لندن
س��خن مي گفت با تاکي��د بر ضرورت
گفت و گو ميان کشورهاي توليد کننده
و مصرف کننده نفت که از ژوئن گذشته
در جده آغاز شده گفت :همه ما نيازمند
ي��ک بازار نف��ت با ثبات و ب��ا عملکرد
موثرتري هس��تيم .وي افزود :افزايش
شديد قيمت نفت در اواسط سال جاري
به مصرف کنندگان و تجار انگليس��ي

بس��يار صدمه زد و م��ا وظيفه داريم
تمامي تالش خود را براي جلوگيري از
تکرار دوباره چنين افزايش قيمتي بکار
بگيريم .اين مقام انگليسي در عين حال
گفت :اکنون که کاهش قيمت نفت را در
بازارهاي جهاني شاهد هستيم باز هم
معتقديم که گف��ت و گوهاي نزديک تر
ميان توليد کنندگان و مصرف کنندگان
نفت براي تثبيت بازار انرژي ضروري
است .وزير انرژي دولت انگليس ادامه
داد :رون��د گفت و گوي آغاز ش��ده در
جده اهميت بااليي دارد و من اميدوارم
ما بتواني��م با ايجاد برخ��ي راهکارها
ش��فافيت را در بازار نفت تقويت کرده
و تاثير آن را به عنوان مس��يري براي
رسيدن به ثبات افزايش دهيم.

ميليبن��د در پايان گف��ت :ما همچنين
درباره تکنولوژي ه��اي کاهنده ميزان
کربن مانند تکنولوژي هاي جذب کننده
و نگهدارنده کربن که هم براي آينده ما و
هم ديگر کشورها اهميت بااليي دارد در
اج�لاس لندن صحبت کرده در اجالس
هاي آين��ده هم اين موضوع را پيگيري
خواهيم ک��رد .اجالس يک روزه انرژي
لندن با شرکت وزيران نفت و انرژي و
مقامات ارشد دهها کشور توليد کننده
و مصرف کنن��ده نفت و نمايندگاني از
س��ازمان ها و نهادهاي بين المللي در
لندن برگزار شد.
غالمحسين نوذري وزير نفت ايران
در راس هياتي به نمايندگي از کشورمان
در اين اجالس شرکت کرده بود.

اوپک توليد نفت خود را کاهش داد
سازمان کشورهاي توليدکننده نفت،
اوپک در نشست خود تصميم به کاهش
توليد نفت خام ت��ا ميزان دو ميليون و
دويست هزار بشکه در روز گرفت.
اوپک پيش از اين نيز دست به کاهش
توليد خود زده بود که با کاهش امروز،
اين سازمان طي چهار ماه حدود چهار
ميليون و دويست هزار بشکه از توليد
نفت خود کاسته است.
سقف توليد کل اوپک در حال حاضر
به حدود  40درص��د کل توليد جهاني
نفت مي رسد.
اين سازمان ابراز اميدواري کرده که
با اين کاهش تولي��د ،قيمت نفت مجددا
افزايش يابد.
قيمت نف��ت خ��ام در بازارهاي بين
الملل��ي به ميزان بي س��ابقه اي کاهش
يافت��ه و طي تنها پنج ماه در پي بحران

مالي در جهان ،از حدود يکصد و چهل
دالر در ماه ژوئيه ب��ه زير پنجاه دالر
( 43دالر در حال حاضر) در دس��امبر
 2008سقوط کرده است.

