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سخن آغازین

3

تورم دورقمی برای سالیان متمادی گریبان گیر اقتصاد ایران بوده است، به گونه ای 
که طی پنج دهٔه گذشته تعداد سال هایی که تورم آن کمتر از 10 درصد بوده 
است به تعداد انگشتان یک دست نمی رسد. در شرایطی که عمدٔه کشورهای 
دنیا به  شیؤه علمی و عملِی مهار تورم و حفظ آن در نرخ های کمتر از 5 درصد 
دست یافته اند، متوسط نرخ تورم تقریبًا 20 درصدی در بازٔه بلندمدت اقتصاد 
ایران نشان از وجود اشکاالت ساختاری و نهادی در فائق آمدن بر ابرچالش 
ابعاد  شناخت  مستلزم  تورمی  هدف گذاری  فضایی،  چنین  در  دارد.  تورم 
مختلف و ریشه های متعدد بروز فشارهای تورمی و نیز داشتن نقشه راهی 
سازگار و منسجم برای سامان دهی آن هاست؛ درواقع، هدف گذاری تورمی 
همانند چاقویی دولبه  است که دستیابی به اهداف آن سبب افزایش اعتبار و 
اقتدار سیاست گذار پولی در میدان عمل می شود و انحراف از آن سبب کاهش 
اعتبار مقام پولی و درنتیجه اثر نامناسب در انتظارات کارگزاران اقتصادی 
خواهد شد. در ادامٔه بحث، به برخی از مهم ترین چالش ها و راهکارهایی که در 
چهارچوب هدف گذاری تورمی در اقتصاد ایران برجسته است، اشاره می شود.

عرف ادبیات اقتصادی این است که تورم را همواره پدیده ای پولی می داند 
نقدینگی و  توانایی کنترل رشد  پولی مستقل  تنها مقامات  و معتقد است 
قیمت ها  ثبات  به عبارتی حفظ  یا  و  ملی  پول  درنتیجه حفظ قدرت خرید 
و مهار تورم را خواهند داشت. با این فرض که این گزاره توصیفی کامل از 
وضعیت تورم در اقتصاد ایران است، مهم ترین اقدامی که در این راستا برای 
سیاست گذار پولی متصور است، اصالح و سامان دهی  روابط مالی دولت 
و شبکٔه بانکی با بانک مرکزی است؛ چرا که ابزار اصلی سیاست گذار برای 
کنترل نرخ تورم در سطوح موردانتظار طراحی کریدور نرخ سود و هدایت 
نرخ سود بازار بین بانکی در درون این چهارچوب است و این چهارچوب 
نیز بدون برخورداری از بازار بدهی عمیق و نیز بهره مندی از طیفی از اوراق 
و ابزارهای بدهی با سررسیدهای مختلف، عملیاتی نخواهد شد؛ بنابراین، 
با توجه به اینکه شکل و نحؤه روابط مالی مذکور نیز درنهایت خود را در 
قالب تحوالت ترازنامٔه بانک مرکزی و ارقام و اجزای پایٔه پولی نشان می دهد، 
دستیابی به این مهم و قاعده مند کردن تسهیالت اعطایی و خطوط اعتباری به 
بخش دولتی و شبکٔه بانکی مستلزم وجود سازوکارهایی مدون است که تحت 
عنوان وثیقه گذاری اوراق بهادار با باالترین رتبٔه اعتباری شناخته می شود. در 
این شرایط، هرگونه تغییر در اندازٔه ترازنامٔه بانک به پشتوانٔه تغییِر متناسب در 
نرخ سود سازگار با اهداف تورمی اعالم شده خواهد بود. بررسی وضعیت بازار 
بدهی در اقتصاد ایران بیانگر آن است که علی رغم وجود طیفی از اوراق بدهی، 
تنوع این ابزارها از نظر انتشار کم بوده و نیاز است که با تنوع بخشی به این 
ابزارها، بازار بدهی از عمق بیشتری برخوردار باشد تا از این طریق، اثرگذاری 
سیاست گذار در منحنی  نرخ بازده تا سررسید به منظور اثرگذاری در متغیرهای 

کالن و درنهایت مدیریت تقاضای کل اقتصاد امکان پذیر باشد.
بحث دوم و شاید مهم تر در تحلیل پویایی های تورمی در اقتصاد ایران 
مسئلٔه لنگر انتظارات تورمی در اقتصاد است. اقتصاد ایران دوره های متعددی 

را تجربه کرده که در آن، رشدهای شدید نقدینگی به فشارهای فزایندٔه تورمی 
منتهی نشده و به نوعی گسستی بین رشد نقدینگی و تورم ایجاد شده است. 
این گسست نیز بعضًا این تصور را ایجاد کرده است که می توان بدون تحمیل 
تورم، با فشار پول و نقدینگی سبب تحریک تولید و اشتغال در کشور شد. 
سال های میانی دهٔه 1380 و دهٔه 1390 نمونه ای بارز از این وضعیت است؛ 
ویژگی مشترک این دوره ثبات نرخ ارز اسمی علی رغم وجود تورم است؛ این 
مارپیچ پویایی که از نرخ ارز و تورم شکل گرفته طی 1 الی 2 سال، اقتصاد 
زمینه،  این  در  است.  مواجه ساخته  درصد  باالی 20  تورم های  با  را  ایران 
وابستگی تولید به واردات مواد اولیه و اینکه بیش از 85 درصد واردات در 
طبقٔه کاالهای واسطه ای و سرمایه ای فرایند تولید طبقه بندی می شود، سبب 
افزایش هزینٔه  تولید ناشی از افزایش نرخ ارز و درنتیجه بروز تورم ناشی از 

فشار هزینه شده است.
فقدان  به دلیل  ایران، عمدتًا  اقتصاد  در  که  می دهد  نشان  تحوالت  این 
ابزارهای پولی الزم و شکل نگرفتن بازار پولی فعال و پویا، ابزارهای موجود 
بخش پولی توانایی لنگر کردن انتظارات تورمی کارگزاران اقتصادی را ندارد و 
لذا این انتظارات به طور عمده تحت تأثیر تحوالت بازار ارز قرار گرفته است. 
در چنین شرایطی، کنترل تورم فراتر از ابزارهای مدیریت تقاضاست و عمدٔه 
تالش سیاست گذار نیز مصروف به تأمین نیازهای ارزی کشور و مقابله با 
حمالت سفته بازی در بازار ارز خواهد بود. در صورت وجود محدودیت های 
اقتصادی و مالی، همانند آنچه اعمال تحریم های ظالمانٔه نیروهای متخاصم 
برای کشور به همراه داشته است، مدیریت بازار ارز با تنگناهایی مضاعف 
روبه رو خواهد شد که درنتیجه توانایی سیاست گذار پولی برای حصول به 
اهداف تورمی اعالم شده را نیز مشکل می سازد. تالش برای ثبات بخشی به 
محیط کالن اقتصادی در سطوحی فراتر از سیاست گذاری پولی و همچنین 
تعدیل تدریجی نرخ ارز همگام با تورم در دوره های قبل از بروز بحران ازجمله 
اقدامات و راهکارهایی برای جلوگیری از جهش نرخ ارز و کاهش آثار سوء 

نوسانات ارزی است.
توجه به مسئلٔه ثبات مالی و نقش آن در موفقیت چهارچوب هدف گذاری 
تورمی از اهمیت برخوردار است. بحث جریان وجوه بین بازارهای دارایی  
از  ثبات مالی طی دو دهٔه گذشته و علی الخصوص بعد  به مسئلٔه  و توجه 
بحران مالی جهانی اخیر، بیش ازپیش برجسته شده است. تجارب جهانی 
نشان می دهد بانک های مرکزی که عالوه بر تورم به ثبات مالی نیز اهمیت 
داده اند، عملکردی موفق تر در کنترل پایدار تورم در سطوح هدف داشته اند. 
در این راستا، تهیه و تدوین گزارش های ادواری ثبات مالی در بازارهای مالی 
و پیش نگری سرریز جریان وجوه در بازارهای دارایی، داللت هایی مهم برای 
کنترل تورم و دستیابی به اهداف تورمی اعالم شده خواهد داشت. تنها در 
چنین فضایی است که سیاست گذار اهداف تورمی را با بینشی وسیع تر از 
تحوالت بخش پولی و با در نظر گرفتن پویایی های سایر بازارها ازجمله بازار 

سرمایه طراحی و پیگیری خواهد کرد.

ارتقای کارایی چهارچوب هدف گذاری تورمی
 رئیس پژوهشکده پولی و بانکی

دکتر شاپور محمدی
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هدف گذاری تورمی؛ 
عامل بهبود معضل نرخ تورم 

در ســال های اخیــر، اتفاق نظــری فزاینــده در خصــوص اینکــه هــدف نهایــی و 
بلندمــدت سیاســت های پولــی ثبــات قیمت هاســت، به وجــود آمده اســت؛ ولی 
همچنــان ایــن ســؤال باقــی اســت کــه بــرای رســیدن بــه هــدف مذکور، سیاســت 
ــی  ــای پول ــتر نظام ه ــی بیش ــتٔه اصل ــود؟ هس ــت ش ــد هدای ــه بای ــی چگون پول
اســتفاده از لنگــر اســمی اســت. هدف گــذاری تــورم چهارچوبــی بــرای هدایــت 
سیاســت پولــی اســت کــه در آن، تصمیمــات سیاســتی بــر اســاس مقایســٔه تورم 
ــن  ــود. در ای ــاذ می ش ــورم اتخ ــرای ت ــده ب ــدف اعالم ش ــا ه ــار ب ــی موردانتظ آت

چهارچــوب، مقامــات پولــی هــدف مقــداری بــرای تــورم آتی در نظــر می گیرند. 
ــاوت از  ــده، متف ــاص در آین ــی خ ــق زمان ــرای اف ــی ب ــورم مورد پیش بین ــر ت اگ
هــدف اعالم شــده باشــد، اقــدام بــه اعمــال سیاســت پولــی جدیــد می کننــد تــا 
پیش بینــی تــورم عملکــرد منطبــق با مقــدار موردهــدف باشــد. در همین راســتا، 
گفت وگویــی بــا جعفر مهدی زاده، مدیــر ادارٔه بررســی ها و سیاســت های 

اقتصادی بانــک مرکــزی، داشــتیم کــه در زیــر می خوانیــد.

 مدیر ادارٔه بررسی ها و سیاست های اقتصادی بانک مرکزی
جعفر مهدی زاده
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هدف گــذاری  راهبــرد  خصــوص  در  لطفــًا 
تورمــی و اهــداف بانــک مرکــزی از معرفــی آن 

توضیحاتــی را ارائــه فرماییــد.

ــی  ــی سیاســت گذاری پول ــٔه طوالن ــد از تجرب بع
در ســطح دنیــا، می تــوان گفــت کــه یکــی از 
ــرای  الزامــات مهــم رشــد اقتصــادی مناســب ب

ــدار،  ــن، پای ــورم پایی ــرخ ت هــر کشــور وجــود ن
ــاال  ــورم ب ــرخ ت ــه ن و کم نوســان اســت؛ چــرا ک
و پرنوســان موجــب اختــالل در انتخــاب میــان 
مصــرف و پس انــداز بــرای خانوارهــا و تضعیف 
ســرمایه گذاری بــرای ســرمایه گذاران خواهــد 
شــد. بــر همیــن اســاس اســت کــه ادبیــات 
وظیفــٔه  مهم تریــن  پولــی  سیاســت  متعــارف 

مقــام پولــی در قبــال رشــد اقتصــادی )و نــه در 
ــار انتظــارات  ــال ســیکل های تجــاری( را مه قب
تورمــی و کنتــرل نــرخ تــورم در ســطح پاییــن و 
پایــدار دانســته اســت. بانک هــای مرکــزی در 
ــژه حــدود  طــول ســی صد ســال گذشــته و به وی
صــد ســال اخیــر، در برهه هــای زمانــی مختلــف 
حــوزٔه  در  مختلــف  اولویت گذاری هــای  بــا 
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ــت،  ــی دول ــن مال ــد، تأمی ــی )رش ــداف نهای اه
بیــکاری، و ثبــات قیمت هــا( روبــه رو بوده انــد. 
در حــوزٔه مهم تریــن هــدف کــه همــان ثبــات 
تقریبــًا  رهیافــت  )به عنــوان  قیمت هاســت 
ــٔه  ــل از ده ــا قب ــزی ت ــای مرک ــلط(، بانک ه مس
جهــت  را  مختلــف  اســتراتژی های   ،1980
کنتــرل نــرخ تــورم برگزیده انــد کــه ازجملــه 
هدف گــذاری  بــه  می تــوان  آن هــا  مهم تریــن 
پولــی  کل هــای  هدف گــذاری  و  ارز  نــرخ 
ــا دهــٔه 1980،  ــه ت ــه اینک ــر ب ــرد. نظ ــاره ک اش
ایــن اســتراتژی ها در رســیدن بــه نــرخ تــورم 
بانک هــای  بودنــد،  ناموفــق  پایــدار  و  پاییــن 
را  تورمــی  هدف گــذاری  اســتراتژی  مرکــزی 
ــل  ــوان گفــت به دلی ــًا می ت ــد. تقریب معرفــی کردن
جایگزینــی ابزارهــای قیمتــی به جــای ابزارهــای 
ــر رویکردهــای  ــد ب ــن تأکی ــداری و همچنی مق
هدف گــذاری  اســتراتژی  در  پیش نگرانــه 
تورمــی، ایــن راهبــرد موفقیــت چشــمگیری 
آن  به تبــِع  و  تورمــی  انتظــارات  مهــار  در  را 
نــرخ تــورم از خــود نشــان داد؛ تاجایی کــه 
به دلیــل مهــار گســتردٔه نــرخ تــورم در اکثــر 
ابتــدای  تــا   1980 دورٔه  دنیــا،  کشــورهای 
ثبــات  دورٔه  عنــوان  تحــت   ،2000 دهــٔه 

شــد. نام گــذاری  بــزرگ1 

از  تأســی  بــه  نیــز  مرکــزی  بانــک  بنابرایــن، 
رویکردهــای موفــق در سیاســت گذاری پولــی 
تجربیــات  به تبــِع  و  بین المللــی  ســطح  در 
در  پولــی  کل هــای  هدف گــذاری  ناموفــق 
اقتصــاد ایــران، چهارچــوب سیاســت گذاری 
خــود را بــه اســتراتژی هدف گــذاری تورمــی 
ــری آن،  ــیر به کارگی ــد از مس ــا بتوان ــر داد ت تغیی
اقتصــاد  تــورم در  نــرخ  معضــل چند دهــه ای 

کشــور را ســامان دهــد. 

ــه  ــرای رســیدن ب الزامــات و برنامه هــای الزم ب
نقطــه هدف گذاری شــده چیســت؟

1. Great Moderation

گفتیــم  وقتــی  کــه  اســت  ایــن  واقعیــت 
تــورم  نــرخ  مهــار  در  تورمــی  هدف گــذاری 
بــوده  موفــق  دنیــا  کشــورهای  اکثــر  در 
بــا حفــظ  نیســت کــه  معنــی  بدیــن  اســت، 
پولــی،  سیاســت گذاری  فعلــی  ســاختارهای 
ــه  ــیدن ب ــل در رس ــور کام ــتراتژی به ط ــن اس ای
خواهــد  موفــق  مرکــزی  بانک هــای  اهــداف 
ــن ویژگــی  ــه مهم تری ــه نظــر می رســد ک ــود. ب ب
اســتراتژی هدف گــذاری تورمــی  ایــن اســت 
در  تقیــد  بــه  ناچــار  را  سیاســت گذار  کــه 
از  و  می کنــد  پولــی  سیاســت گذاری  اتخــاذ 
زمانــی  ناســازگاری  بــر مشــکل  ایــن طریــق 
فائــق می آیــد. ایــن قاعده منــدی و شــفافیت 
افزایــش  موجــب  سیاســت گذار،  رفتــار  در 
اعتبــار او می شــود و ایــن امــر نیــز به تدریــج 
ــه  ــت سیاســت گذار در رســیدن ب درجــٔه موفقی
اهــداف عملکــردی، میانــی، و نهایــی را بهبــود 
ــن اســت کــه  خواهــد بخشــید. حــال ســؤال ای
ــا  ــه و ی ــئت گرفت ــا نش ــازی از کج ــن تقیدس ای

چیســت؟  آن  ویژگی هــای  بگوییــم  بهتــر 
نگاهــی بــه ادبیــات هدف گــذاری تورمــی 
در ســطح دنیــا نشــان می دهــد کــه رکــن اصلــی 
ــی اســت  ــز از ســلطٔه مال تمــام تحلیل هــا،  پرهی
کــه شــکل نهــادی آن در تأمیــن اســتقالل بــرای 
بانــک مرکــزی نمــود خواهــد یافــت. ازآنجاکــه 
قیمت گــذاری بســیاری از قراردادهــا و رفتــار 
از  متأثــر  ســرمایه گذاران  و  مصرف کننــدگان 
انتظــارات تورمــی اســت، ازایــن رو، بایــد بــه 
ــان  همــٔه فعالیــن اقتصــادی و مــردم ایــن اطمین
ــًا  ــک مرکــزی صرف ــه سیاســت های بان را داد ک
بــا هــدف کنتــرل انتظــارات تورمــی و به تبــِع آن 
کنتــرل نــرخ تــورم اتخــاذ می شــود کــه ایــن امــر 
تلویحــًا به معنــی تأمیــن اســتقالل بانــک مرکــزی 
ابزارهــای  به کارگیــری  و  اهــداف  تعییــن  در 
سیاســت گذاری پولــی اســت. به منظــور درک 
ــم کــه بانــک مرکــزی  ــر موضــوع فــرض کنی بهت
راهبــرد هدف گــذاری تورمــی را انتخــاب کــرده 
اســت، لیکــن مــردم و فعالیــن اقتصــادی بــه ایــن 
ــان  نتیجــه رســیده اند کــه بانــک مرکــزی همچن
تحــت ســلطٔه دولــت بــوده و از طریــق ابزارهــای 
خــود بــه دنبــال تأمیــن مالــی دولــت اســت؛ 
ــته  ــبت به گذش ــمایل آن نس ــکل و ش ــد ش هرچن
تغییــر کــرده باشــد. بدیهــی اســت کــه در چنیــن 
هدف گــذاری  سیاســت  اجــرای  شــرایطی 

بنابرایــن،  بــود.  نخواهــد  موفــق  تورمــی 
ــار  ــی در رفت ــار دور دوم قیمت ــه آث ــت ک اینجاس
فعالیــن اقتصــادی متبلــور می شــود و انتظــارات 
تورمــی شــکل می گیــرد. در چنیــن شــرایطی 
می تــوان گفــت کــه هدف گــذاری تورمــی بــا 
اســتمرار ســلطٔه مالــی دولــت موفقیــت چندانــی 
نخواهــد داشــت. نکتــٔه دوم ایــن اســت کــه بــر 
امــکان  ناممکــن،  ســه گانٔه  موضــوع  اســاس 
بــا  تورمــی  اســتراتژی هدف گــذاری  اجــرای 
سیاســت ســرکوب نــرخ ارز امکان پذیــر نیســت 
بــر هــدف  تمرکــز  بــا  بایــد  و سیاســت گذار 
تورمــی اعالم شــده و ایجــاد انعطــاف الزم در 
ــد. ــاب کن ــرخ ارز اجتن ــازار ارز، از ســرکوب ن ب

بــه نظــر شــما، موفقیــت هدف گــذاری تورمــی 
ــری در شــاخص های کالن اقتصــادی  چــه تأثی

خواهــد داشــت؟

در پاســخ بــه ســؤال شــما بایــد مثالــی از فریدمن 
ــات  ــل مالی ــورم تحمی ــد: »ت ــاورم. او می گوی بی
بــدون اجــرای پروســٔه قانون گــذاری اســت.« 
ــن و  ــورم ابتدایی تری ــرخ ت ــوان گفــت ن شــاید بت
ــر  ــات ه ــر در ثب ــاخص مؤث ــن ش ــه مهم تری البت
ــورم  ــرخ ت ــرد ن ــان ک ــد اذع ــت. بای ــاد اس اقتص
اساســی ترین مؤلفــه در انتخــاب میــان مصــرف 
و پس انــداز بــرای خانوارهــا و یــا تصمیم گیــری 
توســط  ســرمایه گذاری  آغــاز  خصــوص  در 
نقــش  بــر  افــزون  اســت.  ســرمایه گذاران 
ــز  ــر نی ــن متغی ــی ای ــاال، بی ثبات ــورم ب ــی ت تخریب
امــکان اتخــاذ تصمیمــات بهینــٔه ســرمایه گذاران 
می کنــد؛  تضعیــف  را  مصرف کننــدگان  و 
سیاســت گذار  وظیفــٔه  مهم تریــن  بنابرایــن، 
پولــی در رشــد اقتصــادی هــر کشــور مهــار 
اســت.  آن  نوســانات  و کاهــش  تــورم  نــرخ 
بــا ایــن تفاســیر و توضیحــات گفته شــده در 
بندهــای پیشــین، درصورتی کــه بانــک مرکــزی 
ــرد هدف گــذاری تورمــی خــود  در اجــرای راهب
ــام فعالیت هــای اقتصــادی از  ــق باشــد، تم موف
بهــره  اقتصــاد  به وجــود می آینــد، در  آرامــش 
اســتمرار  بــرای  طیب خاطــر  بــا  و  می برنــد، 
ــدت  ــدت و بلندم ــود در میان م ــای خ فعالیت ه
ــوان  ــد کــرد. ازایــن رو، می ت برنامه ریــزی خواهن
ــر  ــه زی ــورم ب ــرخ ت گفــت در صــورت کاهــش ن
7 درصــد )البتــه پایــدار و کم نوســان(، شــرایط 

۷

نـــرخ تـــورم بـــاال و پرنوســـان موجـــب اختـــال 
ــرای  ــداز بـ ــرف و پس انـ ــان مصـ ــاب میـ در انتخـ
خانوارهـــا و تضعیـــف ســـرمایه گذاری بـــرای 

ــد. ــد شـ ــرمایه گذاران خواهـ سـ



دو ماهنامــه تازه هــای اقتصــاد
۱۶۱ شــماره   ،۱۳۹۹ شــهریور  هدف گذاری تورمی

ــت و  ــد یاف ــش خواه ــاد کاه ــی اقتص نااطمینان
در مقابــل، احتمــااًل نــرخ بیــکاری به طــوری 
قابل ِتوجــه کاهــش می یابــد و به تبــِع آن رشــد 

ــت.  ــد یاف ــود خواه ــز بهب ــادی نی اقتص

بــه نظــر شــما مــردم چــه زمانــی می تواننــد 
در  را  تورمــی  هدف گــذاری  راهبــرد  نتایــج 

زندگــی خــود احســاس کننــد؟

سیاســت گذاری  کــه  اســت  ایــن  واقعیــت 
پولــی در شــش دهــٔه گذشــته عمدتــًا مبتنــی 
سیاســت گذاری  مســتقیم  ابزارهــای  بــر 
پولــی بــوده و تغییــر جهــت بانــک مرکــزی 
به ســمت اســتفاده از ابزارهــای بازارمحــور، 
در  قابل ِتحســین  و  چشــمگیر  اقدامــی  خــود 
محســوب  پولــی  سیاســت گذاری  فراینــد 
نکتــٔه  دو  ایــن  بــه  بایــد  منتهــا  می شــود؛ 
پیشــبرد  اینکــه،  اول  داشــت.  توجــه  مهــم 
مقــام  در  تورمــی  هدف گــذاری  اســتراتژی 
اجــرا به صــورت فراینــدی بــوده و انتقــال از 
زمان بــر  امــری  دورٔه جدیــد  بــه  قدیــم  دورٔه 
چهارچــوب  معرفــی  اینکــه،  دوم  اســت. 
اســت کــه  نهالــی  همچــون کاشــتن  جدیــد 
ــود.  ــت ش ــی از آن مراقب ــان بارده ــا زم ــد ت بای
ــه  ــین گفت ــای پیش ــه در بنده ــا آنچ ــتا ب هم راس
ــن  شــد، اصــالح ســاختار تدریجــی نظــام تأمی
ــی و گســترش اســتفاده از  ــی، معرف ــی دولت مال
ابزارهــای جدیــد در بــازار بین بانکــی )نظیــر 
در  ســاختاری  اصالحــات  اجــرای  رپــو(، 

سیاســت های  اســتمرار  بانک هــا،  ترازنامــٔه 
مبتنــی بــر عرضــه و تقاضــا در بــازار ارز، و... 
موفقیــت  مهــم  بســیار  مؤلفه هــای  ازجملــه 
ــوب  ــد محس ــرد جدی ــزی در رویک ــک مرک بان
می شــود. البتــه نبایــد از خاطــر دور داشــت 
اتفاقــات  نیــز  کوتــاه  مــدت  ایــن  در  کــه 
پذیرفتــه  صــورت  زمینــه  ایــن  در  مبارکــی 
اســت. بــرای مثــال، بانــک مرکــزی در دو مــاه 
ــان  ــارد توم ــزار میلی ــه 50 ه ــب ب ــته قری گذش
توســط کارگــزاری  را  دولتــی  بدهــی  اوراق 
ــت  ــٔه دول ــری بودج ــش کس ــت پوش ــود جه خ
بــه فــروش رســانده کــه در صــورت فقــدان 
ایــن چهارچــوب، بخشــی عمــده از کســری 
منتقــل  مرکــزی  بانــک  ترازنامــٔه  بــه  مزبــور 
ــرای  ــر ب ــد باالت ــٔه رش ــود ترجم ــه خ ــد ک می ش
ــتقبال  ــن اس ــن ضم ــت؛ بنابرای ــی اس ــٔه پول پای
از رویکــرد جدیــد بانــک مرکــزی، الزم اســت 
ــا لحــاظ محدودیت هــای  انتظــارات خــود را ب
ــوب  ــم و از چهارچ ــتوار کنی ــت گذار اس سیاس
ــزه  ــار معج ــد انتظ ــی جدی ــت گذاری پول سیاس
ــزی  ــک مرک ــال، بان ــیم. علی ای ح ــته باش نداش
نیــز بایــد تــوان کارشناســی خــود در اجــرای 
ایــن سیاســت را تقویــت کــرده و از طریــق 
بهبــود روابــط عمومــی خــود بــا طیفــی گســترده 
از ذی نفعــان، نقــش برجســتٔه خــود را در ایــن 

ایفــا کنــد.  زمینــه به خوبــی 

اگــر نکتــه دیگــری در زمینــه هدف گــذاری 
تورمــی داریــد، بیــان نماییــد.

مهم تریــن نکتــه ایــن اســت کــه همــٔه ســازمان ها، 
ــئول در  ــای مس ــتگاه ها، و نهاده ــا، دس ارگان ه
فراینــد سیاســت گذاری به صــورت هماهنــگ 
بــه ایــن نتیجــه مهــم برســند کــه بــاال بــودن نــرخ 
ــد و  ــد رش ــش ِروی فراین ــزرگ پی ــی ب ــورم آفت ت
ــود.  ــوب می ش ــور محس ــادی کش ــعٔه اقتص توس
در همیــن راســتا، پرهیــز از نــگاه کوتاه مــدت 
بــه موضــوع تأمیــن مالــی و اطمینــان بــه فوایــد 
بســیار زیــاد نــرخ تــورم پاییــن در بلندمــدت 
موجــب خواهــد شــد کــه دســتگاه های اجرایــی 
و تقنینــی نگاهــی ویــژه بــه ایــن موضــوع داشــته 
ــر  ــزی را در ایــن راه خطی ــک مرک باشــند و بان
یــاری کننــد؛ بنابرایــن، مواجهــه بــا ایــن معضــل 
ــٔه  ــاری هم ــکاری و همی ــد هم اقتصــادی نیازمن
اســت  اقتصــاد  در  تصمیم گیــر  نهادهــای 
ایــن  در  مرکــزی  بانــک  موفقیــت  درجــٔه  و 
چهارچــوب وابســتگی بســیار باالیــی بــه پرهیــز 
ــد داشــت. ــی خواه ــدٔه ناســازگاری زمان از پدی
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بحــث  جــاری  ســال  در  مرکــزی  بانــک 
هدف گــذاری تورمــی را مطــرح کــرده و بــر 
پایــه عملیــات بــازار بــاز تــورم ۲۰ تــا ۲۴ 
ــذاری  ــال ۱۳۹۹ هدف گ ــرای س ــدی را ب درص
کــرده اســت. بانــک مرکــزی چــرا به ســمت 

اتخــاذ ایــن سیاســت حرکــت کــرد؟

هدف گــذاری تورمــی چهارچــوب سیاســت گذاری 
اســت کــه در بســیاری از کشــورها اجــرا شــده و 
جــواب داده اســت. در ایــران نیــز ایــن سیاســت 
قابل ِاجراســت. البتــه لــوازم و مقدماتــی را نیــاز 
ــا نیســت کــه در شــرایط  ــن معن ــه ای دارد، امــا ب
هدف گــذاری  به ســمت  نمی توانیــم  فعلــی 

تورمــی حرکــت کنیــم.

دربــارٔه نــرخ تــورم تعیین شــدٔه 20 تــا 24 
ــرخ  ــط ن ــه متوس ــت ک ــد گف ــم بای ــدی ه درص
ــوده  ــاال ب تــورم کشــور در چهــار دهــٔه گذشــته ب
ــدود  ــورم ح ــرخ ت ــن، ن ــور میانگی ــت و به ط اس
20 درصــد را در چهــار دهــٔه گذشــته تجربــه 
در  مــا  اقتصــاد  کــه  نیــز  امــروز  کرده ایــم. 
شــرایطی خــاص به ویــژه از ناحیــٔه فشــارهای 

بانــک مرکــزی در ســال 1399 بســتر هدف گــذاری تورمــی را بــا اســتفاده 
از عملیــات بــازار بــاز و هدف گــذاری میانــی نــرخ ســود بــازار بین بانکــی 
ــروش  ــود، خریدوف ــرخ س ــتی، داالن ن ــود سیاس ــرخ س ــن ن ــکل تعیی به ش
ــال اخــذ وثیقــه،  ــار در قب ــا بانک هــا، اعطــای اعتب اوراق بهــادار دولــت ب
و ســپرده  گذاری بانک هــا نــزد بانــک مرکــزی فراهــم کــرده اســت. بــر ایــن 
ــٔه  ــا دامن ــرخ تــورم خــود را 22 درصــد ب اســاس، بانــک مرکــزی هــدف ن
ــه کاهــش  ــا توجــه ب 2± واحــد درصــد تعییــن و اعــالم کــرده اســت کــه ب
ــٔه  ــت ترازنام ــار، وضعی ــال انتش ــم اوراق در ح ــی، حج ــای جهان قیمت ه
ــن  ــود ای ــود موج ــای س ــرمایه گذاری، و نرخ ه ــرکت های س ــا و ش بانک ه

هــدف تورمــی به صــورت پایــدار قابل ِدســتیابی اســت. هرچنــد بــا توجــه 
ــد،  ــی می مان ــاطی باق ــان انبس ــی همچن ــت پول ــود، سیاس ــای س ــه نرخ ه ب
به تدریــج و بــا بازگشــت متغیرهــای واقعــی بــه روندهــای طبیعــی، از 
انبســاط سیاســت پولــی کاســته می شــود و نــرخ تــورم رونــد کاهشــی 
ــدف  ــزی ه ــک مرک ــا آن، بان ــب ب ــرد و متناس ــد ک ــظ خواه ــود را حف خ
تورمــی خــود را در میان مــدت به ســمت نرخ هــای پایین تــر بازنگــری 
خواهــد کــرد. بــرای بررســی بیشــتر ایــن موضــوع بــا دکتــر کامــران 
نــدری صاحب نظــر پولــی و بانکــی بــه گفت وگــو نشســتیم کــه از نظرتــان 

می گــذرد.

آیا هدف گذاری تورمی در سال 
۱۳۹۹ محقق می شود؟

 صاحب نظر پولی و بانکی
دکتر کامران ندری
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ــوان انتظــار  ــه اســت نمی ت ــرار گرفت تحریمــی ق
ــا  ــال 1399 ب ــدف در س ــورم ه ــرخ ت ــت ن داش
ــر  ــه شــرایط اقتصــادی ســطحی پایین ت توجــه ب

از بــازٔه اعالم شــده باشــد.
تکانه هایــی کــه در ســال 1399 از ناحیــٔه 
ــتیم،  ــا داش ــیوع کرون ــن ش ــا و همچنی تحریم ه
ــر گذاشته اســت و  در عرضــٔه کل در اقتصــاد اث
محدودیت هایــی را در ســمت عرضــٔه کاال و 
خدمــات شــاهد هســتیم و ایــن کاهــش ظرفیــت 
به طــور  واردشــده  تکانه هــای  براثــِر  تولیــد 
طبیعــی آثــار تورمــی را ایجــاد می کنــد و در 
ایــن شــرایط اینکــه انتظــار داشــته باشــیم نــرخ 
ــی  ــم، هدف ــن بیاوری ــن پایی ــش از ای ــورم را بی ت

غیرواقع بینانــه خواهــد بــود.
درصــد   24 تــا   20 بــازٔه  مــن،  نظــر  بــه 
ــی  ــول و منطق ــازه ای معق ــال 1399 ب ــرای س ب
ــده  ــال های آین ــرای س ــا ب ــد؛ ام ــر می رس ــه نظ ب
بایــد تــالش کنیــم کــه نــرخ تــورم در ســطوحی 
پایین تــر قــرار گیــرد و در بــازٔه زمانــی مثــاًل 
تــورم  نــرخ  بایــد  مرکــزی  بانــک  پنج ســاله، 
هــدف را بســیار پایین تــر از ایــن ارقــام در نظــر 

بگیــرد و به گونــه ای برنامه ریــزی کنیــم کــه نــرخ 
تــورم در بلندمــدت در محــدودٔه 5 تــا 6 درصــد 

به صــورت پایــدار تنظیــم شــود.

چــه  هدف گذاری شــده  تــورم  بــه  دســتیابی 
فراهــم  آن  بســتر  آیــا  و  دارد  نیــاز  مقدماتــی 

اســت؟

بــاالی  رشــد  نــرخ  تاریخــی  به صــورت  مــا 
نقدینگــی داشــته ایم و پاییــن آوردن نــرخ رشــد 
ــن،  ــت؛ بنابرای ــر نیس ــاره میس ــی به یک ب نقدینگ
از یــک طــرف تکانــٔه عرضــه را داریــم و از 
طــرف دیگــر رشــد بــاالی نقدینگــی کــه در 
ــار کســری بودجــٔه دولــت موجــب می شــود  کن
درصــد   20 از  پایین تــر  نرخ هــای  پیش بینــی 
بــرای ســال 1399 واقع بینانــه نباشــد. اینکــه 
بانــک مرکــزی بــرای اولیــن بــار در طــول تاریــخ 
خــود تصمیــم گرفتــه اســت هدفــی را بــرای 
ــه  ــی را ک ــام امکانات ــرد و تم ــر بگی ــورم در نظ ت
در اختیــار دارد بــرای رســیدن بــه آن هــدف 
مورداســتفاده قــرار دهــد, اقدامــی قابل ِقبــول 

از طــرف بانــک مرکــزی اســت؛ امــا لــوازم و 
بــه نظــر می رســد بانــک  مقدماتــی دارد کــه 
قبــل گام هایــی  ســال   1٫5 تــا   1 از   مرکــزی 
بــرای  الزم  بســتر  فراهــم کــردن  زمینــٔه  در 

اســت. برداشــته  تورمــی  هدف گــذاری 
در  کــه  بــاز  بــازار  عملیــات  بخش نامــٔه 
و  پــول  بــه تصویــب شــورای  ســال گذشــته 
اعتبــار رســید یکــی از اقدامــات در راســتای 
هدف گــذاری تورمــی بــود، همچنیــن اعــالم 
کریــدور نــرخ ســود بــا کف 13 درصد و ســقف 
ــر  ــی دیگ ــی اقدام ــازار بین بانک ــد در ب 22 درص
اســت کــه نشــان می دهــد بانــک مرکــزی در 
راســتای عملیاتــی کــردن چهارچــوب سیاســتی 
هدف گــذاری تورمــی گام هایــی برداشــته اســت. 
اصــالح نســبت ذخیــرٔه قانونــی نیــز اقدامــی 
دیگــر اســت کــه نشــان می دهــد بانــک مرکــزی 
ــه  ــدرن ک ــزی م ــک مرک ــمت بان ــه گام به س گام ب
ــد. ــورم را دارد، حرکــت می کن ــرل ت وظیفــٔه کنت

ابهاماتــی در زمینــٔه  ممکــن اســت هنــوز 
هدف گــذاری تورمــی وجــود داشــته باشــد، 
ــد از یــک نقطــه شــروع کــرد.  ۹امــا باالخــره بای
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تورمــی  هــدف  بــا گذشــته کــه  مقایســه  در 
نــرخ  به عنــوان کریــدور  چیــزی  و  نداشــتیم 
در  بــاز  بــازار  عملیــات  و  بین بانکــی  ســود 
مــا  کشــور  در  مرکــزی  بانکــداران  ادبیــات 
ــی  ــه قدم های ــود، متوجــه می شــویم ک مطــرح نب
در  پولــی  سیاســت گذاری  بهبــود  به ســمت 

کشــور برداشــته شــده اســت.

نــرخ کــف داالن نــرخ ســود از ۱۰ درصــد طــی 
ــن  ــل ای ــید، دلی ــد رس ــه ۱۳ درص ــه ب دو مرحل

اقــدام چــه بــود؟

بــه اعتقــاد مــن، بانــک مرکــزی بایــد در کریــدور 
ــه  ــا توج ــد و ب ــر کن ــی تجدیدنظ ــازار بین بانک ب
بــه نــرخ تــورم 41 درصــدی ســال 1398، تــورم 
انتظــارات   ،1399 ســال  هدف گذاری شــدٔه 
تورمــی کــه شــکل گرفتــه اســت بایــد فاصلــه 
بیــن ســقف و کــف کریــدور بــه 4 تــا 5 درصــد 
ــی کــف  ــد؛ یعن ــدا کن ــا پی ــا کریــدور معن برســد ت
ایــن کریــدور بایــد بــه رقمــی حــدود 17 درصــد 

ــه 24 درصــد برســد. و ســقف آن ب
ــٔه  ــوز در نقط ــت هن ــن اس ــوع، ممک درمجم
ــان،  ــا به مرورزم ــیم؛ ام ــیر باش ــن مس ــن ای آغازی
بانــک  ایــن تجربــه می توانــد کامــل شــود و 
مرکــزی در آینــده بــه لوازمــی کــه بــرای رســیدن 
بــه ایــن هــدف تورمی الزم اســت، مســلط شــود؛ 
ــه اینجــا انجــام شــده  ــا ب ــه ت ــا نفــس کاری ک ام
اســت در مقایســه بــا گذشــته نشــان می دهــد کــه 
چندیــن قــدم بــه جلــو در بانک مرکــزی برداشــته 

شــده اســت.
اینکــه اکنــون بــازاری بــرای اوراق خزانــٔه 
ــازار  ــن ب ــه در ای ــت ک ــه اس ــکل گرفت ــی ش دولت
شــرکت های  بیمــه،  شــرکت های  بانک هــا، 
ــرمایه گذاری  ــرکت های س ــرمایه، و ش ــن س تأمی
حضــور دارنــد و به عنــوان بازیگــران کلیــدی ایــن 

ــد، موجــب می شــود  ــداری می کنن اوراق را خری
دارایی هایــی  بانک هــا  ترازنامــٔه  در  آینــده  در 
ــن دارد و هــم  ــرد کــه هــم ریســک پایی ــرار گی ق
ــی برخــوردار اســت. ــری باالی از درجــٔه نقدپذی

بانــک  اگــر  به احتمال زیــاد،  آینــده  در 
ــوان  ــد، می ت ــی را حــل کن مرکــزی مشــکالت فن
در  توســعه یافته  و  ســازمان یافته  بدهــی  بــازار 
کشــور داشــت و نرخ هــای بهــره در اقتصــاد 
ــرای خــود داشــته  ــازاری مشــخص ب ــد ب می توان
ــر  ــا در اقتصــاد منطقی ت باشــد و تصمیم گیری ه
می کنــد  به مرورزمــان کمــک  این هــا  و  شــود 
ــورم  ــک مرکــزی تســلط بیشــتری روی ت کــه بان

ــد. ــدا کن ــا پی ــطح قیمت ه ــرل س و کنت

ــزی  ــک مرک ــه بان ــتید ک ــن هس ــدر خوش بی چق
دســت  هدف گذاری شــده  تــورم  بــه  بتوانــد 

ــد؟ یاب

ــده  ــون در آغــاز مســیر هســتیم امــا امیدوارکنن اکن
مرکــزی  بانــک  گفــت  نمی تــوان  اســت. 
صــد درصــد بــه هدفــی کــه دارد دســت پیــدا 
می کنــد، امــا گام هــای اولیــه را برداشــته اســت 
و روزبــه روز گام هایــی جدیــد در راســتای تحــول 
سیاســت گذاری پولــی برمــی دارد. ایــن مســیر، 
ــا در  ــن ب ــت؛ بنابرای ــی نیس ــوار و صاف ــیر هم مس
نظــر گرفتــن جمیــع شــرایط، اقدامــات بانــک 
مرکــزی مثبــت اســت و می تــوان امیــدوار بــود در 
آینــده ایــن قدم هــا تکمیــل شــود و مــا هــم در زمــرٔه 

ــم. ــرار بگیری ــن ق ــورم پایی ــا ت ــورهایی ب کش
مــا تنهــا کشــوری هســتیم کــه نزدیــک بــه 
چهــار دهــه تــورم بــاالی دورقمــی داشــتیم، 
ــده  ــی کــه برداشــته شــده امیدوارکنن ــا قدم های ام
اســت و بایــد کمــک کــرد تــا موانــع و مشــکالتی 
کــه بانــک مرکــزی در ایــن مســیر بــا آن مواجــه 
اســت حــل شــود، زیــرا مســیری کــه بانــک 
مرکــزی در نظــر گرفتــه، مســیری درســت اســت.

حــدود 95 درصــد کشــورهای دنیــا در حــل 
معضــل تــورم موفــق عمــل کرده انــد و به جــز 
چنــد کشــور، بقیــٔه کشــورها بــا پدیــدٔه تــورم 
بــاال مواجــه نیســتند. شــاید همــٔه مشــکالت 
اقتصــادی را در کشــور به راحتــی نتــوان حــل 
کــرد، امــا مهــار تــورم شــدنی اســت و مســیر آن 
ــال  ــزی در ح ــک مرک ــه بان ــت ک ــن اس ــز همی نی

ــت. ــردن آن اس ــی ک ط
حتــی بــا توجــه بــه تــورم باالیــی کــه در ســال 

1398 و 1397 داشــتیم، اگــر بانــک مرکــزی 
ــت  ــا جدی مســیری را کــه شــروع کــرده اســت ب
دنبــال کنــد و مقابــل فشــارهایی کــه وجــود دارد 
تــا بانــک مرکــزی را از ایــن مســیر دور کنــد 
ــد،  ــری کن ایســتادگی کــرده و منطقــی تصمیم گی
نــرخ تــورم 22 درصــد حتــی بــرای ســال 1399 
دســت یافتنی اســت و بــرای ســال های بعــد، 
بــرای اینکــه تــورم را در بــازٔه تک رقمــی معقــول 

ــد. ــزی کن ــم، برنامه ری ــرار دهی ق
بــا  بیشــتری  ارتبــاط  بایــد  بانــک مرکــزی 
باشــد و شــفاف تر و صریح تــر  داشــته  مــردم 
پیام هــای روشــنی را بــه جامعــه ارســال کنــد، 
ــارٔه  ــادی درب ــاالن اقتص ــان و فع ــد کارشناس نبای
ــه  ــد بلک ــی کنن ــزی گمانه زن ــک مرک ــای بان آماره
بانــک مرکــزی بایــد صریــح و شــفاف پیام هــای 
ــه فعــاالن اقتصــادی و جامعــه منتقــل  خــود را ب
کنــد. بانــک مرکــزی بایــد در انتشــار آمــار و 
ارقــام پولــی و تــورم به روزتــر و شــفاف تر عمــل 
ــد، اگــر بانــک مرکــزی در ایــن هدف گــذاری  کن
جــدی باشــد، بایــد ایــن شــفافیت را دنبــال کنــد 
ــه فعــاالن اقتصــادی  ــده را ب و پیش بینی هــا از آین
ــه در  ــی ک ــای نااطمینان ــن فض ــا ای ــد ت ــه ده ارائ

ــرود. ــن ب ــت از بی ــده اس ــود آم ــه به وج جامع

بـــازٔه ۲۰ تـــا ۲۴ درصـــد بـــرای ســـال ۱۳۹۹ 
ـــد؛  ـــر می رس ـــه نظ ـــی ب ـــول و منطق ـــازه ای معق ب
امـــا بـــرای ســـال های آینـــده بایـــد تـــاش کنیـــم 
کـــه نـــرخ تـــورم در ســـطوحی پایین تـــر قـــرار گیـــرد 
و در بـــازٔه زمانـــی مثـــًا پنج ســـاله، بانـــک مرکـــزی 
بایـــد نـــرخ تـــورم هـــدف را بســـیار پایین تـــر از ایـــن 
ـــزی  ـــه ای برنامه ری ـــرد و به گون ـــر بگی ـــام در نظ ارق
کنیـــم کـــه نـــرخ تـــورم در بلندمـــدت در محـــدودٔه ۵ 

ـــود. ـــم ش ـــدار تنظی ـــورت پای ـــد به ص ـــا ۶ درص ت
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دو ماهنامــه تازه هــای اقتصــاد
۱۶۱ شــماره   ،۱۳۹۹ شــهریور  هدف گذاری تورمی

هدف گـذاری تورمـی سیاسـت تازٔه بانـک مرکزی برای به تعادل کشـاندن 
اقتصـاد اسـت. ایـن سیاسـت گذاری کـه در میـان فشـارهای تحریمـی از 
ابعـادی  یک سـو و چالـش کرونـا از سـوی دیگـر طراحـی شـده اسـت، 
متفـاوت و پیچیـده دارد کـه می توانـد درنهایـت بـرای اقتصـاد ملـی بـه 

فرصت سـازی بـزرگ بـرای جهـش تبدیـل شـود. دراین ارتبـاط بـا هـادی 
تـا  داده ایـم  انجـام  را  اقتصـادی، گفت وگویـی  حق شـناس، کارشـناس 
زوایـای پنهـان و آشـکار ایـن راهبـرد تـازٔه بانـک مرکـزی را موردبررسـی 

قـرار دهیـم کـه در ادامـه آن را می خوانیـد.

هدف گذاری تورمی؛ فرصت بزرگ جهش اقتصادی

کارشناس اقتصادی
هادی حق شناس

به
اح

ص
م
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اقتصـاد  در  آثـاری  چـه  تورمـی  هـدف  تعییـن 
دارد؟ کشـور 

تورمـی  هدف گـذاری  کـه  کـرد  اذعـان  بایـد 
از  صحیـح  تصمیمـی  و  شـجاعانه  راهبـردی 
سـوی بانـک مرکـزی اسـت و ایـن هدف گـذاری 
ترسـیم کـرده  سـرمایه گذاران  بـرای  نقشـه راهی 
اسـت کـه می توانـد زمینه سـاز تحوالتـی بـزرگ 
در اقتصـاد کشـور شـود؛ و ایـن راهبـرد شـاید 
یکـی از سیاسـت های متقنـی اسـت کـه حداقـل 
در دو دهـٔه اخیـر از سـوی بانـک مرکـزی اتخـاذ 
شـده اسـت و در دورٔه ریاسـت دکتـر همتـی در 
مؤسسـات  سـامان دهی  از  بعـد  مرکـزی  بانـک 
پولـی غیرمتشـکل و غیرمجـوزدار، ایـن دومیـن 
تصمیـم عملیاتـی بـزرگ اسـت که برای همیشـه 

مانـدگار خواهـد مانـد.

بــا  کــه  بــود  خوش بیــن  می تــوان  چقــدر 
هدف گــذاری بــرای تــورم تحوالتــی مثبــت در 

بازارهــای مالــی شــکل گیــرد؟
هـم  نظامـی  بانک هـای  سـامان دهی  گرچـه 
اقدامـی جسـورانه بـود کـه در حـال نهایـی شـدن 
بـزرگ  دسـتاوردی  تـورم  هدف گـذاری  اسـت، 
اسـت و مهـم نیسـت کـه در پایان سـال عدد 22 
درصـد یـا هر عدد دیگری باشـد، بلکـه این نکته 
مهـم اسـت کـه سـرمایه گذاران رفتـار دولـت را 
تخمیـن بزننـد، بـرآورد و حتـی پیش بینـی کننـد. 
به راحتـی می تـوان خوش بیـن  دلیـل،  بـه همیـن 

مالـی  بازارهـای  بـرای  سیاسـت  ایـن  بـود کـه 
داشـت؛  خواهـد  پـی  در  را  مثبـت  تکانه هایـی 
البتـه بایـد بـه این نکتـه هم توجهی ویژه شـود که 
نبایـد بـرای کوتاه مـدت انتظار اتفاق هـای بزرگ 
و معنـادار داشـته باشـیم و بایـد تـا پایـان دورٔه 
یک سـاله شـاهد شـکل گیری تحوالت تأثیرگذار 

در کلیـت اقتصـاد کشـور باشـیم.

سـرمایه گذاران چقـدر می تواننـد بـه ایـن تصمیم و 
تحـوالت مرتبـط با آن امید داشـته باشـند؟

بایـد بـه ایـن مسـئلٔه ویـژه توجـه شـود کـه آنچـه 
و  قطعیت هـا  نـدارد  وجـود  ایـران  اقتصـاد  در 
آنچـه وجـود دارد عدم قطعیت هاسـت؛ بنابرایـن 
نمی داننـد  سـرمایه گذاران  وضعیـت،  ایـن  در 
تـورم،  نقدینگـی،  اقتصـادی،  رشـد  باالخـره 
بودجـٔه عمرانـی، و... چـه عـددی اسـت و ایـن 
هـرروز  مـردم  می شـود  باعـث  عدم قطعیت هـا 
مالـی  بازارهـای  در  سـرمایه گذاری  به دنبـال 
متفاوت و کاالهای سرمایه ای باشند و نمی دانند 
دالر بخرنـد یـا سـکه و طـال، سـهام بخرنـد یـا 
زمین و مسـکن، و این آسـیب اسـت و به همین 
دلیـل، همـٔه سـرمایه گذاران و بازرگانـان کشـور 
بـا تحقـق ایـن هـدف می تواننـد اسـتراتژی های 
بلندمدت تـری را بـرای خودشـان ترسـیم کننـد و 
بـر بسـتر آن، اهـداف اقتصـادی خودشـان را کـه 
درنهایـت بـه ارتقـای اقتصاد ملی منجر می شـود 
عملیاتـی کننـد. در خصـوص آسـیب هایی کـه از 

اقتصـاد  در  عدم قطعیت هـا  و  بی ثباتـی  طریـق 
شـکل می گیـرد نیـز بایـد گفـت کـه در شـرایط 
چشـم اندازی  مـردم  عدم قطعیت هـا  و  بی ثباتـی 
چشـم انداز  حداقـل  یـا  و  ندارنـد  روشـن 
میان مـدت ندارنـد و ایـن تصمیـم که بـرای تورم 
اقدامـی  نظـرم  بـه  اسـت،  شـده  هدف گـذاری 
علمـی اسـت و یکـی از آثـار مثبـت آن این اسـت 
بگیرنـد  تصمیـم  می تواننـد  سـرمایه گذاران  کـه 
کـه در کـدام بازارهـا می تواننـد سـرمایه گذاری 

کننـد.

به عنـوان  را  تـورم  هدف گـذاری  می تـوان 
چهارچوبـی در سـال های آینده نیـز اجرایی کرد؟

در  بتوانـد  مرکـزی  بانـک  اگـر  مـن،  نظـر  بـه 
دهـد،  ادامـه  را  ایـن روش  نیـز  آینـده  سـال های 
همسـوی  را  بودجـه ای  و  مالـی  سیاسـت های 
سیاسـت های پولـی خواهـد کـرد. در دنیـا، هـر 
همسـو  پولـی  و  مالـی  سیاسـت های  زمـان کـه 
تـورم کنتـرل  شـد،  بودجـه ای  سیاسـت های  بـا 
شـده اسـت و وقتـی در دنیـا ایـن مسـئله عنـوان 
می شـود کـه بانـک مرکـزی بایـد مسـتقل باشـد، 
بتوانـد  مرکـزی  بانـک  اسـت کـه  ایـن  اسـاس 
سیاسـت گذاری های هدفمنـد و اصولـی را بـدون 
هیچ گونـه فشـاری بـا هـدف تثبیـت متغیرهـای 
اصلی اقتصاد و رشـد اقتصادی پیاده سـازی کند.
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دو ماهنامــه تازه هــای اقتصــاد
۱۶۱ شــماره   ،۱۳۹۹ شــهریور  هدف گذاری تورمی

پویایی های تورم در چند سال گذشته
ســال گذشــته   30 در  تــورم  نــرخ  باالتریــن 
بــه ســال 1374 تعلــق دارد کــه تــورم در آن 
ــرد.  ــود ک ــورد 49٫4 درصــد صع ســال بــه رک
ســال  بــه  تــورم  میــزان  بیشــترین  پــس ازآن، 
نــرخ  آن،  طــی  می شــود کــه  مربــوط   1398
تــورم بــه 41٫2 درصــد رســید و بنــا بــه شــواهد 
ــه  ــان ادام ــال 1399 همچن ــش در س ــن افزای ای
دارد. رشــد قیمــت دالر و ارزهــای عمــده و 
تشــدید تحریم هــا از مهم تریــن عوامــل رشــد 
ــی رود.  ــورم در ســال گذشــته به شــمار م ــرخ ت ن

البتــه در چنــد ســال منتهــی بــه ســال 1397 
ــن  ــه کمتری ــورم ب ــرخ ت ــت، ن ــات دول ــا اقدام ب
ــود،  ــه ب ــر کاهــش یافت ــزان در ســه دهــٔه اخی می
ــورم تک رقمــی 9 درصــدی  ــرخ ت به طوری کــه ن
در ســال 1395 بــه ثبــت رســید، امــا ایــن رونــد 
پایــدار نبــود. از ســال 1397 پــس از آزاد شــدن 
دالر،  نــرخ  برابــری  چنــد  رشــد  و  دالر  فنــر 
موجــی جدیــد از گرانــی و تــورم بخش هــای 
مختلــف اقتصــادی کشــور را دربــر گرفــت و 
نــرخ تــورم کــه در ســال های 1395 و 1396 
تک رقمــی  شــده بــود، پــس از جهــش بهــای 

ــاال  ــرعت ب ــد و به س ــی ش ــاره دورقم دالر، دوب
رفــت، به طوری کــه در ســال 1397 نــرخ تــورم 
بــا رشــد بیــش از ســه برابــری بــه 31٫2 درصــد 
بالــغ شــد. در ســال 1398 نیــز رقــم 41٫2 
درصــد بــرای نــرخ تــورم ثبــت شــد کــه بعــد از 
تــورم ســال 1374، باالتریــن رقــم در 24 ســال 
گذشــته به شــمار مــی رود. افزایــش تــورم در 
ــرخ  ــش ن ــه افزای ــی ب ــر، در حال ــد ســال اخی چن
ارز نســبت داده می شــود کــه مطالعــات متعــدد 
در ســال های گذشــته مؤیــد ایــن واقعیــت بــوده 
ــش آن  ــانات و افزای ــرخ ارز و نوس ــه ن ــت ک اس

رایج  تریـن  از  یکـی  درحال حاضـر  تورمـی  هدف گـذاری  مقدمـه: 
در  مرکـزی  بانک هـای  توسـط  اعمال شـده  سیاسـتی  چهارچوب هـای 
جهـان اسـت و از سـال 1990 کـه بـرای اولیـن بـار نیوزیلنـد ایـن رژیـم 
سیاسـتی را پذیرفـت، تاکنـون تعـداد بسـیار زیـادی از کشـور ها آن را در 
ایـن  از  بسـیاری  در  گرفته انـد.  بـه کار  خـود  پولـی  سیاسـت های  اعمـال 
کشـورها پیـش از هدف گـذاری تورمـی، سیاسـت های دیگـری همچـون 
هدف گـذاری کل هـای پولـی، نرخ هـای بهـره ، نـرخ ارز، و غیـره اعمـال 
شـده بـود و اغلـب نتایـج مورد   انتظـار سیاسـت گذار را کـه همانـا کنتـرل 
تـورم و کمـک بـه رشـد اقتصادی بـود، به همـراه نداشـت. مهم ترین مزیت 
هدف گـذاری تورمـی در ایـن اسـت کـه در سیاسـت پولـی، به نوعـی قواعد 
بـا صالحدیـد  ترکیـب می شـود. چنیـن »صالحدیـد مقیـدی« دو عنصـر 
کامـاًل متفـاوت را تحـت پوشـش قـرار می دهـد؛ اول اینکـه در میان مـدت 
یـک نـرخ عـددی معلـوم بـرای تـورم هدف گـذاری می شـود و سـپس برای 
نشـان  اقتصـادی واکنـش  تکانه  هـای  بـه  آن، در کوتاه مـدت  بـه  رسـیدن 
داده می شـود کـه ایـن واکنـش می توانـد بنـا بـه صالحدیـد بانـک مرکزی با 
اسـتفاده از هرکـدام از ابزار هـای تحـت اختیـار آن صـورت پذیـرد. اغلـب 
کشـور هایی کـه درحال حاضـر از هدف گـذاری تورمـی به عنـوان سیاسـت 
پولـی غالـب خـود اسـتفاده می کننـد، در مقطعـی از زمـان در گیـر تـورم 
شـدید بوده انـد. ازجملـه ایـن کشـور ها می تـوان بـه شـیلی، برزیـل، و ترکیه 
اشـاره کـرد. به عنـوان مثـال، ترکیـه به دلیـل شـدت تـورم حاکـم بـر اقتصاد 

ایـن کشـور، در سـال 2002 به صـورت ضمنـی و در 2006 به صراحـت 
مجبـور بـه اتخـاذ سیاسـت هدف گذاری تورم شـد یا برزیل پـس از تحمل 
سـال ها تـورم بـاال، بـا هدف گـذاری تورمـی توانسـت دغدغه هـای خـود 
را در ایـن زمینـه کاهـش دهـد. بـا توجـه بـه اینکـه نـرخ تـورم در ایـران در 
چنـد دهـٔه اخیـر بسـیار باالتـر از نـرخ تـورم مشاهده شـده در اقتصاد هـای 
توسـعه یافته و حتـی اقتصاد هـای درحال توسـعه بـوده و کمابیـش تبدیـل به 
بیمـاری مزمـن بـرای اقتصاد ایران شـده اسـت، بازنگری در سیاسـت های 
پولـی در راسـتای کنتـرل آن ضـروری بـه نظـر می رسـد و در ایـن راسـتا، 
عـالوه بـر اعمـال سیاسـت هدف گـذاری تورمـی کـه به درسـتی از سـوی 
بانـک مرکـزی بـرای سـال 1399 اعـالم شـد، شـناخت متغیر هایـی کـه 
بیشـترین اثر گـذاری را در نرخ تورم کشـور دارنـد، ضرورتی اجتناب ناپذیر 
در مسـیر اجـرای ایـن سیاسـت به حسـاب می آیـد. نگاهـی گـذرا بـر عوامل 
مؤثـر در پویایی هـای تـورم نشـان می دهد کـه به دلیل درآمدهـای برون زای 
در  غیرقابل ِانـکار  نقشـی  سـال ها،  بیشـتر  در  ایـران  در  ارز  نـرخ  نفتـی، 
نوسـانات قیمت هـا بـازی کـرده اسـت. ازایـن رو، بـا توجـه بـه اینکـه بانک 
مرکـزی در سـال جـاری بـر سیاسـت هدف گـذاری تورمـی تأکیـد دارد، 
در ایـن مطالعـه سـعی می شـود مهم تریـن کانال هـای اثر گـذاری بـازار ارز 
در پویایی هـای تـورم شناسـایی و احصـا شـود و از طریـق ایـن شـناخت، 
توصیه هـای سیاسـتی الزم درجهـِت بهتـر کردن عملکرد سیاسـت گذار در 

هدف گـذاری تورمـی ارائـه شـود.

