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تورم دورقمی برای سالیان متمادیگریبانگیر اقتصاد ایران بودهاست ،بهگونهای
که طی پنج دهٔه گذشته تعداد سالهایی که تورم آن کمتر از  ۱۰درصد بوده
است به تعداد انگشتان یک دست نمیرسد .در شرایطی که عمدٔه کشورهای
دنیا ب ه شیؤه علمی و عملیِ مهار تورم و حفظ آن در نرخهایکمتر از  ۵درصد
دست یافتهاند ،متوسط نرخ تورم تقریب ًا  ۲۰درصدی در بازٔه بلندمدت اقتصاد
ایران نشان از وجود اشکاالت ساختاری و نهادی در فائق آمدن بر ابرچالش
تورم دارد .در چنین فضایی ،هدفگذاری تورمی مستلزم شناخت ابعاد
مختلف و ریشههای متعدد بروز فشارهای تورمی و نیز داشتن نقشهراهی
سازگار و منسجم برای ساماندهی آنهاست؛ درواقع ،هدفگذاری تورمی
همانند چاقویی دولب ه است که دستیابی به اهداف آن سبب افزایش اعتبار و
اقتدار سیاستگذار پولی در میدان عمل میشود و انحراف از آن سببکاهش
اعتبار مقام پولی و درنتیجه اثر نامناسب در انتظارات کارگزاران اقتصادی
خواهد شد .در ادامٔه بحث ،به برخی از مهمترین چالشها و راهکارهاییکه در
چهارچوب هدفگذاری تورمی در اقتصاد ایران برجسته است ،اشاره میشود.
عرف ادبیات اقتصادی این است که تورم را همواره پدیدهای پولی میداند
و معتقد است تنها مقامات پولی مستقل توانایی کنترل رشد نقدینگی و
درنتیجه حفظ قدرت خرید پول ملی و یا بهعبارتی حفظ ثبات قیمتها
و مهار تورم را خواهند داشت .با این فرض که این گزاره توصیفی کامل از
وضعیت تورم در اقتصاد ایران است ،مهمترین اقدامی که در این راستا برای
ی روابط مالی دولت
سیاستگذار پولی متصور است ،اصالح و سامانده 
و شبکٔه بانکی با بانک مرکزی است؛ چرا که ابزار اصلی سیاستگذار برای
کنترل نرخ تورم در سطوح موردانتظار طراحی کریدور نرخ سود و هدایت
نرخ سود بازار بینبانکی در درون این چهارچوب است و این چهارچوب
نیز بدون برخورداری از بازار بدهی عمیق و نیز بهرهمندی 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 میدهد،
دستیابی به این مهم و قاعدهمند کردن تسهیالت اعطایی و خطوط اعتباری به
بخش دولتی و شبکٔه بانکی مستلزم وجود سازوکارهایی مدون استکه تحت
عنوان وثیقهگذاری اوراق بهادار با باالترین رتبٔه اعتباری شناخته میشود .در
تغییر متناسب در
این شرایط ،هرگونه تغییر در اندازٔه ترازنامٔه بانک به پشتوانٔه
ِ
نرخ سود سازگار با اهداف تورمی اعالمشده خواهد بود .بررسی وضعیت بازار
بدهی در اقتصاد ایران بیانگر آن استکه علیرغم وجود طیفی از اوراق بدهی،
تنوع این ابزارها از نظر انتشار کم بوده و نیاز است که با تنوعبخشی به این
ابزارها ،بازار بدهی از عمق بیشتری برخوردار باشد تا از این طریق ،اثرگذاری
ی نرخ بازده تا سررسید بهمنظور اثرگذاری در متغیرهای
سیاستگذار در منحن 
کالن و درنهایت مدیریت تقاضایکل اقتصاد امکانپذیر باشد.
بحث دوم و شاید مهمتر در تحلیل پویاییهای تورمی در اقتصاد ایران
مسئلٔه لنگر انتظارات تورمی در اقتصاد است .اقتصاد ایران دورههای متعددی

را تجربه کرده که در آن ،رشدهای شدید نقدینگی به فشارهای فزایندٔه تورمی
منتهی نشده و بهنوعی گسستی بین رشد نقدینگی و تورم ایجاد شده است.
اینگسست نیز بعض ًا این تصور را ایجاد کرده استکه میتوان بدون تحمیل
تورم ،با فشار پول و نقدینگی سبب تحریک تولید و اشتغال در کشور شد.
سالهای میانی دهٔه  ۱۳۸۰و دهٔه  ۱۳۹۰نمونهای بارز از این وضعیت است؛
ویژگی مشترک این دوره ثبات نرخ ارز اسمی علیرغم وجود تورم است؛ این
مارپیچ پویایی که از نرخ ارز و تورم شکل گرفته طی  ۱الی  ۲سال ،اقتصاد
ایران را با تورمهای باالی  ۲۰درصد مواجه ساخته است .در این زمینه،
وابستگی تولید به واردات مواد اولیه و اینکه بیش از  ۸۵درصد واردات در
طبقٔه کاالهای واسطهای و سرمایهای فرایند تولید طبقهبندی میشود ،سبب
افزایش هزین ٔه تولید ناشی از افزایش نرخ ارز و درنتیجه بروز تورم ناشی از
فشار هزینه شده است.
این تحوالت نشان میدهد که در اقتصاد ایران ،عمدت ًا بهدلیل فقدان
ابزارهای پولی الزم و شکل نگرفتن بازار پولی فعال و پویا ،ابزارهای موجود
بخش پولی توانایی لنگر کردن انتظارات تورمیکارگزاران اقتصادی را ندارد و
لذا این انتظارات بهطور عمده تحت تأثیر تحوالت بازار ارز قرار گرفته است.
در چنین شرایطی ،کنترل تورم فراتر از ابزارهای مدیریت تقاضاست و عمدٔه
تالش سیاستگذار نیز مصروف به تأمین نیازهای ارزی کشور و مقابله با
حمالت سفتهبازی در بازار ارز خواهد بود .در صورت وجود محدودیتهای
اقتصادی و مالی ،همانند آنچه اعمال تحریمهای ظالمانٔه نیروهای متخاصم
برای کشور بههمراه داشته است ،مدیریت بازار ارز با تنگناهایی مضاعف
روبهرو خواهد شد که درنتیجه توانایی سیاستگذار پولی برای حصول به
اهداف تورمی اعالمشده را نیز مشکل میسازد .تالش برای ثباتبخشی به
محیط کالن اقتصادی در سطوحی فراتر از سیاستگذاری پولی و همچنین
تعدیل تدریجی نرخ ارز همگام با تورم در دورههای 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 هدفگذاری
تورمی از اهمیت برخوردار است .بحث جریان وجوه بین بازارهای دارایی
و توجه به مسئلٔه ثبات مالی طی دو دهٔه گذشته و علیالخصوص بعد از
بحران مالی جهانی اخیر ،بیشازپیش برجسته شده است .تجارب جهانی
نشان میدهد بانکهای مرکزی که عالوه بر تورم به ثبات مالی نیز اهمیت
دادهاند ،عملکردی موفقتر در کنترل پایدار تورم در سطوح هدف داشتهاند.
در این راستا ،تهیه و تدوین گزارشهای ادواری ثبات مالی در بازارهای مالی
و پیشنگری سرریز جریان وجوه در بازارهای دارایی ،داللتهایی مهم برای
کنترل تورم و دستیابی به اهداف تورمی اعالمشده خواهد داشت .تنها در
چنین فضایی است که سیاستگذار اهداف تورمی را با بینشی وسیعتر از
تحوالت بخش پولی و با در نظر گرفتن پویاییهای سایر بازارها ازجمله بازار
سرمایه طراحی و پیگیری خواهد کرد.
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مصاحبه

جعفر مهدیزاده

مدیر ادار ٔه بررسیها و سیاستهای اقتصادی بانک مرکزی

در ســالهای اخیــر ،اتفاقنظــری فزاینــده در خصــوص اینکــه هــدف نهایــی و
بلندمــدت سیاسـتهای پولــی ثبــات قیمتهاســت ،بهوجــود آمده اســت؛ ولی
همچنــان ایــن ســؤال باقــی اســتکــه بــرای رســیدن بــه هــدف مذکور ،سیاســت
پولــی چگونــه بایــد هدایــت شــود؟ هســتٔه اصلــی بیشــتر نظامهــای پولــی
اســتفاده از لنگــر اســمی اســت .هدفگــذاری تــورم چهارچوبــی بــرای هدایــت
سیاســت پولــی اســتکــه در آن ،تصمیمــات سیاســتی بــر اســاس مقایســه تورم
آتــی موردانتظــار بــا هــدف اعالمشــده بــرای تــورم اتخــاذ میشــود .در ایــن
لطفــ ًا در خصــوص راهبــرد هدفگــذاری
تورمــی و اهــداف بانــک مرکــزی از معرفــی آن
توضیحاتــی را ارائــه فرماییــد.
بعــد از تجربــه طوالنــی سیاســتگذاری پولــی
در ســطح دنیــا ،میتــوان گفــت کــه یکــی از
الزامــات مهــم رشــد اقتصــادی مناســب بــرای

چهارچــوب ،مقامــات پولــی هــدف مقــداری بــرای تــورم آتی در نظــر میگیرند.
اگــر تــورم موردپیشبینــی بــرای افــق زمانــی خــاص در آینــده ،متفــاوت از
هــدف اعالمشــده باشــد ،اقــدام بــه اعمــال سیاســت پولــی جدیــد میکننــد تــا
پیشبینــی تــورم عملکــرد منطبــق با مقــدار موردهــدف باشــد .در همین راســتا،
گفتوگویــی بــا جعفر مهدیزاده ،مدیــر ادارٔه بررســیها و سیاســتهای
اقتصادی بانــک مرکــزی ،داشــتیمکــه در زیــر میخوانیــد.

هــر کشــور وجــود نــرخ تــورم پاییــن ،پایــدار،
و کمنوســان اســت؛ چــرا کــه نــرخ تــورم بــاال
و پرنوســان موجــب اختــال در انتخــاب میــان
مصــرف و پسانــداز بــرای خانوارهــا و تضعیف
ســرمایهگذاری بــرای ســرمایهگذاران خواهــد
شــد .بــر همیــن اســاس اســت کــه ادبیــات
متعــارف سیاســت پولــی مهمتریــن وظیفــه

مقــام پولــی در قبــال رشــد اقتصــادی (و نــه در
قبــال ســیکلهای تجــاری) را مهــار انتظــارات
تورمــی و کنتــرل نــرخ تــورم در ســطح پاییــن و
پایــدار دانســته اســت .بانکهــای مرکــزی در
طــول ســیصد ســال گذشــته و بهویــژه حــدود
صــد ســال اخیــر ،در برهههــای زمانــی مختلــف
بــا اولویتگذاریهــای مختلــف در حــوزٔه

۹

ن ــرخ ت ــورم ب ــاال و پرنوس ــان موج ــب اخت ــال
در انتخـــاب میـــان مصـــرف و پسانـــداز بـــرای
خانوارهـــا و تضعیـــف ســـرمایهگذاری بـــرای
ســـرمایهگذاران خواهـــد شـــد.

{

الزامــات و برنامههــای الزم بــرای رســیدن بــه
نقطــه هدفگذاریشــده چیســت؟

در پاســخ بــه ســؤال شــما بایــد مثالــی از فریدمن
بیــاورم .او میگویــد« :تــورم تحمیــل مالیــات
بــدون اجــرای پروســه قانونگــذاری اســت».
شــاید بتــوان گفــت نــرخ تــورم ابتداییتریــن و
البتــه مهمتریــن شــاخص مؤثــر در ثبــات هــر
اقتصــاد اســت .بایــد اذعــان کــرد نــرخ تــورم
اساسـیترین مؤلفــه در انتخــاب میــان مصــرف
و پسانــداز بــرای خانوارهــا و یــا تصمیمگیــری
در خصــوص آغــاز ســرمایهگذاری توســط
ســرمایهگذاران اســت .افــزون بــر نقــش
تخریبــی تــورم بــاال ،بیثباتــی ایــن متغیــر نیــز
امــکان اتخــاذ تصمیمــات بهینــه ســرمایهگذاران
و مصرفکننــدگان را تضعیــف میکنــد؛
بنابرایــن ،مهمتریــن وظیفــه سیاســتگذار
پولــی در رشــد اقتصــادی هــر کشــور مهــار
نــرخ تــورم و کاهــش نوســانات آن اســت.
بــا ایــن تفاســیر و توضیحــات گفتهشــده در
بندهــای پیشــین ،درصورتیکــه بانــک مرکــزی
در اجــرای راهبــرد هدفگــذاری تورمــی خــود
موفــق باشــد ،تمــام فعالیتهــای اقتصــادی از
آرامــش بهوجــود میآینــد ،در اقتصــاد بهــره
میبرنــد ،و بــا طیبخاطــر بــرای اســتمرار
فعالیتهــای خــود در میانمــدت و بلندمــدت
برنامهریــزی خواهنــد کــرد .ازای ـنرو ،میتــوان
گفــت در صــورت کاهــش نــرخ تــورم بــه زیــر
 ۷درصــد (البتــه پایــدار و کمنوســان) ،شــرایط

ـایــاد
اقتص
ماهنامهـه
ماهنامــه تاز
اقتصــاد
ـایههـ
ـهـتاز
دو دو
شـ۱۶۱
 ۱۳۹۸۱۳۹۹ش،ــماره
شــهریور
ـماره ۱۵۶
تیر ماه

بنابرایــن ،بانــک مرکــزی نیــز بــه تأســی از
رویکردهــای موفــق در سیاســتگذاری پولــی
تبــع تجربیــات
در ســطح بینالمللــی و به ِ
ناموفــق هدفگــذاری کلهــای پولــی در
اقتصــاد ایــران ،چهارچــوب سیاســتگذاری
خــود را بــه اســتراتژی هدفگــذاری تورمــی
تغییــر داد تــا بتوانــد از مســیر بهکارگیــری آن،
معضــل چنددهــهای نــرخ تــورم در اقتصــاد
کشــور را ســامان دهــد.

بــه نظــر شــما ،موفقیــت هدفگــذاری تورمــی
چــه تأثیــری در شــاخصهای کالن اقتصــادی
خواهــد داشــت؟

{

اهــداف نهایــی (رشــد ،تأمیــن مالــی دولــت،
بیــکاری ،و ثبــات قیمتهــا) روب ـهرو بودهانــد.
در حــوزٔه مهمتریــن هــدف کــه همــان ثبــات
قیمتهاســت (بهعنــوان رهیافــت تقریبــ ًا
مســلط) ،بانکهــای مرکــزی تــا قبــل از دهــه
 ،۱۹۸۰اســتراتژیهای مختلــف را جهــت
کنتــرل نــرخ تــورم برگزیدهانــد کــه ازجملــه
مهمتریــن آنهــا میتــوان بــه هدفگــذاری
نــرخ ارز و هدفگــذاری کلهــای پولــی
اشــاره کــرد .نظــر بــه اینکــه تــا دهــه ،۱۹۸۰
ایــن اســتراتژیها در رســیدن بــه نــرخ تــورم
پاییــن و پایــدار ناموفــق بودنــد ،بانکهــای
مرکــزی اســتراتژی هدفگــذاری تورمــی را
معرفــی کردنــد .تقریب ـ ًا میتــوان گفــت بهدلیــل
جایگزینــی ابزارهــای قیمتــی بهجــای ابزارهــای
مقــداری و همچنیــن تأکیــد بــر رویکردهــای
پیشنگرانــه در اســتراتژی هدفگــذاری
تورمــی ،ایــن راهبــرد موفقیــت چشــمگیری
تبــع آن
را در مهــار انتظــارات تورمــی و به ِ
نــرخ تــورم از خــود نشــان داد؛ تاجاییکــه
بهدلیــل مهــار گســتردٔه نــرخ تــورم در اکثــر
کشــورهای دنیــا ،دورٔه  ۱۹۸۰تــا ابتــدای
دهــه  ،۲۰۰۰تحــت عنــوان دورٔه ثبــات
بــزرگ  1نامگــذاری شــد.

واقعیــت ایــن اســت کــه وقتــی گفتیــم
هدفگــذاری تورمــی در مهــار نــرخ تــورم
در اکثــر کشــورهای دنیــا موفــق بــوده
اســت ،بدیــن معنــی نیســت کــه بــا حفــظ
ســاختارهای فعلــی سیاســتگذاری پولــی،
ایــن اســتراتژی بهطــور کامــل در رســیدن بــه
اهــداف بانکهــای مرکــزی موفــق خواهــد
بــود .بــه نظــر میرســد کــه مهمتریــن ویژگــی
اســتراتژی هدفگــذاری تورمــی ایــن اســت
کــه سیاســتگذار را ناچــار بــه تقیــد در
اتخــاذ سیاســتگذاری پولــی میکنــد و از
ایــن طریــق بــر مشــکل ناســازگاری زمانــی
فائــق میآیــد .ایــن قاعدهمنــدی و شــفافیت
در رفتــار سیاســتگذار ،موجــب افزایــش
اعتبــار او میشــود و ایــن امــر نیــز بهتدریــج
درجــه موفقیــت سیاس ـتگذار در رســیدن بــه
اهــداف عملکــردی ،میانــی ،و نهایــی را بهبــود
خواهــد بخشــید .حــال ســؤال ایــن اســت کــه
ایــن تقیدســازی از کجــا نشــئت گرفتــه و یــا
بهتــر بگوییــم ویژگیهــای آن چیســت؟
نگاهــی بــه ادبیــات هدفگــذاری تورمــی
در ســطح دنیــا نشــان میدهــد کــه رکــن اصلــی
تمــام تحلیلهــا  ،پرهیــز از ســلطٔه مالــی اســت
کــه شــکل نهــادی آن در تأمیــن اســتقالل بــرای
بانــک مرکــزی نمــود خواهــد یافــت .ازآنجاکــه
قیمتگــذاری بســیاری از قراردادهــا و رفتــار
مصرفکننــدگان و ســرمایهگذاران متأثــر از
انتظــارات تورمــی اســت ،ازایــنرو ،بایــد بــه
همــه فعالیــن اقتصــادی و مــردم ایــن اطمینــان
را داد کــه سیاســتهای بانــک مرکــزی صرفــ ًا
ـع آن
بــا هــدف کنتــرل انتظــارات تورمــی و بهتبـ ِ
کنتــرل نــرخ تــورم اتخــاذ میشــود کــه ایــن امــر
تلویحـ ًا بهمعنــی تأمیــن اســتقالل بانــک مرکــزی
در تعییــن اهــداف و بهکارگیــری ابزارهــای
سیاســتگذاری پولــی اســت .بهمنظــور درک
بهتــر موضــوع فــرض کنیــم کــه بانــک مرکــزی
راهبــرد هدفگــذاری تورمــی را انتخــاب کــرده
اســت ،لیکــن مــردم و فعالیــن اقتصــادی بــه ایــن
نتیجــه رســیدهاند کــه بانــک مرکــزی همچنــان
تحــت ســلطٔه دولــت بــوده و از طریــق ابزارهــای
خــود بــه دنبــال تأمیــن مالــی دولــت اســت؛
هرچنــد شــکل و شــمایل آن نســبتبه گذشــته
تغییــر کــرده باشــد .بدیهــی اســت کــه در چنیــن
شــرایطی اجــرای سیاســت هدفگــذاری

تورمــی موفــق نخواهــد بــود .بنابرایــن،
اینجاســت کــه آثــار دور دوم قیمتــی در رفتــار
فعالیــن اقتصــادی متبلــور میشــود و انتظــارات
تورمــی شــکل میگیــرد .در چنیــن شــرایطی
میتــوان گفــت کــه هدفگــذاری تورمــی بــا
اســتمرار ســلطٔه مالــی دولــت موفقیــت چندانــی
نخواهــد داشــت .نکتــه دوم ایــن اســت کــه بــر
اســاس موضــوع ســهگانٔه ناممکــن ،امــکان
اجــرای اســتراتژی هدفگــذاری تورمــی بــا
سیاســت ســرکوب نــرخ ارز امکانپذیــر نیســت
و سیاســتگذار بایــد بــا تمرکــز بــر هــدف
تورمــی اعالمشــده و ایجــاد انعطــاف الزم در
بــازار ارز ،از ســرکوب نــرخ ارز اجتنــاب کنــد.

1. Great Moderation
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نااطمینانــی اقتصــاد کاهــش خواهــد یافــت و
در مقابــل ،احتمــا ًال نــرخ بیــکاری بهطــوری
تبــع آن رشــد
قابلِتوجــه کاهــش مییابــد و به ِ
اقتصــادی نیــز بهبــود خواهــد یافــت.
بــه نظــر شــما مــردم چــه زمانــی میتواننــد
نتایــج راهبــرد هدفگــذاری تورمــی را در
زندگــی خــود احســاس کننــد؟
واقعیــت ایــن اســت کــه سیاســتگذاری
پولــی در شــش دهــه گذشــته عمدتــ ًا مبتنــی

بــر ابزارهــای مســتقیم سیاســتگذاری
پولــی بــوده و تغییــر جهــت بانــک مرکــزی
بهســمت اســتفاده از ابزارهــای بازارمحــور،
خــود اقدامــی چشــمگیر و قابلِتحســین در
فراینــد سیاســتگذاری پولــی محســوب
میشــود؛ منتهــا بایــد بــه ایــن دو نکتــه
مهــم توجــه داشــت .اول اینکــه ،پیشــبرد
اســتراتژی هدفگــذاری تورمــی در مقــام
اجــرا بهصــورت فراینــدی بــوده و انتقــال از
دورٔه قدیــم بــه دورٔه جدیــد امــری زمانبــر
اســت .دوم اینکــه ،معرفــی چهارچــوب
جدیــد همچــون کاشــتن نهالــی اســت کــه
بایــد تــا زمــان باردهــی از آن مراقبــت شــود.
همراســتا بــا آنچــه در بندهــای پیشــین گفتــه
شــد ،اصــاح ســاختار تدریجــی نظــام تأمیــن
مالــی دولتــی ،معرفــی و گســترش اســتفاده از
ابزارهــای جدیــد در بــازار بینبانکــی (نظیــر
رپــو) ،اجــرای اصالحــات ســاختاری در
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ترازنامــه بانکهــا ،اســتمرار سیاســتهای
مبتنــی بــر عرضــه و تقاضــا در بــازار ارز ،و...
ازجملــه مؤلفههــای بســیار مهــم موفقیــت
بانــک مرکــزی در رویکــرد جدیــد محســوب
میشــود .البتــه نبایــد از خاطــر دور داشــت
کــه در ایــن مــدت کوتــاه نیــز اتفاقــات
مبارکــی در ایــن زمینــه صــورت پذیرفتــه
اســت .بــرای مثــال ،بانــک مرکــزی در دو مــاه
گذشــته قریــب بــه  ۵۰هــزار میلیــارد تومــان
اوراق بدهــی دولتــی را توســط کارگــزاری
خــود جهــت پوشــش کســری بودجــه دولــت
بــه فــروش رســانده کــه در صــورت فقــدان
ایــن چهارچــوب ،بخشــی عمــده از کســری
مزبــور بــه ترازنامــه بانــک مرکــزی منتقــل
میشــد کــه خــود ترجمــه رشــد باالتــر بــرای
پایــه پولــی اســت؛ بنابرایــن ضمــن اســتقبال
از رویکــرد جدیــد بانــک مرکــزی ،الزم اســت
انتظــارات خــود را بــا لحــاظ محدودیتهــای
سیاســتگذار اســتوار کنیــم و از چهارچــوب
سیاســتگذاری پولــی جدیــد انتظــار معجــزه
نداشــته باشــیم .علیایحــال ،بانــک مرکــزی
نیــز بایــد تــوان کارشناســی خــود در اجــرای
ایــن سیاســت را تقویــت کــرده و از طریــق
بهبــود روابــط عمومــی خــود بــا طیفــی گســترده
از ذینفعــان ،نقــش برجســتٔه خــود را در ایــن
زمینــه بهخوبــی ایفــا کنــد.
اگــر نکتــه دیگــری در زمینــه هدفگــذاری
تورمــی داریــد ،بیــان نماییــد.

مهمتریــن نکتــه ایــن اســت کــه همــه ســازمانها،
ارگانهــا ،دســتگاهها ،و نهادهــای مســئول در
فراینــد سیاســتگذاری بهصــورت هماهنــگ
بــه ایــن نتیجــه مهــم برســند کــه بــاال بــودن نــرخ
تــورم آفتــی بــزرگ پیــشِروی فراینــد رشــد و
توســعٔه اقتصــادی کشــور محســوب میشــود.
در همیــن راســتا ،پرهیــز از نــگاه کوتاهمــدت
بــه موضــوع تأمیــن مالــی و اطمینــان بــه فوایــد
بســیار زیــاد نــرخ تــورم پاییــن در بلندمــدت
موجــب خواهــد شــد کــه دســتگاههای اجرایــی
و تقنینــی نگاهــی ویــژه بــه ایــن موضــوع داشــته
باشــند و بانــک مرکــزی را در ایــن راه خطیــر
یــاری کننــد؛ بنابرایــن ،مواجهــه بــا ایــن معضــل
اقتصــادی نیازمنــد همــکاری و همیــاری همــه
نهادهــای تصمیمگیــر در اقتصــاد اســت
و درجــه موفقیــت بانــک مرکــزی در ایــن
چهارچــوب وابســتگی بســیار باالیــی بــه پرهیــز
از پدیــدٔه ناســازگاری زمانــی خواهــد داشــت.

آیا هدفگذاری تورمی در سال
 ۱۳۹۹محقق میشود؟

صاحبنظر پولی و بانکی

{

بانــک مرکــزی در ســال جــاری بحــث
هدفگــذاری تورمــی را مطــرح کــرده و بــر
پایــه عملیــات بــازار بــاز تــورم  ۲۰تــا ۲۴
درصــدی را بــرای ســال  ۱۳۹۹هدفگــذاری
کــرده اســت .بانــک مرکــزی چــرا بهســمت
اتخــاذ ایــن سیاســت حرکــت کــرد؟

هدفگــذاری تورمــی چهارچــوب سیاس ـتگذاری
اســتکــه در بســیاری از کشــورها اجــرا شــده و
جــواب داده اســت .در ایــران نیــز ایــن سیاســت
قابلِاجراســت .البتــه لــوازم و مقدماتــی را نیــاز
دارد ،امــا بــه ایــن معنــا نیســت کــه در شــرایط
فعلــی نمیتوانیــم بهســمت هدفگــذاری
تورمــی حرکــت کنیــم.

دربــارٔه نــرخ تــورم تعیینشــدٔه  ۲۰تــا ۲۴
درصــدی هــم بایــد گفــت کــه متوســط نــرخ
تــورم کشــور در چهــار دهــه گذشــته بــاال بــوده
اســت و بهطــور میانگیــن ،نــرخ تــورم حــدود
 ۲۰درص��د را در چهــار دهــه گذشــته تجربــه
کردهایــم .امــروز نیــز کــه اقتصــاد مــا در
شــرایطی خــاص بهویــژه از ناحیــه فشــارهای
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اقتص
ماهنامهـه
ماهنامــه تاز
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بانــک مرکــزی در ســال  ۱۳۹۹بســتر هدفگــذاری تورمــی را بــا اســتفاده
از عملیــات بــازار بــاز و هدفگــذاری میانــی نــرخ ســود بــازار بینبانکــی
بهشــکل تعییــن نــرخ ســود سیاســتی ،داالن نــرخ ســود ،خریدوفــروش
اوراق بهــادار دولــت بــا بانکهــا ،اعطــای اعتبــار در قبــال اخــذ وثیقــه،
و ســپردهگذاری بانکهــا نــزد بانــک مرکــزی فراهــم کــرده اســت .بــر ایــن
اســاس ،بانــک مرکــزی هــدف نــرخ تــورم خــود را  ۲۲درصــد بــا دامنــه
 ±۲واحــد درصــد تعییــن و اعــام کــرده اســت کــه بــا توجــه بــه کاهــش
قیمتهــای جهانــی ،حجــم اوراق در حــال انتشــار ،وضعیــت ترازنامــۀ
بانکهــا و شــرکتهای ســرمایهگذاری ،و نرخهــای ســود موجــود ایــن

هــدف تورمــی بهصــورت پایــدار قابلِدســتیابی اســت .هرچنــد بــا توجــه
بــه نرخهــای ســود ،سیاســت پولــی همچنــان انبســاطی باقــی میمانــد،
بهتدریــج و بــا بازگشــت متغیرهــای واقعــی بــه روندهــای طبیعــی ،از
انبســاط سیاســت پولــی کاســته میشــود و نــرخ تــورم رونــد کاهشــی
خــود را حفــظ خواهــد کــرد و متناســب بــا آن ،بانــک مرکــزی هــدف
تورمــی خــود را در میانمــدت بهســمت نرخهــای پایینتــر بازنگــری
خواهــد کــرد .بــرای بررســی بیشــتر ایــن موضــوع بــا دکتــر کامــران
نــدری صاحبنظــر پولــی و بانکــی بــه گفتوگــو نشســتیم کــه از نظرتــان
میگــذرد.

{

مصاحبه

دکتر کامران ندری
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هدفگذاری تورمی

تحریمــی قــرار گرفتــه اســت نمیتــوان انتظــار
داشــت نــرخ تــورم هــدف در ســال  ۱۳۹۹بــا
توجــه بــه شــرایط اقتصــادی ســطحی پایینتــر
از بــازٔه اعالمشــده باشــد.
تکانههایــی کــه در ســال  ۱۳۹۹از ناحیــه
تحریمهــا و همچنیــن شــیوع کرونــا داشــتیم،
در عرضــه کل در اقتصــاد اثــر گذاشتهاســت و
محدودیتهایــی را در ســمت عرضــه کاال و
خدمــات شــاهد هســتیم و ایــن کاهــش ظرفیــت
براثــر تکانههــای واردشــده بهطــور
تولیــد
ِ
طبیعــی آثــار تورمــی را ایجــاد میکنــد و در
ایــن شــرایط اینکــه انتظــار داشــته باشــیم نــرخ
تــورم را بیــش از ایــن پاییــن بیاوریــم ،هدفــی
غیرواقعبینانــه خواهــد بــود.
بــه نظــر مــن ،بــازٔه  ۲۰تــا  ۲۴درصــد
بــرای ســال  ۱۳۹۹بــازهای معقــول و منطقــی
بــه نظــر میرســد؛ امــا بــرای ســالهای آینــده
بایــد تــاش کنیــم کــه نــرخ تــورم در ســطوحی
ً
مثــا
پایینتــر قــرار گیــرد و در بــازٔه زمانــی
پنجســاله ،بانــک مرکــزی بایــد نــرخ تــورم
هــدف را بســیار پایینتــر از ایــن ارقــام در نظــر
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بگیــرد و بهگون ـهای برنامهریــزی کنیــم کــه نــرخ
تــورم در بلندمــدت در محــدودٔه  ۵تــا  ۶درصــد
بهصــورت پایــدار تنظیــم شــود.
دســتیابی بــه تــورم هدفگذاریشــده چــه
مقدماتــی نیــاز دارد و آیــا بســتر آن فراهــم
اســت؟
مــا بهصــورت تاریخــی نــرخ رشــد بــاالی
نقدینگــی داشــتهایم و پاییــن آوردن نــرخ رشــد
نقدینگــی بهیکبــاره میســر نیســت؛ بنابرایــن،
از یــک طــرف تکانــه عرضــه را داریــم و از
طــرف دیگــر رشــد بــاالی نقدینگــی کــه در
کنــار کســری بودجــه دولــت موجــب میشــود
پیشبینــی نرخهــای پایینتــر از  ۲۰درصــد
بــرای ســال  ۱۳۹۹واقعبینانــه نباشــد .اینکــه
بانــک مرکــزی بــرای اولیــن بــار در طــول تاریــخ
خــود تصمیــم گرفتــه اســت هدفــی را بــرای
تــورم در نظــر بگیــرد و تمــام امکاناتــی را کــه
در اختیــار دارد بــرای رســیدن بــه آن هــدف
مورداســتفاده قــرار دهــد ,اقدامــی قابلِقبــول

از طــرف بانــک مرکــزی اســت؛ امــا لــوازم و
مقدماتــی دارد کــه بــه نظــر میرســد بانــک
مرکــزی از  ۱تــا  ۱٫۵ســال قبــل گامهایــی
در زمینــه فراهــم کــردن بســتر الزم بــرای
هدفگــذاری تورمــی برداشــته اســت.
بخشنامــه عملیــات بــازار بــاز کــه در
ســال گذشــته بــه تصویــب شــورای پــول و
اعتبــار رســید یکــی از اقدامــات در راســتای
هدفگــذاری تورمــی بــود ،همچنیــن اعــام
کریــدور نــرخ ســود بــا کف  ۱۳درصد و ســقف
 ۲۲درصــد در بــازار بینبانکــی اقدامــی دیگــر
اســت کــه نشــان میدهــد بانــک مرکــزی در
راســتای عملیاتــی کــردن چهارچــوب سیاســتی
هدفگــذاری تورمــی گامهایــی برداشــته اســت.
اصــاح نســبت ذخیــرٔه قانونــی نیــز اقدامــی
دیگــر اســت کــه نشــان میدهــد بانــک مرکــزی
گامبــهگام بهســمت بانــک مرکــزی مــدرن کــه
وظیفــه کنتــرل تــورم را دارد ،حرکــت میکنــد.
ممکــن اســت هنــوز ابهاماتــی در زمینــه
هدفگــذاری تورمــی وجــود داشــته باشــد،
امــا باالخــره بایــد از یــک نقطــه شــروع کــرد.
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ب ــازٔه  ۲۰ت ــا  ۲۴درص ــد ب ــرای س ــال ۱۳۹۹
ب ــازهای معق ــول و منطق ــی ب ــه نظ ــر میرس ــد؛
ام ــا ب ــرای س ــالهای آین ــده بای ــد ت ــاش کنی ــم
کــه نــرخ تــورم در ســطوحی پایینتــر قــرار گیــرد
و در بــازٔه زمانــی مثـ ً
ـا پنجســاله ،بانــک مرکــزی
بایــد نــرخ تــورم هــدف را بســیار پایینتــر از ایــن
ارق ــام در نظ ــر بگی ــرد و بهگون ـهای برنامهری ــزی
کنیــم کــه نــرخ تــورم در بلندمــدت در محــدودٔه ۵
ت ــا  ۶درص ــد بهص ــورت پای ــدار تنظی ــم ش ــود.
نــرخ کــف داالن نــرخ ســود از  ۱۰درصــد طــی
دو مرحلــه بــه  ۱۳درصــد رســید ،دلیــل ایــن
اقــدام چــه بــود؟

{

اکنــون در آغــاز مســیر هســتیم امــا امیدوارکننــده
اســت .نمیتــوان گفــت بانــک مرکــزی
صــد درصــد بــه هدفــی کــه دارد دســت پیــدا
میکنــد ،امــا گامهــای اولیــه را برداشــته اســت
و روزب ـهروز گامهایــی جدیــد در راســتای تحــول
سیاســتگذاری پولــی برمــیدارد .ایــن مســیر،
مســیر همــوار و صافــی نیســت؛ بنابرایــن بــا در
نظــر گرفتــن جمیــع شــرایط ،اقدامــات بانــک
مرکــزی مثبــت اســت و میتــوان امیــدوار بــود در
آینــده ایــن قدمهــا تکمیــل شــود و مــا هــم در زمــرٔه
کشــورهایی بــا تــورم پاییــن قــرار بگیریــم.
مــا تنهــا کشــوری هســتیم کــه نزدیــک بــه
چهــار دهــه تــورم بــاالی دورقمــی داشــتیم،
امــا قدمهایــی کــه برداشــته شــده امیدوارکننــده
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  ۹۵درصــد کشــورهای دنیــا در حــل
معضــل تــورم موفــق عمــل کردهانــد و بهجــز
چنــد کشــور ،بقیــه کشــورها بــا پدیــدٔه تــورم
بــاال مواجــه نیســتند .شــاید همــه مشــکالت
اقتصــادی را در کشــور بهراحتــی نتــوان حــل
کــرد ،امــا مهــار تــورم شــدنی اســت و مســیر آن
نیــز همیــن اســت کــه بانــک مرکــزی در حــال
طــی کــردن آن اســت.
حتــی بــا توجــه بــه تــورم باالیــی کــه در ســال
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بــه اعتقــاد مــن ،بانــک مرکــزی بایــد در کریــدور
بــازار بینبانکــی تجدیدنظــر کنــد و بــا توجــه
بــه نــرخ تــورم  ۴۱درصــدی ســال  ،۱۳۹۸تــورم
هدفگذاریشــدٔه ســال  ،۱۳۹۹انتظــارات
تورمــی کــه شــکل گرفتــه اســت بایــد فاصلــه
بیــن ســقف و کــف کریــدور بــه  ۴تــا  ۵درصــد
برســد تــا کریــدور معنــا پیــدا کنــد؛ یعنــی کــف
ایــن کریـ�دور بایــد بــه رقمــی حــدود  ۱۷درصــد
و ســقف آن بــه  ۲۴درصــد برســد.
درمجمــوع ،ممکــن اســت هنــوز در نقطــه
آغازیــن ایــن مســیر باشــیم؛ امــا بهمرورزمــان،
ایــن تجربــه میتوانــد کامــل شــود و بانــک
مرکــزی در آینــده بــه لوازمــی کــه بــرای رســیدن
بــه ایــن هــدف تورمی الزم اســت ،مســلط شــود؛
امــا نفــس کاری کــه تــا بــه اینجــا انجــام شــده
اســت در مقایســه بــا گذشــته نشــان میدهــد کــه
چندیــن قــدم بــه جلــو در بانک مرکــزی برداشــته
شــده اســت.
اینکــه اکنــون بــازاری بــرای اوراق خزانــه
دولتــی شــکل گرفتــه اســت کــه در ایــن بــازار
بانکهــا ،شــرکتهای بیمــه ،شــرکتهای
تأمیــن ســرمایه ،و شــرکتهای ســرمایهگذاری
حضــور دارنــد و بهعنــوان بازیگــران کلیــدی ایــن

چقــدر خوشبیــن هســتید کــه بانــک مرکــزی
بتوانــد بــه تــورم هدفگذاریشــده دســت
یابــد؟

{

در مقایســه بــا گذشــته کــه هــدف تورمــی
نداشــتیم و چیــزی بهعنــوان کریــدور نــرخ
ســود بینبانکــی و عملیــات بــازار بــاز در
ادبیــات بانکــداران مرکــزی در کشــور مــا
مطــرح نبــود ،متوجــه میشــویم کــه قدمهایــی
بهســمت بهبــود سیاســتگذاری پولــی در
کشــور برداشــته شــده اســت.

اوراق را خریــداری میکننــد ،موجــب میشــود
در آینــده در ترازنامــه بانکهــا داراییهایــی
قــرار گیــرد کــه هــم ریســک پاییــن دارد و هــم
از درجــه نقدپذیــری باالیــی برخــوردار اســت.
در آینــده بهاحتمالزیــاد ،اگــر بانــک
مرکــزی مشــکالت فنــی را حــل کنــد ،میتــوان
بــازار بدهــی ســازمانیافته و توســعهیافته در
کشــور داشــت و نرخهــای بهــره در اقتصــاد
میتوانــد بــازاری مشــخص بــرای خــود داشــته
باشــد و تصمیمگیریهــا در اقتصــاد منطقیتــر
شــود و اینهــا بهمرورزمــان کمــک میکنــد
کــه بانــک مرکــزی تســلط بیشــتری روی تــورم
و کنتــرل ســطح قیمتهــا پیــدا کنــد.

 ۱۳۹۸و  ۱۳۹۷داشــتیم ،اگــر بانــک مرکــزی
مســیری را کــه شــروع کــرده اســت بــا جدیــت
دنبــال کنــد و مقابــل فشــارهایی کــه وجــود دارد
تــا بانــک مرکــزی را از ایــن مســیر دور کنــد
ایســتادگی کــرده و منطقــی تصمیمگیــری کنــد،
نــرخ تــورم  ۲۲درصــد حتــی بــرای ســال ۱۳۹۹
دســتیافتنی اســت و بــرای ســالهای بعــد،
بــرای اینکــه تــورم را در بــازٔه تکرقمــی معقــول
قــرار دهیــم ،برنامهریــزی کنــد.
بانــک مرکــزی بایــد ارتبــاط بیشــتری بــا
مــردم داشــته باشــد و شــفافتر و صریحتــر
پیامهــای روشــنی را بــه جامعــه ارســال کنــد،
نبایــد کارشناســان و فعــاالن اقتصــادی دربــارٔه
آمارهــای بانــک مرکــزی گمانهزنــی کننــد بلکــه
بانــک مرکــزی بایــد صریــح و شــفاف پیامهــای
خــود را بــه فعــاالن اقتصــادی و جامعــه منتقــل
کنــد .بانــک مرکــزی بایــد در انتشــار آمــار و
ارقــام پولــی و تــورم بهروزتــر و شــفافتر عمــل
کنــد ،اگــر بانــک مرکــزی در ایــن هدفگــذاری
جــدی باشــد ،بایــد ایــن شــفافیت را دنبــال کنــد
و پیشبینیهــا از آینــده را بــه فعــاالن اقتصــادی
ارائــه دهــد تــا ایــن فضــای نااطمینانــی کــه در
جامعــه بهوجــود آمــده اســت از بیــن بــرود.
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دو ماهنامــه تازههــای اقتصــاد
شــهریور  ،۱۳۹۹شــماره ۱۶۱

هدفگذاری تورمی

هدفگذاری تورمی؛ فرصت بزرگ جهش اقتصادی

مصاحبه

هادی حقشناس

کارشناس اقتصادی

هدفگـذاری تورمـی سیاسـت تازٔه بانـک مرکزی برای به تعادل کشـاندن
اقتصـاد اسـت .ایـن سیاسـتگذاری کـه در میـان فشـارهای تحریمـی از
یکسـو و چالـش کرونـا از سـوی دیگـر طراحـی شـده اسـت ،ابعـادی
متفـاوت و پیچیـده دارد کـه میتوانـد درنهایـت بـرای اقتصـاد ملـی بـه
تعییـن هـدف تورمـی چـه آثـاری در اقتصـاد
کشـور دارد؟
بایـد اذعـان کـرد کـه هدفگـذاری تورمـی
راهبـردی شـجاعانه و تصمیمـی صحیـح از
سـوی بانـک مرکـزی اسـت و ایـن هدفگـذاری
نقشـهراهی بـرای سـرمایهگذاران ترسـیم کـرده
اسـت کـه میتوانـد زمینهسـاز تحوالتـی بـزرگ
در اقتصـاد کشـور شـود؛ و ایـن راهبـرد شـاید
یکـی از سیاسـتهای متقنـی اسـت کـه حداقـل
در دو دهـه اخیـر از سـوی بانـک مرکـزی اتخـاذ
شـده اسـت و در دورٔه ریاسـت دکتـر همتـی در
بانـک مرکـزی بعـد از سـاماندهی مؤسسـات
پولـی غیرمتشـکل و غیرمجـوزدار ،ایـن دومیـن
تصمیـم عملیاتـی بـزرگ اسـت که برای همیشـه
مانـدگار خواهـد مانـد.
چقــدر میتــوان خوشبیــن بــود کــه بــا
هدفگــذاری بــرای تــورم تحوالتــی مثبــت در
بازارهــای مالــی شــکل گیــرد؟
گرچـه سـاماندهی بانکهـای نظامـی هـم
اقدامـی جسـورانه بـود کـه در حـال نهایـی شـدن
اسـت ،هدفگـذاری تـورم دسـتاوردی بـزرگ
اسـت و مهـم نیسـت کـه در پایان سـال عدد ۲۲
درصـد یـا هر عدد دیگری باشـد ،بلکـه این نکته
مهـم اسـت کـه سـرمایهگذاران رفتـار دولـت را
تخمیـن بزننـد ،بـرآورد و حتـی پیشبینـی کننـد.
بـه همیـن دلیـل ،بهراحتـی میتـوان خوشبیـن

فرصتسـازی بـزرگ بـرای جهـش تبدیـل شـود .دراینارتبـاط بـا هـادی
حقشـناس ،کارشـناس اقتصـادی ،گفتوگویـی را انجـام دادهایـم تـا
زوایـای پنهـان و آشـکار ایـن راهبـرد تـازٔه بانـک مرکـزی را موردبررسـی
قـرار دهیـم کـه در ادامـه آن را میخوانیـد.

بـود کـه ایـن سیاسـت بـرای بازارهـای مالـی
تکانههایـی مثبـت را در پـی خواهـد داشـت؛
البتـه بایـد بـه این نکتـه هم توجهی ویژه شـود که
نبایـد بـرای کوتاهمـدت انتظار اتفاقهـای بزرگ
و معنـادار داشـته باشـیم و بایـد تـا پایـان دورٔه
یکسـاله شـاهد شـکلگیری تحوالت تأثیرگذار
در کلیـت اقتصـاد کشـور باشـیم.
سـرمایهگذاران چقـدر میتواننـد بـه ایـن تصمیم و
تحـوالت مرتبـط با آن امید داشـته باشـند؟
بایـد بـه ایـن مسـئلٔه ویـژه توجـه شـود کـه آنچـه
در اقتصـاد ایـران وجـود نـدارد قطعیتهـا و
آنچـه وجـود دارد عدمقطعیتهاسـت؛ بنابرایـن
در ایـن وضعیـت ،سـرمایهگذاران نمیداننـد
باالخـره رشـد اقتصـادی ،نقدینگـی ،تـورم،
بودجـه عمرانـی ،و ...چـه عـددی اسـت و ایـن
عدمقطعیتهـا باعـث میشـود مـردم هـرروز
بهدنبـال سـرمایهگذاری در بازارهـای مالـی
متفاوت و کاالهای سرمایهای باشند و نمیدانند
دالر بخرنـد یـا سـکه و طلا ،سـهام بخرنـد یـا
زمین و مسـکن ،و این آسـیب اسـت و به همین
دلیـل ،همـه سـرمایهگذاران و بازرگانـان کشـور
بـا تحقـق ایـن هـدف میتواننـد اسـتراتژیهای
بلندمدتتـری را بـرای خودشـان ترسـیم کننـد و
بـر بسـتر آن ،اهـداف اقتصـادی خودشـان را کـه
درنهایـت بـه ارتقـای اقتصاد ملی منجر میشـود
عملیاتـی کننـد .در خصـوص آسـیبهایی کـه از

طریـق بیثباتـی و عدمقطعیتهـا در اقتصـاد
شـکل میگیـرد نیـز بایـد گفـت کـه در شـرایط
بیثباتـی و عدمقطعیتهـا مـردم چشـماندازی
روشـن ندارنـد و یـا حداقـل چشـمانداز
میانمـدت ندارنـد و ایـن تصمیـم که بـرای تورم
هدفگـذاری شـده اسـت ،بـه نظـرم اقدامـی
علمـی اسـت و یکـی از آثـار مثبـت آن این اسـت
کـه سـرمایهگذاران میتواننـد تصمیـم بگیرنـد
کـه در کـدام بازارهـا میتواننـد سـرمایهگذاری
کننـد.
میتـوان هدفگـذاری تـورم را بهعنـوان
چهارچوبـی در سـالهای آینده نیـز اجرایی کرد؟
بـه نظـر مـن ،اگـر بانـک مرکـزی بتوانـد در
سـالهای آینـده نیـز ایـن روش را ادامـه دهـد،
سیاسـتهای مالـی و بودجـهای را همسـوی
سیاسـتهای پولـی خواهـد کـرد .در دنیـا ،هـر
زمـان کـه سیاسـتهای مالـی و پولـی همسـو
بـا سیاسـتهای بودجـهای شـد ،تـورم کنتـرل
شـده اسـت و وقتـی در دنیـا ایـن مسـئله عنـوان
میشـود کـه بانـک مرکـزی بایـد مسـتقل باشـد،
اسـاس ایـن اسـت کـه بانـک مرکـزی بتوانـد
سیاسـتگذاریهای هدفمنـد و اصولـی را بـدون
هیچگونـه فشـاری بـا هـدف تثبیـت متغیرهـای
اصلی اقتصاد و رشـد اقتصادی پیادهسـازی کند.
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یادداشت تحلیلی

ایلناز
ابراهیمی

دو ماهنامــه تازههــای اقتصــاد
شــهریور  ،۱۳۹۹شــماره ۱۶۱

هدفگذاری تورمی

شناسایی کانالهای اثرگذاری
تحوالت بازار ارز در هدفگذاری تورم
عضو هیئتعلمی گروه اقتصاد پژوهشکده پولی و بانکی

مقدمـه :هدفگـذاری تورمـی درحالحاضـر یکـی از رایجتریـن
چهارچوبهـای سیاسـتی اعمالشـده توسـط بانکهـای مرکـزی در
جهـان اسـت و از سـال  ۱۹۹۰کـه بـرای اولیـن بـار نیوزیلنـد ایـن رژیـم
سیاسـتی را پذیرفـت ،تاکنـون تعـداد بسـیار زیـادی از کشـورها آن را در
اعمـال سیاسـتهای پولـی خـود بـهکار گرفتهانـد .در بسـیاری از ایـن
کشـورها پیـش از هدفگـذاری تورمـی ،سیاسـتهای دیگـری همچـون
هدفگـذاری کلهـای پولـی ،نرخهـای بهـره ،نـرخ ارز ،و غیـره اعمـال
شـده بـود و اغلـب نتایـج موردانتظـار سیاسـتگذار را کـه همانـا کنتـرل
تـورم و کمـک بـه رشـد اقتصادی بـود ،بههمـراه نداشـت .مهمترین مزیت
هدفگـذاری تورمـی در ایـن اسـت کـه در سیاسـت پولـی ،بهنوعـی قواعد
بـا صالحدیـ د ترکیـب میشـود .چنیـن «صالحدیـد مقیـدی» دو عنصـر
ً
کاملا متفـاوت را تحـت پوشـش قـرار میدهـد؛ اول اینکـه در میانمـدت
یـک نـرخ عـددی معلـوم بـرای تـورم هدفگـذاری میشـود و سـپس برای
رسـیدن بـه آن ،در کوتاهمـدت بـه تکانههـای اقتصـادی واکنـش نشـان
داده میشـود کـه ایـن واکنـش میتوانـد بنـا بـه صالحدیـد بانـک مرکزی با
اسـتفاده از هرکـدام از ابزارهـای تحـت اختیـار آن صـورت پذیـرد .اغلـب
کشـورهایی کـه درحالحاضـر از هدفگـذاری تورمـی بهعنـوان سیاسـت
پولـی غالـب خـود اسـتفاده میکننـد ،در مقطعـی از زمـان درگیـر تـورم
شـدید بودهانـد .ازجملـه ایـن کشـورها میتـوان بـه شـیلی ،برزیـل ،و ترکیه
اشـاره کـرد .بهعنـوان مثـال ،ترکیـه بهدلیـل شـدت تـورم حاکـم بـر اقتصاد
پویاییهای تورم در چند سال گذشته
باالتریــن نــرخ تــورم در  ۳۰ســال گذشــته
بــه ســال  ۱۳۷۴تعلــق دارد کــه تــورم در آن
ســال بــه رکــورد  ۴۹٫۴درص��د صع��ود ک��رد.
پــسازآن ،بیشــترین میــزان تــورم بــه ســال
 ۱۳۹۸مربــوط میشــود کــه طــی آن ،نــرخ
تــورم بــه  ۴۱٫۲درصــد رســید و بنــا بــه شــواهد
ایــن افزایــش در ســال  ۱۳۹۹همچنــان ادامــه
دارد .رشــد قیمــت دالر و ارزهــای عمــده و
تشــدید تحریمهــا از مهمتریــن عوامــل رشــد
ن��رخ ت��ورم در س��ال گذش��ته بهش��مار م��یرود.

ایـن کشـور ،در سـال  ۲۰۰۲بهصـورت ضمنـی و در  ۲۰۰۶بهصراحـت
مجبـور بـه اتخـاذ سیاسـت هدفگذاری تورم شـد یا برزیل پـس از تحمل
سـالها تـورم بـاال ،بـا هدفگـذاری تورمـی توانسـت دغدغههـای خـود
را در ایـن زمینـه کاهـش دهـد .بـا توجـه بـه اینکـه نـرخ تـورم در ایـران در
چنـد دهـه اخیـر بسـیار باالتـر از نـرخ تـورم مشاهدهشـده در اقتصادهـای
توسـعهیافته و حتـی اقتصادهـای درحالتوسـعه بـوده و کمابیـش تبدیـل به
بیمـاری مزمـن بـرای اقتصاد ایران شـده اسـت ،بازنگری در سیاسـتهای
پولـی در راسـتای کنتـرل آن ضـروری بـه نظـر میرسـد و در ایـن راسـتا،
علاوه بـر اعمـال سیاسـت هدفگـذاری تورمـی کـه بهدرسـتی از سـوی
بانـک مرکـزی بـرای سـال  ۱۳۹۹اعلام شـد ،شـناخت متغیرهایـی کـه
بیشـترین اثرگـذاری را در نرخ تورم کشـور دارنـد ،ضرورتی اجتنابناپذیر
در مسـیر اجـرای ایـن سیاسـت بهحسـاب میآیـد .نگاهـی گـذرا بـر عوامل
مؤثـر در پویاییهـای تـورم نشـان میدهد کـه بهدلیل درآمدهـای برونزای
نفتـی ،نـرخ ارز در ایـران در بیشـتر سـالها ،نقشـی غیرقابلِانـکار در
نوسـانات قیمتهـا بـازی کـرده اسـت .ازایـنرو ،بـا توجـه بـه اینکـه بانک
مرکـزی در سـال جـاری بـر سیاسـت هدفگـذاری تورمـی تأکیـد دارد،
در ایـن مطالعـه سـعی میشـود مهمتریـن کانالهـای اثرگـذاری بـازار ارز
در پویاییهـای تـورم شناسـایی و احصـا شـود و از طریـق ایـن شـناخت،
ِ
درجهـت بهتـر کردن عملکرد سیاسـتگذار در
توصیههـای سیاسـتی الزم
هدفگـذاری تورمـی ارائـه شـود.

