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مقدمه

شـتاب و پيچيدگـي تحوالت اقتصادي محيطـي پيراموني و داخلي اقتصـاد ايران ضرورت
مداقـه در تحليـل و شـناخت شـرايط جديـد و بهرهگيـري از فرصتهـا و زمينههـاي
نوپديـد كسـب و كار ،تأميـن مالي ،سـرمايهگذاري و مبـادالت تجاري را در سـطوح كالن
و بنگاههـاي اقتصـادي را الزامـي كـرده اسـت .صندوقهـاي بيمـه و بازنشسـتگي نيـز با
برخـورداري از ذخائـر و منابع مهم مالي بين نسـلي نقش تعيين كنندهاي در سـطح و روند
متغيرهـاي اقتصادي و اجتماعي كشـور داشـته و بطـور جدي از اين روندها متاثر هسـتند.
سـال  1395به گواهي پيشبينيهاي غالب موسسـات و سـازمانهاي پژوهشـي جهاني و
ملـي ،آغـاز دورهاي جديد از رشـد و رونق اقتصـادي براي ايران خواهد بود .اين موسسـات
رشـد  3تـا  5درصـدي را بـراي سـالهاي اينـده اقتصـاد ايـران پيشبينـي كردهاند.حـل
مناقشـه هسـتهاي ،رفـع تحريمهاي اقتصادي و بهبود روابط سياسـي و اقتصـادي با اروپا،
آسـياي جنـوب شـرقي و اروپـا دركنـار ثبـات و امنيت سياسـي و اقتصادي مثـال زدني در
سـطح ملـي و تالشهـاي گسـترده براي مهار تـورم و بهبود فضاي عمومي كسـب و كار
بخشـي از عوامـل مهم ايـن چشـمانداز مثبت به شـمار ميروند.
در طـي كمتر از سـه سـال فعاليت كارشناسـي و سياسـتگذاري دولت يازدهـم ،نرخ تورم
از حـدود  35درصـد درسـال  92بـه حـدود  11درصد درسـال  94كاهش يافته ،نرخ رشـد
 -6.3درصـدي سـال  92بـه متوسـط  +2در سـالهاي  93و  94افزايـش يافتـه و رتبـه
ايـران در محيـط عمومـي كسـب و كار از  152به  34( 118رتبه ارتقاء) بهبود يافته اسـت.
افزايـش حقـوق و مسـتمري و بهبـود قدرت خريـد كارگـران ،كارمندان و بازنشسـتگان و
جلوگيـري وقوع شـوكهاي اقتصادي ،اجراي طرحهـاي عمراني اولويـتدار و بكارگيري
سـازوكارهائي بـراي خـروج بخـش مولـد از ركود و نيـز مديريت تعهـدات مالـي دولت از
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جملـه اقدامـات دولـت براي ايجاد زمينه رشـد اقتصادي در كشـور اسـت.
باوجـود تالش هاي بسـياري كه دولـت يازدهم براي بهبود شـاخصهاي عملكرد نهادي
و اقتصـاد كالن كشـور بـكار بسـته و متوسـط رشـد اقتصـادي ( +2مثبـت دو) درصـد در
سـالهاي  1393و  ،1394هنـوز آثـار نرخ رشـد (مجمـوع) حدود  -10درصدي سـالهاي
 1391و  1392جبران نشـده و متوسـط رشـد اقتصاد ايران در دوره  5ساله  1390تا 1394
حـدود ( -2منفـي دو) درصد بوده اسـت .علاوه براين نگرانيهایي بابـت كيفيت و موضع
رشـد اقتصادي كشـور در سـالهاي آينده و چگونگي سـرريزهاي رفاهي و توسـعهاي آن
وجـود دارد .بهزبـان ديگـر ضـرورت توجـه به رشـد اقتصادي فراگيـر (و نه صرفا ناشـي از
بخـش نفـت ،گاز و پتروشـيمي) ،رفع موانع فعاليت بخش مولـد و افزايش توليد بنگاههاي
اقتصـادي در سـاير بخشها بويـژه صنعت و خدمات و در نتيجه ايجاد فرصتهاي شـغلي
و بهبـود توزيـع درآمـد مورد توجه و در دسـتور كار دولـت قرار گيرد.
نگرانـي بـزرگ ديگـر ناشـي از وقـوع چهارميـن شـوك نفتي و كاهـش حـدود  50درصدي
درآمدهـاي نفتـي دولـت يازدهـم نسـبت بـه دولـت دهـم اسـت.اين كاهـش شـديد دركنار
كاهـش ظرفيتهاي درآمدمالياتي ناشـي از ركود تورمي چهارسـاله و نيز حجم بسـيار باالي
تعهـدات مالـي دولت كه از گذشـته باقي مانده ،شـرايطي سـخت و دشـوار را رقم زده اسـت.
صنـدوق بازنشسـتگي كشـوري بـا حـدود  1.3ميليـون نفر مسـتمري بگير از دو سـو از
شـرايط اقتصـادي كشـور تاثيـر خواهـد پذيرفـت .از يكسـو پرداخـت تعهـدات مالي به
صنـدوق و مسـتمري بگيـران بـه سـطح درآمدي دولـت وابسـته خواهد بود و از سـوي
ديگـر ،دسـتيابي به بازدهـي مناسـب سـرمايهگذاريهاي و مديريت اقتصـادي ذخائر از
رشـد و رونـق اقتصـادي و محيط عمومي كسـب و كار بشـدت متاثر اسـت .از اين روي
تمركـز عميـق مطالعاتـي بـر شـرايط محيـط پيرامونـي و تحـوالت محيط اقتصـادي و
اجتماعـي كشـور يـك ضـرورت اجتنـاب ناپذير بـراي اين صندوق بشـمار مـي رود.
از زمان تاسـيس سـازمان بازنشستگي كشـوري درسـال  ،1345نيم قرن بسيار پرتالطم
و پرفـراز و نشـيب ميگذرد.در ايـن دوران ،ايران يك انقالب بزرگ و پردامنه سياسـي و
اجتماعي ،يك جنگ فراگير هشتسـاله ،سـه شـوك نفتـي ،دورهاي طوالنـي از تحريم
و بيمهـري سياسـي و اقتصـادي در سـطح جهاني را پشـت سرگذاشـته و كمتـر روزي
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را منطقـه پيرامونـي آن از شـمال تـا جنـوب و شـرق تا غرب بـا آرامش و ثبات سـپري
كـرده اسـت.جمعيت ايـران در ايـن دوره سـهبرابر شـده و اميـد بـه زندگـي دسـتكم
15سـال افزايـش يافتـه اسـت .توليـد ناخالص داخلـي از  514ميليـارد ريال بـه بيش از
يـك تريليـون ريـال افزايش يافته و تغييرات سـاختاري بزرگي چون تحـول از جامعهاي
متكـي به كشـاورزي و مسـتقر در روسـتا بـه جامعهاي درحـال صنعتي شـدن و با چهره
و شـمايلي عمدتا شـهري را پشـت سرگذاشته است.
رويكـرد الزامـي دسـتيابي بـه اقتصـاد مقاومتـي بهعنوان يك بينـش و رويكـرد اجتناب
ناپذيـر بـراي توسـعه پايـدار ضـرورت بازنگـري در مسـير گذشـته و انتخـاب عالمانـه
اهـداف و مسـير اينـده را بـراي همـه بخشهـاي اقتصـادي و بويژه صندوقهـاي بيمه
و بازنشسـتگي بـه يـك ضـرورت مهـم تبديـل كرده اسـت .در سـال  1395كه «سـال
اقتصـاد مقاومتـي ،اقـدام و عمـل» نامگذاري شـده اسـت ،رهيافتهـاي برآمـده از اين
بينـش و رويكـرد توسـعهاي ضـرورت اين تامل و مداقـه را دوچندان ميكنـد بهويژه كه
صنـدوق بيـش از همه نهادهاي مشـابه خود در معرض آسـيبهاي ناشـي از شـوكها،
روندهـاي جمعيتـي و اقتصـادي و سياسـتها و تصميمـات سياسـتگذاران بـوده اسـت.
ضـرورت در سـه بخـش تهیه شـده
گـزارش حاضـر بـا هـدف پوشـش بخشـی از ایـن
ْ
اسـت .در بخـش اول شـرایط فعلـی حاکـم بـر اقتصـاد جهانـی و بـازار جهانـی نفـت و
چشـمانداز آن در سـالهای آتـی مـورد بررسـی قـرار گرفتـه اسـت .شـرایط نهـادی و
سـاختاری حاکـم بـر فضـای اقتصـاد ایران موضـوع مورد بحـث در بخـش دوم گزارش
خواهـد بـود .در نهایـت چشـمانداز اقتصـاد ایـران از دو منظر برخی شـاخصهای کالن
و بخشهـای مختلـف اقتصـادی مـورد بررسـی اجمالـی قـرار خواهد گرفت .موسسـه
حسابرسـي صندوق بازنشسـتگي كشـوري سـپاس خـود را از همـه كارشناسـاني كه در
تدويـن ايـن گـزارش مشـاركت داشـتهاند اعالم مـي دارد.
موسسه سیاست پژوهی
صندوق بازنشستگي كشوري

بخش اول

چشمانداز اقتصاد جهان
و بازار جهانی نفت در سال 2016

فصل اول:

وضعیت فعلی و چشمانداز اقتصاد جهان در سال 2016
احمد دارستانی فراهانی

1

پیشبینـی چشـمانداز آتـی اقتصـاد جهانـی بـا توجـه بـه وضعیـت کنونـی حاکـم بـر آن
میتوانـد نقش بهسـزایی در تحلیل شـرایط پیـشروی اقتصاد ایـران طی سـالهای آینده،
علیالخصـوص بـا رفـع تحریمهـا و انتظـار گسـترش روابط اقتصادی با سـایر کشـورها به
ویـژه کشـورهای پیشـرفته صنعتی و در حال ظهور ،داشـته باشـد .ازایـنرو در این بخش به
بررسـی اوضـاع فعلـی و چشـمانداز آتـی قابل تصـور اقتصاد جهـان از منظر شـاخصهایی
چـون رشـد اقتصـادی ،قیمت برخی کاالهـای اصلی و وضعیت اقتصادی کشـورهایی چون
ایاالتمتحـده آمریـکا ،حـوزه یورو ،چیـن و منطقـه خاورمیانه ،پرداخته میشـود.
 -1-1پیشبینی رشد تولید ناخالص داخلی جهان
بر اسـاس آمارهای بانک جهانی 2نرخ رشـد اقتصادی جهان طی  10سـال گذشـته از بیش
از  4درصـد در سـال  2006بـه  -2.1در سـال ( 2009بـه دلیـل بحـران مالـی سـال )2008
کاهـش یافت .در سـال  2010این شـاخص دوباره به سـطح سـال  2006افزایـش پیدا کرد
لیکـن پـس از آن ،طی سـالهای  2011تا  2014به کمتر از 3درصد در سـال کاهش یافت.
تولیـد ناخالـص داخلی جهان در سـال  2014حدود  58.15هزار میلیـارد دالر (به قیمتهای
ثابت سـال  )2005بوده که نسـبت به سـال  2013میالدی  2.5درصد رشـد نشـان میدهد.
.1دانشجوی دکترای مالی دانشگاه آزاد اسالمی واحد علوم و تحقیقات

2. http://databank.worldbank.org/
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نمودار  -1-1نرخ رشد تولید ناخالص داخلی جهان طی سالهای  2005تا 2014

در ایـن میـان ،ایـاالت متحده آمریکا به عنـوان بزرگترین اقتصاد جهان بیـش از  23درصد
تولیـد ناخالـص داخلی دنیا را بـه خود اختصاص داده و پس از آن چین بـا  14درصد در رتبه
دوم قـرار گرفتـه اسـت .نکته حائز اهمیت در این بین سـهم  48درصدی گروه کشـورهای
1 )Group of Seven( G7از اقتصـاد جهان اسـت کـه در صورت افزودن اقتصاد چین به آن،
مالحظـه میشـود کـه حدود دو سـوم از اقتصـاد جهان در اختیار این  8کشـور قـرار گرفته
اسـت .الزم بـه ذکر اسـت که بخش خدمات ،نسـبت بـه دو بخش صنعت و کشـاورزی ،از
بیشـترین سـهم در تولید ناخالص داخلی جهان برخوردار اسـت.
شکل  -1-1سهم کشورها و بخشهای مختلف اقتصادی از تولید ناخالص داخلی جهان

	.1یـک سـازمان بینالمللـی اسـت کـه در سـال  1985بـا هـدف تسـهیل همکاریهـای اقتصـادی بین کشـورهای بـزرگ صنعتی
جهـان شـامل کشـورهای فرانسـه ،آلمـان ،بریتانیـا ،ایتالیـا ،ژاپـن ،ایـاالت متحـدة آمریـکا و کانادا ،شـکل گرفت.

بخش اول :چشمانداز اقتصاد جهانی و بازار جهانی نفت در سال 15 / 2016

بـر اسـاس گـزارش «چشـمانداز اقتصاد جهانـی» ماه ژانویـه  2016بانک جهانی ،رشـد
تولیـد ناخالـص داخلـی واقعی جهان در سـال  2015معـادل  2.4درصد برآورد شـده که
1
نسـبت بـه بـرآورد این نهاد در ماه ژوئن سـال  2015حـدود  0.4درصد کمتر میباشـد.
آخریـن بـرآورد صنـدوق بینالمللـی پول از رشـد اقتصاد جهانی نشـاندهنده رشـد 3.1
درصـدی این شـاخص در سـال  2015میالدی اسـت که نسـبت بـه پیشبینیهای این
نهـاد در ژانویـه سـال  3.3( 2015درصد) حـدود  0.2درصد کاهش نشـان میدهد 2.این
تعدیل منفیای در مورد تمامی کشـورهای پیشـرفته صنعتی ،نوظهور و در حال توسـعه
صـورت گرفتـه اسـت .بر اسـاس آخریـن گـزارش چشـمانداز اقتصـاد جهانـی صندوق
بینالمللـی پـول در آوریـل سـال  ،2016کلیـه برآوردهـای ایـن صنـدوق از رشـد تولید
ناخالص داخلی کشـورها از اواسـط سـال  2015دچار تعدیل منفی شـده اسـت.
نمودار  -2-1تعدیل روند رشد اقتصادهای پیشرفته ،نوظهور و درحال توسعه

Source: Internainal Monetary Fund (IMF) (2016), ibid, p. 4.

دالیـل گوناگونـی به عنـوان علت ایـن موضوع برشـمردهاند که از جملـه مهمترین آنها
میتـوان بـه به مـوارد زیر اشـاره کرد:
	کاهـش رشـد اقتصادی آمریکا بـه دلیل کاهش صـادرات ،تضعیـف تقاضای نهایی
1. World Bank (2016), Global Economic Prospects: Spillovers amid Weak Growth.
2. Internainal Monetary Fund (IMF) (2016), World Economic Outlook: Too Slow for Too
Long, April 2016.
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داخلـی و کاهـش سـرمایهگذاریهای غیرمسـکونی
	کاهـش تولیـدات صنعتـی جهـان ،به ویـژه کاالهـای سـرمایهای (در بخشهای
انـرژی و معـدن)
	کاهش رشد اقتصادی ژاپن (بیش از پیشبینیها) به دلیل افت شدید مصرف خصوصی
رکود شدید اقتصادی برزیل
رکود شدید اقتصادی روسیه
افت فعالیتهای تولید کارخانهای چین
	کاهـش فعالیتهـای اقتصـادی در صحـرای آفریقـا و خاورمیانه بـه دلیل کاهش
قیمتهـای نفـت ،کاهش قیمت سـایر کاالهـا و نزاعهای داخلـی و منطقهای در
1
برخی کشـور
توزیـع جغرافیایی سـطوح مختلف رشـد اقتصادی مطابق برآوردهـای صندوق بینالمللی
پول در سـال  2015در شـکل زیر نشـان داده شـده که بر اسـاس آن کشـورهای جهان
در قالـب  6گـروه مجزا طبقهبندی شـدهاند.
شکل  -2-1پیشبینی رشد تولید ناخالص داخلی کشورها در سال 2015

(درصد)

چنانچه مالحظه میشـود ،رشـد تولیـد ناخالص داخلی کشـورهای پیشـرفته صنعتی در
1. Internainal Monetary Fund (IMF) (2016), ibid, p. 1.

بخش اول :چشمانداز اقتصاد جهانی و بازار جهانی نفت در سال 17 / 2016

سـال  2015بین  2تا  4درصد برآورد شـده اسـت .درحالیکه اغلب کشـورهای آسـیای
جنـوب شـرقی بـه همراه هندوسـتان و برخی کشـورهای آفریقایی نرخهای رشـد باالتر
از  4درصـد را تجربـه میکننـد .یکی از کشـورهای مهـم و تأثیرگـذار در اقتصاد جهانی
روسـیه اسـت کـه برآوردهـای انجـام شـده نشـان از رشـد منفـی اقتصادی این کشـور
در سـال  2015دارنـد .در ایـن میـان ،ایـران در رده کشـورهایی قـرار گرفتـه کـه رشـد
اقتصـادی بیـن صفر تـا  2درصـد را در سـال مذکور تجربـه میکند.
شـایان ذکر اسـت که رشـد اقتصاد جهان در سـالهای  2016و  2017میالدی توسـط
صنـدوق بیـن المللـی پـول بـه ترتیـب  3.2و  3.5درصـد پیشبینـی شـده اسـت کـه
نسـبت بـه برآوردهـای ایـن نهاد در ژانویه سـال  2016بـه ترتیـب  -0.2و  -0.1تعدیل
خوردهانـد 1.بانـک جهانـی امـا نـگاه بدبینانهتـری نسـبت به ایـن موضوع در سـالهای
پیـشرو دارد .براسـاس آخریـن برآوردهای بانک جهانی نرخ رشـد واقعـی اقتصاد جهان
در سـالهای  2016و  2017بـه ترتیـب  2.9و  3.1درصـد خواهـد بـود کـه ایـن دو
رقـم نسـبت بـه پیشبینیهـای مـاه ژوئـن سـال  2015ایـن بانک بـه ترتیـب  -0.4و
 -0.1کاهـش نشـان میدهنـد 2.بر اسـاس این پیشبینیها رشـد اقتصادی کشـورهای
پیشـرفته تـا سـال  2017تغییـر چندانـی نخواهد کـرد؛ درحالیکـه نرخ رشـد اقتصادی
کشـورهای نوظهـور و درحـال توسـعه از  4بـه  4.6درصـد افزایـش پیـدا خواهد کرد.
جدول  -1-1برآورد و پیشبینی رشد تولید ناخالص داخلی در گروههای کشوری مختلف
(درصد)
شرح

2015

2016

2017

کشورهای پیشرفته صنعتی

1.9

1.9

2.0

کشورهای نوظهور و درحال توسعه

4.0

4.1

4.6

Source: Internainal Monetary Fund (IMF) (2016), ibid, p. 2.
1. Internainal Monetary Fund (IMF) (2016), ibid, p. 2.
2. World Bank (2016), ibid.
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 -2-1تغییر شاخص قیمتهای جهانی کاالها
قیمتهـای جهانـی گروههـای کاالیی انرژی ،فلـزات و غذا از سـال  2014میلادی رو به
افـول گذاشـتهاند .در ایـن میان شـاخص قیمت انرژی (بـر مبنای قیمتهای سـال )2005
بـا بیشـترین کاهـش مواجه شـده اسـت .قیمت فلـزات تقریب ًا به سـطح قیمتهای سـال
 2005کاهـش یافتـه و شـاخص قیمت محصوالت غذایـی از بیش از  150در سـال 2014
بـه زیر  130در سـال  2015رسـیده اسـت .پیشبینیهای صندوق بینالمللـی پول و بانک
جهانـی در زمینـه تغییـرات شـاخصهای قیمت این سـه گـروه کاالیی حاکی از آن اسـت
که در سـال  2016قیمت انرژی رشـدی نسـبی ،غذا روندی با ثبات و قیمت فلزات اندکی
کاهـش خواهـد یافـت .لـذا میتـوان انتظـار داشـت که صنایـع مرتبط بـا تولیـد کاالهای
بخـش انـرژی طی سـالهای پیشرو از رشـد نسـبی این بخش منتفـع گردند.
نمودار  -3-1روند تغییرات و پیشبینی قیمتهای جهانی نفت ،غذا و فلزات
(شاخص)2005=100 ،

Source: Internainal Monetary Fund (IMF) (2016), ibid, p. 5.

رونـد تغییـرات تاریخـی شـاخصهای جهانـی قیمت طلا را میتوان در نمـودار صفحه
بعد مالحظـه کرد.

بخش اول :چشمانداز اقتصاد جهانی و بازار جهانی نفت در سال 19 / 2016
نمودار  -4-1روند تاریخی قیمت طال طی سالهای  2006تا 2015

همانطـور کـه مالحظه میشـود ،طـی دو سـال اخیر قیمت طال کاهش بسـیار محسوسـی
داشـته کـه دالیـل اصلـی آن را میتـوان کاهـش  26درصـدی ذخایر طلای صندوقهای
قابـل معاملـه در بـورس آمریکا و گرفتن تأیید از کنگره جهت حمله به سـوریه توسـط دولت
ایـن کشـور عنـوان کـرد .پیشبینـی روندهای آتی نشـان میدهد کـه قیمت طلا در پایان
سـال  2016و  2017بـه ترتیـب بـه  1031و  971دالر در هـر اونـس کاهش یابد.
در نمـودار زیـر تغییرات قیمتهای جهانی نفت طی یک دهه گذشـته بـه همراه توضیحات
مرتبـط بـا هـر یـک از ایـن تغییـرات ارائه شـده اسـت .به نظر میرسـد در سـال جـاری در
صـورت عدم بروز اتفاقات خاص سیاسـی در منطقه خاورمیانه ،که بسـتر بـروز اتفاقات زیادی
میباشـد ،قیمتهـای فعلـی از ثبات نسـبی به همراه اندکی رشـد برخـوردار گردند.
نمودار  -5-1روند تغییرات قیمت نفت خام WTI

(دالر در ازای هر بشکه)
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علاوه بـر ایـن توجـه بـه روند شـاخصهای صنعتـی جهـان در شـرایط فعلـی اقتصاد
جهانی حائز اهمیت اسـت .برای نشـان دادن این روندها از سـه شـاخص مدیران خرید
( 1)PMIتولیـدات کارخانـهای ،تولیـدات صنعتی و حجم مبادالت جهانی اسـتفاده شـده
و در نمـودار زیـر رونـد تغییرات آنها طی سـالهای گذشـته ارائه شـده اسـت.
نمودار  -6-1روند تغییرات شاخصهای صنعتی طی سالهای 2010-2015

همانطـور کـه مالحظـه میشـود ،حجـم مبـادالت جهانی طی سـالهای اخیـر کاهش
چشـمگیری داشـته اسـت که بیشـتر ایـن کاهش مربـوط به صـادرات و واردات کشـور
چیـن میباشـد و بـه نظـر میرسـد تـا زمـان تـداوم ایـن وضعیـت ،حجـم مبـادالت
همچنـان در سـطح نسـبت ًا پایینی قرار داشـته باشـد.
یکـی از فاکتورهـای مهـم تأثیرگـذار بر فعالیتهـای صنعتی از طریق تحـرک بازارهای
سـرمایه ،نرخهـای بهـره بانکی اسـت .طی سـالهای اخیـر روند رو به کاهـش این نرخ
در کشـورهای مختلـف ،افزایـش نسـبت  P/Eرا بـه دنبال داشـته و تداوم رونـد موجود،
اعـم از فـدرال رزرو ،توجیهکننـده رشـد شـاخصهای بـورس در کشـورهای مختلـف
جهـان میباشـد .نمودارهـای صفحـه بعـد رونـد کاهشـی تغییـرات نرخهـای بهـره در
ایاالتمتحـده ،آلمـان ،ژاپـن و ایتالیـا در کنـار رونـد افزایشـی مقـدار  P/Eو ارزش بازار
 .1این شــاخص سنجهای از سالمت اقتصادی دربخش تولیدات کارخانهای است که ترکیبی از پنج شاخص عمده میباشد :سفارشات
جدید خرید ،سطوح موجودی ،تولید ،تحویل کاال و محیط اشتغال.

بخش اول :چشمانداز اقتصاد جهانی و بازار جهانی نفت در سال 21 / 2016

سـرمایه ایـن کشـورها را طـی سـالهای اخیـر نشـان میدهد.
نمودار  -7-1روند تغییرات نرخ بهره بانکی

(درصد)

نمودار  -8-1نسبت قیمت به درآمد ()P/E
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نمودار  -9-1شاخص بازارهای سهام
( ،2007=100پول رایج ملی)

 -3-1وضعیت اقتصادی کشورهای جهان
در ایـن بخـش بـه بررسـی وضعیت فعلـی اقتصـاد کشـورهای مختلف جهـان پرداخته
میشـود .در ابتـدا اقتصـاد کشـورهای ایاالتمتحـده ،چین و حـوزه یورو ،که بیشـترین
سـهم در اقتصـاد جهانـی را دارنـد ،از منظـر اجـزای  ،GDPچالشهـای اقتصـادی و
تـراز تجـاری مـورد بررسـی قـرار گرفته و سـپس اوضـاع اقتصـادی کشـورهای منطقه
خاورمیانـه بـا تأکیـد بـر نقش نفـت تشـریح میگردد.
ایاالتمتحده آمریکا

اقتصـاد ایـاالت متحـده در سـالهای اخیـر با وجـود بهبود نسـبی پس از بحـران مالی
سـال  ،2008هنـوز هـم دارای مشـکالت و چالشهـای متنوعـی اسـت کـه مهمترین
آنهـا عبارتند از:
تعیین نرخ بهره توسط فدرال رزرو ( تأثیرگذار بر سایر بندها)
نحوه نرمالسازی تدریجی قوانین پولی و مالی
ایجاد یک اجماع سیاسی در رابطه با طرح تثبیت مالیاتی
اصالحات بخش عرضه اقتصاد برای رشد میانمدت اقتصاد از طریق سیستم مالیاتی
اصالحات مهاجرت

بخش اول :چشمانداز اقتصاد جهانی و بازار جهانی نفت در سال 23 / 2016

سرمایهگذاری در زیرساختها
نکتـه مهـم در رابطـه بـا مشـکالت و چالشهـای فوق این اسـت کـه به صـورت ذاتی
بعضـی از آنهـا بـار منفی نـدارد بلکه در صـورت تصمیمگیریهـای اشـتباه در آن حوزه
مخاطـرات زیادی ممکن اسـت ایجـاد گردد.
بـا وجـود افـت نسـبی تولیـد ناخالـص داخلـی در سـال ( 2009رشـد منفـی  2درصـد)
بـه دلیـل بحـران مالـی سـال  ،2008اقتصـاد ایـن کشـور پـس از آن بـه طور متوسـط
سـاالنه  2درصـد رشـد کرده اسـت .روند گذشـته و پیشبینی کوتاهمدت تغییـرات تولید
ناخالـص داخلـی امریـکا بـر اسـاس اطالعـات ارائه شـده از جانـب صنـدوق بینالمللی
پـول ،در نمـودار زیر ارائه شـده اسـت.
نمودار  -10-1پیشبینی روند آتی تولید ناخالص داخلی ایاالت متحده آمریکا
							

(میلیارد دالر)

بـر ایـن اسـاس ،نرخ رشـد اقتصـادی ایـن کشـور طـی سـالهای  2017 ،2016و  2021به
ترتیـب  2.0 ،1.9و  1.8درصـد پیشبینـی میشـود .به عبارت دیگر برآوردها نشـان میدهند
کـه تولیـد ناخالص داخلـی آمریکا طی سـالهای  2015تـا  2020در حدود  17تـا  20درصد
رشـد کند .بررسـی سـهم هر یـک از اجـزای تولید ناخالص داخلـی در امریکا نشـان میدهد
کـه تقریبـ ًا دو سـوم اقتصاد این کشـور به بخش «مصرف خانـوار» اختصـاص دارد و پس از
آن مصـارف دولتـی بـا  18درصد از تولید کل در رتبه دوم واقع شـده اسـت.
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نمودار  -11-1سهم اجزای مختلف تولید ناخالص داخلی ایاالتمتحده آمریکا
(درصد)

نـرخ بهـره بانکـی ،بـه عنـوان یکـی از مهمتریـن عوامـل تأثیرگـذار بـر سـایر فضـای
عمومـی اقتصـاد و نیـز بازارهـای مالـی ،از سـال  2009در نـرخ  0.25درصد ثابت شـده
بـود .امـا در سـال گذشـته میلادی فـدرال رزرو تصمیم بـه افزایش این نـرخ گرفت به
طوریکـه ایـن نـرخ در ژانویـه سـال  2016بـه  0.5درصـد افزایـش یافت.
نمودار  -12-1روند نرخ بهره ایاالتمتحده آمریکا

(درصد)

شـکل صفحـه بعـد اجزای مختلـف اقالم صادراتـی ایاالت متحـده ،که  13درصـد از GDP

ایـن کشـور را تشـکیل میدهـد ،را نشـان میدهـد .بـر ایـن اسـاس صـادرات کاالهـای

بخش اول :چشمانداز اقتصاد جهانی و بازار جهانی نفت در سال 25 / 2016

سـرمایهای و تجهیزات صنعتی به ترتیب با  39و  28درصد از بیشـترین سـهم در بین سـایر
اقلام صادراتـی برخوردارند.
نمودار  -13-1ترکیب اقالم صادراتی ایاالت متحده آمریکا در سال 2014

بررسـی شـرکای مهم تجاری آمریکا نشـان میدهد کشـورهای کانادا ،مکزیک و چین
سـه مقصـد مهـم صادراتـی این کشـور بـه شـمار میرونـد بهطوریکه در مجمـوع 41
درصـد صـادرات ایاالتمتحده در سـال  2014به این سـه کشـور انجام شـده اسـت.
شکل  -3-1مقصدهای صادراتی ایاالتمتحده آمریکا در سال 2014
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شـایان ذکـر اسـت ،در رابطـه بـا علل تعدیل رشـد اقتصاد جهانـی از  3.3درصـد به 3.1
درصـد کـه در بخـش اول گـزارش حاضـر مطـرح شـد ،هرگونـه مشـکل در کانالهای
ارتباطـی بیـن کشـورهای آمریـکا و کانـادا میتوانـد  20درصـد از سـهم  13درصـدی
صـادرات در  GDPامریـکا را دچـار خدشـه نماید.
ن بازار سـهام پس از سـه سـال رشـدهای
در میـان بازارهـای سـهام ،آمریکا با بزرگتری 
دو رقمـی ،بـا افـت حـدود  0.8درصـدی مواجه شـد کـه بدتریـن عملکرد این کشـور از
سـال  2008محسـوب میشـود .در شـرایطی کـه شـاخص  S&Pو داوجونـز با کاهش
مواجـه شـدند ،شـاخص نـزدک بـا افزایش  5.5درصـدی همراه شـد که عمـده افزایش
آن بـا حمایـت نمادهای بـزرگ حوزه فناوری (بـه جز اپل) و بایوفنـاوری صورت گرفت.
در سـال  ،2015کمتریـن میـزان عرضـه اولیـه ( )IPOاز سـال  2009در آمریـکا انجام
شـد .همچنین اوراق قرضه کماعتبار ( )junk bondsبرای نخسـتینبار از سـال 2008
تاکنـون بـا افـت مواجـه شـدند؛ موضوعی که بـر نگرانـی از آینـده سـرمایهگذاریهای
پرریسـک بهویـژه در حوزه نفت تأکیـد دارد.
حوزه اقتصادی یورو

حـوزه یـورو در شـرایط فعلـی با چالشها و مشـکالت مختلفی مواجه اسـت کـه اقتصاد
آنرا دسـتخوش تحـوالت منفـی کرده اسـت .مهمترین این چالشهـا عبارتند از:
حـوادث تابسـتان گذشـته کـه پیشبینیهـای مختلـف در رابطـه با احیـای اقتصاد
یـورو را مجـدداً سسـت کـرد
مناقشه یونان با سایر کشورهای حوزه یورو
رکـود اقتصـادی چیـن و تضعیـف بـازار صادراتـی حـوزه یـورو ( تأثیـر بـاال در
دورنمـای تـراز تجـاری)
افزایش نرخهای بهره واقعی بعلت تورم پایین سراسری در حوزه یورو
تداوم بدهی و بیکاری باال در حوزه یورو با وجود پیشبینی کاهش در آینده
نمـودار صفحه بعـد روند تاریخی نرخ رشـد تولید ناخالص داخلی کشـورهایی نظیر آلمان،
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ایتالیـا ،فرانسـه ،اسـپانیا و کل حـوزه یـورو به همـراه پیشبینی  5سـال آینده آن را نشـان
میدهـد .چنانچـه مالحظه میشـود ،رونـد با ثباتی (نرخ رشـدی بین  1تـا  2درصد) برای
اقتصادهـای ایـن حوزه طـی سـالهای  2016تا  2020پیشبینـی میگردد.
نمودار  -14-1روند نرخ رشد تولید ناخالص داخلی کشورهای حوزه یورو

بررسـی وضعیـت تجـارت خارجـی نشـان میدهد یکـی از شـرکای اصلی حـوزه یورو
در بخـش صـادرات ،کشـور چیـن میباشـد که تحـوالت اقتصـادی آن تأثیـر مهمی بر
رونـد صـادرات ایـن حـوزه دارد .نمـودار زیـر تغییـرات «درصد رشـد صـادرات» آن طی
سـالهای گذشـته همـراه بـا پیشبینـی پنـج سـال آینـده را نشـان میدهد.
نمودار  -15-1روند نرخ رشد صادرات کشورهای حوزه یورو
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بـا وجـود آشـکار شـدن اخیر رکـود اقتصادهای نوظهـور اعـم از چین ،مصرفکننـدگان هنوز
هـم عامـل اصلی رشـد اقتصادی حوزه یورو میباشـند و لذا میتوان ثبات نسـبی را با شـتاب
بسـیار جزیـی در میزان رشـد صـادرات برای افق  5سـاله آتـی این حـوزه پیشبینی کرد.
در چنیـن شـرایطی ،تـراز تجاری حوزه یورو طی دو سـال اخیر از رشـد بسـیار مناسـبی
برخـوردار بـوده ،بهطوریکـه طبـق اطالعـات ارائـه شـده از سـوی صنـدوق بینالمللی
پـول ،از سـال  2008بـا ترازی حدود منفـی  225میلیارد دالر به تـراز مثبت  375میلیارد
دالر در سـال  2015افزایش یافته اسـت.
نمودار  -16-1روند نرخ رشد صادرات کشورهای حوزه یورو

بـا ایـن وجـود و بـر خالف عملکـرد مطلوب حوزه یـورو در احیای تـراز تجاری خود طی  7سـاله
گذشـته ،صنـدوق بینالمللـی پول بـرای سـالهای  2016تـا  2020کاهش حـدودی  50میلیارد
دالری ،بـه دلیـل رکود اقتصادی چیـن و پیشبینی تـداوم آن ،را در این زمینه پیشبینی میکند.
بازارهـای سـهام در اروپـا رفتـار یکنواختـی نداشـتند و برخی از آنها با رشـدهای نسـبت ًا
مناسـب و بعض ًا با زیانهای سـنگین مواجه شـدند .ایرلند با رشـد  28درصدی ،بهترین
عملکـرد را در میـان بازارهـای سـهام اروپـا بهثبت رسـاند .ایـن در حالی بـود که بورس
ت تأثیر بحران
یونـان افـت حـدود  58درصـدی را تجربه کرد .موضوعـی که عمدت ًا تحـ 
بدهـی در ایـن کشـور بـود .در مجمـوع کل بازارهای سـهام اروپا توانسـتند رشـد حدود
 2درصـدی و در حـوزه یـورو رشـد  8درصدی را به ثبت برسـانند .این رشـدهای اسـمی
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ناشـی از تضعیـف ارزش یـورو در برابـر دالر بـوده اسـت بـه گونـهای کـه اگـر تغییرات
بازارهـای سـهام اروپـا را بـا نـرخ دالر آمریکا محاسـبه کنیـم در مجموع زیـان حدود 5
درصـدی را نشـان میدهد .بانـک مرکزی اتحادیـه اروپا به منظور جلوگیـری از کاهش
رشـد اقتصـادی و تـورم منفـی ،اوایـل سـال  ،2015اقدامـات انبسـاطی را آغاز کـرد .بر
اسـاس برنامـه ایـن بانـک ،مقـرر شـد ماهانـه  60میلیـارد یـورو (در مجموع بـه ارزش
 1100میلیـارد یـورو) سیاسـت تسـهیل پولـی در این کشـورها انجام شـود .همچنین در
بررسـی سـهام فعـال در اقتصـاد اروپا مشـاهده میشـود سـهم شـرکتهای وابسـته به
کاالهـا بـر افـت شـاخصهای سـهام بسـیار پررنگ بـوده اسـت .بهعنوان مثال ،سـهام
شـرکتهای معدنـی آنگلـو آمریکن ،گلنکور و سـیدریل بـه ترتیـب  70 ،75و  65درصد
کاهـش را در سـال  2015تجربـه کردند .در مقایسـه عملکـرد بازارهای سـهام اروپایی،
ً
کاملا مشـهود اسـت و در نتیجـه اختلاف میان
کاهـش ارزش یـورو نسـبت بـه دالر
تغییـرات شـاخص بازارهـای سـهام بر اسـاس پـول محلـی در مقایسـه بـا دالر آمریکا
بسـیار زیـاد اسـت .این در حالی اسـت که کشـوری مانند سـوئیس با واحد پـول فرانک،
تغییـرات شـاخص سـهام آن در دو حالـت تفـاوت زیـادی را نشـان نمیدهـد .علت این
امـر را میتـوان در عـدم افـت ارزش پـول ملـی این کشـور در مقایسـه با دالر دانسـت.
چین

اقتصـاد چیـن در سـالهای اخیـر دچار رکود شـد ه اسـت .رشـد اقتصادی این کشـور در
فصـول اول و دوم  2015حـدود  7درصـد بـوده کـه این میزان کمترین میزان ثبتشـده
از سـال  2009میباشـد .چالشهـای اقتصـادی کـه چیـن در حـال حاضر بـا آن مواجه
اسـت عبارتند از:
	کمترین نرخ رشد تولیدات صنعتی از سال 2009
ترافیک بسیار پایین حمل و نقل ریلی نسبت به سال گذشته
تقویت بخش خدمات در اقتصاد چین
مواجهـه بـا هـر یـک از ایـن چالشهـا نیـاز بـه برنامهریـزی طوالنـی مـدت دارد .بـر
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اسـاس پیشبینیهـای صـورت گرفتـه توسـط بانـک جهانـی ،صنـدوق بینالمللی پول
و مؤسسـات تحقیقـات مالـی اعـم از دلویـت 1دورنمـای متغیرهـای اقتصـادی چیـن را
میتـوان در چنـد مـورد زیـر خالصـه کرد:
وجود ظرفیت خالی قابل توجه در صنایع سنگین
	کاهش سرمایهگذاری خارجی در چین
	کاهش صادرات چین بهعلت کاهش تقاضای جهانی
	کاهـش قـدرت یـوان در برابر یـورو و ین و ثبات نـرخ برابری یـوان/دالر با وجود
افزایـش اخیـر ارزش دالر
نشـانههای ایـن رکـود را همچنیـن میتـوان در سـقوط محسـوس شـاخص بـورس
شـانگهای بعـد از مـاه ژوئـن  2015مالحظـه کـرد.
نمودار  -17-1شاخص بورس شانگهای چین

نمـودار زیـر رونـد تاریخـی رشـد  GDPچین بـه همـراه پیشبینی صنـدوق بینالمللی
پـول تـا سـال  2020را نشـان میدهد.

1. Deloitte Institution

بخش اول :چشمانداز اقتصاد جهانی و بازار جهانی نفت در سال 31 / 2016
نمودار  -18-1روند تاریخی رشد اقتصادی چین و پیشبینی آن تا سال 2020

مطابـق نمـودار فـوق ،در سـالهای  2016و  2017یـک کاهـش نسـبی و بعـد از آن تا
سـال  2020ثبـات نسـبی در رشـد اقتصـادی چیـن پیشبینی میشـود.
کشورهای منطقه خاورمیانه (با تأکید بر نقش نفت)

منطقه خاورمیانه از کشـورهایی تشـکیل شـده که نفت یکی از اصلیترین محصوالت آنها به
شـمار مـیرود .لـذا تغییـرات قیمت نفت میتواند تأثیر محسوسـی بر رشـد اقتصـادی و تأمین
منابـع بودجـهای آنها داشـته باشـد .نمـودار زیـر حداقل قیمت نفت کـه قادر به پوشـش کامل
بودجههـای سـاالنه هـر یک از کشـورهای نفتخیـز این منطقه میباشـد را نشـان میدهد.
نمودار  -19-1حداقل قیمت نفت برای تأمین بودجه کشورهای نفتخیز خاورمیانه
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طبق نمودار فوق ،انعطافپذیرترین کشـور در بین کشـورهای منطقه در برابر نوسـانات نفت،
کویـت و شـکنندهترین آن لیبـی اسـت .ایـران نیـز بـه عنوان یک کشـور غیرعضو شـورای
همـکاری خلیـج فـارس ،طبق اظهارنظـر صنـدوق بینالمللی پـول ،در سـال  2015نیازمند
برخـورداری از نفـت  90دالری بـرای تأمیـن مالـی بودجه داخلی خود میباشـد .همچنین بر
اسـاس گزارشهـای صندوق بینالمللی پول ،پیشبینی میشـود که کشـورهای این منطقه
در بخـش صـادرات بـا روندی با ثبـات طی پنج سـال آینده روبرو باشـند.
نمودار  -20-1روند گذشته صادرات کشورهای خاورمیانه و پیشبینی آن تا سال 2020

نکتـه مهـم ایـن پیشبینی ،قرار داشـتن ایران در خط صفر درصد رشـد میـزان صادرات
میباشـد؛ درصورتـی کـه کشـورهایی اعـم از ترکیـه و عربسـتان در سـطح باالتـری از
درصـد رشـد صـادرات قـرار دارنـد .الزم بـه ذکر اسـت کـه تأثیر شـرایط پسـابرجام بر
اقتصـاد و تجـارت خارجـی ایـران در پیشبینیهـا اعمـال نشـده و از طرفـی بـه نظـر
میرسـد بـه علت عدم اجـرای بسـیاری از توافقنامههـای اقتصادی ایران با کشـورهای
دیگـر در مـدت کوتـاه ،سـازمانهای بینالمللـی به ویـژه صنـدوق بینالمللی پـول آثار
پسـابرجام را تـا مـدت زیـادی در این محاسـبات لحـاظ نکند.
یکـی از مـوارد بسـیار مهـم و تأثیرگـذار در اقتصـاد کشـور این منطقـه ،سـهم درآمدهای
عمومـی دولـت از تولیـد ناخالص داخلی میباشـد که روند گذشـته آن بـه همراه پیشبینی
تـا سـال  2020بـرای برخی کشـورهای منطقـه در نمودار ذیل ارائه شـده اسـت.

بخش اول :چشمانداز اقتصاد جهانی و بازار جهانی نفت در سال 33 / 2016
نمودار  -۲1-۱سهم درآمدهای عمومی دولت از  GDPدر کشورهای خاورمیانه
و پیشبینی آن تا سال 2020

بـا توجـه بـه آمارهای صنـدوق بینالمللی پـول ،پیشبینی میشـود که طی  5سـال آینده
سـهم درآمدهـای عمومـی دولـت از  GDPدر کشـورهای منطقـه خاورمیانـه کاهش پیدا
کنـد .ایـن میـزان در ایران ،بـا  16درصد کاهش به  11.35درصد در سـال  2020میرسـد.
 -4-1جمعبندی

بـا ورود چنیـن شـرایطی ،سـال  2016یکی از سـالهای سـخت اقتصاد جهانـی خواهد
بـود .گرچـه برخـی کارشناسـان عملکرد سـال  2015بازارهای سـهام را زمینـهای برای
رشـد قیمـت سـهام در سـال  2016میدانند ،امـا ابهامات بسـیاری در ایـن زمینه وجود
دارد .در مهمتریـن آنهـا میتـوان بـه نگرانـی دربـاره اقتصـاد چیـن و بحـث بدهیهای
دالری اقتصادهـای نوظهـور اشـاره کـرد .اگر چین نتواند رشـد اقتصادی خـود را تقویت
و قیمـت پاییـن کاالهای خام بـر اقتصادهای نوظهور فشـار بیشـتری وارد کند ،احتمال
بـه وجـود آمـدن شـوکی دیگـر در اقتصـاد جهانـی وجـود دارد .از سـوی دیگر ،شـتاب
افزایـش نرخ بهره توسـط فـدرال رزرو آمریکا ،بحث دیگری اسـت کـه اقتصادهای دنیا
را نگـران کـرده اسـت .اگـر ایـن بانـک مرکزی بـا شـتاب زیادی نـرخ سـود را افزایش
دهـد ،بـه نوعـی تقاضای جهانـی یا به عبارتـی نقدینگی جهانـی را کاهـش خواهد داد.
موضوعـی کـه در شـرایط ضعف اقتصادهـای جهانی ممکن اسـت شـرایط را به بحران
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نزدیـک کنـد .بحث انتخابات ریاسـت جمهـوری آمریکا نیـز یکی دیگر از ریسـکهای
سیاسـی پیـش روی بازارهـا محسـوب میشـود .شـخص اول اجرایـی در بـزرگ ترین
اقتصـاد دنیـا قطع ًا بـر بازارهای مالـی اثرگـذار خواهد بود.

فصل دوم:

بازار جهانی نفت
رضا میرزاابراهیمی

1

 -1-2شرایط فعلی بازار جهانی نفت

قبـل از سـال  2008میلادی بازار جهانـی نفت همواره با روندهـای صعودی قیمتهای
نفـت مواجـه بود .به عنوان مثال ،قیمت نفت وسـت تگزاس اینترمدییـت ( )WTIآمریکا
از حـدود  26دالر در هـر بشـکه بـا افزایـش  3.8برابری بـه  99.7دالر در هر بشـکه در
سـال  2008افزایـش یافـت .امـا با وقوع بحـران مالی در این سـال ،قیمتهـای جهانی
نفـت نیـز بـا کاهش شـدید مواجـه گردید .بـه طوریکه قیمـت  WTIدر سـال  2009به
 46.7دالر در هـر بشـکه کاهـش پیـدا کـرد (حـدود  40درصد کاهش نسـبت به سـال
 .)2008پـس از آن ،قیمتهـای مذکـور تـا سـال  2013دوبـاره رونـد صعـودی به خود
گرفـت .امـا از اواسـط سـال  2014و آغاز سـال  2015روندهای قیمتی مجـدداً معکوس
شـد کـه تـا بـه امـروز نیـز ادامـه دارد .رکوردهـای ثبتشـده سـطوح قیمتـی جدید در
یـک دهـه گذشـته بیسـابقه میباشـند .به گونـهای که قمیـت نفـت  WTIدر برخی از
روزهای دو ماه ابتدای سـال  2016به زیر  30دالر در هر بشـکه نیز رسـیده اسـت .روند
مشـابهی را در زمینـه قیمـت سـبد نفتی اوپـک و نفت برنـت دریای شـمال طی همین
مدت میتـوان مالحظـه کرد.
 .1کارشناس اقتصادی موسسه سیاست پژوهی صندوق بازنشستگی کشوری
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نمودار  -1-2قیمت نفت وست تگزاس اینترمدییت طی سالهای  2000تا 2016

نمودار  -2-2قیمت نفت برنت دریای شمال طی سالهای  2000تا 2016

اغلـب بررسـیها و گزارشهـای کارشناسـی ریشـه بـروز چنیـن شـرایطی را در قانـون
عرضـه و تقاضـای نفـت میدانند؛ چراکه شـواهد و قراین موجـود در بازارهای نفت پس
از بحـران مالی سـال  2008نشـاندهنده پیشـی گرفتن تولید و عرضه نفـت بر تقاضای
آن در مقیـاس جهانی میباشـد.
 -2-2دالیل کاهش قیمتهای جهانی نفت
مهمتریـن دالیـل کاهش قیمتهای جهانی نفت ،گذشـته از تحلیلهای مرتبط با مسـائل
سیاسـی ،را میتـوان در دو بعـد عرضه و تقاضای این کاالی اقتصادی طی سـالهای اخیر

بخش اول :چشمانداز اقتصاد جهانی و بازار جهانی نفت در سال 37 / 2016

جسـتجو کرد .بدیهی اسـت با پیشـی گرفتن عرضه هر کاالی اقتصادی بر تقاضای آن در
بـازار و ایجـاد مـازاد عرضه ،میتـوان انتظار کاهش قیمت را داشـت .میـزان کاهش قیمت
بسـتگی به سـطح حساسـیت (کشـش) تقاضای آن کاال به تغییرات قیمت دارد .در ادامه به
بررسـی وضعیـت بازار جهانـی نفت از این دو منظر پرداخته میشـود.
 -1-2-2افزایش تولید و عرضه نفتخام

یکـی از مهمتریـن دالیـل افزایش عرضـه نفت طی سـالهای اخیر ،اسـتخراج منابع نفت
شـیل (سـنگ نفـت یا سـنگ نفـتزا) در در کشـورهای آمریـکای شـمالی (ایاالتمتحده
آمریـکا و کانـادا) میباشـد 1.اسـتخراج منابـع نفـت و گاز از منابـع مذکـور رخـداد جدیدی
نیسـت و بیـش از  100سـال در بخشهایـی از آمریـکا و جهـان مطـرح بوده اسـت اما به
دلیـل قیمتهـای پایین نفـت و گاز معمولـی و فناوریهای غیراقتصادی اسـتفاده از ذخایر
نامتعـارف رایـج نبود .با افزایش شـدید قیمتهـای جهانی نفت پس از بحـران مالی ،2008
سـرمایهگذاری برای توسـعه فنـاوری و تولید نفـت از این ذخایر از توجیـه اقتصادی  -فنی
برخوردار گردید .بر این اسـاس ،تولید نفت آمریکا از  5میلیون بشـکه در روز در سـال 2008
2
بـا  74درصـد افزایش به  8.7میلیون بشـکه در روز در سـال  2014رسـید.
نمودار  -3-2تولید ساالنه نفت خام ایاالت متحده آمریکا

 . 1بیشترین منابع نفت شیل جهان در ایالت کلرادو ایاالتمتحده آمریکا واقع شده که دارای منابع بالغ بر  3.3تریلیون تن میباشد.

2. OPEC (2015), Annual Statistical Bulletin.
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نتیجـه ایـن افزایـش تولیـد در ایاالتمتحـده ،کاهـش قابلتوجـه حجـم واردات
نفتخـام ایـن کشـور بـوده اسـت .بهطوریکـه از  9.8میلیون بشـکه در روز در سـال
 2008بـا  24درصـد کاهـش بـه  7.4میلیـون بشـکه در روز در سـال  2014کاهش
یافتـه اسـت .از طرفـی دیگـر برداشـتهای عظیم منابع نامتعارف نفت شـیل سـبب
افزایـش تـوان صـادرات نفت کشـورهای آمریـکا و کانادا طی سـالهای اخیر شـده
اسـت .طـی سـالهای  2008تـا  2014مجمـوع صـادرات نفـت خـام آنهـا از 1.56
افزایـش به بیـش از  2.6میلیون بشـکه در روز
میلیـون بشـکه در روز بـا  67درصـد
ْ
رسـیده است.
نمودار  -4-2صادرات ساالنه نفت خام منطقه آمریکای شمالی

الزم بـه ذکـر اسـت کـه کاهـش تولیـد نفـت برخـی کشـورهای مهـم تولیدکننـده
همچـون ایـران ،لیبـی و سـودان ،کـه در سـالهای گذشـته بـر اثـر تحریمهـای
بینالمللـی و یـا منازعـات داخلی اتفـاق افتاد ،از طریـق افزایش تولیـد ایاالتمتحده
بـه طـور کامـل جبـران شـده اسـت .بهگونـهای که حتـی طـی سـالهای  2012تا
 2014افزایـش تولیـد آمریـکا بـه تنهایـی بیـش از کاهـش تولیـد نفـت کشـورهای
مذکـور بوده اسـت.

