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سیگنال وین به بازار سرمایه
عکس :آیدا فریدی

دور نخس�ت مذاکرات احیای برجام به مرحله مش�ورت به پایتختها رسید .با پایان یافتن دور نخست
این مذاکرات و بهدنبال انتشار اخبار ضدونقیض ،شاهد اوج گرفتن بهای دالر و عبور آن از مرز  ۳۰هزار
تومان در بازار آزاد بودیم .البته بازار بورس به شرایط مذاکرات وین آنقدرها هم اعتنا نکرد .کارشناسان
بازار سرمایه معتقدند تاثیر این مذاکرات بر بازار بورس در بلندمدت بیشتر نمایان میشود .در همین حال
تاکید دارند بازار سرمایه طی ماههای گذشته با چالشهای جدی در مسیر فعالیت خود روبهرو بوده است.
اینگونه مشکالت بهقدری بازار سرمایه را در سراشیبی سقوط قرار دادهاند که دیگر نتایج دور نخست
مذاکرات ،در رده آخرین ریسکهای این بازار عمل میکنند .بهویژه آنکه سقوط قابلتوجه شاخص بازار
طی ماههای اخیر همزمان با افزایش چشمگیر بهای کامودیتیها در بازارهای بینالمللی و حتی افزایش
نرخ ارز در بازار داخلی همراه شده ،یعنی این روند ریزشی فراتر از انتظارها بوده است .البته سناریوهای
متفاوتی از نتیجهبخش بودن یا نبودن مذاکرات برجام و تاثیر آن بر بازار سرمایه و عملکرد شرکتهای
فعال در این بخش منتش�ر میش�ود اما در حالت کلی باید اقرار کرد نتیجهبخش بودن این مذاکرات در
میانمدت و بلندمدت به نفع اقتصاد کشور خواهد بود.
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بس��یاری از شرکتهای فعال در بازار سرمایه در ارزندهترین
حالت خود قرار دارند و در چنین ش��رایطی ،حتی س��یگنالهای
منفی از روند مذاکرات وین ،شاخصهای بازار سرمایه را بیش
از این منفی نخواهد کرد

فاصله تا نتایج نهایی مذاکرات
به نتیجه رسیدن مذاکرات برجام و حذف تحریم بهمنزله
بهبود در ش��رایط اقتص��ادی و امکانی برای کنترل نرخ ارز
اس��ت ،چراکه میزان ص��ادرات نفت ایران بهمراتب افزایش
خواهد یافت .امکانی برای آزادسازی منابع مالی بلوکهشده
ایران فراهم میشود .در همین حال ،شاهد تسهیل حضور
سرمایهگذاران خارجی در کشور خواهیم بود و نقلوانتقال
پول میان ایران با سایر کشورها تسهیل میشود.
بسیاری از کارشناسان اقتصاد برآورد میکنند در صورت
ب��ه نتیجه رس��یدن برجام امکانی ب��رای تثبیت بهای دالر

در مح��دوده کنونی فراهم میش��ود اما هر نتیجه منفی از
مذاک��رات وین به رش��د بهای ارز در ب��ازار داخلی منتهی
خواه��د ش��د.اما نباید به اثرگذاری ج��دی نتایج مذاکرات
بهویژه در س��طح کنونی بر بازار سرمایه امید داشته باشیم،
چراک��ه به اعتق��اد فعاالن بورس��ی ،این ب��ازار در ماههای
گذش��ته ،اصالح قابلتوجهی را پشتس��ر گذاش��ته است.
بهویژه آنکه این اصالح با رش��د ن��رخ کامودیتیها در بازار
جهانی و بهبود س��ودآوری بس��یاری از شرکتهای بورسی
همراه ش��ده اس��ت .اما بدون تردید با از بین رفتن ابهامات

