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اقتصـاد ایـران در سـالی کـه گذشـت بـا مسـائل و چالشهـای متعـددی
فعالیـن اقتصـادی ،بـه واسـطٔه
روبـهرو بـود .عرصـه عمـل کسـبوکارها و ّ
تنگتـر شـدن حلقـه تحریمهـا روزبـهروز محدودتـر و تأمین مالـی خارجی
بـرای خریـد مـواد اولیـه و کاالهـای سـرمایهای و واسـطهای فرآینـد تولیـد
بـا دشـورایها و پیچیدگیهـای بیشـتری مواجـه شـد؛ در ایـن میـان بـروز
خسـاراتها و ویرانیهـای ناشـی از سـیل و آبگرفتگـی در مناطـق متعددی
از کشـور ،مخـارج اجتنابناپذیـری را بـه همـراه داشـت کـه بـا تشـدید
کسـری بودجـه ،فشـار تأمیـن مالـی داخلـی را نیـز دو چنـدان کـرد .علاوه
بـر ایـن ،بـروز حوادثـی هماننـد تـرور ناجوانمردانـه سـردار رشـید اسلام،
سـپهبد سـلیمانی و ناآرامیهـای بعـد از اصلاح بهـای بنزیـن سـبب ایجـاد
تالطمهایـی در بازارهـای مالـی کشـور شـد کـه بـا تشـدید نااطمینانـی بـر
تصمیمـات کارگـزاران اقتصـادی بیاثـر نبـود .در آخریـن فصـل از سـال
نیـز کـه طبـق سـنت دیرینـه ایرانیـان بـه واسـطٔه فروشهـای چشـمگیر
پایـان سـال ،بـه نوعـی هنگامـه رونـق کسـبوکارها و چیـدن ثمـرٔه یـک
فعالیـت آنهـا و اخـذ سـفارشهای سـال آتـی اسـت ،بـروز پاندامیک
سـال ّ
کویـد ۱۹-امـا همـه پیشبینیهـای فروش و رونـق بازار را بـه محاق برد.
مقدمٔه باال ،خالصٔهبسیار فشردهای از مختصات فضای سیاستگذاری
اقتصـادی در سـال  ۱۳۹۸بـود .علیرغـم تمـام مشـکالت و چالشهـای
پیشگفتـه ،سیاسـتگذاران حـوزٔه پولـی و ارزی کشـور در سـال گذشـته
اقدامـات خـود را حـول تأمیـن هـدف ایجـاد ثبـات در بخـش حقیقـی و
کمـک بـه رشـد پایـدار و غیرتورمـی اقتصـاد تنظیـم کردنـد .خوشـبختانه
بـا مجموعـه تالشهـا و اقدامـات بانـک مرکـزی در حوزههـای مختلف از
جملـه تلاش بـرای تأمیـن مالی بخشهـا و کسـبوکارهای آسـیبدیده از
شـرایط موصـوف و همچنیـن اصالح مقـررات بانکـی و ارزی ،بهرهگیری
از چارچوبهـای نویـن سیاسـتگذاری پولـی و ارتقـای نظـارت بـر بـازار
پـول ،اقتصـاد ایـران توانسـت در حـوزه عملکـرد بـدون نفـت رشـد مثبتـی
را بـر جـای گـذارد .ایـن مهـم در شـرایطی حاصـل شـد کـه بسـیاری از
پیشبینیهـای مؤسسـات مطـرح بینالمللـی و بعضـی از مراکـز پژوهشـی
داخلـی وضعیـت تولیـد را باالخـص در بخـش صنعـت و معـدن وخیـم
اعلام کـرده بودند.
بعد از کسـب این موفقیت چشـمگیر در حفظ تولید اشـتغال موجود،
برنامـه عملیاتـی بانـک مرکـزی بـرای مهـار تـورم و روند شـتابان شـاخص
بهـای کاالهـا و خدمـات مصرفکننـده بـا آغـاز بـکار عملیـات بـازار بـاز
در بهمنمـاه شـروع شـد .گسـترش ایـن بسـتر سیاسـتگذاری و تلاش
بـرای عمقبخشـی بـه آن ،سـبب شـد کـه مقـام پولـی بطـور رسـمی بـرای
سـال جـاری چارچـوب هدفگـذاری تورمـی را اعلام و خـود را ملـزم
بـه تحقـق نـرخ تـورم در محـدودٔه هـدف اعلام شـده  ۲۲درصـد نمایـد.
بـه گـواه کارشناسـان و متخصصـان اقتصـادی ،چارچـوب اعلام شـده
فصـل جدیـدی را در سیاسـتگذاری پولـی اقتصـاد ایـران گشـوده اسـت کـه
در صـورت همراهـی عمومـی و حمایـت سـایر نهادهای سیاسـتگذاری در
تحقـق الزامـات آن از جملـه عمقبخشـی بـه بـازار بدهـی ،نقـش مؤثـری

در هدایـت نرخهـای کلیـدی بـازار و در نتیجـه هدایـت متغیرهـای کالن
اقتصـادی و باالخـص نـرخ تـورم خواهـد داشـت.
بررسـی سـابقٔه بلندمـدت نـرخ تـورم در اقتصـاد ایـران نشـان میدهـد
کـه هـدف اعلام شـدٔه تقریبـی از وضعیت عمومـی اقتصاد ایران اسـت و
دسـتیابی بـه آن مسـتلزم محـدود شـدن تأمیـن اعتبـار و رشـد نقدینگـی در
کشـور نخواهـد بـود  ،امـا اثرگـذاری سیاسـت مذکـور بـر انتظـارات تورمی
کارگـزاران اقتصـادی و حصـول نتایـج مـورد انتظـار نیازمنـد بـه الزامـات
و پیششـرطهای آن اسـت .در ایـن زمینـه مقـام پولـی تلاش کـرده اسـت
رابطـه بانکهـا و بانـک مرکـزی را از طریـق پیوند بدهی و اضافه برداشـت
آنهـا بـا وثیقهگـذاری اوراق بهـادار دولتـی سـاماندهی نمایـد .همچنیـن،
تلاش میشـود کـه ایـن کانـال در ارتبـاط بیـن تأمیـن مالـی بخـش دولتـی
و منابـع بانـک مرکـزی نیـز برقـرار شـود تـا بتـوان بـا عمقبخشـی بـه بـازار
خ سـود سیاسـتی به سـایر نرخهـای این بازار
بدهـی ،نقـش عالمتدهی نر 
را تقویـت کـرد .هـر چنـد کـه هنوز بـازار بدهـی ظرفیت باالیی برای رشـد
و گسـترش دارد و بانـک مرکـزی بـه دنبـال آن اسـت کـه بازیگـران اصلـی
عملیـات بـازار بـاز را متنـوع و گسـتردهتر نمایـد ،امـا نتایـج اولیـه مبین آن
اسـت کـه نرخهـای تنزیـل اسـناد خزانـه متأثـر از نرخهـای سـود در بـازار
بینبانکـی رونـد کاهشـی پیـدا کـرده اسـت .ایـن رونـد ،علاوه بـر منطقـی
شـدن رشـدهای اخیر در بازار سرمایه و باالخص ارزشگذاری شرکتهای
بـزرگ ،باعـث میشـود کـه هزینههـای تأمیـن مالـی و اسـتقراض دولـت با
انتشـار اسـناد خزانـه اسلامی نیـز بسـیار کاهـش یابـد .همچنیـن ،توسـعٔه
بـازار سـرمایه و سـنگین شـدن کفـه عوامـل بنیادی در رشـد بازار سـرمایه،
سـبب میشـود کـه امـکان مولدسـازی داراییهـای بخـش دولتـی و یـا
فـروش داراییهـای مـازاد شـبکه بانکـی و خـروج آنهـا از تصدیگـری
و بنـگاهداری بـا سـهولت بیشـتری فراهـم شـود تـا از یـک سـو فشـارهای
کسـری بودجـه بخـش دولتـی کاهـش و از سـوی دیگـر ،سـاختار ترازنامـه
شـبکه بانکـی از محـل بهبـود کیفیـت داراییهـا ،اصلاح و ارتقـا یابـد.
ایـن مهـم در شـرایطی کـه بـه واسـطٔه تـدوام تحریمهـای ظالمانـه نیروهای
متخاصـم ،امـکان برخـورداری از درآمدهـای نفتـی بـه حداقـل رسـیده و
بعضـ ًا نگرانیهایـی را از بابـت اثـرات کسـری بودجه مطرح سـاخته ،بیش
از هـر زمـان دیگـری ارزشـمند و حائـز اهمیـت اسـت.
در مجمـوع ،انتظـار مـیرود کـه در سـال جـاری کـه بـه جهـش تولیـد
نامگـذاری شـده اسـت ،بـه واسـطٔه اقدامـات سیاسـتگذار در حوزههـای
مختلـف و همراهـی آحـاد اقتصـادی ،علیرغم تحریمهـای مالی و تجاری
دشـمنان ایـن مـرز و بـوم و همچنیـن تـدوام آثـار ویـروس کرونـا در ابعـاد
ت کسـبوکارها و
جهانـی و داخلـی ،شـاهد فزاینـده بـودن رونـد فعالیـ 
کاهنـده بـودن رونـد شـاخص بهـای کاالهـا و خدمـات مصرفـی باشـیم که
در نهایـت بـا چشـمانداز رشـد مثبـت اقتصـادی و کاهـش بیثباتیهـای
محیـط اقتصـاد کالن ،نویددهنـدٔه سـالی پررونـق بـرای بخـش حقیقـی و
مالـی اقتصـاد کشـور خواهـد بـود.
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جبران نیازهای ارزی با تسهیل صادرات
غیرنفتی

مصاحبه

حسین سالحورزی

نایبرئیس اول اتاق بازرگانی ،صنایع ،معادن و کشاورزی ایران

ســال  ۱۳۹۹در شــرایطی آغــاز شــد کــه دو واقعــه مهــم بــر اقتصــاد کشــور و
همچنیــن دنیــا ســایه افکنــده اســت .اولیــن و مهمتریــن موضــوع پاندمــیکرونــا
و تأثیــر آن در بیشــتر کس ـبوکارها و از طــرف دیگــر کاهــش جهانــی بهــای
نفــت بهدلیــلکاهــش تقاضاســت .ایــن موضوعــات بــدون تردید بــر درآمدهای
دولــت چــه از حیــث صــادرات نفــت و فرآوردههــای نفتــی و چــه از نظــر اخــذ
امســال و تحــت تأثیــر ویــروس کرونــا،
تقاضــای جهانــی بــرای نفــت کاهشــی
چشــمگیر یافتــه اســت و حتــی شــاهد پدیــدٔه
قیمــت منفــی بــرای بازارهــای آتــی بودیــم .از
طــرف دیگــر بــا توجــه بــه تعطیلــی گســتردٔه
کســبوکارها و زیانــی کــه از بابــت تعطیلــی
اجبــاری بهخاطــر کرونــا بــه آنهــا وارد شــده
اســت ،بهنظــر میرســد درآمدهــای دولــت
از ایــن حیــث نیــز کاهــش یابــد .بهنظــر شــما
ایــن دو مقولــه مهــم ،تــا چــه انــدازه در کســری
بودجــه دولــت تأثیرگــذار خواهــد بــود؟

مالیــات تأثیر خواهد گذاشــت .برای بررســی چشـمانداز اقتصــاد ایران در ســال
 ۱۳۹۹و موضوعاتــی ماننــد کســری بودجٔه احتمالی دولت،کاهــش درآمدهای
مالیاتــی ،تــورم و رشــد اقتصــادی با حســین ســاحورزی ،نایبرئیــس اول اتاق
بازرگانــی ،صنایــع ،معــادن وکشــاورزی ایــران،گفتوگویــی انجــام دادیــمکــه
مشــروح آن بــه شــرح زیــر اســت.

حتــی در زمــان تدویــن و تصویــب بودجــه
نیــز مشــخص بــود کــه بهدلیــل تحریمهــای
یکجانبــه امریــکا ،فــروش نفــت بهانــدازٔه
پیشبینیشــده در بودجــه امکانپذیــر نخواهــد
بــود .بهــای نفــت در بودجــه هــم از نظــر قیمــت
 ۵0دالری و هــم از نظــر میــزان یــک میلیــون
بشــکه فــروش در روز بــا واقعیتهــای موجــود
فاصلــه دارد .امــا بهدلیــل پدیــدٔه شــیوع گســتردٔه
ویــروس کرونــا و کاهــش تقاضــای جهانــی
بهویــژه در حــوزٔه حملونقــل و گردشــگری،
قیمــت نفــت افتــی بیســابقه را تجربــه کــرد

و همــان پیشبینــی حداقلــی بــرای صــادرات
نفــت نیــز حتــی در صــورت تحقــق ،بــا کاهــش
درآمــدی مواجــه خواهــد شــد.
براســاس اطالعاتــی کــه مــا در اختیــار داریــم،
بیــش از  ۵0درصــد از کس ـبوکارها در کشــور
تحــت تأثیــر کرونــا قــرار گرفتهانــد و بــا رکــود
عمیــق ناشــی از ایــن پاندمــی دس ـتوپنجه نــرم
میکننــد .بهنظــر میرســد کــه درآمدهــای
مالیاتــی دولــت ناشــی از ایــن موضــوع بــا ســکته
مواجــه شــود .تمــام ایــن مســائل دستبهدســت
هــم خواهــد داد و در ســال جــاری کســری بودجٔه

۹

یکــی از نگرانیهــای ایــن روزهــا ،آثــار تورمــی
ناشــی از برداشــت یــک میلیــارد یورویــی
از صنــدوق توســعٔه ملــی بــرای جبــران
خســارتهای ناشــی از کرونــا و همچنیــن
بخشــی از ســپردٔه قانونــی بانکهــا بــرای
پرداخــت وام یــکمیلیــون تومانــی بــه اقشــار
آســیبپذیر و کســبوکارهای آســیبدیده
اســت .نظــر شــما در ایــن خصــوص چیســت؟
همانطورکــه اشــاره کردیــد ،درآمدهــای
مالیاتــی نیــز دچــار ســکته شــده اســت .بــرای
جبــران ایــن موضــوع چــه اقداماتــی بایــد در
دســتورکار قــرار بگیــرد؟

{
ـایــاد
اقتص
ماهنامهـه
ماهنامــه تاز
اقتصــاد
ـایههـ
ـهـتاز
دو دو
ماه  ۱۳۹۸ش،ــمارهشـ۱۶۰
خــردادتیر۱۳۹۹
ـماره ۱۵۶

یکــی از مهمتریــن و جدیتریــن تهدیداتــی
کــه بایــد از آن اجتنــاب کنیــم ،وقــوع ابــر تــورم
اســت کــه بیــش از گذشــته باعــث از دســت
رفتــن ارزش پــول ملــی و کاهــش قــدرت خریــد
مــردم میشــود .هــر سیاســت و ســازوکاری
کــه قصــد اجــرای آن را داریــم ،بایــد آثــار
تورمــی آن سیاســت را نیــز در نظــر بگیریــم.
موضعگیریهــای اخیــر دکتــر همتــی ،رئیـسکل
بانــک مرکــزی ،در قالــب یادداشــتهای
اینســتاگرامی و اصــرار بــر تقویــت اســتقالل
بانــک مرکــزی ،موضعگیریهــای شــجاعانهای
بــود .رئیـسکل بانــک مرکــزی بــر جلوگیــری از
آثــار مخــرب تصمیمــات سیاســتگذار بــرای
اســتفاده از منابــع و روشهــای تــورمزا تأکیــد
دارد کــه ایــن موضــوع بســیار مهــم اســت.

{

کمســابقهای را تجربــه خواهیــم کــرد کــه چالشــی
جــدی بــرای دولــت و ســازوکار برنامهریــزی
کشــور خواهــد بــود.
از ســوی دیگــر رهبــر معظــم انقــاب ســال
 ۱۳۹۹را ســال «جهــش تولیــد» نامگــذاری
کردهانــد و بــا توجــه بــه تجــارب نســبت ًا خــوب
ســالهای گذشــته درخصــوص صــادرات
غیرنفتــی بهویــژه بــه کشــورهای همســایه،
ضــرورت دارد امســال مقــدار بیشــتری بــر روی
صــادرات غیرنفتــی تمرکــز کنیــم تــا بتوانیــم
صــادرات غیرنفتــی را افزایــش دهیــم و بخشــی
از نیازهــای ارزی کشــور را از ایــن راه تأمیــن
کنیــم .البتــه ایــن مهــم نیازمنــد اختیارعمــل و
اعتمــاد بیشــتر بــه بخــش خصوصــی و کاهــش
محدودیتهاســت .بایــد تــاش کــرد تــا
مقــررات بهطــور عملــی و نــه در قالــب حــرف
و شــعار بــرای صادرکننــدگان تســهیل شــود.
دولــت میتوانــد بــرای جبــران کســری
بودج��ه خــود از طریــق مولدســازی داراییهــا،
فــروش امــوال مــازاد و طرحهــای نیمهتمــام
اق�دـام کنـ�د .البتــه دولــت در ایــن زمینــه فــروش
ســهام خــود در برخــی از بنگاههــا را از طــرق
مختلــف آغــاز کــرده اســت ،ولــی ایــن موضــوع
بایــد بــا دقــت و مراقبــت دنبــال شــود تــا بخشــی
از نیازهــای دولــت را تأمیــن و کســری بودجــه
را نیــز جبــران کنــد .بهنظــر مــن ،فــروش امــوال
و داراییهــای مــازاد دولــت و طرحهــای
نیمهتمــام بــر فــروش ســهام مقدمتــر اســت و
درصورتیکــه ســازوکاری منســجم و هدفمنــد
بــرای ایــن موضــوع تدویــن شــود ،حتمــ ًا

میتوانــد اثرگــذاری بیشــتری داشــته باشــد.

دربــارٔه کاهــش درآمدهــای مالیاتــی بهنظــر
میرســد بایــد برنامهریــزی دقیقــی درخصــوص
تعریــف پایههــای جدیــد مالیاتــی و جلوگیــری
از فــرار مالیاتــی انجــام شــود .از ایــن دو طریــق
میتــوان تــا حــدی کاهــش درآمدهــای مالیاتــی
را جبــران کــرد؛ بااینحــال ،ایــن روشهــا نبایــد
بهگونــهای اجــرا شــود کــه دولــت بخواهــد
تأمیــن کســری بودجــه خــود را از شــرکتها
و بنگاههــای شــفاف جبــران کنــد .بایــد توجــه
داشــت کــه از اســفندماه ســال  ۱۳۹۸بــه ایــن
طــرف ،بخــش خصوصــی نیــز درگیــر مبــارزه
بــا کرونــا بــوده و هزینههــای بســیاری را بــرای
حفــظ اشــتغال و ســرپا نگاهداشــتن بنگاههــای
خــود پرداخــت کــرده اســت.
تصــور مــن ایــن اســت کــه تــورم در ســال
 ۱۳۹۹مقــداری از  ۳۴٫۴درصــد ســال
 ۱۳۹۸بیشــتر باشــد .کاهــش درآمدهــای
نفتــی پیشبینیشــده و درآمدهــای مالیاتــی
اصلیتریــن عوامــل افزایــش تــورم در ســال
 ۱۳۹۹خواهــد بــود .از ســوی دیگــر ،برداشــت
از صنــدوق توســعٔه ملــی و ســپردٔه قانونــی
بانکهــا باعــث بــاال رفتــن پایــه پولــی و در
نتیجــه تــورم خواهــد بــود .احتمــا ًال در پایــان
ســال  ،۱۳۹۹رشــد اقتصــادی هــم در بخــش
نفتــی و هــم در بخــش غیرنفتــی نســبت به ســال
 ۱۳۹۸منفــی خواهــد بــود کــه ایــن موضــوع در
تمــام کشــورهای دیگــر دنیــا نیــز بهدلیــل شــیوع
گســتردٔه ویــروس کرونــا اتفــاق خواهــد افتــاد.
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اقتصاد ایران در سال ۹۹

دو ماهنامــه تازههــای اقتصــاد
خــرداد  ،۱۳۹۹شــماره ۱۶۰

بودجه ،نیازمند اجرای اصالحات
ساختاری
مصاحبه

سیدمحمدهادی سبحانیان

سرپرست معاونت پژوهشهای اقتصادی مرکز پژوهشهای مجلس

کارشناســان اقتصــادی معتقدنــد بهدلیــل بــروز پاندمــی کرونــا و درگیــر
شــدن تمــام کشــورهای دنیــا بــا ایــن ویــروس ،اقتصــاد کشــورها دچــار
چالــش شــده و زیانهــای هنگفتــی از ایــن بابــت متوجــه اقتصادهــای
مختلــف اســت .بــرای کشــورهای دارنــدٔه ذخایــر نفتــی ازجملــه ایــران کــه
اتــکای اصلــی بودجــه ســالیانهاش بــه درآمدهای نفتی اســت ،این آســیبها
بهدلیــل افــت شــدید قیمــت نفــت جدیتــر اســت .درعینحــال ،دولــت
در طــول ماههــای اخیــر کــه کشــور درگیــر مقابلــه بــا ویــروس کرونــا شــده،
برخــی تالشهــا را بــرای ســرپا نگهداشــتن بنگاههــای آســیبدیده از ایــن

سمتوســوی اقتصــاد ایــران در ســال
 ۱۳۹۹بــا توجــه بــه مســائل بــروز کــرده در
جهــان و همچنیــن تحــت تأثیــر قــرار گرفتــن
عملکردهــای اقتصــادی از ناحیــه ویــروس
کرونــا را چگونــه میبینیــد؟
دهــه  ۱۳۹۰بــرای اقتصــاد ایــران دهــه
خوبــی نبــود .اعــداد و ارقامــی کــه نشــاندهندٔه
وضعیــت اقتصــاد کالن اســت ،گــواه بــر ایــن
موضــوع اســت و بهعنــوان نمونــه درآمــد ســرانٔه
کشــور در دهــه اخیــر کاهــش قابلتوجهــی
داشــته و در فاصلــه ســالهای  ۱۳۹۰تــا ۱۳۹۸
تقریبـ ًا  ۳۴درصــد درآمــد ســرانه کم شــده اســت
و در ســال  ۱۳۹۸بــه میــزان دوســوم درآمــد
ســرانٔه ســال  ۱۳۹۰را داشــتیم کــه ایــن موضــوع
در کنــار تــداوم رشــد جمعیــت و افزایــش هزینــه
خانــوار باعــث شــده اســت وضعیــت معیشــت
خانــوار آســیب جــدی ببینــد .در حوزههــای
رشــد اقتصــادی و انباشــت ســرمایه نیــز رونــد
مناســبی وجــود نداشــته اســت .طــی ســالهای
 ۱۳۸۴تــا  ،۱۳۹۰بهطــور متوســط حــدود ۵٫۱

پاندمــی داشــته و همچنیــن برخــی کمکهــای معیشــتی و یارانـهای نیــز از
خانوارهــا بهعمــل آمــده اســت .بــرای بررســی رونــد پیــش روی اقتصــاد
ایــران در ســال  ۱۳۹۹و همچنیــن چگونگــی تأثیرگــذاری کمکهــای
معیشــتی دولــت از خانوارهــا ،بــا ســیدمحمدهادی ســبحانیان؛ سرپرســت
معاونــت پژوهشهــای اقتصــادی مرکــز پژوهشهــای مجلــس و عضــو
هیئتعلمــی دانشــگاه خوارزمــی گفتوگویــی انجــام شــده اســت کــه بــا
هــم میخوانیــم.

درصــد رشــد ســالیانه موجــودی ســرمایه بــوده
اســت ،درصورتیکــه در ســالهای  ۱۳۹۰تــا
 ،۱۳۹۶کل انباشــت ســرمایٔه رشــد متوســط
 ۱٫۷درصــدی داشــته اســت و ایــن موضــوع
نشــاندهندٔه عملکــرد ضعیــف اقتصــاد در
زمینــه تشــکیل ســرمایٔه ثابــت بــود؛ ایــن
موضــوع خــود داللــت بــر آن دارد کــه ســطح
بالقــؤه تولیــد در ســالهای آتــی نســبتبه
ســالهای گذشــته پایینتــر خواهــد بــود.
در زمینــه بهــرهوری ســرمایه نیــز در اغلــب
ســالهای دهــه  ،۱۳۹۰ایــن شــاخص منفــی
بــوده اســت ،بهطوریکــه در فاصلــه ســالهای
 ۱۳۹۰تــا  ،۱۳۹۷بهــرهوری ســرمایه بهطــور
متوســط ســاالنه حــدود  ۱٫۱درصــد کاهــش
داشــته اســت .در کنــار همــه ایــن مســائل،
تورمهــای بــاال و نوســانی هــم وجــود داشــته
اســت .مجمــوع ایــن شــرایط حکایــت از
آن دارد کــه در ســال پایانــی دهــه  ،۱۳۹۰در
شــرایط بســیار ســختی قــرار گرفتهایــم .در کنــار
اینهــا ،تشــدید کســری بودجــه ،بحثهــای
تحریــم ،و ویــروس کرونــا را نیــز در نظــر

بگیریــم ،ســال  ۱۳۹۹ســال ســختی خواهــد
بــود .موضــوع مهمــی کــه در ســال  ۱۳۹۹بــا
آن مواجــه هســتیم ،بحــث کســری بودجــه اســت
کــه نحــؤه مدیریــت آن میتوانــد در وضعیــت
رکــود و تــورم در اقتصــاد اثــر بگــذارد .اگــر
نتوانیــم از روشهــای مؤثــری کســری بودجــه را
مدیریــت کنیــم و برویــم بهســمت پولــی کــردن
کســری بودجــه ،افزایشهــای شــدید در نــرخ
تــورم را خواهیــم داشــت کــه بــه توزیــع درآمــد
بــه ضــرر طبقــات محــروم و تعمیــق رکــود
خواهــد انجامیــد.
چــه راهکارهــای مؤثــری را بــرای عبــور دولــت
از شــرایط فعلــی اقتصــادی میتــوان پیشــنهاد
کــرد؟ دولــت چــه اقداماتــی را بــا توجــه بــه
شــرایط افــت قیمــت نفــت بایــد انجــام دهــد
تــا از فشــار بیشــتر بــر معیشــت و هزینههــای
زندگــی مــردم در ســال جــاری جلوگیــری شــود؟
تقریبــ ًا دو ســال از خــروج امریــکا از
برجــام میگــذرد و شــرایطی را کــه در آن
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موضــوع اختصــاص  ۵۰هــزار میلیــارد تومــان
منابــع از ســوی دولــت و حمایــت نظــام
بانکــی بــرای حمایــت از کســبوکارهای
آســیبدیده از کرونــا کــه اخیــر ًا برنامهریــزی
شــده و قــرار اســت عملیاتــی شــود تــا چــه
میــزان میتوانــد عالوهبــر حفــظ اشــتغال
موجــود باعــث تقویــت معیشــت خانوارهــا
شــود؟

ـایــاد
اقتص
ماهنامهـه
ماهنامــه تاز
اقتصــاد
ـایههـ
ـهـتاز
دو دو
ماه  ۱۳۹۸ش،ــمارهشـ۱۶۰
خــردادتیر۱۳۹۹
ـماره ۱۵۶

حقیقــت ایــن اســت کــه کســی تردیــدی
نــدارد بــا توجــه بــه شــرایط ایــران و دنیــا براثـ ِـر
ویــروس کرونــا ،بایــد از کســبوکارهای
آســیبدیده و خانــوار حمایــت صــورت گیــرد،
امــا نحــؤه حمایــت خیلــی مهــم اســت کــه بــه
چــه ترتیبــی باشــد .آیــا بایــد منابــع مالــی تزریــق
کنیــم یــا اینکــه از روشهــای دیگــری کمــک
کنیــم کــه سیاســتگذار بهتــر بــه هــدف خــود
برســد ؟ اگــر جمعبنــدی ایــن شــد کــه بایــد
منابــع تزریــق شــود ،بــاز هــم ســؤال بعــدی

{

هســتیم پیشبینــی میکردیــم؛ البتــه بــا توجــه
بــه نــگاه تهدیدآمیــزی کــه وجــود داشــت
کــه آیــا تحریمهــا ادامــه مییابــد یــا اینکــه
موقتــی اســت؟ همچنیــن تعللــی کــه در
زمینــه سیاســتگذاری در کشــور مــا وجــود
دارد ،باعــث شــد باوجــود دو ســال فرصــت،
اصالحــات ســاختاری در بودجــه اتفــاق نیفتــد.
روشــی را کــه دولــت عمـ ً
ـا بــرای جبران کســری
بودجــه خــود در ســال  ۱۳۹۹در نظــر گرفتــه،
فــروش اوراق اســت کــه میتوانــد پیامدهــای
منفــی در اقتصــاد ایــران داشــته باشــد .آنچــه بـه
نظــر مــن درحالحاضــر بایــد اتفــاق بیفتــد ایــن
اســت کــه بیــش از ایــن فرصتهــا را از دســت
ندهیــم ،واقعیــت اینکــه کشــور مــا چندیــن دهــه
متأثــر از درآمدهــای ســهلالوصول نفتــی بــوده
و بهدنبــال درآمدهــای پایــدار ماننــد درآمدهــای
مالیاتــی نبــوده اســت و از ســویی نیــز
حساســیت قابلتوجهــی بــر نحــؤه هزینهکــرد
منابــع نداشــتیم؛ بنابرایــن ،هــم در طــرف منابــع
و هــم مصــارف بودجــه خیلــی جــای اصــاح
و ارتقــای عملکــرد دارد ،ولــی در دو ســال
گذشــته ،باوجــود شــرایط تحریمــی و بــا توجــه
بــه اینکــه مطالبــه مقــام معظــم رهبــری بــوده و
خواســت نماینــدگان مجلــس نیــز همیــن اســت،
اتفــاق ویــژهای رقــم نخــورد.
مــا در ایــن زمینههــا ،کارهــای متعــددی
میتوانیــم بکنیــم کــه اتفاقــ ًا فشــاری نیــز بــه
قاطبــه مــردم وارد نمیشــود .حــدود  ۵۰درصــد

از اقتصــاد ایــران معــاف از مالیــات اســت
و بعضــ ًا گروههایــی از جامعــه از پرداخــت
مالیــات معــاف هســتند کــه بهلحــاظ درآمــدی
جــزو طبقــات بــاالی جامعــه محســوب
میشــوند و مالیــات نمیپردازنــد .بهعنــوان
نمونــه ،صفــر تــا صــد فعالیتهــای کشــاورزی
در بخــش ســنتی و مکانیــزه از پرداخــت مالیــات
معــاف اســت .همچنیــن کل فعالیتهــای
هنــری و انتشــاراتی نیــز از پرداخــت مالیــات
معــاف اســت و کل فعالیتهــا در مناطــق
آزاد و ویــژه معــاف هســتند یــا اینکــه فــرار
گســتردٔه مالیاتــی داریــم و اگــر دولــت عــزم و
ارادهای داشــته باشــد کــه جلــوی ایــن اقدامــات
گرفتــه شــود ،بــا منابعــی کــه بهدســت میآیــد
و ســاماندهی هزینههــای دولــت میتوانــد
حمایتهــای مناســبتری از اقشــار جامعــه
انجــام دهــد.
ولــی وقتــی ایــن اتفاقــات نمیافتــد و ً
کال
میخواهیــم اوراق منتشــر کنیــم ،نهایتــ ًا بــه
افزایــش نــرخ تــورم و رشــد پایــه پولــی منجــر و
فشــار بــر اقشــار ضعیــف وارد میشــود .دولــت
بایــد بهســمت اصالحــات ســاختاری بودجــه
بــرود کــه محتــوای آنهــم آمــاده اســت و در
ســازمان برنامــه نیــز چنیــن محتوایی آماده شــده
و از ســویی در مرکــز پژوهشهــای مجلــس نیــز
در ایــن زمینــه کار شــده اســت ،ولــی عمـ ً
ـا بــه
اتخــاذ تصمیــم منجــر نشــده اســت .بــه همیــن
خاطــر هــم هســت کــه درحالحاضــر ،دولــت

مجــوز کلــی و بــدون قیدوشــرط بــرای انتشــار
اوراق بــرای پوشــش کســری بودجــه گرفتــه
اســت ،درحالیکــه بــه نظــر بنــده ،ایــن مجــوز
بایــد محــدود بــه زمــان شــود؛ حداکثــر  ۴یــا
 ۶مــاه و عــدد آن نیــز متناســب بــا ایــن دوره
تعدیــل شــود و اجــازٔه انتشــار بیشــتر اوراق
منوطبــه اجــرای برخــی اصالحــات ســاختاری
در بودجــه شــود.
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ایــن اســت کــه از چــه محلــی تأمیــن میشــود؟
هریــک از محلهــای تأمیــن منابــع خــود دارای
آثــاری در اقتصــاد ایــران خواهــد بــود .آیــا بایــد
از منابــع بانکــی اســتفاده کنیــم؟ آیــا دولــت از
بانــک مرکــزی اســتقراض خواهــد کــرد یــا از
منابــع صنــدوق توســعٔه ملــی اســتفاده میکنــد؟
تحلیــل ایــن اســت کــه هــدف مــا از کمــک
چیســت؟ آیــا هــدف ایــن اســت کــه ســطح
رفــاه خانــوار را تقویــت کنیــم تــا از افــت آن
جلوگیــری شــود.
خــود بنــگاه متشــکل از افــرادی اســت کــه
در آنجــا کار میکننــد و اگــر بخواهیــم ایــن
منابــع را بــه بنــگاه تزریــق کنیــم بــا ایــن امیــد
کــه بنــگاه نیــروی کار خــود را اخــراج نکنــد
کــه اگــر نیــروی کار اخــراج شــود ســطح رفــاه
وی پاییــن میآیــد  ،او ًال مــا ســازوکار روشــنی
نداریــم کــه آیــا ایــن منابعــی کــه داده شــد ،باعــث
حفــظ اشــتغال افــراد خواهــد شــد یــا خیــر؟ اگــر
ســازوکاری هــم در ایــن زمینــه داشــته باشــیم،
بــا هزینــه باالیــی ایــن نظــارت انجــام خواهــد
شــد؛ ولــی اگــر هــدف ایــن اســت کــه ســطح
رفــاه خانــوار را حفــظ کنیــم ،سیاســت بهتــر
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ایــن اســت کــه ایــن منابــع بــه خــود خانــوار
تزریــق شــود ،یعنــی بهجــای تزریــق بــه بنــگاه
و ایجــاد واســطه بــرای حمایــت از خانــوار،
دولــت مســتقیم حمایــت را از خانــوار انجــام
دهــد؛ درعینحــال ،سیاســت حمایــت از
ً
مثــا در حــوزٔه
بنــگاه را نیــز داشــته باشــیم.
مالیاتــی ،تســهیالتی قائــل شــویم و یکســری
سررســیدهای مالیاتــی را میتــوان بهتعویــق
انداخــت و یکســری هزینههــای بنگاههــا
ماننــد آب  ،بــرق و گاز را دولــت میتوانــد
تســهیالت قائــل شــود و از ایــن جنــس امکانــات
را میتــوان بــه بنــگاه داد.
ولــی اینکــه همــه منابعــی را کــه میخواهیــم
کمــک کنیــم از طریــق بنــگاه انجــام بدهیــم،
ً
قبــا نیــز تجربــه شــده اســت و در بحــث
بنگاههــای زودبــازده داشــتیم .ایــن موضــوع کــه
پــول بدهیــم بــه بنــگاه کــه اشــتغال ایجــاد شــود،
ایــن اتفــاق نمیافتــد و مــا بایــد منابــع را صــرف
حمایــت از خانوارهــای نیازمنــد کنیــم و برویــم
بهســمت شناســایی دقیقتــر خانــوار ،ولــی اآلن
بســترهای مناســبی کــه بتــوان اطالعــات خانــوار
را در اختیــار داشــت نداریــم .دســتگاههای

مختلــف بایــد کمــک کننــد تــا ایــن پایــگاه ایجاد
شــود و از اطالعاتــی کــه در اختیــار وزارت رفــاه
اســت اســتفاده شــود؛ و اینکــه بــرای کشــور مــا
کــه بیــش از صدســال ســابقٔه قانونگــذاری
دارد ،هنــوز نتوانــد خانوارهــای نیازمنــد را
شناســایی کنــد خــوب نیســت .مــا امــروز بیــش
از  ۷۷میلیــون نفــر را داریــم کــه یارانــه دریافــت
میکننــد و ایــن زیبنــده نیســت کــه اطالعــات
کاملــی در اختیــار نداشــته باشــیم.
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مصاحبه

مرتضی زمانیان

مدیر گروه اندیشکد ٔه شریف

سـال گذشـته بـرای اقتصـاد ایـران یکـی از دشـوارترین و پرچالشتریـن
سـالها بـود و اقتصـاد ایـران در معـرض طیـف وسـیعی از فشـارها و
تنگناهـای داخلـی و خارجـی قرار داشـت .با در نظر گرفتن شـرایط سـال
 ،۱۳۹۸بـرای سـال جـاری پیشبینیهـا و برنامهریزیهـای متفاوتـی
صـورت گرفتـه بـود کـه شـیوع ویـروس کرونـا و کاهـش درآمدهـای نفتـی

تمـام ایـن برنامههـا را برهـم زد .در همین راسـتا ،گفتوگویی با مرتضی
زمانیـان ،مدیـر گـروه اندیشـکدٔه شـریف دربارٔه چشـمانداز اقتصـاد ایران
در سـال  ۱۳۹۹داشـتیم کـه در ادامـه میخوانیـم:

{
ـایــاد
اقتص
ماهنامهـه
ماهنامــه تاز
اقتصــاد
ـایههـ
ـهـتاز
دو دو
ماه  ۱۳۹۸ش،ــمارهشـ۱۶۰
خــردادتیر۱۳۹۹
ـماره ۱۵۶

ب ــه نظ ــر م ــن کس ــری بودج ــه ،ت ــورم ،رک ــود
و ...ازجمل ــه مش ــکالت اقتص ــاد ای ــران اس ــت
ک ــه در چن ــد س ــال گذش ــته ب ــه ش ــکل پیوس ــته
کشـــور مـــا را درگیـــر کـــرده ،امـــا بهطـــور

{

همانطـــور کـــه مســـتحضرید ،اقتصـــاد ایـــران
در حالـــی ســـال جـــاری را آغـــاز کـــرد کـــه
بـــا کاهـــش شـــدید قیمـــت نفـــت و شـــیوع
ویـــروس کرونـــا همـــراه بـــود ،بـــه نظـــر شـــما
ایـــن مشـــکالت تـــا چـــه میـــزان در اقتصـــاد
تأثیرگـــذار اســـت؟

خ ــاص آنچ ــه در س ــال ج ــاری بارزت ــر خواه ــد
بـــود موضـــوع کســـری بودجـــه دولـــت اســـت
کـــه کاهـــش درآمـــد نفتـــی و کرونـــا ویـــروس
هـــردو تشـــدیدکنندٔه ایـــن مشـــکل هســـتند و
بهط ــور خ ــاص بح ــث ش ــیوع وی ــروس کرون ــا
ب ــا دو س ــازوکار کاه ــش درآمده ــای مالیات ــی و
افزایـــش هزینههـــای دولـــت موجـــب افزایـــش
تأثی ــر ای ــن وی ــروس و درنتیج ــه کس ــری بودج ــه
دولـــت خواهـــد بـــود.
دربـــارٔه اینکـــه دولـــت چطـــور میخواهـــد
ب ــا موض ــوع کس ــری بودج ــه مواج ــه ش ــود؟ ب ــا

توج ــه ب ــه صحبته ــا و اظهارنظره ــا ،ب ــه نظ ــر
میرســـد از طریـــق انتشـــار و فـــروش اوراق
قصـــد جبـــران ایـــن کســـری بودجـــه را دارنـــد
ک ــه ب ــه نظ ــر م ــن در آین ــدهای نزدی ــک تبع ــات
تورمـــی خواهـــد داشـــت.
نکت ــه مه ــم ه ــم ای ــن اس ــت ک ــه در کش ــور
مـــا بـــرای کســـری بودجـــه پیـــش از شـــیوع
کرون ــا وی ــروس ،حج ــم عظیم ــی انتش ــار اوراق
پیشبین ــی ش ــده ب ــود ک ــه ب ــه نظ ــرم ب ــا تش ــدید
ایـــن اقـــدام بـــاری بـــر بـــار ســـایر مشـــکالت
افـــزوده خواهـــد شـــد.

۱۱

۱۲
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بـــه نظـــر شـــما شـــاخصهای اقتصـــادی نیـــز
در ســـال  ۱۳۹۹چگونـــه خواهـــد بـــود؟
تـــورم و کســـری بودجـــه کمـــاکان موضـــوع
مهـــم کشـــور اســـت ،امـــا دو اتفـــاق موجـــب
شـــد تـــا عـــدم قطعیتـــی وجـــود داشـــته باشـــد
و اینک ــه ای ــن مش ــکالت تش ــدید ی ــا تضعی ــف
میشـــود ،بـــه پیچیدگیهـــا و نااطمینانـــی
محیـــط بیرونـــی و همچنیـــن نااطمینانیهـــای
فض ــای سیاس ــی و تصمیمگی ــری ب ــا توج ــه ب ــه
روی کار آمـــدن مجلـــس جدیـــد خواهـــد بـــود.
در بیـــن بازارهـــای مالـــی در کشـــور ،کـــدام
ب ــازار را بی ــش از س ــایرین در اقتص ــاد کش ــور
موفقتـــر و پررونـــق میدانیـــد؟
بس ــتگی ب ــه تعری ــف رون ــق و توفی ــق دارد،
ش ــاید ای ــن مفه ــوم مث ــل ه ــم در نظ ــر گرفت ــه
شـــود ،امـــا بـــه نظـــر مـــن گاهـــی اوقـــات یـــک
ب ــازار را موف ــق میدانن ــد و اگ ــر ش ــاخصهای
ای ــن ب ــازار رش ــد داش ــته باش ــد و حج ــم مناب ــع
افزایـــش یابـــد ،مثـــل بـــازار بـــورس یـــا نظـــام
بانکـــی کـــه در مدتـــی کـــم حجـــم زیـــادی از
منابـــع را دریافـــت کـــرد ،ایـــن توفیـــق بـــازار
نیســـت؛ زیـــرا بازارهـــای مالـــی کارکردهایـــی
دارنـــد کـــه اگـــر بهدرســـتی انجـــام دهنـــد
میتـــوان گفـــت ایـــن بـــازار موفـــق اســـت.
اولیـــن کارکـــرد ایـــن بازارهـــا ایـــن اســـت
کـــه منابـــع را از ســـمت پسانـــداز بهســـمت
ســـرمایهگذاری منتقـــل کننـــد .بـــدون اینکـــه
یکســـری اختـــاالت را در فضـــای اقتصـــادی
کشـــور ایجـــاد کننـــد.
بـــا رونـــد برخـــی بازارهـــا ثروتهـــای
زی ــادی نصی ــب برخ ــی میش ــود ک ــه ب ــه نظ ــرم
ک ــج کارک ــرد اس ــت و نمیت ــوان ای ــن موض ــوع
را موفقیـــت بـــازار عنـــوان کـــرد.
ازآنجاییکـــه ســـال  ۱۳۹۹بـــه نـــام ســـال
«جهـــش تولیـــد» نامگـــذاری شـــده اســـت،
ارزیابـــی شـــما از تولیـــد و کســـبوکار در
ســـال جـــاری چیســـت؟
بـــه نظـــرم دراینبـــاره دو ســـطح موضـــوع
وجـــود دارد کـــه در ســـطح اول بنـــگاه یـــا
صنعـــت اســـت کـــه چنـــد عامـــل ازجملـــه
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مداخ ــات حاکمیت ــی بای ــد ح ــذف ش ــود ،زی ــرا
اگ ــر تنظیمگ ــری در زمان ــی اتف ــاق بیفت ــد ک ــه
نفـــع عمومـــی کشـــور ایجـــاب میکنـــد ،ایـــن
مداخـــات مؤثـــر خواهـــد بـــود.
بـــرای کســـری بودجـــه پیـــش از شـــیوع
کرون ــا وی ــروس ،حج ــم عظیم ــی انتش ــار اوراق
پیشبین ــی ش ــده ب ــود ک ــه ب ــه نظ ــرم ب ــا تش ــدید
ایــن اقــدام بــاری بــر بــار ســایر مشــکالت افــزوده
خواهـــد شـــد.
ایـــن بـــه ایـــن معنـــی نیســـت کـــه دولـــت
بـــه هـــر دلیلـــی بـــه ماجـــرا ورود و مداخلـــه
کنـــد .مـــا نمیتوانیـــم بـــرای حـــل موضـــوع
خـــودرو ،پتروشـــیمی و ...قیمتگـــذاری
کنیـــم؛ زی ــرا ب ــا اینگون ــه مداخ ــات صنع ــت
کش ــور از بی ــن مــیرود؛ هنگامیک ــه ان ــرژی را
خـــارج از قواعـــد و ارزان در اختیـــار صنعـــت
میگذاریـــد ،بهمـــرور صنعـــت را عـــادت
میدهیـــد و بـــا مشـــکل مواجـــه خواهـــد شـــد.
اینهـــا شـــیوههای غلطـــی اســـت کـــه بهجـــای
تنظیمگـــری درســـت در حـــال رخـــداد اســـت.
موض ــوع بع ــدی انحصارهاس ــت ک ــه موان ــع
مختلـــف ایجـــاد و موجـــب بـــروز مشـــکالتی
میشـــود و در ظاهـــر حمایـــت از تولیـــد
اس ــت ،ام ــا در عم ــل موج ــب بی ــکاری ،ایج ــاد
انحصـــار و ...میشـــود .بـــه نظـــرم موضـــوع
مهم ــی ک ــه بای ــد ب ــه آن توج ــه ش ــود انحص ــار
اســـت کـــه در بیشـــتر مواقـــع انحص ــار قوانیـــن
اســـت.
ص ــدور مج ــوز موض ــوع بع ــدی اس ــت ک ــه
اگـــر حـــل نشـــود بـــا مشـــکالت عدیـــدهای در
تولیـــد مواجـــه خواهیـــم شـــد .هنگامیکـــه از
رون ــق تولی ــد ح ــرف میزنی ــم ب ــه تفک ــر برخ ــی
ســـرمایهگذاری تلقـــی میشـــود ،امـــا بیشـــتر
مواقـــع موانـــع ورود عامـــل بـــروز مشـــکالت
مختل ــف اس ــت .هنگامیک ــه فرآینده ــا موج ــب
اخت ــال در کاره ــا میش ــود ،بای ــد ب ــه مجم ــوع
ایـــن مباحـــث در بنـــگاه و صنعـــت کشـــور
بیشـــتر توجـــه شـــود.
در ســـطح کالن هـــم سیاســـتهای
اقتصـــادی کشـــور بایـــد حمایتـــی باشـــد و
موضـــوع دیگـــر بازارهـــای مـــوازی اســـت
زیـــرا هنگامیکـــه ســـرمایهگذاری در ســـایر
بازارهـــا از تولیـــد جذابتـــر و پرســـودتر

باش ــد ،صاحب ــان س ــرمایه کمت ــر ب ــه فک ــر تولی ــد
و مشـــکالت آن هدایـــت میشـــوند؛ بایـــد
تولیـــد گزینـــه بهینـــه باشـــد و تـــا زمانـــی کـــه
ســـفتهبازی در ســـایر بازارهـــا ســـود و بـــازده
بیشـــتری دارد ،بایـــد مشـــوقهای جذابـــی
وجـــود داشـــته باشـــد تـــا صاحبـــان ســـرمایه
بهســـمت تولیـــد هدایـــت شـــوند.
اگـــر بتوانیـــم گزینههـــای مخـــرب و
غیرس ــازنده در اقتص ــاد کش ــور را کنت ــرل کنی ــم،
بهطـــور حتـــم تولیـــد در کشـــور گزینـــه خوبـــی
در اقتصـــاد کشـــور خواهـــد بـــود و شـــاهد
رون ــق تولی ــد و صنع ــت کش ــور خواهی ــم ب ــود.
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بــا توجــه بــه شــرایط فعلــی و همچنیــن شــیوع
بیمــاری کرونــا ،امســال اقتصــاد ایــران چــه
رونــدی را خواهــد داشــت؟ چــه توصیههایــی
میتــوان در زمینــه بهبــود عملکــرد اقتصــادی
کشــور داشــت؟
در شــرایط فعلــی کــه کشــور درگیــر بیمــاری

کروناســت و بــرای حفــظ ســامت بیمــاران
و مــردم تــاش میشــود ،حفاظــت از مــال و
دارایــی مــردم نیــز مطــرح اســت .همچنیــن یکــی
از مشــکالت اساســی کــه در حــال حاضر کشــور
دارد ،بیــکاری اســت .بایــد نهایــت تالشــمان
را داشــته باشــیم تــا بتوانیــم حمایــت کنیــم.

