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نگاهی تحلیلی به گزارش بانک جهانی از «چشمانداز بازار کاالها»

 ،2017سال افزایش قیمت کاالها در جهان

قیمت سه گروه کاالیی کشاورزی ،فلزات و انرژی از سال  2011تا  2016روندی نزولی داشت اما در سال  2017با افزایش بها مواجه خواهد شد
ریحانه یاسینی

بانـــک جهانـــی بـــه تازگـــی گزارشـــی
ازپیشبینـــی قیمـــت کاالهـــا در ســـال
 2017با عنوان «چشمانداز بازار کاالها»
منتشـــر کـــرده اســـت .بـــر اســـاس این
گزارش ،قیمت نفت برای سالجاری،
 55دالر بـــه ازای هر بشـــکه پیشبینی
میشـــود .همچنیـــن قیمـــت فلـــزات
نیـــز  11درصـــد افزایش خواهـــد یافت
که علت ایـــن افزایش ،کاهش بیشـــتر
عرضه و افزایـــش تقاضا از طرف چین
و اقتصادهای پیشرفته است .بر اساس
گزارش چشـــمانداز بازار کاالها ،قیمت
کاالهـــای کشـــاورزی نیز امســـال تقریباً
ثابت خواهد ماند و کمتر از یک درصد
در ســـال  ،2017افزایش خواهد یافت.
نمودار بانـــک جهانی نشـــان میدهد
قیمـــت ســـه گـــروه کاالیی کشـــاورزی،
فلـــزات و انـــرژی از ســـال  2011تا 2016
روندی نزولی داشته اما در سال ،2017
بـــا افزایش قیمت روبـــهرو خواهد بود.
البته بر خالف این روند ،قیمت فلزات
گران بها بـــه خاطر افزایش نرخ بهره و
کاهش ســـرمایهگذاری در پناهگاههای
امن 7 ،درصد کاهش خواهد یافت.
ëëدر ســـال  ،2017قیمـــت نفـــت چـــه
وضعیتی خواهد داشت؟
بانـــک جهانـــی فرض کرده اســـت
اعضای سازمان کشورهای صادرکننده

نفـــت (اوپـــک) و دیگـــر تولیدکنندگان
نفـــت از توافـــق کاهـــش تولیـــد خـــود
تبعیت میکنند.
اوپک در نشســـت رســـمی ســـیام
نوامبـــر (2016دهـــم آذرمـــاه) در وین
بـــرای نخســـتین بـــار از ســـال 2008
میالدی با کاهش تولیـــد موافقت کرد
تا با کم کـــردن از مازاد عرضه نفت در
بازارها بـــه باال رفتن ســـطح قیمتها
کمـــک کنـــد .همچنین موفق شـــد در
توافق دهم دســـامبر (بیستم آذرماه)،
تولیدکننـــدگان نفت غیراوپک شـــامل
روســـیه ،قزاقســـتان ،گینه ،آذربایجان،
ســـودان ،مالـــزی ،عمـــان ،بولیـــوی،
مکزیـــک ،بحریـــن و برونئـــی را با خود
همراه ســـازد .ایـــن تولیدکننـــدگان در
مجموع با کاهش  600هزار بشـــکه در
روز از تولید نفت خود موافقت کردند.
این نخســـتین توافق اوپک و غیراوپک
از سال  2001میالدی است.
بــــــــــافس ،اقتصــــــــاددان ارشـــد
بانـــک جهانـــی و نویســـنده اصلـــی
گزارش«چشـــمانداز بـــازار کاالهـــا»
میگوید« :در ســـال گذشته قیمت اکثر
کاالها به کمترین ســـطح رسید و اکنون
در مســـیر افزایش در ســـال  2017قرار
دارد .البته تغییر در ســـایت ها ممکن
است این روند را عوض کند».
مهـــدی تقوی ،اقتصـــاددان ،درباره
این پیشبینیها و تأثیـــر آن روی بازار
داخلی ما ،به «ایران» میگوید«:برای

ëëقیمت نفـــت برای ســـالجاری 55 ،دالر به ازای هر
بشکه پیشبینی میشود .همچنین قیمت فلزات نیز
 11درصد افزایش خواهد یافت