پیشرو در مس��یر مذاکرات وین ،بازار س��رمایه نیز واکنش
مناسبی را به شرایط نشان خواهد داد.
اغلب کارشناس��ان اقتصاد بر افزایش نرخ دالر در صورت
به نتیجه نرسیدن مذاکرات وین توافق دارند .در همین حال
تاکید میش��ود این رش��د در کوتاهمدت سودآوری هرچه
بیش��تر ش��رکتها صادراتمحور را بهدنبال خواهد داشت.
درنتیجه میتوان به سبزپوش��ی نم��اد این واحدها در بازار
س��رمایه امید داش��ته باش��یم .با این وجود باید تاکید کرد
تحریم در طول سالهای گذشته هزینههای مضاعفی را به

بازار سرمایه متاثر از سیاستهای داخلی
ابراهی��م نوایی ،کارش��ناس بازار س��رمایه
در گفتوگو با
و در پاس��خ به س��والی
مبنی بر تاثی��ر دور جدید مذاک��رات وین بر
بازار سرمایه اظهارکرد :بسیاری از شرکتهای
فع��ال در ب��ازار س��رمایه در حالحاض��ر در
ارزندهتری��ن حالت خود ق��رار دارند ،هرچند
شاخصها این ارزندگی را نشان نمیدهد .در
چنین ش��رایطی ،حتی سیگنالهای منفی از
روند مذاکرات وین ،ش��رایط بازار س��رمایه را
بیش از این منفی نخواهد کرد.
این فعال بازار س��رمایه در ادامه تاکید کرد:
وضعی��ت ب��ازار س��رمایه از متغیرهای کالن
اقتصادی کش��ور و عملکرد سیاس��تگذاران
تاثی��ر میگیرد .عملکرد بورس در یک س��ال
گذش��ته و تحتتاثیر ابهام در سیاس��تهای
اقتصادی یا بخش��ینگری در سیاستگذاری
از سوی مس��ئوالن بهشدت منفی شده است.
بالتکلیف��ی در رون��د تدوی��ن سیاس��تهای
اقتص��ادی داخلی ،نامش��خص بودن ش��رایط
بودجه ،نبود دورنمایی روشن از سیاستهای
اقتصادی دول��ت س��یزدهم و همچنین نبود
اجماع میان سیاستگذاران اقتصادی ،همگی
عملکرد بازار بورس را منفی میکنند.
وی اف��زود :با ای��ن وج��ود ،چنانچه نتیجه
ملم��وس و مثبت��ی از دور نخس��ت مذاکرات
احیای برجام حاصل میش��د ،میتوانس��تیم
به پشتوانه آن ،چند روزی شاهد مثبت بودن
بازار سرمایه هم باش��یم .اما بدون تردید این
روند مثب��ت آنقدره��ا هم دوام نم��یآورد،
چراکه درحال��ت کلی باید اذعان کرد س��ایه
ش از
بالتکلیفیه��ای داخل��ی بهمرات��ب بی�� 
تحریمها بر بازار سرمایه اثرگذار است.
نوایی در پاس��خ به سوالی مبنی بر تاثیر به
نتیجه نرس��یدن برجام و بهدنبال آن افزایش
به��ای دالر در بازار داخل��ی و در ادامه تداوم

سودآوری شرکتهای
صادراتمح��ور و
احتم��ال بهبود روند
ای��ن مجموعهه��ا در
بازار س��رمایه ،گفت:
باال رفتن نرخ ارز ش��اید ب��رای مدت کوتاهی
س��ودآوری ش��رکتها را افزایش دهد اما این
تم��ام ماجرا نیس��ت و در بلندمدت ش��رایط
تغیی��ر میکند ،چراک��ه با ت��داوم تحریمها،
چالشهای نقلوانتقال ارز ،روز به روز بیش��تر
میش��وند .در همین حال ،ش��رکتهایی که
محص��ول صادرآین��ده تولی��د میکنن��د ،در
بازاریابی با چالشی جدی روبهرو خواهند شد.
محدود ش��دن طرفهای خارجی و خریداران
محصوالت تولیدش��ده در ایران از دیگر نتایج
ت��داوم تحریمهاس��ت و در حال��ت کلی رفع
تحریمها ،به نفع اقتصاد کشور خواهد بود.
این کارش��ناس بازار س��رمایه افزود :روشن
نبودن دورنمای بازار و بیاعتمادی به روزهای
آینده ،بزرگترین آس��یب را به بازار س��رمایه
وارد میکند و مانع رشد شاخص تا حد انتظار
میشود.
تا زمانیکه ش��فافیت سیاستها چه از بعد
اقتص��اد داخلی و چه از بع��د نتیجه مذاکرات
روش��ن نش��ود ،نمیتوان به آینده ب��ازار امید
داش��ت و ت��ا زمانیک��ه نتیج��ه دور جدی��د
مذاک��رات برج��ام روش��ن نش��ود ،نمیتوان
بهدرستی دراینباره نظر داد.
وی در پای��ان تاکی��د کرد :با وج��ود تمام
ابهاماتی که بر روند بازار سرمایه سایه افکنده،
بای��د اقرار کرد این ح��وزه از ظرفیت ویژهای
برای س��رمایهگذاری برخوردار است .چنانچه
س��ایه ابهامات از این بازار رفع ش��ود ،ش��اهد
بهبود ش��رایط و رش��د عملکردی ای��ن بازار
خواهیم بود.

