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پیش نوشتار

ها را می توان آخرین
ب��ورس ه��ای کاال و ابزارهای نوین مالی مورد اس��تفاده در آن 
زنجیره از فرآیند گس��ترش و توس��عه بازارها دانس��ت که در پاسخ به نیاز اقتصاد به
افزایش ش��فافیت و اطالع رس��انی ،مدیریت ریس��ک های ناشی از نوسان قیمت ها،
س��ازماندهی بازارها در جهت ارتق��اء کارایی و به بیان خالص��ه کاهش هزینه های
مبادله ،ظهور یافتهاند .اگرچه خاس��تگاه بورس های مدرن کاال در کشورهایی است
که هم اکنون توس��عه یافته به شمار می روند ،اما اهمیت این نهادهای اقتصادی در
کش��ورهای در حال توسعه به خوبی درک ش��ده و فرآیند پذیرش و گسترش آنها
به سرعت در حال پیشرفت است ،به گونه ای که هم اکنون از نظر میزان معامالت،
تعداد  9بورس از بین  22بورس برتر جهان در کش��ورهای در حال توس��عهای چون
هن��د ،چین ،مالزی ،آفریقای جنوبی و برزیل ق��رار دارند .همچنین آمارهای موجود
حاکی از رش��د میزان معامالت در بورس های کاال در کش��ورهای در حال توسعه با
سرعتی معادل  2برابر بورس های کشورهای توسعه یافته است.
در کش��ور جمهوری اسالمی ایران اولین گام برای ایجاد بورس های کاالیی با فراهم
شدن مقدمات الزم در قانون برنامه پنج ساله سوم برداشته شد و بورس های فلزات
و کش��اورزی به ترتیب در سال های  1382و  1383تش��کیل شدند .فرآیند تحول
و تکامل بازار س��رمایه در کش��ور با تصویب قانون جدید بازار اوراق بهادار در آذرماه
س��ال  1384تداوم یافت و منجر به ادغام بورس های فلزات و کش��اورزی و ش��کل
گی��ری بورس کاالی ایران گردید .در ح��ال حاضر بورس کاالی ایران به عنوان تنها
بورس کاالی کشور وظایف بسیار مهمی را در بهبود عملکرد و تسهیل فرآیند توسعه
اقتصادی بر عهده دارد و اس��تمرار فعالیت موفق آن می تواند زمینه س��از تحوالت
چش��مگیر در اقتصاد کشور باش��د .بخصوص در شرایط کنونی که جهت گیری های
کلی اقتصاد کش��ور در قالب س��ند چش��م انداز ،برنامه های توس��عه و طرح تحول
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اقتصادی به س��مت کاهش تصدی گری دولت و آزادسازی اقتصاد ،و فراهم ساختن
فضای کسب و کار برای فعالیت بخش خصوصی می باشد ،نقش بورس کاال در تحقق
این اهداف بیش از پیش اهمیت می یابد.
در ای��ن گزارش نقش بورس های کاال در بهبود عملکرد و تس��هیل فرآیند توس��عه
اقتصادی به اختصار از دیدگاه نظری و با توجه به ش��واهد تجربی مورد بررس��ی قرار
م��ی گیرد .مروری بر ای��ن کارکردها ما را به درک کاملتری از ملزومات آزادس��ازی
اقتص��اد و ویژگ��ی های یک اقتصاد مبتنی بر بازار هدایت می کند .بدون گس��ترش
و تکامل این نهادها و افزایش نقش و جایگاه آنها در اقتصاد یک کش��ور نمی توان
چندان به توفیق سیاس��ت هایی که اصالح س��اختار اقتصاد را ه��دف قرار داده اند،
امی��دوار بود .با توجه به این کارکردها جایگاه واقع��ی بورس کاالی ایران در اقتصاد
کش��ور و لزوم توجه به توسعه و تکامل آن در نیل به اهداف رشد و توسعه اقتصادی
آشکار می شود.
نقش بورس های کاال در بهبود عملکرد و توسعه اقتصاد

توس��عه اقتصادی جنبه های متعددی دارد و طیف وسیعی از مفاهیم کمی و کیفی
را ش��امل می ش��ود .با وجود اختالف نظرهای فراوان در تبیین ابعاد توسعه ،در این
خصوص اجماع نظر وجود دارد که رشد اقتصادی پایدار ،محیط اقتصادی با ثبات و
افزایش اندک قیمت کاالها و خدمات از مؤلفه های اصلی توس��عه اقتصادی به شمار
می روند .به جرأت می توان گفت ،توس��عه اقتصادی آرمان تمامی کشورهای جهان
اس��ت و هیچ کشوری را نمی توان یافت که به فراخور نیازها و استعدادهای خود به
هموار کردن مس��یر توسعه اقتصادی اهتمام نورزد .از این رو راه های نیل به توسعه
اقتصادی پایدار و سیاس��ت هایی که بتوانند حرکت در این مس��یر را تسریع کنند،
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هم��واره موضوع بحث و مورد تحقیق و بررس��ی ب��وده و ابزارها و نهادهای اقتصادی
که به روش های مختلف بتوانند جامعه را در مس��یر توس��عه رهنمون ش��وند ،مورد
توج��ه قرار گرفته اند .در این گزارش نقش بورس ه��ای کاال و مزیت بهره گیری از
آنها نسبت به سیاست ها و روش های جایگزین در بهبود عملکرد اقتصاد و تسهیل
فرآیند توسعه با پرداختن به جنبه های نظری و مرور تجربیات موجود ،مورد بررسی
قرار می گیرد.