بخش اول :چشمانداز اقتصاد جهانی و بازار جهانی نفت در سال 39 / 2016
نمودار  -5-2افزایش تولید نفتخام ایاالت متحده و کاهش تولید سایر کشورها

از طـرف دیگـر ایـن افزایش تولید بـا افزایش ذخایـر اسـتراتژیک ایاالتمتحده همـراه بوده
اسـت .پس از شـوک نفتی اول (در سـال  )1972و تأسـیس آژانس بینالمللی انرژی در سـال
 ،1975کشـورهای صنعتی عضو  OECDموظف شـدند برای دچار نشـدن به بحرانهایی
کـه در اثـر کاهـش مقطعی عرضـه نفت اتفاق میافتـد ،حداقـل معـادل  60روز واردات نفت
خود ،ذخیرهسـازی داشـته باشـند 1.در سـال  2008حجم ذخایر نفتی ایاالتمتحده بر حسـب
روزهـای واردات  60روز بـود کـه این میزان در انتهای سـال  2015با افزایـش  2.2برابری به
باالتریـن سـطح تاریخی خود تاکنون یعنی  132روز رسـیده اسـت .نمودار زیـر روند افزایش
ذخایـر نفتـی آمریکا بر حسـب روزهای واردات این کشـور را نشـان میدهد.
نمودار  -6-2حجم ذخایر نفتی ایاالتمتحده بر حسب تعداد روزهای واردات

 .1حسنتاش ،غالمحسین ،دسترسی آمریکا به تاریخیترین ذخایر نفتی ،روزنامه شرق ،شماره 2519
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در کنـار افزایـش تولیـد نفـت در منطقـه آمریکای شـمالی ،صـادرات برخی کشـورهای
دارنـده ذخایـر نفتـی نیـز طـی سـالهای گذشـته بـه طـرز چشـمگیری افزایـش یافته
اسـت .از جملـه ایـن کشـورها میتـوان بـه عراق اشـاره کرد کـه طی سـالهای 2008
تـا  2014صـادرات نفـت خـود را به میـزان  36درصـد افزایش داده اسـت.
نمودار  -7-2صادرات نفت خام عراق طی سالهای  2008تا 2014

 -2-2-2کاهش تقاضای نفتخام

عامـل دوم کاهـش شـدید قیمتهـای نفـت طـی سـالهای اخیـر ،کاهـش تقاضـای
جهانـی آن بـه دلیـل رکـود اقتصـادی حاکـم بـر اغلـب کشـورهای حـوزه یـورو و نیـز
کاهـش اتـکای ایاالتمتحـده بـه نفـت وارداتـی میباشـد .این کاهـش را میتـوان به
وضـوح در حجـم واردات کشـورهای  OECDطـی سـالهای گذشـته مالحظـه کرد.
بهطوریکـه ایـن میـزان از  31میلیـون بشـکه در روز در سـال  2008با حـدود  20درصد
افت به  25میلیون بشـکه در روز کاهش یافته اسـت .مشـابه همین شـرایط را میتوان
در شـاخص واردات نفتخـام جهـان نیـز مشـاهده کـرد که حتـی افزایـش  71درصدی
میـزان واردات کشـور چیـن طـی ایـن مـدت (از  3.6بـه  6.2میلیـون بشـکه در روز)
نتوانسـته مانـع از رونـد نزولـی آن گـردد .طـی سـالهای  2008تـا  2014کل واردات
نفتخـام جهـان از  46.6میلیون بشـکه در روز با  12درصد افت به  40.9میلیون بشـکه
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در روز کاهـش یافته اسـت.
علاوه بـر ایـن ،میتـوان بـه کاهـش رشـد واردات نفتخـام چیـن ،بـه عنـوان دومین
کشـور مصرفکننـده انـرژی در جهـان پـس از ایاالتمتحـده ،علیرغـم افزایـش رقم
مطلـق واردات طـی همیـن مدت اشـاره کرد .این کاهـش به دلیل افت قابلتوجه رشـد
اقتصـادی چیـن طـی سـالهای اخیـر (از بیـش از  10درصـد در سـال  2010بـه زیر 7
درصـد در سـال  ،1)2015اتفـاق افتـاده و پیشبینـی میشـود که روند موجود طی سـال
جـاری و آتـی میلادی ( )2017نیـز تداوم داشـته باشـد .چنانچـه در نمودار شـماره ()7
نشـان داده شـده ،نرخ رشـد واردات نفت خام توسـط چین از بیش از  16درصد در سـال
 2010به کمتر از  10درصد در سـال  2014کاهش یافته اسـت 2.آمارهای اولیه منتشـر
شـده در ایـن زمینـه نشـاندهنده افـت مجـدد این رشـد بـه  8.5درصد در سـال 2015
میباشـد .همچنیـن آمارهای دو ماه گذشـته نشـاندهنده کاهش شـدید میـزان واردات
نفـت خـام چین از  7.81میلیون بشـکه در روز در دسـامبر سـال  2015بـه  6.26میلیون
3
بشـکه در روز در مـاه ابتدایی سـال  2016میباشـد.
نمودار  -8-2واردات نفتخام ایاالتمتحده ،کشورهای  OECDو کل جهان

1. Mann, Cathrine (2015), OECD Economic Outlook: Moving Forward in Difficult Times.
2. OPEC, (2015), Annual Statistical Bulletin.
3. Reuters, (2016), China crude oil imports fall in January from record high, Mon Feb 15.
http://uk.reuters.com/article/china-economy-trade-crude-idUKL3N15U11A
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ی سالهای  2009تا 2014
نمودار  -9-2رشد واردات نفتخام چین ط 

بدیهـی اسـت کـه در چنیـن وضعیتـی ،بازارهـای جهانـی با شـکاف بیـن عرضه و
تقاضـا و بـروز مـازاد عرضـه نفـت مواجـه میشـوند .چنانچـه نمودارهـای ( )10و
( )11نشـان میدهنـد ،ایـن شـکاف از اوایـل سـال  2014آغـاز شـده و بـا گذشـت
زمـان عمیقتـر نیـز شـده اسـت .بهطوریکـه طـی سـالهای  2014و  2015بازار
جهانـی نفـت همـواره بـا مازاد عرضـهای بین  1تـا  2میلیـون بشـکه در روز مواجه
بوده اسـت.
ی سالهای  2000تا 2015
نمودار  -10-2عرضه و تقاضای جهانی نفتخام ط 
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ی سالهای  2000تا 2015
نمودار  -11-2تراز عرضه و تقاضای جهانی نفتخام ط 

علاوه بـر دالیـل کلـی فـوق ،به علـل دیگـری نیـز همچون گسـترش سیاسـتهای
جایگزینـی انرژیهـای تجدیدپذیـر بـه جای سـوختهای فسـیلی توسـط کشـورهای
پیشـرفته در مواجهـه بـا تغییرات اقلیم و گرمتر شـدن کره زمین و زمسـتانهای معتدل
در نیمکـره شـمالی ،در برخـی گزارشهـای بینالمللی اشـاره شـده اسـت.
الزم بـه ذکـر اسـت ،از آنجـا که کشـش قیمتـی تقاضـای نفت بسـیار پایین اسـت ،به
عبارتی حساسـیت کمی نسـبت بـه تغییرات قیمت از سـمت تقاضاکنندگان وجـود دارد،
لـذا بـا اندکـی افزایـش عرضـه نفت در بـازار ایـن امـکان وجـود دارد که قیمـت آن به
شـدت افـت کنـد1؛ شـرایطی که بـازار فعلـی جهانی نفت بـا آن مواجه اسـت.
در چنیـن شـرایطی ،پیشبینـی قیمـت نفـت طـی سـالهایپیـشرو از اهمیـت ویـژهای ،به
خصوص برای کشـورهای صادرکننده نفت ،برخوردار اسـت که در ادامه به برخی پیشبینیهای
انجامشـده در ایـن زمینـه توسـط سـازمانها و نهادهای مختلف پرداخته میشـود.
 -3-2پیشبینی قیمت نفت در سالهای پیشرو

سـازمانها و نهادهـای بینالمللـی مختلفـی در دنیـا بـه طـور مسـتمر اقـدام به بـرآورد
قیمتهـای جهانـی نفـت بـا توجه بـه پیشبینیشـان از وضعیت آینـده بازارهـای نفت
و اقتصـاد جهانـی میکننـد کـه از جملـه مهمتریـن آنهـا میتـوان بـه بانـک جهانـی،
 .1حسنتاش ،غالمحسین ،دسترسی آمریکا به تاریخیترین ذخایر نفتی ،روزنامه شرق ،شماره 2519
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اداره اطالعـات انـرژی آمریـکا ،اوپـک و صنـدوق بینالمللـی پول اشـاره کـرد .در ادامه
بهروزتریـن پیشبینیهـای هـر یک از سـازمانهای مذکـور از قیمتهای نفـت خام در
سـالهای  2016و  2017همـراه بـا دالیـل چنیـن برآوردهایـی ارائه میشـود.
بانک جهانی

بـر اسـاس گـزارش  Commodity Markets Outlookبانـک جهانـی در
ژانویـه سـال  ،2016متوسـط قیمـت نفتخـام در سـالهای  2016و  2017میلادی
بـه ترتیـب  37و  48دالر در هـر بشـکه پیشبینی شـده کـه کمتر از متوسـط قیمت در
سـال ( 2015حـدود  51دالر) میباشـد .1مهمتریـن دالیل برشـمرده شـده بـرای چنین
پیشبینیهایـی عبارتنـد از:
از سرگیری زودتر از زمان پیشبینیشده صادرات نفتخام توسط ایران
جهـش بیشـتر تولیـد نفت آمریـکا به دلیـل کاهش هزینههـای تولیـد و افزایش
بهـرهوری
زمستان معتدل در نیمکره شمالی
چشمانداز رشد ضعیف اقتصادهای بزرگ در حال ظهور
اداره اطالعات انرژی آمریکا

از نظـر اداره اطالعـات انـرژی آمریـکا بـازار جهانـی نفـت در فصل سـوم سـال ،2017
پـس از  14فصـل کـه با مـازاد عرضـه مواجه بود ،بـه تعادل خواهد رسـید .لذا تـا اواخر
سـال  2017قیمتهـای جهانـی نفـت همچنـان پاییـن باقـی خواهـد مانـد .بر اسـاس
برآوردهـای ایـن نهـاد ذخایـر جهانی نفت در سـال  2015بـه طور متوسـط  1.9میلیون
بشـکه در روز افزایـش یافتـه کـه در سـال  ،2016البتـه بـه میزانـی کمتـر حـدود 0.7
2
میلیـون بشـکه در روز ،نیـز افزایـش خواهـد یافت.
1. http://pubdocs.worldbank.org/pubdocs/publicdoc/2016/1/548631453821462743/
CMO-Jan-2016-Historical-Forecasts.pdf
2. https://www.eia.gov/todayinenergy/detail.cfm?id=24532

بخش اول :چشمانداز اقتصاد جهانی و بازار جهانی نفت در سال 45 / 2016
نمودار  -12-2تولید و مصرف جهانی نفت و میعانات نفتی ()2011-2017

لـذا طبـق پیشبینیهـای اداره مذکـور قیمتهـای جهانـی نفـت خـام در سـالهای
1
 2016و  2017بـه ترتیـب  37.6و  50دالر در هـر بشـکه خواهـد بـود.
صندوق بینالمللی پول ()IMF

صنـدوق بینالمللـی پـول بـا پیشبینـی تـداوم وضعیـت فعلـی اقتصـاد جهانـی طـی
سـالهای  2016و  2017بـه شـرح مـوارد زیـر:
رشد  3.4و  3.6درصدی اقتصاد جهانی طی سالهای  2016و 2017
رشد اقتصادی کشورهای پیشرفته  2.1درصد در سال  2016و همین میزان در سال 2017
رشد اقتصادی کشورهای نوظهور  4.3درصد در سال  2016و  4.7درصد در سال 2017
	کاهش رشد اقتصادی چین به  6.3و  6درصد در سالهای  2016و 2017
بـا این شـرایط پیشبینـی این صنـدوق از قیمتهای جهانـی نفت در سـالهای 2016
2
و  2017بـه ترتیب  41.97و  48.21میباشـد.
1. EIA (2016), Short-Term Energy Outlook (STEO).
2. IMF (2016), World Economic Outlook, Washington, DC: January 19, 2016.
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علاوه بـر ایـن مؤسسـات و نهادهـای دیگـری نیـز اقـدام بـه انتشـار پیشبینیهـای
خـود در ایـن زمینـه کردهانـد که عمدتـ ًا مبتنی بـر دالیل ذکرشـده اسـت .خالصه این
پیشبینیهـا بـه شـرح جـدول زیـر میباشـد.
جدول  -1-2پیشبینی قیمت نفتخام توسط نهادهای مختلف در سالهای  2016و 2017

مؤسسه یا نهاد

شاخص
نفت

بریتیش پترولیوم ()BP

متوسط قیمت
جهانی نفت

The Economy
Forecast Agency

متوسط قیمت
جهانی نفت

OECD Economic
Outlook

متوسط قیمت
جهانی نفت

)Goldman Sachs (GS

برنت دریای
شمال
وست تگزاس
اینترمدییت

The Economist
Intelligence Unit.

برنت دریای
شمال

سال

قیمت نفت
پیشبینیشده

اواسط سال 2016

40

انتهای سال 2016

50

2016

25.36

2017

30.7

2016

50

2017

50

2016

49.5

2017

65

2016

45

2017

60

2016

43

2017

60

(دالر در هر بشکه)

همانطـور کـه مالحظه میشـود قیمتهـای موردانتظار نفتخـام در سـالهای  2016و
 2017در خوشبینانهتریـن پیشبینیهـای از  50و  60دالر در هربشـکه فراتـر نمیرود.
بـه عبارتـی بـا توجه به شـرایط فعلی حاکـم بر اقتصاد جهانـی ،بازارهـای جهانی نفت و
پیشبینـی تـداوم آن در سـالهای پیـشرو ،نمیتوان انتظار بازگشـت بـه دوران فروش
نفـت با قیمتهـای باالتر از آن را داشـت.

بخش دوم

چالشهای نهادی و ساختاری
اقتصاد ایران

فصل سوم:

شاخصهای نهادی اقتصاد ایران
رضا میرزا ابراهیمی

1

امـروزه تـدارک نهادهای موفق از عوامل بنیادین رشـد و توسـعه اقتصـادی به خصوص
در کشـورهای درحـال توسـعه و توسـعهنیافته بـه حسـاب میآینـد .دولتهـا قادرنـد با
ایجـاد نهادهـای کارآمـد و توانمند محیطی مناسـب بـرای تنظیم روابط اقتصـادی افراد
جامعـه بـه نحـوی کمهزینه ،سـاده و بـه دور از اتالف منابـع مهیا کرده و بـه این ترتیب
موجبـات رشـد و توسـعه اقتصـادی را فراهـم سـازند .بـر ایـن اسـاس در ایـن فصل به
بررسـی وضعیـت مهمترین شـاخصهای نهـادی در اقتصاد ایـران پرداخته میشـود.
 -1-3چالشهای نهادی اقتصاد ایران
اقتصـاد ایـران طـی دهههای گذشـته همواره با چالشهای سـاختاری و نهادی دسـت
بـه گریبان بوده که از مهمترین موانع رشـد و توسـعه اقتصـادی پس از جنگ تحمیلی
و آغـاز برنامههـای میانمـدت توسـعهای ،بـه شـمار میرونـد .از جملـه مهمتریـن
شـاخصهایی کـه نشـاندهنده فضـای کلی حاکـم بر کسـب و کار در ایران هسـتند،
میتـوان بـه وضعیـت فسـاد ،رقابتپذیـری ،فضـای عمومـی کسـب و کار ،حقـوق
مالکیـت و حکمرانـی در ایـران اشـاره کـرد کـه در ادامـه بـه طـور اجمالی به بررسـی
آنهـا پرداخته میشـود.
 .1کارشناس اقتصادی موسسه سیاست پژوهی صندوق بازنشستگی کشوری
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 -1-1-3شاخص فساد در ایران

شاخص ادراک فساد ( )Corruption Perceptions Indexکه با عالمت اختصاری ()CPI
نشـان داده میشـود ،شـاخصی اسـت کـه میـزان فسـاد در هر کشـور را نشـان میدهد
و هر سـاله توسـط سـازمان شـفافیت بینالملل (1 )Transparency Internationalبرای
کشـورهای مختلف جهان محاسـبه و گزارش میشـود .این شـاخص بر روی فسـاد در
بخش عمومی (شـامل دولت) متمرکز شـده و فسـاد را در سـوء اسـتفاده بخش عمومی
و دسـتگاههای دولتـی از منافـع افـراد جامعـه تعریف میکنـد که حاصل نظرسـنجیها
و پیمایشهـای گوناگـون و یـک شـاخص ترکیبـی اسـت کـه توسـط آمارگیـری از
کارآفرینـان و کارشناسـان برجسـته در سـازمانهای مختلـف انجـام میگیرد .شـاخص
مذکـور رقمـی بین صفـر (باالترین فسـاد) تا ( 100شـفافیت بسـیار زیاد) میباشـد.
بـر اسـاس ایـن گـزارش شـاخص ادراک فسـاد در ایـران از  30در سـال 1382( 2003
شمسـی) به ( 18فسـاد باال) در سـال  1387( 2009شمسـی) کاهش یافته و پس از آن
بـا  9واحـد افزایـش بـه  27در سـال  2014رسـیده اسـت .به همیـن ترتیب رتبـه ایران
از  78در سـال  2003میلادی بـه  168در سـال  2009و  136در سـال  2014میلادی
رسـیده است.
نمودار  -1-3شاخص ادراک فساد در ایران طی سالهای 2003-2014

1. http://www.transparency.org
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بــر اســاس ایــن محاســبات ،در میــان کشــورهای خاورمیانــه و شــمال آفریقــا،
کشــورهای لبنــان ،ســوریه ،یمــن ،لیبــی ،عــراق و ســودان وضعیــت بدتــری نســبت
بــه ایــران دارنــد و بقیــه کشــورهای منطقــه رتبــه بهتــری نســبت بــه ایــران کســب
کردهانــد .در ایــن میــان ،دانمــارک بــا نمــره  ۹۲مقــام اول دنیــا را کســب کــرده و
پــس از آن بــه ترتیــب کشــورهای نیوزیلنــد ،فنالنــد ،ســوئد ،نــروژ ،ســوئیس ،ســنگاپور
و هلنــد قــرار دارنــد.
نمودار  -2-3رتبه ایران در شاخص فساد طی سالهای 2003-2014

 -2-1-3شاخص رقابتپذیری در ایران

مجمــع جهانــی اقتصــاد هــر ســاله کشــورهای مختلــف را از نظــر میــزان تــوان
رقابتپذیــری مــورد ارزیابــی قــرار میدهــد و از ســال  2004تاکنــون بــه منظــور
ســنجش عملکــرد آنهــا ،شــاخص رقابتپذیــری جهانــی را محاســبه میکنــد .ایــن
شــاخص از  12رکــن اصلــی تشــکیل شــده کــه بــا احتســاب معیارهــای فرعــی ،در
مجمــوع میتــوان گفــت  119معیــار در محاســبه شــاخص رقابتپذیــری جهانــی
تعیینکننــده هســتند .مجمــع جهانــی اقتصــاد ،امتیــاز کشــورها را در هــر یــک از
ایــن معیارهــا بررســی میکنــد و بــه رتبهبنــدی آنهــا میپــردازد .بــه هــر یــک از
معیارهــای شــاخص رقابتپذیــری امتیــازی از  1تــا  7تعلــق میگیــرد کــه هــر چقــدر
امتیــاز باالتــر باشــد نشــاندهنده وضعیــت بهتــر شــاخص رقابتپذیــری اســت.
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امتیــاز شــاخص رقابتپذیــری در ایــران از ســال  2011تــا  2014همــواره از رونــد
نزولــی برخــوردار بــوده بــه طوریکــه از  4.26بــه  4.03کاهــش پیــدا کــرده اســت .امــا
در ســال  2015ایــن رونــد متوقــف شــد و امتیــاز شــاخص مذکــور بــا اندکــی افزایــش
بــه مقــداری معــادل ســال  2013رســیده اســت.
نمودار  -3-3شاخص رقابتپذیری ایران طی سالهای 2010-2015

بــر همیــن اســاس در ســال  2014-2015ایــران در میــان  144کشــور جهــان رتبــه
 83را بــه لحــاظ شــاخص رقابتپذیــری کســب کــرده بــود کــه ایــن رتبــه در گــزارش
 2015-2016بــا نــه پلــه کاهــش (بهبود شــاخص) بــه  74در میــان  140کشــور جهان
رســیده اســت .علیرغــم بهبــود نســبی شــاخص رقابتپذیــری طــی ســال گذشــته،
همچنــان اقتصــاد ایــران از ایــن منظــر از جایــگاه مناســبی نســبت بــه کشــورهای
منطقــه (هماننــد شــاخص فســاد) نظیــر قطــر (رتبــه  ،)14امــارات متحــده عربــی (رتبه
 ،)17بحریــن (رتبــه  ،)35آذربایجــان (رتبــه  )40و ترکیــه (رتبــه  )51و کشــورهای
درحــال توســعهای چــون مالــزی (رتبــه  ،)18اندونــزی (رتبــه  ،)37هنــد (رتبــه  )55و
1
برخــوردار نمیباشــد.

1. http://reports.weforum.org/
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نمودار  -4-3رتبه ایران در شاخص رقابتپذیری طی سالهای 2010-2015

 -3-1-3شاخص محیط عمومی کسب و کار در ایران

گزارشهـای سـاالنه  DOING BUSINESSبانـک جهانـی 1آسـان يا دشـوار بودن
راهانـدازي يـك كسـب و كار كوچـك تـا متوسـط را بـراي كارآفرينـان در هنـگام
مواجهـه بـا قوانيـن و مقـررات ،مشـخص میسـازد .اين شـاخص ،تغييـرات مؤثر بر
 10حـوزه چرخـه عمـر كسـب و كار را رديابي و مورد سـنجش قرار ميدهد .شـروع
يـك كسـب و كار ،اخـذ مجـوز سـاخت ،اشـتراك بـرق ،ثبـت داراييها ،اخـذ اعتبار،
حمايـت از سـرمايهگذاران ،پرداخـت ماليـات ،تجـارت بينالمللـي ،اجـراي قراردادها
و رفـع ناتوانـي از پرداخـت ديـون از جمله شـاخصهای ارزیابی محیط کسـب و کار
بـه شـمار میرونـد .بر اسـاس ایـن گزارشهـا رتبه محیـط عمومی کسـب و کار در
ایـران از  119بیـن  155کشـور در سـال  2006میالدی ( 1385شمسـی) به  152از
 189کشـور در سـال  2013میلادی ( 1392شمسـی) افزایـش یافتـه اسـت کـه به
معنـی بدتـر شـدن فضـای کسـب و کار در ایـران طـی سـالهای مذکور میباشـد.
ایـن شـاخص در سـالهای  2014و  2015بـا اندکـی بهبـود رتبـه ایـران را به 130
کاهش داده اسـت.
1. http://www.doingbusiness.org
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نمودار  -5-3رتبه ایران در شاخص فضای عمومی کسب و کار
طی سالهای 2006-2015

بدیهـی اسـت مجموعه عوامل سـه گانـه فوقالذکر که جزو مشـکالت سـاختاری-نهادی
بـه شـمار میرونـد ،از بیـن برنده انگیـزه انجام هرگونه فعالیـت اقتصادی و سـرمایهگذاری
در شـرایط فعلـی اقتصاد ایران میباشـند .چنین شـرایطی دهههاسـت که بـه مانعی جدی
در زمینه جذب و انباشـت بلندمدت و پایدار سـرمایه در کشـور بدل شـده اسـت.
 -4-1-3شاخص حقوق مالکیت در ایران

مالکیـت مسـتقیم ًا به ارزشهـا و اصـول آزادیهای فـردی بازمیگردد.
اهمیـت حقـوق
ْ
وجـود یک سیسـتم قدرتمنـد حقوق مالکیت نه تنها موجب ارتقای سـطح رفاه میشـود
بلکه سـبب ایجاد چرخه شـکوفایی اسـتعدادهای افراد در جامعه میگردد .براین اسـاس،
شـاخص حقـوق مالکیـت یک مطالعه تطبیقی اسـت که هـدف آن بـرآورد قدرت حقوق
مالکیـت –فیزیکـی و فکری -و رتبهبندی کشـورها بر این مبنا میباشـد .این شـاخص
بـر مبنـای  10فاکتـور گوناگـون ،وضعیت محیط سیاسـتی و قانونگـذاری ( ،)LPحقوق
مالکیـت فیزیکـی ( )PPRو حقـوق مالکیت فکری ( )IPRرا در هرکشـور نشـان میدهد
و آنهـا رتبهبنـدی میکنـد .حـدود تغییـرات شـاخص حقوق مالکیـت از یک تا ده اسـت
1
که شـاخص باالتر نشـاندهنده وضعیت بهتر کشـور در شـاخص مذکور میباشـد.
1. www.internationalpropertyrightsindex.org
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بر این اسـاس شـاخص حقوق مالکیت در ایران از  4.2در سـال  2011به  3.9در سـال
 2015کاهـش پیـدا کـرده اسـت 1.همچنیـن رتبـه ایـران در بیـن سـایر کشـورها طی
همیـن مـدت بـه ترتیـب  111 ،107 ،109و  108بوده اسـت.
نمودار  -6-3شاخص حقوق مالکیت در ایران طی سالهای 2011-2015

 -5-1-3شاخص حکمرانی در ایران

یکـی از دیگـر از مهمتریـن عوامـل تأثیرگـذار بـر فضـای کلـی حاکـم بـر فرایندهـای
سیاسـتگذاری ،شـرایط نهـادی حاکـم بر سـاختارهای اقتصـادی ،اجتماعی و سیاسـی
ْ
شـرایط فرایندهـای تصمیمگیـری،
کشـور اسـت کـه در صـورت مؤثـر بـودن ایـن
سیاسـتگذاری و اصلاح امـور در جامعـه بـه سـهولت و بـا هزینههـای مبادالتی کمتر
انجـام میگیـرد .بـر ایـن اسـاس شـاخصهایی بـرای سـنجش شـرایط نهـادی حاکم
بـر کشـورها بـا عنـوان شـاخصهای حکمرانـی تعریـف شـدهاند کـه هر سـاله توسـط
بانـک جهانـی بـرآورد میشـود .ایـن شـاخصها در شـش دسـته کلـی حقاظهارنظـر
و پاسـخگویی ،ثبـات سیاسـی و فقـدان خشـونت ،اثربخشـی دولـت ،کیفیـت قوانین و
مقـررات ،حاکمیـت قانـون و در نهایـت کنتـرل فسـاد طبقهبنـدی میشـوند.
ایـن شـاخصها مجموعهای از نگرشهای شـرکتها ،شـهروندان و نخبـگان از کیفیت
حکمرانـی در کشـورها بـه شـمار میروند کـه از طریق مطالعـات میدانی و با مشـارکت
 .1الزم به ذکر است که شاخص مذکور برای ایران صرف ًا از سال  2011به بعد (غیر از سال  )2014محاسبه شده است.
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تعـداد زیـادی از مؤسسـات ،بارشهـای افـکار ،سـازمانهای غیردولتـی ،سـازمانهای
بینالمللـی و بنگاههـای خصوصی جمـعآوری میشـوند .دامنه تغییرات این شـاخصها
از ( -2.5ضعیفتریـن) تـا ( +2.5قویتریـن) میباشـد .برآیند کلی این شـش شـاخص،
یـک معیـار کلـی به نام شـاخص کافمـن را به دسـت میدهد که نشـاندهنده شـرایط
حکمرانی حاکم بر کشـور اسـت.
نمودار  -7-3شاخص حکمرانی در ایران طی سالهای 2011-2015

همانطـور کـه مالحظـه میشـود ،شـاخص حکمرانی طی سـالهای  2003تـا  2010از
یـک رونـد کام ً
ال نزولـی برخوردار بـوده و از  -0.79بـه  -1.22کاهش یافته اسـت .این
شـاخص از سـال  2011بـه بعـد روند صعـودی به خود گرفتـه و از حداقل خود در سـال
 2010بـه  -0.99در سـال  2014افزایش یافته اسـت .اما به دلیـل منفی بودن همچنان
نشـاندهنده وضعیت ضعیـف حکمرانی در ایران میباشـد.



فصل چهارم:

ریشهیابی رکود تورمی در اقتصاد ایران

1

دکتر محسن رنانی

2

 -1-4مقدمه
ریشـهها و علـل رکـود اقتصـادی در ایـران میبایسـت بـا توجـه بـه مسـأله توسـعه و
«رکـود توسـعهخواهی» در سـاختار سیاسـی کشـور مـورد تحلیـل و ارزیابی قـرار گیرد.
یکـی از مهمتریـن علـل رکود فعلـی حاکم بر اقتصاد ایـران تردید بخشهـای گوناگون
حکومت در مسـیری اسـت که به مدت سـه دهه در حال طی کردن به سـمت توسـعه
هسـتیم .در سـالهای گذشـته بخشـی از مراجـع سیاسـی کشـور در ایـن فراینـد تردید
کردهانـد و بـه همیـن علت کل سیاسـتهای سـه دهـه اخیر زیر سـؤال رفته اسـت .به
نظـر میرسـد که بخشـی از ریشـه رکود اقتصـادی فعلـی ،در همین تردید ،تشـکیک و
تذبـذب باشـد .ایـن حرکت آن اندازه جدی و شـدید شـد کـه در دولتهـای نهم و دهم
در برهـهای عنـوان برنامههـای توسـعه بـه عناوینـی چـون «برنامه تعالی و پیشـرفت»
تغییـر یافـت .بـه عبارتـی ،نه تنها بـا محتوا بلکـه حتی با عنوان «توسـعه» نیز مشـکل
پیـدا کردنـد .بر این اسـاس ،در ادامـه پس از اشـارهای اجمالی به انـواع دولتها از منظر
مواجهـه بـا مقولـه توسـعه ،بـه تفصیـل به بحـث پیرامون سـاختار رکـود و علـل آن در
ایـران پرداخته خواهد شـد.
 .1متن ویراسته سخنرانی در مرکز آموزش مدیریت دولتی که در تاریخ  ۲۱دی ماه  ۱۳۹۴با عنوان «تحلیل ریشههای رکود در اقتصاد
ایران» ایراد شده است.
 .2اقتصاددان و استاد دانشگاه اصفهان
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 -2-4رکود در اندیشه توسعهخواهی
در مباحـث مربـوط به توسـعه دولتها و در واقع حکومتها به سـه دسـته حکومتهای
«توسـعهخواه»« ،توسـعهباز» (یا مردد) و «توسـعه خوار» (کارشـکن یا غارتگر) تقسـیم
میشـوند 1.دولـت توسـعهخواه دولتـی اسـت که هم در اندیشـه خواسـتار توسـعه اسـت
و هـم در عمـل بـه اقتضائـات توسـعه تـن میدهـد و تـا آنجایـی کـه جامعـه مدنی در
بسـتر توسـعه حرکـت میکنـد ،راه را برای توسـعه باز کـرده و اجازه میدهـد که جامعه
رو بـه جلـو حرکـت کنـد .دولـت مـردد دولتی اسـت کـه در اندیشـه و گفتـار و حتی در
برنامهریـزی توسـعه میخواهـد ،اما وقتـی که موتورهای توسـعه روشـن و جامعه مدنی
آرام آرام بازیگـر شـد و در عرصههـای مختلـف اجتماعـی و اقتصادی حضـور جدی پیدا
کـرد ،وحشـت کـرده و راه را بـر ادامه مسـیر قدرتیابـی جامعه و در واقع بر ادامه مسـیر
توسـعه میبنـدد .دولـت کارشـکن یـا توسـعهخوار هـم دولتی اسـت کـه نه در اندیشـه
توسـعه میخواهـد و نـه در عمـل اجـازه میدهـد که بذر توسـعه جوانـه بزند.
قاجارها آشـکارا کارشـکن و توسـعهخوار بودند .حدود  1۳0سـال پیش حاج محمدحسـن
امینالضـرب (تاجـر ایرانـی دوره قاجـار کـه بـه وی لقـب پـدر بـرق ایـران را دادهانـد)،
نـزد ناصرالدینشـاه رفتـه و از وی میخواهـد اجـازه دهـد ایشـان از شـمال بـه تهـران
راهآهـن بکشـد امـا ناصرالدیـن شـاه ایـن اجـازه را بـه وی نمیدهـد – این امـر از یک
منظـر نشـاندهنده قـدرت بخـش خصوصـی در آن زمـان میباشـد 2.پـس از آن حـاج
امینالضـرب راهآهـن محمودآبـاد بـه آمل را احـداث میکنـد .عالوهبراین ،هـرگاه دربار
ناصرالدینشـاه بـا کمبـود بودجـه مواجـه میشـد ،بـه ایشـان پیـام میدادنـد کـه دربار
کسـری بودجـه دارد و وی کمکـی میکـرد .حتـی نقل شـده در یک فقره که پاسـخ داد
کـه اعلیحضـرت االن نمیتوانـم ،وضع مالیام خوب نیسـت ،به دسـتور ناصرالدینشـاه
وی را بـه دربـار آورده و فلکـش کردنـد تـا در نهایـت پذیرفـت بـه دربـار کمـک کنـد.
ایـن را دولـت توسـعهخوار میگوینـد؛ یعنـی اگـر امیرکبیری هم پیدا شـود کـه بخواهد
 .1در اینجا منظور از دولت در واقع کل یک حکومت یعنی  Stateاست.
 .2برای مقایسه میتوان به پروژة اتوبان تهران-شمال اشاره کرد که علیرغم برخورداری از سرمایه ،درآمد نفتی فراوان و نیز پیشرفت
فناوری ،طی سه دهه گذشته هنوز موفق به اتمام آن نشدهایم.
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مـدارس دارالفنـون را تأسـیس کنـد و اصالحاتـی را انجـام دهـد ،اجـازه آن را نمیدهند
و مانـع میشـوند .دهها سـال اسـت کـه در اصفهـان هنرمنـدان میکوشـند گچهایی را
کـه قاجارهـا  -از روی نفـرت و کینـهروی تصاویـر آثار تاریخـی دوره صفویـه مالیدهاند
بـا ظرافـت بتراشـند و آن آثـار را نمایـان کننـد .هنوز هـم مـا نمیدانیـم کاخ آیینهخانه
در سـاحل زنـدهرود چـه شـده اسـت! فقـط چند تختـه از سـنگهای پیهـای آن یافت
شـده و در چهلسـتون نگهـداری میشـوند .امـا از سرنوشـت بقیه کاخ خبری نیسـت .از
کاخ نمکـدان بـر سـاحل زنـدهرود نیـز هیـچ اثـری بـه جـا نمانده اسـت! مگر میشـود
ظـرف مـدت کوتاهـی کاخ نابـود شـده باشـد؟! هیچ سـیلی هـم در این مـدت رخ نداده
اسـت .در واقـع یـک حکومت ضد توسـعه همـه اینها را نابـود کرده اسـت .اینها عالئم
دولتهـای توسـعهخوار هسـتند.
دولـت رضاشـاهی نمونـه آشـکار یک دولت مردد اسـت .خـودش عدلیه میزنـد و اولین
رئیـس عدلیـه را نیـز خودش می ُکشـد .نظمیه تأسـیس میکنـد و اولین رئیـس نظمیه
را نیـز خـودش بـه زنـدان میافکنـد .نهادهـای مـدرن توسـعه را تأسـیس میکنـد ،اما
خـود قاتـل جـان همان نهادها میشـود .گمـان من بر این اسـت که تمامـی دولتهای
پـس از مشـروطیت در مورد توسـعه مـردد بودهانـد؛ بدینمعنا که تا یک جایی خواسـتار
توسـعه بودهانـد ،امـا از جایـی بـه بعـد بـه تردیـد افتـاده و عقبنشـینی کردهانـد .در
واقـع ،کشـور یـک فراینـد تدریجـی توسـعهخواهی ،یعنـی عبـور از دولت کارشـکن به
دولـت توسـعهخواه را در سـالهای پـس از مشـروطیت تجربه کرده اسـت .بـه عبارتی،
دولـت کارشـکن آهسـته آهسـته بـه سـمت توسـعهخواهی بیشتـر حرکـت کـرده ،اما
همچنـان بـه دولـت توسـعهخواه دسـت نیافتهایـم و حکومتهـای مـا همچنـان برای
توسـعهخواهی بـا تردید زیـادی مواجه هسـتند.
تنشهایـی هـم کـه کشـور امـروز بـا آن روبـهرو اسـت ،در واقـع تنشهـای حاصـل
از توسـعهخواهی و دوران گـذار اسـت .پـس از یـک دوره حرکـت تدریجـی بـه سـمت
توسـعهخواهی ،متأسـفانه در  10سـال اخیـر وارد یـک دوران رکـود توسـعهخواهی
شـدهایم .مسـأله اینجاسـت کـه پس از حدود سـه دهـه تالش بـرای توسـعه ،در دولت
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ً
ً
اصلا ما
اصلا برنامـه توسـعه نیاز اسـت یـا نه؟
قبـل سـؤاالت جدیـدی مطـرح شـد:
پیشـرفت میخواهیـم یـا توسـعه؟ توسـعه میخواهیـم یا تعالـی؟ اص ً
ال ما توسـعه غربی
را میخواهیـم یـا نـه؟ اخیـراً برخـی سیاسـتمداران در کشـور توسـعه را توسـعه غربی
مینامنـد نـه توسـعه .درحالیکـه در ادبیـات توسـعه دو مفهـوم مجـزا و متفـاوت از آن
وجـود نـدارد و توسـعه ،یک پدیده و یک محصول اسـت .توسـعه هماننـد علم محصول
تلاش همـه بشـریت اسـت .همـه ما مشـارکت کردیـم تا اکنـون دنیـا بتواند در بسـتر
توسـعه حرکـت کنـد .تعدادی از کشـورها بـه موجب پـارهای از علـل تاریخـی زودتر از
مـا و بـا سـرعت بیشتـری در حال حرکت هسـتند .اگـر امـروز ژاپنیها پیشـرفتهترین
ماهوارههـا را میسـازند ،محصـول قیـام کل بشـریت اسـت .ما نفـت ،نیروی انسـانی و
مغزهایمـان را فرسـتادیم و آنهـا مدیریـت و دانشـگاههای خـود در اختیـار نهادند .همه
بـا هـم همـکاری کردنـد تا امـروز بشـریت میتوانـد ماهـواره به فضا بفرسـتد.
مـا صـد سـال اسـت کـه نفـت و نخبههـای خـود را بـه جهـان غـرب میدهیـم و آنها
در آن سیسـتم بـا هـم همـکاری میکننـد .پیـش از آن نیز محصوالت فکـری نخبگان
تاریخیمـان هماننـد جبـر و پزشـکی را در اختیـار غـرب قـرار دادیـم و همـه بـا هـم
همـکاری کردیـم تـا آرام آرام چیزی به نام علم و سـپس فناوری و پـس از آن پدیدهای
بـه نـام توسـعه شـکل گرفـت .بـا ایـن وجـود ،امـروزه برخـی از سیاسـتمداران مـا در
ایـن فراینـد تشـکیک میکننـد کـه اص ً
ال ما خواسـتار توسـعه هسـتیم یـا نه! یـا چنین
اظهـار میکننـد کـه مـا توسـعه میخواهیـم ،ولـی توسـعه غربـی نمیخواهیـم! ایـن
تشـکیک اسـت .بـه همین سـبب ،کشـور طی  10سـال گذشـته وارد یـک دوره «رکود
توسـعهخواهی» شـده و رکود اقتصادی کنونی نیز ریشـه در همین رکود توسـعهخواهی
 10سـال گذشـته دارد .اگـر مـا میدانسـتیم کـه توسـعه میخواهیـم یـا نه ،بسـترهای
تحـوالت سیاسـی و رشـد حـوزه انـرژی اتمـی خـود را بـه نحو دیگـری سـازماندهی
میکردیـم .اینکـه بعد از  20سـال ایـران هنوز به عضویت سـازمان تجـارت جهانی در
نیامـده ،بـدان خاطر اسـت کـه هنوز مـردد هسـتیم و نمیدانیم کـه اصـو ًال میخواهیم
عضو این سـازمان شـویم یا نه؟! و این هم ناشـی از همان تردید در پیوسـتن به فرایند

بخش دوم :چالشهای نهادی و ساختاری اقتصاد ایران 61 /

جهانـی توسـعه اسـت .در گفتـار ،مقاولهنامههـا و تعهدنامهها همواره خواسـتار پیوسـتن
بـه سـازمان تجـارت جهانـی یا عضـوی بازیگـر در اقتصاد جهانی هسـتیم امـا در عمل
نمیخواهیـم .در عمـل خواسـتن بـه چه معنی اسـت؟ یعنی بـه بخش خصوصـی اجازه
داده شـود تـا بـا نظـام جهانـی تعامـل کنـد ،اقتصـاد جهانـی را بفهمـد ،هضم کنـد و با
آن وارد کنـش متقابـل شـود .امـروز اگـر درهـای کشـور را به یکبـاره باز شـود ،اقتصاد
داخلـی فرومیریـزد .چراکـه مـا کسـانی کـه در همـه حوزههـا آشـنا بـه نظـام تجارت
جهانـی باشـند و یـا نسـلی از تجار بازارشـناس و آگاه بـه الگوی مصرف جهانـی نداریم.
لـذا چنانچـه سـازمان تجارت جهانـی اجازه عضویت کامـل ایران در این سـازمان را هم
صـادر کنـد ،چیـزی تغییـر نخواهد کـرد .زیرا مـا تـوان صـادرات ،بازاریابی ،بازارسـازی
و رقابـت در بازارهـای جهانـی را نداریـم و ایـن توانایـی نداشـتن بـدان معناسـت کـه
در دورهای در تردیـد بلندمـدت بـه سـر بردهایـم .بنابرایـن رکـود امـروز گرچـه عوامـل
اقتصـادی کوتاهمـدت خـاص خـود را دارد ،ولـی عامـل عـام آن بـه تردیـد نظـام تدبیر
دربـاره توسـعه بازمیگـردد .گمـان نظـام تدبیـر ایـن بوده اسـت که قـادر خواهیـم بود
مسـتقل از دنیـای خارج الگوی توسـعه خـاص خودمـان را طراحی و دنبال کنیـم .امروز
بـه صراحـت در صـدا و سـیمای ملـی بـه بیـان میشـود کـه مـا بـه هیـچ عنـوان بـه
ایـن توسـعه غربـی نیـازی نداریـم و قصـد طراحی الگـوی جدیـدی از توسـعه را داریم.
وقتـی سـؤال میشـود کـه نـام ایـن الگـو چیسـت؟ پاسـخ میدهنـد «الگـوی توسـعه
ایرانی-اسلامی» .زمانی که سـؤال از چیسـتی و ماهیت این الگو میشـود ،پاسـخ این
اسـت کـه «نمیدانیـم ،قـرار اسـت طراحی کنیم» .سـؤالی مهمـی کـه در اینجا مطرح
میشـود آن اسـت که این الگوی جدید قرار اسـت توسـط چه کسـی (کسـانی) طراحی
شـود؟ همـان کسـانی کـه گذشـته را مدیریت و طراحـی کردند؟! یا قرار اسـت بـه افراد
جدیـدی محـول شـود؟ این افـراد جدید از کجـا میآیند؟ و ایـن الگوی جدیـد را از کجا
میآورنـد؟ مگـر میشـود یـک الگوی توسـعه را در خالء طراحـی و اجرا کـرد؟! بنابراین
بـه گمـان من بخشـی از زمینگیری کنونی اقتصاد کشـور ناشـی از این اسـت که نظام
سیاسـی هنـوز در مـورد «توسـعه» بـه جمعبنـدی نرسـیده و بـه همین علت اسـت که
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مـدام حرکتهـا و تصمیماتـی خالف جهـت یکدیگر انجـام میگیرد و ایـن بیثباتیها
اصـو ًال اقتصـاد را دچـار سـرگردانی و بحران هویـت میکند.
 -3-4بازشناسی انواع رکود
در بحـث دربـاره رکـود ،سـؤال اصلـی که مطرح میشـود این اسـت که رشـد و مفهوم
آن رکود چیسـت؟ رشد عبارتسـت از افزایش مستمر افقی یا عمودی ظرفیتهای
مقابل ْ
بالفعـل تولیـدی .مقصـود از افزایـش افقی آن اسـت که ظرفیـت موجود بیشتـر به کار
گرفتـه شـود و یـا سـاختار موجود عینـ ًا تکثیر شـود .برای نمونـه ،ایرانخودرو پـژو تولید
میکنـد ،اگـر از همـان خـط تولیـد موجـود بـا فعالیـت بیشـتری بـرای افزایـش تولیـد
اسـتفاده کنـد و یـا خـط تولید موجـود را با همان کیفیـت و فناوری  20درصد گسـترش
دهـد ،بـه معنی رشـد افقی اسـت کـه به آن رشـد سـاده نیز گفته میشـود.
رشـد پیچیـده (یـا عمودی) آن اسـت که خـط تولید پـژو  ۴۰۵را به خط تولیـد خودرویی
بـا کیفیـت باالتـر و فنـاوری بهتری مانند پـژو پارس تبدیـل کند؛ کـه در نتیجه آن هم
ارزش افـزوده بیشـتری ایجـاد میشـود و هم فنـاوری بهبـود مییابد .به رشـد عمودی
پیشـرفت نیـز میگوینـد .بر این اسـاس ،رکـود عکس همین فرایند اسـت .بـه عبارتی،
کاهـش مسـتمر افقـی یـا عمـودی ظرفیتهـای خلـق ارزش افـزوده بـه معنـی رکـود
اسـت .بـه ایـن معنـی کـه از خط تولیـد موجـود به دلیـل کاهـش تقاضا کمتـر و کمتر
اسـتفاده شـود ،خـط تولیـد دائمـ ًا در حـال مسـتهلک شـدن باشـد ،کیفیـت آن کاهش
یابـد ،اسـتانداردها سـقوط کنـد و آنچـه که تولید میشـود ارزش قبلی را نداشـته باشـد.
اقتصاددانـان معمـو ًال رکـود را کاهش اسـتفاده از ظرفیتهای تولیدی یا اشـتغال ناقص
در اقتصـاد تعریـف میکنند.
اشـتغال کامل زمانی اسـت کـه تمامی عوامل تولیـد با ظرفیت صددرصـد در حال تولید
و فعالیـت میباشـند .وقتـی کـه اقتصـاد زیـر ظرفیـت صددرصـد تولیـد میکنـد ،دچار
اشـتغال ناقـص یـا همان رکود شـده اسـت .برای مثـال در مـورد بدن انسـان ،گاهی به
علـت بیمـاری ،بـدون آنکه حجـم و وزن بدن کاهش یابد ،کارایی بدن کاسـته میشـود