اين ام��ر باعث نگراني کش��ورهاي
توليدکننده نفت ،هم در سازمان اوپک و
هم در ميان کشورهاي غير عضو اوپک
شده است.
روس��يه عضو اوپک نيس��ت اما در
نشس��ت امروز اين س��ازمان حضور

داش��ت و اين احتمال مطرح ش��ده که
اين کشور نيز ش��ايد دست به کاهش
توليد روزانه خود بزند .روس��يه پس
از عربس��تان سعودي بزرگترين توليد
کننده و صادرکننده نفت خام در جهان
محسوب مي شود و تصميم اين کشور
در مورد ميزان توليد بر ش��رايط بازار
نفت تاثير قابل توجهي دارد .
نشست وزيران نفت و انرژي دوازده
کشور عضو سازمان کشورهاي صادر
کننده نفت  -اوپک  -در ش��هر ساحلي
وهران ،الجزاير برگزار شد.
سئوال اساس��ي که پس از توافقاتي
از اين دس��ت ايجاد مي شود اين است
که آيا کشورهاي عضو اين سازمان به
تعهدات خود در اين باره عمل مي کنند
يا خير.
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در برابر مشكالت اقتصادي مقاوم بودهايم
گ��وردون ب��راون نخس��ت وزير
انگليس از پيش��ينه اش در رس��يدگي
به س��ختي هاي اقتص��ادي دفاع كرد
و گفت :دولتش در مقابله با مشكالت
مقاوم بوده است.
گ��وردون ب��راون نخس��ت وزير
انگليس از پيش��ينه خود در رسيدگي
به دوران س��خت اقتصادي دفاع كرد
و گف��ت :دولتش به رغ��م دولت هاي
پيش��ين ،در مقابله با مشكالت مقاوم
بوده است.
گ��وردون براون در بروكس��ل در
اظهاراتي به هم��كاري نزديك خود با
الس��تر دارلينگ وزي��ر خزانه انگليس
براي رفع مش��كالت اقتصادي اشاره
ك��رد و گف��ت دولت��ش در مقابله با
مشكالت اقتصادي مقاوم بوده است.
نخس��ت وزير انگليس در اظهار نظر
در ب��اره آنچه ك��ه الس��تر دارلينگ
وزي��ر خزان��ه انگليس ب��ه تازگي در
ب��اره وضعيت اقتصادي انگليس بيان
كرده اس��ت و وضعيت اقتصادي اين
كشور را وخيم توصيف كرده است،
گفت :شرايط بي س��ابقه اي به همراه
افزايش زي��اد بهاي نفت وجود دارند،
اين شرايط پيش��تر رخ نداده بودند و

البته مش��كل كمبود اعتبار نيز وجود
دارد ،اما ما نش��ان داده ايم كه برغم
دولت هاي قبلي كه نتوانس��ته بودند
ب��ا موفقي��ت راهي را ب��راي عبور از
مشكالت پيدا كنند ،ما در رسيدگي به
اين مشكالت مقاوم بوده ايم .گوردون
ب��راون گفت :من فكر م��ي كنم به اين
نكته پي برده خواهد ش��د كه اقداماتي
را كه ما اتخاذ كرده ايم و اقداماتي را
كه اكنون انجام م��ي دهيم به منظور
كمك به م��ردم انگليس ب��راي عبور
از وضعيت دش��وار اقتص��اد جهاني
طراح��ي ش��ده اند .گ��وردون براون
همچنين اظهارات مبني بر وجود تنش
بين وي و ديويد ميليبند وزير خارجه
انگلي��س را رد كرد و گف��ت :با ديويد
ميليبن��د از طريق هم��كاري نزديكي
سرگرم رسيدگي به مسائل است.
اد بالز  Ed Ballsوزير امور مربوط
به مدارس در انگليس در مصاحبه اي
با گزارشگر خبر شبكه چهار تلويزيون
انگليس در پاس��خ به اين سوال كه آيا
كسي از اعضاء حزب كارگر از جمله
ديويد ميليبند درصدد هستند تا براي
كسب س��مت رهبري حزب كارگر ،با
گوردون براون به چالش بپردازند يا

