چشمانداز تأمین مالی در سال 99

در هفتهای که گذشت ،یعنی هفتة آخر بهمنماه  ،1398حسین عبده تبریزی در سه نشست در تهران
(همایش تأمین مالی صنعت نفتوگاز در سالن کوشک وزارت نفت ،نخستین همایش مالی ایران در
دانشگاه الزهرا و کنفرانس حسابداران و مدیران مالی ایران) شرکت کرد و اهمیت «تأمین مالی» را
برای بازار سرمایه توضیح داد .سخنران دالیل محدودیتهای اعتبارات برای بخش خصوصی در سال
 1399را شرح داد و آنگاه برای برخورد با تنگنای اعتباری ،توصیههایی به کسبوکارها ارائه داد.
خالصهای از مطالب ارائه شدة دکتر عبده را اینجا میخوانید
 .1بحثی که من امروز خدمت شما دارم ،تأمین مالیِ بخش خصوصی در شرایط جاری کشور
است .در این شرایط برای پیشبینی آینده عدمقطعیتها کمتر است و این به معنای
مثبتبودن پیشبینیها از متغیرهای اصلی اقتصاد نیست .متأسفانه نرخ رشد اقتصادی ایران از
سال  97بسیار کند شده و اصوالً در دهة  90این نرخ بسیار پایین بوده و پیشبینی سال  99هم
نرخ رشدی نزدیک به صفر خواهد بود .پیشبینی نرخ تورم چون با بودجة کل کشور مربوط
است ،با عدمقطعیت بیشتری مواجه است؛ پیشبینی آن به دلیل کنترل نسبی تورم در ماههای
اخیر (و اگر تغییر عمدهای رخ ندهد) باید در حدود  %25قابلمهار باشد؛ یعنی تورم از رقم
فعلی  37و  38درصد پایینتر رود .به هر حال ،سال  1399نیز سال رکود تورمی ،ماندگاری
تورم رکودی و ایستایی اقتصادی ( )stagflationاست .شرایط محیطی ما ،سیاست داخلی
و خارجی ما ،روابط ما با امریکا و تحریمها عرصة سیاستگذاری را روشن میکند .برای
پیشبینی متغیرهای سال  ،1399به روشنشدن این شرایط نیازمندیم .متأسفانه در سال  99نیز

1

کاهش درآمد ملی ،افزایش نقدینگی در مقیاس بزرگ همراه با تورم و نظام چند نرخی ارز
ادامه خواهد یافت.
 .2آنچه در سال آینده مشخصاً قابلپیشبینی است آن است که دولت در عرصههای مختلفی
مثل ارز ،مالیات و دریافت حق بیمة بیشتر ،بخش خصوصی را تحت فشار قرار دهد .خود
بودجة دولت و کمبودن بودجة عمرانی یا عمالً نبودن بودجة عمرانی ،فشار بیشتری به بخش
خصوصی میآورد .اما به گمان من از همة اینها مهمتر ،مشکالت تأمین مالی بخش
خصوصی است .گسترش رابطة وامگیری دولت از بانکها ،جای را برای اعتبارات بخش
خصوصی تنگ کرده است .مراجعة دولت به بازار سرمایه که در بودجة  1399پیشبینی
شده ،جای را برای بخش خصوصی بازهم تنگتر خواهد کرد .این کاهش شدید اعتباراتِ
بخش خصوصی تأثیر عمدهای بر اقتصاد کالن خواهد گذاشت .تنگنای اعتباری بخش
خصوصی به معنای ارزش افزوده و اشتغال کمتر است و رکود جاری را عمیقتر میکند.
متأسفانه این تأثیر روی شرکتهای کوچکتر بیشتر است .آثار خُرد تنگنای اعتباری برای
کسبوکارها بسیار مخرب است؛ باعث میشود کسبوکار کارخود را گسترش ندهند و
حتی در حد گذشته نتوانند سرمایه در گردش مورد نیاز را تأمین کنند ،چه رسد به اینکه
طرحهای گسترش خود را اجرا کنند .از دید کسبوکار ،تنگنای اعتباری از افزایش نرخ
بهره به مراتب بدتر است .دولت وقتی از نظام بانکی یا بازار بدهی منابع میگیرد ،این کار
دو تأثیر بالفصل بر اعتبارات بخش خصوصی دارد .اول آن که هزینة تأمین مالی بخش
خصوصی را افزایش میدهد .این تأثیرِ هزینهای هماکنون خود را در بازار سرمایه نشان
میدهد .اثر دوم آن در دسترسنبودن منابع مالی برای بخش خصوصی است که عرصة
اعتبارات را بر بخش خصوصی تنگ میکند و پدیدة  crowding outاتفاق میافتد.
