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پس از برجام صورت گرفت:

جذب ۱۴میلیارد دالر سرمایهگذاری مستقیم خارجی

معــاون اول رئیسجمهــوری با بیان
اینکــه "در دوران بعد از برجام حدود
 ۱۴میلیــارد دالر ســرمایهگذاری
مســتقیم خارجی جذب شده است"،
اذعان داشــت :بیش از  ۱۱میلیارد و
 ۶۶۰میلیون دالر سرمایه وارد کشور
شــده و در واقع تبدیــل به کارخانه و
صنعت در کشور شده است« .اسحاق
جهانگیــری» در افتتاحیه یازدهمین
نمایشگاه بینالمللی ایرانپالست اظهار
داشــت :صنعت پتروشــیمی یکی از
اصلی ترین رشتههای صنعتی ایران و
صنعتی پویا ،توجیهپذیر و از هر جهت
با سیاســتهای داخلی ایران سازگار
اســت .وی افزود :پتروشیمی صنعتی
دانشبنیان و مردمی اســت که قادر
اســت در فضای بیــن المللی حضور
داشته باشــد؛ بنابراین در این زمینه
وزارت نفــت برنامههای خوبی را تهیه
کرده و توســعه این صنعت با توجه به
بخشهای تکمیلی و پاییندستی مورد
توجه و هدف دولت اســت .معاون اول
رئیس جمهوری با بیان اینکه "صنایع

پاییندســتی حتما با حمایت وزارت
نفت و وزارت صنعت ،معدن و تجارت
باید به سرعت توسعه پیدا کند" ،گفت:
یکی از اولویتهــای دولت به صورت
ویژه برای جذب سرمایهگذاری مستقیم
خارجی ،بخش صنعت پتروشــیمی و
صنایع پاییندستی آن است .از ابتدای
دولت یازدهم تا شــهریور ماه امسال،
 ۱۹میلیارد و  ۳۷۷میلیون دالر طرح
ســرمایهگذاری مســتقیم در وزارت
امور اقتصادی و دارایی تحت حمایت
قانون سرمایهگذاری خارجی کشور به
تصویب رسید که بیش از  ۱۱میلیارد و
 ۶۶۰میلیون دالر آن وارد کشور شده
و در واقع تبدیل به کارخانه و صنعت
در کشور شده است .جهانگیری با بیان
اینکه "در دوران بعد از برجام حدود ۱۴
میلیارد دالر ســرمایهگذاری مستقیم
خارجی جذب شــده اســت" ،اذعان
داشــت :جذب سرمایهگذاری خارجی
در دولت دوازدهم ادامه خواهد یافت.
این مقام مسئول با اشاره به سخنرانی
اهانت آمیز رئیسجمهوری آمریکا در

مجمع عمومی سازمان ملل گفت :در
مقطع خاصی از جهان قرار گرفتهایم
و هفته گذشــته تصویری از جهان در
مجمع عمومی سازمان ملل به نمایش
گذشته شــد .وی افزود :در یک طرف
تمایل جنگطلبانــهای بود که ترامپ
و نتانیاهو به نمایش گذاشتند و آن را
نمایندگی میکردند و به نظر میآمد
به دنبال ایجاد هراســی برای تجارت
اسلحه و ســلطه بر جهان باشند و از
طرف دیگر کشورهای مستقلی بودند
که به رأی ملت و خودشــان پایبند
بوده و میخواستند روی پای خودشان
بایســتند .ســخنان ســنجیده دکتر
روحانی را همگان شنیدید که پیامش
این بود که ایران به دنبال تنشزدایی
اســت ،ایران به قوانین و مقررات بین
المللی پایبند اســت و ایران به دنبال
جهانی عاری از خشونت و افراطگرایی
و تروریسم اســت و سابقه عمل ایران
به خوبــی در این ســالها به نمایش
گذاشته شــده اســت .وی ادامه داد:
الزمه زندگــی در جهان پرمخاطرهای

