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بورس

مناقشات بر سر اخذ مالیات بر عایدی سرمایه در بازارسهام ادامه دارد

تابآوری بورس در برابر مالیات
کارشناسان و فعاالن بازار سهام بر این باورند که بورس تهران با وجود رشدی که در یک سال اخیر داشته ،هنوز برای اخذ مالیات از سوی دولت
آمادگی ندارد .البته بسیاری معتقدند با توجه به شرایط نامطلوب اقتصادی کشور ،دولت موظف است از بخشهای غیرمولد اقتصاد مالیات بگیرد
تا برای جبران کس��ری بودجه خود دس��ت به دامان ماش��ین چاپ اسکناس بانک مرکزی نشود .این عده که بازار سهام تهران را بهدلیل مختصات
غیرمعمول و نامتعارفی که در مقایسه با همتاهای غربی و حتی شرقیاش دارد ،محلی برای فعالیتهای سفتهبازانه و غیرمولد دانسته و معتقدند
بورس تهران باید یکی از همان بخشهایی باش��د که دولت میتواند برای جبران کس��ری خود مالیات الزم را در ازای معامله هر س��هم در بورس
اخذ کند .اما منتقدان این نظر اعتقاد دارند اکثریت مطلق افرادی که در یک س��ال اخیر وارد بازار س��رمایه ش��دهاند از بدنه اقشار متوسط و حتی
آسیبپذیر بودهاند که تنها با هدف حفظ ارزش ریال دست به این اقدام زدهاند و این افراد مستحق گرفتن مالیات به جرم ترس از بیارزش شدن
سرمایهش��ان نیس��تند .از همین رو بس��یاری بر این باورند دولت میتواند در بورس هم مانند س��ایر بخشهای اقتصاد ایران که نقاط غیرشفاف و
تاریک دارد ،عمل کرده و با یک مطالعه دقیق افراد و ش��رکتهایی را که فعالیت غیرس��ازنده و حتی مخرب دارند شناس��ایی کند تا برای دریافت
مالیات به جای سهامداران حقیقی خرد به آنها مراجعه کنند .البته با توجه به وضعیتی که در بازار سهام شاهد آن هستیم به نظر نمیرسد دولت
قصدی برای تغییر رویه داش��ته باش��د ،چراکه در الیحه بودجه  ۱۴۰۰نیز که تقدیم مجلس ش��ده بود ،میزان درآمدهای مالیاتی دولت از محل
بورس به میزان بسیار زیادی افزایش یافته بود و طرحی نیز برای تغییر نحوه دریافت مالیات نیز پیشبینی نشده بود .از همین رو ناظران معتقدند
انتقادات تاثیری روی تصمیمات دولت نداشته و به احتمال زیاد سال  ۱۴۰۰نیز بورس محلی برای جبران کسری بودجه سنگین دولت خواهد بود.
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عکس :آیدا فریدی

عایدی یا منفعت س��رمایهای ،به تمام منافع یا سودی (حقیقی ) اطالق
میشود که اشخاص از تصرف یک دارایی در طول زمان بهدست میآورند.
بر این اساس ،مالیات بر عایدی سرمایه ،به عنوان درصدی از عایدی ساالنه
س��رمایه (که از اختالف بین نرخ خرید دارایی به اضافه برخی هزینههای
بازس��ازی ،بهبود و ...در ط��ول نگهداری دارایی و نرخ ف��روش آن دارایی
بهدست میآید) ،تعریف می شود .معموال آن دسته از داراییها که از آنها
فقط برای انجام فعالیت ش��غلی در فرآیندکسب وکارهای مشمول مالیات

سهند اینانلو

مالیات بر عایدی سرمایه چیست؟

استفاده میشود ،در پایه این نوع مالیات لحاظ نمیشوند.
در کش��ورهای توس��عهیافته و در حالگذار یکی از اقالم عمده در سبد
داراییهای افراد ،س��هام ش��رکتها و اوراق قرضهاست .با وجود سیستم
یکپارچه مالیات بر شرکتها و یک پایه به نسبت گسترده مالیات برجمع
درآمد در سطح شرکتها ،مالیات درآمدهای منظم و پایدار را میتوان به
راحتی در سطح شرکت وصول کرد.
اگر بنگاه این درآمدها را بین سهامداران توزیع نکند و سود توزیع نشده

در قیمتهای باالتر سهام منعکس شود ،در چنین شرایطی اخذ مالیات از
این سهام در زمان فروش ،مالیات مضاعف محسوب خواهد شد .در اینجا با
فرض ثابت بودن س��ایر شرایط ،ممکن است مالحظات کارآیی ،اجازه اخذ
مالی��ات از این عواید را ندهد .خواه ناخواه این موضوع مهم یک پرس��ش
را مطرح میکند ،زیرا ش��رکتها میتوانند به جای پرداخت نقدی س��ود
س��هام ،جایزه سهام منتش��ر کنند و همچنان اجازه اعطای اعتبار مالیاتی
به سهامداران بدهند.