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شاهد بودیم که در سال  1398نیز کمبود سرمایه در گردش ،بسیاری از شرکتها و
کسبوکارها را تحتتأثیر قرار داد .هر چند مقدار مطلق افزایش نقدینگی در سال  1398از
کل ماندة نقدینگی در سال  1391بزرگتر بود ،اما هنوز مشکل نقدینگی در سال 1398بسیار
عمده بود .این بدان معناست که نقدینگی جایی نمیرود که باید برود و ایجاد ارزش و
اشتغال کند و تولید ملی را باال ببرد .بهرغم این مقدار عظیم نقدینگی ،تمام بخشهای مولد
اقتصاد کشور احساس تنگنای اعتباری ( )credit crunchمیکنند .همة آنها به لحاظ تورم
باالتر و افزایش نرخ ارز ،به سرمایه در گردش باالتر نیازمندند؛ اما این سرمایه در اختیارشان
نیست.
 .3امکان تأمین مالی خارجیِ سرمایه در گردش یا آنچه که  supplier’s creditنامیده
میشود هم به لحاظ تحریمها وجود ندارد .نظام بانکی بینالمللی برای کار با ایران بسیار
محدود شده است .بنابراین ،این حجم عظیم نقدینگی به سمت پروژههای جدید و
کسبوکارهای مولد نمیرود ،بلکه روی داراییهای موجود مینشیند؛ داراییهایی که
سرمایهگذار در مورد نرخ باالی بازدهی آنها توهم دارد .عادت به نرخهای باال دربازار
سهام در سه سال گذشته و باالرفتن قیمت زمین و مستغالت سرمایهگذاران را معتقد به این
معجزه کرده است که قیمتهای این داراییها به طور دائمی باال میرود .برای صنعتگر یا
کسبوکاری درحوزة مولد اقتصاد که میخواهد کار خود را برای صادرات و جایگزینی
واردات گسترش دهد ،اعتبارات بسیار محدود شده است .جریان درآمدی نفت هم که چاله
چولهها را پر میکرد و نیازهای دولت را برمیآورد ،اکنون وجود ندارد و دولت به ناگزیر
به بازارهایی رجوع میکند که به سختی حتی بخش خصوصی را تأمین میکند؛ یعنی بازار
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اعتبارات بانکی و بازار سرمایه .چنین حرکتی توسط دولت به پدیدة تنگکردن عرصة
اعتبارات برای بخش خصوصی ( )crowding outانجامیده است.
 .4مطالعات روی پدیدة  crowding outدر ایران بسیار محدود است .روشن نیست که با وقوع
پدیدة  crowding outو تنگشدن عرصة اعتبارات به روی بخش خصوصی ،این بخش
چه جایگزینهایی دارد .به عالوه روشن نیست این پدیده با چه نسبتی بر روی بخش
خصوصی تأثیر میگذارد :آیا تأثیر آن یک به یک است یا بیشتر و کمتر است؟ اگر دولت
 100واحد از بازار اعتبارات تسهیالت بگیرد ،آیا  100واحد از اعتبارات بخش خصوصی
کاسته میشود یا کمتر یا بیشتر؟ جامعة دانشگاهی ایران مطالعات محدودی در این زمینه
دارد .به لحاظ سرعت مصرف دولتی روی رشد اقتصادی و تفاوت آن با مخارج مصرفی
مردم که با تأخیر روی رشد اقتصادی تأثیر میگذارد و از آن طریق روی گردش پول و
خلق اعتبار بانکها تأثیر میگذارد ،تعیین شدت پدیدة  crowding outروی بخش
خصوصی معلوم نیست .ناچاریم با مدلسازی در مورد نحوة تأثیر مصرف دولت و بخش
خصوصی روی متغیرهای اصلی اقتصاد ،تعیین کنیم که چه نسبتی در این زمینه وجود دارد.
مطالعاتی که در منطقه خاورمیانه روی اقتصادهایی مثل اردن و مراکش صورت گرفته است،
نشان میدهد تأثیر پدیدة  crowding outبرای بخش خصوصی  1/4درصد است .یعنی
وقتی  100واحد از اعتباراتی را که بخش خصوصی باید از بازار اعتبارات یا بازار سرمایه
دریافت کند ،نصیب دولت میشود ،آنگاه بخش خصوصی  140درصد از اعتبارات و منابع
مالی محروم میشود .پیدا کردن جزئیات این رقم در ایران نیاز به مطالعاتی دارد که در حال
حاضر در دسترس نیست.