کــه در آن قــرار گرفتهایم همانطور
که مقام معظم رهبری تاکید کردهاند،
توانمند کردن کشــور و جامعه از نظر
علمی ،تکنولوژی ،صنعتی ،اقتصادی،
فرهنگی و اجتماعی است .جهانگیری
با بیان اینکــه "امــروز نیازمند عزم
ملی برای نوســازی نگرشها و نهادها
در جهــت توانمندی شــهروندانمان
هستیم" ،گفت :در این مسیر نوسازی
قطعا با چالشها و فرصتهایی روبهرو
هســتیم که باید چالشها را رفع و از
فرصتها استفاده کنیم .سیاستهای
مورد نیاز برای توانمند کردن جامعه و
توسعه کشور مورد اجماع همه است؛
امروز سیاستهای اقتصادی مقاومتی
مورد اجماع همه است و قوای سه گانه،
بخش خصوصــی و دولتی هماهنگ
هســتند .معاون اول رئیسجمهوری
با بیان اینکه "امــروز در مقطعی قرار
گرفتهایم که اقتصاد ما با توجه به نقدها
و تنگناهایی که داریم در مسیر صحیح
قرار گرفته اســت" ،گفت :ما شرایط
تبدیل به قطب اقتصاد جهان را داریم؛

تا امروز با بانکهای اروپایی و آسیایی
مذاکراتی جهت جذب  ۶۰میلیارد دالر
داشــتهایم و تاکنون  ۲۶میلیارد دالر
با بانکهای خارجی قــرارداد منعقد
کردهایم و دولت ضمانتنامه صادرکرده
که خط اعتباری ایجاد شــده استفاده
شــود .به گزارش تســنیم ،وی ادامه
داد :اولویــت اول ما برای اســتفاده از
منابع خارجی بخش خصوصی است،
البته بخش خصوصی که قادر باشــد
از محــل تولیدات خــود بازپرداخت
ارزی کــه دریافت میکند را پرداخت
کند .جهانگیــری با بیان اینکه "ما به
نیروی انسانی ،توان ایران و ظرفیتمان
اطمینان داریم و فکر میکنیم با آنها
به توســعه میرســیم" ،گفت :با دنیا
راه تعامــل را در پیــش گرفتهایم ،اما
براساس اقدامات بین المللی برای هر
شــرایطی که قدرتهای بینالمللی و
آمریکا فکر کنند قادر هستیم تا با اتکا
به توان داخلی کشور را پیش ببریم و
نشــان هم دادهایم که این کار شدنی
است.

عضو هیئتمدیره صندوق ضمانت صادرات ایران خبر داد:

رتبه اعتباری ایران نزد کشورهای بریکس به دوره پیش از تحریمها بازگشت

معاون فنی و عضو هیئتمدیره صندوق ضمانت
صــادرات ایران اعالم کرد :رتبه اعتباری ایران نزد
گروه بریکس متشــکل از قدرتهای نوظهور در
اقتصاد جهانی ،به زمان پیش از تحریمها بازگشته
است« .سیدآرش شــهرآئینی» اظهار داشت :در
حالی که اکنون رتبه اعتباری ایران در ســازمان
همکاری و توســعه اقتصادی ( )OECDدر گروه
شــش قرار دارد ،این رتبه نزد کشــورهایی چون
برزیل ،روســیه ،هند و چین به شــرایط پیش از
تحریمها بازگشته و بین «سه تا پنج» است.
وی یادآورشــد :کشورهای که در سازمان «او.ایی.
ســی.دی» عضویت دارند ،کشــورهای پیشرفته
اقتصادی هســتند کــه برای هماهنگســازی
سیاستهای تجاری خود در زمینه اعتبار صادراتی
و نرخ ها ،کشــورها را از نظر اعتباری ،رتبهبندی
میکنند تا یک رقابت عادالنه بین این کشــورها
شکل گیرد .کشورهای عضو بریکس همچون هند،
چین ،برزیل و آفریقای جنوبی با برخورداری از ۴۴
درصد جمعیت جهان و در اختیار داشــتن حدود
 ۲۵درصد تولیــد ناخالص داخلی دنیا ،وزنه قابل
توجهی در اقتصاد جهانی به شمار میروند.
شــهرآئینی تاکید کرد :رتبه اعتبــاری ایران نزد
کشــورهای عضو بریکس نه تنها پــس از برجام
بهبود یافته ،بلکه در مواردی حتی بهتر از آن شده
اســت .برای نمونه صندوق ضمانت صادرات هند
در رتبهبندی هفت گروهی خود ،رتبه ســه را به
ایران اختصاص داده است .سایناشور چین نیز از ۹
گروهی که برای رتبهبندی کشورها تعیین کرده،
رتبه پنج را به ایران اختصاص داده که معادل رتبه

