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رئیس پژوهشکده پولی و بانکی

پویاییهای اقتصاد ایران در سه سالگذشته تحتتٔاثیر تحوالت عمدت ًا غیراقتصادی
قرار داشته است .از اواسط سال  ،۱۳۹۶با مطرحشدن زمزمههای خروج امریکا از
برجام و تشدید حلق ٔه تحریمهای مالی و تجاری کشور ،نااطمینانی سرمایهگذاران
و فعاالن اقتصادی افزایش یافت و با اثرگذاری در انتظارات تورمی ،سبب افزایش
التهابات در بازارهای داراییها با محوریت اسعار خارجی و بهویژه دالر شد .اگرچه
طی این مدت سیاستگذاران اقتصادی و بهویژه بانک مرکزی با اتخاذ تدابیر جبرانی
همانند تدوین سازوکارهای مدیریت ذخایر ارزی و بازگشت ارز ناشی از صادرات،
ت نظارتی شبکٔه بانکی ،کوشیدهاند تقاضاهای
مدیریت بازار پول ،و ارتقای مقررا 
سوداگری در بازار پول و ارز تا حد زیادیکنترل شود ،تخلیٔه بخشی از آثار انتظارات
تورمی در شاخص بهایکاالها و خدمات مصرفکنندهگریزناپذیر بوده است.
در مقطع فعلی ،با رویکارآمدن دولت جدید ایاالت متحدٔه امریکا وکاهش ابهامات
فضای خارجی پیرامون اقتصاد ایران ،انتظارات بدبینانه به میزان زیادی تعدیل شده
است؛ بهگونهای که در بیشتر سناریوهای تحلیلی ،تٔاثیرگذاری نیروهای افزایشی در
بازار ارز بسیار پایین برآورد میشود و در مقابل ،اثرگذاری نیروهای کاهشی در این
بازار از وزن بیشتری برخوردار گشته است .بروز تورم منفی در گروهکاالهای بادوام،
نزول تورم ماهانه ،و نزول تورم نقطهای در آذر و احتمال تداوم آن در فصل زمستان،
از نخستین عالیم بازگشت آرامش به اقتصاد ایران است .عالوه بر آن ،تحوالت
نقدینگی و افزایش سهم شبهپول وکاهش سهم پول در ترکیب نقدینگی طی ماههای
گذشته بیانگر آن استکه بهتدریج باکاهش سیالیت پول  ،نیروی محرک تقاضاهای
سوداگری در کلیت بازارهای مالی و دارایی رو به افول گذاشته است ،که این مهم
نیز با پشتیبانی از روند کاهشی انتظارات منفی ،سیگنالی از کاهش فشارهای تورمی
در ماههای آتی خواهد بود.

مجموعٔه تحوالت یادشده نشان میدهد او ًال هنوز در اقتصاد ایران ،نرخ ارز بهعنوان
یک لنگر اسمی بسیار قوی در شکلگیری انتظارات تورمی عمل میکند؛ و از سوی
دیگر با کاهش ریسکهای مناقشات بینالمللی و در ادامه کاهش احتمال تنشهای
منطقهای ،چشمانداز اقتصاد ایران معطوف به تحوالت فضای داخلی اقتصاد
ایران خواهد بود .بنابراین در مسیر پیش رو ،با توجه به مطرحشدن الیحٔه بودجه
و برجستهشدن ابعاد مختلف آن ،نحؤه شکلدهی سیاستهای اقتصادی (پولی،
مالی ،ارزی ،و تجاری) نقش تعیینکنندهای در نوسانات متغیرهای کالن اقتصادی
بهویژه تورم و تولید خواهد داشت.

در بررسی بودجه و تصویب آن ،تصمیمگیری در خصوص متغیرهایکلیدی ازجمله
بهای حاملهای انرژی و سوخت بهویژه برای بنگاههای تولیدی و صنعتی ،تغییرات
نرخ و پایههای مالیاتی موجود ،حذف و یا کاهش معافیتهای مالیاتی صادرات
در صنایع مختلف ،نرخ ارز مرجع محاسبات گمرکی ،انواع یارانههای پرداختی و
کمکهای معیشتی ،تغییرات حقوق و دستمزد شاغالن و میزان حداقل مزدکارگران
ازجملٔه مهمترین مواردی است که در منابع و مصارف دولت و در نتیجه میزان

کسری بودجٔه عملیاتی دولت در سال آینده اثرگذار خواهد بود .در مرحلٔه بعد ،نحؤه
تٔامین مالی کسری بودجه ،وضعیت بازار سرمایه و بدهی ،و توانایی عملیاتیشدن
فروش اموال و داراییهای مازاد دولت و همچنین عرضه و فروش اوراق مالی
اسالمی نقش مٔوثری در تعیین روابط مالی دولت ،شبکٔه بانکی و بانک مرکزی ،و در
نتیجه میزان انبساط ترازنامٔه نظام بانکی و اثرگذاری در کلهای پولی خواهد داشت.
بهرغم وجود ابهامات قابل مالحظه در مختصات و ابعاد بودجٔه سال آینده ،چشمانداز
کاهشی نرخ ارز و در نتیجه تلطیف انتظارات تورمی فضای سیاستگذاری مناسبی
برای هر دو مقام پولی و مالی کشور فراهم کرده است که با انجام اصالحات
ساختاری ،به بهبود فضای کسبوکار و جبران زیانهای رفاهی خانوارها ناشی از
التهابات سه سال گذشته اقدام کنند .متٔاسفانه ،روند سرمایهگذاری ناخالص داخلی
طی دهٔه  ۱۳۹۰وضعیتیکاهنده داشته و سهم آن در مخارج ملی تقریب ًا نصف شده
است؛ بهگونهای که از حدود  ۳۵درصد در سال  ،۱۳۹۰به حدود  ۱۷درصد در
سالهای اخیر تنزل یافته استکه این نیز آثاری ازجملهکاهش تشکیل سرمایٔه ثابت و
در نتیجهکوچکشدن تولید بالقوه در اقتصاد ایران خواهد داشت .این نقیصه عالوه
بر اینکه معلول نااطمینانی سرمایهگذاران در دهٔه  ۱۳۹۰است ،به کاهش تدریجی
سهم مخارج عمرانی در بودجٔه دولت طی این سالها نیز وابسته است .بنابراین،
یکی از اقدامات اثربخش در این راستا ،تالش سیاستگذار مالی برای افزایش سهم
مخارج عمرانی از بودجٔه دولت و ترغیب سرمایهگذاری در زیرساختهای اساسی و
بخشهای تولیدی صنایع مختلف است .همچنین در حوزٔه سیاست پولی ،ضروری
است با بهرهگیری از تجارب رشد بیپروای ترازنام ٔه بانکها طی سالهای -۱۳۹۵
 ،۱۳۹۲مقررات احتیاطی کالن برای ارتقای نظارت بر ساختار ترازنامه ،ترکیب
داراییها ،و حداکثر میزان رشد مجموع داراییهای شبکٔه بانکی اعمال و پیگیری
شود تا بهتدریج ارزیابی ریسک و سالمت بانکی نیز به سطح استانداردهای نوین
بینالمللی نزدیک شود .عالوهبراین ،تالش برای افزایش عمق عملیات بازار باز و
افزایش سهم مبادالت توثیقی پایٔه پولی از کل تراکنشهای پایٔه پولی ،سبب خواهد
شد بهتدریج عملکرد نرخ سود مبنا و کریدور نرخ سود در شکلدهی انتظارات
عمومی نقش ایفا کند ،و در میانمدت و بلندمدت جایگزین نرخ ارز بهعنوان لنگر
اسمی شود .این مهم در افزایش اعتبار و موفقیت سیاستگذار برای کنترل تورم و
هدفگذاری آن در سطوح پایینتر نیز نقش برجستهای خواهد داشت.
در مجموع ،برآیند نیروهای اثرگذار در تحوالت اقتصاد ایران نشاندهندٔه کاهش
انتظارات تورمی و حرکت اقتصاد در مسیرهای همگرا به تعادلهای پایدار است؛ اما
آنچه در تقویت این پایداری و تسریع در نیل به آن مٔوثر است تالش برای سازگاری
بیشتر سیاستهای پولی ،ارزی ،و مالی ذیل مجموعٔه سیاستهای احتیاطی کالن
است .امید است مجموعٔه مقامات قانونگذار و سیاستگذار اقتصادی با ارادهای
قویتر از قبل در جهت تقویت این سازگاری و ارسال سیگنالهای شفاف به
مجموعٔهکارگزاران و فعاالن اقتصادی ،زمینٔه ثبات بیشتر محیط اقتصاد کالنکشور
را فراهمکنند.

پرونده اول
بودجه ۱۴۰۰
 /04آنالیز ساختار بودجٔه  ۱۴۰۰در الیحٔه پیشنهادی دولت
 /06تعیین ریل مالی اقتصاد با بودجٔه ۱۴۰۰
 /08تدوین بودجه براساس واقعیات بهترین راهکار کاهش
آثار تحریمها
 /11چالشهای تدوین بودجٔه سال ۱۴۰۰
 /15اوراق بهادار اسالمی در الیحٔه بودجٔه ۱۴۰۰
 /18پیدا و پنهان بودجٔه عمرانی ۱۴۰۰
 /21عملیات بازار باز :دستاوردها و محدودیتها
 /23اصالحات ساختاری بودجه در خدمت مدیریت کسری
بودجٔه سال ۱۴۰۰
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بودجه ۱۴۰۰

آنالیز ساختار بودجهٔ  ۱۴۰۰در الیحهٔ پیشنهادی دولت

مصاحبه

سید محمدهادی سبحانیان

کارشناس مرکز پژوهشهای اقتصادی مجلس

الیحٔه بودجٔه  ۲۴۳۵هزار میلیارد تومانی  ۱۴۰۰در حالی به مجلس تقدیم شد
که دولت در بخش منابع ۸۴۱ ،هزار میلیارد تومان منابع عمومی و در مجموع
 ۹۲۹هزار میلیارد تومان بودجٔه عمومی پیشبینی کرده است.
بودجٔه  ۱۴۰۰شاهد رشد بیش از  ۴۵درصدی در حجم مالی کل بودجٔه
کشور و رشد  ۲۵درصدی حقوق است؛ سهم مالیات هم از بودجٔه عمومی
 ۲۹درصدی در نظر گرفته شده که نسبت به سال گذشته روند افزایشی داشته
است .دولت  ۱۹۹هزار میلیارد تومان برای فروش نفت در بودجه پیشبینی
کرده و همچنین درخواست کرده است چنانچه امکان تحقق این عدد فراهم
بودجٔه  ۱۴۰۰را چگونه ارزیابی میکنید؟

براساس کلیات بودجٔه  ،۱۴۰۰با رشد بیش از ۴۵
درصدی حجم کلی بودجه مواجه هستیم و سهم
کسری تراز عملیاتی در این الیحه  ۳۵درصد بودجه
پیشبینی شده است .متٔاسفانه ،بودجٔه  ۱۴۰۰نیز
مشابه بودجٔه سالهای  ۱۳۹۹و  ۱۳۹۸بدون
هیچگونه اقدام اساسی و اصالحی در ساختار و
در سمت منابع و مصارف تدوین و به مجلس ارائه
شده است .در این الیحه با گنجاندن طرح فروش

نشود ،اجازه داده شود تا اوراق سلف نفتی به فروش برساند ،که این امر اتکای
دولت را به درآمدهای نفتی افزایش میدهد و سهم کسری تراز عملیاتی نیز
 ۳۵درصد بودجٔه عمومی تخمین زده شده است که همٔه شواهد گویای آن
است که کلیات بودجٔه  ۱۴۰۰بدون اصالح اساسی در ساختار ،همان مسیر
سالهای گذشته را طی میکند .از اینرو بهمنظور بررسی این موضوع ،به
سراغ سید محمدهادی سبحانیان  -کارشناس مرکز پژوهشهای اقتصادی
مجلس  -رفتهایم که این گفتوگو در ادامه میآید.

اوراق سلف ،در عمل وابستگی کشور به درآمدهای
نفتی افزایش یافته است؛ درصورتیکه براساس
قوانین باالدستی و منطق اقتصادی ،این وابستگی
باید کاهش مییافت .همچنین در بودجٔه ،۱۴۰۰
بهدلیل اینکه نتوانستهایم براساس منابع مناسب
درآمدها را شناسایی کنیم ،بهمنظور تٔامین منابع
بودجه از برخی روشهای غیرمرسوم و آسیبزننده
به متغیرهای کالن اقتصادی مثل استفاده از منابع
بانک مرکزی ،استفاده از صندوق توسعٔه ملی،
فروش اموال و داراییهای دولت ،یا فروش بیش

از اندازٔه اوراق بهره گرفته شده است که هرکدام
از این شاخصها آثار و پیامدهای منفی اقتصادی
بههمراه دارد .لذا ،بودجٔه  ۱۴۰۰متٔاسفانه در همان
مسیر گذشته و بدون هیچ اصالح اساسی تدوین و
به مجلس ارسال و تصویب شده است.
مهمترین ریسک ناترازی بودجٔه  ۱۴۰۰چیست؟

مهمترین ریسک ناترازی بودجٔه  ۱۴۰۰خطر بروز
کسری و در نتیجه افزایش سطح عمومی قیمتها،
تورم و نوسان در بازارهای دارایی است .در گذشته

درآمدهای ارزی پیشبینیشده در بودجٔه
 ۱۴۰۰قابلیت تحقق دارد؟

تجربٔه گذشته نشان داده است خیر ،این درآمدها

حذف ارز  ۴۲۰۰را در بودجٔه  ۱۴۰۰چگونه
ارزیابی میکنید؟

براساس کلیات بودجٔه  ،۱۴۰۰ارز ۴۲۰۰
حذف نشده و فقط مقدار آن کاهش یافته
است و از حدود  ۱۰تا  ۱۵میلیارد دالر در
سالهای قبل ،به مبلغ  ۸میلیارد دالر برای
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{

نیز شاهد بودهایم که انجامندادن اصالحات
ساختاری در بودجٔه سنوات گذشته منجر به
کسری بودجه و تٔامین آن از محلهایی شده
که عموم ًا تورمزا بوده است و در نهایت ،فشار
اقتصادی به اقشار کمدرآمد جامعه را افزایش
و موجب کوچکترشدن سفرٔه مردم شده
است .این سیاست اشتباه باعث افزایش حجم
نقدینگی و هدایت سیر نقدینگی به بازارهای
بورس ،ارز ،سکه ،خودرو ،و مسکن شده و
این مهم در بودجٔه  ۱۴۰۰نیز تکرار شده است.
متٔاسفانه در کشور ،بسترهای حقوقی الزم
برای جلوگیری از ورود نقدینگی به بازارهای
دارایی وجود ندارد و این نقدینگی سرگردان،
که در نتیجٔه کسری بودجٔه دولت تشدید شده
است ،در ماههای اخیر منجر به افزایش نوسان
در بازارهای مالی شده و بزرگترین ریسک
ناترازی در بودجٔه  ۱۴۰۰تکرار این رخدادها و
افزایش نقدینگی و در نهایت سیر سعودی تورم
در کشور است.

قابلیت تحقق ندارد ،زیرا بیش از چند برابر
قابلوصول است در بودجه در
منابع ارزی که
ِ
نظر گرفته شده است و بهنظر میرسد این مهم
همچنان با توجه به خوشبینیها در خصوص
گشایشهای اقتصادی در بودجٔه  ۱۴۰۰تدوام
یافته و حتی از منظری نیز بدتر شده است ،زیرا
بهرهگیری از فروش اوراق سلف در بودجٔه
 ۱۴۰۰گنجانده شده است که اگر این مهم به
تصویب برسد ،کشور در اوج تحریمهای نفتی
وابستگی خود را به درآمدهای حاصل از فروش
نفت افزایش میدهد ،و سیاستهای کلی کشور
با سیاستهای باالدستی و همچنین منطق
اقتصادی همخوانی ندارد که این امر منجر به
کسری شدید در بودجه و تٔامین این منابع از
راههایی میشود که اثرهای جبرانناپذیری در
اقتصاد دارد.

کاالی اساسی شامل  ۶میلیارد نهاده و کاالی
اساسی و  ۲میلیارد دالر برای معیشت مردم
در نظر گرفته شده است .از اینرو ،دولت
میخواهد همچنان ارز  ۴۲۰۰تومانی به میزان
 ۸میلیارد دالر پرداخت کند و این مهم هم بر
کسی پوشیده نیست که ارز دولتی موجب رانت
و فساد میشود که نمود عینی آن را در بسیاری
از دادگاههایی که در این خصوص برگزار شده
است میبینید .لذا از منظر کارشناسی ،سیاست
ارائٔه ارز ً ۴۲۰۰
کال اشتباه است و هرچه میزان
اختصاص این ارز کمتر شود ،به صالح اقتصاد
کشور خواهد بود ،و پیشنهاد کارشناسی من
این است که مقدار این ارز باید به حداقل
ممکن کاهش پیدا کند .البته ،دولت از مجلس
درخواست کرده است در قالب تبصرٔه « »۱اگر
تشخیص دهد ارز  ۴۲۰۰اختاللزاست ،با نرخ
متعادل قیمت ارز را تعیین کند که بین  ۱۱تا
 ۱۱٬۵۰۰تومان نرخ متعادل در بودجٔه ۱۴۰۰
پیشبینی شده است و مابهالتفاوت آن را صرف
امور ضروری کند .در کل ،بودجٔه ۱۴۰۰
نسبت به دو سال گذشته تغییر ساختار ندارد و
اشتباهاتی که به کسری بودجه منجر میشود در
آن تکرار شده است.
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تعیین ریل مالی اقتصاد با بودجٔه ۱۴۰۰

مصاحبه

جعفر قادری
کارشناس اقتصادی

بودجٔه  ۱۴۰۰آخرین الیحٔه بودجٔه قرن حاضر بهشمار میرود و دخل و خرج
میلیونها ایرانی به آن گره خورده است ،زیرا بودجه اصلیترین الیحٔه اقتصادی
ساالنٔه کشور است که با زندگی مردم ارتباط مستقیم دارد؛ این کتاب مالی
نقش حائز اهمیتی در وضعیت معیشت هر ایرانی ایفا میکند.
با توجه به اینکه ساختار معیوب بودجه موجب عدم تراز ،کسری ،رشد
نقدینگی و پایٔه پولی و تورم ،عدم شفافیت ،و ناکارآمدی در بخشهای
مختلف اقتصادی میشود ،ساختار مناسب بودجه برای بهبود اوضاع
اقتصادی از اهمیت بسیاری برخوردار است.
با توجه به اینکه دولت الیحٔه بودجٔه  ۱۴۰۰را
به مجلس ارائه داده است ،لطف ًا توضیحاتی در
خصوص آن بفرمایید.

در بودجٔه  ۱۴۰۰دولت ،اصالحات ساختاری
بهشدت دیده میشود .بهمنظور اعمال این
تغییرات ،باید تا آنجا که امکان دارد اتکا به
درآمدهای نفتی کاهش یابد ،و بهسمت مالیات
بر مصرف و تأمین حداقل نیازهای معیشتی مردم
حرکت کنیم؛ درحالیکه در بودجٔه  ،۱۴۰۰اتکا به
درآمدهای نفتی با درخواست دولت برای فروش

در حقیقت ،اصالح کالن ساختار بودجه تغییر ریل مدیریت مالی کشور است،
که میتوان در این راستا اقدامات بزرگی انجام داد .فرایند اصالح ساختار
نیازمند مباحث بسیار است و قطع ًا باید در آن عدالت اقتصادی ،اقتصاد
مقاومتی ،و ارتباط میان بودجه با خزانه و بخشهای خصوصی و اصل ۴۴
دیده شود .از اینرو بهمنظور واکاوی ابعاد بودجٔه  ،۱۴۰۰با جعفر قادری
 رئیس کمیتٔه اقتصادی کمیسیون برنامه و بودجٔه مجلس  -گفتوگوییداشتهایم که در ادامه میآید.

سلف نفتی افزایش یافته است ،که در صورت
محققنشدن این مهم ،اقتصاد کشور و معیشت
مردم با مشکالت جدی مواجه و دولت ناچار
خواهد بود کسری خود را از طریق استقراض
مستقیم یا غیرمستقیم جبران کند.
بررسی مقدماتی بودجٔه ارائهشده به مجلس بیانگر
این است که دولت  ۱۹۹هزار میلیارد تومان برای
فروش نفت در نظر گرفته است ،که عدد بسیار
درشتی است؛ ضمن اینکه دولت درخواست
کرده است چنانچه امکان تحقق این عدد فراهم

نشود ،اجازه داده شود اوراق سلف نفتی به فروش
برساند .بحث بودجههای مالیاتی نیز  ۲۴۷هزار
میلیارد تومان در نظر گرفته شده است که این هم
عدد بسیار بزرگی محسوب میشود و امکان تحقق
آن به رقم ذکرشده بعید بهنظر میآید .همچنین،
بحث فروش سهام و واگذاریها نیز  ۹۵هزار
میلیارد تومان دیده شده است .از سوی دیگر در
خصوص واگذاری اوراق ۱۲۵ ،هزار میلیارد
تومان در بودجه پیشبینی شده و کل بودجٔه عمومی
هم حدود  ۴۷درصد رشد داشته است؛ مجموعٔه
اعداد و ارقامی که نشان میدهد بودجٔه  ۱۴۰۰یک

اینکه اعالم شود بودجه بهدلیل گشایشهای
آینده و احتمال پایان تحریمها بهصورت
انبساطی ارائه شده است استدالل درستی
نیست ،زیرا دولت هزینهها را در سطح باالیی
تعیین کرده است و چنانچه این منابع محقق
نشود ،اقتصاد کشور و معیشت مردم با

بودجٔه  ۱۴۰۰باید با چه اصالحاتی همراه
شود تا با واقعیات اقتصادی کشور همخوانی
داشته باشد؟

در واقع ،دولت بودجٔه  ۱۴۰۰را بهگونهای
برنامهریزی کرده است که اصالح بودجه

در این راستا ،ما بهعنوان راهحل ابتدا برای
اصالح ساختار در بودجٔه سال  ،۱۴۰۰برخی
احکام را در قالب طرح اصالح ساختار با قید
یک یا دو فوریت به صحن علنی ارائه میکنیم
تا مردم ،مدیران اجرایی ،و بخش خصوصی
شیرینی این اصالحات ،شفافیت ،و عدالت
اقتصادی را در سال آینده در زندگی خود لمس
کنند.

{

آیا ارائٔه بودجه با شرایط انبساطی توسط
دولت بهدلیل گشایشهای احتمالی آینده و
پایان تحریمها نیست؟

اما ،اینکه حجم بودجه با رشد  ۴۵درصد تا
 ۴۷درصدی مواجه شود ولی ظرفیتهای الزم
برای تحقق این درآمدها وجود نداشته باشد،
خطرهای جدی برای اقتصاد ایجاد خواهد کرد
و تبعات مخرب فراوانی را به جامعه تحمیل
میکند؛ آثار و پیامدهای تورمی خاص خود را
نیز خواهد داشت .تحققنیافتن این درآمدها
میتواند اقتصاد را بعد از دورهای از نوسانات
پیدرپی ،دچار تکانههای نوسانی تازه کند.

با توجه به شرایط حاکم بر کشور ،بودجه
نیازمند چه اصالحاتی است؟

پس از آن هر سال ،به قانون اصالح ساختار
بودجه موادی را میافزاییم تا اصالح ساختار
در بحث کالن بودجه صورت بگیرد؛ یعنی در
فرایندی چهارساله و در صورت اختصاص
زمان کافی طی دو سال ،در نهایت به یک قانون
جامع اصالح ساختار بودجه برسیم.
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یکی از موضوعات مهم در بحث بودجه
رویکردی است که دولت در خصوص اخذ
مالیاتها در پیش گرفته است .چنانچه دولت
بر افزایش قیمت کاال و خدمات و پس از آن
دریافت مالیات از آنها متمرکز شده باشد،
مشکالت اقتصادی با توجه به شرایط کنونی
کشور بیشتر خواهد شد ،زیرا بدون تردید رشد
مالیاتیِ مبتنی بر قیمت باعث بروز تکانههای
تورمی افزونتر در اقتصاد خواهد شد .از
اینرو ،امیدوارم رویکرد مالیاتی دولت بهجای
تمرکز بر افزایش قیمتها ،بر افزایش پایههای
مالیاتی تصویرسازی شده باشد و تالش شود
حفرههای مالیاتی کشور شناسایی شود.

{

بودجٔه انبساطی است.

مشکالت جدی مواجه میشود و دولت ناچار
است کسری خود را از طریق استقراض مستقیم
یا غیرمستقیم جبران کند .تصمیم منطقی این
است که دولت رشد معقولی در سطح ۲۰
درصد تا  ۲۵درصد تدارک میدید .اگر امکان
درآمدهای جدید در ادامه برای دولت فراهم
میشد یا گشایشهای احتمالی از راه میرسید،
دولت میتوانست در قالب متمم بودجه ،مسئله
را ساماندهی کند.

بسیار دشوار است ،زیرا حذف درآمدها
بهمعنای حذف هزینهها خواهد بود .اگر
این درآمدهای انبساطی محقق نشود،
اقتصاد ایران ناچار است برای تٔامین بودجه،
راهکارهای دیگری اتخاذ کند.
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بودجه ۱۴۰۰

دو ماهنامــه تازههــای اقتصــاد
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تدوین بودجه واقعی بهترین راهکار کاهش تحریمها

مصاحبه

جبار کوچکنژاد

عضو کمیسیون برنامهوبودجه و محاسبات مجلس

ساختار پرداختهای بودجٔه ایران در سه دهٔه اخیر بر مبنای دو محور قرار
گرفته است :محور نخست ،پرداختها بر مبنای امور فصلی ،برنامه ،و در
نهایت طرح عمرانی یا هزینههای جاری؛ و محور دوم ،بر مبنای دستگاه
اجرایی برنامه ،و در پایان طرح عمرانی یا هزینههای جاری .اما ،کارشناسان

معمو ً
ال ،درآمدهای نفتی در بودجهها پررنگ است؛
آیا در بودجٔه  ۱۴۰۰نیز این مورد وجود دارد؟
ارقام بودجٔه  ۱۴۰۰واقعی نیست ،زیرا میزان فروش
 ۲میلیون و  ۳۰۰هزار بشکه نفت در سال آینده با
توجه به شرایط سیاسی و اقتصادی بهطور قطع

معتقدند بهترین کتابچٔه دخل و خرج کشور بودجهای است که براساس
واقعیات تدوین شده باشد .بر همین اساس ،با جبار کوچکنژاد  -عضو
کمیسیون برنامهوبودجه و محاسبات مجلس  -به گفتوگو نشستهایم که در
ادامه میآید.

تحقق نمییابد ،و درحال حاضر ،کمتر از  ۱میلیون
بشکه نفت در سال صادر میکنیم؛ همچنین۵۰ ،
درصد از بودجٔه کشور به نفت وابسته شده است و
دولت میداند که این میزان فروش نفت تحققپذیر
نیست ،و رئیس سازمان برنامهوبودجه نیز رسم ًا
به مجلس اعالم کرد این بودجه اشکاالت اساسی

دارد و مجلس باید تغییرات بنیادینی در آن ایجاد
کند .بودجٔه  ۱۴۰۰با توجه به انتخابات پیش رو
نیز بسته شده و دولت از طریق آن ،پیام مذاکره نیز
به طرفهای غربی داده است.
افزون بر این ،دولت باید  ۳۸درصد از فروش
نفت را به صندوق توسعٔه ملی اختصاص میداد

بودجٔه  ۱۴۰۰واقعی نیست و بیشتر درآمدها
در آن صرف هزینههای جاری دولت میشود.
دولت در بودجه ۱۰۲ ،هزار میلیارد تومان برای
بودجٔه عمرانی در نظر گرفته است ،و با توجه به
آنکه امسال این میزان  ۵۷۰هزار میلیارد تومان
بود ،در سال آینده بیش از  ۱۰۰۰میلیارد تومان
بودجه پیشبینی کرده که قطع ًا تورمزاست.

{

الیحٔه بودجٔه  ۱۴۰۰نسبت به دستاوردهایی که
ما در سالهای گذشته داشتیم یک عقبنشینی
محسوب میشود ،زیرا قرار بود وابستگی
بودجٔه کشور به نفت کاهش یابد که بهناچار
باید در زمینٔه درآمدهای پایداری مالیاتی در
بودجهنویسی اعمال میشد ،که متٔاسفانه
این روند در الیحٔه  ۱۴۰۰بهشکل معکوسی
جلوهگر شده است .در طول  ۴-۳دهٔه گذشته،
هیچگاه نسبت درآمدهای مالیاتی به کل خرجی
که دولت میخواهد در یک سال انجام بدهد،

اقتصــاد
ماهنامــه تازه
اقتصــاد
هــایهــای
ماهنامــه تازه
دو دو
۱۵۶ 162
شمارهشماره
، ۱۳۹۸
ماه
تیر
آذرماه 1399

مهمترین ویژگی بودجٔه  ۱۴۰۰چیست؟

یکی دیگر از نقاط ضعف بودجٔه ۱۴۰۰
پیشبینی فروش  ۹۰هزار میلیارد تومانی اموال
از سوی دولت است ،درحالیکه در سال گذشته
کمتر از  ۲۰میلیارد تومان اموال فروخته شده
است و دولت بحث فروش سلف نفت را نیز به
میان آورد و امسال نیز میخواست آن را اجرایی
کند که سران قوا آن را رد کردند.

{

که این مهم در بودجٔه  ۱۴۰۰به  ۲۰درصد
کاهش یافته است ،که با سیاستهای کلی
نظام در تضاد است .همچنین ،دولت برای
فروش اوراق مشارکت رقم  ۱۰۰۰میلیارد
تومان پیشبینی کرده است که این موضوع
قطع ًا دولت بعدی را با بحران مواجه میکند.

اینقدر پایین نبود .بنابراین ،کمترین میزان
ارتباط و اتکای بودجه به درآمدهای مالیاتی در
سال  ۱۴۰۰دارد رخ میدهد.

