CAPITAL & MARKET

سال سیزدهم  -شماره  - 131مهر  80 -1401صفحه  -قیمت 50000 :تومان
ISSN: 2252 - 0198

قربانی سیاست

+٤٠٠,٠٠٠

ﻇﺮﻓﯿـﺖ ﺗﻮﻟﯿﺪ ﭘﺎﯾﺎﻧﻪﻫـﺎی
ﭘﺮداﺧﺖ اﻟﮑﺘﺮوﻧﯿﮏ در ﺳﺎل

ﺑﯿـﺶ از ٨٥

ﻧﻘﻄﻪ ﺳﺮوﯾﺲ
در اﯾــــــﺮان

محمدهادیمهدویانواحمدعزیزیازمخاطراتطرحقانونجدیدبانکداریممیگویند
محمدهادی

+٢,٠٠٠

ﻇﺮﻓﯿـﺖ ﺗﻮﻟﯿــﺪ
ﻣﺎﺷﯿﻦﻫﺎی ﺑﺎﻧﮑﯽ در ﺳﺎل
سال سیزدهم شماره  131مهر 1401

٪٣٥

ﺳﻬﻢ ﺑﺎزار ﭘﺎﯾﺎﻧﻪﻫﺎی
ﭘـﺮداﺧﺖ اﻟﮑﺘﺮوﻧﯿﮏ

٪٩٠

ﺳﻬــﻢ ﺑــــــﺎزار
ﻣﺎﺷﯿﻦﻫﺎی ﺑﺎﻧﮑﯽ

چهارده
نهمــیــن

چهاردهمیـن نمایشــگاه معرفــی فرصــتهای سرمــــایهگـذاری کشـــور
 بیمـه و خصوصـی سـازی، بـانـک،نهمــیــن نمایشــگاه بینالمللی بورس
کشـــور
چهاردهمیـن نمایشــگاه معرفــی فرصــتهای سرمــــایهگـذاری
14th Exhibition on Presenting Iran's Investment Opportunities
th
سـازی
خصوصـی
هایبیمـه و
،بـانـک
،معرفــیبورس
بینالمللی
نمایشــگاه
نهمــیــن
سرمــــایهگـذاری
فرصــت
نمایشــگاه
9کشـــور
International
Exhibition
of Exchange,
Banking,
Insurance
&چهاردهمیـن
Privatization

unities
tization

th
14
Exhibition
Presenting
Iran'sالمللی
Investment
Opportunities
سـازی
خصوصـیon
بیمـه و
، بـانـک،بورس
نمایشــگاه بین
نهمــیــن
th
9 th
International Exhibition of Exchange, Banking, Insurance & Privatization
14 Exhibition on Presenting Iran's Investment Opportunities
9th International Exhibition of Exchange, Banking, Insurance & Privatization
مرکز نمایشگاههای بینالمللی جزیره کیش

۱۴۰۱  مهر ماه۲۸  لغایت۲۵
۱۴۰۱جزیره
ماه
مهر
۲۸همـایــش
لغایت
کیش
المللی
های بین
مرکز۲۵
کیش
المللی
های بین
 مرکز۲۵
۱۴۰۱ماهجزیره
مهر
۲۸نمایشگاه
لغایت
17 October to 20 October 2022
th

th

مرکز همـایــشهای بینالمللی جزیره کیش
کیشIsland-Iran
مرکز نمایشگاههای بینالمللی جزیره
Kish
Kish
Exhibition
Center
th International
th همـایــش
کیش
المللی جزیرهto
بین
های
مرکز
17
October
20
October
2022
KishIsland-Iran
International Convention Center
Kish
حامیان رسانهای
برگزار کننده

برگزار کننده

برگزار کننده

مشاوران اجرایی

17 International
October to 20
October
2022
Kish
Exhibition
Center
Kish Island-Iran
Kish International Convention Center
Kish International Exhibition Center
Kish International Convention Center
th

حامیان رسانهای

th

www.kishinvex.com
www.kishinvex.com
www.kishinvex.com

حامیان رسانهای

CAPITAL & MARKET
ا

د

ش ار

مهر 80 1401

 50000توما

ISSN: 2252 - 0198

فهرست

بانی یا

محمدهادیمهدویانواحمدعزیزیازمخاطراتطرحقانونجدیدبانکداریممیگویند
محمدهادی

ﺑﯿـﺶ از ٨٥
ﻧﻘﻄﻪ ﺳﺮوﯾﺲ
در اﯾــــــﺮان

+٤٠٠,٠٠٠

ﻇﺮﻓﯿـﺖ ﺗﻮﻟﯿﺪ ﭘﺎﯾﺎﻧﻪﻫـﺎی
ﭘﺮداﺧﺖ اﻟﮑﺘﺮوﻧﯿﮏ در ﺳﺎل

+٢,٠٠٠

ﻇﺮﻓﯿـﺖ ﺗﻮﻟﯿــﺪ
ﻣﺎﺷﯿﻦﻫﺎی ﺑﺎﻧﮑﯽ در ﺳﺎل
ا
د
ش ار  131مهر 1401

٪٣٥

ا

٪٩٠

ﺳﻬــﻢ ﺑــــــﺎزار
ﻣﺎﺷﯿﻦﻫﺎی ﺑﺎﻧﮑﯽ

ﺳﻬﻢ ﺑﺎزار ﭘﺎﯾﺎﻧﻪﻫﺎی
ﭘـﺮداﺧﺖ اﻟﮑﺘﺮوﻧﯿﮏ

انبار باروت

ISSN: 2252 - 0198
سال سیزدهم شماره ۱ ۱
مهر  80 ۱40۱صفحه

ا ار

ایه
با ر
ا نا ه ت
اری ی ا ر ا ه با ر ایه
ا

ا

ا دی

امیر آشتیانی عراقی

ش ر ی یا

ری دکتر مهدی کرباسیان

ر دکتــر علــی ســنگینیان ،دکتر
یا
ش ر
علی رحمانــی ،غالمحســین دوانــی ،بهــروز زارع ،دکتر ســعید
جمشــیدی فرد ،دکتر ولی نادی قمی ،دکتر آلبرت بغزیان ،دکتر
سعید اســالمیبیدگلی ،دکتر مصطفی امید قا می ،حسین خزلی
خــرازی ،دکتر محمد ابراهیم پورزرنــدی ،دکتر بهروز خدارحمی،
دکتر حسین زارعی

جما محمــد علینژاد ،حامد وحیــدی ،حبیب علیزاده،
فرزین زندی
دی ن ی سید مهدی لنکرانی

ه ر مهسا سادات کیا ی

ی

یلدا معیری

با ر ا

ا

تاریکـ و روشن

کجراهه مسیر قانون 4

عنـاد با اقتصـاد

نسیم بهمنی ،معصومه صلحی ،فاطمه فراهانی ،سارا تاجی

ش
ا

د

فراتر از بحـران

ار نسرین اسالمی

ابهام در سرنوشت

بازی در زمین
ابزارهای طالیی

ت ی یه حمزه بهادیوند چگینی ،هدیه لطفی ،محبوبه فکوری،
هاجرشــادمانی ،نادی صبوری ،گلشــن بابادی ،مریم شکرانی،
ســردار خالــدی ،بنیامیــن نجفــی ،ارمغــان جوادنیــا،
راضیــه احقاقی ،مرضیه احقاقی ،ســعید نادری ،ســهند اینالو،
ســارا محســنی ،صبا نوبری ،مــژده ابراهیمی ،هادی ســلگی،
رضا نجارزادگان

بی

ا

پروژه سودسازی 4
یا پروسه قیمتیابی؟

معراج نادری فصیح

بی سایه فتحی

ری

باتالق سرمایه

یا شرکت نیکان رسانه بازار سرمایه

دی

ا

بورسگریزان

ترانه ابوالحسنیپور

ری میالد کرمی ،محمد احمدی ،یلدا تاجدار

ا

هادی میرزایی

ا تهــران ،بزرگراه شــهید گمنــام ،خیابان جهــانآرا،
کوچه (۱ /2بابک) ،پال  ،۱6طبقه دوم.
تل ن )02۱( 4۱674000 880۱ 87۱ 88027 78

ا

ر ار )02۱( 89775765

ا

آیین چا تابان

ما ام ا ر
کارش ا ا م ر
م
وی
م ا
ا

و

ا
یر

ر

ا نا ه با ر

ر

رمای
ای

ش

د

ماد دریا
ار در ما ام

م اال

م ا

در م اال
ر ش
یر ی
ری در ی

ایه ر ر با

ا

یا

ه

رب

w w w magir an com
b azarosarmaye@gmai l com

ید

ری
یا
ای
یا یا
با یا
ت با
نین
ا شد
م
ری ر
یا
ای تما
یا

یا

اری

ر یا
ر ین ر ای ی
ه جای ا
ب یاری ر ب ی
ه ج ما
ه ر
ی پی ر با پ
ا ی پید نی
ای
ی یا
ی
ار
ین ا
ی
ی
ر
ن
ا ر ی
ا
ا
د
رم
ه
ا
ین

ر

ه

ت ی
ه ه
ینه
ری
نا

د

بازارهای

داخلی

ا ار دارا

بازار ارز  -د ر

خوشاقبالها

ریسکـ کمتر 4

بازار متالطم

 9بیـم و امیـد

 4شرح مصائب

رنـج مستأجران  44 4زمین بـرنده

نا

Dollar

توما

عملکرد

همساز با تـورم 4

ا ار

ش ما
1401

یک هفته

30000

%0/08

28000

یک ماه

%1/7

26000

شش ماه

%13/9
24000

یک سال

%4/18

مهر

مرد د

شهریور

خرد د

تر

ر ردین

ردی ه

1401

ان ها -

بازار فلزات

ه

G old

م و توما

عملکرد

17

یک هفته

%1/8

16

یک ماه

15

%7/4

14

شش ماه

13

%17/3

12

یک سال

مهر

%23

شهریور

مرد د

خرد د

تر

ر ردین

ردی ه

1401

بازار هام  -بورس ه ا

T S E T M

C

تختگاز در جاده مهآلود

شاخص کل

عملکرد

1700000

یک هفته

%0/62

1600000

یک ماه

%6/56

1500000

شش ماه

1400000

%4

1300000

یک سال

مهر

%6/2

شهریور

مرد د

خرد د

تر

ر ردین
1401

ردی ه

ا

نانیکه آجر شد

توهم بنیادین  4 4درجستوجوی
دسترسیآزاد

ار ا

بازارهای

ا ار

ا

یل

ا

ار

عملکرد

1800

یک هفته

%1/6

مهاجران سردرگمو بازماندگان سرخورده

دالر/

1775

یک ماه

%3/14

1600
 5مهر

 1مهر

 30شهریور

110
105
100
95
90
85
 5مهر

 1مهر

 30شهریور

 24شهریور

 28شهریور

21000

%2/5

19000
18000
 5مهر

 1مهر

 30شهریور

 24شهریور

 28شهریور

 22شهریور

 8شهریور

 18شهریور

%52

 22شهریور

22000

شش ماه

%58

B it c oin

 23000دالر

20000

یک سال

وی

 8شهریور

یک ماه

 18شهریور

عملکرد
یک هفته

 24شهریور

دالر/

بازار ارزهای دی ی ا  -بی

%3/26

ر یا

ر بین ی یا

O P E C

 14شهریور

یک سال

%15/18

 28شهریور

یک ماه

%17/9

 22شهریور

%5/4

شش ماه

مه ی ی اج

ید

 8شهریور

عملکرد
یک هفته

%13/9

 18شهریور

%3

بازار ان ی  -ن

خام اوپ

 14شهریور

یک سال

 14شهریور

موفقیتبزرگ

%13/5

1650

 16شهریور

روزهای سرد

شش ماه

 16شهریور

دولبه قیچـی

ی

1725

 16شهریور

دوسناریو بیتکوین 9
در رکود اقتصادی

بازار فلزات

ان ها  -اون

 10شهریور

نقش کلیـدی

ین

در

ید د

جهانی

G old

 10شهریور

سایه تنشهای ژئوپلیتیک 4

ین

د

ایه

شهریور
1401

 10شهریور

عمـق بحران

ری

ر ب اه

ی با

ر با ر

ید

راه اصـالح

گزینه مناسب سرمایهگذاری
ر مای

ایه

ری ر ند

ای

ایه

ری ب ی ابله با ت ر ب ر

شد

اد د
و

ناشنوا و بارا ب

مایند ا

ا
ش ری
ی
ا جدید با د ری جم ری
یر ب
با
ا با
ب ی
ه ید ای
ی
ری ا
ا با
رپ
جدی هتن ا ب ی یا
ا
ارشنا ا با
ا ا
مد ی ی
ر مد ا ی د یا
ی با
به ین ب ا ه ر ی
ا ی ب ا ه
لیه
با
ا جدید ب ی ا پ
ت دید ای
ر ا
ا با
ا
شنا
د ا با
ر
یند ا با
ا ر ر ج ی شد ین
ی
د
ر
ی
ی ر ن ای ی ت
ین ی

ل یا
ه به
بل ه
د
ای دیم
رر ب ر
ت ل
یت
ر

ه

د

ش ار  131مهر 1401

انبار باروت
واق

ل

ت لیل

م

ر قانو

د د ان داری ی

ا

قوانین بانکداری و بانکداری مرکزی در ایران در ســال  ۱ 52توانست
برای زمان خود بهروز شود و قانون نسبتاً کارآمدی تصویب شد .تا اینکه
قانــون بانکداری بدون ربا در ســال  ،۱ 6که طبــق طرح نمایندگان و
نه الیحه دولت ،ســاختار نسبتاً منســجم قانون  ۱ 52را به هم زد .چون
برداشتی که از بانک داشت با ماهیت نهاد بانک تفاوت داشت.
نهاد بانک به دلیل چهار کارکرد اساســی در اقتصاد نقش دارد :تسهیم
ریسک بین س ردهگذاران و وامگیرندگان ،کاهش هزینههای مبادله تأمین
مالــی به دلیل صرفههای مقیاس ،کاهش اطالعات نامتقارن در امور مالی
و داشتن صرفههای دامنه در فعالیتهای تأمین مالی.
بنابرایــن بانک به دلیل این چهار کارکرد بــه رفاه عموم مردم جامعه
کمــک میکند .اما قانون بانکداری بدون ربا و ســایر قوانین مانند قوانین
برنامه پن ساله توســعه بدون توجه به این مبانی به سمتی رفت که نهاد
بانک را از کارکرد انداخت.
برای نمونه ،عقود بانکی بر هزینههــای مبادله تأمین مالی افزود .زیرا
ســاختاری پیچیده دارد که برای وامگیرندگان فقط دردسر بیشتر ایجاد
میکند اما در عمل اثربخشــی ندارد .یا اجبار بانکها برای مشــارکت در
ســرمایهگذاریها سبب شــد تا بانکها به جای کاهش ریسک از طریق
تســهیم آن بین داراییهای متنوع به سمت فعالیتهای پرریسک بروند
زیرا مجبور شــدند در انواع پرو ههای دولتی و شبهدولتی مشارکت کنند
و منابــع مالی را به چالههــای ناکارآمد هدایت کننــد .معضالتی مانند
سهامداری بانکها در انواع شرکتهای وابسته و مطالبات معوق محصول
این قانون است.
همچنیــن فعالیتهــای بانکداری در شــرایطی که پدیــده اطالعات
نامتقارن وجود دارد هنگام انتخاب وامگیرندگان و هنگام بازگشــت وامها
میتواند دچار انتخاب نامســاعد (پنهانکاری ریســک توسط وامگیرنده)
و مخاطــره اخالقی (رفتار پنهانی پرریســک وامگیرنده) شــود .بانکها
ابزار مدرنی برای جلوگیری از ایــن امر دارند مانند رتبهبندی اعتباری و
ضمانتهای عملیاتی .اما بانکداری اســالمی چون بحث مشارکت در سود
ســرمایهگذاری را مطرح کرد این ســازوکارهای دقیق را معیوب کرد .در
چنین شرایطی ،صرفههای دامنه در صنعت بانکداری نیز محدود شد.
طرح بانکداری اخیر مجلس ،ادامه همان قانون بانکداری بدون رباست
و کارکرد نهاد بانک را با کارکرد یک شرکت سرمایهگذاری اشتباه گرفته

است .در نتیجه به صنعت بانکداری ایران بیش از پیش آسیب خواهد زد.
از طرف دیگر ،کارکرد بانکداری مرکزی نیز در قوانین مبتنیبر دیدگاه
اســالمی آسیب دیده و با طرح اخیر مجلس بیشتر آسیب خواهد دید .دو
مس له در این رابطه اهمیت بیشتری دارد:
 .۱بانک مرکزی باید بتواند حدود فعالیتهای بانکی را مشــخ کند
و بــر آن نظارت کند .یکی از مهمترین محدودیتها بر فعالیتهای بانکی
این اســت بانک مرکــزی نباید اجازه دهد بانکها به ســمت داراییهای
پرریســک و با نقدشوندگی پایین مانند سهام و مسکن و ساختمان بروند.
اما بانکداری اســالمی ،بانکها را مجبور میکند تا در چنین داراییهایی
مشارکت کنند و به نقش بانک مرکزی در نظارت بر بانکها آسیب میزند.
 .2ارکان بانک مرکزی باید به گونهای باشــد کــه متخصصان مالی و
اقتصاددان در هی ت عامل بانک مرکزی باشند و در ترکیب شورای پول و
اعتبــار (به عنوان مقرراتگذار بخش پولی و بانکی) باید ینفعان صنعت
بانکداری حضور داشته باشند مانند کمیته عملیات بازار باز فدرالرزرو .اما
سالهاســت در ترکیب این شورا فقط وزرا و سایر منصوبان دولت حضور
دارند و فقط نماینــده تقاضای اعتبارات بانکی هســتند .در طرح جدید
مجلس ،رکن شــورای فقهی پیشبینی شده اســت .فقها جزو ینفعان
صنعت بانکداری نیستند ،یعنی نه نماینده تجهیز وجوه هستند نه نماینده
تخصی اعتبارات .بنابراین ،در عملیات بانکی نمیتوانند رفاه عموم مردم
را پیگیــری کنند و احتمــال انحراف منابع بانکــی و تحمیل هزینههای
مبادله را افزایش خواهند داد .برای رفاه عمومی بهتر آن اســت هر صنفی
فقط در نهاد نا ر و مقرراتگذار خود حضور داشــته باشد؛ بانکداران در
صنف خود و فقها در صنف خود تا کارکردهای نهادی خود را برای جامعه
داشته باشند.
در مجموع ،نهاد بانک در ایران طی دهههای اخیر نتوانسته کارکردهای
خود را داشته باشد و صنعت بانکداری ایران نهتنها توان رقابت بینالمللی
را نــدارد ،بلکه تجهیز منابع و تخصی اعتبارات بانکی نیز در راســتای
بهبود تولید و سرمایهگذاری کارا عمل نکرده است .این معضالت به دلیل
دخالت نادرســت و بیشازحد امور فقهی در این صنعت بوده نه به دلیل
دخالت ندادن این امور .در نتیجه کســانی که به فکر رفاه و توسعه ایران
هستند الزم است در تدوین مقررات بانکداری به نتای دخالت دادن امور
فقهی در بانکداری توجه کنند.
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بورسگریزان
ایه

 .۱تاری جدید ایران با نفت گره خورده است و این محصول منشأ ارتباط اقتصاد کشور با اقتصاد جهان و عامل اصلی
تداوم و ثبات رشــد اقتصادی هرچند اند کشورمان بوده است .طی دهه  90شمسی که عم ً
ال دهه از دسترفته
اقتصاد لقب گرفته اســت ،صادرات نفت به واســطه تحریمها ناپایدار و نوسانی بوده از اینرو نماگرهای اصلی اقتصاد
شامل رشد اقتصادی ،تورم ،بیکاری ،نرخ تشکیل سرمایه و نرخ ارز از آن زمان تاکنون در وضعیت بسیار نابسامانی به
سر میبرد .نتیجه آن در سطح اجتماع را میتوان در کاهش رفاه اجتماعی ،پایین آمدن درآمد سرانه ایرانیان ،فاصله
طبقاتی ،ســردرگمی سیاستگذاران اقتصادی و سیاسی و ناتوانی دولت در عملکرد صحیح مشاهده کرد .بههرحال در
کشــوری که تاری اقتصادی مدرن خود را با نفت شروع کرده اســت ،حذف یا ناپایداری درآمدهای نفتی ،موجب از
بین رفتن عامل اصلی بهبود کیفیت عموم جامعه شده و نسل جدید را شریک تجربه زندگی سخت مردمان پیشین
میکند .الزم به توضیح است که با وارد شدن مجدد نفت و محصوالت پتروشیمی و مواد خام کشور به عرصه تعامالت
آزاد بینالمللی تنها میتوان انتظار رشــد اقتصادی نرمال را برای بلندمدت داشت و تولید کاالهای رقابتپذیر و رشد
اقتصادی باال برای ســالهای متمادی (صنعتی شدن) مستلزم خصوصیسازی و اجرای سیاستهای درست در ابعاد
اقتصادی ،اجتماعی و سیاسی در سطح جامعه ،منطقه و جهانی است .با این توضیح ،رونق بازار سرمایه ،همراه با رونق
اقتصاد و با افزایش سودآوری شرکتها و کاهش ریسک سرمایهگذاری میسر است.
 .2در بین عوامل متعدد ناخوشی بازار سرمایه نظیر شاخ های ضعیف اقتصاد کالن کشور ،ابهام در احیای برجام
و توســعه روابط بینالمللی ،ضعف بازار کامودیتیها ،احتمال رکود اقتصاد جهانی ،افزایش تنشهای نظامی در سطح
منطقه و جهان ،قدرت گرفتن دالر و ...به نظر میرســد که تخلیه حباب سال  ۱ 99بازار سهام و بیاعتمادی فعاالن
بازار به اتخا سیاستهای درست از سوی سیاستگذار از همه مهمتر است .آنچه بهتدری از اوایل سال  ۱ 97تا اواسط
مردادماه  ۱ 99در بازار ســرمایه کشور رخ داد ،حباب قیمتی سهام بود که آثار آن همچنان در بازار وجود دارد .طی
چهار ماه ابتدایی سال  ۱ 99شاخ کل بورس نزدیک به  4برابر شد و بازدهی ماهانه بورس به طور میانگین اندکی
بیش از  68درصد بود .تخلیه این حجم از هیجان که از سال  ۱ 97شروع شد و در ماههای ابتدایی سال  ۱ 99به اوج
خود رسید ،مستلزم گذشت زمان است بهخصوص که سیاستگذار از طرق مختلف نظیر ممانعت از فرو حقوقیها،
الزام به وجود بازارگردان (با آن کیفیت بد که تاکنون ادامه دارد) ،کاهش دامنه نوسان ،برخورد سلیقهای و انتخابی با
سو جریانات بازار ،اتفاقات نابهنجار در زمینه استخراج رمزارز در زیرزمین بورس تهران و ...زمینه افزایش بیاعتمادی
فعاالن به بهبود عاقالنه بازار سرمایه را فراهم کرده است .وضعیت بالتکلیف فعلی نیز ،محصول از دست رفتن اعتماد
عمومی و از دست رفتن سرمایه طیف کثیری از افرادی است که با موج احساسی و هیجانی به وجود آمده وارد بازار
شــدهاند و با تغییر ناگهانی در باورهای عمومی و رفتار مشــارکتکنندگان (متعاقب عدم تحقق انتظارات و اعتقادات
ســفتهبازانه) ،از سقوط بازار متضرر شــدهاند .بنابراین با وجود ارزندگی نسبی سهام شرکتها ،همچنان نقدینگی از
بورس گریزان است.
 .اقتصاد و توســعه صنعتی یک پدیده درونزاست که بر محور توسعه بخش خصوصی و احترام قانونی به حقوق
مالکیت و تولید ثروت اســتوار اســت .اگرچه احیای برجــام ،قرارداد با چین ،عضویت کامل در پیمان شــانگهای و
روانسازی تبادالت تجاری با جهان یک ضرورت برای ایجاد پتانسیل الزم برای رشد است اما در صورت ادامه اقتصاد
دولتی ،با این دوپینگها ،شاید اقتصاد اداره شود و ادامه پیدا کند اما هرگز به توسعه نمیرسد .توسعه پایدار اقتصاد
و دســتیابی به رشد صنعتی و متعاقب آن رفاه عمومی جامعه اگر با توسعه سیاسی (مشروعیت باالی نظام سیاسی)
همراه باشد ،از مسیر اقتصاد آزاد و رقابتی عبور میکند که خود در گرو اعتماد به بخش خصوصی و رشد و بالندگی
این بخش اســت .این بخش با انگیزه کســب ثروت ،چنان خود را با وضعیت رقابتی بازار هماهنگ میکند که ضمن
حذف ناکارآمدیها و فساد ،بیشترین بهرهوری عاید اقتصاد شود .البته دولت در ایران همیشه نقش پیشران توسعه را
داشته است اما میزان انحصارات دولتی و تسلط بر صنایع مختلف در سالهای اخیر به مراتب بیشتر از قبل از انقالب
بوده است و بعید است در کوتاهمدت بتوان شاهد تغییرات اساسی در این حوزه بود .با این اوصاف ،در صورتی میتوان
از ثبات نسبی در اقتصاد اطمینان یافت که فرو نفت و فرآوردههای نفتی و پتروشیمی در سایه حلوفصل گرههای
بینالمللی دارای ثبات باشد .در این صورت میتوان انتظار رشد واقعی (هرچند اند ) بازار سرمایه را داشت.
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پیشبینی ،فرایند برآورد موقعیتهای ناشناخته است .یک پیشبینی
یک پیشگویی در مورد رویدادهای آینده در اختیار میگذارد و میتواند با
استفاده از تجارب گذشته و تحلیل شرایط فعلی پیشبینی شرایط آینده
را تا حدی امکانپذیر سازد.
سرعت تغییرات در جهان معاصر سبب ناپایدار شدن شرایط محیطی و
ایجاد حس ناامنی در زندگی بشری و نیز در فضای کسبوکار شده است.
همین شرایط ناپایدار با شدت بیشتری در کشور حاکم بوده و عالوه بر آن
مشکالت متعدد ناشی از ضعف مدیریت نیز در اقتصاد داخلی وجود دارد.
پیشبینیپذیری شــاخ های کالن اقتصادی ازجمله نرخ تورم و نرخ
ارز و همچنین مقررات کسبوکار مانند قوانین گمرکی ،عوار صادرات،
بهره مالکانه و ســود بینبانکی ازجمله مواردی اســت که در افزایش نرخ
سرمایهگذاری در اقتصاد نقش اساسی دارد.
فضای غیرشــفاف و مبهم مشکالت بســیاری را ایجاد میکند .تجربه
نشان داده است که تالطم و بیثباتی در شاخ هایی مثل نرخ ارز همواره
برای فعاالن اقتصادی ضررهای سنگینی به بار آورده است.
به طور مثال نوســان قیمتها در تأمین مواد اولیه یا بیثباتی قوانین
و مقررات مربوط به کســبوکار برای مراکز تولیدی باعث افزایش ریسک
و حتی از دســت رفتن قراردادها و پیمانها میشــود .و همین اثرات در
صورت مالی شرکتهای بورسی نیز مشاهده شده است.
این یک اصل ثابت شده است که کنترل ریسک سرمایهگذاری نیازمند
پیشبینیپذیری اقتصاد است .برای آنکه یک سرمایهگذار تصمیم بگیرد
که آیا باید در یک فعالیت خاص وارد شود یا در خصوص سرمایهگذاری از
قبل انجامشده چه تصمیمات جدیدی اتخا کند ،باید قادر باشد از عوامل
مهم تأثیرگذار بر کسبوکار ،اطالع دقیق یا اطالعاتی با حداکثر اطمینان
کســب کند .این امر موجب میشود ریسک سرمایهگذاری کاهش یابد یا

حداقل قابل کنترل و مدیریت باشد.
اطالع در خصوص روندهای آینده سیاســتهای پولــی ،مالی ،ارزی،
تجــاری و مالیاتــی از جمله عوامل مهم و مؤثر بر کســبوکار هســتند
کــه فعاالن اقتصادی باید قادر باشــند از سمتوســوی آنها نهفقط در
کوتاهمــدت ،بلکه در میانمدت اطالعاتی با تقریب باال در اختیار داشــته
باشند .به دلیل همین پیشبینیپذیری پایین در ایران ،رتبه ریسک کشور
در دنیا همواره از بدترین جایگاه برخوردار بوده است.
ثبات سیاســی و محیط قانونی همواره عامل مهم سرمایهگذاری است.
در واقع سرمایهگذار قبل از نگاه به بازار ،به دنبال فضای با ثبات سیاسی و
قانونی است .او بیش از هر چیز به میزان اطمینان و برنامهریزی اقتصادی
میاندیشــد .فضای عدم قطعیت و با ریسک باال باعث فرار سرمایهگذار از
بازار سرمایه میشود.
پیشبینیپذیری اقتصاد و آینده آن به طور مســتقیم و غیرمســتقیم
بر ســرمایهگذاری و بنگاههای اقتصادی تأثیر دارد .شــاخ های کالن
اقتصــادی مانند نرخ تــورم و نــرخ ارز به صورت مســتقیم و مجموعه
سیاســتها و قوانین و مقررات مربوط به اقتصــاد مانند عوار صادرات
و میــزان تعرفههــای گمرکی به طور غیرمســتقیم بر سیاســتگذاری و
برنامهریزی یک سرمایهگذار و بنگاه اقتصادی مؤثرند.
به عنوان نمونه نوســانات نرخ ارز یکی از مســا لی است که تصمیمات
فعــاالن بازار بهویژه در بخش صادرات و واردات را تحتتأثیر قرار میدهد
و در هزینه تمامشده واحدهای صنعتی تعیینکننده است.
قوانین و مقررات نیــز از دیگر مصادیق اثرگذار بــر پیشبینیپذیری
اقتصاد اســت .ثبــات قوانیــن محیط اقتصــادی را بــرای فعالیتهای
اقتصــادی تثبیت کــرده و شــفافیت قوانین ،امــکان برنامهریزی دقیق
را فراهم میســازد .اهمیت این مســ له تا به آنجاســت کــه تغییرات
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غیرمنتظــره قوانین اقتصادی نظیر قوانیــن و مقررات مالیاتی ،گمرکی،
ارزی و تجــارت خارجی ،یکــی از نماگرهای ارزیابــی امنیت اقتصادی
شمرده میشوند.
و اما در این میان ما با ابرچالشی به نام مذاکرات برجام مواجه هستیم
و قطعاً خود دولتمردان بهتر در کردهاند که باز شدن قفل اقتصاد تا حد
زیادی به مذاکرات برجام مربوط است .پیگیریهای دولت و تیم مذاکرات
از یک طرف و نبود مخالفهای تندوتیز در مقابل توافق نشان از ا عان به
اهمیت توافق برجام دارد .توافق برجام میتواند بخش عمدهای از ابهامات
را در اقتصاد و بازار ســرمایه برطرف کند و ریسک بازار سرمایه را کاهش
دهد تا ســرمایهگذار مجددا ً بتواند از آینده پیشبینی بهتری داشته باشد.
دولت باید بداند که اقتصاد با شعار و وعده از رکود خارج نمیشود .اکنون
کــه بحرانهای مالی و اقتصادی بینالمللی که در نتیجه کشــمکشهای
نظامی در دنیاست به فضای کسبوکارها فشار مضاعف وارد میکند دولت
باید حداقل در بعد داخلی شــرایط را بهبود ببخشد و نگذارد سرمایهگذار
بــه بازارهای غیرمولد برود .همانطور که تــا امروز همین ورود نقدینگی
بــه بازارهــای غیرمولد باعث خســارتهای زیاد اجتماعــی و اقتصادی
شده است.
متأسفانه ما طی یک ســال گذشته نهتنها در بازار سرمایه شاهد ورود
نقدینگی نبودهایم بلکه مطابق نمودار زیر از آ رماه ســال گذشته میتوان
گفت بهجز پن هفته فقط شــاهد خروج پــول حقیقیها به عنوان یک
شاخ مهم از بدبینی فعاالن بورسی از بازار سرمایه بودهایم( .نمودار )۱
بازار سرمایه که از اردیبهشتماه تقریباً شاخ آن قرمز بوده با وجود
قیمتهای جذاب ســهام ،ترس حاکم بر بازار و روند فرسایشــی حاکم بر
بازار مانع از ورود پول و رشــد قیمتی سهام شده است .شاخ طی این
روزها به پایینترین سطح خود از ابتدای امسال رسیده و بازده ششماهه
بورس منفی شــده است و ســطح حجم معامالت بهشدت کاهش یافته و
حتی صندوقهای درآمد ثابت نیز شاهد خروج پول هستند.
بحرانهای نظامی و کشمکش جنگ در دنیا و افت قیمتهای جهانی،
تشــدید نااطمینانی و افزایــش نارضایتی مردم از عملکرد سیاســتگذار،
احتمال کمبود گاز در شــشماهه دوم و قطعی برق در شــشماهه اول،
رکود شــدید در تمامی بخشها و باال بودن نرخ سود بانکی اثرات خود را
در قیمت سهام و  P/Eپایین بازار سرمایه گذاشته است.
اگــر به  P/Eمیانگین بازار ســرمایه که کمتر از  6اســت توجه کنیم
به پایینترین حد خود طی ســالیان اخیر رسیده اســت ،با وجود این با
بالتکلیفی سرمایهگذار این روند تغییری نخواهد کرد .البته همانطور که

میدانید نرخ P/Eبه نوعی بیانگر نگرانی بازار از آینده سودآوری شرکتها
نیز اســت .با اینکه نقدینگی کشــور دا ماً در حال رشد است و نرخ دالر
نیمایی و آزاد نیز نســبت به اوج خود تغییرخاصی نداشته است کماکان
نقدینگی انگیزهای برای ورود به بازار ســرمایه بــا توجه به جذابیتهای
فراوان خود ندارد .از طرفی وقتی در شــرایط وخیمی که اقتصاد کشــور
در آن قــرار دارد فعال اقتصــادی میبیند که تنهــا دغدغه وزیر صمت
البیگری برای صنعت ورشکســته خودرو است و به جای آنکه به دنبال
رفع مشکالت صنایع مختلف باشد در خدمت البیگری گروههای پرنفو
اســت و کابینه هم این روزها تحرکی برای به حداقل رســاندن مشکالت
داخلی صنعــت ندارد خودبهخود باعث افزایــش نگرانیهای فعاالن بازار
ســرمایه میشود .چرا در شرایطی که صنایع در وضعیت نامطلوب فضای
کسبوکار قرار دارند دولت کماکان به سرکوب نرخ ارز نیمایی میپردازد
و قیمتگذاری دســتوری را با وجود ممنوعیــت آن طبق قانون کماکان
ادامــه میدهد .بنگاهی که با تمام مشــکالت موجود کاالی خود را صادر
کــرده و ارز حاصل از فرو آن را به داخل کشــور آورده چرا باید تنبیه
شود و ارز خود را ارزان بفروشد
همین موارد از عملکرد دولت و سیاستگذار است که آسیب اصلی را به
تولید میزند .صادرکنندگان هم از تحریمهای بینالمللی آسیب میبینند
هم از نابخردیهای سیاستگذار داخلی .چه بسیار سرمایهگذاران فعالی که
بعد ریز شدید بورس بااینحال در بازار ماندند اما طی ماهها و هفتههای
اخیر عطایش را به لقایش بخشــیدند و از بازار خارج شدند .نمودار خروج
پول حقیقی دقیقاً بیانگر همین مورد است .چه بخواهیم چه نخواهیم باز
شــدن گره کور اقتصاد به توافق برجام مرتبط اســت و دولت هم این را
بهخوبی میداند .رفع بزر ترین ابهام و ریســک اقتصاد کشور اکنون در
گرو تعیین تکلیف برجام اســت .حتی دانستن اینکه توافق برجام انجام
نخواهد شد هم به رفع ابهام کمک میکند .حداقل آن این است که فعال
اقتصادی با تحلیل خود از روند نرخ ارز و تورم اقدام به تحر خواهد کرد
و نقدینگی از بالتکلیفی درخواهد آمد .ســهام به عنوان یک دارایی اکنون
در وضعیت خوبی از لحا جذابیت قیمتی و وضعیت سودآوری قرار دارد
و هر آن امکان آن را دارد که نقدینگی هوشمند پس از رفع ابهامات وارد
این بازار شود.
سیاســتگذار در این شــرایط باید در کنار مذاکرات برجام مشــکالت
داخلی را حل کند و موانع تولید را از پیش رو بردارد تا این ســیگنال را
به اقتصاد بدهد که انگیزها برای بعد از توافق برجام گشایش اقتصاد از
رو های صحیح و به دور از غر ورزیهای سیاسی است.
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یکی از چشــمگیرترین موفقیتها در حوزه نــوآوری در بازارهای مالی
دنیــا را میتوان ورود صندوقهای قابلمعامله یــا همان ETFها به بورس
دانســت؛ صندوقهایی که عموماً ابزارهای ردگیری شــاخ هستند و به
یک ســرمایهگذار امکان میدهند در معر مجموعهای از اوراق بهادار یا
داراییهــای دیگر قرار بگیرد .به عبارت دیگــر ETFها را میتوان ابزارهای
سرمایهگذاری دموکراتیک نامید چرا که امکان دسترسی به بازارهای مالی
متنوع و متعدد را برای ســرمایهگذاران کوچک و بزر فراهم میکنند .اما
ســازوکار ETFها در بازار ســرمایه ایران تا چه اندازه با معیارهای جهانی
مطابقت دارد آیا رشد و توسعه این صندوقها با نمونههای جهانی برابری
میکنــد یا شــاید واگذاری ســهام دولتی در قالب این نــوع صندوقها،
بزر ترین آسیب را به آنها وارد کرد

ا

ی به ا

ار  ETFا

 ETFمخفــف  Exchange Traded Fundبــه معنــی صنــدوق
قابلمعامله در بورس اســتETF.ها صندوقهایی هســتند که واحدهای
سرمایهگذاری آنها همانند سهام در بورسها (بورس ،فرابورس ،بورس کاال،
بورس انر ی) قابلمعامله (خریدوفرو ) هستند .واحدهای سرمایهگذاری
صندوقهای سرمایهگذاری قابلمعامله در واقع نوعی از اوراق بهادار هستند
که خود شــامل مجموعهای از اوراق بهادار مانند سهام ،اوراق با درآمد ثابت
یا دارایی فیزیکی مانند طال هســتند .به همین دلیل است که عملکرد این
صندوقها بســتگی مســتقیم به عملکرد داراییهای موجود در پورتفوی
صندوق و نحوه مدیریت آنها دارد.
همانند ســایر صندوقهای ســرمایهگذاری ،در این نوع صندوقها هم
سرمایه صندوق تبدیل به واحدهای سرمایهگذاری میشود که ارز آنها با
( NAVمخفف  )Net Asset Valueیعنی همان خال ارز داراییهای
صندوق مشخ میشود .ارز اسمی هر واحد سرمایهگذاری در این نوع
صندوقهــا ده هزار ریال معادل هزار تومان اســت و ارز روز و لحظهای
واحدها نیز متناســب با سرمایهگذاریهای انجامشده در صندوق به صورت
روزانه و لحظهای تغییر میکند و در سیســتم معامالتی و ســایت صندوق
نمایش داده میشــود .بر این اســاس افزایش نقدشوندگی با بهرهگیری از
پتانسیل بازار سهام ،سبب شده تا ETFها از جذابیت باالتری در مقایسه با
دیگر صندوقهای سرمایهگذاری برخوردار باشند.
به عبارت دقیقتر یک صندوق  ETFممکن است از سهام ،س رده بانکی،
شمش طال ،اوراق درآمد ثابت ،پول نقد ،سکه طال ،ارز یا ترکیبی از تمامی
این موارد تشــکیل شده باشــد و اینکه چه داراییهایی در صندوق وجود
دارد ،نــوع صندوق را تعیین میکند .با این توضیــحETF ،ها میتوانند از
نوع ســرمایهگذاری در سهام ،سرمایهگذاری مختلط ،ســرمایهگذاری در
اوراق بهادار با درآمد ثابت ،صندوق کاالیی و صندوق جســورانه باشند .نوع
داراییهای یک صندوق ،در امیدنامه آن درج میشــود .بدیهی است که با
توجه به تنوع ترکیب داراییهای موجود در پورتفوی ،اســتراتژی معامالتی
هریک از این صندوقها متفاوت اســت .بنابراین انتخاب نوع صندوق برای

ســرمایهگذاری ،به نوع تمایالت ســرمایهگذاری و ســطح ریسکپذیری
سرمایهگذار بستگی دارد.

ین  ETFر یا

پید ی

شــکلگیری صندوقهای ســرمایهگذاری قابلمعامله بــه بحران مالی
ســال  ۱987بازمیگردد؛ در این ســال سقوط ســنگین شاخ داوجونز
که دوشنبه ســیاه را رقم زد ،زیان سنگینی برای سرمایهگذاران بورسی
به همراه داشــت .در این روز ســرمایهگذاران صندوقهای سرمایهگذاری
مشتر  ،به این دلیل که برای کشف قیمت واحدهای خود و فرو آن باید
تا پایان آن روز منتظر میماندند ،بیشــترین ضرر را متحمل شدند .از اینجا
بود که ایده اولیه ایجاد صندوق قابلمعامله شکل گرفت .در تاری  29و ن
سال  ۱99صندوق اس ایدر ( )SPDRکه در حال حاضر بزر ترین ETF
جهان است ،کار خود را آغاز کرد.
بــه این ترتیب صندوقهــای قابلمعامله در بــورس در اوایل دهه 90
میالدی در بورسهای امریکایی و کانادایی معرفی شــدند .در ســالهای
ابتدایــی این صندوقهــا بخش کوچکی از داراییهــای تحت مدیریت در
صندوقهای شــاخصی را به خود اختصاص دادند؛ پــس از آن محبوبیت
ETFها به طور مداوم افزایش یافت .بهطوریکه نرخ رشــد متوسط ساالنه
داراییهای صندوقهای قابلمعامله در فاصله سالهای  ۱995تا  200۱به
 ۱ 2درصد رسید .در ســال  7/74 ،2020تریلیون دالر دارایی در سراسر
جهان در  ETFسرمایهگذاری شد که تقریباً شش برابر بیشتر نسبت به یک
دهه پیش اســت .تا جایی که رشد کنونی ETFها در دنیا با سرعت زیادی
همراه اســت و تازهترین اخبار نشان از آن دارد که امروزه سرمایهگذاری در
یک  ETFارز دیجیتال موضوعی بسیار مطرح در میان سرمایهگذاران است.
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تجربه صندوقهای سرمایهگذاری در بازار سرمایه ایران ،تجربهای موفق
و مغتنم برای گام بعــدی در این حوزه یعنی صندوقهای قابلمعامله بود.
پذیرهنویسی واحدهای صندوقهای قابلمعامله در ایران ،برای اولینبار در
بازار فرابورس در تاری  29مرداد سال  ۱ 92انجام شد و افتتاح تابلو ETF
در ششم مهرماه همان سال صورت گرفت.
بررسی روند صندوقهای سرمایهگذاری قابلمعامله در ایران نشاندهنده
رشد تعداد و ارز داراییهای این صندوقهاست ،اما در مقایسه با دیگر
انواع صندوقهای فعال در کشــور بهخصوص صندوقهای سرمایهگذاری
مشــتر  ،این صندوقها رشد بســیار کمتری را تجربه کردهاند .هرچند
ایجاد زیرساختهای اولیه نرمافزاری ،معرفی صندوقهای سرمایهگذاری
بــه مخاطبان موردنظر و تجربه مدیریت ســرمایه دارنــدگان واحدهای
این صندوقها ،مواردی اســت که راهاندازی صندوقهای ســرمایهگذاری
قابلمعامله را با اطمینان زیادی همراه ســاخت ،اما مشــکالت عدیدهای
ســبب شــد تا این صندوقها همگام بــا نمونههای جهانی خود رشــد
و توســعه نداشته باشــند .در این میان یکی از مهمترین موارد اختالف
زیاد بین خال ارز دارایی ( )NAVو قیمت پایانی اســت؛ بررسیهای
صورتگرفته نشان میدهد تفاوت میان قیمت پایانی و قیمت ابطال که برابر
با خال ارز دارایی است ،در صندوقهای سرمایهگذاری قابلمعامله رقم
قابلتوجهی اســت .راهکار مناسب برای بهبود این امر را میتوان در رقابتی
شــدن بازارگردانی ETFها جستوجو کرد .وجود چند بازارگردان برای هر
صندوق میتواند در بهبود شــرایط بازارگردانی صندوقها مؤثر باشد .عالوه
بر این ،عملکرد ضعیف بازارگردان به علت رقابتی نبودن بازارگردانی ،سبب
میشود که بازارگردان نسبت به حضور انحصاری خود اطمینان داشته باشد
و برای حذف فاصله بین قیمت واحدهای سرمایهگذاری و ارز خال هر
واحد ،اقدام درخور را انجام ندهد.
در همین راستا معضل بعدی را باید به مشکالت مربوط به فعالیتهای
بازارگردانی مرتبط دانســت؛ یکی از عوامــل تأثیرگذار بر کاهش اختالف
بین قیمــت پایانی و قیمت ابطال واحدهای ســرمایهگذاری صندوقهای
قابلمعاملــه ،عملکرد مناســب بازارگردانها با کاهــش دامنه مظنههای
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این در حالی است که بهرغم موانع و مشکالتی که عنوان شد و همچنان
مرتفع نشده ،هنوز چند سالی از ورود نخستین صندوقهای قابلمعامله به
بازار سرمایه ایران نگذشته بود و ETFها رشد و توسعه چندانی را در مقایسه
با بازارهای جهانی تجربه نکرده بودند که دولت تصمیم گرفت با یک تیر دو
نشــان بزند؛ استفاده از رونق بازار سرمایه در کنار اجرای سیاستهای کلی
اصل 44قانون اساسی شــرکتهای دولتی ،سبب شد تا استارت راهاندازی
ETFهای دولتی زده شود.
درحالیکه طرح خروج دولت از بنگاهداری شرکتهای بورسی و فرابورسی
از سال  98مطرح بود ،اما رونق ایجادشده در بازار سرمایه و رشدهای پیاپی
شاخ کل بورس در سال  ،99عزم دولت را برای بهرهگیری از این فرصت
بیشــتر از قبل جزم کرد .بهطوریکه شورای عالی بورس در جلسه یازدهم
فروردینماه  ،۱ 99براســاس قانون بودجه سال  99و همچنین به استناد
اصل  ،44ســازوکار اجرایی واگذاری باقیمانده ســهام دولتی شرکتهای
حاضر در بازار سرمایه را تصویب کرد که در همین راستا شانزدهم فروردین
همان ســال مصوبهای به این منظور از ســوی وزیر امور اقتصادی و دارایی
به معاون اول ر یسجمهوری تقدیم شــد .دیری نگذشــت که این مصوبه
نیز به تأیید هی ت وزیران رســید .بر این اســاس مقرر شد طی نخستین
دوره از واگذاریها ،سه نوع صندوق سرمایهگذاری قابلمعامله ( )ETFتحت
عنوان صندوقهای مالی شامل گروه بانکی و بیمهای ،صندوقهای پاالیشی
شامل گروه پاالیشــی و صندوقهای خودرویی و فلزی شامل گروه خودرو
و فلزات ،عرضه باقیمانده ســهام دولت را در بازار سهام واگذار کنند که در
گام نخست ،اردیبهشــتماه همان سال صندوق سرمایهگذاری قابلمعامله
واسطهگری مالی یکم با نام دارا یکم  ،سهام دولت در بانکهای ملت،
صادرات ،تجارت و شــرکتهای بیمه البرز و بیمه اتکایی ایرانیان را در بازار
ســهام عرضه کرد .در ادامه نیز آ رماه همان ســال ،دور دوم عرضه سهام
باقیمانده ســهام دولت در سهام شرکتهای پاالیشی آغاز شد .بهطوریکه
صندوقی با نام پاالیشی یکم معرفی شد که متشکل از سهام چهار شرکت
پاالیشگاهی یعنی پتروشــیمی اصفهان ،پتروشــیمی تهران ،پتروشیمی
بندرعباس و پتروشیمی تبریز بود.
هرچند این صندوقها با توجه به شرایط مساعد بازار سرمایه ،سوددهی
برای سهامداران به همراه داشتند اما در ادامه و همزمان با آغاز روند ریزشی
در بازار ســهام و کاهش قیمت سهام در بورس ،این صندوقها نیز مسیری
کاهشــی را طی کردند .بهطوریکه طبق آمارهای موجود و نمودارهای این
گزار  ،صندوق واسطهگری مالی یکم با نماد دارایکم و صندوق پاالیش
یکم با نماد پاالیش هرکدام با قیمتی حدود  0درصد پایینتر از NAV
خود در حال معامله هستند .به عبارت دقیقتر سهامداران این دو صندوق،
زیانی  0درصدی را در پورتفوهای خود به دو میکشند.

به ی ب ی
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پیشنهادی خریدوفرو است .بررســی دامنه مظنههای بازارگردانها در
بورسهای توسعهیافته نشــان میدهد تفاوت میان مظنههای پیشنهادی
مزبور بســیار ناچیز اســت .این در حالی اســت که در بازار سرمایه ایران
حداکثر دامنه مظنه خریدوفرو بازارگردانها بسیار وسیع بوده که عالوه
بر عدم افزایش نقدشــوندگی ،هزینه معامالت را نیز برای ســرمایهگذاران
افزایش میدهد.
شــاخصی نبودن ETFها در بازار ســرمایه ایران نیز از دیگر مواردی
اســت که توسعه این نوع صندوقها را با محدودیت همراه ساخته است؛ در
بازار ســرمایه کشور تنها  5صندوق از  ۱صندوق قابلمعامله در بورس و
فرابورس از نوع شاخصی هستند .یعنی کمتر از  5درصد این در حالی است
کــه به طور مثال در امریکا تعداد صندوقهای ســرمایهگذاری قابلمعامله
شــاخصی بیش از  ۱5برابر تعداد صندوقهای ســرمایهگذاری قابلمعامله
غیرشاخصی است.

یا

اعترا های صورتگرفته از ســوی سهامداران این دو صندوق دولتی

که بیشــتر از جنس عموم جامعه بودند تا بورسبازان ،سبب شد تا دولت
و ســازمان بورس به چارهاندیشی در جلوگیری از افت بیشتر و همچنین
جبران ضرر ایجادشــده برآیند؛ بهطوریکه سازمان بورس و اوراق بهادار
در اردیبهشتماه سال جاری راهکارهای ســهگانهای برای نزدیک شدن
صندوقهــای قابلمعامله دولتی دارا یکــم و پاالیش یکم به ارز
اتــی و رونق دوباره آنها ارا ه داد؛ تبدیل ایــن ETFها به صندوقهای
فعال و بخشــی با امکان تغییر ترکیب ســبد ســهام و در اختیار داشتن
بازارگردان ،اعمال ر ی اشــخاص غیردولتی ســهامدار در این صندوقها
و همچنین امکان فرو واحدهــای ممتاز این صندوقها در یک مزایده
و واگذاری آن بــه بخشخصوصی برای جذب نقدینگی بیشــتر ازجمله
راهکارهای مهمی بود که از سوی سازمان بورس ارا ه شد ،اما تصویب آن
را منوط به مصوبه شورای عالی بورس دانست که در این صورت به مرحله
اجرا درآید .سرانجام پس از چندین ماه پیگیری در  2۱شهریورماه امسال
بود که هی ت دولت از تصویب اصالحات اساســنامه صندوقهای دارایکم
و پاالیشــی یکم خبر داد .بر این اســاس مصوب شد تا اضافه شدن رکن
بازارگردان برای صندوقهای مزبور ،تبدیل این صندوقها به صندوقهای
ســرمایهگذاری بخشــی و همچنین تبدیل مدیریت صندوق از مدیریت
غیرفعــال به فعال در دســتور کار قرار گیرد .بنا به عقیده کارشناســان
اقتصادی این اصالحات در صورت تسریع در اجرایی شدن ،میتواند مفید
واقع شــود .همچنین با الزام به حضور بازارگردان ،بزر ترین معضل این
صندوقها نیز مرتفع شــده و انتظار میرود ارز روز این دو صندوق به
ارز خال دارایی آنها نزدیک شود .البته گروهی دیگر از فعاالن بازار
ســرمایه چندان امیدی به تأثیر این مصوبه بر جبــران زیان دو صندوق
مزبور ندارند؛ آنها معتقدند به دلیل اینکه این موضوع به یکباره صورت
نمیگیــرد و در طول زمان انجام خواهد شــد ،تأثیر چندانی در فشــار
عرضهها بر نمادهای این صنعت نخواهد داشت.
حال باید در انتظار اجرایی شــدن این موارد و تأثیر آن بر روند قیمتی
صندوقهای دارا یکم و پاالیش یکم باشیم تا شاید سهامداران این دو
صندوق از زیانهای موجود در پورتفوی خود خالص شوند .همچنین باید
در انتظار توســعه ETFها باشیم تا قابلیت رقابت با نمونههای بینالمللی را
پیدا کرده و به رشد و توسعه هرچه بیشتر بازار سرمایه کشور کمک کند.
د
یا قا
ا

«بازاروسرمایه» سیاست تخصیص عرضه اولیه
به صندوقها را بررسی میکند
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پروژهسودسازی
یاپروسهقیمتیابی؟
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سال جاری سهام  ۱۱شرکت در بازار سرمایه عرضه اولیه شد که در میان این
شرکتها سهام  8مورد به صندوقها و مابقی آن به سهامداران عادی اختصاص
یافت؛ سیاستی که موجب برانگیختن نقدهای زیادی در میان اهالی بازار سرمایه
شد .در کنار این موضوع اجرای این برنامه برخالف مزایای ادعایی باعث اخالل
در برخی کاراییهای بازار شده است.
عرضه اولیه به دلیل سودی که نصیب سهامدار میکند نزد سهامداران خرد
بهخصوص ســرمایهگذاران تازهوارد محبوبیت خاصــی دارد ،اما با وجود این در
میانه سال گذشته سیاستگذار مسیر دیگری برای نحوه تقسیم این سودها پیش
روی بازار قرار داد .این مسیر ابتدا با اصالح و تغییر در برخی مواد دستورالعمل
پذیرهنویســی و عرضه اولیه توسط ســازمان بورس هموار و در ادامه در سال
جاری با تدوین ضوابط ورود شــرکتهای دانشبنیان مستحکم شد .در ماده 8
مکرر دستورالعمل پذیرهنویسی و عرضه اولیه به سازمان بورس اجازه داده شده
برای شــرکتهای تعیینشده توسط هی ت پذیر یا شرکتهای با ارز بازار
ســهام شناور کمتر و مســاوی  500میلیارد تومان ،تمام ســهام قابل عرضه را
بــه هر یک از رو های عرضه به قیمت ثابت ،ثبت ســفار و حراج ،صرفاً به
ســرمایهگذاران واجد شرایط تخصی دهد .همچنین براساس تبصره یک این
ماده بورس میتواند معامالت ثانویه سهام شرکتهای عرضه اولیهشده را محدود
به سرمایهگذاران حرفهای کند .منظور از سرمایهگذاران واجد شرایط صندوقهای
سرمایهگذاری قابل معامله و صندوقهای سرمایهگذاری مشتر ثبتشده نزد
سازمان بورس و اوراق بهادار است .مطابق با مصوبه هی تمدیره شرکت فرابورس
ایران ،شرایط سرمایهگذار حرفهای هم تعریف و تعیین شده است.
همچنیــن در  ۱0خردادماه ســال جــاری بود که ضوابط و دســتورالعمل
پذیر اســتارتآ ها به فرابورس ابال شــد .طبق ماده  7این دستورالعمل
بورس/فرابورس مو ف است در عرضه اوراق بهادار شرکتهای نوپا و فعال در
حوزه اقتصاد دیجیتال ،شــرایطی تبیین کند تا در صورتی که براساس آخرین
صورتهای مالی حسابرسیشده متقاضی پذیر  ،نسبت داراییهای نامشهود
به کل داراییها بیشــتر از یا مساوی با  50درصد باشد ،سهام شرکت صرفاً به
سرمایهگذاران واجد شرایط موضوع دســتورالعمل پذیرهنویسی و عرضه اولیه
اوراق بهــادار در بــورس اوراق بهادار تهران و فرابورس ایران عرضه شــود .در
صورتی که این نســبت کمتر از  50درصد باشــد ،به تشخی هی ت پذیر ،
ســهام شــرکت قابل عرضه به عموم اســت .در ارتباط با این بند و نقدهایی
در خصوص پتانســیل رشد باالی استارتآ ها و همینطور دارایی نامشهود به
عنوان اصلیترین سرمایه آنها صحبتهای زیادی وجود دارد.
ه ای یه به شی جدید
ا
پای عرضه اولیهها با رو های جدید اولینبار در شــهریور سال گذشته به
بازار باز شــد ،زمانی که ح فرین در  2۱شــهریورماه براساس دستورالعمل
پذیرهنویسی و عرضه اولیه اوراق بهادار در فرابورس ایران به سرمایهگذاران واجد
شرایط عرضه شد .پس از آن توسن در تاری  2شهریورماه به رو ترکیبی

و طی دو مرحله عرضه شد .در مرحله اول عرضه به سرمایهگذاران واجد شرایط
به رو ثبت ســفار و در مرحله دوم نیز عرضه به ســایر سرمایهگذاران به
رو قیمت ثابت صورت گرفت .پس از آن عرضه اولیه سهام فسبزوار عرضه
شد که البته به همان شیوه قبل و به عموم فروخته شد .اما عرضه اولیه بعدی
شکام بود که باز نصیب ســرمایهگذاران واجد شرایط یا همان صندوقهای
سرمایهگذاری قابل معامله شد.
در ســال جاری هم  ۱۱عرضه اولیه داشــتیم که در میان آنها  8شــرکت
به صندوقها تعلق گرفت .شــرکت حملونقــل ترکیبی مواد معدنی گهر ترابر
سیرجان با نماد حگهر اولین عرضه اولیه بود که به صندوقها اختصاص یافت.
دومین عرضه اولیه شرکت فروسیلیسیم خمین با نماد فروسیل نیز به صندوقها
رسید .پس از آن سومین عرضه شرکت انتقال دادههای آسیاتک با نماد آسیاتک
و پس از آن شرکت داروسازی دانا با نماد ددانا و پنجمین عرضه سیمان آبیک
با نماد ســابیک بود که به ســهامداران معمول بازار رسید .پس از شرکت آهن
فوالد غدیر با نماد فغدیر ،نمادهای کایزد  ،ت ســی و فرود عرضه شدند
که همه آنها به صندوقها رسید .در نهایت طی این هفته دو عرضه اولیه صنایع
گلدیران و پخش رازی که در فرابورس انجام شد به صندوقها رسید.
مس والن بازار سرمایه کشور عرضه اولیه به شیوه یادشده را به نوعی عرضه
با واسطه میدانند ،بدین صورت که به جای شیوههای قبلی که مردم به صورت
مستقیم و به کمک کارگزاریهای خود اقدام به خرید سهام اولیه میکردند (چه
از طریق رقابت در کلیک کردن چه به صورت ســهمیهبندی) اکنون صندوقها
هستند که به عنوان سرمایهگذار و بعد از خریداری ،سهمها را در بازار ثانویه به
فرو میرســانند .البته این امر تفاوت زیادی با نقش واسطهگری صرف دارد
چرا که گرد ســهم در اینجا با همان قیمت سابق به دست مردم نمیرسد.
هرچند اگر به این موضوع که صاحبان یونیت را ســرمایهگذاران خرد تشکیل
میدهند توجه کنیم موضوع تا حدی متفاوت نشان میدهد.
ا ر جدید
بنابرایــن از نظر موافقان این مدل عرضه ،ســهامداران خرد به دلیل اینکه
به صورت مســتقیم وارد بازار عرضه اولیه نمیشوند از ریسکهای آن در امان
خواهند بود .از نظر آنها مزیت اصلی دیگر این رو رسیدن به قیمت تعادلی
خواهد بود .به گفته آنها قیمت تعادلی ســهمها در عرضههای اولیه سابق به
دلیل وجود تقاضای مســتقیم بســیار زیاد با چالشهای فراوانی روبهرو بود و
قیمت کشــف و تعیینشده غیرکارشناســی بود .اما در عرضه به رو جدید،
به علت وجود صندوقهای ســرمایهگذاری قیمت کشفشده بسیار منطقی و
کارشناســی شده اســت .زیرا پس از عرضه عدهای ناگهان مانند دومینو شروع
به فرو ســهام میکردند .آنها بر این باورند که شکلگیری عرضه و تقاضای
حرفهای در بازار تأثیر بااهمیت و مثبتی را در کشــف قیمتها خواهد داشت و
به دنبال این اتفاق مدیران سرمایهگذاری با دقت و وسواس بیشتری به تحلیل
قیمت سهام میپردازند.
یه ن د
در پاســ به این دعاوی ابتدا الزم است به شرایطی که رو جدید عرضه
اولیه از ســوی نا ران بازار سرمایه تعریف و تعیین شد ،ب ردازیم .به بیان دیگر
الزم است بدانیم که این سیاست در پاس به چه شرایط عینی بازار شکل گرفت
و مس له اصلی چه بوده اســت احتماالً بسیاری از منتقدان محور کلی اصلی
را یک نزاع تاریخی بر ســر تقسیم سود میدانند ،خصوصاً اینکه فقط برخی از
سهمها مشمول رو جدید میشوند و برخی به سیاق گذشته فروخته میشود.
یکی از این منتقدان فردین آقابزرگی ،کارشــناس شناختهشده بورس است
که به سیاســت دولت برای پوشــش زیانهای صندوقها اشــاره کرده است.
آقابزرگی با اشاره به اینکه بیش از نیمی از صندوقهای با درآمد ثابت براساس
تکالیف ســازمان بورس مبنیبر خرید ســهام و تمرکز بر اوراق نهتنها به سود
پیشبینیشــده نرســیدهاند بلکه برخی زیانده شدند و ســودی برای تقسیم
ندارند ،گفته اســت :بنابراین تخصی عرضههای اولیه به صندوقها با رانت
و ســود از پیش تعیینشــده جبران این زیان تحمیلی محسوب میشود .چرا
که قیمت ســهم پایینتر از ارز اتی تعیین میشود تا به سمت نقطه تعادل
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پارتا1