چهار از هفت گروه است؛ ضمن اینکه روسیه نیز
ایران را در گروه چهــار اعتباری خود قرار داده و
رتبه ایران نــزد آفریقای جنوبی نیز پنج از هفت
است.
معاون فنی صندوق ضمانت صادرات ایران گفت:
مســئوالن بدانند اگرچه رتبه اعتبــاری ایران در
ســازمان همکاری و توســعه اقتصادی ( او.ایی.
سی.دی  )OECD -از هفت به شش بهبود یافته،
اما در مورد سایرکشــورها که سهم اثرگذاری در
اقتصاد جهانی دارند نیز بهتر از این رتبه است که
میتواند آنها را در رایزنی برای جذب ســرمایه با
شــرایط بهتر راهنمایی کند.شــهرآئینی درباره
اهمیت این رتبهبندیها توضیح داد :اثر اولیه این
رتبهبندی در زمینه ریســکپذیری کشورها ،در
کاهش یا افزایش هزینههای جذب سرمایه دیده
میشود و کشورهای بر مبنای آن بستههای تامین
مالی مختلفی را به کشــورهای فاینانسگیرنده
ارائــه میکنند .با توجه به بهبــود رتبه اعتباری
ایران نزد کشــورهایی چون هند ،روسیه ،چین و
حتی آفریقای جنوبی ،ایران میتواند بســتههای
مالی جذاب تری را نسبت به اروپا از این کشورها
دریافت کند.وی افزود :هزینه تامین مالی خارجی
(فاینانس) شامل بهره وام و بیمه (پوشش ریسک)
اســت که این هزینهها با توجه به نرخ ریســک
کشــورها متغییر اســت؛ هرچه ریسک کشوری
پایین تر باشــد ،این هزینهها نیز با نرخ کمتری
برای آن محاسبه میشــود .برای نمونه کشوری
که در «او.ایی.سی.دی» در رتبه کمریسک ترین
کشور قرار دارد ،میتواند این فاینانس را با پرداخت

یک درصد حق بیمه دریافت کند اما اگر در رتبه
هفت یعنی پرریسک ترین کشور قرار گیرد ،این
نرخ به باالی  ۱۰درصد میرســد یعنی اینکه این
رتبهبندی در هزینه ناشی از جذب سرمایهگذاری
خارجی نیز موثر است.
این کارشناس حوزه تامین مالی بینالمللی اظهار
داشت :با توجه به بهبود رتبه ایران نزد کشورهایی
که در «او.ایی.ســی.دی» عضویــت ندارند و نیز
یارانهای که این کشــورها برای پرداخت فاینانس
به کشورهای مختلف در نظر میگیرند ،میتوان
گفت تامین مالی از کشورهای بریکس برای ایران
کمهزینه تر است .برای نمونه روسیه برای پرداخت
فاینانس تا  ۳.۵درصد یارانه صادراتی میدهد که
سبب میشوند مجموع نرخ هزینه بیمه و بهره وام
فاینانس به کمتر از سه درصد برسد.
شهرآئینی تاکید کرد :این در حالیست که با توجه
به رتبه شش ایران نزد سازمان همکاری و توسعه
اقتصادی ،هزینه جذب فاینانس از کشورهای عضو
این گروه به مراتب برای ایران باالتر است .البته در
فرآیند جذب فاینانس باید به این نکته توجه کرد
که از کشورهایی این تامین مالی انجام شود که از
فناوریهای جدیدتر برخوردارند تا بتوان در کنار
جذب فاینانس ،صنعت کشور را نیز روزآمد کرد.
با آغاز اجرای برجــام در دی ماه  ،۱۳۹۴موضوع
تامیــن مالــی خارجــی (فاینانــس) و جــذب
سرمایهگذاری خارجی به منظور توسعه اقتصادی
و ایجاد اشتغال در دســتور کار دولت جمهوری
اســامی ایران قرار گرفت که تاکنون توانســته
است بیش از  ۴۶میلیارد دالر از کشورهای چین،