شناسایی کانال های اثر گذاری 
تحوالت بازار ارز در هدف گذاری تورم
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یادداشت تحلیلی
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ــورم  ــرخ ت ــش ن ــکار در افزای ــری غیر قابل ِان تأثی
در اقتصــاد ایــران دارد، به طوری کــه در ســال 
طــی  مجلــس  پژوهش هــای  مرکــز   ،1397
مطالعــه ای نشــان داد کــه هــر 10 درصــد رشــد 
درصدی نــرخ   2 افزایــش  باعــث  ارز  نــرخ 
تورم می شــود. در ادبیــات اقتصــادی، از ایــن 
ــا  ــی قیمت ه ــطح عموم ــر س ــی تغیی ــده یعن پدی
ــع  ــی و بالطب باألخــص قیمــت کاال هــای واردات
ــه »گــذار  ــرخ ارز، ب ــر نوســانات ن ــورم در براب ت

نــرخ ارز« یــاد می کننــد.
اثرگــذاری  بــرای  ارز؛ کانالــی  نــرخ  گــذار 

تــورم نــرخ  در  ارز  بــازار  تحــوالت 
معمــواًل »عبــور یــا گــذار نــرخ ارز« بــه چندیــن 
دلیــل صــورت می گیــرد کــه به طــور خالصــه 

از: عبارت انــد 
ــای  ــت کاال ه ــرخ ارز قیم ــش ن ــا افزای 1- ب

ــد. ــدا می کن ــش پی ــی افزای ــی واردات مصرف
2- قیمــت مــواد اولیــه و کاال هــای واســطٔه 
ــد  ــه کار می رون ــد ب ــد تولی ــه در فراین ــی ک واردات
ــد  ــٔه تولی ــه هزین ــرده و درنتیج ــدا ک ــش پی افزای
محصــوالت  تمام شــدٔه  قیمــت  آن  به تبــع  و 

تولیــدی در اقتصــاد افزایــش می یابــد.
ــر قیمــت ارز و افزایــش آن باعــث  3- تغیی
بــاال رفتــن قیمــت کاال هــای وابســته بــه ارز 
نســبی  قیمت هــای  به این ترتیــب،  و  می شــود 
تحــت تأثیــر قــرار می گیــرد. همیــن امــر در 
ــش صــادرات  ــع موجــب افزای بســیاری از مواق
ــود  ــارج می ش ــه خ ــوس کاال ب ــاق معک ــا قاچ ی
ــع  ــه وض ــبی ب ــای نس ــه قیمت ه ــی ک ــا زمان و ت
قبــل از تکانــٔه ارزی برگــردد ادامــه می یابــد. 
درنتیجــه، بخشــی از تــورم مربــوط بــه افزایــش 
قیمــت کاال هــای تولیــد داخــل به دلیــل افزایــش 

ــود. ــد ب ــا خواه ــا قاچــاق آن ه صــادرات ی
4- افزایــش قیمت هــا و همچنیــن افزایــش 
ــرخ ارز  ــش ن ــا جه ــراه ب ــی هم ــارات تورم انتظ
باعــث چانه زنــی نیــروی کار بــرای دریافــت 
حقــوق و دســتمزد باالتــر می شــود و به تدریــج 
از ناحیــٔه افزایــش هزینــٔه نیــروی کار نیــز، نــرخ 
افزایــش  بــا  افزایــش می یابــد. همــراه  تــورم 
دســتمزد، صاحبــان ســرمایه نیــز توقــع افزایــش 
قیمــت نهــادٔه تولیــدی خــود را دارنــد کــه ایــن 
ــورم  ــرخ ت ــر ن ــری ب ــاالی دیگ ــار روبه ب ــز فش نی

محســوب می شــود.
ــل  5- در بســیاری از بحران هــای ارزی، دلی
اصلــی جهــش نــرخ ارز افــت عرضــٔه ارز اســت، 
مــواد  صادر کننــدٔه  کشــورهای  در  باألخــص 
نفــت، زمانــی  خــام همچــون صادر کننــدگان 
کــه قیمــت نفــت افــت می کنــد یــا صــادرات آن 
ــک  ــت و بان ــه دول ــل اینک ــه دلی ــود، ب ــم می ش ک
بــازار  بــه  تزریــق  بــرای  ارز کمتــری  مرکــزی 
خواهنــد داشــت، نــرخ ارز جهــش پیــدا می کنــد. 
به عبارت دیگــر، افزایــش نــرخ ارز بــا کاهــش 
عرضــٔه آن همــراه اســت. همیــن امــر باعــث 
تحدیــد توانایــی کشــور در واردات کاالهــا بــه 
شــیؤه قبــل از بحــران می شــود و منحنــی عرضــٔه 
برخــی از کاال هــای وارداتــی به ســمت چــپ و 
بــاال انتقــال می یابــد. ایــن موضــوع، موجــب 
کمبــود کاال در برخــی بازارهــا می شــود و بالطبــع 
نــرخ تــورم افزایــش می یابــد. به عبارت دیگــر، 
نه تنهــا افزایــش قیمتــی از ناحیــٔه افزایش نــرخ ارز 
ــز،  ــود کاال نی ــل کمب ــد، بلکــه به دلی ــاق می افت اتف
اقتصــاد شــاهد ســیر صعــودی قیمــت کاالهــای 

ــود. ــی خواهــد ب 15واردات



دو ماهنامــه تازه هــای اقتصــاد
۱۶۱ شــماره   ،۱۳۹۹ شــهریور  هدف گذاری تورمی

6- در بخــش بزرگــی از ادبیــات مربــوط 
و  دولــت  از  ارز« صحبتــی  نــرخ  »گــذار  بــه 
مســئله  ایــن  شــدن  پر رنگ تــر  در  آن  نقــش 
ــان  ــی نش ــواهد عین ــی ش ــت ول ــاد نیس در اقتص
می دهــد درصورتی کــه بحــران ارزی ناشــی از 
افــت درآمدهــای ارزی باشــد  )درآمدهایــی کــه 
در اغلــب کشــورهای بحــران زده حاصــل افــت 
درآمدهــای ارزی حاصــل از صــادرات مــواد 
اولیــه و خــام اســت(، دولــت دچــار کســری 
بودجــه شــده و اغلــب بــرای پوشــش آن متوســل 
بــه منابــع بانــک مرکــزی می شــود و همیــن 
اســتفاده از پــول پر قــدرت در طــول چنــد فصــل 

اثــر قابلِ توجهــی در افزایــش نــرخ ارز دارد.
الفالچــه1 )1997( ســازوکار انتقــال افزایــش 
نــرخ ارز یــا افــت ارزش پــول ملــی را به قیمت های 
به خوبــی  نمــوداری  قالــب  در  مصرف کننــده 

ــد: ــن می کن تبیی
کــه  می شــویم  متوجــه  به این ترتیــب، 
ارز  نــرخ  آن،  به تبــِع  و  ارز  بــازار  تحــوالت 
پیونــدی نا  گسســتنی بــا نــرخ تــورم و تحــوالت 
و پویایی هــای آن دارد و اگرچــه تنهــا عامــل 
به دلیــل  نیســت،  تــورم  نــرخ  در  اثر گــذار 
ــران  ــاد ای ــاص اقتص ــای خ ــاخت و ویژگی ه س

از  به عنــوان کشــور صاد رکننــدٔه نفــت، یکــی 
تــورم  نــرخ  تعیین کننــدٔه  عوامــل  مهم تریــن 
محســوب می شــود. به این ترتیــب، یافته هــای 

1. Laflèche

تجربــی در مــورد گــذار نــرخ ارز در کشــور 
ــازار  ــگاه ب ــل جای ــری مهــم در تحلی ــد اث می توان

باشــد. داشــته  تــورم  در هدف گــذاری  ارز 
یافته هــای تجربــی در مــورد گــذار نــرخ ارز در 

اقتصــاد ایــران
هرچنــد یافته هــای حاصــل از مطالعــات تجربــی 
مختلــف در مــورد اقتصــاد ایــران در هماهنگــی 
کامــل باهــم نیســت، نگاهــی کلی بــه نتایــج آن ها 
توجــه مــا را بــه چندیــن نکتــٔه جلــب می کنــد کــه 

ــد از: ــن آن هــا عبارت ان مهم تری
1- گــذار نــرخ ارز در ایــران بیــن 30 تــا 40 
ــه  ــا توجــه ب درصــد محاســبه شــده اســت کــه ب
ــی  ــرخ باالی ــف، ن ــورهای مختل ــات کش مطالع
شــاخص  در  نــرخ  ایــن  می آیــد.  به حســاب 
قیمــت تولیدکننــده کمتــر از شــاخص قیمــت 
ــده اســت. به عــالوه، زمانــی حــدود  مصرف کنن
هشــت فصــل نیــاز اســت تــا اثــر تغییــرات 
قیمت هــای  روی  کامــل  به طــور  ارز  نــرخ 
مصرف کننــده تخلیــه شــود و بیشــترین تــورم 
در ایــن مــدت در فصــل دوم بعــد از تکانــه  
ــی و هم زمــان  ــر آن ــن اث ــد. همچنی اتفــاق می افت
قیمــت  شــاخص  در  ارز  نــرخ  تغییــرات 
ــرآورد  ــا 15 درصــد ب ــن 11 ت ــده بی مصرف کنن

شــده اســت )ابراهیمــی و مدنــی زاده، 1395(.
2- حرکــت به ســمت نظــام تک نرخــی ارز و 
کاهــش اختــالف نــرخ ارز رســمی و غیررســمی 

گــذار نــرخ ارز را باالتــر خواهــد بــرد. همچنیــن 
ــر و درجــٔه  ــا باالت ــا اقتصــاد دنی هرچــه تعامــل ب
بــاز بــودن اقتصــاد بیشــتر باشــد، گــذار نــرخ ارز 
بزرگ تــر می شــود. به عــالوه بــا توجــه بــه نتایــج 
ــش  ــرخ ارز و کاه ــانات ن ــش نوس ــا، کاه مدل ه
را  ارز  نــرخ  تــورم می توانــد گــذار  نوســانات 

ــن آورد )همــان(. پایی
3-درجــٔه گــذار نــرخ ارز بــا محیــط تورمــی 
رابطــٔه مســتقیم دارد. به عبارت دیگــر، در رژیــم 
پاییــن تـــورم، درجـــٔه گــذار نــرخ ارز بـــه قیمـــت 
بـــرعکس ) ســادات  واردات کمتــر اســـت و 

حســینی و همــکاران، 1397(
4- در ایــران، اثــر انتقالــی نــرخ ارز بــه 
ــر  ــف کامــل نیســت و حداکث قیمت هــای مختل
از  کمتــر  وارداتــی  قیمت هــای  در  آن  اثــر 
90 درصــد اســت؛ امــا حداکثــر حــدود 50 
درصــد اثــر تکانــٔه بــازار ارز بــه قیمت هــای 
ــل  ــده( منتق ــده و مصرف کنن ــی )تولید کنن داخل

)همــان(. می شــود  
ــای  ــٔه ارزی قیمت ه ــروز تکان ــی ب 5- در پ
نســبی تغییــر می کنــد و قیمــت نســبی کاالهــای 
وارداتــی نســبت به کاالهــای داخلــی افزایــش 
ــای خارجــی  ــان ســاده تر، کااله ــه بی ــد. ب می یاب
به طــور نســبی گران تــر می شــود )حیــدری و 

احمــد زاده، 1394(.
ــٔه مثبــت نــرخ ارز در هــر دو رژیــم  6- تکان
تولیــد بــاال و پاییــن یعنــی شــرایط رونــق و 
باعــث رشــد شــاخص های  اقتصــادی  رکــود 
قیمــت کاالهــای وارداتــی، قیمــت تولیدکننــده، و 
ــر اســاس  ــا ب ــده می شــود. اّم قیمــت مصرف کنن
توابــع ضربه-واکنــش،  عکس العمــل قیمــت 
کاالهــا ی وارداتــی، قیمــت تولید کننــده و قیمــت 
مصرف کننــده بــه تکانــٔه نــرخ ارز در رژیــم رونــق 
ــر اســاس  محصــول شــدیدتر از رکــود اســت. ب
ایــران  اقتصــاد  در  ارز  نــرخ  یافته هــا، گــذار 
ــر  ــج بیانگ ــص دارد. نتای ــی و ناق ــار غیرخط رفت
اهمیــت توجــه سیاســت گذاران اقتصــادی بــه 
شــاخص های  در  ارزی  تکانــٔه  آثــار  تفــاوت 
ــق و رکــود اســت  ــی در وضعیت هــای رون قیمت

) اســالملوئیان و محــزون، 1397(.
بــر  متعــدد  مطالعــات  همچنیــن،   -7
ــذار  ــه گ ــد ک ــان می ده ــران نش ــاد ای روی اقتص
صــورت  دفعتــًا  و  آنــی  به صــورت  ارز  نــرخ 
ارز،  نــرخ  افزایــش  بــا  یعنــی  نمی پذیــرد، 
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افتد، بلکه اتفاق میافزایش نرخ ارز  تنها افزایش قیمتی از ناحیۀدیگر، نهعبارتیابد. بهتورم افزایش می
  اقتصاد شاهد سیر صعودی قیمت کاالهای وارداتی خواهد بود.دلیل کمبود کاال نیز، به
تر رنگصحبتی از دولت و نقش آن در پر» نرخ ارز گذار«در بخش بزرگی از ادبیات مربوط به  -۶

که بحران ارزی ناشی از دهد درصورتیست ولی شواهد عینی نشان میله در اقتصاد نیشدن این مسئ
زده حاصل افت درآمدهای ارزی هایی که در اغلب کشورهای بحران(درآمد افت درآمدهای ارزی باشد

دولت دچار کسری بودجه شده و اغلب برای پوشش آن حاصل از صادرات مواد اولیه و خام است)، 
قدرت در طول چند فصل اثر شود و همین استفاده از پول پرمتوسل به منابع بانک مرکزی می

 .ر افزایش نرخ ارز داردتوجهی دقابِل
کننده های مصرفبه قیمت را کار انتقال افزایش نرخ ارز یا افت ارزش پول ملی) سازو۱۹۹۷( الفالچه
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شکل 1. سازوکار انتقال افزایش نرخ ارز یا افت ارزش پول ملی
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واکنــش قیمت هــا را نمی تــوان تنهــا محــدود 
بــه هفتــه یــا حتــی مــاه بعــد دانســت و کمابیــش 
چیــزی حــدود هشــت فصــل یــا نزدیــک دو 
ســال الزم اســت تــا تمــام آثــار تورمــی نــرخ ارز 

در اقتصــاد مشــاهده شــود.
فــوق،  یافته هــای  بــه  بنــا  درنتیجــه 
سیاســت گذار بایــد بــه ایــن موضــوع واقــف 
بیــن  گسســت ناپذیر  پیونــدی  کــه  باشــد 
نوســانات نــرخ ارز و نوســانات تــورم وجــود 
دارد و هــر نــوع هدف گــذاری تورمــی منــوط 
اســت.  ارز  بــازار  تحــوالت  بــه  توجــه  بــه 
نــرخ  سیاســت گذاری  در  موردنظــر  اهــداف 
ارز، نقشــی قابل ِتوجــه در مدیریــت و تعییــن 

مهــم  مســئلٔه  امــا  می کنــد؛  ایفــا  ارز  نــرخ 
ایــن اســت کــه اهــداف سیاســت ارزی بایــد 
ــت ارزی  ــه اواًل سیاس ــود ک ــم ش ــوی تنظی به نح
را در ســازگاری بــا ســایر سیاســت های اقتصــاد 
سیاســت های  اینکــه  دوم  دهــد؛  قــرار  کالن 
ــه  ــد و ن ــلِ دوام باش ــدار قاب ــورت پای ارزی به ص
ــر عمــق بحــران  ــی ب ــا تشــدید نااطمینان آنکــه ب
ــا  ــد ب ــت ارزی بای ــه سیاس ــوم اینک ــد؛ س بیفزای
ــه قابلیت هــای واقعــی اعمــال شــود؛ و  توجــه ب
ــبب  ــت ارزی س ــاذ سیاس ــه اتخ ــت اینک درنهای
ایجــاد عــدم تعــادل در اقتصــاد کالن، در بخش 
به عبارت دیگــر،  نشــود.  خارجــی،  و  داخلــی 
سیاســت گذار در تنظیــم سیاســت های خــود 
بایــد بــه ایــن دو نکتــٔه مهــم توجــه کنــد کــه 
اعمــال سیاســت ارزی مناســب بــدون توجــه 
ــه  ــد ب ــورم نمی توان ــه سیاســت هدف گــذاری ت ب
ــاند  ــل بپوش ــٔه عم ــت گذار جام ــات سیاس منوی
گرفتــن  نظــر  در  هــم  مقابــل  طــرف  در  و 

ــه  ــدون توج ــورم ب ــرخ ت ــرای ن ــمی ب ــی اس هدف
آن، چنــدان  بــا  متناســب  ارزی  بــه سیاســت 

بــود. نخواهــد  دســت یافتنی 
جمع بندی

ــای ارزی در  ــر بحران ه ــر ب مــروری مختص
ــار جهــش نــرخ  اقتصــاد ایــران، باألخــص دو ب
ارز در دهــٔه 1390، نشــان می دهــد کــه هــر بــار 
ــرخ  ــا خــود افزایــش ن ــی ب ــول مل ــزل ارزش پ تن
ــٔه  ــا را بافاصل ــی قیمت ه ــطح عموم ــورم و س ت
چنــد فصــل به همــراه داشــته اســت کــه تــا چنــد 
ســال بعــد نیــز آثــار آن قابل ِمشــاهده اســت. 
ــز ایــن واقعیــت کــه تــورم  همیــن موضــوع و نی
در اقتصــاد ایــران، بنــا بــه دالیــل مختلــف، بــه 
دردی مزمــن تبدیــل شــده اســت نشــان می دهــد 
کــه هرگونــه هدف گــذاری نــرخ تــورم و تــالش 
بــرای پاییــن آوردن آن بــدون توجــه بــه واقعیــات 
ــه نظــر  ــر ب ــران امکان پذی ــازار ارز ای تحــوالت ب
نمی رســد. یافته هــای تجربــی نشــان می دهــد 
کــه گــذار نــرخ ارز بــرای اقتصــاد ایــران ناقــص 
اســت و زمانــی حــدود دو ســال یــا هشــت فصل 
طــول می کشــد تــا اثــر کامــل یــک تکانــٔه ارزی 
به طــور کامــل  مصرف کننــده  قیمت هــای  در 
دیــده شــود. همچنیــن، وجــود نظــام چند نرخــی 
ارز تــا حــدودی از شــدت و ســرعت گــذار نــرخ 
ارز بــر قیمت هــای داخلــی می کاهــد. اثــر تکانــٔه 
ارزی در شــرایط تورمــی بیشــتر از حالتــی اســت 
اصابــت  از  قبــل  اولیــه  تــورم  نرخ هــای  کــه 
ــر،  ــتند، به عبارت دیگ ــر هس ــٔه ارزی پایین ت تکان
هرچــه نــرخ تــورم باالتــر باشــد، گــذار نــرخ ارز 
بــا شــدت و ســرعت باالتــری اتفــاق می افتــد و 
البتــه گــذار نــرخ ارز در شــرایط رونــق اقتصــادی 

بیشــتر از دورٔه رکــود اســت.
پــس می تــوان نتیجــه گرفــت کــه اگــر هــدف 
سیاســت گذار از اعمــال سیاســت های پولــی، 
کنتــرل نــرخ تــورم و رســاندن آن بــه نــرخ از 
زمــان  در  ایــن کار  باشــد،  پیــش  تعیین شــده 
بحران هــای ارزی بــا مشــکالت و دشــواری های 
ــد  ــن، بای ــود. همچنی بســیاری همــراه خواهــد ب
بــرای  بــه بحران هــای ارزی  در عکس العمــل 
کنتــرل تــورم، شــرایط رونــق و رکــود اقتصــادی 
را ســنجید تــا از عکس العمــل شــتاب زده بــه 
بایــد  و  شــود  پرهیــز  مختلــف  تکانه هــای 
ایــن نکتــه را در نظــر گرفــت کــه در شــرایط 
تکانه هــای ارزی، نــرخ تــورم چیــزی نزدیــک 
ــد  ــه خواه ــن تکان ــر ای ــت تأثی ــال تح ــه دو س ب

ــرل  ــرای کنت ــت گذاری ب ــوع سیاس ــر ن ــود و ه ب
تــورم الجــرم بایــد معطــوف بــه کنتــرل ســرعت 
و شــدت گــذار نــرخ ارز باشــد و بایــد همــواره 
در محاســبات سیاســت گذار ملحــوظ شــود.
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تورمـــی  هدف گـــذاری  مزیـــت  مهم تریـــن 
در ایـــن اســـت کـــه در سیاســـت پولـــی، به نوعـــی 
ـــن  ـــود. چنی ـــب می ش ـــد  ترکی ـــا صاحدی ـــد ب قواع
»صاحدیـــد مقیـــدی« دو عنصـــر کامـــًا متفـــاوت 
ــه  ــد؛ اول اینکـ ــرار می دهـ ــش قـ ــت پوشـ را تحـ
ـــرای  ـــوم ب ـــددی معل ـــرخ ع ـــک ن ـــدت ی در میان م
تـــورم هدف گـــذاری می شـــود و ســـپس بـــرای 
رســـیدن بـــه آن، در کوتاه مـــدت بـــه تکانه  هـــای 
ــه  ــود کـ ــان داده می شـ ــش نشـ ــادی واکنـ اقتصـ
ایـــن واکنـــش می توانـــد بنـــا بـــه صاحدیـــد بانـــک 
ــا اســـتفاده از هرکـــدام از ابزار هـــای  مرکـــزی بـ

ـــرد. ـــورت پذی ـــار آن ص ـــت اختی تح
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دو ماهنامــه تازه هــای اقتصــاد
۱۶۱ شــماره   ،۱۳۹۹ شــهریور  هدف گذاری تورمی

ابتـــدای خردادمـــاه 1399، بانـــک مرکـــزی 
ـــه ای نـــرخ تـــورم هـــدف را 22 درصـــد  در بیانی
اعـــالم و عمـــاًل سیاســـت گذاری پولـــی را 
ــاز  ــی آغـ ــذاری تورمـ ــوب هدف گـ در چهارچـ
کـــرد. همچنیـــن هم زمـــان بـــا اعـــالم اجـــرای 
چهارچـــوب هدف گـــذاری تورمـــی، بانـــک 
مرکـــزی نـــرخ کـــف )10 درصـــد( و نـــرخ 
ســـقف )22 درصـــد( داالن نـــرخ ســـود را 
نیـــز مشـــخص کـــرد. ایـــن دو رویـــداد در 
کنـــار اجـــرای عملیـــات بـــازار بـــاز نشـــان 
حـــال  در  مرکـــزی  بانـــک  کـــه  می دهـــد 
سیاســـت گذاری  چهارچـــوب  مدرن ســـازی 
ــا  ــن یادداشـــت چالش هـ ــی اســـت. در ایـ پولـ
مربـــوط بـــه اجـــرای هدف گـــذاری تورمـــی 
و  می گیـــرد  قـــرار  موردبررســـی  ایـــران  در 
ایـــن  بـــرای  ســـعی می شـــود راهکارهایـــی 

چالش هـــا ارائـــه شـــود.
در مـــادٔه )10( قانـــون پولـــی و بانکـــی 
ـــداف  ـــار و اه ـــوب 1351( اختی ـــور )مص کش
بانـــک مرکـــزی به صراحـــت عنـــوان شـــده 
ــم  ــئول تنظیـ ــزی مسـ ــت: اول بانـــک مرکـ اسـ
اســـاس  بـــر  اعتبـــاری  و  پولـــی  سیاســـت  
ـــت و دوم،  ـــور اس ـــاد کش ـــی اقتص ـــت کل سیاس
هـــدف بانـــک مرکـــزی حفـــظ ارزش پـــول و 
ــور اســـت؛  ــادی کشـ ــد اقتصـ ــه رشـ کمـــک بـ
بنابرایـــن، بانـــک مرکـــزی بایـــد چهارچـــوب 

ــد  ــی کنـ ــه ای طراحـ ــت گذاری را به گونـ سیاسـ
کـــه بتوانـــد به طـــور هم زمـــان بـــه اهدافـــی 
کـــه قانون گـــذار بـــر عهـــده اش گذاشته اســـت 

دســـت یابـــد.
پـــول  ارزش  )حفـــظ  قیمت هـــا  ثبـــات 
ـــداف  ـــادی اه ـــد اقتص ـــه رش ـــک ب ـــی( و کم مل
مشـــترک اغلـــب بانک هـــای مرکـــزی اســـت. 
بانک هـــای مرکـــزی در یـــک قـــرن گذشـــته 
سیاســـت گذاری  چهارچوب هـــای  از 
متفـــاوت بـــرای دســـتیابی بـــه ایـــن اهـــداف 
قـــرن  اول  نیمـــٔه  در  کرده انـــد.  اســـتفاده 
بیســـتم، هدف گـــذاری نـــرخ ارز به صـــورت 
ــال  ــای طـ ــر مبنـ ــی بـ ــی ملـ ــذاری پولـ ارزش گـ
)نظـــام اســـتاندارد طـــال( و در ربـــع قـــرن 
بعـــدی به صـــورت ارزش گـــذاری پولـــی ملـــی 
ـــوون وودز  ـــام برت ـــا ارز )نظ ـــال ی ـــای ط ـــر مبن ب
یـــا نظـــام اســـتاندارد مبادلـــٔه طـــال( چهارچـــوب 
مرکـــزی  بانک هـــای  کلیـــٔه  پذیرفته شـــدٔه 
بـــود؛ امـــا بـــا مشـــخص شـــدن تنگناهـــای 
هدف گـــذاری نـــرخ ارز، بانک هـــای مرکـــزی 
به تدریـــج چهارچـــوب هدف گـــذاری نـــرخ 
ارز را رهـــا کردنـــد و نرخ هـــای ارز شـــناور 
پیدایـــش  بـــا  تحـــول  ایـــن  پذیرفتنـــد.  را 
چهارچـــوب هدف گـــذاری کل هـــای پولـــی 
همـــراه شـــد. در ایـــن نگـــرش، بانک هـــای 
مرکـــزی بـــرای دســـتیابی بـــه اهـــداف ثبـــات 

اقتصـــادی،  بـــه رشـــد  قیمت هـــا و کمـــک 
ـــور  ـــی )به ط ـــای پول ـــی از کل ه ـــد یک ـــرخ رش ن
ـــول(  ـــم پ ـــد حج ـــاالنٔه 5 درص ـــد س ـــال، رش مث
چالش هـــای  می کردنـــد.  هدف گـــذاری  را 
پولـــی  هدف گـــذاری کل هـــای  ســـاختاری 
پـــول  تقاضـــای  تابـــع  بی ثباتـــی  )ماننـــد 
مالـــی(  نظـــام  در  نوآوری هـــا  درنتیجـــٔه 
مرکـــزی  بانک هـــای  شـــد  باعـــث  نیـــز 
چهارچـــوب   به ســـمت  شـــوند  مجبـــور 

حرکـــت کننـــد. دیگـــر  سیاســـت گذاری 
ـــوب  ـــن چهارچ ـــی، آخری ـــذاری تورم هدف گ
ادبیـــات  در  کـــه  نیســـت  سیاســـت گذاری 
امـــا  اســـت؛  شـــده  مطـــرح  اقتصـــادی 
کـــه  کـــرد  اعـــالم  می تـــوان  به صراحـــت 
میـــان  در  چهارچـــوب  پذیرفته شـــده ترین 
چهارچـــوب  اســـت.  مرکـــزی  بانک هـــای 
مرکـــزی  بانـــک  بـــه  تـــورم  هدف گـــذاری 
منســـجم،  به صـــورت  می دهـــد  اجـــازه 
اهـــداف ثبـــات قیمت هـــا و کمـــک بـــه رشـــد 
اقتصـــادی را دنبـــال کنـــد. در چهـــار دهـــٔه 
مرکـــزی  بانک هـــای  به تدریـــج  گذشـــته، 
ــاب  ــی را انتخـ ــذاری تورمـ ــتری هدف گـ بیشـ
ــه  ــوب بـ ــن چهارچـ ــرای ایـ ــد و در اجـ کردنـ
یافته انـــد.  دســـت  بســـیاری  پیشـــرفت های 
هدف گـــذاری تورمـــی چهارچوبـــی اســـت 
ـــای  ـــا و محدودیت ه ـــاس ظرفیت ه ـــر اس ـــه ب ک

اجرای هدف گذاری تورمی؛ 
دشوار اما امکان پذیر
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سیاســـت گذاری پولـــی طراحـــی شـــده اســـت. 
پولـــی،  سیاســـت گذاری  اساســـی  ظرفیـــت 
تعییـــن ســـطح قیمت هـــا، و محدودیـــت آن 
اثرگـــذاری در رشـــد اقتصـــادی در بلندمـــدت 
اســـت. به عبارت دیگـــر، بانـــک مرکـــزی از 
ــد در  ــول می توانـ ــٔه پـ ــر در عرضـ ــق تغییـ طریـ
ســـطح قیمت هـــا )یـــا تـــورم( تأثیـــر گـــذارد، 
ــول  ــٔه پـ ــر در عرضـ ــدت تغییـ ــی در بلندمـ ولـ
الزم  نـــدارد.  اقتصـــادی  رشـــد  در  اثـــری 
انتخـــاب هدف گـــذاری  اســـت،  ذکـــر  بـــه 
تـــورم به معنـــای نادیـــده  گرفتـــن تحـــوالت 
رشـــد اقتصـــادی نیســـت. علی رغـــم اینکـــه 
هدف گـــذاری تـــورم می پذیـــرد کـــه سیاســـت 
پولـــی در بلندمـــدت اثـــری در رشـــد اقتصـــادی 
سیاســـت  دارد کـــه  تأکیـــد  ولـــی  نـــدارد، 
ــش  ــه کاهـ ــدت بـ ــد در کوتاه مـ ــی می توانـ پولـ
اقتصـــادی کمـــک کنـــد.  رشـــد  نوســـانات 
به عبارت دیگـــر، هدف گـــذاری تورمـــی بـــر 
ایـــن اســـاس بنـــا شـــده اســـت کـــه سیاســـت 
ــادی را  ــد اقتصـ ــد رشـ ــد رونـ ــی نمی توانـ پولـ
ــد  ــت می توانـ ــن سیاسـ ــا ایـ ــد، امـ ــر دهـ تغییـ
هزینه هـــای مربـــوط بـــه چرخه هـــای تجـــاری 
را  اقتصـــادی(  رکودهـــای  و  )رونق هـــا 

ــد. تخفیـــف دهـ
چهارچـــوب  تنهـــا  تـــورم  هدف گـــذاری 

1.  Nominal GDP Targeting
2.  Price Level Targeting 

در  پولـــی  سیاســـت گذاری  پذیرفته شـــدٔه 
محافـــل  در  نیســـت.  تخصصـــی  محافـــل 
تخصصـــی گزینه هایـــی ماننـــد هدف گـــذاری 
و  اســـمی1  داخلـــی  ناخالـــص  تولیـــد 
همچنـــان  قیمت هـــا2  ســـطح  هدف گـــذاری 
ـــص  ـــد ناخال ـــذاری تولی ـــت. هدف گ ـــرح اس مط
ـــه  ـــرار دارد ک ـــاس ق ـــن اس ـــر ای ـــمی ب ـــی اس داخل
اگـــر بانـــک مرکـــزی بـــه اهـــداف تصریح شـــده 
ـــه رشـــد  ـــا و کمـــک ب ـــات قیمت ه ـــون )ثب در قان
اقتصـــادی( به طـــور کامـــل رســـیده بـــود، بایـــد 
رشـــد تولیـــد ناخالـــص داخلـــی اســـمی ثابـــت 
و برابـــر بـــا مجمـــوع تـــورم هـــدف و رشـــد 
اقتصـــادی بلندمـــدت باشـــد. لـــذا بانـــک مرکـــزی 
ــد  ــا )تولیـ ــد تقاضـ ــا رشـ ــد تـ ــد تـــالش کنـ بایـ
ـــگاه  دارد.  ـــی اســـمی( را ثابـــت ن ناخالـــص داخل
هدف گـــذاری ســـطح قیمـــت، نســـخه ای از 
ــک  ــه در آن بانـ ــت کـ ــورم اسـ ــذاری تـ هدف گـ
انحراف هـــای  می شـــود  موظـــف  مرکـــزی 
گذشـــته از تـــورم هـــدف را جبـــران کنـــد و در 
میان مـــدت بـــه ســـطح مشـــخص شـــاخص 

ــد. ــت یابـ قیمـــت دسـ
اجـــزای هدف گذاری تورمی

در عمـــل، هدف گـــذاری تورمـــی به صـــورت 
ــه  ــتیابی بـ ــرای دسـ ــزی بـ ــک مرکـ ــد بانـ تعهـ
تـــورم هـــدف اعالم شـــده اجـــرا می شـــود. 

ــرای  ــزی در اجـ ــای مرکـ ــای بانک هـ چالش هـ
ــورم  ــد تـ ایـــن چهارچـــوب موضوعاتـــی ماننـ
هـــدف، دورٔه زمانـــی دســـتیابی بـــه تـــورم 
اطالع رســـانی،  عملیاتـــی،  ابـــزار  هـــدف، 

را شـــامل می شـــود. و... 
ــظ  ــذار حفـ ــدف: قانون گـ ــورم هـ ــرخ تـ نـ
رشـــد  بـــه  کمـــک  و  ملـــی  پـــول  ارزش 
بانـــک  هـــدف  به عنـــوان  را  اقتصـــادی 
مرکـــزی تعییـــن کـــرده اســـت، امـــا اینکـــه در 
ــه نـــرخ تورمـــی ارزش پـــول ملـــی حفـــظ  چـ
می شـــود یـــا چـــه نـــرخ رشـــدی نشـــان دهندٔه 
کمـــک بانـــک مرکـــزی اســـت، مســـکوت 
گذاشـــته اســـت. ممکـــن اســـت این گونـــه 
ــر  ــورم صفـ ــرخ تـ ــر نـ ــه اگـ ــود کـ ــیر شـ تفسـ
به طـــور کامـــل  ملـــی  پـــول  ارزش  باشـــد، 
حفـــظ می شـــود. در ایـــن خصـــوص بایـــد 
ــا  ــه بـ ــاخص های قیمـــت کـ ــد، شـ ــادآور شـ یـ
فـــرض ثابـــت بـــودن وزن اقـــالم مصرفـــی 
ــرآورد  ــا بیش بـ ــًا بـ ــود، عمومـ ــبه می شـ محاسـ
ــت؛  ــه اسـ ــینی مواجـ ــورش جانشـ ــی از تـ ناشـ
یعنـــی، افزایـــش قیمت هـــا موجـــب می شـــود 
وزن اقـــالم در ســـبد مصرفـــی تغییـــر کنـــد 
و ایـــن تغییـــر به صـــورت کاهـــش مصـــرف 
ـــت  ـــتر قیم ـــش بیش ـــه افزای ـــت ک ـــی اس کاالهای
ـــک  ـــت ی ـــش قیم ـــا افزای ـــد. ب ـــه کرده ان را تجرب

1۹
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کاال، خانـــوار کاالی ارزان تـــر را جانشـــین 
به این ترتیـــب  و  می کنـــد  گران تـــر  کاالی 
ــه اش  ــر بودجـ اصابـــت افزایـــش قیمـــت را بـ
محـــدود می کنـــد. بـــا در نظـــر گرفتـــن ایـــن 
موضـــوع، تـــورم هـــدف بایـــد بزرگ تـــر از 
صفـــر باشـــد. اغلـــب بانک هـــای مرکـــزی در 
کشـــورهای صنعتـــی، نـــرخ تـــورم 2 درصـــد 
ــورم  ــرخ تـ ــعه نـ ــورهای درحال توسـ و در کشـ
4 تـــا 5 درصـــد را به عنـــوان تـــورم هـــدف 

نـــد. برگزیده ا
در بیانیـــٔه بانـــک مرکـــزی در خصـــوص 
 22 هـــدف  تـــورم  تورمـــی،  هدف گـــذاری 
درصـــدی بـــا دامنـــٔه انحـــراف 2± واحـــد 
درصـــد بـــرای ســـال 1399 تعییـــن شـــده 
اســـت. همان طـــور کـــه مشـــخص اســـت، 
ـــک  ـــط بان ـــده توس ـــدف اعالم ش ـــورم ه ـــرخ ت ن
مرکـــزی تفـــاوت معنـــاداری بـــا نرخ هـــای 
ایـــن  دارد.  اقتصادهـــا  دیگـــر  در  هـــدف 
محدودیت هـــای  منعکس کننـــدٔه  انتخـــاب 
ــه  ــه بـ ــا توجـ ــت. بـ ــی اسـ ــاختاری و زمانـ سـ
مشـــکالت ســـاختاری )در بودجـــٔه دولـــت و 
ــد  ــزی نمی توانـ ــک مرکـ ــی(، بانـ ــبکٔه بانکـ شـ
ـــد  ـــذاری کن ـــن را هدف گ ـــورم پایی ـــای ت نرخ ه
ــکان کاهـــش  ــی امـ ــر زمانـ ــن از نظـ و همچنیـ
ـــود  ـــال 1399 وج ـــان س ـــا پای ـــورم ت ـــدید ت ش
ـــدف  ـــورم ه ـــد، ت ـــر می رس ـــه نظ ـــذا ب ـــدارد. ل ن
22 درصـــدی بـــا توجـــه بـــه ایـــن چالش هـــا 

ــده اســـت. ــاب شـ انتخـ
دورٔه   در  می توانـــد  مرکـــزی  بانـــک 
درصـــد   20 حداکثـــر  تـــورم  نـــرخ  بعـــد، 
به عبارت دیگـــر،  کنـــد.  هدف گـــذاری  را 
ــدت  ــت در میان مـ ــر اسـ ــزی بهتـ ــک مرکـ بانـ
ســـقف تـــورم قابل ِپذیـــرش را 20 درصـــد 
ـــی شـــفاف را  ـــن هـــدف پیام ـــد. ای انتخـــاب کن
بـــه فعـــاالن اقتصـــادی مخابـــره می کنـــد کـــه 
بانـــک مرکـــزی در مقابـــل افزایـــش نـــرخ تـــورم 
ــختی  ــش سـ ــد واکنـ ــر از 20 درصـ ــه باالتـ بـ
ـــن  ـــا ای ـــر، ب ـــد داد. از طـــرف دیگ نشـــان خواه
نـــوع هدف گـــذاری قیـــدی نیـــز بـــر کاهـــش 
تـــورم اعمـــال نمی شـــود. در مراحـــل بعـــدی 
تنهـــا الزم اســـت بانـــک مرکـــزی ســـقف تـــورم 
را تـــا رســـیدن بـــه تـــورم تک رقمـــی کاهـــش 
ـــه ضـــروری اســـت  ـــن نکت ـــه ذکـــر ای دهـــد. البت
ـــری  ـــت و کس ـــٔه دول ـــری بودج ـــود کس ـــه وج ک

1. Domestic Inflation Targeting

می شـــود  باعـــث  بانکـــی  شـــبکٔه  در  مالـــی 
ــی  ــورم تک رقمـ ــه تـ ــتیابی بـ ــکان دسـ ــه امـ کـ
ــک  ــذا بانـ ــود. لـ ــن شـ ــدت ناممکـ در کوتاه مـ
دادن  انجـــام  بـــا  همـــگام  بایـــد  مرکـــزی 
اصالحـــات در ســـاختار بودجـــٔه دولـــت و 
ـــدف  ـــورم ه ـــقف ت ـــی، س ـــام بانک ـــالح نظ اص

ــد. را کاهـــش دهـ
فـــرض ضمنـــی تحلیـــل فـــوق اســـتفاده 
مصرف کننـــده  قیمـــت   شـــاخص  رشـــد  از 
بانـــک مرکـــزی  تـــورم موردنظـــر  به عنـــوان 
بـــود. مطالعـــات نظـــری نشـــان می دهـــد کـــه 
سیاســـت  داخلـــی1،  تـــورم  هدف گـــذاری 
پولـــی بهینـــه در اقتصادهـــای بـــاز و کوچـــک 
ـــت  ـــاخص قیم ـــد ش ـــی رش ـــورم داخل ـــت. ت اس
داخـــل  تولیـــد  خدمـــات  و  کاالهـــا  ســـبد 
روش،  ایـــن  در  می کنـــد.  اندازه گیـــری  را 
خارجـــی  منشـــأ  کـــه  وارداتـــی  کاالهـــای 
دارنـــد از ســـبد مصرف کننـــده کنـــار گذاشـــته 
ــت  ــا تحـ ــن کاالهـ ــت ایـ ــرا قیمـ ــود؛ زیـ می شـ
خارجـــی  تـــورم  و  ارز  تحـــوالت  تأثیـــر 
کنتـــرل  از  خـــارج  دو  هـــر  دارد کـــه  قـــرار 
ــی اســـت. مزیـــت  ــی داخلـ سیاســـت گذار پولـ
هدف گـــذاری تـــورم داخلـــی هماهنگ ســـازی 
مرکـــزی  بانـــک  توانایی هـــای  و  تعهـــدات 
انتشـــار  ســـابقٔه  به دلیـــل  امـــا  اســـت؛ 
شـــاخص قیمـــت مصرف کننـــده و آشـــنایی 
جامعـــه بـــا آن، معرفـــی شـــاخصی جدیـــد 
می توانـــد  تورمـــی  هدف گـــذاری  بـــرای 
ــار  ــد و اعتبـ ــردرگمی کنـ ــار سـ ــه را دچـ جامعـ
سیاســـت گذار پولـــی را بـــه خطـــر بینـــدازد.

بایـــد  مرکـــزی  بانـــک  زمانـــی:  دورٔه 
تـــورم  بـــه  مشـــخص کنـــد کـــه دســـتیابی 
دنبـــال  زمانـــی  بـــازٔه  چـــه  در  را  هـــدف 
نیـــز  زمانـــی  دورٔه  انتخـــاب  می کنـــد. 
در  اســـت؛  همـــراه  محدودیت هایـــی  بـــا 
نمی توانـــد  مرکـــزی  بانـــک  کوتاه مـــدت، 
و  دهـــد  تغییـــر  را  تـــورم  مؤثـــر  به طـــور 

بانـــک  اعتبـــار  بلندمـــدت  دورٔه  انتخـــاب 
مرکـــزی را مخـــدوش می کنـــد. درنتیجـــه، 
دو  ـ  میان مـــدت  دورٔه  مرکـــزی  بانک هـــای 
ـــورم  ـــه ت ـــتیابی ب ـــرای دس ـــال ـ را ب ـــه س ـــا س ت
ـــورت،  ـــن ص ـــد. در ای ـــاب می کنن ـــدف انتخ ه
ـــورت  ـــه در ص ـــد ک ـــادی می دانن ـــاالن اقتص فع
ـــک  ـــورم هـــدف، بان ـــورم از ت ـــرخ ت انحـــراف ن
ــی  ــزار عملیاتـ ــدتی از ابـ ــه شـ ــا چـ ــزی بـ مرکـ

اســـتفاده خواهـــد کـــرد.
ــت  ــروری اسـ ــه ضـ ــن نکتـ ــر ایـ ــد بـ تأکیـ
کـــه اگـــر بانـــک مرکـــزی دورٔه کوتاه مـــدت 
ـــاب  ـــدف انتخ ـــورم ه ـــه ت ـــتیابی ب ـــرای دس را ب
ــی  ــت پولـ ــت سیاسـ ــل محدودیـ ــد، به دلیـ کنـ
ــود  ــن وجـ ــورم و همچنیـ ــذاری در تـ در اثرگـ
چســـبندگی  قیمت هـــا ممکـــن اســـت زمـــان 
ــیر  ــه مسـ ــورم بـ ــدن تـ ــرای بازگردانـ ــی بـ کافـ
ــش  ــا کاهـ ــد و بـ ــته باشـ ــده را نداشـ تعیین شـ
در  مثـــال،  به طـــور  مواجـــه شـــود.  اعتبـــار 
اقتصـــاد ایـــران کـــه در معـــرض تکانه هـــای 
شـــدید نـــرخ ارز قـــرار دارد و به دلیـــل درجـــٔه 
بـــاالی بـــاز بـــودن، ایـــن تکانه هـــا آثـــاری 
دارد،  اقتصـــادی  نوســـانات  در  معنـــادار 
توانایـــی  بـــا  کوتاه مـــدت  دورٔه  انتخـــاب 
تـــورم  نـــرخ  هدایـــت  در  مرکـــزی  بانـــک 
بـــه  می توانـــد  ایـــن  و  نـــدارد  ســـازگاری 
کاهـــش اعتبـــار سیاســـت گذار منتهـــی شـــود؛ 
بنابرایـــن، ضـــروری اســـت بانـــک مرکـــزی 
ـــه  ـــتیابی ب ـــرای دس ـــاله را ب ـــل دوس ـــازٔه حداق ب

ــد. ــالم کنـ ــاب و اعـ ــدف انتخـ ــورم هـ تـ
مرکـــزی  بانک   هـــای  عملیاتـــی:  ابـــزار 
باشـــند  داشـــته  اختیـــار  در  ابـــزاری  بایـــد 
قابـــل   به طـــور  آن  تغییـــر  طریـــق  از  کـــه 
پیش بینـــی بتواننـــد در تـــورم تأثیـــر بگذارنـــد. 
بانک هـــای مرکـــزی اغلـــب از نـــرخ ســـود 
ــی  ــزار عملیاتـ ــوان ابـ ــی به عنـ ــازار بین بانکـ بـ
ــور  ــد. به طـ ــتفاده می کننـ ــی اسـ ــت پولـ سیاسـ
ـــا،  ـــمت تقاض ـــوک س ـــٔه ش ـــر درنتیج ـــال، اگ مث
ـــورم کاهـــش  هم زمـــان رشـــد اقتصـــا    دی و ت
یافتـــه باشـــد، بانـــک مرکـــزی نـــرخ ســـود 
کوتاه مـــدت را کاهـــش می دهـــد و انتظـــار 
دارد بـــا تغییـــر هم جهـــت ســـایر نرخ هـــای 
مصـــرف،  مالـــی،  بازارهـــای  در  ســـود 
صـــادرات  خالـــص  و  ســـرمایه گذاری، 
)به دلیـــل افزایـــش نـــرخ ارز( افزایـــش یابـــد 

هدف گـــذاری تورمـــی چهارچوبـــی اســـت 
ــای  ــا و محدودیت هـ ــاس ظرفیت هـ ــر اسـ ــه بـ کـ
ــت.  ــده اسـ ــی شـ ــی طراحـ ــت گذاری پولـ سیاسـ
ظرفیـــت اساســـی سیاســـت گذاری پولـــی، تعییـــن 
ســـطح قیمت هـــا، و محدودیـــت آن اثرگـــذاری در 

ـــت. ـــدت اس ـــادی در بلندم ـــد اقتص رش
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ـــب  ـــاد موج ـــای اقتص ـــمت تقاض ـــت س و تقوی
ــود. ــادی شـ ــد اقتصـ ــورم و رشـ ــش تـ افزایـ

کارایـــی اســـتفاده از نـــرخ ســـود بـــازار 
عملیاتـــی  ابـــزار  به عنـــوان  بین بانکـــی 
)بـــازار  مالـــی  بازارهـــای  نیازمنـــد وجـــود 
پـــول و بـــازار بدهـــی( عمیـــق اســـت. بـــازار 
بخش هـــای  از  یکـــی  به عنـــوان  بین بانکـــی 
محدودیت هـــای  بـــا  پـــول  بـــازار  مهـــم 
مثـــال،  به طـــور  روبه روســـت.  متعـــددی 
ــه  ــد کـ ــن بازارنـ ــران ایـ ــا بازیگـ ــا تنهـ بانک هـ
بـــرای رفـــع نیازهـــای کوتاه  مـــدت از بـــازار 
همچنیـــن،  می کننـــد.  اســـتفاده  بین بانکـــی 
بـــازار  ایـــن  در  مورداســـتفاده  ابـــزار  تنهـــا 
ســـپرده گیری/ و  ســـپرده گذاری/اعتباردهی 

اعتبارگیـــری اســـت. ایـــن در حالـــی اســـت 
ـــد  ـــا نیازمن ـــق نه تنه ـــول عمی ـــازار پ ـــک ب ـــه ی ک
ابزارهـــای متعـــددی شـــامل توافقنامه هـــای 
بازخریـــد و گواهـــی ســـپرده، بلکـــه شـــامل 
ــترده تر از ســـرمایه گذاران اســـت. طیفـــی گسـ

دســـتوری  ســـود  نرخ هـــای  وجـــود 
می شـــود  باعـــث  ایـــران  مالـــی  نظـــام  در 

یابـــد.  پولـــی کاهـــش  سیاســـت  کارایـــی 
ــای  ــتوری نرخ هـ ــن دسـ ــر، تعییـ به عبارت دیگـ
باعـــث  تســـهیالت  و  ســـپرده ها  ســـود 
بین بانکـــی  بـــازار  ســـود  نـــرخ  می شـــود 
نداشـــته  دســـتوری  نرخ هـــای  در  تأثیـــری 
باشـــد و متعاقبـــًا تغییـــری معنـــادار در رفتـــار 
ایجـــاد  اقتصـــادی  فعـــاالن  و  خانوارهـــا 
نشـــود. بایـــد توجـــه داشـــت کـــه به دلیـــل 
عمـــدٔه  بدهـــی،  بـــازار  عدم توســـعه یافتگی 
تأثیـــر سیاســـت پولـــی بـــر رفتـــار خانوارهـــا 
ــام  ــیر نظـ ــد از مسـ ــادی بایـ ــاالن اقتصـ و فعـ
دســـتوری  تعییـــن  بـــا  کـــه  باشـــد  بانکـــی 
نـــرخ  اثرگـــذاری  نظـــام،  ایـــن  در  نرخ هـــا 
ــه اســـت.  ــیر کاهـــش یافتـ ســـود از ایـــن مسـ
ـــازار بدهـــی و  ـــا رشـــد ب ـــی رود ب ـــذا انتظـــار م ل
همچنیـــن بـــا انعطاف پذیـــر شـــدن نرخ هـــای 
ــود  ــرخ سـ ــال نـ ــی، کانـ ــام بانکـ ــود در نظـ سـ
تقویـــت شـــود و کارایـــی سیاســـت گذاری 

پولـــی بهبـــود یابـــد.
مرکـــزی  بانـــک  اطالع رســـانی: کنتـــرل 
بـــر تـــورم کامـــل نیســـت و همـــواره ایـــن 

از  تـــورم  نـــرخ  دارد کـــه  احتمـــال وجـــود 
ایـــن  در  شـــود.  منحـــرف  هـــدف  تـــورم 
ـــوص  ـــد در خص ـــزی بای ـــک مرک ـــورت، بان ص
دالیـــل ایجـــاد انحـــراف و همچنیـــن برنامـــٔه 
تـــورم  بازگردانـــدن  بـــرای  بانـــک مرکـــزی 
کنـــد.  جامعـــه گفت وگـــو  بـــا  هـــدف  بـــه 
مثال هـــای متعـــددی می تـــوان ارائـــه کـــرد 
برخـــی قیمت هـــا  کـــه تحـــوالت مقطعـــی 
درنتیجـــٔه اجـــرای سیاســـت پولـــی نباشـــد. 
ــال  ــرخ ارز دو مثـ ــتوری و نـ ــای دسـ قیمت هـ
مهـــم در ایـــن زمینـــه اســـت. به طـــور مثـــال، 
در  قابل ِتوجـــه  وزنـــی  حمل ونقـــل  بخـــش 
بنزیـــن  قیمت هـــای  و  دارد  خانـــوار  ســـبد 
در  تولیـــد  نهاده هـــای  کـــه  گازوئیـــل  و 
ایـــن بخـــش اســـت، به صـــورت دســـتوری 
توســـط دولـــت تعییـــن می شـــود. همـــواره 
ایـــن احتمـــال وجـــود دارد کـــه دولـــت ایـــن 
کنـــد  اصـــالح  را  دســـتوری  قیمت هـــای 
)مثـــال، ســـه برابـــر شـــدن قیمـــت بنزیـــن 
ــش  ــورم افزایـ ــرخ تـ ــاه 1398( و نـ در آبان مـ
تغییـــر  چالـــش  مشـــابه،  به طـــور  یابـــد1. 
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دو ماهنامــه تازه هــای اقتصــاد
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نـــرخ ارز رســـمی می توانـــد نـــرخ تـــورم را 
ــل  ــت به دلیـ ــن اسـ ــی ممکـ ــد. حتـ ــر کنـ متأثـ
کاهـــش صـــادرات نفـــت )تغییـــر در قیمـــت 
یـــا مقـــدار صـــادرات نفـــت(، نـــرخ ارز و 
در چنیـــن  یابـــد.  افزایـــش  تـــورم  متعاقبـــًا 
مـــواردی، انتظـــار مـــی رود نـــرخ تـــورم در 
کوتاه مـــدت )کمتـــر از یـــک  ســـال( از تـــورم 

هـــدف فاصلـــه بگیـــرد.
دســـتوری  اصـــالح  بـــا  مواجهـــه  در 
دالیـــل  بایـــد  مرکـــزی  بانـــک  قیمت هـــا، 
ــود را  ــش خـ ــؤه واکنـ ــورم و نحـ ــراف تـ انحـ
بـــرای عمـــوم توضیـــح دهـــد و پیش بینـــی 
تـــورم  بـــه  بازگشـــت  زمـــان  از  را  خـــود 
هـــدف مشـــخص کنـــد. در صـــورت نبـــود 
اســـت  ممکـــن  صحیـــح،  اطالع رســـانی 
ــدف را  ــورم هـ ــورم از تـ ــراف تـ ــه انحـ جامعـ
ــی از  ــت گذار پولـ ــی سیاسـ ــورت ناتوانـ به صـ
انجـــام دادن تعهـــد تورمـــی تعبیـــر کنـــد و 
ــزی  ــک مرکـ ــار بانـ ــورت، اعتبـ ــن صـ ــه ایـ بـ

شـــود. مخـــدوش 
بانک هـــای مرکـــزی، از طریـــق انتشـــار 
اطالع رســـانی  تـــورم  گـــزارش  ادواری 
آن هـــا  ارتبـــاط  و  اقتصـــادی  موضوعـــات 
می دهنـــد.  انجـــام  را  پولـــی  سیاســـت  بـــا 
تحـــوالت  نه تنهـــا  تـــورم،  گزارش هـــای 
شـــامل  را  بین المللـــی  و  ملـــی  اقتصـــادی 
بانـــک  پیش بینی هـــای  بلکـــه  می شـــود، 
ســـناریو های  در  تـــورم  مســـیر  از  مرکـــزی 

دربرمی گیـــرد. نیـــز  را  مختلـــف 
چالش هـــای هدف گذاری تورم

عمـــدٔه  چالـــش  پیـــش ِرو،  ســـال های  در 
ــرای  ــزی از اجـ ــک مرکـ ــداف بانـ ــق اهـ تحقـ
بودجـــٔه  کســـری   تـــورم،  هدف گـــذاری 
بانکـــی  شـــبکٔه  مالـــی  و کســـری  دولـــت 
اســـت. تردیـــدی وجـــود نـــدارد کـــه کســـری 
ــٔه  ــش پایـ ــق افزایـ ــت از طریـ ــه درنهایـ بودجـ
پولـــی تأمیـــن می شـــود؛ لـــذا در مرحلـــٔه اول 
بایـــد  اقتصـــاد  وزارت  و  برنامـــه  ســـازمان 
ــدودٔه  ــه در محـ ــری بودجـ ــد کسـ ــالش کننـ تـ
ناخالـــص  تولیـــد  درصـــد   3( قابل ِقبـــول 
داخلـــی بـــدون نفـــت( باشـــد. در مرحلـــٔه 
بعـــد، تـــالش کننـــد تـــا کســـری بودجـــه از 
محـــل انتشـــار اوراق بدهـــی تأمیـــن مالـــی 

1. در پایان آبان ماه 1398، قیمت بنزین از هزار تومان به سه هزار تومان افزایش یافت. درنتیجه، شاخص قیمت بخش حمل ونقل )مرکز آمار ایران( با 22 درصد 
افزایش از 180 در مهرماه به 219 در آذرماه رسید. این در حالی است که گروه حمل ونقل در شاخص قیمت مصرف کنندٔه وزنی 10 درصدی دارد.