همچنیــن تــابآوری تولیــد را نیــز بایــد مدنظــر
داشــته باشــیم .پیشــنهاد میکنــم مابهالتفــاوت
افزایــش حقــوق کارگــران را کــه در حــال حاضــر
در رقــم  ۲میلیــون و  ۸۰۰هــزار تومــان بســته
شــده اســت و بــا احتســاب حــق ســنوات،
بیمــه و عیــدی ،تقریبــ ًا  ۴میلیــون تومــان هــر

ـایــاد
اقتص
ماهنامهـه
ماهنامــه تاز
اقتصــاد
ـایههـ
ـهـتاز
دو دو
ماه  ۱۳۹۸ش،ــمارهشـ۱۶۰
خــردادتیر۱۳۹۹
ـماره ۱۵۶

سالهاسـت دولتهـا در ایـران بـرای بهبـود وضعیـت اقتصـادی کشـور
برنامهریـزی میکننـد و اقتصـاد بهعنـوان مهمتریـن شـاخصٔه عملکـرد
دولتهـا مـورد ارزیابـی قـرار میگیـرد .رشـد اقتصـادی ،نقدینگـی ،بازار
کار ،قیمـت نفـت و ...مؤلفههایـی کلیـدی در اقتصـاد هسـتند کـه مـورد
برنامهریـزی و پیگیـری دولتهـا قـرار میگیرنـد .اینکـه دولتهـا در یـک
دورٔه چهـار تـا هشتسـاله ایـن مؤلفههـا را در چه وضعیتی قـرار دادهاند،
بهعنـوان اهرمـی مؤثـر در موفقیـت و عـدم موفقیـت دولتهـا لحـاظ
میشـود؛ امـا روال طبیعـی و شـرایط نهتنها برای ایـران،بلکه برای اقتصاد
جهـان از زمسـتان سـال گذشـته تغییـر کـرد و فراگیر شـدن بیمـاری کرونا
در کشـورهای مختلـف ،مـیرود تـا بـار دیگر جهـان را درگیـر رکود بزرگ

اقتصـادی کنـد .چالـش کسـبوکارها ،مسـائل مربوط بـه بیـکاری ،تأمین
نقدینگـی ،حفـظ معیشـت مـردم و مباحثـی از ایـن دسـت ،موضوعـات
مهـم ایـن روزهـای دولتها در کشـورهای مختلف جهان و ایران اسـت.
بـا توجـه بـه شـرایط ویـژٔه کرونایـی و صـرف بخـش قابلتوجهـی از
تـوان دولـت بـرای حفـظ سلامت مـردم ،در حـال حاضـر ،دو موضـوع
را« ،اقتصـاد ایـران در سـال جـاری چـه رونـدی را طـی خواهـد کـرد» و
«چشـمانداز اقتصـاد در سـال  ۱۳۹۹چگونـه قابـل ترسـیم اسـت؟» بـا
معصومـه آقاپـور علیشـاهی  -عضـو سـابق کمیسـیون اقتصـادی مجلـس
 -مطـرح کردیـم کـه بـا هـم میخوانیـم.

{

مصاحبه

معصومه آقاپور علیشاهی

عضو سابق کمیسیون اقتصادی مجلس
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کارگــر بــرای کارفرمــا در ســال جــاری هزینــه
بههمــراه خواهــد داشــت ،دولــت بهصــورت
کمکمعیشــتی و غیرنقــدی جبــران و از طریــق
تأمیــن ارزاق ،از معیشــت خانوارهــای کارگــری
حمایــتکنــد .در ایــن صورت ،نقدینگی نیــز وارد
جامعــه نخواهــد شــد .اینگونــه اقدامــات باعــث
میشــود تولیدکننــده نیــز دوام بیــاورد و بتوانــد
بمانــد؛ امــا از زمانیکــه میــزان افزایــش حقــوق
کارگــران اعــام شــده اســت ،در بیشــتر بنگاههــای
اقتصــادی تعدیــل نیــرو صــورت میگیــرد؛ چــون
ایــن راحتتریــن کار بــرای تولیدکننــده اســت.
دومیــن مــورد دربــارٔه تــابآوری اقتصــادی ایــن
اســت کــه در شــشماهٔه ابتــدای ســال ،بایــد
برنامهریــزی دقیــق داشــته باشــیم و از نیمــه دوم
ســال بــه بعــد میتوانیــم بهســراغ تحقــق جهــش
اقتصــادی برویــم.
نحــؤه حمایــت دولــت از بنگاههــای اقتصــادی
و حفــظ اشــتغال موجــود چگونــه بایــد باشــد؟
در حــال حاضــر ،تــابآوری اقتصــادی بــرای
کشــور از اهمیــت باالیــی برخــوردار اســت و
اگــر هــر بنــگاه اقتصــادی ورشکســت شــود،
بــه دو دلیــل آن بنــگاه دیگــر فعــال نخواهــد
شــد .اول بدهــی کالنــی اســت کــه دارد ،زیــرا
وقتــی ورشکســت شــود میتوانــد بهراحتــی
مســئولیت خــود را کنــار بگــذارد و دوم اینکــه
تابــوی بســته شــدن کارخانجــات از بیــن مـیرود
و حجــم کارگــر بیــکاری کــه از ایــن طریــق بــه
جامعــه افــزوده میشــود ،میــزان آســیبهای
اجتماعــی را نیــز بــاال خواهــد بــرد .نظــرم
ایــن اســت کــه تأمیــن و ارائــه کارت معیشــتی،
تــاش بــرای تقویــت تــابآوری اجتماعــی و
ســپس جهــش تولیــد را ســرلوحٔه کار خــود قــرار
دهیــم .در حــال حاضــر ،مشــاغلی کــه بهدلیــل
بــروز کرونــا در حــال از بیــن رفتــن هســتند
نیــز بهدلیــل کاهــش تقاضــا دچــار مشــکل
شــدهاند .بقیــه مشــاغل را هــم کــه شــرایط
بهتــری دارنــد دســتهبندی کنیــم ،آمــوزش دهیــم
و حمایــت داشــته باشــیم .امــروزه مشــاغلی از
بیــن رفتهانــد و اگــر مشــاغلی دیگــر الزم نیســت
کــه بماننــد ،بایــد بــا تغییــر شــکل کار ،شــاغالن
را در قالبهــای دیگــری فعــال نگــه داریــم و
اصــل شــغل را از بیــن نبریــم .در حــال حاضــر،
بــا شــرایط شــیوع کرونــا ،حــدود  ۴۰درصــد

دو ماهنامــه تازههــای اقتصــاد
خــرداد  ،۱۳۹۹شــماره ۱۶۰

بــه ســود فعالیتهــای فضــای مجــازی شــده و
ارزشافــزوده در ایــن بخــش ایجــاد شــده اســت،
چــون خریدهــای اینترنتــی چندبرابــر شــده اســت
و مطمئــن باشــید بــا روال فعلــی ،ایــن نــوع
خریــد بــرای خانوادههــا بــه عــادت تبدیــل
خواهــد شــد و مــا بایــد بــا اســتفاده از ایــن فضــا
بــرای خانوادههــا مشــاغل جدیــد فراهــم کنیــم.
برخــی کارشناســان معتقدنــد دولــت تنهــا از راه
پرداخــت تســهیالت بانکــی بــرای حمایــت از
تولیــد اقــدام میکنــد .چــه اقدامــات دیگــری
بایــد انجــام دهــد تــا مشــخص ًا نــرخ رشــد
اقتصــادی کشــور از شــرایط منفــی بــه نقط ـهای
مطلــوب برســد؟ آیــا تنهــا بایــد بــه پرداخــت
تســهیالت بانکــی بــه تولیدکننــدگان و اقتصــاد
کشــور بســنده کــرد یــا اینکــه ابزارهــای دیگــری
نیــز بــرای حمایــت واقعــی از بخــش تولیــد
کشــور وجــود دارد؟
اولیــن اقــدام ایــن اســت کــه دولــت بایــد
در بخــش وصــول مالیــات تجدیدنظــر کنــد.
حداقــل  ۵۰درصــد درآمــد مالیاتــی کــه در
بودجــه پیشبینــی شــده اســت ،امســال محقــق
نخواهــد شــد .حتمـ ًا بایــد ایــن موضــوع در نظــر
گرفتــه شــود و دولــت کســبوکارها را بــرای
پرداخــت مالیــات تحــت فشــار قــرار ندهــد .مــن
اعتقــادم ایــن اســت کــه در ش ـشماهٔه نخســت
ســال  ،۱۳۹۹بایــد بخشــودگی مالیاتــی داشــته
باشــیم تــا بتوانیــم تــابآوری اقتصــادی ایجــاد
کنیــم ،زیــرا اگــر ایــن کار انجــام نشــود دولــت
بایــد معــادل همیــن عــدد بــرای آســیبهای
اجتماعــی پرداخــت کنــد .بــه کارگاههــای
تولیــدی بگویــد در صــورت ادامــه پرداخــت
لیســت بیمــه و اخــراج نکــردن کارگــران،
بهجــای پرداخــت تســهیالتی کــه اخیــر ًا اعــام
شــده اســت ،حــق بیمــه تــا زمانــی مشــخص
دریافــت نمیشــود و از ایــن طریــق حمایــت
صــورت گیــرد.
وامهایــی کــه در حــال حاضــر عنــوان
میشــود تنهــا باعــث بــزرگ شــدن حبــاب
نقدینگــی خواهــد شــد و دولــت بایــد در بــازار
ســرمایه نیــز احتیــاط کنــد .در حــال حاضــر،
مــردم بهســمت بــازار ســرمایه حرکــت کردهانــد
و ایــن حرکــت بهصــورت مــوج اســت و اگــر
حبــاب ایجــاد شــود و ســپس ســقوط کنــد ،مردم

متضــرر خواهنــد شــد و دوبــاره اعتراضاتــی
را خواهیــم داشــت و خســارت بــرای کشــور
ایجــاد میشــود .مــردم در حــال حاضــر ،بــه
نهایــت تــابآوری از نظــر اقتصــادی رســیدهاند
و در ضعیفتریــن حالــت قــرار دارنــد .بخــش
خصوصــی  ،اتــاق بازرگانــی و اصنــاف بارهــا
بحثهایــی داشــتهاند کــه دولــت اجــازه دهــد
فعالیــت بخــش خصوصــی توســط فعــاالن ایــن
بخــش دنبــال شــود .دولــت کاری بــه تعییــن
نــرخ ارز ،تعییــن نــرخ مــواد اولیــه و ...نداشــته
باشــد و اجــازه بدهــد بخــش خصوصــی خــود
کارهــا را تنظیــم کنــد و فقــط نقــش حمایتــی
خــود را ایفــا کنــد و مانعــی در کارهــا از ســوی
دولـ�ت ایجـ�اد نشـ�ود.

وهاب
قلیچ

عضو هیئت علمی پژوهشکده پولی و بانکی

بهنظــر میرســد همــکاری و مشــارکت بانــک مرکــزی و شــبکٔه بانکــی
کشــور بــا مجلــس جدیــد در نهاییســازی طــرح بانکــداری جمهــوری
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عملیاتــی زیــادی در کشــور بــرای تبییــن و
فرهنگســازی مفهــوم اقتصــاد مقاومتــی،
تعییــن چهارچوبهــا ،ســاختارها ،راهبردهــا و
سیاس ـتهای اجرایــی آن از ســوی کارشناســان
دانشــگاهی و متولیــان اجرایــی کشــور صــورت
پذیرفتــه اســت.
بــرای رصــد ،مراقبــت و ســنجش میــزان
موفقیــت اقدامــات انجامشــده ،ســازمان
برنامــه و بودجــه در اردیبهش ـتماه و مردادمــاه
ســال  ،۱۳۹۸طــی دو مرحلــه ،پروژههایــی را
تحــت عنــوان «پروژههــای اقتصــاد مقاومتــی
ســال  »۱۳۹۸بهعنــوان بخشــی مهــم از برنامــه
اقتصــاد مقاومتــی ایــن ســال بــه  ۲۴دســتگاه
اجرایــی مرتبــط در کشــور ابــاغ کــرد.
براســاس گــزارش دیمــاه  ۱۳۹۸معاونــت
امــور اقتصــادی و هماهنگــی ایــن ســازمان،
تــا پایــان آذرمــاه ایــن ســال ،از  ۱۱۳عنــوان
پــروژه  -منشــور  ۹۳عنــوان پــروژه  -منشــور
بــه تأییــد دبیرخانــه ســتاد رســیده اســت کــه
میتوانــد آمــار قابــل قبولــی بــرای دســتگاههای
ذیربــط کشــور بــرآورد شــود .امــا از تعــداد ۲۰
عنــوان پــروژه  -منشــور تأییدنشــده ۱۳ ،پــروژه
مربــوط بــه وزارت نفــت و  ۷پــروژه مربــوط
بــه وزارت کشــور ،وزارت صنعــت ،معــدن و
تجــارت ،دبیرخانــه شــورایعالی مناطــق آزاد
تجــاری  -صنعتــی و ویــژه اقتصــادی ،بانــک
مرکــزی ،معاونــت امــور زنــان و خانــواده
رئیسجمهــور ،ســتاد مرکــزی مبــارزه بــا قاچــاق
کاال و ارز و ســازمان حفاظــت محیطزیســت
(هرکــدام یــک پــروژه) اســت کــه نیــاز اســت

کوشــش و تــاش خــود را بــرای پیشــرفت
و تکمیــل طرحهــای نیمهتمــام باقیمانــده،
دوچنــدان ســازند.
بانــک مرکــزی و نظــام بانکــی یکــی از
بخشهــای مــورد رصــد ســازمان برنامــه
و بودجــه بــوده اســت .ازآنجاکــه در نظــام
اقتصــادی ایــران ،نظــام بانکــی یکــی از
مهمتریــن و اثرگذارتریــن اهرمهــای توســعٔه
اقتصــادی اســت ،مقاومســازی ایــن بخــش
نســبتبه ســایر بخشهــای اقتصــادی از
حساســیت چشــمگیری برخــوردار اســت.
البتــه شــواهد تجربــی نیــز ایــن حساســیت
و خاصیــت اهرمــی را بــرای نظــام بانکــی
نشــان میدهــد .بهعنــوان مثــال ،در خــال
بحــران اقتصــادی ســال  ۲۰۰۹-۲۰۰۸در
اروپــا ،نظــام بانکــی اثرگــذاری فراوانــی از
خــود نشــان داد .از مهمتریــن علــل رخــداد
ایــن دســته از آثــار میتــوان بــه پرداخــت
وامهــای بانکــی بــه افــراد بــا درجــه پاییــن
اعتبــاری ،کمبــود نقدینگــی در نظــام بانکــی و
بهتبــع ایــن دو ،افزایــش بدهیهــای حکومتــی
بانکهــا بــرای ممانعــت از ورشکســتی و نیــز
اوجگیــری مشــکالت اقتصــادی در کشــورهایی
همچــون یونــان ،اســپانیا و پرتغــال اشــاره کــرد.
ازاینروســت کــه میتــوان اذعــان کــرد یکــی
از دالیــل شــکننده بــودن اقتصــاد اروپــا در
بحــران مذکــور ،رشــد بانکــداری در ســایه بــوده
کــه در آن ،مؤسســات مالــی غیربانکــی آزاد و
رهــا از قوانیــن و محدودیتهــای بانکــی،
فعالیتهــای شــبهبانکی انجــام دادهانــد .پــس
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ابــاغ سیاســتهای کلــی اقتصــاد مقاومتــی
در  ۲۹بهمــن ســال  ۱۳۹۲از ســوی مقــام
معظــم رهبــری موجــب شــد اقتصــاد مقاومتــی
بــه مفهومــی رایــج و پرکاربــرد در مباحــث
اقتصــادی کشــور تبدیــل شــود .آنگونــه کــه
از سیاســتهای کلــی اقتصــاد مقاومتــی
و پژوهشهــا و مطالعــات پیرامــون آن
برمیآیــد ،اقتصــاد مقاومتــی مفهومــی گســترده
بــا ریشــههای اســامی و بومــی اســت کــه بــا
مفاهیــم بنیادیــن اقتصــاد اســامی گــره خــورده
اســت .اقتصــاد مقاومتــی الگــوی اقتصــادی
برآمــده از فرهنــگ انقالبــی و اســامی ایــران
اســت کــه ضمــن داشــتن رونــد روبهرشــد،
در مقابــل ترفندهــای دشــمنان كمتریــن
آســیبپذیری را دارد.
همچنیــن میتــوان چنیــن برداشــت کــرد
کــه اقتصــاد مقاومتــی تاکتیکــی موقــت و
زودگــذر بــرای شــرایط فعلــی اقتصــاد نیســت،
بلکــه راهبــرد و اســتراتژی بلندمــدت و دائمــی
اســت کــه باعــث میشــود اقتصــاد در مقابــل
تکانههــای اقتصــادی و غیراقتصــادی مقــاوم
شــود .توجــه بــه گزارههــای کلیــدی هماننــد
رویكــرد جهــادی ،انعطافپذیــر ،فرصتســاز،
مولــد ،درونزا ،پیشــرو ،برونگــرا ،کارآفریــن،
نــوآور و دانشبنیــان ،رقابتپذیــر ،بــا الگــوی
مصــرف اصالحشــده میتوانــد مختصــات و
مشــخصههای ایــن نــوع اقتصــاد را بهنحــوی
ملموستــر تبییــن کنــد.
در مــدت شــش ســالی کــه از ابــاغ ایــن
سیاســتها میگــذرد ،کارهــای علمــی و

اســامی ایــران ،یکــی از ضروریتریــن و مهمتریــن دســتورکار نظــام
پیــشروی باشــد.
بانکــی در ســال
ِ
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از ایــن دوران بــود کــه بحــث مقاومســازی
نظــام بانکــی در محافــل اقتصــادی جهــان بــرای
مقابلــه بــا عوامــل بسترســاز بحرانهــای مالــی،
بهنحــوی جدیتــر دنبــال شــد .بهعنــوان
نمونــه ،در بحــث قواعــد و مقــررات بــازل ،۳
نوعــی مقاومســازی بــا شــاخصهای خــاص
بــرای بانکهــا مقــرر یــا در نظــام پولــی اروپــا
بحــث تفکیــک عملیــات و روابــط خــرد بانکــی
عنــوان شــد.
بــا عنایــت بــه نقــش محــوری نظــام بانکــی
در اقتصــاد کشــور و بنــا بــه اهمیــت بازیگــری
بانــک مرکــزی در ایــن نظــام بــرای پیادهســازی
سیاســتهای اقتصــاد مقاومتــی ،در ادامــه ایــن
نوشــتار ســعی داریــم برپایــه گــزارش ســازمان
برنامــه و بودجــه ،نگاهــی بــه وضعیــت عملکــرد
بانــک مرکــزی در اجــرای «پروژههــای اقتصــاد
مقاومتــی ســال  »۱۳۹۸بیندازیــم و پیشــنهاداتی
را بــرای گامهــای ســال  ۱۳۹۹ارائــه کنیــم.
بنابــر گــزارش بــاال ،در شــاخٔه «نســبت
پروژههــای دارای منشــور تأییدشــده توســط
دبیرخانــه بــه کل پروژههــای ابالغشــده بــه

دو ماهنامــه تازههــای اقتصــاد
خــرداد  ،۱۳۹۹شــماره ۱۶۰

دســتگاه» ،از مجمــوع  ۲۴دســتگاه ،بانــک
مرکــزی بــا  ۸۰درصــد ردٔه هجدهــم را
داشــته اســت .همچنیــن در شــاخٔه «نســبت
گــزارش عملکــرد ارسالشــده بــه تعــداد کل
گزارشهــای عملکــرد قابــل ارائــه توســط
دســتگاه از زمــان ابــاغ پروژههــا» بانــک
مرکــزی بــا نســبت  ۴۹درصــد ،ردٔه پنجــم را
بیــن  ۲۴دســتگاه اجرایــی اخــذ کــرده اســت.
در شــاخٔه «میانگیــن پیشــرفت عملیاتــی
پروژههــای ابالغشــده بــه دســتگاههای
اجرایــی تــا پایــان آذرمــاه ســال جــاری» بانــک
مرکــزی بــا  ۴۱درصــد میانگیــن پیشــرفت ،ردٔه
دوازدهــم را بــه خــود اختصــاص داده اســت.
براســاس ایــن گــزارش ،گزارشهــای عملکــردی
مبنــای محاســبٔه میانگیــن پیشــرفت عملیاتــی
بــوده کــه حداقــل بــه تأییــد رئیــس دســتگاه
مربــوط رســیده اســت .نکتــه جالــب توجــه
آنکــه در ایــن شــاخه وزارت کشــور ،معاونــت
امــور زنــان و خانــوادٔه رئیسجمهــور ،ســتاد
مرکــزی مبــارزه بــا قاچــاق کاال و ارز ،ســازمان
حفاظــت محیطزیســت و ســازمان اداری و

اســتخدامی کشــور پنــج دســتگاهی هســتند کــه
بــا صفــر درصــد پیشــرفت عملیاتــی پروژههــای
ابالغشــده در بدتریــن جایــگاه قــرار گرفتهانــد.
در بیــن پروژههــای مصــوب ،بانــک
مرکــزی عهــدهدار اجــرای پنــج پــروژه بــا
عناویــن «انتظامبخشــی بــه بــازار پــول و
ســاماندهی مؤسســات اعتبــاری غیرمجــاز»،
«تعییــن تکلیــف امــوال مــازاد شــبکٔه بانکــی»،
«ادغــام بانکهــا و مؤسســات اعتبــاری
وابســته بــه نیروهــای مســلح در بانــک ســپه»،
«تجهیــز منابــع مالــی خارجــی میانمــدت و
کوتاهمــدت» و «راهانــدازی ســامانٔه رفــع تعهــد
ارزی» بــوده اســت کــه هرکــدام بــه ترتیــب ،۹۰
 ۵ ،۴۸ ،۶۲و صفــر درصــد پیشــرفت عملیاتــی
گزارششــده در ســامانٔه نظــام یکپارچــه پیشــبرد
و پایــش اقتصــاد مقاومتــی (نیپــا) داشــتهاند.
موفقیــت نســبی بانــک مرکــزی در  ۹ماهــه
ابتــدای ســال  ۱۳۹۸در انتظامبخشــی بــه
بــازار پــول ،ســاماندهی مؤسســات اعتبــاری
غیرمجــاز و تعییــن تکلیــف امــوال مــازاد شــبکٔه
بانکــی میتوانــد گامــی بــزرگ در پیشــبرد
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اهــداف اقتصــاد مقاومتــی باشــد کــه در ایــن
ســال برداشــته شــده اســت.
امــا بایــد اشــاره کــرد کــه براســاس آنچــه
از مفاهیــم اقتصــاد مقاومتــی و نقــش مهــم و
اثرگــذار بــازار پولــی و بانکــی در پیادهســازی
آن برمیآی��د ،ج��دا از محوره��ای پن��ج پ��روژٔه
تعریفشــدٔه بــاال ،مــواردی همچــون رقابــت
ســالم و شــفاف شــبکٔه بانکــی ،بهبــود ترازنامــه
بانکهــا بــرای تهیــه منابــع بــرای اعطــای بهتــر
تســهیالت بــه طرحهــای تولیــدی و اشــتغالزا
و نیــز تقویــت حاکمیــت شــرکتی و مدیریــت
منابــع و ریســکهای عملیاتــی بــرای کاهــش
هزینــه تمامشــدٔه تســهیالت نیــز از بســترها و
پایههــای مهــم تحقــق اقتصــاد مقاومتــی در
کشــور بهحســاب میآیــد.
نکتــه دیگــر آنکــه گــزارش یادشــده بــرای
 ۹مــاه ابتــدای ســال  ۱۳۹۸تدویــن شــده
اســت ،درحالیکــه در ســ ه ماهــه پایانــی ایــن
ســال ،رونــد اقدامــات مثبــت بانــک مرکــزی در
راســتای اجــرای سیاســتهای کلــی اقتصــاد
مقاومتــی همچنــان ادامــه داشــته اســت و
طبیعتــ ًا در گــزارش دیمــاه ســازمان برنامــه و
بودجــه بــه آن اشــارهای نشــده اســت.
بهعنــوان مثــال« ،اســتفاده از ابــزار گواهــی
اعتبــار مولــد (گام) بــا هــدف ابزارســازی بــرای
تأمیــن اعتبــار واحدهــای تولیــدی در قالــب
زنجیــرٔه تأمیــن» و «راهانــدازی عملیــات بــازار
بــاز بــا هــدف اجــرای سیاســتهای پولــی
بازارمحــور» و «راهانــدازی رمــز دوم پویــا بــا
هــدف افزایــش امنیــت تراکنشهــای مالــی
مشــتریان» تنهــا ســه نمونــه از اقدامــات بانــک
مرکــزی در ماههــای اخیــر بــوده کــه در راســتای
اجــرای حداکثــری بنــد نهــم سیاسـتهای کلــی
اقتصــاد مقاومتــی بــا محوریــت «پاســخگویی
بــه نیازهــای اقتصــاد ملــی ،ایجــاد ثبــات در
اقتصــاد ملــی و پیشــگامی در تقویــت بخــش
واقعــی» بهمنصــه ظهــور رســیده اســت.
در بیــن ســه اقــدام ذکرشــده ،اســتفاده از ابزار
گواهــی اعتبــار مولــد (گام) بــرای اولیــن بــار از
اهمیــت ویــژهای برخــوردار اســت .ســامانٔه گام
ســازوکاری فراگیــر بــرای بهرهمنــدی واحدهــای
تولیــدی اســت و بانــک مرکــزی بــا هــدف
بهبــود روشهــای تأمیــن ســرمایه در گــردش
ایــن بنگاههــای کشــور اقــدام بــه راهانــدازی ایــن
ســامانه بــرای صــدور و مدیریــت اوراق در بــازار

پــول کــرده اســت .ایــن ابــزار زمین ـهای را ایجــاد
میکنــد تــا واحدهــای تولیــدی بهجــای اخــذ
تســهیالت از بانکهــا بــرای تأمیــن ســرمایه در
گــردش بــر ضمانــت و اعتبــار بانکهــا تکیــه
کننــد و بــا اســتفاده از اوراق گام منتشرشــده از
ســوی بانکهــا بــه تأمیــن مالی خــود اقــدام کنند.
در واقــع ،بنگاههــای تولیــدی قــادر خواهنــد بــود
از مســیر ایــن ابــزار ســرمایه در گــردش الزم خود
را از طریقــی بهصرفهتــر و کمهزینهتــر کســب
کننــد .همچنیــن ایــن ابــزار میتوانــد امــکان
تســویه بدهیهــا را بیــن ایــن دســته از واحدهــای
تولیــدی بهنحــوی مطلوبتــر میســر ســازد.
ازایـنرو ،انتظــار مـیرود بهکارگیــری صحیــح و
هوشــمندانه از ابــزار گواهــی اعتبــار مولــد (گام)
بتوانــد بــه تقویــت و رونــق اقتصــاد داخلــی ،اتکا
بــه ســرمایههای بومــی و در نهایــت تحقــق بهتــر
اقتصــاد مقاومتــی بینجامــد.
امــا ســال  ۱۳۹۹ســالی اســت کــه بانــک
مرکــزی و مجموعــه شــبکٔه بانکــی کشــور بایــد
کار آغازشــدٔه خــود را بــا گامهــای ســریعتر
و باقدرتتــر ادامــه دهنــد .درایــن راســتا،
الزم اســت بانــک مرکــزی در ســال جدیــد بــا
پیگیــری و تمدیــد فعالیتهــا و سیاســتهای
ســازندٔه خویــش در انتظامبخشــی و
بهکارگیــری ابزارهــا و سیاســتهای کارآمــد
بــازار پولــی ،آرامشبخشــی بــه بــازار ارز و
تعییــن تکلیــف امــوال مــازاد شــبکٔه بانکــی،
تالشهایــی منســجم بــرای پیگیــری و بــه
اتمــام رســاندن طرحهایــی همچــون ادغــام
بانکهــا و مؤسســات اعتبــاری وابســته بــه
نیروهــای مســلح در بانــک ســپه ،تجهیــز منابــع
مالــی خارجــی میانمــدت و کوتاهمــدت و
راهانــدازی کامــل ســامانٔه رفــع تعهــد ارزی را از
خــود بــروز دهــد.
همچنیــن بــا روی کار آمــدن مجلس شــورای
اســامی یازدهم در ســال جدید ،ادامٔه مشارکت
و همفکــری بانــک مرکــزی و کلیت نظــام بانکی
بــا مجلــس در تصویــب و نهاییســازی «طــرح
بانکــداری جمهــوری اســامی ایــران» میتوانــد
بخشــی از محدودیتهــا و موانــع نظــام بانکــی
کشــور در پیشــبرد اهــداف اقتصــاد مقاومتــی را
برطــرف ســازد .طرحــی کــه ســالیان ســال اســت
بــه محــل نــزاع فکــری و علمــی و هماندیشــی
کارشناســان پولــی و بانکــی و دغدغهمنــدی
بانکــداران کشــور بــدل شــده ولــی هنــوز بــه

ســرانجام مقصــود نرســیده اســت .بنابرایــن،
بهنظــر میرســد همــکاری و مشــارکت بانــک
مرکــزی و شــبکٔه بانکــی کشــور بــا مجلــس
جدیــد در نهاییســازی ایــن طــرح مهــم ،یکــی
از ضروریتریــن و مهمتریــن دســتورکار نظــام
بانکــی کشــور در ســال پی ـشِروی باشــد.
در پایــان ،نبایــد ایــن حقیقــت را نادیــده
انگاشــت کــه او ًال نظــام بانکــی هرچنــد بــرای
مقابلــه بــا بحرانهــا و شــوکهای اقتصــادی
مقــاوم و مهیــا باشــد ،بــاز بهتنهایــی نمیتوانــد
اقتصــاد مقاومتــی را در کشــور اجرایــی کنــد.
مســلم ًا همگرایــی و هماهنگــی بیــن بخشهــای
مختلــف اقتصــادی و حتــی اجتماعــی ،فرهنگی
و سیاســی الزم اســت و هرکــس بایــد بهنوبــه
خــود پــازل خــود را بهخوبــی در مــکان مناســب
قــرار دهــد تــا ایــن نقشــه اقتصــاد مقاومتــی
بهخوبــی در اقتصــاد کشــور اجرایــی شــود.
ثانیـ ًا مهــم اســت کــه اتحــاد و انســجام نظــام
بانکــی بــرای اجــرای ایــن وظیفــه در ســطحی
مناســب قــرار داشــته باشــد؛ بــه ایــن مفهــوم
کــه پیشــبرد اهــداف مدنظــر بــه رقابــت ســالم
و مفیــد در درون شــبکٔه بانکــی و هماهنگــی
در بــازار بینبانکــی نیازمنــد اســت .بهعبارتــی،
رقابــت بانکهــا بــا یکدیگــر نبایــد مانعــی ســر
راه تحقــق هــدف واحــد کلیــت نظــام بانکــی
کــه همــان بــه ســرانجام رســاندن اقتصــاد
مقاومتــی اســت ،باشــد .بانــک مرکــزی وظیفــه
دارد در ســال  ۱۳۹۹اتحــاد و انســجام بیشــتر
نظــام بانکــی و همراســتایی فعالیتهــای ایــن
نظــام را بــا سیاســتهای اقتصــاد مقاومتــی
بهنحــوی مطلوبتــر مدیریــت ،برنامهریــزی و
نظــارت کنــد.

17

اقتصاد ایران در سال ۹۹

دو ماهنامــه تازههــای اقتصــاد
خــرداد  ،۱۳۹۹شــماره ۱۶۰
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نقش بازارهای مختلف دارایی در حفظ
ارزش ریال
یادداشت تحلیلی

عضو هیئتعلمی گروه اقتصاد پژوهشکد ٔه پولی و بانکی

مقدمه:بــر اســاس آمارهــای بانــک مرکــزی ،نــرخ تــورم ســالهای ۱۳۹۷
و  ۱۳۹۸بهترتیــب  ۳۱٫۲و  ۴۱٫۲بــوده و علیرغــم کاهــش چشــمگیر
تــورم در ســالهای  ۱۳۹۵و  ۱۳۹۶و کاهــش آن بــه زیــر  ۱۰درصــد،
بــار دیگــر بیمــاری مزمــن اقتصــاد ایــران کــه همانــا تــورم دورقمــی اســت،
خــود را نشــان داده اســت .ایــن در حالــی اســت کــه در ســال جــاری
نیــز بــا توجــه بــه ادامــه تحریمهــا و نیــز بــروز مســئلٔه جدیــدی بــه نــام
بیمــاری کرونــا ،انتظــار بــر ایــن اســت کــه فشــار تورمــی در ســال ۱۳۹۹
نیــز همچنــان بــر دوش فعــاالن اقتصــادی ســنگینی کنــد .نرخهــای بــاالی
تــورم در دو ســال اخیــر و انتظــار افزایــش آن در ســال جــاری در کنــار

{

مختلــف خریــداری میکنــد تــا در صــورت
افــت قیمــت یــک ســهم ،افزایــش قیمــت
ســهمی دیگــر از زیــان وی جلوگیــری کنــد .در
ســرمایهگذاری بــر روی انــواع دیگــر دارایــی
همچــون اوراق قرضــه ،طــا و ســایر فلــزات
ارزشــمند ،امــاک و مســتغالت و نظایــر آن نیــز
بــاز وضعیــت بــه همیــن نحــو اســت .بهعنــوان
مثــال ،در اقتصــاد جهانــی افزایــش شــاخص
دالر معمــو ًال بــا کاهــش قیمــت طــا همــراه
اســت و بهاینترتیــب ســرمایهگذاران بــا خریــد
همزمــان دالر و طــا ،ریســک ســرمایهگذاری
خــود را کاهــش میدهنــد ،چــون در صــورت
کاهــش ارزش دالر ،بخشــی از زیــان ناشــی از
آن توســط افزایــش احتمالــی قیمــت طــا جبــران
خواهــد شــد.
همیــن وضعیــت در کشــورهای بــا تــورم
بــاال نیــز حاکــم اســت و بهدلیــل شــتاب رشــد
قیمتهــا ،کارگــزاران اقتصــادی بــه تجربــه
دریافتهانــد کــه نگهــداری پساندازهایشــان بــه

پــول ملــی و ســپردهگذاری آن در بانکهایــی
کــه اغلــب نــرخ بهــره آنهــا پایینتــر از نــرخ
تــورم اســت ،بــه مفهــوم زیــان خالــص اســت و
درنتیجــه ،بایــد راهــی بــرای مقابلــه بــا ایــن زیــان
و جبــران آن پیــدا کــرد .معمولتریــن راه بــرای
انجــام دادن ایــن کار و حفــظ قــدرت خریــد و
جلوگیــری از زیــان ناشــی از نگهــداری پــول یــا به
عبارتــی هــج کــردن توســل بــه بازارهــای دارایــی
و تبدیــل پسانــداز بــه شــکلی از دارایــی اســت
کــه دامنــه آن از فلــزات گرانبهایــی همچــون
طــا و نقــره گرفتــه تــا امــاک و مســتغالت و
اوراق بهــادار گســترده اســت.
در ایــران نیــز تــورم مزمــن حاکــم بــر اقتصــاد
در طــول زمــان کارگــزاران اقتصــادی را بهســمت
تبدیــل آنــی و لحظــهای ریــال خــود بهنوعــی از
داراییهــای موجــود در اقتصــاد ازجملــه طــا،
ارز ،زمیــن و مســتغالت ،ســهام و نظایــر آن
کشــانده اســت کــه در ایــن یادداشــت بــه ویژگــی
هریــک از ایــن بازارهــای دارایــی و تحــوالت

ـایــاد
اقتص
ماهنامهـه
ماهنامــه تاز
اقتصــاد
ـایههـ
ـهـتاز
دو دو
ماه  ۱۳۹۸ش،ــمارهشـ۱۶۰
خــردادتیر۱۳۹۹
ـماره ۱۵۶

پوشش ریسک
هــج کــردن ،پوشــش ریســک ،مصونســازی،
خریدوفــروش و معامــات تأمینــی و نظایــر آن،
در ادبیــات اقتصــادی و مالــی بــه مجموعــه
اقداماتــی اطــاق میشــود کــه طــی آن کارگــزاران
اقتصــادی بــرای مصــون مانــدن از زیــان ناشــی
از تغییــرات قیمــت داراییهــای مختلــف،
همچــون ســهام ،اوراق قرضــه ،طــا و نظایر آن،
اقــدام بــه بــاز کــردن یــک موقعیــت معامالتــی
برعکــس بــر روی همــان دارایــی میکننــد کــه
میتوانــد بهوســیلٔه یــک قــرارداد آتــی انجــام
ً
مثــا در صــورت فــروش دارایــی بــه
شــود،
ســفارش خریــد متوســل میشــوند تــا در صورت
افــت قیمــت ،بتواننــد از مزیــت خریــد در قیمــت
پاییــن نیــز بهرهمنــد شــوند .درواقــع ،ایــن کار
بهنوعــی بیمــه کارگــزار اقتصــادی در برابــر
نوســانات قیمــت لحاظنشــده در محاســبات
وی بهشــمار میآیــد .یــا در روشــی دیگــر بــرای
هــج کــردن ،فــرد ســبدی متنــوع از ســهامهای

ایــن واقعیــت کــه متوســط نــرخ تــورم در چهــار دهــه گذشــته بیــش از ۱۸
درصــد بــوده اســت ،ایــن انتظــار و تلقــی را در بیــن کارگــزاران اقتصــادی
و عمــوم مــردم جامعــه ایجــاد کــرده اســت کــه نگهــداری از ریــال
بهعنــوان پسانــداز در میانمــدت و بلندمــدت و حتــی طــی یــک دورٔه
کوتــاه چندماهــه بهمعنــی از دســت دادن قــدرت خریــد اســت و باعــث
جــا مانــدن از قطــار پرشــتاب قیمتهــا میشــود .همیــن امــر موجــب
توســل عمــوم مــردم بــه یکــی از راهکارهــای شناختهشــدٔه اقتصــادی
بــرای مقابلــه بــا ایــن ضــرر و زیــان ناشــی از تــورم شــده اســت کــه در
ادبیــات اقتصــادی بهنــام ِهــج کــردن ()Hedgingشــناخته میشــود.
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آنهــا در ســال گذشــته پرداختــه میشــود.
بازار طال
ایــن بــازار ازجملــه قدیمیتریــن و
دیرپاتریــن بازارهــای دارایــی موجــود در
اقتصــاد ایــران و جهــان اســت کــه مهمتریــن
ویژگــی آن آشــنایی اکثــر مــردم بــا ایــن بــازار و
ســازوکارهای حاکــم بــر آن اســت .همچنیــن
بــا پساندازهــای خــرد نیــز میتــوان وارد
ایــن بــازار شــد .خریدوفــروش طــا در بــازار
ایــران در قالــب طــای  ۲۴و  ۱۸عیــار و نیــز
ســکه طــا صــورت میگیــرد کــه در آخریــن
روز ســال کاری  ۱۳۹۸نســبتبه آخریــن
روز کاری  ،۱۳۹۷قیمــت طــای  ۲۴عیــار
حــدود  ۴۲درصــد افزایــش داشــته اســت؛
درصورتیکــه افزایــش قیمــت ســکه امامــی
 ۲۹٫۵درصــد بــوده اســت کــه بهنظــر عجیــب
میرســد ،چراکــه اصــو ًال قیمــت ایــن دو بایــد
هماننــد و یکســان حرکــت کنــد .نگاهــی دقیــق
بــه تحــوالت بــازار نشــان میدهــد کــه بخشــی
از جــا مانــدن افزایــش قیمــت ســکه از طــای
 ۲۴عیــار ،خالــی شــدن حبــاب ســکه اســت،
چراکــه در ســال  ،۱۳۹۷ســکه طــا بــا حبــاب
مثبــت خریدوفــروش شــده و قیمــت آن باالتــر
از محتــوای طــای آن بــوده اســت کــه در
ســال  ،۱۳۹۸بنــا بهدالیلــی ازجملــه افزایــش
جذابیــت ســایر بازارهــای دارایــی بخــش اعظــم
ایــن حبــاب تخلیــه شــده و درنتیجــه ،از شــتاب
رشــد قیمــت ســکه در مقایســه بــا طــای ۲۴
عیــار کاســته شــده اســت .یکــی از مهمتریــن

دو ماهنامــه تازههــای اقتصــاد
خــرداد  ،۱۳۹۹شــماره ۱۶۰

ریســکهای حاکــم بــر تبدیــل ریــال بــه ســکه
بــرای مصــون نگهداشــتن آن از زیــان ناشــی از
تــورم نیــز همیــن حبــاب مثبــت قیمــت ســکه در
برخــی از دورههــای زمانــی اســت کــه میتوانــد
بهدالیــل مختلــف تخلیــه و منجــر بــه زیــان
خریــدار شــود.
بازار امالک و مستغالت
بــازار مســکن و مســتغالت نیــز در طــول
زمــان ثابــت کــرده اســت کــه نهتنهــا از نــرخ
تــورم جــا نمیمانــد ،بلکــه بــا توجــه بــه
تحوالتــی همچــون افزایــش شــدید جمعیــت
در دهــه  ۱۳۶۰و بالتبــع افزایــش تقاضــا در
دو تـ�ا ســه دهــه بعــد بــا بــزرگ شــدن متولدیــن
آن ســالها و نیــز افزایــش نــرخ شهرنشــینی در
چنددهــه گذشــته ،همــواره یکــی از گزینههــای
موجــه بــرای مصــون مانــدن از زیــان ناشــی از
تــورم محســوب میشــود .البتــه شــاید بتــوان
گفــت مهمتریــن ویژگــی ایــن بــازار جــذب
ســرمایههای باالتــر از متوســط اســت و
ســرمایههای خــرد بهدلیــل نبــود قــدرت خریــد
از ایــن بــازار جــا میماننــد .قیمــت  ۱مترمربــع
مســکونی در بهمــن  ۱۳۹۸در مقایســه بــا
بهمـ�ن  ۱۳۹۷حــدود  ۴۴درصــد افزایــش یافتــه
و کمابیــش قــدرت خریــد ریــال ســرمایهگذاران
خــود را در برابــر تــورم حفــظ کــرده اســت.
دالر و سایر ارزهای جهان روا
نــرخ دالر در بــازار آزاد از متوســط حــدود
 ۴۱۰ریــال در اوایــل دهــه  ۱۳۶۰بــه بیــش از
 ۱۶۰٬۰۰۰ریــال در لحظــه تنظیــم ایــن گــزارش

در اردیبهشــتماه ســال  ۱۳۹۹افزایــش یافتــه
اســت و ایــن موضــوع بهخوبــی نشــان میدهــد
کــه وارد کــردن ریــال بــه بــازار ارز بهخوبــی
پیــشروی
میتوانــد یکــی از گزینههــای
ِ
خانوارهــا بــرای نجــات از گزنــد تــورم باشــد
کــه بــا هــر میــزان ســرمایه از مقادیــر خــرد تــا
کالن میتواننــد ایــن کار را انجــام دهنــد .فقــط
دو نکتــه در مــورد ارز و جهشهــای حاکــم
بــر آن در ایــران بایــد متذکــر شــد ،اول اینکــه
افزایــش نــرخ ارز در ایــران یکنواخــت نیســت
و در برخــی از ســالها ،باألخــص ســالهای
رونــق نفتــی ،حتــی احتمــال کاهــش آن هــم
مــیرود ،چراکــه دولتهــای مختلــف یکــی
از شــاخصهای موفقیــت عملکــرد اقتصــادی
خــود را موفقیــت در کنتــرل نــرخ ارز میداننــد
و تــا حــد امــکان از افزایــش نــرخ ارز جلوگیــری
میکننــد تاجاییکــه بنابــه شــوکی بــرونزا،
بهاصطــاح فنــر کنتــرل نــرخ ارز رهــا شــود
و چــارهای جــز افزایــش آن نباشــد؛ بنابرایــن،
در برخــی از ســالها ،نگهــداری ارز بهمفهــوم
مصــون مانــدن از اثــر تــورم نخواهــد بــود و تنهــا
در ســالهای جهــش ارزی اســت کــه اندوختــه
ارزی همچــون دیــواری در برابــر ضربههــای
تــورم بــه قــدرت خریــد عمــل میکنــد.
دوم اینکــه بهدلیــل وابســتگی شــدید
اقتصــاد ایــران بــه واردات بهعنــوان لنگــر تــورم،
افزایــش نــرخ ارز بهمعنــی افزایــش متعاقــب
نــرخ تــورم اســت و در صــورت نگهــداری ارز
پــس از جهشهــای ارزی ،افزایــش بعــدی
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تــورم منجــر بــه تحلیــل رفتــن اثــر محافظتــی
اســتراتژی اتخاذشــده بــرای هــج کــردن از
طریــق ورود بــه بــازار ارز خواهــد شــد .کمــا
اینکــه در ســال  ،۱۳۹۸افزایــش نــرخ دالر در
بــازار آزاد حــدود  ۲۲درصــد بــود ،درحالیکــه
تــورم نقطهبهنقطــه اســفندماه  ۱۳۹۸نزدیــک
بــه  ۳۵درصــد بــود .درنتیجــه ،فــردی کــه بــرای
مقابلــه بــا اثــر تخریبــی تــورم و مصــون مانــدن
از آن بــه بــازار ارز متوســل شــده بــود ،در عمــل
موفــق نبــوده اســت.
خــودرو و برخــی دیگــر از کاالهــای بــادوام،
باألخــص کاالهــای وارداتــی
در طــول ســالیان گذشــته ،بــا توجــه
بــه ماهیــت کمابیــش انحصــاری صنعــت
خودروســازی در اقتصــاد کشــور ،قیمــت ایــن
کاال کمابیــش از نــرخ تــورم عقــب نبــوده
اســت و حتــی بــا توجــه بــه واردات برخــی از
قطعــات آن از خــارج از کشــور ،خودروهــای
داخلــی در ســالهای جهــش ارزی بــا جهــش
قیمــت مواجــه بودهانــد ،و ازایـنرو ،کارگــزاران
اقتصــادی از آن بهعنــوان وســیلٔه حفــظ ارزش
ریــال اســتفاده میکننــد .حتــی در برخــی از
مواقــع ،محدودیتهــای ارزی و وارداتــی
وضعشــده بــر ســر راه واردات خودروهــای
خارجــی و نیــز چالشهــای موجــود بــر
ســر راه واردات برخــی از قطعــات ،بهدلیــل
موانعــی همچــون تحریمهــا ،باعــث آنچنــان
جهشهایــی در بــازار ایــن کاال شــده اســت
ً
کامــا قابلاعتنــا بــرای
کــه آن را بــه گزینــهای
مصونیــت از تــورم و هــج کــردن تبدیــل کــرده
اســت .بهعنــوان مثــال ،رشــد قیمــت حــدود
 ۶۰درصــدی پرایــد در اســفندماه ســال
 ۱۳۹۸نســبتبه متوســط قیمــت ایــن خــودرو
در اســفند ســال  ،۱۳۹۷بهخوبــی نشــان
میدهــد کــه علیرغــم افزایــش کمتــر قیمــت
خودروهــای داخلــی نســبتبه خودروهــای
خارجــی کــه واردات آنهــا متوقــف شــده
اســت ،بــازار خــودرو نیــز گزینــهای جــذاب
بــرای حفــظ ارزش ریــال بهشــمار مــیرود.
شــایان ذکــر اســت ،بســیاری از کاالهــای
بــادوام و نیمــه بــادوام دیگــر نیــز در اقتصــاد
ایــران همــراه بــا تــورم و حتــی فراتــر از آن
رشــد میکننــد کــه ازجملــه آنهــا میتــوان
بــه وســایل بــادوام خانگــی همچــون یخچــال،
تلویزیــون و نظایــر آن اشــاره کــرد؛ ولــی

ازآنجاکــه نگهــداری ،انبــارداری و فــروش
مجــدد ایــن کاالهــا بــرای مــردم عــادی بســیار
دشــوار اســت ،بهجــز فعــاالن آن صنــف
خــاص کســی نمیتوانــد از آنهــا بــرای حفــظ
ارزش پــول خــود اســتفاده کنــد.
برخــی از کاالهــا یــا حــق امتیازهــا نیــز بــوده
کــه در برخــی از ســالها بهعنــوان دارایــی در
خدمــت کارگــزاران اقتصــادی بــرای مصونیــت
از تــورم یــا حتــی پیشــی گرفتــن از آن بودهانــد
کــه ماهیتــی مقطعــی و زودگــذر داشــتهاند؛
ازجملــه آنهــا میتــوان بــه ســیمکارتهای
تلفــن همــراه در اوایــل ورود آن بــه اقتصــاد
ایــران ،در دو دهــه گذشــته ،اشــاره کــرد کــه بــا
گذشــت زمــان و گســترش و پیشــرفت امکانــات
مخابراتــی کشــور ،ارزش اقتصــادی آن بهشــدت
افــت کــرد و از بیــن گزینههــای هــج کــردن در
برابــر تــورم کنــار گذاشــته شــد.
سهام و اوراق بهادار
بــازار ســهام در بســیاری از کشــورها
بهعنــوان یکــی از بهتریــن روشهــای تأمیــن
ســرمایٔه شــرکتها و بنگاههــا باألخــص
بنگاههــای تولیــدی در بخــش صنعــت
بهشــمار مــیرود و رونــق بــازار ســهام یکــی از
شــاخصهای مهــم رونــق اقتصــادی هــر کشــور
تلقــی میشــود .ولــی بنــا بهدالیــل مختلــف،
بــازار ســهام بــه همــان انــدازه کــه بــرای تأمیــن
مالــی جــذاب اســت بــرای ســرمایهگذاری پــر
ریســک بهحســاب میآیــد ،باألخــص کــه مکــرر ًا
بــا ظهــور و ترکیــدن حبابهــای قیمتــی در
بســیاری از کشــورها مواجــه اســت .در اقتصــاد
ایــران نیــز باوجوداینکــه ایــن بــازار نســبتبه
بازارهایــی همچــون طــا و ارز ،نوظهــور
محســوب میشــود و بــرای عامــه مــردم چنــدان
شناختهشــده نیســت ،رشــد  ۱۸۶درصــدی آن
در ســال گذشــته و داشــتن باالتریــن بــازده در
بیــن بازارهــای مختلــف دارایــی باعــث شــده
اســت کــه امســال نیــز بــا هجــوم ســرمایههای
خــرد و کالن بــه ایــن بــازار ،شــاخص بــازار
ســهام تهــران از حــدود  ۵۰۰٬۰۰۰واحــد در
اســفند ســال گذشــته بــه  ۸۷۸٬۰۰۰واحــد در
اواســط اردیبهشــت ســال  ۱۳۹۹جهــش کنــد
و علیرغــم رکــود نســبی حاکــم بــر اقتصــاد
کشــور ،ســهامداران را بــه ســودهای بیــش از
 ۲درصــد در روز عــادت دهــد .باوجوداینکــه
رونــق بــازار ســهام در اقتصــاد کشــور میتوانــد