روســیه ،هند ،کره جنوبی ،اتریــش و دانمارک
فاینانس جذب کنــد و رایزنی برای جذب منابع
بیشتر در دستور کار است.
یکــی از عوامل اثرگذار در موفقیت کشــور برای
جذب منابــع خارجی ،رتبه اعتباری کشــور در
مراودات بین المللی است؛ به گفته محمد خزاعی
معاون وزیر اقتصاد ،این رتبه در سازمان همکاری
و توســعه اقتصادی در دولــت اصالحات به رتبه
چهار از هفت رسیده بود ،اما در زمان تحریمها به
عدد هفت رســید و ایران در زمره پرریسک ترین
کشــورها قرار گرفت .با اجرای برجام ،اکنون رتبه
ایران به شــش بهبود یافته و مسئوالن ایرانی در
تالشند در سال جاری میالدی این رتبه را به پنج
بهبود دهند .سازمان همکاری و توسعه اقتصادی
( )OECDســازمانی بین المللــی و از مهمترین
نهادهای تصمیمگیر در عرصه اقتصاد جهانی که که
مقر اصلی آن در پاریس است؛ این سازمان در سال
 ۱۹۴۸میالدی با هدف بازسازی اقتصاد کشورهای
اروپایی پس از جنگ جهانی دوم ایجاد شــد و به
تدریج کشورهای غیراروپایی نیز به آن پیوستند؛
رتبهبندی کشــورها از نظر ریسک سرمایهگذاری
یکی از اقدامهای مهم این سازمان به شمار میرود.
به گزارش ایرنا ،بریکس ( )BRICSنام گروهی به
رهبری قدرتهای اقتصادی نوظهور است که از به
هم پیوســتن حروف اول نام انگلیسی کشورهای
عضو برزیل ،روسیه ،هند ،چین و آفریقای جنوبی
تشکیل شدهاست.؛ اعضای گروه بریکس همگی به
غیر از روســیه همگی در رده کشورهای در حال
توسعه یا اقتصادهای در حال ظهور هستند.

مقامات امنیتی عراق فاش کردند

مقامات اطالعاتی و امنیتــی عراق از تحریمهای
اقتصادی و مالی علیه اقلیم کردستان توسط بغداد،
آنکارا و تهران خبر دادند .مقامات اطالعاتی و امنیت
عراق به طور اختصاصی به پایگاه خبری و تحلیلی
"المدار" در لندن گفتند :طی چند روز گذشــته
طرحی در بغداد ،آنکارا و تهران مورد بررســی
قرار گرفت که براساس آن ،اقلیم کردستان تحت
تحریمهای شدید مالی و اقتصادی عراق ،ترکیه و
ایران قرار میگیرد .این تحریمها در پایان روز ۲۵
سپتامبر یعنی روز برگزاری همهپرسی استقالل
به اجرا گذاشته میشود.
این مقامــات آگاه که در تدویــن بندهای طرح
مزبور شــرکت داشــتند ،افزودند :این طرح به
یک باره تدوین نشده و به تصویب نرسیده ،بلکه
خطوط کلی آن قبال توســط مسئوالن شورای
امنیت ملی و مقامات سیاسی ترکیه و ایران اعالم
شده است .دریادار "علی شمخانی" دبیر شورای
امنیت ملی جمهوری اســامی ایران مشروعیت
معابر و گذرگاههای مرزی جمهوری اسالمی ایران
با مناطق اقلیم کردســتان عراق را صرفاً به دلیل
وجــود اقلیم به عنوان بخشــی از عراق یکپارچه
عنوان کرد و اظهار داشت :توافقات مرزی صرفاً با