بخش دوم :چالشهای نهادی و ساختاری اقتصاد ایران 63 /

و نمیتوانـد در طـول دوران بیمـاری بـه خوبـی کار کند .امـا متقاب ً
ال رکـودی هم داریم
کـه در آن بـدن فرسـوده میشـود ،وزن آن کـم میشـود ،در هـم فـرو میریـزد و پیـر
میشـود .بنابرایـن رکـود هـم از دو جنـس اسـت :از جنـس بیمـاری و از جنـس پیری؛
رکـود عملکـردی و رکود سـاختاری؛ رکود سـاده و رکـود پیچیده.
در شـرایط کنونـی میتـوان اظهـار داشـت کـه اقتصـاد کشـور بـه چهـار نوع رکـود به
صـورت همزمـان مبتلا شـده اسـت :رکود سـاده ،رکـود پیچیده ،رکـود نهـادی و رکود
در توسـعهخواهی .همانطـور کـه پیشـتر گفتـه شـد ،رکود در بـاب توسـعهخواهی بدان
معناسـت کـه مـا نسـبت بـه سـرعت الزم برای دسـتیابی بـه توسـعه  -با سـرعتی که
در دنیـا تجربـه شـده اسـت -دچـار تردید هسـتیم و هنـوز به این مسـأله بسـیار مهم و
تعیینکننـده پاسـخ روشـنی ندادهایـم .هرگـز گمـان بر این نیسـت که اگر شـخصی در
توگویـی در یـک برنامـه تلویزیونی ،اظهـار کند که «ما توسـعه غربی
مناظـره و یـا گف 
را نمیخواهیـم» ،ایـن نظر یک شـخص اسـت نه کلیت نظام سیاسـی؛ چـرا که همگی
شـاهد این هسـتیم که سیاسـتگذاران ارشـد ما در عمل و رفتار در مورد توسـعه کام ً
ال
مرددنـد .توسـعه مؤلفههـا و پارامترهایـی دارد که اگر جلـوی آنها گرفته شـود به معنای
مـردد بـودن حکومـت درباره توسـعه اسـت .یـک نمونه آن دموکراسـی اسـت .یعنی در
فراینـد توسـعه نهادهـای مدنی بایـد قدرتمند شـوند .وقتـی در فرایندهـای مختلف و از
جملـه در فراینـد دموکراسـی جلـوی مشـارکت آزاد نهادهـای مدنـی گرفته شـود ،بدان
معناسـت که هنـوز درباره توسـعه تردید وجـود دارد.
بـه عنـوان نمونـه دیگـر ،در فرایند توسـعه زنـان نقـش ویـژهای را ایفا میکننـد؛ یعنی
بایـد نـرخ مشـارکت زنـان و سـهم واقعـی آنـان در فراینـد تولیـد ،مدیریـت عمومـی و
مشـارکت اجتماعـی بـاال رود .در شـرایط فعلـی کشـور ،علیرغـم وجود  5میلیـون خانم
ً
عملا راه بـرای حضـور فعال آنان در جامعه بسـته شـده
دارای تحصیلات دانشـگاهی،
اسـت .ایـن تفکـر هنـوز نمیداند کـه در فرایند توسـعه نقـش زن جدیتـر از نقش مرد
اسـت .زیرا روحیه توسـعه ،اندیشـه توسـعه ،رفتار توسـعه و فرهنگ توسـعه در افراد قبل
از دبسـتان و در خانه شـکل میگیرد .افراد در بزرگسـالی به شـرطی میتوانند در فرایند
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توسـعه مشـارکت نمایند که در دوران قبل از  7سـالگی ،آموزشهای توسـعهای الزم را
دیـده باشـند .در واقـع اصلیتریـن دوران توسـعهخواه شـدن افراد  2تا  ۷سـالگی اسـت
کـه متأسـفانه در ایـران بـرای ایـن دوران سرنوشتسـاز نه خانـواده و نه نظام آموزشـی
کشـور برنامـهای ندارنـد .در ایران پیشدبسـتانیها بیشـتر به نگهـداری فیزیکی بچهها
میپردازنـد و اگـر هـم آموزشـی داده شـود ،غالبـ ًا بـه شـیوه غلط اسـت .پـس از آن در
دبسـتان هـم آموزشهـای علمـیای ارائـه میشـود کـه تأثیر نامناسـبی بر شـخصیت
و ویژگیهـای کـودک میگـذارد .اینهـا همگـی ضربـهزدن به توسـعه اسـت .از سـوی
ً
عملا کـودک را تـا 7
دیگـر ،مـادران پـس از اتمـام دوره  2سـاله شـیرخوارگی فرزنـد،
سـالگی کـه به مدرسـه بـرود ،رها میکننـد؛ در حالیکه بذر توسـعه در وجود فـرد در این
دوره  5سـاله کاشـته میشـود .درواقع مشـارکت زنان در فرایند توسـعه از این نظر بسیار
مهـم اسـت ،چـرا کـه ویژگیهایـی که بایسـتی مادران بـه کـودکان خود انتقـال دهند،
تنهـا بـا حضـور فعال زنـان در جامعه توسـط آنـان آموخته میشـود .مشـارکت عمومی،
حـرف زدن ،گفتگو ،نقـد ،مدیریت ،ریسـکپذیری ،واقعگرایی ،خالقیـت ،اعتمادبهنفس
و ...توانمندیهایی اسـت که در عمل باید توسـط مادران کسـب شـود و سـپس به طور
طبیعـی بـه کودک منتقل گـردد .بنابراین ،نقطه صفر توسـعه در ایران خانواده اسـت ،نه
پتروشـیمی ،نه انرژی اتمی ،نه دانشـگاه و نه سدسـازی .اکنون در شـرایطی که سـاختار
سیاسـی کشـور هنوز در خصوص مشـارکت فعال زنان مردد اسـت و به صراحت اعالم
مـیدارد بـه دلیـل بیـکاری مردان ،اشـتغال مـردان مقدم اسـت ،این یعنی هنـوز تصویر
روشنی از توسـعه ندارد.
موضـوع مهـم دیگـر در زمینـه رکـود ،طبقهبندی آن از منظر زمانی اسـت ،کـه میتوان
آنرا بـه سـه سـطح مجـزای کوتاهمـدت ،میانمـدت و بلندمدت تقسـیم کـرد .معمو ًال
رکـود کمتـر از یـک سـال را رکـود کوتاهمـدت ،بیـن  1تـا  3سـال را میانمـدت و
بیشـتر از  3سـال را بلندمـدت مینامنـد .البتـه ایـن طبقهبنـدی میتواند از کشـوری به
کشـور دیگـر متفـاوت باشـدً .
مثلا در ژاپن که حساسـیت و واکنـش فعالیـن اقتصادی
بـه شـاخصهای کالن خیلـی سـریع اسـت ،رکود یـک فصل رکـود کوتاهمدت اسـت،
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بـه محـض اینکـه دولـت نتواننـد رکـود را ظـرف مـدت سـه ماه کنتـرل کنند و شـش
مـاه شـود ،میانمـدت میشـود و اگـر بیـش از یـک سـال بـه طـول انجامـد ،بلندمدت
محسـوب میشـود .امـا برای اقتصـاد ایران که روشـن شـدن موتورهای اقتصـاد در آن
زمانبـر اسـت و عوامـل متعـددی بـر آن اثرگذارنـد ،همـان تقسـیمبندی فـوق بـه کار
گرفتـه میشـودً .
مثلا در ژاپن  0.5درصـد کاهش نرخ بهـره ،سـرمایهگذاری را چندین
واحـد درصـدی افزایـش میدهـد .در حالیکـه در اقتصاد مـا با کاهـش  10درصدی نرخ
بهـره هـم سـرمایهگذاری تغییـر چندانـی نمیکند .لـذا مطابق ایـن تقسـیمبندی ،ایران
بیـش از سـه سـال اسـت کـه وارد یک رکـود بلندمـدت  -بلندتریـن رکود تاریـخ ایران
بعـد از جنـگ جهانـی دوم -شـده اسـت .امروز در شـرایطی هسـتیم که با رکـود در هر
سـه سـطح آن مواجهایـم و از آنجـا کـه عوامـل ایجادکننده این سـه سـطح بـا یکدیگر
ً
عملا عوامل هر سـه سـطح را هم پشـت سـر داریـم؛ یعنی رکـود امروز ما
متفاوتانـد،
ناشـی از هر سـه سـطح رکود اسـت.
امـا تحلیـل رکـود از منظـر عوامـل ایجادکننـده آن یعنـی رکودهـای اقتصـاد کالنـی،
سـاختاری و نهـادی نیـز حائز اهمیت اسـت .اگـر در اقتصـاد ،ترزیق (جریانهـای مالی
و پولـی کـه بـه اقتصـاد تزریـق میشـود) و نشـت (جریانهـای مالـی و پولـی کـه از
اقتصـاد نشـت میکنـد) برابر باشـد ،اقتصاد در تعادل اسـت .اگر تزریق از نشـت بیشـتر
باشـد ،اقتصاد در حال رشـد اسـت و اگر نشـت بیشـتر از تزریق باشـد ،اقتصاد وارد رکود
میشـود .ایـن جریانهـای پولـی و مالی عوامل رکودهـای اقتصاد کالنی هسـتند .برای
نمونـه بـا افزایـش نـرخ بهـره در یـک اقتصاد بـاز ،از یـک طـرف ،سـرمایهها از بیرون
کشـور بـه سـمت داخل جریـان مییابنـد و از طـرف دیگر ،پولهـای داخلی به سـمت
بانکهـا سـرازیر میشـوند و بدینترتیـب نشـت و تزریـق تغییـر میکننـد .ریشـههای
ایـن نـوع از رکـود اقتصـاد کالنـی ،سیاسـتهای دولـت و یـا متغیرهای اقتصـاد کالن
ماننـد نـرخ ارز ،نـرخ بهـره ،عـوارض ،مالیـات ،هزینههـای دولـت ،نـرخ ذخیـره قانونی،
حجـم پـول ،سـرعت گـردش پول و نـرخ تـورم میتواند ابشـد.
رکودهـای اقتصـاد کالنـی بـه منزلـه زیادشـدن یا کمشـدن خـوراک برای بدن اسـت.
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بـا کمشـدن خـوراک ضعـف بـدن مـا را فـرا میگیـرد و هنگامی کـه خـوراک پرانرژی
میخوریـم ،پـر تحرک میشـویم .گاهـی اوقات نیـز بیماریهای کوتاهمدتـی میگیریم
(ماننـد بیماریهـای گوارشـی) ،غـذا میخوریـم ،اما عم ً
ال انـرژی جذب بدن نمیشـود.
حـال ایـن بیمـاری بـرای اقتصـاد میتوانـد از جنس مشـکالت نظام بانکی ،مشـکالت
بودجـه دولـت و نظایـر اینهـا باشـد .رکودهـای اقتصـاد کالنـی میتواننـد کوتاهمـدت،
میانمـدت و بلندمـدت باشـندً .
مثلا وقتـی اقتصـاد آمریـکا بـرای دو سـال در رکـود
مـیرود ،رکـودش از جنـس اقتصـاد کالنی اسـت امـا بلندمدت.
دو نـوع دیگـر رکـود ،رکودهـای سـاختاری و نهـادی ،الزامـ ًا بلندمـدت هسـتند؛ چـرا
کـه اصـو ًال تنهـا در بلندمـدت شـکل میگیرنـد .بنابرایـن رکـود سـطح اول یـا اقتصاد
کالنـی میتوانـد کوتاهمـدت ،میـان مـدت یا بلندمدت باشـد که رکود سـادهای اسـت و
پیچیدگـی چندانـی نـدارد؛ بـه طوریکه اگر کشـور سیاسـتگذاران قابلی داشـته باشـد
و همگرایـی و همـکاری مکفـی در میانشـان وجـود داشـته باشـد ،میتـوان به سـرعت
رکودهـای اقتصـاد کالنـی را مدیریـت کـرد .در ایـن مسـیر همـکاری و همگرایی کل
قـوای حکومـت الزم اسـت نـه بخشـی از آن .در غیر ایـن صورت درحالیکه بخشـی از
حکومـت درصـدد کنتـرل رکود اسـت ،بخشـی دیگـر از حکومـت میتواند به آسـانی با
نـرخ ارز در بـازار ارز بـازی کنـد ،در نرخ ارز جهش ایجاد کند و مجـدداً زمینه ایجاد رکود
را فراهـم سـازد .ایـن همـان اتفاقی اسـت کـه در ایـران به سـادگی رخ میدهـد .یعنی
کسـانی کـه بخواهنـد دولـت آقای روحانـی را به زمیـن بزنند تـا نتواند در کنتـرل رکود
موفـق عمـل کند ،خیلی سـاده میتواننـد یک جهش در بـازار ارز ایجاد کننـد .به عنوان
مثـال ،نزدیـک بـه پنجاه درصد اسـلکههای کشـور ،اسـکلههای غیررسـمی هسـتند و
دولـت بـر آنهـا نظارتـی ندارد .لذا بـا افزایـش میـزان واردات از این مناطـق ،میتوان به
راحتـی تقاضـای ارز و بـه تبـع آن قیمت ارز را بـاال برد.
در شـرایط امـروز ایـران اگر در قیمت ارز جهشـی ایجاد شـود ،بـرای دوره بلندی مجدداً
اقتصـاد را وارد رکـود عمیقـی میسـازد؛ چـرا کـه منجـر بـه ایجاد شـوک هزینـه برای
تولیدکنندگانـی میشـود کـه بخـش اعظم مـواد اولیـه خـود را از طریـق واردات تأمین
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مینماینـد .بدیـن خاطـر اسـت کـه کنترل رکـود و باالخـص رکودهـای اقتصـاد ایران
نیازمنـد اجمـاع ،عـزم ،همـکاری و همگرایـی تمامـی قواسـت .بهطوریکـه در صورت
عـدم وجـود عـزم نظام سیاسـی و همکاری تمامی قـوا حتی قادر به مدیریـت رکودهای
اقتصـاد کالنـی  -کـه رکودهای سـادهای هسـتند -نیـز نخواهیم بود.
رکـود سـاختاری بـه منزله عدم تـوازن بین سـاختارهای اقتصادی اسـت .در مورد همان
مثـال بـدن ایـن نـوع از رکـود میتوانـد معـرف وضعیتی باشـد کـه در آن میـان اجزای
بـدن عدمتـوازن ایجاد شـده اسـتً .
مثلا کلیهها کوچک شـده و یـا سـنگ گرفتهاند و
بـدن قـادر نخواهد بود سـموم خـود را به موقع دفع کنـد .بنابراین امکان خـوردن غذای
زیـاد یـا سـنگین از بین مـیرود .یا ً
مثلا وزن بـدن زیاد شـده ،اما عضلات مفاصل به
انـدازه کافـی قـوی نشـدهاند و نمیتواننـد وزن بـدن را تحمـل کننـد لـذا تحـرک کـم
میشـود .پـس زمانـی که تـوازن وهارمونـی بین اجـزای اقتصاد بـه هم بخـورد (مانند
تـوازن بیـن شـهر و روسـتا ،بیـن کشـاورزی و صنعـت و در داخـل صنعت بیـن اجزای
آن) ،تحـرک اقتصـاد گرفتـه شـده و اقتصاد زمینگیر میشـود .این همـان مفهوم رکود
سـاختاری است.
بـه عنـوان مثـال امـروز  4برابـر ظرفیـت و نیـاز کشـور در شـهرکهای صنعتـی
سـرمایهگذاری شـده اسـت؛ در حالیکـه ایـن حجـم از سـرمایهگذاری موردنیـاز نبـوده
و تـوازن را در اقتصـاد برهـم زده اسـت .در واقـع تناسـب میـان عرضـه و تقاضـا ،میان
توانمندیهـای تولیـدی و نیـاز جامعـه رعایـت نشـده اسـت .ظرفیـت تولیـدی ،بنگاه و
کارخانـه داریـم ،امـا تقاضـا بـرای آن نیسـت .تمـام منابـع نفتیمـان را تخلیـه کردیم و
فروختیـم و در شـهرکهای صنعتـی ریختیـم ،حال برای تولیـدات آنهـا تقاضایی وجود
نـدارد .بخشـی از ایـن مسـأله (نبود تقاضای مکفی) ناشـی از آن اسـت کـه توزیع درآمد
در کشـور بـه هـم خـورده اسـت .تعـداد فقـرا مسـتمراً در حـال افزایـش اسـت و تعداد
محـدودی ثروتمنـد خیلـی سـطح بـاال و تعـداد زیـادی فقیـر پاییـن در جامعـه حضـور
دارنـد .اگـر طبقـه متوسـط به صورت متناسـب گسـترش مییافـت ،با افزایـش مصرف
توسـط ایـن طبقه تولیـد نیز راه میافتـاد .طبقه فقیر فاقـد قدرت خرید اسـت و بنابراین
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نمیتوانـد مصـرف کنـد .ثروتمندان نیز مصـرف چندانی ندارند و بیشـتر سـرمایهگذاری
میکننـد؛ ثروتمنـدی کـه یک بـرج  100طبقـه دارد ،در یک طبقه آن اسـکان مییابد و
بقیـه آن را وارد فراینـد تولیـد میکنـد .بنابرایـن از یک طرف ظرفیت تولیدی در کشـور
بـاال مـیرود و از طـرف دیگـر فقـرا قـادر بـه خرید نیسـتند .در نتیجـه توزیع نامناسـب
درآمـد شـکافی را بیـن عرضـه و تقاضـا ایجـاد میکند.
نمونـه دیگـر اینکه بیشـتر از نیازمان فـرودگاه احداث کردیـم .زمانی به قـدری فرودگاه
در کشـور تاسـیس شـد که تعدادشـان از هواپیماهای کشـور بیشـتر شـد .دومین شـهر
کشـور ،اصفهـان ،به بسـیاری از مراکز اسـتانهای کشـور پرواز نـدارد .یعنـی از میان 2
میلیـون نفـر جمعیت سـاکن این شـهر هفتـهای  100نفر مسـافر که خواهان مسـافرت
هوایـی بـه اسـتانهایی ماننـد کرمانشـاه ،کردسـتان و یـزد و ...باشـند ،یافت نمیشـود.
نمونـه برجسـته دیگـر بخـش مسـکن اسـت .بسـیار بیشـتر از آنچه کـه اقتصاد کشـور
کشـش داشـته ،سـرمایه وارد بخـش مسـکن شـده که اکنـون معـادل آن تقاضـا وجود
نـدارد و در نتیجـه منجـر بـه بـروز رکـود در این بخش شـده اسـت که منشـأ آن نیز به
خطاهای سیاسـتی بازمیگردد .در شـرایط کنونی ،برای تکمیل مسـکن مهـر  150هزار
میلیـارد تومـان نیـاز اسـت .بنابراین تمام مسـکن مهر تـا روزی که بتـوان آن را تکمیل
کـرد ،بالاسـتفاده باقـی میماند .در شـهری مانند بندرعبـاس برای آنکه مسـکن مهر از
سـکنه پـر شـود ،جمعیتی معـادل یک سـوم جمعیت این شـهر مورد نیاز اسـت و بخش
اعظـم روسـتاهای ایـن اسـتان باید تخلیه شـود تـا بتواند مسـکن مهری را کـه فقط در
اطـراف این شـهر سـاخته شـده اسـت پر کنـد .این بالیی اسـت کـه آینده این شـهر و
شـهرهای مشـابه را بسـیار آشـفته و نامتـوازن خواهـد کرد .اینهـا موارد همگـی معرف
عدمتوازنهـای سـاختاریاند.
نـوع سـوم رکـود ،رکود نهادی اسـت کـه به منزلـه اعتیاد یا عـادات رفتـاری و مصرفی
نامناسـب و یا مشـکل ژنتیک در بدن میباشـد .بدنی که دارای مشـکل ژنتیک اسـت،
هرقـدر هـم غـذا بـه آن وارد شـود ،نمیتوانـد به خوبی رشـد کنـد .غذا به میـزان کافی
هسـت ،اکنـون بیمـاری خاصـی هـم نـدارد ،ولـی ظرفیتهای ژنتیـک آن محدود اسـت
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و هرقـدر هـم بـه آن غـذا تزریق شـود ،بـه دلیـل ظرفیت وجـودی محـدودش بازدهی
چندانـی نـدارد .مثـال دیگر کسـی اسـت کـه  IQپایینـی دارد .چنین فـردی هرقدر هم
آمـوزش داده شـود ،از جایـی بـه بعـد کارایـی نخواهد داشـت؛ چهـار عمل اصلـی را یاد
میگیـرد ،ولـی مشـتقگیری و انتگـرال را نمیتوانـد فراگیـرد .درواقـع رکـود نهـادی
یعنـی اقتصـاد مـا دارای پارهای مشـکالت قانونی ،فکـری و رفتاری اسـت .گویی چنین
اقتصـادی بـا بندهایـی بسـته شـده و زمینگیر اسـت .بـه عنـوان مثـال ،کل فرایند اخذ
مجـوزات بـرای راهانـدازی یـک کسـب و کار (ایجاد فرصت شـغلی) ،در آمریـکا تنها 3
سـاعت بـه طـول میانجامـد .در اقتصـاد ایـران طـول ایـن پروسـه  63روز کاری  -که
ممکن اسـت این  63روز کاری در عمل دو سـال طول بکشـد -اسـت .این را اصطالح ًا
«گیـر نهـادی» و یـا «گیـر ژنتیـک» میگوینـد .به عنـوان نمونـه دیگر ،متوسـط زمان
الزم برای بررسـی پروندهها در دادگسـتری چند سـال اسـت .با یک حساب سر انگشتی
میتـوان متوجه شـد کـه معادل حدود یک سـوم درآمـد سـالیانه ایرانیان (درآمـد ملی)،
سـرمای ْه در دادگسـتریها زمینگیـر شـده اسـت .مالحظه میشـود که علیرغـم وجود
سـرمایه در کشـور ،نمیتـوان در مـورد آن تصمیـم گرفـت ،چراکه در مـورد مالکیت آن
اختلاف وجـود دارد و تـا زمانـی کـه دادگاه رأی خود را اعلام نکند ،این سـرمایه راکد
باقـی خواهـد مانـد .در همـه دنیـا قاعده بر این اسـت کـه دارایی بـه ثروت و ثـروت به
سـرمایه تبدیل شـود .اما در ایران سـاختار حقوقی بهگونهای چیده شـده که سـرمایه به
ثـروت و ثـروت بـه دارایی تبدیل شـود .تفاوت این دو در چیسـت؟ دارایـی را فقط دارید،
امـا از آن نـه میتـوان لـذت برد ،نـه رفاه تولید کـرد ،نه خلـق ارزش کرد و نـه در تولید
اسـتفاده کـرد .خانـهای کلنگـی کـه از پـدر برای مـن به ارث میرسـد و چون سـندش
مشـکل دارد قابـل فـروش نیسـت ،یک دارایی اسـت .چون نه میتوان با سـاکن شـدن
در آن لـذت بـرد و نـه میتـوان آن را بفروش رسـاند؛ فقـط میتوان مالـک آن بود .حال
چنانچـه ایـن خانـه کلنگی نباشـد (نوسـاز باشـد) ،میتـوان آن را اجـاره داد و منفعتی را
از ایـن طریـق کسـب کـرد و یا در آن سـاکن شـد و از آن لـذت برد .این ،ثـروت خوانده
میشـود ،ولـی همچنـان نمیتـوان به عنـوان سـرمایه از آن اسـتفاده کرد؛ یعنـی آن را
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ً
(مثلا در بازار بورس سـرمایهگذاری کرد) .در
فروخـت و بـا آن کسـب و کار راه انداخت
واقـع ایـن خانـه نوسـاز فقط یـک ثروت اسـت کـه میتـوان از آن منفعت کسـب کرد،
امـا نمیتـوان بـا آن خلـق ارزش کرد .سـاختارهای نهادی کشـور ،ماننـد قوانین ،حقوق
مالکیـت ،دادگسـتری ،اداره ثبـت ،پلیـس ،دسـتگاههای اداری کـه مجـوزات را صـادر
میکننـد از یـک سـو و فرهنـگ جامعه از سـوی دیگر زمینهسـاز این حرکـت معکوس
(تبدیـل سـرمایه بـه ثروت و دارایی) در کشـور هسـتند .وقتی من و شـرکایم با یکدیگر
بـر سـر کارخانـهای مشـکلی پیدا میکنیـم کـه نمیتوانیم دوسـتانه آن را حـل و فصل
کنیـم ،اختلاف ما به دادگسـتری مـیرود و تا زمانی که دادگسـتری رأی دهد ،سـرمایه
ایـن کارخانـه زمینگیر خواهـد بود.
بخشـی از ایـن مسـأله بـه ناتوانی مـا در گفتگـو بازمیگـردد کـه میبایسـت در دوران
کودکـی در دامـان مـادران خـود میآموختیـم ،شـرکت تأسـیس میکنیـم ،اما سـه ماه
بعـد آن را منحـل میکنیـم ،چـرا کـه قادر بـه گفتوگو و سـازش بـا یکدیگر نیسـتیم.
بـه قصـد کارآفرینـی میآییـم ،امـا میخواهیـم ظـرف مـدت کوتاهی سـودهای کالن
بـه دسـت آوریـم .در حالیکـه کارآفریـن باید حـدود  5سـال ( R&Dتحقیق و توسـعه)
داشـته باشـد ،سـرمایهگذاری کنـد ،صبـور باشـد ،نـوآوری کنـد و تحمل داشـته باشـد.
تحمـل و صبـر را نیـز نیاموختهایـم .پـس بخشـی از این مسـأله (رکـود نهادی) ریشـه
در ناتواناییهـای فرهنگـی و رفتـاری مـا دارد و بخـش دیگـر آن مربـوط بـه نهادهای
قانونـی-اداری جامعـه ،مثـل دادگسـتری و اداره ثبت -اسـت که سـرمایهها و فرصتها
را زمینگیـر میکنـد.
لغـو تحریمهـای بینالمللـی و اجرای برجام شـرط الزم اسـت ،اما شـرط کافی نیسـت.
فـردی را در نظـر بگیریـد کـه چندین سـال متمادی اسـت کـه در دامنه کوهـی پاهای
آن را بـا یـک زنجیـر بـه زمیـن بسـتهاند .بله تـا این زنجیـر را از پاهـای آن بـاز نکنیم،
او نمیتوانـد حرکـت کنـد .ولـی پـس از باز کـردن زنجیر هـم همچنان قـادر به حرکت
نخواهـد بـود ،چـرا کـه او چندیـن سـال نشسـته بـوده ،تحـرک از وی گرفتـه شـده و
زانوانـش ناتـوان شـده اسـت .اقتصاد ما نیـز همینگونه اسـت .تحریمها طی چند سـال
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قـدرت تحـرک و توانایـی رقابـت را از ایـن اقتصـاد گرفتهانـد .این اقتصاد چندین سـال
سـرکوب شـده و اکنـون کـه زنجیـر تحریـم برداشـته میشـود ،از آنجا کـه عضالتش
قـوی نیسـت و تمریـن راه رفتـن نیـز نکرده اسـت ،بـرای حرکت کـردن به زمـان نیاز
ً
کاملا روشـن بـود کـه انتظـارات ما مبنی بـر جهش اقتصـاد پس از برجـام انتظار
دارد.
نابجایـی اسـت .ضمـن اینکـه مخالفیـن برجام هم نگذاشـتند شـرایط پـس از برجام به
ثبـات برسـد ،فضـای عمومی و سیاسـی کشـور امیدوارکننده شـود و سـرمایهگذاران ما
بـا امیـد و نشـاط وارد عرصـه شـوند .هنـوز هـم سـرمایهگذار ما جـرأت سـرمایهگذاری
بلندمـدت نـدارد ،چـرا کـه سـرمایهگذاری در ایـران به شـدت دچـار عـد م اطمینانهای
بلندمدت اسـت.
نمونـه دیگـر از گیر نهادی در کشـور ،مسـأله خسـت اطالعاتی (عدم انتشـار اطالعات)
اسـت .خسـت اطالعاتی هم در نهادهای رسـمی و هم در رفتار مردم مشـاهده میشود.
ایـن خسـت اطالعاتـی زمانـی که شـما رئیـس مرکـز آمـار و یا هـر اداره دیگـری هم
بشـوید ،همچنان با شماسـت .آمار کاالی عمومی اسـت .کاالی عمومی کاالیی اسـت
کـه همـه بـه صـورت همزمان و بـدون آنکه هزینـهای به جامعـه تحمیل شـود ،بتوانند
از آن اسـتفاده کننـد؛ ماننـد چشـمانداز یـک کـوه ،امنیت و نمایـش فیلـم در تلویزیون.
آمـار و اطالعـات نیـز کاالیـی عمومی اسـت .پـس از آنکه بـا صرف هزینه مشـخصی
تولید شـد ،باید همه به آن دسترسـی داشـته باشـند ،مگـر اطالعاتی که بـه حکم قانون
محرمانـه اسـت .اخیـراً دانشـجوی بنـده کـه موضـوع رسـالهاش در زمینه فـرار مالیاتی
اسـت ،بـه سـازمان مالیاتـی اصفهـان مراجعـه کرده و سـؤال ایشـان فقط این بـوده که
تعـداد مؤدیان مالیاتی شـهر اصفهان چندنفر اسـت؟ متأسـفانه این آمـار را ندادند .همین
مسـائل باعـث میشـود که شـفافیت از بیـن بـرود .بازیگر اقتصـادی ما نمیدانـد با چه
کسـی ،بـا چـه جامعـهای ،با چـه حکومتی ،با چـه قوانینی و بـا چه آیندهای طرف اسـت
و بنابرایـن جـرأت نمیکنـد؛ چـون اطالعات قابـل اعتمادی وجـود ندارد.
اینهـا در واقـع همـان عواملـی هسـتند کـه رکـود را بـه یـک رکـود نهـادی و تاریخی
تبدیـل میکننـد .اینهـا همـان عواملی هسـتند کـه باعث شـدهاند ما  70میلیارد بشـکه
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نفـت بفروشـیم 30-میلیارد قبل از انقلاب و  40میلیارد پس از انقلاب -ولی همچنان
مسـائل و سـؤاالت ما همان مسـائل و سـؤاالت  70سـال گذشـته باشـد .ما پیشـرفت
کردهایـم ،جـاده و فـرودگاه داریـم ،امـا همچنـان توسـعه نیافتهایـم .بـا فـروش این 70
میلیـارد بشـکه نفـت ،تقریبـ ًا بخش اعظـم ذخایر نفتمـان را تخلیه کردیـم و از این پس
هـم ،ارزش اقتصـادی مابقـی آن کاهـش مییابـد؛ چـرا کـه رونـد سـقوط قیمـت نفت
مسـتمر خواهـد بـود و [بـه گمان مـن] دیگـر افزایش نخواهـد یافت.1
مـا یـک فرصـت تاریخـی داشـتیم ،میلیاردهـا سـال ابر و بـاد و مـه و خورشـید و فلک
کار کردنـد تـا نفـت در زیـر خـاک مـا شـکل گرفـت و مـا در مـدت  100سـال تمامی
ایـن ذخایـر را مصـرف کردیـم ،و در این  10سـال باالتریـن درآمدهای نفتی را داشـتیم
امـا متاسـفانه بـا تصمیمـات اشـتباه فرصتهـای خود را سـوزاندیم و مسـأله توسـعه ما
همچنـان بـر سـر جای خـود باقی اسـت! چنین وضعیتـی بیانگر یـک رکـود تاریخی و
نهـادی اسـت کـه همواره بـه علت گیرهـای فرهنگی ،نهـادی و قانونی درکشـور وجود
داشـته اسـت .بـه همینترتیـب در ایـن دوره منابـع آب و زیسـتمحیطیمان را هـم
تخلیـه کردیـم و ایـن در حالی اسـت کـه منابـع زیسـتمحیطی و نفت قابل بازسـازی
نیسـت .مـا همچنیـن بخـش دیگـری از منابعمـان ،یعنی منبـع اعتماد عمومـی و منبع
اخلاق را نیـز در یکـی دو دهـه اخیر تخلیـه کردهایم .این منابـع اگرچه قابل بازسـازی
هسـتند ،ولی فرایند بازسـازی آن بسـیار زمانبر اسـت .نسـلی باید عوض شـود تا منابع
سـرمایه اجتماعی و اخالقی بازسـازی شـود.
 -4-4جمعبندی
همانطـور کـه گفتـه شـد ،در ایـن لحظـه از زمـان ،ایـران در چهـارراه تاریخـی چهـار
رکود اندیشـه توسـعهخواهی ،رکـود نهادی ،رکود سـاختاری و رکود اقتصـاد کالنی قرار
گرفتـه اسـت .البتـه در طـی تمـام دهههای گذشـته همـواره بـا رکودهای سـاختاری و
نهـادی مواجـه بودهایـم ،اما چـرا متوجه آن نمیشـدیم؟ چـون درآمدهای سرشـار نفت
 .1دالیل آن در کتاب «اقتصاد سیاسی مناقشه اتمی ایران» بازگفته شده است.
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داشـتیم! بـه زور نفـت در اقتصـاد دوپینـگ میکردیـم ،هرکجـا کـم میآوردیـم ،دالر
تزریـق میکردیـم و اقتصـاد را حرکـت میدادیـم .متوسـط عمـر جادههـای ما  5سـال
اسـت ،در حالیکـه متوسـط عمـر جادههـا در کشـورهای توسـعه یافته  20سـال اسـت.
بنابرایـن مـا بایـد برای یک جـاده  4بار خرج کنیم تا بتواند در طول  20سـال اسـتاندارد
خوبـی داشـته باشـد .منابـع مالـی موردنیـاز آن را از کجا تأمیـن میکردیم؟ پـول نفت!
پـس مـا نبایـد میتوانسـتیم با این سـرعت و بـا این حجم جاده بسـازیم ،امـا چون پول
نفـت بـود ،جبـران میکردیم .بنابراین رکود نهادی و سـاختاری همـواره در اقتصاد ایران
بـوده اسـت ،امـا دوپینـگ پـول نفـت این اقتصـاد را بـه تحرک وامیداشـته اسـت .اگر
در  10سـال گذشـته اقتصاد ما سـقوط نکـرد ،چـون  1000میلیـارد دالر در آن دوپینگ
کردیـم .امـا داسـتان از ایـن پس متفـاوت خواهد بـود .از ایـن پس دیگـر دوپینگ نفت
نخواهـد بـود .اگر مـا ،یعنی جامعـه ،نهادهـای مدنی ،دولت و نظام سیاسـی بـا یکدیگر
همـکاری نکننـد ،دیگـر از این رکـود نمیتوانیم خارج شـویم .اکنون دیگـر راهی نداریم
جـز آن کـه بـا یـک عزم عمومـی ،وفـاق ملی و همـکاری بین نظـام سیاسـی و جامعه
مدنـی دسـت به بازسـازی همـه عرصههـای زندگی اجتماعـی و اقتصـادی بزنیم.

فصل پنجم:

تحلیل وضعیت حاکم بر بنگاههای تولید با رویکرد سیستمی

1

دکتر حسن طايی

2

 -1-5مقدمه
در ایـن بخـش بـه مسألهشناسـی تولیـد و بنگاههـای اقتصادی برای سـاماندهی مسـائل
بـازار کار و اشـتغال پرداخته میشـود .بازار کار عرصه تعامل کارگـزاران اقتصادی و بازیگران
اجتماعـی اسـت که هر کـدام در ایـن عرصه نقشهای متعـددی ایفا میکننـد .برآیند همه
ایـن نقشآفرینیهـا به گـردش درآمـدن چرخه فعالیتهای اقتصادی ،شـکلگیری کسـب
و کارهـا ،تحصیل سـود و ایجاد فرصتهای شـغلی میباشـد .بدیهی اسـت که بهبـود بازار
کار نیازمنـد تعامـل دائمـی کلیـه عوامل درگیر اعـم از کارگـزاران ،عوامل تولیـد ،بازارها [در
سـایه محیـط کسـب و کار] ،زیرسـاختهای  ،ICTحقوقـی و فیزیکی میباشـد .لذا چرخه
فعالیتهـای اقتصـادی را نمیتوان به صورت مجرد در نظر گرفت و کشـف سـپهر زیسـتی
آنها از جمله دانایی ،اقتصادی ،سیاسـی و حقوقی بسـیار ضروری اسـت (شکل شماره .)1-5
بازار کار ،از نوع بازار «مشـتقه» اسـت که هر یک از عوامل و اجزای شـکل شـماره (-5
 )1اثـر خـاص خـود را بر بـازار مذکور میگذارنـد .بر اسـاس دیدمانهای متداول ،شـش
موضـوع اساسـی را بـرای تحلیل بازار کار میبایسـت درنظر گرفت .نخسـت ،تعامل بازار
کار بـا چرخـه اقتصـادی و سـپهر زیسـتی .دوم ،جمعیـت ،خانوارهـا و عرضه نیـرویکار.
زمانـی کـه راجـع بـه عرضـه نیـرویکار صحبـت میشـود ،فهم دقیـق مفاهیمـی چون
 .1متن ویراسته سخنرانی که به دعوت موسسه سیاست پژوهی صندوق بازنشستگی کشوری که در تاریخ  94/12/3ایراد شده است
 .2مشاور اقتصادی وزیر تعاون ،کار و رفاه اجتماعی و عضو هیات علمی دانشگاه عالمه طباطبایی
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میـزان جمعیـت ،جمعیت در سـنین فعالیـت ،بافت جمعیتی ،جنسـیت ،سـن ،تحصیالت
و شـغل از اهمیـت خاصـی برخـوردار اسـت .محـور سـوم ،تقاضـای نیرویکار اسـت که
در ایـن زمینـه میبایسـت «تولیـد کل» و «بنگاههـای اقتصـادی» را مـد نظر قـرار داد.
چهارمیـن محـور در تحلیـل بـازار کار ،بیـکاری و پیامدهـای آن اسـت .محـور پنجـم،
حقـوق و دسـتمزد پرداختـی از طـرف بنگاههـا بـه نیـرویکار و همچنین درآمـد اعضای
خانوارهاسـت .در این زمینه ،صرف دانسـتن سـطح حقوق و دسـتمزد کافی نخواهد بود.
چـرا کـه آنچه کارفرما میپـردازد  Wageو آنچـه نیروی کار دریافت میکند  Earnاسـت
کـه هـر کـدام کارکردهـای مختـص به خـود را دارنـد .یکی سـبد نیازها و دیگری سـبد
مهارتهـا اسـت کـه میبایسـت میزان انطباق و همپوشـانی آنهـا مورد توجه قـرار گیرد.
ششـمین محـور مهـم در تحلیل بـازار کار ،اطالع از قوانیـن ،مقـررات و نهادهای صنفی
ناظـر بـر بازار کار اسـت .قانـون کار و تأمیناجتماعـی ،انجمنهـا و اتحادیههای کارگری
و کارفرمایـی ،انـواع تشـکلهای علمی و صنـوف مختلفی که به عنـوان بازیگر اجتماعی
ایفـای نقـش میکننـد ،از آن جملهاند.
شکل  -1-5چرخه فعالیتهای اقتصادی

منظـر تمرکـز بخـش حاضـر بر محـور سـوم از محورهـای شـشگانه فوقالذکـر ،یعنی
از ایـن
ْ
تولیـد ،بنگاههـای اقتصـادی و تقاضای نیروی کار ،میباشـد که در ادامه به آن پرداخته میشـود.
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 -2-5جریانهای تحولآفرین اشتغالزا
پرواضـح اسـت کـه مهمتریـن مسـأله بـرای ایجـاد اشـتغال ،سـرمایهگذاری ،افزایـش
تولیـد ،بهبـود کسـب و کار و وجـود زیرسـاختهای حقوقـی ،فیزیکی و  ICTاسـت که
بـدون توجـه بـه آنهـا نمیتـوان شـغل ایجـاد کـرد .در این بیـن ،باید بـه ایـن نکته نیز
توجـه داشـت که اشـتغال بـه همان انـدازه کـه مهمترین عامل شـکلدهنده توسـعه و
امنیـت اسـت ،همانند توسـعه و امنیت ،خـود یک پدیـده چندبعدی به شـمار میرود که
امنیتآفریـن اسـت .رویکـرد تـک سـاحتی اقتصـاد مرسـوم نمیتوانـد خردمنـدی الزم
دربـاره ابعـاد اشـتغال و اهمیت آن را آشـکار سـازد .حتی بـا منطق و رویکـرد اقتصادی،
اهمیـت وجـوه غیراقتصـادی اشـتغال از وجوه اقتصادی آن بیشـتر اسـت .همچنین باید
در نظـر داشـت کـه اشـتغال ،محصـول یـا خروجـی یک سیسـتم یا نظـام میباشـد .به
عبارتـی ،اشـتغال نوعـی نظام اقتصـادی ،اجتماعی ،سیاسـی و فرهنگی را بـا خود همراه
دارد و نیـز حاصـل بـه هم پیوسـتن چندیـن جریان تحول به شـمار میرود کـه در یک
فراینـد یادگیـری متقابـل و همه جانبه میتوانند اشـتغالزا باشـند .لذا مواجهه با اشـتغال
نیازمنـد ارائه دیدگاههای سیسـتمی اسـت.
بـر این اسـاس ،معمـو ًال هفت جریـان تحولآفرین را نـام میبرند که اشـتغال محصول
آنهاسـت؛ بـه شـرطی کـه بهنحو مطلوبـی در تعامل بـا یکدیگر قـرار گیرنـد .این هفت
جریـان عبارتند از:
 -1آموزش ،مهارت ،تخصص و دانایی
 -2سرمایهگذاری ،رشد و تولید
 -3محیط مناسب کسب و کار
 -4زیرساختهای مساعد حقوقی و نهادی ،فیزیکی و ICT
 -5وجـود تقاضـا و بـازار مناسـب ،بازاریابـی و فـروش محصـوالت ،جریـان تجارت
خارجـی دوسـویه
 -6فرهنگ کار و بهرهوری مناسـب ،روحیه فرصتشناسـی ،ریسـکپذیری ،تهورطلبی
و کارآفرینـی منابع انسـاني
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 -7نظام اداری تسهیلگر و کارآمد
بدیهـی اسـت کـه برخـی از این محورهـا با از ارتبـاط و برهمکنـش درونـی برخوردارند
بـه عنـوان مثـال محور اول با ششـم ،محـور دوم با پنجـم مرتبطاند و محورهای سـوم
و چهـارم نیـز مکمـل هـم میباشـند .بـه همیـن ترتیب ،اگـر شـش جریـان اول وجود
داشـته باشـند و در چارچـوب تعاملـی با هـم کار کنند اشـتغال ایجاد خواهد شـد .در این
بیـن امـا محـور هفتـم مهمتر از سـایر محورها اسـت چراکه بـرای ایجاد اشـتغال ،بیش
از هـر چیـز ،نیازمنـد یک نظـام اداری کارآمد و تسـهیلگر هسـتیم.
بهعنـوان مثـال ،در اقتصـاد  400میلیـارد دالری ایـران 1800 ،نـوع مجـوز گوناگـون
تعریـف شـده کـه حدود  50الـی 60هـزار بند ،مـاده و تبصـره قانونی در سـپهر حقوقی
آن شـکل گرفته اسـت .لذا برای شـروع و تداوم یک کسـب و کار باید بهگونهای عمل
شـود کـه مشـکلی بـا این مجوزهـا به وجـود نیایـد .از طرفی دیگـر ،آلمان اقتصـادی با
مقیـاس  4000میلیـارد دالر اسـت بـا کمتـر از  500نـوع مجـوز .مالحظـه میشـود که
1
ایـران بـا چه حد بوروکراسـی سـنگینی مواجه اسـت.
 -3-5وضعیت بازار کار و تولید در ایران
یکـی از مهمترین مسـائل بـازار کار ،پیشبینی وضعیت و سـاختار آن در آینده میباشـد
کـه در ایـن بخـش بـه ایـن موضـوع پرداختـه میشـود .جمعیـت  15تـا  24سـال را
میتـوان عرضـه بالقـوه بلندمدت و میانمـدت بازار کار دانسـت .همچنانکـه در جدول
شـماره ( )1-5مالحظـه میشـود ،ایـن جمعیـت در سـالهای  1385 ،1375و  1390به
ترتیـب حـدود  18 ،12.5و  15میلیـون نفـر بود .وجـود جمعیت  15میلیونـی  15الی 24
سـاله در سـال  1390بـه معنـای عرضـه جدیـد و بالقوه نیـروی کار به همیـن میزان در
دهـه  1390-1400اسـت .چنانچـه این جمعیـت وارد بازار شـوند ،همـه ارکان جامعه را
تحـت تأثیـر حضـور خود قرار خواهنـد داد و اگر هـم وارد بازار کار نشـوند جامع ْه به طور
 .1در دوران مسئولیتم بویژه در سفرهای استانی به کرات با سرمایهگذاران بسیار قابل و کارآفرین مواجه میشدم که میگفتند« :ما به
هیچ چیز احتیاج نداریم .پول نمیخواهیم .تکنولوژی را خودمان میآوریم و نیازمند کمک دولتیها هم نیستیم .فقط راه را باز کنید و
بگذارید کارمان را انجام دهیم» .آنها ما دولتیها را مانع کار خود میدانستند.
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بالقـوه زیـر بار فشـارهای زندگـی آنهـا خواهد رفت.
جدول  -1-5تحول جمعیت زیر  25سال طی سالهای 1375-1390

شرح

1375

1385

1390

جمعیت زیر  25سال

36

35.4

32.6

جمعیت زیر  15سال  -عرضه بالقوه بلندمدت

23.6

17.7

17.6

جمعیت  15تا  24سال  -عرضه بالقوه میانمدت

12.4

17.7

15

جمعیـت زیـر  25سـال (صفـر تـا  24سـال) کشـور از حـدود  16میلیـون نفـر در سـال
 1345شـروع شـد و در  1375بـه اوج خـود یعنـی  36میلیون نفر رسـید .از سـال 1373
بـه بعـد جامعه شـاهد جمعیـت  36میلیون نفری زیر  25سـال اسـت که تا سـال 1404
میتواننـد وارد بـازار کار شـوند .چنانچـه نـرخ مشـارکت ایـن جمعیـت در فعالیتهـای
اقتصـادی  50درصـد در نظـر گرفته شـود ،میتـوان نتیجه گرفت که حـدود  18میلیون
نفـر از آنهـا وارد بازار کار خواهند شـد .بر اسـاس طـرح آمارگیری نیـروی کار مرکز آمار
ایـران در سـال  1394جمعیـت فعال حدود  25میلیون نفر ،جمعیت شـاغل  22.4میلیون
نفر و جمعیت بیکار  2.7میلیون نفر برآورد شـده اسـت .از طرفی برآوردهای غیررسـمی
در سـال  1392نشـان میدهنـد کـه جمعیت فعـال کشـور  28میلیون ،جمعیت شـاغل
 22میلیـون و جمعیـت بیـکار  6میلیون نفر بوده اسـت.
چنانچـه اتفـاق ویـژهای در اقتصـاد ایـران رخ ندهـد و نرخهای مشـارکت فعلی تا سـال
 1400ادامـه یابـد ،در ایـن صـورت جمعیـت فعال کشـور ،با توجـه به نُرمهـای داخلی،
در سـال مذکـور بـه  35میلیـون نفر بالـغ میگردد .در ایـن وضعیت اگر جمعیت شـاغل
 31.5میلیـون نفـر در نظـر گرفته شـود ،یعنی  10درصـد از  35میلیون نفر بیکار باشـند،
وضعیـت دشـوار بـازار کار بیشـتر قابـل درک خواهـد بـود .اگـر نرخ مشـارکت در سـال
 1404را مطابـق بـا نرمهـای بینالمللـی در نظر بگیـرم جمعیت فعال یـا عرضه نیروی
کار بهمراتـب بیـش از ایـن میـزان خواهد بود.

80

 /اقتصاد ایران در سال 1395؛ بیمها و امیدها

موضـوع دیگـری کـه در اقتصـاد ایـران بسـیار قابل تأمل اسـت پدیـدهای به نـام NEETها
اسـت .ایـن افـراد نـه شـغل دارنـد نـه در حـال مهارتآموزیانـد و نـه در جایـی آمـوزش
میبیننـد کـه تعـداد آنها حـدود  7میلیـون نفر بـرآورد میشـود .الزم به ذکر اسـت که این
افـراد (NEETهـا) را نبایـد بـا تعداد کل بیـکاران ( 6میلیون نفر) جمع کـرد چرا که جمعیت
بیـکاران بـا ایـن  7میلیـون نفر همپوشـانی دارند .به این نکته میبایسـت توجه داشـت که
NEETهـا بیـش از بیـکاران باعث تهدیـد در امنیت ملـی میگردند.
با وجود چنین شـرایطی در بازار کار ،نرخ متوسـط رشـد اقتصادی سـاالنه کشـور به قیمت
پایـه طـی حـدود  60سـال (از  1338تـا  4 )1393درصد بوده اسـت .در سـالهای  1387و
 1388میانگیـن «خـط رونـدی» رشـد بلندمدت اقتصـادی به  5درصد رسـید ،امـا در حال
حاضـر به  4.2درصد کاهش یافته اسـت .در صورت تقسـیم این دوره بلندمـدت به دو دوره
قبل و بعد از انقالب ،مالحظه میشـود که میزان متوسـط سـالیانه رشـد اقتصادی کشـور
طـی سـالهای  1338تـا  1357معادل  8.8درصد بوده که با کاهشـی شـدید در سـالهای
بعـد از انقلاب ( 1357تـا  )1393بـه رقـم  2درصد رسـیده اسـت .البته چنانچه سـالهای
انقالب و جنگ کنار گذاشـته شـوند ،خط روندی متوسـط رشـد اقتصادی کشـور طی 25
سـال گذشـته ( 1368تـا  )1393حـدود  4درصـد میشـود که با سـیر بلندمـدت آن چندان
تفاوتـی نداشـته امـا نصف خط روندی سـالهای قبـل از انقالب میباشـد.
1

جدول  -2-5نرخ متوسط رشد تولید در اقتصاد ایران طی دورههای مختلف ()1383=100

دوره

متوسط نرخ
رشد اقتصادی

1368-93 1357-68 1357-93 1338-57 1338-93

4.2

8.8

2

-2.5

3.9

بنابرایـن ،علاوه بـر پائیـن بـودن مقیـاس تولیـد ملی ،یـا همـان تولیـد  400میلیارد
دالری ،اقتصـاد ایـران بـا مشـکل نوسـانی بـودن نـرخ رشـد تولیـد نیز مواجه اسـت.
1. Neither in Employment, nor in Education and Training
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نرخهـای رشـد سـاالنه به قدری نوسـان دارد کـه میتوان گفـت روندهـای بلندمدت
اقتصـاد ایـران فاقـد وضعیـت پایدار یـا  Steady Stateاسـت .یعنی اگر  4سـال رشـد
مثبـت پیـدا میکنیـم4 ،سـال بعـد بـه قـدری رشـد منفـی خواهیـم داشـت که رشـد
ً
کاملا تخلیـه میگردد.
قبلـی
در چنیـن شـرایطی و بـرای سـامان بخشـیدن بـه بـازار کار و وضعیـت اشـتغال در
سـالهای پیـشرو ،اقتصـاد ایـران نیازمند برخـورداری از نرخهای رشـد سـاالنه باالی
 6الـی  7درصـد اسـت و برنامـه ششـم توسـعه نیز عـدد  8درصـد را پیشـنهاد میدهد.
ً
کاملا صحیح
مطالبـی کـه در برنامـه ششـم در رابطـه بـا «بایدهـا» و ضرورتها آمده
اسـت ،امـا چنانچـه مالحظـه شـد روندهـای پیشـین نشـان میدهنـد کـه در اقتصـاد
ایـران چنیـن خواسـتههایی امکانپذیـر نیسـت .اقتصـاد ایـران بـرای رسـیدن به رشـد
 8درصـدی نیازمنـد گـردش مالـی سـاالنهای حـدود  850هـزار میلیـارد تومـان اسـت
و سـرمایهگذاریای درچنیـن مقیاسـی میبایسـت انجـام شـود .در عیـن حـال ،نیازمند
تعامـل بـا دنیـای خـارج و بهبود تمـام عیـار تکنولوژی هسـتیم.
در شـرایط کنونـی ،از  850هـزار میلیـارد تومان ذکرشـده ،فقط برای  580هـزار میلیارد
تومـان آن منابع شناسـایی شـده اسـت .این  580هـزار میلیارد تومان ،جـزو منابع بخش
عمومـی از جملـه صندوق توسـعه ملـی ،بازار سـرمایه ،تسـهیالت بانکـی ،آورده بخش
خصوصـی ،منابـع داخلی شـرکتها و منابع خارجی میباشـد .در ضمن همـه این منابع،
بـه جـز بنـد اول که مربوط به دولت اسـت ،میبایسـت توسـط بخش خصوصـی تأمین
شـود؛ لـذا نیازمنـد حضـور جـدی بخـش خصوصـی در فعالیتهـای مولد اقتصـادی در
کشـور هسـتیم .دولت در این حوزه اشـتغالآفرین نیسـت بلکه تسـهیلگر و زمینهسـاز
اسـت .یعنـی زمینـه آن  7جریـان تحولـی را بـه وجـود مـیآورد .اگـر تمامـی اتفاقات و
مفروضـات پیشبینیشـده تحقـق یابـد ،میـزان خالص ایجاد اشـتغال سـاالنه در برنامه
ششـم توسـعه معـادل  955هـزار نفر خواهـد بود که هـدف «ایجاد سـاالنه یک میلیون
شـغل» برآورده میشـود.
موضـوع دیگـری کـه در این راسـتا باید به آن توجه کـرد ،فضای بینالمللـی و تعامل با
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آن اسـت .بر اسـاس شـاخصهای مجمع جهانی اقتصاد ،کشـورها به سـه مرحله اصلی
و دو دسـت ه در حـالگـذار تقسـیم میشـوند .کشـورها در یکی از سـه مرحلـه مبتنی بر
عوامـل ،مبتنـی بـر کارایی یا مبتنـی بر نـوآوری قرار میگیرنـد .همچنیـن میتوانند در
حـال گـذار از مرحلـه «مبتنـی بر عوامـل» به مرحلـه «مبتنی بـر کارایی» یـا از مرحله
«مبتنـی بر کارایـی» به مرحلـه «مبتنی بر نوآوری» باشـند.
بـر اسـاس شـواهد موجـود ،اقتصـاد ایـران در مرحلـه مبتنـی بـر عوامـل اسـت و در
خوشبینانهتریـن حالـت در حـال گـذار از وضعیـت «مبتنـی بـر عوامـل» بـه مرحلـه
«مبتنـی بـر کارایـی» میباشـد .در چنیـن شـرایطی ،قصـد رقابـت در عرصـه اقتصـاد
جهانـی بـا تولید ناخالص داخلـی  75000میلیارد دالر داریم که بیـش از  60یا  70درصد
آن توسـط کشـورهای  OECDو  1 BRICSتولیـد میشـود کـه بـه ترتیـب در مرحلـه
مبتنـی بـر نـوآوری و مبتنـی بـر کارایی در حـال گذار بـه مرحلـه «مبتنی بر نـوآوری»
قـرار دارنـد .بنابرایـن علاوه بـر تمهیـدات داخلـی برای رشـد مسـتمر بـاالی  6الی 7
درصـد ،موضـوع تجـارت و مالیه بینالملل هم شـرایط بسـیار پیچیـدهای دارد که برای
تعامـل بـا جهـان بایـد به آنهـا توجه داشـت.
خالصـه اینکـه ،برخـی غفلتهـای بلندمدت در شـکلگیری بیـکاری و عدم تعـادل در
بـازار کار عبارتند از:
میزان سرمایه گذاری ناکافی و سطح اندک رشد تولید ناخالص داخلی
شکلگیری جمعیت  36میلیون نفری زیر  25سال در دهههای  60و 70
مهاجرت از روسـتاها به شـهرها و سـپس به شـهرهاي بزرگ و تشکیل دوگانگی
توزیـع منابـع طبیعـی در کل کشـور و تمرکـز منابـع انسـانی در مادر شـهرها
	کاهش سهم اعتبارات عمرانی به نفع هزینههاي جاري در بودجههای سنواتی
پیشـی گرفتـن هزینههـای اسـتهالک دارایيهـا و زيرسـاختهاي فيزيكـي از
هزینههـای سـرمایهگذاری در برخـی سـالها در سـطح کالن
عـدم شـکلگیری زنجیرههـا و ارتباطات عمـودي و افقي فعالیتها و مشـاغل در
 .1برزیل ،روسیه ،چین ،هند و آفریقای جنوبی کشورهای عضو  BRICSرا تشکیل میدهند.
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سـطح بنگاههـا ،صنعـت و بـازار
	کاهـش تدریجـی سـهم واردات کاالهای سـرمایهای به نفع كاالهـاي مصرفي و
مـواد اولیـه و کاالهـای واسـطهای در کل واردات کشـور
مهاجـرت ممتـد نخبـگان و نـوآوران اقتصـادی ،علمـی ،اجتماعـی و سیاسـی و
تهيشـدگی عرصـه فعاليتهـا از كارآفرينـان
ناپایـداری بنگاههـا و طـول عمر پائین آنها (مطلوب و شـرط اوليه توسـعه صنعتي
آنسـت كـه طـول عمـر بنگاههـا از طـول عمر موسسـان آنها بيشـتر باشـد)
گسـترش آمـوزش عالی و فقدان شـکلگیری نظام یادگیری و نوآوری در سـطح
ملـی ،مناطـق و بنگاههـا
فقـدان حكمراني مطلوب بازار كار بویژه مسـائل و مشـکالت سـازمانی ،مدیریتی
و کارشناسـی وزارت کار بـراي كشـوري كـه زمانـي جوانترين جمعيـت جهان و
جمعیـت انبـوه تـازه وارد بـه بـازار کار را در اختيار داشـت.
بنابرایـن اصـو ًال پدیدهای که در بازار کار ایران شـاهد آن هسـتیم ،ربـط اندکی به مقوله
«رکـود تورمـی» دارد .رکـود تورمـی به موقعیتی اطالق ميشـود که اقتصـاد همزمان با
نرخهـای تـورم بـاال ،با کاهش نرخ رشـد اقتصـادی به كمتـر از نرخ ميانگيـن بلندمدت
آن و نـرخ بیـکاری بـاال ،درگیـر باشـد .امـا آنچـه در اقتصاد و بـازار کار ایران شـاهد آن
هسـتیم بههیچوجه ناشـی از رکود تورمی نیسـت بلکـه به عوامل سـاختاری در جمعیت
و عرضـه نیـروی کار و همچنیـن مشـکالت سـرمایهگذاری و تولیـد طـی چندیـن دهه
انباشتهشـده برمیگردد.
 -4-5بنگاههای تولیدی و اشتغال
دالیـل شـکلگیری بنگاههـا چیسـت؟ و در چـه چارچوبـی بـه وجـود میآینـد؟ از نظر
اقتصـادی سـه دلیل عمده برای تشـکیل یـک بنگاه وجـود دارد .اول ،اسـتفاده از صرفه
مهمتـر از همـه،