الستیک و پالستیک

گشایش نماد

دوم

1401/04/05

1401/04/05

8,530

280,595

تپسی1

رایانه و فعالیتهای وابسته به آن

حراج

دوم

1401/03/24

1401/03/24

9,390

58,600,000

1,170,528,800

غپونه1

محصوالت غذایی و آشامیدنی به جز قند و شکر

گشایش نماد

دوم

1401/03/18

1401/03/18

17,100

503,171

641,116,000

کایزد1

سایر محصوالت کانی غیرفلزی

حراج

دوم

1401/03/11

1401/03/11

14,695

34,300,000

343,000,000

فغدیر1

فلزات اساسی

حراج

اول

1401/03/04

1401/03/04

18,572

300,000,000

12,000,000,000

تماوند1

فعالیتهای کمکی به نهادهای مالی واسط

گشایش نماد

دوم

1401/02/27

1401/02/27

5,390

2,000,000

7,000,000,000

ددانا1

مواد و محصوالت دارویی

ثبت سفارش

اول

1401/02/26

1401/02/26

28,121

119,999,551

2,400,000,000

فروسیل1

فلزات اساسی

حراج

دوم

1401/02/21

1401/02/21

24,247

40,000,000

800,000,000

حگهر1

حمل ونقل ،انبارداری و ارتباطات

حراج

اول

1401/02/20

1401/02/20

5,943

444,000,000

4,440,000,000

فزر1

استخراج کانههای فلزی

ثبت سفارش

اول

1400/11/20

1400/11/20

21,429

299,999,591

3,000,000,000

تجلی1

استخراج کانههای فلزی

گشایش نماد

دوم

1400/11/02

1400/11/02

1,002

385,918,432

62,000,000,000

وتعاون1

بیمه وصندوق بازنشستگی به جزتامین اجتماعی

گشایش نماد

دوم

1400/10/13

1400/10/13

1,701

518,158

5,000,000,000

ساروج1

سیمان ،آهک و گچ

گشایش نماد

دوم

1400/09/23

1400/09/23

16,045

1,000,000

1,340,000,000

سغدیر1

سیمان ،آهک و گچ

حراج

دوم

1400/09/20

1400/09/20

14,535

167,500,000

3,350,000,000

شکام1

محصوالت شیمیایی

ثبت سفارش

دوم

1400/06/30

1400/06/30

20,300

90,000,000

900,000,000

توسن1

رایانه و فعالیتهای وابسته به آن

ترکیبی

اول

1400/06/24

1400/06/24

7,630

203,999,950

2,040,000,000

حآفرین1

حمل ونقل ،انبارداری و ارتباطات

ثبت سفارش

دوم

1400/06/22

1400/06/22

3,333

371,399,916

7,428,000,000

شجم1

محصوالت شیمیایی

گشایش نماد

دوم

1400/06/21

1400/06/21

13,705

709,527

6,500,000,000

فجهان1

فلزات اساسی

ثبت سفارش

اول

1400/06/20

1400/06/20

5,500

3,999,876,272

40,000,000,000

مدیریت1

سرمایهگذاریها

ثبت سفارش

اول

1400/05/20

1400/05/23

5,023

223,542,111

3,000,000,000

وهامون1

سرمایهگذاریها

ثبت سفارش

اول

1400/05/06

1400/05/09

1,902

445,463,171

3,000,000,000

لطیف1

محصوالت کاغذی

ثبت سفارش

دوم

1400/04/02

1400/04/05

32,500

29,577,151

200,000,000

فتوسا1

فلزات اساسی

ثبت سفارش

دوم

1400/02/29

1400/03/01

7,842

73,495,839

500,000,000

فگستر1

فلزات اساسی

ثبت سفارش

دوم

1400/02/22

1400/02/25

6,179

72,771,774

500,000,000

میل پیدا کند .سیاســت تشویق صندوقهای ســرمایهگذاری از طریق اعطای
عرضههای اولیه به دلیل کسب سود بیشتر برای تشویق سهامداران خرد که قب ً
ال
به عنوان سرمایهگذاری کمریسک در آن شرکت میکردند ،است تا صندوقهای
ســرمایهگذاری تکالیف مربوطه را به صورت دیکتهشده انجام دهند .به گفته
وی در این راســتا حمایت از سهامداران خرد به عنوان اولویت دوم شناسایی و
اولویت اول ،ایفای نقش سیاســتگذار درجهت حمایت از سرمایهگذاران بزر
تلقی میشود که خالف اهداف اولیه و موضوع اصلی تعریفشده سازمان بورس
مبنیبر حفظ منافع بلندمدت سهامداران بهخصوص سهامداران خرد است اما با
این سیاستگذاری در جهت عکس حرکت میشود.
البته باید اشاره کرد که مس والن موضوع را برعکس میدانند و ادعا میشود
که سهمهایی که احتمال زیاندهی آنها وجود دارد به صندوقها داده میشود.
در این خصوص تفکیک درســت و دقیقی صورت نگرفته است و تنها سهمهای
با ارز عرضه باالی  500میلیارد و کمتر از آن جداسازی شدهاند که نمیتواند
سنجه مناسبی برای این موضوع باشد .از سوی دیگر این موضوع که سهمهای
پرریســکتر به رو حراج ،عرضه شــوند؛ توجیه مناسبی برای محروم کردن
فعاالن حقیقی بازار ســرمایه از مشارکت در عرضه اولیهها نیست؛ گزارهای که
یکی دیگر از منتقدان این شیوه به شکل دقیقتری به آن پرداخته است .هومن
عمیدی کارشناس بازار سرمایه در گفتوگو با بورس نیوز در خصوص انتقادات
مطرحشــده به عرضه اولیه به رو جدید بیان کرده اســت :باید جریان آزاد
معامالتی برای تمامی فعاالن بازار ســرمایه اعم از سهامداران حقیقی و حقوقی
برقرار باشد و فعاالن بازار سرمایه براساس تحلیل و تشخی خود ،میزان ریسک
هر ســهم را تشــخی دهند و انتخاب کنند که آیا تمایل به ســرمایهگذاری
در ســهم خاصی را دارند یا نه .مس ولیت تصمیمگیری در مورد انتخاب سهم
را باید بر عهده فعاالن بازار ســرمایه گذاشــت و فقط شرایط را برای عرضهای
شــفاف فراهم کرد .محروم کردن بخشی از فعاالن بازار سرمایه از مشارکت در
عرضه اولیهها بیاحترامی به آنان اســت .وی گفته است :این موضوع که برخی
ســهمهای بازار سرمایه پرریسک تشخی داده شــده و عرضه اولیه آنها به
رو حراج و برای صندوقها صورت بگیرد ،اص ً
ال قابل قبول نیست؛ چرا که ما
در چند سال گذشته بارها شــاهد آن بودهایم که فعاالن بازار سرمایه براساس
اطالعات رســمی ارا هشده در سامانه کدال اقدام به سرمایهگذاری روی سهمی
کردهاند؛ اما متحمل ضرر و زیان شدهاند (ماجرای تل زیان سهامداران اکنتور
هنوز از خاطر سهامداران محو نشده است) .ضمن اینکه معتقدم اگر سهمی را
پرریسک تشخی دادهایم و خرید آن را به صالح سهامداران حقیقی نمیدانیم،
سرمایهگذاری صندوقها نیز در این سهم ریسک به همراه خواهد داشت.
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فلزات اساسی

حراج

دوم

1401/04/14

1401/04/14

4,117

135,000,000

2,700,000,000
4,710,646,900

بینا ه
ری ه
بــه هر روی در اینجا رویکرد خو بینانه این اســت که اصلیترین دغدغه
شــهریور  ۱400کاهش تقاضا برای سهمهای اولیه بوده است .نگاهی به آمارها
نشان میدهد مشارکت مستقیم در عرضههای اولیه به رقم بسیار پایینی رسید
و در عرضه اولیه فرابورس (جهان فوالد سیرجان) که باالترین میزان مشارکت
در ســال  ۱400بود ،ســه میلیون و  ۱۱9هزار کد حاضر شدند .بالطبع دلیل
اصلی این کاهش مشارکت به بازدهی پایین این سهمها برمیگشت .تا پیش از
این عرضه اولیه به عنوان یک رویداد سودآور و کمریسک تلقی میشد ،اما بعضاً
زیانها تا باالی  60درصد در ســال  ۱400هم دیده شد که موجبات این گریز
را فراهم کرد .کیســت که نداند این اتفاق در پی نبود برنامهریزی و زمانبندی
دقیق در عرضههای اولیه شکل گرفت ،نه آنطور که موافقان طرح جدید آن را
بر گردن سرمایهگذاران خرد و رفتارهای غیرمنطقی آنها میاندازند.
در واقــع این امر و نوســانهای قیمتی (عدم شــکلگیری قیمت تعادلی)
به عنوان دغدغه اصلی آن روزها موضوعی اســت که مســ والن آن را یکی از
دالیل تغییر رو در عرضه اولیه عنوان میکنند .مدیرعامل فرابورس اخیرا ً در
گفتوگویی در خصوص مزیتهای این رو عنوان کرد :با این شیوه عرضههای
خرد و کوچک در بازار با رشــدهای 200درصدی نخواهیم داشــت .از طرفی
وقتی مدیران صندوقها به عنوان کارشناسان خبره بازار میتوانند کشف قیمتی
واقعی از سهم داشته باشند ،دیگر شبههای برای قیمتگذاریهای غیرواقعی در
عرضههای اولیه وجود نخواهد داشت.
به طور دقیقتر گفته میشــود ،در شیوههای قبلی با توجه به تقاضای باالی
عرضه اولیه تعداد سهام قابل دریافت برای هر کد محدود بود و با توجه به تقاضای
روزهای آتی معموالً رشد قیمت سهام بسیار باالتر از میزان ارز گذاری مشاور
عرضه یا ارزندگی آن میشد ،در نتیجه یکی از رو هایی که جهت مدیریت این
موضوع پیشنهاد شده عرضه به سرمایهگذاران واجد شرایط است.
این در حالی است که تقاضای باال و از میانه سال گذشته پایین عرضه اولیه
نه به شــیوه این فرو بلکه به تحلیل و انتظارات بازار از میزان سود دریافتی
آنها برمیگردد .از اینرو بررسی شرایط بازار و انتخاب زمان دقیق برای عرضه
اولیه شرکتها میتوانست جایگزین مناسبی برای سیاستهای جاری باشد که
به جای افراد و رفتار آنها در آن نهادهای کالن به عنوان ســلول زنده بنیادین
در نظر گرفته شــده است .واحدهایی که نه از نظر کمی به انگیزههای میلیونی
افراد و نه از نظر کیفی به خواست طبیعی کارایی آنها میرسد ،چه اینکه شاید
صندوقها به دلیل تعداد محدود آنها امکان هماهنگی بیشتری برای جلوگیری
از روندهای طبیعی بازار را دارند.

ا ر
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تختگـاز
درجاده مهآلود
داریوش روزبهانه از دالیل باز نشدن
گرهکور بازار سرمایه میگوید
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واکنشهایی که بازار در شرایط فعلی از خود
به نمایش میگذارد کام ً
ال طبیعی اســت و باید
گفت گره کور اصلی را که بازار ما را به این حال
و روز کشــانده باید نحوه اعمال سیاســتهای
دولت در قبال بازار سرمایه دانست ،در حقیقت
این موضوع به این معناســت که نه مشــکلی از
سوی ســرمایهگذاران وجود دارد که اوضاع را به
این نقطه رســانده و نه اینکه سهام موجود در
بــازار ارزندگی مطلوبی ندارد بلکه برعکس ،بازار
ما در شرایط فعلی ارزنده است و درست براساس
ماهیت خود رفتار میکند.
د
ر ال ج
ین
بی

یا
ا
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در واقع سرمنشأ گره کوری که شرایط فعلی
را رقم زده باید این موضوع قلمداد کرد که دولت
توان الزم برای مهار تورم و برمبنای آن مهار روند
افزایشــی شدن نرخ بهره را نداشته و از سیاست
مشــخصی نیز در این زمینه برخوردار نیست .با
وجود اینکه بازار سرمایه باید برمبنای شفافیت
قیمتها عمل کند در عمل شــاهدیم دولت به
ســرکوب قیمتی در خصوص قیمت محصوالت
این شرکتها دست زده یا در حال اعمال کردن
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سیاستهای کنترل قیمتی است که بهخودیخود
باعث ایجاد ابهام برای ســرمایهگذاران میشود.
در حقیقت وقتی دولت دســت به قیمتگذاری
دســتوری میزنــد؛ تحلیلهــای فاندامنتال و
بنیادی شــرکتها به واســطه قیمتگذاری در
یک بازار آزاد تحتتأثیر قرار میگیرد .از ســوی
دیگر اعمال سیاستهای کنترل قیمتی از سوی
دولت باعث میشــود فرمولگذاریهای مختلف
در بخشهای مختلف انــر ی ،صنعت ،خورا
موردنیاز بنگاهها و مواردی از این دست نیز برای
سرمایهگذاران مبهم باشد .باید این مس له مهم
را در نظر بگیریم که عالوه بر اینکه سیاستهای
کنترلی قیمت وجود دارد از سوی دیگر ماهیت
کلی سیاستهای دولت در خصوص بازار سرمایه
بهشدت مبهم و غیرشفاف است ،گذشته از آن،
سیاستهای دولت در سطح کالن نیز با ابهامات
بسیاری همراه است بهویژه در خصوص موضوع
برجام که تا حد بســیار زیادی بازار ســرمایه و
اقتصاد ما را متأثر ساخته است.
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هرکدام از عوامل اثرگذار یعنی نرخ بهره ،تورم
و سیاســتهای اقتصادی دولت چه در ســطح
کالن و چه در مورد بازار ســرمایه و نحوه تأمین
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مالی و کســری بودجه دولت که بــه نوعی در
بخــش تورم و نرخ بهره میتوان به آن پرداخت،
بهتنهایی میتوانــد یک بازار را به کما فرو ببرد.
بااینحال آیا باید این انتظار وجود داشــته باشد
کــه بازار ما درحالیکه با یک مجموعه عری و
طویل از عوامل اینچنینی که هر لحظه بازارها
را بــه نوعی در اغمــا قرار میدهد به شــکلی
نرمال رفتار کند بنابراین کافی است نگاهی به
شرایطی که از هر سو بازار سرمایه را احاطه کرده
است بیندازیم تا متوجه شویم که انتظار واکنش
منطقی و طبیعی از ســوی بازار سرمایه به این
عوامل ویرانگر غیرطبیعی است.
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موضوع این اســت که لزوماً ارزنده بودن یک
سهم دلیلی بر این نیســت که سرمایهگذار آن
را خریداری کند ،کافی اســت تنها به بخشــی
از مشکالتی که بازار ســرمایه را تهدید میکند
نگاهی بیندازیم تا به این مســ له پی ببریم ،در
واقع وقتــی بازار با مشــکالت نقدینگی روبهرو
اســت و مشکالت ســاختاری مربوط به جریان
پول آن بــازار را تهدید میکند و در شــرایطی
که صندوقهای با درآمد ثابت را به خرید اوراق
دولتــی با نرخ بهــرهای که بــرای صندوقها و
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یکی از بنیادیترین مشکالت بازار سرمایه ما
مس له برجام است .متأســفانه موضوع برجام با
حوصله بسیاری از ســوی امریکا و ایران دنبال
شــد و اکنون هم خبرهای ضــدو نقی درباره
برجام میشــنویم ،غافل از اینکه بازاری چون
بازار سرمایه نگاه عمیقی به تحوالتی چون برجام
دوخته اســت و حساسیت بسیار زیادی در قبال
آن دارد ،اما سیاســتگذاران ما به نظر نســبت
بــه دغدغههای این بازار کــه میتواند صدمات
بســیاری را از این بابت متحمل شود و از سویی
موتور توسعه اقتصاد و بستر تأمین مالی دولت از
طریق بازار بدهی باشد بیتفاوت هستند .به طور
قطع این مس له تأثیر بسیار بنیادی بر بازار دارد.
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خریــد ایــن صندوقهــا قطعــاً بهتــر از
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من به شخصه خیلی با افزایش نرخ بهره بانکی
موافق نیســتم چرا که در شــرایطی که تورم به
قدری باالســت که نرخ بهره واقعی منفی است،
میزان حساســیت بازار و واکنشی که به بازارها و
سرمایهگذاران نسبت به افزایش نرخ بهره نشان
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سرمایهگذارانشان توجیه اقتصادی ندارد مجبور
میکنند ،آیا میتــوان بهبود اوضاع و در نتیجه
اقبال به این بازار را متصور شد درحالیکه الزم
اســت دولت تورم را مهار کند تا بتواند نرخ بهره
را کاهش دهد و  P/Eبازار باال برود شــاهدیم در
تمامی این عوامل بهدرستی عمل نشده و دقیقاً به
همین دلیل است که سرمایهگذار در بازار سرمایه
نیز همانند ســایر بازارها خرید خود را به تعویق
انداخته یا به سمت سرمایهگذاریهای جایگزین
میرود .ســرمایهگذار طبق تحلیل و برآورد
دارایی را انتخاب میکند که در آن در برابر تورم
مصون بماند .وقتی ســهم چنین مکانیزمی را از
خود به سرمایهگذاران نشان ندهد طبیعی است
که سرمایهگذار به سمت مکانیزمهای جایگزین
برود و برای پوشــش خود در برابر ریســکهای
موجود در این بازار و تورم موجود به گزینههای
جایگزین رجوع کند ،بنابراین ســرمایهها سر از
بازاری همچون مسکن در خواهد آورد.
نگاهی به رشــد بازار مسکن در سال گذشته
نشــان میدهد حتی این بازار دچار رکود بوده
اســت ولی بههرحال نســبت به بازار ســرمایه
رشــد بهتری داشته .مســ له مهم دیگر اینکه
سیاستهای دولت باعث شده نرخ س رده بانکی
از بازده صندوقهای با درآمد ثابت در شــرایط
بهتری قرار گیرد و همین مســ له بهخودیخود
میتوانــد جریان پول را از صندوقهای با درآمد
ثابت به سمت شبکه بانکی حرکت دهد و تمامی
این مســا ل در نهایت باعث میشود درحالیکه
بازار ارزنده اســت اما رشدی در آن رقم نخورد و
اقبالی به آن صورت نگیرد.

خریدوفرو تکســهم میتوانــد کمک کند
چــرا که افراد ریســکهای خود را به واســطه
سرمایهگذاری در این یونیتها تنوعبخشی کرده
یا بازده مورد انتظار خود را به نســبت استراتژی
که صندوق دارد تنظیم کرده و منابع خود را به
این صندوقها وارد میکنند ،البته این مســ له
ت وریک اســت و ما در عمل رفتاری مشــابه با
کنترلهایی را که دولت در زمینه سرکوبهای
قیمتی محصوالت شــرکتهای بورســی انجام
میدهــد در صندوقهــای ســرمایهگذاری نیز
شــاهد هســتیم .در واقع نمیتوان در شرایطی
کــه ترکیب دارایی صندوقها به شــکل برونزا
تحتتأثیر قرار میگیــرد ،از یک مدیر صندوق
انتظار داشــته باشــیم که برمبنای واقعیتهای
اقتصادی تمرکز خود را بر صنایع مختلف بگذارد
و تنوع بازدهی به وجود آید .به همین دلیل است
که مشاهده میشود صندوقهای ما یا همگی در
شرایط خوبی به سر میبرند یا همگی اوضاعشان
همزمان با هم بد میشود که این نشان میدهد
استراتژی تفکیکشــده صندوقها برای اینکه
بتوانند در حوزههای مختلف بازدههای متنوع را
رقم بزنند و سطوح ریسک متنوع را با هم باالنس
کنند از کار میافتد چرا که عوامل سیستماتیک
روی ترکیب دارایی صندوقها و استراتژی آنها
و به عالوه همگرا کردن این استراتژیها اثرگذار
است ،بنابراین نقش صندوقها در پوشش تورم و
کارکرد صحیح آنها نیز از کار میافتد.
راهحل کنترل و مهار تورم از دو مســیر عبور
میکند یکی اینکه دولت ریسکهای سیاسی را
به شدت کاهش دهد که همین چشمانداز مثبت
انتظــارات تورمی را پایین مــیآورد و از طرفی
رفتــار خود را در تأمین مالــی بودجها تغییر
دهد و به سمت منابع عقالنیتری حرکت بدهد،
یعنی اینکه به شکل مستقیم از بانک مرکزی و
سیستم بانکی استقرا نکند بلکه از بازار بدهی
استقرا کند ،در این شرایط است که میتوان
نرخ بهره را پایین آورد و تورم را مهار کرد منتها
با مکانیزمهای ویژهای این کار انجامشدنی است
و سرن باز کردن گره کور بازار سرمایه و اقتصاد
همین امر است.

میدهند طبیعتاً در چنین شــرایطی نسبت به
شــرایطی که در درجه اول تورم مهار شده است
و ســ س از طریق سیاســتهای پولی و با بازی
کردن با نرخ بهره در یک دامنهای بازار سرمایه یا
جریان پول تحتتأثیر قرار بگیرد ،پایینتر است
اما وقتی تورم 50درصدی حاکم اســت هر نوع
سیاستی مبنیبر افزایش نرخ بهره قادر به کنترل
این تورم نخواهد بود و فقط منابع پولی کشــور
را به نفع کسری بودجه دولت در سیستم بانکی
حبس میکند تا دولت بتواند از محل س ردههای
مردمــی و تحلیل بردن توان بانکی در حمایت از
اقتصــاد و بنگاهها به نفع خود عمل کند ،چه در
مورد صندوقها و چه در خصوص شــبکه بانکی.
بنابراین راهحل کنترل و مهار تورم از دو مســیر
عبور میکنــد ،یکی اینکه دولت ریســکهای
سیاســی را بهشــدت کاهش دهــد که همین
چشمانداز مثبت انتظارات تورمی را پایین میآورد
و از طرفی رفتار خود را در تأمین مالی بودجها
تغییر دهد و به سمت منابع عقالنیتری حرکت
بدهد ،یعنی اینکه به شــکل مســتقیم از بانک
مرکزی و سیستم بانکی استقرا نکند بلکه از
بازار بدهی استقرا کرده و در آن شرایط است
که میتوان نرخ بهره را پایین آورد و تورم را مهار
کرد منتها با مکانیزمهای ویژهای این کار شدنی
است و ســرن باز کردن گره کور بازار سرمایه و
اقتصاد همین امر است.
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مســ له حیاتی که باید بر آن تأکید شود این
است که تا زمانی که ریسکهای سیاسی کشور
کاهش پیدا نکند امــکان مهار تورم را نخواهیم
داشــت .تا زمانی که تورم به لحا ســاختاری
کنترل نشــود و ترتیبات نهادی وجود نداشــته
باشــد که این تورم به صورت پایدار کنترل شود
که این عوامل بنیادی ناشی از پارامترهای اثرگذار
اقتصــاد کالن ،جذب ســرمایهگذاری خارجی،
تغییر چشــماندازهای سیاسی کشور ،برداشتن
تحریمها ،رساندن صنایع به رفیت واقعی نصب
شده ،باال بردن بهرهوری و مواردی از این دست
اســت امکان کنترل تورم به شکل واقعی وجود
ندارد .مادامیکه این اتفاقــات رخ ندهد و تورم
مزمن برای دورههای متمادی وجود داشته باشد
امکان آنکه بتوان بــا افزایش نرخ بهره تورم را
کنترل کرد ،سختتر است .شاید در کوتاهمدت
به شکل مسکن مقطعی اتفاق افتد که البته بعید
است ولی اثرگذاری واقعی خود را ندارد .باید به
طرفداران افزایش نرخ بهره گفت؛ تجربه افزایش
نرخ بهره در چند دهه اخیر بارها اجرا شده ولی
در نهایــت ما امروزه به یک تــورم  50درصدی
رسیدهایم و موفقیتی در عمل حاصل نشده است.
بهطورکلی باز شــدن گره کور اوضاع فعلی بازار
سرمایه و اقتصاد از مسیر سیاستگذاری صحیح و
کنترل تورم به شکل پایهای عبور میکند.
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بـورس کاال نیمـه اول سـال را بـا فـراز و فرودهایی در حـوزه کاالهای
پایـه پشتسـر گذاشـت ،امـا شـاید مهمتریـن اتفاقـات در ایـن بـازار را
بایـد در حـوزه عرضـه خودرو جسـتوجو کـرد که بخش مهمـی از اخبار
رسـانهها را بـه خـود اختصاص داده اسـت .به طوری که در شـرایطی که
فضـای کارشناسـی ،سیاسـتگذاری و معامالتـی خـودرو در کشـور آماده
پذیـر ایـن کاال بـرای اولینبـار در دنیـا در یـک بـازار بورسـی بـود،
تغییرات عجیبـی رخ داد.
وزارت صمـت در اقدامـی پیشبینینشـده و برخـالف سیاسـتی کـه از
دولـت قبـل مطالعـه شـده بـود ،طـی نامـهای بـه بـورس کاال جلـو عرضه
خودروهـا را گرفـت و ایـن در حالـی اسـت کـه در آن زمـان هنـوز ایـن
معامـالت قوت نگرفته بود و تنهـا دو کالس از خودرو وانت کارا (تککابین
و دوکابیـن) در تـاالر محصـوالت صنعتی این بـازار عرضه میشـد .به نظر
میرسـد همـان عرضههـا باعـث نگرانـی مافیـای خـودرو شـد ،چراکه هر
خـودرو معاملهشـده در ایـن فرآینـد الاقـل  0میلیـون تومـان پایینتر از
قیمـت بـازار معاملـه شـد .به نظر میرسـد همین امـر بود کـه نگرانیهای
گروههـای ینفـع بخوانیـد یرانـت را افزایش داد.
پـس از مدتـی توقـف در عرضـه خـودرو در بـورس ،امـا با فشـارهایی
کـه از طـرف همـه بازیگـران بـازار بـه وزارتخانه وارد شـد ،خوشـبختانه
ایـن فراینـد بـار دیگر از سـر گرفته شـد و این مسـ له با سـرعتی نسـبتاً
مناسـب اثـرات خـود را در بازار نشـان داد .خیلی زود قیمـت متعادلی از
خودروهـای لوکـس عرضهشـده مانند فیدلیتـی ،دیگنیتی وهایما کشـف
شـد کـه الاقـل بـا قیمتهـای بـازار  0درصد سـود بـرای مصرفکننده
داشـت و تولیدکننـده نیـز نزدیـک بـه  20درصـد از منافـع ایـن عرضـه
بهرهمنـد میشـد.
بـه ایـن ترتیـب بـه نظـر میرسـد فراینـد کشـف قیمـت خـودرو در
بـورس کاال روشـی بـرای قیمتگـذاری بـرای ایـن محصـول در آینـده
باشـد و بـا توجـه بـه آنکـه میـزان تولیـد در شـرکتهای تولیدکننـده
افزایـش یافتـه و خودروهـای ناقـ بهتدریـ کامـل شـده و بـه بـازار
عرضـه میشـوند ،انتظـار مـیرود دیـر یـا زود شـاهد توقـف قرعهکشـی
خـودرو بـرای تخصیـ بـه مشـتریان باشـیم .البتـه ایـن موضـوع بـه
همیـن سـادگی نیسـت و به شـرایط متعدد دیگـری هم وابسـتگی دارد؛

بـرای مثـال پیشبینـی افزایـش قیمـت ارز ،عـدم توافـق برجـام ،رشـد
هزینههـا و ...همگـی در ایـن موضـوع دخالـت دارنـد و میتواننـد نقـش
ایـن نـوع عرضـه را تحتتأثیـر قـرار دهنـد و یـا ملغیاالثـر کننـد.
 2واحـد دسـتگاه خـودرو از سـه شـرکت
طـی ایـن مـدت
ایرانخـودرو ،سـای ا و بهمـن موتـور عرضـه شـدهاند که با  5هـزار و 726
دسـتگاه تقاضـا روبـهرو شـدهاند .خودروهای شاسـیبلند در ایـن عرضهها
بـا رقابـت بـاال معاملـه شـدند امـا بـرای خودروهایـی ماننـد وانـت کارا و
شـاهین رقابتـی شـکل نگرفت و تقاضـا زیرعرضه بود .این مسـ له نشـان
میدهـد هرچـه قیمـت خـودرو باالتر باشـد ،رانـت داللی آن هـم در بازار
باالتـر و در نتیجـه میـل بـه خریـد از بـورس برای آن بیشـتر اسـت .بین
قیمـت پایـه فیدلیتـی در بـورس کاال و بـازار آزاد حـدود  500میلیـون
تومـان اختـالف وجـود دارد و پـس از رقابـت 25درصـدی 00 ،میلیـون
تومـان منافـع عایـد خریـدار میشـود و ایـن در حالـی اسـت کـه منافـع
حاصـل از شـاهین در نهایـت  0تـا  50میلیـون تومـان بیشـتر نیسـت.
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بـازار سـیمان نیـز در ایـن مـدت بـا شـرایط مناسـبی در بـورس کاال
روبـهرو بـود .بااینحـال در شـشماهه اول امسـال چنـد اتفـاق در بـازار
سـیمان افتـاد کـه بـه نوسـاناتی در ایـن بـازار منتهـی شـد .از ابتـدای
امسـال تاکنـون در مجمـوع  ۱میلیـون و  54هزار و  45تن سـیمان
در بـورس کاال عرضـه شـد کـه بـا تقاضـای  0میلیـون و  7 6هـزار و
 846تنـی روبـهرو و  25میلیـون و  ۱62هـزار و  ۱69تـن آن بـه ارز
بیـش از  ۱6هـزار و  ۱05میلیـارد تومان معامله شـد .همچنین از ابتدای
سـال جـاری تاکنون در مجمـوع  09میلیون و  7۱هزار گواهی سـ رده
سـیمان معـادل  09هـزار و  7۱تـن سـیمان دسـت بـه دسـت شـد و
ارز نزدیـک  2۱9میلیـارد و  885میلیـون تومـان را رقـم زد.
ابطـال چنـد معاملـه سـیمانی در بـورس از یکسـو و کاهـش عرضـه
برخـی شـرکتهای تولیـدی از سـوی دیگـر باعـث شـد در برهههایـی
رقابـت در بـورس باعـث رشـد قیمـت ایـن محصـول شـود .دلیـل ایـن
اختاللهـا در بـورس کاال نارضایتـی تولیدکننـدگان از قیمتهـای پایـه
ایـن محصـول در بـورس اسـت .تولیدکننـدگان معتقدنـد اینکـه قیمت
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اسـتفاده از ابزارهـای مختلـف مالی بانکی و بورسـی در سـالهای اخیر
بیـش از گذشـته رونـق یافتـه اسـت بااینحـال بیشـتر ایـن ابزارها سـهم
بسـیار کمـی از تأمیـن مالـی را بر عهـده دارند .امـا اوراق گام بـا رقمی در
حـدود  2۱همت در دو سـال سـهم نهچنـدان قابل توجهـی از تأمین مالی
اسـت ،امـا به گفتـه ر یس کل بانـک مرکزی این سـهم در آینـده افزایش
مییابـد بـه طـوری که  20درصـد از کل سـرمایه در گـرد بخش تولید
در سـال آینـده از محـل ایـن اوراق خواهـد بـود و ایـن یعنـی رقمـی در
حـدود  00تـا  50همـت تأمیـن مالـی بخش تولیـد که با رقـم کنونی
بسـیار فاصلـه دارد (رقـم سـرمایه در گـرد واحدهـای تولیـدی از کل
تسـهیالت بانکـی رقمـی در حدود هـزار و  500همت اسـت).
در ایـن میـان اعتبارسـنجی صحیح مشـتریان بانکـی از اهمیت زیادی
برخـوردار اسـت چـرا کـه عـدم ایفـای تعهـدات در سررسـید میتوانـد
اعتمـاد بـه ایـن اوراق را در بلندمـدت خدشـهدار و اثربخشـی آن را
کاهـش دهـد .امـا سـؤالی کـه مطـرح میشـود الگوهـای اعتبارسـنجی
اسـت .در حـال حاضـر بانـک مرکـزی و سیسـتم بانکـی الگوهای بسـیار
سـختگیرانهای در ارتبـاط با اعتبارسـنجی مشـتریان در اختیـار دارند که
البتـه دلیـل آن نیز حجم باالی معوقات بانکی اسـت ،اما سـؤال آن اسـت
کـه در شـرایط اقتصـادی بسـیار بـدی کـه در بیـش از یک دهه گذشـته
باعـث ورشکسـتگی تعداد زیادی از شـرکتهای کوچک و متوسـط شـده
یـا بدهیهـای آنـان را بـه افـراد و بنگاههـای دیگـر یـا سیسـتم بانکـی
افزایـش داده اسـت رو های کنونی اعتبارسـنجی عامل حذف بسـیاری
از شـرکتها از شـمول ایـن ابـزار نخواهـد بـود
طبیعتـاً بانـک هـم قـادر نیسـت اوراقـی را ضمانـت کنـد کـه
مشـکو الوصول باشـد؛ چـاره چیسـت در ایـن ارتبـاط باید گفـت بازار
سـرمایه برمبنـای خاصیتی کـه در قیمتگذاری سـهم برمبنای ریسـک
آن دارد ،ایـن مشـکل را احتمـاالً برطـرف خواهـد کرد به عبارتـی مبادله
ایـن اوراق در بـورس براسـاس ریسـک مترتـب بـر آن صـورت میگیـرد
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محصـول بـر اسـاس میانگیـن قیمتهـای هفتههـای قبـل تعیین شـود
رو درسـتی نیسـت و بـورس کاال بایـد برمبنـای هزینههـای تولیـد
قیمتگـذاری را در دسـتور کار قـرار دهـد .بـه گفتـه آنهـا تولیـد در
شـرایط کنونـی بـا هزینههـای زیـادی روبهرو شـده اسـت .خوشـبختانه
تابسـتان امسـال شـرایط مناسـبی بـرای تأمیـن بـرق تولیدکننـدگان
حاکـم شـد و افـت خاصـی در تولیـد مشـاهده نشـد و ایـن موضـوع بـه
ثبـات نسـبی در بـازار منجر شـد ،اما آنطور کـه تولیدکنندگان سـیمان
میگوینـد در حـال حاضـر بسـیاری از خطـوط تولیـد نیازمنـد بازبینـی
هسـتند و ایـن در حالـی اسـت کـه کاهـش سـطح تولیـد باعث شـده تا
میـزان زیـادی تولیـد کلینکـر نیز کاهـش یابد کـه تمام این مـوارد روی
هزینههـای تولیدکننـده اثـر گذاشـته اسـت.
بـا اینحـال از ابتـدای عرضه سـیمان در بـورس کاال تاکنـون به دلیل
تصمیـم مهمـی کـه وزارت صمـت در نحوه عرضـه گرفت ،بـازار بهخوبی
بـه سـمت تعـادل حرکـت کـرده اسـت؛ امـروز عرضـه تمـام محصـول
سـیمان در بـورس کاال صـورت میگیـرد و شـرکتهای سـیمانی اجـازه
ندارنـد سـیمان را بـه واسـطهها و حتـی نماینـدگان فـرو خـود خارج
از مکانیـزم بـورس بفروشـند .ایـن مسـ له کمـر دالالن را در ایـن مـدت
شکسـته و باعـث تـال مجدد بـرای خروج سـیمان از بورس کاال شـده
اسـت ،امـا بـه نظر میرسـد این هـدف در عمـل تنهـا در صورتـی اتفاق
میافتـد کـه دولـت شـیوه قیمتگـذاری را اصـالح نکند.

و طبیعتـاً اوراقـی که از شـرایط مناسـبی برخوردار نیسـتند خـود با نرخ
تنزیـل بـاال نقد میشـوند ،امـا اگر بـازار ثانویـه کارکرد خود را از دسـت
بدهـد و اوراق بـه سررسـید منتقـل شـوند بـار ایـن موضـوع بـه دو
سیسـتم بانکـی منتقل میشـود و اینجاسـت که نـرخ ضمانـت بانکی در
مـورد اوراق مختلـف بـه میـان میآیـد .در حـال حاضـر ایـن نـرخ برای
همـه اوراق حداکثـر دو درصـد اسـت ،اما میتوان بـا ایجـاد تغییراتی در
ایـن نـرخ و بهبـود وضعیـت وثایـق و سـایر اقدامـات ریسـکهای نکـول
احتمالـی را بهتـر ارزیابـی و تصمیمـات مناسـبی اتخـا کـرد تـا سـهم
بیشـتری از بنگاههـا بتواننـد از آن بهرهمنـد شـوند.
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طـی ایـن مـدت شـهرداری هم سـه واحـد مسـتغالت تحـت مالکیت
خـود را در ایـن بـازار عرضـه کـرده اسـت .مدیـران شـهرداری تهـران
مصمـم هسـتند امـال و مسـتغالت خـود را از طریـق بـورس کاال بـه
فـرو برسـانند؛ هرچند این موضوع شـفاف اسـت و نشـان از یک اقدام
متفـاوت در مقایسـه بـا دورههـای قبلـی دارد ،امـا انتقادهایـی بـه نحـوه
هزینهکـرد ایـن امـوال وارد اسـت .برخـی شـنیدهها حکایـت از آن دارد
کـه شـهرداری امـوال خود را بـرای تأمیـن هزینههای جاری میفروشـد.
درسـت اسـت کـه ایـن موضـوع ربطـی بـه بـورس کاال نـدارد و جز ی از
و ایـف آن نیسـت ،امـا سـازمانهای نظارتـی باید بـه این موضـوع ورود
کننـد ،چـرا کـه شـهرداری برخـالف یـک شـرکت تولیدکننده فـوالد یا
خـودرو اسـت و درآمدهـا و هزینههـای آن نیز متفاوت اسـت ،درآمدزایی
در شـهرداری بـا توجـه بـه منابعـی ماننـد طـرح ترافیـک ،اجارههـای
دریافتـی از اماکـن و ابنیه ،عوار و  ...اسـت و هزینههـای آن نیز باید با
منابع متناسـب باشـد تا شـهرداری گرفتار کسـری بیشازحد نشـود ،اما
بررسـیها نشـان میدهـد اکنـون شـهرداری دچار کسـری بودجه اسـت
و تأمیـن حقـوق کارمنـدان از طریـق فرو اماکـن آن انجام میشـود و
ایـن مسـ له زنـگ خطری جـدی بـرای این نهاد اسـت.
در شـهریورماه امسـال دو واحـد مسـکونی از طـرف شـهرداری تهران
بـه ارز مجمـوع  25میلیـارد و  600میلیون تومان معامله شـده اسـت
و اکنـون سـومین ملـک به ارز  ۱5میلیارد تومان پذیر شـده اسـت.

یا
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در حـوزه محصـوالت پتروشـیمی امـا مهمتریـن تصمیمـی کـه در
نیمـه اول امسـال گرفته شـد امـا هنوز نتیجـه آن حاصل نشـده ،واردات
محصوالتـی اسـت کـه در بـازار بـا کمبـود آنها روبـهرو هسـتیم .به این
ترتیـب شـرکتهای تولیدکننـده محصـوالت پلیمـری با توجه بـه میزان
تولیـد خـود و نیـاز بـازار ،در صورتـی کـه محصـول بـه انـدازه کافـی در
داخـل تولیـد شـود ،آن را در بـورس کاال عرضـه خواهند کـرد ولی اگر با
تجمیـع عرضههـا بـاز هم شـاهد کمبود محصـول بودیـم ،تولیدکنندگان
میتواننـد بـا مجـوز دولت اقدام بـه واردات ماده اولیه و سـ س عرضه در
بـورس کاال کننـد تـا بـه این ترتیـب تعادل بـازار برقرار شـود.
در حـال حاضـر در حـوزه برخـی محصـوالت پلیمـری بـا کمبـود
مواجهیـم؛ ازجملـه حـوزه پیویسـی یـا پلیاتیلـن ترفتـاالت و  ...و این
در حالـی اسـت کـه رشـد قیمت ارز در حـال حاضر از یکسـو و اختالف
قیمـت ارز دولتـی و نیمایـی از سـوی دیگـر پاشنهآشـیل ایـن طـرح
بـه حسـاب میآیـد و از طرفـی فعـاالن بـازار نگرانانـد کـه نکنـد ایـن
سیاسـت بـازار را در اختیـار صنایع باالدسـتی قرار دهـد .بااینحال هنوز
بـرای قضـاوت دقیـق در ایـن ارتبـاط زود اسـت.
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بررسی واکنش صندوقهای طال به سیگنالهای سیاسی

بازیدرزمینابزارهایطالیی
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جریـان ورود و خروج نقدینگی به صندوقهای
طـال در تابسـتان امسـال بـا نوسـانات متعـددی
روبـهرو شـد؛ درحالیکـه طوالنی شـدن مذاکرات
احیـای برجـام زمینه صعـود نـرخ ارز و تثبیت آن
در کانـال  ۱هـزار تومـان را در خـرداد و تیرمـاه
امسـال فراهـم کـرد ،داراییهـای برپایـه طـال در
بـازار مشـتقه و مالـی بـورس کاالی ایـران تبدیل
بـه مقصد جدید نقدینگی سـرگردان جامعه شـد.
بـه ایـن ترتیب ایـن بازار با مـوج جدیـدی از ورود
سـرمایه روبهرو شـد.
طـال در تمامـی بازارهـای جهانـی دارایی امن
در زمـان هـر بحرانی ازجمله تورم تلقی میشـود
و در شـرایطی کـه بـازار داخـل بـا محدودیـت
تنـوع نیـز مواجـه اسـت ،اهمیـت ایـن دارایـی
بـه مراتـب بیشـتر میشـود .در چنین شـرایطی
مزایـای اتـی معاملـه صنـدوق طـال باعـث شـد
تـا ایـن دارایی بیـش از سـایر داراییهـا برمبنای
طـال مـورد اقبـال عمومـی قـرار بگیـرد و حتـی
سـرمایهگذاران خـرد کـه اعتمـاد خود را بـه بازار
سـرمایه از دسـت دادهانـد ،نیـز از سـرمایهگذاری
بـر روی صنـدوق طـال اسـتقبال کردنـد .امـا این
رویـه تـا پایـان تابسـتان پابرجـا نمانـد؛ انتشـار
اخبـار مثبـت از مذاکـرات احیـای برجـام در
روزهـای ابتدایی مردادماه باعث شـد تـا انتظارت
تورمـی رو بـه کاهش بگـذارد و فعـاالن بازارهای
مالی کاالیـی نسـبت بـه اخـذ موقعیـت خـروج
از بـازار اقـدام کننـد .به ایـن ترتیـب نقدینگی از
بـازار مالی و مشـتقه بـورس کاال خارج شـد و در
واقـع سـرمایهگذاران ریسـک نگهـداری ارز ملـی
را بـه سـرمایهگذاری وابسـته دالر ترجیـح دادند.
البته ایـن پایان ماجرا نبود ،تغییـر ا هارنظرهای
طرفیـن مذاکـره احیـای برجـام و متهـم کـردن
یکدیگـر به عـدم عالقه بـه حصول نتیجـه باعث

شـد تـا مجـدد نـرخ ارز به مسـیر شـتابان رشـد
قمیتـی بازگشـته و ایـن موضوع با مثبـت کردن
انتظـارات تورمـی و نـرخ ارز مجـدد نقدینگـی
سـرگردان را روانه بازارهـای امن در مقابل تبعات
تورمـی همچـون صنـدوق طـال کرد.
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نوسـانات ارزی تبدیـل بـه مهمتریـن
سیگنالسـازهای بازارهـای مالـی و کاالیـی
کشـور شـده اسـت؛ بـه ایـن ترتیـب ایـن
نوسـانات بـه جریان ورود و خـروج نقدینگی به
بازارهـای مشـتقه و مالی بـورس کاال نیز جهت
داده و درحالیکـه ایجـاد موج کاهشـی در بازار
آزاد ارز باعـث خـروج نقدینگـی از ایـن بـازار
میشـود ،ایجـاد جریـان افزایشـی در نـرخ ارز
زمینـه افزایـش ورود نقدینگـی به ایـن بازارها
را مهیـا میکنـد.
در اغلـب نقـاط دنیـا نوسـان ارز پـول ملی
از تصمیمـات بانکهـای مرکـزی آن کشـور در
خصـوص سیاسـت پولـی و مالـی و تصمیمـات
سـایر بانکهـای مرکزی اثرگـذار جهت میگیرد؛
امـا نوسـان ارز پـول ملـی در کشـور یـا بـه
عبارتـی نـرخ تسـعیر ارز عمدتـاً متأثـر از اخبـار
سیاسـی اسـت .بـه ایـن ترتیـب نـرخ آزاد دالر با
انتشـار اخبـار مثبـت از مذاکـرات احیـای برجام
کاهشـی شـده و تغییـر در رونـد انتشـار اخبـار
نسـبت به نتای مذاکـرات برجامـی زمینه صعود
نـرخ ارز در بازار آزاد کشـور را فراهم کرده که این
موضـوع محر رونـق در بازارهای مالی و کاالیی
کشـور میشـود .در واقـع در برهههـای زمانـی
کـه ارز در بـازار آزاد در مسـیر صعـود نـرخ قـدم
برمـیدارد و بـه تعبیـری دیگـر ارز پولـی ملی

کاهـش مییابد ،ریسـک نگهـداری پـول افزایش
یافتـه و هـر دارنده سـرمایهای در مقیـاس خرد و
کالن درصـدد برمیآیـد تا پول خـود را تبدیل به
دارایـی کند کـه از تبعات تورمـی و کاهش ارز
پـول ملـی در امـان بماند.
بازارهـای مالـی ،کاالیـی همچـون معامـالت
گواهـی سـ رده کاالیـی ،صندوقهـای کاالیـی
و معامـالت آتـی ازجملـه بازارهـای جـذاب برای
ورود نقدینگـی در زمـان نوسـانات نـرخ ارز بـه
شـمار میرونـد .البتـه جذابیـت ایـن داراییهـا
تنهـا مربـوط بـه بـازار داخلـی کشـور نمیشـود
و در تمـام دنیـا نیـز سـرمایهگذاری در بازارهای
مالی کاالیـی مـورد توجه سـرمایهگذاران اسـت.
البتـه ریسـک سـرمایهگذاری بـر روی دارایـی
مالی کاالیـی میتوانـد نسـبتاً باالتـر از دیگـر
داراییهـا باشـد ،چـرا کـه چنیـن بازارهایـی
عـالوه بـر تأثیرپذیـری از تصمیمـات اقتصـاد
کالن از وضعیـت عرضـه و تقاضای یک محصول
خـاص نیـز سـیگنال میگیرنـد .امـا بازارهـای
مالی کاالیی میتوانند سـودآوری بیشتری را نیز
بـرای سـرمایهگذاران رقـم بزنند ،به ایـن ترتیب
جذابیـت سـرمایهگذاری در چنیـن بازارهایـی
عمومـاً بـرای فعاالنی کـه به دنبال دارایی نسـبتاً
پرریسـکتر و سودآورتر هسـتند به مراتب باالتر
اسـت .وضعیـت بازارهـای مالـی و کاالیـی در
ایـران تا حـدی با دنیا متفاوت اسـت؛ متأسـفانه
نوسـانات نـرخ ارز در بـازار داخـل بهخصـوص
ـرف سـالهای اخیر بـه میزانی شـدت گرفته،
کـه ایـن سـیگنال تقریباً بـه اصلیتریـن و حتی
تنهـا عامـل مهـم اثرگـذار در بـازار تبدیل شـده
اسـت .بـه ایـن ترتیـب تنهـا بـا دنبـال کـردن
نوسـان نـرخ ارز و پیشبینـی آن میتـوان رونـد
بازارهـا را در داخـل پیشبینـی کـرد.
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مردادمـاه بـا اخبـار مثبتـی از نزدیک شـدن
بـه توافـق برجـام آغـاز شـد؛ میانجیهـای
اروپایـی اعـالم کردنـد کـه مذاکـرات بـه دور
پایـان رسـیده و تنهـا الزم اسـت طرفیـن
موافقـت خـود را بـا نتایـ حاصلشـده اعـالم
کننـد .ا هارنظرهـای سیاسـی طرفیـن و اعالم
اخبـاری مبنـی بـر نزدیـک بـودن توافـق باعث
شـد تـا نـرخ ارز در بـازار آزاد تهـران بهسـرعت
از کانـال  0هـزار تومانـی عقبنشـینی کـرده
و سـکه نیـز وارد مسـیر عقبگـرد قیمتـی شـود
بـه نحـوی کـه بهـای سـکه تمـام بهـار در
روزهـای پایانـی مردادمـاه تجربـه بازگشـت بـه
کانـال  ۱2میلیـون و  700هـزار تومانـی را نیـز
داشـت؛ هرچنـد مجـدد بهسـرعت بـه کانـال
 ۱میلیونی بازگشت.
خو بینـی نسـبت بـه نزدیـک شـدن بـه
حصـول نتیجـه در مذاکرات احیـای برجام باعث
شـد تـا انتظـارات قیمتـی نسـبت بـه نـرخ ارز
نیـز تغییـر کنـد و حبـاب فـرو سـکه در بازار
نیـز بـه شـکل ملموسـی کاهـش داشـته باشـد.
درعینحـال ایـن خبـر باعـث شـد تـا نقدینگی
واردشـده بـه داراییهای مالی کاالیـی در بورس
کاالی ایـران نیز در مسـیر خروج قـرار بگیرد .در
واقـع فعـاالن ایـن بـازار بـا پیشبینی افـت نرخ
ارز پـس از برجـام و کاهـش ارز دارایـی خـود
نسـبت بـه فـرو داراییهـای برمبنـای طال در
بـازار مالی و مشـتقه بورس کاال اقـدام کردند .به
ایـن ترتیب رف نیمـه دوم مردادمـاه نقدینگی
از ابزارهـای طالیـی بـورس کاال ازجمله صندوق
طـال خـارج شـد .در شـرایطی کـه احتمـال
کاهـش نرخ سـایر ارزها نسـبت بـه ارز ملی یا به
عبارتـی تقویـت ارز پـول ملی داده میشـود،
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اگرچـه گفتـه میشـد مذاکـرات احیـای
برجـام بـه مرحلـه پایانـی رسـیده و طرفیـن
خـود را بـرای توافـق آمـاده میکننـد ،امـا این
تعبیرهـای خو بینانـه بـه واقعیت ن یوسـت.
طرفیـن مذاکـره یکدیگـر را بـه کارشـکنی در
حصـول نتیجـه متهـم کـرده و بـه ایـن ترتیب
مجـدد اخبـار سیاسـی برجامـی نـرخ ارز را در
بـازار آزاد و سـایر بازارهـا افزایشـی کـرد .بـه
ایـن ترتیـب درحالیکه نـرخ ارز از کف قیمتی
خـود در مـرز  28هـزار تومـان فاصلـه گرفت و
مجـدد بـه کانـال  0هـزار تومـان صعـود کرد،
جریـان ورود نقدینگـی بـه بازار مشـتقه بورس
کاالی ایـران مثبـت و صندوقهـای طال تبدیل
بـه مقصـد این جریـان نقدینگی شـدند .اکنون
نیـز بـا رکوردشـکنی قیمـت دالر تـا هـزار
تومـان تـا لحظـه نـگار ایـن خبـر در ۱0
مهرمـاه جـاری ،این روند شـتاب گرفته اسـت.
تجربـه جهشهـای ارزی پیشـین در کشـور،
کاهـش ارز پـول ملـی و زیـان عمـوم آحـاد
جامعه باعث شـده تا با وجـود بالتکلیفی نتیجه
مذاکـرات احیـای برجـام ،اما سـرمایهگذاران در
مقیـاس خـرد و کالن بـا ایجاد جریان افزایشـی
در بـازار ارز نسـبت بـه تبدیـل نقدینگـی خـود
بـه دارایـی اقـدام کننـد .در این شـرایط گواهی
سـ رده سـکه ،گواهی شـمش و صندوق کاالیی
برمبنـای دارایـی سـکه طـال گزینـه مناسـبی
بـرای جـذب نقدینگـی سـرگردان جامعـه
تلقی میشوند.
طـال در تمامـی دنیـا دارایـی امـن در زمـان
بحـران و در مقابـل تبعات تورمی تلقی میشـود؛
مزیتهـای بالقـوه معاملـه صنـدوق طـال باعـث
میشـود تا سـرمایهگذاران خریـد اوراق صندوق
طـال را بـه خریـد فیزیکـی طـال و سـکه در بازار
ترجیـح دهنـد .کاهـش ریسـک معامله نسـبت
بـه سـرقت و تقلـب ،کارمـزد بـه مراتـب کمتـر
نسـبت به خریـد فیزیکی ،معـاف از مالیات بودن
معامـالت ،امـکان جـذب سـرمایههای بـه واقـع
خرد ،نقدشـوندگی بـاال در صورت لزوم ،اطمینان
نسـبی نسـبت به سـود حاصل از سـرمایهگذاری
بـر روی صندوقهـا با توجه به معامله آن توسـط
کارگـزاری و  ...باعـث میشـود تـا در شـرایط
کنونـی صندوقهـای طـال بسـتر مناسـبی برای
جـذب نقدینگـی سـرگردان جامعه باشـند.
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ـرف تابسـتان امسـال نـرخ ارز در بـازار آزاد
در محـدوده کانـال قیمتـی  28تـا  2هـزار
تومان نوسـان داشـت؛ درحالیکه طوالنی شـدن
مذاکـرات احیای برجام باعث شـد تـا در روزهای
ابتدایی تابسـتان نرخ ارز به کانـال  0و  ۱هزار
تومانـی صعـود کنـد ،نقدینگـی باالیی رهسـ ار
بازار مشـتقه بـورس کاالی ایـران و صندوقهای
طال شـد .در واقع احتمال جهش ارزی در کشـور
باعث شـد تـا تمایل بـه سـرمایهگذاری بـر روی
دارایـی برمبنـای طـال در معامالت بازار مشـتقه
و مالـی بـورس کاالی ایـران افـزوده شـود .در
شـرایط کنونـی امـکان سـرمایهگذاری بـر روی
طـال در بـورس کاالی ایـران از مسـیر تعریـف
گواهی سـ رده سـکه ،صنـدوق طـال و معامالت
آتـی صنـدوق طـال فراهـم اسـت .دارایـی اصلی
و پایـه صندوقهـای طـال نیـز گواهیهای سـکه
هسـتند .البته وعده تعریـف و راهاندازی معامالت
گواهـی سـ رده شـمش طال نیـز ـرف ماههای
اخیـر داده شـده و احتماالً ـرف هفتههای اخیر
شـمش طال نیز از بسـتر بورس کاال قابل معامله
خواهـد بود.
در شـرایطی کـه نـرخ ارز در بـازار آزاد و سـایر
بازارهـای موازی با تزریق نقدینگی از سـوی بانک
مرکـزی ،محدودیت در خریدوفرو و  ...تا حدی
قابـل کنتـرل اسـت ،نـرخ طـال در بـازار داخـل
متناسـب بـا انتظـارات تورمـی از نـرخ ارز تغییـر
میکنـد ،بـه ایـن ترتیـب در برهههایـی کـه نرخ
ارز در بـازار داخـل بـه شـکل دسـتوری تـا حدی
کنترل میشـود ،حباب در معامالت سـکه شـکل
میگیـرد .این حبـاب فاصله میـان ارز بنیادی
سـکه با احتسـاب نـرخ ارز اعالمی از سـوی بانک
مرکـزی و اونـس طـالی جهانی بـا فاصله قیمت
فـرو سـکه در بـازار داخـل اسـت .بـه عقیـده
برخـی فعـاالن بـازار نـرخ واقعـی ارز در کشـور را
بایـد برمبنـای نـرخ سـکه تعییـن کـرد؛ بـه این
ترتیـب زمانـی کـه سـکه بـا حبـاب ۱0درصدی
در بـازار فیزیکـی معامله میشـود ،میتـوان ادعا
کـرد کـه معاملهگـران ایـن دارایـی انتظار رشـد
۱0درصـدی نـرخ ارز در بازار داخـل را دارند .البته
محدودیـت در بازارهـای قابل سـرمایهگذاری آن
هم به شـکل خـرد از دیگر دالیل تشـدید حباب
در معامالت سـکه اسـت.
کاهـش ارز پـول ملی ،از بیـن رفتن اعتماد
عمومـی نسـبت بـه بـازار سـرمایه (بـورس)،
محدودیـت در خریـد ارز سـایر کشـورها و نبـود
بـازاری بـرای ورود سـرمایههای خـرد باعـث
میشـود تـا در شـرایط کنونـی کـه انتظـارات
تورمـی در کشـور افزایشـی اسـت ،سـرمایههای

خـرد رهسـ ار بـازار طـال و سـکه شـده و ایـن
موضـوع نیـز بـر حبـاب قیمتـی در ایـن بـازار
میافزایـد .در ایـن شـرایط شـاهد هسـتیم کـه
معمـوالً حباب در معامالت نیم و ربع سـکه بیش
از حبـاب در معامالت سـکه تمام بهار اسـت ،چرا
کـه سـرمایههای خـرد تطابق بیشـتری بـا ربع و
نیـم سـکه دارد.
در ایـن شـرایط معامالت بازار مالی و مشـتقه
بورس کاال برمبنای دارایی پایه سـکه طال ،محلی
مناسـب برای جـذب نقدینگیهای خـرد خواهد
بـود .البتـه قیمتهـا در این بازار نیز از نرخ سـکه
در بـازار فیزیکـی و انتظارات تورمـی معاملهگران
سـیگنال میگیرد ،امـا ورود بخشـی از نقدینگی
سـرگردان بـه ایـن بخـش میتوانـد بـه کاهـش
حبـاب در دارایـی سـکه فیزیکـی نیزکمک کند.