تحریمهای اقتصادی و مالی علیه اربیل

محوریت دولت مرکزی عراق پابرجا بوده و جدایی
اقلیم کردســتان از دولت مرکزی عراق به معنای
مسدود شدن تمامی معابر و گذرگاههای مشترک
مرزی خواهد بود.
یک مقام آگاه در عراق تاکید کرد :رئیس ستاد
مشترک ارتش عراق شنبه به آنکارا رفت .هدف
از این سفر بحث و گفتوگو درباره تحریمهای
اقتصادی علیه اقلیم کردســتان ،همکاری بغداد-
آنکارا جهت بستن مرزها و اقدام بغداد برای
قطع مناســبات تجاری اقلیم کردستان با سایر
اســتانهای عراق عنوان شده اســت .در اینجا
باید به این نکته اشــاره شود که ایران نیز دارای
ماموریت مشابهی است.
وی افزود :اولین هدف این طرح پیش از هرگونه
اقدام نظامی ،فروپاشــی اقتصاد ،تجارت و امور
مالی اقلیم کردســتان عراق اســت بهطوری که
فعالیتهای اقتصادی و بازرگانی در بازارهای این
اقلیم متوقف شود .همچنین انقالب گرسنگان
به سرعت سبب سرنگونی سیاستمدارانی میشود
که خواستار جداســازی اقلیم کردستان از عراق
بودند .این انقالب دســت کــم آنان را وادار به
تســلیم شــدن و پذیرفتن قانون اساسی عراق

میکند .این مقام اطالعات و امنیت عراق تصریح
کــرد :علتی که کمک به انتخاب چنین طرحی
کرد ،فراهم بودن بسترهای الزم برای فروپاشی
اقتصاد در اقلیم کردســتان بــود .فراهم بودن
چنین زمینهای به دلیــل قطع بودجه این قلیم
کردســتان از سوی بغداد است .پیشتر دولت
فدرال عراق به اربیل هشــدار داده بود ،چنانچه
اقدام به فروش نفت بدون اجازه بغداد کند ،بودجه
اقلیم کردستان قطع خواهد شد .قطع این بودجه
باعث میشــود ،اربیل دچار ضعف مالی شود و
اقتصاد اقلیم کردستان در شرایط شبه فروپاشی
قرار گیرد .این موضوع سبب شد تا واکنشهای
شدید سیاســی علیه بارزانی در خیابانهای این
اقلیم به راه بیفتد.
وی گفت :ســفارت آمریکا در بغداد درباره طرح
عملیات نظامی ( توســط عراق ،ترکیه و ایران )
علیه اقلیم کردستان دخالت کرد و این طرح فعال
کنار گذاشته شد ،اما طرح تحریمهای اقتصادی و
مالی اربیل به تصویب رسید .با اجرای مجازاتهای
اقتصادی و مالی به مسئوالن اقلیم کردستان این
فرصت داده میشــود تا درباره تصمیم خود فکر
کنند .در اینجا باید به این نکته اشــاره شود ،اگر

چراغ سبز آمریکا برای شروع مجازاتهای سخت
اقتصادی و مالی علیه اقلیم کردستان نبود ،دیدار
اخیر سرلشــگر " عثمان الغانمی " رئیس ستاد
مشترک ارتش عراق با همتای ترک خود در آنکارا
امکانپذیر نبود.
به گزارش تســنیم ،بــه گفته این مقــام آگاه،
آمریکا از لحاظ نظامی در این طرح مشــارکت
میکند ،واشنگتن متعهد شده است کمکهای
مالی و تســلیحاتی خود را به پیشمرگان کرد
از  ۲۵سپتامبر به بعد متوقف سازد .این مسئله
ســبب افزایش فشــار نظامی در کنار فشارهای
اقتصادی ،مالی و بارزگانی علیه اربیل میشود.
ایــن مقام اطالعاتی و امنیتی عراق تصریح کرد:
هماکنون اقدامات دیگری علیه اربیل مورد بحث
و بررسی است که از جمله آنها میتوان به بستن
حریم هوایی اقلیم کردســتان ،عــدم اجازه به
مســافران برای ورود یا خــروج از این اقلیم و
بــه طور کل انزوای اربیل در جهان اشــاره کرد.
به منظور افزایش فشارها علیه اقلیم برنامهریزی و
هماهنگیهای الزم صورت گرفته است .اجرای این
اقدامات میتواند عمال بر تحوالت اقلیم کردستان
عراق و ساکنان آن تاثیرگذار باشد.