ش��رکت ف��والد مبارکه قص��د دارد در ی��ک اق��دام چندمرحلهای
تأمینکنندگان و پیمانکاران سراس��ر کشور که امکان همکاری با این
ش��رکت را دارند ،از طریق خوداظهاری شناس��ایی و از توانمندیهای
آنها در مس��یر توسعه خود اس��تفاده کند .راهبردی که هم به تقویت
ش��رکت ف��والد مبارکه و ش��رکتهای همکار منجر خواهد ش��د .به
گزارش روابطعمومی ش��رکت فوالد مبارکه ،ه��ادی نباتینژاد ،مدیر
روابطعمومی این شرکت گفت :مزیتهای فراوانی را میتوان برای این
راهبرد جدید شرکت در نظر گرفت که به برخی از آنها بهصورت کوتاه
اشاره میشود .مهمترین حسن این اتفاق ،ایجاد فرصت برابر و عادالنه
در سراس��ر کشور ،برای تمامی پیمانکارانی است که قصد همکاری با

صنایع تحمیل کرده است.
ش��رکتهای خارجی بهدلیل ریسک دور زدن تحریمها،
محصوالت تولیدش��ده از سوی شرکتهای ایرانی را ارزان
خری��داری میکنند .البته ای��ن ضرر با افزایش بهای ارز در
بازار داخلی پوشش داده میشود اما برداشته شدن تحریم،
درنهایت به ثبات هرچه بیش��تر اقتصاد و تس��هیل حضور
محصوالت ایرانی در بازار جهانی کمک و واردات تکنولوژی،
ماش��ینآالت و قطعات یدکی را تس��هیل میکند؛ بنابراین
سودآوری صنایع در بلندمدت تضمین میشود.