فعـاالن بـازار نسـبت به خروج سـرمایه از بـازار و
نگهـداری پـول ملـی اقـدام میکننـد .اتفاقی که
بـا پیشـرفت مثبـت مذاکـرات احیای برجـام در
مردادمـاه رقـم خورد.
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نظام بانکی و بانکداری در عین قدمت و عملکرد تاریخی بلندمدت ،در
حال حاضر یکی از ابزارهای مدرن توسعه است .دامنه فعالیتهای بانکها
در بسیاری موارد از محدودههای سیاسی و جغرافیایی کشورها فراتر رفته
و گسترهای فراملیتی و جهانی یافته است .سیستمها و ابزارهای عملیاتی
بانکها نیز توســعه یافتهاند و نظامهای بانکداری در سطح بینالمللی از
تکنولو یهای روزآمد و پیشرفته اســتفاده میکنند .در ایران طی چهار
دهــه اخیر به دالیــل مختلف که عموماً به دلیــل دخالتهای گروههای
ینفــع و ینفو و همچنین ناآگاهی و اعمال مدیریتهای غیرعلمی و
غیرحرفهای در اقتصاد کالن و صنعت بانکداری است ،بانکها از ویژگی و
ات اصلی خود که نهادهای واسطه پولی هستند ،فاصله گرفته و از سوی
دولت و حکمرانان اقتصادی و حتی سیاسی وسیلهای برای تحقق اهداف
خود با استفاده از منابع مالی دراختیار بانکها شدهاند.
گروههای ینفع در دولت ،مجلس قانونگذاری و بخشهای شبهدولتی
به گونهای سیاســتها و مدیریت نظام بانکی را تحتتأثیر قرار دادهاند که
عدم استقالل بانک مرکزی یکی از نمودهای آن است .لزوم استقالل بانک
مرکزی که موضوعی در چارچوب مبانی نظری و فلســفه تشــکیل بانک
مرکزی در همه جوامع و در حوزههای سیاســی و اقتصادی اســت ،چند
سالی است که به دلیل بروز پیامدهای نامطلوب دخالتهای غیراقتصادی و
غیرحرفهای و خالف اصول پذیرفتهشــده فنی بانکی و بانکداری در اقتصاد
کالن و بخشهای مالی و پولی کشــور ،به طور عمده از سوی مراجع فاقد
صالحیت و گروههای ینفع و ینفو مطرح شــده است .تردیدی وجود
ندارد که با این شیوه تقسیم کار ملی و حضور انحصاری دولت و بخشهای
شــبهدولتی در اقتصاد ایران ،مســتقل بودن بانک مرکزی مطابق با مبانی
نظری اقتصادی و مالی قابل قبول ،آرزویی دستنیافتنی است.
نمود دیگر عدم اســتقالل بانک مرکزی (که شــاید از عدم اســتقالل
سازمانی و جایگاه آن در ســازمان و تشکیالت کالن حکمرانی اقتصادی
کشور مهمتر باشد) تأثیر باورها و تفاسیر اشتباه و ناشیانه از سوی مراجع
و نهادهای غیرحرفهای نسبت به مفاهیم و ابزارهای عملیاتی بانکی است.
به عنوان مثال نرخ بهره شــاخ و ابــزاری تعیینکننده و منحصربهفرد

در تخصی منابع و شــکلگیری انگیزهها و میل نهایی به سرمایهگذاری
و ارز های اقتصادی اســت که تاکنون صدمات بســیاری از ناآگاهی و
تفسیرهای اشــتباه گروهها و نهادهای ینفو نظام بانکی خورده است.
بهــره که مرتبط بــا ارز زمانی پول و لحا کــردن هزینه فرصتهای
ازدسترفته منابع و مصارف منابع پولی و مالی است ،همواره با ربا اشتباه
گرفته شده است .
یکی از اهداف نظام بانکــی در قانون (دا می) عملیات بانکی بدون ربا
مصوب  ،۱ 62/6/۱0اســتقرار نظام پولی و اعتباری برمبنای حق و عدل
(با ضوابط اســالمی) بــه منظور تنظیم گرد صحیح پــول و اعتبار در
جهت سالمت و رشــد اقتصاد کشور تعیین شده است .روح حاکم بر این
قانون ،کارکرد نظام بانکی مطابق با ضوابط اســالمی است .در ماده این
قانون که مجوز قبول ســ رده به بانکها اعطا شــده است ،اصل س رده،
بدهی بانک تلقی شــده و بانک مکلف اســت به عنوان وکیل س ردهگذار،
صرفاً از طریق انعقاد قراردادهای شــرعی مشخ شده در مفاد قانون آن
را به مصرف رســانده و در منافع حاصله (که پس از تحقق هدف قرارداد
و ســرمایهگذاری مشتر و در آینده به دســت خواهد آمد و ارز آن
هــم برمبنای ارز هــای واقعی و جاری اقتصادی خواهد بود) شــریک
شود .قانونگذار با اســتفاده از مفهوم مشارکت و ارز های جاری نتیجه
قراردادهای مشارکت به گونهای اخذ بهره را مجاز کرده است.
کارکرد نامناســب اقتصاد کالن و بازارهای کسبوکار ،رکود در تولید
ناشــی از سیاســتگذاریهای نامناســب و عدم رونق در سرمایهگذاری و
توســعه فعالیتهای مولد باعث شده است که منابع بانکی به فعالیتهای
مولد و با قابلیت توســعه اختصاص نیافته و به طــور عمده به حوزههای
بــا قابلیت ایجاد درآمدهــای موهوم تخصی یابد و ابزار درخواســت و
تخصی ارز های موهوم ،قراردادهایی اســت کــه در اهر با رعایت
مقــررات و ضوابط قابل قبول و حاکم تنظیم و مبادله میشــوند ،ولی در
واقع صوری بوده و به مصارف دیگری میرســند .به طور رسمی کیفیت و
نتای بلندمدت این عقود و مغایرت آنها با قوانین شرع یکی از توجیهات
اساســی پیشنهاد طرح بانکداری اسالمی از ســوی چند نماینده مجلس
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شورای اسالمی است ،لکن به نظر میرسد نفو بیشتر و تعیینکنندهتر در
ســاختار نظام حاکمیت بانک مرکزی و نظام بانکداری دلیل اصلی تدوین
و پیشنهاد طرح بانکداری اسالمی است.
در قانــون پولــی و بانکی کشــور مصــوب  ،۱ 5۱/4/۱8ارکان بانک
مرکزی جمهوری اسالمی عبارت از مجمع عمومی ،شورای پول و اعتبار،
هی ت عامل ،هی ت نظار و هی ت نظارت اندوخته اســکناس اســت و در
مواردی که در قانون مذکور ،حکم ،مجوز یا تکلیفی مشخ نشده باشد،
قوانین حاکم بر شــرکتهای ســهامی بر بانک مرکزی حاکم است .پس
از تصویب ماده  ۱6قانون برنامه ششــم توسعه ،برای حصول اطمینان از
اجرای صحیح عملیات بانکی بدون ربا و نظارت بر نظام بانکی و ا هارنظر
نســبت به رویهها و ابزارهای رای  ،شــیوههای عملیاتی ،دستورالعملها،
بخشــنامهها ،چارچوب قراردادها و نحوه اجــرای آنها از جهت انطباق با
موازین فقه اسالمی ،شورای فقهی با حضور پن فقیه (به پیشنهاد ر یس
کل بانک مرکزی و تأیید شــورای نگهبــان) و دیگر اعضای تخصصی در
بانک مرکزی تشکیل شده اســت و مصوبات این شورا الزمالرعایه بوده و
اختیارات آن منافاتی با اختیارات و اقتدار شورای نگهبان ندارد .قانونگذار
در برنامه ششــم بر اجرای قانون عملیات بانکــی بدون ربا تأکید کرده و
با مجوز تشــکیل شورای فقهی ،ابزار مشــورتیای را طراحی کرده که از
مطابقت همــه رفتارها و عملیات نظام بانکی با موازین شــرعی مطم ن
باشــد و باالخره تأکید کرده است که مصوبات شورای فقهی خدشهای بر
اختیارات شورای نگهبان وارد نمیکند.
تمام قوانین ،دستورالعملها ،آییننامهها در کشور در یک سلسلهمراتب
و ارتباط با قوانین مادر قرار دارند و مبانی ارزشــی اســالمی و شرعی نیز
در قوانین مادر لحا شــده است .برای مثال قانون اساسی متأثر از احکام
دین مبین اســالم است و همه قوانین کشور باید در چارچوب این قانونی
باشــند که خود در راستای مبانی ارزشــی جامعه تدوین شده است .در
مفاد قانون اساســی نهادهای الزم نیز برای کنتــرل مفاد و تصمیمات و
مصوبات قانونی و اجرایی که از ســوی دولــت و نهاد قانونگذاری و حتی
تصمیمات قوه قضا یه تدوین میشــود با هدف رعایت اصول اساســی و
ارز های بنیادین وجــود دارد .قانون عملیات بانکــی بدون ربا مصوب
ســال  ۱ 62بدون انحراف نسبت به مفاد قانون اساسی و شرع به تصویب
رســیده است و شــورای نگهبان هم بر این امر صحه گذاشته و مفاد آن
را بعد از تصویب مجلس شــورای اســالمی تأیید کرده است .بنابراین هر
دســتورالعمل یا اقدامی که در ســطوح اجرایی و تصمیمگیری عملیاتی
دارای مغایرت با مفاد قوانین دا می (که به تأیید شــورای نگهبان رسیده
است) و ازجمله قانون مصوب سال  ۱ 62باشد ،از سوی نهادهای نظارتی
(نظیر دیوان محاســبات یا بازرس قانونی) قابل شناسایی و افشاست .این
تجربه در خصوص دیگر قوانین الزماالجرای کشور نظیر قانون مدنی (که
قانونی قدیمی و در راســتای احکام دینی و شــریعت شیعه تصویب شده
است) نیز وجود دارد ،بنابراین اصوالً تشکیل شورای فقهی به صورت یک
نهاد برای کنترل مســتمر فرایندهای اجرایــی و رعایت اصول فقهی در
آنها نهتنها از ابتدا ضرورتی نداشته بلکه نظام و فرایندهای نظارت را نیز
تضعیف کرده است.
در طرح جدید بانکداری ،شــورای فقهی یکــی از ارکان بانک مرکزی
جمهوری اسالمی شده است و با این ترتیب بانک مرکزی همانند گذشته
دارای پنــ رکن خواهد بود با این تفاوت که بــا حذف هی ت نظارت بر
اندوخته اســکناس ،شــورای فقهی به ترکیب ارکان اضافه شده است .در
قوانیــن قبل در ترکیب شــورای فقهی یک نفر نماینده مجلس شــورای
اســالمی هم وجود داشــته که در طرح جدید حذف شــده است .تفاوت
اساســی در انتخاب پن فقیه عضو شــورای فقهی ایجاد شــده است .در
قوانین قبل فقهای شورای فقهی به پیشنهاد ر یس کل و با تأیید اکثریت

فقهای شورای نگهبان و با حکم ر یس کل منصوب میشوند ولی در طرح
جدید فقهای مذکور به پیشنهاد مشــتر مدیر حوزههای علمیه کشور
و ر یس کل و تأیید اکثریت فقهای شــورای نگهبان انتخاب میشوند .در
طرح جدید حدنصاب رســمیت یافتن جلسات و اتخا تصمیم به گونهای
تنظیم شــده که فقهای شورای فقهی از قدرت باالتری نسبت به گذشته
و دیگــر اعضا برخوردار شــدهاند .پس از تصویب و اجرایی شــدن طرح
جدید بانکداری ،مصوبات شــورای فقهی بــرای همه ارکان بانک مرکزی
و همه مؤسســات اعتباری ،صندوقهای قر الحسنه ،تعاونیهای اعتبار،
دیگر مؤسسات س ردهپذیر ،شــرکتهای لیزینگ ،صرافیها ،شرکتهای
مدیریــت داراییهای مؤسســات اعتباری ،شــرکتهای اعتبارســنجی
ارا هدهنده خدمات به مؤسســات اعتباری و دیگر اشــخاصی که به انجام
عملیات یا ارا ه خدمات بانکی ،ارا ه ابزارهای پرداخت و ســایر فعالیتها
اشتغال دارند ،الزامآور است .فتاوای معیار در مصوبات شورای فقهی ،آرای
فقهی ولی فقیه خواهد بود.
یکی از ارکان صالحیتدار بانک مرکزی براســاس قوانین قبل ،شورای
پول و اعتبار بوده اســت که طبق ماده  ۱5قانون برنامه ششــم توســعه،
دارای  ۱عضو بوده اســت .در طرح جدید ،عنوان شــورای پول و اعتبار
از مجموعــه عناویــن ارکان بانک حذف و به جــای آن هی ت عالی قرار
داده شــده است .تعداد اعضای هی ت عالی  7نفر است .با مقایسه ترکیب
اعضای شــورای پول و اعتبار و ترکیب اعضــای هی ت عالی ،وزیر صمت
و دو تن از وزرای دیگر ،دادســتان کل کشــور ،ر سای اتاقهای بازرگانی
و تعــاون و دو نفر از نمایندگان معرفیشــده از کمیســیونهای برنامه و
بودجــه و امور اقتصادی و دارایــی در ترکیب هی ت عالــی قرار ندارند.
نتایــ مالحظه مفــاد و ایف و مأموریتهایی که بــرای هی ت عالی در
متن طرح جدید درج شــده ،حاکی از همپوشانیها ،تضادها و تقابالت و
موازیکاریهایی اســت که در فرایندهای تصمیمگیری و تصمیمســازی
دربانــک مرکزی به عنــوان نهاد عالی مدیریت و نظــارت بر نظام بانکی
کشــور پدید میآید که به طور قطع مجموعــه نظام بانکی و بانکداری را
تحتتأثیر قرار میدهد.
با فــر اینکه هی ت عالی در طرح جدید جایگزین شــورای پول و
اعتبار در مفاد قوانین گذشته شده باشد و با حضور شورای فقهی ،کارکرد
این نهادها و تأثیراتشــان بر عملکرد بانک مرکــزی و نظام بانکی دارای
خصوصیات زیر خواهد بود:
 ۱همپوشــانی ،مــوازیکاری ،تقابــل و تضــاد در فرایندهــای
سیاستگذاری ،تصمیمگیری ،مدیریتی و نظارتی
 2حضور بیشتر دولت در بانک مرکزی (ر سای اتاقهای بازرگانی
و تعاون و دادستان کل کشور و نمایندگان کمیسیونهای مجلس
در ترکیب هی ت عالی نیستند).
از بین رفتن کامل احتمال مستقل شدن بانک مرکزی
 4تداخل مبانی و موضوعات ارزشی با مبانی و موضوعات علمی و
حرفهای که بدون تردید به ضرر ارز ها خواهد شد.
 5تضعیف عملکردهای طبیعــی ،علمی و حرفهای بانک مرکزی
به دلیل غلبه شورای فقهی بر نظام ،ساختار و ارکان بانک مرکزی
 6کاهش اقتدار و تأثیر ر یس کل در سیاستگذاری ،اداره بانک و
هدایت نظام بانکداری
به لحــا تدوین ســازوکارهای اجرایی ،مفاد طــرح جدید بانکداری
اســالمی ،دارای اشکاالت فنی هم هست .متن تنظیمشده همگن نیست.
برخــی موارد ضرورتی بــه درج در قانــون دا می نــدارد و میتواند در
آییننامهها یا بخشــنامهها درج شــود و همچنین برخی از موضوعات را
میتوان به جای درج در قانون دا می ،حســب ضرورت در قوانین ساالنه
یا کوتاهمدت مطرح کرد.
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اولین نســخه طــرح بانکــداری جمهوری
اسالمی در آبان  ۱ 98با  2۱4ماده منتشر شد
و نمایندگان مجلس در  26آ ر  ۱ 98با کلیات
آن موافقــت کردند .طرح بانکــداری جمهوری
اسالمی شــامل فصول بانکداری ،بانک مرکزی
و بانک توســعه جمهوری اسالمی ایران است و
از بازنگری ،اصالح و تلفیــق الیحه بانکداری
جمهوری اسالمی ایران  ،طرح عملیات بانکی
بدون ربــا  ،الیحه بانک مرکــزی جمهوری
اســالمی ایران و طرح تأسیس بانک توسعه
جمهوری اســالمی ایران حاصل شــده است.
پس از انتشــار مفاد این طرح نقدهای فراوانی
از ســوی نخبگان ،کارشناسان و نیز نمایندگان
بخش خصوصی بر آن وارد شــد .در حال حاضر
این طرح پس از چندینبار بازبینی بار دیگر در
دستور کار مجلس یازدهم قرار گرفته است.
قانون عملیات بانکی بدون ربا در سال ۱ 62
به تصویب رســید .با توجه به گذشــت حدود
چهار دهــه از تصویب قوانین مــادر در حوزه
پولی و بانکی و وقــوع تحوالت جدی در حوزه
دانش بانکداری و بانکداری مرکزی و دگرگونی
رویههــای بانکی و نظارت بانکی به دلیل هور
فناوریهای جدید ،انباشــت و تضــاد قوانین
موردی تصویبشده و خ ها و مشکالت عدیده
در نظام بانکی کشــور با منشــأ قانونی ،اصالح
قوانین پولی و بانکی یک ضرورت جدی و یکی
از اجزای اصلی اصالحــات اقتصادی موردنیاز
کشــور است تا با تحقق ســالمت نظام بانکی،
کشور در مســیر کنترل تورم و ثباتبخشی به
اقتصاد کالن قرار گیرد .سؤال اساسی این است
که آیا طرح جدید بانکداری تحقق چنین هدفی
را میسر میسازد یا خیر
اگرچه مجلس شورای اسالمی با طرح جدید
بانکداری به دنبال تأمین استقالل بانک مرکزی
اســت ولی تحقق چنین امــری از طرح فعلی

حاصل نخواهد شــد .اوالً به صــورت تاریخی
ریشــه اصلی تورم در کشــور کســری بودجه
دولت بوده است که از طریق استقر از بانک
مرکــزی و به عبارتی پولی کردن آن به صورت
تورم بر مردم تحمیل شــده است .طرح جدید
مجلس ،همچنان بر سلطه مالی دولت بر نظام
پولی و اعتباری کشور استمرار بخشیده و حتی
سازوکارهای قانونی آن را نیز مهیا میسازد.
مســ له مهم دیگــری که در طــرح جدید
بانکداری مطرح است ،بحث شورای فقهی است.
شــورای فقهی برای حصول اطمینان از اجرای
صحیــح عملیات بانکی بدون ربا در نظام بانکی
کشــور و جهت نظارت بر عملکرد نظام بانکی
و ا هارنظر نســبت به رویهها و دستورالعملها
از جهــت انطباق آنها با موازین فقه اســالمی
به عنــوان یکی از ارکان اصلــی بانک مرکزی
طرح شده است .به عبارتی طراحان قصد دارند
نظر علما را درباره ربوی بودن بانکداری تأمین
کنند .طبق این طرح ،یک شــورای فقهی باید
در بانک مرکزی مستقر باشد که همه اقدامات
بانک مرکزی را تأیید کند .این اختیارات بسیار
وسیع ،عم ً
ال اختیارات و مس ولیتهای شورای
مشــورتی فقهی را به کل و ایف بدنه اجرایی
بانک مرکزی و بانکها میکشــاند که موجب
خلط مس ولیتها و ســلب پاسخگویی از سایر
ارکان بانــک مرکزی و حتــی بانکها در اکثر
زمینهها ازجمله در رعایــت مقررات مرتبط با
بانکداری اســالمی و انطباق عملیات با موازین
شرعی اســت .درحالیکه در چارچوب قوانین
نافــذ فعلی ارکان مربوطه در بانک مرکزی باید
در این زمینه پاسخگو باشند.
مس له دیگری که میتوان به آن اشاره کرد
تضعیف جایــگاه ر یس بانک مرکزی اســت.
در طــرح فعلــی هی ت عالی بــه جای مجمع
عمومی تعریف شــده اســت .مطابق این طرح،

ر یسجمهور چنــد خبره بانکی را برای حضور
در هی ت عالی معرفــی میکند .به این ترتیب
باز هم دولت در بانک مرکزی حاکمیت دارد و
هدف استقالل بانک مرکزی تأمین نخواهد شد
عملکرد کشــورهای مختلــف در بانکداری
مرکزی حاوی تفاوتها و شباهتهایی است که
ریشــه در قوانین مرتبط با اداره بانک مرکزی
دارنــد .در همه کشــورها کنترل تــورم یعنی
داشــتن تورم پایین و باثبات بــه عنوان هدف
اصلی بانک مرکزی تعریف شده است .بااینحال
اهــداف دیگری همچون دســتیابی به رشــد
اقتصادی پایدار و اشــتغال و ثبات مالی را نیز
برای بانک مرکزی در نظر گرفتهاند .کشورهای
مختلف در تدوین قانون بانکداری خود به دنبال
تحقق اســتقالل بانک مرکزی هستند ،چنانچه
بررســی قانون بانکهــای مرکــزی بهوضوح
اهمیت این امر را نمایان میسازد .مس له مهم
در این خصوص این است که هی ت مدیره بانک
مرکزی توسط چه نهادی و با چه دستورالعملی
تعییــن میشــود و اینکه بانــک مرکزی در
قبــال اقدامــات خود بایــد به چــه مرجعی
پاسخگو باشد.
در یایان باید تأکید کرد که طرح جدید قانون
بانکداری کشور ،موانع بسیاری بر سر راه تأمین
ثبات پولی و مالی و سالمت بانکی قرار میدهد
و رفیــت نظام اعتباری را دســتمایه اهداف
سیاسی کوتاهمدت و تأمین نیازهای مالی دولت
میکند ،حال آنکــه این طرح بهخوبی گویای
این واقعیت است که یک ارچگی و انسجام بانک
مرکزی را وجهالمصالحه ینفعان بیرونی قرار
میدهد .از ســویی شــورای فقهی با اختیارات
نظارتی فراوان قا لشــده بر آن منجر به خلط
مس ولیتها و در نهایت نبود مرجعی مشخ
برای پاسخگویی در قبال پیامدهای بخشنامهها،
دستورالعملها و قوانین وضعشده خواهد شد.
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طــرح قانون بانکداری براســاس مطالعات گســترده جمــع زیادی از
پژوهشگران و متخصصان اقتصادی کشور تهیه و تدوین شد و طی  7سال
گذشته توســط چندی از نمایندگان مجلس ،مورد حمایت و پیگیری قرار
گرفت .در نسخه پیشین این طرح ،موضوع استقالل بانک مرکزی به عنوان
اصلیترین اقدام مثبت رضایت جمــع کثیری از متخصصان را جلب کرد.
بااینحال در نســخه جدید ،استقالل بانک مرکزی با حضور مقامات دولتی
در ســاختار آن تضعیف شده اســت و نگرانیهایی در میان کارشناسان و
سیاســتگذاران به وجود آورده اســت .در این یادداشت تال میشود به
بررســی اهمیت اســتقالل بانک مرکزی و تأثیر آن بر رشد کلهای پولی
پرداخته شود.
در ادبیات اقتصادی ،استقالل بانک مرکزی به دو جز استقالل سیاسی
و استقالل اقتصادی قابل تفکیک است .استقالل سیاسی توسط عواملی از
قبیل مراحل نصب ر یس و اعضای هی تمدیره بانک مرکزی ،دوره تصدی
منصوبان و میزان مســ ولیت بانک مرکزی برای دستیابی به ثبات قیمت
تعیین میشــود .به عبارت دیگر ،استقالل سیاسی نشان میدهد که تا چه
حد به بانک مرکزی اجازه داده میشــود تا بر هدف اصلیا بدون مداخله
مقامات سیاســی پافشاری کند .استقالل اقتصادی به عواملی مانند کنترل
میزان اعتبارات بانک مرکزی به دولت ،میزان آزادی بانک مرکزی در تعیین
نرخ بهره وامهــا و نرخ تنزیل و میزان توانایی بانک مرکزی در کنترل ابزار
سیاست پولی وابسته است.
در طــرح قانون بانکداری اضافه شــدن وزیر اقتصاد و ر یس ســازمان
برنامه و بودجه کشور به اعضای هی ت عالی بانک مرکزی ،حضور دولت در
تصمیمات بانک مرکزی را پررنگتر کرده و استقالل سیاسی بانک مرکزی
را بیش از پیش کاهش میدهد ،از طرف دیگر ،اضافه شدن مجمع عمومی
و شــورای فقهی به ارکان بانک مرکزی استقالل اقتصادی بانک مرکزی را
متأثر خواهد کرد .این اتفاق در وضعیتی رخ داده که مســتقل نبودن بانک
مرکزی به طور تاریخی یک دغدغه اساسی بوده است و انتظار میرفت قانون
بانکداری جدید با افزایش اســتقالل بانک مرکزی توان بانک مرکزی برای
کنترل تورم را افزایش دهد.
بررسی تاریخی اقتصاد ایران نشان میدهد سلطه مالی دولت بر سیاست
پولی ویژگی اقتصاد ایران بوده اســت و بنابراین تأمین مالی کسری بودجه
دولت مهمترین عامل توضیحدهنده رشد پایه پولی است .تا پیش از برنامه
ســوم توسعه ،دولت با استقرا مســتقیم از بانک مرکزی کسری خود را
تأمین میکرد .ممنوع شــدن استقرا مستقیم دولت از بانک مرکزی در
برنامه ســوم توسعه تالشی بود که به جهت افزایش استقالل بانک مرکزی
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صورت گرفت .اما این قانون نیز نتوانســت ســلطه مالــی دولت بر بخش
پولی را بکاهد و دولت با فشــار بر شــبکه بانکی تال کرد کسری بودجه
را پوشــش دهد که این رفتار در نهایت بــا افزایش بدهی بانکها به بانک
مرکزی آثار پولی خود را بر جای گذاشــت .در ســالهای  ۱ 98و ۱ 99
نیز تأمین ارز موردنیاز برای واردات کاالی اساسی عاملی بود که با افزایش
خال داراییهای خارجی بانک مرکزی منجر به افزایش پایه پولی شــد.
در ســال  ۱400و ماههای نخست  ۱40۱کســری بودجه دولت عموماً از
طریق برداشت س ردههای بخش دولتی نزد بانک مرکزی به ترازنامه بانک
مرکزی منتقل شــده اســت .همچنین باید توجه داشت ،اگرچه دولت در
سالهای اخیر تال کرده کســری بودجه را از طریق انتشار اوراق بدهی
تأمین کند ،اما بخشی از این اوراق طی عملیات بازار باز و به واسطه مدیریت
نرخ ســود در بازار بینبانکی به ترازنامه بانک مرکزی منتقل میشــود .در
اســفند  ،۱40۱مانده اوراق بدهی دولتی موجود در ترازنامه بانک مرکزی
 ۱0۱هزار میلیارد تومان بوده است .از طرف دیگر ،خرید اوراق بدهی توسط
شبکه بانکی با فشار بر منابع بانکها میتواند زمینه افزایش اضافهبرداشت
بانکهــا را فراهم کند .بنابراین ارتبــاط مالی دولت با پایه پولی محدود به
رقم بدهی دولت به بانک مرکزی نیســت .بدهیهای ارزی دولت به بانک
مرکزی در خال داراییهای خارجی ثبت میشود .همچنین ،اوراق بهادار
دولتی موجود در ترازنامه بانک مرکزی در سرفصل سایر اقالم ثبت میشود.
بخشــی از فشــار بودجهای دولت نیز از طریق اضافهبرداشت شبکه بانکی
بهطور غیرمستقیم به بانک مرکزی منتقل میشود .آنچه واضح است دولت
همواره بانک مرکزی را به عنوان آخرین ملجأ ()Lender of last resort
دانسته و تاکنون نتوانسته و شاید اراده کافی نداشته که جایگزینی برای آن
بیابد .این پدیده مهمترین عامل توضیحدهنده رشــد باالی کلهای پولی و
در نتیجه تورم در اقتصاد ایران است.
در شــرایط کنونی که اقتصاد کشور در معر ریسکهای قابلتوجهی
اســت ،ضرورت افزایش استقالل بانک مرکزی بیش از پیش وجود دارد .در
حال حاضر ،با توجه به افزایش نااطمینانیهای اقتصادی و سیاسی کنترل
انتظارت تورمی یکی از مهمترین الزامات اقتصاد کشور است .در شرایطی که
در قانون جدید بانکداری ،اهداف چندگانه برای بانک مرکزی تعریف شــده
چگونــه آحاد اقتصادی ب ذیرند که کنترل تــورم اولویت اول بانک مرکزی
است بدیهی است تعریف اهداف چندگانه توان بانک مرکزی در جهتدهی
بــه انتظارات تورمی را کاهش میدهد .افزایــش انتظارات تورمی منجر به
افزایش سیالیت نقدینگی و بنابراین افزایش قدرت تورمزایی آن خواهد شد.
از طرف دیگر ،پررنگ شدن حضور دولت در ساختار بانک مرکزی ،اختیار
بانک مرکزی برای سیاســتگذار پول را کاهش میدهد و آســیبهای
سیاســتگذار پول کوتهنگرانه را بیشتر میکند .با حضور مقامات دولتی
در ترکیب اعضای هی ت عالی بانک مرکزی ،استفاده از پول پرقدرت برای
تأمین کســری بودجه تسهیل و بنابراین توان بانک مرکزی در کنترل پایه
پولی تضعیف خواهد شد .از طرف دیگر ،قرارگیری رشد اقتصادی در اهداف
بانک مرکزی اســتفاده از تســهیالت بانکی به عنوان موتور محر رشد را
توجیه میکند؛ بنابراین پیگیری هدف رشد دستاویزی برای الزام بانکها به
افزایش تسهیالتدهی خواهد شد .این موضوع قدرت خلق نقدینگی توسط
شبکه بانکی را افزایش میدهد و از طریق افزایش ضریب فزاینده نقدینگی
منجر به افزایش رشد نقدینگی و تورم خواهد شد.
با توجه به آنچه کر شــد ،قانون بانکداری جدید توان بانک مرکزی در
کنتــرل کلهای پولی را بیش از پیش کاهــش خواهد داد که این موضوع
ریسک افزایش تورم را در پی خواهد داشت .از طرف دیگر ،با تعریف اهداف
چندگانه برای بانک مرکزی توان بانک مرکزی در شــکلدهی به انتظارات
تورمی نیز تضعیف خواهد شد .در نتیجه این طرح عالوه بر تورمزایی باعث
نهادینه شدن تورم مزمن در اقتصاد ایران میشود.

ت
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مد ا ی د یا در این
خصوص میخواهم بگویــم که بنده
همســو با مبانی فکری امتناع از تفکر
و سیاســتگذاری در ایران (همســو با
اندیشههای سیدجواد طباطبایی) تأکید میکنم که
ما از گذشته فکری خود بریده شدهایم .اگر این مبانی
نظــری را ب ذیریم که در این زمینــه با ایراد و خطا
مواجه هستیم ،آن وقت رسیدن به خودآگاهی نیازمند
و مشمول مرور زمان است و به نظر یک فرایند بسیار
زمانبر باشــد .در واقع ،زمانــی که جز مبانی فکری
خودمان ،با هیچ مبانی فکری دیگر گفتمان نداشته
باشیم و حتی در چهارده قرن اخیر در درون خودمان
نیز با گفتمان روبهرو نبودهایم ،مشــخ است که با
چالش مواجه خواهیم بود .به همین دلیل ،مســ له
اصلــی ما تاریخی اســت و باید بــا رهبین علمی،
فرهنگی و فلســفی به واکاوی آن ب ردازیم .اگر غیر

از ایــن بخواهیم گام در حل مســ له بگذاریم ،خطا
رفتهایم .در دنیای غرب آنان راه را پیدا کردند ،فلسفه
را به کار گرفتنــد ،علم و دانش را به خدمت آوردند
و اینطور با گامهای روبه جلو ،زندگی را ســاختند.
برعکس غرب ،ما براساس تجربه کار نکردیم ،آموز
را فرامو کردیم و با گسیختهگویی و گزافهگویی،
مســیر را اشــتباه دنبال کردیم .تجربههای صندوق
بینالمللی پول یا گزار های بانک جهانی در زمینه
توسعه کشــورهای افریقایی گویای این مس له است
که باید مفروضههای جدید را ب ذیریم ،آموز را به
کار گیریم و علم را در خدمت خود قرار دهیم.
مد ی ی من با بخش مهمی
از صحبتهای آقای مهدویان موافقم
اما طــرح این موضوع کــه ما همان
تجربه غــرب را بــه کار ببندیم ،تنها
بخشــی از ماجراست .بخش دیگری از ماجرا مربوط
به فرهنگ اســت که به دالیل متعــدد و تاریخی با
چالش روبهرو شدیم و البته صحبت بر سر آن تمامی
ندارد .مــا انقالب نکردیم کــه وضعیتمان اینطور
شــود ،ما برای احیای مبانی ،ارز ها و برخورداری
از دســتاوردهای بشری ،انقالب کردیم .در انقالب با
گذشــت زمان در گفتمان انقالبی از اسالم رحمانی
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و ســازگار با جهان مدرن و علــوم رویههای روزآمد
مهاجرت شد و ارز ها و آرمانهایی از سوی برخی
افراد قدرتمند و صاحب نفو و متفکران مطرح شــد
که به باور غالب ،رقیبی برای دستاوردهای بشری و
نظــم حاکم بر جهان بــود و در دوران بعد از جنگ،
دوره ســازندگی و دوره اصالحــات و بعــد از آنها،
هرقدر از این ارز ها و آرمانهای اولیه دور شدیم،
احساس ازخودبیگانگی از آرزوها و آمال به نیروهای
سیاســی اجتماعــی وفادار بــه مبانــی نرماتیو و
اید ولو یــک دســت داد .اگــر بخواهیــم در یک
نتیجهگیری ســریع اندکی خالصهتر گزارهها را کنار
هم بگذاریم ،این اســت که ما بــا مخالفت با اغلب
دستاوردهای علمی بشــری ،مث ً
ال در حوزه اقتصاد
و بانکداری ،تأکید داریم که نسخه بدیلی برای نجات
بشــر در همه ساحتها در زمینه عدالت و اخالق در
اختیار داریم .بــه همین دلیل من تأکید دارم که ما
باید یکســری مسا ل ریشهای خودمان را حل کنیم.
البته این را هم متذکر شــوم که ما سنتهای قوی
داریم که بهراحتی نمیتوانیم آن را کنار بگذاریم و به
باورم به همین دلیل است که مجموعهای از مسا ل
را بــا هم باید حل کنیم تا از امتنــاع از تفکر نقاد و
سیاستگذاری فعال بهتدری خارج شویم.
در تکمیل صحبتهای آقای دکتر
عزیزی باید بگویم ما در  ۱20تا ۱50
ســال گذشته با مبانی فکری جدیدی
روبهرو شــدهایم که در دنیای معاصر
شک و شبهه در مورد آن وجود ندارد .ما نباید رسوبات
غیرسازنده تفکرات گذشته را در نظام سیاسی جدید
بازتولید کنیم .برای اینکه به توسعه برسیم ما برای
محصول و دستاوردهای دوهزار سالهمان تنها  20تا
 40ســال فرصت داریم که اوضاع را درست کنیم و
به پیش برویــم .اما اگر همان چالشها و بخشهای
نامتعارف و غیرسازنده را تکرار کنیم ،وای به حالمان.
به باورم ما نباید دســتاوردهای بشــری را نادیده و
دســتکم بگیریم .باید از زوایای تاریخی ،فلسفی و
فرهنگی به مســا لمان نگاه کنیم و آن را بازخوانی
کنیم .عمده دلیل چالشهای ما ناشی از کمتوجهی
به مس له آموز بهویژه در سطوح آموز پایه بوده
اســت .هر حکمرانی و هر نظام حکمرانی محکوم به
توجه به مســ له آموز در زمینه رشــد و توسعه
است و با توجه به گسســتهای نسلی نباید از این
موضوع بهراحتی بگذریم .با توجه به مسا ل تاریخی
و ادواری ،ما باید با بیشترین توجه به مس له آموز ،
سرمایهگذاری باالیی در زمینه تربیت نیروی انسانی
و سرمایه اجتماعی به عمل آوریم.
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در  40ســال اخیــر اتفاقــات و
تصمیمهایی در ایــن زمینه همچون
بانکداری در سال  ۱ 85صورت گرفت
که هنوز در درستی از آن مسا ل و
اتفاقات نداریم و آنها را بهدرستی مورد بازبینی قرار
ندادهایم .ما هنوز تحلیل درست و صحیحی از اوضاع
نداریم .عدم در صحیح از مســا ل نه در سالهای
اخیر ،بلکه در دوره قبل از انقالب هم ســابقه داشته
است .به ما اجازه ندادند که در صحیحی از تاری
خود داشــته باشــیم .به طور مثال ،انحالل سازمان
برنامه و بودجه یا تخلیه بانــک مرکزی از نیروهای
آموز دیده که بدنه کارشناسیشــده بســیار قوی
در قیاس با ســازمانهای مشــابه خارجی داشتند،
ازجمله اتفاقاتی اســت که بهدرستی مورد واکاوی و
تحلیل قرار نگرفت .در همان زمان انقالب در ســال
 ۱ 57یا در دورههای بعد در دوره نخســت بســتن
ســازمان برنامــه و بودجه (دوره ریاســتجمهوری
شــهید رجایی) یا در دوره دوم بستن سازمان برنامه
و بودجه (دوره ریاســتجمهوری آقای احمدینژاد)
کارشناســان و متخصصان برجســتهای از بدنه این
ســازمانهای کارشناسی جدا و از ایران خارج شدند
که بعدا ً در سازمانهای معتبر جهانی همچون بانک
جهانی یا صندوق بینالمللــی پول مدیران قوی در
رده جهانی شــدند .یا در دوره اخیر در دوره ریاست
مرحــوم نوربخش در بانک مرکزی ،این بانک با بدنه
کارشناسی توانمندی اداره میشد که بسیار زحمت
میکشیدند .به طور ساده و جســورانه بگویم که از
ســال  ۱ 85بهوضوح افرادی سرکار آمدند که هیچ
تخص خاصی نداشتند و هیچ تصور و تحلیل علمی
از واقعیت و اتفاقات ندارند.
ابتــدا میخواهم اینطــور به این
پرسش پاســ گویم که چرا دولتها
و نظامهای سیاســی مستقر به دنبال
این هســتند که بانکهای مرکزی را
در مقام ابزار همســو با مقاصد خــود به کار گیرند
از همان زمانی که نخستین بانک (یا نخستین بانک
مرکزی) در اواسط قرن هفدهم در هلند تأسیس شد،
ادوار مختلفی در تاری بانکداری مرکزی طی شــده
است که کر آنها موضوع بحث ما نیست .لیکن در

این میان در بخش بزرگــی از نزدیک به چهار قرن
تاریخچه بانکداری ،بانکداری مرکزی ابزار تأمین مالی
دولتهــا ،بهخصوص در جنگها ،بوده اســت .اما با
تجربیات مخربی که در دهههای گذشته حاصل شده
است ،اکنون بانکها یا به طور ویژه بگویم ،بانکهای
مرکزی در جهان ابزار دولتها نیستند.
به دیگر ســخن بانکهای مرکزی عمدتاً و یفه
بانکــدار دولــت را فرونهادهاند .بانکهــای مرکزی
خاصیتشــان این است که در سیاســتگذاری پولی
آ انســی تخصصــی و بیبدیل هســتند .دولتها با
بهرهگیــری از تجربــه آموختند کــه بهتدری برای
بانکهای مرکــزی نقش جدیــدی در نظر گیرند.
دولتهــا به این نتیجه رســیدند که هدف و و یفه
بانک مرکزی را تغییــر دهند .اگر بانکهای مرکزی
پیشتر ابزار مالــی دولتها بودند ،سیاســتگذاران
و دولتها به این نتیجه رســیدند کــه هدف بانک
مرکــزی را به ثبــات قیمتی (کنترل تــورم) تغییر
دهند و برای تأمین هدف ثبات قیمتها ،اســتقالل
عملیاتــی بانک مرکزی را تأمیــن کنند .هرچند در
طول تاری بانکهای مرکزی به فراخور زمانه ،گاهی
ابزار توســعه اقتصادی هم بودهاند و البته نقشهای
متفاوت دیگری داشــتهاند امــا بهتدری بعد از دهه
 70میالدی ،اجماعی مبنیبــر اینکه دولتها باید
به بانکهای مرکزی اســتقالل بدهند ،حاصل شد.
حتــی در دو دهه گذشــته ،نقشهای بانک مرکزی
متفاوتتر از گذشــته هم بوده است؛ برای مثال در
بحران مالی  2008میالدی کــه بانکهای مرکزی
مســ ول نجات اقتصاد از بحران مالی جهانی بودند
برای نجات نهادها و بازارهــای مالی قیام کردند .یا
در دوره اپیدمــی کووید ،۱9بانکهای مرکزی عم ً
ال
خانوارهــا را تأمین مالی کردنــد .بانکهای مرکزی
ابزارهــای متفاوتی را برای سیاســتگذاری پولی در
اختیار میگیرند که بســته به اینکه چه نقشــی و
چه انتظاری از آنها داشته باشیم ،میتوانند کارکرد
مناسب و درخور داشته باشند .در واقع اینطور باید
مســ له را جمعبندی کنم که نمیتوان نقش ثابتی
برای بانکها در نظر داشت .بانکهای مرکزی به طور
متغیر و منعطف در بحرانهای متفاوت ،کارکردها و
نقشهای متفاوتی دارند و ر ســای بانک مرکزی در
ر س نهاد سیاستگذار پولی ،با استقالل عمل برمبنای
مس لهها و بحرانها و یل اهداف درنظرگرفتهشده،
سیاســتگذاری و تصمیمگیری میکنند .بانکهای
مرکــزی یا ســازمان برنامــه و بودجه ماهیتشــان
سیاستگذاری است و تردیدی نیست که باید بهترین
نحو سیاستگذاری را به اجرا دربیاورند .اما به باورم در
ایران سیاســتگذار و حکمران ما به مقتضیات متغیر
زمان توجه نــدارد .اگر نظر من را بخواهید ،معتقدم
ما در مجموع با مفاهیم فکری و دستاوردهای جهانی
مخالف و در تضاد هســتیم و البته ایــن گزاره را از
نتیجه عملکرد و کارهای سیاســتگذار در بلندمدت
در میکنیم .ما مقتضیات دســتاوردهای بشــری
را رعایــت نمیکنیم .برای مثــال در عرصه اقتصاد،
برخالف جریان اصلی علمی تجربی حاکم در جهان،
تــورم به عنوان هویــت ثانویه اقتصاد ما شــناخته
میشود .در واقع تورم یک انتخاب است .برای تفهیم
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بهتر بحث ،با وام گرفتن از منطق میتوان ادعا کرد،
تورم برای ایران عرضی نیست ،بلکه اتی است؛ تورم
که از درون فعالیتهای پولی تولید میشود .اینطور
نیســت که از جای دیگری بر اقتصاد ما عار شود،
بلکــه ناشــی از رفتارها و اتی سیاســتگذاریهای
ماســت .توجه به همین مس له نشــان میدهد که
مقدمه آشــفتگی نظری ما کجاســت .در عمل هم
این اندیشــه نیــز در سیاســتگذاران و قانونگذاران
مــا وجود دارد .برای مثال در مــورد ویژه بانکداری،
سیاســتگذاران یا قانونگذاران ما کسانی هستند که
عمدتاً اقتصاد و بانکداری نخواندهاند و در این زمینه
تجربه ندارنــد و کار نکردهاند ،یــا اینکه اقتصاد و
بانکداری خواندهاند اما تجربه ندارند و کار نکردهاند یا
اینکه اگر تجربه کردهاند و دانش اقتصاد و بانکداری
دارند اما در عمل نسبت به دانش و تجربهشان تعهد
ندارند و پایبند نیستند .به طور مثال ،همانطور که
شــما هم گفتید ،در طرح بانکداری در شور نخست،
محتوا و مطالب نسبتاً بهتری از قانونی که از مجلس
گذشته و به شورای نگهبان رفته ،داشت اما متأسفانه
در شور دوم برعکس شور نخست ،بخش عمدهای از
آن محتوا از بین رفت.
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در ارتباط با و ایف و مأموریتهای
بانــک مرکزی تأکیــد میکنم که در
دههها و ســدههای اخیــر ،بانکهای
مرکزی با اســتقالل عمل ،نقشهای
پراهمیــت در زمینــه رگوالتوری و سیاســتگذاری
داشتند .چه بخواهیم و چه نخواهیم ،در تمام تغییرات
و دستاوردهای مشتر بشــریت ،کشورهای غربی
پیشقدم بودهاند و ما فع ً
ال باید یاد بگیریم و بخوانیم،
برای اینکه مدل و الگویشان به نتیجه رسیده واگر ما
بخواهیم در مسیر صحیح گام بگذاریم ،باید شناخت
و تحلیل صحیحی از خودمان داشته باشیم.
بانــک مرکــزی مطلــوب ،بانک
مرکزیای اســت که رفیت تحلیلی
ممتــاز و روزآمد همراه با اســتقالل
عمل و برخورداری از مبانی ســازمان
آموز قوی داشته باشــد .این دستگاه تحلیلی در

بانک مرکزی باید به گونهای باشد که دا ماً خود را
تصحیح کند و توسعه دهد .در کتابی که پژوهشکده
پولی و بانکی با عنوان بانکداری مرکزی منتشر کرده
اســت به همه مطالب پیشگفته و بســیار بیشتر از
اینها ،پرداختهام .رفیتهای تحلیلی بانک مرکزی
ناشــی از برخورداری از قوانین و مقررات مناســب،
فرایندهای حرفهای ،مبانی آموز درســت ،نیروی
انســانی توانمنــد و متخصــ  ،اســتقالل عمل و
خودمختاری نهاد بانک مرکزی اســت .در بانکهای
مرکزی جهــان در جعبه ابزارهای سیاســتگذاری
از سیاســتهای احتیاطی خــرد و کالن برای حل
مســ له بهره میگیرند .در واقــع بانکهای مرکزی
در جهان نهادهایی مدرن ،متحول و رشــدیابندهاند
که دا مــاً تغییر میکنند و بــه دنبال تصحیح ریل
سیاستگذاریاند.
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در چهار دهه گذشته بعد از تصویب
قانون عملیات بانکی بدون ربا ،تاکنون
پن یا شش متن اصالحی و بهروز در
این خصوص در بانــک مرکزی تهیه
شــده و این مســ له جزو ضروریات است و همواره
مطرح بوده ،چــون که ما تجربه بانکــداری زیادی
نداشــتهایم اما همواره این دغدغه پیشرویمان بوده
که به دلیل عــدم تجربه (هر آنچه تصویب شــود)
ممکن اســت نهتنها با قانونگذاری جدید ،شــرایط
بهتری را تجربه نکنیم ،بلکه حتی با عدم ریلگذاری
مناسب ،در حوزه قانونگذاری روبهرو شویم .به همین
دلیل است که بسیاری از صاحبنظران تأکید داشته
و دارند که به جای طرح جامع بانکداری بهتر اســت
روی همین قانون فعلی ،بندهای اصالحی بنویسیم
و هر کجا ایراد یا اشــکال داشتیم یا با چالش مواجه
بودیم ،روی قوانین موجود متمرکز شویم و قانون را
اصالح کنیم .برمبنای این نظریه ،بهتر اســت دنبال
قانــون جامع بانکداری نباشــیم .البته بانک مرکزی
در چهار دهــه اخیر همواره قوانین اصالحشــده را
در اختیار داشــت و در قالب پیشــنهاد ،آن را بارها
ارا ه داده اســت .در دهه  70هجری شمسی کمیته
مســتقری در بانک مرکزی با ارا ه اصالحات قانون
بانکداری به دنبال کارایی و عملیات بانکی بدون ربا
بود که توفیقات مهمی در آن ســالها حاصل شــد.
ناگفته نماند همانطور که به شــور نخســت قانون
جامع بانکداری اشــاره کردید ،نکات مناسبی مطرح
شــد اما در شــور دوم ابعاد کار متفاوت است .البته
قانون جامــع بانکداری در بخش حکمرانی و نظارت
ابعاد قوی داشــت و نمیتوان آن را انکار کرد اما من
این قانون را در زمینه سیاســت پولــی یا در زمینه
هی ت نظارت بانک مرکزی تأیید نمیکنم .در همین
قانون ،طرح جامع بانکــداری درحوزه نظارت بانک

مرکزی وارد حوزه بازسازی و رگوالتوری میشود که
به باورم این بخشهای ریکاوری در قامت و چارچوب
قانون بانک مرکزی نیست و من آن را تأیید نمیکنم.
به باورم این بخشها بیشتر به مؤسسههای گارانتی و
بیمه س ردهها مربوط است.
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در ابعــاد و چارچــوب بانکــداری
بــدون ربا ،شــورای فقهــی در متن
قانون گنجانده شد اما تا قبل از برنامه
ششم نه مجلس و نه دولت روی ورود
شورای فقهی نظری نداشتند اما زمانی که به صورت
پیشــنهاد اصالحی در برنامه ششــم گنجانده شد و
مورد تأیید مقــام رهبری قرار گرفت ،دیگر هیچیک
از نهادهــای قانونگــذار و اجرایــی در این خصوص
نظری ارا ه نکردند .در واقع شــورای فقهی از داخل
سیستم بانکداری نیامده ،بلکه به صورت غیرطبیعی
به اصطالح ســزارین شده است .اگرچه در همان
زمان ،بازوهای پژوهشی بانک مرکزی نسبت به ارا ه
اصالحات در قانون نکاتی مدنظر داشتند اما در همان
زمان مورد تأیید نهادهای اجرایی و تقنینی کشــور
قرار نگرفت .همان زمان بانک مرکزی در بسیاری از
جلسات کارشناسی دعوت نمیشد و همین زنگ آغاز
خطری بود که در نهایت اکنون به صورت واضح آن را
در متن قانونی میبینیم.
این نکته را دوباره یادآور میشوم که شورای فقهی
که به عنــوان رکن در طرح جامــع بانکداری آمده
است ،اساســاً کمکی به نظام بانکداری ما نمیکند،
چرا که برمبنای آن اندیشــه خطا پایهگذاری شده
است .ماجرای بهره را باید از ربا جدا دانست و اساساً
بهره و ربا دو مقوله متفاوت هستند .بانکداری بدون
ربا برپایه مشارکت اســت و جایش در بانک نیست،
در بنگاه سرمایهگذاری اســت .در بانک مقوله بهره
به صورت هزینه زمانی یا هزینه ریســک یا هزینه و
فرصت و قسعلیهذا ،مطرح اســت و اساساً اندیشه
مشارکت در بانکداری اندیشه اشتباهی است و راهکار
و اجرای درســت ندارد .اکنون بسیاری مدعیاند که
قانون جامع بانکداری براســاس چکلیســتها ،بر
عملیــات بانکداری نظارت میکننــد اما این فرایند
صحیح و درســتی نیست .ببینید ما در این خصوص
تجربه عملیاتی داشتیم اما به شکست انجامید؛ برای
مثال در بانک ملی یک شــعبه (شــعبه میرداماد)
داشــتیم که تمام اهــداف و رویکــرد آن برمبنای
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باید تأکید شود که اگر طرح فعلی
قانــون بانکــداری (تصویبشــده در
مجلس) از شــورای نگهبان و مجمع
تشخی مصلحت نظام تأییدیه بگیرد،
معلوم نیســت در صورت تصویب قانون چه بالیی بر
سر نظام بانکداری کشور آید .در صورت تصویب این
طرح ،بسیار بیشتر از گذشته امکان تحمیل بر بانک
مرکزی و نظام بانکی را فراهم میآورد .به طور خالصه
قانون مصوب دارای اهداف متضاد و ناسازگاری است
که در قسمت اهداف بانک مرکزی همین ناسازگاری
تکرار شده اســت .بهعالوه مس ولیتهای نامناسبی
برای بانک مرکزی تعریف شده است که برخالف روال
متداول و استانداردهای جهانی و تجربه بشری است.
این قانون بستر مناسبی برای استفاده از حق انتشار
پول و منابع و اختیارات ارکان نامناسب بانک مرکزی
توسط دولت و اجزای دیگر نظام فراهم میآورد .تکرار
مکرر لزوم حمایت بانک مرکزی از تولید و اشتغال در
جایجای قانون ،عم ً
ال بانک مرکزی را چندین مرحله
از وضعیت بد و بحرانی حاضر ،عقب میراند .جایگاه
و اختیارات شــورای فقهی دارای طراحی نامناســب
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مشارکت بود اما این طرح شکست خورد و این شعبه
برچیده شد .چون مشتریان بانک کاری به مشارکت
و زیان و ضرر پرو ه ندارند ،آنان زمانی که س ردهای
را در بانک میگذارند ،انتظار سود دارند.
برخــی هم با این نــوع از عملیــات بانکی بدون
ربــا دکان باز کردهاند و تحــت هویت بانک به دنبال
سرمایهگذاری مشــارکت هستند؛ اما بسیاری دانش
بانکــداری را نمیفهمند و همچنــان نمیدانند که
مقوالت تخصصی همچون کفایت ســرمایه اساســاً
چیســت .بر همین مبناســت که قانون طرح جامع
بانکداری برگرفته از عالم تخیالت گسیخته و پراکنده
قانونگذاران و حاصل اندیشــههای گسیخته با مبانی
فکری گسیخته است .در طرح جامع بانکداری انسجام،
مانعیت یا شمولیت موردانتظار محقق نشده است .در
عملیات بانکــی بدون ربا ،شــورای فقهی نمیتواند
کمک ســازندهای به نظام بانکی کند و چالش عدم
چابکی و اســتقالل را دوچندان میکند .بهصراحت
بگویم که شــورای فقهی در این طرح همهکاره است
و بانک مرکزی عم ً
ال زیر نظر شورای فقهی قرار دارد.
در طرح جامع بانکداری حداقل اعضا برای شرکت یا
حداقل اعضا برای ر یگیری به گونهای است که تعداد
اکثریت حاضر یا ر یگیران باید فقیه باشند.
بخــش حکمرانی و نظارت نیــز اگرچه در طرح
جامع بانکداری تقویت شده اما حواشی آن زیاد شده
و بهتر بود براســاس قانون بانکداری مرکزی (مصوبه
قبل از انقالب) جوانــب آن را مورد اصالح قرار داد.
البته در شــرایط فعلی ،طرح جامع بانکداری اگرچه
از نظر دوستان با ارا ه پیشنهاداتی قابل اصالح است
امــا به نظر بنده اص ً
ال اصالحپذیر نیســت و نیازمند
دوبارهنویسی است .من در شرایط فعلی هیچ نهادی
را در زمینه اجرایی ،دانشــی در حوزه بانکی قویتر
از بانک مرکــزی نمیبینم و به باورم تصمیم اصالح
قانون بدون نظر و آرای بانک مرکزی بیمعناست.
اگــر بخواهم خوانــش جدیدی را
نســبت به این طرح جامع بانکداری
خدمت شما عر کنم ،اوالً این قانون
اصالحناپذیر است .ایراداتش به قدری
زیاد است که عمدتاً جای اصالح ندارد .در طرح قانون
بانکداری نوعی گسیختگی عمومی و بیجهت بودن و
بیهدف بودن را در بسیاری از بندهای طرح میتوان
بهوضوح مشاهده کرد .عالوه بر اشتباهات و ایرادات
نگارشی و اهری در سرفصلهای کلی طرح ،نوعی
پاشــیدگی و ازهمگســیختگی دیده میشــود .اگر
بخواهیم این طرح را مورد واکاوی قرار دهیم ،اهداف
بسیار متناق و متضاد و رویکردهای ضدعلم اقتصاد
و پر از اشتباه دیده میشود که اهداف قانون در کنار
اهداف ،مس ولیتها و کارکرد بانک مرکزی کام ً
ال در
تضاد و تناق اند.
در الیههــای پایینتر و جز یتر با ســردرگمی،
پریشانی و ازهمگســیختگی روبهرو هستیم و اساساً
برای برخی ارکان فعلی بانک مرکزی همچون ر یس
کل ،یک رکن از ارکان بانک تعریف نشده ،در صورتی
کــه در قانون فعلی پولی و بانکی ر یس کل در ارکان
بانک مرکزی با جایگاهی قویتر ،حضور دارد .این در
حالی است که جایگاه شــخ ر یس کل در ارکان

بانک بسیار مهم اســت و در عمل باید مشخ کرد
که هریک از ارکان بانــک در ترتیبات نهادی چگونه
گزینش میشوند و چگونه قرار است فعالیت کنند .این
موضوع هم یک ایراد کلی اســت و به باورم اشتباهها
و ایرادات به قدری هســتند که در مجموع باید گفت
طراحی طرح مزبور بد به نگار درآمده است.
در الیههــای پایینتر به همــان طریق ایرادات و
اشکاالت واضحی در متن طرح به چشم میآید؛ برای
مثال در بحث گزیر (البته فیصله بهتر از گزیر مفهوم
را میرســاند) ایراداتی به چشــم میآید .شأن بانک
مرکزی باید به طریقی باشد که توانایی وضع مقررات
(شــبهقانونگذاری) داشته باشــد .در بخش دیگر در
عرصه تنظیمگری دو جز وجود دارد؛ جز نخســت
به تنظیم مقررات اشــاره دارد ،بدین معنا که قوانین
داخلی بانک مرکزی و بانکداری باید در زیر مجموعه
اهداف بتواند در اجزا و زمانهای مختلف تغییر یابد و
بخش دیگر نظارت است که بحث اطمینان از اجرای
درست قوانین و مقررات است .اگر بخواهم به جز یات
دیگری اشــاره کنم ،باید تأکید کنــم ،طرح جامع
بانکداری انعطافپذیری را از بانک مرکزی میگیرد و
در موارد بسیاری این نوع سلب استقالل و انعطاف از
بانک مرکزی در طرح به چشم میآید.

