
چقدر از تولید شرکت ها در انبارها مانده است؟خرید ملک در ترکیه چه خطرهایی دارد؟ ایرانی ها پس از تلگرام به کجا کوچ می کنند؟
مصائب انباشتگی در همسایگی ریسک

مسیریابی ثروت جهانی بر اساس گزارش سال 2015 بانک کردیت سوئیس

گفت وگو با حمید بیگلری بانکدار سرشناس ایرانی-آمریکایی
درباره سهم ایران از جریان سرمایه جهانی

نقشه گنج
  خانوارها چقدر ثروتمند شدند؟
  منزلگاه میلیاردرهای دنیا کجاست؟
  طبقه متوسط جهانی چه سهمی از تولید ثروت دارد؟
  در یک سال گذشته ثروت در جهان چگونه تقسیم شد؟
  چرا ایران در رده بندی گزارش کردیت سوئیس جایی ندارد؟
  توزیع ثروت در کشورهای توسعه یافته و در حال توسعه چگونه است؟
  سیل سرمایه به کجا سرازیر است و ایران چه سهمی از تولید ثروت جهانی دارد؟
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عوامل موثر در سمت عرضه و تقاضای بازار پول که متاثر از شرایط 
ضعیف سهولت کسب و کار است، موجبات کاهش عرضه و فزونی 
تقاضا را به وجود آورده است. نرخ بهره بازار پول، فضای هرگونه رقابت 
را در تولید تضعیف کرده اســت. همچنین توهم سودهای باالتر از 
تولید باالخره دیر یا زود اسباب ورشکستگی را فراهم می کند. ایجاد 
بازارها همانند مسکن توجیه گر فزونی نقدینگی و نیز تبدیل به عاملی 

برای جذب نقدینگی سرگردان شده است.
سیاســت قیمت گذاری و عدم آزادســازی اقتصاد توسط دولت 
طی چند دهه و محدودســازی اقتصــاد با تنظیم مقررات و تعرفه 
و عدم واگذاری تصدی گری، ســبب تقویت سمت تقاضای پول و 
غیراقتصادی شدن تولید شده اســت. از طرفی عدم وصول درآمد 
دولت از محل نفت، مشتقات آن و معادن در نیمه اول سال 1394 
مجدداً سیاست انبســاط پولی را تحریک می کند. عالوه بر تبعات 
سیاسی و اجتماعی، موج بیکاری فعلی و نیز در آینده، عدم تقاضا 
در سرمایه گذاری و همچنین نبود جایگزین برای درآمدهای نفتی، 
دالیلی است که فشار آن به بازار پول منتقل می شود و در یک نگاه 

سطحی و عوامانه معلول به جای علت مواخذه می شود.
این مقاله به بررسی عوامل موثر بر تقاضا و عرضه بازار پول همراه 

با تحلیل و ارائه راهکارهای اجرایی و کاربردی می پردازد.
  