دولت در بودجٔه  ۱۴۰۰باید بهسمت انتشار
اوراق مشارکت حرکت کند ،زیرا دولت در
سال گذشته  ۲۳۰هزار میلیارد تومان از طریق
مالیات درآمد کسب کرد و میتواند بخشی از
درآمد خود را از طریق حذف فرار و معوقات
مالیاتی که مربوط به افراد متمول جامعه
میشود ،تأمین کند.
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٪٣۵
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چالشهای تدوین بودجٔه سال ۱۴۰۰
یادداشتتحلیلی

پژوهشگر گروه اقتصاد کالن پژوهشکدٔه پولی و بانکی

 -۱مقدمه
چالشهای ناظر بر تدوین بودجٔه سال  ۱۴۰۰طی دهٔه گذشته ماهیت
نهادینه یافته است که در قالب پنج گروه چالشهای ناشی از انقباض تولید
در سمت عرضٔه اقتصاد کالن ،چالشهای ناشی از تحریمهای دوجانبه
و فراگیر بینالمللی ،و همچنین چالشهای ناشی از ناپایداری درآمدها،
قابلتصرف صندوق توسعٔه ملی
چالش مربوط به کاهش خالص منابع
ِ
جهت تٔامین مالی کسری بودجه ،و نیز عدم انعطاف در نسبتهای
قابلطبقهبندی
اعتبارات عملیاتی تخصیصی بودجههای سنوات گذشته
ِ
ً
عمال
است .این چالشها در کنار کاهش کارایی ابزارهای سیاست مالی،

 -۲تغییرات پایٔه مالیاتی اقتصاد

نیز بروز رشد منفی  ۲٫۱درصدیارزشافزودٔه
اقتصاد ایران را طی دورٔه مذکور فراهم ساخته
است .گروه صنایع و معادن (صنعت ،معدن،

{

درصدی ارزشافزودٔه بخش مذکور ،افت
شدید درآمدهای صادراتی نفت (اسمی و
واقعی) در سرفصل واگذاری داراییهای
سرمایهای بودجٔه دولت ،کاهش مالیات
بر صادرات نفت ،کاهش نسبی مالیات بر
واردات 1طی دورٔه  ۱۳۹۸-۱۳۹۶شده
است .کاهش واردات ارزی کاالها که متٔاثر از
انقباض مجموع درآمدهای صادراتی بهطور
عام و نیز درآمدهای بخش نفت بهطور خاص
بوده ،در شرایطی کهبهطور متوسط بیش از ۸۰
درصد سبد واردات کشور طی دهٔه گذشته را
کاالهای واسطهای و سرمایهای تشکیل داده،
ً
عمال زمینٔه کاهش سرمایهگذاری ناخالص و

ساختمان ،آب-برق-گاز) بهعلت شفافیت
و کثرت باالی حوزههای نهادی مهمترین
پایٔه مالیاتی در اقتصاد ایران است که رشد
ً
عمال درآمدهای عمومی دولت را در
منفی آن
سرفصلهای مالیات بر شرکتها ،مالیات بر
درآمد ،مالیات بر ارزشافزوده ،و نیز حقوق و
عوارض وارداتی بهطور متناسب متٔاثر خواهد
ساخت.
آثار منفی کاهش درآمدهای صادراتی بخش
نفت طی سه سال گذشته در کنار بروز گستردٔه
ً
عمال زمینٔه تشدید
بیماری کرونا در سال جاری
رشد منفی ارزشافزودٔه بخش خدمات را نیز
فراهم ساخته است .در شرایطی که تمرکز
و اشتغال سرانه در واحدهای اقتصادی با
اندازههای کوچک و متوسط در بخش خدمات
بیش از سایر بخشهای اقتصاد کشور است،

اقتصــاد
ماهنامــه تازه
اقتصــاد
هــایهــای
ماهنامــه تازه
دو دو
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شمارهشماره
، ۱۳۹۸
ماه
تیر
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تولید ناخالص داخلی یکی از مهمترین
مٔولفههای تبیین پایٔه مالیاتی یک اقتصاد
است که طی دهٔه گذشته در دو مقطع اعمال
تحریمهای جامع و دوجانبٔه بینالمللی با
رشد منفی مبالغ کل و نیز درآمد سرانه مواجه
شده است .طی سه سال گذشته (-۱۳۹۶
 )۱۳۹۸تولید ناخالص داخلی با رشد
 -۱۱٫۶درصدی همراه بوده که عمدت ًا متٔاثر
از کاهش شدید ارزشافزودٔه بخشهای نفت
و گروه صنایع و معادن بوده که زمینٔه انقباض
تولید و درآمد سرانٔه اقتصاد کالن را فراهم
ساخته است .در همین راستا ،کاهش مقادیر
صادرات بخش نفت (نفت خام ،فرآوردههای
نفتی ،میعانات گازی ،و خالص صادرات
گاز طبیعی) بهترتیب موجب کاهش ۴۹٫۸

زمینٔه رشد عدم تعادلهای مالی ،موازنٔه پرداختها ،و نیز پولی اقتصاد
کالن را فراهم ساخته ،بهطوری که بهترتیب موجب کسری پسانداز
ناخالص داخلی بخش عمومی ،کسری موازنهپرداختهای خارجی ،و نیز
انحرافات عرضٔه پول از مقادیر هدفگذاریشدٔه کلهای پولی و نهایت ًا
بیثباتی قیمتها و افزایش تورم شده است .در سال آتی نیز احتمال تغییر
محسوس در فضای اقتصاد کالن و همچنین تغییر معنادار در ساختار
چالشهای مذکور و نیز ترکیب درآمدها و اعتبارات تخصیصی بودجٔه
عمومی دولت (با توجه به ساختار الیحٔه بودجه سال  )۱۴۰۰وجود
ندارد .در این مقاله ،مجموعه چالشهای چهارگانٔه یادشده بررسی و
تحلیل میشود.

{

حسین

باستانزاد

-1کاهــش درآمدهــای صادراتــیبهطــور عــام و صــادرات بخــش نفــتبهطــور خــاص زمینــه کاهــش متناســب ثبــت ســفارش کاالهــای ورودی و همچنیــن حقــوق و عــوارض گمرکــی
دولــت را طــی ســه ســال گذشــته فراهــم ســاخته اســت.
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بودجه ۱۴۰۰

ً
عمال انقباض انباشتٔهارزشافزودٔه بخش مذکور در
سقف  -۱۰درصد طی چهار سالٔه منتهی به بهار
 ۱۳۹۹مستقیم ًا موجب کاهش درآمدهای سرانه
(اسمی و واقعی) مالیاتی دولت در سال ۱۴۰۰
از مٔاخذ اظهارنامههای سال جاری در بخشهای
خدمات حملونقل ،انبارداری ،هتلداری ،خدمات
سیاحتی-پذیرایی-تفریحی ،و نیز مشاغل
حرفهای و خردهفروشی خواهد شد.
 -۳ناپایداری دریافتهای بودجٔه عمومی دولت

در شرایطی که نسبت اعتبارات مربوط به هزینههای
عملیاتی (جاری) بودجه به تولید ناخالص داخلی
طی دورٔه  ۱۳۹۸-۱۳۹۰از  ۱۴درصد به ۱۵
ً
متقابال نسبت اعتبارات
درصد افزایش داشته،
تملکداراییهای سرمایهای به تولید از  ۴٫۵به ۲٫۴
درصد تقلیل یافته است که از یکسو بر کاهش
شدید سرمایهگذاریهای عمرانی دولت و از سوی
دیگر کاهش سهم اعتبارات عمرانی در فرایند
تخصیص اعتبارات بودجٔه عمومی دولتطی دورٔه
مذکور داللت دارد .فرایند فوق در شرایطی که سهم
دریافتهای حاصل از واگذاری داراییهای مالی
ً
عمال بر افزایش سهم کسری
حدود سه برابر شده،
بودجٔه اعتبارات جاری دولت داللت داشته که
قابلیت رشد انباشت سرمایٔه بیننسلی و نیز تقویت
فرایند رشد پایدار غیرتورمی را نداشته است.
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در شرایطی که منابع بودجٔه عمومی دولت براساس
پیشبینی عملکرد بودجٔه سال  ۱۳۹۹2نسبت به
ارقام عملکرد بودجٔه سال  ۱۳۹۶معادل  ۷۰درصد
ً
متقابال درآمدهای مالیاتی و نیز
رشد اسمی داشته،
دریافتهای حاصل از تسعیر درآمدهای صادراتی
بخش نفت بهترتیب فقط  ۹۴درصد و -۷۳
درصد افزایش و کاهش داشته که داللت بر عدم
کفایت رشد دو متغیر مذکور در تحقق سقف
مجموع دریافتهای بودجٔه عمومی دولت و
همچنین افزایش شدید اتکا به دریافتهای حاصل
از واگذاری داراییهای مالی طی سه سال گذشته
بهطور عام و سال جاری بهطور خاص دارد .در
همین راستا ،بهرغم آنکه دریافتهای حاصل از
واگذاری داراییهای مالی (فروش اوراق قرضٔه
دولت) طی دورٔه  ۱۳۹۹-۱۳۹۶با رشد بسیار
باالی  ۱۹۰درصدی همراه بوده است ،بهعلت
عدم تحقق بیش از  ۹۰درصدی درآمدهای نفتی
ً
عمال سهم
طی ششماهٔه نخست سال جاری،
واگذاری داراییهای مالی از مجموع دریافتهای
بودجٔه عمومی سال  ۱۳۹۹به حدود  ۳۵درصد
عملکرد بودجه بالغ شده است که زمینٔه افزایش
ماندٔه اوراق قرضٔه منتشرٔه میانمدت دولت را
نیز فراهم میسازد .افزایش ماندٔه اوراق قرضٔه
منتشرٔه مذکور در کنار رشد پیوستٔه دیون انباشتٔه
تعهدی دولت 3که همواره مشمول تعدیالت
قیمتی شده (مطالبات اشخاص و پیمانکاران

بهازای صورتوضعیتهای فعالیتهای عمرانی
و نیز مطالبات ناشی از فروش کاالها و خدمات)
و همچنین کاهش دورٔه سررسید ماندٔه اوراق
قرضٔه کوتاهمدت دولتی (اصل و سود) در بازار
ً
عمال پایداری بودجه و نیز انعطاف
اوراق قرضه،
درآمدهای عمومی دولت را در فرایند تخصیص
اعتبارات (خصوص ًا عمرانی) دچار چالش اساسی
کرده است .این چالش از یکطرف موجب افزایش
سهم اعتبارات تملکداراییهای مالی در مجموع
اعتبارات تخصیصی بودجه میشود و از طرف
دیگر ،فرایند تخصیص اعتبارات ناظر بر هزینههای
عملیاتی (بهطور محدود) و نیز تخصیص
اعتبارات تملک داراییهای سرمایهای (بهطور
گسترده) را بهشدت دچار چالش خواهد ساخت.
بهعبارت دیگر ،سهم نسبی اعتبارات تخصیصی
برای تملک داراییهای سرمایهای در سنوات آتی
بیش از پیش کاهش خواهد یافت (با فرض تداوم
آثار محدودکنندٔه تحریم در درآمدهای صادراتی
نفت) .در همین راستا ،سهم اعتبارات تملک
داراییهای سرمایهای طی دورٔه ۱۳۹۸-۱۳۹۰
از  ۲۴٫۶درصد به  ۱۳٫۸درصد کاهش یافته که
در صورت بهبودنیافتن درآمدهای صادراتی بخش
نفت و یا شناسایی پایههای مالیاتی جدید (بهغیر
از درآمدهای مالیاتی حاصل از سود غیرعملیاتی
ً
عمال
تسعیر داراییهای خارجی بانک مرکزی)،
این نسبت مورد انتظار در سال آتی نیز مجدد ًا

 -2پیشبینی عملکرد بودجٔه سال جاری براساس تعمیم خوشبینانٔه عملکرد ششماهٔه نخست برای کل سال محاسبه شده است.
 -3بخش غالب دیون انباشتٔه بیندورهای دولت مرکزی ماهیت تعهدی دارد که خزانهداری برای تصفیه و یا تٔامینمالی آنها طی سنوات گذشته اوراق قرضه منتشر نکرده و هرساله مشمول تعدیالت
قیمتی نیز میشود.

کاهش خواهد یافت.
 -۴منابع صندوق توسعٔه ملی و ثبات مالی

تبصرههای سه و چهار قانون بودجٔه سال ،۱۳۹۹
همانند تبصرههای مشابه قوانین بودجٔه سالهای
گذشته ،بر استفاده از منابع خارجی جهت
تٔامین مالی فرایند تولید و سرمایهگذاری داخلی

4-Fiscal Sustainability

{

 -5در قانون بودجٔه سالهای  ،۱۳۹۹-۱۳۹۸مصارف مذکور تحت عنوان بند «ه» تبصرٔه چهار ذکر شده است.
 -6سه متغیر رشد منفی اقتصادی ،تورم ،و نرخهای سود منفی تسهیالت اعتباری همواره موجب انقباض جریان نقدی اشخاص و بنگاههای اقتصادی و نیز کاهش قدرت بازپرداخت
اقساط تسهیالت اعتباری آنها شده که در کوتاهمدت زمینٔه رشد نسبت مطالبات غیرجاری شبکٔه بانکی و کاهش قدرت وامدهی آنها را فراهم میسازد.
ً
عمال بدهی دولت به بانکهای دولتی با سرفصل بدهی بانکهای
 -7در راستای قانون رفع موانع تولید و بهمنظور افزایش قدرت وامدهی شبکٔه بانکی به بخشهای مختلف تولیدی،
دولتی به بانک مرکزی تهاتر شده و نتیجٔه عملیات مذکور بهترتیب در قالب کاهش بدهی بانکها و افزایش بدهی دولت در بخش داراییهای ترازنامٔه بانک مرکزی جایگزین شده که
اثرات آن نیز بر پایٔه پولی خنثی بوده است.
 -8افزایش نرخ تورم در هشتماهٔه نخست سال جاری همچنینمتٔاثر از تٔاثیرات انتقالی قیمتی افزایش نرخ اسمی ارز و نیز رشد قیمت جهانی کاالها بوده است.
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اقتصــاد
هــایهــای
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 -۵سلطٔه مالی

{

صندوق توسعٔه ملی با هدف ایجاد ثبات
مالی( 4پایداری بودجٔه دولت) و نیز تقویت
پایداری موازنهپرداختهای خارجی بهعنوان
ً
عمال با سقف
یک صندوق پسانداز بیننسلی
برداشت  ۵۰درصدی استقراضی دولت
تشکیل شده ،اما همانند مٔوسسات اعتباری
و بانکها ،با سه چالش مطالبات غیرجاری
(ریالی و ارزی) بخشهای خصوصی و دولتی،
افزایش پیوستٔه ماندٔه استقراض دولت مرکزی
از منابع صندوق ،و نیز کاهش سهم درآمدهای
صادراتی ورودی بخش نفت به صندوق طی
سنوات گذشته مواجه شده ،بهطوری که سهم
صندوق از خالص درآمدهای ورودی بخش
نفت از  ۳۲درصد در سال  ۱۳۹۷بهترتیب به
 ۲۰درصد و کمتر از  ۱۰درصد طی دو سال
گذشته رسیده است .کاهش منابع ورودی
ارزی طی این دوره در کنار برداشتهای
مستمر تحت عنوان سرفصلهای خسارت
سیل ،سرفصل تٔامین تجهیزات بهداشتی-
درمانی و نیز خرید واکسن کرونا ،سرفصل
پرداختهای معیشتی و جبرانی خانوارها ناشی
از خسارات اقتصادی کرونا ،سرفصل ثبات
بازار سرمایه ،حملونقل عمومی ،سرفصل
آب ،جبران خسارات زلزله ،صندوق بیمٔه
کشاورزی ،سرفصل بخش امنیت ،سرفصل
صندوق نوآوری ،و5)...
ً
عمال خالص جریان
قابلتصرف ،و نیز
ورودی ،ماندٔه داراییهای
ِ
جریان نقدی کل صندوق را منقبض ساخته که
تداوم این روند توانایی صندوق توسعٔه ملی را
در فرایند کمک به برقراری ثبات مالی حتی
برای بودجٔه سال  ۱۴۰۰دچار اختالل خواهد
ساخت.

در قالب خطوط اعتباری فاینانس و تسهیالت
ارزی از نهادهای مالی بینالمللی (بانک توسعٔه
اسالمی ،بانک توسعه و تجارت اکو ،بانک
سرمایهگذاری زیرساختهای آسیایی ،بانک
جهانی ،صندوق بینالمللی پول) ،بانکهای
بینالمللی ،و نیز شعب خارجی بانکهای داخلی
در کشورهای مختلف داللت داشته که بهعلت
ً
عمال استفاده از
بازگشت تحریمهای دوجانبه
تٔامین مالی مذکور طی سه سال گذشته بسیار
محدود شده است .اندازٔه بزرگ و نرخهای سود
پایین این تسهیالتکه همواره صرف تٔامین مالی
واردات کاالهای واسطهای و سرمایهای شده
است ،به موازات گسترش و تعمیق سازوکار
تٔامین مالی از بازار سرمایه (انتشار صکوک)
و همچنین منابع صندوق توسعٔه ملی در کنار
تداوم روند تٔامین مالی از شبکٔه بانکی داخلی
(با سهم غالب تسهیالت با اندازههای کوچک
و متوسط) ،زمینٔه تشکیل بستههای مکمل
تٔامین مالی کوتاهمدت ،میانمدت ،و بلندمدت
را برای بخشهای مختلف تولیدی کشور طی
دورٔه  ۱۳۸۹-۱۳۷۸فراهم میساختند .با
تشدید محدودیتهای بینالمللی در فرایند
تٔامین مالی خارجی (خصوص ًا در شبکههای کلهای پولی و تورمی در قالب کاهش تدریجی
پرداخت و تسویٔه خارجی) که قابلیت جایگزینی تسهیالت تکلیفی و نیز جایگزینی وجوه
با ظرفیتهای محدود اعتباری داخلی را نداشته ،ادارهشده بهجای تسهیالت تکلیفی در شبکٔه
و نیز افزایش سهم برداشتهای غیراعتباری بانکی اجتنابناپذیر است.
از منابع صندوق توسعٔه ملی (کاهش سهم
 -۶چالشهای مندرج در الیحٔه بودجٔه سال
تسهیالت اعتباری به بنگاههای تولیدی بخش
۱۴۰۰
خصوصی) و همچنین رشد نسبت مطالبات
غیرجاری( 6با احتساب تسهیالت احیایی بودجٔه سال  ۱۴۰۰در اقتصاد ایران بهعلت
ً
و استمهالی)،
عمال شبکٔه بانکی با دو پدیدٔه ناپایداری درآمدها ،چسبندگی هزینههای
تقاضا
مازاد
تشدید
و
دهی
م
وا
ت

کاهش ظرفی
عملیاتی که سهم فزایندٔه قالب در مجموع
برای تسهیالت اعتباری مواجه شد .انتقال اعتبارات تخصیصی را دارد ،و همچنین
بخشی از تقاضایتٔامین مالی از درگاه نهادهای افزایش دریافتهای حاصل از واگذاری
ً
عمال بسیار شکننده خواهد
اعتباری خارجی و صندوق توسعٔه ملی بهسمت داراییهای مالی
مٔوسسات و بازارهای مالی داخلی (بازارهای بود .در شرایطی که رشد اقتصاد کشور بهعنوان
پول و سرمایٔه داخلی) در کنار افزایش تسهیالت مهمترین مٔولفٔه مٔوثر در پایٔه مالیاتی طی سه
تکلیفی مندرج در بندهای ششگانٔه تبصرٔه سال گذشتهبهطور پیوسته منفی بوده و همچنین
 ۱۶قانون بودجه و نیز رشد تسهیالت تکلیفی درآمدهای نفتی با کاهش بسیار باالیی مواجه
ً
عمال رشدهای  ۲۱درصد و ۱۱۰
سرفصلهای آب ،حملونقل ،و خرید تضمینی شده است،
ً
محصوالت زراعی
عمال کسری جریان نقدی درصدی درآمدهای مالیاتی و نفتی در الیحٔه

برخی از بانکهای دولتی همچنان استمرار
یافته است،بهطوری که بهرغم انتقال بخشی از
سرفصل دیون بانکها به سرفصل بدهی دولت
ً
عمال هر دو سرفصل مذکور
به بانک مرکزی،7
در ترکیب داراییهای ترازنامٔه بانک مرکزی طی
ششماهٔه نخست سال جاری افزایش یافتند.
این چالش در کنار تداوم اخذ مالیات از حساب
سود تسعیر داراییهای خارجی بانک مرکزی،
موجب تشدید رشد پایٔه پولی و نقدینگی و در
نتیجه افزایش تورم طی هشتماهٔه نخست8
سال  ۱۳۹۹شده است .تورم مذکور بهعلت
وجود سازوکار قیمتگذاری روی بسیاری از
کاالها و خدمات در اقتصاد ایران بهطور عام
ً
عمال
و کاالها و خدمات دولتیبهطور خاص،
قابلیت انتقال و انبساط متناسب در درآمدهای
اختصاصی و مالیاتی دولت را نداشته و لذا
موجب کاهش مضاعف قدرت خرید اعتبارات
عملیاتی و خصوص ًا اعتبارات تملکداراییهای
سرمایهای بودجٔه عمومی دولت شده است.
بهمنظور خروج از چالشهای ناظر بر رشد
کلهای پولی و تورم ناشی از سلطٔه مالی مذکور،
ً
عمال بازگشت به اهداف میانمدت مربوط به
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بودجه ۱۴۰۰

بودجٔه سال  ۱۴۰۰نسبت به قانون بودجٔه سال
جاری بسیار خوشبینانه بهنظر میرسد .در همین
راستا ،در وضعیتی که عملکرد درآمدهای نفتی در
ششماهٔه نخست سال جاری کمتر از  ۱۰درصد
ارقام مصوب قانون بودجه بوده و سهم مورد انتظار
آن از مجموع دریافتهای بودجٔه سال  ۱۳۹۹در
ً
عمال
بهترین شرایط از  ۵درصد فراتر نرفته است،
افزایش سهم درآمدی آن از  ۵درصد به  ۲۷درصد
تنها بر پایٔه فرضیٔه بازگشت به شرایط نرمال در
فرایند صادرات نفت کشور میسر خواهد بود.
تداوم سهم  ۳۵درصدی دریافتهای حاصل از
واگذاری داراییهای مالی از مبلغ  ۱۷۴۷هزار
میلیارد ریال در سال جاری به مبلغ  ۲۹۸۵هزار
میلیارد ریال ،که بر رشد باالی  ۷۱درصدیتٔامین
ً
عمال پایداری بودجه را
مالی مذکور داللت دارد،
بیش از گذشته دچار تهدید ساخته است،بهطوری
که هزینٔه سود ماندٔه اوراق مذکور از عملکرد
اعتبارات تملک داراییهای سرمایهای در سال
جاری بیشتر خواهد بود .در شرایطی که درآمدهای
بودجٔه عمومی سال آتی بسیار خوشبینانه تنظیم
و همچنین دریافتهای حاصل از واگذاری
داراییهای مالی در حداکثر ممکن پیشبینی شده
ً
عمال منبع احتیاطی دیگری در شرایط عدم
است،
تحقق درآمدهای الیحٔه بودجه برای سال آتی
تصورکردنی نیست.
 -۷الزامات اصالح ساختار بودجه

افزایش نااطمینانی مربوط به منابع درآمدی بودجه
بهطور عام و درآمدهای حاصل از واگذاری
داراییهای سرمایهای بهطور خاص (درآمدهای
ً
عمال ناپایداری بودجه
نفتی و خصوصیسازی)
و فرایند تخصیص اعتبارات آن را نیز دچار
نااطمینانی و چالش ساخته است .در همین راستا،
افزایش سهم بودجٔه عملیاتی در مجموع اعتبارات
تخصیصی بودجٔه عمومی دولت از  ۷۳درصد
در سال  ۱۳۸۹به  ۷۸درصد در سال ،۱۳۹۹9
در کنار رشد سهم منابع تٔامین کسری بودجه در
قالب واگذاریداراییهای مالی از  ۵درصد به ۳۵
ً
عمال ناپایداری بودجٔه
درصد طی دورٔه مشابه،
دولت را افزایش داده است که بهمنظور مدیریت
این چالش ،اصالح ساختار بودجٔه عمومی در
کوتاهمدت اجتنابناپذیر است.
افزایش سهم حقوق و دستمزد شاغالن در مجموع
هزینههای عملیاتی دولت در کنار کاهش قدرت
خرید واقعی دستمزد شاغالن بخش دولتی،
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ً
عمال انعطاف در فرایند اعمال اصالحات جهت
تخصیص مجدد منابع بودجٔه عمومی را با
چالشهای جدی مالی-اجتماعی-سیاسی مواجه
ساخت ه است .با مفروضداشتن این چالشها،
اعمال اصالحات چهارگانٔه جامع در فرایند
تدوین بودجه از طریق اجرای نظام بودجهریزی
عملیاتی ،محاسبه و پایش قیمت تمامشدٔه سرانٔه
خدمات دولتی (در بخشهای آموزشی ،بهداشتی،
درمانی ،قضائی ،امنیت ،خدمات شهری ،و،)...
شناسایی چالشهای ناظر بر کاهش بهرهوری و
افزایش هزینههای سربار عرضٔه خدمات دولتی،
و نیز جبران خدمات کارکنان بخش دولتی
براساس بهرهوری بسیار ضروری است .در همین
راستا ،بازنگری در سازوکار پرداخت یارانههای
غیرمستقیم و اجتناب از اختالل در قیمتهای
نسبی کاالها و خدمات (در قالب سقف قیمت)
و حرکت تدریجی بهسمت پرداختهای جبرانی
مستقیم به اقشار آسیبپذیر یک راهبرد اصالحی
اساسی است.
در بخش تعدیل قیمتهای نسبی کاالها و خدمات
مشمول اعمال سیاستهای حمایتی دولت ،که
یارانههای مستقیم و غیرمستقیم (هزینهفرصت
درآمدی دولت) بودجه را همواره به خود اختصاص
ً
عمال شناسایی دهکهای پایین درآمدی
میدهد،
و اقشار آسیبپذیر بهعنوان یک چالش تاریخی
مطرح بوده است که در سالهای گذشته ،بهعلت
عدم پایش همزمان سامانههای اطالعاتی اشخاص
(ثبت شرکتها ،ثبت احوال ،ثبت اسناد،
حسابهای بانکی ،سامانٔه سازمان مالیاتی،
سامانٔه مسافرتهای خارجی ،سامانٔه اطالعاتی
صندوقهای بازنشستگی و خدمات درمانی،
مستمریبگیران بهزیستی و کمیتٔه امداد ،و،)...
ً
عمال منجر به تخصیص ناکارآمد اعتبارات مربوط
به پرداختهای جبرانی (مستقیم و غیرمستقیم)
دولت شده که ادوار سیاسی کسبوکار نیز بر
ناکارآمدی آن افزوده است.
اعمال مجموعٔه این اصالحات از طریق بسیج
مجموعٔه ظرفیتهای نرمافزاری و سختافزاری
کشور در مرحلٔه نخست ،موجب اصالح تدریجی
ساختار نظام اداری کشور (ادغام ،انحالل ،و
کوچکسازی) در هر سه قوه میشود که البته از
طریق یک اجماع سیاسی-اجتماعی در بلندمدت
میسر است.

الیحٔه بودجٔه سال  ۱۴۰۰با چهار چالش تداوم
ناپایداری و نااطمینانی درآمدهای عمومی دولت
از محل کاهش درآمدهای نفتی (براساس عملکرد
سه سال گذشته) ،افزایش شدید دریافتهای
حاصل از واگذاری داراییهای مالی و افزایش
مانده اوراق قرضٔه فروشرفته در بازار این اوراق،
قابلتصرف صندوق توسعٔه
کاهش خالص منابع
ِ
ملی جهت تٔامین مالی کسری بودجٔه دولت ،و
نیز افزایش سهم هزینههای عملیاتی در مجموع
اعتبارات تخصیصی بودجٔه عمومی دولت مواجه
است .این چالشها در کنار عدم شناسایی منابع
ً
عمال نااطمینانی بودجه را
درآمدی بالقؤه جدید،
در شرایط عدم تحقق بخشی از درآمدهای عمومی
در سال آتی بهشدت افزایش داده است .در چنین
شرایطی ،اصالح سازوکار تدوین بودجٔه کشور
بر پایٔه موازین بودجهریزی عملیاتی و نیز اصالح
ساختار نهادی نظام دیوانساالری در سه قوه
اجتنابناپذیر است.
منابع و مآخذ

بانک اطالعات سریهای زمانی ،بانک مرکزی
ج.ا.ا.
نماگرهای فصلی اقتصادی ،بانک مرکزی ج.ا.ا.
خالصٔه تحوالت اقتصادی کشور ،بانک مرکزی
ج.ا.ا.
گزیدٔه آمارهای اقتصادی ،بانک مرکزی ج.ا.ا.
قوانین بودجٔه ساالنه ،سازمان برنامه و بودجه.
خبرگزاری تسنیم ،برگرفته از:
https://www.tasnimnews.com/fa/news
/2323255/18/05/1399/.
خبرگزاری فارس ،برگرفته از:
https://www.farsnews.ir/news
/13990425000815/.
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اوراق بهادار اسالمی در الیحٔه بودجٔه ۱۴۰۰

یادداشتتحلیلی

عضو هیئتعلمی پژوهشکدٔه پولی و بانکی

{

دولت ،با توجه به شرایط رکود اقتصادی
ناشی از تحریمهای بینالمللی و شیوع بیماری
کرونا ،جهت پوشش کسری بودجه بهلحاظ
نظری با سه راهکار مواجه خواهد بود .راهکار
نخست آن است که دولت سطح درآمدهای
مالیاتی را افزایش دهد .اگرچه در شرایط

تکیه بر بازار اوراق بهادار اسالمی باعث
میشود فشار کمتری به شبکٔه بانکی از حیث
تسهیالت تکلیفی وارد شود ،همچنین بانک
مرکزی کمتر مجبور به خلق پول برای تٔامین
کسری دولت میشود؛ افزونبراین ،انتشار
اوراق بهادار اسالمی به عمق و نقدشوندگی
بازارهای مالی کشور میافزاید و وجوه مازاد و
غیرمولد اقتصاد را بهسمت طرحهای اقتصادی
گسیل میدارد .دولتیبودن اوراق بهنوعی خیال
سرمایهگذاران را از بابت تضمین اوراق آسوده
میسازد و بازار بدهی را با اوراقی کمریسک
از حیث نکول مطالبات همراه میکند .مزیت
دیگر توسعٔه استفاده از اوراق بهادار اسالمی
تسهیل در عملیات بازار باز بانک مرکزی
بهعنوان ابزار اصلی سیاستگذاری پولی

براساس سوابق موجود ،دولت در حدفاصل
سال  ۱۳۹۲تا نیمٔه آذر  ،۱۳۹۹حدود ۳۴۴
هزار میلیارد تومان اوراق مالی اسالمی منتشر
کرده است که بهتفکیک شامل  ۱۴هزار و
 ۷۰۰میلیارد تومان اوراق مشارکت ،نزدیک به
 ۱۷۳هزار میلیارد تومان اسناد خزانٔه اسالمی،
 ۷۱۰۰میلیارد تومان صکوک اجاره ۱۱۱ ،هزار
و  ۴۰۰میلیارد تومان صکوک مرابحه۸۵۰۰ ،
میلیارد تومان اوراق سلف ،و  ۲۹هزار میلیارد
تومان اوراق منفعت میشود (خانلو.)۱۳۹۹ ،

در الیحٔه بودجٔه سال  ،۱۴۰۰از  ۸۴۱هزار
میلیارد تومان منابع بودجٔه عمومی ،بیش از
 ۲۹۸هزار میلیارد تومان از محل واگذاری
داراییهای مالی تٔامین خواهد شد که رشد
حدود  ۱۲۵درصدی نسبت به الیحٔه بودجٔه
سال  ۱۳۹۹دارد .در بند اول از قسمت منابع
حاصل از واگذاری داراییهای مالی۱۲۵ ،
هزار میلیارد تومان برای منابع حاصل از فروش
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در آذر سال جاری ،دولت الیحٔه بودجٔه سال
 ۱۴۰۰را با این ادعا که این الیحه مبتنی بر
واقعیتهای امروز کشور و با نگاهی به آیندهای
نزدیک و در تالش برای بهبود آیندهای بهتر
شکل گرفته است ،به مجلس شورای اسالمی
ارسال کرد .الیحٔه بودجه شامل  ۸۴۱هزار
میلیارد تومان بودجٔه عمومی ۸۸ ،هزار میلیارد
تومان درآمدهای اختصاصی ،و  ۱۵۶۱میلیارد
تومان بودجٔه شرکتهای دولتی ،بانکها ،و
مٔوسسات انتفاعی وابسته به دولت است .در
طرف مصارف نیز  ۶۳۷هزار میلیارد تومان
هزینههای جاری دولت ،حدود  ۱۰۴هزار
میلیارد تومان اعتبارات عمرانی ،و قریب به
 ۱۰۰هزار میلیارد تومان بابت تسویٔه سررسید
مجموع اوراق بهادار قبلی پیشبینی شده است.
درحالیکه در قانون برنامٔه ششم توسعه ،سهم
دولت از فروش نفت  ۱۳۲هزار میلیارد تومان
تعیین شده است ،در الیحٔه بودجٔه ،۱۴۰۰
 ۱۹۹هزار میلیارد تومان با عنوان فروش نفت
و  ۷۰هزار میلیارد تومان اوراق پیشفروش
نفت آورده شده است که مجموع ًا به  ۲۶۹هزار
میلیارد تومان میرسد.