نقدینگــی را از بازارهایــی همچون ارز و مســکن
دور نگــه دارد و ازاینجهــت اتفــاق مبارکــی
بهشــمار م ـیرود ،نبــود مبانــی اقتصــادی بــرای
ایــن رشــد جهشگونــه و نیــز آشــنایی ناکافــی
برخــی از تازهواردیــن بــا ایــن بــازار و مبانــی
تحــوالت آن میتوانــد خطــر ترکیــدن حبــاب
قیمتــی در آن و ســرایتش بــه ســایر بخشهــای
اقتصــادی را تشــدید کنــد.
خالصه و نتیجهگیری
بررســی اقتصــاد ایــران طــی ســالهای
مختلــف نشــان میدهــد کــه بــا توجــه بــه
تــورم مزمــن حاکــم بــر کشــور ،چــارهای بهجــز
متوســل شــدن بــه بازارهــای دارایــی مختلــف
بــرای حفــظ ارزش ریــال در برابــر شــتاب
تــورم بــرای کارگــزاران اقتصــادی و مصونیــت
از آثــار زیانبــار تورمــی و کاهــش ارزش ریــال
بــه ایــن شــیوه و بــه عبارتــی هــج کــردن نیســت.
بازارهــای مختلــف دارایــی در ســال ۱۳۹۸
بــا افزایــش قیمــت مواجــه بودهانــد ،ولــی
نگاهــی دقیقتــر بــه آنهــا نشــان میدهــد کــه
در ســال گذشــته ،تنهــا بازارهایــی کــه از تــورم
نقطهبهنقطــه حــدود  ۳۵درصــدی اســفندماه
عقــبماندهانــد بــازار ســکه و دالر بــوده اســت
و در بیــن تمــام ایــن بازارهــا ،بیشــترین افزایــش
مربــوط بــه بــورس ســهام و اوراق بهــادار اســت
کــه بــا شــتاب بیشــتری بــه افزایــش خــود در
ســال جــاری ادامــه داده ،شــتابی کــه خطــر رشــد
حبابگونــه بــازار و ترکیــدن آن و عواقــب
زیانبــار بعــدی را افزایــش میدهــد.
منبع و مآخذ
دادههــای آمــاری بانــک مرکــزی بــه آدرس
اینترنتـ�یwww.cbi.ir :
دادههــای آمــاری شــبکه اطالعرســانی طــا،
ســکه و ارز بــه آدرس اینترنتــی:
www.tgju.org
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مجید
عینیان

اقتصاد ایران در سال ۹۹

دو ماهنامــه تازههــای اقتصــاد
خــرداد  ،۱۳۹۹شــماره ۱۶۰

سیاست بهینٔه اقتصادی در مواجهه
با کرونا
کارشناس ارشد پژوهشی پژوهشکد ٔه پولی و بانکی

بهنظــر میرســد اعــداد و ارقــام نشــان
میدهــد همهگیــری کرونــا در بســیاری از
کشــورها از نقطــه اوج خــود عبــور کــرده اســت،
اگــر مســیر همهگیــری در بســیاری دیگــر از
کشــورها در ابتــدای راه رشــد نمایــی باشــد،
سیاســتگذاران کشــورها بــه ایــن نتیجــه
رســیدهاند کــه اندکانــدک زمــان بازگشــت
بــه فعالیــت اقتصــادی روزمــره رســیده اســت.
هــرروز خبــر جدیــدی از کاهــش محدودیتهــا
بــه گــوش میرســد .ایــن در حالــی اســت کــه
در دو مــاه گذشــته تأکیــد بــر شــدت عمــل
و تعطیلیهــای گســترده و محدودیتهــای
فراگیــر بــود .در ایــن مــدت چــه اتفاقــی افتــاده
اســت؟ نــه واکســن ویــروس کشــف شــده اســت
و نــه راهــکار درمانــی قطعــی بــرای بیمــاری
کوویــد  ۱۹وجــود دارد .آمارهــا نیــز فاصلــه
بســیاری بــا ایمنــی گلــهای گــزارش میکنــد.
واقعــ ًا بــا چــه اســتداللی ســطح فعالیتهــای
اقتصــادی بهســمت بازگشــت بــه حالــت عــادی
اســت؟ هرچنــد ایــران از اولیــن کشــورهایی بــود
کــه محدودیتهــا را کمتــر کــرد ،کشــورهای
دیگــر نیــز دیگــر چنــدان ســختگیری ســابق
خــود را ندارنــد.
شــاید صادقانهتریــن جــواب ایــن پرســش
را کــه بــر چــه مبنــای علمــی کاهــش قرنطینــه
و فاصلهگیــری اجتماعــی پیگیــری شــده
اســت ،وزیــر بهداشــت کشــور در پاســخ بــه
یکــی از اقتصاددانــان برجســتٔه کشــور داده
باشــد .بــه اعتــراف وزیــر بهداشــت ،کاهــش
محدودیتهــا تنهــا بــه دالیــل محدودیتهــای

اقتصــادی بــوده اســت .هرچنــد بــا نگاهــی
احساســی بــه ایــن گفتــه میتــوان بســیار خــرده
گرفــت ،واقعیــت آن اســت کــه هــر سیاســتی دو
ســو دارد .بهطــور مشــخص در سیاســت ســطح
محدودیتهــا بــر فعالیتهــای اقتصــادی و
اجتماعــی ،یکســوی قضیــه پخــش بســیار
ســریع ویــروس کرونــا ،درگیــری جمعیــت
باالیــی از کشــور بــا ایــن بیمــاری ،و درنهایــت
فــوت بســیاری از هموطنانمــان اســت .ســوی
دیگــر قضیــه کاهــش فعالیتهــای اقتصــادی،
بیــکاری ،ورشکســتگی ،درآمــد پاییــن و ســطح
معیشــت ضعیــف ،آثــار و عــوارض اجتماعــی،
و حتــی جــان انســانها اســت.
مقایســه مقایســهای ســاده بــود اگــر تنهــا
جــان بیمــاران ویــروس کرونــا را در مقابــل
کاهــش درآمــد و رفــاه اقتصــادی میدیدیــم.
هیــچ مالومنالــی ارزش جــان انســان را نــدارد.
پاســخ مســئله بــه قــول ریاضیدانــان گوشــهای
و بســیار واضــح بــود :وضــع شــدیدترین
محدودیتهــای فعالیــت .دنیــای واقــع
بســیار پیچیدهتــر از ایــن اســت .مطالعــات
بســیاری وجــود دارد کــه رکــود اقتصــادی را
بــا جــان انســانها مرتبــط میســازد ،افزایــش
مرگومیــر براثــر ایســت قلبــی ،تأثیــرات کلــی
در کاهــش عمــر ،افزایــش خشــونت ،و حتــی
خودکشــی روی دیگــر کاهــش بیقیدوبنــد
فعالیــت اقتصــادی اســت .موضــوع دیگــر
اهمیــت کیفیــت زندگــی اســت .آیــا زندگــی
همــان زنــده بــودن اســت؟ فشــارهای روانــی
ناشــی از وضــع اقتصــادی رکــودی تــا ســالها

میتوانــد کیفیــت زندگــی افــراد و خانوادههــا
را بهشــدت پاییــن آورد ،هرچنــد تأثیــر
چندانــی در کمیــت زندگــی یــا ســالهای زنــده
بــودن نداشــته باشــد .پــس در عمــل ،مقایســه
سیاس ـتگذاری کرونــا از جنــس مقایســه جــان
انســان در مقابــل جــان و روح انســان اســت.
ً
اصــا آســان
پاســخ بــه چنیــن مســئلهای
نیســت ،ولــی مــواردی میتوانــد راههایــی
پیــشروی مــا بــرای یافتــن پاســخ مناســب
ِ
ً
بگــذارد .تقریبــا بدیهــی اســت کــه تعطیلــی
کامــل فعالیتهــای اقتصــادی امکانپذیــر
نیســت .از ســوی دیگــر نداشــتن هیچگونــه
سیاســت کنترلــی نیــز نامناســب اســت ،چــرا
کــه بــا توجــه بــه ســرعت بــاالی انتقــال ویــروس
و درصــد قابلتوجــه تلفــات آن از یکســو و
امــکان اشــباع سیســتم درمــان از ســویی دیگــر،
آزاد گذاشــتن تمــام فعالیتهــای اقتصــادی
بــدون هیچگونــه پیشــگیری و فاصلهگــذاری
اجتماعــی بــه وضعیــت فاجعهبــاری منجــر
خواهــد شــد.
هرچنــد مطالعــه همهگیریهــا خــود رشــتٔه
دانشــگاهی مهــم و عمیــق اســت ،میتــوان از
برخــی دانشهــای پایــه کــه ســادهترند ،بــرای
اعمــال سیاســت اقتصــادی اســتفاده کــرد.
تفــاوت همهگیــری بــا بیمــاری مســری عــادی
ایــن اســت کــه در همهگیــری تعــداد مبتالیــان و
بهتبــع آن تلفــات آن در ســطح تعادلــی حفــظ
نمیشــوند و بهســرعت افزایــش مییابنــد.
درواقــع ،هــر بیمــاری مســری عــادی میتوانــد
بــه همهگیــری تبدیــل شــود ،ولــی تبدیــل

۲۱

{

تخمینهــای دانشــمندان ایرانــی نشــان
میدهــد بــا ســختگیریهای اعمالشــده در
هفتــه دوم فروردیــن ،عــدد بازتولیــد کاهــش
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ماه  ۱۳۹۸ش،ــمارهشـ۱۶۰
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یکســوی قضیــه پخــش بســیار ســریع
ویــروس کرونــا ،درگیــری جمعیــت باالیــی
از کشــور بــا ایــن بیمــاری ،و درنهایــت فــوت
بســیاری از هموطنانمــان اســت .ســوی دیگــر
قضیــه کاهــش فعالیتهــای اقتصــادی،
بیــکاری ،ورشکســتگی ،درآمــد پاییــن و ســطح
معیشــت ضعیــف ،آثــار و عــوارض اجتماعــی،
و حتــی جــان انســانها اســت.

{

بیمــاری مســری بــه همهگیــری وابســته بــه یــک
عــدد کلیــدی اســت :هــر یــک از مبتالیــان چنــد
فــرد ســالم را بــه بیمــاری مبتــا میســازد؟ ایــن
عــدد کــه بــه عــدد «بازتولیــد بیمــاری مســری»
معــروف اســت ،اگــر زیــر  ۱باشــد نویــد کاهــش
ابتــا در طــول زمــان و کنتــرل همهگیــری را
میدهــد .ولــی اگــر عــدد بازتولیــد بیمــاری
بیشــتر از  ۱باشــد ،یعنــی هــر نفــر بیمــار ،بیــش
از یــک نفــر فــرد ســالم را بیمــار کنــد ،در
طــول زمــان بیمــاری بهشــدت پخــش شــده و
تعــداد مبتالیــان بهصــورت نمایــی افزایــش
خواهــد یافــت .عــدد بازتولیــد تنهــا وابســته بــه
ویژگیهــای ذاتــی عامــل بیمــاری (ویــروس
در ایــن مــورد) نیســت و بــه فعالیتهــای
اجتماعــی افــراد نیــز وابســته اســت.

یافتــه و از نیمــه فروردیــن بــه کمتــر از  ۱رســیده
بــود .درواقــع ،ایــن نشــاندهندٔه مؤثــر بــودن
کنترلهــای اعمالشــده بــود .ولــی بــا کاهــش
محدودیــت از ابتــدای اردیبهشــت ،عــدد
بازتولیــد شــروع بــه افزایــش کــرده و پــس از
نیمــه اردیبهشــت از  ۱باالتــر رفتــه اســت.
مطالعــات و مدلســازیهای ریاضــی نیــز
پیشازایــن نشــان داده بــود کــه اگــر بــا نتیجــه
دادن محدودیتهــا و کاهــش آمــار بیمــاری،
بهاشــتباه فکــر کنیــم موضــوع حــل شــده اســت
و محدودیتهــا را برداشــته یــا بهشــدت
کاهــش دهیــم ،بیمــاری بهســرعت تبدیــل بــه
همهگیــری شــدیدی خواهــد شــد کــه تمــام
سیســتم درمــان را درگیــر خــود خواهــد کــرد.
بــا برداشــتن محدودیتهــا و بازگشــت بــه
شــرایط عــادی ،بــه وضعیــت ابتــدای شــیوع
کرونــا بازخواهیــم گشــت ،بــا ایــن تفــاوت کــه
تعــداد بیمــار نقطــه شــروع ایــن بــار بهجــای
یــک یــا دو مســافر از چیــن رســیده ،بیــش از
 ۱۲۰۰۰نفــر اســت .البتــه طبیعــی اســت کــه
ایــن بــار ســرعت رشــد کمتــر از تجربــه پیشــین
باشــد ،چــرا کــه در هــر صــورت مــردم خــود
رعایــت فاصلــه بیشــتری مینماینــد ،ولــی
باالتــر رفتــن عــدد بازتولیــد از  ۱نتیجــه دیگــری
بهجــز گســترش ســریع بیمــاری و افزایــش
شــدید تلفــات نخواهــد داشــت.
تعییــن سیاســت بهینــه بــرای دولتهــا
ً
اصــا آســان نیســت ،هــر
در وضعیــت فعلــی

تصمیمــی فشــارهای خــاص خــود را ایجــاد
خواهــد کــرد ،ولــی دو نکتــه مهــم را در
تدویــن سیاســتهای اصلــی کنتــرل بیمــاری
و جنبــی کمکهــای اقتصــادی بایــد مدنظــر
داشــت :اول آنکــه مجموعــه محدودیتهــا
و سیاســتهای جبرانــی بهشــکلی باشــد کــه
در راســتای هــدف اصلــی کنتــرل گســترش
بیمــاری بــا کمتریــن هزینــه اقتصــادی بــرای
مــردم باشــد ،دوم آنکــه شــدت کنترلهــا
بهحــدی باشــد کــه عــدد بازتولیــد بهصــورت
مســتمر زیــر  ۱باقــی بمانــد .شــیوهای مناســب
بــرای پاییــن نگهداشــتن عــدد بازتولیــد بــدون
اعمــال محدودیتهــای شــدید ،انجــام گســتردٔه
تســتهای تشــخیصی اســت .درصورتیکــه
پاســخ تســتها در زمانــی کوتــاه آمــاده شــود،
میتوانــد اعمــال محدودیــت شــدید تنهــا بــرای
بیمــاران را امکانپذیــر ســاخته و بهســرعت
انتشــار بیمــاری را محــدود ســازد .بــا توجــه
بــه دانســتههای کنونــی بهنظــر میرســد چــارٔه
دیگــری جــز اعمــال چنیــن محدودیتهایــی و
پذیــرش هزینههــای آن وجــود نــدارد.
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دو ماهنامــه تازههــای اقتصــاد
خــرداد  ،۱۳۹۹شــماره ۱۶۰

اقتصاد ایران در سال ۹۹

اقتصاد  ۹۹در سایه کرونا
یادداشت تحلیلی

زهرا
کاویانی

پژوهشگر اقتصادی

ســال  ۱۳۹۹یکــی از پــر چالشتریــن ســالهای پیــش روی اقتصــاد
ایــران اســت .هرچنــد اقتصــاد ایــران از ســال  ۱۳۹۷بــا بازگشــت مجــدد
تحریمهــا ،آشــکار شــدن پیامدهــای ناشــی از رشــد نقدینگــی طــی چندیــن
ســال گذشــته ،جهــش نــرخ ارز و نزدیــک شــدن بــه قیمتهــای تعادلــی
آن و در نتیجــه افزایــش شــدید نــرخ تــورم و کاهــش رشــد اقتصــادی،
هــر ســال در وضعیــت پرچالشتــری نســبتبه ســال قبــل قــرار گرفتــه
اســت امــا همزمانــی آغــاز ســال  ۱۳۹۹بــا بحــران شــیوع ویــروس کرونــا
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 .۱چالشهــای ریشــهای اقتصــاد ایــران در
ســال ۱۳۹۹
نگاهــی بــه وضعیــت متغیرهــای اقتصــاد
ایــران در پایــان ســال  ،۱۳۹۸وضعیــت قابــل
قبولــی را بــرای ســال  ۱۳۹۹ترســیم نمیکنــد.
نــرخ تــورم ،وضعیــت رشــد اقتصــادی و کســری
بودجــه دولــت بهعنــوان مهمتریــن متغیرهــای
اقتصــادی ،هیچکــدام در وضعیــت باثباتــی
قــرار نداشــته اســت.
 ۱-۱تورم
درحالیکــه نــرخ تــورم در اردیبهشــت
 ۱۳۹۸بهطــور نقطهبهنقطــه بــه بیــش از ۵۲
درصــد رســید ،همچنــان ســال  ۱۳۹۸را بــا ۲۲
درصــد بهپایــان بــرد .ایــن در حالــی اســت کــه
کاهــش نــرخ تــورم در ســال  ۱۳۹۸نیــز تنهــا
بهخاطــر افزایش شــدید رخداده در ســال ۱۳۹۷
بــوده و هیچیــک از عوامــل تأثیرگــذار در نــرخ
تــورم تغییــر اساســی نداشــته اســت .نقدینگــی
بهعنــوان مهمتریــن مؤلفــه تعیینکننــدٔه نــرخ
تــورم ،همچنــان رشــدی چشــمگیر داشــته و در
آذرمــاه  ۱۳۹۸نســبتبه آذرمــاه  ۱۳۹۷حــدود
 ۲۸درصــد رشــد ســاالنه را تجربــه کــرده اســت.
همچنیــن نگاهــی بــه نســبت نقدینگــی بــه
شــاخص قیمــت نشــان میدهــد کــه تــا آذرمــاه

باعــث شــد تــا چالشهــای پیــشروی اقتصــاد ایــران بیشازپیــش باشــد.
بهمنظــور بررســی اقتصــاد ایــران در ســال  ۱۳۹۹الزم اســت تــا ابتــدا بــه
ترســیم اقتصــاد ایــران پیــش از شــیوع ویــروس کرونــا پرداختــه و در ادامــه
بــه تأثیــر ایــن بیمــاری در مشــکالت اقتصــاد ایــران بپردازیــم.

شکل  .1نسبت نقدینگی به شاخص قیمت
 ۱۳۹۸کــه آخریــن آمــار نقدینگــی در دســترس بــر روی نــرخ تــورم تخلیــه میشــود.
اســت ،تقریبــ ًا همــه نقدینگــی رشــد یافتــه و درحالیکــه نقدینگــی در آذرمــاه بهطــور
روی تــورم تخلیــه شــده اســت و بــازار ســرمایه نقطهبهنقطــه  ۲۸٫۲درصــد رشــد داشــته،
نتوانســته تــا از اثــر نقدینگــی رشــد یافتــه در نــرخ تــورم نقطهبهنقطــه آذرمــاه  ۱۳۹۸نیــز در
حــدود  ۲۸٫۷درصــد بــوده اســت.
تــورم بکاهــد (شــکل .)۱
بنابرایــن ،بررســی نقدینگــی بهعنــوان
صــاف شــدن خــط در شــکل  1نشــان
میدهــد کــه در غیــاب رشــد تولیــد در اقتصــاد مهمتریــن عامــل اثرگــذار در نــرخ تــورم نشــان
ایــران ،بخــش زیــادی از نقدینگــی افزایشیافتــه میدهــد کــه تغییــرات ایــن متغیــر در جهــت
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 .۲چالشهــای اقتصــاد ایــران در ســال ۱۳۹۹
بــا شــیوع ویــروس کرونــا
شــیوع ویــروس کرونــا همانطــور کــه همــه
اقتصادهــای جهــان را درگیــر کــرده ،اقتصــاد
ایــران را نیــز بــا چالشهــای جــدی مواجــه
ســاخته اســت .در ادامــه ،اثــر شــیوع ویــروس
کرونــا را در برخــی متغیرهــای اقتصــاد کالن
بررســی خواهیــم کــرد:
 1-2بودجه دولت:
همانطــور کــه اشــاره شــد ،اقتصــاد ایــران
بــرای چنــد ســال آتــی بــا مشــکل کســری
بودجــه پایــدار مواجــه خواهــد بــود .در چنیــن
شــرایطی ،شــیوع ویــروس کرونــا کســری
بودجــه را بهشــدت افزایــش خواهــد داد .ایــن
افزایــش هــم از منظــر افزایــش در هزینههــا و
هــم از منظــر کاهــش در درآمدهاســت.
 1-1-2افزایش هزینهها
بــا شــیوع ویــروس کرونــا ،هزینههــای
دولــت از چنــد منظــر افزایــش خواهــد یافــت،
اول هزینههــای بخــش ســامت و درمــان
اســت .شــیوع ویــروس کرونــا باعــث افزایــش
قابــل توجــه هزینههــای بخــش درمــان و
ســامت خواهــد شــد .همچنیــن دولــت بــرای
اجــرای طــرح فاصلهگــذاری نیازمنــد منابــع
خواهــد بــود.
دولــت بــرای کنتــرل بیمــاری نیازمنــد

ـایــاد
اقتص
ماهنامهـه
ماهنامــه تاز
اقتصــاد
ـایههـ
ـهـتاز
دو دو
ماه  ۱۳۹۸ش،ــمارهشـ۱۶۰
خــردادتیر۱۳۹۹
ـماره ۱۵۶

شکل  .۲درآمد سرانه (میلیون ریال)
کاهــش نــرخ تــورم نبــوده اســت .یعنــی ســال داشــتهکــه بــرای اقتصــاد ایــران رقمی بســیار اندک
 ۱۳۹۹ســال باثباتــی بــرای شــاخص قیمــت اســت کــه میتــوان گفــت ایــران طــی ایــن ســالها
پیشبینــی نمیشــده اســت.
هیــچ ارزشافــزودهای تولیــد نکــرده اســت.
 2-1رشد تولید
بهطورکلــی ،کشــورها در ابتــدای مســیر توســعه
نزدیــک بــه یکدهــه اســت کــه اقتصــاد رشــدهای اقتصــادی باالتــری را تجربــه خواهنــد
ایــران رشــد اقتصــادی قابــل مالحظــهای کــرد و ایــن در حالــی اســت کــه رشــد اقتصــادی
نداشــته اســت .از ســال  ۱۳۸۶کــه صنعــت ایــران در ایــن دهــه حتــی کمتــر از متوســط رشــد
در رکــود رفتــه و بهطــور جدیتــر از ســال توســعهیافتهترین اقتصادهــای دنیاســت.
 ،۱۳۸۸رشــدهای اقتصــادی ایــران بهصــورت
همانطــور کــه در شــکل  2مشــخص اســت،
مقطعــی و تنهــا بهواســطٔه افزایــش قیمــت درآمــد ســرانٔه ایرانیــان بهطــور پیوســته از ســال
نفــت یــا افزایــش صــادارت نفتــی بــوده اســت ۱۳۹۰ .کاهــش یافتــه اســت و همانطــور کــه
اقتصــاد ایــران طــی ایــن ســالها ارزشافــزوده اشــاره شــد ،انباشــت ســرمایٔه ایــران نیــز منفــی
قابــل قبولــی ایجــاد نکــرده و همیــن امــر باعــث شــده اســت .ایــن موضــوع بــه آن معنــی اســت
شــده اســت تــا بــا افزایــش جمعیــت ،بهطــور کــه طــی ســال  ۱۳۹۹و همچنیــن ســالهای
مرتــب از رفــاه ایرانیــان کاســته شــود .اتفــاق پــس از آن نمیتــوان انتظــار افزایــش قابــل
قابــل توجــه دیگــری کــه رخ داده آن اســت کــه توجــه در تولیــد ناخالــص داخلــی را داشــت.
طــی ایــن ســالها از رشــد انباشــت ســرمایه
تصویــر پیشــروی رشــد اقتصــادی در ســال
نیــز بهشــدت کاســته شــده و بــرای برخــی  ۱۳۹۹تــا پیــش از شــیوع ویــروس کرونــا ،رشــد
بخشهــای تولیــدی ،رشــد انباشــت ســرمایه بســیار انــدک در بخــش کشــاورزی و برخــی از
منفــی بــوده اســت.
زیربخشهــای خدمــات را نشــان مــیداد و
انباشــت ســرمایٔه منفــی ،بههمــراه یکدهــه بنابرایــن ،حتــی بــدون رکــود ناشــی از کرونــا
کاهــش در درآمــد ســرانه ،نشــان میدهــد نیــز ،انتظــار بهبــود قابــل توجهــی در اقتصــاد
اقتصــاد ایــران از رونــد رشــد بلندمــدت خــود ایــران در ســال  ۱۳۹۹نبــوده اســت.
فاصلــه گرفتــه و ظرفیــت تولیــد در اقتصــاد
 3-1کسری بودجه:
ایــران بهشــدت افــت کــرده اســت .بهطوریکــه
تأمیــن درآمــد دولــت از محــل منابــع
دســتیابی بــه ســطح درآمدهــای قبلی (در ســطح غیرپایــدار موجــب شــده اســت تــا هرگونــه
ســال  )۱۳۹۰تقریبــ ًا در دورٔه کوتاهمــدت نوســان در درآمدهــای نفتــی دولــت را
یکســاله بــا اســتفاده از سیاس ـتهای انبســاطی بهشــدت بــا مشــکل کســری بودجــه مواجــه
تحریــک تقاضــا یــا عرضــه غیــر ممکــن اســت ســازد .رشــد شــدید مصــارف در اقتصــاد
(شــکل .)۲
ایــران و ناهمخوانــی آن بــا رشــد تولیــد و
اقتصــاد ایــران طــی دهــه  ۱۳۹۰بهطــور همینطــور کاهــش درآمدهــای نفتــی در
متوســط در حــدود  ۱درصــد رشــد اقتصــادی ســالهای اخیــر باعــث شــده اســت تــا

{

٨٠٫٠

معضــل کســری بودجــه در اقتصــاد ایــران هــر
ســال بیشــتر از گذشــته شــود.
کاهــش درآمدهــای نفتــی بهطــور خــاص از
ســال  ۱۳۹۷بــه بعــد ،معضــل کســری بودجــه
اقتصــاد ایــران را شــدیدتر کــرده اســت و ایــن
معضــل بــرای ســال  ۱۳۹۹بســیار جدیتــر
خواهــد بــود .اقتصــاد ایــران طــی ســالهای
آتــی بــا مشــکل کســری بودجــه پایــدار مواجــه
خواهــد بــود و بــدون یافتــن منابعــی پایــدار
بــرای حــل ایــن معضــل ،کســری بودجــه
بهطــور کامــل پولــی شــده و پیامدهــای تورمــی
در پــی خواهــد داشــت.
در مجمــوع ،متغیرهــای اقتصــاد ایــران
(تــا پیــش از معضــل شــیوع ویــروس کرونــا)
وضعیتــی مناســب را بــرای ســال  ۱۳۹۹ترســیم
نمیکردنــد .شــیوع ویــروس کرونــا در ایــن
بیــن ،وضعیــت اقتصــادی و سیاسـتگذاری را
پیچیدهتــر خواهــد کــرد.
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اجــرای طــرح فاصلهگــذاری اجتماعــی اســت و
بــرای ایــن منظــور نیازمنــد منابــع مالــی خواهــد
ی کــه دولــت در
بــود .عــاوه بــر آن ،درصورت ـ 
فصــل بهــار طــرح فاصلهگــذاری اجتماعــی را
بهطــور گســترده و جــدی بــه اجــرا نگــذارد ،در
آینــده نیازمنــد صــرف هزینــه بســیار بیشــتر برای
بخــش ســامت و همچنیــن فاصلهگــذاری
بهمنظــور کنتــرل شــیوع بــا هزینههــای بســیار
بیشــتری خواهــد بــود.
هرچنــد هنــوز برنامــه مــدون و قابــل
اجرایــی از ســوی دولــت معرفــی نشــده اســت،
اختصــاص صــد هــزار میلیــارد تومــان بــرای
ایــن امــر ،بهمعنــی افزایــش هزینــه بــرای
دولــت و در نتیجــه افزایــش کســری بودجــه
خواهــد بــود.
 2-1-2کاهش درآمدها
شــیوع ویــروس کرونــا عــاوه بــر افزایــش
هزینههــای دولــت ،درآمدهــای دولــت را
نیــز کاهــش خواهــد داد .پیــش از هــر چیــز،
وضعیــت بــازار جهانــی انــرژی در درآمدهــای
دولــت اثرگــذار بــوده اســت .کاهــش شــدید
قیمــت نفــت باعــث شــده اســت تــا قیمــت
نفــت بــرای ســال  ۲۰۲۰در حــدود  ۲۰تــا ۳۰
دالر بـهازای هــر بشــکه تخمیــن زده شــود .ایــن
موضــوع بهمعنــای نصــف شــدن درآمدهــای
نفتــی ایــران در ســال  ۱۳۹۹نســبتبه ســال
 ۱۳۹۸خواهــد بــود.
عــاوه بــر کاهــش درآمدهــای نفتــی،
درآمدهــای مالیاتــی دولــت نیــز کاهــش
مییابــد .اقتصــاد ایــران در ســال  ۱۳۹۹بــا
رکــود مواجــه خواهــد بــود .هرچنــد اقتصــاد
ایــران از ســال  ۱۳۹۰بــه بعــد ،بــا کاهــش در
ظرفیــت بالقــوه تولیــد مواجــه شــده اســت و
در مســیرهای قبلــی قــرار نــدارد ،رکــود ســال
 ۱۳۹۹متفــاوت از کاهــش تولیدهــای قبلــی
اســت .افــت تقاضــای ناشــی از شــیوع ویــروس
کرونــا تولیــد را کاهــش میدهــد و در نتیجــه
درآمدهــای مالیاتــی در اختیــار دولــت را نیــز
کاهــش خواهــد داد.
بنابرایــن در مجمــوع ،چالــش کســری
بودجــه در ســال  ۱۳۹۹بســیار بیشــتر از قبــل
مطــرح خواهــد بــود و بــه نظــر میرســد تبعــات
آن نــه تنهــا در ســال  ۱۳۹۹بلکــه در ســالهای
آتــی آشــکار شــود.
 2-2رشد تولید:

دو ماهنامــه تازههــای اقتصــاد
خــرداد  ،۱۳۹۹شــماره ۱۶۰

اشــاره شــد کــه بــا توجــه بــه کاهــش ظرفیــت
تولیــد بالقــوه در اقتصــاد ایــران و کاهش انباشــت
ســرمایه ،رشــد تولید برای ســال  ۱۳۹۹در حدود
صفــر تــا  ۱درصــد ،آن هــم بــرای بخشهــای
کشــاورزی و خدمــات ،پیشبینــی میشــد.
شــیوع ویــروس کرونــا شــرایط را در زمینــه
تولیــد بســیار ســختتر و پیچیدهتــر خواهــد
کــرد .درحالــی کــه بیشــتر کشــورهای دنیــا بــه
احتمــال زیــاد رکــود را تجربــه خواهنــد کــرد،
اقتصــاد ایــران نیــز مســتثنا نیســت .حتــی بــدون
قرنطینــه و اجــرای طرحهــای فاصلهگــذاری
اجتماعــی نیــز ،شــیوع ویــروس کرونــا موجــب
کاهــش تقاضــای شــدید در بخشهایــی
ماننــد رســتوران ،هتلــداری و حملونقــل
و ...میشــود و اتفاقــ ًا در بخــش خدمــات کــه
انتظــار میرفــت در ســال  ،۱۳۹۹بــا رشــد
اقتصــادی خــود اندکــی از کاهــش تولیــد در کل
اقتصــاد را جبــران کنــد ،بســیار اثرگــذار خواهــد
بــود .همچنیــن بخشهایــی از تولیــد ماننــد
پوشــاک ،بخشهایــی از صنایــع غذایــی ماننــد
شــیرینی و ...نیــز متأثــر خواهنــد بــود.
بنابرایــن ،بهنظــر میرســد اقتصــاد ایــران در
ســال  ۱۳۹۹بــا کاهــش تولیــد و رشــد اقتصادی
منفــی مواجــه باشــد .ایــن رشــد منفــی فراتــر از
مســیر افــت تولیــدی اســت کــه اقتصــاد در آن
قــرار گرفتــه اســت.
 3-2تورم:
در قســمت اول عنــوان شــد کــه رونــد رشــد
نقدینگــی بهعنــوان مهمتریــن عامــل اثرگــذار
در نــرخ تــورم تــا آذرمــاه  ۱۳۹۸همچنــان
افزایشــی و تــورمزا بــوده اســت .همچنیــن
بهنظــر نمیرســد ســهماهٔه زمســتان ۱۳۹۸
نیــز رشــد نقدینگــی تغییــر قابــل توجهــی داشــته
باشــد .شــیوع ویــروس کرونــا ،رشــد نقدینگــی
را بیشازپیــش افزایــش خواهــد داد .دولــت
بــرای اجــرای سیاســتهای حمایتــی نیــاز بــه
منابــع خواهــد داشــت و درصورتــی کــه دولــت
بــا کســری بودجــه پایــدار مواجــه اســت ،انتظــار
مــیرود پایــه پولــی و نقدینگــی افزایــش قابــل
توجهــی داشــته باشــند.
امــا آثــار تورمــی ایــن سیاســتها چنــدان
روشــن نیســت .درحالــی رشــد نقدینگــی در
تــورم اثــر فزاینــده خواهــد داشــت کــه افــت
شــدید تقاضــا در ســال  ۱۳۹۹میتوانــد بخشــی
از آن را جبــران کنــد .بنابرایــن ،بهنظــر میرســد

پیامدهــای تورمــی ناشــی از کرونــا ،حداقــل
در ســال  ،۱۳۹۹بهصــورت کامــل بــروز پیــدا
نکنــد و در ســالهای پــس از آن ،اقتصــاد ایــران
بیشــتر درگیــر تــورم خواهــد بــود.
چه باید کرد؟
شــرایط بــرای اقتصــاد ایــران بســیار پیچیــده
اســت .اقتصــاد منابعــی بــرای مقابلــه بــا بحــران
کرونــا نــدارد و درحالــی کــه دولــت بــرای
هزینههــای جــاری خــود بــا بحــران مواجــه
اســت ،هزینههــای ســنگین ناشــی از شــیوع
ویــروس کرونــا نیــز بــر بــار بودجــهای دولــت
افــزوده شــده اســت .بهنظــر میرســد چگونگــی
مواجــه بــا چالــش کســری بودجــه (پــس از
تصمیماتــی کــه الزم اســت ســریع و قاطــع در
خصــوص کنتــرل شــیوع کوویــد  ۱۹اتخــاذ
شــود) مهمتریــن موضــوع سیاســتی در ســال
 ۱۳۹۹خواهــد بــود.
بهنظــر میرســد اجــرای سیاســتهای
حمایتــی در بــار  ۱۳۹۹بهدنبــال شــیوع ویــروس
کرونــا ،بــدون برداشــت از منابــع بانــک مرکــزی
امکانپذیــر نباشــد .امــا میتــوان تــا پایــان ســال
بــا اجــرای سیاســتهای اصــاح بودجــهای
بخشــی از ایــن برداشــتها را جبــران کــرد.
درحالــی کــه اقتصــاد بــا رکــود مواجــه اســت
و پیشبینــی میشــود درآمدهــای مالیاتــی
دولــت کاهــش یابــد ،بــا اصــاح سیاس ـتهای
مالیاتــی ،کاهــش برخــی معافیتهــای مالیاتــی،
اخــذ مالیــات از بنگاههــا و نهادهایــی کــه دارای
معافیــت هســتند ،اخــذ مالیــات از گروههایــی
کــه بهواســطٔه تحــوالت چنــد ســال اخیــر و
رشــد شــدید بازارهــای بــورس ،طــا و دالر
درآمــد زیــادی کســب کردهانــد ،میتوانــد
تاحــدودی کســری ایجادشــده را جبــران کنــد.
جلوگیــری از حیفومیــل منابــع بهواســطٔه
حجــم بــاالی یارانههــای غیرهدفمنــد ،از
اقدامــات بســیار مهمــی اســت کــه بایــد صــورت
گیــرد .کاهــش و هدفمندســازی ایــن یارانههــا
میتوانــد عــاوه بــر آنکــه صرفهجویــی قابــل
توجهــی در بودجــه ایجــاد میکنــد ،رفــاه
و معیشــت مــردم را نیــز بهبــود بخشــد ،در
شــرایطی کــه رفــاه و معیشــت مــردم بهواســطٔه
شــیوع ویــروس کرونــا بهشــدت تحــت تأثیــر
قــرار گرفتــه اســت.

۲۷

مؤلفههای اثرگذار در چشمانداز اقتصاد ۹۹
یادداشت تحلیلی

مقدمــه :معمــو ًال در آخریــن مــاه از آخریــن فصــل هــر ســال ،بحــث و
بررســی چشـمانداز اقتصــادی کشــورها در ســال آینــده تبدیــل بــه موضــوع
اصلــی محافــل علمــی و کارشناســی میشــود .در خصــوص اقتصــاد
ایــران نیــز ایــن موضــوع تــا حــدود زیــادی برقــرار بــوده اســت ،چــرا کــه
از یکســو بخــش عمــدهای از مخــارج ســال جــاری انجــام و آثــار آن در
بخــش حقیقــی و مالــی اقتصــاد نیــز تــا حــدودی مشــخص شــده اســت .از
ســوی دیگــر ،بودجــه دولــت نیــز از مجــاری قانونــی گذشــته و بــرای اجــرا
بــه قــؤه مجریــه ابــاغ شــده اســت .در چنیــن شــرایطی ،کس ـبوکارها و
فعالیتهــای اقتصــادی نیــز طبــق برآوردهایــی کــه از آثــار سیاس ـتهای
پولــی و مالــی در وضعیــت بنــگاه تولیــدی یــا خدماتــی خــود دارنــد،
برنامههــای مالــی ســال آتــی خــود را تنظیــم میکننــد .متأســفانه بــرای
ســال جدیــد ،ایــن امــکان بهدلیــل شــیوع ویــروس کرونــا و اختــال در
کلیــه شــئون زندگــی بشــری ،نهتنهــا بــرای ایــران بلکــه بــرای هــر کشــوری

{

هــزار میلیــارد تومــان در نظــر بگیریــم ،میتــوان
گفــت بــرای حــدود یکچهــارم مخــارج بودجــه
ســال جــاری ،منابعی وجــود نخواهد داشــت .با
توجــه بــه ماهیــت چســبندٔه مخــارج و مصــارف
و نبــود امــکان تغییــر معنــادار و اصــاح بنیادیــن
آن در بــازٔه زمانــی محــدود یکســاله ،دولــت
ناگزیــر خواهــد بــود ایــن حجــم انبــوه از کســری
بودجــه را از طــرق مختلــف منجملــه فــروش
امــاک و داراییهــای مــازاد ،اســتقراض از
مــردم و درنهایــت توســل بــه منابــع سیســتم
بانکــی شــامل بانکهــا و بانــک مرکــزی تأمیــن
کنــد .هرچنــد کــه هریــک از روشهــای تأمیــن
مالــی فــوق ،آثــاری متفــاوت در متغیرهــای
کالن دارد ،نــرخ رشــد نقدینگــی بــاالی ۲۰
درصــد و درنتیجــه بــروز فشــارهای تورمــی
و نبــود امــکان کاهــش نــرخ تــورم بــه ســطوح
کمتــر از  ۲۰درصــد ،از پیامدهــای حتمــی ایــن

کســری بودجــه در هریــک از روشهــا خواهــد
بــود .در چنیــن وضعیتــی ،بایــد رویکردهــا و
سیاســتهایی را اتخــاذ کــرد کــه از یکســو
حداقــل رشــد نقدینگــی و تــورم را ایجــاد کنــد
و از ســوی دیگــر بــه تولیــد و اشــتغال نیــز لطمــه
شــدیدی وارد نشــود.
همانگونــه کــه ذکــر شــد ،بــرآورد ارقــام
فــوق در شــرایطی بــوده کــه هنــوز از ویــروس
کرونــا و آثــار آن در بودجــه دولــت و محیــط
کسـبوکار خبــری نبــوده اســت؛ امــا طــی چنــد
ماهــی کــه از شــیوع ایــن بیمــاری گذشــته اســت،
تحــوالت معنــادار و چشــمگیری در عرصــه
ـع آن در اقتصــاد داخلــی
اقتصــاد جهانــی و بهتبـ ِ
بــه وقــوع پیوســته اســت .اولیــن و مهمتریــن
ایــن تحــوالت گســترش نااطمینانــی نســبتبه
آینــدٔه بازارهاســت کــه ســبب ســقوط قیمــت
نفــت بــه کانــال  ۲۰دالر و کاهــش بهــای فلزات

ـایــاد
اقتص
ماهنامهـه
ماهنامــه تاز
اقتصــاد
ـایههـ
ـهـتاز
دو دو
ماه  ۱۳۹۸ش،ــمارهشـ۱۶۰
خــردادتیر۱۳۹۹
ـماره ۱۵۶

مؤلفههای اصلی
سیاســتهای پولــی و مالــی کشــورها
مهمتریــن عامــل در نوســانات اقتصــادی
کوتاهمــدت اســت .از ایــن منظــر ،توجــه بــه
هــر دو بعــد سیاســتگذاری دولــت و بانــک
مرکــزی بــرای ترســیم چشــمانداز اقتصــادی
ضــروری اســت؛ امــا در اقتصــاد ایــران بهدلیــل
ســلطٔه سیاســت مالــی ،بررســی مختصــات
بودجــه و ارزیابــی آن از اولویــت بیشــتری
برخــوردار اســت .الیحــه بودجــه ســال جــاری،
قبــل از محــرز شــدن شــیوع ویــروس کرونــا
در ایــران ،توســط کارشناســان و متخصصــان
متعــددی مــورد بررســی قــرار گرفتــه بــود و
کســری بودجــه شــدید (ارقامــی بیــن  ۱۰۰تــا
 ۲۰۰هــزار میلیــارد تومــان) فصــل مشــترک
همــه ایــن تحلیلهــا بــود .اگــر بــدون
جانـبداری ،کســری بودجــه را در حــدود ۱۵۰

بــر روی ایــن کــره خاکــی ،وجــود نــدارد و بــا توجــه بــه ابعــاد ناشــناخته
پاندامیــک کرونــا ویــروس و اینکــه آیــا راهحــل قطعــی بــرای درمــان و
پیشــگیری از ایــن بیمــاری کشــف خواهــد شــد یــا خیــر ،ارائــه هرگونــه
چشــماندازی از وضعیــت اقتصادهــا را در ســال جــاری در هالــهای از
ابهــام فــرو بــرده اســت .البتــه در ایــن شــرایط نیــز پیشبینیهایــی بــر
اســاس طیفــی از ســناریوهای خوشبینانــه و بدبینانــه نســبتبه پیشــرفت
دانــش پزشــکی در حــوزٔه شــناخت ابعــاد مجهــول ویــروس کرونــا و مهــار
بیمــاری آن ارائــه میشــود کــه بهنظــر آن نیــز چنــدان راهگشــا نخواهــد
بــود ،امــا درهرصــورت ،ایــن ویــروس ســرفصل جدیــد در عوامــل
تأثیرگــذار در محیــط اقتصــادی کشــورها گشــوده اســت و ایــن نیــز بــر
ابعــاد پیچیــدٔه اقتصــاد افــزوده اســت .بــا در ذهــن داشــتن ایــن مقدمــه
کوتــاه ،در ادامــه بــه بررســی مؤلفههــای اثرگــذار در چشـمانداز اقتصــادی
ایــران در ســال جــاری پرداختــه میشــود.
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اساســی شــده اســت .ایــن اتفــاق از یکســو
درآمدهــای نفتــی حداقلــی شــرایط تحریــم را نیز
بــا محدودیــت و انقبــاض مواجــه ســاخته اســت
و از ســوی دیگــر شــرکتهای صادرکننــدٔه
محصــوالت فلــزی و مــواد معدنــی را نیــز بــا
نوســانات درآمــدی و کاهــش درآمدهــای ارزی
ناشــی از صــادرات روبــهرو کــرده اســت .آثــار
ایــن تحــوالت باعــث میشــود کــه مدیریــت
بــازار ارز و دسترســی بــه درآمدهــای ارزی بــرای
همگامســازی منابــع و مصــارف ارزی کشــور تــا
حــدودی بــا چالشهــای جدیــدی مواجــه شــود؛
بنابرایــن از ایــن محــل ،قــدرت مانــور مقــام
ارزی در حفــظ ثبــات ارزی تحدیــد میشــود
کــه در صــورت انجــام نشــدن اصالحــات در
مصــارف متعــدد ارزی بــا نرخهــای ترجیحــی،
برآینــد نیروهــا میتوانــد تعــادل نــرخ ارز فعلــی
را بــه ســطوح باالتــری منتقــل کنــد.
بــا توجــه بــه ماهیــت چســبندٔه مخــارج
و مصــارف و نبــود امــکان تغییــر معنــادار و
اصــاح بنیادیــن آن در بــازٔه زمانــی محــدود
یکســاله ،دولــت ناگزیــر خواهــد بــود
ایــن حجــم انبــوه از کســری بودجــه را از
طــرق مختلــف منجملــه فــروش امــا ک و
داراییهــای مــازاد ،اســتقراض از مــردم و
درنهایــت توســل بــه منابــع سیســتم بانکــی
شــامل بانکهــا و بانــک مرکــزی تأمیــن کنــد.
همچنیــن عــاوه بــر محدودیــت درآمدهــا و
منابــع ارزی ناشــی از پاندامیــک کرونــا ویــروس،
بــه کاهــش درآمدهــا و منابــع ریالــی نیــز بایــد
توجــه داشــت .بــرای کنتــرل شــیوع ویــروس
کرونــا و جلوگیــری از همهگیــری ایــن ویــروس
در یــک مقطع فشــرده ،اکثر کشــورها بــه توصی َٔه
مقامــات حــوزٔه بهداشــت و درمــان تصمیماتــی
را اتخــاذ کردهانــد کــه آثــار چشــمگیری بــر
فعالیتهــای بخــش حقیقــی اقتصــاد حداقــل
در فصــل کنونــی خواهــد داشــت .در ایــران نیــز
طــی چنــد مــاه گذشــته ،بــا اعــام مصوبــات
ســتاد ملــی مقابلــه بــا کرونــا ،محدودیتهایــی
بــر فعالیــت مشــاغل و کســبوکارها اعمــال
شــده اســت و حتــی برخــی مشــاغل خدماتــی
نیــز بهطورکلــی تعطیــل شــدهاند کــه ایــن امــر
بــا کاهــش فــروش و ســطح تولیــدات بنگاههــا و
کسـبوکارها و درنتیجــه ورود بــه فــاز رکــودی

دو ماهنامــه تازههــای اقتصــاد
خــرداد  ،۱۳۹۹شــماره ۱۶۰

و کاهــش بیشــتر رشــد اقتصــادی نحیــف
کشــور ،حصــول درآمدهــای مالیاتــی مســتقیم و
غیرمســتقیم را نیــز عــاوه بــر تأخیــر بــا کاهــش
همــراه خواهــد ســاخت.
بهطــور همزمــان ،اثــر دیگــر ویــروس
کرونــا افزایــش مخــارج دولــت از یکســو
بــرای پرداخــت هزینههــای بهداشــتی و درمانــی
بیمــاران و همچنیــن تهیــه و عرضــه ملزومــات
بهداشــتی بــه بیمارســتانها و مرکــز بهداشــتی
و از ســوی دیگــر انجــام پرداختهــای انتقالــی
بهمنظــور اجــرای سیاســتهای حمایتــی در
ســطح خانوارهــا و بنگاههــا و پرداخــت بیمــه
بیــکاری اســت .برخــی برآوردهــا و محاســبات
کــه بــر مبنــای طرحهــا و برنامههــای اعالمــی
مســئولین انجــام شــده ،بیانگــر هزینــه ۲۰۰
هــزار میلیــارد تومانــی بــرای مقابلــه و کاهــش
پیامدهــای ویــروس کرونــا اســت .در وضعیتــی
کــه حتــی قبــل از شــیوع ایــن ویــروس ،بودجــه
دولــت بــا محدودیتهــای شــدیدی مواجــه
بــوده اســت ،اضافــه شــدن ایــن حجــم بــه
مخــارج دولــت ،رونــد متغیرهــای نقدینگــی و
نــرخ تــورم را بیشازپیــش بــه ســطوح باالتــری
هدایــت خواهــد کــرد .عــاوه بــر ایــن ،در نتیجٔه
تشــدید محدودیتهــا در منابــع درآمــدی و
افزایــش مخــارج غیرمترقبــه ،مخــارج عمرانــی
و ســرمایهگذاریهای دولــت بهشــدت کاهــش
خواهــد یافــت کــه بــا توجــه بــه نقــش مکمــل آن
در هدایــت ســرمایهگذاری بخــش خصوصــی،
علیالخصــوص در دورههــای رکــودی،
تشــکیل ســرمایٔه ثابــت ناخالــص کــه آن نیــز طــی
چنــد ســال گذشــته رونــد نزولــی بــه خــود گرفتــه
اســت ،بــا کاهــش بیشــتری همــراه خواهــد شــد
و حتــی جبــران مخــارج اســتهالک نیــز نخواهــد
بــود .بدیهــی اســت کــه آثــار ســوء ایــن اتفــاق در
کاهــش ظرفیــت بالقــؤه تولیــد در ســالهای آتــی
و درنتیجــه کاهــش اشــتغال و افزایــش بیــکاری
مشــاهده خواهــد شــد.
البتــه متغیرهــای اقتصــادی و پویاییهــای
محیــط کس ـبوکار ،عــاوه بــر سیاس ـتگذاری
اقتصــادی بــه تعامــات خارجــی و تحــوالت
سیاســی کشــورها نیــز وابســتگی قابلتوجهــی
دارد .واقعیــت ایــن اســت کــه طــی چنــد ســال
گذشــته ،تحریمهــای ظالمانــه مالــی و اقتصــادی
نیروهــای متخاصــم علیــه دولــت جمهــوری
اســامی بــه باالتریــن حــد خــود رســیده اســت،