 -1پیامدهای ناشی از نوسان قیمت ها
افزایش اندک و نوس��ان کم قیمت کاالها و خدمات ،رش��د اقتصادی باثبات و پایدار،
ارتقاء سطح رفاه اجتماعی و تسریع فرآیند توسعه اقتصادی را در پی خواهد داشت.
در سطح کالن نوسان قیمت ها اثرات مخربی چون:کاهش تمایل به سرمایه گذاری،
کاهش رش��د اقتصادی و در نهایت کاهش س��طح رفاه جامعه را ب��ه دنبال دارد .به
همین دلیل اس��ت که کنترل نوس��ان و پایین نگه داش��تن سطح عمومی قیمت ها
ضمن در نظر داش��تن س��ایر اهداف کالن اقتصادی نظیر باال بردن س��طح تولید ،به
عنوان هدف اصلی توسط سیاستگذاران در بسیاری از کشورها دنبال می شود.
در س��طح خرد نیز اثرات مخرب تغییرات پیش بینی نش��ده در قیمت های نس��بی،
عاملی ضد تولید و رفاه شناخته می شود و همواره توجه عوامل اقتصادی را به خود
معطوف کرده اس��ت .مثال ب��ارز در این خصوص نوس��ان ادواری قیمت محصوالت
کشاورزی در طی سال است .در فصل برداشت ،میزان عرضه در بازار بر تقاضا فزونی
می یابد و کش��اورزان جهت ترغیب مصرف کنندگان برای خرید بیشتر ،قیمت های
خ��ود را کاهش می دهند .این در حالی اس��ت که در فص��ل بهار و زمانی که بخش
عمده تولیدات س��ال گذش��ته مصرف شده اس��ت ،محدودیت عرضه ،قیمت ها را به
شدت افزایش می دهد .این تغییرات ادواری در بین سال های مختلف نیز اتفاق می
افتد .بدین ترتیب که قیمت های باال در یک س��ال منجر به تمایل به افزایش تولید
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می ش��ود که نتیجه آن تولید بیش از نیاز در س��ال آینده و کاهش ش��دید قیمت و
زیان کش��اورزان است .این پدیده که در اقتصاد به پدیده تار عنکبوتی معروف است،
بیانگر یکی از سازوکارهای متعددی است که تغییرات پیش بینی نشده قیمت ها از
طریق آنها رفاه عوامل اقتصادی را متأثر می کند.
تولید فرآیندی زمان بر اس��ت و تصمیم گیری در خصوص میزان تولید و س��رمایه
گذاری به انتظارات تولیدکنندگان نسبت به درآمدها و هزینه هایشان بستگی دارد.
هرچه این انتظارات با اطمینان بیشتری شکل بگیرد ،اعتماد نسبت به فضای کسب
و کار افزایش یافته و تمایل به سرمایهگذاری تقویت می شود .به عبارت دیگر ،وجود
اطمینان نس��بی در خصوص درآمدها و هزینه های یک طرح کس��ب و کار ،افزایش
تمایل به س��رمایه گذاری را در پی دارد .چرا که وقتی یک س��رمایهگذار نس��بت به
هزینه های یک فرآیند تولیدی و درآمدهای حاصل از آن بی اعتماد است ،نمی تواند
انتظارات خود را نس��بت به س��ود مورد نظر از اجرای طرح های تولیدی به درستی
ش��کل دهد .بی ثباتی قیمت ها با افزایش عدم اطمینان نس��بت به سوددهی طرح
ال سرمایه گذاری که
های تولیدی ،تمایل به س��رمایه گذاری را تضعیف می کند .مث ً
به احداث کارخانه نورد فوالد می اندیشد ،هرچه نسبت به قیمت مواد اولیه (شمش
فوالد و )...و همچنین قیمت کاالی تولید ش��ده مطمئن تر باشد ،با تمرکز بیشتری
می تواند به مدیریت و توس��عه فرآین��د تولید خود بپردازد .اما در صورتی که قیمت
مواد اولیه به طور غیر منتظره افزایش یافته و یا به هنگام عرضه محصوالت در بازار،
قیمت کاالهای تولیدی به یکباره کاهش یابد ،ممکن است کل فرآیند تولید زیان ده
ش��ود .بدین ترتیب نوسان قیمت ها ،هم تمایل سرمایه گذاران در خصوص سرمایه
گذاری جدید یا توس��عه واحدهای تولیدی را کاهش می دهد و هم با ارس��ال عالیم
نادرس��ت به عوامل اقتصادی ،مانع از شکل گیری سطوح بهینه موجودی سرمایه در
بخش های مختلف می شود.