است .این شورا با وجود برخورداری از حق وتوی تمام
مصوبات ارکان اصلی بانک مرکزی ،غیرپاسخگوست
در انتصاب فقهای شورا ،ارکان خارج از قانون اساسی
(حوزه علمیه و مراجع) هم یمدخل هســتند که
بدعتی غریب است .حتی در مورد وقف نکاتی در طرح
قانون بانکداری آمده که جایش در قانون وقف اســت
نه بانکداری .بدتر شدن درجه استقالل بانک مرکزی
کــه در حال حاضر هم وجود ندارد ،نداشــته و لزوم
پاسخگویی غیراســتاندارد و چند الیه بانک مرکزی
بــه دولت و مجمع عمومی و مجلــس و دیگر ارکان
حاکمیت ،در کنار برخورد غلــط با پدیده بانکداری
اسالمی از اشکاالت بیشمار این طرح قانون بانکداری
است.
در چنین ســاختار نامناســبی ،امــکان دارد از
اختیــارات اضافی در نظر گرفتهشــده بــرای بانک
مرکزی سو استفاده شــود .به عنوان مثال به دلیل
ســازمان و ترتیبات نهادی نامناســب و نفو ارکان
غیرحرفهای بانک ،با اســتفاده از اختیارات ناشی از
مــواد مربوط به گزیر یا فیصلــه ،با یک بانک خوب
بهراحتی برخورد بد انجام شود و بالعکس .یا مقررات
اشــتباه در اینباره (گزیر) پایهگذاری شود .در مورد
مفاهیــم غایــب در طرح میتــوان از هدف کاهش
ریسک جرا م و فساد مالی در اقتصاد یاد کرد که جز
اهداف بانکهای مرکزی مدرن اســت اما این طرح
قانونی راجع به آن مســکوت اســت .طرح بانکداری
در شــکل فعلی به طور بالقوه تورمزاســت و به این
لحا قانون نامناسبی است .در مدل طرح بانکداری
نسخه سال  98چهار جز قانون بانکداری ،بانکداری
مرکزی ،بانکداری بدون ربا و بانک توسعه ایران را در
این طرح داشــتیم اما در طرح حاضر بسیاری از این
اجزا در یکجا جمع شدهاند که امری نامناسب است.
درصورتیکــه این روال با تصویــب طرح فعلی
جامع بانکداری مصوبشــده در مجلس ،ادامه پیدا
کند ،مشکلی از نظام بانکداری و بانک مرکزی حل
نخواهد شد .اساســاً تداوم این وضعیت به تعطیلی
نهادهای مدرن بانکی میانجامد .در حال حاضر هم
برای اینکه دولت بتواند از اســتانداردهای ابتدایی
کمیته بال یعنی کفایت سرمایه در استاندارد بانکی
بال  2اطمینان حاصل کنــد و زیانها و ناترازیها
و غیرشفافیتها ســامان یابد ،نیاز است که حداقل
معادل  50درصد  GDPهزینه شــود ،این هم تنها
در صورتی انجام میشــود کــه بقیه نهادها در یک
حیطه و زمینه مناســب فعالیت کنند و اصالحات
اقتصادی کالن در سایر حوزهها انجام شود.
اصــالح قانــون بانــک مرکزی
و بانکــداری بــدون نظــر و اصالح
بخــش حاکمیتــی و بــدون اصالح
عمیق و حکمرانی منســجم و متحد
سیاســتهای مالی در اقتصاد ایــران ،نمیتواند به
سرانجام برسد .با طرح جامع بانکداری مصوبشده
در مجلــس ،اص ً
ال اصالح قابل تصور نیســت ،آنچه
اکنــون در حال اتفاق افتادن اســت ،فروپاشــی و
ازهمگســیختگی در نظام بانکی کشــور است و به
نظرم تنها میتوانیم نسبت به آینده امیدوار باشیم
تا طرح قانون جدید بانکداری اجرایی نشود.
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بازارهـا در شـش مـاه ابتدایـی امسـال بـه مثابـه دوره مشـابه سـال
گذشـته در مسـیر افزایشـی گام برداشـتند ،بـدان معنـا کـه در بیشـتر
بازارهـا قیمتهـا در پایـان شـهریور نسـبت بـه ابتـدای فروردیـن امسـال
افزایشـی بودنـد .بـا لحا نـرخ تـورم و در نظرگرفتن نرخ سـود بینبانکی
در بیشـتر بازارهـا ،تـورم جلـو افتـاد و سـرمایهگذاران نتوانسـتند مقدم بر
تورم سـودآوری داشـته باشـند ،بلکه تنها بخشـی از ریسـک تورم پوشـش
داده شـد .در نوشـتار پیش رو سـعی میشـود با جز یات هریک از بازارها
مـورد واکاوی و بررسـی قـرار گیـرد و برمبنای آن بازدهی بازارها در شـش
ماه ابتدایی امسـال و دورنمای آن در شـش ماه دوم امسـال تعیین شـود.

ین شا

ب ر

در بـازار سـهام اگرچـه سـرمایهگذاران از ابتـدای فروردیـن تحـرکات
مثبـت را در بـازار مشـاهده کردنـد و امیـدوار بودنـد در بهـار و تابسـتان
امسـال بخشـی از انتظـارات برآورده شـود امـا در پایان شـهریور برخالف
انتظـارات ،بـازار در همـان چالـش بیاعتمـادی بـه سـر بـرد .شـاخ
کل بـورس تهـران در شـهریور امسـال بـا افـت 4/4درصـدی نسـبت
بـه ابتـدای امسـال روبـهرو بـود .شـاخ کل بـورس تهـران بـا وجـود
اینکـه در  27اردیبهشـت بـه کانـال  ۱/6میلیـون واحـد وارد شـد امـا
در پایـان شـهریور شـاخ کل بـورس تهـران بـه کانـال  ۱/میلیـون
برگشـت .سـایر شـاخ های بـورس و فرابـورس رونـد مشـابهی را از
سـر گذراندنـد .بررسـی بـازار سـهام نشـان میدهـد چالشهـای بـازار
سـهام بیشـتر ناشـی از بیاعتمـادی اسـت کـه میتـوان رگههـای آن
را در تصمیمهـای نهـاد بـازار و البتـه پیشبینیناپذیـری و ریسـکهای
عدیـده موجـود در اقتصـاد ایـران جسـتوجو کـرد .سـرمایهگذاران
پیشبینـی میکننـد در صورتـی کـه بیاعتمـادی ادامـهدار شـکلگرفته
در بـازار از بیـن نـرود و از اقتصـاد دورنمـای روشـنی در دسـت نباشـد،
چهبسـا وضعیـت بـازار بهتـر از ایـن نخواهـد بـود .از ایـن زاویـه تحلیل،
در صورتـی کـه در خصـوص احیـای برجـام تصمیـم جدی گرفته نشـود
و سیاسـتها و رفتارهـای فعلـی سیاسـتگذار تـداوم پیـدا کند ،بـازار در
رکـود فعلـی باقـی میمانـد .البتـه اهـرم تورمزایـی در اقتصـاد میتوانـد
سـهمهای ریالـی را بـا تکانههـای مثبت مواجـه کند .تالطمـات بازارهای
کامودیتیهـا در جهـان هـم میتوانـد روی سـهمهای کامودیتیمحـور

اثـر بگـذارد .پـر و نوسـان در قیمـت دالر هـم میتوانـد موتـور رشـد
سـهمهای صادراتمحـور را فعـال نگـه دارد .بـا ایـن وصـف بـرای اینکه
بیاعتمادیهـای شـکلگرفته در بـازار رنـگ ببـازد ،سیاسـتگذار قبـل از
هـر چیـز بایـد بـا رفـع اعمـال محدودیت بـر معامـالت ،اثر ریسـکهای
غیرسیسـتماتیک را در بـازار تـا حـد زیادی خنثی کند .در شـرایط کالن
هـم ،اثـر ریسـکهای سیسـتماتیک بـر اقتصـاد کاهـش یابـد.

بار د

د

قیمـت طـال در بازار داخـل همچون دیگـر بازارها همسـاز و هماهنگ
بـود؛ بهطوریکـه قیمـت هـر گـرم طـالی  ۱8عیـار در پایـان شـهریور
امسـال نسـبت به ابتـدای فروردین امسـال افزایـش 6/07درصـدی را به
ثبـت رسـاند .بـا لحـا تـورم 42/۱درصـدی در شـهریور ( ۱40۱سـال
پایـه  )۱ 95حرکـت رو بـه جلـو قیمتهـا در بـازار طـال بسـیار عقبتر
از تـورم بـود .هـر گـرم طالی  ۱8عیـار در شـرایطی در ابتـدای فروردین
 ۱/2 5میلیـون تومـان بـود کـه در پایـان شـهریور این عدد بـه ۱/ ۱0
میلیـون تومـان رسـید .البتـه بخـش عمـدهای از شـرایط کنونـی طالی
داخـل بـه نوسـان و افـت شـدید قیمـت طـالی جهانـی برمیگـردد که
هـر اونـس آن در بازارهـای جهانـی از کانال  ۱800دالر بـه کانال ۱600
دالر برگشـت .ایـن در حالـی بـود که نوسـان قیمت دالر در بـازار داخلی
همچنـان موتـور رونـد رو بـه جلـو طـال را در داخـل فعـال نگـه داشـت.
بررسـی شـرایط فعلـی بازارهـا نشـان میدهـد در شـشماهه دوم سـال،
طـالی داخـل عـالوه بـر اینکـه از نوسـان قیمـت دالر اثـر میپذیـرد و
ممکـن اسـت بخشـی از حرکـت رو بـه جلـو را از ایـن ناحیـه باشـد امـا
بخشـی از تغییـرات قیمت طال نیز ممکن اسـت ناشـی از تغییرات مثبت
اونـس جهانی باشـد .با گـزار اخیر ر یـس فـدرالرزرو مبنیبر احتمال
تعمیـق رکـود در اقتصـاد ،بـه نظـر میرسـد سـرمایهگذاران در واکنـش
بـه سیاسـتهای مربـوط بـه نـرخ بهـره فـدرالرزرو و شـرایط رکـودی،
تصمیمهایـی بگیرنـد کـه تقویت سـهم طـال در پورتفوی سـرمایهگذاران
بـه عنـوان بخشـی از پوشـش ریسـک موجـود در اقتصاد لحا شـود.

ه

ه

اد

بررسـی بازار سـکه نشـان میدهد سـکه هم همسـو با شـرایط تورمزا در

اد
ا ار ا

ا بنب
ر ر ت تا
ت دید یم
دالر دوبـاره در بـازار غیررسـمی به کانـال  2هزار تومان برگشـت ،این
در حالـی بـود کـه ابتـدای امسـال در کانـال  26هـزار تومـان قـرار گرفت
و دولـت وعـده داده بـود کـه نوسـانهای بـازار ارز را مدیریـت کنـد .دالر
بـه تناسـب چگونگـی و نحـوه مذاکـرات احیـای برجـام و اخبـار مثبت به
مذاکـرات در کانالهـای متفاوتـی در شـش ماه ابتدایی امسـال قرار گرفت
امـا نکتـه قابـل توجـه این بود کـه از کف قیمتـی  26هزار تومـان پایینتر
نیامـد .بازدهـی بازار ارز نشـان میدهد ،دالر در بازار غیررسـمی در شـش
مـاه ابتدایـی امسـال بازدهـی حـدود  20درصـد را به ثبـت رسـاند .اخیرا ً
هـم مقامهـای ارشـد دولـت امریـکا طـی یـک جلسـه توجیهـی محرمانه
بـه کنگـره امریـکا اطـالع دادهانـد کـه مذاکـرات غـرب بـا ایـران بـرای
احیـای برجـام بـه بنبسـت رسـیده اسـت .همیـن خبـر موجـب شـد تـا
قـدرت معاملهگران افزایشـی بیشـتر شـود و میزان تقاضا بـرای خرید دالر
افزایـش پیـدا کنـد .در نتیجه هفتـم مهرماه سـال جاری قیمـت دالر بعد
از تحریمهـای جدیـد امریـکا علیـه ایـران وارد کانـال  2هزار تومان شـد.
رونـد افزایـش قیمـت دالر در روزهـای بعدی نیـز ادامه پیدا کرد و سـقف
تاریخـی جدیـدی را ثبت کـرد و قیمت دالر در روز دهـم مهرماه جاری به
بیش از هزارتومان رسـید.با توجه به شـرایط تورمزای اقتصاد ،کسـری
شـدید در بودجـه  ۱40۱و محدودیـت درآمدهـای ارزی دولـت ناشـی از
تـداوم اعمـال تحریمها ممکن اسـت رشـد قیمـت در کانال بعـدی همراه
باشـد .پیشبینـی قیمتهـای بـاال بـرای دالر متأثـر از اهرمهـای اثرگـذار
بـه صـورت روانـی دور از انتظـار نیسـت .رسـیدن بـه توافق بر سـر احیای
برجـام ممکن اسـت بسـیاری از پیشبینیهـای مربوط بـه افزایش قیمت
دالر را تغییـر دهـد امـا ایـن رخداد تنهـا در شـرایطی اتفاق خواهـد افتاد
کـه بخشـی از تقاضـای سـرمایهگذاری در بـازار و اثـرات روانـی بـر بـازار
ارز کنـار رود .بـا توجـه بـه فشـارهای ناشـی از تحریمها کـه روی افزایش
هزینههـای مبادالتـی و تنگتـر شـدن درآمـد ارزی دولـت بسـیار اثرگذار
بودنـد ،انتظـار اینکـه بازارهـا بـه یکبـاره تغییـر جهـت دهنـد ،سـخت
اسـت .امـا در صورتـی کـه سیاسـتگذار از فشـار محدودیتهـا و تحریمها
بـر بدنـه اقتصـاد بکاهد ،چهبسـا که تغییر جهت بازارها و کاسـته شـدن از
التهابهـا دور از انتظار نباشـد.
ا
ر ید ر
بد
در بـازار خـودرو هـم بـا وجـود نبود خریـداران فعـال و معامالت بسـیار
انـد کـه شـرایط رکـودی را تعمیـق بخشـیده ،قیمتها همچنـان رو به
افزایـش هسـتند .به طـور مثال قیمت بـازاری خودرو پـارس  LXدر ابتدای
امسـال  50میلیـون تومـان بـود امـا در پایـان شـهریور بـه  72میلیون
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اقتصـاد بـا رونـد افزایشـی همـراه شـد .بهطوریکه قیمـت سـکه در ابتدای
امسـال  ۱2/میلیـون تومـان بـود امـا در پایان شـهریور هر سـکه بـا ۱4/
میلیـون تومـان معاملـه شـد کـه نشـان میدهـد هـر سـکه امامـی بازدهی
۱5/7درصدی را در شـش ماه ابتدایی امسـال به ثبت رسـاند .البته هر سـکه
امامـی در شـش مـاه ابتدایی امسـال قیمت  ۱6میلیون تومـان را هم به خود
دیـد امـا بخشـی از ایـن رشـد بـا نوسـانهای دالر متأثـر از اخبـار مربوط به
احیای برجام و کشـش فعلی سـمت تقاضا کم شـد .بررسـی دورنمای شـش
مـاه دوم سـال نشـان میدهد ،بازگشـت دوباره سـکه بـه کانـال  ۱6میلیون
تومان بسـیار محتمل اسـت .با توجه به شـرایط تـورم مزمن اقتصـاد ایران و
پیچیـده شـدن مذاکـرات احیای برجام که رسـیدن به توافق را سـخت کرده
اسـت ،احتمال اینکه سـکه کمتر از قیمت کنونی معامله شـود ،بسـیار بعید
بـه نظر میرسـد در شـرایط فعلی نیز تا لحظـه نگار این گـزار در دهم
مهرماه سـکه مسـیر افزایشـی را در پیش گرفته اسـت.

رسـید کـه معـادل بازدهـی 6/2درصدی اسـت .ایـن در حالی بود کـه بازار
در شـرایط کنونـی بـدون حضور خریـداران فعال و رکودی دنبال میشـود.
فعاالن بازار خودرو تأکید دارند ،بازار دورنمای روشـنی نسـبت به مذاکرات
احیـای برجـام در دسـت ندارد و بخـش عمدهای از تغییرات خود را همسـو
بـا بـازار ارز دنبـال میکنـد .با تغییـرات ادامـهدار قیمت دالر و نوسـانهای
بـازار ارز ،فروشـندگان بـدون در نظـر گرفتن کشـش بازار و سـمت تقاضا،
قیمـت خـودرو را براسـاس دالر تعییـن میکننـد .تحلیـل فعـاالن بـازار
خـودرو از دورنمـای اقتصـاد باعث شـده ،همچنـان قیمت خودرو افزایشـی
پیشبینـی شـود .البتـه ایـن انتظـار از بـازار خـودرو بـه طریقی اسـت که
بـا شـرایط سـمت تقاضـا همخوانـی نـدارد .برخـی هم با اشـاره به نسـخه
دولـت در زمینـه عرضـه خـودرو در بـورس کاال امیدوارنـد از التهـاب بـازار
خـودرو در نیمه دوم امسـال کاسـته شـود و قیمتها در محـدوده تغییرات
منطقـی قـرار گیرنـد .هرچنـد که تحلیلگـران تأکیـد میکنند بـورس کاال
تنهـا در مقـام بسترسـاز میتوانـد بـازار خودرو را شـفاف کند امـا قیمتها
تنهـا بـه تناسـب تقاضـای سـرمایهگذاری و عرضـه فعلـی در بـازار واکنش
نشـان میدهـد و بهتـر اسـت سیاسـتگذار از پلتفـورم بـورس کاال بـرای
ریلگـذاری صحیـح در سیاسـتگذاری بهـره گیرد.

ن پی ا ر ر اب با با ر ا
بـازار مسـکن در قیـاس بـا دیگـر بازارهـا بیشـترین بازدهی را در شـش
مـاه ابتدایـی امسـال بـه ثبـت رسـاند .هـم تعـداد معامـالت مسـکن و هم
متوسـط قیمت هر مترمربع مسـکن در تهران نشـان میدهد بازار مسـکن
نسـبت بـه سـایر بازارهـا بازدهـی بهتـری بـه سـرمایهگذاران داشـته امـا
همچنـان نسـبت به تـورم (نـرخ تـورم 42/۱درصـدی در شـهریور )۱40۱
عقب اسـت .متوسـط قیمت هـر مترمربع مسـکن در ابتدای امسـال 4/2
میلیـون تومـان بود اما در پایان شـهریور ایـن رقم بـه  42/7میلیون تومان
رسـید .بازدهـی 24/8درصـدی (نزدیک  25درصد) نشـان میدهد مسـکن
نسـبت به دیگر بازارها بیشـترین بازدهی را داشـته اسـت .تعـداد معامالت
مسـکن هـم بهطـور متوسـط در پایـان فروردین در حالـی  /4هـزار فقره
بـوده کـه در پایـان مـرداد به  7/8هزار فقره رسـیده اسـت .البتـه معامالت
بـازار مسـکن در شـش مـاه ابتدایـی بـه بـاالی  ۱0هـزار فقـره هم رسـید
کـه نشـانههای جـدی رونـق را دوبـاره فعـال کـرد اما ایـن وضعیـت پایدار
نمانـد .بـا احتمال رسـیدن به توافـق در مذاکرات احیای برجـام پیشبینی
رکـودی بـازار مسـکن در نیمـه دوم امسـال تشـدید شـده ،هرچنـد رونـق
کوتاهمـدت بازارهـا هـم تـا قبـل از پایان سـال پیشبینی شـده اسـت.
ی هی ی

کارنامـه بازارهـا نشـان میدهد ،بازار طـالی داخل و خـودرو کمترین
بازدهـی را در پایـان شـش مـاه ابتدایـی امسـال بـه ثبـت رسـاندند امـا
بـازار مسـکن بـا بیشـترین بازدهـی نسـبت بـه سـایر بازارهـا روبـهرو
بـود .در مقـام قیـاس اگرچـه مسـکن مقـدم از همه بازارها پیشـتاز شـد
امـا لحـا نـرخ تـورم 42/۱درصـدی در شـهریور  ۱40۱و نـرخ سـود
بینبانکـی 20/94درصـدی گویـای ایـن اسـت کـه سـرمایهگذاران تنهـا
ً
عمـال سـودی نصیـب
بخشـی از ریسـکها و تـورم را پوشـش دادهانـد و
سـرمایهگذاران نشـده اسـت .تداوم ایـن روند در بیشـتر بازارهـا در نیمه
دوم امسـال هـم بـا توجه به شـرایط کنونـی اقتصاد و ابهام در سرنوشـت
برجـام قابـل انتظـار اسـت .هرچنـد سیاسـتها و رفتارهـای التهـابزای
دولـت در اقتصـاد هـم میتوانـد سـیگنال دیگـری بـه بازارهـا بدهـد و
شـاهد تب و تاب بیشـتر در نیمه دوم امسـال بازارها باشـیم .در شـرایط
فعلـی نیـز ناآرامی هـای اجتماعی و اعتراضـات نیز بازارهـا را تحت تاثیر
قرار داده اسـت.

اد
ا ار ا
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بازارمتالطم
رو ا ت ا

وا

در ا ار

و ار کداماند

مد ید یدری

ت لیل

با ر ای ا

با رنــگ باختن توافــق برجــام حداقل در
کوتاهمــدت (اگــر نگوییم رنــگ باختن کامل
توافق) ،مجدد شاهد رشــد دالر به بیش از
هزار تومان تا روز دهم مهرماه (تا لحظه نگار
این خبر) هستیم .ادامه اعتراضات پس درگذشت
مهسا امینی هم در این زمینه اثرگذار بوده است.
با افزایش نرخ ارز نیمایی ،عم ً
ال شــانس ادامهدار
بودن این رشــد (چه به صــورت تدریجی و چه
سریع) بیشتر میشود که در شرایط تورمی فعلی
به منزله تشدید فشــارهای تورمی در جامعه و
رشــد مجدد قیمت کاالها و خدمات اســت .و
ازآنجاکه جامعه کشش افزایش قیمت بیشتر را
ندارد ،فضای رکــود تورمی چند ماه اخیر بیش
از پیش تشــدید خواهد شد .هرچند در این فضا
ممکن اســت از شدت رشــد تورم کاسته شود
و بازارها دچار رکود شــوند ،اما بــازار طال و ارز
مانند سایر بازارها ،بهویژه بازار کاالهای مصرفی
و ســرمایهای درگیر رکود نمیشوند و برمبنای
واقعیات اقتصادی و عملکرد پولی و مالی دولت
(بهویژه سیاســتگذاریهای پولی) نوسان و رشد
خواهند داشــت .با توجه به اهمیت موضوع در
این یادداشت مجددا ً عوامل داخلی و خارجی که
باعث تضعیف ریال یا تقویت دالر یا رشد طال (به
عنوان یک دارایی امن در زمانه ریسک و رکود)
میشود بررسی خواهد شد.

رشد

ب

ج ا

یکی از اصلیترین ابزارهــای کنترل تورم یا
برعکس تحریک اقتصاد و افزایش تورم دستکاری
نرخ بهره و تغییر آن است ،افزایش نرخ بهره در
زمــان تــورم و کاهش آن هنگام بــروز رکود و
کاهش تورم .حداقل از دید نموداری و تکنیکالی
به نظر میرسد به پایان یک دوره چندین دهساله
از کاهش مســتمر نرخ بهره رسیدهایم (از زمان
ر یس پیشین و معروف فدرالرزرو ،پاول ولکر)
و پارادایم جدیــدی را در اقتصاد جهانی ممکن
است شاهد باشیم .پارادایمی که با افزایش فشار
بر چین (به عنوان کارخانه جهان و عامل کاهش
تــورم طی چند دهه اخیر ،به واســطه تولیدات

انبوه و ارزانقیمــت) تا حد زیادی دور از انتظار
نیست .البته صرفاً در اینجا فشار خارجی و بهویژه
امریکا و متحدانش بر چین مطرح نبوده ،و نقش
خــود چین نیز در این میــان (تعمیق بازارهای
داخلی این کشــور و افزایش وابســتگی آن به
اقتصاد داخلی به جای صادرات و کوتاهتر شدن
زنجیره تأمین جهانی) قابل توجه است.

ا ای ل
ر
ر
رشد شدید و چندباره نرخ بهره در اقتصادهای
مختلف دنیا (فار از دلیل اصلی آن که همانا تورم
فزاینده است) حداقل در کوتاهمدت و میانمدت
به فعالیتهای تولیدی اقتصادی لطمه زده و بالقوه
میتواند باعث رکود شود و جهان را که هنوز کام ً
ال
از تبعات ویروس کرونا رهایی نیافته است بیش از
پیش درگیــر کند ،نرخ بهره باال و افزایش هزینه
وامگیــری عرصه را بر فعاالن اقتصادی در تمامی
جهان ســختتر خواهد کرد و میتواند به تولید
و تجارت و مهمتر از آن اشــتغال لطمه بزند ،در
طرف مقابل نیز مصرفکنندگان که دهها ســال
است به کارتهای اعتباری خود وابسته هستند،
تحت فشــار قرار گرفته و کمتر هزینه میکنند،
مشخصاً در حوزه مسکن که یکی از صنایع مادر
بوده و پیشــران و نقطه انتهایــی زنجیره ارز
بســیاری از صنایع در جهان است ،باال رفتن نرخ
وامهای رهنی تقاضا برای ملک و ســاختمان را
متأثر میکند .چنین افزایش شدید و سریع نرخ
ش

 -1ت ییرا

نرخ

ر ان

بهره عم ً
ال در طول تاری بانکداری مدرن و هور
بانکهای مرکزی بیسابقه بوده است و تبعات آن
(مشــخصاً در حوزه ایجاد و تشدید رکود) کام ً
ال
مشخ نیست ،بهویژه اگر این افزایش هزینهها
(از مســیر رشــد نرخهای بهره) را در ترکیب با
افزایــش هزینه انر ی و مواد غذایی (به واســطه
جنگ روسیه و اوکراین) مدنظر قرار دهیم ،آن هم
با توجه به چشمانداز مبهم از نتیجه این جنگ و
زمان پایان آن.

ری

ا ی

ای یا

جنگ اوکراین و روسیه بهتنهایی یک ریسک
سیاســی بزر برای جهان و بهویــژه اتحادیه
اروپاســت؛ جنگی که ابعــاد آن از زمان جنگ
جهانی دوم بیســابقه بوده است .ازآنجاکه این
جنگ عمــ ً
ال بین دو قطب مهم و حســاس در
حــوزه انر ی و مواد غذایی (دو رکن اساســی و
زیربنایی در اقتصاد بشــر) رخ داده اســت ابعاد
موضوع بزر تر و هزینهزاتر شده است.
اقتصاد چیــن نیز به دلیــل وضعیت بخش
مســکن آن از یک طرف و سیاست افراطی این
کشور در حوزه مهار کرونا (سیاست کووید صفر
و جلوگیری از انتشار ویروس با قرنطینه و اعمال
محدودیتهای شــدید) از شــرایط نرمال و با
ثبات خود فاصله داشــته و نگرانیها را در مورد
وضعیت آتی این موتــور محر اقتصاد جهانی
تشــدید کرده و میکند ،تمامی این ریســکها
رک ی ا ا

ت د در

ر

ا

ار

جابهجای

در

ر ین ه یا

ابتدای سال جدید میالدی ،نشریات و مؤسسات
مهم اقتصادی و سیاسی دنیا پیشبینیهای خود
را برای سال پیش رو منتشر میکنند ،یکی از این
مؤسســات یا بهتر بگوییم یکی از این نشــریات،
تایمز مالی لندن بود که در ابتدای ســال 2022
مجموعهای از پیشبینیهای اقتصادی و سیاسی
خود را منتشر کرد ،طبق تحلیلهای این مؤسسه
(که البته ســایتهای شــرطبندی سیاسی طی
هفتههای اخیر تا حدی مهر تأیید مجددی بر آن
گذاشتند) به دست آوردن اکثریت در کنگره و سنا
توســط جمهوریخواهان است (به چنین رخداد
خاصی که ممکن اســت هر ده سال یکبار اتفاق
بیفتد  clean sweepگفته میشود) ،با توجه به
اینکه تا آن زمان هیچ چشــماندازی برای توافق
هستهای نمیتوان متصور بود ،به قدرت رسیدن
این حزب حداقــل در کوتاهمدت میتواند باعث
بدتر شدن شرایط و افزایش ریسک سیاسی ایران
و رشد دالر شود.
در مورد طال نیز عالوه بر مســ له هســتهای
ایران و احتمال تشــدید تنشها بیــن ایران و
امریکای جمهوریخــواه ،ازآنجاکه قطعاً بحران
اوکرایــن تــا آن زمان پابرجا خواهــد ماند ،و با
توجه به موضــع تندتر جمهوریخواهان در این
رابطه ،نزدیک شدن به زمان انتخابات در ایاالت
متحــده از یک طرف و افزایش شــانس حضور
جمهوریخواهــان در ر س ارکان قدرت امریکا
(البته بهجز قوه مجریــه) ،بالقوه میتواند باعث
افزایش ریســکهای جهانــی و از اینرو تقویت
اونس طال در سطح بازارها شود.

یا

ای پ

سیاســتهای پولــی بهتنهایــی میتوانــد
خنثیکننده یا تقویتکننــده اثرات رخدادهای
کالن اقتصادی و سیاســی داخلی و خارجی بر
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باعث شــده که فشار ب ارز این کشورها افزایش
یافته و به صورت نسبی ازآنجاکه ایاالت متحده
امریکا درگیر ریسک کمتری است ،ارز این کشور
(نسبت به سایر ارزها ازجمله یورو) تقویت شود.
البته الزم به کر اســت با وجود تمامی این
توضیحات ریسکهای تحمیلشــده بر اقتصاد
جهانی به نظر قابل مدیریت بوده و رجوع به آمار
و تحلیلهــا و بهویژه یکی از مهمترین نمودارها
در این حوزه (یعنی نمودار شاخ  )VIXکه از
آن به عنوان شاخ ترس یاد میشود و در واقع
نشاندهنده شدت واریانس نوسانات در بازارهای
مالی است ،مشــخ میکند بزرگان و فعاالن
بازار ریســکهای فعلی اقتصاد جهانی را در حد
و اندازههای ریســکهای ناشی از کرونا و بحران
( 2008دو قله مهم در نمودار مزبور) نمیدانند.

ش

-روند تار

شاخ

 VIXا شاخ

تر

بازار طال و ارز باشــد ،از ایــنرو پیگیری آن از
اهمیت خاصی برخوردار است .در همین رابطه،
باید گفت مشاهدات و آمار و ارقام نشان میدهد
با وجود تورم شــدید ،بانک مرکزی طی ماههای
اخیر صرفاً موضع نســبتاً انقباضی خود را حفظ
کرده و نســبت به تشــدید و تقویت آن اقدامی
نکرده است .عم ً
ال نسبت پول به شبهپول که به
صورت ت وریک همیشه باید کاهشی باشد و طی
چنددهه اخیر در کل روندی کاهشــی داشت،
طی ســالهای اخیر و از سال  96وارد فاز رشد
و افزایش شده و مشخصاً طی چند ماه اخیر در
 ۱40۱بر سرعت رشــد آن افزوده شده که این
نشاندهنده کاهش تمایل مردم به س ردهگذاری
بلندمدت و افزایــش تمایل به گرد منابع در
بازارهای مختلف و خرید کاال (با هدف ســبقت
گرفتن از تورم انتظاری) و در کل افزایش سرعت
گرد پول است.

ب جه ا ت
به فصل بودجهنویســی نزدیک میشویم و
طبق وعدههــا تا آخر آ رمــاه دولت بودجه را
نهایی میکنــد ،نحوه چینــش بودجه بهویژه
تعیین منابع هزینههای دولت و میزان کسری
بودجــه پیشبینی شــده ،چشــمانداز فعاالن
اقتصادی از تورم ســال آتی را شــکل میدهد،
بودجه انقباضی و رکودی منجر به تورم کاهشی
و بودجه انبســاطی و ضدرکودی منجر به تورم
بیشتر میشود .البته در اینجا دقت شود ،منظور
از کســری بودجــه ،آن چیزی نیســت که در
جداول رسمی و دولتی عنوان میشود ،چرا که
در آخر همیشه دولتمردان بودجه را تراز شکل
میدهنــد ،اما با نگاهی به عملکرد شــشماهه
اول ســال و مقایســه آن با ســال گذشته و ...
بهتر میتــوان در کرد درآمدهایی که دولت
برای سال آینده (به منظور پوشش هزینههای

فزاینده خود و تراز کردن بودجه) متصور است،
امــکان تحقق دارد یا خیر که اگر پاســ خیر
باشد ،به احتمال زیاد به جای کاهش هزینهها
به ســمت اقداماتی حرکت میکند که در عمل
میتواند مســتقیم و غیرمستقیم منجر به خلق
نقدینگی شود که نتیجه آن تورم و رشد قیمت
داراییها ازجمله طال و ارز است.

جمعبندی

روند ادامهدار تقویت شــاخ دالر ،در کنار
دور شدن چشمانداز رسیدن به توافق هستهای
باعث رشد بیشــتر قیمت دالر در داخل خواهد
شد ،شدت و ســرعت آن بستگی به برنامههای
دولــت در حوزه سیاســتهای پولــی و ادامه
سیاستهای نسبتاً انقباضی فعلی دارد ،که این
خــود نیز بر قیمت طالی داخلی اثرگذار خواهد
بود ،بااینحال با وجود رشد شاخ دالر (عامل
اثرگــذار بر نــزول بالقوه انس طــالی جهانی)
احتمال رشــد قیمــت طال به واســطه افزایش
ریسکهای سیاسی و بهویژه اقتصادی در سطح
جهــان وجود دارد که این خــود میتواند باعث
تشدید رشد قیمت ریالی طال در داخل باشد.
پیشــنهادی که میتوان در پایان مطرح کرد
(خطاب به سیاستگذاران) این است که اگر دولت
و حاکمیت با آگاهی و اشراف به شرایط اقتصادی
و بهویژه شرایط سیاسی ،میبیند در ماههای آتی
گشایش اساسی در کار نخواهد بود ،عاقالنهترین
کاری که در چنین شرایطی میتواند بکند تال
جهت رشد مدیریتشده نرخ ارز است ،به گونهای
که بازارها بتوانند با فرصت کافی با آن هماهنگ
شــده و به جای جهــش ارزی و بیتعادلیهای
عظیم در اقتصــاد ،در یک نرخ باالتر از نرخهای
فعلی اقتصــاد داخل شــوند و رفیتهای آن
عرضه و تقاضای ارز را مجدد به تعادل رســانده
و شاهد ثبات در بازارها باشیم.

ار
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خوشاقبالها
کدام
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شوند

ایه

پیچیدگی شرایط حاکم بر اقتصاد و بازارهای
جهانــی در حال حاضر ،ایجاد تورم در ســطح
جهانی بعــد از پاندمی کرونا و از ســوی دیگر
به وجود آمدن جنــگ و تنش میان اوکراین و
روســیه و تشــدید تنش بین روسیه و امریکا و
افزایش نرخ بهره توسط فدرالرزرو (و همچنین
بانک مرکزی اروپا) و بالطبع افزایش شــاخ
دالر و رسیدن به  ۱۱0واحد ،سبب ایجاد کاهش
قیمت و رکود در بازارهای جهانی شــده است،
به نحوی که قیمت کاالهای اساســی همچون
محصوالت زنجیره فوالد حدودا ً نزدیک به بهای
تمامشده آنها رســیده است .از طرفی تشدید
ریسکهای سیستماتیک هم مزید بر علت شده
اســت .همه عوامل مذکور سبب سخت شدن
تصمیمگیریهای اقتصادی و سرمایهگذاری در
بازار سرمایه شده است .بنابراین این پیشبینی
بر اســاس وضعیــت اقتصاد جهانی و شــرایط
داخلی در اول مهرماه جاری است.
بــا فر ثبات در شــرایط حاضــر جهانی
(پایداری تنش میان روسیه و اوکراین) و عوامل
مؤثر و حاکــم بر بازار ســرمایه ،انتظار میرود
افزایــش نرخ گازهابهای جهانــی و به موازات
آن افزایش نرخ اوره را شــاهد باشــیم .نکتهای
که در این حوزه حا ز اهمیت اســت ،ســهم از
بازار صادراتی جهانی اوره کشور روسیه در سال
میالدی گذشــته حدود  7/6میلیون تن معادل
 ۱۱درصد ســهم از بازار صادراتی اوره جهان و
در سقف رفیت تولیدی و صادراتی این کشور
اســت و از طرف دیگر اوکراین نیز ســهم قابل
توجه صادرات اوره را دارد که با توجه به شرایط
فعلی این کشور سبب کاهش صادرات و بالطبع
عرضه این محصول میشــود .بــا فر تحقق
مورد مذکور و عملکرد مطلوب در شــرکتهای
اورهساز داخلی سبب اقبال ســرمایهگذاران به
این صنعت میشــود .در این میان شرکتهای
داخلی همچون شــرکت اوره لردگان با توجه به
افزایش قیمت جهانی اوره و عدم فرو داخلی
با قیمتهای مصوب و افزایش توان پوشــش و

پرداخت هزینه مالی ،جز شــرکتهای رشدی
این صنعت به حســاب میآیند و شــرکتهای
دیگر صنعت به ترتیب نمادهای شیراز ،خراسان
و کرمانشا میتوانند مورد توجه بازار قرار گیرند.
نکته حا ز اهمیت دیگر احتمال افزایش در نرخ
گاز خورا داخلی پتروشیمی است که به نظر
سقف نرخ خورا گاز در نظر گرفتهشده حدودا ً
معادل تورم (و نه با رشد چشمگیر) افزایش یابد.
با توجه به شرایط فعلی بازار جهانی (کاهش
قیمت کامودیتیها) و کاهش چشــمگیر ارز
معامالت و خروج پول (تغییر مالکیت سهامداران
حقیقی) در بازار ،انتظار میرود صنایع متوسط
و کوچک که دارای شــرایط بنیادی مطلوب و
کمتر متأثر از کاهش قیمتهای جهانی هستند
مورد توجه فعاالن بازار قرار گیرند ،ازجمله این
صنایع (متوسط و کوچک) که از منظر بنیادی
(نسبت قیمت به سود) در شرایط مطلوب قرار
دارند ،صنعت فرآوردههای نســوز است .عمده
شــرکتهای این صنعت دارای طرح و توسعه
هســتند که انتظار فعاالن بازار به بهرهبرداری
رســیدن طرح و توســعه این صنعــت و تأثیر
افزایش و متنوعســازی محصوالت این صنعت
در عملکــرد فصلی پاییز اســت که متناســب
بــا زمانبندی بــه بهرهبرداری رســیدن طرح
و توســعه شــرکتهای این صنعت (منتشــره
در کدال) همانند فرآوردههای نســوز پارس و
شرکت فرآوردههای نســوز آ ر از ابتدای پاییز
اســت .متغیرهای بنیادی این صنعت ازجمله
نســبت قیمت به سود گذشتهنگر ،رشد دالری
درآمدهای عملیاتی و کاهش چشمگیر دالری
ارز بازار شرکتها و رشد دالری حاشیه سود
صنعت به صورت کلی بیانگر شــرایط مطلوب
جهت ســرمایهگذاری و اقبال فعــاالن بازار به
ایــن صنعت در فصل پاییز اســت .در خصوص
شــرکتهای این صنعت برای مثال شــرکت
فرآوردههای نســوز پارس تبدیل کوره مازوت
به کوره گازی ســبب دو برابر شــدن رفیت
عملــی تولید این شــرکت میشــود .به فر

تحقق موارد مذکور ،رشــد فرو و سودآوری
این شرکت در گزار های فصل آتی در قیاس
با عملکرد گذشته شرکت دور از انتظار نیست.
از طرف دیگر شــرکت فرآوردههای نسوز آ ر با
اســتفاده از مواد اولیه داخلــی (دولومیت) و با
توجه به استقالل شــرکت و جدایی از شرکت
وبآهــن و افزایش قــدرت چانهزنی در نرخ
فرو محصوالت ســبب افزایش ســودآوری
شرکت خواهد شد.
ازجمله صنایع دیگر که با توجه به شــرایط
فعلی بازار و کاهش چشــمگیر ارز معامالت
و خــروج پــول (تغییــر مالکیت ســهامداران
حقیقــی) در بازار میتواند مــورد اقبال فعاالن
و ســرمایهگذاران قــرار گیرد ،صنعت کاشــی
و ســرامیک اســت .در ایــن صنعــت افزایش
نــرخ دالر ،صرفــه اقتصادی جهــت صادرات
محصــوالت به کشــورهای همســایه را ایجاد
میکند و با توجه بــه اجماع نظر تحلیلگران و
شــرایط موجود در فضای اقتصاد کالن کشور،
رشد نرخ دالر غیرقابل کتمان است .در نگاهی
دیگر با توجه به افزایش نرخ اکتســابی شرکت
(منتشــره در کدال) و انتظار رشد قیمت دالر
میتوان برآورد کرد که در فصل آتی عملکردی
مناســب از این صنعت را شاهد باشیم .ازجمله
شرکتهای مستعد رشد در این صنعت ،شرکت
کاشیسازی حافظ با تکمیل رفیتهای فنی
و به بهرهبرداری رســیدن طرح و توسعه تولید
کاشــی پرسالنی (منتشــره در کدال) با هدف
تولید انواع محصوالت کاشــی در ابعاد مختلف
و ســایز بزر اســت که تولید این دســت از
محصوالت میتواند سبب افزایش سهم از بازار
صادراتی به کشورهای همسایه شود و با توجه
بــه این نکته فرو داخلی محصوالت کاشــی
و ســرامیک مشــمول قیمتگذاری دستوری
اســت .این امر (فرو صادراتی) سبب افزایش
ســودآوری برای شــرکت و همچنین افزایش
سهم از بازار در سال آتی خواهد شد.
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بیـموامیـد

تأثیر بســزایی بر صنعت خودروسازی داشــته است .اگر مسا ل سیاسی و
موضوعات مرتبط با برجام را به عنوان یک فاکتور اصلی و تأثیرگذار بر بازار
سرمایه در نظر بگیریم ،عدم وقوع توافق هستهای میتواند رشد نرخ ارز را در
پی داشته باشد ،عاملی که میتواند به عنوان یکی از اثرگذارترین موضوعات
همواره مدنظر قرار گیرد .صنعت محصوالت شیمیایی از این حیث میتواند
موردتوجه قرار گرفته و همانند گذشته نخستین گروه پیشرو در بازار (متأثر
از نرخ ارز) باشد .نمودار مربوطه صنعت محصوالت شیمیایی و نرخ دالر در
بازار آزاد را با یکدیگر مقایسه میکند .همانطور که از نمودار مربوطه قابل
استنباط است تمامی نوسانات دالر و محصوالت شیمیایی با چند گام تأخیر
بر یکدیگر منطبق میشوند.

9

ناا می ان

ی

ایه

بحران مالی ایجادشده در سال  ۱ 99در بازار بورس اوراق بهادار تهران
تجربهای متفاوت در تاری بازار سرمایه ایران بود .اکنون با گذشت بیش از
دو ســال از آغاز روند نزولی ،با وجود فرازونشیبهای بسیار همچنان شاهد
خروج پول حقیقی از بازار هســتیم ،این در حالی است که ارزندگی برخی
سهام موجود در بازار و شرایط مناسب بنیادی در برخی صنایع این شا به را
در ا هان کارشناسان بازار سرمایه ایجاد کرده که خروج بیرویه پول از بازار
ســهام (همانند ورود بیرویه پول در سال  )۱ 99میتواند ناشی سویههای
رفتاری سرمایهگذاران باشد .در حال حاضر با توجه به روند فرسایشی بازار
بهخصوص در یک ســال گذشته شــرایط بهگونهای رقم خورده که به نظر
میرســد با توجه به تفکرات حاکم بــر اکثریت بازار ،رف زمانی و قیمتی
اصالح شــاخ کل و هــموزن به پایان راه خود نزدیک شــده و راه برای
نوســانات صعودی در پاییز هموارتر است .نکته قابلتوجه اینکه این مهم
زمانی به وقــوع میپیوندد که در خصوص شــرایط اقتصاد کالن و اوضاع
سیاسی کشور و همچنین شرایط بنیادی مخت صنایع مختلف چشمانداز
مثبتی وجود داشته باشد .بنابراین این پیشبینی بر اساس شرایط فعلی در
زمان نگار این مطلب در اول مهرماه ســال جاری است .قطعاً اگر تنش
بین امریکا و روسیه افزایش یابد و یا ریسکهای سیستماتیک تشدید شوند
و توافق هستهای خارج از دسترس باشد این روند برهم میخورد.
یکی از موضوعاتی که به طور سنتی در میان معاملهگران بازار موردتوجه
واقع میشود حجم معامالت است ،به طوری که شروع و پایان روندها معموالً
با حجم معامالتی قابلمالحظهای همراه است .صنعت خودرو در سال جاری
با توجه به حجمهای مشــکو در مقاطع مختلف زمانی موردتوجه اهالی
بازار ســرمایه قرار گرفته اســت ،این در حالی است که اخبار مرتبط با این
صنعت از حذف قیمتگذاری دستوری و توقف فرو محصوالت با حاشیه
زیان تا فــرو خودرو در بورس کاال و طرحهای مختلف پیشــنهادی در
خصوص ســاماندهی این صنعت ،گروه خودروسازی را بارها بر سر زبانها
آورده است .شــرایط مناسب تکنیکالی از یک ســو و فاصله بسیار زیاد از
ســقف قیمتی خود از سوی دیگر موجب شــده تا صنعت مذکور را بتوان
جزو صنایع با پتانســیل باال به منظور پیشــروی فراتر از ســایر صنایع در
صورت تغییر روند کلی بازار دانست .موضوع بااهمیت دیگر در خصوص این
صنعت مســا ل مرتبط با مذاکرات هستهای و توافق برجام بوده که همواره

در خصوص رفیتهای گروه محصوالت شــیمیایی عالوه بر موضوعات
فوقالذکر میتوان به بحث قیمتهای جهانی اشاره کرد .رشد شدید نرخهای
جهانی محصوالت این گروه در دوران کرونا باعث شــد تا صنعت محصوالت
شــیمیایی در دوران اصالح شــدید بازار ســرمایه ،در چند بازه زمانی راهی
متفاوت در پیش گیرد ،بااینحال سیاســتهای انقباضی اعمالشده از سوی
بانکهای مرکزی کشورهای مختلف در شرایط فروکش کردن پاندمی کرونا
در چند ماه اخیر باعث شده تا شاهد ریز شدید نرخهای جهانی و بهتبع آن
اصالح در گروه محصوالت شیمیایی باشیم؛ اما در حال حاضر با توجه به شدت
افزایش نرخ بهره به صورت بیسابقه توسط نهادهای مالی تأثیرگذار بینالمللی
میتوان مترصد بود تا شاهد تغییر سیاستهای مذکور و به دنبال آن تغییر
روند نرخهای جهانی باشیم که میتواند چشمانداز سودآوری شرکتهای فعال
در صنعت محصوالت شیمیایی را دچار تحوالت اساسی کند.
درهرحال شــرایط دو ســال اخیر حاکم بر بازار ســرمایه باعث شده تا
اکثریت فعاالن بازار صندوقهای درآمد ثابت را نســبت به ســرمایهگذاری
در ســهام در اولویت نخست قرار دهند .تغییر روند فعلی و پذیر ریسک
نمیتواند به یکباره رخ دهد و یکی از مســا ل تعدیلکننده ریسک همواره
تشکیل سبد سرمایهگذاری مناسب است ،سبدی که متنوعسازی مناسبی
در آن صورتگرفته باشد و ریسک غیرسیستماتیک را به طور کامل حذف
کند .با توجه به مطالب عنوانشده میتوان دریافت که تغییر شرایط فعلی
بازار بورس به عوامل متعدد سیاسی و اقتصاد کالن مربوط بوده که همواره
پیشبینی آن با مشــکالت جدی همراه اســت .از یکسو در صورت وقوع
توافق هســتهای توجه به گروه خودروسازی افزایش مییابد و موجب رکود
و حتی اصالح در بازار ارز خواهد شــد و از سوی دیگر عدم توافق میتواند
نتای معکوس در پی داشــته باشــد .به این ترتیب در درجه اول تشکیل
ســبدی متشکل از سهام دو گروه مورد بررسی میتواند ریسک را به عنوان
مهمترین عامل کنترل کرده و در شرایط کنونی برای سرمایهگذارانی که به
بازدههای بدون ریســک عادت کردهاند مفید واقع شود ،س س با گذر زمان
و مشــخ شدن شرایط سیاسی و اقتصادی وزن سهام مختلف موجود در
سبد را تعدیل کرده و مورد بازبینی قرار داد.

ا

بهخودیخود جذابیتی نداشته و گاهی میتواند به منزله یک نکته من ی تلقی شود؛ اما آنچه به عنوان پتانسیل
اصلی این صنعت نام برده میشود ،اصرار شرکتهای داروساز بر ح

میانگین نر حاشیه سود عملیاتی شرکت

است .این ات ا در صورتی به وقوع خواهد پیوست که افزایش نر های مقطعی به محصولات مربو ه اعطا شود.
بنابر اعلام وزارت بهداشت ،در رحی به نام دارویار یارانه داروها به انتهای زنجیره منتقل میشود و از ری

بیمهها به مصر کننده نهایی تخصیص مییابد .این اقدام سبب میشود تا شرکتهای داروسازی بهراحتی افزایش
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نر های موردنیاز را دریافت کنند .اعتقاد ما این است که بهمرور شاهد افزایش بیشازپیش در مبال فروش در

حاشیه سود ناخالص

فروش

سود (زیان) ناخالص

دا ب ه
ر
ن
بررســی روند تاریخی نســبت قیمت به ســود ( )P/Eبه عنــوان یکی از
ارزندگیکداما
ســنجشبلندمدت
سرمایهگذاری
جذاب از دید
صنای
طی ســالیان اخیر دولت با کنتــرل نرخ مصرف خورا دام و از ســوی
بازارند؟گواهی از آن میدهد که همواره
معیارهای
مهمعترین
بازارسرمایهبه محدوده  5/5تا  6واحد ،واکنش سرمایهگذاران دیگر ممانعت در افزایش نرخ شــیر به نوعی جلو رشــد حقیقی ســودآوری
تحلیلگر نسبت
شدن این
نزدیک
با
رباطمیلی/
مرتضی
شــرکتهای دام روری را گرفته بود .اما تقریباً از اردیبهشت سال جاری بود
با
اگرچه
ایم.
بوده
محدوده
این
از
بازار
برگشــت
شاهد
و
داشــته
همراه
به
را
بررسی روند تاریخی نسبت قیمت به سود ( )P/Eبه عنوان یکی از مهمترین معیارهای سنجش ارزندگی بازار گواهی
دمات ابسته
صن زرا
شــاهد افشاییات شــرکتهای دام روری در خصوص آزادسازی
رفتهرفته
که
در بازار
معامله
عمده
قیمت
مشاهده
سرمایهرا به همراه
سرمایهگذاران
واکنش
قابل واحد،
سهام 5/تا 6
محدوده 5
نسبت به
تغییرات این
تاریخینزدیک شدن
روندهمواره با
دهد که
از آن می
نوعی
توسط شیر به
شیرافزایش نر
ممانعت در
مجوز دام و از
دریافت خورا
نیز نر مصر
دامبا وکنترل
اخیر دولت
سالیان
ی
ها
شرکت
افزایشسوینرخدیگرفرو
خورا
نرخ
آنچه
شــک
بی
اما
بریم،
می
پی
ها
آن
جمعی
دســته
حرکت
و
وار
توده
به
رفتارشاهد برگشت بازار از این محدوده بودهایم .اگرچه با مشاهده روند تاریخی تغییرات قیمت عمده سهام
داشته و
جاری بود که
ســویسال
تقریباًو ازازاردیبهشت
تمامد .اما
گرفته بو
دامپروری را
سودآوریازشرکت
جلوی رشد
افزایش
دیگر
شــده
بهای
هایرشــد
طرفی
حقیقیموضوع
بودیم .این
نقطه
در
ورود
شود،
می
بلندمدت
در
سهامداران
اکتسابی
بازدهی
تمایز
سبب
قابل معامله در بازار سرمایه به رفتار تودهوار و حرکت دستهجمعی آنها پی میبریم ،اما بیشک آنچه سبب تمایز
درمجوز افزایش
دریافت
دام و نیز
آزادسازی نر
خواهددر خصو
همراهدامپروری
شرکتهای
رفته شاهد
جذاب از رفته
خصوص
اهمیت
نکتــهخوراحا ز
داشــت .اما
یات به
فروافشای را
مبال
دید
مناسب به سهام
نقطه
دیدورود در
جذابمیازشود،
بلندمدت
داران در
اکتسابی سهام
بازدهی
صنایعپیش
بلندمدت واست.
گذاری
سرمایه
صنایع
سهام و
مناســب به
افزایش مبال
منحصربه دیگر
حســابداریشده و از سوی
رو رفی رشد بهای تمام
موضوع از
شرکتهادربودیم.
بینیپیش نربینیفروش
پیش این
اشاره کنم
گزارش به
اصلی
ایناز ورود
اصلیپیش
موضوع است.
گذاری بلندمدت
سرمایه
اســت
فردی
این اینصنعت
توسط فعال
شیرهای
شــرکت
کنماینکهنکتهاین
این اشاره
نکته
موضوعاین
گزار به به
ورود به
از
صنعت روش حسابداری
صورت در
شرکتهای فعال
اهمیترادرباخصو
تمامحا ز
بهایاما نکته
رشــد داشت.
همراه خواهد
که را به
جاری فروش
مهرماه است.
اولگرفته شده
درنظر
جاری در
در اول
داخلی کشور
اقتصادشرایط
وضعیتجهانی و
وضعیت اقتصاد
براساس
عم ً
شناســایی
این مالی
های
تأخیر در
شــده
ال
مهرماهکشور
داخلی
شرایط
جهانی و
براســاس
ایناین موضوع
درکند،
فعــال می
مالی شناسایی
خیر در صورت
شده را با ت
موضوعرشد بهای
است که عملاً
صنعت
هایهای
شــرکت
شــود تا
ســببتماممی
فردی این
منحصربهکند،
می
در نظر گرفته شده است.
در
پرتقاضا
صنایع
جز
و
ده
کر
کدال
روانه
را
جذابی
های
گزارش
صنعت
این
در
فعال
های
شرکت
تا
سبب
گزارمیشودهــای جذابــی را روانه کدال کــرده و جز صنایــع پرتقاضا در ادامه
و ا ر رمای
ت قیمت
ت ییر
تاری
ر
ادامه سال  4144باشند.
باشند.
سال ۱40۱
قیمت هر تن شیر خام (میلیون ریال)

یان ی

ن

ی

ه سود از سر ایه
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1400/06

1400/09
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1398/12

1399/03

1398/06

1398/09

1397/12

1398/03

1397/06

1397/09

1397/01

1397/03

ً
مجــددا ً
گرفته
قرار
خود
تاریخی
ارزندگی
محدوده
بازار
،۱40۱
خردادماه
دربینی ما بر تغییر روند قیمتی عمده صنایع از اوایل پاییز پیش رو و
پیش
اینرو
گرفته است؛ از
خود قرار
تاریخی
ی ر ن
ن
پاییز
اوایل
از
صنایع
عمده
قیمتی
روند
تغییر
بر
ما
بینی
پیش
رو
این
از
اســت؛
ها نسبت به محدوده فعلی است .در ادامه سعی داریم تا به معرفی صنایعی بپردازیم که به نظر از
رشد آن
صن محص ات ذای ر ن
همزمان با وقوع تنش میان روســیه و اوکراین ،تــرس از پیدایش خلل در
برخوردارند.سعی داریم تا به
مدتدر ادامه
است.
نسبت به
برایآن
رشد
پتانسیلرو
پیش
فعلیمیان
محدودهحداقل
بازار ،بعد زمانی
ها مازاد بر
رشد
هایولازم
دانههای
مینبیلات و ب
زنجیره ت
روغنیخلل در
های پیدایش
ترس از
روسیه و او
تنش میان
زنجیرهوقوع
معرفی صنایعی ب ردازیم که به نظر از پتانســیلهای الزم برای رشد مازاد بر همزمان با
نرخ
الطبعدر
سابقهای
رشد
منجر به
کراین،دانه
بالطبع
غالت و
تأمین
1
خوراکی به
تولیدکننده رو
های از رفی شرکت
اقلام شد.
جهانی این
اقالمسابقه
اینرشد بی
منجر به
رو نی
دلیل
خوراکین به
تولیدکنندههایروغن
شرکت
ای ازدر نرطرفی
شد.
جهانی
برخوردارند.
بازار ،بعد زمانی حداقل میانمدت
نرخدر این میان
افزایشآنچه
مجوز کردند .اما
ها ،دریافت
آن نر
افزایش
ها ،مجوز
شدید آن
مصرفی و رشد
وارداتی بودن
دریافت
شدید
رشد
مصرفی و
اولیهاولیه
بودنموادمواد
دلیلوارداتی
است که
در حالی
است .این
محدوده پیشین
توجه خام
جهانی رو ن
اینقیمت
مجدد
کردنــد.کند،
جلبتوجه می
های
قیمت
مجدد
بازگشــت
میبهکند،
هایجلب
میان
بازگشتدر
اما آنچه
ری
ن
لیاتی
عم
فرایند
قبل
به
نسبت
همچنان
اما
شد؛
کاسته
نی
رو
های
شرکت
نهایی
محصول
فروش
نر
اگرچه کمی
جهانی ازروغن خام به محدوده پیشــین اســت .این در حالی اســت که اگرچه
آخرین بازمانده از نســل صنایع مشمول دریافت ارز ترجیحی ،صنعت دارو
و شــرکتهای فعال در این صنعــت بودند که بهمرور طی ســالیان اخیر از کمی از نرخ فرو محصول نهایی شرکتهای روغنی کاسته شد؛ اما همچنان
وزن مواد اولیهای شــامل ارز 4200تومانی کاسته شد تا جایی که نقطه اوج نسبت به قبل فرایند عملیاتی شرکت از جذابیت باالی سودآوری برخوردار است
این آزادســازی در تابستان امســال به وقوع پیوست و نرخ ارز نیمایی مبنای بهطوریکه نسبت قیمت به سود در برخی شرکتهای فعال در این صنعت در
خرید این مواد شد .اما رشــد بهای تمامشده بهخودیخود جذابیتی نداشته محدوده کمتر از  5قرار میگیرد .در سایر شرکتهای غذایی نیز کمابیش اتفاقی
و گاهــی میتواند به منزله یک نکته منفی تلقی شــود؛ امــا آنچه به عنوان مشابه شرکتهای روغنی رخ داده که این موضوع در کنار اصالح شدید قیمتی
پتانســیل اصلی این صنعت نام برده میشــود ،اصرار شرکتهای داروساز بر سبب میشــود تا در موج صعودی بعدی بازار سرمایه بازدهی مطلوبی را عاید
حفظ میانگین نرخ حاشــیه سود عملیاتی شرکت است .این اتفاق در صورتی ســهامداران خود کنند .ازجمله دیگر نکات مثبتی که در خصوص این صنعت
به وقوع خواهد پیوســت که افزایش نرخهــای مقطعی به محصوالت مربوطه میتوان اشاره کرد نبود تهدیدهایی همچون کاهش تولید ناشی از قطع انر ی،
اعطا شود .بنابر اعالم وزارت بهداشت ،در طرحی به نام دارویار یارانه داروها بحران تأمین مواد اولیه مصرفی ،عدم تحقق برنامه فرو محصوالت ناشــی از
به انتهای زنجیره منتقل میشــود و از طریــق بیمهها به مصرفکننده نهایی تشــدید تحریم و مشکالتی از این قبیل است .از سوی دیگر یکی از عواملی که
تخصی مییابد .این اقدام سبب میشود تا شرکتهای داروسازی بهراحتی سبب اجتناب سرمایهگذاران از ورود به این صنعت در سالهای گذشته میشد،
افزایش نرخهــای موردنیاز را دریافت کنند .اعتقاد ما این اســت که بهمرور عدم ارزندگی سهام این قبیل شرکتها به واسطه حباب قیمتی شکلگرفته در
شــاهد افزایش بیشازپیش در مبال فرو در شرکتهای دارویی و بالطبع سهامشــان بود؛ اما اکنون میتوان گفت در سرمایهگذاری به دید میانمدت و
بلندمدت از ریسک بسیار پایینی برخوردار است.
رشد سودآوری آنها خواهیم بود.
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متأســفانه این روزها خودرو به سیاس ترین
کاال ایران تبدیل شده است .انگار دولت هرچه
آبرو دارد ،بر سر خودرو گذاشته است .از اینرو
دولتمــردان از دادن هــر نوع وعــده و وعید
فروگــذار نم کنند .کم هم نیســتند مدعیان
که م خواهند مشــکالت صنعت و بازار خودرو
را در کوتاهمدت حــل کنند و دا ماً دولت را در
این راه دلگرم م کننــد .آنقدر این حرفها با
قدرت زده م شود که بعض وقتها من هم که
چند سال است داخل این صنعت هستم ،بعضاً
باور م کنم و فکــر م کنم که بهزودی تمام
مشکالت حل م شود و خودروها ارزانقیمت
و باکیفیت و کممصرف بازار را فرام گیرد .چنان
در مورد کیفیت و باال رفتن آن و واردات خودرو
ده هزاردالر صحبت م شود که انگار همه دنیا
صف کشیدهاند که به ما کمک کنند تا مردم را از
شر حدود شش میلیون خودرو فرسوده تا پایان
سال راحت کنند و عامه مردم بتوانند مثل خرید
شــیر از مغازه ،خودرو ارزانقیمت ابتیاع کنند.
البته تا همینجا هم این ترفندها تبلیغات و
گفتاردرمان جواب داده اســت و رکود سنگین
و عمیق بر بازار خودرو حاکم شــده اســت و
قیمتها عمده خودروها ط یک دو ماه اخیر
تقریباً ثابت مانده است .از انصاف نگذریم ،برخ
هم کم کاهش یافته است.
در چنین شــرایط باید به دولت عزیز که با
این همه مشکالت در ســطوح مختلف روبهرو
است ،دستمریزاد گفت و باید امیدوار بود که با
تولید  ۱/6میلیون خودرو تا پایان سال (افزایش
60درصــد تولید داخل ) و واردات  ۱00هزار
عدد خودرو (معادل یکمیلیارد دالر) ،قیمت
خودرو تا پایان سال سقوط قابل توجه را شاهد
باشــد .البته در این میان قرار است همکار با
روسیه هم امسال اوج بگیرد و صادرات به طور
معنادار افزایش یابد .البته تمام اینها در کنار
ارتقای کیفیت و استانداردهاســت .واقعاً تصویر
زیبای اســت و امیدواریم که دولتمردان عزیز
در برنامهها خود کام ً
ال موفق باشند و ما را از
شر این اوضاع خالص کنند.