خير ،گفت :چنين چيزي وجود ندارد و
كس��ي قصد چالش با گوردون براون
را ن��دارد زيرا گوردون ب��راون فرد
مناس��ب براي رهبري ح��زب كارگر
است.
اد بالز در اظهار نظر در باره ديويد
ميليبند گفت :من س��ال ه��اي زيادي
است كه ديويد ميليبند را مي شناسم،
ديويد ميليبند ف��رد معقول ،منطقي و
فرد خوبي اس��ت و م��ي تواند رهبر
خوبي باش��د اما ما اكن��ون يك رهبر
خوب داري��م و آن گ��وردون براون
است .اد بالز افزود :من مطمئن هستم
كه ديويد ميليبن��د كار غيرمعقولي را
انج��ام نخواهد داد ك��ه موجب ايجاد
تفرقه و شكاف ش��ود .گزارشگر اين
بخش خبري در خطاب به اد بالز گفت:
پس ش��ما با اين حرفي ك��ه زديد در
واقع داريد يك پيام مشخصي را براي
ديوي��د ميليبند مي فرس��تيد ،اينطور
نيست ؟
اد بالز در پاس��خ گف��ت :نه اينطور
نيس��ت و عالوه بر اي��ن من فكر نمي
كنم كه ديويد ميليبند خود نيز با آنچه
كه من بيان كردم مخالف باشد.

ادامه بحران مالي در سرتاسر جهان
در ادامه س��قوط بازارهاي سهام
در سرتاسر جهان ،بازار سهام کره
جنوبي تا حدود هشت درصد  ،کاهش
داشته است.
اين درحالي اس��ت که وون  ،واحد
پول کره جنوبي تا حدود سه درصد
ديگر افت داشت و در سال جاري يک

سوم از ارزش خود را در مقابل دالر
از دست داده.
به گفته تحليلگ��ران  ،اقتصاد کره
جنوبي به دليل بدهي هاي کوتاه مدت
و کاهش کسري اعتبار در حسابهاي
جاري آس��يب پذير توصيف ش��ده
است.

در ژاپن هم افت نيکي  ،ش��اخص
ارزش س��هام توکيو ،طي پنج سال
گذشته بيسابقه بوده .
در همين حال نيکالس سارکوزي
 ،رييس جمهوري فرانس��ه مي گويد
براي مقابله با بح��ران مالي جاري،
برنام��ه هاي وي��ژه اي را به منظور
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س��رمايه گذاري هاي استراتژيک به
مرحله اجرا خواهد گذاشت.
اقاي سارکوزي که در جمع رهبران
تجاري در ش��هر انيس��ي در جنوب
شرق فرانس��ه سخن مي گفت اعالم
کرد که اي��ن بودجه توس��ط دولت
براي خريد صنايع در حال پيشرفت
و حفاظت از ش��رکت ها براي آن که
توسط کش��ورهاي خارجي کنترل
نشوند ،مورد اس��تفاده فرار خواهد
گرفت.
در اواي��ل هفت��ه ج��اري  ،رييس

جمهوري فرانسه  ،از ساير کشورهاي
اروپايي خواس��ت تا سرمايه گذاري
مش��ابهي را براي حمايت از صنايع
کشورشان انجام دهند.
از س��وي ديگر ،ارقام منتشره در
مس��کو نش��ان مي دهد که روسيه
پانزده ميلي��ارد دالر از ذخاير ارزي
را ب��راي حمايت از روبل  ،واحد پول
اين کشور  ،در هفته گذشته  ،برداشت
کرده است.
اين اق��دام  ،در زماني صورت مي
گيرد که ذخاير ارزي روس��يه که تا

اين اواخر در زمره بيشترين ذخاير
ارزي در جهان بش��مار مي رود به
دليل افت قيمت نفت به شدت کاهش
يافته است.
براس��اس گزارش ه��ا  ،يک پنجم
از بده��کاران  ،در اين کش��ورامکان
بازپرداخت بدهي هاي مربرط به وام
هاي مسکن را ندارند.