فعاالن عرصه تجارت خارجی نیز از مش��کالت ناش��ی از نوس��ان قیمت ها در امان
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نیستند .توفیق در افزایش صادرات و گسترش بازارهای هدف ،نیازمند عرضه کاالها
با س��طح کیفی قابل قبول و قیمت های با ثبات و رقابتی اس��ت .با وجود بی ثباتی
قیمت کاالها (در نتیجه بی ثباتی قیمت های داخلی) صادرکنندگان به سرعت توان
رقابت و فعالیت در بازارهای جهانی و در نتیجه طرف های تجاری خود را از دس��ت
می دهند .لذا توان صادراتی یک کشور که به صورت مستقیم و غیر مستقیم بخش
های تولیدی و بازارهای س��رمایه و پول را متأثر می س��ازد ،از بی ثباتی قیمت ها به
ش��دت آس��یب می بیند .فرآیند واردات کاالها نیز از نوسان قیمت بازارهای داخلی
ال نگرانی نسبت به کاهش قیمت در خالل زمان سفارش و ورود
متأثر می ش��ود .مث ً
کاال به کشور ،در انگیزه واردکنندگان کاال اثر نامطلوبی بر جای می گذارد.
دول��ت نیز ب��ه نوبه خود از نوس��ان قیمت ها متضرر می ش��ود .اکث��ر دولت ها در
کش��ورهای در حال توس��عه ،به درآمدهای حاصل از فروش کاالها متکی هستند .به
عالوه ،منبع دیگر درآمدهای دولت (مخصوصاً در کش��ورهای توس��عه یافته) مالیات
اس��ت که به طور مستقیم به س��طح درآمد و فعالیت های اقتصادی بستگی دارد .از
طرف دیگر در بسیاری از کشورهای در حال توسعه (بخصوص کشورهای نفت خیز)،
دولت خود یک مصرف کننده عمده کاالها و خدمات محس��وب می شود ،لذا نوسان
قیمت کاالها ،هزینه های دولت را نیز متأثر می کند .همچنین اثرات مخرب نوسان
ال بیان شد) منجر به
قیمت ها بر تولیدکنندگان و مصرف کنندگان (به شرحی که قب ً
افزایش منابع مالی مورد نیاز برای اعمال سیاس��ت های حمایتی و وارد شدن فشار
مضاعف بر بودجه دولت می ش��ود .بنابراین نوس��ان قیمت ها ،بی ثباتی در منابع و
مصارف ،بی انضباطی مالی و در نهایت کسری بودجه دولت را به دنبال دارد.
بطور خالصه ،بی ثباتی قیمت ها با اثرات مخربی که بر بخش های مختلف اقتصاد بر
جای می گذارد ،به تضعیف توان تولیدی اقتصاد می انجامد و در نهایت افت شاخص
های مهم اقتصادی را در پی دارد .برای مقابله با اثرات مخرب نوس��ان قیمت ها در
جوامع مختلف ،روش ها و سیاس��ت های گوناگونی اتخاذ و اجراء ش��ده است که در
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ادامه به معرفی این راهکارها و بررس��ی می��زان توفیق آنها بر مبنای تجارب موجود
پرداخته می ش��ود .مرور س��یر تحوالت ایجاد شده در این حوزه ،ما را به روش های
نوین و کارآمدتری در مواجهه با اثرات منفی نوسان قیمت ها رهنمون خواهد شد.