رکودی حال حاضر تکیه به این راهکار چندان
ممکن نخواهد بود ،تالش جهت افزایش
شمول مالیاتی ،جلوگیری از فرارهای مالیاتی،
و بهکارگیری نظام مالیات بر عایدی دارایی
( )CGTتوصیه میشود .راهکار دوم پوشش
کسری از مجرای بانک مرکزی است که با
توجه به هزینههای تورمزا و اخاللدهندٔه نظام
اقتصادی ،این راهکار راهی پرخطر و پرهزینه
تلقی میشود .راهکار سوم استفاده از بازار
بدهی و انتشار اوراق بهادار اسالمی است که
میتواند در شرایط فعلی ،خصوص ًا باوجود
حجم نقدینگی باال در جامعه ،ازجملٔه بهترین
اقدامات ممکن باشد.

است .مورد دیگر به بازار بینبانکی برمیگردد؛
بانکها نیازمند آناند که سهمی از داراییهای
سمت راست ترازنامٔه خود را به اوراق بهادار
اختصاص بخشند تا با معاملٔه اوراق و یا
وثیقهسپاری آن ،نسبت به تٔامین کسری منابع
خود اقدام کنند .بهعبارت دیگر ،شبکٔه بانکی
میتواند ضمن بهرهگیری از فرصت ایجادشده،
خود یکی از مهمترین تقاضاکنندگان این دسته
از اوراق دولتی باشد.

{

وهاب
قلیچ

15

16

بودجه ۱۴۰۰

و واگذاری انواع اوراق بهادار اسالمی مقرر شده
است که از این مقدار ۷۰ ،هزار میلیارد تومان بابت
پیشفروش نفت یا سایر اوراق مالی اسالمی است
و این نشاندهندٔه آن است که دولت برای تٔامین
مالی خود در سال آتی ،نگاه ویژهای به بازارهای
مالی و انتشار اوراق بهادار اسالمی داشته است.
براساس بند «الف» تبصرٔه  ۵الیحه ،انتشار
 ۶۵۰۰میلیارد تومان اوراق مالی اسالمی توسط
شرکتهای دولتی برای اجرای طرحهای دارای
توجیه فنی ،اقتصادی ،مالی ،و زیستمحیطی با
تصویب شورای اقتصاد پیشبینی شده است.
همچنین طبق بندهای «ب» و «ه» این تبصره،
دولت مجاز به تٔامین مالی از محل انتشار اوراق
مالی اسالمی و اسناد خزانٔه اسالمی به میزان ۴۳
هزار میلیارد تومان جهت طرحهای عمرانی ،تأدیٔه
طلبکاران دولت ،و سایر هزینههای پیشبینیشده
در قانون است .همچنین ۱۰ ،هزار میلیارد تومان
نیز در بند «ح» بهمنظور بازپرداخت اصل و سود
اوراق سررسیدشده در سال  ۱۴۰۰پیشبینی
شده است؛ ضمن اینکه بهمنظور بهبود محیط
شهری برای شهروندان و حمایت از طرحهای
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قطار شهری و توسعٔه حملونقل شهری ،دولت
تا سقف  ۸هزار میلیارد تومان بازپرداخت اصل
و سود اوراق منتشره توسط شهرداریهای کشور
را تضمین میکند .براساس مفاد بند «ع» این
تبصره ،دولت برای احداث ،تکمیل ،و تجهیز
فضاهای آموزشی ،پرورشی ،و ورزشی مدارس
هم  ۲هزار میلیارد تومان اعتبار از محل انتشار
اوراق مالی اسالمی پیشنهاد کرده و به بیمٔه مرکزی
ایران و مٔوسسات بیمهای نیز اجازٔه انتشار ۱۰۰۰
میلیارد تومان اوراق بهمنظور پوششهای بیمهای و
همچنین بهادارسازی ریسکهای بیمهای داده شده
است .در بند «ط» بهمنظور توسعٔه سرمایهگذاری
در طرحهای نفت و گاز با اولویت میادین مشترک
و همچنین طرحهای زیربنایی و توسعهای وزارت
صنعت ،معدن و تجارت ،انتشار  ۳۵۰۰میلیارد
تومان پیشنهاد شده است .در بند «ی» نیز معادل
 ۳میلیارد دالر به وزارت نفت برای بازپرداخت
بدهیهای سررسیدشدٔه پیمانکاران بیع متقابل
طرحهای باالدستی نفت اجازٔه انتشار اوراق مالی
اسالمی داده شده است (خانلو.)۱۳۹۹ ،
همچنین بنابر تدارک دیدهشده جهت مدیریت

تبعات احتمالی انتشار اوراق مالی اسالمی در
بازارهای پول و سرمایٔه کشور ،کمیتهای متشکل از
رئیس سازمان برنامه و بودجٔه کشور ،وزیر اقتصاد
و دارایی ،و رئیس کل بانک مرکزی بر نحؤه
انتشار اوراق موضوع این قانون نظارت میکنند
و نرخهای سود اسمی اوراق منتشره و نرخ حفظ
قدرت خرید اسناد خزانٔه اسالمی توسط این کمیته
تعیین میشود.
با مشاهده و بررسی وضعیت انتشار اوراق بهادار
اسالمی در الیحٔه بودجٔه سال  ،۱۴۰۰ذکر چند
نکته ضروری بهنظر میرسد:
الف -بنابر قواعد اوراق بهادار اسالمی ،اوراق
بدهی به دارایی مبنا نیاز دارد و دولت باید تا
حد ممکن محدودیتهای مرتبط با داراییها را
برطرف یا بتواند از داراییهای بیشتر و متنوعتری
استفاده کند؛ بنابراین ،جزء  ۶بند «ک» تبصرٔه ۵
الیحٔه بودجه به وزارت امور اقتصادی و دارایی
اجازه داده است از کل داراییهای دولت اعم از
منقول و غیرمنقول بهعنوان دارایی مبنای انتشار
اوراق استفاده کند .این در حالی است که آییننامٔه

ب -جهت انتشار اوراق بهادار اسالمی نیاز
به نهاد واسط وجود دارد .درحال حاضر،
اینگونه نهادها در قالب حقوقی «شرکت
با مسئولیت محدود» فعالاند که شرکت
مدیریت دارایی مرکزی آن را تشکیل داده
است ،براساس قانون تجارت فعالیت میکنند،
و تحت نظارت و مدیریت شرکت مدیریت
ً
فعال
دارایی مرکزی اداره میشوند که البته
بهدلیل فقدان حکم خاصی در ارتباط با نهاد
واسط دولتی در قوانین ،وزارت امور اقتصادی
و دارایی در انتشار اوراق دولتی از نهادهای
واسط موضوع قانون بازار برای انتشار اوراق
دولتی استفاده میکند .این نهادها بهطور کامل
متعلق به شرکت مدیریت دارایی مرکزی است
و تحت نظارت سازمان بورس و اوراق بهادار
قرار دارند و دولت در مالکیت و در مدیریت
نهادهای مالی واسط در بازار صکوک دولتی
نقشی ندارد .از اینرو ،الزم مینماید دولت
اجازٔه تٔاسیس نهاد واسطی را داشته باشد که
از ویژگیهای مشابه با نهاد واسط بورسی
برخوردار و مالکیت کامل آن در اختیار دولت
باشد .به همین دلیل ،به وزارت امور اقتصادی
و دارایی اجازه داده شده است نسبت به
تٔاسیس نهادهای واسط با مدیریت و مالکیت
دولت یا استفاده از نهادهای واسط موضوع
قانون توسعٔه ابزارها و نهادهای مالی جدید
با انتقال مالکیت ،برای انتشار اوراق بهادار
(ارزی-ریالی) اقدام کند (خانلو.)۱۳۹۹ ،

پورابراهیمی ،م .ر .)۱۳۹۹( .میزان فروش
نفت و اوراق در الیحٔه بودجه باید اصالح
شود .خبرگزاری مهر.۵٬۰۹۱٬۱۱۱ ،
خانلو ،م .)۱۳۹۹( .تصویر اوراق در بودجٔه
 .۱۴۰۰روزنامٔه دنیای اقتصاد.۵۰۵۳ ،

{

د -دولت در این الیحه اشاره داشته است
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ج -در الیحٔه بودجٔه  ،۱۴۰۰میزان  ۱۹۹هزار
میلیارد تومان با عنوان فروش نفت و  ۷۰هزار
میلیارد تومان اوراق پیشفروش نفت (سلف
نفتی) پیشبینی شده است .اگر این پیشفروش
در قالب اوراق سلف نفتی به فروش واقعی
بینجامد ،میتواند داخل همان  ۱۹۹هزار
میلیارد تومان فروش نفت قرار گیرد .اما ،اگر
پیشفروش نفت از جنس استقراض باشد،
انتشار این اوراق نفتی آسیبزا خواهد بود،
زیرا عالوه بر پیشخورکردن درآمدهای نفتی
سال آتی ،از شفافیت سطح وابستگی بودجه
به نفت میکاهد (پورابراهیمی.)۱۳۹۹ ،

ه -بهنظر میرسد با توجه به زیرساختهای
بازارهای مالی و عملکرد دولت در سالهای
اخیر ،ارقام الیحٔه بودجٔه سال  ۱۴۰۰در
خصوص فروش اوراق بهادار اسالمی
(خصوص ًا در کرانٔه باال) با فاصلٔه معناداری
نسبت به آنچه قابلیت تحقق دارد تنظیم شده
و تحقق کامل و بدون حاشیٔه برنامٔه فروش
این حجم از اوراق بهادار کمی دور از انتظار
کارشناسان است ،زیرا با توجه به وضعیت
عملکرد و شاخصههای بازار مالی کشور در
سال جاری ،فروش این مقدار از اوراق نیازمند
خ بازدهِ قابل ِ
پسند سرمایهگذاران برای
قبول نر 
سرمایهگذاری است که احتما ًال این موضوع
میتواند جدا از افزایش بار مالی و هزینهای
دولت ،انضباط بازار پول خصوص ًا از کانال
سود سپردٔه بانکی و آرامش بازار سرمایه را
دستخوش تغییر کند .حتی در یک سناریوی
تلختر ،امکان فشار دولت به بانک مرکزی
برای خرید اوراق دولتی با پول پرقدرت هم
وجود دارد که این اتفاق میتواند بهنحو جدی
به تحقق سیاست هدفگذاری تورمی بانک
مرکزی صدمه وارد کند .از اینرو ،این احتمال
میرود که مجلس شورای اسالمی در بررسی
این الیحه ،تعدیل و اصالحاتی را متوجه
این حجم از فروش اوراق بهادار اسالمیِ
پیشبینیشده داشته باشد .جایگزینی استفاده

و -نکتٔه آخر اینکه اوراق بهادار اسالمی
همچون صکوک سلف ،مرابحه ،و اجاره به
شرط تکلیف تفاوتهای اساسی با اوراق قرضٔه
متعارف دارد .در اوراق قرضه ،بانی (در اینجا،
دولت بهعنوان نهاد تٔامین مالیشونده) وجهی
را از دارندگان وجوه مازاد قرض و در سررسید
یا در فواصل مشخصشده ،اصل بهعالؤه بهرٔه
ربوی آن را به دارندٔه اوراق پرداخت میکند.
این در حالی است که براساس مبانی نظام مالی
اسالمی ،صکوک (اوراق بهادار اسالمی) با
رعایت اصول و موازین شرعی و در شرایط
واقعی و بهدور از صوریسازی منتشر ،معامله،
و تسویه میشود .از این حیث ،نیاز است
دولت در همٔه مراحل استفاده از این اوراق بر
رعایت این موازین شرعی بهنحو کامل مراقبت
کند؛ بهعنوان نمونه در استفاده از صکوک
سلف نفتی ،نیاز است نفت بهنحو واقعی و
غیرصوری به خریداران اوراق پیشفروش شود
و در سررسید اوراق ،نفت بهعنوان کاالی پایٔه
اوراق ،مبنای محاسبه و تسویه با دارندگان
اوراق قرار گیرد .همچنین ،چنانچه تصمیم
بر عدم تحویل فیزیکی نفت به صاحب آن
در سررسید اوراق وجود دارد ،الزم است در
ابتدای انتشار صکوک و در قرارداد فیمابین،
این نکته بهعنوان شرط موجه قید شود.

{

اجرایی بند «ب» مادٔه  ۲قانون رفع موانع تولید
رقابتپذیر و ارتقای نظام مالی کشور ،انواع
قابلقبول جهت انتشار صکوک اجاره
دارایی
ِ
را زمین ،ساختمان ،تٔاسیسات ،ماشینآالت و
تجهیزات در وسایل حملونقل میداند.

که اگر درآمدهای نفتی محقق نشود ،قادر
است تا سقف  ۲۰۰هزار میلیارد تومان اوراق
منتشر کند؛ این بدینمعنی است که دولت
میزان فروش اوراق در سال  ۱۴۰۰را قطعی و
واضح تعیین نکرده است .همچنین ،در بند ۵
تبصرٔه  ۱۴الیحٔه بودجه آمده است به سازمان
هدفمندسازی یارانهها اجازه داده میشود در
صورت تحققنیافتن منابع پیشبینیشده در
جدول این تبصره ،معادل کسری منابع ،با
تضامین خود اوراق مالی اسالمی منتشر کند،
درحالیکه مجموع منابع سازمان هدفمندی
یارانهها  ۲۶۷هزار میلیارد تومان است .این
بدان مفهوم خواهد بود که حجم اوراق بهادار
قابلانتشار در سال  ۱۴۰۰میتواند
اسالمی
ِ
از  ۱۲۵هزار میلیارد تومان (در کرانٔه پایین)
تا بیش از  ۵۰۰هزار میلیارد تومان (در
کرانٔه باال) متغیر باشد .این عدم قطعیت و
فقدان شفافیت میتواند عالوه بر افزایش
ریسک اعتباری دولت ،انضباط برنامهریزی و
چشمانداز سرمایهگذاری در نظام مالی کشور
را نیز تهدید کند.

از ظرفیتهای مغفول نظام مالیاتی میتواند
بخشی از این اصالح قرار گیرد.
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پیدا و پنهان بودجٔه عمرانی ۱۴۰۰
یادداشتتحلیلی

سعید
مسگری

کارشناس اقتصادی

 -۱مقدمه

دولــت هرســاله در موضوعــات و بخشهــای مختلفــی بــه مصــرف بودجــه
میپــردازد کــه ایــن مصــارف را میتــوان در ســه گــروه اصلــی طبقهبنــدی کــرد.
از بیــن ســه دســتٔه اصلــی مصــارف دولــت ،فقــط بودجــه عمرانــی اســت کــه
کامـ ً
ـا جنبــه توســعهای دارد؛ در واقــع ،بودجــه عمرانــی یکــی از ابزارهــای مهــم

 -۲ازکارکردافتادگی بودجٔه عمرانی

اهمیت بودجٔه عمرانی بر کسی پوشیده نیست و
نیازی نیست بیش از این به قلمفرسایی پیرامون
اهمیت این بودجه و نقش آن در توسعه پرداخته
شود .آنچه مهم است عملکرد این بودجه در
اقتصاد ایران و میزان موفقیت آن در تحقق
اهداف و راهکارهای افزایش کارایی هزینههای
عمرانی است .از همین رو ،نخست نگاهی به
وضعیت طرحهای عمرانی در کشور خواهیم
انداخت.
در بررسی وضعیت بودجٔه عمرانی ،نخستین
نکتهای که توجه هر ناظری را به خود جلب
میکند حجم پروژههای نیمهتمام عمرانی است؛
پروژههایی که در سرتاسر کشور و در استانهای
مختلف وجود دارند و بعض ًا عمر آنها به بیش
از  ۱۰سال هم میرسد .براساس گزارش مرکز
پژوهشهای مجلس شورای اسالمی ،اکنون ۹۳
هزار طرح عمرانی نیمهتمام در کشور وجود دارد
که برای اتمام آنها به بیش از  ۶۰۰هزار میلیارد
تومان سرمایهگذاری نیاز است .این اعداد به
این معناست که اگر هیچ پروژٔه عمرانی جدیدی
تعریف نشود ،برای اتمام همٔه طرحهای عمرانی
فعلی حدود  ۱۰سال زمان الزم است.
موضوع دیگری که در طرحهای عمرانی باید مورد

دولــت بــرای ایجــاد زیرســاختهای ســختافزاری توســعه در کشــور اســت.
البتــه ،مصــارف دیگــری نیــز در بودجــه وجــود دارد کــه غیرمســتقیم در توســعٔه
کشــور مٔوثرنــد ،امــا هیچیــک هماننــد مصــارف عمرانــی بهصــورت مســتقیم
در رشــد و توســعٔه کشــور نقشآفریــن نیســتند.

توجه قرار گیرد میزان کارایی و ارزشآفرینی آنها
و نقش آنها در توسعٔه کشور است .اگرچه مطالعٔه
دقیقی در این مورد در دسترس نیست ،بررسیهای
اجمالی نشان میدهد بسیاری از این طرحها بدون
توجه به مالحظات توسعهای و اقتصاد کالن و حتی
بدون انجام ارزیابیهای دقیق اقتصادی تصویب و
آغاز شدهاند؛ بهطوری که میتوان مصادیق متعددی
از پروژههای غیراقتصادی و زیانده اعم از فرودگاه،
استادیوم ورزشی ،مراکز فرهنگی ،و… را در سرتاسر
کشور نام برد.
بنابراین ،بودجٔه عمرانی کشور بهجای آنکه برای
توسعه و ایجاد زیرساختهای سختافزاری
توسعه صرف شود ،صرف آغاز تعداد بسیار زیاد
پروژٔه عمرانی منطقهای و محلی در سرتاسر کشور
شده است .رویکرد کلنگزنی حداکثری بدون
توجه به مالحظات توسعهای و محدودیت بودجٔه
عمرانی منجر به خروج بودجٔه عمرانی از مسیر
اصلی خود و ازکارکردافتادن بودجٔه عمرانی و در
نهایت تحققنیافتن یکی از اهداف اصلی بودجٔه
کل کشور شده است.
 -۳چرایی ازکارکردافتادگی بودجٔه عمرانی

دالیل متعددی میتوان برای ازکارکردافتادگی
بودجٔه عمرانی و کاهش کارایی آن بیان کرد.
بررسی دقیق و تفضیلی این موضوع به تحلیلی

مجزا و مبسوط نیاز دارد که در این نوشتار فرصت
آن نیست؛ اما ،تیتروار میتوان به اقتصاد سیاسی
بودجٔه عمرانی ،رشد نامناسب بودجٔه عمرانی
(رشد واقعی منفی در بسیاری از سالها)،
تحققنیافتن اهداف بودجهای (تخصیص ناقص
و سلیقهای بودجٔه عمرانی) ،بخشینگری (نگاه
منطقهای و استانی بهجای نگاه ملی) ،نبود
راهبرد مشخص و مدون برای توسعه در کشور
(مشخصنبودن جایگاه طرحهای عمرانی در
توسعٔه کشور) ،نبود راهبرد مشخص برای
مصارف عمرانی دولت (طرحهای عمرانی
غیرهدفمند و پراکنده) ،ساختار مجلس شورای
اسالمی و نقشآفرینی نمایندگان در تصویب
طرحهای عمرانی (طرحهای عمرانی ابزاری
برای جلب رضایت مردم حوزٔه انتخابیه) ،نبود
نظارتهای کافی بر اجرای طرحهای عمرانی،
و… بهعنوان عوامل اصلی ازکارکردافتادگی بودجٔه
عمرانی اشاره کرد.
 -۴تخصیص بودجٔه عمرانی

برخالف بودجٔه جاری که معمو ًال درصد تحقق
باالیی دارد و بیشتر اهداف بودجهای در عمل
محقق میشود ،بودجٔه عمرانی در عمل تفاوت
بسیاری با قانون بودجه دارد؛ بهطوری که درصد
تحقق اهداف بودجهای در سالهای مختلف
متفاوت بوده و در سالهای معدودی تمام بودجٔه
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شکل  .۱روند عملکرد بودجٔه عمرانی

منبع :وزارت امور اقتصادی و دارایی

دیگر موضوعی که در این زمینه باید مورد
توجه قرار گیرد وضعیت عملکرد واقعی بودجٔه
عمرانی در دهٔه  ۱۳۹۰است .در آغاز دهٔه
 ،۱۳۹۰سقوط شدیدی در میزان بودجٔه واقعی
عمرانی رخ داده است .در سالهای بعدی نیز
این سقوط جبران نشده و این شاخص روند
نسبت ًا باثباتی داشته است؛ یعنی در دهٔه اخیر،
بودجٔه عمرانی به حدود نصف دهٔه پیش رسیده
و توانایی آن برای پیشبرد طرحهای عمرانی
نصف دهٔه  ۱۳۸۰بوده است .این امر از یکسو
سبب افزایش طرحهای عمرانی نیمهتمام و
کاهش فعالیتهای عمرانی در کشور شده و از
سوی دیگر به تضعیف رشد اقتصادی در دهٔه
 ۱۳۹۰کمک کرده است.
در الیحٔه بودجٔه سال  ،۱۴۰۰بودجٔه عمرانی
با رشد  ۱۸٫۱درصدی نسبت به قانون بودجٔه
سال  ۱۳۹۹به  ۱۰۴هزار میلیارد تومان رسیده
است .با توجه به تورم حدود  ۳۰درصدی در
پایان امسال ،رشد واقعی بودجٔه عمرانی بین
 −۱۰درصد تا  −۱۵درصد خواهد بود .این
بدانمعناست که قدرت خرید بودجٔه عمرانی در
سال آینده نهتنها افزایش نخواهد یافت ،بلکه
قابلتوجهی را نیز تجربه خواهد کرد.
کاهش
ِ
بدینترتیب ،باید شاهد کاهش فعالیتهای
عمرانی دولت در سال  ۱۴۰۰باشیم .این در

{

 -۶تحلیل بودجٔه عمرانی سال ۱۴۰۰

رشد  ۱۸درصدی بودجٔه عمرانی در حالی رخ
داده که بودجٔه جاری  ۴۶٫۱درصد و بودجٔه
تملک داراییهای مالی  ۱۱۲٫۷درصد رشد
داشته است .رشد مخارج جاری دولت حتی
بیش از تورم و رشد واقعی آن مثبت بوده و
رشد تملک داراییهای مالی نیز در راستای
تکیٔه بیشتر دولت در تٔامین کسری بودجه از
طریق ابزارهای مالی بوده است .این میزان
رشد مصارف مختلف دولت سبب رشد بالغ بر
 ۴۵درصدی کل مصارف دولت شده است که
رکوردی کمنظیر محسوب میشود .نکتٔه حائز
اهمیت این است که رشد باالی مصارف دولت
در راستای گسترش وظایف توسعهای دولت و
کمک به خروج از رکودتورمی نیست و تناسبی
با شرایط دشوار اقتصاد ایران ندارد.
 -۷پیشنهادهایی برای افزایش کارایی بودجٔه
عمرانی ۱۴۰۰

یکی از سناریوهایی که در مورد سرنوشت
الیحٔه بودجٔه سال  ۱۴۰۰وجود دارد و از طرف
برخی نمایندگان مجلس نیز مطرح شده است
رد کلیات آن و بازگشت به دولت است .در
زمان نگارش این یادداشت ،هنوز سرنوشت
این الیحه مشخص نیست ،ولی چنانچه این
سناریو محقق شود ،باید یکی از نقدهای جدی
به بودجٔه  ۱۴۰۰پایینبودن میزان رشد بودجٔه
عمرانی و باالبودن رشد بودجٔه جاری باشد.
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با آنکه میزان بودجٔه عمرانی در قوانین بودجه
همواره روند افزایشی داشته ،اما آنچه مهم است
عملکرد بودجٔه عمرانی است و نه مقدار مندرج
در قانون بودجه .لذا برای بررسی میزان رشد
بودجٔه عمرانی ،روند عملکرد اسمی و واقعی
بودجٔه عمرانی را بررسی میکنیم .همانطور که
در شکل  ۱مشاهده میشود ،حتی رشد اسمی
عملکرد بودجٔه عمرانی نیز همواره مثبت نبوده
است و در برخی سالها شاهد عدم رشد یا
رشد منفی بودجٔه عمرانی بودهایم .جالبتر آنکه
در بسیاری از سالهایی که رشد بودجٔه عمرانی
مثبت بوده ،رشد آن کمتر از میزان تورم بوده
است؛ یعنی بودجٔه واقعی عمرانی نهتنها رشد
نیافته ،بلکه کاهش هم داشته و قدرت خرید آن
کاهش یافته است .این روند سبب شده است

٧٠٠٠

۴٠٠٬٠٠٠

۴۵٠٬٠٠٠

١٣٨١

 -۵روند بودجٔه عمرانی

٩٠٠٠

۵٠٠٬٠٠٠

١٣٨٠

برای اینکه طرحهای عمرانی در موعد مقرر به
پایان برسد و تعداد طرحهای عمرانی نیمهتمام
کاهش یابد ،عالوه بر تصویب مناسب بودجٔه
عمرانی ،تخصیص دقیق و کامل آن نیز از
اهمیت باالیی برخوردار است .برای این
منظور ،باید نگاه دولت به این بودجه تغییر
کند و اولویت اصلی دولت بودجٔه عمرانی
باشد و نه بودجٔه جاری؛ بدینمعنا که دولت
در ابتدا باید بودجٔه عمرانی را تخصیص دهد
و اگر محدودیت منابع داشت ،بودجٔه جاری
را کاهش و کمتر از میزان مصوب تخصیص
دهد .در اینصورت ،بودجٔه عمرانی از ابزار
تٔامین کسری بودجه به ابزار رشد و توسعٔه
کشور تبدیل خواهد شد.

بودجٔه عمرانی توانایی خود را در تحقق اهداف
از دست دهد و نتواند کمک زیادی به تکمیل
پروژههای نیمهتمام عمرانی کند.

{

مصوب تخصیص یافته است .بررسی آمارهای
وزارت امور اقتصادی و دارایی پیرامون میزان
تحقق اهداف بودجه در دو دهٔه اخیر نشان
میدهد در سالهایی که درآمدهای نفتی
از وضعیت مناسبی برخوردار بوده ،بودجٔه
عمرانی تخصیص باالیی داشته ،اما در
سالهایی که دولت با محدودیت منابع مواجه
بوده ،تخصیص بودجٔه عمرانی نیز کاهش یافته
است .در واقع ،بودجٔه عمرانی یکی از ابزارهای
دولت برای جبران کسری بودجه بوده است و
هرگاه در تٔامین منابع درآمدی خود دچار مشکل
شده ،از بودجٔه عمرانی کاسته و آن را بهطور
کامل تخصیص نداده است .این امر از یکسو
سبب بیبرنامگی در اجرای پروژههای عمرانی
شده و از سوی دیگر تکمیل آنها را با مشکل
مواجه کرده است.

شرایطی است که پس از سه سال رشد اقتصادی
نامناسب ،برای خروج از رکود نیاز شدیدی به
سرمایهگذاری دولت وجود دارد.
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نمایندگان محترم مجلس باید از دولت بخواهند
میزان رشد بودجٔه جاری را کاهش و میزان رشد
بودجٔه عمرانی را افزایش دهد .رشد این دو نباید
تفاوت زیادی با هم داشته باشد و بهتر است
حداکثر در حوالی تورم سال  ۱۳۹۹باشد .اگر این
سناریو محقق نشد و کلیات بودجه تصویب شد،
خود نمایندگان ابتدا در کمیسیون تلفیق و سپس
در صحن علنی مجلس باید به تعدیل میزان رشد
بودجٔه جاری و عمرانی بپردازند .رشد مناسب
بودجٔه عمرانی میتواند به بهبود رشد اقتصادی
در سال آینده کمک کند و یکی از دغدغههای
نمایندگان محترم مجلس را تٔامین کند.
دومین پیشنهادی که در مورد بودجٔه عمرانی وجود
دارد تدوین سازوکاری برای تخصیص بودجٔه
عمرانی به طرحهای مختلف و افزایش نظارتها
بر هزینهکرد بودجٔه عمرانی است .این امر شاید
در ماههای پایانی سال و زمان اندک تا تصویب
بودجه ممکن نباشد ،اما میتوان بسترهای آن را
در قانون بودجه قرار داد .نمایندگان مجلس با
اضافهکردن بندهایی به بودجٔه سال آینده میتوانند
امکان نظارت کمیسیون برنامه و بودجه را بر
عملکرد بودجٔه عمرانی و نحؤه هزینهکرد آن ایجاد
کنند؛ امری که میتواند به افزایش کارایی بودجٔه

دو ماهنامــه تازههــای اقتصــاد
آذرمــاه  ،1399شــماره 162

عمرانی کمک شایانی کند .البته ،جزئیات ایجاد
این سازوکار به بررسیهای دقیق و کارشناسی
نیاز دارد که پس از تصویب بودجه میتواند در
دستور کار کمیسیون اقتصادی یا کمیسیون برنامه
و بودجٔه مجلس شورای اسالمی قرار گیرد و در
ماههای ابتدایی سال  ۱۴۰۰تصویب و در ادامٔه
سال اجرایی شود.
سومین پیشنهاد عملیاتی برای بودجٔه عمرانی
سال آتی ایجاد محدودیت برای تصویب و
آغاز طرحهای عمرانی جدید است .حجم انبوه
پروژههای نیمهتمام بهحدی است که آغاز و اجرای
طرحهای جدید با محدودیت مالی شدیدی
مواجهاند .از سوی دیگر با توجه به قرارداشتن
دولت در ماههای پایانی خود و مجلس شورای
اسالمی در ماههای ابتدایی ،امکان افزایش
طرحهای عمرانی بدون لحاظ مالحظات اقتصادی
وجود دارد .لذا در شرایط فعلی ،ضروری است
آغاز طرحهای جدید عمرانی بسیار محدود شود و
فقط منوط به داشتن شرایط خاص و اولویت باال
ً
فعال مقدور نباشد چهارچوبی برای
باشد .شاید
تصویب و آغاز طرحهای جدید تدوین و جزو
برنامههای آتی مجلس محسوب شود ،اما برای
بودجٔه سال آینده میتوان سازوکاری اجمالی برای

محدودسازی این طرحها تصویب کرد؛ بهعنوان
مثال ،پیشنهاد میشود بندی در بودجٔه سال ۱۴۰۰
برای جلوگیری از آغاز طرحهای جدید عمرانی
تا زمان تصویب سازوکار تٔایید ضرورت طرح
عمرانی قرار داده شود.

عملیات بازار باز :دستاوردها و محدودیتها
یادداشتتحلیلی

بوستانی

پژوهشگر بانک مرکزی ج.ا.ا.

 -۱مقدمه

اجرای عملیات بازار باز یکساله شده است ،اما داستان عملیات بازار باز
عمری طوالنیتر از یک سال دارد .تقریب ًا تا سال  ،۱۳۹۴اجرای عملیات
بازار باز به این دلیل که بازار بدهی دولتی وجود نداشت ،موردتوجه قرار
نگرفته بود؛ از سال  ۱۳۹۲نیز موضوع ضرورت انجام اصالحات در
نظام بانکی مطرح شده بود و مطالعاتی که در این زمینه انجام شد ،بر
 -۲چالشهای راهاندازی عملیات بازار باز

از سال  ،۱۳۹۷موضوع چگونگی اجرای
عملیات بازار باز در بانک مرکزی و شناسایی
چالشهای آن بهطور جدی مطرح شد .در
ادامه ،به برخی از مهمترینچالشهای این حوزه
اشاره میشود.

بدهی دولت کرده و این اقدام موجب افزایش
پایٔه پولی و تورم میشود» .از اینرو ،بسیاری
متقاعد شده بودند که عملیات بازار باز نه
برای سیاستگذاری پولی ،که برای تٔامین مالی
غیرمستقیم دولت اجرا میشود .شاید همین
دیدگاه بود که پیادهسازی عملیات بازار باز را
تا حدودی ُکند کرد.

