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سالنامه 96

اقتصادی

52

امــروز بــا تالشهــای جامعــه مدنــی جهانــی کــه از
ســازمانهای مســتقل و غیردولتی تشــکیل شــده اســت،
دولتهــا و نهادهــای بینالمللی تعهداتی بــرای ارتقای
حکومتهــا و پاســخگویی دولتهــا را مــورد قبــول قــرار
دادهانــد.نقــشجامعــهمدنــیدرطلــبکــردناجــرای
ایــن تعهــدات و عملــی شــدن آنها بســیار مهم اســت به
طوریکهآیندهمبارزهبافســاددرکشــورهایجهاندرگرو
مشارکتفعالجامعهمدنیقراردارد.سازمانشفافیت
بینالملل ،شــاخص ادراک محاسباتی کشــورها را از عدد
صفــر تــا 100رتبهبندی کرده اســت؛ بــه طوری کــه هر قدر
رتبه کشــوری به عدد صفر نزدیک تر باشــد نشــان دهنده
فســادبیشــتربخشدولتــیونزدیکیبهعــدد  100پاکتر
بودنکشــورهابهلحاظآلودگیبهفســادرانشانمیدهد.
در تازهترین گزارش این ســازمان از شــاخص ادراک فساد
 180کشــور جهان در ســال ،2017کشــورمان رتبــه 30را به
لحاظ ادراک فســاد کســب کرده اســت .گرچه رتبه ادراک
فسادایراندرپنجسالگذشتهباافزایشهایبسیاراندک،
صعودی بوده اســت ،با وجود این همواره رتبهای پایینتر
از متوسط را در این شاخص به دست آورده است که نشان
دهندهآراینخبگان،فعاالناقتصادی،بازرگانانوبخش
خصوصی کشــور نســبت به وضعیت فساد اســت .بانک
جهانی معتقد اســت که فســاد تنها مانع بر سر راه توسعه
و مانعــی بــرای از میان برداشــتن فقر اســت .حال ســؤال
اینجاست که فساد دولتها از چه طریقی اقتصاد کشورها
راتحتتأثیرقرارمیدهد؟درجواباینســؤالبایدگفت
یکیازنتایجبسیارمخربفساد،توزیعنامناسبمنابعدر
اقتصاد اســت؛ منابعی کــه باید به تولید کاالهــا و خدمات
اختصــاصپیداکنند،صرفتأمیــنمنافععدهایخاص
میشوند.بهعنوانمثالمنابعمالیکهمیبایستصرف
پروژههای ساخت و تولید شوند ،به مصرف حفظ رابطه با
مقامات باالی حاکمیتی یــا گرفتن مجوز برای کار تولیدی
میرسند.وجودفساددربخشدولتیاقتصادبهخصوص
درحالتیکهدولتنقشبسیارپررنگیدراقتصادایفاکند،
میزانسرمایهگذاری داخلیوخارجیرانیزکاهشدادهو
ازایــنطریقتأثیرمنفیبرمیزانارزشافزودهواشــتغال
کشور خواهد گذاشت .ســرمایهگذاران داخلی و خارجی از
سرمایهگذاریدرمحیطهایاقتصادیفاسدونامطمئن
اجتنــاب میکنند ،به این علــت که ســرمایهگذاری در این
محیطها ســبب افزایش هزینههای آنها میشــود .یکی از
آثار زیانبار فســاد ،ایجاد نااطمینانــی در فضای اقتصادی
اســتوایــندقیقاًهمانچیزیاســتکهســرمایهگذاران
ازآنفــرارمیکننــد.یکــیازخصوصیاتبــارزدولتهای
فاسد ،نبود پاسخگویی است .در این شرایط در صورتی که
دولت ســهم بزرگی از اقتصاد را نیز در دست داشته باشد،
پروژههای اقتصادی دولتی در بیشتر موارد با رانت و فساد
همراههســتند.مقاماتدولتییاوابســتگانآنهابهلحاظ
امتیازنزدیکیبهقدرت،پروژههایسرمایهگذاریبزرگرا
دراختیارمیگیرندواغلبدیدهمیشودکهدرانتخاباین
پروژهها به تأثیر آنها بر رشــد اقتصادی توجهی نمیشود.
ازاینرواینپروژههاباوجودهزینههایبســیارباالییکهبر
دولتواردمیکنند،ازبهرهوریبسیارپایینیبرایاقتصاد
برخــوردار هســتند .در ایــن حالــت بنگاههــای خصوصی
کوچک که از تــوان رقابتی باالیی با بخش دولتی برخوردار
نیســتند،اینشــرایطراتابنیاوردهکــهنهایتاًبهتعطیلی
ایــن بنگاهها و خــروج آنها از فضــای اقتصادی کشــور و در
نتیجه کاهــش ارزش افزوده و افزایــش بیکاری در جامعه
میانجامد.بنگاههایبزرگترنیزدرشرایطفسادحاکمبر
اقتصادکشور،هزینههایبسیارباالییرابرایباقیماندندر
فضایتولیدواقتصادکشورپرداختمیکنندکهمیبایست
صرفتولیدوایجاداشتغالبیشتردرجامعهشودوازایجاد
معضالتی چــون فقر ،بیکاری و رکود در کشــورها جلوگیری
کند.وجودبوروکراسیسنگیناداریوتعددمجوزهایالزم
برای فعالیتهــای اقتصادی به عــاوه مقاومت دولتها
در برابــر اصالح این قوانین نیز از جمله مواردی اســت که با
ایجاد مانع بر سر راه فعالیت بخش خصوصی ،هزینههای
بخشواقعیاقتصادبرایباقیماندندرفضایاقتصادی
کشورهاراافزایشمیدهد.
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سکه جای بورس را گرفت