 -2روش های سنتی مدیریت ریسک قیمت ها
تالش های صورت گرفته در مقابله با اثرات منفی نوس��ان قیمت کاالها را می توان
در چند گروه کلی به شکل زیر دسته بندی کرد:
 )1 -2نگهداری ذخایر احتیاطی :در این روش دولت با احداث انبار و سیلو به نگهداری
کاالها (مخصوصاً کاالهای ضروری مانند محصوالت کشاورزی) اقدام می کند تا در زمان
افزایش قیمت ها بتواند از محل این ذخایر به نیاز بازار پاس��خ دهد .واضح اس��ت که این
روش نیازمند ایجاد ابنیه و تجهیزات گس��ترده انبارداری اس��ت .به عالوه ،صرف نظر از
هزینه های انبارداری (در برخی موارد الزم است تا محصوالت سال ها در انبار بمانند) و
هزینه های حمل و نقل کاال به انبار و بالعکس از انبار به بازار ،مسأله اساسی این است که
ال قابلیت انبار ش��دن ندارند و یا در صورت برخورداری از این قابلیت،
برخی از کاالها اص ً
با طوالنی شدن دوره انبارداری ،از بین رفته و یا از کیفیت آنها کاسته می شود .روش
نگهداری ذخایر احتیاطی اولین بار به دنبال بی ثباتی های وسیع اقتصادی در دهه 1930
مطرح شد .در این سال ها پیشنهاد ایجاد یک سیستم ذخایر احتیاطی که به معنای انبار
کردن کاالهای ضروری برای مقابله با نوسان قیمت ها بود ،ارایه گردید .البته این پیشنهاد
شامل ایجاد یک نظام تأمین مالی مرکزی به منظور جبران ضرر و زیان تولیدکنندگان در
اثر بی ثباتی قیمت ها نیز بود .نیم قرن بعد پیشنهاد مذکور دوباره احیاء شد و به تصویب
طرحی در سال  1975از سوی آنکتاد تحت عنوان "طرح جامع کاالها"  1براي  10کاالي
اساس��ي قابل ذخيره انجامید که مبتنی بر روش انبارداری کاالهای اساسی بود .به مرور
زمان مشکالت این روش مدیریت ریسک قیمت ها ،آشکار شده و به تدریج کنار گذاشته
Integrated Program for Commodities -1
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ش��د .در مجموع سیستم نگهداری ذخایر احتیاطی به دلیل هزینه های باال و در برخی
موارد امکان پذیر نبودن آن ،روش مناسبی برای کنترل نوسان قیمتها محسوب نمی
شود ،اگرچه ممکن است در موارد معدودی توجیه پذیر باشد.
 )2 -2سیستم جبران زیان های ناشی از نوسان قیمت ها :در این روش زمانی
که تولیدکنندگان (و بیش��تر کشاورزان) به دلیل نوسان قیمت ها متضرر می شوند،
دول��ت ب��ا تخصیص اعتبار الزم تا حدودی زیان آنها را جبران کرده و مانع از کاهش
ش��دید قدرت خرید آنها می گردد .این روش مقابله با ریس��ک ،بعد از جنگ جهانی
دوم در بس��یاری از کشورها مورد استفاده قرار گرفت .مشکل این سیستم این است
که دولت ها در هنگام نوسان قیمت ها ،در حالی که به اعتبارات زیادی برای اجرای
این طرح نیاز دارند ،به لحاظ مالی در تنگنا قرار می گیرند ،لذا تداوم این سیاستها
در بلن��د مدت (و حتی برخی مواق��ع در کوتاه مدت) با چالش های متعددی مواجه
است .یکی از معروفترین طرح ها برای جبران ضرر و زیان ناشی از نوسان قیمتها،
طرحی موس��وم به اس��تابکس 2بود که توس��ط اتحادیه اروپا به اجراء گذاشته شد.
ش��واهد بدست آمده حاکی از آن است که کشورهایی که از این روش برای مقابله با
نوس��ان قیمت کاالها استفاده کرده اند ،با مشکالت عدیده ای مانند :بی نظمی های
مالی ،کس��ری های ش��دید بودجهای ،بدهی های داخلی و خارجی ،رشد بسیار زیاد
نقدینگی و  ...مواجه شده اند .طرح استابکس در نهایت به دلیل همین مشکالت در
س��ال  2000دچار تغییرات بنیادینی شد و نسبت به الگوی اولیه آن به طور اساسی
تغییر کرد.
 )3 -2توافقنام�ه های بین المللی :از دهه  ،1950دولت ها وظيفه مديريت بازار
کاالها از طريق مبادله توافقنامه هاي بين المللي را بر عهده گرفتند .با حمايت هاي
س��ازمان ملل 5 ،توافقنامه بين المللي کاال توس��ط کشورهاي توليدکننده و مصرف
 :STABEX -1این طرح با هدف تثبیت درآمدهای صادراتی کشورهای  ACPاز محل کاالهای کشاورزی و کاهش اثرات مخرب آن در سال  1975معرفی گردید.
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کننده به امضاء رسيد که عبارت بودند از :توافقنامه بين المللي شکر در سال ،1954
توافقنامه قلع در س��ال  ،1954توافقنامه قهوه در س��ال  ،1962توافقنامه کاکائو در
س��ال  1971و توافقنامه کائوچوي طبيعي در س��ال .1980ب��ه طورکلي ،هدف اين
توافقنامه ها مقابله با نوس��ان قيمت ها با در نظر گرفتن ذخاير احتياطي به منظور
جبران اثرات کاهش رابطه مبادله 1و مديريت عرضه بود .توافقنامه هاي بين المللي
در تطبی��ق با تغييرات ب��ازار منعطف نبودند و تا س��ال  1996تمامي آنها به عنوان
قربانيان اقتصاد آزاد با شکست مواجه شدند.