و مقیـاس اقتصـادی؛ دوم ،امـکان تقسـیم کار و تخصصگرایـی و
تسـهیل دسترسـی بـه بـازار نهادههـا و محصـوالت« .رونالـد کـوز» در مقالـه «ماهیت
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بنـگاه» موضـوع پیدایش و چگونگـی تداوم بنگاههای اقتصادی را به شـکل مبسـوط و
مسـتوفی توضیح داده اسـت.
بدیهـی اسـت کـه اقتصـاد  400میلیـارد دالری ایـران ،هماننـد هـر اقتصـاد دیگری،
توسـط تولیـد کاالهـا و خدمـات در کسـب و کارهای خانگـی ،خرد ،کوچک ،متوسـط
و بـزرگ بـه وجـود آمـده اسـت 22 .میلیـون نفـر شـاغالن کشـور مـا نیـز در همیـن
بنگاههـا مشـغول فعالیـت هسـتند .معنـای SMEهـا و بنگاههـای بـزرگ ،همچنیـن
نقـش ارزش افـزوده و بهـرهوری بنگاههـای بـزرگ درکنـار بـاور بـه اینکـه SMEها
سـتون فقـرات اقتصـاد میباشـند ،بـرای همه قابـل درک اسـت .منتها الگوی توسـعه
اقتضـا میکنـد کـه گاهـی سـراغ بنگاههـای بـزرگ برویـم چرا کـه هر قـدر مقیاس
بنگاههـا افزایـش یابـد ،ارزش افـزوده و بهـرهوری باالتـر و بسـیاری از صرفههـای
مقیـاس ،مـکان و تنـوع نیـز در آنهـا به وجـود میآیـد .در مقابل گاهی هم باید سـراغ
بنگاههـای کوچـک و متوسـط رفـت و تمرکـز تولیـد ملـی را بر آنهـا گمـارد .علیرغم
اینکـه سـطح تولیـد ،بهـرهوری ،میـزان نـوآوری و طـول عمـر و پایـداری SMEهـا
بهمراتـب کمتـر از بنگاههـای بـزرگ اسـت .البتـه کسـب و کارهـای خـرد و کوچـک
نیـز مراتـب و جایـگاه خـود را دارند .موضوعـی که بسـیار قابل تأمل اسـت اینکه کل
 22میلیـون نفـر شـاغل را بایـد در نظـر گرفـت که در کـدام بنگاهها و کسـب و کارها
مشـغول فعالیـت هسـتند و همچنیـن عرضـه جدیـدی کـه در طـول سـالهای آینده
وارد بـازار کار خواهنـد شـد ،میباید سـراغ کـدام کسـب و کارها یا بنگاههـای موجود
یـا جدیـدی کـه در حال شـکلگیری هسـتند ،برونـد .شـکل شـماره ( )3-5بهصورت
سـاده وضعیت کسـب و کارها را به لحاظ اشـتغال ،ارزش افزوده ،بهرهوری و سـرمایه
مـورد نیـاز بـرای ایجـاد یـک فرصت شـغلی نشـان میدهد.
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در ایـران بیـش از  3میلیـون کارگاه (منظـور از کارگاه ،بنگاه اقتصادی اسـت) و  4میلیون
واحـد بهرهبـرداری کشـاورزی وجود دارد کـه کل تولید ناخالص داخلی ایران توسـط آنها
تولیـد میشـود .بالـغ بر  75درصـد از واحدهای بهرهبرداری کشـاورزی کمتـر از  5هکتار
زمیـن دارنـد (یعنـی امـکان معاش تنهـا یک خانـواده را فراهـم میکننـد) و  95درصد از
کارگاههـای موجـود ،جـزو کارگاههـای زیـر  10نفر کارکن هسـتند .لذا مقیـاس تولید در
ایران بسـیار پائین اسـت؛ ولی سـهم اشـتغال در کسـب و کارهای خرد و کوچک بسـیار
قابـل توجـه و در مقابـل عمـده ارزش افـزوده در بنگاههای بزرگ ایجاد میشـود.
موضـوع پراهمیـت آن اسـت کـه از  3میلیـون کارگاه ،تنهـا  7000واحـد یـا بنـگاه اقتصادی
بـاالی  100نفـر کارکـن وجـود دارد کـه از فقـط  2500واحـد از آنهـا مربوط بـه فعالیتهای
سـاخت صنعتـی ( )Manufacturingمیباشـند .لـذا هنگامـی کـه راجـع بـه سـرمایهگذاری
خارجـی ،تعامـل بـا دنیـای خـارج ،انتقـال تکنولـوژی و ...سـخن به میـان میآیـد ،باید دقت
کـرد کـه دربـاره کدام اقتصاد ،کدام کسـب و کارها و کدام شـاغالن صحبت میشـود؛ چراکه
هـر کـدام از اینهـا مسـائل خـاص خـود را دارنـد .بطور مثال ،متوسـط سـرمایهگذاری سـرانه
بـرای ایجـاد یـک فرصت شـغلی در کسـب و کارهـای خانگـی  200میلیون ریال ،در کسـب
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و کارهـای خـرد یـک میلیارد ریـال ،در SMEهـا  5میلیارد ریـال و در بنگاههـای بزرگ 20
میلیـارد ریال برآورد شـده اسـت.
طـول عمـر کسـب و کارهـا و بنگاههـا و موضـوع آسـیبپذیری از فضای کسـب و کار
موضـوع قابـل تأمـل دیگـری اسـت .توسـعه وقتـی حاصـل میشـود کـه طـول عمـر
بنگاههـا از طـول عمر مؤسسـان آنها بیشـتر باشـد .از منظـر «نهادگرایـی» وقتی جامعه
بـه سـطحی برسـد کـه طـول عمـر بنگاههـای آن از طـول عمر مؤسسـین آنها بیشـتر
باشـد بـه مرحلـه توسـعهیافتگی نائـل آمـده اسـت .قطعـ ًا هـر چه طـول عمـر بنگاهها
کمتـر باشـد آسـیبپذیری آن نیز بیشـتر میشـود .یعنی بـا کوچکترین اختاللـی از بین
میرونـد .بنابریـن رابطـه جـدی بیـن توسـعهیافتگی ،طـول عمـر شـرکتها ،انباشـت
سـرمایه و دانـش ،برخـورداری از صرفههای ناشـی از مقیاس ،مکان و تنـوع وجود دارد.
اگـر بخواهیـم اقتصـاد ایـران دوام و بقـا داشـته باشـد چـارهای جـز شبکهسـازی و
خوشـهبندی وجـود نـدارد .مشـاغل خانگـی میتوانند زیرمجموعه پشـتیبانها باشـند و
پشـتیبانها بـه خُ ردهـا وصـل شـوند و خردها بـه کوچکهـا متصل و به همیـن ترتیب
زنجیـره ارزش و ارتباطـات عمـودی و افقـی را تکمیـل نماینـد.
شکل  -3-5زنجیرهها و شبکهها در زنجیره تولید
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یکـی از دالیـل عقـب ماندگـی اقتصـاد ایـران ،فقـدان ارتباطات عمـودی و افقـی و عدم
شـکلگیری زنجیـره ارزش در نظـام تولیـد اسـت کـه بـدون حـل کـردن آن کاری پیش
نمـیرود .در دنیایـی کـه مارکهـای تجـاری یـا برندها با هـم رقابت میکننـد ،بنگاههای
زیـر  10نفـر کارکـن چـه جایگاهی میتوانند داشـته باشـند؟! در چارچوب شـبکهها اسـت
کـه امـکان برندسـازی وجود دارد .اگـر برندسـازی در چارچوب شبکهسـازی صورت بگیرد
شـاید کسـب و کار خانگـی تـک نفـره داخـل روسـتا نیز معنـا و مفهوم پیـدا کنـد .اما اگر
صرفـ ًا بـه کسـب و کارهـای خانگی ،خـرد و کوچـک پرداخته شـود ،علیرغـم اینکه نرخ
اشـتغال بـاال مـیرود ،ارزش افزوده کاهش خواهـد یافت .در مقابل ،با توجـه به عدم تعادل
در بـازارکار و کمبـود منابـع بـرای سـرمایهگذاری نیـز قـادر بـه تمرکز صرف بـر SMEها
و بنگاههـای بـزرگ نیسـتیم .لـذا در چنین شـرایطی انتخـاب ترکیب بهینه آنهـا از اهمیت
بسـیار باالیـی برخـوردار بـوده و اسـتراتژی و سیاسـتگذاری توسـعه فعالیتهـای صنعتی،
کشـاورزی ،خدمـات نویـن مالـی ،خدمـات  ICTو ...بهشـدت موضوعیت پیـدا میکند.
بههرصورت انتظار اين بود که بنگاهها با گسترش مقياس توليد بتوانند
سـازمان توليد متناسـب خود را در عرصههاي ايجاد محصوالت و فرآيندهاي
جديـد توليد،
حداكثر دسترسي به حقوق مالكيت مادي و معنوي
امكان جداسازي مالكيت از مديريت
امكان استفاده مطلوب از بازارهاي مالي
حضور مؤثر در بازارهاي عوامل توليد
گسترش پوشش بازار محصوالت به وراي مرزها
و امكان حضور در رقابتهاي بينالمللي
را بـراي خـود فراهـم كننـد .امـا در واقـع در راسـتای توسـعه فعالیتهای اقتصـادی در
طـول  40تا 50سـال گذشـته هم شکسـت بازار و هم شکسـت دولت در ایـران رخ داده
اسـت ،چراکـه نـه تنهـا از بازار ،یـا آن نظام کم و بیـش خردمندانهای که میتوانسـت از
فعالیتهـای مسـاعد حمایت کنـد و جلـوی فعالیتهای نامطلـوب را بگیرد ،نتوانسـتیم
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بهـره بگیریـم و شکسـت بـازار پیـش آمـد ،بلکه مداخلـه دولت بـرای جبران شکسـت
بـازار نیـز چندان کارسـاز نبود.
گذشـته از ایـن ،همـواره سـه نـوع صرفـه در اقتصـاد مطـرح میشـود :صرفه ناشـی از
مقیـاس ،صرفـه ناشـی از مـکان و صرفـه ناشـی از تنوع .صرفه ناشـی از مقیـاس بنیان
تمامـی فعالیتهـای اقتصـادی اسـت کـه بایـد شـکل بگیـرد تا صرفـه ناشـی از مکان
و تنـوع معنـا پیـدا کنـد .در کشـور مـا ایـن مقیـاس حاصـل نشـده اسـت .بنگاههـاي
اقتصـادي بـا مشـكالت عديدهاي مواجه هسـتند كـه مهمتريـن آن «توليـد در مقياس
غيربهينـه» میباشـد .ايـن مسـأله بدنبـال خود «فقـدان دسترسـي به بازدهـي مطلوب
سـرمايهگذاري»« ،فقـدان پديـده انباشـت»« ،عـدم افزايـش مقيـاس توليـد» و مجدداً
«توليـد در مقيـاس غيربهينـه» را بـه مثابـه يك سـيكل معيـوب بوجود آورده اسـت.
اگـر بـه برنامههـای سـوم و چهـارم توسـع ه توجـه شـود مالحظه میشـود کـه حرکت به
سـمت برخـورداری از صرفههـای ناشـی از مقیـاس و ایجاد سـازمان متناسـب بـا بنگاهها
یکـی از مهمتریـن اهـداف آنها بود .چراکه توسـعه بنگاهها نیازمند سـازمان صنعتی اسـت
و ایجـاد اشـتغال خـارج از چنیـن سـازمانی معنـا نـدارد .امـا دسـتیابی بـه این امـر تاکنون
امکانپذیـر نشـده و اگـر آن مقیاس و سـازمان صنعتی شـکل میگرفت امکان دسترسـی
بـه حقـوق مالکیت مادی و معنـوی نیز فراهم میشـد .بنگاهها زمانی میتوانند رشـد کنند
کـه توانایـی اسـتیفای آخرین میـزان ارزش افزوده خود را داشـته باشـند .لذا الزم اسـت که
بنگاههـا رشـد کننـد و امکان جداسـازی مالکیـت از مدیریـت پیش آید.
امـروزه  Economy Of Scopeیـا صرفـه ناشـی از تنـوع نیـز اهمیت یافتـه و از دو دهه
قبـل مـورد توجه اقتصاددانـان قرار گرفته اسـت .بنگاههایی از صرفههای ناشـی از تنوع
برخـوردار میشـوند کـه چنـد محصول مرتبـط را به طـور همزمان تولید کنند و سـپس
یـک محصـول کـه حاصـل تجمـع و ترکیب چند محصـول دیگر باشـد را به بـازار ارائه
دهنـد .بـه عنـوان مثـال ،نمیتـوان بهطور دقیـق تعریف کرد کـه کاالیی چـون موبایل
یـا تبلـت چیسـت؟ آیا تلفن اسـت یا کامپیوتر یـا تلویزیون یـا دوربین فیلمبـرداری؟ این
را باید محصول صرفه ناشـی از تنوع دانسـت .اَپل و سامسـونگ گوشـیهای هوشـمند
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را تولیـد کردنـد و در بـازار همـه اسـتقبال و خریـداری کردند .میزان فروش سامسـونگ
بـه انـدازه تولید ناخالص داخلی چند کشـور میباشـد 300 .هزار پرسـنل در  170کشـور
جهـان بـرای آن کار میکننـد .بخـش  R&Dایـن شـرکت به انـدازه  30زمیـن فوتبال
اسـت کـه تعداد قابل توجهـی از آن  300هـزار نفر فقط در این بخـش فعالیت میکنند.
بـه نظـر شـما سامسـونگ بـا کارمنـدان خـودش چـه مشـکلی دارد؟ میگویند آنهـا دچار
 Workolicشـدهاند یعنی معتاد به کار هسـتند و به هیچچیز غیر از کارشـان نمیاندیشـند.
مشـکل سامسـونگ این اسـت کـه نیروهایش دچـار «کارزدگی» شـدهاند .جالـب این که
سـازمان بینالمللـی کار ( )ILOهـم آنرا بـه عنـوان یک بیماری ناشـی از کار به رسـمیت
شـناخته اسـت .منابـع انسـانی ایـن شـرکت بـه قـدری کار میکنند که خـود و خانـواده را
فرامـوش و بـه هیچچیـز دیگـری جز تولیـد قابل رقابـت نمیاندیشـند .رقابـت از نظر آنها
یعنـی قیمـت پائینتـر ،کیفیـت باالتر و نـوآوری در محصول یـا در فراینـد تولید محصول.
محـور ششـم از محورهـای هفتگانه برشـمرده شـده در ابتـدای بحث ،فرهنـگ کار و
بهـرهوری بود .سامسـونگ در کشـوری قـرار دارد که کاردوسـتترین ملـت روی زمین
هسـتند .کرهایهـا در طیـف «کارگریزی» تا «کاردوسـتی» ،در انتهای کاردوسـتی قرار
میگیرنـد و در چنیـن شـرایطی کشـور مـا قصـد ورود بـه عرصـه جهانـی و رقابـت بـا
شـرکتهایی نظیر سامسـونگ را دارد.
 -5-5اکوسیستم بنگاههای تولیدی
اگـر بخواهیـم بـا رویکرد مرسـوم به مسـائل بنگاهها توجـه کنیم ،باید مشـکالت پیش
روی بنگاههـا از بعـد داخلـی و خارجـی را مـورد امعـان نظـر قـرار دهیـم ،مهمترین این
مشـکالت عبارتند از:
از بعد داخلی

.1
.2

كمبود تخصص و دانش در عرصه توليد صنعتي
فقدان سازمان توليد متناسب با دنياي كنوني
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پايين بودن مقیاس و اندازه بنگاههاي اقتصادي
عدم برخورداری از صرفههای ناشی از تنوع محصول
توان رقابت اندك با محصوالت مشابه خارجي
منابع مالي ناكافي براي گسترش سرمايه گذاري
پیوند نا مناسب بازارهای مالی و تولیدی
محيط نامناسب كسب و كار در سطح ملي

از بعد خارجی

 .1مسأله جهاني شدن بازار نهادهها و محصوالت
 .2آشنايي اندك با شيوهاي نوين بازار يابي
 .3شكاف علمي و تكنولوژيك
 .4تقسيم بين المللي دانش
 .5توليد كاال و خدمات دانش بر به عنوان شكل غالب محصوالت
 .6محصوالت جديد و نوآوري پيوسته در ارائه كاال و خدمات
 .7فرآيندهاي جديد توليد و نوآوري پيوسته در روشهاي توليد
ْ
اشـتغال در چارچوب بنگاههای اقتصادی و کسـب
نکتـهای کـه باید توجه داشـت اینکه
ی گیرد .بنابرایـن محمل ایجاد
و کارهـای گوناگـون و در مقیاسهـای متفاوت شـکل م 
شغل کسـب و کارها هستند.
اکنـون بـا رویکـرد اکوسیسـتمی ،وارد بحـث بنگاههـای اقتصـادی میشـویم.
همـگان بـه ایـن نکته اذعـان دارند که چرخـه زندگی اقتصـادی و بازار کار توسـط
بنگاههـا بـه گـردش در میآینـد .رویکـرد اکوسیسـتمی روش جدیـدی بـرای تفکر
و اقـدام در راسـتای بهبـود عملکـرد یـک پدیـده اقتصـادی ،اجتماعی یـا طبیعی و
زیسـتمحیطی بـه شـمار مـیرود .ایـن رویکرد تمـام عناصـر و سیسـتمهای مؤثر
بـر حیـات ،تعـادل و تـداوم آن پدیـده را مـد نظـر قـرار میدهـد .اکوسیسـتم بنگاه
تولیـدی بـه عناصـر ،نهادهـا و سـازمانهایی اشـاره دارد کـه میتواننـد همچـون
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محـرک یـا مانعـی در جهـت بهبـود عملکـرد بنگاههـا عمـل نماید.
شکل  -4-5ارتباط بنگاهها و بازارها

مجموعــه فــوق ،مرکزیتــی بهنــام توســعه بنــگاه دارد کــه شــامل تولیدکننــدگان،
بازارهــای عوامــل و محصــول میباشــد .مشــتریان و فضــای کســب و کار نیــز بــر
آن اثــر دارنــد .حرکــت از مرکــز بــه ســمت پیرامــون ایــن مجموعــه ،مســائل متفاوتــی
را پیــش رو قــرار میدهــد .جریانهــای پیرامونــی نیــز بــر بــازار نهــاده و محصــول
تأثیــر دارنــد .اکوسیســتم کســب و کار ،جامعــه اقتصــادی اســت کــه محیــط ناظــر بــر
فعالیــت مؤسســه تولیــدی را تشــکیل میدهــد کــه شــامل مشــتریان ،تولیدکننــدگان و
انــواع محدودیتهــای فنــی ،اقتصــادی و اجتماعــی میباشــد .بنابرایــن بــرای تحلیــل
وضعیــت ســپهری کــه بنگاههــا در آن فعالیــت میکننــد ،بایــد بــه عوامــل متعــددی
کــه بــر آنهــا اثــر دارنــد ،توجــه و اندیشــه کــرد.
امـروزه بـرای فهـم و درک بهتـر مشـکالت و ارائـه راهـکار بـرای برونرفـت از آنها به
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سـراغ رویکـرد اکوسیسـتمی رفتهانـد .تحلیـل اکوسیسـتمی یعنـی ایـن که با اسـتفاده
از روششناسـی بنگاههـا و بازارهـا مشـکالت و راهحلهـای مربوطـه را مـد نظـر قـرار
دهیـم .ایـن رویکـرد میگویـد «بنگاههـا با بـازار محصـول و عوامـل سـر و کار دارند».
بـازار محصـول شـامل رقابتهـا ،مشـوقها و موانع اسـت .بـازار نهادهها نیـز همچنین
بـه ارتباطـات متقابـل ،اطالعـات و فنـاوری ،مهارتهـا ،زیرسـاختها ،تأمیـن مالـی
و مجموعههـای دیگـری مربـوط اسـت .بـه همـه اینهـا بایـد بیاندیشـیم و مسـائل را
سیسـتمی ببینیـم .همینطـور بنگاههـا ،بـازار عوامـل و نهادههـا بـا عوامـل دیگری در
فضاهـای باالتـر نیز ارتبـاط متقابـل دارند.
هـر کـدام از کسـب و کارهایـی کـه در شـکل شـماره ( )2-5ارائـه گردید ،اکوسیسـتم
ویـژه خـودش را دارد .وقتـی راجع به اکوسیسـتم بنگاههای اقتصـادی صحبت میکنیم
میفهمیـم کـه بنـگاه بـزرگ ،متوسـط ،کوچـک ،خـرد و خانگی هـر کدام اکوسیسـتم
خاصـی دارند.
بــا توجــه بــه شــکل شــماره ( )5-5میتــوان گفــت کــه اکوسیســتم کســب و
کارهــای اقتصــادی ( )Business Ecosystemدارای ســه الیــه هســته مرکــزی،
ذینفعــان پیرامونــی و نهادهــای محیــط کالن اســت .بهطــور مثــال بنگاههــا در الیــه
هســته مرکــزی بــا عرضهکننــدگان نهادههــا ،تقاضاکننــدگان کاالهــا و خدمــات و
مجــاری توزیــع و در الیــه ذینفعــان پیرامونــی بــا مشــتریان مشــتریهای خــود،
عرضهکننــدگان عرضهکنندههــای خــود ،عرضهکننــدگان کاالهــای مکمــل،
عرضهکننــدگان کاالهــای جانشــین و معیارهــا و اســتانداردها و در الیــه نهادهــای
محیــط کالن بــا دســتگاهها و نهادهــای حکومتــی ،قوانیــن و مقــررات ،ســهامداران،
ســرمایهگذاران ،انجمنهــای تجــاری ،اتحادیههــای کارگــری ،فرایندهــای تجــاری
و ســازمان صنعتــی (ســطح فهــم و نــوع نگــرش بــه تولیــد در میــان کارگــزاران
اقتصــادی و بازیگــران اجتماعــی) مواجــه هســتند.
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شکل  -5-5اکوسیستم کسب و کارهای اقتصادی

بـر اسـاس دانـش علمـی و تجربیات کارشناسـی میتـوان گفـت بنگاههای اقتصـادی در
ایران با  6مسـأله جدی مواجه هسـتند که در شـکل شـماره ( )6-5شـش ترسـیم شـدهاند.
شکل  -6-5اکوسیستم بنگاههای کوچک و متوسط در ایران
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اولیـن مسـأله آنهـا بازاریابـی و فـروش اسـت .بنگاهها به طـور جدی با مشـکل فروش
مواجهانـد و انبارهـای آنهـا پـر از کاالسـت .اصـو ًال موجـودی انبـار یک ثـروت کاهنده
اسـت کـه در اقتصـاد ایـران حجم آن بسـیار باالسـت .بـه عبارتـی اگر تولید هـم انجام
شـود ،نامعلـوم بـودن محل فروش محصول خود یک سـؤال مهم اسـت .مسـألهای که
در ایـن زمینـه مطـرح اسـت رقابتپذیـری اندک بـه دلیل کیفیـت پایین ،قیمـت باال و
فقـدان نـوآوری میباشـد کـه تولیدکننـده را بـا مشـکل جـدی در بازاریابـی بینالمللی
مواجـه سـاخته اسـت .رد مشـکل بازاریابـی و فـروش را در هـر سـه الیـه اکوسیسـتم
میتـوان بررسـی کـرد .بهطـور مثـال آیـا بیثباتـی و تخاصـم در عرصـه دیپلماسـی
محیـط منطقـهای کشـور بر حفظ بازارهـای منطقـهای کاال و خدمات کـه در یک دوره
طوالنـی بهدسـت آمـده مؤثـر اسـت؟ زیـان از دسـت دادن بازارهـا از یک سـو و هزینه
بازگردانـدن و بدسـت آوردن مجـدد آنهـا از سـوی دیگـر بـر عهـده کدامیـک از الیهها
و عناصـر اکوسیسـتم بنگاههـای تولیـدی اسـت .اینهـا مسـائلی اسـت که در ایـن نوع
رویکـرد بایـد مـورد توجه قـرار گیرند.
دومیـن مسـأله بنگاههـای اقتصـادی ،ضعـف در نـوآوری و تکنولـوژی میباشـد .در
بسـیاری از شـرکتها نظـام یادگیـری و نـوآوری شـرکتی در سـطوح منطقـهای و
ملـی شـکل نگرفتـه اسـت .عـدم دسترسـی بـه فنـاوری ،عـدم مدیریـت نـوآوری و
پایانیافتـن عمـر محصـوالت نیـز حائز اهمیـت میباشـد .بسـیاری از محصوالتی که
بنگاههـای کوچـک و متوسـط تولیـد میکنند عمرشـان تمام شـده! یعنـی محصول و
تکنولـوژی تولیـد آن مربـوط بـه دو یا سـه دهـه پیش بـوده و دیگر دلیلی بـه حمایت
و نگـه داشـتن چنیـن بنگاهـی نیسـت .بعبارت دیگـر زنده بـاد ورشکسـتگی! بنگاهی
کـه محصولـی تولیـد میکنـد کـه خریـدار نـدارد بایـد از بـازار بیـرون بـرود .بعضـی
محصـوالت دورآ عمـر و بلـوغ خـود را طـی کـرده و رو به افول گذاشـتهاند .چـرا باید
آنهـا را دوبـاره زنـده کنیم؟
مسـأله سـوم مربـوط بـه هزینههـای پولـی و غیرپولـی ،مـزدی و غیرمـزدی نیـروی
انسـانی اسـت .سـهم بـاالی هزینـه نیـروی کار ،بنگاههای تولیـدی را با مشـکل حفظ
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و اسـتخدام نیـروی کار مواجـه سـاخته اسـت .پاییـن بودن بهـرهوری و نامناسـب بودن
فرهنـگ کار یـک معضـل جدی اسـت .چـه مشـکلی باالتـر از کارگریزی نهادینهشـده
منابـع انسـانی؟ پائیـن بـودن روحیه فرصتشناسـی ،نـوآوری ،تهـور و کارآفرینـی را در
سـازمانها چگونـه بایـد تغییـر داد؟ از همیـن نقطـه میتـوان وارد مسـأله چهـارم شـد.
ضعـف مدیریـت منابـع انسـانی را چـه کسـی بایـد ترمیم کنـد؟ امـروزه مالـک و مدیر
بنـگاه در بسـیاری از کسـب و کارهـا در کشـور ،همچنان یکـی میباشـند .یعنی جامعه
تولیدکننـده بهطـور نهـادی هنوز بـه آن مرحله تحولی نرسـیده که مالکیـت از مدیریت
جـدا گـردد .اگر نسـل اول شـرکتها را شـرکتهای خانوادگی ،نسـل دوم را شـراکت با
دوسـتان و آشـنایان درون صنف ،نسـل سـوم را شـراکت با صاحبان سـرمایه در سـطح
ملـی و سـطح چهـارم را همپیونـدی با برندهـا و عالئم تجاری مشـهور جهانـی در نظر
بگیریـم ،بنگاههـای تولیـدی مـا در مرحله گذار از نسـل اول به دوم هسـتند .ناآشـنایی
بـا شـیوههای جدیـد مدیریت و ضعـف بازاریابی و نـوآوری از دیگر مشـکالت مدیریتی
ایـن جامعـه بـه شـمار میروند.
مشـکل پنجـم ،مسـأله تأمین مالـی و چگونگی پشـتیبانی نظام بانکـی و بازارهای پولی
و مالـی از نظـام تولیـد و کسـب و کارهـای اقتصـادی اسـت .مهمترین مسـأله در اینجا
تفکیـک سـطوح و نـوع نیازهـای بنگاهها و کسـب و کارهـای اقتصادی بـه تأمین مالی
اسـت .در ایـن عرصـه سـه نوع نیـاز تأمیـن مالـی خـرد ( ،)Micro Creditتأمیـن مالی
جمعـی ( )Crowd Fundingبـرای کسـب و کارهـای خرد و خانگـی ،بنگاههای کوچک
و متوسـط کـه بطـور عمـده بانکمحـور بوده و توسـط نظام بانکی پشـتیبانی میشـوند
و سـوم چگونگـی حضـور بنگاههـا و شـرکتهای بـزرگ در بازارهای مالـی و بورس را
میتوان برشـمرد .در تمامی این سـطوح دو مسـأله اساسـی وجود دارد که یکی سـطح
و میـزان دسترسـی بـه منابـع مالی و دیگـری هزینه تأمین مالی (نرخ سـود تسـهیالت
اعطائـی) اسـت .چنانچـه در ابتـدای ایـن بخـش اشـاره شـد ،بـرای ایجاد یـک میلیون
فرصت شـغلی در هر سـال نیـاز به تأمین مالـی  850هزار میلیارد تومان سـرمایهگذاری
سـاالنه در کشـور وجـود دارد کـه  580هـزار میلیـارد تومـان آن را باید از منابـع داخلی
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کشـور تأمیـن کـرد یا در واقع منشـأ آن برای ما شـناخته شـده اسـت .اینـک باید توجه
داشـت که سـهم عمده آن مبلغ باید توسـط نهادهای تأمینکننده مالی در اختیار بخش
خصوصـی قـرار گیـرد تـا این بخـش بتوانـد حضـوری جـدی و تعیینکننـده در اقتصاد
داشـته باشـد .امـا امروزه کـدام فعال اقتصـادی در عرصـه بخشهای مولـد میتواند به
راحتـی از شـبکه بانکـی وام بگیـرد؟ کمبود نهادهـا ،روشهـا و ابزارهای مالی مناسـب
را چگونـه میتـوان حـل کـرد؟ در عرصـه جهانـی بـا پدیـده  Financializationچگونه
میبایسـت برخـورد کـرد؟ 1در حالـی که امروزه شـیوههای گوناگونی جهـت تأمین مالی
سـطوح متعـدد بنگاههـا و کسـب و کارها در جهـان وجـود دارد ،اقتصاد کشـور ما صرف ًا
متکـی به بانک اسـت.
ششـمین گـروه از مشـکالت در مقابـل بنگاههـا ،موضـوع هزینههـای مبادلـه
( )Transaction Costدر اقتصـاد ایـران اسـت کـه از بیـرون بـه صاحبـان و مدیـران
بنگاههـا تحمیـل میشـود ،بـدون اینکـه مدیـران از اختیـار الزم بـرای کنتـرل آنهـا
برخـوردار باشـند .قوانیـن و مقـررات پیچیـده و متغیـر ،اخـذ حـق بیمـه و مالیـات
بیقاعـده ،تأمین مالی دشـوار و بسـیار پرهزینـه ،تأثیرات عمیق ادوار سیاسـی (تنشها
و تشـنجهای داخلـی و بینالمللـی) بـر دورههـای بازرگانـی (دورههـای کوتـاه رونق و
طوالنـی کسـادی و رکـود) ،نهادهـای متعـدد مجوزدهنده ،افـراد ،ناظـران و نهادهای
بیشـمار مداخلهکننـده و مطالبهکننـده ،همگـی بـر سرنوشـت بنـگاه و تولیـد در ایران
مؤثرنـد .ایـن مسـائل از جملـه مهمتریـن موانعی هسـتند کـه در اقتصاد ایـران جلوی
انباشـت سـرمایه را میگیرنـد .تنهـا بـا انباشـت سـرمایه و دانـش اسـت که بنـگاه به
مقیـاس بهینـه تولید میرسـد و سـپس صرفه ناشـی از مـکان و صرفه ناشـی از تنوع
را حاصـل میکنـد .کنتـرل و مدیریـت هزینههـای مبادلـه یکـی از وظایـف بنیادیـن
حکومتهـا در جهـان سـوم اسـت تـا کسـب و کارهـا و بنگاههـای بخـش خصوصی
بتواننـد بـه فعالیتهـای مطلـوب همـت گمارند.
 .1جهانیســازي مالي عبارت اســت از افزایش انگیزههای مالی ،فعــاالن مالی ،نهادهای مالی ،ابزارهای مالی ،انــواع اوراق بهادار و
جهانیشدن بازارهای مالی در جریان فعالیتهای داخلی و خارجی اقتصادها.
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 -6-5جمعبندی
رویکـرد اکوسیسـتمی بـرای فهـم و درک مشـکالت بنگاههـا و ارائه راهحل بـرای آنها
اقتضـا میکنـد کـه جمعی متشـکل از صاحبنظـران ،صاحبـان بنگاهها و سـایر ذینفعان
حکومتی طی جلسـات متعددی ابتدا بر روی مشـکالت و چالشـها در الیههای گوناگون
اتفاقنظـر پیـدا کـرده و یکایـک چالشها را بـه بحث گذارند .سـپس به ارائـه راهحلها
و راهکارهـا بـرای برونرفـت از وضعیت موجـود به وضعیت مطلـوب بپردازند.
مسـائل و مشـکالت بنگاههـای تولیـدی بـه قـدری متنـوع اسـت کـه بههیچوجـه
نمیشـود بـرای آنهـا نسـخه واحـدی پیچید .هـر کدام مسـأله خـاص خـود را دارند که
بایـد بـا آنهـا برخـورد و مواجهـه کلینیکی شـود .رویکـرد و نگاه اکوسیسـتمی بـه بنگاه
اقتصـادی بدیـن ترتیب اسـت کـه میتواند برای شناسـایی مشـکالت و ارائـه راهکارها
بطـور سیسـتمی تمامـی الیهها را بررسـی کند 10 .مشـکل و  10راه حـل را بیابد ،نحوه
وابسـتگی و سـاز و کار اثرگـذاری مشـکالت و راهحلهـا را بـر یکدیگـر بررسـی کند و
آنـگاه بـرای زمینهسـازی ورود بـه مرحلـه اقـدام و کارایـی اقتصـادی در سـطح بنـگاه
و بـازار و ثمربخشـی اجتماعـی در سـطح کالن مصمـم شـوند .سـازگاری راهحلهـا و
پیشـنهادها حائـز اهمیـت و جـزء الینفـک رویکرد اکوسیسـتمی میباشـد.

بخش سوم

چشمانداز اقتصاد ایران
از منظر شاخصهای کالن
و بخشهای مختلف اقتصادی
در سال 1395

فصل ششم:

چشمانداز رشداقتصادی ایران در سال 1395
رضا میرزا ابراهیمی

1

در ميـان شـاخصهاي اقتصـاد كالن ،توليـد ناخالـص داخلـي از اهميـت ويـژهاي
برخـوردار اسـت .زيـرا نـه تنهـا بهعنـوان مهمتريـن شـاخص عملكـرد اقتصـادي در
تجزيـه و تحليلهـا و ارزيابيهـا مـورد اسـتفاده قرار ميگيـرد ،بلكه بسـياري از ديگر
اقلام كالن اقتصـاد محصـوالت جنبـي محاسـبه و بـرآورد آن محسـوب ميگردند.
بـر اسـاس تعریـف ایـن شـاخص ،كل ارزش ريالـي محصـوالت نهايـي توليدشـده
توسـط واحدهـاي اقتصـادي مقيـم كشـور در دوره زمانـي معين (سـاالنه يـا فصلي)
را توليـد ناخالـص داخلـي مينامنـد .در ادامه تصویـری کلی از وضعیت این شـاخص
در سـالهای گذشـته و چشـمانداز آن در سـال  ،1395بـر اسـاس گزارشهـا و
بررسـیهای داخلـی و بینالمللـی ،ارائـه میشـود.
 -1-6رشد تولید ناخالص داخلی ایران طی سالهای گذشته
نگاهـی بـه عملکرد رشـد تولیـد ناخالص داخلی کشـور طی سـالهای پـس از انقالب،
نشـان میدهـد کـه اقتصـاد ایـران طـی سـالهای  1357تـا  1393بـا نـرخ متوسـطی
حـدود  2درصـد رشـد کـرده اسـت .چنانچه سـالهای بیثبـات انقالب و جنـگ از این
دوره کنـار گذاشـته شـود ،مالحظـه میشـود کـه ایـن نـرخ طـی پنـج دوره برنامههای
 .1کارشناس اقتصادی موسسه حسابرسی صندوق بازنشستگی کشوری
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توسـعه میانمـدت بـه حـدود  4درصد میرسـد.
نمودار  -1-6روند رشد تولید ناخالص داخلی ایران ()1368-1393

منبع :بانک مرکزی ،نماگرهای اقتصادی ،سالهای مختلف

بانـک مرکـزی در آخریـن گزارش خود ،رشـد اقتصادی کشـور در سـال  1393را  3درصد
اعلام کـرده اسـت .طبق این گـزارش تولید ناخالـص داخلی بر اسـاس قیمتهای جاری
در سـال  93معـادل  1.080هـزار و  748میلیـارد تومـان بـوده اسـت .امـا با بررسـی تولید
ناخالـص داخلـی به قیمت ثابت مشـاهده میشـود که اقتصـاد ایران همچنـان با وضعیت
پیـش از سـال  1391فاصلـه دارد .تولیـد ناخالـص داخلـی به قیمـت ثابت در سـال 1390
حـدود  216هـزار میلیـارد تومان بود که با شـروع تحریمهـا ،در سـالهای  1391و 1392
رو بـه کاهـش گذاشـت؛ به طـوری که به ترتیب به حـدود  201و 197هـزار میلیارد تومان
کاهـش یافـت .تولیـد ناخالص داخلی به قیمـت ثابت در سـال  1393در حـدود  203هزار
میلیـارد تومـان میباشـد و جهت دسـتیابی به سـطح سـال  1390الزم اسـت کـه اقتصاد
بـه میـزان  6.2درصـد دیگـر نیز رشـد کنـد .کاهـش قیمت نفـت در سـال  1393موجب
کاهـش ارزش افـزوده تولیـدات در بخش نفت شـده و با کاهش درآمدهای ارزی کشـور و
افـت درآمدهـای عوامل اقتصادی مصرف و سـرمایهگذاری در کشـور کاهش یافته اسـت.
در حالـی بانـک مرکـزی گـزارش نماگرهـای اقتصـادی سـه ماهـه دوم سـال  1394را
منتشـر کـرد که نرخ رشـد اقتصادی ماههای گذشـته اعالم نشـده اسـت .با ایـن وجود،
نشـانههای «رکـود» در گـزارش بانـک مرکزی نمایان شـده اسـت .بر اسـاس جزئیات
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ایـن گـزارش ،ارزش صادرات نفتخـام ،فرآوردههای نفتی ،گاز طبیعـی و میعانات گازی
در شـشماهه اول سـال  1394نسـبت مدت مشابه سـال  1393بیش از  13میلیارد دالر
کاهش نشـان میدهد .همچنین ،متوسـط شـاخص تولید در کارگاههـای بزرگ صنعتی
ش ماهـه اول سـال مذکـور  -2.3درصـد نسـبت به شـش ماهه اول سـال 1393
در شـ 
بـوده اسـت .تعـداد پروانههـای بهرهبـرداری و جـواز تاسـیس واحدهای صنعتـی هم به
ترتیـب بـا رشـد  -7و  -8درصـدی نسـبت به مدت مشـابه سـال قبـل مواجه شـدهاند.
علاوه بـر ایـن ،رشـد تعـداد پروانههـای سـاختمانی صـادر شـده در مناطق شـهری در
تهـران  -22درصـد و در کل کشـور  -14.8درصد اعالم شـده اسـت.
 -2-6رشد تولید ناخالص داخلی در سال 1395
متوسـط رشـد اقتصادی سـالیانه درنظر گرفته شـده در برنامه ششـم توسـعه کشـور 8
درصـد میباشـد کـه میزان متوسـط سـالیانه سـرمایهگذاری موردنیاز برای دسـتیابی به
ایـن هـدف 8486 ،هـزار میلیـارد ریـال بـرآورد شـده اسـت .بـا توجـه به شـرایط فعلی
حاکـم بـر اقتصاد ایـران و عملکرد آن در زمینه توان جذب و انباشـت بلندمدت سـرمایه
(داخلـی و خارجـی) ،درآمدهـای حاصـل از فـروش منابـع طبیعـی (اعـم از نفـت و گاز)
و دسـترسپذیری سـایر منابـع طبیعـی ضـروری (همچـون آب) ،بـه نظـر نمیرسـد
کـه اقتصـاد کشـور از پتانسـیل رشـد بلندمـدت و پایـدار اقتصـادی بـه میـزان  8درصد
ل کارشناسـان
پیشبینیشـده در برنامـه ششـم توسـعه برخوردار باشـد .بر اسـاس تحلی 
مؤسسـه عالـی آمـوزش و پژوهـش مدیریـت و برنامهریـزی ،1میـزان سـرمایهگذاری
موردنیـاز کشـور بـرای تحقـق چنین رشـدی ،سـالیانه رقمی بیـن  155تـا  184میلیارد
دالر بـرآورد شـده اسـت کـه از این میزان  28تـا  54میلیارد دالر آن میبایسـت از منابع
خارجـی تأمیـن گـردد .بـا فرض امـکان تأمین کلیـه منابع سـرمایهای موردنیـاز داخلی،
رونـد بلندمدت جذب سـرمایهگذاری خارجی در کشـور نشـان میدهد کـه اقتصاد ایران
سـاالنه حداکثـر  4میلیـارد دالر تـوان جذب این نوع سـرمایهگذاریها را داشـته اسـت.
 .1مؤسسه عالی آموزش و پژوهش مدیریت و برنامهریزی ،میزگرد تخصصی برآورد سرمایهگذاری موردنیاز بهمنظور دستیابی به اهداف
رشد برنامه ششم توسعه ،آبان .1394
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نمودار  -2-6حجم سرمایهگذاری مستقیم خارجی در ایران
طی سالهای 2000-2014

(میلیارد دالر آمریکا)

همچنیـن ،بهنظر میرسـد که هدفگذاری رشـد اقتصادی  8درصدی سـاالنه در برنامه
ششـم توسـعه بیـش از آنکـه بر مبنـای امکانپذیـری بوده باشـد ،مبتنی بر نیـاز اقتصاد
ایـران بـه چنیـن رشـدی بـرای کاهـش نـرخ بیکاری اسـت کـه با توجـه به پتانسـیل
بلندمـدت نـرخ رشـد ( 4درصـد) و سـاختار فعلـی اقتصـاد کشـور از منظر شـاخصهای
نهـادی ،بسـیار بلند پروازانه اسـت.
از طـرف دیگـر درگاهی 1معتقد اسـت کـه با فرض تداوم روند رشـد اقتصاد ایران در سـالهای
ابتدایـی دهـه  90به میزان میانگین رشـد دو دهه  70و ( 80سـالیانه 4درصد) ،چنانچه متوسـط
رشـد سـاالنه سـالهای  1395تـا  1399مطابـق هدف برنامه ششـم معـادل  8درصـد درنظر
گرفتـه شـود ،تولیـد ناخالـص داخلـی کشـور در پایان سـال  1399بـه روند قبلی خـود نزدیک
خواهـد شـد .بـه عبـارت دیگر حتـی با رشـد سـاالنه 8درصـدی اقتصاد تـا پایان دهـه حاضر
همچنـان با شـکاف منفـی تولید در کشـور مواجه خواهیم بود .بـه عبارتی آثار تحریـم با وجود
رفـع تحریمهـا ،تـا پایـان دهـه  90در سـاختار اقتصـاد ایـران باقـی خواهنـد ماند .جـدول زیر
پیشبینیهـای انجـام شـده توسـط نهادها و کارشناسـان مختلـف در رابطه با رشـد اقتصادی
ایـران طی سـالهای آینده را نشـان میدهـد .همانطور که مالحظه میشـود خوشبینانهترین
پیشبینیهـا ،نـرخ رشـد اقتصاد ایـران در سـال آتـی را  5.8درصد بـرآورد کردهاند.
 . 1درگاهی ،حسن؛ اقتصاد سیاسی و مدیریت اقتصادی پساتحریم :الزامات سیاستگذاری اقتصاد ایران پس از توافق هستهای ،هفتهنامه
تجارت فردا ،شماره  ،140ص .50
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جدول  -1-6پیشبینی نرخ رشد اقتصادی ایران توسط منابع مختلف

سال

نرخ رشد اقتصادی
پیشبینیشده

2016

4

2017

3.7

بانک جهانی

2016

5.8

موسسه عالی آموزش و پژوهش
و مدیریت و برنامهریزی

 1395و 1396

2-3

سند برنامهششم توسعه

1394

( 8هدف تعیین شده)

مرکز پژوهشهای مجلس شورای
اسالمی

1395

نرخ رشد بلندمدت اقتصاد ایران

-

سازمان  /مؤسسه
صندوقبینالمللی پول

(درصد)

( 6سناریوی نفت  40دالری)
( 4.4سناریوی نفت  30دالری)

4

فصل هفتم:

تحلیل منابع الیحه بودجه کل کشور در سال1395

1

 -1-7منابع بودجه کل کشور در الیحه بودجه سال 1395
بـر اسـاس الیحـه بودجه سـال  1395بودجه کل کشـور ،شـامل بودجـه عمومی دولت
و بودجـه شـرکتهای دولتـی ،معـادل  9526هـزار میلیـارد ریـال پیشبینـی شـده کـه
نسـبت به رقم مشـابه آن در سـال  1394از رشـدی معادل  12.5درصد برخوردار شـده
اسـت .در ایـن بیـن ارقـام بودجه عمومـی دولت و شـرکتهای دولتی بـه ترتیب معادل
 3074و  6817هـزار میلیـارد ریـال میباشـد کـه نسـبت به قانـون بودجه سـال 1394
رشـد  12و  13درصـدی را نشـان میدهنـد 87 .درصـد از بودجـه عمومـی ( 2673هزار
میلیـارد ریـال) بـه منابع عمومـی و مابقی ( 400هـزار میلیارد ریال) بـه منابع اختصاصی
دولت اختصـاص دارد.