بهنوعــی کــه حتــی در شــرایط گســترش ویــروس
کرونــا کــه بســیاری از کشــورها خواهــان
ارســال کمکهــای بهداشــتی یــا محمولههــای
بشردوســتانه بــرای کنتــرل هرچــه مؤثرتــر ایــن
ویــروس در ایــران بودنــد ،بهدلیــل شــمول
گســتردٔه تحریمهــای امریــکا و تــرس از جرائــم
مالــی امریــکا ،از انجــام دادن ایــن کمکهــا
منصــرف شــدهاند .اینکــه در ادامــه دو طــرف
ایــن درگیــری چــه واکنشــی نشــان میدهنــد یــا
چــه راهبــردی را انتخــاب خواهنــد کــرد ،نقــش
تعیینکننــده خواهــد داشــت؛ امــا نااطمینانــی
در ایــن زمینــه بــه حــدی اســت کــه احتمــال
بــروز هرگونــه اتفاقــی در دو ســر طیــف ،شــامل
رویارویــی نظامــی و مذاکــره ،دور از انتظــار
نیســت! هریــک از ســناریوها نیــز آثــار متعــددی
بــر فضــای کســبوکار داخــل و متغیرهــای
کلیــدی اقتصــاد ،عــاوه بــر تحــوالت منطقــه و
بهــای نفــت خواهــد داشــت.
پیشرو
وضعیت ِ
مــرور مختصــر وضعیــت بودجــه دولــت و
آثــار اقتصــادی ویــروس کرونــا نشــان میدهــد
کــه در صــورت تغییــر نکــردن محســوس
وضعیــت مناســبات و تعامــات سیاســی
منطقــه غــرب آســیا و خاورمیانــه ،اقتصــاد
ایــران در ســال  ۱۳۹۹نیــز یکــی از ســختترین
پیــشرو دارد .ایــن گــزاره بــدان
ســالها را در
ِ
جهــت بیــان شــده اســت کــه نتایــج بررســی
مؤلفههــای اثرگــذار نشــان میدهــد ،بــدون
تغییــر معنــادار در مختصــات سیاســتگذاری
اقتصــادی دولــت ،از یکســو فشــارهای
فزاینــده بــر نقدینگــی ،تــورم و نــرخ ارز در حــال
شــکلگیری اســت و از ســوی دیگــر نیروهــای
کاهنــده بــر تشــکیل ســرمایٔه ثابــت ،بهــرهوری
نیــروی کار ،اشــتغال و تولیــدات بنگاههــا یافتــه
اســت .بخشــی از ایــن پیامدهــا دارای منشــأ
بینالمللــی و برخاســته از تحــوالت بازارهــای
جهانــی اســت و بخــش دیگــر آن نیــز متأثــر
از ســاختارهای اقتصــاد داخلــی و محیــط
کسـبوکار آن اســت ،امــا درنهایــت ،اثــر آن در
کاهــش بیشازپیــش قــدرت خریــد خانوارهــا و
افزایــش شــکاف طبقاتــی گروههــای مختلــف
درآمــدی خواهــد بــود.
متقابـ ً
ـا کارگــزاران اقتصــادی نیــز بــا داشــتن
دو تجربــه قبلــی از بحــران ارزی و تحریمهــای
مالــی ،واکنشهــای سیاس ـتگذاران را تاحــدی

{
ـایــاد
اقتص
ماهنامهـه
ماهنامــه تاز
اقتصــاد
ـایههـ
ـهـتاز
دو دو
ماه  ۱۳۹۸ش،ــمارهشـ۱۶۰
خــردادتیر۱۳۹۹
ـماره ۱۵۶

{

پیشخوانــی کردهانــد ،بهگونــهای کــه بهنظــر
میرســد بــا چنیــن تصویــری از متغیرهــای کالن
اقتصــادی در ســال جــاری ،تصمیمــات آنهــا
تــا حــدود زیــادی هماننــد ســال قبــل خواهــد
بــود .جایــی کــه بازارهــای دارایــی ماننــد
ارز ،طــا ،مســکن و ســهام انتخــاب نخســت
ســرمایهگذاران خواهــد بــود تــا بهنوعــی عــاوه
بــر پوشــش در برابــر تــورم داخلــی ،در مقابــل
نوســانات ارزهــای خارجــی نیــز محافظــت
شــوند .نتیجــه ایــن رفتــار باعــث میشــود کــه
ســرمایهگذاری در بخــش حقیقــی و تشــکیل
ســرمایٔه ثابــت ناخالــص بــه رونــد نزولــی خــود
ادامــه دهــد و بــا تعدیــل ســطح تولیــد بنگاههــا،
بیــکاری نیــز افزایــش یابــد.
تحــت ایــن شــرایط ،سیاسـتگذار اقتصــادی
بیشازپیــش بایــد ابزارهــای در دســترس را
بهنحــوی مدیریــت کنــد کــه عــاوه بــر حفــظ
ثبات ارزی ،شــکاف تورمی و شــکاف تولیدی را
نیــز بهمنظــور حفــظ قــدرت خریــد مــردم و ســرپا
نگهداشــتن تولیــد و اشــتغال حداقــل نمایــد.
بدیهــی اســت ،بــا توجــه بــه افــق زمانــی متصــور
گزینههــا و راهکارهــای متعــددی را میتــوان
پیشــنهاد داد ،امــا در ادامــه ســعی میشــود تمرکــز
بیشــتر بــر راهکارهایــی باشــد کــه حداقــل در
ســال جــاری امــکان تحقــق دارنــد.
توصیهها و پیشنهادهای سیاستی
علیرغــم نااطمینانــی شــدید ایجادشــده
متأثــر از فضایــی خــارج از محیــط اقتصــادی
و همچنیــن ابعــاد ناشــناختٔه پاندامیــک کرونــا
ویــروس ،در ســال جــاری فرصتهــای
بینظیــری بــرای اصــاح ســاختار مالــی
دولــت ایجــاد شــده اســت .رونــق بازارهــای
مالــی کــه بــه ســردمداری بازدهــی ســهرقمی
( ۱۸۰درصــدی) بــازار ســرمایه در ســال
گذشــته بــه وقــوع پیوســته ،باعــث شــده اســت
کــه توجــه عمــوم جامعــه بــه گزینههــای نویــن
ســرمایهگذاری و نهفقــط ســرمایهگذاری
در ارز و طــا و مســکن افزایــش یابــد .ایــن
مهــم باعــث میشــود کــه سیاســتگذاران
اقتصــادی بتواننــد فشــار تأمیــن مالــی تولیــد را
از بخــش بانکــی بــه بــازار ســرمایه هدایــت کننــد
و درنتیجــه فضــای کافــی بــرای اصالحــات
ســاختاری و بهبــود شــرایط ترازنامــهای شــبکٔه
بانکــی ایجــاد کننــد.
رونــق بــازار ســرمایه ســبب میشــود کــه

نهتنهــا افــراد ســپردههای ســرمایهگذاری
خــود را بــه ســپردٔه جــاری و ســپس اوراق
ســهام شــرکتها و بنگاههــای مختلــف تبدیــل
کننــد ،بلکــه بــا توجــه بــه بازدهــی خیرهکننــدٔه
بــازار ســرمایه در مقابــل ســایر گزینههــای
موجــود ،بهویــژه ارز و طــا ،ایــن داراییهــای
خانگــی را نیــز بــرای کســب بازدهــی بیشــتر بــه
بــازار عرضــه کننــد و از وجــوه آن بــرای خریــد
ســهام اســتفاده کننــد .بــا توجــه بــه اینکــه حجــم
دالرهــای خانگــی در برخــی برآوردهــا ارقامــی
بیــن  ۲۰تــا  ۳۰میلیــارد دالر مطــرح شــده
اســت ،حتــی عرضــه بخشــی از آن بــه بــازار نیــز
بــر فشــارهای افزایشــی نــرخ ارز غلبــه و نــرخ ارز
را بــه ســطوح پایینتــری منتقــل میکنــد.
ایــن تحــول از یکســو بــا افزایــش
ســیالیت نقدینگــی و تبدیــل بخشــی از
ســپردههای بلندمــدت بــه ســپردههای جــاری
یــا کوتاهمــدت ،بهــای ســنگین تجهیــز منابــع
شــبکٔه بانکــی را کاهــش میدهــد کــه در
بهبــود ســودآوری و فراهــم شــدن زمینــه بــرای
کاهــش نــرخ ســود بانکــی مؤثــر خواهــد بــود.
بالطبــع ،هرچــه نــرخ ســود بانکــی بهواســطٔه
کاهــش هزینــه تجهیــز منابــع کاهــش یابــد،
نــرخ ســود تســهیالت نیــز کاهــش یافتــه و
ترازنامــه بانکهــا بــا شــدت کمتــری منبســط
خواهــد شــد .از ســوی دیگــر ،بــا نزولــی شــدن
نــرخ ارز یــا حداقــل افزایــش نیافتــن آن و در
مقابــل ،تحقــق بازدهیهــای چشــمگیر در بــازار
ســرمایه ،بهتدریــج عرضــه ارزهــای خانگــی بــه
بــازار افزایــش یافتــه و تقاضــای ســفتهبازی آن
نیــز کاهــش مییابــد .در ایــن صــورت ،بــا توجــه
بــه اینکــه در اقتصــاد ایــران نــرخ ارز نقــش لنگــر
را دارد و بهنوعــی ســیگنال اصلــی در انتظــارات
تورمــی فعالیــن اقتصــادی اســت ،ثبــات نســبی
آن نقــش مؤثــری در افزایــش نیافتــن هزینههــای
تولیــدی و درنتیجــه کنتــرل فشــارهای تورمــی
ناشــی از هزینههــا خواهــد داشــت.
البتــه رونــق بــازار ســرمایه بــدون تــاش
بــرای تعمیــق بخشــی بــه آن ،بهواســطٔه
روشهایــی هماننــد افزایــش ضریــب شــناوری
ســهام شــرکتها و باألخــص شــرکتهای
بــزرگ دولتــی و همچنیــن عرضــه ســهام
شــرکتهای جدیــد بــه بــازار ســرمایه ،مقــدور
نخواهــد بــود و غفلــت از ایــن مهــم منجــر بــه
رشــد حبابــی بــازار ســرمایه و درنتیجــه امــکان

ســقوط قیمتهــای ســهام و هــدر رفتــن
ســرمایههای خــرد و بیاعتمــادی بــه ایــن
بــازار خواهــد شــد؛ بنابرایــن ،ضــروری اســت
اکنــون کــه توســعٔه هوشــمند بــازار ســرمایه
راه خروجــی را بــه ســمت کاهــش فشــارهای
اقتصــادی و بودجــهای دولــت گشــوده اســت،
بــا تدبیــر همهجانبــه و فراگیــر از ایــن فرصــت
بینظیــر اســتفاده کــرد .ایــن فرصــت بــه دولــت
و دســتگاههای دولتــی نیــز امــکان آن را میدهــد
کــه در راســتای مولدســازی داراییهــا و فــروش
ســهام شــرکتها اقــدام و از ایــن طریــق بخشــی
از مخــارج و مصــارف بودجـهای خــود را تأمیــن
مالــی کننــد .همچنیــن عــاوه بــر بخــش دولتــی،
شــبکٔه بانکــی نیــز میتوانــد بــا فــروش ســهام
شــرکتهای غیروابســته ،بــه هــدف اصلــی
واســطهگری مالــی ،از بنــگاهداری خــارج
شــود و بــا جامــه عمــل پوشــاندن بــه تکالیــف
مقــرر در مــادٔه  ۱۶قانــون «رفــع موانــع تولیــد
رقابتپذی��ر و ارتق��ای نظ��ام مال��ی کش��ور»
بــه ســمت فعالیــت اصلــی خــود کــه همــان
واســطهگری وجــوه اســت ،حرکــت کنــد و
حتــی فراتــر از ایــن ،بــا بازپرداخــت بخشــی از
بدهــی خــود بــه بانــک مرکــزی از محــل فــروش
داراییهــای مــازاد و ســهام شــرکتها ،ســبب
کاهــش پایــه پولــی و درنتیجــه کاهــش رشــد
نقدینگــی بــا ضریــب فزاینــده شــود.
مجموعــه ایــن اقدامــات باعــث میشــود
کــه علیرغــم همــه خطرهــا و فشــارهای ناشــی
از کســری بودجــه شــدید دولــت ،فشــارهای
مخــرب بــر نــرخ تــورم و نقدینگــی کاســته شــود
و فضــای کاراتــر و شــفافتری بــرای تأمیــن
مالــی بنگاههــا و شــرکتها فراهــم شــود و
از ایــن طریــق ،تــا حــدودی زمینــه بــرای رشــد
تولیــد و اشــتغال فراهــم شــود .البتــه ناگفتــه
نمانــد کــه راهکارهــای ارائهشــده تنهــا از منظــر
بازارهــای مالــی ارائــه شــده اســت و در صــورت
اهتمــام جــدی ،ظرفیتهــای مهمــی در اصــاح
مصــارف و هزینههــای بودجــه بهویــژه در
بخــش یارانــه کاالهــای اساســی و حاملهــای
انــرژی وجــود دارد کــه در صــورت طراحــی
بســتههای هدفمنــد ،امــکان خلــق منابــع جدیــد
و کاهــش بیشــتر کســری بودجــه دولــت را بــه
همــراه خواهــد داشــت.
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اقتصاد ایران در سال ۹۹

دو ماهنامــه تازههــای اقتصــاد
خــرداد  ،۱۳۹۹شــماره ۱۶۰

مدیریت فضای مالی دولت در
ایران
یادداشت تحلیلی

ژاله
زارعی

کارشناس ارشد طرح و توسعه

مقدمــه :ارزیابــی روشهــای تأمیــن مالــی دولتهــا در کشــورهای
مختلــف بیانگــر ایــن اســت کــه ایجــاد بدهــی توســط بخــش عمومــی یکــی
از ابزارهــای اصلــی دولــت بــرای برقــراری و تــداوم رشــد اقتصادی اســت.
البتــه بایــد توجــه داشــت ایــن خلــق بدهــی بهمثابــه تیغــی دولبـه اســت کــه
صرفـ ًا درصــورت وجــود پایــداری بودجـهای میتوانــد بهصــورت محــرک
اقتصــادی عمــل کنــد .کارشناســان اقتصــادی بــر ایــن باورنــد کــه تــداوم
بدهــی و رشــد فزاینــدٔه آن بــا ایجــاد نااطمینانــی و محدودیــت دسترســی
بخــش خصوصــی بــه منابــع مالــی از یکســو و کاهــش پسانــداز در ایــن
شــرایط از ســوی دیگــر ،مانعــی بــرای رشــد اقتصــادی محســوب میشــود.
بدهی بخش دولتی و رشد اقتصادی
موضـــوع بدهیهـــای عمومـــی و نقـــش آن
در رش ــد اقتص ــادی و ثب ــات آن در چن ــد ده ــه
گذشـــته ،بهوی ــژه پ ــساز بح ــران مال ــی س ــال
 ،۲۰۰۸همـــواره مـــورد توجـــه اقتصاددانـــان و
سیاســـتگذاران مالـــی بـــوده اســـت.
مـــرور نظریـــات ایـــن کارشناســـان حاکـــی
از آن اس ــت ک ــه آنه ــا ب ــه نتیجــهای مش ــخص
درخصـــوص تأثیـــر بدهـــی دولـــت در رشـــد
اقتصـــادی دســـت نیافتهانـــد .بهگونـــهای کـــه،
ب ــر اس ــاس اص ــل براب ــری ریکاردوی ــی ،بده ــی
دولـــت کـــه در راســـتای تأمیـــن مالـــی کســـری
دراثـــر کاهـــش مالیاتهـــای
بودجـــهای کـــه
ِ
دریافتـــی ایجـــاد شـــده باشـــد تأثیـــری در
تقاضـــای کل ،ســـرمایهگذاری و تولیـــد
نخواهـــد داشـــت.
در مقاب ــل ،کینزینه ــا ب ــر ای ــن باورن ــد ک ــه
ب ــا توج ــه ب ــه درآم ــد ج ــاری و ب ــاال ب ــودن می ــل
نهایـــی بـــه مصـــرف در کوتاهمـــدت ،کاهـــش
مالیـــات دریافتـــی دولـــت میتوانـــد زمینـــه

در ایــران نیــز در ســالهای اخیــر ،دولــت توانســته اســت بخشــی از منابــع
مالــی خــود را از طریــق اســتقراض از مــردم  -یعنــی بــا انتشــار و فــروش
اوراق بدهــی  -تأمیــن مالــی کنــد .بــه نظــر میرســد رشــد فزاینــدٔه ایــن
روش از تأمیــن مالــی کســری بودجــه بتوانــد زمینــه ناپایــداری بودجـهای را
بــرای دولــت فراهــم آورد .ازای ـنرو ،در ایــن نوشــتار ســعی بــر آن اســت
کــه بــا تعریــف فضــای مالــی و محاســبٔه میــزان آن در ایــران ،دامنــه امــن
ایجــاد بدهــی در کشــور مــورد بررســی قــرار گیــرد.

افزایـــش تقاضـــا بـــرای کاالهـــا و خدمـــات را
فراهـــم آورده و بهدنبـــال آن تولیـــد و ســـطح
اش ــتغال را بهب ــود بخش ــد .ش ــایان ذک ــر اس ــت
کـــه کالســـیکها و نئوکالســـیکها نیـــز بـــا
دیـــدگاه کینزینهـــا همســـو هســـتند.
از ســـوی دیگـــر ،برخـــی کارشناســـان ایـــن
حـــوزه بـــر ایـــن باورنـــد کـــه آثـــار بدهیهـــای
دول ــت در رش ــد اقتص ــادی ب ــر اس ــاس رون ــدی
خطـــی نیســـت .بهطـــوری کـــه ،بدهیهـــای
دولـــت بـــر رشـــد اقتصـــادی تـــا حـــدی از
آســـتانه مثبـــت و پـــس از آن منفـــی خواهـــد
ب ــود .ب ــه بی ــان دیگ ــر ،آنه ــا معتقدن ــد افزای ــش
بده ــی در ی ــک کش ــور ت ــا س ــطحی مش ــخص،
بـــا توجـــه بـــه محدودیـــت بودجـــه دولـــت،
میتوانـــد از طریـــق افزایـــش مصـــرف و
ســـرمایهگذاری رشـــد اقتصـــادی را افزایـــش
دهـــد .امـــا چنانچـــه میـــزان ایـــن بدهیهـــا از
ســـطح بهینـــه خـــود تجـــاوز کنـــد ،بهدلیـــل
افزایـــش نـــرخ بهـــره و بـــروز اثـــر جایگزینـــی
در مخ ــارج س ــرمایه گ ــذاری ،رش ــد اقتص ــادی

کاهـــش خواهـــد یافـــت .بهگونـــهای کـــه،
ارزیابـــی مالـــی کشـــورهای مختلـــف در
دهههـــای اخیـــر نشـــان میدهـــد کـــه افزایـــش
بیـــش از انـــدازٔه بدهـــی دولـــت زمینـــه وقـــوع
بحـــران مالـــی را در بســـیاری از کشـــورها
ایجـــاد کـــرده اســـت.
ازایـــنرو بـــر اســـاس دیـــدگاه ایـــن
کارشناســـان ،تعییـــن محـــدودٔه امنـــی کـــه
بده ــی دول ــت اث ــر مثب ــت در رش ــد اقتص ــادی
داش ــته باش ــد ،از اهمی ــت وی ــژهای برخ ــوردار
اســـت .ایـــن محـــدودٔه امـــن از خلـــق بدهـــی
در اصط ــاح سیاســتگذاران مال ــی «فض ــای
مالـــی» شـــناخته میشـــود.
1
فضای مالی
فضـــای مالـــی ،بـــر اســـاس تعریـــف
صنـــدوق بینالمللـــی پـــول در ســـال ،۲۰۱۰
محـــدودهای از کســـری بودجـــه دولـــت اســـت
کـــه بهطـــور همزمـــان بـــه افزایـــش تأمیـــن
مال ــی دول ــت ب ــرای مخ ــارج و آث ــار جانش ــینی
جبـــری ســـرمایهگذاری بخـــش خصوصـــی
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شکل  .۱نسبت بدهی به تولید ناخالص داخلی و قاعدٔه بدهی  -درصد

{
ـایــاد
اقتص
ماهنامهـه
ماهنامــه تاز
اقتصــاد
ـایههـ
ـهـتاز
دو دو
ماه  ۱۳۹۸ش،ــمارهشـ۱۶۰
خــردادتیر۱۳۹۹
ـماره ۱۵۶

{

منج ــر نش ــود .همچنی ــن ،ب ــر اس ــاس تعری ــف
پیتـــر هلـــر در ســـال  ،۲۰۰۵فضـــای مالـــی بـــه
ق ــدرت انعط ــاف دول ــت در چگونگ ــی انتخ ــاب
گزینههـــای مخـــارج و هزینههـــای دولـــت
اشـــاره دارد.
در ادبیـــات اقتصـــادی ســـه روش بـــرای
اســـتخراج فضـــای مالـــی در نظـــر گرفتـــه
میشـــو د :
روش اول :تعییـــن نقطـــه بهینـــه نســـبت
بدهـــی بـــه تولیـــد ناخالـــص داخلـــی و نیـــز
مش ــخص ک ــردن ح ــد آس ــتانٔه متغی ــر بده ــی ک ــه
فرات ــر از آن ب ــه رش ــد انفج ــاری بده ــی منج ــر
خواهـــد شـــد .بـــرای تعییـــن نقطـــه و منطقـــه
مذکـــور میتـــوان از شـــکل واکنـــش کســـری
بودج ــه ب ــه بده ــی و تالق ــی آن ب ــا هزین ــه تأمی ــن
مالـــی بدهـــی اســـتفاده کـــرد .ایـــن روش را
صن ــدوق بینالملل ــی پ ــول ارائ ــه ک ــرده اس ــت.
روش دوم :آثـــار بدهـــی دولـــت در رشـــد
اقتص ــادی ب ــا اس ــتفاده از الگوه ــای غیرخط ــی
و تعییـــن حـــد آســـتانٔه آن ارزیابـــی میشـــود.
در ایـــن روش مشـــاهده میشـــود آثـــار بدهـــی
دول ــت در رش ــد اقتص ــادی ت ــا ح ــدی از آس ــتانه
مثب ــت اس ــت و پ ــس از آن منف ــی میش ــود .ب ــه
بی ــان س ــاده ،ای ــن منحن ــی ب ـه ش ــکل  Uوارون ــه
اس ــت ک ــه نقط ــه حداکث ــری آن نقط ــه مطل ــوب
خواهـــد بـــود .بـــا اســـتفاده از ایـــن روش،
س ــطحی از نس ــبت بده ــی ب ــه تولی ــد ناخال ــص
داخل ــی ک ــه پ ــس از آن رش ــد اقتص ــادی منف ــی
میشـــود بهعنـــوان فضـــای مالـــی درنظـــر
گرفتـــه میشـــود.

روش س ــوم :محاس ــبٔه تف ــاوت بی ــن مق ــدار
فعلـــی نســـبت بدهـــی بـــه تولیـــد ناخالـــص
داخلـــی و باالتریـــن میـــزان نســـبت بدهـــی بـــه
تولیـــد ناخالـــص داخلـــی کـــه تاکنـــون کشـــور
تجربـــه کـــرده اســـت.
محاسبٔه فضای مالی در ایران
ب ــا توج ــه ب ــه اینک ــه ت ــا پای ــان س ــال ۱۳۹۳
عملیـــات مالـــی دولـــت و نظـــام حســـابداری
دســـتگاههای اجرایـــی بخـــش دولتـــی بـــر
ً
عمـــا امـــکان ثبـــت و
مبنـــای نقـــدی بـــوده،
گـــزارش ارقـــام بدهیهـــای دســـتگاههای
اجرایـــی بخـــش دولتـــی و نیـــز کل دولـــت
امکانپذیـــر نبـــوده اســـت .ازایـــنرو ،بهدلیـــل
فق ــدان آم ــار و اطالع ــات تجمیع ــی قاب ــل ات ــکا
درخصـــوص بدهیهـــا و تعهـــدات دولـــت در
ســـالهای گذشـــته ،محاســـبٔه فضـــای مالـــی
در اقتص ــاد ای ــران هم ــواره ب ــا چالش ــی ب ــزرگ
مواجـــه بـــوده اســـت و درعمـــل نمیتـــوان از
روش اول بـــرای محاســـبٔه آن اســـتفاده کـــرد.
البتـــه بایـــد بـــه ایـــن نکتـــه اذعـــان داشـــت
کـــه بـــا اســـتقرار نظـــام حســـابداری تعهـــدی
مبتنـــی بـــر اســـتانداردهای حســـابداری بخـــش
عمومـــی در کلیـــه دســـتگاههای اجرایـــی
بخـــش عمومـــی از ابتـــدای ســـال  ۱۳۹۳و
تشـــکیل واحـــد ســـازمانی جداگانـــه در وزارت
امـــور اقتصـــادی و دارایـــی بهمنظـــور احصـــا،
ثبـــت و نگهـــداری متمرکـــز خالصـــه حســـاب
بدهیهـــا و تعهـــدات قانونـــی دولـــت ،انتظـــار
مـــیرود بهتدریـــج نظـــام حســـابداری تعهـــدی
در ایــران اســتقرار یابــد و بســترهای الزم بــرای

تبـــادل اطالعـــات دســـتگاههای اجرایـــی بـــا
وزارت امــور اقتصــادی و دارایــی فراهــم شــود.
بهگونهایکـــه ،آمـــار و اطالعـــات مربـــوط بـــه
بدهیهـــای دولـــت بهصـــورت دقیـــق و قابـــل
اتـــکا در اختیـــار عمـــوم کارشناســـان و مـــردم
قـــرار گیـــرد.
ازایـــنرو ،بـــا توجـــه بـــه مـــوارد ذکرشـــده،
بـــرای اســـتخراج فضـــای مالـــی در ایـــران از
روش دوم و س ــوم اس ــتفاده ش ــده اس ــت ک ــه در
ذیـــل بدانهـــا اشـــاره شـــده اســـت:
الـــف -ســـطحی از نســـبت بدهـــی بـــه
تولی ــد ناخال ــص داخل ــی ک ــه پ ــس از آن رش ــد
اقتصـــادی منفـــی میشـــود «فضـــای مالـــی»
درنظـــر گرفتـــه میشـــود.
محاســـبٔه مقـــدار بهینـــه نســـبت بدهـــی بـــه
تولی ــد ناخال ــص داخل ــی نیازمن ــد وج ــود س ــری
زمان ــی از بده ــی دول ــت اس ــت ک ــه ب ــر اس ــاس
م ــوارد ذکرش ــده ،ای ــن آم ــار در کش ــور وج ــود
نـــدارد و صرفـــ ًا مجمـــوع آمارهـــای بدهـــی
بخـــش دولـــت بـــه بانـــک مرکـــزی و نظـــام
بانکـــی و در ســـالهای اخیـــر اوراق بدهـــی
منتشرشـــده از جانـــب دولـــت بهعنـــوان متغیـــر
بدهـــی بخـــش دولتـــی تلقـــی میشـــود.
از ای ــن س ــو ،در ای ــن نوش ــتار مق ــدار بهین ــه
نس ــبت بده ــی ب ــه تولی ــد ناخال ــص داخل ــی ب ــر
اســـاس قاعـــدٔه بدهـــی تبیینشـــده در قانـــون
برنامـــه ششـــم توســـعٔه اقتصـــادی ،اجتماعـــی
و فرهنگ ــی در نظ ــر گرفت ــه ش ــده اس ــت ،ای ــن
قاع���ده بـــا همـــت وزارت امـــور اقتصـــادی و
دارایـــی ،ســـازمان برنامـــه و بودجـــه کشـــور و
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مجلـــس شـــورای اســـامی تعریـــف و تعییـــن
ش ــد .مطاب ــق ب ــا م ــادٔه ( )۸ای ــن قان ــون ،دول ــت
موظـــف اســـت شـــاخص نســـبت بدهیهـــای
دولـــت و شـــرکتهای دولتـــی بـــه تولیـــد
ناخالــص داخلــی را در ســطح  ۴۰درصــد حفــظ
کن ــد .البت ــه در تبصرهه ــای ای ــن م ــاده افزای ــش
ایـــن نســـبت میتوانـــد بـــا تشـــخیص وزیـــر
اقتص ــاد و دارای ــی و تصوی ــب هیئ ــت وزی ــران
ب ــه  ۴۵درص ــد ی ــا حت ــی در مواق ــع اضط ــراری
ب ــا تصوی ــب مجل ــس ش ــورای اس ــامی ب ــرای
م ــدت مح ــدود ب ــه  ۵۰درصـ��د افزایـ��ش یابـ��د.
ازایـــنرو ،میتـــوان میـــزان ذکرشـــده در ایـــن
قانــون را مقــدار بهینــه نســبت بدهــی بــه تولیــد
ناخالـــص داخلـــی تلقـــی کـــرد و بهعنـــوان
فضـــای مالـــی در نظـــر گرفـــت.
بـــر ایـــن اســـاس چنانچـــه در شـــکل ۱
مش���اهده میشـــود ،نســـبت بدهـــی بـــه تولیـــد
ناخال���ص داخل�یــ بخ���ش دولت���ی در س���الهای
 ۱۳۹۴و  ۱۳۹۶از فضــای مالــی خــارج شــده و
از مق ــدار بهین ــه ای ــن نس ــبت فرات ــر رفت ــه اس ــت.
ب -محاس ــبٔه تف ــاوت بی ــن مق ــدار فعل ــی
نســـبت بدهـــی بـــه تولیـــد ناخالـــص داخلـــی
و باالتریـــن میـــزان نســـبت بدهـــی بـــه تولیـــد

دو ماهنامــه تازههــای اقتصــاد
خــرداد  ،۱۳۹۹شــماره ۱۶۰

ناخالـــص داخلـــی کـــه تاکنـــون کشـــور تجربـــه
کـــرده اســـت.
برخــی کارشناســان ایــن حــوزه بــر ایــن
باورنــد کــه آثــار بدهیهــای دولــت در رشــد
اقتصــادی بــر اســاس رونــدی خطــی نیســت.
بهطــوری کــه ،بدهیهــای دولــت بــر رشــد
اقتصــادی تــا حــدی از آســتان ه مثبــت و پــس از
آن منفــی خواهــد بــود.
ارزیابـ��ی رونـ��د نســ�بت بدهـ��ی دولـــت و
ش���رکتهای دولتــ�ی بـــه تولیـــد ناخالـــص
داخلــ�ی نشـــان میدهـــد ایـــن نســـبت در ســـال
 ۱۳۹۴رقم ــی مع ــادل  ۴۷٫۵درص ــد را تجرب ــه
کـــرده کـــه دورٔه زمانـــی مـــورد بررســـی یعنـــی
 ۱۳۹۷-۱۳۸۸بـــه اوج خـــود رســـیده اســـت
(شـــکل  .)۱ازایـــنرو ،بـــا توجـــه بـــه تعریـــف
صنـــدوق بینالمللـــی پـــول از فضـــای مالـــی
میتـــوان گفـــت فضـــای مالـــی در ایـــران
مع ــادل  ۱۶٫۸درص ــد ب ــوده اس ــت ک ــه تف ــاوت
بیـــن مقـــدار فعلـــی نســـبت بدهـــی بـــه تولیـــد
ناخالــ�ص داخلــ�ی بـــا باالتریـــن میـــزان ایـــن

شـــاخص بـــوده اســـت.
البتـــه بایـــد بـــه ایـــن نکتـــه اشـــاره داشـــت
کـــه باالتـــر بـــودن نســـبت بدهـــی بـــه تولیـــد
ناخالـ��ص داخلـ��ی در ســـال  ۱۳۹۴در مقایســـه
بـــا ســـالهای گذشـــته ،میتوانـــد بـــه اســـتناد
تصمیـــم بـــه ســـاماندهی بدهیهـــای دولـــت
و مدیریـــت آنهـــا باشـــد کـــه حســـب نیـــاز
کش ــور و بن ــا ب ــر م ــوارد ( )۱و ( )۲قان ــون رف ــع
موانـــع تولیـــد رقابتپذیـــر و ارتقـــای نظـــام
مالـــی کشـــور از ســـال  ۱۳۹۴و بـــا تأســـیس
مرکـــز مدیریـــت بدهیهـــا و داراییهـــای
مالـــی عمومـــی در وزارت امـــور اقتصـــادی
و دارایـــی آغـــاز شـــد .بهگونـــهای کـــه ،ایـــن
مرکـــز پـــس از تشـــکیل و تأســـیس توانســـته
اســـت حســـاب بدهیهـــای دولـــت را احصـــا
و نگهـــداری کنـــد .ایـــن حســـابها شـــامل
تعهـــدات دولـــت (وزارتخانههـــا ،مؤسســـات
دولتـــی ،و طرحهـــای عمرانـــی کـــه اعتبـــارات
آنه ــا از مح ــل بودج ــه عموم ــی دول ــت تأمی ــن
میشـــود) ،شـــرکتهای دولتـــی و ســـایر
دســـتگاههای اجرایـــی و همچنیـــن ســـایر
بدهیهـــا و تعهداتـــی اســـت کـــه مربـــوط بـــه
دس ــتگاه اجرای ــی خاص ــی نیس ــت .کارشناس ــان

{
ـایــاد
اقتص
ماهنامهـه
ماهنامــه تاز
اقتصــاد
ـایههـ
ـهـتاز
دو دو
ماه  ۱۳۹۸ش،ــمارهشـ۱۶۰
خــردادتیر۱۳۹۹
ـماره ۱۵۶

منابع و مأخذ:
مرکـــز پژوهشهـــای مجلـــس شـــورای
اس ــامی .)۱۳۹۸( .بررس ــی الیح ــه بودج ــه
س ــال  ۱۳۹۹کل کش ــور .۱ .ن ــکات مه ــم و
محورهـــای تصمیمگی ــری (ویرای ــش اول).
معاونـــت پژوهشهـــای اقتصـــادی ،دفتـــر

{

ایـــن حـــوزه پـــس از گـــردآوری ،بهروزرســـانی
و پایـــش نتایـــج آن را در قالـــب گزارشهـــای
فصل ــی ب ــه مقام ــات ذیص ــاح ارائ ــه میکنن ــد.
بــا توجــه بــه محاســبٔه شــاخص فضــای مالــی
بـــا اســـتفاده از دو روش دوم و ســـوم ،بـــه نظـــر
میرس ــد رویک ــرد دوم در ترس ــیم ای ــن ش ــاخص
موفقتـــر اســـت .ازایـــنرو ،فضـــای مالـــی در
ایـــران در ســـطح  ۴۰درصـــد حفـــظ میشـــود.
نتیجهگیری
کش ــورهای کمت ــر توس ــعهیافته ک ــه س ــاختار
اقتص ــادی ش ــفافی ب ــرای دریاف ــت درآمده ــای
مالیاتـــی ندارنـــد ،ابزارهـــای اســـتقراضی از
جملـــه خلـــق بدهـــی عنـــوان منابـــع اصلـــی
تأمیـــن مالـــی دولـــت تلقـــی میشـــوند.
دولتهـــا میتواننـــد بـــا هـــدف برونرفـــت از
رکــود اقتصــادی و در راســتای تحریــک تقاضــا،
از طری ــق ایج ــاد بده ــی عالوهب ــر تأمی ــن مال ــی
هزینههـــای خـــود بهعنـــوان سیاســـت مالـــی
پادچرخــهای ب ــه رون ــق اقتص ــادی نی ــز کم ــک
کننـــد .امـــا بایـــد توجـــه داشـــت کـــه انباشـــت
بدهـــی و ناپایـــداری بدهیهـــا میتوانـــد آثـــار
ســـوء چشـــمگیری در ســـرمایهگذاری بخـــش
خصوص ــی بگ ــذارد و منش ــأ بحرانه ــای مال ــی
و اقتص���ادی در اینـــ کش���ورها باشـــد.
ارزیابـــی پایـــداری بودجـــهای و بررســـی
رابطـــه بدهـــی دولـــت و رشـــد اقتصـــادی بـــا
توجـــه بـــه تأثیرگـــذاری متفـــاوت آن برحســـب
ســـاختار اقتصـــادی همـــواره از اهمیتـــی ویـــژه
برخ�وــردار اســـت .ترســـیم شـــاخص فضـــای
مالـــی در ایـــران و ارزیابـــی نســـبت بدهـــی
بخ ــش دولت ــی ب ــه تولی ــد ناخال ــص داخل ــی در
ایـــران نشـــان از انباشـــت بدهیهـــای دولـــت و
شـــرکتهای دولتـــی دارد .ادامـــه ایـــن رونـــد
و انباشـــت بدهیهـــای دیگـــر در ســـالهای
آتـــی و تبییـــن برخـــی قوانیـــن و تبصرههـــا
درخص ــوص انتش ــار اوراق بده ــی ب ــرای تأمی ــن
مالـــی دولـــت و شـــرکتهای دولتـــی در ســـال
 ۱۳۹۹نشـــان میدهـــد کشـــور بـــا چالشـــی
بـــزرگ بـــرای برقـــراری پایـــداری بودجـــهای
مواجـــه خواهـــد بـــود.
از س ــوی دیگ ــر ،م ــروری ب ــر رون ــد تأمی ــن
مالـــی دولـــت بـــرای کســـری بودجـــه نشـــان
میدهـــد کـــه دولـــت ایـــران همـــواره در
دهههـــای  ۱۳۶۰و  ،۱۳۷۰بـــرای جبـــران
کســـری بودجـــه توانســـته اســـت از بانـــک

مرکـــزی اســـتقراض کنـــد .ولـــی بـــا تبییـــن
ممنوعیــت اســتقراض دولــت از بانــک مرکــزی
در برنامههـــای توســـعٔه اقتصـــادی ،اجتماعـــی
و فرهنگـــی ،در دهـــه  ۱۳۸۰و ابتـــدای دهـــه
 ،۱۳۹۰دولـــت رویکردهـــای خـــود را بـــرای
تأمیـــن مالـــی منابـــع تغییـــر داده و برداشـــت از
حس ــاب ذخی ــرٔه ارزی ،واگ ــذاری ش ــرکتهای
دولت ــی ،و اس ــتقراض از نظ ــام بانک ــی را ب ــرای
پوش ــش کس ــری بودج ــه انتخ ــاب ک ــرده اس ــت.
در س ــالهای اخی ــر نی ــز برداش ــت از صن ــدوق
توس ــعٔه مل ــی و ف ــروش اوراق بده ــی را نی ــز ب ــه
روشهـــای فـــوق اضافـــه کـــرده اســـت.
بــ�ه بی�اــن دیگرـــ ،کســـری بودجـــه دولـــت
در ســـالهای مختلـــف بهشـــکل بدهیهـــای
غیرســـیال در ترازنامـــه بانـــک مرکـــزی ،نظـــام
بانکـــی ،حســـاب ذخیـــرٔه ارزی ،صنـــدوق
توســـعٔه ملـــی ،صندوقهـــای بازنشســـتگی و
شـــرکتهای پیمانـــکاری خصوصـــی تأمیـــن
مال ــی ش ــده اس ــت ک ــه تح ــت نظ ــارت و کنت ــرل
نب ــوده و زمین ــه ناپای ــداری بودجــهای را فراه ــم
آورده اســـت.
ب���ا ای���ن وج���ود مش���اهده میش���ود در
الیحـــه بودجـــه ســـال  ،۱۳۹۹مجـــوز انتشـــار
 ۹۰۰هـــزار میلیـــارد ریـــال اوراق بدهـــی بـــه
دول ــت داده ش ــده اس ــت ک ــه ای ــن می ــزان ،در
مقایس ــه ب ــا س ــال گذش ــته ،بی ــش از س ــه براب ــر
شـــده اســـت و میتوانـــد زنـــگ هشـــداری
بـــرای سیاســـتگذار مالـــی تلقـــی شـــود.
عالوهبرایـــن ،بـــا انتشـــار ایـــن میـــزان از
اوراق (مش ــارکت ،اس ــناد خزان ــه و صک ــوک)
بـــازار جانشـــینی بـــرای پسانـــداز در بانکهـــا
ایج ــاد خواه ــد ش ــد ک ــه ب ــا ارائ ــه ن ــرخ به ــرٔه
جذابتـــر از نظـــام بانکـــی و بـــا جمـــعآوری
وجـــوه بخـــش خصوصـــی اختاللـــی در نظـــام
بانکـــی ایجـــاد خواهـــد کـــرد کـــه در نهایـــت
منابـــع در دســـترس بانکهـــا را محـــدود و
از طری ــق ای ــن مکانیس ــم نی ــز تأثی ــر منف ــی در
رشـــد اقتصـــادی خواهـــد گذاشـــت.

مطالعـــات اقتصـــادی.
مرک ــز پژوهشه ــای مجل ــس ش ــورای اس ــامی.
( .)۱۳۹۸بررســـی الیحـــه بودجـــه ســـال
 ۱۳۹۹کل کشـــور .۲ .بودجـــه بـــه زبـــان
ســـاده .معاونـــت پژوهشهـــای اقتصـــادی،
دفتـــر مطالعـــات اقتصـــادی.
موســـوی نیـــک ،ســـیدهادی ،.باقـــری پرمهـــر،
شـــعله .)۱۳۹۸( .ســـاخت ســـری زمانـــی
بدهـــی دولـــت و بـــرآورد نســـبت بهینـــه
بده ــی دول ــت ب ــه تولی ــد ناخال ــص داخل ــی
و فضــای مالــی در اقتصــاد ایــران .فصلنامــه
پژوهشهـــای اقتصـــادی (رشـــد و توســـعٔه
پای ــدار) .س ــال نوزده ــم ،ش ــماره اول ،به ــار
 ،۱۳۹۸صـــص .۵۲-۲۹
Enami, A., Lustig, N., & Taqdiri, A. (2019). Fiscal policy, inequality and poverty in Iran:
assessing the impact and effectiveness of taxes and transfers. Middle East development
journal, 11(1), 49-74.
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اقتصاد ایران در سال ۹۹

دو ماهنامــه تازههــای اقتصــاد
خــرداد  ،۱۳۹۹شــماره ۱۶۰

جذابیت بازارهای مالی و رونق
تولید در سال 1399
یادداشت تحلیلی

مریم
ابراهیمی

عضو هیات علمی موسسه عالی بانکداری

یکــی از دغدغههــای اصلــی اقتصــاد ایــران بهخصــوص در ســالهای
اخیــر ،کنتــرل و مدیریــت صحیــح نقدینگــی در کشــور اســت .هجــوم
منابــع نقــدی یــا نقدینگــی کشــور در ســالهای اخیــر بــه انــواع بازارهــای
مالــی ازجملــه بــازار ســهام ،مســکن ،خــودرو و ...حاکــی از جذابیــت
آنهــا بــرای ســرمایهگذاری در برهههــای مختلــف زمانــی اســت .ایــن
امــر از یــک ســو ناشــی از افزایــش بیرویــه قیمــت و ســودآوری ایــن
ـشروی
بازارهــا و از ســوی دیگــر بهدلیــل نبــود بازدهــی و مشــکالت پیـ ِ
بخــش مولــد اقتصــاد اســت .بــا توجــه بــه شــرایط حســاس کنونــی اقتصاد،
یکــی از ایــن بازارهــای مالــی ،بــازار مســکن
اســت کــه بهعنــوان دارایــی ثابــت غالبــ ًا بــا
انتظــارات تورمــی تطبیــق مییابــد .لــذا،
نوســانات کوتاهمــدت آن غالبـ ًا بــرای متقاضیــان
واقعــی اهمیــت چندانــی نــدارد .تجربــه وجــود
رونــق و رکــود در بــازار مســکن در ســالهای
گذشــته نشــان میدهــد کــه بــازار مســکن غالبـ ًا
بعــد از دورٔه کوتاهمــدت رونــق ،وارد چندیــن
دورٔه رکــود خواهــد شــد .بایــد اشــاره کــرد کــه
مهمتریــن عامــل رکــودی حــال حاضــر بــازار
مســکن ،کاهــش قــدرت خریــد متقاضیــان
اســت .در بخــش مســکن ،علیرغــم وجــود
تقاضــای بالقــوهای کــه دیــده میشــود ،هرنــوع
افزایــش قیمــت باعــث عمیقتــر شــدن رکــود
میشــود .لــذا ،رشــد قیمتهــا در بــازار مســکن
در ســال آتــی بعیــد بهنظر میرســد .بنابرایــن،
بهنظــر میرســد ایــن بــازار مالــی حداقــل تــا
چنــد دورٔه آینــده جذابیتــی بــرای خریــداران
واقعــی و ســرمایهگذاری کوتاهمــدت و ســرریز
منابــع نقــدی نداشــته باشــد؛ البتــه بایــد توجــه
داشــت کــه بــا توجــه بــه پاییــن بــودن ریســک

مشــکالت روابــط تجــاری بینالمللــی ایــران و کاهــش درآمدهــای نفتــی
الزم اســت در ایــن زمینــه تدابیــری اندیشــیده شــود تــا ایــن منابــع بهســمت
بخشهــای تولیــدی روانــه شــوند .ایــن امــر از دو بعــد حائــز اهمیــت
اســت ،اول اینکــه ایــن بازارهــای مالــی بــه تعــادل میرســد و حبابهــای
قیمتــی و تــورم در ایــن بازارهــا و ســایر بازارهــای مرتبــط کنتــرل میشــود
و از طــرف دیگــر موجــب رونــق بخــش تولیــد میشــود کــه در تمــام
بخشهــای اقتصــاد اثرگــذار خواهــد بــود.

نســبی بــازار مســکن ،متقاضیــان حضــور
بلندمــدت در ایــن بــازار همــواره منافــع خــود را
حفــظ خواهنــد کــرد.
از دیگــر بازارهــا میتــوان بــه بــازار خــودرو
اشــاره کــرد کــه در دو ســه ســال اخیــر بهدلیــل
جهــش بــاالی قیمــت آن ،توجــه بســیاری را
بهخــود جلــب کــرده اســت .البتــه افزایــش
قیمــت بنزیــن در ســال گذشــته ،ممکــن اســت
در بــازار خــودرو تأثیــر منفــی داشــته باشــد
و تمایــل مــردم بــه خریــد خــودرو را کاهــش
دهــد .در ایــن وضعیــت تقاضــای مــردم بــرای
خریــد خودروهــای پرمصــرف کاهــش مییابــد
و از طرفــی گزینــهای بــرای تولیــد خودروهــای
کممصــرف از ســوی خودروســازان دیــده
نمیشــود .بهنظــر میرســد تقاضــا در بــازار
خــودرو بهدلیــل افزایــش قیمــت خودروهــا،
کاهــش کیفیــت محصــوالت ،کاهــش قــدرت
خریــد متقاضیــان و ...در ســال آینــده بــا بحــران
جــدی مواجــه شــود و لــذا خودروســازان بــا
مشــکل فــروش مواجــه شــوند .بنابرایــن ،ایــن
بــازار نیــز جذابیــت چندانــی بــرای منابــع نقــدی

نخواهــد داشــت .البتــه بایــد توجــه داشــت کــه
گــرٔه اصلــی مشــکالت بخــش کالن اقتصــاد در
ایــن ســالها بــه تــورم و کاهــش بودجــه دولــت
برمیگــردد .کســری بودجــه باعــث شــده اســت
راهــکار خلــق پــول و تزریــق نقدینگــی بــه
بــازار مــورد توجــه قــرار گیــرد .لذا تــا زمانــی
کــه سیاس ـت چــاپ پــول و افزایــش نقدینگــی
وجــود داشــته باشــد ،بازار خــودرو نیز درگیــر
نوســانات قیمــت خواهــد بــود.
در ســالهای اخیــر بهدلیــل وابســتگی
بودجــه بــه نفــت ،تحقــق نیافتــن درآمدهــای
نفتــی موجــب بــروز کســری بودجــه بــاال شــده
اســت .بهعبــارت دیگــر ،بهعلــت تحریمهــای
جدیــد ،فــروش نفــت ایــران بــا کاهــش
معنــاداری مواجــه شــده اســت .بودجــه ســال
 ۱۳۹۸نیــز بــا فــروش روزی یکونیــم میلیــون
بشــکه نفــت تدویــن شــده کــه همیــن مســئله
باعــث کســر بودجــه بیــش از صدهــزار میلیــارد
تومانــی شــده اســت.
چالــش جدیــدی کــه بســیاری از کشــورهای
دنیــا بــا آن دســتوپنجه نــرم میکننــد و

{

عالوهبرایــن ،صنعــت گردشــگری و بهتبــع
آن ،صنایــع بســیار دیگــری نیــز در ایــن شــرایط
بســیار متضــرر خواهنــد شــد .بهطــور طبیعــی بــا
ادامــه ایــن وضعیــت در چیــن و نگرانــی جهــان
از انتشــار ویــروس ،ســطح تقاضــای جهانــی
کاالهــای نهایــی از کشــور چیــن کاهــش مییابد
و بســته بــه میــزان کاهــش تقاضــای کل و یافتــن
جانشــین کاالهــای چینــی ،تقاضــای مــواد اولیــه
و خــام نیــز کاهــش خواهــد یافــت .لــذا بــا ایــن
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الزم اســت بــا مدیریــت و برنامهریــزی
چندجانبــه و بهکارگیــری راهکارهــای مناســب،
ازجملــه اصــاح ســاختار سیســتم مالیاتــی،
بخــش تولیــد اقتصــاد را فعــال و بــا رونــق
تولیــد ،تهدیدهــا را بــه فرصــت تبدیــل کــرد.