 )4 -2ط�رح های تثبیت قیمت :دولت ها برخي اه��داف تثبيت قيمت ها را نیز
دنب��ال می کنند .اهداف و ابزارهاي تثبيت قيمت متنوع هس��تند ،اما مي توان آنها
را در چه��ار گ��روه کلی طبقه بندي ک��رد )1 :تثبيت بين فصل��ي قيمت ها ،به اين
معني که قيمت هاي زمان برداش��ت محصول قبل از فصل کش��ت اعالم مي شود تا
کش��اورزان جهت تخصيص بهتر منابع خود برنامه ريزي موثري داش��ته باشند؛ )2
تثبيت درآمد توليدکنندگان طي س��ال هاي متوالي؛  )3تثبيت بين سالي قيمت ها
جهت کنترل س��طح عمومی قیمت ها و يا حفظ قدرت خريد مصرف کنندگان؛ )4
تثبيت درآمدهاي صادراتي به منظور کاهش نوس��ان درآمدهاي دولت و يا نرخ ارز.
طرح هاي تثبيت قيمت ،اغلب ناموفق و در بيش��تر مواقع غير ضروري بوده اند .این
سياست ها که قيمت ها را در سطحی پايين تر از قيمت تعادلي بازار نگه مي دارند،
به ايجاد مازاد تقاضا منجر ش��ده و بدین ترتیب کاالهاي محدود بايد بين متقاضيان
بیش��تری تقسیم شود که معموالً براي اين منظور از راه کارهاي غير بازاري از قبیل
جيره بندي اس��تفاده مي شود .سياست هاي تثبيت قيمت عمدتاً باعث اتالف منابع
ش��ده و به دليل ايجاد رانت هاي اقتصادي منجر به ايجاد شکاف درآمدي و به خطر
افتادن عدالت اقتصادي ميگردند.
 :Term of Trade -1رابطه مبادله از تقسیم شاخص قیمت صادرات بر شاخص قیمت واردات حاصل شده و برای سنجش ارزش صادرات یک کشور در مقابل واردات آن مورد استفاده قرار می گیرد.
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)5 -2س�ازوکارهای غیر رس�می برای مدیریت ریسک قیمت :در برخی موارد
تولیدکنندگان برای در امان ماندن از اثرات نوس��ان قیمت ها ،اقداماتی مانند :تنوع
بخش��ی به محصوالت ،تشریک مس��اعی در وظایف و تعهدات دیگر تولید کنندگان
و بیمه های غیر رس��می به عمل می آورند که این س��ازوکارها معموالً کارساز نبوده
و فاقد ضمانت اجرایی هس��تند ،مضاف بر اینک��ه به هنگام کاهش قیمت ها به طور
معمول تمامی تولید کنندگان متضرر می شوند و حتی اگر بخواهند به تعهدات خود
ال توانایی انجام آن را نخواهد شد.
عمل کنند ،عم ً
ب��ه طور خالصه ،تجربیات موجود حاکی از آن اس��ت ک��ه روش های مذکور در
بلند مدت پاس��خ گوی نیاز جامعه به مدیریت ریسک نبوده و برخی از آنها حتی
در کوت��اه مدت نیز از کارایی قاب��ل قبولی برخوردار نیس��تند .اگرچه حمایت از
فعاالن اقتصادی تحت برخی ش��رایط توجیه پذیر اس��ت و به طرق مختلف حتی
در کش��ورهای توس��عه یافته نیز وجود دارد ،اما موضوع اصلی این است که روش
های فوق بس��یار پرهزینه و در بس��یاری از موارد در برآوردن اهدافش��ان ناموفق
بوده اند .لذا روش های سنتی تنها در موارد معدود و تحت شرایط خاصی توجیه
پذیرهس��تند.
جس��تجو برای روش های کارآمدتر که کاس��تی های فوق را نداشته باشند ،به طور
پیوس��ته در کانون توجه اقتصاددانان و همچنین نظری��ه پردازان بازارهای کاال قرار
داش��ت .در نتیجه این تالش های مس��تمر ،امروزه در جوامع توسعه یافته و به طور
روزافزون در کش��ورهای در حال توس��عه راه کارهایی مورد استفاده قرار می گیرند
که ضمن توفیق در مقابله با اثرات نوسان قیمت ها ،به عنوان بازوی توانمند اقتصاد
در مس��یر رش��د و توسعه اقتصادی عمل می نمایند .این راه کار ها به طور اعم ،بهره
گیری از ابزارهای مبتنی بر بازار و به طور اخص ،اس��تفاده از ابزارهای مالی مش��تقه
در بورس های کاالیی می باشند.
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 -3بورس های کاال و ابزارهای مالی مشتقه
پی��ش از آنک��ه به ابزارهای مبتنی ب��ر بازار و نقش بورس ه��ای کاالیی در مدیریت
ریسک ناشی از نوسان قیمت کاالها بپردازیم ،الزم است تا با ابزارهای نوین معامالتی
بورس ها ،یعنی ابزارهای مالی مشتق کاالیی 2به طور خالصه آشنا شویم.