شـــود. بـــرای انتشـــار اوراق بدهـــی، دولـــت 
ــه و ثانویـــه  ــاد بازارهـــای اولیـ ــه ایجـ بایـــد بـ
رقابتـــی و همچنیـــن افزایـــش نقدشـــوندگی 

ــند. ــته باشـ ــه داشـ ــن اوراق توجـ ایـ
بودجـــه،  کســـری  بـــر  عـــالوه 
متعـــددی  شـــبه بودجه ای  درخواســـت های 
ــی  ــی و حتـ ــام بانکـ ــر نظـ ــه بـ ــود دارد کـ وجـ
ایـــن  می شـــود.  تحمیـــل  مرکـــزی  بانـــک 
مـــواردی  شـــبه بودجه ای  درخواســـت های 
بـــه  کمـــک  مســـکن،  طرح هـــای  ماننـــد 
خودروســـازان، تأمیـــن مالـــی محصـــوالت 
کشـــاورزی، و... را شـــامل می شـــود. ایـــن 
بانـــک  کنتـــرل  کاهـــش  باعـــث  طرح هـــا 
مرکـــزی بـــر نـــرخ ســـود بـــازار بین بانکـــی 
می شـــود و اجـــرای هدف گـــذاری تـــورم را 
ـــه  ـــت ک ـــی اس ـــن در حال ـــازد. ای ـــکل می س مش
ــی  ــن مالـ ــرای تأمیـ ــددی بـ ــای متعـ فرصت هـ
ایـــن طرح هـــا از طریـــق بازار هـــای مالـــی 
می تواننـــد  خودروســـازان  دارد.  وجـــود 
را  خـــود  طرح هـــای  مالـــی  بازارهـــای  از 
تأمیـــن مالـــی کننـــد؛ حتـــی تجربـــه نشـــان 
ــدات  ــد تولیـ ــا می تواننـ ــه آن هـ ــت کـ داده اسـ
پیش فـــروش  را  خـــود  آینـــده  ســـال های 
ـــٔه  ـــای موردعالق ـــز از بازاره ـــکن نی ـــد. مس کنن
ـــٔه  ـــا ارائ ـــذا ب ـــت. ل ـــی اس ـــرمایه گذاران ایران س
مالـــی،  بازارهـــای  در  مناســـب  طرح هـــای 
نهادهایـــی ماننـــد بانـــک مســـکن و وزارت راه 
ـــرای  ـــع الزم ب ـــد مناب ـــد بتوانن و شهرســـازی بای
را فراهـــم کننـــد؛  توســـعٔه بخـــش مســـکن 
امـــا اگـــر ایـــن نهادهـــا به جـــای نـــوآوری در 
ـــود را  ـــته خ ـــای گذش ـــی روش ه ـــای مال بازاره
ــا  ــز بـ ــورم نیـ ــذاری تـ ــد، هدف گـ ــال کننـ دنبـ

چالـــش اساســـی مواجـــه خواهـــد شـــد.
توصیه های سیاســـتی

انتخـــاب چهارچـــوب هدف گـــذاری تـــورم 
ــد  ــران، گامـــی بلنـ توســـط بانـــک مرکـــزی ایـ
تعیین شـــده  اهـــداف  بـــه  دســـتیابی  بـــرای 
توســـط قانون گـــذار اســـت؛ امـــا موفقیـــت 
هدف گـــذاری تـــورم نیازمنـــد انجـــام دادن 
و  مرکـــزی  بانـــک  داخـــل  در  اصالحـــات 
ــای  ــایر نهادهـ ــا سـ ــتر بـ ــای بیشـ هماهنگی هـ
پیشـــنهاد  اســـت.  دولـــت  اقتصـــادی 
مشـــخص در ایـــن زمینـــه، ائتـــالف وزارت 

ســـازمان  دارایـــی،  و  اقتصـــادی  امـــور 
برنامـــه، و بانـــک مرکـــزی بـــر روی تـــورم 
ــتیابی  هـــدف و دورٔه زمانـــی الزم بـــرای دسـ
بـــه آن اســـت. وزارت اقتصـــاد و ســـازمان 
برنامـــه وظیفـــٔه تدویـــن بودجـــه را بـــر عهـــده 
ـــت  ـــه درنهای ـــتند ک ـــاد هس ـــن دو نه ـــد. ای دارن
چقـــدر  دولـــت  بودجـــٔه  می کننـــد  تعییـــن 
کســـری داشـــته باشـــد. همچنیـــن ایـــن دو 
نهـــاد هســـتند کـــه تکالیـــف شـــبه بودجه ای 
ـــن  ـــزی را تعیی ـــک مرک ـــی و بان ـــبکٔه بانک ـــر ش ب
می کننـــد. بـــدون همـــکاری ایـــن دو نهـــاد 
بانـــک مرکـــزی نمی توانـــد در بلندمـــدت بـــه 
یابـــد.  هـــدف تورمـــی اعالم شـــده دســـت 
اقتصـــادی  ســـه گانٔه  نهادهـــای  هماهنگـــی 
امکان پذیـــر  طریـــق  از  می توانـــد  دولـــت 
ســـاختن انجـــام دادن اصالحـــات در بودجـــه 
ـــورم  و نظـــام بانکـــی، بســـتر کاهـــش مســـتمر ت
را بـــه محـــدودٔه تک رقمـــی میســـر ســـازد.
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بیان مسئله
میـــالدی،   1990 دهـــٔه  اوایـــل  از 
به عنـــوان چهارچوبـــی  تـــورم  هدف گـــذاری 
موردتوجـــه  پولـــی  سیاســـت های  بـــرای 
قـــرار  اقتصاددانـــان  و  سیاســـت گذاران 
ـــادا در  ـــد در ســـال 1990 و کان ـــت. نیوزیلن گرف
ـــه  ـــد ک ســـال 1991 نخســـتین کشـــورهایی بودن
ـــد  ـــه فراین ـــک ب ـــور کم ـــی را به منظ ـــداف تورم اه

تورم زدایـــی معرفـــی کردنـــد. تجربـــٔه مثبـــت ایـــن 
کشـــورها موجـــب پذیـــرش ایـــن چهارچـــوب 
ــه  ــد، به طوری کـ ــورها شـ ــایر کشـ ــوی سـ از سـ
ـــد، و  ـــوئد، فنالن ـــال 1992، س ـــتان در س انگلس
اســـترالیا در ســـال 1993، و اســـپانیا در ســـال 
ـــد.  ـــن چهارچـــوب پرداختن ـــه اتخـــاذ ای 1995 ب
به طـــوری  تورمـــی  هدف گـــذاری  پـــس ازآن، 
فزاینـــده به عنـــوان چهارچوبـــی مناســـب بـــرای 

سیاســـت پولـــی شـــناخته شـــد و به طـــوری 
ــورها  ــیع از کشـ ــی وسـ ــط طیفـ ــترده توسـ گسـ
ـــب کشـــورهای  ـــت. اغل ـــرار گرف ـــرش ق موردپذی
کشـــورهای  چهارچـــوب  ایـــن  اجراکننـــدٔه 
درحال توســـعه و نوظهـــور و دارای تـــورم بـــاال 

ــد. ــتمر بودنـ و مسـ
نخســـتین و حداقـــل هـــدف و انتظـــاری 
ــت  ــوان داشـ ــورم می تـ ــذاری تـ ــه از هدف گـ کـ

الزامات موفقیت در هدف گذاری تورمی

 حسین 
امیری

یادداشت تحلیلی

عضو هیئت علمی دانشگاه خوارزمی
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مقدمــه: در دهه هــای اخیــر، ثبــات مالــی به عنــوان یکــی از اهــداف 
ــرار  ــه ق ــت گذاری ها موردتوج ــش در سیاس ــادی بیش ازپی ــتم اقتص سیس
گرفتــه اســت. بســیاری از بانک هــای مرکــزی و مؤسســات مالــی در 
ــی، و  ــک جهان ــول، بان ــی پ ــدوق بین الملل ــه صن ــا، ازجمل ــر دنی سرتاس
بانــک تســویٔه بین المللــی گزارش هــای فراوانــی را در زمینــٔه ثبــات مالــی 
ــود را  ــی خ ــای تحقیقات ــی از فعالیت ه ــش بزرگ ــد و بخ ــر کرده ان منتش
بــه مطالعــه در ایــن زمینــه اختصــاص داده انــد. در تعریفــی ســاده، ثبــات 
مالــی بــه شــرایطی اطــالق می شــود کــه سیســتم بــا شــرایط بحرانــی 
ــی اثرگــذار    اســت  ــات مال ــددی در ثب ــل متع مواجــه نشــده باشــد. عوام
کــه از مهم تریــن آن هــا می تــوان بــه متغیرهــای اقتصــاد کالن شــامل 
تــورم، تولیــد ناخالــص داخلــی، و نــرخ ارز اشــاره کــرد. از ســوی دیگــر 
یکــی از هدف هــای اصلــی بانک هــای مرکــزی در سراســر جهــان، ثبــات 
قیمت هــا و رســیدن بــه ایــن مهــم اســت کــه نــرخ تــورم آن چنــان پاییــن 
ــن  و کم نوســان باشــد کــه کارگــزاران اقتصــادی در تصمیم گیری هــا، ای
متغیــر را از دغدغه هــای اصلــی خــود حــذف کننــد. در بســیاری از 
ــد؛  ــیر می کنن ــورم تفس ــذاری ت ــا هدف گ ــا را ب ــات قیمت ه ــورها ثب کش
ــت  ــای سیاس ــتفاده از ابزاره ــا اس ــزی ب ــک مرک ــه بان ــوم ک ــن مفه ــه ای ب
ــی مشــخص  ــازٔه زمان ــرای ب ــورم ب ــش اعالم شــدٔه ت ــرخ از پی ــه ن ــی ب پول
نظارتــی  نظام هــای  اخیرضعــف  بحران هــای  کنــد.  پیــدا  دســت 
بحران هــای  ســاخت.  نمایــان  بیش ازپیــش  را  مرکــزی  بانک هــای 

اقتصــادی نشــان می دهــد کــه بانک هــای مرکــزی بایــد بیش ازپیــش 
نگــران بی ثباتــی سیســتم های مالــی خــود باشــند. ایــن موضــوع پــس از 
بحــران مالــی جهانــی 2008 بیشــتر به چشــم آمــد. در دو دهــٔه گذشــته، 
ــی موردبحــث  ــد سیاســت های پول ــز مانن ــی نی ــی مال سیســتم های نظارت
ــه  ــن توج ــل ای ــت، دلی ــوان گف ــاید بت ــت. ش ــه اس ــرار گرفت ــی ق و بررس
ناموفــق بــودن سیســتم های نظارتــی در کنتــرل نوآوری هــای مالــی و 
جلوگیــری از ایجــاد حباب هــای قیمتــی بــوده اســت. از زمــان بــروز 
ــی  ــت های پول ــری سیاس ــٔه به کارگی ــب نتیج ــه اغل ــترده ک ــای گس تورم ه
ثبــات  بانک هــای مرکــزی کــه هــدف اصلی شــان  اســت،  نامناســب 
قیمــت بــود، تحت فشــار قــرار گرفتنــد. در چنیــن چهارچوبــی، دیــدگاه 
ــه مســئلٔه  ــادی ب ــا حــد زی ــد ت ــی بای ــات پول ــود کــه مقام ــن ب مشــترک ای
ثبــات مالــی توجــه کننــد، زیــرا بی ثباتــی مالــی می توانــد درنتیجــٔه تــورم 
ــرف  ــه ص ــت ک ــن اس ــر ای ــوق بیانگ ــوع ف ــن، موض ــود؛ بنابرای ــر ش ظاه
ــد  ــود و بای ــورم ش ــرل ت ــه کنت ــر ب ــد منج ــی نمی توان ــذاری تورم هدف گ
ــه ســایر  ــرل آن ب ــورم و کنت ــر هدف گــذاری ت به منظــور اجــرای هرچه بهت
ــرد.  ــه ک ــز توج ــاد نی ــی اقتص ــش مال ــه بخ ــادی ازجمل ــای اقتص بخش ه
در گــزارش پیــِش رو، ضمــن بررســی هدف گــذاری تورمــی در دنیــا، بــه 
ــوق در  ــوع ف ــپس موض ــود و س ــه می ش ــرط های آن پرداخت ــان پیش ش بی
ایــران مــورد تجزیه وتحلیــل قــرار می گیــرد. در انتهــا نیــز پیشــنهادهایی 

به منظــور اجــرای هرچه بهتــر ایــن سیاســت ارائــه می شــود.



دو ماهنامــه تازه هــای اقتصــاد
۱۶۱ شــماره   ،۱۳۹۹ شــهریور  هدف گذاری تورمی

ایـــن اســـت کـــه نـــرخ تـــورم در کشـــورهای 
کشـــورهایی  از  تورمـــی کمتـــر  هدف گـــذار 
اعمـــال  را  سیاســـت ها  ســـایر  کـــه  باشـــد 
ـــورم در کشـــورهای  ـــرخ ت ـــا کاهـــش ن ـــد ی می کنن
ــتر باشـــد. باوجودایـــن، نـــرخ  اجراکننـــده بیشـ
تـــورم تنهـــا متغیـــری نیســـت کـــه می توانـــد 
ـــرار  ـــت ق ـــن سیاس ـــت ای ـــی موفقی ـــار ارزیاب معی
تـــورم کلیـــت  هدف گـــذاری  زیـــرا  گیـــرد؛ 
سیاســـت پولـــی را دربر می گیـــرد، بنابرایـــن، 
بایـــد تأثیـــر ایـــن چهارچـــوب در ســـایر متغیرهـــا 
نیـــز بررســـی شـــود کـــه از بیـــن ایـــن متغیرهـــا 
نـــرخ رشـــد دارای اهمیتـــی ویـــژه اســـت. ضمـــن 
ــه  ــه بـ ــورم بـــدون توجـ ــذاری تـ ــه هدف گـ اینکـ
شـــرایط ســـایر بازارهـــا ازجملـــه بازارهـــای 
مالـــی موفقیت آمیـــز نخواهـــد بـــود. در همیـــن 
تورمـــی،  هدف گـــذاری  به منظـــور  راســـتا 
شـــرح  بـــه  پیش شـــرط  یک ســـری  رعایـــت 

ــت: ــل الزم اسـ ذیـ
1- ابتـــدا اینکـــه بانـــک مرکـــزی ثبـــات 
ــود  ــدت خـ ــی و بلندمـ ــدف اصلـ ــت را هـ قیمـ
به عنـــوان  قیمـــت  ثبـــات  انتخـــاب  بدانـــد. 
هـــدف اصلـــی بـــه ایـــن معنـــا نیســـت کـــه 
بانـــک مرکـــزی ســـایر اهـــداف و وظایـــف خـــود 
ـــه  ـــت ک ـــن معناس ـــه ای ـــرد؛ بلکـــه ب ـــده گی را نادی
بانـــک مرکـــزی در کنـــار رعایـــت و اجـــرای 
ـــد ایجـــاد  اهـــداف تورمـــی، ســـایر اقدامـــات مانن
ثبـــات یـــا مقابلـــه بـــا بحران هـــا را انجـــام 
ــره  ــای بهـ ــرات در نرخ هـ ــه تغییـ ــد. هرگونـ دهـ

ـــداف  ـــن اه ـــر گرفت ـــا در نظ ـــد ب ـــرخ ارز بای ـــا ن ی
توســـط  مشخص شـــده  مســـیر  و  تورمـــی 

ــرد. ــورت گیـ ــداف صـ اهـ
اساســـی  شـــروط  از  دیگـــر  یکـــی   -2
اســـت  ایـــن  تورمـــی  هدف گـــذاری  بـــرای 
کـــه بانـــک مرکـــزی قـــادر باشـــد بـــدون هیـــچ 

ــب  ــی را تعقیـ ــدف تورمـ ــی هـ ــٔه سیاسـ مداخلـ
کنـــد. به عبارت دیگـــر، بانـــک مرکـــزی بایـــد 
ــن  ــب را در ایـ ــزار مناسـ ــی و ابـ ــتقالل کافـ اسـ

ــد. ــته باشـ ــه داشـ زمینـ
3- پیش شـــرط دیگـــر نبـــود تســـلط مالـــی 
در اقتصـــاد اســـت. پـــس از اینکـــه دولـــت 
ـــت،  ـــی را پذیرف چهارچـــوب هدف گـــذاری تورم
نبایـــد بانـــک مرکـــزی درجهـــِت همســـازی 
تحت فشـــار  مالـــی  و  پولـــی  سیاســـت های 
قـــرار بگیـــرد. به عبارت دیگـــر، دولـــت نبایـــد 
به منظـــور اجـــرای سیاســـت های مالـــی خـــود از 

سیاســـت های پولـــی اســـتفاده کنـــد.
هرگونـــه  نبـــود  بعـــدی  پیش شـــرط   -4
پولـــی  مقامـــات  جانـــب  از  قطعـــی  تعهـــد 
درجهـــِت هدف گـــذاری هـــر متغیـــر اســـمی 
دیگـــر ماننـــد نـــرخ ارز اســـمی اســـت. عـــالوه 
هدف گـــذاری  به منظـــور  بایـــد  اینکـــه  بـــر 
ـــه  ـــادی توج ـــای اقتص ـــایر متغیره ـــه س ـــی ب تورم
ــر  ــوان لنگـ ــا به عنـ ــد از آن هـ ــی نبایـ ــود؛ ولـ شـ

ــد. ــتفاده کنـ ــورم اسـ ــرخ تـ ــرل نـ ــرای کنتـ بـ
تورمـــی  اهـــداف  مشـــخص کـــردن   -5
ـــادی  ـــزان زی ـــه می ـــخص ب ـــی مش ـــازٔه زمان ـــی ب ط
بـــه  رســـیدن  درجهـــِت  سیاســـت گذار  بـــه 
در  می کنـــد.  تورمـــی کمـــک  هدف گـــذاری 
ـــا بانـــک مرکـــزی اول  ایـــن راســـتا، الزم اســـت ت
هدف گـــذاری تورمـــی خـــود را مشـــخص و 
ـــی  ـــازٔه زمان ـــک ب ـــی ی ـــوق را ط ـــدف ف ـــپس ه س

اعـــالم کنـــد.
بـــرای  انتخـــاب شـــاخص مناســـب   -6
هدف گـــذاری تورمـــی موضـــوع مهـــم دیگـــری 
اســـت کـــه بایـــد موردتوجـــه قـــرار بگیـــرد. 
در ایـــن راســـتا، بایـــد مشـــخص شـــود کـــه از 
شـــاخص قیمتـــی کل، شـــاخص قیمتـــی گـــروه 
خوراکی هـــا و آشـــامیدنی ها، شـــاخص قیمتـــی 

ــتفاده شـــود. ــرار اســـت اسـ خدمـــات، و... قـ
هدف گذاری تورمی در ایران

اقتصـــاد ایـــران سال هاســـت دچـــار نـــرخ تـــورم 
ــی  ــی از معضـــالت اصلـ ــی اســـت و یکـ دورقمـ
اقتصـــاد تـــورم باالســـت؛ بنابرایـــن، الزم اســـت 

اصلــی  دالیــل  از  یکــی  گفــت  می تــوان 
انتظــارات  کنتــرل  تورمــی  هــدف  اعــام 
مرکــزی  بانک هــای  بیشــتر  اســت.  تورمــی 
دنیــا تــورم انتظاری را نشــانه ای از فشــارهای 
بنابرایــن،  می داننــد؛  آینــده  در  تورمــی 
ــا  ــود ب ــر خ ــات مؤث ــا ارتباط ــد ب ــاش می کنن ت
به گونــه ای  را  انتظــارات  اقتصــادی،  آحــاد 
مدیریــت کننــد کــه نــرخ تــورم جــاری و آینــده 

در محــدودٔه موردنظــر قــرار گیــرد.
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تجربیـــات  پژوهشـــگران  و  سیاســـت گذاران 
کشـــورهای بـــا تـــورم بـــاال و راهکارهایـــی را 
کـــه آن هـــا بـــه کار می گیرنـــد موردبررســـی قـــرار 
دهنـــد. رئیـــس کل بانـــک مرکـــزی اخیـــرًا بـــا 
اعـــالم رســـمی ایـــن موضـــوع، هـــدف تورمـــی 
ــٔه انحـــراف 2 درصـــدی را  ــا دامنـ ــد بـ 22 درصـ
ــای  ــرد. ابزارهـ ــالم کـ ــورم اعـ ــمی تـ ــدف رسـ هـ
ــورم  ــرای تحقـــق تـ ــتی بانـــک مرکـــزی بـ سیاسـ
هـــدف، مدیریـــت نـــرخ ســـود و اســـتفاده از 
مکانیســـم بـــازار بـــاز اســـت. به منظـــور بررســـی 
ــروز  ــأ بـ ــد منشـ ــدا بایـ ــازوکارهای فـــوق، ابتـ سـ
تـــورم در ایـــران شناســـایی شـــود. برخـــالف 
ســـایر اقتصادهـــا کـــه علـــت به وجـــود آمـــدن 
تـــورم فشـــار از ناحیـــٔه تقاضـــا به خصـــوص 
تقاضـــای مصرفـــی و ســـرمایه گذاری اســـت، در 
ـــه ای اســـت و  ـــٔه بخـــش هزین ـــران فشـــار از ناحی ای
ـــل  ـــا - به دلی ـــش تقاض ـــب بخ ـــس، از جان برعک
کاهـــش قـــدرت خریـــد خانوارهـــا - تقاضـــای 
مؤثـــر بـــرای کاالهـــای مصرفـــی و ســـرمایه گذاری 
وجـــود نـــدارد. حـــال ســـؤالی کـــه در اینجـــا مطـــرح 
می شـــود ایـــن اســـت کـــه ابـــزار کنتـــرل نـــرخ ســـود 
می توانـــد بـــه کنتـــرل نـــرخ تـــورم منجـــر شـــود 
ـــرخ  ـــش ن ـــا افزای ـــورها ب ـــایر کش ـــر؟ در س ـــا خی ی
بهـــره، هزینـــٔه تقاضـــا بـــرای کاالهـــای مصرفـــی 
و  می کنـــد  پیـــدا  افزایـــش  ســـرمایه گذاری  و 
لـــذا ابـــزار فـــوق می توانـــد در کنتـــرل تـــورم 
مؤثـــر واقـــع شـــود؛ امـــا در ایـــران جنـــس تـــورم 
از نـــوع تـــورم رکـــودی اســـت. به عبارت دیگـــر، 
ــا  ــا تقاضـ علـــت افزایـــش چندبرابـــری قیمت هـ
ـــل  ـــه دالی ـــت، بلک ـــات نیس ـــا و خدم ـــرای کااله ب
ــای  آن را بایـــد در افزایـــش قیمـــت ارز و بازارهـ
ـــه  ـــد ک ـــه مســـکن و مســـتغالت دی ـــوازی ازجمل م
ـــا تقاضـــای مصرف کننـــده زیـــاد مرتبـــط نیســـت  ب
ــان  ــود درمـ ــرخ سـ ــت کاری در نـ ــا دسـ ــذا بـ و لـ
نخواهـــد شـــد. از طـــرف دیگـــر نـــرخ ســـود در 
ــه ارز،  ــا ازجملـ ــایر بازارهـ ــران از سـ ــاد ایـ اقتصـ
مســـکن، بـــازار ســـرمایه، و... تأثیـــر می پذیـــرد؛ 
ـــرخ  ـــش در ن ـــوب افزای ـــن چهارچ ـــن، در ای بنابرای
ســـود بـــرای کاســـتن از انگیـــزٔه فعالیت هـــای 
ســـفته بازی، عمـــاًل منجـــر بـــه رکـــود شـــدیدتر 
در بخش هـــای مولـــد اقتصـــادی خواهـــد شـــد؛ 
بنابرایـــن، کنتـــرل نـــرخ ســـود به منظـــور کنتـــرل 

تـــورم نمی توانـــد زیـــاد موفقیت آمیـــز باشـــد.
تـــورم  به منظـــور کنتـــرل  بعـــدی  ابـــزار 
ــازار  ــات بـ ــاز اســـت. عملیـ ــازار بـ ــات بـ عملیـ

دولـــت  و  اســـت  ابـــزاری ضدتورمـــی  بـــاز 
می توانـــد بـــا ابـــزار فـــوق نقدینگـــی جـــاری در 
ـــرای  ـــواًل ب ـــع، اص ـــد. درواق ـــع کن ـــه را جم جامع
ـــود؛  ـــتفاده می ش ـــزار اس ـــن اب ـــورم از ای ـــرل ت کنت
زیـــرا یکـــی از عوامـــل اصلـــی تـــورم افزایـــش 
نقدینگـــی اســـت. می تـــوان گفـــت عملیـــات 
موفقیت آمیـــز  درصورتی کـــه  بـــاز  بـــازار 
باشـــد، می توانـــد بـــه هدف گـــذاری تورمـــی 

ــد. ــزی کمـــک کنـ بانـــک مرکـ
پیشنهادهای سیاستی

اصلـــی  دالیـــل  از  یکـــی  می تـــوان گفـــت 
انتظـــارات  تورمـــی کنتـــرل  هـــدف  اعـــالم 
ــزی  ــای مرکـ ــتر بانک هـ ــت. بیشـ ــی اسـ تورمـ
از  نشـــانه ای  را  انتظـــاری  تـــورم  دنیـــا 
می داننـــد؛  آینـــده  در  تورمـــی  فشـــارهای 
بنابرایـــن، تـــالش می کننـــد بـــا ارتباطـــات 
مؤثـــر خـــود بـــا آحـــاد اقتصـــادی، انتظـــارات 
ـــورم  ـــرخ ت ـــه ن ـــد ک ـــت کنن ـــه ای مدیری را به گون
ـــرار  ـــر ق ـــدودٔه موردنظ ـــده در مح ـــاری و آین ج
گیـــرد. بـــرای ایـــن منظـــور پیشـــنهادهایی بـــه 

شـــرح ذیـــل ارائـــه می شـــود:
سیاســـت  ایـــن  موفقیـــت  الزمـــٔه   -1
و  مرکـــزی  بانـــک  عملکـــرد  در  شـــفافیت 
ـــار  ـــر انتش ـــی )نظی ـــت های ارتباط ـــال سیاس اعم
عمومـــی گـــزارش  متغیرهـــای اقتصـــادی( از 
ــه  ــده کـ ــی عمـ ــت. تفاوتـ ــاد اسـ ــوی آن نهـ سـ
لنگرهـــای  ســـایر  بـــا  تـــورم  هدف گـــذاری 
ــزی  ــک مرکـ ــه بانـ ــت کـ ــن اسـ ــمی دارد ایـ اسـ
ــورد  ــردم در مـ ــا مـ ــم بـ ــورت منظـ ــد به صـ بایـ
انجـــام  آینـــده  در  و  انجـــام می دهـــد  آنچـــه 

کنـــد. گفت وگـــو  داد  خواهـــد 
پولـــی  سیاســـت گذار  اســـت  الزم   -2
اهـــداف تورمـــی خـــود را بـــه تفکیـــک گروه هـــای 
و  خوراکی هـــا  ازجملـــه  مختلـــف کاالیـــی 
ــالم  ــای کاال اعـ ــایر گروه هـ ــامیدنی ها و سـ آشـ
کنـــد. بـــا توجـــه بـــه اینکـــه در شـــرایط فعلـــی 
قـــدرت خریـــد خانوارهـــا به طـــرزی محســـوس 
ــروه  ــورم در گـ ــت، تـ ــرده اسـ ــدا کـ ــش پیـ کاهـ
خوراکی هـــا و آشـــامیدنی ها بیشـــتر به چشـــم 
می آیـــد؛ لـــذا درصورتی کـــه هدف گـــذاری بـــه 
تفکیـــک گروه هـــا اعـــالم شـــود، باورمنـــدی 
نســـبت به هـــدف تورمـــی افزایـــش می یابـــد 
و لـــذا کنتـــرل انتظـــارات تورمـــی راحت تـــر 

صـــورت می پذیـــرد.
3- رشـــد ســـایر متغیرهـــای اقتصـــادی 

مؤثـــر در تـــورم ازجملـــه نقدینگـــی و نـــرخ ارز و 
ـــد تشـــدید  ـــن عوامـــل غیراقتصـــادی مانن همچنی
ـــث  ـــت باع ــن اس ــا، و... ممکـ ـــم، کرونـ تحری
ـــذاری  ـــه هدف گ ـــتیابی ب ـــت در دس ـــدم موفقی ع
ـــن  ـــود. در ای ـــزی ش ـــک مرک ـــط بان ـــی توس تورم
راســـتا، بانـــک مرکـــزی می توانـــد بـــا ارائـــٔه 
از  انحـــراف  دالیـــل  شـــفاف،  گزارش هـــای 
ــا ایـــن  ــد. بـ ــورم را اعـــالم کنـ ــذاری تـ هدف گـ
حـــد  تـــا  پولـــی  سیاســـت گذار  اعتبـــار  کار 

زیـــادی حفـــظ می شـــود.
4- پیونـــد رکـــود و تـــورم در اقتصـــاد ایـــران 
ــی  ــت پولـ ــازی سیاسـ ــرورت بازسـ ــر ضـ بیانگـ
متناســـب بـــا ایـــن واقعیـــت اســـت. وضعیـــت 
از  تـــا مقـــام پولـــی  اقتضـــا می کنـــد  فـــوق 
چهارچـــوب هدف گـــذاری تورمـــی محـــض 
فاصلـــه گرفتـــه و بـــه شـــرایط بخـــش حقیقـــی 
اقتصـــاد نیـــز توجـــه داشـــته باشـــد و به نوعـــی 
هدف گـــذاری  در  انعطاف پذیـــری  رویکـــرد 
تـــورم را دنبـــال کنـــد. درواقـــع، اقتصـــادی بـــا 
ــی  ــد رویه هایـ ــی نیازمنـ ــود تورمـ ــت رکـ واقعیـ
ـــورم را  اســـت کـــه عـــالج دو معضـــل رکـــود و ت

در ارتبـــاط باهـــم برطـــرف کنـــد.
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دو ماهنامــه تازه هــای اقتصــاد
۱۶۱ شــماره   ،۱۳۹۹ شــهریور  هدف گذاری تورمی

تنگنـــای مالـــی دولـــت در ســـال های اخیـــر 
و نگرانـــی فزاینـــده بابـــت عـــوارض تورمـــی 
شـــیوه های جبـــران کســـری بودجـــه باعـــث 
اخیـــر،  زمانـــی  دورٔه  در  اســـت کـــه  شـــده 
ـــی  ـــرای اصـــالح سیاســـت پول ـــم ب ـــی مه  گام های
و ارتقـــای شـــیوه های تأمیـــن مالـــی دولـــت 

ــود.  ــته شـ برداشـ
ارتقـــای  درجهـــِت  اقدامـــات  مهم تریـــن 
چهارچـــوب  اعـــالم  پولـــی  سیاســـت 
هدف گـــذاری تورمـــی توســـط بانـــک مرکـــزی، 
فراهـــم کـــردن زمینـــٔه اجـــرای عملیـــات بـــازار 
ـــازار بین بانکـــی،  ـــرخ ســـود ب ـــاز، ایجـــاد داالن ن ب
و برخـــی تالش هـــا بـــرای مدیریـــت عوامـــل 
تحریک کننـــدٔه پایـــٔه پولـــی بـــوده اســـت. حتـــی 
ــن  ــد تأمیـ ــی ماننـ ــر، اقداماتـ ــی کلی  تـ ــا نگاهـ بـ
و  اوراق  فـــروش  از طریـــق  دولـــت  کســـری 
ایجـــاد بـــازار اولیـــٔه فـــروش اوراق بدهـــی دولتـــی 
نیـــز در همیـــن راســـتا قابل ِارزیابـــی اســـت. 
انجام گرفتـــه  مناســـب  اقدامـــات  به رغـــم 
ــواهد  ــل شـ ــرف مقابـ ــر، از طـ ــای اخیـ در ماه هـ
آمـــاری و میدانـــی مختلـــف نشـــان می دهـــد 
کـــه رشـــد شـــاخص های قیمـــت و التهـــاب 
همچنـــان  دارایی هـــا  بـــازار  در  بی ثباتـــی  و 

رونـــدی فزاینـــده دارد. 
در ایـــن شـــرایط ممکـــن اســـت اذهـــان 
به ســـمت  تحلیلگـــران  و  سیاســـت گذاران 
عواملـــی ماننـــد تکانه هـــای بـــرون زای ناشـــی از 
ـــرخ ارز در  ـــر افزایـــش ن تحریم هـــای خارجـــی، اث
ــا اثـــر نـــرخ ارز در  ــا یـ هزینـــٔه تمام شـــدٔه کاالهـ
انتظـــارات، و امثـــال آن معطـــوف شـــود. هرچنـــد 
ــت  ــی ازاین دسـ ــه عواملـ ــت کـ ــکار نیسـ قابل ِانـ
ممکـــن اســـت هریـــک ســـهمی در توضیـــح 

بخشـــی از نوســـانات و بی ثباتـــی قیمت هـــا 
ــه  ــت کـ ــد پذیرفـ ــت بایـ ــد، درنهایـ ــته باشـ داشـ
پدیـــدٔه تـــورم مزمـــن در اقتصـــاد ایـــران، بیـــش 
از آنکـــه متأثـــر از متغیرهـــای کوتاه  مـــدت و 
ـــن و  ـــر عوامـــل بنیادی ـــرون زا باشـــد، تحـــت تأثی ب
ـــت  ـــذا الزم اس ـــرار دارد. ل ـــاد ق ـــدت اقتص بلندم
پیـــش از پرداختـــن بـــه نقـــش متغیرهـــای بـــرون زا 
و عوامـــل مقطعـــی مؤثـــر در قیمت هـــا، بـــر 
ــن و  ــای بنیادیـ ــازوکارهای متغیرهـ نقـــش و سـ

اصـــالح آن هـــا متمرکـــز شـــد. 
ـــورم  ـــر در ت ـــن مؤث ـــل بنیادی ـــایی عوام شناس
مزمـــن و تفکیـــک آن هـــا از ســـایر متغیرهـــای 
آن  از  قیمت هـــا،  در  مؤثـــر  کوتاه مـــدت 
ـــه درک  ـــت اســـت کـــه هرگون ـــز اهمی جهـــت حائ
ــه  ــت بـ ــن اسـ ــده ممکـ ــن پدیـ ــت از ایـ نادرسـ
پرهزینـــٔه  و  نادرســـت  شـــیوه های  تکـــرار 
گذشـــته درجهـــِت کنتـــرل تـــورم منجـــر شـــود. 
بـــه  دولت هـــا  مختلـــف،  دوره هـــای  در 
دفعـــات بـــرای کنتـــرل تـــورم از شـــیوه هایی 
ـــت مســـتقیم  ـــد دخال ـــد مانن نادرســـت و ناکارآم
قیمت هـــا،  ســـرکوب  قیمت گـــذاری،  در 
یارانه هـــای قیمتـــی، و نیـــز لنگـــر اســـمی نـــرخ 
ارز بـــرای کنتـــرل انتظـــارات تورمـــی و امثـــال آن 

اســـتفاده کرده انـــد.
ـــی اســـت کـــه مباحـــث نظـــری و  ـــن در حال ای
مطالعـــات مختلـــف تجربـــی نشـــان می  دهـــد 
تعیین کننـــدٔه  بنیادیـــن  متغیـــر  اصلی تریـــن 
نـــرخ تـــورم تحـــوالت متغیرهـــای پولـــی و 

ــت.  ــی اسـ ــای بخـــش واقعـ متغیرهـ
ماننـــد رشـــد  اصلـــی  پولـــی  متغیرهـــای 
ترکیـــب  پولـــی،  پایـــٔه  رشـــد  نقدینگـــی،  
ــزای  ــی،  اجـ ــدٔه پولـ ــب فزاینـ ــی، ضریـ نقدینگـ

ــی را در  ــش اصلـ ــال آن نقـ ــی، و امثـ ــٔه پولـ پایـ
نـــرخ تـــورم ایفـــا می کنـــد؛ بنابرایـــن، بررســـی 
تحـــوالت و عوامـــل اثرگـــذار در متغیرهـــای 

پولـــی  بســـیار حائـــز اهمیـــت اســـت. 
ـــده ای  ـــورم پدی ـــت ت ـــوان گف ـــی، می ت به طورکل
ــه در  ــد کـ ــر می کنـ ــی تغییـ ــت و زمانـ ــی اسـ پولـ
ـــای  ـــه ظرفیت ه ـــدون آنک ـــک کشـــور، ب اقتصـــاد ی
واقعـــی تولیـــد افزایـــش یافتـــه باشـــد، پولـــی 
جدیـــد خلـــق شـــود یـــا ســـرعت گـــردش پـــول 
افزایـــش یابـــد. در واقـــع، خلـــق پـــول جدیـــد و 
ــطح  ــر سـ ــب تغییـ ــای کل موجـ ــش تقاضـ افزایـ

عمومـــی قیمت هـــا در اقتصـــاد می شـــود. 
ــه  ــول بـ ــم پـ ــبت حجـ ــن »نسـ ــن، بیـ بنابرایـ
ظرفیت هـــای بخـــش واقعـــی« و »تغییـــرات 
ـــه  ـــود دارد، به طوری ک ـــاط وج ـــورم« ارتب ـــرخ ت ن
تغییـــرات در حجـــم پـــول و نســـبت آن بـــا 
ـــدٔه  ـــی تعیین کنن ـــش واقع ـــت بخ ـــرات ظرفی تغیی
ســـطح عمومـــی قیمت هـــا در اقتصـــاد اســـت.

واقعـــی  ظرفیت هـــای  بیـــن  شـــکاف 
تولیـــد و حجـــم پـــول  زمانـــی رخ می دهـــد 
کـــه بـــه هـــر دلیـــل سیاســـت گذار بخواهـــد 
شـــکل گرفته  عدم تعادل هـــای  و  ناترازی هـــا 
در اقتصـــاد را از طریـــق منابـــع پولـــی جبـــران 
انـــواع  از  طیفـــی  دیگـــر،  بیـــان  بـــه  کنـــد. 
سیاســـت گذاری،  خطاهـــای  ناکارایی هـــا، 
متغیرهـــای بـــرون زا، سیاســـت های حمایتـــی 
نادرســـت، ناکارآمـــدی نظـــام بودجه ریـــزی، 
انحصـــارات، بنـــگاه داری دولـــت در اقتصـــاد، 
تضعیـــف ظرفیت هـــای رشـــد، تحریم هـــای 
خارجـــی، و هـــر عاملـــی نظیـــر آن می توانـــد 
به مـــرور بـــه شـــکل گیری ناتـــرازی مالـــی و 
اقتصـــاد منجـــر  بـــزرگ در  عدم تعادل هـــای 

گام های اساسی برای 
حل تورم مزمن
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کـــه  آیـــد  به وجـــود  شـــرایطی  اگـــر  شـــود. 
دولـــت  واقعـــی  مخـــارج  مثـــال،  به عنـــوان 
به طـــور مســـتمر افزایـــش یابـــد ولـــی دراثـــِر 
اســـتهالک ظرفیت هـــای رشـــد و تضعیـــف 
ــت  ــی دولـ ــای مالیاتـ ــی، درآمدهـ ــش واقعـ بخـ
ـــع و مصـــارف دولـــت  ـــن مناب ـــد، بی افزایـــش نیاب
ـــری  ـــا کس ـــت ب ـــد و دول ـــود می آی ـــکاف به وج ش
ممکـــن  می شـــود.  مواجـــه  عملیاتـــی  تـــراز 
ـــود را  ـــی خ ـــراز عملیات ـــری ت ـــت کس ـــت دول اس
ــای  ــذاری دارایی هـ ــا واگـ ــار اوراق یـ ــا انتشـ بـ

غیرمالـــی )فـــروش نفـــت و گاز( جبـــران کنـــد. 
ــور  ــت به طـ ــی دولـ ــراز عملیاتـ ــری تـ ــر کسـ اگـ
فزاینـــده افزایـــش یابـــد و امـــکان جبـــران آن از 
طریـــق واگـــذاری دارایی هـــا میســـر نباشـــد، 
ناگزیـــر ایـــن کســـری بـــه متغیرهـــای پولـــی 
و منابـــع بانکـــی و درنهایـــت منابـــع بانـــک 

ــد.  ــد شـ ــل خواهـ ــزی منتقـ مرکـ
ـــف،  ـــای مختل ـــران،  در دوره ه ـــاد ای در اقتص
سیاســـت گذاران به جـــای ریشـــه یابی و رفـــع 
کرده انـــد  ســـعی  همـــواره  عدم تعادل هـــا، 
ــی  ــای مالـ ــول ناترازی هـ ــم پـ ــا افزایـــش حجـ بـ
اقتصـــاد و ناکارآمـــدی در سیاســـت گذاری را 
جبـــران کننـــد. این چنیـــن، در اقتصـــاد ایـــران 
تـــورم مزمـــن شـــکل گرفتـــه اســـت  زمینـــٔه 

)شـــکل 1(.
ــای پولـــی  ــد تاریخـــی متغیرهـ بررســـی رونـ

ــای  ــرات متغیرهـ ــد تغییـ ــا رونـ ــٔه آن بـ و مقایسـ
نشـــان دهندٔه  به روشـــنی  واقعـــی،   بخـــش 
ایـــن مســـئله  ایـــن متغیرهاســـت.  واگرایـــی 
بخشـــی عمـــده از علـــل تـــورم مزمـــن اقتصـــاد 

را توضیـــح می دهـــد.  ایـــران 
ـــک  ـــی بان ـــور منطق ـــور، به ط ـــاد کش در اقتص
ـــرل  ـــول و کنت ـــم پ ـــرل حج ـــئول کنت ـــزی مس مرک
نـــرخ تـــورم اســـت. بانـــک مرکـــزی، از طریـــق 
ــت های  ــول و سیاسـ ــق پـ ــد خلـ ــت رونـ مدیریـ
ـــر نظـــام بانکـــی، در تحـــوالت  احتیاطـــی ناظـــر ب

متغیرهـــای پولـــی اثـــر می گـــذارد. اگـــر بانـــک 
ــش از  ــتابی بیـ ــا شـ ــول را بـ ــم پـ ــزی حجـ مرکـ
رشـــد بخـــش واقعـــی افزایـــش دهـــد، به دنبـــال 
آن ســـطح عمومـــی قیمت هـــا نیـــز افزایـــش 
ــا  ــه در اینجـ ــؤالی کـ ــال سـ ــد یافـــت. حـ خواهـ
مطـــرح می شـــود آن اســـت کـــه چـــرا بایـــد 
را  پـــول  حجـــم  مرکـــزی  بانـــک  اساســـًا 
در ســـلطٔه  پاســـخ ســـؤال  دهـــد؟  افزایـــش 
مالـــی دولـــت بـــر سیاســـت پولـــی اســـت. 
ــای خـــود را از  دولت هـــا به طورکلـــی هزینه هـ
ـــروش ذخایـــر  منابعـــی ماننـــد اخـــذ مالیـــات، ف
و  دارایی هـــا،  ســـایر  فـــروش  زیرزمینـــی، 
ـــد. آنچـــه در عمـــل  ـــن می کنن انتشـــار اوراق تأمی
ــی  ــه به علـــت بی انضباطـ رخ داده، آن اســـت کـ
ـــی و بودجـــه ای  ـــدی سیاســـت های مال و ناکارآم
و کســـری مســـتمر بیـــن منابـــع و مصـــارف 

یـــا  مســـتقیم  دولت هـــا  عمومـــی،  بخـــش 
ــزی  ــک مرکـ ــع بانـ ــراغ منابـ ــتقیم به سـ غیرمسـ
می رونـــد کـــه به معنـــی خلـــق پـــول جدیـــد 
اســـت. عالوه بـــرآن، کســـری منابـــع دولـــت 
بـــه فشـــار بـــر منابـــع ســـایر بانک هـــا هـــم 
منجـــر می شـــود کـــه درنتیجـــٔه آن، بانک هـــا 
ناچـــار بـــه اضافه برداشـــت از منابـــع بانـــک 
مشـــکالت  دراین بیـــن،  می شـــوند.  مرکـــزی 
ــاالی  ــهم بـ ــل سـ ــی از قبیـ ــام بانکـ ــی نظـ داخلـ
دارایی هـــای  غیرنقدشـــونده،  دارایی هـــای 
موهـــوم، ریســـک های ناشـــی از عدم انطبـــاق 
ـــا اســـتانداردهای بانکـــداری، ضعـــف نظـــارت  ب
موجـــب  نیـــز  آن  نظایـــر  و  بانک هـــا،  بـــر 
افزایـــش شـــکاف منابـــع و مصـــارف بانک هـــا 
می شـــود کـــه درنهایـــت بـــه اضافه برداشـــت 
از منابـــع بانـــک مرکـــزی منجـــر می شـــود و آن 

ــت.  ــد اسـ ــول جدیـ ــق پـ ــی خلـ ــز به معنـ نیـ
ـــی  ـــی از عوامل ـــر کل ـــد تصوی ـــه ش ـــه گفت آنچ
بـــود کـــه بـــه شـــکل گیری ناترازی هـــای مالـــی 
در اقتصـــاد می انجامـــد. در اینجـــا الزم اســـت 
ــی  ــای نفتـ ــش درآمدهـ ــه نقـ ــاص بـ ــور خـ به طـ
ــران  ــاد ایـ ــن اقتصـ ــورم مزمـ ــکل گیری تـ در شـ

ـــود.  ـــاره ش اش
قاعـــدٔه  ایـــران،  اقتصـــاد  در  ازآنجاکـــه 
ــردن  ــه کـ ــؤه هزینـ ــرای نحـ ــدی بـ ــی کارآمـ مالـ
ـــذا در دوران  ـــدارد، ل درآمدهـــای نفتـــی وجـــود ن
ـــوارض  ـــت، ع ـــی نف ـــای جهان ـــش قیمت ه افزای
ـــرد.  ـــاد شـــکل می گی ـــاری هلنـــدی در اقتص بیم
بـــا افزایـــش درآمدهـــای ارزی دولـــت، میـــزان 
فـــروش ارز حاصـــل از صـــادرات نفـــت افزایـــش 
ــن  ــد. ایـ ــش می یابـ ــرخ ارز کاهـ ــِر آن، نـ و دراثـ
دارایی هـــای  خالـــص  افزایـــش  بـــه  فراینـــد 
پایـــٔه  افزایـــش  و  مرکـــزی  بانـــک  خارجـــی 
پولـــی منجـــر می شـــود کـــه پـــس از مدتـــی، بـــه 
افزایـــش قیمـــت کاالهـــای غیرقابـــل مبادلـــه 
ماننـــد مســـتغالت می انجامـــد. همچنیـــن، بـــا 
کاهـــش نـــرخ ارز و افزایـــش واردات، قیمـــت 
دراثـــِر  و  کاهـــش  قابل ِمبادلـــه  کاالهـــای 
افزایـــش  قابل ِمبادلـــه  واردات کاالهـــای  آن، 
ــف  ــل تضعیـ ــد داخـ ــت تولیـ ــد و ظرفیـ می یابـ
بـــا  همـــواره  دیگـــر،  طـــرف  از  می شـــود. 
ــی از  ــای ریالـــی دولـــت ناشـ افزایـــش درآمدهـ
فـــروش ارز نفتـــی، دولـــت اقـــدام بـــه افزایـــش 
دراثـــِر  درنتیجـــه  می کنـــد.  خـــود  مخـــارج 
ـــو  ـــارج دولت ـــش مخ ـــی، افزای ـــٔه پول ـــش پای 2۷افزای

شکل 1. نسبت نقدینگی به تولید ناخالص داخلی
منبع: آمار بانک مرکزی و برآوردهای تحقیق



دو ماهنامــه تازه هــای اقتصــاد
۱۶۱ شــماره   ،۱۳۹۹ شــهریور  هدف گذاری تورمی

کاهـــش ظرفیت هـــای تولیـــد مرحلـــٔه نخســـت 
فراینـــد شـــکل گیری تـــورم مزمـــن در اقتصـــاد 

ایجـــاد می شـــود. 
مزمـــن  تـــورم  شـــکل گیری  دوم  مرحلـــٔه 
مربـــوط بـــه دوره هایـــی اســـت کـــه قیمت هـــای 
نفـــت کاهـــش می یابـــد. در ایـــن دوره هـــا، بـــا 
کاهـــش درآمدهـــای ارزی دولـــت، درآمدهـــای 
ریالـــی دولـــت نیـــز کاهـــش می یابـــد؛ ولـــی 
در مقابـــل، به دالیـــل سیاســـی و اجتماعـــی، 
به انـــدازٔه  نمی تواننـــد  هیـــچ گاه  دولت  هـــا 
کاهـــش درآمدهـــای خـــود، اقـــدام بـــه کاهـــش 
مخـــارج خـــود کننـــد. از ابتـــدای دهـــٔه پنجـــاه 
ــا در  ــام دولت هـ ــتثنا تمـ ــدون اسـ ــد، بـ ــه بعـ بـ
دوره هـــای وفـــور درآمدهـــای نفتـــی ، انـــواع 
از  تعهـــدات اقتصـــادی و اجتماعـــی فراتـــر 

درآمدهـــای پایـــدار خـــود ایجـــاد کرده انـــد. 
ــاه  ــٔه پنجـ ــٔه اول دهـ ــد نیمـ ــی ماننـ در دوره هایـ
ــال افزایـــش  ــتاد،  به دنبـ ــٔه هشـ ــٔه دوم دهـ و نیمـ
طرح هـــای  از  انبوهـــی  نفتـــی،  درآمدهـــای 
اســـتخدام های  بلندپروازانـــه،  عمرانـــی 
دولتـــی، افزایـــش حقـــوق کارکنـــان دولـــت، 
شـــتاب  انتقالـــی  پرداخت هـــای  انـــواع  و 
ــا کاهـــش درآمدهـــای نفتـــی،  ــه اســـت. بـ یافتـ
ازآنجاکـــه امـــکان توقـــف طرح هـــای عمرانـــی 
دولتـــی  ســـازمان های  انحـــالل  نیمه تمـــام، 
ـــل  ـــتمزد، و تعدی ـــوق و دس ـــش حق ـــازاد، کاه م
نیـــرو در ســـازمان های دولتـــی میســـر نبـــوده 
اســـت، لـــذا دولت هـــا بـــا کســـری بودجـــه 
ـــر  ـــن کســـری بودجـــه در ه مواجـــه می شـــدند. ای
دوره ای، بـــه طـــرق مختلـــف بـــه منابـــع بانـــک 
مرکـــزی تحمیـــل و موجـــب رشـــد پایـــٔه پولـــی 

شـــده اســـت. 
درواقـــع، هـــر دو مرحلـــٔه مورداشـــاره، بـــه 
شـــکل گیری  موجـــب  مختلـــف  شـــیوه های 
تـــورم مزمـــن در اقتصـــاد ایـــران شـــده اســـت 
ــی  ــل اصلـ ــی از علـ ــوان گفـــت یکـ ــذا می تـ و لـ

ــدٔه  ــدان قاعـ ــران فقـ ــاد ایـ ــن اقتصـ ــورم مزمـ تـ
مالـــی مناســـب بـــرای درآمدهـــای نفتـــی و 
ـــه بودجـــٔه  ـــی ب انتقـــال نوســـانات درآمدهـــای نفت
ـــه  ـــی و درنتیجـــه ب ـــه متغیرهـــای پول عمومـــی و ب

کل اقتصـــاد بـــوده اســـت.
ــی  ــد، طبیعـ ــه شـ ــه ارائـ ــی کـ ــا توضیحاتـ بـ
ــود  ــا وجـ ــی بـ ــزی حتـ ــک مرکـ ــه بانـ ــت کـ اسـ
ارتقـــای سیاســـت های پولـــی و به کارگیـــری 
بـــه  نتوانـــد  به تنهایـــی  جدیـــد،  ابزارهـــای 
ـــه  ـــد. ب ـــرل کن ـــورم را کنت ـــرخ ت ـــدار ن شـــیوه ای پای
بیـــان واضح تـــر، تمـــام دســـتگاه های اجرایـــی،  
قانون گـــذاری،  سیاســـت گذاری، یـــا هـــر یـــک 
از اجـــزا و ارکانـــی کـــه منجـــر بـــه شـــکل گیری 
یـــا  اقتصـــاد  در  مالـــی  عدم تعادل هـــای 
اقتصـــادی  رشـــد  ظرفیت هـــای  تضعیـــف 
تـــورم  شـــکل گیری  در  به نوعـــی   می شـــوند، 
ـــن، الزم  ـــن اقتصـــاد ســـهیم هســـتند. بنابرای مزم
اســـت به دقـــت تمـــام فرایندهـــا و مســـیرهایی 
کـــه بـــه هـــر شـــکلی بـــه ایجـــاد ناترازی هـــای 
انتقـــال  و  اقتصـــاد  در  عدم تعـــادل  و  مالـــی 
آن بـــه متغیرهـــای پولـــی منجـــر می شـــوند،  

ــوند.  ــالح شـ ــی و اصـ ردیابـ
پاییـــن  تـــورم  بـــه  دســـتیابی  به منظـــور 
الزم  کالن،   اقتصـــاد  ثبـــات  و  پایـــدار  و 
اســـت حتمـــًا بـــر رفـــع ریشـــه های بنیادیـــن 
ناترازی هـــای مالـــی و اصـــالح سیاســـت ها 
ــا  ــن ناترازی هـ ــکل دهندٔه ایـ ــاختارهای شـ و سـ
متمرکـــز شـــد. بنابرایـــن، توجـــه بیش ازانـــدازه 
ـــرون زا،  ـــل ب ـــدت و عوام ـــای کوتاه م ـــه متغیره ب
ماننـــد  نادرســـت  ابزارهـــای  بـــر  تکیـــه  یـــا 
تثبیـــت نـــرخ ارز اســـمی یـــا ســـرکوب قیمـــت 
در  قیمت هـــا  دســـت کاری  یـــا  بازارهـــا  در 
بازارهـــای مختلـــف، نه تنهـــا بـــه حـــل مشـــکل 
اســـت  ممکـــن  چه بســـا  نمی کنـــد،  کمـــک 
خـــود منشـــأ تشـــدید ناترازی هـــا و عمیق تـــر 

ــود.  ــکالت شـ ـــدن مشـ ش
ـــالح  ـــد اص ـــی مانن ـــه،  اقدامات ـــن زمین در ای
ــتقالل  قانـــون پولـــی و بانکـــی، افزایـــش اسـ
ســـاختار  اصـــالح  و  مرکـــزی،  بانـــک 
بودجـــٔه عمومـــی از اهمیـــت بســـیار زیـــادی 

برخـــوردار اســـت. 
سیاســـت های  اســـت  الزم  عالوه بـــرآن، 
رفاهـــی و اجتماعـــی از سیاســـت های پولـــی 
تفکیـــک شـــود و تمـــام سیاســـت های رفاهـــی 
ـــٔه  ـــل بودج ـــی از مح ـــع پول ـــای مناب ـــت به ج دول

عمومـــی تأمیـــن مالـــی شـــود. 
ملـــی  توســـعٔه  صنـــدوق  خصـــوص  در 
ــعه  ــدوق توسـ ــنامٔه صنـ ــز الزم اســـت اساسـ نیـ
ســـه جانبٔه  مالـــی  رابطـــٔه  و  شـــود  اصـــالح 
ــعه  دولـــت، بانـــک مرکـــزی، و صنـــدوق توسـ

بازنگـــری شـــود. 
درنهایـــت، ارتقـــای قاعـــدٔه مالـــی درآمدهـــای 
نفتـــی، اصالحـــات اساســـی در نظـــام بانکـــی، و 
همچنیـــن عـــدم تحمیـــل تکالیـــف بودجـــه ای 
بـــه نظـــام بانکـــی نیـــز به منظـــور دســـتیابی بـــه 

ـــت.  ـــروری اس ـــدار ض ـــن و پای ـــورم پایی ت

شناســایی عوامــل بنیادیــن مؤثــر در تــورم 
مزمــن و تفکیــک آن هــا از ســایر متغیرهــای 
آن  از  قیمت هــا،  در  مؤثــر  کوتاه مــدت 
ــه درک  ــز اهمیــت اســت کــه هرگون جهــت حائ
بــه  اســت  پدیــده ممکــن  ایــن  از  نادرســت 
تکــرار شــیوه های نادرســت و پرهزینــه گذشــته 

درجهــِت کنتــرل تــورم منجــر شــود.
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نقش آفرینی دولت در
 بازار سرمایه

پرونده دوم

 ۳۰/صندوق های سرمایه گذاری قابل ِمعامله؛ بازی برد - برد دولت و خریدار
 ۳۲/صیانت از مشموالن سهام عدالت یک راهبرد است

 ۳۴/توسعٔه زیرساخت های بازار سرمایه ضروری است
 ۳۶/ سه مزیت فروش سهام دولت در بازار سرمایه

 ۳۸/ اهمیت بازار بدهی در مدیریت کسری بودجٔه دولت
 ۴۰/تأملی در باب عرضٔه صندوق های سرمایه گذاری قابل ِمعامله دولتی

 ۴۳/چرا صندوق های سرمایه گذاری قابل ِمعامله ابزار جدید واگذاری های دولت شد؟
 ۴۶/سهام عدالت؛ درس هایی برای بازیگری دولت ها در بازار سرمایه

 ۵۰/بازنگری رسالت رگوالتور در بازار سرمایه
 ۵۲/گذری بر عمده ترین چالش های ساختاری و مقرراتی بازار سرمایه در ایران



دو ماهنامــه تازه هــای اقتصــاد
۱۶۱ شــماره   ،۱۳۹۹ شــهریور  

نقش آفرینی دولت در بازار سرمایه

دولـت مدتی اسـت که فروش سـهام خـود را در 
قالـب صندوق هـای سـرمایه گذاری قابل ِمعامله 
شـما  نظـر  اسـت؛  داده  قـرار  دسـتور کار  در 

چیسـت؟ دراین بـاره 

صنـدوق سـرمایه گذاری قابل ِمعاملـه در بـورس 
اوراق  از  نوعـی  ای تـی اف1  اختصـار  بـه  یـا 
از  مجموعـه ای  شـامل  خـود  اسـت کـه  بهـادار 
اوراق بهـادار ماننـد سـهام اسـت و اغلـب تابـع 
به حسـاب  سـرمایه  بـازار  معیـن  شـاخص های 
بـه  قبـًا  سـرمایه گذاری  صندوق هـای  می آیـد؛ 
ایـن شـکل بـوده اسـت کـه خریـداران یونیـت یـا 
همـان واحدهـای ایـن صندوق هـا را خریـداری 
می کردنـد. بعـد از مدتـی در دنیـا تصمیـم بر این 
گرفتنـد کـه ایـن صندوق هـا را وارد بـورس کننـد 

باشـد. قابل ِمعاملـه  تـا 
ایـن صندوق هـا بـر ارزش خالـص دارایـی۲ 
معاملـه می شـود؛ یعنـی بـر اسـاس ارزش خالص 

1. Exchange-traded fund, ETF

2.  Net Asset Value, NAV

 

قـرار  معاملـه  و  خریدوفـروش  مـورد  دارایـی 
می گیـرد.

دارد  مـازاد  دارایی هـای  یک سـری  دولـت 
کـه طبـق اصـل ۴۴ قانـون اساسـی بایـد این هـا 
تمـام  در  اینکـه  ضمـن  برسـاند.  فـروش  بـه  را 
زیـاد  تعـداد  اسـاس  بـر  اقتصـادی  نظـام  دنیـا، 
مشـارکت کنندگان بایـد باشـد؛ یعنـی دولـت در 
امـور تجـاری و کسـب وکارها بایـد امـور را بـه 

کنـد. واگـذار  سـرمایه گذاران  و  مـردم  عمـوم 

مــردم  و  دولــت  بــرای  طــرح  ایــن  مزایــای 
؟ چیســت

مالـی  تأمیـن  بـرای دولـت  ایـن طـرح  درواقـع، 
افزایـش  بـه  منجـر  اینکـه  بـدون  دارد،  به همـراه 
منابـع  ایـن  خـود  طرفـی،  از  شـود؛  تـورم  نـرخ 
حاصـل از فروش سـهام در طرح هـا و پروژه های 
مختلف ازجمله عمرانی، بهسـازی، بهداشـت و 

درمـان، کمـک بـه بخش هـای مولـد اقتصـاد، و 
تحریـک محرک هـای اقتصـادی سـرمایه گذاری 
می شـود؛ این هـا کارویژه هایـی اسـت کـه دولـت 
از طریـق عرضـٔه ایـن سـهام در نظر گرفته اسـت 
و بـرای مـردم نیـز مزایایـی دارد. مزیـت عرضـٔه 
ایـن صندوق هـا برای مردم این اسـت کـه به جای 
و  مسـکن،  طـا،  در  را  خـود  نقدینگـی  اینکـه 
شـرکت های  ایـن  در  سـرمایه گذاری کننـد،  ارز 
نه تنهـا  کـه  می کننـد  سـرمایه گذاری  تولیـدی 
زیـان ده نیسـتند، بلکـه گزارش هایشـان حاکـی از 
وجـود شـرایط مناسـب اسـت، علی رغـم اینکـه 

کشـور مـا تحـت تحریـم قـرار دارد.