كمك دولت کانادا به شرکت هاي خودروسازي
استفن هارپر ،نخس��ت وزير کانادا،
اع�لام کرده اس��ت ک��ه ب��ه صنعت
خودروسازي در کشورش تا سقف 4

کمپاني هايي به عنوان شعبه نمايندگي
در کانادا تاسيس کرده اند.
کم��ک جديد در نظر گرفته ش��ده از

ميليارد دالر کانادا کمک خواهد کرد.
او روز شنبه ( 20دسامبر) تاکيد کرد
که ح��دود  20درص��د از خودروهاي
ساخته شده در منطقه آمريکاي شمالي،
در کانادا توليد مي شوند.
هر سه شرکت خودروسازي بزرگ
آمريکا يعني کرايس��لر ،فورد و جنرال
موتورز در کانادا کارخانه هايي دارند و

سوي نخست وزير کانادا معال  3ميليارد
و سيصد هزار دالر آمريکاست.
قرار اس��ت بخش عمده اين مبلغ به
دو ش��عبه کانادايي شرکت هاي جنرال
موتورز و کرايسلر داده شود.
جورج بوش ،رئيس جمهوري آمريکا،
نيز روز جمعه ( 19دسامبر) اعالم کرد
که براي نجات صنعت خودروس��ازي

وام��ي ب��ه ارزش  17ميلي��ارد و 400
ميليون دالر در نظر گرفته است.
بخ��ش عم��ده اين مبلغ ک��ه از محل
بودج��ه کمک اضطراري مش��روط به
موسس��ه هاي مالي تامين ش��ده ،طي
دو ماه دسامبر و ژانويه به دو شرکت
جن��رال موتورز و کرايس��لر پرداخت
خواهد شد.
بر اس��اس يک برآورد ،در صورت
ورشکستگي اين دو شرکت ،دست کم
 600هزار نف هم در کانادا طي پنج سال
شغل خود را از دست خواهند داد.
نخس��ت وزي��ر کانادا نگران اس��ت
که هرگونه تغيير در س��اختار و نحوه
فعاليت هاي شرکت هاي خودروسازي
آمريکايي در آينده به تعطيلي کارخانه
هاي آن ها در کشورش منجر شود.
او کم��ک کالن ب��ه ش��رکت ه��اي
خودروس��ازي در کانادا را تاسف بار
اما الزم دانسته است.
طرح کمک دولت او ش��امل کمک به
توليد کنن��دگان قطعات يدک��ي و ارائه
تسهيالت مالي به خريداران خودرو نيز
مي شود.
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خاويار مجاني براي فقراي ميالن
خاويار بلوگاي توقيف ش��ده توسط
گمرک ايتاليا به عنوان هديه کريسمس
در اختيار فقراي ميالن قرار مي گيرد.
در ماه نوامبر امسال حدود چهل کيلو
خاويار بلوگا توسط گمرک ايتاليا از دو
مس��افري که از لهس��تان مي آمدند به
دست آمد.
روزنامه کوريريه دال سرا نوشت که
ارزش اين محموله خاويار ،حدود 550
هزار دالر اس��ت .نتايج آزمايش نشان
داد که اين خاويار قابل خوردن اس��ت
و براي مصرف آن تصميم گرفته شد
ک��ه در اختيار فقراي مي�لان قرار داده
شود .اين خاويار ميان غذاخوري ها و
سکونت هاي فقرا توزيع مي شود.
خاويار بلوگا ،گران ترين خاويار در
جهان است .ماهي استورژن منبع اصلي
تامي��ن خاويار جهان اس��ت و درياي

خزر حدود  250ميليون س��ال اس��ت
که زيس��تگاه ماهي استورژن به شمار
م��ي رود .عمر اين ماهي ب��ه يک قرن