البتــه در چنــد ســال منتهــی بــه ســال ۱۳۹۷
بــا اقدامــات دولــت ،نــرخ تــورم بــه کمتریــن
میــزان در ســه دهــه اخیــر کاهــش یافتــه بــود،
بهطوریکــه نــرخ تــورم تکرقمــی  ۹درصــدی
در ســال  ۱۳۹۵بــه ثبــت رســید ،امــا ایــن رونــد
پای��دار نبـ�ود .از ســال  ۱۳۹۷پــس از آزاد شــدن
فنــر دالر و رشــد چنــد برابــری نــرخ دالر،
موجــی جدیــد از گرانــی و تــورم بخشهــای
مختلــف اقتصــادی کشــور را دربــر گرفــت و
نــرخ تــورم کــه در ســالهای  ۱۳۹۵و ۱۳۹۶
تکرقم��یشــده بــود ،پــس از جهــش بهــای

دالر ،دوبــاره دورقمــی شــد و بهســرعت بــاال
رفــت ،بهطوریکــه در ســال  ۱۳۹۷نــرخ تــورم
بــا رشــد بیــش از ســه برابــری بــه  ۳۱٫۲درصــد
بال��غ ش��د .در ســال  ۱۳۹۸نیــز رقــم ۴۱٫۲
درصــد بــرای نــرخ تــورم ثبــت شــد کــه بعــد از
تــورم ســال  ،۱۳۷۴باالتریــن رقــم در  ۲۴ســال
گذشــته بهشــمار مــیرود .افزایــش تــورم در
چنــد ســال اخیــر ،در حالــی بــه افزایــش نــرخ
ارز نســبت داده میشــود کــه مطالعــات متعــدد
در ســالهای گذشــته مؤیــد ایــن واقعیــت بــوده
اســت کــه نــرخ ارز و نوســانات و افزایــش آن
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تأثیــری غیرقابلِانــکار در افزایــش نــرخ تــورم
در اقتصــاد ایــران دارد ،بهطوریکــه در ســال
 ،۱۳۹۷مرکــز پژوهشهــای مجلــس طــی
مطالعـهای نشــان داد کــه هــر  ۱۰درصــد رشــد
نــرخ ارز باعــث افزایــش  ۲درصدی نــرخ
تورم میشــود .در ادبیــات اقتصــادی ،از ایــن
پدیــده یعنــی تغییــر ســطح عمومــی قیمتهــا
باألخــص قیمــت کاالهــای وارداتــی و بالطبــع
تــورم در برابــر نوســانات نــرخ ارز ،بــه «گــذار
نــرخ ارز» یــاد میکننــد.
گــذار نــرخ ارز؛ کانالــی بــرای اثرگــذاری
تحــوالت بــازار ارز در نــرخ تــورم
معمــو ًال «عبــور یــا گــذار نــرخ ارز» بــه چندیــن
دلیــل صــورت میگیــرد کــه بهطــور خالصــه
عبارتانــد از:
 -۱بــا افزایــش نــرخ ارز قیمــت کاالهــای
مصرفــی وارداتــی افزایــش پیــدا میکنــد.
 -۲قیمــت مــواد اولیــه و کاالهــای واســطٔه
وارداتــی کــه در فراینــد تولیــد بــهکار میرونــد
افزایــش پیــدا کــرده و درنتیجــه هزینــه تولیــد
و بهتبــع آن قیمــت تمامشــدٔه محصــوالت

تولیــدی در اقتصــاد افزایــش مییابــد.
 -۳تغییــر قیمــت ارز و افزایــش آن باعــث
بــاال رفتــن قیمــت کاالهــای وابســته بــه ارز
میشــود و بهاینترتیــب ،قیمتهــای نســبی
تحــت تأثیــر قــرار میگیــرد .همیــن امــر در
بســیاری از مواقــع موجــب افزایــش صــادرات
یــا قاچــاق معکــوس کاال بــه خــارج میشــود
و تــا زمانــی کــه قیمتهــای نســبی بــه وضــع
قبــل از تکانــه ارزی برگــردد ادامــه مییابــد.
درنتیجــه ،بخشــی از تــورم مربــوط بــه افزایــش
قیمــت کاالهــای تولیــد داخــل بهدلیــل افزایــش
صــادرات یــا قاچــاق آنهــا خواهــد بــود.
 -۴افزایــش قیمتهــا و همچنیــن افزایــش
انتظــارات تورمــی همــراه بــا جهــش نــرخ ارز
باعــث چانهزنــی نیــروی کار بــرای دریافــت
حقــوق و دســتمزد باالتــر میشــود و بهتدریــج
از ناحیــه افزایــش هزینــه نیــروی کار نیــز ،نــرخ
تــورم افزایــش مییابــد .همــراه بــا افزایــش
دســتمزد ،صاحبــان ســرمایه نیــز توقــع افزایــش
قیمــت نهــادٔه تولیــدی خــود را دارنــد کــه ایــن
نیــز فشــار روبهبــاالی دیگــری بــر نــرخ تــورم

محســوب میشــود.
 -۵در بســیاری از بحرانهــای ارزی ،دلیــل
اصلــی جهــش نــرخ ارز افــت عرضــه ارز اســت،
باألخــص در کشــورهای صادرکننــدٔه مــواد
خــام همچــون صادرکننــدگان نفــت ،زمانــی
کــه قیمــت نفــت افــت میکنــد یــا صــادرات آن
کــم میشــود ،بــه دلیــل اینکــه دولــت و بانــک
مرکــزی ارز کمتــری بــرای تزریــق بــه بــازار
خواهنــد داشــت ،نــرخ ارز جهــش پیــدا میکنــد.
بهعبارتدیگــر ،افزایــش نــرخ ارز بــا کاهــش
عرضــه آن همــراه اســت .همیــن امــر باعــث
تحدیــد توانایــی کشــور در واردات کاالهــا بــه
شــیؤه قبــل از بحــران میشــود و منحنــی عرضــه
برخــی از کاالهــای وارداتــی بهســمت چــپ و
بــاال انتقــال مییابــد .ایــن موضــوع ،موجــب
کمبــود کاال در برخــی بازارهــا میشــود و بالطبــع
نــرخ تــورم افزایــش مییابــد .بهعبارتدیگــر،
نهتنهــا افزایــش قیمتــی از ناحیــه افزایش نــرخ ارز
اتفــاق میافتــد ،بلکــه بهدلیــل کمبــود کاال نیــز،
اقتصــاد شــاهد ســیر صعــودی قیمــت کاالهــای
وارداتــی خواهــد بــود.
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دو ماهنامــه تازههــای اقتصــاد
شــهریور  ،۱۳۹۹شــماره ۱۶۱

هدفگذاری تورمی

 -۶در بخــش بزرگــی از ادبیــات مربــوط تجربــی در مــورد گــذار نــرخ ارز در کشــور
بــه «گــذار نــرخ ارز» صحبتــی از دولــت و میتوانــد اثــری مهــم در تحلیــل جایــگاه بــازار
نقــش آن در پررنگتــر شــدن ایــن مســئله ارز در هدفگــذاری تــورم داشــته باشــد.
در اقتصــاد نیســت ولــی شــواهد عینــی نشــان یافتههــای تجربــی در مــورد گــذار نــرخ ارز در
میدهــد درصورتیکــه بحــران ارزی ناشــی از اقتصــاد ایــران
افــت درآمدهــای ارزی باشــد(درآمدهایــی کــه هرچنــد یافتههــای حاصــل از مطالعــات تجربــی
در اغلــب کشــورهای بحــرانزده حاصــل افــت مختلــف در مــورد اقتصــاد ایــران در هماهنگــی
درآمدهــای ارزی حاصــل از صــادرات مــواد کامــل باهــم نیســت ،نگاهــی کلی بــه نتایــج آنها
اولیــه و خــام اســت) ،دولــت دچــار کســری توجــه مــا را بــه چندیــن نکتــه جلــب میکنــد کــه
بودجــه شــده و اغلــب بــرای پوشــش آن متوســل مهمتریــن آنهــا عبارتانــد از:
 -۱گــذار نــرخ ارز در ایــران بیــن  ۳۰تــا ۴۰
بــه منابــع بانــک مرکــزی میشــود و همیــن
اســتفاده از پــول پرقــدرت در طــول چنــد فصــل درصــد محاســبه شــده اســت کــه بــا توجــه بــه
مطالعــات کشــورهای مختلــف ،نــرخ باالیــی
قابلتوجهــی در افزایــش نــرخ ارز دارد.
اثــر ِ
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شکل  .۱سازوکار انتقال افزایش نرخ ارز یا افت ارزش پول ملی
بهعنــوان کشــور صادرکننــدٔه نفــت ،یکــی از
مهمتریــن عوامــل تعیینکننــدٔه نــرخ تــورم
محســوب میشــود .بهاینترتیــب ،یافتههــای

شــده اســت (ابراهیمــی و مدن ـیزاده.)۱۳۹۵ ،
 -۲حرکــت بهســمت نظــام تکنرخــی ارز و
کاهــش اختــاف نــرخ ارز رســمی و غیررســمی

گــذار نــرخ ارز را باالتــر خواهــد بــرد .همچنیــن
هرچــه تعامــل بــا اقتصــاد دنیــا باالتــر و درجــه
بــاز بــودن اقتصــاد بیشــتر باشــد ،گــذار نــرخ ارز
بزرگتــر میشــود .بهعــاوه بــا توجــه بــه نتایــج
مدلهــا ،کاهــش نوســانات نــرخ ارز و کاهــش
نوســانات تــورم میتوانــد گــذار نــرخ ارز را
پاییــن آورد (همــان).
-۳درجــه گــذار نــرخ ارز بــا محیــط تورمــی
رابطــه مســتقیم دارد .بهعبارتدیگــر ،در رژیــم
پاییــن تـــورم ،درجـــه گــذار نــرخ ارز بـــه قیمـــت
واردات کمتــر اســـت و بـــرعکس (ســادات
حســینی و همــکاران)۱۳۹۷ ،
 -۴در ایــران ،اثــر انتقالــی نــرخ ارز بــه
قیمتهــای مختلــف کامــل نیســت و حداکثــر
اثــر آن در قیمتهــای وارداتــی کمتــر از
 ۹۰درصــد اســت؛ امــا حداکثــر حــدود ۵۰
درصــد اثــر تکانــه بــازار ارز بــه قیمتهــای
داخلــی (تولیدکننــده و مصرفکننــده) منتقــل
میشــو د (همــان).
 -۵در پــی بــروز تکانــه ارزی قیمتهــای
نســبی تغییــر میکنــد و قیمــت نســبی کاالهــای
وارداتــی نســبتبه کاالهــای داخلــی افزایــش
مییابــد .بــه بیــان ســادهتر ،کاالهــای خارجــی
بهطــور نســبی گرانتــر میشــود (حیــدری و
احمــدزاده.)۱۳۹۴ ،
 -۶تکانــه مثبــت نــرخ ارز در هــر دو رژیــم
تولیــد بــاال و پاییــن یعنــی شــرایط رونــق و
رکــود اقتصــادی باعــث رشــد شــاخصهای
قیمــت کاالهــای وارداتــی ،قیمــت تولیدکننــده ،و
امــا بــر اســاس
قیمــت مصرفکننــده میشــودّ .
توابــع ضربه-واکنــش  ،عکسالعمــل قیمــت
کاالهـای وارداتــی ،قیمــت تولیدکننــده و قیمــت
مصرفکننــده بــه تکانــه نــرخ ارز در رژیــم رونــق
محصــول شــدیدتر از رکــود اســت .بــر اســاس
یافتههــا ،گــذار نــرخ ارز در اقتصــاد ایــران
رفتــار غیرخطــی و ناقــص دارد .نتایــج بیانگــر
اهمیــت توجــه سیاســتگذاران اقتصــادی بــه
تفــاوت آثــار تکانــه ارزی در شــاخصهای
قیمتــی در وضعیتهــای رونــق و رکــود اســت
(اســاملوئیان و محــزون.)۱۳۹۷ ،
 -۷همچنیــن ،مطالعــات متعــدد بــر
روی اقتصــاد ایــران نشــان میدهــد کــه گــذار
نــرخ ارز بهصــورت آنــی و دفعتــ ًا صــورت
نمیپذیــرد ،یعنــی بــا افزایــش نــرخ ارز،
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مهمتریـــن مزیـــت هدفگـــذاری تورمـــی
در ای ــن اس ــت ک ــه در سیاس ــت پول ــی ،بهنوع ــی
قواع ــد ب ــا صالحدیــ د ترکی ــب میش ــود .چنی ــن
«صالحدیــد مقیــدی» دو عنصــر کامـ ً
ـا متفــاوت
را تحـــت پوشـــش قـــرار میدهـــد؛ اول اینکـــه
در میانم ــدت ی ــک ن ــرخ ع ــددی معل ــوم ب ــرای
تـــورم هدفگـــذاری میشـــود و ســـپس بـــرای
رســـیدن بـــه آن ،در کوتاهمـــدت بـــه تکانههـــای
اقتصـــادی واکنـــش نشـــان داده میشـــود کـــه
ایــن واکنــش میتوانــد بنــا بــه صالحدیــد بانــک
مرکـــزی بـــا اســـتفاده از هرکـــدام از ابزارهـــای
تح ــت اختی ــار آن ص ــورت پذی ــرد.

{
ـایــاد
اقتص
ماهنامهـه
ماهنامــه تاز
اقتصــاد
ـایههـ
ـهـتاز
دو دو
شـ۱۶۱
 ۱۳۹۸۱۳۹۹ش،ــماره
شــهریور
ـماره ۱۵۶
تیر ماه

نــرخ ارز ایفــا میکنــد؛ امــا مســئلٔه مهــم
ایــن اســت کــه اهــداف سیاســت ارزی بایــد
بهنحــوی تنظیــم شــود کــه او ًال سیاســت ارزی
را در ســازگاری بــا ســایر سیاسـتهای اقتصــاد
کالن قــرار دهــد؛ دوم اینکــه سیاســتهای
قابــلدوام باشــد و نــه
ارزی بهصــورت پایــدار
ِ
آنکــه بــا تشــدید نااطمینانــی بــر عمــق بحــران
بیفزایــد؛ ســوم اینکــه سیاســت ارزی بایــد بــا
توجــه بــه قابلیتهــای واقعــی اعمــال شــود؛ و
درنهایــت اینکــه اتخــاذ سیاســت ارزی ســبب
ایجــاد عــدم تعــادل در اقتصــاد کالن ،در بخش
داخل��ی و خارج��ی ،نشـ�ود .بهعبارتدیگــر،
سیاســتگذار در تنظیــم سیاســتهای خــود
بایــد بــه ایــن دو نکتــه مهــم توجــه کنــد کــه
اعمــال سیاســت ارزی مناســب بــدون توجــه
بــه سیاســت هدفگــذاری تــورم نمیتوانــد بــه
منویــات سیاســتگذار جامــه عمــل بپوشــاند
و در طــرف مقابــل هــم در نظــر گرفتــن

Laflèche, T. (1997). “The impact
of exchange rate movements on
consumer prices.” Bank of Canada Review, 1996-1997 (issued
Winter), 21-32.

{

واکنــش قیمتهــا را نمیتــوان 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.
درنتیجــه بنــا بــه یافتههــای فــوق،
سیاســتگذار بایــد بــه ایــن موضــوع واقــف
باشــد کــه پیونــدی گسســتناپذیر بیــن
نوســانات نــرخ ارز و نوســانات تــورم وجــود
دارد و هــر نــوع هدفگــذاری تورمــی منــوط
بــه توجــه بــه تحــوالت بــازار ارز اســت.
اهــداف موردنظــر در سیاســتگذاری نــرخ
ارز ،نقشــی قابلِتوجــه در مدیریــت و تعییــن

هدفــی اســمی بــرای نــرخ تــورم بــدون توجــه
بــه سیاســت ارزی متناســب بــا آن ،چنــدان
دســتیافتنی نخواهــد بــود.
جمعبندی
مــروری مختصــر بــر بحرانهــای ارزی در
اقتصــاد ایــران ،باألخــص دو بــار جهــش نــرخ
ارز در دهــه  ،۱۳۹۰نشــان میدهــد کــه هــر بــار
تنــزل ارزش پــول ملــی بــا خــود افزایــش نــرخ
تــورم و ســطح عمومــی قیمتهــا را بافاصلــه
چنــد فصــل بههمــراه داشــته اســت کــه تــا چنــد
ســال بعــد نیــز آثــار آن قابلِمشــاهده اســت.
همیــن موضــوع و نیــز ایــن واقعیــت کــه تــورم
در اقتصــاد ایــران ،بنــا بــه دالیــل مختلــف ،بــه
دردی مزمــن تبدیــل شــده اســت نشــان میدهــد
کــه هرگونــه هدفگــذاری نــرخ تــورم و تــاش
بــرای پاییــن آوردن آن بــدون توجــه بــه واقعیــات
تحــوالت بــازار ارز ایــران امکانپذیــر بــه نظــر
نمیرســد .یافتههــای تجربــی نشــان میدهــد
کــه گــذار نــرخ ارز بــرای اقتصــاد ایــران ناقــص
اســت و زمانــی حــدود دو ســال یــا هشــت فصل
طــول میکشــد تــا اثــر کامــل یــک تکانــه ارزی
در قیمتهــای مصرفکننــده بهطــور کامــل
دیــده شــود .همچنیــن ،وجــود نظــام چندنرخــی
ارز تــا حــدودی از شــدت و ســرعت گــذار نــرخ
ارز بــر قیمتهــای داخلــی میکاهــد .اثــر تکانــه
ارزی در شــرایط تورمــی بیشــتر از حالتــی اســت
کــه نرخهــای تــورم اولیــه قبــل از اصابــت
تکانــه ارزی پایینتــر هســتند ،بهعبارتدیگــر،
هرچــه نــرخ تــورم باالتــر باشــد ،گــذار نــرخ ارز
بــا شــدت و ســرعت باالتــری اتفــاق میافتــد و
البتــه گــذار نــرخ ارز در شــرایط رونــق اقتصــادی
بیشــتر از دورٔه رکــود اســت.
پــس میتــوان نتیجــه گرفــت کــه اگــر هــدف
سیاســتگذار از اعمــال سیاســتهای پولــی،
کنتــرل نــرخ تــورم و رســاندن آن بــه نــرخ از
پیــش تعیینشــده باشــد ،ایــن کار در زمــان
بحرانهــای ارزی بــا مشــکالت و دشــواریهای
بســیاری همــراه خواهــد بــود .همچنیــن ،بایــد
در عکسالعمــل بــه بحرانهــای ارزی بــرای
کنتــرل تــورم ،شــرایط رونــق و رکــود اقتصــادی
را ســنجید تــا از عکسالعمــل شــتابزده بــه
تکانههــای مختلــف پرهیــز شــود و بایــد
ایــن نکتــه را در نظــر گرفــت کــه در شــرایط
تکانههــای ارزی ،نــرخ تــورم چیــزی نزدیــک
بــه دو ســال تحــت تأثیــر ایــن تکانــه خواهــد

بــود و هــر نــوع سیاســتگذاری بــرای کنتــرل
تــورم الجــرم بایــد معطــوف بــه کنتــرل ســرعت
و شــدت گــذار نــرخ ارز باشــد و بایــد همــواره
در محاســبات سیاســتگذار ملحــوظ شــود.
منابع و مآخذ
ابراهیمــی ،ســجاد و مدنــیزاده ،ســیدعلی
(« .)۱۳۹۵تغییــرات گــذار نــرخ ارز و
عوامــل مؤثــر در آن در ایــران» ،فصلنامــه
مطالعــات اقتصــادی کاربــردی ایــران،
.۱۴۷-۱۷۰ ،)۱۸(۵
اســاملوئیان ،کریــم و محــزون ،زهرا (.)۱۳۹۷
«بررســی رفتــار غیرخطــی عبــور نــرخ ارز بــا
توجــه بــه وضعیــت تولیــد در اقتصــاد ایــران»
اقتصــاد و الگوســازی.۱-۳۱ ،)۴(۹ ،
حیــدری ،حســن و احمــدزاده ،عزیــز (.)۱۳۹۴
«تغییــرات نــرخ ارز و اثــر آن در زنجیــرٔه
قیمتهــا در ایــران» ،پژوهشــنامٔه بازرگانــی،
.۷۴-۲۸ ،۱
ســادات حســینی ،نیلوفــر؛ اصغرپــور ،حســین؛
حقیقــت ،جعفــر (« .)۱۳۹۷درجــهی
عبــور نــرخ ارز بــر شــاخص قیمــت واردات
ایــران :رویکــرد رگرســیون انتقــال مالیــم»
تحقیقــات اقتصــادی.
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هدفگذاری تورمی

دو ماهنامــه تازههــای اقتصــاد
شــهریور  ،۱۳۹۹شــماره ۱۶۱

اجرای هدفگذاری تورمی؛
دشوار اما امکانپذیر
یادداشت تحلیلی

رضا
بوستانی

پژوهشگر بانک مرکزی

ابتـــدای خردادمـــاه  ،۱۳۹۹بانـــک مرکـــزی
در بیانی ـهای ن ــرخ ت ــورم ه ــدف را  ۲۲درص ــد
ً
عمـــا سیاســـتگذاری پولـــی را
اعـــام و
در چهارچـــوب هدفگـــذاری تورمـــی آغـــاز
ک ــرد .همچنی ــن همزم ــان ب ــا اع ــام اج ــرای
چهارچـــوب هدفگـــذاری تورمـــی ،بانـــک
مرکـــزی نـــرخ کـــف ( ۱۰درصـــد) و نـــرخ
ســـقف ( ۲۲درصـــد) داالن نـــرخ ســـود را
نیـــز مشـــخص کـــرد .ایـــن دو رویـــداد در
کنـــار اجـــرای عملیـــات بـــازار بـــاز نشـــان
میدهـــد کـــه بانـــک مرکـــزی در حـــال
مدرنســـازی چهارچـــوب سیاســـتگذاری
پولـــی اســـت .در ایـــن یادداشـــت چالشهـــا
مربـــوط بـــه اجـــرای هدفگـــذاری تورمـــی
در ایـــران موردبررســـی قـــرار میگیـــرد و
ســـعی میشـــود راهکارهایـــی بـــرای ایـــن
چالشهـــا ارائـــه شـــود.
در مـــادٔه ( )۱۰قانـــون پولـــی و بانکـــی
کش ــور (مص ــوب  )۱۳۵۱اختی ــار و اه ــداف
بانـــک مرکـــزی بهصراحـــت عنـــوان شـــده
اســـت :اول بانـــک مرکـــزی مســـئول تنظیـــم
سیاســـت پولـــی و اعتبـــاری بـــر اســـاس
سیاس ــت کل ــی اقتص ــاد کش ــور اس ــت و دوم،
هـــدف بانـــک مرکـــزی حفـــظ ارزش پـــول و
کمـــک بـــه رشـــد اقتصـــادی کشـــور اســـت؛
بنابرایـــن ،بانـــک مرکـــزی بایـــد چهارچـــوب

سیاســـتگذاری را بهگونـــهای طراحـــی کنـــد
کـــه بتوانـــد بهطـــور همزمـــان بـــه اهدافـــی
کـــه قانونگـــذار بـــر عهـــدهاش گذاشتهاســـت
دســـت یابـــد.
ثبـــات قیمتهـــا (حفـــظ ارزش پـــول
مل ــی) و کم ــک ب ــه رش ــد اقتص ــادی اه ــداف
مشـــترک اغلـــب بانکهـــای مرکـــزی اســـت.
بانکهـــای مرکـــزی در یـــک قـــرن گذشـــته
سیاســـتگذاری
چهارچوبهـــای
از
متفـــاوت بـــرای دســـتیابی بـــه ایـــن اهـــداف
اســـتفاده کردهانـــد .در نیمـــه اول قـــرن
بیســـتم ،هدفگـــذاری نـــرخ ارز بهصـــورت
ارزشگـــذاری پولـــی ملـــی بـــر مبنـــای طـــا
(نظـــام اســـتاندارد طـــا) و در ربـــع قـــرن
بعـــدی بهصـــورت ارزشگـــذاری پولـــی ملـــی
ب ــر مبن ــای ط ــا ی ــا ارز (نظ ــام برت ــوون وودز
یــا نظــام اســتاندارد مبادلــه طــا) چهارچــوب
پذیرفتهشـــدٔه کلیـــه بانکهـــای مرکـــزی
بـــود؛ امـــا بـــا مشـــخص شـــدن تنگناهـــای
هدفگـــذاری نـــرخ ارز ،بانکهـــای مرکـــزی
بهتدریـــج چهارچـــوب هدفگـــذاری نـــرخ
ارز را رهـــا کردنـــد و نرخهـــای ارز شـــناور
را پذیرفتنـــد .ایـــن تحـــول بـــا پیدایـــش
چهارچـــوب هدفگـــذاری کلهـــای پولـــی
همـــراه شـــد .در ایـــن نگـــرش ،بانکهـــای
مرکـــزی بـــرای دســـتیابی بـــه اهـــداف ثبـــات

قیمتهـــا و کمـــک بـــه رشـــد اقتصـــادی،
ن ــرخ رش ــد یک ــی از کله ــای پول ــی (بهط ــور
مث ــال ،رش ــد س ــاالنٔه  ۵درص ــد حج ــم پ ــول)
را هدفگـــذاری میکردنـــد .چالشهـــای
ســـاختاری هدفگـــذاری کلهـــای پولـــی
(ماننـــد بیثباتـــی تابـــع تقاضـــای پـــول
درنتیجـــه نوآوریهـــا در نظـــام مالـــی)
نیـــز باعـــث شـــد بانکهـــای مرکـــزی
مجبـــور شـــوند بهســـمت چهارچـــوب
سیاســـتگذاری دیگـــر حرکـــت کننـــد.
هدفگ ــذاری تورم ــی ،آخری ــن چهارچ ــوب
سیاســـتگذاری نیســـت کـــه در ادبیـــات
اقتصـــادی مطـــرح شـــده اســـت؛ امـــا
بهصراحـــت میتـــوان اعـــام کـــرد کـــه
پذیرفتهشـــدهترین چهارچـــوب در میـــان
بانکهـــای مرکـــزی اســـت .چهارچـــوب
هدفگـــذاری تـــورم بـــه بانـــک مرکـــزی
اجـــازه میدهـــد بهصـــورت منســـجم،
اهـــداف ثبـــات قیمتهـــا و کمـــک بـــه رشـــد
اقتصـــادی را دنبـــال کنـــد .در چهـــار دهـــه
گذشـــته ،بهتدریـــج بانکهـــای مرکـــزی
بیشـــتری هدفگـــذاری تورمـــی را انتخـــاب
کردنـــد و در اجـــرای ایـــن چهارچـــوب بـــه
پیشـــرفتهای بســـیاری دســـت یافتهانـــد.
هدفگـــذاری تورمـــی چهارچوبـــی اســـت
ک ــه ب ــر اس ــاس ظرفیته ــا و محدودیته ــای
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سیاســتگذاری پول ــی طراح ــی ش ــده اس ــت.
ظرفیـــت اساســـی سیاســـتگذاری پولـــی،
تعییـــن ســـطح قیمتهـــا ،و محدودیـــت آن
اثرگـــذاری در رشـــد اقتصـــادی در بلندمـــدت
اســـت .بهعبارتدیگـــر ،بانـــک مرکـــزی از
طریـــق تغییـــر در عرضـــه پـــول میتوانـــد در
ســـطح قیمتهـــا (یـــا تـــورم) تأثیـــر گـــذارد،
ولـــی در بلندمـــدت تغییـــر در عرضـــه پـــول
اثـــری در رشـــد اقتصـــادی نـــدارد .الزم
بـــه ذکـــر اســـت ،انتخـــاب هدفگـــذاری
تـــورم بهمعنـــای نادیـــده گرفتـــن تحـــوالت
رشـــد اقتصـــادی نیســـت .علیرغـــم اینکـــه
هدفگـــذاری تـــورم میپذیـــرد کـــه سیاســـت
پولــی در بلندمــدت اثــری در رشــد اقتصــادی
نـــدارد ،ولـــی تأکیـــد دارد کـــه سیاســـت
پولـــی میتوانـــد در کوتاهمـــدت بـــه کاهـــش
نوســـانات رشـــد اقتصـــادی کمـــک کنـــد.
بهعبارتدیگـــر ،هدفگـــذاری تورمـــی بـــر
ایـــن اســـاس بنـــا شـــده اســـت کـــه سیاســـت
پولـــی نمیتوانـــد رونـــد رشـــد اقتصـــادی را
تغییـــر دهـــد ،امـــا ایـــن سیاســـت میتوانـــد
هزینههـــای مربـــوط بـــه چرخههـــای تجـــاری
(رونقهـــا و رکودهـــای اقتصـــادی) را
تخفیـــف دهـــد.
هدفگـــذاری تـــورم تنهـــا چهارچـــوب

پذیرفتهشـــدٔه سیاســـتگذاری پولـــی در
محافـــل تخصصـــی نیســـت .در محافـــل
تخصصـــی گزینههایـــی ماننـــد هدفگـــذاری
تولیـــد ناخالـــص داخلـــی اســـمی 1و
هدفگـــذاری ســـطح قیمتهـــا 2همچنـــان
مط ــرح اس ــت .هدفگ ــذاری تولی ــد ناخال ــص
داخل ــی اس ــمی ب ــر ای ــن اس ــاس ق ــرار دارد ک ــه
اگ ــر بان ــک مرک ــزی ب ــه اه ــداف تصریحش ــده
در قان ــون (ثب ــات قیمته ــا و کم ــک ب ــه رش ــد
اقتص ــادی) بهط ــور کام ــل رس ــیده ب ــود ،بای ــد
رشـــد تولیـــد ناخالـــص داخلـــی اســـمی ثابـــت
و برابـــر بـــا مجمـــوع تـــورم هـــدف و رشـــد
اقتصــادی بلندمــدت باشــد .لــذا بانــک مرکــزی
بایـــد تـــاش کنـــد تـــا رشـــد تقاضـــا (تولیـــد
ناخال ــص داخل ــی اس ــمی) را ثاب ــت ن ــگا ه دارد.
هدفگـــذاری ســـطح قیمـــت ،نســـخهای از
هدفگـــذاری تـــورم اســـت کـــه در آن بانـــک
مرکـــزی موظـــف میشـــود انحرافهـــای
گذشـــته از تـــورم هـــدف را جبـــران کنـــد و در
میانمـــدت بـــه ســـطح مشـــخص شـــاخص
قیمـــت دســـت یابـــد.
اجــزای هدفگذاری تورمی
در عمـــل ،هدفگـــذاری تورمـــی بهصـــورت
تعهـــد بانـــک مرکـــزی بـــرای دســـتیابی بـــه
تـــورم هـــدف اعالمشـــده اجـــرا میشـــود.

چالشهـــای بانکهـــای مرکـــزی در اجـــرای
ایـــن چهارچـــوب موضوعاتـــی ماننـــد تـــورم
هـــدف ،دورٔه زمانـــی دســـتیابی بـــه تـــورم
هـــدف ،ابـــزار عملیاتـــی ،اطالعرســـانی،
و ...را شـــامل میشـــود.
نـــرخ تـــورم هـــدف :قانونگـــذار حفـــظ
ارزش پـــول ملـــی و کمـــک بـــه رشـــد
اقتصـــادی را بهعنـــوان هـــدف بانـــک
مرکـــزی تعییـــن کـــرده اســـت ،امـــا اینکـــه در
چـــه نـــرخ تورمـــی ارزش پـــول ملـــی حفـــظ
میشـــود یـــا چـــه نـــرخ رشـــدی نشـــاندهندٔه
کمـــک بانـــک مرکـــزی اســـت ،مســـکوت
گذاشـــته اســـت .ممکـــن اســـت اینگونـــه
تفســـیر شـــود کـــه اگـــر نـــرخ تـــورم صفـــر
باشـــد ،ارزش پـــول ملـــی بهطـــور کامـــل
حفـــظ میشـــود .در ایـــن خصـــوص بایـــد
یـــادآور شـــد ،شـــاخصهای قیمـــت کـــه بـــا
فـــرض ثابـــت بـــودن وزن اقـــام مصرفـــی
محاســـبه میشـــود ،عمومـــ ًا بـــا بیشبـــرآورد
ناشـــی از تـــورش جانشـــینی مواجـــه اســـت؛
یعنـــی ،افزایـــش قیمتهـــا موجـــب میشـــود
وزن اقـــام در ســـبد مصرفـــی تغییـــر کنـــد
و ایـــن تغییـــر بهصـــورت کاهـــش مصـــرف
کاالهای ــی اس ــت ک ــه افزای ــش بیش ــتر قیم ــت
را تجرب ــه کردهان ــد .ب ــا افزای ــش قیم ــت ی ــک
1. Nominal GDP Targeting
2. Price Level Targeting
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هدفگذاری تورمی

کاال ،خانـــوار کاالی ارزانتـــر را جانشـــین
کاالی گرانتـــر میکنـــد و بهاینترتیـــب
اصابـــت افزایـــش قیمـــت را بـــر بودجـــهاش
محـــدود میکنـــد .بـــا در نظـــر گرفتـــن ایـــن
موضـــوع ،تـــورم هـــدف بایـــد بزرگتـــر از
صفـــر باشـــد .اغلـــب بانکهـــای مرکـــزی در
کشـــورهای صنعتـــی ،نـــرخ تـــورم  ۲درصـــد
و در کشـــورهای درحالتوســـعه نـــرخ تـــورم
 ۴تـــا  ۵درصـــد را بهعنـــوان تـــورم هـــدف
برگزید هانـــد.
در بیانیـــه بانـــک مرکـــزی در خصـــوص
هدفگـــذاری تورمـــی ،تـــورم هـــدف ۲۲
درصـــدی بـــا دامنـــه انحـــراف  ±۲واحـــد
درصـــد بـــرای ســـال  ۱۳۹۹تعییـــن شـــده
اســـت .همانطـــور کـــه مشـــخص اســـت،
ن ــرخ ت ــورم ه ــدف اعالمش ــده توس ــط بان ــک
مرکـــزی تفـــاوت معنـــاداری بـــا نرخهـــای
هـــدف در دیگـــر اقتصادهـــا دارد .ایـــن
انتخـــاب منعکسکننـــدٔه محدودیتهـــای
ســـاختاری و زمانـــی اســـت .بـــا توجـــه بـــه
مشـــکالت ســـاختاری (در بودجـــه دولـــت و
شـــبکٔه بانکـــی) ،بانـــک مرکـــزی نمیتوانـــد
نرخه ــای ت ــورم پایی ــن را هدفگ ــذاری کن ــد
و همچنیـــن از نظـــر زمانـــی امـــکان کاهـــش
ش ــدید ت ــورم ت ــا پای ــان س ــال  ۱۳۹۹وج ــود
ن ــدارد .ل ــذا ب ــه نظ ــر میرس ــد ،ت ــورم ه ــدف
 ۲۲درصـــدی بـــا توجـــه بـــه ایـــن چالشهـــا
انتخـــاب شـــده اســـت.
بانـــک مرکـــزی میتوانـــد در دورٔه
بعـــد ،نـــرخ تـــورم حداکثـــر  ۲۰درصـــد
را هدفگـــذاری کنـــد .بهعبارتدیگـــر،
بانـــک مرکـــزی بهتـــر اســـت در میانمـــدت
ســـقف تـــورم قابلِپذیـــرش را  ۲۰درصـــد
انتخ ــاب کن ــد .ای ــن ه ــدف پیام ــی ش ــفاف را
بـــه فعـــاالن اقتصـــادی مخابـــره میکنـــد کـــه
بانــک مرکــزی در مقابــل افزایــش نــرخ تــورم
بـــه باالتـــر از  ۲۰درصـــد واکنـــش ســـختی
نش ــان خواه ــد داد .از ط ــرف دیگ ــر ،ب ــا ای ــن
نـــوع هدفگـــذاری قیـــدی نیـــز بـــر کاهـــش
تـــورم اعمـــال نمیشـــود .در مراحـــل بعـــدی
تنهــا الزم اســت بانــک مرکــزی ســقف تــورم
را تـــا رســـیدن بـــه تـــورم تکرقمـــی کاهـــش
ده ــد .البت ــه ذک ــر ای ــن نکت ــه ض ــروری اس ــت
ک ــه وج ــود کس ــری بودج ــه دول ــت و کس ــری

دو ماهنامــه تازههــای اقتصــاد
شــهریور  ،۱۳۹۹شــماره ۱۶۱

هدفگـــذاری تورمـــی چهارچوبـــی اســـت
کـــه بـــر اســـاس ظرفیتهـــا و محدودیتهـــای
سیاســـتگذاری پولـــی طراحـــی شـــده اســـت.
ظرفی ــت اساس ــی سیاس ـتگذاری پول ــی ،تعیی ــن
ســطح قیمتهــا ،و محدودیــت آن اثرگــذاری در
رش ــد اقتص ــادی در بلندم ــدت اس ــت.
مالـــی در شـــبکٔه بانکـــی باعـــث میشـــود
کـــه امـــکان دســـتیابی بـــه تـــورم تکرقمـــی
در کوتاهمـــدت ناممکـــن شـــود .لـــذا بانـــک
مرکـــزی بایـــد همـــگام بـــا انجـــام دادن
اصالحـــات در ســـاختار بودجـــه دولـــت و
اص ــاح نظ ــام بانک ــی ،س ــقف ت ــورم ه ــدف
را کاهـــش دهـــد.
فـــرض ضمنـــی تحلیـــل فـــوق اســـتفاده
از رشـــد شـــاخص قیمـــت مصرفکننـــده
بهعنـــوان تـــورم موردنظـــر بانـــک مرکـــزی
بـــود .مطالعـــات نظـــری نشـــان میدهـــد کـــه
هدفگـــذاری تـــورم داخلـــی ،1سیاســـت
پولـــی بهینـــه در اقتصادهـــای بـــاز و کوچـــک
اس ــت .ت ــورم داخل ــی رش ــد ش ــاخص قیم ــت
ســـبد کاالهـــا و خدمـــات تولیـــد داخـــل
را اندازهگیـــری میکنـــد .در ایـــن روش،
کاالهـــای وارداتـــی کـــه منشـــأ خارجـــی
دارنـــد از ســـبد مصرفکننـــده کنـــار گذاشـــته
میشـــود؛ زیـــرا قیمـــت ایـــن کاالهـــا تحـــت
تأثیـــر تحـــوالت ارز و تـــورم خارجـــی
قـــرار دارد کـــه هـــر دو خـــارج از کنتـــرل
سیاســـتگذار پولـــی داخلـــی اســـت .مزیـــت
هدفگـــذاری تـــورم داخلـــی هماهنگســـازی
تعهـــدات و تواناییهـــای بانـــک مرکـــزی
اســـت؛ امـــا بهدلیـــل ســـابقٔه انتشـــار
شـــاخص قیمـــت مصرفکننـــده و آشـــنایی
جامعـــه بـــا آن ،معرفـــی شـــاخصی جدیـــد
بـــرای هدفگـــذاری تورمـــی میتوانـــد
جامعـــه را دچـــار ســـردرگمی کنـــد و اعتبـــار
سیاســـتگذار پولـــی را بـــه خطـــر بینـــدازد.
دورٔه زمانـــی :بانـــک مرکـــزی بایـــد
مشـــخص کنـــد کـــه دســـتیابی بـــه تـــورم
هـــدف را در چـــه بـــازٔه زمانـــی دنبـــال
میکنـــد .انتخـــاب دورٔه زمانـــی نیـــز
بـــا محدودیتهایـــی همـــراه اســـت؛ در
کوتاهمـــدت ،بانـــک مرکـــزی نمیتوانـــد
بهطـــور مؤثـــر تـــورم را تغییـــر دهـــد و

انتخـــاب دورٔه بلندمـــدت اعتبـــار بانـــک
مرکـــزی را مخـــدوش میکنـــد .درنتیجـــه،
بانکهـــای مرکـــزی دورٔه میانمـــدت ـ دو
ت ــا س ــه س ــال ـ را ب ــرای دس ــتیابی ب ــه ت ــورم
ه ــدف انتخ ــاب میکنن ــد .در ای ــن ص ــورت،
فع ــاالن اقتص ــادی میدانن ــد ک ــه در ص ــورت
انح ــراف ن ــرخ ت ــورم از ت ــورم ه ــدف ،بان ــک
مرکـــزی بـــا چـــه شـــدتی از ابـــزار عملیاتـــی
اســـتفاده خواهـــد کـــرد.
تأکیـــد بـــر ایـــن نکتـــه ضـــروری اســـت
کـــه اگـــر بانـــک مرکـــزی دورٔه کوتاهمـــدت
را ب ــرای دس ــتیابی ب ــه ت ــورم ه ــدف انتخ ــاب
کنـــد ،بهدلیـــل محدودیـــت سیاســـت پولـــی
در اثرگـــذاری در تـــورم و همچنیـــن وجـــود
چســـبندگی قیمتهـــا ممکـــن اســـت زمـــان
کافـــی بـــرای بازگردانـــدن تـــورم بـــه مســـیر
تعیینشـــده را نداشـــته باشـــد و بـــا کاهـــش
اعتبـــار مواجـــه شـــود .بهطـــور مثـــال ،در
اقتصـــاد ایـــران کـــه در معـــرض تکانههـــای
ش ــدید ن ــرخ ارز ق ــرار دارد و بهدلی ــل درج ــه
بـــاالی بـــاز بـــودن ،ایـــن تکانههـــا آثـــاری
معنـــادار در نوســـانات اقتصـــادی دارد،
انتخـــاب دورٔه کوتاهمـــدت بـــا توانایـــی
بانـــک مرکـــزی در هدایـــت نـــرخ تـــورم
ســـازگاری نـــدارد و ایـــن میتوانـــد بـــه
کاه ــش اعتب ــار سیاســتگذار منته ــی ش ــود؛
بنابرایـــن ،ضـــروری اســـت بانـــک مرکـــزی
ب ــازٔه حداق ــل دوس ــاله را ب ــرای دس ــتیابی ب ــه
تـــورم هـــدف انتخـــاب و اعـــام کنـــد.
ابـــزار عملیاتـــی :بانکهـــای مرکـــزی
بایـــد ابـــزاری در اختیـــار داشـــته باشـــند
کـــه از طریـــق تغییـــر آن بهطـــور قابـــل
پیشبین ــی بتوانن ــد در ت ــورم تأثی ــر بگذارن ــد.
بانکهـــای مرکـــزی اغلـــب از نـــرخ ســـود
بـــازار بینبانکـــی بهعنـــوان ابـــزار عملیاتـــی
سیاســـت پولـــی اســـتفاده میکننـــد .بهطـــور
مث ــال ،اگ ــر درنتیج ــه ش ــوک س ــمت تقاض ــا،
همزم ــان رش ــد اقتص ــا دی و ت ــورم کاه ــش
یافتـــه باشـــد ،بانـــک مرکـــزی نـــرخ ســـود
کوتاهمـــدت را کاهـــش میدهـــد و انتظـــار
دارد بـــا تغییـــر همجهـــت ســـایر نرخهـــای
ســـود در بازارهـــای مالـــی ،مصـــرف،
ســـرمایهگذاری ،و خالـــص صـــادرات
(بهدلیـــل افزایـــش نـــرخ ارز) افزایـــش یابـــد
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و تقوی ــت س ــمت تقاض ــای اقتص ــاد موج ــب
افزایـــش تـــورم و رشـــد اقتصـــادی شـــود.
کارایـــی اســـتفاده از نـــرخ ســـود بـــازار
بینبانکـــی بهعنـــوان ابـــزار عملیاتـــی
نیازمنـــد وجـــود بازارهـــای مالـــی (بـــازار
پـــول و بـــازار بدهـــی) عمیـــق اســـت .بـــازار
بینبانکـــی بهعنـــوان یکـــی از بخشهـــای
مهـــم بـــازار پـــول بـــا محدودیتهـــای
متعـــددی روبهروســـت .بهطـــور مثـــال،
بانکهـــا تنهـــا بازیگـــران ایـــن بازارنـــد کـــه
بـــرای رفـــع نیازهـــای کوتاهمـــدت از بـــازار
بینبانکـــی اســـتفاده میکننـــد .همچنیـــن،
تنهـــا ابـــزار مورداســـتفاده در ایـــن بـــازار
ســـپردهگذاری/اعتباردهی و ســـپردهگیری/
اعتبارگیـــری اســـت .ایـــن در حالـــی اســـت
ک ــه ی ــک ب ــازار پ ــول عمی ــق نهتنه ــا نیازمن ــد
ابزارهـــای متعـــددی شـــامل توافقنامههـــای
بازخریـــد و گواهـــی ســـپرده ،بلکـــه شـــامل
طیفـــی گســـتردهتر از ســـرمایهگذاران اســـت.
وجـــود نرخهـــای ســـود دســـتوری
در نظـــام مالـــی ایـــران باعـــث میشـــود

کارایـــی سیاســـت پولـــی کاهـــش یابـــد.
بهعبارتدیگـــر ،تعییـــن دســـتوری نرخهـــای
ســـود ســـپردهها و تســـهیالت باعـــث
میشـــود نـــرخ ســـود بـــازار بینبانکـــی
تأثیـــری در نرخهـــای دســـتوری نداشـــته
باش ــد و متعاقبــ ًا تغیی ــری معن ــادار در رفت ــار
خانوارهـــا و فعـــاالن اقتصـــادی ایجـــاد
نشـــود .بایـــد توجـــه داشـــت کـــه بهدلیـــل
عدمتوســـعهیافتگی بـــازار بدهـــی ،عمـــدٔه
تأثیـــر سیاســـت پولـــی بـــر رفتـــار خانوارهـــا
و فعـــاالن اقتصـــادی بایـــد از مســـیر نظـــام
بانکـــی باشـــد کـــه بـــا تعییـــن دســـتوری
نرخهـــا در ایـــن نظـــام ،اثرگـــذاری نـــرخ
ســـود از ایـــن مســـیر کاهـــش یافتـــه اســـت.
ل ــذا انتظ ــار مــیرود ب ــا رش ــد ب ــازار بده ــی و
همچنیـــن بـــا انعطافپذیـــر شـــدن نرخهـــای
ســـود در نظـــام بانکـــی ،کانـــال نـــرخ ســـود
تقویـــت شـــود و کارایـــی سیاســـتگذاری
پولـــی بهبـــود یابـــد.
اطالعرســـانی :کنتـــرل بانـــک مرکـــزی
بـــر تـــورم کامـــل نیســـت و همـــواره ایـــن

احتمـــال وجـــود دارد کـــه نـــرخ تـــورم از
تـــورم هـــدف منحـــرف شـــود .در ایـــن
ص ــورت ،بان ــک مرک ــزی بای ــد در خص ــوص
دالیـــل ایجـــاد انحـــراف و همچنیـــن برنامـــه
بانـــک مرکـــزی بـــرای بازگردانـــدن تـــورم
بـــه هـــدف بـــا جامعـــه گفتوگـــو کنـــد.
مثالهـــای متعـــددی میتـــوان ارائـــه کـــرد
کـــه تحـــوالت مقطعـــی برخـــی قیمتهـــا
درنتیجـــه اجـــرای سیاســـت پولـــی نباشـــد.
قیمتهـــای دســـتوری و نـــرخ ارز دو مثـــال
مهـــم در ایـــن زمینـــه اســـت .بهطـــور مثـــال،
بخـــش حملونقـــل وزنـــی قابلِتوجـــه در
ســـبد خانـــوار دارد و قیمتهـــای بنزیـــن
و گازوئیـــل کـــه نهادههـــای تولیـــد در
ایـــن بخـــش اســـت ،بهصـــورت دســـتوری
توســـط دولـــت تعییـــن میشـــود .همـــواره
ایـــن احتمـــال وجـــود دارد کـــه دولـــت ایـــن
قیمتهـــای دســـتوری را اصـــاح کنـــد
(مثـــال ،ســـه برابـــر شـــدن قیمـــت بنزیـــن
در آبانمـــاه  )۱۳۹۸و نـــرخ تـــورم افزایـــش
یابـــد  .1بهطـــور مشـــابه ،چالـــش تغییـــر
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نـــرخ ارز رســـمی میتوانـــد نـــرخ تـــورم را
متأثـــر کنـــد .حتـــی ممکـــن اســـت بهدلیـــل
کاهـــش صـــادرات نفـــت (تغییـــر در قیمـــت
یـــا مقـــدار صـــادرات نفـــت) ،نـــرخ ارز و
متعاقبـــ ًا تـــورم افزایـــش یابـــد .در چنیـــن
مـــواردی ،انتظـــار مـــیرود نـــرخ تـــورم در
کوتاهم ــدت (کمت ــر از یــک س ــال) از ت ــورم
هـــدف فاصلـــه بگیـــرد.
در مواجهـــه بـــا اصـــاح دســـتوری
قیمتهـــا ،بانـــک مرکـــزی بایـــد دالیـــل
انحـــراف تـــورم و نحـــؤه واکنـــش خـــود را
بـــرای عمـــوم توضیـــح دهـــد و پیشبینـــی
خـــود را از زمـــان بازگشـــت بـــه تـــورم
هـــدف مشـــخص کنـــد .در صـــورت نبـــود
اطالعرســـانی صحیـــح ،ممکـــن اســـت
جامعـــه انحـــراف تـــورم از تـــورم هـــدف را
بهصـــورت ناتوانـــی سیاســـتگذار پولـــی از
انجـــام دادن تعهـــد تورمـــی تعبیـــر کنـــد و
بـــه ایـــن صـــورت ،اعتبـــار بانـــک مرکـــزی
مخـــدوش شـــود.
بانکهـــای مرکـــزی ،از طریـــق انتشـــار
ادواری گـــزارش تـــورم اطالعرســـانی
موضوعـــات اقتصـــادی و ارتبـــاط آنهـــا
بـــا سیاســـت پولـــی را انجـــام میدهنـــد.
گزارشهـــای تـــورم ،نهتنهـــا تحـــوالت
اقتصـــادی ملـــی و بینالمللـــی را شـــامل
میشـــود ،بلکـــه پیشبینیهـــای بانـــک
مرکـــزی از مســـیر تـــورم در ســـناریوهای
مختلـــف را نیـــز دربرمیگیـــرد.
چالشهــای هدفگذاری تورم
در ســـالهای پیـــشِرو ،چالـــش عمـــدٔه
تحقـــق اهـــداف بانـــک مرکـــزی از اجـــرای
هدفگـــذاری تـــورم ،کســـری بودجـــه
دولـــت و کســـری مالـــی شـــبکٔه بانکـــی
اســـت .تردیـــدی وجـــود نـــدارد کـــه کســـری
بودجـــه درنهایـــت از طریـــق افزایـــش پایـــه
پولـــی تأمیـــن میشـــود؛ لـــذا در مرحلـــه اول
ســـازمان برنامـــه و وزارت اقتصـــاد بایـــد
تـــاش کننـــد کســـری بودجـــه در محـــدودٔه
قابلِقبـــول ( ۳درصـــد تولیـــد ناخالـــص
داخلـــی بـــدون نفـــت) باشـــد .در مرحلـــه
بعـــد ،تـــاش کننـــد تـــا کســـری بودجـــه از
محـــل انتشـــار اوراق بدهـــی تأمیـــن مالـــی

دو ماهنامــه تازههــای اقتصــاد
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شـــود .بـــرای انتشـــار اوراق بدهـــی ،دولـــت
بایـــد بـــه ایجـــاد بازارهـــای اولیـــه و ثانویـــه
رقابتـــی و همچنیـــن افزایـــش نقدشـــوندگی
ایـــن اوراق توجـــه داشـــته باشـــند.
عـــاوه بـــر کســـری بودجـــه،
درخواســـتهای شـــبهبودجهای متعـــددی
وجـــود دارد کـــه بـــر نظـــام بانکـــی و حتـــی
بانـــک مرکـــزی تحمیـــل میشـــود .ایـــن
درخواســـتهای شـــبهبودجهای مـــواردی
ماننـــد طرحهـــای مســـکن ،کمـــک بـــه
خودروســـازان ،تأمیـــن مالـــی محصـــوالت
کشـــاورزی ،و ...را شـــامل میشـــود .ایـــن
طرحهـــا باعـــث کاهـــش کنتـــرل بانـــک
مرکـــزی بـــر نـــرخ ســـود بـــازار بینبانکـــی
میشـــود و اجـــرای هدفگـــذاری تـــورم را
مش ــکل میس ــازد .ای ــن در حال ــی اس ــت ک ــه
فرصتهـــای متعـــددی بـــرای تأمیـــن مالـــی
ایـــن طرحهـــا از طریـــق بازارهـــای مالـــی
وجـــود دارد .خودروســـازان میتواننـــد
از بازارهـــای مالـــی طرحهـــای خـــود را
تأمیـــن مالـــی کننـــد؛ حتـــی تجربـــه نشـــان
داده اســـت کـــه آنهـــا میتواننـــد تولیـــدات
ســـالهای آینـــده خـــود را پیشفـــروش
کنن ــد .مس ــکن نی ــز از بازاره ــای موردعالق ــه
س ــرمایهگذاران ایران ــی اس ــت .ل ــذا ب ــا ارائ ــه
طرحهـــای مناســـب در بازارهـــای مالـــی،
نهادهای ــی مانن ــد بان ــک مس ــکن و وزارت راه
و شهرس ــازی بای ــد بتوانن ــد مناب ــع الزم ب ــرای
توســـعٔه بخـــش مســـکن را فراهـــم کننـــد؛
امـــا اگـــر ایـــن نهادهـــا بهجـــای نـــوآوری در
بازاره ــای مال ــی روشه ــای گذش ــته خ ــود را
دنبـــال کننـــد ،هدفگـــذاری تـــورم نیـــز بـــا
چالـــش اساســـی مواجـــه خواهـــد شـــد.
توصیههای سیاســتی
انتخـــاب چهارچـــوب هدفگـــذاری تـــورم
توســـط بانـــک مرکـــزی ایـــران ،گامـــی بلنـــد
بـــرای دســـتیابی بـــه اهـــداف تعیینشـــده
توســـط قانونگـــذار اســـت؛ امـــا موفقیـــت
هدفگـــذاری تـــورم نیازمنـــد انجـــام دادن
اصالحـــات در داخـــل بانـــک مرکـــزی و
هماهنگیهـــای بیشـــتر بـــا ســـایر نهادهـــای
اقتصـــادی دولـــت اســـت .پیشـــنهاد
مشـــخص در ایـــن زمینـــه ،ائتـــاف وزارت