اقتصـاد کشـور بـا اجـرای سیاسـت واگـذاری 
صندوق هـای  قالـب  در  دولـت  سـهام 
منافعـی  چـه  از  قابل ِمعاملـه  سـرمایه گذاری 

می شـود؟ برخـوردار 

صندوق هـای سـرمایه گذاری قابل ِمعامله یـا ای تـی اف نوعـی از صندوق هـای 
سـرمایه گذاری اسـت که از دارایی های متنوع تشکیل شـده است و واحدهای 
آن در طـول روز هماننـد سـهام در بـازار معاملـه می شـود و سـاختاری شـبیه 
صندوق های سـرمایه گذاری مشـترک دارد؛ یعنی در طول ساعات و روزهایی 
کـه بـازار معامـات سـهام بـاز اسـت می توانیـد یـک یـا چنـد واحـد از یـک 
صندوق سرمایه گذاری قابل ِمعامله را بخرید، یا چند واحد از آن را بفروشید. 
شـما بـا خرید واحدهـای صندوق هـای سـرمایه گذاری قابل ِمعامله پـول خود 
را در صندوقی سـرمایه گذاری می کنید که با اسـتفاده از تیم مدیریت حرفه ای 
سـعی می کند تا با تشـکیل پرتفویی از سـهام و انواع اوراق بهادار سـود کسب 
کند این صندوق ها سـاختاری شـبیه به صندوق های سـرمایه گذاری مشـترک 
دارد؛ امـا برخـاِف صندوق هـای سـرمایه گذاری مشـترک کـه فقـط در پایـان 
روز و پـس از محاسـبٔه ارزش خالـص دارایـی می تـوان آن هـا را صـدور و 
ابطـال کرد، سـرمایه گذاران می تواننـد واحدهای صندوق های سـرمایه گذاری 
قابل ِمعامله را همانند سهام در طول روز معامله کنند و از مزیت نقدشوندگی 

شـوند.  مشـترک بهره مند  سـرمایه گذاری  نسـبت به صندوق  آن  سـریع تر 
همچنیـن مزیـت معافیـت مالیاتـی بالقـوه سـرمایه گذاری در ایـن صندوق هـا 
و به نوعـی کم هزینه تـر بـودن از دیگـر ویژگی هـای ایـن مـدل سـرمایه گذاری 
ایـن نـوع صندوق هـا محدودیت هایـی نیـز  البتـه  در بـازار سـرمایه اسـت. 
دارد ازجملـه به دلیـل اینکـه مانند سـهام معامله می شـود، ایـن امـکان وجـود 
دارد سـهام ایـن صندوق هـا قبـل از ناپدیـدی آربیتـراژ و برقـراری تعـادل، بـه 
قیمت های متفاوت از ارزش خالص دارایی معامله شـود. سـرمایه گذاری در 
صندوق هـای سـرمایه گذاری قابل ِمعامله شـباهت بسـیاری به سـرمایه گذاری 
در صندوق هـای سـرمایه گذاری مشـترک دارد امـا تفـاوت اصلـی سـاختار 
سـرمایه گذاری  صندوق هـای  بـا  قابل ِمعاملـه  سـرمایه گذاری   صندوق هـای 
دیگر، ایجاد نقدشوندگی با بهره گیری از پتانسیل بازار سهام است. در همین 
راسـتا بـرای بررسـی بیشـتر ایـن موضـوع گفت وگویـی با علـی صالح آبـادی، 
مدیرعامـل بانـک توسـعٔه صـادرات دراین بـاره داشـتیم کـه با هـم می خوانیم:

صندوق های سرمایه گذاری قابل ِمعامله؛ 
بازی برد - برد دولت و خریدار

مدیرعامل بانک توسعٔه صادرات
علی صالح آبادی
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از  یکـی  اقتصـاد،  کان  سـطح  در  امـروزه 
مشـکاتی کـه دولـت بـا آن مواجـه اسـت کسـری 
و  فشـارها  وجـود  به دلیـل  کـه  اسـت  بودجـه 
محدودیت هـای خارجـی ایجاد شده اسـت؛ یکی 
از  بودجـه واگـذاری  راه هـای جبـران کسـری  از 
طریـق بـازار سـرمایه اسـت. هنگامی کـه اشـتیاق 
بـرای خرید و نقدینگـی قابل ِتوجهی وجود دارد، 
بهتریـن شـرایط بـرای جـذب نقدینگـی و جبران 
کسـری بودجـه دولـت رسـیده اسـت و از دیـد 
اقتصـاد کان نیـز کسـری بودجـٔه دولـت بـدون 
نیـاز بـه افزایـش پایٔه پولـی و نقدینگـی در جامعه 

می شـود. جبـران 

)صندوق هـای  دولـت  سـهام  فـروش 
بـازار سـرمایه  قابل ِمعاملـه( در  سـرمایه گذاری 
دارد؟ پـی  در  دولـت  بـرای  مثبتـی  آثـار  چـه 

بـا توجه بـه اینکه نقدینگی قابل ِتوجهی به سـمت 
بـازار سـرمایه آمـده و حجـم معامـات در بـازار 
سـرمایه به شـدت افزایـش یافتـه اسـت و روزانـه 
بیـن ۲۰ تـا ۳۰ هـزار میلیـارد تومـان در بورس و 
فرابورس سـهام معامله می شـود، بهترین فرصت 
اسـت تـا دولـت از طریـق بـازار سـرمایه تأمیـن 
مالـی داشـته باشـد. دولـت سـهام قابل توجهی را 
در اختیـار دارد و ایـن سـهام را می توانـد از طریق 
بـه  قابل ِمعاملـه  سـرمایه گذاری  صندوق هـای 

مـردم واگـذار و از طریـق بـازار سـرمایه می توانـد 
در تأمیـن مالـی و بودجـٔه دولـت از بازار سـرمایه 
اقـدام کنـد؛ بنابرایـن، ضمـن اینکـه تصدی گـری 
می یابـد،  کاهـش  بسـیار  شـرکت ها  در  دولـت 
خصوصی سـازی واقعـی بـا واگـذاری بـه مـردم 
محقـق می شـود و تأمیـن مالـی دولت نیـز از این 

طریـق اتفـاق می افتـد.
سـرمایه گذاری  صندوق هـای  اینکـه  به دلیـل 
به جـای  و  می کنـد  تنوع سـازی  قابل ِمعاملـه 
اینکـه سـهمی خـاص بـه مـردم واگـذار شـود بـا 
واگـذاری در قالـب صندوق هـای سـرمایه گذاری 
بسـیار  سـرمایه گذاری  ریسـک  قابل ِمعاملـه، 
صندوق هـا  ایـن  خریـدار  و  می یابـد  کاهـش 
سـبدی متنوع از سـهم های مختلف را در اختیار 
از طریـق صندوق هـای  واگـذاری  مزیـت  دارد؛ 
سـرمایه گذاری قابل ِمعاملـه بـه این شـکل اسـت.

صندوق هـای  خریـد  بـرای  را  مـردم  اسـتقبال 
ارزیابـی  چگونـه  قابل ِمعاملـه  سـرمایه گذاری 

؟ می کنیـد

قالـب  در  سـرمایه گذاری  مـن،  نظـر  بـه 
بایـد  قابل ِمعاملـه  سـرمایه گذاری  صندوق هـای 
بـدون سـقِف مبلغـی باشـد. البتـه صندوق هـای 
 ۲ سـقف  بـا  اول  قابل ِمعاملـه  سـرمایه گذاری 
میلیـون تومـان بـرای هـر شـخص بود کـه ۵ هزار 

میلیارد تومان پذیره نویسـی شـد؛ امـا به نظر من، 
اگـر سـقف بـاز باشـد به راحتـی پذیره نویسـی و 
تأمیـن مالـی صـورت می گیـرد، دولـت نیـز بـه 
اهداف خود خواهد رسـید؛ بنابراین، اگر سـقف 
سـرمایه گذاری هـر فـرد آزاد باشـد، اسـتقبال نیـز 

بیشـتر خواهـد شـد.
موجـب  اسـت کـه  ایـن  اقـدام  ایـن  مزیـت 
می شـود تـا متقاضیـان منابـع مـازاد خـود را در 
خریـد صندوق هـای سـرمایه گذاری قابل ِمعاملـه 
نیـز بی شـک می توانـد  اسـتفاده کننـد و دولـت 
در خصـوص تأمیـن کسـری بودجـه اقـدام کنـد. 
البتـه سـودآوری ایـن صندوق هـا نیـز بـه تحلیـل 

دارد. ارتبـاط  سـرمایه گذاران 

چـه توصیـه ای بـه سـرمایه گذاران در خصـوص 
و  قابل ِمعاملـه  سـرمایه گذاری  صندوق هـای 

ورود بـه بـازار سـرمایه از ایـن طریـق داریـد؟

 همـواره بـه سـهام داران توصیـه شـده اسـت قبـل 
را  آموزش هـای الزم  بـازار سـرمایه  بـه  از ورود 
دریافـت کننـد و می تواننـد از شـیؤه غیرمسـتقیم 
سـرمایه گذاری اسـتفاده کننـد یـا از شـرکت های 
سـبدگردانی  شـرکت های  از  و  سـرمایه گذاری 
کمـک بگیرنـد، ضمن اینکه دیـدگاه بلندمدت به 

بـازار داشـته باشـند.

3۱



دو ماهنامــه تازه هــای اقتصــاد
۱۶۱ شــماره   ،۱۳۹۹ شــهریور  

نقش آفرینی دولت در بازار سرمایه

علـــت واریـــز نشـــدن مبلـــغ فـــروش ســـهام 
عدالـــت مشـــموالن چیســـت؟

اولویـــت در شـــرکت ســـپرده گذاری حفاظـــت 

مـــردم  دارایی هـــای  وجـــوه  از  صیانـــت  و 
ســـهام  فـــروش  در  به طوری کـــه  اســـت، 
کـــه  می دهیـــم  به خـــرج  زیـــادی  وســـواس 
ـــرد  ـــه حســـاب همـــان ف ـــغ موردنظـــر حتمـــًا ب مبل

واریـــز شـــود؛ بنابرایـــن، اگـــر به عنـــوان مثـــال 
شـــمارٔه شـــبا اشـــتباه باشـــد، راکـــد باشـــد، یـــا 
به دلیـــل دســـتورات قضائـــی مســـدود شـــده 
ــدارد و  ــود نـ ــه وجـ ــز وجـ ــکان واریـ ــد امـ باشـ

ــد مــاه گذشــته  باالخــره بعــد از بیــش از 1۰ ســال، ســهام عدالــت از چن
آزاد شــد تــا بیــش از ۴۰ میلیــون مشــمول ایــن ســهام بتواننــد از مزایــای 
ایــن طــرح برخــوردار شــوند. در فــاز بعــدی، مشــموالن بــا انتخــاب 
ــت  ــهام عدال ــت س ــؤه مدیری ــال نح ــتقیم در قب ــتقیم و غیرمس روش مس
خــود اقداماتــی را انجــام داده انــد. در گام بعــدی، بــرای مشــموالن ســهام 
ــهام  ــد س ــزان ۳۰ درص ــه می ــد ب ــا بتوانن ــد ت ــم ش ــی فراه ــت فرصت عدال

خــود را از طریــق نظــام بانکــی بــه فــروش برســانند. در خصــوص آخریــن 
وضعیــت ســهام عدالــت و چالش هــای پیــش ِروی آن بــا حســین فهیمــی، 
ســخنگوی ســتاد راهبــری آزادســازی ســهام عدالــت و مدیرعامــل شــرکت 
ســپرده گذاری مرکــزی اوراق و تســویه وجــوه، گفت وگویــی را انجــام 

ــد. ــه آن را می خوانی ــه در ادام ــم ک داده ای

صیانت از مشموالن سهام عدالت 
یک راهبرد است

سخنگوی ستاد راهبری آزادسازی سهام عدالت
حسین فهیمی
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درحال حاضـــر بـــر اســـاس آخریـــن آمارهـــا، 
از مجمـــوع بیـــش از 1 میلیـــون نفـــری کـــه 
ــت  ــان را ثبـ ــهام عدالتشـ ــروش سـ ــفارش فـ سـ
کرده انـــد، فقـــط ۳ هـــزار نفـــر دچـــار مشـــکل 
شـــدند؛ یعنـــی شـــمارٔه شبای شـــان به گونـــه ای 
ـــدارد،  ـــود ن ـــه وج ـــز وج ـــکان واری ـــه ام ـــت ک اس
یـــا مســـدود یـــا راکـــد اســـت، یـــا بـــه دالیـــل 
ــا  ــاب آن هـ ــه حسـ ــه را بـ ــوان وجـ ــر نمی تـ دیگـ
ـــا  ـــم بانک ه ـــده، ه ـــن ع ـــارٔه ای ـــرد. درب ـــز ک واری
ـــروش را  ـــه ســـفارش ف ـــی ک و هـــم کارگزاری های
ــد از طریـــق  دریافـــت کرده انـــد تـــاش می کننـ
تمـــاس و ارتبـــاط بـــا آن ســـهام دار، اطاعـــات 
صحیـــح دیگـــر ازجملـــه حســـاب مطمئـــن 
به هرحـــال،  امـــا  دریافـــت کننـــد:  او  از  را 
ــی از  ــه یکـ ــند کـ ــته باشـ ــان داشـ ــردم اطمینـ مـ
اولویت هـــای اصلـــی کارگزاری هـــا رعایـــت 
ـــت؛  ـــت اس ـــهام عدال ـــهام داران س ـــت س مصلح
بـــه همیـــن جهـــت، تـــاش می کننـــد تـــا در 
بهتریـــن شـــرایط بـــازار، ســـهام عدالـــت آن هـــا 

ــانند. ــه فـــروش برسـ را بـ

فـــروش ســـهام عدالـــت افـــراد زیـــر ۱۸ ســـال 
ـــه چـــه شـــکل  ـــی ب ـــم قانون ـــا قی ـــی ی ـــق ول از طری

ـــود؟ ـــد ب خواه

یکـــی  دارایی هـــا،  از  راســـتای حفاظـــت  در 
 1۸ زیـــر  مشـــموالن  پیچیـــده  مســـائل  از 
ــه  ــت کـ ــواری کار اینجاسـ ــتند. دشـ ــال هسـ سـ
ســـفارش گذاری  نمی توانـــد  موردنظـــر  فـــرد 
ــرف او  ــری از طـ ــرد دیگـ ــد فـ ــه بایـ ــد، بلکـ کنـ
ســـفارش گذاری را انجـــام دهـــد؛ بنابرایـــن، 
بایـــد بدانیـــم فـــردی کـــه ســـفارش را ثبـــت 
ایـــن  یـــا قیـــم قانونـــی  آیـــا ولـــی  می کنـــد 
شـــخص اســـت یـــا خیـــر و بـــه همیـــن دلیـــل 
بـــرای فـــروش ســـهام عدالـــت هـــم ایـــن فـــرد 
ــا قیـــم او بایـــد  زیـــر 1۸ ســـال و هـــم ولـــی یـ
در ســـجام ثبت نـــام کننـــد و احـــراز هویـــت 
شـــوند. بعـــد از احـــراز هویـــت، کارگزاری هـــا 
ـــد کـــه اطاعـــات ســـجام را  ـــن امـــکان را دارن ای
ـــد  ـــروش را تأیی ـــفارش ف ـــد و س ـــرار دهن ـــا ق مبن
ـــد. از ســـویی دیگـــر، در ثبـــت ســـجام افـــراد  کنن
زیـــر 1۸ ســـال، نیـــازی نیســـت کـــه خودشـــان 
شـــماره تلفـــن همـــراه بـــه نـــام داشـــته باشـــند، 
بلکـــه هنـــگام ثبت نـــام، ســـامانٔه ســـجام بـــا 
ــول  ــما قبـ ــرد از شـ ــد فـ ــخ تولـ ــه تاریـ ــه بـ توجـ

می کنـــد کـــه شـــماره همـــراه ولـــی یـــا قیـــم را 
وارد کنیـــد.

یکـــی از مـــوارد مبهـــم در پرتفـــوی ســـهام 
آن  در  موجـــود  تقدم هـــای  حـــق  عدالـــت 
ـــر  اســـت، چـــرا حـــق تقـــدم ســـهام عدالـــت صف

ــت؟ اسـ

همـــٔه حقوقـــی کـــه ســـهام دار عـــادی بـــرای 
حـــق تقـــدم ســـهام دارد، مشـــموالن ســـهام 
عدالـــت نیـــز دارنـــد. در مـــورد حـــق تقـــدم در 
ــروش  ــه در فـ ــت کـ ــد گفـ ــت بایـ ــهام عدالـ سـ
توســـط خـــود ســـهام دار و فـــروش توســـط 
ــا  ــدارد، امـ ــود نـ ــکلی وجـ ــچ مشـ ــرکت هیـ شـ
اگـــر بخواهنـــد از آن اســـتفاده کننـــد، شـــرایط 
ــود.  ــام می شـ ــید اعـ ــان سررسـ ــل از زمـ آن قبـ
ســـه  می تـــوان  به طورکلـــی  به عبارت دیگـــر، 
کار بـــا حـــق تقـــدم انجـــام داد: می تـــوان آن را 
ــا  ــرد، یـ ــتفاده کـ ــوان از آن اسـ ــت، می تـ فروخـ
اینکـــه هیـــچ اقدامـــی انجـــام نـــداد تـــا شـــرکت 
تجمیـــع شـــود و بفروشـــد و پـــول آن را پرداخـــت 
کنـــد. درحال حاضـــر، بـــرای مشـــموالن ســـهام 

ــروش  ــمول و فـ ــط مشـ ــروش توسـ ــت فـ عدالـ
تجمیع شـــده توســـط شـــرکت مشـــکلی وجـــود 
تقـــدم  از حـــق  نـــدارد و شـــرایط اســـتفاده 
ـــد  ـــام خواه ـــید اع ـــان سررس ـــده در زم اعام ش
ــدد  ــهم عـ ــوی سـ ــل جلـ ــن دلیـ ــه همیـ ــد؛ بـ شـ

صفـــر نوشـــته شـــده اســـت.

وراث بـــرای انتقـــال ســـهام عدالـــت متوفـــی 
بایـــد چـــه مراحلـــی را طـــی کننـــد؟

۲ میلیـــون و ۵۰۰ هـــزار نفـــر از وراث متوفیـــان 
ـــن  ـــد منتظـــر اطاعیه هـــای ای ـــت بای ســـهام عدال
شـــرکت در خصـــوص انتقـــال ســـهام عدالـــت 
ــپرده گذاری  ــرکت سـ ــا شـ ــند؛ امـ ــوات باشـ امـ
ـــا در  ـــت ت ـــاش اس ـــادار در ت ـــزی اوراق به مرک
گام دوم فراینـــد آزادســـازی ســـهام عدالـــت، 
وضعیـــت انتقـــال ســـهام عدالـــت متوفیـــان را 
ـــد و در همیـــن  از طریـــق الکترونیکـــی فراهـــم کن

رابطـــه، کارشناســـان شـــرکت ســـپرده گذاری 
تســـت های  دادن  انجـــام  حـــال  در  مرکـــزی 
ـــز خدمـــت یکـــی از ســـامانه های  نهایـــی روی می
ــای  ــام فرایندهـ ــا تمـ ــتند تـ ــرکت هسـ ــن شـ ایـ
ـــوری  ـــان غیرحض ـــت متوفی ـــهام عدال ـــال س انتق

انجـــام شـــود.

بـــرای  اعتبـــاری  خریـــد  کارت  صـــدور 
دارنـــدگان ســـهام عدالـــت در چـــه مرحلـــه ای 

دارد؟ قـــرار 

بعـــد از جلســـٔه شـــورای هماهنگـــی اقتصـــادی 
بانـــک  رئیـــس کل  اعـــام  و  رئیس جمهـــور 
مرکـــزی، یکـــی از امکانـــات قابل ِتوجـــه کـــه 
ـــت  ـــت، پرداخ ـــرار گرف ـــمولین ق ـــار مش در اختی
ـــت  ـــت اس ـــهام عدال ـــمولین س ـــه مش ـــاری ب اعتب
از  می تواننـــد  عدالـــت  ســـهام  مشـــموالن  و 
طریـــق نظـــام بانکـــی تـــا ســـقف ۵۰ الـــی ۶۰ 
درصـــد از ارزش دارایـــی ســـهام عدالـــت خـــود، 
کارت اعتبـــاری دریافـــت کننـــد و بـــا اســـتفاده 
ـــد،  ـــز خری ـــه مراک ـــه ب ـــا مراجع ـــد ب از آن می توانن
ایـــن  و  کننـــد  خریـــد  اعتبـــاری  به صـــورت 
افـــراد تـــا یـــک ســـال فرصـــت دارنـــد وجـــه را 
ــک  ــد یـ ــون بعـ ــد و چـ ــویه کننـ ــک تسـ ــه بانـ بـ
ـــن وام  ـــد ای ـــش می یاب ـــهام افزای ـــت س ـــال قیم س

هزینـــٔه  کمتـــری بـــرای فـــرد دارد.

بـرای  عـادی  سـهام دار  کـه  حقوقـی  همـه 
سـهام  مشـموالن  دارد،  سـهام  تقـدم  حـق 

دارنـد. نیـز  عدالـت 
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دو ماهنامــه تازه هــای اقتصــاد
۱۶۱ شــماره   ،۱۳۹۹ شــهریور  

نقش آفرینی دولت در بازار سرمایه

بــازار  در  رگوالتــوری  چالــش  بزرگ تریــن 
می دانیــد؟ مســئله ای  چــه  را  ســرمایه 

به روزرســـانی قوانیـــن و مقـــررات هم راســـتا 

بـــا عمیق تـــر شـــدن بـــازار ســـرمایه یکـــی از 
بـــازار  در  موجـــود  چالش هـــای  مهم تریـــن 
ســـرمایه اســـت؛ درعین حـــال، بایـــد ســـامانٔه 
از  یکـــی  به عنـــوان  نیـــز  بـــورس  معاماتـــی 

اهـــداف اصلـــی موردتوجـــه قـــرار گیـــرد؛ چـــرا 
کـــه درحال حاضـــر بیـــش از ۵ میلیـــون کـــد 
ســـهام داری صـــادر شـــده اســـت و ســـامانٔه فعلـــی 
ظرفیـــت ایـــن حجـــم از معامله گـــر به صـــورت 

بعــد از آنکــه در ابتــدای دهــٔه ۸۰ قانــون توســعٔه بــازار ســرمایه بــه 
مرحلــٔه اجرایــی رســید تــا بــه امــروز همــٔه قانــون و مقــررات بــر اســاس 
چهارچوب هــای تعیین شــده عملیاتــی شــده اســت. بــه نظــر می رســد 
اســتقبال  بــا  بــورس کــه  افتــادن فرهنــگ ســرمایه گذاری در  بــا جــا 
غافلگیرکننــدٔه میلیونــی مــردم مواجــه شــد، ضــرورت توســعٔه هرچه بیشــتر 
ــازار ســرمایه احســاس  ــی ب ــت فعل ــر اســاس وضعی ــررات ب ــن و مق قوانی
می شــود.  از ســویی دیگــر بــا در نظــر گرفتــن ایــن مســئله کــه دولــت نیــز 
ــر توانســته اســت انتظــارات در  ــاه اخی ــد م ــا سیاســت های خــود در چن ب

ــه در  ــزوم تحــوالت همه جانب ــد، ل ــر کن ــازار ســرمایه را دســتخوش تغیی ب
ایــن بــازار جــدی بــه نظــر می رســد. همچنیــن نبایــد ایــن مســئله را هــم از 
نظــر دور داشــت کــه اهمیــت فرهنگ ســازی در وضعیــت فعلــی یکــی از 
مهم تریــن مســائلی اســت کــه بایــد آن در بــازار ســرمایه جــدی گرفته شــود. 
خواجه نصیــری،  محمودرضــا  بــا  را  زمینــه، گفت وگویــی  همیــن  در 
نایب رئیــس هیئت مدیــرٔه بــورس تهــران، انجــام داده ایــم کــه در ادامــه 

می خوانیــد: را  آن 

ضرورت توسعه زیرساخت های بازار سرمایه

نایب رئیس هیئت مدیرٔه بورس تهران
محمودرضا خواجه نصیری
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ـــرا اگرچـــه رشـــد معامـــات  ـــدارد؛ زی ـــل را ن کام
ــامانه  ــیار باالســـت، ایـــن سـ ــازار بـــورس بسـ بـ
ــائل  ــت. مسـ ــرده اسـ ــد نکـ ــی رشـ ــاظ فنـ به لحـ
فنـــی پیـــش ِروی ســـامانٔه معاماتـــی در بـــورس 
به طورقطـــع وجـــود دارد و اختاالتـــی کـــه در 
ــته  ــای گذشـ ــرف هفته هـ ــات ظـ ــٔه معامـ عرصـ
مشـــاهده شـــده اســـت، بایـــد حتمـــًا بررســـی و 

ــا آن برطـــرف شـــود. اختـــاالت مرتبـــط بـ

ــا توجــه  ــرمایه ب ــازار س ــا زیرســاخت ها در ب آی
بهینــه  و  مناســب  آن  از  مــردم  اســتقبال  بــه 

اســت؟

ـــه  ـــت ک ـــرمایه رخ داده آن اس ـــازار س ـــه در ب آنچ
ــوع  ــی به وقـ ــورت نمایـ ــد معامـــات به صـ رشـ
اتفـــاق رخ  ایـــن  پیوســـته و طبیعتـــًا وقتـــی 
می دهـــد، ممکـــن اســـت ســـامانه از دســـترس 
اتفاق هایـــی  خـــارج شـــود؛ مشـــابه چنیـــن 
نیـــز ازجملـــه ســـامانٔه  در ســـایر ســـامانه ها 
ــامانه های  ــی سـ ــا برخـ ــا یـ ــدی یارانه هـ هدفمنـ
بانکـــی وجـــود داشـــته اســـت؛ ایـــن در حالـــی 
در  نمایـــی  رشـــد  زمـــان  هـــر  اســـت کـــه 
اگـــر  دهـــد،  رخ  معاماتـــی  سیســـتم های 
ـــه  ـــر گرفت ـــرای آن در نظ ـــی ب ـــی خوب ـــت فن ظرفی
نشـــده باشـــد، سیســـتم به طورجـــدی قفـــل 
ــه  ــود؛ البتـ ـــارج می شـ ــترس خ ــده و از دسـ شـ
ــورس  ــی بـ ــامانٔه معاماتـ ــوع در سـ ــن موضـ ایـ
ـــت.  ـــده اس ـــارج نش ـــترس خ ـــداده و از دس رخ ن
در بـــازار ســـرمایه نیـــز سیســـتم از دســـترس 
ــاالت  ــی از اختـ ــروز برخـ ــده و بـ ــارج نشـ خـ
حجـــم  و  جدیـــد  نســـل  ورود  از  ناشـــی 
ــاالی تراکنش هـــا در سیســـتم اســـت، ایـــن  بـ
ـــود  ـــایی می ش ـــی شناس ـــًا زمان ـــاالت طبیعت اخت
کـــه به وقـــوع بپیونـــدد؛ امـــا تـــا قبـــل از وقـــوع 
اختاالتـــی مثـــل حجـــم ســـفارش ها در یـــک 
ـــداده  ـــال دیگـــری رخ ن لحظـــه در ســـامانه، اخت
ـــا  و اینکـــه سیســـتم معامـــات توانســـته اســـت ب
ــامانٔه  ــاه سـ شـــرایطی کـــه دارد، در زمانـــی کوتـ
معامـــات را بـــاال بیـــاورد و ایـــن سیســـتم 
ـــه نشـــود،  ـــی روزان دچـــار مشـــکل در حـــد تعطیل

ــت. ــی اسـ ــی بزرگـ کار فنـ

ســامانٔه  مشــکالت  شــدن  برطــرف  راه حــل 
چیســت؟ بــورس  معامالتــی 

آنچـــه در روال همـــٔه ســـامانه های فنـــی رخ 
می دهـــد آن اســـت کـــه بـــا رشـــد و توســـعٔه 
مراجعـــات، ســـامانه هـــم بایـــد توســـعه یابـــد؛ 
ــز،  ــرمایه نیـ ــازار سـ ــل بـ ــازاری مثـ ــورد بـ در مـ
ــامانه ها  ــد سـ ــازار، بایـ ــعٔه بـ ــا توسـ ــان بـ هم زمـ
ـــامانه ای در  ـــه س ـــه ای ک ـــد؛ به گون ـــا یابن ـــز ارتق نی
ـــروز  ـــد طراحـــی شـــده و از ب خـــور شـــرایط جدی
اختاالتـــی این چنینـــی جلوگیـــری شـــود؛ ولـــی 
رشـــد نمایـــی در معامـــات در بـــازار بـــورس در 
ـــائلی  ـــا و مس ـــار تحریم ه ـــر، در کن ـــال اخی دو س
ازاین دســـت، مانـــع از به روزرســـانی ســـریع 
ســـامانٔه معاماتـــی شـــده کـــه ایـــن موضـــوع، کار 
پاســـخگویی مناســـب بـــه رشـــد نمایـــی بـــازار 
ســـرمایه را کمـــی دشـــوار کـــرده اســـت. اگـــر 

ـــا  ـــران را ب ـــرمایٔه ای ـــازار س ـــی ب ـــتم معامات سیس
ـــم، شـــاید  ـــا مقایســـه کنی ـــه روز دنی ســـامانه های ب
ایـــن ســـامانه دارای اشـــکاالت زیـــادی باشـــد؛ 
ـــی را کـــه در ســـامانٔه  ـــام مفروضات ـــد تم ـــی بای ول
ــم و  ــر بگیریـ ــت در نظـ ــم اسـ ــی حاکـ معاماتـ
بدانیـــم کـــه بـــاال و فعـــال نگاه داشـــتن ایـــن 
از وقفه هـــای  به منظـــور جلوگیـــری  سیســـتم 
نیســـت و  نیـــز کار ســـاده ای  طوالنی مـــدت 
تاکنـــون هـــم از دیـــدگاه نگاهداشـــت ایـــن 
شـــده  زیـــادی کشـــیده  زحمـــات  سیســـتم، 
اســـت؛ ولـــی از دیـــد ارتقـــا، بایـــد گفـــت کـــه 
ـــه  ـــه ک ـــا نیافت ـــی ارتق ـــدازٔه کاف ـــتم به ان ـــن سیس ای
ناشـــی از محدودیت هـــای تحریمـــی اســـت.

آیــا نبایــد انتظــار داشــت تــا دولــت بــرای 
بــازار  زیرســاخت های  بــه  بخشــی  توســعٔه 

دهــد؟ انجــام  عاجــل  اقداماتــی  ســرمایه 

مدیـــران  تمـــام  بایـــد  مشـــخص،  به طـــور 
بـــازار ســـرمایه، وزارت اقتصـــاد، و دولـــت در 
ــد  ــور بایـ ــه چطـ ــد کـ ــی کننـ ــه بررسـ ــن زمینـ ایـ
به ســـمت  محدودیت هـــا  همـــٔه  علی رغـــم 
بـــازار  در  ظرفیت هـــا  و  سیســـتم  ارتقـــای 

ســـرمایه حرکـــت کنیـــم؛ چـــرا کـــه به طـــور 
نمونـــه ارتقـــای ســـامانٔه معامـــات بـــا توجـــه 
بـــه محـــدود بـــودن تعـــداد ســـرویس دهندٔه 
آن هـــا در دنیـــا و نظـــر بـــه اینکـــه دانـــش عـــام 
نیســـت و دانـــش فنـــی آن در اختیـــار چنـــد 
شـــرکت محـــدود در دنیـــا قـــرار دارد، اراده ای 
خیلـــی قـــوی و همـــکاری تمـــام ارکان را نیـــاز 
ـــم  ـــه حج ـــه ب ـــا توج ـــر ب ـــی درحال حاض دارد؛ ول
زیـــاد مـــردم در بـــازار ســـرمایه و تأثیـــر بـــازار 
ـــد در  ـــن کار بای ـــور، ای ـــاد کش ـــرمایه در اقتص س
اولویـــت قـــرار بگیـــرد و ایـــن اقـــدام از عهـــدٔه 
ــازمان بـــورس به تنهایـــی خـــارج اســـت. از  سـ
ــازار  ســـویی دیگـــر، اگرچـــه ضریـــب نفـــوذ بـ
ســـرمایه در کشـــورهای توســـعه یافته بیشـــتر از 
ـــه اینکـــه رشـــد حجـــم  ـــا توجـــه ب ـــران اســـت، ب ای
همچـــون  نمایـــی  به صـــورت  تراکنش هـــا 
ـــت  ـــه هدای ـــد ک ـــر می رس ـــه نظ ـــت، ب ـــران نیس ای
ــتقیم  ــرمایه گذاری غیرمسـ ــورت سـ ــد به صـ بایـ
ــن  ــورت، ایـ ــر صـ ــه هـ ــا بـ ــرد؛ امـ ــورت گیـ صـ
ــل  ــادی حل وفصـ ــورت بنیـ ــد به صـ ــئله بایـ مسـ

شـــود.

 مســائل فنــی پیــش ِروی ســامانه معامالتــی 
و  دارد  وجــود  به طورقطــع  بــورس  در 
ظــرف  معامــالت  عرصــه  در  کــه  اختالالتــی 
اســت،  شــده  مشــاهده  گذشــته  هفته هــای 
بایــد حتمــًا بررســی و اختــالالت مرتبــط بــا آن 

برطــرف شــود.

3۵



دو ماهنامــه تازه هــای اقتصــاد
۱۶۱ شــماره   ،۱۳۹۹ شــهریور  

نقش آفرینی دولت در بازار سرمایه

دولــت امســال و بــرای اولیــن بــار اعــام کــرد کــه قصــد دارد ســهام خــود 
را در صنایــع مختلــف و در ســه مرحلــه ازجملــه بانــک و بیمــه، خــودرو 
قالــب صندوق هــای  پاالیشــی در  فــوالد، و همچنیــن شــرکت های  و 
ســرمایه گذاری واســطه گری مالــی )ای تــی اف(1 بــه فــروش برســاند. 
ــی اف از روز 1۴ اردیبهشــت ماه و در راســتای  ــروش صندوق هــای ای ت ف
واگــذاری ســهام دولــت در شــرکت های دولتــی و بانک هــا بدیــن شــکل 
آغــاز شــد کــه هــر فــرد بــا کــد ملــی خــود می توانســت از طریــق بانک هــا یــا 
کارگزاری هــای بــورس تــا ســقف ۲ میلیــون تومــان از ایــن صندوق هــا را 
خریــداری کنــد. در اولیــن مرحلــه، ســهام دولــت در بانک هــای صــادرات، 
ــرز  ــن و الب ــی امی ــٔه اتکای ــن شــرکت های بیم ــت و همچنی تجــارت، و مل

ــداری شــد. قــرار اســت در ادامــه  ــون نفــر خری توســط بیــش از ۳٬۵ میلی
ــدوق واســطه گری پاالیشــی مرکــب  ــای صن ــه نام ه ــر ب ــی اف دیگ دو ای ت
از باقی مانــده ســهام دولــت در ۴ پاالیشــگاه تهــران، تبریــز، بندرعبــاس، 
و اصفهــان و صنــدوق واســطه گری فلــزی )شــامل باقی مانــدٔه ســهام 
دولــت در شــرکت فــوالد مبارکــه، ملــی مــس ایــران، ایران خــودرو، و 
ســایپا( بــه همــٔه دارنــدگان کــد ملــی ایرانــی واگــذار شــود. بــرای بررســی 
فرصت هــا و چالش هــای فــروش دارایی هــای دولــت در شــرکت های 
دولتــی و بانک هــا و نحــؤه تأمیــن کســری بودجــه از ایــن محــل بــا علــی 
ابراهیــم نــژاد - عضــو هیئت علمــی دانشــکدٔه مدیریــت دانشــگاه صنعتــی 

ــه شــرح زیــر اســت: شــریف - گفت وگــو کردیــم کــه مشــروح آن ب

سه مزیت فروش سهام دولت در بازار سرمایه

 فــروش ســهام دولــت در قالــب ای تــی اف در 
بــازار ســرمایه چــه آثــار مثبتــی بــرای دولــت در 

پــی دارد؟

روش  از  صرف نظـــر  مـــن  نظـــر  بـــه 
مورداســـتفاده بـــرای فـــروش ســـهام، عرضـــٔه 
ســـهام در بـــازار چنـــد مزیـــت مهـــم دارد. 
اواًل کســـری بودجـــٔه دولـــت را کـــه شـــاید 
ســـال  اقتصـــادی  چالش هـــای  مهم تریـــن 
جـــاری اســـت تـــا حـــدی مرتفـــع می کنـــد. 
ثانیـــًا، بـــه تعـــادل میـــان عرضـــه و تقاضـــا در 
بـــازار ســـرمایه و جلوگیـــری از آثـــار زیان بـــار 
ســـرمایه کمـــک  بـــازار  در  تعـــادل  عـــدم 
خواهـــد شـــد، و ثالثـــًا، درصورتی کـــه روش 
انتخاب شـــده بـــه خـــروج دولـــت از مدیریـــت 
بنگاه هـــا منجـــر شـــود، می توانـــد بـــه افزایـــش 

1. Exchange-Traded fund, ETF 

ــا کمـــک کنـــد. فـــروش  کارایـــی ایـــن بنگاه هـ
ــت  ــه مزیـ ــر سـ ــد هـ ــهام می توانـ ــتقیم سـ مسـ
فـــوق را به همـــراه داشـــته باشـــد و فـــروش 
البتـــه  و  مزایـــا  هـــم  ای تـــی اف  قالـــب  در 

دارد. را  خـــود  خـــاص  چالش هـــای 

اقتصــاد کشــور بــا اجــرای سیاســت واگــذاری 
چــه  از  ای تــی اف  قالــب  در  دولــت  ســهام 

منافعــی برخــوردار خواهــد شــد؟

ــت  ــر اسـ ــردم، بهتـ ــرض کـ ــه عـ ــور کـ همان طـ
نـــوع  از  را  دولتـــی  ســـهام  فـــروش  نفـــس 
از  دولـــت  اینکـــه  تفکیـــک کنیـــم.  فـــروش 
ــر  ــود - اگـ ــارج شـ ــرکت ها خـ ــهام داری شـ سـ
مکمـــل  سیاســـت های  از  مجموعـــه ای  بـــا 
اصاحـــات اقتصـــادی مثـــل رفـــع انحصـــار و 

می توانـــد   - شـــود  همـــراه  مقررات زدایـــی 
ــه  ــذاری بـ ــا واگـ ــد، امـ ــش باشـ ــیار اثربخـ بسـ
واگـــذاری  عـــدم  به دلیـــل  ای تـــی اف  روش 
واگـــذاری  صرفـــًا  و  بنگاه هـــا  مدیریـــت 
ــق  ــدف را محقـ ــن هـ ــد ایـ ــت، نمی توانـ مالکیـ
ــرادات  ــر از ایـ ــه صرف نظـ ــن اینکـ ــد. ضمـ کنـ
وارد بـــه آن از زاویـــٔه حکمرانـــی شـــرکتی، ایـــن 
روش حداقـــل دو چالـــش اساســـی دارد: اواًل در 
بـــازار ســـرمایه، شـــفافیت اهمیتـــی ویـــژه دارد 
ــی  ــک دارایـ ــت یـ ــرمایه گذار بابـ ــواًل سـ و معمـ
شـــفاف و مشـــخص، در مقایســـه بـــا دارایـــی 
کـــه خـــود مخلوطـــی از چندیـــن دارایـــی اســـت، 

ــد. ــتری بدهـ ــول بیشـ ــت پـ ــر اسـ حاضـ
تجربـــٔه دارا یکـــم نیـــز ایـــن را به خوبـــی نشـــان 
ـــدٔه ارزش  ـــی ازبین برن ـــد دارای ـــط چن ـــه خل داد ک
ـــی دارا یکـــم پـــس  ـــذا، قیمـــت معامات اســـت و ل

عضو هیئت علمی دانشکدٔه مدیریت دانشگاه صنعتی شریف
علی ابراهیم نژاد
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از مدتـــی کوتـــاه بـــه زیـــر ارزش ذاتـــی خـــود 
رســـید و اکنـــون کـــه در بهتریـــن شـــرایط تاریخـــی 
بـــورس هســـتیم، حـــدود ۲۰ درصـــد کمتـــر از 
ارزش ذاتـــی در حـــال معاملـــه اســـت. نکتـــٔه 
ـــی اف  ـــت ای ت ـــن مزی ـــواًل مهم تری ـــه اص دوم اینک
تعـــداد  بســـط  و  قبـــض  ســـازوکار  وجـــود 
ــردان۲  ــد بازارگـ ــا چنـ ــک یـ ــط یـ ــا توسـ واحدهـ
اســـت کـــه به محـــض فاصلـــه گرفتـــن قیمـــت و 
ـــش  ـــا افزای ـــا کاهـــش ی ـــی۳ ب ـــص دارای ارزش خال
تعـــداد واحدهـــای صنـــدوق، تعـــادل را بـــار 

دیگـــر برقـــرار می کننـــد.
ایـــن فراینـــد مســـتلزم خریدوفـــروش مکـــرر 
ـــًا  ـــت، کـــه طبع ـــی اف اس ـــود در ای ت ـــهام موج س
ــی  ــهام بلوکـ ــی اف سـ ــی یـــک ای تـ ــی دارایـ وقتـ
اســـت، امکان پذیـــر نخواهـــد بـــود. بـــه همیـــن 
ـــرد و  ـــهام خ ـــا، س ـــواًل در ای تی اف ه ـــل، معم دلی
ـــهام. ـــوک س ـــه بل ـــرد و ن ـــرار می گی ـــونده ق نقدش

شــما اشــاره کردیــد کــه شــاید مهم تریــن هــدف 
ــازار ســرمایه،  از واگــذاری ســهام دولــت در ب
جبــران بخشــی از کســری بودجــٔه ســال جــاری 

2.  Authorized participant 
3.  Net Asset Value, NAV 

ــر رکــود  ناشــی از کاهــش فــروش نفــت و تأثی
آیــا  کروناســت.  ویــروس  شــیوع  به دلیــل 
واگــذاری ســهام دولــت در قالــب ای تــی اف 
کســری  از  قابل ِقبــول  بخشــی  می توانــد 

ــد؟ ــران کن ــه را جب بودج
ـــت  ـــد اســـت. دق ـــی بعی ـــا روال فعل ـــه نظـــرم، ب ب
کنیـــد کـــه ابعـــاد کســـری بودجـــه بیـــن ۲۰۰ 
ــارد تومـــان تخمیـــن زده  ــا ۳۰۰ هـــزار میلیـ تـ
یکـــم  دارا  پذیره نویســـی  در  مـــا  و  می شـــود 
کمتـــر از ۶ هـــزار میلیـــارد تومـــان منابـــع جمـــع 
ـــم  ـــدی ه ـــای بع ـــت در فازه ـــد اس ـــم. بعی کردی
معجـــزه ای رخ دهـــد و مـــن فکـــر می کنـــم 
ـــروش  ـــر ف ـــد ب ـــاری بیش ازح ـــت پافش ـــر دول اگ
از طریـــق ای تـــی اف داشـــته باشـــد، قطعـــًا 
ـــازار ســـرمایه از  ـــه ب فرصـــت تکرارنشـــدنی را ک
ـــت  ـــت، از دس ـــرده اس ـــم ک ـــال فراه ـــدای س ابت

خواهـــد داد.

 قــرار اســت تــا نیمــٔه اول امســال باقی مانــده 
در  موجــود  شــرکت های  در  دولــت  ســهام 
ای تــی اف اول و همچنین دو ای تی اف پاالیشــی 

ــه  ــرمایه عرض ــازار س ــودرو در ب ــزات و خ و فل
ــورت  ــت به ص ــهام دول ــه س ــٔه عرض ــود. ادام ش
ای تــی اف را کــه در دو مرحلــه تعریــف شــده 

اســت، چگونــه ارزیابــی می کنیــد؟

ــر  ــیار متغیـ ــرمایه بسـ ــازار سـ ــرایط بـ ــًا شـ طبعـ
اســـت و بنابرایـــن، بســـتگی بـــه شـــرایط بـــازار 
بعیـــد  بااین حـــال،  دارد.  عرضـــه  زمـــان  در 
ــه  ــه در مقایسـ ــدادی را کـ ــم اعـ ــم بتوانیـ می دانـ
بـــا کســـری بودجـــه قابل ِاعتناســـت، از ایـــن 

روش جمـــع آوری کنیـــم.



دو ماهنامــه تازه هــای اقتصــاد
۱۶۱ شــماره   ،۱۳۹۹ شــهریور  

نقش آفرینی دولت در بازار سرمایه

ایجـــاد بـــازار اوراق بهـــادار دولتـــی و توســـعٔه 
آن به دالیـــل متعـــدد بـــرای اقتصـــاد و سیســـتم 
ـــازار  ـــت اســـت. ب ـــی هـــر کشـــور دارای اهمی مال
ـــوع  ـــی متن ـــای مال ـــاد ابزاره ـــا ایج ـــی کارا ب بده
ــازار  ــعٔه بـ ــه در توسـ ــم و قابل ِتوجـ ــی مهـ نقشـ
اعتبـــار ایفـــا می کنـــد، ضمـــن آنکـــه بـــازده 
اوراق بدهـــی دولتـــی مرجـــع قیمت گـــذاری 
بدهـــی حســـب  ابزارهـــای  ســـایر  و  اســـت 
ریســـک متصـــوره بـــرای آن هـــا قیمت گـــذاری 
ـــی  ـــی دولت ـــازار بده ـــن ب ـــد. همچنی ـــد ش خواهن
ــی  ــن مالـ ــٔه تأمیـ ــه زمینـ ــت کـ ــعه یافته اسـ توسـ
بـــازاری کســـری بودجـــٔه دولـــت را از مســـیری 

غیرتـــورم زا میســـر می کنـــد.
تصمیمـــات دولت هـــا در مـــورد نـــوع ارز، 
ــی  ــای دولتـ ــید بدهی هـ ــازده، و سررسـ ــرخ بـ نـ
توســـعه یافتگی  میـــزان  در  عمـــده  تأثیـــری 
ــا،  ــار دولت هـ ــا در کنـ ــی دارد؛ امـ ــازار بدهـ بـ
ــه  ــی بـ ــه ای ذاتـ ــز عاقـ ــزی نیـ ــای مرکـ بانک هـ
توســـعٔه بـــازار اوراق بهـــادار دولتـــی )بـــازار 

ــد. ــی( دارنـ بدهـ
ــری  ــی کسـ ــن مالـ ــر تأمیـ ــی نظیـ مزیت هایـ
بودجـــه بـــا نقدینگـــی موجـــود بـــازار و نـــه 
از طریـــق رجـــوع دولـــت بـــه پـــول پرقـــدرت 
بی ضابطـــٔه  بســـط  )نبـــود  مرکـــزی  بانـــک 
پایـــٔه پولـــی(، کاهـــش اثـــر جانشـــینی جبـــری1 
از طریـــق نبـــود تمرکـــز دولـــت بـــر منابـــع 
و  بودجـــه  تأمیـــن کســـری  بـــرای  بانک هـــا 
بالطبـــع افزایـــش ســـهم بخـــش غیردولتـــی از 

1. Crowding out effect

ــٔه  ــر شـــدن ترازنامـ ــا، نقدتـ ــارات بانک هـ اعتبـ
اوراق  ســـاکن  شـــدن  به دلیـــل  بانک هـــا 
ــد  ــی غیرنقـ ــای دارایـ ــر به جـ ــادار بازارپذیـ بهـ
ـــا،  ـــن ترازنامه ه ـــت( در ای ـــه دول ـــهیات ب )تس
تنـــوع ابزارهـــای سیاســـت پولـــی، ایجـــاد تعامـــل 
ـــر میـــان بانـــک  ـــاری مبتنـــی بـــر وثایـــق معتب اعتب
افزایـــش شـــفافیت  مرکـــزی و بانک هـــا، و 
محرک هـــای  اصلی تریـــن  از  دولـــت  مالـــی 
تمایـــل بانک هـــای مرکـــزی بـــه اســـتفاده از 

ایـــن ابـــزار اســـت.
ـــت  ـــن مدیری ـــز بی ـــم تمای ـــل به رغ ـــن تمای ای
بانـــک  پولـــی  سیاســـت  و  دولتـــی  بدهـــی 
دیـــده  اقتصـــادی  تئوری هـــای  در  مرکـــزی، 
توســـط  بدهـــی  اوراق  انتشـــار  می شـــود. 
دولت هـــا و اصـــرار بـــه حجـــم و نـــرخ بـــازده 
بودجـــه  پوشـــش کســـری  بـــرای  موردنظـــر 
نتایـــج  و  انتخاب هـــا  گاهـــی  می توانـــد 
سیاســـت های پولـــی بانک هـــای مرکـــزی را 
ــا  ــل دولت هـ ــاوه، تمایـ ــد. به عـ ــدود کنـ محـ
بـــه انتشـــار بدهـــی بیشـــتر بـــرای تســـویه و 
بازپرداخـــت بدهی هـــای قبلـــی نیـــز می توانـــد 
ــن  ــتفاده از ایـ ــع پیـــش ِروی اسـ ــر موانـ از دیگـ
ــت  ــخص اسـ ــه مشـ ــد. آنچـ ــر باشـ روش مؤثـ
اســـتفادٔه بی ضابطـــه و بی رویـــه از ایـــن روش 
بـــدون ایجـــاد اصاحـــات الزم در ســـاختار 
بودجـــه و بدهی هـــای دولـــت کـــه از وظایـــف 
ذاتـــی خزانـــه داری هـــر کشـــور اســـت، در 
را  بدهی هـــا  شـــدید  ناپایـــداری  بلندمـــدت 

می  نمایـــد. محتمـــل 
اخیـــر،  دهه هـــای  طـــی  به طورکلـــی 
از  اغلـــب  دولت هـــا  بیشـــتر  مالـــی  تأمیـــن 
مســـیری غیـــر از پولـــی کـــردن کســـری بودجـــه 
بهـــادار  اوراق  انتشـــار  طریـــق  از  عمدتـــًا  و 
ــن روش  ــت. ایـ ــه اسـ ــورت پذیرفتـ ــی صـ دولتـ
تأمیـــن مالـــی ضمـــن جـــذب نقدینگـــی مـــازاد از 
ـــی  ـــای مال ـــی و ایجـــاد ابزاره ـــه معرف ـــا، ب بازاره
متعـــددی منجـــر شـــده اســـت. بانک هـــای 
مرکـــزی نیـــز ایـــن فرصـــت را مغتنـــم شـــمرده 
ــات  ــا )عملیـ ــن ابزارهـ ــروش ایـ ــا خریدوفـ و بـ
و  کـــردن  بازارپذیـــر  ضمـــن  بـــاز(،  بـــازار 
ـــه  ـــت ب ـــه درنهای ـــا ک ـــوندگی آن ه ـــش نقدش افزای
ــازار بدهـــی )دولتـــی( منجـــر شـــده  تعمیـــق بـ
اســـت، مقـــدار نقدینگـــی موجـــود در اقتصـــاد 
هماهنـــگ  هدف گذاری شـــده  تـــورم   بـــا  را 
کرده انـــد. به این ترتیـــب، ایـــن روش هـــر دو 
ــزی -  ــای مرکـ ــا و بانک هـ ــرف - دولت هـ طـ
ـــر  ـــه و مؤث ـــور فعاالن ـــه حض ـــرده و ب ـــع ک را منتف
ـــت از  ـــی دول ـــازار بده ـــزی در ب ـــای مرک بانک ه
طریـــق عملیـــات بـــازار بـــاز منجـــر شـــده اســـت.

ـــه،  ـــزی، ترکی ـــک، اندون ـــی، مکزی ـــرٔه جنوب ک
ـــن،  ـــتان، ژاپ ـــکا، انگلس ـــار امری ـــل در کن و برزی
ـــٔه  ـــق در زمین ـــورهای موف ـــه کش ـــوئد ازجمل و س
تعمیـــق بـــازار بدهی هـــای دولتـــی هســـتند. 
نیـــز   ۲۰۰۸ ســـال  مالـــی  بحـــران  از  پـــس 
به وضـــوح اهمیـــت ایـــن بازارهـــا بیشـــتر شـــده 
ـــه اســـتفاده از  ـــا ب ـــداد بیشـــتری از اقتصاده و تع

اهمیت بازار بدهی در 
مدیریت کسری بودجه دولت

معصومه 
رسولی

سیده سبا 
سلیانی

یادداشت تحلیلی

کارشناس بانک مرکزی

38



اد
صــ

قت
ی ا

هــا
زه 

 تا
ــه

ام
هن

ما
و 

د
۱۵

۶ 
ره

ما
شــ

   
  ،

   
 ۱۳

۹۸
ه 

ما
یر 

ت
{

{ صــاد
قت

ی ا
هــا

زه 
 تا

ــه
ام

هن
ما

و 
د

۱۶
ه ۱

مار
شــ

   
   

  ۱
۳۹

۹ 
ور

ری
ــه

ش

ــده اند. ــل شـ ــازار متمایـ ــن بـ ایـ
و  توســـعه یافته  کشـــورهای  بیشـــتر  در 
ـــورت  ـــن ص ـــه ای ـــل ب ـــٔه عم ـــعه، روی درحال توس
ــا حســـب توافقـــات  ــا و یـ ــه دولت هـ اســـت کـ
بـــه  مرکـــزی  بانک هـــای  صـــورت گرفتـــه، 
ـــدٔه  ـــه داری، عرضه کنن نمایندگـــی از وزارت خزان
اوراق و اســـناد خزانـــه می باشـــند. ازآنجاکـــه 
مدیریـــت بدهی هـــا بـــا دولـــت و مدیریـــت 
نقدینگـــی بـــا بانـــک مرکـــزی اســـت، ایـــن 
ـــای الزم  ـــاد هماهنگی ه ـــدف ایج ـــا ه ـــا ب نهاده
ـــد.  ـــات می کنن ـــر ماق ـــا یکدیگ ـــب ب ـــور مرت به ط
مرکـــزی  بانک هـــای  کشـــورها  ایـــن  در 
به عنـــوان عامـــل مالـــی وزارت خزانـــه داری 
پیشـــنهادهای  جمـــع آوری  بـــا  )دولـــت( 
حراج هـــای  موردنظـــر،  قیمتـــی  و  حجمـــی 
ـــال  ـــازی و ارس ـــب داده و مرتب س اوراق را ترتی
فهرســـت آن هـــا بـــه خزانـــه داری را بـــرای روز 
حـــراج انجـــام می دهنـــد. از ســـوی دیگـــر، در 
برخـــی از ایـــن کشـــورها )عمدتـــًا کشـــورهای 
درحال توســـعه( بانک هـــای مرکـــزی مطابـــق 
اوراق  خریـــد  اجـــازٔه  داخلی شـــان  قوانیـــن 
بدهـــی دولتـــی در بـــازار اولیـــه را ندارنـــد و 

تنهـــا در بـــازار ثانویـــه از طریـــق عملیـــات 
ــاز مبـــادرت بـــه خریدوفـــروش اوراق  ــازار بـ بـ
مزبـــور می کننـــد. خریدوفـــروش اوراق بهـــادار 
کانـــال  از  نقدینگـــی  مدیریـــت  هـــدف  بـــا 
بین بانکـــی صـــورت  بـــازار  در  ســـود  نـــرخ 
اجـــرای  بـــا  مرکـــزی  بانک هـــای  می گیـــرد. 
ــردن در  ــل کـ ــق عمـ ــن موفـ ــوق، ضمـ روش فـ
ـــازار  ـــق ب ـــت از طری ـــٔه دول ـــری بودج ـــن کس تأمی
بدهـــی، به صـــورت بهینـــه، نقدینگـــی بازارهـــا 
را هدایـــت و مدیریـــت کـــرده و ثبـــات ســـطح 
عمومـــی قیمت هـــا را مطابـــق هـــدف پیگیـــری 

می کننـــد. عملیاتـــی  و 
مالـــی کســـری  تأمیـــن  روش  ازآنجاکـــه 
ـــادار  ـــار اوراق به ـــق انتش ـــت از طری ـــٔه دول بودج

دولتـــی در بیشـــتر اقتصادهـــا موفقیت آمیـــز 
سیاســـت گذاران  به تازگـــی  اســـت،  بـــوده 
ــٔه  ــا اســـتفاده از تجربـ پولـــی و مالـــی کشـــور بـ
روی  روش  ایـــن  بـــه  موفـــق  کشـــورهای 
مزبـــور،  روش  مـــی رود  انتظـــار  آورده انـــد. 
ضمـــن جـــذب نقدینگـــی مـــازاد اقتصـــاد کـــه 
ـــفته بازانه  ـــای س ـــاد تقاض ـــه ایج ـــر ب ـــب منج اغل
دارایی هـــا  بـــازار  در  شـــدید  تاطمـــات  و 
ــای  ــه فعالیت هـ ــی را بـ ــده اســـت و نقدینگـ شـ
ـــی  ـــن مال ـــٔه تأمی ـــد، زمین ـــوق می ده ـــد س غیرمول
ــه را فراهـــم کنـــد و  بازارمحـــور کســـری بودجـ
به مـــرور بـــه ایجـــاد و توســـعٔه ابزارهـــای مالـــی 

ــود. ــر شـ ــی منجـ ــازار بدهـ ــق بـ و تعمیـ
ــدم  ــرایطی قـ ــران در شـ ــزی ایـ ــک مرکـ بانـ
در راه همـــکاری در بـــازار بدهی هـــای دولتـــی 
ســـود  نـــرخ  از  نااطمینانـــی  گذاشـــت کـــه 
کوتاه مـــدت در میـــان ســـرمایه گذاران افزایـــش 
بدهی هـــای  صعـــودی  شـــتاب  احتمـــال  و 
ــای  ــدید درآمدهـ ــی از کاهـــش شـ ــی ناشـ دولتـ
و  تحریم هـــا(  تشـــدید  )به ســـبب  نفتـــی 
تشـــدید پولـــی شـــدن کســـری بودجـــه و به تبـــِع 
ــه  ــدت گرفتـ ــی شـ ــورم آتـ ــرخ تـ ــش نـ آن افزایـ
ـــن  ـــتر تأمی ـــزی بس ـــک مرک ـــدام بان ـــن اق ـــود. ای ب
ــٔه  ــری بودجـ ــه از کسـ ــی قابل ِتوجـ ــی بخشـ مالـ
دولـــت از طریـــق بـــازار بدهـــی و نـــه پـــول 
تـــورم زای بانـــک مرکـــزی را میســـر کـــرده و 
ـــرای اقتصـــاد  ـــت متعـــدد ب دارای پیامدهـــای مثب
ایـــران اســـت، همچـــون فراهـــم شـــدن زمینـــٔه 
آزادِی عمـــل بیشـــتر سیاســـت گذاران پولـــی 
ــِع  ــی و به تبـ ــای مالـ ــترش ابزارهـ ــی، گسـ و مالـ
ــرای  ــی، اجـ ــی دولتـ ــازار بدهـ ــدن بـ آن کارا شـ
ـــن  ـــی بازارمحـــور و تعیی ـــات سیاســـت پول عملی
بـــازار  تعمیـــق  ســـود،  نـــرخ  غیردســـتوری 
بـــازار  به ســـمت  آن  حرکـــت  و  بین بانکـــی 
تعامـــل  شـــدن  ضابطه منـــد  وثیقه محـــور، 
ــا و  ــزی و بانک هـ ــک مرکـ ــان بانـ ــاری میـ اعتبـ
نیـــز تعامـــل اعتبـــاری میـــان بانـــک مرکـــزی و 
بانک هـــا بـــا دولـــت، کشـــف انـــواع نرخ هـــای 
ـــا سررســـیدهای  ـــای ب ـــرخ ریپوه ـــر ن ســـود )نظی
ـــازار بین بانکـــی،  مختلـــف، نـــرخ ســـود واقعـــی ب
ــی اوراق بدهـــی  ــی بازدهـ و...(، کشـــف منحنـ
دولتـــی، آزادِی عمـــل سیاســـت گذار پولـــی در 
ـــش  ـــول، افزای ـــازار پ ـــدت ب ـــی کوتاه م ـــن مال تأمی
ثبـــات در بازارهـــای مختلـــف، و درنهایـــت 

حرکـــت به ســـوی اقتصـــاد بازارمحـــور.