{

اقتصــاد ایــران هــم از ایــن قضیــه مســتثنا
نیســت ،شــیوع ویــروس کرونــا و هزینههــای
پیشبینینشــدٔه مواجهــه ،پیشــگیری و مبــارزه بــا
آن اســت .خســارات اقتصــادی ایــن مســئله قطع ًا
در کوتاهمــدت و بلندمــدت ،آثــار نامطلوبــی در
اقتصــاد جهــان و ایــران خواهــد داشــت .ســقوط
شــاخصهای مالــی در بورسهــای بــزرگ،
تنشهــای تجــاری بیــن چیــن و آمریــکا ،نــرخ
پاییــن رشــد اقتصــاد جهــان و میــزان بــاالی
بدهــی شــرکتها و ...ازجملــه ریســکهایی
هســتند کــه بــر آســیبپذیری بازارهــای مالــی
وارد میشــود .مجمــع جهانــی اقتصــاد نیــز
پیشبینــی کــرد ایــن بحــران باعــث کاهــش نــرخ
رشــد اقتصــادی دنیــا ،کاهــش ارزش و حجــم
تجــارت در جهــان و در نهایــت کاهــش بازدهــی
فعالیته�اـی اقتصـ�ادی ش��ود .بــا اعــام شــیوع
ایــن ویــروس در ایــران ،اغلــب همســایگان
جغرافیایــی ایــران تدابیــری را بــرای محدودیــت
ارتبــاط بــا ایــران اجــرا کردنــد کــه شــامل
مســدود کــردن مرزهــای زمینــی و هوایــی تــا
توقــف پروازهــا بــه مبــدأ و مقصــد ایــران بــوده
اســت .بــا ایــن اقدامــات ،جریــان ورود ارز و
حتــی کاال بــه کشــور بــا چالــش روبـهرو میشــود
و ســرعت آن کاهــش مییابــد .بــا توجــه بــه
شــرایط مبنــی بــر ممنوعیــت پروازهــای ایــران
و چیــن کــه عمدهتریــن شــریک تجــاری
ایــران اســت ،حجــم تجــارت بهخصــوص در
کوتاهمــدت بــا شــدت بیشــتری تحــت تأثیــر
قــرار میگیــرد.

شــرایط ،مــواد خــام و نفــت بــا کاهــش قیمــت
مواجــه خواهنــد شــد .ایــن اتفــاق نیــز احتمــا ًال
از دو منظــر اقتصــاد ایــران را تحتتأثیــر قــرار
خواهــد داد کــه یکــی کاهــش درآمدهــای ارزی
ناشــی از ارزانــی قیمــت مــواد اولیــه و خــام
در جهــان اســت؛ زیــرا اقــام صادراتــی نشــان
میدهــد کــه ایــران بیشــتر کاالهــای خــام و بــا
حداقــل فــرآوری صــادر میکنــد .همچنیــن بــا
کاهــش تقاضــای کل جهــان بــرای کاالهــای
خــام ،نفــت یــا پتروشــیمی بــا حداقــل فــرآوری،
در عمــل ،رقابتهــا بــرای فــروش ایــن نــوع
کاالهــا بیشــتر شــده و تحریمهــا آثــار بیشــتری
در بازارهــای خارجــی خواهنــد داشــت.
پیشبینیهــای صنــدوق بینالمللــی پــول
نیــز بیانگــر ایــن اســت کــه صــادرات نفــت ایــران
در ســال آینــده کاهــش خواهــد یافــت و بالتبــع
بخــش نفتــی کشــور کوچکتــر خواهــد شــد.
صــادرات نفــت ایــران از میانگیــن ۲٬۰۰۰٬۰۰۰
بشــکه در روز بــه  ۶۰۰٬۰۰۰افــت کــرده اســت
و پیشبینــی میشــود تــا  ۵۰۰٬۰۰۰نیــز افــت
کنــد .همزمــان ،بخــش نفتــی ایــران در ســال
جــاری نزدیــک بــه  ۳۰درصــد کوچــک شــود
و در ســال آینــده  ۵الــی  ۶درصــد دیگــر نیــز
افــت خواهــد کــرد .تــراز تجــارت خارجــی
ایــران منفیتــر خواهــد شــد .تــورم در ســطح
 ۳۰درصــد باقــی میمانــد ،امــا وضعیــت
رشــد اقتصــادی بهتــر میشــود .رشــد امســال
مــا  -۹٫۵درصــد و ســال آینــده صفــر درصــد
پیشبینــی شــده اســت.
یکــی از راهکارهــای تأمیــن مالــی ،برقــراری
سیســتم مالیاتــی مناســب و درآمدهــای مالیاتــی
اســت .اصــاح ســاختار سیســتم مالیاتــی و
پایههــای جدیــد متناســب مالیاتــی ،میتوانــد
بهمثابــه درآمــد پایــدار جایگزیــن درآمدهــای
نفتــی در بودجــه شــود .بایــد توجــه داشــت کــه در
شــرایط رکــود ،فشــار آوردن بــر بخــش تولیــدی
کشــور بــرای اخــذ مالیــات رویکــرد مناســبی
نیســت و الزم اســت دولــت در ایــن شــرایط از
بخــش تولیــد حمایــت مالیاتــی کنــد تــا رونــق
اقتصــادی ایجــاد شــود و بهجــای آن بــر اخــذ
مالیــات از پایههــای جدیــد و معافیتهــای
مالیات��ی تمرک��ز کن��د .شــرایط کنونــی اقتصــاد
کشــور و همچنیــن تخصیــص درصــد باالیــی
از درآمدهــای بودجــه ســال  ۱۳۹۹براســاس
اخــذ مالیــات ،بخــش مولــد اقتصــادی را نگــران

کــرده اســت؛ بهطوریکــه چنانچــه دولــت بــرای
کســب درآمدهــای مالیاتــی بودجــه ســال آینــدٔه
خــود اخــذ مالیــات از فعالیتهــای تولیــدی
شــفاف را مدنظــر قــرار دهــد ،قطعــ ًا بخــش
تولیــدی اقتصــاد در معــرض آســیب جــدی
قــرار خواه��د گرف��ت .سیســتم مالیاتســتانی
دولــت بایــد در راســتای تقویــت فعالیتهــای
مولــد اقتصــادی باشــد و دو موضــوع مهــم
جلوگیــری از فــرار مالیاتــی و معافیتهــای
مالیاتــی بایــد مدنظــر قــرار گیــرد ،زیــرا ایــن دو
مقولــه بــازار رقابتــی را بهشــدت مختــل میکنــد
و موجــب گســترش رانــت و فســاد در بخــش
تولیــد میشــود و تولیدکننــدگان واقعــی را تحــت
فش�اـر ق�رـار میده��د .درصورتیکــه ایــن مســئله
مــورد توجــه قــرار نگیــرد ،بــازار دالالن جایگزیــن
بخشهــای مولــد اقتصــاد میشــود و مشــکالت
بیشــماری را بهدنبــال خواهــد داشــت .الزم
بــه ذکــر اســت ،بایــد ســایر ابعــاد ایــن قضیــه را
نیــز در نظــر داشــت .عالوهبــر اصــاح قوانیــن
و سیســتم مالیاتــی ،بــه شــاخصهای ادراک و
کنتــرل فســاد و اثربخشــی دولتهــا نیــز بایــد
توجــه داشــت تــا بــا افزایــش نســبت مالیــات بــه
تولیــد ناخالــص داخلــی ،گامــی مؤثــر در ایــن
راســتا برداشــته شــود.
بــا ایــن تفاســیر ،فرصــت مناســبی اســت
تــا بــا برنامهریــزی صحیــح ،بخــش مولــد
اقتصــاد مــورد توجــه قــرار گیــرد و رونــق
ایــن بخــش راهگشــای بســیاری از معضــات
اقتصــادی باشــد .در ایــن راســتا ،بررســی
مشــکالت ســاختاری لوایــح بودجــه و ارائــه
راهکارهــای مناســب در ایــن زمینــه ضــروری
بهنظــر میرســد .لــذا بــا در نظــر گرفتــن تمــام
جوانــب ،الزم اســت بــا مدیریــت و برنامهریــزی
چندجانبــه و بهکارگیــری راهکارهــای مناســب،
ازجملــه اصــاح ســاختار سیســتم مالیاتــی،
بخــش تولیــد اقتصــاد را فعــال و بــا رونــق
تولیــد ،تهدیدهــا را بــه فرصــت تبدیــل کــرد و
ِ
درجهــت رشــد و توســعه
گامهــای اولیــه را
اقتصــادی برداشــت.
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دو ماهنامــه تازههــای اقتصــاد
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مصاحبه

کامران سلطانیزاده

رئیس شورای عالی کانون صرافان

بـازار ارز ازجملـه مهمتریـن بازارهـای مالـی در اقتصاد ایران اسـت ،بازاری
بینالمللـی کـه در آن پول یک کشـور میتواند با پول کشـورهای دیگر مبادله
شـود .نظیـر هـر بـازار دیگـر ،در بـازار ارز نیـز نـرخ ارز بسـتگی به عرضـه و
تقاضـای آن دارد و در ایـران هـم بهدلیـل صـادرات ،واردات ،مبـادالت و
در ابتــدا از وضعیــت بــازار ارز در ســال قبــل
و شــرایط بــازار بفرماییــد و همچنیــن توضیــح
دهیــد کــه در ایــن مــدت چــه اقداماتــی از
ســوی بانــک مرکــزی و کانــون صرافــان
ایرانیـ�ان انجـ�ام شـ�د؟
ازآنجاییک��ه ســال  ،۱۳۹۸دومیــن ســال
حضــور دکتــر همتــی در رأس مدیریــت بانــک
مرکــزی بــوده اســت ،بــه همیــن دلیــل از لحــاظ
تــداومبرنامههــای تدوینشــده بــرای مدیریــت
ارزی کشــور ســالی مهــم بهشــمار مــیرود.
البتــه اقتصــاد ایــران ،ســال گذشــته ،بــا
چالشهـ�ای بسـ�یار منطقـ�های همـ�راه بـ�ود و
بهدلیــل تحریمهــای متعــدد جهانــی بازگشــت
ارز بــه کشــور بــا دشــواریهایی مواجــه شــده
بوــد ،ازایــنرو ،بانــکمرکــزی بــا تمرکــز بــر
مدیریــت ریــال و گردش آن ،ســعی درجلوگیری
از گــردش کاذب ریــال در معامــات ارز داشــت
کــه ایــن حرکــت نقشــی مهــم در مدیریــت
تقاضاهــای کاذب ارزیایفــا کــرد.
در ادامــه مدیریــت در تخصیــص ارز بــه
ی از خــروج ارز
کاالهــای موردنیــاز وجلوگیــر 
بابــت واردات کاالهــای لوک ـس وغیرضــروری
ســقف تقاضــای ارز را تاحدمطلــوب بــه تعــادل

تجارتهـای بینالمللـی بـازار ارز نیـز از اهمیتـی ویـژه در اقتصـاد کشـور
برخـوردار اسـت .در همیـن راسـتا ،گفتوگویـی بـا کامـران سـلطانیزاده،
رئیـس شـورای عالـی کانـون صرافـان ،داشـتیم که با هـم در زیـر میخوانیم:

رســاند .ایــن نهــاد بــا نظــارت بــر بازگشــت ار ز
حاصــلاز صــادرات وجلوگیــریاز صــادرات
ریالــی کــه مانــع از بازگشــت ار ز حاصــل از
صــدور کاالهــا بــود ،صادرکننــدگان را در ازای
تولیــد کاالی صادراتــی و اســتفاده از امکانــات
کشــور بــه بازگشــت ارز بــه کشــور ملــزم کــرد.
همزمانــی تغییــرات مدیریــت بانـک مرکــزی بــا
تغییــر مدیریــت کانــون صرافــان نیــز بــا تعامــل
و همســویی بیــن کانــون صرافــان و بانــک
مرکــزی مصــادف شــد.
همــت عالــی دکتــر همتــی در ســاماندهی
مشــکالت ارزی و عــزم ایشــان در رفــع
مشــکالت موجــب شــد از تمــام پتانســیلهای
موجــود بهــره گیرنــد .صرافــان نیــز کــه در
ســالهای تحریــم بــازوی توانمنــد کشــور در
کامــل کــردن چرخــه بازگشــت ارز حاصــلاز
صــادرات کشــور بودنــد ،از ایــن قاعــده مســتثنا
نبــوده و هــر زمــان درایفــای نقــش مؤثــرخــود
پیشقــدم بودنــد .چراکــه صرافــان کشــور بــا
داشــتن تجربیــات طوالنــی و داشــتن دفاتــر
و کارگزاریهــای متنــوع در سراســر جهــان
امــکان دور زدن تحریمهــا را ممکــن و
تهدیــد تحریمهــا را کماثــر کردنــد .آنهــا بــا
قبــول ریســک خطرهــای مســدودی ســرمایه و

خطرهــای رایــج ،در زمانــی کــه نظــام بانکــی
بهدلیــل تحریــم ،امــکان ارائــه خدمــات ارزی را
ندارنــد ،همــواره د ر کنــار بانــک مرکــزی بــوده
و درواقــع نقــش بانکهــا را برعهــده گرفتنــد.
بــا مدیریــت بانــک مرکــزی ،از ابتــدا تــا
انتهــای ســال  ،۱۳۹۸نوســان ارز در ســامانهی
نیمــا و ســنا دامنــه قابلقبولــی داشــت و ایــن
اطمینــان در بیــن مــردم ایجــاد شــد کــه جهــش
ارزی قابلتوجهــی نخواهیــم داشــت و مــردم
بهجــای نــگاه ســرمایهای بــه ارز دیگــر ،بــه
بازارهــای ســازندهای هماننــد بــازار بــورس
بازگشــتند .همانطورکــه آمارهــا نشــان
میدهــد ،ســپردهگذاری در بانکهــا و خریــد
ســهام در ســال  ۱۳۹۸افزایــش قابلتوجهــی
داشــته اســت.
در اوایــل ســال  ،۱۳۹۸کانــون صرافــان در
جلســات همفکــری متعــددی در بانــک مرکــزی
حضــور فعــال داشــت .درایــت رئیــسکل
بانــک مرکــزی در تقویــت بخــش خصوصــی و
هویــت بخشــیدن بــه آن روحیـهای مضاعــف در
کانــون صرافــان ایجــاد کــرد و در بخشهــای
مختلــف بانــک مرکــزی بــه کمــک کانــون
آمــده و بــا برگــزاری جلســات متعــدد ،آغــاز
اصــاح اساســنامهی کانــون را کــه گامــی مهــم

در انتهــای ســال قبــل ،بــازار در چــه شــرایطی
ســال را بــه پایــان رســاند؟

{

در انتهـ�ای سـ�ال  ،۱۳۹۸بــا ورود ویــروس
کروناــ ،ایــن مهمــان ناخوانــدٔه جهانــی ،بــه
کشــور و محدودیتهــای آمدوشــد بــه
کشــورهای مختلــف و در ادامــه آن ،کنســل
شــدن ســفرهای نــوروزی ،بــازار ارز شــاهد
کاهــش شــدید تقاضــا شــد .از ســوی دیگــر،
بــا تعطیلــی کشــورهای صادرکننــدٔه مــواد
اولیــه و کاال و بســته شــدن بندرهــا و تعطیلــی
کشــتیرانی و سیســتم حملونقــل و هوانــورد،
تقاضــای ارز حوالــه نیــز بــا رکــودی شــدید

ـایــاد
اقتص
ماهنامهـه
ماهنامــه تاز
اقتصــاد
ـایههـ
ـهـتاز
دو دو
ماه  ۱۳۹۸ش،ــمارهشـ۱۶۰
خــردادتیر۱۳۹۹
ـماره ۱۵۶

در اواســط ســال  ،۱۳۹۸شاــهد افزایــش
نســبی نــرخ ارز در بــازار آزاد و ســامانٔه نیمــا
بــا شــیب مالیــم بودیــم کــه ایــن افزایــش تــا
روزهــای پایانــی ســال ادامــه داشــت.
یکــی از اقدامــات ســازندٔه بانــک مرکــزی
و کانــون صرافــان ،تأســیس و شــروع بــه کار
آزمایشــی بــازار متشــکل بــود کــه ایــن بــازار
همــواره یکــی از خواســتههای صرافــان بــرای
محــل تأمیــن ارز بــدون دغدغــه بــوده اســت.
ایــن بــازار بــا جلســات متعــدد تخصصــی و
بــا رفــع نقــاط ضعــف وتقویــت نقــاط قــوت،
رفتهرفتــه ماهیــت خــود را در بــازار ارز شــکل
داده و در مــدت آزمایشــی قبــل از رونمایــی،
خدماتــی ارزنــده بــه نظــام عرضــه و تقاضــای
ارز ارائــه کــرده اســت .کانــون صرافــان نیــز در

همــت عالــی دکتــر همتــی در ســاماندهی
مشــکالت ارزی و عــزم ایشــان در رفــع
مشــکالت موجــب شــد از تمــام پتانســیلهای
موجــود بهــره گیرنــد .صرافــان نیــز کــه در
ســالهای تحریــم بــازوی توانمنــد کشــو ر در
کامــل کــردن چرخــه بازگشــت ار ز حاصــلاز
صــادرات کشــور بودنــد ،از ایــن قاعده مســتثنا
نبــوده و هــر زمــان درایفــای نقــش مؤثــرخود
پیشقــدم بودنــد.

{

در اســتقالل بیشــتر کانــون و تغییــرات ســازنده
در دســتورالعمل ناظــر بــر صرافیهاســت،
کلیــد زدنــد .همچنیــن کانــون صرافــان بــا اتــاق
بازرگانــی و کنفدراســیون صــادرات ارتبــاط
ســازنده ونزدیکــی بهجهــت رفــع مشــکالت
صادرکننــدگان کــه ســرمایههای کشــور هســتند،
داشــته اســت.

اینــ ب��ازار ک��ه بازیگ��ران اصلـ�ی آن صرافــان
هســتند ،همــواره خواهــان ســهام ارزنــده
و درخــور نقــش صرافــان بــوده اســت کــه
متأســفانه ایــن مهــم تاکنــون تحقــق نیافتــه
اســت؛ امــا بــا تالشهــای بیدریــغ کانــون ،در
آینــدهای نزدیــک صــورت خواهــد پذیرفــت.

مواجــه شــد .ایــن کاهــش تقاضــا موجــب
توقــف تغییــرات جهشــی نــرخ ارز در روزهــای
پایانــی ســال( ،زمــان افزایــش ســنتی نــرخ ارز،
شــد .بــازار ارز بهاجبــار کرونــا ،ســال  ۱۳۹۸را
بــا آرامــش نســبی بــه انتهــا رســاند .البتــه مطمئن ًا
تمهیــدات بانــک مرکــزی و ذخایــر اعالمــی
پیشبینیشــده ،آرامــش خوبــی را نویــد داد.
در ســال  ،۱۳۹۸کانــون صرافــان نیز همانند
بانــک مرکــزی بــدون برنامــه نبــود وبــا تالش در
توانمندســازی درونــی تشــکل مدیریــت صرافان
کشــور و ارســال ایــن پیــا م کــه کانــون صرافــان
بــا بهرهمنــدی از دانــش روز وارد نســل ســوم
مدیریــت خــود میشــود ،توانمنــدی خــود را
اثبــات کــرد .در ســال  ،۱۳۹۸کانــون صرافــان با
رونمایــی از دواپلیکیشــن مســافرز و اپلیکیشــن
رســمی کانــون صرافــان کــه در مراســم رونمایــی
ایــن اپ ،ریاســت بانــکمرکــزی ودبیــر کل
بان��ک مرکزــی و هیئ��ت همــراه و مدیــران
بانکهــا نیــز حضــور داشــتند ،ارتبــاط و
مشــتریمداری را ســرلوحٔه کار خــود قــرار داد.
ازآنجاییکــه رمــز موفقیــت هــر تجارتــی
ارتبــاط خــوب و مناســب بــا مشــتریان و
انعطافپذیــری در ارتبــاط بــا نیــاز مشــتریانی
اســت کــه ســرمایههای هــر کسـبوکار موفقــی
هســتند ،اپ کانــون پــل ارتباطــی و بســتر
توانمنــدی بــرای ایــن مهــم اســت.
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چشمانداز بازار مالی

چشــمانداز شــما از بــازار ارز بهعنــوان یکــی
از مهمتریــن بازارهــا در اقتصــاد کشــور در
ســال جــاری چیســت؟
یکــی از نیازهــای روز جامعــه بــا توجــه بــه
افزایــش تجارتهــای نــو و کســبوکارهای
آنالیــن و همچنیــن ضــرورت دورکاری بــا
توجــه بــه شــرایط زمانــی نامشــخص کرونــا و
فاصلهگــذاری اجتماعــی ،معامــات آنالیــن
ارز تحــت قوانیــن مصــوب اســت کــه میتوانــد
بخــش عمــدهای از تحقــق تجارتهــای
الکترونیــک در بخــش ارز را پوشــش دهــد.
پیشبینــی اوضــاع اقتصــادی و بــازار ارز ،بــا
توجــه بــه نامعلــوم بــودن زمــان عبــور از بحــران
کرونــا ،بســیار ســخت و پیچیــده اســت ،ولــی
بــا توجــه بــه کاهــش چندماهــه صــادرات،
ارز بازگشــتی حاصــل از صــادرات بــا وقفــه
روبــهرو خواهــد شــد و همچنیــن بــا توجــه
بــه کاهــش قیمــت جهانــی نفــت و کاهــش
نیــاز آن ،صــادرات مــا در بخــش نفــت بــا
چالــش روبــهرو خواهــد شــد و ارز بازگشــتی
نیــز بهدلیــل کاهــش قیمــت نفــت کاهشــی
چشــمگیر خواهــد داشــت .همچنیــن صــادرات
محصــوالت پتروشــیمی و نیــز مشــتقات نفــت،
کاهــش قابلتوجهــی را خواهــد داشــت.

دو ماهنامــه تازههــای اقتصــاد
خــرداد  ،۱۳۹۹شــماره۱۶۰

از آن گذشــته ،یکــی دیگــر از بازارهــای
مهــم صادراتــی کاالهــا پیشبینــی میشــود
بــا توجــه بــه شــرایط ارز حاصــل از صــادرات
بــه عــراق و افغانســتان نیــز کاهــش بســیار
قابلتوجهــی داشــته باشــد .البتــه ذکــر ایــن
نکتــه ضــروری اســت کــه شــرایط موجــود
کوتاهمــدت اســت و تــا بازگشــت وضعیــت بــه
شــرایط عــادی ادامــه دارد .مطمئنــ ًا مدیریــت
بانــک مرکــزی اینچنیــن زمانهــای بحرانــی را
پیشبینــی کــرده وبــا مدیریــت ذخایــر ارزی،
ایــن فاصلــه زمانــی را نیــز پوشــش خواهــد داد
و کشــور را از شــوک ناشــی از عــدم بازگشــت
ارز صادراتــی مصــون نــگاه خواهــد داشــت.
البتــه اخبــار خوبــی شــنیده میشــود از قبیــل
آزادســازی میلیاردهــا دالر داراییهــای ایــران
در لوکزامبــورگ ،همچنیــن درخواســت وام از
بانــک جهانــی و راهانــدازی کانــال مالــی ایــران
و اروپــا کــه از روزنههــای امیدوارکننــدٔه کاهــش
فشــار تحریــم اســت.
در ســال  ،۱۳۹۸ارتبــاط خوبــی بیــن
بخشهــای مختلــف نیــروی انتظامــی،
(خصوصــ ًا پلیــس امنیــت اقتصــادی و پلیــس
پیشــگیری و پلیــس فتــا ،و قــؤه قضائیــه
بهجهــت شناســایی و معرفــی ســایتها و
فعــاالن غیررســمی در فضــای مجــازی کــه
چهــرٔه تغییریافتــه وپیشــرفتٔه دالالن خیابانــی

ســالهای قبــل بــوده اســت ،بهوجــود آمــده
ک خوبــی در کاهــش
اســت .ایــن امــر کمــ 
فاصلــه نــرخ ارز و هدایــت مصرفکننــدگان ارز
بــه کانالهــای رســمی معامــات ارزی خواهــد
کــرد .کانــون صرافــان همچنیــن در ســال
گذشــته در همایشهــای مختلــف ازجملــه
همایــش مشــترک نیــروی انتظامــی و قــؤه
قضائیــه ،ف ّناوریهــای نویــن و آیتــی حضــور
داشــته اســت.
چــه برنامههــا و تمهیداتــی بــرای ســال جــاری
اندیشــیده شــده اســت؟
پیــشرو،
از تمهیــدات کانــون بــرای ســال
ِ
برقــراری ارتبــاط ســازنده بــا بخشهــای
اقتصــادی کشــور بــوده و همیشــه سیاســت
کانــون صرافــان در تعامــل ســازنده بــا تمــام
بخشهــای اقتصــادی کشــور بــوده اســت و
شــعارهمدلــی ســرلوحٔه ایــن کانــون اســت.
پیــشرونیــز  ،کانــون صرافــان ایــران
در ســال
ِ
بــا شــبکٔه وســیع از صرافــان ،در کنــار فعــاالن
اقتصــادی کــه بــازوی توانمنــد کشــور هســتند،
خواهــد بــود کــه از آنــان میتــوان بهعنــوان
ســربازان اقتصــادی کشــورعزیزمــان در جنــگ
نابرابــر اقتصــادی یــاد کــرد.

امید به رونق بازار مسکن در
تابستان ۱۳۹۹

رئیس اتحادیهٔ مشاوران امالک تهران

ویـــروس کرونـــا در همـــه بخشهـــای
اقتصـــادی بهخصـــوص بـــازار مســـکن اثـــر
گذشـــته اســـت .مشـــتری میآیـــد ،امـــا مالـــک
مقـــداری ســـخت پـــای معاملـــه میآیـــد .یـــا
برعکـــس ،مشـــتریانی هســـتند کـــه تـــا قبـــل از
ش ــیوع کرون ــا قص ــد خری ــد داش ــتند ،ام ــا ح ــاال

درصـــدی حکایـــت دارد.
همچنیـــن بـــازار اجـــاره نیـــز بـــا کاهـــش
تقاضـــا روبـــهرو بـــوده ،بهنحویکـــه از یکـــم
فروردیـــن  ۱۳۹۸تـــا نهـــم اردیبهشـــت همـــان
ســـال ۳۴٬۰۱۰ ،اجارهنامـــه در کل کشـــور بـــه
امضـــا رســـیده ،درحالیکـــه اجارهنامههـــا از
یکـــم فروردیـــن تـــا نهـــم اردیبهشـــت ،۱۳۹۹
تنهـــا  ۱۹٬۰۴۶مـــورد بـــوده اســـت.
آمـــار معامـــات ملـــک در شـــهر تهـــران
نی ــز کاهش ــی ب ــوده اس ــت .از یک ــم فروردی ــن

ـایــاد
اقتص
ماهنامهـه
ماهنامــه تاز
اقتصــاد
ـایههـ
ـهـتاز
دو دو
ماه  ۱۳۹۸ش،ــمارهشـ۱۶۰
خــردادتیر۱۳۹۹
ـماره ۱۵۶

وضعیـــت بـــازار مســـکن آغـــاز ســـال ۱۳۹۹
چگون ــه ب ــوده و تأثی ــر ش ــیوع وی ــروس کرون ــا
در بـــازار را چطـــور ارزیابـــی میکنیـــد؟

ترجیـــح میدهنـــد نقدینگـــی خـــود را بـــرای
مـــوارد ضـــروری اختصـــاص دهنـــد.
معامـــات مســـکن در کل کشـــور و شـــهر
تهـــران در ســـال  ۱۳۹۸کاهـــش داشـــته
اس ــت .طب ــق آم ــار ،از اول فروردی ــن ت ــا نه ــم
اردیبهشـــت  ،۱۳۹۸در کل کشـــور ۵۶٬۷۸۰
قـــرارداد خریدوفـــروش ملـــک بـــه امضـــا
رســـیده بـــود؛ درحالیکـــه از اول فروردیـــن
تـــا نهـــم اردیبهشـــت  ۱۳۹۹تعـــداد مبایعـــات
 ۳۴٬۴۴۹فق ــره ب ــوده اس ــت ک ــه از کاه ــش ۳۹

{

رئیــس اتحادیــه مشــاوران امــاک تهــران میگویــد بخــش مســکن پیشــران
اســت و هرچــه ســرمایهگذاری در ایــن بخــش بیشــتر باشــد ،نفــع آن بــه اقتصاد
میرســد؛ خســروی معتقــد اســت بــازار مســکن از خردادمــاه رونــق میگیــرد.
خســروی خبــر میدهــد بهدلیــل شــیوعکرونــا ،معامــات در کلکشــور ۳۹
درصــد و در تهــران  ۵۸درصــد کاهــش یافتــه اســت .او میگویــد دولتهــا

نبایــد از طرحهــای قبلــی انتقــاد کننــد ،بلکــه بایــد تعهــدات را به انجام برســانند
و طــرح خــود را ارائــه دهنــد و نهایتـ ًا مــردم قضــاوت میکننــد کدامیــک بهتــر
اســت .مشــروحگفتوگــوی مصطفــی قلیخســروی رئیــس اتحادیٔه مشــاوران
امــاک تهــران را بــا دوماهنامــه تازههــای اقتصــاد در ادامــه میخوانیــد.

{
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تـــا نهـــم اردیبهشـــت  ،۱۳۹۸تعـــداد ۸۹۷۳
مبایعهنام ــه در ش ــهر ته ــران ب ــه امض ــا رس ــیده
بـــود .درحالیکـــه تعـــداد مبایعـــات از یکـــم
فروردیـــن تـــا نهـــم اردیبهشـــت  ،۱۳۹۹فقـــط
 ۳۷۲۴م ــورد ب ــوده اس ــت ک ــه نش ــان میده ــد
قراردادهـــای خریدوفـــروش  ۵۸درصـــد
کاه���ش یافت���ه اس���ت .اجارهنامههـــا نیـــز در
ش ــهر ته ــران  ۵۰درص ــد کاه ــش یافت ــه اس ــت.
ســـال  ۱۳۹۸در بـــازٔه زمانـــی یکـــم فروردیـــن
تـــا نهـــم اردیبهشـــت ۹۶۰۹ ،اجارهنامـــه در
تهـــران منعقـــد شـــده بـــود ،درحالیکـــه ایـــن
تع ــداد در همی ــن ب ــازٔه زمان ــی در س ــال ،۱۳۹۹
بالغبـــر  ۴۷۸۹فقـــره بـــوده اســـت.
بهدلیــل شــیوع کرونــا کــه بــه توقــف
کس ـبوکارها منجــر شــده ،تــوان مالــی افــت
کــرده اســت ،امــا بــا شــروع فعالیتهــا،
کســانی کــه قصــد تبدیــل بــه احســن کــردن
واحــد خــود را دارنــد ،اقــدام بــه معاملــه
خواهنــد کــرد.
از ابتـــدای اردیبهشـــتماه کـــه دفاتـــر امـــاک
فعالیـــت خـــود را آغـــاز کردهانـــد و بهنوعـــی
بـــازار مســـکن بازگشـــایی شـــده اســـت ،آیـــا
قرارداده ــا افزای ــش یافت ــه اس ــت؟
معامـــات در اردیبهشـــت نســـبتبه
زمـــان شـــیوع کرونـــا (اســـفند و فروردیـــن)
مقـــداری افزایـــش یافتـــه اســـت ،امـــا از یکـــم
تـــا نهـــم اردیبهشـــت امســـال نســـبتبه زمـــان
مشـــابه ســـال گذشـــته ،تعـــداد قراردادهـــای
خریدوف ــروش مل ــک در کل کش ــور  ۲۵درص ــد
و در شـــهر تهـــران  ۴۹درصـــد کاهـــش نشـــان
میدهـــد .اجارهنامههـــا نیـــز در کل کشـــور
 ۱۸درصــد و در شــهر تهــران  ۲۸درصــد افــت
کـــرده اســـت.
دفاتـــر امـــاک پروتکلهـــای بهداشـــتی را
رعایـــت میکننـــد ،بااینحـــال میبینیـــم کـــه
خریـــداران و فروشـــندگان مقـــداری احتیـــاط
میکننـــد و بـــه همیـــن دلیـــل ،بـــازار کســـاد
اســـت .بهنظـــرم در خردادمـــاه پیـــک کاری
دفاتـــر امـــاک خواهـــد بـــود .بحمداللـــه،
ویـــروس کرونـــا تـــا حـــدودی ضعیـــف شـــده
اســـت و اگـــر ایـــن رونـــد ادامـــه یابـــد ،مـــردم
بهتدریـــج وارد بـــازار مســـکن میشـــوند.

دو ماهنامــه تازههــای اقتصــاد
خــرداد  ،۱۳۹۹شــماره۱۶۰

بهدلیـــل شـــیوع کرونـــا کـــه بـــه توقـــف
کســبوکارها منج ــر ش ــده ،ت ــوان مال ــی اف ــت
کـــرده اســـت ،امـــا بـــا شـــروع فعالیتهـــا،
کســـانی کـــه قصـــد تبدیـــل بـــه احســـن کـــردن
واحـــد خـــود را دارنـــد ،اقـــدام بـــه معاملـــه
خواهنـــد کـــرد.
بـــا توجـــه بـــه افزایـــش قیمـــت مصالـــح
س ــاختمانی و آهــنآالت در ماهه ــای گذش ــته،
تأثی ــر ای ــن مس ــئله را در ب ــازار مس ــکن چگون ــه
میبینیـــد ؟
او ًال مصالـــح ســـاختمانی تأثیـــر چندانـــی
در قیم ــت نهای ــی مس ــکن ن ــدارد .در اح ــداث
س ــاختمان هزینهه ــای متع ــددی ب ــرای کااله ــا
و خدم ــات پرداخ ــت میش ــود .هزین ــه اصل ــی
نیــز بــه قیمــت زمیــن مربــوط اســت؛ بنابرایــن،
قیمــت مصالــح درصــد کمــی از هزینــه نهایــی
را در برمیگی ــرد .ع ــاوه ب ــر آن ،رش ــد قیم ــت
مصال ــح ب ــه واحدهای ــی میخ ــورد ک ــه از ای ــن
ب ــه بع ــد س ــاخته میش ــود ،ن ــه واحدهای ــی ک ــه
در ح ــال حاض ــر موج ــود اس ــت.
ممکـــن اســـت ســـازندهای بگویـــد اگـــر
بـــا قیمـــت امـــروز بفروشـــم ،بایـــد در آینـــده
هزینههـــای بیشـــتری را بـــرای واحـــد جدیـــد
پرداخـــت کنـــم .مـــن میگویـــم خـــدا انصـــاف
بده ــد .ف ــردا را چ ــه کس ــی دی ــده اس ــت ،ش ــاید
تـــا آن موقـــع اوضـــاع اقتصـــاد کشـــور بهتـــر
شـ��د؛ همـ��ه بایـ��د امیدـــوار باشــ�یم .ویـــروس
کرونـــا بـــا همـــه مشـــکالتی کـــه ایجـــاد کـــرد،
ی ــک فرص ــت ب ــود ت ــا م ــا ب ــه خودم ــان بیایی ــم.
آنهایـــی کـــه خداینکـــرده طاغوتـــی فکـــر
میکننـــد ،کســـانی کـــه فرعونگونـــه فکـــر
میکننـــد ،کســـانی کـــه زرپرســـت هســـتند
بـــه خودشـــان بیاینـــد .مقـــداری بـــه فکـــر
بیخانمانهـــا باشـــند و بـــا مـــردم راه بیاینـــد.
وضعیـــت عرضـــه و تقاضـــای مســـکن را در
آینـــده چگونـــه ارزیابـــی میکنیـــد؟
بـــا توجـــه بـــه موالیـــد ،ازدواجهـــا
و مهاجرتهـــا ،صنعـــت ســـاختمان
توقفناپذیـــر اســـت .تقاضـــا بـــرای مســـکن
همیشـــه وجـــود داشـــته و دارد .در مواقعـــی
بهدلیـــل رشـــد قیمتهـــا و کاهـــش قـــدرت
خریـــد دچـــار کســـادی میشـــود ،امـــا

مجـــدد ًا رونـــق میگیـــرد .یکـــی از مهمتریـــن
کارهایـــی کـــه دولتهـــا بایـــد انجـــام دهنـــد
ای ــن اس ــت ک ــه زمین ــه ساختوس ــاز صنعت ــی
را فراهـــم کننـــد .بهطـــور مثـــال ،اگـــر طـــول
دورٔه س ــاخت از ی ــک ت ــا دو س ــال ب ــه چه ــار
تـــا پنـــج مـــاه کاهـــش پیـــدا کنـــد ،تـــورم دورٔه
ســـاخت پاییـــن میآیـــد و قیمـــت نهایـــی
کاهـــش پیـــدا میکنـــد.
دولـــت بـــرای افزایـــش عرضـــه و کاهـــش
قیمـــت مســـکن چـــه سیاســـتی را در پیـــش
بگیـــرد ،مؤثرتـــر خواهـــد بـــود؟
دولتهـــا نبایـــد سیاســـت دولـــت قبلـــی را
زیرس ــؤال ببرن ــد .اینک ــه مس ــکن چ ــه عنوان ــی
داشـــته باشـــد ،مســـکن مهـــر باشـــد ،مســـکن
اجتماعـــی باشـــد ،یـــا مســـکن  ۲۵متـــری کـــه
هماکنـــون صحبـــت آن اســـت مطـــرح شـــود
خیلـــی اهمیـــت نـــدارد؛ مهـــم ایـــن اســـت کـــه
م ــردم خان ـهدار ش ــوند .موضوع ــی ک ــه معم ــو ًال
مســـئولین را عقـــب میانـــدازد ،انتقـــاد از
سیاســتهای قبل ــی اس ــت .ه ــر مس ــئولی س ــر
کار میآیـــد ،قطعــ ًا دلـــش میخواهـــد بهتریـــن
کار را انج ــام ده ــد ام ــا ممک ــن اس ــت ایرادات ــی
ه ــم در کار باش ــد .دول ــت بع ــدی نبای ــد هم ــه
انـــرژی خـــود را صـــرف بیـــان ایـــرادات قبلـــی
کن ــد ،بلک ــه بای ــد ط ــرح قبل ــی را ادام ــه ده ــد
و ط ــرح جدی ــد خ ــود را نی ــز اج ــرا کن ــد ،م ــردم
نهایتــ ًا قض ــاوت میکنن ــد ک ــه کدامی ــک بهت ــر
ب ــوده اس ــت.
اگـــر نگاهمـــان را عـــوض کنیـــم ،مســـئولی
کـــه ســـر کار میآیـــد خیالـــش راحـــت
میشـــود کـــه بعـــد از اجـــرای طـــرح ،حـــرف
پشـــت ســـرش نیســـت .بحمداللـــه ،همـــه
مس ــئولین دلس ــوز هس ــتند و کس ــی خائ ــن ب ــه
کش ــور نیس ــت؛ بنابرای ــن ،بای ــد ب ــا همدل ــی و
تـــاش دســـتهجمعی زمینـــه خانـــهدار شـــدن
همـــه مـــردم را فراهـــم کنیـــم.
طبــق قانــون اساســی ،دولــت موظــف اســت
بـــرای دهکهـــای آســـیبپذیر خانـــه بســـازد؛
یعن ــی از هم ــه امکان ــات ،تس ــهیالت و س ــرمایٔه
ملـــی بـــرای ســـاخت مســـکن دهکهـــای
پاییـــن اســـتفاده کنـــد .درغیـــر اینصـــورت،
حاشیهنشـــینی گســـترش پیـــدا میکنـــد کـــه
آســـیبهای اجتماعـــی را بهدنبـــال خواهـــد
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{

تولیـــد مســـکن و حتـــی ســـاخت مســـکن
م ــازاد نی ــاز ض ــروری کش ــور اس ــت .چی ــن ب ــا
آن همـــه جمعیـــت ،بهطـــور دائـــم در حـــال
ســـاخت مســـکن مـــازاد اســـت .ایـــن کار را
بـــرای نســـلهای آینـــده انجـــام میدهنـــد .مـــا
هـــم بایـــد پیشبینـــی جمعیـــت  ۱۵۰میلیـــون
نفـــری را از هماکنـــون داشـــته باشـــیم ،حتـــی
فراتـــر بایـــد  ۲۰۰ســـال آینـــده را ببینیـــم ،نـــه
اینک ــه انتق ــاد کنی ــم و بگویی ــم ف ــان نف ــر ۵۰۰
واحـــد در تهـــران دارد یـــا شـــخص دیگـــری
 ۷۰۰خان ــه در ش ــهرری دارد .خ ــدا کن ــد آنق ــدر
مســـکن ســـاخته شـــود کـــه هیچکـــس بـــدون
خانـــه نباشـــد.
بخـــش مســـکن پیشـــران اقتصـــاد اســـت.
نبایـــد بـــا انتق ــاد از وج ــود  ۲٫۵میلی ــون خانـــه
خال ــی ،بخ ــش مس ــکن را دچ ــار مش ــکل کنی ــم.
کاش س ــرمایهها ب ــه س ــاخت خانهه ــای خال ــی
اختصــاص پیــدا کنــد ،امــا بــه خــارج از کشــور
ن محدودیـــت
نـــرود .اینکـــه بـــرای ســـرمایهدارا 

ـایــاد
اقتص
ماهنامهـه
ماهنامــه تاز
اقتصــاد
ـایههـ
ـهـتاز
دو دو
ماه  ۱۳۹۸ش،ــمارهشـ۱۶۰
خــردادتیر۱۳۹۹
ـماره ۱۵۶

زمی ــن مس ــکن مه ــر رای ــگان ب ــود و هزین ــه
ســـاخت را هـــم حـــدود  ۳۵۰٬۰۰۰تومـــان در
نظـــر گرفتنـــد .انبوهســـازان اعـــام کردنـــد بـــا
ایـــن رقـــم بـــرای مـــا صـــرف نمیکنـــد .مـــن و
آق ــای نیک ــزاد ،وزی ــر وق ــت مس ــکن ،بههم ــراه
ی ــک گ ــروه ب ــه ترکی ــه رفتی ــم و ق ــرارداد ک ــوزو
را بســـتیم .بعـــد رقابتـــی ایجـــاد شـــد کـــه بـــه
رون ــق مس ــکن مه ــر انجامی ــد و حت ــی توانس ــتند
تحریمهـــا را دور بزننـــد و انبوهســـازان هـــم
وارد کار شـــدند.
دولـــت قبـــل نتوانســـت تعهـــدات خـــود را
در مس ــکن مه ــر بهط ــور کام ــل انج ــام ده ــد و
عم ــر دول ــت ب ــه پای ــان رس ــید .دول ــت فعل ــی
هــم در زمــان مقــرر نتوانســت کار را تمــام کنــد
و مق ــداری ه ــم ب ــه مس ــکن مه ــر انتق ــاد ک ــرد.
بعض ــی از متقاضی ــان بهدلی ــل همی ــن انتقاده ــا
خانههـــای خـــود را فروختنـــد ،عـــدهای هـــم
بعدازاینک ــه تحوی ــل گرفتن ــد فروختن ــد؛ نتیج ــه
ای ــن ش ــد ک ــه اف ــراد فاق ــد خان ــه ،ب ــدون خان ــه
ماندهانـــد و ســـرمایهدارها ســـرمایهدارتر
ً
قبـــا خریدوفـــروش مســـکن مهـــر
شـــدند.
ممن ــوع ب ــود ،ام ــا ح ــق اف ــراد ب ــود ک ــه بتوانن ــد
خریدوف ــروش کنن ــد .آق ــای آخون ــدی ک ــه آم ــد،
گف ــت ای ــن ح ــق مس ــلم متقاضی ــان اس ــت ک ــه

باوجوداینکـــه اعـــام میشـــود  ۲٫۵میلیـــون
خان ــه خال ــی داری ــم ،اعتق ــاد ش ــما ای ــن اس ــت
ک ــه بای ــد مس ــکن بیش ــتری س ــاخته ش ــود ی ــا
ظرفیتهـــای اســـتفاده از ایـــن خانههـــای
خالـــی فراهـــم شـــود؟

{

داشـــت و هزینههـــای بهمراتـــب بیشـــتری را بـــه
کشـــور تحمیـــل میکنـــد.

بتواننـــد بفروشـــند .اآلن هـــم میبینیـــم کـــه
مس ــکن مه ــر ب ــا قیم ــت بعضــ ًا  ۳۰۰ت ــا ۴۰۰
میلیـــون تومـــان خریدوفـــروش میشـــود.

ایجـــاد کنیـــم باعـــث فـــرار ســـرمایهها بـــه
ترکی ــه و دوب ــی میش ــود .کار بهجای ــی رس ــیده
اس ــت ک ــه در ترکی ــه و دوب ــی اع ــام میکنن ــد
آپارتم ــان را ب ــه ری ــال میفروش ــند و نی ــازی ب ــه
دالر و ی ــورو نیس ــت .ای ــن ف ــرار س ــرمایه ب ــرای
کش ــور فاجع ــه اس ــت.
ســـرمایهدارها را بایـــد احتـــرام کنیـــم و بـــه
ســـازندگان عـــزت بگذاریـــم .آنقـــدر گفتیـــم
دعـــوای مالـــک و مســـتأجر کـــه مالـــک و
مســـتأجر را بـــه هـــم بیاعتمـــاد کردیـــم.
مؤجرینـــی هســـتند کـــه رأفـــت و مهربانـــی
دارن ــد .همی ــن م ــدت اخی ــر ک ــه کرون ــا ش ــیوع
پی ــدا ک ــرده اس ــت ،در س ــایت اتحادی ــه اع ــام
کـــردم در شـــرایط فعلـــی صاحبخانههـــا بـــا
مس ــتأجران کن ــار بیاین ــد .تع ــداد بس ــیار زی ــادی
از اف ــراد ب ــا م ــن تم ــاس گرفتن ــد و گفتن ــد ک ــه
ق ــرارداد مس ــتأجر را تمدی ــد کردی ــم و اج ــاره را
افزای ــش ندادی ــم .مردم ــی ک ــه اینق ــدر مهرب ــان
مـــن نوعـــی ایـــن کارهـــا را
هســـتند و بـــرای
ِ
انجـــام میدهنـــد بـــرای بـــزرگان کشـــور ســـر
و دســـت میشـــکنند .از ایـــن ظرفیـــت بـــزرگ
اجتماعـــی بایـــد بـــرای رونـــقبخشـــیدن بـــه
مســـکن اســـتفاده کـــرد.
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چشمانداز بازار مالی

دو ماهنامــه تازههــای اقتصــاد
خــرداد  ،۱۳۹۹شــماره۱۶۰

افق بازار سرمایه در سال
۱۳۹۹

مصاحبه

حبیبرضا حدادی

مدیرعامل تأمین سرمایهٔ امید

بــازار ســرمایه ســال جــاری را در حالــی آغــاز کــردکــه رشــد بــازار ســهام باعــث
شــده اســت نگاههــای زیــادی بهســمت ایــن بــازار خیــره شــود و عمـ ً
ـا بخشــی
از ســرمایهها بهســمت ایــن بــازار ســرازیر شــود .بااینهمــه ،افــق و چش ـمانداز
ایــن بــازار بهعنــوان یکــی از بازارهایــیکــه دولــت بخشــی از تأمیــن مالــی را
از آنکســب خواهــد کــرد ،موردتوجــه همــگان قــرار دارد .در ایــن خصــوص،
وضعیـــت کلـــی بـــازار ســـرمایٔه ایـــران را
چگونـــه ارزیابـــی میکنیـــد؟
نگاهـــی بـــه تحـــوالت چنـــد مـــدت اخیـــر
حاک ــی از آن اس ــت ک ــه ش ــاخص بورسه ــای
جهانـــی در امریـــکا ،اروپـــا و آســـیا در ایـــن
مـــدت ،افتهـــای بعضـــ ًا شـــدیدی را تجربـــه
ک ــرد ک ــه از ن ــگاه تحلیلگ ــران قاب ــل پیشبین ــی
نبـــوده اســـت .بـــازار ســـرمایٔه ایـــران هـــم
بهدلیـــل تأثیرپذیـــری از ایـــن موضـــوع مســـتثنا

تحلیــل و ارزیابــی حبیبرضــا حــدادی ،مدیرعامل تأمین ســرمایٔه امیــد ،درباره
ـشرو و
چشـمانداز و وضعیــت بــازار ســرمایه در ســال جــاری ،ریسـکهای پیـ ِ
سیاسـتهایی راکــه بایــد بــرای توســعٔه ایــن بــازار اجرایــی شــود میخوانیــد.