بورس منتظر شفافیت
امید پورمحمود ،کارش��ناس بازار سرمایه در گفتوگو با
درب��اره بر اثرات دور نخس��ت مذاکرات برجامی بر بازار س��رمایه،
اظهارکرد :مذاکرات وین در روزهای نخس��ت هفته ،اثر مستقیم و
جدی بر بازار س��رمایه نداشته است .البته تغییر نرخ دالر میتواند
در روزهای آینده بر عملکرد بازار س��رمایه نیز تاثیرگذار باشد .در
واقع انتظار داریم بازار بورس نسبت به رشد بهای دالر در روزهای
ابتدای��ی هفته جاری و پس از پایان دور نخس��ت مذاکرات احیای
برج��ام و عبور از کانال  ۳۰هزار تومانی در بازار آزاد ،با تاخیر چند
روزه واکنش نش��ان دهد؛ بنابراین رشد شاخص در روزهای آینده
دور از انتظار نیست.
این کارش��ناس بازار س��رمایه در ادامه تاکید ک��رد :چالشهای
حاکم بر عملکرد بازار سرمایه از مسائل دیگری نشأت میگیرد .در
حالحاضر ،هالهای از ابهام روی سیاستهای اقتصادی کشور سایه
افکن��ده و همین موضوع عملکرد بازار س��رمایه را تحتتاثیر قرار
داده است .در همین حال ،سیاستهای بازار مالی نیز بر ضرر بازار
بورس تمام میشود و تا زمانیکه سود بینبانکی بیش از  ۲۰درصد
است ،نباید منتظر رونق گرفتن بازار سرمایه باشیم.
با این وجود در موقعیت کنونی ،اغلب شرکتهای حاضر در بازار
س��رمایه ،موقعیت عملکردی خوبی دارند .تولید و س��ودآوری این
شرکتها نس��بت به مدت مشابه سال گذشته ،افزایش یافته و در
چنین شرایطی ،ارتقای شاخص بورس منطقی است.
پورمحمود در پاسخ به سوالی مبنی بر تاثیر به نتیجه رسیدن یا
نرسیدن مذاکرات برجام بر بازار سرمایه ،گفت :شرکتهای فعال در
بازار سرمایه بسته به عملکردشان به دو شکل متفاوت ،تحتتاثیر
نتایج مذاکرات برجامی قرار میگیرند .شرکتهایی که فعالیتشان
ریالی اس��ت ،با به نتیجه رسیدن برجام س��ود میکنند ،چراکه با
برداشته شدن تحریمها ،مسیر واردات تسهیل و حتی ارزان خواهد
شد و بدینترتیب هزینه تمامشده تولید آنها کاهش مییابد یا در
حالت کلی ،کاهش نرخ ارز به نفع چنین مجموعههایی خواهد بود.
وی گفت :در حالت کلی ،افزایش نرخ دالر ،به ارتقای سودآوری
ش��رکتهای صادراتمحور منجر خواهد ش��د .س��یگنال منفی از
مذاک��رات برجام ب��ا توجه به تاثیری که بر افزای��ش نرخ ارز دارد،
باعث ارتقای س��ودآوری این شرکتها میشود .هرچند باید اذعان
کرد این س��ودآوری ،کوتاهمدت است .در واقع رفع محدودیتهای
کنون��ی در رواب��ط و تعامالت جهان��ی ،درنهایت به نفع توس��عه

حمایت فوالد مبارکه از بنگاههای داخلی

فوالد مبارکه را دارند .همکاری با فوالد مبارکه یک اتفاق
دس��تنیافتنی که فقط محدود به برخی شرکتها باشد،
نخواه��د بود و همه فرصت عرض��ه توانمندیهای خود را
خواهند داش��ت.نباتینژاد افزود :مزیت بعدی که میتوان
به آن اشاره کرد ،افزایش کمی شرکتها در مناقصه است
که چند پیامد مثبت دارد که ایجاد رقابت ،واقعیتر شدن
قیمتها ،افزایش س�لامت مناقصه و شفاف بودن مسیر از
جمله این پیامدهای مثبت است .نکته بعدی شناسایی پیمانکارانی که
توانایی انجام کار دارند در سراسر کشور است که میتوان در پروژههای
گوناگون از آنها اس��تفاده کرد .بنگاههای کوچک و بزرگ توانمند در

اقتصادی کش��ور خواهد بود؛ یعنی احیای
مج��دد برج��ام درنهای��ت به نف��ع تمام
شرکتهای فعال در بازار سرمایه است.
این کارش��ناس بازار س��رمایه افزود :در
چنین شرایطی دروازههای جهانی به روی
ما گش��وده و امکان توس��عه صادرات بیشازپیش فراهم میشود.
حضور س��رمایهگذاران تسهیل خواهد ش��د و در مجموع ،شرایط
مثبتتری در انتظار صنایع خواهد بود.
پورمحمود در پیشبینی شرایط بازار سرمایه تا پایان سال ،گفت:
بازار بورس طی ماههای اخیر روزهای منفی را پشتسر گذاشته و
با توجه به شرایط ،انتظار میرود این روند منفی تا پایان آذر ادامه
داشته باشد اما دورنمای این بازار در فصل زمستان مثبت ارزیابی
میش��ود .این کارش��ناس بازار س��رمایه اظهارکرد :در حالحاضر
بس��یاری از شرکتهای فعال در بازار سرمایه ،به کف ارزشی خود
رس��یدهاند ،بنابراین ش��رایط برای تغییر مس��یر و بازگشت مجدد
صنایع به رونق فراهم ش��ده اس��ت .در همین حال باید تاکید کرد
دولت بهطور مرتب از طرحهای��ی مانند فروش اموال مازاد دولتی
س��خن به میان میآورد .البته این طرح فقط در شرایطی اجرایی
میشود که رونق به بازار سرمایه بازگردد.