مي رس��د و تا قبل از  15س��الگي تخم
گذاري را آغاز نمي کند .تخم ارزشمند

ماهي استورژن به عنوان خاويار بلوگا
عرضه مي شود.
سازمان هاي بين المللي براي مقابله با
قاچاق خاويار در جهان تالش مي کنند.
در حد فاصل سال هاي  1998تا 2004
بيش از ششصد تن خاويار در اتحاديه
اروپا خريد و فروش شده است.
س��ال پي��ش يک نه��اد وابس��ته به
س��ازمان ملل ممنوعيت صادرات سه
نوع خاوي��ار درياي خزر را لغو کرد و
به ايران ،روسيه ،قزاقستان و جمهوري
آذربايجان اجازه داد تا مجددا صادرات
خاويار بلوگاي خزر را از سر گيرند.
تج��ارت خاويار قبال ب��ه علت خطر
کاهش زياد ذخاير ماهي هاي استورژن
در دري��اي خزر و صيد ب��ي رويه اين
ماهي از سوي کشورهاي اطراف خزر
متوقف شده بود.

اخبار اتاقها
اخبار اتاق ايران و انگليس
برگزاري جلسه هاي ماهانه هيات مديره
جلسات ماهانه هيات مديره در دوره
مورد گزارش بطور مرتب بکزار گرديد.
در اين جلس��ات عالوه بر بحث وتبادل
نظ در باره مسائل ومشکالت اقتصادي

کش��ورعملکرد ادبرخانه ات��اق مورد
تجزيه وتليل قرار گرفت وپيشنهادهاي
ارائه شده از سوي کميسيون ها مورد
کفتگو وتصوي��ب قرار گرفت  .از جمله

اعزام هيات هاي محدود براي بازديد از
نمايشگاه ها و مرکز اقتصادي و...

هفته نامه الكترونيکي اتاق
در دوره م��ورد گ��زارش هفت��ه نامه
الکترونيکياتاقايرانوانگليسبطورمرتب
با آخرين اخبار اتاق ايران و اتگليس واخبار

واصل��ه از اتاق انگليس وايران در لندن و
اخبار ورويدادهاياقتصاديبريتانيابراي
آگاهي اعضاء محت��رم اتاق وعالقمندان

منتش��ر و افزون بر درج در س��ايت اتاق
بصورتمستقيمنيزبهآدرسالکترونيکي
اعضاء اتاق ارسال گرديد.
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برگزاري کميسيون هاي تخصصي اتاق
-1كميس��يون آم��وزش و فناوري
اطالعاتي  :کميس��يون آم��وزش وفنا
وري اطالعاتي در دوره مورد گزارش
با شرکت خانم ها:فهيمه اميري  ،فاطمه
عبدالهيان،ليلي مرزآبادي وآقايان دکتر
اميني ،رضا جابر انصاري ،محمد رضا
شهابيان  ،رامين طاعتي ومنوچهرهامون
بطور مرتب برگزارشد .در اين جلسات
در خص��وص برگ��زاري دوره ه��اي
زبان انگيسي وتش��کيل کميسيوني با
عنوان گردشگري بحث وبررسي شد و
گزارش آن نيز به هيات مديره منعکس
و مورد تائيد قرار گرنت.
-2کميسيون تسهيل سرمايه کذاري
و مشارکت ها:
کميس��يون تسهيل س��رمايه گذاري
ومشارکتها در سه ماهه پائيز سه جلسه
با حضور خانم ه��ا :فاطمه عبدالهيان
،ليلي مرز آب��ادي ،زهرا نقوي و آقايان
أکتر اميني ،حسين ايرانمنش ،منوجهر
بيات ،دکتر علي شرقي وبا رياست دکتر
ناصر هماپور رييس کميسيون برگزار

ک��رد .در اين جلس��ات بع��د از مبادله
اخبار اقتصادي و مس��ائل و مشکالت
فيمابين به تفصيل در مورد بحران مالي
جهان وآثارآن بر اقتصاد ايران ،بويژه
سياست هاي پولي وارزي کشور بحث
وگفتگو شد.