بازدهــی بازارهــای پنجگانه در ســال 1396بــا تغییرات
ملموسیهمراهبودهاست.درحالیکهتا 10ماه سالبورس
صدرنشین بازارها در سوددهی بود ،اما در هفتههای پایانی
سال با تغییردر رتبه بندی ،سکه جای بورس را گرفت.
از ابتــدای ســال  96تــا روز هشــتم اســفند مــاه ســکه بــا
ســوددهی 28.3درصــد در رتبــه نخســت بازدهــی بازارها
نشســت و پــس از آن بــورس کــه  26.8درصــد بازدهــی
برای ســهامداران خــود به ارمغــان آورده اســت در جایگاه
دوم قــرار گرفتــه اســت .ســومین بازارپربــازده ســال 96نیز
بــا ســود 20درصــدی بــه ســپردههای بانکــی تعلــق گرفته
اســت .در رتبه چهــارم بازدهی بازارها نیز دالر قــرار دارد که
 19.3درصــد ســوددهی به همراه داشــته اســت .در جایگاه
آخــر نیز بازارمســکن قرار دارد کــه دراین مدت حــدود10.1
درصد رشد قیمت داشته است.
سکهدراوج
بازار سکه با رشد باالی قیمتی که در ماههای پایانی سال
تجربهکردعنوانپربازدهترینبازاررابهخوداختصاصداد
و جای بورس را گرفت .قیمت سکه تمام بهار امامی در روز
ل جاری یک میلیون و  200هزار و  800تومان بود که
اول ســا 
بهای این نوع ســکه در پایان ماه نهم ســال به یک میلیون و

ثباتسپردهبانکی
پس از بخشنامه هشتبندی بانک مرکزی درخصوص
لــزوم پایبنــدی بانکهــا به نرخ ســود حداکثــر 15درصدی
بــرای ســپردههای بانکــی بلندمــدت در  11شــهریور مــاه
امســال انتظار میرفت که میزان بازدهی ایــن بازار کاهش
یابــد ،ولــی چســبندگی نــرخ ســود بــاال بــرای ســپردههای
بلندمدت که در مهلت  11روزه شهریورماه (تااجرایی شدن
بخشــنامه) تمدید شدند باعث شد تا همچنان سود ساالنه
 20درصدی برای ســپردههای بانکی کماکان برقرار بماند.
در 28بهمــن مــاه نیــز در قالــب بســته ارزی بانــک مرکزی
فــروش گواهی ســپردههای ریالی با نرخ  20درصــد که تا 10
اســفند ادامه داشــت نیــز ماندگاری ایــن میــزان بازدهی را
برای سپردههای بانکی تا پایان سال 97تضمین کرد .بدین
ترتیب در ســال  1396سپردههای بانکی  20درصد بازدهی
بــرای ســپردهگذاران بــه همراه داشــت که این میزان ســود
جایگاه سومین بازار پربازده را برای آن رقم زد.
دالردرگیرنوسانمحدود
درحالــی که در پنج ماه نخســت امســال نرخ ارز نوســان
باالیی نداشت ،این بازار بازدهی چندانی به همراه نداشت
ولی از شــهریور ماه و با آغاز رشــد نرخ ارز شرایط در این بازار