نبــوده اســت و در واکنــش بــه ایــن رویدادهــا بــا
کاهشهای ــی هم ــراه ش ــد ک ــه البت ــه ادامــهدار
نبـــود .از ســـویی دیگـــر در شـــرایط کنونـــی،
اقتصـــاد ایـــران تحتتأثیـــر تحریمهـــای
ظالمانـــه امریـــکا قـــرار دارد و ایـــن موضـــوع
برخـــی از متغیرهـــای اقتصـــادی ماننـــد رشـــد
حج ــم نقدینگ ــی و انتظ ــارات تورم ــی اقتص ــاد
ای ــران را از بازاره ــای مال ــی بینالملل ــی متمای ــز
ک ــرده اس ــت .عالوهبرای ــن ،ب ــر اس ــاس الیح ــه
بودجـــه دولـــت بـــرای ســـال  ،۱۳۹۹تأمیـــن

بخـــش بزرگـــی از بودجـــه دولـــت از محـــل
ف ــروش اس ــناد خزان ــه اس ــامی و داراییه ــای
س ــرمایهای در ب ــازار س ــرمایه خواه ــد ب ــود ک ــه
ای ــن نویدبخ ــش توس ــعٔه ب ــازار بده ــی و تأمی ــن
مالـــی بـــازار ســـرمایهمحور اقتصـــاد کشـــور
اســـت .بـــا جمعبنـــدی واقعیتهـــای موجـــود
و پیشبینیهـــا و برآوردهـــای ارائهشـــده در
طـــول ماههـــای گذشـــته از ســـوی نهادهـــای
داخلـــی و بینالمللـــی ،میتـــوان اذعـــان کـــرد
در ســـال جـــاری همچنـــان بـــازار ســـرمایه

ب ــازار س ــرمایه در س ــال  ۱۳۹۹ب ــه چ ــه س ــمتی
حرکـــت میکنـــد؟

تأمیــن بخــش بزرگــی از بودجــه دولــت
از محــل فــروش اســناد خزانــه اســامی و
داراییهــای ســرمایهای در بــازار ســرمایه
خواهــد بــود کــه ایــن نویدبخش توســعٔه بــازار
بدهــی و تأمیــن مالــی بــازار ســرمایهمحور
اقتصــاد کشــور اســت.
ابزارهـــای معامالتـــی چقـــدر میتوانـــد بـــه
توســـعٔه معامـــات بـــازار ســـرمایه کمـــک
کنـــد؟

{

تالشه ــای زی ــادی از س ــوی متولی ــان ب ــازار
س ــرمایه ب ــرای توس ــعٔه ابزاره ــای مال ــی جدی ــد
در ســـالهای اخیـــر انجـــام شـــد کـــه برخـــی
از آنه ــا ب ــه مرحل ــه نهای ــی رس ــید و ب ــه ب ــازار
ارائـــه شـــد .ازجملـــه جدیدتریـــن ابـــزار بـــازار
س ــرمایه ،ف ــروش تعه ــدی اس ــت .ب ــا توج ــه ب ــه
راهان ــدازی قابلی ــت ف ــروش تعه ــدی ،ای ــن اب ــزار
میتوان ــد ب ــه کس ــب بازده ــی در ب ــازار منف ــی،
کس ــب بازده ــی ب ــدون ف ــروش س ــهم ،افزای ــش
نقدشـــوندگی ،و پوشـــش ریســـک در زمـــان
ن ــزول ب ــازار بینجام ــد ک ــه ب ــا ایج ــاد بس ــترهای
مناســـب میتـــوان بـــه موفقیـــت ایـــن ابـــزار در
ج ــذب فع ــاالن ب ــازار س ــرمایه امی ــد داش ــت.

ـایــاد
اقتص
ماهنامهـه
ماهنامــه تاز
اقتصــاد
ـایههـ
ـهـتاز
دو دو
ماه  ۱۳۹۸ش،ــمارهشـ۱۶۰
خــردادتیر۱۳۹۹
ـماره ۱۵۶

بـــا اینکـــه نمیتـــوان انتظـــار رشـــد
قابلمالحظـــهای همچـــون ســـال  ۱۳۹۸را
ـشرو متص ــور ب ــود ،س ــهامداری
ب ــرای س ــال پی ـ ِ
و ســـرمایهگذاری در ابزارهـــای متنـــوع بـــازار
س ــرمایه ک ــه ب ــا توج ــه ب ــه س ــطح ریس ـکپذیری
و عالئـــق ســـرمایهگذاری طراحـــی شـــده
اســـت ،همچنـــان توصیـــه میشـــود .عوامـــل و
متغیرهای ــی مانن ــد نزدیک ــی ب ــه مجام ــع تقس ــیم
ســود شــرکتهای بورســی و فرابورســی ،کنتــرل
بیمـــاری کرونـــا در دنیـــا و نیـــز تالشهـــای
اقتصادهـــای بـــزرگ دنیـــا بـــرای کاهـــش آثـــار
ایـــن ویـــروس از طریـــق راهکارهـــای عملـــی
ماننـــد کاهـــش نـــرخ بهـــره و تثبیـــت قیمـــت
کامودیتیهـــا در جهـــان میتوانـــد مبیـــن آینـــدٔه
روش ــن ب ــازار س ــرمایه در س ــال  ۱۳۹۹باش ــد.
همچنیـــن درخصـــوص صنایـــع پیشـــرو نیـــز
بای ــد گف ــت؛ ازجمل ــه صنای ــع پیش ــرو در س ــال
 ۱۳۹۹میتـــوان بـــه صنایـــع صادراتمحـــور
ب ــا توج ــه ب ــه قیم ــت ارز نیمای ــی و کفس ــازی
قیمتهـــای کامودیتـــی در بازارهـــای
بینالمللـــی اشـــاره کـــرد کـــه نقـــش زیـــادی در
بهبـــود رونـــد ســـودآوری دارد .شـــرکتهای
فعـــال در بخشهـــای روانـــکار بـــا توجـــه بـــه
کاهـــش بهـــای تمامشـــده ،بانکهـــا بـــا توجـــه
بـــه الـــزام بـــه خـــروج از داراییهـــای راکـــد،
ال ــزام ب ــه بهب ــود نس ــبتهای کفای ــت س ــرمایه،
خـــروج از زیـــان و بهبـــود ســـاختار مالـــی و
افزایـــش قـــدرت وامدهـــی ،شـــرکتهای
بیمـــهای بـــا توجـــه بـــه قراردادهـــای مهـــم
و افزایـــش ســـرمایههای در جریـــان ،و
شـــرکتهای فـــوالدی و ســـنگآهنی اشـــاره
داشـــت .درعینحـــال ،ســـرمایهگذاران بایـــد
بـــه طرحهـــای توســـعهای شـــرکتها و تأثیـــر
متغیرهــای اقتصــادی در رونــد ســودآوری آنهــا
توجـــه داشـــته باشـــند و ســـبد ســـرمایهگذاری
مناســـبی را بـــرای خـــود بچیننـــد.

پیـــشروی بـــازار
ازجملـــه ریســـکهای
ِ
میتـــوان بـــه مـــوارد ذیـــل اشـــاره کـــرد:
دســـتیابی نداشـــتن بـــه راهحـــل قطعـــی در
درمــان بیمــاری کرونــا در چنــد مــاه آتــی؛ ادامــه
رون ــد نزول ــی قیمته ــای جهان ــی کامودیت ــی و
نف ــت و در نتیج ــه رک ــود اقتص ــادی در جه ــان؛
احتم ــال وض ــع قوانی ــن و مق ــررات دولت ــی ب ــر
صنایـــع کلیـــدی بـــازار ســـرمایه ماننـــد حقـــوق
مالکان ــه ،تغیی ــر ن ــرخ خ ــوراک صنای ــع ،تغیی ــر
نرخگـــذاری برخـــی اقـــام اساســـی و...؛
کس ــری بودج ــه دول ــت و ح ــذف معافیته ــای
مالیاتـــی و تعریـــف پایههـــای مالیاتـــی جدیـــد؛
ریســـکهای عملیاتـــی و معامالتـــی؛ فعالتـــر
شـــدن بازیگـــران بازارهـــای مـــوازی؛ و
ســـختتر شـــدن شـــرایط اقتصـــادی بهدلیـــل
شـــرایط تحریمـــی.

{

بازده ــی بهت ــری نس ــبتبه س ــایر بازاره ــا ب ــرای
س ــهامداران در پ ــی خواه ــد داش ــت و پیش ــنهاد
میشـــود از ســـرمایهگذاری در بازارهـــای
غیرمولـــد و ســـفتهبازانه اجتنـــاب شـــود.

بـــا شـــرایطی کـــه وجـــود دارد ،چـــه
ریســـکهایی بـــرای بـــازار ســـرمایه وجـــود
خواهـــد داشـــت؟

همچنی ــن یک ــی از بهتری ــن ابزاره ــای مال ــی
معرفیش ــده در ب ــازار س ــرمایه ،اب ــزار آت ــی س ــبد
ســـهام اســـت کـــه بهعنـــوان قـــراردادی بـــرای
معامل ــه س ــبدی از س ــهام مش ــخص ب ــا تع ــداد
مش ــخص اس ــت ک ــه تاری ــخ سررس ــید معین ــی
دارد و از ویژگیهـــای آن میتـــوان بـــه امـــکان
معاملـــه دوطرفـــه و پوشـــش ریســـک اشـــاره
داشـــت کـــه بـــا افزایـــش حجـــم معامـــات
بـــر روی ایـــن ابزارهـــا ،میتـــوان بـــه پوشـــش
ریســـک ســـبد داراییهـــا اقـــدام کـــرد.
اختیـــار فـــروش و خریـــد تبعـــی نیـــز از
ابزارهـــای مالـــی جدیـــد بـــازار ســـرمایه تلقـــی
میشـــود کـــه ویژگیهـــای نزدیـــک اختیـــارات
معاملـــه در بازارهـــای بینالمللـــی دارد .ایـــن
اب ــزار ب ــا توج ــه ب ــه اینک ــه نوع ــی بیم ــه س ــهام
اســـت کـــه توســـط شـــرکتها بهفـــروش
میرســـد و شـــرکت ناشـــر متعهـــد میشـــود
تعــداد معینــی از ســهام را بــه قیمــت اعمــال در
زم ــان مش ــخص از س ــهامداران دارن ــدٔه اختی ــار
خری ــداری کن ــد ی ــا ب ــه وی بفروش ــد ،بهنوع ــی
محـــل تأمیـــن مالـــی مناســـب بـــا دورٔه زمانـــی
مشـــخص اســـت کـــه در زمـــان ثبـــات بـــازار،
ابـــزار پررونقـــی اســـت و ابـــزاری مناســـب
بـــرای اســـتفاده و کســـب بازدهـــی توســـط
صندوقهـــای ســـرمایهگذاری اســـت.
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دو ماهنامــه تازههــای اقتصــاد
خــرداد  ،۱۳۹۹شــماره۱۶۰

طال ،دارایی امن در بحران
اقتصادی کرونا

مصاحبه

ابراهیم محمدولی

رئیس اتحادیهٔ طال و جواهر استان تهران

ســال  ۱۳۹۹آغــاز شــده اســت و بســیاری از فعــاالن اقتصــادی و شــهروندان
مایلانــد بداننــد چش ـمانداز بازارهــای مالــی ایــران در ســال جدیــد بــا وجــود
موضوعاتــی همچــون مشــکالت اقتصادی ،ســایٔه تحریمها بر اقتصــاد،کاهش
فــروش نفــت و بحــران جهانــیکرونا چگونه خواهد بود ،تا بتواننــد در بازارهای
مالــی ســودآور و مناســب ســرمایهگذاریکننــد؛ بــازار طــا و جواهــرات ،از
زمانهــای دیرینــه تــا بــه امــروز ،یکــی از بازارهــای جــذاب بــرای ســرمایهگذاری
بــا توجــه بــه اینکــه بــازار طــا یکــی از مهمترین
و جذابتریــن بازارهــای ســرمایهگذاری و
ل ســالهای اخیــر عنــوان
اقتصــادی در طــو 
شــده اســت ،تغییــرات قیمــت در بــازار طــای
ایــران تــا بــه امــروز بهطــور ویــژه ناشــی از
کــدام بازارهــا و مســائل اقتصــادی و سیاســی
بــوده و شــیوع ویــروس کرونــا در سراســر
جهــان چــه تأثیراتــی در بــازار طــای ایــران و
جهــان داشــته اســت؟

کوتــاه و بلندمــدت در میــان ایرانیــان بــوده اســت ،چراکه طال ســابقهای طوالنی
در فرهنــگ ایــران دارد و بســیاری از ایرانیــان برای ســرمایهگذاری طال را بهترین
گزینــه میداننــد؛ در همیــن خصــوص بــا ابراهیــم محمدولــی ،رئیــس اتحادیــه
طــا و جواهــر اســتان تهــران ،بــهگفتوگــو نشســتیم تــا از او دربــارٔه چشـمانداز
بــازار طــا در ســال  ۱۳۹۹و تأثیراتــیکــه ویــروسکرونــا در ایــن بــازار خواهــد
داشــت بپرســیم؛ مشــروح آن را در ادامــه میخوانیــد:

رونـــق ،دادوســـتد ،آرامـــش و کاهـــش
نوســـانات در بـــازار طـــای ایـــران رابطـــهای
مســـتقیم بـــا ارز داخلـــی و اونـــس جهانـــی
طـــا دارد .همانطورکـــه میدانیـــد ،ایجـــاد
نوســـانات در قیمـــت اونـــس جهانـــی طـــا
بـــر قیمـــت طـــا و مصنوعـــات آن در بـــازار
ایـــران تأثیـــر خواهـــد داشـــت و باعـــث
کاهـــش یـــا افزایـــش قیمـــت طـــا میشـــود؛
از ســـویی دیگـــر ،یکـــی از شـــاخصهای

مهـــم در تغییـــرات مســـتقیم قیمـــت طـــا در
ایـــران بحـــث بـــازار ارز بهشـــمار مـــیرود
و آرامـــش ایـــن بـــازار باعـــث میشـــود تـــا
بـــازار طـــا بهســـمت آرامـــش هدایـــت
شـــود ،البتـــه التهابـــات و افزایـــش قیمتهـــا
نی ــز باع ــث خواه ــد ش ــد قیم ــت ط ــا جه ــش
داشـــته باشـــد.
ایـــران و جهـــان در آغـــاز ســـال جـــاری،
بـــا شـــیوع گســـتردٔه ویـــروس کرونـــا روبـــهرو

چنانچــه قیمــت دالر کنتــرل و ویــروس
کرونــا ریشــهکن شــود ،قیمــت طــا در ســال
جــاری رونــدی نســبت ًا ثابــت را خواهــد
داشــت ،امــا اگــر دالر کنتــرل نشــود و در
ادامــه ،کرونــا همچنــان بــه زنجیــرٔه اقتصــاد
ایــران و جهــان ضربــه وارد کنــد ،بایــد انتظــار
قطعــی داشــته باشــیم کــه طــا نیــز ماننــد
برخــی دیگــر از بازارهــای مالــی ملتهــب
بــوده و افزایــش قیمتهــا را شــاهد باشــیم.

{

بررســیهای جهانــی نشــان میدهــد شــیوع
ویــروس کرونــا باعــث تــرس ســرمایهگذاران
در بازارهــای مالــی شــده اســت ،امــا در ایــن
میــان ،بســیاری بهســمت ســرمایهگذاری در
حــوزٔه طــا حرکــت کردهانــد ،بهنظــر شــما آیــا
طــا در شــرایط فعلــی ،بــا توجــه بــه بحــران
اقتصــادی ناشــی از کرونــا ،ســرمایهگذاری
ارزشــمند و ســودآوری خواهــد بــود؟

ـایــاد
اقتص
ماهنامهـه
ماهنامــه تاز
اقتصــاد
ـایههـ
ـهـتاز
دو دو
ماه  ۱۳۹۸ش،ــمارهشـ۱۶۰
خــردادتیر۱۳۹۹
ـماره ۱۵۶

در حقیقـــت در فروردینمـــاه ،آرامـــش الزم
در بـــازار رخ نـــداد؛ بحـــث ویـــروس کرونـــا
التهاباتـــی را بهوجـــود آورد و بـــازار نفـــت اثـــر
مس ــتقیم در اون ــس جهان ــی گذاش ــت و التهاب ــی
ش ــدید در قیم ــت اون ــس جهان ــی ایج ــاد ک ــرد
کـــه اثـــر آن در قیمـــت طـــا نیـــز دیـــده شـــد و
هـــر گـــرم طـــای  ۱۸عیـــار را بـــه مـــرز ۷۰۰
هـــزار تومـــان رســـاند؛ اینهـــا عواملـــی اســـت
ک ــه اگ ــر در مس ــیر ثب ــات باش ــد ،ب ــازار ط ــا را
بهس ــمت آرام ــش هدای ــت خواه ــد ک ــرد و اگ ــر
دچـــار التهـــاب شـــود ،بایـــد انتظـــار التهابـــات
و نوســـانات در بـــازار طـــا ایـــران را داشـــته
باشـــیم کـــه باعـــث خواهـــد شـــد قیمـــت طـــا
رونـــدی افزایشـــی داشـــته باشـــد.

بـــا بازگشـــایی بـــازار انتظـــار نداریـــم
یکدفع ــه ب ــازار جه ــش پی ــدا کن ــد ،ام ــا انتظ ــار
داری ــم در بلندم ــدت بهت ــر از ش ــرایط فعل ــی را
داشـــته باشـــیم؛ بهشـــرطیکه مدیریـــت خوبـــی
درزمینـــه کاهـــش شـــیوع ویـــروس کرونـــا و
تبع ــات اقتص ــادی آن از س ــوی دول ــت ص ــورت
گی ــرد ،ت ــا کاس ــبان بتوانن ــد ب ــا همراه ــی م ــردم
بـــه بـــازار رونـــق بخشـــند.
درصورتیکـــه قیم ــت اون ــس جهان ــی ط ــا
افزای ــش یاب ــد ،الزم اس ــت ب ــرای کاه ــش فش ــار
افزای ــش قیم ــت ط ــا ،مدی ــران بان ــک مرک ــزی
بـــا ثبـــات قیمـــت ارز بتواننـــد ایـــن بـــازار را
کنتـــرل کننـــد .در حقیقـــت ،چنانچـــه قیمـــت
دالر کنت ــرل و وی ــروس کرون ــا ریش ـهکن ش ــود،
قیمـــت طـــا در ســـال جـــاری رونـــدی نســـبت ًا
ثابــت را خواهــد داشــت ،امــا اگــر دالر کنتــرل
نش ــود و در ادام ــه ،کرون ــا همچن ــان ب ــه زنجی ــرٔه
اقتص ــاد ای ــران و جه ــان ضرب ــه وارد کن ــد ،بای ــد
انتظـــار قطعـــی داشـــته باشـــیم کـــه طـــا نیـــز
مانن ــد برخ ــی دیگ ــر از بازاره ــای مال ــی ملته ــب
بـــوده و افزایـــش قیمتهـــا را شـــاهد باشـــیم.

{

ب ــود و کرون ــا باع ــث ش ــد ب ــه اقتص ــاد جهان ــی
ضربـــهای بـــزرگ وارد و قیمـــت نفـــت بـــا
ش ــوکهای متع ــدد و هیجان ــی روبــهرو ش ــود؛
از طـــرف دیگـــر ،قیمـــت اونـــس جهانـــی طـــا
نی ــز ب ــا توج ــه ب ــه افزای ــش تقاض ــا ب ــرای خری ــد
طـــا و ســـرمایهگذاری در ایـــن بـــازار افزایـــش
پیـــدا کـــرد و در نتیجـــه باعـــث شـــد بـــازار
طـــا در فروردینمـــاه علیرغـــم بســـته بـــودن
فروشـــگاههای اصنـــاف تولیـــد و عرضهکننـــدٔه
ط ــا و مصنوع ــات آن دچ ــار رک ــود باش ــد ،ام ــا
قیمتهـــای افزایشـــی داشـــته باشـــد.

طـــا از زمانهـــای دیرینـــه در میـــان
حاکمـــان و مـــردم ایـــران ابـــزاری بـــرای
ســـرمایهگذاری بـــوده و هماکنـــون ایـــن
فرهنـــگ نیـــز در میـــان ســـایر جوامـــع ایجـــاد
شـــده اســـت و در بحرانهـــای مالـــی ،بـــا
توجـــه بـــه پشـــتوانٔه ارزشـــمند طـــا ،تقاضـــا
بـــرای خریـــد طـــا و مصنوعـــات آن افزایشـــی
چش ــمگیر پی ــدا میکن ــد؛ در ای ــران م ــردم ط ــا
را در درجـــه اول بهعنـــوان ســـرمایه و پشـــتوانٔه
اقتصـــادی و در درجـــات بعـــدی بهعنـــوان
زی ــورآالت و ...خری ــداری میکنن ــد؛ در آین ــده،
مـــردم دنیـــا نیـــز بیشـــتر بهســـمت بحـــث
ســـرمایهگذاری در حـــوزٔه طـــا فکـــر خواهنـــد
کـــرد ،چـــرا کـــه میداننـــد ایـــن فلـــز ارزشـــمند
میتوان ــد ح ــال بس ــیاری از مش ــکالت باش ــد.
اعتقـــاد دارم طـــا همیشـــه دارایـــی امـــن
بهحســـاب میآیـــد ،و در دوران شـــیوع
ویـــروس کرونـــا نیـــز میتوانـــد ســـرمایهگذاری
ارزش ــمندی بهش ــمار رود؛ ازایــنرو ب ــا ش ــیوع
وی ــروس کرون ــا ،س ــرمایههای م ــردم جه ــان نی ــز
بهس ــمت خری ــد ط ــا س ــوق پی ــدا ک ــرده اس ــت،
همیـــن موضـــوع باعـــث شـــده اســـت ،قیمـــت
ط ــا در جه ــان افزای ــش یاب ــد و ای ــن قاع ــده در
بـــازار ایـــران نیـــز مســـتثنا نیســـت.
از اوایـــل اســـفندماه  ،۱۳۹۸کـــه ویـــروس
کرونـــا شـــدت گرفـــت ،بـــا توجـــه بـــه
توصیهه ــای بهداش ــتی از س ــوی دول ــت ،م ــردم
رعایـــت کردنـــد و بـــرای خریـــد بـــه بازارهـــا
نرفتنـــد ،بـــر همیـــن اســـاس ،بـــازار طـــا نیـــز
در رک ــود ق ــرار گرف ــت ،ام ــا الزم اس ــت م ــردم
ب ــه روال ع ــادی و روزم ــرٔه خ ــود ،ب ــا ض ــرورت
رعایــت نــکات بهداشــتی ،بازگردنــد تــا جریــان
دادوســـتد از ســـر گرفتـــه و تقویـــت شـــود و
کســـبوکارها رونـــق بگیـــرد.
خوشـــبختانه بـــا مدیریـــت و درایـــت
مدیـــران و تـــاش سیســـتم پزشـــکی کشـــور،
تبعـــات اجتماعـــی و اقتصـــادی ویـــروس
کرون ــا در ح ــال کاه ــش اس ــت و ب ــا توج ــه ب ــه
رعایتهـــای مـــردم ایـــران نســـبتبه ســـایر
کشـــورها ،امیدواریـــم تبعـــات اقتصـــادی ایـــن
ویـــروس بهصـــورت جـــدی کاهـــش یابـــد تـــا
فشـــار اقتصـــادی بـــر اقشـــار و کســـبوکارها
از بیـــن بـــرود و مانـــع فعالیـــت کســـبوکارها
و بـــازار نشـــود.

چشمانداز بازار طال چگونه خواهد بود؟
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چشمانداز بازار مالی

دو ماهنامــه تازههــای اقتصــاد
خــرداد  ،۱۳۹۹شــماره۱۶۰

بررسی مؤلفههای مؤثر در بازار مستغالت
مسکونی ایران در سال ۱۳۹۹
یادداشت تحلیلی

حسین
باستانزاد

پژوهشگر گروه اقتصاد پژوهشکد ٔه پولی و بانکی

 .۱مقدمــه :بــازار مســتغالت بهطــور عــام و مســتغالت مســکونی بهطــور
خــاص تحــت تأثیــر مجموعــهای از متغیرهــای کالن در بخشهــای
حقیقــی ،مالــی و اعتبــاری اســت کــه در کنــار تحــوالت مقرراتــی
(مقــررات ســاخت و مالیاتــی) ،قیمــت و تعــداد تعادلــی معامــات را
طــی زمــان و نیــز در نواحــی مختلــف جغرافیایــی کشــور متأثــر میســازد.
شــدت تأثیرگــذاری مجموعــه مؤلفههــای مذکــور در مبــادالت و شــرایط
 .۲عرضه
پروانههــای ســاخت مســتغالت کــه
توســط شــهرداریها صــادر میشــود ،یکــی از
مهمتریــن متغیرهــای پایــش عرضــه مســتغالت
در مناطــق شــهری کشــور تلقــی میشــود کــه
مســاحت فصلــی آن طــی دهــه گذشــته کاهشــی
محســوس داشــته اســت .در همیــن راســتا،
متغیرهــای مختلفــی بــردار عرضــه و ســاختار
هزینــه مســتغالت شــهری را طــی دهــه گذشــته
متأثــر ســاخته اســت؛ هماننــد افزایــش شــدید
قیمــت زمیــن بهعنــوان دارایــی غیرمالــی (حتــی
در شــرایط رکــودی تعــداد معامــات بــازار طــی
ســه ســال گذشــته) در مناطــق مختلــف شــهری،
افزایــش اســمی نســبی شــاخص قیمــت مصالح
و خدمــات ســاختمانی ،رشــد مســتمر عــوارض
ســاخت ،افزایــش قیمــت زیرســاختهای
خدمــات ســاختمانی (آب ،بــرق ،گاز ،انشــعاب
فاضــاب) و نیــز افزایــش قیمــت پایــه ثبتــی
امــاک شــهری بــرای اخــذ مالیــات بــر نقــل و
انتقــاالت کــه مجموع ـ ًا زمینــه انتقــال عمــودی
منحنــی عرضــه مســتغالت شــهری را طــی

تعادلــی بــازار مســتغالت مســکونی طــی زمــان مســتمر ًا تغییــر یافتــه کــه در
تحلیلهــای آیندهنگــربایــد مــورد توجــه قــرار گیــرد .در ایــن مقالــه نقــش
تفکیکــی مجموعــه مؤلفههــای ســمت عرضــه ،تقاضــا ،متغیرهــای کالن
اقتصــاد و نیــز تحــوالت مقرراتــی در ســال  ۱۳۹۹مــورد بررســی قــرار
گرفتــه اســت تــا چهارچــوب مفروضــی بــرای پیشبینــی چشــمانداز
کوتاهمــدت بــازار مســتغالت مســکونی شــکل گیــرد.

ســالهای گذشــته فراهــم ســاخته اســت.
بهعبــارتدیگــر ،افزایــش ســهگانٔه قیمــت
زمیــن ،قیمــت تمامشــدٔه هــر مترمربــع ســاخت،
رشــد بهــای عــوارض ســاخت و نیــز مالیــات
بــر معامــات عمـ ً
ـا قیمــت تمامشــدٔه ســاخت
هــر مترمربــع از مســتغالت شــهری را بــه
قیمتهــای اســمی و حقیقــی طــی دهــه گذشــته
افزایــش داده اســت؛ در شــهرهای بــزرگ رشــد
مذکــور شــتاب باالتــری نســبتبه شــهرهای
کوچــک و متوســط داشــته اســت ،بهطوریکــه
قیمــت تمامشــدٔه  ۱مترمربــع از مســتغالت
مســکونی در شــهرهای بــزرگ بهطــور متوســط
پنــج برابــر شــهرهای کوچــک و متوســط بــوده
اســت .رشــد بهــای مــوزون مؤلفههــای مذکــور
در ســال  ۱۳۹۹نیــز صعــودی بهنظــر میرســد،
چــرا کــه هزینههــای مــورد انتظــار ســاخت و
نیــز ظرفیتهــای بالقــؤه ســوداگری در بــازار
زمیــن شــهری (بهعنــوان دارایــی غیرمالــی
تأثیرپذیــر از اقــام مالــی و غیرمالــی ســبد
ســرمایهگذاری اشــخاص) بــا رشــد غیرجهشــی
پیشبینــی میشــود.

 .۳تقاضا
ســاختار تقاضــای مســتغالت در اقتصــاد
ایــران متأثــر از مؤلفههــای مختلــف مالــی،
جغرافیایــی ،اقتصــادی ،جمعیتــی و سیاســتی
اســت کــه در بســیاری از مــوارد آثــار متضــاد،
نامتناســب و نامتقــارن زمانــی در مبــادالت
بــازار مســتغالت دارد و محاســبه و تحلیــل
برآینــد آنهــا نیــز طــی زمــان بســیار پیچیــده
اســت .در ایــن بخــش ،آثــار مؤلفههــای مذکــور
در بــردار تقاضــای مســتغالت مســکونی در
قالــب چهــار گــروه تقاضــای پایــه ،جایگزینــی،
ســرمایهگذاری و نیــز تقاضــای ســوداگرانه
مــورد بررســی قــرار خواهــد گرفــت.
 ۱.۳جمعیت
نرخهــای بــاالی رشــد جمعیــت مربــوط بــه
ســه دهــه گذشــته در کنــار افزایــش مهاجــرت
روســتا و رشــد ســهم جمعیتــی مناطــق شــهری
و نیــز کاهــش شــدید بعــد خانــوار طــی دورٔه
مذکــور مســتقیم ًا زمینــه افزایــش تقاضــای
پایــه بالقــوه مســتغالت مســکونی شــهری را
بــرای دهکهــای میانــی و بــاالی درآمــدی

۴۳

تحـــوالت بـــازار مســـتغالت مســـکونی و
تجـــاری در ســـال  ،۱۳۹۹عمدتـــ ًا متأثـــر از
مؤلفههـــای ســـنتی ســـمت عرضـــه ،تقاضـــا
و مقـــررات مالـــی پیشبینـــی میشـــود .در
همیـــن راســـتا ،مســـتغالت تجـــاری بهشـــدت
متأث ــر از انقب ــاض تولی ــد ناخال ــص داخل ــی،
درآم ــد س ــرانه و نق ــش گس ــتردٔه ش ــرکتهای
دانشبنیـــان و اســـتارتآپها در کاهـــش
شـــدید تقاضـــای مســـتغالت تجـــاری اســـت

{
ـایــاد
اقتص
ماهنامهـه
ماهنامــه تاز
اقتصــاد
ـایههـ
ـهـتاز
دو دو
ماه  ۱۳۹۸ش،ــمارهشـ۱۶۰
خــردادتیر۱۳۹۹
ـماره ۱۵۶

 ۴.۳جریان وجوه میان بازارهای مالی
منابــع پسانــداز اشــخاص (حقیقــی و
حقوقــی) از طریــق نهادهــای واســطهگر مالــی
(بانکهــا ،بیمههــا ،صندوقهــای تأمیــن
اجتماعــی و شــرکتهای ســرمایهگذاری)
صــرف ســرمایهگذاری در ابزارهــای مختلــف
(بــا توجــه بــه ســه مؤلفــه نقدپذیــری ،ریســک
و بازدهــی مــورد انتظــار) بــازار داراییهــای
مالــی و غیرمالــی (ســهام ،پــول ،اوراق قرضــه،
ارز ،مســتغالت و طــا) در قالــب بازههــای
مختلــف زمانــی میشــوند .منابــع مذکــور تابــع
دو مؤلفــه مکمــل پسانــداز ناخالــص داخلــی
و تغییــرات کلهــای پولــی اســت کــه خالــص
جریــان ورود منابــع بــه بازارهــای مذکــور را
متأثــر میســازند .بــازار مســتغالت (اداری،
تجــاری و مســکونی) نیــز ،بهعنــوان بزرگتریــن
بــازار دارایــی در اقتصــاد کشــورهای مختلــف
کــه کمتریــن درجــه نقدپذیــری نســبی را در
میانمــدت دارد ،ازیکطــرف بهعنــوان یکــی
از گزینههــای ســبد ســرمایهگذاری اشــخاص
در رقابــت بــا ســایر ابزارهــای ســرمایهگذاری
بازارهــای دیگــر دارایــی و از طــرف دیگــر

{

فراهــم ســاخته اســت .پدیــدٔه مذکــور در میــان
دهکهــای پاییــن درآمــدی کــه قــدرت خریــد
متناســب بــرای ورود بــه بــازار مســتغالت
مســکونی شــهری را ندارنــد ،در قالــب اجــاره و
نیــز حاشیهنشــینی در نقــاط پیرامونــی شــهرهای
ً
عمــا از محاســبات ترکیــب
بــزرگ (کــه
تقاضــای رســمی خــارج میشــوند) انعــکاس
یافتــه اســت .مجموعــه متغیرهــای جمعیتــی
مذکــور بهطــور عــام و بعــد خانــوار بهطــور
خــاص موجــب متوســط رشــد تقاضــای بالقــؤه
پایــه  ۳درصــدی طــی دهــه گذشــته شــده اســت.
 ۲.۳استهالک
مســتغالت شــهری در اقتصــاد ایــران
بهعلــت نــرخ اســتهالک بلندمــدت (متوســط
چهلســاله) ،افزایــش قیمــت واقعــی و هزینــه
فرصــت زمیــن و نیــز تعدیــل ضوابــط ناظــر بــر
ً
عمال در
اضافــه تراکــم ســاخت در واحــد زمیــن
معــرض تخریــب و نوســازی وســیع قــرار داشــته
اســت .بهعبــارتدیگــر ،در کنــار حداقــل نــرخ
اســتهالک  ۲٫۵درصــدی مســتغالت مســکونی
شــهری ،عمـ ً
ـا مالکیــن زمینهــای بــا کاربــری
مســکونی (شــهرهای بــزرگ و متوســط) بــا
هــدف بهرهمنــدی از منافــع بلندمــدت حاصــل
از تســهیل مقــررات ناظــر بــر تراکــم ســاخت
و نیــز حداقلســازی ســهم هزینــهای زمیــن
در قیمــت تمامشــده هــر مترمربــع واحــد
مســکونی ،بــه تخریــب و نوســازی واحدهــای
مســکونی بــا تراکــم پاییــن در مناطــق شــهری
بهطــور عــام و شــهرهای بــزرگ و متوســط
بهطــور خــاص اقــدام کردنــد .بهطوریکــه
زمینــه افزایــش تراکــم ســاختمانی و جمعیتــی
را در شــهرها طــی دورٔه مذکــور فراهــم ســاخته
اســت .پدیــدٔه مذکــور ازیکطــرف زمینــه رشــد
تقاضــای جایگزینــی مســتغالت مســکونی را در
مناطــق شــهری فراهــم ســاخته (بهطــور متوســط
 ۴۵۰هــزار واحــد مســکونی) و از طــرف دیگــر
موجــب افزایــش نســبی ظرفیتهــای عرضــه
در بــازار مســتغالت شــده اســت.
 ۳.۳متغیرهای اقتصاد کالن
مطابــق مطالعــات تجربــی ســه متغیــر درآمــد
ســرانٔه حقیقــی ،قــدرت خریــد مــوزون واقعــی
تســهیالت خریــد مســتغالت مســکونی و نیــز
شــرایط تســهیالت اعتباری بخش مســکن (نرخ
ســود ،دورٔه بازپرداخــت ،انــدازٔه تســهیالت و نیز
ســهم ســقف تســهیالت در ارزش معاملــه) در

کوتاهمــدت و میانمــدت در تقاضاهــای پایــه،
جایگزینــی و نیــز ســرمایهگذاری بــازار مســکن
بهصــورت نامتناســب اثرگــذار اســت .در همیــن
راســتا ،ســهم درآمــد ســرانٔه حقیقــی بهعلــت
رابطــه معکــوس بــا تغییــرات توزیــع درآمــد و
ضریــب جینــی ،عمـ ً
ـا در مجموعــه تقاضاهــای
مذکــور حداقلــی اســت .برآینــد تأثیــر متغیرهــای
مذکــور در تقاضــای میانمــدت مســتغالت
مســکونی شــهری ،بــا توجــه بــه تغییــر نکــردن
معنــادار در وضعیــت متغیرهــای فــوق در ســال
ً
عمــا متناســب بــا رونــد گذشــتٔه آن
،۱۳۹۹
بطئــی پیشبینــی میشــود.

بهعنــوان یکــی از بازارهــای متصــل بــه زنجیــرٔه
جریــان وجــوه میــان بازارهــای مختلــف
دارایــی قــرار دارد.
بــازار مســتغالت همچنیــن از چرخههــای
رونق-رکــود ســایر بازارهــای دارایــی (بعضــ ًا
همســو و بعضــ ًا متضــاد) ،جهتگیــری
سیاسـتهای کالن (پولــی ،مالــی) و نیــز بــردار
نرخهــای ســود بهشــدت تأثیرپذیــر بــوده اســت،
بهطوریکــه کاهــش نرخهــای اســمی ســود و
بعضــ ًا شــکلگیری نرخهــای حقیقــی منفــی
ســود موجــب تشــدید گــردش منابــع اعتبــاری
از بخشهــای تولیــدی و ســرمایهگذاری
ناخالــص حقیقــی بهســمت ســرمایهگذاری
در مجموعــه بازارهــای مالــی بهطــور عــام و
مســتغالت بهطــور خــاص میشــود .در همیــن
راســتا ،پدیــدٔه مذکــور موجــب ناپایــداری
منابــع پسانــداز در حســابهای مــدتدار
مؤسســات اعتبــاری و بعضــ ًا کســری جریــان
نقــدی آنهــا خواهــد شــد .در ســال ۱۳۹۹
نیــز ،مقولــه نرخهــای ســود منفــی تســهیالت
اعتبــاری و پساندازهــای نهــادی بهعنــوان
مؤلفــهای مؤثــر در افزایــش تقاضــای بالقــؤه
ســوداگری و انبســاط جریــان گــردش منابــع
مالــی بهســمت بــازار داراییهــای مالــی و
مســتغالت خواهــد بــود .همچنیــن افزایــش
بازدهــی حقیقــی بازارهــای ســرمایه و طــا
طــی دو ســال گذشــته ،زمینــه انتقــال و ســرریز
بخشــی از بازدهیهــای مذکــور را بهســمت
بــازار مســتغالت و در قالــب تقاضــای
ســوداگرانه فراهــم ســاخته اســت.
بررســی رونــد تاریخــی قیمــت زمینهــای
شــهری طــی دو دهــه گذشــته ،بــر همبســتگی
و همســویی شــدید متوســط شــاخص بازدهــی
داراییهــای مالــی بــا قیمــت زمیــن بهعنــوان
یکــی دیگــر از اقــام دارایــی داللــت دارد کــه
بهطــور متناســب ســبد دارایــی اشــخاص را
متأثــر ســاخته اســت ،بهطوریکــه حتــی در
مواقعــی کــه بــازار زمیــن و مســتغالت بهلحــاظ
تعــداد و ارزش حقیقــی مبــادالت نزولــی بــوده
اســت ،عمـ ً
ـا قیمــت مســتغالت تحــت تأثیــر
رونــق ادواری ســایر بازارهــای دارایــی از رشــد
همســو برخــوردار بــوده اســت.
 .۴سیاستها و مقررات
تغییــرات ادواری ضوابــط ناظــر بــر ســاخت
و ضرایــب فــروش تراکــم در مناطــق شــهری
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بهطــور عــام و شــهرهای بــزرگ بهطــور
خــاص مســتقیم ًا در فراینــد ســرمایهگذاری
بــر مســتغالت اثرگــذار بــوده اســت .در همیــن
راســتا ،هرگونــه سیاســت انقباضــی (انبســاطی)
در فراینــد تعدیــل فــروش تراکــم در راســتای
بهبــود اســتانداردهای شهرنشــینی ســبز
(سیاســتهای ابتــدای دهــه هشــتاد در شــهر
تهــران) ازیکطــرف ســرمایهگذاری حقیقــی
را در بخــش مســتغالت کاهــش (افزایــش) داده
و از طــرف دیگــر زمینــه افزایــش (کاهــش)
قیمتهــای مبادالتــی بــازار را فراهــم
ســاخته اســت .بهمنظــور مقابلــه بــا چالــش
مذکــور ،تمرکززدایــی اداری-آموزشــی-
تجــاری و صنعتــی از شــهرهای بــزرگ ،در
قالــب مزیتهــای پایــدار مناطــق مختلــف
جغرافیایــی کشــور (متکــی بــر طــرح جامــع
آمایــش ســرزمین) بــرای تســهیل تمرکززدایــی
جمعیتــی بــه مــوازات اجــرای سیاســتهای
محدودکننــدٔه غیرتورمــی ســاخت ،ضــروری
بهنظــر میرســد .اجــرای تدریجــی و همزمــان
دو سیاســت مذکــور ادواری و اندازٔه شــوکهای
مقطعــی قیمتــی بــر بــازار مســتغالت را نیــز

دو ماهنامــه تازههــای اقتصــاد
خــرداد  ،۱۳۹۹شــماره۱۶۰

کاهــش خواهــد داد.
تغییــرات ادواری در ضوابــط و نرخهــای
پایــه ارزش ثبتــی مســتغالت و مالیاتهــای
مربــوط بــه آنهــا در کنــار تغییــرات مقــررات
ناظــر بــر مالیــات بــر معامــات و ســود
ســرمایه در بــازار ســایر داراییهــای مالــی
و غیرمالــی (آثــار انتقالــی) مســتقیم ًا ســبب
تأثیــر در تقاضــای بــازار مســتغالت و شــدت
جریــان وجــوه میــان بازارهــای مالــی خواهــد
شــد .بهعبــارت دیگــر ،هرگونــه مالیــات بــر
ابزارهــای ســرمایهگذاری بازارهــای جایگزیــن
(مالیــات بــر ســود ســرمایه و معامــات) ســبب
انتقــال نســبی منابــع بهســمت بــازار مســتغالت
در قالــب افزایــش تقاضاهــای ســرمایهگذاری
ً
متقابــا افزایــش
و ســوداگرانه خواهــد شــد؛
مالیاتهــای مذکــور در بــازار مســتغالت
ســبب خــروج منابــع و انتقــال آن بهســمت
ســایر بازارهــای دارایــی خواهــد شــد .در
ســال  ،۱۳۹۹بخــش مســتغالت در معــرض
تعدیــات مختلــف مالیاتــی قــرار داشــت کــه
بــا فــرض نبــود شــوکهای قیمتــی بــر بخــش
زمیــن (بهعنــوان دارایــی متصــل بــه بازدهــی

مجموعــه بازارهــای مالــی) میتوانــد زمینــه
انقبــاض منابــع و کاهــش مبــادالت ســوداگرانه
را در بــازار مســتغالت مســکونی فراهــم کنــد.
سیاســتهای حمایتــی دولتهــا در
قالــب مســکن اجتماعــی و مســکن مهــر نیــز
ازیکطــرف مســتقیم ًا تقاضاهــای پایــه و
جایگزیــن دهکهــای پاییــن درآمــدی را مــورد
هدفگــذاری قــرار داده و از طــرف دیگــر
عرضــه مســتغالت دارای مزیــت قیمتــی را
گســترش خواهــد داد .بــازار مذکــور کــه ذیــل
مجموعــه بــازار مســتغالت شــهری قــرار
دارد ،بهعلــت دورٔه ســرمایهگذاری و تحویــل
طوالنــی ،کیفیــت متوســط ســاخت و نیــز
وجــود سیســتم پایــش دقیــق مبادالتــی توســط
نهادهــای حمایتــی و تأمیــن اجتماعــی دارای
ظرفیتهــای ســوداگرانه محدودتــری اســت.
در تحلیــل نهایــی ،سیاســتهای حمایتــی
در حــوزٔه ســاخت مســتغالت مســکونی
اجتماعــی ازیکطــرف ظرفیتهــای عرضــه
بــازار را افزایــش میدهــد و از طــرف دیگــر
موجــب کاهــش مــازاد تقاضــای ادواری و نیــز
ثبــات قیمتــی در بــازار مســتغالت خواهــد

۴۵
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{

شــد .در ســال  ۱۳۹۹نیــز ،دولــت بــا اعــام
و تخصیــص احتمالــی منابــع بــرای اجــرای
پروژههــای مســکن اجتماعــی و تکمیــل
مســکن مهــر ازیکطــرف بخشــی از تقاضــای
بــازار را در میانمــدت ســازماندهی و توزیــع
کــرد و از طــرف دیگــر میــزان شــوکپذیری
بــازار را از محــل تغییــرات اضافــه تقاضــا و نیــز
حملههــای ســوداگرانه کاهــش خواهــد داد.
 .۵تحوالت فنّاوری
تحــوالت ف ّنــاوری در بخشهــای تولیــد
مصالــح ســاختمانی صنعتــی باکیفیــت
(تجهیــزات و قطعــات منفصلــه) و نیــز ارتقــاء
ف ّنــاوری ســاخت ازیکطــرف متوســط عمــر
مســتغالت را افزایــش و تقاضــای ناشــی از
اســتهالک واحدهــای قدیمــی را کاهــش
میدهــد و از طــرف دیگــر دورٔه ســاخت
و اجــرای پروژههــای ســاختمانی بخــش
خصوصــی را بــه حداقــل رســانده اســت.
در چنیــن شــرایطی ،قابلیــت تســویٔه بــازار
مســتغالت و واکنــش ســاختار تولیــد و عرضــه
بــه نوســانات ترکیــب و اضافــه تقاضــای بــازار
ت دیگــر ،نوســانات
ارتفــاع مییابــد .بهعبــار 
مقطعــی قیمتهــای نســبی و حقیقــی بــازار
مســتغالت بــا تحریــک و تعدیــل کوتاهمــدت
ســرمایهگذاری و نیــز عرضــه مســتغالت جدیــد
همــراه اســت کــه زمینــه کاهــش دامنــه نوســانات
قیمتــی بــازار و ثبــات نســبی در چرخههــای
تجــاری مبــادالت آن را (بــا فــرض ثبــات در
قیمــت ،بازدهــی و جریــان وجــوه میــان ســایر
بازارهــای دارایــی) فراهــم میســازد.
تحــوالت ف ّنــاوری در بخشهــای نرمافــزاری
و ســختافزاری مهندســی ســاختمان محــدود
نیســت و در حــوزٔه مالــی نیــز ابزارهــای
ســرمایهگذاری و ســوداگری متنوعــی در
مجموعــه بازارهــای پــول و ســرمایه شــکل گرفتــه
اســت کــه ازیکطــرف فراینــد ســرمایهگذاری
شــفاف وگســترده (بــا قابلیــت نقدپذیــری باالتر)
را در قالــب ابزارهــای مختلــف مالــی بهطــور
عــام و ابزارهــای بــازار مســتغالت بهطــور
خــاص تســهیل کــرده اســت و از طــرف دیگــر
زمینــه تجهیــز منابــع بخــش خصوصــی را در
قالــب صکــوک بــرای افزایــش ســرمایهگذاری در
بخــش مســتغالت فراهــم ســاخته اســت .پدیــدٔه
مذکــور بهطــور تدریجــی تقاضــای ســوداگرانٔه
فیزیکــی بــرای مســتغالت را بهســمت تقاضــای

ســوداگرانه در قالــب ابزارهــای مالــی متصــل بــه
ً
عمال
بخــش مســتغالت منتقل ســاخته اســتکــه
موجــب ثبــات در قیمتهــای واقعــی (پــس از
کســر تــورم) و نســبی (نســبتبه شــاخص قیمت
بازدهــی ســایر بازارهــای مالــی) و نیــز کاهــش
مــازاد تقاضــای واقعــی در بــازار مســتغالت
خواهــد شــد.
 .۶نتیجهگیری
تحــوالت بــازار مســتغالت مســکونی و
تجــاری در ســال  ،۱۳۹۹عمدتــ ًا متأثــر از
مؤلفههــای ســنتی ســمت عرضــه ،تقاضــا و
مقــررات مالــی پیشبینــی میشــود .در همیــن
راســتا ،مســتغالت تجــاری بهشــدت متأثــر از
انقبــاض تولیــد ناخالــص داخلــی ،درآمــد ســرانه
و نقــش گســتردٔه شــرکتهای دانشبنیــان و
اســتارتآپها در کاهــش شــدید تقاضــای
مســتغالت تجــاری اســت کــه البتــه خــارج از
اهــداف ایــن مقالــه اســت .اما در خصــوص بازار
مســتغالت مســکونی ،افزایــش شــدید قیمــت
زمیــن بهعنــوان دارایــی غیرمالــی و تغییــرات
هزینــه واقعــی ســاخت بهعنــوان دو متغیــر مؤثــر
ســمت عرضــه پیشبینــی افزایــش محــدودی
(آثــار رکــودی ســمت عرضــه) را بــرای ســال
 ۱۳۹۹دارنــد .در خصــوص متغیرهــای ســمت
تقاضــا ،بــه ترتیــب کاهــش پسانــداز ناخالــص
داخلــی و کاهــش قــدرت خریــد مــوزون واقعــی
تســهیالت خریــد مســتغالت مســکونی (افزایش
ســهم آوردٔه خریــدار) ،آثــار محدودکننــده بــر
تقاضــای مســتغالت مســکونی داشــته اســت،
درحالیکــه شــکلگیری نرخهــای ســود منفــی
تســهیالت اعتبــاری و پساندازهــای نهــادی
زمینــه افزایــش تقاضــای مذکــور را فراهــم
ســاخته اســت .برآینــد دو پدیــدٔه مذکــور رشــد
محــدود تقاضــای مســتغالت مســکونی در ســال
 ۱۳۹۹اســت.
در شــرایطی کــه انتقــال عمــودی منحنــی
عرضــه مســتغالت مســکونی در کنــار افزایــش
محــدود مجمــوع تقاضــای پایــه و ســوداگرانه
در ســال  ۱۳۹۹پیشبینــی شــده اســت ،عمـ ً
ـا
هرگونــه تغییــر ناگهانــی در سیاســتها و
نرخهــای مالیــات بــر ابزارهــای ســرمایهگذاری
ســایر بازارهــای دارایــی (مالیــات بــر عایــدی
و نیــز تغییــرات ارزش داراییهــا ،مالیــات
بــر ســود ســپردههای پسانــداز ،مالیــات بــر
معامــات ابزارهــای مالــی) زمینــه تعدیــل

انــدازٔه جریــان وجــوه میــان بازارهــای مالــی و
نیــز تغییــر تقاضــای ســوداگرانه را در بازارهــای
دارایــی بــا ســودآوری بیشــتر و مزیــت مالیاتــی
بهتــر (ازجملــه مســتغالت مســکونی) فراهــم
میســازد .در تحلیــل نهایــی ،بــازار مســتغالت
مســکونی در ســال  ،۱۳۹۹بــا مفــروض داشــتن
ثبــات نســبی در سیاســتهای مالیاتــی در
مجموعــه بــازار داراییهــای مالــی و غیرمالــی
و نیــز نبــود شــوکپذیری زمیــن از جهشهــای
مقطعــی بــازار ســایر داراییهــا ،از ثبــات در
قیمتهــای حقیقــی برخــوردار خواهــد بــود.
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چشمانداز بازار مالی