اولین سوالی که شاید برای همه ما مطرح باشد این است که به رغم 
اینکه تــورم از 40 درصد به 11 درصد کاهش یافته چرا همچنان 
نرخ سود بانکی باالست و راهکار دسترسی به منابع مالی در اقتصاد 
کالن چیست؟ اما برای بسیاری قابل باور نیست که کاهش نرخ سود 
بانکی صرفاً با کاهش تورم به تنهایی اتفاق نمی افتد. همین طور با 
وضع قوانین و دستورات بانک مرکزی نیز حادث نمی شود. به عنوان 
مثال در حال حاضر، نرخ سود بانکی 20 درصد است ولی بانک ها و 
موسسات مجاز و غیرمجاز به طور دقیق آن را رعایت نمی کنند. دلیل 
این موضوع، تعیین نرخ بهره در بازار عرضه و تقاضاست. اوراق دولتی 
با نرخ 26 درصد ســاالنه تنزیل می شوند، آن وقت ما چطور انتظار 
داریم نرخ سود بانکی که ضمانت کمتری از دولت دارد، کمتر از 26 
درصد باشد! بانک ها و موسسات هم در تسهیالت و هم نرخ سپرده 
با روش های مختلف همان نرخ دســتوری را ارائه می دهند، ولی در 
آخر، نرخ موثر را به 26 درصد می رســانند. به طور مثال امتیازاتی 
از متقاضی به نفع بانک اخذ می کنند و بعداً تســهیالت با نرخ 22 
درصد می دهند یا با ارائه خدمات مازاد بر بهره نرخ ســود ســپرده 
20 درصدی، نرخ موثر باالتری ارائه می دهند. نرخ سود بین بانکی نرخ 
معقول و منطقی است که نظام بازار آن را تعیین کرده است. تجربه 
پرداخت تسهیالت با نرخ 12 درصدی در شرایط تورم 30 درصدی 
و نرخ سود 18 درصدی بانک ها در چند سال گذشته در یاد تمامی 
فعاالن بازار پول و تجارت همچنان زنده است ولی چگونه باید این 
نرخ را کم کنیم؟ اجازه بدهید چند عدد را برایتان ذکر کنم: از سال 
1380 تا 1393 شــاخص نقدینگی، بهای عمومی، بودجه عمومی 
و تولید ناخالص به ترتیب 24، 14، 14 و 15 برابر شــده اند. خیلی 
ســاده، افزایش نقدینگی نتوانست تولید ناخالص را افزایش دهد و 
موجبات رونق را فراهم آورد پس سیاســت عرضه پول بدون وجود 

زیرساخت رقابتی تولید، باعث افزایش 
GDP نمی شــود. در حال حاضر بازار 
عرضــه و تقاضای پــول طی چندین 
سال است که به سمت تقاضا متمایل 
شده است بنابراین بدیهی است که نرخ 
سود به طور طبیعی افزایش می یابد. به 
عبارت ساده تر توازن عرضه و تقاضا در 

بازار پول، به هم ریخته است.
خــب چه بایــد کرد؟ در ســمت 
عرضه، سیاســت عــدم افزایش پایه 
پولی به طور جدی بایســتی پیگیری 
شــود. وصول مطالبات بانکی و ایجاد 
شــرکت های مدیریت دارایی و فروش 
مطالبات بانک ها و خروج دارایی سمی 
از ترازنامــه آنها میــزان عرضه پول را 
افزایش می دهد. عدم وصول مطالبات 
بانکی و فرهنگ عدم بازپرداخت دیون 
تجار دائماً در حال افزایش اســت به 
طوری که قوانین متعددی شرط رونق 
را ادامه همین خــط فکری می دانند. 
تامین کننده مالی که عمدتاً به نوعی 
تحت تاثیر سیاست های انبساطی دولت 
قرار دارد، گزینه ای جز ادامه کار ندارد. 
عدم اعمال سیاست های تنظیم گری در 
بانک های تحت نظارت بانک مرکزی در 
حوزه ریسک و پذیرش وضع موجود، 
موجبات افزایش دارایی سمی را افزایش 
می دهد و دائماً خبر ورشکستگی برخی 
از بانک ها به آینده موکول می شــود. 
نبود سیســتم های یکپارچه اطالعات 
مدیریــت و کندی امــور دادگاه ها در 
شناســایی اموال بدهــکاران بانکی و 
اطاله در مســیر امــور حقوقی وصول 
مطالبات، بانک ها را با مشــکل مواجه 
می کند بنابراین یــک مدیر بانکی به 
جای فکر کردن برای وصول مطالبات 
راحت ترین راه یعنی اخذ سپرده با نرخ 
باالتر را ترجیح می دهد و اگر نتوانند، 
برای کسری نقدینگی در سپرده قانونی 
خود کوتاهی می کند )از بانک مرکزی 
بــا نرخ 34 درصد قــرض می کند(. از 
طرفــی وجود اختالف نرخ در ســود 
بانکی تسهیالت گیرنده و نرخ رقابتی 
بازار، تسهیالت گیرنده را جهت عودت 
بدهی ترغیب نخواهد کرد که مشکالت 
دیگــری را برای ســمت عرضه پول 