-3کميسيون مبادالت گردشگري:
جلساتکميسيونمبادالتگردشگري
که بنا به پش��نهاد کميس��يون آموزش
وفناوري اطالعاتيوتصويب هيات مديره
ات��اق و دعوت عام در پايان ش��هريور
ماه سال جاري تشکيل گرديد،در دوره

مورد گزارش جلسات ماهانه خودرا با
مشارکت خانم ها:مينو شهابي  ،فاطمه
عبدالهيان ليلي مرزآبادي ،زهرا نقوي و
آقايان د کتر امير هوشنگ اميني ،محمد
رضاجابرانصاري  ،اميرعلي جوادزاده
 ،رامين طاعتي  ،کاظم مقرب و منوچهر

هامون بطور مرتب تش��کيل داد.در اين
جلسات پس از مبادله اخبار اقتصادي
ب��ه تفصيل در بار ه فلس��فه تش��کيل
کميس��يون وبرنامه ه��اي آن بحث و
اظهار نظر شد.

اخبار اتاقانگليس و ايران
برگزاري مهماني ساالنه اتاق در مجلس اعيان
به روال معمول مهماني س��االنه اتاق
بازرگاني انگليس و ايران جمعه شب 28
نوامبر با حضور بي��ش از  120مهمان
انگليسي و ايراني باشکوه بيش از پيش در
مجلس اعيان برگزار شد .در اين مهماني

که عالوه بر اعضاء اتاق انگليس و ايران
تعدادزي��ادي از لردهاي مجلس اعيان و
تجار وبازرگانان انگليسي وايراني مقيم
لندن نيز حضور داشتندافزون بر ايراد
بياناتي توس��ط لرد المونت رئيس اتاق

انگليس و ايران ولرد فيليپس نايب رئيس
اتاق از خانم ميترا طاهري مدير مسئول
دفتر ات��اق به گونه ي��ي در خور توجه
تقدير وبا ابراز احساس��ات بي س��ابقه
حضارقدرداني شد .

انتشار بولتن اتاق بازرگاني انگليس وايران
ش��ماره ويژه تابس��تان بولتن اتاق
بازرگان��ي انگلي��س واي��ران باعنوان
 ECONOMIC FOCUSوبا يادداشتي
از يوسف دانشور مدير مسئول بولتن در
باره علت تغيير نام بولتن آمار بازرگاني
خارج��ي بريتانيا و اي��ران  ،اهم اخبار

اقتصادي،گزارش تحقيقي آقاي صابر
شيخ در باره ظرفيت واردات خشکبار
بريتانيا ومقام ايران در بين کشورهاي
صادر کننده خشکبار به بريتانيا،بگزاري
ديدار ماهانه اعضاءاتاقوسخنرانيآقاي
نيجل ترنررئيس شرکت هواپيمائي بي

ام آي  ،م��واردي از قان��ون ماليات بر
در آمد در ايران،برنامه نمايشگاه هاي
آتي ايران و...منتشر شد .تعدادي از اين
بولتن که به اتاق ارس��ال شده بود در
اختيار عالقمندان قرار گرفت.