امـــور اقتصـــادی و دارایـــی ،ســـازمان
برنامـــه ،و بانـــک مرکـــزی بـــر روی تـــورم
هـــدف و دورٔه زمانـــی الزم بـــرای دســـتیابی
بـــه آن اســـت .وزارت اقتصـــاد و ســـازمان
برنام ــه وظیف ــه تدوی ــن بودج ــه را ب ــر عه ــده
دارن ــد .ای ــن دو نه ــاد هس ــتند ک ــه درنهای ــت
تعییـــن میکننـــد بودجـــه دولـــت چقـــدر
کســـری داشـــته باشـــد .همچنیـــن ایـــن دو
نهـــاد هســـتند کـــه تکالیـــف شـــبهبودجهای
ب ــر ش ــبکٔه بانک ــی و بان ــک مرک ــزی را تعیی ــن
میکننـــد .بـــدون همـــکاری ایـــن دو نهـــاد
بانـــک مرکـــزی نمیتوانـــد در بلندمـــدت بـــه
هـــدف تورمـــی اعالمشـــده دســـت یابـــد.
هماهنگـــی نهادهـــای ســـهگانٔه اقتصـــادی
دولـــت میتوانـــد از طریـــق امکانپذیـــر
س ــاختن انج ــام دادن اصالح ــات در بودج ــه
و نظ ــام بانک ــی ،بس ــتر کاه ــش مس ــتمر ت ــورم
را بـــه محـــدودٔه تکرقمـــی میســـر ســـازد.
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الزامات موفقیت در هدفگذاری تورمی
یادداشت تحلیلی

{

بیان مسئله
از اوایـــل دهـــه  ۱۹۹۰میـــادی،
هدفگـــذاری تـــورم بهعنـــوان چهارچوبـــی
بـــرای سیاســـتهای پولـــی موردتوجـــه
سیاســـتگذاران و اقتصاددانـــان قـــرار
گرف ــت .نیوزیلن ــد در س ــال  ۱۹۹۰و کان ــادا در
س ــال  ۱۹۹۱نخس ــتین کش ــورهایی بودن ــد ک ــه
اه ــداف تورم ــی را بهمنظ ــور کم ــک ب ــه فراین ــد

تورمزدایــی معرفــی کردنــد .تجربــه مثبــت ایــن
کشـــورها موجـــب پذیـــرش ایـــن چهارچـــوب
از ســـوی ســـایر کشـــورها شـــد ،بهطوریکـــه
انگلس ــتان در س ــال  ،۱۹۹۲س ــوئد ،فنالن ــد ،و
اســـترالیا در ســـال  ،۱۹۹۳و اســـپانیا در ســـال
 ۱۹۹۵ب ــه اتخ ــاذ ای ــن چهارچ ــوب پرداختن ــد.
پـــسازآن ،هدفگـــذاری تورمـــی بهطـــوری
فزاین ــده بهعن ــوان چهارچوب ــی مناس ــب ب ــرای

سیاســـت پولـــی شـــناخته شـــد و بهطـــوری
گســـترده توســـط طیفـــی وســـیع از کشـــورها
موردپذی ــرش ق ــرار گرف ــت .اغل ــب کش ــورهای
اجراکننـــدٔه ایـــن چهارچـــوب کشـــورهای
درحالتوســـعه و نوظهـــور و دارای تـــورم بـــاال
و مســـتمر بودنـــد.
نخســـتین و حداقـــل هـــدف و انتظـــاری
کـــه از هدفگـــذاری تـــورم میتـــوان داشـــت

ـایــاد
اقتص
ماهنامهـه
ماهنامــه تاز
اقتصــاد
ـایههـ
ـهـتاز
دو دو
شـ۱۶۱
 ۱۳۹۸۱۳۹۹ش،ــماره
شــهریور
ـماره ۱۵۶
تیر ماه

مقدمــه :در دهههــای اخیــر ،ثبــات مالــی بهعنــوان یکــی از اهــداف
سیســتم اقتصــادی بیشازپیــش در سیاســتگذاریها موردتوجــه قــرار
گرفتــه اســت .بســیاری از بانکهــای مرکــزی و مؤسســات مالــی در
سرتاســر دنیــا ،ازجملــه صنــدوق بینالمللــی پــول ،بانــک جهانــی ،و
بانــک تســویٔه بینالمللــی گزارشهــای فراوانــی را در زمینــه ثبــات مالــی
منتشــر کردهانــد و بخــش بزرگــی از فعالیتهــای تحقیقاتــی خــود را
بــه مطالعــه در ایــن زمینــه اختصــاص دادهانــد .در تعریفــی ســاده ،ثبــات
مالــی بــه شــرایطی اطــاق میشــود کــه سیســتم بــا شــرایط بحرانــی
مواجــه نشــده باشــد .عوامــل متعــددی در ثبــات مالــی اثرگــذار اســت
کــه از مهمتریــن آنهــا میتــوان بــه متغیرهــای اقتصــاد کالن شــامل
تــورم ،تولیــد ناخالــص داخلــی ،و نــرخ ارز اشــاره کــرد .از ســوی دیگــر
یکــی از هدفهــای اصلــی بانکهــای مرکــزی در سراســر جهــان ،ثبــات
قیمتهــا و رســیدن بــه ایــن مهــم اســت کــه نــرخ تــورم آنچنــان پاییــن
و کمنوســان باشــد کــه کارگــزاران اقتصــادی در تصمیمگیریهــا ،ایــن
متغیــر را از دغدغههــای اصلــی خــود حــذف کننــد .در بســیاری از
کشــورها ثبــات قیمتهــا را بــا هدفگــذاری تــورم تفســیر میکننــد؛
بــه ایــن مفهــوم کــه بانــک مرکــزی بــا اســتفاده از ابزارهــای سیاســت
پولــی بــه نــرخ از پیــش اعالمشــدٔه تــورم بــرای بــازٔه زمانــی مشــخص
دســت پیــدا کنــد .بحرانهــای اخیرضعــف نظامهــای نظارتــی
بانکهــای مرکــزی را بیشازپیــش نمایــان ســاخت .بحرانهــای

اقتصــادی نشــان میدهــد کــه بانکهــای مرکــزی بایــد بیشازپیــش
نگــران بیثباتــی سیســتمهای مالــی خــود باشــند .ایــن موضــوع پــس از
بحــران مالــی جهانــی  ۲۰۰۸بیشــتر بهچشــم آمــد .در دو دهــه گذشــته،
سیســتمهای نظارتــی مالــی نیــز ماننــد سیاســتهای پولــی موردبحــث
و بررســی قــرار گرفتــه اســت .شــاید بتــوان گفــت ،دلیــل ایــن توجــه
ناموفــق بــودن سیســتمهای نظارتــی در کنتــرل نوآوریهــای مالــی و
جلوگیــری از ایجــاد حبابهــای قیمتــی بــوده اســت .از زمــان بــروز
تورمهــای گســترده کــه اغلــب نتیجــه بهکارگیــری سیاســتهای پولــی
نامناســب اســت ،بانکهــای مرکــزی کــه هــدف اصلیشــان ثبــات
قیمــت بــود ،تحتفشــار قــرار گرفتنــد .در چنیــن چهارچوبــی ،دیــدگاه
مشــترک ایــن بــود کــه مقامــات پولــی بایــد تــا حــد زیــادی بــه مســئلٔه
ثبــات مالــی توجــه کننــد ،زیــرا بیثباتــی مالــی میتوانــد درنتیجــه تــورم
ظاهــر شــود؛ بنابرایــن ،موضــوع فــوق بیانگــر ایــن اســت کــه صــرف
هدفگــذاری تورمــی نمیتوانــد منجــر بــه کنتــرل تــورم شــود و بایــد
بهمنظــور اجــرای هرچهبهتــر هدفگــذاری تــورم و کنتــرل آن بــه ســایر
بخشهــای اقتصــادی ازجملــه بخــش مالــی اقتصــاد نیــز توجــه کــرد.
ـشرو ،ضمــن بررســی هدفگــذاری تورمــی در دنیــا ،بــه
در گــزارش پیـ ِ
بیــان پیششــرطهای آن پرداختــه میشــود و ســپس موضــوع فــوق در
ایــران مــورد تجزیهوتحلیــل قــرار میگیــرد .در انتهــا نیــز پیشــنهادهایی
بهمنظــور اجــرای هرچهبهتــر ایــن سیاســت ارائــه میشــود.
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حسین
امیری

عضو هیئتعلمی دانشگاه خوارزمی
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هدفگذاری تورمی

ایـــن اســـت کـــه نـــرخ تـــورم در کشـــورهای
هدفگـــذار تورمـــی کمتـــر از کشـــورهایی
باشـــد کـــه ســـایر سیاســـتها را اعمـــال
میکنن ــد ی ــا کاه ــش ن ــرخ ت ــورم در کش ــورهای
اجراکننـــده بیشـــتر باشـــد .باوجودایـــن ،نـــرخ
تـــورم تنهـــا متغیـــری نیســـت کـــه میتوانـــد
معی ــار ارزیاب ــی موفقی ــت ای ــن سیاس ــت ق ــرار
گیـــرد؛ زیـــرا هدفگـــذاری تـــورم کلیـــت
سیاســـت پولـــی را دربرمیگیـــرد ،بنابرایـــن،
بایــد تأثیــر ایــن چهارچــوب در ســایر متغیرهــا
نیـــز بررســـی شـــود کـــه از بیـــن ایـــن متغیرهـــا
نــرخ رشــد دارای اهمیتــی ویــژه اســت .ضمــن
اینکـــه هدفگـــذاری تـــورم بـــدون توجـــه بـــه
شـــرایط ســـایر بازارهـــا ازجملـــه بازارهـــای
مالـــی موفقیتآمیـــز نخواهـــد بـــود .در همیـــن
راســـتا بهمنظـــور هدفگـــذاری تورمـــی،
رعایـــت یکســـری پیششـــرط بـــه شـــرح
ذیـــل الزم اســـت:
 -۱ابتـــدا اینکـــه بانـــک مرکـــزی ثبـــات
قیمـــت را هـــدف اصلـــی و بلندمـــدت خـــود
بدانـــد .انتخـــاب ثبـــات قیمـــت بهعنـــوان
هـــدف اصلـــی بـــه ایـــن معنـــا نیســـت کـــه
بان ــک مرک ــزی س ــایر اه ــداف و وظای ــف خ ــود
را نادی ــده گی ــرد؛ بلک ــه ب ــه ای ــن معناس ــت ک ــه
بانـــک مرکـــزی در کنـــار رعایـــت و اجـــرای
اه ــداف تورم ــی ،س ــایر اقدام ــات مانن ــد ایج ــاد
ثبـــات یـــا مقابلـــه بـــا بحرانهـــا را انجـــام
دهـــد .هرگونـــه تغییـــرات در نرخهـــای بهـــره

دو ماهنامــه تازههــای اقتصــاد
شــهریور  ،۱۳۹۹شــماره ۱۶۱

ی ــا ن ــرخ ارز بای ــد ب ــا در نظ ــر گرفت ــن اه ــداف
تورمـــی و مســـیر مشخصشـــده توســـط
اهـــداف صـــورت گیـــرد.
 -۲یکـــی دیگـــر از شـــروط اساســـی
بـــرای هدفگـــذاری تورمـــی ایـــن اســـت
کـــه بانـــک مرکـــزی قـــادر باشـــد بـــدون هیـــچ
میتــوان گفــت یکــی از دالیــل اصلــی
اعــام هــدف تورمــی کنتــرل انتظــارات
تورمــی اســت .بیشــتر بانکهــای مرکــزی
دنیــا تــورم انتظاری را نشــانهای از فشــارهای
تورمــی در آینــده میداننــد؛ بنابرایــن،
تــاش میکننــد بــا ارتباطــات مؤثــر خــود بــا
آحــاد اقتصــادی ،انتظــارات را بهگونــهای
مدیریــت کننــد کــه نــرخ تــورم جــاری و آینــده
در محــدودٔه موردنظــر قــرار گیــرد.
مداخلـــه سیاســـی هـــدف تورمـــی را تعقیـــب
کنـــد .بهعبارتدیگـــر ،بانـــک مرکـــزی بایـــد
اســـتقالل کافـــی و ابـــزار مناســـب را در ایـــن
زمینـــه داشـــته باشـــد.
 -۳پیششـــرط دیگـــر نبـــود تســـلط مالـــی
در اقتصـــاد اســـت .پـــس از اینکـــه دولـــت
چهارچ ــوب هدفگ ــذاری تورم ــی را پذیرف ــت،
ِ
درجهـــت همســـازی
نبایـــد بانـــک مرکـــزی
سیاســـتهای پولـــی و مالـــی تحتفشـــار
قـــرار بگیـــرد .بهعبارتدیگـــر ،دولـــت نبایـــد
بهمنظ ــور اج ــرای سیاســتهای مال ــی خ ــود از

سیاســـتهای پولـــی اســـتفاده کنـــد.
 -۴پیششـــرط بعـــدی نبـــود هرگونـــه
تعهـــد قطعـــی از جانـــب مقامـــات پولـــی
ِ
درجهـــت هدفگـــذاری هـــر متغیـــر اســـمی
دیگـــر ماننـــد نـــرخ ارز اســـمی اســـت .عـــاوه
بـــر اینکـــه بایـــد بهمنظـــور هدفگـــذاری
تورم ــی ب ــه س ــایر متغیره ــای اقتص ــادی توج ــه
شـــود؛ ولـــی نبایـــد از آنهـــا بهعنـــوان لنگـــر
بـــرای کنتـــرل نـــرخ تـــورم اســـتفاده کنـــد.
 -۵مشـــخص کـــردن اهـــداف تورمـــی
ط ــی ب ــازٔه زمان ــی مش ــخص ب ــه می ــزان زی ــادی
ِ
درجهـــت رســـیدن بـــه
بـــه سیاســـتگذار
هدفگـــذاری تورمـــی کمـــک میکنـــد .در
ای ــن راس ــتا ،الزم اس ــت ت ــا بان ــک مرک ــزی اول
هدفگـــذاری تورمـــی خـــود را مشـــخص و
س ــپس ه ــدف ف ــوق را ط ــی ی ــک ب ــازٔه زمان ــی
اعـــام کنـــد.
 -۶انتخـــاب شـــاخص مناســـب بـــرای
هدفگـــذاری تورمـــی موضـــوع مهـــم دیگـــری
اســـت کـــه بایـــد موردتوجـــه قـــرار بگیـــرد.
در ایـــن راســـتا ،بایـــد مشـــخص شـــود کـــه از
شـــاخص قیمت ــی کل ،شـــاخص قیمت ــی گ ــروه
خوراکیهـــا و آشـــامیدنیها ،شـــاخص قیمتـــی
خدمـــات ،و ...قـــرار اســـت اســـتفاده شـــود.
هدفگذاری تورمی در ایران
اقتصـــاد ایـــران سالهاســـت دچـــار نـــرخ تـــورم
دورقمـــی اســـت و یکـــی از معضـــات اصلـــی
اقتصـــاد تـــورم باالســـت؛ بنابرایـــن ،الزم اســـت
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{

سیاســـتگذاران و پژوهشـــگران تجربیـــات
کشـــورهای بـــا تـــورم بـــاال و راهکارهایـــی را
کـــه آنهـــا بـــهکار میگیرنـــد موردبررســـی قـــرار
دهنـــد .رئیـــسکل بانـــک مرکـــزی اخیـــر ًا بـــا
اعـــام رســـمی ایـــن موضـــوع ،هـــدف تورمـــی
 ۲۲درصـــد بـــا دامنـــۀ انحـــراف  ۲درصـــدی را
هـــدف رســـمی تـــورم اعـــام کـــرد .ابزارهـــای
سیاســـتی بانـــک مرکـــزی بـــرای تحقـــق تـــورم
هـــدف ،مدیریـــت نـــرخ ســـود و اســـتفاده از
مکانیســـم بـــازار بـــاز اســـت .بهمنظـــور بررســـی
ســـازوکارهای فـــوق ،ابتـــدا بایـــد منشـــأ بـــروز
تـــورم در ایـــران شناســـایی شـــود .برخـــاف
ســـایر اقتصادهـــا کـــه علـــت بهوجـــود آمـــدن
تـــورم فشـــار از ناحیـــه تقاضـــا بهخصـــوص
تقاض ــای مصرف ــی و س ــرمایهگذاری اس ــت ،در
ای ــران فش ــار از ناحی ــه بخ ــش هزینــهای اس ــت و
برعک ــس ،از جان ــب بخ ــش تقاض ــا  -بهدلی ــل
کاهـــش قـــدرت خریـــد خانوارهـــا  -تقاضـــای
مؤث ــر ب ــرای کااله ــای مصرف ــی و س ــرمایهگذاری
وجــود نــدارد .حــال ســؤالی کــه در اینجــا مطــرح
میشــود ایــن اســت کــه ابــزار کنتــرل نــرخ ســود
میتوانـــد بـــه کنتـــرل نـــرخ تـــورم منجـــر شـــود
ی ــا خی ــر؟ در س ــایر کش ــورها ب ــا افزای ــش ن ــرخ
به ــره ،هزین ــه تقاض ــا ب ــرای کااله ــای مصرف ــی
و ســـرمایهگذاری افزایـــش پیـــدا میکنـــد و
لـــذا ابـــزار فـــوق میتوانـــد در کنتـــرل تـــورم
مؤث ــر واق ــع ش ــود؛ ام ــا در ای ــران جن ــس ت ــورم
از نـــوع تـــورم رکـــودی اســـت .بهعبارتدیگـــر،
علـــت افزایـــش چندبرابـــری قیمتهـــا تقاضـــا
ب ــرای کااله ــا و خدم ــات نیس ــت ،بلک ــه دالی ــل
آن را بایـــد در افزایـــش قیمـــت ارز و بازارهـــای
م ــوازی ازجمل ــه مس ــکن و مس ــتغالت دی ــد ک ــه
ب ــا تقاض ــای مصرفکنن ــده زی ــاد مرتب ــط نیس ــت
و لـــذا بـــا دســـتکاری در نـــرخ ســـود درمـــان
نخواهـــد شـــد .از طـــرف دیگـــر نـــرخ ســـود در
اقتصـــاد ایـــران از ســـایر بازارهـــا ازجملـــه ارز،
مســـکن ،بـــازار ســـرمایه ،و ...تأثیـــر میپذیـــرد؛
بنابرای ــن ،در ای ــن چهارچ ــوب افزای ــش در ن ــرخ
ســـود بـــرای کاســـتن از انگیـــزۀ فعالیتهـــای
ً
عمـــا منجـــر بـــه رکـــود شـــدیدتر
ســـفتهبازی،
در بخشهـــای مولـــد اقتصـــادی خواهـــد شـــد؛
بنابرایـــن ،کنتـــرل نـــرخ ســـود بهمنظـــور کنتـــرل
تـــورم نمیتوانـــد زیـــاد موفقیتآمیـــز باشـــد.
ابـــزار بعـــدی بهمنظـــور کنتـــرل تـــورم
عملیـــات بـــازار بـــاز اســـت .عملیـــات بـــازار

بـــاز ابـــزاری ضدتورمـــی اســـت و دولـــت
میتوان ــد ب ــا اب ــزار ف ــوق نقدینگ ــی ج ــاری در
جامع ــه را جم ــع کن ــد .درواق ــع ،اص ــو ًال ب ــرای
کنت ــرل ت ــورم از ای ــن اب ــزار اس ــتفاده میش ــود؛
زیـــرا یکـــی از عوامـــل اصلـــی تـــورم افزایـــش
نقدینگـــی اســـت .میتـــوان گفـــت عملیـــات
بـــازار بـــاز درصورتیکـــه موفقیتآمیـــز
باشـــد ،میتوانـــد بـــه هدفگـــذاری تورمـــی
بانـــک مرکـــزی کمـــک کنـــد.
پیشنهادهای سیاستی
میتـــوان گفـــت یکـــی از دالیـــل اصلـــی
اعـــام هـــدف تورمـــی کنتـــرل انتظـــارات
تورمـــی اســـت .بیشـــتر بانکهـــای مرکـــزی
دنیـــا تـــورم انتظـــاری را نشـــانهای از
فشـــارهای تورمـــی در آینـــده میداننـــد؛
بنابرایـــن ،تـــاش میکننـــد بـــا ارتباطـــات
مؤث ــر خ ــود ب ــا آح ــاد اقتص ــادی ،انتظ ــارات
را بهگونــهای مدیری ــت کنن ــد ک ــه ن ــرخ ت ــورم
ج ــاری و آین ــده در مح ــدودٔه موردنظ ــر ق ــرار
گی ــرد .ب ــرای ای ــن منظ ــور پیش ــنهادهایی ب ــه
شـــرح ذیـــل ارائـــه میشـــود:
 -۱الزمـــه موفقیـــت ایـــن سیاســـت
شـــفافیت در عملکـــرد بانـــک مرکـــزی و
اعم ــال سیاســتهای ارتباط ــی (نظی ــر انتش ــار
عمومـــی گـــزارش متغیرهـــای اقتصـــادی) از
ســـوی آن نهـــاد اســـت .تفاوتـــی عمـــده کـــه
هدفگـــذاری تـــورم بـــا ســـایر لنگرهـــای
اســـمی دارد ایـــن اســـت کـــه بانـــک مرکـــزی
بایـــد بهصـــورت منظـــم بـــا مـــردم در مـــورد
آنچـــه انجـــام میدهـــد و در آینـــده انجـــام
خواهـــد داد گفتوگـــو کنـــد.
 -۲الزم اســـت سیاســـتگذار پولـــی
اهــداف تورمــی خــود را بــه تفکیــک گروههــای
مختلـــف کاالیـــی ازجملـــه خوراکیهـــا و
آشـــامیدنیها و ســـایر گروههـــای کاال اعـــام
کنـــد .بـــا توجـــه بـــه اینکـــه در شـــرایط فعلـــی
ق ــدرت خری ــد خانواره ــا بهط ــرزی محس ــوس
کاهـــش پیـــدا کـــرده اســـت ،تـــورم در گـــروه
خوراکیهـــا و آشـــامیدنیها بیشـــتر بهچشـــم
میآیـــد؛ لـــذا درصورتیکـــه هدفگـــذاری بـــه
تفکیـــک گروههـــا اعـــام شـــود ،باورمنـــدی
نســـبتبه هـــدف تورمـــی افزایـــش مییابـــد
و لـــذا کنتـــرل انتظـــارات تورمـــی راحتتـــر
صـــورت میپذیـــرد.
 -۳رشـــد ســـایر متغیرهـــای اقتصـــادی

مؤثــر در تــورم ازجملــه نقدینگــی و نــرخ ارز و
همچنی ــن عوام ــل غیراقتص ــادی مانن ــد تش ــدید
تحریـــم ،کرونـــا ،و ...ممکـــن اســـت باعـــث
ع ــدم موفقی ــت در دس ــتیابی ب ــه هدفگ ــذاری
تورم ــی توس ــط بان ــک مرک ــزی ش ــود .در ای ــن
راســـتا ،بانـــک مرکـــزی میتوانـــد بـــا ارائـــه
گزارشهـــای شـــفاف ،دالیـــل انحـــراف از
هدفگـــذاری تـــورم را اعـــام کنـــد .بـــا ایـــن
کار اعتبـــار سیاســـتگذار پولـــی تـــا حـــد
زیـــادی حفـــظ میشـــود.
 -۴پیونــد رکــود و تــورم در اقتصــاد ایــران
بیانگـــر ضـــرورت بازســـازی سیاســـت پولـــی
متناســـب بـــا ایـــن واقعیـــت اســـت .وضعیـــت
فـــوق اقتضـــا میکنـــد تـــا مقـــام پولـــی از
چهارچـــوب هدفگـــذاری تورمـــی محـــض
فاصلـــه گرفتـــه و بـــه شـــرایط بخـــش حقیقـــی
اقتصـــاد نیـــز توجـــه داشـــته باشـــد و بهنوعـــی
رویکـــرد انعطافپذیـــری در هدفگـــذاری
تـــورم را دنبـــال کنـــد .درواقـــع ،اقتصـــادی بـــا
واقعیـــت رکـــود تورمـــی نیازمنـــد رویههایـــی
اس ــت ک ــه ع ــاج دو معض ــل رک ــود و ت ــورم را
در ارتبـــاط باهـــم برطـــرف کنـــد.
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پژوهشگر اقتصادی

تنگنـــای مالـــی دولـــت در ســـالهای اخیـــر
و نگرانـــی فزاینـــده بابـــت عـــوارض تورمـــی
شـــیوههای جبـــران کســـری بودجـــه باعـــث
شـــده اســـت کـــه در دورٔه زمانـــی اخیـــر،
گامهای ــی مه ــم ب ــرای اص ــاح سیاس ــت پول ــی
و ارتقـــای شـــیوههای تأمیـــن مالـــی دولـــت
برداشـــته شـــود.
ِ
درجهـــت ارتقـــای
مهمتریـــن اقدامـــات
سیاســـت پولـــی اعـــام چهارچـــوب
هدفگـــذاری تورمـــی توســـط بانـــک مرکـــزی،
فراهـــم کـــردن زمینـــه اجـــرای عملیـــات بـــازار
ب ــاز ،ایج ــاد داالن ن ــرخ س ــود ب ــازار بینبانک ــی،
و برخـــی تالشهـــا بـــرای مدیریـــت عوامـــل
تحریککنن ــدٔه پای ــه پول ــی ب ــوده اس ــت .حت ــی
بـــا نگاهـــی کلیتـــر ،اقداماتـــی ماننـــد تأمیـــن
کســـری دولـــت از طریـــق فـــروش اوراق و
ایجــاد بــازار اولیــه فــروش اوراق بدهــی دولتــی
لِارزیابـــی اســـت.
نیـــز در همیـــن راســـتا قاب 
بهرغـــم اقدامـــات مناســـب انجامگرفتـــه
در ماههـــای اخیـــر ،از طـــرف مقابـــل شـــواهد
آمـــاری و میدانـــی مختلـــف نشـــان میدهـــد
کـــه رشـــد شـــاخصهای قیمـــت و التهـــاب
و بیثباتـــی در بـــازار داراییهـــا همچنـــان
رونـــدی فزاینـــده دارد.
در ایـــن شـــرایط ممکـــن اســـت اذهـــان
سیاســـتگذاران و تحلیلگـــران بهســـمت
عوامل ــی مانن ــد تکانهه ــای ب ــرونزای ناش ــی از
تحریمه ــای خارج ــی ،اث ــر افزای ــش ن ــرخ ارز در
هزینـــه تمامشـــدٔه کاالهـــا یـــا اثـــر نـــرخ ارز در
انتظــارات ،و امثــال آن معطــوف شــود .هرچنــد
لِانـــکار نیســـت کـــه عواملـــی ازایندســـت
قاب 
ممکـــن اســـت هریـــک ســـهمی در توضیـــح

بخشـــی از نوســـانات و بیثباتـــی قیمتهـــا
داشـــته باشـــد ،درنهایـــت بایـــد پذیرفـــت کـــه
پدیـــدٔه تـــورم مزمـــن در اقتصـــاد ایـــران ،بیـــش
از آنکـــه متأثـــر از متغیرهـــای کوتاهمـــدت و
ب ــرونزا باش ــد ،تح ــت تأثی ــر عوام ــل بنیادی ــن و
بلندم ــدت اقتص ــاد ق ــرار دارد .ل ــذا الزم اس ــت
پیــش از پرداختــن بــه نقــش متغیرهــای بــرونزا
و عوامـــل مقطعـــی مؤثـــر در قیمتهـــا ،بـــر
نقـــش و ســـازوکارهای متغیرهـــای بنیادیـــن و
اصـــاح آنهـــا متمرکـــز شـــد.
شناس ــایی عوام ــل بنیادی ــن مؤث ــر در ت ــورم
مزمـــن و تفکیـــک آنهـــا از ســـایر متغیرهـــای
کوتاهمـــدت مؤثـــر در قیمتهـــا ،از آن
جه ــت حائ ــز اهمی ــت اس ــت ک ــه هرگون ــه درک
نادرســـت از ایـــن پدیـــده ممکـــن اســـت بـــه
تکـــرار شـــیوههای نادرســـت و پرهزینـــه
گذش ــته درجه ـ ِ
ـت کنت ــرل ت ــورم منج ــر ش ــود.
در دورههـــای مختلـــف ،دولتهـــا بـــه
دفعـــات بـــرای کنتـــرل تـــورم از شـــیوههایی
نادرس ــت و ناکارآم ــد مانن ــد دخال ــت مس ــتقیم
در قیمتگـــذاری ،ســـرکوب قیمتهـــا،
یارانههـــای قیمتـــی ،و نیـــز لنگـــر اســـمی نـــرخ
ارز ب ــرای کنت ــرل انتظ ــارات تورم ــی و امث ــال آن
اســـتفاده کردهانـــد.
ای ــن در حال ــی اس ــت ک ــه مباح ــث نظ ــری و
مطالعـــات مختلـــف تجربـــی نشـــان میدهـــد
اصلیتریـــن متغیـــر بنیادیـــن تعیینکننـــدٔه
نـــرخ تـــورم تحـــوالت متغیرهـــای پولـــی و
متغیرهـــای بخـــش واقعـــی اســـت.
متغیرهـــای پولـــی اصلـــی ماننـــد رشـــد
نقدینگـــی  ،رشـــد پایـــه پولـــی ،ترکیـــب
نقدینگـــی ،ضریـــب فزاینـــدٔه پولـــی،اجـــزای

پایـــه پولـــی ،و امثـــال آن نقـــش اصلـــی را در
نـــرخ تـــورم ایفـــا میکنـــد؛ بنابرایـــن ،بررســـی
تحـــوالت و عوامـــل اثرگـــذار در متغیرهـــای
پولـــیبســـیار حائـــز اهمیـــت اســـت.
بهطورکل ــی ،میت ــوان گف ــت ت ــورم پدی ــدهای
پولـــی اســـت و زمانـــی تغییـــر میکنـــد کـــه در
اقتص ــاد ی ــک کش ــور ،ب ــدون آنک ــه ظرفیته ــای
واقعـــی تولیـــد افزایـــش یافتـــه باشـــد ،پولـــی
جدیـــد خلـــق شـــود یـــا ســـرعت گـــردش پـــول
افزایـــش یابـــد .در واقـــع ،خلـــق پـــول جدیـــد و
افزایـــش تقاضـــای کل موجـــب تغییـــر ســـطح
عمومـــی قیمتهـــا در اقتصـــاد میشـــود.
بنابرایـــن ،بیـــن «نســـبت حجـــم پـــول بـــه
ظرفیتهـــای بخـــش واقعـــی» و «تغییـــرات
ن ــرخ ت ــورم» ارتب ــاط وج ــود دارد ،بهطوریک ــه
تغییـــرات در حجـــم پـــول و نســـبت آن بـــا
تغیی ــرات ظرفی ــت بخ ــش واقع ــی تعیینکنن ــدٔه
ســـطح عمومـــی قیمتهـــا در اقتصـــاد اســـت.
شـــکاف بیـــن ظرفیتهـــای واقعـــی
تولیـــد و حجـــم پـــول زمانـــی رخ میدهـــد
کـــه بـــه هـــر دلیـــل سیاســـتگذار بخواهـــد
ناترازیهـــا و عدمتعادلهـــای شـــکلگرفته
در اقتصـــاد را از طریـــق منابـــع پولـــی جبـــران
کنـــد .بـــه بیـــان دیگـــر ،طیفـــی از انـــواع
ناکاراییهـــا ،خطاهـــای سیاســـتگذاری،
متغیرهـــای بـــرونزا ،سیاســـتهای حمایتـــی
نادرســـت ،ناکارآمـــدی نظـــام بودجهریـــزی،
انحصـــارات ،بنـــگاهداری دولـــت در اقتصـــاد،
تضعیـــف ظرفیتهـــای رشـــد ،تحریمهـــای
خارجـــی ،و هـــر عاملـــی نظیـــر آن میتوانـــد
بهمـــرور بـــه شـــکلگیری ناتـــرازی مالـــی و
عدمتعادلهـــای بـــزرگ در اقتصـــاد منجـــر
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غیرمال ــی (ف ــروش نف ــت و گاز) جب ــران کن ــد.
اگـــر کســـری تـــراز عملیاتـــی دولـــت بهطـــور
فزاینـــده افزایـــش یابـــد و امـــکان جبـــران آن از
طریـــق واگـــذاری داراییهـــا میســـر نباشـــد،
ناگزیـــر ایـــن کســـری بـــه متغیرهـــای پولـــی
و منابـــع بانکـــی و درنهایـــت منابـــع بانـــک
مرکـــزی منتقـــل خواهـــد شـــد.
در اقتص ــاد ای ــران،در دورهه ــای مختل ــف،
سیاســـتگذاران بهجـــای ریشـــهیابی و رفـــع
عدمتعادلهـــا ،همـــواره ســـعی کردهانـــد
بـــا افزایـــش حجـــم پـــول ناترازیهـــای مالـــی
اقتصـــاد و ناکارآمـــدی در سیاســـتگذاری را
جبـــران کننـــد .اینچنیـــن ،در اقتصـــاد ایـــران
زمینـــه تـــورم مزمـــن شـــکل گرفتـــه اســـت
(شـــکل .)۱
بررســـی رونـــد تاریخـــی متغیرهـــای پولـــی

متغیرهـــای پولـــی اثـــر میگـــذارد .اگـــر بانـــک
مرکـــزی حجـــم پـــول را بـــا شـــتابی بیـــش از
رش ــد بخ ــش واقع ــی افزای ــش ده ــد ،بهدنب ــال
آن ســـطح عمومـــی قیمتهـــا نیـــز افزایـــش
خواهـــد یافـــت .حـــال ســـؤالی کـــه در اینجـــا
مطـــرح میشـــود آن اســـت کـــه چـــرا بایـــد
اساســـ ًا بانـــک مرکـــزی حجـــم پـــول را
افزایـــش دهـــد؟ پاســـخ ســـؤال در ســـلطٔه
مالـــی دولـــت بـــر سیاســـت پولـــی اســـت.
دولتهـــا بهطورکلـــی هزینههـــای خـــود را از
منابع ــی مانن ــد اخ ــذ مالی ــات ،ف ــروش ذخای ــر
زیرزمینـــی ،فـــروش ســـایر داراییهـــا ،و
انتش ــار اوراق تأمی ــن میکنن ــد .آنچ ــه در عم ــل
رخ داده ،آن اســـت کـــه بهعلـــت بیانضباطـــی
و ناکارآم ــدی سیاســتهای مال ــی و بودجــهای
و کســـری مســـتمر بیـــن منابـــع و مصـــارف

{

شـــود .اگـــر شـــرایطی بهوجـــود آیـــد کـــه
بهعنـــوان مثـــال ،مخـــارج واقعـــی دولـــت
دراثـــر
بهطـــور مســـتمر افزایـــش یابـــد ولـــی
ِ
اســـتهالک ظرفیتهـــای رشـــد و تضعیـــف
بخـــش واقعـــی ،درآمدهـــای مالیاتـــی دولـــت
افزای ــش نیاب ــد ،بی ــن مناب ــع و مص ــارف دول ــت
ش ــکاف بهوج ــود میآی ــد و دول ــت ب ــا کس ــری
تـــراز عملیاتـــی مواجـــه میشـــود .ممکـــن
اس ــت دول ــت کس ــری ت ــراز عملیات ــی خ ــود را
بـــا انتشـــار اوراق یـــا واگـــذاری داراییهـــای

و مقایســـه آن بـــا رونـــد تغییـــرات متغیرهـــای
بخـــش واقعـــی  ،بهروشـــنی نشـــاندهندٔه
واگرایـــی ایـــن متغیرهاســـت .ایـــن مســـئله
بخشـــی عمـــده از علـــل تـــورم مزمـــن اقتصـــاد
ایـــران را توضیـــح میدهـــد.
در اقتص ــاد کش ــور ،بهط ــور منطق ــی بان ــک
مرک ــزی مس ــئول کنت ــرل حج ــم پ ــول و کنت ــرل
ن ــرخ ت ــورم اس ــت .بان ــک مرک ــزی ،از طری ــق
مدیریـــت رونـــد خلـــق پـــول و سیاســـتهای
احتیاط ــی ناظ ــر ب ــر نظ ــام بانک ــی ،در تح ــوالت

بخـــش عمومـــی ،دولتهـــا مســـتقیم یـــا
غیرمســـتقیم بهســـراغ منابـــع بانـــک مرکـــزی
میرونـــد کـــه بهمعنـــی خلـــق پـــول جدیـــد
اســـت .عالوهبـــرآن ،کســـری منابـــع دولـــت
بـــه فشـــار بـــر منابـــع ســـایر بانکهـــا هـــم
منجـــر میشـــود کـــه درنتیجـــه آن ،بانکهـــا
ناچـــار بـــه اضافهبرداشـــت از منابـــع بانـــک
مرکـــزی میشـــوند .دراینبیـــن ،مشـــکالت
داخلـــی نظـــام بانکـــی از قبیـــل ســـهم بـــاالی
داراییهـــای غیرنقدشـــونده ،داراییهـــای
موهـــوم ،ریســـکهای ناشـــی از عدمانطبـــاق
ب ــا اس ــتانداردهای بانک ــداری ،ضع ــف نظ ــارت
بـــر بانکهـــا ،و نظایـــر آن نیـــز موجـــب
افزایـــش شـــکاف منابـــع و مصـــارف بانکهـــا
میشـــود کـــه درنهایـــت بـــه اضافهبرداشـــت
از منابـــع بانـــک مرکـــزی منجـــر میشـــود و آن
نیـــز بهمعنـــی خلـــق پـــول جدیـــد اســـت.
آنچ ــه گفت ــه ش ــد تصوی ــر کل ــی از عوامل ــی
بـــود کـــه بـــه شـــکلگیری ناترازیهـــای مالـــی
در اقتصـــاد میانجامـــد .در اینجـــا الزم اســـت
بهطـــور خـــاص بـــه نقـــش درآمدهـــای نفتـــی
در شـــکلگیری تـــورم مزمـــن اقتصـــاد ایـــران
اش ــاره ش ــود.
ازآنجاکـــه در اقتصـــاد ایـــران ،قاعـــدٔه
مالـــی کارآمـــدی بـــرای نحـــؤه هزینـــه کـــردن
درآمده ــای نفت ــی وج ــود ن ــدارد ،ل ــذا در دوران
افزای ــش قیمته ــای جهان ــی نف ــت ،ع ــوارض
بیم ــاری هلن ــدی در اقتص ــاد ش ــکل میگی ــرد.
بـــا افزایـــش درآمدهـــای ارزی دولـــت ،میـــزان
فــروش ارز حاصــل از صــادرات نفــت افزایــش
دراثـــر آن ،نـــرخ ارز کاهـــش مییابـــد .ایـــن
و
ِ
فراینـــد بـــه افزایـــش خالـــص داراییهـــای
خارجـــی بانـــک مرکـــزی و افزایـــش پایـــه
پول ــی منج ــر میش ــود ک ــه پ ــس از مدت ــی ،ب ــه
افزایـــش قیمـــت کاالهـــای غیرقابـــل مبادلـــه
ماننـــد مســـتغالت میانجامـــد .همچنیـــن ،بـــا
کاهـــش نـــرخ ارز و افزایـــش واردات ،قیمـــت
دراثـــر
کاالهـــای قابلِمبادلـــه کاهـــش و
ِ
آن ،واردات کاالهـــای قابلِمبادلـــه افزایـــش
مییابـــد و ظرفیـــت تولیـــد داخـــل تضعیـــف
میشـــود .از طـــرف دیگـــر ،همـــواره بـــا
افزایـــش درآمدهـــای ریالـــی دولـــت ناشـــی از
ف ــروش ارز نفت ــی ،دول ــت اق ــدام ب ــه افزای ــش
دراثـــر
مخـــارج خـــود میکنـــد .درنتیجـــه
ِ
افزای ــش پای ــه پول ــی ،افزای ــش مخ ــارج دولت ــو
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کاهـــش ظرفیتهـــای تولیـــد مرحلـــه نخســـت
فراینـــد شـــکلگیری تـــورم مزمـــن در اقتصـــاد
ایجـــاد میشـــود.
مرحلـــه دوم شـــکلگیری تـــورم مزمـــن
مرب ــوط ب ــه دورههای ــی اس ــت ک ــه قیمته ــای
نفـــت کاهـــش مییابـــد .در ایـــن دورههـــا ،بـــا
کاه ــش درآمده ــای ارزی دول ــت ،درآمده ــای
ریالـــی دولـــت نیـــز کاهـــش مییابـــد؛ ولـــی
در مقابـــل ،بهدالیـــل سیاســـی و اجتماعـــی،
دولتهـــا هیـــچگاه نمیتواننـــد بهانـــدازٔه
کاهـــش درآمدهـــای خـــود ،اقـــدام بـــه کاهـــش
مخـــارج خـــود کننـــد .از ابتـــدای دهـــه پنجـــاه
بـــه بعـــد ،بـــدون اســـتثنا تمـــام دولتهـــا در
دورههـــای وفـــور درآمدهـــای نفتـــی ،انـــواع
تعهـــدات اقتصـــادی و اجتماعـــی فراتـــر از
شناســایی عوامــل بنیادیــن مؤثــر در تــورم
مزمــن و تفکیــک آنهــا از ســایر متغیرهــای
کوتاهمــدت مؤثــر در قیمتهــا ،از آن
جهــت حائــز اهمیــت اســت کــه هرگونــه درک
نادرســت از ایــن پدیــده ممکــن اســت بــه
تکــرار شــیوههای نادرســت و پرهزینــه گذشــته
ِ
درجهــت کنتــرل تــورم منجــر شــود.
درآمدهـــای پایـــدار خـــود ایجـــاد کردهانـــد.
در دورههایـــی ماننـــد نیمـــه اول دهـــه پنجـــاه
و نیمـــه دوم دهـــه هشـــتاد ،بهدنبـــال افزایـــش
درآمدهـــای نفتـــی ،انبوهـــی از طرحهـــای
عمرانـــی بلندپروازانـــه ،اســـتخدامهای
دولتـــی ،افزایـــش حقـــوق کارکنـــان دولـــت،
و انـــواع پرداختهـــای انتقالـــی شـــتاب
یافتـــه اســـت .بـــا کاهـــش درآمدهـــای نفتـــی،
ازآنجاکـــه امـــکان توقـــف طرحهـــای عمرانـــی
نیمهتمـــام ،انحـــال ســـازمانهای دولتـــی
م ــازاد ،کاه ــش حق ــوق و دس ــتمزد ،و تعدی ــل
نیـــرو در ســـازمانهای دولتـــی میســـر نبـــوده
اســـت ،لـــذا دولتهـــا بـــا کســـری بودجـــه
مواج ــه میش ــدند .ای ــن کس ــری بودج ــه در ه ــر
دورهای ،ب ــه ط ــرق مختل ــف ب ــه مناب ــع بان ــک
مرک ــزی تحمی ــل و موج ــب رش ــد پای ــه پول ــی
شـــده اســـت.
درواقـــع ،هـــر دو مرحلـــه مورداشـــاره ،بـــه
شـــیوههای مختلـــف موجـــب شـــکلگیری
تـــورم مزمـــن در اقتصـــاد ایـــران شـــده اســـت
و لـــذا میتـــوان گفـــت یکـــی از علـــل اصلـــی
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تـــورم مزمـــن اقتصـــاد ایـــران فقـــدان قاعـــدٔه
مالـــی مناســـب بـــرای درآمدهـــای نفتـــی و
انتق ــال نوس ــانات درآمده ــای نفت ــی ب ــه بودج ــه
عموم ــی و ب ــه متغیره ــای پول ــی و درنتیج ــه ب ــه
کل اقتصـــاد بـــوده اســـت.
بـــا توضیحاتـــی کـــه ارائـــه شـــد ،طبیعـــی
اســـت کـــه بانـــک مرکـــزی حتـــی بـــا وجـــود
ارتقـــای سیاســـتهای پولـــی و بهکارگیـــری
ابزارهـــای جدیـــد ،بهتنهایـــی نتوانـــد بـــه
ش ــیوهای پای ــدار ن ــرخ ت ــورم را کنت ــرل کن ــد .ب ــه
بی ــان واضحت ــر ،تم ــام دس ــتگاههای اجرای ــی،
قانونگـــذاری ،سیاســـتگذاری ،یـــا هـــر یـــک
از اجـــزا و ارکانـــی کـــه منجـــر بـــه شـــکلگیری
عدمتعادلهـــای مالـــی در اقتصـــاد یـــا
تضعیـــف ظرفیتهـــای رشـــد اقتصـــادی
میشـــوند ،بهنوعـــی در شـــکلگیری تـــورم
مزم ــن اقتص ــاد س ــهیم هس ــتند .بنابرای ــن ،الزم
اســـت بهدقـــت تمـــام فرایندهـــا و مســـیرهایی
کـــه بـــه هـــر شـــکلی بـــه ایجـــاد ناترازیهـــای
مالـــی و عدمتعـــادل در اقتصـــاد و انتقـــال
آن بـــه متغیرهـــای پولـــی منجـــر میشـــوند،
ردیابـــی و اصـــاح شـــوند.
بهمنظـــور دســـتیابی بـــه تـــورم پاییـــن
و پایـــدار و ثبـــات اقتصـــاد کالن ،الزم
اســـت حتمـــ ًا بـــر رفـــع ریشـــههای بنیادیـــن
ناترازیهـــای مالـــی و اصـــاح سیاســـتها
و ســـاختارهای شـــکلدهندٔه ایـــن ناترازیهـــا
متمرکـــز شـــد .بنابرایـــن ،توجـــه بیشازانـــدازه
ب ــه متغیره ــای کوتاهم ــدت و عوام ــل ب ــرونزا،
یـــا تکیـــه بـــر ابزارهـــای نادرســـت ماننـــد
تثبیـــت نـــرخ ارز اســـمی یـــا ســـرکوب قیمـــت
در بازارهـــا یـــا دســـتکاری قیمتهـــا در
بازاره ــای مختل ــف ،نهتنه ــا ب ــه ح ــل مش ــکل
کمـــک نمیکنـــد ،چهبســـا ممکـــن اســـت
خـــود منشـــأ تشـــدید ناترازیهـــا و عمیقتـــر
شـــدن مشـــکالت شـــود.
در ای ــن زمین ــه  ،اقدامات ــی مانن ــد اص ــاح
قانـــون پولـــی و بانکـــی ،افزایـــش اســـتقالل
بانـــک مرکـــزی ،و اصـــاح ســـاختار
بودجـــه عمومـــی از اهمیـــت بســـیار زیـــادی
برخـــوردار اســـت.
عالوهبـــرآن ،الزم اســـت سیاســـتهای
رفاهـــی و اجتماعـــی از سیاســـتهای پولـــی
تفکیـــک شـــود و تمـــام سیاســـتهای رفاهـــی
دول ــت بهج ــای مناب ــع پول ــی از مح ــل بودج ــه

عمومـــی تأمیـــن مالـــی شـــود.
در خصـــوص صنـــدوق توســـعٔه ملـــی
نیـــز الزم اســـت اساســـنامٔه صنـــدوق توســـعه
اصـــاح شـــود و رابطـــه مالـــی ســـهجانبٔه
دولـــت ،بانـــک مرکـــزی ،و صنـــدوق توســـعه
بازنگـــری شـــود.
درنهایــت ،ارتقــای قاعــدٔه مالــی درآمدهــای
نفت ــی ،اصالح ــات اساس ــی در نظ ــام بانک ــی ،و
همچنیـــن عـــدم تحمیـــل تکالیـــف بودجـــهای
بـــه نظـــام بانکـــی نیـــز بهمنظـــور دســـتیابی بـــه
ت ــورم پایی ــن و پای ــدار ض ــروری اس ــت.

27

پرونده دوم

نقشآفرینی دولت در
بازار سرمایه
لِمعامله؛ بازی برد  -برد دولت و خریدار
/۳۰صندوقهای سرمایهگذاری قاب 
/۳۲صیانت از مشموالن سهام عدالت یک راهبرد است
/۳۴توسعٔه زیرساختهای بازار سرمایه ضروری است
 /۳۶سه مزیت فروش سهام دولت در بازار سرمایه

 /۳۸اهمیت بازار بدهی در مدیریتکسری بودجٔه دولت

/۴۰تأملی در باب عرضٔه صندوقهای سرمایهگذاری قابلِمعامله دولتی

لِمعامله ابزار جدید واگذاریهای دولت شد؟
/۴۳چرا صندوقهای سرمایهگذاری قاب 
/۴۶سهام عدالت؛ درسهایی برای بازیگری دولتها در بازار سرمایه
/۵۰بازنگری رسالت رگوالتور در بازار سرمایه

/۵۲گذری بر عمدهترین چالشهای ساختاری و مقرراتی بازار سرمایه در ایران

{
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صندوقهای سرمایهگذاری قابلِمعامله؛
بازی برد  -برد دولت و خریدار
مصاحبه

علی صالحآبادی

مدیرعامل بانک توسعهٔ صادرات

لِمعامله یـا ایتـیاف نوعـی از صندوقهـای
صندوقهـای سـرمایهگذاری قاب 
سـرمایهگذاری اسـتکه از داراییهای متنوع تشکیل شـده است و واحدهای
آن در طـول روز هماننـد سـهام در بـازار معاملـه میشـود و سـاختاری شـبیه
صندوقهای سـرمایهگذاری مشـترک دارد؛ یعنی در طول ساعات و روزهایی
کـه بـازار معاملات سـهام بـاز اسـت میتوانیـد یـک یـا چنـد واحـد از یـک
لِمعامله را بخرید ،یا چند واحد از آن را بفروشید.
صندوق سرمایهگذاری قاب 
لِمعامله پـول خود
شـما بـا خرید واحدهـای صندوقهـای سـرمایهگذاری قاب 
را در صندوقی سـرمایهگذاری میکنید که با اسـتفاده از تیم مدیریت حرفهای
سـعی میکند تا با تشـکیل پرتفویی از سـهام و انواع اوراق بهادار سـودکسب
کند این صندوقها سـاختاری شـبیه به صندوقهای سـرمایهگذاری مشـترک
ِ
برخلاف صندوقهـای سـرمایهگذاری مشـترک کـه فقـط در پایـان
دارد؛ امـا
روز و پـس از محاسـبٔه ارزش خالـص دارایـی میتـوان آنهـا را صـدور و
ابطـال کرد ،سـرمایهگذاران میتواننـد واحدهای صندوقهای سـرمایهگذاری
لِمعامله را همانند سهام در طول روز معامله کنند و از مزیت نقدشوندگی
قاب 
دولـت مدتی اسـت که فروش سـهام خـود را در
لِمعامله
قال�ب صندوقه�ای س�رمایهگذاری قاب 
در دسـتور کار قـرار داده اسـت؛ نظـر شـما
دراینبـاره چیسـت؟
لِمعاملـه در بـورس
صنـدوق سـرمایهگذاری قاب 
یـا بـه اختصـار ایتـیاف 1نوعـی از اوراق
بهـادار اسـت کـه خـود شـامل مجموعـهای از
اوراق بهـادار ماننـد سـهام اسـت و اغلـب تابـع
شـاخصهای معیـن بـازار سـرمایه بهحسـاب
ً
قبلا بـه
میآیـد؛ صندوقهـای سـرمایهگذاری
ایـن شـکل بـوده اسـت کـه خریـداران یونیـت یـا
همـان واحدهـای ایـن صندوقهـا را خریـداری
میکردنـد .بعـد از مدتـی در دنیـا تصمیـم بر این
گرفتنـد کـه ایـن صندوقهـا را وارد بـورس کننـد
لِمعامل�ه باش�د.
ت�ا قاب 
2
ای�ن صندوقه�ا برـ ارزش خالـص دارایـی
معاملـه میشـود؛ یعنـی بـر اسـاس ارزش خالص

سـریعتر آن نسـبتبه صندوق سـرمایهگذاری مشـترک بهرهمند شـوند.
همچنیـن مزیـت معافیـت مالیاتـی بالقـوه سـرمایهگذاری در ایـن صندوقهـا
و بهنوعـی کمهزینهتـر بـودن از دیگـر ویژگیهـای ایـن مـدل سـرمایهگذاری
در بـازار سـرمایه اسـت .البتـه ایـن نـوع صندوقهـا محدودیتهایـی نیـز
دارد ازجملـه بهدلیـل اینکـه مانند سـهام معامله میشـود ،ایـن امـکان وجـود
دارد سـهام ایـن صندوقهـا قبـل از ناپدیـدی آربیتـراژ و برقـراری تعـادل ،بـه
قیمتهای متفاوت از ارزش خالص دارایی معامله شـود .سـرمایهگذاری در
لِمعامله شـباهت بسـیاری به سـرمایهگذاری
صندوقهـای سـرمایهگذاری قاب 
در صندوقهـای سـرمایهگذاری مشـترک دارد امـا تفـاوت اصلـی سـاختار
لِمعاملـه بـا صندوقهـای سـرمایهگذاری
صندوقهـای سـرمایهگذاری قاب 
دیگر ،ایجاد نقدشوندگی با بهرهگیری از پتانسیل بازار سهام است .در همین
راسـتا بـرای بررسـی بیشـتر ایـن موضـوعگفتوگویـی با علـی صالحآبـادی،
مدیرعامـل بانـک توسـعٔه صـادرات دراینبـاره داشـتیمکـه با هـم میخوانیم:

دارایـی مـورد خریدوفـروش و معاملـه قـرار
میگی�رد.
دولـت یکسـری داراییهـای مـازاد دارد
کـه طبـق اصـل  ۴۴قانـون اساسـی بایـد اینهـا
را بـه فـروش برسـاند .ضمـن اینکـه در تمـام
دنیـا ،نظـام اقتصـادی بـر اسـاس تعـداد زیـاد
مشـارکتکنندگان بایـد باشـد؛ یعنـی دولـت در
امـور تجـاری و کسـبوکارها بایـد امـور را بـه
عمـوم مـردم و سـرمایهگذاران واگـذار کنـد.

درمـان ،کمـک بـه بخشهـای مولـد اقتصـاد ،و
تحریـک محرکهـای اقتصـادی سـرمایهگذاری
میشـود؛ اینهـا کارویژههایـی اسـت کـه دولـت
از طریـق عرضـه ایـن سـهام در نظر گرفته اسـت
و بـرای مـردم نیـز مزایایـی دارد .مزیـت عرضـه
ایـن صندوقهـا برای مردم این اسـت کـه بهجای
اینکـه نقدینگـی خـود را در طلا ،مسـکن ،و
ارز سـرمایهگذاری کننـد ،در ایـن شـرکتهای
تولیـدی سـرمایهگذاری میکننـد کـه نهتنهـا
زیـانده نیسـتند ،بلکـه گزارشهایشـان حاکـی از
وجـود شـرایط مناسـب اسـت ،علیرغـم اینکـه
کشـور مـا تحـت تحریـم قـرار دارد.