باال رفتن نرخ
ارز شاید برای
مدت کوتاهی
سودآوری
شرکتهای
صادراتمحور
را افزایش دهد
اما این تمام
ماجرا نیست و در
بلندمدت شرایط
تغییر میکند

سخن پایانی
از مجموع موارد یادشده میتوان اینطور برداشت کرد که بازار
بورس طی ماههای گذش��ته و به بیانی دقیقتر از س��ال گذشته
تاکنون تحتتاثیر سیاس��تهای اش��تباه با ض��رر قابلتوجهی
روبهرو ش��ده است .افت قابلتوجه ش��اخص بازار و از بین رفتن
س��رمایههای مردم حاصل سیاس��تگذاری اش��تباه بوده است.
تاجاییکه در حالحاضر با وجود اینکه بس��یاری از ش��رکتهای
بورس��ی در ارزندهترین شرایط خود قرار دارند و عملکرد مثبتی
را از خود به نمایش گذاشتهاند اما همچنان با جایگاه واقعی خود
در بازار س��رمایه فاصله دارند؛ بنابراین بازار س��رمایه در موقعیت
کنونی نس��بت به مذاکرات وین ،کندتر از س��ایر بازارها واکنش
نشان میدهد .با این وجود ،در حالت کلی باید اعتراف کرد رفع
تحریمها در میانمدت به نفع اقتصاد کش��ور خواهد بود و بازار
سرمایه نیز از نتایج آن متاثر خواهد شد.

این فرآیند فرصت پیدا میکنند با کس��ب حمایت فوالد
خون تازهای در ش��ریانهای اقتصادی خود تزریق کنند و
به فعالیت خود ادامه دهند .این مس��ئله اشتغالزایی را نیز
در پ��ی خواهد داش��ت که یکی دیگ��ر از اهداف این طرح
اس��ت .باال رفتن سطح کیفی کار شرکتها و پیمانکاران،
دیگر مزیتی است که میتوان به آن اشاره کرد .با باال رفتن
رقابت ،ش��رکتها برای بهدست آوردن پروژهها ناگزیر به
باال بردن س��طح خدمات و توانمندیهای خود میشوند و این مسئله
به افزایش بیشتر کیفیت خدمات در سراسر کشور کمک میکند .وی
گفت :ش��رکتهای دانشبنیان نیز با ورود به این مس��یر و با حمایت

ف��والد مبارک��ه میتوانند ضمن توانمند کردن خود ،با تأمین نیازهای
اس��تراتژیک فوالد ،گامی در راستای خودکفایی صنعت فوالد و ایران
بردارن��د .در نهای��ت این اتف��اق ظرفیت آن را دارد ک��ه به یک نمونه
موفق که شرکتهای بزرگ نفتی ،معدنی و فوالدی از آن الگوبرداری
ل ش��ود و آینده روش��نی پیشروی صنعت ایران قرار
میکنند ،تبدی 
دهد .گفتنی اس��ت مرحله نخس��ت این شناسایی درباره پیمانکاران و
ش��رکتهای ارائهدهنده فعالیتهای خدماتی انجام خواهد شد و این
شرکتها باید معیارهایی مانند نیروهای انسانی ،ظرفیتهای بازرگانی
و مالی و فنی متناس��ب با موضوع قرارداد را در س��امانه  SRMفوالد
مبارکه در قالب خوداظهاری ثبت و تکمیل کنند.