تشکیل کمیتٔه عملیات بازار باز در نیمٔه دوم
سال  ،۱۳۹۸نقطٔه شروع پیادهسازی عملیات
بازار باز بود .این کمیته تمرکز خود را بر اجرای
عملیات بازار باز از طریق برگزاری حراجهای
هفتگی خرید یا فروش اوراق بدهی با بانکها
قرار داد .برگزاری حراج به بانک مرکزی اجازه
میدهد تا معامالت اوراق بدهی را با نهادهای

{

ناهماهنگی زیرساختهای فنی و فقدان
ابزارهای مالی منطبق با شریعت از دیگر
چالشهای اجرای عملیات بازار باز بود.
براساس مبانی فقهی ،در کشور امکان اجرای
معامالت توافق بازخرید بهصورت متعارف
وجود نداشت .لذا ،تمرکز برنامهریزان فقط بر
خرید و فروش قطعی اوراق بدهی دولتی قرار
داشت .همچنین ،ازآنجاکه حسابهای اوراق
بدهی دولتی نزد شرکت سپردهگذاری مرکزی
نگهداری میشود ،لذا هرگونه معاملٔه اوراق
بدهی دولت باید از طریق زیرساختهای فنی
بورس ثبت شود.

مشخص (عموم ًا بانکها) انجام دهد .در
حالت عادی ،طرفین معامله در بورسها یکدیگر
را مالقات نمیکنند و دفتر (تابلو) سفارشها
تنها اطالعاتی است که در اختیار خریداران و
فروشندگان قرار میگیرد .همچنین ،ساز وکار
حراج کمک کرد تا توجهها از نرخ بازده اوراق
بدهی دولتی بهسمت نقدینگی و نرخ سود بازار
بینبانکی جلب شود .در این چهارچوب ،بانک
مرکزی عملیات بازار باز را با هدف تعدیل
مقدار ذخایر (نقدینگی) در بازار بینبانکی و
هدایت نرخ سود انجام میدهد و تٔاثیرات آتی
این عملیات در نرخهای بازده سایر داراییها،
بخش میانی سازوکار انتقال پولی را تشکیل
میدهد.
 -۳اصالح سازوکار نگهداری سپردٔه قانونی

با توجه به اینکه هدف عملیات بازار باز هدایت
نرخ سود در بازار بینبانکی است ،ساز وکار
نگهداری سپردٔه قانونی بهگونهای اصالح شد
تا از سمت تقاضا ،برای نگهداری سپردٔه
قانونی تکانٔه کمتری به بازار بینبانکی وارد
شود .یادآوری این نکته الزم است که بخش
قابلتوجهی از تقاضای ذخایر در بازار بینبانکی
ِ
ی
بهدلیل الزام بانکها به نگهداری سپردٔه قانون 
است .دورٔه نگهداری سپردٔه قانونی در شبکٔه
بانکی یکهفتگی بود و بانکها در پایان هفته
(چهارشنبهها) باید سپردٔه قانونی متناظر با
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دستیابی به درک مشترک از ماهیت عملیات
بازار باز میان بانک مرکزی ،وزارت امور
اقتصادی و دارایی ،سازمان بورس و اوراق
بهادار ،و سازمان برنامه و بودجه یکی از
مهمترین چالشها در این زمینه بود ،زیرا هریک
از این نهادها عملیات بازار باز را براساس
رویکرد سازمانی خود ارزیابی میکردند .از
سوی دیگر ،شرایط محیط اقتصاد کالن کشور
نیز سوءبرداشتهای عمومی از عملیات بازار
باز را تسهیل میکرد .سال  ۱۳۹۷با اعالم
خروج یکجانبٔه امریکا از برجام آغاز شد ،که
به ایجاد هراس عمومی از کسری بودجه و
تورم دامن زد .در این میان ،اجرای عملیات
بازار باز و بحثهای مربوط به تٔامین کسری
بودجه از طریق انتشار اوراق ،زمینه را مهیا
کرد که به عملیات بازار باز بهعنوان ابزاری
برای تٔامین مالی دولت نگریسته شود .منطق
این نگرش بدینگونه بود که «بانک مرکزی
بهمنظور کنترل نرخهای بازدهی در اقتصاد ،از
طریق عملیات بازار باز ،اقدام به خرید اوراق

اجرای عملیات بازار باز بهعنوان چهارچوب منسجمی برای مدیریت
نقدینگی در بازار بینبانکی تٔاکید کردند .ایجاد بازار بدهی دولتی و
درک اهمیت وجود ساختاری برای مدیریت نقدینگی در شبکٔه بانکی
یکدیگر را تکمیل کردند تا زمینٔه اجرای عملیات بازار باز توسط بانک
مرکزی فراهم شود.

{

رضا
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میزان سپردههای خود را در هفتٔه قبلتر به بانک
مرکزی پرداخت میکردند .همچنین ،حساب
سپردٔه قانونی میتوانست در مواردی حتی در دورٔه
نگهداری سپردٔه قانونی تعدیل شود .این سازوکار
باعث میشد اثرپذیری نرخ سود بازار بینبانکی از
تکانهها افزایش یابد .از اینرو ،سازوکار نگهداری
سپردٔه قانونی بعد از  ۲۵سال بازنگری شد.
در سازوکار جدید ،دورٔه نگهداری سپردٔه قانونی
دو هفته تعیین و شروع دورٔه نگهداری سپردٔه
قانونی به وسط هفته (سهشنبهها) منتقل شد؛
همچنین ،امکان تعدیل حساب سپردٔه قانونی در
طول دورٔه نگهداری سپردٔه قانونی حذف شد .به
اینصورت ،تقاضای بانکها برای ذخایر در طول
دورٔه نگهداری سپردٔه قانونی تثبیت میشود و باید
انتظار داشت نرخ سود بازار بینبانکی نیز باثباتتر
شود.
 -۴برقراری داالن نرخ سود

از آغاز سال  ،۱۳۹۹تکانٔه عرضٔه ذخایر در نتیجٔه
آزادسازی سپردههای قانونی برای حمایت از
خانوارها و بنگاههای آسیبدیده از کرونا ،باعث
سقوط نرخ سود بازار بینبانکی به  ۸٫۰درصد شد.
برای کاهش نوسان نرخ سود ،ابزار سپردهگذاری
قاعدهمند (سپردهگذاری بانکها نزد بانک مرکزی)
در خرداد راهاندازی شد و نرخ سود این ابزار ۱۰٫۰
درصد تعیین شد .نرخ سپردهگذاری قاعدهمند ،که
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کف داالن نرخ سود را تشکیل میدهد ،پس از آن
در سه نوبت افزایش یافت .با معرفی این ابزار،
نرخ سود در بازار بینبانکی افزایش یافت.
تا مهر  ،۱۳۹۹اعتبارگیری قاعدهمند از طرف
بانکها استفاده نشد؛ اما با افزایش نرخ سود در
بازار و فراتررفتن این نرخ از نرخ سود اعتبارگیری
قاعدهمند ( ۲۲درصد) ،توجه بانکها به این ابزار
جلب شد .استفاده از این ابزار به بازگشت نرخ
سود بازار بینبانکی به داخل داالن کمک کرد.
البته ،برگزاری حراجهای هفتگی عملیات بازار باز
در روزهای چهارشنبه ،این باور را در بازار تقویت
کرد که در صورت نیاز به نقدینگی ،ابزارهای
جدید میتواند به بانکها کمک کند؛ لذا از این
جهت ،نگرانیها کاهش یافت.
 -۵محدودیتهای زیرساختی
در شرایط فعلی ،ناهماهنگی میان زیرساختهای
بازار سرمایه و بازار بینبانکی مهمترین محدودیت
اجرای عملیات بازار باز است .عملیات بازار باز
با هدف مدیریت بازار بینبانکی انجام میشود؛
لذا باید با ویژگیهای این بازار هماهنگ باشد.
از سوی دیگر ،عملیات بازار باز از اوراق بهعنوان
وثیقٔه معامالت استفاده میکند و باید با ویژگیهای
بازار سرمایه هماهنگ شود .این در حالی است که
ویژگیهای این دو بازار تفاوتهای بسیاری دارند.

تفاوت در ساعات و روزهای کاری از تفاوتهای
مهم میان این دو بازارند .در شرایط عادی ،بازار
بینبانکی از ساعت  ۸صبح شروع به کار میکند
و حداقل تا ساعت  ۱۶بعدازظهر فعال است.
بهعالوه ،بازار بینبانکی در روزهای پنجشنبه نیز
فعالیت دارد .این در حالی است که بازار سرمایه
در روز پنجشنبه تعطیل است و ساعت کار آن در
روزهای دیگر نیز محدود به  ۹تا  ۱۲:۳۰بعدازظهر
است .از اینرو ،انجام عملیات بازار باز تنها در
ساعات فعالیت بازار سرمایه محدودیت بزرگی
بر تنظیم نقدینگی در بازار بینبانکی محسوب
میشود.
 -۶جمعبندی

عملیات بازار باز در یکسال گذشته توانایی
خود را در کاهش نوسانات نرخ سود بازار بانکی
نشان داده است؛ اما همچنان چالشهای نظری
و عملیاتی دیگری وجود دارد که باید مرتفع
شود .هماهنگی در زیرساختهای فنی اجرای
عملیات بازار باز ،یکپارچهسازی بازارهای مالی
برای تقویت کانال نرخ بهره ،و… اقداماتی است
که دستیابی به هدف نهایی سیاستگذار پولی را
ممکن میسازد.

اصالحات ساختاری بودجه در خدمت
مدیریت کسری بودجٔه سال ۱۴۰۰

یادداشتتحلیلی

ژاله
زارعی

پژوهشگر پژوهشکدٔه پولی و بانکی

 -۱مقدمه

میدهد دولت در سال پایانی خدمت خود گامهایی برداشته و در این زمینه در الیحٔه بودجٔه

در الیحٔه بودجٔه دولت ،که در آذر هر سال به مجلس شورای اسالمی تقدیم میشود،

در سال  ۱۴۰۰و چگونگی رفع آن با توجه به «برنامٔه کلی اصالحات ساختاری بودجٔه

شاخص بیانگر این است که اقتصاد ایران همواره با کسری بودجٔه مزمن مواجه بوده است.

پوشش آن ،به تغییراتی که دولت بهویژه در بخش منابع الیحٔه بودجٔه سال  ۱۴۰۰اعمال

ارسالی تغییراتی اعمال کرده است .اما ،پرسش اساسی نحؤه مواجهه با کسری بودجٔه دولت

خالص واگذاری داراییهای مالی بیانکنندٔه میزان کسری بودجٔه دولت است .ارزیابی این

عمومی» است .از اینرو ،در این نوشتار تالش میشود با ارزیابی کسری بودجه و شرایط

از اینرو در سالهای اخیر ،پیشنهادهای متعددی در دولت و مجلس شورای اسالمی برای

کرده است اشاره شود .از اینرو پس از بیان میزان کسری بودجه ،توضیح مختصری در

اصالح ساختار بودجه و مدیریت این کسری مطرح شده است .شواهد گویای آن است که
بهرغم مطالعات کارشناسی ارزشمند ،بهطور خاص اصالحی در منابع و مصارف در بودجٔه

سالهای  ۱۳۹۸و  ۱۳۹۹انجام نشده است.اما ،ارزیابی الیحٔه بودجٔه سال  ۱۴۰۰نشان

روند صعودی کسری بودجه در پی افزایش
تحریمهای ظالمانٔه بینالمللی و کاهش منابع
حاصل از صادرات در دو سال اخیر شدت

بیشتری داشته است ،بهطوری که این شاخص
در الیحٔه بودجٔه سالهای  ۱۳۹۹و ۱۴۰۰
بهترتیب  ۲۵۸درصد و  ۱۵۵درصد رشد
٢۵٠٠

{

این شواهد گویای آن است که سیاستگذاران
مالی در ایران هیچگاه به اتخاذ رویکرد اصل
تعادل بودجهای اقدام نکردهاند و ایران همواره
با کسری بودجه مواجه بوده است.

استفاده از منابع نفتی در بودجه ،موارد اول و دوم مورد بررسی قرار میگیرند.
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یکی از دغدغههای اصلی در زمان تنظیم و
تدوین بودجه اصل تعادل است که به حفظ
موازنه بین درآمدها و مخارج دولت اشاره دارد.
اما ،بررسی کسری بودجٔه دولت یا بهعبارت
دیگر تراز خالص واگذاری داراییهای مالی
بیانگر این است که این تراز همواره در دورٔه
زمانی  ۱۳۹۹-۱۳۸۱مثبت ،و نسبت کسری
بودجه بدون احتساب درآمدهای نفتی به تولید
ناخالص داخلی بدون نفت در دورٔه زمانی
 ۱۳۹۹-۱۳۷۰بهطور میانگین  ۱۰درصد بوده
است.

سه بخش اصلی این برنامه یعنی تقویت منابع ،مدیریت و کاهش مصارف ،و اصالح فرآیند

{

 -۲کسری بودجه در ایران

خصوص «برنامٔه کلی اصالحات ساختاری بودجٔه عمومی» بیان میشود و سپس با اشاره به

منبع :قوانین بودجه ،نماگرهای اقتصادی ،و گزارشهای مرکز آمار

23

24

دو ماهنامــه تازههــای اقتصــاد
آذرمــاه  ،1399شــماره 162

بودجه ۱۴۰۰

١١
٩
٧

۵
٣
١
٢٠٢٠

٢٠١٩

٢٠١٨

٢٠١٧

٢٠١۶

٢٠١۵

٢٠١۴

٢٠١٣

٢٠١٢

٢٠١١

‑١

شکل  .۲کسری بودجه به تولید ناخالص داخلی  -درصد
داشته است .عالوهبراین ،گزارشهای پایش مالی1

صندوق بینالمللی پول نیز بر این موضوع تأکید
دارند که شاخص نسبت کسری بودجه به تولید
ناخالص داخلی از سال  ۲۰۱۴تا  ۲۰۲۰به میزان
 ۴۴۴درصد افزایش یافته است.
این نهاد بینالمللی در گزارشهای خود اعالم
میدارد حتی پس از توافق هستهای ایران با
کشورهای  ۱+۵در تابستان  ۲۰۱۵و اجرای
توافقنامٔه موسوم به برجام از اوایل سال ۲۰۱۶
نیز دولت ایران بهرغم بازگشت قدرتمندانه به بازار
نفت و افزایش درآمدهای صادراتی خود ،نتوانسته
است بر مشکل کسری بودجه فائق آید.

از سوی دیگر ،بررسی آمار متغیرهای اقتصادی
کشور ازجمله تورم و نرخ ارز حاکی از آن است که
این میزان کسری برای اقتصاد ایران در سالهای
اخیر آثار زیانباری داشته است .از اینرو،
جهت برقراری انضباط مالی در بودجٔه دولت و
کاهش کسری آن از یکسو و حرکت در راستای
قواعد مالی تبیینشده در برنامٔه ششم اقتصادی،
اجتماعی ،و فرهنگی کشور ،نیاز است بودجٔه
ارسالی سال  ۱۴۰۰به مجلس شورای اسالمی
براساس طرح اصالح ساختار بودجه ارزیابی
شود .با این تطابق حداکثری ،میتوان با توجه به
کفٔه هزینههای دولت و روابط نهادی ،گام مثبتی
در راستای پایدارسازی درآمدها و کاهش کسری
بودجه و تٔاثیرات زیانبار آن در اقتصاد کشور

منبع :پایش مالی صندوق بینالمللی پول۲۰۲۰ ،

برداشت .با اتخاذ این رویکرد ،میتوان اطمینان
حاصل کرد که عملکرد دولت بهینهتر شود و
کسری بودجٔه ساختاری کاهش یابد.
 -۳اصالح ساختار بودجه

سیاستگذاران مالی در راستای اجرای فرمان
مقام معظم رهبری در آذر  ۱۳۹۷مبنی بر «تدوین
نقشٔه راه و برنامٔه کلی ساختار بودجٔه عمومی» با
بهرهگیری از ظرفیتهای کارشناسان اقتصادی و
متخصصان دانشگاهی ،طرح اصالح ساختاری
بودجه را در آبان  ۱۳۹۸تدوین کردند و به شورای
عالی هماهنگی اقتصادی سران سه قوه ارائه دادند.
«برنامٔه کلی اصالحات ساختاری بودجٔه عمومی»
با تأکید بر قطع وابستگی مستقیم بودجه به نفت
توسط سازمان برنامه و بودجٔه کشور در قالب
سه فصل برنامٔه کلی اصالحات ساختار بودجٔه
عمومی ،انطباق طرح با سیاستهای کلی نظام،
و نقشٔه راه برنامٔه اصالحات تدوین شده است.
نگاهی گذرا به نوشتار این برنامه گویای آن است که
اصالح ساختار بودجٔه ایران بهطور اساسی در سه
بخش تقویت منابع ،مدیریت و کاهش مصارف،
ِ
و اصالح فرآیند استفاده از منابع نفتی در بودجه
تقسیمپذیر است که در ادامه ،موارد اول و دوم
بهاختصار توضیح داده و ارزیابی میشود.

 ۳-۱تقویت منابع

یکی از اهداف اصالح ساختار بودجه ایجاد
و تقویت درآمدهای پایدار و کاهش وابستگی
به درآمدهایی برای دولت است که تحتتأثیر
تکانههایی همچون نوسانات درآمدهای نفتی
هستند .اصالح نظام مالیاتی ،ساماندهی یارانههای
انرژی ،اصالح نظام مالیٔه نفت و گاز ،و اصالح
نحؤه مدیریت بر داراییهای دولت ازجملٔه
مواردیاند که در جهت پایدارسازی درآمدها و
ارتقای ثبات ،توسعه ،و عدالت در «برنامٔه کلی
اصالحات ساختاری بودجٔه عمومی» مورد نظر
بوده ،که در ادامه با توجه به منابع مندرج در الیحٔه
بودجٔه  ،۱۴۰۰به برخی از آنها اشاره شده است.
 ۳-۲درآمدها

قانونگذاران بر این باورند که درآمدهای مالیاتی
میتواند دولت را در زمینٔه پایدارسازی منابع
درآمدی یاری کند .اما ،بررسی نماگرهای مالیاتی
ازجمله شاخص پوشش مالیاتی ،نسبت درآمدهای
مالیاتی به تولید ناخالص داخلی ،و شاخص
پرداخت مالیات همه نشان از این دارد که برای
رسیدن به شرایط مطلوب در این حوزه باید
تحوالت بسیاری صورت پذیرد.
گزارش پرداخت مالیات بانک جهانی حاکی از این
است که مهمترین و بیشترین اصالحات انجامشده
در نظام مالیاتی کشورهای مختلف در دهٔه گذشته
مربوط به کاهش در نرخ مالیات بر سود و استفاده
از سیستمهای الکترونیکی 2بوده است .این در
حالی است که نرخ کل مالیات از سود در ایران در
سالهای اخیر نهتنها کاهش نیافته ،بلکه به میزان
 ۰٫۳درصد نیز افزایش یافته است؛ بهطوری که
بهطور متوسط از رقم  ۴۴٫۱درصد در سال ۲۰۱۶
به رقم  ۴۴٫۷درصد در سال  ۲۰۱۹رسیده است.
کاهش معافیتهای مالیات بر عملکرد صادرات
مواد خام و ارزشافزودٔه پایین ،جلوگیری از فرار
مالیاتی ،افزایش نرخ برخی از پایههای مالیاتی
موجود (بهاستثنای مالیات بر عملکرد بخش
تولید) ،اخذ مالیات از مسکنهای خالی و تالش
برای دریافت بخشی از مطالبات مالیاتی ،و
معرفی پایههای مالیاتی جدید در حوزٔه استفاده
از سیستمهای الکترونیکی ازجملٔه مواردیاند

1- Fiscal Monitor
 -2اجباریکردن پرداختهای الکترونیکی ،تصویب سیستم پرداخت الکترونیکی متمرکز ،اجازٔه ارائٔه گزارش مالیاتی به نزدیکترین دفاتر مالیاتی ،استفاده از فلش در نرمافزار مالیاتی ،پذیرش
سیستمهای ثبت و پرداخت الکترونیکی ،کاهش نرخ تأمین اجتماعی ،معافیتهای جدید در بیمٔه تأمین اجتماعی ،کاهش نرخ مالیات بر انتقال ملک ،تمبر ،و درآمد شرکتها از مهمترین اصالحاتی
است که در دیگر کشورها صورت گرفته است.

ارزیابی الیحه بودجٔه سال  ۱۴۰۰در بخش
منابع نشان میدهد درآمد مالیاتی پیشبینیشده
در این الیحه ،در مقایسه با رقم مصوب سال
جاری ۵۲ ،هزار میلیارد تومان افزایش یافته
است .مقایسٔه بخش درآمدها در الیحٔه بودجٔه
سال  ۱۴۰۰با الیحٔه بودجٔه سال جاری حاکی
از آن است که:
•در قسمت مالیات بر اشخاص حقوقی
در ردیف مربوط به «مالیات شرکتها و
مؤسسات وابسته به آستان قدس رضوی»،
مبلغ  ۶۵۰میلیارد ریال تعریف شده است
که میتواند میزان شفافیت در بودجه را
افزایش دهد .این امر نشاندهندٔه این است
که دولت توانسته است گام مثبتی هرچند
اندک در این حوزه بردارد ،زیرا در الیحٔه
بودجٔه سال جاری مبلغ ثبتشده در این
ردیف عدد « »۱بود؛ به بیان دیگر ،منبعی
بهعنوان درآمد در ردیف مربوطه لحاظ
نشده بود و احتما ًال در جریان اجرای
بودجه جزئیات آن مشخص میشد .ثبت
این عدد باعث عدم شفافیت در این بخش
از بودجه میشود.
•در بخش مالیات بر ثروت ،ردیفهایی
همچون مالیات بر واحدهای مسکونی
گرانقیمت ،خودروهای گرانقیمت ،و

 -۴واگذاری داراییهای سرمایهای

•در بخش واگذاری داراییهای سرمایهای،
مواردی همچون «درآمد حاصل از فروش
اموال و داراییهای مازاد دستگاههای
وابسته به قؤه قضائیه ،بانکهای دولتی
موضوع تبصرٔه  ۱مادٔه  ۱۶قانون رفع
موانع تولید» و همچنین «منابع حاصل از
فروش اموال در اجرای قانون مبارزه با مواد
مخدر موضوع بند «ث» مادٔه  ۸۰قانون
برنامٔه ششم توسعٔه اقتصادی ،اجتماعی ،و
فرهنگی» اضافه شده است.

•در بخش واگذاری داراییهای مالی،
ردیف «منابع حاصل از پیشفروش نفت/
انتشار اوراق مالی اسالمی» معادل ۷۰۰
هزار میلیارد ریال اضافه شده است.
•در قسمت منابع حاصل از دریافت
اصل وامها و کمکهای بالعوض در
بخش واگذاری داراییهای مالی ،ردیف
«کمکهای بالعوض اشخاص حقیقی،
سازمانها ،و مؤسسات مالی و بینالمللی»
با رقمی معادل  ۱۰۰۱میلیارد ریال اضافه
شده است.
•در بخش واگذاری شرکتهای دولتی،
ردیف منابع متعهدشده بهنفع دستگاههای
اجرایی (در راستای اجرای حسابداری
تعهدی) اضافه شده است ،اما مبلغی برای
آن ثبت نشده و عدد ( )۱در بخش مربوطه
درج شده است.

 -۶مدیریت مصارف و مخارج دولت

{

براساس «برنامٔه کلی اصالحات ساختاری
بودجٔه عمومی» ،اصالح در زمینههای نظام
بودجهریزی ،ساختار شرکتهای دولتی،
سیاستهای حمایت و نظام تأمین اجتماعی،
و ساختار تعهدات و بدهیهای دولت از
برنامههای اصلی در حوزههای هزینهکرد
دولت است .با اتخاذ این رویکردها ،میتوان
تا حدودی کسری بودجه را کاهش داد ،زیرا
یکی از دالیل وجود کسری در بودجٔه دولت
وجود چسبندگی باال بهویژه در مخارج جاری
است ،بهطوری که حتی در برخی سالها
دولتها هزینههای جاری دستگاههای اجرایی
را از طریق تحدید اعتبارات عمرانی تأمین
مالی کردهاند؛ بهعنوان نمونه ،مخارج جاری
دولت در سالهای ،۱۳۸۰ ،۱۳۷۷-۱۳۷۲
و ( ۱۳۸۹حتی باوجود افزایش درآمد نفتی
در برخی از این سالها) با تحدید اعتبارات
عمرانی تأمین مالی شده است.
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عالوه بر موارد یادشده ،کارشناسان مرکز
پژوهشهای مجلس بر این باورند که
یکی دیگر از مشکالت اساسی فعلی نظام
بودجهریزی کشور آن است که درحال حاضر،
دولت اعتبارات دستگاهها را بهصورت
سرجمع به آنها تخصیص داده است و
دستگاهها در مورد نحؤه پرداخت آن به
ذینفع نهایی تصمیمگیری میکنند.

{

که کارشناسان حوزٔه اقتصادی برای افزایش
درآمدهای مالیاتی دولت بر آنها تأکید دارند.

واحدهای مسکونی خالیازسکنه ثبت شده
است که بهمنزلٔه افزایش پایههای مالیاتی
جدید در بخش منابع درآمدی تلقی میشود.
•در بند اول درآمدهای حاصل از مالکیت
دولت (سود سهام شرکتهای دولتی)،
ردیف «سود سهام شرکتهای دولتی کمتر
از  ۵۰درصد» اضافه شده است.
•در بخش سایر درآمدهای حاصل از
مالکیت دولت ،ردیف « ۱درصد هزینٔه
شرکتهای دولتی ،بانکها و مؤسسات
انتفاعی وابسته به دولت سودده» به عدد
 ۲درصد تغییر یافته است .باوجوداین،
مبلغ ثبتشده برای این ردیف در الیحٔه
بودجٔه سال  ۱۴۰۰به میزان  ۴۷درصد
کاهش داشته و از رقم  ۷۵٬۲۰۰به ۴۰
هزار میلیارد ریال رسیده است.

 -۵واگذاری داراییهای مالی
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بودجه ۱۴۰۰

از اینرو ،براساس «برنامٔه کلی اصالحات
ساختاری بودجٔه عمومی» با تأکید بر قطع
وابستگی مستقیم بودجه به نفت ،شفافشدن
ترکیب هزینههای دولت و وجود بستری از
اطالعات هزینههای آن بهصورت متمرکز نزد
خود دولت از یکسو و پیادهسازی بودجهریزی
بر مبنای عملکرد از سوی دیگر ،از مهمترین
گامهاییاند که میتوانند مدیریت بهینٔه مصارف
و مخارج را برای دولت به ارمغان آورند.
برای تحقق این شرایط ،ابتدا دولت باید سیستم
بودجهریزی عملیاتی یا بودجه بر مبنای عملکرد
را بهعنوان پیشزمینه برای مدیریت بهینٔه مخارج
اجرا کند ،زیرا این نوع از سیستم بودجهریزی
رابطٔه میان میزان وجوه تخصیصیافته به هر برنامه
با نتایج بهدستآمده از آن در هر دستگاهی را
مشخص میکند و اعتبارات بودجهای را براساس
عملکرد واحدهای سازمانی برای تولید محصوالت
و خدمات در راستای اهداف کوتاهمدت و
بلندمدت آن دستگاه تخصیص خواهد داد.
برایناساس ،میتوان کلیٔه پرداختهای دولت اعم
از دستگاههای وابسته و شرکتهای دولتی را صرف ًا
توسط خزانهداری کل و بهطور مستقیم به ذینفع
نهایی انجام داد .تحقق این شرایط میتواند زمینٔه
شفافسازی بیشتری را در بودجه فراهم آورد.
البته ،باید به این نکته توجه داشت که ارزیابی
تجربٔه کشورها و سوابق معطلماندن اجرای قوانین
بودجه بر مبنای عملکرد در کشور در گذشته،
مؤید آن است که برای پیادهسازی و اجراییکردن
بودجهریزی عملیاتی ابتدا باید بسترهای مناسب
فراهم میشد که این امر در گذشته تحقق نیافته
بود .اما ،شواهد گویای آن است که شرکتهای
دولتی ،بانکها ،و مؤسسات مالی و اعتباری عجلٔه
زیادی برای تحقق این شرایط ندارند.
از اینرو ،مجلس شورای اسالمی میتواند با
تعریف تمهیداتی در قانون بودجٔه سال ،۱۴۰۰
ذهنیت مدیران این شرکتها را از توجه محض
به منابع دریافتی ،به تمرکز بیشتر بر خروجیها و
نحؤه تحقق اهداف تغییر دهد و سرعت حرکت
بهسمت بودجهریزی بر مبنای عملکرد را تسریع
بخشد.
با اتخاذ این شرایط ،انتظار بر این است که حوزٔه
هزینهکرد و روابط نهادی بودجه در بخش مصارف
بهصورت بهینه مدیریت شوند و زمینٔه کاهش
کسری بودجه را فراهم آورند.
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 -۷نتیجهگیری

انجام اصالحات ساختاری در بودجٔه دولت بسیار
پیچیده است .اما ،بررسی الیحٔه بودجٔه سال ۱۴۰۰
کل کشور حاکی از آن است که دولت دوازدهم در
آخرین بودجٔه خود تالش کرده است در محور
پایدارسازی و ثبات در بخش منابع ،موارد اندکی را
براساس اصول «برنامٔه کلی اصالحات ساختاری
بودجٔه عمومی» تغییر و موارد مطروحه در برنامٔه
مذکور را مورد نظر قرار دهد؛ بهعنوان نمونه،
افزایش پایههای مالیاتی و گسترش درآمدهای
حاصل از مالکیت ازجملٔه این موارد است.
البته ،ارزیابی الیحٔه بودجٔه سال  ۱۴۰۰گویای آن
است که استفادٔه دولت از «عدد ( )۱در برخی
ردیفهای الیحٔه بودجه میتواند زمینٔه کاهش
اعتبار بودجه را فراهم آورد .باوجود ایرادهای
مطروحه در زمان بررسی الیحٔه بودجٔه سال
 ۱۳۹۸و تأکید کارشناسان بر استفادهنکردن
از این عدد در بودجهنویسی ،هنوز کماکان در
الیحٔه بودجٔه سال  ۱۴۰۰این موارد بیش از پیش
مشاهده میشود؛ بهعنوان نمونه« ،انتشار اوراق
صکوک اجاره بهمنظور تسویٔه مطالبات قطعی
اشخاص حقیقی و حقوقی ،عوارض موضوع
مادٔه ( )۶۵قانون الحاق برخی مواد به قانون
تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت (۵۰ ،)۲
درصد سهم نوسازی ،توسعه و تجهیز مدارس
کشور ،و مازاد منافع حاصل از صادرات نفت
خام ،میعانات گازی ،و خالص صادرات گاز
طبیعی نسبت به منابع پیشبینیشده ،دریافت
وامهای داخلی دولت از شرکتهای آب ،برق،
آب و فاضالب ،مخابرات ،نفت و گاز بابت
بدهی نیروهای مسلح و منابع حاصل بابت تسویٔه
بدهی مادٔه  ۳۲قانون برنامه و بودجٔه شرکتهای
دولتی بخش آب به دولت ازجملٔه این مواردند.
از اینرو ،ضروری است مجلس شورای اسالمی
بهعنوان نهاد قانونگذار و ارزیابیکنندٔه نهایی
الیحٔه بودجه ،از ثبت اعداد « »۱در قانون بودجٔه
سال  ۱۴۰۰ممانعت بهعمل آورد و شفافیت در
بودجه را بیشتر و اعتبار بودجه را بهبود بخشد.
با تحقق این شرایط ،مجلس شورای اسالمی این
دوره میتواند ادعا کند این نهاد نیز گام مثبتی در
تحقق محور «درآمدزایی پایدار ،هزینهکرد کارا،
ارتقای ثبات ،توسعه و اصالحات نهادی بودجه»
در «برنامٔه کلی اصالحات ساختاری بودجٔه
عمومی» برداشته است.
در بخش مدیریت مخارج نیز مجلس شورای
اسالمی میتواند در راستای تسریع پیادهسازی

سیستم بودجهریزی بر مبنای عملکرد و تصویب
قانونی در خصوص عدم تخصیص اعتبارات
دستگاهها بهصورت سرجمع ،تمهیداتی را در نظر
گیرد و دولت آتی را برای اجرا و عملیاتیکردن
«برنامٔه کلی اصالحات ساختاری بودجٔه عمومی»
یاری کند و در نهایت با مدیریت بهینٔه مصارف و
مخارج ،زمینٔه کاهش کسری بودجه را فراهم آورد.
منابع و مآخذ

پرهیزکاری ،س .ع .)۱۳۹۸( .بررسی الیحٔه بودجٔه
سال  ۱۳۹۹کل کشور  .۱نکات مهم و محورهای
تصمیمگیری (ویرایش اول) .مرکز پژوهشهای
مجلس.)۴(۱۰ .
قانون بودجٔه سال  ۱۳۹۸کل کشور.
الیحٔه بودجٔه سال  ۱۳۹۹کل کشور.
الیحٔه بودجٔه سال  ۱۴۰۰کل کشور.
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تاکتیک طالیی مهار انتظارات تورمی

مصاحبه

جعفر مهدیزاده
مدیر ادارٔه بررسیها و سیاستهای اقتصادی بانک مرکزی

کلیدواژٔه «انتظارات» اگرچه مانند سایر مباحث اقتصادی  -ازجمله
تورم ،تولید ،یا سرمایهگذاری  -ملموس و مشهود نیست ،اهمیت آن
در فرایند سیاستگذاری اجتنابناپذیر است .همین امر سبب شده است
سیاستگذاران همواره بهدلیل ماهیت نامشهودبودن آن ،توجه ویژهای به
کارشناسان معتقدند انتظارات تورمی همواره
یکی از دالیل افزایش تورم در اقتصاد ایران است؛
بهنظر شما ،این امر در ایجاد تورم مٔوثر است؟
بیشک ،انتظارات تورمی نیز در کنار سایر عوامل
تٔاثیرگذار ،نقش مهمی در شکلدهی به تورم ایفا
میکند .تورم انتظاری در واقع برداشت و تصویر
ذهنی فعاالن اقتصادی اعم از تولیدکنندگان،
خانوارها ،و سرمایهگذاران را از روند آتی
قیمتها نشان میدهد .از این منظر ،تقویت
انتظارات تورمی میتواند از طریق تٔاثیرگذاری
در تصمیمگیریهای مختلف اقتصادی و بهویژه
انعقاد قراردادهای دستمزد و پیمانکاری ،در سطح
قیمتهای آتی مٔوثر باشد .البته ،آثار انتظارات
تورمی صرف ًا به قیمتها و تورم آتی محدود
نمیشود و بسته به شدت و ضعف و یا مزمنبودن
آن ،تقویت انتظارات تورمی میتواند به فاصلٔه

این امر و نقش و جایگاه آن در برنامهریزیها و سیاستگذاریها داشته
باشند .با توجه به اهمیت این موضوع ،با جعفر مهدیزاده  -مدیر ادارٔه
بررسیها و سیاستهای اقتصادی بانک مرکزی  -به گفتوگو نشستهایم
که در ادامه میآید.