این راهش نیست!
عماد عظیمی ،کارشناس بازار سهام به رویکرد دولت
در زمینه مالیات اش��اره کرده و به
گفت :اگر از
دیدگاه دولت به قضیه مالیات نگاه کنیم جنبه درآمدی
آن و تنظی��م فعالیتهای اقتصادی در کش��ور از همه
موارد دیگر مهمتر است.
وی در ادام��ه افزود :البت��ه این نکته را نیز باید گفت
که معموال در اقتصادهای توس��عهافته مالیات بهترین
و شفافترین منبع درآمدی دولتهاست ،چراکه باعث
ش��فافیت هرچه بیشتر و پاس��خگویی دولتها در برابر
مردم میشود.

معنا که همیشه سهامداران نگران منافع خود
هس��تند و طبیعتا به دنب��ال پرداخت کمتر
مالی��ات بودهاند اما دول��ت نیز همواره در پی
اخذ مالیات حداکثری است.

 تجربه سایر بورسهای جهان

این کارش��ناس بازار س��هام ب��ه تجربیات
مثبت سایر کش��ورها اشاره کرد و به
گفت :همانطور که پیشتر نیز گفته شد مالیات بستن
روی س��هام مانند تمام اقتصادهای مدرن جهان اتفاق
و گزینه مثبتی است که دولتها به آن دست میزنند،
در بازارهای س��هام جه��ان دولتها پی��ش از اقدام به
گرفت��ن مالیات اول س��عی میکنند زیرس��اختهای
ب��ازار را مدرنی��زه کنن��د و در گام دوم در امور داخلی
بازار نی��ز دخالت نمیکنند .وی اف��زود :اما با توجه به
وضعیتی که بازار س��هام تهران دارد ،موضوع پیچیدهتر

 تناقض بین دولت و سهامداران

عظیمی با اش��اره به تناقض بین منافع دولت و مردم
عنوان کرد :اما اگر از نگاه سهامداران به موضوع مالیات
بر عایدی س��رمایه بنگریم ،همواره تناقضی بین منافع
اقتص��اد خرد در برابر اقتصاد کالن بوده اس��ت ،به این

میش��ود ،چراکه در ایران دول��ت در تمامی
بازاره��ای مالی از جمله ب��ورس اوراق بهادار
دخال��ت همهجانب��های دارد .عظیمی ضمن
تاکی��د بر رفتار نادرس��ت دول��ت در بورس،
بیان ک��رد :در واقع در ب��ورس دولت از یک
س��و تعادل ب��ازار را برهم میزند و از س��وی
دیگر ،بر معامالت سهام مالیات میبندد و به
حق سهامدار اجحاف میکند .باید توجه داشت که این
دست اقدامات باعث فرار سهامداران از بورس میشود،
در حالی که ما در وضعیتی به سرمیبریم که به ماندن
س��رمایه در بازارسهام نیاز داریم ،چراکه در این صورت
سرمایه به سمت بخشهای غیرمولد و داللی میرود و
اقتصاد بیش از پیش ضربه میبیند در حالی که بورس
شفافترین بازارهاست و ما نباید سرمایهگذار را از این
بخش فراری دهیم.

 یک راه جایگزین

این تحلیلگر بورس با پیش��نهادی در زمینه اخذ مالیات
از سهامداران بورسی ،تصریح کرد :البته مخالفت با مالیات
گرفتن از س��هامداران در بورس ب��ه معنای مخالفت با کل
این قضیه نیس��ت ،دولت میتواند با اس��تفاده از ابزارهایی
ک��ه در اختیار دارد فعاالن کالن بازار را شناس��ایی کرده و
برای آن مرز مشخص کند و هر کسی که ارزش معامالتش
از یک سطحی باالتر برود را مشمول پرداخت مالیات کند.
ای��ن قان��ون میتواند ش��امل افرادی که در بازار دس��ت به
نوسانگیری و اقدامات زیانبار میزنند نیز بشود تا هم حالت
بازدارندگ��ی را ایجاد کند و ه��م اینکه دولت بتواند درآمد
خود را از محل بازار س��هام کس��ب کند .عظیمی در پایان
خاطرنش��ان کرد :در این صورت نه تنها هیچکس معترض
نخواه��د بود ،بلکه اوضاع بازار نیز س��اماندهی میش��ود و
سهامداران خرد نیز از این اقدامات منتفع خواهند شد.