بانـــک  موفقیـــت  اســـت،  ذکـــر  شـــایان 
ـــل  ـــتلزم تعام ـــیر مس ـــن مس ـــران در ای ـــزی ای مرک
تنگاتنـــگ و هماهنـــگ میـــان سیاســـت گذار 
ـــز اســـتفادٔه برنامه ریزی شـــدٔه  ـــی و نی ـــی و مال پول
ـــی  ـــن مال ـــی در تأمی ـــازار بدهـــی دولت ـــت از ب دول
کســـری بودجـــه اســـت. چـــرا کـــه اســـتفادٔه 
بی ضابطـــه و بی رویـــه از ایـــن روش بـــدون 
ــه  ــاختار بودجـ ــات الزم در سـ ــاد اصاحـ ایجـ
شـــدید  ناپایـــداری  دولـــت،  بدهی هـــای  و 
بدهی هـــا را در بلندمـــدت محتمـــل می کنـــد 
و به مـــرور از کارایـــی بـــازار بدهـــی می کاهـــد. 
ـــن  ـــت ضم ـــت دول ـــاس، الزم اس ـــن اس ـــر همی ب
ــا  ــط بـ ــارف غيرمرتبـ ــا و مصـ کاهـــش هزينه هـ
ـــر و  ـــورت مؤث ـــي، به ص ـــش دولت ـــت  بخ مأموري
ـــع و مصـــارف بودجـــه  را مدیریـــت  ـــه مناب فعاالن
کـــرده و بســـتر کاراتـــر شـــدن بـــازار بدهـــی را 

فراهـــم کنـــد.
شـــدن  هدفمنـــد  بـــا  درحال حاضـــر 
چهارچـــوب بـــازار اوراق بدهـــی دولتـــی، ایجـــاد 
ــا بـــرای قیمت گـــذاری  نظـــام عرضـــه و تقاضـ
و بهره گیـــری از سیســـتم حـــراج )در ۸ حـــراج 
ـــی،  ـــادار دولت ـــٔه اوراق به ـــده( در عرض برگزارش
شـــفافیتی قابل ِتوجـــه در بـــازار ایجـــاد و بـــه 
ـــازار منجـــر  ـــی ب افزایـــش اعتمـــاد بازیگـــران اصل
شـــده اســـت. بـــه نظـــر می رســـد دســـتیابی 
بـــه هـــدف مقامـــات پولـــی و مالـــی کشـــور در 
زمینـــٔه تعمیـــق ایـــن بـــازار در مســـیر درســـت 

قـــرار گرفتـــه باشـــد.

تصمیمــات دولت هــا در مــورد نــوع ارز، 
نــرخ بــازده، و سررســید بدهی هــای دولتــی 
توســعه یافتگی  میــزان  در  عمــده  تأثیــری 
بــازار بدهــی دارد؛ امــا در کنــار دولت هــا، 
بانک هــای مرکــزی نیــز عالقــه ای ذاتــی بــه 
توســعه بــازار اوراق بهــادار دولتــی )بــازار 

بدهــی( دارنــد.
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دو ماهنامــه تازه هــای اقتصــاد
۱۶۱ شــماره   ،۱۳۹۹ شــهریور  

نقش آفرینی دولت در بازار سرمایه

کاهـش قابل ِماحظـه فـروش نفـت و افـت 
درآمدهـای دولت پـس از خـروج ایاالت متحده 
از برجام در اردیبهشـت ماه 1۳۹۷ سـبب شـد تا 
بودجٔه دولت شـرایطی نامناسـب را در سـه سال 
اتـکای  تجربـه کنـد.   )1۳۹۹-1۳۹۷( اخیـر 
دولـت بـه انتشـار اوراق بدهـی جهـت عبـور از 
فاصلـٔه  در  تـا  اسـت  ایـن شـرایط سـبب شـده 
فروردین مـاه 1۳۹۷ تـا خردادمـاه 1۳۹۹ ارزش 
اوراق دولتـی موجـود در بـازار سـرمایه بیـش از 
پایـان خردادمـاه 1۳۹۹،  در  برابـر شـود.   ۲٫۸
اسـامی  خزانـٔه  )اسـناد  دولتـی  اوراق  ارزش 
 1۵۰ حـدود  اوراق کوپـن دار(  سـایر  به عـاؤه 
هـزار میلیـارد تومان بـوده اسـت و برنامٔه دولت 
بـرای انتشـار حجـم قابل ِماحظـٔه اوراق جدیـد 
که شامل بیش از ۸۰ هزار میلیارد تومان اوراق 
مربـوط بـه قانـون بودجـه و حـدود 1۵۰ هـزار 
میلیـارد تومـان اوراق مربـوط بـه مجوز شـورای 
عالـی هماهنگـی اقتصـادی اسـت، سـبب شـده 
اسـت تا چشـم انداز شـرایط پایـداری بدهی های 
دولـت تـا حد زیادی مبهم شـود. تداوم برقراری 
ناشـی  قابل ِماحظـه  هزینه هـای  و  تحریم هـا 
از مقابلـه بـا بیمـاری کرونـا نیـز مزیـد بـر علـت 
شـده اسـت تـا مشـکات کسـری بودجـٔه دولت 
در سـال جـاری تشـدید شـود. در ایـن شـرایط، 
مجمـوع قوای سیاسـت گذاری اقتصادی کشـور 
تأمیـن مالـی دولـت را از طریـق واگـذاری اموال 
)شـامل امـاک و شـرکت ها( به عنـوان یکـی از 
برنامه هـای  و  اعـام کرده انـد  بهتریـن گزینه هـا 
زیـادی بـرای واگـذاری بخشـی از سـهام دولـت 

1. An Exchange-Traded Fund

اعـام  غیربورسـی  و  بورسـی  شـرکت های  در 
شـده اسـت. واگـذاری سـهام دولـت از طریـق 
قابل ِمعاملـه1  سـرمایه گذاری  صندوق هـای 
یکـی از جدیدتریـن ایـن روش هـا بـوده کـه البتـه 
اقتصـادی  امـور  به عنـوان گزینـٔه اصلـی وزارت 
در سـال جـاری،  واگذاری هـا  بـرای  دارایـی  و 
مطـرح شـده اسـت. نخسـتین تجربـٔه واگـذاری 
اردیبهشـت ماه  در  نیـز  طریـق  ایـن  از  کشـور 
سـال جـاری رقـم خـورده اسـت. ایـن نوشـتار 
به دنبـال بررسـی وضعیـت فعلـی و عملکرد این 
صنـدوق و ارائـٔه راهکارهایـی بـرای رفع برخی 
مشـکات بـرای بهبـود شـرایط واگذاری هـای 

آتـی دولـت اسـت.
پذیره نویسـی صنـدوق اولیـن سـرمایه گذاری 
دولـت از تاریـخ 1۳ اردیبهشـت ماه آغـاز و تـا 
ایـن  اسـت.  داشـته  ادامـه  اردیبهشـت ماه   ۳1
صنـدوق کـه اصطاحًا »صندوق سـرمایه گذاری 
دارا  »صنـدوق  یـا  بیمـه«  و  بانـک  قابل ِمعاملـٔه 
یکم« نامیده می شـود، شـامل سـهام شرکت های 
بانـک ملـت، بانـک صـادرات، بانـک تجـارت، 
بـر  اسـت.  امیـن  اتکایـی  بیمـٔه  و  البـرز،  بیمـٔه 
دوره  ایـن  در  هیئت وزیـران،  مصوبـٔه  اسـاس 
 ۲۰۰ خریـد  امـکان  ایرانـی  حقیقـی  فـرد  هـر 
واحـد از واحدهـای ایـن صنـدوق را بـا قیمـت 
هـر واحـد 1۰ هـزار تومـان داشـته اسـت. مبنای 
ارزش  نیـز  صنـدوق  واحدهـای  قیمت گـذاری 
سـهام پورتفـوی صنـدوق بـر اسـاس آخرین روز 
معاماتـی قبـل از آغاز پذیره نویسـی بوده اسـت. 
طـی ایـن دوره حـدود ۳ میلیـون ایرانـی اقـدام به 

خریـد ۵٫۸ هـزار میلیـارد تومـان از واحدهـای 
قابلیـت  بـا  قـرار  و  مذکـور کرده انـد  صنـدوق 
معاملـٔه واحدهـا یـک مـاه پس از واگـذاری )۳1 

خردادمـاه( بـوده اسـت.
اولیـن مسـئله ای که در رابطه بـا صندوق دارا 
قابل ِماحظـٔه  ابعـاد  مسـئلٔه  دارد،  وجـود  یکـم 
آن اسـت. در پایـان خردادمـاه، مجمـوع ارزش 
بـازار  صندوق هـای سـرمایه گذاری قابل ِمعاملـٔه 
سـرمایه معـادل 1۰٫۵ هـزار میلیـارد تومـان بوده 
اسـت کـه البتـه بیـش از نیمـی از این رقـم مربوط 
)غیرسـهمی(  ثابـت  درآمـد  صندوق هـای  بـه 
بـوده اسـت و صندوق هـای قابل ِمعاملـٔه سـهمی 
در ایـن تاریـخ ارزشـی کمتـر از ۴ هـزار میلیـارد 
تومـان داشـته اسـت. مقایسـٔه ایـن رقم بـا ارزش 
بیـش از 1۵ هـزار میلیـارد تومانـی صنـدوق دارا 
یکـم به خوبـی گویـای ابعـاد بسـیار بـزرگ ایـن 
صندوق و مشـکاتی اسـت که احتمـااًل در ادامه 
بـرای مدیریـت آن به ویـژه از حیـث بازارگردانـی 
شـد. کوچـک  خواهـد  ایجـاد  نقدشـوندگی  و 
پاییـن  رغبـت  و  صندوق هـا  ایـن  بـازار  بـودن 
غیرمسـتقیم  سـرمایه گذاری  بـه  سـرمایه گذاران 
سـبب  صندوق هـا،  طریـق  از  سـهام  بـازار  در 
امکان پذیـری واگـذاری  اساسـًا  تـا  اسـت  شـده 
سـهام دولـت از طریـق صنـدوق سـرمایه گذاری 
ایـن  بـه  توجـه  باشـد.  موردسـؤال  قابل ِمعاملـه 
پایـان خردادمـاه،  نکتـه ضـروری اسـت کـه در 
صندوق هـای  سـرمایه گذاران  تعـداد  مجمـوع 
غیرقابل ِمعاملـه( کمتـر  و  )قابل ِمعاملـه  سـهمی 
از ۲۰۰ هـزار نفـر بـوده اسـت کـه ایـن رقـم در 

تأملی در باب عرضه صندوق های 
سرمایه گذاری قابل ِمعامله دولتی
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شکل 1.  تعداد مشارکت کنندگان عرضه های اولیه

مقایسـه بـا بیـش از ۴٫۵ میلیـون سـهام داری کـه 
می کننـد،  شـرکت  اولیـه  عرضه هـای  در  اخیـرًا 
بـازار  فعـاالن  اسـتقبال  ناچیـز  ابعـاد  به خوبـی 
سـرمایه را از سـرمایه گذاری غیرمسـتقیم نشـان 
می دهـد. توجـه نکـردن بـه این موضـوع در ادامٔه 
مسـیر واگـذاری سـهام دولت، می تواند چالشـی 
بسـیار جدی برای دارنـدگان واحدها و همچنین 

مجمـوع بـازار سـرمایه ایجـاد کنـد.
دومیـن موضـوع قابل ِذکـر در مـورد صندوق 
آن  نامناسـب  قیمت گـذاری  مسـئلٔه  یکـم،  دارا 
درصـدی   ۳۰ حـدود  تخفیـف  اعمـال  اسـت. 
بـرای قیمـت واحدهـا بر اسـاس قیمـت روز قبل 
از شـروع پذیره نویسـی، آن هـم در شـرایطی کـه 
بـازار سـهام باالتریـن رشـدهای چنـد دهـٔه اخیر 
خـود را تجربـه می کـرد، سـبب شـد تـا حاشـیٔه 
سـود قابل ِماحظـه بـرای خریـداران واحدهـای 
دقیقـًا  ایـن موضـوع  ایجـاد شـود کـه  صنـدوق 

2. Net Asset Value, NAV

ناشـی  )زیـان  دولـت  فرصـت  هزینـٔه  به معنـای 
پـس  اسـت.  بـوده  نامناسـب(  ارزش گـذاری  از 
از آغـاز معامـات ثانویـٔه صنـدوق  دارا یکـم در 
تاریـخ هفتـم تیرمـاه، قیمـت هـر واحـد صندوق 
تجربـه کـرد  را  درصـد   1۳۰ حـدود  رشـدی 
کـه البتـه در روزهـای بعـد، ایـن رقـم بـاز هـم 
افزایـش یافـت. شـکل ۲ ارزش دارایـی خریـداِر 
میلیـون   ۲ اولیـٔه  سـرمایٔه  )بـا  یکـم  دارا  نوعـی 
تومـان( را نشـان می دهـد کـه طـی بـازه ای کمتـر 
از دو مـاه توانسـته سـودی بیـن 1۰۰ تـا ۲۰۰ 
درصـد را کسـب کنـد. مجمـوع ایـن سـود رقمی 
حـدود ۹ هـزار میلیـارد تومـان بـوده اسـت کـه 
آن می توانسـت در صـورت  از  حداقـل بخشـی 
دولـت  اختیـار  در  مناسـب تر،  قیمت گـذاری 
واگـذاری  بعـدی  مراحـل  بـرای  گیـرد.  قـرار 
صنـدوق دولـت، بهتـر اسـت از یک سـو میـزان 
تخفیـف در نظـر گرفته شـده کاهـش یابـد )مثًا 

بیـن 1۰ تـا 1۵ درصـد تعییـن شـود( و مبنـای 
قیمت گـذاری نیـز به جـای آنکـه آخریـن روز قبل 
اسـت کـه  بهتـر  شـود،  تعییـن  پذیره نویسـی  از 
میانگیـن قیمـت در دورٔه مذکـور باشـد کـه البتـه 
ایـن دوره نیـز حداکثـر بایـد معـادل یـک هفتـه 

تعییـن شـود.
موضـوع سـومی کـه بایـد در مـورد صنـدوق 
دارا یکـم در نظـر داشـت، مسـئلٔه نبـود تمایـل 
خریـداران صندوق هـا به نگهـداری واحدها پس 
از آزادسـازی اسـت. حـدود ۳۴۰ هـزار نفـر از 
خریـداران اولیـٔه صنـدوق )بیـش از 11 درصد( 
آزادسـازی صنـدوق،  ابتدایـی  طـی هشـت روز 
اقـدام بـه فـروش دارایـی خـود کرده انـد و این در 
حالـی اسـت کـه هنـوز بنا بـه برخی دالیـل، نظیر 
نداشـتن کد بورسـی یا مشـکات مربوط به قرار 
گرفتـن در پورتفـوی شـرکت کارگـزاری، هنـوز 
بسـیاری از خریـداران امـکان فـروش واحدهـای 
آنکـه در  نکتـٔه مهـم  ندارنـد.  را  صنـدوق خـود 
آخریـن روز معاماتـی )1۸ تیرماه( این صندوق 
بـا کاهـش 1۰ درصـدی قیمـت تبدیـل بـه صف 
فـروش شـده اسـت و ایـن در حالـی اسـت کـه 
قیمت پیشـنهادی فروشـندگان، حـدود ۸ درصد 
کمتـر از ارزش خالـص دارایـی۲ روز صنـدوق 
اسـت  آن  به معنـای  موضـوع  ایـن  اسـت.  بـوده 
اولیـه  از خریـداران  کـه احتمـااًل بخشـی دیگـر 
طـی هفته هـای آتـی اقـدام بـه فـروش واحدهـای 

صنـدوق خواهنـد کـرد.
در کنـار مـوارد فـوق، مسـئلٔه باقـی مانـدن 
در  زیرمجموعـه  شـرکت های  سـهام  کنتـرل 
اسـت کـه  دیگـری  موضـوع  دولـت،  اختیـار 
صنـدوق  طریـق  از  دولـت  سـهام  واگـذاری 
بـا  تقابـل  در  را  قابل ِمعاملـه  سـرمایه گذاری 
افزایـش کارایـی  و  شـرکتی  حاکمیـت  اصـول 
می توانـد  بلندمـدت  در  و  اسـت  داده  قـرار 
مشـکات زیـادی را از ایـن ناحیـه ایجـاد کنـد. 
بـا توجـه بـه ایـن مـوارد، بـه نظـر می رسـد کـه 
باقیمانـدٔه  قالـب  در  دولـت  سـهام  واگـذاری 
بعـدی،  صندوق هـای  یـا  یکـم  دارا  صنـدوق 
بـرای موفقیـت نیـاز به برخـی اصاحات جدی 
انـدازٔه  کـه  می رسـد  نظـر  بـه  از یک سـو  دارد. 
صندوق هـای بعـدی دولت بسـیار بزرگ اسـت 
)بـرای هریـک از صندوق های فلـزی، خودرو، 
پاالیشـی، و پتروشـیمی ابعـادی حـدود 1۰۰ تا 
و  اسـت(  تومـان متصـور  میلیـارد  هـزار   1۴۰

شکل ۲. ارزش دارایی خریداِر نوعی دارا یکم

٢٠ 

۴۶ 
۵١ 

۵۴ 

۶٢ 

۶۶ ۵۵ ۵۶ ۵۴ 

٠ 

١٠ 

٢٠ 

٣٠ 

۴٠ 

۵٠ 

۶٠ 

٧٠ 

 

ال
ری

ن 
لیو

می

وز
ر

س�
وی

ره ن
ذی

پ

٧ 
نبه

ش
ماه

تیر 

٨ 
نبه

�ش
ی

ماه
تیر 

٩ 
نبه

وش
د

ماه
تیر 

١٠
به 

شن
سه 

ماه
تیر 

١٧
به 

شن
سه 

ماه
تیر 

١۴
به 

شن
 

ماه
تیر 

١۵
به 

شن
ی�

ماه
تیر 

١۶
به 

شن
دو

ماه
تیر 

ارزش دارایی خریدار نوع� دارا ی�م

۵٠٠٠

۴٠٠٠

٣٠٠٠

٢٠٠٠

١٠٠٠

٠

فر
ر ن

هزا

١٣
٩۵

/١
٠/

١٩
١٣

٩۵
/١

١/
٠۵

١٣
٩۶

/٠
۴/

٢٧
١٣

٩۶
/٠

۶/
١٢

١٣
٩۶

/٠
۶/

٢٢
١٣

٩۶
/٠

٧/
١۵

١٣
٩۶

/٠
٧/

٢۴
١٣

٩۶
/٠

٩/
٢٩

١٣
٩۶

/١
١/

١٧
١٣

٩۶
/١

٢/
٢٨

١٣
٩٧

/٠
۴/

١٣
١٣

٩٧
/٠

۴/
٢٠

١٣
٩٧

/٠
۶/

٢٠
١٣

٩٧
/٠

٧/
٢٣

١٣
٩٧

/٠
٨/

١۵
١٣

٩٧
/٠

٩/
٢١

١٣
٩٧

/١
٠/

٢٣
١٣

٩٧
/١

١/
٢٧

١٣
٩٧

/١
٢/

٢٢
١٣

٩٧
/١

٢/
٢۶

١٣
٩٨

/٠
٢/

٠٩
١٣

٩٨
/٠

۴/
٠۵

١٣
٩٨

/٠
۴/

٠٢
١٣

٩٨
/٠

۴/
٢٢

١٣
٩٨

/٠
۵/

٢٨
١٣

٩٨
/٠

٧/
٠٣

١٣
٩٨

/٠
٧/

٢١
١٣

٩٨
/١

١/
٠٨

١٣
٩٨

/١
١/

٢١
١٣

٩٨
/١

٢/
١۴

١٣
٩٨

/١
٢/

١٧
١٣

٩٨
/١

٢/
٢١

١٣
٩٩

/٠
١/

٢١
١٣

٩٩
/٠

٢/
٣١

١٣
٩٩

/٠
۴/

٠۴
١٣

٩٩
/٠

۴/
١٨

س
دی

غ
لپا

غگ
ت

اخ
رد

پ
وثر

گ�
ب

ی و
ها

رق
لش

و
ذر

غپآ
ید

ام
ده

وین
ش

ک
تبر

دیر
شغ

س
پار

ین
ظر

ن
وه

دا
ر  

صی
تب

یرا
ماد

ت
دش

ز
کا

زف
ین

تنو
س

گر
بزا

�و
صی

تا
ول

پس
دک

رغ
یم

س
ری

نو
ان

ساز
ف

رم
جه

ب
یع

وز
دت وی

فر ان
مه

و ت
مل

ت
ویا

ش� وثر
زک ستا

ش
زد

پی

ویا
وپ

س
پار

تعداد مشارکت کنندگان عرضه های اولیهول
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دو ماهنامــه تازه هــای اقتصــاد
۱۶۱ شــماره   ،۱۳۹۹ شــهریور  

نقش آفرینی دولت در بازار سرمایه

ایـن موضـوع امـکان واگـذاری آن هـا را بسـیار 
اعمـال  دیگـر،  سـوی  از  و  می کنـد  دشـوار 
هزینـٔه  می توانـد  قابل ِماحظـه  تخفیف هـای 
مالـی )زیـان واگـذاری( زیـادی را بـرای دولت 
به دنبـال داشـته باشـد. بـر اسـاس ایـن مـوارد، 

بـه نظـر می رسـد کـه واگـذاری دولت بـه روش 
بـه  نیـاز  قابل ِمعاملـه  سـرمایه گذاری  صنـدوق 
تغییـر دارد و اسـتفاده از روش هـای جایگزیـن 
و  بلوکـی،  واگـذاری  خـرد،  واگـذاری  نظیـر 
واگـذاری بـه طریـق ثبـت سـفارش بـرای ادامـٔه 

جـاری  سـال  در  دولتـی  واگذاری هـای  مسـیر 
گیـرد. قـرار  موردنظـر  می توانـد 

درحال حاضـر وضعیـت  آنکـه  بـه  توجـه  بـا 
آن هـا  در  دولـت  شـرکت هایی کـه  از  بسـیاری 
سـهام دار بـوده و گزینه هـای اصلـی قـرار گرفتـن 
در صندوق هـای دارا دوم و دارا سـوم هسـتند، 
بـه شـکلی اسـت کـه بـا تقاضایـی قابل ِماحظـه 
مواجـه هسـتند، بـه نظـر می رسـد کـه واگـذاری 
سـهام دولـت از طریـق عرضـٔه خـرد و تدریجـی 
مناسـب  گزینـه ای  می توانـد  تابلـو  روی  بـر 
افزایـش میلیونـی شـمار سـرمایه گذاران  باشـد. 
آن هـا  هیجانـی  تقاضـای  و  اخیـر  ماه هـای  در 
بـا وارد کـردن چنـد ده  بـرای خریـد سـهام کـه 
هـزار میلیـارد تومـان سـرمایٔه جدید توسـط آنان 
بـازار همـراه شـده، عاملـی مهـم اسـت کـه  بـه 
می توانـد سـمت تقاضـای ایـن نـوع واگـذاری را 

کامـًا تقویـت کنـد.
در کنـار ایـن روش، واگـذاری سـهام دولـت 
تصویب نامـٔه  در  سـفارش کـه  ثبـت  روش  بـه 
هیئت وزیـران در مـورد صنـدوق سـرمایه گذاری 
قابل ِمعاملـه صراحتـًا به عنـوان روش جایگزیـن 
در صورت موفق نشـدن صندوق سـرمایه گذاری 
می توانـد  نیـز  اسـت  شـده  قیـد  قابل ِمعاملـه 
به صورت تدریجی بخشـی از سـهام دولت را به 
سـرمایه گذاران منتقـل کنـد و مزیت آن نسـبت به 
قابل ِمعاملـه  سـرمایه گذاری  صنـدوق  روش 
در  حقوقـی  سـرمایه گذاران  مشـارکت  امـکان 
عرضه هـای دولـت اسـت. بـا توجـه بـه عرضـٔه 
اولیـٔه موفـق بیـش از ۶۶ شـرکت بـه ایـن روش 
طـی ۴ سـال اخیـر، تجربـٔه بـورس در ایـن زمینـه 
واگـذاری  موفقیـت  در  زیـادی  نقـش  می توانـد 

سـهام دولـت بـه ایـن روش داشـته باشـد.
درنهایـت، در صـورت تمایـل بـه واگـذاری 
سـهام دولـت در قالـب صنـدوق سـرمایه گذاری 
قابل ِمعاملـه، انجـام دادن برخی اصاحات نظیر 
افزایش یا حتی برداشـتن سـقف سـرمایه گذاری 
انجـام  افـراد حقیقـی در صندوق هـای دولـت، 
واگذاری هـا، کاهـش  هفتگـی  و  پیوسـته  دادن 
واحدهـا،  بـرای  اعمال شـده  تخفیـف  میـزان 
صندوق هـای  مشـارکت  امـکان  ایجـاد  و 
سـرمایه گذاری در فراینـد خریـد صنـدوق دولت 
)بـه تعـداد سـهام داران حقیقـی خـود( می توانـد 
از  واگـذاری  عملکـرد  بهبـود  در  زیـادی  نقـش 

طریـق ایـن روش داشـته باشـد.
4۵

جدول 1.
فهرست سهام قابل ِواگذاری دولت در شرکت های حاضر در بازار سرمایه )ارزش 1۸ تیرماه(

نام شرکت 
درصد 

مالکیت 
دولت

ارزش سهام دولت 
هزار میلیارد تومان

سازمان توسعه و 
نوسازی معادن

1۷٫۲۷۲/1فوالد مباركه اصفهان

1۲٫1۳۹/۷ملي صنايع مس ايران 

111/۸جمع

سازمان گسترش و 
نوسازی

1۵٫۹1۲/6سايپا

1۲٫11۲/5ایران خودرو

۳1/1جمع

شرکت ملی صنایع 
پتروشیمی

صنايع پتروشيمي 
1۷٫۴۶۶خلیج فارس

۶۶جمع

شرکت ملی پاالیش و 
پخش

1۶٫۷۲۰پاالیش نفت بندرعباس

1۶٫۹۲۲/۸پاالیش نفت تهران

1۶٫۴۹/1پاالیش نفت اصفهان

1۶٫۹۲۳/4پاالیش نفت تبریز

۸۳/۲جمع

۲۹۲/1 جمع کل

شکل ۳. برآورد تعداد نفراتی که ETF خود را فروخته اند.

٠ 

١٠ 

٢٠ 

٣٠ 

۴٠ 

۵٠ 

۶٠ 

٧٠ 

٨٠ 

 

برآورد تعداد نفرات� که ETF خود را فروخته اند  

فر
ر ن

هزا

شنبه ٧
تیر ماه

ی�شنبه ٨
تیر ماه

دوشنبه ٩
تیر ماه

سه شنبه ١٠
تیر ماه

سه شنبه ١٧
تیر ماه

 شنبه ١۴
تیر ماه

ی�شنبه ١۵
تیر ماه

دوشنبه ١۶
تیر ماه
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قابل ِمعاملـه   سـرمایه گذاری  صندوق هـای  چـرا 
؟ انتخـاب شـد

در  خـود  سـهام  واگـذاری  بـرای  دولـت 
جایگزیـن  راه هـای  بورسـی،  شـرکت های 
دیگـری نیـز داشـت. پاسـخ بـه ایـن سـؤال کـه 
دولـت  شـد  باعـث  شـرایطی  و  ویژگی هـا  چـه 
خـود  واگـذاری  بـرای  سـاختار  ایـن  دنبـال 
ماهیـت  کـردن  روشـن تر  در  می توانـد  بـرود، 
ایـن صنـدوق و مزایـا و معایـب آن کمـک کنـد. 
روش  ایـن  انتخـاب  بـرای  دولتی هـا  اسـتدالل 
نبـود کارایـی در دو روش جایگزیـن »واگذاری 
اسـت.  بـوده  بلوکـی«  »واگـذاری  و  خـرد« 
بـرای  دولـت  دالیـل  خصـوص  در  می تـوان 
انتخـاب ایـن روش، بـه مـوارد زیـر اشـاره کرد:

ایـن  بلوکـی  واگـذاری  اول  مشـکل   -1
شـرکت های  سـهام  بلوکـی  خریـد  اسـت کـه 
دارد کـه  بـاال  بسـیار  مبلغـی  بـه  نیـاز  دولتـی 
تـوان  خریدارانـی کـه  می شـود  باعـث  عمـًا 
دارنـد،  را  شـرکت ها  ایـن  بلوک هـای  خریـد 
محـدود شـوند و عمـًا این گونـه واگذاری هـا 
تجربه هـای  کنـد.  مواجـه  شکسـت  بـا  را 
واگذاری هـای  خصـوص  در  ناموفـق گذشـته 

1. Exchange-Traded fund, ETF 
۲ . البته واگذاری از طریق صندوق سرمایه گذاری قابلِ معامله مالی با نماد »دارا یکم« صورت گرفته است و هم اکنون صندوق مذکور در بورس قابلِ معامله است. 

ایـن  مؤیـد  به نوعـی  سـرمایه  بـازار  در  بلوکـی 
اسـت. اسـتدالل 

۲- بـا توجـه بـه اینکـه بـرای دولـت اهمیت 
دارد چـه کسـی مالـک شـرکت های واگذارشـده 
خواهـد بـود،  ازایـن رو، بایـد »اهلیـت خریـدار« 
مـورد تأییـد قـرار بگیـرد. ایـن فیلتر عمـًا تعداد 
بالقـوه  به طـور  می تواننـد  کـه  را  خریدارانـی 
خریـدار بلوکـی باشـند بسـیار محـدود خواهـد 

کرد.
۳- بـازار سـرمایٔه ایـران بـا توجـه بـه عمقـی 
حجـم  عرضـٔه  پذیـرای  نمی توانـد  دارد،  کـه 
قابل ِتوجـه سـهام شـرکت های دولتی باشـد. البته 
سـرمایه  بـازار  فعلـی  شـرایط  در  اسـتدالل  ایـن 

اسـت. قابل ِنقـد  و  دارد  جـای بحـث 
لیسـت  در  شـرکت هایی کـه  از  برخـی   -۴
بانک هـا،  ماننـد   - دارنـد  قـرار  واگـذاری 
بـرای   - پاالیشـگاه ها  و  خودروسـازی ها، 
پیشـبرد  بـرای  کلیـدی  مهـره ای  حاکمیـت 
واگـذاری  می آینـد.  به حسـاب  سیاسـت ها 
شـرکت ها بـه روش هـای بلوکـی و خـرد عمـًا 
نفـوذ دولـت بـر روی ایـن شـرکت ها را کاهـش 
ایـن  در  در دخالـت  دولـت  قـدرت  و  می دهـد 

. می کنـد محـدود  را  صنایـع 
بـا توجـه بـه مشـکات اشاره شـده و عاقـٔه 
دولـت بـرای حفـظ نفـوذ خـود در ایـن صنایـع، 
سـاختار واسـطی ماننـد صندوق سـرمایه گذاری 
تفکیـک  قابلیـت  کـه  شـد  ارائـه  قابلِ معاملـه 
داشـت  را  مالـی  جریـان  مالکیـت  و  مدیریـت 
وجـود  نیـز  و...  خریـدار  اهلیـت  مشـکات  و 
نداشـت. در ادامـه، به برخـی از ویژگی های مهم 
راهـکار واگـذاری شـرکت های دولتـی از طـرق 

می شـود. پرداختـه  قابلِ معاملـه  صندوق هـای 
 تفکیک مدیریت و مالکیت

بـر  قابلِ معاملـه  سـرمایه گذاری  صندوق هـای 
طبـق اساسـنامه، دو نـوع واحـد سـرمایه گذاری 
دارد.  عـادی  سـرمایه گذاری  واحـد  و  ممتـاز 
طریـق  از  عـادی  سـرمایه گذاری  واحدهـای 
پذیره نویسـی بـه سـرمایه گذاران اعطـا می شـود 
قبـل  کـه  ممتـاز  سـرمایه گذاری  واحدهـای  و 
خریـداری  مؤسسـان  توسـط  پذیره نویسـی  از 
خصـوص  در  تصمیم گیری هـا  می شـود. 
صنـدوق  مدیـر  و  مجمـع  عهـدٔه  بـر  صنـدوق 
)کـه مدیـر صنـدوق نیـز توسـط مجمـع تعییـن 
واحدهـای  دارنـدگان  تنهـا  اسـت.  می شـود( 

ــون  ــف تبصــرٔه ۲ قان ــد ال ــب بن ــت به واســطٔه مجــوزی کــه در قال دول
بودجــه ســال 1۳۹۹ دریافــت کــرده اســت، بــه عرضــٔه ســهام برخــی 
ــه1  ــرمایه گذاری قابل ِمعامل ــای س ــب صندوق ه ــود در قال ــرکت های خ ش
بــا مدیریــت غیرفعــال اقــدام کــرده اســت. بــر طبــق مصوبــٔه هیئت وزیــران، 
قابلِ معاملــٔه  ســرمایه گذاری  صنــدوق  ســه  قالــب  در  واگــذاری  ایــن 
ــازی  ــٔه خودروس ــرمایه گذاری قابلِ معامل ــدوق س ــی،  صن ــطه گری مال واس

و صنایــع فلــزی، و صنــدوق ســرمایه گذاری قابلِ معاملــٔه صنایــع پاالیــش 
ــق  ــه رون ــا توجــه ب ــن راهــکار ب نفــت و پتروشــیمی عرضــه می شــود۲. ای
بــه  قابل ِتوجــه  نقدینگــی  اخیــر و جــذب  بــازار ســرمایه در ماه هــای 
ــی  ــال، بررس ــود. بااین ح ــی ش ــب تلق ــی مناس ــد روش ــازار می توان ــن ب ای
ایــن  قــوت  و  نقــاط ضعــف  می توانــد  ایــن صندوق هــا  ویژگی هــای 

ــد. راهــکار را بیشــتر مشــخص کن

چرا صندوق های سرمایه گذاری قابل ِمعامله
 ابزار جدید واگذاری های دولت شد؟

سجاد 
ابراهیمی

یادداشت تحلیلی

عضو هیئت علمی پژوهشکدٔه پولی و بانکی
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دو ماهنامــه تازه هــای اقتصــاد
۱۶۱ شــماره   ،۱۳۹۹ شــهریور  

نقش آفرینی دولت در بازار سرمایه

مجمـع  در  رأی  حـِق  ممتـاز  سـرمایه گذاری 
سـرمایه گذاری  واحدهـای  و  دارنـد  صنـدوق 
عـادی حـِق رأی ندارند. ایـن تفکیک واحدهای 
سـرمایه گذاری بـه ممتـاز و عـادی امـکان مجـزا 
کـردن مالکیـت از مدیریـت را ایجـاد می کنـد. 
سـرمایه گذاری  واحدهـای  دارنـدگان  درواقـع، 
جریـان  و  صنـدوق  دارایی هـای  مالـک  عـادی 
درآمـدی ناشـی از آن هسـتند؛ امـا در خصـوص 
نحـؤه مدیریـت دارایی هـا و صنـدوق، دارندگان 
سـهام ممتـاز )به طـور غیرمسـتقیم و از طریـق 
تصمیم گیـری  صنـدوق(  مجمـع  قـدرت 

. می کننـد
سـرمایه گذاری  صندوق هـای  در  البتـه 
واحدهـای  انتقـال  امـکان  عـادی  قابلِ معاملـه 
سـازمان  تأییـد  )بـا  ممتـاز  سـرمایه گذاری 
صندوق هـای  امـا  اسـت؛  امکان پذیـر  بـورس( 
بـا مدیریـت غیرفعالـی کـه دولـت از آن اسـتفاده 
سـرمایه گذاری  واحدهـای  انتقـال  می کنـد، 
هیئت وزیـران  در  تأییـد  از  پـس  تنهـا  ممتـاز 
امکان پذیـر خواهـد بـود؛ ازایـن رو، واگـذاری از 

3. Net Asset Value, NAV 

طریـق صندوق هـای سـرمایه گذاری قابلِ معامله 
ایـن امـکان را بـرای دولـت ایجـاد می کنـد کـه 
مدیریـت بنگاه هـا را علی رغـم فـروش آن حفـظ 
کنـد. ایـن ویژگـی بـرای دولـت مطلـوب تلقـی 
می شـود. بـه این دلیل که هـم می تواند از مزایای 
مالـی واگـذاری دارایی هـای خـود نفـع ببـرد و 
هـم می توانـد در قالـب ایـن سـاختار نفـوذ خود 
را در صنایـع مهـم و بانک هـا حفـظ کنـد و در 
آن هـا تصمیم گیرنـده باقـی بمانـد؛ امـا از طـرف 
دیگـر، تفکیـک مالکیـت از مدیریـت بنگاه هـای 
واگذارشـده بـا توجـه به اینکه حاکمیت شـرکتی 
می توانـد  می کنـد،  تضعیـف  را  بنـگاه  آن  در 
کارایـی و عملکـرد بنگاه هـا را به صـورت منفـی 
کـه  زمانـی  درواقـع،  دهـد.  قـرار  تحت تأثیـر 
تصمیم گیرنـده یـک بنـگاه مالـک اصلـی بنـگاه 
نیسـت، ممکن اسـت اهدافی غیر از منافع خوِد 
بنـگاه را دنبـال کنـد و از ایـن منظر ممکن اسـت 
ورشکسـتگی  به سـمت  را  بنگاه هـا  این گونـه 
واگذاری هـا  در  اگـر  از ایـن رو،  دهـد.  سـوق 
واگذارشـده  بنگاه هـای  کارایـی  و  عملکـرد 

مدنظـر باشـد، نمی تـوان ایـن سـاختار واگذاری 
)از طریـق صنـدوق سـرمایه گذاری قابلِ معامله(  

دانسـت. را سـاختاری مطلـوب 
بازارگردانی

بـر اسـاس اساسـنامه و امیدنامـٔه صندوق هـای 
ارکان  متعـارف  قابلِ معاملـٔه  سـرمایه گذاری 
مدیـر  صنـدوق،  مجمـع  از  متشـکل  صنـدوق 
و  بازارگـردان،  صنـدوق،  متولـی  صنـدوق، 
و  صـدور  صنـدوق  ایـن  در  اسـت.  حسـابرس 
عهـدٔه  بـر  سـرمایه گذاری  واحدهـای  ابطـال 
اسـاس  بـر  بازارگـردان  اسـت.  بازارگـردان 
قیمـت  اینکـه  بـرای  اسـت  متعهـد  امیدنامـه 
را نزدیـک  واحدهـای سـرمایه گذاری صنـدوق 
ارزش خالـص دارایـی۳ صندوق نگـه دارد، یک 
حداقلـی در روز معاملـه انجـام دهـد. بـا توجـه 
بـه اینکـه ایـن صندوق هـا سـرمایٔه متغیـر دارند، 
سـرمایه گذاری  واحدهـای  عرضـٔه  زمانـی کـه 
بازارگـردان  می شـود،  بیش ازحـد  بـازار  در 
سـرمایه گذاری  واحدهـای  ابطـال  درخواسـت 
را بـه مدیـر می دهـد و مدیـر صنـدوق موظـف 
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نقـدی  وجـه  از  مشـخص  مدتـی  ظـرف  اسـت 
ابطـال  بـرای  می کنـد  نگهـداری  صنـدوق  کـه 
نقـد  زمانـی کـه وجـه  پرداخـت کنـد،  واحدهـا 
کافـی بـرای ابطـال وجـود نداشـته باشـد، مدیـر 
صنـدوق موظـف اسـت کـه بخشـی از دارایی ها 
)سـهام و اوراق(  را بفروشـد و ایـن کار باعـث 
ایـن  بـرای  کاهـش سـرمایٔه صنـدوق می شـود. 
واحـد  حداکثـر  و  حداقـل  صندوق هـا،  نـوع 
سـرمایه گذاری تعییـن می شـود که بایـد صندوق 

بـازه فعـال باشـد. در آن 
سـرمایه گذاری  صنـدوق  کـه  تفاوتـی 
بـا  غیرفعـال  مدیریـت  بـا  قابلِ معاملـه 
قابلِ معاملـه  سـرمایه گذاری  صندوق هـای 
متعـارف دارند، این اسـت کـه این صندوق رکن 
بازارگـردان نـدارد؛ ازاین رو، وظیفـٔه بازارگردانی 
بـر عهـدٔه مدیـر صنـدوق اسـت؛ امـا نکتـه ای که 
بازارگردانـی در ایـن نـوع صنـدوق را بـا مشـکل 
مواجـه می کنـد، نبـود رکـن بازارگردانـی نیسـت 
بازارگردانـی  بـرای  کافـی  ابـزار  نبـودن  بلکـه 
صنـدوق  مدیـر  مسـتندات،  اسـاس  بـر  اسـت. 
می توانـد ۵ درصـد از وجـوه جمع آوری شـده از 
پذیره نویسـی را به صـورت وجـه نقـد نگهـداری 
بازخریـد  بـرای  لـزوم  صـورت  در  آن  از  و 
کنـد.  اسـتفاده  سـرمایه گذاری  واحدهـای 
نکتـه ای وجـود دارد، درصورتی که فشـار عرضه 
در فـروش واحدهـای صنـدوق به هـر دلیلی باال 
سـرمایه گذاری  صندوق هـای  برخـاف  باشـد، 
زمانـی  در  می تواننـد  متعـارف کـه  قابلِ معاملـه 
دارایی هـای  نداشـتند  کافـی  نقـد  وجـه  کـه 
خـود را بفروشـند و واحدهـای سـرمایه گذاری 
)بـا  صندوق هـا  ایـن  در  کننـد،  بازخریـد  را 
مدیریـت غیرفعـال( ایـن امـکان فراهـم نیسـت 
و صندوق هـا نمی تواننـد دارایـی خـود و سـهام 
خود را بفروشـند. لذا ممکن اسـت در شـرایطی 
سـرمایه گذاری  واحدهـای  عرضـٔه  فشـار  کـه 
قیمـت  در  شـدید  باشـد، کاهشـی  بیش ازحـد 
آن هـا اتفـاق بیفتـد و یـا نقدشـوندگی آن دچـار 

شـود. مشـکل 
طبقه بندی پرتفوی صندوق ها

سـرمایه گذاری  صندوق هـای  به طورکلـی، 
بـرای  موردعاقـه  رشـته های  بـه  توجـه  بـا 
پذیـرش  درجـٔه  و  اهـداف،  سـرمایه گذاری، 
ریسـک بـا یکدیگـر متفـاوت هسـتند و همیـن 
امـر باعـث می شـود کـه صندوق هـای مختلـف 
بازدهی ها و ریسـک های متفاوتی داشـته باشـد 

بـه  توجـه  بـا  را  سـرمایه گذار  صنـدوق  هـر  و 
درجـٔه ریسـک پذیری اش جـذب کنـد؛ ازاین رو، 
قبـل از اینکـه صندوقـی بخواهـد شـکل بگیـرد، 
شـود.  تعییـن  بایـد  آن  پرتفـوی   ویژگی هـای 
بـر  تمرکـز  بـا  صنـدوق  ایـن  مثـال،  به طـور 
صنعـت پتروشـیمی فعالیـت می کنـد و آسـتانٔه 
پذیـرش ریسـک بـاال نیـز دارد. ایـن طبقه بنـدی 
و  ریسـک پذیری  حـوزٔه  کـه  می کنـد  کمـک 
آن  در  صنـدوق  کـه  را  فعالیت هایـی  رشـتٔه 
و  شـود  مشـخص  می کنـد  سـرمایه گذاری 
سـرمایه گذاران  می شـود  باعـث  امـر  همیـن 
بـه درجـٔه ریسـک پذیری و  توجـه  بـا  مختلـف 
عائـق سـرمایه گذاری خـود اقـدام بـه انتخـاب 
ایـن کار  بـرای سـرمایه گذاری کننـد.  صنـدوق 
در واگـذاری دولـت نیـز انجـام شـد و سـهامی 
را کـه به دنبـال واگـذاری آن هـا بـود بـر اسـاس 
صنـدوق  سـه  در  بنگاه هـا  فعالیـت  حـوزٔه 
صنایـع  و  خودروسـازی  مالـی،  واسـطه گری 
فلـزی، و صنایـع پاالیـش نفـت و پتروشـیمی 

کـرد. خواهـد  عرضـه 
تشویق سرمایه گذاری در بورس

قالـب  در  بورسـی  شـرکت های  واگـذاری 
سـرمایه گذاری  صندوق هـای  پذیره نویسـی 
قابلِ معاملـه باب آشـنایی بسـیاری از مردم را که 
در بـازار سـرمایه وارد نشـده بودنـد ایجـاد کرده 
واحدهـای  خریـد  به واسـطٔه  درواقـع،  اسـت. 
قابلِ معاملـه،  صندوق هـای  سـرمایه گذاری 
افـراد زیـادی بـا بـورس آشـنا می شـوند و بـازار 
جـذب  را  آن هـا  پس انـداز  می توانـد  سـرمایه 
کنـد؛ ازایـن رو، ایـن روش واگـذاری به صـورت 
غیرمسـتقیم باعـث فرهنگ سـازی در خصوص 
بـازار سـرمایه و افزایـش عمـق آن شـده اسـت.

کاهش درآمد دولت نسبت به سایر روش ها
قیمـت واگـذاری شـرکت ها در قالـب واگـذاری 
انتقـال  باعـث  اینکـه  به دلیـل  معمـواًل  بلوکـی 
قـدرت مدیریتـی نیـز می شـود، پریمیـوم باالتـر 
از قیمـت سـهام در بـازار خواهـد بـود. همچنین 
عرضه هـای خـرد نیـز بـه قیمـت بـازار صـورت 
می گیـرد؛ امـا دولـت بـرای جـذاب کـردن ایـن 
بـرای خریـد واحدهـای  مـردم  روش و جـذب 
ایـن  پذیره نویسـی  صندوق هـا،   سـرمایه گذاری 
انجـام  تخفیـف  درصـد   ۲۰ بـا  را  صندوق هـا 
از  واگـذاری  روش  انتخـاب  لـذا  اسـت؛  داده 
به نوعـی  قابلِ معاملـه  صندوق هـای  طریـق 
به منزلـٔه کاهـش درآمد دولت نسـبت به دو روش 

جایگزیـن خواهـد بـود.
دارایی های موجود در پرتفوی صندوق ها

صندوق هـای  اساسـنامٔه   1۹ مـادٔه  اسـاس  بـر 
مدیریـت  بـا  قابلِ معاملـه  سـرمایه گذاری 
غیرفعـال ترکیـب دارایی هـای صنـدوق شـامل 
اوراق بهـاداری اسـت کـه در قالـب یـک سـبد 
)در  واگذارکننـده  متعلـق  سـهام  از  مشـخص 
بـر  همچنیـن  می شـود.  تأمیـن  دولـت(  اینجـا 
صندوق هـای  اساسـنامٔه   1۴ مـادٔه  اسـاس 
مدیریـت  بـا  قابلِ معاملـه  سـرمایه گذاری 
واحـد  هـر  دارایـی  خالـص  ارزش  غیرفعـال 
هـر  در  معاماتـی  روز هـای  در  سـرمایه گذاری 
)البتـه  شـود  محاسـبه  بایـد  یک بـار  دقیقـه  دو 
صندوق هـای  انـواع  همـٔه  بـرای  نکتـه  ایـن 
می کنـد(.  صـدق  قابلِ معاملـه  سـرمایه گذاری 
به عنـوان  شـرکت هایی  سـهام  بایـد  ازایـن رو، 
دارایـی در ایـن صندوق هـا نگهـداری شـود کـه 
بتـوان ارزش سـهام آن هـا را در هـر دو دقیقـه 
شـرکت هایی  سـهام  کـرد؛  ازایـن رو،  بـه روز 
به عنـوان دارایـی در صندوق هـا می توانـد قـرار 
بگیـرد کـه در بـازار سـهام پذیرفتـه شـده باشـند 
و قیمـت سـهام آن هـا در بـورس یـا فرابـورس 
تعییـن  بـازار  تقاضـای  و  عرضـه  اسـاس  بـر 
شـود؛ لـذا محدودیتـی کـه ایـن روش واگـذاری 
دارایی هـا دارد ایـن اسـت کـه صرفـًا محـدود به 

بـود. خواهـد  بورسـی  شـرکت های  سـهام 
جمع بندی

طریـق  از  دولتـی  شـرکت های  واگـذاری 
قابلِ معاملـه  سـرمایه گذاری  صندوق هـای 
معایبـی  و  مزایـای  دارای  فعـال  مدیریـت  بـا 
بـه  می تـوان  روش  ایـن  مزایـای  از  اسـت. 
در  حضـور  بـرای  مـردم  آشـنایی  و  تشـویق 
بـورس و نداشـتن مشـکات واگـذاری بلوکـی 
نبـود خریـدار عمـده  و  اهلیـت خریـدار  ماننـد 
روش  ایـن  معایـب  از  همچنیـن  اشـاره کـرد. 
بـه تفکیـک مدیریـت و مالکیـت  نیـز می تـوان 
بازارگردانـی  واگذارشـده،  مشـکل  شـرکت های 
دولـت  درآمدهـای  و کاهـش  صندوق هـا،  در 
کـرد. اشـاره  جایگزیـن  روش هـای  نسـبت به 
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دو ماهنامــه تازه هــای اقتصــاد
۱۶۱ شــماره   ،۱۳۹۹ شــهریور  

نقش آفرینی دولت در بازار سرمایه

۱. مقدمه
ابتدایـــی  دهـــٔه  دو  در  اســـامی  انقـــاب 
خـــود، نه تنهـــا در عرصـــٔه سیاســـت داخلـــی و 
خارجـــی، بلکـــه در عرصـــٔه اقتصـــادی نیـــز بـــا 
ـــایٔه  ـــت. س ـــوده اس ـــه ب ـــاس مواج ـــرایطی حس ش
ــی  ــه برخـ ــه بـ ــی، گرچـ ــاد دولتـ ــنگین اقتصـ سـ
شـــد،  منتـــج  ســـازندگی  ها  و  عمران هـــا  از 
به مرورزمـــان، بـــا اصـــاح برخـــی دیدگاه هـــای 
ناکارایـــی  از  نشـــانه هایی  بـــروز  و  سیاســـی 
و هزینه  هـــای ســـنگین ایـــن نـــوع اقتصـــاد، 
نظرهـــا بـــه موفقیـــت اقتصـــاد دولتـــی و ادامـــٔه 
مســـیر پیشـــین بـــا شـــک و شـــبهه هایی همـــراه 

شـــد.
ـــی در ســـال 1۳۶۷  ـــگ تحمیل ـــان جن ـــا پای  ب
ــرت  ــی و هجـ ــاد دولتـ ــور از اقتصـ ــئلٔه  عبـ مسـ
به ســـوی اقتصـــاد بـــازار در میـــان گروه هـــای 
تخصصـــی و حتـــی عمومـــی و رســـانه ای کشـــور 
به نحـــوی چشـــمگیر شـــیوع یافـــت. از ایـــن 
زمـــان بـــه بعـــد بـــود کـــه احســـاس می شـــد 
ــی  ــرورت برپایـ ــزوم و ضـ ــری، لـ ــاظ نظـ به لحـ
اقتصـــاد بـــازار در محافـــل رســـمی کشـــور 
و  اســـت  پذیرفتـــه شـــده  زیـــادی  تـــا حـــد 
ـــل  ـــی، حداق ـــگ تحمیل ـــس از جن ـــای پ دولت ه
ــذار  ــه گـ ــد بـ ــود را متعهـ ــار، خـ ــام گفتـ در مقـ

1. Anglo-Saxon Economic System 
2. Continental Europe-Japanese Economics System 

ــی و تقویـــت بخـــش  ــاد دولتـ ــته از اقتصـ آهسـ
ـــتند. ـــی می دانس ـــازار رقابت ـــام ب خصوصـــی و نظ

نظـــام بـــازار شـــامل گونه هـــای مختلـــف 
ـــادی  ـــای زی ـــر تفاوت ه ـــا یکدیگ ـــه ب ـــود ک می ش
دارنـــد. به عنـــوان نمونـــه، نـــوع آمریکایـــی- 
ــون1  ــام آنگلوساکسـ ــه نظـ ــب بـ ــی ملقـ انگلیسـ
ـــای  ـــن نیازه ـــت در تأمی ـــدود دول ـــش مح ـــر نق ب
اساســـی، انعطـــاف کامـــل بـــازار کار، رقابـــت 
ــهام محوری  شـــدید تشـــکل های صنفـــی، و سـ
نظـــام مالـــی تأکیـــد دارد. در ســـوی دیگـــر، نـــوع 
ــت را در  ــش دولـ ــازار، نقـ ــام بـ ــی۲ نظـ اروپایـ
ــته  ــترده تر دانسـ ــی گسـ ــای اساسـ ــن نیازهـ تأمیـ
ــران و  ــرای کارگـ ــاد بـ ــدرت زیـ ــاظ قـ ــا لحـ و بـ
ــٔه  ــاری تشـــکل های صنفـــی، پایـ نقـــش انحصـ
بـــر بانک محـــوری مســـتقر  نظـــام مالـــی را 

می دانـــد )میـــدری، 1۳۹۷(.
نبـــود شـــناخت و تفکیـــک بیـــن گونه هـــای 
نظـــام بـــازار میـــان برخـــی از تصمیم ســـازان 
و تصمیم گیـــران کشـــور موجـــب آن شـــد کـــه 
ـــه ایجـــاد ســـریع تر  ـــه ب مباحـــث نظـــری در توصی
جریـــان خصوصی ســـازی در اقتصـــاد ایـــران 
ـــازار  ـــاد ب ـــای اقتص ـــن مزای ـــد تبیی ـــًا در ح عموم
ـــود  ـــه ش ـــی خاص ـــاد دولت ـــا اقتص ـــه ب در مقایس
ـــش داده  ـــن پرس ـــه ای ـــتدل ب ـــخ مس ـــر پاس و کمت

ــاظ  ــا لحـ ــران بـ ــاد ایـ ــرای اقتصـ ــه »بـ ــود کـ شـ
تمـــام ویژگی هـــا و شـــرایط آن، کدام یـــک از 
ــام  ــتقرار نظـ ــازی و اسـ الگوهـــای خصوصی سـ
ــود؟« ــد بـ ــر خواهـ ــر و موفق تـ ــازار، ایده آل تـ بـ

و  متفکـــران  قاطبـــٔه  بـــرای  آنچـــه 
سیاســـت گذاران بدیهـــی می نمـــود، آن بـــود 
کـــه بازارهـــای مالـــی همچـــون بـــازار بـــورس 
بـــاال  اهمیـــت  درجـــٔه  از  بهـــادار  اوراق  و 
به حرکـــت  در  اثرگـــذار  اهرمـــی  قـــدرت  و 
درآوردن چرخه هـــای رونـــق و به ثمـــر رســـیدن 
سیاســـت ها و برنامه هـــای اقتصـــادی کشـــور 
برخـــوردار هســـتند. از ایـــن منظـــر، توجـــه بـــه 
بازارهـــای مالـــی بـــه یکـــی از اولویت  هـــای 
دولت هـــا بـــا هـــر طیـــف سیاســـی و جناحـــی 

ــد. ــل شـ تبدیـ
در اقتصـــاد ایـــران بـــا ابـــاغ سیاســـت های 
 ،1۳۸۴ خردادمـــاه  در   ۴۴ اصـــل  کلـــی 
نشـــانه ای صریـــح از عـــزم جـــدی نظـــام بـــرای 
کوچک ســـازی دولـــت و حرکـــت به ســـمت 
ــش  ــت بخـ ــر تقویـ ــی بـ ــی مبتنـ ــاد رقابتـ اقتصـ
خصوصـــی ظهـــور یافـــت. بـــا ایـــن نشـــانه، 
حرکت هـــای جدی تـــر در واگـــذاری ســـهام 
ــی و  ــش خصوصـ ــه بخـ ــی بـ ــای دولتـ بخش  هـ
ـــه از  ـــاد ک ـــا نه ـــرا پ ـــٔه اج ـــه منص ـــه ب ـــاد جامع آح

ــتای  ــه در راس ــت ک ــی اس ــزرگ مل ــای ب ــت از طرح ه ــهام عدال ــرح س ط
کوچک ســازی دولــت در عرصــٔه تصدی گــری اقتصــاد، کاهــش شــکاف 
ــت.  ــده اس ــی ش ــاد و اجرای ــی ایج ــت اجتماع ــش عدال ــی، و افزای طبقات

ــن طــرح از ســال 1۳۸۴  ــک اجــرای ای ــاط روشــن و تاری ــر نق ــروری ب م
تاکنــون می توانــد درس هایــی بــرای دولت هــا داشــته باشــد. در ایــن 

ــود. ــاره می ش ــوارد اش ــن م ــک از ای ــه ای کوچ ــه گوش ــت ب یادداش

سهام عدالت؛ درس هایی برای 
بازیگری دولت ها در بازار سرمایه

وهاب 
قلیچ

یادداشت تحلیلی

عضو هیئت علمی پژوهشکده پولی و بانکی

۵3

46



اد
صــ

قت
ی ا

هــا
زه 

 تا
ــه

ام
هن

ما
و 

د
۱۵

۶ 
ره

ما
شــ

   
  ،

   
 ۱۳

۹۸
ه 

ما
یر 

ت
{

{ صــاد
قت

ی ا
هــا

زه 
 تا

ــه
ام

هن
ما

و 
د

۱۶
ه ۱

مار
شــ

   
   

  ۱
۳۹

۹ 
ور

ری
ــه

ش

ــه  ــوان بـ ــا می تـ مهم تریـــن و ابتدایی تریـــن آن هـ
ــاره کـــرد. توزیـــع ســـهام عدالـــت اشـ

تجربـــٔه جهانـــی عرضـــٔه عمومـــی ســـهام 
دولتـــی بـــه آحـــاد مـــردم عمدتـــًا بـــه دو روش 
 :)1۳۹۲ )عمرانـــی،  اســـت  قابل مشـــاهده 
اول خصوصی ســـازی های گســـترده در  روش 
کشـــورهای توســـعه یافته اســـت کـــه از طریــــق 
بورس هـــای اوراق بهـــادار صـــورت می گیـــرد؛ 
روش دوم عرضــــٔه عمــــومی ســــهام اســــت کــــه 
بــــه خصوصی ســـازی کوپنـــی شـــهرت داشـــته 
و در بســـیاری از کشـــورهای بلـــوک شـــرق 
ــوروی  ــتقال یافتٔه شـ ــشورهای اسـ ــا و کــ اروپـ
روش  ایـــن  اســـت.  شـــده  انجـــام  ســـابق 
موردتوجـــه کــــشورهایی اســــت کــــه بــــه اجـــرای 
ــاال  ــم بـ ــرعت و حجـ ــا سـ ــازی بـ خصوصی سـ