1

 )1 -3بورس های کاال و نحوه انجام معامالت در آنها
بورس ها نهادهای قانونمند و رس��می هس��تند که خریداران و فروشندگان با انگیزه
های مختلف (از قبیل پوشش ریسک ، 3سفته بازی 4و واسطه گری ) 5در محدوده
بازارهای ایجاد شده در آن بورس ها به انجام معامله می پردازند .برای انجام معامالت
در بورس ها ،الزم اس��ت خریداران و فروش��ندگان به کارگزاری های فعال در بورس
مراجعه نمایند .کارگزار یک شخص حقوقی است که اوراق بهادار را برای دیگران و به
حساب آنها معامله می کند . 6اوراق بهادار هر نوع ورقه یا مستندی است که متضمن
حقوق مالی قابل نقل و انتقال برای مالک عین یا منفعت آن باشد  .7معامله در بورس
های کاال در قالب اوراق بهادار انجام می شود .کارگزاران به نمایندگی از خریداران و
فروشندگان درخواست های خرید و فروش را پس از تأیید بورس ،در تاالر معامالت
بورس ارایه می کنند .قیمت مورد توافق خریداران و فروش��ندگان با تقابل عرضه و
تقاض��ا در تاالر و تحت نظارت بورس (به منظور جلوگیری از هر نوع دس��تکاری در
قیمت ها) کش��ف می ش��ود .پس از تحقق معامالت و بر مبنای قیمتهای کش��ف
ش��ده ،تمامی نقل و انتقاالت مترتب بر معامالت ،توسط اتاق پایاپای بین خریداران
و فروش��ندگان انجام می ش��ود .اتاق پایاپای 8از مهمتری��ن بخش های هر بورس
محسوب می شود که دو وظیفه اصلی بر عهده دارد:
وظیف�ه اول :ایفای نقش طرف مرکزی 9معاملات :اتاق پایاپای به نمایندگی از
بورس ،مسوول ایفای کلیه تعهدات یک طرف معامله در قبال طرف دیگر می باشد.
ال بدون توجه به اینکه آیا فروش��نده به تعهدات خود عمل می کند یا خیر ،اتاق
مث ً
				
Derivatives -1
			
Commodity Derivatives -2
Hedge -3
Speculation -4
Arbitrage -5
 -6قانون بازار اوراق بهادار مصوب ،آذر ماه سال  ،1384فصل اول.
 -7همان منبع.

Clearing House -8
Central Counterparty -9
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پایاپای ضمن نظارت بر حس��ن اج��رای مفاد قراردادهای منعق��ده ،تمامی تعهدات
فروش��نده در قبال خریدار شامل کیفیت ،زمان و مکان تحویل کاال و ...را پذیرفته و
آنها را ایفاء می نماید و به همین ترتیب در مورد خریدار .نتیجه مهم این کار ایجاد
اطمینان نسبت به معامالت در بورس می باشد.
وظیفه دوم :تضمین صحّ ت انجام معامالت از طریق اخذ وثایق الزم :اتاق پایاپای به
منظور کنترل ریسک ناشی از نکول (عدم ایفای تعهدات) هر یک از طرفین معامله،
اق��دام به دریافت وثیقه از کارگزاری ها ک��رده و آنها نیز به نوبه خویش با توجه به
میزان اعتبار مشتریان خود ،وثایق الزم را از آنها اخذ می نمایند.
بدین ترتیب ،با توجه به جمع ش��دن میزان زیادی عرضه و تقاضا و تقابل مس��تقیم
خریداران و فروش��ندگان در بورس و عملکرد اتاق پایاپای ،کلیه معامالت در بورس
ها با قیمت های ش��فاف و منصفانه و با حداکثر اطمینان نس��بت به ایفای تعهدات
انجام می شود .به عالوه ،بورس ها از طریق فراهم ساختن امکان استفاده از ابزارهای
معامالتی از قبیل قراردادهای آتی و اختیار این امکان را برای عوامل اقتصادی فراهم
می کنند ،که ریس��ک ناش��ی از نوسانات قیمت را در معامالت خود پوشش دهند .با
توجه به اینکه در این قراردادها بر روی قیمت مورد معامله در زمان آینده توافق می
ش��ود ،با اس��تفاده از این معامالت امکان پوشش ریسک ناشی از نوسان قیمت ها به
وجود می آید.
 )2 -3ابزارهای مالی مشتق کاالیی
ابزارهای مالی مشتقه قراردادهایی هستند که ارزش آنها از ارزش دارایی پایه مورد معامله
با این ابزارها مشتق می شود .این قراردادها به دو گروه اصلی شامل قراردادهایی که در
بورس ها معامله می شوند و قراردادهایی که در بازارهای خارج از بورس 1مورد معامله
قرار می گیرند ،تفکیک می شوند .متداول ترین این ابزارها عبارتند از:
Over–The–Counter -1
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الف) قراردادهای آتی : 1قرارداد آتی قراردادی است که دارنده آن متعهد می شود
ت��ا دارایی موضوع قرارداد را به قیم��ت معین که در زمان معامله روی آن توافق می
شود ،در آینده خریداری کرده و یا بفروشد .ویژگی اصلی قرارداد آتی استاندارد بودن
آن اس��ت ،بدین معنی که کمیت ،کیفی��ت و خصوصیات فنی دارایی پایه و تاریخ و
محل تحویل آن باید معین و اس��تاندارد باش��د .این قراردادها صرفاً در بورس های
کاال قاب��ل مبادله هس��تند و قیمت دارایی موضوع آن ها ب��ا رقابت بین خریداران و
فروشندگان کشف می شود.