داستان مالیات برعایدی سرمایه در بورس
س��یاوش غیبیپور ،کارش��ناس امور مالیاتی با اشاره به
تغیی��رات قواعد بازار س��رمایه پس از اعم��ال مفاد قانون
مالیات بر عایدی سرمایه به
گفت :مالیات بر ثروت
یا عایدی سرمایه از آن جمله قوانینی است که ضمن ورود
آن به بازار س��هام موجبات تغیی��رات زیربنایی قوانین این
حوزه را نیز فراهم کرد.
وی در ادامه افزود :یکی از موضوعاتی که هنوز هم مورد
بحث اس��ت ،مالیات شخصیتهای حقیقی و حقوقی است
که در بورس ،مس��کن و ...فعالیت میکنند ،چراکه افرادی
که به صورت حقیق��ی در چندین حوزه فعالیت اقتصادی
دارند ،میتوانند دو اظهارنام��ه جداگانه ارائه کنند اما این
موضوع درباره حقوقیها صادق نیست.
غیبیپور با اش��اره به تس��ری قانون مالی��ات بر عایدی
س��رمایه در بازار س��هام عنوان کرد :تا پیش از این ،قانون
مالیات بر عایدی س��رمایه درباره مس��کن و ب��ازار امالک
وجود داش��ت اما ب��ه تازگی این قانون در بازار س��هام هم
اجرایی میش��ود .نحوه اخذ مالیات در بورس نیز ارتباطی

به رونق واقعی یا تصنعی آن ندارد ،یعنی در هر
صورت دولت مالیات خود را از انتقال سهم بین
سهامداران حقیقی یا حقوقی اخذ خواهد کرد و
تفاوتی ندارد این معامالت سازنده و مولد خواهد
بود یا خیر؟! در هر صورت مالیات انتقال ورقه به
خزانه مالیاتی کشور واریز خواهد شد.

 نیت کمیسیون تلفیق چیست؟

این کارشناس مس��ائل مالیاتی با توضیح درباره تصمیم
دولت و کمیس��یون تلفیق مبنی بر افزایش درآمد دولت از
محل مالیات بر عایدی سرمایه در بورس ،به
گفت:
حاال مش��خص نیست کمیس��یون تلفیق از دولت خواسته
نرخ محاس��به مالیات بر عایدی س��رمایه افزایش پیدا کند
یا تغییری ساختاری انجام شود تا دولت درآمد بیشتری از
این محل بهدست آورد؟
وی ادامه داد :به اعتقاد من با توجه به وضعیت نیمهجان
بازار سرمایه ،هر نوع افزایش عایدات دولت از محل مالیات
بورس به مذاق سهامداران خوش نخواهد آمد.

تاریخچه
اگر اخبار اقتصادی حوزه یورو را دنبال کرده باشید ،معموال وقایع
بازار مالی کش��ور آلمان مورد توجه رس��انههای مالی بوده و بس��یار
مهم تلقی میش��ود .از همین روی و در ادامه س��ری مقاالت معرفی
بازاره��ای مالی جهان ،به معرف��ی بازار بورس آلم��ان (بزرگترین
اقتصاد اروپا) میپردازیم .آلمان یکی از مهمترین کشورهای اتحادیه
اروپا در زمینه اقتصاد و سیاس��ت است که در عرص ه جهانی نیز جزو
کشورهای تاثیرگذار در زمینههای مختلف بهشمار میرود.