یادداشت

چشمانداز
روشن تولید
جهانی مس

گروه مطالعات بینالمللی مس از چش��مانداز روشن تولید فلز سرخ در
س��ال  ۲۰۲۲میالدی خبر داد .به گزارش روابطعمومی س��ازمان توسعه
و نوس��ازی معادن و صنای��ع معدنی ای��ران (ایمیدرو) ،گ��روه مطالعات
بینالمللی مس طی ویدئوکنفرانس��ی که با حضور نمایندگان دولتها و
مش��اوران صنعت مس کشورهای پیشرو در تولید فلز سرخ برگزار شد ،از
چش��مانداز روشن تولید فلز سرخ در س��ال  ۲۰۲۲میالدی خبر داد .در
ای��ن کنفرانس مباحث کلیدی تاثیرگذار بر بازار جهانی مس موردبحث و

بررسی قرار گرفت .صنعت مس طی سالهای اخیر شاهد فرازوفرودهایی
بوده اس��ت .تحلیلگران به این نتیجه رس��یدند پس از اینکه تولید معادن
مس  ۳س��ال بدون تغییر ماند ،پیشبینی میشود در مجموع تولید سال
 ۲۰۲۱میالدی شاهد رش��د  ۲.۱درصدی باشد .همچنین انتظار میرود
میزان تولید جهانی فلز سرخ در سال  ۲۰۲۲میالدی  ۳.۹درصد افزایش
یافت��ه و در برخی از کش��ورها بهویژه پرو به میزان پی��ش از همهگیری
ویروس کرونا بازگردد.

گروه مطالع��ات بینالمللی مس گ��زارش داد اغل��ب پروژههای تولید
کنسانتره مس در حال تولید هستند و منجر به رشد تولید این محصول
خواهد ش��د .قرنطینه ناش��ی از همهگیری ویروس کرونا در سال ۲۰۲۲
می�لادی کاهش موقتی مصرف مس تصفیهش��ده را بهدنبال داش��ت اما
انتظار میرود مصرف مس تصفیهشده در سال  ۲۰۲۱بدون تغییر نسبت
به سال گذشته ثبت شود .در حالی که پیشبینی میشود در سال ۲۰۲۲
میالدی شاهد رشد  ۲.۴درصدی باشد.