درواقـع ،ایـن طـرح بـرای دولـت تأمیـن مالـی
بههمـراه دارد ،بـدون اینکـه منجـر بـه افزایـش
نـرخ تـورم شـود؛ از طرفـی ،خـود ایـن منابـع
حاصـل از فروش سـهام در طرحهـا و پروژههای
مختلف ازجمله عمرانی ،بهسـازی ،بهداشـت و

اقتصـاد کشـور بـا اجـرای سیاسـت واگـذاری
سـهام دولـت در قالـب صندوقهـای
لِمعاملـه از چـه منافعـی
سـرمایهگذاری قاب 
برخـوردار میشـود؟

مزایــای ایــن طــرح بــرای دولــت و مــردم
چیســت ؟

1. Exchange-traded fund, ETF
2. Net Asset Value, NAV

{

بـه نظـر مـن ،سـرمایهگذاری در قالـب
لِمعاملـه بایـد
صندوقهـای سـرمایهگذاری قاب 
ِ
سـقف مبلغـی باشـد .البتـه صندوقهـای
بـدون
لِمعاملـه اول بـا سـقف ۲
سـرمایهگذاری قاب 
میلیـون تومـان بـرای هـر شـخص بود کـه  ۵هزار

همـواره بـه سـهامداران توصیـه شـده اسـت قبـل
از ورود بـه بـازار سـرمایه آموزشهـای الزم را
دریافـت کننـد و میتواننـد از شـیؤه غیرمسـتقیم
سـرمایهگذاری اسـتفاده کننـد یـا از شـرکتهای
سـرمایهگذاری و از شـرکتهای سـبدگردانی
کمـک بگیرنـد ،ضمن اینکه دیـدگاه بلندمدت به
ب�ازار داش�ته باش�ند.

ـایــاد
اقتص
ماهنامهـه
ماهنامــه تاز
اقتصــاد
ـایههـ
ـهـتاز
دو دو
شـ۱۶۱
 ۱۳۹۸۱۳۹۹ش،ــماره
شــهریور
ـماره ۱۵۶
تیر ماه

لِتوجهی بهسـمت
بـا توجه بـه اینکه نقدینگی قاب 
بـازار سـرمایه آمـده و حجـم معاملات در بـازار
سـرمایه بهشـدت افزایـش یافتـه اسـت و روزانـه
بیـن  ۲۰تـا  ۳۰هـزار میلیـارد تومـان در بورس و
فرابورس سـهام معامله میشـود ،بهترین فرصت
اسـت تـا دولـت از طریـق بـازار سـرمایه تأمیـن
مالـی داشـته باشـد .دولـت سـهام قابلتوجهی را
در اختیـار دارد و ایـن سـهام را میتوانـد از طریق
لِمعاملـه بـه
صندوقهـای سـرمایهگذاری قاب 

اس�تقبال م�ردم را ب�رای خری�د صندوقهـای
سـرمایهگذاری قابلِمعاملـه چگونـه ارزیابـی
میکنیـد ؟

ف�روش س�هام دولـت (صندوقهـای
لِمعامل�ه) در بـازار سـرمایه
س�رمایهگذاری قاب 
چـه آثـار مثبتـی بـرای دولـت در پـی دارد؟

چـه توصیـهای بـه سـرمایهگذاران در خصـوص
لِمعامل�ه و
صندوقه�ای س�رمایهگذاری قاب 
ورود بـه بـازار سـرمایه از ایـن طریـق داریـد؟

{

امـروزه در سـطح کالن اقتصـاد ،یکـی از
مشـکالتی کـه دولـت بـا آن مواجـه اسـت کسـری
بودجـه اسـت کـه بهدلیـل وجـود فشـارها و
محدودیتهـای خارجـی ایجاد شدهاسـت؛ یکی
از راههـای جبـران کسـری بودجـه واگـذاری از
طریـق بـازار سـرمایه اسـت .هنگامیکـه اشـتیاق
لِتوجهی وجود دارد،
بـرای خرید و نقدینگـی قاب 
بهتریـن شـرایط بـرای جـذب نقدینگـی و جبران
کسـری بودجـه دولـت رسـیده اسـت و از دیـد
اقتصـاد کالن نیـز کسـری بودجـه دولـت بـدون
نیـاز بـه افزایـش پایٔه پولـی و نقدینگـی در جامعه
جبـران میشـود.

مـردم واگـذار و از طریـق بـازار سـرمایه میتوانـد
در تأمیـن مالـی و بودجـه دولـت از بازار سـرمایه
اقـدام کنـد؛ بنابرایـن ،ضمـن اینکـه تصدیگـری
دولـت در شـرکتها بسـیار کاهـش مییابـد،
خصوصیسـازی واقعـی بـا واگـذاری بـه مـردم
محقـق میشـود و تأمیـن مالـی دولت نیـز از این
طریـق اتفـاق میافتـد.
بهدلیـل اینکـه صندوقهـای سـرمایهگذاری
لِمعاملـه تنوعسـازی میکنـد و بهجـای
قاب 
اینکـه سـهمی خـاص بـه مـردم واگـذار شـود بـا
واگـذاری در قالـب صندوقهـای سـرمایهگذاری
لِمعاملـه ،ریسـک سـرمایهگذاری بسـیار
قاب 
کاهـش مییابـد و خریـدار ایـن صندوقهـا
سـبدی متنوع از سـهمهای مختلف را در اختیار
دارد؛ مزیـت واگـذاری از طریـق صندوقهـای
لِمعاملـه بـه این شـکل اسـت.
سـرمایهگذاری قاب 

میلیارد تومان پذیرهنویسـی شـد؛ امـا به نظر من،
اگـر سـقف بـاز باشـد بهراحتـی پذیرهنویسـی و
تأمیـن مالـی صـورت میگیـرد ،دولـت نیـز بـه
اهداف خود خواهد رسـید؛ بنابراین ،اگر سـقف
سـرمایهگذاری هـر فـرد آزاد باشـد ،اسـتقبال نیـز
بیشـتر خواهـد شـد.
مزیـت ایـن اقـدام ایـن اسـت کـه موجـب
میشـود تـا متقاضیـان منابـع مـازاد خـود را در
لِمعاملـه
خریـد صندوقهـای سـرمایهگذاری قاب 
اسـتفاده کننـد و دولـت نیـز بیشـک میتوانـد
در خصـوص تأمیـن کسـری بودجـه اقـدام کنـد.
البتـه سـودآوری ایـن صندوقهـا نیـز بـه تحلیـل
سـرمایهگذاران ارتبـاط دارد.
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نقشآفرینی دولت در بازار سرمایه

دو ماهنامــه تازههــای اقتصــاد
شــهریور  ،۱۳۹۹شــماره ۱۶۱

صیانت از مشموالن سهام عدالت
یک راهبرد است

مصاحبه

حسین فهیمی

سخنگوی ستاد راهبری آزادسازی سهام عدالت

باالخــره بعــد از بیــش از  ۱۰ســال ،ســهام عدالــت از چنــد مــاه گذشــته
آزاد شــد تــا بیــش از  ۴۰میلیــون مشــمول ایــن ســهام بتواننــد از مزایــای
ایــن طــرح برخــوردار شــوند .در فــاز بعــدی ،مشــموالن بــا انتخــاب
روش مســتقیم و غیرمســتقیم در قبــال نحــؤه مدیریــت ســهام عدالــت
خــود اقداماتــی را انجــام دادهانــد .در گام بعــدی ،بــرای مشــموالن ســهام
عدالــت فرصتــی فراهــم شــد تــا بتواننــد بــه میــزان  ۳۰درصــد ســهام
علـــت واریـــز نشـــدن مبلـــغ فـــروش ســـهام
عدالـــت مشـــموالن چیســـت؟
اولویـــت در شـــرکت ســـپردهگذاری حفاظـــت

خــود را از طریــق نظــام بانکــی بــه فــروش برســانند .در خصــوص آخریــن
وضعیــت ســهام عدالــت و چالشهــای پیـشِروی آن بــا حســین فهیمــی،
ســخنگوی ســتاد راهبــری آزادســازی ســهام عدالــت و مدیرعامــل شــرکت
ســپردهگذاری مرکــزی اوراق و تســویه وجــوه ،گفتوگویــی را انجــام
دادهایــم کــه در ادامــه آن را میخوانیــد.

و صیانـــت از وجـــوه داراییهـــای مـــردم
اســـت ،بهطوریکـــه در فـــروش ســـهام
وســـواس زیـــادی بهخـــرج میدهیـــم کـــه
مبل ــغ موردنظ ــر حتم ـ ًا ب ــه حس ــاب هم ــان ف ــرد

واریـــز شـــود؛ بنابرایـــن ،اگـــر بهعنـــوان مثـــال
ش ــمارٔه ش ــبا اش ــتباه باش ــد ،راک ــد باش ــد ،ی ــا
بهدلیـــل دســـتورات قضائـــی مســـدود شـــده
باشـــد امـــکان واریـــز وجـــه وجـــود نـــدارد و

فـــروش ســـهام عدالـــت افـــراد زیـــر  ۱۸ســـال
از طری ــق ول ــی ی ــا قی ــم قانون ــی ب ــه چ ــه ش ــکل
خواه ــد ب ــود؟

همـــه حقوقـــی کـــه ســـهامدار عـــادی بـــرای
حـــق تقـــدم ســـهام دارد ،مشـــموالن ســـهام
عدال ــت نی ــز دارن ــد .در م ــورد ح ــق تق ــدم در
ســـهام عدالـــت بایـــد گفـــت کـــه در فـــروش
توســـط خـــود ســـهامدار و فـــروش توســـط
شـــرکت هیـــچ مشـــکلی وجـــود نـــدارد ،امـــا
اگـــر بخواهنـــد از آن اســـتفاده کننـــد ،شـــرایط
آن قبـــل از زمـــان سررســـید اعـــام میشـــود.
بهعبارتدیگـــر ،بهطورکلـــی میتـــوان ســـه
کار بـــا حـــق تقـــدم انجـــام داد :میتـــوان آن را
فروخـــت ،میتـــوان از آن اســـتفاده کـــرد ،یـــا
اینک ــه هی ــچ اقدام ــی انج ــام ن ــداد ت ــا ش ــرکت
تجمیــع شــود و بفروشــد و پــول آن را پرداخــت
کن���د .درحالحاض ــر ،ب ــرای مش ــموالن س ــهام
همـه حقوقـی کـه سـهامدار عـادی بـرای
حـق تقـدم سـهام دارد ،مشـموالن سـهام
عدالـت نیـز دارنـد.

وراث بـــرای انتقـــال ســـهام عدالـــت متوفـــی
بایـــد چـــه مراحلـــی را طـــی کننـــد؟
 ۲میلیــون و  ۵۰۰هــزار نفــر از وراث متوفیــان
س ــهام عدال ــت بای ــد منتظ ــر اطالعیهه ــای ای ــن
شـــرکت در خصـــوص انتقـــال ســـهام عدالـــت
اموـــات باش���ند؛ امـــا شـــرکت ســـپردهگذاری
مرک ــزی اوراق به ــادار در ت ــاش اس ــت ت ــا در
گام دوم فراینـــد آزادســـازی ســـهام عدالـــت،
وضعیـــت انتقـــال ســـهام عدالـــت متوفیـــان را
از طری���ق الکترونیک ــی فراهـ��م کن���د و در همی ــن

بعـــد از جلســـه شـــورای هماهنگـــی اقتصـــادی
رئیسجمهـــور و اعـــام رئیـــسکل بانـــک
مرکـــزی ،یکـــی از امکانـــات قابلِتوجـــه کـــه
در اختی ــار مش ــمولین ق ــرار گرف ــت ،پرداخ ــت
اعتب ــاری ب ــه مش ــمولین س ــهام عدال ــت اس ــت
و مشـــموالن ســـهام عدالـــت میتواننـــد از
طریـــق نظـــام بانکـــی تـــا ســـقف  ۵۰الـــی ۶۰
درص ــد از ارزش دارای ــی س ــهام عدال ــت خ ــود،
کارت اعتب ــاری دریاف ــت کنن ــد و ب ــا اس ــتفاده
از آن میتوانن ــد ب ــا مراجع ــه ب ــه مراک ــز خری ــد،
بهصـــورت اعتبـــاری خریـــد کننـــد و ایـــن
اف ــراد ت ــا ی ــک س ــال فرص ــت دارن ــد وج ــه را
بـــه بانـــک تســـویه کننـــد و چـــون بعـــد یـــک
س ــال قیم ــت س ــهام افزای ــش مییاب ــد ای ــن وام
هزینــ�ه کمتــ�ری بــ�رای فــ�رد دارد.

{

عدالـــت فـــروش توســـط مشـــمول و فـــروش
تجمیعشـــده توســـط شـــرکت مشـــکلی وجـــود
نـــدارد و شـــرایط اســـتفاده از حـــق تقـــدم
اعالمش ــده در زم ــان سررس ــید اع ــام خواه ــد
شـــد؛ بـــه همیـــن دلیـــل جلـــوی ســـهم عـــدد
صفــ�ر نوشــ�ته شــ�ده اســ�ت.

صـــدور کارت خریـــد اعتبـــاری بـــرای
دارنـــدگان ســـهام عدالـــت در چـــه مرحلـــهای
قـــرار دارد؟

ـایــاد
اقتص
ماهنامهـه
ماهنامــه تاز
اقتصــاد
ـایههـ
ـهـتاز
دو دو
شـ۱۶۱
 ۱۳۹۸۱۳۹۹ش،ــماره
شــهریور
ـماره ۱۵۶
تیر ماه

در راســـتای حفاظـــت از داراییهـــا ،یکـــی
از مســـائل پیچیـــده مشـــموالن زیـــر ۱۸
ســـال هســـتند .دشـــواری کار اینجاســـت کـــه
فـــرد موردنظـــر نمیتوانـــد ســـفارشگذاری
کنـــد ،بلکـــه بایـــد فـــرد دیگـــری از طـــرف او
ســـفارشگذاری را انجـــام دهـــد؛ بنابرایـــن،
بایـــد بدانیـــم فـــردی کـــه ســـفارش را ثبـــت
میکنـــد آیـــا ولـــی یـــا قیـــم قانونـــی ایـــن
شـــخص اســـت یـــا خیـــر و بـــه همیـــن دلیـــل
بـــرای فـــروش ســـهام عدالـــت هـــم ایـــن فـــرد
زیـــر  ۱۸ســـال و هـــم ولـــی یـــا قیـــم او بایـــد
در ســـجام ثبتنـــام کننـــد و احـــراز هویـــت
شـــوند .بعـــد از احـــراز هویـــت ،کارگزاریهـــا
ای ــن ام ــکان را دارن ــد ک ــه اطالع ــات س ــجام را
مبن ــا ق ــرار دهن ــد و س ــفارش ف ــروش را تأیی ــد
کنن ــد .از س ــویی دیگ ــر ،در ثب ــت س ــجام اف ــراد
زیـــر  ۱۸ســـال ،نیـــازی نیســـت کـــه خودشـــان
ش ــماره تلف ــن هم ــراه ب ــه ن ــام داش ــته باش ــند،
بلکـــه هنـــگام ثبتنـــام ،ســـامانٔه ســـجام بـــا
توجـــه بـــه تاریـــخ تولـــد فـــرد از شـــما قبـــول

یکـــی از مـــوارد مبهـــم در پرتفـــوی ســـهام
عدالـــت حـــق تقدمهـــای موجـــود در آن
اس ــت ،چ ــرا ح ــق تق ــدم س ــهام عدال ــت صف ــر
اســـت؟

{

درحالحاضـــر بـــر اســـاس آخریـــن آمارهـــا،
از مجمـــوع بیـــش از  ۱میلیـــون نفـــری کـــه
ســـفارش فـــروش ســـهام عدالتشـــان را ثبـــت
کردهانـــد ،فقـــط  ۳هـــزار نفـــر دچـــار مشـــکل
شـــدند؛ یعنـــی شـــمارٔه شبایشـــان بهگونـــهای
اس ــت ک ــه ام ــکان واری ــز وج ــه وج ــود ن ــدارد،
یـــا مســـدود یـــا راکـــد اســـت ،یـــا بـــه دالیـــل
دیگـــر نمیتـــوان وجـــه را بـــه حســـاب آنهـــا
واری ــز ک ــرد .درب ــارٔه ای ــن ع ــده ،ه ــم بانکه ــا
و ه ــم کارگزاریهای ــی ک ــه س ــفارش ف ــروش را
دریافـــت کردهانـــد تـــاش میکننـــد از طریـــق
تم ــاس و ارتب ــاط ب ــا آن س ــهامدار ،اطالع ــات
صحیـــح دیگـــر ازجملـــه حســـاب مطمئـــن
را از او دریافـــت کننـــد :امـــا بههرحـــال،
مـــردم اطمینـــان داشـــته باشـــند کـــه یکـــی از
اولویتهـــای اصلـــی کارگزاریهـــا رعایـــت
مصلح ــت س ــهامداران س ــهام عدال ــت اس ــت؛
بـــه همیـــن جهـــت ،تـــاش میکننـــد تـــا در
بهتری ــن ش ــرایط ب ــازار ،س ــهام عدال ــت آنه ــا
را بــ�ه فــ�روش برســ�انند.

میکنـــد کـــه شـــماره همـــراه ولـــی یـــا قیـــم را
وارد کنیــ�د.

رابطـــه ،کارشناســـان شـــرکت ســـپردهگذاری
مرکـــزی در حـــال انجـــام دادن تســـتهای
نهای ــی روی می ــز خدم ــت یک ــی از س ــامانههای
ایـــن شـــرکت هســـتند تـــا تمـــام فرایندهـــای
انتق ــال س ــهام عدال ــت متوفی ــان غیرحض ــوری
انج ـ�ام ش ـ�ود.

۳۳
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نقشآفرینی دولت در بازار سرمایه

دو ماهنامــه تازههــای اقتصــاد
شــهریور  ،۱۳۹۹شــماره ۱۶۱

ضرورت توسعه زیرساختهای بازار سرمایه

مصاحبه

محمودرضا خواجهنصیری

نایبرئیس هیئتمدیر ٔه بورس تهران

بعــد از آنکــه در ابتــدای دهــه  ۸۰قانــون توســعٔه بــازار ســرمایه بــه
مرحلــه اجرایــی رســید تــا بــه امــروز همــه قانــون و مقــررات بــر اســاس
چهارچوبهــای تعیینشــده عملیاتــی شــده اســت .بــه نظــر میرســد
بــا جــا افتــادن فرهنــگ ســرمایهگذاری در بــورس کــه بــا اســتقبال
غافلگیرکننــدٔه میلیون��ی مــردم مواج��ه ش��د ،ضــرورت توســعٔه هرچه بیشــتر
قوانیــن و مقــررات بــر اســاس وضعیــت فعلــی بــازار ســرمایه احســاس
میشــود .از ســویی دیگــر بــا در نظــر گرفتــن ایــن مســئله کــه دولــت نیــز
بــا سیاس ـتهای خــود در چنــد مــاه اخیــر توانســته اســت انتظــارات در
بزرگتریــن چالــش رگوالتــوری در بــازار
ســرمایه را چــه مســئلهای میدانیــد؟
بهروزرســـانی قوانیـــن و مقـــررات همراســـتا

بــازار ســرمایه را دســتخوش تغییــر کنــد ،لــزوم تحــوالت همهجانبــه در
ایــن بــازار جــدی بــه نظــر میرســد .همچنیــن نبایــد ایــن مســئله را هــم از
نظــر دور داشــت کــه اهمیــت فرهنگســازی در وضعیــت فعلــی یکــی از
مهمتریــن مســائلی اســت کــه بایــد آن در بــازار ســرمایه جــدی گرفتهشــود.
در همی��ن زمینـ�ه ،گفتوگویــی را بــا محمودرضــا خواجهنصیــری،
نایبرئیــس هیئتمدیــرٔه بــورس تهــران ،انجــام دادهایــم کــه در ادامــه
آن را میخوانیــد:

بـــا عمیقتـــر شـــدن بـــازار ســـرمایه یکـــی از
مهمتریـــن چالشهـــای موجـــود در بـــازار
ســـرمایه اســـت؛ درعینحـــال ،بایـــد ســـامانٔه
معامالتـــی بـــورس نیـــز بهعنـــوان یکـــی از

اهـــداف اصلـــی موردتوجـــه قـــرار گیـــرد؛ چـــرا
کـــه درحالحاضـــر بیـــش از  ۵میلیـــون کـــد
ســهامداری صــادر شــده اســت و ســامانٔه فعلــی
ظرفیـــت ایـــن حجـــم از معاملهگـــر بهصـــورت

آیــا زیرســاختها در بــازار ســرمایه بــا توجــه
بــه اســتقبال مــردم از آن مناســب و بهینــه
اســت؟

سیس ــتم معامالت ــی ب ــازار س ــرمایٔه ای ــران را ب ــا
س ــامانههای بــهروز دنی ــا مقایس ــه کنی ــم ،ش ــاید
ای ــن س ــامانه دارای اش ــکاالت زی ــادی باش ــد؛
ول ــی بای ــد تم ــام مفروضات ــی را ک ــه در س ــامانٔه
معامالتـــی حاکـــم اســـت در نظـــر بگیریـــم و
بدانیـــم کـــه بـــاال و فعـــال نگاهداشـــتن ایـــن
سیســـتم بهمنظـــور جلوگیـــری از وقفههـــای
طوالنیمـــدت نیـــز کار ســـادهای نیســـت و
تاکنـــون هـــم از دیـــدگاه نگاهداشـــت ایـــن
سیســـتم ،زحمـــات زیـــادی کشـــیده شـــده
اســـت؛ ولـــی از دیـــد ارتقـــا ،بایـــد گفـــت کـــه
ای ــن سیس ــتم بهان ــدازٔه کاف ــی ارتق ــا نیافت ــه ک ــه
ناشـــی از محدودیتهـــای تحریمـــی اســـت.
آیــا نبایــد انتظــار داشــت تــا دولــت بــرای
توســعٔه بخشــی بــه زیرســاختهای بــازار
ســرمایه اقداماتــی عاجــل انجــام دهــد؟
بهطـــور مشـــخص ،بایـــد تمـــام مدیـــران
بـــازار ســـرمایه ،وزارت اقتصـــاد ،و دولـــت در
ایـــن زمینـــه بررســـی کننـــد کـــه چطـــور بایـــد
علیرغـــم همـــه محدودیتهـــا بهســـمت
ارتقـــای سیســـتم و ظرفیتهـــا در بـــازار

{

راهحــل برطــرف شــدن مشــکالت ســامانٔه
معامالتــی بــورس چیســت؟

مســائل فنــی پیـش ِروی ســامانٔه معامالتــی
در بــورس بهطورقطــع وجــود دارد و
اختالالتــی کــه در عرصــه معامــات ظــرف
هفتههــای گذشــته مشــاهده شــده اســت،
بایــد حتمـ ًا بررســی و اختــاالت مرتبــط بــا آن
برطــرف شــود.

ـایــاد
اقتص
ماهنامهـه
ماهنامــه تاز
اقتصــاد
ـایههـ
ـهـتاز
دو دو
شـ۱۶۱
 ۱۳۹۸۱۳۹۹ش،ــماره
شــهریور
ـماره ۱۵۶
تیر ماه

آنچ ــه در ب ــازار س ــرمایه رخ داده آن اس ــت ک ــه
رشـــد معامـــات بهصـــورت نمایـــی بهوقـــوع
پیوســـته و طبیعتـــ ًا وقتـــی ایـــن اتفـــاق رخ
میدهـــد ،ممکـــن اســـت ســـامانه از دســـترس
خـــارج شـــود؛ مشـــابه چنیـــن اتفاقهایـــی
در ســـایر ســـامانهها نیـــز ازجملـــه ســـامانٔه
هدفمنـــدی یارانههـــا یـــا برخـــی ســـامانههای
بانکـــی وجـــود داشـــته اســـت؛ ایـــن در حالـــی
اســـت کـــه هـــر زمـــان رشـــد نمایـــی در
سیســـتمهای معامالتـــی رخ دهـــد ،اگـــر
ظرفی ــت فن ــی خوب ــی ب ــرای آن در نظ ــر گرفت ــه
نشـــده باشـــد ،سیســـتم بهطورجـــدی قفـــل
شـــده و از دســـترس خـــارج میشـــود؛ البتـــه
ایـــن موضـــوع در ســـامانٔه معامالتـــی بـــورس
رخ ن ــداده و از دس ــترس خ ــارج نش ــده اس ــت.
در بـــازار ســـرمایه نیـــز سیســـتم از دســـترس
خـــارج نشـــده و بـــروز برخـــی از اختـــاالت
ناشـــی از ورود نســـل جدیـــد و حجـــم
بـــاالی تراکنشهـــا در سیســـتم اســـت ،ایـــن
اخت ــاالت طبیعتــ ًا زمان ــی شناس ــایی میش ــود
کـــه بهوقـــوع بپیونـــدد؛ امـــا تـــا قبـــل از وقـــوع
اختالالتـــی مثـــل حجـــم ســـفارشها در یـــک
لحظ ــه در س ــامانه ،اخت ــال دیگ ــری رخ ن ــداده
و اینک ــه سیس ــتم معام ــات توانس ــته اس ــت ب ــا
شـــرایطی کـــه دارد ،در زمانـــی کوتـــاه ســـامانٔه
معامـــات را بـــاال بیـــاورد و ایـــن سیســـتم
دچ ــار مش ــکل در ح ــد تعطیل ــی روزان ــه نش ــود،
کار فنـــی بزرگـــی اســـت.

{

کام ــل را ن ــدارد؛ زی ــرا اگرچ ــه رش ــد معام ــات
بـــازار بـــورس بســـیار باالســـت ،ایـــن ســـامانه
بهلحـــاظ فنـــی رشـــد نکـــرده اســـت .مســـائل
شِروی ســـامانٔه معامالتـــی در بـــورس
فنـــی پیـــ 
بهطورقطـــع وجـــود دارد و اختالالتـــی کـــه در
عرصـــه معامـــات ظـــرف هفتههـــای گذشـــته
مشـــاهده شـــده اســـت ،بایـــد حتمـــ ًا بررســـی و
اختـــاالت مرتبـــط بـــا آن برطـــرف شـــود.

آنچـــه در روال همـــه ســـامانههای فنـــی رخ
میدهـــد آن اســـت کـــه بـــا رشـــد و توســـعٔه
مراجعـــات ،ســـامانه هـــم بایـــد توســـعه یابـــد؛
در مـــورد بـــازاری مثـــل بـــازار ســـرمایه نیـــز،
همزمـــان بـــا توســـعٔه بـــازار ،بایـــد ســـامانهها
نی ــز ارتق ــا یابن ــد؛ بهگونــهای ک ــه س ــامانهای در
خ ــور ش ــرایط جدی ــد طراح ــی ش ــده و از ب ــروز
اختالالت ــی اینچنین ــی جلوگی ــری ش ــود؛ ول ــی
رشــد نمایــی در معامــات در بــازار بــورس در
دو س ــال اخی ــر ،در کن ــار تحریمه ــا و مس ــائلی
ازایندســـت ،مانـــع از بهروزرســـانی ســـریع
ســامانٔه معامالتــی شــده کــه ایــن موضــوع ،کار
پاســـخگویی مناســـب بـــه رشـــد نمایـــی بـــازار
ســـرمایه را کمـــی دشـــوار کـــرده اســـت .اگـــر

ســـرمایه حرکـــت کنیـــم؛ چـــرا کـــه بهطـــور
نمونـــه ارتقـــای ســـامانٔه معامـــات بـــا توجـــه
بـــه محـــدود بـــودن تعـــداد ســـرویسدهندٔه
آنهـــا در دنیـــا و نظـــر بـــه اینکـــه دانـــش عـــام
نیســـت و دانـــش فنـــی آن در اختیـــار چنـــد
شـــرکت محـــدود در دنیـــا قـــرار دارد ،ارادهای
خیلـــی قـــوی و همـــکاری تمـــام ارکان را نیـــاز
دارد؛ ول ــی درحالحاض ــر ب ــا توج ــه ب ــه حج ــم
زیـــاد مـــردم در بـــازار ســـرمایه و تأثیـــر بـــازار
س ــرمایه در اقتص ــاد کش ــور ،ای ــن کار بای ــد در
اولویـــت قـــرار بگیـــرد و ایـــن اقـــدام از عهـــدٔه
ســـازمان بـــورس بهتنهایـــی خـــارج اســـت .از
ســـویی دیگـــر ،اگرچـــه ضریـــب نفـــوذ بـــازار
ســـرمایه در کشـــورهای توســـعهیافته بیشـــتر از
ای ــران اس ــت ،ب ــا توج ــه ب ــه اینک ــه رش ــد حج ــم
تراکنشهـــا بهصـــورت نمایـــی همچـــون
ای ــران نیس ــت ،ب ــه نظ ــر میرس ــد ک ــه هدای ــت
بایـــد بهصـــورت ســـرمایهگذاری غیرمســـتقیم
صـــورت گیـــرد؛ امـــا بـــه هـــر صـــورت ،ایـــن
مســـئله بایـــد بهصـــورت بنیـــادی حلوفصـــل
شـــود.
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دو ماهنامــه تازههــای اقتصــاد
شــهریور  ،۱۳۹۹شــماره ۱۶۱

سه مزیت فروش سهام دولت در بازار سرمایه

مصاحبه

علی ابراهیمنژاد

عضو هیئتعلمی دانشکد ٔه مدیریت دانشگاه صنعتی شریف

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
و فــوالد ،و همچنیــن شــرکتهای پاالیشــی در قالــب صندوقهــای
ســرمایهگذاری واســطهگری مالــی (ایتــیاف) 1بــه فــروش برســاند.
فــروش صندوقهــای ایتــیاف از روز  ۱۴اردیبهشــتماه و در راســتای
واگــذاری ســهام دولــت در شــرکتهای دولتــی و بانکهــا بدیــن شــکل
آغــاز شــد کــه هــر فــرد بــا کــد ملــی خــود میتوانســت از طریــق بانکهــا یــا
کارگزاریهــای بــورس تــا ســقف  ۲میلیــون تومــان از ایــن صندوقهــا را
خریــداری کنــد .در اولیــن مرحلــه ،ســهام دولــت در بانکهــای صــادرات،
تجــارت ،و ملــت و همچنیــن شــرکتهای بیمــه اتکایــی امیــن و البــرز
فــروش ســهام دولــت در قالــب ایت ـیاف در
بــازار ســرمایه چــه آثــار مثبتــی بــرای دولــت در
پــی دارد؟
بـــه نظـــر مـــن صرفنظـــر از روش
مورداســـتفاده بـــرای فـــروش ســـهام ،عرضـــه
ســـهام در بـــازار چنـــد مزیـــت مهـــم دارد.
او ًال کســـری بودجـــه دولـــت را کـــه شـــاید
مهمتریـــن چالشهـــای اقتصـــادی ســـال
جـــاری اســـت تـــا حـــدی مرتفـــع میکنـــد.
ثانیـــ ًا ،بـــه تعـــادل میـــان عرضـــه و تقاضـــا در
بـــازار ســـرمایه و جلوگیـــری از آثـــار زیانبـــار
عـــدم تعـــادل در بـــازار ســـرمایه کمـــک
خواهـــد شـــد ،و ثالثـــ ًا ،درصورتیکـــه روش
انتخابش ــده ب ــه خ ــروج دول ــت از مدیری ــت
بنگاههـــا منجـــر شـــود ،میتوانـــد بـــه افزایـــش

توســط بیــش از  ۳٬۵میلیــون نفــر خریــداری شــد .قــرار اســت در ادامــه
دو ایتــیاف دیگــر بــه نامهــای صنــدوق واســطهگری پاالیشــی مرکــب
از باقیمانــده ســهام دولــت در  ۴پاالیشــگاه تهــران ،تبریــز ،بندرعبــاس،
و اصفهــان و صنــدوق واســطهگری فلــزی (شــامل باقیمانــدٔه ســهام
دولــت در شــرکت فــوالد مبارکــه ،ملــی مــس ایــران ،ایرانخــودرو ،و
ســایپا) بــه همــه دارنــدگان کــد ملــی ایرانــی واگــذار شــود .بــرای بررســی
فرصتهــا و چالشهــای فــروش داراییهــای دولــت در شــرکتهای
دولتــی و بانکهــا و نحــؤه تأمیــن کســری بودجــه از ایــن محــل بــا علــی
ابراهیــم نــژاد  -عضــو هیئتعلمــی دانشــکدٔه مدیریــت دانشــگاه صنعتــی
شــریف  -گفتوگــو کردیــم کــه مشــروح آن بــه شــرح زیــر اســت:

کارایـــی ایـــن بنگاههـــا کمـــک کنـــد .فـــروش
مســـتقیم ســـهام میتوانـــد هـــر ســـه مزیـــت
فـــوق را بههمـــراه داشـــته باشـــد و فـــروش
در قالــ�ب ایتـــیاف هـــم مزایـــا و البتـــه
چالشهــ�ای خــ�اص خــ�ود را دارد.
اقتصــاد کشــور بــا اجــرای سیاســت واگــذاری
سـ�هام دول��ت در قالـ�ب ایت�یـاف از چــه
منافعــی برخــوردار خواهــد شــد؟
همانطـــور کـــه عـــرض کـــردم ،بهتـــر اســـت
نفـــس فـــروش ســـهام دولتـــی را از نـــوع
فـــروش تفکیـــک کنیـــم .اینکـــه دولـــت از
ســـهامداری شـــرکتها خـــارج شـــود  -اگـــر
بـــا مجموعـــهای از سیاســـتهای مکمـــل
اصالحـــات اقتصـــادی مثـــل رفـــع انحصـــار و

مقرراتزدایـــی همـــراه شـــود  -میتوانـــد
بســـیار اثربخـــش باشـــد ،امـــا واگـــذاری بـــه
روش ایتـــیاف بهدلیـــل عـــدم واگـــذاری
مدیریـــت بنگاههـــا و صرفـــ ًا واگـــذاری
مالکیـــت ،نمیتوانـــد ایـــن هـــدف را محقـــق
کنـــد .ضمـــن اینکـــه صرفنظـــر از ایـــرادات
وارد ب ــه آن از زاوی ــه حکمران ــی ش ــرکتی ،ای ــن
روش حداقــل دو چالــش اساســی دارد :او ًال در
بـــازار ســـرمایه ،شـــفافیت اهمیتـــی ویـــژه دارد
و معمـــو ًال ســـرمایهگذار بابـــت یـــک دارایـــی
شـــفاف و مشـــخص ،در مقایســـه بـــا دارایـــی
ک ــه خ ــود مخلوط ــی از چندی ــن دارای ــی اس ــت،
حاضـــر اســـت پـــول بیشـــتری بدهـــد.
تجربــه دارا یکــم نیــز ایــن را بهخوبــی نشــان
داد ک ــه خل ــط چن ــد دارای ــی ازبینبرن ــدٔه ارزش
اس ــت و ل ــذا ،قیم ــت معامالت ــی دارا یک ــم پ ــس
1. Exchange-Traded fund, ETF

{
ـایــاد
اقتص
ماهنامهـه
ماهنامــه تاز
اقتصــاد
ـایههـ
ـهـتاز
دو دو
شـ۱۶۱
 ۱۳۹۸۱۳۹۹ش،ــماره
شــهریور
ـماره ۱۵۶
تیر ماه

شــما اشــاره کردیــد کــه شــاید مهمتریــن هــدف
از واگــذاری ســهام دولــت در بــازار ســرمایه،
جبــران بخشــی از کســری بودجــه ســال جــاری

قــرار اســت تــا نیمــه اول امســال باقیمانــده
س��هام دولـ�ت در شــرکتهای موجــود در
ایت�یـاف اول و همچنین دو ایتیاف پاالیشــی

طبعـــ ًا شـــرایط بـــازار ســـرمایه بســـیار متغیـــر
اس ــت و بنابرای ــن ،بس ــتگی ب ــه ش ــرایط ب ــازار
در زمـــان عرضـــه دارد .بااینحـــال ،بعیـــد
میدانـــم بتوانیـــم اعـــدادی را کـــه در مقایســـه
بـــا کســـری بودجـــه قابلِاعتناســـت ،از ایـــن
روش جمـــعآوری کنیـــم.

{

از مدتـــی کوتـــاه بـــه زیـــر ارزش ذاتـــی خـــود
رســید و اکنــون کــه در بهتریــن شــرایط تاریخــی
بـــورس هســـتیم ،حـــدود  ۲۰درصـــد کمتـــر از
ارزش ذاتـــی در حـــال معاملـــه اســـت .نکتـــه
دوم اینک���ه اصوـــ ًال مهمتری���ن مزی���ت ایتــیاف
وجـــود ســـازوکار قبـــض و بســـط تعـــداد
2
واحدهـــا توســـط یـــک یـــا چنـــد بازارگـــردان
اس ـ�ت ک ـ�ه بهمح ـ�ض فاصل ـ�ه گرفت ـ�ن قیم ـ�ت و
ارزش خال ــص دارای ــی 3ب ــا کاه ــش ی ــا افزای ــش
تعـــداد واحدهـــای صنـــدوق ،تعـــادل را بـــار
دیگـــر برقـــرار میکننـــد.
ای ــن فراین ــد مس ــتلزم خریدوف ــروش مک ــرر
س���هام موج�وــد در ایتــیاف اس ــت ،ک ــه طبعــ ًا
وقت���ی دارای���ی یــ�ک ایتـــیاف ســـهام بلوکـــی
اســـت ،امکانپذیـــر نخواهـــد بـــود .بـــه همیـــن
دلی�لــ ،معموـــ ًال در ایتیافه ــا ،س ــهام خ ــرد و
نقدش ـ�ونده ق ـ�رار میگی ـ�رد و ن ـ�ه بل ـ�وک س ـ�هام.

ناشــی از کاهــش فــروش نفــت و تأثیــر رکــود
بهدلیــل شــیوع ویــروس کروناســت .آیــا
واگ��ذاری س��هام دول��ت در قال��ب ایتـ�یاف
میتوانــد بخشــی قابلِقبــول از کســری
بودجــه را جبــران کنــد؟
ب ــه نظ ــرم ،ب ــا روال فعل ــی بعی ــد اس ــت .دق ــت
کنیـــد کـــه ابعـــاد کســـری بودجـــه بیـــن ۲۰۰
تـــا  ۳۰۰هـــزار میلیـــارد تومـــان تخمیـــن زده
میشـــود و مـــا در پذیرهنویســـی دارا یکـــم
کمت ــر از  ۶ه ــزار میلی ــارد توم ــان مناب ــع جم ــع
کردی ــم .بعی ــد اس ــت در فازه ــای بع ــدی ه ــم
معجـــزهای رخ دهـــد و مـــن فکـــر میکنـــم
اگ ــر دول ــت پافش ــاری بیشازح ــد ب ــر ف ــروش
از طری���ق ایتـــیاف داشـــته باشـــد ،قطعـــ ًا
فرص ــت تکرارنش ــدنی را ک ــه ب ــازار س ــرمایه از
ابت ــدای س ــال فراه ــم ک ــرده اس ــت ،از دس ــت
خواهــ�د داد.

و فلــزات و خــودرو در بــازار ســرمایه عرضــه
شـ�ود .ادامـ�ه عرضـ�ه سـ�هام دولـ�ت بهصـ�ورت
ایتیــاف را کــه در دو مرحلــه تعریــف شــده
اســت ،چگونــه ارزیابــی میکنیــد؟

۳۷ 2. Authorized participant

3. Net Asset Value, NAV
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نقشآفرینی دولت در بازار سرمایه

دو ماهنامــه تازههــای اقتصــاد
شــهریور  ،۱۳۹۹شــماره ۱۶۱

اهمیت بازار بدهی در
مدیریت کسری بودجٔه دولت
یادداشت تحلیلی

معصومه
رسولی

سیدهسبا
سلیانی

کارشناس بانک مرکزی

ایجـــاد بـــازار اوراق بهـــادار دولتـــی و توســـعٔه
آن بهدالیـــل متعـــدد بـــرای اقتصـــاد و سیســـتم
مال�یــ ه���ر کش���ور دارای اهمی��تـ اس���ت .ب ــازار
بده ــی کارا ب ــا ایج ــاد ابزاره ــای مال ــی متن ــوع
نقشـــی مهـــم و قابلِتوجـــه در توســـعٔه بـــازار
اعتبـــار ایفـــا میکنـــد ،ضمـــن آنکـــه بـــازده
اوراق بدهـــی دولتـــی مرجـــع قیمتگـــذاری
اســـت و ســـایر ابزارهـــای بدهـــی حســـب
ریســـک متصـــوره بـــرای آنهـــا قیمتگـــذاری
خواهن ــد ش ــد .همچنی ــن ب ــازار بده ــی دولت ــی
توســـعهیافته اســـت کـــه زمینـــه تأمیـــن مالـــی
بـــازاری کســـری بودجـــه دولـــت را از مســـیری
غیرتـــورمزا میســـر میکنـــد.
تصمیمـــات دولتهـــا در مـــورد نـــوع ارز،
نـــرخ بـــازده ،و سررســـید بدهیهـــای دولتـــی
تأثی��رـی عم���ده در میـــزان توســـعهیافتگی
بـــازار بدهـــی دارد؛ امـــا در کنـــار دولتهـــا،
بانکهـــای مرکـــزی نیـــز عالقـــهای ذاتـــی بـــه
توســـعٔه بـــازار اوراق بهـــادار دولتـــی (بـــازار
بدهـــی) دارنـــد.
مزیتهایـــی نظیـــر تأمیـــن مالـــی کســـری
بودجـــه بـــا نقدینگـــی موجـــود بـــازار و نـــه
از طریـــق رجـــوع دولـــت بـــه پـــول پرقـــدرت
بانـــک مرکـــزی (نبـــود بســـط بیضابطـــه
1
پای ــه پول ــی) ،کاه ــش اث ــر جانش ــینی جب ــری
از طریـــق نبـــود تمرکـــز دولـــت بـــر منابـــع
بانکهـــا بـــرای تأمیـــن کســـری بودجـــه و
بالطبـــع افزایـــش ســـهم بخـــش غیردولتـــی از

اعتبـــارات بانکهـــا ،نقدتـــر شـــدن ترازنامـــه
بانکهـــا بهدلیـــل ســـاکن شـــدن اوراق
بهـــادار بازارپذیـــر بهجـــای دارایـــی غیرنقـــد
(تس ــهیالت ب ــه دول ــت) در ای ــن ترازنامهه ــا،
تنــوع ابزارهــای سیاســت پولــی ،ایجــاد تعامــل
اعتب ــاری مبتن ــی ب ــر وثای ــق معتب ــر می ــان بان ــک
مرکـــزی و بانکهـــا ،و افزایـــش شـــفافیت
مالـــی دولـــت از اصلیتریـــن محرکهـــای
تمایـــل بانکهـــای مرکـــزی بـــه اســـتفاده از
ایـــن ابـــزار اســـت.
ای ــن تمای ــل بهرغ ــم تمای ــز بی ــن مدیری ــت
بدهـــی دولتـــی و سیاســـت پولـــی بانـــک
مرکـــزی ،در تئوریهـــای اقتصـــادی دیـــده
میشـــود .انتشـــار اوراق بدهـــی توســـط
دولتهـــا و اصـــرار بـــه حجـــم و نـــرخ بـــازده
موردنظـــر بـــرای پوشـــش کســـری بودجـــه
میتوانـــد گاهـــی انتخابهـــا و نتایـــج
سیاســـتهای پولـــی بانکهـــای مرکـــزی را
مح���دود کنــ�د .بهعـــاوه ،تمایـــل دولتهـــا
بـــه انتشـــار بدهـــی بیشـــتر بـــرای تســـویه و
بازپرداخـــت بدهیهـــای قبلـــی نیـــز میتوانـــد
از دیگـــر موانـــع پیـــشِروی اســـتفاده از ایـــن
روش مؤثـــر باشـــد .آنچـــه مشـــخص اســـت
اســـتفادٔه بیضابطـــه و بیرویـــه از ایـــن روش
بـــدون ایجـــاد اصالحـــات الزم در ســـاختار
بودجـــه و بدهیهـــای دولـــت کـــه از وظایـــف
ذاتـــی خزانـــهداری هـــر کشـــور اســـت ،در
بلندمـــدت ناپایـــداری شـــدید بدهیهـــا را

محتمـــل مینمایـــد.
بهطورکلـــی طـــی دهههـــای اخیـــر،
تأمیـــن مالـــی بیشـــتر دولتهـــا اغلـــب از
مس ــیری غی ــر از پول ــی ک ــردن کس ــری بودج ــه
و عمدتـــ ًا از طریـــق انتشـــار اوراق بهـــادار
دولتـــی صـــورت پذیرفتـــه اســـت .ایـــن روش
تأمی ــن مال ــی ضم ــن ج ــذب نقدینگ ــی م ــازاد از
بازاره ــا ،ب ــه معرف ــی و ایج ــاد ابزاره ــای مال ــی
متعـــددی منجـــر شـــده اســـت .بانکهـــای
مرکـــزی نیـــز ایـــن فرصـــت را مغتنـــم شـــمرده
و بـــا خریدوفـــروش ایـــن ابزارهـــا (عملیـــات
بـــازار بـــاز) ،ضمـــن بازارپذیـــر کـــردن و
افزای ــش نقدش ــوندگی آنه ــا ک ــه درنهای ــت ب ــه
تعمیـــق بـــازار بدهـــی (دولتـــی) منجـــر شـــده
اســـت ،مقـــدار نقدینگـــی موجـــود در اقتصـــاد
را بـــا تـــور م هدفگذاریشـــده هماهنـــگ
کردهانـــد .بهاینترتیـــب ،ایـــن روش هـــر دو
طـــرف  -دولتهـــا و بانکهـــای مرکـــزی -
را منتف ــع ک ــرده و ب ــه حض ــور فعاالن ــه و مؤث ــر
بانکه ــای مرک ــزی در ب ــازار بده ــی دول ــت از
طری ــق عملی ــات ب ــازار ب ــاز منج ــر ش ــده اس ــت.
ک ــرٔه جنوب ــی ،مکزی ــک ،اندون ــزی ،ترکی ــه،
و برزی ــل در کن ــار امری ــکا ،انگلس ــتان ،ژاپ ــن،
و س ــوئد ازجمل ــه کش ــورهای موف ــق در زمین ــه
تعمیـــق بـــازار بدهیهـــای دولتـــی هســـتند.
پـــس از بحـــران مالـــی ســـال  ۲۰۰۸نیـــز
بهوض ــوح اهمی ــت ای ــن بازاره ــا بیش ــتر ش ــده
و تع ــداد بیش ــتری از اقتصاده ــا ب ــه اس ــتفاده از
1. Crowding out effect

تصمیمــات دولتهــا در مــورد نــوع ارز،
نــرخ بــازده ،و سررســید بدهیهــای دولتــی
تأثیــری عمــده در میــزان توســعهیافتگی
بــازار بدهــی دارد؛ امــا در کنــار دولتهــا،
بانکهــای مرکــزی نیــز عالقــهای ذاتــی بــه
توســعٔه بــازار اوراق بهــادار دولتــی (بــازار
بدهــی) دارنــد.

{
ـایــاد
اقتص
ماهنامهـه
ماهنامــه تاز
اقتصــاد
ـایههـ
ـهـتاز
دو دو
شـ۱۶۱
 ۱۳۹۸۱۳۹۹ش،ــماره
شــهریور
ـماره ۱۵۶
تیر ماه

تنهـــا در بـــازار ثانویـــه از طریـــق عملیـــات
بـــازار بـــاز مبـــادرت بـــه خریدوفـــروش اوراق
مزبـــور میکننـــد .خریدوفـــروش اوراق بهـــادار
بـــا هـــدف مدیریـــت نقدینگـــی از کانـــال
نـــرخ ســـود در بـــازار بینبانکـــی صـــورت
میگیـــرد .بانکهـــای مرکـــزی بـــا اجـــرای
روش فـــوق ،ضمـــن موفـــق عمـــل کـــردن در
تأمی ــن کس ــری بودج ــه دول ــت از طری ــق ب ــازار
بدهـــی ،بهصـــورت بهینـــه ،نقدینگـــی بازارهـــا
را هدایـــت و مدیریـــت کـــرده و ثبـــات ســـطح
عمومـــی قیمتهـــا را مطاب ــق ه ــدف پیگی ــری
و عملیاتـــی میکننـــد.
ازآنجاکـــه روش تأمیـــن مالـــی کســـری
بودج ــه دول ــت از طری ــق انتش ــار اوراق به ــادار

{

ایـــن بـــازار متمایـــل شـــدهاند.
در بیشـــتر کشـــورهای توســـعهیافته و
درحالتوس ــعه ،روی ــه عم ــل ب ــه ای ــن ص ــورت
اس���ت کــ�ه دولتهـــا و یـــا حســـب توافقـــات
صـــورت گرفتـــه ،بانکهـــای مرکـــزی بـــه
نمایندگ ــی از وزارت خزان ـهداری ،عرضهکنن ــدٔه
اوراق و اســـناد خزانـــه میباشـــند .ازآنجاکـــه
مدیریـــت بدهیهـــا بـــا دولـــت و مدیریـــت
نقدینگـــی بـــا بانـــک مرکـــزی اســـت ،ایـــن
نهاده ــا ب ــا ه ــدف ایج ــاد هماهنگیه ــای الزم
بهط ــور مرت ــب ب ــا یکدیگ ــر مالق ــات میکنن ــد.
در ایـــن کشـــورها بانکهـــای مرکـــزی
بهعن���وان عام���ل مالـــی وزارت خزانـــهداری
(دولـــت) بـــا جمـــعآوری پیشـــنهادهای
حجمـــی و قیمتـــی موردنظـــر ،حراجهـــای
اوراق را ترتی ــب داده و مرتبس ــازی و ارس ــال
فهرســـت آنهـــا بـــه خزانـــهداری را بـــرای روز
حــ�راج انجــ�ام میدهن���د .از ســـوی دیگـــر ،در
برخـــی از ایـــن کشـــورها (عمدتـــ ًا کشـــورهای
درحالتوسعـــه) بانکهـــای مرکـــزی مطابـــق
قوانیـــن داخلیشـــان اجـــازٔه خریـــد اوراق
بدهـــی دولتـــی در بـــازار اولیـــه را ندارنـــد و

دولتـــی در بیشـــتر اقتصادهـــا موفقیتآمیـــز
بـــوده اســـت ،بهتازگـــی سیاســـتگذاران
پولـــی و مالـــی کشـــور بـــا اســـتفاده از تجربـــه
کشـــورهای موفـــق بـــه ایـــن روش روی
آوردهانـــد .انتظـــار مـــیرود روش مزبـــور،
ضمـــن جـــذب نقدینگـــی مـــازاد اقتصـــاد کـــه
اغل ــب منج ــر ب ــه ایج ــاد تقاض ــای س ــفتهبازانه
و تالطمـــات شـــدید در بـــازار داراییهـــا
شـــده اســـت و نقدینگـــی را بـــه فعالیتهـــای
غیرمول ــد س ــوق میده ــد ،زمین ــه تأمی ــن مال ــی
بازارمحـــور کســـری بودجـــه را فراهـــم کنـــد و
بهم ــرور ب ــه ایج ــاد و توس ــعٔه ابزاره ــای مال ــی
و تعمیـــق بـــازار بدهـــی منجـــر شـــود.
بانـــک مرکـــزی ایـــران در شـــرایطی قـــدم
در راه همـــکاری در بـــازار بدهیهـــای دولتـــی
گذاشـــت کـــه نااطمینانـــی از نـــرخ ســـود
کوتاهم ــدت در می ــان س ــرمایهگذاران افزای ــش
و احتمـــال شـــتاب صعـــودی بدهیهـــای
دولتـــی ناشـــی از کاهـــش شـــدید درآمدهـــای
نفتـــی (بهســـبب تشـــدید تحریمهـــا) و
ـع
تش ــدید پول ــی ش ــدن کس ــری بودج ــه و بهتب ـ ِ
آن افزایـــش نـــرخ تـــورم آتـــی شـــدت گرفتـــه
ب ــود .ای ــن اق ــدام بان ــک مرک ــزی بس ــتر تأمی ــن
مالـــی بخشـــی قابلِتوجـــه از کســـری بودجـــه
دولـــت از طریـــق بـــازار بدهـــی و نـــه پـــول
تـــورمزای بانـــک مرکـــزی را میســـر کـــرده و
دارای پیامده ــای مثب ــت متع ــدد ب ــرای اقتص ــاد
ایـــران اســـت ،همچـــون فراهـــم شـــدن زمینـــه
آزادی عمـــل بیشـــتر سیاســـتگذاران پولـــی
ِ
تبـــع
و مالـــی ،گســـترش ابزارهـــای مالـــی و به ِ
آن کارا شـــدن بـــازار بدهـــی دولتـــی ،اجـــرای
عملی ــات سیاس ــت پول ــی بازارمح ــور و تعیی ــن
غیردســـتوری نـــرخ ســـود ،تعمیـــق بـــازار
بینبانکـــی و حرکـــت آن بهســـمت بـــازار
وثیقهمحـــور ،ضابطهمنـــد شـــدن تعامـــل
اعتبـــاری میـــان بانـــک مرکـــزی و بانکهـــا و
نیـــز تعامـــل اعتبـــاری میـــان بانـــک مرکـــزی و
بانکهـــا بـــا دولـــت ،کشـــف انـــواع نرخهـــای
س ــود (نظی ــر ن ــرخ ریپوه ــای ب ــا سررس ــیدهای
مختل ــف ،ن ــرخ س ــود واقع ــی ب ــازار بینبانک ــی،
و ،)...کشـــف منحنـــی بازدهـــی اوراق بدهـــی
آزادی عمـــل سیاســـتگذار پولـــی در
دولتـــی،
ِ
تأمی ــن مال ــی کوتاهم ــدت ب ــازار پ ــول ،افزای ــش
ثبـــات در بازارهـــای مختلـــف ،و درنهایـــت
حرکـــت بهســـوی اقتصـــاد بازارمحـــور.