 . 1این بند از گزارش با استناد کامل به گزارشها و تحلیلهای مرکز پژوهشهای مجلس شورای اسالمی در زمینه الیحه بودجه سال
 1395نسبت به میزان تحقق منابع پیشبینیشده درآن تدوین شده است.
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شکل  -1-7شمای کلی منابع بودجه کل کشور در الیحه بودجه سال 1395
(میلیارد ریال)

همانطــور کــه از گــراف فــوق پیداســت منابــع عمومــی دولــت خــود از ســه بخــش
درآمدهــا ،واگــذاری داراییهــای ســرمایهای و مالــی تشــکیل شــده کــه ســرجمع آنهــا
در الیحــه بودجــه ســال  1395معــادل  2674هــزار میلیــارد ریــال پیشبینــی شــده
اســت .ایــن رقــم نســبت بــه رقــم مشــابه در قانــون بودجــه ســال قبــل  22درصــد
رشــد نشــان میدهــد .ایــن در حالــی اســت رشــد مذکــور نســبت بــه پیشبینــی
عملکــرد منابــع عمومــی دولــت در قانــون بودجــه ســال  1394معــادل  48درصــد
اســت .مهمتریــن اجــزای تشــکیلدهنده منابــع عمومــی س ـهگانه دولــت در بودجــه
را درآمدهــای مالیاتــی ،درآمدهــای حاصــل از مالکیــت دولــت (شــامل ســود ســهام
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شــرکتهای دولتــی و ســایر منابــع حاصــل از مالکیــت دولــت) ،منابــع حاصــل از
فــروش نفــت و فرآوردههــای نفتــی ،منابــع حاصــل از واگــذاری شــرکتیهای دولتــی،
منابــع حاصــل از فــروش اســناد اســامی و اوراق مشــارکت ،تشــکیل میدهنــد .در
جــدول زیــر ارقــام مربــوط بــه هــر بخــش در قانــون بودجــه ســال  1394و الیحــه
بودجــه ســال  1395نشــان داده شــدهاند.
جدول  -1-7اجزای منابع عمومی دولت در الیحه بودجه سال  1395و قانون بودجه سال 1394
(هزار میلیارد ریال و درصد)
شرح
درآمدها

الیحه
قانون
بودجه سال بودجه سال
1395
1394

رشد الیحه
 1395به
قانون 1394

1288

1490

16

درآمدهای مالیاتی

884

1011

14

سود سهام شرکتهای دولتی

136

144

6

سایر منابع حاصل از مالکیت دولت

81

75

-7

سایر درآمدها
(فروش کاالها و خدمات ،جرائم و متفرقه)

187

260

39

565

730

29

منابع حاصل از فروش نفت و فرآوردههای نفتی

537

685

28

واگذاری اموال منقول و غیرمنقول

17

15

-12

واگذاری طرحهای تملک داراییهای
سرمایهای

10

30

200

347

453

31

فروش اواق مشارکت و اسناد خزانه و صکوک

110

275

150

واگذاری شرکتهای دولتی ،سهمالشرکه و
سایر واگذاریها

181

165

-9

سایر واگذاری داراییهای مالی

57

13

-80

2200

2674

22

واگذاری داراییهای سرمایهای

واگذاری داراییهای مالی

جمع منابع عمومی دولت
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چنانچـه مالحظـه میشـود مجموع منابع عمومی دولت در الیحه بودجه سـال  1395نسـبت
بـه قانون بودجه سـال  1394بیـش از  21.5درصد (درآمدها  15.7درصـد ،واگذاری داراییهای
سـرمایهای  29درصـد و واگـذاری داراییهای مالی  30.5درصد) افزایش یافته اسـت.
گذشـته از درصـد تغییـرات هـر یک از بخشهـا و زیربخشهـای منابع عمومی دولت ،سـهم هر
یـک از آنهـا از کل منابـع عمومی نیز حائز اهمیت اسـت .در الیحه بودجه سـال  1395درآمدها از
بیشـترین سـهم نسـبت به دو بخش دیگر (واگذاری داراییهای سـرمایهای و مالی) برخوردارند.
جدول  -2-7سهم هر یک از اجزای منابع عمومی دولت در الیحه بودجه سال 1395
(هزار میلیارد ریال و درصد)

الیحه بودجه
سال 1395

سهم از کل

1490

55.7

درآمدهای مالیاتی

1011

37.8

سود سهام شرکتهای دولتی

144

5.4

سایر منابع حاصل از مالکیت دولت

75

2.8

سایر درآمدها (فروش کاالها و خدمات ،جرائم و متفرقه)

260

9.7

730

27.3

منابع حاصل از فروش نفت و فرآوردههای نفتی

685

25.6

واگذاری اموال منقول و غیرمنقول

15

0.56

واگذاری طرحهای تملک داراییهای سرمایهای

30

1.1

453

16.9

فروش اواق مشارکت و اسناد خزانه و صکوک

275

10.3

واگذاری شرکتهای دولتی ،سهمالشرکه و سایر واگذاریها

165

6.2

سایر واگذاری داراییهای مالی

13

0.48

2674

100

شرح
درآمدها

واگذاری داراییهای سرمایهای

واگذاری داراییهای مالی

جمع منابع عمومی دولت
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چنانچـه مالحظـه میشـود ،درآمدهـای مالیاتـی با حدود  38درصد ،بیشـترین سـهم در
بیـن سـایر منابـع درآمـدی دولـت را به خـود اختصـاص داده اسـت و پـس از آن منابع
حاصـل از فـروش نفـت و فرآوردههـای نفتـی و فـروش اوراق مشـارکت و اسـناد خزانه
و صکـوک اسـت کـه به ترتیـب  25.6و  10.3درصـد از منابع عمومی دولت را تشـکیل
میدهنـد .سـهم ایـن ارقـام در قانون بودجه سـال  1394بـه ترتیـب  24 ،40و  5درصد
بـود کـه نشـاندهنده کاهـش سـهم درآمدهای مالیاتـی و افزایـش اتکای بودجه سـال
 1395بـه درآمدهـای نفتی میباشـد.
 -2-7میزان تحققپذیری درآمدهای پیشبینیشده در الیحه بودجه
سال 1395
بدیهـی اسـت کـه میـزان تحقق منابـع در عمل بسـتگی به وقـوع شـرایط و زمینههای
پیشبینیشـده در الیحـه (قانـون) خواهد داشـت که در ادامـه به مهمتریـن اجزای این
منابـع و میـزان امـکان تحققپذیری آنها طی سـال جـاری پرداخته میشـود.
مالیاتها

پایـه اصلـی درآمدهـای مالیاتـی در اقتصـاد هر کشـور تولیـد ناخالص داخلی اسـت .لذا
درآمدهـای مالیاتـی سـال  1395بـر مبنـای عملکـرد فعـاالن اقتصادی در سـال 1394
تعیین خواهد شـد .پرواضح اسـت که در شـرایط رکودی حاکم بر فعالیتهای اقتصادی
طـی سـالهای اخیر و علیالخصوص سـال  ،1394کـه به معنای کاهـش ظرفیتهای
تولیـدی بنگاههـای فعال و تعطیلی برخـی از واحدهای تولیـدی و در نتیجه کاهش پایه
درآمدهـای مالیاتـی اسـت ،نمیتوان انتظـار افزایش درآمدهـای مالیاتی در سـال جاری
را داشـت .همچنین در شـرایطی که سـود شـرکتهای بورسـی در  9ماهه سـال 1394
نسـبت به دوره مشـابه سـال قبل با رشـد منفی  16درصد مواجه شـده و از سـویی دیگر
ضـرورت حمایـت از بنگاههـای تولیـدی و اعطای برخـی معافیتهای مالیاتـی در قالب
قانـون رفـع موانـع تولید ،تحقق کامـل منابع پیشبینیشـده در بخش مالیات اشـخاص
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حقوقـی غیردولتـی نیـز مورد تردید اسـت .به عالوه بخـش مهمی از رشـد  14درصدی
درآمدهـای مالیاتـی در الیحه بودجه سـال  1395نسـبت به مصوب سـال  1394ناشـی
از رشـد ( 20درصـدی) مالیـات بـر ارزش افـزوده میباشـد .ایـن درحالیاسـت کـه نرخ
مالیـات بـر ارزش افـزوده در الیحـه بودجه سـال جاری نسـبت به سـال پیـش تغییری
نداشـته اسـت .در چنیـن شـرایطی تحقق این بند از مالیاتها بسـتگی بـه عواملی دیگر
همچـون رشـد اقتصـادی (به عنوان شـاخصی برای بیـان افزایش مبـادالت اقتصادی)،
نـرخ تـورم و میـزان گسـترش پایه و تعـداد مودیات مشـمول ایـن قانـون دارد .با توجه
بـه پیشبینـی تـورم  12درصـدی ،نـرخ رشـد اقتصـادی  1تـا  3درصدی و لحـاظ توان
سـازمان امـور مالیاتـی در گسـترش مودیـان مشـمول این قانون در سـال جاری ،رشـد
حـدود  17درصـدی بـرای این بخـش در درآمدهـای مالیاتی واقعبینانهتر اسـت.
منابع حاصل از فروش نفت و فرآوردههای نفتی

در الیحــه بودجــه ســال  1395قیمــت هــر بشــکه نفــت خــام و میعانــات گازی  40دالر،
نــرخ برابــری دالر  29987ریــال ،میــزان صــادرات نفــت خــام  1.74میلیــون بشــکه در
روز ،میعانــات گازی  500هــزار بشــکه در روز و فــوش میعانــات گازی بــه پتروشــیمیها
 120هــزار بشــکه در روز پیشبینــی شــده کــه ســهم دولــت از ایــن منابــع حــدود 685
هــزار میلیــارد ریــال درنظــر گرفتــه شــده اســت .ایــن درحالیاســت کــه میانگیــن قیمــت
ســبد نفتــی اوپــک تــا ابتــدای آوریــل ســال  2016حــدود  30دالر بــوده اســت .عــاوه
بــر ایــن ،تحقــق کامــل صــادرات  2.36میلیــون بشــکه در روز نفت خــام و میعانــات گازی
بــه همــراه فــروش داخلــی بــه پتروشــیمیها محــل تردیــد اســت .لــذا تحقــق درآمدهای
نفتــی هــم از محــل قیمــت و هــم از محــل صــادرات بعیــد بــه نظــر میرســد.
واگذاری داراییهای مالی

ایــن بخــش از منابــع در الیحــه بودجــه ســال  1395کــه مشــتمل بــر فــروش اوراق
مشــارکت ،اســناد خزانــه ،صکــوک اجــاره ،اســتفاده از تســهیالت خارجــی ،واگــذاری
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ســهام شــرکتهای دولتــی ،دریافــت اصــل وامهــا و برگشــتی از پرداختهــای
ســالهای قبــل معــادل  453هــزار میلیــارد ریــال پیشبینیشــده کــه بــه نظــر
میرســد در پایــان ســال حــدود  37درصــد آن معــادل  170هــزار میلیــارد ریــال
محقــق شــود کــه از ایــن مبلــغ  50هــزار میلیــارد ریــال مربــوط بــه فــروش اوراق
مشــارکت اســت .در خصــوص واگــذاری ســهام شــرکتهای دولتــی الزم اســت
تأکیــد شــود کــه اغلــب شــرکتهای ســودده طــی ســنوات اخیــر واگــذار شــدهاند
و شــرکتهایی کــه در اولویــت واگــذاری قــرار دارنــد بخــش قابــل توجهــی از آنهــا
زیــانده و از وضعیــت مالــی مناســبی برخــوردار نیســتند؛ لــذا چشـمانداز مناســبی برای
عرضــه بیشــتر ســهام شــرکتهای دولتــی وجــود نــدارد .در مــورد اوراق مشــارکت
نیــز بــا توجــه بــه فقــدان رویکردهــای جدیــد جهــت هدایــت نقدینگــی بــه ســمت
خریــد اوراق مشــارکت و همچنیــن تاخیــر طوالنــی در پرداخــت ســود اوراق سررســید
شــده کــه در ســالهای قبــل فــروش رفتــه ،الزم اســت نســبت بــه ســازوکار ایجــاد
جذابیــت و مقبولیــت اوراق مذکــور توجــه جــدی شــود.
بـا ایـن تفاسـیر و بـا پیشبینی عـدم تحقق کامـل درآمدهـای غیرنفتی در سـال جاری
در کنـار شـرایط حاکـم بـر بـازار جهانـی نفـت ،بـه نظـر میرسـد کـه بخشـی از ارقام
گنجاندهشـده در الیحـه بودجـه بیشبرآورد شـده و قابل تحقق نخواهند بـود .در جدول
صفحـه بعـد پیشبینـی عملکرد قانـون بودجه سـال  1394و الیحه بودجه سـال 1395
ارائه شـده است.
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جدول  -3-7پیشبینی عملکرد اجزای منابع عمومی دولت
در الیحه بودجه سال  1395و قانون بودجه سال 1394
(هزار میلیارد ریال)

پیشبینی
عملکرد قانون
بودجه سال
1394

پیشبینی
عملکرد الیحه
بودجه سال
1395

1104

1240

درآمدهای مالیاتی

781

918

سود سهام شرکتهای دولتی

90

110

سایر منابع حاصل از مالکیت دولت

47

55

سایر درآمدها (فروش کاالها و خدمات ،جرائم
و متفرقه)

165

157

554

630

منابع حاصل از فروش نفت و فرآوردههای نفتی

537

615

واگذاری اموال منقول و غیرمنقول

17

15

واگذاری طرحهای تملک داراییهای سرمایهای

0

0

141

170

فروش اوراق مشارکت و اسناد خزانه و صکوک

75

50

واگذاری شرکتهای دولتی ،سهمالشرکه و سایر
واگذاریها

141

120

سایر واگذاری داراییهای مالی

21

10

1799

2040

شرح
درآمدها

واگذاری داراییهای سرمایهای

واگذاری داراییهای مالی

جمع منابع عمومی دولت

چنانچـه مالحظـه میشـود ،پیشبینـی میشـود کـه حـدود  24درصـد از منابـع بودجه
عمومـی دولـت ( 17درصـد از درآمدهـا 14 ،درصـد از واگذاری داراییهای سـرمایهای و
 62درصـد از واگـذاری داراییهـای مالـی) در سـال جاری تحقق نیابد .بر همین اسـاس
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کسـری بودجـه بـدون نفـت در الیحه بودجه سـال  1395نسـبت بـه قانون بوده سـال
 1394بـا افزایـش  33درصـدی مواجـه خواهد شـد و از رقـم  777هزار میلیـارد ریال در
قانـون بودجـه سـال  1394بـه رقـم  1033هـزار میلیـارد ریـال در الیحه بودجه سـال
1
جـاری افزایش خواهـد یافت.

	.1کلیه مطالب این بخش با اسنتاد به منبع زیر نگاشته شده است:
مرکز پژوهشهای مجلس شــورای اسالمی ،بررسی الیحه بودجه ســال  1395کل کشور :منابع بودجه ،شماره مسلسل،14698 :
بهمنماه 1394

فصل هشتم:

تأثیر شوک قیمت نفت بر اقتصاد ایران در سال 1395
سعید داراب ملکآبادی

1

 -1-8مقدمه
همانطـور که در فصل دوم گزارش اشـاره شـد ،قیمت نفـت از ابتدای سـال  1393تاکنون،
با سـقوطی بیسـابقه از سـطح  100دالر در هر بشـکه ،بـه کمتـر از  30دالر کاهش یافته
اسـت .ایـن قیمـت ،کمتریـن نـرخ نفت طی  12سـال اخیـر بوده اسـت .قیمتـی که حتی
در قعـر بحـران مالـی  2008نیز تجربه نشـد .ایـن در حالی اسـت که بحران مالـی ،2008
بزرگتریـن بحـران اقتصـادی از زمان رکود بـزرگ  1930تاکنون بوده اسـت.
از آنجـا کـه بخـش قابـل مالحظـهای از بودجـه کشـورهای صادرکننـده نفـت (از جمله
ایـران) از محـل منابـع حاصـل از صـادرات ایـن مـاده تأمین میگـردد ،لذا شـوک وارده
بـه قیمـت نفـت تأثیـرات قابـل مالحظـهای بـر وضعیـت مالـی ایـن دولتهـا بـر جای
میگـذارد .شـوک منفـی قیمـت نفـت ،منابـع بودجه دولـت را منقبـض کـرده و در ثبات
مصـارف ،بـروز کسـری بودجـه را بـه همـراه خواهد داشـت .دولـت نیز جهـت برقراری
مجـدد تعـادل میـان منابـع و مصـارف راهکارهـای مختلـف امـا محـدودی را پیـش رو
خواهـد داشـت .اعمـال هـر یک از ایـن راهکارهـا ،در کنار متـوازن کردن بودجـه دولت،
بـه ناگزیـر پیامدهـای نامطلوبـی را بـه همراه خواهد داشـت .لـذا دولت ناچـار به پذیرش
توامـان پیامدهـای مطلوب و نامطلوب هر راهکاری اسـت که بودجه را متوازن میسـازد.
 .1دانشجوی دکتری اقتصاد موسسه عالی آموزش و پژوهش مدیریت و برنامهریزی
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در ایـن میـان ،هـر یـک از راهکارهـای متوازنسـازی بودجـه ،برخی متغیرهای سـطح
اقتصـاد کالن و سـطح صنعـت را متأثـر میسـازد کـه سـرریز آنهـا در بخـش صنعـت،
عملکـرد اقتصـادی صنایـع و شـرکتهای مختلـف را تحت تأثیـر خود قـرار خواهد داد.
پیشبینـی تحـوالت آتـی صنایـع در اثـر بروز شـوک نفتـی ،بـرای فعالین هـر صنعت،
سـرمایهگذاران و دولـت از اهمیـت وافری برخوردار میباشـد چراکه عـدم درک صحیح
از تحـوالت آینـده ،امـکان اتخـاذ تصمیـم بـه موقع و مناسـب را سـلب خواهد کـرد .بر
ایـن اسـاس در ادامه تأثیر شـوک قیمـت نفت بر صنایـع مختلف از کانـال بودجه دولت
مـورد بررسـی قـرار میگیرد.
 -2-8تخمین درآمد نفتی دولت با توجه به چشمانداز بازار نفت و تأثیر
لغو تحریمها
بـه گـزارش رویتـرز ،صادرات نفـت ایران در ماههـای ژانویـه و فوریه جاری (بر اسـاس
سفارشـات)  20درصـد از میانگیـن صـادرات روزانه نفت آن طی سـال گذشـته میالدی
بیشـتر بوده و به ترتیب به  1.5و  1.44میلیون بشـکه در روز رسـیده اسـت .با توجه به
اعلام وزارت نفـت مبنـی بر افزایش  500هزار بشـکهای صـادرات نفت ایران در سـال
 2016نسـبت بـه رقـم  1.2میلیون بشـکهای دسـامبر  ،2015پیشبینـی میگردد حجم
صـادرات نفـت ایران در سـال  2016به سـطح  1.7میلیـون بشـکه در روز افزایش یابد.
لـذا نظـر به ظرفیـت  600هـزار بشـکهای افزایش صـادرات و فـروش داخلـی میعانات
گازی ،حجـم کل صـادرات نفـت و فـروش میعانـات گازی کشـور در سـال آتـی 2.3
میلیـون بشـکه تخمیـن زده میشـود .ایـن تخمیـن تقریب ًا با مقـدار مفـروض در الیحه
بودجـه سـال  95کل کشـور برابـری میکند.
نظـر بـه سـهم  20درصدی صندوق توسـعه ملی و سـهم  14.5درصـدی وزارت نفت از
کل درآمـد حاصـل از صـادرات نفـت و میعانات گازی ،سـهم دولت برابر بـا  65.5درصد
خواهـد بـود .بـر این اسـاس ،درآمـد ارزی دولت از محل فـروش نفت و میعانـات گازی
در سـناریوهای مختلـف قیمـت نفت به شـرح نمودار زیـر خواهد بود .این نمـودار حاکی
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از آن اسـت کـه تحقـق درآمد نفت در بودجه سـال  95مسـتلزم آن اسـت کـه میانگین
قیمـت نفـت وسـت تگـزاس در سـال آتـی در سـطوح باالتـر از  45دالر قرار گیـرد .در
سـطح قیمـت فعلـی ( 30دالر) ،درآمـد ارزی صادرات نفـت و فروش میعانـات گازی در
سـال  95نزدیـک بـه  7.4میلیـارد دالر (معـادل  32درصد) کمتر از ارقام منظور شـده در
1
الیحـه بودجه سـال  95خواهـد بود.
نمودار  -1-8درآمد ارزی دولت از محل صادرات نفت و فروش میعانات گازی در سال 95

در سـناریوهای مختلـف نـرخ دالر و قیمـت نفت نیـز ،درآمـد ریالی حاصـل از صادرات
نفـت و فـروش میعانـات گازی به شـرح جـدول زیر خواهـد بود .در سـطوح فعلی قیمت
نفـت و نـرخ دالر مبادلـهای ،درآمـد نفتـی دولـت  22هزار میلیـارد تومان کمتـر از مبلغ
مفـروض در الیحـه بودجـه  95خواهد بود.

 .1قیمت فروش نفت ایران مطابق روند معمول 2 ،دالر کمتر از  WTIلحاظ شده است.
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جدول  -1-8تحلیل حساسیت درآمد ریالی صادرات نفت و فروش میعانات گازی
به نرخ دالر و قیمت نفت

نرخ دالر (تومان)

شرح

(میلیارد تومان)

قیمت نفت (دالر)
25

30

35

40

65

70

45

50

55

60

3.000

46.189 37.941

62.685 54.437

70.934

79.182

87.430

95.678

112.174 103.926

3.100

47.729 39.206

64.775 56.252

73.298

81.821

90.344

98.867

115.913 107.390

3.200

49.269 40.471

66.864 58.067

75.662

84.460

93.258

119.652 110.854 102.056

3.300

50.808 41.735

68.954 59.881

78.027

87.100

96.173

123.391 114.318 105.246
127.131 117.783 108.435

3.400

52.348 43.000

71.044 61.696

80.391

89.739

99.087

3.500

53.888 44.265

73.133 63.510

82.756

92.379

130.870 121.247 111.624 102.001

3.600

55.427 45.529

75.223 65.325

85.120

95.018

134.609 124.711 114.813 104.916

3.700

56.967 46.794

77.312 67.139

87.485

97.657

138.348 128.175 118.003 107.830

3.800

58.506 48.059

79.402 68.954

89.849

142.087 131.639 121.192 110.744 100.297

3.900

60.046 49.324

81.491 70.769

92.214

145.826 135.104 124.381 113.659 102.936

4.000

61.586 50.588

83.581 72.583

94.578

149.565 138.568 127.570 116.573 105.576

4.100

63.125 51.853

85.670 74.398

96.943

153.304 142.032 130.760 119.487 108.215

99.307

157.044 145.496 133.949 122.402 110.854

4.200

64.665 53.118

85.760 76.212

4.300

66.205 54.382

160.783 148.960 137.138 125.316 113.494 101.671 89.849 78.027

4.400

67.744 55.647

164.522 152.425 140.327 128.230 116.133 104.036 91.939 79.841

4.500

69.284 56.912

168.261 155.889 143.517 131.145 118.772 106.400 94.028 81.656

در صـورت تصویـب بند  5تبصـره  1ماده واحده الیحه برنامه ششـم در نواحـی تیره دولت
مجـاز بـه تأمیـن مالی کسـر بودجه عمرانـی از محل منابع صندوق توسـعه ملی میباشـد.
در نواحـی طوسـی رنـگ دولت با کسـری درآمد نفت مواجـه بوده اما مجاز بـه تأمین مالی
کسـری بودجـه عمرانـی از محـل منابع صندوق توسـعه نیسـت و در نواحی روشـن دولت
مکلـف بـه واریـز درآمد مـازاد بر  68.8هـزار میلیارد تومان به حسـاب ذخیره ارزی اسـت.
نمـودار صفحـه بعـد نشـان میدهد که در سـال  95در صـورت باقیمانـدن قیمت نفت
و دالر مبادلـهای در سـطوح فعلـی (بـه ترتیـب  30دالر در هـر بشـکه و  3000تومان
بـرای هـر دالر) درآمـد نفتـی دولـت تنهـا  46.2هـزار میلیـارد تومـان خواهـد بود که
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ایـن رقـم تنهـا اندکـی بیش از کـف درآمد نفتی  5سـال گذشـته میباشـد.
نمودار  -2-8درآمد نفتی دولت در سطوح فعلی قیمت نفت و دالر مبادلهای
(هزار میلیارد تومان)

بـا توجـه به محاسـبات و ارقام جـداول فوق ،از محـل عدم تحقق درآمد نفـت ،میتوان پیشبینی
کـرد کـه بودجه دولت در سـال  1395بـا  22هزار میلیارد تومان کسـری مواجه خواهد بود.
 -3-8مکانیـزم اثرگذاری شـوک قیمـت نفت بر صنایع از طریق کسـر
بودجه و راهکارهای متوزانسـازی کسـری بودجه
همانطور که اشـاره شـد ،شـوک منفی قیمـت نفت منجر به کاهش منابـع بودجه عمومی
شـده و بـه دلیـل آنکه بخش قابـل توجهی از هزینههـای دولت انعطـاف ناپذیرند ،بودجه
بـا کسـری مواجـه میگـردد .دولـت نیـز در جهـت کاهـش فشـار مالـی ناشـی از ایـن
کسـری ،راهکارهایی نظیر اسـتقراض از بانک مرکزی ،افزایش نرخ تسـعیر درآمد ارزی،
انقبـاض بودجـه عمرانـی و  ...را در دسـترس خواهد داشـت .بدیهی اسـت اجرای هریک
از ایـن راهکارهـا ،متغیرهـای سـطح اقتصـاد کالن نظیـر حجـم نقدینگی ،نـرخ ارز ،نرخ
تـورم و همچنیـن متغیرهـای سـطح صنعت نظیـر نرخ خوراک ،نـرخ بهره مالکانـه و ...را
متأثـر خواهد سـاخت .تحـوالت این متغیرهـا ،سـودآوری صنایع مختلف را تحتالشـعاع
قـرار میدهـد .ایـن فراینـد در شـکل زیر بـه تصویر درآمده اسـت.
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شکل  -1-8نحوه پوشش کسری بودجه توسط دولت

استقراض از بانک مرکزی

در ایـن راهـکار ،دولـت بـا واگـذاری اوراق بدهی بـه بانک مرکـزی ،منابـع ریالی الزم
جهـت پـر کردن شـکاف منابـع و مصارف خـود را از بانـک مرکزی دریافـت مینماید.
ایـن اقـدام پایـه پولـی را بـه میـزان کسـری بودجـه افزایـش میدهـد .دسـتاورد ایـن
راهـکار ،جلوگیـری از کاهـش مخارج دولت اسـت که از تشـدید رکـود فعلی جلوگیری
مینمایـد .لیکـن هزینـه اجـرای این راهـکار تزریـق نقدینگی جدیـد به اقتصـاد ایران
اسـت .در صورت شـتاب گرفتـن تزریق نقدینگی ،دسـت آورد دولـت در عرصه کاهش
نـرخ تـورم بـا خطر مواجه شـده و احتمـال افزایش سـطح عمومی قیمتها و بازگشـت
بـه تورمهـای نامطلوب وجـود خواهد داشـت.
افزایش نرخ تورم به عنوان یک متغیر اقتصاد کالن ،پیامدهایی را در حوزه سـرمایهگذاری
بـه همـراه خواهـد داشـت .در درجـه اول ،بازگشـت بـه تورمهای مزمـن دورههـای قبل،
فشـاری رو بـه پاییـن بـر  P/Eبـازار سـهام وارد میآورد .بـه طور کلی ،هرچه سـطح نرخ
تـورم افزایـش یابـد بازده مورد انتظار سـرمایهگذاران افزایـش یافته و لذا  P/Eبازار سـهام
از کانـال افـت قیمـت سـهام کاهـش مییابد .جـدول صفحه بعد با مقایسـه چند کشـور
منتخـب ،درکـی کلـی نسـبت به رابطه نـرخ تـورم و  P/Eبه دسـت میدهد.
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جدول  -2-8میانگین  P/Eو تورم در کشورهای برخی کشورها
نام کشور

میانگین تاریخی P/E

تورم 2012

ترکیه

20

٪7.6

مالزی

22

٪3.2

کره جنوبی

16

٪4.0

ایاالت متحده

22

٪3.1

ایران

5

٪20

فشـار افزایـش بـر نـرخ تأمین مالـی ،از دیگـر آثار تورم متغیرهای سـطح صنعت اسـت.
صنایعی نظیر خودروسـازی ،داروسـازی و لیزینگ که سـهم قابل توجهی از سـودخالص
خـود را صـرف پرداخـت هزینههـای مالـی مینماینـد ،در شـرایط تورمـی ،ناچـار بـه
پرداخـت نـرخ سـودهای باال جهت تأمین سـرمایه در گـردش خود شـده و از این کانال
شـاهد افزایـش فشـار هزینههـای مالی خواهنـد بود.
شکل  -2-8نحوه تأثیرپذیری تأمین مالی از تورم

124

 /اقتصاد ایران در سال 1395؛ بیمها و امیدها

صنایـع غذایـی امـا بـه طریقـی متفـاوت تحـت تأثیـر تـورم قـرار میگیرنـد؛ چراکه در
شـرایط تورمـی ،صنایـع غذایـی و آشـامیدنی ،سـریعترین واکنـش را به افزایش سـطح
عمومـی قیمتها نشـان میدهنـد .دلیل این امـر را میتوان در وزن بـاالی محصوالت
ایـن صنعـت در سـبد مصرفـی خانـوار و همچنین دشـواری کنتـرل قیمتها نسـبت به
صنایـع بزرگتـر و همچنین میانی نظیر خودروسـازی ،داروسـازی ،اسـتخراج سـنگآهن
و ...جسـتجو کـرد .نمودار زیر سـرعت رشـد سـطح قیمتهـا در بخش مـواد خوراکی و
آشـامیدنی را بـا سـایر بخشهـا مقایسـه میکند.
نمودار  -3-8شاخص بهای کاالها و خدمات مصرفی در مناطق شهری ایران
()1390=100
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افزایش نرخ تسعیر درآمدهای ارزی

یکـی از راهکارهـای سـنتی تأمیـن مالـی کسـری بودجـه در زمـان کاهـش درآمدهای
نفـت ،افزایـش نـرخ ارز بـوده اسـت .در شـرایط ثبـات مقـدار صـادرات و قیمـت نهایی
نفـت ،افزایـش نـرخ تسـعیر ارز ،درآمـد ریالـی دولـت را افزایـش میدهـد .همانطور که
اشـاره شـد در صـورت تـداوم قیمـت  30دالر و صـادرات  2.3میلیـون بشـکهای ،درآمد
ارزی نفتـی دولـت برابر با  16.5میلیارد دالر (پس از کسـر سـهم صندوق توسـعه ملی و
وزارت نفـت) خواهـد بـود .بـا توجه بـه اینکه درآمد نفتـی لحاظ شـده در بودجه عمومی
دولـت برابـر بـا  68هـزار میلیـارد تومان میباشـد ،لـذا نـرخ ارز مبادلـهای متوازنکننده
بودجـه برابـر بـا  4100تومـان بـه ازاء هـر دالر خواهد بود.
نمودار  -4-8درآمد نفتی دولت به ازاء نرخهای مختلف دالر مبادلهای در سال 95

الزم بـه یـادآوری اسـت کـه در صـورت اقـدام بـه افزایـش نـرخ ارز مبادلـهای ،امکان
افزایـش مجـدد نـرخ ارز بـازار آزاد وجـود خواهـد داشـت چراکـه همـواره بـه دلیـل
اصطکاکهـای موجـود در دسـتیابی بـه ارز مبادلـهای ،نـرخ ارز بـازار آزاد بیشـتر بـوده
اسـت .ایـن اصطکاکهـا در حال حاضر شـکافی  20درصـدی میان نـرخ دالر مبادلهای
و آزاد ایجـاد کـرده اسـت .در صـورت پایدار بودن مقدار شـکاف دالر مبادلـهای و آزاد ،با
افزایـش نـرخ دالر مبادلـهای بـه  4500تومـان ،نـرخ دالر آزاد به  5000تومـان افزایش
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خواهـد یافـت .اگرچـه افزایش نـرخ تسـعیر ارز از راهکارهای سـنتی جبران افـت درآمد
ارزی نفـت بـوده اسـت اما به نظر نمیرسـد که دولـت تمامی کاهش درآمـد ارزی نفتی
خـود را از محـل افزایـش نرخ تسـعیر درآمدهـای ارزی جبـران نماید ،چراکه ایـن اقدام
از کانـال جهـش نـرخ دالر بـازار آزاد ،منجر به از دسـت رفتن دسـتاورد دولـت در حوزه
کنتـرل تـورم میگـردد .سـناریوی محتملتـر آن اسـت کـه بخشـی (و نـه تمـام) افت
درآمـد ارزی دولـت از محـل افزایش نـرخ دالر جبـران گردد.
امـا تأمیـن مالی کسـر بودجه از کانـال افزایش نرخ تسـعیر درآمدهـای ارزی چه تأثیری
بـر صنایـع مختلف بـر جای خواهـد گذاشـت؟ در صنعت پتروشـیمی ،افزایش نـرخ ارز،
در ثبـات قیمـت جهانـی محصوالت پتروشـیمی ،منجـر به افزایـش قیمت ریالـی آنها،
متناسـب بـا رشـد نـرخ ارز آزاد خواهد شـد .لیکن نرخ خـوراک این صنایع نیز متناسـب
بـا رشـد نـرخ ارز مبادلـهای افزایـش خواهد یافـت .از این رو با رشـد متناسـب فروش و
بهـای تمام شـده این شـرکتها ،سـودآوری آنهـا افزایش خواهـد یافت .توضیـح اینکه
در صـورت افزایـش  αدرصـدی فـروش و بهای تمام شـده ،سـود ناخالص شـرکت نیز
 αدرصـد افزایـش خواهـد یافـت و در شـرایط ثبـات سـایر پارامترهـای صورت سـود و
زیـان ،سـود خالـص بیـش از  αدرصـد رشـد خواهد کـرد .لذا حاشـیه سـود خالص این
شـرکتها نیز بـا افزایـش همـراه میگردد.
گ آهـن نیـز به دلیـل آنکـه قیمتهـای جهانی مبنـای تعیین
در صنعـت فـوالد و سـن 
نـرخ فـوالد داخلـی اسـت ،لـذا قیمـت داخلی فـوالد متناسـب با رشـد نـرخ ارز افزایش
خواهـد یافـت .از آنجـا که قیمت سـنگ آهـن ،کنسـانتره و گندله نیز به تناسـب قیمت
فـوالد تعییـن میگـردد ،قیمت مواد اولیـه تولید فوالد نیز متناسـب با افزایـش نرخ دالر
رشـد خواهـد کرد .لذا سـود ناخالص این شـرکتها به تناسـب افزایـش دالر باال خواهد
رفـت .امـا در صنعـت اسـتخراج و فـرآوری سـنگ آهـن ،بـه دلیـل ثابت بودن بخشـی
معنـیداری از بهـای تمام شـده ،سـود ناخالـص بیش از افزایـش نرخ دالر رشـد خواهد
نمـود و لذا حاشـیه سـود صنعـت افزایـش مییابد.
بـه طـور کلـی در شـرکتهایی که نـرخ فـروش محصوالت آنهـا بر مبنـای قیمتهای
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جهانـی تعییـن میگـردد ،و یـا تـراز تجـاری آنهـا مثبت اسـت ،افزایـش نـرخ ارز منجر
بـه افزایـش سـودآوری میگـردد .صنعت مـس ،پاالیش نفت ،داروسـازی ،قند و شـکر،
السـتیک سـازی و ...از این دسـت صنایع محسـوب میشـوند.
در برخـی از صنایـع ،شـوک قیمـت ارز ،ابتـدای امر به بهای تمامشـده شـرکتها اثابت
کـرده و بـا تأخیر زمانـی معناداری منجـر به افزایش نـرخ فروش محصـوالت میگردد.
صنعـت خودروسـازی نمونـه بارز این نـوع صنایع اسـت .در این صنعت ،بـا افزایش نرخ
ارز ،قیمـت ریالـی مـواد اولیـه کـه عمدتـ ًا شـامل فـوالد و مـواد پلیمری اسـت ،جهش
کـرده و بهـای تمـام شـده محصـوالت را افزایـش میدهد .لیکـن بنابر پـارهای دالیل،
اصطکاکهـای قابـل توجهـی در مسـیر افزایش نرخ محصـوالت این شـرکتها وجود
دارد .ایـن امـر منجـر به عـدم افزایش درآمـد به تناسـب افزایش هزینههای تولید شـده
و سـود ناخالـص و خالص شـرکت را بـه طور چشـمگیری میکاهد.
استقراض از منابع صندوق توسعه ملی

بنابر نظرات بسـیاری از کارشناسـان و اقتصاددانان ،وابسـتگی اقتصاد ایران به درآمدهای
نفتـی ،یکـی از نقـاط آسـیبپذیری مهـم کشـور و ریشـه بسـیاری از نارسـاییهای
اقتصـادی میباشـد .از ایـن رو صندوق توسـعه ملی در جهت اسـتقرار نهـادی به منظور
پسانـداز کـردن ثـروت ملـی بیـن نسـلی نفت ،تاسـیس شـده اسـت .این سـازمان به
عنـوان ضربهگیـر اقتصـاد ایران در برابر شـوک نفت نیـز ایفای نقش میکنـد .از این رو
صـدور مجـوز اسـتقراض دولت از صندوق توسـعه ملی ،ایـن سـازمان را در زمینه ایفای
مسـئولیتهای اساسـی خـود تضعیـف مینماید.
از دیگـر سـو ،در صـورت اسـتقراض دولـت از صندوق توسـعه ملی و تزریـق ارز حاصل
از آن بـه اقتصـاد ایـران ،نامیزانـی نرخ ارز نسـبت به آنچه که توسـط بنیانهـای اقتصاد
کالن حمایـت میشـود ،رخ خواهـد داد .لـذا ارزش ریـال در برابـر دالر ،باال نگاه داشـته
میشـود .ایـن عامـل باعـث بروز بیمـاری هلنـدی ،توجیه پذیـر شـدن واردات در اغلب
بخشهـا و تضعیـف بخـش صنعـت خواهـد شـد .از ایـن طریـق ،تمـای صنایعـی کـه
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محصوالتشـان بـر اسـاس قیمتهـای جهانـی ،نرخگـذاری میشـوند بـا فشـار رقبای
خارجـی و واردکننـدگان مواجه خواهند شـد .به عنوان مثال ،در صنعت الستیکسـازی،
هزینههـای تولیـد متناسـب بـا تـورم رشـد خواهـد نمـود امـا به دلیـل تضعیـف ارزش
واقعـی دالر در برابـر ریـال ،قیمـت السـتیک وارداتـی بـدون تغییـر باقـی میمانـد .در
ایـن شـرایط ،واردات السـتیک بـه مراتب بـه صرفهتر از تولیـد داخلی آن خواهـد بود و
صنعـت الستیکسـازی بـا چالش جـدی رقبـای واردکننـده مواجـه میگردد.
فروش اوراق بدهی

فـروش اوراق بدهـی ،راهـکار متعـارف و مقبـول تأمیـن مالـی کسـری بودجـه دولـت
میباشـد .اجـرای ایـن راهـکار مسـتلزم ارائـه راهـکار عملـی بـرای بازپرداخـت اصل و
فـرع بدهـی دولـت در زمان سررسـید اوراق اسـت .عـدم افزایـش پایه پولـی ،نقدینگی
و بـه تبـع آن تـورم ،عـدم افزایـش نـرخ ارز و نیـز افزایـش انضبـاط مالی دولـت در اثر
ملمـوس شـدن هزینههـای تأمیـن مالی کسـری بودجـه ،از مزایـای این راهکار اسـت.
فـروش اوراق بدهـی توسـط دولـت ،منجـر به افزایـش تقاضـای منابع مالـی و متعاقب
آن افزایـش نـرخ سـود میگـردد .افزایش نرخ سـود نیز فشـاری کاهشـی بـر  P/Eبازار
سـهام وارد نمـوده و همچنیـن هزینـه تأمین مالی شـرکتها را افزایش میدهـد .در این
میـان ،صنایعـی کـه بیـش از سـایرین بـه منابـع مالی خـارج از بنـگاه متکی هسـتند با
کاهـش سـودآوری مواجـه میشـوند .مهمتریـن ایـن صنایـع عبارتنـد از خودروسـازی،
داروسـازی و لیزینگ.
کاهش هزینههای جاری

کاهـش هزینههـای جـاری ،از دیگـر راهکارهـای متوازنسـازی بودجـه در اثـر شـوک
منفـی قیمـت نفـت اسـت .ایـن راهـکار یـک سیاسـت مالـی انقباضـی تلقـی میگردد
کـه در دوران رکـود بـه تعمیـق بیشـتر رکـود در اثر شـوک منفـی تقاضـای مؤثر منجر
میشـود .الزم بـه ذکـر اسـت کـه اجرایی بـودن این راهـکار مـورد تردید اسـت چراکه
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بخـش اعظـم هزینههـای جـاری همانطـور کـه در جـدول زیـر تفکیـک شدهاسـت،
انعطـاف ناپذیرند.
جدول  -3-8فصول مختلف هزینهای در بودجه دولت و سهم هر یک از آنها

فصول هزینه

قانون
بودجه 92

قانون
بودجه 93

الیجه
بودجه 94

هزار میلیارد ریال

سهم از کل اعتبارات
هزینهای (درصد)
92

93

94

جبران خدمات
کارکنان

538

652

645

42

44

39

رفاه اجتماعی

248

312

487

19

21

29

یارانهها

228

212

156

18

14

9

استفاده از کاالها و
خدمات

174

192

213

14

13

13

سایر

93

125

159

7

8

10

جمع اعتبارات
هزینهای

1281

1493

1660

100

100

100

عدم تخصیص بودجه عمرانی

عـدم تخصیـص بودجـه عمرانـی ،همـواره بـه عنـوان یکـی از راهکارهـای مواجهـه با
کاهـش منابـع دولـت نقش پررنگـی در بازگرداندن توازن به بودجه داشـته اسـت .لیکن
مهمتریـن هزینـه مترتـب بـر اسـتفاده از ایـن راهـکار آن اسـت کـه منجـر بـه کاهش
تقاضـای خدمـات پیمانـکاری دولـت و کاهـش تقاضـای نهادهـای اجـرای پروژههـا
شـده و از ایـن کانـال بـه کاهـش تقاضـای مؤثـر و تعمیق رکـود میانجامـد .مهمترین
نهادههایـی کـه در صـورت عـدم تخصیص بودجـه عمرانی بـا معضل کاهـش تقاضا و
رکـود مواجـه میشـوند عبارتنـد از سـیمان ،فـوالد و قیر .ایـن راهکار ،وصـول مطالبات
انباشـت شـده پیمانـکاران از دولـت را بـا مشـکالت جدی مواجـه خواهد کرد .شـرکت
مپنـا و سـایر پیمانـکاران بزرگـی که دولت مشـتری اصلی خدمات آنها اسـت ،مشـمول
این حکـم خواهنـد بود.
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 -4-8خالصه و جمعبندی
شـوک منفـی قیمـت نفـت ،منابـع بودجـه دولـت را منقبـض کـرده و در شـرایط ثبات
مصـارف ،بـروز کسـری بودجـه را بـه همـراه خواهد داشـت .دولـت نیز جهـت برقراری
مجـدد تعـادل میـان منابـع و مصـارف راهکارهـای مختلـف امـا محـدودی را پیش رو
دارد .اعمـال هـر یـک از ایـن راهکارهـا ،در کنار متوازن کـردن بودجه دولـت ،به ناگزیر
پیامدهـای نامطلوبـی را بـه همـراه خواهـد داشـت .لـذا دولت ناچـار به پذیـرش توأمان
پیامدهـای مطلـوب و نامطلـوب هـر راهـکاری اسـت کـه بودجـه را متـوازن میسـازد.
جـدول زیـر اهـم راهکارهـای مقابله دولت با کسـر بودجه ناشـی از شـوک منفی قیمت
نفـت را بـه همـراه مزایـا و معایـب هر راهـکار ارائـه میدهد.
جدول  -4-8مزایا و معایب شیوههای مختلف رفع کسر بودجه
راهکار

افزایش
افزایش افزایش افزایش تعمیق
بدهی
تورم نرخ ارز نرخ سود رکود
دولت

بیماری
هلندی

استقراض از بانک مرکزی













افزایش نرخ تسعیر
درآمدهای ارزی













استقراض از منابع صندوق
توسعه ملی













فروش اوراق مشارکت













کاهش هزینههای جاری













کاهش هزینههای عمرانی













عالمت  به معنی معایب و عالمت  به معنی مزایای هر راهکار است

هـر یـک از راهکارهـای متوازنسـازی بودجه ،عملکـرد اقتصادی صنایع و شـرکتهای
مختلـف را بـه نحـوی کـه در این گزارش تشـریح شـد ،تحت تأثیـر خود قـرار میدهد.
بـه عنـوان مثال بـه غیر از راهـکار کاهـش هزینههـای جاری/عمرانی ،سـایر راهکارها
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از طریـق فشـار افزایشـی بـر نـرخ سـود ،سـودآوری صنایعی که بـه تأمین مالـی خارج
از بنـگاه وابسـتهاند (نظیـر خودروسـازی) را کاهـش میدهـد .افزایـش نـرخ تسـعیر
درآمدهـای ارزی ،سـودآوری صنایـع پتروشـیمی ،فـوالد و سـنگ آهـن را بـه عنـوان
گیرنـدگان قیمتهـای جهانـی ،بـه طریق مثبـت متأثر میسـازد .به دلیل سـهم باالی
دولـت در اقتصـاد ملـی و نقش کلیدی سیاسـتهای دولـت در تعیین چشـمانداز اقتصاد
کالن و بخشهـای مختلـف اقتصـادی ،ملحـوظ نمـودن روابـط تبین شـده در مطالب
فـوق جهـت پیشبینـی عملکـرد آتـی شـرکتها و اتخـاذ تصمیمـات سـرمایهگذاری
اجتنابناپذیـر خواهـد بود.

فصل نهم:

پیشبینی تورم در سال  1395و عوامل تأثیرگذار بر آن
دکتر امیر جعفرزاده

1

 -1-9علل تورم و روند آن طی سالهای گذشته
در ادبیـات اقتصـادی ،علـل تـورم به سـه دسـته کلی تقسـیم میشـوند :تورم ناشـی از
فشـار تقاضـا ،تورم ناشـی از فشـار هزینـه و تـورم سـاختاری .2اغلب مکاتـب اقتصادی
(کالسـیکی و کینـزی) بـر نقـش مـازاد تقاضـا بر ایجـاد تـورم تأکیـد کردهانـد .در این
نـوع تـورم ،پیشـی گرفتن تقاضـای کاالها و خدمات نسـبت به عرضه آنهـا باعث ایجاد
تـورم میشـود .البتـه این مکاتب علـل متفاوتی را بـرای افزایش تقاضا عنـوان میکنند.
طرفـداران مکتـب پولـی افزایش تقاضا را ناشـی از رشـد عرضه پول (یا رشـد نقدینگی)
میداننـد ،در حالـی کـه طرفـداران مکتـب کینـزی ،افزایش تقاضـا را ناشـی از افزایش
تقاضـا در بـازار کاال (مصـرف ،سـرمایهگذاری و هزینههـای دولتـی) میداننـد .در تورم
ناشـی از فشـار هزینه ،افزایش هزینههای تولید و کاهش عرضه موجب افزایش سـطح
عمومـی قیمتهـا میشـود .همچنیـن ،در تـورم سـاختاری عـدم تعادلهـای اقتصـاد،
عامـل اصلـی تـورم شـناخته میشـوند .بایـد به این نکتـه توجه داشـت که تورم ناشـی
از فشـار تقاضـا میتوانـد بـرای دورههـای بسـیار طوالنی وجود داشـته باشـد .ولی تورم
3
سـاختاری و تـورم ناشـی از افزایـش هزینـه در دورههـای کوتاهمدت ،اتفـاق میافتد.
 .1مدرس دانشگاه و پژوهشگر اقتصادی
 .2شاکری ،عباس ،اقتصاد کالن ،نشر نی ،1387 ،صص .1032-1031
 .3مرکز پژوهشهای مجلس شورای اسالمی ،بررسی وضعیت برخی متغیرهای اقتصاد کالن ایران ،1392 ،صص 32-31
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در شـرایط فعلـی ایـران ،افزایـش هزینـه تولیـد و افزایـش تقاضـای کل از عمدهتریـن
علـل تعیینکننـده تـورم اسـت .طـی سـالهای اخیـر و تحت تأثیـر درآمدهای سرشـار
ناشـی از فـروش نفـت ،دولـت سیاسـتهای پولـی و مالی انبسـاطی متعـددی همچون
پرداخـت یارانه نقـدی ،اجرای طرحهایی مانند طرح مسـکن مهر ،تسـهیالت بنگاههای
زودبـازده از محـل منابـع بانکهـا و به ویژه بانـک مرکزی موجب افزایـش بدهی دولت
بـه بانکهـا و بانـک مرکزی و گسـترش نقدینگـی گردید .رونـد تورم نقطه بـه نقطه و
میانگیـن در سـالهای پیـش بـه صورت نمـودار زیر بوده اسـت.
نمودار  -1-9تورم میانگین و نقطه به نقطه در سالهای 1370-1394

منبع :بانک مرکزی جمهوری اسالمی ایران
* آمار  ،1394منتهی به دیماه سال جاری میباشد

بیشـترین تورم طی سـالهای گذشـته ،مربـوط به سـال  1374بوده که تـورم میانگین،
 51درصـد و تـورم نقطـه بـه نقطه بـه  60درصد رسـیده بـود .مهمترین دالیـل آن هم
اجـرای سیاسـتهای تعدیـل اقتصـادی و بـه تبـع آن افزایـش نـرخ دالر و رشـد زیـاد
نقدینگـی بـود .در سـالهای بعـد از آن بـا ثبات نـرخ ارز و ثبات سیاسـتهای اقتصادی
دولـت و بانـک مرکزی ،تورم از روند نسـبت ًا باثباتی تا سـال  1384برخـوردار بود .اما بعد
از آن نـرخ تـورم ،دچار نوسـانات بیشـتری شـد تا آن جا کـه در سـال  ،1391تورم نقطه
بـه نقطـه بـه  41درصـد و تـورم میانگین بـه  35درصـد رسـید .بیثباتی سیاسـتهای
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دولـت و بانـک مرکـزی در سـالهای  1385بـه بعـد موجب ایجـاد نقدینگی بیسـابقه
در کشـور شـد بـه طـوری کـه طـی سـالهای  1383الـی  ،1391نقدینگی کشـور 5.7
برابـر شـد و از  685هـزار میلیـارد ریال به  4606هزار میلیارد رسـید .همیـن امر در کنار
افزایـش نـرخ ارز در سـالهای  1390و  ،1391در نـرخ تـورم منعکـس و منجر به ایجاد
تـورم بیش از  35درصدی در سـال  1392شـد.
 -2-9بررسـی روند نقدینگـی و نرخ ارز در سـالهای اخیر و پیشبینی
آن برای سال 1395
نمـودار زیـر روند افزایش حجم نقدینگی در سـالهای گذشـته را نشـان میدهد .همان
طـور کـه مشـاهده میشـود این شـاخص طی سـالهای  1383الـی  ،1394حـدود 14
برابر شـده است.
نمودار  -2-9حجم نقدینگی طی سالهای 1383-1391

منبع :بانک مرکزی جمهوری اسالمی ایران
* آمار مربوط به  ،1394منتهی به دیماه میباشد

بررسـی رونـد نـرخ تسـعیر دالر نشـان از افزایـش مـداوم طی سـالهای گذشـته دارد.
پـس از یکسانسـازی نـرخ دالر در سـال  1380در نرخـی حدود  8000ریـال و افزایش
رونـد افزایشـی مالیم آن تا سـال  ،1389با اجـرای قانون هدفمندسـازی یارانهها و آغاز
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تحریمهـای بینالمللـی در سـالهای  1390و  1391ایـن نـرخ بـه یکبـاره بـا افزایـش
بسـیار شـدید مواجـه شـد .بـه طوریکـه از  10601ریال در سـال  1389بـا افزایش 320
درصـدی بـه  34246ریال در سـال  1394رسـید.
نمودار  -3-9روند نرخ تسعیر دالر طی سالهای 1383-1394

به دلیل رشـد بسـیار زیـاد نقدینگی و افزایش بیسـابقه تـورم ،سیاسـتهای انقباضی
و انضباط مالی بانک مرکزی در سـال  1392دوباره از سـر گرفته شـد .همین مسـأله
در کنـار ثبـات تقریبـی نـرخ ارز که به دلیـل انجام توافقات اولیه در مسـأله هسـتهای
و در نهایـت اجرایـی شـدن برجـام امکان پذیر شـد ،موجـب کاهش تورم در دو سـال
اخیـر شـده اسـت .امـا سیاسـت کاهش حجـم نقدینگـی ،به دلیـل وجود رکـود عمیق
در کشـور ،در نیمـه دوم سـال جـاری ( )1394اندکـی کنـار گذاشـته شـد و در طـی
چهارمـاه از مهـر تـا دی ،بـه تنهایی  9درصـد بر حجـم نقدینگی افزوده شـد .الزم به
ذکـر اسـت ایـن میزان حجـم نقدینگی بـه تنهایـی از کل حجـم نقدینگی تـا انتهای
سـال  ،1383بیشـتر میباشـد .در سـال جـاری ،حجـم نقدینگـی بـه صـورت جـدول
صفحـه بعد بوده اسـت.
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جدول  -1-9روند نقدینگی و رشد آن طی  10ماه اول سال 1394
(میلیارد ریال و درصد)
ماه

نقدینگی

رشد نقدینگی

فروردین

7,887,583

1.1

اردیبهشت

8,004,470

1.5

خرداد

8,166,676

2

تیر

8,323,799

1.9

مرداد

8,508,000

2.2

شهریور

8,727,500

2.6

مهر

8,900,550

2

آبان

9,073,600

1.9

آذر

9,250,000

1.9

دی

9,500,000

2.7

منبع :بانک مرکزی جمهوری اسالمی و مصاحبههای رئیس کل بانک مرکزی

همـان طـور که مشـاهده میشـود ،رشـد نقدینگی طـی نیمه اول سـال جـاری کمتر از
نیمـه دوم بـوده اسـت .بهطوریکه این رشـد از میانگین ماهانه  1.9درصـد در نیمه اول
سـال بـه بیـش از  2درصـد افزایـش افزایـش یافته و بـه  2.7درصـد در دیماه رسـیده
اسـت .ایـن در حالـی اسـت کـه میانگین رشـد نقدینگی طـی هر مـاه در سـال ،1393
حـدود  1.5درصـد و به طور کلی رشـد نقدینگی سـال گذشـته  20درصد بوده اسـت .به
نظـر میرسـد بـا افزایـش نقدینگی بیشـتر در ماههای بهمن و اسـفند که همـواره بیش
از ماههـای قبـل بـوده ،رشـد نقدینگی سـال جـاری بیـش از  22درصد در سـال جاری
شـود که بـا رویکـرد انقباضی مدنظـر دولت در تضاد اسـت.
بـا توجـه بـه رویکـرد دولت در خصـوص مبارزه بـا رکود اقتصـادی که از طریـق تزریق
نقدینگـی بیشـتر در نیمه دوم سـال جاری نشـان داده شـد ،بـه نظر میآید ایـن روند در
سـال بعـد نیـز ادامه داشـته باشـد .به خصـوص اینکه پیشبینی میشـود مقـدار فروش
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نفـت ایـران در سـال بعـد افزایـش خواهـد یافـت و امـکان تزریـق منابـع مالی بیشـتر
توسـط دولـت نیـز وجـود دارد .همچنیـن توجـه به الیحـه بودجـه  ،1395نشـاندهنده
رویکـرد انبسـاطی سیاسـت مالی دولت اسـت .چراکه منابع بودجه کل کشـور متشـکل
از بودجـه عمومـی دولـت و بودجه شـرکتهاي دولتی در سـال  1395معـادل 1125هزار
میلیـارد ریـال پیشبینیشـده کـه نسـبت بـه رقم مشـابه در قانـون بودجه سـال 1394
از رشـدي معـادل  11درصـد برخوردار اسـت .رشـد مذکـور در ارتباط بـا بودجه عمومی
1
دولـت و شـرکتهاي دولتـی بـه ترتیـب برابر بـا  11و  13درصد اسـت.
همچنیـن ،بهرغـم رفـع موانـع صادرات نفـت در اثر توافق هسـتهاي و چشـمانداز مثبت
رشـد اقتصـادي در سـال آتـی ،بـا توجه بـه شـرایط رکود سـالهاي اخیـر و تـداوم روند
کاهشـی قیمـت نفـت خـام و عـدم اطمینـان از تحقـق برخـی اقلام درآمـدي دولـت،
منابـع بودجـه عمومی دولـت در الیحه بودجـه سـال  ،1395بیشبرآورد شـدهاند؛ لذا به
نظـر میرسـد کـه بخشـی از آن قابل تحقـق نخواهـد بـود 2.بنابراین رویکرد سیاسـت
انبسـاطی بـه همـراه بیشبـرآورد شـدن منابـع ،کـه موجب ایجاد کسـری بودجـه برای
دولـت خواهد شـد ،نشـاندهنده احتمـال تزریق نقدینگی بیشـتر برای سـال بعد خواهد
بـود .بنابرایـن ،در نظـر گرفتـن رشـد نقدینگـی به میـزان  23تـا  25درصد برای سـال
 ،1395منطقـی بهنظـر میرسـد و سـناریوی محتملـی بـرای رفتار دولت جهـت تزریق
نقدینگی میباشـد.
از منظـر بررسـی رونـد آتی نرخ ارز میتوان اظهار داشـت که با توجـه به محدودیتهای
بینالمللـی بـه دلیـل تحریمهـا ،دولـت در سـال جاری نتوانسـت سیاسـت تـک نرخی
شـدن ارز را اجـرا کنـد .دولـت بودجـه سـال 1394را با نـرخ رسـمی دالر  28500ریالی
تنظیـم کـرده بـود که در عمـل این نرخ به بیـش از  30000ریـال افزایش یافته اسـت.
امـا نـرخ ارز آزاد در سـال جاری با نوسـاناتی مواجه بوده اسـت.