پیامک۳۰۰۰۱۴۱۴۲۶:
میز خبر

همایش «آینده بازاریابی» برگزار میشود
رئیس کنسرسیوم کسب و کارهای اینترنتی
ایران از برگزاری همایش «آینده بازاریابی» در
 ۲۱مهر ماه ســال جاری خبــر داد" .محمد
صادق مالکی" رئیس کنسرســیوم کســب
وکارهــای اینترنتــی ایــران و مدیــر عامل
شتابدهنده کسب و کار پویش با بیان اینکه
همایش «آینده بازاریابی» ،گردهمایی فعاالن
بازاریابی دیجیتالی ایــران و اهالی دیجیتال
مارکتینگ است ،اظهار داشت« :این همایش
محل مناســبی برای امیــدواری خانواده ی
دیجیتال مارکتینگ ایران به آینده ی کسب
و کارهای اینترنتی است».
مالکــی که این روزها برنامــه موفق ''کلید''
در حوزه کارآفرینان مشــاغل اینترنتی را در
دســت تولید دارد ،با تاکید بر اینکه از مرداد
 ۱۳۹۵برای تولیــد محتوای همایش «آینده
بازاریابی» برنامهریــزی کردهایم ،ادامه داد« :
بهطور تقریبی یک هزار مدیر ارشــد سازمانی
در ایــن همایش حضور دارند و هر یک از این
افراد ،میتوانند این فرهنگ را در سازمانهای
خود اجرا کنند و این به معنای رشد است».
مدیر عامل شــتابدهنده کسب و کار پویش
درباره دســتاورد همایشهای پیشین ،با بیان
اینکه برگزاری این همایش متولیان مشــاغل
اینترنتــی را به یکدیگر نزدیک کرده اســت،
گفت :تصحیح اکوسیســتم مشاغل اینترنتی
هــدف اصلی برگزاری این همایشها اســت.
برگزاری همایش در یک زمینه مشخص این
امکان را برای مشــتریان فراهم میکند که از
مجریان و فعاالن صنعت شناخت پیدا کنند.
وی شــکلگیری زبان مشــترک در حوزه ی
دیجیتــال مارکتینگ را هدف اصلی برگزاری
این همایش دانست و اذعان داشت « :دعوت از