شـــایان ذکـــر اســـت ،موفقیـــت بانـــک
مرک ــزی ای ــران در ای ــن مس ــیر مس ــتلزم تعام ــل
تنگاتنـــگ و هماهنـــگ میـــان سیاســـتگذار
پول ــی و مال ــی و نی ــز اس ــتفادٔه برنامهریزیش ــدٔه
دول ــت از ب ــازار بده ــی دولت ــی در تأمی ــن مال ــی
کســـری بودجـــه اســـت .چـــرا کـــه اســـتفادٔه
بیضابطـــه و بیرویـــه از ایـــن روش بـــدون
ایجـــاد اصالحـــات الزم در ســـاختار بودجـــه
و بدهیهـــای دولـــت ،ناپایـــداری شـــدید
بدهیهـــا را در بلندمـــدت محتمـــل میکنـــد
و بهم ــرور از کارای ــی ب ــازار بده ــی میکاه ــد.
ب ــر همی ــن اس ــاس ،الزم اس ــت دول ــت ضم ــن
کاهـــش هزينههـــا و مصـــارف غيرمرتبـــط بـــا
مأموريــت بخ ــش دولت ــي ،بهص ــورت مؤث ــر و
فعاالن ــه مناب ــع و مص ــارف بودج ـه را مدیری ــت
کـــرده و بســـتر کاراتـــر شـــدن بـــازار بدهـــی را
فراه ــم کن ــد.
درحالحاضـــر بـــا هدفمنـــد شـــدن
چهارچــوب بــازار اوراق بدهــی دولتــی ،ایجــاد
نظـــام عرضـــه و تقاضـــا بـــرای قیمتگـــذاری
و بهرهگی ــری از سیس ــتم ح ــراج (در  ۸ح ــراج
برگزارش ــده) در عرض ــه اوراق به ــادار دولت ــی،
شـــفافیتی قابلِتوجـــه در بـــازار ایجـــاد و بـــه
افزای ــش اعتم ــاد بازیگ ــران اصل ــی ب ــازار منج ــر
شـــده اســـت .بـــه نظـــر میرســـد دســـتیابی
بـــه هـــدف مقامـــات پولـــی و مالـــی کشـــور در
زمینـــه تعمیـــق ایـــن بـــازار در مســـیر درســـت
قـــرار گرفتـــه باشـــد.
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مهدی
کرامتفر

نقشآفرینی دولت در بازار سرمایه

دو ماهنامــه تازههــای اقتصــاد
شــهریور  ،۱۳۹۹شــماره ۱۶۱

تأملی در باب عرضٔه صندوقهای
سرمایهگذاری قابلِمعامله دولتی
کارشناس اقتصادی

کاهـش قابلِمالحظـه فـروش نفـت و افـت
درآمدهـای دولت پـس از خـروج ایاالتمتحده
از برجام در اردیبهشـتماه  ۱۳۹۷سـبب شـد تا
بودجٔه دولت شـرایطی نامناسـب را در سـه سال
اخیـر ( )۱۳۹۹-۱۳۹۷تجربـه کنـد .اتـکای
دولـت بـه انتشـار اوراق بدهـی جهـت عبـور از
ایـن شـرایط سـبب شـده اسـت تـا در فاصلـه
فروردینمـاه  ۱۳۹۷تـا خردادمـاه  ۱۳۹۹ارزش
اوراق دولتـی موجـود در بـازار سـرمایه بیـش از
 ۲٫۸برابـر شـود .در پایـان خردادمـاه ،۱۳۹۹
ارزش اوراق دولتـی (اسـناد خزانـه اسلامی
بهعلاؤه سـایر اوراق کوپـندار) حـدود ۱۵۰
هـزار میلیـارد تومان بـوده اسـت و برنامٔه دولت
بـرای انتشـار حجـم قابلِمالحظـه اوراق جدیـد
که شامل بیش از  ۸۰هزار میلیارد تومان اوراق
مربـوط بـه قانـون بودجـه و حـدود  ۱۵۰هـزار
میلیـارد تومـان اوراق مربـوط بـه مجوز شـورای
عالـی هماهنگـی اقتصـادی اسـت ،سـبب شـده
اسـت تا چشـمانداز شـرایط پایـداری بدهیهای
دولـت تـا حد زیادی مبهم شـود .تداوم برقراری
تحریمهـا و هزینههـای قابلِمالحظـه ناشـی
از مقابلـه بـا بیمـاری کرونـا نیـز مزیـد بـر علـت
شـده اسـت تـا مشـکالت کسـری بودجـه دولت
در سـال جـاری تشـدید شـود .در ایـن شـرایط،
مجمـوع قوای سیاسـتگذاری اقتصادی کشـور
تأمیـن مالـی دولـت را از طریـق واگـذاری اموال
(شـامل املاک و شـرکتها) بهعنـوان یکـی از
بهتریـن گزینههـا اعلام کردهانـد و برنامههـای
زیـادی بـرای واگـذاری بخشـی از سـهام دولـت

در شـرکتهای بورسـی و غیربورسـی اعلام
شـده اسـت .واگـذاری سـهام دولـت از طریـق
1
صندوقهـای سـرمایهگذاری قابلِمعاملـه
یکـی از جدیدتریـن ایـن روشهـا بـوده کـه البتـه
بهعنـوان گزینـه اصلـی وزارت امـور اقتصـادی
و دارایـی بـرای واگذاریهـا در سـال جـاری،
مطـرح شـده اسـت .نخسـتین تجربـه واگـذاری
کشـور از ایـن طریـق نیـز در اردیبهشـتماه
سـال جـاری رقـم خـورده اسـت .ایـن نوشـتار
بهدنبـال بررسـی وضعیـت فعلـی و عملکرد این
صنـدوق و ارائـه راهکارهایـی بـرای رفع برخی
مشـکالت بـرای بهبـود شـرایط واگذاریهـای
آتـی دولـت اسـت.
پذیرهنویسـی صنـدوق اولیـن سـرمایهگذاری
دولـت از تاریـخ  ۱۳اردیبهشـتماه آغـاز و تـا
 ۳۱اردیبهشـتماه ادامـه داشـته اسـت .ایـن
صنـدوق کـه اصطالح ًا «صندوق سـرمایهگذاری
لِمعاملـه بانـک و بیمـه» یـا «صنـدوق دارا
قاب 
یکم» نامیده میشـود ،شـامل سـهام شرکتهای
بانـک ملـت ،بانـک صـادرات ،بانـک تجـارت،
بیمـه البـرز ،و بیمـه اتکایـی امیـن اسـت .بـر
اسـاس مصوبـه هیئتوزیـران ،در ایـن دوره
هـر فـرد حقیقـی ایرانـی امـکان خریـد ۲۰۰
واحـد از واحدهـای ایـن صنـدوق را بـا قیمـت
هـر واحـد  ۱۰هـزار تومـان داشـته اسـت .مبنای
قیمتگـذاری واحدهـای صنـدوق نیـز ارزش
سـهام پورتفـوی صنـدوق بـر اسـاس آخرین روز
معامالتـی قبـل از آغاز پذیرهنویسـی بوده اسـت.
طـی ایـن دوره حـدود  ۳میلیـون ایرانـی اقـدام به

خریـد  ۵٫۸هـزار میلیـارد تومـان از واحدهـای
صنـدوق مذکـور کردهانـد و قـرار بـا قابلیـت
معاملـه واحدهـا یـک مـاه پس از واگـذاری (۳۱
خردادمـاه) بـوده اسـت.
اولیـن مسـئلهای که در رابطه بـا صندوق دارا
لِمالحظـه
یکـم وجـود دارد ،مسـئلٔه ابعـاد قاب 
آن اسـت .در پایـان خردادمـاه ،مجمـوع ارزش
لِمعاملـه بـازار
صندوقهـای سـرمایهگذاری قاب 
سـرمایه معـادل  ۱۰٫۵هـزار میلیـارد تومـان بوده
اسـت کـه البتـه بیـش از نیمـی از این رقـم مربوط
بـه صندوقهـای درآمـد ثابـت (غیرسـهمی)
لِمعاملـه سـهمی
بـوده اسـت و صندوقهـای قاب 
در ایـن تاریـخ ارزشـی کمتـر از  ۴هـزار میلیـارد
تومـان داشـته اسـت .مقایسـه ایـن رقم بـا ارزش
بیـش از  ۱۵هـزار میلیـارد تومانـی صنـدوق دارا
یکـم بهخوبـی گویـای ابعـاد بسـیار بـزرگ ایـن
صندوق و مشـکالتی اسـت که احتمـا ًال در ادامه
بـرای مدیریـت آن بهویـژه از حیـث بازارگردانـی
و نقدشـوندگی ایجـاد خواهـد شـد .کوچـک
بـودن بـازار ایـن صندوقهـا و رغبـت پاییـن
سـرمایهگذاران بـه سـرمایهگذاری غیرمسـتقیم
در بـازار سـهام از طریـق صندوقهـا ،سـبب
شـده اسـت تـا اساسـ ًا امکانپذیـری واگـذاری
سـهام دولـت از طریـق صنـدوق سـرمایهگذاری
لِمعاملـه موردسـؤال باشـد .توجـه بـه ایـن
قاب 
نکتـه ضـروری اسـت کـه در پایـان خردادمـاه،
مجمـوع تعـداد سـرمایهگذاران صندوقهـای
لِمعاملـه) کمتـر
لِمعاملـه و غیرقاب 
سـهمی (قاب 
از  ۲۰۰هـزار نفـر بـوده اسـت کـه ایـن رقـم در
1. An Exchange-Traded Fund

43

وﻟﭙﺎرس

ﺗﻌﺪاد ﻣﺸﺎرﮐﺖﮐﻨﻨﺪﮔﺎن ﻋﺮﺿﻪﻫﺎی اوﻟﯿﻪ

۵٠٠٠

ﭘﯿﺰد

۴٠٠٠

وﭘﻮﯾﺎ

ﺷ�ﻮﯾﺎ
زﮐﻮﺛﺮ
ﺷﺴﺘﺎ

ﻏﺪﯾﺲ
ﻏﮕﻠﭙﺎ
ﭘﺮداﺧﺖ
ﮔ�ﻮﺛﺮ
ﻫﺎیوب
وﻟﺸﺮق
ﻏﭙﺂذر
اﻣﯿﺪ
ﺷﻮﯾﻨﺪه
ﺗﺒﺮک
ﺷﻐﺪﯾﺮ
ﭘﺎرس
ﻧﻈﺮﯾﻦ
داوه
ﺗﺒﺼﯿﺮ
ﻣﺎدﯾﺮا
زدﺷﺖ
زﻓﮑﺎ
ﺗﻨﻮﯾﻦ
ﺑﺰاﮔﺮس
ﺗﺎﺻﯿ�ﻮ
دﮐﭙﺴﻮل
ﺳﯿﻤﺮغ
ﻧﻮری
ﻓﺴﺎزان
ﺑﺠﻬﺮم
دﺗﻮزﯾﻊ
ﻓﺮوی
وﻣﻬﺎن
ﺗﻤﻠﺖ

ﻫﺰار ﻧﻔﺮ

٣٠٠٠
٢٠٠٠
١٠٠٠

١٣٩۵/١٠/١٩
١٣٩۵/١١/٠۵
١٣٩۶/٠۴/٢٧
١٣٩۶/٠۶/١٢
١٣٩۶/٠۶/٢٢
١٣٩۶/٠٧/١۵
١٣٩۶/٠٧/٢۴
١٣٩۶/٠٩/٢٩
١٣٩۶/١١/١٧
١٣٩۶/١٢/٢٨
١٣٩٧/٠۴/١٣
١٣٩٧/٠۴/٢٠
١٣٩٧/٠۶/٢٠
١٣٩٧/٠٧/٢٣
١٣٩٧/٠٨/١۵
١٣٩٧/٠٩/٢١
١٣٩٧/١٠/٢٣
١٣٩٧/١١/٢٧
١٣٩٧/١٢/٢٢
١٣٩٧/١٢/٢۶
١٣٩٨/٠٢/٠٩
١٣٩٨/٠۴/٠۵
١٣٩٨/٠۴/٠٢
١٣٩٨/٠۴/٢٢
١٣٩٨/٠۵/٢٨
١٣٩٨/٠٧/٠٣
١٣٩٨/٠٧/٢١
١٣٩٨/١١/٠٨
١٣٩٨/١١/٢١
١٣٩٨/١٢/١۴
١٣٩٨/١٢/١٧
١٣٩٨/١٢/٢١
١٣٩٩/٠١/٢١
١٣٩٩/٠٢/٣١
١٣٩٩/٠۴/٠۴
١٣٩٩/٠۴/١٨

٠

شکل  .۱تعداد مشارکتکنندگان عرضههای اولیه
ارزش داراﯾﯽ ﺧﺮﯾﺪار ﻧﻮﻋ� دارا ﯾ�ﻢ
۵۴

۵١

۶٠
۵٠

٢٠

٣٠
٢٠
١٠

ﺗﯿﺮﻣﺎه

ﺳﻪﺷﻨﺒﻪ ١٧

ﺗﯿﺮﻣﺎه

دوﺷﻨﺒﻪ ١۶

ﺗﯿﺮﻣﺎه

ﯾ�ﺸﻨﺒﻪ ١۵

ﺗﯿﺮﻣﺎه

ﺷﻨﺒﻪ ١۴

ﺗﯿﺮﻣﺎه

ﺳﻪﺷﻨﺒﻪ ١٠

ﺗﯿﺮﻣﺎه

دوﺷﻨﺒﻪ ٩

ﺗﯿﺮﻣﺎه

ﯾ�ﺸﻨﺒﻪ ٨

ﺗﯿﺮﻣﺎه

ﺷﻨﺒﻪ ٧

ﭘﺬﯾﺮهﻧﻮﯾﺴ�

روز
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{

مقایسـه بـا بیـش از  ۴٫۵میلیـون سـهامداری کـه
اخیـر ًا در عرضههـای اولیـه شـرکت میکننـد،
بهخوبـی ابعـاد ناچیـز اسـتقبال فعـاالن بـازار
سـرمایه را از سـرمایهگذاری غیرمسـتقیم نشـان
میدهـد .توجـه نکـردن بـه این موضـوع در ادامٔه
مسـیر واگـذاری سـهام دولت ،میتواند چالشـی
بسـیار جدی برای دارنـدگان واحدها و همچنین
مجمـوع بـازار سـرمایه ایجـاد کنـد.
لِذکـر در مـورد صندوق
دومیـن موضـوع قاب 
دارا یکـم ،مسـئلٔه قیمتگـذاری نامناسـب آن
اسـت .اعمـال تخفیـف حـدود  ۳۰درصـدی
بـرای قیمـت واحدهـا بر اسـاس قیمـت روز قبل
از شـروع پذیرهنویسـی ،آن هـم در شـرایطی کـه
بـازار سـهام باالتریـن رشـدهای چنـد دهـه اخیر
خـود را تجربـه میکـرد ،سـبب شـد تـا حاشـیٔه
لِمالحظـه بـرای خریـداران واحدهـای
سـود قاب 
صنـدوق ایجـاد شـود کـه ایـن موضـوع دقیقـ ًا

بهمعنـای هزینـه فرصـت دولـت (زیـان ناشـی
از ارزشگـذاری نامناسـب) بـوده اسـت .پـس
ق دارا یکـم در
از آغـاز معاملات ثانویـه صنـدو 
تاریـخ هفتـم تیرمـاه ،قیمـت هـر واحـد صندوق
رشـدی حـدود  ۱۳۰درصـد را تجربـه کـرد
کـه البتـه در روزهـای بعـد ،ایـن رقـم بـاز هـم
افزایـش یافـت .شـکل  ۲ارزش دارایـی خریـدارِ
نوعـی دارا یکـم (بـا سـرمایٔه اولیـه  ۲میلیـون
تومـان) را نشـان میدهـد کـه طـی بـازهای کمتـر
از دو مـاه توانسـته سـودی بیـن  ۱۰۰تـا ۲۰۰
درصـد را کسـب کنـد .مجمـوع ایـن سـود رقمی
حـدود  ۹هـزار میلیـارد تومـان بـوده اسـت کـه
حداقـل بخشـی از آن میتوانسـت در صـورت
قیمتگـذاری مناسـبتر ،در اختیـار دولـت
قـرار گیـرد .بـرای مراحـل بعـدی واگـذاری
صنـدوق دولـت ،بهتـر اسـت از یکسـو میـزان
ً
(مثال
تخفیـف در نظـر گرفتهشـده کاهـش یابـد

بیـن  ۱۰تـا  ۱۵درصـد تعییـن شـود) و مبنـای
قیمتگـذاری نیـز بهجـای آنکـه آخریـن روز قبل
از پذیرهنویسـی تعییـن شـود ،بهتـر اسـت کـه
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 صندوقهـا به نگهـداری واحدها پس
از آزادسـازی اسـت .حـدود  ۳۴۰هـزار نفـر از
خریـداران اولیـه صنـدوق (بیـش از  ۱۱درصد)
طـی هشـت روز ابتدایـی آزادسـازی صنـدوق،
اقـدام بـه فـروش دارایـی خـود کردهانـد و این در
حالـی اسـت کـه هنـوز بنا بـه برخی دالیـل ،نظیر
نداشـتن کد بورسـی یا مشـکالت مربوط به قرار
گرفتـن در پورتفـوی شـرکت کارگـزاری ،هنـوز
بسـیاری از خریـداران امـکان فـروش واحدهـای
صنـدوق خـود را ندارنـد .نکتـه مهـم آنکـه در
آخریـن روز معامالتـی ( ۱۸تیرماه) این صندوق
بـا کاهـش  ۱۰درصـدی قیمـت تبدیـل بـه صف
فـروش شـده اسـت و ایـن در حالـی اسـت کـه
قیمت پیشـنهادی فروشـندگان ،حـدود  ۸درصد
کمتـر از ارزش خالـص دارایـی 2روز صنـدوق
بـوده اسـت .ایـن موضـوع بهمعنـای آن اسـت
کـه احتمـا ًال بخشـی دیگـر از خریـداران اولیـه
طـی هفتههـای آتـی اقـدام بـه فـروش واحدهـای
صنـدوق خواهنـد کـرد.
در کنـار مـوارد فـوق ،مسـئلٔه باقـی مانـدن
کنتـرل سـهام شـرکتهای زیرمجموعـه در
اختیـار دولـت ،موضـوع دیگـری اسـت کـه
واگـذاری سـهام دولـت از طریـق صنـدوق
سـرمایهگذاری قابلِمعاملـه را در تقابـل بـا
اصـول حاکمیـت شـرکتی و افزایـش کارایـی
قـرار داده اسـت و در بلندمـدت میتوانـد
مشـکالت زیـادی را از ایـن ناحیـه ایجـاد کنـد.
بـا توجـه بـه ایـن مـوارد ،بـه نظـر میرسـد کـه
واگـذاری سـهام دولـت در قالـب باقیمانـدٔه
صنـدوق دارا یکـم یـا صندوقهـای بعـدی،
بـرای موفقیـت نیـاز به برخـی اصالحات جدی
دارد .از یکسـو بـه نظـر میرسـد کـه انـدازٔه
صندوقهـای بعـدی دولت بسـیار بزرگ اسـت
(بـرای هریـک از صندوقهای فلـزی ،خودرو،
پاالیشـی ،و پتروشـیمی ابعـادی حـدود  ۱۰۰تا
 ۱۴۰هـزار میلیـارد تومـان متصـور اسـت) و
2. Net Asset Value, NAV
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دو ماهنامــه تازههــای اقتصــاد
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ﺷﻨﺒﻪ ٧

شکل  .۳برآورد تعداد نفراتی که  ETFخود را فروختهاند.

ایـن موضـوع امـکان واگـذاری آنهـا را بسـیار
دشـوار میکنـد و از سـوی دیگـر ،اعمـال
تخفیفهـای قابلِمالحظـه میتوانـد هزینـه
مالـی (زیـان واگـذاری) زیـادی را بـرای دولت
بهدنبـال داشـته باشـد .بـر اسـاس ایـن مـوارد،

٠

ﺗﯿﺮﻣﺎه

بـه نظـر میرسـد کـه واگـذاری دولت بـه روش
صنـدوق سـرمایهگذاری قابلِمعاملـه نیـاز بـه
تغییـر دارد و اسـتفاده از روشهـای جایگزیـن
نظیـر واگـذاری خـرد ،واگـذاری بلوکـی ،و
واگـذاری بـه طریـق ثبـت سـفارش بـرای ادامـه

جدول .۱
فهرست سهام قابلِواگذاری دولت در شرکتهای حاضر در بازار سرمایه (ارزش  ۱۸تیرماه)

نام شرکت
سازمان توسعه و
نوسازی معادن

سازمان گسترش و
نوسازی

شرکت ملی صنایع
پتروشیمی

فوالد مباركه اصفهان

مليصنايعمسايران
سايپا

ایرانخودرو
صنايع پتروشيمي
خلیجفارس

جمع

جمع

شرکت ملی پاالیش و
پخش

جمع

پاالیش نفت اصفهان
پاالیش نفت تبریز
جمع

جمع کل

۱۲٫۱

39/7

۱۷٫۲

۱۵٫۹

۱۲٫۱

۱۷٫۴

پاالیش نفت بندرعباس

پاالیش نفت تهران

درصد
مالکیت
دولت

ارزش سهام دولت
هزار میلیارد تومان
72/1

111/8
12/6

12/5
31/1
۶۶
۶۶

۱۶٫۷

20

۱۶٫۴

9/1

۱۶٫۹
۱۶٫۹

22/8
23/4
83/2

292/1

مسـیر واگذاریهـای دولتـی در سـال جـاری
میتوانـد موردنظـر قـرار گیـرد.
بـا توجـه بـه آنکـه درحالحاضـر وضعیـت
بسـیاری از شـرکتهایی کـه دولـت در آنهـا
سـهامدار بـوده و گزینههـای اصلـی قـرار گرفتـن
در صندوقهـای دارا دوم و دارا سـوم هسـتند،
لِمالحظـه
بـه شـکلی اسـت کـه بـا تقاضایـی قاب 
مواجـه هسـتند ،بـه نظـر میرسـد کـه واگـذاری
سـهام دولـت از طریـق عرضـه خـرد و تدریجـی
بـر روی تابلـو میتوانـد گزینـهای مناسـب
باشـد .افزایـش میلیونـی شـمار سـرمایهگذاران
در ماههـای اخیـر و تقاضـای هیجانـی آنهـا
بـرای خریـد سـهام کـه بـا وارد کـردن چنـد ده
هـزار میلیـارد تومـان سـرمایٔه جدید توسـط آنان
بـه بـازار همـراه شـده ،عاملـی مهـم اسـت کـه
میتوانـد سـمت تقاضـای ایـن نـوع واگـذاری را
ً
کاملا تقویـت کنـد.

در کنـار ایـن روش ،واگـذاری سـهام دولـت
بـه روش ثبـت سـفارش کـه در تصویبنامـه
هیئتوزیـران در مـورد صنـدوق سـرمایهگذاری
لِمعاملـه صراحتـ ًا بهعنـوان روش جایگزیـن
قاب 
در صورت موفق نشـدن صندوق سـرمایهگذاری
لِمعاملـه قیـد شـده اسـت نیـز میتوانـد
قاب 
بهصورت تدریجی بخشـی از سـهام دولت را به
سـرمایهگذاران منتقـل کنـد و مزیت آن نسـبتبه
لِمعاملـه
روش صنـدوق سـرمایهگذاری قاب 
امـکان مشـارکت سـرمایهگذاران حقوقـی در
عرضههـای دولـت اسـت .بـا توجـه بـه عرضـه
اولیـه موفـق بیـش از  ۶۶شـرکت بـه ایـن روش
طـی  ۴سـال اخیـر ،تجربـه بـورس در ایـن زمینـه
میتوانـد نقـش زیـادی در موفقیـت واگـذاری
سـهام دولـت بـه ایـن روش داشـته باشـد.
درنهایـت ،در صـورت تمایـل بـه واگـذاری
سـهام دولـت در قالـب صنـدوق سـرمایهگذاری
لِمعاملـه ،انجـام دادن برخی اصالحات نظیر
قاب 
افزایش یا حتی برداشـتن سـقف سـرمایهگذاری
افـراد حقیقـی در صندوقهـای دولـت ،انجـام
دادن پیوسـته و هفتگـی واگذاریهـا ،کاهـش
میـزان تخفیـف اعمالشـده بـرای واحدهـا،
و ایجـاد امـکان مشـارکت صندوقهـای
سـرمایهگذاری در فراینـد خریـد صنـدوق دولت
(بـه تعـداد سـهامداران حقیقـی خـود) میتوانـد
نقـش زیـادی در بهبـود عملکـرد واگـذاری از
طریـق ایـن روش داشـته باشـد.
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چرا صندوقهای سرمایهگذاری قابلِمعامله
ابزار جدید واگذاریهای دولت شد؟
یادداشت تحلیلی

عضو هیئت علمی پژوهشکد ٔه پولی و بانکی

دولــت بهواســطٔه مجــوزی کــه در قالــب بنــد الــف تبصــرٔه  ۲قانــون
بودجــه ســال  ۱۳۹۹دریافــت کــرده اســت ،بــه عرضــه ســهام برخــی
۱
شــرکتهای خــود در قالــب صندوقهــای ســرمایهگذاری قابلِمعاملــه
بــا مدیریــت غیرفعــال اقــدام کــرده اســت .بــر طبــق مصوبــه هیئتوزیــران،
قابلمعاملــه
ایــن واگــذاری در قالــب ســه صنــدوق ســرمایهگذاری
ِ
قابلمعاملــه خودروســازی
واســطهگری مالــی،صنــدوق ســرمایهگذاری ِ

{

خریـد بلوکهـای ایـن شـرکتها را دارنـد،
ً
عملا اینگونـه واگذاریهـا
محـدود شـوند و
را بـا شکسـت مواجـه کنـد .تجربههـای
ناموفـق گذشـته در خصـوص واگذاریهـای

بلوکـی در بـازار سـرمایه بهنوعـی مؤیـد ایـن
اسـتدالل اسـت.
 -۲بـا توجـه بـه اینکـه بـرای دولـت اهمیت
دارد چـه کسـی مالـک شـرکتهای واگذارشـده
خواهـد بـود  ،ازایـنرو ،بایـد «اهلیـت خریـدار»
ً
عملا تعداد
مـورد تأییـد قـرار بگیـرد .ایـن فیلتر
خریدارانـی را کـه میتواننـد بهطـور بالقـوه
خریـدار بلوکـی باشـند بسـیار محـدود خواهـد
کرد.
 -۳بـازار سـرمایٔه ایـران بـا توجـه بـه عمقـی
کـه دارد ،نمیتوانـد پذیـرای عرضـه حجـم
لِتوجـه سـهام شـرکتهای دولتی باشـد .البته
قاب 
ایـن اسـتدالل در شـرایط فعلـی بـازار سـرمایه
لِنقـد اسـت.
جـای بحـث دارد و قاب 
 -۴برخـی از شـرکتهایی کـه در لیسـت
واگـذاری قـرار دارنـد  -ماننـد بانکهـا،
خودروسـازیها ،و پاالیشـگاهها  -بـرای
حاکمیـت مهـرهای کلیـدی بـرای پیشـبرد
سیاسـتها بهحسـاب میآینـد .واگـذاری
ً
عملا
شـرکتها بـه روشهـای بلوکـی و خـرد
نفـوذ دولـت بـر روی ایـن شـرکتها را کاهـش
میدهـد و قـدرت دولـت در دخالـت در ایـن

صنایـع را محـدود میکنـد .
بـا توجـه بـه مشـکالت اشارهشـده و عالقـه
دولـت بـرای حفـظ نفـوذ خـود در ایـن صنایـع،
سـاختار واسـطی ماننـد صندوق سـرمایهگذاری
قابلمعاملـه ارائـه شـد کـه قابلیـت تفکیـک
ِ
مدیریـت و مالکیـت جریـان مالـی را داشـت
و مشـکالت اهلیـت خریـدار و ...نیـز وجـود
نداشـت .در ادامـه ،به برخـی از ویژگیهای مهم
راهـکار واگـذاری شـرکتهای دولتـی از طـرق
قابلمعاملـه پرداختـه میشـود.
صندوقهـای
ِ
تفکیک مدیریت و مالکیت
قابلمعاملـه بـر
صندوقهـای سـرمایهگذاری
ِ
طبـق اساسـنامه ،دو نـوع واحـد سـرمایهگذاری
ممتـاز و واحـد سـرمایهگذاری عـادی دارد.
واحدهـای سـرمایهگذاری عـادی از طریـق
پذیرهنویسـی بـه سـرمایهگذاران اعطـا میشـود
و واحدهـای سـرمایهگذاری ممتـاز کـه قبـل
از پذیرهنویسـی توسـط مؤسسـان خریـداری
میشـود .تصمیمگیریهـا در خصـوص
صنـدوق بـر عهـدٔه مجمـع و مدیـر صنـدوق
(کـه مدیـر صنـدوق نیـز توسـط مجمـع تعییـن
میشـود) اسـت .تنهـا دارنـدگان واحدهـای

ـایــاد
اقتص
ماهنامهـه
ماهنامــه تاز
اقتصــاد
ـایههـ
ـهـتاز
دو دو
شـ۱۶۱
 ۱۳۹۸۱۳۹۹ش،ــماره
شــهریور
ـماره ۱۵۶
تیر ماه

لِمعاملـه
چـرا صندوقهـای سـرمایهگذاری قاب 
انتخـاب شـد ؟
دولـت بـرای واگـذاری سـهام خـود در
شـرکتهای بورسـی ،راههـای جایگزیـن
دیگـری نیـز داشـت .پاسـخ بـه ایـن سـؤال کـه
چـه ویژگیهـا و شـرایطی باعـث شـد دولـت
دنبـال ایـن سـاختار بـرای واگـذاری خـود
بـرود ،میتوانـد در روشـنتر کـردن ماهیـت
ایـن صنـدوق و مزایـا و معایـب آن کمـک کنـد.
اسـتدالل دولتیهـا بـرای انتخـاب ایـن روش
نبـود کارایـی در دو روش جایگزیـن «واگذاری
خـرد» و «واگـذاری بلوکـی» بـوده اسـت.
میتـوان در خصـوص دالیـل دولـت بـرای
انتخـاب ایـن روش ،بـه مـوارد زیـر اشـاره کرد:
 -۱مشـکل اول واگـذاری بلوکـی ایـن
اسـت کـه خریـد بلوکـی سـهام شـرکتهای
دولتـی نیـاز بـه مبلغـی بسـیار بـاال دارد کـه
ً
عملا باعـث میشـود خریدارانـی کـه تـوان

قابلمعاملــه صنایــع پاالیــش
و صنایــع فلــزی ،و صنــدوق ســرمایهگذاری ِ
نفــت و پتروشــیمی عرضــه میشــود .۲ایــن راهــکار بــا توجــه بــه رونــق
بــازار ســرمایه در ماههــای اخیــر و جــذب نقدینگــی قابلِتوجــه بــه
ایــن بــازار میتوانــد روشــی مناســب تلقــی شــود .بااینحــال ،بررســی
ویژگیهــای ایــن صندوقهــا میتوانــد نقــاط ضعــف و قــوت ایــن
راهــکار را بیشــتر مشــخص کنــد.

{

سجاد
ابراهیمی

۴۳ 1. Exchange-Traded fund, ETF

قابلمعامله است.
قابلمعامله مالی با نماد «دارا یکم» صورت گرفته است و هماکنون صندوق مذکور در بورس ِ
 . 2البته واگذاری از طریق صندوق سرمایهگذاری ِ

۴۴

نقشآفرینی دولت در بازار سرمایه

ِ
حـق رأی در مجمـع
سـرمایهگذاری ممتـاز
صنـدوق دارنـد و واحدهـای سـرمایهگذاری
عـادی ِ
حـق رأی ندارند .ایـن تفکیک واحدهای
سـرمایهگذاری بـه ممتـاز و عـادی امـکان مجـزا
کـردن مالکیـت از مدیریـت را ایجـاد میکنـد.
درواقـع ،دارنـدگان واحدهـای سـرمایهگذاری
عـادی مالـک داراییهـای صنـدوق و جریـان
درآمـدی ناشـی از آن هسـتند؛ امـا در خصـوص
نحـؤه مدیریـت داراییهـا و صنـدوق ،دارندگان
سـهام ممتـاز (بهطـور غیرمسـتقیم و از طریـق
قـدرت مجمـع صنـدوق) تصمیمگیـری
میکننـد .
البتـه در صندوقهـای سـرمایهگذاری
قابلمعاملـه عـادی امـکان انتقـال واحدهـای
ِ
سـرمایهگذاری ممتـاز (بـا تأییـد سـازمان
بـورس) امکانپذیـر اسـت؛ امـا صندوقهـای
بـا مدیریـت غیرفعالـی کـه دولـت از آن اسـتفاده
میکنـد ،انتقـال واحدهـای سـرمایهگذاری
ممتـاز تنهـا پـس از تأییـد در هیئتوزیـران
امکانپذیـر خواهـد بـود؛ ازایـنرو ،واگـذاری از

دو ماهنامــه تازههــای اقتصــاد
شــهریور  ،۱۳۹۹شــماره ۱۶۱

قابلمعامله
طریـق صندوقهـای سـرمایهگذاری ِ
ایـن امـکان را بـرای دولـت ایجـاد میکنـد کـه
مدیریـت بنگاههـا را علیرغـم فـروش آن حفـظ
کنـد .ایـن ویژگـی بـرای دولـت مطلـوب تلقـی
میشـود .بـه این دلیل که هـم میتواند از مزایای
مالـی واگـذاری داراییهـای خـود نفـع ببـرد و
هـم میتوانـد در قالـب ایـن سـاختار نفـوذ خود
را در صنایـع مهـم و بانکهـا حفـظ کنـد و در
آنهـا تصمیمگیرنـده باقـی بمانـد؛ امـا از طـرف
دیگـر ،تفکیـک مالکیـت از مدیریـت بنگاههـای
واگذارشـده بـا توجـه به اینکه حاکمیت شـرکتی
در آن بنـگاه را تضعیـف میکنـد ،میتوانـد
کارایـی و عملکـرد بنگاههـا را بهصـورت منفـی
تحتتأثیـر قـرار دهـد .درواقـع ،زمانـی کـه
تصمیمگیرنـده یـک بنـگاه مالـک اصلـی بنـگاه
نیسـت ،ممکن اسـت اهدافی غیر از منافع خودِ
بنـگاه را دنبـال کنـد و از ایـن منظر ممکن اسـت
اینگونـه بنگاههـا را بهسـمت ورشکسـتگی
سـوق دهـد .ازایـنرو ،اگـر در واگذاریهـا
عملکـرد و کارایـی بنگاههـای واگذارشـده

مدنظـر باشـد ،نمیتـوان ایـن سـاختار واگذاری
قابلمعامله)
(از طریـق صنـدوق سـرمایهگذاری ِ
را سـاختاری مطلـوب دانسـت.
بازارگردانی
بـر اسـاس اساسـنامه و امیدنامـه صندوقهـای
قابلمعاملـه متعـارف ارکان
سـرمایهگذاری
ِ
صنـدوق متشـکل از مجمـع صنـدوق ،مدیـر
صنـدوق ،متولـی صنـدوق ،بازارگـردان ،و
حسـابرس اسـت .در ایـن صنـدوق صـدور و
ابطـال واحدهـای سـرمایهگذاری بـر عهـدٔه
بازارگـردان اسـت .بازارگـردان بـر اسـاس
امیدنامـه متعهـد اسـت بـرای اینکـه قیمـت
واحده�ای س�رمایهگذاری صن�دوق را نزدی�ک
ارزش خالـص دارایـی 3صندوق نگـه دارد ،یک
حداقلـی در روز معاملـه انجـام دهـد .بـا توجـه
بـه اینکـه ایـن صندوقهـا سـرمایٔه متغیـر دارند،
زمانـی کـه عرضـه واحدهـای سـرمایهگذاری
در بـازار بیشازحـد میشـود ،بازارگـردان
درخواسـت ابطـال واحدهـای سـرمایهگذاری
را بـه مدیـر میدهـد و مدیـر صنـدوق موظـف
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{
ـایــاد
اقتص
ماهنامهـه
ماهنامــه تاز
اقتصــاد
ـایههـ
ـهـتاز
دو دو
شـ۱۶۱
 ۱۳۹۸۱۳۹۹ش،ــماره
شــهریور
ـماره ۱۵۶
تیر ماه

{

اسـت ظـرف مدتـی مشـخص از وجـه نقـدی
کـه صنـدوق نگهـداری میکنـد بـرای ابطـال
واحدهـا پرداخـت کنـد ،زمانـی کـه وجـه نقـد
کافـی بـرای ابطـال وجـود نداشـته باشـد ،مدیـر
صنـدوق موظـف اسـت کـه بخشـی از داراییها
(سـهام و اوراق ) را بفروشـد و ایـن کار باعـث
کاهـش سـرمایٔه صنـدوق میشـود .بـرای ایـن
نـوع صندوقهـا ،حداقـل و حداکثـر واحـد
سـرمایهگذاری تعییـن میشـود که بایـد صندوق
در آن بـازه فعـال باشـد.
تفاوتـی کـه صنـدوق سـرمایهگذاری
قابلمعاملـه بـا مدیریـت غیرفعـال بـا
ِ
قابلمعاملـه
صندوقهـای سـرمایهگذاری
ِ
متعـارف دارند ،این اسـت کـه این صندوق رکن
بازارگـردان نـدارد؛ ازاینرو ،وظیفـه بازارگردانی
بـر عهـدٔه مدیـر صنـدوق اسـت؛ امـا نکتـهای که
بازارگردانـی در ایـن نـوع صنـدوق را بـا مشـکل
مواجـه میکنـد ،نبـود رکـن بازارگردانـی نیسـت
بلکـه نبـودن ابـزار کافـی بـرای بازارگردانـی
اسـت .بـر اسـاس مسـتندات ،مدیـر صنـدوق
میتوانـد  ۵درصـد از وجـوه جمعآوریشـده از
پذیرهنویسـی را بهصـورت وجـه نقـد نگهـداری
و از آن در صـورت لـزوم بـرای بازخریـد
واحدهـای سـرمایهگذاری اسـتفاده کنـد.
نکتـهای وجـود دارد ،درصورتیکه فشـار عرضه
در فـروش واحدهـای صنـدوق به هـر دلیلی باال
باشـد ،برخلاف صندوقهـای سـرمایهگذاری
قابلمعاملـه متعـارف کـه میتواننـد در زمانـی
ِ
کـه وجـه نقـد کافـی نداشـتند داراییهـای
خـود را بفروشـند و واحدهـای سـرمایهگذاری
را بازخریـد کننـد ،در ایـن صندوقهـا (بـا
مدیریـت غیرفعـال) ایـن امـکان فراهـم نیسـت
و صندوقهـا نمیتواننـد دارایـی خـود و سـهام
خود را بفروشـند .لذا ممکن اسـت در شـرایطی
کـه فشـار عرضـه واحدهـای سـرمایهگذاری
بیشازحـد باشـد ،کاهشـی شـدید در قیمـت
آنهـا اتفـاق بیفتـد و یـا نقدشـوندگی آن دچـار
مشـکل شـود.
طبقهبندی پرتفوی صندوقها
بهطورکلـی ،صندوقهـای سـرمایهگذاری
بـا توجـه بـه رشـتههای موردعالقـه بـرای
سـرمایهگذاری ،اهـداف ،و درجـه پذیـرش
ریسـک بـا یکدیگـر متفـاوت هسـتند و همیـن
امـر باعـث میشـود کـه صندوقهـای مختلـف
بازدهیها و ریسـکهای متفاوتی داشـته باشـد

و هـر صنـدوق سـرمایهگذار را بـا توجـه بـه
درجـه ریسـکپذیریاش جـذب کنـد؛ ازاینرو،
قبـل از اینکـه صندوقـی بخواهـد شـکل بگیـرد،
ویژگیهـای پرتفـوی آن بایـد تعییـن شـود.
بهطـور مثـال ،ایـن صنـدوق بـا تمرکـز بـر
صنعـت پتروشـیمی فعالیـت میکنـد و آسـتانٔه
پذیـرش ریسـک بـاال نیـز دارد .ایـن طبقهبنـدی
کمـک میکنـد کـه حـوزٔه ریسـکپذیری و
رشـتٔه فعالیتهایـی را کـه صنـدوق در آن
سـرمایهگذاری میکنـد مشـخص شـود و
همیـن امـر باعـث میشـود سـرمایهگذاران
مختلـف بـا توجـه بـه درجـه ریسـکپذیری و
عالئـق سـرمایهگذاری خـود اقـدام بـه انتخـاب
صنـدوق بـرای سـرمایهگذاری کننـد .ایـن کار
در واگـذاری دولـت نیـز انجـام شـد و سـهامی
را کـه بهدنبـال واگـذاری آنهـا بـود بـر اسـاس
حـوزٔه فعالیـت بنگاههـا در سـه صنـدوق
واسـطهگری مالـی ،خودروسـازی و صنایـع
فلـزی ،و صنایـع پاالیـش نفـت و پتروشـیمی
عرضـه خواهـد کـرد.
تشویق سرمایهگذاری در بورس
واگـذاری شـرکتهای بورسـی در قالـب
پذیرهنویسـی صندوقهـای سـرمایهگذاری
قابلمعاملـه باب آشـنایی بسـیاری از مردم را که
ِ
در بـازار سـرمایه وارد نشـده بودنـد ایجـاد کرده
اسـت .درواقـع ،بهواسـطٔه خریـد واحدهـای
قابلمعاملـه،
سـرمایهگذاری صندوقهـای
ِ
افـراد زیـادی بـا بـورس آشـنا میشـوند و بـازار
سـرمایه میتوانـد پسانـداز آنهـا را جـذب
کنـد؛ ازایـنرو ،ایـن روش واگـذاری بهصـورت
غیرمسـتقیم باعـث فرهنگسـازی در خصوص
بـازار سـرمایه و افزایـش عمـق آن شـده اسـت.
کاهش درآمد دولت نسبتبه سایر روشها
قیمـت واگـذاری شـرکتها در قالـب واگـذاری
بلوکـی معمـو ًال بهدلیـل اینکـه باعـث انتقـال
قـدرت مدیریتـی نیـز میشـود ،پریمیـوم باالتـر
از قیمـت سـهام در بـازار خواهـد بـود .همچنین
عرضههـای خـرد نیـز بـه قیمـت بـازار صـورت
میگیـرد؛ امـا دولـت بـرای جـذاب کـردن ایـن
روش و جـذب مـردم بـرای خریـد واحدهـای
سـرمایهگذاری صندوقهـا ،پذیرهنویسـی ایـن
صندوقهـا را بـا  ۲۰درصـد تخفیـف انجـام
داده اسـت؛ لـذا انتخـاب روش واگـذاری از
قابلمعاملـه بهنوعـی
طریـق صندوقهـای
ِ
بهمنزلـه کاهـش درآمد دولت نسـبتبه دو روش

جایگزیـن خواهـد بـود.
داراییهای موجود در پرتفوی صندوقها
بـر اسـاس مـادٔه  ۱۹اساسـنامٔه صندوقهـای
قابلمعاملـه بـا مدیریـت
سـرمایهگذاری
ِ
غیرفعـال ترکیـب داراییهـای صنـدوق شـامل
اوراق بهـاداری اسـت کـه در قالـب یـک سـبد
مشـخص از سـهام متعلـق واگذارکننـده (در
اینجـا دولـت) تأمیـن میشـود .همچنیـن بـر
اسـاس مـادٔه  ۱۴اساسـنامٔه صندوقهـای
قابلمعاملـه بـا مدیریـت
سـرمایهگذاری
ِ
غیرفعـال ارزش خالـص دارایـی هـر واحـد
سـرمایهگذاری در روزهـای معامالتـی در هـر
دو دقیقـه یکبـار بایـد محاسـبه شـود (البتـه
ایـن نکتـه بـرای همـه انـواع صندوقهـای
قابلمعاملـه صـدق میکنـد).
سـرمایهگذاری
ِ
ازایـنرو ،بایـد سـهام شـرکتهایی بهعنـوان
دارایـی در ایـن صندوقهـا نگهـداری شـود کـه
بتـوان ارزش سـهام آنهـا را در هـر دو دقیقـه
بـهروز کـرد؛ ازایـنرو ،سـهام شـرکتهایی
بهعنـوان دارایـی در صندوقهـا میتوانـد قـرار
بگیـرد کـه در بـازار سـهام پذیرفتـه شـده باشـند
و قیمـت سـهام آنهـا در بـورس یـا فرابـورس
بـر اسـاس عرضـه و تقاضـای بـازار تعییـن
شـود؛ لـذا محدودیتـی کـه ایـن روش واگـذاری
داراییهـا دارد ایـن اسـت کـه صرفـ ًا محـدود به
سـهام شـرکتهای بورسـی خواهـد بـود.
جمعبندی
واگـذاری شـرکتهای دولتـی از طریـق
قابلمعاملـه
صندوقهـای سـرمایهگذاری
ِ
بـا مدیریـت فعـال دارای مزایـای و معایبـی
اسـت .از مزایـای ایـن روش میتـوان بـه
تشـویق و آشـنایی مـردم بـرای حضـور در
بـورس و نداشـتن مشـکالت واگـذاری بلوکـی
ماننـد اهلیـت خریـدار و نبـود خریـدار عمـده
اشـاره کـرد .همچنیـن از معایـب ایـن روش
نیـز میتـوان بـه تفکیـک مدیریـت و مالکیـت
شـرکتهای واگذارشـده ،مشـکل بازارگردانـی
در صندوقهـا ،و کاهـش درآمدهـای دولـت
نسـبتبه روشهـای جایگزیـن اشـاره کـرد.

۴۵

۴۶

نقشآفرینی دولت در بازار سرمایه

دو ماهنامــه تازههــای اقتصــاد
شــهریور  ،۱۳۹۹شــماره ۱۶۱

سهام عدالت؛ درسهایی برای
بازیگری دولتها در بازار سرمایه
یادداشت تحلیلی

وهاب
قلیچ

عضو هیئتعلمی پژوهشکده پولی و بانکی

طــرح ســهام عدالــت از طرحهــای بــزرگ ملــی اســت کــه در راســتای
کوچکســازی دولــت در عرصــه تصدیگــری اقتصــاد ،کاهــش شــکاف
طبقاتــی ،و افزایــش عدالــت اجتماعــی ایجــاد و اجرایــی شــده اســت.
 .۱مقدمه
انقـــاب اســـامی در دو دهـــه ابتدایـــی
خـــود ،نهتنهـــا در عرصـــه سیاســـت داخلـــی و
خارج ــی ،بلک ــه در عرص ــه اقتص ــادی نی ــز ب ــا
ش ــرایطی حس ــاس مواج ــه ب ــوده اس ــت .س ــایٔه
ســـنگین اقتصـــاد دولتـــی ،گرچـــه بـــه برخـــی
از عمرانهـــا و ســـازندگیها منتـــج شـــد،
بهمرورزم ــان ،ب ــا اص ــاح برخ ــی دیدگاهه ــای
سیاســـی و بـــروز نشـــانههایی از ناکارایـــی
و هزینههـــای ســـنگین ایـــن نـــوع اقتصـــاد،
نظره ــا ب ــه موفقی ــت اقتص ــاد دولت ــی و ادام ــه
مس ــیر پیش ــین ب ــا ش ــک و ش ــبهههایی هم ــراه
شـــد.
ب ــا پای ــان جن ــگ تحمیل ــی در س ــال ۱۳۶۷
مســـئلٔه عبـــور از اقتصـــاد دولتـــی و هجـــرت
بهســـوی اقتصـــاد بـــازار در میـــان گروههـــای
تخصص ــی و حت ــی عموم ــی و رس ــانهای کش ــور
بهنحـــوی چشـــمگیر شـــیوع یافـــت .از ایـــن
زمـــان بـــه بعـــد بـــود کـــه احســـاس میشـــد
بهلحـــاظ نظـــری ،لـــزوم و ضـــرورت برپایـــی
اقتصـــاد بـــازار در محافـــل رســـمی کشـــور
تـــا حـــد زیـــادی پذیرفتـــه شـــده اســـت و
دولته ــای پ ــس از جن ــگ تحمیل ــی ،حداق ــل
در مقـــام گفتـــار ،خـــود را متعهـــد بـــه گـــذار

مــروری بــر نقــاط روشــن و تاریــک اجــرای ایــن طــرح از ســال ۱۳۸۴
تاکنــون میتوانــد درسهایــی بــرای دولتهــا داشــته باشــد .در ایــن
یادداشــت بــه گوشــهای کوچــک از ایــن مــوارد اشــاره میشــود.

آهســـته از اقتصـــاد دولتـــی و تقویـــت بخـــش
خصوص ــی و نظ ــام ب ــازار رقابت ــی میدانس ــتند.
نظـــام بـــازار شـــامل گونههـــای مختلـــف
میش ــود ک ــه ب ــا یکدیگ ــر تفاوته ــای زی ــادی
دارنـــد .بهعنـــوان نمونـــه ،نـــوع آمریکایـــی-
1
انگلیســـی ملقـــب بـــه نظـــام آنگلوساکســـون
ب ــر نق ــش مح ــدود دول ــت در تأمی ــن نیازه ــای
اساســـی ،انعطـــاف کامـــل بـــازار کار ،رقابـــت
شـــدید تشـــکلهای صنفـــی ،و ســـهاممحوری
نظــام مالــی تأکیــد دارد .در ســوی دیگــر ،نــوع
اروپایـــی 2نظـــام بـــازار ،نقـــش دولـــت را در
تأمیـــن نیازهـــای اساســـی گســـتردهتر دانســـته
و بـــا لحـــاظ قـــدرت زیـــاد بـــرای کارگـــران و
نقـــش انحصـــاری تشـــکلهای صنفـــی ،پایـــه
نظـــام مالـــی را بـــر بانکمحـــوری مســـتقر
میدانـــد (میـــدری.)۱۳۹۷ ،
نبـــود شـــناخت و تفکیـــک بیـــن گونههـــای
نظـــام بـــازار میـــان برخـــی از تصمیمســـازان
و تصمیمگیـــران کشـــور موجـــب آن شـــد کـــه
مباح ــث نظ ــری در توصی ــه ب ــه ایج ــاد س ــریعتر
جری���ان خصوصیســ�ازی در اقتصـــاد ایـــران
عموم ـ� ًا در حـ��د تبیی ـ�ن مزای���ای اقتص���اد ب ـ�ازار
در مقایسـ��ه بـ��ا اقتص ـ�اد دولت ــی خالص ــه ش ــود
و کمت ــر پاس ــخ مس ــتدل ب ــه ای ــن پرس ــش داده

شـــود ک���ه «ب���رای اقتص�اــد ایرـــان بـــا لحـــاظ
تمـــام ویژگیهـــا و شـــرایط آن ،کدامیـــک از
الگوهـــای خصوصیســـازی و اســـتقرار نظـــام
بـــازار ،ایدهآلتـــر و موفقتـــر خواهـــد بـــود؟»
آنچـــه بـــرای قاطبـــه متفکـــران و
سیاســـتگذاران بدیهـــی مینمـــود ،آن بـــود
کـــه بازارهـــای مالـــی همچـــون بـــازار بـــورس
و اوراق بهـــادار از درجـــه اهمیـــت بـــاال
و قـــدرت اهرمـــی اثرگـــذار در بهحرکـــت
درآوردن چرخههـــای رونـــق و بهثمـــر رســـیدن
سیاســـتها و برنامههـــای اقتصـــادی کشـــور
برخـــوردار هســـتند .از ایـــن منظـــر ،توجـــه بـــه
بازارهـــای مالـــی بـــه یکـــی از اولویتهـــای
دولتهـــا بـــا هـــر طیـــف سیاســـی و جناحـــی
تبدیـــل شـــد.
در اقتص ــاد ای ــران ب ــا اب ــاغ سیاســتهای
کلـــی اصـــل  ۴۴در خردادمـــاه ،۱۳۸۴
نش ــانهای صری ــح از ع ــزم ج ــدی نظ ــام ب ــرای
کوچکســـازی دولـــت و حرکـــت بهســـمت
اقتصـــاد رقابتـــی مبتنـــی بـــر تقویـــت بخـــش
خصوصـــی ظهـــور یافـــت .بـــا ایـــن نشـــانه،
حرکتهـــای جدیتـــر در واگـــذاری ســـهام
بخشهـــای دولتـــی بـــه بخـــش خصوصـــی و
آح ــاد جامع ــه ب ــه منص ــه اج ــرا پ ــا نه ــاد ک ــه از

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

۵۳

 .۳وضعیت فعلی سهام عدالت
رهبـــر معظـــم انقـــاب اســـامی در
اردیبهشـــتماه  ،۱۳۹۹بـــا صـــدور ابالغیـــهای
ضمـــن اشـــاره بـــه نقـــش ســـهام عدالـــت در
گس ــترش عدال ــت اجتماع ــی و توانمندس ــازی
خانوادههـــای کمدرآمـــد ،بـــا ذکـــر مالحظاتـــی
ازجملـــه جـــواز دارنـــدگان ســـهام عدالـــت

 .۴درسهایی از سهام عدالت
بـــا گذشـــت حـــدود  ۱۵ســـال از آغـــاز طـــرح
ملـــی ســـهام عدالـــت ،امـــروز ایـــن ســـهام بـــه
شناختهشـــدهترین اوراق بهـــادار در کشـــور
ب ــدل ش ــده اس ــت .م ــرور محاس ــن و ای ــرادات
اجـــرای ایـــن طـــرح بـــزرگ از آغـــاز تـــا بـــه
امـــروز میتوانـــد بیانگـــر درسهایـــی بـــرای
بازیگـــری دولتهـــا در بـــازار ســـرمایه باشـــد.
در ادامـــه بـــه برخـــی از مهمتریـــن ایـــن مـــوارد
اشـــاره میشـــود:

{

خـــود همچـــون فـــوالد ،معـــادن ،نیروگاههـــا،
مخابـــرات و نفـــت و گاز ،خودروســـازیها،
بیم ــه ،بان ــک ،هواپیمای ــی ،و کش ــتیرانی را ب ــه
بخـــش خصوصـــی و تعاونـــی واگـــذار کنـــد
کـــه ایـــن اقـــدام ،حداقـــل ازلحـــاظ ظاهـــری،
جریـــان خصوصیســـازی در اقتصـــاد ایـــران
را وارد مرحلـــهای جدیـــد میکـــرد .البتـــه از
همـــان زمـــان تاکنـــون ،در ایـــن موضـــوع کـــه
ایـــن حجـــم از واگذاریهـــا آیـــا واقعـــ ًا بـــه
بخ ــش خصوص ــیِ مس ــتقل ص ــورت پذیرفت ــه
اســـت یـــا صرفـــ ًا از دولـــت بـــه ســـازمانها و
نهادهـــای شـــبهدولتی منتقـــل شـــده اســـت،
مباح ــث انتق ــادی زی ــادی مط ــرح ب ــوده اس ــت.