ــد. ــل دارنـ تمایـ

۲. تولد سهام عدالت
ـــوط  ـــت را مرب ـــوان ســـابقٔه ســـهام عدال شـــاید بت
بـــه اوایـــل دهـــٔه 1۳۷۰ دانســـت. در ســـال 1۳۷۲ 
در طرحـــی بـــه نــــام طــــرح مالکیـــت فراگیـــر کـــه 
بـــه ســـفارش اتـــاق بازرگانـــی و صنایـــع و 
معـــادن انجـــام شـــد، موضـــوع واگـــذاری ســـهام 
شـــرکت های دولتـــی بـــه عمـــوم مـــردم مطـــرح 
شـــد. امـــا ســـهام عدالـــت بـــه شـــکل امـــروزی 
آن، در ســـال 1۳۸۴ و در دولـــت نهـــم متولـــد 
ـــع ســـبدی  ـــا توزی ـــود کـــه ب ـــر آن ب ـــاش ب شـــد. ت
طریـــق  از  دولـــت  شـــرکت های  ســـهام  از 
شـــرکت های تعاونـــی عدالـــت اســـتانی بـــه 
افـــرادی کـــه ویژگی  هـــای دریافـــت را داشـــتند 
)مشـــموالن طـــرح ســـهام عدالـــت(، حرکتـــی 
دولـــت،  کوچک ســـازی  به ســـوی  نویـــن 
ــع  ــود وضـ ــی، و بهبـ تقویـــت بخـــش خصوصـ
عدالـــت در جامعـــه بـــا حمایـــت از قشـــرهای 
ــاز  ــدی آغـ ــن درآمـ ــای پاییـ ــروم و دهک هـ محـ

شـــود.
هیئت وزیـــران  راســـتا،  همیـــن  در 
ســـهام  کارگـــزاری  شـــرکت  »اساســـنامٔه 
افزایـــش  اجرایـــی  »آیین نامـــٔه  و  عدالـــت« 
ـــق گســـترش  ـــی از طری ـــای ایران ـــروت خانوار ه ث
ـــع ســـهام  ـــر اســـاس توزی ـــاون ب ســـهم بخـــش تع
عدالـــت« را در بهمن مـــاه 1۳۸۴ بـــه تصویـــب 
ـــرای  ـــِت وقـــت ب رســـاند کـــه نشـــان از عـــزم دول

ــود. ــدام بـ ــن اقـ ــر ایـ ــری بهتـ پیگیـ
ایـــن ســـهام  اول واگـــذاری،  در مرحلـــٔه 

بـــه برخـــی از اعضـــای تحـــت پوشـــش کمیتـــٔه 
رزمنـــدگان  و  بهزیســـتی،  ســـازمان  امـــداد، 
ــن  ــد. ارزش ایـ ــا شـ ــغل اعطـ ــد شـ ــکار فاقـ بیـ
برگه هـــا در ابتـــدا ۵۰۰ هـــزار تومـــان بـــود کـــه 
ـــش  ـــان افزای ـــون توم ـــه 1 میلی ـــدی ب ـــدم بع در ق
یافـــت. بنـــا بـــه تصمیمـــات اتخاذشـــده، قـــرار 
ـــی از  ـــد نیم ـــای کم درآم ـــرای خانواره ـــه ب ـــود ک ب
قیمـــت هـــر ســـهم تخفیـــف داده شـــود و نیمـــی 
ــهام  ــود سـ ــل سـ ــال از محـ ــی ده سـ ــر طـ دیگـ

ــود. بازپرداخـــت شـ
در گام  هـــای بعـــدی و از ســـال 1۳۸۵ دولـــت 
ـــا ۸۰ درصـــد  وقـــت ایـــن امـــکان را یافـــت کـــه ت
بـــزرگ  بنگاه هـــای  و  کارخانه هـــا  ســـهام 

خـــود همچـــون فـــوالد، معـــادن، نیروگاه هـــا، 
مخابـــرات و نفـــت و گاز، خودروســـازی ها، 
ـــه  ـــتیرانی را ب ـــی، و کش ـــک، هواپیمای ـــه، بان بیم
بخـــش خصوصـــی و تعاونـــی واگـــذار کنـــد 
کـــه ایـــن اقـــدام، حداقـــل ازلحـــاظ ظاهـــری، 
جریـــان خصوصی ســـازی در اقتصـــاد ایـــران 
را وارد مرحلـــه ای جدیـــد می کـــرد. البتـــه از 
همـــان زمـــان تاکنـــون، در ایـــن موضـــوع کـــه 
ایـــن حجـــم از واگذاری هـــا آیـــا واقعـــًا بـــه 
بخـــش خصوصـــِی مســـتقل صـــورت پذیرفتـــه 
ــًا از دولـــت بـــه ســـازمان ها و  اســـت یـــا صرفـ
نهاد هـــای شـــبه دولتی منتقـــل شـــده اســـت، 
ـــوده اســـت. ـــادی مطـــرح ب ـــادی زی مباحـــث انتق

۳. وضعیت فعلی سهام عدالت
در  اســـامی  انقـــاب  معظـــم  رهبـــر 
اردیبهشـــت ماه 1۳۹۹، بـــا صـــدور اباغیـــه ای 
ــت در  ــهام عدالـ ــش سـ ــه نقـ ــاره بـ ــن اشـ ضمـ
گســـترش عدالـــت اجتماعـــی و توانمندســـازی 
خانواده هـــای کم درآمـــد، بـــا ذکـــر ماحظاتـــی 
دارنـــدگان ســـهام عدالـــت  ازجملـــه جـــواز 

ســـهام  مســـتقیم  مالکیـــت  انتخـــاب  بـــه 
محـــدودٔه  در  ســـرمایه پذیر  شـــرکت های 
ــی  ــش مدیریتـ ــای نقـ ــخص و ایفـ ــی مشـ زمانـ
خـــود در آن و درخواســـت از دولـــت بـــرای 
ـــا  ـــی، ب ـــات مقتض ـــر اقدام ـــه زودت ـــرای هرچ اج
ــازی  ــرای آزادسـ ــور بـ ــت رئیس جمهـ درخواسـ

ســـهام عدالـــت موافقـــت کردنـــد.
ــوط  ــات مربـ ــه، اقدامـ ــن اباغیـ ــس  از ایـ پـ
بـــه آن در دســـتور کار دولـــت قـــرار گرفـــت 
ــوم  ــه عمـ ــترده، بـ ــمی و گسـ ــام رسـ ــا اعـ و بـ
ســـهام داران عدالـــت فرصـــت داده شـــد تـــا 
بـــا ورود بـــه ســـامانٔه مرتبـــط بـــه تعییـــن روش 
ــتقیم(  ــا غیرمسـ ــتقیم یـ ــود )مسـ ــت خـ مدیریـ
ــه  ــد کـ ــت کننـ ــام وضعیـ ــری و اعـ تصمیم گیـ
آیـــا می خواهنـــد ســـهام عدالـــت در اختیـــار 
خودشـــان باشـــد و خـــود بـــه ســـهام مدیریـــت 
ــن  ــال ایـ ــا به دنبـ ــند و یـ ــته باشـ ــتقیم داشـ مسـ
هســـتند کـــه ســـهام به صـــورت غیرمســـتقیم از 
طریـــق شـــرکت های ســـرمایه گذاری اســـتانی 

مـــورد معاملـــه قـــرار بگیـــرد.
درحال حاضـــر، حـــدود ۴۹ میلیـــون نفـــر 
دارای ســـهام عدالـــت هســـتند کـــه از ایـــن 
بـــا  ســـهام هایی  نفـــر  میلیـــون   ۳۵ تعـــداد، 
ارزش پایـــٔه ۴۸۰ تـــا ۵۳۰ هـــزار تومـــان و 
ــان در  ــون تومـ ــٔه 1 میلیـ ــا ارزش پایـ ــی بـ مابقـ
ــن،  ــن متـ ــگارش ایـ ــد. در روز نـ ــار دارنـ اختیـ
امـــکان فـــروش ۳۰ درصـــد از ســـهام بـــرای 

ــت. ــده اسـ ــم شـ ــی فراهـ ــراد متقاضـ افـ

۴. درس هایی از سهام عدالت
بـــا گذشـــت حـــدود 1۵ ســـال از آغـــاز طـــرح 
ملـــی ســـهام عدالـــت، امـــروز ایـــن ســـهام بـــه 
در کشـــور  بهـــادار  اوراق  شناخته شـــده ترین 
ـــرادات  ـــن و ای ـــرور محاس ـــت. م ـــده اس ـــدل ش ب
ــه  ــا بـ ــاز تـ ــزرگ از آغـ ــرح بـ ــن طـ ــرای ایـ اجـ
امـــروز می  توانـــد بیانگـــر درس  هایـــی بـــرای 
بازیگـــری دولت هـــا در بـــازار ســـرمایه باشـــد. 
در ادامـــه بـــه برخـــی از مهم تریـــن ایـــن مـــوارد 

اشـــاره می شـــود:

۴-۱ نقاط روشن
ــش  ــه بخـ ــت بـ ــهام دولـ ــذاری سـ ــف( واگـ الـ
خصوصـــی بـــه طـــرق مختلـــف امکان پذیـــر 
اســـت. در یـــک طریـــق کـــه طـــی فراخـــوان 
ــتفاده  ــردم اسـ ــاد مـ ــارکت آحـ ــی از مشـ عمومـ

 از مهم تریــن نقدهایــی کــه منتقــدان بــه 
وارد  عدالــت  ســهام  طــرح  اجرایــی  رونــد 
بســیار  درصــد  کــه  اســت  آن  می ســازند، 
ــی  ــای دولت ــرکت ها و مجموعه ه ــادی از ش زی
ــش  ــه بخ ــدا ب ــا از ابت ــرح، ی ــن ط ــمول ای مش
خصوصــی واگــذار نشــده اســت و یــا آنکــه پس 
ــت در  ــوش دول ــه آغ ــت ب ــذاری درنهای از واگ
قالب هایــی همچــون نهاد هــای شــبه دولتی 

بازگشــته اند.

4۷



دو ماهنامــه تازه هــای اقتصــاد
۱۶۱ شــماره   ،۱۳۹۹ شــهریور  

نقش آفرینی دولت در بازار سرمایه

نـــوع فـــروش  از  ایـــن واگـــذاری  می شـــود، 
ــت.  ــاص اسـ ــای خـ ــا مزایـ ــا بـ ــف دار یـ تخفیـ
واســـطه گری  صنـــدوق  واحدهـــای  عرضـــٔه 
مالـــی یکـــم موســـوم بـــه ای تـــی اف۳ مالـــی در 
بهـــار امســـال و تکمیـــل ایـــن واگـــذاری در 
تابســـتان، نمونـــه ای از ایـــن نـــوع واگـــذاری 
ــی اســـت.  ــراد متقاضـ ــوم افـ ــه عمـ ــترده بـ گسـ
طریقـــه واگـــذاری ســـهام عدالـــت کـــه بـــدون 
پرداخـــت اولیـــٔه وجـــه از ســـوی متقاضیـــان و 
همـــراه بـــا تأمیـــن هزینـــٔه واگـــذاری از محـــل 
ــه ای  ــود، تجربـ ــرکت ها بـ ــود شـ ــی خـ ــود آتـ سـ
ــازار  ــه بـ ــهام دولـــت بـ ــال سـ ــاوت از انتقـ متفـ
ســـرمایٔه ایـــران به حســـاب می  آیـــد. صرف نظـــر 
ایـــن  از  کدام یـــک  درحال حاضـــر  اینکـــه  از 
روش هـــا مناســـب تر اســـت، انباشـــت تجربـــٔه 
آن  و کاســـتی های  مزایـــا  و  عدالـــت  ســـهام 
می توانـــد ارزشـــمند و از نقـــاط مثبـــت باشـــد.

ب( بـــا آزادســـازی ســـهام عدالـــت حـــدود 
ــازار  ــه ارزش بـ ــان بـ ــارد تومـ ــزار میلیـ ۴۰۰ هـ
ســـرمایه افـــزوده شـــده اســـت. ایـــن اقـــدام 
می توانـــد گامـــی بلنـــد در تعمیـــق بـــازار ســـرمایه 
ــرح  ــن طـ ــاط روشـ ــر از نقـ ــی دیگـ ــت یکـ و ثبـ

3.Exchange-Traded fund, ETF  

ســـهام عدالـــت به شـــمار  آیـــد. بدیهـــی اســـت 
ـــازار  ـــٔه ایـــن ســـهام در ب ـــه و معامل ـــا آغـــاز مبادل ب
ـــازار  ـــر عمـــق ب ـــادار ب ـــورس و اوراق به ـــٔه ب ثانوی

ــد. ــد شـ ــزوده خواهـ ــش افـ بیش ازپیـ
ج( ازلحـــاظ ســـنتی، ورود عامـــٔه مـــردم 
ســـپرده های  تبدیـــل  و  ســـرمایه  بـــازار  بـــه 
بانکـــی و ســـایر دارایی هـــای کم ریســـک بـــه 
ـــی و  ـــا نگران ـــی ریســـکی همچـــون ســـهام ب دارای
ـــازی  ـــت. آزادس ـــوده اس ـــراه ب ـــاد هم ـــاط زی احتی
مســـتمر  عرضه هـــای  و  عدالـــت  ســـهام 
واحدهـــای ای تـــی اف بـــه مـــردم همـــراه بـــا 
اطاع رســـانی های جمعـــی موجـــب می شـــود 
بـــا گســـترش فرهنـــگ ســـهام داری و افزایـــش 
بـــه  واقع گرایانـــه  نـــگاه  و  آگاهـــی  ســـطح 
ماهیـــت و ریســـک های بـــازار ســـرمایه پیونـــد 
ـــرمایه  ـــازار س ـــا ب ـــه ب ـــٔه جامع ـــن بدن ـــتری بی بیش
برقـــرار شـــود. بدیهـــی اســـت بـــا افزایـــش ســـطح 
ـــرمایه و  ـــازار س ـــردم از ب ـــتفادٔه م ـــناخت و اس ش
ـــظ  ـــادی در حف ـــح اقتص ـــت گذاری صحی سیاس
ــتری  ــال بیشـ ــق و اقبـ ــازار، رونـ ــن بـ ــات ایـ ثبـ
ــوی  ــت به نحـ ــد داد و دولـ ــازار رخ خواهـ در بـ
مطلوب تـــر بتوانـــد از ظرفیت هـــای ایـــن بـــازار 

اســـتفاده کنـــد.
ســـهام  طـــرح  مشـــموالن  ازآنجاکـــه  د( 
و  متوســـط  گروه هـــای  از  عمدتـــًا  عدالـــت 
ــرای  ــده اند، اجـ ــکیل شـ ــه تشـ ــف جامعـ ضعیـ
افزایـــش  در  عاملـــی  می توانـــد  طـــرح  ایـــن 
ثـــروت مشـــموالن، بهبـــود توزیـــع درآمـــد بـــا 
آســـیب پذیر، و کاهـــش  اقشـــار  از  حمایـــت 

آیـــد. به حســـاب  شـــکاف طبقاتـــی 
۴-۲ نقاط تاریک

ــدان  ــه منتقـ ــی کـ ــن نقدهایـ ــف( از مهم تریـ الـ
بـــه رونـــد اجرایـــی طـــرح ســـهام عدالـــت وارد 
می ســـازند، آن اســـت کـــه درصـــد بســـیار زیـــادی 
ـــمول  ـــی مش ـــای دولت ـــرکت ها و مجموعه ه از ش
ـــی  ـــش خصوص ـــه بخ ـــدا ب ـــا از ابت ـــرح، ی ـــن ط ای
واگـــذار نشـــده و یـــا آنکـــه پـــس از واگـــذاری، 
ــه آغـــوش دولـــت در قالب هایـــی  درنهایـــت بـ

ــته اند. ــبه دولتی بازگشـ ــای شـ ــون نهاد هـ همچـ
نبـــود  ســـال های سپری شـــده،  طـــی  ب( 
امـــکان مدیریـــت مســـتقیم و هـــم وزن بـــا دولـــت 
ــکان نقش آفرینـــی  ــهام داران بـــا امـ توســـط سـ
سیاســـت های  و  تصمیمـــات  در  مؤثـــر 
از  دیگـــر  یکـــی  واگذارشـــده،  شـــرکت های 

۵۵
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ضعف هـــای ایـــن ســـهام بـــوده اســـت. هـــدف 
از خصوصی ســـازی تغییـــر نـــگاه دولتـــی در 
و شرکت هاســـت  بنگاه هـــا  مدیریتـــی  نظـــام 
ــت.  ــی مالکیـ ــال و جابه جایـ ــًا انتقـ ــه صرفـ و نـ
آنچـــه هـــدف برقـــراری نظـــام بـــازار و فاصلـــه 
اقتصـــاد دولتـــی اســـت، تغییـــر  از  گرفتـــن 
ســـطح  افزایـــش  اقتصـــاد،  بـــه  نگـــرش 
دولـــت  کوچک ســـازی  و  رقابت پذیـــری، 
از حیـــث تصدی گـــری اســـت. بقـــای نـــگاه 
ـــا  ـــوذ وزارتخانه ه ـــال نف ـــی، اعم ـــت دولت مدیری
اســـتقرار  نبـــود  و  دولتـــی،  دســـتگاه های  و 
ـــی  ـــش خصوص ـــن بخ ـــی بی ـــالم رقابت ـــای س فض
ـــاس  ـــرح را از اس ـــذاری ط ـــا هدف گ و تعاونی ه
ــا  ــد بـ ــر می رسـ ـــه نظـ ــرد. ب ــؤال می بـ ــر سـ زیـ
انجام شـــده  برنامه ریزی هـــای  از  یک ســـری 
در ســـال جـــاری، زمینه هایـــی بـــرای مدیریـــت 
مســـتقیم و بهتـــر ســـهام داران در ســـهام های 
ــت.  ــده اسـ ــاد شـ ــود ایجـ ــت خـ ــت مالکیـ تحـ
گـــذر زمـــان بهتـــر می توانـــد امـــکان مدیریـــت 
ــد. ــن کنـ ــهام روشـ ــن سـ ــهام داران را در ایـ سـ

ـــی  ـــا نواقص ـــرح ب ـــرای ط ـــدی اج ج( زمان بن
دولت  هـــای  تأخیـــر  اســـت.  بـــوده  همـــراه 
ســـهام،  ایـــن  آزادســـازی  در  مختلـــف 
واگـــذاری تعییـــن قیمـــت آن بـــه بـــورس، و 
تهیـــه و به کارگیـــری آیین نامه هـــای اجرایـــی 
کـــه گایـــه از آن در متـــن اباغیـــه ای مقـــام 
معظـــم رهبـــری در موافقـــت بـــا آزادســـازی 
 )1۳۹۹ اردیبهشـــت ماه   ۹( عدالـــت  ســـهام 
هـــم به چشـــم می آیـــد، یکـــی از ایـــن نواقـــص 
مثـــال  می آیـــد.  به حســـاب  طـــرح  اجـــرای 
دیگـــر، توزیـــع بخش هایـــی از ســـود ســـهام 
عدالـــت در ایـــام نزدیـــک بـــه ایـــام انتخابـــات 
بـــود کـــه ابهامـــات و شـــائبه های زیـــادی را 
مبنـــی بـــر اســـتفادٔه سیاســـی از طـــرح بـــزرگ 
رســـانه ای  فضـــای  در  فراجناحـــی  و  ملـــی 
کشـــور به وجـــود آورد؛ ازایـــن رو، نیـــاز اســـت 
مختلـــف  بخش هـــای  اجـــرای  زمان بنـــدی 
ـــال شـــود. ـــر دنب ـــری بهت ـــا تدبی ـــی ب طرح هـــای آت

ـــمول  ـــراد مش ـــه اف ـــبی مجموع ـــات نس د( ثب
طـــرح ســـهام عدالـــت از ابتـــدا تـــا بـــه امـــروز، 
ــرح  ــن طـ ــرای ایـ ــف اجـ ــاط ضعـ ــی از نقـ یکـ
به حســـاب می آیـــد؛ چراکـــه طـــی ســـال های 
از  ایـــن طـــرح، تعـــدادی  آغـــاز  از  گذشـــته 
مشـــموالن فـــوت کرده  انـــد، عـــده ای بـــه دنیـــا 
ـــی  ـــای طبقات ـــن دهک ه ـــی در بی ـــد، و برخ  آمدن

ایـــن  تکلیـــف  تاکنـــون  شـــده اند.  جابه جـــا 
ــده و ابهاماتـــی را  ــازی نشـ ــرات شفاف سـ تغییـ

در جامعـــه ایجـــاد کـــرده اســـت.
ه( تغییـــر ارزش پایـــٔه ســـهام از 1 میلیـــون 
تومـــان بـــه حـــدود ۵۰۰ هـــزار تومـــان بـــرای 
ســـهام  بدهـــی  افـــرادی کـــه  از  دســـته  آن 
ـــد،  ـــت را تســـویه نکردن ـــه دول ـــت خـــود ب عدال
بـــا ابهاماتـــی همـــراه اســـت. مهم تریـــن ایـــن 
ـــرادی  ـــرای اف ـــت ب ـــات آن اســـت کـــه دول ابهام
ــه ارزش  ــد،  بـ ــود را نپرداختنـ ــی خـ ــه بدهـ کـ
یعنـــی  عدالـــت  ســـهام  تخصیـــص  زمـــان 
ــرده  ــم کـ ــان کـ ــال 1۳۸۴، از دارایی هایشـ سـ
اســـت؛ درحالی کـــه بـــر اســـاس آیین نامـــٔه 
واگـــذاری، بدهـــی مشـــمول ســـود فـــروش 
ـــر  ـــت تأخی ـــی باب ـــه بده ـــی ب ـــت؛ یعن ـــوده اس نب
بهـــره تعلـــق نمی گرفتـــه اســـت. در آن زمـــان 
 ۵ تـــا   ۴ فـــرد  ارزش ســـهام عدالـــت هـــر 
میلیـــون تومـــان بـــرآورد و رقـــم بدهـــی تنهـــا 
معـــادل 1۰ درصـــد دارایی هـــای هـــر فـــرد 
پرداخـــت  به دلیـــل  امـــا  اســـت؛  می شـــده 
ــزار تومانـــی،  نشـــدن بدهـــی حـــدود ۴۷۰ هـ
از دارایی هـــای ســـهام داران  نیمـــی  حـــدود 
به ظاهـــر  اســـت.  داشـــته  عدالـــت کاهـــش 
در ســـال 1۳۹۶ طلـــب دولـــت بـــر مبنـــای 
شـــده  برداشـــت   1۳۸۴ ســـال  قیمت هـــای 
اســـت )کیهـــان، 1۳۹۹(؛ به هرتقدیـــر، ایـــن 
ــازی  ــنگری و شفاف سـ ــه روشـ ــاز بـ ــام نیـ ابهـ

از ســـوی مســـئولین ذی ربـــط دارد.

۵. جمع بندی
طرح هـــای  از  عدالـــت  ســـهام  طـــرح 
ــق  ــتای تحقـ ــه در راسـ ــت کـ ــی اسـ ــزرگ ملـ بـ
عرصـــٔه  در  دولـــت  کوچک ســـازی  تفکـــر 
شـــکاف  کاهـــش  و  اقتصـــاد  تصدی گـــری 
ـــاد  ـــی ایج ـــت اجتماع ـــش عدال ـــی و افزای طبقات
طـــرح  امـــروزه،  اســـت.  شـــده  اجرایـــی  و 
ـــا دولـــت  ـــهام عدالـــت کـــه از دولـــت  نهـــم ت س
دوازدهـــم هریـــک به نوعـــی در آن نقش آفرینـــی 
و  مهم تریـــن  از  یکـــی  بـــه  داشـــته اند، 
ایـــران  اقتصـــادی  طرح هـــای  معروف تریـــن 
ــه بیـــان شـــد،  بـــدل شـــده اســـت. آن گونـــه  کـ
آزادســـازی ایـــن ســـهام و واســـپاری مدیریـــت 
آن بـــه دارنـــدگان متقاضـــی می توانـــد در بـــازار 
ـــاط  ـــرور نق ســـرمایه اثرگـــذاری داشـــته باشـــد. م
ـــال  ـــرح از س ـــن ط ـــرای ای ـــک اج ـــن و تاری روش

1۳۸۴ تاکنـــون می توانـــد درس هایـــی بـــرای 
ــت  ــن یادداشـ ــد. در ایـ ــته باشـ ــا داشـ دولت هـ

ــد. ــاره شـ ــک از آن اشـ ــه ای کوچـ ــه گوشـ بـ
 

منابع و مآخذ
اباغیـــٔه سیاســـت های کلـــی اصـــل ۴۴ قانـــون 

ـــاه 1۳۸۴. ـــی، 1 خردادم اساس
روزنامـــه کیهـــان، »حـــق مـــردم از ســـهام عدالـــت 
چگونـــه نصـــف شـــد؟!«، ۳1 خردادمـــاه 

1۳۹۹، کـــد یادداشـــت: 1۹۰۹۸۹.
»تحلیـــل   ،)1۳۹۲( هوشـــنگ  عمرانـــی، 
ـــه  ـــت«، فصلنام ـــرد طـــرح ســـهام عدال عملک
اقتصـــادی  و  مالـــی  سیاســـت های 
)ویژه نامـــٔه کارنامـــٔه اقتصـــادی دولـــت(، 

ســـال یکـــم، شـــمارٔه ۲.
میـــدری، احمـــد )1۳۹۷(، »گونه هـــای نظـــام 
بـــازار«، تهـــران: معاونـــت رفـــاه اجتماعـــی 

وزارت تعـــاون، کار و رفـــاه اجتماعـــی.
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دو ماهنامــه تازه هــای اقتصــاد
۱۶۱ شــماره   ،۱۳۹۹ شــهریور  

نقش آفرینی دولت در بازار سرمایه

نقش دولت
اقتصــاد  واقعیت هــای  بــه  توجــه  بــا  دولــت 
جهت دهــی  امــکان  بین المللــی  و  داخلــی 
ســوی  از  بــازار  در  الزم  نقدینگــی  تأمیــن  و 
اشــخاص حقیقــی و حقوقــی را در اختیــار دارد 
و مهم تریــن نقــش آن ایجــاد فضــای امــن بــرای 
ــوده اســت،  ــازار ســرمایه ب ســرمایه گذاری در ب
تــا جایــی کــه ایــن بــازار از حمایــت همه جانبــٔه 
دولــت برخــوردار شــود. بــا ایــن مکانیســم و در 
ــه رشــد نقدینگــی شــتاب بیشــتری  شــرایطی ک
هدف گــذاری  یک طــرف  از  اســت،  گرفتــه 
ــت و  ــرار گرف ــت ق ــتور کار دول ــی در دس تورم
ــال ایجــاد عمــق  ــت به دنب از طــرف دیگــر، دول
ــن  ــا ای ــت ت ــوده اس ــرمایه ب ــازار س ــتر در ب بیش
بــازار بــه فضایــی مطمئــن در تأمیــن مالــی ارزان 
از ســوی بنگاه هــای تولیــدی به حســاب آیــد. 
ــه سیاســت های  ــرد ک ــکار ک ــوان ان ــه، نمی ت البت
ــرل نقدینگــی  ــت در راســتای کنت انقباضــی دول

ــود؛  ــد ب ــر خواه ــورم مؤث ــرل ت ــدف کنت ــا ه و ب
امــا در شــرایط کنونــی ممکــن اســت باعــث 
ایجــاد رکــود در بــازار ســرمایه شــود. درواقــع، 
هم زمــان  به طــور  دولــت  سیاســت گذاری 
بــازار  تقویــت  نقدینگــی،  کنتــرل  بایــد 
ســرمایه، و تأمیــن مالــی تولیــد را شــامل شــود. 
نظیــر سیاســت های  اقتصــادی  سیاســت های 
ــر  ــی ب ــی و مبتن ــذاری منطق ــاطی، قیمت گ انبس
همه جانبــه  پشــتیبانی  و  بــازار،  واقعیت هــای 
ــق  ــرای رون ــای الزم ب ــرمایه زمینه ه ــازار س از ب
بــازار ســرمایه را فراهــم می کنــد و در چنیــن 
فضایــی، دولــت و بانــک مرکــزی بــا هماهنگــی 
یکدیگــر به دنبــال دســتیابی بــه هدف گــذاری 

ــتند. ــاری هس ــال ج ــی در س تورم
مســئلٔه تأمیــن نقدینگــی بنگاه هــای تولیــدی و 

عمــق بخشــیدن بــه بــازار ســرمایه
ــاید  ــدی را ش ــای تولی ــی بنگاه ه ــئلٔه نقدینگ مس
یــا  مســتقیم  به طــور  نقدینگــی  تزریــق  بــا 

ــوان در  ــت بت ــوی دول ــهیات از س ــای تس اعط
کوتاه مــدت حــل کــرد؛ امــا درنهایــت، تأثیــر 
تــورم  باعــث تشــدید  زیــرا  اســت  آن منفــی 
دولــت  مــی رود  انتظــار  لــذا  شــد؛  خواهــد 
تمهیداتــی بیندیشــد تــا تأمیــن مالــی بنگاه هــای 
صــورت  ســرمایه  بــازار  طریــق  از  تولیــدی 
ــا اســتقبالی مناســب کــه شــرکت های  ــرد و ب گی
در  شــدن  پذیرفتــه  حــال  در  و  غیربورســی 
ــازار ســرمایه  ــر عمــق ب ــد، ب بــورس انجــام دادن
افــزوده شــود و نقدینگــی بیشــتری از ســوی 
دولــت و بخــش خصوصــی بــرای خریــداری 
دولــت  یابــد.  اختصــاص  شــرکت ها  ســهام 
ــر اقشــار  بارهــا اعــام کــرده اســت کــه فشــار ب
اقتصــادی کم درآمــد را کــه ناشــی از افزایــش 
رفتــن  بــاال  و  مســکن  بــازار  در  قیمت هــا 
ــره  ــی و غی ــای مصرف ــواع کااله ــا در ان قیمت ه
بــوده، در نظــر داشــته اســت و به هرترتیبــی کــه 
افزایــش  به دنبــال  می دهــد  اجــازه  امکانــات 

ــازار ارز، طــا، مســکن، و  مقدمــه: در شــرایطی کــه رشــد قیمت هــا در ب
خــودرو بــه باالتریــن ســطح خــود رســیده اســت و قواعــد ســخت گیرانٔه 
بانــک مرکــزی بــا ایجــاد محدودیــت در خریدوفــروش ارز در بــازار 
غیررســمی نشــان دهندٔه اهتمــام آن بــرای مقاومــت در برابــر کاهــش 
بــا حفــظ  ارزش ریــال در برابــر دالر و تصــور امــکان کنتــرل تــورم 
سیاســت های بازدارنــده در زمینــٔه تقاضــا بــرای ســفته بازی را فراهــم 
و تقویــت می کنــد، بــازار ســرمایه تــا حــدودی توانســته اســت نقدینگــی 
ــازار ســرمایه  ــد. به عبارت دیگــر، ب ســرگردان را به ســمت خــود جــذب کن
شــاید در بلندمــدت بتوانــد بــرای جلوگیــری از حرکــت بی رویــٔه نقدینگــی 
به ســمت دارایی هــای غیرمولــد نظیــر طــا و ارز، بیشــتر مــورد   اســتفاده و 
توجــه قــرار گیــرد. بــا حرکــت تدریجــی ســپرده های اشــخاص حقیقــی و 

حقوقــی از بانک هــا به ســمت بــورس، نقدینگــی جدیــد در بــازار ســرمایه 
ــت.  ــتری گرف ــتاب بیش ــرکت ها ش ــهام ش ــت س ــد قیم ــد و رش ــق ش تزری
ــه  ــرد ک ــور می ک ــال 1۳۹۷ تص ــرمایه در س ــازار س ــال ب ــر فع ــاید کمت ش
بــازار ســرمایه در ســال جــاری تــا ایــن انــدازه پتانســیل رشــد از خــود بــروز 
دهــد؛ امــا بــا محاســبات سرانگشــتی، می تــوان توجیــه کــرد کــه نقدینگــی 
دارایی هــای  ارزش  به روزرســانی  و  ســرمایه  بــازار  بــه  گسیل شــده 
ــار کاهــش نــرخ ســود بانکــی  شــرکت های بورســی عامــل دیگــری در کن
ــازار ســرمایه، اثرگــذار  ــق ب ــادی در رون ــل بنی ــوان عوام در اقتصــاد، به عن
ــایر  ــا س ــه ب ــازار را در مقایس ــن ب ــی ای ــا عقب ماندگ ــت و نه تنه ــوده اس ب
بازارهــای مالــی جبــران کــرده، بلکــه به طــوری قابل ِماحظــه از ســایر 

ــه اســت.  بازارهــا پیشــی گرفت

بازنگری رسالت رگوالتور در بازار 
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رونــق و جذابیت هــا در بــازار ســرمایه اســت تــا 
نقدینگــی ســرگردان و تــورم زا را بــه داخــل تاالر 
بــورس بیــاورد و بــا عمــق بخشــیدن بیشــتر 
ــورم بیشــتر ســایر بازارهــا  ــروز ت ــازار، از ب ــه ب ب
ــازار  ــه ب ــد؛ امــا عمــق بخشــیدن ب جلوگیــری کن
ــًا الزمــٔه آن  ــرد و قطع به آســانی صــورت نمی گی
ــازار ســرمایه  ــور ب بازنگــری در رســالت رگوالت
تــداوم  نظیــر  مؤلفه هایــی  تأمیــن  طریــق  از 
ــن  ــی ارزان، تأمی ــن مال سیاســت گذاری در تأمی
از  ممانعــت  الزم،  زیرســاخت های  ارتقــا  و 
انحصــاری شــدن فعالیــت برخــی کارگزاری هــا، 
و پرهیــز از بی نظمــی در گشــایش نمادهاســت. 
کــه  را  شــرکت هایی  وضعیــت  همچنیــن، 
افزایــش ســرمایه قــرار گرفته انــد،  در نوبــت 
ایــن  درصورتی کــه  تــا  می کنــد  تســهیل 
ــرار  ــایی ق ــک بازگش ــًا در ترافی ــرکت ها بعض ش
بــازار ســهام را در شــرایط قفــل  می گیرنــد، 
ــد. ــات برخــط قــرار ندهن ــرای معام شــدن ب

مؤلفه های مهم در بازنگری رسالت رگوالتور
رســالت  بازنگــری  در  مهــم  مؤلفــٔه  چهــار 
و  قابل ِطــرح  ســرمایه  بــازار  در  رگوالتــور 
بحــث اســت و مؤلفــٔه اول، موضــوع حــوزٔه 
کان اســت و ســه حــوزٔه دیگــر، مباحــث خــرد 

می دهــد: پوشــش  را 
۱. تــداوم سیاســت گذاری در زمینــٔه تأمیــن 

مالــی ارزان
آحــاد  بــرای  بــورس  در  ســرمایه گذاری 
تولیــدی  بنگاه هــای  و  دولــت،  اقتصــادی، 
نظیــر  اقداماتــی  زیــرا  بــود  خواهــد  مفیــد 
اعطــای مجوزهــای الزم بــرای افزایــش ســرمایٔه 
ــد  ــل تجدی ــژه از مح ــی به وی ــرکت های بورس ش
ــا و ســود انباشــته از یک ســو  ــی دارایی ه ارزیاب
ــرکت ها را  ــن ش ــک ای ــر ریس ــی ب ــی مبتن بازده
موزون شــده  دارایی هــای  و  بخشــیده  بهبــود 
بــه ریســک را شــفاف تر و قابل ِارزش گــذاری 
خواهــد کــرد. از طــرف دیگــر، دولــت دوازدهــم 
امــکان  ســرمایه  بــازار  بــه  بیشــتر  توجــه  بــا 
ــدا  ــازار را پی ــن ب ــیل ای شناســایی مجــدد پتانس
کــرد و در هدایــت نقدینگــی به ســمت بــازار 
ــرای  ــر ب ــی ارزان ت ــن مال ــا هــدف تأمی ســرمایه ب
ــه  ــری بودج ــن کس ــی و تأمی ــرکت های بورس ش
از طریــق واگــذاری ســهام برخــی از بنگاه هــای 
ــه بعــد نقشــی  ــژه از ســال 1۳۹۸ ب ــی به وی دولت
مهــم ایفــا کــرد. عرضــٔه قدرتمنــد ســهام از 
ســرمایه گذاری  صندوق هــای  معرفــی  طریــق 

مقاطــع  در  ســرمایه  بــازار  در  قابل ِمعاملــه  
بررســی  و  آسیب شناســی  و  مختلــف  زمانــی 
از ســوی دولــت  آن  قــوت  و  نقــاط ضعــف 
موجــب اعتمادســازی و اعتباربخشــی بیشــتر 
دولــت و بــازار ســرمایه از ســوی فعــاالن بــازار 

ــد. ــد ش خواه
۲. تأمین و ارتقا زیرساخت ها

بــورس در ســال  بــازار  هســتٔه معامــات در 
جــاری و در مقاطــع زمانــی مختلــف تحــت 
ســنگین  بــار  و  ســرمایه ها  افزایــش  تأثیــر 
بــروز  باعــث  کــه  اســت  رفتــه  معامــات 
اختــاالت فــراوان و ایجــاد بدبینــی در میــان 
ســهام داران نســبت به نحــؤه مدیریــت و هدایــت 
زیرســاخت های بــازار شــده اســت. هرچنــد کــه 
خریــداری هســتٔه معاماتــی جدیــد بــا توجــه بــه 
اوراق  بــورس و  سیاســت های کان ســازمان 
ــادی در  ــای اقتص ــود تحریم ه ــا وج ــادار و ب به
دســتورکار قــرار گرفتــه اســت، معامله گــران 
ــان  ــق در زم ــر و تعوی ــروز تأخی ــاهد ب ــازار ش ب
و  شــروع  ســاعت  و  بــوده  ســفارش گیری 
ثبــت معامــات در هســته بعضــًا دیرتــر انجــام 
شــده اســت و متعاقبــًا ســاعت شــروع و پایــان 
ــن،  ــد. همچنی ــر می افت ــه تأخی ــز ب ــات نی معام
نمادهایــی کــه به دلیــل شــدت تقاضــا در زمــان 
عرضــٔه اولیــه و یــا بازگشــایی پــس از برگــزاری 
مجمــع درخصــوص افزایــش ســرمایه، گشــایش 
در  چندپارگــی  و  باعــث گسســت  می شــود، 
ســاعات معاماتــی شــده و نظــم و انســجام در 

بــازار را خدشــه دار می کنــد.
۳. پرهیز از بی نظمی در گشایش نمادها

درخصــوص بازگشــایی نمادهــا به ویــژه در دورٔه 
ــازار  افزایــش ســرمایٔه شــرکت ها، مقــام ناظــر ب
ســرمایه بایــد ظرفیــت بــازار را در بازگشــایی 
نمادهــا در نظــر بگیــرد و برنامه ریــزی دقیــق 
همــراه بــا هوشمندســازی را در دســتورکار قــرار 
دهــد و زمان بنــدی گشــایش را رعایــت کنــد، 
از بــاز شــدن نمادهــای بورســی در روزهــای 

متوالــی جلوگیــری به عمــل آورد. 
فعالیــت  شــدن  انحصــاری  از  ممانعــت   .۴

کارگزاری هــا برخــی 
از  برخــی  فعالیــت  کیفیــت  و  اعتبــار 
کارگزاری هــا تحــت شــعاع کنــدی و تأخیــر 
قــرار گرفتــه  برخــط  در ســامانه های معاملــٔه 
بــا  زمــان خریدوفــروش  را در  و ســهام داران 
اســت.  ســاخته  روبــه رو  زیــادی  مشــکات 

لــذا، مقــام ناظــر بــازار ســرمایه درعین حــال 
کــه حفــظ تعــداد کارگزاری هــای موجــود در 
ــرار می دهــد،  ــازار ســرمایه را در دســتورکار ق ب
بایــد بــر نحــؤه فعالیــت آن هــا نیــز نظــارت و از 
انحصــاری شــدن فعالیــت آن هــا نیــز جلوگیــری 
کنــد تــا از تمرکــز ارائــٔه خدمات بورســی توســط 
چنــد کارگــزاری کــه بــر ســر زبان هــا افتاده انــد، 
به این ترتیــب،  آورد.  به عمــل  ممانعــت 
ــرار  ــز برق ــا نی ــع ســایر کارگزاری ه ــه به نف موازن
می شــود و در ضمــن، نیــازی بــه پذیــرش و 
ــز  ــد نی ــای جدی ــه کارگزاری ه ــوز ب ــای مج اعط
وجــود نخواهــد داشــت و به تبــِع آن از مراجعــٔه 
حضــوری ســهام داران خــرد بــه کارگزاری هایــی 
بــا ایــن مشــخصات کــه بــا ســاده ترین مشــکاتی 
انجــام  وجــه،  برداشــت  و  واریــز  زمینــٔه  در 
دادن به موقــع معامــات، قطع ووصــل شــدن 
ســامانه ها، و درنهایــت تأخیرهــای طاقت فرســا 
روبــه رو  برخــط  معامــات  دادن  انجــام  در 

هســتند، پیشــگیری خواهــد شــد.
جمع بندی

رگوالتــوری در بــازار ســرمایه به دلیــل وجــود 
ترافیــک بــاالی معامــات بورســی و حضــور 
تعــداد کثیــری از ذی نفعــان در بــازار، در کنــار 
مســائل کان و خــرد به ترتیــب نظیــر جبــران 
ــی ارزان بنگاه هــای  ــن مال کســری بودجــه، تأمی
و  اصولــی  سیاســت گذاری های  و  تولیــدی، 
ــرف  ــرف و از ط ــه از یک ط ــن زمین ــر در ای مؤث
دیگــر، مشــکات زیرســاختی کــه متأســفانه 
ســنوات  در  کــه  هشــدارهایی  علی رغــم  و 
بــازار  از فعالیــت در  ایــن حجــم  از  گذشــته 
بــورس داده شــده بــود، کاری بســیار پیچیــده 
ویژگی هایــی  و  مؤلفه هــا  طاقت فرساســت.  و 
ــن  ــٔه تأمی ــت گذاری در زمین ــداوم سیاس ــر ت نظی
زیرســاخت ها،  ارتقــا  و  تأمیــن  ارزان،  مالــی 
و  نمادهــا،  در گشــایش  بی نظمــی  از  پرهیــز 
ــی  ــت برخ ــدن فعالی ــاری ش ــت از انحص ممانع
ــت  ــری اس ــوارد بازنگ ــه م ــا ازجمل کارگزاری ه
کــه انتظــار مــی رود رگوالتــور بــازار ســرمایه 
در دســتورکار قــرار دهــد تــا ضمــن بــاال بــردن 
ســرعت و کیفیــت، منافــع ذی نفعــان و فعــاالن 
آتــی  ســال های  و  ماه هــا  در  ســرمایه  بــازار 

ــود. ــم ش فراه
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دو ماهنامــه تازه هــای اقتصــاد
۱۶۱ شــماره   ،۱۳۹۹ شــهریور  

نقش آفرینی دولت در بازار سرمایه

۲- بازار سرمایه و کارکردهای آن
بازارهـای مالـی در کشـورهای مختلـف بـه دو 
گـروه بازارهـای مالـی کوتاه مـدت )بانک محـور 
یـا بـازار پـول( و بازارهای مالی بلندمـدت )بازار 
کـه  تقسـیم می شـوند  یـا سـهام محور(  سـرمایه 
به عنـوان نمونـه، امریـکا و کانادا جزو کشـورهای 
سـهام محور و آلمـان و ژاپن دارای سـاختار مالی 
بانک محور هسـتند )باقری قنبرآبـادی، 1۳۹1(. 
بـازار پـول یـا بـازار کوتاه مـدت بـا ویژگی هایـی 
همچـون پاییـن بـودن ریسـک پرداخـت نکردن، 
بـازاری  اسـمی زیاد،  و ارزش  نقدشـوندگی 
بـرای دادوسـتد پـول، و دیگر دارایی هـای مالـی 
جانشـین نزدیک پول اسـت که سررسـید کمتر از 
یک سـال دارند. عمده وظیفٔه این بازار متشـکل 
از نهادهـای بانکـی و غیربانکی، تأمین و اصاح 
وضـع نقدینگـی و سـرمایٔه در گـردش بنگاه های 

اسـت. اقتصادی 
بازار سـرمایه نیـز بازاری بـرای خریدوفروش 
یـک  از  بیـش  سررسـید  بـا  بلندمـدت  اسـناد 

1. Primary Market 
2. Secondary Market 

سـال اسـت و متشـکل از نهادهـای مالـی نظیـر 
شـرکت های  سـرمایه گذاری،  بانک هـای 
سـرمایه گذاری، شـرکت های بیمـه، صندوق های 
بازنشسـتگی، بورس اوراق بهادار، و غیره اسـت 
کـه نقـش اصلـی ایـن بـازار ایجـاد پـل ارتباطـی 
بیـن تأمین کننـدٔه سـرمایه های خـرد و کان، چـه 
حقیقی و چه حقوقی، و متقاضیان سـرمایه مثل 

شرکت هاسـت.
بـازار سـرمایه بـرای توسـعٔه نظـام تأمین مالی 
از دو بـازار اولیـه و ثانویه تشـکیل می شـود. بازار 
اولیـه1 بـازاری اسـت کـه در آن اوراق بهادار برای 
اولیـن بـار معاملـه می شـود و شـرکت ها سـرمایٔه 
می آورنـد.  به دسـت  آنجـا  از  را  خـود  موردنیـاز 
حـال دارایی هـا و یـا اوراق بهـاداری کـه ابتـدا در 
بازار اولیه موردمعامله قرار گرفته اسـت در بازار 
ثانویـه۲ مـورد معاملٔه مجدد قـرار می گیرد که این 
فعالیـت عمدتـًا در بـورس اوراق بهـادار صورت 
می گیـرد. به عبارت دیگـر، در بـازار بـورس اوراق 
بهـادار به عنـوان بـازار ثانویـه، شـرکتی تأسـیس 

نمی شـود و فقط سـهام شـرکت های پذیرفته شده 
)کـه قبـًا تأسـیس شـده اند( موردمعاملـه قـرار 
می گیرنـد. سـاخت و ترکیـب بازارهـای اولیـه و 
ثانویـه متناسـب با وضعیت اقتصـادی و اهمیت 
بـازار اوراق بهـادار تغییر می کند و در کشـورهای 
اسـت  متفـاوت  گونه هـای  دارای  مختلـف 

)صفـری، 1۳۸۸(.
بـازار  کارکردهـای  و  اهمیـت  درمجمـوع، 

از: عبارت انـد  سـرمایه 
انتشار اوراق سهام و سایر اوراق )مشارکت( 
به منظـور تأمیـن منابـع مالـی بـرای فعالیت هـای 

جدیـد سـرمایه گذاری در بـازار اولیه؛
بـرای 	  افـراد  سـاالنٔه  پس اندازهـای  جـذب 

جدیـد؛ سـرمایه گذاری های 
جـذب پس اندازهـای خارجـی بـرای افزایـش 	 

سـرمایه گذاری؛
تخصیـص بهینـٔه پس اندازها بـه فعالیت های 	 

سـرمایه گذاری سـودآور و افزایـش بهره وری؛
فراهـم  کـردن قابلیـت نقـد شـدن پس انـداز 	 

مالــی طرح هــای  تأمیــن  مهم تریــن روش هــای  از  یکــی  مقدمــه:   -1
هــر  در  سرمایه گذاری هاســت.  بــه  پس اندازهــا  تبدیــل  اقتصــادی، 
جامعــه ای، عــده ای از افــراد دارای وجــوه و پس اندازهــای نقــدی هســتند 
ــا ســودآور  ــد ی کــه توانایــی ســرمایه گذاری مســتقیم در فعالیت هــای مول
اقتصــادی را ندارنــد؛ در مقابــل، بنگاه هایــی وجــود دارنــد کــه بــرای 
انجــام دادن فعالیت هــای خــود نیــاز بــه منابــع مالــی نقــد دارنــد؛ ازایــن رو، 
ــای  ــا کارکرده ــرمایه ب ــول و س ــدٔه پ ــازار عم ــب دو ب ــی در قال ــام مال نظ
متفــاوت بــه تســهیل مبــادالت و تخصیــص بهینــٔه منابــع می پــردازد. 
در ایــن میــان، بــازار اولیــٔه اوراق بهــادار و به نوعــی بــازار ســرمایه بــا 
توجــه بــه ماهیــت عملیاتــی خــود و از طریــق خریدوفــروش اوراق بهــادار 
ــی  ــادی، نقش ــای اقتص ــرای فعالیت ه ــدت ب ــی بلندم ــع مال ــن مناب و تأمی
قابل ِتوجــه در فراینــد هدایــت ایــن منابــع بــه بخش هــای مولــد اقتصــادی 

ایفــا می کنــد. لــذا هرچــه کارایــی ایــن بــازار مالــی بیشــتر باشــد، شــاهد 
ــا  ــود. ب ــم ب ــه خواهی ــی در جامع ــن مال ــاد و تأمی ــتر اقتص ــره وری بیش به
ــه  ــد ک ــان می ده ــور نش ــادی کش ــت اقتص ــی وضعی ــاف، بررس ــن اوص ای
ــازار ســرمایه  ــرای رشــد و توســعٔه ب ــی ب ــا و پتانســیل های باالی ظرفیت ه
در ایــران وجــود دارد؛ امــا ســلطٔه نظــام بانک محــوری بــر ســاختار نظــام 
ــازار  ــه ب ــت ک ــده اس ــث ش ــر باع ــای دیگ ــی چالش ه ــور و برخ ــی کش مال
ســرمایه در ایــران کارایــی و جایگاهــی مناســب و شایســته در بــازار مالی و 
به طورکلــی تأمیــن منابــع مالــی موردنیــاز فعالیت هــای اقتصــادی نداشــته 
باشــد. ازایــن رو بــا توجــه بــه اهمیــت موضــوع و فرصت هــای پیــش ِروی 
بــازار ســرمایه بــرای توســعٔه اقتصــاد کشــور، در ایــن مقالــه تــاش شــده 
اســت ضمــن بررســی ویژگی هــای بــازار ســرمایه بــه شناســایی چالش هــا 

ــازار مالــی در کشــور بپردازیــم. و موانــع قانونــی توســعٔه ایــن ب

گذری بر عمده ترین چالش های ساختاری 
و مقرراتی بازار سرمایه در ایران

لیال
 محرابی

یادداشت تحلیلی

 پژوهشگر پژوهشکدٔه پولی و بانکی
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افـراد کـه به صـورت سـهام در بـازار ثانویـه 
اسـت؛ شـده  سـرمایه گذاری 

پس اندازهـای 	  گرایـش  احتمـال  افزایـش 
جامعـه بـه ایـن بـازار بـا توجـه بـه دریافـت 
قابلیـت  و  پس اندازهـا  بـرای  بیشـتر  بـازده 
و سـهام؛  بـازار  در  سـهام  فـوری  نقدشـوندگی 

ابـزار اوراق مشـتقه و به تبـِع آن 	  از  اسـتفاده 
زیرمجموعـٔه  به عنـوان  مشـتقه  بـازار  ایجـاد 
و  ریسـک  به منظـور کاهـش  سـرمایه  بـازار 

آن. مدیریـت 
تقریبـًا در بیشـتر کشـورهای جهـان، دو بازار 
دارنـد  وجـود  هم زمـان  به طـور  سـرمایه  و  پـول 
و بـه تجهیـز منابـع مالـی، هدایـت و تخصیـص 
بلندمـدت  و  نیازهـای کوتاه مـدت  بیـن  آن هـا 
فعالیت هـای اقتصـادی می پردازنـد. بااین حـال، 
اگرچـه ایـن دو بـازار مکمـل یکدیگرنـد، عوامـل 
متعـددی ازجملـه مقـررات مالـی نقشـی مهم در 
تعییـن اینکـه کدام یـک از ایـن بازارهـا به عنـوان 
بـازار برتـر شـناخته شـود، ایفـا می کنـد. در ایـن 
میـان، بـا توجه بـه فراینـد زمان بـری فعالیت های 
تولیـدی، نقـش بازار سـرمایه در تجهیـز و انتقال 
سـرمایه گذاری،  فعالیت هـای  بـه  مالـی  منابـع 
بسـیار مهم تـر و ضروری تـر از بـازار پـول اسـت؛ 
ازاین رو، در بسـیاری از کشـورهای توسـعه یافته، 
حجـم فعالیـت و نقـش بـازار سـرمایه به مراتـب 
پـول  بـازار  فعالیت هـای  حجـم  از  گسـترده تر 
اسـت؛ امـا در کشـورهای درحال توسـعه ازجمله 
بـازار  مناسـب  سـاختار  نبـود  به دلیـل  ایـران، 
سـرمایه و نقـش غالـب دولـت در فعالیت هـای 
و  بـوده  برعکـس  موضـوع  ایـن  اقتصـادی، 
بانک هـا توانسـته اند نقشـی به سـزا در تجهیـز و 

تأمیـن مالـی بنگاه هـای اقتصـادی ایفـا کننـد.
۳- چالش های بازار سرمایه

بـازار سـرمایه  و حیاتـی  مهـم  نقـش  وجـود  بـا 
حجـم  اقتصـادی،  توسـعٔه  و  رشـد  فراینـد  در 
فعالیـت ایـن بـازار در کشـور کـه عمدتـًا در بـازار 
در  می شـود،  خاصـه  بهـادار  اوراق  بـورس 
مقابـل نیازهـای مالـی گسـترده در اقتصاد بسـیار 
ناچیـز اسـت و عملکـردی نسـبتًا ضعیـف دارد. 
بـورس، کم عمـق  بـازار  سـاختاری  مشـکات 
ابزارهـای  تنـوع  نبـود  سـرمایه،  بـازار  بـودن 
ایـن  نامطلـوب  ویژگی هـای  برخـی  و  مالـی، 
و  مناسـب،  صحیـح،  عملکـرد  از  مانـع  بـازار 
متناسـب بـا هـدف ایـن بـازار می شـود. ازاین رو، 
ناکامی هـای بـازار سـرمایه می توانـد برگرفتـه از 

یک سـری چالش هایـی باشـد، ازجملـه شـرایط 
سیاسـی، اقتصـادی، فرهنگـی، و قانونی به عنوان 
عوامـل بیرونـی و همچنیـن سـاختار سـازمانی، 
توانمندی هـای داخلـی )مالـی و انسـانی(، وضـع 
در  جدیـد  نهادهـای  بـرای  مقـررات  و  قوانیـن 
بـورس، و غیـره به عنـوان عوامـل درونـی کـه در 

می شـود. اشـاره  از چالش هـا  برخـی  بـه  ادامـه 
۳-۱نبود تنوع در نهادها و واسطه های مالی

بازار سـرمایه در جهان متشـکل از نهادهای مالی 
شـرکت های  سـرمایه گذاری،  بانک هـای  نظیـر 
سـرمایه گذاری، شـرکت های بیمـه، صندوق های 
بازنشسـتگی، بورس اوراق بهادار، و غیره اسـت 
کـه در ایـران عمدتًا در بازار بـورس اوراق بهادار 
کارگـزاران  نبـود  ازایـن رو،  می شـود؛  خاصـه 
سـرمایه گذاری  بـرای  واسـطه ای  نهادهـای  و 
نهادهـای  فعالیـت  نبـودن  شـفاف  همچنیـن  و 
اوراق  بـازار  چالش هـای  مهم تریـن  از  موجـود 

بهـادار به شـمار مـی رود.
بـورس درحال حاضـر به طـور نسـبی قابلیـت 
ایفـای نقـش بـازار اولیـه را نـدارد و شـرکت های 
سـرمایه گذاری موجـود هم به دلیل نبـود مقررات 
و زیرسـاخت های الزم کارایـی مناسـبی ندارنـد. 
سـرمایه گذاری  بانک هـای  مثـال،  به عنـوان 
)واسـطه گر مالـی( - یکـی از نهادهـای مهـم و 
فعال بازار اولیه اوراق بهادار - می توانند نقشـی 
قابل ِتوجـه در تسـهیل جـذب پس اندازهـای خرد 
مشـاوره،  بلندمـدت،  و  درشـت، کوتاه مـدت  و 
اوراق  اولیـٔه  خریـد  احیانـًا  و  پذیره نویسـی، 
بانک هـای  عاوه برایـن،  باشـند.  داشـته  بهـادار 
سـرمایه گذاری بـا حضـور خـود در بـازار ثانویـه 
سـبب رونـق هرچـه بیشـتر ایـن بخـش از بـازار 
مالـی شـده و از طریـق ایفـای نقـش بازارگردانـی 
و کارگـزاری، درنهایـت به تسـهیل فروش سـهام 
عاوه برایـن،  می شـوند.  منجـر  اولیـه  بـازار  در 
افزایـش کارایـی اطاعات بازار مالی، شناسـایی 
بهینـٔه ارزش شـرکت ها، و واگذاری موفقیت آمیز 
شـرکت های دولتـی بـه بخش خصوصـی در گرو 
ایفـای تعهـدات بانک های سـرمایه گذاری اسـت 

)مافـی و فـاح، 1۳۹۵(.
سـرمایه گذاری  شـرکت های  ایـران  در 
مختلفـی ازجملـه صندوق هـای سـرمایه گذاری، 
شـرکت های سـرمایه گذاری امانـی، شـرکت های 
غیـره  و  مالـی،  تأمیـن  شـرکت های  توسـعه ای، 
فعالیـت دارند که متأسـفانه نـوع و زمینٔه فعالیت 
عاوه برایـن،  نیسـت.  واضـح  و  شـفاف  آن هـا 

ازلحـاظ نـوع مالکیـت )دولتـی یـا خصوصی( و 
شـفافیت اطاعـات بـا ابهاماتـی روبه رو هسـتند 
کـه بـه کاهـش کارایـی بـازار بـورس می انجامـد.
۳-۲ ابهامـات قانونی و نبود قوانین و مقررات 

جامع در بازار سـرمایه
وجـود قوانیـن و مقـررات زائـد و دسـت وپاگیر، 
ضعـف قوانین موجود، تعـدد و تداخل قوانین و 
مقـررات در حوزه هـای مختلف، ابهام در قوانین 
اجـرا  کنـار  در  آن،  از  متفـاوت  تفسـیرهای  و 
نشـدن کامـل قوانیـن و مقـررات باعـث تحمیـل 
سـرمایه گذاری  فراینـد  بـر  متعـدد  هزینه هـای 
ناهماهنگـی  ایجـاد  موجـب  نه تنهـا  و  می شـود 
بیـن بـازار اولیـه و بـازار ثانویـه می شـود، بلکـه 
بهـادار  اوراق  عرضـٔه  تأییدکننـدٔه  مراجـع  بیـن 
ایـن  ایجـاد می کنـد. درواقـع،  هـم ناهماهنگـی 
فعـاالن  انگیـزٔه  بین رفتـن  از  باعـث  هزینه هـا 
واقعـی ایـن عرضـه می شـود و حضـور عامانـی 
کـه به نوعـی امـکان رانت جویـی و سوء اسـتفاده 
از شـرایط برایشـان فراهـم اسـت، باعـث نبـود 
بـازار سـرمایه می شـوند  توسـعه یافتگی و رشـد 

.)1۳۸۸ )ابن یمیـن، 
نقـش  شـد،  اشـاره  پیش تـر  همان طـور کـه 
بانک های سـرمایه گذاری در تجهیز و تخصیص 
بهینـٔه منابـع بسـیار مهـم و ضـروری اسـت؛ امـا 
جایـگاه ایـن بانک هـا ازلحاظ تعریـف، محدودٔه 
نظـارت،  و  مجـوز  اعطـای  مرجـع  فعالیـت، 
چهارچـوب گزارش دهـی، و مرجـع رسـیدگی بـه 
تخلفـات مالیاتـی فعالیت هـای آن هـا در قوانیـن 
ایـران بـا ابهاماتی همراه اسـت که از کاسـتی های 