نیم نگاه

ëëضعـــف ســـرمایهگذاری هـــم در بخـــش خصوصی
و هـــم در بخـــش دولتی ،مانـــع برخـــی فعالیتها در
اقتصادهـــای نوظهـــور و درحال توســـعه صادرکننده
کاالها میشود .این اقتصادها برای خنثی کردن کندی
رشد ســـرمایهگذاری از فضای سیاستگذاری محدودی
برخوردارنـــد ،بنابرایـــن بایـــد اقداماتـــی را درپیـــش
گیرند که فضای کســـب وکار را تقویت و متنوعسازی
اقتصادی را تشـــویق کند .همچنین چشمانداز رشد را
در بلندمدت بهبود دهد

تحلیـــل بخشهـــای مختلـــف ایـــن
گـــزارش ،بایـــد بـــه وضعیتمـــان در
خصـــوص توانایی تولید ،یـــا واردات و
صـــادرات نگاه کنیـــم .تنهـــا کاالیی که
افزایش قیمت آن باعث خوشـــحالی
ما میشـــود و خدا کند که قیمتش باال
برود ،نفت است».
ایـــن کارشـــناس اقتصـــادی ادامـــه
میدهد«:امـــا در مـــورد کاالهایی مثل
کشاورزی و فلزات که ما واردات انجام
میدهیـــم ،بـــاال رفتن قیمـــت آنها به
ضررمـــان اســـت .در کل ،تغییـــرات
قیمت گروههای کاالیی مختلف ،حتماً
روی ایـــران هـــم تأثیراتـــی دارد .اما با

مدیریت صحیح داخلی ،اثرات منفی
و مثبت آن قابل هضم است».
ëëاقتصادهای نوظهور و در حال توسعه
چه وضعیتی خواهند داشت؟
بانک جهانی در پایگاه خبری خود
دربـــاره کشـــورهای در حال توســـعه و
اقتصادهـــای نوظهـــور صادرکننده نیز
مینویســـد«:این اقتصادهـــا به خاطر
رشـــد انـــدک ســـرمایه گـــذاری ،ضربه
خوردهاند .رشـــد آنها از  7.1درصد در
سال  ،2010به  1.6درصد در سال 2015
رسیده است».
آیهان کاس ،مدیر گروه چشمانداز

توســـعه بانـــک جهانـــی ،در ایـــن باره
میگوید«:ضعـــف ســـرمایهگذاری
هـــم در بخـــش خصوصـــی و هـــم در
بخش دولتـــی ،مانع برخی فعالیتها
در اقتصادهـــای نوظهـــور و درحـــال
توســـعه صادرکننـــده کاالها میشـــود.
ایـــن اقتصادهـــا بـــرای خنثـــی کـــردن
کندی رشـــد ســـرمایهگذاری از فضای
سیاســـتگذاری محدودی برخوردارند،
بنابرایـــن بایـــد اقداماتـــی را درپیـــش
ب وکار را تقویت
گیرند که فضای کســـ 
و متنوعســـازی اقتصـــادی را تشـــویق
کند .همچنین چشـــمانداز رشـــد را در
بلندمدت بهبود دهد».
بر اســـاس گزارش بانک جهانی ،از
زمان بحران مالی جهانی در سالهای
 2008و  2009بیثباتیهای سیاسی در
اقتصادهای نوظهور و درحال توســـعه
صادرکننده کاالها افزایش یافته است.
این مســـأله محصول فرعی تنشهای
ژئوپلیتیکـــی در اروپـــــــــای شــــــــرقی،
چالشهـــای امنیتـــی و درگیریهـــا در
خاورمیانه و تنشهای سیاسی داخلی
در اکثر اقتصادهـــای نوظهور و درحال
توسعه صادرکننده کاالها است.
مهدی تقـــوی ،اقتصاددان ،معتقد
اســـت ایـــن کاهـــش رشـــد ،بـــه دلیل
ویژگیهای ذاتی اقتصاد است .او برای
«ایـــران» توضیـــح میدهد«:اقتصـــاد
مانند یـــک آدم اســـت.پیری و جوانی
دارد .بچه  10ســـاله ،بســـیار سریع رشد