 .1مرکز پژوهشهای مجلس شورای اسالمی ،بررسی الیحه بودجه سال  1395کل کشور (منابع بودجه) ،ص3
 .2همان ،ص 2
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جدول  -2-9نرخ دالر آزاد طی ماههای سال 1394
ماه

نرخ (ریال)

فروردین

33,112

اردیبهشت

33,097

خرداد

33,003

تیر

32,742

مرداد

33,081

شهریور

32,996

مهر

34,960

آبان

36,000

آذر

36,800

دی

36,672

همـان طور که مشـاهده میشـود ،روند نـرخ ارز آزاد در سـال جاری ،همواره افزایشـی بوده
امـا رونـد افزایـش آن در دیمـاه (بعـد از اجرایی شـدن برجـام) کند شـده و حتی کمی هم
کاهش داشـته اسـت .به نظر میرسـد ایـن روند باثبات ادامه داشـته باشـد.
بـا توجـه به تأکید سیاسـتهای اقتصادی کشـور بر تک نرخی شـدن ارز ،به نظر میرسـد
در سـال آتی شـاهد اجرایی شـدن این سیاسـت باشـیم .الزم به ذکر اسـت که دو دیدگاه
متفـاوت در ایـن زمینـه وجـود دارد .نخسـت افزایش نرخ ارز رسـمی تـا حد نـرخ ارز آزاد به
دلیـل عـدم کاهـش مزیت نسـبی صادرات ایـران و دوم کاهش نـرخ ارز آزاد تا حـد نرخ ارز
رسـمی به دلیل گشـایش سیاسـی صـورت گرفتـه و تداوم کاهـش تورم میباشـد .به نظر
میرسـد نرخـی میانگیـن ایـن دو دیـدگاه گفته شـده اجرایی شـود که به معنی نـرخ ثابت
ارز حـدود  33000تـا  35000ریـال به ازای هر دالر میباشـد.
 -3-9روند تورم در انتهای 1394و سال 1395
بـر اسـاس پیشبینیهـای ذکرشـده از حجـم نقدینگی و نرخ ارز در سـال آتـی ()1395
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میتـوان بـه پیشبینـی نـرخ تورم در سـال آتـی پرداخـت .در ادامه از طـرق مختلف به
بررسـی رونـد تورم در نیمه دوم سـال جـاری پرداخته خواهد شـد.
طبـق پیشبینـی صنـدوق بینالمللـی پـول ،رشـد اقتصـادی ایـران در سـال  ،1395در
حـدود  4درصـد خواهـد بـود 1.بـا توجـه بـه ایـن ارقـام ،تـورم پیشبینیشـده از طریق
رابطـه مقـداری پـول در سـال  1395بـه میـزان  15خواهد بـود .اما این رابطـه مقداری
در اکثـر سـالهای گذشـته در اقتصـادی ایـران محقـق نشـده اسـت و لـذا این بـرآورد
نمیتوانـد قابـل اتکا باشـد.
لـذا بـرای برآورد نرخ تورم در سـال بعد از نتایج محاسـبه تخمیـن رابطه میان نقدینگی
و نـرخ ارز بـا تـورم بـا اسـتفاده از مدلهـای سـری زمانـی و بـا بهکارگیـری نـرم افزار
 Eviews 7اسـتفاده میشـود .بـا توجـه به آمار در دسـترس ،دادهها بـه صورت ماهانه
از خـرداد  1383الـی دی مـاه  1394میباشـد .بـرای ایـن کار ،تفـاوت میـان شـاخص
بهـای کاالهـا و خدمـات مصرفـی تابعـی از تغییـرات نقدینگـی و تغییرات نـرخ ارز در
دورههـای گذشـته و همچنیـن تغییـرات شـاخص بهای کاالهـا و خدمـات مصرفی در
دورههـای پیشـین در نظـر گرفتـه میشـود .بـا اسـتفاده از نـرم افـزار ،تعـداد دورههای
پیشـین تأثیرگـذار بـر تـورم 7 ،دوره لحـاظ میشـود .درصـد اطمینان ایـن تخمین82 ،
درصـد میباشـد کـه نشـاندهنده وجـود احتمـال خطـا تـا  18درصـد اسـت .بـر ایـن
اسـاس ،شـاخص بهـای کاالهـا و خدمات مصرفـی در ماههای سـال بعـد تخمین زده
شـده اسـت .در ایـن مـدل ،پیشبینـی میـزان رشـد نقدینگی و نـرخ ارز میبایسـت به
عنـوان متغیرهـای مسـتقل وارد میشـوند .مطابـق بند قبل ،نرخ ارز سـال بعـد با توجه
بـه تـک نرخـی شـدن ارز به احتمـال زیـاد بیـن  33000تـا  35000ریال بـه ازای هر
دالر و رشـد نقدینگـی نیـز بـا توجـه بـه رویکرد دولـت ،بین  23تـا  25درصـد در نظر
گرفته شـدهاند.

 .1روزنامه ایران ،رشد  5درصدی اقتصاد ایران در سال ،95به آدرس اینترنتی:
http//:iran-newspaper.com/Newspaper/MobileBlock?NewspaperBlockID
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جدول  -3-9تورم ماهانه ،ساالنه و نقطه به نقطه تخمین زده شده در ماههای سال 1395
ماه

شاخص کل

تورم ماهانه
(درصد)

تورم ساالنه
منتهی به ماه
(درصد)

تورم نقطه به نقطه
(درصد)

فروردین

239

0.81

11.56

9.03

اردیبهشت

243

1.37

10.99

9.43

خرداد

247

1.58

10.41

9.34

تیر

247

0.24

10.07

9.99

مرداد

249

0.79

9.93

11.01

شهریور

251

0.74

9.89

11.19

مهر

256

2.04

10.05

12.08

آبان

262

2.22

10.41

14.45

آذر

265

1.32

10.82

14.51

دی

269

1.32

11.33

15.52

بهمن

272

1.05

11.86

15.83

اسفند

274

0.74

12.36

15.17

نتایـج مـدل مذکـور نشـان میدهنـد کـه تـورم سـالیانه منتهـی به هر مـاه تا شـهریور
سـال  1395نزولـی خواهـد بـود بهطوریکـه حتی در تابسـتان سـال آینده تـک رقمی
میشـود .امـا بـا افزایـش تـورم نقطه بـه نقطـه از مردادمـاه ،تورم سـاالنه نیـز در نیمه
دوم سـال بعـد شـروع به افزایـش خواهد کـرد .در نهایت تورم سـاالنه بـه  12.4و تورم
نقطـه بـه نقطـه در اسـفندماه بـه  15.2درصد خواهد رسـید .رونـد تورم نقطـه به نقطه
در نیمـه دوم سـال بعـد ،نشـاندهنده افزایـش تورم در نیمه دوم سـال آتـی و همچنین
در سـال  1396است.
علاوه بـر نتایـج مـدل اقتصادسـنجی ،میتوان بـه پیشبینـی تورم در سـال آینـده در
سـناریوهای مختلـف بـر اسـاس فروض مشـخص نیـز پرداخت.
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سناریوی اول :خوشبینانه

در خوشبینانهتریـن حالـت ،میانگیـن تـورم ماهانـه تـا انتهـای سـال و همچنین سـال
بعـد ،برابـر بـا میانگین تـورم ماهانه فروردین تا انتهای دی ماه سـال جـاری یعنی 0/67
درصـد باشـد .در این سـناریو ،نـرخ تورم نقطه به نقطه اسـفندماه بـه  8/ 4درصد و تورم
سـاالنه  12.1درصـد میشـود .همچنیـن تـورم نقطه به نقطـه انتهای اسـفند  1395نیز
 8/ 3درصـد و تورم سـالیانه  8.2درصد میشـود.
سناریوی دوم :بدبینانه

در ایـن سـناریو ،تـورم ماهانـه در دو مـاه پایانی سـال و سـال بعـد دو برابرمیانگین تورم
ماهیانـه فروردیـن تـا دی مـاه یعنی با نرخ رشـد  1.34درصد رشـد کند .این نرخ بسـیار
نزدیـک بـه تـورم ماهانـه آذرماه اسـت که به غیـر از خردادمـاه باالترین نرخ رشـد تورم
ماهانـه در سـال جـاری اسـت .همچنیـن ایـن نرخ بـه میانگین نـرخ تورم ماهانه سـال
 1393نیـز ( 1/ 29درصـد) بسـیار نزدیـک اسـت .در ایـن صـورت ،تورم نقطـه به نقطه
اسـفند سـال جـاری  9.8درصـد و تورم سـاالنه در سـال جاری بـه  12.3درصـد خواهد
رسـید .همچنیـن تـورم نقطه به نقطه سـال  ،1395بـه  17.4درصد و تورم سـال 1395
بـه  14/ 3درصد خواهد رسـید.
سناریوی سوم :حالت بینابین

در ایـن سـناریو ،نرخ رشـد تـورم ماهانـه را  1.01درصد لحاظ میکنیم کـه هم میانگین
دو نـرخ رشـد قبلـی اسـت و هـممـرز روانی نرخ رشـد تـورم ماهانـه لحاظ میشـود .با
ایـن سـناریو ،نـرخ تـورم نقطـه بـه نقطـه از  9/ 1درصد اسـفند سـال جاری بـه 12/ 8
درصـد در اسـفند سـال بعـد میرسـد کـه منجر به تـورم سـاالنه  12/ 2درصد در سـال
جـاری و 11/ 2درصـدی برای سـال  1395خواهد شـد .لذا در نهایت اگـر بخواهیم نرخ
تـورم نقطـه بـه نقطـه و تورم متوسـط سـاالنه را بـرای کل ماههای سـال  1392لحاظ
کنیـم ،بـا توجـه بـه تخمینهای مختلـف ،جـدول زیر بدسـت میآید.
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جدول  -4-9تورم سالیانه و تورم نقطه به نقطه
در انتهای سال  1394و  1395طبق برآوردهای مختلف
فروض

تورم
سالیانه
1394

طبق مدل سنجی تخمین زده شده

%12.2

میانگیـن تـورم ماهانـه تـا انتهـای سـال
و همچنیـن سـال بعـد ،برابـر بـا میانگین
تـورم ماهانـه فروردین تا انتهـای دی ماه
سـال جـاری یعنـی  0/67درصد باشـد

%12.1

تـورم ماهانـه در دو مـاه پایانـی سـال و
سـال بعـد دو برابرمیانگیـن تـورم ماهیانه
فروردیـن تـا دی مـاه یعنـی با نرخ رشـد
 1.34درصـد رشـد کند.

%12.3

نـرخ رشـد تـورم ماهانـه را  1.01درصـد
لحـاظ میکنیم کـه هم میانگیـن دو نرخ
رشـد قبلـی اسـت و هممـرز روانـی نرخ
رشـد تـورم ماهانـه لحاظ میشـود

%12.2

طبـق رابطه مقـداری پول (با فـرض برابری
رشـد اقتصادی سـال  95با  4درصد)

تورم نقطه به نقطه
تورم نقطه به
تورم سالیانه
منتهی به اسفند
نقطه منتهی به
1395
1395
اسفند 1394
%9.2
%8.4

%9.8

%9.1

%12.4
%8.2

%14.3

%11.2

%15.2
%8.3

%17.4

%12.8

%15

الزم بـه یـادآوری اسـت کـه در سـالهای بعـد از  ،1376تنهـا در چهـار سـال ،1379
 1384 ،1380و  1388میانگیـن تـورم ماهانـه کمتـر از یـک درصـد بوده کـه به ترتیب،
 0.7 ،0.9 ،0.9و  0.8درصـد بـوده اسـت .با توجه به چنین سـابقه تاریخـی و روند تزریق
نقدینگـی کـه در ماههـای اخیـر شـتاب گرفتـه و بعـد از اجـرای برجـام نیـز بـه نظر با
شـتاب بیشـتری همـراه باشـد و همچنیـن احتمال کـم کاهش نـرخ ارز ،به نظـر میآید
احتمـال وقـوع سـناریوی خوشبینانه بعید باشـد .بیـن دو سـناریوی بدبینانـه و بینابین،
بایـد گفـت بـا توجه بـه رابطه تـورم با نـرخ ارز و رشـد نقدینگی در سـالهای گذشـته،
سـناریوی بدبینانـه احتمـال وقوع بیشـتری خواهد داشـت .همچنین ،الزم به ذکر اسـت
کـه طبـق مـدل بـرآورد شـده ،اثـر شـوک نقدینگـی  8ماه زمـان میبـرد تا اثر خـود را
بـر تـورم بگـذارد .لـذا بـا توجـه بـه افزایش حجـم نقدینگـی در نیمـه دوم سـال جاری
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کـه بـه دلیـل اتخـاذ سیاسـتهای ضد رکـودی دولـت رخ خواهـد داد ،اثر ایـن افزایش
نقدینگـی خـود را در نیمـه دوم سـال بعد نشـان میدهـد و به همین دلیـل در مدل ارائه
شـده ،تـورم نقطـه بـه نقطه بـه تدریج از تابسـتان شـروع به افزایـش میکند .بـه دلیل
همیـن ویژگیهاسـت که تورم تخمین زده شـده توسـط مـدل ،نزدیک تر به سـناریوی
بدبینانه میباشـد.

فصل دهم:

چشمانداز بازار سرمایه در سال 1395
سعید داراب ملک آبادی

1

 -1-10تحوالت بازار سرمایه در سال 1394
تحـوالت بـورس در سـال  1394را باید در دو بـازه زمانی مجزا مدنظر قـرار داد .دوره اول،
از ابتـدای سـال  1394تـا ( Implementation Dayیعنـی  26دیمـاه  ،1394روز آغـاز لغو
تحریمهـا) و دوره دوم ،از  Implementation Dayتـا انتهـای سـال گذشـته .در روز اجـرا
س بینالمللـی انـرژی تأییـد کرد که ایـران اقدامات مشخصشـده در برجـام را انجام
آژانـ 
داده و در همـان زمـان اتحادیـه اروپـا و آمریـکا اقدامـات مشخصشـده در بندهـای  16و
 17ضمیمـه  5برجـام را انجـام دادنـد و تحریمهـای سـازمان ملـل متحـد نیز بر اسـاس
بنـد  18ضمیمـه  5برجـام برداشـته شـد .اقدامات مذکـور در بندهـای  16و  17ضمیمه 5
چـه هسـتند؟ بهطـور خالصـه ،ایـن اقدامـات عبارتنـد از لغـو یا حسـب مورد تعلیـق اکثر
تحریمهـای مالـی و اقتصـادی وضع شـده علیه برنامه هسـتهای ایـران .عالوهبـر این ،در
همیـن تاریـخ ،اشـخاص و نهادهای مذکـور در پیوسـتهای  1و  3از ضمیمـه  2برجام از
فهرسـت تحریمهـا خـارج شـدند .لذا ،بخش قابـل توجهی از لغـو تحریمهـا در این تاریخ
انجـام شـد و صرف ًا تعداد محدودی از اشـخاص حقیقی و حقوقـی ،که در خصوص تحریم
آنهـا حساسـیتهای ویژهای وجود داشـت ،همچنان در فهرسـت تحریمها باقـی ماندند و
لغـو تحریمهای آنهـا بـه  Transition Dayموکـول گردید.
 .1دانشجوی دکتری اقتصاد موسسه عالی آموزش و پژوهش مدیریت و برنامهریزی
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از ابتـدای سـال  1394تـا  26دیماه ،شـاخص کل بـورس اوراق بهادار تنهـا  0.4درصد
افزایـش داشـت .در این بـازه ،شـاخص کل از  63،815واحد به  64،099واحد رسـید که
حکایـت از رکـود و بیتحرکـی بـازار در بـازه مذکـور دارد .اگرچـه در ایـن بـازه ،یک بار
در فروردیـن مـاه و بـار دیگـر در تیرمـاه ،تحت تأثیر اخبار هسـتهای و نهاییشـدن متن
برجـام ،بـرای مدتـی شـاهد رشـد هیجانی بـورس بودیـم اما ایـن هیجانات به سـرعت
فروکـش کـرد و شـاخص ْ
کل تمامـی مسـیر صعـود کـرده خـود را بازگشـت تـا منتظر
اخبـاری قابـل اتکاء و عملیترشـدن توافق هسـتهای بماند.
نمودار  -1-10روند شاخص کل بورس از ابتدای سال  1394تا نیمه اردیبهشت 1395

لیکـن بـا تصویـب متن برجام توسـط مجلس شـورای اسلامی ایـران و کنگـره ایاالت
متحـده در ابتـدای فصـل پاییـز ،امیدهـا بـه اجرایی شـدن برجـام افزایش یافـت .با این
وجـود فعاالن بازار سـرمایه ،طبـق تجارب ماههـای فروردین و تیر ،مشـاهده کرده بودند
کـه هیجانـات پـس از اخبار هسـتهای به سـرعت فروکش کـرده و شـاخص کل پس از
صعـودی مقطعـی بـه فاز اصلاح و بازگشـت به نقطـه قبلی خود بـاز میگـردد .با توجه
بـه ایـن دو تجربـه ،علیرغـم تصویـب برجـام در مجلـس شـورای اسلامی ،در مهرماه
رشـدی در شـاخص بـورس رخ نـداد تا فعاالن بازار سـهام بـرای اقدام به خریـد در انتظار
 Implementation Dayو اجراییشـدن تعهـدات  5+1در زمینـه لغـو تحریمهـا بمانند.
سـرانجام در تاریـخ  26دیمـاه سـال  ،1394آژانـس بینالمللـی انرژی اتمـی تأیید کرد
کـه ایـران بـه تعهدات خـود در برجـام عمل نمـوده و آغـاز فراینـد لغو تحریمها رسـم ًا
اعلام گردیـد .از ایـن تاریـخ ارزش معامالت بورس بـه طور چشـمگیری افزایش یافت
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و بـا افزایش سـرعت گـردش پول و ورود نقدینگی جدید به بازار سـرمایه ،شـاخص کل
بـورس اوراق بهـادار تـا پایان سـال  1394رشـد  25درصـدی را تجربه کرد.
نمودار  -2-10روند ارزش معامالت بورس تهران در زمستان 1394

رشـد مذکـور در اثـر اخبـار متکثـری کـه در حـوزه رفـع تحریمهـا و گشـایشهای
بینالمللـی منتشـر میشـد ،رخ داد .ایـن اخبار بیـش از هرچیز به برقـراری ارتباط مجدد
میـان خودروسـازان داخلـی و خارجـی و نیـز رفـع تحریمهـای بانکی مرتبط بـود .بدین
ترتیـب بـا افزایـش خوشبینی به آینده صنعت خـودرو و بانکداری در پسـابرجام ،این دو
صنعـت به عنوان صنایع پیشـرو بـازار در کانون توجـه بازیگران بازار سـهام قرار گرفتند
و بـه دلیـل سـهم باالیـی کـه در ارزش کل بازار بورس دارند ،با رشـد قیمت سـهام این
دو گـروه ،شـاخص کل بـورس نیز  25.1درصد رشـد مواجه شـد.
اکنـون بـا گذشـت یک مـاه و نیـم از آغاز سـال  ،1395هیجانـات دو ماهه پایانی سـال
 1394فروکـش کـرد؛ بهطوریکـه نـه تنهـا رشـد بـورس بـه نوعـی متوقـف شـد بلکه
شـاخص کل بـورس اوراق بهـادار تهـران  2.2درصد کاهـش یافت .تحلیـل چرایی این
امـر ،بـا توجـه بـه داللتهایی کـه بـرای پیشبینـی چشـمانداز بـازار بورس بـه همراه
خواهـد داشـت ،از اهمیـت ویـژهای برخـوردار اسـت .از آنجـا کـه رشـد سـهام دو گروه
خودرویـی و گـروه بانکـداری عوامـل اصلی رشـد شـاخص کل بـورس ،افزایـش ارزش
معاملات و رونـق بازار سـرمایه پـس از  Implementation Dayبودند ،لـذا تحلیل بازار
نیـز از منظـر همیـن دو گـروه کاالیـی انجام میشـود.
رونـد شـاخص گـروه خـودرو از ابتـدای سـال  1394تا نیمه اردیبهشـت سـال  1395در
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نمـودار زیـر نشـان داده شـده اسـت .همانطـور کـه مالحظه میشـود ،شـاخص صنعت
خـودرو از ابتـدای دیمـاه  1394در پـی نزدیک شـدن بـه اجرای برجام و لغـو تحریمها
و مهمتـر از آن ،زمزمههـای تدویـن قـرارداد ایـران خـودرو با شـرکت خودروسـازی پژو
و سـایر خودروسـازان خارجـی ،صعـودی شـتابان را آغـاز کـرد ،به طوریکه طی سـه ماه
پایانـی سـال  1394با رشـد بیسـابقه  222درصدی مواجه شـد .رشـد هیجانـی مذکور،
تنهـا بـه دلیـل خوشبینی بازیگـران بازار سـهام در خصوص همکاری سـرمایهگذاران و
خودروسـازان خارجـی بـا خودروسـازان داخلی رخ داد و بـا تغییرات بینادینـی نظیر تغییر
ظرفیـت تولیـد ،تغییـر بهرهوری ،دسـتیابی بـه تکنولوژی جدید یا سـایر عوامـل مؤثر بر
سـودآوری شـرکتهای ایـن صنعـت ،همراه نبـود .به عبارت دیگـر بازار سـهام اقدام به
پیشخـور کـردن انتظـارات مثبت نسـبت به آینـده خودروسـازان نمود.
نمودار  -3-10روند شاخص صنعت خودرو از ابتدای سال  1394تا نیمه اردیبهشت 1395

با ورود به سـال  ،1395از حجم هیجانات کاسـته شـد و به دلیل رسـیدن قیمت سـهام
شـرکتهای خودروسـازی بـه سـقفهای تاریخـی ،بازیگـران بـازار سـهام از پذیـرش
ریسـک بیشـتر و خریـد سـهام شـرکتهای ایـن گـروه بـه قیمتهایـی باالتـر ،صرف
نظـر کردنـد .بـه عبارت فنی ،نسـبت قیمت به سـود هر سـهم (نسـبت  )PEدر سـهام
گـروه خودرویـی بـه دلیل رشـد قابـل توجه قیمت این سـهام علیرغم عدم رشـد سـود
شـرکتهای مربوطه ،به سـطوح بسـیار باالیی رسـیده که خرید این سـهام را مسـتلزم
پذیـرش ریسـک بسـیار باالیی نموده اسـت .نمـودار ( )4-10روند نسـبت  PEشـرکت
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ایـران خـودرو را از ابتـدای پاییـز سـال  1394نشـان میدهـد .بـر این اسـاس ،نسـبت
 PEشـرکت ایـران خـودرو در خلال تحوالت پیـش گفته ،به سـطح  70واحد رسـیده
اسـت .ایـن در حالـی اسـت کـه بـا توجه بـه نرخ تـورم ،نـرخ رشـد اقتصـادی و صرف
ریسـک اقتصـاد ایـران و صنعـت خـودرو ،نسـبت  PEمعقول بـرای چنین سـهامی ،در
محـدوده  5تـا  7واحـد قرار دارد .ایـن محدوده در حقیقـت دامنه متعـارف  PEکل بازار
بـورس ایـران در طـی سـالها فعالیـت آن اسـت .رسـیدن  PEسـهام ایران خـودرو به
دامنه معقولی که ذکر شـد ،مسـتلزم رشـد  1000تا  1300درصدی سـودآوری شـرکت
اسـت و ایـن اعـداد در حقیقت حجم خوشـبینی خریداران سـهام شـرکتهای خودرویی
را سـیگنالدهی میکنـد .بـه هـر حـال این واقعیات ،ریسـک خریـد یا نگهداری سـهام
خودرویـی را بـاال بـرده و در نتیجـه طـی یـک و نیم مـاه اخیر ،شـاهد ضعـف تقاضا در
ایـن گـروه و افـت  15درصدی شـاخص صنعت خودرو در بـورس اوراق بهـادار بودهایم.
توقـف رشـد صنعـت خـودرو ،از عوامل اساسـی توقف رشـد شـاخص کل بـورس اوراق
بهـادار تهران بوده اسـت.
نمودار  -4-10روند نسبت  PEشرکت ایران خودرو
از ابتدای پاییز  1394تا نیمه اول اردیبهشت 1395

طـی زمسـتان  1394و بـا اجرایی شـدن برجام ،صنعت بانکـداری نیز به عنـوان دومین
گـروه بـزرگ بـورس ،شـاهد افزایش تقاضـا ناشـی از خوشبینی بـه آینـده این صنعت
در اثـر رفـع تحریمهـای بینالمللی بوده اسـت .نمودار ( )5-10نشـاندهنده رشـد 27.2
درصدی شـاخص بانکها در زمسـتان  1394اسـت.
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نمودار  -5-10روند شاخص صنعت بانکداری
از ابتدای زمستان  1394تا نیمه اردیبهشت 1395

رشـد شـاخص صنعـت بانکـداری منجـر بـه افزایـش  PEاین گـروه بـه باالتـر از 6.5
واحد نشـده و لذا مسـائل مطرح شـده در خصـوص  PEصنعت خـودرو ،در اینجا محلی
از اعـراب نـدارد .بـه عبارتـی دیگـر هیجانـات گـروه بانکـی ،بسـیار کمتـر از رفتارهای
هیجانـی سـهامداران در گـروه خودرویـی بـود ه اسـت .بـا ورود بـه سـال  1395و حاکم
شـدن جـو احتیـاط بـر بـازار سـهام ،گـروه بانکـی نیـز با ضعـف تقاضـا مواجه شـده به
نحـوی کـه شـاخص ایـن گـروه از ابتـدای سـال تاکنـون افـت  8.6درصـدی را تجربه
کرده اسـت.
الزم بـه ذکـر اسـت کـه عالوه بـر دو گـروه مذکـور ،صنایع دیگری نیز در رشـد شـاخص
بـورس در سـال  1394مؤثـر بودهانـد کـه فلـزات اساسـی بـا  ،35فرآوردههـای نفتـی بـا
 ،69اسـتخراج کانههـای فلـزی بـا  ،46دارویـی بـا  32و حمل و نقـل با  21درصد رشـد از
مهمتریـن آنهـا به شـمار میروند .صعود در برخی صنایـع مذکور همراه با هیجانـات زیاد و
در برخـی دیگـر بـا رونـدی منطقی رخ داده اسـت که این امر در ترسـیم چشـمانداز بورس
در سـال  1395در بخشهـای آتـی مـورد تجزیـه و تحلیل قـرار میگیرد.
در نهایـت میتـوان چنیـن جمعبنـدی کـرد کـه بـا ورود بـه سـال  ،1395صورتهای
مالـی شـرکتها نشـاندهنده عدم تغییر سـودآوری آنها نسـبت به دوران قبـل از توافق
هسـتهای بـود .از طـرف دیگر ،بدیهی بـود که اثرگذاری توافق هسـتهای بر سـودآوری
شـرکتها مسـتلزم صـرف زمان ،هزینـه ،مذاکـره و برنامهریزی اسـت .اما بـه دلیل تکثر
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سـهامدارانی کـه یـا از تخصـص کافی برخـوردار نیسـتند ،یا بـ ه رغم داشـتن تخصص
کافـی تصمیمـات آنهـا مبتنـی بـر تحلیلهـای بنیادیـن نمیباشـد ،این واقعیـت محرز
و بدیهـی اکثـراً نادیـده گرفتـه شـده اسـت .اما با انتشـار آخریـن اطالعات مالـی برخی
صنایـع و شـرکتها ،نظـر سـهامداران بـه تازگـی متوجـه واقعیات سـطح شـرکتها و
متغیرهـای بنیـادی آنهـا شـده اسـت .نتیجتـ ًا از ابتـدای سـال  1395تاکنـون (قریب به
 1.5مـاه) شـاهد افـت  2.2درصـدی شـاخص کل بـورس اوراق بهـادار تهـران بودهایم.
همچنیـن رشـد تنـد و هیجانـی قیمت سـهام در برخـی صنایـع در ایجاد جـو احتیاط و
تـرس از ریـزش قیمـت سـهام و بـه تبـع آن ،کاهـش شـاخص صنایـع و شـاخص کل
بـورس ،تأثیرگذار بوده اسـت.
 -2-10چشمانداز بازار سرمایه در سال 1395
ترسـیم چشـمانداز بـازار سـرمایه بـرای سـال  ،1395مسـتلزم پیشبینـی تحـوالت
شـاخصهای صنایع بزرگ اسـت .از این رو گام اول در این راه ،احصاء سـهم گروههای
بـزرگ در بـازار سـرمایه ایـران میباشـد که در شـکل زیر نشـان داده شـده اسـت.
نمودار  -6-10سهم هر یک از گروههای صنعت از ارزش کل بورس اوراق بهادار تهران
در تاریخ 1395/02/13
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بـر ایـن اسـاس صنایـع بـزرگ بـورس کـه آینـده و چشـمانداز شـاخص کل و بـازده بازار
سـرمایه را تعییـن خواهنـد کرد عبارتنـد از صنایع شـیمیایی ،بانکها ،فوالد و سـنگآهن،
خـودرو ،فرآوردههـای نفتـی و داروسـازی .الزم بـه ذکـر اسـت بـا توجـه به اینکـه ماهیت
فعالیـت چندرشـتهایهای صنعتـی را سـرمایهگذاری در سـایر صنایـع تشـکیل میدهد و
نظـر بـه ترکیب فعلی پرتفـوی سـرمایهگذارهای آنها ،سرنوشـت این گروه عمدتـ ًا متأثر از
تحـوالت شـاخص صنعت شـیمیایی ،فـوالد و سـنگآهن خواهد بـود .در ادامه به ترسـیم
چشـمانداز هریـک از ایـن صنایـع میپردازیـم .امـا قبـل از آن ،تأثیـر سـه عامـل اساسـی
تأثیرگـذار بـر بـازار سـرمایه ایران در سـال جاری مورد بررسـی قـرار میگیرند کـه در زمره
عوامـل سـطح صنعت قـرار ندارند و در این گـزارش «عوامل فراصنعت» خوانده میشـوند.
 -1-2-10تأثیر «عوامل فراصنعت» بر افق بازار سرمایه در سال 1395

سـه عامـل مهـم فراصنعـت در سـال جـاری وجـود دارد که بـه طـور بالقوه تأثیـر قابل
توجهـی بر بـازار سـرمایه و بازدهـی آن خواهد داشـت:
تحوالت نرخ سود بانکی
انتخابات ریاستجمهوری ایران در خرداد 1396
انتخابات عمومی ریاستجمهوری ایاالتمتحده در  8نوامبر  18( 2016آبان )1395
در ادامه به تحلیل این سه عامل پرداخته میشود.
نرخ سود بانکی

عـزم بانـک مرکـزی و دولت بر کاهش نرخ سـود بانکی اسـت که اثری مثبت بر شـاخص
صنعـت و شـاخص کل خواهـد داشـت .امـا همانطور که در خصوص چشـمانداز نرخ سـود
بانکـی تشـریح گردیـد ،کاهـش پایدار نرخ سـود بانکـی ،امری دشـوار خواهد بود .شـورای
هماهنگـی بانکهـا اعلام کرده اسـت کـه قصـد دارد در گام بعدی نرخ سـود بانکـی را تا
سـطح  16درصـد کاهـش دهـد .در صورت وقـوع این رخداد ،بسـیاری از صنایع پتانسـیل
رشـد یـک واحـدی  PEرا خواهند داشـت که این امر به محرکی برای رشـد شـاخص کل
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بـورس تبدیـل خواهد شـد .لیکن ،همانطور که اشـاره شـد ،مانعـی دیرپا بر سـر راه کاهش
نـرخ سـود بانکـی وجـود دارد .این مانـع عبارت اسـت از حجـم بـاالی داراییهای منجمد
و مسـموم نظـام بانکـی .ایـن داراییهـا منجر به بـروز مشـکالت پیچیده نقدینگـی برای
بانکهـا شـده کـه آنهـا را ناگزیر بـه رقابت مخرب در نرخ سـود بانکـی نمـوده و از این رو
کاهـش نـرخ سـود بانکی محتمل به نظر نمیرسـد .لیکن با توجه به تمرکز سیاسـتگذاران
بـر کاهش نرخ سـود ،سـناریوی محتمل آن اسـت که بـا خلق نقدینگـی از طرق مختلف،
عطش بانکها به منابع نقدی پاسـخ داده شـود تا رقابت بر سـر نرخ سـپرده کاهش یافته
و نـرخ سـود بانکـی افـت کنـد .لیکـن توجـه به ایـن مهم ضـروری اسـت کـه در صورت
کاهـش معنـادار نـرخ سـود بانکـی ،نقدینگـی بزرگ خلقشـده در سـه سـال گذشـته ،که
تاکنون در حسـابهای سـپرده بلندمدت محبوس بوده اسـت ،از این حسـابها خارج شـده
و بـه سـمت گـردش در بـازار کاالها و خدمـات مصرفی و بادوام سـراریز میشـود .این امر
بـا توجـه به بیکشـش بـودن عرضـه در کوتاهمدت ،تـورم قابـل مالحظهای را بـه اقتصاد
تحمیـل خواهـد کـرد و با رشـد نرخ تـورم ،مجددا نرخ سـود بانکـی افزایش مییابـد .لذا با
توجـه به موارد تشـریح شـده ،کاهـش نرخ سـود بانکی ناپایـدار مینماید.
انتخابات ریاست جمهوری ایران

تأثیـر انتخابـات ریاسـت جمهوری بر شـاخص کل بـورس به ترکیب رقبـای انتخاباتی،
برنامههـای نامزدهـای مطـرح ،نگـرش بـازار سـرمایه در خصـوص تأثیـر پیـروزی
هـر کاندیـدا بـر بـازار سـرمایه و در نهایـت شـیوه تأمیـن مالـی رقابتهـای انتخاباتـی
بازمیگـردد .عامـل انتخابـات ریاسـت جمهـوری ،به رغم پتانسـیل باالیی کـه در ایجاد
نوسـانات قابلمالحظه در بازار سـرمایه دارد ،چندان تحلیلپذیر نیسـت ،چراکه استخراج
سـناریوهای محتمـل و بـازی هـر یـک از بازیگـران درگیـر در زمیـن انتخابـات تحـت
هـر سـناریو ،در حالـی کـه سـناریوها بسـیار متعـدد و متکثراند ،اگـر غیر ممکن نباشـد،
پیشبینیهایـی بـا واریانسهـای بسـیار بـاال بـه دسـت خواهـد داد و پیشبینیهای با
واریانـس بـاال بـرای اتخـاذ تصمیمـات سـرمایهگذاری از حیز انتفاع سـاقط اسـت.
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انتخابات ریاست جمهوری ایاالت متحده

انتخابـات ایـاالت متحـده از آن رو بـر افـق بـازار سـرمایه ایـران تأثیرگـذار اسـت کـه
مواضـع برخـی کاندیداهـای ریاسـتجمهوری در خصوص توافق هسـتهای بـا ایران ،به
طـور قابلتوجهـی بـا سیاسـتهای دولـت اوبامـا در تقابل اسـت .لـذا پیشبینـی اینکه
کـدام یـک از کاندیداهـا برنده نهایـی رقابتهای ریاسـتجمهوری خواهند بود ،ترسـیم
چشـمانداز بـورس را از کانـال ارزیابـی آینـده برجـام متأثر خواهد سـاخت.
انتخابـات عمومـی یـا  General Electionمطابـق برنامـه از پیش تنظیمشـده در تاریخ
 8نوامبـر  2016مصـادف بـا  18آبـان  1395برگـزار خواهـد شـد .در حـزب دموکـرات،
پیشبینـی میشـود هیلاری کلینتـون بـا اختلاف قابـل مالحظـه خـود در تعـداد
Delegateهـای کسبشـده نسـبت به تنهـا رقیباش ،برنی سـندرز ،برنـده مجمع ملی
حـزب شـده و بـه عنـوان نامـزد نهایـی حـزب دموکرات بـه رقابـت نهایـی راه یابد.
موضـع هیلاری کلینتـون چه در امور داخلـی ایاالتمتحده و چه در سیاسـت خارجی،
مطابـق بـا اظهـارات مکـرر وی ،عبـارت اسـت از حمایـت همهجانبه از سیاسـتهای
دولـت اوبامـا و پیگیری راه و برنامههـای وی .از این رو ،در صـورت پیروزی کیلینتون
در انتخابـات عمومـی مـاه نوامبـر ،اجـرای برجـام هماننـد روندی کـه در دولـت اوباما
داشـته ،پیگیـری خواهـد شـد و از ایـن ناحیـه ،ریسـکی متوجـه بـازار سـرمایه ایـران
نخواهـد بود.
شکل  -1-10وضعیت کاندیداهای حزب دموکرات در رقابت کسب Delegateهای مورد نیاز
برای انتخاب شدن به عنوان نامزد نهایی حزب
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در حـزب جمهوریخـواه امـا هر دو نامزد پیشـتاز ،دانولـد ترامپ و تد کروز ،بـا اظهاراتی
تنـد اعلام کردهانـد کـه در صـورت پیـروزی نهایـی بـه عنـوان رئیسجمهـور ،توافق
هسـتهای را بـاز خواهنـد گرداند .بررسـی توزیـع Delegateهـا حاکی از آن اسـت که
راهیابـی یکـی از ایـن دو کاندیـدا به رقابتهـای نهایـی انتخاباتـی ایاالتمتحده حتمی
است( .شـکل (.))2-10
شکل  -2-10وضعیت کاندیداهای حزب جمهوریخواه در رقابت کسب Delegateهای مورد
نیاز برای انتخاب شدن به عنوان نامزد نهایی حزب

لـذا در صورتـی کـه حـزب جمهـوری خـواه ،موفق به برنـده شـدن در انتخابـات نوامبر
شـود ،وضعیـت آینـده توافـق هسـتهای و برجـام بـا ابهاماتـی مواجـه خواهد شـد .این
ابهامـات احتمالـی ،توانایـی وارد کردن آسـیب جدی به بازار سـرمایه را از کانال تحریک
ریسـکگریزی سـهامداران خواهد داشـت.
 -2-2-10افق بازار سرمایه در گروههای صنعتی مختلف در سال 1395
افق گروه شیمیایی

چشـمانداز گروه شـیمیایی بیش از هر چیز به نرخ جهانی محصوالت این گروه وابسـته
اسـت .در دو سـال گذشـته بـا افـت قابـل توجـه قیمـت نفت ،قیمـت اکثـر محصوالت
شـیمیایی بـه طـور قابلمالحظـهای کاهـش یافتـه اسـت .بـه طـور کلـی ،محصوالت
شـیمیایی تولیـدی توسـط شـرکتهای بورسـی به سـه دسـته کلی تقسـیم میشـوند:
الفینهـا و پلیمرهـا ،کـود اوره و آمونیـاک و در نهایـت متانـول .در این میـان ،با کاهش
قیمـت نفـت ،محصـوالت الفینـی و پلیمـری بـه دلیـل قـوت تقاضـا و محدودیتهای
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عرضـه ،افـت قیمتـی بـه مراتـب کمتـر از سـایر محصـوالت را تجربـه کردهانـد .لیکن
بازارهـای اوره ،آمونیـاک و متانـول ،بـا کاهـش قیمتهـای قابلتوجهی مواجه شـدهاند
کـه قیمـت ایـن محصـوالت را در نزدیکی قعـر بحـران  2008قرار داده اسـت.
قیمـت نفـت طـی ماههای اخیـر در اثر کاهـش قابل مالحظـه تولید نفت شـیل در پی
کاهـش پـر شـتاب حفاریهـای مربوطه بـه طور قابـل مالحظهای احیاء شـده اسـت.
بـه طوریکـه حتی شکسـت دو اجالس اخیـر تولیدکننـدگان بزرگ نفت بـرای اجرای
طـرح  Freezeنفتـی نتوانسـته اسـت مانع رشـد قیمـت نفت گـردد .به عنـوان مثال،
طـی  3.5مـاه گذشـته قیمت نفـت برنت دریای شـمال بـا  65درصد رشـد ،از  28دالر
در هـر بشـکه بـه بیـش از  46دالر در هـر بشـکه رسـیده اسـت .تحلیلگـران معتقدند
قیمـت نفـت پس از تثبیت در سـطوح فعلـی در صعودی آرام به سـمت  60دالر حرکت
خواهـد کرد.
بـا توجـه بـه تحوالت اخیر قیمـت نفت و پیشبینیهـای آتی در این خصـوص ،احتمال
احیـای قیمـت محصوالتـی نظیـر متانـول و اوره جـدی ارزیابـی میشـود؛ چـرا کـه با
رشـد قیمـت نفـت ،سـایر حاملهـای انـرژی نظیـر ذغالسـنگ و گاز طبیعی کـه مواد
اولیـه اصلـی تولیـد متانـول و اوره هسـتند نیز با رشـد قیمت مواجـه میشـوند .این امر
بهـای تمامشـده تولیدات کشـورهایی نظیر چیـن و هند را افزایـش داده و قیمت جهانی
متانـول و اوره را میافزایـد.
محصـوالت الفینـی و پلیمـری نیز از رشـد قیمـت نفت تأثیـری مثبت میپذیرنـد؛ اما از
آنجـا کـه تأثیـر افت قیمت نفـت بر این محصـوالت کمتر از متانـول و اوره بـوده ،تأثیر
رشـد قیمـت نفـت نیز بر رشـد ارزش آنهـا محدودتر خواهد بـود .با توجه به مـوارد فوق،
از منظـر قیمـت محصوالت ،چشـمانداز گروه شـیمیایی روشـن ارزیابی میشـود .اگرچه
در صـورت تصمیـم عربسـتان به افزایش سـهم خود از بـازار نفت و یا رفـع تحریمهای
نفتـی روسـیه ،فشـار عرضه مجـدداً قیمت نفـت و محصـوالت پتروشـیمیایی را خواهد
کاسـت امـا در حال حاضر این دو سـناریو پررنگ نیسـتند.
عامـل دیگـری کـه در چشـمانداز صنعـت پتروشـیمی نفـش ایفـا خواهـد کرد ،توسـعه
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فازهـای پارسجنوبـی و افزایـش خوراک قابل انتقـال به مجتمعهای الفینـی و پلیمری
اسـت .با گشـایشهای پسـابرجام ،توسـعه فازهـای پارسجنوبی سـرعت خواهد گرفت
و دو سـال پیـش رو شـاهد تأمین خـوراک بیشـتر و افزایش نرخ بهکارگیـری ظرفیتها
در مجتمعهـای الفینـی و پلیمـری خواهیـم بـود .ایـن امر منجـر افزایش تولیـد ،فروش
و سـودآوری شـرکتهای مذکـور میگـردد و بـه نوبه خود شـاخص صنعت پتروشـیمی
و شـاخص کل بـورس را متأثـر خواهـد سـاخت .الزم بـه ذکـر اسـت که احتمـال عدم
تخصیـص خوراکهـای اسـتحصال شـده از فازهـای جدید به پتروشـیمیهای بورسـی
و اختصـاص ایـن خوراکهـا بـه سـایر مجتمعهـا ،چشـمانداز رشـد نـرخ عملیاتـی
پتروشـیمیهای الفینـی و پلیمـری بورسـی را غیرقطعـی میکنـد .عامـل دیگـری کـه
انتظـار مـیرود تـوان بـه پیـش راندن صنعت پتروشـیمی را داشـته باشـد ،گشـایش در
اجـرای طرحهـای توسـعه و بهرهبـرداری از فرصتهـای سـرمایهگذاری توجیهپذیـر
اسـت .الزم بـه ذکر اسـت که کاهـش هزینههای حمـل و بیمه محمولههـای صادراتی
و سـایر هزینههـای آشـکار و پنهـان تجـارت و بازرگانـی ایـن محصـوالت در دوران
پسـابرجام نیـز میتوانـد به رشـد سـودآوری شـرکتهای پتروشـیمیایی کمـک کند.
افق گروه بانکی

صنعـت بانکـداری در حـال حاضـر بـا چالشهایـی مواجـه اسـت کـه چشـمانداز سـال
جـاری ایـن صنعـت را بـه لحـاظ بنیادیـن بـا نااطمینانیهایـی همـراه کـرده اسـت .این
چالشهـا بدیـن شـرحاند:
حجم باالی مطالبات غیرجاری که عمدت ًا از نوع مطالبات مشکوکالوصول هستند
نسبت باالی مطالبات غیرجاری به سرمایه پایه بانکها
حدود کفایت سرمایه پایین
	کاهـش نسـبت تسـهیالت به سـپرده از  100درصـد در اوایل سـال  1392به 80
درصـد در اوایـل سـال 1395
شکاف قابل توجه نرخ سود بانکی و بازده حقیقی سرمایهگذاریهای مولد
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ضعف نظام حاکمیت شرکتی در کنترل کژمنشی
ضعف نظام اعتبارسنجی در کنترل کژگزینی
ناکارآمدی فرایند وصول مطالبات با استفاده از وثایق
سطح پایین نقدشوندگی داراییهای جاری
مطالبـات سـنگین بانکهـا از دولت که به دلیـل وضعیت مالی دولـت بازپرداخت
آنها دشـوار اسـت
عدم اخذ ذخایر کافی برای مطالبات غیرجاری
وجود مطالبات غیرجاری پنهان در اثر مکانیزم فعلی استمهال بدهیها
رقابت نامطلوب مؤسسات غیرمجاز
نیاز دولت و شرکتهای بزرگ به نقدینگی و تالش آنها در جذب مستقیم منابع مالی
بدیهـی اسـت که رفـع هر یک از چالشهـای فوق برنامـهای جامع و اقداماتی گسـترده
میطلبـد کـه افق یکسـاله فرصتی کافی برای طراحـی و اجرای آن به دسـت نمیدهد.
چالشهای گروه بانکی در بازار سـرمایه به شـکل درصد تقسـیم سـود پایین و افزایش
سـرمایههای مکـرر و  PEپایین گروه ،نمود یافته اسـت.
در مقابـل چالشهـای یادشـده ،رفـع تحریمهـای بانکـی در پسـابرجام ،امیـد اصلـی
گـروه بانکـی بـرای رشـد سـودآوری تلقی میشـود .ایـن در حالی اسـت که با گذشـت
بیـش از  3مـاه از شـروع لغـو تحریمها ،هنوز شـاهد گسـترش معنیدار عملیـات بانکی
بینالمللـی نبودهایـم ،چراکـه جلب اعتمـاد کارگـزاران و بانکهای خارجی برای شـروع
همـکاری بـا بانکهـای داخلـی امـری اسـت زمانبـر .بهعلاوه ،جلـب اعتمـاد نظـام
بانکـی بینالمللـی بـا دشـواریهایی نیـز همراه اسـت .در واقـع طی سـالهای تحریم،
نظـام بانکـی بینالمللـی تحـوالت قابلمالحظـهای در حـوزه اسـتانداردهای کفایـت
سـرمایه ،ارزیابـی ریسـک ،افشـای اطالعـات مالـی ،حکمرانی شـرکتی ،اعتبارسـنجی،
قوانیـن و مقـررات و ...را پشتسـر گذاشـته کـه متصـل شـدن به ایـن نظـام را نیازمند
ارتقـای قابلمالحظـه نظـام بانکی ایران تا رسـیدن به سـطح اسـتانداردهای بینالمللی
کـرده اسـت .ایـن ارتقـاء نیـز به نوبـه خـود امـری زمانبر و پیچیـده خواهـد بود.