به وجود می آورد. هر چند که بنگاهداری بانک ها و ســرمایه گذاری 
بلندمدت ایشــان عوامل ســمت عرضه را تضعیف کرده و قوانین 
مناسبی برای کاهش دارایی مذکور بانک ها اتخاذ شده ولی به نظر 
نگارنده عامل اصلی کمبود عرضه عدم وصول مطالبات بانک هاست. 
ضمن اینکه نداشتن زیرساخت های شرکت های وصول مطالبات و 

توسعه بازار رهن ثانویه نیز موثر است.
هــر چند که تحریم ها نقش مهمی در عــودت بدهی برخی از 
تولیدکنندگان به بانک ها داشته و قوانین مناسبی نیز برای استمهال 
بدهی ایشان تدارک دیده شده است ولی فضا برای سوءاستفاده سایر 
بدهکاران فراهم آمده اســت که تمیز این موضوع آسان نیست. در 
چند دهه گذشــته افزایش نقدینگی راه حل متولی بازار پول برای 
افزایش عرضه بوده است که نقل آن قبالً توضیح داده شد. بایستی 
عرض کنم هرگونه افزایش در پایه پولی عمالً برداشت از جیب مردم 
بدون اجازه ایشــان است. اگر قرار باشد ما به ازای افزایش نقدینگی 
تولیدی حادث نشود و بدهی سررسید شده دولت پرداخت شود یا 
به دارایی سرمایه ای دولت اضافه شود نتیجه ای جز تورم ندارد. تورم 

بیش از آنکه مشکل مالی باشد معضلی پولی بوده است.
از موارد مهم و تاثیر گذار در سمت عرضه بازار پول، بدهی دولت 
است. دولت در دو سال اخیر از تعریف پروژه های عمرانی و بدهکار 
کردن خود به جد خودداری کرده است که نتیجه سیاست معقول و 
صحیحی است که در پیش گرفته است و جای تقدیر دارد که خود 
را بیشتر از این به بانک ها بدهکار نکرده است. دولت بایستی به هر 
طریق فروش اموال و دارایی و امتیاز حتی رد دیون بدهی خود را به 
بانک ها و پیمانکاران و بیمه بازنشستگی بپردازد که نتیجه آن عرضه 

پول به بازار پول و کاهش نرخ سود خواهد بود.
شاید سوالی که در اینجا به ذهن متبادر شود چگونگی نقش و اثر 
انتشار اوراق خزانه در تسویه بدهی دولت باشد. بله، طبیعی است که 
این مورد می تواند راهکاری کوتاه مدت به نظر بیاید ولی اجازه بدهید 
کمی در این موضوع تامل کنیم و موشــکافانه پیش برویم. اولین و 
مهم ترین نکته این است که حجم اوراق منتشره مذکور بسیار کمتر 
از میزان بدهی دولت است. ضمن اینکه این اوراق با نرخ باالیی برای 
دولت که نماینده اموال مردم است تهیه می شود. نتیجه می گیریم 
فروش اموال دولتی و پروژه های نیمه کاره ولو به قیمت پایین تر، به 
مراتب بهتر از متورم شــدن دولت با بدهی از بازار سرمایه به جای 

بانک مرکزی است.
به جرات می توان گفت مقاومت دولت در تســویه دیون خود با 
راهکار چاپ پول در بانک مرکزی و تزریق آن به بازار، از دستاوردهای 
دولت اســت. یکی دیگر از اقدامات ارزنده دولت مفاد یک الی شش 
قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر و احصای مطالبات و بدهی های 
دولت است که تسریع در اجرای آن به حل بخش عمده ای از دیون 

دولت منجر می شود.
اما دولت منابع گســترده ای نیز در خارج از کشــور دارد که در 
راستای آزادسازی منابع ارزی با مدیریت صحیح و برنامه ریزی اصولی 
می توانــد به کمک دولت بیاید. طبیعی اســت که برای مدیریت و 
استفاده بهینه از منابع ارزی آزاد شده پیشنهاد های زیادی می شود؛ 
اولیــن راه حل فروش ارز به بانک مرکزی و اخذ ریال برای تســویه 