میکنـــد .امـــا زمانی که بالغ میشـــود،
رشـــد آن پاییـــن میآیـــد .وقتـــی بـــه
40سال رسید ،دیگر نه قد میکشد و نه
تغییرات زیادی میکند .این چیزهایی
که برای ما آدمها وجـــود دارد ،درباره
اقتصادها هم صدق میکند ».او ادامه
میدهد«:بعضیهـــا تعجب میکنند
از اینکه چین رشـــد  15درصدی دارد و
مقایســـه میکنند با امریکا که مثالً سه،
چهار درصـــد رشـــد دارد .این صحیح
نیســـت .دلیل این اســـت کـــه اقتصاد
ایالـــت متحده بالغ اســـت اما چینیها
تازه شروع به رشد کردهاند».
ëëنگاه بانک جهانی به ایران
در گزارش 2017
آیا پیشبینی بانک جهانی در مورد
اقتصادهای در حال توســـعه ،شـــامل
حال ایران هم میشود؟ مهدی تقوی،
در این بـــاره نیز توضیـــح میدهد« :از
آنجایـــی کـــه مـــا در دوره تحریـــم بـــه
ســـر میبردیم و تازه شـــروع به رشـــد
کرده ایم ،بحث ایران فرق دارد .البته،
اینکـــه حاال به رشـــد رســـیدهایم را هم
میتوان بـــا همان نـــگاه قبلی ،تحلیل
کـــرد .مـــا در دوره احمدینـــژاد رشـــد
منفی داشتیم ،حاال به همین خاطر با
برنامههای صحیح به رشدهای باالی
 5درصد رسیدهایم و میرسیم.
اما وقتی اقتصاد رشـــد  15درصدی
داشته باشد ،رساندن آن به  17درصد،

کار ســـخت تـــری اســـت».در برخی از
قسمتهای گزارش چشـــمانداز بازار
کاالی  ،2017نام ایـــران نیز به صورت
پراکنده به چشـــم میخـــورد .ایران در
بخش فلزات ،در ســـال  30 ،2015تن
طال ساخته که نسبت به سال  ،2014با
 6تن کاهش مواجه بوده است.
در حوزه ســـنگ آهن نیز ،کشـــور در
زمره تولیدکنندگان محســـوب میشود
و در سال  ،2015بیشـــتر از  39میلیون
تن ســـنگ آهـــن تولیـــد کرده اســـت.
همچنین در سال  ،2015تولید جهانی
فوالد خام 1620 ،میلیون تن بوده و در
همین ســـال ،ایران  46هزار تن ســـرب

تولید کرده اســـت .در بخش کشاورزی
نیز به نام ایران اشاره شده است .ایران
در ســـال  1784 ،2014هـــزار تـــن کـــود
نیتروژنی تولید کرده است .این میزان
کمتـــر از  1975هزار تن تولید شـــده در
ســـال  2013بوده اســـت .در سال 2014
تولید این نوع کـــود در جهان 108966
هزار تن بوده اســـت .بانک جهانی در
گزارش خود اعالم کرده اســـت میزان
ذخایـــر ذرت ایـــران در ســـال زراعـــی
 2016-2017بالغ بـــر  5 /3میلیون تن
خواهد بود .میـــزان ذخایر ذرت ایران
در ســـال زراعـــی 6 /1 ،2015-2016
میلیون تن بوده است.

منحنی تغییرات قیمت کاالها در سال 2017

نمودارها :بانک جهانی

دارایی صندوق ثروت ملی
در ایران معادل با  150درصد
از هزینه های دولتی است

«ایران» از تأثیرات احتمالی تخریب پاساژ پالسکو بر قیمت های البسه گزارش میدهد

بازار پوشاک مردانه ،لباس گرانی نمی پوشد
مرجان اسالمی فر

عکـــس از چـــرخ خیاطیهـــای صنعتی
کـــه تـــا چنـــد روز پیـــش در ســـاختمان
54ســـاله پالســـکو کار میکردنـــد و از آن
تن پوشهایی تولید میشد که در تهران
و سایر شهرها به فروش میرسید و اکنون
به آهن پارهای تبدیل شده است که دیگر
توان چرخیدن ندارد بسیار ناراحتکننده
بود .این قبیل عکسها در فضای مجازی
بســـرعت چرخیـــد و مـــردم بـــرای آنکه
بتوانند مرهمی بـــرای  560واحد صنفی
باشند که هست و نیست خود را از دست
دادنـــد طرح حمایـــت از خریـــد داخلی
را دســـت بـــه دســـت چرخاندنـــد و قرار
شـــد خیلی از ایرانیها برای خرید پایان
سال خود به شـــرط ایرانی بودن پوشاک
دســـت به جیب شـــوند.طی ایـــن مدت
اتفاقی که برای ســـاختمان پالســـکو رخ
داد از همه نظر مورد ارزیابی قرار گرفت،
حتـــی در مورد اســـکان موقت واحدهای
تولیـــدی هم حرفهای زیـــادی به میان
آمد که آخرین آن حضور پالســـکوییها
در فروشـــگاههای قدس متعلق به بنیاد
مستضعفان اســـت که چند سالی است
که بسته اســـت و خاک میخورد.حال با
از دســـت دادن پالســـکو چه اتفاقی برای
ایـــن صنعـــت رخ خواهـــد داد ،ســـؤالی
است که این روزها فکر خیلیها را درگیر
خود کرده اســـت و آیا مردم بـــا کمبود و
افزایش قیمتی روبهرو خواهند شد؟طی