بخش سوم :اقتصاد کالن و بازارهای اقتصادی در سال 1395

159 /

افق گروه فوالد و سنگآهن

صنایـع فـوالد و سـنگآهن طـی سـال اخیـر در اثـر افـت شـدید قیمتهـای جهانی و
رکـود اقتصـادی داخلـی بـا کاهـش سـودآوری ،کاهـش نقدینگـی و مشـکالت فروش
مواجـه بودهانـد .لیکـن پـس از اجرایـی شـدن برجـام با کاهش ریسـک سیسـتماتیک،
 PEایـن صنایـع افزایـش یافت و به تبع آن ،قیمت سـهام شـرکتهای ایـن دو صنعت
بـا رشـد همـراه گردید .این رشـد با افزایشهـای اخیر قیمت سـنگآهن و فـوالد ادامه
یافـت .نمودارهـای ( )7-10و ( )8-10بـه ترتیب روند شـاخص صنعت فلزات اساسـی و
اسـتخراج کانههـای فلـزی را نشـان میدهد.
نمودار  -7-10رشد  35.5درصدی شاخص صنعت فلزات اساسی
از اواسط دیماه  1394تاکنون

لیکــن در برخــی شــرکتهای مهــم گــروه ،نســبت  PEبــا رشــد غیرعــادی مواجــه بــوده
اســت ،کــه ایــن امــر نســبت بــه باثبات بــودن رشــد قیمــت ایــن شــرکتها تردیــد ایجاد
میکنــد .ایــن تردیــد زمانــی پررنــگ میشــود کــه مشــکالت گســترده فوالدســازان در
بازاریابــی و فــروش محصــوالت بــه دلیــل رکــود داخلی ،مشــکالت جــدی تولیدکنندگان
ســنگآهن در وصــول مطالبــات ،گزارشهــای متعــدد در خصــوص ناپایــدار بــودن رشــد
اخیــر قیمــت ســنگآهن و فــوالد ،افــت رشــد اقتصــادی چیــن بــه عنــوان مصــرف
کننــده  50درصــد از فــوالد جهــان و مســائل تخصیــص بودجههــای عمرانــی داخلــی،
مــد نظــر قــرار میگیرنــد.
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نمودار  -8-10رشد  46درصدی شاخص صنعت استخراج کانههای فلزی
از اواسط دیماه  1394تاکنون

در مجمـوع در شـرکتهایی از ایـن دو گـروه کـه  PEباالیـی دارنـد ،حتـی در صـورت
پایـدار بـودن رشـد قیمتهـای جهانـی و رفـع رکـود داخلـی ،پتانسـیلی بـرای افزایش
ارزش و قیمـت سـهام دیده نمیشـود .رشـد قیمت سـهام شـرکتهایی از ایـن دو گروه
نیـز کـه  PEآنهـا در سـطوح معقولـی قرار دارد ،مسـتلزم خروج بخش مسـکن و سـایر
بخشهـا از رکـود و پایـدار ماندن رشـد اخیر قیمتهـای جهانی اسـت .در این خصوص
یـادآورد میشـود کـه صنعت خودروسـازی به عنوان دومیـن مصرفکننده فـوالد ایران،
پـس از بخش مسـکن ،در حـال تولید در ظرفیـت کامل بوده و امـکان افزایش تقاضای
فـوالد از ایـن ناحیـه منتفی اسـت .در زمینه رشـد اخیـر قیمتهای جهانی نیـز ذکر این
نکتـه ضـروری اسـت که اکثـر گزارشهـای بینالمللی دلیـل اصلی این رشـد را هجوم
سـرمایهگذاران خُ ـرد و غیرحرفـهای چینـی به بـازار آتی مواد خـام پس از خـروج از بازار
سـهام آشـفته این کشـور ذکـر کـرده و آن را گذرا ارزیابـی میکنند.
افق گروه خودروسازی

همانطـور کـه در بخشهـای قبـل تشـریح شـد ،گـروه خودروسـازی بیشـترین تأثیـر
را در رشـد اخیـر شـاخص بـورس داشـته اسـت .حـال سـؤال کلیدی آن اسـت کـه این
گـروه هماننـد  4مـاه گذشـته توان افزایـش دادن شـاخص کل را خواهد داشـت؟ جهت
پاسـخگویی بـه ایـن سـؤال در ابتـدا نگاهـی بـه نمـودار ( ،)9-10که روند نسـبت PE
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شـرکت ایرانخـودرو را بـه عنـوان یکـی از دو سـهم پیشـرو گـروه خودرویـی ارائـه
میدهـد ،ضـروری اسـت.
نمودار  -9-10روند نسبت  PEشرکت ایران خودرو
از ابتدای پاییز  1394تا نیمه اول اردیبهشت 1395

چنانچـه مالحظـه میشـود ،نسـبت  PEشـرکت ایرانخـودرو در خالل تحـوالت پیش
گفتـه ،بـه سـطح  70واحـد رسـیده اسـت .ایـن در حالـی اسـت کـه بـا توجـه بـه نرخ
تـورم ،نـرخ رشـد اقتصـادی و صـرف ریسـک اقتصـاد ایـران و صنعـت خودرو ،نسـبت
 PEمعقـول بـرای چنیـن سـهامی ،در محـدوده  5تا  7واحد قـرار دارد .ایـن محدوده در
حقیقـت دامنـه متعـارف  PEکل بـازار بـورس ایـران در طی سـالها فعالیت آن اسـت.
رسـیدن  PEسـهام ایرانخـودرو بـه دامنـه معقولی که ذکر شـد ،مسـتلزم رشـد 1000
تـا  1300درصـدی سـودآوری شـرکت اسـت و ایـن اعـداد در حقیقت حجم خوشـبینی
خریـداران سـهام شـرکتهای خودرویـی را سـیگنالدهی میکنـد.
دلیلـی کـه مکررا برای این میزان از خوشـبینی بـه آینده صنعت خودرو عنوان میشـود،
قراردادهـای جدیـدی اسـت که خودروسـازان بـرای همـکاری با طرفهـای خارجی در
دسـت بررسـی ،امضا یـا اجرا دارنـد .این قراردادها از دسـتاوردهای برجسـته برجام تلقی
میشـود و در صـورت اجـرا حجـم و کیفیـت خودروهـای تولیـدی در داخـل مرزهـای
ایـران را بـه طـور قابلمالحظـهای ارتقـاء میبخشـد .امـا آیا ایـن ارتقـا میتواند قیمت
سـهام شـرکتهای خودروسـازی را بیـش از ایـن افزایـش دهـد؟ توقف رشـد شـاخص
صنعـت خـودرو و قطعـات از ابتـدای سـال جـاری که حتـی با نـزول  15درصـدی این
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شـاخص نیـز در  1.5مـاه اخیـر همـراه شـده ،حاکی از آن اسـت کـه سـرمایهگذاران در
انتظـار تحـوالت عملـی در صورتهـای مالـی شـرکتهای خودرویی به سـر میبرند و
هیجانات فروکش کرده اسـت .در حقیقت توجیهپذیرشـدن PEهای فعلی شـرکتهای
خودرویـی مسـتلزم رشـد سـودآوری این شـرکتها بـا ابعـاد  1000درصدی اسـت و تا
تحقـق ایـن ارقـام راه زیادی باقی اسـت .نگاهی بـه چالشهای اساسـی صنعت خودرو
و الزامـات رفـع آنهـا در این بـاره راهگشـا خواهد بود.
افق گروه فرآوردههای نفتی

ســودآوری شــرکتهای گــروه فرآوردههــای نفتــی در پــی افــت اخیــر قیمــت نفــت
در تنگنــا قــرار گرفــت و قیمــت ســهام ایــن شــرکتها ســقوطهای بیســابقهای را
تجربــه کــرد امــا از دیمــاه ســال  1394بــا اجرایــی شــدن برجــام و کاهــش ریســک
سیســتماتیک بــازار از یــک ســو و بــا شــروع رونــد صعــودی قیمــت نفــت از بهمنمــاه
 1394از ســوی دیگــر ،شــاخص ایــن صنعــت رو بــه صعــود گذاشــت و نزدیــک بــه 70
درصــد رشــد را تجربــه کــرد.
نمودار  -10-10رشد  69درصدی شاخص صنعت فرآرودههای نفتی
از اوسط دیماه تا پایان اسفندماه 1394

لیکـن ایـن رشـد با افزایـش  PEبه دامنههای ریسـکی همـراه بوده که رعایـت احتیاط
در ایـن صنعت را گوشـزد مینماید.
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نمودار  -11-10افزایش  PEسهام پاالیش نفت بندرعباس به  25واحد

بـا ایـن وجـود ،این گروه در سـال جاری دارای دو پتانسـیل رشـد اسـت کـه در صورت
تحقـق امکان رشـد شـاخص کل بـورس را هـم فراهم خواهـد کرد:
امـکان رشـد قیمت نفت تا  60دالر در هر بشـکه ( 30درصـد باالتر از قیمتهای
فعلـی) مطابـق بـا پیشبینیهـای  EIAو بانـک جهانی
امـکان کسـب تکنولوژی و تأسیسـات جدید جهت بهینهسـازی فراینـد و افزایش
سـهم محصـوالت بـا ارزشتـر در پرتفـوی تولید از طریـق جلـب همکاریهای
بینالمللـی در فضـای پسـابرجام.
ایـن دو پتانسـیل با توجه به اهرم باالی شـرکتهای پاالیشـی ،امـکان جهش ناگهانی
سـودآوری آنهـا را مطـرح میسـازد و از این رو گـروه فرآوردههای نفتـی در حال حاضر،
زیـر ذرهبین فعالین بـازار قرار دارد.
افق گروه دارویی

گـروه دارویـی در زمـره صنایعی قرار دارد که در دوران پسـابرجام رشـدی منطقی متناسـب
بـا وضعیـت بنیـادی شـرکتهای ایـن گـروه را تجربـه کـرده اسـت و بـه ترتیبی کـه در
ادامه شـرح داده میشـود ،پتانسـیل رشـد سـودآوری در سـال جاری را نیز خواهد داشـت.
نمـودار ( )12-10نشـان میدهـد کـه گـروه دارویی از اواسـط دیمـاه  1394تاکنون رشـد
 32درصـدی شـاخص خـود را شـاهد بوده اسـت .این در حالی اسـت کـه  PEاین صنعت
علیرغـم رشـد قابـل توجه قیمت سـهام ،در سـطح معقـول  7واحـد قرار گرفته اسـت.
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نمودار  -12-10رشد  32درصدی شاخص گروه دارویی
از اواسط دیماه  1394تا نیمه اردیبهشتماه 1395

پتانسـیلهای آتـی ایـن گـروه که امـکان تداوم رشـد شـاخص مربوطه و شـاخص کل
بـورس را مطـرح میسـازد به شـرح زیر اسـت:
	کاهـش هزینـه تأمیـن مالـی خریـد مـواد اولیـه خارجـی درپـی گشـایشهای
پسـابرجام و فراهـم شـدن امـکان اسـتفاده از یوزانـس و اعتبـارات اسـنادی کـم
هزینـه بـرای ایـن منظـور.
	کاهـش هزینههـای مالـی داخلـی درپـی کاهـش اخیـر نـرخ سـود بانکـی و در
صـورت موفقیـت بانـک مرکـزی در کاهـش مجـدد نـرخ سـود.
امـکان رشـد بطئـی قیمت محصـوالت بـا افزایش آهسـته نـرخ ارز مبادلهای که
در جهـت تأمیـن مالـی بودجه دولت و نیز یکسـان سـازی نرخ ارز در دسـتور کار
قـرار خواهـد گرفت.
تعدیـل مثبـت سـود برخـی شـرکتهای گـروه در جهـت اصلاح بودجههـای
محتاطانـه قبلـی.
الزم بـه ذکر اسـت در نظرسـنجیهای به عمل آمـده ،کارشناسـان و تحلیلگران بنیادی
بـازار سـهام ،توجه ویژهای به پتانسـیلهای گـروه دارویی نشـان دادهاند.
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 -3-10جمعبندی
در بیـن گروههـای بـزرگ صنعـت ،گـروه پتروشـیمی ،پاالیـش نفـت و داروسـازی از
پتانسـیلهای مناسـبی بـرای رشـد برخوردارنـد کـه در صورت تحقـق این پتانسـیلها
شـاخص کل بـورس اوراق بهـادار تهـران را در پـی تحرکات خـود افزایـش خواهند داد.
صنعـت خـودرو امـا ،بـه دلیل سـطح بـاالی هیجانـات حاکـم بـر معامالت سـهام این
گـروه ،پتانسـیل افزایـش تالطـم بـازار را خواهد داشـت.
در زمینـه عوامـل فـرا صنعـت نیـز ،از ناحیـه نتایـج انتخابـات ریاسـتجمهوری
ایاالتمتحـده ،ریسـکهایی متوجـه بازار سـرمایه ایران اسـت کـه در نظـر گرفتن آنها
در اتخـاذ تصمیمات سـرمایهگذاری ضروری اسـت .پوشـش این ریسـک تا حـدودی از
طریـق اتخـاذ موقعیـت خریـد در صنایـع ارزآور نظیـر پتروشـیمی امکانپذیر میباشـد.
تاثیـر انتخابـات ریاسـتجمهوری ایـران در سـال  1396بر بازار سـرمایه نیـز تا حدودی
مبهـم ارزیابـی میشـود .در خصوص عوامـل فراصنعت ،موفقیت بانـک مرکزی و دولت
در کاهـش نرخ سـود به رشـد شـاخص کل بورس کمـک خواهد نمود امـا کاهش پایدار
نـرخ سـود بانکی بـه دالیـل پیشگفته ،دشـوار خواهـد بود.

فصل یازدهم:

چشمانداز نظام بانکی ایران در سال 1395
سعید داراب ملک آبادی

1

 -1-11مقدمه

نظــام بانکــی کشــور ،ســال  1394را بــا فــراز و نشــیبهای فراوانــی طــی کــرد .بــه جرأت
میتــوان مهمتریــن چالــش نظــام بانکــی ایــران در ســال قبــل را چالــش نــرخ ســود
برشــمرد .مطالبــه عمومــی کاهــش نــرخ ســود همــگام بــا تــورم از یــک ســو و تنگناهای
نظــام بانکــی از ســوی دیگــر مســأله نــرخ ســود بانکــی را بــه چالشــی مهــم تبدیــل
کــرده اســت .لــذا چش ـمانداز نــرخ ســود بانکــی ،جــزء کلیــدی و عنصــر تعیینکننــده
چشـمانداز نظــام بانکــی ایــران در ســال  1395خواهــد بــود .امــا چالــش نــرخ ســود ،خــود
ریشــه در چالشهــای بنیادیتــری دارد کــه حــل و فصــل آنهــا منجــر بــه حــل پایــدار
مســأله نــرخ ســود بانکــی خواهــد شــد .ایــن چالشهــا عبارتنــد از مطالبــات غیرجــاری،
کــژ منشــی ،کــژ گزینــی ،کاهــش درآمــد نفــت ،رکــود اقتصــادی ،اســتمهال ،کفایــت
ســرمایه ،ناکارایــی فراینــد وصــول مطالبــات و مؤسســات غیرمجــاز .در ادامــه بــا تشــریح
ماهیــت و نحــوه تأثیــر هــر یــک از چالشهــای مذکــور بــر چش ـمانداز نظــام بانکــی
ایــران ،راهکارهــای حــل و فصــل آنهــا ارائــه میگــردد .در نهایــت نیــز بــه فرصتهــای
پیــش روی نظــام بانکــی در ســال  1395پرداختــه خواهــد شــد.
 .1دانشجوی دکترا اقتصاد مؤسسه عالی آموزش و پژوهش مدیریت و برنامهریزی
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 -2-11چالشهای نظام بانکی در سال 1395
نرخ سود

در حـال حاضـر ،شـکاف میـان نـرخ تـورم و نرخ سـود بانکـی بـه چالـش برانگیزترین
مسـأله نظـام بانکـی ایـران تبدیل شـده اسـت .ایـن مسـأله از زمانی به چالش اساسـی
نظـام بانکـی تبدیـل شـد کـه پـس از برگـزاری انتخابـات ریاسـت جمهوری در سـال
 ،1392بـا تعدیـل انتظـارات تورمـی ،نـرخ تـورم در روندی نزولـی از بیـش از  40درصد
در ابتـدای سـال بـه کمتـر از  20درصد در انتهای سـال رسـید تا برای اولیـن بار پس از
سـالها نـرخ سـود حقیقـی پرداختی بـه سـپردهگذاران مثبت شـود.
نمودار  -1-11روند ماهانه نرخ سود بانکی و تورم

نـرخ تـورم در حالـی در یک روند نزولـی از  40درصد ابتدای سـال  1392به کمتر از 10
درصـد در اواخـر سـال  1394رسـید کـه در تمـام این مدت نرخ سـود سـپرده بانکی در
سـطح  20تـا  22درصـد باقیمانـد .از این رو نرخ سـود حقیقـی تا اواخر سـال  1394به
بیـش از  10درصـد افزایـش یافـت که در نوع خود رخدادی بی سـابقه اسـت.
از آنجـا کـه عـدم کاهـش نـرخ سـود همـگام بـا کاهش قابـل مالحظـه نرخ تـورم ،بر
خلاف رابطـه نظـری میـان ایـن دو متغیـر اسـت ،پدیده فـوق به یـک معمـا و چالش
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بـرای نظـام بانکـی ایران تبدیل شـده اسـت .نظریه غالـب در خصوص رابطه نرخ سـود
و نـرخ تـورم بیـان میکنـد که بـا کاهش نرخ تـورم ،نرخ بـازده مـورد انتظـار دارندگان
منابـع مالـی کاهـش یافتـه و در نتیجه عرضـه منابع مالی بـه بانکها افزایـش مییابد.
بـا افزایـش عرضـه منابـع مالـی به نظـام بانکـی نیز میبایسـت قیمـت ایـن منابع که
همان نرخ سـود سـپرده بانکی اسـت ،کاهش یابد .اما در دو سـال اخیر شـاهد مقاومت
نـرخ سـود بانکـی در برابر کاهشـی همـگام با تـورم نزولـی بودهایم.
عـدم کاهـش نـرخ سـود بانکـی از آن رو بـه مهتریـن چالش نظـام بانکی تبدیل شـده
اسـت ،کـه بـه دلیـل افـت قابـل توجـه نـرخ تـورم ،نـرخ بـازده اسـمی قابل کسـب از
فعالیتهـای اقتصـادی ،به طور چشـمگیری کاسـته شـده و لذا هزینه اخذ تسـهیالت و
تأمیـن مالـی تولیـد ،بسـیار بیش از بـازده فعالیتها اسـت .ایـن امر بخش مولـد اقتصاد
ایـران را آزار داده و عـدم دسترسـی بـه منابـع مالـی ارزانقیمـت را بـه عنـوان یکـی از
چالشهـای اساسـی تولیـد بـدل کرده اسـت.
در پـی تالشهـای اخیـر بانـک مرکـزی و مصوبـات شـورای عالـی پـول و اعتبـار ،در
اواخر سـال  ،1394نرخ سـود در بازار بین بانکی از  29به  19درصد و نرخ سـود سـپرده
بانکـی از  20بـه  18درصـد کاهـش یافـت .این کاهـش ناشـی از اقدام زیر بود ه اسـت:
سیاسـت انبسـاطی بانکـی مرکـزی در راسـتای تزریق منابـع به بازار بیـن بانکی
کـه بـا هـدف پاسـخ دادن بـه عطـش بانکها بـرای دریافـت نقدینگـی صورت
گرفـت :ایـن اقـدام ،رقابـت بانکهـا بـرای جـذب منابـع از بـازار بیـن بانکـی را
کاسـت و باعـث کاهـش نـرخ سـود در بـازار بین بانکی شـد .بـه تبع ایـن اقدام،
رقابـت بانکهـا بـرای جـذب سـپرده کاهش یافـت و نرخ سـود سـپردهها از 20
بـه  18درصـد افـت کرد.
	کاهـش سـپرده قانونـی از  13.5به  13و سـپس  11درصد :این اقدام نیز از فشـار
نقدینگـی بانکهـا کاسـت و رقابـت در جـذب منابـع مالـی را کاهـش داد.
تبدیل اضافه برداشت بانکها به خط اعتباری
تشـدید نظـارت بـر بانکها بـه ویژه صـدور بخشـنامههایی جهت ممنـوع کردن
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ارائـه خدمـات بانکـی بـه مؤسسـات مالـی غیـر مجاز
پـس از کاهـش نـرخ سـود تـا  18درصـد در پایـان سـال  ،1394شـورای هماهنگـی
بانکهـا اعلام کـرد کـه قصـد کاهش نرخهـا تـا  16درصـد را در فروردین مـاه 1395
دارد .البتـه ایـن وعـده تاکنـون محقق نشـده اسـت.
با امعان نظر به تحوالت اخیر نرخ سـود بانکی ،سـؤال اساسـی آن اسـت که چشـمانداز
نرخ سـود بانکی برای سـال  1395چیسـت؟ پاسـخگویی به این سـؤال ،مسـتلزم ارائه
توضیحـی در مـورد چرایـی عـدم کاهـش همگام نرخ سـود بانکـی با نزول تورم اسـت.
واقعیـت آن اسـت کـه عـدم کاهـش نرخ سـود ،ریشـه در عطـش بانکها بـه نقدینگی
دارد .ایـن عطـش از وضعیـت خطیـر ترازنامـه بانکهـا ناشـی میشـود کـه مهمتریـن
چالـش نظـام بانکی در سـال  1395نیز به شـمار میرود .در ادامه بـه برخی از مهمترین
دالیـل بـروز ایـن وضعیت پرداخته میشـود.
مطالبات غیرجاری

مطالبـات غیرجـاری عبارت از آن دسـته مطالباتی اسـت که در سررسـید خـود به حیطه
وصـول درنیامدهانـد .ایـن مطالبـات به سـه دسـته مطالبات سررسـید گذشـته ،مطالبات
معـوق و مطالبات مشـکوکالوصول تقسـیم میشـوند .حجـم اینگونه مطالبـات قریب
بـه  90.000میلیـارد تومـان ارزیابـی میگـردد که تقریبـ ًا معادل  10درصـد از کل حجم
نقدینگـی کشـور اسـت .حجم بـاالی مطالبـات غیرجـاری و داراییهـای منجمد ،منجر
بـه وضعیـت نامناسـب ترازنامـه بانکهـا ،ایجـاد رقابـت در جـذب سـپرده و در نتیجـه
جلوگیـری از کاهش نرخ سـود شـده اسـت.
کژمنشی یا مخاطرات اخالقی

کژمنشـی از آفتهـای اصلـی هـر مبادلـه اقتصـادی اسـت که عـدم کنتـرل آن تبعات
فاجعهبـاری را به همراه خواهد داشـت .همین عامل در برخی بانکهای سـرمایهگذاری،
شـرکتهای اعتبارسـنجی ،شـرکتهای بیمه ،نمایندگان کنگره و دولتمردان در ایاالت
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متحـده ،منجـر بـه بـروز بحـران مالی جهانی در سـال  2008شـد کـه از آن بـه عنوان
وخیمتریـن شـرایط اقتصـادی از زمـان رکـود بـزرگ در سـال  1930یـاد میشـود .امـا
کژمنشـی چیسـت؟ در بسـیاری از مبادالت اقتصادی ،اطالعات طرفین مبادله نامتقارن
اسـت و وجـود ایـن اطالعات نامتقارن بسـتر را برای سـوء اسـتفاده طـرف مطلع فراهم
مـیآورد .بـه این سوءاسـتفاده ،کژمنشـی یـا مخاطره اخالقی گفته میشـود .بـه عنوان
مثـال در جریـان مبادلـه سـهام یـک شـرکت ،در صورتـی کـه خریـدار سـهام از انعقاد
قـرارداد جدیـدی توسـط شـرکت اطلاع نهانی داشـته باشـد کـه سـودآوری را افزایش
میدهـد ،میتواند سـهام شـرکت را بـه کمتـر از ارزش ذاتـی آن از فروشـنده خریداری
کـرده و بـه بهـای زیـان وی برای خویش کسـب منفعـت نماید.
یکـی از مصادیـق مشـهور کـژ منشـی ،مسـأله کارگزار-کارفرمـا 1اسـت .در صورتـی که
کارگـزار علیرغـم تعهـدات خود مبنـی بر رعایـت صرفه و صلاح کارفرمـای خویش ،با
سـوء اسـتفاده از منابع و اختیاراتی که به وی اعطا شـده ،به هزینه مالی و غیرمالی کارفرما،
اقدام به کسـب منفعت شـخصی نماید مرتکب کژمنشـی شـده اسـت .در جریـان بحران
 ،2008اقـدام نماینـدگان کنگـره در مقرراتزداتـی از بازارهـای مالی در صـورت آگاهی از
آنکـه ایـن اقـدام برخلاف صرفه و صلاح مـردم امریکا اسـت از مصادیق کژمنشـی بود
کـه منجـر بـه خلق بحـران شـد .چشمپوشـی بانکهـای سـرمایهگذاری بـر بیاعتباری
بسـیاری از وامگیرنـدگان از دیگـر نقشآفرینـی کژمنشـی در بروز بحران مذکور به شـمار
مـیرود .برخـی شـرکتهای اعتبارسـنجی نیز آگاهانـه اقدام بـه بیشبرآورد درجـه اعتبار
ناشـران اوراق قرضـه میکردنـد کـه خریـداران ایـن اوراق را بـه خطـا در سـرمایهگذاری
کشـاند .بـر ایـن اسـاس ،پرداخـت وام بـدون اعتبارسـنجی وامگیرنـده ،بدون اخـذ وثایق
کافـی و بـه طـور کلـی بـدون رعایـت ضوابـط و صرفـه و صلاح سـهامداران بانـک ،از
مهمتریـن مصادیـق کژمنشـی در یـک نظام بانکی میباشـد.
امـا چگونـه کژمنشـی به عنـوان مانعـی در برابر کاهش نرخ سـود بانکی بـروز میکند؟
بـه طـور خالصـه کژمنشـی یکـی از ریشـههای اصلـی اعطـای وامهـای بیبازگشـت
1. Principle-Agent Problem
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اسـت .در شـرایطی کـه اعطـای تسـهیالت بـدون اخـذ وثایـق کافـی و اعتبارسـنجی
بـه یـک پدیـده شـایع بـدل شـود ،بخـش قابـل توجهـی از تسـهیالت نظـام بانکی به
تسـهیالت غیرجاری (سررسیدگذشـته ،معوق و مشـکوکالوصول) تبدیـل میگردد .این
امـر جریـان نقـدی ورودی به بانک را منقبـض میکند چرا که اصـل و فرع بخش قابل
توجهـی از تسـهیالت اعطایـی به بانک پرداخـت نمیشـود .در این فراینـد ،داراییهای
سـمی بـه ترازنامـه بانـک ورود کـرده و سـمت راسـت ترازنامـه بانـک را بـا مشـکل
مواجـه میسـازد .از ایـن رو بانـک در بازپرداخـت سـود سـپردهها بـا کمبـود نقدینگـی
مواجـه میگـردد و جهـت تأمیـن نقدینگـی موردنیـاز بـرای پشـتیبانی از تقاضـای پول
سـپردهگذاران قبلـی ناچـار بـه رقابت در جذب سـپردههای جدیـد خواهد بـود .رقابت در
جـذب سـپرده نیـز تقاضای منابـع مالی را افزایـش داده و از کاهش نرخ سـود ،همگام با
رونـد نزولـی نـرخ تـورم ،جلوگیـری میکند .بنابراین ،کژمنشـی نـه تنهـا از کاهش نرخ
سـود جلوگیـری میکنـد ،بلکـه بانکهـا و اقتصـاد کالن را نیـز با ریسـکهای بزرگی
مواجـه میسـازد .از ایـن رو مقابلـه بـا ایـن پدیـده یکـی از چالشهـای اساسـی نظـام
بانکـی در سـال  1395خواهـد بود.
کژگزینی یا انتخاب نامساعد

کژگزینـی امـا نـوع دیگـری از مسـائل منتـج از اطالعـات نامتقـارن اسـت .در کژگزینی،
شـخص حقیقـی یا حقوقی کـه در مقام تصمیمگیـری در خصوص انجـام مبادله با طرف
دیگـر اسـت ،بـه دلیـل اطالعات ناقـص ،دچار خطـا در انتخاب شـده و متضـرر میگردد.
بـه عنـوان مثـال تصور کنیـد یک بانکـدار در مقام انتخاب یکـی از دو متقاضـی وام برای
ارائـه تسـهیالت اسـت .در صورتی که یکـی از دو متقاضی از درجه اعتبار کمتر و ریسـک
باالتـری برخـوردار بـوده و اطالعـات بانک نسـبت به درجـه اعتبار هـر دو متقاضی کامل
باشـد ،مشـکلی بـروز نخواهد کرد .امـا در دنیای واقـع اطالعات بانـک در خصوص اعتبار
متقاضیـان بـا دانـش آنهـا نسـبت به اعتبـار خویـش ،نامتقـارن بـوده و بانک همـواره در
معـرض خطـر انتخـاب فـرد کماعتبـار بـرای اعطـای تسـهیالت قـرار دارد .لـذا خطا در
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انتخـاب فـرد معتبر بـرای اعطای وام ،از مصادیق کژگزینی اسـت .در کشـورهای توسـعه
یافته ،مؤسسـات اعتبارسـنجی وظیفه سـنجش درجه اعتبار هر فرد را در بازپرداخت اصل
و فـرع تسـهیالت اعطایـی بـر عهـده دارنـد .این مؤسسـات تحـت ضوابط مشـخص ،با
اسـتفاده از حجـم معتنابهی از اطالعات افشـایی متقاضی وام ،اقدام بـه تعیین درجه اعتبار
فـرد مینماینـد .درجـه اعتبـاری هـر شـخص حقیقی یـا حقوقـی ،مبنـای تصمیمگیری
بانکهـا در زمینـه مقـدار و نـرخ تسـهیالت اعطایی بـه وی قـرار میگیرد.
در نظـام بانکـی ایران ،بسـتر حقوقی و تشـکیالتی مورد نیاز برای سـنجش قابل اتکای
اعتبـار مشـتریان از بلـوغ کافـی برخوردار نیسـت .از ایـن رو نظام اعتبارسـنجی بانکها
بسـیار بیـش از اسـتانداردهای مـورد نیاز دچـار کژگزینی هسـتند .کژگزینی نیـز همانند
کژمنشـی منجـر بـه اعطای وامهای بیبازگشـت شـده و سـهم تسـهیالت غیرجاری را
در ترازنامـه بانـک افزایش میدهد .همانطور که پیشـتر تشـریح شـد ،چالش تسـهیالت
غیرجـاری نیـز علاوه بـر آنکه پایـداری هر بانـک و پایداری نظـام پولی را بـا مخاطره
مواجـه میسـازد ،بـه عنـوان مانعی در برابـر کاهش نرخ سـود ظاهر میشـود.
کاهش درآمد نفت

قیمت نفت از تیرماه سـال  1393تاکنون ،با سـقوطی بیسـابقه از سـطح  100دالر در هر
بشـکه ،بـه  40دالر کاهـش یافته اسـت .وضعیت ضعیف بازار نفت حتـی در مقطعی (اواخر
سـال  )1394منجـر بـه سـقوط قیمت نفـت به کمتـر از  30دالر شـد کـه کمترین قیمت
نفـت طـی  12سـال اخیر بـود .در حالی کـه بخش قابل مالحظـهای از بودجه کشـورهای
صادرکننـده نفـت از محـل منابـع حاصـل از صـادرات ایـن مـاده تأمیـن میگردد ،شـوک
وارده بـه قیمـت نفت تأثیـرات قابل مالحظهای بـر وضعیت مالی دولتهای این کشـورها
بـر جـای میگـذارد .شـوک منفی قیمـت نفت ،منابـع بودجه دولـت را منقبض کـرده و در
وضعیـت ثبـات مصارف ،کسـری بودجه قابـل توجهی را بـه همراه خواهد داشـت.
در شـرایطیکه بخـش قابـل توجهـی از بانکها در ایران ،دولتی یا شـبه دولتی هسـتند
و نیـز سـهم چشـمگیری از تسـهیالت نظام بانکـی یا مسـتقیما به دولت ،شـرکتهای
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دولتـی و شـبهدولتی اعطـا شـده و یـا در اختیـار شـرکتها و اشـخاص خصوصـی کـه
وضعیـت مالیشـان تابعـی از بودجـه دولت میباشـد قرارداده شـده اسـت ،ریزش قیمت
نفـت و افـت درآمـد نفتی دولت ،کـه منجر به انقبـاض درآمدهای بودجهای شـده ،توان
دولـت بـرای بازپرداخـت بدهی خود به شـبکه بانکی و مطالبات شـرکتهای خصوصی
(پیمانکارانـرا تخریـب کـرده اسـت .ایـن امـر در بسـیاری از مـوارد سـبب عدموصـول
تسـهیالت اعطایـی بانکهـا بـه شـرکتهای مذکـور شـده اسـت .نتیجتـ ًا مطالبـات
غیرجـاری بانکهـا از ایـن کانال رشـد کرده و تبعات پیـش گفته را برای چشـمانداز نظام
بانکـی در پی خواهد داشـت.
رکود اقتصادی

برآورهـا حکایـت از آن دارد کـه نرخ رشـد اقتصادی سـال  1394رقمـی نزدیک به صفر
خواهـد بـود .در حـال حاضـر تولیـد ناخالص داخلـی نزدیک بـه  6درصد کمتـر از مقدار
آن در سـال  1390میباشـد.
نمودار  -2-11تولید ناخالص داخلی به قیمت ثابت سال 1383

افـت درآمـد نفـت در اثـر کاهـش فـروش ناشـی از وضـع تحریمهـا و افت قیمـت نفت،
نقشـی محوری در رکود اقتصادی داشـته اسـت .تالشهای دولت در حل و فصل مسـأله
هسـتهای و لغـو تحریمهـای نفتی ،بخـش از این آثـار نامطلوب را خنثی کـرد؛ بهطوریکه
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در افزایـش مقـدار فـروش نفـت در سـال  1393و تحقق رشـد اقتصـادی  3درصدی طی
سـال مذکـور ،بـروز و ظهـور یافـت .لیکن افت شـدید قیمـت نفـت ،امکان جبران رشـد
اقتصـادی  -6.8درصـدی سـال  1391و  -1.9درصدی سـال  1392را سـلب نمود.
علاوه بـر اثـر مسـتقیم افـت قیمـت نفـت بـر رکـود اقتصـاد کالن ،تأثیـر آن بـر کند
شـدن رشـد اقتصـاد جهانی و تضعیـف تقاضای کل ،منجـر به افت قیمت سـایر کاالها
نیـز شـده اسـت .از ایـن رو در پـی کاهـش قیمـت جهانـی نفـت ،شـاهد افـت قیمـت
محصـوالت پاالیشـی ،پتروشـیمی ،فلـزی و معدنی نیز هسـتیم .این در حالی اسـت که
بخـش صنعـت در اقتصـاد ایـران بـه طـور قابـل مالحظـهای کاال-پایـه 1میباشـد .لذا
کاهـش قیمـت نفـت و سـایر کاالها ،رشـد اقتصادی ایـران را بـا چالش مواجـه کرده و
اقتصـاد کالن را بـه رکود کشـانیده اسـت.
بخـش مسـکن نیـز در اثـر حجم انبـوه پروانههای سـاخت و سـاز ،مـازاد عرضه ،ضعف
تقاضـای مصرفـی به دلیـل ضعف قدرت خریـد و فروکش کـردن تقاضای سـفتهبازی،
بـا رکـود مواجـه اسـت .ایـن در حالـی اسـت کـه بخـش مسـکن در مقایسـه بـا سـایر
بخشهـا بیشـترین پیوندهـای پسـین و پیشـین را بـا بخشهـای دیگر اقتصـاد دارد.
وضعیـت رکودی تشـریح شـده ،بخش قابل توجهـی از دریافتکنندگان تسـهیالت را از
بازپرداخـت بدهیهـای خـود ناتوان سـاخته و بانکها را با مشـکل مطالبـات غیرجاری،
کاهـش جریـان نقـدی ورودی و تشـدید رقابـت در جـذب سـپرده بـه منظـور تأمیـن
نقدینگـی مواجه کرده اسـت .رکـود اقتصادی از کانـال افت سـودآوری بنگاههای تحت
تملـک بانکهـا نیـز جریان نقـدی ورودی بانکها را به طور منفی متأثر سـاخته اسـت.
همچنیـن از آنجـا کـه تسـهیالت اعطایی به بخش مسـکن سـهم قابل مالحظـهای از
کل تسـهیالت شـبکه بانکـی را بـه خـود اختصـاص میدهـد ،در شـرایطی کـه بخش
مسـکن در رکـود بـه سـر میبـرد و سـازندگان از فـروش واحدهـای سـاخته شـده بـا
تسـهیالت بانکـی ناتوانانـد ،بازپرداخـت بدهـی به بانکهـا ناممکن بوده و این مسـأله
نیـز به چالشـی اساسـی برای شـبکه بانکی تبدیل شـده اسـت.
1. Commodity based
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استمهال

مـواد  28و  29قوانیـن بودجـه سـالهای  1391 ،1390و  1392بـه بانکهـا مجـوز
اسـتمهال مطالبـات معـوق و بخشـودگی جرایـم دیرکرد را ،بـا هدف حمایـت از تولید و
رفـع مسـأله مطالبـات معوق ،داده و حتـی در برخی از مـوارد این اقـدام را تکلیف نموده
اسـت .لیکـن ایـن امـر گیرنـدگان تسـهیالت بانکـی را بـه سـهلانگاری در بازپرداخت
بدهیهای خود تشـویق مینماید .از دیگر سـو ،بانکها با اسـتفاده از اسـتمهال مطالبات
غیرجـاری ،امـکان انتقـال آنهـا بـه طبقـه مطالبـات جـاری را یافتهاند کـه این اقـدام با
توجـه بـه اثـری کـه بر بهبـود ظاهـری صورتهـای مالـی و حد کفایـت سـرمایه دارد
بـرای بانکهـا از جذابیـت ویـژهای برخوردار اسـت.
الزم بـه ذکـر اسـت کـه بـا وجـود گذشـت  3تـا  5سـال از قوانیـن مذکـور ،از حجـم
مطالبـات غیرجاری نظام بانکی کاسـته نشـده اسـت .لیکـن به دلیل امـکان تغییر طبقه
دارایـی پـس از امهـال بدهـی ،پیشبینی میشـود بخشـی از مطالبـات بانکهـا که در
طبقـه جـاری دسـتهبندی شـدهاند ،در واقـع مطالبـات مشـکوکالوصولی باشـند کـه با
تعهـد تسـهیالتگیرنده بـه بازپرداخـت آنهـا ،بدهیهـا مجدداً تقسـیط شـده و در طبقه
مطالبـات جـاری قـرار گرفتهانـد .لذا امکان اسـتمهال ،چالشـی را ایجاد نموده اسـت که
«مطالبـات غیرجـاری پنهـان» نامیده میشـود.
ناکارایی فرایند وصول مطالبات

ناکارایـی فراینـد وصـول مطالبـات ،وثایق اخذ شـده در ازاء تسـهیالت را غیرنقدشـونده
کـرده اسـت .بـه گـزارش مرکز پژوهشهـای مجلـس ،تنهـا  4درصـد از  5000پرونده
مطالبـات معـوق بـا وثیقـه رهنـی (مربـوط بـه یکـی از بانکهای کشـور تا پایان سـال
 ،)1392بـه مرحلـه مزایده وثیقه رسـیده اسـت.
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نمودار  -3-11مراحل اجرای ماده ( )34اصالحی ثبت برای حدود  5000پرونده رهنی

ایـن گـزارش همچنیـن نشـان میدهـد کـه از  4000پرونـده غیررهنـی بانک مذکـور نیز
تمامـی آنهـا در مرحله صدور حکـم ممنوعالخروجی متوقف شـدهاند .این شـواهد حاکی از
آن اسـت که در صورت معوق شـدن تسـهیالت اعطایی ،در شـرایطی که وثایق کافی نیز
در ازاء تسـهیالت اخـذ شـده باشـد ،تبدیـل آن وثایق به وجه نقد بسـیار دشـوار خواهد بود.
ایـن پدیده ،همچنیـن برای وامگیرندگان حاوی این پیام اسـت که در صورت سـرباززدن از
بازپرداخت تسـهیالت ریسـک مصـادره و مزایده وثایق ناچیـز خواهد بود.
نمودار  -4-11مراحل اجرای ماده ( )34اصالحی ثبت برای حدود  4000پرونده غیررهنی
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کفایت سرمایه

حـدود کفایـت سـرمایه اغلـب بانکهـا در سـطح مطلوبـی قـرار نـدارد .ضمـن اینکـه
پیشبینـی میشـود بـه دلیل وجـود مطالبـات غیرجاری پنهان ،نسـبت کفایت سـرمایه
واقعـی بانکهـا از سـطوح فعلـی نیـز کمتر باشـد .این در حالی اسـت که بـال  31جهت
افزایـش امنیـت بانکـداری در جهـان ،حداقـل نسـبت کفایـت سـرمایه را بـه 12درصد
افزایـش داده اسـت لیکـن حـدود کفایـت سـرمایه بسـیاری از بانکهای داخلـی ،کمتر
از 10درصـد میباشـد .لـذا تأمیـن سـرمایه مـورد نیـاز جهـت ارتقـای کفایـت سـرمایه
بانکهـا بـه منظـور خـروج از تنگنـای اعتباری فعلـی از چالشهای ترسـیم چشـمانداز
نظـام بانکی در سـال  1395اسـت.
مؤسسات غیر مجاز

مؤسسـات غیـر مجـاز مالـی و اعتبـاری ،در رقابـت بـرای کسـب سـهم بـازار و جـذب
سـپردهگذاران ،تقاضـای منابـع مالـی را افزایش داده و نرخهای سـود باالیی را پیشـنهاد
میدهنـد .ایـن امـر بانکهـا را مجبـور به رقابت در نرخ سـود نمـوده و به مانعی بر سـر
کاهـش نـرخ سـود بانکـی همگام بـا کاهش تورم تبدیل شـده اسـت.
 -3-11راهکارهای ارتقاء وضعیت نظام بانکی ایران در سال 1395
حـل و فصـل هر یـک از چالشهای فـوق از طریق راهـکاری اصولی امکانپذیر اسـت
کـه اجـرای ایـن راهکارهـا ،چالشهـای مذکـور را بـه فرصتـی برای رشـد و نمـو نظام
بانکـی ایـران تبدیـل خواهـد کـرد .شـرح راهکارهـای مربوط به هـر چالـش در جدول
زیر ارائه شـده اسـت.

	.1کمیته بال (بازل) فعالترین نهاد بینالمللی درگیر نظارت بانکی اســت و اعضای آن را نمایندگان ارشــد بانکهای مرکزی تعدادی از
کشورهای مهم صنعتی دنیا از جمله آلمان ،انگلستان ،ایتالیا ،فرانسه ،آمریکا ،سوئیس ،سوئد ،ژاپن ،کانادا و لوکزامبورگ تشکیل میدهند.
جلسات این کمیته معمو ًال هر سه ماه یک بار توسط بانک تسویههای بینالمللی به عنوان دبیرخانه دائمی آن در شهر بازل سوئیس تشکیل
میگردد .این کمیته دارای قدرت قانونی نیست ،اما اکثر کشورهای عضو بطور ضمنی موظف به اجرای توصیههای آن هستند.
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جدول  -1-11چالشها و راهکارهای نظام بانکی ایران
چالشها

راهکارها

نرخ سود

حل و فصل پایدار چالش نرخ سود نیازمند رفع معضل مطالبات غیرجاری آشکار و پنهان شبکه
بانکی ،کژمنشی و کژگزینی ،رکود اقتصادی و سایر چالشهایی است که به عنوان موانع اصلی
کاهش نرخ سود ارائه شدند.
در کوتاه مدت میتوان از طریق تزریق پول به بازار بین بانکی نرخ سود بانکی را کاهش داد ،لیکن
بدون رفع چالشهای اصلی یادشده در زیر ،مجدداً شاهد بروز مشکالت نقدینگی بانکها و رشد نرخ
سود بانکی خواهیم بود .الزم به ذکر است که در صورت کاهش نرخ سود بانکی از طریق تزریق منابع
توسط بانک مرکزی به بازار بین بانکی ،سپردههای بلندمدت ابطال شده و به تقاضا بدل میگردند .این
امر منجر به افزایش سطح قیمتها و بازگشت تورم به سطوح باال میشود .با افزایش نرخ تورم ،نرخ
سود بانکی نیز افزایش خواهد یافت و سیاست کاهش نرخ سود ،عقیم خواهد ماند.

مطالبات
غیرجاری

مسأله مطالبات غیرجاری ریشه در عواملی چون کژمنشی ،کژگزینی ،کاهش درآمد نفت ،رکود اقتصادی و
استمهال دارد .لذا حل مسأله مطالبات غیرجاری مستلزم حل و فصل این چالشها است.

کژمنشی

استقرار نظام حاکمیت شرکتی کارآمد در هر یک از بانکها به نحوی که سازوکارها ،دستورالعملها،
سیستمها و روشهای مؤثر برای کنترل و حذف ریسک کژمنشی در تمامی سطوح سازمانی بانک به
اجرا درآید .در این زمینه ،تجارب موفق جهانی قابل مطالعه و هدفگذاری است.

کژگزینی

استقرار نظام اعتبارسنجی جهت استانداردسازی و شفافسازی شیوه سنجش اعتبار متقاضیان
منابع مالی به نحوی که ریسک اعطای تسهیالت به اشخاص فاقد اعتبار کافی حداقل گردد.
الزم به ذکر است که نهادین ه کردن نظام حاکمیت شرکتی کارآمد در دل نظام اعتبارسنجی ،به
منظور جلوگیری از کژمنشی در سنجش اعتبار متقاضیان تسهیالت بسیار حائز اهمیت است.

در حال حاضر دولت چه در حوزه افزایش فروش نفت ،چه در حوزه انتخاب بازی بهینه در برابر
نوسانات قیمت نفت ،و چه در کسب سهم بازار ،به نحو مطلوبی در حال نقشآفرینی است .در
کاهش
این زمینه ذکر این نکته ضروری است که دولت توانسته است بخش قابل مالحظهای از اثر افت
درآمد نفت
شدید قیمت نفت را با افزایش تولید و فروش ،جبران نماید .امید است با احیاء قیمت نفت ،بخشی
از فشار ناشی از کاهش درآمد نفت جبران گردد.

رکود
اقتصادی

کم رشدی و دام درآمد متوسط ،پدیدهای دیرپا در تاریخ اقتصاد کالن ایران بوده است .با مرور تاریخچه رشد
اقتصادی در ایران مشاهده میشود که این عامل به طور قابل مالحظهای تابعی از رشد بخش نفت به طور
خاص و مواد خام به طور عام میباشد .این وابستگی هم به صورت مستقیم وجود داشته و هم به صورت
سرریز رشد بخش نفت و مواد خام بر سایر بخشها نمود پیدا میکند .محدود شدن به نفت و مواد خام ،رشد
اقتصادی را شکننده خواهد کرد .مطالعات بینالمللی در زمینه چرایی اختالف معنادار میان رشد اقتصادی
کشورهای توسعهیافته و کشورهای در حال توسعه ،حاکی از آن است که این اختالف نه توسط انباشت
سرمایه فیزیکی قابل توضیح است ،نه انباره سرمایه انسانی ،نه هزینههای تحقیق و توسعه و نه بهرهوری
کل عوامل تولید؛ بلکه ریشه در تفاوتهای نهادی میان کشورها دارد .بر این اساس ،در حال حاضر نظریه
اقتصاد نهادی ،نظریه غالب در توضیح تفاوت سطح توسعه یافتگی و نرخ رشد بلندمدت کشورها است.
به اتکای یافتههای علمی در این زمینه ،خروج پایدار از رکود اقتصادی و دستیابی به نرخ رشد اقتصادی
بلندمدت پایدار مستلزم انجام اصالحات نهادی مورد نیاز برای بازآرایی ساختار انگیزشی فعالیتهای مولد
و غیرمولد است .راهکارهای ذکر شده در خصوص نحوه حل و فصل مسأله کژمنشی و کژگزینی ،تمام ًا
اصالحاتی نهادی است .این اصالحات ،قواعد بازی در زمین نظام بانکی را به نحوی بازآرایی مینماید که
بانکها و بانکداران انگیزهای برای کژمنشی نداشته و در دام کژگزینی گرفتار نگردند.
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استمهال

جهت رفع چالش استمهال ،اصالح قوانین و بخشنامههای مربوطه به نحوی که امهال بدهیها
منجر به تغییر طبقه مطالبات از غیرجاری به جاری نگردد ،ضروری است .با انجام چنین اصالحی،
میزان حقیقی مطالبات غیرجاری بانکها شفاف شده و هزینههای ارائه وامهای بیبازگشت برای
بانکداران افزایش مییابد .این امر منجر به کنترل و نظارت بیشتر در اعطای تسهیالت میگردد
و به نظام بانک انضباط میبخشد.

کفایت
سرمایه

تأمین سرمایه مورد نیاز برای ارتقا نسبت کفایت سرمایه بانکها اگرچه ضروری است ،لیکن تا
پیش از رفع چالش مطالبات معوق ،کژمنشی ،کژگزینی و رویه امهال بدهی ،اثری کوتاهمدت
بر نظام بانکی داشته و در اندک زمانی با تبدیل سرمایههای تزریق شده به مطالبات غیرجاری،
مجدداً کفایت سرمایه بانکها دچار چالش خواهد شد .به عبارت دیگر تا پیش از انجام اصالحات
فوق ،منابع جدید تزریق شده به نظام بانکی ،هدر خواهد رفت.

ناکارایی
فرایند
وصول
مطالبات

رفع این چالش ،نیازمند همکاری قوه مقننه در اصالح و افزایش کارایی قوانین مربوطه و همکاری
قوه قضائیه در ارتقای اساسی کارایی فرایند بررسی پروندههای مربوطه است.

مؤسسات
مالی
غیرمجاز

رفع معضل مؤسسات مالی غیرمجاز مستلزم اقتداربخشی و واگذاری قدرت کافی به بانک مرکزی
برای برخورد قاطعانه است .واگذاری این قدرت نیز مستلزم حمایت پایدار قوای سهگانه از برخورد
بانک مرکزی با متخلفان بازار غیر متشکل پولی است.