نامتوازن
عوامل موثر در عرضه و تقاضای پول و راهکارهای ایجاد توازن در آن

تحلیل
    علی تعقلی اقتصاد ایران

مدیرعامل صندوق ضمانت سرمایه گذاری صنایع کوچک
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دیون اســت. برخی از افراد نیز پیشنهاد افزایش سرمایه 
بانک هــا و رونق اقتصاد را مطــرح می کنند. به زعم بنده 
اما ســرمایه گذاری در بانک های خارجی و اعمال نفوذ به 
قصد تامین مالی چند برابری )حداقل 10( برای فاینانس 
بانک ها و پروژه های ملــی و بخش خصوصی یا گارانتی 
سرمایه گذاری در کشور پیشنهاد می شود. مثالً تامین مالی 
باقی مانده مسکن مهر یا راه های کشور یا حمل و نقل ریلی، 
هوایی و... برای سرمایه گذارانی که اطمینانی به برگشت 
سرمایه ندارند راهگشــا خواهد بود. اصوالً فروش نفت و 
مشتقات آن هم همین مسیر را باید طی کند، منابع حاصل 
از فروش باید به کشور وارد نشود و از محل سرمایه گذاری 
خارجی و گارانتی وجوه مربوطه، توسط آن منابع شرایط 

توسعه کشور فراهم آید.
خب اجازه بدهید کمی به عقب برگردیم، در ســمت 
عرضه، تحلیل، عارضه یابی و راهکارهای مناسب مطرح شد. 
اما بخش دیگر این معادله، ســمت تقاضاست. در سمت 
تقاضا بارها شنیده ایم که تسهیالت دریافتی در مسیر تولید 
صرف نمی شــود، چرا؟ آیا با روش های صرفاً نظارتی رایج 
اعطای تسهیالت و پرداخت پول به فروشنده ماشین آالت 
یا مواد اولیه می توان تصور داشــت پول در تولید هزینه 
شــود؟ پاسخ روشن است: خیر. چرا؟ چون اگر قرار باشد 
نرخ ســود بانکی کمتر از نرخ بازار باشد و تولید هم نرخ 
سود بازار را نداشته باشد، چرا باید تولیدکننده تسهیالت 
را در مسیر تولید هزینه کند؟ در حال حاضر که مشکالت 
متعددی برای نظام تولید وجود دارد اگر نمی توانیم مشکل 
تولید را حل کنیم دست کم نباید مسیرهای سرمایه گذاری 
غیر مولــد اعم از کاال و خدمــات را ناامن کنیم؟ بگذارید 
مثالــی بزنم، در حال حاضر حــدوداً یک میلیون و 600 
هزار واحد مسکونی خالی در کشــور وجود دارد که اگر 
فــرض کنیم هر واحد 200 میلیون تومــان ارزش دارد، 
سرمایه گذاری 320 هزارمیلیاردی را رقم خواهد زد که 37 
درصد نقدینگی کشور را شامل می شود. اگر سیاست اخذ 
مالیات سختگیرانه از دارایی غیر مولد را در پیش بگیریم، 
آیا باز هم تقاضای تسهیالت از بازار پول به همین میزان 
خواهــد بود؟ قطعاً دارندگان اموال مذکور اقدام به فروش 
با نرخ های پایین تر خواهند کرد و حجم ســپرده بانک ها 
افزایش می یابد که نتیجه آن کاهش نرخ سود بانکی است. 
آیا اخذ 25 درصد مالیات از سود تولیدکننده که شرایط 
دشــواری دارد و عدم اخذ مالیات از اموال غیرمولد مانند 

مسکن، مواد اولیه، زمین، طال و... صحیح است؟
پس از اجرا، عرضه مســکن بیشــتر از تقاضا خواهد 
شــد و حتی سهام برخی از شرکت ها و موسسات مالی و 
سرمایه گذاری که سود خود را از سرمایه گذاری در مسکن 
طی این 50 سال به دست آورده اند تحت تاثیر قرار می گیرد 
لیکن با پایین آمدن قیمت مسکن در آینده نزدیک، شاهد 
رونق خواهیم بود. فراموش نکنیم که بخش عمده دارایی 
آحاد کشورهای توسعه نیافته در امالک و مستغالت است؛ 
این ترکیب در کشورهای توسعه یافته به سمت دارایی های 
کاغذی و سهام گرایش دارد که تولید را به دنبال خواهد 
داشت. اما، مسکن باید از کاالی سرمایه گذاری به کاالی 
مصرفی تبدیل شــود و توقع افزایش قیمت در آن از بین 

برود. 