ب) قراردادهای اختیار : 2قراردادهای اختیار به دو دسته تقسیم می شوند:
دسته اول :اختيار خريد که به خريدار اين حق را ميدهد كه دارايي پايه را با قيمت
معين و در تاريخ مشخص (سررسید قرارداد) يا قبل از آن خريداري كند.
دس��ته دوم :اختيار فروش که به خريدار اين حق را ميدهد كه دارايي پايه را با قيمت
معين و در تاريخ مشخص (سررسید قرارداد) يا قبل از آن به فروشنده اختيار بفروشد.
تعری��ف باال برای قراردادهای اختیار به قرارداد اختیار آمریکایی  3معروف اس��ت .در
ق��رارداد اختی��ار اروپایی 4دارنده آن فقط در زمان سررس��ید می تواند آن را اعمال
کن��د نه قبل از آن .برخی دیگ��ر از انواع قراردادهای اختیار بر حس��ب زمان اعمال
اختی��ار عبارتند از :اختی��ار برمودایی 5که دارنده آن صرفاً در تاریخ های معینی قبل
از سررس��ید حق اعمال آن را دارد و قرارداد اختیار مرزی 6که اگر قبل از سررس��ید
قیمت به س��طح مشخصی برس��د ،این اختیار می تواند اعمال ش��ود .قيمت اختيار
مبلغي اس��ت كه خريدار حاضر است براي بدس��ت آوردن اختيار پرداخت كند .این
معامالت نیز همچون معامالت آتی در بورس های کاال انجام می شوند.
ج) قراردادهای پیش فروش : 7قرارداد پیش فروش قراردادی اس��ت که به موجب
آن فروش��نده متعهد می ش��ود ت��ا کاالی با کیفیت و کمیت مش��خصی را در قبال
دریافت مبلغی معین در تاریخ مش��خصی در آینده تحویل دهد .الزم به ذکر اس��ت
که تا تاریخ تحویل کاال هیچگونه وجهی رد و بدل نمی شود . 8مبنای این قراردادها
Futures contracts -1
Option contracts -2
American Option -3
European Option -4

Bermudan Option -5
Barrier Option -6
Forward contracts -7
 -8البته در بورس کاالی ایران نوع دیگری از معامالت
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تحت عنوان معامالت سلف وجود دارد که در قالب آن تحویل کاال در زمان مشخصی
در آینده و با قیمت معین منعقد می شود و تمام بهای آن هنگام انجام معامله
پرداخت می گردد.

مش��ابه قراردادهای آتی اس��ت ،اما از برخی جنبه ها (نظیر اس��تاندارد بودن ،نحوه
تعیی��ن قیمت و )...ب��ا آنها متفاوتند .همچنین بر خ�لاف قراردادهای آتی و اختیار،
قرادادهای پیش فروش در بازارهای فرا بورس ( 1 )OTCمعامله می شوند و ریسک
عدم ایفای تعهدات در این معامالت وجود دارد.
د) قرارداد سوآپ : 2قرارداد سواپ توافقی است بین دو طرف معامله برای معاوضه
جریان آتی وجوه مربوط به بدهی ها یا دارایی ها .در این قرارداد باید تاریخ پرداخت
ال دو شرکت (الف) و (ب) را در
و چگونگی محاس��به جریان وجوه مشخص شود .مث ً
نظر بگیرید .ش��رکت (الف) می تواند برای توس��عه فعالیت های خود وامی را با نرخ
ال نرخ بهره وام های کوتاه مدت بانکی) دریافت نماید .از طرف دیگر
بهره متغیر (مث ً
ش��رکت (ب) به دلیل دسترس��ی به بازار اعتبارت می تواند همان وام را با نرخ بهره
ثابت  5درصد در س��ال دریافت نماید .حال اگر مدیر ش��رکت (الف) ریس��ک گریز
بوده و نگران تغییرات نرخ بهره باشد و مدیر شرکت (ب) ریسک پذیر باشد ،این دو
ش��رکت می توانند با یکدیگر یک قرارداد س��وآپ نرخ بهره منعقد نمایند .به موجب
این قرارداد ،ش��رکت (الف) متعهد به پرداخت نرخ بهره ثابت  5درصد در سال شده
و در مقابل شرکت (ب) نیز پرداخت نرخ بهره متغیر را تعهد می کند و بدین ترتیب
پرداخت های مربوط ،در زمان های مشخص و در طول دوره قرارداد انجام می شود.