اما من چند واقعیت را م بینم که نم توانم
کتمان کنم و دقیقاً نم دانم چه اتفاق خواهد
افتاد و فقط در اینجا این واقعیتها را با شــما
مــرور م کنم ،پیشبین اوضاع با شــما .ابتدا
یادآور م کنم کــه بزر ترین عامل کاهش
تیرا و کیفیت از ســال  ،۱ 97شروع تحریمها
(و بهخصــوص تحریم صنعت خــودرو و تر
ایران توســط خودروســازان خارجــ و قطع
رابطه قطعهســازان بزر و معتبر بینالملل با
ما) و قیمتگذار دســتور بود .متأسفانه تا
این لحظــه هیچیک از دو دلیل اصل نهتنها از
بین نرفته است ،بلکه همچنان با قوت سر جا
خود هست.
متأســفانه تا این لحظه نه توافق جدید در
ســطح بینالملل رخ داده است که ارتباطات
مال تســهیل شــود و نه دولت از دخالت در
قیمتگذار دســت برداشته است .در حقیقت
همچنان خودروها تولید انبوه کشــور تحت
امر قیمتگذار دستور هستند .البته دولت
رفت که زیر بار یک خم خودروها گرانقیمت
بــازار مانند دیگنیت و چر پــرو  8را بگیرد
کــه نهایتاً منجر به عرضه در بورس کاال شــد.
دولت ادعا کرده بود که امســال قرعهکشــ را
بــا رو جدید برم دارد .حــاال کار نداریم
که دو خودروســاز بزر هم با مشــکل جد
زیــان باال صد همت و بدهــ باالتر از آن و
کمبود شدید نقدینگ و افزایش جد نیاز به
نقدینگ روبهرو شدهاند.
اما یک اتفاق دیگر هم در دنیا افتاده اســت
و آن کمبود تراشــهها الکترونیک در دنیا و
تأثیر مســتقیم آن رو صنعــت خودرو دنیا و
ایران است .بعید به نظر میرسد که این مشکل
تا پایان سال حل شــود .همچنین از آن طرف
امسال متأسفانه ما با مشکل جد کمبود برق
در تابستان روبهرو بودیم و قطعاً امسال زمستان
هــم با کمبود برق و گاز روبهرو خواهیم بود که
محدودیتهــا جــد را بر ســر راه افزایش
60درصــد تولید خودرو داخلــ قرار داده و
م دهد .از آن جالبتر این اســت که امســال
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این افزایش 60درصد قرار است با خودروها
تازه طراح شده و ارتقایافته که نیازمند مصرف
قطعات الکترونیک بیشتر و البته ارزبر باالتر
اســت ،انجام پذیرد .به عبارت صنعت نیازمند
دریافت ارز بیشتر و واردات بیشتر است.
از آنطــرف در مورد واردات هم که وضعیت
کام ً
ال مشخ است .یک قانون و آییننامه بعد
از مدتها تصویب شــده اســت که تماماً بو
رانــت و انحصار م دهد .دولــت برا کاهش
قیمتهــا دنبال کاهش شــدید تعرفه واردات
خودروهــا تا نزدیک  ۱0درصد اســت .این در
حال اســت که تعرفه عمیقترین  CKDکار ،
 20درصد اســت .به عبارت اهــرا ً آییننامه
م گوید که قرار است به طور کل تولید داخل
کشور ،بهصرفه نباشــد .پس اگر تولید بخواهد
با قیمتگذار دســتور ادامه یابد ،زیانده
افزایش خواهد یافت.
همچنین صحبت از واردات گسترده م کنند
که هنوز بانک مرکز از گشــایش اوضاع ارز
کشور ،حرف عمل ا نزده است و بهزور قیمت
ارز را تثبیــت کرده بــود .همزمان بدون تعیین
تکلیف برجام ،کدام خودروساز خارج  ،حت از
نوع چین آن وارد مذاکره جد با ایران خواهد
شــد .همین االن خیلــ از خودروها چین
موجود در ایران با کمبــود قطعه یدک روبهرو
شــدهاند .البته دالالن از سر و کول وزارتخانه و
شــرکتها باال و پایین م روند و معلوم نیست
که چه خواب برا این ملت دیدهاند .مس والن
چنان در مورد واردات خودروها هند صحبت
م کنند که انگار قرار است خودرو آلمان وارد
کشور شود .در ضمن عجیب است که مس والن
نم دانند که هند ها بیش از چین ها از قواعد
بینالملل و تحریمها تبعیت م کنند.
در این نوشتار کوتاه کم هم در مورد اوضاع
اقتصاد صحبت کنیــم .در فضای قرار داریم
که بهشــدت صنعت و اقتصاد با رکود سنگین
و کمبود مصــرف کاال در همه ارکان اقتصاد
روبهرو اســت .تورم کل تا پایان ســال حداقل
 40درصــد خواهد بود .بــه عبارت معادل آن
کاهش ارز ریال خواهیم داشــت .بازار سهام
که عم ً
ال شکســت خورده است و قیمت مسکن
بیداد م کنــد .قیمت دالر هــم که مصنوع
تحــت کنترل بود حاال با بیســرانجامی برجام
و ادامه اعترضات با جهش مواجه شــده است.
بدینترتیــب نم دانــم کــه مــردم چگونه با
ســرمایهها در حال آب رفتــن خود برخورد
خواهند کرد .اما به نظر یک موضوع را م توان
با احتمــال باال پیشبین کرد؛ تا پایان ســال
قیمت خــودرو نم تواند کمتــر از تورم مؤثر
کشــور افزایش قیمت پیدا کنــد؛ چه خریدار
وجود داشته باشد ،و چه نه.
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همزمـان بـا ثبت رکورد بیسـابقه رشـد اجارهبهای مسـکن در کشـور،
زنـگ پایـان خو نشـینی برای مسـتأجرها به صـدا درآمد.
درحالیکـه در سـالهای نهچنـدان دور ،از اجارهنشـینی بـه
خو نشـینی تعبیـر میشـد اما در سـالهای اخیـر بحران رشـد فزاینده
اجارهبهـا در کشـور ،ایـن رو و سـبک زندگـی را بـه بزر ترین معضل
زندگـی مسـتأجرها تبدیـل کرده اسـت .ایـن معضل و مشـکل هماکنون
بـه شـدیدترین و وخیمتریـن وضعیـت تاریخـی خـود رسـیده اسـت.
تازهتریـن آمارهـای رسـمی منتشرشـده از سـوی مرکز آمار ایران نشـان
میدهـد بیشـترین میـزان رشـد اجارهبهـای مسـکن (تـورم اجـاره) در
سـال گذشـته نسـبت به سـالهای قبل در کشـور به ثبت رسـیده است.
اجارهبهـا در کشـور در سـال  ۱400حولوحـو  59درصـد رشـد کـرد
و تـورم اجـاره مسـکن در سـال  ۱400به مـرز  60درصد رسـید .این در
حالـی اسـت کـه تورم اجاره مسـکن در سـال  99که نشـاندهنده میزان
رشـد اجارهبهـا در این سـال نسـبت به سـال قبل ( )98بـود ،در آمارهای
مرکـز آمـار حولوحـو  ۱درصـد گزار شـده بود .هرچنـد آمارهای
اعالمـی از سـوی بانک مرکـزی در خصوص تغییرات شـاخ اجارهبهای
مسـکن از رشـد ایـن شـاخ در محـدوده 50درصـدی خبـر میدهد.
بااینحـال و براسـاس همیـن آمارهـای اعالمی از سـوی مرکـز آمار که
اخیـرا ً منتشـر شـده اسـت اجارهبهـای مسـکن در سـال  ۱400نسـبت به
سـال  ۱ 99در مـرز متوسـط  60درصـد در کشـور رشـد کـرد .در تهران
نیـز ایـن میـزان رشـد در همیـن بـازه زمانی یکسـال  ۱400معـادل
حولوحـو  45درصـد بـوده اسـت .ایـن موضـوع نشـاندهنده حادتـر
شـدن بحـران اجارهنشـینی در کشـور و تهـران از سـال گذشـته اسـت.
بحرانـی کـه هماکنون و بنابر اعـالم آمارها ،کماکان وجـود دارد و حتی در
برخـی شـهرها و مناطق تشـدید شـده اسـت.
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رونـد تـورم اجارهبهـای مسـکن در کشـور نشـاندهنده افزایـش
سـرعت رشـد اجارهبهـا در سـالهای اخیـر اسـت .بهخصـوص از سـال
 99و همزمـان بـا بـروز چنـد رویـداد مهـم و اثرگـذار بـر ایـن بـازار بـه
عنـوان حسـاسترین بخـش بـازار مسـکن ،سـرعت رشـد اجارهبهـا یـا
همـان تـورم اجـاره در کشـور و همچنین در شـهر تهران افزایـش یافت.
در سـالهای معمـول بـازار مسـکن همـواره تـورم نقطـه به نقطـه اجاره
مسـکن (میزان رشـد بهای اجاره در هر سـال در مقایسـه با سـال قبل)
حولوحـو  ۱0تـا  20درصـد بـود .امـا از سـال  99ایـن میـزان بـا

سـرعت قابـل توجهـی افزایـش یافت .براسـاس اعـالم بانک مرکـزی ،در
حالـی شـاخ کرایـه مسـکن اجـارهای در شـهر تهـران و در کشـور بـه
طـور متوسـط در دو سـال اخیـر و در هـر سـال معـادل حولوحو 50
درصـد افزایـش یافته اسـت که محاسـبات انجامشـده براسـاس آمارهای
اعالمـی از سـوی مرکـز آمـار ایران نشـان میدهـد متوسـط اجارهبها در
شـهرهای کشـور در سـال  99حولوحـو  2درصـد و در شـهر تهران
 40درصـد افزایش داشـته اسـت.
در سـال  ۱400اما شـیب تورم اجـاره افزایش یافت .براسـاس دادههای
مرکـز آمـار ایـران ،در سـال گذشـته متوسـط اجارهبهای مسـکن بهعالوه
سـه درصد مبل ودیعه دریافتی از مسـتأجرها در کشـور حدود  60درصد
و در تهـران حولوحـو  45درصـد افزایـش یافـت کـه ایـن موضـوع به
معنـای ثبـت تـورم نزدیـک به سـه برابر نسـبت به حالـت عـادی و نرمال
تـورم اجاره مسـکن در کشـور و پایتخت اسـت.

رشد

به

بررسـی آمارهـای مربـوط بـه روند فصـل به فصـل افزایش بهـای اجاره
مسـکن نشـان میدهـد ،تـورم نقطـه به نقطـه اجـاره در هر فصـل (میزان
رشـد بهـای اجـاره مسـکن در هـر فصـل نسـبت بـه فصـل مشـابه سـال
قبـل) ،در شـهر تهـران ،در سـال  ۱400رونـد فزاینـده داشـته اسـت .در
کشـور نیـز در هـر فصـل اجارهبها بـا درصدهای انـد افتوخیر در سـال
گذشـته بیـن حداقـل  52تـا حداکثر حـدود  64درصد در هر فصل رشـد
کـرده اسـت .در شـهر تهـران تـورم نقطـهای اجارهبهـای مسـکن در بهـار
 ۱400معـادل  50درصـد ،در تابسـتان  ۱400برابـر بـا  5/درصـد ،در
پاییـز معـادل حـدود  40درصـد و در زمسـتان حولوحـو  57درصـد
بوده اسـت.
در کشـور ایـن میـزان (تـورم نقطـه بـه نقطـه اجارهبهـا) در فصـل بهـار
 ۱400برابـر بـا حـدود  64درصـد ،در تابسـتان برابر با حـدود  59درصد ،در
پاییـز برابـر بـا حـدود  52درصـد و در زمسـتان حـدود  6۱درصـد بـه ثبت
رسـیده اسـت .در نهایت تورم اجاره مسـکن در شـهر تهران در سال گذشته
حولوحـو  45درصـد و در کشـور حولوحـو  60درصـد بـوده اسـت.

ت ر تاری

تـورم تاریخـی بـه لحـا رکـورد بیسـابقه رشـد بهـای اجاره مسـکن
در کشـور در حالـی در سـال گذشـته و بـه روایـت آمارهای رسـمی (آمار
اعالمـی از سـوی مرکـز آمـار ایـران) بـه ثبـت رسـیده اسـت کـه در بروز

ری
یا
ند ش
آمارهـای رسـمی در حالـی از متوسـط رشـد حولوحـو 60درصدی
اجارهبهـای مسـکن در کشـور در سـال گذشـته خبـر میدهـد کـه ایـن
میـزان رشـد در بهـای اجـاره ،تورمـی بیسـابقه در ایـن بـازار محسـوب
میشـود .ایـن در حالـی اسـت که این رشـد بیسـابقه دقیقاً در سـال دوم
اجـرای مصوبـه ضدکرونایی در بازار اجاره و سـقفگذاری دسـتوری در این
بـازار بـه ثبـت رسـیده اسـت .مصوبهای کـه به موجـران تکلیف کـرده بود
حـق افزایـش اجارهبهـا در شـهر تهـران تا سـقف  25درصد ،در شـهرهای
بـزر و مراکـز اسـتانها تـا سـقف  20درصـد و در شـهرهای کوچـک
(سـایر شـهرها) تـا  ۱5درصـد را ندارنـد .در واقـع در همان سـالی که نرخ
دسـتوری میانگیـن 20درصـدی بـرای افزایـش اجارهبهای مسـکن تعیین
شـده بود ،متوسـط اجارهبهای مسـکن در کشـور تـا  60درصد یعنی سـه
برابـر نـرخ مجـاز افزایـش یافت .سیاسـتی که در سـال اول اجـرا یعنی در
سـال  99نیـز در بـازار اجـاره شکسـت خـورده و به بنبسـت رسـیده بود.
حـال در حالـی آمارهـای مربـوط بـه شکسـت این سیاسـت در سـال دوم
اجرا منتشـر شـده اسـت که نرخگذاری دسـتوری بـرای بازار اجـاره و الزام
موجرهـا بـه رعایـت نـرخ 20درصـدی افزایـش اجاره مسـکن در کشـور و
25درصـدی در تهـران ،بـرای سـال سـوم آن هم در شـکل مصوبه سـران
قـوا ،به تصویب رسـیده اسـت.
آمارهـای بانـک مرکزی نشـان میدهد حتی امسـال نیز شـاخ کرایه
مسـکن اجـارهای هـم در تهـران و هـم در کشـور حولوحـو  50درصد
رشـد داشـته اسـت و بعید نیسـت امسـال ،تورم اجاره باز هم رکوردشکنی
کـرده و ارقـام باالتـری نسـبت بـه سـطح 60درصـدی رشـد اجارهبهـا در
سـال  ۱400را منعکـس کند .تحقیقات میدانی نشـان میدهـد در تهران،
کالنشـهرها و حتـی برخی از شـهرهای متوسـط و کوچک نیـز بهای اجاره
تـا بیـش از  50درصـد در فایلهـای عرضهشـده بـه بـازار مسـکن افزایش
یافتـه اسـت و بعضـاً مسـتأجرها ناچـار بـه پذیـر آنهـا در قراردادهای
جدید شـدهاند.
زمسـتان  ۱400براسـاس روایـت تازهتریـن آمار منتشرشـده از وضعیت
بـازار اجـاره ،نهتنهـا اجارهبهـا در کشـور به طور متوسـط حـدود  6۱درصد
در مقایسـه بـا زمسـتان  99رشـد کـرد کـه تورم فصلـی اجاره مسـکن نیز
بـرای اولینبار در سـال  ۱400دورقمی شـد و از کمتـر از درصد در پاییز
سـال گذشـته به بیش از  ۱6درصد در زمسـتان رسـید .در تهران نیز تورم
فصلـی اجارهبهای مسـکن در زمسـتان  ۱400بیـش از  20درصد بود.
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ایـن وضعیـت چند عامـل مهم مؤثر بوده اسـت .رشـد اجارهبهای مسـکن
همـواره تابعـی از دو عامـل مهـم بـوده اسـت کـه در کنار سـایر محر ها
و عوامـل منجـر بـه بـروز التهـاب در ایـن بخش از بـازار مسـکن و افزایش
تنـش و معضـالت بـرای مسـتأجرها شـده اسـت .اولیـن عامـل مؤثـر بـر
بهـای اجـاره مسـکن و تغییـرات آن به تغییـرات قیمت مسـکن مربوط
میشـود .اجارهبهـا همواره تابعی از تغییرات قیمت مسـکن بوده و هسـت.
از سـال  97همزمـان بـا رشـد شـدید قیمت مسـکن ،تورم محسـوس و با
شـدت بـاال در بـازار معامـالت واحدهـای مسـکونی تجربه شـد .ایـن تورم
شـدید ،بـا تأخیـر زمانی به بـازار اجاره سـرایت کرد و در نهایـت خود را به
شـکل رشـد شـدید اجارهبها از سـال  99نشـان داد.
از سـوی دیگـر ،افزایـش شـدید بهـای کاالهـا و خدمات یا همـان تورم
عمومـی ،بـه عنـوان دیگـر عامـل مؤثـر در تعییـن نـرخ اجـاره مسـکن و
تغییـرات آن ایـن بـازار را دسـتخو نوسـان کـرد .تحتتأثیـر افزایـش
ریسـکهای اقتصـادی و غیراقتصـادی ،تحریم و شـرایط نامسـاعد اقتصاد
کالن ،رشـد نقدینگـی و  ...اجارهبهـای مسـکن نیـز افزایش یافـت .چرا که
بسـیاری از خانوارهـا ،تمـام یـا بخشـی از هزینههـای زندگـی خـود را از
طریـق اجارهبهـای واحـدی تأمین میکنند کـه آن را به بازار مسـکن و به
بخـش اجـاره عرضـه کردهاند.
از سـوی دیگـر ،رکـود خریدهـای مصرفـی بـه دلیـل جهـش شـدید
قیمتهـا منجـر به عـدم خروج عـدهای از مسـتأجرها در نقـش خریداران
بالقـوه بـازار ملـک از بـازار اسـتیجار شـد .در مواقعـی کـه بـه دلیل رشـد
شـدید قیمتهـا ،تقاضـای مصرفـی سـرکوب شـده و بهاجبـار به حاشـیه
بـازار رانـده میشـود ،ایـن سـرکوب به معنـای باقی مانـدن ایـن تقاضا در
بـازار اجـاره ،افزایـش تقاضای اجارهنشـینی در نتیجـه ورود تقاضای جدید
بـه بـازار ناشـی از خانوارهای تـازه تشکیلشـده و در نتیجه خـروج عرضه
وتقاضـا در ایـن بـازار از حالـت تعـادل یـا تشـدید بیتعادلـی در ایـن بازار
اسـت .در چنیـن شـرایطی و بـا افزایـش تقاضای اجارهنشـینی ،مشـخ
اسـت کـه بهـای اجـاره با سـرعت باالتری در مقایسـه بـا دورههـای عادی
بازار مسـکن رشـد خواهـد کرد.
جمعیـت مسـتأجرها بـه دنبـال سـرکوب تقاضـای مصرفـی ناشـی
از جهـش شـدید قیمـت مسـکن و تضعیـف قـدرت خریـد در حالـی در
سـالهای اخیـر افزایـش یافتـه اسـت کـه هماکنـون رکـود ساختوسـاز
نیـز در هشـتمین سـال متوالـی خود به سـر میبـرد .از سـال  9تاکنون
تنهـا معـادل حـدود یکسـوم از نیـاز عرضـه جدیـد مسـکن در کشـور
واحـد مسـکونی احدا شـده اسـت .همین کمبـود عرضه جدیـد در کنار
عواملـی که به آن اشـاره شـد منجر بـه کاهش عرضه واحدهای مسـکونی
اسـتیجاری در برابـر تقاضای فزاینده شـده اسـت .از سـوی دیگـر اقدامات
دسـتوری و مخـرب در ایـن بـازار نیـز در ثبـت تـورم بـاالی اجـاره مؤثـر
بـوده اسـت .در شـرایطی که قیمت مسـکن بهشـدت افزایش یافتـه ،تورم
عمومـی بـاال منجر به رشـد شـدید هزینـه زندگـی خانوارها شـده و رکود
سـاختمانی در کشـور حجـم عرضـه بـه بازار مسـکن ازجملـه بـازار اجاره
را تحتتأثیـر قـرار داده و از میـزان آن کاسـته اسـت ،در سـه سـال اخیـر
اجـرای یـک مصوبه دسـتوری ،منجر بـه بیمیلی گروهی از موجـران برای
عرضـه واحدهـای خـود به بـازار اجاره شـده اسـت.
ایـن مصوبـه ضمـن نرخگـذاری دسـتوری و تعییـن حـد مجـاز بـرای
افزایـش اجارهبهـا ،شـرایط تخلیـه ملـک از سـوی موجـر را دشـوار کرده
و آن را منـوط بـه اثبـات نیـاز مبـرم موجـر بـه ملـک خود بـرای فرو

یـا سـکونت خـود و نزدیکانش کرده اسـت .بررسـیها نشـان میدهد در
سـه سـال اخیـر و همزمـان بـا اجـرای ایـن مصوبـه نهتنهـا سـقفهای
اعالمـی بـه عنـوان نـرخ مجاز بـرای افزایـش اجارهبهـای مسـکن رعایت
نشـده اسـت و آمارهـای رسـمی گـواه ایـن موضـوع اسـت ،بلکـه برخی
از موجرهـا بـه دلیـل نگرانـی از عـدم امـکان اخـراج مسـتأجر از واحـد
مسـکونی در نتیجـه عمـل نکـردن وی بـه تعهـدات و  ...و دشـوار شـدن
روال دریافـت حکـم تخلیـه ،از عرضـه واحد خـود به بازار اجـاره منصرف
شـدهاند .ایـن موضـوع رونـد معیـوب کاهـش عرضـه بـه بـازار اجـاره
را تشـدید کـرده اسـت .موضوعـی کـه در نهایـت بـه زیـان مسـتأجرها
تمـام شـده و هماکنـون خـود را در شـکل افزایـش متوسـط سـهبرابری
بهـای اجاره نسـبت به شـرایط معمـول بـازار و همچنین نرخ دسـتوری،
نشان داده است.

4

ش ار  131مهر 1401

44

زمینبـرنده
راه

اری در

ی

در

ودد

ود

اج شا ا

ر ا ه ار

صاحبان ســرمایههای درشت با ورود به بازار
معامالت زمین و امال کلنگی ،ســال گذشته
بهطــور میانگیــن بازدهی بیــش از دو برابری
نسبت به متوسط بازدهی سرمایهگذاری در سایر
بازارهای دارایی پرتقاضا را به دست آوردند.
بررســیهای آماری با اســتناد به تازهترین
اطالعــات و آمارهای رســمی منتشرشــده از
سوی مرکز آمار ایران نشــان میدهد ،مالکان،
سال گذشــته در زمین برنده ســرمایهگذاری
حضــور یافته و با خرید زمیــن و ملک کلنگی،
به طور متوســط بیش از دو برابر بازدهی نسبت
به میانگین بازدهی ســایر بازارها را به دســت
آوردنــد .درحالیکه متوســط بازدهی بازارهای
مســکن (تهران) ،دالر ،طال ،ســکه و بورس در
ســال گذشــته حولوحو  ۱0درصد تخمین
زده میشــود خریداران زمین و امال مسکونی
کلنگی در کشور ،پارســال سود ساالنه متوسط
حولوحو 26درصدی را از این بازار به دست
آوردند.
متوســط قیمت هر مترمربع زمین و امال
مسکونی کلنگی مطابق با تازهترین گزار مرکز
آمار ایران از تحوالت بازار مســکن کشوری ،در
پایان سال گذشــته به  ۱۱میلیون و  700هزار
تومان رســید که این میزان با رشد 26درصدی
در مقایسه با سطح متوسط قیمت زمین کشور
در ابتدای  ،۱400همراه شده است .سال گذشته

بازار زمین در شــهرهای کشور با سطح متوسط
قیمت  9میلیون و  00هزار تومانی به ازای هر
مترمربع به کار خود خاتمه داد .هرچند بازدهی
بازار زمین مانند بازار مســکن و برخی دیگر از
داراییها ،در سال  ۱400نسبت به سال ۱ 99
کمتر شده اســت اما برندگان سرمایهگذاری در
بازارهای دارایی سال گذشته ،خریداران زمین یا
سرمایهگذاران بزر مقیاسی بودند که بازار امن،
کمریسک ،کمخطر و فاقد هزینه معامالت زمین
و امال مســکونی کلنگی را بــه عنوان مقصد
سرمایهگذاری خود انتخاب کردند.
بازدهــی بازار زمین در شــهر تهران نیز بعد
از بازدهی بازار زمین کشــوری ،بیشترین میزان
بازدهی در میان بازارهای دارایی و سرمایهگذاری
را به خود اختصاص داد و در ســال گذشته بعد
از بازار زمین کشــوری ،بیشترین سود و عایدی
را در مقایســه با ســایر بازارهای دارایی و حتی
بازار معامالت واحدهای مسکونی ،به ثبت رساند.
بازدهی بازار زمین در شهر تهران در سال ۱400
معادل  ۱7/۱درصد بود که در مقایسه با بازدهی
۱6درصدی بازار مسکن شهر تهران در این بازه
زمانی یک ســال  ۱400معــادل  ۱/۱واحد
درصد بیشــتر اســت .به این ترتیب ،خریداران
زمین نهتنها در کشور که در تهران نیز نسبت به
سرمایهگذاران در سایر بازارهای دارایی ،عایدی
بیشــتری را به دســت آورده و به این ترتیب با

ســرمایه خود در زمین برنده ســرمایهگذاری،
حضور یافتند.

با ر

ر رشد یم

بررسیهای به عمل آمده در خصوص وضعیت
بازدهی بازارهای دارایی در ســال  ۱400نشان
میدهد ،بازار زمین کشــوری بیشــترین میزان
بازدهی ســاالنه را در میــان بازارهای دارایی به
خود اختصاص داد .زمین نهتنها در سال گذشته،
به لحا شــیب تورمی ،جلوتر از بازار مســکن
حرکت کرد که درعینحال ،رتبه اول بازدهی و
رشد قیمت را در میان پرمتقاضیترین بازارهای
دارایی به خود اختصاص داد.
براســاس آخریــن آمارهای اعالمشــده از
ســوی مرکز آمار ایــران ،در خصوص تحوالت
بــازار معامالت زمین و مســکن در شــهرهای
کشــور که در روزهای اخیر منتشر شده است،
متوســط قیمت هر مترمربع زمین و همچنین
زمین امال مســکونی کلنگی در کشــور ،در
پایان ســال  ،۱400به  ۱۱میلیون و  700هزار
تومان رســید .این میزان در مقایسه با متوسط
 9میلیون و 00هزارتومانی قیمت هر مترمربع
زمین و ملک کلنگی در زمستان  ،۱ 99معادل
رشد 26درصدی را نشان میدهد و نشاندهنده
بازدهی بازار زمین در مدت زمان یکساله است.
در تهران نیز میانگین قیمت هر مترمربع زمین
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سال گذشــته ،بازار زمین کشوری ،بازدهی
به مراتب باالتری از تمام بازار داراییها ازجمله
بازار مسکن و زمین در تهران داشت .علت این
موضوع به ورود بازار امال شهر تهران به دوره
پساجهش ملکی در سال  ۱400مربوط میشود.
در ســال  ۱400بعد از سه سال جهش شدید
ملکی در شهر تهران ،بازار امال پایتخت ،وارد
دوره پساجهش شد و سرعت رشد قیمت زمین
و مســکن در آن نسبت به سه سال گذشته به
میزان محسوســی کاهش یافت .تورم نقطه به
نقطه در بازار مسکن از حولوحو  70درصد
به حدود  ۱6درصد رســید و در بازار زمین نیز
تــورم نقطه به نقطه ۱7درصدی در زمســتان
 ۱400نســبت به زمســتان  ۱ 99رقم خورد.
این در حالی اســت که در ســال  99متوسط
قیمت زمین در شــهر تهران نسبت به سال 98
حولوحو  ۱00درصد رشد کرد.
بااینحال ،به دلیل آنکه جهش قیمت مسکن
که در شهر تهران از ابتدای سال  97آغاز شد در
سایر شــهرها عم ً
ال از ابتدای  98شروع شد ،در
ســال  ۱400که بازار امال شهر تهران (زمین
و مســکن) به دوره پســاجهش و ثبات نسبی
ورود کرد ،فاز رشــد ســریع قیمتهــا در بازار
امال سایر شهرها ادامه یافت .هرچند در سایر
شهرها نیز اثر کاهش شدید سرعت رشد قیمت
مســکن تهران ،به بازار امال رسید .تورم نقطه
به نقطه زمین در کشــور در پایان سال ۱400
در حالی به حولوحو  26درصد رسید که در
ســال  ،99تورم نقطه به نقطــه در بازار زمین و
امال مســکونی کلنگی کشوری ،حولوحو
 ۱00درصد بود .در واقع اگرچه ســرعت رشــد
قیمت یا بازدهی بازار زمین کشــوری از بازدهی
بازار امال (زمین و مسکن) شهر تهران بیشتر
بود و بازار زمین کشوری در میان سایر بازارهای
پرمتقاضی ،رتبه اول بازدهی ســال  ۱400را به
خود اختصاص داد اما وجه مشــتر این بازار با
سایر بازارها ،خود را در شکل کاهش سرعت رشد
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یک علت مهم دیگر ناشــی از جهت رفتاری
ســرمایهگذاران درشــتمقیاس در بازار امال
است .بررســیها نشــان میدهد با شروع روند
کاهــش ســرعت رشــد قیمــت در پایتخت و
شــهرهای بزر  ،گروهــی از ســرمایهگذاران
ملکی درشــتمقیاس ،بازار زمین سایر شهرها
را به عنوان مقصد ســرمایهگذاری خود انتخاب
کردند .استدالل این گروه این است که با تکمیل
شدن رفیت رشد سریع قیمتها در بازار زمین
و مســکن پایتخت و سایر کالنشــهرها ،تقاضا
به ســمت بازار زمین در سایر شــهرها خواهد
آمد و این رشد ســریع که حاال در بازار مسکن
کالنشهرها متوقف شده است به بازار مسکن این
شهرها سرایت میکند.
در واقــع از نظر آنها ،بازار زمین در ســایر
شــهرها غیر از پایتخت و برخی از کالنشهرها،
هنوز جای رشد دارد .بنابراین زمانی که سرعت
رشــد قیمت در تهران و کالنشــهرها کاهش
یافته اســت ســرمایهگذاری در بازار زمین این
شهرها میتواند گزینه مناسبی برای دسترسی
به بازدهی باالتر نسبت به بازدهی سایر بازارها
باشــد .همین اتفاق نیز ســال گذشته در بازار
زمیــن کشــوری رخ داد .گروهــی از مالکان
ســرمایهدار ،اینبار بازار زمین شهرهای دیگر،
بهخصوص شهرهای شمالی را به عنوان مقصد
سرمایهگذاری خود انتخاب کردند و نتیجه نیز
همانگونه که پیشبینی شــده بود خود را در
شــکل بازدهی باالتر بازار زمین کشوری نهتنها
نسبت به بازار زمین شهر تهران بلکه نسبت به
همه بازارهای پرمتقاضی ،نشان داد.
آنها به طــور میانگین به ســودی بیش از
دو برابر متوســط سود سایر ســرمایهگذاران در
ســایر بازارهــای دارایی دســت یافتند .ضمن
آنکه بازار زمین همواره بازاری بدون ریســک
از بابــت احتمال بــرای ریز شــدید قیمت
(برخــالف بازارهای زودنقدشــونده مانند دالر،
طال ،بورس و  )...و همچنیــن بازاری فاقد انواع
هزینههای مالیاتی و هزینههای نگهداری است.
در واقع خریداران زمین که اغلب سرمایهگذاران
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خریداران زمین در کشــور در حالی در سال
گذشته موفق به کسب متوسط سود 26درصدی
از این بازار شدند که متوسط قیمت هر مترمربع
مسکن در کشــور در همین بازه زمانی کمتر از
 25درصد رشــد کرد .در تهران نیز بازدهی بازار
زمین در سال  ۱400در حالی حدود  ۱7درصد
بود که بازدهی بازار معامالت مسکن معادل ۱6
درصد گزار شد .در واقع بازدهی در بازار زمین
هم در تهران و هم در کشــور به طور متوســط
یک واحد درصد از بازدهی سرمایهگذاری در بازار
مسکن بیشتر بود.
اما بازار زمین و بازار معامالت مسکن در حالی
رتبه اول و دوم بازدهی در میان سایر بازارها را به
خود اختصاص دادند که در این میان بررسیها
نشان میدهد بازدهی سایر بازارهای پربازده بین
کمتر از تا نهایت  ۱4درصد متغیر بوده است.
بازدهی ســاالنه بازار معامالت سهام براساس
تغییرات شــاخ کل بورس در ســال ۱400
معــادل  2/9رصد گزار شــد .بازدهی دالر
حولوحو  4درصد (براساس نرخهای اعالمی
از سوی صرافی ملی) و در بازار آزاد حولوحو
 ۱0درصــد ،بازدهی طال  ۱۱/6درصد و بازدهی
سکه  ۱4/۱درصد اعالم شد.
بازدهی همه این بازارها ازجمله بازار زمین و
مسکن در سال  ۱ 99که سال جهش بازارهای
مختلف اقتصادی بود ،به مراتب بیش از بازدهی
این بازارها در سال  ۱400بود .در واقع میتوان
گفت در ســال  ۱400بعد از یک دوره جهش
شــدید قیمت در همه بازارها ،روند با ســرعت
رشد قیمت در بازارهای اقتصادی کاهش یافت.
بااینحال ،بررســیها نشــان میدهد ،در دوره
جهش ،بازار زمین بیشتر از بازار مسکن حرکت
کرده و ســرمایهگذاران و خریداران زمین بیش
از ســرمایهگذاران و خریداران مســکن موفق
به کســب سود شــدهاند .بااینحال ،خریداران
مســکن چنانچه واحدهــای خود را بــه بازار
اجــاره عرضه کرده باشــند ،از عایدی اجارهبها
نیز برخوردار میشــوند .متوســط اجارهبهای
مســکن در کشــور در سال گذشــته در یک
رکورد بیســابقه حولوحو  60درصد رشد
کــرد؛ بنابراین میتوان اعالم کرد با محاســبه
عایدی بازار اجاره ،خریداران زمین و مسکن در
سال گذشــته ،برندگان سرمایهگذاری در میان
سرمایهگذاران سایر بازارها بودهاند.
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یا ملک مســکونی کلنگی در زمســتان ،۱400
براساس اعالم مرکز آمار ایران ،به  52میلیون و
 200هزار تومان رسید که این میزان در مقایسه
با سطح متوسط  44میلیون و 600هزار تومانی
هر مترمربع زمین و ملک کلنگی در زمســتان
 ۱ 99نشــاندهنده رشد ۱7درصدی قیمت در
این بازار در بازه زمانی یکساله است .به عبارتی
بازدهی بازار زمین در شهر تهران در سال ۱400
معادل  ۱7درصد بوده اســت .این میزان اگرچه
از بازدهی ســایر بازار داراییها در شــهر تهران
بیشتر بوده است اما کمتر از بازدهی بازار زمین
کشوری است.

قیمت نسبت به سال قبل  ۱ 99نشان داد.
به این معنا که اگرچه بازار زمین کشــوری،
پرسرعتترین بازار به لحا رشد قیمت بود اما
همانطور که شیب رشد قیمت در سایر بازارها
کند شد ،سرعت رشد قیمت در این بازار نیز به
حدود یکچهارم سرعت رشد قیمت همین بازار
در سال  99کاهش یافت .بااینحال ،بازدهی در
بازار زمین کشــوری ،به طور متوسط بیش از دو
برابر میانگین بازدهی سایر بازارهای پرمتقاضی
در سال گذشته بود.

دانهدرشــت بودند ،در سال گذشــته نهتنها در
امنترین ،کمریســکترین و کمهزینهترین بازار
ســرمایهگذاری کردند بلکه عایدی بیشــتری
نسبت به سایر سرمایهگذاران بازارهای دیگر به
دست آوردند.
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براساس منابع مختلف رشد اقتصادی کشور
در ســال جــاری کمتر از  4درصــد پیشبینی
میشــود .طبق گزار بانک جهانی رشد تولید
ناخال داخلی ایران در ســال  ۱40۱به میزان
 /7درصد پیشبینی میشــود .این پیشبینی
عمدتــاً حول دو فر اساســی شــکل گرفته
اســت )۱( :کاهش همهگیری ویــروس کرونا و
( )2افزایش قیمت نفت .پیشبینی این سازمان
از رشــد اقتصادی ایران برای سال بعد به میزان
 2/7درصد و ســال پس از آن (  )۱40به 2/
درصد محدود شده است .دلیل این امر استمرار
چالشهای ســاختاری حلنشــده و ضعف در
ســرمایهگذاری ثابت عنوان شده است .صندوق
بینالمللی پول رشد تولید ناخال داخلی ایران
در سال  ۱40۱را به میزان  /5درصد پیشبینی
کرده است .این میزان در سال بعد ( )۱402برابر
 2و در ســال  ۱40برابر  0/5درصد پیشبینی
شده است( .جدول  )۱مرکز پژوهشهای مجلس
شورای اســالمی نیز رشد اقتصاد کشور را در
ســال  ۱40۱حدود  /7درصد پیشبینی کرده
اســت .این پیشبینی براساس این فرو بوده
است )۱( :میزان بارندگ در سال  ۱40۱نسبت
به ســال قبل افزایش خواهد یافت و در نتیجه
بخش کشاورزی نیز رشد خواهد کرد (رشد 7/9
درصد )؛ ( )2تداوم وضعیت موجود و شــرایط
بینالملل و عدم رشد صادرات نفت و در نتیجه
بخش نفت رشــد ۱/۱درصد نســبت به سال
قبل خواهد داشــت؛ ( ) با وجــود تهدیدهایی
مانند قطع برق و گاز صنایع و کاهش تقاضا
کاالهای صادرات  ،رشــد بخش صنعت در سال
 ۱40۱برابــر  4/6درصد خواهد بود؛ ( )4کاهش
تعداد پروانهها ســاختمان صادره در ســال
 ۱400و کاهش عملکــرد بودجه عمران دولت
در ســهماهه اول سال  ۱40۱و پیشبینی تداوم
این روند تا پایان ســال رشد منف  /4درصد
برای بخش ســاختمان پیشبین شده است و

( )5رشــد بخش خدمات با توجــه به فروکش
کــردن همهگیری کرونــا مثبــت  /6درصد
پیشبین شده است .با توجه به واقعبینانه بودن
فرو بانک جهانی و مرکز پژوهشهای مجلس،
رشد اقتصادی کشــور در سال جاری در حدود
همین ارقام اعالمشده خواهد بود.
تمام این نرخها بســیار کمتــر از آن چیزی
اســت که ایران در برنامه پن ساله ششم توسعه
( )۱ 96 ۱400و ســند چشمانداز بیستساله
به دنبــال آن بوده اســت .رشــد اقتصادی در
قانون برنامه ششــم توســعه ســاالنه  8درصد
پیشبینی شده بود .این رشد میبایست با رشد
بهــرهوری کل عوامل تولید ســاالنه  2/8درصد
و رشــد تشکیل ســرمایه ناخال  2۱/4درصد
تأمین میشــد؛ اما در عمل ایــن ارقام محقق
نشده است .رشــد اقتصادی در سالهای برنامه
( )۱ 96 ۱400یــک درصد و رشــد بهرهوری
نیز صفر بوده اســت .میانگین ســاالنه رشــد
ســرمایهگذاری در پن ســال اخیــر (۱400
 )۱ 96منفی  /5درصد بوده است .بررسیهای
تاریخی نشان میدهد که رشد موجودی سرمایه
عامل اصلی تعیینکننده رشد اقتصادی در ایران
بوده است .به این ترتیب به نظر میرسد ایران در
اجرای برنامههای توسعه خود برای دستیابی به
رشد اقتصادی 8درصدی ازجمله طرحهایی که
برای افزایش بهرهوری و اشــتغالزایی در کشور
حیاتی تلقی میشود ،شکست خورده است.
ی رشد اقتصادی
دو  -1ی
کشور در ا های ی رو در د

1401

1402

1403

بانک جهانی

۷/۳

۷/۲

۳/۲

را
صندوق بینالمللی پول

۵/۳

2

۵/۰

ا یی
ب رشد
در سمت تولید مهمترین عامل رشد اقتصادی
کشور ســرمایهگذاری بوده است .سرمایهگذاری

نیــز عمدتــاً از طریق دولت و بــه دلیل فرو
منابع طبیعی (نفت) صورت میگرفته اســت .با
تشدید تحریمهای اقتصادی در یک دهه گذشته
و کاهــش صادرات نفت ایــران و محدودیت در
دسترســی به منابع ارزی ،اعتبــارات طرحهای
عمرانــی در بودجه دولت نیز بهشــدت کاهش
یافته و عمدتاً به پرداخت مطالبات سالهای قبل
پیمانکاران طرحهای عمرانی محدود شده است.
در ســمت مصرف نیز وضعیت چندان مطلوب
نیست .مخارج دولتی (هزینههای جاری دولت)
هرچند ســهم چشــمگیری در تولید ناخال
داخلی دارد اما هم به دلیل ایجاد کسری بودجه
(تأمین این کســری چه از طریق اوراق بدهی و
چه از طریق چا پول باشــد ،اثر منفی بر رشد
اقتصــادی دارد) و هم به دلیــل زا د و غیرمولد
بودن بخشــی از مخارج دولــت اثر معناداری بر
رشــد اقتصادی ندارد .مصرف بخش خصوصی
نیز به دلیل افزایش قابلتوجه قیمتها و کاهش
قدرت خرید مردم کاهش مییابد و در نتیجه اثر
معکوس بر رشد اقتصادی خواهد داشت.
نکته مهم آن اســت که رشد اقتصادی عالوه
بــر پایین بودن ،حتی در مقیاس خود نیز منافع
چندانی نصیب مردم نخواهد کرد .نرخ تورم باال
عاملی اســت که قدرت خرید مردم را بهشدت
کاهش داده اســت و بهویژه در ســال جاری که
افزایش قیمتها اتفاق افتاده اســت ،بیشترین
بهره (از رشــد اقتصادی) نصیب شــرکتهای
دولتی خواهد شد (کوچک شدن سهم خانوارها
از کیک تولید ناخال داخلی) .عامل مهم دیگر
فســاد است .براســاس آخرین اطالعات موجود
رتبه جهانی ایران در شــاخ فســاد  ۱50در
میان  ۱80کشور جهان است .وجود فساد باعث
میشــود که بخش مهمی از بهره و ثمره رشــد
اقتصادی در کانال فســاد توزیع شود و از اینرو
مردم منفعت چندانی از آن نبرند .موضوع دیگر
اشــتغال اســت .همانطور که گفته شد موتور

رشد اقتصا ید

نمودار  -1روند نرخ رشد اقتصادی و نرخ تورم کشور در  6دهه اخیر
نرخ رشد درصد

نرخ تورم

نرخ تورم درصد

رشد اقتصادی

۶۰

۳۰
۲۰
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۱۴۰۰
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۱۳۷۳

۱۳۶۴

۱۳۶۷

۱۳۶۱

۱۳۵۸

۱۳۵۲

۱۳۵۵

۱۳۴۶
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۱۳۴۹
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۲۰
۱۰
۰

ش ار  131مهر 1401

۲۵

۵۰
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۱۰-

بارو ( )۱996مجموعه کشورهایی را متشکل اســت .با وجود تحریمهای اقتصادی ،چشمانداز
اصلی رشــد اقتصادی ایران رشد سرمایهگذاری
ً
گذاری و ایجاد رشد
ســرمایه
افزایش
مدت
کوتاه
ال
کــه اصو
بخش نفت
۱990
تا
۱960
ســال
از
جهان
کشــور
۱00
از
کشورهایی را متشکل از  144کشور جهان از سال  1964تا  1994مورد مطالعه قرار داد تا عوامل
مجموعه
رشــد)1996
اســت (در کناربارو (
شغلی ایجاد نمیکند) ،به همین دلیل است که مورد مطالعــه قرار داد تا عوامل مؤثر بر رشــد اقتصادی روشن نیســت و چشمانداز بلندمدت
دولت،
ســاختاریمتر
قانون ،مصرف ک
رشدحاکمیت
حفظ
اقتصادی
کهرانرخ
دریافت
کشور را بیابد .او
کشورها
میبینیم حتی درمؤثر
روند فعلی تیره و تار
نیز با
اصالحات
اقتصادی در
رشدرشد باالتر
نرخبرهای
کهبانرخ
رشددریافت
بیابد .او
کشورها
اقتصادی
جمعیت،است.
تأکید کرد
شود .باید
به نمی
ایجاد
مصرفترکمتر
حاکمیت قانون،
تحصیلاتاقتصادی
سطوح بالاتر سرمایهگذاری و
باروری پایین
حفظمردم ،نرخ
متوسطه بابیشتر
طولانیتر،
زندگی
نیز شغل چندانیامید
برای خروج از تله رشــد اقتصادی پایین باید
که تنها رشد اقتصادی پایدار و مستمر میتواند دولت ،امیــد به زندگــی طوالنیتر ،تحصیالت
 18کشور
بررسی ازکرد شامل
کشورهایی که او
ارتباط دارد.
تجارت
متوســطهبودن
تورم کمتر و باز
بلندمدت نرخ
پایدار ودموکراسی،
شــغل بالاتر
منجر به ایجاد سطح
مالــی ،ارزی و پولی در
اصالحــات
ترکیبــی
شــود؛
بــاروری پایینتر
مردم ،نرخ
بیشــتر
کشور اجرا شود .اصالحات مالی باید عمدتاً حول
جنوببه 4
کشورهاینزدیک
بنابراین با وجودازنرخ رشــد
گذاری و
سطوح باالتر
جمعیت،
سطحآسیا بود.
کشور از
ســرمایه 18
مریکای لاتین و
کشور از ا
درصدافریقا22 ،
صحرای
نمیتوان انتظار ایجاد شــغل چندانی را داشت؛ باالتر دموکراســی ،نرخ تورم کمتــر و باز بودن کنترل کســری بودجه ،حذف هزینههای زاید و
نبودهاند و
اقتصادی
قادر به ایجاد
المللی
کشورهاییبین
حمایتهای
تجارتکمکها
حتی با وجود
توسعه
ضمن اینکه رشدکشورهای
گذاریهای مولد باشد.
سرمایه
رشدتقویت
غیرمولد و
بعدی باز
حالسال
اقتصادی در دو
نیز کرد
بررسی
که او
ارتباط ودارد.
هم کاهش پیدا میکند؛ بنابراین تغییر محسوس شامل  ۱8کشور از کشــورهای جنوب صحرای اصالحات ارزی نیز به جــای کنترل نرخ ارز (و
در تلههای رشد گیر میافتند .عواملی مانند درگیریهای داخلی یا جنگها ،رانتجویی در منابع طبیعی ،وابستگی به
در رفاه مردم در سال جاری و سالهای بعد دور افریقا 22 ،کشــور از امریکای التین و  ۱8کشور کنترل نرخ تورم) باید به ابزاری برای تنظیم تراز
(کولیر،با .)244۷
حالمیشود
هایدررشد
بود .ایجاد تله
آسیاباعث
قانون
تجاری کشور تبدیل شود .همچنین سیاستهای
توسعه حتی
کشــورهای
از انتظار است .کشوری خاص و فقدان حاکمیت از
وجود کمکها و حمایتهای بینالمللی نیز قادر پولی باید از سلطه بودجه دولت خارج شده و به
بنابراین در ایجاد رشد اقتصادی یکسری عوامل بلافصل داریم مانند سرمایه ،نیروی کار و بهرهوری و یکسری عوامل
تله رشد پایین
به ایجاد رشــد اقتصادی نبودهاند و در تلههای جای استفاده از آن برای ایجاد شغل برای کنترل
انقالب بهطور
کشورودر بعد
توسعه شود.
کار گرفته
تورم به
اجتماعی،های
مانند درگیری
ثباتافتند.
گیر می
مالی ،اقتصاد
خوب،
حکمرانی
عواملیسرمایه
اقتصادی،
رشــد از:
بنیادین عبارتاند
بنیادین.از عوامل
رشد اقتصادینهادی
چنانکه اشــاره شــد ،فراهم بــودن عوامل
میانگین  ۱/4درصد بوده است .البته ویژگی بسیار داخلی یا جنگها ،رانتجویی در منابع طبیعی،
دانشبنیان و محیط کسبوکار .ضعف جدی عوامل بنیادین در کشور مانع از شکلگیری رشد اقتصادی بالا و پایدار
مهم این رشد نوسان بسیار زیاد آن طی سالهای وابستگی به کشــوری خاص و فقدان حاکمیت تولید مانند ســرمایه ،شــرط الزم بــرای ایجاد
های قبل
نقش دهه
هرچند طی
استمرار و پایداری رشد
شدهاست اما
اقتصادی
(کولیر،
گذاریتلههای
سرمایهایجاد
قانون باعث
است؛ بنابراین
رشدتضعیف
اقتصادی
شود رشد
رشددرمیایجاد
دولتی نیز
مستقیمی مانند
عوامل
اســت .و حتی
مختلف بوده شده
اقتصادی مســتلزم اصالحــات در حوزه عوامل
بهطــور بالقوه عواملی مانند جنگ یا تحریمهای .)2007
ایجاداست.
گرفتاردرشده
اقتصادی پایین
پتانســیلرشد
کشور در تله
های رشد
اقتصادرفتن
اقتصادی باعث از بین
رشــد اقتصادی یکســری بنیادین (حکمرانی خوب ،فضای مساعد محیط
بنابراین
اقتصادی کشور شده
اســت؛ اما با وجود برخی عوامل بالفصل داریم مانند ســرمایه ،نیروی کار کسبوکار ،ثبات اقتصاد کالن ،سرمایه اجتماعی
جمعبندی
مشکالت ساختاری مانند رانت و فساد ،نرخهای و بهرهوری و یکســری عوامل نهادی و بنیادین .و  )...است .تجربه تاریخی کشور (حداقل در چهار
نشــانانبوه
انقالب) حجم
مدتاز نیاز به
ثبــات از این
است.از:خروج
بنیادین شده
عوامــل گرفتار
اقتصادی پایین
نیستکشور
اقتصاد
رشد این
تله وجود
حتیدربدون
تورم باال و  ...معلوم
داده که از بین همه
کوتاهپس
تله در دهه
اقتصادی،
عبارتاند
موانع و مشــکالت اساسی نیز کشور میتوانست ســرمایه اجتماعــی ،حکمرانی خوب ،توســعه عوامل فوق تنها ســرمایه (بهویژه سرمایهگذاری
سرمایه گذاری دارد و در بلندمدت مستلزم برطرف کردن موانع ساختاری است .با وجود تحریمهای اقتصادی،
به نرخهای باالی رشد دست یابد .مهمترین این مالی ،اقتصاد دانشبنیان و محیط کســبوکار .دولتی) نقش اصلی را در رشــد اقتصادی داشته
نیست و چشم
در روشن
اقتصادی
جدیایجاد
گذاری و
افزایشدرسرمایه
کشــورمدت
انداز کوتاه
بوده است.
چشم در
موانع نرخ باالی تورم
اصلاحات و تداوم آن امید
بلندمدتروند موجود
انداازز اینرو با
اســت؛
کشــور مانع
رشدبنیادین
عوامــل
ضعــف
تمام ســالهای بعد از انقالب (به جز چهار سال از شــکلگیری رشــد اقتصادی بــاال و پایدار چندانی به اصالحات در حوزههای دیگر نیست.
ساختاری نیز با روند فعلی تیره و تار است.
غیرمتوالی) نرخ تورم دورقمی و در برخی سالها شــده و حتی نقــش عوامل مســتقیمی مانند هرچنــد ســرمایهگذاری دولت نیز بــا وجود
نزدیک  50درصد بوده اســت .بررســی سوابق سرمایهگذاری دولتی نیز در ایجاد رشد اقتصادی تحریمها و کاهش عواید نفتی در دهه اخیر دچار
رشد اقتصادی کشــورها نشان میدهد که هیچ تضعیف شده است؛ بنابراین اقتصاد کشور در تله اختالل جدی شــده و رشد اقتصادی کشور نیز
به محاق رفته است .در غیاب اصالحات ،اقتصاد
کشوری همزمان نرخ رشد اقتصادی و نرخ تورم رشد اقتصادی پایین گرفتار شده است.
باال نداشته است .چنانکه در نمودار  ۱نیز نشان
ایران همچنان رشــد پایینی را نشان میدهد و
جمعبندی
داده شــده ،در سالهایی که نرخ تورم باال بوده،
درعینحال راه برای تداوم بحران شــغلی هموار
نرخ رشد اقتصادی پایین بوده است .با چشمانداز
اقتصاد کشــور در تله رشــد اقتصادی پایین خواهد بود .در مجموع در سال جاری و آیندهای
فعلی انتظار نمیرود که نرخ تورم زیر  ۱0درصد گرفتار شده است .خروج از این تله در کوتاهمدت نزدیک بهبــود وضعیت اقتصــادی قابل انتظار
تثبیت شود ،از اینرو انتظار رشد اقتصادی باال و نیــاز به حجم انبــوه ســرمایهگذاری دارد و در نیست و بهبود محسوسی در رفاه اقتصادی مردم
مستمر نیز دور از انتظار است.
بلندمدت مستلزم برطرف کردن موانع ساختاری اتفاق نخواهد افتاد.