تحلیل
اقتصاد ایران

طــی ماه اخیر موضوع سیاســت های اقتصــادی برای 
تســهیل خروج از رکود مجددی که در نیمه اول سال 
جاری فراگیر شده است، بدل به موضوعی داغ شده است. 
بسته سیاستی اخیر که برای تحریک تقاضا رونمایی شد، 
مهم ترین بسته سیاستی اســت که در کوتاه مدت برای 
تحرک اقتصاد اتخاذ می شــود. در این بسته تالش برای 
کاهش نرخ سود از مســیر کاهش نرخ سپرده قانونی و 
تزریق اعتبار در بازار بین بانکی هدف قرار گرفته است. در 
این راستا پاسخگویی به دو سوال از اهمیتی تعیین کننده 
برخوردار است: اول اینکه آیا کاهش نرخ سود در شرایط 
فعلی به درســتی هدفگذاری شده است؟ دوم اینکه اگر 
سیاست کاهش نرخ ســود سیاست درستی در شرایط 
فعلی است، سرعت اقدام در اعمال بسته محرک چگونه 

باید تنظیم شود؟
در پاسخ به سوال اول باید تاکید کرد کاهش نرخ سود 
در شــرایط فعلی به درســتی هدفگذاری شده است. در 
شرایط فعلی با توجه به نرخ اسمی سود باالتر از 20 درصد 
و نرخ تورمی که به مرز 10 درصد نزدیک شده است، نرخ 
حقیقی سود باالترین سطوح تاریخی خود را در دوره قبل 
و پس از انقالب تجربه می کند. این نرخ های باالی ســود 
یکی از مهم ترین عوامل انقباض طرف تقاضای اقتصاد از 
دو مسیر انقباض تقاضای مصرفی و تقاضای سرمایه گذاری 
اســت. برخالف تاکیدی که در شــرایط فعلی بر عامل 
انتظارات به عنوان عامل اصلی تعویق مصرف می شود، باید 
بر این نکته تاکید کرد که مهم ترین عامل تعویق مصرف 
در حال حاضر، نه انتظارات، بلکه دقیقاً نرخ های باالی سود 
است. نرخ سود متغیر کلیدی در تعیین مصرف بین زمانی 
مصرف کنندگان اســت و باال بودن نرخ سود این عالمت 
مهم را به مصرف کنندگان ارسال می کند که برای دستیابی 
به رفــاه باالتر باید مصرف جاری خود را به آینده منتقل 
کند. در واقع به نفع مصرف کنندگان است که منابع مالی 
خود را به صورت ســپرده بانکی پس انداز کرده، از مزیت 
سود باالی سپرده بهره مند شده و در آینده با اصل و سود 
باالی سپرده خود به ســطوح باالتر مصرف و به تبع آن 
رفاه بیشــتر دست یابند. بنابراین یکی از راه های تحریک 
تقاضای مصرفی در چنین شرایطی بدون تردید کاهش 
نرخ سود بانکی است تا مصرف کنندگان از تعویق بیشتر 
مصرف خودداری کنند و به مصرف سریع تر تشویق شوند.

اما نرخ ســود عالوه بــر تعویق مصرف، بخشــی از 
سرمایه گذاری ها را نیز به تعویق انداخته است. نرخ سود 
از مســیر تعیین هزینه سرمایه گذاری، یکی از مهم ترین 
متغیرهــای تعیین کننــده بازدهی ســرمایه گذاری و 
تصمیم گیری فعاالن اقتصادی برای سرمایه گذاری است. 
نرخ های باالی سود در شرایط فعلی از مسیر افزایش هزینه 
و کاهش بازدهی سرمایه گذاری، تامین مالی برای بسیاری 
از سرمایه گذاری های جدید را فاقد توجیه اقتصادی کرده 
اســت. در واقع در چنین شــرایطی فعاالن اقتصادی و 
تولیدکنندگان ترجیح می دهند به تامین مالی سرمایه در 