توگوهایـــی کـــه بـــا فعـــاالن بـــازار و
گف 
تولیدکنندگان انجام دادیم همه بر بیاثر
بودن این اتفاق بر بـــازار صحبت کردند
والبته چند نفری هم بودند که نشانههای
منفی فرو ریختن ساختمان پالسکو را در
بازار جمهوری دیدند.
ëëتنها نگرانی ما بیکار شـــدن  4هزار نفر
بود
جـ ــواد درودیـ ــان رئیـ ــس اتحادیـ ــه
پیراهندوزان و پیراهنفروشـ ــان تهران از
تجربیات چند سـ ــالهاش و وضعیت بازار
قبـ ــل و بعد از سـ ــاختمان پالسـ ــکو گفت:
اتفاقـ ــی کـ ــه در مورد سـ ــاختمان پالسـ ــکو
رخ داد باعـ ــث کمبـ ــود و گرانـ ــی پوشـ ــاک
نخواهد شـ ــد .صادقانه میگویم پالسـ ــکو
یک قطـ ــره در مقابل دریا بـ ــود .به همین
دلیل تنهـ ــا نگرانی ما بیکار شـ ــدن  4هزار
نفر اسـ ــت و اینکه  560واحد صنفی دچار
معضـ ــل بسـ ــیار بزرگی شـ ــدند .وی ادامه
داد :طی چند سـ ــال اخیر بهدلیل افزایش
نرخ تورم بازار پوشـ ــاک دچار رکود بسـ ــیار
عمیقی شـ ــد و مردم قدرت خرید خود را
از دست دادند .بر این اساس اگر به مدت
 6ماه تمام تولیدکنندگان فعالیت خود را
متوقف کنند بازار با هیچ کمبودی روبهرو
نخواهد شد .شهرسـ ــتانها هم برای آنکه
بتوانند تولید خود را حفظ کنند صادرات را
مدنظر قرار دادند .با این توضیحات قابل
درک اسـ ــت که تولیدکنندگان فعلی برای
افزایش تولیدات خود برنامهای ندارند.

رئیساتحادیه
پیراهن فروشانتهران:
اتفاقی که در مورد
ساختمان پالسکو رخ
داد باعث کمبود و
گرانی پوشاک نخواهد
شد .صادقانه میگویم
پالسکو یک قطره در
مقابل دریا بود .به
همیندلیلتنهانگرانی
ما بیکار شدن  4هزار نفر
است و اینکه  560واحد
صنفی دچار معضل
بسیار بزرگی شدند
ëëشاهدافزایشقیمتنخواهیمبود
محمدرضاعابد یکی از تولیدکنندگان
پوشـــاک در منطقـــه آزادی درباره اینکه
بـــازار پوشـــاک بعـــد از پالســـکو چگونه
خواهـــد بود به یک جمله بســـنده کرد و
گفت :بازار پوشـــاک با اینکه ســـاختمان
پالســـکو فروریخـــت تحـــت تأثیـــر قرار
نمیگیـــرد و بـــه نظر نمیرســـد شـــاهد
افزایـــش قیمـــت در این حوزه باشـــیم.
رضا احمدی دیگر تولیدکننده پوشـــاک

مردانه هم میگوید :بازار پوشاک مردانه
سردترین روزهای خود را سپری میکند.
قبل از حادثه پالسکو بازار در رکود کامل
بود و مردم برای خرید پوشـــاک مردانه
میل و رغبتی نداشـــتند و حال با اتفاقی
که در مورد پالسکو رخ داد خیلیها حتی
برای پایان سال تمایل خود را برای خرید
از دســـت دادند لذا به نظر نمیرســـد با
حذف برخـــی از تولیدکنندگان ،بازار این
بخش تحت تأثیر قرار گیـــرد.وی افزود:
تولیدکننـــدگان زیـــادی در کشـــور فعال
هستند و از طرفی واردات پوشاک مردانه
هم کم نیســـت لذا بـــا تکیه بـــر این امر
میگویم بـــازار با تنش روبـــهرو نخواهد
شد.
ëëپوشاک مردانه گران شد
یکـــی دیگر از تولیدکنندگان پوشـــاک
در خیابـــان جمهـــوری نـــگاه مثبتـــی به
بازار پوشـــاک حداقل تا پایان سالجاری
ندارد و میگوید:فروریختن ســـاختمان
پالســـکو بر دو موضوع اثر گذاشته است.
یکـــی آنکـــه اجـــاره مغـــازه و کارگاه در
خیابان جمهوری بشـــدت افزایش یافته
است ،دوم اینکه قیمت پوشاک مردانه
رو بـــه افزایـــش اســـت.وقتی  560واحد
صنفی پوشـــاک از گردونه خارج شـــوند
بـــازار واکنـــش منفـــی نشـــان میدهد و
قیمتها دستخوش تغییر میشود.وی
درباره اینکـــه تولیدکنندگان میخواهند
برای افزایش تولیـــد برنامهریزی کنند با