ضرورت تغییر
سیاستهای
حمایتی
ابوذر انصاری
کارشناس بازار کاالیی

تنظی��م ب��ازار ف��والد در چن��د س��ال اخیر
موردتوجه سیاستگذاران بوده است .بر همین
اساس نیز وزارت صنعت ،معدن و تجارت چندی
پیش طرحی را با هدف تنظیم بازار این محصول
از حلقهه��ای ابتدایی تا تولی��د محصول نهایی
تنظی��م کرد .البته برخی فع��االن زنجیره فوالد
انتقادهایی به طرح موردبحث وارد میکنند.
فع��االن و تولیدکنن��دگان زنجی��ره ف��والد
بهوی��ژه حلقهه��ای پایان��ی این زنجی��ره یعنی
تولیدکنن��دگان محص��والت نهایی نس��بت به
بیتوجهی مس��ئوالن به نظ��رات آنها گالیهمند
هستند.
بدون تردید برای تدوین هر سیاستی یا تغییر
دستورالعملی باید از نظرات تمامی ذینفعان آن
بخش بهره گرفت ،چراکه این همفکری بهمنزله
ضمانت اجرایی شیوهنامههاست.
ب��ا این وجود درباره ش��رایط ویژه تنظیم بازار
ف��والد تاکید کرد ش��رایط در این زنجیره کمی
متفاوت است .از سال  ۹۷مذاکراتی میان فعاالن
زنجیره فوالد و سیاستگذاران در وزارت صنعت،
مع��دن و تجارت با هدف تنظیم بازار این بخش
آغاز ش��ده اس��ت .اما با وجود برگزاری جلسات
متعدد در نهایت تفاهمی حاصل نش��د .چنانچه
باز هم جلس��ات همفکری میان تولیدکنندگان
در حلقهای مختلف و کارشناس��ان برگزار شود،
ب��از هم نباید ب��ه نتیجهبخش ب��ودن آنها امید
داشت.
در همی��ن حال باید تاکید کرد برخی فعاالن
صنعت فوالد بهوی��ژه تولیدکنندگان حلقههای
پاییندستی خواس��تار جدایی نرخ پایه شمش
ف��والد عرضهش��ده در بورس کاال از ن��رخ ارز و
همچنین قیمتهای جهانی هس��تند .اما انجام
این درخواس��ت شدنی نیس��ت ،چراکه بهمنزله
ایجاد فرصتی برای رانت و سوءاس��تفاده خواهد
بود .قیمتگذاری محصوالت گوناگون براساس
نرخ تمامشده یک سیاست شکستخورده است.
بهعن��وان مثال ،نرخ تمامش��ده نفت بش��کهای
حدود  ۱۰دالر است اما همین محصول با بهای
حدود  ۸۰دالر در بازار جهانی عرضه میش��ود.
بنابراین همه فع��االن صنعتی و تولیدکنندگان
بای��د بدانند که قیمتها پویا هس��تند .نرخ یک
عدد تصادفی نیس��ت .سیاستهای اقتصادی و
حتی رفتارهای سیاس��ی دولتها ،در قیمتها
نمای��ان میش��وند .در واقع ن��رخ یک محصول،
پارامتری بسیار هوشمند است و به همین دلیل
نمیتوان با دس��تور آن را کنترل کرد .اینگونه
سیاس��تهای دس��توری ،نهتنها نتیجه مثبتی
بهدنب��ال ندارند ،بلکه تاثی��ر منفی بر بازار بهجا
خواهند گذاشت.
البته گالیه این تولیدکنندگان مبنی بر اعطای
یارانه قابلتوجه از س��وی دولت به صنایع بزرگ
که از آنها با عنوان صنایع مادر نامبرده میش��ود
و درحالحاضر زمینه س��ودآوری قابلتوجه این
واحده��ا را فراهم کرده ،قابل درک اس��ت .این
صنای��ع ب��ا بهرهمندی از این دس��ت حمایتها
توس��عه یافتهاند و روند اعطای یارانه باید تغییر
کن��د .بنابرای��ن بای��د اذعان کرد درس��تترین
راهحل ،کاهش یا حذف یارانهای است که دولت
به صنای��ع مادر اعطا میکند؛ ن��ه اینکه همین
امتیاز در اختیار س��ایر واحده��ا هم قرار گیرد.
بهوی��ژه آنکه اکنون با چالشه��ای عمدهای در
تامی��ن زیرس��اختهای انرژی کش��ور روبهرو
شدهایم .بدین ترتیب میتوان امکانی برای رفع
این کمبودها هم فراهم کرد.
سیاس��ت عرضه  ۱۰۰درص��دی محصوالت
تولید ش��ده در زنجیره فوالد از طریق معامالت
بورس کاال مورد دیگری است که با انتقاد فعاالن
زنجیره فوالد روبهرو شده ،چراکه همه خریداران
از ب��ورس کاال خری��د نمیکنند .بهعنوان مثال،
واحده��ای کوچک نقدینگ��ی کافی برای خرید
محصول از بورس کاال و پرداخت هزینه محصول
را ندارن��د .در حالیکه میتوانند همین محصول
را از بازار آزاد و با چک خریداری کنند.
البته میتوان برای رفع این چالش از ظرفیت
بازار ثانویه اس��تفاده کرد؛ یعنی بخشی از تولید
محصوالتی که بیش از نیاز ظرفیت بازار داخلی
هستند ،در بازار دیگری به فروش برسند .در ادامه
ب��ا ثبت آمار و اطالعات معامالت در س��امانهای
مش��خص ،همچنان امکان رص��د این معامالت
فراه��م باش��د .ورود تمام��ی تولیدکنندگان و
خریداران به بورس کاال شدنی نیست.
ازمجم��وع موارد یادش��ده میت��وان اینطور
نتیجه گرفت که با وجود تالشهای انجامش��ده
ب��رای تنظیم بازار فوالد همچنان انتقادهایی به
این روند وارد اس��ت ک��ه رفع آن ضروری بهنظر
میرسد.