رشد اقتصا ید
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در دنیای رسانهایشــده و در عصر امروز صحبت بر ســر قطع اینترنت
شــوخی خندهداری است که البته در ایران ما این شوخی میتواند تل هم
باشــد .با رخدادهای پیشآمده پس از مر پرابهام مهســا ( ینا) امینی و
شــروع اعتراضات و ناآرامنی در نقاط مختلف ایران اختالل و حتی قطعی
اینترنت بیش از پیش جدیتر شــد و در زمان نگار این گزار در اوایل
مهرماه دستکم نزدیک یک هفته این وضعیت پایدار باقی مانده است .البته
این اتفاق مسبوق به سابقه است؛ در حواد تل آبان  ۱ 98بعد از افزایش
ناگهانی نرخ بنزین ،اختالل و قطعی اینترنت در دستورکار دولت قرار گرفت
که بعد از پایان اعترا ها دوباره اختالالت رفع شد.
دولتهای یازدهم و دوازدهم که سیاســت پهنای باند را در دســتورکار
قرار داده بود و با بسترســازی ،شــرایط را برای شکلگیری کسبوکارهای
اینترنتی و مجازی شکل داده و به آن رونق بخشیده بود ،دا ماً از این مس له
بــه عنوان یکی از عملکردهای مثبت خود یــاد میکرد اما با اعترا ها در
سالهای  ۱ 96و  ۱ 98بخش عمدهای از کسبوکارهای اینترنتی هم به
علت اختالالت و قطعی اینترنت با چالش مواجه شــد .این اختالل و قطعی
هربار که اعمال میشــد چندان دوام نیاورد و بعد از مدتی شرایط به حالت
عادی برمیگشــت .در دولت سیزدهم نیز بهبود کیفیت اینترنت به عنوان
یکی از اولویتها و شــعارها مطرح شــد اما در عمل با نشانههایی مبنیبر
کاهش پهنای باند از اوایل امســال ،اختالالت و کندی ســرعت اینترنت،
شــرایط پرچالش و سختی را برای پیامرســانها و پلتفورمهای محبوب
همچون اینستاگرام که به عنوان یکی از مهمترین بسترهای کسبوکارهای
اینترنتی شناخته میشود ،شکل داد .اکنون این وضعیت بغرن تر شده است
و اختالالت و قطعی اینترنت به سطحی رسیده که پیامرسانهای پرکاربرد
همچون واتسا یا شــبکههای اجتماعی مجازی همچون اینستاگرام که
مأمن ویژه کســبوکارهای اینترنتی نام برده میشدند ،نیز فیلتر شدهاند.
کارشناســان معتقدند قطعی و اختالل در اینترنت و فیلترینگ شبکههای
اجتماعی مجازی هزینههای بیشتری هم برای مردم و هم برای حاکمیت به
دنبال دارد که به نوعی بازگشت به عقب تلقی میشود.
تجربههای تل منجر به فیلترینگ شــدن و مسدودسازی پیامرسانها
و شــبکههای مجازی با وجود چالشها و هزینههای زیاد برای حاکمیت و
مردم ،همچنان اجرایی میشــود و به مذاق کاسبان تحریم خو میآید،
چرا که شــا به کاســبی آنان از ناحیه فیلترینگ اینترنت مطرح میشود،
اما بخشــی از بدنه عقالنی حاکمیت هم نســبت به این نوع از فیلترینگ و
مسدودســازی نقد جدی دارد .چرا که تأکیــد دارند در دنیای امروز تجربه

ممنوعیت ،مسدودســازی و فیلترینگ نشان داده کارساز و کارآمد نخواهد
بود .این در حالی اســت کــه گزارههای میدانی هم نشــان میدهد مردم
نیز نســبت به این نوع رویکرد در مسدودســازی پیامرسانها و شبکههای
مجازی اساســاً رضایت ندارند .برمبنای تحقیقات انجامشده بسیاری که در
پژوهشکدههای دولتی به انجام رســیده ،تغییر رویکردها و ریلگذاری در
بستر اینترنت باید در دستورکار قرار گیرد و نباید همان آزمون و خطاهای
قبلی را تکرار کرد.
گزار های کارشناسی و میدانی که در این زمینه بسیار فراوان هستند
و تجربههای قبلی در دهههای گذشته همچون ممنوعیت وید و یا ماهواره
گویای این اســت که ممنوعیت ،مسدودسازی یا فیلترینگ هیچگاه پاس
درخور و متناسبی برای تکنولو یها نخواهد بود .چرا که تکنولو ی همواره
راههای گریز از ممنوعیت ،مسدودســازی یا فیلترینگ را در اختیار دارد و
منطق ممنوعیت ،مسدودسازی یا فیلترینگ آن هم در قالب قانون یا مقررات
تنها به معنای باال رفتن هزینههای مادی و غیرمادی برای حاکمیت ،دولت
و مردم اســت که میتواند حتی زمینههای فرسایش شاخصههای سرمایه
اجتماعی همچون اعتماد را نیز به دنبال داشته باشد.
اکنون پرسش اینجاســت قطعی اینترنت و مسدودسازی پلتفورمهای
خارجی که بخش عمدهای از کسبوکارهای اینترنتی در آن شکل گرفتهاند،
چه هزینههایی را ممکن اســت برای کسبوکارها به وجود بیاورد و چرا با
وجود آگاهی نســبت به وجود چنین هزینههایی ،سیاستگذاران همچنان
دســت به ممنوعیت ،مسدودســازی و فیلترینگ اینترنــت میزنند .برای
در بهتر هزینههای مربوط به قطعی اینترنت ،شــاید بررسی سهم عمده
شبکههای مجازی و پیامرســانها در کسبوکارهای اینترنتی که از آن به
عنوان تجارت اجتماعی هم یاد شــود ،میتواند به ما در رســیدن به پاس
صحیح کمک کند.
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براســاس تازهترین گزار مرکز آمار ایــران 65 ،درصد از مردم ایران
(در روایت دیگری این عدد  49/4درصد برآورد شــده است) از شبکههای
مجازی و پیامرسانها استفاده و بیش از  20درصد آنها (معادل  ۱۱میلیون
نفر) از طریق شــبکههای مجازی کسب درآمد میکنند .برمبنای دادههای
آماری ،بیش از  70درصد بهرهگیران از شبکههای مجازی و پیامرسانها نیز
افراد بین  ۱8تا  29ســال هستند و البته  65درصد از آنها نیز تحصیالت
دانشگاهی دارند .فار از آن 56 ،درصد این افراد هم در مراکر استانها فعال
هستند .در واقع این افراد به دلیل مشغله و فرار از ترافیک ،آنالینشا ها را
به خرید حضوری ترجیح میدهند .رفتارهای مربوط به خریدهای آنالین در
دوره اپیدمی کووید ( ۱9از اواخر سال  ۱ 98تا اواسط سال  ۱400و بعد از
آن هم) به شکل برجستهای خود را نشان داد.
براساس گزار مرکز آمار ایران ،با احتساب سهم 8درصدی اینستاگرام،
حدود  9میلیون نفر از طریق اینستاگرام در حال کسب درآمد هستند .این
در حالی اســت که اینســتاگرام با یک میلیارد و  ۱60میلیون کاربر فعال
ماهانه به عنوان چهارمین شــبکه اجتماعی پرطرفدار و محبوب در سراسر
جهان شــناخته میشــود .اما آمارهای معنادار به همینجا ختم نمیشود.
پژوهشهای جدید دو مؤسسه حوزه فناوری اطالعات نشان میدهد سهم
شبکههای مجازی محبوب همچون اینستاگرام بسیار حا ز اهمیت است.
مرکز پژوهشی بتا به عنوان یکی از مراکز تحقیقاتی رسمی دولتی اعالم
کرده ،در سال  ۱400بیش از  ۱/7میلیون کسبوکار در اینستاگرام فعالیت
داشــتهاند .برمبنای دادههای این پژوهش ،اینستاگرام بیش از  48میلیون
کاربر ایرانی دارد و کاربران فارســیزبان اینســتاگرام در سال گذشته یک
میلیارد پست منتشر کردهاند.
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برمبنای دادههای پژوهشــی مرکز پژوهشــی تکراســا هم ضریب نفو
شــبکههای اجتماعی و پیامرسانها میان مردم  7۱درصد و تعداد کاربران
فعال ایرانی حاضر در اینســتاگرام  44میلیون کاربر است که نشان میدهد
 4۱5هزار فروشگاه اینستاگرامی هم فعالاند .دادههای این مرکز پژوهشی
نشــان میدهد ،حجم مبادالت مالی در ســال  ۱400در اینســتاگرام ۱8
تا  2هزار میلیارد تومان برآورد میشــود (ایــن رقم در برخی پژوهشها
بســیار بیشتر از اینها اعالم شده است) .طبق تخمین تکراسا ،روزانه ۱0
تا  470هزار ســفار خریدوفرو در اینستاگرام انجام میشود که ارز
هر ســفار  ۱60هزار تومان تا  ۱85هزار تومان برآورد میشــود و زمینه
اشتغالزایی مستقیم یک میلیون نفر را فراهم کرده است.
اکنون بررســیهای ابتدایی از اختالل ،کندی و قطعی اینترنت نشــان
میدهد که درآمد  9میلیون نفر در اینســتاگرام و یک میلیون و  700هزار
کسبوکار متأثر از این رخداد مختل شده است.
در واقع پلتفورمهای تجارت اجتماعی با رویکرد تعاملی میان خریداران
و فروشــندگان شیوه جدیدی را ارا ه کردهاند که ارتباط اجتماعی انسانها
را با پلتفورمهای تجارت ســنتی پیوند زدهانــد .در میان این پلتفورمها
اینستاگرام سهم عمدهای در شــکلگیری کسبوکارهای اینترنتی داشته
اســت و و کاربران ایرانی به واســطه همین پلتفورم ،خریدوفرو در این
شــبکه اجتماعی را به شــکل متفاوت تجربه کردند .حاال در نظر بگیرید با
مسدوســازی و فیلترینگ این شبکه مجازی یا قطعی اینترنت چه خسارت
هنگفتی میتواند کسبوکارهای فعلی اینترنتی را تهدید کند .با فیلترینگ
و مسدوسازی یا قطعی اینترنت شرایط برای خریدوفرو های آنالین سخت
و پرچالش میشود که باعث میشود بسیاری از کسبوکارها در گام نخست،
عطای آن را به لقایش ببخشند .در مقابل هم در صورت باقی ماندن بخش
دیگری از کســبوکارها در بستر آنالین ،هزینههای مبادالتی آنان افزایش
مییابد و شــاید برای برخی از آنان ایــن وضعیت صرفه و صالح اقتصادی
نداشته باشد و همین مس له میتواند در تداوم فعالیتشان اثرگذار باشد.
ســوخت بیش از  ۱/7میلیون کسبوکار اینستاگرامی (چهبسا بیشتر از
آن با احتســاب دیگر شــبکههای مجازی و پیامرسانها) ،کاستن درآمد 9
میلیون نفر و محدودیت  4۱5هزار فروشــگاه اینستاگرامی نشان میدهد
اختــالل ،کندی و قطعی اینترنت نهتنها هزینههای مبادالتی برای کاربران
فعــال ایرانی به همــراه دارد ،بلکه پیامدهای نامطلوب آشــکاری همچون
بیکاری را برای حاکمیت بیشــتر برجســته خواهد کرد .این را باید در نظر
داشــت که بیش از  60درصد از افراد حاضر در کسبوکارهای اینستاگرام
تحصیالت دانشگاهی دارند و به نوعی از آگاهی نسبی و علمی برخوردارند .با
احتساب حجم مبادالت مالی  ۱8تا  2هزار میلیارد تومانی در اینستاگرام،
فیلترینگ شبکههای مجازی همچون اینستاگرام میتواند شرایط بغرن تری
را هــم چه در عرصه اجتماعی و چه در عرصه اقتصادی پدید آورد .چرا که
حــذف این میزان از حجم مبادالت مالی از چرخه اقتصاد میتواند به مثابه
یک شو عمل کند و به دنبال آن ،حتی هزینههای اجتماعی را به دنبال
داشته باشد.
آخرین آمار وزارت صمت ،نشان میدهد که شبکه اجتماعی اصلیترین
محل کســب درآمد و خرید امروز مردم است؛ البته تا  ۱0روز قبل و پیش
از فیلترینگ گســترده در فضای مبتنی بر وب در ایران .آنچه در آمار سال
 ۱40۱وزارت صنعت ،معدن و تجارت قابل توجه اســت ،قرار داشــتن 80
درصد از کسبوکارهای تجارت الکترونیک بر روی همین پلتفورمهاست.
بنابر این آمار ،ارز کل تجارت الکترونیک در ســال  ۱400برابر با ۱2 7
هــزار میلیارد تومان بوده کــه  80درصد از آن یعنی حــدود  ۱000هزار
میلیارد تومان ،مربوط به کسب و کارهای الکترونیک شکل گرفته بر بستر
پلتفورمهاســت .همین دو عدد میتواند بهراحتی گویای آن باشــد که با
مسدودســازی پلتفورمها یا ایجاد محدودیت برای دسترســی کاربران ،تا

چه میــزان این بخش از تجارت الکترونیک را در بحــران قرار میدهد .به
عبارتی دیگر ،تعطیلی اینستاگرام ،معنایی جز مسدودسازی بازاری به اندازه
میلیونها شــغل نخواهد داشت .با این حال اهرا حکمران فضای مجازی
قصد تغییر روندی را که دو هفته اخیر به شکلی علنی در پیش گرفته است
را ندارد .حکمرانی سیاســت زده فضای مجازی ،که ســال گذشته طرحی
موســوم به صیانت از فضای مجازی را به مجلس برد و به دلیل فشار افکار
عمومی ،صاحبان مشــاغل و صاحبنظران حوزه  ITو  ICTنتوانست آن را
در نهاد تقنینی کشور به نتیجه برساند ،حاال با بهانههای سیاسی و امنیتی،
اهداف خود را یکی پس از دیگری در فضای مجازی اجرا کرد؛ بدون قانونی
که در مجلس به تصویب رســیده باشد و بدون توجه به آسیبهای جدی
اقتصادی که به وجود میآورد.
فشــارهای اجتماعی را در کنار تحریمها و شــرایط سخت اقتصاد ایران
در نظــر بگیریــد ،متوجه میشــوید ،هزینههای محدودیــت ،ممنوعیت
و مسدودســازی که از آن با عنوان تحریم داخلی یاد میشــود ،بیشــتر از
تحریمهای یکجانبه امریکا میتواند روی افزایش هزینههای مبادالتی در
اقتصاد اثر بگذارد.
فعاالن کســبوکارهای اینترنتی ،یکی از مهمتریــن تهدیدات تجارت
اجتماعی در ایران را مسدودسازی شبکههای اجتماعی همچون اینستاگرام
میدانســتند و اکنون با اختــالل ،کندی و قطعی اینترنــت و فیلترینگ
شبکههای اجتماعی مجازی همچون اینستاگرام و پیامرسانهایی همچون
واتسا بســیاری معتقدند خیلی آرام و بیسروصدا (بدون اجرایی شدن
طرح صیانت) این تهدید عملی شده است.
با توجه به وســعت ،پراکندگی و تنوع کسبوکارهای تجارت اجتماعی
همچون اینستاگرام که اشتغال مســتقیم برای نزدیک به یک میلیون نفر
ایجاد کرده اســت ،سیاســتهای اعمالی مبنیبر فیلترینگ باعث تشدید
نارضایتی و ناآرامی در کشــور میشــود؛ چرا که بسیاری از این افراد منبع
درآمد دیگری بهجز این بستر تجارت اینترنتی را در اختیار ندارند.
همسو با این اتفاقات ،هزینههای مربوط به آموز و عقیم ماندن تال
بســیاری از نخبگان داخلی در بسیاری از کســبوکارهای اینترنتی باعث
برآمدن چالشهای دیگری همچون تشدید سیل مهاجرت نخبگان به خارج
کشور و تهی شدن بدنه فعال کســبوکارها از نخبگان خواهد شد .اکنون
موانع در این حوزه نیز تشدید میشود و میتوان شاهد بود که سرعت رشد
اجتماعی کســبوکارها از این ناحیه هم تحتتأثیر قرار گیرد و در نتیجه
آنچه نباید اتفاق بیفتد ،رخ خواهد داد.
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یکی از ســواالت مردم این اســت که با وصل شدن اینترنت ،واتسا
و اینســتاگرام هم رفع فیلتر میشــوندیا این دو ،به سرنوشت تلگرام در
دی 96دچار شــده و برای همیشه فیلتر میمانند تجارتنیوز در اینباره
نوشــته چندین نشانه برای فیلترینگ همیشــگی این دو پلتفرم محبوب
ایرانیــان وجود دارد .اولین مورد اینکه در ماجرای تصویب طرح صیانت،
بســیاری از مخالفان اینستاگرام را نشــانه گرفته و مخالفت جدی خود با
فعالیت این شــبکه اجتماعی را اعالم میکردند .به عبارتی یکی از اهداف
اصلــی طرح صیانت ،فیلترینگ اینســتاگرام بود.حاال طرح صیانت ،چرا
خامو تصویب و برای اجرا ابال شــده است  .از طرفی اکنون این شبکه
اجتماعی فیلتر شــده و بعید است مخالفان بیشمار آن ،اجازه رفع فیلتر
مجدد آن را بدهند.
در هر شکل بزر ترین بازار خردهفروشی آنالین کشور با حجم فرو
بــاالی  40هزار میلیــارد تومان اکنون به واســطه تصمیمها و رفتارهای
التهابزا دســتخو تهدیدی قرار گرفته که میتواند پیامدهای نامطلوب
دیگری را دومینووار برای اقتصاد ایران در پی داشته باشد.
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مهاجرانسردرگم و
بازماندگانسرخورده
مریمزارعیانازعواقبهمهگیریمهاجرت
دربینایرانیانمیگوید
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مهاجــرت از منظــر اجتماعــی ،سیاســی،
اقتصادی و حتی روانشناختی ،تبعات مستقیمی
را بــه جامعه تحمیل میکند و جای بررســی و
تحلیــل دارد .چنانچه آثــار اقتصادی مهاجرت
مورد ارزیابی قرار گیرد ،میتــوان اینطور ادعا
کرد که کشــور برای تربیت نیروی متخص و
ماهر ،هزینه قابلتوجهی را متحمل شــده است.
بنابراین مهاجرت این فــرد به منزله هدر رفتن
ســرمایهای اســت که برای تربیت این نیروی
انسانی اختصاص داده شــده است و سرمایهای
که طی ســالها برای آموز و تربیت این فرد
اســتفاده شده اســت ،به جای چند برابر شدن
هــدر مــیرود .در واقع نهالی که در کشــور ما
پرور داده شده ،در خانه همسایه ثمر میدهد.
مهاجــرت نیروهای متخصــ و تحصیلکرده

کشــور را از خیره نیروهای کارآمد و متخص
تهی میکند .عالوه بر این حجم طبقه متوســط
تحصیلکرده نیز ضعیف میشود.
در تشریح اهمیت طبقه متوسط متخص باید
خاطرنشــان کرد که بخش عمدهای از جمعیت
کشور امریکا از جذب طبقه متوسط سایر کشورها،
تشکیل شده است .به همین دلیل نیز این کشور
طبقه متوســطی متخص و کارآمد دارد .حال
کشــوری همچون ایران که بــا پدیده مهاجرت
دا می و روزافزون طبقه متوسط و تحصیلکرده
روبهرو اســت ،این گروه متخص و کارآمد را از
دست میدهد .تهی شدن طبقه متوسط از نیروی
کارآمد تبعات اجتماعی و اقتصادی بســیاری را
به جامعــه تحمیل میکند .مهاجــرت از منظر
روانشناختی نیز برای کشــور چالشهایی را به
دنبال دارد .چرا که شدت گرفتن موج مهاجرت،
امید به آینــده را در میــان جاماندگان کمرنگ
میکنــد .بنابراین افزایش مهاجرت از نســبتی
عادی و نرمال بدین منزله است که کشور بخش
بزرگی از سرمایههای خود را از دست خواهد داد.
مهاجرت در همه کشورها وجود دارد ولی زمانی
به بحران تبدیل میشود که بخش اعظم نیروهای
کارآمد یک کشور در پی خروج از آن کشور باشند
و چون خیلی زیرپوستی و تدریجی این اتفاق رقم
میخورد ،زمانی بحران بودن آن احساس میشود
که خیلی دیر شده است.
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چنانچــه دالیل مهاجــرت از مهاجران مورد
پرســش قرار گیرد ،کاهــش آزادیهای فردی
در ایران ،پایین بودن امنیت ســرمایهگذاری در
کشور یا ریسک باالی سرمایهگذاری در اقتصاد
ایــران ،نبود امکانات کافی بــرای ادامه تحصیل
دانشــجویان بهخصوص در مقاطــع تکمیلی و
همچنین بیکاری جزو مهمترین و پرتکرارترین
پاســ ها خواهند بود .تمام موارد یادشده نقش
مهمی در مهاجــرت افراد دارند .بــا وجود این
نمیتــوان اینطور ادعا کرد کــه اگر هرکدام از
شاخ های یادشده اصالح شوند یا بهبود یابند،
مهاجران به کشور بازمیگردند یا عده بسیاری که
در فکر مهاجرت هستند از آن منصرف خواهند
شــد .برای مثال نمیتوان اینطور ادعا کرد که
اگر آزادیهای فردی و اجتماعی افزایش یابد یا
گشت ارشاد که این روزها مخالفان بسیاری دارد،
حذف شود ،از تمایل به مهاجرت ایرانیان کاسته
میشود .زیرا مهاجرت پدیدهای چندبعدی است
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در شــرایطی که نخبگان و افراد متخص از
کشــور مهاجرت میکنند ،ساختارهای قدرت و
عرصه آکادمیک از حضور نیروهای متخص و
کارآمد خالی میشود .شــاید در ابتدا بخشی از
حاکمیت از نتای این موضوع خشــنود باشند و
از یکدستی در ساختار قدرت احساس رضایت
کنند و شــعار هرکس از شرایط ناراضی است،
برود را سر دهند ،اما بهزودی متوجه میشوند
کــه نتای تصمیمات و سیاســتگذاریهایی که
در ابتدا برای رفع بحرانها مؤثر دیده میشــود
و توســط نیروهای صرفاً متعهد گرفته شده ،به
تعمیق بحرانهای موجود انجامیده اســت .چرا
که صرف تعهد برای مدیریت و سیاستگذاری در
یک کشور کفایت نمیکند .بحرانهای اقتصادی،
بینالمللی ،محیط زیســتی ،اجتماعی ،سیاسی
و  ...در نبــود افراد متخص شــدت میگیرد و
اگر چاره تخصصی برای آن اندیشــیده نشود و
راهحلها صرفــاً از بســتر اید ولو یک برخیزد،
بهتدری بر یکدیگر بار میشوند و همه امکانات
رفع آن چالشها از بین مــیرود .این در حالی
است که نیروهای کارآمدی که میتوانستند در
رفع این بحرانها مؤثر باشند و نرالهای مقابله
با بحرانهای مختلف یادشده باشند ،یا از قدرت
کنار گذاشته یا مجبور به مهاجرت میشوند .تهی
شدن کشور از افراد متخص و نبود شیوههای
علمــی ،مســ والنه و خالقانه برای مبــارزه با
بحرانها خود احســاس ترس و نااطمینانی را به
جامعه تزریق میکند.
بــدون تردیــد در چنین شــرایطی جامعه
احساس تنهاماندگی میکند و این موضوع خود
زمینهســاز افزایش جرا م کوچک و بزر است.
چرا که کســی برای آینده افراد کاری نمیکند.
در واقع افــراد یا مهاجرت را انتخاب میکنند یا
اگر هم ماندن در کشــور را ب ذیرند ،جمعآوری
پــول و ثروت از هر راهــی را تنها راه بقای خود
خواهند دانست.
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و سلســلهمواردی زمینه مهاجرت افراد را فراهم
کردهاند .به اعتقاد من از منظر اجتماعی مهمترین
عامــل در ترغیب افراد به مهاجرت ،کاهش امید
به آینده و نبود چشمانداز روشن از آینده کشور
اســت .نبود امید به آینده یا براساس واقعیتها
تأیید میشود یا جنبه احساسی دارد .به نظر من
گرچه کشــور با چالشهای بزرگی روبهرو است
که آینده را با مخاطــرات جدی مواجه میکند
امــا عمق این احســاس خطر بیشــتر از آنکه
واقعیت داشــته باشد ،احساس میشود .چرا که
بخش بزرگی از مردم با ناامیدی اجتماعی روبهرو
شــدهاند .ناامیدی اجتماعی یک مس له فردی
نیست و بهتدری همه افراد جامعه را درگیر خود
میکند ،در چنین بستری میل به مهاجرت برای
کسب آیندهای روشن افزایش خواهد یافت.
تشــدید انزوای بینالمللی و منطقهای ایران
نیز تأثیر بسزایی بر رشد پدیده مهاجرت ایرانیان
دارد .در چنین شــرایطی کشور از حمایتهای
بیرونی محروم میشــود و حس نبود اطمینان و
ناامنی به مردم مخابره میشــود .بنابراین مردم
گمان میبرند در مقابــل بحرانها و مخاطرات
پیش رو تنها هســتند .همین گمــان نیز خود
عاملی مهم برای تشویق افراد به مهاجرت یا فرار
از این انزوا و تنهاماندگی است.
در ادامه کاهش سرمایه اجتماعی نیز فاکتور
مهم و اثرگذار دیگری در رشــد مهاجرت است.
تحقیقــات حکایت از آن دارد که در کشــور ما
سطح سرمایههای اجتماعی رو به کاهش است،
بدین ترتیب از میزان مشارکت مردم نیز در امور
اجتماعی کاسته میشود و حتی اعتماد اجتماعی
افت میکند .در چنین بســتری مــردم گمان
میکنند که زمینهای برای همکاری حاکمیت و
عامه مردم در رفع بحرانها وجود ندارد.
توجه به این نکته ضروری به نظر میرسد که
بسیاری از افراد موقعیت فعلی خود را در جامعه
بد بــرآورد نمیکنند ،اما چشــمانداز اقتصادی،
اجتماعی ،محیط زیســتی و سیاسی روشنی را
برای فرزندان خود متصور نمیشــوند .در نتیجه
برای کسب آینده بهتر برای فرزندانشان اقدام به
مهاجرت میکنند .این در حالی اســت که افراد
یادشــده ناچارند تمام دستاوردهای خود را کنار
بگذارند و تنها با هدفب کسب آیندهای بهتر برای
فرزندانشان ،موقعیت کنونی را تر کنند.
با توجه به تمام موارد یادشده میتوان اینطور
ادعا کرد که درحالحاضر مهاجرت دیگر معطوف
به عدهای خاص نیســت و حتــی به پایینترین
ســطوح جامعه و افراد غیرمتخص نیز سرایت
کرده است .در چنین شرایطی مهاجرت در پس
هن بسیاری از افراد جای دارد .بدون تردید این
شرایط جای تأمل و نگرانی دارد.
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میل به مهاجرت پدیدهای چندبعدی اســت
و عوامل مختلفی افــراد را به مهاجرت ترغیب
میکند .با وجود این هرچه شــرایط کشــور و
نارضایتیهای اجتماعی و سیاسی افزایش یابد،
آزادیهای سیاســی و اجتماعــی کاهش یابد
و ناامیــدی در میان مردم شــدت بگیرد افراد
نامساعدی شرایط را بیش از آنچه واقعیت دارد،
احساس میکنند .شــما جمعیت مهاجر ایرانی
را میتوانیــد در آمارها پیــدا کنید که چیزی
حدود  29/2درصد از جمعیت ایران را تشکیل
میدهد .اما آمار کسانی که دنبال فرصتی برای
خروج از ایران هســتند ،در جایی ثبت نشــده
است ،یعنی مهاجران بالقوه .منظور از مهاجران
بالقوه جمعیت زیادی بهویژه از میان جوانان یا
صاحبان سرمایه و خالقیت است که برنامههای
مختلفی برای خروج از ایران و رسیدن به اروپا
و امریــکا چیدهاند .آنهایی که در آرزوی رفتن
هســتند و رفتن از ایران ر یای آنهاست ،ولی
فع ً
ال برنامــه خاصی بــرای عملیاتی کردن آن
نچیدهانــد .بخش دیگری هم هســتند که در
ایــران ماندهاند به هزار و یک دلیل ،درحالیکه
در گذشــته فرصتهای زیادی برای مهاجرت
داشــتهاند ،اما نتوانســتهاند از مــام میهن دل
بکنند و مهاجرت کنند ،ماندهاند با این امید که
شرایط بهتر میشود ،وطن را بسازند و کشوری
آباد برای فرزندانشــان و فرزندان فرزندانشــان
بسازند اما اکنون که به گذشته و به مسیر خود
نگاه میکنند ،شــک میکنند کــه تصمیمات
گذشتهشان درست بوده یا نه ...
بدون تردید کشــور ما بــا چالشهای جدی
سیاســی ،اقتصادی و اجتماعی روبهرو است ،اما
درحالحاضر وخامت اوضاع به مراتب جدیتر از
حالت واقعی ،به نظر میرســد .کمااینکه مردم،
ایران را با کره شــمالی یا افغانســتان مقایســه
میکنند .چرا که شــاهد هســتند که در رقابت
پیشــرفت کشــورهای همســایه و درحالیکه
در اسنادچشــمانداز بیست ســاله قرار بوده در
منطقه خاورمیانه در همه حوزهها اول باشــیم،
آمارها چیز دیگری نشــان میدهد .پس افراد به
دنبال آن میروند تا در این وانفســا برای خود و
خانوادهشان کاری کنند.
در شــرایط توصیفشــده افرادی که تمایل
بــه مهاجرت دارند ،اما از عهــده آن برنمیآیند
با احساس ســرخوردگی و ناامیدی و افسردگی
مواجه خواهند شد .در واقع ماندن خود در ایران را
به منزله خسارت بزرگی برای خود و خانوادهشان
تلقی میکنند .در چنین شرایطی ماندن چنین
شهروندانی در کشور نهتنها تأثیر مثبتی بر بهبود
شرایط ندارد ،بلکه بســیار چالشزا خواهد بود.
چرا که چنین افرادی هیــچ قدمی برای بهبود
شــرایط کشور برنخواهند داشت .همین موضوع
نیز به گستر هرچه بیشتر ناامیدی در جامعه
منتهی خواهد شد.
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درجستوجویدسترسیآزاد
ا ر ای کار را ا ران
اد

رای ا ت اد ا ا ترن

اهوار ای

خواهد شد

یدی

ر ا ه ار

با شروع اعترضات به درگذشت مهسا امینی از اواخر شهریورماه جاری
قطعی اینترنت بینالمللی و تشدید اختالالت در دسترسی عموم کاربران
و فیلترینگ گســترده پیامرسانها و شبکههای اجتماعی باعث نارضایتی
کاربران و کســبوکارهای مجازی شد .این تجربه تازه نبوده پیش از این
در اعترضات  98مردم ایران حدود  ۱0روز به اینترنت دسترسی نداشتند.
در هرشکل در اعترضات اخیر قطعی اینترنت همراه در ساعاتی از شرایط
دشــواری را برای کاربران ایرانی رقم زد و همین مســ له باعث شــد تا
کاربران به دنبال راههایی برای نجات از این وضعیت باشند و در این میان
بسیاری معتقدند که ر یای دسترسی به اینترنت آزاد تنها با دسترسی به
سرویس اینترنت ماهوارهای استارلینک تعبیر میشود.
این ماجرا تا آنجا پیش رفت که کاربران ایرانی در شبکههای اجتماعی
از ایالن ماســک مدیرعامل شرکت اس یسایکس خواستند تا استارلینک
را در دسترس ایرانیان قرار دهد .ایالن ماسک روز  29شهریور در تو یتی
جنجالــی برای ارا ه ســرویس اینترنت ماهوارهای اســتارلینک در ایران
خواستار معافیت از تحریمها شــد و پس از این درخواست 0 ،شهریور،
وزارت خزانهداری ایاالت متحده اعالم کرد که میتوان برخی از تجهیزات
اینترنت ماهوارهای را به ایران صادر کرد.
این خبر موج گســتردهای از واکنشها را به همراه داشــت .بســیاری
از افــراد معتقدند اینترنت ماهوارهای قابل اســتفاده در ایران نیســت یا
میگویند که هزینه راهاندازی آن بســیار زیاد است و عم ً
ال پرو ه اینترنت
ماهوارهای در ایران کنســل اســت اما برخی نسبت به آن امیدوارند تا در
آینده نزدیک این اتفاق رخ دهد .در این گزار میخواهیم به ســؤاالتی
که پیرامون اینترنت ماهوارهای هستند ب ردازیم و شرایط استفاده از آن و
امکان به کار بردن آن در ایران را بررسی کنیم.

خیلی باالیی برای این تجهیزات اعالم کردهاند .اگر این تجهیزات به شکل
رسمی و قانونی وارد شوند ،در گرانترین حالت  20میلیون تومان خواهند
بــود؛ اما در حال حاضر برای خرید ایــن تجهیزات طبیعتاً از رو های
غیررســمی هزینهای بین  50تا 60میلیون تومان اعالم شده است .این
ســرویس اینترنت هنوز فعال نشده است ،اما اگر هم فعال شود مشکالت
دیگری برای دسترسی به آن وجود دارد.
ی
ا ر ی ار ین
ین
ابتدا باید بدانیم که اینترنت ماهوارهای چیست اینترنت ماهوارهای به
قابلیت دریافت و انتقال دادهها از دیشهای ماهوارهای کوچک در ســطح
زمین و ارتباط با ماهوارههــای مخصوص موجود در فضا میگویند .البته
این فناوری چیز تازهای نیست و در گذشته نیز وجود داشته ولی به دلیل
ســرعت پایین و تأخیر و هزینه باال کمتر مورد اســتفاده قرار میگرفت
و تنها در مناطق دورافتاده ایاالت متحده کاربرد داشــت .طی ســالهای
گذشــته ،با بهکارگیری فناوریهای جدیــد در ماهوارهها تا حدودی این
مشــکل برطرف شده است و اینترنت ماهوارهای این قابلیت را دارد که با
سرعتهای باالی اینترنتهای فیبر نوری رقابت کند.

ا ت

ی
ار ین
در حوزه اینترنت ماهوارهای شرکتها و پرو ههای بسیار بزرگی وجود
دارند که معروفترین آنها استارلینک ( )Starlinkاست .استارلینک
به پرو ه ویژه شــرکت  SpaceXگفته میشود که قرار است ۱2000
ماهــواره را در مــدار نزدیک زمیــن ( )LEOقرار دهد تــا از این طریق،
اینترنتی با ســرعت باال و تأخیر پایین فراهم کند .روند ایجاد آن از سال
 20۱5آغاز و در ســال  20۱8نمونههای اولیــه ماهوارههایی که قرار بود
ا
ی
ار ین
ا ر ی
ین ین
ای در این شبکه اســتفاده شوند ،ساخته شــد .هدف  Starlinkایجاد یک
شبکه اینترنت پرسرعت در فضاست که دسترسی به اینترنت را در زمین
د شد
یا
ی
ر ی
ر د ی
پــس از اینکه ایالن ماســک با انتشــار تو یتی اعالم کــرد اینترنت تسهیل میکند .در کنار استارلینک چندین شرکت دیگر ازجمله هیوزنت
ماهوارهای استارلینک برای ایران فعال میشود سایت رسمی استارلینک ( )HughesNetو ویانت ( )Vianetوجــود دارند که خدمات اینترنت
در ایران فیلتر شد .سایت رسمی اینترنت ماهوارهای استارلینک که حاوی ماهــوارهای را برای بخــش خانگی ارا ه میدهنــد؛ مخصوصاً در مناطق
اطالعاتی درباره خدمات این ســرویس ،راهنمایی استفاده از آن و خرید روســتایی و سایر مناطق جهان که از اینترنت پرسرعت دارای پهنای باند
باال محروم هستند .در ســالهای گذشته اینترنت ماهوارهای بسیار مورد
شار این سرویس است.
آرین اقبــال درباره وضعیت اینترنت اســتارلینک بــه دنیای اقتصاد توجه قرار گرفته اســت و این موضوع هم به دلیل آن اســت که اینترنت
ماهوارهای محدودیت ســایر رو های
گفته اینترنت اســتارلینک هنوز در
ارا ــه ســرویس اینترنت را نــدارد و
کشــور فعال نشده اســت .فعال شدن
میتواند بهراحتی بــرای ارا ه اینترنت
این اینترنت در کشــور ما به زمان نیاز
پرســرعت در مناطقی که به اینترنت
دارد .تجهیزات استارلینک نهتنها وارد
پایدار دسترســی ندارند یا کام ً
ال از آن
ایران نشــدهاند ،بلکــه تجهیزاتش در
محروم هستند ،اســتفاده شود .عالوه
کشــورهای منطقه هم بسیار محدود
بر ایــن ،برای بهرهمنــدی از اینترنت
اســت .دسترســی به تجهیــزات این
ماهــوارهای نیازی به اســتفاده از خط
سرویس باید از طریق سفار مستقیم
تلفن نیســت و تنها وسیله الزم برای
باشد .طبیعتاً ثبت سفار مستقیم از
اســتفاده از اینترنت ماهــوارهای ،یک
طریق شرکت استارلینک برای کاربران
دیــش ماهواره کوچک بــرای دریافت
امکانپذیر نیست و به احتمال زیاد این
ا کرد
اخیرا ا
د ر ا شرک ا ی ا
ا
ا
ســیگنالهای ماهوارهها و انتقال آنها
تجهیزات در آینده به شکل قاچاق وارد
رای کار را در ا را خ ر داد ا
اهوار ای ا تار ی
ا ترن
به مودم است.
میشوند .اهرا ً قاچاقچیان هم هزینه
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ن شه اک ر کشورهای ارو ا
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قادر ه در ا
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ند
ه ار
ار ین
اســتارلینک روی یک فناوری خدمات اینترنت ماهوارهای کار میکند
که در دهههای پیشــین نیز وجود داشــته اما فراگیر نبوده اســت .یک
سیستم ماهوارهای که به جای استفاده از فناوری کابل ،مانند فیبر نوری،
برای انتقال دادههای اینترنتی از ســیگنالهای رادیویی از طریق خ فضا
اســتفاده میکند .ایستگاههای زمینی ســیگنالهایی را به ماهوارهها در
مدار ارســال میکنند که به نوبه خود دادهها را به کاربران  Starlinkدر
زمین ارســال میکنند .هر ماهواره اســتارلینک  260کیلوگرم وزن دارد
و دارای بدنهای صاف اســت که تعداد  60عــدد از این ماهوارهها در یک
موشــک فالکون  9اســ یس ایکس میتواند جای گیرد .با قرارگیری این
ماهوارهها در مدار ،از انر ی خورشــیدی برای تأمین الکتریسیته موردنیاز
این ماهوارهها استفاده میشود.
ر ا ا
ر د
ا ر ی ار ین
ین
ماهوارههای اســتارلینک اکنون در ایاالت متحــده ،مکزیک ،و بخش
قابل توجهی از کانادا و اروپا ،و همچنین اســترالیا و نیوزیلند در دسترس
هســتند .طبق ادعای شرکت استارلینک ،این ســرویس برای مردم 2
کشــور در سراسر جهان در دسترس و قابل استفاده است .استارلینک در
بیشتر بخشهای ایاالت متحده ،بخش جنوبی کانادا ،تمام مکزیک ،بیشتر
اروپا بهجز اســکاندیناوی ،بخشهایی از امریــکای جنوبی ،پرتراکمترین
مناطق اســترالیا و نیوزیلند در دسترس اســت .همچنین اعالم شده که
دیگــر مناطق جهان ازجمله کشــورهای آفریقایی نیز بهزودی در ســال
 202قادر به استفاده از این سرویس خواهند بود .استارلینک همچنین
قرار است در سال  202به سراسر آسیای جنوب شرقی و اپن ،همراه با
مناطق کمتراکم در نیمه شــمالی استرالیا وارد شود .در امریکای جنوبی،
اســتارلینک در شیلی و بیشتر برزیل در دســترس و قرار است در سال
 202در ســایر نقاط این قاره نیز منتشر شود .در جریان جنگ اوکراین
و روســیه نیز ،اس یس ایکس ،استارلینک را در اوکراین فعال کرد .هزاران
گیرنده استارلینک نیز به اوکراین فرستاده شدهاند تا مناطق جنگزده را
متصل نگه دارند.

ا ت

ا ر ی ی
ین
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در این رابطه چند مس له وجود دارد .یکی مس له تحریمها مطرح است
و دیگر اینکه پیش از این ایالن ماســک و شــرکت اس یس ایکس اعالم
کــرده بود بدون مجوز دولتها به کشــوری اینترنت ماهوارهای نمیدهد
و ســال گذشــته مقامات دولت اعالم کرده بودند استارلینک باید شرایط
و مقررات ایران را ب ذیرد .مشــکل دیگر هم هزینه باالی اســتفاده از این
اینترنت است و مس له آخر فیلترینگ است.
در رابطه با تحریمهای خارجی همانطور که وزارت خزانهداری ایاالت

متحده اعالم کرد تجهیزات اینترنت ماهوارهای در راستای دسترسی آزاد
به اینترنت در ایران از تحریم خارج شــده اســت .پس میتوان گفت این
مشکل به نوعی حل شده اســت .البته برخی هم میگویند که دسترسی
به تجهیزات این اینترنت مقدور نیســت .اما ازآنجاکه تجهیزات اتصال به
اینترنت ماهوارهای خیلی تجهیزات بزرگی نیست احتماالً در قالب کاالی
قاچــاق ،به ایران وارد میشــوند .البته در ابتدا مانند هر دســتگاه دیگر،
دسترسی به آن محدود است ،اما تجربه نشان میدهد که با گذشت زمان
دسترسی به تجهیزات موردنیاز سخت نخواهد بود.
اما موضوع مجوز بحثبرانگیز اســت .عیســی زارعپور ،وزیر ارتباطات
بهتازگی گفته اســت که براساس ضوابط شــورای عالی فضای مجازی
ایران  ،اســتارلینک نمیتواند بدون مجــوز کار را در ایران آغاز کند و
این موضوع از ســوی ایران به اتحادیــه بینالمللی مخابرات ( )ITUاعالم
شــده اســت .بنابراین ،فعالیت اینترنت ماهوارهای در ایران تنها از طریق
مجوزهای ارا هشده امکانپذیر اســت و بدون مجوز نمیتوان از اینترنت
ماهوارهای استفاده کرد و قانونی نیست .زارعپور در روز  0شهریور ضمن
اشاره به موضوع نیاز به مجوز اینترنت ماهوارهای از ایران گفته است که به
دلیل ناق بودن پوشش استارلینک ،بعید میداند اینترنت ماهوارهای این
شرکت به این زودیها بتواند در ایران سرویس دهد .این موضوع تا حدی
درست اســت که اجرای پرو ه اینترنت ماهوارهای در ایران و مهیا کردن
تجهیزات آن کمــی زمان میبرد ولی از طرفی طبق گزار ها شــرکت
اینترنت ماهوارهای اســتارلینک به منظور فعالســازی این پرو ه در ایران
دکلهایی با برد  800کیلومتر را در ترکیه مستقر کرده است که میتواند
به سرعت انجام این پرو ه کمک شایانی کند.
موضوع بعدی ،هزینههای اینترنت ماهوارهای است .خرید تجهیزات این
ماهواره حدود  500تا  600دالر هزینه دارد و شار ماهانه آن هم چیزی
در حدود  ۱00تا  ۱۱0دالر اســت .که میتوان گفت برای خرید اینترنت
هزینه بسیار باالیی است .هرچند مطرح شده ممکن است کاربران ایرانی
معاف از پرداخت شــار ماهیانه باشــند که صحت و ســقم آن مشخ
نیست .و در آخر موضوع فیلتر کردن اینترنت ماهوارهای استارلینک است
که آیا دولت توان آن را دارد پاســ به این سؤال بله است ،اما این کار از
ســوی دولتها انجام نمیشود .راه از دسترس خارج کردن این ماهوارهها
حمله موشــکی خارج از جو است .ولی این اقدام چنان هزینهای به همراه
دارد که احتماالً انجام نخواهد شــد .زیرا با از دســترس خارج کردن یک
ماهــواره ،مقررات بینالمللی نق میشــود و عالوه بر آن به دارایی یک
کشــور نیز تعر میشود که پیامدهای سنگینی به همراه دارد .از طرف
دیگر تعداد این ماهوارهها بســیار زیاد است و برای فیلتر کردن نیاز است
که تعداد باالیی از آنها نابود شــود کــه کاری پرهزینه و البته با تبعات
باالست .معموالً دولتها به دلیل هزینههای مالی و دی لماتیک تن به این
مس له نمیدهند.
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اکنون در وضعیت امتناع سیاســتگذاری قرار
داریم .در حوزههای مختلــف اقتصادی یا بعضاً
اجتماعی ســردرگمی ،عدم انعطاف ،نداشــتن
منطق پایه و مواردی از این دست هر روز پررنگ
میشود .در فضای سیاســتگذاری ،مقوله کام ً
ال
سیاسی است و فنی نیست .شاید در این زمینه
بتوان از ابزارهای فنی اســتفاده کرد اما پیش از
آن خود سیاست مطرح است .در ایران بسیاری
اعتقاد دارند صدای برخی شــنیده نمیشــود و
تصمیمها یکسویه اســت .طبیعی است از دل
این فضا سیاست درستی هم خارج نخواهد شد.
وضعیتی که امروز میبینیم و موجب نارضایتی
شــده اســت باید با غیاب سیاســت به معنای
سیاستگذاری حل شود.
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این موضوع در دینامیک سیاست وجود دارد،
وقتی قانونی وضع میشــود پرواضح اســت که
ینفعانی پیدا میشود .گروههای ینفعی که
ســازمانیافته هستند و صدایشان بهتر میرسد
دســتورکاری را که شــاید به مذاق بســیاری
نیــز خو نیاید دنبال کــرده و آن را به نتیجه
برســانند .اما وقتی این فرایند کام ً
ال یکســویه
شود و بســیاری در این سیاست شرکت نداشته
و صدای سیاست صدای خیلی از گروهها نباشد،
طبیعی اســت که میبینیم گروههــای زیادی
پروارتر میشوند و تثبیت میشوند.
در سیاستگذاری اثری داریم به این مفهوم که
حتی کســانی که در اهر مخالف یک سیاست
هســتند از منتفعــان به حســاب میآیند .اگر
مس له ایجاد رانت به وســیله سیاست را از این
منظر مورد بررســی قرار دهیم در ایران هم باید
انتظار را داشــت .مشکل اما در اینجاست که
تعریف درستی از سیاست در اینجا وجود ندارد.
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در فقدان فضای سیاســی به شــکل درست که
صداهای مختلف در آن وجود داشته باشد ،انبوه
رانتها روی هم انباشــته میشود ،اتفاقی که در
تمامیسالهای اخیر تشدید شده است.
به صورت تاریخی هم قبل از انقالب در دهه
 50و رشد درآمدهای نفتی این فضا شدت گرفت
و در ادامه در ســال  84هم همــگام با افزایش
قیمت نفت شاهد آن بودیم .این پدیدهای است
که در بسیاری از کشورهای نفتخیز که ناگهان
انبوهی از درآمد نفت تزریق میشــود شاهد آن
هستیم .اقتصاد در این شرایط توان کافی ندارد
و طبیعی است کسانی که صدای بلندتری دارند
بخش مهمی از درآمد را از آن خود کنند.
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تحقیق خوبی در این زمینه انجام شده است.
نتیجه این تحقیق حاکی از آن است که وقتی در
فضای سیاسی ایران رقابت بیشتر میشود شاهد
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ما حتی در یکدســت بــودن هم چیزی را
که در سیاســت مدرن وجــود دارد نمیتوانیم
اینجا ببینیم و مشــکل بنیادیتر اســت .ما در
زمینه سرمایهگذاری خارجی نیاز قابل توجهی
ازجمله نیازی  200میلیــارددالری در صنعت
نفت داریم .سرمایهگذار خارجی به رفتاری که
با ســرمایهگذار داخلی شده است نگاه میکند.
شــاخ ها به ما میگویند از ایــن نظر ایران
در وضعیــت خوبی قرار ندارد .به این شــرایط
وضعیت بینالملل را که اضافه کنیم درمییابیم
چالش زیادی پیش رو است.
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برای پاســ دادن به چنین پرسشی باید در
نظر گرفت که بســیاری مسا ل سرمایه نمادین
بــرای ســاختارهای حاکمیتی هســتند .بنیاد
ایجاد ســاختارها ممکن است به این سیاستها
گره خورده باشــد .ممکن است این مسا ل بعضاً
دســتاورد ساختاری به حســاب بیاید .بعضی از
این مــوارد میتواند ویژگی به حســاب بیاید و
ســاختارها حاضر نباشــند قوه قاهره خود را از
دست بدهند .هســته سخت هواداران تفکرهای
حاکم ممکن اســت دقیقاً به همین سیاستها
عالقهمند باشند و باید حفظ شوند.

باید میان سیاســت و برنامــه تفکیک قا ل
شویم .سیاســتگذار تا وقتی در کنش و واکنش
قــدرت مجبور نشــود ســمت بعضی مســا ل
نمیرود .بــه همین خاطر اســت که میبینیم
بعضی سیاســتها با وجود نداشــتن هیچگونه
کارایی همچنان باقی میمانند .بعضی مسا ل که
آشکارا از نظر نا ر بیطرف غیرعقالیی هستند
همچنان اجرا میشوند .سیاستگذار دید و خرد
اجتماعی ما را نــدارد .گروههای مختلف تال
میکننــد در کنش و واکنش قدرت به شــکلی
جاگیری کنند که باعث شــود بعضی سیاستها
به وجود بیاید .اینجا مســ له حتــی تعداد هم
نیست بلکه ســازمانیافتگی است .وقتی بتوانید
توجه سیاستگذار را به خود جلب کنید سیاست
موردنظر شــما به وجود خواهــد آمد .پس بهتر
است به دولت و سیاست کمتر مجال بدهیم.
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این وضعیت هم ینفع دارد ،معنی عدم ثبات
برای گروههای مختلف ممکن است متفاوت باشد،
امکان ندارد گروههایی از ماجرایی ینفع نباشند
و آن وضعیت باقی بماند .درباره تحریم یا مسا ل
دیگر هم گروههای مختلف جای خودشان را برای
کسب نفع پیدا میکنند .وقتی قانونی میآید عم ً
ال
بسیاری پیش از آن جاگیری کردند چون قوانین
در خ تصویب نمیشــود و چانهزنی بسیاری در
پــس آن وجود دارد .فرضاً وقتی صادرات فوالد را
دشوارتر میکنید ینفعانی هستند و ینفعانی
به وجود میآید و از سوی دیگر آنها که در بازار
صادراتی فعال هستند زیان میکنند.
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سیاســتمدار ما هم چنــدان بلندمدت فکر
نمیکنــد .وقتــی در مورد سیاســتگذار حرف
میزنیم از همین آدمهای آشنا صحبت میکنیم
که نســبت به جایگاه خــود و وضعیت چندان

ش ار  131مهر 1401

یک شکل از رانت و انحصار و در زمان یکدست
شدن شاهد فرم دیگری از رانت هستیم .وقتی در
ایران قدرت تقسیم شود رقابت گروههای مختلف
سیاســی باعث نوعی تخریب تولید توان ثروت
شده و رانت ایجاد میکند اما همین رقابت باعث
میشود در جنبه سرمایهگذاریهای بزر دقت
بیشتری شــود .حال وقتی به دوران یکدست
بودن فضای سیاســی نگاه میکنیم درمییابیم
که هزینهها کاهش مییابد اما سرمایهگذاریها
دقتی را که رقابت تحمیل میکرد ندارد.
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اطمینان ندارند .اساساً در سیاست نزدیکبینی
وجود دارد و در فضای ایران این موضوع شدیدتر
اســت .کســی نمیتواند به بلندمدت فکر کند
مثل همان جمله جان مینارد کینز که میگوید
در بلندمدت همــه مردهایم .ایــن اتفاق باعث
کوتاهمدت شــدن نگاهها میشــود .در کشوری
مثل سو یس که ثبات زیادی وجود دارد میتوان
درباره دهه آینده فکر کرد اما در ایران شاید فکر
کردن درباره سال آینده هم ممکن نباشد
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پاس این پرسش منفی است .در این وضعیت
امکان موضوعاتی چون بازار آزاد وجود ندارد .اگر
هم گاهی شــاهد این هســتیم که چیزی تغییر
میکند این از ســر ضــرورت و کمیابی طبیعی
منابع اســت که باعث شده سیاســتگذار به این
سمت برود و با سرمایه سیاسی فعلی آن را تغییر
دهد .هر سیاست اقتصادی نیاز به گروه یا فرد (که
در ایران اســم فرد را پررنگتر میبینیم) دارد که
قدرت کافی و باورپذیری کافی برای انجام کارهای
بزر را داشته باشد و متأسفانه چنین کسی در
افق دیده نمیشــود .اکنون ایران نیازمند تحول
خیلی جدی در بسیاری از سیاستها و باورهاست.
شجاعتی کمنظیر و خردی کمنظیر نیازمند است.
تصور شخصی من از وضعیت فعلی این است که
اگر بحث بحران جانشینی و قضایای قبل و بعد از
جانشینی را هم که برای ر یمهای سیاسی مثل
ما خیلی اهمیت دارند در نظر بگیریم باید منتظر
معجزه یا اتفاق خیلی خاص بود.
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این تغییرات موضعی اســت چــون ت وری
و اعتمــادی وجود ندارد .هر سیاســتی نیاز به
سیاستگذار قدرتمند و باورپذیری موجه دارد که
اکنون شاهد آن نیستیم .جامعه هر روز پیچیدهتر
میشود و با شکافهای بیشتری روبهرو میشود.
هیچ گروه و گفتمانی را که بتواند آن را ســامان
بدهد و جواب رضایتبخشی برای اکثریت بدهد
شاهد نیستیم.
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عمـقبحران
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از اوایــل ســ تامبر  ،2022اکثــر بانکهای
مرکزی در سراســر جهان اقدام به افزایش نرخ
بهره کردهاند .برای مهار تورم شــدید و مقابله با
افزایش قیمتهــا ،بانک مرکزی اروپا نیز در ماه
و یه امســال ،نرخ بهره را به میزان نیم درصد
افزایش داد که این اقدام خود نخســتین اقدام
نهاد پولی منطقه یورو بــرای افزایش نرخ بهره
در  ۱۱سال گذشته بود .فدرالرزرو نیز به دلیل
تجربه تورم شدیدتر اقدامات سریعتر و با شدت
بیشتری را در دســتور کار قرار داده و نرخ بهره
را به مقدار بیشتری نسبت به بانکهای مرکزی
دیگر افزایش داده است .کریستین الگارد ،ر یس
بانک مرکزی اروپا ،در سخنرانی افتتاحیه مجمع
بانک مرکــزی اروپا در پرتغــال ،از بهکارگیری
سیاســتهای پولی پرقدرتتر برای مهار تورم
8درصــدی در این منطقه ســخن گفت .خانم
الگارد در اینبــاره توضیح داد که تهاجم نظامی
روســیه به اوکراین ،قیمت انر ی و مواد غذایی
را تا ســطحی بیش از آنچــه در دهه  ۱970و
 ۱980تجربه شــده بود ،باال برده است .در حال
حاضر تورم این منطقه از  9درصد هم گذشــته
اســت که باعث نگرانیهایی برای معیشت مردم
و فشارهای ناشی از افزایش شدید قیمت بر آنها
شده اســت .در همین راستا با برگزاری نشست
بانک مرکزی اروپا در روز  8ســ تامبر و با اعالم
تصمیم نهایی شورای حکام 25نفره این بانک در
مورد افزایش نرخ بهره در  ۱9کشور عضو منطقه
یورو ،نرخ بهره منطقه اروپا مجددا ً افزایش یافت
و بــا افزایش 0 /75درصدی ،نــرخ بهره در این
منطقه به سطح ۱/25درصد رسید .این افزایش
0/75درصدی باالترین میزان افزایش این نرخ از
زمان تولد یورو بــه عنوان پول واحد اروپایی در
سال  ۱999به شمار میرود .بانک مرکزی اروپا
قصد دارد تورم در این منطقه را تا ســطح 2 /
درصد در ســال  2024کاهش دهد و تا زمانی
که نرخ تورم در ســطح  2درصد تثبیت نشود،
سیاســتهای انقباضی بانک مرکزی همچنان
ادامه یابد .سیاســتهای پولی انقباضی در حال
حاضر در بیشــتر کشــورهای جهــان در حال

اجراســت و بانکهای مرکزی اقدام به افزایش
کمســابقه نرخ بهره در این مــدت کردهاند .در
حال حاضر ،نرخ بهــره در امریکا ،بین  2/25تا
 2/5درصــد ،در بریتانیا  ۱/75درصد و در کانادا
 /25درصد اســت .البته باید توجه داشت که
ایــن افزایش نرخ بهــره باعث کاهــش انگیزه
ســرمایهگذاران و تولیدکنندگان خواهد شد که
میتواند بر میزان تولید و رشــد اقتصادی کشور
اثر منفی بگذارد .ر یس بانک مرکزی اروپا وعده
داد که از تأثیرگذاری منفی سیاســتهای پولی
اتخا شده برای کاهش نرخ تورم بر رشد اقتصادی
 ۱9کشور عضو منطقه یورو جلوگیری کند ولی
درعینحال خاطرنشــان کرد :پیشبینیمان را
از رشد اقتصادی دو ســال آینده به میزان قابل
توجهی کاهش دادهایــم .این اتفاقات بار دیگر
باعث شده تا وجود پول مشتر زیر سؤال برود
و یورو در وضعیت بحرانی قرار گیرد .اما با توجه
به ســاختار پیچیده اقتصاد منطقه یورو و شو
افزایش تورم در جهان ،آیا سیاستهایی که بانک
مرکزی اروپــا در پیش گرفته اســت ،میتواند
راهگشا باشــد و آیا این سیاستها میتوانند راه
نجاتی برای حفظ یورو باشند

با

ی ر پا ECB

پ

مقر اصلی بانــک مرکزی اروپا در فرانکفورت
آلمان قرار دارد .نهادی که سیاســت پولی اروپا
را تعیین میکند و مس ول اجرای سیاست پولی
منطقه یورو شــامل  ۱9کشــور عضو است .این
سیاســت نهتنها بر اقتصاد این  ۱9کشور تأثیر
دارد بلکه زندگی روزمره افراد در دیگر کشورهای
جهان را نیز متأثر میکند .پیریزی تشکیل بانک
مرکزی اروپا در ســال  ۱992و به دنبال تال
اتحادیــه اروپا برای ایجــاد اتحادیه اقتصادی و
پولی برای کشورهای حوزه یورو انجام شد و در
نهایت در یکم و ن  ۱998بانک مرکزی اروپا به
شکل کنونی کار خود را آغاز کرد .شورای حاکم
بر بانک مرکزی اروپا گروهی اســت که در مورد
تغییر سیاســت پولی تصمیمگیری میکند .این
شورا شامل شــش عضو هی ت اجرایی  ECBبه

عالوه ر سای بانکهای مرکزی ملی از ۱2کشور
منطقه یورو اســت .ایــن بانک مرکــزی برای
جلوگیری از وارد کردن شو به بازار ،هر زمان
که برنامهای برای تغییر نرخ بهره دارد ،به شکل
گســتردهای از طریق مطبوعات بــه بازار اعالم
میکند .مس ولیت بانک مرکزی اروپا همانند هر
بانک مرکزی دیگری ،ثبات قیمت و رشد پایدار
است .بااینحال ،برخالف بانک فدرالرزرو امریکا،
بانک مرکزی اروپا تال میکند رشــد ساالنه
قیمتهــای مصرفکننده را زیر دو درصد حفظ
کند .به عنوان یک اقتصاد وابســته به صادرات،
بانک مرکزی اروپا همچنین دارای منافع قانونی
در جلوگیری از افزایش بیشازحد قدرت در پول
خود است ،زیرا این امر برای بازار صادرات حوزه
یورو خطرنا است.
نحوه تصمیمگیــری در بانک مرکزی اروپا از
طریق شــورای سیاستگذاری اســت که در این
شورا ،هی ت اجرایی و ســران کشورهای حوزه
یورو حضور دارند .درعینحال ،مقامات بانکهای
مرکزی کشــورها میتوانند پیشنهادات خود را
بــه این نهاد بزر پولی جهــان ارا ه کنند ،اما
تصمیمگیری نهایی از طریق خود مقامات بانک
مرکزی اروپا اتخا میشــود و مدیران بانکهای
مرکزی عضو اتحادیه اروپا تنها نقش مشــورتی
دارند .تمامی  ۱9بانک مرکزی کشــورهای عضو
اتحادیه اروپا تحــت فرماندهی و مدیریت بانک
مرکزی اروپــا فعالیت میکنند و این بانک همه
سیاســتهای پولی ،نرخ ســود و شرایط حفظ
ثبات اقتصادی کشــورها را تعییــن میکند و
حق انحصاری چا اســکناس یــورو را نیز بر
عهده دارد .مدیریــت و حفا ت از خایر ارزی
کشــورهای عضو اتحادیه اروپا نیز بر عهده بانک
مرکزی اروپاست و این بانک نقدینگی موردنیاز
کشــورها را تأمین میکند .بــا وجود اینکه این
بانک ،حق انحصاری چا اســکناس در منطقه
یــورو را در اختیــار دارد ،اما کشــورهای عضو
میتوانند سکههای خود را ضرب کنند ،اما قبل
از آن بایــد به تأیید بانک مرکزی اروپا رســیده
باشد .بانک مرکزی اروپا چالشهایی را نیز دارد
کــه از جمله برخی مخالفتها با وجود این نهاد
اســت .مخالفان اعتقاد دارند بــه دلیل متفاوت
بودن شــرایط کشــورها ،امکان حفظ یک پول
واحد برای همه کشــورهای عضــو منطقه یورو
وجــود ندارد و عالوه بر ایــن ،اعضای پرنفو در
تصمیمگیریها نقش اساســی را بازی میکنند.
مخالفــان همچنین معتقدند داشــتن یک پول
مشتر برای چندین کشور پیشنیازهایی الزم
دارد که در راهاندازی یورو رعایت نشده .مواردی
همچون حضور یک دولت مرکزی مقتدر ،وجود
یک قانون بودجه مشتر و همچنین ایجاد یک
وزارت خزانهداری مشتر و در نظر گرفتن وزیر
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از اوایل سال  2009کشورهای عضو اتحادیه
پولی یورو درگیر یک بحران مالی شدند .بانکهای
این منطقه با کاهش ســرمایه و مشکالت شدید
برای تأمین نقدینگی و پرداخت بدهیها مواجه
شدند .همچنین رشد اقتصادی نیز در کل منطقه
بسیار کاهش یافت .افزایش بدهیهای دولتی و
کســری بودجه در برخی از کشــورهای منطقه
یورو و انتقال حباب بــازار امال به بدهیهای
دولتی از دالیل پیدایش این بحران است .ماهیت
خــاص منطقه یورو حل این بحــران را پیچیده
کرد .منطقه یورو یک اتحادیه پولی است ،یعنی
فقــط یک واحد پول به نام یورو دارد اما اتحادیه
مالی نیســت ،یعنی مالیاتها و دســتمزدها در
کشورهای مختلف عضو آن متفاوت است .یونان
شاهد شدیدترین بحران بود به طوریکه در سال
 20۱۱میزان بدهیهای اوراق قرضها به ۱70
درصد تولید ناخال داخلی ساالنها رسید.
در ماه اکتبر سال  ،2009حزب سوسیالیست
جورج پاپاندرو برنده انتخابات در یونان میشود.
در ماه دســامبر ،یونان اعالم میکند که میزان
بدهی این کشــور به  00میلیارد یورو رسیده
اســت که باالترین میزان ثبتشده طی چندین
دهه گذشته در این کشــور است .در این زمان،
یونان زیر بار بدهیای برابر با  ۱۱درصد تولید
ناخال داخلــی خود قرار دارد کــه تقریباً دو
نمودار ن

ده
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مخت آن ،ازجمله پیشنیازهای راهاندازی یک
واحد پولی هستند؛ اما درخصوص پول مشتر
یورو ،هیچکدام از پیشنیازهای فوق ،حتی پس
از دو دهه از آغاز به کار آن ،محقق نشده است .به
همین دالیل بسیاری از افراد معتقدند راهاندازی
پول مشتر در اروپا از ابتدا سیاستی محکوم به
شکست بوده است.