 بورس آلمان

ب��ورس اوراق به��ادار آلمان ش��امل  ۸ب��ازار زیرمجموعه در نقاط
مختلف این کش��ور اروپایی اس��ت .وضعیت مبادالت مالی هرکدام

سخن پایانی...
 یک پیشنهاد

غیبیپور با اش��اره به برخی از س��هامداران که
ب��ه صورت غیرش��فاف در بورس فعال هس��تند،
تصریح کرد :البته ی��ک راه دیگری هم برای این
افزایش میزان درآمد وجود خواهد داش��ت و آن
هم گرفتن مالیات از افرادی اس��ت که فعالیت در
بورس را به عنوان شغل خود برگزیدهاند .این افراد
نیز دو دس��ته هستند؛ دس��ته اول افرادی که با شناسنامه
در بورس فعال هس��تند و دس��ته دوم نیز سهامدارانی که
بدون شناسنامه و بدون اطالعات شخصی خود به این کار
میپردازند و درآمدهای سرشاری دارند.
این کارش��ناس مالیاتی در پایان خاطرنش��ان کرد :فکر
میکنم اگر این دس��ته از س��هامداران ه��دف دولت بوده
باش��ند ،اتفاق خوبی اس��ت و بدنه س��هامداران بورس��ی
نیز معترض نخواهند ش��د ،چون بیش��تر قری��ب به اتفاق
سهامداران با اطالعات شخصی خود و کامال شفاف فعالیت
میکنند.

بس��یاری از منتقدان به عملکرد دولت در
ب��ورس تهران ،بر ای��ن باورند دولت با هدف
اخ��ذ مالیات بیش��تر کاری کرد ک��ه تعداد
معامالت انجامش��ده در بازار س��هام به طرز
عجیب و غیرطبیع��ی افزایش یابد تا بتواند
دفعات بیش��تری از ه��ر س��هامدار مالیات
بگیرد .البته عده زیادی از کارشناس��ان نیز
ای��ن ادعای بورسب��ازان را تایید میکنند و
با هش��دار درباره پیامدهای آن ،دولت را از
ادامه این ن��وع اقدامات بر حذر داش��تهاند.
دلیل انتقاد کارشناس��ان ب��ورس نیز دامن
زدن ب��ه فعالیتهای س��فتهبازانه دولت در
بازار سهام به دنبال افزایش مصنوعی تعداد
معامالت اس��ت که اگر صحت داشته باشد،
ن بورس تهران را به طرز بسیار جدی و
بنیا 
نگرانکنندهای به لرزه خواهد انداخت.

عماد عظیمی:
دولت میتواند
فعاالن کالن بازار
را شناسایی کرده
و هر کسی که
ارزش معامالتش
از سطحی باالتر
برود را مشمول
پرداخت
مالیات کند

آشنایی با بورس فرانکفورت
از این بازارها برای اقتصاد اروپا و جهان بس��یار اهمیت دارد .با تولید
ناخالص داخلی اس��می  ۴تریلیون دالری و ش��اخص برابری قدرت
خری��د  ۴.۳تریلیون دالری جای تعجب نیس��ت ک��ه آلمان یکی از
مهمترین بازارهای مالی جهان را داش��ته و در تجارت جهانی بسیار
موثر باشد.

 تاریخچه بورس فرانکفورت

س��ابقه مب��ادالت مال��ی در فرانکف��ورت ب��ه ق��رن  ۱۱میالدی
بازمیگردد که نمایش��گاههای تجاری قرون وس��طایی در این شهر
برگزار میشد .این روند ادامه یافت و در قرن  ۱۶این شهر با اقتصادی
مبتنیبر خدمات مالی و س��رمایهگذاری به یک مرکز تجاری شلوغ

تبدیل ش��د .در سال  ۱۵۸۵میالدی ،بازرگانان فرانفکورت بهمنظور
ثابت نگهداش��تن نرخ ارز ،بازار بورس را تاس��یس کردند .در نهایت
طی همین س��الها همگام با لن��دن و پاریس در فرانکفورت نیز یک
بازار اوراق بهادار تش��کیل ش��د .البته غولهای صنعت بانکی مانند
«مک��س وربرگ» و «مایر امش��ل روثچیلد» در رون��ق گرفتن بازار
بورس فرانکفورت تاثیر بسزایی داشتند.

 شاخص  ۳۰ DAXچیست؟

همانط��ور که توضی��ح داده ش��د ،بهدلیل موقعی��ت اقتصادی
برتر آلمان و وجود کس��بوکارهای مختلف در این کش��ور ،انبوهی
از ش��رکتهای فعال در حوزههای گوناگ��ون در بورس فرانکفورت

عرض��ه و پذیرش ش��دهاند .از مهمترین این ش��رکتها نیز میتوان
به هواپیمایی لوفتهانزا ،ش��یمیایی و داروس��ازی بایر ،آرایش��ی و
بهداش��تی هنکل ،صنای��ع مورتوی باواریا یا هم��ان برند خودرویی
معروف  ،BMWآرایش��ی و بهداشتی بایرس��دورف ،خودروسازی
فولکس واگن و پوش��اک هوگو باس اش��اره ک��رد .دلیل اهمیت این
ش��اخص را میتوان در این دانس��ت که  ۳۰شرکت ارزشمند بورس
فرانکفورت در ش��اخص دکس فهرست شده و در مجمو ع حدود ۸۰
درصد از کل ارزش این بازار را به خود اختصاص میدهند! ش��اخص
دکس عالوهبر بازار س��هام بهعنوان شاخصی برای سنجش وضعیت
اقتصادی آلمان درنظر گرفته میشود.