بـازار سـرمایه محسـوب می شـود.
درحال حاضـر، قوانین موجـود در زمینٔه بازار 
سـرمایه خصوصـًا قوانیـن بـازار اولیـه، نارسـا و 
بهـادار،  اوراق  بـورس  قانـون  و  اسـت  ناکافـی 
قوانیـن و مقـررات مربـوط بـه تجـارت، قوانیـن 
مالیاتی، قوانین مربوط به حمایت از شرکت های 
سـرمایه گذاران اوراق بهـادار، قوانیـن و مقررات 
مربـوط بـه مالکیـت، قانـون نحـؤه انتشـار اوراق 
مشـارکت، قوانیـن و مقـررات پولـی و بانکـی، و 
غیـره ازجملـه قوانیـن و مقـررات تأثیرگـذار در 
بـازار سـرمایه و فراینـد سـرمایه گذاری در کشـور 
اسـت کـه به دلیـل نارسـایی قوانین، مشـکاتی را 
بـرای کارایـی بهتـر و بیشـتر بـازار اوراق بهادار و 

سـرمایه گذاری در آن فراهـم آورده اسـت.
۳-۳ ضعـف سـازوکار جذب سـرمایٔه خارجی 

۵3در بازار سـرمایه



دو ماهنامــه تازه هــای اقتصــاد
۱۶۱ شــماره   ،۱۳۹۹ شــهریور  

نقش آفرینی دولت در بازار سرمایه

حضـور  و  مالـی  بازارهـای  شـدن  جهانـی 
در  قابل ِتوجـه  نقشـی  خارجـی  سـرمایه گذاران 
کاهـش هزینـٔه ریسـک و درنهایت کاهـش هزینٔه 
دسترسـی بـه سـرمایه دارد و بی توجهـی بـه ایـن 
اقتصـاد  پیکـر  در  جبران ناپذیـر  آثـاری  رویکـرد 
و  قوانیـن  به کارگیـری  عـدم  داشـت.  خواهـد 
آیین نامـٔه مربـوط بـه جـذب سـرمایه گذاری های 
بـورس،  از  خـارج  بـازار  و  بـورس  در  خارجـی 
نارسایی قوانین مالیاتی در رابطه با اوراق بهادار 
مشـکات  خارجـی،  سـرمایه گذاری  روی  بـر 
کنتـرل حسـاب سـرمایه، نوسـانات و چندنرخـی  
بـودن ارز، و غیـره باعـث ایجـاد ناکارایـی بـازار 
سـرمایه و اسـتفاده نشـدن از کلیـٔه ظرفیت هـای 
ممکـن سـرمایه گذاری خارجـی در بازار سـرمایه 
دیگـر،  سـوی  از   .)1۳۹1 )سـهرابی،  می شـود 
سـرمایه گذار خارجـی بـا توجه بـه وضعیت مبهم 
و نبـود شـمول مقررات تخصصـی بر حیطه های 
خاص  ازجمله بورس، دچار سـردرگمی می شـود 
و درنتیجـه، تمایـل کمتری به وارد کردن سـرمایٔه 

خـود پیـدا می کنـد.
توسـعه یافتگی  نبـود  و  نظارتـی  ضعـف   ۴-۳

خودانتظام هـا
نهـاد  بهـادار  اوراق  بـورس  در  درحال حاضـر، 
نظارتی قوی و مسـتمر وجود ندارد. نبود شورای 
سیاسـت گذاری قـوی و مسـتقل کـه بتوانـد بـر 
نظـارت  واقعـی  بـازار  مثـل  دیگـری  حوزه هـای 
داشـته باشـد و همچنیـن نبـود سـاختار اجرایـی 
مهم تریـن  از  یکـی  خصـوص،  ایـن  در  قـوی 
تهدیدهـای پیـش ِروی بـازار سـرمایه ایران اسـت 

کـه باعـث کاهـش کارایـی می شـود.
بـازار  قانـون  اسـاس  بـر  دیگـر  سـوی  از 
خودانتظامـی  تشـکل های  ایـران،  بهـادار  اوراق 
معامله گـران،  کارگـزاران،  کانون هـای  شـامل 
بازارگردانان، مشـاوران، ناشران، سرمایه گذاران، 
نظـارت  کـه  هسـتند  مشـابه  مجامـع  سـایر  و 
بـر عهـده دارنـد.  را  انجـام وظایـف  بـر حسـن 
همچنیـن برای تنظیم فعالیت هـای حرفه ای خود 
و انتظـام  بخشـیدن بـه روابط بین اعضـا مجازند 
ضوابـط و اسـتانداردهای حرفـه ای و انضباطـی 
الزم را وضـع و طبـق قانـون اجرا کننـد. لذا، نبود 
و یـا توسـعه نیافتگی خود انتظام هـا به عنـوان یکی 
از نهادهـای نظارتـی بـازار سـرمایه می توانـد از 

دیگـر چالش هـای ایـن حـوزه به  شـمار آیـد.
نظـام  سـاختار  بـودن  بانک محـور   ۵-۳

کشـور مالـی 

همـواره  مالـی کشـور  نظـام  بـودن  بانک محـور 
اقتصـاد  از  بـازار سـرمایه  باعـث کاهـش سـهم 
کشـور شـده اسـت. عاوه برایـن، محـدود بـودن 
مشـارکت بالفعـل مـردم و درنتیجـه سـهم بـاالی 
از  شـبه دولتی  و  دولتـی،  نهادهـای  اشـخاص، 
مجموعـه سـهام بـورس کشـور موجـب کاهـش 
نقدینگـی سـهام و انحصـار در معامـات بورس 

شـده اسـت.
۳-۶ متنوع  نبودن ابزارهای مالی

نداشـتن  تنـوع  و  ابزارسـازی  طوالنـی  فراینـد 
ابزارهـای مالـی یکـی دیگـر از چالش هـای مهـم 
بـازار  توسـعٔه  مسـیر  موجـب کنـدی  اسـت کـه 
ابزارهـای  نبـود  درواقـع،  اسـت.  شـده  سـرمایه 
مالـی گوناگـون در بـازار اوراق بهـادار، انگیـزه و 
مشـارکت بیشـتر مـردم را در تأمیـن منابـع مالـی 
فعالیت هـای بلندمـدت از بیـن می بـرد. در ایـن 
اسـامی  مالـی  ابزارهـای  از  اسـتفاده  میـان، 
به منظـور ایجـاد تنـوع در ترکیـب ریسـک و بازده 
و ایجـاد فرصت هـای متنـوع سـرمایه گذاری بـا 
همـکاری سـایر نهادهـای پولـی و مالـی ازجملـه 

اسـت. ضـروری  بانک هـا 
امـروزه انـواع بسـیار متنـوع از ابزارهای مالی 
در قالب ابزارهای سـرمایه ای مالکیتی، ابزارهای 
اسـتقراضی بدهی، ابزارهای مشـتقه، و ابزارهای 
دنیـا  سـرمایٔه  و  پـول  بازارهـای  در  ترکیبـی 
بازارهـای  در  می گیرنـد کـه  قـرار  مورداسـتفاده 
ابزارهـای  از  به طورکلـی  ایـران  سـرمایه  و  پـول 
بدهی، مشـتقه، و ترکیبی به دلیل مسـائل شـرعی 
1۳۹۵(؛  )فیروزکوهـی،  نمی شـود  اسـتفاده  آن 
و  روز  فّناوری هـای  از  بهره منـدی  ازایـن رو، 
ابزارهـای مالـی جدیـد در بـازار سـرمایه ایـران و 
سـایر ابزارهـای مالـی اسـامی ازجملـه توسـعٔه 
ابـزار صکـوک، اسـتفاده از اوراق خزانه اسـامی 
جهت توسـعٔه تجـارت بین الملـل، خریدوفروش 
از  اسـتفاده  همچنیـن  و  دولـت،  بدهـی  اسـناد 
)عـام،  بانکـی  سـپرده  یـا گواهی هـای  و  اوراق 
خـاص، و ویـژه( می تواند در توسـعٔه بازار بورس 

کارسـاز باشـد.
نبـود شـناخت و  بـر مـوارد مذکـور،  عـاوه 
از  و مسـئوالن  مـردم  درسـت  و  مناسـب  درک 
جایـگاه مهـم و حسـاس بـازار سـرمایه در رشـد 
اقتصـادی کشـور از دیگـر چالش هـای مهـم ایـن 
حـوزه به شـمار می رود. کمبـود نیروی متخصص 
و دانـش فنـی در حـوزٔه بـازار سـرمایه از یک  سـو 
و ضعـف فرهنگی موجود دربارٔه سـرمایه گذاری 

در دارایی هـای مالـی از سـوی دیگر، باعث شـده 
اسـت ایـن صنعـت در ایـران بـرای عمـوم مـردم 
متخصـص  انسـانی  نیـروی  و  بمانـد  ناشـناخته 
کمتری برای آن تربیت شـود. لذا، فرهنگ سـازی 
و ارتقـای سـواد مالـی بـرای توسـعٔه بـازار الزم و 

ضـروری اسـت.
۴- جمع بندی

علی رغـم اهمیـت و نقش حسـاس بازار سـرمایه 
در فراینـد رشـد و توسـعٔه اقتصـادی، ایـن بـازار 
متعـدد  عوامـل  تأثیـر  تحـت  همـواره  ایـران  در 
سـاختاری، مقرراتی، اقتصـادی، و غیراقتصادی 
بـوده  گسـترده   فرازونشـیب هایی  دسـتخوش 
اسـت. برخـی مشـکات موجـود در ایـن حـوزه 
فعلـی  مالـی  نظـام  بـودن  بانک محـور  ازجملـه 
تحـوالت  رونـد  پیش بینـی   امـکان  نبـود  ایـران، 
نداشـتن  تنـوع  مقرراتـی،  نارسـایی های  بـازار، 
ابزارهـای مالـی ازنظـر ترکیـب ریسـک و بـازده، 
ماهیـت سـود و شـیؤه مشـارکت، و غیـره باعـث 
شـده اسـت کـه بـازار سـرمایه در ایـران نتوانـد بـا 
بـاالی خـود  پتانسـیل های  و  وجـود ظرفیت هـا 
از جایگاهـی مناسـب در بـازار مالـی برخـوردار 
شـود؛ ازاین رو، الزم اسـت با اصاح و بازنگری 
قـوی،  نظارتـی  نهادهـای  ایجـاد  قوانیـن،  در 
اسـتفاده از فّناوری هـای روز و ابزارهـای نویـن، 
و درنتیجه فرهنگ سـازی بازار سـرمایه و ارتقای 
سـواد مالـی زمینه هـای توسـعٔه بـازار سـرمایه در 

کشـور فراهـم شـود.
منابع و مآخذ

ابن یمین، مصطفی )1۳۸۸(. »بررسی بازار سرمایه در 
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سـرمایه گذاری خارجـی در بـازار سـرمایٔه ایـران«، 
فصلنامـه بـورس اوراق بهـادار، سـال ۵، شـمارٔه 1۸.

صفـری، محمـد )1۳۸۸(. »چالش های موجود و 
راهکارهای پیش ِروی بانکداری سرمایه گذاری 
در توسـعٔه نظام تأمین مالی کشـور«. مجموعه 
مقاالت اولین اجاس بین المللی توسـعٔه نظام 
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حقوقـی  مجلـٔه  آن هـا«،  بـر  حاکـم  حقوقـی 
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چالش های نظام بانکی 
در عصر کرونا

پرونده سوم

 ۵۶/بانکداری و چالش های کرونایی
 ۵۸/شیوع ویروس کرونا؛  به  نفع و ضرر سامانٔه بانکی

 ۶۰/اقدامات بانک ها در مواجهه با تأثیر شیوع کرونا در اقتصاد
 ۶۲/ کووید ۱۹ و برخی از چالش های نظام بانکی در سال ۱۳۹۹

 ۶۴/ صنعت بانکداری و چالش مقابله با کووید ۱۹
 ۶۶/اینفوگرافیک: تهدید کرونا، فرصتی برای اقتصاد ایران

 ۶۷/شمول مالی دیجیتال در عصر کرونا
 ۷۰/بحران کرونا و آیندٔه پول، کارت های اعتباری، و رمزارزها



دو ماهنامــه تازه هــای اقتصــاد
161 شــماره   ،1۳۹۹ شــهریور  

چالش های نظام بانکی در عصر کرونا

شــیوع ویــروس کوویــد ۱۹ از جنبه هــای مختلــف در زندگــی مــردم تأثیــر 
گذاشــته و شــاید بتــوان تأثیــر بیمــاری کرونــا در اقتصــاد کشــور را یکــی 
ــز  ــی نی ــام بانک ــع، نظ ــرد. به طورقط ــوان ک ــا عن ــن جنبه ه ــن ای از مهم تری
ــروس در  ــن وی ــات ای ــی کشــور از تبع ــن مال ــی تأمی ــگاه اصل ــوان پای به عن
ــوده اســت. ــی مواجــه ب ــا چالش های ــوده و در ماه هــای گذشــته ب ــان نب ام

ویــروس کرونــا روش هــا و رفتارهــای ســنتی و متعــارف بانکــداری و ارائــٔه 
خدمــات بانکــی به صــورت حضــوری و یــا فیزیکــی را بــه چالــش کشــانده 
ــرده  ــاد ک ــی ایج ــت بانک ــادی را در فعالی ــای زی ــل محدودیت ه و در عم
اســت. از ســویی، اشــخاصی کــه از بانک هــا وام و یــا تســهیالت بانکــی 
ــود   ــب وکار خ ــاغل و کس ــت دادن مش ــل از دس ــد، به دلی ــت کرده ان دریاف
و یــا کاهــش فــروش کاال و خدمــات و یــا ســود متعلقــه بــه آن، متأســفانه 
قــادر بــه ایفــای تعهــدات خــود در پرداخــت اقســاط بانکــی خــود نیســتند 
ــرده  ــاد ک ــور ایج ــای کش ــرای بانک ه ــادی را ب ــکالت زی ــر مش ــن ام و ای

ــرای  ــروی انســانی ب ــز در حــوزٔه نی ــروس مشــکالتی را نی ــن وی اســت. ای
ــد  ــی نتوانن ــعبات بانک ــت ش ــده اس ــب ش ــرده و موج ــاد ک ــا ایج بانک ه
ــت  ــی اس ــن در حال ــد. ای ــانی کنن ــود خدمت رس ــت خ ــر ظرفی ــا حداکث ب
کــه بــا وجــود اتخــاذ تدابیــر بــرای رعایــت تمهیــدات بهداشــتی در 
بانک هــا و حفــظ فاصلــٔه اجتماعــی، طــی ایــن مــدت بیــش از ۱۰۰ 
ــن بیمــاری جــان خــود را از  ــه ای ــال ب ــِر ابت ــان بانک هــا براث ــر از کارکن نف
ــالش  ــدت ت ــن م ــک مرکــزی و نظــام بانکــی طــی ای ــد. بان دســت داده ان
ــد ۱۹  ــار منفــی شــیوع ویــروس کووی ــری آث ــا اتخــاذ تدابی کــرده اســت ب
ــن  ــتر ای ــی بیش ــرای بررس ــد. ب ــش ده ــتریان کاه ــا و مش ــرای بانک ه را ب
ــا حســین  ــن مســیر ب ــات نظــام بانکــی در ای ــن اقدام ــا و همچنی چالش ه
مهــری - مدیرعامــل بانــک صنعــت و معــدن - بــه گفت وگــو نشســتیم 

ــذرد. ــان می گ ــه از نظرت ک

بانکداری و چالش های کرونایی

 مدیرعامل بانک صنعت و معدن
حسین مهری
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چـــه چالش هـــای  ویـــروس کرونـــا  شـــیوع 
جدیـــدی را بـــرای بانک هـــا و به ویـــژه بانـــک 

ــرده اســـت؟ ــاد کـ صنعـــت و معـــدن ایجـ

یک ســـو  از  کرونـــا  ویـــروس  شـــیوع 
خدمت رســـانی  در  را  محدودیت هایـــی 
از ســـوی دیگـــر  ایجـــاد کـــرده و  بانک هـــا 
مشـــکالتی را بـــرای کســـب وکارها و مشـــاغل 
ــه  ــه بـ ــا توجـ ــت و بـ ــود آورده اسـ ــرد به وجـ ُخـ
بانک هـــا  اشـــخاص مشـــتریان  ایـــن  اینکـــه 
ــکالتی را  ــِع آن مشـ ــوند، به تبـ ــوب می شـ محسـ
به ویـــژه در حـــوزٔه بازگشـــت تســـهیالت بـــرای 

بانک هـــا ایجـــاد کـــرده اســـت.
ـــتر  ـــا بیش ـــروس کرون ـــه وی ـــه اینک ـــه ب ـــا توج ب
صنایـــع کوچـــک و بانکـــداری ُخـــرد را تحـــت 
تأثیـــر قـــرار داده اســـت و بانـــک صنعـــت و 
معـــدن بیشـــتر وظیفـــٔه تأمیـــن اعتبـــار صنایـــع 
متوســـط و بـــزرگ را بـــر عهـــده دارد، ایـــن 
بانـــک کمتـــر از ســـایر بانک هـــا تحـــت تأثیـــر 
ــت و  ــه اسـ ــرار گرفتـ ــروس قـ ــن ویـ ــیوع ایـ شـ
ــا  ــیوع کرونـ ــن دوران شـ ـــبختانه در همیـ خوش
ـــات ۱۰۰ درصـــد  هـــم در بحـــث وصـــول مطالب
رشـــد داشـــتیم و پرداخت هـــای ریالـــی بانـــک 
ــد  ــد رشـ ــاری ۹۶ درصـ ــال جـ ــه ماهٔه سـ در سـ
داشـــته اســـت و عملکـــرد بانـــک صنعـــت و 
ـــب  ـــارف مناس ـــز و مص ـــث تجهی ـــدن در بح مع

بـــوده اســـت.

بانـــک  بانکـــی و  اقداماتـــی در نظـــام  چـــه 
ـــار بیمـــاری  ـــرای کاهـــش آث صنعـــت و معـــدن ب

ــده اســـت؟ ــام شـ ــا انجـ کرونـ

برخـــی قوانیـــن و مقـــررات در حـــوزٔه بانکـــداری 
الکترونیـــک توســـط بانـــک مرکـــزی ابـــالغ 
شـــد کـــه از مراجعـــٔه حضـــوری مـــردم بـــه 
بانک هـــا کاســـته شـــود. همچنیـــن رعایـــت 
مقابلـــه  بـــرای  بهداشـــتی  دســـتورالعمل های 
بـــا انتشـــار ویـــروس کرونـــا در دســـتور کار 
در  اســـت.  گرفتـــه  قـــرار  بانک هـــا  همـــٔه 
بانـــک صنعـــت و معـــدن نیـــز باوجوداینکـــه 
در فروردیـــن و اردیبهشـــت ماه کســـب وکارها 
همـــٔه  فروردیـــن   ۵ از  بـــود،  نیمه فعـــال 
ـــا لحـــاظ فضـــای  ـــد و ب ـــای کار بودن همـــکاران پ
واحدهـــا  از  برخـــی  کرونایـــی کشـــور کـــه 
به صـــورت نیمه فعـــال درآمـــده بودنـــد، ایـــن 

ـــد  ـــن رون ـــم ای رشـــدها انجـــام شـــد کـــه امیدواری
را شـــتاب دهیـــم.

بـــه  تســـهیالت  پرداخـــت  همچنیـــن 
 ۱ وام  پرداخـــت  و  اقتصـــادی  بنگاه هـــای 
میلیـــون   ۲۱ بـــه  تومانـــی کرونـــا  میلیـــون 
خانـــوار توســـط بانک هـــا انجـــام شـــد کـــه 
ـــه نســـبت ســـهم  ـــز ب ـــدن نی ـــک صنعـــت و مع بان
ــارکت  ــهیالت مشـ ــن تسـ ــای ایـ ــود در اعطـ خـ
ــای  ــاط وام هـ ــردن اقسـ ــت نکـ ــت. دریافـ داشـ
ــه  ــود کـ ــری بـ ــدام دیگـ ــم اقـ ــنه هـ قرض الحسـ

شـــبکٔه بانکـــی در ایـــن راســـتا انجـــام داد.

در  ویـــژه  به طـــور  دیگـــری  اقدامـــات  چـــه 
ـــدن انجـــام شـــده اســـت؟ ـــک صنعـــت و مع بان

ـــان  ـــن زم ـــدن در کوتاه تری ـــت و مع ـــک صنع بان
بـــه شـــرکت هایی کـــه مـــواد مرتبـــط بـــا مقابلـــه بـــا 
ـــده،  ـــواد ضدعفونی کنن ـــد م ـــا مانن ـــروس کرون وی
دســـتکش، ماســـک، گان، و شـــیلد را تولیـــد 
ــا  ــی از آن هـ ــهیالت داد و برخـ ــد، تسـ می کردنـ
خطـــوط خـــود را نیـــز تغییـــر دادنـــد. در ایـــن 
راســـتا، در اســـفندماه تصمیـــم گرفتیـــم کـــه 
ــا  ــه بـ ــه در رابطـ ــی را کـ ــرعت طرح هایـ ــا سـ بـ
حمایـــت از بخـــش مقابلـــه بـــا کروناســـت 
ـــاه ۲۲  ـــا خردادم ـــم و ت ـــرار دهی ـــت ق موردحمای
ــا را در ۱۱  ــا تولیـــدات کرونـ پـــروژه مرتبـــط بـ
ـــال  ـــارد ری ـــزار و ۴۰۰ میلی ـــم ۴ ه ـــا رق اســـتان ب

حمایـــت کردیـــم.
جـــزو  کـــه  بنگاه هایـــی  بـــا  همچنیـــن 
تســـهیالت  دریافـــت  مشـــمول  رســـته های 
کرونایـــی نبودنـــد امـــا بانـــک مرکـــزی اعـــالم 
کـــرد، جلســـاتی گذاشـــتیم و ســـعی کردیـــم 
ـــهیالت  ـــم؛ تس ـــا بدهی ـــه آن ه ـــت الزم را ب فرص
ــوب  ــدد در چهارچـ ــردش مجـ ــرمایه در گـ سـ
بنگاه هـــا  ایـــن  بـــه  مقـــررات  و  قوانیـــن 

پرداخـــت شـــد.

ـــا  شـــرایط ویـــژه ناشـــی از شـــیوع ویـــروس کرون
لـــزوم توجـــه بـــه بانکـــداری الکترونیـــک و 
دیجیتـــال را بیش از پیـــش یـــادآور شـــد، در 
ـــد  ـــه ح ـــا چ ـــران ت ـــی ای ـــبکه بانک ـــه ش ـــن زمین ای

آمادگـــی الزم را دارد؟

ـــه در حـــوزٔه  ـــی ك ـــوالت عظیم ـــه تح ـــا توجـــه ب ب
فّنـــاوری در جهـــان در جریـــان اســـت و همچنیـــن 

شـــکل گیـــری نیازهـــای پیچیـــدٔه مشـــتریان 
شـــبکٔه بانكی،گـــذر از مـــدل بانكـــداری ســـنتی بـــه 
ـــر اســـت. ـــری گریزناپذی ـــال ام  بانكـــداری دیجیت

ـــاخت های  ـــات و زیرس ـــود اطالع ـــاظ وج از لح
ــام  ــه انجـ ــور بـ ــی در كشـ ــات خوبـ الزم اقدامـ
رســـیده و الزم اســـت بـــا برقـــراری ارتبـــاط 
بیـــن سیســـتم های اطالعاتـــی در ســـازمان های 
مختلـــف و ایجـــاد امـــکان دســـتیابی بانك هـــا بـــه 
ایـــن اطالعـــات، زمینـــٔه تجزیه و تحلیـــل رفتـــار 
ــی  ــن بانكـ ــات نویـ ــی خدمـ ــتریان و طراحـ مشـ
ــتر بانكـــداری دیجیتـــال فراهـــم شـــود.  در بسـ

مشـــتری مداری  از  هوشـــمند،  اقتصـــاد  در 
به ســـمت مشـــتری محوری حركـــت می كنیـــم 
تمامـــی  محـــور  مشـــتری،  به طوری كـــه 
همـــٔه  و  می شـــود  بانـــك  فعالیت هـــای 
فرایندهـــا و خدمـــات در بانـــك بـــر اســـاس 
خواســـت و نیـــاز مشـــتری تعریـــف می شـــود. 
در بانكـــداری دیجیتـــال موضـــوع پیش بینـــی 
ـــاز و شناســـایی ترجیحـــات مشـــتریان مطـــرح  نی
می شـــود؛ بنابرایـــن الزم اســـت بـــا اســـتفاده 
از نـــوآوری، فرهنگ ســـازی، و بهره منـــدی از 
ــدی  ــر توانمنـ ــه بـ ــا تكیـ ــای روز، و بـ  فّناوری هـ
ـــروژه  ـــن پ ـــق ای ـــان ســـازمان در تحق ـــام كاركن تم

ــیم. ــا باشـ ــم كوشـ مهـ
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چالش های نظام بانکی در عصر کرونا

بــا  بانکــی  از چالش هــای ســامانٔه  ابتــدا  در 
بفرماییــد. ویــروس کرونــا  شــیوع 

وضعیـــت بانک هـــا از چنـــد جنبـــه در شـــرایط 
برخـــی  از  اســـت؛  قابل ِارزیابـــی  حاضـــر 
جهـــات مثبـــت و از برخـــی جهـــات منفـــی 
ـــت ایـــن دوران،  ـــٔه مثب اســـت. در خصـــوص جنب
بایـــد گفـــت کـــه ســـایر بازارهـــا ســـودآوری 
ــامانٔه  ــا سـ ــه بـ ــد کـ ــاوت دارنـ ــب و متفـ عجیـ
ــال،  ــوان مثـ ــت. به عنـ ــاس نیسـ ــی قابل ِقیـ بانکـ
ـــته  ـــود داش ـــد س ـــدود ۴۰ درص ـــهام ح ـــازار س ب
ــوان  ــال، و... به عنـ ــکن، طـ ــودرو، مسـ ــا خـ و یـ

1. social distancing

ـــب ســـپرده های بانکـــی  بازارهـــای مـــوازی و رقی
ـــه  ـــادی ب ـــت زی ـــردم اهمی ـــت م ـــده اس ـــث ش باع
ـــد.  ـــا کاهـــش نـــرخ ســـود بانکـــی ندهن افزایـــش ی
بانک هـــا  در  ســـپرده گذاری  درحال حاضـــر، 
بـــرای حفـــظ وجـــوه درجهـــِت ســـرمایه گذاری 
ـــه موجـــب شـــده  ـــوازی اســـت ک ـــای م در بازاره
اســـت فشـــار بـــر بانک هـــا از بیـــن بـــرود و 
ــود  ــب سـ ــال کسـ ــردم به دنبـ ــه مـ ــل اینکـ به دلیـ
ــا  ــن بانک هـ ــته بیـ ــای گذشـ ــتند، رقابت هـ هسـ
بـــرای نرخ هـــای ســـود وجـــود نـــدارد و منجـــر 
بـــه ارزان شـــدن منابـــع بانک هـــا شـــده اســـت.

نـــرخ بـــازار بین بانکـــی زمانـــی حـــدود ۳۰ 

درصـــد بـــود؛ امـــا اکنـــون در حـــدود ۱۰ الـــی 
۱۲ درصـــد اســـت و اگـــر بانکـــی دچـــار کســـری 
ـــدی  ـــرخ ۱۰ درص ـــا ن ـــد ب ـــد، می توان ـــع باش مناب
ـــد  ـــن کن ـــازار بین بانکـــی تأمی ـــن کســـری را از ب ای
و موجـــب می شـــود هزینـــٔه عملیاتـــی بانک هـــا 
به شـــدت کاهـــش یابـــد. بی شـــک بـــا کاهـــش 
ایـــن فشـــارها و افزایـــش منابـــع بانک هـــا، 

ـــود. ـــم ب ـــا خواهی ـــودآوری آن ه ـــاهد س ش
ـــود  ـــرایط موج ـــل ش ـــر، به دلی ـــویی دیگ از س
ـــا  ـــل دوران کرون ـــه به دلی ـــودی ک ـــور و رک در کش
ـــا  ـــه از بانک ه ـــرادی ک ـــر شـــده اســـت، اف عمیق ت
ـــت  ـــوان پرداخ ـــد، ت ـــت کرده ان ـــهیالت دریاف تس

بشـر  زندگـی  در  زیـادی  آسـیب های  و  شـیوع ویروس کرونا پیامدها 
ایـن ویـروس چالش هـای جـدی در  آنکـه  امـروزه ایجـاد کـرده، به ویـژه 
محیـط کسـب وکار و بـازار پولـی و مالـی کشـورها به وجود آورده اسـت. 
نظـر بـه اینکـه بانک هـا و نظـام بانکـداری کشـورها نقشـی تعیین کننـده در 
رونـق اقتصـادی و توسـعٔه بـازار کسـب وکار دارنـد، بانک هـای کشـورها 
مشـتریان  نمانده انـد.  مصـون  ویـروس  ایـن  آسـیب های گسـتردٔه  از  نیـز 
بانک هـا به دلیـل ناتوانـی در پرداخـت بدهـی خود به دنبال حمایت هـای مالـی و 
پولـی بانک هـای مرکـزی، بانک هـای عامـل، و بلکه دولـت در ایـن خصـوص 
هسـتند. در اکثـر کشـورها، بانک هـای مرکـزی و یـا دولت هـای ذی ربـط 
کـه مشـکالت  توصیـه کرده انـد  یـا  و  داده  بانک هـای عامـل دسـتور  بـه 
امـروزٔه بدهـکاران بانکـی را در نظـر بگیرنـد، و به ویـژه آنکـه مطالبـات 
اقسـاط خـود را بـرای چندیـن مـاه بـه تعویـق بیندازنـد. بانک هـای عامـل 
نیـز از اختـالل یـا توقـف فعالیت هـا و کسـب وکار متضـرر شـده اند و لـذا 

به دنبـال مشـوق هایی هسـتند تـا بـا حفـظ کارکنـان خـود و تعدیـل نکـردن 
گسـتردٔه نیـروی انسـانی، فضایـی مناسـب بـرای اسـتمرار در فعالیت هـای 
بانکـی خـود ایجـاد کننـد. در این راسـتا، بانک ها تالش می کننـد تا ضمن 
مالحظـات پروتکل هـای بهداشـتی و رعایـت فاصله گـذاری اجتماعـی۱ 
محیـط کسـب وکار خـود را از حالـت رکود بـه حالت نیمه فعـال نگه دارند. 
مقـررات  بـر  پروتـکل حاکـم  داشـت کـه  توجـه  نیـز  نکتـه  ایـن  بـه  بایـد 
فاصله گـذاری اجتماعـی به معنـای آن اسـت کـه تعـداد کمتری از مشـتریان 
می تواننـد به صـورت حضـوری بـه بانک هـا مراجعـه کننـد و عمـاًل فشـاری 
سـنگین را بـر اسـتفاده از زیرسـاخت های دیگـر ارتباطـی نظیـر پشـتیبانی 
تلفنـی، اینترنـت بانـک، و سـایر ابزارهـا ایجـاد کرده اسـت. برای بررسـی 
بیشـتر ایـن موضـوع بـا حمید تهرانفـر، مدیرعامل سـابق بانـک کارآفرین، 
دربـارٔه چالش هـای نظـام بانکـداری در دوران کرونـا گفت وگویی داشـتیم 

کـه در زیـر می خوانیـد.

شیوع ویروس کرونا؛
به  نفع و ضرر سامانٔه بانکی

مدیرعامل سابق بانک کارآفرین
حمید تهرانفر
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هـــم  بانک هـــا  می تـــوان گفـــت  و  ندارنـــد 
فضـــای خـــوب دارنـــد و هـــم فضـــای ســـخت 
کشـــور  اقتصـــاد  و گرداننـــدگان  شـــکننده  و 
و دولتمـــردان نیـــز هـــم در شـــرایط شـــیوع 
ویـــروس کرونـــا بـــه کمـــک افـــرادی می رونـــد 
ــرم  ــت وپنجه نـ ــا دسـ ــکالت کرونـ ــا مشـ ــه بـ کـ
می کننـــد و ایـــن باعـــث شـــده اســـت بانک هـــا 

ــد. ــر ببرنـ ـــختی به سـ ــرایط س در شـ
ـــر  ـــان تســـهیالت کمت ـــن، متقاضی ـــه نظـــر م ب
به دنبـــال تأمیـــن ســـرمایه و افزایـــش تـــوان 
تولیـــد هســـتند، و بخـــش زیـــادی به دنبـــال 
بازارهـــای  در  ســـرمایه گذاری  و  ســـفته بازی 
ـــهیالت  ـــدگان تس ـــت گیرن ـــتند و ماهی ـــی هس مال
ـــرق کـــرده اســـت. ـــا گذشـــته ف ـــز در مقایســـه ب نی

و  ویروس کرونا روش هـــا  همچنیـــن 
رفتارهـــای ســـنتی و متعـــارف بانکـــداری و 
ـــوری و  ـــورت حض ـــی به ص ـــات بانک ـــٔه خدم ارائ
ـــل  ـــانده و در عم ـــش کش ـــه چال ـــی را ب ـــا فیزیک ی
ـــی  ـــت بانک ـــادی را در فعالی ـــای زی محدودیت ه
از  امـــروزه اســـتفاده  ایجـــاد کـــرده اســـت. 
به دلیـــل  یا اســـکناس های بانکی  و  ســـکه ها 
ویروس به شـــدت  شـــیوع این  در  تأثیـــر 

زیـــاد  هزینه هـــای  صـــرف  بـــا  و  محـــدود 
ضدعفونـــی  شـــده و بلکـــه اســـتفاده از آن در 

برخـــی از بانک هـــا متوقـــف شـــده اســـت.
در نتیجـــٔه شـــیوع ویروس کرونا، بانک های 
دنیـــا در دادن تســـهیالت اعتبـــاری و وام هـــای 
بـــزرگ  کســـب وکارهای  بـــه  طوالنی مـــدت 
به شـــدت از خـــود مقاومـــت نشـــان می دهنـــد و 
ــم و  ــدت و کم حجـ ــای کوتاه مـ ــای وام هـ در اعطـ
بـــا ریســـک های پاییـــن نیـــز بـــا احتیـــاط شـــدید 

برخـــورد می کننـــد.

ویــروس کرونــا،  شــیوع  بــا  درحال حاضــر 
فرصتــی بــرای ســامانٔه بانکــی ایجــاد شــده 
الکترونیــک  خدمــات  زمینــٔه  در  تــا  اســت 
و غیرحضــوری نیــز اقداماتــی مؤثــر انجــام 

چیســت؟ دراین بــاره  شــما  نظــر  دهنــد، 

بانکـــداری  زمینـــٔه  در  پیش ازایـــن  بانک هـــا 
الکترونیـــک و ارائـــٔه خدمـــات غیرحضـــوری 
ـــب  ـــز موج ـــن دوران نی ـــد و ای ـــرده بودن ـــدام ک اق
شـــد تـــا بـــا اســـتفادٔه بهینـــه از شـــرایط، از 
حضـــور مشـــتریان در شـــعب جلوگیـــری کننـــد 

و بیشـــتر خدمـــات غیرحضـــوری ارائـــه شـــود.
ــازی  ــای مجـ ــٔه فعالیت هـ ــا در زمینـ بانک هـ
و تمام الکترونیـــک تـــا حـــد زیـــادی حرکـــت 
کرده انـــد و بانـــک مرکـــزی هـــم اخیـــرًا بـــا 
تصمیمـــات جدیـــد کـــه اتخـــاذ کـــرده، در 
ـــش ســـقف  ـــه افزای ـــی ازجمل ـــه اقدامات ـــن زمین ای
انتقـــال کارت بـــه کارت، تمدیـــد خـــودکار 
انجـــام  و...  بانکـــی،  انقضـــای کارت هـــای 
داده اســـت کـــه بی شـــک گام هایـــی خـــوب در 
راســـتای ارائـــٔه خدمـــات غیرحضـــوری بـــه 

بانک هاســـت. مشـــتریان 
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چالش های نظام بانکی در عصر کرونا

ویــروس کرونــا  شــیوع  زمــان  از  بانک هــا 
در  کــه  آن  از  ناشــی  محدودیت هــای  و 
ــر گذاشــت، چــه اقداماتــی  کســب وکارها تأثی

دادنــد؟ قــرار  دســتور کار  در  را 

بــه  توجــه  بــا  مســتحضرید،  کــه  همان طــور  
نام گــذاری ســال ۱۳۹۹ از ســوی رهبــر معظــم 
انقــالب بــه »ســال جهــش تولیــد« و عنایــت بــه 
ــاد،  ــرفت اقتص ــه در پیش ــن مقول ــیت ای حساس
بانک هــای  کشــور،  شــکوفایی  و  صنعــت، 
دولتــی و نیمه دولتــی توجــه ویــژه بــه مســئلٔه 
تولیــد و حمایــت از تولیــدات داخلــی را اولویت 
امســال  ابتــدای  از  بانک هــا  می داننــد.  خــود 
و بــرای تحقــق شــعار ســال جــاری، آمادگــی 
خــود را بــرای کمــک و حمایــت از تولیــدات 
داخلــی اعــالم و در سیاســت های ســال جدیــد 

پیش بینــی کردنــد. را  الزم  برنامه هــای 
کارگروه هایــی در بانک هــا شــکل گرفــت 
برنامه ریــزی  بــرای تحقــق شــعار ســال،  تــا 
الزم را انجــام دهنــد. همان طــور کــه اســتحضار 
ابتــدای  از  کرونــا  ویــروس  شــیوع  داریــد، 
اســفندماه ۱۳۹۸ در ایــران مشــکالتی بــرای 
فعــاالن اقتصــادی و به ویــژه کســب وکارهای 
بازپرداخــت  در  تولیدکننــدگان  و  کوچــک 

تســهیالت بانکــی به وجــود آورده اســت کــه 
طرح هــای پیشــنهادی بانــک مرکــزی حرکتــی 
ــت از اقشــار آســیب دیده از  ــرای حمای ــت ب مثب
بابــت ایــن ویــروس بــود؛ متعاقــب پیشــنهادها 
و بخش نامه هــای بانــک مرکــزی، نظــام بانکــی 
ــژه  ــت وی ــه حمای ــزم ب ــود را مل ــم خ ــور ه کش
ــفندماه،  ــدای اس ــد. از ابت ــار می دان ــن اقش از ای
ویــروس کرونــا در ایــران شــیوع پیــدا کــرد و بــا 
توجــه بــه ایــن بیمــاری مشــکالت زیــادی بــرای 
ــده اســت. از همــان  کســب وکارها به وجــود آم
اوایــل اســفندماه، بانــک مرکــزی پیشــنهادهایی 
کســب وکارهای  از  حمایــت  بــرای  را 
آســیب دیده بــه شــورای پــول و اعتبــار ارائــه 

کــرد کــه مورد         تصویــب قــرار گرفــت.
و  دولتــی  بانک هــای  عامــل  مدیــران 
نیمه دولتــی عضــو شــورای هماهنگــی بانک هــا 
در ۶ اســفندماه ۱۳۹۸، جلســه ای فوق العــاده 
بــرای اقدامــات الزم در خصــوص مراقبت هــای 
محــل  در  کرونــا  ویــروس  از  پیشــگیری 
ــٔه  ــه تهی ــه ب ــد ک ــزار کردن ــورا برگ ــٔه ش دبیرخان
دســتورالعمل های الزم در خصــوص رعایــت 

شــد. منجــر  بهداشــتی  پروتکل هــای 
را  بخش نامــه ای  مرکــزی  بانــک  ضمنــًا 
تعویــق  خصــوص  در   ۱۳۹۸ اســفندماه  در 

ســه ماهٔه اقســاط کســب وکارهای آســیب دیده 
و وام هــای قرض الحســنه صــادر کــرد، مشــروط 
بــه اینکــه تــا ۱ دی مــاه ۱۳۹۸ بدهــی سررســید 
بــرای  و  باشــند،  نداشــته  معــوق  و  گذشــته 
حمایــت از ایــن اقشــار بــه بانک هــا ابــالغ کــرد.

در ادامــه، بانــک مرکــزی طــی بخش نامــه ای 
مصادیــق   ۱۳۹۹ خردادمــاه  در  دیگــر 
ــب وکارهایی  ــوص کس ــه را در خص چهارده گان
ــد به صــورت شــفاف اعــالم  کــه آســیب دیده ان
از  عبارت انــد  کســب وکارها  ایــن  کــرد. 
مراکــز تولیــد و توزیــع غــذا، مراکــز مربــوط 
بــه گردشــگری، حمل ونقــل عمومــی، دفاتــر 
ــع پوشــاک،  ــد و توزی خدمــات مســافرتی، تولی
تولیــد و توزیــع کیــف و کفــش، مراکــز توزیــع 
مراکــز  ورزشــی-تفریحی،  مراکــز  آجیــل، 
فرهنگــی و آموزشــی، مراکــز تولیــد و توزیــع 
و فــروش صنایع دســتی، حمل ونقــل عمومــی 
مســافر درون شــهری، مراکــز بهداشــتی، درمانــی 
ــی،  ــگاه های رانندگ ــکی، آموزش ــوزش پزش و آم
و  مــرغ،  پــرورش  واحدهــای  آرایشــگاه ها، 

مراکــز تولیــد محصــوالت گلخانــه ای.

در فروردین مــاه هــم بانــک مرکــزی بخش نامــٔه 
دیگــری در خصــوص در نظــر گرفتــن برخــی از 

اقدامات بانک ها در مواجهه با 
تأثیر شیوع کرونا در اقتصاد

ــیاری  ــد بس ــد ۱۹ مانن ــروس کووی ــته، وی ــال گذش ــفندماه س ــل اس از اوای
دیگــر از کشــورهای دنیــا در ایــران نیــز شــیوع پیــدا کــرد و تأثیراتــی جــدی 
و عمیــق را در اقتصــاد و کســب وکارها بــر جــای گذاشــت. بانک هــا 
ــل  ــان خــود را به دلی ــن مــدت تعــدادی از کارکن ــر اینکــه طــی ای عــالوه ب
ابتــال بــه ایــن ویــروس از دســت دادنــد، بــا محدودیت هــای مختلــف هــم 
بــرای ارائــٔه خدمــات و هــم بــرای دریافــت اقســاط و پرداخــت تســهیالت 
مواجــه شــدند. هــم دریافــت اقســاط وام هــای قرض الحســنه و وام هــای 

کســب وکارهای آســیب دیده بــرای ســه مــاه بــه حــال تعلیــق در آمــد، 
هــم تســهیالتی بــرای کســب وکارهای خســارت دیده در نظــر گرفتــه 
شــد. بــرای بررســی اقداماتــی کــه بانک هــا طــی ایــن مــدت انجــام دادنــد، 
گفت وگویــی را بــا علیرضــا قیطاســی، دبیــر کل شــورای هماهنگــی 
بانک هــای دولتــی و نیمه دولتــی انجــام دادیــم، کــه مشــروح آن بــه شــرح 

زیــر اســت:

دبیر کل شورای هماهنگی بانک های دولتی و نیمه دولتی
علیرضا قیطاسی
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ــل  ــارٔه چــک برگشــتی به دلی محدودیت هــا درب
ــد ۱۹  ــروس کووی ــیوع وی ــی از ش ــرایط ناش ش
اقداماتــی  ایــن راســتا چــه  صــادر کــرد. در 

انجــام شــد؟
بلــه. در تاریــخ ۱۶ فروردین مــاه ۱۳۹۹ هــم 
بخش نامــه ای در ایــن خصــوص صــادر شــد. 
بــر ایــن اســاس، کســب وکارهایی کــه قــادر 
بــه ایفــای تعهــدات خــود ناشــی از صــدور 
سررســید  و  نبودنــد  صــادره  چک هــای 
چک هــای آن هــا در بــازٔه زمانــی ۱ اســفندماه 
بــود،   ۱۳۹۹ اردیبهشــت ماه   ۳۱ تــا   ۱۳۹۸
ــه صــدور  چکشــان برگشــت خــورده و منجــر ب
در  بــود،  شــده  پرداخــت  عــدم  گواهی نامــٔه 
صــورت تســلیم درخواســت خــود بــه بانــک 
یــا مؤسســٔه اعتبــاری ذی ربــط حداکثــر تــا ســه 
مــاه پــس از تاریــخ برگشــت چک هــای مذکــور، 
مشــمول محرومیت هــا و ممنوعیت هــای ناظــر 
ــرر  ــادٔه )۵( مک ــرر در م ــتی مق ــک برگش ــر چ ب
الحاقــی بــه قانــون صــدور چــک نمی شــوند.

ــت  ــتای پرداخ ــی در راس ــه اقدامات ــا چ بانک ه
اقتصــادی  بنگاه هــای  بــه  تســهیالت 

دادنــد؟ انجــام  کرونــا  از  آســیب دیده 

رابطــه،  ایــن  در   ۱۳۹۹ خردادمــاه   ۶ در 
از  حمایــت  بــرای  دیگــری  بخش نامــٔه 
شــد  صــادر  آســیب دیده  کســب وکارهای 
ــال  ــارد ری ــزار میلی ــاس آن، ۷۵۰ ه ــر اس ــه ب ک
تســهیالت بــرای ایــن دســته از بنگاه هــا در نظــر 

اســت. شــده  گرفتــه 
کسب وکارهای مشــمول همان کســب وکارهای 
به عنــوان  قبلــی  بخش نامــٔه  در  اعالم شــده 
ایــن  البتــه  هســتند.  چهارده گانــه  مصادیــق 
تســهیالت ُخــرد خواهد بود و شــامل تســهیالت 
کالن نمی شــود. بانــک مرکــزی بــرای تأمیــن ایــن 
مبلــغ اعــالم کــرد کــه ۲۵۰ هــزار میلیــارد ریــال از 
محــل ســپردٔه قانونــی بانک هــا نــزد خــود را آزاد 
خواهــد کــرد و ۵۰۰ هــزار میلیــارد ریــال هــم از 

ــن خواهــد شــد. ــع خــود بانک هــا تأمی مناب
بــر اســاس ایــن بخش نامــه، نــرخ ســود ایــن 
تســهیالت ۱۲ درصــد و مــدت بازپرداخــت آن 
۲۷ مــاه در نظــر گرفتــه شــد کــه شــامل ســه مــاه 
ــن  ــه ای ــت. البت ــه اس ــاط ۲۴ ماه ــس و اقس تنف
تعلــق  بــه کســب وکارهایی  تنهــا  تســهیالت 

می گیــرد کــه تعدیــل نیــرو نکــرده باشــند و ایــن 
موضــوع بــه تأییــد وزارت تعــاون، کار، و رفــاه 
اجتماعــی رســیده باشــد. درصورتی کــه ایــن 
تســهیالت  دریافــت  از  پــس  کســب وکارها 
ســود  نــرخ  نیــرو کننــد،  تعدیــل  بــه  اقــدام 
تســهیالت بــرای آن هــا از ۱۲ درصــد بــه ۱۸ 

ــت. ــد یاف ــش خواه ــد افزای درص
از  می تواننــد  یک بــار  تنهــا  کســب  وکارها 
ــد و درصورتی کــه  ــن تســهیالت اســتفاده کنن ای
متقاضــی دارای چــک برگشــتی از ۱ اســفندماه 
ــان اردیبهشــت ماه ۱۳۹۹ باشــد،  ــا پای ۱۳۹۸ ت
ایــن موضــوع در اعتبارســنجی وی از ســوی 

بانک هــا لحــاظ نمی شــود.
البتــه بایــد یــادآور شــویم کــه در راســتای 
 ۱۰ مبلــغ  خانوارهــا،  معیشــت  بــه  کمــک 
منابــع  محــل  از  تســهیالت  ریــال  میلیــون 
یادشــده در قالــب عقــد قــرارداد قرض الحســنه 
بــه سرپرســتان خانوارهــا بــر اســاس لیســت 
ــه  ــت ک ــده اس ــت ش ــالح پرداخ ــع ذی ص مراج
اقســاط ایــن وام از یارانــٔه نقــدی آن هــا کســر 

خواهــد شــد.
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چالش های نظام بانکی در عصر کرونا

سراســر  در   ۱۹ ویــروس کوویــد  شــیوع 
جهــان و ابتــالی نزدیــک بــه از ۱۶ میلیــون 
بــه  نوشــتار(  ایــن  نــگارش  زمــان  )تــا  نفــر 
ــابقه  ــی کم س ــا چالش ــان را ب ــاری، جه ــن بیم ای
مواجــه کــرده اســت. ایــن رخــداد کــه بی تردیــد 
ــام انســان را  ــه ن ــی ب ــٔه حیات ســبک زیســت  گون
متأثــر ســاخته، در حیطــٔه کســب وکار نیــز تمــام 
حوزه هــا را بــه درجــات و جهــات گوناگــون 
برخــی  در  اســت.  داده  قــرار  تأثیــر  تحــت 
بخش هــا نظیــر گردشــگری، تأثیــر درآمــدی 
بســیار شــدید و در جهــت منفــی بــوده و در 
بخش هایــی دیگــر نظیــر صنایــع بهداشــتی و 
ــت  ــا در جه ــدید ام ــوق ش ــر ف ــوینده ها، تأثی ش
حــوزٔه  میــان،  ایــن  در  اســت.  بــوده  مثبــت 
فعالیــت بانک هــا بــا توجــه بــه نقــش ایــن نهــاد 
ــًا  ــورها )و خصوص ــب وکار کش ــٔه کس در چرخ
ایــران به عنــوان کشــوری کــه نظــام تأمیــن مالــی 
تحــت  به شــدت  اســت(  بانک محــور  آن  در 

ــت. ــه اس ــرار گرفت ــر ق تأثی
می تــوان  ساده سازی شــده  نگاهــی  در 
از ســه منظــر مدیریــت  بانک هــا  گفــت کــه 
اعتبــاری، کانــال ارائــٔه خدمــات، و مدیریــت 
هزینــه از ایــن پدیــده متأثــر شــده و یــا خواهنــد 
شــد کــه در ادامــه به اختصــار بــه هریــک از ایــن 

ــت. ــم پرداخ ــر خواهی ــه منظ س
از منظــر مدیریــت اعتبــاری، چالش هــای 
بــود.  خواهــد  بانک هــا  پیــش روی  متعــددی 

1. Non-performing loan, NPL

کســب وکارها  برخــی  در  اختــالل  ایجــاد 
ــا  ــدی آن ه ــن اهــداف درآم ــق نیافت باعــث تحق
ــی شــده اســت.  ــدٔه مال ــروز مشــکالت عدی و ب
ایــن کســب وکارها کــه  از  آن گــروه  مالــکان 
در  اســتفاده کرده انــد،  بانکــی  تســهیالت  از 
بــه  را  تقــدم  مالــی خــود،  اولویت بندی هــای 
ســایر تعهــدات داده و عمــاًل از بازپرداخــت 
تســهیالت دریافتــی اجتنــاب می کننــد. ایــن 
امــر در مــورد اشــخاص حقیقــی شــاغل در ایــن 
صــادق  نیــز  )حقوق بگیــران(  کســب وکارها 
تنگناهــای  بــه  بــا توجــه  نیــز  آنــان  و  اســت 
ــی  ــهیالت دریافت ــت تس ــدی، در بازپرداخ درآم
ــن امــر الجــرم  ــد کــرد و ای خــود نکــول خواهن
باعــث افزایــش نــرخ مطالبــات معــوق بانک هــا 

ــد. ــد ش خواه
در  بحــران  ایجــاد  دیگــر،  ســوی  از 
دریافــت  بــرای  تقاضــا  کســب وکارها، 
پوشــش  و  بقــا  اســتمرار  بــرای  تســهیالت 
گــردش  در  ســرمایٔه  و  جــاری  هزینه هــای 
را  متوســط  و  کوچــک  بنگاه هــای  برخــی 
ــی اســت کــه  افزایــش خواهــد داد. ایــن در حال
چشــم اندازی روشــن درخصــوص تــوان ایــن 
بنگاه هــا در بازپرداخــت ایــن تســهیالت وجــود 
نــدارد. مضــاف بــر ایــن، تقاضــا بــرای دریافــت 
ــه  ــی ک ــخاص حقیق ــرای اش ــرد ب ــهیالت خ تس
ــش  ــز افزای ــده اند نی ــدی ش ــش درآم ــار چال دچ
ــار ایــن مــوارد کــه ریشــه  خواهــد یافــت. در کن

تقاضــای  افزایــش  دارد،  بحــران کرونــا  در 
عمومــی بــرای تســهیالت بانکــی کــه عمومــًا 
در شــرایط تورمــی حــادث می شــود نیــز بــر 
پاییــن  )نــرخ  می افزایــد  شــرایط  غمــوض 
ــورم،  ــرخ ت ــا ن ــه ب ــی در مقایس ــهیالت بانک تس
ــرده اســت(. از  ــاال ب ــت آن را ب ــواره مطلوبی هم
دیگــر ســو، برنامه هــای حمایتــی دولــت نیــز 
انتظــارات خاصــی را از منظــر امحال تســهیالت 
ــه  ــد ک ــرح می کن ــی مط ــتم کل ــی از سیس اعطای
اجرایــی شــدن آن هــا، عــالوه بــر ایجــاد مشــکل 
در جریــان درآمــدی پیش بینی شــدٔه بانک هــا، 
به لحــاظ  را  فراوانــی  اجرایــی  دشــواری های 
ــوارد  ــام م ــت. تم ــد داش ــر خواه ــتمی درب سیس
فــوق، تحقــق نیافتــن درآمــد از نــوع درآمدهــای 
بــرای  را  غیرعامــل۱  وام  افزایــش  و  مشــاع 
بانک هــا را در پــی خواهــد داشــت و بــا توجــه 
بــه آمیختــٔه درآمــدی بانک هــا و وابســتگی آن هــا 
بــه درآمدهــای مشــاع، چالــش در ســودآوری 

اســت. قابل ِپیش بینــی 
ــا  ــو ب ــش و همس ــن چال ــر ای ــوق ب ــرای تف ب
وجــوه،  واســطٔه  به عنــوان  بانــک  مأموریــت 
بانک هــا ناگزیــر از اعطــای تســهیالت هســتند. 
لــذا الزم اســت بانک هایــی کــه از منابــع مــازاد 
برخوردارنــد، بــا اتخــاذ رویکــرد پیش دســتانه بــه 
ــر حــوزٔه ســالمت  ــی )نظی شناســایی بخش های
و بهداشــت( کــه در شــرایط فعلــی در عیــن 
ــور از شــرایط خــاص،  ــه کشــور در عب کمــک ب

کووید ۱۹ و برخی از چالش های 
نظام بانکی در سال ۱۳۹۹
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بــا رشــد چشــمگیر درآمــد روبــه رو هســتند، 
ــی  ــن مال ــرای تأمی گزینه هــای بالقــؤه مناســب ب
ــرمایٔه  ــهیالت س ــای تس ــا اعط ــد و ب ــدام کنن اق
طرح هــای  دادن  انجــام  )به منظــور  ثابــت 
توســعه و افزایــش ظرفیــت تولیــد( و ســرمایٔه در 
ــد(،  ــریع تولی ــهیل و تس ــور تس ــردش )به منظ گ
ضمــن کمــک بــه کشــور در مســیر عبــور از 
بحــران، اهــداف درآمــدی خــود را از محــل 

ــازند. ــرآورده س ــن ب ــهیالت ام ــای تس اعط
خدمــات،  ارائــٔه  کانال هــای  منظــر  از 
اجتماعــی  فاصله گــذاری  رعایــت  الزامــات 
ــان  ــات آن ــتریان و ترجیح ــاری مش ــوی رفت الگ
متناســب  اســت.  داده  قــرار  تأثیــر  تحــت  را 
بــا آن انتظــار مــی رود، اقدامــات بانک هــا در 
غیرحضــوری  خدمــات  ارائــٔه  بســتر  توســعٔه 
شــتاب بیشــتری پیــدا کنــد. در ایــن عرصــه 
در  بانک هــا  تالش هــای  بــه  توجــه  بــا  و 
در  مناســبی  بسترســازی  گذشــته،  ســنوات 
حیطــٔه خدمــات دریافــت و پرداخــت صــورت 
نســبی  بلــوغ  آن  به مــوازات  و  اســت  گرفتــه 
ــوص  ــتریان درخص ــان مش ــبی نیــز در می مناس
ایــن  در  غیرحضــوری  خدمــات  از  اســتفاده 
ــه  ــوط ب ــات مرب ــا خدم ــود دارد؛ ام ــش وج بخ
حــوزٔه تســهیالت و تعهــدات، از ایــن منظــر 
توســعه یافتگی مناســب نــدارد؛ لــذا الزم اســت 
تمهیداتــی در ایــن ارتبــاط، خصوصــًا در بخــش 

2. Scoring 

ارائــٔه تســهیالت خــرد غیرقضاوتــی صــورت 
امــر  ایــن  تحقــق  الزامــات  ازجملــه  گیــرد. 
توســعٔه زیرســاخت های امتیازدهــی مشــتریان۲ 
اطالعاتــی  یکپارچــٔه  بســترهای  تکمیــل  و 
الکترونیــک(  دولــت  تحقــق  و  )فرابخشــی 
و  کالن  تســهیالت  درخصــوص  اســت. 
تعهــدات نیــز الزم اســت بــا بازنگــری و توســعٔه 
زیرســاخت ها، باهــدف کمینه ســازی ضــرورت 
ــدن  ــام ش ــکان انج ــط ام ــتری، بس ــور مش حض
بخشــی از فراینــد تشــکیل پرونــده به صــورت 

ــزه  غیرحضــوری، و توســعٔه اســتعالمات مکانی
راســتای رونــد کاهــش  و وب سرویســی، در 

برداشــت. فیزیکــی مشــتریان گام  حضــور 
همان گونــه کــه اشــاره شــد، چالــش تحقــق 
بانک هــا  بــرای  پیش بینی شــده  درآمدهــای 
ــدی  ــمه های درآم ــف چش ــت و تعری ــدی اس ج
جایگزیــن نیــز در کوتاه مــدت امــری دشــوار 
در  بانک هــا  اســت  الزم  لــذا  می نمایــد؛ 
بــا ســومین چالــش یعنــی مدیریــت  ارتبــاط 

ــه ای خــود،  ــه، درخصــوص ســاختار هزین هزین
ــر  ــن منظ ــد. از ای ــال کنن ــژه را اعم ــی وی مدیریت
بــا  ارتبــاط  در  ویــژه  تمهیداتــی  اســت  الزم 
هزینه هــای عملیاتــی و غیرعملیاتــی بانک هــا 
صــورت گیــرد. در حیطــٔه هزینه هــای عملیاتــی، 
ــع  هوشــمند ســاختن سیاســت های جــذب مناب
پــول  تمام شــدٔه  بهــای  باهــدف کمینه ســازی 
)قیمــت بهــره ای( و بهینه ســازی ترکیــب منابــع 
ــد  ــه، می توان ــه و پرهزین ــع کم هزین از منظــر مناب
نقشــی بســزا در کاهــش هزینــٔه بانک هــا داشــته 
باشــد. از منظــر هزینه هــای غیرعملیاتــی نیــز 
اداری  غیرضــروری  هزینه هــای  از  اجتنــاب 
در  هزینــه  مدیریــت  تفکــر  نهادینه ســازی  و 
تــا  می توانــد  ســتادی  و  صفــی  واحدهــای 

حــدودی راهگشــا باشــد.
آنکــه، شــیوع ویــروس کرونــا  کالم آخــر 
چالــش جــدی بــرای صنعــت بانکــی در سراســر 
ــز از  ــا نی ــور م ــت و کش ــرده اس ــاد ک ــا ایج دنی
ایــن قاعــده مســتثنا نیســت؛ لیکــن چابکــی 
و  تحــوالت  پیش بینــی  در  سیاســت گذاران 
ــات  ــازی تبع ــرای کمینه س ــر الزم ب ــاذ تدابی اتخ
آن می توانــد نقشــی حیاتــی در عبــور از ایــن 

ــد. ــته باش ــران داش بح

می تــوان  ساده سازی شــده  نگاهــی  در 
مدیریــت  منظــر  ســه  از  بانک هــا  کــه  گفــت 
ــت  ــات، و مدیری ــٔه خدم ــال ارائ ــاری، کان اعتب
یــا  و  شــده  متأثــر  پدیــده  ایــن  از  هزینــه 

شــد. خواهنــد 

۶۳
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چالش های نظام بانکی در عصر کرونا

ــی  ــدی و خدمات ــًا تمــام فعالیت هــای تولی تقریب
تحت تأثیــر شــیوع بیمــاری کوویــد ۱۹ قــرار 
گرفته انــد. چنیــن تأثیــری را در هزینــه ، درآمــد، 
دارایــی، و بدهــی شــرکت ها و حتــی ترکیــب 
جســت وجو  می تــوان  غیــره  و  کار  نیــروی 
ــت  ــت فعالی ــوع و ماهی ــه ن ــه بســته ب ــرد. البت ک
بــه  می توانــد  تغییــرات  خالــص  شــرکت، 
وضعیتــی بهتــر یــا بدتــر ختــم شــده باشــد. 
مثــاًل از جنبــٔه ســودآوری، در شــرایط فعلــی 
ــرای برخــی محصــوالت  ــا ب تقاضــای خانواره
ــوالت  ــر از محص ــی دیگ ــرای برخ ــش و ب کاه
افزایــش یافتــه اســت. مثــال واضــح آن کاهــش 
ــداری و رســتوران داری  ــات هتل تقاضــای خدم
و افزایــش تقاضــا بــرای محصــوالت شــوینده و 
ضدعفونی کننــده اســت. هزینــٔه جــاری بنگاه هــا 
در شــرایط فعلــی نیــز افزایــش یافتــه اســت. البته 
ایــن نکتــه بــدون توجــه بــه وضعیت عــدم تعادل 
ــوع  ــن موض ــًا از ای ــت و صرف ــازار کار اس در ب
نشــئت می گیــرد کــه مدیریــت ریســک ســالمت 
نیــروی کار پرهزینه تــر شــده اســت. به همیــن 
می یابــد.  کاهــش  نیــز  بهــره وری  صــورت، 
البتــه در تغییــر بهــره وری و مخــارج جــاری 
اســتثنا نیــز قابل ِتصــور اســت. به عنــوان مثــال، 
وضعیــت بهــره وری نیــروی کار برخــی بنگاه هــا 
ــد.  ــود یاب ــت دورکاری بهب ــت به عل ــن اس ممک
همچنیــن دورکاری می توانــد بــه کاهــش هزینــٔه 
جــاری شــرکت ها ختــم شــود. عالوه بــر ایــن 
موضوعــات، تغییــرات و تحــوالت صــورت 
ســودوزیان یــا ترازنامــه و دیگــر ویژگی هــا را 
بایــد بــه دوره هــای کوتاه مــدت و بلندمــدت 
تفکیــک کــرد. مثــال مشــخص آن قراردادهــای 
ــروی کار اســت کــه به صــورت ســاالنه بســته  نی

می شــود و وقفه هایــی در اجــرای تصمیمــات 
مدیریتــی به وجــود مــی آورد.