 ۱-۴نقاط روشن
الـــف) واگـــذاری ســـهام دولـــت بـــه بخـــش
خصوصـــی بـــه طـــرق مختلـــف امکانپذیـــر
اســـت .در یـــک طریـــق کـــه طـــی فراخـــوان
عمومـــی از مشـــارکت آحـــاد مـــردم اســـتفاده

ـایــاد
اقتص
ماهنامهـه
ماهنامــه تاز
اقتصــاد
ـایههـ
ـهـتاز
دو دو
شـ۱۶۱
 ۱۳۹۸۱۳۹۹ش،ــماره
شــهریور
ـماره ۱۵۶
تیر ماه

 .۲تولد سهام عدالت
ش ــاید بت ــوان س ــابقٔه س ــهام عدال ــت را مرب ــوط
بــه اوایــل دهــه  ۱۳۷۰دانســت .در ســال ۱۳۷۲
در طرحــی بــه نـــام طـــرح مالکیــت فراگیــر کــه
بـــه ســـفارش اتـــاق بازرگانـــی و صنایـــع و
مع ــادن انج ــام ش ــد ،موض ــوع واگ ــذاری س ــهام
شـــرکتهای دولتـــی بـــه عمـــوم مـــردم مطـــرح
ش ــد .ام ــا س ــهام عدال ــت ب ــه ش ــکل ام ــروزی
آن ،در ســـال  ۱۳۸۴و در دولـــت نهـــم متولـــد
ش ــد .ت ــاش ب ــر آن ب ــود ک ــه ب ــا توزی ــع س ــبدی
از ســـهام شـــرکتهای دولـــت از طریـــق
شـــرکتهای تعاونـــی عدالـــت اســـتانی بـــه
افـــرادی کـــه ویژگیهـــای دریافـــت را داشـــتند
(مشـــموالن طـــرح ســـهام عدالـــت) ،حرکتـــی
نویـــن بهســـوی کوچکســـازی دولـــت،
تقویـــت بخـــش خصوصـــی ،و بهبـــود وضـــع
عدالـــت در جامعـــه بـــا حمایـــت از قشـــرهای
محـــروم و دهکهـــای پاییـــن درآمـــدی آغـــاز
شـــود.
در همیـــن راســـتا ،هیئتوزیـــران
«اساســـنامٔه شـــرکت کارگـــزاری ســـهام
عدالـــت» و «آییننامـــه اجرایـــی افزایـــش
ث ــروت خانواره ــای ایران ــی از طری ــق گس ــترش
س ــهم بخ ــش تع ــاون ب ــر اس ــاس توزی ــع س ــهام
عدال ــت» را در بهمنم ــاه  ۱۳۸۴ب ــه تصوی ــب
رس ــاند ک ــه نش ــان از ع ــزم دول ـ ِ
ـت وق ــت ب ــرای
پیگیـــری بهتـــر ایـــن اقـــدام بـــود.
در مرحلـــه اول واگـــذاری ،ایـــن ســـهام

از مهمتریــن نقدهایــی کــه منتقــدان بــه
رونــد اجرایــی طــرح ســهام عدالــت وارد
میســازند ،آن اســت کــه درصــد بســیار
زیــادی از شــرکتها و مجموعههــای دولتــی
مشــمول ایــن طــرح ،یــا از ابتــدا بــه بخــش
خصوصــی واگــذار نشــده اســت و یــا آنکــه پس
از واگــذاری درنهایــت بــه آغــوش دولــت در
قالبهایــی همچــون نهادهــای شــبهدولتی
بازگشــتهاند.

{

مهمتریـــن و ابتداییتریـــن آنهـــا میتـــوان بـــه
توزیـــع ســـهام عدالـــت اشـــاره کـــرد.
تجربـــه جهانـــی عرضـــه عمومـــی ســـهام
دولتـــی بـــه آحـــاد مـــردم عمدتـــ ًا بـــه دو روش
قابلمشـــاهده اســـت (عمرانـــی:)۱۳۹۲ ،
روش اول خصوصیســـازیهای گســـترده در
کشـــورهای توســـعهیافته اســـت کـــه از طریــــق
بورسهـــای اوراق بهـــادار صـــورت میگیـــرد؛
روش دوم عرضـــه عمـــومی ســـهام اســـت کـــه
بــــه خصوصیســـازی کوپنـــی شـــهرت داشـــته
و در بســـیاری از کشـــورهای بلـــوک شـــرق
اروپـــا و کــــشورهای اســـتقاللیافتٔه شـــوروی
ســـابق انجـــام شـــده اســـت .ایـــن روش
موردتوجــه کـــشورهایی اســـت کـــه بـــه اجــرای
خصوصیســـازی بـــا ســـرعت و حجـــم بـــاال
تمایـــل دارنـــد.

بـــه برخـــی از اعضـــای تحـــت پوشـــش کمیتـــه
امـــداد ،ســـازمان بهزیســـتی ،و رزمنـــدگان
بیـــکار فاقـــد شـــغل اعطـــا شـــد .ارزش ایـــن
برگههـــا در ابتـــدا  ۵۰۰هـــزار تومـــان بـــود کـــه
در ق ــدم بع ــدی ب ــه  ۱میلی ــون توم ــان افزای ــش
یاف ــت .بن ــا ب ــه تصمیم ــات اتخاذش ــده ،ق ــرار
ب ــود ک ــه ب ــرای خانواره ــای کمدرآم ــد نیم ــی از
قیم ــت ه ــر س ــهم تخفی ــف داده ش ــود و نیم ــی
دیگـــر طـــی ده ســـال از محـــل ســـود ســـهام
بازپرداخـــت شـــود.
در گامهــای بعــدی و از ســال  ۱۳۸۵دولــت
وق ــت ای ــن ام ــکان را یاف ــت ک ــه ت ــا  ۸۰درص ــد
ســـهام کارخانههـــا و بنگاههـــای بـــزرگ

بـــه انتخـــاب مالکیـــت مســـتقیم ســـهام
شـــرکتهای ســـرمایهپذیر در محـــدودٔه
زمانـــی مشـــخص و ایفـــای نقـــش مدیریتـــی
خـــود در آن و درخواســـت از دولـــت بـــرای
اج ــرای هرچ ــه زودت ــر اقدام ــات مقتض ــی ،ب ــا
درخواســـت رئیسجمهـــور بـــرای آزادســـازی
ســـهام عدالـــت موافقـــت کردنـــد.
پـــساز ایـــن ابالغیـــه ،اقدامـــات مربـــوط
بـــه آن در دســـتور کار دولـــت قـــرار گرفـــت
و بـــا اعـــام رســـمی و گســـترده ،بـــه عمـــوم
ســـهامداران عدالـــت فرصـــت داده شـــد تـــا
ب ــا ورود ب ــه س ــامانٔه مرتب ــط ب ــه تعیی ــن روش
مدیریـــت خـــود (مســـتقیم یـــا غیرمســـتقیم)
تصمیمگیـــری و اعـــام وضعیـــت کننـــد کـــه
آیـــا میخواهنـــد ســـهام عدالـــت در اختیـــار
خودشـــان باشـــد و خـــود بـــه ســـهام مدیریـــت
مســـتقیم داشـــته باشـــند و یـــا بهدنبـــال ایـــن
هســـتند کـــه ســـهام بهصـــورت غیرمســـتقیم از
طریـــق شـــرکتهای ســـرمایهگذاری اســـتانی
مـــورد معاملـــه قـــرار بگیـــرد.
درحالحاضـــر ،حـــدود  ۴۹میلیـــون نفـــر
دارای ســـهام عدالـــت هســـتند کـــه از ایـــن
تعـــداد ۳۵ ،میلیـــون نفـــر ســـهامهایی بـــا
ارزش پایـــه  ۴۸۰تـــا  ۵۳۰هـــزار تومـــان و
مابقـــی بـــا ارزش پایـــه  ۱میلیـــون تومـــان در
اختیـــار دارنـــد .در روز نـــگارش ایـــن متـــن،
امـــکان فـــروش  ۳۰درصـــد از ســـهام بـــرای
افـــراد متقاضـــی فراهـــم شـــده اســـت.
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نقشآفرینی دولت در بازار سرمایه

میشـــود ،ایـــن واگـــذاری از نـــوع فـــروش
تخفیـــفدار یـــا بـــا مزایـــای خـــاص اســـت.
عرضـــه واحدهـــای صنـــدوق واســـطهگری
مالـــی یکـــم موســـوم بـــه ایتـــیاف 3مالـــی در
بهـــار امســـال و تکمیـــل ایـــن واگـــذاری در
تابســـتان ،نمونـــهای از ایـــن نـــوع واگـــذاری
گســـترده بـــه عمـــوم افـــراد متقاضـــی اســـت.
طریقـــه واگـــذاری ســـهام عدالـــت کـــه بـــدون
پرداخـــت اولیـــه وجـــه از ســـوی متقاضیـــان و
همـــراه بـــا تأمیـــن هزینـــه واگـــذاری از محـــل
ســـود آتـــی خـــود شـــرکتها بـــود ،تجربـــهای
متفـــاوت از انتقـــال ســـهام دولـــت بـــه بـــازار
س ــرمایۀ ای ــران بهحس ــاب میآی ــد .صرفنظ ــر
از اینکـــه درحالحاضـــر کدامیـــک از ایـــن
روشهـــا مناســـبتر اســـت ،انباشـــت تجربـــه
ســـهام عدالـــت و مزایـــا و کاســـتیهای آن
میتوانـــد ارزشـــمند و از نقـــاط مثبـــت باشـــد.
ب) بـ��ا آزادســـازی ســـهام عدالـــت حـــدود
 ۴۰۰هـــزار میلیـــارد تومـــان بـــه ارزش بـــازار
ســـرمایه افـــزوده شـــده اســـت .ایـــن اقـــدام
میتوان ــد گامـ��ی بلن ـ�د در تعمی ــق ب ــازار س ــرمایه
و ثبـــت یکـــی دیگـــر از نقـــاط روشـــن طـــرح

دو ماهنامــه تازههــای اقتصــاد
شــهریور  ،۱۳۹۹شــماره ۱۶۱

ســـهام عدالـــت بهشـــمارآیـــد .بدیهـــی اســـت
ب ــا آغ ــاز مبادل ــه و معامل ــه ای ــن س ــهام در ب ــازار
ثانوی ــه ب ــورس و اوراق به ــادار ب ــر عم ــق ب ــازار
بیشازپیـــش افـــزوده خواهـــد شـــد.
ج) ازلحـــاظ ســـنتی ،ورود عامـــه مـــردم
بـــه بـــازار ســـرمایه و تبدیـــل ســـپردههای
بانکـــی و ســـایر داراییهـــای کمریســـک بـــه
دارای ــی ریس ــکی همچ ــون س ــهام ب ــا نگران ــی و
احتی ــاط زی ــاد هم ــراه ب ــوده اس ــت .آزادس ــازی
ســـهام عدالـــت و عرضههـــای مســـتمر
واحدهـــای ایتـــیاف بـــه مـــردم همـــراه بـــا
اطالعرســـانیهای جمعـــی موجـــب میشـــود
بـــا گســـترش فرهنـــگ ســـهامداری و افزایـــش
ســـطح آگاهـــی و نـــگاه واقعگرایانـــه بـــه
ماهیـــت و ریســـکهای بـــازار ســـرمایه پیونـــد
بیش ــتری بی ــن بدن ــه جامع ــه ب ــا ب ــازار س ــرمایه
برقــرار شــود .بدیهــی اســت بــا افزایــش ســطح
ش ــناخت و اس ــتفادٔه م ــردم از ب ــازار س ــرمایه و
سیاســتگذاری صحی ــح اقتص ــادی در حف ــظ
ثبـــات ایـــن بـــازار ،رونـــق و اقبـــال بیشـــتری
در بـــازار رخ خواهـــد داد و دولـــت بهنحـــوی
مطلوبت ــر بتوانـــد از ظرفیته ــای ای ــن ب ــازار

اســـتفاده کنـــد.
د) ازآنجاکـــه مشـــموالن طـــرح ســـهام
عدالـــت عمدتـــ ًا از گروههـــای متوســـط و
ضعیـــف جامعـ��ه تشــ�کیل ش���دهاند ،اجـــرای
ایـــن طـــرح میتوانـــد عاملـــی در افزایـــش
ثـــروت مشـــموالن ،بهبـــود توزیـــع درآمـــد بـــا
حمایـــت از اقشـــار آســـیبپذیر ،و کاهـــش
شـــکاف طبقاتـــی بهحســـاب آیـــد.
 ۲-۴نقاط تاریک
الـــف) از مهمتریـــن نقدهایـــی کـــه منتقـــدان
ب ــه رون ــد اجرای ــی ط ــرح س ــهام عدال ــت وارد
میســازند ،آن اســت کــه درصــد بســیار زیــادی
از ش ــرکتها و مجموعهه ــای دولت ــی مش ــمول
ای ــن ط ــرح ،ی ــا از ابت ــدا ب ــه بخ ــش خصوص ــی
واگ ــذار نش ــده و ی ــا آنک ــه پ ــس از واگ ــذاری،
درنهایـــت بـــه آغـــوش دولـــت در قالبهایـــی
همچـــون نهادهـــای شـــبهدولتی بازگشـــتهاند.
ب) طـــی ســـالهای سپریشـــده ،نبـــود
امــکان مدیریــت مســتقیم و ه ـموزن بــا دولــت
توســـط ســـهامداران بـــا امـــکان نقشآفرینـــی
مؤثـــر در تصمیمـــات و سیاســـتهای
شـــرکتهای واگذارشـــده ،یکـــی دیگـــر از
		3.Exchange-Traded fund, ETF
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 .۵جمعبندی
طـــرح ســـهام عدالـــت از طرحهـــای
بـــزرگ ملـــی اســـت کـــه در راســـتای تحقـــق
تفکـــر کوچکســـازی دولـــت در عرصـــه
تصدیگـــری اقتصـــاد و کاهـــش شـــکاف
طبقات ــی و افزای ــش عدال ــت اجتماع ــی ایج ــاد
و اجرایـــی شـــده اســـت .امـــروزه ،طـــرح
س ــهام عدال ــت ک ــه از دولــت نه ــم ت ــا دول ــت
دوازدهـــم هریـــک بهنوعـــی در آن نقشآفرینـــی
داشـــتهاند ،بـــه یکـــی از مهمتریـــن و
معروفتریـــن طرحهـــای اقتصـــادی ایـــران
بـــدل شـــده اســـت .آنگونـــه کـــه بیـــان شـــد،
آزادســـازی ایـــن ســـهام و واســـپاری مدیریـــت
آن بـــه دارن ــدگان متقاضـــی میتوانـــد در ب ــازار
س ــرمایه اثرگ ــذاری داش ــته باش ــد .م ــرور نق ــاط
روش ــن و تاری ــک اج ــرای ای ــن ط ــرح از س ــال

منابع و مآخذ
ابالغی ــه سیاســتهای کلـــی اصـــل  ۴۴قان ــون
اساس ــی ۱ ،خردادم ــاه .۱۳۸۴
روزنامــه کیهــان« ،حــق مــردم از ســهام عدالــت
چگونـــه نصـــف شـــد؟!» ۳۱ ،خردادمـــاه
 ،۱۳۹۹کـــد یادداشـــت.۱۹۰۹۸۹ :
عمرانـــی ،هوشـــنگ (« ،)۱۳۹۲تحلیـــل
عملک ــرد ط ــرح س ــهام عدال ــت» ،فصلنام ــه
سیاســـتهای مالـــی و اقتصـــادی
(ویژهنامـــه کارنامـــه اقتصـــادی دولـــت)،
ســـال یکـــم ،شـــمارٔه .۲
میـــدری ،احمـــد (« ،)۱۳۹۷گونههـــای نظـــام
ب ــازار» ،ته ــران :معاونـــت رف ــاه اجتماع ــی
وزارت تعـــاون ،کار و رفـــاه اجتماعـــی.

{

ضعفهـــای ایـــن ســـهام بـــوده اســـت .هـــدف
از خصوصیســـازی تغییـــر نـــگاه دولتـــی در
نظـــام مدیریتـــی بنگاههـــا و شرکتهاســـت
و نـــه صرفـــ ًا انتقـــال و جابهجایـــی مالکیـــت.
آنچـــه هـــدف برقـــراری نظـــام بـــازار و فاصلـــه
گرفتـــن از اقتصـــاد دولتـــی اســـت ،تغییـــر
نگـــرش بـــه اقتصـــاد ،افزایـــش ســـطح
رقابتپذیـــری ،و کوچکســـازی دولـــت
از حیـــث تصدیگـــری اســـت .بقـــای نـــگاه
مدیری ــت دولت ــی ،اعم ــال نف ــوذ وزارتخانهه ــا
و دســـتگاههای دولتـــی ،و نبـــود اســـتقرار
فض ــای س ــالم رقابت ــی بی ــن بخ ــش خصوص ــی
و تعاونیه ــا هدفگ ــذاری ط ــرح را از اس ــاس
زیـــر ســـؤال میبـــرد .بـــه نظـــر میرســـد بـــا
یکســـری از برنامهریزیهـــای انجامشـــده
در س ــال جـــاری ،زمینههای ــی ب ــرای مدیری ــت
مســـتقیم و بهتـــر ســـهامداران در ســـهامهای
تحـــت مالکیـــت خـــود ایجـــاد شـــده اســـت.
گـــذر زمـــان بهتـــر میتوانـــد امـــکان مدیریـــت
ســـهامداران را در ایـــن ســـهام روشـــن کنـــد.
ج) زمانبن ــدی اج ــرای ط ــرح ب ــا نواقص ــی
همـــراه بـــوده اســـت .تأخیـــر دولتهـــای
مختلـــف در آزادســـازی ایـــن ســـهام،
واگـــذاری تعییـــن قیمـــت آن بـــه بـــورس ،و
تهیـــه و بهکارگیـــری آییننامههـــای اجرایـــی
کـــه گالیـــه از آن در متـــن ابالغیـــهای مقـــام
معظـــم رهبـــری در موافقـــت بـــا آزادســـازی
ســـهام عدالـــت ( ۹اردیبهشـــتماه )۱۳۹۹
هـــم بهچشـــم میآیـــد ،یکـــی از ایـــن نواقـــص
اجـــرای طـــرح بهحســـاب میآیـــد .مثـــال
دیگـــر ،توزیـــع بخشهایـــی از ســـود ســـهام
عدالـــت در ایـــام نزدیـــک بـــه ایـــام انتخابـــات
بـــود کـــه ابهامـــات و شـــائبههای زیـــادی را
مبنـــی بـــر اســـتفادٔه سیاســـی از طـــرح بـــزرگ
ملـــی و فراجناحـــی در فضـــای رســـانهای
کشـــور بهوجـــود آورد؛ ازایـــنرو ،نیـــاز اســـت
زمانبنـــدی اجـــرای بخشهـــای مختلـــف
طرحه ــای آت ــی ب ــا تدبی ــری بهت ــر دنب ــال ش ــود.
د) ثب ــات نس ــبی مجموع ــه اف ــراد مش ــمول
ط ــرح س ــهام عدال ــت از ابت ــدا ت ــا ب ــه ام ــروز،
یکـــی از نقـــاط ضعـــف اجـــرای ایـــن طـــرح
بهحســـاب میآیـــد؛ چراکـــه طـــی ســـالهای
گذشـــته از آغـــاز ایـــن طـــرح ،تعـــدادی از
مشـــموالن فـــوت کردهانـــد ،عـــدهای بـــه دنیـــا
آمدن ــد ،و برخ ــی در بی ــن دهکه ــای طبقات ــی

جابهجـــا شـــدهاند .تاکنـــون تکلیـــف ایـــن
تغییـــرات شفافســـازی نشـــده و ابهاماتـــی را
در جامعـــه ایجـــاد کـــرده اســـت.
ه) تغیی ــر ارزش پای ــه س ــهام از  ۱میلی ــون
توم ــان ب ــه ح ــدود  ۵۰۰ه ــزار توم ــان ب ــرای
آن دســـته از افـــرادی کـــه بدهـــی ســـهام
عدال ــت خ ــود ب ــه دول ــت را تس ــویه نکردن ــد،
بـــا ابهاماتـــی همـــراه اســـت .مهمتریـــن ایـــن
ابهام ــات آن اس ــت ک ــه دول ــت ب ــرای اف ــرادی
کـــه بدهـــی خـــود را نپرداختنـــد ،بـــه ارزش
زمـــان تخصیـــص ســـهام عدالـــت یعنـــی
ســـال  ،۱۳۸۴از داراییهایشـــان کـــم کـــرده
اســـت؛ درحالیکـــه بـــر اســـاس آییننامـــه
واگـــذاری ،بدهـــی مشـــمول ســـود فـــروش
نب ــوده اس ــت؛ یعن ــی ب ــه بده ــی باب ــت تأخی ــر
بهـــره تعلـــق نمیگرفتـــه اســـت .در آن زمـــان
ارزش ســـهام عدالـــت هـــر فـــرد  ۴تـــا ۵
میلیـــون تومـــان بـــرآورد و رقـــم بدهـــی تنهـــا
معـــادل  ۱۰درصـ��د داراییهـــای هـــر فـــرد
میشـــده اســـت؛ امـــا بهدلیـــل پرداخـــت
نشـــدن بدهـــی حـــدود  ۴۷۰هـــزار تومانـــی،
حـــدود نیمـــی از داراییهـــای ســـهامداران
عدالـــت کاهـــش داشـــته اســـت .بهظاهـــر
در ســـال  ۱۳۹۶طلـــب دولـــت بـــر مبنـــای
قیمتهـــای ســـال  ۱۳۸۴برداشـــت شـــده
اســـت (کیهـــان)۱۳۹۹ ،؛ بههرتقدیـــر ،ایـــن
ابهـــام نیـــاز بـــه روشـــنگری و شفافســـازی
از ســـوی مســـئولین ذیربـــط دارد.

 ۱۳۸۴تاکنـــون میتوانـــد درسهایـــی بـــرای
دولتهـــا داشـــته باشـــد .در ایـــن یادداشـــت
بـــه گوشـــهای کوچـــک از آن اشـــاره شـــد.

۴۹

۵۰

نقشآفرینی دولت در بازار سرمایه

دو ماهنامــه تازههــای اقتصــاد
شــهریور  ،۱۳۹۹شــماره ۱۶۱

بازنگری رسالت رگوالتور در بازار
سرمایه
یادداشت تحلیلی

محمد
ولی پور پاشاه

کارشناس اقتصادی پژوهشکده پولی و بانکی

مقدمــه :در شــرایطی کــه رشــد قیمتهــا در بــازار ارز ،طــا ،مســکن ،و
خــودرو بــه باالتریــن ســطح خــود رســیده اســت و قواعــد ســختگیرانٔه
بانــک مرکــزی بــا ایجــاد محدودیــت در خریدوفــروش ارز در بــازار
غیررســمی نشــاندهندٔه اهتمــام آن بــرای مقاومــت در برابــر کاهــش
ارزش ریــال در برابــر دالر و تصــور امــکان کنتــرل تــورم بــا حفــظ
سیاســتهای بازدارنــده در زمینــه تقاضــا بــرای ســفتهبازی را فراهــم
و تقویــت میکنــد ،بــازار ســرمایه تــا حــدودی توانســته اســت نقدینگــی
ســرگردان را بهســمت خــود جــذب کنــد .بهعبارتدیگــر ،بــازار ســرمایه
شــاید در بلندمــدت بتوانــد بــرای جلوگیــری از حرکــت بیرویــه نقدینگــی
ـورد اســتفاده و
بهســمت داراییهــای غیرمولــد نظیــر طــا و ارز ،بیشــتر مـ 
توجــه قــرار گیــرد .بــا حرکــت تدریجــی ســپردههای اشــخاص حقیقــی و
نقش دولت
دولــت بــا توجــه بــه واقعیتهــای اقتصــاد
داخلــی و بینالمللــی امــکان جهتدهــی
و تأمیــن نقدینگــی الزم در بــازار از ســوی
اشــخاص حقیقــی و حقوقــی را در اختیــار دارد
و مهمتریــن نقــش آن ایجــاد فضــای امــن بــرای
ســرمایهگذاری در بــازار ســرمایه بــوده اســت،
تــا جایــی کــه ایــن بــازار از حمایــت همهجانبــه
دولــت برخــوردار شــود .بــا ایــن مکانیســم و در
شــرایطی کــه رشــد نقدینگــی شــتاب بیشــتری
گرفتــه اســت ،از یکطــرف هدفگــذاری
تورمــی در دســتور کار دولــت قــرار گرفــت و
از طــرف دیگــر ،دولــت بهدنبــال ایجــاد عمــق
بیشــتر در بــازار ســرمایه بــوده اســت تــا ایــن
بــازار بــه فضایــی مطمئــن در تأمیــن مالــی ارزان
از ســوی بنگاههــای تولیــدی بهحســاب آیــد.
البتــه ،نمیتــوان انــکار کــرد کــه سیاســتهای
انقباضــی دولــت در راســتای کنتــرل نقدینگــی

حقوقــی از بانکهــا بهســمت بــورس ،نقدینگــی جدیــد در بــازار ســرمایه
تزریــق شــد و رشــد قیمــت ســهام شــرکتها شــتاب بیشــتری گرفــت.
شــاید کمتــر فعــال بــازار ســرمایه در ســال  ۱۳۹۷تصــور میکــرد کــه
بــازار ســرمایه در ســال جــاری تــا ایــن انــدازه پتانســیل رشــد از خــود بــروز
دهــد؛ امــا بــا محاســبات سرانگشــتی ،میتــوان توجیــه کــرد کــه نقدینگــی
گسیلشــده بــه بــازار ســرمایه و بهروزرســانی ارزش داراییهــای
شــرکتهای بورســی عامــل دیگــری در کنــار کاهــش نــرخ ســود بانکــی
در اقتصــاد ،بهعنــوان عوامــل بنیــادی در رونــق بــازار ســرمایه ،اثرگــذار
بــوده اســت و نهتنهــا عقبماندگــی ایــن بــازار را در مقایســه بــا ســایر
بازارهــای مالــی جبــران کــرده ،بلکــه بهطــوری قابلِمالحظــه از ســایر
بازارهــا پیشــی گرفتــه اســت.

و بــا هــدف کنتــرل تــورم مؤثــر خواهــد بــود؛
امــا در شــرایط کنونــی ممکــن اســت باعــث
ایجــاد رکــود در بــازار ســرمایه شــود .درواقــع،
سیاســتگذاری دولــت بهطــور همزمــان
بایــد کنتــرل نقدینگــی ،تقویــت بــازار
ســرمایه ،و تأمیــن مالــی تولیــد را شــامل شــود.
سیاســتهای اقتصــادی نظیــر سیاســتهای
انبســاطی ،قیمتگــذاری منطقــی و مبتنــی بــر
واقعیتهــای بــازار ،و پشــتیبانی همهجانبــه
از بــازار ســرمایه زمینههــای الزم بــرای رونــق
بــازار ســرمایه را فراهــم میکنــد و در چنیــن
فضایــی ،دولــت و بانــک مرکــزی بــا هماهنگــی
یکدیگــر بهدنبــال دســتیابی بــه هدفگــذاری
تورمــی در ســال جــاری هســتند.
مســئلٔه تأمیــن نقدینگــی بنگاههــای تولیــدی و
عمــق بخشــیدن بــه بــازار ســرمایه
مســئلٔه نقدینگــی بنگاههــای تولیــدی را شــاید
بــا تزریــق نقدینگــی بهطــور مســتقیم یــا

اعطــای تســهیالت از ســوی دولــت بتــوان در
کوتاهمــدت حــل کــرد؛ امــا درنهایــت ،تأثیــر
آن منفــی اســت زیــرا باعــث تشــدید تــورم
خواهــد شــد؛ لــذا انتظــار مــیرود دولــت
تمهیداتــی بیندیشــد تــا تأمیــن مالــی بنگاههــای
تولیــدی از طریــق بــازار ســرمایه صــورت
گیــرد و بــا اســتقبالی مناســب کــه شــرکتهای
غیربورســی و در حــال پذیرفتــه شــدن در
بــورس انجــام دادنــد ،بــر عمــق بــازار ســرمایه
افــزوده شــود و نقدینگــی بیشــتری از ســوی
دولــت و بخــش خصوصــی بــرای خریــداری
ســهام شــرکتها اختصــاص یابــد .دولــت
بارهــا اعــام کــرده اســت کــه فشــار بــر اقشــار
اقتصــادی کمدرآمــد را کــه ناشــی از افزایــش
قیمتهــا در بــازار مســکن و بــاال رفتــن
قیمتهــا در انــواع کاالهــای مصرفــی و غیــره
بــوده ،در نظــر داشــته اســت و بههرترتیبــی کــه
امکانــات اجــازه میدهــد بهدنبــال افزایــش
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رونــق و جذابیتهــا در بــازار ســرمایه اســت تــا
نقدینگــی ســرگردان و تــورمزا را بــه داخــل تاالر
بــورس بیــاورد و بــا عمــق بخشــیدن بیشــتر
بــه بــازار ،از بــروز تــورم بیشــتر ســایر بازارهــا
جلوگیــری کنــد؛ امــا عمــق بخشــیدن بــه بــازار
بهآســانی صــورت نمیگیــرد و قطع ـ ًا الزمــه آن
بازنگــری در رســالت رگوالتــور بــازار ســرمایه
از طریــق تأمیــن مؤلفههایــی نظیــر تــداوم
سیاســتگذاری در تأمیــن مالــی ارزان ،تأمیــن
و ارتقــا زیرســاختهای الزم ،ممانعــت از
انحصــاری شــدن فعالیــت برخــی کارگزاریهــا،
و پرهیــز از بینظمــی در گشــایش نمادهاســت.
همچنیــن ،وضعیــت شــرکتهایی را کــه
در نوبــت افزایــش ســرمایه قــرار گرفتهانــد،
تســهیل میکنــد تــا درصورتیکــه ایــن
شــرکتها بعضــ ًا در ترافیــک بازگشــایی قــرار
میگیرنــد ،بــازار ســهام را در شــرایط قفــل
شــدن بــرای معامــات برخــط قــرار ندهنــد.
مؤلفههای مهم در بازنگری رسالت رگوالتور
چهــار مؤلفــه مهــم در بازنگــری رســالت
رگوالتــور در بــازار ســرمایه قابلِطــرح و
بحــث اســت و مؤلفــه اول ،موضــوع حــوزٔه
کالن اســت و ســه حــوزٔه دیگــر ،مباحــث خــرد
را پوشــش میدهــد:
 .1تــداوم سیاســتگذاری در زمینــه تأمیــن
مالــی ارزان
ســرمایهگذاری در بــورس بــرای آحــاد
اقتصــادی ،دولــت ،و بنگاههــای تولیــدی
مفیــد خواهــد بــود زیــرا اقداماتــی نظیــر
اعطــای مجوزهــای الزم بــرای افزایــش ســرمایٔه
شــرکتهای بورســی بهویــژه از محــل تجدیــد
ارزیابــی داراییهــا و ســود انباشــته از یکســو
بازدهــی مبتنــی بــر ریســک ایــن شــرکتها را
بهبــود بخشــیده و داراییهــای موزونشــده
بــه ریســک را شــفافتر و قابلِارزشگــذاری
خواهــد کــرد .از طــرف دیگــر ،دولــت دوازدهــم
بــا توجــه بیشــتر بــه بــازار ســرمایه امــکان
شناســایی مجــدد پتانســیل ایــن بــازار را پیــدا
کــرد و در هدایــت نقدینگــی بهســمت بــازار
ســرمایه بــا هــدف تأمیــن مالــی ارزانتــر بــرای
شــرکتهای بورســی و تأمیــن کســری بودجــه
از طریــق واگــذاری ســهام برخــی از بنگاههــای
دولتــی بهویــژه از ســال  ۱۳۹۸بــه بعــد نقشــی
مهــم ایفــا کــرد .عرضــه قدرتمنــد ســهام از
طریــق معرفــی صندوقهــای ســرمایهگذاری

قابلِمعاملــه در ب��ازار س��رمایه در مقاطــع
زمانــی مختلــف و آسیبشناســی و بررســی
نقــاط ضعــف و قــوت آن از ســوی دولــت
موجــب اعتمادســازی و اعتباربخشــی بیشــتر
دولــت و بــازار ســرمایه از ســوی فعــاالن بــازار
خواهــد شــد.
 .2تأمین و ارتقا زیرساختها
هســتٔه معامــات در بــازار بــورس در ســال
جــاری و در مقاطــع زمانــی مختلــف تحــت
تأثیــر افزایــش ســرمایهها و بــار ســنگین
معامــات رفتــه اســت کــه باعــث بــروز
اختــاالت فــراوان و ایجــاد بدبینــی در میــان
ســهامداران نســبتبه نحــؤه مدیریــت و هدایــت
زیرســاختهای بــازار شــده اســت .هرچنــد کــه
خریــداری هســتٔه معامالتــی جدیــد بــا توجــه بــه
سیاســتهای کالن ســازمان بــورس و اوراق
بهــادار و بــا وجــود تحریمهــای اقتصــادی در
دســتورکار قــرار گرفتــه اســت ،معاملهگــران
بــازار شــاهد بــروز تأخیــر و تعویــق در زمــان
ســفارشگیری بــوده و ســاعت شــروع و
ثبــت معامــات در هســته بعض ـ ًا دیرتــر انجــام
شــده اســت و متعاقب ـ ًا ســاعت شــروع و پایــان
معامــات نیــز بــه تأخیــر میافتــد .همچنیــن،
نمادهایــی کــه بهدلیــل شــدت تقاضــا در زمــان
عرضــه اولیــه و یــا بازگشــایی پــس از برگــزاری
مجمــع درخصــوص افزایــش ســرمایه ،گشــایش
میشــود ،باعــث گسســت و چندپارگــی در
ســاعات معامالتــی شــده و نظــم و انســجام در
بــازار را خدشــهدار میکنــد.
 .3پرهیز از بینظمی در گشایش نمادها
درخصــوص بازگشــایی نمادهــا بهویــژه در دورٔه
افزایــش ســرمایٔه شــرکتها ،مقــام ناظــر بــازار
ســرمایه بایــد ظرفیــت بــازار را در بازگشــایی
نمادهــا در نظــر بگیــرد و برنامهریــزی دقیــق
همــراه بــا هوشمندســازی را در دســتورکار قــرار
دهــد و زمانبنــدی گشــایش را رعایــت کنــد،
از بــاز شــدن نمادهــای بورســی در روزهــای
متوالــی جلوگیــری بهعمــل آورد.
 .4ممانعــت از انحصــاری شــدن فعالیــت
برخــی کارگزاریهــا
اعتبــار و کیفیــت فعالیــت برخــی از
کارگزاریهــا تحــت شــعاع کنــدی و تأخیــر
در ســامانههای معاملــه برخــط قــرار گرفتــه
و ســهامداران را در زمــان خریدوفــروش بــا
مشــکالت زیــادی روبــهرو ســاخته اســت.

لــذا ،مقــام ناظــر بــازار ســرمایه درعینحــال
کــه حفــظ تعــداد کارگزاریهــای موجــود در
بــازار ســرمایه را در دســتورکار قــرار میدهــد،
بایــد بــر نحــؤه فعالیــت آنهــا نیــز نظــارت و از
انحصــاری شــدن فعالیــت آنهــا نیــز جلوگیــری
کنــد تــا از تمرکــز ارائــه خدمات بورســی توســط
چنــد کارگــزاری کــه بــر ســر زبانهــا افتادهانــد،
ممانعــت بهعمــل آورد .بهاینترتیــب،
موازنــه بهنفــع ســایر کارگزاریهــا نیــز برقــرار
میشــود و در ضمــن ،نیــازی بــه پذیــرش و
اعطــای مجــوز بــه کارگزاریهــای جدیــد نیــز
ـع آن از مراجعــه
وجــود نخواهــد داشــت و بهتبـ ِ
حضــوری ســهامداران خــرد بــه کارگزاریهایــی
بــا ایــن مشــخصات کــه بــا ســادهترین مشــکالتی
در زمینــه واریــز و برداشــت وجــه ،انجــام
دادن بهموقــع معامــات ،قطعووصــل شــدن
ســامانهها ،و درنهایــت تأخیرهــای طاقتفرســا
در انجــام دادن معامــات برخــط روبــهرو
هســتند ،پیشــگیری خواهــد شــد.
جمعبندی
رگوالتــوری در بــازار ســرمایه بهدلیــل وجــود
ترافیــک بــاالی معامــات بورســی و حضــور
تعــداد کثیــری از ذینفعــان در بــازار ،در کنــار
مســائل کالن و خــرد بهترتیــب نظیــر جبــران
کســری بودجــه ،تأمیــن مالــی ارزان بنگاههــای
تولیــدی ،و سیاســتگذاریهای اصولــی و
مؤثــر در ایــن زمینــه از یکطــرف و از طــرف
دیگــر ،مشــکالت زیرســاختی کــه متأســفانه
و علیرغــم هشــدارهایی کــه در ســنوات
گذشــته از ایــن حجــم از فعالیــت در بــازار
بــورس داده شــده بــود ،کاری بســیار پیچیــده
و طاقتفرساســت .مؤلفههــا و ویژگیهایــی
نظیــر تــداوم سیاســتگذاری در زمینــه تأمیــن
مالــی ارزان ،تأمیــن و ارتقــا زیرســاختها،
پرهیــز از بینظمــی در گشــایش نمادهــا ،و
ممانعــت از انحصــاری شــدن فعالیــت برخــی
کارگزاریهــا ازجملــه مــوارد بازنگــری اســت
کــه انتظــار مــیرود رگوالتــور بــازار ســرمایه
در دســتورکار قــرار دهــد تــا ضمــن بــاال بــردن
ســرعت و کیفیــت ،منافــع ذینفعــان و فعــاالن
بــازار ســرمایه در ماههــا و ســالهای آتــی
فراهــم شــود.
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نقشآفرینی دولت در بازار سرمایه

دو ماهنامــه تازههــای اقتصــاد
شــهریور  ،۱۳۹۹شــماره ۱۶۱

گذری بر عمدهترین چالشهای ساختاری
و مقرراتی بازار سرمایه در ایران
پژوهشگر پژوهشکد ٔه پولی و بانکی

 -۱مقدمــه :یکــی از مهمتریــن روشهــای تأمیــن مالــی طرحهــای
اقتصــادی ،تبدیــل پساندازهــا بــه سرمایهگذاریهاســت .در هــر
جامع ـهای ،عــدهای از افــراد دارای وجــوه و پساندازهــای نقــدی هســتند
کــه توانایــی ســرمایهگذاری مســتقیم در فعالیتهــای مولــد یــا ســودآور
اقتصــادی را ندارنــد؛ در مقابــل ،بنگاههایــی وجــود دارنــد کــه بــرای
انجــام دادن فعالیتهــای خــود نیــاز بــه منابــع مالــی نقــد دارنــد؛ ازایـنرو،
نظــام مالــی در قالــب دو بــازار عمــدٔه پــول و ســرمایه بــا کارکردهــای
متفــاوت بــه تســهیل مبــادالت و تخصیــص بهینــه منابــع میپــردازد.
در ایــن میــان ،بــازار اولیــه اوراق بهــادار و بهنوعــی بــازار ســرمایه بــا
توجــه بــه ماهیــت عملیاتــی خــود و از طریــق خریدوفــروش اوراق بهــادار
و تأمیــن منابــع مالــی بلندمــدت بــرای فعالیتهــای اقتصــادی ،نقشــی
قابلِتوجــه در فراینــد هدایــت ایــن منابــع بــه بخشهــای مولــد اقتصــادی
 -۲بازار سرمایه و کارکردهای آن
بازارهـای مالـی در کشـورهای مختلـف بـه دو
گـروه بازارهـای مالـی کوتاهمـدت (بانکمحـور
یـا بـازار پـول) و بازارهای مالی بلندمـدت (بازار
سـرمایه یـا سـهاممحور) تقسـیم میشـوند کـه
بهعنـوان نمونـه ،امریـکا و کانادا جزو کشـورهای
سـهاممحور و آلمـان و ژاپن دارای سـاختار مالی
بانکمحور هسـتند (باقری قنبرآبـادی.)۱۳۹۱ ،
بـازار پـول یـا بـازار کوتاهمـدت بـا ویژگیهایـی
همچـون پاییـن بـودن ریسـک پرداخـت نکردن،
نقدشـوندگی و ارزش اسـمی زیاد ،بـازاری
بـرای دادوسـتد پـول ،و دیگر داراییهـای مالـی
جانشـین نزدیک پول اسـت که سررسـید کمتر از
یک سـال دارند .عمده وظیفٔه این بازار متشـکل
از نهادهـای بانکـی و غیربانکی ،تأمین و اصالح
وضـع نقدینگـی و سـرمایٔه در گـردش بنگاههای
اقتصادی اسـت.
بازار سـرمایه نیـز بازاری بـرای خریدوفروش
اسـناد بلندمـدت بـا سررسـید بیـش از یـک

ایفــا میکنــد .لــذا هرچــه کارایــی ایــن بــازار مالــی بیشــتر باشــد ،شــاهد
بهــرهوری بیشــتر اقتصــاد و تأمیــن مالــی در جامعــه خواهیــم بــود .بــا
ایــن اوصــاف ،بررســی وضعیــت اقتصــادی کشــور نشــان میدهــد کــه
ظرفیتهــا و پتانســیلهای باالیــی بــرای رشــد و توســعٔه بــازار ســرمایه
در ایــران وجــود دارد؛ امــا ســلطٔه نظــام بانکمحــوری بــر ســاختار نظــام
مالــی کشــور و برخــی چالشهــای دیگــر باعــث شــده اســت کــه بــازار
ســرمایه در ایــران کارایــی و جایگاهــی مناســب و شایســته در بــازار مالی و
بهطورکلــی تأمیــن منابــع مالــی موردنیــاز فعالیتهــای اقتصــادی نداشــته
باشــد .ازای ـنرو بــا توجــه بــه اهمیــت موضــوع و فرصتهــای پی ـشِروی
بــازار ســرمایه بــرای توســعٔه اقتصــاد کشــور ،در ایــن مقالــه تــاش شــده
اســت ضمــن بررســی ویژگیهــای بــازار ســرمایه بــه شناســایی چالشهــا
و موانــع قانونــی توســعٔه ایــن بــازار مالــی در کشــور بپردازیــم.

سـال اسـت و متشـکل از نهادهـای مالـی نظیـر
شـرکتهای
سـرمایهگذاری،
بانکهـای
سـرمایهگذاری ،شـرکتهای بیمـه ،صندوقهای
بازنشسـتگی ،بورس اوراق بهادار ،و غیره اسـت
کـه نقـش اصلـی ایـن بـازار ایجـاد پـل ارتباطـی
بیـن تأمینکننـدٔه سـرمایههای خـرد و کالن ،چـه
حقیقی و چه حقوقی ،و متقاضیان سـرمایه مثل
شرکتهاسـت.
بـازار سـرمایه بـرای توسـعٔه نظـام تأمین مالی
از دو بـازار اولیـه و ثانویه تشـکیل میشـود .بازار
اولیـه 1بـازاری اسـت کـه در آن اوراق بهادار برای
اولیـن بـار معاملـه میشـود و شـرکتها سـرمایٔه
موردنیـاز خـود را از آنجـا بهدسـت میآورنـد.
حـال داراییهـا و یـا اوراق بهـاداری کـه ابتـدا در
بازار اولیه موردمعامله قرار گرفته اسـت در بازار
ثانویـه 2مـورد معاملٔه مجدد قـرار میگیرد که این
فعالیـت عمدتـ ًا در بـورس اوراق بهـادار صورت
میگیـرد .بهعبارتدیگـر ،در بـازار بـورس اوراق
بهـادار بهعنـوان بـازار ثانویـه ،شـرکتی تأسـیس

نمیشـود و فقط سـهام شـرکتهای پذیرفتهشده
(کـه ً
قبلا تأسـیس شـدهاند) موردمعاملـه قـرار
میگیرنـد .سـاخت و ترکیـب بازارهـای اولیـه و
ثانویـه متناسـب با وضعیت اقتصـادی و اهمیت
بـازار اوراق بهـادار تغییر میکند و در کشـورهای
مختلـف دارای گونههـای متفـاوت اسـت
(صفـری.)۱۳۸۸ ،
درمجمـوع ،اهمیـت و کارکردهـای بـازار
سـرمایه عبارتانـد از:
انتشار اوراق سهام و سایر اوراق (مشارکت)
بهمنظـور تأمیـن منابـع مالـی بـرای فعالیتهـای
جدیـد سـرمایهگذاری در بـازار اولیه؛
•جـذب پساندازهـای سـاالنٔه افـراد بـرای
سـرمایهگذاریهای جدیـد؛
•جـذب پساندازهـای خارجـی بـرای افزایـش
سـرمایهگذاری؛
•تخصیـص بهینـه پساندازها بـه فعالیتهای
سـرمایهگذاری سـودآور و افزایـش بهرهوری؛
•فراهـم کـردن قابلیـت نقـد شـدن پسانـداز
1. Primary Market
2. Secondary Market

{
ـایــاد
اقتص
ماهنامهـه
ماهنامــه تاز
اقتصــاد
ـایههـ
ـهـتاز
دو دو
شـ۱۶۱
 ۱۳۹۸۱۳۹۹ش،ــماره
شــهریور
ـماره ۱۵۶
تیر ماه

{

افـراد کـه بهصـورت سـهام در بـازار ثانویـه
سـرمایهگذاری شـده اسـت؛
•افزایـش احتمـال گرایـش پساندازهـای
جامعـه بـه ایـن بـازار بـا توجـه بـه دریافـت
بـازده بیشـتر بـرای پساندازهـا و قابلیـت
نقدشـوندگی فـوری سـهام در بـازار سـهام؛ و
تبـع آن
•اسـتفاده از ابـزار اوراق مشـتقه و به ِ
ایجـاد بـازار مشـتقه بهعنـوان زیرمجموعـه
بـازار سـرمایه بهمنظـور کاهـش ریسـک و
مدیریـت آن.
تقریبـ ًا در بیشـتر کشـورهای جهـان ،دو بازار
پـول و سـرمایه بهطـور همزمـان وجـود دارنـد
و بـه تجهیـز منابـع مالـی ،هدایـت و تخصیـص
آنهـا بیـن نیازهـای کوتاهمـدت و بلندمـدت
فعالیتهـای اقتصـادی میپردازنـد .بااینحـال،
اگرچـه ایـن دو بـازار مکمـل یکدیگرنـد ،عوامـل
متعـددی ازجملـه مقـررات مالـی نقشـی مهم در
تعییـن اینکـه کدامیـک از ایـن بازارهـا بهعنـوان
ب�ازار برت�ر ش�ناخته ش�ود ،ایف�ا میکن�د .در ایـن
میـان ،بـا توجه بـه فراینـد زمانبـری فعالیتهای
تولیـدی ،نقـش بازار سـرمایه در تجهیـز و انتقال
منابـع مالـی بـه فعالیتهـای سـرمایهگذاری،
بسـیار مهمتـر و ضروریتـر از بـازار پـول اسـت؛
ازاینرو ،در بسـیاری از کشـورهای توسـعهیافته،
حجـم فعالیـت و نقـش بـازار سـرمایه بهمراتـب
گسـتردهتر از حجـم فعالیتهـای بـازار پـول
اسـت؛ امـا در کشـورهای درحالتوسـعه ازجمله
ایـران ،بهدلیـل نبـود سـاختار مناسـب بـازار
سـرمایه و نقـش غالـب دولـت در فعالیتهـای
اقتصـادی ،ایـن موضـوع برعکـس بـوده و
بانکهـا توانسـتهاند نقشـی بهسـزا در تجهیـز و
تأمیـن مالـی بنگاههـای اقتصـادی ایفـا کننـد.
 -۳چالشهای بازار سرمایه
بـا وجـود نقـش مهـم و حیاتـی بـازار سـرمایه
در فراینـد رشـد و توسـعٔه اقتصـادی ،حجـم
فعالیـت ایـن بـازار در کشـور کـه عمدتـ ًا در بـازار
بـورس اوراق بهـادار خالصـه میشـود ،در
مقابـل نیازهـای مالـی گسـترده در اقتصاد بسـیار
ناچیـز اسـت و عملکـردی نسـبت ًا ضعیـف دارد.
مشـکالت سـاختاری بـازار بـورس ،کمعمـق
بـودن بـازار سـرمایه ،نبـود تنـوع ابزارهـای
مالـی ،و برخـی ویژگیهـای نامطلـوب ایـن
بـازار مانـع از عملکـرد صحیـح ،مناسـب ،و
متناسـب بـا هـدف ایـن بـازار میشـود .ازاینرو،
ناکامیهـای بـازار سـرمایه میتوانـد برگرفتـه از

یکسـری چالشهایـی باشـد ،ازجملـه شـرایط
سیاسـی ،اقتصـادی ،فرهنگـی ،و قانونی بهعنوان
عوامـل بیرونـی و همچنیـن سـاختار سـازمانی،
توانمندیهـای داخلـی (مالـی و انسـانی) ،وضـع
قوانیـن و مقـررات بـرای نهادهـای جدیـد در
بـورس ،و غیـره بهعنـوان عوامـل درونـی کـه در
ادامـه بـه برخـی از چالشهـا اشـاره میشـود.
۱-۳نبود تنوع در نهادها و واسطههای مالی
بازار سـرمایه در جهان متشـکل از نهادهای مالی
نظیـر بانکهـای سـرمایهگذاری ،شـرکتهای
سـرمایهگذاری ،شـرکتهای بیمـه ،صندوقهای
بازنشسـتگی ،بورس اوراق بهادار ،و غیره اسـت
کـه در ایـران عمدت ًا در بازار بـورس اوراق بهادار
خالصـه میشـود؛ ازایـنرو ،نبـود کارگـزاران
و نهادهـای واسـطهای بـرای سـرمایهگذاری
و همچنیـن شـفاف نبـودن فعالیـت نهادهـای
موجـود از مهمتریـن چالشهـای بـازار اوراق
بهـادار بهشـمار مـیرود.
بـورس درحالحاضـر بهطـور نسـبی قابلیـت
ایفـای نقـش بـازار اولیـه را نـدارد و شـرکتهای
سـرمایهگذاری موجـود هم بهدلیل نبـود مقررات
و زیرسـاختهای الزم کارایـی مناسـبی ندارنـد.
بهعنـوان مثـال ،بانکهـای سـرمایهگذاری
(واسـطهگر مالـی)  -یکـی از نهادهـای مهـم و
فعال بازار اولیه اوراق بهادار  -میتوانند نقشـی
لِتوجـه در تسـهیل جـذب پساندازهـای خرد
قاب 
و درشـت ،کوتاهمـدت و بلندمـدت ،مشـاوره،
پذیرهنویسـی ،و احیانـ ًا خریـد اولیـه اوراق
بهـادار داشـته باشـند .عالوهبرایـن ،بانکهـای
سـرمایهگذاری 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
در بـازار اولیـه منجـر میشـوند .عالوهبرایـن،
افزایـش کارایـی اطالعات بازار مالی ،شناسـایی
بهینـه ارزش شـرکتها ،و واگذاری موفقیتآمیز
شـرکتهای دولتـی بـه بخش خصوصـی در گرو
ایفـای تعهـدات بانکهای سـرمایهگذاری اسـت
(مافـی و فلاح.)۱۳۹۵ ،
در ایـران شـرکتهای سـرمایهگذاری
مختلفـی ازجملـه صندوقهـای سـرمایهگذاری،
شـرکتهای سـرمایهگذاری امانـی ،شـرکتهای
توسـعهای ،شـرکتهای تأمیـن مالـی ،و غیـره
فعالیـت دارند که متأسـفانه نـوع و زمینٔه فعالیت
آنهـا شـفاف و واضـح نیسـت .عالوهبرایـن،

ازلحـاظ نـوع مالکیـت (دولتـی یـا خصوصی) و
شـفافیت اطالعـات بـا ابهاماتـی روبهرو هسـتند
کـه بـه کاهـش کارایـی بـازار بـورس میانجامـد.
 ۲-۳ابهامـات قانونی و نبود قوانین و مقررات
جامع در بازار سـرمایه
وجـود قوانیـن و مقـررات زائـد و دسـتوپاگیر،
ضعـف قوانین موجود ،تعـدد و تداخل قوانین و
مقـررات در حوزههـای مختلف ،ابهام در قوانین
و تفسـیرهای متفـاوت از آن ،در کنـار اجـرا
نشـدن کامـل قوانیـن و مقـررات باعـث تحمیـل
هزینههـای متعـدد بـر فراینـد سـرمایهگذاری
میشـود و نهتنهـا موجـب ایجـاد ناهماهنگـی
بیـن بـازار اولیـه و بـازار ثانویـه میشـود ،بلکـه
بیـن مراجـع تأییدکننـدٔه عرضـه اوراق بهـادار
هـم ناهماهنگـی ایجـاد میکنـد .درواقـع ،ایـن
هزینههـا باعـث از بینرفتـن انگیـزٔه فعـاالن
واقعـی ایـن عرضـه میشـود و حضـور عامالنـی
کـه بهنوعـی امـکان رانتجویـی و سوءاسـتفاده
از شـرایط برایشـان فراهـم اسـت ،باعـث نبـود
توسـعهیافتگی و رشـد بـازار سـرمایه میشـوند
(ابنیمیـن.)۱۳۸۸ ،
همانطـور کـه پیشتـر اشـاره شـد ،نقـش
بانکهای سـرمایهگذاری در تجهیز و تخصیص
بهینـه منابـع بسـیار مهـم و ضـروری اسـت؛ امـا
جایـگاه ایـن بانکهـا ازلحاظ تعریـف ،محدودٔه
فعالیـت ،مرجـع اعطـای مجـوز و نظـارت،
چهارچـوب گزارشدهـی ،و مرجـع رسـیدگی بـه
تخلفـات مالیاتـی فعالیتهـای آنهـا در قوانیـن
ایـران بـا ابهاماتی همراه اسـت که از کاسـتیهای
بـازار سـرمایه محسـوب میشـود.
درحالحاضـر ،قوانین موجـود در زمینٔه بازار
سـرمایه خصوصـ ًا قوانیـن بـازار اولیـه ،نارسـا و
ناکافـی اسـت و قانـون بـورس اوراق بهـادار،
قوانیـن و مقـررات مربـوط بـه تجـارت ،قوانیـن
مالیاتی ،قوانین مربوط به حمایت از شرکتهای
سـرمایهگذاران 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 سـرمایهگذاری در کشـور
اسـت کـه بهدلیـل نارسـایی قوانین ،مشـکالتی را
بـرای کارایـی بهتـر و بیشـتر بـازار اوراق بهادار و
سـرمایهگذاری در آن فراهـم آورده اسـت.
 ۳-۳ضعـف سـازوکار جذب سـرمایٔه خارجی
در بازار سـرمایه