یادداشت

زمان
عرضه سهام
بانکها
مشخص نیست

معاون وزیر اقتصاد و دارایی گفت :اکنون نمیتوان هیچ زمان مشخصی را
برای عرضه باقیمانده س��هام بانکیها در قالب دارا س��وم اعالم کرد و باید در
انتظار تثبیت معامالت بازار س��رمایه باش��یم .با توجه به قطعی شدن عرضه
س��هام بانکیها از طریق صندوق س��رمایهگذاری قابل معامله ( )ETFزمان
عرض��ه آن در هال��های از ابهام قرار دارد ک��ه در این زمینه عباس معمارنژاد،
معاون امور بیمه و بانک و شرکتهای دولتی وزیر اقتصاد) در گفتوگو با ایرنا
درباره زمان عرضه باقیمانده س��هام بانکیها از طریق صندوق  ETFبه بازار

سرمایه گفت :تا زمانی که شرایط بازار سرمایه به ثبات نرسد ،هیچ برنامهای
را برای عرضه باقی مانده سهام بانکیها از طریق صندوقهای  ETFبه بورس
نداریم .وی ادامه داد :اکنون نمیتوان هیچ زمان مشخصی را برای این عرضه
اعالم کرد و باید در انتظار تثبیت معامالت بازار س��هام باش��یم .عرضه سهام
دولتی به بورس از طریق صندوق قابل معامله  ETFاز دیگر اقدامهای مثبت
در دولت تدبیر و امید اس��ت که توانس��ت روزهای مثبتی را در بازار سهام با
خود به ارمغان آورد ،در قانون بودجه س��ال  ۹۹کل کش��ور ،واگذاری س��هام

شرکتهای دولتی در قالب  3صندوق سرمایهگذاری قابل معامله ( )ETFدر
دستور کار قرار گرفت که این تصمیم به دلیل همکاری دولت ،سازمان بورس
و س��ازمان خصوصیسازی با موفقیت همراه ش��د .در ابتدا قرار بود سومین
مرحله از پذیرهنویسی این صندوق با سهام خودرویی و فلزیها (سایپا ،ایران
خودرو ،فوالد مبارکه اصفهان و ملی صنایع مس ایران) در اواخر پاییز انجام
شود اما در چند روز گذشته تصمیمهای جدیدی در این زمینه اتخاذ و اعالم
شد که باقیمانده سهام بانکیها در قالب دارا سوم به بازار عرضه خواهد شد.

در اقتصاد
کسی
چوب جادو
ندارد!