قاطعیت گفت نه به هیچ عنوان چرا که
بازار ظرفیت الزم را ندارد و ما توان مالی
بـــرای گســـترش فعالیت خـــود نداریم
لذا هیچ تولیدکنندهای وارد مقوله رشـــد
تولید نخواهد شد.
محمد عبـــاس نیا کـــه در چهـــار راه
امیراکـــرم مغـــازه دارد دربـــاره اتفاقـــی
که در مورد ســـاختمان پالســـکو رخ داد
گفت:بازار پوشاک مردانه و زنانه شرایط
عـــادی را دارد و قیمتها روال گذشـــته
خود را طـــی میکند.طی ایـــن مدت به
حدی تعداد تولیدکنندگان افزایش یافته
اســـت که واقعاً خأل پالســـکو احســـاس
نمیشـــود و تنها نگرانی ما از این اســـت
که همکارانمان متضرر شدند.وی اظهار
داشـــت:بازار شـــرایط عادی خود را دارد
ولی یک نکته مهم وجود دارد که ممکن
اســـت در آینـــده باعـــث افزایش قیمت
پوشـــاک شـــود.از زمانـــی که ســـاختمان
پالســـکو فروریخت اجـــاره و رهن مغازه
در خیابـــان جمهـــوری افزایـــش یافتـــه
است و این رشـــد قیمت باعث میشود
تا مغازه داران بر قیمت نهایی پوشـــاک
بیفزایند.حتی تولیدکنندگان هم مجبور
میشـــوند قیمتها را باال ببرند.ولی در
مقطع فعلی هنـــوز در بـــازار اتفاقی رخ
نداده اســـت.لذا یکی از درخواستهای
کسبه کنترل قیمت مغازههای محدوده
جمهـــوری اســـت .اگر قیمتهـــا کنترل
نشـــود بـــازار پوشـــاک مردانـــه ،زنانـــه و

بچگانه به هم میریزد.
وقتی به بازار پوشـــاک رفتیم خیلی
از مغـــازه داران در تعجب فروریختن
پالســـکو بودنـــد و ترجیـــح میدادنـــد
بـــه جـــای اینکـــه در مـــورد وضعیـــت
بازارشـــان صحبت کنیم خبر جدیدی
از ســـاختمان پالســـکو و سرنوشت هم
صنفـــی هایشـــان بـــرای آنهـــا داشـــته
باشـــیم.آنها میگفتنـــد ایـــن بـــازار به
حدی در رکود اســـت که ما نمیتوانیم

بـــرای آنهـــا کاری انجـــام دهیم.لـــذا
تنهـــا نگاهمـــان بـــه دولـــت و اتحادیه
است که آســـتینی برای تولیدکنندگان
و فروشـــندگان پوشـــاک بـــاال بزننـــد و
حداقل تا پایان سال آنها را سروسامان
دهـــد .آنهـــا رفتن بـــه فروشـــگاههای
قـــدس را مناســـب میدانســـتند ولـــی
میگفتند بـــورس پوشـــاک در خیابان
جمهـــوری اســـت و چـــه بهتر بـــود در
همین منطقه برای آنها کاری میشد.

به هر ترتیـــب بازار پوشـــاک به خواب
رفته اســـت و معلوم نیست شب عید
امســـال شـــاهد تحرکـــی در این بخش
خواهیـــم بود یـــا نه .هر چنـــد که دیده
شد برخی از فروشـــندگان به نفع خود
بـــازار را تغییر دادنـــد و قیمتها را باال
بردند ولی اکثریت بـــر ثبات قیمتها
اصرار داشـــتند و حاضر نبودند در خأل
پالســـکو گرانـــی را به تن پـــوش ایرانی
هدایت کنند.