برابر ســقف تعیینشده از ســوی اتحادیه اروپا
( 60درصد) است .اما پاپاندرو تأکید میکرد که
این کشــور میتواند بدهیهای خود را پرداخت
کند و به منظور مقابله با کسری بودجه اقدامات
ریاضتیای در پیش میگیرد که باعث نگرانیها
و شــور هایی در این کشــور میشــود .پس
از بازبینی آمار مشــخ میشــود که کسری
بودجه این کشــور در ســال  20۱0بیش از سه
برابر رقم اعالمشــده در سال  2009شده است.
همچنین در سال  ،20۱0نگرانیها در مورد سایر
کشــورهای اتحادیه اروپا که بدهیهای باالیی
دارند ،افزایش یافت .در ادامه کشــورهای عضو
یورو و صنــدوق بینالمللی پول توافق میکنند
تــا رقم  ۱۱0میلیارد یــورو را برای نجات یونان
در نظــر بگیرنــد .در این دوران اســت که نرخ
برابری یورو در مقابل دالر امریکا و پوند انگلیس
همچنان به افت ادامه میدهد و از اینرو ،اتحادیه
اروپا تصمیم میگیرد به کنکا و بررسی دقیق
میزان بدهی کشورهای عضو حوزه یورو ب ردازد.
طی این کنکا مشخ میشود که کشورهایی
ازجمله جمهوری ایرلند و پرتغال نیز در وضعیت
نابســامانی قــرار دارند .از ایــنرو در ماه نوامبر
 ،20۱۱اتحادیــه اروپا و صندوق بینالمللی پول
بســته نجاتی به ارز  78میلیارد یورو را برای
پرتغال و بسته حمایتی  85میلیارد یورو را برای
نجات ایرلند به تصویب میرسانند .اما در یونان،
به علت باال بودن حجم بدهیها ،این کشــور در
معر خطر ورشکســتگی قرار داشت که باعث
شد کشورهای عضو حوزه یورو در مورد دومین
بســته کمک مالی برای یونان به توافق برسند.
مجموعهای به ارز  ۱09میلیارد یورو که هدف
آن حل بحران مالی یونان و جلوگیری از سرایت
این مشکل به ســایر اقتصادهای اروپایی است.
در ادامه نگرانیها در مورد سرایت بحران بدهی

به اقتصادهای بزر تر ایــن ناحیه پولی ،یعنی
ایتالیا و اســ انیا بیشتر میشــود .بانک مرکزی
اروپــا نیز از قصد خود بــرای خرید اوراق قرضه
دولتی کشــورهای ایتالیا و اس انیا خبر میدهد
تا تال کند هزینههای استقرا این کشورها
را کاهش دهد .نرخ رشــد در کشــورهای حوزه
یورو برای دو ســال پیاپی کاهش مییابد و نرخ
بیکاری در این کشورها روند افزایشیای داشته
اســت .وضعیت ســخت اقتصادی در کنار وضع
سیاستهای ریاضت اقتصادی در این کشورها،
منجر به انتقال بحران به حوزه اجتماعی شــد.
این اتفاقات باعث شد نشستهای متعددی بین
وزرای کشــورهای عضو یورو ،ر سای دولتهای
اروپایی با ر ســای نهادهــای بینالمللی پولی،
امریکا و صندوق بینالمللی پول و بانک جهانی
جهت ارا ه راهحل برای نجات یورو برگزار شود.
کمکهای بانک مرکزی اروپا ،کشورهای منطقه
اروپا و سازمانهای بینالمللی باعث شد تا یورو
از این مخمصه نجات یابد و کشــورهایی که از
این بحران بهشــدت آسیب دیده بودند ،با وجود
تدابیر ســختگیرانه ریاضتی ،در مسیر بهبودی
قرار گرفتنــد .بااینحال ،با شــروع همهگیری
ویروس کرونا ،شــروع جنگ اوکراین و روسیه،
بحران انر ی و پیامدهای رکود تورمی ناشــی از
این عوامل ،اتحادیه اروپا بار دیگر خود را در میانه
یک بحران دید .آن چیزی که به نظر میرســد
این اســت که وضعیت حال حاضر جهان نسبت
به سالهای بروز بحران مالی یورو ،وخیمتر است.
با وجود این میتوان امیدوار بود که شرایط این
کشــورها با توجه به سیاستهای بانک مرکزی
اروپا و کمکهای بینالمللی روند رو به بهبودی
داشته باشد و تا سال  2024تورم در این منطقه
را به زیر درصد کاهش دهد.
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پس از اینکه شــاخ قیمت مصرفکننده برای ماه اوت بیشتر از حد
انتظار اعالم شــد ،فدرالرزرو بار دیگر تحت فشــار قرار گرفت .دادههای
مربوط به تورم در این کشــور نشــان میدهد که تورم بــه آن اندازه که
انتظار میرفت ،کاهش نیافتــه و به نوعی اقدامات فدرالرزرو در چندین
ماه گذشــته زیر سؤال رفته است .پس از آنکه نرخ تورم در این کشور به
باالترین ســطح خود در  40سال گذشته رسید ،بانک مرکزی اروپا شروع
به تشدید سیاستهای پولی انقباضی خود کرد .بخشی از این تورم ناشی
از افزایش تقاضا پس از بهبود شــرایط همهگیــری کرونا بود؛ ولی بخش
دیگر تورم باال در این کشور به دلیل اختالل در زنجیره تأمین و کاهش و
تولید و عرضه در سطح جهانی بود که با بروز جنگ روسیه و اوکراین این
فشار بیش از پیش خود را نشان داد.
قیمتهای بــاالی نفت و گاز طبیعی باعث شــد هزینههای گرمایش
خانه و هزینههای مربوط به حملونقل بهشــدت صعــود کند به طوری
که نرخ تورم ماهانه در امریکا را از ســطح  ۱/7درصد در انویه  202۱به
ســطح  8/6درصد در ماه مه امسال برســاند .اما این روند افزایش قیمت
همچنــان ادامه یافت و طبــق دادههای دولتی که از ســوی وزارت کار
امریکا منتشــر شده ،شــاخ قیمت مصرفکننده سریعتر از حد انتظار
رشــد کرده و به ســطح 9/۱درصدی طی  ۱2ماه گذشته منتهی به و ن
رســیده اســت .انر ی نیمی از افزایش ماهانه را بــه خود اختصاص داده
اســت چرا که قیمت بنزین در ماه و ن  ۱۱/2درصد نسبت به ماه قبل و
 59/9درصد نســبت به سال گذشته افزایش یافته است .همچنین قیمت
کلی انر ی هم بیشــترین افزایش ســاالنه خود را از آوریل  ۱980به بعد
به ثبت رسانده است.
مقامات فدرالرزرو پس از این اتفاقات بهســرعت پاســ دادند و طی
دو جلســه ،دو افزایش متوالــی  75واحدی نرخ بهــره را در ماه و ن و
و یه داشــتهاند که ســه برابــر اندازه معمــول بوده اســت .همچنین
براســاس ادعــای مقامات فدرال ،بســته بــه دادههــای اقتصادی یک
افزایــش دیگــر در ماه ســ تامبر روی میــز خواهد بــود .طبق گزار
 CME FedWatch Toolاز  ۱9ســ تامبر ،بازار به طور کامل با حداقل
 75واحد افزایش نرخ وجوه فدرالرزرو قیمتگذاری شده است و از طرفی

احتمــال افزایش  ۱00واحدی نرخ بهره وجود دارد .افزایش  ۱00واحدی
نرخ بهره ،اولین اقــدام اینچنینی فدرالرزرو از اوایل دهه  ۱980خواهد
بود .طبق گــزار بلومبر  ،حرکات تهاجمی فدرالرزرو افزایش خواهد
یافــت و به احتمال قوی اقتصاد ایاالت متحده را به ســمت رکود ســوق
خواهد داد و با ادامه روند انقباضی فدرالرزرو ،دالر امریکا افزایش خواهد
یافت و احتماالً به باالترین حد تاریخی خود خواهد رسید .جروم پاول نیز
در ســخنرانی اخیر جکســون هول بر تمایل فدرالرزرو برای تقویت دالر
برای مبارزه با تورم تأکید کرده است .بااینحال ،به گفته استراتژیستهای
جیپــی مورگان ،فــدرالرزرو احتماالً یک افزایــش فوقالعاده دیگر نرخ
بهره را در ماه ســ تامبر ارا ه خواهد کــرد و احتماالً با ادامه روند کاهش
تورم این افزایش آخرین افزایش نرخ بهره در ســال جاری خواهد بود .اما
برخی کارشناسان دیگر معتقدند احتمال افزایش  50واحد کمتر از جلسه
پیشین نیز وجود خواهد داشت .همه اینها در حالی است که با افت نرخ
تورم در ماه و یه بســیاری از مردم به کاهش رشد قیمتها امیدوار شده
بودند ،اما افت کمتر از انتظار آن در ماه اوت و افزایش تورم هســته نشان
میدهد که سیاستهای انقباضی فدرالرزرو تا امروز برای مهار تورم کافی
نبوده اســت .دادههای نرخ تورم در امریکا نشــان میدهد که این نرخ در
ماه و یه  8/52و در ماه اوت  8/26درصد بوده اســت که کاهش چندانی
در این نرخ اتفاق نیفتاده اســت .این دادهها مــا را به این فکر وامیدارد
که آیا سیاســتهای پولی فدرالرزرو در مسیر درستی بودهاند آیا بانک
مرکزی امریکا میتواند تورم این کشــور را مهار کند در ادامه به بررسی
این موضوع خواهیم پرداخت.
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درحالیکه چهار مرحله افزایش پیدرپی نرخ بهره در امریکا بســیاری
را به کنترل تورم این کشور امیدوار ساخته بود ،نشریه اکونومیست در
گزارشــی اعالم کرد فدرالرزرو برای مقابله با تورم فعلی امریکا که برای
مدت قابل توجهی تداوم یافته است ،باید نرخ بهره را به شکل تهاجمیتری
افزایش دهد و آن را تا پایان سال جاری به سطح پیشبینیشده در پایان
ســال  202برساند .درحالیکه با افت نرخ تورم در ماه و یه بسیاری به
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کاهش رشد قیمتها امیدوار شدند ،افت کمتر از انتظار آن در ماه اوت و
افزایش تورم هسته نشان میدهد که سیاستهای انقباضی فدرالرزرو تا
امروز برای مهار تورم کافی نبوده اســت .بر این اساس این نشریه با اعالم
اینکه بعید به نظر میرســد که فدرالرزرو هم تــورم را مهار کند و هم
بتواند از رکود جلوگیری کند ،گفت :فدرالرزرو برای فا ق آمدن بر چالش
تازه خود باید برنامه پیشبینیشده افزایش نرخ بهره در سال  202را در
همین سال  2022به اجرا بگذارد.
درحالیکــه امریکا بدترین تــورم خود در چهار دهــه اخیر را تجربه
میکند ،فشــار افزایش دســتمزد برای جــذب نیروی کار باعث شــده
سیاســتهای ضدتورمی بانک مرکزی این کشور راه به جایی نبرد .نتای
تحقیق جدید کارشناســان اقتصادی نشــان میدهد ایاالت متحده برای
مقابله با فشــارهای تورمی باید نرخ بیکاری را به  7/5درصد افزایش دهد.
این برآوردها که توســط یک تیم از محققان ازجمله دو اقتصاددان ارشد
صندوق بینالمللی پول انجام شده حاکی است نرخ بیکاری امریکا باید به
 7/5درصد افزایش یابد تا تورم مهار شــود .این در شرایطی است که نرخ
بیــکاری امریکا هماکنون حدود  /7درصد اســت .این تحقیق با مطالعه
رفتار بازار کار و تورم امریکا انجام شــده اســت .فــدرالرزرو امریکا طی
ماههای اخیر مجبور شده است برای کاهش تورم نرخ بهره را افزایش دهد
که این اقدام به ضرر رشد اقتصادی بوده است .در نظرسنجی و ن که از
مقامهای فدرالرزرو انجام شده بود ،سیاستگذاران پولی امریکا بر این باور
بودند که نرخ بیکاری تا پایان سال  2024باید به  4/۱درصد برسد تا نرخ
تورم به  2درصد برسد .در شرایط کنونی مقامهای فدرالرزرو امریکا سعی
میکنند نرخ تورم را به شــیوهای کاهش دهند که کمترین تأثیر منفی را
بر بیکاری و رشد اقتصادی داشته باشد؛ یعنی افزایش تدریجی نرخ بهره.
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در آخرین آمار منتشرشــده مربوط به تــورم ماه اوت ،با وجود کاهش
0/2درصدی نرخ تورم امریکا ،نرخ تورم هســته ،که بدون احتســاب مواد
غذایی و انر ی محاســبه میشــود و شــاخ قابل اعتناتری به حساب
میآید 0/4 ،درصد افزایش پیدا کرد .در حال حاضر تورم هســته در ماه
اوت به 6/درصد رســیده اســت که نســبت به نرخ 5/9درصدی آن ماه
گذشــته افزایش یافته است .عده بسیاری پس از کاهش 0/6درصدی نرخ
تورم در ماه جوالی به بازگشت شرایط مطلوب به بازارها در کشور امریکا
امیدوار شــدند؛ زیرا رقم تورم در این مــاه پایینتر از انتظارها بود و افت
نــرخ تورم یعنی بانــک مرکزی امریکا مجبور نیســت نرخهای بهره را با
ســرعت باال ببرد تا تورم مهار شود و اگر این روند کاهش نرخ تورم با این
شدت ادامهدار بود ،ریسک رکودی کاهش مییافت و امیدها زنده میشد.
سرمایهگذاران حتی امیدوار بودند که فدرالرزرو بتواند در ماههای آینده
نرخ بهــره را کاهش دهد که بار دیگر با افزایــش  75درصدی نرخ بهره
توسط فدرالرزرو روبهرو شدند.

بررســی جلســه جوالی فدرالرزرو نشــان داد که با وجود امیدواری
بازارهای مالی مبنی بر کاهش ســرعت افزایش نرخ بهره ،مقامات به روند
انقباضی خود ادامــه دادند .طبق ا هارات مقامات فدرالرزرو ،با توجه به
تأخیر در واکنش تورم به انقبا سیاســت پولــی و تعدیل فعالیتهای
اقتصادی ،قصد دارند تا نــرخ بهره را حتی مدتی پس از کاهش تورم نیز
همچنان باال نگه دارند .این ســناریو در زمانی بــود که نرخ تورم در ماه
اوت مانند ماه گذشــته کاهش قابل توجهی داشته باشد؛ درحالیکه تورم
در ایــن ماه اینگونه پیش نرفت .با توجــه به این اتفاقات میتوان به این
نتیجه رسید که شدیدترین سیاستهای تهاجمی برای مبارزه با تورم در
راه هستند.
در حــال حاضر نیــز با افزایش مجــدد نرخ بهره محــدوده نرخ بهره
فــدرالرزرو از تا  /25درصد اســت .این باالتریــن محدوده نرخ بهره
فــدرالرزرو از ســال  2008تاکنــون به حســاب میآید .بســیاری از
بازارها نیز همین پیشبینی را داشــتند .براســاس ا هارات فدرالرزرو،
انتظــار میرود که در ادامه ســال  ،2022این نهــاد حداقل یکبار دیگر
نرخ بهــره را به همین میــزان افزایش دهد .پیشبینیهــا نیز در مورد
ادامــه اقدامات فــدرالرزرو به همین موضوع اشــاره دارد کــه این نهاد
میخواهــد محدوده نرخ بهره را قبــل از اینکه نرخ بهره را تا  4/5درصد
در ســال  202افزایش دهد ،در پایان ســال جاری بــه محدوده 4/25
تا  4/5درصد برساند.
جروم پاول ،ر یــس بانک مرکزی امریــکا در صحبتهای خود وعده
داده اســت که مقامات این نهاد از مبارزه خود برای کنترل تورم دســت
برنخواهند داشت و متعهد به بازگرداندن تورم به سطح  2درصد هستند.
پاول در ســخنان خــود گفت که مقامات بانک مرکزی بهشــدت مصمم
هستند تا تورم را از قله 40ساله پایین بیاورند و تا زمانی که به هدف خود
نرســند این کار را ادامه خواهند داد ،هرچند که این مســیر دردسرهایی
برای اقتصاد به همراه داشته باشد .او همچنین ا هار داشت که فدرالرزرو
از تهدیدات تورمی کام ً
ال آگاه اســت و آماده اســت تــا در صورت لزوم
سیاســتهای خود را تغییر دهد .او همچنین گفت ایکا مسیر بدون
درد و رنجی برای اقتصاد وجود داشــت ،اما چنین مسیری موجود نیست.
به طور معمــول افزایش نرخ بهره و اقدامــات انقباضی آثاری رکودی بر
اقتصاد دارد.
اما چیزی که واضح اســت این اســت که تورم در این کشــور هنوز
بســیار باالتر از هدف  2درصدی فدرالرزرو اســت و تا زمانی که شواهد
قانعکنندهای از تورم در حال کاهش نشــان داده نشــود ،فدرالرزرو باید
بــه کاهش نرخ بهره ادامه دهد؛ زیرا بخش بزرگی از تورم در این کشــور
برخالف کشــورهای ناحیه اروپا ،به علت افزایش تقاضاست ،نه مشکالت
ســمت عرضه .در نتیجه میتوان گفت فدرالرزرو در مسیر درستی قرار
دارد ولی این مســیر چندان هموار نیست و با توجه به مشکالت جهانی،
رسیدن تورم به حد مطلوب کمی زمان میبرد.
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تنشهای وپلیتیک بسیار شــدید ،تورمی که به باالترین حد خود در
چند دهه اخیر رســیده و افزایش بیوقفــه ارز دالر همگی باعث از بین
رفتن تقاضا برای نفت خام میشــوند .اما فــدرالرزرو امریکا با اقدام اخیر
خود در افزایش  75واحد درصدی نرخ بهره برای ســومینبار پیاپی ،موضع
خود مبنیبر کوتاه کردن و سرکوب تورم حتی به قیمت رکود اقتصادی را
نشان داد.
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بااینحال ،چنین اقدامی نتوانست هیچ اعتمادی در بازار متزلزل طالی
سیاه ایجاد کند .دیگر بانکهای مرکزی جهان نیز تقریباً با اتخا سیاستی
مشــابه فدرالرزرو ،نگرانیها در مورد چشمانداز اقتصادی را تشدید کردند.
مجموعــه این اقدامــات باعث کاهش قابل توجه بهای نفت خام شــد ،اما
واقعیت این اســت که چنین کاهشی تنها در نتیجه سیاستهای نرخ بهره
تهاجمی فدرالرزرو است و چندان به اصول بازار مرتبط نیست.
بااینحال ،برخی از تحلیلگران مانند جان کم  ،ستوننویس و تحلیلگر
خبرگزاری رویترز از چنین سیاستی استقبال میکنند .روشن است که ادامه
سیاســت کنترل تورم به هر قیمتی ،میتواند به رکود اقتصادی گسترده و
ترسناکی در سطح جهان دامن بزند که اقتصادهای زیادی را به زانو درآورد.
امــا جان کم میگوید ایجاد رکود اقتصادی ،به بازگرداندن تعادل به بازار
طالی سیاه کمک میکند؛ زیرا با تخریب بخش بزرگی از اقتصاد ،به صورت
خودکار تقاضا برای نفت خام کاهش پیدا خواهد کرد و بخشی از چالشهای
سمت عرضه تا حدودی حل خواهد شد .در حال حاضر رفیت اضافه قابل
اتکایی برای افزایش تولید نفت خــام در میان هیچکدام از تولیدکنندگان
وجود ندارد ،اما با تخریب بخشی از تقاضا این مشکل حل خواهد شد .نبود
رفیت اضافه برای افزایش تولید و پوشش کامل تقاضا ،در ماههای گذشته
یکی از اصلیترین عوامل رشد مداوم بهای نفت خام بوده است و با تخریب
گسترده تقاضا ،این مشــکل نیز به طور خودکار دستکم برای مدتی حل
خواهد شــد و قیمتهای در حال نزول طالی سیاه را بیش از قبل کاهش
خواهد داد.
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بااینحال ،بازار طالی سیاه همچنان تحت فشار است .اقدامات ضدتورمی
فدرالرزرو که به نگرانیها درباره یک رکود اقتصادی گسترده و کمسابقه در
سطح جهان ،دامن زده است؛ بهتنهایی نمیتواند مشکل قیمتها یا چالش
عرضه در بازار را حل کند .واقعیت این است که تولیدکنندگان اوپک پالس
نشان دادهاند که به هیچ عنوان مایل نیستند شاهد سقوط بیشتر بهای نفت
خام باشند و تمایل اصلی آنها به محدودتر کردن هرچه بیشتر عرضه است.
اوپک و متحدانش حتی با وجود اینکه در عرضه ســهمیههای فعلی تولید
خود تا حد زیادی شکست خوردهاند و تقریباً میتوان گفت که هیچکدام از
اعضا به اندازه ســهمیه تولید خود نفت خام عرضه نمیکند ،همچنان مایل
به محدودیت بیشتر در عرضه است تا مانع از کاهش شدیدتر قیمتها شود.
بــرای مثال ،وزیر نفت نیجریه با قاطعیت اعالم کرده اســت که اوپک
در صورت کاهش بهای طالی ســیاه ،کاهش هرچه بیشتر عرضه را در نظر
خواهد گرفت ،زیرا افت بیشتر قیمت نفت خام بر بودجه و درآمدهای برخی
از اعضای این سازمان تأثیری جدی میگذارد.
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در این میان یک فاکتور کلیدی دیگری در بازار طالی ســیاه وجود دارد
که میتواند نقش تعیینکننده بســیار جدیتری در بازار داشته باشد و آن
هم مس له تحریم خرید نفت روسیه توسط کشورهای اروپایی است که قرار
اســت از روز پنجم دسامبر آغاز شــود .هدف این اقدام کشورهای اروپایی،
کاهش درآمدهای روســیه از فرو طالی سیاه و آنگونه که رهبران این
کشــورها میگویند ،توقف ماشین جنگی والدیمیر پوتین است .بااینحال،
بسیاری از کارشناسان و تحلیلگران انر ی معتقدند این اقدام هیچ تأثیری بر
اراده روسیه در جنگ اوکراین ندارد و همانند اقداماتی که در بازار گاز علیه
مسکو صورت گرفته ،بیشترین و شــدیدترین آسیب را متوجه کشورهای
اروپایی و شهروندان آنان میکنند.
هلیمــا کرافت ،ر یــس اســتراتژی بازارهای کاالیی جهانی شــرکت
آربیسی ک یتال مارکتس میگوید با وجود اراده اروپا برای توقف واردات
از روســیه ،همچنان مسکو میتواند با کاهش یا قطع غیرمنتظره صادرات
نفــت به اروپا ،به اقتصاد این قاره آســیبهای وحشــتناکی وارد کند .او
میگوید چنین اقدامی از سوی اروپا به هیچ عنوان به معنای آن نیست که
مســکو دیگر نخواهد توانست درآمدی از نفت داشته باشد ،بلکه میتواند
با پیشدســتی کردن در قطع عرضه نفت آسیب شدیدتری به اروپا بزند
و بحران در قاره ســبز را وارد فاز جدیــدی کند .در واقع ،پوتین میتواند
به رهبران اروپایی بگوید که شــما خرید نفت از روسیه را در ماه دسامبر
متوقف میکنید ،اما من اکنون عرضه نفت روسیه به شما را قطع میکنم.
چنین اقدامی به ایجاد وحشت در بازار جهانی نفت و افزایش هرچه بیشتر
قیمت طالی سیاه کمک خواهد کرد و آنگاه روسیه حتی با وجود عرضه
کمتــر میتواند درآمد خود را حفظ کرده یا حتــی افزایش دهد .کرافت
معتقد است روسیه کارتهای بسیار زیادی برای بازی کردن در بازار نفت
در اختیار دارد که تاکنون به آنها دست نزده و میتواند عواقب دردآوری
برای اروپا داشته باشد.
ً
در همین حال ،شرکت انر ی اینتلیجنس نیز در گزارشی که اخیرا منتشر
کرده گفته است که تال جی  7و اتحادیه اروپا برای اعمال سقف قیمتی
و عدم خرید نفت روسیه ،ناشی از عدم در اقتصاد بازارهای انر ی توسط
سیاســتگذاران اســت و چنین اقداماتی میتوانند نگرانیهای جدی برای
اقتصاد جهان به وجود بیاورند .این گزار میگوید که اســتراتژی ســقف
قیمت برای نفت روســیه تنها اتالف وقت است و بهراحتی میتوان چنین
محدودیتی را دور زد و تنها اســتراتژی دو سر باخت برای اجراکنندگان آن
اســت .چنین برنامهای همانند تحریم نفت روســیه منجر به افزایش بهای
طالی سیاه روسیه خواهد شد و تنها کسی که از چنین سیاستهایی سود
میبرد ،روسیه خواهد بود.
همچنین مســ له تحریمهای ثانویه علیه نفت روسیه که توسط کنگره
امریکا مطرح شــده اســت ،شدیدترین آســیب را متوجه ایاالت متحده و
متحدان اروپایــی آن خواهد کرد؛ زیرا در صــورت اعمال چنین تحریمی
بهراحتی میتوان انتظار نفت گرانتر از  ۱50دالر بر بشــکه را داشــت که
بیش از هر کشــوری ،به اقتصادهای غربی آســیب میرساند و با توجه به
اینکه کشــورهای مختلفی چون چین ،ترکیه و دیگر متحدان روســیه به
چنین تحریمهایی تن نخواهند داد ،تنها به تضعیف سالح تحریمی امریکا
کمک خواهد کرد.
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تهاجم روسیه به اوکراین در فوریه سال جاری
اثر موجی در بازارهای جهانی انر ی ایجاد کرد.
کشــورهای غربی که زمانی بــه تأمین انر ی از
روسیه متکی بودند ،حاال با بحران انر ی مواجه
شدهاند که نتیجه مستقیم سیاست متخاصمانه
و تحریمهای آنها علیه روسیه است و مسکو نیز
با نزدیک شدن هرچه بیشتر به زمستان ،عرضه
انر ی به این کشورها را کاهش داده است.
بحران کنونی بازارهای انر ی جهان در هیچ
کجــا به اندازه اروپا واضح و خطرنا نیســت و
به نظر میرســد زمستانی تاریک در پیش روی
اروپاییهــا قرار دارد .در آغاز جنگ  27کشــور
اتحادیه اروپا بیــش از  40درصد از گاز طبیعی
مورد نیاز خود را از روســیه تأمین میکردند؛ اما
اکنون ،با محدودیت عرضه روسیه ،قیمت شاخ
گاز طبیعی اروپا در طول ســال گذشته بیش از
چند برابر شده است و هم به مصرفکنندگان و
هم شرکتها بهشدت آسیب زده است .همچنین
قبــو برق در اکثر نقاط این قاره تا برابر نیز
افزایــش یافته و صنایع نیز به بهانه هزینه باالی
برق شروع به اخراج کارگران و کاهش هزینههای
خود کردهاند .وضعیــت در اروپا به حدی وخیم
اســت که دولتهایی که قب ً
ال میخواســتند از
سوختهای فسیلی و انر ی هستهای گذر کنند،
ناامیدانه نیروگاههای زغالســنگ و سایتهای
هستهای تعطیلشده خود را بازگشایی میکنند
و شــرکتهای خدمات زیرساختی خود را ملی
میکنند تا آنها را از ورشکستگی نجات دهند.

ی بدت

ش

بااینحــال ،وضعیت کنونی هر چقدر هم که
بد به نظر برسد ممکن است هنوز روزهای خوب
اروپا باشــد و با توجه به در پیش بودن زمستان
و افزایش تقاضای گاز ،بیتردید شــرایط بسیار
بدتری برای قاره ســبز در پیش است .در واقع،
میتوان گفت بازار انر ی اروپا هرگز آسیبپذیرتر
از شرایط کنونی نبوده است و حتی کوچکترین
افزایــش تقاضای انر ی در هــر نقطه از جهان
میتوانــد کل بخش تولید صنعتــی اروپا را به
تعطیلی کامل بکشاند .چنین شرایطی میتواند
اقتصادهــای اروپایــی را با موجــی از بیکاری،
قیمتهای باال ،به احتمال زیاد ناآرامی عمومی و
اختالف بین کشورهای اروپایی ویران کند.
تاتیانــا میتروا ،محقق مرکز سیاســت انر ی
جهانی دانشــگاه کلمبیــا میگوید که قیمتها
اکنون در ســطح رکورد تاریخی هستند و هرگز
چنین چیزی مشــاهده نشده اســت .او معتقد
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است که ادامه این شرایط برای اروپاییها بسیار
دردنا تر از وضعیت کنونی خواهد بود.
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اروپا به مح شــروع جنــگ در اوکراین و
باال گرفتن تنشها با روسیه ،دو استراتژی برای
ایمنســازی خود در برابر اختالالت عرضه گاز
طبیعی از روســیه اتخا کرد :نخســت افزایش
واردات گاز از منابــع دیگــر و ســ س کاهش
تقاضای داخلی گاز.
تــال اروپا برای افزایش واردات گاز از دیگر
منابــع و از راههای مختلف اما با یک مشــکل
کلیدی همراه است و آن هم مس له زمان است.
افزایش جریان گاز طبیعی از کشورهایی غیر از
روسیه مستلزم ساخت خطوط لوله بیشتر است و
برای افزایش واردات  LNGنیز نیاز به پایانههای
وارداتی بیشتری اســت .چه ساخت خط لوله و
چه ســاخت پایانه وارداتی الانجی میتواند در
هر مورد فرایندی  2تا  5ســاله باشد و عالوه بر
آن نیاز به سالها ســرمایهگذاری هنگفت دارد.
کارشناسان معتقدند در خو بینانهترین سناریو
اروپاییها تــا پایان تابســتان  202نخواهند
توانست گاز کافی برای جایگزینی منابع روسیه
داشــته باشــند .با توجه به این نکات ،مشخ
اســت که اروپا در ســمت عرضــه و تأمین گاز
از سایر کشــورها ،در زمســتان امسال نخواهد
توانست هیچ راهحل واقعی در این زمینه داشته
باشند که مشکالت آنها را حل کند.
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با توجه به این شــرایط ،کشــورهای اروپایی
بــرای کنتــرل این وضعیــت و جلوگیــری از
فاجعهای تمامعیــار ،تنها میتوانند تال کنند
که تقاضا را در کشورهای خود از طریق ابزارهای
دردناکی مانند سهمیهبندی اجباری و گسترده
انر ی کاهــش دهند .البته دولتهای اروپایی از
ماهها پیش قوانین بسیاری در زمینه محدودیت
مصرف انر ی و جیرهبندی آن اجرا کردهاند و به
مصرفکنندگان دستور دادهاند تا مصرف انر ی
و بــرق خود را کاهش دهند .بااینحال ،با ســر
رسیدن زمســتان ،چنین انتخابهایی دشوارتر
خواهد شــد و اروپا در واقع هیــچ گزینه واقعاً
مناسبی در اختیار ندارد و تنها میتواند میان بد
و بدتر انتخاب کند.
التبه در صورتی که زمستان امسال ،سرمای
معتدلی داشــته باشــد ،اروپاییها ممکن است
بتوانند تا حدی شرایط را به صورت موفقیتآمیز
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مدیریت کننــد؛ اما در صورتی که با زمســتان
سردی روبهرو شــویم ،بیتردید خایر گاز اروپا
زودتر از زمان مورد نظر خالی خواهد شد.
در چنین وضعیتی با افزایش هرچه بیشــتر
قیمــت انــر ی و همچنیــن ســهمیهبندی و
محدودیــت در مصــرف گاز و انــر ی ،اثــرات
تضعیفکننده و طوالنیمدتی بر جامعه این قاره
سایه خواهد انداخت و پیامدهای بیثباتکننده
سیاســی ،اقتصادی و اجتماعی برای دولتها و
اقتصادها به همراه خواهد داشت.
همچنین صنایــع بســیاری از کارخانههای
تولید کودهای شیمیایی تا صنایع تولیدی مانند
شیشهسازی و شرکتهای فوالدی بخش بزرگی
از عملیــات خود را به دلیــل افزایش هزینه گاز
متوقف کردهانــد و در بدترین ســناریو ممکن
اســت حتی مجبور به تعطیلی کامل شــوند و
حتی کمبود گاز پس از مــدت کوتاهی صنایع
حساستر اروپا را هم به تعطیلی بکشاند.

ا ب ی ابله با ب

بســیاری از کارشناســان معتقد هستند که
چنین بحران و وحشــت اقتصادی که در نتیجه
قطع عرضه گاز روســیه و عــدم امکان جبران
آن در زمســتان ایجاد میشود ،میتواند به موج
طوالنیتــری از بیکاری و رکود اقتصادی در این
قاره برای چندین ســال منجر شــود .در واقع،
بحران انر ی کنونی که اروپا با آن دســتوپنجه
نــرم میکند؛ بــه مراتب ترســنا تر از بحران
دهه  ۱970میالدی اســت ،زیرا آن بحران تنها
محدود به نفت بود و حاال در مورد بحران نفت،
انر ی هســتهای ،برق آبی و گاز طبیعی صحبت
میکنیم .در شــرایط کنونی روشــن است که
اروپا شــانس زیادی بــرای مقابله مؤثر با بحران
گازی پیــش روی خود نــدارد و دولتهای این
قاره در صــورت افزایش هزینههای انر ی ،رکود
اقتصادی و موجهای بیکاری باید منتظر کشیده
شــدن بحران به خیابانها باشند .اوالف شولتز،
صدراعظــم آلمان قبــو باالی انــر ی برای
شهروندان را به بشکه باروت برای جامعه تشبیه
کرده است؛ این تعبیری صحیح است و میتواند
بســیاری از دولتهای اروپایی را به ســرنگونی
بکشــاند .در آلمان ،جمهوری چــک ،مولداوی،
بریتانیا و چندین کشــور دیگر مردم در اعترا
به هزینههای بــاالی انر ی به خیابانها آمدهاند
و این در حالی اســت که هنوز فصل سرما آغاز
نشده است.
در چنین شرایطی ،میتوان گفت که رهبران
اروپایی انتخابهای بســیار ســختی در پیش
روی خــود دارند و تنها راهحل واقعی آنها برای
جلوگیری از بحران ،لغو تحریمها و واردات مجدد
گاز از روســیه اســت؛ در غیر این صورت ،آنها
میتوانند تنها به این امیدوار باشند که زمستان
ســردی در پیش نباشد تا بتوان تا حدی چنین
بحرانی را کنترل کرد و از تبدیل شدن آن به یک
فاجعه تمامعیار جلوگیری کرد.
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اســتخراج زغالســنگ بــرای اولینبــار
حــدود قرن دهم میالدی در آلمان آغاز شــد.
زغالســنگ که در آن زمان مــادهای بیارز
و بــدون جذابیت به حســاب میآمد ،در حال
حاضر یکی از منابع مهم تأمین انر ی و برق در
سراسر جهان به شــمار میآید .براساس میزان
ککشــوندگی زغالسنگ ،انواع آن به دو گروه
ککشو و حرارتی قابل تمایز است.
گروه نخست عمدتاً در تولید آهن و فوالد (به
شــکل کک) و در نقش عامل احیاکننده (حذف
اکســیژن از کانههای اکســیدی) و تأمینکننده
حرارت به کار میرود .شایان کر است حدود 70
درصد از فوالد خام دنیا به رو کورهبلند (و برپایه
استفاده از کک) تولید میشود.
گــروه دوم که قابلیت ککشــوندگی ندارند،
همانند دیگر سوختهای فســیلی برای تأمین
انر ی حرارتی در نیروگاههای تولید برق استفاده
میشــود .بنابراین ،زغالسنگ را میتوان یکی از
منابع مهم درتولید انر ی و برق به حساب آورد .در
حال حاضر ،حدود  6درصد از برق دنیا به وسیله
زغالسنگ تأمین میشود ،که به نوبه خود سهم
مهمی را در تأمین انر ی در جهان ایفا میکند .در
بسیاری از کشورها ازجمله چین ،زغالسنگ نقش
اصلی (با سهم  6درصد) در تأمین و تولید برق
دارد .اما در برخی دیگر از کشورها به دلیل وجود
منابع عظیم نفت و گاز (ازجمله ایران) ،اســتفاده
از زغالسنگ در اولویتهای بعدی قرار میگیرد.

ت یع

ای

ا

ن

براســاس بــرآورد ســال  ،202۱کل خایر
زغالســنگ در جهان بال بر  ۱074میلیارد تن
است .امریکا با سهم 2 /2درصدی ( 249میلیارد
تن) حا ز رتبه نخســت بوده و بعد از آن روسیه
( ۱5/۱درصــد) ،اســترالیا ( ۱4درصــد) ،چین
(  ۱ /درصد) و هنــد (  ۱0/درصد) قرار دارند؛
بــه این ترتیــب در مجموع بیش از ســهچهارم
خایر زغالسنگ دنیا در این پن کشور متمرکز
شده اســت .آلمان ،اندونزی ،اوکراین ،لهستان و
قزاقستان (مجموعاً با سهم  ۱5درصد) جایگاههای
ششم تا دهم جهان را در اختیار دارند.
قاره آســیا با  02میلیارد تــن خیره (28
درصــد) ،غنیتریــن منطقه جهان بــه لحا
زغالسنگ بوده و پس از آن امریکای شمالی (24
درصد) ،کشورهای مشتر المنافع ( ۱8درصد)،

ا تو ید تا صر

در

اد

ا

ارشنا

اقیانوســیه ( ۱5درصد) و اروپــا (  ۱درصد) در
رتبههای بعدی قرار دارند.
حجم خایر زمینشناسی ایران نیز  ۱4میلیارد
تن و خایر قطعی کشور  ۱/۱میلیارد تن (حدود
 0/۱درصد) برآورد میشود.

ج ا

ب ر ت ین ا

براساس ارزیابی سال  ،2020بزر ترین معدن
زغالسنگ جهان در امریکا قرار دارد .خیره قطعی
معــدن  ،North Antelope Rochelleکــه
در مالکیت شــرکت  Peabody Energyغول
زغالســنگ جهان قرار دارد ،بیش از  ۱/7میلیارد
تن است .چین با سهم  ۱ /درصد از خایر دنیا،
بزر ترین تولیدکننده و مصرفکننده این محصول
اســت .معادن  Haerwusuو  Hei Dai Goاین
کشــور به ترتیب دومین و سومین معادن بزر
زغالسنگ در جهان هستند و خایر آنها بال بر
۱/6و  ۱/5میلیارد تن تخمین زده میشود.

ت ید ج ا

ا

ن

در سال  202۱تولید زغالسنگ در جهان بال
بر  8۱7میلیون تن بوده اســت که در مقایسه
با سال قبل  6درصد رشــد داشته است .بررسی
روند رشــد تولید زغالسنگ جهانی در  40سال
اخیر حاکی از متوسط نرخ رشد ساالنه  ۱/9درصد
اســت .چین با تولید  4۱26میلیون تن ،همانند
گذشــته پیشتاز تولید این ماده در جهان با سهم
بیش از  50درصد است .تولید چین در سال مورد
بررســی نسبت به ســال  2020با  6درصد رشد
همراه بوده است .بعد از چین ،هند و اندونزی در
جایگاه دوم و سوم جهان قرار دارند.
در نمودار یک ۱0کشور نخست تولیدکننده
نمودار  - 1کشورهای ا

دی

د

نایع د

زغالســنگ جهان دیده میشــود .بیشــترین
درصد افزایش تولید در ســال  202۱نسبت به
 2020مربوط به آلمان ،اندونزی و روســیه و به
لحا وزنی بیشــترین افزایش مربوط به چین،
هند و اندونزی است .ســه کشور اخیر در سال
 202۱بیــش از 67درصد تولیــد جهانی را به
خــود اختصــاص دادهاند .کمبود زغالســنگ
در چیــن و هند طــی ســال  202۱منجر به
اتخا سیاســتهایی برای افزایش تولید داخلی
شده اســت .بررسی روند  0ســال اخیر تولید
زغالسنگ در مناطق مختلف جهان (از ۱99۱
تا  )2020گویای رشــد فزاینده تولید این ماده
در منطقه آســیا و اقیانوســیه (با متوسط نرخ
رشــد ساالنه  4/4درصد) و کاهش محسوس در
امریکای شمالی ( 2درصد) و اروپا ( /2درصد)
است .لیکن در سال  202۱این روند تداوم نیافته
و به دلیل افزایش چشــمگیر بهای گاز طبیعی،
امریکای شمالی و اروپا نسبت به سال  2020به
میزان  7/7درصد تولید خود را افزایش دادهاند.
در ســال  ،202۱آســیا با  5/7میلیارد تن و
سهم  70درصد پیشتاز تولید این ماده در جهان
بوده اســت .امریکای شــمالی ،اروپا و کشورهای
مشــتر المنافع مجموعاً با تولیــد حدود ۱/7
میلیارد تن ،ســهمی معادل  20درصد در تولید
جهانی داشتهاند.
بررسی روند چهار دهه اخیر تولید زغالسنگ
در چین حاکی از متوســط نرخ رشــد ساالنهای
معادل  4/8درصد اســت .به عبارت دیگر در این
بازه زمانی سهم این کشور از مجموع تولید جهان
از  ۱6درصد در سال  ۱98۱به  50درصد در سال
 202۱افزایش یافته است .در هند و اندونزی نیز
طی بازه مذکور متوســط نرخ رشد ساالنهای به

تو یدک د
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ج ا
در ســال  202۱میالدی و همراستا با افزایش
تولید این ماده معدنی ،مصرف زغالسنگ با 5/7
درصد رشد نسبت به سال قبل به  786میلیون
تن رســیده که بیش از سطح مصرف آن در سال
 20۱9است .بررسی مصرف این ماده معدنی در
جهان طی  0ســال اخیر نشان از متوسط نرخ
رشد ســاالنهای معادل  ۱/8درصد دارد .در سال
 202۱چین با  4/۱میلیارد تن و ســهم بیش از
 52درصد پیشــتاز مصرف این مــاده معدنی در
دنیاست .شایان کر است مصرف چین نسبت به
سال  2020با  4/6درصد رشد همراه بوده است.
هند با مصرف یک میلیارد تن زغالسنگ در
ســال  202۱رتبه دوم را حا ز شده است .مصرف
این کشور در مقایسه با سال قبل روندی صعودی
داشته و  6/6درصد افزایش یافته است .شایان کر
است چین و هند  65درصد از مصرف جهانی را به
خود اختصاص دادهاند .مطابق نمودار دو در میان
 ۱0کشور نخست ،بیشترین درصد افزایش مصرف
در سال  202۱نسبت به  2020مربوط به آلمان
و امریــکا و به لحا وزنی مربوط به چین ،هند و
امریکاست.
بررسی روند  0سال اخیر مصرف زغالسنگ
در جهان حاکی از آن است که مصرف این حامل
انر ی در قاره آســیا در فاصله سالهای  ۱99۱تا
 202۱هماهنگ با روند تولید این ماده ،متوسط
نرخ رشد ســاالنهای معادل  4/5درصد را در پی
داشته است .اما در امریکای شمالی و اروپا بهعکس
این روند نزولی بوده و به ترتیب با نرخ  2/2درصد
و  2/4درصد کاهش یافته است .نکته قابل توجه
اینکه روند مصرف اروپا و امریکای شمالی پس از
نزدیک به  ۱0سال کاهش ،با عنایت به تغییرات
شدید قیمتی در بازار گاز طبیعی ،در سال 202۱
به ترتیب  ۱۱/9درصد و  ۱ /8درصد رشد داشته
اســت .طی ســال  ،202۱آســیا با مصرف 5/9
میلیارد تن (سهم  75درصد) بزر ترین منطقه
مصرفکننده این ماده معدنی در جهان بوده است؛
اروپا با ســهم  9درصد و امریکای شمالی با سهم
 7درصد (مجموعاً به میزان  ۱/2میلیارد تن) در
رتبههای بعدی قرار دارند.
بررسی روند سی سال اخیر مصرف زغالسنگ
در کشور چین نشان میدهد که سهم این کشور
از مجمــوع مصرف جهانی طی ســال  ۱99۱از
 22درصد به  52درصد در ســال  202۱افزایش
یافته اســت .ســهم هند نیز از مصــرف جهانی
زغالسنگ در بازه مورد بررسی از رقم  5/6درصد
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ترتیب معادل  4/7درصد و  20/۱درصد ثبت شده
است .گفتنی است که سهم هند از تولید جهانی
در سال  ۱98۱حدود  /درصد بوده که در پایان
سال  202۱به  ۱0درصد افزایش یافته است.

نمودار

 -کشورهای ا
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ا
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به ۱ /0درصد افزایش یافته اســت .این در حالی
است که سهم امریکا از مصرف جهانی (به عنوان
سومین مصرفکننده زغالسنگ در سال ،)202۱
از  ۱7/8درصد در ســال  ۱99۱به  6/درصد در
سال  202۱کاهش یافته است.

ری
ا ن
ت ید
براساس آمارهای بینالمللی منتشرشده ،تولید
زغالســنگ ایران در ســال  202۱معادل ۱/5
میلیون تن و در همین بازه مصرف کشور معادل
 2/6میلیون تن بوده است.
بررســی رونــد  0ســاله تولیــد و مصرف
زغالسنگ کشــور گویای آن است که در هر دو
بخش تولید و مصرف ،متوســط نرخ رشد ساالنه
معادل  ۱/9درصد بوده است .در بازه مورد بررسی
همواره تولید کشــور کمتر از تقاضای داخلی آن
بوده است که این کمبود از طریق واردات جبران
شده است.
اگرچه پیشبینی میشود تقاضای زغالسنگ
پــس از بهبود نســبی در ســال  202۱رشــد
آهســتهتری داشته باشــد ،اما در سال  2022از
رکورد سال  20۱فراتر رفته و در سال  2024به
باالترین حد خود خواهد رسید .این افزایش توسط
چین ،هند و کشورهای جنوب شرقی آسیا محقق
خواهد شــد .در همه این مناطق ،رشد اقتصادی
باعث افزایش تقاضای برق میشود و زغالسنگ به
عنوان ستون مرکزی تولید برق عمل خواهد کرد.
بااینحال ،افزایش مصرف در آسیا تا سال 2024
با کاهش مصرف در ایاالت متحده و اتحادیه اروپا
تعدیل خواهد شد.
بــا عنایت به نقش تعیینکننده زغالســنگ
حرارتــی در دنیا به عنوان منبــع تأمین انر ی و
تولید برق ،بیــش از  85درصد از تولید و مصرف
زغالســنگ دنیا به این نوع زغال اختصاص دارد.
این در حالی است که به دلیل بهرهمندی ایران از
منابع غنی نفت و گاز طبیعی ،در دهههای گذشته
زغالسنگ جایگاهی در سبد انر ی کشور نداشته
و برخالف دنیا ،این ســوخت فسیلی نقش بسیار
ناچیزی (کمتــر از یک درصد) در تأمین انر ی و

تولید برق کشور داشته است .بر همین اساس در
داخل کشور تولید این نوع زغال نیز در مقایسه با
زغالسنگ ککشو به میزان بسیار کمتری صورت
میگیرد .از اینرو با توجه به رویکرد فعلی ،یکی
از راههای اصلی توســعه بازار مصرف زغالسنگ
حرارتی کشور ،یافتن بازارهای هدف در خارج از
کشور است .در صورت تحقق این مهم و راه یافتن
به بازارهای جهانی ،خ نظام قیمتگذاری برای
این محصول در داخل کشور نیز مرتفع خواهد شد.
البته هویداست که این امر نیازمند پیشنیازهایی
ازجمله بهرهمنــدی از تکنولو یهای روز دنیا در
فرایند اســتخراج و فرآوری است تا ضمن بهبود
کیفیت محصول تولیدی ،بهای تمامشده محصول
نیــز کاهش یافته و امکان رقابت آن با نمونههای
مشابه خارجی فراهم شود.
امــا کاربرد اصلی زغالســنگ ککشــو در
واحدهای فوالدســازی به رو کورهبلند است.
با توجــه به افق  ۱404صنعت فوالد کشــور و
پیشبینی تولیــد  5/میلیون تن فوالد خام به
رو یادشــده ،مطابق برآوردهای صورتگرفته
سقف کنسانتره زغالسنگ موردنیاز جهت تأمین
از داخل حدود  /5میلیون تن اســت .شــایان
کر اســت با توجه به کیفیت نهچندان مطلوب
کنســانتره تولید داخل ،تأمین درصدی از زغال
موردنیاز واحدهای ککســازی از طریق واردات
زغالســنگ مرغــوب خارجــی ،اجتنابناپذیر
اســت .از اینرو با عنایت به محدودیت مصرف
این محصــول در داخل کشــور و فراهم نبودن
امــکان صــادرات آن در حال حاضــر به دلیل
کیفیت پایین و نیز بهای تمامشده باال که رقابت
آن با نمونههای خارجی را دشــوار میسازد ،به
نظر میرســد ســرمایهگذاری در زمینه بهبود
شــاخ های کیفی زغالسنگ ککشو داخلی
ـ بــا وجود هزینهبر بــودن آن ـ در عمل منجر
به تسهیل ورود این محصول به بازارهای دنیا و
معامله آن براساس قیمتهای جهانی (که تفاوت
قابل توجهــی با قیمتهای داخلی این محصول
دارد) شــده و بالطبع بازگشت ســرمایهگذاری
انجامشده را نیز به دنبال خواهد داشت.

ا

ش ار  131مهر 1401

موفقیتبزرگ
ر اتر وم

ر ر ی

ید ا ری

ر ا ه ار

پس از چند ســال انتظار ،بهروزرســانی مرج
( )Mergeشــبکه اتریوم برای انتقال سازوکار
اجماع از اثبــات کار ( )PoWبه اثبات ســهام
( )PoSباالخــره عملیاتــی شــد .درحالیکــه
توســعهدهندگان اتریــوم از ســال  20۱4خبر
از چنیــن انتقالی داده بودند ،در  8ســال اخیر
زنجیرهای از بهروزرسانیهای موفق و ناموفق در
شبکه اتریوم صورت پذیرفت تا اکنون با ارتقای
مرج ،شبکه وارد فاز جدیدی شود و از اکنون به
بعد ،به جای استخراج این ارز دیجیتال ،از رو
ســهامگذاری با اعتبارسنجی اســتفاده خواهد
شد .تغییر سازوکار اجماع از اثبات کار به اثبات
ســهام ،پیچیدهترین بخش انتقال به اتریوم 0/2
به عنوان یک مسیر ارتقای چندقسمتی برای این
شبکه محسوب میشود .مجموعه ارتقاهایی که
بــا راهاندازی بیکن چین ( )Beacon Chainو
ارتقای لندن پیشرفتهای زیادی از خود نشان
دادند ،در نهایت با انجــام دو ارتقای بالتریکس
( )Bellatrixو پاریس تکمیل شــد .بااینحال،
قرار نیست اتریوم اثبات سهام تا ابد به این شکل
باقی بماند و ارتقاهای بیشمار دیگری نیز برای
آن در راه خواهند بود .توســعهدهندگان اتریوم
مایــل به بهبود چیزهای زیادی در شــبکه این
بال چین هستند و به گفته تحلیلگران ،ارتقای
شانگهای که بهروزرسانی مهم بعدی اتریوم است؛
یک ویژگی برداشت اتریوم برای سهامگذاران را
اضافه میکند ،زیرا در حال حاضر ســهامگذاران
نمیتواننــد پادا و وجوه خــود را از موجودی
اعتبارسنجی خود برداشت کنند.
ویتالیک بوترین در ماه و ن گفته بود که پس
از بهروزرســانی مرج ،تنها  55درصد از نقشه راه
اتریوم تکمیل خواهد شد.
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به اعتقاد بسیاری از تحلیلگران ،کارشناسان،
نا ــران و فعــاالن صنعت ارزهــای دیجیتال،
بهروزرسانی مرج شبکه اتریوم رویدادی کلیدی

برای ارزهای دیجیتال اســت و بر چشــمانداز
بلندمــدت این صنعت تأثیر میگــذارد .اتریوم
با تغییر اساســی معماری حاکم بر شبکه خود،
نمایشی بیسابقه از توانایی پلتفورمهای ارزهای
دیجیتال برای تکامل در شرایط متغیر را به همه
نشــان داد .طبق گفته بنیــاد اتریوم ،این تغییر
بنیادین مصرف انر ی اتریوم را تا  95/99درصد
کاهش میدهد؛ امری که از ســوی سازمانهای
محیط زیســتی برجســتهای مانند گرینپیس
( )Greenpeaceکــه منتقد مصــرف انر ی
ارزهای دیجیتال بودند نیز تأیید شده است .این
رویــدادی انقالبی در صنعــت انر یبر رمزارزها
محسوب میشود.
این ادغام نشان داد که جهان ارزهای دیجیتال
میتواند خود را با تغییرات و پیشرفتها سازگار
کند .این ارتقــا همچنین میتواند تا حد زیادی
امنیت در سراســر بال چین اتریوم را افزایش
دهــد که از دیگر نکتههای مــورد توجه در این
رویداد بوده اســت .البته مس له افزایش امنیت
بیــش از آنکه به ارتقــای فنــاوری یا چنین
چیزی مرتبط باشــد ،به این امر مربوط اســت
که حاال تعداد بســیار بیشتری از کاربران درگیر
اعتبارسنجی با رو متفاوتی هستند.
در واقــع ،تا پیش از تغییر ســازوکار اجماع،
کاربــران میتوانســتند اتریوم را با اســتفاده از
ریاضیات اســتخراج کنند .تحت سیستم قبلی
بال چین اثبات کار ،رایانهها برای حل مســا ل
پیچیده ریاضی و اثبات کار خود تأیید دستهای
از تراکنشها بــه بال چین با یکدیگر رقابت
میکردند .در این رو  ،نخستین ماشینی که به
یک مس له خاص پاس میدهد ،از طریق اتریوم
پــادا دریافت میکند .ایــن فرایند به عنوان
ماینینگ ( )Miningشناخته میشود و به برق
زیادی نیاز دارد.
اثبــات ســهام به عنــوان معمــاری جدید
بال چیــن اتریــوم ،آن کار محاســباتی را با
منابع اقتصادی خالــ جایگزین میکند .یک
سهامگذار ( )Stakerیا شخصی که اتریوم خود
را برای سهامگذاری در شبکه قرار میدهد ،پول
خود را برای مدت زمان مشــخصی قفل میکند
و بــرای انجام این کار حق ر ی دریافت میکند.
سهامگذاری یک نود کامل به  2اتریوم یا حدود
 42هزار دالر نیاز دارد .افراد میتوانند کوینهای
خود را برای تأمین مالی یک نود در اســتخرها
جمــع کنند یا حتی درصدی از یــک اتریوم را
به اشــترا بگذارند .این استخرها که به عنوان
استخرهای نقدینگی ( )Staking Poolشناخته
میشوند؛ توسط طیف گستردهای از پلتفورم و
شرکتهای ارزهای دیجیتال ،ارا ه میشوند.
در واقــع ،صرافیهای کویــن بیس ،بایننس
و کراکن که هر ســه از بزر ترین صرافیهای

جهان محسوب میشوند ،حدود  0درصد از کل
سهامگذاری شبکه را در اختیار دارند .همچنین
لیدو ( ،)Lidoگروهی متشــکل از بیش از ۱8
هزار ســهامگذار ،بیش از  0درصد شــبکه را
کنترل میکند .بهرغــم آنکه تبلیغات پیرامون
این ارتقا ،بر غیرمتمرکزتر شــدن شبکه تأکید
داشــت؛ منتقدان اثبات سهام نگران هستند که
این امر برخــالف اخالقیات غیرمتمرکز ارزهای
دیجیتــال ،کنتــرل ر ی را در دســت تعــداد
انگشتشــماری از بازیگران اصلی قرار دهد .این
در حالی است که برای بسیاری از مردم ،جذابیت
اصلی اثبات سهام این بود که هیچ نهاد مرکزی
نمیتواند آن را کنترل کند.
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بهروزرســانی مــرج از نظــر فنی بــه طور
مســالمتآمیز و بدون هیچ با مهمی گذشت.
بااینحــال ،یکــی از مواردی کــه ارتقای اخیر
نتوانست مشکل آن را برطرف کند ،وضعیت بازار
ارزهای دیجیتال است که همچنان نزولی است.
این بهروزرســانی با وجود همه هیاهویی که در
فضای رسانهای و صنعت ارزهای دیجیتال ایجاد
کرد؛ نتوانســت روند نزولی اتریــوم در  ۱0ماه
گذشــته را متوقف کند یا حتی تا حدی کنترل
کند و چشمانداز تاریک کنونی برای داراییهای
دیجیتال ،همچنــان پابرجا باقی مانده اســت.
اتریوم از زمان ارتقای مــرج بیش از  20درصد
کاهش قیمت داشته است.
یــک نکته قابــل توجه دیگــر در مورد این
بهروزرســانی این اســت که برای کاربران ،در
نهایت هیچ پیشــرفت قابل توجهی ایجاد نکرد
و قابلیت کاربــردی تازهای نیز بــه آنها ارا ه
نداد .برای مثال ،این بهروزرســانی هزینههای
تراکنشهــا ،کارمزدهــا و همچنین ســرعت
شــبکه را بدون تغییر باقی نگه داشــت .البته
توســعهدهندگان میگوینــد با وجــود آنکه
مرج تأثیری بر مقیاسپذیری شــبکه نداشت،
ارتقاهــای بعدی و بهخصوص پــس از ارتقای
شانگهای این مشکل را برطرف خواهد کرد.
وید گرادیشــار ،مدیرعامــل نیوزکری تو آیا
( )NewsCrypto.ioمیگوید :کاهش قیمت
در حولوحو رویدادی به مهمی بهروزرسانی
مــرج اجتنابناپذیر اســت .زیرا ایــده خریدن
شایعهها و فرو اخبار در چنین مرحلهای یک
نوع پیشگویی خودسازنده است.
بااینحــال گرادیشــار همچنــان دیدگاهی
صعودی نســبت به بازار ارزهای دیجیتال دارد
و پیشبینــی میکند :در بلندمــدت ،با وجود
کاهش قیمت در بــازه زمانی پایینتر ،نمیتوان
شک داشــت که نتیجه خال آن برای اتریوم
عملکرد بهتری خواهد داشت.
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بیتکوین در تاری خود تاکنون تجربه آزمایش شدن در چندین سناریو
مختلف اقتصاد کالن ،ازجمله یک بیماری همهگیر را داشته است؛ اما رکود
جهانی اقتصادی که هفته به هفته در حال پیشروی است ،یک تجربه کام ً
ال
تازه برای این ارز دیجیتال است که در آن امتحان نشده است .بیتکوین در
سال  2009و درست پس از بحران مالی جهانی  2007 2008متولد شد،
بنابراین با نگاه به گذشته چندان نمیتوان گفت که دقیقاً چه اتفاقی برای
قیمت بیتکوین رخ خواهد داد .بیتکوین تاکنون تجربه یک رکود و بحران
مالی جهانی گســترده را نداشته اســت ،اما اکثر معاملهگران و تحلیلگران
تخمین میزنند که ارز دیجیتال پرچمدار بازار میتواند به روند نزولی کنونی
خود ادامــه دهد و به زیر  ۱4هزار دالر برســد؛ بهخصوص اگر فدرالرزرو
امریکا به افزایش نرخ بهره ادامه دهد.
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واقعیت این اســت که اقدامات فدرالرزرو امریــکا را میتوان به عنوان
بانک مرکــزی جهان در نظر گرفــت و اگر اوضاع در آنجــا تحت کنترل
نباشــد؛ تعمیق ،تشدید و تســریع روند رکود جهانی اجتنابناپذیر خواهد
بود .در مورد بیتکوین نیز تاکنون بارها و بارها اثبات شــده است که یکی
از کلیدیتریــن فاکتورهای تأثیرگذار بــر ارز این ارز دیجیتال ،اقدامات
فدرالرزرو اســت .بسیاری از کارشناســان و تحلیلگران معتقد هستند که
فــدرالرزرو برای کنترل تورم و کاهش آن ،احتماالً به سیاســت تهاجمی
افزایش نرخ بهره خود ادامه خواهد داد.
در چنین شرایطی ،در صورت تشدید بحران و رکود اقتصادی باید منتظر
افت بیشــتر بیتکوین بود؛ زیرا شــرکتها تا زمانی که وضعیت اقتصادی
نامناسب اســت ،ترجیح میدهند با سرمایه خود روی داراییهای بیثبات
قمار نکنند و وضعیت مالی خود تا پایان تالطم اقتصاد را ســالم نگه دارند.
همین امر در مورد ســرمایهگذاران خرد نیز رخ خواهد داد؛ آنها از خایر
نقدی خود برای پرداخت صورتحســابها ،کارتهای اعتباری و وامهای
مسکن خود استفاده میکنند و تخصی سرمایه شخصی برای داراییهای
پرخطر کاهش مییابد.
با وجود چنین نگاه نزولی به بیتکوین در جریان رکود اقتصادی پیشرو،
اکثریت تحلیلگرانی که چنین نگاهی دارند؛ همچنان در بلندمدت نسبت به
ارزهای دیجیتال و بهویژه بیتکوین خو بین هستند .بااینحال ،آنچه در
دیدگاه آنها بیش از همه خودنمایی میکند؛ این اســت که در حال حاضر
بیتکوین دارایی مطم نی برای نگهداری در کوتاهمدت نیست ،بهخصوص
اگر سرمایهگذار اعتقاد چندانی به این دارایی برای بلندمدت نداشته باشد.
ارز دیجیتال برتر بازار بیش از دوســوم ارز خود نسبت به اوج تاریخی
بازار را از دست داده است .بیتکوین در سال جاری حدود  60درصد کاهش
یافته اســت و اگر  0درصد دیگر کاهش یابد به  ۱4هزار دالر میرسد که
نمایانگــر افتی بیش از 80درصدی از اوج خود خواهد بود .ماههای پیش رو
همچنین ممکن اســت ســختتر از هفتهها و روزهای اخیر باشند و حتی
خو بینترین ســرمایهگذاران نیز باید در مورد ایجاد تعادل در پورتفوی
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البتــه دیــدگاه دیگری نیز در ایــن میان وجود دارد که معتقد اســت
بیتکوین با ریز کنونی بازار ارزهای دیجیتال بار دیگر اوج نخواهد گرفت
و چنین نگاه دورهای به بازار ارزهای دیجیتال اشــتباه اســت .تحلیلگران
سیکینگ آلفا ( )Seeking Alphaبا زیر سؤال بردن روایتهای مربوط به
بازیابی بازار داراییهای دیجیتال این سؤال را مطرح میکنند که آیا اساساً
با رکود و بحران اقتصادی پیش رو و ســقوط این داراییها ،بهبودی در کار
خواهد بود یا یه سمت انقرا این داراییها حرکت میکنیم
آنها با اشاره به اینکه در بازار سهام ،افت بازار به عنوان دورهای در نظر
گرفته میشود که یک بهبود نهایی پس از آن اجتنابناپذیر است؛ میگویند
که فعاالن بازار ارزهای دیجیتال سعی کردهاند با ادبیاتی مشابه و با استفاده
از اصطالح زمســتان ارزهای دیجیتال ،چنین دوره اجتنابناپذیری را برای
بازار داراییهای دیجیتال نیز ترســیم کنند .پس از زمستان ،به طور ناگزیر
بهار و تابســتان میآید و آنها میخواهند این نــوع اجتنابناپذیری را به
ارزهای دیجیتال نسبت دهند .این در حالی است که تحلیلگران سیکینگ
آلفا معتقدند اصطالح انقرا ارزهای دیجیتال ،توصیف دقیقتری برای این
مرحله خواهند بود.
آنها معتقدند برخالف بازار سهام که یک مکانیزم بهبود بسیار قابلاعتماد
و اجتنابناپذیر مبنی بر رشد مجدد تولید ناخال داخلی یا رشد اقتصادی
دارد که باعث رشد شرکتها و قیمت سهام آنها میشود ،مکانیزم مشابهی
در بــازار داراییهای دیجیتال وجود ندارد .در واقع ،در بازار ســهام ماهیت
چرخهای بازار یک در تحقیقشده از پایداری مکانیزمهای اساسی اقتصاد
اســت .اما تبلی چنین نگاهی که حتماً بازار ارزهای دیجیتال نیز به همین
شــکل دوباره رشد خواهد کرد؛ بیشتر در نتیجه انگیزه اقتصادی دارندگان
این داراییهاست تا قیمتها باالتر بروند و ارز سبد دارایی خود را افزایش
دهند ،اما چنین واقعیت تحقیقشــدهای وجود ندارد .در واقع ،تحلیلگران
سیکینگ آلفا معتقدند در صورت تشدید رکود و بحران اقتصادی ،احتماالً
ارزهای دیجیتال از بین خواهند رفت.
در واقع ،طرفداران و ینفعان ارزهای دیجیتال از ادبیاتی مبنی بر چرخه
نزولی برای ســقوط بازار ارزهای دیجیتال استفاده میکنند که غیرواقعی
است ،زیر ابعاد قتل عام بازار را نادیده میگیرد و بیهیچ دلیل روشنی فر
میکند که این سقوط چرخهای است و دوباره بازیابی میشود .این در حالی
است که سقوط ارزهای دیجیتال از شدیدترین سقوطهای تاری مدرن بازار
سهام نیز بسیار بدتر بوده است .در این سقوط حتی قویترین شرکتهای
ارزهای دیجیتال مانند کوین بیس نیز تا  80درصد افت کردهاند و بسیاری
از پرو هها و شرکتهای کوچک و بزر ورشکسته شدهاند.
تحلیلگران ســیکینگ آلفا معتقدند با توجه به آنکه ارزهای دیجیتال
اصول اساسی واقعی ندارند و درآمدی ایجاد نمیکنند ،نمیتوانند از الگوی
چرخهای پیروی کنند و احتماالً از دل این رکود اقتصادی پیش رو بیرون
نخواهند آمد و منقر خواهند شــد .آنها در مقاله خود مدعی هستند
که روند صفر شــدن ارز بیتکوین و انقرا ارزهای دیجیتال احتماالً
آغاز شــده اســت و آنها راه چندانی برای بازگشت از بحران اقتصادی و
رکود ندارند.
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دوسناریوبیتکوین
در رکود اقتصادی