هالــٔه  قابل ِتصــور،  تحــوالت  تمــام  در 
نااطمینانــی عدم شــناخت بیمــاری کوویــد ۱۹ 
را نیــز بایــد اضافــه کــرد. تجربــٔه کشــورها نشــان 
می دهــد کــه بــا راهکارهــای غیرپزشــکی )مثــاًل 
غیــره(  و  ارتباطــات  در  محدودیــت  ایجــاد 
فعــال  مــوارد  تعــداد  مدیریــت  بــه  می تــوان 
پرداخــت. بااین حــال، چنیــن راهکارهایــی آثــار 
اقتصــادی منفــی دارد. هنــوز دانــش پزشــکی در 
مدیریــت وضعیــت بیمــاران موفــق نبــوده اســت 
و افــق زمانــی نســبتًا مشــخصی نیــز در ایــن 

ــه مطــرح نشــده اســت. زمین
تمــام مــوارد فــوق بــه ایــن معناســت کــه 
انتظــاری  و  فعلــی  وضعیــت  خــرد  تحلیــل 
بنگاه هــای مختلــف از یــک بنــگاه بــه بنــگاه 
ــود. ــد ب ــده خواه ــه پیچی ــاوت و البت ــر متف دیگ

اگــر بــر نظــام بانکــی تمرکــز کنیــم، صنعــت 
بانکــداری الکترونیــک در مرکزیــت بحــث قــرار 
ــر  ــاری در شــرایطی همه گی ــرد. ایــن بیم می گی
توســعٔه  فراینــد  شــروع  از  ســال ها  کــه  شــد 
زیرســاخت های  و  می گــذرد  صنعــت  ایــن 
نســبتًا مناســبی )حداقــل در مناطــق شــهری 
بانکــی  ارائــٔه خدمــات  بــرای  و پرجمعیــت( 
ایــن  البتــه  و پرداخــت فراهــم شــده اســت. 
نیســت کــه می توانیــم  آن معنــا  بــه  موضــوع 
وضعیــت فعلــی را در مقایســه بــا دیگر کشــورها 
ــر،  ــم. به عبارت دیگ ــوب بدانی ــعه یافته مطل توس
همچنــان موانــع جــدی در بحــث زیرســاخت ها 
خدمــات  عرضــٔه  ســمت  به طورکلــی  و 
ــی در  ــود دارد. مثال ــک وج ــداری الکترونی بانک
ایــن زمینــه، مســئلٔه شناســایی هویــت مشــتریان 

ــر  ــه نظ ــه ب ــت ک ــه ای  اس ــات پای ــٔه خدم در ارائ
ــم  ــی و ه ــی و مقررات ــتر قانون ــم بس ــد ه می رس
ــوز  ــاًل هن ــت. مث ــم نیس ــه آن فراه ــتر فّناوران بس
هــم بــرای بازگشــایی حســاب در بانــک مراجعــه 
ــر، بارهــا  حضــوری الزم اســت؛ اگرچــه پیش ت
در نقــاط دیگــر شــبکٔه بانکــی تأییــد هویــت 

ــت. ــه اس ــورت گرفت ص
بررســی  دقیق تــر  را  عرضــه  ســمت  اگــر 
در  زیرســاخت ها  و  توســعه  عمــدٔه  کنیــم، 
ــرای  ــت. ب ــده اس ــود آم ــت به وج ــث پرداخ بح
ــوز از  ــه هن ــد ک ــه، توجــه کنی ــن نکت ــح ای توضی
کشــور  در  مجــازی  بانکــداری  ظرفیت هــای 
ــن  ــاری در ای ــدل تج ــت. م ــده اس ــتفاده نش اس
نــوع بانکــداری نیــازی بــه شــعبٔه فیزیکی نــدارد، 
ــتر  ــی در بس ــات بانک ــطوح خدم ــٔه س ــه کلی بلک
شــبکٔه اینترنــت و به صــورت مجــازی اتفــاق 
می افتــد. اینکــه آیــا شــرایط به وجودآمــده نیــروی 
محــرک الزم را بــرای ایجــاد زیرســاخت های 
ــا  ــد ی ــم می کن ــی فراه ــن بانک های ــعه چنی توس

ــتر دارد. ــٔه بیش ــه مطالع ــاز ب ــر، نی خی
با این حــال، نکتــٔه اصلــی آن اســت کــه الزامــًا 
الکترونیــک  بانکــداری  توســعٔه  موانــع  تمــام 
و  عرضــه  به ســمت  پرداخــت  صنعــت  و 
مربــوط  مقرراتــی  و  قانونــی  زیرســاخت های 
ــر  ــعه نظی ــورهای درحال توس ــود. در کش نمی ش
ایــران، ســمت تقاضــا محدودیت هــای مهــم 
از  یکــی  می کنــد.  ایجــاد  توســعه  فراینــد  در 
مهم تریــن ایــن نکته هــا بــه ایجــاد اعتمــاد در 
ــرای اســتفاده از بســترهای الکترونیــک  ــراد ب اف
ــوط می شــود. از دیگــر مســائل،  و مجــازی مرب
بــه پرداخــت هزینــٔه یادگیــری  افــراد  تمایــل 
ــًا  ــت. طبیعت ــات اس ــه خدم ــتفاده از این گون اس

صنعت بانکداری 
و چالش مقابله با کووید ۱۹
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حرکــت  خالــص  منفعــت  حاضــر  شــرایط 
به ســمت ایــن بســترها بــرای قشــرهای مختلــف 
افزایــش داده اســت. توجــه کنیــد کــه در  را 
ــا  ــاس ب ــا تم ــردن ی ــدل ک ــر ردوب ــرایط حاض ش
افزایــش  پــول نقــد ریســک بیمــار شــدن را 
به دنبــال  افــراد  اســت کــه  طبیعــی  می دهــد. 
چنیــن  از  دوری  بــرای  جایگزیــن  راه هــای 

باشــند. انتخاب هایــی 
در  جدیــد  شــرایط  از  اســتفاده  الزامــات 
ترغیــب افــراد بــه اســتفاده از بســترهای کاراتــر 
در شــهرها و مناطــق حاشــیٔه شــهر و روســتاها 
متفــاوت اســت. به عنــوان مثــال، نــوع خدمــات 
در  اســت.  متفــاوت  گــروه  دو  ایــن  در  الزم 
روســتاها مســئلٔه هموارســازی مصــرف مهم تــر 
اســت و تقاضــا بــرای خدمــات پایه ای تــری 
هزینــٔه  به دلیــل  شــهرها  در  می کنــد.  ایجــاد 
فرصــت باالتــر، خدمــات پرداخــت بااهمیت تــر 
ــه، پرداخــت  ــن زمین ــال روشــن در ای اســت. مث
ــوری  ــات حض ــر خدم ــی ها و دیگ ــه تاکس کرای
نیــز  محدودیت هــا  مشــابه،  به طــور  اســت. 
ــا ســطح ســواد  متفــاوت اســت. در روســتاها ب

نســبتًا پایین تــری مواجهــه هســتیم.
اگــر تحــوالت جدیــد در صنعــت بانکــداری 
الکترونیــک  بانکــداری  کانــال  از  صرفــًا  را 
جســت وجو کنیــم، احتمــااًل کاهــش هزینه هــای 
عملیاتــی و افزایــش بهــره وری را به نفــع شــبکٔه 
بانکــی بدانیــم. توجــه کنیــد کــه در اینجــا فــرض 
بــر آن اســت کــه مالکیــت شــرکت های خدمــات 
ــرار دارد.  ــی ق ــبکٔه بانک ــار ش ــت در اختی پرداخ
هرچــه بانــک ســهم بیشــتری در ایــن بــازار 
داشــته باشــد، طبیعتــًا در وضعیــت نســبتًا بهتری 
قــرار خواهــد گرفــت. درهرحــال، تأثیــر شــرایط 
جنبه هــای  از  بانکــداری  صنعــت  در  حاضــر 

دیگــری نیــز مهــم اســت.
رکــودی  وضعیــت   ۱۹ کوویــد  شــیوع 
حاکــم بــر اقتصــاد را تشــدید کــرده اســت. 
ــٔه  ــودی در نتیج ــت رک ــه وضعی ــد ک ــه کنی توج
شــوک عرضــٔه ناشــی از تشــدید تحریم هــای 
به طورمعمــول،  اســت.  مفــروض  بین المللــی 
دارایــی  ســمت  از  مهــم  بخشــی  تســهیالت 
می دهــد.  تشــکیل  را  بانک هــا  ترازنامــٔه 
بنگاه هــای بســیاری در شــرایط حاضــر قــادر 
ــت  ــامل بازپرداخ ــود ش ــدات خ ــای تعه ــه ایف ب
تســهیالت نیســتند؛ بنابرایــن، طبیعــی اســت 
ــه  ــتری مواج ــول بیش ــرخ نک ــا ن ــا ب ــه بانک ه ک

شــوند. البتــه بــا تکیــه بــر ماهیــت مالــکان بانــک 
ــوع فعالیت هــای بانــک، ســهم تســهیالت  ــا ن ی
از کل دارایی هــا و همچنیــن نحــؤه تخصیــص 
آن هــا بــه بخش هــای مختلــف متفــاوت اســت. 
ــزرگ اســت  ــٔه رخ داده نســبتًا ب بااین حــال، تکان
ــن منظــر  و انتظــار مــی رود تمــام بانک هــا از ای
گیرنــد.  قــرار  تأثیــر  تحــت  منفــی  به طــور 
ــاًل از  ــات غیرجــاری، مث افزایــش نســبت مطالب
ــار دور  ــد، آث ــوه نق ــان وج ــش جری ــال کاه کان
دومــی منفــی در ترازنامــه و صــورت ســودوزیان 

مــی آورد. به وجــود  بانک هــا 
از  دولــت  مخــارج  بیمــاری،  شــیوع  بــا 
اســت.  یافتــه  افزایــش  بســیاری  کانال هــای 
ــا  ــاران ی ــه بیم ــی ب ــات درمان ــٔه خدم ــٔه ارائ هزین
زیرمجموعه هــای  در  پیشــگیری  هزینه هــای 
ــن  ــن ای ــته، از مهم تری ــی و وابس ــف دولت مختل

ــش  ــار افزای ــی انتظ ــه معن ــن ب ــت. ای کانال هاس
ــرایط  ــا توجــه بــه ش ــه اســت. ب ــری بودج کس
رکــودی قبــل از شــیوع بیمــاری کوویــد ۱۹، 
دیگــر  احتمــااًل  )و  گذشــته نگر  انتظــارات 
انــواع مدل هــای انتظــارات( بــه شــکل گیری 
انتظــارات تورمــی نســبتًا زیــاد )درنتیجــٔه انتظــار 
ــن  ــد. ای ــی  شــدن کســری بودجــه( می انجام پول
موضــوع بــرای شــبکٔه بانکــی بااهمیــت اســت.

البتــه اینکــه تــورم انتظــاری چــه تأثیــری 
بانک هــا  ترازنامــه و صــورت ســودوزیان  در 
ــر دارد.  ــه ای جزئی ت ــه مطالع ــاز ب ــذارد، نی می گ
نرخ هــای  معمــواًل  تحلیلــی گذشــته نگر،  در 
بهبــود  را  بانک هــا  وضعیــت  منفــی  بهــرٔه 
تورمــی  وضعیــت  آن،  از  فــارغ  می بخشــد. 
افزایــش  نیــز  ثابــت  دارایی هــای  قیمــت 
می دهــد، هرچنــد از نقدپذیــری آن هــا می کاهــد. 
ــروج  ــرایط خ ــی ش ــرٔه منف ــرخ به ــال، ن بااین ح
می کنــد.  فراهــم  را  بلندمــدت  ســپرده های 
چنیــن وضعیتــی طبیعتــًا فعالیــت تجــاری بانــک 
را مختــل کــرده و او را از هــدف اصلــی خــود کــه 
همانــا واســطه گری مالــی اســت، دور می کنــد.

بــا توجــه بــه مباحــث فــوق، چالش هــای 

ــوع  ــد نســبتًا متن شــبکٔه بانکــی در شــرایط جدی
بــه  توجــه  بــا  مختلــف  بانک هــای  و  اســت 
ــتراتژی، و  ــت، اس ــوع مالکی ــا، ن ــوع دارایی ه ن
اهــداف خــود به طــور متفــاوت تحــت تأثیــر 
قــرار می گیرنــد. اینکــه برآینــد نیروهــای مثبــت 
و منفــی درنهایــت چــه تأثیــری در وضعیــت 
از  ســودآوری می گــذارد، مســئله ای جزئی تــر 
ایــن نوشــته اســت. بااین حــال، تکانــٔه منفــی 
کــه  اســت  بــزرگ  آن چنــان  به وجودآمــده 
ــودن  ــرای مخــرب ب ــال بســیار بیشــتری ب احتم
آن قائــل باشــیم. مخصوصــًا اگــر خالــص منافــع 
در کل شــبکه را مدنظــر قــرار دهیــم، قطعــًا آثــار 

ــت. ــتر اس ــی آن از مزایایــش بیش منف
بحــث را بــا ایــن نکتــه بــه پایــان می رســانم 
کــه در نــگاه بــه کل شــبکٔه بانکــی، فــارغ از 
بــود  مطمئــن  می تــوان  ســودآوری،  بحــث 
ــه  ــش یافت ــز افزای ــتماتیک نی ــک سیس ــه ریس ک
اســت. ایــن از نکاتــی کــه پیش تــر در خصــوص 
افزایــش مطالبــات غیرجــاری و تــورم انتظــاری 
یعنــی  ایــن  می شــود.  اســتخراج  شــد،  بیــان 
ــران  ــداد بح ــال رخ ــْد احتم ــرایط جدی ــه ش آنک
مدیریــت  اســت.  داده  افزایــش  را  اقتصــادی 
از مهم تریــن  ریســک چنیــن وضعیتــی یکــی 
چالش هــای مقــام ناظــر در ایــن شــبکه خواهــد 
بــود. ایــن در حالــی اســت کــه محدودیت هــای 
فضــای  بین المللــی  تحریم هــای  و  تجــاری 
شــدیدًا  را  اقتصــادی  تصمیم گیــری  ممکــن 

ــت. ــرده اس ــض ک منقب

 

۶۵

شـرایط  در  بانکـی  شـبکٔه  چالش هـای   
بانک هـای  و  اسـت  متنـوع  نسـبتًا  جدیـد 
نـوع  دارایی هـا،  نـوع  بـه  توجـه  بـا  مختلـف 
مالکیـت، اسـتراتژی، و اهـداف خـود به طـور 

می گیرنـد. قـرار  تأثیـر  تحـت  متفـاوت 
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مقدمه
ــر بــودن  ــای موجــود و براب شــمول مالــی۱ به معن
فرصت هــای دسترســی بــه خدمــات مالــی میــان 
شــمول  و کسب وکارهاســت.  جامعــه  آحــاد 
مالــی بــه فراینــدی اشــاره دارد کــه در نتیجــٔه آن، 
آحــاد جامعــه و کســب وکارها بتواننــد دسترســی 
بــه  به موقــع  و  مقرون به صرفــه،  مناســب، 
محصــوالت و خدمــات مالــی پیــدا کننــد. حتــی 
 ،۱۹ شــیوع گســترد ٔه کوویــد  آغــاز  از  پیــش 
اســتفاده از خدمــات مالــی دیجیتــال جوامــع 
را به ســمت شــمول مالــی بیشــتر هدایــت کــرده 
ــال  ــی دیجیت ــدی از خدمــات مال اســت. بهره من
کمــک شــایانی بــه افزایــش رفــاه بســیاری از 
خانوارهــای دارای درآمــد پاییــن و بنگاه هــای 
دسترســی  نوعــًا  اســت کــه  کوچکــی کــرده 
محــدودی بــه نهادهــای مالــی ســنتی دارنــد. 
قرنطینــه و فاصله گــذاری اجتماعــی اســتفاده 
از خدمــات مالــی دیجیتــال را شــتاب بخشــیده 
اپیدمــی  بــه همــان شــکل کــه   ، اســت )۱( 
به ســوی  را  چیــن   ۲۰۰۳ ســال  در  ســارس 
پرداخت هــای دیجیتــال و تجــارت  اســتقرار 

الکترونیــک ســوق داد )۲(.
طبــق اطالعــات صنــدوق جهانــی پــول، 
غنــا،  لیبریــا،  ازجملــه  کشــورها  از  بســیاری 

1. financial inclusion
2. digital lending

کویــت، میانمــار، پاراگوئــه، و پرتغــال پــس 
از  قابل ِمالحظــه  حمایتــی  اخیــر  پاندمــی  از 
حرکــت به ســمت بانکــداری الکترونیــک کــرده 
و بــا سیاســت هایی همچــون کاهــش کارمــزد و 
افزایــش ســقف پرداخــت بــه گســترش انتقــال و 

موبایلــی کمــک کرده انــد. پرداخت هــای 
به ســمت  حرکــت  جلــودار  آســیا  و  افریقــا 

دیجیتــال مالــی  شــمول 
در مطالعــه ای جدیــد از صنــدوق جهانــی پــول، 
شــاخص شــمول مالــی دیجیتــال کشــورهای 
در  پیشــرفت  میــزان  کــه  شــد  معرفــی  دنیــا 
درحال توســعه  و کشــور  نوظهــور  بــازار   ۵۲
مطالعــه،  ایــن  طبــق  می کنــد.  رتبه بنــدی  را 
ــی  ــمول مال ــش ش ــث افزای ــازی باع دیجیتال س
میــالدی   ۲۰۱۷ تــا   ۲۰۱۴ ســال های  طــی 
شــده  اســت. ایــن اتفــاق در حالــی صــورت 
ــی از طریــق خدمــات  ــرد کــه شــمول مال می پذی
بانکــداری ســنتی در ایــن مــدت کاهــش داشــته 
حــدس  می تــوان  شــواهد  بــر  مبتنــی  اســت. 
زد کــه ایــن پیشــرفت بانکــداری دیجیتــال و 
پســرفت بانکــداری ســنتی در دوران پاندمــی و 
پســاپاندمی بــا ســرعتی زائدالوصــف ادامــه پیــدا 

ــد. ــرده باش ک
شــمول  افزایــش  به ســمت  حرکــت  در 

آســیا جلودارنــد.  و  افریقــا  قاره هــای  مالــی، 
کشــورهای  در  هــم  زیــادی  واریانــس  البتــه 
ــی وجــود دارد.  ــرای شــمول مال ــاره ب ــن دو ق ای
ــدا از  ــا، و اوگان ــا، کنی ــورهای غن ــا کش در افریق
ــام  ــد؛ حال آنکــه در مق دیگــر کشــورها پیش ترن
ــن حرکــت  ــکای التی ــه و امری ــاس، خاورمیان قی
ــی  ــا تأن ــال را ب ــی دیجیت ــات مال به ســمت خدم
برخــی  در  پــی گرفته انــد.  ســرعتی کمتــر  و 
کشــورها، همچــون شــیلی و پانامــا، حرکــت 
الکترونیــک  بانکــداری  به ســمت  پرشــتاب 
بازتاب دهنــدٔه ســطح نســبتًا باالتــر نفــوذ بانکــی 
ــور  ــزان حض ــای می ــی به معن ــوذ بانک ــت. نف اس
و خدمات دهــی بانکــی به طــور اعــم در کشــور 
و بــرای افــراد و کسب وکارهاســت. این طــور 
ــا  ــور م ــی کش ــوذ بانک ــه نف ــد ک ــر می رس ــه نظ ب
ــدوق  ــق اطالعــات صن ــی طب ــز باالســت، ول نی
ــه  ــوذ ب ــرخ نف ــودن ن ــاال ب ــن ب ــول، ای ــی پ جهان
نینجامیــده  دیجیتــال  مالــی  افزایــش شــمول 

ــت. اس
در بســیاری از کشــورها، خدمــات پرداخــت 
دیجیتــال به ســمت وام دیجیتــال۲ تکامــل پیــدا 
کــرده اســت. وام دیجیتــال عبــارت اســت از 
ــت  ــرای درخواس ــط ب ــاوری برخ ــتفاده از فّن اس
ــر.  ــریع تر و کارات ــیوه ای س ــه ش ــد وام ب و تمدی

ــری اساســی به ســود  ــد ۱۹ تغیی ــه نظــر می رســد پاندمــی کووی ــده: ب چکی
دارد  وجــود  فرصــت  ایــن  آورد.  به وجــود  دیجیتــال  مالــی  خدمــات 
کــه بتــوان ســطح رفــاه خانوارهــای دارای درآمــد پاییــن و بنگاه هــای 
کوچــک را از ِقبــل پیشــرفت در پول هــای دیجیتــال، خدمــات فین تــک، 
ــی در نتیجــٔه  ــش داد. بیشــتر شــدن شــمول مال ــن افزای و بانکــداری آنالی
گســترش اســتفاده از خدمــات مالــی دیجیتــال همچنیــن می توانــد رشــد 

ــش  ــی موجــب افزای ــه پاندم ــد. درحالی ک ــل ده ــو ه ــه جل اقتصــادی را ب
ــی را  ــن چالش های ــده همچنی ــن پدی ــده، ای ــات ش ــن خدم ــتفاده از ای اس
بــرای رشــد بازیگــران کوچک تــر صنعــت پدیــد آورده اســت و دسترســی 
نابرابــر بــه زیرســاخت های دیجیتــال را بیشــتر نمایــان کــرده اســت. بایــد 
فعالیت هایــی انجــام داد تــا اطمینــان از بیشــترین شــمول مالــی در آینــده 

حاصــل شــود.

شمول مالی دیجیتال در 
عصر کرونا

پژوهشگر اقتصادی
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چالش های نظام بانکی در عصر کرونا

ــال درخواســت وام از یــک  مثالــی از وام دیجیت
بانــک به صــورت دیجیتــال، ارســال مــدارک 
رســیدگی  و  بررســی  و  دیجیتــال،  به صــورت 
ــازی  ــال نی ــتفاده از وام دیجیت ــد. اس ــه آن باش ب
مبــرم بــه اعتبارســنجی مشــتریان دارد. ازآنجاکــه 
طــرق  از  را  کاربــران  اطالعــات  شــرکت ها 
جدیــدی  راه هــای  و  ذخیره ســازی  مختلــف 
ــتای  ــات در راس ــن اطالع ــتفاده از ای ــرای اس ب
اعتبــار خلــق کرده انــد، فضــا  ارزش  تحلیــل 
بــرای وام دیجیتــال مهیــا شــده اســت و ایــن 

اتفــاق در بســیاری از کشــورها می افتــد.
ــال  یکــی دیگــر از محصــوالت مالــی دیجیت
ــر بســتر( اســت کــه  ــی ب ــا وام مبتن ــازار وام )ی ب
ــتقیم  ــال مس ــرای اتص ــال ب ــترهای دیجیت از بس
وام دهنــده و وام گیرنــده اســتفاده می کنــد. طــی 
ســال های ۲۰۱۵ تــا ۲۰۱۷، ارزش بــازار وام 
دوبرابــر شــده اســت. بااینکــه تابه حــال ایــن 
ــا، و  اتفــاق بیشــتر در کشــورهای چیــن، بریتانی
امریــکا متمرکــز بــوده اســت، بــه نظــر می رســد 
کــه در دیگــر کشــورهای دنیــا همچــون کنیــا و 

هنــد هــم تســری یابــد.
فواید شمول مالی دیجیتال در عصر کرونا

شــمول مالــی هــم بــه اقتصادهــا و هم بــه جوامع 
مطالعــات  می رســاند.  منفعــت  به طورکلــی 
پیشــین نشــان داده اســت گســترش خدمــات 

مالــی ســنتی بــه خانوارهــای دارای درآمــد پاییــن 
بــه رشــد اقتصــادی و  و بنگاه هــای کوچــک 
می کنــد  درآمــدی کمــک  نابرابــری  کاهــش 
ــان  ــول نش ــی پ ــدوق جهان ــل صن )۳و۴(. تحلی
می دهــد کــه شــمول مالــی دیجیتــال هــم نســبتی 
مســتقیم بــا تولیــد ناخالــص داخلــی دارد )۵(.

ــات  ــد ۱۹، خدم ــٔه کووی ــٔه قرنطین در هنگام
داده   اجــازه  دولت هــا  بــه  دیجیتــال  مالــی 
اســت کــه پشــتیبانی مالــی امــن و ســریع بــرای 
دســترس«  از  »دور  و کســب وکارهای  مــردم 
نامیبیــا،  در  آنچــه  هماننــد  باشــند،  داشــته 
ــن  ــد )۶(. ای ــده  ش ــدا دی ــا، و اوگان ــرو، زامبی پ
امــر بــه دولت هــا اجــازه می دهــد بــه اقشــار 
بــرای  و  آســیب دیده و کم تــوان کمــک کننــد 

شــوند. قوی تــر  تــاب آوری  و  بازیابــی 
ــی  ــمول مال ــش ش ــرای افزای ــش ِرو ب ــیر پی مس

دیجیتــال
خدمــات  پتانســیل  از  بتوانیــم  آنکــه  بــرای 
را  بهره بــرداری  بیشــترین  دیجیتــال  مالــی 
بایــد  باشــیم،  داشــته  پســاکرونا  عصــر  در 
مهیــا  را  الزم  زیرســاخت های  از  بســیاری 
کنیــم. بــرای نمونــه، می تــوان بــه دسترســی 
اشــاره  دیجیتــال  زیرســاخت های  بــه  برابــر 
ــتر  ــی و بیش ــی همگان ــامل دسترس ــه ش ــرد ک ک
ــت، و  ــرق، تلفــن همــراه هوشــمند، اینترن ــه ب ب

ــه  ــٔه دیگــری ک ــال می شــود. زمین شناســٔه دیجیت
اهمیــت آن مخصوصــًا در ایــران و بــرای مناطــق 
دارد،  فراوانــی  موضوعیــت  کمترتوســعه یافته 
افزایــش ســواد اســتفاده از خدمــات مالــی و 
دیجیتــال بــرای آحــاد جامعــه و کســب وکارهای 
از  دیگــر  یکــی  درنهایــت،  اســت.  کوچــک 
اجــزای مهــم بــرای افزایــش قــؤه اســتفاده از 
شــمول مالــی دیجیتــال، برطرف ســازی تــورش 
یــا بایــاس داده ای اســت )۷( . بــرای زدودن 
تکنیک هــای  از  اســتفاده  داده ای،  خطاهــای 
یادگیــری ماشــین بیشــترین کمــک را می کنــد 
ــه میــان نهادهــای  و همچنیــن همگامــی فّناوران
مالــی را می طلبــد. نظرســنجی بین المللــی کــه 
صنــدوق جهانــی پــول در بیــش از ۷۰ نهــاد 
بانک هــای  فین تــک،  بنگاه هــای   - ذی نفــع 
بانک هــا  و  رگوالتــوری،  نهادهــای  مرکــزی، 
اســت کــه  آن  از  حاکــی  داده،  صــورت   –
رگوالتورهــا نیــاز دارنــد بــا تغییــرات ســریع 
تــا  شــوند  همــراه  فین تک هــا  در  فّناورانــه 
بتواننــد از اطالعــات مشــتریان به نحــو مقتضــی 
ــد و امنیــت ســایبری شــبکٔه خــود  حفاظــت کنن

را فراهــم کننــد.
ــش  ــرای افزای ــم ب ــوارد مه ــر از م ــی دیگ یک
کــه  اســت  ایــن  دیجیتــال  مالــی  شــمول 
فین تک هــا بتواننــد بــه میــزان کافــی در مقایســه 
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بــا دیگــر نهادهــای مالــی رقابتــی بماننــد تــا 
منفعــت حاصــل از خدمــات مالــی دیجیتــال 
فین تــک  تعریــف،  مقــام  در  شــود.  بیشــینه 
ــاوری اســت  فصل ِمشــترک خدمــات مالــی و فّن
و شــامل آن دســته از نوآوری هایــی می شــود کــه 
بــا روش هــای ســنتی بــرای انجــام دادن خدمات 
در  نوآوری هــا  ایــن  می کننــد.  رقابــت  مالــی 
خلــق  بــزرگ  و  کوچــک  اســتارت آپ های 
از  اســتفاده  بــر  مبتنــی  عمدتــًا  و  می شــود 
خدمــات در تلفــن همــراه هوشــمند اســت. 
بــه گســترش  جهاتــی  از   ۱۹ بحــران کوویــد 
ولــی چالش هایــی  فین تک هــا کمــک کــرده، 
کوچک تــر  فین تــک  شــرکت های  بــرای 
تولیــد کــرده اســت. ازجملــٔه ایــن چالش هــا 
مالــی،  تأمیــن  شــدن  تنگ تــر  بــه  می تــوان 
افزایــش وام هــای معیــوب، تنــزل در انتقــال 
و تقاضــای اعتبــار اشــاره کــرد. عقب نشــینی 
اســتارت آپ های کوچــک احتمــااًل منجــر بــه 
تمرکــز بیش از پیــش در ایــن بخــش خواهــد شــد 
ــمول  ــرد ش ــث عقب گ ــد باع ــًا می توان و متعاقب
ــد  ــی، بای ــع عموم ــرگاه مناف ــود. از نظ ــی ش مال
ســعی کــرد چهارچوب هــای قانون گــذاری بــرای 
ــا  ــن شــود ت ــزرگ تدوی ــک ب شــرکت های فین ت
ــتفاده از آن  ــار و سوء اس ــاد انحص ــب ایج موج
توســط شــرکت های بــزرگ نشــود و جلــوی 

تــداوم شــمول مالــی را نگیــرد.
جمع بندی

دیجیتــال  شــدن  به ســوی  حرکــت  رونــد 
پاندمــی  بــا  مالــی  خدمــات  هرچه بیشــتر 
کرونــا شــتاب گرفتــه و احتمــااًل ادامــه خواهــد 
داشــت. بــرای ســاخت جوامــع بــا بیشــترین 
شــمول مالــی و برطرف ســازی نابرابری هــای 
پســاکرونا،  و  در عصــر کرونــا  به وجودآمــده 
ــی  ــطح مل ــه در س ــت گذار، چ ــای سیاس نهاده
تــالش  بایــد  بین المللــی،  ســطح  در  چــه  و 
کننــد شــکاف های به وجود آمــده میــان اقشــار 
مختلــف در دسترســی بــه خدمــات مالــی را 
ــی  ــات مال ــع خدم ــد مناف ــد و کمــک کنن بردارن
دیجیتــال میــان همــٔه شــهروندان تقســیم شــود. 
بــرای حصــول ایــن امــر، اواًل بایــد بــه خلــق 
جلوگیــری  و  فین تــک  زمینــٔه  در  نوآوری هــا 
ــالش  ــد ت ــًا بای ــود و ثانی ــک ش ــار کم از انحص
ــی  ــمول مال ــش  روی ش ــای پی ــا چالش ه شــود ت
دیجیتــال مرتفــع شــود؛ چالش هایــی همچــون 
محافظــت اطالعــات مشــتریان، افزایــش ســواد 

ــب وکارها  ــهروندان و کس ــال ش ــی و دیجیت مال
حرکــت  کمترتوســعه یافته،  مناطــق  در 
به ســمت دسترســی برابــر بــه زیرســاخت های 
دیجیتــال، و تصحیــح اطالعــات اشــتباه کــه 
نیــاز بــه حرکــت در ســطح ملــی دارنــد. در 
ــا ایجــاد و  ــاز اســت ب ــز نی ــی نی ســطح بین الملل
مشــارکت در موافقت نامه هــای میان کشــوری، 
مــواردی همچــون پول شــویی و ریســک های 

ســایبری را کاهــش داد.
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چالش های نظام بانکی در عصر کرونا

پول نقد آلوده
ــت  ــر جه ــر در حــال تغیی ــاری همه گی ــن بیم ای
جهــان به ســمت جهانــی بــدون پــول اســت 
بــرای  آشــکار  و  بدیهــی  رویــدادی  البتــه  و 
تغییــر  به ســمت  بخشــیدن  ســرعت  شــروع 
از  بــود کــه  اجتناب ناپذیــر دیجیتالــی شــدن 
ــاق  ــًا اتف ــوزه، لزوم ــن ح ــان ای ــر کارشناس نظ

خوبــی نیســت.
آوریــل  در  بین المللــی  تســویٔه  بانــک 
علی رغــم  اســت،  آورده  گزارشــی  در   ۲۰۲۰
انتقــال ویــروس  بــر  مبنــی  نگرانــی عمومــی 
کوویــد ۱۹ به وســیلٔه پــول نقــد، شــواهد علمــی 
مقایســه  در  ایــن خطــر  کــه  می دهــد  نشــان 
ــت  ــا دس ــررًا ب ــه مک ــیائی ک ــایر اش ــر س ــا خط ب
صفحه کلیدهــای  ازجملــه  می شــوند،  لمــس 
دســتگاه های خودپــرداز و دســتگاه های پــوز، 

کمتــر اســت.
در نــگاه کلــی بــه پــول اگــر آن را قــراردادی 
می افتــد  اتفاقــی  چــه  بدانیــم،  اجتماعــی 
تغییــر  قــرارداد  ایــن  اجــرای  شــکل  اگــر 
ازجملــه  جهانــی  بهداشــت  ســازمان  کنــد؟! 
ســازمان هایی اســت کــه به خاطــر ایجــاد تــرس 
از انتقــال ویــروس توســط پــول نقــد در جهــان 
مقصــر شــناخته شــده اســت. آن هــا چنــدی 
ــارٔه  ــه ای درب ــچ بیانی ــد کــه هی ــد اعــالم کردن بع

ایــن موضــوع صــادر نکرده انــد و فقــط طــی 
دراین بــاره گفته انــد  بــه ســؤالی  پاســخگویی 
کــه بایــد دســت های خــود را پــس از دســت 
ــذا  ــر غ ــوص اگ ــویید، به خص ــول بش ــه پ زدن ب
ــن  ــا، ای ــه آماره ــه ب ــا توج ــد. در کل ب می خوری
تــرس  ایجــاد  در  را  خــود  تأثیــر  ســازمان ها 
ــرف آن  ــزان مص ــش می ــول و کاه ــی از پ عموم
ــوز هــم  ــه هن ــر جوامــع گذاشــته اند و البت در اکث
اقدامــات گســترده ای بــرای ممانعــت از اســتفاده 

از پــول نقــد صــورت می گیــرد.
تغییر رفتار پرداخت

صرف نظــر از اینکــه نگرانــی در مــورد پــول 
نقــد توجیــه شــده اســت یــا خیــر،  ایــن بحــران 
تغییــر  را  پرداخــت  رفتارهــای  می توانــد 
دهــد. در یــک روز معمولــی، تقریبــًا نیمــی 
از افــراد جامعــه بــرای خریــد و انجــام دادن 
امــور روزمــرٔه خــود از پول هــای کاغــذی و 
عصــر  در  امــا  می کننــد؛  اســتفاده  ســکه ها 
ــرا  ــدارد، زی ــر وجــود ن ــد دیگ ــول نق ــا، پ کرون
ــذاری اجتماعــی  ــه فاصله گ ــوط ب ــات مرب الزام
ــت  ــه بهداش ــوط ب ــای مرب ــب و نگرانی ه مناس
فــردی و اجتماعــی، تقریبــًا هرکســی را مجبــور 
بــه پرداخــت بــا کارت هــای اعتبــاری و نقــدی 
می کنــد. مــردم از کارت هــا و پرداخت هــای 
بــدون تمــاس اســتفاده می  کننــد زیــرا آن هــا 

بزننــد.  بــه هــر چیــزی دســت  نمی خواهنــد 
پذیرفتــه  نقــد  پــول  هنــوز  شــرایطی کــه  در 
می شــود، حتــی مشــتریان قدیمــی، کســانی کــه 
هنــگام اتخــاذ عادت هــای دیجیتالــی بســیار 
بــه  اقــدام  داوطلبانــه  می کردنــد،  مقاومــت 

جایگزینــی می کننــد.
البتــه قبــل از بحــران کرونــا نیــز حضــور پــول 
نقــد در کشــور های مختلــف در حــال کم رنــگ 
شــهری  مصرف کننــدگان  زیــرا  بــود،  شــدن 
ــن ها  ــاری و اپلیکیش ــای اعتب ــتر از کارت ه بیش
تــا  می کردنــد  اســتفاده  پرداخــت  فراینــد  در 
پــول نقــد؛ امــا کرونــا ویــروس در حــال تســریع 
جهــان  دادن  شــتاب  و  تغییــرات  این گونــه 
به ســمت آینــده ای بــدون وجــه نقــد اســت. ایــن 
تغییــراْت روش هــا و محاســبات جدیــدی در 
ــد و صنعــت  ــق می کن ــی و تجــارت خل بازرگان
پرداخــت دیجیتــال را نیــز غنی تــر می ســازد.

آنچــه مســلم اســت، پــول نقــد همچنــان 
انتقــال  از  تــرس  فقــط  و  اســت  در گــردش 
ایــن بیمــاری مصرف کننــدگان را وادار کــرده 
اســت کــه دربــارٔه نحــؤه خریــد و پرداخــت 
خــود تمهیداتــی جدیــد بیندیشــند و حتــی در 
خرده فروشــی ها و رســتوران ها بــرای کاهــش 
از  خطــر،  معــرض  در  گرفتــن  قــرار  میــزان 
کلیــک بیــش از پــول نقــد اســتفاده کننــد. قبل از 

مقدمــه: نگرانی هــای مربــوط بــه گســترش ویــروس کوویــد ۱۹ به همــراه 
اجــرای پروتکل هــای بهداشــتی باعــث افزایــش قابل ِتوجــه در اســتفاده 
از روش هــای پرداخــت  بــدون پــول در چنــد مــاه اول امســال شــده 
ــد تســریع در انجــام دادن  ــری رون ــه نظــر می رســد ایــن همه گی اســت. ب
معامــالت بــدون پــول نقــد در اکثــر بازا رهــا را به همــراه داشــته اســت. 

ایــن موضــوع بــا افزایــش پرداخت هــای آنالیــن و تجــارت الکترونیکــی 
ــد ۱۹  ــترش کووی ــر گس ــت. خط ــهود اس ــاًل مش ــان کام ــر جه در سراس
ــر  ــرای در نظ ــزٔه الزم ب ــئول انگی ــات مس ــه مقام ــد، ب ــول نق ــق پ از طری
گرفتــن گزینه هــای دیجیتالــی به عنــوان روشــی جایگزیــن در اکوسیســتم 

پرداخــت داده اســت.

بحران کرونا و آیندٔه پول، 
کارت های اعتباری، و رمزارزها

 پژوهشگر گروه اقتصاد پژوهشکده پولی و بانکی
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همه گیــری، اســکناس ها و ســکه ها بــرای ۸۰ 
درصــد معامــالت در اروپــا مورداســتفاده قــرار 
ــی  ــوز اطالعــات کافــی مبن ــه هن می گرفــت، البت
بــر اینکــه ایــن بیمــاری همه گیــر رونــد فعلــی را 
ــال،  ــت، وجــود نــدارد. بااین ح ــر داده اس تغیی
پــول نقــد از زندگــی روزمــرٔه تعــداد فزاینــده ای 
ــد، در  ــر می برن ــه س ــه ب ــه در قرنطین ــردم ک از م

حــال محــو شــدن اســت.
واقعیــت ایــن اســت کــه مــا وارد دنیایــی 
آن  در  تمــاس کمتــری  شــده ایم کــه  جدیــد 
حــال  در  هــرروز  امــر  ایــن  و  دارد  وجــود 
شــرایط  ایــن  در  اســت.  شــدن  پررنگ تــر 
فعلــی  پرداخــت  ســامانه های  متأســفانه 
نیــز نمی توانــد بــه مــا کمــک  کنــد. مشــکل 
اینجاســت کــه ســامانه  های پرداخــت قدیمــی 
ــوده  ــاده نب ــال آم ــر دیجیت ــرای عص ــی ب ــا حت م
اســت، چــه برســد بــرای بیمــاری همه گیــر و 
ــت  ــن اس ــی، ممک ــک روز معمول ــری. در ی مس
ــرٔه  ــرای تأمیــن مایحتــاج روزم ــخص ب ــر ش ه
انجــام  پرداخــت  عملیــات  چندیــن  خــود 
دهــد؛ امــا تقریبــًا هیــچ ســازوکار پرداخــت 
 - طــرف  دو  هــر  نــدارد کــه  وجــود  ســنتی 
معــرض  در  را   - و گیرنــده  پرداخت کننــده 
ــه عفونــت ویــروس قــرار ندهــد.  خطــر ابتــال ب
ــش میلیون هــا فرصــت  ــه میلیون هــا تراکن روزان
بــرای پخــش انــواع عفونت هــا و بیماری هــا 
را ایجــاد می کنــد. در ایــن میــان، گزینه هــای 
دیجیتالــی ماننــد دســتگاه های تلفــن همــراه 
ــا نیســت کــه  ــدان معن ــن ب ــه ای وجــود دارد. البت
به خودی خــود  همــراه  تلفــن  دســتگاه های 
عــاری از میکــروب اســت. آنچــه آن هــا را در 
ــد ایــن اســت کــه  ــر می کن ایــن شــرایط جذاب ت
برنامه هــا و کیــف پول هــای تلفــن همــراه بــه 
مصرف کننــدگان ایــن امــکان را می دهــد کــه 
بــدون تمــاس بــا شــخصی دیگــر، پرداخت هــای 
حضــوری خــود را انجــام دهنــد. آن هــا می توانند 
به جــای اســتفاده از پــول نقــد، ســکه، یــا کارت 
اعتبــاری فقــط تلفــن همــراه خــود را تــکان داده 
و عملیــات پرداخــت را انجــام دهنــد. کیــف 
پول هــای الکترونیــک زیــادی در ســطح جهــان 
ــا  ــود دارد؛ ام ــرفته وج ــورهای پیش ــژه کش به وی
متأســفانه امــکان اســتفاده از آن هــا در کشــور مــا 
هنــوز در ســطح وســیع عملیاتــی نشــده اســت. 
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ــی نشــان می دهــد کــه  ــد جهان درمجمــوع، رون
تمایــل مصرف کننــدگان بــرای انــواع اشــکال 
پرداخــت بــدون تمــاس روبه افزایــش اســت. 
ــٔه فورچون۱کــه به طــور مرتــب ترجیحــات  مجل
مصرف کننــده را در زمینــٔه کارت هــای اعتبــاری 
و ســایر روش هــای پرداخــت بررســی می کنــد، 
 ۳۸ دریافــت کــه  امســال  مــارس  اوایــل  در 
درصــد از افــراد بــرای پرداخــت خــود، کارت هــا 
کــه  می کننــد  انتخــاب  را  روش هایــی  یــا  و 
دارای ویژگی هــای بــدون تمــاس اســت. ایــن 
رقــم نســبت بــه تحقیقــات دورٔه قبــل ۲۶٫۸ 
ایــن گــروه  اســت.  داشــته  افزایــش  درصــد 
اظهــار داشــت: اگرچــه ایــن داده هــا اولیــه اســت 
ــی  ــر واقع ــی تأثی ــرای ارزیاب ــان بیشــتری ب و زم
ــت،  ــاز اس ــده نی ــار مصرف کنن ــدار در رفت و پای
داده هــا نشــان می دهــد کــه ممکــن اســت نقطــٔه 
اوج در اســتفاده از روش هــای پرداخــت بــدون 
تمــاس ســریع تر از زمــان پیش بینی شــده فــرا  
رســد. آن هــا معتقدنــد کــه در ایــن لحظــه از 
بایــد  ایــن کارت هــا  صادرکننــدگان  زمــان، 
ــای  ــودن را در کارت ه ــاس ب ــدون تم ــی ب ویژگ
خــود افزایــش دهنــد و بازاریابــی هدفمنــد خــود 
را فراتــر از توضیــح کارایــی ببرنــد و به جــای 
ــا،  ــام مزای ــورد تم ــدگان در م ــه مصرف کنن آن ب
ازجملــه کاهــش ریســک عفونــت و بیمــاری کــه 
این گونــه کارت هــا می توانــد بــرای آن هــا بــه 

ارمغــان آورد، آمــوزش دهنــد.

پیامد های کرونایی و علل آن
جنبه هــای  همــٔه  در  تقریبــًا  ویــروس   کرونــا 
البتــه  و  گذاشــته  تأثیــر  روزمــره  زندگــی 
اســت.  نبــوده  مصــون  نیــز  پرداخت هــا 
از نظــر فیزیکــی  اکوسیســتم پرداخــت، چــه 
دورٔه  یــک  در  دیجیتالــی،  لحــاظ  از  چــه  و 
تغییــرات جــدی شــده  دچــار  زمانــی کوتــاه 

اســت. بانک هــای مرکــزی پول هــای نقــد را 
را  زیــادی  اســکناس های  کرده انــد،  قرنطینــه  
بابــت  را  بی شــماری  بیانیه هــای  و  ســوزانده 
صــادر  الکترونیکــی  و  نقــدی  پرداخت هــای 
مرکــزی  بانــک  کــه  همان طــور  کرده انــد. 
ــای  ــت، فعالیت ه ــرده اس ــان ک ــا۲ خاطرنش اروپ
همچــون  پرداخــت  ســامانه های  تهدیدکننــدٔه 
ــدات ســایبری  ــرداری، و تهدی فیشــینگ، کالهب
ایــن  متأســفانه  اســت.  افزایــش  حــال  در 
مجرمــان از عــدم  اطمینــان و ثبــات ناشــی از 
ــر اســتفاده کــرده و طیــف  ایــن بیمــاری همه گی
وســیعی از مــردم از فعالیت هــای ســایبری آن هــا 
ــزی  ــک مرک ــزارش بان ــه گ ــد. ب ــان نبوده ان در ام
ــان، اســتفاده  ــا، غیبت هــای گســتردٔه کارکن اروپ
از شــبکه های خانگــی بــاز و ناامــن، ضعــف  
سیســتم های انفورماتیــک بانک هــا، و دانــش 
ناکافــی مــردم باعــث شــده اســت تــا مجرمــان 
ــی از  ــات مال ــه مؤسس ــه ب ــرای حمل ــایبری ب س
ــد. فرصــت ایجادشــده نهایــت اســتفاده را ببرن

ــه  ــوع ک ــن موض ــه ای ــوط ب ــای مرب نگرانی ه
آیــا اســکناس و ســکه نقشــی مؤثــر در حمــل و 
گســترش ویــروس دارد یــا خیــر، باعــث کاهــش 
حجــم مبــادالت بــا پــول فیزیکــی شــده اســت. 
ــزی  ــای مرک ــی از بانک ه ــرایط، برخ ــن ش در ای
نگــران هســتند کــه دسترســی محــدود بــه پــول 
نقــدی ممکــن اســت چــه  نقــد و پرداخــت 
مشــکالتی بــرای جوامــع حاشیه نشــین و دور 
از خدمــات بانکــی ایجــاد کنــد. در ایــن راســتا، 
برخــی از بانک هــای مرکــزی همچــون بانــک 
کانــادا بیانیــه ای صــادر کرده انــد کــه در آن از 
ــا  خرده فروشــان کشــور خواســته شــده اســت ت
ــد  ــروس کووی ــرس وی ــدی را از ت ــالت نق معام
باورنــد  ایــن  بــر  آن هــا  نکننــد.  ممنــوع   ۱۹
وســیلٔه  به عنــوان  نقــد  پــول  از  امتنــاع  کــه 
پرداخــت می توانــد افــرادی را کــه بــه پــول نقــد 

وابســته اند، در شــرایط ســختی قــرار دهــد.
ــا  ــد همچنیــن همــراه ب ــرٔه نیوزلن بانــک ذخی
اســتفاده  مناســب،  بهداشــتی  پروتکل هــای 
از نظــر  پــول را ترغیــب می کنــد.  از  مــداوم 
آن هــا مشــاغل موظــف نیســتند کــه به صــورت 
اجبــار پــول نقــد را بپذیرنــد، امــا کاهــش آن 
ممکــن اســت بــه ضــرر افــرادی باشــد کــه 
پرداخت هــای  در  آن  از  اســتفاده  بــه  فقــط 

بــر  مبنــی  عمومــی  نگرانــی  علی رغــم 
پــول  به وســیلٔه  انتقــال ویــروس کوویــد ۱۹ 
نقــد، شــواهد علمــی نشــان می دهــد کــه ایــن 
خطــر در مقایســه بــا خطــر ســایر اشــیائی کــه 
مکــررًا بــا دســت لمــس می شــوند، ازجملــه 
و  خودپــرداز  دســتگاه های  صفحه کلیدهــای 

دســتگاه های پــوز، کمتــر اســت.

۷۱



دو ماهنامــه تازه هــای اقتصــاد
161 شــماره   ،1۳۹۹ شــهریور  

چالش های نظام بانکی در عصر کرونا

ــر این صــورت در  ــد و در غی ــاد دارن خــود اعتم
شــرایط محرومیــت مالــی قــرار می گیرنــد. ایــن 
فقیــر،  مســن،  جــوان،  به احتمال زیــاد  افــراد 
معلــول، یــا از نظــر مالــی محــروم هســتند. 
ایــن بانک هــای مرکــزی تأکیــد می کننــد کــه 
پرداخت هــای نقــدی تهدیــدی بیشــتر از بــاز 
کــردن در یــا اســتفاده از ســایر اشــیای روزمــره 
خواســتار  درنهایــت،  نیســتند.  مــردم  بــرای 
ــن شــرایط  ــت از یکدیگــر در ای ــرام و مراقب احت
خــاص هســتند. در مقابــل این گونــه دیدگاه هــا، 
ــا حــذف  ــز هســتند کــه ب بانک هــای مرکــزی نی
افزایــش ســقف محدودیت  هــای  هزینه هــا و 
بــدون  پرداخــت  روش هــای  بــه  مربــوط 
ــتفاده  ــه اس ــردم ب ــب م ــعی در ترغی ــاس، س تم
از ســامانه های پرداخــت دیجیتالــی می کننــد. 
ــز  ــران نی ــالمی ای ــوری اس ــزی جمه ــک مرک بان
ــا  ــرای محــدود کــردن شــیوع کرون ــالش ب در ت
ویــروس از طریــق گــردش اســکناس در بیــن 
ــی  ــای بده ــق کارت ه ــه از طری ــا مبادل ــردم ی م
گســترش  در  ســعی  خرده فروشــی ها،  در 
بــدون  پرداخــت  بــرای  الزم  زیرســاخت های 
و کیــف  طریــق کدهــای کیــو آر۳  از  تمــاس 
ــوآر  ــد کی ــت ک ــد. پرداخ ــال می کن ــول دیجیت پ
ــدون تمــاس اســت کــه در آن  روش پرداخــت ب
ــوآر از یــک برنامــٔه  ــا اســکن کــد کی پرداخــت ب

تلفــن همــراه انجــام می شــود.
کرونا شتاب  دهندٔه دیجیتالی

رمزنــگاری  سیســتم های  پایــٔه  بــر  ارز هــای 
شــبکٔه  از  اســت کــه  دیجیتالــی  دارایی هــای 
به صــورت  تــا  می کنــد  اســتفاده  همتابه همتــا 
غیرمتمرکــز و به طــوری گســترده در دســترس 
قــرار گیرنــد. ایــن دارایــی یــک توکــن دیجیتالــی 

3. Quick Response Code, QR code

پشــتوانٔه  یــا  و  ذاتــی  ارزش  اســت کــه هیــچ 
حاکمیتــی نــدارد. روش مــدرن مورداســتفاده در 
ــوک اســت. داده هــای  ــرٔه بل ــاوری زنجی آن هــا فّن
بلوک هــای  یــا  گروه هــا  در  بلــوک  زنجیــرٔه 
ــا اصــالح  ــره می شــود. حــذف ی اطالعاتــی ذخی
اطالعاتــی کــه قبــاًل در زنجیــره ذخیــره   شــده 
غیرممکــن اســت؛ زیــرا بلوک هــا در چندیــن 
فــوق،  به دالیــل  می شــود.  تکثیــر  کل  دفتــر 
ــر  ــوک بســیار ایمــن اســت. هــر کارب ــرٔه بل زنجی
یــک کلیــد عمومــی و خصوصــی منحصربه فــرد 
یــا  نــام کاربــری  ماننــد  عمومــی  دارد. کلیــد 
آدرس ایمیــل عمــل می کنــد و ایــن امــکان را بــه 
کاربــران می دهــد تــا ارز دیجیتالــی را به طــور 
ــد  ــد. کلی ــران دیگــر منتقــل کنن ــه کارب مســتقیم ب
خصوصــی شــبیه بــه رمــز عبــور شــخصی اســت 
کــه بــه کاربرهــای مختلــف امــکان دسترســی 
یــا کیــف  ارز هــای رمزپایــه  بــه حســاب های 

می دهــد. را  دیجیتالــی  پول هــای 
ــان ایــن بحــران پزشــکی کاری  ــی پای پیش بین
بــس دشــوار اســت و پیامدهــای اصلــی ایــن 
تقریبــًا  شــهروندان  می شــود کــه  باعــث  امــر 
مجبــور شــوند بــه اســتفاده از سیســتم عامل های 
پیشــرفت  عــادت کننــد.  دیجیتــال  پرداخــت 
هوشــمند،  تلفن هــای  در  فّنــاوری  قابل ِتوجــه 
همــراه بــا تقریبــًا ۵ میلیــارد کاربــر و ۳٬۷ میلیــارد 
کاربــر اینترنــت همــراه، به طورقطــع بــه پذیــرش 
اکوسیســتم  در  دیجیتــال  سیســتم عامل های 
پرداخــت کمــک خواهــد کــرد. فرصت هایــی کــه 
تجــارت الکترونیکــی و معامــالت بــدون پــول از 
ــودن  ــه ب ــی، و مقرون به صرف ــی، کارای نظــر راحت
ــک  ــا کم ــه آن ه ــد، ب ــرار می ده ــان ق در اختیارش
ــتری  ــازار بیش ــده ب ــال های آین ــا در س ــد ت می کن

ــن نســل های  ــا بی ــت آن ه ــد. محبوبی کســب کنن
ــد دولت هــا از تحــول  جــوان و حمایــت قدرتمن
آن هــا  تقویــت چشــم انداز  بــه  نیــز  دیجیتــال 
کمــک می کنــد. آنچــه مســلم اســت ویــروس 
ــوی در  ــتاب دهنده ای ق ــون ش ــد ۱۹ همچ کووی
ــت،  ــه اس ــرار گرفت ــال ق ــای دیجیت ــت دنی خدم
ــول در  ــدون پ ــتم ب ــور اکوسیس ــه تص به طوری ک
آینــده ای نه چنــدان دور بعیــد بــه نظــر نمی رســد.

جمع بندی
بحــران  بــاال ذکــر شــد،  در  همان طــور کــه 
ــه  ــد ۱۹ علی ــروس کووی ــی حاصــل از وی کنون
اســکناس و ســکه نیــز عمــل کــرده اســت. در 
ــروس،  ــار وی ــری از انتش ــرای جلوگی ــالش ب ت
از وزیــران بهداشــت و درمــان تــا رســانه ها و 
حتــی بســیاری از بانک هــای مرکــزی نظرهــای 
متفــاوت در مــورد پــول نقــد مطــرح شــده 
اســت. آنچــه مهــم اســت پیام رســانی شــفاف 
بــه مــردم و اطمینــان دادن در مــورد چگونگــی 
ــرا  ــت؛ زی ــد اس ــول نق ــح از پ ــتفادٔه صحی اس
پــول  بــه  خــود  زندگــی  در  نفــر  میلیاردهــا 
نقــد متکــی هســتند و گزینه هــای معقــول و 
ــا  ــد. ب ــرای پرداخــت ندارن مناســب دیگــری ب
همه گیــری  ایــن  می شــود  پیش بینــی  اینکــه 
روش هــای  کــه  بــود  خواهــد  کاتالیــزوری 
جهــان گســترش  در  را  دیجیتالــی  پرداخــت 
دهــد، بــا رویکــردی دقیــق و هماهنــگ در 
بــه  می تــوان  همچنــان  پرداخــت،  صنعــت 
ــن  ــت مطمئ ــوان روش پرداخ ــد به عن ــول نق پ

ــرد. ــکا ک ات
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