ل جاری
بازدهی بازارهای پنجگانه در سا 

مقطع زمانی

بورس

سپرده بانکی
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 3ماهه

9.01
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 6ماهه

11.14
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3.28
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3.60
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15

15.8

11.8
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یکساله (تا  8اسفند)

26.8

20

28.3

19.3

10.1

از ابتدای سال  96تا روز هشتم اسفند ماه سکه با سوددهی  28.3درصد در رتبه نخست بازدهی بازارها
نشست و پس از آن بورس که  26.8درصد بازدهی برای سهامداران خود به ارمغان آورده است در
جایگاه دوم قرار گرفته است .سومین بازارپربازده سال  96نیز با سود  20درصدی به سپردههای بانکی
تعلق گرفته است
 391هزار و 500تومان رســید که این میزان افزایش نشــانگر
 15.8درصد افزایش قیمت ســکه اســت ،اما درروز هشــتم
اســفند ماه نرخ سکه به یک میلیون و 541هزار تومان رسید
کــه  28.3درصد رشــد نشــان میدهــد .درماههــای پایانی
ســال رشــد نرخ دالر درکنار روند صعــودی بهای اونس طال
عواملــی بــود کــه درکنار عطــش متقاضیــان بــرای خرید و
سرمایهگذاری دراین بازار به رشد باالی سکه منجر شد.
بورسیکپلهپایینآمد
درحالــی کــه تا پایــان دهمیــن ماه ســال ،بــورس اوراق
بهــادار تهــران بــا بازدهــی  28درصــدی در صــدر بازدهی
بازارهــا قــرار داشــت و انتظار میرفــت که وارد کانال شــش
رقمی شــود ،ولی توقف روند صعودی شــاخص باعث شد
تا میزان بازدهی این بازار اندکی افت کند.
بورس تهران که در فصل بهار به بازدهی  1.95درصدی
رضایت داده بود با رشد معامالت به بازدهی 9درصدی در
فصل تابستان رسید و در نهایت به اوج بازدهی خود با 11.2
درصد در فصل پاییز رســید ،ولی در ماه بهمن بازده بورس
 0.67درصــد منفــی شــد و با وجودی کــه در دی مــاه دوباره
بــه بازدهی قابل قبــول  3.46درصد رســید امــا درمجموع
ریزشهــای آن باعــث شــد تا از رشــد بیشــتر بازبمانــد و در
نهایــت در روز هشــتم اســفند بــه بازدهــی 26.8درصــدی
برســد .از ابتدای ســال تا این روز شــاخص کل بورس با رشد
 20هزار و  765واحدی روبهرو شد.

تغییــر کرد ،بــه طوری کــه در اوج نوســان ایــن بــازار که نرخ
دالر را به  5هزار تومان رســاند میــزان بازدهی آن به بیش از
 30درصدرسید،امادستگیریدالالنبازارارزواجرایبسته
ارزی بانک مرکزی باعث شد تا نرخ دالر و سایر ارزها کاهش
یابــد .قیمت دالر در بازار ارز در روز نخســت امســال3هزارو
ل جاری بــه4هزارو
 748تومــان بــود کــه در آخر آذرماه ســا 
 194تومان رســید و موجب بازدهی 11.8درصدی دالر شــد.
در هشــتم اســفند ماه نیز که نرخ دالر به  4472تومان رسید
بازدهــی دالر بــه 19.3درصــد رســید و ایــن بــازار را در رتبــه
چهارمبازدهیبازارهانشاند.
مسکن
بازار مســکن همچــون مقاطع دیگر ســال 96در جایگاه
آخر بازدهی بازارها قرار داشــته اســت .با وجود رونق نسبی
درمعامالت مســکن ولی همچنان رشــد قیمتی آن شتاب
نگرفتهاست.
در یازده ماه سال ،1396تعداد معامالت آپارتمانهای
مســکونی شــهر تهران بــه 168/9هزار واحد مســکونی بالغ
شــد که در مقایسه با مدت مشابه ســال قبل ،افزایش 12/8
درصــدی را نشــان می دهــد .در این مدت متوســط قیمت
یــک متر مربع بنای واحد مســکونی معامله شــده از طریق
بنگاههــای معامالت ملکی در شــهر تهــران  48/2میلیون
ریــال بــوده اســت کــه نســبت بــه مــدت مشــابه ســال قبل
 10/1درصد افزایش نشان میدهد.