اندکی به تغییر قیمتها و افزایش نرخ تورم منجر
شود .در بازار کاال و خدمات ،تعادل میان عرضه
و تقاضا تعیینکنندٔه قیمتهاست و هر عاملی که
در هریک از طرفین عرضه و تقاضا مٔوثر باشد،
در نهایت تغییرات در قیمتها را بههمراه خواهد
داشت .انتظارات تورمی متٔاثر از پیشبینی عوامل
اقتصادی از تحوالت آتی اقتصاد بر مبنای مجموعٔه
اطالعات موجود در هر لحظه شکل میگیرد.
بهعبارت دیگر ،انتظارات تورمی حدس و گمان
افراد جامعه در مورد سطح آتی قیمتها در اقتصاد
است که این آیندهنگری با اثرگذاری در برنامههای
مصرفی و تولیدی کشور ،تغییرات در عرضه و
تقاضا (انتقال منحنیهای عرضه و تقاضا) را
بههمراه دارد .این تغییر باعث میشود تعادل در
بازارها از بین برود و سطح قیمتها تا حدی تغییر
یابد که تعادل مجدد میان عرضه و تقاضا برقرار

شود .این سازوکار نشان میدهد انتظارات تورمی
نقشی مهم و معنیدار در تحوالت نرخ تورم دارد.
بهنظر جنابعالی ،چه نوع از انتظارات تورمی
توضیح بهتری برای تورم جاری در اقتصاد
ایران ارائه میدهد :انتظارات تورمی آیندهنگر یا
انتظارات تورمی گذشتهنگر و یا هر دوی آنها؟
در انتظارات تورمی گذشتهنگر ،فعاالن اقتصادی بر
مبنای اطالعات گذشته و زمان حال ،قیمت کاال و
خدمات تولیدی خود را تعیین میکنند؛ درحالیکه
در انتظارات تورمی آیندهنگر ،حدس و گمان فعاالن
اقتصادی در مورد پدیدههایی که ممکن است در
آینده رخ دهند نیز در فرایند تعیین قیمتها لحاظ
میشود .برایناساس ،سازوکار انتظارات تورمی
گذشتهنگر باعث میشود بنگاههای اقتصادی
در تعیین قیمت آینده ،به نرخ تورم زمان حال و

در مقابل ،انتظارات تورمی آیندهنگر باعث
میشود در صورت پیشبینی پدیدههای منفی
برای آیندٔه اقتصاد (همانند آنچه در دهٔه ۱۳۹۰
و بهدنبال بروز اخبار منفی مبنی بر تشدید
تحریمهای بینالمللی روی داد) ،جهشهای
قابلتوجه در نرخ تورم بهوجود بیاید .به همین
ِ
شکل ،در زمانهایی که انتظارات فعاالن
اقتصادی در خصوص بروز رخدادهای مثبت
تقویت میشود ،آثار این موضوع در کاهش نرخ
تورم تحقق مییابد .بهدلیل افزایش یا کاهش
تنشهای سیاسی پیرامونی ،انتظارات تورمی
قابلتوجهی
آیندهنگر در دهٔه  ۱۳۹۰موضوعیت ِ
داشته است و نرخ تورم در دهٔه اخیر را نمیتوان
فارغ از این موضوع و تٔاثیر آن در انتظارات
تورمی آحاد اقتصادی جامعه تبیین و تحلیلکرد؛
لذا ،میتوان گفت هم انتظارات تورمی آیندهنگر
و هم گذشتهنگر نقش معنیداری در توضیح نرخ
تورم ایران دارند.

{

بازار ارز ازجملٔه نقدپذیرترین بازارهای
اقتصادی تلقی میشود و این خصیصه بههمراه
ویژگی عوامل اقتصادی فعال در این بازار،
که متشکل از بازرگانان و سرمایهگذاران (با
سطح اطالعات باال از وضعیت متغیرهای
کالن اقتصادی و عوامل مٔوثر در آن) است،
شرایطی را فراهم میآورد که آثار تحوالت و
اخبار آتی اقتصادی بهخوبی در آن منعکس

بانک مرکزی در سالیان گذشته ،با هدفگذاری
ضمنی کلهای پولی و یا مدیریت (تثبیت) نرخ
ارز ،بهدنبال دستیابی به اهداف اقتصادی کالن
مانند نرخ تورم پایین و پایدار ،رشد اقتصادی
باال و پایدار و اشتغال کامل و در نهایت،
تحقق توسعٔه اقتصادی مطلوب در کشور بوده
است .اما ،کنترل بانک مرکزی بر این متغیرها
با توجه به تٔاثیرپذیری شدید آنها از تحوالت
اقتصادی داخل و یا خارج کشور  -مانند
نوسانات قیمت نفت و درآمدهای صادرات
نفتی ،ریسکها و نااطمینانیهای بینالمللی از
محل تحریمها ،کسری بودجه و ناترازیهای
بانکها و مٔوسسات اعتباری و - ...ضعیف
بوده و در نتیجه ،تحقق اهداف تعیینشده برای
سیاستگذار پولی نیز در آن چهارچوبها
بسیار دشوار بود .برایناساس ،بانک مرکزی
طی دو سال اخیر تالش کرد در راستای بهبود
راهبرد سیاستگذاری پولی خود و در انطباق
با تجارب موفق بینالمللی ،زمینٔه پیادهسازی
و اجرای چهارچوب هدفگذاری تورم را در
کشور فراهم کند .در این چهارچوب ،بانک
مرکزی در راستای هدف ثبات قیمتی ،نرخ تورم
هدف را براساس اهداف کالن اقتصادی بهویژه
تورم و رشد اقتصادی با هماهنگی دولت تعیین
میکند .نرخ تورم هدف بهعنوان لنگر انتظارات
تورمی عامالن اقتصادی مختلف ازجمله
خانوارها ،تولیدکنندگان ،و کسبوکارها ،برای
تعیین قیمت کاالها و خدمات و دستمزدها و
شکلگیری تورم مورد استفاده قرار میگیرد.
بانک مرکزی ،با برخورداری از درجٔه باالی
اعتبار ،میتواند انتظارات را برای ثبات قیمتی
بهخوبی لنگر کند .در اینصورت ،عامالن
اقتصادی قیمتها را از ترس بروز تورم باال،

اقتصــاد
ماهنامــه تازه
اقتصــاد
هــایهــای
ماهنامــه تازه
دو دو
۱۵۶ 162
شمارهشماره
، ۱۳۹۸
ماه
تیر
آذرماه 1399

بهنظر جنابعالی ،نرخ ارز در شکلدهی به
انتظارات تورمی جامعه نقش دارد؟ آیا با
کنترل نرخ ارز ،میتوان سطح انتظارات را
کاهش داد؟

برایناساس ،کنترل نرخ ارز میتواند بهطور
معنیدار کاهش در سطح انتظارات تورمی را
بههمراه داشته باشد .در خصوص کنترل نرخ
ارز ،باید تٔاکید کرد که نرخ ارز متغیری درونزا،
و تابعی از متغیرهای کالن اقتصادی و همچنین
انتظارات عوامل در ارتباط با تحوالت سیاسی،
اقتصادی ،و اجتماعی است .درعینحال،
باید به این نکته نیز توجه داشت که کنترل
نرخ ارز بهمعنی تالش برای ثابت نگهداشتن
نرخ ارز نیست و اجرای نادرست کنترل نرخ
ارز میتواند هزینههای گزافی بر منابع ارزی و
اقتصاد کشور تحمیل کند ،زیرا حفظ ثبات
بازار ارز ،خارج از تحوالت متغیرهای بنیادین
بازار ارز و ایجاد عدم تعادل انباشته در نرخ ارز،
انتظارات موجود در خصوص پتانسیل افزایش
نوسانات نرخ ارز را تقویت میکند ،و نرخ ارز

بانک مرکزی در سالهای اخیر چه سیاستها
و اقدامات مشخصی برای اجرای چهارچوب
هدفگذاری تورمی و مدیریت انتظارات
تورمی اتخاذ و اجرا کرده است؟

{

گذشته توجه کنند؛ درحالیکه انتظارات تورمی
آیندهنگر بر این اساس استوار است که فعاالن
اقتصادی در تعیین قیمت کاالها و خدمات
خود ،انتظار خود را از نرخ تورم آیندٔه اقتصاد
نیز مدنظر قرار میدهند .وجود انتظارات
گذشتهنگر باعث ایجاد لختی تورم در اقتصاد
میشود که نتیجٔه آن تبدیل تورم به پدیدهای
مزمن و پایدار در اقتصاد است ،زیرا تجربٔه
مکرر تورم این تفکر را در مردم القا میکند که
سطح قیمتها همانند روندهای گذشته تغییر
میکند؛ پدیدهای که در دهههای اخیر اقتصاد
ایران بهخوبی مشاهده میشود .برقراری تورم
مزمن در طول چند دهٔه گذشته در اقتصاد ایران
باعث شده است فعاالن اقتصادی به روند
گذشتٔه تورم توجه داشته باشند و در محاسبات
خود به این مورد حساسیت زیادی نشان بدهند.

میشود .برایناساس ،بدیهی است نرخ ارز
بهعنوان شاخص مناسبی برای هدایت تورم
انتظاری در ذهن آحاد جامعه ارزیابی شود .در
کنار موضوع یادشده ،تجربٔه عوامل اقتصادی
از وقایع اقتصادی اخیر کشور این موضوع را
تٔایید کرده است که همزمان با افزایش نرخ ارز،
همواره قیمت کاالها و خدمات با وقفههای
مختلف بسته به ماهیت کاالها و خدمات
افزایش یافته است .البته ،سهمی از اثرپذیری
قیمت کاالها و خدمات مصرفی از نرخ ارز
بهدلیل وابستگی کاالها و خدمات تولیدی
به واردات مواد اولیه و یا کاالهای واسطهای
وارداتی است و افزایش قیمت این دسته از
کاالها با فرض تغییرنکردن سایر شرایط (در
صورت رشدنکردن کلهای پولی) ،به همین
میزان اثرپذیری از نرخ ارز محدود خواهد بود.
اما ،تجربههای اخیر از رشدهای باالی نرخ ارز
قابلتوجه تورم ،عمدتًا متٔاثر
بههمراه افزایش
ِ
از عدم تناسب رشد کلهای پولی در قیاس با
تحوالت بخش واقعی اقتصاد بوده است .در
چنین بستری ،با شکلگیری انتظارات منفی
بهدالیلی نظیر بروز تنشهای سیاست خارجی،
نرخ ارز بهصورت اسمی و نسبی (با توجه به
ماهیت نقدپذیری باالی آن) افزایش مییابد
و با کمی وقفه ،قیمت سایر کاالها و خدمات
نیز متناسب با تحوالت کلهای پولی تعدیل
میشود .در چنین شرایطی ،کل افزایش قیمت
کاالها و خدمات مصرفی نبایستی به نرخ ارز
نسبت داده شود ،بلکه سهمی از افزایش نرخ
ارز و قیمت کاالها و خدمات مصرفی خود
معلول تحوالت متغیرهای پولی است.

بهدنبال بروز عوامل برونزا دچار افزایشهای
شدید خواهد شد .باوجوداین ،مدیریت بازار
ارز (اقداماتی نظیر کنترل و مدیریت تقاضای
سفتهبازی ،برنامهریزی برای اقالم واردات ،و
تشویق صادرات و نظایر آن) در جلوگیری و
تشدید انتظارات منفی نقش مهمی ایفا میکند؛
موضوعی که از اواسط سال  ۱۳۹۷در دستور
بانک مرکزی قرار گرفته و نتایج مثبت آن
مشهود بوده است.

29

30

سمت و سوی انتظارات تورمی

بیش از نرخ تورم هدف افزایش نمیدهند ،زیرا
اطمینان دارند بانک مرکزی اقدامات الزم را برای
نزدیککردن تورم به هدف اعالمی انجام خواهد
داد .در چهارچوب هدفگذاری تورم ،انتظارات
نسبت به تغییرات آتی نرخهای سود کوتاهمدت
بازار بینبانکی ،در نرخهای سود میانمدت و
بلندمدت اثر میگذارد .متعاقب ًا ،این انتظارات
در رفتار عامالن اقتصادی در بازارهای مختلف،
تغییر قیمتها ،و نرخ تورم تٔاثیرگذار است .لذا،
بانک مرکزی در تنظیم نرخ سود سیاستی به
انتظارات تورمی و تغییر مناسب آن نرخ در جهت
بازگرداندن انتظارات تورمی بهسمت نرخ تورم
هدف توجه دارد.
یکی از اصلیترین اقدامات بانک مرکزی برای
گذاری تورم
پیادهسازی و اجرای چهارچوب هدف
ِ
فراهمکردن شرایط اجرای عملیات بازار باز است.
با اخذ مجوز از شورای عالی هماهنگی اقتصادی
مبنی بر استفاده از عملیات بازار باز جهت اجرای
سیاستهای پولی در جلسٔه مورخ ۱۳۹۷/۰۷/۱۰
این شورا و فراهمکردن شرایط و بسترهای الزم،
خوشبختانه اولین معاملٔه رسمی بانک مرکزی در
چهارچوب عملیات بازار باز در دی  ۱۳۹۸انجام
پذیرفت .با اجرای عملیات بازار باز و فراهمسازی
شرایط هدفگذاری میانی نرخ سود بازار بینبانکی
بهشکل تعیین نرخ سود سیاستی ،برقراری داالن
نرخ سود ،انجام توافق بازخرید (ریپو) ،و توافق
بازخرید معکوس (ریپوی معکوس) ،بانک مرکزی
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اجرای چهارچوب هدفگذاری تورم را طی فروش نمیرفت و از طریق بانک مرکزی تٔامین
بیانیهای در تاریخ  ۶خرداد  ۱۳۹۹اعالن عمومی میشد ،پایٔه پولی و نقدینگی صرف ًا از این محل
کرد .براساس این بیانیه ،نرخ تورم هدف  ۲۳ ۲۲درصد افزایش مییافت که براساس برآوردهای
موجود میتوانست به افزایش بیش از  ۱۸واحد
درصد ( ۲±درصد) تعیین شد.
درصدی در نرخ تورم منجر شود.
اما ،نکتٔه کلیدی آن است که اجرای مطلوب
همچنین ،کنترل رشد خلق پول توسط بانکها
هدفگذاری تورم ،لنگرسازی مطلوب انتظارات
کمی و کیفی ترازنامٔه بانکها
از طریق اصالح ّ
تورمی به هدف تورم ،و دستیابی به آن هدف
جهت کنترل رشد پایٔه پولی ،نقدینگی ،و تورم نیز
مستلزم رفع چالشهای اساسی موجود در این راه
موردتوجه بانک مرکزی قرار دارد .تصویب اعمال
بهویژه «سلطٔه مالی دولت»« ،ناترازیهای بانکها
«سیاست احتیاطی کنترل رشد ترازنامٔه شبکٔه
و مٔوسسات اعتباری» و «نوسانات شدید ارزی»
بانکی» از طریق سیاست کنترل مقداری ترازنامه،
است .بروز یا تقویت هریک از این چالشها
و همچنین تصویب الزام بانکها به نگهداری
میتواند با اثرگذاری در متغیرهای پولی  -ازجمله
حداقل معادل  ۳درصد از ماندٔه کل سپردههای
رشد نقدینگی یا افزایش نرخ سود سیاستی  -به
قابلمعامله در
بانکی بهصورت اوراق اسالمی
ِ
تشدید انتظارات تورمی و انحراف بانک مرکزی
بازار سرمایه توسط شورای پول و اعتبار ازجملٔه
از هدف تورم تعیینشده منجر شود .لذا ،بانک
اقدامات مرتبط با این موضوع است .افزون بر
مرکزی با آگاهی از این چالشها و در جهت
این موارد و در حوزٔه اصالحات ساختاری در
تخفیف و رفع آنها نیز اقدامات جدی خود را
نظام بانکی ،بانک مرکزی تالش داشته است در
شروع و دنبال کرده است .در همین راستا ،بانک
حوزٔه ساماندهی بانکهای ناسالم گامهای مٔوثری
مرکزی با همکاری دولت بهمنظور کمک به تٔامین
بردارد .یکی دیگر از اقدامات بانک مرکزی در
مالی کسری بودجٔه دولت از مسیر غیرتورمزا ،اقدام
این زمینه ،که بهمنظور نظاممندکردن مدیریت
به ایجاد کارگزاری بانک مرکزی برای فروش این
نقدینگی بانکها صورت گرفت ،استفاده از روش
اوراق در اوایل خرداد  ۱۳۹۹کرد .در این راستا،
میانگینگیری در محاسبه و اخذ سپردٔه قانونی
فروش اوراق بدهی دولت توسط کارگزاری بانک
از بانکها براساس دورٔه نگهداری  ۱۴روزه و
مرکزی به میزان  ۸۲هزار میلیارد تومان طی ۲۷
محاسبٔه آن براساس میانگین این دوره است.
حراج برگزارشده در سال جاری ،نقش مٔوثری
در پرهیز از پولیشدن کسری بودجٔه دولت داشته بانک مرکزی در جهت ثباتبخشی به بازار ارز و
است .شایان ذکر است اگر این میزان اوراق به جلوگیری از تٔاثیرات نامطلوب نوسانات شدید

تقویت سیاستهای ارتباطی در کنار سایر
تصمیمات و اقدامات مزبور ،یکی از ارکان
مهم سیاستگذاری پولی در چهارچوب جدید
است که بانک مرکزی آن را دنبال میکند.
بانک مرکزی با این ابزار میتواند بهشکل
مٔوثری با اطالعرسانی مطلوب تصمیمات
و سیاستهای خود در خصوص نرخ تورم
هدف ،نرخهای سود ،و تحوالت و چشمانداز
اقتصاد کشور ،در شکلدهی انتظارات تورمی
عامالن اقتصادی در جهت دستیابی به هدف
تورم و سایر اهداف کالن اقتصادی کشور
حرکت کند.
طبق آمار منتشرٔه بانک مرکزی در هفتماهٔه
نخست سال  ،۱۳۹۹پایٔه پولی نسبت به مهر
سال گذشته ۳۱٫۹ ،درصد رشد داشته ،ضمن
اینکه نقدینگی نیز طی هفتماهٔه نخست سال
جاری ۴۸۸ ،هزار میلیارد تومان افزایش داشته
است .دلیل افزایش این ارقام چیست و بانک
مرکزی چه برنامهای برای کنترل آن دارد؟

{

همزمان با این تصمیم ،بانک مرکزی کوشیده
است از طریق تسریع در ادغام بانکهای نظامی
و مواجهه با بانکهای مشکلدار ،و همچنین
مداخله و تزریق مٔوثر در بازار بینبانکی با
استفاده از ابزارهای متنوع عملیات بازار باز

همانطور که پیش از این نیز آمد ،تغییرات
نرخ ارز نقش کلیدی و محوری در شکلدهی
به انتظارات تورمی دارد .این امر بهویژه در
یک دهٔه گذشته ،که اقتصاد کشور تحتتٔاثیر
تنشهای سیاسی بینالمللی قرار داشته ،اهمیت
بیشتری یافته است .از همین رو نیز برنامٔه
بانک مرکزی در کوتاهمدت در زمینٔه کنترل
انتظارات تورمی عمدت ًا بر تٔامین ثبات بازار ارز
و کاهش نوسانات آن در چهارچوب مٔولفههای
بنیادین اقتصادی متمرکز خواهد بود .لیکن با
توجه به اقدامات و سیاستهای اجراشده در
دو سال گذشته ،رویکرد اصلی بانک مرکزی
در این زمینه در بلندمدت بر استقرار کامل
سیاستگذاری پولی مبتنی بر هدفگذاری
تورم خواهد بود .درعینحال ،باید توجه
داشت پیادهسازی کامل و توفیق در اجرای
سیاستگذاری پولی مبتنی بر هدفگذاری
تورم نیازمند یکسری اصالحات اساسی در
حوزٔه مالیٔه دولت و همچنین نظام بانکی است،
که البته اقدامات مناسبی در این حوزهها شکل
گرفته است که باید با قوت ادامه یابند.

اقتصــاد
ماهنامــه تازه
اقتصــاد
هــایهــای
ماهنامــه تازه
دو دو
۱۵۶ 162
شمارهشماره
، ۱۳۹۸
ماه
تیر
آذرماه 1399

همانطور که شما نیز اشاره کردید ،حجم
نقدینگی در پایان مهر  ۱۳۹۹به رقم ۲۹۵۹۹٫۸
هزار میلیارد ریال رسیده است که نسبت به
پایان سال  ۱۳۹۸معادل  ۱۹٫۷درصد رشد
نشان میدهد .رشد متغیر مذکور در  ۱۲ماهٔه
منتهی به مهر  ۱۳۹۹نیز معادل  ۳۷٫۲درصد
بوده است .همچنین ،پایٔه پولی در پایان مهر
 ۱۳۹۹با  ۳۵۷٫۶هزار میلیارد ریال افزایش
(۱۰٫۱درصد) نسبت به پایان سال ،۱۳۹۸به
 ۳۸۸۶٫۱هزار میلیارد ریال رسیده است؛ ضمن
آنکه رشد پایٔه پولی در  ۱۲ماهٔه منتهی به مهر
 ۱۳۹۹معادل  ۳۱٫۹درصد بوده است .در
خصوص دالیل رشد نقدینگی و پایٔه پولی در

بهنظر جنابعالی ،بانک مرکزی باید چه برنامهای
را برای کنترل انتظارات تورمی در کوتاهمدت و
بلندمدت برای این امر دنبال کند؟

{

نرخهای ارز در انتظارات تورمی نیز اقدامات
قابلتوجهی انجام داده است؛ ازجملٔه این
ِ
یتوان به تأمین ارز موردنیاز واقعی
اقدامات م 
کشور برای واردات کاالهای اساسی ،دارو و
تجهیزات پزشکی و مواد اولیٔه بخش تولید،
افزایش سقف خرید بانکها و صرافیها در
بازار متشکل ارزی و تقویت معامالت در این
بازار ،رایزنی با طرفهای تجاری و کشورهای
همسایه بهمنظور آزادسازی منابع ارزی حاصل
از صادرات ،راهاندازی سامانٔه رفع تعهد ارزی
واردکنندگان با هدف نظارت بر رفع تعهد
واردکنندگان ،و ایجاد شفافیت اطالعات و
عملکردها و هدایت ارز صادرکنندگان به بازار
ارز با هدف تقویت عرضٔه داخلی ارز اشاره کرد.

هفتماهٔه ابتدایی سال  ،۱۳۹۹باید نخست به
این نکته توجه داشت که بهواسطٔه نحؤه ارتباط
سیاستهای پولی و مالی ،همواره اقتصاد
ایران در چند دهٔه گذشته دچار رشدهای باالی
نقدینگی بوده و این پدیده صرف ًا مربوط به امسال
نبوده است .نکتٔه دوم آنکه باوجود شرایط خاص
اقتصادی کشور (بهدلیل تشدید تحری مهای
ظالمانٔه امریکا از سال  ،)۱۳۹۷در اواخر سال
 ۱۳۹۸نیز شیوع ویروس کرونا تکانٔه دیگری به
اقتصاد کشور وارد کرده و موجب اختالل در
فعالیتهای آحاد اقتصادی کشور شده است.
با توجه به پیشامدهای یادشده و در چهارچوب
مصوبات ستاد ملی مقابله با بیماریکرونا ،مقرر
شد از محل منابع حاصل از آزادسازی بخشی از
سپردٔه قانونی و منابع داخلی بانکها به میزان
 ۷۵۰هزار میلیارد ریال تسهیالت به خانوارها
و بنگاههای آسیبدیده از بیماری کرونا پرداخت
شود .براساس مصوبٔه ستاد ملی مقابله با بیماری
کرونا ،مقرر شده بود تا سقف  ۲۵۰هزار میلیارد
ریال از منابع مزبور از محل کاهش سپرد ٔه قانونی
بانکها و مٔوسسات اعتباری تٔامین شود .طی
هفتماهٔه نخست سال  ،۱۳۹۹جمع ًا به میزان
 ۲۸۶٫۹هزار میلیارد ریال تسهیالت به گرو ههای
هدف پرداخت شده است .البته ،آثار کاهش
نسبت سپردٔه قانونی و آزادسازی منابع از این
محل صرف ًا به تسهیالت پرداختی در چهارچوب
مصوبات ستاد کرونا محدود نبوده و در فرایند
اعتباردهی بانکها ،منابع آزادشده از محل
سپردٔه قانونی بانکها به پرداخت تسهیالت
بیشتر و افزایش نقدینگی منجر شده است که
اثر افزایشی آن در نقدینگی تا پایان تخلیٔه کامل
اثر به چندین برابر منابع آزادشده (حدود ًا معادل
ضریب فزایندٔه نقدینگی) بالغ خواهد شد .در
همین راستا و بهمنظور جلوگیری از آثار پولی
و تورمی ناشی از کاهش نسبت سپردٔه قانونی،
براساس تصمیم هیئت عامل بانک مرکزی
در تاریخ  ،۱۳۹۹/۰۶/۲۲نرخ سپردٔه قانونی
بانکها و مٔوسسات اعتباری به ارقام پیش از
زمان اجرای مصوبٔه مورخ  ۱۳۹۹/۰۲/۰۳ستاد
ملی مقابله با بیماری کرونا با زگشت ،که آثار این
تصمیم در زمینٔه کاهش ضریب فزایندٔه نقدینگی
قابلمشاهده خواهد بود.
در نیمٔه دوم سال جاری ِ

نظیر قراردادهای توافق بازخرید و نظمدهی به
مدیریت نقدینگی در بانکها ،بدهی بانکها را
به بانک مرکزی  -که در طول چند سال گذشته
همواره بهعنوان یکی از متغیرها و مٔولفههای
مهم افزایش پایٔه پولی مطرح بوده است -
مدیریت و کنترل کند .عالوهبراین ،بانک
مرکزی بهتازگی کنترل رشد ترازنامٔه بانکها
را نیز در دستور کار قرار داده است که پس
از انجام مطالعات کارشناسی و بررسی ابعاد
مختلف آن ،اجرایی خواهد شد.
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مدیریت انتظارات تورمی :شاهکلید کاهش تورم

مصاحبه

کامران ندری
اقتصاددان و عضو هیئتعلمی دانشگاه امام صادق(ع)

انتظارات تورمی ،بهعنوان یکی از عوامل مٔوثر در شکلگیری تورم ،نقش
تعیینکنندهای در سیاستگذاری اقتصادی دارد .تصمیمسازی و تصمیمگیری
در ارتباط با موضوعاتی همچون مصرف ،پسانداز ،تولید ،سرمایهگذاری،
انتخاب سبد بهینٔه دارایی ،دستمزدها ،نرخ ارز ،و نرخ بهره تحتتٔاثیر
انتظارات تورمی چیست و در اقتصاد چه تعریف
مشخصی دارد؟

انتظارات تورمی در تورمی که در اقتصاد ایجاد
میشود نقش مٔوثری دارد ،زیرا زمانی که مردم
نگران افزایش قیمتها و کاهش ارزش پول نقدند،
این نگرانی به کاهش تقاضا برای نگهداری ریال
منجر میشود و سرعت گردش پول را در اقتصاد
افزایش میدهد .این بهمعنای تقاضای اضافی در
کل اقتصاد است که در نهایت به افزایش تورم در
کشور میانجامد.

انتظارات تورمی شکل میگیرند .با توجه به اهمیت موضوع ،با دکتر کامران
ندری  -اقتصاددان و عضو هیئتعلمی دانشگاه امام صادق(ع)  -به
توگو نشستهایم که در ادامه میآید.
گف 

تقاضای مردم هم بیشتر بهسمت داراییهای
موجود میرود؛ بدینمعنا که با ایجاد انتظارات
تورمی ،تقاضای مردم برای سرمایهگذاری در حوزٔه
تولید کاهش مییابد .انتظار تورمی دو اثر منفی در
اقتصاد دارد ،زیرا هم تٔاثیر منفی در تولید دارد و
هم سرعت گردش پول را افزایش میدهد و میزان
تقاضا را در جامعه باال میبرد .از اینرو ،کنترل و
مدیریت انتظارات تورمی نقش مهمی در اقتصاد
کشور بازی میکند .البته ،مدیریت انتظارات
تورمی مسئلٔه سادهای نیست ،زیرا بیشتر جنس
روانی دارد و با ذهنیت اقشار جامعه گره خورده

است و این ذهنیت منفی نیز بیشتر از بیاعتمادی
مردم نسبت به سیاستگذار ،مدیران اقتصادی ،و
بهویژه مقامات پولی نشئت میگیرد.
مردم با این ذهنیت درگیرند که مقامات پولی
کشور قادر به کنترل تورم نیستند و همیشه از بابت
افزایش قیمتها در آینده نگراناند ،که این امر به
ایجاد تقاضای کاذب در بازار و افزایش قیمتها
قابلحل
منجر میشود .لذا ،این مسئله بهراحتی
ِ
نیست ،مگراینکه سیاستگذار بتواند این ذهنیت
را در مردم ایجاد کند که قادر به کنترل تورم
است؛ بدینمعنا که مقام پولی باید بهنوعی برای

یکی از مهمترین شاخصها در افزایش تورم
رشد نقدینگی است؛ البته ،این احتمال هم
وجود دارد که اقتصاد با رشد نقدینگی باالیی
مواجه باشد ،اما بهدلیل مدیریت انتظارات
تورمی ،این امر به افزایش تورم منجر نمیشود.
از اینرو ،بحث انتظارات تورمی در اقتصاد
تٔاثیرگذار است و مدیریت آن نیز راحت نیست.
انتظارات تورمی را با چه راهکاری میتوان
مدیریت کرد؟
بانک مرکزی باید این سیگنال را به جامعه

این امر این سیگنال را به مردم مخابره میکند
که مهار تورم اولویت مقامات پولی کشور
نیست و با افزایش انتظارات تورمی ،باید شاهد
افزایش تورم در کشور نیز باشیم.