فعاالن موفق این حوزه در همایش (چه فعاالن
خارجی و چــه داخلی) امکان همبســتگی
اکوسیســتم کســب و کارهــای اینترنتی را
فراهم کرده است .صاحبان مشاغل اینترنتی
از اســتراتژیهای موثر در این حوزه و مسیر
مناسب حرکت در آن دیدگاه تازهای به دست
آوردنــد و همچنین این همایش ها ،امکان به
صحنه آوردن توان اجرایی مشاغل و بررسی
نقاط ضعف و قوت را فراهم میکند».
رئیس کنسرسیوم کسب و کارهای اینترنتی
ایــران ضمن امیدواری بــه موفقیت همایش
پیش رو ،در پاسخ به پیشبینی نتیجه «آینده
بازاریابــی» در گردهمایی فعــاالن بازاریابی
دیجیتالی ایران گفــت « :عموما رفتار کاربر
این همایشها قابل پیشبینی نیست ،اما آنچه
مســلم اســت اهالی این اکوسیستم در کنار
هم خواهند بود .تصویر اولیه افراد از مشــاغل
اینترنتی به ذهنیتهای واضح خواهد انجامید
و گروههای استارتاپی راه بازاریابی دیجیتال
بــرای ورود محصوالت خــود را پیدا خواهند
کرد .مدیــران با رقبای خود مالقات میکنند
و به سنجشی تازه از موقعیت خود میرسند.
مشــاغل در حال برندسازی چگونگی تثبیت
برند را میشناسند و مشــاغل سنتی نیز راه
و رسم ســرمایهگذاری نوین یا راهاندازی بدنه
دیجیتالی فعالیتهای خود را پیدا میکنند».
به گزارش دبیرخانه ی کنسرســیوم کسب و
کارهای اینترنتی ایران ،مالکی همایش «آینده
بازاریابــی» در گردهمایی فعــاالن بازاریابی
دیجیتالی ایران را جشنوارهای از حضور اهالی
دیجیتــال مارکتینگ دانســت .این همایش
 ۲۱مهر مــاه  ۱۳۹۶در ســالن خلیج فارس
پژوهشکده نیرو برگزار میشود.

نرخ بهره اندونزی  ۲۵نقطه واحد کاهش یافت

بانک مرکزی اندونزی نــرخ بهره بانکی را در
این کشــور با  ۲۵نقطه واحد کاهش به ۴.۲۵
درصد رساند .بانک مرکزی اندونزی نرخ بهره
بانکی را در این کشور برای دومین ماه متوالی
کاهش داد؛ این درحالی اســت که اقدام این
بانک منجر به تعجب بســیاری از کارشناسان
اقتصادی اندونزی شــده است .گفته میشود
کــه علت اصلی کاهش مجدد نرخ بهره بانکی
اندونزی برای رونق بخشیدن به روند کند تقاضا
برای درخواست وام و نیز حمایت برای بازگشت
ضربآهنگ رشد مصرف در بزرگ ترین اقتصاد
منطقه جنوب شرق آسیا یعنی اندونزی است.

به گــزارش ایبِنا ،در همین حال بســیاری از
سیاســتمداران عرصه اقتصادی این کشــور
در تالش برای باال بردن نرخ رشــد اقتصادی
اندونزی هســتند که در یک سال اخیر تقریبا
رقم پنج درصد را به خود اختصاص داده است.
همچنین برخیها معتقد هستند کاهش نرخ
بهره بانکی از ســوی بانک مرکزی اندونزی با
هدف شــکوفا کردن اقتصاد این کشور است
که در ســالهای اخیر به آهســتگی حرکت
کرده است .بر پایه این گزارش ،بانک مرکزی
اندونزی نرخ بهره را با  ۲۵نقطه واحد کاهش به
 ۴.۲۵درصد رساند.

بانک تسویه حساب بینالمللی اعالم کرد

حرکت بانکهای مرکزی جهان به سوی دام بدهی

بانک تسویه حســاب بینالمللی اعالم کرد،
بانکهــای مرکزی با تمرکز بر روی نرخ تورم
بیشتر به سمت فرو رفتن در منجالب بدهی
حرکت میکنند .به نقل از رویترز ،بانک تسویه
حســاب بین المللی اعالم کــرد ،بانکهای
مرکــزی جهان بــه دلیل تــرس از قصور در
پرداخت بدهیها و شرایط اقتصادی پرمتالطم
در معرض خطر فرو رفتــن در «دام بدهی»
هستند.
در همیــن حــال «کلودیو بوریــو» رئیس
دپارتمان پولی و اقتصادی بانک تسویه حساب
بینالمللی گفت :اکنون زمان آن رســیده که
بانکهای مرکزی تمرکز کمتری بر روی تورم
داشته باشند و بیشتر بر روی ثبات مالی توجه
داشته باشند .همچنین در پیش گرفتن نرخ
پایین بهره بانکی از سوی بسیاری از بانکهای
مرکزی جهان به منظــور باال بردن نرخ تورم
میتواند منجر به افزایش بیرویه وامها شــود
و چنیــن سیاســتی ،بانکهــای مرکزی را