فصل دوازدهم:

چشمانداز بازار مسکن در سال 1395
دکتر امیر جعفرزاده

1

 -1-12مقدمه
مهمتریـن سـؤالی کـه بایـد در خصـوص مسـکن بـه آن جـواب داد ،این اسـت کـه آینده
قیمـت مسـکن ،چـه خواهـد شـد .بـرای جـواب به این سـؤال ،ابتـدا بایـد عوامـل مؤثر بر
قیمـت مسـکن شناسـایی شـوند ،سـپس با بررسـی وضعیـت آتی ایـن متغیرهـا ،وضعیت
آتـی بازار مسـکن پیشبینی شـود .بدیهی اسـت کـه عرضه و تقاضـا عوامل بنیادیـن بازار
مسـکن هسـتند که روند قیمتی مسـکن از آنها تبعیـت میکند؛ اما به دلیـل ماهیت خاص
آن عوامـل دیگـری ،همچـون متغیرهای اقتصـاد کالن ،نیز بـر قیمت ایـن کاال مؤثرند.
 -2-12تقاضای مسکن
بـه طـور کلـی ،دو نـوع تقاضـا بـرای مسـکن وجـود دارد که شـامل تقاضـای مصرفی و
تقاضـای غیرمصرفـی (سـرمایهگذاری و سـوداگری) میشـود .تقاضای مصرفـی به معنی
خریـد افـرادی اسـت که نیاز به خریـد خانه برای مصرف شـخصی دارنـد .زوجهای جوان
و بـه طـور کلـی هـر فـردی کـه در بازار مسـکن در جسـتجوی خانهای اسـت کـه در آن
سـکونت گزینـد ،شـامل ایـن نـوع تقاضا میشـود .تقاضـای غیرمصرفـی شـامل افرادی
اسـت که به دنبال سـرمایهگذاری یا سـوداگری در بازار مسـکن میباشند .سـرمایهگذاران
.1مدرس دانشگاه و پژوهشگر اقتصادی
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کسـانی هسـتند که مسـکن را بـا هـدف سـرمایهگذاری بلندمـدت خریـداری میکنند و
عمومـ ًا پـس از خریـد ملـک آن را رهـن و اجاره میهند .هـدف این گروه ،کسـب بازدهی
از محـل افزایش قیمت مسـکن ،حفـظ قدرت خریـد در برابر تورم در بلندمـدت و دریافت
اجـاره میباشـد .افزایـش تـورم در جامعـه یـا انتظـارات تورمـی قابـل توجـه و در انـدازه
غیرمعمـول در آینـده نزدیـک ،خریـد ملـک توسـط این گـروه را تشـویق میکنـد 1.گروه
دیگـری کـه به صـورت غیرمصرفی اقدام به خرید مسـکن میکنند ،سـوداگران هسـتند.
سـوداگر انواع دارایی (طال ،ارز ،سـهام ،مسـکن ،کاال و مانند آن) را با هدف کسـب سـود
از نوسـانات قیمتـی و بـا هـدف کوتاهمـدت خریـداری میکند و بـه دنبال عایـدات جانبی
از دارایـی ماننـد دریافـت اجاره از مسـکن یا سـود سـهام نیسـت (برخالف سـرمایهگذار).
ایـن گروه ،در بازارهای نقدشـوندهتر و پرنوسـانتر مانند سـهام ،ارز ،طلا و مانند آن فعال
هسـتند و مسـکن را بـا هـدف سـرمایهگذاری کوتاهمـدت (حداکثـر یک سـاله) خریداری
میکننـد و عمومـ ًا تلاش میکننـد پـس از خریـد ملـک ،آن را اجـاره ندهـد تـا امـکان
فـروش سـریع بـا توجه به شـرایط بازار وجـود داشـته باشـد 2.در ادامه ،به بررسـی عوامل
مؤثـر بـر تقاضای مصرفـی و غیرمصرفی مسـکن پرداخته میشـود.
تقاضای مصرفی از مجموع تقاضای خانوارهای تازه تشـکیل شـده ،جبران کمبود مسـکن
نسـبت به خانوار و تقاضای مسـکن ناشـی از تخریب و نوسـازی تشکیل میشود.
تقاضای خانوارهای تازه تشکیل شده

مهمتریـن عوامـل مؤثـر بـر تقاضای مصرفـی ،تغییـرات جمعیتی هسـتند .زیـرا تقاضای
مصرفـی مسـکن محـدود بـه گروههـای خـاص سـنی هسـتند کـه هـم نیاز به مسـکن
دارند و هم قدرت خرید مسـکن را دارند .سـنین بین  25الی  40سـال ،معمو ًال بیشـترین
متقاضـی مصرفـی مسـکن هسـتند .نگاهـی به تحـوالت جمعیتی طـی سـالهای اخیر
نشـان میدهـد کـه بیشـترین گروه سـنی در سـال  1390متعلق بـه گروه سـنی 20-29
سـال بـوده کـه تا سـال  1395به گروه سـنی  25-34سـاله منتقل میشـوند .بـا توجه به
	.1کوزهچی ،هادی ،استراترژی سرمایهگذاری در بازار مسکن ایران ،انتشارات دنیای اقتصاد ،1393 ،ص47 .
 .2همان ،ص49 .
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این انتقال ،جمعیت  25تا  40سـاله که بیشـترین تقاضا را خواهند داشـت از  21.6به 25.2
میلیـون نفـر در سـال  1395افزایش پیدا خواهنـد کرد .بنابراین طی دوره پنج سـاله ،حدود
 3.6میلیـون نفـر بـه جمعیت متقاضی مسـکن در قالب تقاضای مصرفی در کشـور افزوده
خواهد شـد .البته از سـال  1405به بعد سـهم این گروه سـنی در مقایسـه با سـایر سـنین
کاهـش خواهـد یافـت که به معنـی کاهش نیاز مصرفی مسـکن بعد از این سـال اسـت.
تحـول دیگـر جمعیتـی کـه بازار مسـکن را دسـتخوش تغییـرات خواهد کـرد آمـار مربوط به
تعداد ازدواج و طالق در کشـور اسـت .روند ازدواج در کشـور همواره از شـیب مثبت برخوردار
بـوده و در سـال  1388بـه اوج خـود رسـیده و پس از آن روند کاهشـی به خـود گرفته که این
مسـأله کمی از سـرعت رشـد تقاضای مسـکن کاسـته اسـت .اما در کنار کاهش ازدواج ،آمار
طلاق در کشـور افزایـش یافته اسـت .این پدیـده تا اوایل دهـه  80روند با ثباتی داشـته اما از
اوایـل ایـن دهه ،به تدریج بر سـرعت رشـد آن افزوده شـده اسـت .افزایش طلاق خود یکی
از عوامـل افزایـش تقاضـای مسـکن به شـمار مـیرود .چراکه نیاز بـه دو خانـه جایگزین نیاز
بـه یک خانه میشـود .همچنیـن در سـالهای اخیر ،به دلیل مرسومشـدن زندگـی مجردی،
تقاضـای مسـکن صرفـ ًا تحـت اختیار خانـواده نبـوده و ایـن افراد نیـز به متقاضیان مسـکن
پیوسـتهاند .کاهـش تراکـم خانوار سـاکن در خانههای مسـکونی در کشـور ،نشـاندهنده این
وضعیـت میباشـد .بنابراین ،علـی رغم اینکه با کاهش تعـداد ازدواج تقاضـای مصرفی از این
ناحیـه کـم میشـود اما بـا افزایش طلاق و زندگـی مجردی ایـن کاهش جبران میشـود.
نمودار  -1-12روند ازدواج و طالق در کشور

منبع :سازمان ثبت اسناد
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آمارهـای جمعیتـی همچنین نشـان میدهند کـه جمعیت کشـور از  77.4میلیـون نفر در
سـال  1392بـه حـدود  87.1میلیـون نفر در سـال  1405افزایـش خواهد یافـت 1.با توجه
بـه بعـد خانـوار  ،3.12تعـداد خانوار در کشـور تا سـال  1405به حدود  28میلیـون افزایش
خواهـد یافـت .لـذا با فرض وجـود  22.3میلیون خانـوار در انتهای سـال  13932حدود 5.7
میلیـون خانـوار تـا انتهـای  1405بـر تعـداد خانوارهـای کشـور افـزوده خواهد شـد که به
معنـی اضافـه شـدن همین مقـدار تقاضا برای مسـکن مصرفی میباشـد.
جدول  -1-12وضعیت و پیشبینی جمعیت و خانوار
1390
شرح

(میلیون)
1405

1392

بعد
بعد
بعد
جمعیت خانوار
جمعیت خانوار
جمعیت خانوار
خانوار
خانوار
خانوار

کل

75.14

21.18

3.54

77.4

22.1

3.5

87.1

27.93

3.12

شهری

53.64

15.43

3.47

55.9

16.2

3.45

67.1

21.78

3.08

روستایی

21.5

5.75

3.73

21.5

5.9

3.64

20

6.15

3.25

منبع :مرکز آمار ایران و بازنگری طرح جامع مسکن

جبران کمبود مسکن نسبت به خانوار

ایــن نــوع تقاضــا ،بــه معنــی تقاضــای مســکن توســط خانوارهایی اســت کــه تا بــه حال
امــکان خریــد خانــه را نداشــتهاند .بدیهــی اســت کــه در صــورت ورود ایــن خانوارهــا
بــه عنــوان متقاضــی بــه بــازار مســکن ،تقاضــای مصرفــی نیــز افزایــش خواهــد یافــت.
جدول  -2-12تعداد واحد مسکونی و خانوار در سال 1390

تعداد واحد
مسکونی موجود

تعداد واحد مسکونی
در حال استفاده

تعداد
خانوار

جبران کمبودی مسکن
نسبت به خانوار

21.62

19.95

21.18

1.23

منبع :مطالعات بازنگري طرح جامع مسکن
 .1مطالعات بازنگري طرح جامع مسکن ،ص155 .
 .2با فرض ادامه روند سالهای  1390تا 1392
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در سـال  ،1390حـدود  19.9میلیـون واحـد مسـکونی در حال اسـتفاده بود کـه با توجه
بـه تعـداد خانـوار  21.18بـه معنـی تراکم خانـوار  1.06در هر واحد مسـکونی میباشـد.
بـرای رسـیدن بـه تراکـم خانـوار یـک 1.23 ،میلیـون واحد مسـکونی دیگر نیز توسـط
خانوارهـا تقاضا خواهد شـد.
تقاضای مسکن ناشی از تخریب و نوسازی

ایـن نـوع از تقاضـای مصرفـی ،از تخریـب واحدهـای فرسـوده و سـاخت واحدهـای
مسـکونی نوسـاز بـه جای آن ناشـی میشـود .بنابرایـن باید تعـداد واحدهای مسـکونی
فرسـوده در سـالهای آتـی نیـز تخمیـن زده شـود.
جدول  -3-12توزیع واحدهای مسکونی بر حسب سال ساخت در سال 1390

سن بنا

کل کشور

نقاط شهری

نقاط روستایی

 1تا  5ساله

3.59

2.47

1.19

 6تا  10ساله

7.32

5.64

1.67

 11تا  20سال

3.89

2.85

1.03

 21تا  30سال

3.03

2.27

0.76

بیشتر از  30سال

2.11

1.54

0.57

منبع :مطالعات بازنگري طرح جامع مسکن

در جـدول فـوق مشـاهده میشـود کـه در سـال  1390بیـش از  5.1میلیـون واحد خانه
بیش از  20سـال سـاخت در کشـور وجود داشـته اسـت .برآوردهای موجود که بر اساس
رونـد گذشـته و نـرخ تخریـب واحدهای مسـکونی بـه عمل آمـده ،نشـان میدهد طی
 10سـال آینـده ،تعـداد واحدهـای مسـکونی با عمری بیش از  30سـال بـه  4.4میلیون
واحـد در کل کشـور خواهد رسـید کـه  3.4میلیـون در مناطق شـهری و  1.1میلیون در
مناطـق روسـتایی خواهد بـود .بنابرایـن میتوانیم حـدود  4.4میلیون واحد مسـکونی را
بـه عنـوان تقاضای ناشـی از تخریب و نوسـازی لحـاظ کنیم.
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در مجمـوع میتـوان گفـت کـه در فاصلـه سـالهای  1394الـی  1450حـدود 11.22
میلیـون واحـد مسـکونی مـورد نیـاز مصرفکننـدگان خواهد بـود که به معنـی تقاضای
میانگیـن یـک میلیـون واحد مسـکونی در سـال طی ایـن دوره خواهـد بود.
همانطور که گفتهشـد ،تقاضای غیرمصرفی شـامل تقاضای سـرمایهگذاری و سفتهبازی
اسـت کـه نحـوه اسـتخراج آن کام ً
ال مشـخص و معلوم نیسـت .یعنی نمیتـوان همانند
تقاضـای مصرفـی مقـدار آن را محاسـبه کـرد امـا بـه طور کلـی میتوان گفـت هر آن
چیـزی کـه موجـب شـود کـه خرید مسـکن در بـازه کوتاهمـدت یـا بلندمـدت از لحاظ
اقتصـادی معنـیدار شـود ،موجب افزایـش تقاضای سـفتهبازی و سـرمایهگذاری خواهد
شـد .عوامـل مؤثـر بر ایـن نوع تقاضا شـامل مـوارد ذیل میباشـند:
قیمت نفت
حجم نقدینگی
وام مسکن
نرخ سودآوری سایر بازارها (بازار سرمایه ،بازار ارز و طال)
انتظارات تورمی
بـه طـور کلـی ایـن عوامـل موجب میشـوند که هـم قـدرت خریـد سـرمایهگذاران در
کوتاهمـدت و بلندمـدت افزایـش یافتـه و هـم مسـکن بـه عنـوان کاالیی کـه میتوان
از آن سـود جسـت مطرح شـود ،لـذا این افـراد در بازار مسـکن حضور مییابنـد .عوامل
فـوق همگـی متغیرهای اقتصادی کالن هسـتند که به طور مسـتقیم بر قیمت مسـکن
نیـز مؤثـر میباشـند کـه در فصل مربوط بـه متغیرهای اقتصـاد کالن ،به طـور جداگانه
مـورد بررسـی قرار خواهنـد گرفت.
 -3-12عرضه مسکن

آنچـه در نهایـت بـه عنـوان عرضه مسـکن محسـوب میشـود واحدهای تکمیلشـده
و آمـاده بـرای مصرفکننـدگان نهایـی میباشـد .سـازندگان مسـکن در ایـران اغلـب
افـراد حقیقـی هسـتند کـه بـه طور سـنتی نسـبت بـه سـاخت و فـروش مسـکن اقدام
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میکننـد .حتی شـرکتهای سـازنده نیز بـدون تحلیل نسـبت به وضعیت آتی مسـکن،
اقـدام به سـاخت مسـکن میکننـد .لذا انتظـارات شـکلگرفته در بـازار مسـکن ،از نوع
انتظـارات گذشـتهنگر اسـت و نـه انتظـارات آیندهنگـر .در انتظـارات تطبیقـی ،افـراد بـا
نـگاه بـه گذشـته انتظـارات خـود از آینـده را شـکل میدهند امـا در انتظـارات عقالیی،
افـراد از آخریـن اطالعـات موجود اسـتفاده کـرده و وضعیـت آتی را پیشبینـی میکنند
و بـر اسـاس ایـن پیشبینـی ،انتظـارات خـود را شـکل میدهنـد .سـرمایه گـذاران در
سـاخت مسـکن ،انتظـارات خود را بـه صورت تطبیقی شـکل میدهند .یعنـی زمانی که
افزایـش قیمـت وجـود دارد و بازار مسـکن در حال رونق اسـت اقدام به افزایش سـاخت
و سـاز میکننـد و در ایـن مرحلـه نگاهـی بـه احتمـال توقـف رونـد افزایـش قیمت در
آینـده ندارنـد .همیـن طـور در دوره رکـود و کاهش قیمتها ،مقدار سـاخت و سـاز را به
طـور کامـل کاهـش داده و نسـبت بـه وضعیت آتـی و خـروج از این وضعیـت بیتفاوت
میباشـند .در حقیقـت سـازندگان بـرای اخـذ پروانه سـاختمانی که اولین مرحله شـروع
بـه سـاخت هسـت و فراینـد سـاخت که تا ممکن اسـت تا دو سـال به طـول انجامد ،به
قیمتهـای کنونـی بـازار توجـه میکننـد نه پیشبینـی خود از قیمـت آینـده و در زمان
اتمام سـاخت.
پروانههای ساختمانی صادرشده

طـی سـالهای  1369الـی  ،1394هیچـگاه تعـداد پروانههای سـاختمانی بیـش از 250
هـزار واحد نبوده اسـت .بیشـترین تعداد پروانه سـاخت مورد درخواسـت در سـال 1386
بـوده کـه بیـش از  246هـزار پروانـه سـاختمانی مـورد تقاضای سـازندگان قـرار گرفته
اسـت .امـا مقایسـه تعـداد پروانههـای سـاختمانی تقاضا شـده با تعـداد واحد مسـکونی
پیشبینیشـده بـرای ایـن پروانههـا نشـان میدهـد کـه در سـالهای اخیر تعـداد واحد
مسـکونی بیشـتری در داخـل سـاختمانها در نظـر گرفتـه شـده اسـت کـه بـه دلیـل
متراکـم شـدن واحدهـا در داخل سـاختمانها میباشـد.
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نمودار  -2-12مقایسه تعداد پروانههای ساختمانی و تعداد واحدهای مسکونی
در پروانههای احداث ساختمان

منبع :مرکز آمار ایران

همـان طـور که در نمودار مشـخص اسـت ،در سـال  ،1392با اخـذ بیش از  214هـزار پروانه
سـاختمانی ،حـدود  791هـزار واحـد مسـکونی امکان سـاخت داشـته که بیشـترین مقـدار در
سـالهای مـورد بررسـی اسـت .پـس از آن بـا توجه به عـدم افزایـش قیمت مسـکن و حتی
کاهـش آن ،تعـداد پروانههـای سـاخت اخذ شـده بسـیار کاهش یافتـه و به  135هـزار (400
هزار واحد مسـکونی) در سـال  1393رسـیده اسـت .در نیمه اول سـال جاری نیز تعداد 67.8
هـزار پروانـه سـاخت بـا پیشبینی سـاخت تعـداد  179هـزار واحد مسـکونی از آنها اخذ شـده
کـه بـا تـداوم ایـن رونـد در نیمـه دوم ،حتی مقـدار تعـداد واحد مسـکونی از سـال  1393نیز
کمتر خواهـد بود.
ساختمانهای شروع شده

مرحلــه دوم از مراحــل عرضــه واحدهــای مســکونی ،شــروع بــه ســاخت ســاختمانها
میباشــد .ســازندگان بــا فراهــم کــردن هزینــه ثابــت ،ســاخت آنهــا را شــروع میکننــد.
نمــودار زیــر ،تعــداد ســاختمانهای شــروع بــه ســاخت شــده در ســالهای اخیــر را
نشــان میدهــد.
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نمودار  -3-12تعداد ساختمان شروع شده

منبع :بانک مرکزی جمهوری اسالمی ایران

همانطورکـه مالحظـه میشـود ،غیر از سـال  ،1386همواره تعداد سـاختمانهای شـروع
شـده کمتـر از  250هـزار واحـد بـوده و در سـالهای اخیـر به دلیـل رکود شـدید حاکم بر
بخـش مسـکن ایـن میزان به شـدت افـت کرده اسـت .به عبارتـی رفتار قیمت مسـکن و
تعداد سـاختمان شـروع شـده ،کام ً
ال با هم هماهنگ میباشـند و در دورههایی که از رونق
شـدید به رکود میرسـیم ،بسـیاری از سـازندگان مسـکن ،واحد خود را به اتمام نمیرسانند.
آمـار سـال  1394تنهـا مربوط به فصل بهار میباشـد و کاهش شـدید آن بـه خاطر همین
مسـأله میباشـد .اما اگر فرض کنیم ،روند بهار در کل سـال جاری ادامه یافته باشـد ،رشـد
سـاختمانهای شـروع شـده  -11درصد خواهد رسید.
نمودار  -4-12مقایسه تعداد ساختمان شروع شده و رشد قیمت مسکن

منبع :بانک مرکزی جمهوری اسالمی
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ساختمان تکمیل شده

در بخـش نهایـی عرضه ،سـاختمانهای تکمیلشـده قـرار دارنـد .یعنی سـازندگان بعد
از اخـذ پروانـه سـاختمانی و تکمیـل سـاخت سـاختمانها ،میتواننـد سـاختمانها را به
مصرفکننـده نهایـی بفروشـند .در نمـودار زیر تعـداد واحدهای مسـکونی تکمیلشـده
نشـان داده شـده است.
نمودار  -5-12تعداد واحد مسکونی تکمیلشده در سالهای اخیر

منبع :بانک مرکزی جمهوری اسالمی

تعــداد واحــد مســکونی عرضهشــده در بــازار همــواره کمتــر از  850هــزار واحــد در
ســال بــوده و در باالتریــن ســال عرضــه یعنــی ســال  834 ،1392هزار واحد مســکونی
روانــه بــازار شــده اســت .بعــد از کاهــش و ثبــات قیمتهــا کــه از تابســتان 1392
شــروع شــد و تــا بــه حــال نیــز ادامــه داشــته اســت ،تعــداد واحــد تکمیلشــده کاهــش
یافتــه و بــه  718.5هــزار واحــد در ســال  1393و  140هــزار واحــد در فصــل بهار ســال
 1394رســیده اســت .چنــان چــه رونــد موجــود در بهــار در ادامــه ســال جــاری ادامــه
یافتــه باشــد ،حــدود  563.6هــزار واحــد مســکونی طــی امســال روانــه بــازار خواهــد
شــد .همچنیــن ،اگــر رفتــار ســازندگان را در اتمــام واحدهــای مســکونی بررســی کنیم،
مشــاهده میشــود کــه ســازندگان در ایــن قســمت نیــز انتظــارات گذشــتهنگر دارنــد

بخش سوم :اقتصاد کالن و بازارهای اقتصادی در سال 1395

191 /

و بــا تغییــرات قیمتــی ،تعــداد ســاختمانهای تکمیلشــده خــود را تنظیــم میکننــد.
درنمــودار زیــر ،ایــن رفتــار را میتــوان مشــاهده کــرد.
نمودار  -6-12مقایسه رشد واحد مسکونی تکمیل شده و رشد قیمت مسکن

منبع :بانک مرکزی جمهوری اسالمی ایران

در مجمـوع طـی سـالهای  1385الی  1394حـدود  5.7میلیون واحد مسـکونی تکمیل
شـده و بـه بـازار عرضـه شـده اسـت .لـذا میانگیـن تولیـد در هر سـال طـی دوره فوق،
 625هـزار واحد مسـکونی بوده اسـت .ایـن میزان در مقایسـه با تقاضـای مصرفی بازار
مسـکن ،که در قسـمت قبل اشـاره شـد ،عرضه مناسبی محسوب نمیشـود و نمیتوان
اظهـار داشـت بـه دلیل عرضـه زیـاد واحدهای مسـکونی طی سـالهای گذشـته ،بازار
مسـکن تـا مدتهـای زیـادی در رکود خواهـد بود.
سرمایهگذاری در بخش عرضه مسکن

سـرمایهگذاری در بخـش عرضه مسـکن بـه سـرمایهگذاری در بخشهای مسـکونی و
غیرمسـکونی و یا سـاختمانهای دومنظوره (هم مسـکونی و هم غیرمسـکونی) تقسـیم
میشـود .در نمـودار زیـر ،سـرمایهگذاری صورت گرفتـه در سـاختمانهای مختلف طی
سـالهای اخیر ارائه شـده اسـت.
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نمودار  -7-12سرمایهگذاری در انواع ساختمان

منبع :بانک مرکزی جمهوری اسالمی

سـرمایهگذاری صـورت گرفتـه در بخـش مسـکن همـواره رونـد صعـودی داشـته تـا
اینکـه در سـال  1393بـه سـقف خـود میرسـد .در ایـن سـال ،بیـش از  637هـزار
میلیـارد ریـال سـرمایهگذاری در بخـش مسـکونی 74 ،هـزار میلیـارد ریـال در بخش
مسـکونی و غیرمسـکونی تـوأم و  98هـزار میلیـارد ریـال در بخـش غیرمسـکونی،
صـورت گرفتـه کـه موجـب شـکلگیری سـرمایهگذاری به مقـدار بیـش از  800هزار
میلیارد ریال در بخش مسـکن در این سـال شـده اسـت .آمار مربوط به سـال ،1394
تنهـا مختـص بـه فصـل بهـار میباشـد کـه بیـش از حـدود  197هـزار میلیـارد ریال
سـرمایهگذاری صـورت گرفتـه اسـت .در صـورت ادامـه ایـن رونـد حـدود  788هـزار
میلیـارد ریـال سـرمایهگذاری در بخـش مسـکن رخ خواهـد داد کـه نسـبت به سـال
 1393کاهـش نشـان خواهـد داد .ایـن در حالـی اسـت کـه تـورم منتهـی بـه دیماه
 13.2درصـد بـوده اسـت .لـذا حجـم سـرمایهگذاریهای حقیقی در بخش مسـکن به
شـدت کاهـش یافته اسـت.
 -4-12متغیرهای اقتصاد کالن
بـرای اسـتخراج متغیرهـای کالن مؤثر بر قیمت مسـکن ،باید سـیکلهای رونـق و رکود
در سـالهای گذشـته بازار مسـکن را بررسـی کرده و سـپس عوامل اثرگذار را اسـتخراج
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کـرد .در ایـن قسـمت بـه صورت مختصـر تاریخچه سـیکلهای تجاری در بازار مسـکن
مرور میشـود.
جهش قیمتی سیکل اول 1373-1375

رشـد قیمتها از سـال  1373شـروع شـد و حدود  24درصد قیمت مسـکن در این سال
رشـد کـرد .در سـال  1375رشـد قیمتهای مسـکن تشـدید شـد و بیـش از  75درصد
رشـد کـرد تـا اینکه با رشـد  40درصـدی در سـال  ،1376بـازار وارد دوره رکود شـد .در
نمـودار زیـر این روند قابل مشـاهده اسـت.
نمودار  -8-12رشد قیمت مسکن و سیکل قیمتی اول 1373-1375

منبع :مرکز آمار ایران

از مهمترین عواملی که در این دوره موجب رشد قیمتها شد ،عوامل زیر میباشند:
رشد شدید قیمت ارز ،دالری بودن جهش قیمت مسکن
تورم عمومی باال در سایه جهش قیمت ارز و سیاستهای تعدیل اقتصادی
مناسب بودن قدرت خرید ناشی از تسهیالت خرید مسکن
انبوه تقاضا ،کمبود عرضه و ساخت و ساز نسبت به حجم تقاضا
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جهش قیمتی سیکل دوم 9731-1831

در جهـش قیمتـی دوم نیـز در سـه سـال متوالـی قیمتهـا افزایـش یافـت تـا اینکه در
سـال  ،1381رشـد قیمتهـا بـه حداکثر خـود رسـید .در نمـودار زیر این رشـد قیمتها
قابل مشـاهده اسـت.
نمودار  -9-12رشد قیمت مسکن و جهش قیمتی سیکل دوم 1379-1381

منبع :مرکز آمار ایران

دالیل این جهش رشد قیمتها در این سیکل تجاری عبارتند از:
وضعیت مناسب اقتصادی و درآمدهای دولت ،مردم و سوددهیهای کسب و کارها
ارائه تسهیالت خرید مسکن توسط عموم بانکها
تغییر قوانین شهرداری تهران در رابطه با جوازها و کاهش طبقات
رشد بیشتر تقاضا نسبت به عرضه با توجه به روند جمعیتی کشور
جهش قیمتی سیکل سوم 5831-6831

در ایـن جهـش قیمتـی ،دو سـال رشـد قیمتهـا اتفـاق میافتد .در سـال  ،1385رشـد
قیمتی باالی  45درصد و در سـال  1386رشـد قیمتی  70درصد رخ میدهد تا سـیکل
سـوم در چرخههـای تجـاری بـازار مسـکن اتفـاق بیفتـد .این رونـد در نمـودار زیر قابل
مشـاهده است.
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نمودار  -10-12رشد قیمت مسکن و سیکل سوم 1385-1386

منبع :مرکز آمار ایران

دالیل رشد قیمتها در سیکل سوم به صورت زیر است:
سیاسـتهای فـوق انبسـاطی پولـی (نـرخ رشـد نقدینگـی در سـال 1385برابر با
 ،)%39طرحهـای زودبـازده و مـواردی نظیـر آن
وضعیت مناسب درآمدهای نفتی و تزریق درآمدها به اقتصاد کشور
رشد بیشتر تقاضا نسبت به عرضه با توجه به روند جمعیتی کشور
	کاهش دستوری نرخهای سود بانکی به کمتر از تورم
رشـد شـدید هزینههای سـاخت به دلیل رونق سـاخت و سـاز و تورم بیشـتر آن
نسـبت بـه تـورم عمومی کشـور
جهش قیمتی سیکل چهارم 1931-0931

سـیکل چهـارم قیمتـی در سـالهای  1390و  1391اتفـاق میافتـد کـه طـی آن در
سـال  ،1390حـدود  20درصـد و در سـال  ،1391حدود  45درصد قیمت مسـکن رشـد
میکنـد .در نمـودار زیـر ایـن وضعیـت قابل مشـاهده اسـت.
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نمودار  -11-12رشد قیمت مسکن و سیکل چهارم 1390-1391

منبع :مرکز آمار ایران

دالیل رشد قیمتها در سیکل چهارم موارد زیر میباشند:
رشد شدید قیمت ارز ،دالری بودن جهش قیمت مسکن
تـورم بـاال در سـایه جهـش قیمـت ارز و هجوم خریداران انباشتهشـده سـالهای
قبـل در بـازه زمانـی کوتـاه بـه بازار مسـکن
سیاسـت نادرسـت در تشـویق مـردم به عـدم خرید مسـکن در بازه زمانـی رکود
قبلـی و انباشـته شـدن تقاضـا
	کم بودن سودهای بانکی نسبت به تورم
تمرکز دولت در سالهای گذشته بر روی بخش خاصی از بازار مسکن (مسکن مهر)
 -5-12عوامل مؤثر بر قیمت مسکن
بـا توجـه بـه تاریخچـه سـیکلهای تجـاری روی داده در بخـش مسـکن ،میتـوان
عواملـی چـون درآمد دولـت ،تزریق نقدینگـی ،وام مسـکن ،بازارهای سـرمایه موازی و
انتظـارات تورمـی را بـر بخش مسـکن مؤثر دانسـت .در ادامـه گزارش به بررسـی نحوه
اثـر ایـن متغیرهـا بر قیمـت مسـکن پرداخته میشـود.
درآمد دولت

یکـی از مهمتریـن عوامـل مؤثـر بـر جهشهـای قیمتـی ،افزایـش درآمد دولت اسـت.
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در حقیقـت افزایـش درآمـد دولـت که بیشـتر متأثر از افزایـش قیمت نفـت در بازارهای
جهانـی بـوده ،موجب تزریق بیشـتر منابـع مالی و پولی در اقتصاد کشـور شـده و قدرت
خریـد مـردم را افزایـش داده اسـت .در نمودار زیر رابطـه میان افزایش قیمتهـا در بازار
مسـکن شـهر تهران و رشـد درآمد دولت نشـان داده شـده اسـت.
نمودار  -12-12رشد قیمت مسکن و رشد درآمد نفتی دولت

منبع :مرکز آمار ایران و بانک مرکزی جمهوری اسالمی ایران

همانطـور کـه در نمـودار فوق مشـاهده میشـود ،رشـد درآمد نفتـی دولت و رشـد قیمت
مسـکن رفتـار تقریب ًا مشـابه البته با تأخیـر زمانی دارند .هـرگاه درآمد نفتـی دولت افزایش
مییابـد مشـاهده میشـود که قیمت مسـکن نیز بعـد از یک یـا دو دوره افزایـش مییابد
و وقتـی کاهش مییابد نیز به همین شـکل اسـت .آمار مربـوط به سـال  ،1394از دوبرابر
کـردن آمـار مربـوط بـه شـش ماهه اول سـال جاری بدسـت آمـده اسـت .کاهش قیمت
نفـت در دو سـال اخیـر در کنـار محدودیتهـای تحریمهـا موجـب کاهش درآمـد دولت
در سـالهای اخیـر شـده اسـت که با رفـع محدودیتهای تحریـم و افزایش میـزان تولید
ایـران ،در سـال  ،1395درآمـد دولـت از این ناحیه افزایـش خواهد یافت.
تزریق نقدینگی

رفتــار دولــت در خصــوص تزریــق نقدینگــی ،نقــش مهمــی در افزایــش قیمــت
مســکن داشــته اســت .زیــرا تزریــق نقدینگــی در اقتصــاد کشــور ،موجــب ســرازیر
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شــدن نقدینگــی بــه بخــش مســکن میشــود .لــذا یکــی از متغیرهــای پیشنگــر
در خصــوص وضعیــت آتــی مســکن ،رفتــار دولــت در خصــوص تزریــق نقدینگــی
میباشــد .در نمــودار زیــر ،رابطــه میــان تزریــق نقدینگــی و رشــد قیمــت مســکن در
شــهر تهــران ارائــه شــده اســت.
نمودار  -13-12مقایسه رشد قیمت مسکن و تزریق نقدینگی

منبع :مرکز آمار ایران و بانک مرکزی جمهوری اسالمی

همـان طـور کـه در جـدول فوق مشـاهده میشـود ،رفتار رشـد نقدینگی و رشـد قیمت
مسـکن تقریب ًا مشـابه هم میباشـد .به این شـکل که با افزایش رشـد نقدینگی ،رشـد
قیمـت مسـکن نیـز افزایـش مییابـد و بـر عکـس .تأخیـر زمانی میـان ایـن دو متغیر،
نسـبت بـه تأخیـر زمانـی رشـد درآمـد نفتـی دولـت کمتـر اسـت .لـذا میتوان بـه این
شـکل جمـع بندی کـرد که بـا افزایش درآمـد نفتی دولـت ،تزریق نقدینگی بـه اقتصاد
ایـران افزایـش مییابـد و همیـن امـر موجب رشـد قیمت مسـکن میشـود.
وام مسکن

یکـی از مهمتریـن عوامـل مؤثـر بـر قیمـت مسـکن ،وام مسـکن اسـت کـه بـه طـور
مسـتقیم موجـب تغییـر در قـدرت خریـد متقاضیـان میشـود .در نمـودار زیر مقـدار وام
مسـکن در سـالهای مختلـف نشـان داده شـده اسـت.
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نمودار  -14-12مقایسه وام مسکن و قدرت خرید وام مسکن

بـه دلیـل اینکه وام مسـکن ،حالت دسـتوری دارد و به صـورت آزاد مبادله نمیشـود ،لذا
نمیتوانـد نسـبت بـه تحـوالت روی داده شـده در بـازار مسـکن ،عکسالعمل مناسـبی
نشـان بدهـد .بررسـی میزان وام مسـکن ،فقـط از بعد تـوان خرید مـردم ،قابل مالحظه
میباشـد .بعـد از اینکـه بازار مسـکن از تابسـتان  1392وارد دوره رکود شـد ،دولت برای
خـروج از رکـود ایـن بـازار ،چند مرحلـه وام مسـکن را افزایـش داد .در اولیـن مرحله در
همـان سـال  ،1392وام مسـکن از  18میلیـون تومان به  35میلیون تومـان افزایش پیدا
کـرد ،امـا بـا ادامه رکود این وام در سـال  ،1393بـه  45میلیون تومـان افزایش پیدا کرد
تـا اینکـه در زمسـتان سـال جـاری این وام بـه  70میلیون تومـان افزایش پیـدا کرد که
امـکان خریـد حـدود  17مترمربـع از واحد مسـکونی در تهـران را به متقاضیان مسـکن
میدهـد .ایـن مقـدار قـدرت خرید وام مسـکن نزدیـک به قـدرت خرید وام مسـکن در
سـال  1384اسـت کـه  18مترمربـع بود و همین مسـأله یکـی از دالیل رونق بازار شـد
و در سـالهای  1385و  1386شـاهد افزایـش قیمتهـا بودیم.
شاخص قدرت خرید مردم

تمـام متغیرهایـی کـه در این قسـمت به آنها اشـاره شـد ،متغیرهایی هسـتند که موجب
بهبـود قـدرت خریـد مردم میشـود .لـذا اثر نهایـی این متغیرها در شـاخصی بـه عنوان
قـدرت خرید مـردم در نمودار زیر قابل مشـاهده اسـت.
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نمودار  -15-12مقایسه رشد قیمت مسکن و قدرت خرید مسکن مردم

منبع :بانک مرکزی و مرکز آمار ایران

شـاخص قـدرت خریـد مسـکن مردم از تقسـیم درآمد سـرانه بـر قیمت میانگیـن یک متر
مربـع واحـد مسـکونی در تهـران ،بـه دسـت آمـده اسـت .رونـد این شـاخص مهم نشـان
میدهـد چنانچـه تمـام درآمـد سـرانه هـر فـرد بـه بخش مسـکن تعلـق بگیـرد ،وی چند
متـر مربـع میتوانـد واحد مسـکونی در شـهر تهـران خرید کند .مشـاهده میشـود که این
شـاخص همـواره بیـن  1.8تـا  4در حـال تغییر اسـت .یعنـی در باالترین حالت ،تـوان خرید
درآمـد سـرانه  4مترمربـع و در کمترین حالت  1.8مترمربع توان خرید مسـکن مردم اسـت.
مشـاهده میشـود کـه این قـدرت خرید دقیق ًا روند معکوسـی بـا قیمت مسـکن دارد .یعنی
در زمانـی کـه قیمتها در حداکثر خود هسـتند ،قدرت خرید مـردم در پایینترین حالت و در
زمانـی کـه قیمت در کف خود میباشـد ،قـدرت خرید مردم حداکثر میباشـد .در حقیقت در
زمـان رکـود بعـد از اینکـه درآمد دولـت افزایش پیدا کـرد ،نقدینگی به اقتصاد تزریق شـد و
وام مسـکن افزایـش پیـدا کرد ،همگی موجب میشـود قـدرت خرید مردم بـه حداکثر خود
برسـد و شـروع بـه خرید کننـد .این رونـد تا زمانـی ادامه دارد که قیمت مسـکن رشـد کند
و بـا جهـش قیمتـی مجدد قـدرت خرید مردم کاهـش مییابد و همین مسـأله موجب عدم
خریـد متقاضیـان میشـود و بـازار بـه رکود میرسـد .همـان طور کـه در نمودار مشـخص
اسـت ،در سـال  1393قیمت مسـکن رشـدی نزدیـک به صفر داشـته وقدرت خریـد مردم
نزدیـک بـه  3متر مربع واحد مسـکونی رسـیده اسـت .در حالی که این قدرت خرید نسـبت
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بـه رونـد خـود بـاال اسـت اما به نزدیک  4نرسـیده اسـت .لذا همین مسـأله موجب شـد که
سـال گذشـته ،وارد دوره رونق نشـویم .در سـال  ،1394آمار درآمد ملی منتشـر نشـده و به
همیـن دلیـل نمیتـوان ً
فعلا این شـاخص را برای سـال جاری محاسـبه نمود ،امـا به نظر
میرسـد بـا توجـه به اعالم رشـد یک درصـدی در تولید ناخالـص داخلی توسـط مرکز آمار
ایـران و همچنیـن اجرایـی شـدن برجام از زمسـتان سـال جاری ،درآمد ملی سـرانه نسـبت
به سـال  1393بهبود یافته باشـد که با ثبات قیمت مسـکن در سـال جاری ،شـاخص فوق
افزایـش پیـدا کـرده باشـد و به باالی  3رسـیده باشـد .اما به نظر میرسـد سـال  1395این
شـاخص امکان رسـیدن به نزدیک  4را داشـته باشـد که یکی از سـیگنالهای ورود به دوره
رونـق برای سـال بعد میباشـد.
بازارهای موازی

یکـی دیگـر از مسـائل مهـم برای تصمیمگیـری سـرمایهگذاران و مردم جهـت ورود به
بـازار مسـکن ،بازارهـای مـوازی اسـت .این مسـأله بـه خصوص بـرای سـرمایهگذاران
و سـفته بـازان بسـیار مهـم میباشـد .بـه خصـوص سـرمایهگذارانی کـه به فکـر حفظ
قـدرت خریـد پـول خود هسـتند ،بازارهـای موازی را بررسـی میکننـد .در جـدول زیر،
بازدهـی بازارهـای مختلف سـرمایهگذاری طی بیسـت و یک سـال اخیر ارائه میشـود.
جدول  -4-12میانگین بازده ساالنه بازارهای موازی طی دوره 1373-1393
(درصد)

نرخ
تورم

بازده
شاخص
کل بورس

نرخ سپرده
سرمایهگذاری
یک ساله

بازده
نرخ
دالر

بازده
سکه
طرح
قدیم

بازده
یک متر مربع
زیربنای مسکونی در
شهر تهران

بازده
یک متر مربع
زمین ،ساختمان
کلنگی در شهر
تهران

20.7

30.4

14.3

16.3

22.9

25.0

28.2
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چنانچـه نـرخ سـود در سـایر بازارهـا در کنار راحتـی ورود و خـروج در آنها ،مناسـبتر از
بـازار مسـکن باشـد ،سـرمایهگذاران و سـفتهبازان جهـت سـرمایهگذاری بـه آن بازارها
مراجعـه میکننـد .ولی چنانچه شـرایط دیگر بازارها مناسـب نباشـد ،ورود مـردم به بازار
مسـکن تشـدید شـده و قیمتهـا را تحـت تأثیر قـرار میدهد.
همانطـور کـه در جـدول فوق مشـاهده میشـود ،بـازده شـاخص کل بـورس از بقیه
مـوارد بیشـتر بوده و سـاالنه حـدود  30.4درصد بازدهی به سـرمایهگذاران داده اسـت.
بعـد از آن سـرمایهگذاری در زمیـن و واحـد مسـکونی در تهـران قـرار دارد که بازدهی
سـاالنه  28.2و  25درصـد بـه سـرمایهگذاران داده اسـت .سـپردهگذاران در بانکهـا،
کمتریـن سـود را بـه خـود اختصـاص داده اند و تنها  14.3درصد سـود سـاالنه بردهاند
در حالـی کـه میانگیـن نـرخ تـورم سـاالنه طی ایـن سـالها  20.7درصد بوده اسـت.
در حقیقـت تنهـا کسـانی طی سـالهای مذکور توانسـتهاند قـدرت خرید پـول خود را
نسـبت بـه تـورم مصـون نگـه دارنـد کـه در بازارهای سـهام ،مسـکن یا طلا حضور
داشـتهاند.
بـا توجـه به مطالب گفته شـده ،بهترین بازار برای سـرمایهگذاری بازار سـهام میباشـد.
امـا مسـأله مهـم ایـن اسـت کـه سـرمایهگذاری در ایـن بـازار بـه شـدت پـر ریسـک
میباشـد و نیـاز بـه دانـش و اطالعـات اقتصـادی و مالـی دارد؛ بنابرایـن ورود بـه ایـن
بـازار بـرای بسـیاری از سـرمایهگذاران جذاب نیسـت .اما بعد از ایـن بـازار ،پربازدهترین
بـازار ،مسـکن میباشـد .لـذا ورود سـرمایهگذاری در این بـازار جهت حفظ قـدرت خرید
ً
کاملا عقالنـی بـوده و فعالیتـی اسـت که هـر کسـی میتوانـد آن را انجـام دهد
پـول
و ورود بـه آن نیـاز بـه دانـش و اطالعـات پیچیـدهای نـدارد .از طرفی دیگـر ،زمانی که
سـپردههای بانکـی طـی چنـد سـال جـذاب بـوده و چشـمانداز مناسـبتری نسـبت به
بقیـه بازارهـا داشـته باشـد ،سـرمایهگذاران پـول خـود را سـپردهگذاری میکننـد .اما به
محـض کاهـش نرخ سـود سـپرده بانکها ،منابـع خـود را از بانکها خارج کـرده و وارد
بازارهـای دیگـر میکننـد .اولیـن و مهمتریـن بـازار پیش روی سـرمایهگذاران نیـز بازار
مسـکن میباشد.
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انتظارات تورمی

باالخـره یکـی از مهمتریـن متغیرهـای مؤثـر بـر وضعیـت بـازار مسـکن ،انتظـار وجود
و تـداوم تـورم در دورههـای زمانـی خـاص میباشـد .در دورههایـی کـه تـورم شـروع
بـه افزایـش میکنـد و مـردم انتظـار دارنـد تـورم در حـال افزایش باشـد ،ورود بـه بازار
مسـکن اوج میگیـرد بـه خصـوص ورود سـفتهبازان در ایـن زمـان صـورت میگیرد و
موجـب پیشـی گرفتن شـتاب رشـد قیمتهای مسـکن بیـش از تورم عمومی میشـود.
در نمـودار زیـر رونـد تـورم عمومی با قیمت مسـکن مقایسـه شـده اسـت.
نمودار  -16-12مقایسه قیمت مسکن و تورم عمومی

منبع :مرکز آمار ایران و بانک مرکزی جمهوری اسالمی ایران

همانطـور کـه مشـاهده میشـود ،همواره رشـد قیمت مسـکن بیشـتر از تـورم عمومی
در کشـور بـوده اسـت .لـذا اسـتراتژی خریـد مسـکن توسـط مـردم جهت حفـظ قدرت
خرید ،کام ً
ال عقالیی اسـت و با ریسـک بسـیار کمی همراه اسـت .همچنین مشـخص
اسـت کـه در دورههـای بـا تـورم زیـاد ،افزایـش قیمـت مسـکن بیـش از تـورم و در
دورههـای بـا تورم کـم ،افزایش قیمت مسـکن کمتر از تورم میباشـد .لذا ،ورود بیشـتر
سـرمایهگذاران ،مصرفکننـدگان و بـه خصـوص سـفته بـازان در زمانی اسـت که تورم
شـروع بـه افزایش کنـد و انتظار افزایـش آن در آینـدهای نزدیک هم بـرود .بنابراین هر
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سیاسـت اجرایـی کـه منجر بـه ایجاد و تشـدید انتظـارات تورمیشـود ،موجـب افزایش
قیمتهـای مسـکن خواهد شـد.
مشـاهده میشـود که بعد از پیشـی گرفتن قیمت مسـکن از تورم عمومی در سـالهای
 1391و  ،1392ایـن رونـد در سـال  1393و  1394بـا کاهـش مـداوم تـورم ،برعکـس
شـده اسـت .بنابرایـن ،شـکل گیری انتظـار تورم نقشـی بسـیار مهـم در افزایش قیمت
مسکن دارد.
 -6-12روند آتی بازار مسکن
در بخـش تقاضـا مشـخص شـد کـه از سـال  1394الـی  ،1405بـا فـرض تأمیـن نیاز
تقاضـای مصرفـی کشـور و مسکندارشـدن همـه خانوارهـا (بـه ایـن معنی که نسـبت
تعـداد خانـوار بـه مسـکن بـه  1برسـد کـه در حال حاضـر این شـاخص  1.06هسـت)،
سـاالنه یـک میلیـون تقاضـا بـرای مسـکن شـکل خواهـد گرفـت .ایـن تقاضـا ،تنهـا
تقاضـای مصرفـی میباشـد کـه نیـاز همیشـگی و بلندمـدت بـازار اسـت .در حالیکه در
صـورت مهیا شـدن فرصـت بـرای سـرمایهگذاران و سـفتهبازان ،تقاضـای غیرمصرفی
نیـز بـه این تقاضـا افـزوده خواهد شـد.
در بخـش عرضـه نیز مشـخص شـد کـه در مجمـوع طی سـالهای  1385الـی 1394
حدود  5.7میلیون واحد بدون لحاظ مسـکن مهر عرضه شـده اسـت .البته مسـکن مهر
هـم حالـت خاصـی دارد و به دلیل نبـود زیرسـاختها ،متقاضیان عادی بازار مسـکن را
تحـت پوشـش قـرار نمیدهـد .از طرفی مقادیر سـرمایهگذاری شـده در بخش مسـکن
در سـال  810 ،1393هزار میلیارد ریال بوده اسـت که برای سـال  1394و  1395بیش
از  820هـزار میلیـارد ریـال سـرمایهگذاری در بخـش مسـکن پیشبینـی میشـود کـه
مقادیر بسـیار سـنگینی هسـتند .لذا ،به نظر نمیرسـد تحرک شـدیدی در بخش عرضه
مسـکن در سـالهای آتـی بتوانـد صـورت بگیـرد به نحـوی کـه بتواند عرضه مسـکن
را بیـش از یـک میلیـون واحـد مسـکونی در سـال کنـد .لـذا با توجـه به تقاضـای یک
میلیون واحد مسـکونی سـاالنه ،بازار مسـکن تا سـال  ،1405بازاری اسـت که همیشـه
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متقاضـی خواهد داشـت .منتهی بسـته به وضعیـت متغیرهای اقتصـاد کالن ،متقاضیان
نسـبت بـه ورود یـا عـدم ورود به این بـازار برای خریـد مصرفی یـا غیرمصرفی تصمیم
میگیرنـد .بنابرایـن ،بایـد شـرایط حاکـم بر بـازار مسـکن و متغیرهای اقتصـاد کالن را
بررسـی کرد.
یکـی از مهمتریـن متغیرهـای اقتصـاد کالن ،درآمـد دولـت میباشـد کـه پیشبینـی
میشـود در سـال  1395افزایش محسوسـی داشـته باشـد .زیـرا با رفـع محدودیتهای
تحریـم ،تولیـد و صـادرات نفـت ایران در سـال آتی بیـش از یک میلیون بشـکه در روز
بیـش از سـال جـاری خواهـد شـد که بـا لحـاظ نفـت  40دالری ،درآمـد دولـت از این
محـل بیـش از  148هـزار میلیـارد ریـال افزایـش خواهد داشـت .همین مسـأله در کنار
رفـع محدودیتهـای تحریـم در بازارهـای دیگـر ،موجـب شـده رشـد اقتصـادی ایران
توسـط بانـک جهانـی  4درصـد پیشبینی شـود 1که همین مسـأله نیز درآمد ملـی و لذا
قـدرت خریـد مـردم را افزایـش خواهـد داد .مسـأله دوم ،تزریـق نقدینگی میباشـد .به
نظـر میرسـد بـا توجـه به گشـایش اقتصـادی صورت گرفتـه بعـد از برجـام و رکود در
سـال جـاری ،دولـت مصمم بـه رفع رکود در سـال بعـد و تزریق نقدینگی بـه واحدهای
تولیـدی میباشـد .حجـم نقدینگـی در سـال  ،1392حـدود  23درصـد ،در سـال 1393
حـدود  20درصـد و در  10ماهـه سـال جاری حدود  21.3درصد رشـد داشـته اسـت .2با
توجـه بـه رویـه دولت جهت تزریـق نقدینگی بـرای از بین رفتـن رکود کـه در اقدامات
ضـد رکـودی دولـت در نیمـه دوم سـال جـاری متبلـور شـد و در سـال آتی نیـز به نظر
بـه انحـاء متفـاوت ادامه یابد ،رشـد نقدینگـی  25درصـدی پیشبینی میشـود .بنابراین
دومیـن متغیـر اقتصـاد کالن مؤثر نیز بـه صورت صعودی پیشبینی میشـود .سـومین
متغیـر اقتصـاد کالن مؤثـر بـر قیمت مسـکن ،وام مسـکن میباشـد که این رقـم نیز از
 450میلیـون ریـال بـه  700میلیون ریال از زمسـتان سـال جاری به بعـد افزایش یافته
 .1روزنامه ایران ،رشد  5درصدی اقتصاد ایران در سال  ،95در آدرس اینترنتی:

http//:iran-newspaper.com/Newspaper/MobileBlock?NewspaperBlockID

 .2روزنامه دنیای اقتصاد ،مصاحبه رئیس بانک مرکزی در خصوص آمار نقدینگی منتشر شده در مقاله «چرا حجم باالی نقدینگی منجر
به تورم نشد؟» ،آدرس اینترنتی:
http://www.donya-e-eqtesad.com/online/1014897/#ixzz40guo8QLi
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اسـت کـه خود این مسـأله منجر بـه افزایش خرید در بازار مسـکن خواهد شـد .در کل،
سـه متغیر اول نام برده شـده خود را در شـاخص قدرت خرید نشـان خواهد داد .چنانچه
رشـد اقتصـادی سـال آتـی را  4درصـد و میانگیـن قیمـت مسـکن را هماننـد قیمت در
 9مـاه ابتدایـی سـال جـاری لحـاظ کنیم ،شـاخص قـدرت خرید مـردم در سـال آتی به
 3.8واحـد خواهـد رسـید کـه بـه معنـی این اسـت که بـا درآمد سـرانه در اختیـار مردم،
میتـوان حـدود  3.8مترمربع واحد مسـکونی در شـهر تهران خریداری کـرد که نزدیک
بـه سـقف تاریخـی خـود ( 4واحـد) میباشـد .لـذا روند صعـودی در سـه متغیـر اقتصاد
کالن ذکـر شـده منجـر بـه افزایش شـاخص قـدرت خرید مـردم شـده و افزایش خرید
در سـال آتـی پیشبینی میشـود.
نمودار  -17-12شاخص قدرت خرید مردم در سال 1395

منبع :مرکز آمار ایران و بانک مرکزی جمهوری اسالمی ایران

در خصـوص بازارهـای مـوازی هـم بایـد گفـت کـه از دیـد کارشناسـان در سـال آتی،
بازارهـای دالر و طلا ،چشـمانداز مثبتـی نخواهنـد داشـت؛ اما رونـد بازار سـهام مثبت
ارزیابـی میشـود .ولـی چنانچـه عنـوان شـد ورود و سـرمایهگذاری در بـازار سـهام بـا
ریسـک زیـادی همراه اسـت و نیاز بـه دانش تخصصی اقتصـادی و مالـی دارد .بنابراین
بـازار مهمـی کـه در سـال بعـد دارای چشـمانداز صعـودی اسـت و ریسـکی هم نـدارد،
بـازار مسـکن میباشـد .چنانچـه رونـد تورم کـه در دو سـال اخیـر نزولی بـوده ،متوقف
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شـود و بـه رونـد صعودی برگردد ،آخرین سـیگنال از ناحیه متغیرهـای اقتصاد کالن هم
رقـم خواهـد خـورد .توقـف روند نزولی تـورم چنانچه اتفـاق بیفتد منجر به شـکلگیری
انتظـارات تورمـی شـده و لـذا رونـد افزایش تقاضـا در بازار مسـکن به اوج خـود خواهد
رسـید .بـا توجـه بـه رشـد نقدینگـی در سـالهای اخیر کـه همـواره بیـش از  20درصد
بـوده اسـت (بـه خصوص افزایش شـدید نقدینگی در پاییز سـال جاری ،از حـدود 9070
هـزار میلیـارد ریـال در مـاه آبـان بـه حـدود  9500هـزار میلیـارد ریـال در دی مـاه ،به
دلیـل اجـرای سیاسـت ضـد رکـودی ،)1همچنیـن عدم کاهـش نـرخ ارز بعـد از اجرایی
شـدن برجـام ،پیشبینـی میشـود کـه تورم نقطه بـه نقطه از نیمـه دوم سـال آتی روند
صعـودی بـه خـود بگیـرد .این رونـد صعـودی منجر بـه شـکلگیری انتظـارات تورمی
خواهد شـد و افزایش آغازشـده در حجم مبادالت مسـکن در زمسـتان سـال جاری را در
سـال آتـی افزایش خواهـد داد که بـه تدریج با کاهش واحدهای مسـکونی عرضهشـده
در بـازار ،منجـر بـه افزایـش تدریجی قیمت مسـکن خواهد شـد کـه این رونـد در نیمه
دوم تشـدید خواهد شـد.
الزم بـه ذکـر اسـت کـه حجـم معـادالت در تهـران در سـال ( 1391دوره رونـق بـازار
مسـکن) بـه طـور میانگیـن 16 ،هـزار واحد در مـاه بود .ایـن رقم در سـالهای  1392و
 1393بـه  9و  13هـزار واحـد کاهـش یافـت و در  9ماهه اول سـال  1394بـه  12هزار
واحـد رسـید .امـا در دی مـاه و بعـد از اجرایـی شـدن وام مسـکن  700میلیـون ریالی و
چشـم انـداز مثبـت اقتصاد کشـور ،حجم مبادالت بـه  16هـزار واحد افزایش پیـدا کرد.
ایـن مسـأله نشـاندهنده خـروج از دوره رکود میباشـد.
 -7 -12جمعبندی
بنابرایـن بـا توجـه بـه تمام مسـائل گفته شـده ،خـروج از رکـود و شـروع دوره رونق در
زمسـتان سـال جـاری و سـال بعـد پیشبینـی میشـود .در سـال آتـی با رسـیدن زمان
 .1نقدینگی چگونه  950هزار میلیارد تومان شد؟ روزنامه دنیای اقتصاد به نقل از رئیس کل بانک مرکزی ،آدرس اینترنتی:
http://www.donya-e-eqtesad.com/online/1013453/
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اولیـن نفراتـی کـه بـرای وام  1000میلیـون ریالـی ثبـت نـام کـرده بودنـد و همچنین
شـکلگیری انتظـارات تورمـی ،بـه تدریـج وارد فضای افزایـش قیمتها خواهیم شـد و
بـا افزایـش تـورم ،این روند شـتاب بیشـتری خواهد گرفت .بـا توجه به رفتار سـازندگان
نیـز ،شـروع افزایـش قیمتهـا منجر بـه افزایـش پروانههای سـاخت و سـپس افزایش
سـاخت واحدهـای مسـکونی خواهـد شـد تـا جایی کـه دوبـاره مقـدار عرضـه بتواند بر
مقـدار تقاضا پیشـی بگیرد و دوبـاره وارد چرخه رکودی بشـویم .بنابراین ،سـال بعد وارد
شـدن بـه دوره رونـق و افزایـش قیمتهـا پیشبینی میشـود.
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عوامل مؤثر بر
قیمت مسکن

تقاضا

یک میلیون واحد مسکونی طی 1394-1405

عرضه

میانگین  625هزار واحد مسکونی بدون مسکن مهر
درآمد دولت

افزایش درآمد دولت ناشی از افزایش تولید و صادرات بیش
از یک میلیون بشکه نفت در روز

تزریق نقدینگی

رشد تزریق نقدینگی با توجه به برنامه دولت برای خروج از
رکود در دوران پساتحریم

وام مسکن

افزایش وام مسکن از  450میلیون ریال به  700میلیون ریال

بازارهای موازی

عدم چشم انداز مثبت نسبت به سایر بازارها به جز بورس که
ریسک زیادی دارد

انتظارات تورمی

افزایش تورم نقطه به نقطه از نیمه دوم سال بعد منجر به
شروع رشد تورم و شکلگیری انتظارات تورمی خواهد شد

نشانههای خروج از رکود
افزایش شاخص قدرت خرید مردم به 3.8
که نزدیک به سقف تاریخی خود است

افزایش تعداد معامالت مسکن در دیماه
افزایش شاخص قدرت خرید مردم به  3.8که نزدیک به
سقف تاریخی خود است