{
اقتصــاد
ماهنامــه تازه
اقتصــاد
هــایهــای
ماهنامــه تازه
دو دو
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{

خودش در بین مردم برای حل معضل تورم
ایجاد اعتبار کند :زمانی که مردم مشاهده کنند
مهار تورم اولویت اول مقامات پولی نیست
و بهعنوان مثال تٔامین کسری بودجٔه دولت،
دغدغٔه بانکها ،و بورس برای مقام پولی کشور
مهمتر از حل مسئلٔه تورم است .همچنین ،اگر
این سیگنال به مردم مخابره شود که کشور با
مشکالت متعددی مواجه است ،مقامات پولی
باید اول بهدنبال رفع این چالشها بهجای مهار
تورم باشند ،که این مهم انتظارات تورمی را
بین مردم افزایش میدهد و خود مزید بر علت
میشود و در نهایت میزان تورم را در کشور ،با
افزایش تقاضا ،باال میبرد.

مخابره کند که اولویت اول و تمرکز خود را بر
مهار تورم اختصاص داده و سایر مسائل کشور
بهعنوان اولویتهای بعدی در دستور کار این
نهاد پولی قرار گرفته است .اما متٔاسفانه،
سیگنالهایی که در کشور از سوی مقامات
پولی به جامعه مخابره میشود ،معکوس است
و این امر به شکلگیری انتظارات تورمی در
میان مردم منجر شده ،و چون مشکالت دیگری
که بانک مرکزی با آنها مواجه است ،بهدلیل
شرایط اقتصادی حاکم بر کشور بهسادگی
قابلحل نیستند ،پیشبینی مردم بر تداوم
ِ
افزایش قیمت و تورم در اقتصاد کشور است
که انتظارات تورمی را افزایش میدهد ،که خود
این مسئله به تشدید تورم در کشور میانجامد.
بانک مرکزی باید با متغیرهای مشخص این
سیگنال را به جامعه مخابره کند که تمرکز
خود را بر مهار تورم اختصاص داده است
تا انتظارات تورمی را مدیریت کند .یکی از
متغیرهای اقتصادی که بانک مرکزی میتواند با
بهرهگیری از آن این پیام را مخابره کند شاخص
نرخ بهره است؛ بدینمعنا که بانک مرکزی با
افزایش نرخ بهرٔه بانکی ،میتواند خیلی شفاف
و مشخص این پیام را به جامعه مخابره کند که
بهدنبال کنترل نرخ تورم است.

این نهاد پولی در سالهای گذشته معکوس
عمل کرده و نرخ بهرٔه واقعی در اقتصاد کشور
منفی است و بانک مرکزی در تالش برای
افزایشنیافتن نرخ بهره در بانکهاست و توجیه
این نهاد برای عدم افزایش نرخ بهره مشکل
واحدهای تولیدی ،افزایش مشکالت بانکها،
و تٔاثیر افزایش این نرخ در بازار بورس است.
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انتظارات تورمی پیشنگر بازارهای طالیی

مصاحبه

محمد کشتیآرای

نایبرئیس اتحادیٔه فروشندگان طال و جواهر

کاهش انتظارات تورمی در بازارهای مالی همواره نقش مٔوثری در کاهش
تقاضا و بهتبع تعدیل قیمتها در بازار طال و سکه داشته است .از سال
گذشته ،با شیوع بیماری کرونا و تٔاثیر آن در رشد منفی اقتصاد جهانی ،شاهد
افزایش انتظارات تورمی و افزایش قیمت جهانی طال بودهایم .اما از چندی
پیش با انتشار خبرهای امیدوارکننده در خصوص کشف واکسن کرونا و
بهنظر شما ،انتظارات تورمی چه تٔاثیری در روند
قیمتها در بازار طال و سکه دارد؟

هرچند شاخصی بهعنوان تورم در بازار طال و سکه
در نرخهای این بازار وجود ندارد ،در خصوص
نرخ سکه در برخی از بازههای زمانی با حبابی
قیمتی مواجهایم که با تورم متفاوت است .تورم
بهمعنای افزایش نامتناسب سطح عمومی قیمتها
بهدلیل افزایش تقاضاست ،درصورتیکه حباب
مابهالتفاوت قیمت واقعی سکه و قیمت فروش آن
است .در ایران ،چون تنها نهادی که سکه را واگذار
میکند بانک مرکزی است و به این دلیل مشخص
که این نهاد نظارتی درحال حاضر برنامهای برای

مهار این پاندمی ،قیمت جهانی طال از این امر متٔاثر شده و روند نزولی در
پیش گرفته است .از اینرو بهمنظور بررسی ابعاد این موضوع ،گفتوگویی
با محمد کشتیآرای  -نایبرئیس اتحادیٔه فروشندگان طال و جواهر -
داشتهایم که در ادامه میآید.

واگذاری سکه ندارد و این امر منجر به شکلگیری
عدم تعادل بین عرضه و تقاضا شده و تقاضا از
عرضه پیشی گرفته است ،بنابراین با یک حباب
قیمتی در نرخ انواع سکه مواجهایم.
وضعیت در بازار طال و سکه چگونه است و آیا
تعدیل انتظارات تورمی میتواند در این بازار
مٔوثر باشد؟

در بازار طال ،با هیچگونه حباب قیمتی و تورم
مواجه نیستیم ،زیرا قیمت طال در کشور تابع دو
شاخص اقتصادی قیمت جهانی طال و نرخ ارز
است .بنابراین ،حتی افزایش یا کاهش تقاضا در

این بازار نقش چندانی در قیمت طال نداشته است،
درصورتیکه قیمت سکه میتواند تابع عرضه
و تقاضا باشد .بنابراین بهدلیل افزایش تقاضا
برای سکه ،شاهد حباب روی قیمت انواع سکه
هستیم که این امر ناشی از نبودِ تعادل بین عرضه
و تقاضاست.
انتظارات تورمی معمو ً
ال به حباب قیمت سکه
و طال منجر میشود؛ وضعیت بازار را چگونه
ارزیابی میکنید؟

درحال حاضر و در چهار ماه گذشته ،شاهد
شکلگیری حباب روی قیمت انواع سکه در بازار

در این خصوص ،از سوی کارشناسان
پیشبینیهایی شده است و تغییر رئیسجمهور
امریکا میتواند در قیمت نرخ جهانی طال
تٔاثیرگذار باشد ،زیرا با تغییر این شخص،
بهتبع سیاستهای اقتصادی امریکا با تغییر
مواجه میشود که این مهم تٔاثیر مستقیم در
اقتصاد جهانی و بهتبع نرخ طال دارد؛ اما تا
روی کار آمدن رئیسجمهور جدید و اطالع از
سیاستهای اقتصادی وی ،با وقفٔه دوماههای

اقتصــاد
ماهنامــه تازه
اقتصــاد
هــایهــای
ماهنامــه تازه
دو دو
۱۵۶ 162
شمارهشماره
، ۱۳۹۸
ماه
تیر
آذرماه 1399

در خصوص وضعیت پیش رو ،به این دلیل
مشخص که شاخصهای این بخش هر روز
قابلپیشبینی نیستند،
متغیرند و بههیچوجه نیز ِ
هر لحظه امکان دارد متغیرهای دیگر باعث
تٔاثیرگذاری در این متغیر شود؛ برای مثال،
خیلی از شاخصهای اقتصادی در دنیا مانند
نرخ بیکاری ،کاهش ،و افزایش نرخ سهام در
بازارهای جهانی میتواند تٔاثیر عمدهای در
قیمت برابری ارزها در جهان بگذارد و همین
امر در تعیین نرخ طال مٔوثر است .در یک سال
گذشته ،بهدلیل شیوع بیماری کرونا که اقتصاد
جهان را متٔاثر کرده و موجب رشد منفی در

مسائل سیاسی مانند انتخابات امریکا و تغییر
رئیسجمهوری این کشور چه تٔاثیری در
تعدیل انتظارات و نرخ طال دارد؟

{

قیمت طال و سکه را در آینده با توجه به شرایط
اقتصاد ایران و تحوالت در اقتصاد جهانی
چگونه پیشبینی میکنید؟

{

بودیم که در بازههای زمانی متفاوت ،نرخ این
حباب نیز متغیر بوده و گاهیاوقات به حداکثر
قیمت خود یعنی حدود  ۲میلیون تومان رسیده
بود؛ اما خوشبختانه در چند روز گذشته،
قیمتها روند نزولی داشته و به کمترین مقدار
خود و  ۵۰۰هزار تومان رسیده است.

اقتصاد بینالملل شده بود ،قیمت جهانی طال
هم روند افزایشی داشت و حتی به نزدیک
 ۲۰۰۰دالر در هر انس هم رسید؛درصورتیکه
اکنون شاهد کاهش قیمت انس جهانی طال
هستیم ،بهدلیل خبرهای خوبی که در خصوص
کنترل بیماری کرونا و تولید واکسن آن منتشر
شده است .تولید واکسن کرونا بهدلیل اینکه
اقتصاد جهانی را متٔاثر میکند ،منجر به سیر
نزولی در قیمت طال شده است.

همراه خواهد بودکه هنوز پیشبینی در خصوص
تٔاثیرگذاری سیاستهای بایدن در قیمت طال
زود است .درحال حاضر ،مهمترین عامل
تٔاثیرگذار در نرخ طال تولید واکسن کروناست
که به کاهش نزولی نرخ طالی جهانی و تعدیل
انتظارات در این بخش و کاهش نرخ طال در
کشور منجر شده است.
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سمت و سوی انتظارات تورمی

دو ماهنامــه تازههــای اقتصــاد
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االکلنگ قیمت خودرو در انتظارات تورمی

مصاحبه

محمدرضا نجفیمنش

رئیس انجمن صنایع همگن قطعهسازی

قیمت خودرو در کشور در حدود یک دهٔه گذشته روند صعودی داشته است و

در خالل این سالها با افزایش بیرویٔه قیمتها مواجه شدهایم .البته ،بخشی
از این وضعیت بهنظر میرسد بهدلیل ایجاد تقاضای کاذب برای خرید خودرو

و بخشی دیگر نیز بهدلیل رشد حجم نقدینگی در کشور و بهتبع آن افزایش

بهنظر شما ،دلیل اصلی افزایش قیمت خودرو در
کشور در خالل یک دهٔه گذشته چیست؟
ریشٔه اساسی که کمتر به آن توجه میشود حجم
نقدینگی در کشور است؛ برای مثال در آغاز
دولت نهم ،حجم نقدینگی در کشور  ۶۳هزار
میلیارد تومان بود ،درصورتیکه در پایان دولت
دهم این رقم به  ۴۵۰هزار میلیارد تومان رسید

تورم و کاهش ارزش پول ملی است.
از اینرو بهدلیل واکاوی این موضوع ،به سراغ محمدرضا نجفیمنش -
رئیس انجمن صنایع همگن قطعهسازی  -رفتهایم تا از دیدگاه ایشان در این
زمینه باخبر شویم.

و بیش از  ۷برابر شد .درصورتیکه به نسبت
افزایش هفتبرابری نقدینگی ،میزان تولید در
کشور افزایش نیافت .از اینرو ،قیمت همٔه کاالها
ازجمله نرخ ارز و سکه تا کاالهای اساسی و
دستمزدها افزایش یافت .در زمان تحویل دولت به
دکتر روحانی ،حجم نقدینگی  ۴۵۰هزار میلیارد
تومان بود ،درصورتیکه هم اکنون حجم آن در
کشور به مرز  ۳هزار میلیارد تومان رسیده است؛

باز هم نزدیک به هفت برابر افزایش یافته که بهتبع
آن اکنون قیمتها به نسبت سال  ۱۳۹۲نیز هفت
برابر شده است .همچنین در این فاصله ،اتفاقاتی
هم رخ داد و در خالل این سالها دولت بهاشتباه
قیمت برخی اقالم مثل بنزین را پایین نگه داشت
و زمانیکه خواست یکباره این قیمت را افزایش
دهد ،با مشکل مواجه شد؛درصورتیکه اگر قیمت
بنزین را هر سال کمی افزایش میداد ،شاید شاهد

اشتباه دیگر تعیین نرخ ارز  ۴۲۰۰بهجای
آزادگذاشتن نرخ ارز و تعیین قیمت آن در
بازار بود .در آن زمان ،نرخ ارز در بازار نزدیک
به  ۶۰۰۰تومان بود و اگر نرخ ارز دولتی و
بهصورت دستوری قیمتگذاری نمیشد،
امروز شاهد این همه اختالف در نرخ ارز دولتی
و آزاد نبودیم.

آینده در همٔه بازارها ازجمله خودرو به این
مهم وابسته است که سیاستهای دولت
بهنحوی تعیین شود که منجر به افزایش حجم
نقدینگی نشود تا بهدنبال آن قیمت خودرو نیز
افزایش نیابد .البته ،اگر برای یک مدت قیمت
خودروی کارخانه افزایش یابد تا میزان تفاوت
نرخ آن به نسبت بازار کاهش یابد ،سیاست

خیر ،در فضای انحصاری بازار که تحت
مدیریت دولت است ،قیمت خودرو با کاهش
نقدینگی و تورم در کشور نیز کاهش چندانی
نمییابد؛ بنابراین درحال حاضر ،کاهش تقاضا
مٔولفٔه تٔاثیرگذاری برای کاهش قیمت خودرو
محسوب نمیشود .خودروسازان کشور اکنون
بیش از  ۷۰۰میلیارد تومان بهدلیل دولتیبودن
زیان دادهاند و اگر شرکتهای خودروسازی
بتوانند از حالت دولتی خارج شوند و زیانده
نباشند ،کاهش تقاضا نیز میتواند در کاهش
قیمت تٔاثیرگذار باشد.

{

شما نقش تعدیل انتظارات مردم در کاهش

آیندٔه بازار خودرو را چگونه ارزیابی میکنید؟

اگر تقاضا کاهش یابد ،قیمت خودرو هم روند
نزولی میگیرد؟
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پرسش دیگری که در این بین ایجاد میشود این
است که چرا باید حجم نقدینگی به این میزان
افزایش یابد ،که در پاسخ به آن باید گفت
عمدهترینش نبودِ یک بودجٔه متعادل در دولت
است و هزینههای دولت در بودجه همواره از
درآمدهایش بیشتر است که این موجب فشار
دولت به بانک مرکزی میشود .دلیل دیگر
پرداخت سود به سپردههای بانکی است که
اگرچه نرخ آن اکنون  ۱۵درصد است ،این مهم
ساالنه منجر به ایجاد  ۲۵۰هزار میلیارد تومان
افزایش حجم نقدینگی میشود .درصورتیکه
اگر این نقدینگی بهسمت بازارهای تولیدی
هدایت میشد نهتنها تورم نبود ،بلکه موجب
کاهش تورم نیز میشد.

مردم درحال مشاهدٔه نحؤه تنظیم بودجٔه ۱۴۰۰
از سوی دولتاند تا دریابند دولت در سال
جدید باز هم با کسری بودجه مواجه خواهد
شد یا خیر ،و این امر تٔاثیر بسزایی در تعدیل
انتظارات مردم دارد .اگر دولت راهکاری پیشه
کند که حجم نقدینگی در کشور افزایش نیابد،
در آن زمان قیمت کاالها هم ثابت میماند و
بهتبع تقاضا هم کاهش مییابد .بهترین راهکار
در این بخش این است که دولت هزینههای
خود را متعادل کند؛ بدینمعنا که جلوی
حجم زیادی از هزینههای غیرمتعارفی که از
سوی دولت پرداخت میشود بگیرد و این
موارد اصالح شوند و بودجٔه دولت براساس
درآمدهای واقعی تعیین شود.

{

بحران و فشارهایی که صورت گرفت ،نبودیم.

قیمت خودرو را چگونه ارزیابی میکنید؟

درستی است .درحال حاضر ،تقاضا برای خرید
خودرو همچنان باالست و تقاضا در این بخش
تا  ۱۲۰۰خودرو ارزیابی میشود.
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اﯾﻨﻔﻮﮔﺮاﻓﯿ
ﺗﺤﻮﻻت ﺳﯿﺎﺳ� و اﻣ�ﺎن ﺗﺪاوم ﯾﺎ ﻟﻐﻮ ﺗﺤﺮﯾﻢﻫﺎ:
ﭘﯿﺮوزی دﻣﻮﮐﺮاتﻫﺎ در اﻧﺘﺨﺎﺑﺎت آﻣﺮﯾ�ﺎ ﺑﻪ رﻫﺒﺮی ﺟﻮ ﺑﺎﯾﺪن و
ﮔﻤﺎﻧﻪزﻧ�ﻫﺎ ﺑﺮای ﺑﺎزﮔﺸﺖ آﻣﺮﯾ�ﺎ ﺑﻪ ﺑﺮﺟﺎم و ﻟﻐﻮ ﺗﺤﺮﯾﻢﻫﺎ

 ۶ﻋﺎﻣﻞ ﻣﺆﺛﺮ
ﺑﺮ ﺗﻌﺪﯾﻞ
اﻧﺘﻈﺎرات ﺗﻮرﻣ
در ﻣﯿﺎﻧﻪ ﺳﺎل ٩٩

وﺿﻌﯿﺖ ﮐﺴﺮی ﺑﻮدﺟﻪ دوﻟﺖ:
ﭘﯿﺶﺑﯿﻨ� ﻓﺮوش اوراق ﺳﻠﻒ ﻧﻔﺘ� در ﺑﻮدﺟﻪ ) ١۴٠٠در ﺻﻮرت ﻣﻮاﻓﻘﺖ
ﻣﺠﻠﺲ( درﮐﻨﺎر اﻓﺰاﯾﺶ اﺣﺘﻤﺎﻟ� ﺻﺎدرات ﻧﻔﺖ در ﺳﺎل آﯾﻨﺪه
ﻧﻮﺳﺎﻧﺎت ﺑﺎزارﻫﺎی ﻣﺎﻟ�:

ﺛﺒﺎت ﻧﺴﺒﯽ در ﺑﺎزار ارز و ﻣﺘﻌﺎﻗﺐ آن ﮐﺎﻫﺶ ﺗﻼﻃﻤﺎت
در دﯾ�ﺮ ﺑﺎزارﻫﺎی داراﯾﯽ ﻃ� ﻣﺎهﻫﺎی اﺧﯿﺮ

اراﺋﻪ ﻧﻘﺸﻪ راه ﺗﻮﺳﻂ ﺳﯿﺎﺳﺖﮔﺬار ﭘﻮﻟ�:

اﺗﺨﺎذ ﺳﯿﺎﺳﺖ ﻫﺪﻓﮕﺬاری ﺗﻮرﻣ� و ﺑﻬﺮهﮔﯿﺮی از اﺑﺰارﻫﺎﯾﯽ ﻧﻈﯿﺮ ﻋﻤﻠﯿﺎت
ﺑﺎزار ﺑﺎز ﺗﻮﺳﻂ ﺑﺎﻧﮏ ﻣﺮﮐﺰی ﺑﺎ ﻫﺪف ﮐﺎﻫﺶ دﺳﺖاﻧﺪازی ﺑﻪ ﻣﻨﺎﺑﻊ ﺑﺎﻧﮏ ﻣﺮﮐﺰی
وﺿﻌﯿﺖ ﺗﻮرم ﻣﺎﻫﺎﻧﻪ در ﻣﺎهﻫﺎی اﺧﯿﺮ:

ﻧﺰوﻟ� ﺷﺪن روﻧﺪ ﺗﻮرم و ﮐﺎﻫﺶ ﻧﺮخ ﺗﻮرم ﻣﺎﻫﺎﻧﻪ از  ۵٫٢درﺻﺪ
در آﺑﺎﻧﻤﺎه ﺑﻪ  ٢درﺻﺪ در آذرﻣﺎه
ﺑﻬﺒﻮد ﻓﻀﺎی ﮐﺴﺐ و ﮐﺎر:

ﮐﺸﻒ واﮐﺴﻦ ﮐﺮوﻧﺎ و آﻏﺎز واﮐﺴﯿﻨﺎﺳﯿﻮن و اﻣﯿﺪ ﺑﻪ ﺑﻬﺒﻮد ﺗﻘﺎﺿﺎ
ﻧﯿﺰ اﻓﺰاﯾﺶ ﻣﯿﺰان ﻋﺮﺿﻪ در ﺑﺎزار ﮐﺎﻻ و ﺧﺪﻣﺎت

نقشآفرینی بانک مرکزی در مدیریت انتظارات
یادداشت تحلیلی

گلشاهی

پژوهشگر اقتصادی

{

بااینحال در کشور ما ،انتظارات بیشتر از
آنکه از تحوالت اقتصادی ناشی شود ،بیشتر
از اخبار سیاسی اثر میپذیرد .در واقع در این
سالها ،مردم نقش دولتها را با گرایشهای
سیاسی آن در شکلدهی فضای اقتصاد،
کسبوکار ،و تعامالت بینالمللی پررنگتر
از نهادهای اقتصادی و کارشناسی مانند بانک
مرکزی یا سازمان برنامه و بودجه دیدهاند .از
اینرو ،حساسیت نسبت به اخبار سیاسی بیشتر
از اخبار اقتصادی در ایران بوده است و بهطور
متقابل انتظارات در کشور بهجای آنکه از اخبار

اگر بخواهیم در کشور ما نیز نهادهای اقتصادی
در تحوالت اقتصادی و انتظارات آحاد جامعه
اثرگذار باشند ،گام نخست استقالل نهاد پولی
و سیاستگذار پولی از دولت و سیاستگذار
مالی است .بهعبارت دیگر ،آنچه در دنیای
امروز و در کشورهای دیگر با آن روبهرو هستیم
این است که اهداف سیاست پولی را در
کشورها مقامات سیاسی ابالغ میکنند ،اما
اجرای آن بر عهدٔه نهاد سیاستگذار پولی
است .در واقع در اینجا ،با مفهوم استقالل
در ابزار و استقالل در هدف روبهرو هستیم؛
یعنی بانک مرکزی به جهت ایفای نقش
خود در اقتصاد باید در استفاده از ابزار
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یکی از مشکالتی که اقتصاد ایران از پیش از
انقالب تا به امروز با آن روبهرو بوده بحث
تورم است .متٔاسفانه از زمان نخستین تکانٔه
نفتی در اوایل دهٔه  ۱۳۵۰خورشیدی ،مشکل
تورم در کشور آغاز شد و این بیماری مزمن
اقتصادی به مشکل الینحل اقتصاد کشور
در همٔه این سالها تبدیل شده است .این
امر سبب شده است حتی در سالهایی که
اوضاع اقتصاد ایران با فراز و نشیب کمتری
نیز روبهرو بوده است ،همچنان انتظار افزایش
قیمتها در آینده یا بهعبارت بهتر انتظارات
تورمی در نظر فعاالن اقتصادی و حتی مردم
عادی پابرجا باشد؛ بهعنوان نمونه در این
سالها حتی در دورهای که دولت توانست
تورم را یکرقمی کند ،بسیاری از افراد جامعه
خواهناخواه و براساس تجربٔه گذشتٔه خود این
انتظار را دارند که معمو ًال از اواخر اسفند
(اصطالح ًا شب عید) تا اردیبهشت سال بعد
قیمت کاالها و خدمات با افزایش همراه باشد.
وجود تورم همیشگی در اقتصاد سبب شده
است افراد عادی جامعه نیز از ترس کاهش
قدرت خرید پول خود ،به بازارهای مختلف
دارایی برای حفظ ارزش پول مراجعه کنند که
این امر موجب نوسانات گاهی شدید در این

بازارها میشود .از طرفی ،خود این نوسانات
به تشدید تورم دامن میزند و از سوی دیگر
میتواند مستقیم یا غیرمستقیم سیاستهای
دولت را دچار چالش کند .پس در حقیقت،
انتظارات تورمی پیشبینی ،توقع ،و انتظار
مردم از روند فعلی و آیندٔه قیمتهاست که
ممکن است درست یا نادرست باشد ،اما
تٔاثیر خود را در دولتها بهواسطٔه رفتار و
واکنش خود میگذارد و با اینکه معمو ًال عامل
تورم نیست ،در شدتیافتن آن نقش مهمی
ایفا میکند که لزوم کنترل آن را بیش از پیش
نمایان میسازد.

اقتصادی نشئت بگیرد ،از اخبار سیاسی تٔاثیر
میپذیرد .این نکته نیز دور از انتظار نیست،
ً
عمال در این سالها سیاستهای مالی
زیرا
دولت بر سیاستهای پولی ارجحیت داشته و
بهواسطٔه توسعهگرابودن دولتها در ایران در
کنار عواملی مانند لزوم بازسازی کشور بهدلیل
ً
عمال بانک مرکزی چارهای
جنگ ،تحریم ،و…،
بهجز تبعیت از سیاستهای مالی بهخصوص
سیاستهای مالی انبساطی دولتها نداشته
است.

{

محمد
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دارای استقالل باشد ،هرچند اهداف از سوی
سیاستمداران کشور تعیین شده باشد.
البته تا چند سال پیش ،بانک مرکزی در کشور
فاقد ابزارهای کافی برای اعمال عملکرد خود در
اقتصاد کشور بود ،اما خوشبختانه چند وقتی است
که بانک مرکزی نیز با توجه به لزوم استفاده از
ابزارهای متداول بانکهای مرکزی برای اعمال
سیاستهای پولی ،توانسته است برخی از این
ابزارها را بومیسازی یا بهعبارت دیگر ،شبهات
ربویبودن آنها را حل کند ،که از آن جمله میتوان
به انتشار اوراق خزانه و انجام عملیات بازار باز
اشاره کرد .هرچقدر تنوع این ابزارها بیشتر شود،
قدرت بانک مرکزی برای اعمال سیاستها
افزایش مییابد .اما ،مهمترین اقدام بانک مرکزی
برای مدیریت انتظارات در واقع همان سیاست
هدفگذاری تورم است که خرداد امسال از آن
رونمایی کرد که اقدام ارزشمندی است .در این
زمینه ،بیشتر کارشناسان اقتصادی معتقدند اگر
بانک مرکزی بتواند آنچه را بهعنوان نرخ هدف
خود برای سال جاری ترسیم کرده است محقق
سازد و در طی چند سال به این روند ادامه دهد،
مطمئن ًا اعتماد به سیاستهای بانک مرکزی و
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عملکرد آن باال خواهد رفت و این موضوع برای
اقتصاد کشور  -چه برای برنامهریزان و چه برای
فعاالن آن  -بسیار حائز اهمیت است؛ بهعبارت
بهتر ،بانک مرکزی نبض انتظارات را دست خود
خواهد گرفت و فعاالن اقتصادی براساس اهداف
معینشدٔه بانک مرکزی عملکرد خود را در هر سال
تنظیم میکنند .متٔاسفانه در بحرانهای ارزی کشور
که از سال  ۱۳۹۰در کشور شکل گرفت ،اعتماد
به سخنان سیاستگذاران پولی و ارزی کشور کمی
خدشهدار شده است که سیاست هدفگذاری
تورم فرصت بسیار مناسبی برای جبران این خدشه
است.
از دیگر نکاتی که باید مورد توجه قرار داد عامل
اصلی ایجاد تورم در کشور است تا بتوان راه
حل مناسبی برای مدیریت آن در نظر گرفت .در
کشور ،مطالعات بسیاری در ارتباط با تورم و
علل ایجاد آن در ایران صورت گرفته که در بیشتر
این مطالعات ،تورم به عنوان پدیدٔه پولی معرفی
شده است که دلیل اصلی آن را افزایش نقدینگی
میدانند .از اینرو ،دخالت و اثرگذاری بانک
مرکزی به عنوان سیاستگذار پولی کشور در
این مقوله الزم مینماید .بااینحال همانطور که
پیش از این اشاره شده است ،دولتها در ایران

تمایل بسیاری به افزایش مخارج دارند .این در
حالی است که مهمترین منبع درآمدی دولت یعنی
فروش نفت یک عامل برونزاست که به قیمت
نفت و میزان فروش نفت بستگی دارد .از یکسو،
درآمدهای دولت بسیار به عوامل خارجی وابسته
است؛ یعنی از طرفی بحث تحریم یا عدم تحریمها
میتواند در میزان فروش و درآمد دولت اثرگذار
باشد ،و از طرفی کاهش یا افزایش قیمت نفت نیز
تٔاثیر مشابهی در درآمد دولت میگذارد ،در نتیجه
منابع درآمدی دولت درجٔه پیشبینیپذیری کمتری
دارد .اگر درآمد دولت از فروش نفت افزایش یابد،
تمایل دولت به اجرای سیاست مالی انبساطی است
و از طریق فروش ارز حاصل از صادرات نفت به
بانک مرکزی ،پایٔه پولی را افزایش میدهد؛ و اگر
درآمد کمتر از پیشبینی باشد ،دولت با استقراض
از بانک مرکزی نقدینگی را افزایش میدهد؛ یعنی
بهطور خالصه کاهش فروش ارزی نفتی دولت هم
در کسری بودجه و هم در نرخ ارز اثر میگذارد
و این عوامل مستقیم و غیرمستقیم در انتظارات
تورمی اثرگذار است.
از صحبتهای باال میتوان بیان کرد هرچقدر
بانک مرکزی ابزار مناسبتری برای جایگزینی

مجتهد ،ا ،.و مصطفیپور ،م.)۱۳۸۸( .
بررسی ابزارها و سیاستهای پولی بانک
مرکزی .فصلنامٔه پول و اقتصاد.۱ ،

زمانزاده ،ح ،.و همتی ،م.)۱۳۹۹( .
چارچوب هدفگذاری تورمی و سازو
کار دستیابی به نرخ تورم هدف .گزارش
پژوهشکدٔه پولی و بانکی.
برنانک ،بن اس .)۱۳۸۹( .استقالل بانک
مرکزی ،شفافیت و پاسخگویی (م .نجار ،و
ز .شفاخواه ،مترجم) .ماهنامٔه بررسی مسائل
و سیاستهای اقتصادی ۹ ،و .۱۰
روشن ،ا .ر .)۱۳۹۲( .نرخ ارز ،انتظارات
تورمی و بختک تورم .روزنامٔه دنیای اقتصاد،
.۲۹۳۲
گلشاهی ،م ۱۳۹۸( .الف) .بازار متشکل
ارزی ،فرصتی برای شناخت نقطهضعفها.
فصلنامٔه تازههای اقتصاد.۱۵۷ ،

{

در مجموع ،میتوان گفت بانک مرکزی
میتواند نقش فعال و پررنگی در شکلگیری
انتظارات تورمی داشته باشد ،به شرط آنکه
بتواند در کمال استقالل از ابزارهای در
اختیار خود بهدرستی استفاده کند و دیگر
آنکه در یک مسیر شفاف و پاسخگو آمار و
اطالعات عملکرد خود و نیز نتایج بهکاررفتٔه
سیاستهای خود را منتشر کند .اما ،مهمترین
مسئله این است که بانک مرکزی هنگامی که
هدفی را تعیین و یا نرخی را اعالم کرد ،همٔه

منابع و مآخذ

گلشاهی ،م ۱۳۹۸( .ب) .عملیات بازار باز و
بهروزرسانی ابزار سیاستگذاری بانک مرکزی.
فصلنامٔه تازههای اقتصاد.۱۵۹ ،
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اما ،عامل دوم مدیریت بازار ارز است که
اگرچه در دست بانک مرکزی است ،از گذشته
با مشکالت قانونی و فنی روبهرو بوده است.
در واقع ،تزریق ارز به بازار توسط برخی افراد
و صرافیها همواره دارای شبهاتی بوده است
که اگر بازار متشکل ارزی بهنحو مطلوب
و براساس آنچه بانک مرکزی هدف دارد به
سرانجام برسد ،هم مشکالت تزریق ارز به
بازار و شبهات ایجادشده برطرف میشود و
هم خواستٔه چندینسالٔه فعاالن اقتصادی برای
وجود بازاری برای تعیین نرخ ارز در داخل
مرزهای ایران و نه در کشورهای همسایه
محقق میشود .با توجه به اینکه در کشور
ما هم قیمت کاالهای مصرفی وارداتی و هم
قیمت کاالهای مصرفی تولید داخل بهدلیل
استفاده از مواد اولیٔه وارداتی بهشدت به نرخ
ارز وابسته است ،از اینرو کنترل بازار آزاد ارز
در کنترل قیمتها و تورم بسیار مٔوثر است.
البته ،یکی از مشکالت کشور این بود که قیمت
بازار آزاد دالر براساس تقاضای اسکناس دالر
شکل میگرفت و وجود سامانههای حواله مانند
سامانٔه نیما نیز نتوانست نرخ بازار را تحتتٔاثیر
خود قرار دهد .از اینرو ،اگر بانک مرکزی
بتواند کنترل نرخ اسکناس دالر را بهوسیلٔه
بازار متشکل ارزی در دست بگیرد ،میتواند
گام دیگری برای کنترل انتظارات ارزی و در
نتیجه کنترل تورم و انتظارات تورمی بردارد.
همچنین ،اگر بانک مرکزی در صندوق توسعٔه
ملی سهم و نقش بیشتری در تصمیمات داشته
باشد و بخشی از منابع و مدیریت آن بر عهدٔه
بانک مرکزی قرار گیرد ،کنترل نرخ و ذخایر
ارزی بیشتر در قلمرو این بانک قرار میگیرد
و میتواند مدیریت بهتری در بازار داشته باشد.
تجربٔه سالهای تحریم نشان داده است بانک
مرکزی نمیتواند تمام ذخایر ارزی خود را برای
کنترل نرخ روانٔه بازار کند و بسیاری از اوقات
تقاضای حاصل از انتظارات بیش از عرضٔه

یکی دیگر از مشکالت اساسی در کشور
مسئلٔه نرخ سود بانکی است که بهصورت
دستوری توسط شورای پول و اعتبار مصوب
میشود .مشکل این است که بیشتر دولتها
و فعاالن اقتصادی خواهان نرخ سود بانکی
بسیار پاییناند .این امر سبب شده است نرخ
سود واقعی پرداختی در اقتصاد ایران بابت
سپردهها در بیشتر سالها منفی باشد .حتی در
سال جاری نیز نرخ سود بانکی از نرخ تورم
هدفگذاریشدٔه بانک مرکزی نیز کمتر است.
این موضوع موجب افزایش سیالیت سپردههای
بانکی و میل به ورود به بازارهای موازی با بازار
سپردههای بانکی شده است .افزایش سودآوری
این بازارها گاهیاوقات سبب افزایش قیمت
در سایر بازارها شده و در نهایت در جریان
یک چرخه ،سبب افزایش قیمتها و تورم
میشود .البته گاهیاوقات نیز فشارهایی برای
رونق برخی از این بازارها به بانک مرکزی از
سوی منتفعان این بازارها میآید .در واقع،
به قیمت ادامٔه سودآوری برخی از این بازارها
شاهد ایجاد تورم و افزایش انتظارات تورمی
هستیم .تعیین نرخ سود بانکی اگر بهدرستی
و با نگاه کارشناسانه صورت بگیرد ،میتواند
جلوی برخی از نوسانات اقتصادی را بگیرد .از
اینرو ،الزم است بانک مرکزی و کارشناسان
آن نقش پررنگتری در تعیین نرخ سود بانکی
در شورای پول و اعتبار داشته باشند .تجربٔه
سالهای گذشته نشان داده است کاهش
دستوری نرخ سود بانکی اثری در افزایش تولید
نداشته و فقط بازارهای دیگر را ملتهب کرده
است.