چشمانداز بازار سرمایه در
سال ۱۳۹۹

یادداشت تحلیلی

مهدی
کرامتفر

دو ماهنامــه تازههــای اقتصــاد
خــرداد  ،۱۳۹۹شــماره۱۶۰

کارشناس اقتصادی

بــازار ســهام در ســال  ،۱۳۹۸ســال منحصربهفــردی را تجربــه کــرده،
بهشــکلی کــه هــم نســبتبه عملکــرد بازارهــای رقیــب نظیــر ارز ،طــا
و مســکن یکهتــاز بــوده و هــم نســبتبه عملکــرد تاریخــی خــود پیشــتاز
بــوده اســت .در کنــار رشــد  ۱۸۷درصــدی شــاخص کل در ســال ۱۳۹۸
کــه بیــش از پنــج برابــر بازدهــی ســایر بازارهــا بــوده (شــکل  ،)۱معامالت
ایــن بــازار نیــز رکوردهــای جدیــدی را ثبــت کــرده ،بهشــکلی کــه میانگیــن
معامــات روزانــه از کمتــر از هــزار میلیــارد تومــان بــه بیــش از  ۵هــزار
میلیــارد تومــان رســیده اســت .صــدور کدهــای معامالتــی جدیــد در ســال
 ۱۳۹۸نیــز بهشــدت افزایــش یافتــه ،بهشــکلی کــه تعــداد شــرکتکنندگان

ﺑﺎزدۀ ﻓﺼﻠ� ﺑﺎزارﻫﺎ در ﺳــﺎل ١٣٩٨

۶٠

۵٠
۴٠
٣٠
٢٠
١٠

درﺻﺪ

پیشبینــی در مــورد شــرایط آینــدٔه بازارهــای
مالــی همــواره بــا دشــواریهای فراوانــی همــراه
اســت و در صورتــی کــه ایــن پیشبینــی بــر
بســتر متغیرهــای کالن ناپایــدار و پرنوســان
صــورت پذیــرد ،میــزان دشــواری افــزوده
خواهــد شــد و تبع ـ ًا دقــت نتایــج نیــز کاهــش
خواهــد یافــت .در شــرایط فعلــی اقتصــاد
ایــران کــه متأثــر از تحریمهــای بینالمللــی،
مشــکالت مزمــن بلندمــدت و همهگیــری
بیمــاری کرونــا بــا انــواع نااطمینانیهــا مواجــه
اســت ،صحبــت در مــورد وضعیــت آینــدٔه بــازار
ســهام بایــد بــا نهایــت احتیــاط صــورت گیــرد و
ایــن نوشــتار تنهــا بهدنبــال آن اســت تــا برخــی
از مهمتریــن محرکهــا و چالشهــای رشــد
بــازار ســهام طــی ســال  ۱۳۹۹را ذکــر کنــد.
جهــت حرکــت بــازار ســهام در ســال پیــشِرو
تــا حــد زیــادی متأثــر از مــواردی اســت کــه
در زیــر فهرســت خواهــد شــد و البتــه مــوارد
دیگــری نیــز میتوانــد در ایــن میــان قــرار گیــرد
کــه مــورد غفلــت نگارنــده قــرار گرفتــه اســت
یــا بهصــورت غیرمنتظــره بــروز خواهنــد کــرد.
بیمــاری کرونــا .شــیوع بیمــاری کرونــا
شــوکی غیرمنتظــره بــود کــه یکبــاره بــر اقتصــاد

در عرضههــای اولیــه از  ۳۰۰هــزار نفــر بــه بیــش از  ۱٫۶میلیــون نفــر
رســیده اســت .همچنیــن ســودآوری شــرکتها بهشــکل جــدی بهبــود
یافتــه و در ســال  ۱۳۹۸بیــش از  ۷۵هــزار میلیــارد تومــان ســود نقــدی
بیــن ســهامداران توزیــع شــده کــه ایــن رقــم نســبتبه ســال قبــل از آن،
 ۸۰درصــد افزایــش یافتــه اســت .مجمــوع ایــن ارقــام گویــای افزایــش
جذابیــت بــازار ســهام بــرای ســرمایهگذاران اســت و انتظــار مــیرود
حداقــل در ماههــای ابتدایــی ســال جــاری نیــز ورود ســرمایهگذاران بــه
ایــن بــازار افزایــش یابــد .امــا چشــمانداز بــازار ســهام در ســال ۱۳۹۹
چگونــه اســت؟
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زﻣﺴﺘﺎن ٩٨
ﺗﻐﯿﯿﺮات ﻣﺎﻫﺎﻧﮥ ﻓﺼﻠ� ﻓﺮاﺑﻮرس

ﭘﺎﯾﯿﺰ ٩٨
ﺗﻐﯿﯿﺮات ﻓﺼﻠ� ﺷﺎﺧﺺ ﺑﻮرس

ﺗﺎﺑﺴﺘﺎن ٩٨
ﺗﻐﯿﯿﺮات ﻓﺼﻠ� ﻗﯿﻤﺖ ﻣﺴ�ﻦ

ﺑﻬﺎر ٩٨
ﺗﻐﯿﯿﺮات ﻓﺼﻠ� ﻗﯿﻤﺖ ﻃﻼ

‑٢٠

ﺗﻐﯿﯿﺮات ﻓﺼﻠ� ﻧﺮخ ارز

شکل  .۱مقایسٔه بازده فصلی بازارها در سال ۱۳۹۸

جهانی وارد شــد و تبعات گســتردهای را تاکنون
بهدنبــال داشــته اســت .ویژگــی منحصربــه فــرد
ایــن شــوک ،اثــر همزمــان در دو ســمت عرضــه
و تقاضــای اقتصــاد اســت ،بهشــکلی کــه در
ســمت عرضــه ،بهدلیــل کاهــش حضــور نیــروی
کار در محیــط کار و اخــال در زنجیرههــای
تأمیــن (بهدلیــل کاهــش تجــارت بینالملــل
و تجــارت داخلــی کشــورها) تولیــد کاهــش
یافتــه و در ســمت تقاضــا نیــز بنــا بهدالیلــی
نظیــر کاهــش تقاضــا بــرای برخــی کاالهــا
و خدمــات و نبــود تمایــل مصرفکننــدگان
بــرای حضــور در اماکــن خریــد بهدلیــل مســائل

بهداشــتی ،تقاضــا کاهــش جــدی یافتــه اســت.
تــداوم ایــن شــرایط از یکســو میتوانــد قیمــت
جهانــی محصــوالت بهویــژه کاالهــای پایــه را
کاهــش دهــد و از ســوی دیگــر میــزان تولیــد
و فــروش داخلــی شــرکتها را نیــز کاهــش
دهــد .کنتــرل نشــدن بیمــاری طــی ماههــای
ابتدایــی ســال  ۱۳۹۹و رســیدن دامنــه آن بــه
فصــول بعــدی (چــه در داخــل و چــه خــارج از
کشــور) میتوانــد شــرایط فاجعهبــاری را بــرای
شــرکتهای ایرانــی رقــم بزنــد .الزم بــه ذکــر
اســت کــه کاهــش چشــمگیر آمــار تراکنشهــای
شــاپرک (بهعنــوان شــاخص فــروش داخلــی

۴۷

{

نــرخ تــورم .آمــار منتشرشــده از نقدینگــی
تــا پایــان آذر  ۱۳۹۸نشــانگر رونــد صعــودی
ایــن متغیــر اســت .نــرخ رشــد نقطــه بــه نقطــه
نقدینگــی در پایــان آذرمــاه بــه  ۲۸٫۲درصــد
رســیده اســت کــه ایــن رقــم باالتریــن رشــد
نقدینگــی در  ۳۸مــاه اخیــر (از آبانمــاه
 )۱۳۹۵بــوده اســت .بــا توجــه بــه شــرایط فعلــی
تحریمهــای بینالمللــی و در نتیجــه شــرایط
نامناســب درآمــد دولــت ،کاهــش محســوس
نــرخ رشــد نقدینگــی حداقــل در کوتاهمــدت

ـایــاد
اقتص
ماهنامهـه
ماهنامــه تاز
اقتصــاد
ـایههـ
ـهـتاز
دو دو
ماه  ۱۳۹۸ش،ــمارهشـ۱۶۰
خــردادتیر۱۳۹۹
ـماره ۱۵۶

بــه نظــر میرســد بــازار ســهام در ســال
جــاری نیــز رونــدی مثبــت داشــته باشــد کــه
البتــه رشــد قابــل مالحظــه شــبیه بــه بــازده
سـهرقمی ســال گذشــته ،بســیار دور از انتظــار
خواهــد بــود و انتظــار رشــد در محــدودٔه نــرخ
تــورم یــا کمــی باالتــر وجــود دارد.

{

شــرکتها) طــی اســفندماه بهخوبــی شــرایط
نامناســب اقتصــاد را در دورٔه بیمــاری کرونــا
نشــان میدهــد.
نــرخ ارز .ســهم بــاالی صنایــع وابســته بــه
کاالهــای پایــه و قیمتهــای جهانــی در بــازار
ســرمایه ســبب شــده اســت کــه طــی ســالهای
اخیــر ،نــرخ ارز همــواره از مهمتریــن متغیرهــای
مؤثــر در ایــن بــازار باشــد .رشــد دو ســال اخیــر
بــازار ســهام نیــز بیــش از هــر متغیــر دیگــری
از نــرخ ارز تأثیــر پذیرفتــه و البتــه شــرایطی
مشــابه نیــز در ســالهای  ۱۳۹۱و ۱۳۹۲
بــر بــازار حاکــم بــوده اســت .قــرار گرفتــن
نــام ایــران در لیســت ســیاه گــروه ویــژٔه اقــدام
مالــی در اواخــر ســال گذشــته عاملــی مهــم بــود
کــه ســبب شــد نــرخ ارز در اســفندماه رشــدی
محســوس را تجربــه کنــد .تــداوم ایــن شــرایط
در ســال جــاری و باقــی مانــدن نــرخ ارز آزاد در
ســطوح باالتــر از  ۱۵هــزار تومــان موضوعــی
اســت کــه میتوانــد بــا افزایــش ارزش ریالــی
درآمــد شــرکتها ،زمینــه مناســب رشــد بــازار
را ایجــاد کنــد .در ســمت مقابــل ،کاهــش ایــن
نــرخ میتوانــد کاهــش درآمــد و قیمــت ســهام
شــرکتها را بهدنبــال داشــته باشــد .الزم
بــه ذکــر اســت کــه ایجــاد شــوکهای شــدید
ارزی و ایجــاد نااطمینانــی گســترده در اقتصــاد
میتوانــد زمینهســاز وحشــت گســترده و ریــزش
بــازار شــود.

محتمــل نخواهــد بــود؛ چــرا کــه برنامــه دولــت
بــرای انتشــار بیــش از  ۸۰هــزار میلیــارد تومــان
اوراق تأمیــن مالــی در ســال  ۱۳۹۹و انتقــال
بخــش اصلــی آنهــا بــه ترازنامــه نظــام بانکــی،
عاملــی مهــم اســت کــه میتوانــد تاحــدی در
پایــه پولــی و نقدینگــی اثــر بگــذارد .هرچنــد
اجــرای مناســب عملیــات بــازار بــاز میتوانــد
تــا حــد زیــای ایــن شــرایط را کنتــرل کنــد ،در
هــر صــورت ،بخشــی از کســری بودجــه دولــت
بــه پایــه پولــی و نقدینگــی منتقــل خواهــد شــد.
رشــد نقدینگــی و تــورم عاملــی اســت کــه
قیمــت ســهام را نیــز افزایــش خواهــد داد.
نــرخ ســود ســپردٔه بانکــی .نــرخ ســود
حقیقــی ســپردههای بانکــی طــی بیســت مــاه
گذشــته منفــی بــوده و همیــن موضــوع ســبب
شــده اســت تــا ســرمایهگذاری در ســپرده
(و ســایر ابزارهــای درآمــد ثابــت) جذابیــت
چندانــی نداشــته باشــد .هرگونــه تغییــر در نــرخ
ســود ســپرده طــی ســال جــاری میتوانــد در
عملکــرد بــازار ســهام اثرگــذار باشــد .انتظــار
م ـیرود کــه افزایــش نــرخ ســود ســپردٔه بانکــی
موجــب کاهــش جذابیــت بــازار ســهام شــود
و اثــر منفــی در آن داشــته باشــد و در مقابــل،
کاهــش نــرخ ســود ســپردٔه بانکــی میتوانــد
موجــب تقویــت بیشــتر بــازار ســهام شــود.
کاهــش قیمــت نفــت .ســهم بــاالی صنایــع
وابســته بــه نفــت و مشــتقات در بــازار ســرمایه
ســبب شــده اســت تغییــرات قیمــت نفــت و
فراوردههــا آثــار زیــادی در ایــن بــازار داشــته
باشــد .کاهــش تقاضــای انــرژی بــه دلیــل افــت
ش مســافرتها پــس از شــیوع
تولیــد و کاهــ 
کرونــا از یکســو و تشــدید جنــگ نفتــی
میــان عربســتان و روســیه از ســوی دیگــر ،دو
عاملــی اســت کــه چشــمانداز قیمــت نفــت
در ســال جــاری را نامطلــوب کــرده اســت.
برخــاف ســال گذشــته کــه ســال بســیار خوبــی
بــرای نفــت بــود ،بــرآورد بســیاری از نهادهــای
بینالمللــی در مــورد وضعیــت قیمــت نفــت
در ســال جــاری حاکــی از کاهــش قیمــت
اســت .ایــن شــرایط ،آثــار منفــی زیــادی در
بــازار ســهام خواهــد داشــت .البتــه پارامترهــای
سیاســتگذاری داخلــی ،نظیــر نــرخ خــوراک
تحویلــی و نــرخ تســعیر ارز شــرکتهای
پاالیشــی ،میتوانــد حتــی در صــورت ریــزش
قیمــت نفــت نیــز وضعیــت ســودآوری بنگاههــا

را بهبــود بخشــد.
افزایــش اقبــال عمومــی بــه بــازار ســهام.
بــازار ســهام در یــک ســال گذشــته شــاهد
ورود قابــل مالحظــه ســرمایههای جدیــد بــوده
اســت .ســرمایهگذاران حقیقــی از ابتــدای
فصــل زمســتان تــا پایــان ســال ،بهصــورت
پیوســته اقــدام بــه افزایــش ســرمایه خــود در
بــازار ســهام کردهانــد ،بهشــکلی کــه در ایــن
دوره ،میانگیــن هفتگــی ورود ســرمایٔه جدیــد
توســط ایــن افــراد بیــش از  ۱۰۰۰میلیــارد
تومــان بــوده اســت .بــا توجــه بــه رونــد
صعــودی صــدور کدهــای معامالتــی جدیــد،
انتظــار مــیرود حداقــل در ماههــای ابتدایــی
ســال جــاری نیــز ایــن رونــد تــداوم یابــد.
کاهــش فرصتهــای معامالتــی و ســفتهبازی
در ســایر بازارهــا نظیــر مســکن و خــودرو
(بهدلیــل شــیوع بیمــاری کرونــا) و ســهولت
معامــات آنالیــن در بــازار ســهام در شــرایط
قرنطینــه ،مــواردی اســت کــه متضمــن افزایــش
ورود ســرمایه بــه بــازار ســهام در ماههــای
ابتــدای ســال خواهــد بــود کــه البتــه تــداوم آن
تــا پایــان ســال بســیار بعیــد بهنظــر میرســد.
شــکلگیری حبــاب قیمتــی در
بخشهایــی از بــازار .هرچنــد افزایــش
جذابیــت بــازار ســهام و ورود گســتردٔه
ســرمایهگذاران جدیــد میتوانــد رشــد بــازار را
بهدنبــال داشــته باشــد ،بایــد توجــه داشــت کــه
بهدلیــل اشــتراک دو ویژگــی دانــش مالــی کــم
و رفتــار تــودهوار ،حضــور ایــن افــراد میتوانــد
زمینهســاز شــکلگیری حبــاب قیمتــی شــود.
شــواهد مختلــف گویــای ایــن امــر اســت کــه در
حــال حاضــر ،حداقــل در بخشهایــی از بــازار
و برخــی شــرکتها ،قیمتگــذاری بیشازحــد
صورتگرفتــه و تــداوم ایــن شــرایط در
اینگونــه ســهام میتوانــد موجــب ریــزش
یکبــارٔه قیمــت آنهــا در ماههــای بعــدی شــود.
ریــزش احتمالــی قیمــت در ایــن شــرکتها و
ایجــاد هــراس جمعــی و نااطمینانــی گســترده
پــس از آن میتوانــد چالــش بزرگــی بــرای بــازار
ایجــاد کنــد و ریــزش کلیــت بــازار را بهدنبــال
داشــته باشــد.
متغیرهــای سیاســتگذاری دولــت.
معافیــت افزایــش ســرمایه از محــل تجدیــد
ارزیابــی داراییهــا ،امــکان اخــذ مالیــات بــر
عایــدی ثــروت (خریدوفــروش ســهام ،مســکن
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و طــا) و مــواردی از ایــن دســت کــه اجــرا
ً
کامــا
شــدن یــا نشــدن آنهــا در ســال جــاری
مبهــم امــا محتمــل اســت ،از مؤلفههــای مهمــی
اســت کــه میتوانــد شــرایط بــازار ســرمایه را
متأثــر کنــد.
عرضــه گســتردٔه ســهام از ناحیــه دولــت و
ســایر نهادهــا .افزایــش قابــل مالحظــه عرضــه
ســهام عمــده از مهمتریــن چالشهایــی اســت
کــه در ســال جــاری بــرای بــازار ســهام وجــود
دارد .بــا توجــه بــه کاهــش منابــع درآمــدی
دولــت و برنامــه واگــذاری قابــل مالحظــه
شــرکتهای دولتــی در قالــب صندوقهــای
قابــل معاملــه از یکســو و زمزمههــای
آزادســازی ســهام عدالــت از ســوی دیگــر،
بهنظــر میرســد کــه عرضههایــی ســنگین در
ماههــای آینــده صــورت گیــرد .عرضــه ســهام
توســط بانکهــا و نهادهایــی نظیــر ســازمان
تأمیــن اجتماعــی ،کــه تنهــا در یکفقــره طــی
فروردینمــاه بیــش از  ۲هــزار میلیــارد تومــان
ســهام بــه بــازار عرضــه کــرد ،نیــز موجــب
افزایــش عرضــه ســهام خواهــد شــد و احتمــا ًال
آثــار منفــی در رونــد بــازار خواهــد داشــت.
الزم بــه ذکــر اســت تجــارب تاریخــی یکدهــه
گذشــته نشــان میدهــد کــه ظرفیــت جــذب
معامــات عمــده در بــازار ســرمایه حــدود ۱۰
درصــد از مجمــوع ارزش معامــات اســت.
انتخابــات ریاســتجمهوری ایــاالت

دو ماهنامــه تازههــای اقتصــاد
خــرداد  ،۱۳۹۹شــماره۱۶۰

متحــده .نتایــج انتخابــات آتــی ایــاالت متحــده
در آبانمــاه تأثیــر بســیار زیــادی بــر شــرایط
سیاســت خارجــی ،ریســک سیاســی ،درجــه
نااطمینانــی اقتصــاد ایــران و حتــی ریســک
نظامــی کشــور خواهــد داشــت .تغییــر رویکــرد
ایــن کشــور در رابطــه بــا ایــران طــی ماههــای
اخیــر و افزایــش تنشهــا ،بهمعنــای آن اســت
کــه در صــورت انتخــاب مجــدد ترامــپ،
شــرایط اقتصــادی کشــور بــاز هــم در فشــار
تحریمهــا منقبــض خواهــد شــد و شــرایط
تولیــد و فــروش شــرکتهای بــازار ســرمایه نیــز
احتمــا ًال از ایــن موضــوع متأثــر خواهــد شــد.
در مجمــوع ،تغییــر دولــت آمریــکا در آبانمــاه،
مهمتریــن شــوک مثبــت بــرای اقتصــاد ایــران
خواهــد بــود و احتمــا ًال میتوانــد بــرای بــازار
ســرمایه شــرایطی نزدیــک بــه وضعیــت پــس از
اجــرای برجــام (زمســتان  )۱۳۹۴ایجــاد کنــد.
شــروع بــه کار مجلــس جدیــد .آغــاز بــه
کار مجلــس جدیــد در خردادمــاه کــه ترکیبــی
ویــژه از نماینــدگان را در خــود جــای داده
اســت ،میتوانــد بــا افزایــش احتمالــی
تنشهــای سیاســی خارجــی و داخلــی ،ولــو
بهصــورت جزئــی ،همــراه باشــد .هرچنــد در
مجمــوع آثــار ناشــی از ایــن تنشهــا در بــازار
ســرمایه چنــدان معنــادار ارزیابــی نمیشــود،
درصورتــی کــه تنــش در روابــط خارجــی
تشــدید شــود ،قطع ـ ًا بــازار ســرمایه نیــز متأثــر

خواهــد شــد .در کنــار ایــن مــوارد ،تصویــب
قوانیــن جدیــد و یکبــاره در فضــای مجلــس
جدیــد نیــز میتوانــد بــازار ســهام را بــا شــرایط
پیشبینینشــده مواجــه ســازد.
جمعبنــدی .بــه نظــر میرســد بــازار ســهام
در ســال جــاری نیــز رونــدی مثبــت داشــته
باشــد کــه البتــه رشــد قابــل مالحظــه شــبیه
بــه بــازده ســهرقمی ســال گذشــته ،بســیار
دور از انتظــار خواهــد بــود و انتظــار رشــد در
محــدودٔه نــرخ تــورم یــا کمــی باالتــر وجــود
دارد .باوجودایــن ،شــرایط بــازار و ریســک آن
بهحــدی اســت کــه احتمــا ًال نوســانات شــدیدی
در رونــد وجــود خواهــد داشــت و رشــدهای
ســریع و ریزشهــای بــزرگ بخشــی از بــازار
در ســال  ۱۳۹۹خواهــد بــود .متغیرهــای
سیاسـتگذاری دولــت و مجلــس نیــز میتوانــد
هــم کلیــت بــازار را متأثــر ســازد و هــم ترکیــب
بخشــی را بهنفــع برخــی صنایــع و شــرکتهای
خــاص تغییــر دهــد.
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مدیریت بازار ارز در سایٔه نقشآفرینی
بانک مرکزی
یادداشت تحلیلی

موراشین
جوان

پژوهشگر بانک مرکزی

براثــر شــوک منفــی عرضــه ناشــی از
میدانیــم کــه اقتصــاد ایــران
ِ
تحریمهــای یکجانبــه امریــکا در ســال  ۱۳۹۷دچــار رکــود تورمــی
شــدیدی شــد کــه خــود را در جهــش تورمــی و رشــد منفــی تولیــد نشــان
داد .بهگونــهایکــه نــرخ تــورم در ســالهای  ۱۳۹۷و  ۱۳۹۸بهترتیــب
برابــر بــا  ۳۱٫۲و  ۴۱٫۲درصــد بــوده اســت .الزم بــه ذکــر اســت ،در کنــار
تحریمهــا ،تخلیــه شــدن اثــر تورمــی رشــدهای بــاالی نقدینگــی ســالهای
قبــل بــر شــدت جهــش تورمــی و بهویــژه در جهــش قیمــت داراییهــا
مؤثــر بــوده اســت .رشــد اقتصــادی (بــا نفــت) نیــز در ســال  ۱۳۹۷و
نهماهــه  ۱۳۹۸بهترتیــب منفــی  ۴٫۹درصــد و منفــی  ۷٫۶درصــد بــوده
بهدنبــال تکانــه ناشــی از تحریمهــای امریــکا
و نوســانات و تالطمهــای ارزی مشاهدهشــده
در ســال  ،۱۳۹۷بانــک مرکــزی در جبهههــای
مختلــف شــــروع بــــه مبــارزه بــا عوامــل
ایجادکننــده ایــن التهابــات و آرامشبخشــی بــه
بــازار ارز کــرد .یکــی از مهمتریــن دســتاوردهای
ســال  ۱۳۹۸را میتــوان ایجــاد ثبــات نســبی در
بازارهــا بهخصــوص بــازار ارز دانســت .پــس از
بحــران ارزی بهوجودآمــده ،بانــک مرکــزی بــا
تشــخیص درســت و بهموقــع و اعمــال تدابیــر
سیاســتی بــرای مدیریــت عرضــه و تقاضــای
ارز درنهایــت موجــب ایجــاد گشــایشهایی
در ســمت عرضــه بــازار ارز و خــروج تقاضــای
ســفتهبازی در ســمت تقاضــای بــازار ارز و
آنهــم نــه بــا تزریــق ارز و از دســت دادن ذخایــر
ارزی ،بلکــه بــا مداخلــه هدفمنــد در بــازار ارز
و ایجــاد انگیــزه و زمینــه بــرای برگشــت عوایــد
ارزی و جلوگیــری از شــکاف قابلِتوجــه بیــن
نــرخ ســامانٔه نیمــا و نــرخ بــازار و محــدود
کــردن ســفتهبازی در ایــن بــازار شـــد.
بــا توجــه بــه تحریمهــای ناعادالنــه امریــکا و

اســت کــه در ترکیــب بــا تــورم موجــود ،اثــر شــوک منفــی عرضــه ناشــی از
تحریمهــا بههمــراه ســایر عوامــل را بهخوبــی منعکــس میکنــد .باوجــود
اثــر شــدید تحریمهــا و ســایر عوامــل در دشــواریهای دو ســال اخیــر،
شــواهد بیانگــر ایــن مطلــب بــود کــه اقتصــاد ایــران در نیمــه دوم ســال
 ۱۳۹۸از مرحلــه خطرنــاک ورود بــه وضعیــت تورمهــای بســیار شــدید
و تعمیــق بیشــتر رکــود فاصلــه گرفــت و در حــال احیــای خــود اســت.
البتــه بایــد توجــه داشــت ،ایــن بــدان معنــی نیســت کــه اقتصــاد ایــران بــه
وضعیــت مطلــوب برگشــته اســت ،بلکــه بــدان معنــی اســت کــه از وخیــم
شــدن وضعیــت جلوگیــری شــده اســت.

کاهــش شــدید درآمدهــای نفتــی کشــور ،بانــک
مرکــزی از فروردیــن  ۱۳۹۷بــا ایجــاد راههــای
متفاوتــی صادرکننــدگان را ملــزم بــه بازگشــت
ارز حاصــل از صــادرات بــه چرخــه اقتصــاد
کــرد و از ایــن کانــال توانســت منابــع ارزی
را بهبــود و کاهــش درآمدهــای نفتــی حاصــل
از تحریمهــا را جبــران کنــد .صادرکننــدگان
مطابــق بــا دســتورالعملهای موجــود بـــه چهــار
شــیوه اعــم از واردات در ازای صــادرات،
واگــذاری پروانــه صادراتی ،بازگشــت اســکناس
و عرضــه بـــه ســامانٔه نیمــا میتواننــد رفــع تعهــد
ارزی کننــد.
یکــی از مهمهایــی کــه بانــک مرکــزی
در جهــت جــذب ارز حاصــل از صــادرات
انجــام داد ،نزدیــک کــردن نــرخ نیمــا بــه نــرخ
بــازار بــود کــه عالوهبــر ایجــاد جذابیــت
بــرای صادرکننــدگان جهــت عرضــه ارز خــود
در ســامانٔه نیمــا ،ســبب جلوگیــری از فرصــت
آربیت��راژی ب��رای دالالن نی��ز شــد .افزایــش
قیمــت دالر در ســامانٔه نیمــا میتوانــد کمــک
کنــد کــه ســمت عرضــه ارز تقویــت شــود

و از ورود تقاضــای آربیتــراژی نیــز بــه بــازار
جلوگیــری کنــد .درواقــع ،دســتهای از فعــاالن
بــازار بــر ایــن باورنــد کــه افزایــش قیمــت دالر
در ســامانٔه نیمــا میتوانــد صادرکننــدگان را
تشــویق کنــد کــه ارز خــود را عرضــه کننــد .ایــن
در حالــی اســت کــه عــدٔه دیگــری بــاور دارنــد،
افزایــش قیمــت در ســامانٔه نیمــا میتوانــد
بهعنــوان ســیگنالی جهــت افزایــش قیمــت ایــن
ارز در بــازار آزاد عمــل کنــد؛ امــا نکتــه مهــم این
اســت کــه حتــی اگــر چنیــن مســئلهای درســت
باشــد ،نبایــد بــا آن مقابلــه کــرد؛ چراکــه پاییــن
مانــدن قیمــت در ســامانٔه نیمــا درحالیکــه
ارزش دالر در بــازار آزاد بــاال رفتــه اســت ،از
یکســو زمینــه ایجــاد رانــت را فراهــم میکنــد
و از ســوی دیگــر موجــب میشــود تقاضــا
بــرای خریــد ارز ارزان افزایــش بیشــتری پیــدا
کنــد .ورود تقاضــای کاذب و آربیتــراژی ضــرر
بیشــتری بــه منابــع ارزی خواهــد داشــت تــا
اینکــه در مقطــع کوتاهــی افزایــش قیمــت ناشــی
از رشــد تقاضــا را بپذیریــم .درصورتیکــه
بــه مــوازات افزایــش قیمــت ،عرضــه ارز در

۵۳

{
ـایــاد
اقتص
ماهنامهـه
ماهنامــه تاز
اقتصــاد
ـایههـ
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دو دو
ماه  ۱۳۹۸ش،ــمارهشـ۱۶۰
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{

ســامانه نیمــا بیشــتر شــود ،میتوانــد قیمــت
در ایــن ســامانه را پاییــن ببــرد و همزمــان ایــن
کاهــش میتوانــد بهعنــوان ســیگنالی در بــازار
آزاد عمــل کنــد.
عــاوه بــر کنتــرل صــادرات ،بانــک مرکــزی
در شــرایط حســاس تحریمــی توجــه بیشــتری بــه
تأمیــن کاالهــای اساســی و همچنیــن نظــارت
بــر ورود کاالهــای وارداتــی بــه کشــور بهمنظــور
جلوگیــری از هــدر رفتــن منابــع ارزی و ایجــاد
شــفافیت در تأمیــن ارز کشــور داشــته اســت.
در نظــر گرفتــن آمــار تعهــدات ارزی ایفانشــدٔه
واردکننــدگان بهعنــوان شــاخص اعتبارســنجی
بیانگــر ایــن مطلــب اســت کــه ایــن شــاخص از
حــدود  ۲۷٫۸۴درصــد در آذر ســال  ۱۳۹۷بــه
عــدد  ۹٫۴۸درصــد در اردیبهشــت ســال ۱۳۹۹
رســیده اســت .ایــن کاهــش مؤیــد کنتــرل بیشــتر
واردات و حصــول اطمینــان بیشــتر از ورود
کاالهاســت.
امــا پرســش مهــم ایــن اســت کــه آیــا بــا
توجــه بــه شــرایط موجــود در ســال ۱۳۹۹
همچنــان انتظــار ثبــات در بــازار ارز وجــود
دارد؟ بــرای پاســخ بــه ایــن پرســش ابتــدا
گریــزی بــه جریانــات پیشآمــده طــی ماههــای

اخیــر میزنیــم .در ماههــای اخیــر باوجــود
تــاش ارزنــدٔه بانــک مرکــزی بهعنــوان مقــام
سیاســتگذار پولــی بــرای ثبــات بــازار ارز،
مــواردی چــون تشــدید فشــار ناشــی از برنامــه
هســتهای ،لیســت ســیاه افایتــیاف رخ داده
اســت کــه ســبب افزایــش فشــار مضاعــف بــر
سیاســتگذار پولــی شــده اســت .همچنیــن،
جنــگ عربســتان و روســیه بــر ســر نفــت و
شــیوع ویــروس کرونــا و آثــار آنهــا ســبب
کاهــش قیمــت نفــت و محصــوالت پایــه
شــده اســت کــه اقــام اصلــی صادراتــی ایــران
هســتند .بــر ایــن اســاس ،انتظــار کاهــش
درآمدهــای صادراتــی میتوانــد ســبب کاهــش
تـ�وان خـ�رج کـ�ردن دولـ�ت شـ�ود.
از ســوی دیگــر ،در داخــل کشــور بــا
گشــایشهایی کــه در بــازار ســرمایه و اســتقبال
عمــوم از ایــن بــازار و علیالخصــوص تأکیــد
دولــت بــر تقویــت ایــن بــازار بهوجــود آمــد،
شــاهد رشــد چشــمگیر و بیســابقٔه شــاخص
بــورس بودیــم .ایــن عوامــل در کنــار کاهــش
نــرخ ســود بانکــی ،حجــم نقدینگــی عظیمــی
را بهســمت بــورس هدایــت کــرد .رشــد
حــدود صــد درصــدی شــاخص بــورس در

دوماهــه اول ســال  ۱۳۹۹از یکطــرف ســبب
نگرانــی عــدهای از ســهامداران قدیمیتــر
شــده و از طــرف دیگــر نوســانات چنــد روز
اخیــر (از جنــس کاهــش شــاخص) ســبب
کاهــش جذابیــت بــورس بــرای بورساولیهــا
میشــود .ایــن نوســانات در کنــار کاهــش
نــرخ ســود بانکــی میتوانــد ســبب هدایــت
نقدینگــی آزادشــده از بانکهــا بهســمت ســایر
بازارهــا (بازارهــای ارز ،طــا و )...شــود .ایــن
بیثباتیهــا در بــازار ســرمایه و همچنیــن تــورم
براثــر افزایــش شــاخص
انتظــاری شــکلگرفته
ِ
بــورس میتوانــد ســبب هــدر رفتــن ثبــات
ایجادشــده در ســایر بازارهــا ازجملــه بــازار ارز
شــود و بــازار ارز را بــه خطــر بینــدازد.
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دو ماهنامــه تازههــای اقتصــاد
خــرداد  ،۱۳۹۹شــماره۱۶۰

چشمانداز بازار مالی

آیندٔه دنیای رمزارزها
یادداشت تحلیلی

ضحی
ریاحی

پژوهشگر گروه اقتصاد ،پژوهشکده پولی و بانکی بانک مرکزی

 -۱مقدمــه :بازارهــای مالــی در حالــی ســال جدیــد شمســی را آغــاز
کردنــد کــه بهدلیــل شــیوع بیمــاری کرونــا ،ریســکهای سیاســی-
اقتصــادی موجــود و احتمــال رکــود جهانــی ،بــا افتــی چشــمگیر مواجــه
شــده اســت .ریــزش ســنگین شــاخص بورسهــای جهانــی ،رونــد
کاهشــی منحنــی بازدهــی اوراق خزان ـهداری و افزایــش بیســابقٔه حجــم
بدهیهــای جهانــی در ایــن مــدت از نــگاه تحلیلگــران قابــل پیشبینــی
نبــود .بــازار رمزارزهــا نیــز در مقــام یکــی از بازارهــای ســرمایه از ایــن
 -۲بازار رمزارزها ،مکانی برای سرمایهگذاری
همیشــه و بهویــژه در ســالهای اخیــر،
پیــدا کــردن مکانــی بــرای ســرمایهگذاری یکــی
از مهمتریــن دغدغههــای مــردم جهــان بــوده
اســت .اهمیــت ایــن مســئله در ایــران نیــز،
بهواســطٔه رشــد افسارگســیختٔه تــورم ،ملتهــب
شــدن بــازار ارز و جهــش قیمــت دالر در
ســالهای اخیــر افزایــش پیــدا کــرده و یافتــن
راهــی بــرای جلوگیــری از کاهــش ارزش
دارایــی بیشازپیــش بــه دغدغ ـهای بــرای مــردم
تبدیــل شــده اســت .در چنیــن شــرایطی بررســی
چشــمانداز بازارهــای ســرمایهگذاری در ســال
پیــشرو مطــرح میشــود.
بــازار رمزارزهــا یکــی از بازارهــای
تقریب ـ ًا جدیــد اســت کــه چنــد ســالی اســت بــه
مکانــی جــذاب بــرای ســرمایهگذاری تبدیــل
شــده اســت .معامــات در ایــن بــازار تقریبــ ًا
از اواخــر ســال  ۲۰۱۲آغــاز شــده اســت و
انــدازٔه بــازار در مقطعــی بــه  ۳۰۰میلیــارد دالر
نزدیــک شــد و حجــم معامــات نیــز طــی ایــن
ســالها بهصــورت تصاعــدی رشــد یافتــه
اســت .جذابیــت ایــن بــازار بــه حــدی اســت کــه
صندوقهــای ســرمایهگذاری در دنیــا در حــال

موضــوع مســتثنا نبــوده اســت و در واکنــش بــه ایــن رویدادهــا ،بــا
کاهشهایــی همــراه شــد .قیمــت بیتکویــن  -بازیگــر اصلــی در دنیــای
رمزارزهــا  -بــه کمتــر از  ۶۰۰۰دالر (ابتــدای فروردیــن  )۱۳۹۹رســید،
ایــن در حالــی اســت کــه پیشازایــن رویدادهــا ،بــه ســبب رونــق در
بــازار رمزارزهــا ،لیســت بانکهــای مرکــزی کــه در حــال توســعٔه برنامــه
رمــزارز رســمی خــود بودنــد ،در حــال افزایــش بــود .ایــن اتفاقــات قطعـ ًا
ســال آتــی را ســالی متفــاوت بــرای رمزارزهــای جهــان رقــم خواهــد زد

انتقــال ســرمایه بــه آن هســتند.
در ایــن بــازار مالــی ،رمــزارز بــه دســتهای
ل و ارزهــای دیجیتــال یــا مجــازی گفتــه
از پــو 
میشــود کــه از ف ّنــاوری رمزنــگاری در طراحــی
آن اســتفاده شــده و بــرای تراکنشهــای مالــی
بـهکار گرفتــه میشــود .ایــن نــوع ارزهــا معمــو ًال
غیرمتمرکزنــد و توســط نهــادی خــاص کنتــرل
نمیشــوند ،ســریعاند و بهدلیــل هزینــه پاییــن
تراکنــش ،مقرونبهصرفهانــد؛ ایــن ارزهــا
محدودیــت جغرافیایــی را از میــان برداشــتهاند؛
و البتــه از همــه مهمتــر ،بــا دغدغــه حفــظ حریــم
خصوصــی ایجــاد شــدهاند .رمزارزهــا ایــن
قابلیــت را دارنــد کــه همچــون دیگــر ارزهــای
فیــات (بــدون پشــتوانه) ،وســیلٔه مبادلــه ،انجــام
تراکنــش و ذخیــرٔه ارزش باشــند .بیتکویــن
یکــی از انــواع رمزارزهــا بــا بیشــترین ارزش
در بــازار رمزارزهاســت .الگوهایــی مشــابه بیــن
قیمــت طــا و بیتکویــن وجــود دارد .حامیــان
ایــن رمــزارز بیتکویــن را طــای دیجیتــال
نامگــذاری کردهانــد کــه در زمــان بــروز بعضــی
از پدیدههــای اقتصــادی مثــل رکــود و تــورم بــاال
میتوانــد ارزش داراییهایشــان را حفــظ کنــد.

 -۳ســناریوهای احتمالــی منجــر بــه رشــد در
بــازار رمزارزهــا
هرچــه در مــورد مســائل اقتصــادی ســال
 ۲۰۲۰و ســالهای پــس از آن گفتــه شــود ،تنهــا
در ح��د گمانهزنیــ اس��ت .البتــه پیشــرفتهای
ف ّناورانــه اخیــر باعــث افزایــش محبوبیــت
كلــی اکثــر رمزارزهــا شــده و بهعنــوان وســیلٔه
پرداخــت در بیشــتر صنایع پذیرفته شــده اســت.
نظرهــای بیانشــده در زیــر متعلــق بــه تعــدادی
از کارشناســان ،تحلیلگــران و ســرمایهگذاران
خوشبیــن بــه ایــن بــازار اســت.
 1-3بانکهای مرکزی و بازار رمزارزها
احتمــا ًال اولیــن اجــرای جهانــی «ارزهــای
دیجیتالــی موردحمایــت بانــک مرکــزی» کــه
معمــو ًال CBDCنامیــده میشــود ،در دنیــای
واقعــی در ســال  ۲۰۲۰خواهــد بــود .گزارشهــا
حاکــی از آن اســت کــه چیــن نســخٔه دیجیتالــی
یــوان را در ســال  ۲۰۲۰بــه بــازار عرضــه کنــد.
احتمــا ًال رویــدادی مشــابه تــا پایــان ســال در
ترکیــه نیــز رخ میدهــد .ایــن را بهخاطــر داشــته
باشــید کــه در حــال حاضــر ،بانکهــای مرکــزی
زیــادی در سراســر جهــان در حــال تحقیــق در
مــورد مزایــا ،معایــب و فرصتهــای کلــی بــازار

{
ـایــاد
اقتص
ماهنامهـه
ماهنامــه تاز
اقتصــاد
ـایههـ
ـهـتاز
دو دو
ماه  ۱۳۹۸ش،ــمارهشـ۱۶۰
خــردادتیر۱۳۹۹
ـماره ۱۵۶

{

در ارتبــاط بــا  CBDCهســتند؛ بنابرایــن ،اگــر
اجــرای اولیــه بــا موفقیــت انجــام شــود ،احتمــا ًال
 CBDCطــی ایــن دهــه ،بــه بخشــی از اقتصــاد
جهانــی تبدیــل خواهــد شــد و تأثیــری بســزا در
ب��ازار رمزارزه��ا خواه�دـ داشــت .رونــق هــر چــه
بیشــتر انــواع رمزارزهــا موجــب میشــود تــا
اعتمــاد بیشــتری بیــن ســرمایهگذاران پیــدا کنــد
و بتوانــد بــه محلــی امــن بــرای ســرمایهگذاری
در کنــار طــا و اوراق قرضــه تبدیــل شــود.
 2-3تغییــرات حاصلشــده در محصــوالت
فینتکهــا
توســعٔه محصــوالت و خدمــات مبتنــی
ب��ر ف ّناــوری مالــی طــی ایــن ســالها ســرعت
بیشــتری یافتــه اســت .بهاینترتیــب ،بســیار
محتمــل اســت کــه شــاهد تغییــر متدولــوژی
نــوآوری در محصــوالت فینتــک باشــیم.
توســعهدهندگان بــرای حداکثــر کــردن
قابلیتهــای محصــوالت خــود پــا بــه دنیــای
رمزارزهــا گذاشــته و شــروع بــه ســرمایهگذاری
در ایــن عرصــه کردهانــد.
 ۳-۳معامــات رمزارزهـ�ا شــاهد افزایــش
رگوالتــوری و عالقــه نهادهــا در ســرمایهگذاری
برخــی از تحلیلگــران حرفــهای در مــورد
آینــدٔه بــازار رمزارزهــا در ســال  ۲۰۲۰اظهــار
داشــتند كــه كاربــران میتواننــد شــاهد افزایــش
فعالیــت تجــاری از ســمت ســرمایهگذاران
ســازمانی باشــند .ایــن افزایــش حجــم بهصــورت
هفتگــی در بــورس معامــات آتــی بیتکویــن
گــزارش میشــود .ایــن رونــد بهاحتمالزیــاد،
در سراســر ســال  ۲۰۲۰وجــود خواهــد
داشــت .بهاحتمالزیــاد ،ابزارهــای پیشــرفتهتر
ســرمایهگذاری مربــوط بــه رمزارزهــا در طــول
ســال  ۲۰۲۰معرف��ی میشوــند .همچنیــن
انتظــار مــیرود مقامــات دولتــی تالشهــای
خــود را بــرای ایجــاد چهارچــوب نظارتــی
همهجانبــه ادامــه دهنــد .نمونــه بــارز در ایــن
ســناریو معرفــی قوانیــن توســط کارگــروه اقــدام
مال��ی اســت .بهعنــوان مثــال ،ایــن کارگــروه
بیــان کــرده اســت کــه در معامــات رمزارزهــا
کلیــه اطالعــات اضافــی در مــورد پایــگاه کاربــر
و مبــادالت وابســته بــه آن ضبــط و جمــعآوری
شــود.
 4-3طوفان فیسبوک با لیبرا
اعالمیــه فیسبــوک در راســتای پــروژٔه
«لیبــرا» ،در نیمــه اول ســال  ،۲۰۱۹بــازار

رمزارزهــا را بــا طوفــان روبـهرو کــرد و در حجــم
معامــات و اســتفادٔه کلــی از ارزهــای دیجیتــال
در سراس��ر جه��ان تأثی��ری چش��مگیر گذاش��ت.
بــا اینکــه پیشبینــی موفقیــت ایــن پــروژه
کاری بــس دشــوار اســت ،بانکهــای مرکــزی
در سراســر دنیــا بــا آن مخالفــت کــرده و آن را
تحریککننــدٔه بــازار رمزارزهــا میداننــد .بــه
عقیــدٔه آنهــا ،لیبــرا میتوانــد نقــش کاتالیــزور
را در بــازار رمزارزهــا داشــته باشــد کــه خــود
عامــل بهخطــر انداختــن ثبــات مالــی میلیونهــا
انســان در سراســر جهــان اســت.
 ۵-۳نزدیکی به رویداد هاوینگ
هــر چنــد ســال پــاداش اســتخراج هــر
بـلاک بیتکویـ�ن بـ�ه نصـ�ف کاهـ�ش مییابـ�د.
آخریــن هاوینــگ در  ۹جــوالی ۲۰۱۶
بهوقــوع پیوســت و پــاداش اســتخراج از ۲۵
بیتکویــن بــه  ۱۲٫۵واحــد رســید .در پــی ایــن
هاوینــگ ،در ژوئــن  ۲۰۱۶رونــدی صعــودی
در قیمــت بیتکویــن آغــاز شــد .بعــد از یــک
اصــاح قیمــت کوتاهمــدت ،بــازار بهتدریــج
حدنصابهــای بیشــترین قیمــت را بــهروز
کــرد و قیمــت بــه  ۲۰هــزار دالر در اواخــر
ســال  ۲۰۱۷رســید .هاوینــگ ســال ۲۰۲۰
کــه در مــاه مــی رخ خواهــد داد ،میتوانــد
عاملــی مهــم در رونــد رشــد قیمــت بیتکویــن
در ســال جــاری باشــد؛ طــی ایــن هاوینــگ،
پــاداش اســتخراج هــر بــاک بیتکویــن از
 ۱۲٫۵واحــد بیتکویــن بــه نصــف یعنــی ۶٫۲۵
بیتکویــن کاهــش مییابــد .البتــه ایــن فراینــد
بــرای تبدیــل بیتکویــن بــه دارایــی ضــد تورمــی
ایجــاد شــده اســت .بهاینترتیــب ،ســال ۲۰۲۰
میتوانــد ســالی مهــم بــرای قیمــت بیتکویــن
باشــد و بــه خلــق رکوردهــای جدیــد منجــر
شــود .در حقیقــت ،تحلیلگــران فنــی بــا در
نظــر گرفتــن چرخــه رشــد قبلــی کــه بــر اســاس
فراینــد هاوینــگ رخ داده اســت ،آســتانههایی
در حــدود  ۲۵هــزار تــا ۵۰هــزار دالر بــرای
بیتکویــن در ســال  ۲۰۲۰نشـ�ان میدهنـ�د.
 6-3ایجاد رونق در صنعت
خوشــبختانه ،دولتهــا در سراســر جهــان
شــاهد پتانســیل ارزهــای رمزنگاریشــده یــا
همــان رمزارزهــا بــوده و بــه همیــن دلیــل در
حــال تهیــه چهارچوبهــای نظارتــی مناســب
بــرای آنهــا هســتند .همــه دولتهــا نوســانات
مثبــت قیمــت در همــه بازارهــا را بــرای ایجــاد

رونــق در صنعــت تشــویق میکننــد .تغییــرات
خلقشــده توســط رمزارزهــا میتوانــد بازارهــا
را بــه ســطوح جدیــد ســوق دهــد .بــه همیــن
دالیــل ،معامالتــی کــه میتواننــد بــر پایــه
رمزارزهــا پــردازش شــوند ،در حــال افزایــش
هســتند.
 7-3نوآوریهای آینده در صنعت سرگرمی
دو ف ّنــاوری رمــزارز و بالکچیــن تقریبــ ًا
در همــه بازارهــا کاربــردی اســت .تاکنــون
فقــط صنایــع ســرگرمی و رســانهها شــاهد
تواناییه��ای بالقـ�وه و بالفع��ل ایــن ف ّناوریهــا
بــوده اســت .در ســال  ۲۰۲۰بــا توجــه بــه رونــد
حرکت��ی ایــن ف ّناوریهـ�ا ،ادغــام بــازار رمزارزهــا
بــا رســانهها و بازارهــای ســرگرمی بســیار
محتمــل اســت و ایــن خــود شــروعی بــرای
جهانشــمول شــدن بــازار رمزارزهــا خواهــد
بــود.
 8-3تمرکــز بــر دســتیابی بــه مقیاسپذیــری
در دنیــای رمزارزهــا
پذیــرش انبــوه فقــط از طریــق مقیاسپذیــری
قابــل دســتیابی اســت .ایــن مفهــوم مســتلزم
آن اس��ت ک��ه ش��بکههای بالکچیــن بایــد
بتواننــد دههــا میلیــون معامــات روزانــه را،
درســت ماننــد کارتهــای بدهــی و ســایر
سیســتمعاملهای پرداخــت آنالیــن ،پشــتیبانی
کننــد .تاکنــون ،موضــوع مقیاسگــذاری در
تکامــل بیتکویــن ،اتریــوم و بســیاری دیگــر
از ارزهــای رمزنــگاری غیرمتمرکــز تأثیــر
گذاش��ته اس��ت .خوشــبختانه ،توســعهدهندگان
در راســتای خلــق پروتکلهــای جدیــدی
کار میکننــد کــه میتواننــد مقیاسپذیــری
کارآمــد را ،ماننــد شــبکٔه الیتنینــگ بــرای
اتریــوم ،انجــام دهنــد .بهگفتــه مدیــران مؤسســه
بیتکویــن ،در ســال  ،۲۰۲۰بیتکویــن
بهروزرســانی در پروتــکل خــود خواهــد داشــت
کــه پیشفرضهــای فعلــی پولهــای رایــج
را حــذف و بنابرایــن ،امــکان مقیاسپذیــری
نامحــدود را فراهــم میکنــد.
 -۴ســناریوهای احتمالــی رکــود در بــازار
رمزارزهــا
بــا اینکــه مدتــی اســت عالئــم رکــود در
بازارهــای جهانــی نمایانگــر شــده اســت ،اکثــر
اقتصاددانــان اعتقــاد دارنــد بــا توجــه بــه اینکــه
شــاخصهای اقتصــادی امریــکا در بهتریــن
وضعیــت تاریخــی خــود قــرار دارد ،ترامــپ
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ایــن توانایــی را دارد کــه شــروع رکــود را تــا
بعــد از انتخابــات ریاســت جمهــوری ۲۰۲۰
امریــکا بــه تأخیــر بینــدازد؛ امــا اینــک بــا شــیوع
ویــروس کرونــا و تغییــر در وضعیــت بازارهــای
جهانــی ،شــروع رکــود در ســال  ۲۰۲۰بســیار
محتمــل شــده اســت ،اگرچــه بســیاری معتقدند
ایــن رکــود آغــاز شــده اســت .ترامــپ بــا طــرح
تزریــق  ۶تریلیــون دالر در بــازار ،تمــام تــاش
خــود را بــرای تعویــق شــروع رکــود بــهکار
بســته اســت و البتــه بــا تصویــب ایــن طــرح
در کنگــره ،هنــوز تغییــری در بازارهــای مالــی
مشــاهده نمیشــود .از لحــاظ فنــی نیــز حــدود
شــروع تغییــر در چرخههــای رونــق و رکــود در
اقتصــاد  ۱۲ســال اســت .رکــود قبلــی در ســال
 ۲۰۰۸بـه وقــوع پیوســته و از دیــدگاه فنــی ســال
 ۲۰۲۰میتوانــد ســال وقــوع رکــود در اقتصــاد
باشــد .در کل نمیتــوان از پدیــدٔه رکــود جهانــی
بهعنــوان یکــی از عوامــل اصلــی اثرگــذار در
بازارهــای ســرمایه ازجملــه بــازار رمزارزهــا
چشمپوشــی کــرد .ازآنجاییکــه در رکــود ســال
 ،۲۰۰۸فعالیــت در بــازار رمزارزهــا بــه گونــه
فعلــی نبــوده اســت و دادههایــی در خصــوص
تأثیــر رکــود در رمزارزهــا وجــود نــدارد ،امــکان
پیشبینــی ایــن بــازار دشــوار اســت.
بــا شــیوع کرونــا و بــه هــم ریختــن
معــادالت اقتصــادی در سرتاســر جهــان،
تحقــق رش ـدهای احتمالــی در بــازار رمزارزهــا

دو ماهنامــه تازههــای اقتصــاد
خــرداد  ،۱۳۹۹شــماره۱۶۰

همچــون دیگــر بازارهــای مالــی کمــی دور
از واقعی��ت ب�هـ نظ��ر میرسـ�د .در روزهــای
گذشــته ،همــه بازارهــای مالــی دنیــا تحــت
تأثیــر ایــن ویــروس قــرار گرفتنــد .شــیوع
ویــروس کرونــا در چیــن ،گســترش آن در دیگــر
کشــورها و وحشــت ناشــی از آن بســیاری از
بازارهــای مالــی دنیــا را برآشــفته و ســبب شــده
اســت تــا ایــن بازارهــا روندهــای نزولــی پیــدا
کننــد .بــازار رمزارزهــا نیــز مســتثنا نبــوده و بــا
درهمشکســتن تحلیلهــای قبلــی ،بــا ریزشــی
بیســابقه مواجهــه شــد .در ایــن شــرایط،
پیشبینــی وضعیــت ایــن بــازار حتــی بــرای
آینــدٔه نزدیــک نیــز کاری بــس دشــوار اســت.
موضــوع منفــی دیگــر در بــازار رمزارزهــا
ایــن اســت کــه افــراد در سرتاســر جهــان فقــط
بــه ایــن دلیــل ارزهــای دیجیتالــی و رمزارزهــا
را خریــداری میکننــد تــا بتواننــد ســبد
سرــمایهگذاری خ��ود را متنوــع کننـ�د .ایــن امــر
ظاه��ر ًا رون��د ذخیرهسـ�ازی بلندم��دت را تشــویق
میکنــد ،روشــی کــه کاربــران بــه امیــد ســود
بــردن از افزایــش قیمتهــا ،بهجــای اســتفاده
از آنهــا ،بهســادگی بــرای مدتــی نامحــدود
رمزارزهـ�ای خـ�ود را نگـ�ه میدارنـ�د .ذهنیـ�ت
ای��ن ن��وع ذخیرهســازی در کنــار معامــات
ســوداگرانه ،موقعیــت خوبــی را بــرای بــازار
رقـ�م زده اسـ�ت ،امـ�ا ارزش واقعـ�ی صنعـ�ت
رمزارزهــا را فقــط بــا تبدیــل آنهــا بــه ابــزار

پرداخـ�ت میتـ�وان بهدسـ�ت آورد.
 -۵نتیجهگیری
بـ�ر اسـ�اس آنچـ�ه تاکنـ�ون بیـ�ان شـ�د ،بـ�ازار
رمزارزه��ا در ســال  ۲۰۲۰رونــدی جالــب را
شــاهد خواهــد بــود .میتــوان انتظــار ارزشــی
باالتــر بــرای رمزارزهــا ،در کنــار سیســتم
نظارتــی اســتاندارد ،چهارچوبهایــی بــرای
حمایــت از مصرفکننــده ،محصــوالت
کاربــردی ،گزینههــای ســرمایهگذاری متنــوع و
ارزهــای دیجیتــال موردحمایــت بانــک مرکــزی
داشــت .ازایـنرو ،بــا توجــه بــه توضیحــات بــاال
پیشــنهاد میشــود:
ســرمایهگذاران میتواننــد بــا بهکارگیــری
ابزارهــای نویــن مالــی و ســرمایهگذاری،
بازدهــی ســرمایهگذاری خــود را افزایــش
دهنــد .بــازار رمزارزهــا مکانــی جدیــد بــرای
ســرمایهگذاری محســوب میشــود ،امــا
نبــود دانــش کافــی بــرای ســرمایهگذاران در
ایـ�ن ح��وزه میتوان��د خطرآفرینــ باشــد .بــا
نزدیــک شــدن بــه هاوینــگ و تأثیــر آن در
قیمــت بیتکویــن و ســایر رمزارزهــا میتــوان
نقطــه عطــف در بــازار رمزارزهــا را در ســال
 ۱۳۹۹شــاهد بــود .اختصــاص بخشــی از ســبد
ســرمایهگذاری بــه رمزارزهــا ،بــا توجــه بــه
تزلــزل در بازارهــای مالــی و افــت رشــد اقتصــاد
بینالملــل ،میتوانــد کمکــی بــه کمینــه کــردن
ریســک باشــد.