در مورد تمرکز بــر روی افزایش نرخ بهره با
نگرانی روبهرو میکند؛ ضمن اینکه افزایش وام
میتواند مصرفکنندگان را به سمت تنگنا و
روند نزولی سطح اقتصادی آنها پیش برد.
به گزارش ایبِنا« ،بوریو» گفت :با وجود اعمال
سیاســتهای محرک مالی از سوی بسیاری
از بانکهای مرکزی جهان با اعمال سیاســت
پولی انبساطی ،همچنان نرخ تورم در بسیاری
از قسمتهای جهان ،پایین باقی مانده است؛
ضمن اینکه فناوریهــای جدید ،نوآوریها و
جهانی شدن تاثیر سیاست بانکهای مرکزی را
محدود میکند .بنابراین کارشناسان اقتصادی
نمیتوانند بر روی توانمندی بانکهای مرکزی
برای کوک مناسب نرخ تورم ،برآوردی داشته
باشند .بر پایه این گزارش ،بانک تسویه حساب
بین المللــی اعالم کرد در حــال حاضر نرخ
تورم گروه جی  ۲۰ ( ۲۰کشور برتر اقتصادی
جهان) در سطح سال  ۲۰۰۹میالدی است که
همچنان پایین قرار دارد.

ارائه بسته کمک مالی بانک روسیه به بانکهای این کشور
بانک مرکزی روســیه برای دومین بار در یک
ماه به بانکهای این کشــور بــرای رهایی از
مشکالت مالی بسته کمک مالی ارائه میدهد.
به نقل از اسپوتنیک ،دوازدهمین بانک بزرگ
روسیه« ،بیاندانبانک» ،با سرمایه  ۲۵میلیارد
دالر از بانک مرکزی روسیه درخواست بسته
کمک مالی برای رویارویی با مشــکالت مالی
خود شــد که در حال حاضر قادر به مقابله با
آنها نیست.
بر همین اســاس در ماه جاری میالدی فقط
در حدود  ۹۷۰میلیون دالر توســط صاحبان
ســپردهگذاری و شرکتها از «بیاندانبانک»
برداشت شده است؛ اما بعداز اعالم ارائه بسته
کمک مالی از سوی بانک مرکزی روسیه ،روند
برداشــتها از دوازدهمین بانــک بزرگ این
کشور به سه برابر کاهش پیدا کرد .همچنین
بانک مرکزی روسیه سهامدار اصلی این بانک و
بانکهای تابع از قبیل «روست بانک» و دیگر
بانکهای عضو این گروه خواهد شد و از پول
این بانک برای استحکام بیشتر بخش بانکداری
روسیه استفاده خواهد شد.

قرار اســت بانــک مرکزی روســیه به عنوان
ســرمایهگذار اصلــی «بیاندانبانک» مطرح
شود؛ ضمن اینکه این برای دومین بار در یک
ماه است که بانک مرکزی روسیه بسته کمک
مالی به بانکهــا ترزیق میکند .پیش از این
بانک مرکزی روسیه به «اوتکریتای» که بزرگ
ترین بانک خصوصی این کشور است ،کمک
مالی کرده بود.
به گزارش ایبِنــا ،همچنین انتظــار میرود
فرآیند بســته کمک مالی به «بیاندانبانک»
بین شــش تا هشت ماه به طول بینجامد .در
حــال حاضر نگرانی در مورد افزایش بیثباتی
بخش بانکداری روسیه افزایش پیدا کرده است
و از اقدام اخیر بانک مرکزی روســیه میتوان
به عنوان دومینو بســته کمک مالی در میان
بانکهای این کشــور یاد کرد .بــر پایه این
گزارش ،بانک مرکزی روســیه ضمانت کرده
که ســود مشــتریان بانکهای «اوتکریتای»
و «بیاندانبانــک» را ضمانت میکند و این
موضوع بر روی ثبات بانکداری این کشور تاثیر
منفی نخواهد گذاشت.