گردش برای جلوگیری از توقف خطوط تولید فعلی اکتفا 
کرده و سرمایه گذاری برای توسعه خطوط تولید یا ایجاد 
خطوط تولید جدید را به تعویق اندازند تا در شرایط بهتری 
نسبت به آن اقدام کنند. بنابراین کاهش نرخ سود عالوه 
بر تحریک تقاضای مصرفی، تقاضای سرمایه گذاری را نیز 
تحریک کرده و از این دو مســیر به تقویت تقاضای کل 

اقتصاد خواهد انجامید.
بنابراین شرایط جاری اقتصاد ایران به روشنی اهمیت 
شکستن نرخ های سود را که در باالترین سطوح تاریخی 
قرار گرفته اند، نشان می دهد. البته روشن است که کاهش 
نرخ سود به صورت دستوری نه ممکن است و نه مفید. و 
درست به همین دلیل در بسته محرک تقاضا که توسط 
دولت ارائه شده است بر کاهش نرخ سود از مسیر مکانیسم 
بازار مانند کاهش نرخ سپرده قانونی و تزریق اعتبار به بازار 

بین بانکی تاکید شده است.
اکنون ســوال مهم این اســت که با توجه به جمیع 
شرایط، سرعت اقدام در اعمال بسته محرک چگونه باید 
تنظیم شــود؟ برای پاسخ به این سوال باید توجه داشت 
که خوشــبختانه طی ماه های آتی، برجام به مرحله اجرا 
درخواهد آمد و اجرای برجام از یک سو با کاهش ریسک های 
اقتصاد ایران به شکستن نرخ های سود کمک می کند و از 
سوی دیگر و مهم تر از آن با گشایش طرف عرضه امکان 
پاسخگویی مطلوب طرف عرضه اقتصاد به تحریک تقاضا 
را فراهم می کند. به عالوه انتظار می رود اجرای برجام به 
تدریج تحرکات جدید و قوی از فصل زمستان در اقتصاد 
ایران ایجاد کند. بنابراین با آگاهی نسبت به این موضوع 
که اضطرار اقدام سیاستی در سه ماه آتی بسیار بیشتر از 
سه ماه بعدی است، به نظر می رسد گزینه بهتر آن است 
که تزریق اعتبار برای کاهش نرخ سود به صورتی سریع، 
قوی و موقت طی سه ماه به جای شش ماه به مرحله اجرا 
درآید. در واقع اگر قرار است مقدار معینی اعتبار به صورت 
تدریجی و طی شــش ماه تزریق شود، با توجه به اجرای 
برجام، بهتر اســت همین میزان اعتبار با سرعت و قدرت 
بیشتر و طی ســه ماه تزریق شود. این امر دو فایده دارد: 
اول اینکه تزریق قوی تر و سریع تر اعتبار در سه ماه، نیروی 
قوی تری برای شکستن نرخ ســود وارد کرده و تضمین 
بیشتری برای موفقیت آن فراهم خواهد کرد و دوم اینکه 
با توجه به ظهور پیامدهای مثبت حاصل از اجرای برجام 
در فصل زمستان، تزریق اعتبار در موقع مقتضی که نیاز 
بیشتری به آن وجود دارد، صورت خواهد گرفت و نه زمانی 
که اضطرار آن کمتر حس خواهد شد. در نهایت و مهم تر 
از همه این است که سیاستگذار باید به موقت بودن بسته 
محرک )حال ســه ماهه یا شش ماهه( کامالً پایبند باشد، 
چرا که در صورت تداوم این بسته طی زمان، ریسک های 
تورمی مجدداً ظهور کــرده و دیگر تضمینی برای تداوم 
موفقیت دولــت در مهار تورمی وجود نخواهد داشــت. 
بنابراین عالوه بر اجرای سریع و قوی بسته محرک، توقف 

به موقع آن نیز از شروط موفقیت آن خواهد بود.

نرخ شکنی

   حمید زمان زاده
 هیات علمی پژوهشکده پولی و بانکی
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