۵۳

۵۴

نقشآفرینی دولت در بازار سرمایه

جهانـی شـدن بازارهـای مالـی و حضـور
لِتوجـه در
سـرمایهگذاران خارجـی نقشـی قاب 
کاهـش هزینـه ریسـک و درنهایت کاهـش هزینٔه
دسترسـی بـه سـرمایه دارد و بیتوجهـی بـه ایـن
رویکـرد آثـاری جبرانناپذیـر در پیکـر اقتصـاد
خواهـد داشـت .عـدم بهکارگیـری قوانیـن و
آییننامـه مربـوط بـه جـذب سـرمایهگذاریهای
خارجـی در بـورس و بـازار خـارج از بـورس،
نارسایی قوانین مالیاتی در رابطه با اوراق بهادار
بـر روی سـرمایهگذاری خارجـی ،مشـکالت
کنتـرل حسـاب سـرمایه ،نوسـانات و چندنرخـی
بـودن ارز ،و غیـره باعـث ایجـاد ناکارایـی بـازار
س�رمایه و اس�تفاده نش�دن از کلی�ه ظرفیته�ای
ممک�ن س�رمایهگذاری خارج�ی در بازار سـرمایه
میشـود (سـهرابی .)۱۳۹۱ ،از سـوی دیگـر،
سـرمایهگذار خارجـی بـا توجه بـه وضعیت مبهم
و نب�ود ش�مول مقررات تخصص�ی بر حیطههای
خاصازجمله بورس ،دچار سـردرگمی میشـود
و درنتیج�ه ،تمای�ل کمتری به وارد کردن س�رمایٔه
خـود پیـدا میکنـد.
 ۴-۳ضعـف نظارتـی و نبـود توسـعهیافتگی
خودانتظا مهـا
درحالحاضـر ،در بـورس اوراق بهـادار نهـاد
نظارتی قوی و مسـتمر وجود ندارد .نبود شورای
سیاسـتگذاری قـوی و مسـتقل کـه بتوانـد بـر
حوزههـای دیگـری مثـل بـازار واقعـی نظـارت
داشـته باشـد و همچنیـن نبـود سـاختار اجرایـی
قـوی در ایـن خصـوص ،یکـی از مهمتریـن
شِروی بـازار سـرمایه ایران اسـت
تهدیدهـای پیـ 
کـه باعـث کاهـش کارایـی میشـود.
از سـوی دیگـر بـر اسـاس قانـون بـازار
اوراق به�ادار ای�ران ،تش�کلهای خودانتظام�ی
ش�امل کانونه�ای کارگزـاران ،معاملهگ�ران،
بازارگردانان ،مش�اوران ،ناشران ،سرمایهگذاران،
و س�ایر مجام�ع مشـابه هسـتند کـه نظـارت
ب�ر حس�ن انج�ام وظایـف را بـر عهـده دارنـد.
همچنی�ن برای تنظیم فعالیته�ای حرفهای خود
و انتظ�ا م بخش�یدن ب�ه روابط بین اعض�ا مجازند
ضواب�ط و اس�تانداردهای حرف�های و انضباط�ی
الزم را وض�ع و طب�ق قان�ون اجرا کننـد .لذا ،نبود
و یـا توسـعهنیافتگی خودانتظامهـا بهعنـوان یکی
از نهادهـای نظارتـی بـازار سـرمایه میتوانـد از
دیگـر چالشهـای ایـن حـوزه بهشـمار آیـد.
 ۵-۳بانکمحـور بـودن سـاختار نظـام
مالـی کشـور
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بانکمحـور بـودن نظـام مالـی کشـور همـواره
باعـث کاهـش سـهم بـازار سـرمایه از اقتصـاد
کشـور شـده اسـت .عالوهبرایـن ،محـدود بـودن
مشـارکت بالفعـل مـردم و درنتیجـه سـهم بـاالی
اشـخاص ،نهادهـای دولتـی ،و شـبهدولتی از
مجموعـه سـهام بـورس کشـور موجـب کاهـش
نقدینگـی سـهام و انحصـار در معاملات بورس
شـده اسـت.
ع نبودن ابزارهای مالی
 ۶-۳متنو 
فراینـد طوالنـی ابزارسـازی و تنـوع نداشـتن
ابزارهـای مالـی یکـی دیگـر از چالشهـای مهـم
اسـت کـه موجـب کنـدی مسـیر توسـعٔه بـازار
سـرمایه شـده اسـت .درواقـع ،نبـود ابزارهـای
مالـی گوناگـون در بـازار اوراق بهـادار ،انگیـزه و
مشـارکت بیشـتر مـردم را در تأمیـن منابـع مالـی
فعالیتهـای بلندمـدت از بیـن میبـرد .در ایـن
میـان ،اسـتفاده از ابزارهـای مالـی اسلامی
بهمنظـور ایجـاد تنـوع در ترکیـب ریسـک و بازده
و ایجـاد فرصتهـای متنـوع سـرمایهگذاری بـا
همـکاری سـایر نهادهـای پولـی و مالـی ازجملـه
بانکهـا ضـروری اسـت.
امـروزه انـواع بسـیار متنـوع از ابزارهای مالی
در قالب ابزارهای سـرمایهای مالکیتی ،ابزارهای
اسـتقراضی بدهی ،ابزارهای مشـتقه ،و ابزارهای
ترکیبـی در بازارهـای پـول و سـرمایٔه دنیـا
مورداس�تفاده ق�رار میگیرن�د کـه در بازارهـای
پـول و سـرمایه ایـران بهطورکلـی از ابزارهـای
بدهی ،مشـتقه ،و ترکیبی بهدلیل مسـائل شـرعی
آن اسـتفاده نمیشـود (فیروزکوهـی)۱۳۹۵ ،؛
ازایـنرو ،بهرهمنـدی از ف ّناوریهـای روز و
ابزارهـای مالـی جدیـد در بـازار سـرمایه ایـران و
سـایر ابزارهـای مالـی اسلامی ازجملـه توسـعٔه
ابـزار صکـوک ،اسـتفاده از اوراق خزانه اسلامی
جهت توسـعٔه تجـارت بینالملـل ،خریدوفروش
اسـناد بدهـی دولـت ،و همچنیـن اسـتفاده از
اوراق و یـا گواهیهـای سـپرده بانکـی (عـام،
خـاص ،و ویـژه) میتواند در توسـعٔه بازار بورس
کارسـاز باشـد.
علاوه بـر مـوارد مذکـور ،نبـود شـناخت و
درک مناسـب و درسـت مـردم و مسـئوالن از
جایـگاه مهـم و حسـاس بـازار سـرمایه در رشـد
اقتصـادی کشـور از دیگـر چالشهـای مهـم ایـن
حـوزه بهشـمار میرود .کمبـود نیروی متخصص
و دانـش فنـی در حـوزٔه بـازار سـرمایه از یکسـو
و ضعـف فرهنگی موجود دربارٔه سـرمایهگذاری

در داراییهـای مالـی از سـوی دیگر ،باعث شـده
اسـت ایـن صنعـت در ایـران بـرای عمـوم مـردم
ناشـناخته بمانـد و نیـروی انسـانی متخصـص
کمتری برای آن تربیت شـود .لذا ،فرهنگسـازی
و ارتقـای سـواد مالـی بـرای توسـعٔه بـازار الزم و
ضـروری اسـت.
 -۴جمعبندی
علیرغـم اهمیـت و نقش حسـاس بازار سـرمایه
در فراینـد رشـد و توسـعٔه اقتصـادی ،ایـن بـازار
در ایـران همـواره تحـت تأثیـر عوامـل متعـدد
سـاختاری ،مقرراتی ،اقتصـادی ،و غیراقتصادی
دسـتخوش فرازونشـیبهایی گسـترد ه بـوده
اسـت .برخـی مشـکالت موجـود در ایـن حـوزه
ازجملـه بانکمحـور بـودن نظـام مالـی فعلـی
ی رونـد تحـوالت
ایـران ،نبـود امـکان پیشبینـ 
بـازار ،نارسـاییهای مقرراتـی ،تنـوع نداشـتن
ابزارهـای مالـی ازنظـر ترکیـب ریسـک و بـازده،
ماهیـت سـود و شـیؤه مشـارکت ،و غیـره باعـث
شـده اسـت کـه بـازار سـرمایه در ایـران نتوانـد بـا
وجـود ظرفیتهـا و پتانسـیلهای بـاالی خـود
از جایگاهـی مناسـب در بـازار مالـی برخـوردار
شـود؛ ازاینرو ،الزم اسـت با اصالح و بازنگری
در قوانیـن ،ایجـاد نهادهـای نظارتـی قـوی،
اسـتفاده از ف ّناوریهـای روز و ابزارهـای نویـن،
و درنتیجه فرهنگسـازی بازار سـرمایه و ارتقای
سـواد مالـی زمینههـای توسـعٔه بـازار سـرمایه در
کشـور فراهـم شـود.
منابع و مآخذ
ابنیمین ،مصطفی (« .)۱۳۸۸بررسی بازار سرمایه در
ایران».تهران:مؤسسهتحقیقاتیتدبیراقتصاد.
باقـری قنبرآبـادی ،مرتضـی (« .)۱۳۹۱مـروری بر
سـاختار مالیکشـورهای آلمان و ژاپن» .دنیای
اقتصاد ،شـمارٔه .۲۷۱۷
سـهرابی ،لیلا (« .)۱۳۹۱بررس�ی وضعی�ت حقوقی
س�رمایهگذاری خارج�ی در ب�ازار س�رمایٔه ایـران»،
فصلنام�هب�ورساوراقبهـادار،سـال،۵شـمارٔه.۱۸
صفـری ،محمـد (« .)۱۳۸۸چالشهای موجود و
شِروی بانکداری سرمایهگذاری
راهکارهای پی 
در توسـعٔه نظام تأمین مالی کشـور» .مجموعه
مقاالت اولین اجالس بینالمللی توسـعٔه نظام
تأمین مالـی در ایران.
مافـی ،همایـون و فالحتفتـی ،زینـب (.)۱۳۹۵
«سـاختار شـرکتهای تأمین سـرمایه و الزامات
حقوقـی حاکـم بـر آنهـا» ،مجلـه حقوقـی
دادگسـتری ،سـال  ،۸۰شـمارٔه .۹۴
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بانکداری و چالشهای کرونایی

مصاحبه

حسین مهری

مدیرعامل بانک صنعت و معدن

شــیوع ویــروس کوویــد  ۱۹از جنبههــای مختلــف در زندگــی مــردم تأثیــر
گذاشــته و شــاید بتــوان تأثیــر بیمــاری کرونــا در اقتصــاد کشــور را یکــی
از مهمتریــن ایــن جنبههــا عنــوان کــرد .بهطورقطــع ،نظــام بانکــی نیــز
بهعنــوان پایــگاه اصلــی تأمیــن مالــی کشــور از تبعــات ایــن ویــروس در
امــان نبــوده و در ماههــای گذشــته بــا چالشهایــی مواجــه بــوده اســت.
ویــروس کرونــا روشهــا و رفتارهــای ســنتی و متعــارف بانکــداری و ارائــه
خدمــات بانکــی بهصــورت حضــوری و یــا فیزیکــی را بــه چالــش کشــانده
و در عمــل محدودیتهــای زیــادی را در فعالیــت بانکــی ایجــاد کــرده
اســت .از ســویی ،اشــخاصی کــه از بانکهــا وام و یــا تســهیالت بانکــی
دریافــت کردهانــد ،بهدلیــل از دســت دادن مشــاغل و کســبوکار خــود
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
و ایــن امــر مشــکالت زیــادی را بــرای بانکهــای کشــور ایجــاد کــرده

اســت .ایــن ویــروس مشــکالتی را نیــز در حــوزٔه نیــروی انســانی بــرای
بانکهــا ایجــاد کــرده و موجــب شــده اســت شــعبات بانکــی نتواننــد
بــا حداکثــر ظرفیــت خــود خدمترســانی کننــد .ایــن در حالــی اســت
کــه بــا وجــود اتخــاذ تدابیــر بــرای رعایــت تمهیــدات بهداشــتی در
بانکهــا و حفــظ فاصلــه اجتماعــی ،طــی ایــن مــدت بیــش از ۱۰۰
براثــر ابتــا بــه ایــن بیمــاری جــان خــود را از
نفــر از کارکنــان بانکهــا
ِ
دســت دادهانــد .بانــک مرکــزی و نظــام بانکــی طــی ایــن مــدت تــاش
کــرده اســت بــا اتخــاذ تدابیــری آثــار منفــی شــیوع ویــروس کوویــد ۱۹
را بــرای بانکهــا و مشــتریان کاهــش دهــد .بــرای بررســی بیشــتر ایــن
چالشهــا و همچنیــن اقدامــات نظــام بانکــی در ایــن مســیر بــا حســین
مهــری  -مدیرعامــل بانــک صنعــت و معــدن  -بــه گفتوگــو نشســتیم
کــه از نظرتــان میگــذرد.

شـــیوع ویـــروس کرونـــا از یکســـو
محدودیتهایـــی را در خدمترســـانی
بانکهـــا ایجـــاد کـــرده و از ســـوی دیگـــر
مشـــکالتی را بـــرای کســـبوکارها و مشـــاغل
ُخـــرد بهوجـــود آورده اســـت و بـــا توجـــه بـــه
اینکـــه ایـــن اشـــخاص مشـــتریان بانکهـــا
تبـــع آن مشـــکالتی را
محســـوب میشـــوند ،به ِ
بهویـــژه در حـــوزٔه بازگشـــت تســـهیالت بـــرای
بانکهـــا ایجـــاد کـــرده اســـت.
ب ــا توج ــه ب ــه اینک ــه وی ــروس کرون ــا بیش ــتر
صنایـــع کوچـــک و بانکـــداری ُخـــرد را تحـــت
تأثیـــر قـــرار داده اســـت و بانـــک صنعـــت و
معـــدن بیشـــتر وظیفـــه تأمیـــن اعتبـــار صنایـــع
متوســـط و بـــزرگ را بـــر عهـــده دارد ،ایـــن
بانـــک کمتـــر از ســـایر بانکهـــا تحـــت تأثیـــر
شــ�یوع ای���ن ویـ��روس قرـــار گرفت���ه اس���ت و
خوشـــبختانه در همیـــن دوران شـــیوع کرونـــا
ه ــم در بح ــث وص ــول مطالب ــات  ۱۰۰درص ــد
رشـــد داشـــتیم و پرداختهـــای ریالـــی بانـــک
در ســـهماهٔه ســـال جـــاری  ۹۶درصـــد رشـــد
داشـــته اســـت و عملکـــرد بانـــک صنعـــت و
مع ــدن در بح ــث تجهی ــز و مص ــارف مناس ــب
بـــوده اســـت.
چـــه اقداماتـــی در نظـــام بانکـــی و بانـــک
صنع ــت و مع ــدن ب ــرای کاه ــش آث ــار بیم ــاری
کرونـــا انجـــام شـــده اســـت؟

ش ــرایط وی ــژه ناش ــی از ش ــیوع وی ــروس کرون ــا
لـــزوم توجـــه بـــه بانکـــداری الکترونیـــک و
دیجیتـــال را بیشازپیـــش یـــادآور شـــد ،در
ای ــن زمین ــه ش ــبکه بانک ــی ای ــران ت ــا چ ــه ح ــد
آمادگـــی الزم را دارد؟
ب ــا توج ــه ب ــه تح ــوالت عظیم ــی ك ــه در ح ــوزٔه
ف ّنــاوری در جهــان در جریــان اســت و همچنیــن

{

بان ــک صنع ــت و مع ــدن در کوتاهتری ــن زم ــان
بــه شــرکتهایی کــه مــواد مرتبــط بــا مقابلــه بــا
وی ــروس کرون ــا مانن ــد م ــواد ضدعفونیکنن ــده،
دســـتکش ،ماســـک ،گان ،و شـــیلد را تولیـــد
میکردنـــد ،تســـهیالت داد و برخـــی از آنهـــا
خطـــوط خـــود را نیـــز تغییـــر دادنـــد .در ایـــن
راســـتا ،در اســـفندماه تصمیـــم گرفتیـــم کـــه
بـــا ســـرعت طرحهایـــی را کـــه در رابطـــه بـــا
حمایـــت از بخـــش مقابلـــه بـــا کروناســـت
موردحمای ــت ق ــرار دهی ــم و ت ــا خردادم ــاه ۲۲
پـــروژه مرتبـــط بـــا تولیـــدات کرونـــا را در ۱۱
اس ــتان ب ــا رق ــم  ۴ه ــزار و  ۴۰۰میلی ــارد ری ــال
حمایـــت کردیـــم.
همچنیـــن بـــا بنگاههایـــی کـــه جـــزو
رســـتههای مشـــمول دریافـــت تســـهیالت
کرونای ــی نبودن ــد ام ــا بان ــک مرک ــزی اع ــام
کـــرد ،جلســـاتی گذاشـــتیم و ســـعی کردیـــم
فرص ــت الزم را ب ــه آنه ــا بدهی ــم؛ تس ــهیالت
ســـرمایه در گـــردش مجـــدد در چهارچـــوب
قوانیـــن و مقـــررات بـــه ایـــن بنگاههـــا
پرداخـــت شـــد.
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برخــی قوانیــن و مقــررات در حــوزٔه بانکــداری
الکترونیـــک توســـط بانـــک مرکـــزی ابـــاغ
شـــد کـــه از مراجعـــه حضـــوری مـــردم بـــه
بانکهـــا کاســـته شـــود .همچنیـــن رعایـــت
دســـتورالعملهای بهداشـــتی بـــرای مقابلـــه
بـــا انتشـــار ویـــروس کرونـــا در دســـتور کار
همـــه بانکهـــا قـــرار گرفتـــه اســـت .در
بانـــک صنعـــت و معـــدن نیـــز باوجوداینکـــه
در فروردیـــن و اردیبهشـــتماه کســـبوکارها
نیمهفعـــال بـــود ،از  ۵فروردیـــن همـــه
هم ــکاران پ ــایکار بودن ــد و ب ــا لح ــاظ فض ــای
کرونایـــی کشـــور کـــه برخـــی از واحدهـــا
بهصـــورت نیمهفعـــال درآمـــده بودنـــد ،ایـــن

چـــه اقدامـــات دیگـــری بهطـــور ویـــژه در
بان ــک صنع ــت و مع ــدن انج ــام ش ــده اس ــت؟

{

شـــیوع ویـــروس کرونـــا چـــه چالشهـــای
جدیـــدی را بـــرای بانکهـــا و بهویـــژه بانـــک
صنعـــت و معـــدن ایجـــاد کـــرده اســـت؟

رش ــدها انج ــام ش ــد ک ــه امیدواری ــم ای ــن رون ــد
را شـــتاب دهیـــم.
همچنیـــن پرداخـــت تســـهیالت بـــه
بنگاههـــای اقتصـــادی و پرداخـــت وام ۱
میلیـــون تومانـــی کرونـــا بـــه  ۲۱میلیـــون
خانـــوار توســـط بانکهـــا انجـــام شـــد کـــه
بان ــک صنع ــت و مع ــدن نی ــز ب ــه نس ــبت س ــهم
خـــود در اعطـــای ایـــن تســـهیالت مشـــارکت
داشـــت .دریافـــت نکـــردن اقســـاط وامهـــای
قرضالحســـنه هـــم اقـــدام دیگـــری بـــود کـــه
شـــبکٔه بانکـــی در ایـــن راســـتا انجـــام داد.

شـــكل گیـــری نیازهـــای پیچیـــدٔه مشـــتریان
شــبكٔه بانكی،گــذر از مــدل بانكــداری ســنتی بــه
بانك ــداری دیجیت ــال ام ــری گریزناپذی ــر اس ــت.
از لح ــاظ وج ــود اطالع ــات و زیرس ــاختهای
الزم اقدامـــات خوبـــی در كشـــور بـــه انجـــام
رســـیده و الزم اســـت بـــا برقـــراری ارتبـــاط
بیـــن سیســـتمهای اطالعاتـــی در ســـازمانهای
مختلــف و ایجــاد امــكان دســتیابی بانكهــا بــه
ای ــن اطالع ــات ،زمین ــه تجزیهوتحلی ــل رفت ــار
مشـــتریان و طراحـــی خدمـــات نویـــن بانكـــی
در بســـتر بانكـــداری دیجیتـــال فراهـــم شـــود.
در اقتصـــاد هوشـــمند ،از مشـــتریمداری
بهســـمت مشـــتریمحوری حركـــت میكنیـــم
بهطوریكـــه مشـــتری ،محـــور تمامـــی
فعالیتهـــای بانـــك میشـــود و همـــه
فرایندهـــا و خدمـــات در بانـــك بـــر اســـاس
خواســـت و نیـــاز مشـــتری تعریـــف میشـــود.
در بانكـــداری دیجیتـــال موضـــوع پیشبینـــی
نی ــاز و شناس ــایی ترجیح ــات مش ــتریان مط ــرح
میشـــود؛ بنابرایـــن الزم اســـت بـــا اســـتفاده
از نـــوآوری ،فرهنگســـازی ،و بهرهمنـــدی از
ف ّناوریهـــای روز ،و بـــا تكیـــه بـــر توانمنـــدی
تم ــام كاركن ــان س ــازمان در تحق ــق ای ــن پ ــروژه
مهـــم كوشـــا باشـــیم.

۵۷

۵۸

چالشهای نظام بانکی در عصر کرونا

دو ماهنامــه تازههــای اقتصــاد
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شیوع ویروس کرونا؛
ب ه نفع و ضرر سامانٔه بانکی
مصاحبه

حمید تهرانفر

مدیرعامل سابق بانک کارآفرین

شـیوع ویروس کرونا پیامدها و آسـیبهای زیـادی در زندگـی بشـر
امـروزه ایجـاد کـرده ،بهویـژه آنکـه ایـن ویـروس چالشهـای جـدی در
محیـط کسـبوکار و بـازار پولـی و مالـی کشـورها بهوجود آورده اسـت.
نظـر بـه اینکـه بانکهـا و نظـام بانکـداری کشـورها نقشـی تعیینکننـده در
رونـق اقتصـادی و توسـعٔه بـازار کسـبوکار دارنـد ،بانکهـای کشـورها
نیـز از آسـیبهای گسـتردٔه ایـن ویـروس مصـون نماندهانـد .مشـتریان
بانکهـا بهدلیـل ناتوانـی در پرداخـت بدهـی خود بهدنبال حمایتهـای مالـی و
پولـی بانکهـای مرکـزی ،بانکهـای عامـل ،و بلکه دولـت در ایـن خصـوص
هسـتند .در اکثـر کشـورها ،بانکهـای مرکـزی و یـا دولتهـای ذیربـط
بـه بانکهـای عامـل دسـتور داده و یـا توصیـه کردهانـد کـه مشـکالت
امـروزٔه بدهـکاران بانکـی را در نظـر بگیرنـد ،و بهویـژه آنکـه مطالبـات
اقسـاط خـود را بـرای چندیـن مـاه بـه تعویـق بیندازنـد .بانکهـای عامـل
نیـز از اختلال یـا توقـف فعالیتهـا و کسـبوکار متضـرر شـدهاند و لـذا

در ابتــدا از چالشهــای ســامانٔه بانکــی بــا
شــیوع ویــروس کرونــا بفرماییــد.
وضعیـــت بانکهـــا از چنـــد جنبـــه در شـــرایط
حاضـــر قابلِارزیابـــی اســـت؛ از برخـــی
جهـــات مثبـــت و از برخـــی جهـــات منفـــی
اس ــت .در خص ــوص جنب ــه مثب ــت ای ــن دوران،
بایـــد گفـــت کـــه ســـایر بازارهـــا ســـودآوری
عجیـــب و متفـــاوت دارنـــد کـــه بـــا ســـامانٔه
بانکـــی قابلِقیـــاس نیســـت .بهعنـــوان مثـــال،
ب ــازار س ــهام ح ــدود  ۴۰درص ــد س ــود داش ــته
و یـــا خـــودرو ،مســـکن ،طـــا ،و ...بهعنـــوان

بهدنبـال مشـوقهایی هسـتند تـا بـا حفـظ کارکنـان خـود و تعدیـل نکـردن
گسـتردٔه نیـروی انسـانی ،فضایـی مناسـب بـرای اسـتمرار در فعالیتهـای
بانکـی خـود ایجـاد کننـد .در این راسـتا ،بانکها تالش میکننـد تا ضمن
۱
مالحظـات پروتکلهـای بهداشـتی و رعایـت فاصلهگـذاری اجتماعـی
محیـط کسـبوکار خـود را از حالـت رکود بـه حالت نیمهفعـال نگهدارند.
بایـد بـه ایـن نکتـه نیـز توجـه داشـت کـه پروتـکل حاکـم بـر مقـررات
فاصلهگـذاری اجتماعـی بهمعنـای آن اسـت کـه تعـداد کمتری از مشـتریان
ً
عملا فشـاری
میتواننـد بهصـورت حضـوری بـه بانکهـا مراجعـه کننـد و
سـنگین را بـر اسـتفاده از زیرسـاختهای 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 چالشهـای نظـام بانکـداری در دوران کرونـا گفتوگویی داشـتیم
کـه در زیـر میخوانیـد.

بازاره ــای م ــوازی و رقی ــب س ــپردههای بانک ــی
باع ــث ش ــده اس ــت م ــردم اهمی ــت زی ــادی ب ــه
افزای ــش ی ــا کاه ــش ن ــرخ س ــود بانک ــی ندهن ــد.
درحالحاضـــر ،ســـپردهگذاری در بانکهـــا
ب ــرای حف ــظ وج ــوه درجه ـ ِ
ـت س ــرمایهگذاری
در بازاره ــای م ــوازی اس ــت ک ــه موج ــب ش ــده
اســـت فشـــار بـــر بانکهـــا از بیـــن بـــرود و
بهدلیـــل اینکـــه مـــردم بهدنبـــال کســـب ســـود
هســـتند ،رقابتهـــای گذشـــته بیـــن بانکهـــا
ب ــرای نرخه ــای س ــود وج ــود ن ــدارد و منج ــر
ب ــه ارزان ش ــدن مناب ــع بانکه ــا ش ــده اس ــت.
نـــرخ بـــازار بینبانکـــی زمانـــی حـــدود ۳۰

درصـــد بـــود؛ امـــا اکنـــون در حـــدود  ۱۰الـــی
 ۱۲درصــد اســت و اگــر بانکــی دچــار کســری
مناب ــع باش ــد ،میتوان ــد ب ــا ن ــرخ  ۱۰درص ــدی
ای ــن کس ــری را از ب ــازار بینبانک ــی تأمی ــن کن ــد
و موج ــب میش ــود هزین ــه عملیات ــی بانکه ــا
بهشـــدت کاهـــش یابـــد .بیشـــک بـــا کاهـــش
ایـــن فشـــارها و افزایـــش منابـــع بانکهـــا،
ش ــاهد س ــودآوری آنه ــا خواهی ــم ب ــود.
از س ــویی دیگ ــر ،بهدلی ــل ش ــرایط موج ــود
در کش ــور و رک ــودی ک ــه بهدلی ــل دوران کرون ــا
عمیقت ــر ش ــده اس ــت ،اف ــرادی ک ــه از بانکه ــا
تس ــهیالت دریاف ــت کردهان ــد ،ت ــوان پرداخ ــت
1. social distancing

{

بانکهـــا پیشازایـــن در زمینـــه بانکـــداری
الکترونیـــک و ارائـــه خدمـــات غیرحضـــوری
اق ــدام ک ــرده بودن ــد و ای ــن دوران نی ــز موج ــب
شـــد تـــا بـــا اســـتفادٔه بهینـــه از شـــرایط ،از
حض ــور مش ــتریان در ش ــعب جلوگی ــری کنن ــد
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درحالحاضــر بــا شــیوع ویــروس کرونــا،
فرصتــی بــرای ســامانٔه بانکــی ایجــاد شــده
اســت تــا در زمینــه خدمــات الکترونیــک
و غیرحضــوری نیــز اقداماتــی مؤثــر انجــام
دهنــد ،نظــر شــما دراینبــاره چیســت؟

{

ندارنـــد و میتـــوان گفـــت بانکهـــا هـــم
فض ــای خ ــوب دارن ــد و ه ــم فض ــای س ــخت
و شـــکننده و گرداننـــدگان اقتصـــاد کشـــور
و دولتمـــردان نیـــز هـــم در شـــرایط شـــیوع
ویـــروس کرونـــا بـــه کمـــک افـــرادی میرونـــد
کـــه بـــا مشـــکالت کرونـــا دســـتوپنجه نـــرم
میکنن ــد و ای ــن باع ــث ش ــده اس ــت بانکه ــا
در شـــرایط ســـختی بهســـر ببرنـــد.
ب ــه نظ ــر م ــن ،متقاضی ــان تس ــهیالت کمت ــر
بهدنبـــال تأمیـــن ســـرمایه و افزایـــش تـــوان
تولیـــد هســـتند ،و بخـــش زیـــادی بهدنبـــال
ســـفتهبازی و ســـرمایهگذاری در بازارهـــای
مال ــی هس ــتند و ماهی ــت گیرن ــدگان تس ــهیالت
نی ــز در مقایس ــه ب ــا گذش ــته ف ــرق ک ــرده اس ــت.
همچنیــ�ن ویروس کرونا روشهـــا و
رفتارهـــای ســـنتی و متعـــارف بانکـــداری و
ارائ ــه خدم ــات بانک ــی بهص ــورت حض ــوری و
ی ــا فیزیک ــی را ب ــه چال ــش کش ــانده و در عم ــل
محدودیته ــای زی ــادی را در فعالی ــت بانک ــی
ایجـــاد کـــرده اســـت .امـــروزه اســـتفاده از
س���کهها و یا اس�کــناسهای بانکی بهدلیـــل
تأثی���ر در شـــیوع این ویروس بهشـــدت

محـــدود و بـــا صـــرف هزینههـــای زیـــاد
ی شـــده و بلکـــه اســـتفاده از آن در
ضدعفونـــ 
برخـــی از بانکهـــا متوقـــف شـــده اســـت.
در نتیج���ه ش���یوع ویروس کرونا ،بانکهای
دنیـــا در دادن تســـهیالت اعتبـــاری و وامهـــای
طوالنیمـــدت بـــه کســـبوکارهای بـــزرگ
بهشـــدت از خـــود مقاومـــت نشـــان میدهنـــد و
در اعطـــای وامهـــای کوتاهمـــدت و کمحجـــم و
بـــا ریســـکهای پاییـــن نیـــز بـــا احتیـــاط شـــدید
برخـــورد میکننـــد.

و بیش ــتر خدم ــات غیرحض ــوری ارائ ــه ش ــود.
بانکهـــا در زمینـــه فعالیتهـــای مجـــازی
و تمامالکترونی���ک تــ�ا حــ�د زیـــادی حرکـــت
کردهانـــد و بانـــک مرکـــزی هـــم اخیـــر ًا بـــا
تصمیمـــات جدیـــد کـــه اتخـــاذ کـــرده ،در
ای ــن زمین ــه اقدامات ــی ازجمل ــه افزای ــش س ــقف
انتقـــال کارت بـــه کارت ،تمدیـــد خـــودکار
انقضـــای کارتهـــای بانکـــی ،و ...انجـــام
داده اســـت کـــه بیشـــک گامهایـــی خـــوب در
راســـتای ارائـــه خدمـــات غیرحضـــوری بـــه
مشـــتریان بانکهاســـت.

۵۹

۶۰

چالشهای نظام بانکی در عصر کرونا

دو ماهنامــه تازههــای اقتصــاد
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اقدامات بانکها در مواجهه با
تأثیر شیوع کرونا در اقتصاد
مصاحبه

علیرضا قیطاسی

دبیر کل شورای هماهنگی بانکهای دولتی و نیمهدولتی

از اوایــل اســفندماه ســال گذشــته ،ویــروس کوویــد  ۱۹ماننــد بســیاری
دیگــر از کشــورهای دنیــا در ایــران نیــز شــیوع پیــدا کــرد و تأثیراتــی جــدی
و عمیــق را در اقتصــاد و کســبوکارها بــر جــای گذاشــت .بانکهــا
عــاوه بــر اینکــه طــی ایــن مــدت تعــدادی از کارکنــان خــود را بهدلیــل
ابتــا بــه ایــن ویــروس از دســت دادنــد ،بــا محدودیتهــای مختلــف هــم
بــرای ارائــه خدمــات و هــم بــرای دریافــت اقســاط و پرداخــت تســهیالت
مواجــه شــدند .هــم دریافــت اقســاط وامهــای قرضالحســنه و وامهــای
بانکهــا از زمــان شــیوع ویــروس کرونــا
و محدودیتهــای ناشــی از آن کــه در
کس ـبوکارها تأثیــر گذاشــت ،چــه اقداماتــی
را در دســتور کار قــرار دادنــد؟
همانطــور کــه مســتحضرید ،بــا توجــه بــه
نامگــذاری ســال  ۱۳۹۹از ســوی رهبــر معظــم
انقــاب بــه «ســال جهــش تولیــد» و عنایــت بــه
حساســیت ایــن مقولــه در پیشــرفت اقتصــاد،
صنعــت ،و شــکوفایی کشــور ،بانکهــای
دولتــی و نیمهدولتــی توجــه ویــژه بــه مســئلٔه
تولیــد و حمایــت از تولیــدات داخلــی را اولویت
خــود میداننــد .بانکهــا از ابتــدای امســال
و بــرای تحقــق شــعار ســال جــاری ،آمادگــی
خــود را بــرای کمــک و حمایــت از تولیــدات
داخلــی اعــام و در سیاس ـتهای ســال جدیــد
برنامههــای الزم را پیشبینــی کردنــد.
کارگروههایــی در بانکهــا شــکل گرفــت
تــا بــرای تحقــق شــعار ســال ،برنامهریــزی
الزم را انجــام دهنــد .همانطــور کــه اســتحضار
داریــد ،شــیوع ویــروس کرونــا از ابتــدای
اســفندماه  ۱۳۹۸در ایــران مشــکالتی بــرای
فعــاالن اقتصــادی و بهویــژه کســبوکارهای
کوچــک و تولیدکننــدگان در بازپرداخــت

کســبوکارهای آســیبدیده بــرای ســه مــاه بــه حــال تعلیــق در آمــد،
هــم تســهیالتی بــرای کســبوکارهای خســارتدیده در نظــر گرفتــه
شــد .بــرای بررســی اقداماتــی کــه بانکهــا طــی ایــن مــدت انجــام دادنــد،
گفتوگویــی را بــا علیرضــا قیطاســی ،دبیــر کل شــورای هماهنگــی
بانکهــای دولتــی و نیمهدولتــی انجــام دادیــم ،کــه مشــروح آن بــه شــرح
زیــر اســت:

تســهیالت بانکــی بهوجــود آورده اســت کــه
طرحهــای پیشــنهادی بانــک مرکــزی حرکتــی
مثبــت بــرای حمایــت از اقشــار آســیبدیده از
بابــت ایــن ویــروس بــود؛ متعاقــب پیشــنهادها
و بخشنامههــای بانــک مرکــزی ،نظــام بانکــی
کشــور هــم خــود را ملــزم بــه حمایــت ویــژه
از ایــن اقشــار میدانــد .از ابتــدای اســفندماه،
ویــروس کرونــا در ایــران شــیوع پیــدا کــرد و بــا
توجــه بــه ایــن بیمــاری مشــکالت زیــادی بــرای
کســبوکارها بهوجــود آمــده اســت .از همــان
اوایــل اســفندماه ،بانــک مرکــزی پیشــنهادهایی
را بــرای حمایــت از کســبوکارهای
آســیبدیده بــه شــورای پــول و اعتبــار ارائــه
کـ�رد کـ�ه موردتصویـ�ب قـ�رار گرفـ�ت.
مدیــران عامــل بانکهــای دولتــی و
نیمهدولتــی عضــو شــورای هماهنگــی بانکهــا
در  ۶اســفندماه  ،۱۳۹۸جلســهای فوقالعــاده
بــرای اقدامــات الزم در خصــوص مراقبتهــای
پیشــگیری از ویــروس کرونــا در محــل
دبیرخانــه شــورا برگــزار کردنــد کــه بــه تهیــه
دســتورالعملهای الزم در خصــوص رعایــت
پروتکلهـ�ای بهداشـ�تی منجـ�ر شـ�د.
ضمنــ ًا بانــک مرکــزی بخشنامــهای را
در اســفندماه  ۱۳۹۸در خصــوص تعویــق

ســهماهٔه اقســاط کســبوکارهای آســیبدیده
و وامهــای قرضالحســنه صــادر کــرد ،مشــروط
بــه اینکــه تــا  ۱دیمــاه  ۱۳۹۸بدهــی سررســید
گذشــته و معــوق نداشــته باشــند ،و بــرای
حمایـ�ت از ایـ�ن اقشـ�ار بـ�ه بانکهـ�ا ابـلاغ کـ�رد.
در ادامــه ،بانــک مرکــزی طــی بخشنامـهای
دیگــر در خردادمــاه  ۱۳۹۹مصادیــق
چهاردهگانــه را در خصــوص کســبوکارهایی
کــه آســیب دیدهانــد بهصــورت شــفاف اعــام
کــرد .ایــن کســبوکارها عبارتانــد از
مراکــز تولیــد و توزیــع غــذا ،مراکــز مربــوط
بــه گردشــگری ،حملونقــل عمومــی ،دفاتــر
خدمــات مســافرتی ،تولیــد و توزیــع پوشــاک،
تولیــد و توزیــع کیــف و کفــش ،مراکــز توزیــع
آجیــل ،مراکــز ورزشــی-تفریحی ،مراکــز
فرهنگــی و آموزشــی ،مراکــز تولیــد و توزیــع
و فــروش صنایعدســتی ،حملونقــل عمومــی
مســافر درونشــهری ،مراکــز بهداشــتی ،درمانــی
و آمــوزش پزشــکی ،آموزشــگاههای رانندگــی،
آرایشــگاهها ،واحدهــای پــرورش مــرغ ،و
مراکـ�ز تولیـ�د محصـ�والت گلخانـ�های.
در فروردینمــاه هــم بانــک مرکــزی بخشنامــه
دیگــری در خصــوص در نظــر گرفتــن برخــی از
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بانکهــا چــه اقداماتــی در راســتای پرداخــت
تســهیالت بــه بنگاههــای اقتصــادی

در  ۶خردادمــاه  ۱۳۹۹در ایــن رابطــه،
بخشنامــه دیگــری بــرای حمایــت از
کســبوکارهای آســیبدیده صــادر شــد
کــه بــر اســاس آن ۷۵۰ ،هــزار میلیــارد ریــال
تســهیالت بــرای ایــن دســته از بنگاههــا در نظــر
گرفتـ�ه شـ�ده اسـ�ت.
کسبوکارهای مشــمول همانکسـبوکارهای
اعالمشــده در بخشنامــه قبلــی بهعنــوان
مصادیــق چهاردهگانــه هســتند .البتــه ایــن
تســهیالت ُخــرد خواهد بود و شــامل تســهیالت
کالن نمیشــود .بانــک مرکــزی بــرای تأمیــن ایــن
مبلــغ اعــام کــرد کــه  ۲۵۰هــزار میلیــارد ریــال از
محــل ســپردٔه قانونــی بانکهــا نــزد خــود را آزاد
خواهــد کــرد و  ۵۰۰هــزار میلیــارد ریــال هــم از
منابـ�ع خـ�ود بانکهـ�ا تأمیـ�ن خواهـ�د شـ�د.
بــر اســاس ایــن بخشنامــه ،نــرخ ســود ایــن
تســهیالت  ۱۲درصــد و مــدت بازپرداخــت آن
 ۲۷مــاه در نظــر گرفتــه شــد کــه شــامل ســه مــاه
تنفــس و اقســاط  ۲۴ماهــه اســت .البتــه ایــن
تســهیالت تنهــا بــه کســبوکارهایی تعلــق

{

محدودیتهــا دربــارٔه چــک برگشــتی بهدلیــل
شــرایط ناشــی از شــیوع ویــروس کوویــد ۱۹
صــادر کــرد .در ایــن راســتا چــه اقداماتــی
انجــام شــد؟
بلــه .در تاریــخ  ۱۶فروردینمــاه  ۱۳۹۹هــم
بخشنامــهای در ایــن خصــوص صــادر شــد.
بــر ایــن اســاس ،کســبوکارهایی کــه قــادر
بــه ایفــای تعهــدات خــود ناشــی از صــدور
چکهــای صــادره نبودنــد و سررســید
چکهــای آنهــا در بــازٔه زمانــی  ۱اســفندماه
 ۱۳۹۸تــا  ۳۱اردیبهشــتماه  ۱۳۹۹بــود،
چکشــان برگشــت خــورده و منجــر بــه صــدور
گواهینامــه عــدم پرداخــت شــده بــود ،در
صــورت تســلیم درخواســت خــود بــه بانــک
یــا مؤسســه اعتبــاری ذیربــط حداکثــر تــا ســه
مــاه پــس از تاریــخ برگشــت چکهــای مذکــور،
مشــمول محرومیتهــا و ممنوعیتهــای ناظــر
بــر چــک برگشــتی مقــرر در مــادٔه ( )۵مکــرر
الحاقـ�ی بـ�ه قانـ�ون صـ�دور چـ�ک نمیشـ�وند.

آســیبدیده از کرونــا انجــام دادنــد؟

میگیــرد کــه تعدیــل نیــرو نکــرده باشــند و ایــن
موضــوع بــه تأییــد وزارت تعــاون ،کار ،و رفــاه
اجتماعــی رســیده باشــد .درصورتیکــه ایــن
کســبوکارها پــس از دریافــت تســهیالت
اقــدام بــه تعدیــل نیــرو کننــد ،نــرخ ســود
تســهیالت بــرای آنهــا از  ۱۲درصــد بــه ۱۸
درصـ�د افزایـ�ش خواهـ�د یافـ�ت.
کســبوکارها تنهــا یکبــار میتواننــد از
ایــن تســهیالت اســتفاده کننــد و درصورتیکــه
متقاضــی دارای چــک برگشــتی از  ۱اســفندماه
 ۱۳۹۸تــا پایــان اردیبهشــتماه  ۱۳۹۹باشــد،
ایــن موضــوع در اعتبارســنجی وی از ســوی
بانکهـ�ا لحـ�اظ نمیشـ�ود.
البتــه بایــد یــادآور شــویم کــه در راســتای
کمــک بــه معیشــت خانوارهــا ،مبلــغ ۱۰
میلیــون ریــال تســهیالت از محــل منابــع
یادشــده در قالــب عقــد قــرارداد قرضالحســنه
بــه سرپرســتان خانوارهــا بــر اســاس لیســت
مراجــع ذیصــاح پرداخــت شــده اســت کــه
اقســاط ایــن وام از یارانــه نقــدی آنهــا کســر
خواهــد شــد.

۶۱

۶۲

چالشهای نظام بانکی در عصر کرونا
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کووید  ۱۹و برخی از چالشهای
نظام بانکی در سال ۱۳۹۹
یادداشت تحلیلی

علیرضا جاللی
فراهانی

تحلیلگر ارشد مسائل راهبردی بانکی

شــیوع ویــروس کوویــد  ۱۹در سراســر
جهــان و ابتــای نزدیــک بــه از  16میلیــون
نفــر (تــا زمــان نــگارش ایــن نوشــتار) بــه
ایــن بیمــاری ،جهــان را بــا چالشــی کمســابقه
مواجــه کــرده اســت .ایــن رخــداد کــه بیتردیــد
ســبک زیس ـت گونــه حیاتــی بــه نــام انســان را
متأثــر ســاخته ،در حیطــه کسـبوکار نیــز تمــام
حوزههــا را بــه درجــات و جهــات گوناگــون
تحــت تأثیــر قــرار داده اســت .در برخــی
بخشهــا نظیــر گردشــگری ،تأثیــر درآمــدی
بســیار شــدید و در جهــت منفــی بــوده و در
بخشهایــی دیگــر نظیــر صنایــع بهداشــتی و
شــویندهها ،تأثیــر فــوق شــدید امــا در جهــت
مثبــت بــوده اســت .در ایــن میــان ،حــوزٔه
فعالیــت بانکهــا بــا توجــه بــه نقــش ایــن نهــاد
در چرخــه کســبوکار کشــورها (و خصوصــ ًا
ایــران بهعنــوان کشــوری کــه نظــام تأمیــن مالــی
در آن بانکمحــور اســت) بهشــدت تحــت
تأثیــر قــرار گرفتــه اســت.
در نگاهــی سادهسازیشــده میتــوان
گفــت کــه بانکهــا از ســه منظــر مدیریــت
اعتبــاری ،کانــال ارائــه خدمــات ،و مدیریــت
هزینــه از ایــن پدیــده متأثــر شــده و یــا خواهنــد
شــد کــه در ادامــه بهاختصــار بــه هریــک از ایــن
ســه منظــر خواهیــم پرداخــت.
از منظــر مدیریــت اعتبــاری ،چالشهــای
متعــددی پیــشروی بانکهــا خواهــد بــود.

ایجــاد اختــال در برخــی کســبوکارها
باعــث تحقــق نیافتــن اهــداف درآمــدی آنهــا
و بــروز مشــکالت عدیــدٔه مالــی شــده اســت.
مالــکان آن گــروه از ایــن کســبوکارها کــه
از تســهیالت بانکــی اســتفاده کردهانــد ،در
اولویتبندیهــای مالــی خــود ،تقــدم را بــه
ً
عمــا از بازپرداخــت
ســایر تعهــدات داده و
تســهیالت دریافتــی اجتنــاب میکننــد .ایــن
امــر در مــورد اشــخاص حقیقــی شــاغل در ایــن
کســبوکارها (حقوقبگیــران) نیــز صــادق
اســت و آنــان نیــز بــا توجــه بــه تنگناهــای
درآمــدی ،در بازپرداخــت تســهیالت دریافتــی
خــود نکــول خواهنــد کــرد و ایــن امــر الجــرم
باعــث افزایــش نــرخ مطالبــات معــوق بانکهــا
خواهــد شــد.
از ســوی دیگــر ،ایجــاد بحــران در
کســبوکارها ،تقاضــا بــرای دریافــت
تســهیالت بــرای اســتمرار بقــا و پوشــش
هزینههــای جــاری و ســرمایٔه در گــردش
برخــی بنگاههــای کوچــک و متوســط را
افزایــش خواهــد داد .ایــن در حالــی اســت کــه
چشــماندازی روشــن درخصــوص تــوان ایــن
بنگاههــا در بازپرداخــت ایــن تســهیالت وجــود
نــدارد .مضــاف بــر ایــن ،تقاضــا بــرای دریافــت
تســهیالت خــرد بــرای اشــخاص حقیقــی کــه
دچــار چالــش درآمــدی شــدهاند نیــز افزایــش
خواهــد یافــت .در کنــار ایــن مــوارد کــه ریشــه

در بحــران کرونــا دارد ،افزایــش تقاضــای
عمومــی بــرای تســهیالت بانکــی کــه عمومــ ًا
در شــرایط تورمــی حــادث میشــود نیــز بــر
غمــوض شــرایط میافزایــد (نــرخ پاییــن
تســهیالت بانکــی در مقایســه بــا نــرخ تــورم،
همــواره مطلوبیــت آن را بــاال بــرده اســت) .از
دیگــر ســو ،برنامههــای حمایتــی دولــت نیــز
انتظــارات خاصــی را از منظــر امحال تســهیالت
اعطایــی از سیســتم کلــی مطــرح میکنــد کــه
اجرایــی شــدن آنهــا ،عــاوه بــر ایجــاد مشــکل
در جریــان درآمــدی پیشبینیشــدٔه بانکهــا،
دشــواریهای اجرایــی فراوانــی را بهلحــاظ
سیســتمی دربــر خواهــد داشــت .تمــام مــوارد
فــوق ،تحقــق نیافتــن درآمــد از نــوع درآمدهــای
مشــاع و افزایــش وام غیرعامــل 1را بــرای
بانکهــا را در پــی خواهــد داشــت و بــا توجــه
بــه آمیختــه درآمــدی بانکهــا و وابســتگی آنهــا
بــه درآمدهــای مشــاع ،چالــش در ســودآوری
قابلِپیشبینــی اســت.
بــرای تفــوق بــر ایــن چالــش و همســو بــا
مأموریــت بانــک بهعنــوان واســطٔه وجــوه،
بانکهــا ناگزیــر از اعطــای تســهیالت هســتند.
لــذا الزم اســت بانکهایــی کــه از منابــع مــازاد
برخوردارنــد ،بــا اتخــاذ رویکــرد پیشدســتانه بــه
شناســایی بخشهایــی (نظیــر حــوزٔه ســامت
و بهداشــت) کــه در شــرایط فعلــی در عیــن
کمــک بــه کشــور در عبــور از شــرایط خــاص،
1. Non-performing loan, NPL
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{

غیرحضــوری ،و توســعٔه اســتعالمات مکانیــزه
و وبسرویســی ،در راســتای رونــد کاهــش
حضــور فیزیکــی مشــتریان گام برداشــت.
همانگونــه کــه اشــاره شــد ،چالــش تحقــق
درآمدهــای پیشبینیشــده بــرای بانکهــا
جــدی اســت و تعریــف چشــمههای درآمــدی
جایگزیــن نیــز در کوتاهمــدت امــری دشــوار
مینمایــد؛ لــذا الزم اســت بانکهــا در
ارتبــاط بــا ســومین چالــش یعنــی مدیریــت
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در نگاهــی سادهسازیشــده میتــوان
گفــت کــه بانکهــا از ســه منظــر مدیریــت
اعتبــاری ،کانــال ارائــه خدمــات ،و مدیریــت
هزینــه از ایــن پدیــده متأثــر شــده و یــا
خواهنــد شــد.

{

بــا رشــد چشــمگیر درآمــد روبــهرو هســتند،
گزینههــای بالقــؤه مناســب بــرای تأمیــن مالــی
اقــدام کننــد و بــا اعطــای تســهیالت ســرمایٔه
ثابــت (بهمنظــور انجــام دادن طرحهــای
توســعه و افزایــش ظرفیــت تولیــد) و ســرمایٔه در
گــردش (بهمنظــور تســهیل و تســریع تولیــد)،
ضمــن کمــک بــه کشــور در مســیر عبــور از
بحــران ،اهــداف درآمــدی خــود را از محــل
اعطــای تســهیالت امــن بــرآورده ســازند.
از منظــر کانالهــای ارائــه خدمــات،
الزامــات رعایــت فاصلهگــذاری اجتماعــی
الگــوی رفتــاری مشــتریان و ترجیحــات آنــان
را تحــت تأثیــر قــرار داده اســت .متناســب
بــا آن انتظــار مــیرود ،اقدامــات بانکهــا در
توســعٔه بســتر ارائــه خدمــات غیرحضــوری
شــتاب بیشــتری پیــدا کنــد .در ایــن عرصــه
و بــا توجــه بــه تالشهــای بانکهــا در
ســنوات گذشــته ،بسترســازی مناســبی در
حیطــه خدمــات دریافــت و پرداخــت صــورت
گرفتــه اســت و بهمــوازات آن بلــوغ نســبی
مناســبی نیــز در میــان مشــتریان درخصــوص
اســتفاده از خدمــات غیرحضــوری در ایــن
بخــش وجــود دارد؛ امــا خدمــات مربــوط بــه
حــوزٔه تســهیالت و تعهــدات ،از ایــن منظــر
توســعهیافتگی مناســب نــدارد؛ لــذا الزم اســت
تمهیداتــی در ایــن ارتبــاط ،خصوصـ ًا در بخــش

ارائــه تســهیالت خــرد غیرقضاوتــی صــورت
گیــرد .ازجملــه الزامــات تحقــق ایــن امــر
2
توســعٔه زیرســاختهای امتیازدهــی مشــتریان
و تکمیــل بســترهای یکپارچــه اطالعاتــی
(فرابخشــی و تحقــق دولــت الکترونیــک)
اســت .درخصــوص تســهیالت کالن و
تعهــدات نیــز الزم اســت بــا بازنگــری و توســعٔه
زیرســاختها ،باهــدف کمینهســازی ضــرورت
حضــور مشــتری ،بســط امــکان انجــام شــدن
بخشــی از فراینــد تشــکیل پرونــده بهصــورت

هزینــه ،درخصــوص ســاختار هزینــهای خــود،
مدیریتــی ویــژه را اعمــال کننــد .از ایــن منظــر
الزم اســت تمهیداتــی ویــژه در ارتبــاط بــا
هزینههــای عملیاتــی و غیرعملیاتــی بانکهــا
صــورت گیــرد .در حیطــه هزینههــای عملیاتــی،
هوشــمند ســاختن سیاس ـتهای جــذب منابــع
باهــدف کمینهســازی بهــای تمامشــدٔه پــول
(قیمــت بهــرهای) و بهینهســازی ترکیــب منابــع
از منظــر منابــع کمهزینــه و پرهزینــه ،میتوانــد
نقشــی بســزا در کاهــش هزینــه بانکهــا داشــته
باشــد .از منظــر هزینههــای غیرعملیاتــی نیــز
اجتنــاب از هزینههــای غیرضــروری اداری
و نهادینهســازی تفکــر مدیریــت هزینــه در
واحدهــای صفــی و ســتادی میتوانــد تــا
حــدودی راهگشــا باشــد.
کالم آخــر آنکــه ،شــیوع ویــروس کرونــا
چالــش جــدی بــرای صنعــت بانکــی در سراســر
دنیــا ایجــاد کــرده اســت و کشــور مــا نیــز از
ایــن قاعــده مســتثنا نیســت؛ لیکــن چابکــی
سیاســتگذاران در پیشبینــی تحــوالت و
اتخــاذ تدابیــر الزم بــرای کمینهســازی تبعــات
آن میتوانــد نقشــی حیاتــی در عبــور از ایــن
بحــران داشــته باشــد.