مشوقهای تأمین و فروش در بازار خودرو در
سال ۱۳۹۹
یادداشت تحلیلی

کارشناس اقتصادی پژوهشکد ٔه پولی و بانکی بانک مرکزی

مقدمــه :باوجوداینکــه صنعــت خــودرو در ایــران ســابقٔه نســبت ًا طوالنــی
دارد و انتظــار میرفــت تــا چالشهــای ایــن صنعــت بهمرورِ زمــان و پــس
از طــی فرازوفرودهــای فــراوان برطــرف شــود ،همچنــان ضعفهــای
عمــده بهویــژه در حــوزٔه سیاســتگذاری در ایــن صنعــت دیــده
میشــود؛ کــه عمدت ـ ًا درزمینــه قیمتگــذاری و توســعه و بهبــود کیفیــت
بــروز پیــدا میکنــد .بــازار خــودرو در نیمــه دوم ســال  ،۱۳۹۸بهتدریــج
رونــد افزایــش قیمــت را تجربــه کــرده اســت تــا دغدغــه شــرکتهای
خودروســاز در پایــان ســال جــاری کمافیالســابق افــت شــدید احتمالــی
در تقاضــا و مســئلٔه کاهــش فــروش خــودرو  -پــس از تجربــه افزایــش
قیمــت و ثبــت رکوردهــای جدیــد در ماههــای اخیــر در تاریــخ صنعــت
خودروســازی ایــران – باشــد و شــرکتهای خودروســاز نیــز بهدنبــال

{

بهبــود فــروش آن در شــرایط افزایــش قیمــت
بــاال و کاهــش قــدرت خریــد مشــتریان
بیایــد .ایــن در حالــی اســت کــه بعیــد بــه نظــر
میرســد بــا وجــود سیاســتهای دولــت در
ســطح کالن ،شــانس زیــادی بــرای اعطــای
تســهیالت خودرویــی بهعنــوان یکــی از
مشــوقهای تأثیرگــذار در ســالهای اخیــر
در ســال آینــده وجــود داشــته باشــد.
بــه نظــر میرســد خودروســازان هماننــد
ســال  ،۱۳۹۸همچنــان بــا تنگنــای اعتبــاری و
محدودیتهــای تأمیــن مالــی در ســال ۱۳۹۹
مواجــه باشــند و قطعــ ًا یکــی از گزینههــای
اصلــی بــرای بهبــود شــرایط بــرای آنها اســتفاده
از تکنیکهــای انگیزشــی ســاده بــرای فــروش
ماننــد پیشفــروش خــودرو اســت تــا بخشــی
از نقدینگــی موردنیــاز خــود را بهطــور مقطعــی
تأمیــن کــرده باشــند و درعینحــال ،فرصتــی بــه
مشــتریان بدهنــد ظــرف چنــد مــاه یــا یــک ســال
آینــده بــرای تأمیــن باقیمانــدٔه ارزش فــروش و

تکمیــل فراینــد خریــد و تحویــل خــودرو تــاش
کننــد .نگرانــی عرضهکننــدگان خــودرو بــه
اینجــا ختــم نمیشــود و بــازار اصلــی بــا عرضــه
خودروهــای تولیــدی مــدل  ۱۳۹۹ممکــن
اســت بــا بحــران تقاضــا مواجــه شــود؛ زیــرا
مشــتریان بیشــتری بهواســطٔه افزایــش احتمالــی
قیمــت خــودرو در ســال  ۱۳۹۹از ایــن بــازار
جــا خواهن��د مانـ�د .در نهایــت ،تعــداد ایــن
دســته از مشــتریان نیــز بهصــورت بالفعــل
ریــزش خواهــد کــرد و بــه بــازار خودروهــای
دس ـتدوم روی خواهنــد آورد تــا ایــن نگرانــی
نیــز بــه دغدغههــای جــاری اضافــه شــود.
امکان جانشینی محصوالت خودرویی
جانشــینی محصــوالت خودرویــی ،بهویــژه
در بازارهــای رقابتــی ،بهشــکل ســنتی بســتگی
بــه واکنــش رقبــای بــازار در قبــال تغییــر قیمــت
خــودرو دارد و درک ماهیــت روابــط و تعامالت
رقابتــی در ســطوح مدیریتــی در شــرکتهای
خودروســاز نیــز در امــکان جانشــینی مؤثــر

ـایــاد
اقتص
ماهنامهـه
ماهنامــه تاز
اقتصــاد
ـایههـ
ـهـتاز
دو دو
ماه  ۱۳۹۸ش،ــمارهشـ۱۶۰
خــردادتیر۱۳۹۹
ـماره ۱۵۶

مشوقهای تأمین و فروش خودرو
یکــی از سیاســتهای مهــم در بــازار
خــودرو در رفــع موانــع مشکلســاز از ســمت
تقاضــا ،ارائــه مشــوقهای فــروش از ســوی
نهادهــای تصمیمســاز در صنعــت خــودرو
بــرای ایجــاد انگیــزه در مشــتریان جدیــد و
مشــتریان ناامیــد و جامانــده از خریــد خــودرو
در ســال جــاری اســت کــه پیشازایــن ،از
بــازار خــودرو کنــار کشــیده بودنــد .فــروش
اقســاطی خــودرو بهویــژه در شــرایط تورمــی
و بــا توجــه بــه قیمتهــای جدیــد در بــازار،
بهمثابــه ٔ تســهیالت مؤثــر و نســبت ًا جــذاب
بــرای خریــد خــودرو بهحســاب میآیــد .ایــن
اقــدام از یــک طــرف ،بــرای تحریــک تقاضــا
مفیــد بــه نظــر میرســد ،امــا از طــرف دیگــر،
دغدغــه دولــت قطعــ ًا ایــن نخواهــد بــود کــه
بــا اعطــای تســهیالت خودرویــی و بــا توجــه
بــه کمبــود منابــع مالــی و احتمــال افزایــش
نقدینگــی و تــورم بــه کمــک بــازار خــودرو و

راهکارهــای کوتاهمــدت و زودبــازده بــرای برونرفــت از بحــران احتمالــی
در فــروش خــودرو در ســال  ۱۳۹۹باشــند .در ایــن راســتا ،یادداشــت
حاضــر بهدنبــال بررســی مشــوقهای تأمیــن و فــروش خــودرو ،همچنیــن
امــکان جانشــینی محصــوالت بــرای رونــق بــازار اســت و بــه اقداماتــی
اشــاره خواهــد کــرد کــه شــرکتهای خودروســاز داخلــی بــرای حفــظ
ســهم بــازار و رفــع موانــع تولیــد و فــروش خــود میتواننــد بـهکار گیرنــد.
براثــر افزایــش احتمالــی
بحــران تقاضــا از ســمت مشــتریانی اســت کــه
ِ
قیمــت خودروهــای تولیــدی ســال  ۱۳۹۹از بــازار کنــار خواهنــد رفــت
و بــازار خودروهــای دســتدوم تنهــا محــل تأمیــن خودروهــای مــورد
تقاضــای ایــن دســته از مشــتریان خواهــد بــود.

{
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خواهــد بــود (ســودیر .)۲۰۱۵ ،ایــدٔه جانشــینی
محصــوالت خودرویــی در ســالهای اخیــر
وقتــی مطــرح شــده اســت کــه برخــی از
خودروهــای پرتیــراژ تولیــدی شــرکتهای
خودروســاز بهدلیــل تأمیــن نشــدن الزامــات
ایمنــی و فنــی موردنیــاز در ســطح جادههــای
کشــور ،احتمــا ًال بــه نظــر میرســد فاقــد امــکان
شــمارهگذاری در ســال آینــده خواهنــد بــود و
مشــتریانی کــه بــرای خریــد ایــن نــوع خودرودهــا
از قبــل برنامهریــزی کــرده بودنــد ،اکنــون بایــد
بــه محصــوالت دیگــری رجــوع کننــد کــه دارای
مشــخصات خــاص فنــی و قیمتــی نزدیــک بــه
خودروهــای پرتیــراژ قبلــی هســتند.
دو نکتــه اساســی در امــکان جانشــینی
خــودرو از ســوی مشــتریان و در نحــؤه انتخــاب
آنهــا بــرای جایگزیــن کــردن محصــوالت
دیگــر حائــز اهمیــت اســت .۱ :طراحــی فنــی و
ظاهــری محصــوالت جایگزیــن؛ و  .۲قیمــت.
ســلیقٔه مصرفکننــده بایــد بــا شــکل ظاهــری
و مشــخصات فنــی خودروهــای جایگزیــن
مطابقــت داشــته باشــد و در ایــن میــان ،ایــن
معیــار بهعنــوان یکــی از اولویتهــای اصلــی
شــرکتهای خودروســاز در نظــر گرفتــه میشــود
و در کنــار جبــران تیــراژ فــروش ازدســترفته
بــر روی خودروهــای پرتیــراژ قبلــی بهعنــوان
اولویــت مــد نظــر قــرار خواهــد گرفــت .ایــن
ی اســت کــه اولویــت بعــدی ســازوکار
در حالــ 
قیمتگــذاری اســت کــه احتمــا ًال بهواســطٔه
تغییــر زیرســاختها و پلتفرمهــای تولیــد،
افزایــش هزینههــای جــاری را بههمــراه خواهــد
داشــت و ایــن در افزایــش قیمــت خودروهــای
جایگزیــن بیتأثیــر نخواهــد بــود .لــذا شــرایط
جانشــینی را بایــد در کنــار اولویتهــای
موجــود بررســی کــرد و بهبــود زنجیــرٔه تأمیــن،
توزیــع و مدیریــت موجــودی انبــار خــودرو،

دو ماهنامــه تازههــای اقتصــاد
خــرداد  ،۱۳۹۹شــماره۱۶۰

تنظیــم مقیــاس بــرای کاهــش هزینههــای
عملیاتــی ،اقدامــات مــورد نیــاز بــرای بازاریابــی
مــدرن و بهبــود خدمــات مشــتریان بهعنــوان
اســتراتژیهای خودروســازان در جلــب نظــر
مشــتریان در ســطح بینالمللــی مــورد توجــه
قــرار میگیرنــد (مورالــی و همــکاران.)۲۰۱۴ ،
جمع بندی
رونــق بــازار خــودرو در ســال  ۱۳۹۹نیازمنــد
ارائــه مشــوقهای تأمیــن و فــروش اســت تــا از
طریــق طرحهایــی ماننــد فــروش فــوری ،فــروش
اقســاطی یــا پیشفــروش در ســمت تقاضــای
بــازار خــودرو انگیــزه ایجــاد کــرده و تســهیالتی
از ســوی دولــت و شــرکتهای خودروســاز در
ایــن مــورد تخصیــص پیــدا کنــد تــا مشــتریانی
کــه پیشازایــن و بهواســطٔه افزایــش قیمــت در
ماههــای اخیــر از خریــد خــودرو بــاز مانــده و
از ایــن بــازار کنارهگیــری کردهانــد ،مجــدد ًا
انگیــزه پیــدا کــرده و در کنــار مشــتریان جدیــد
بــه رونــق ایــن بــازار کمــک کننــد .بــا ایــن
اقــدام اثــر افزایــش قیمــت در ســال  ۱۳۹۹از
طریــق طرحهــای مذکــور تــا حــدودی تعدیــل
میشــود و بــه مشــتریان جدیــد و قدیــم فرصتــی
بــرای بهبــود قــدرت خریــد یــا امــکان تأمیــن
مالــی خریــد خــودرو داده میشــود .امــکان
جانشــینی خودروهــای جدیــد تحــت تأثیــر دو
عامــل قیمتگــذاری و طراحــی فنــی و ظاهــری
خواهــد بــود.
ایــن مهــم بهدلیــل تغییــر زیرســاختها و
ایجــاد پلتفرمهــای تولیــدی جدیــد ،بــه شــرکت
خودروســاز و دولــت بســتگی دارد کــه چــه
سیاســت قیمتــی را در پیــش بگیرنــد و بــه نظــر
میرســد امــکان جایگزینــی بهگونــهای خواهــد
بــود کــه مشــتریان در نهایــت قیمتهــای
باالت��ری پرداختــ خواهن��د ک��رد و البت��ه در
خصــوص طراحــی فنــی و ظاهــری ،ســلیقٔه

مشــتری موردتوجــه قــرار میگیــرد .بــا توجــه
بــه شــرایط اقتصــادی جــاری ،هرگونــه امــکان
گشــایش در روابــط بینالملــل و امــکان ارتبــاط
بــا شــرکتهای خودروســاز خارجــی کــه
پیشازایــن شــریک شــرکتهای خودروســاز
داخلــی بودنــد در کنــار تولیــد خودروهــای
جدیــد ،و کاهــش قیمــت تمامشــده ناشــی از
کاهــش هزینههــا در کنــار مشــوقهای فــروش،
و ایجــاد تنــوع در محصــوالت جایگزیــن
امــکان جــذب مشــتری و احیــای پتانســیلهای
ازدس ـترفته در ســمت تقاضــای بــازار خــودرو
را در ســال  ۱۳۹۹فراهــم خواهــد کــرد.
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صنعت خودروی کشور و راهکار برونرفت از
تنگناها
یادداشت تحلیلی

کارشناس اقتصاد

گرچــه داســتان تولیــد خــودرو در ایــران از ســال  ۱۳۳۸و با تأســیس اولین
شــرکت خودروســازی آغــاز شــد ،پــس از انقــاب و بــا ملــی شــدن صنایــع
بــزرگ شــکل دیگــری بــه خــود گرفــت و از رویکــرد وارداتــی بهســمت
داخلیســازی رفــت .امــا خودروســازان نتوانســتند از ایــن فرصــت بــرای
بومیســازی ایــن صنعــت در کشــور بهــره گیرنــد و در دامــن انحصــار
اســیر شــدند .سیاسـتهای مختلفــی از جملــه نظــارت بــر قیمتگــذاری،

جدول  .۱تولید انواع خودروهای تولید در ایران (دستگاه)  -سالهای  ۱۳۹۶و ۱۳۹۷

انواع خودرو

۱۳۹۶

۱۳۹۷

سواری
ون

۱٬۱۹۱٬۸۹۷

۷۴۱٬۲۰۶

وانت

کامیون
جمع

۷۲۵

۴۶۷

۱۸۱

۵۰

۱۰٬۸۵۱
۱٬۲۷۶٬۵۵۶

و تمرک ــز موج ــود در ای ــن ب ــازار بررس ــی ش ــود
(جـــدول .)۲
مالحظـــه میشـــود کـــه مجمـــوع ســـهم
تولیـــدات خودروهـــای ســـواری دو شـــرکت
ایرانخ ــودرو و س ــایپا بی ــن  ۸۷ت ــا  ۹۵درص ــد
بـــوده اســـت .افزونبرایـــن ،شـــاخص تمرکـــز
هرفیندال-هیرش ــمن در ای ــن صنع ــت ،رقم ــی
بیـــش از  ۴۰۰۰را نشـــان میدهـــد کـــه نشـــان
از تمرکـــز بســـیار شـــدید در بـــازار تولیـــد
خودروهـــای ســـواری کشـــور دارد.

۹٬۵۲۸
۷۷۷٬۳۶۴

-۶۵
-۳۶
-۷۲
-۱۲
-۳۹

{

مینیبوس و
میدلباس
اتوبوس

۳۸۴
۷۲٬۵۱۸

۵۷۱
۲۵٬۵۴۲

درصد تغییر
سال  ۱۳۹۷به
۱۳۹۶
-۳۸
۴۹

بـــا توجـــه بـــه ســـهم بـــاالی دو شـــرکت
خودروســـاز در تولیـــد خودروهـــای ســـواری،
بهنظـــر میرســـد آنهـــا بـــا تصاحـــب بـــازار
توانســـته باشـــند درآمـــد یـــا ســـود باالیـــی
بهدس ــت آورن ــد .بنابرای ــن ،بررس ــی وضعی ــت
ســـود و زیـــان آنهـــا میتوانـــد وضعیـــت
داخلـــی ایـــن دو شـــرکت را روشـــنتر ســـازد
(جـــدول .)۳
مالحظـــه میش ــود ک ــه ه ــر دو ش ــرکت ت ــا
س ــال  ۱۳۹۵س ــودده بودهان ــد ،ام ــا مش ــکالت

ـایــاد
اقتص
ماهنامهـه
ماهنامــه تاز
اقتصــاد
ـایههـ
ـهـتاز
دو دو
ماه  ۱۳۹۸ش،ــمارهشـ۱۶۰
خــردادتیر۱۳۹۹
ـماره ۱۵۶

بـــازار را میتـــوان بـــه ســـه بخـــش عرضـــه،
تقاضـــا و ســـازوکار تعییـــن قیمـــت تفکیـــک
نم ــود ک ــه در ه ــر ی ــک ،بازیگ ــران انگیزهه ــای
خــود را بــرای کنــش در بــازار خواهنــد داشــت.
در بـــازار خـــودرو ایـــران و در بخـــش عرضـــه
ای ــن ب ــازار تع ــدادی عرضهکنن ــده خودروه ــای
س ــبک و س ــنگین ش ــامل ایرانخ ــودرو ،س ــایپا،
مدیرانخـــودرو ،کارمانیـــا ،کرمـــان خـــودرو،
گـــروه بهمـــن حضـــور دارنـــد .میـــزان تولیـــد
آنه ــا در س ــالهای  ۱۳۹۶و  ۱۳۹۷ب ــه ش ــرح
جـــدول  ۱قابـــل مشـــاهده اســـت.
تولی ــد خودروه ــا در س ــال  ۱۳۹۷نس ــبتبه
ســـال  ۱۳۹۶بهطـــور متوســـط  ۳۹درصـــد
کاهـــش داشـــته اســـت .آمارهـــای تولیـــد در ۹
ماهـــه نخســـت ســـال ( ۱۳۹۸رقمـــی حـــدود
 ۴۰۰هـــزار دســـتگاه خـــودرو) نیـــز نشـــان
میدهـــد کـــه نســـبتبه تولیـــد در  ۹ماهـــه
نخس ــت س ــال  ۱۳۹۷بهط ــور متوس ــط مع ــادل
 ۲۰درصـــد کاهـــش داشـــته اســـت.
بـــا توجـــه بـــه اینکـــه بیشـــترین اختـــال در
بـــازار خـــودروی کشـــور در ســـالهای ۱۳۹۷
و  ۱۳۹۸مربــوط بــه خودروهــای ســواری بــوده
اس ــت ،الزم اس ــت ابت ــدا س ــهم خودروس ــازان

واگــذاری ســهام ،تعرفههــای وارداتــی و غیــره اســتفاده شــد کــه دســتاورد
آنهــا ،ورود ناهماهنــگ نهادهــای ناظــر و ســازمانهای مختلــف بــود کــه
مشــکالت را تشــدید کردنــد .ایــن یادداشــت قصــد دارد تــا بــا بررســی
وضعیــت و ســاختار بــازار خــودرو در ایــران بــه ایــن پرســش پاســخ دهــد
کــه سیاسـتهای مرتبــط بــا ایــن صنعــت ،تقدیــرش را بــه کجــا کشــانده،
زخمهــا کجاســت و چــه راهکارهــای درمانــی پی ـشرو دارد؟

{

سمیرا
غالمی

62

63

دو ماهنامــه تازههــای اقتصــاد
خــرداد  ،۱۳۹۹شــماره۱۶۰

چشمانداز بازار مالی

جدول .۲سهم خودروسازان در تولید خودروهای سواری (درصد)  -طی سالهای ۱۳۹۷-۱۳۹۵

۵.۰
۴۲.۰

سایر خودروسازان و واردات
شرکت سایپا

۵۳.۰

شرکت ایران خودرو

کالن اقتصـــادی در ســـال  ۱۳۹۷کـــه بـــر
مش ــکالت مدیری ــت هزینهه ــای مال ــی و اداری
دو شـــرکت ایرانخـــودرو و ســـایپا اضافـــه
کـــرد ،رقـــم زیـــان خالصـــی بهترتیـــب معـــادل
 ۸۵و  ۵۵٫۸هـــزار میلیـــارد ریـــال را بـــرای
آنهـــا رقـــم زد .همچنیـــن ،ســـطر مربـــوط بـــه
س ــود (زی ــان) خال ــص ه ــر س ــهم نی ــز م ــورد
توجـــه بازیگـــران بازارهـــای مالـــی اســـت کـــه

۹

۱۲.۸

۱۴

۴۳.۴

۴۱.۵

۵۱

۴۴.۶

۴۳.۸

۹ماهه نخست ۹۸

۴۰.۰

۱۳۹۷

اشـــاره کـــرد .بهطوریکـــه ســـود مشـــارکت
از کل هزینههـــای مالـــی بـــرای شـــرکتهای
ایرانخـــودرو و ســـایپا بهترتیـــب ســـهمی
معـــادل  ۷۰و  ۴۰درصـــد از کل هزینههـــای
مالـــی آنهـــا را داشـــته اســـت .البتـــه بـــه نظـــر
میرســـد شـــرکت ســـایپا در ایـــن حـــوزه بهتـــر
عمـــل کـــرده اســـت .از ســـوی دیگـــر ،بخشـــی
از هزینههـــای اداری ،عمومـــی و فـــروش

۱۳۹۵

۱۳۹۶

۱۰۰
۹۰
۸۰
۷۰
۶۰
۵۰
۴۰
۳۰
۲۰
۱۰
۰

و  ۲۹٫۵درصـــد بـــوده اســـت .تأمیـــن قطعـــات
از داخـــل کشـــور ســـهمی بـــاال دارد ،امـــا نکتـــه
اینجاســـت کـــه ایـــن قطعـــات تولیـــدی خـــود
بهدلیـــل تأمیـــن برخـــی قطعـــات جزئیتـــر
یـــا دســـتگاههای تولیـــدی در شـــرکتهای
قطعهس ــازی ،وابس ــتگی باالی ــی ب ــه ارز دارن ــد.
بنابرایـــن ،بایـــد وابســـتگی قطعهســـازان بـــه ارز
نی ــز ب ــه رق ــم ارزب ــری مس ــتقیم ای ــن ش ــرکتها

جدول  .۳سود و زیان شرکتهای ایرانخودرو و سایپا (هزار میلیارد ریال)  -طی سالهای ۱۳۹۷-۱۳۹۳
شرح

۱۳۹۳

۱۳۹۴

سود (زیان) ناخالص
هزینههای اداری ،عمومی و فروش

۲۴٫۹
()۱۰٫۳

۱۹٫۴
()۱۲٫۶

۱۲٫۲
()۵

شرکت سایپا
۹٫۳
()۶٫۸

۱۹٫۴
()۸٫۹

۱۷۹

۱۳۴

هزینههای مالی
سود (زیان) خالص
سود (زیان) خالص هرسهم -ریال
سود (زیان) ناخالص
هزینههای اداری ,عمومی و فروش
هزینههای مالی
سود (زیان) خالص

سود (زیان) خالص هر سهم -ریال

رونـــد اخیـــر آن ،زیـــان را نشـــان میدهـــد.
بهعـــاوه ،بـــر اســـاس آمارهـــای  ۶ماهـــه
نخس ــت س ــال  ۱۳۹۸نی ــز بــهازای ه ــر س ــهم
بـــا زیـــان روبـــهرو بودهانـــد.
تفکیـــک هزینههـــای ایـــن دو شـــرکت
در ســـال  ۱۳۹۷نشـــان میدهـــد کـــه بخـــش
زیـــادی از زیـــانده بـــودن ایـــن دو شـــرکت
ناش ــی از هزینهه ــای مال ــی آنه ــا ب ــوده ک ــه در
جزئی ــات آن ،میت ــوان ب ــه مدیری ــت نامناس ــب
فـــروش (تحـــت عنـــوان ســـود مشـــارکت)

()۱۱٫۴
۶
۴۹۷

()۸٫۲
۰٫۱
۸

شرکت ایرانخودرو
()۱۱٫۱
۰٫۸
۵۴

()۷٫۸
۷

۱۳۹۵

۱۳۹۶

۱۳۹۷

۲۲٫۴
()۱۴٫۹

۱۸٫۷
()۱۴

()۲۰٫۴
۰٫۹
۵۷

()۳۱٫۹
()۱۳٫۳

()۲۷
()۸۵
()۵۵۵۳

۱۳٫۵
()۱۲٫۱

()۱۹٫۵
()۹٫۴

()۲۹۰

()۱۴۲۲

()۱۷٫۲
۲٫۲
۱۴۷

()۱۲٫۸
۵٫۲

نیـــز مربـــوط بـــه ســـهم بـــاالی نیـــروی کار
غیرتولیـــدی آنهاســـت.
کنـــکاش در عوامـــل زیـــان دو شـــرکت
ایرانخـــودرو و ســـایپا ،مـــا را بهســـمت میـــزان
وابس ــتگی ب ــه ارز ای ــن دو ش ــرکت -ک ــه در واق ــع
الگویـــی از ســـایر شـــرکتهای خودروســـازان
کش ــور را نش ــان میدهن ــد  -میب ــرد (ج ــدول .)۴
میـــزان خریـــد قطعـــات وارداتـــی شـــرکت
ایرانخـــودرو و ســـایپا (ارزبـــری تولیـــدات)
در ســـال  ۱۳۹۷بهترتیـــب بـــه میـــزان ۱۶٫۴

()۱۹٫۴
()۱۱٫۴

()۲۶٫۵
()۵۵.۸

اضافـــه شـــود کـــه بهنظـــر میرســـد میـــزان
ارزبـــری آنهـــا در مجمـــوع ،رقمـــی بـــاالی ۵۰
درصـــد میتوانـــد باشـــد.
بهطـــور خالصـــه میتـــوان گفـــت کـــه
بخـــش تولیـــد بهواســـطٔه وجـــود هزینههـــای
غیرتولیـــدی بـــاال و ناکارآمـــدی هزینـــهای در
بخـــش تولیـــدی ،بهطـــور ریشـــهای دچـــار
ناکارای ــی اقتص ــادی اس ــت .وابس ــتگی ب ــه ارز
هــم باعــث شــده اســت بــا بومــی بــودن فاصلــه
بگیـــرد و انگیـــزٔه ذینفعـــان ایـــن انحصـــار

جدول  .۴سهم مصرف مواد اولیه برای تولید (به تفکیک) در شرکتهای ایرانخودرو و سایپا (درصد)  -سال ۱۳۹۷
مواد اولیه برای مصرف

شرکت سایپا

درصد نسبت به کل خرید در سال

درصد نسبت به کل خرید در سال

قطعات تولید داخلی

۷۰٫۵

۸۳٫۶

جمع

۱۰۰

۱۰۰

{

ســـبب شـــد تـــا قشـــر عـــام و مصرفکننـــدٔه
نهای ــی عمدت ـ ًا ت ــوان خری ــد مس ــتقیم خ ــودروی
صفـــر را نداشـــته باشـــد و در بـــازار دوم
بتوانـــد آن را تهیـــه کنـــد و در نهایـــت تمـــام
منافـــع بـــه جیـــب واســـطهگران بـــرود .در
واقـــع ،واســـطهگران در وضعیـــت غیرشـــفاف
فـــروش ،توانســـتند در تعییـــن قیمـــت بـــازار
قـــدرت باالیـــی بهدســـت آورنـــد.
نبایـــد فرامـــوش کـــرد کـــه در اقتصادهـــای
دچـــار بیمـــاری هلنـــدی ماننـــد ایـــران ،مـــردم
بـــرای حفـــظ ارزش دارایـــی خـــود در مقابـــل
غارتگـــر بـــزرگ یعنـــی تـــورم ،بـــه بازارهـــای
دارایـــی همچـــون خـــودرو رجـــوع میکننـــد.
گروهه ــای پایی ــن و متوس ــط درآم ــدی میتوانن ــد
در ایـــن بازارهـــا ورود کننـــد و نفـــع کوتاهمدتـــی
را نصیـــب خـــود کننـــد تـــا بـــه گـــروه درآمـــدی
پایینت ــر س ــقوط نکنن ــد .ام ــا ب ــر اس ــاس تجرب ــه
ســـال  ۱۳۹۷و آثـــار بلندمـــدت زیانهـــای کالن
اقتصـــادی در ســـال  ۱۳۹۸اینطـــور بهنظـــر
میرســـد کـــه گروههـــای پاییـــن درآمـــدی دیگـــر
تـــوان ورود بـــه ایـــن بازارهـــا را ندارنـــد و فقـــط
گروهه ــای متوس ــط هس ــتند ک ــه نیم ــی از آنه ــا
در دقایــق پایانــی عمرشــان در آن گــروه درآمــدی،
بـــرای ممانعـــت از ســـقوط بـــه گـــروه پایینتـــر
درآمـــدی ،بـــه ایـــن بازارهـــا چنـــگ میزننـــد.
در جمعبنـــدی ســـازوکار قیمتگـــذاری
بایـــد گفـــت کـــه در بـــازار خـــودروی کشـــور،
ســـازمانها و نیـــز نهادهـــای رســـمی و
غیررســـمی اثرگـــذار زیـــادی وجـــود دارنـــد.
مهمتریـــن آنهـــا عبارتنـــد از :بانـــک
مرکـــزی ،نهادهـــای غیررســـمی بـــازار یعنـــی
واســـطهگران (کـــه در واقـــع همـــان قواعـــد
راهزنـــان تاریـــخ ایـــران را بهشـــکلی امـــروزی
بـــازی میکننـــد) ،شـــورای رقابـــت (بهعنـــوان
نهـــاد رســـمی نظارتـــی بـــر وضعیـــت رقابـــت
و انحصـــار بازارهـــا) ،شـــورای هماهنگـــی

ـایــاد
اقتص
ماهنامهـه
ماهنامــه تاز
اقتصــاد
ـایههـ
ـهـتاز
دو دو
ماه  ۱۳۹۸ش،ــمارهشـ۱۶۰
خــردادتیر۱۳۹۹
ـماره ۱۵۶

را تقویـــت ســـازد .بهعـــاوه ،وابســـتگی
غیرمســـتقیم ایـــن صنعـــت بـــه پـــول نفـــت و
رانتهـــای دولتـــی نیـــز میتوانـــد فلجکننـــدٔه
انگیزهه ــای توس ــعه ای ــن ش ــرکتها در کش ــور
باشـــد .درصورتیکـــه ایـــن رانتهـــا یـــا ارز
مصرفـــی بـــرای واردات قطعـــه یـــا دســـتگاه،
میتوانســـت بـــه واردات خـــودرو بـــه قیمـــت
بســـیار ارزانتـــر اختصـــاص یابـــد ،یـــا طـــی
ســـالهای پـــس از انقـــاب کـــه رویکـــرد
حمای ــت از تولی ــد مل ــی ه ــدف ق ــرار گرف ــت،
جه ــت س ــرمایهگذاری ب ــرای بومیس ــازی ای ــن
صنعـــت هزینـــه شـــود کـــه بـــا تحریـــم و غیـــره
ت ــا ای ــن ح ــد آس ــیبپذیر نباش ــد .همچنی ــن ،از
دیگــر مشــکالت ایــن صنعــت انتخــاب مدیــران
دولتـــی بـــا دورههـــای مدیریـــت کوتاهمـــدت
اســـت کـــه یـــا انگیزههـــای الزم بـــرای حفـــظ
منافـــع ایـــن صنعـــت یـــا پاســـخگویی بـــه
مشـــکالت ناشـــی از تصمیمـــات مدیریتـــی را
کاهـــش داده اســـت.
بـــرای بررســـی ســـازوکار تعییـــن قیمـــت
در ایـــن بـــازار ابتـــدا بایـــد توجـــه داشـــت
هریـــک از ذینفعـــان بـــازار بهدنبـــال بیشـــینه
کـــردن منفعـــت خـــود خواهنـــد بـــود و آنچـــه
مســـلم اســـت تولیدکننـــده در هـــر بـــازاری
بهدنب ــال افزای ــش درآم ــد و س ــود خ ــود اس ــت
و ایـــن ســـود در بازارهـــای رقابتـــی انـــدک و
در حـــدی اســـت کـــه رضایـــت تولیدکننـــده و
مصرفکننـــدگان حفـــظ میشـــود ،امـــا در
بازارهـــای انحصـــاری میـــزان ســـود باالتـــر
اس ــت .بنابرای ــن ،ب ــا توج ــه ب ــه اینک ــه س ــاختار
بـــازار خـــودرو در کشـــور انحصـــاری اســـت،
ِ
درجهـــت حداکثـــر ســـود تعییـــن
قیمتهـــا
شـــده اســـت .امـــا بـــا توجـــه بـــه وضعیـــت
انحصـــاری و مســـلط برخـــی خودروســـازان،
در ســـال  ۱۳۹۱و بهموجـــب مـــاده  ۵۸قانـــون
اجـــرای سیاســـتهای کلـــی اصـــل  ۴۴قانـــون

اساس ــی ،ش ــورای رقاب ــت دس ــتورالعملی ب ــرای
تنظیـــم ایـــن بـــازار ارائـــه کـــرد ،بهنحویکـــه
قیمتگ ــذاری برخ ــی خودروهای ــی ک ــه رقی ــب
خارجـــی ندارنـــد ،بـــا روشـــی محاســـبه شـــود
کـــه قیمـــت تمامشـــده شـــرکت را بهشـــرط
افزایـــش بهـــرهوری و کیفیـــت ،پوشـــش دهـــد
و از ســـودهای فزاینـــده جلوگیـــری بهعمـــل
آیـــد .بنابرایـــن ،هـــر نبـــود پوشـــش بـــر قیمـــت
تمامشـــدٔه ایـــن مـــدل خودروهـــای مشـــمول
قیمتگـــذاری شـــورای رقابـــت ،نشـــان از
ناتوانـــی شـــرکت خودروســـاز در ارتقـــای
بهـــرهوری و نیـــز بهبـــود کیفیـــت خودروهـــا
ب ــوده اس ــت .همانگون ــه ک ــه انتظ ــار مــیرود،
در چنیـــن شـــرایطی ،انحصارگـــر بـــرای حفـــظ
حاش ــیٔه س ــود خ ــود دو انتخ ــاب دارد :افزای ــش
بهـــرهوری و کیفیـــت ،یـــا تغییـــر ســـاختار
قیمتگـــذاری .در شـــهریور مـــاه ســـال
 ۱۳۹۷بـــر اســـاس دســـتورالعمل ســـاماندهی
ب ــازار خ ــودرو از س ــوی وزی ــر وق ــت صم ــت،
مقـــرر شـــد ســـقف قیمـــت کلیـــه خودروهـــای
ش ــرکتهای ایرانخ ــودرو و س ــایپا ب ــر اس ــاس
قیمــت فــروش حاشــیٔه بــازار و توســط ســازمان
حمایـــت مصرفکننـــدگان و تولیدکننـــدگان
تعییـــن شـــود و در ســـامانٔه فـــروش شـــرکتها
و نیـــز در ســـایت  IR.124نیـــز درج شـــود.
ای ــن اتف ــاق ،اس ــتفاده از ق ــدرت ب ــازاری ب ــرای
خودروســـازان را حداکثـــر و هرگونـــه نظـــارت
نهـــاد تنظیمگـــر را حـــذف کـــرد.
علیالظاهـــر ،مصرفکننـــدگان نهایـــی
خـــودرو بایـــد در بخـــش تقاضـــا در بـــازار
خـــودرو قـــرار داشـــته باشـــند و دســـتورالعمل
شـــورای رقابـــت نیـــز در ایـــن راســـتا تنظیـــم
ش ــده ب ــود .ام ــا پ ــس از بح ــران س ــال ،۱۳۹۷
مصرفکننـــدٔه نهایـــی بـــه بـــازار اول فـــروش
خـــودرو دسترســـی محـــدودی داشـــته بـــود و
ورود فزاینـــدٔه واســـطهگران بـــه بـــازار خـــودرو
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دو ماهنامــه تازههــای اقتصــاد
خــرداد  ،۱۳۹۹شــماره۱۶۰

جدول  .۵نرخ تعرفههای وارداتی خودروها (درصد)  -طی سالهای ۱۳۹۷-۱۳۹۶
حجم موتور
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خودروهای هیبریدی

اقتص ــادی ،وزارت صم ــت ،س ــازمان حمای ــت
از مصرفکننـــدگان و تولیدکننـــدگان .آنچـــه
بیـــش از هـــر چیـــز بهچشـــم میخـــورد،
تعـــداد نهادهـــای تنظیمگـــر و نظارتـــی اســـت
کـــه ناهماهنگـــی هریـــک از آنهـــا بـــا دیگـــری
میتوانـــد آســـیبی بـــزرگ بـــه قطعهســـاز
و ســـپس بـــه تولیدکننـــده و در نهایـــت بـــه
مصرفکننـــده وارد کنـــد .تجربـــه اقتصـــاد
ایـــران نشـــان میدهـــد کـــه حضـــور بلندمـــدت
ایـــن نهادهـــا در برنامهریـــزی بازارهـــای
انحصـــاری ،در کنـــار دیگـــر سیاســـتهای
ناهماهنـــگ همچـــون تعرفههـــای واردات کـــه
در جـــدول  ۵آمـــده اســـت ،بـــازار رقابتـــی را
فلـــج خواهـــد کـــرد.
تعرفـــه خودروهـــای وارداتـــی در ســـال
 ۱۳۹۷نســـبتبه ســـال  ۱۳۹۶حـــدود ۲
براب ــر ش ــد ک ــه در ن ــگاه بلندم ــدت ،منج ــر ب ــه
بیانگی ــزه ش ــدن ای ــن صنع ــت ب ــرای افزای ــش
بهـــرهوری ،کیفیـــت و نـــوآوری در راســـتای
رقابـــت بـــا خودروســـازی دنیـــا میشـــود .الزم
ب ــه ذک ــر اس ــت ک ــه ممنوعی ــت ثب ــت س ــفارش
خودروهـــا و واردات خـــودرو در ســـال ۱۳۹۸
نیــز منجــر شــد میــزان تعرفــه در عمــل ،محلــی
از اعـــراب نداشـــته باشـــد.
جمعبندی
ســـالهای  ۱۳۹۷و  ۱۳۹۸بـــا ســـختترین
مشــکالت تحریــم ،ارز و تــورم در بــازار خــودرو
پشتس ــر گذاش ــته ش ــد .اگ ــر گروهه ــای پایی ــن
و متوســـط درآمـــدی کـــه حـــدود  ۸۰درصـــد
جمعیـــت کشـــور را تشـــکیل میدهنـــد در نظـــر
بگیریــم ،آمــار متقاضیــان خــودرو حــدود  ۱۵تــا
 ۲۰میلی ــون نف ــر خواه ــد ب ــود ،یعن ــی صنع ــت
خـــودرو در ســـالهای بحـــران اقتصـــادی بـــا
ایـــن حجـــم تقاضـــا روبـــهرو خواهـــد بـــود .از
س ــوی دیگ ــر ،ظرفی ــت تولی ــد ی ــا عرض ــه ای ــن
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صنعـــت بـــر اســـاس آمـــار گذشـــته بهطـــور
متوســـط  ۷۰۰تـــا  ۸۰۰هـــزار دســـتگاه بـــوده
اســـت کـــه بهنظـــر میرســـد در ســـال ۱۳۹۹
ب ــا توج ــه مش ــکالت تعطیل ــی ناش ــی از بیم ــاری
کرونـــا و نیـــز مشـــکالت قطعهســـازان در
واردات م ــواد اولی ــه (بهدلی ــل تحری ــم) ،از ای ــن
رق ــم نی ــز کمت ــر باش ــد .ای ــن اخت ــاف عرض ــه و
تقاض ــا انگی ــزهای ب ــاال ب ــه حض ــور واس ــطهگران
میدهـــد .پـــس کنتـــرل آنـــان بایـــد در مقدمـــه
سیاســـتهای دوران پســـابحران باشـــد .نکتـــه
بع ــد ای ــن اس ــت ک ــه ب ــر اس ــاس ن ــرخ ت ــورم و
افزایـــش نـــرخ ارز ،بهترتیـــب در حـــدود  ۳۰و
 ۲۵درصـــد در ابتـــدای ســـال  ۱۳۹۹نســـبتبه
ســـال  ،۱۳۹۸بهطـــور متوســـط بـــازار خـــودرو
میتوانـــد شـــاهد افزایـــش قیمتـــی حداقـــل
معـــادل  ۲۷تـــا  ۳۰درصـــد باشـــد.
مشـــکالت صنعـــت خـــودرو را میتـــوان
بدیــن شــرح خالصــه کــرد :ســاختار انحصــاری
شـــرکتهای خودروســـاز ،وجـــود تعرفههـــای
س ــنگین و نی ــز ممنوعی ــت واردات خودروه ــای
خارجـــی در ســـال  ۱۳۹۷کـــه بـــه تثبیـــت ایـــن
ســـاختار انحصـــاری دامـــن زده اســـت؛ نـــگاه
کوتاهمـــدت و غیرمســـئوالنٔه سیاســـتهای
ش ــرکتهای خودروس ــازی کش ــور و وابس ــتگی
ب ــاالی آنه ــا ب ــه مناب ــع بانک ــی و ارزی؛ و ورود
واســـطهگران.
ب ــه ای ــن ترتی ــب ،میت ــوان ب ــا راهکارهای ــی
مشـــکالت را کاهـــش داد؛ همچـــون:
شفافســـازی فراینـــد فـــروش خـــودرو؛
کاهـــش پیشفروشهـــا تـــا بتـــوان بخشـــی
از هزینـــه ســـود مشـــارکت را کاهـــش داد؛
افزایـــش ســـهم فـــروش فـــوری نســـبتبه
پیشفروشهـــا و البتـــه بـــر اســـاس برنامـــه
فـــروش قابـــل اجـــرای شـــرکتها؛ تـــاش
بـــرای اســـتفادٔه حداکثـــری از ظرفیـــت تولیـــد
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خودروســـازان؛ تـــاش بـــرای داخلیســـازی
و کمـــک بـــه صنعـــت قطعهســـازی کشـــور
از طریـــق مؤسســـات دانشبنیـــان و تســـهیل
فرایندهـــای بروکراســـی بـــه کمـــک وزارت
صم ــت در ای ــن راس ــتا؛ اص ــاح برخ ــی قوانی ــن
کشـــور کـــه عمدتـــ ًا بهلحـــاظ ســـاختاری در
راســتای حمایــت از تجــارت هســتند نــه تولیــد
و نیـــز یکپارچهســـازی قوانیـــن کـــه ضمانـــت
اجـــرا را افزایـــش دهـــد؛ نظـــارت بـــر قیمـــت
خودروهایـــی کـــه رقیـــب خارجـــی ندارنـــد؛
کاهـــش تعرفـــه واردات خودروهـــای ســـبک
ک ــه قابلی ــت رقاب ــت ب ــا خودروس ــازی داخل ــی
را داش ــته باش ــند و آزادی ورود آنه ــا ت ــا بت ــوان
انگیـــزٔه افزایـــش رقابـــت در ایـــن صنعـــت را
ارتقـــا داد.