{

استقراض و افزایش نقدینگی داشته باشد،
میتواند تٔاثیر مطلوبتری در تورم بگذارد.
انتشار اوراق خزانه که در سالهای اخیر
بهعنوان یک راهحل برای تٔامین مالی دولت
بهجای استقراض از بانک مرکزی مورد توجه
اقتصاددانان قرار گرفته است یکی از این
راههاست که بهنوعی با رفع شبهات ربوی
اوراق قرضٔه دولتی که در کل دنیا مرسوم
است ،در کشور ما نیز مورد استفاده قرار
گرفته است.

ارز توسط بانک مرکزی است .بنابراین ،اگر
بخشی از منابع صندوق توسعٔه ملی در اختیار
بانک مرکزی قرار گیرد ،هم در زمان افزایش
درآمدهای نفتی میتواند جلوی مخارج را
بگیرد و هم در زمان الزم بخشی از تقاضای
بازار را از این طریق برطرف کند.

فعاالن اقتصادی به این نکته پی ببرند که این
نرخ یا هدف براساس کار کارشناسی صورت
گرفته است؛ یعنی دارای دقت در انتخاب است
و دوم اینکه بنا به توصیه و پافشاری این اهداف
تغییر نمیکند .سرمایٔه اجتماعی که از این موارد
برای بانک مرکزی یا سیاستگذار پولی حاصل
میشود بسیار ارزشمند است و این امکان را
به بانک مرکزی میدهد که در آینده با قدرت
بیشتر و همراهی آحاد جامعه سیاستهای پولی
خود را به سرانجام برساند ،و بهعبارت دیگر،
بانک مرکزی به سمت و سوی انتظارات جهت
دهد .البته برای رسیدن به این موضوع ،اصالح
برخی قوانین برای رسیدن بانک مرکزی به
استقالل و همینطور اثرگذاری در روند برخی
تصمیمگیریها الزم است.
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نقش تغییر انتظارات قیمتی

در جهتگیری بازارهای دارایی
یادداشت تحلیلی

ایلناز

ابراهیمی

عضو هیئتعلمی گروه مطالعات سیاستهای پولی و ارزی پژوهشکدٔه پولی و بانکی

 -۱مقدمه

میانگین نرخ ارز بازار آزاد در سال  ۱۳۹۷با  ۱۵۶درصد رشد نسبت به سال
 ،۱۳۹۶از حدود  ۴۰۴۵تومان بهازای هر دالر به  ۱۰٬۳۵۰تومان صعود کرد.
همین جهش باعث شد کشور با یکی از بزرگترین تکانههای ارزی طول
تاریخ خود مواجه شود و بهتبع این تکانه و وابستگی اقتصاد کشور به صادرات
نفت و درآمدهای ارزی حاصل از آن برای واردات ارزانقیمت ،تمام ارکان
و بازارهای مختلف اقتصاد با نوسانات شدیدی مواجه شدند .تکانٔه ارزی
به سال  ۱۳۹۷محدود نشد و باوجود توفیق نسبی دولت و بانک مرکزی در
سال  ۱۳۹۸در کنترل نوسانات ارزی ،با ادامٔه فشار حداکثری ایاالت متحدٔه
امریکا و تحریمهای ظالمانٔه آن علیه کشور ،نرخ ارز باری دیگر در سال ۱۳۹۹
با جهشی شدید تا بیش از  ۳۲٬۰۰۰تومان برای هر دالر نیز پیش رفت و این
تکانه مجدد باعث شد در کمتر از سه سال ،ارزش پول ملی کشور در مقاطعی
به کمتر از یک هشتم سقوط کند .همین امر ،بههمراه مجموعهای از عوامل
دیگر ،سبب شد انتظارات تورمی شدیدی در بین کارگزاران اقتصادی در

 -۲نقش انتظارات در عرضه و تقاضا
عرضه و تقاضا در هر بازاری وابسته به مجموعه
عواملی است که در مورد عرضه ،از قیمت کاالها
گرفته تا مشوقهای تولیدی دولت ،قیمت نهادهها،
تغییرات تکنولوژی ،و ...را دربر میگیرد و در

خصوص ارزش داراییها ،آیندٔه قیمتها ،و همٔه ارکان زندگی و فعالیتهای
اقتصادیشان شکل بگیرد که بهنوبٔه خود نوسانات را از بازار ارز به سایر
بازارها تسری داد ،که در سه سال اخیر ،ردپای این نوسانات را از بازار سهام
گرفته تا مسکن و حتی بازار مایحتاج عمومی و کاالهای ضروری میتوان
مشاهده کرد.
البته ،باید یادآور شد همانگونه که جهش قیمت ارز و افزایش آن در انتظارات
تها در این بازار در
کارگزاران اقتصادی اث رگذار است ،دورنمای کاهش قیم 
سایٔه تحوالت احتمالی سیاست خارجی کشور نیز ،بهصورت بالقوه و بالفعل،
تگیریهای فعاالن اقتصادی
یتواند جه 
انتظارات را تحتتٔاثیر قرار میدهد و م 
توسویی متفاوت ببخشد .در ادامه با نگاهی به جایگاه انتظارات در
را سم 
ادبیات اقتصادی ،به چگونگی تغییرات آن در چند سال اخیر در کشور پرداخته
و با توجه به رویدادهای جدید در جامعٔه جهانی بهویژه امکان احیای برجام،
یهایی در مورد آیندٔه بازارها در اقتصاد ایران باالخص بازارهای مالی
شبین 
پی 
ارائه خواهد شد.

سمت تقاضا عالوه بر قیمت ،مقدار تقاضا وابسته
به ذائقٔه مصرفکننده ،درآمد وی ،قیمت کاالهای
جانشین و مکمل ،و مجموعهای دیگر از عوامل
است که در این بین ،فصل مشترک آنها وابستگی
به قیمت کاال و انتظارات قیمتی است؛ به این معنی
که هم عرضه و هم تقاضا هر دو وابسته به قیمت

و نیز انتظارات قیمتیاند؛ با ذکر این نکته که در
طرف تقاضا عالوه بر انتظارات قیمتی ،انتظارات
شکلگرفته در مورد درآمد آتی فرد نیز در میزان
تقاضای حال حاضر وی اثر چشمگیری دارد.
با این توصیف ،در اقتصاد ایران بهدلیل وابستگی

 -۳انتظارات و نوسانات قیمتی در بازارهای
دارایی

{

رشد شدید بازار سهام در سال ۱۳۹۸
و ماههای آغازین سال  ۱۳۹۹نشان داد
بهرغم تحلیلهایی که در مورد آثار منفی
رکود اقتصادی کشور در بازده و سودآوری
شرکتهای بورسی و در نتیجه افت شاخص
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بررسی بازارهای مختلف در اقتصاد ایران در
طول سه سال گذشته ،یعنی سالهای نوسانات
ارزی ،نشان میدهد بیشترین میزان تٔاثیرپذیری
و سریعترین واکنشها به این نوسانات از سمت
بازارهای دارایی بوده است؛ بهطوری که در پی
افزایش قیمت ارز ،بازارهای طال ،مسکن،
بورس ،و خودرو (که بهرغم مصرفیبودن در
بسیاری از اقتصادها در اقتصاد ایران در زمرٔه
داراییها بهشمار میرود و برای حفظ ارزش
پساندازهای ریالی خانوارها مورد استفاده
قرار میگیرد) در زمانبندیهای مختلف به این
افزایش قیمت واکنش نشان دادند و با توجه
به انتظاراتی که در مورد افزایش بیشتر قیمت
ارز بهدنبال تشدید تحریمها وجود داشت ،در

در مورد سازوکار اثرگذاری نوسانات ارزی
و انتظارات قیمتی ناشی از آن در بازارهای
مختلف ،مشاهدات مٔوید آن است که در بازار
طال ،گذار نرخ ارز تقریب ًا کامل بوده و روزانه
قیمت طال و مسکوکات با توجه به تغییرات
و نوسانات نرخ ارز تغییر مییابد و حتی در
روزهایی که انتظار بر افزایش نرخ ارز در آیندٔه
نزدیک باشد ،قیمت سکه میتواند متأثر از
آن و حتی با درصد بیشتری جهش پیدا کند.
در بین بازارهای دیگر ،قیمتها در بازار
ِ
سرعت افزایش و
خودرو نیز تقریب ًا با همان
کاهش نرخ ارز ،نوسان پیدا میکند؛ با تٔاکید
بر این نکته که قیمتها در بازار خودرو -
باالخص خودروهای خارجی وارداتی -براثر
محدودشدن واردات خودرو به سطح باالتری
منتقل شده و در همین محدودٔه باالی قیمتی
ناشی از کمبود عرضه ،براثر نوسانات نرخ
ارز نیز نوسان میکنند؛ یعنی در نمودار قیمتی
خودروها ،عالوه بر نوسانات ،عرض از مبدٔا
نیز تغییر یافته است.

{

شدید بودجٔه دولت و بهتبع آن کل اقتصاد به
نفت و درآمدهای دالری نفتی ،قیمت دالر اثر
ویژهای در تحوالت کلیٔه بازارها در اقتصاد
ایران دارد ،که یکی از مهمترین کانالهای این
اثرگذاری انتظارات قیمتی در مورد آیندٔه بازار
ارز است که بهدنبال خود انتظارات قیمتی را هم
از سمت عرضه و هم در طرف تقاضا در تقریباً
همٔه بازارهای اقتصاد تحتتٔاثیر قرار میدهد
و از این طریق عرضهکنندگان و تقاضاکنندگان
را مجاب به تغییرات عرضه و تقاضا میکند و
بهاینترتیب نوسانات اقتصادی را رقم میزند  .

عمل حداقل به اندازٔه افزایش قیمت ارز شاهد
جهشهای قیمتی بودهاند.

بورس وجود داشت ،این بازار بهشکلی متناسب
با نرخهای ارز رشد کرد؛ با این تفاوت که
رشد بازار سهام با وقفهای کمابیش یکساله
نسبت به نرخهای بازار ارز شروع شد و
تجدید ارزیابی داراییهای شرکتها ،فارغ از
سودآوری آنها ،توانست خریداران را مجاب
به ارزندهبودن سهام شرکتهایی کند که حتی
در عمل زیانده بودند .همین موضوع و رشد
شتابندٔه شاخص بورس در سال  ۱۳۹۸باعث
شد سیل عظیم پساندازهای مردمی در اواخر
این سال و اوایل سال  ۱۳۹۹وارد این بازار
شود و در مدتی کمتر از چند ماه شاخص از ۱
میلیون واحد به بیش از  ۲میلیون واحد برسد.
حتی زمانی که شاخص در این بازار بنا بهدالیل
مختلف اقتصادی و سیاستی از کانال  ۲میلیون
واحد عقبنشینی کرد ،بسیاری از فعاالن بازار
تنها راه نجات آن را در افزایش مجدد نرخ
ارز جستوجو میکردند؛ یعنی بهرغم اینکه
شواهد علمی متقنی در مورد رابطٔه مثبت
بین نرخ ارز و شاخص بورس وجود ندارد،
ظاهر ًا شواهد تجربی این امر  -حداقل در
حیطٔه انتظارات  -انکارناپذیر است .بهعبارت
دیگر ،زمانی که کارگزاران اقتصادی فعال در
بازار سهام انتظار افزایش قیمت ارز را دارند،
خوشبینی آنان در مورد رشد قیمت سهام نیز
افزایش مییابد .شاید به همین دلیل است که
برخی از فعاالن بازار علت اصلی عقبنشینی
شاخص کل را از کانال  ۲میلیون افت نرخ
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دالر آزاد
(ریال)

دالر -صرافی
ملی (ریال)

انس
جهانی
()$

طال  ۱۸عیار
(ریال)

سکه
(ریال)

تاریخ

۵۵٫۳

۹۶٬۲۹۰

۲۱۸

۵۱٬۰۰۰

۴۸٬۹۹۰

۱۳۱۰

۱٬۵۳۳٬۴۱۰

۱۶٬۲۱۱٬۰۰۰

۱۳۹۷/۰۱/۰۱

۱۱۲٫۷

۱۷۸٬۶۵۹

۴۴۵

۱۳۳٬۰۰۰

۱۲۸٬۹۴۰

۱۳۱۳

۴٬۲۹۸٬۷۰۰

۴۶٬۶۲۰٬۰۰۰

۱۳۹۸/۰۱/۰۱

۱۵۳

۵۱۲٬۹۰۰

۵۹۷

۱۵۹٬۸۰۰

۱۴۹٬۰۳۰

۱۴۷۶

۶٬۰۲۶٬۰۰۰

۶۰٬۲۸۰٬۰۰۰

۱۳۹۹/۰۱/۰۱

۲۷۱٫۹
(آبان ماه)

۱٬۴۹۰٬۶۷۷

۱۰۴۰

۲۵۸٫۵۰۰

۲۵۷٬۰۲۰

۱۸۳۷

۱۱٬۱۲۳٬۰۰۰

۱۱۹٬۰۸۰٬۰۰۰

۱۳۹۹/۰۹/۱۵

۳۹۱٫۷

۱۴۴۸٫۱

۳۷۷

۴۰۶٫۹

۴۲۴٫۶

۴۰٫۲

۶۲۵٫۴

۶۳۴٫۵

درصد افزایش

منابع :شبکٔه اطالعرسانی طال ،سکه ،ارز ( ،)www.tgju.orgگزارشهای تحوالت بازار معامالت مسکن شهر تهران ( ،)www.cbi.irسایت بورس اوراق بهادار تهران (.)https://tse.ir

ارز و کنترل نسبی آن در ماههای اخیر (یا حداقل
ناامیدشدن برخی از واسطهگران از جهشهای
ناگهانی نرخ ارز) میدانند .عالوه بر بازارهای
فوق ،بازار مسکن و مستغالت یکی از بزرگترین
بازارهای دارایی است که بهرغم چسبندگی باالیی
که در آن وجود دارد ،تحتتٔاثیر نوسانات در سایر
بازارهای دارایی ازجمله بازار ارز و سکه و بورس،
با تٔاخیری نهچندان زیاد ،همگام با این بازارها
رشد کرد و جهشهای قیمتی در آن حتی در سال
 ۱۳۹۹نیز قطع نشده است .جدول باال خالصهای
از تحوالت بازارهای طال و سکه ،ارز ،خودرو،
بورس ،و مسکن را بین سالهای  ۱۳۹۷تا اواسط
آذر  1۱۳۹۹نشان میدهد.
جدول باال بهخوبی نشان میدهد بین سالهای
 ۱۳۹۷تا آذر  ۱۳۹۹تحتتٔاثیر افزایش نرخ ارز،
قیمتها در بازارهای دارایی ایران بین  ۴۰۰درصد
تا  ۶۰۰درصد رشد داشته است که افزایش بیشتر
قیمتها در بازار طال و سکه را میتوان ناشی از
همافزایی رشد نرخ ارز و همزمان جهش قیمت
جهانی طال دانست .عالوهبراین ،بهنظر میرسد
رشد قیمتها در بخش مسکن اندکی کمتر از
بازارهای دارایی دیگر بوده است که این امر بهدلیل
چسبندگی قیمتها در این بخش و نیاز به آوردٔه
اولیٔه باال برای خرید و فروش ملک ،موضوعی
غیرمعمول نیست .در این بین در سه سال اخیر،
بیشترین جهش قیمت در بازار سهام با حدود
 ۱۴۴۸درصد رشد شاخص کل مشاهده شده
 -1لحظٔه تنظیم این گزارش

است ،که عمدٔه دلیل آن معرفی این بازار بهعنوان
بازاری جدید برای حفظ ارزش داراییها به فعاالن
اقتصادی ایران و ورود خیل عظیم سهامداران
به این بازار است که در سال  ۱۳۹۹با وقوع
پدیدٔه رفتار رمهای 2در این بازار ،شاخص کل تا
بیش از  ۲میلیون واحد پیش رفت و پس از آن
با رخداد برخی از اتفاقات در عرصٔه سیاسی،
سیاستگذاری ،و مقرراتگذاری ،خروج رمهای
باعث شد شاخص کل در کمتر از چند ماه بیش
از  ۲۵درصد ارزش خود را از دست بدهد و به
پایینتر از  ۱٫۵میلیون واحد سقوط کند و بهنظر
ً
کامال متوقف شده باشد.
نمیرسد این افت
 -۴پیشبینی تحوالت آتی در بازارهای دارایی
در سایٔه تغییر انتظارات
بهنظر میرسید پس از یک دورٔه بهنسبت طوالنی
از نوسانات ارزی در سه سال اخیر و جهشهای
مداوم نرخ ارز ،که مهمترین آنها در سال ۱۳۹۷
و تابستان  ۱۳۹۹به وقوع پیوست ،امسال بهویژه
بعد از اعالم نتایج انتخابات ایاالت متحده و
انتظاراتی که در مورد احیای برجام بهوجود آمد و
نیز کنترلهای شدیدی که بر مصارف ارزی کشور
اعمال میشود ،نرخ ارز تا حدودی کنترل شود و
روند کاهشی به خود بگیرد .پس از اعالم تدریجی
نتایج انتخابات ،باوجود آنکه در چند روز اول
نرخ ارز کاهش یافت ،روند نزولی آن چندان ادامه
نیافت و نرخها به حولوحوش  ۲۴تا  ۲۶هزار

تومان بهازای هر دالر بازگشت ،و آنچه این روزها
(آذر  )۱۳۹۹در بازار مشاهده میشود سردرگمی
در خصوص آیندٔه تحوالت بازار ارز است که
بیش از آنکه به عرضه و تقاضا و عوامل بنیادین
بازار بستگی داشته باشد ،به اخبار و شایعات و
تحریک تقاضای سفتهبازی از سوی سوداگران
فعال در بازار ارز وابسته است .بهاینترتیب ،در
سایر بازارها نیز همین سردرگمی و عدم اطمینان
مشاهده میشود و در برخی بازارها همچون خودرو
و طال و سکه ،قیمتها روزانه و هفتگی با توجه به
نوسانات بازار ارز تغییر میکند و در برخی دیگر
همچون مسکن ،بهدلیل عواملی همچون افزایش
هزینٔه تمامشدٔه نهادهها براثر پدیدٔه عبور نرخ
ارز و افزایش تورم کل اقتصاد ،افزایش قیمتها
همچنان ادامه داشته و هرچند از شتاب رشد آن
نسبت به ماههای گذشته کاسته شده ،متوقف نشده
است .در بازار سهام نیز چشمانداز مبهم اقتصاد،
نرخ ارز ،نحؤه دخالت فعاالن حقوقی در این
بازار ،و میزان منابعی که برای بازارگردانی در آن
اختصاص یافته است ،همگی خود را در شاخصی
نشان میدهد که پیشبینی رفتار آن حتی در یک
روز کاری نیز در عمل امکانپذیر نیست و همین
امر در صورت ادامه باعث خواهد شد نهتنها در
کوتاهمدت شاخص کل کاهش بیشتری پیدا کند،
بلکه در میانمدت و بلندمدت نیز اعتماد فعاالن
بازار باالخص سهامداران حقیقی به این بازار
خدشهدار شود و بازسازی این اعتماد به سالها
Herding Behavior -2

 -۵خالصه و نتیجهگیری

{

درحال حاضر ،انتظارات قیمتی در بازارهای
مختلف دارایی در اقتصاد ایران متٔاثر از
ابهاماتی که در مورد آیندٔه فضای سیاسی روابط
بینالملل کشور وجود دارد ،با عدم اطمینان
مواجه است که همین امر موجب سردرگمی
فعاالن بازار شده و پیشبینی رفتار آیندٔه آنها را

منابع و مآخذ

شبکٔه ا طال عر سا نی طال  ،سکه  ،ا ر ز
( )www .tgju .org
گزارشهای تحوالت بازار معامالت مسکن
شهر تهران
()www.cbi.ir
سا یت بو ر س ا و ر ا ق بها د ا ر تهر ا ن
()https//:tse.ir
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انتظارات قیمتی در کنار قیمت از مهمترین
عوامل تعیینکنندٔه عرضه و تقاضا در بازارهای
مختلف اقتصاد محسوب میشود و در
اقتصادهایی نظیر اقتصاد ایران ،که وابستگی
شدیدی به درآمدهای حاصل از فروش نفت
و درآمدهای دالری حاصل از آن دارند،
انتظارات در خصوص آیندٔه قیمت دالر نیز
ازجملٔه عواملی است که بهشدت در نوسانات
در بازارهای مختلف بهویژه بازارهای دارایی
اثرگذار است .با بروز تکانههای ارزی در اقتصاد
ایران از سال  ،۱۳۹۷بازارهای مختلف دارایی
 از طال و سکه گرفته تا خودرو و مسکن وبورس  -با جهش قیمت مواجه شده و باوجود
آنکه زمانبندی آنها نسبت به تحوالت در بازار
ارز متفاوت بوده است ،همگی کمابیش روند
مشابهی را از خود نشان داده و با افزایش قیمت

{

تالش از سوی سیاستگذار و شرکتهای
حاضر در بورس نیاز داشته باشد.

مواجه بودهاند ،با این تفاوت که در بازار سکه و
طال و خودرو ،نوسانات قیمت به فاصلٔه زمانی
بسیار کوتاهی نسبت به بازار ارز اتفاق میافتد؛
ولی در بازاری همچون مسکن ،روند روبهرشد
قیمتها با شتابی کمتر لیکن بهشکل مستمر
بوده است .در بین بازارهای مختلف ،بیشترین
جهش در بازار سهام مشاهده شده است که
بخش بزرگی از آن نشئتگرفته از معرفی این
بازار به طیف وسیعی از فعاالن اقتصادی برای
اولین بار بوده است و رفتار رمهای در این بازار،
نرخ رشدی شتابان را بههمراه داشت که بهدنبال
خود ،همین رفتار افت شدید در شاخص کل
بورس را نیز رقم زد.

در عمل بسیار مشکل کرده است ،که این ابهام
در همٔه بازارها بهطور عام وجود دارد و در بازار
سهام بهطور خاص میتواند موجب خروج
سرمایهها از این بازار برای مدتی نامحدود شود
و بازگرداندن نقدینگی به این بازار را در آینده با
مشکالت فراوان مواجه کند.
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اقتصاد جهانی در سال ۲۰۲۱؛

سمتوسوی انتظارات فعاالن بازارها در سال جدید میالدی

یادداشت تحلیلی

صالح

نیازی

کارشناس معاونت دیپلماسی اقتصادی وزارت امور خارجه

باور اصلی در علم اقتصاد این است که برآیند
همٔه نیروهای مٔوثر در اقتصاد در خروجی بازارها
ظاهر میشود .لذا ،کلیٔه سیاستها ،برنامههای
حمایتی ،و تکانهها از طریق عرضه و تقاضا و
عرضه و تقاضای انتظاری در بازار تٔاثیر میگذارند
و قیمتها و مقادیر تعادلی را شکل میدهند.
پذیرش چنین اصلی به درک تحوالت اقتصادی
کمک و امکان ارائٔه پیشبینی بهتر را فراهم
میکند .بنابراین ،چشمانداز بازارها نشاندهندٔه
سمتوسوی اقتصاد جهانی است و معیاری برای
سنجش وضعیت آن نیز محسوب میشود.
با بررسی مهمترین تحوالت دو دهٔه اخیر اقتصاد
جهان ،متوجه دو موضوع مهم خواهیم شد:
نخست ،سرعتگرفتن تحوالت ،و دوم ،تغییر
ماهیت محرکهای تحوالت در اقتصاد جهانی.
رشد اقتصادی سریع چین و خیز این کشور برای
رسیدن به جایگاه بزرگترین اقتصاد جهان ،ظهور
اقتصادهای جدید مثل هند و برزیل ،و تحوالت
تکنولوژیکی سریع مهمترین محرکهای تحوالت
اقتصاد جهانی طی دهٔه گذشته بوده است .در میان
همٔه این محرکها ،پیدایش پاندمی کووید ۱۹-را
میتوان عاملی مهم و متفاوت در تحوالت اخیر

نامید ،زیرا بهنظر میرسد نقطٔه عطفی در تحوالت
اقتصادی دنیا خواهد بود.
برای ارائٔه چشمانداز اقتصاد جهانی در سال
 ،۲۰۲۱باید مهمترین تحوالت سال  ۲۰۲۰را
بررسی کرد .بدون شک ،سال  ۲۰۲۰بهلحاظ
شیوع ویروس کووید ۱۹-در اذهان بشر سالی
ماندگار خواهد بود .از پدیدٔه ویروس کرونا بهعنوان
مهمترین رخداد صد سال اخیر یاد میشود .پاندمی
کووید ۱۹-با تحمیل عدم اطمینان به اقتصاد
کشورها و برهمزدن نظم موجود در سیستمها،
قابلتوجهی
بهویژه سیستم انرژی جهانی ،تٔاثیرات ِ
در بازارها گذاشت .لذا ،تغییر در وضعیت شیوع و
ایمنی در برابر این ویروس میتواند عامل مهمی در
تحوالت آتی اقتصاد جهان باشد.
بانکهای مرکزی بزرگترین خریداران طال در
جهاناند .بانکهای مرکزی هنگام بروز عدم
اطمینان در اقتصاد کشورها ،ذخایر طالی خود
را افزایش میدهند .با شدتگرفتن جنگ تجاری
ایاالت متحده و چین در سال  ۲۰۱۹و شیوع
جهانی ویروس کرونا در آغاز سال  ،۲۰۲۰عدم
اطمینان در اقتصاد جهان تشدید شد و تقاضای

قابلمالحظهای یافت که در نتیجٔه
جهانی طال رشد ِ
آن شاهد افزایش قیمت جهانی انس طال بودیم
(قیمت هر انس طال در ژانویٔه  ۲۰۱۹حدود ۱۲۷۰
دالر بود که در ژانویٔه  ۲۰۲۰به رقم  ۱۵۴۸دالر و
با اوجگیری شیوع کرونا در ماه اوت به باالترین
رقم خود یعنی حدود  ۲۰۰۰دالر رسید.)1
تغییرات قیمت نفت خام بهعنوان یکی از مهمترین
کامادیتیهای اقتصاد جهانی نیز در سال ۲۰۲۰
قابلتوجه بوده است .با شیوع ویروس کرونا،
ِ
سیستم انرژی جهانی مختل شد و این بازار در
سمت عرضه و تقاضا در شرایط خاصی قرار
گرفت.
در سمت تقاضا ،با کاهش سفرها (بنابر اعالم
سازمان جهانی توریسم ،میزان ورودی توریستها
به مقاصد گردشگری در ماه ژوئیه  ۸۱درصد و
در ماه اوت  ۷۹درصد نسبت به موعد مشابه در
سال  ۲۰۱۹کاهش یافته)2؛ تقاضای سوختها
و فرآوردههای نفتی نیز کاهش شدیدی یافته
است؛ و همچنین با کاهش حجم تجارت جهانی،
شاهد افت شدید تقاضای نفت خام بودیم (بنابر
اعالم سازمان تجارت جهانی در سال ،۲۰۲۰

1-https://www.gold.org/goldhub/data/gold-prices
2-https://www.unwto.org/international-tourism-and-covid-19

{

اما ،سال  ۲۰۲۰اگرچه با خبر ناگوار شیوع

شاخص مدیران خرید شاخصی مقایسهای
و آیندهنگر 7است که جهت حرکت صنایع و
خدمات را در آینده نشان میدهد .این شاخص
از بررسی وضعیت تولید ،فروش ،صادرات،
موجودی انبار ،و… هر ماه در مقایسه با ماه
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بهدنبال رشد منفی اقتصاد جهانی (که
صندوق بینالمللی پول آن را تقریب ًا  −۳درصد
برآورد کرده است )5و با کاهش تقاضا برای
محصوالت تولیدی بسیاری از شرکتها،
شاخص سهام بورس بیشتر کشورها ازجمله
کشورهای اروپایی و بورس نیویورک روند
نزولی به خود گرفت و در برخی روزها بهدلیل
شدت افت ارزش سهام ،بازار متوقف شد.
قیمت فلزات اساسی نیز از این روند مستثنا
نبود و شاهد افت شدید تقاضا و در نتیجه افت
قیمت شدند.