2. Scoring
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کارشناس اقتصادی

تقریب ـ ًا تمــام فعالیتهــای تولیــدی و خدماتــی
تحتتٔاثیــر شــیوع بیمــاری کوویــد  ۱۹قــرار
گرفتهانــد .چنیــن تٔاثیــری را در هزین ـه ،درآمــد،
دارایــی ،و بدهــی شــرکتها و حتــی ترکیــب
نیــروی کار و غیــره میتــوان جســتوجو
کــرد .البتــه بســته بــه نــوع و ماهیــت فعالیــت
شــرکت ،خالــص تغییــرات میتوانــد بــه
وضعیتــی بهتــر یــا بدتــر ختــم شــده باشــد.
ً
مثــا از جنبــه ســودآوری ،در شــرایط فعلــی
تقاضــای خانوارهــا بــرای برخــی محصــوالت
کاهــش و بــرای برخــی دیگــر از محصــوالت
افزایــش یافتــه اســت .مثــال واضــح آن کاهــش
تقاضــای خدمــات هتلــداری و رســتورانداری
و افزایــش تقاضــا بــرای محصــوالت شــوینده و
ضدعفونیکننــده اســت .هزینــه جــاری بنگاههــا
در شــرایط فعلــی نیــز افزایــش یافتــه اســت .البته
ایــن نکتــه بــدون توجــه بــه وضعیت عــدم تعادل
در بــازار کار اســت و صرفــ ًا از ایــن موضــوع
نشــئت میگیــرد کــه مدیریــت ریســک ســامت
نیــروی کار پرهزینهتــر شــده اســت .بههمیــن
صــورت ،بهــرهوری نیــز کاهــش مییابــد.
البتــه در تغییــر بهــرهوری و مخــارج جــاری
اســتثنا نیــز قابلِتصــور اســت .بهعنــوان مثــال،
وضعیــت بهــرهوری نیــروی کار برخــی بنگاههــا
ممکــن اســت بهعلــت دورکاری بهبــود یابــد.
همچنیــن دورکاری میتوانــد بــه کاهــش هزینــه
جــاری شــرکتها ختــم شــود .عالوهبــر ایــن
موضوعــات ،تغییــرات و تحــوالت صــورت
ســودوزیان یــا ترازنامــه و دیگــر ویژگیهــا را
بایــد بــه دورههــای کوتاهمــدت و بلندمــدت
تفکیــک کــرد .مثــال مشــخص آن قراردادهــای
نیــروی کار اســت کــه بهصــورت ســاالنه بســته

میشــود و وقفههایــی در اجــرای تصمیمــات
مدیریتــی بهوجــود مــیآورد.
در تمــام تحــوالت قابلِتصــور ،هالــه
نااطمینانــی عدمشــناخت بیمــاری کوویــد ۱۹
را نیــز بایــد اضافــه کــرد .تجربــه کشــورها نشــان
میدهــد کــه بــا راهکارهــای غیرپزشــکی (مثـ ً
ـا
ایجــاد محدودیــت در ارتباطــات و غیــره)
میتــوان بــه مدیریــت تعــداد مــوارد فعــال
پرداخــت .بااینحــال ،چنیــن راهکارهایــی آثــار
اقتصــادی منفــی دارد .هنــوز دانــش پزشــکی در
مدیریــت وضعیــت بیمــاران موفــق نبــوده اســت
و افــق زمانــی نســبت ًا مشــخصی نیــز در ایــن
زمینــه مطــرح نشــده اســت.
تمــام مــوارد فــوق بــه ایــن معناســت کــه
تحلیــل خــرد وضعیــت فعلــی و انتظــاری
بنگاههــای مختلــف از یــک بنــگاه بــه بنــگاه
دیگــر متفــاوت و البتــه پیچیــده خواهــد بــود.
اگــر بــر نظــام بانکــی تمرکــز کنیــم ،صنعــت
بانکــداری الکترونیــک در مرکزیــت بحــث قــرار
میگیــرد .ایــن بیمــاری در شــرایطی همهگیــر
شــد کــه ســالها از شــروع فراینــد توســعٔه
ایــن صنعــت میگــذرد و زیرســاختهای
نســبت ًا مناســبی (حداقــل در مناطــق شــهری
و پرجمعیــت) بــرای ارائــه خدمــات بانکــی
و پرداخــت فراهــم شــده اســت .البتــه ایــن
موضــوع بــه آن معنــا نیســت کــه میتوانیــم
وضعیــت فعلــی را در مقایســه بــا دیگر کشــورها
توســعهیافته مطلــوب بدانیــم .بهعبارتدیگــر،
همچنــان موانــع جــدی در بحــث زیرســاختها
و بهطورکلــی ســمت عرضــه خدمــات
بانکــداری الکترونیــک وجــود دارد .مثالــی در
ایــن زمینــه ،مســئلٔه شناســایی هویــت مشــتریان

ی اســت کــه بــه نظــر
در ارائــه خدمــات پایــها 
میرســد هــم بســتر قانونــی و مقرراتــی و هــم
ً
مثــا هنــوز
بســتر ف ّناورانــه آن فراهــم نیســت.
هــم بــرای بازگشــایی حســاب در بانــک مراجعــه
حضــوری الزم اســت؛ اگرچــه پیشتــر ،بارهــا
در نقــاط دیگــر شــبکٔه بانکــی تٔاییــد هویــت
صــورت گرفتــه اســت.
اگــر ســمت عرضــه را دقیقتــر بررســی
کنیــم ،عمــدٔه توســعه و زیرســاختها در
بحــث پرداخــت بهوجــود آمــده اســت .بــرای
توضیــح ایــن نکتــه ،توجــه کنیــد کــه هنــوز از
ظرفیتهــای بانکــداری مجــازی در کشــور
اســتفاده نشــده اســت .مــدل تجــاری در ایــن
نــوع بانکــداری نیــازی بــه شــعبٔه فیزیکی نــدارد،
بلکــه کلیــه ســطوح خدمــات بانکــی در بســتر
شــبکٔه اینترنــت و بهصــورت مجــازی اتفــاق
میافتــد .اینکــه آیــا شــرایط بهوجودآمــده نیــروی
محــرک الزم را بــرای ایجــاد زیرســاختهای
توســعه چنیــن بانکهایــی فراهــم میکنــد یــا
خیــر ،نیــاز بــه مطالعــه بیشــتر دارد.
بااینحــال ،نکتــه اصلــی آن اســت کــه الزامـاً
تمــام موانــع توســعٔه بانکــداری الکترونیــک
و صنعــت پرداخــت بهســمت عرضــه و
زیرســاختهای قانونــی و مقرراتــی مربــوط
نمیشــود .در کشــورهای درحالتوســعه نظیــر
ایــران ،ســمت تقاضــا محدودیتهــای مهــم
در فراینــد توســعه ایجــاد میکنــد .یکــی از
مهمتریــن ایــن نکتههــا بــه ایجــاد اعتمــاد در
افــراد بــرای اســتفاده از بســترهای الکترونیــک
و مجــازی مربــوط میشــود .از دیگــر مســائل،
تمایــل افــراد بــه پرداخــت هزینــه یادگیــری
اســتفاده از اینگونــه خدمــات اســت .طبیعتــ ًا

۸۱

چالشهـای شـبکٔه بانکـی در شـرایط
جدیـد نسـبت ًا متنـوع اسـت و بانکهـای
مختلـف بـا توجـه بـه نـوع داراییهـا ،نـوع
مالکیـت ،اسـتراتژی ،و اهـداف خـود بهطـور
متفـاوت تحـت تٔاثیـر قـرار میگیرنـد.
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کانالهاســت .ایــن بــه معنــی انتظــار افزایــش
کســری بودجــه اســت .بــا توجــه بــه شــرایط
رکــودی قبــل از شــیوع بیمــاری کوویــد ،۱۹
انتظــارات گذشــتهنگر (و احتمــا ًال دیگــر
انــواع مدلهــای انتظــارات) بــه شــکلگیری
انتظــارات تورمــی نســبت ًا زیــاد (درنتیجــه انتظــار
ی شــدن کســری بودجــه) میانجامــد .ایــن
پولــ 
موضــوع بــرای شــبکٔه بانکــی بااهمیــت اســت.
البتــه اینکــه تــورم انتظــاری چــه تٔاثیــری
در ترازنامــه و صــورت ســودوزیان بانکهــا
میگــذارد ،نیــاز بــه مطالعــهای جزئیتــر دارد.
در تحلیلــی گذشــتهنگر ،معمــو ًال نرخهــای
بهــرٔه منفــی وضعیــت بانکهــا را بهبــود
میبخشــد .فــارغ از آن ،وضعیــت تورمــی
قیمــت داراییهــای ثابــت نیــز افزایــش
میدهــد ،هرچنــد از نقدپذیــری آنهــا میکاهــد.
بااینحــال ،نــرخ بهــرٔه منفــی شــرایط خــروج
ســپردههای بلندمــدت را فراهــم میکنــد.
چنیــن وضعیتــی طبیعتـ ًا فعالیــت تجــاری بانــک
را مختــل کــرده و او را از هــدف اصلــی خــود کــه
همانــا واســطهگری مالــی اســت ،دور میکنــد.
بــا توجــه بــه مباحــث فــوق ،چالشهــای

{

شــرایط حاضــر منفعــت خالــص حرکــت
بهســمت ایــن بســترها بــرای قشــرهای مختلــف
را افزایــش داده اســت .توجــه کنیــد کــه در
شــرایط حاضــر ردوبــدل کــردن یــا تمــاس بــا
پــول نقــد ریســک بیمــار شــدن را افزایــش
میدهــد .طبیعــی اســت کــه افــراد بهدنبــال
راههــای جایگزیــن بــرای دوری از چنیــن
انتخابهایــی باشــند.
الزامــات اســتفاده از شــرایط جدیــد در
ترغیــب افــراد بــه اســتفاده از بســترهای کاراتــر
در شــهرها و مناطــق حاشــیٔه شــهر و روســتاها
متفــاوت اســت .بهعنــوان مثــال ،نــوع خدمــات
الزم در ایــن دو گــروه متفــاوت اســت .در
روســتاها مســئلٔه هموارســازی مصــرف مهمتــر
اســت و تقاضــا بــرای خدمــات پایهایتــری
ایجــاد میکنــد .در شــهرها بهدلیــل هزینــه
فرصــت باالتــر ،خدمــات پرداخــت بااهمیتتــر
اســت .مثــال روشــن در ایــن زمینــه ،پرداخــت
کرایــه تاکســیها و دیگــر خدمــات حضــوری
اســت .بهطــور مشــابه ،محدودیتهــا نیــز
متفــاوت اســت .در روســتاها بــا ســطح ســواد
نســبت ًا پایینتــری مواجهــه هســتیم.
اگــر تحــوالت جدیــد در صنعــت بانکــداری
را صرفــ ًا از کانــال بانکــداری الکترونیــک
جسـتوجو کنیــم ،احتمــا ًال کاهــش هزینههــای
عملیاتــی و افزایــش بهــرهوری را بهنفــع شــبکٔه
بانکــی بدانیــم .توجــه کنیــد کــه در اینجــا فــرض
بــر آن اســت کــه مالکیــت شــرکتهای خدمــات
پرداخــت در اختیــار شــبکٔه بانکــی قــرار دارد.
هرچــه بانــک ســهم بیشــتری در ایــن بــازار
داشــته باشــد ،طبیعتـ ًا در وضعیــت نســبت ًا بهتری
قــرار خواهــد گرفــت .درهرحــال ،تٔاثیــر شــرایط
حاضــر در صنعــت بانکــداری از جنبههــای
دیگــری نیــز مهــم اســت.
شــیوع کوویــد  ۱۹وضعیــت رکــودی
حاکــم بــر اقتصــاد را تشــدید کــرده اســت.
توجــه کنیــد کــه وضعیــت رکــودی در نتیجــه
شــوک عرضــه ناشــی از تشــدید تحریمهــای
بینالمللــی مفــروض اســت .بهطورمعمــول،
تســهیالت بخشــی مهــم از ســمت دارایــی
ترازنامــه بانکهــا را تشــکیل میدهــد.
بنگاههــای بســیاری در شــرایط حاضــر قــادر
بــه ایفــای تعهــدات خــود شــامل بازپرداخــت
تســهیالت نیســتند؛ بنابرایــن ،طبیعــی اســت
کــه بانکهــا بــا نــرخ نکــول بیشــتری مواجــه

شــوند .البتــه بــا تکیــه بــر ماهیــت مالــکان بانــک
یــا نــوع فعالیتهــای بانــک ،ســهم تســهیالت
از کل داراییهــا و همچنیــن نحــؤه تخصیــص
آنهــا بــه بخشهــای مختلــف متفــاوت اســت.
بااینحــال ،تکانــه رخداده نســبت ًا بــزرگ اســت
و انتظــار م ـیرود تمــام بانکهــا از ایــن منظــر
بهطــور منفــی تحــت تٔاثیــر قــرار گیرنــد.
افزایــش نســبت مطالبــات غیرجــاری ،مثـ ً
ـا از
کانــال کاهــش جریــان وجــوه نقــد ،آثــار دور
دومــی منفــی در ترازنامــه و صــورت ســودوزیان
بانکهــا بهوجــود مــیآورد.
بــا شــیوع بیمــاری ،مخــارج دولــت از
کانالهــای بســیاری افزایــش یافتــه اســت.
هزینــه ارائــه خدمــات درمانــی بــه بیمــاران یــا
هزینههــای پیشــگیری در زیرمجموعههــای
مختلــف دولتــی و وابســته ،از مهمتریــن ایــن

شــبکٔه بانکــی در شــرایط جدیــد نســبت ًا متنــوع
اســت و بانکهــای مختلــف بــا توجــه بــه
نــوع داراییهــا ،نــوع مالکیــت ،اســتراتژی ،و
اهــداف خــود بهطــور متفــاوت تحــت تٔاثیــر
قــرار میگیرنــد .اینکــه برآینــد نیروهــای مثبــت
و منفــی درنهایــت چــه تٔاثیــری در وضعیــت
ســودآوری میگــذارد ،مســئلهای جزئیتــر از
ایــن نوشــته اســت .بااینحــال ،تکانــه منفــی
بهوجودآمــده آنچنــان بــزرگ اســت کــه
احتمــال بســیار بیشــتری بــرای مخــرب بــودن
آن قائــل باشــیم .مخصوصـ ًا اگــر خالــص منافــع
در کل شــبکه را مدنظــر قــرار دهیــم ،قطعـ ًا آثــار
منفــی آن از مزایایــش بیشــتر اســت.
بحــث را بــا ایــن نکتــه بــه پایــان میرســانم
کــه در نــگاه بــهکل شــبکٔه بانکــی ،فــارغ از
بحــث ســودآوری ،میتــوان مطمئــن بــود
کــه ریســک سیســتماتیک نیــز افزایــش یافتــه
اســت .ایــن از نکاتــی کــه پیشتــر در خصــوص
افزایــش مطالبــات غیرجــاری و تــورم انتظــاری
بیــان شــد ،اســتخراج میشــود .ایــن یعنــی
آنکــه شــرایط جدیــدْ احتمــال رخــداد بحــران
اقتصــادی را افزایــش داده اســت .مدیریــت
ریســک چنیــن وضعیتــی یکــی از مهمتریــن
چالشهــای مقــام ناظــر در ایــن شــبکه خواهــد
بــود .ایــن در حالــی اســت کــه محدودیتهــای
تجــاری و تحریمهــای بینالمللــی فضــای
ممکــن تصمیمگیــری اقتصــادی را شــدید ًا
منقبــض کــرده اســت.

۶۵

۶۶

چالشهای نظام بانکی در عصر کرونا

دو ماهنامــه تازههــای اقتصــاد
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۸۳

شمول مالی دیجیتال در
عصر کرونا

یادداشت تحلیلی

چکیــده :بــه نظــر میرســد پاندمــی کوویــد  ۱۹تغییــری اساســی بهســود
خدمــات مالــی دیجیتــال بهوجــود آورد .ایــن فرصــت وجــود دارد
کــه بتــوان ســطح رفــاه خانوارهــای دارای درآمــد پاییــن و بنگاههــای
کوچــک را از قِ بــل پیشــرفت در پولهــای دیجیتــال ،خدمــات فینتــک،
و بانکــداری آنالیــن افزایــش داد .بیشــتر شــدن شــمول مالــی در نتیجــه
گســترش اســتفاده از خدمــات مالــی دیجیتــال همچنیــن میتوانــد رشــد

{

کویــت ،میانمــار ،پاراگوئــه ،و پرتغــال پــس
از پاندمــی اخیــر حمایتــی قابلِمالحظــه از
حرکـ�ت بهسـ�مت بانکـ�داری الکترونیـ�ک کـ�رده
و بــا سیاسـتهایی همچــون کاهــش کارمــزد و
افزایــش سقــف پرداختــ ب��ه گســترش انتقــال و
پرداختهـ�ای موبایلـ�ی کمـ�ک کردهانـ�د.
افریقــا و آســیا جلــودار حرکــت بهســمت
شــمول مالــی دیجیتــال
در مطالعـهای جدیــد از صنــدوق جهانــی پــول،
شــاخص شــمول مالــی دیجیتــال کشــورهای
دنیــا معرفــی شــد کــه میــزان پیشــرفت در
 ۵۲بــازار نوظهــور و کشــور درحالتوســعه
را رتبهبنــدی میکنــد .طبــق ایــن مطالعــه،
دیجیتالســازی باعــث افزایــش شــمول مالــی
طــی ســالهای  ۲۰۱۴تــا  ۲۰۱۷میــادی
شـ�ده اس��ت .ایــن اتفــاق در حالــی صــورت
میپذیــرد کــه شــمول مالــی از طریــق خدمــات
بانکـ�داری سـ�نتی در ایـ�ن مـ�دت کاهـ�ش داشـ�ته
اس��ت .مبتنــی بــر شــواهد میتــوان حــدس
زد کــه ایــن پیشــرفت بانکــداری دیجیتــال و
پســرفت بانکــداری ســنتی در دوران پاندمــی و
پســاپاندمی بــا ســرعتی زائدالوصــف ادامــه پیــدا
کــرده باشــد.
در حرکــت بهســمت افزایــش شــمول

مالـ�ی ،قارههـ�ای افریقـ�ا و آسـ�یا جلودارنـ�د.
البتــه واریانــس زیــادی هــم در کشــورهای
ایــن دو قــاره بــرای شــمول مالــی وجــود دارد.
در افریقــا کشــورهای غنــا ،کنیــا ،و اوگانــدا از
دیگ��ر کش��ورها پیشترنـ�د؛ حالآنکــه در مقــام
قیــاس ،خاورمیانــه و امریــکای التیــن حرکــت
بهســمت خدمــات مالــی دیجیتــال را بــا تأنــی
و ســرعتی کمتــر پــی گرفتهانــد .در برخــی
کشــورها ،همچــون شــیلی و پانامــا ،حرکــت
پرشــتاب بهســمت بانکــداری الکترونیــک
بازتابدهنــدٔه ســطح نســبت ًا باالتــر نفــوذ بانکــی
اســت .نفــوذ بانکــی بهمعنــای میــزان حضــور
و خدماتدهــی بانکــی بهطــور اعــم در کشــور
و برــای اف��راد و کسبوکارهاس��ت .اینطــور
بــه نظــر میرســد کــه نفــوذ بانکــی کشــور مــا
نیــز باالســت ،ولــی طبــق اطالعــات صنــدوق
جهان��ی پــول ،ایـ�ن بــاال بــودن نــرخ نفــوذ بــه
افزایــش شــمول مالــی دیجیتــال نینجامیــده
اســت.
در بســیاری از کشــورها ،خدمــات پرداخــت
دیجیتــال بهســمت وام دیجیتــال 2تکامــل پیــدا
کــرده اســت .وام دیجیتــال عبــارت اســت از
اســتفاده از ف ّنــاوری برخــط بــرای درخواســت
و تمدیــد وام بــه شــیوهای ســریعتر و کاراتــر.
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مقدمه
شــمول مالــی بهمعنــای موجــود و برابــر بــودن
فرصتهــای دسترســی بــه خدمــات مالــی میــان
آحــاد جامعــه و کسبوکارهاســت .شــمول
مالــی بــه فراینــدی اشــاره دارد کــه در نتیجــه آن،
آحــاد جامعــه و کسـبوکارها بتواننــد دسترســی
مناســب ،مقرونبهصرفــه ،و بهموقــع بــه
محصــوالت و خدمــات مالــی پیــدا کننــد .حتــی
پیــش از آغــاز شــیوع گســتردٔه کوویــد ،۱۹
اس��تفاده از خدمــات مالــی دیجیتــال جوامــع
را بهســمت شــمول مالــی بیشــتر هدایــت کــرده
اســت .بهرهمنــدی از خدمــات مالــی دیجیتــال
کمــک شــایانی بــه افزایــش رفــاه بســیاری از
خانوارهــای دارای درآمــد پاییــن و بنگاههــای
کوچکـ�ی ک��رده اسـ�ت کــه نوعــ ًا دسترســی
محــدودی بــه نهادهــای مالــی ســنتی دارنــد.
قرنطینــه و فاصلهگــذاری اجتماعــی اســتفاده
از خدمــات مالــی دیجیتــال را شــتاب بخشــیده
اســت ( ، )۱بــه همــان شــکل کــه اپیدمــی
ســارس در ســال  ۲۰۰۳چیــن را بهســوی
اســتقرار پرداختهــای دیجیتــال و تجــارت
الکترونیــک ســوق داد (.)۲
طبــق اطالعــات صنــدوق جهانــی پــول،
بســیاری از کشــورها ازجملــه لیبریــا ،غنــا،
1

اقتصــادی را بــه جلــو هــل دهــد .درحالیکــه پاندمــی موجــب افزایــش
اســتفاده از ایــن خدمــات شــده ،ایــن پدیــده همچنیــن چالشهایــی را
بــرای رشــد بازیگــران کوچکتــر صنعــت پدیــد آورده اســت و دسترســی
نابرابــر بــه زیرســاختهای دیجیتــال را بیشــتر نمایــان کــرده اســت .بایــد
فعالیتهایــی انجــام داد تــا اطمینــان از بیشــترین شــمول مالــی در آینــده
حاصــل شــود.

{

پوریا
چوبچیان

پژوهشگر اقتصادی

۶۷ 1. financial inclusion
2. digital lending

۶۸

چالشهای نظام بانکی در عصر کرونا

مثالــی از وام دیجیتــال درخواســت وام از یــک
بانــک بهصــورت دیجیتــال ،ارســال مــدارک
بهصــورت دیجیتــال ،و بررســی و رســیدگی
بــه آن باشــد .اســتفاده از وام دیجیتــال نیــازی
مبــرم بــه اعتبارســنجی مشــتریان دارد .ازآنجاکــه
شــرکتها اطالعــات کاربــران را از طــرق
مختلــف ذخیرهســازی و راههــای جدیــدی
بــرای اســتفاده از ایــن اطالعــات در راســتای
تحلیــل ارزش اعتبــار خلــق کردهانــد ،فضــا
بــرای وام دیجیتــال مهیــا شــده اســت و ایــن
اتفــاق در بســیاری از کشــورها میافتــد.
یکــی دیگــر از محصــوالت مالــی دیجیتــال
بــازار وام (یــا وام مبتنــی بــر بســتر) اســت کــه
از بســترهای دیجیتــال بــرای اتصــال مســتقیم
وامدهنــده و وامگیرنــده اســتفاده میکنــد .طــی
ســالهای  ۲۰۱۵تــا  ،۲۰۱۷ارزش بــازار وام
دوبرابــر شــده اســت .بااینکــه تابهحــال ایــن
اتفــاق بیشــتر در کشــورهای چیــن ،بریتانیــا ،و
امریــکا متمرکــز بــوده اســت ،بــه نظــر میرســد
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
بهطورکلــی منفعــت میرســاند .مطالعــات
پیشــین نشــان داده اســت گســترش خدمــات
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مالــی ســنتی بــه خانوارهــای دارای درآمــد پاییــن
و بنگاههــای کوچــک بــه رشــد اقتصــادی و
کاهــش نابرابــری درآمــدی کمــک میکنــد
(۳و .)۴تحلیـ�ل صنـ�دوق جهانـ�ی پـ�ول نشـ�ان
میدهدــ ک��ه شــمول مالــی دیجیت��ال ه��م نسـ�بتی
مســتقیم بــا تولیــد ناخالــص داخلــی دارد (.)۵
در هنگامــه قرنطینــه کوویــد  ،۱۹خدمــات
مالـ�ی دیجیتـ�ال بـ�ه دولتهـ�ا اجـ�ازه داده
اســت کــه پشــتیبانی مالــی امــن و ســریع بــرای
مــردم و کســبوکارهای «دور از دســترس»
داشــته باشــند ،هماننــد آنچــه در نامیبیــا،
پ��رو ،زامبی��ا ،و اوگانــدا دیــده شــد ( .)۶ایــن
امـ�ر ب�هـ دولته��ا اج�اـزه میده��د بــه اقشــار
آســیبدیده و کمتــوان کمــک کننــد و بــرای
بازیابـ�ی و تـ�ابآوری قویتـ�ر شـ�وند.
مســیر پیــشِرو بــرای افزایــش شــمول مالــی
دیجیتــال
بــرای آنکــه بتوانیــم از پتانســیل خدمــات
مالــی دیجیتــال بیشــترین بهرهبــرداری را
در عصــر پســاکرونا داشــته باشــیم ،بایــد
بس��یاری از زیرساــختهای الزم را مهیــا
کنیـ�م .بــرای نمونـ�ه ،میتــوان بــه دسترســی
برابــر بــه زیرســاختهای دیجیتــال اشــاره
کــرد کــه شــامل دسترســی همگانــی و بیشــتر
بــه بــرق ،تلفــن همــراه هوشــمند ،اینترنــت ،و

شناس��ه دیجیت��ال میشوــد .زمینــه دیگــری کــه
اهمیــت آن مخصوصـ ًا در ایــران و بــرای مناطــق
کمترتوســعهیافته موضوعیــت فراوانــی دارد،
افزایــش ســواد اســتفاده از خدمــات مالــی و
دیجیتــال بــرای آحــاد جامعــه و کسـبوکارهای
کوچــک اســت .درنهایــت ،یکــی دیگــر از
اجــزای مهــم بــرای افزایــش قــؤه اســتفاده از
شــمول مالــی دیجیتــال ،برطرفســازی تــورش
یــا بایــاس دادهای اســت ( . )۷بــرای زدودن
خطاهــای دادهای ،اســتفاده از تکنیکهــای
یادگیــری ماشــین بیشــترین کمــک را میکنــد
و همچنیــن همگامــی ف ّناورانــه میــان نهادهــای
مالــی را میطلبــد .نظرســنجی بینالمللــی کــه
صنــدوق جهانــی پــول در بیــش از  ۷۰نهــاد
ذینفــع  -بنگاههــای فینتــک ،بانکهــای
مرکـ�زی ،نهادهـ�ای رگوالتـ�وری ،و بانکهـ�ا
– ص��ورت داده ،حاکیــ از آن اســت کــه
رگوالتورهــا نیــاز دارنــد بــا تغییــرات ســریع
ف ّناورانــه در فینتکهــا همــراه شــوند تــا
بتواننــد از اطالعــات مشــتریان بهنحــو مقتضــی
حفاظــت کننــد و امنیــت ســایبری شــبکٔه خــود
را فراهــم کننــد.
یکــی دیگــر از مــوارد مهــم بــرای افزایــش
شــمول مالــی دیجیتــال ایــن اســت کــه
فینتکهــا بتواننــد بــه میــزان کافــی در مقایســه
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بــا دیگــر نهادهــای مالــی رقابتــی بماننــد تــا
منفعــت حاصــل از خدمــات مالــی دیجیتــال
بیشـ�ینه شـ�ود .در مقـ�ام تعریـ�ف ،فینتـ�ک
فصلِمشــترک خدمــات مالــی و ف ّنــاوری اســت
و شــامل آن دســته از نوآوریهایــی میشــود کــه
بــا روشهــای ســنتی بــرای انجــام دادن خدمات
مالــی رقابــت میکننــد .ایــن نوآوریهــا در
اســتارتآپهای کوچــک و بــزرگ خلــق
میشــود و عمدتــ ًا مبتنــی بــر اســتفاده از
خدمــات در تلفــن همــراه هوشــمند اســت.
بحــران کوویــد  ۱۹از جهاتــی بــه گســترش
فینتکهــا کمــک کــرده ،ولــی چالشهایــی
برــای ش��رکتهای فینت��ک کوچکتــر
تولی��د کـ�رده استــ .ازجملــه ایــن چالشهــا
میتــوان بــه تنگتــر شــدن تأمیــن مالــی،
افزایــش وامهــای معیــوب ،تنــزل در انتقــال
و تقاض�اـی اعتبــار اش��اره ک��رد .عقبنشــینی
اس��تارتآپهای کوچــک احتمــا ًال منجــر بــه
تمرکــز بیشازپیــش در ایــن بخــش خواهــد شــد
و متعاقب�� ًا میتوان�دـ باعثــ عقبگــرد شــمول
مالــی شــود .از نظــرگاه منافــع عمومــی ،بایــد
س��عی ک��رد چهارچوبهــای قانونگــذاری بــرای
شــرکتهای فینتــک بــزرگ تدویــن شــود تــا
موجــب ایجــاد انحصــار و سوءاســتفاده از آن
توســط شــرکتهای بــزرگ نشــود و جلــوی
تـ�داوم شـ�مول مالـ�ی را نگیـ�رد.
جمعبندی
رونـ�د حرکــت بهس�وـی دیجیتـ�ال شــدن
هرچهبیش�تـر خدمـ�ات مالــی بــا پاندمــی
کرونــا شــتاب گرفتــه و احتمــا ًال ادامــه خواهــد
داش��ت .بــرای ســاخت جوامــع بــا بیشــترین
شــمول مالــی و برطرفســازی نابرابریهــای
بهوجودآمــده در عصــر کرونــا و پســاکرونا،
نهادهــای سیاســتگذار ،چــه در ســطح ملــی
و چــه در ســطح بینالمللــی ،بایــد تــاش
کننــد شــکافهای بهوجودآمــده میــان اقشــار
مختلــف در دسترســی بــه خدمــات مالــی را
بردارنــد و کمــک کننــد منافــع خدمــات مالــی
دیجیتــال میــان همــه شــهروندان تقســیم شــود.
بــرای حصــول ایــن امــر ،او ًال بایــد بــه خلــق
نوآوریهــا در زمینــه فینتــک و جلوگیــری
از انحصــار کمــک شــود و ثانیــ ًا بایــد تــاش
ش��ود ت��ا چالشه��ای پیــشروی شــمول مالــی
دیجیت��ال مرتف��ع ش��ود؛ چالشهایــی همچــون
محافظــت اطالعــات مشــتریان ،افزایــش ســواد

مالــی و دیجیتــال شــهروندان و کســبوکارها
در مناطــق کمترتوســعهیافته ،حرکــت
بهســمت دسترســی برابــر بــه زیرســاختهای
دیجیتــال ،و تصحیــح اطالعــات اشــتباه کــه
نیــاز بــه حرکــت در ســطح ملــی دارنــد .در
س��طح بینالملل�یـ نی��ز نیــاز اســت بــا ایجــاد و
مشــارکت در موافقتنامههــای میانکشــوری،
مــواردی همچــون پولشــویی و ریســکهای
سـ�ایبری را کاهـ�ش داد.
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بحران کرونا و آیندٔه پول،
کارتهای اعتباری ،و رمزارزها
یادداشت تحلیلی

ضحی
ریاحی

پژوهشگر گروه اقتصاد پژوهشکده پولی و بانکی

مقدمــه :نگرانیهــای مربــوط بــه گســترش ویــروس کوویــد  ۱۹بههمــراه
اجــرای پروتکلهــای بهداشــتی باعــث افزایــش قابلِتوجــه در اســتفاده
از روشهــای پرداخــت بــدون پــول در چنــد مــاه اول امســال شــده
اســت .بــه نظــر میرســد ایــن همهگیــری رونــد تســریع در انجــام دادن
معامــات بــدون پــول نقــد در اکثــر بازارهــا را بههمــراه داشــته اســت.
پول نقد آلوده
ایــن بیمــاری همهگیــر در حــال تغییــر جهــت
جهــان بهســمت جهانــی بــدون پــول اســت
و البتــه رویــدادی بدیهــی و آشــکار بــرای
شــروع ســرعت بخشــیدن بهســمت تغییــر
اجتنابناپذیــر دیجیتالــی شــدن بــود کــه از
نظــر کارشناســان ایــن حــوزه ،لزومــ ًا اتفــاق
خوبــی نیســت.
بانــک تســویٔه بینالمللــی در آوریــل
 ۲۰۲۰در گزارشــی آورده اســت ،علیرغــم
نگرانــی عمومــی مبنــی بــر انتقــال ویــروس
کوویــد  ۱۹بهوســیلٔه پــول نقــد ،شــواهد علمــی
نشــان میدهــد کــه ایــن خطــر در مقایســه
ب�اـ خط�رـ س��ایر اش��یائی کــه مکــرر ًا بــا دســت
لم��س میشــوند ،ازجملــه صفحهکلیدهــای
دســتگاههای خودپــرداز و دســتگاههای پــوز،
کمتــر اســت.
در نــگاه کلــی بــه پــول اگــر آن را قــراردادی
اجتماعــی بدانیــم ،چــه اتفاقــی میافتــد
اگــر شــکل اجــرای ایــن قــرارداد تغییــر
کنــد؟! ســازمان بهداشــت جهانــی ازجملــه
ســازمانهایی اســت کــه بهخاطــر ایجــاد تــرس
از انتقــال ویــروس توســط پــول نقــد در جهــان
مقصــر شــناخته شــده اســت .آنهــا چنــدی
بعــد اعــام کردنــد کــه هیــچ بیانیــهای دربــارٔه

ایــن موضــوع بــا افزایــش پرداختهــای آنالیــن و تجــارت الکترونیکــی
ً
کامــا مشــهود اســت .خطــر گســترش کوویــد ۱۹
در سراســر جهــان
از طریــق پــول نقــد ،بــه مقامــات مســئول انگیــزٔه الزم بــرای در نظــر
گرفتــن گزینههــای دیجیتالــی بهعنــوان روشــی جایگزیــن در اکوسیســتم
پرداخــت داده اســت.

ایــن موضــوع صــادر نکردهانــد و فقــط طــی
پاســخگویی بــه ســؤالی دراینبــاره گفتهانــد
کــه بایــد دســتهای خــود را پــس از دســت
زدن بــه پــول بشــویید ،بهخصــوص اگــر غــذا
میخوریــد .در کل بــا توجــه بــه آمارهــا ،ایــن
ســازمانها تأثیــر خــود را در ایجــاد تــرس
عمومــی از پــول و کاهــش میــزان مصــرف آن
در اکث��ر جوامــع گذاش��تهاند و البتــه هنــوز هــم
اقدامــات گســتردهای بــرای ممانعــت از اســتفاده
از پــول نقــد صــورت میگیــرد.
تغییر رفتار پرداخت
صرفنظــر از اینکــه نگرانــی در مــورد پــول
نقــد توجیــه شــده اســت یــا خیــر ،ایــن بحــران
میتوانــد رفتارهــای پرداخــت را تغییــر
دهدــ .در یــک روز معمولــی ،تقریبــ ًا نیمــی
از افــراد جامعــه بــرای خریــد و انجــام دادن
امــور روزمــرٔه خــود از پولهــای کاغــذی و
سـ�کهها اسـ�تفاده میکننـ�د؛ امـ�ا در عصـ�ر
کرون�اـ ،پ�وـل نق��د دیگ��ر وجــود نــدارد ،زیــرا
الزامــات مربــوط بــه فاصلهگــذاری اجتماعــی
مناســب و نگرانیهــای مربــوط بــه بهداشــت
فــردی و اجتماعــی ،تقریبـ ًا هرکســی را مجبــور
بــه پرداخــت بــا کارتهــای اعتبــاری و نقــدی
میکن��د .مــردم از کارتهــا و پرداختهــای
بــدون تمــاس اســتفاده میکننــد زیــرا آنهــا

نمیخواهنــد بــه هــر چیــزی دســت بزننــد.
در شــرایطی کــه هنــوز پــول نقــد پذیرفتــه
میشــود ،حتــی مشــتریان قدیمــی ،کســانی کــه
هنــگام اتخــاذ عادتهــای دیجیتالــی بســیار
مقاومــت میکردنــد ،داوطلبانــه اقــدام بــه
جایگزینــی میکننــد.
البتــه قبــل از بحــران کرونــا نیــز حضــور پــول
نقــد در کشــورهای مختلــف در حــال کمرنــگ
شــدن بــود ،زیــرا مصرفکننــدگان شــهری
بیشــتر از کارتهــای اعتبــاری و اپلیکیشــنها
در فراینــد پرداخــت اســتفاده میکردنــد تــا
پ��ول نق��د؛ ام��ا کرونــا ویــروس در حــال تســریع
اینگونــه تغییــرات و شــتاب دادن جهــان
بهســمت آینــدهای بــدون وجــه نقــد اســت .ایــن
ْ
تغییــرات روشهــا و محاســبات جدیــدی در
بازرگانــی و تجــارت خلــق میکنــد و صنعــت
پرداخـ�ت دیجیتـ�ال را نیـ�ز غنیتـ�ر میسـ�ازد.
آنچــه مســلم اســت ،پــول نقــد همچنــان
در گــردش اســت و فقــط تــرس از انتقــال
ایــن بیمــاری مصرفکننــدگان را وادار کــرده
اســت کــه دربــارٔه نحــؤه خریــد و پرداخــت
خــود تمهیداتــی جدیــد بیندیشــند و حتــی در
خردهفروشــیها و رســتورانها بــرای کاهــش
میــزان قــرار گرفتــن در معــرض خطــر ،از
کلی��ک بیـ�ش از پ��ول نق��د اس�تـفاده کنن��د .قبل از
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پیامدهای کرونایی و علل آن
کرونــا ویــروس تقریبــ ًا در همــه جنبههــای
زندگــی روزمــره تأثیــر گذاشــته و البتــه
پرداختهــا نیــز مصــون نبــوده اســت.
اکوسیســتم پرداخــت ،چــه از نظــر فیزیکــی
و چــه از لحــاظ دیجیتالــی ،در یــک دورٔه
زمانــی کوتــاه دچــار تغییــرات جــدی شــده
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علیرغــم نگرانــی عمومــی مبنــی بــر
انتقــال ویــروس کوویــد  ۱۹بهوســیلٔه پــول
نقــد ،شــواهد علمــی نشــان میدهــد کــه ایــن
خطــر در مقایســه بــا خطــر ســایر اشــیائی کــه
مکــرر ًا بــا دســت لمــس میشــوند ،ازجملــه
صفحهکلیدهــای دســتگاههای خودپــرداز و
دســتگاههای پــوز ،کمتــر اســت.

{

همهگیــری ،اســکناسها و ســکهها بــرای ۸۰
درصــد معامــات در اروپــا مورداســتفاده قــرار
میگرفــت ،البتــه هنــوز اطالعــات کافــی مبنــی
بــر اینکــه ایــن بیمــاری همهگیــر رونــد فعلــی را
تغییــر داده اســت ،وجــود نــدارد .بااینحــال،
پــول نقــد از زندگــی روزمــرٔه تعــداد فزاینــدهای
از مــردم کــه در قرنطینــه بــه ســر میبرنــد ،در
حــال محــو شــدن اســت.
واقعیــت ایــن اســت کــه مــا وارد دنیایــی
جدیــد شــدهایم کــه تمــاس کمتــری در آن
وجــود دارد و ایــن امــر هــرروز در حــال
پررنگتــر شــدن اســت .در ایــن شــرایط
متأســفانه ســامانههای پرداخــت فعلــی
نیــز نمیتوانــد بــه مــا کمــک کنــد .مشــکل
اینجاســت کــه ســامانههای پرداخــت قدیمــی
مــا حتــی بــرای عصــر دیجیتــال آمــاده نبــوده
اســت ،چــه برســد بــرای بیمــاری همهگیــر و
مســری .در یــک روز معمولــی ،ممکــن اســت
هــر شــخص بــرای تأمیــن مایحتــاج روزمــرٔه
خــود چندیــن عملیــات پرداخــت انجــام
دهــد؛ امــا تقریبــ ًا هیــچ ســازوکار پرداخــت
ســنتی وجــود نــدارد کــه هــر دو طــرف -
پرداختکننــده و گیرنــده  -را در معــرض
خط��ر ابت�لا ب��ه عفون��ت وی��روس ق��رار نده��د.
روزانــه میلیونهــا تراکنــش میلیونهــا فرصــت
بــرای پخــش انــواع عفونتهــا و بیماریهــا
را ایج��اد میکن��د .در ایــن میــان ،گزینههــای
دیجیتالــی ماننــد دســتگاههای تلفــن همــراه
وجــود دارد .البتــه ایــن بــدان معنــا نیســت کــه
دســتگاههای تلفــن همــراه بهخودیخــود
عــاری از میکــروب اســت .آنچــه آنهــا را در
ایــن شــرایط جذابتــر میکنــد ایــن اســت کــه
برنامههــا و کیــف پولهــای تلفــن همــراه بــه
مصرفکننــدگان ایــن امــکان را میدهــد کــه
بــدون تمــاس بــا شــخصی دیگــر ،پرداختهــای
حضــوری خــود را انجــام دهنــد .آنهــا میتوانند
بهجــای اســتفاده از پــول نقــد ،ســکه ،یــا کارت
اعتبــاری فقــط تلفــن همــراه خــود را تــکان داده
و عملیــات پرداخــت را انجــام دهنــد .کیــف
پولهــای الکترونیــک زیــادی در ســطح جهــان
بهویــژه کشــورهای پیشــرفته وجــود دارد؛ امــا
متأســفانه امــکان اســتفاده از آنهــا در کشــور مــا
هنــوز در ســطح وســیع عملیاتــی نشــده اســت.

درمجمــوع ،رونــد جهانــی نشــان میدهــد کــه
تمایــل مصرفکننــدگان بــرای انــواع اشــکال
پرداخــت بــدون تمــاس روبهافزایــش اســت.
مجلــه فورچون1کــه بهطــور مرتــب ترجیحــات
مصرفکننــده را در زمینــه کارتهــای اعتبــاری
و ســایر روشهــای پرداخــت بررســی میکنــد،
در اوایــل مــارس امســال دریافــت کــه ۳۸
درصــد از افــراد بــرای پرداخــت خــود ،کارتهــا
و یــا روشهایــی را انتخــاب میکننــد کــه
دارای ویژگیهــای بــدون تمــاس اســت .ایــن
رقــم نســبت بــه تحقیقــات دورٔه قبــل ۲۶٫۸
درصــد افزایــش داشــته اســت .ایــن گــروه
اظهــار داشــت :اگرچــه ایــن دادههــا اولیــه اســت
و زمــان بیشــتری بــرای ارزیابــی تأثیــر واقعــی
و پایــدار در رفتــار مصرفکننــده نیــاز اســت،
دادههــا نشــان میدهــد کــه ممکــن اســت نقطــه
اوج در اســتفاده از روشهــای پرداخــت بــدون
تمــاس ســریعتر از زمــان پیشبینیشــده فــرا
رســد .آنهــا معتقدنــد کــه در ایــن لحظــه از
زمــان ،صادرکننــدگان ایــن کارتهــا بایــد
ویژگــی بــدون تمــاس بــودن را در کارتهــای
خــود افزایــش دهنــد و بازاریابــی هدفمنــد خــود
را فراتــر از توضیــح کارایــی ببرنــد و بهجــای
آن بــه مصرفکننــدگان در مــورد تمــام مزایــا،
ازجملــه کاهــش ریســک عفونــت و بیمــاری کــه
اینگونــه کارتهــا میتوانــد بــرای آنهــا بــه
ارمغــان آورد ،آمــوزش دهنــد.

اســت .بانکهــای مرکــزی پولهــای نقــد را
قرنطینــ ه کردهانــد ،اســکناسهای زیــادی را
ســوزانده و بیانیههــای بیشــماری را بابــت
پرداختهــای نقــدی و الکترونیکــی صــادر
کردهانــد .همانطــور کــه بانــک مرکــزی
اروپــا 2خاطرنشــان کــرده اســت ،فعالیتهــای
تهدیدکننــدٔه ســامانههای پرداخــت همچــون
فیشــینگ ،کالهبــرداری ،و تهدیــدات ســایبری
در حــال افزایــش اســت .متأســفانه ایــن
مجرمــان از عــدم اطمینــان و ثبــات ناشــی از
ایــن بیمــاری همهگیــر اســتفاده کــرده و طیــف
وســیعی از مــردم از فعالیتهــای ســایبری آنهــا
در امــان نبودهانــد .بــه گــزارش بانــک مرکــزی
اروپــا ،غیبتهــای گســتردٔه کارکنــان ،اســتفاده
از شــبکههای خانگــی بــاز و ناامــن ،ضعــف
سیســتمهای انفورماتیــک بانکهــا ،و دانــش
ناکافــی مــردم باعــث شــده اســت تــا مجرمــان
ســایبری بــرای حملــه بــه مؤسســات مالــی از
فرصــت ایجادشــده نهایــت اســتفاده را ببرنــد.
نگرانیهــای مربــوط بــه ایــن موضــوع کــه
آیــا اســکناس و ســکه نقشــی مؤثــر در حمــل و
گســترش ویــروس دارد یــا خیــر ،باعــث کاهــش
حجــم مبــادالت بــا پــول فیزیکــی شــده اســت.
در ایــن شــرایط ،برخــی از بانکهــای مرکــزی
نگــران هســتند کــه دسترســی محــدود بــه پــول
نقــد و پرداخــت نقــدی ممکــن اســت چــه
مشــکالتی بــرای جوامــع حاشیهنشــین و دور
از خدمــات بانکــی ایجــاد کنــد .در ایــن راســتا،
برخــی از بانکهــای مرکــزی همچــون بانــک
کانــادا بیانیــهای صــادر کردهانــد کــه در آن از
خردهفروش��ان کش��ور خواس�تـه شدــه اسـ�ت تــا
معامــات نقــدی را از تــرس ویــروس کوویــد
 ۱۹ممنــوع نکننــد .آنهــا بــر ایــن باورنــد
کــه امتنــاع از پــول نقــد بهعنــوان وســیلٔه
پرداخــت میتوانــد افــرادی را کــه بــه پــول نقــد
وابســتهاند ،در شــرایط ســختی قــرار دهــد.
بانــک ذخیــرٔه نیوزلنــد همچنیــن همــراه بــا
پروتکلهــای بهداشــتی مناســب ،اســتفاده
مــداوم از پــول را ترغیــب میکنــد .از نظــر
آنهــا مشــاغل موظــف نیســتند کــه بهصــورت
اجبــار پــول نقــد را بپذیرنــد ،امــا کاهــش آن
ممکــن اســت بــه ضــرر افــرادی باشــد کــه
فقــط بــه اســتفاده از آن در پرداختهــای
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خــود اعتمــاد دارنــد و در غیــر اینصــورت در
شــرایط محرومیــت مالــی قــرار میگیرنــد .ایــن
افــراد بهاحتمالزیــاد جــوان ،مســن ،فقیــر،
معلــول ،یــا از نظــر مالــی محــروم هســتند.
ایــن بانکهــای مرکــزی تأکیــد میکننــد کــه
پرداختهــای نقــدی تهدیــدی بیشــتر از بــاز
کــردن در یــا اســتفاده از ســایر اشــیای روزمــره
بــرای مــردم نیســتند .درنهایــت ،خواســتار
احتــرام و مراقبــت از یکدیگــر در ایــن شــرایط
خــاص هســتند .در مقابــل اینگونــه دیدگاههــا،
بانکهــای مرکــزی نیــز هســتند کــه بــا حــذف
هزینههــا و افزایــش ســقف محدودیتهــای
مربــوط بــه روشهــای پرداخــت بــدون
تمــاس ،ســعی در ترغیــب مــردم بــه اســتفاده
از ســامانههای پرداخــت دیجیتالــی میکننــد.
بانــک مرکــزی جمهــوری اســامی ایــران نیــز
در تــاش بــرای محــدود کــردن شــیوع کرونــا
ویــروس از طریــق گــردش اســکناس در بیــن
مــردم یــا مبادلــه از طریــق کارتهــای بدهــی
در خردهفروشــیها ،ســعی در گســترش
زیرســاختهای الزم بــرای پرداخــت بــدون
تمــاس از طریــق کدهــای کیــوآر 3و کیــف
پــول دیجیتــال میکنــد .پرداخــت کــد کیــوآر
روش پرداخــت بــدون تمــاس اســت کــه در آن
پرداخــت بــا اســکن کــد کیــوآر از یــک برنامــه
تلفــن همــراه انجــام میشــود.
کرونا شتابدهندٔه دیجیتالی
ارزهــای بــر پایــه سیســتمهای رمزنــگاری
داراییهــای دیجیتالــی اســت کــه از شــبکٔه
همتابههمتــا اســتفاده میکنــد تــا بهصــورت
غیرمتمرکــز و بهطــوری گســترده در دســترس
قــرار گیرنــد .ایــن دارایــی یــک توکــن دیجیتالــی
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اســت کــه هیــچ ارزش ذاتــی و یــا پشــتوانٔه
حاکمیتــی نــدارد .روش مــدرن مورداســتفاده در
آنهــا ف ّنــاوری زنجیــرٔه بلــوک اســت .دادههــای
زنجیــرٔه بلــوک در گروههــا یــا بلوکهــای
اطالعاتــی ذخیــره میشــود .حــذف یــا اصــاح
ً
ذخیــره شــده

قبــا در زنجیــره
اطالعاتــی کــه
غیرممکــن اســت؛ زیــرا بلوکهــا در چندیــن
دفتــر کل تکثیــر میشــود .بهدالیــل فــوق،
زنجیــرٔه بلــوک بســیار ایمــن اســت .هــر کاربــر
یــک کلیــد عمومــی و خصوصــی منحصربهفــرد
دارد .کلیــد عمومــی ماننــد نــام کاربــری یــا
آدرس ایمیــل عمــل میکنــد و ایــن امــکان را بــه
کاربــران میدهــد تــا ارز دیجیتالــی را بهطــور
مســتقیم بــه کاربــران دیگــر منتقــل کننــد .کلیــد
خصوصــی شــبیه بــه رمــز عبــور شــخصی اســت
کــه بــه کاربرهــای مختلــف امــکان دسترســی
بــه حســابهای ارزهــای رمزپایــه یــا کیــف
پولهــای دیجیتالــی را میدهــد.
پیشبینــی پایــان ایــن بحــران پزشــکی کاری
بــس دشــوار اســت و پیامدهــای اصلــی ایــن
امــر باعــث میشــود کــه شــهروندان تقریبــ ًا
مجبــور شــوند بــه اســتفاده از سیســتمعاملهای
پرداخــت دیجیتــال عــادت کننــد .پیشــرفت
لِتوجــه ف ّنــاوری در تلفنهــای هوشــمند،
قاب 
ً
همــراه بــا تقریبـا  ۵میلیــارد کاربــر و  ۳٬۷میلیــارد
کاربــر اینترنــت همــراه ،بهطورقطــع بــه پذیــرش
سیســتمعاملهای دیجیتــال در اکوسیســتم
پرداخــت کمــک خواهــد کــرد .فرصتهایــی کــه
تجــارت الکترونیکــی و معامــات بــدون پــول از
نظــر راحتــی ،کارایــی ،و مقرونبهصرفــه بــودن
در اختیارشــان قــرار میدهــد ،بــه آنهــا کمــک
میکنــد تــا در ســالهای آینــده بــازار بیشــتری

کســب کننــد .محبوبیــت آنهــا بیــن نســلهای
جــوان و حمایــت قدرتمنــد دولتهــا از تحــول
دیجیتــال نیــز بــه تقویــت چشــمانداز آنهــا
کمــک میکنــد .آنچــه مســلم اســت ویــروس
کوویــد  ۱۹همچــون شــتابدهندهای قــوی در
خدمــت دنیــای دیجیتــال قــرار گرفتــه اســت،
بهطوریکــه تصــور اکوسیســتم بــدون پــول در
آینــدهای نهچنــدان دور بعیــد بــه نظــر نمیرســد.
جمعبندی
همانطــور کــه در بــاال ذکــر شــد ،بحــران
کنونــی حاصــل از ویــروس کوویــد  ۱۹علیــه
اســکناس و ســکه نیــز عمــل کــرده اســت .در
تــاش بــرای جلوگیــری از انتشــار ویــروس،
از وزیــران بهداشــت و درمــان تــا رســانهها و
حتــی بســیاری از بانکهــای مرکــزی نظرهــای
متفــاوت در مــورد پــول نقــد مطــرح شــده
اســت .آنچــه مهــم اســت پیامرســانی شــفاف
بــه مــردم و اطمینــان دادن در مــورد چگونگــی
اســتفادٔه صحیــح از پــول نقــد اســت؛ زیــرا
میلیاردهــا نفــر در زندگــی خــود بــه پــول
نقــد متکــی هســتند و گزینههــای معقــول و
مناســب دیگــری بــرای پرداخــت ندارنــد .بــا
اینکــه پیشبینــی میشــود ایــن همهگیــری
کاتالیــزوری خواهــد بــود کــه روشهــای
پرداخــت دیجیتالــی را در جهــان گســترش
دهــد ،بــا رویکــردی دقیــق و هماهنــگ در
صنعــت پرداخــت ،همچنــان میتــوان بــه
پــول نقــد بهعنــوان روش پرداخــت مطمئــن
اتــکا کــرد.

3. Quick Response Code, QR code
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