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 .5در این شرایط بخش خصوصی ابزارها و بدیلِ متنوعی در اختیار ندارد .نخست باید فرا بگیرد
که میتواند به سمت بازار سرمایه حرکت کند؛ و برخالف گذشته که به بازار پول محدود
بود ،حاال میتواند خود را در بازار سرمایه نیز فعال کند .میباید سازوکارهای بازار سرمایه
را فرا بگیرد تا بتواند از امکانات آن استفاده کند .مثالً ،اخیراً به ابتکار بانک مرکزی طرح
گام در جریان اجراییشدن است؛ قرار است با تضمین بانکها امکان برخورداری از  30تا
 50هزار میلیارد تومان منابع بازار سرمایه برای کسبوکارها فراهم شود .هر شرکتی که
امکان فروش دارد ،با تضمین بانکها و اوراقی که آنها منتشر میکنند و در اختیار آن
شرکت قرار میدهند ،میتواند نیازهای خود را تأمین کند .شرکتها این اوراق را در اختیار
عرضهکنندگان کاالها و خدمات خود قرار میدهند و آن عرضهکنندگان میتوانند آن اوراق
را به دیگران انتقال داده یا اینکه در بازار سرمایه به فروش رسانند .مثالً خودروسازی که
حد اعتباری آن بسته شده و اعتبارات معوق در نظام بانکی دارد ،اما امکان فروش محصوالت
آن فراهم است ،میتواند به پشتوانة نظام بانکی ،اوراقی را به طلبکاران خود بدهد و
بدینترتیب بر حجم فعالیت خود بیفزاید .آن طلبکاران که عمدتاً قطعهسازان میباشند ،آن
اوراق را به سایر طرفهای تجاری خود انتقال میدهند و اگر به نقدینگی نیاز داشته باشند،
اوراق را در بازار میفروشند .بدینترتیب نظام بانکی بدون استفاده از منابع خود در راستای
تأمین مالیِ سرمایه در گردش شرکتها حرکت میکند .پس طرح گام روشی برای تأمین
مالی سرمایه در گردش برای شرکتهایی است که امکان فروش دارند .بنابراین بانک
مرکزی با طراحی و معرفی این طرح در جهت هدایت اعتبارات گام برداشته است و دنبال
آن است که نقدینگی به سمت شرکتهای مولد که امکان افزایش بازده و اشتغال دارند
حرکت کند.
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 .6برای استفاده از چنین طرحهایی هم کسبوکارها نیاز دارند تا امکانات بازار سرمایه را
بررسی کنند .موضوع محوری بازار سرمایه ،مسئلة باالرفتن شاخص قیمتهای سهام نیست،
بلکه تأمین مالی است .بازار سرمایه اکنون مدعی است میتواند به روشهای مختلف و با
عقود اسالمی مختلف شرکتها را تأمین مالی کند؛ هم تأمین مالی سرمایه در گردش و هم
تأمین مالی پروژهها .بخش خصوصی میباید در این زمینهها بازار سرمایه را آزمون کند و با
روشهایی آشنا شود که بازار سرمایه دنبال میکند .مثالً شرکتهای پیمانکاری که
قراردادهای عمدهای دارند و مطالباتی دارند و در آینده جریان نقدی دریافت خواهند کرد،
میتوانند آن مطالبات را در بازار سرمایه بفروشند .به عنوان مثال ،پیمانکاری که با عقد
قرارداد  BOTدر صنعت آب ،نفت یا صنعت برق در آینده جریان نقدی دارد ،میتواند در
بازار سرمایه جریان نقدی آتی خود را به شکل ابزارهای مالی درآورده و آنها را بفروشد.
بدینترتیب ،نقدینگی الزم را برای ادامة کار خود فراهم میآورد .بازار سرمایه مدعی است
آماده است این خدمات را به کسبوکارها ارائه دهد.
 .7متأسفانه به دلیل نرخ بازدهی باالی بازار سرمایه در دو الی سه سال اخیر و افزایش شاخص
از  90هزار به بیش از 500هزار ،تصورات غلطی از نرخ بازده در ذهن سرمایهگذاران شکل
گرفته است .سرمایهگذارانی که با اخذ ریسک حاضرند سه ،چهار یا پنج درصد بازده باالتر
از نرخ سود بانکی را بپذیرند ،مدتی است به بازدههای  50یا  100درصدی عادت کردهاند.
همین بازدهها در بازار امالک و مستغالت نیز تکرار شده است .سرمایهگذاران این دو بازار
به معجزه دل بستهاند؛ معجزة اینکه هر روز قیمتها سه درصد باال برود و یا سرمایة آنها
در طول سال دو برابر شود .تا موقعی که سرمایهگذاران در این دو بازار به اینچنین معجزه-
هایی معتقد باشند ،تأمین مالی بخش مولد اقتصاد دشوار است .حتی تأمین مالی خود دولت
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نیز امری بسیار دشوار است .این وضعیت میباید اصالح شود و بخش خصوصی به نرخهای
سود معقول عادت کند .دولت میباید با تدبیر و با عرضة خرد سهام خود ،نرخهای رشد
بازار سرمایه را متعادل کند .با نرخهای بازده انتظاری جاری ،امکان تأمین هیچ پروژهای در
بخش مولد اقتصاد وجود ندارد .نرخ بازده باالی بازار ثانویه که بر جریان سفتهبازانه و
سوداگرانه استوار است ،اصوالً واقعیت اقتصادی ندارد ،اما تأمین مالی را دشوار کرده است.
بنابراین ،بخشی از تسهیل تأمین مالی به اقدامات دولت بستگی دارد .این اقدامات در اختیار
بخش خصوصی نیست و در شرایط جاری به دولت برمیگردد .دولت و بانک مرکزی باید
بتوانند نرخها را به کانالی هدایت کنند که هم برای خود دولت به عنوان وامگیرندة بزرگِ
بازار بدهی و هم برای شرکتها ،تحمل آن نرخها ممکن باشد.
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