طبق اطالعات بهدستآمده 8در اقتصاد
کشورهای اروپایی ،بخش صنعتی شاهد بهبود
وضعیت بوده ،هرچند بخش خدمات هنوز
رشدی را نسبت به ماه گذشتٔه خود نشان نداده
است .در آلمان ،شاخص مدیران خرید ماه
نوامبر حکایت از رشدی قوی دارد ،که احتما ًال
بهدلیل رشد تقاضای کاالهای سرمایهای
صادراتی این کشور به چین است؛ برای
بریتانیا نیز شاخص حاکی از بهبود وضعیت
بوده است؛ دلیل این امر نیز رشد صادرات
محصوالت صنعتی به کشورهای اروپایی بوده
است؛ شاخص مدیران خرید ایاالت متحده نیز
در  ۳۰نوامبر  ۲۰۲۰حکایت از بهبود شرایط
بخشهای مختلف اقتصاد این کشور نسبت به
ماه قبل داشته است .بنابراین ،میتوان گفت در
ماه نوامبر شاهد بهبود فعالیتهای اقتصادی
(صنعتی و نه خدماتی) در اروپا و ایاالت
متحده بودهایم .از سوی دیگر نیز واردات چین
در ماه سپتامبر به بیشترین رشد خود در سال

{

حجم تجارت جهانی  ۹٫۲درصد کاهش یافته
است .)3این افت تقاضا در شرایطی رخ داد
که بازار با مازاد عرضٔه نفت مواجه بود .در
ماههای پایانی سال  ،۲۰۱۹بهدلیل جنگ نفتی
عربستان و روسیه و همراهینکردن ایاالت
متحده با اوپک ،اضافه عرضٔه  ۱۰تا  ۱۵میلیون
بشکهای (در روز) در بازار رخ داد و بازار نفت
را در سختترین شرایط طی دهٔه اخیر قرار
داد 4.این شرایط به کاهش چشمگیر بهای نفت
خام در بازارهای جهانی انجامید و حتی قیمت
آتی نفت خام برای روزهایی منفی شد.

ویروس آغاز شد ،در ماههای پایانی خود با
خبر خوب کشف واکسن آن و نتایج مثبت
آزمایشهای این واکسن همراه شد .چند کشور
فرایند تزریق واکسن را در سطح گسترده شروع
کردند و این نوید به گوش فعاالن اقتصادی
رسید که شاهد وضعیت بهتری خواهند بود،
هرچند که بهنظر میرسد بازگشتن به شرایط
پیش از کرونا بیش از یک سال زمان خواهد
برد .درهرحال ،این خبر از مهمترین عوامل
شکلدهندٔه انتظارات بازار بود و به تحوالت
بسیاری در اقتصاد جهانی در سال  ۲۰۲۱منجر
خواهد شد .بنابراین ،دو ماه پایانی سال ۲۰۲۰
را باید زمان تنظیم مجدد انتظارات عوامل
اقتصادی دانست.گواه این ادعا را میتوان
افزایش قیمت جهانی نفت ،روند نزولی قیمت
جهانی انس طال از ابتدای سپتامبر ،و همچنین
وضعیت شاخص مدیران خرید (پیامآی)6
برای اقتصادهای بزرگ دانست.

پیش و از طریق پرسش از فعاالن صنایع
مختلف بهدست میآید .بنابراین ،میتواند
معیار خوبی برای رصد انتظارات اقتصادی
فعاالن بازار باشد.

3-https://www.wto.org/english/tratop_e/covid19_e/covid19_e.htm
4-S&P Plats
5-IMF Media Center : IMF World Economic Outlook Update
6-(Purchasing Managers’ Indices (PMIs
7-Forward-Looking Indicator
8- https://www.deloitte.com/us/en/insights/economy/global-economic-outlook/weekly-update.html
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 ۲۰۲۰رسیده است 9که از بهبود فعالیتهای
اقتصادی این کشور نشان دارد و سیگنال خوبی
برای بازارهای مالی محسوب میشود .صندوق
بینالمللی پول نیز امیدوار است اقتصاد جهانی در
سال  ۲۰۲۱شاهد رشد  ۵٫۸درصدی باشد (اما،
سازمان همکاریهای اقتصادی این عدد را ۴٫۲
درصد پیشبینی کرده است).
اما ،باید به این موضوع توجه داشت که صنایع
مختلف به یک میزان شاهد رشد و جبران آسیب
سال  ۲۰۲۰نخواهند بود .پرسشی که مطرح
میشود این است که صنایع پیشگام در سال آیندٔه
میالدی چه صنایعی خواهند بود .اکونومیست در
گزارشی 10طبق روال هر سال به بررسی شش
بخش اقتصادی در سال  ۲۰۲۱پرداخته است .این
شش بخش عبارتاند از :مصرف و خردهفروشی،
صنعت خودروسازی ،انرژی و حملونقل،
داروسازی و سالمت ،ف ّناوری اطالعات و
ارتباطات ،و بخش مالی .بنابر تحلیل ارائهشده
در این گزارش ،صنعت انرژی بهرغم رشد تقاضا
و بهبود وضعیت بازار جهانی نفت ،نمیتواند در
سال  ۲۰۲۱بهسرعت آسیبهای وارده در سال
 ۲۰۲۰را جبران کند .در مقابل بسته به موفقیت
در کنترل ویروس کرونا ،صنعت حملونقل
نیز پتانسیل باالیی برای جبران خسارات وارده
از کووید ۱۹-دارد .بخش خردهفروشی نیز
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با توسعٔه فروشگاههای آنالین شاهد تغییرات
ساختاری بوده و بسیاری از فروشگاههای سنتی
ورشکسته شدهاند .همچنین ،پیشبینی شده
است بخش مالی ،دارویی و سالمت ،و ف ّناوری
اطالعات و ارتباطات رشد سریعی در سال آیندٔه
میالدی داشته باشند .صنعت خودروسازی نیز
زیر سایٔه سیاستگذاریهای زیستمحیطی
دولتها و توسعٔه خودروهای الکتریکی بوده و
پیشبینی شده است شرایط دشوار سال  ۲۰۲۰را
بهسختی جبران خواهد کرد.
مسئلٔه حائز اهمیت دیگر در سال آیندٔه میالدی
سیاستگذاری صحیح اقتصادی دولتهاست.
میدانیم که عمدٔه شرکتهای آسیبدیده از ویروس
کرونا بنگاههای کوچک و متوسطاند .بخشی از
این بنگاهها قابلیت بازگشت به بازار را ندارند و
لذا صندوق بینالمللی پول نیز در پیشبینیهای
خود بر لزوم سیاستگذاری اقتصادی صحیح
تأکید کرده است .بدینترتیب با عملکرد صحیح
دولتها ،بهبود تجارت بینالمللی ،شکلگیری
انتظارات مثبت اقتصادی ،و بهبود وضعیت
بازار کامادیتیها ،میتوان به بازگشت سریعتر به
وضعیت نرمال در اقتصاد جهانی امیدوار بود.

یک سال به طول خواهد انجامید ،میتوان اذعان
کرد اقتصاد جهانی درحال بازیابی خود بوده و
انتظارات فعاالن اقتصادی نسبت به اقتصاد جهان
در جهت مثبت شکل گرفته است .این مسئله را
نیز نباید نادیده گرفت که آسیب ویروس کرونا به
اقتصاد جهانی و فرصت رشد پایداری که از آن
گرفته است دارای تٔاثیراتی است که گمان میرود
طی سالهای آتی همچنان آثار خود را داشته باشد،
و بررسی دقیق اینکه این تٔاثیرات تا چه زمانی
وجود خواهد داشت ،موضوع مطالعات حال و
آیندٔه محافل اقتصادی دنیا خواهد بود.

در نهایت ،ضمن تأکید مجدد بر این موضوع که
بازگشت به شرایط پیش از شیوع کرونا بیش از

9- https://www.weforum.org/agenda/2020/10/chinas-imports-exports-surge-global-economy-covid19-recovery/
10- https://www.eiu.com/n/campaigns/industries-in-2021-download-success/

شش روند صنعت بانکداری منبعث از
همهگیری ویروس کرونا

یادداشت تحلیلی

چوبچیان

 -۱مقدمه

پژوهشگر اقتصادی

1-McKinsey Global Institute (December 2020(.
2-Deglobalization
3-McKinsey Global Institute (August 2020).
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محیط عملیاتی بانکها همین حاال هم
تحتتأثیر پیامدهای همهگیری ویروس
کووید ۱۹-واقع شده است .برای افزایش
تابآوری بانکها در قبال تأثیرات میانمدت
و بلندمدت این همهگیری ،بانکها و نهادهای
مالی باید از روندهایی که بهواسطٔه شیوع این
بیماری بهوجود آمده است آگاهی یابند و خود
را برای مواجهه با این روندها تجهیز کنند.
شرکت مککینزی در آخرین گزارش خود
پیرامون تابآوری اقتصاد جهانی و نهادهای
مالی ،شش روند کلی را شناسایی کرده است
که همهگیری بیماری کووید ۱۹-موجب خلق
یا تشدید آن شده است 1.در قبال هریک از این
روندها ،بانکها باید تأثیرات در مشتریان و
کسبوکار خود را ارزیابی و برنامٔه عملیاتی
خود را در پاسخ به آن تدوین کنند.

نخستین روند شناساییشده بهواسطٔه
همهگیری ویروس کووید ۱۹-نگرانیهای
ژئوپلتیک و بازگشت از فرایند جهانیشدن2
است .ازآنجاکه جهان چندقطبی جدیدی
در حال شکلگیری است ،شاهد تنازعات
تجاری بیشتر و نااطمینانی گستردهتر از منظر
جغرافیای سیاسی هستیم .هرچند پیش از
شیوع بیماری کووید ۱۹-هم روابط پرچالشی
میان اقتصادهای بزرگ دنیا وجود داشت،
ِ
تزلزل بیشتر این روابط
همهگیری اخیر باعث
شده است .انستیتوی جهانی مککینزی
بهتازگی برآورد کرده است در نتیجٔه این روند،
 ۱۶درصد الی  ۲۶درصد از حجم کل صادرات
جهان ،معادل  ۲۹۰۰تا  ۴۶۰۰میلیارد دالر در
سال  ،۲۰۱۸میتواند تحتتأثیر قرار گیرد3.
مضاف بر آن ،کووید ۱۹-روندهای تولید و
مصرف را احتما ًال برای بلندمدت با آشفتگی
و تغییر مواجه کرده که تأثیرات آن بیشتر در
راستای ضربهزدن به تجارت آزاد است.
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قریب به یک سال از بحران ویروس جهانیشدٔه
کرونا میگذرد و اطالعات نسبت ًا مفصلی در
خصوص پیامدهای اقتصادی شیوع این بیماری
بهدست آمده است .البته ،این اطالعات به هزینٔه
گزافی برای جامعٔه بشری تمام شده است:
بیش از  ۶۷میلیون ابتال در دنیا و ازدسترفتن
جان بیش از  ۱٫۵میلیون نفر .این را هم یاد
گرفتهایم که چگونه پیامدهای اقتصادی شیوع
بیماری را کنترل کنیم .این یادگیری به بهای
بیکارشدن دهها میلیون نفر ،رکود جهانی ،و
کاهش هزارها میلیارد دالر از تولید ناخالص
جهانی تمام شده است .البته ،این هنوز پایان
ماجرای کرونا نیست و چالشهای مربوط به
توزیع گستردٔه واکسن بیماری کووید۱۹-
کماکان نقطٔه پایان این بیماری را با ابهام
مواجه میکند .طبق گفتٔه متخصصان ،بین  ۹تا
 ۱۲ماه تا پایان همهگیری وقت الزم است و در
همین حین ،موج دوم و سوم بیماری در نیمکرٔه
شمالی زمین بهواسطٔه فصول سرد پدیدار شده
است .به همین دلیل ،کماکان بازیابی اقتصادی
دستکم برای کوتاهمدت بهسادگی میسر

نیست .پرسشی که پیش روی سیاستگذاران
نهادهای مالی و بخش بانکداری قرار میگیرد
آن است که بانکها و مؤسسات مالی از طریق
چه سازوکارهایی از این همهگیری تأثیر
میپذیرند .یادداشت حاضر میکوشد به این
پرسش پاسخ دهد.

 -۲شتابگیری در خالف جهت جهانیشدن
و افزایش نگرانیهای جغرافیایی-سیاسی

{
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سمت و سوی انتظارات تورمی

 -۳تغییرات رادیکال در محیط کالن

همهگیری کووید۱۹-بزرگترین و وسیعترین
تکانٔه اقتصادی خود را در چند ماهٔه اخیر وارد
کرده است .تکانٔه بزرگ دیگر برای سودآوری نظام
بانکداری جهانی آن است که این همهگیری به خلق
یا استمرار نرخ بهرٔه صفر درصد در مناطق مختلف
اقتصادی میانجامد .منطقٔه اقتصادی اروپا مدتی
است که با نرخ بهرٔه صفر درصد روبهرو شده
است و پدیدٔه مشابهی نیز درحال اتفاقافتادن در
ایاالت متحده است .در ایاالت متحدٔه امریکا،
فدرال رزرو (بانک مرکزی) سیاستهایی برای
تحریک فعالیت اقتصادی تدوین کرده است که
شرکتها و افراد حقیقی بتوانند بیشتر وام بگیرند
و دسترسی ارزانتری به اعتبار 4داشته باشند؛ فقط
منطقٔه اقتصادی آسیا (البته بهاستثنای ژاپن) و
برخی اقتصادهای نوظهور از این روند کمتر تأثیر
پذیرفتهاند.
 -۴آشفتگی در شیوههای کارکردن

بحران همهگیری ویروس کووید ۱۹-روشهای
سنتی کارکردن را برای بسیاری از کارمندان تغییر
داده است .برخی از این شیوههای کارکردن تازه
درحال شکلگیری بود که بهواسطٔه شیوع این

دو ماهنامــه تازههــای اقتصــاد
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بیماری متوقف شد .پیش از همهگیری ،تعداد
بسیار اندکی از بانکها و مؤسسات مالی حاضر
به آزمایش فرایندهای چابک ،5تیمهای توزیعشده،
کار از راه دور ،یا ابزارهای دیجیتال کاری بودند.
در ماههای اخیر ،جریان و رفتارهای کاری
بهصورتی ریشهای و عمده دچار تغییر شده است.
در زمان نگارش این یادداشت ،کماکان اغلب
کارمندان بانکها در بسیاری از کشورهای دنیا
از خانه کار میکنند .بسیاری از بانکها مدلهای
عملیاتی جدیدی تدوین کردهاند که از طریق آن،
بخش بزرگی از کارمندان گزینٔه دائم برای کار
از خانه را در تعدادی از روزهای هفته خواهند
داشت .برای آنهایی هم که کماکان نیاز به حضور
در محل بانک دارند ،محل و محیط کاری به
شیوهای تغییر داده شده است که تماس با مشتریان
به حداقل برسد و کارکردن با تعداد کمتر پرسنل
تسهیل شود.
 -۵چالشهای جدید از بازیگران عرصٔه فنّاوری

در محیط خدمات مالی ،سالهاست که بانکهای
سنتی با رقبایی مواجه شدهاند .این رقبا عبارتاند
از فینتکها (یا شرکتهای ف ّناوری مالی)،
بانکهای کوچک دیجیتال ،و دیگر رقبای
تکنولوژیمحور .بانکهای سنتی با بسیاری از این

رقبا و ایدههای نوین همکاری میکنند یا آنها را
در خود جذب کردهاند .حال و پس از همهگیری،
وقت آن رسیده است که تهدیدهایی که از دیرباز در
قبال شرکتهای بستر 6پیشبینی میشد ،صورت
واقعی به خود بگیرد .در اغلب کشورهای دنیا،
استفاده از روشهای پرداخت در برنامههای گوشی
همراه مانند ویچت پی (مربوط به شبکٔه اجتماعی
ویچت) ،علی پی (مربوط به شرکت علیبابا) ،و
اپل پی (مربوط به شرکت اپل) رشد چشمگیری
یافته است .برای استفاده از وامهای تجاری،
فینتکهایی توسعه یافتهاند (مانند فاندباکس) که
فرایند وامگیری را به بسترهای نرمافزاری متصل
میکنند .همچنین ،فینتکهایی بهوجود آمدهاند
ً
(مثال استرایپ) که خود بستر مستقلی توسعه

دادهاند تا فرایند دسترسی به پرداختها و خدمات
مالی تسهیل شود .به موازات افزایش اعتماد
مشتریان به شرکتهای بستر ،بانکها با خطر
ازدستدادن رابطه با مشتریان خود و تبدیلشدن
به تولیدکنندٔه کاالی واسطه روبهرو میشوند.
 -۶تغییر انتظارات مشتریان

هرچند انتظارات مشتریان همواره ،چه با
کووید ۱۹-و چه بی کووید ،۱۹-درحال تغییر
و رشد است ،همهگیری ویروس کرونا انتظارات
4- Credit
5- Agile processes
6- Platform

 -۷افزایش ضرورت پایداری اجتماعی و
زیستمحیطی

−نهادینهسازی سرعت و چابکی که بانکها
در مواجهه با بحران کووید ۱۹-بهدست
آوردهاند ،با تمرکز بر طراحی مجدد
شغلها برای کسب چابکی و دورکاری؛
−بازطراحی بنیادین مدل کسبوکار ،با
تمرکز بر سناریوهای بدبینانٔه نرخ بهره و
شناسایی حداکثری مخاطرات؛
−درنظرگیری مالحظات زیستمحیطی،
اجتماعی ،و حاکمیتی در کنار شناخت
دقیق چشمانداز و مأموریت سازمان.
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بررسی یک مثال موردی در خصوص شدت
تأثیرات تغییرات اقلیمی در اقتصاد جهانی
میتواند مفید واقع شود .مطابق برآورد گزارش
انستیتوی مککینزی ،اگر امروز سیلی با دورٔه
بازگشت صدساله در شهر هوشیمین کشور
ویتنام بیاید ،آسیب مستقیم به زیرساخت این
شهر چیزی مابین  ۲۰۰الی  ۳۰۰میلیون دالر

روندهای معرفیشده در حال تأثیرگذاری عمیق
در صنعت بانکداری هستند .برای مواجهٔه مؤثر
با این روندها برای عصر پساکرونا ،بهنظر
میرسد بانکها و مؤسسات مالی همانند
بدن انسان باید در سه سطح خود را آمادٔه
پاسخگویی کنند :در سطح ماهیچه (روشی که
خدمات و عملیات بانکی را انجام میدهند)،
در سطح استخوان (از منظر سازماندهی) ،و
در سطح ذهن (مأموریت و فلسفٔه وجودی).
بهاختصار ،میتوان در سه سطح عملیات،
سازماندهی ،و مأموریت این توصیهها را به
بانکها کرد:
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تقریب ًا از هنگامٔه انقالب صنعتی ،کسبوکارها
در اقتصاد افق پیشرفت بیحدوحصری برای
خود قائل بودند و مانعی پیش روی خود تصور
نمیکردند ،تا اینکه مفاهیم نابرابری اقتصادی
و تغییرات اقلیمی دارای اهمیت شد .همهگیری
ویروس کرونا باعث شد شکاف درآمدی
وسیعتر از قبل شود و مقولٔه نابرابری اقتصادی
موضوعیتی مضاعف یابد .پس از همهگیری،
مشاغل دانشمحور تقریب ًا از حاشیٔه امنی
برخوردار بودند و با بیکاری مواجه نشدند؛ ولی
میلیونها نفر از افراد شاغل در دیگر رستهها
شغل خود را از دست دادند ،زیرا صنعت
مربوط به کار آنها با رکود مواجه شده بود.
همچنین ،اگرچه آالیندههای کربنی در بسیاری
از نقاط دنیا حین قرنطینه کاهش پیدا کرد،
مبرهن است که این کاهش دیری نخواهد پایید
و مخاطرات زیستمحیطی با سرعتی فزاینده
بازخواهد گشت.

 -۸توصیههای سیاستی به بانکها و مؤسسات
مالی

 -۹جمعبندی

در مجموع ،بهنظر میرسد برخالف بسیاری از
تکانههای اقتصادی پیشین ،کووید ۱۹-بحران
بانکداری را بهدنبال ندارد و پیامدهای اقتصادی
این همهگیری در سطح جهانی بیشتر معطوف به
اقتصاد حقیقی است .بانکها در سطح جهانی
قطع ًا از این همهگیری بهواسطٔه ازدسترفتن
اعتبارات و کاهش تقاضا متضرر خواهند شد.
بااینحال ،تابآوری صنعت بانکداری اکنون

{

مشتریان را به سطوح و فضاهای جدید کشانده
است .طبق نظرسنجی مؤسسٔه مککینزی،
بسیاری از مشتریان عمومی و مشتریان تجاری
که بهواسطٔه پاندمی اخیر دچار آسیبهای مالی
شدهاند ،از مؤسسات خدماتدهندٔه مالی خود
انتظار دارند وامهای پشتیبانی یا بخشودگی
دیون دریافت کنند .همچنین ،مشتریان
بهصورت فزایندهای از بانکها انتظار دارند
نهتنها خدمات و محصوالت موردنیاز مشتریان
را پیشبینی کنند ،بلکه این را هم از قبل حدس
بزنند که مشتریان چه زمانی و به چه صورتی به
این خدمات و محصوالت نیاز پیدا میکنند؛
بهعنوان مثال ،اغلب مشتریان درحال حاضر
انتظار دارند که بتوانند تمام کارهای بانکی را
بهصورت دیجیتال و از راه دور انجام دهند؛
انتظاری که تا پیش از همهگیری اخیر ،هرگز در
اکثریت مشتریان بانکها نبود.

خواهد بود و هزینٔه غیرمستقیم آن در بازه
 ۱۰۰الی  ۴۰۰میلیون دالر برآورد میشود .با
روالهای تغییرات اقلیمی و جنگلزداییکنونی،
اگر همین سیل در سال  ۲۰۵۰در این شهر
جاری شود ،آسیب مستقیم به زیرساختهای
این شهر (به فرض آنکه زیرساختها در
وضعیت فعلی باشد و با قیمتهای امروز)
چیزی بین  ۵۰۰میلیون تا  ۱میلیارد دالر
خواهد شد و هزینٔه غیرمستقیم آن عددی میان
 ۱٫۵الی  ۸٫۵میلیارد دالر میگردد7.

بسیار بیشتر از بحران اقتصادی  ۱۲سال پیش
است و نهادهای مالی در سطح جهانی با
شرایطی بسیار آمادهتر از بحرانهای پیشین پا
به این مرحله گذاشتهاند .در اغلب سناریوهای
محتمل برای آیندٔه صنعت بانکداری متأثر از
همهگیری کووید ،۱۹-بخش عمدٔه صنعت
بانکداری جهانی بدون ورشکستگی به پیش
میرود و حداکثر پس از پنج سال ،به نرخ
بازده سهام سال  ۲۰۱۹خود بازمیگردند .البته
برای بازگشت به این بازده سهام ،نهادهای مالی
باید راهبردهای مشخصی در راستای افزایش
بهرهوری و مدیریت سرمایه بهکار گیرند .در این
میان ،نهادهای مالیای که با دوراندیشی بیشتر،
مدل کسبوکار خود را با توجه به همهگیری
بازطراحی و روی روندهای نوظهور حاصل از
آن سرمایهگذاری بیشتری کرده باشند ،از مزیت
رقابتی برخوردار خواهند شد و وضعیت بهتری
نسبت به پیش از همهگیری پیدا خواهند کرد.

7- McKinsey Global Institute (January 2020).
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افق پیش روی بازارهای داخلی ایران با تأکید بر
انتظارات تورمی

یادداشت تحلیلی

مریم

ابراهیمی

عضو هیئتعلمی مٔوسسٔه عالی بانکداری

مسئلٔه تورم در اقتصاد ایران ،بهخصوص در چند
سال اخیر ،به معضل مزمنی تبدیل شده است که
همٔه ابعاد اقتصادی کشور و زندگی روزمرٔه مردم
را تحتالشعاع خود قرار داده است .روند فزایندٔه
قیمتها یکی از دغدغههای سیاستگذاران
اقتصادی و چالشهای اصلی اغلب اقشار مردم
است که روزبهروز آثار و تبعات آن بیشتر و بیشتر
احساس میشود .نگاهی به اقتصاد کشورهای
دنیا نشان میدهد غالب کشورها با مسئلٔه تورم و
کنترل آن بهسادگی کنار آمدهاند و نرخ تورم بسیار
پایینی (غالب ًا کمتر از  ۵درصد) دارند .عوامل
متعددی در این متغیر چالشبرانگیز اثرگذار
است که بارها در مورد آنها بحث و گفتوگو
شده است .انتظارات تورمی اگرچه مانند سایر
متغیرهای اقتصادی ملموس و مشهود نیست،
اثرگذاری و توجه به آن در فرایند سیاستگذاری
حائز اهمیت است.
وضعیت رکودی اقتصاد ایران در سالهای اخیر
موجب شکلگیری انتظارات تورمی ،و در نتیجه،
باعث رونق بازارهای دارایی ازجمله بازارهای
طال ،ارز ،مسکن ،خودرو ،و… ،و بهدنبال آن
افزایش تقاضا و در نهایت افزایش قیمت در این
بازارها شده است .در این میان ،بازارهایی که
قدرت نقدشوندگی دارایی در آنها بیشتر است،
عالوه بر تقاضای واقعی بهمنظور حفظ ارزش پول
و کسب سود ،مورد توجه بیشتر افراد و بهویژه

سفتهبازان قرار گرفته است .این مسئله در بازار
قابلتأمل و بررسی است و به
هریک از داراییها
ِ
مدیریت صحیح و برنامهریزی هدفمند نیاز دارد.
در مورد بازارهایی مانند بازار طال و ارز میتوان
گفت با توجه به روند تغییرات و عوامل اصلی مٔوثر
در این بازارها ،بهنظر میرسد قیمت همچنان روند
صعودی داشته باشد .با افزایش تورم در اقتصاد
کشور ،این بازارها حداقل به همان میزان با افزایش
قیمت مواجه خواهند شد .باوجود تحریمها و
افزایش فشار مالی بر دولت در راستای تأمین کسری
بودجه نیز انتظار میرود میزان افزایش قیمتها در
این بازارها بیشتر شود.
چنانچه دولت قیمت دالر را بهمنظور تأمین مالی
بدهیهای خود افزایش دهد ،فشار تورمی از
سمت افزایش قیمت واردات به کشور تحمیل
میشود .لذا ،راهکار مناسب این است که دولت
راهحلهای جایگزینی جهت تأمین مالی بدهی
انتخاب کند؛ بهعنوان مثال ،دولت میتواند از
طریق انتشار و فروش اوراق ،رشد بازار سرمایه،
یا فروش داراییهای مازاد تأمین مالی کند .قیمت
نفت و وضعیت تعامل با سایر کشورها و مبادالت
اقتصادی نیز در این وضعیت اثرگذار است .هرچه
قیمت نفت و رونق تجارت خارجی تعدیل شود،
شرایط بازار ارز رو به بهبود میرود.

بررسی بازار مسکن و توجه به تحوالتآن نیز حائز
اهمیت است .بازار مسکن به عوامل متعدد اثرگذار
در قیمت مسکن بستگی دارد .الزم است بر این
نکته تأکید شود که با توجه به تٔاثیرات نوسانات
ارزی در تغییرات قیمت در بازار مسکن ،تحوالت
بازار مسکن بهشدت تحتتأثیر سیاستهای ارزی
است؛ بهخصوص اینکه در شرایط جاری ،افزایش
نرخ ارز موجب بروز انتظارات تورمی در جامعه
شده است و افزایش قیمتها را شدت میبخشد.
بهطور کلی ،تا زمانی که افزایش نقدینگی ،افزایش
نرخ ارز ،و تورم عمومی تداوم داشته باشد ،افزایش
قیمت مسکن نیز ادامه خواهد داشت .الزم است
این نکته را هم در نظر داشت که سرریز نقدینگی
از دیگر بازارها ،ازجمله بازار سرمایه به بخش
مسکن ،نیز میتواند این افزایش قیمت را شدت
بخشد.
بازار خودرو نیز ازجملٔه بازارهایی است که
لزوم توجه به آن و تحلیل و بررسی سیاستهای
قیمتگذاری در آن بهویژه در ماههای اخیر
ً
کامال احساس میشود .این بازار در ماههای
اخیر نوسانات بسیاری داشته و افزایش قیمت
بیسابقهای را تجربه کرده است .اگرچه در عمل
معامالت بازار خودرو در رکود کامل فرورفته است
و خریداری وجود ندارد ،فروشندگان نرخهای
باالیی را اعالم میکنند که البته این نرخهای
اعالمشده مورد تأیید کارشناسان و فعاالن واقعی

{

چالش مواجهه با شیوع ویروس کرونا و
تبعات آن و همچنین افزایش کسری بودجٔه
دولت نیز میتواند به رشد پایٔه پولی منجر
شود .عالوهبراین ،کاهش ذخیرٔه قانونی
بهمنظور آزادسازی منابع موردنیاز بانکها
برای اعطای تسهیالت حمایتی کرونا نیز

بنابراین ،میتوان گفت ازآنجاکه نرخ تورم
و نوسانات آن یکی از مهمترین متغیرهای
اقتصادی عالمتدهنده به فعاالن اقتصادی
و اثرگذار در وضعیت اقتصادی کشور است
و همچنین ایجاد انتظارات تورمی موجب
تشویش اذهان مصرفکنندگان میشود و
بهدنبال آن آثار و تبعات منفی بسیاری دارد،
لذا توجه به انواع بازارهای دارایی و کنترل
رشد قیمت در آنها با سیاستهای مناسب
قیمتگذاری ازجملٔه مهمترین عواملی است
که باید سیاستگذاران آن را در نظر بگیرند.
چنانچه رشد شدید بازار دارایی ناشی از رشد
نقدینگی باشد ،پس از مدتی شاخص قیمت
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تحقق درصد کمی از درآمدهای نفتی و
دسترسینداشتن به درآمد ارزی نفتی حتی در
مورد کاالهای اساسی مانند غذا و دارو ،کاهش
فاحش درآمدهای ارزی صنعت گردشگری
ناشی از کرونا ،و افزایش شدت تحریمها
منابع ارزی ایران را بهشدت تحتتأثیر قرار
داده است .کاهش درآمدهای مالیاتی داخلی
ناشی از رکود در اغلب فعالیتهای اقتصادی
و همچنین افزایش هزینههای بخش درمان نیز
از مسائل مهمی است که به اصالحات در زمینٔه
کاهش هزینهها و انقباض شدید بودجهای نیاز
دارد.

{

بازار هم نیست .در هفتههای اخیر با کاهش
نرخ ارز ،قیمت خودرو نیز روند کاهشی در
پیش گرفته است و باوجود مجوز افزایش بیشتر
قیمت توسط شورای رقابت به خودروسازان
داخلی ،بهدلیل نبودِ کشش بازار ،روند کاهشی
قیمتها همچنان ادامه دارد.

ضریب انبساط نقدینگی را افزایش میدهد
و پایٔه پولی افزایشیافته به نقدینگی تبدیل
میشود که خود موجب افزایش نرخ تورم
خواهد شد .در مقابل ،انتظار میرود رکود
قابلتوجه
ناشی از کرونا و بهویژه کاهش
ِ
تقاضای مصرفکنندگان از سرعت گردش
پول بکاهد و مانع از تخلیٔه اثر کامل نقدینگی
در تورم شود .باید توجه داشت چنانچه رشد
اقتصادی متناسب با نقدینگی نباشد ،پس
از گذشت مدتزمانی ،با کاهش عرضههای
جدید ،بازار سهام نیز نمیتواند پاسخگوی
نقدینگی افزایشیافته باشد.

را دچار نوسانات شدید میکند و در نتیجه
لزوم توجه به کنترل رشد قیمت در بازار دارایی
از تبعات منفی آن در چرخٔه اقتصادی کشور
جلوگیری میکند .شایان ذکر است نمیتوان
تصور کرد پایٔه پولی و نقدینگی با نرخ زیادی
رشد داشته باشد ،اما بازار دارایی بتواند
ضربهگیر آثار تورمی آنها باشد .همچنین،
ازآنجاکه کسری بودجه عامل اصلی رشد پایٔه
پولی و در نهایت منجر به افزایش قیمتها و
نرخ تورم باالست ،سیاستهای مالی دولت
نیز میتواند در کنترل انتظارات تورمی و کاهش
تورم مؤثر باشد.
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