
حقوق و علوم  ةدانشکد یمعاونت پژوهشنشستی به دعوت در  یزیعبده تبر نیحس ،۱۴۰۰آذر ماه  ۲۰در روز شنبه 

در  یمال یبازارها یاسیاقتصاد س»موضوع  رامونیشرکت کرد تا پ پژوهش و فناوری ةهفتدر دانشگاه عالمه  یاسیس

از  یا اقتصاد فشرده یایدن ةروزنام .دهد ینشست را نشان م نیسخنرانان ا گریباال د پوستر .صحبت کند «رانیا

 .دیابییم ریزمقاله را در  نیا نکیل .انعکاس داد ۲۲/۹/۱۴۰۰ خیخود به تار ۵۳۳۸ ةنشست را در شمار نیا یها بحث

  .در جلسه اظهار داشت آمده است هاز آنچه دکتر عبد یافشرده نجایدر ا

های بسیار جدی در بخش  تواند باعث تقویت شوک بسیار تاثیرگذار است و می بخش مالی در تعامل با بخش واقعی

 یاست و فرصت را برا دهیچیپ یو تجرب یچالش نظر نیچند لیبه دل یمال یو بازارها استیس ةمطالع. واقعی شود

جای دنیا  ایرانی، پذیرش ریسک نهادهای مالی با منافع عمومی مثل هیچ ةدر ذائق .کند یرشته فراهم م نیا ةتوسع

اقتصاد است و به حوزه سیاست ارتباط پیدا  ةها، خارج از حوز   حل   ای از راه مالحظه بخش قابل .همخوانی ندارد

صحبت کنند به سال های اخیرتر در تجربهسیاست و بازار سرمایه  ةرابط ةخواهند دربار ها وقتی می خارجی. کند می

 ،۹۹و  ۹۸قبل از بحران  ، هر چندصحبت کنیم ۹۹و  ۹۸های  توانیم از سال ما هم در ایران میو کنند،  اشاره می ۲۰۰۸

  بودیم.بحران مشابهی ایران شاهد در نظام بانکی 

به هر دلیلی که اتفاق افتاد، خبر بسیار خوبی بود. دالیل آن هم  ۹۹و  ۹۸های خرد به بازار در سال  هجوم سرمایه

 بورسبه شدت نیازمند منابع مالی بود و سهام داشت. دولت  ۹۸در سال  الزم نداشت.پیچیده تحلیل مشخص بود و 

ده بود. پیدا کرهم به دلیل تقاضای باال، به شدت نیازمند عرضة سهام بود. منافع دولت و بازار فصل مشترک روشنی 

 ؟ چرارا حل کنند و از بروز یک بحران در بازار جلوگیری کنندمشکالت  نکردند تاهمکاری یکدیگر این دو با  چرا

تشخیص کارآمد نبود که این فرصت خوب را  قدردولت آن یاآیا سیاست مانع بود؟  ؟به کمک یکدیگر نیامدند

این  به گمان من،را حل کند. ة کسری بودجة خود لأمسکند و هم بازار را متعادل هم تواند  میکه و درک کند  دهد

یا قدرت داشت، قدر دانش داشت،  اگر دولت آن؛ از بازار بردرا ریزی پولی  دولت با برنامهکه درست نبود شایعه 
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را دنبال کند؛ امری که شاید هم به دلیل نگرانی از نهادهای ناظر  ۹۹و ۹۸فروش سهام در  تر حل ساده توانست راه می

  به آن نپرداخت.

سرعت در  صنعت خدمات مالی به ،رغم همه مسائلی که ما در ارتباط با دنیا داریم و مشکالتی که در داخل داریم به

  خواهد و در عین حال بسیار پیچیده است. هم میهای خودش را  گذاری نوآوری ایران در حال رشد است و مقررات

به طور  یمال یسازوکار بازار هاو از  یاز نظام بازار به طور کل دیبا یاسیس ینهادها هیسرما یعملکرد بازارها یبرا

شکل  .مورد بحث است استیاغلب در س هیبازار سرما و وسعتِ تیحما حال شکلِ نیبا ا .کنند تیخاص حما

تا  استمدارانیاز س ،مندصر قدرتعنادرست نبود.  ۹۹و  ۹۸حمایت حاکمیت از ورود به بازار و تشویق مردم در سال 

 یدر بازارها گرانیباز .دارند هیمشارکت و حذف ارزش از بازار سرما رییتغ یبرا یلیدال ،یمردم یا توده یها جنبش

 حیترج گرانید ةیسرما یرهایمس برخودشان را  ةیسرما یرهایدارند که مس ینیقوان یجستجو یبرا یلیدل هیسرما

 یبررس. گذارد یم ریتأث هیبازار سرما یگستره و اثربخش ،بر شکل قاًیها عمرقابت نیوفصل احل ةنحو .دهد یم

 یاقتصاد یاز نهادها یتریکل ةتوجه ما را به جنب تواند یم هیبازار سرما ةدهند شکل یِاسیاقتصاد س یاصل یروهاین

 .معطوف کند یو حقوق یاسیس

که های بزرگ گفت  گزاری های کوچک بود. یکی از کار پولی که به بازار سرمایه آمد پول ةعمد ۹۹در اوایل سال 

بازار  گر ، شاید مقام تنظیمطور باشد میلیون تومان بوده است. اگر این ۲۰تا  ۱۵های ورودی  متوسط این پول

های کند. مثالً اگر این منابع به سمت صندوقو این وضعیت را کنترل  کردهتر حرکت  کمی چاالکتوانست  می

کرد، این مشکل در می حرکت  (principal guranteed funds)گذاری مشترک با تضمین اصل سرمایهسرمایه

 کرد.این ابعاد بروز نمی
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