سرمایهگذاری خود تجدیدنظر کنند .در واقع ،گروهی از تحلیلگران معتقدند
تنها کسانی که قاطعانه به بیتکوین اعتقاد دارند و به یک دهه آینده نگاه
میکنند ،باید این دارایی را حفظ کرده و در اوج فرو بازار با اســتفاده از
رویکرد میانگین هزینه دالر دســت به خرید بزنند .اما کسانی که به یک تا
دو ســال آینده فکر کنند ،واقعیت این است که ممکن است دنیا برای آنان
فروبریزد و فرو بیتکوین توســط آنها احتمــاالً بهترین گزینه موجود
خواهد بود.
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درهمایش«سرمایهگذاریدرصندوقهای
سرمایهگذاریبرایمقابلهباتورم»بررسیشد
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ک د

تورم پدیدهای پولی اســت و براساس
نمودار نقدینگی از ســال  ۱ 52تاکنون
با رشد همراه بوده است .افزایش ساالنه
نقدینگی در دولتهای مختلف منجر به
مد ی یا
تورم شــده و فعالیت خانوارها و بنگاهها
ا
را تحتتأثیر قرار داده اســت ،طبق آمار
از دوره دوم ریاســت محمــود احمدینژاد این افزایش بدتر از گذشــته و از
اختیار خارج شــده اســت .تورم مالیاتی ناپیداســت که عدهای از آن منتفع
میشــوند مانند دولت؛ به طــور کلی در دنیا مالیات بر تــورم ،درآمد دولت
اســت .از زمان ریاســت دولت دهم عدهای به سمت ینفع شدن در مالیات
تورم جذب شــدند و منفعتهایی را به دست آوردند که به طور زیان انعکاس
پیــدا کرد و تحویل دولت و بانک مرکــزی دادند .این افراد با ایجاد و افزایش
نقدینگی و تورم به خود و دولت کمک میکنند .افزایش نقدینگی بهســادگی
اتفاق نمیافتد ،نوســاناتی درون خود دارد و وحشتنا است ،بنابراین درون
تورم تغییرات انفجاری رخ میدهد مانند اینکه نهتنها دولت بلکه کسانی که
ایجادکننده نقدینگی هستند این تورم را به سوی بانک مرکزی روانه میکنند
و بیثباتترین شرایط را در بطن اقتصاد تزریق میکنند.
در کشــورهای دیگر برای درســت شــدن نقدینگی انفجار در انفجار رخ
نمیدهد و میانگین ثابت دارد ،یعنی به گونهای نقدینگی را اضافه و سیاست
پولی را اجرا میکنند که ضربه وارد نکند اما در کشور ما اجرای سیاست پولی
تغییرات منفی ایجاد میکند .سیاســت پولی ما جریان بسیار آسیبرسان و
بیثباتکننده دارد و همان بیثباتی خلقشده به جامعه منتقل میشود و در
نهایت تورم بیاعتمادی و بالتکلیفی بیشــتری را برای فعاالن اقتصادی ایجاد
میکند .تولید ناخال داخلی حریف ایجاد نقدینگی نیســت و باید همزمان
با شــتاب تورم ،تولید هم صورت گیرد .اختالف درصد رشد نقدینگی و تولید
ملی خال فشــار را ایجاد میکند به طوری که به هر میزان فشار زیاد شود؛
تــورم کاهش پیدا میکند و بالعکس .اواخــر دوران پهلوی قیمتها با تغییر
مواجه نشــد اما به دلیل کنترل قیمتی که به صورت دســتوری اتفاق افتاد،
جهش بزر  ،بیثباتی و بیمســ ولیتی پولی شــروع شد .تا قبل از سال 52
توافقنامه برتون وودز در ایران قانون شد و طبق آن دولتها اجازه تنظیمگری
نقدینگی در داخل را نداشــتند به همین دلیل برای کشور فرصت رشد خوبی
پیدا شــد.در سال  5۱ 52پس از منتفی شدن این توافقنامه توسط نیکسون
بحرانهای ارزی بزرگی در دنیا ایجاد شد و تأثیر آن بر ایران ایجاد بیمحابای
نقدینگی بود که هیچ عاملی در دولتهای بعدی برای منع آن وجود نداشت.
اگــر وضعیت فعلی ادامه پیدا کند عاملــی که میتواند منجر به افزایش تورم
شود جنگ روسیه و اوکراین است.
در صورتی که درصد خلق پول سامان یابد ،تغییرات انفجاری درون تورم
منظم میشود ،اقتصاد ما این رفیت را دارد که تورم را به  25درصد کاهش
دهد .براساس روندهای گذشته میتوان سیاست پولی افسارگسیخته ،سرکوب
قیمت ،سرکوب مالی ،پول بیشارز گذاریشده ،دخالتهای مقداری دولت،
تنبیه فعاالن اقتصادی ،پایبند نبودن سیاســتگذار بــه قاعده و روال و ورود
نامحدود نهادهای حکومتی به فعالیت اقتصادی را انتظار داشت .اگر سیستم
اجتماعی و سیاسی بتواند از این مسا ل دوری کند میتوان ثبات را در روندها
ایجاد و در نهایت از تورم جلوگیری کرد .عالوه بر سناریوهای قابلتصور برای
آینده عوامــل بینالمللی هم تعیینکننده تورم اســت .رکود اقتصادی غرب
(تأثیر کم) ،جنگ اوکراین و نقش روسیه و تغییر مسیرهای داخلی در کنترل
بانک مرکزی و پول بر تورم ایران تأثیرگذار است.
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صندوقهـای سـرمایهگذاری بـه عنـوان یکـی از ابزارهـای
سـرمایهگذاری غیرمسـتقیم شـناخته میشـوند .رو هـای
سـرمایهگذاری به دو رو مسـتقیم و غیرمستقیم انجام میشود
کـه رو غیرمسـتقیم شـامل صندوقهـای سـرمایهگذاری و
سـبدگردانی هسـتند ،صندوقهـای سـرمایهگذاری هـم بـه دو
صـورت غیرمعاملـه در بـورس و قابلمعاملـه در بـورس صـورت
میگیـرد .در بنـد  20مـاده  ۱قانـون بـازار گفتـه شـده کـه
صنـدوق سـرمایهگذاری نهـاد مالی اسـت کـه فعالیـت اصلی آن
سـرمایهگذاری در اوراق بهـادار اسـت و مالـکان آن بـه نسـبت
سـرمایهگذاری خـود در سـود و زیان شـریک هسـتند ،همچنین
در بنـد ه مـاده  ۱قانـون توسـعه ابزارهـا و نهادهـای مالـی جدید
بـه منظـور تسـهیل اجـرای سیاسـتهای کلـی اصـل  44قانـون
اساسـی گفتـه شـده کـه صنـدوق سـرمایهگذاری نهـادی مالـی
اسـت کـه منابع مالـی حاصل از انتشـار گواهی سـرمایهگذاری را
در موضـوع فعالیـت مصـوب خـود سـرمایهگذاری میکنـد.
بـا توجـه بـه اهمیـت صنـدوق سـرمایهگذاری در مـوارد ،2
و  4ایـن قانـون بـه بیـان جز یـات آنهـا نظیـر انـواع شـیوه
ثبـت ،مـدت فعالیـت ،حداقل سـرمایه و… پرداخته شـده اسـت.
معـاون نظـارت بـر نهادهـای مالی سـازمان بـورس و اوراق بهادار
در خصـوص رونـد تعـداد صندوقهـای سـرمایهگذاری ا هـار
داشـت :از سـال  ۱ 86تاکنـون تنـوع و تعـداد صندوقهـای
سـرمایهگذاری بـه صـورت قابلتوجهـی افزایـش یافتـه اسـت.
در پنـ سـال اخیـر خالـ ارز داراییهـای صندوقهـای
سـرمایهگذاری بـه صـورت میانگیـن سـالی  8درصـد افزایـش
داشـته اسـت که با توجـه به افزایـش تعداد و تنـوع صندوقهای
سـرمایهگذاری پیشبینـی میشـود ایـن روند با سـرعت باالتری
رشـد کنـد .همچنین بـا توجه به افزایـش رغبت به بازار سـرمایه
در دو سـال اخیـر تعـداد صندوقهـای سـرمایهگذاری جدیـد
دارای مجـوز فعالیت رشـد چشـمگیری داشـته اسـت و بـا توجه
بـه افزایـش ضریـب نفـو سـرمایه ایـن رونـد در آینده با شـیب
بیشـتری رشـد خواهـد کرد.
وی ادامـه داد :در سـالهای گذشـته متناسـب بـا نیـاز بـازار
سـرمایه انـواع صندوقهـای سـرمایهگذاری جدیـد طراحـی
و بـه بـازار معرفـی شـدهاند کـه بـه نظـر میرسـد بـا توجـه بـه
بلـو بـازار سـرمایه در سـالهای اخیـر الزم اسـت ایـن رونـد با
سـرعت بیشـتری ادامـه یابـد .سـازمان بـورس و اوراق بهـادار در
شـشماهه ابتدایـی سـال  ۱40۱اقـدام بـه طراحی و معرفی سـه
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صنـدوق سـرمایهگذاری جدیـد به بازار سـرمایه کرده اسـت .وی
بـه صنـدوق تضمیـن اصـل سـرمایه اشـاره کـرد و افـزود :هدف
ایـن صنـدوق ایجـاد اطمینـان خاطـر بـرای سـرمایهگذارانی
اسـت کـه تمایل دارند بـه صورت غیرمسـتقیم وارد بازارسـرمایه
شـوند ،ایـن نـوع صنـدوق دو ویژگـی دارد کـه شـامل تضمیـن
اصل سـرمایه توسـط رکن ضامـن و بعدی تضمین اصل سـرمایه
توسـط دارنـدگان واحـد ممتاز اسـت .در حـال حاضر هـم تعداد
پنـ موافقـت اصولـی بـرای این نـوع صندوق صادر شـده اسـت.
هـدف از صندوق مخت اوراق دولتـی ایجاد صندوق با درآمد
ثابـت بـا حداقـل ریسـک بـا توجـه بـه موضـوع سـرمایهگذاری
اسـت کـه در حـال حاضـر تعـداد هشـت موافقـت اصولـی بـرای
آن صـادر شـده اسـت .هـدف صنـدوق امـال و مسـتغالت نیـز
ایجـاد ابـزار سـرمایهگذاری در امـال و مسـتغالت بـه عنـوان
یکـی از بسـترهای پرمخاطـب سـرمایهگذاری اسـت کـه تاکنون
پنـ موافقـت اصولـی بـرای آن صـادر شـده اسـت .رویکردهـای
آتـی سـازمان بـورس اوراق بهـادار در حوزه توسـعه و نظـارت بر
صندوقهـای سـرمایهگذاری مـوارد زیـر را در بـر میگیـرد:
حرکـت در راسـتای طراحـی ابزارهایی جهت ورود مسـتمر
و بلندمدت منابع به بازار سهام
انجـام اقدامـات در راسـتای تخصصـی کـردن صندوقهـای
سـرمایهگذاری نظیـر صنـدوق سـرمایهگذاری بخشـی،
کاالیی و غیره
اصالحـات پیشـنهادی در راسـتای ایجـاد زمینـه بـرای
توسعه برخی از صندوقها
ایجـاد صنـدوق طـرح آتیـه کارکنان بـه منظـور تأمین آتیه
بازنشستگی
تعریـف ابزارهای مشـتر
استفاده از پتانسیل موجود

مالی با بیمه مرکزی در راسـتای

تعریـف اسـتانداردهای مشـخ در خصـوص صندوقهـای
سرمایهگذاری دارای منابع تحت مدیریت باالی  25همت
پرداخـت تمامـی مبالـ خروجـی از صنـدوق بـه صـورت
الکترونیکی
ارا ـه پیشـنهادهای اصالحـی در قانـون بـازار در حـوزه
شناسـایی تعـار منافـع و اتخـا رویکردهـای مناسـب در
قبال آنها
شناسـایی موقعیتهـای تعـار منافـع و تعریـف مـوارد
کنترلـی بـه منظـور کاهـش تعـار منافـع در صندوقهای
سرمایهگذاری
ابـال هنجارهـای رفتـاری الزمالرعایـه توسـط مدیـران
صندوقهای سرمایهگذاری
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ســرمایهگذاران غیرحرفهای با توجه به تعداد
زیاد صندوقهایی که تشکیل شده است ،نیازمند
راهنمایی هســتند برای اینکــه دریابند در چه
صندوقی ســرمایهگذاری کننــد .اینکه عملکرد
گذشــته صندوق ســرمایهگذاری به چه صورت
بــوده و کدام بهتر بوده ،کــدام صندوق عملکرد
ضعیفتری داشــته و  ...میتواند به ارزیابی آینده
صندوقها براســاس عملکرد گذشته آنها کمک
کند .به دلیــل بزرگی صندوقها نیاز اســت که
مدیریــت مناســبی در صندوقها حاکم باشــد
تــا بتواند این اطمینان را بــه وجود بیاورد که در
آینــده صنــدوق میتواند کارایی گذشــته خود
را تکــرار کند .بــا ترکیب درجهبنــدی عملکرد
صندوقهای ســرمایهگذاری و رتبهبندی کیفیت
مدیریت صندوقهای ســرمایهگذاری میتوان به
مدل درجهبندی و رتبهبندی رســید .او در ادامه
توضیح داد :شرکت رتبهبندی اعتباری برهان در
ســایت فی ایران صندوقهای سرمایهگذاری را
رتبهبندی کرده و از یک تا پن ستاره به آنها رتبه
داده است .این مدلی که در ادامه برای رتبهبندی
توضیح داده میشود ،مدل جدیدی است که هنوز
اجرایی نشده و مدل قدیمی همچنان پابرجاست.
صندوقها ابتدا باید تقسیم شوند به صندوقهایی
که از نظر مقررات و تشــکیل داراییها با یکدیگر
شباهت دارند و ســ س بازده آنها را با یکدیگر
مقایسه کرد.
مدیرعامل شرکت رتبهبندی اعتباری برهان در
رابطه با گروههای همتا گفت :گروههای همتا شامل
صندوقهای سرمایهگذاری در سهام ،صندوقهای
ســرمایهگذاری در اوراق بهادار بــا درآمد ثابت،
صندوقهای سرمایهگذاری مختلط ،صندوقهای
ســرمایهگذاری بازار پول که البته در حال حاضر
در بازار سرمایه ایران حضور ندارند و صندوقهای
ســرمایهگذاری کاال (بــرای ســرمایهگذاری در
فلزات یا محصوالت کشــاورزی) میشوند .برای
درجهبندی عملکرد ابتدا بازدهــی مازاد را برای
عملکرد صندوق به دســت آورده و س س ریسک
نامطلــوب را از آن کم میکنیــم .همچنین در
درجهبندی عملکرد عوامل تعدیلگری وجود دارد
که شامل سه ریسک تمرکز داراییها ،نقدشوندگی
داراییهــا ،تمرکز مالکان و رتبه کیفیت مدیریت
صندوق میشود .درجهبندی عملکرد صندوقها
از یک ســتاره تا پن ستاره اســت که به ترتیب
یک ســتاره بازدهی ضعیف ،دو ستاره پایینتر از
متوسط ،سه ستاره متوسط ،چهار ستاره خوب و
در نهایت پن ستاره بازدهی عالی را دارد.
محاسبه عملکرد صندوقها از طریق محاسبه

میانگین مازاد امکانپذیر اســت که در آن بازده
روزانــه از تغییــرات ارز خالــ داراییهای
صندوق ( )NAVبه نرخ ابطال محاسبه میشود
و فر میشــود که ســود نقدی در همان روز
مجددا ً سرمایهگذاری میشود .همچنین اثر خایر
افزایش ارز داراییها و ســود توزیعشده از این
محل ،برای محاسبه بازده خنثی میشوند .مورد
دوم محاسبه میانگین ریسک نامطلوب است که
سرمایهگذاران نگران زیان هستند ،به همین علت
برای اندازهگیری ریسک از معیار ریسک نامطلوب
استفاده شده است .بازدهی زمانی نامطلوب است
که کمتر از بازدهی بدون ریسک باشد ،همچنین
میانگین بازدهی نامطلوب ،بیانگر ریسک نامطلوب
اســت .برای رتبهبندی باید بازدهی مــازاد را از
ریسک آن کم و هممقیاس کنیم .برای هممقیاس
کردن از بهنجارســازی دادهها استفاده میشود.
بهنجارســازی باعــث بیمقیاس شــدن دادهها
شــده و آنها را بین صفر تا یک محدود میکند.
رو های مورداستفاده آن هم بهنجارسازی فازی
و بهنجارسازی با حداقل رضایتبخشی است.
میانگین وزنی بازده تا سررســید اوراق خزانه
اســالمی برای محاســبه نرخ بازده بدون ریسک
ماهانه اســتفاده شــده اســت؛ تنها اوراق خزانه
اسالمی که حداکثر سه ماه تا سر رسید آنها باقی
مانده است در محاسبات استفاده شدهاند و حجم
روزانه معامالت روی هر ورقه اوراق خزانه اسالمی
بهعنوان وزن آن در نظر گرفته شده است.
ســه عامل تعدیلکننــده ریســک داریم .در
رابطــه با ریســک تمرکز ســبد ســرمایهگذاری
میتــوان گفــت ،ریســک نامطلــوب لزومــاً
دربرگیرنده ریســک تمرکز نیســت ،از شــاخ
هرفیندال هیرشــمن برای اندازهگیری ریســک
تمرکز ســبد سرمایهگذاری اســتفاده شده است،
ریسک تمرکز در سطح صنعت و شرکت اندازهگیری
شده و با هم ترکیب میشــود ،برای بهنجارسازی
ریســک تمرکــز ،از رو حداقــل رضایتبخش
استفاده شده است و حد مطلوب شاخ  HHIدر
سطح صنعت حداکثر برابر  0/22و در سطح شرکت
حداکثر برابر  0/ 5اســت .نســبت میانگین وزنی
ارز معامالت  90روز گذشــته سبد داراییهای
صندوق به کل بازار به عنوان شاخ نقدشوندگی
در نظر گرفته میشود .ریسک تمرکز مالکان نیز با
استفاده از شاخ  HHIمحاسبه میشود.
ســایر معیارها بازدهی تعدیلشــده برمبنای
ریســک مورنینگ اســتار ،بازدهی تعدیلشــده
برمبنای ریســک مودیگلیانی ،نســبت شــار ،
نسبت شار برمبنای نیم واریانس ،نسبت شار
برمبنای ریســک نامطلوب ،نســبت  Tو نسبت
اطالعات هســتند .مدیرعامل شرکت رتبهبندی
اعتباری برهان در بخش دوم ارا ه خود تشــریح
کرد :رتبهبندی کیفیت مدیریت ،در مورد شرایط
حال و آتی مدیریت صندوق سرمایهگذاری قضاوت
میکنــد و گزار رتبهبنــدی کیفیت مدیریت،
اطالعــات جامعــی را راجع به وضعیــت حال و
آتی مدیریت صنــدوق ارا ه میدهد که میتواند

مورد توجه سرمایهگذاران قرار گیرد .وی ازجمله
عوامل کیفیت فرایند و سیاســت سرمایهگذاری
و مدیریــت ریســک را انطبــاق سیاســتهای
ســرمایهگذاری با نیازها و سالیق سرمایهگذاران،
رعایــت محدودیتهای مقرراتــی و تحلیلهای
اقتصادی مالی ،وجود منابع انسانی کافی و ماهر
برای اجــرای فرایند ســرمایهگذاری و در پایان
ارزیابی انواع ریسکها اعم از ریسک بازار ،ریسک
نقدشوندگی ،ریســک نکول و  ...و تعریف سطح
ریسک قابل قبول بیان کرد.
باید توجه کرد که آیا ســازمان دارای تعریف
شرح و ایف ،آموز مدیران و کارکنان ،حاکمیت
شرکتی ،ثبات مدیریت ساختار سازمانی متناسب،
تخص و تجربه هی ت مدیره و مدیران و نظامهای
انگیزشی مدیران و کارکنان کلیدی است یا خیر.
او درباره حاکمیت شــرکتی بــه ارا ه توضیحات
بیشتری پرداخته و توضیح داد :حاکمیت شرکتی
تمام جنبههــای و ایف مدیریــت در پیگیری
اهداف اعم از برنامههای عملیاتی ،کنترل داخلی و
بیرونی و ارزیابی عملکرد را در بر میگیرد؛ بررسی
استقالل مدیران ســرمایهگذاری با تحلیل روابط
تجاری ،نســبت خانوادگی ،مشاغل و سهامداری
آنها انجام میشــود؛ همچنیــن باید تصمیمات
خریدوفرو داراییهای تحــت مدیریت حاوی
حداکثر یا حداقل قیمت ،تعداد قابل خریدوفرو
و دوره زمانی مجاز برای خرید یا فرو باشــد و
پیش از اخذ هر تصمیم راجع به ســرمایهگذاری
باید بررسی شود که آیا اجرای آن منجر به نق
محدودیتهای مربوط به ترکیب ســرمایهگذاری
میشود یا خیر.
پیشگیری از وقوع اشــتباهات ،سو استفاده،
تقلب ،گم شدن ،سرقت و اختالس اموال شرکت
و همچنین ارتقای رعایت مقررات با اجرای نظام
کنتــرل داخلی صورت میگیرد .مــوارد دیگری
کــه در این موضوع میتوان به آنها اشــاره کرد
مستندات مربوط به ثبت و گزارشگری رویدادهای
مالی ،اطمینان از دریافت درخواســتهای صدور
و ابطــال از شــخ ســرمایهگذار ،کنترلهای
تعبیهشده برای اطمینان از واریز مبال پرداختی
به ســرمایهگذاران به حساب ایشان و وجود واحد
مستقل برای حسابرسی داخلی با نیروی انسانی
کافی و صالحیتدار است.
باید دانست که آیا صندوق سرمایهگذاری تداوم
فعالیــت دارد یا خیر .با ارزیابی توانایی مالی مدیر
صندوق و با بررسی عواملی چون تنوع محصوالت
و خدمات ،میزان ســودآوری ،میزان ســرمایه در
گــرد و کفایت جریانات نقدی؛ بررســی تنوع
درآمدهای عملیاتی و انعطافپذیری در هزینهها و
عوامل دیگر میتوان به این موضوع که آیا صندوق
تداوم فعالیت دارد یا خیر رســید .از دیگر موارد
مهــم در رتبهبندی و درجهبنــدی صندوقهای
ســرمایهگذاری ،روابــط آنهــا بــا صندوقها و
فعالیتهای پشتیبان آنهاست که با ترکیب تمام
موضوعاتی که کر شــد میتوان به رتبهبندی از
مدیریت دست یافت.
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اگـر بخواهیـم از زاویـه بـازار بدهـی در جهـان نـگاه کنیـم تمـام
بازارهـای بدهـی دنیـا در حـدود  ۱ 0تریلیـون دالر ارز دارد،
یعنـی کل مانـده اوراق ایـن مقـدار اسـت GDP ،دنیـا تقریبـاً
دی یدری
 95تریلیـون دالر اسـت کـه اگـر بخواهیـم بـا کل تولیـد ناخال
ا
داخلـی کشـورهای دنیـا مقایسـه کنیـم متوجـه خواهیم شـد که
ایـن نسـبت در حـدود  ۱/ 7اسـت یعنی بـه اندازه  ۱/4برابـر تولید ناخالـ داخلی جهـان اوراق بدهی
سررسیدنشـده وجـود دارد.
بنابـر دالیـل مختلفـی در اقتصـاد امریـکا اوراق بیشـتری چـا میشـود و بـه ایـن دلیل که خـود دالر
محلـی برای سـرمایهگذاری اسـت در امریـکا  46تریلیون دالر اوراق وجـود دارد و  GDPامریکا در حدود
 2تریلیـون دالر اسـت ،پـس نسـبت اوراق به  GDPدر کشـور امریـکا  2خواهد بود.
اگـر صـورت و مخـرج امریـکا را جـدا کنند ،یعنی دنیای بـدون امریـکا آن زمان خواهیم دیـد که مجددا ً
نسـبت اوراق بـه  GDPبـرای کشـورهای دنیـا غیر از امریـکا در حـدود ۱/۱7و  ۱/2خواهد بـود و حدود
 68درصـد و دوسـوم اوراق ،دولتهـای محلـی یـا نهادهـای فرادولتـی اسـت و حـدود یکسـوم اوراق
دولتـی ،پـس اگـر بخواهیـم کلـی بگوییـم از هـر دالر اوراق  2دالر آن دولتی و  ۱دالر آن شـرکتی اسـت.
رشـد انتشـار اوراق در بخـش  SSAیـا همـان دولـت ،فرادولـت و دولتهـای محلـی رونـدی صعـودی
داشـته اسـت و در کشـورهای مختلـف ماننـد چیـن ،امریـکا ،کانـادا و … امریـکا باالتریـن عـدد را دارد
و بعـدی کشـور چیـن ،فرانسـه و … اسـت .ایـن اقتصـاددان سـ س به بـازار بدهـی در ایـران پرداخت و
افـزود :حجـم بـازار اوراق بـا درآمد ثابت کشـور ما در حدود  500هـزار میلیارد تومان اسـت و این حجم
کل اوراق موجـود در کشـور اسـت ،تولیـد ناخالـ در کشـور ما حدودا ً شـش هزار و  500هـزار میلیارد
تومـان اسـت کـه اگـر ایـن اعـداد را بر هم تقسـیم کنیـم به نسـبت  0/08میرسـیم .یعنی نسـبت بازار
بدهـی مـا بـه  GDPاین عدد اسـت پـس اگر بخواهیـم به نسـبت اقتصادمان ،بـازار بدهیمان هم رشـد
کنـد اگـر بـا نسـبت جهـان نـگاه کنیم بایـد  ۱7برابر باشـد و معنـی این حرف این اسـت که هنـوز بازار
اوراق بدهـی مـا در ابتـدای مسـیر اسـت و بسـیار میتوانـد بزر تـر از این باشـد و به نظر میرسـد این
صنعـت از آن دسـته صنایعـی اسـت که رشـد قابـل توجهی خواهـد داشـت کمااینکه در این چندسـاله
هـم این رشـد را داشـتهایم.
شـاید اینگونـه بـه نظـر برسـد که شـرکتهای بـزر مـا از امریکا هـم کمتر هسـتند اما ایـن میتواند
حـرف درسـتی نباشـد چرا که مجموع سـود شـرکتهای بورسـی ما در حـدود  900هزارمیلیـارد تومان
اسـت کـه اگـر ایـن سـود تقسـیم بـر  GDPشـود  ۱4درصد میشـود ،یعنـی تقریبـاً  ۱4درصـد GDP
مـا از شـرکتهای بورسـی اسـت کـه ایـن عدد بـرای کشـور امریـکا  ۱2درصد اسـت .همچنیـن به نظر
میرسـد شـرکتهای بـزر بـه نسـبت اقتصـاد ایران شـرکتهای واقعـاً بزرگی هسـتند ،یعنی سـهمی
کـه در  GDPبـازی میکننـد با کشـوری ماننـد امریکا تفـاوت چندانی نـدارد ،شـرکتهای بزرگی برای
انتشـار اوراق وجـود دارنـد بنابرایـن اینکـه بـازار مـا نمیتوانـد بـه ایـن رشـدها برسـد احتمـاالً حـرف
بیراهـی در یـک دهـه آینـده نخواهد بود.
ً
اصـال بـدون
ابزارهـای  free riskمـا چقـدر  risk freeهسـتند .بـه نظـر میرسـد ایـن ابزارهـای مـا
ریسـک نیسـتند و در واقـع بـه خاطـر ریسـک باالیـی که در سـطح تورم وجود دارد سـود واقعی کسـب
میشـود و همیشـه نوسـان باالیـی را نیز شـاهد هسـتیم.
بـازار بدهـی ایـران نسـبت بـه انـدازه اقتصـاد و حجم سـودآوری شـرکتهای بزر بسـیار کوچک اسـت،
سـطح و نوسـانات باالی تورم باعث شـده اسـت سـرمایهگذاری در ابزارهای با درآمد ثابت در عمل ریسـک
قابـل توجهـی داشـته باشـند و در اغلـب بازارهای ریسـکی بـازده واقعـی سـرمایهگذاران کمتر از بـازده آن
طبقـه دارایـی اسـت .از ایـن منظر ابزارهـای با درآمـد ثابت جذابیت بیشـتری خواهند داشـت.
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تشــویق مردم بــه ســرمایهگذاری در
داراییهای مالی یکی از اولویتهای اقتصاد
ایران از اوایل دهه  70محسوب میشود به
نحوی که از اوایل این دهه این تشویق بدون
برنامه سبب بروز مشکالتی برای بازار سهام
ی ش یا
ی ا ر ا ه با ر ایه
دی ا ش
شد و پس از آن مشاوران سرمایهگذاری با
دلیل و آمار بارها ثابت کردند سرمایهگذاری
بهندرت در بورس و بازار سهام پیوسته بازدهی بهتری از سایر داراییها داشته است.
با توجه به اینکه در آن زمان نهادهایی همچون شرکتهای مشاور سرمایهگذاری،
ســبدگردان و تأمین سرمایه در ساختار بازار سرمایه ایران نبودند دعوت از مردم به
سرمایهگذاری در بورس مشــکالتی را همراه خود داشت .اما با همان بضاعت اوایل
دهه  80و به شکل ابتدایی و با نام صندوقهای مشاع وارد ادبیات اقتصاد ایران شدند.
پس از آن با اصالح قانون بازار اوراق بهادار به شــکل مدرن و سازمانیافته با عنوان
صندوقهای ســرمایهگذاری از تیرماه  86وارد ادبیات سرمایهگذاری ایران شدند که
هماکنون  ۱84ماه از آن روز میگذرد ،پس از این صندوقهای قابلمعامله وارد بازار
سرمایه ایران شد ،از آن روز تاکنون شاهد رشد پیوسته این ابزار سرمایه هستیم به
نحوی که هماکنون براساس آخرین آمار سازمان بورس  220صندوق سرمایهگذاری
در ســهام و مختلط در حال فعالیت اســت که ارز آن از  528هزار میلیار تومان
فراتر رفته است و این رقم حدود  ۱0درصد نقدینگی اعالمی بانک مرکزی میشود.
همین نسبت  ۱0درصدی نشان میدهد که هنوز صندوقهای سرمایهگذاری با
این میزان پیشرفت و تنوعی که در حال حاضر دارند پتانسیل رشد داشته همچنان
کــه این روزها عــالوه برصندوقهای با درآمد ثابت و ســهام ،صندوقهای کاالیی،
طال ،نیکوکاری و بازارگردانی در حال فعالیت هســتند و مجوز فعالیت صندوقهای
جدیدی همچون صندوقهای تضمینی اصل ســرمایه ،اهرمی و سایر صندوقهای
جدید در راه است.
تجربه تل دهه  70سالهای  99 98به نوع دیگری تکرار شد ،درحالیکه اینبار
بســترهای الزم برای سرمایهگذاری غیرمســتقیم در بازار سرمایه وجود داشته اما
متأسفانه ســرمایهگذاران به جای خرید صندوقهای سرمایهگذاری و تشکیل سبد
سهام ،البته با این هدف که جذب بازار سهام شوند ،به سمت عرضههای اولیه هدایت
شدند اما به یکباره حرکت ســیلگونه سرمایهگذاران کمتجربه سبب خارج شدن
کنترل اوضاع شد و در این میان دولت قبل هم که راه مناسبی برای جبران کسری
بوجه پیدا کرده بود ســوار موج این جریان شــد و دو صندوق واسطهگری مالی و
پاالیش یکم را روانه بازار کرد و همه موارد کنار ســایر اتفاقات دیگر دست به دست
هم دادند تا ورق بازار برگردد و در کنار آن اعتماد سرمایهگذاران هم خدشهدار شود.
تجربههایی را که در خصوص عرضه صندوقهای دولتی رخ داد شاید بتوان ابزار
دولت برای جبران کســری بودجه عنوان کرد که موجب دلزدگی و دافعه نسبت به
ســرمایهگذاری در بورس شد ،هرچند هنوز میتوان با اصالح ساختار بستر را برای
رشد آنها فراهم کرد .نگاهی به آمارهای صندوقهای سرمایهگذاری نشان میدهد
 76درصد ارز صندوقهای فعال بازار همچنان صدور ابطال هســتند و ســهم
 ETFحدود  24درصد است اما از نظر تعدادی  4درصد سهم سهام بازار بهETFها
میرســد .همچنین  89ارز صندوقهای بازار بــه درآمد ثابتها تعلق دارد و ۱۱
درصد به سهام کمتر از یک درصد به صندوقهای مختلط درحالیکه از لحا مقدار
سهم درآمد ثابت  49درصد و سهامی  4۱درصد تعدادی را به خود اختصاص دادند.
این فعال بازار ســرمایه با بیان اینکه بررســی الگوهای جهانی نشــان میدهد
ورود صندوقهای سرمایهگذاری قابلمعامله ( )ETFچرخه نهادهای مالی را اصالح
میکند ،گفت :هماکنون صندوقهای ســرمایهگذاری با قیمتی نزدیک به ()NAV
معامله میشــوند درحالیکه بسیاری از شرکتهای ســرمایهگذاری بین  40تا 80
درصد NAVها معامله میشوند؛ شاید با تغییر ساختار در آینده بتوان این گروه را به
سمت الگوی کشورهای توسعهیافته هدایت کرد.

بررسیچالشهاوفرصتهای
صندوقهایبادرآمدثابت
دررشدسرمایهگذاری

قدرتجذب
نقدینگیباال
در همایش ســرمایهگذاری در صندوقهای
سرمایهگذاری برای مقابله با تورم پنل تخصصی
صندوقهای با درآمد ثابت ،فرصتها و چالشها
برگزار شد .در این نشست تخصصی میثم فدایی،
مدیرعامل شرکت فرابورس ایران؛ سعید اسالمی
بیدگلی ،دبیرکل کانون نهادهای سرمایهگذاری
ایران؛ سیدفرهنگ حســینی ،مدیرعامل گروه
صنعتــی و معدنی امیر و علیاکبر ایرانشــاهی،
ر یس اداره بازرسی صندوقهای سرمایهگذاری
حضور داشتند.
در ابتــدای ایــن نشســت میثــم فدایــی
گفت :براســاس مستندات مؤسســه نهادهای
ســرمایهگذاری امریکا ،ارز کل صندوقهای
ســرمایهگذاری  open endدنیا  6تریلیون
دالر اســت کــه به تفکیــک ،کشــور امریکا با
 29/تریلیون دالر ،اروپا  ،2۱/8آســیا و حوزه
پاسیفیک  8/8و بقیه دنیا هم  /2تریلیون دالر
ارز دارند .به لحا تنوع ابزار سرمایهگذاری،
صندوقهای صدور ابطالی 2 /9 ،تریلیون دالر؛
صندوقهــای ای تــی اف 5/4 ،تریلیون دالر؛
صندوقهای ( 279 ،)close endمیلیارد دالر
و ( 78 ،)unit invetment trustمیلیــارد
دالر ارز دارند.
وی ادامــه داد 0 :درصــد از ســهام
شــرکتهای امریکایــی 2 ،درصــد از اوراق
شــرکتی ۱5 ،درصد اوراق خزانه و  29درصد
اوراق شــهرداریها در اختیــار صندوقهــای
سرمایهگذاری است .در این کشور تقریباً ۱06
میلیون نفر صندوق سرمایهگذاری دارند که 47
درصد از خانوار امریکایی را تشــکیل میدهد.
در حال حاضر  26درصد از بازار اوراق و ســهام
در اختیار صندوقهای ســرمایهگذاری اســت
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درحالیکه در کشــور ما این آمار تور زیادی
دارد .مدیرعامل شرکت فرابورس ایران افزود :از
ســال  2000تا  2020تعداد صندوقهای ETF
در امریکا از  80به  2296صندوق رســیده است
کــه میتوان نتیجه گرفت برای سیاســتگذاری
باید به ســمت تشــکیل این صندوقها برویم.
صندوقهای صدور ابطالــی از  6956میلیارد
دالر بــه  2 800میلیارد دالر رســیده اســت.
ارز صندوقهای  ETFاز  66میلیارد به 5449
میلیارد دالر رسیده است و نتیجهای که میتوان
گرفت اینکه باید به سرمایهگذاری غیرمستقیم
اهمیت بیشتری دهیم.
علیاکبر ایرانشاهی با اشــاره به اینکه روند
توســعه صندوقهــای ســرمایهگذاری در بازار
سرمایه قابلدفاع اســت ،گفت :نزدیک به 60
صندوق فعال داریم که  698همت دارایی تحت
مدیریــت دارند و صندوقهای درآمد ثابت 500
همت منابــع دارند .صندوقهــای درآمد ثابت
مزایای زیادی دارند و ســازمان بورس در زمینه
مقررات این صندوقها بسیار کمک کرده است.
شــفافیت یکی از مزایای این صندوقهاســت
و ترکیــب دارایــی به صورت روزانه در ســایت
فی یران منتشر میشود .در مقاطعی برای ایجاد
تارنمای پرداز اطالعــات اقدام کردیم ولی با
انتقاد مواجه شدیم.
در ادامه گفتوگو ســیدفرهنگ حســینی
با بیــان اینکــه صندوقهای ســرمایهگذاری،
صندوقهای درآمد ثابــت وETFها پدیدههای
جدیدی هستند ،افزود :به لطف قوانین وضعشده
در  9سال گذشــته این صندوقها رشد کردند
و معافیت مالیاتی صندوقها باعث تبدیل شدن
حسابهای بانکی حقوقی به صندوق شده است.

عالوه بر این کارمزد تعیینشده برای صندوقها
معقول بود؛ این موارد باعث شده است که منابع
صندوقهــا در حال حاضر به اندازه  ۱0درصد از
نقدینگی کشــور باشد .فعال شدنETFها باعث
ماندگاری پول در بازار شد.
حســینی ادامه داد :مهم این اســت که نگاه
ســازمان بورس به صندوقها چیســت؛ آیا این
صندوقهــا رقیبی برای پول هســتند یا مکمل
هســتند .نگاه افراد هم متفاوت اســت ،عدهای
بانکی هســتند و عالقهمند به صدور و ابطال در
شعب بانک و عدهای دیگر از استارتآ ها نگاه
خود را دارندETF .ها هم باید رتبهبندی شــوند،
گاهی اوقات نوســان غیرعــادی دارند و نگرانی
عمومی ایجاد میکنند .اقــدام خوبی که انجام
شــد این بود که صندوق نوع دوم ایجاد شد اما
موضوعی که رقابت را ناعادالنه میکند این است
که برخی از صندوقها با آزادسازی منابع ،بازده
خوبــی در یک ماه میدهند اما ماههای بعد این
اتفاق تکرار نمیشــود و این مس له باعث اغوای
عمومی میشود.
ســعید اســالمی بیدگلی تأکید کرد :از نگاه
ســرمایهگذار بهتر این اســت که در صندوقها
ســرمایهگذاری انجام شود تا اینکه پول را وارد
شــبکه بانکی کنند .نقدشــوندگی هم مس له
مهمی اســت زیرا اگر سرمایهگذار مطم ن باشد
که این صندوقها خریدار دارند ،سرمایهگذاری
خود را با خیال راحت انجام میدهد .از بهمن 97
سود شبکه بانکی به صورت ماهشمار حساب شد
اما ســود صندوقها روزشمار است بنابراین این
هم به نفع سرمایهگذاران است .اثر معافیتهای
مالیاتی امسال دیده شد و باعث حرکت سرمایه
از حســابهای بانکی به صندوقها شــد .یکی

از چالشهــای پیــش رو ،محدودیتهای بانک
مرکزی برای بزر شدن این صندوقهاست اما
به نظر میرســد این مس له تا حدودی برطرف
شده باشد .در دورهای صندوقهای درآمد ثابت
مجبور به خرید سهام شدند که این خود چالش
بزرگی برای بازار سرمایه ایجاد کرد.
ایرانشــاهی گفت :بودن ســهام در پورتفوی
صندوقها یک بحث اســت و فرصت اســتفاده
صندوقهــا از این ابزار بحث دیگری اســت .در
مقاطعی با نوســان نرخ اورق و پایین بودن سود
بانکی ،استفاده صندوقها از سهام کمک خوبی
به آنها کــرد اما به نظر من هــم در پورتفوی
صندوق درآمد ثابت نباید ســهام باشد ولی در
شــرایط فعلی تغییر این قانون تبعات بدی برای
بازار دارد .در مقاطعی مدیران صندوقها به این
فکر افتادند که با خرید سهام میتوانند ضرر خود
را با باال رفتن قیمت سهام جبران کنند.
فدایی خاطرنشــان کــرد :در خصوص بحث
خرید ســهام توســط صندوقهای درآمد ثابت،
اول باید دید این کار ک ً
ال کار غلطی اســت یا با
مالحظاتی قابل انجام است .به نظر من حالت دوم
درست است و شاید برای بعضی از نهادها فرصت
خوبی ایجاد کند .برای مثال گاهی پیش میآمد
که س رده بانکی سود خوبی نمیداد و صندوقها
با سود سهام با این چالش مقابله کردند و مواقعی
شبکه بانکی نرخ سود را باال میبرد و صندوقها
باید بــا آنها رقابت میکردند؛ در این شــرایط
خرید ســهام به صندوقها کمک کرد .در حال
حاضر نباید نسخه واحدی برای همه صندوقها
پیچید و به نظر میرسد صندوقها باید برحسب
حجم ســرمایه ،قدمت و قدرت مدیریت ریسک
خود رتبهبندی شوند.
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بازار ســرمایه از طریق کانالهای متعدد مانند جذب نقدینگی ،توزیع
ریســک ،ارا ه اطالعات مالی موثق برای شرکتها و مجموعهها ،حاکمیت
شرکتی و افزایش نقدشوندگی ،یکی از پیشرانهای رشد اقتصادی است.
در تحقیقات بســیاری که در سراسر جهان صورت پذیرفته است؛ این
موضوع در بســیاری از مطالعات تأیید شده که رشــد اقتصادی با حجم
و ارز معامــالت بازارهای ســرمایه آن جامعه در بازه زمانی مشــخ
ارتباطی بازخوردی داشته است .در بسیاری از مطالعات ارتباط قوی بین
ترقی و توســعه بازارهای سرمایه و رشد اقتصادی دیده شده است .الزمه
آن داشــتن بازار ســرمایه پویا و کارا با توجه به نیازهای سرمایهگذاران
یک جامعه اســت .چرا که اطمینان عموم مردم به بازار ســرمایه در وهله
اول باعث ســرازیری نسبت بیشــتری از پسانداز سرانه جامعه به صورت
ســرمایهگذاری به سمت بازارهای سرمایه شده و با بازخورد و رشد مثبت
باعث افزایش درصد پسانداز سرانه جامعه خواهد شد .همچنین رشد بازار
سرمایه و افزایش سرمایهگذاریها در آن باعث کارایی تخصی سرمایه و
بهبود چرخه اقتصادی نیز میشود.
همانطور که میدانیم در جوامع پیشرفته بازار سرمایه ،چیزی حدود
 65تا  75درصد از کل فعالیتهای اقتصادی را از نظر مالی تأمین و بدهی
شــرکتهای غیرمالی را تأمین میکنــد .در نهایت تمامی این موضوعات
دست به دست هم داده تا توسعه بازار سرمایه باعث رشد اقتصادی بیشتر
و پایداری اقتصادی یک جامعه بشود.
با توجه به تأثیرات مثبت بازار ســرمایه بر رشد اقتصادی کشورهای در
حال توســعه باید تمرکز بیشــتری را برای توسعه نهادهای مالی کشور و
بهخصوص بازار سرمایه اختصاص داد ،تا از رشد اقتصادی متناسب بتوانیم
بهرهمند شویم .توسعه بازارهای سرمایه به همکاریهای بسیار گسترده از

سمت نهادهای قانونگذار و متولی نیاز دارد .نهادهای قانونگذار بایستی با
وضع قوانین بهینه ،مؤثر ،صحیح ،منعطف و کارآمد مسیر را برای نوآوری
مالی و توســعه بازار را ،برای بازارهای ســرمایه ،واحدهای سرمایهگذار و
تمامی نهادهای این صنعت فراهم آورند.
از طرفی نیز تنها قانونگذاری صحیح و کارآمد باعث توســعه بازارهای
سرمایه نخواهد شد و آموز اجتماعی به صورت ملی ،فناوری و مهندسی
مالــی ،ایجاد ابزارهای مالی نوین و افزایش حجم معامالت با اســتفاده از
تکنولو ی جایگاه ویژهای دارند.

ایه
ت ن ی ت ه با ر
در ادامه به بررسی جایگاه تکنولو ی و تأثیر آن بر توسعه بازار سرمایه
و در نهایت نقش آن بر رشد اقتصادی خواهیم پرداخت.
در بــازه زمانی  ۱992تــا  20۱8تحقیقات متعددی در کشــورهایی
همچــون عمان ،رمانی ،نیجریه ،یونــان و  ...کلید خورد که تقریباً تمامی
آنها ارتباط بین توســعه بازارهای ســرمایه را با رشد اقتصادی مستقیم
و بازخوردی شناســایی کردند .نکته حا ــز اهمیت در این موضوع ارتباط
مستقیم حجم و ارز معامالت در بازارهای سرمایه با رشد اقتصادی بود
که به طور شگفتانگیزی فراوانی حجم و تعداد معامالت تأثیر پررنگتری
به نســبت ارز معامالت داشــت و باال بودن ایــن دو مؤلفه به نحوی
ســالمت ،شفافیت ،گستردگی و پایداری اقتصادی بازار سرمایه و سیستم
مالی و اقتصادی جامعه موردمطالعه را نشــان مــیداد .اما افزایش حجم
معامالت و تعداد آن به جز قانونگذاری بهینه و کارآمد و آموز همگانی،
نیازمند زیرساختهای بهینه فناوری اطالعات نیز است.
برای افزایش مشــارکت و سرازیر کردن سرمایههای خرد و تأثیر آن بر

ا

ر جای ین

هب ر

برای توسعه بازار سرمایه در ایران یکی از قدمهای موردنیاز جایگزینی
هســته فعلی بورس و تمامی تکنولو یهای وابسته است .این جایگزینی
میتواند توســط خرید هســتهای جدید با قابلیتهای باالتر یا از طریق
بهرهمنــدی از دانش و تخص داخلی و بازنویســی آن صورت پذیرد .در
نگاه اول سریعترین و کمریسکترین گزینه خرید هسته جایگزین است.
ولی با توجه به وضعیت سیاســی ایران و امکان عدم دریافت پشــتیبانی
در درازمــدت میتواند باعث بروز مشــکالتی مانند عدم رشــد یکســان
توانمندیهای هسته با رشد بازار شــود .خود این موضوع میتواند باعث
قرارگیری دوباره در وضعیت فعلی شود.
از ســوی دیگر توســعه هســتهای بومــی نیازمنــد کار تیمی قوی،
برنامهریزیهای ریزبینانه ،اســتفاده از برترین اســتعدادهای موجود در
زمینه توســعه نرمافزار و همکاری بسیار گستردهتری است و همچنین با
ریســک باالتری همراه است ،اما در صورت موفقیت اولیه (با بهرهگیری از
رویکردهای چابک و ناب میتوان فهمید که آیا این امر امکانپذیر هست
یا خیر) در کوتاهمدت میتوان رشــد و سود درازمدت بازار سرمایه را در
توسعه هستهای بومی دید که خود این امر ایران را نیز در زمره کشورهای
صادرکننده تکنولو ی در زمینه بازار ســرمایه و نرمافزارهای وابســته آن
قرار میدهد.
اما جایگزینی هســته بورس به هر صورتی چندان ســاده هم نیست.
هســته فعلی مانند درختی کهن در تمامی ابعاد ســازمانها و نهادهای
وابسته به بازار سرمایه ریشه دوانده است و از سوی دیگر باعث قرارگیری
ســازمان و مدیران و کارکنان بورس در حاشیه امن شده که خودبهخود
این تغییر را سخت و بسیار پرزحمت میکند ،چرا که نیازمند خروج کلیه
نهادها ،سازمانها و مدیران از حاشیه امن خود است.
مضاف بر این ،مشــکل فقط نرمافزار نبوده و از عمر ســختافزارهای
مورداســتفاده توسط سازمان بورس نیز تقریباً بیش از یک دهه میگذرد
و چرخه پشــتیبانی بســیاری از آنها توسط سازندگان به اتمام رسیده و
میتوانند به تهدید جدی به دلیل عدم بهروزرسانی تبدیل شوند .همچنین
به دلیل پیشــرفت چشمگیر تکنولو ی در یک دهه اخیر و افزایش قدرت
و سرعت سختافزارها و امکاناتی که به ارمغان آوردهاند ،تغییر سختافزار
و بهروزرسانی تجهیزات نیز میتواند به بهبود کلی زیرساخت نهایی کمک
شایان کری کند.
در دهه پیش رو ،رشد مستمر اینترنت و تکنولو یهای نوین ارتباطی
فرصتهای بیشتری را برای گســتر و نوآوری در خدمات مالی و بازار
سرمایه ارا ه خواهد کرد ،بهویژه با فراگیرتر شدن زیرساختهای ارتباطی
و افزایش کاربران اینترنت و حلوفصل شــدن مســا ل مربوط به امنیت
اطالعات و حریم خصوصی و بهبود ســرعت و دسترسیپذیری اینترنت،
اثرات این واقعه در سراسر بخش مالی و بازار سرمایه محسوس خواهد بود.
از ســویی بهروزرسانی زیرساخت فناوری اطالعات بهجز تأثیری که بر
توانمندیهای بازار سرمایه و رشد اقتصادی دارد ،باعث کاهش هزینههای
جــاری نگهداری ،نــوآوری مالــی و همچنین افزایش درآمدها و رشــد
سرمایهگذاری با جذب نقدینگی خواهد شد.
اما مســ له فقط جایگزینی زیرساخت سازمان نبوده بلکه سایر نهادها
از کارگزاریها تا ارا هدهندگان خدمات نرمافزاری در بازار سرمایه و حتی
سازمان ســ ردهگذاری مرکزی نیز نیازمند ایجاد تغییرات و بهروزرسانی
زیرساختهای خود هستند تا بتوان از تغییرات حاصله باالترین بهرهوری
را در سطح ملی به دست آورد.
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توســعه بازارهای سرمایه بایستی به دسترسیپذیری ،تنوع ابزارهای مالی
قابل معامله و قابلیت اطمینان زیرســاخت توجه ویژهای داشت که تمامی
ایــن موارد نیاز به زیرســاختی با قابلیت مقیاسپذیری ،قابلیت توســعه
سریع ،دسترسپذیری و سایر ابعاد دارد.
برای مثال از منظر تعداد معامالت ،اســتفاده از توانمندیهای دنیای
نویــن مانند تکنولو ی هو مصنوعــی و معامالت خودکار و الگوریتمی
میتواند تأثیر بســزایی بر حجم معامالت بگــذارد .با توجه به اینکه این
توانمندیها بدون دخالت انسان قابلیت انجام معامالت بسیار زیادی را در
زمان کوتاهتر رقم میزنند و همچنین امکان ســفار گذاری بیشتری را
دارند ،میتوانند به عنوان ابزاری برای معاملهگران حرفهای در نظر گرفته
شوند و پس از آن توسط تمامی اشخاص حقیقی و حقوقی مورد استفاده
قرار گرفته و باعث رشد حداکثری معامالت شوند.
طبــق آخرین گزار ها تقریباً بین  60تــا  7درصد معامالت بورس
امریکا بدون دخالت انسان و توسط الگوریتمهای خودکار تولید میشوند
و این عدد در بازار معامالت ارزهای خارجی یا همان فارکس تا  92درصد
نیز افزایش مییابد.
از طرفی با یک مشــاهده کوتاه از روند معامالت بازار بورس و فرابورس
ایــران میتوان فهمید که بیــش از  98درصد همه معامــالت روزانه در
ایــن دو بازار متعلق به ابزارهای مالی ســهام ،حــق تقدم و صندوقهای
ســرمایهگذاری قابلمعامله هســتند و حضور ابزارهای مالی دیگر بسیار
کمرنگ بوده و به نحوی توان آنها در توزیع ریســک و ســرمایهگذاری
و خلق ثروت نادیده گرفته شــده است .هرچند در سالهای اخیر تال
بســیار زیادی برای افزایش اقبال این ابزارهــای مالی صورت پذیرفت و
اقدامات قابلتوجهی از سوی نهادهای متولی صورت گرفت ،اما متأسفانه
هنوز تا نقطه متناسب راهی بسیار طوالنی پیش روی دولت و سازمانهای
وابسته به بازار سرمایه است.
تمامی ایــن موارد بهجــز ابعاد قانونگذاری ،وابســتگی شــدیدی به
زیرســاخت مناســب فناوری اطالعات دارند و برای اینکــه بتوان از این
فرصتها اســتفاده کرد و از تبدیل آنها به تهدیدی برای بازار سرمایه و
همچنین اقتصاد جلوگیری کرد ،باید ســازمان بورس ،فرابورس و فناوری
اطالعات بورس ایران تصمیمات اثرگذاری اتخا و اجرا کنند.
همانطور که بسیاری از فعاالن بازار سرمایه ایران هر چند وقت یکبار
در مصاحبهای اعالم میکنند بزر ترین سد پیش روی بهبود بازار بهجز
روابط سیاســی و تحریمها ،زیرساخت فناوری اطالعات مناسب است ،ما
هــم بر این مورد تأکید کرده و به بررســی راهحــل آن میپردازیم .البته
منظور از زیرســاخت سختافزاری و نرمافزاری مناســب یعنی بهروز ،با
قابلیــت اطمینان ،دسترســیپذیری ،مقیاسپذیری ،منعطف و همچنین
ایمن است.
در مقطع رشد طالیی بازارسرمایه در حدود دو سال پیش مشخ شد
که هسته فعلی بورس ایران رمقی برای مواجهه با خیل عظیم معاملهگران
نــدارد و تقریباً در روزهای اوج بازار هر هفتــه یک تا چند مورد گزار
از اختالل یا کندی در هســته بورس به اطالع عموم میرســید .هرچند
موضوعی اعجاببرانگیز نبود ،چرا که به واســطه قدیمی بودن هســته و
همچنیــن تحریمهایی که در این رابطه برای ایران وجود داشــت ،تنها با
تال شبانهروزی متخصصان و مدیران سازمان فناوری و بورس ایران بود
که به نفس کشیدن خود ادامه میداد و بروز اختالل قابل پیشبینی بود.
ایــن اختالالت هزینههای مــادی و معنوی به همــراه دارند که یکی
هزینههای مستقیم شامل عدم تحقق درآمدها در ساعات عدم دسترسی
یا توقف فعالیت است و دیگری هزینههای غیرمستقیم که سلب اطمینان
و بی اعتمادی و حس ناامنی در ســرمایهگذاران را به همراه دارند .معموالً
اختالالت به دالیل پیچیدگیهای فنی بــه مراتب طوالنیتر چند دقیقه

بوده و گاهی باعث بروز اختالالت ثانویه نیز میشوند .در مجموع خسارت
سنگینی را وارد میکنند.
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