پیمان مولوی
اقتصاددان

بحث چشمانداز کالن اقتصاد ایران همواره با
حرف و حدیثهای زیادی همراه بوده و تقریبا
همیشه هم نتیجه روشن و مشخصی نداشته
است .اما امروز که احتمال از سرگیری مذاکره
با غربیها افزایش یافته ،خوش��بینیهایی در
بین فعاالن اقتصادی کشورمان ایجاد و باعث
ش��ده تغییراتی هرچند کوچک را در اقتصاد
شاهد باشیم.
اگ��ر همین ام��روز هم��ه تحریمه��ا علیه
کش��ورمان برداش��ته ش��ود و م��ا بتوانیم به
بازاره��ای جهانی برگردیم ،در این صورت هم
ما بالفاصله امکان بازگش��ت به شرایط پیش
از تحریمها را نخواهیم داشت ،چراکه اقتصاد
ما باید از همین امروز به مدت  ۶س��ال رشد
اقتصادی ۸درصد را داشته باشد تا بتوانیم به
قدرت خرید س��ال  ۱۳۹۰برس��یم! اما در هر
ح��ال نیاز مبرمی به رف��ع تحریمها داریم ،به
عبارتی بای��د برگردیم به پیش از مقطعی که
دونال��د ترام��پ از برجام خارج ش��د .تازه در
این صورت باید دس��تکم ۶سال پیاپی رشد
اقتصادی باالیی داش��ته باشیم تا به وضعیت
اقتص��ادی س��ال  ۱۳۹۰و  ۱۳۹۱بازگردی��م.
اینها واقعیتهای اقتصاد ما است و قرار نیست
کسی با چوب جادو کاری از پیش ببرد.
در ای��ن میان ،بس��یاری میگفتند تغییر و
تحوالت سیاس��ی در امریکا هیچ تاثیری روی
اقتصاد ایران نخواهد داش��ت .حاال سوال این
اس��ت که چگونه ممکن اس��ت ن��رخ دالر بر
اقتصاد یک کشور ۸۳میلیون نفری که واردات
و صادرات گس��ترده دارد ،تاثیری نگذارد؟ آن
هم در اقتصادی ک��ه دولتها پدیدهای پولی
بهنام تورم را ایجاد میکند!
از س��ویی هم اقتصاد م��ا ذینفعان زیادی
دارد ک��ه باعث میش��وند اوض��اع پیچیدهتر
ش��ود ،زیرا در نبود یک چشمانداز مشخص و
در فقدان یک برنامه دقیق برای کنترل تورم
همه بخشها را به این س��و هدایت کرده که
فقط و فقط به منافع خود و حوزه فعالیتشان
فکر کرده و به ص��ورت جزیرهای عمل کنند.
اقتصادی که پویا و توس��عهیافته است نه تنها
اینگونه نیس��ت ،بلک��ه تمام بخشه��ا نگاه
کالن و جامع��ی دارند و به همه بخشها فکر
میکنند ،اما اقتصاد ایران چنین ویژگی ندارد.
ب��رای نمونه میتوان به بازار س��رمایه نگاه
ک��رد ،چراک��ه تقریبا همه فع��االن این حوزه
معتقدن��د اگر تورم کنترل ش��ود ب��ازار افت
میکن��د .تقریبا تمام س��هامداران از افزایش
و تش��دید تورم در جامعه استقبال میکنند.
حت��ی در روزهای قب��ل از انتخاب��ات امریکا
میش��نیدیم فعاالن بورس��ی تاکید داشتند
اگ��ر ترامپ پیروز ش��ود به نفع بازار اس��ت،
چراکه دالر گرانتر ش��ده و محرکهای دیگر
اقتصادی بیشتر تحریک میشوند و این باعث
افزایش نرخ سهام خواهد شد.
بدون ش��ک این چرخه معیوب است! و در
ی��ک چرخه غلط گی��ر افتادهای��م ،البته این
مس��ئله ناش��ی از خلق و خوی مردم نیست،
چراکه جامعه فقط تالش میکند داراییهای
خ��ود را از خطر پودر ش��دن ب��ه دلیل تورم
افسارگس��یخته حفظ کند .از سویی هم باید
توجه داش��ت که قدرت خرید مردم یک شبه
و با چوب جادو رش��د نمیکند ،اما میبینیم
که قیمتها دقیقا یک ش��به باال میروند که
ی آن دخال��ت ذینفعان در اقتصاد
دلیل اصل 
کشورمان است!
البته در تمام دنیا اینچنین بوده و در ایران
هم دقیقا دولت عامل ایجاد تورم برای جبران
کس��ری بودجه خودش اس��ت .از سویی هم
رش��د اقتصادی نداریم و این ت��ورم باال خود
را بی��ش از پیش نش��ان میدهد؛ س��ال ۹۷
۵۰درصد ،سال ۴۱ ،۹۸درصد و امسال نیز تا
مهر ۴۱درصد تورم نقطه به نقطه داش��تهایم.
حاال که بایدن در کاخس��فید اس��تقرار یافته،
س��وال اینجاس��ت که چه تفاوت اساسی در
انتظ��ار اقتصاد ما خواهد ب��ود؟ البته آنچه در
اقتصاد خودم��ان میبینیم یک فضای مثبت
ایجاد شده برای آینده کشور است که به دلیل
تلقی برداشته ش��دن تحریمها از سوی مردم
بوده اس��ت .اما موضوع اینجاس��ت که آیا در
کنار این فضای مثبت ،عوامل بنیادین هم در
حال بهبود هس��تند؟ نگرانی اصلی این است
که عوامل بنیادین با همین فرمان به راه خود
ادامه دهند و هی��چ تغییر خاصی روی ندهد.
با این وجود ،متاس��فانه ما باز هم به نقطهای
برمیگردیم که مهر ماه امسال ایستاده بودیم.