اعضاء
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فهرست اعضاي جديد اتاق
اعضاي حقوقي
شرکت صنايع کارتن نورين :توليد انواع ورق کارتن و جعبه
ب��ا چاپ .مدير عامل :آرمين ش��هرام .آدرس :تهران -خيابان
ميرداماد -خيابان کازرون شمالي -نبش کوچه هفتم -پالک
 . 20تلف��ن . +98 )0( 21 -22914734 -6 :فکس-22265847 :
 . +98 )0( 21ايميلinfo@noorincarton.com :
ش�رکت فائ�ض :مواد غذائي و س��يگار .مدير عامل :مسعود
مهدوي اردکاني .آدرس :تهران -خيابان فلس��طين ش��مالي-
باالتر از انقالب -کوچه رضا نايبي -پالک  -2طبقه اول .تلفن:
 . +98 )0( 21 - 66972436فک��س. +98 )0( 21 -66972437 :
ايميلfaezcompany@yahoo.com :
شرکت کشت و صنعت رعنا :توليد فراورده هاي بيوتکنولوژي
گياهي .مدير عامل :حسن ورش��وچي .آدرس :تهران -بلوار
ميرداماد -خيابان اطلسي -شماره  -22کدپستي  . 19116تلفن:
 . +98 )0( 21 - 22909134-5فک��س)0( 21 - 22221806 :
 . +98ايميلinfo@ranagro.com :
ش�رکت نانوفن�اوري ذرات :تج��ارت .مديرعام��ل :مرضيه
ابراهيم��ي .آدرس :تهران -کارگر ش��مالي – بعد از چهار راه
فاطمي -نبش کوچه ديدگاه -پالک  -227طبقه سوم -واحد .5
تلف��ن . +98 )0( 21 - 88983198 -9 :فکس21 - 88983197 :
( . +98 )0ايميلinfo@nanozarat.ir :
س�ازمان خانه چاپ :چاپ و کاغذ .مدير عامل :فرنوش الهي.
آدرس :تهران -خيابان س��عدي ش��مالي -روبه روي مسجد
قائم -کوچه کاخ کودک -پ�لاک  .10تلفن21 - 775322686 :
( . +98 )0فک��س . +98 )0( 21 - 77534728 :ايميلelahi@:
khanehechaap.com
ش�رکت مهر گس�تر آپادانا :واردات ،صادرات و خدمات پس
از فروش .مدير عامل :مس��عود خالقي زاده .آدرس :تهران-
خيابان امير کبير -پاس��اژ احس��ان -طبقه  -5واحد  .3تلفن:
 . +98 )0( - 09121757872فکس+98 )0( 21 - 33128368 :

ايميلkh_apadana@yahoo.com :
ش�رکت بيس�تون موت�ور :توليدي – بازرگاني .مدير عامل:
اردشير اسدي .آدرس :تهران -شهرک غرب -ميدان بوستان-
خيابان کوهستان -خيابان ميالد -ش��ماره  -19طبقه سوم.
تلف��ن . +98 )0( 21 - 22074422 -8 :فکس21 - 22074422 :
( . +98 )0ايميلbistoon_motor@yahoo.com :
ش�رکت کيش مديف�ارم :توليد کننده محص��والت دارويي و
بهداشتي .مدير عامل :مجيد محمد حس��يني تهراني .آدرس:
تهران -خيابان س��پهبد قرني -خيابان برادران شاداب -نبش
کوچه مهر -پالک  -48طبقه س��وم -کدپستي .1598954711
تلف��ن . +98 )0( 21 - 88918708 -9 :فکس21 - 88918721 :
( .+98 )0ايميلmmhosseini@kishmedipharm.com :

اعضاي حقيقي
آق�اي ابوالفضل رجبيان :توليد و صادرات فرش دس��تباف.
آدرس :ق��م -خيابان ايس��تگاه -کوچه  -15پ�لاک  .84تلفن:
 . +98 )0( -251- 6612151706فک��س-251– 7746225 :
( .+98 )0ايميلinfo@rajabian.ir :
آقاي جواد ملکي :بازرگاني .آدرس :تهران -خيابان مطهري-
نبش خيابان سنندج -ساختمان چيني نسترن -طبقه اول .تلفن:
 .+98 )0( 21 - 88861382 -8فک��س)0( 21 - 88861389 :
.+98
آقاي س�يد عبدالرضا خاموشي :واردات و صادرات .آدرس:
تهران -ميدان وليعصر -خيابان وليعصر -روبه روي وزارت
بازرگاني -کوچه ولدي -مجتمع وليعصر -واحد  1و  .2تلفن:
 ..+98 )0( 21 - 88942725فک��س..+98 )0( 21 - 88942741:
ايميلinfo@eevatrading.com :
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