قرارداد پیش فروش را می توان یک نمونه س��اده س��وآپ دانس��ت با این تفاوت که
قرارداد پیش فروش منجر به معاوضه جریانات نقدی فقط در یک تاریخ می ش��ود،
در حالی که قراردادهای س��وآپ به معاوضه جریانات نقدی در چندین زمان مختلف
در آینده می انجامد.
 -4اثرات بورس های کاال در بهبود عملکرد و توسعه اقتصاد
بورس کاال و ابزارهای مالی مش��تقه به طرق مختلف عملکرد اقتصادی را بهبود داده
Over The Counter -1
Swap contract -2
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و فرآیند توس��عه آن را تسهیل می کنند .مهمترین اثرات بورس های کاال در بهبود
عملکرد و توسعه اقتصاد به شرح زیر می باشند:
 )1-4مدیری�ت ریس�ک قیمت :یکی از کارکردهای مهم ب��ورس های کاال فراهم
ساختن امکان پوشش ریسک می باشد که شاید دلیل اولیه ایجاد و گسترش بورس
های کاال به ش��مار می رود .همانطور که بیان شد ،نوسان های پیش بینی نشده در
قیمت ،اثرات مخربی در اقتصاد بر جای می گذارند و متأس��فانه روش های س��نتی
در کنترل اثرات منفی ناشی از این نوسان ها عمدتاً ناموفق بوده اند .در بورس های
کاال با اس��تفاده از ابزارهای نوین معامالتی از قبیل قراردادهای آتی و اختیار امکان
ال
ایجاد اطمینان نس��بت به قیمت های آینده برای معامله گران فراهم می شود .مث ً
یک تولیدکننده که در خطوط تولید خود به شمش مس نیاز دارد می تواند با خرید
مس در قالب قراردادهای آتی قیمت مواد اولیه مورد نیاز خود برای ماه ها و یا حتی
سال های آینده را با اطمینان تعیین نماید و با خاطری آسوده به برنامه ریزی تولید
بپردازد.
با توجه به اینکه در فرآیند پوشش ریسک ،این سایر معامله گران حاضر در بازار(یعنی
سفته بازان) هستند که ریسک متقاضیان پوشش ریسک را می پذیرند ،بنابراین در
عمل فش��اری از جهت تأمین منابع مالی آنگونه که در سیاست های سنتی از قبیل
نگهداری ذخایر احتیاطی و سیس��تم جبران زیانهای مالی وجود داش��ت ،به دولت
وارد نمی ش��ود .به عبارت دیگر ،در روش های سنتی دولت ریسک فعاالن اقتصادی
را پذیرفت��ه و تمام��ی زیان های احتمالی را در صورت تحقق متحمل می ش��ود ،در
حال��ی که در روش های مبتنی بر بازار (با اس��تفاده از ابزارهای مالی مش��تقه) این
عوامل اقتصادی هستند که ریسک یکدیگر را پوشش می دهند .بدین ترتیب بورس
های کاال روش های کارآ و پایداری برای پوشش ریسک فراهم می کنند.
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 )2-4کش�ف قیمت :کش��ف قیمت فرآیندی اس��ت که از طری��ق آن قیمت های
صحی��ح و عادالنه کاالها از برآیند تقابل نیروهای عرضه و تقاضا تعیین می ش��ود و
یکی دیگر از رسالت های مهم بورس های کاال به شمار می رود .منافع اصلی حاصل
از کشف قیمت در بورس های کاال عبارتند از:
ال�ف) تولید اطالعات الزم در خصوص قیم�ت ها :از آنجایی که قیمت کاالها از
برآین��د رویارویی نیروهای عرضه و تقاضا تعیین می ش��ود ،لذا قیمت بازار نش��انگر
تمام��ی اطالعات در خصوص میزان عرضه و تقاضای موجود در بازار بوده و با حاکم
ش��دن این قیمت ها در بازار ،امکان انجام معامله برای تعداد بیشتری از خریداران و
فروشندگان فراهم می شود و تعداد کمتری از آنها ناگریز به انجام معامله با قیمت
های غیر متعارف خواهند شد .مضاف بر اینکه با شکل گیری و اعالم قیمت در بورس
ها ،تمامی بخش ها و صنایع از این قیمت ها به عنوان قیمت مرجع منتفع می شوند.
همچنین با توجه به اینکه قیمت کاالهای پایه و اساسی در بورس ها کشف می شود،
این کار مقدمه تعیین قیمت زنجیره ای از سایر کاالها را فراهم می کند.
ب) عرضه گس�ترده اطالع�ات بازار :عوامل اقتصادی تنه��ا در صورتی می توانند
تصمیم��ات صحیح و کارآمدی در خصوص تولید ،س��رمایه گ��ذاری و مصرف اتخاذ
کنند که با قیمت هایی مواجه باش��ند که معرف ارزش و وضعیت واقعی بازار کاالها
هستند .در غیر این صورت قیمت هایی که تحت تأثیر نیروهای مختل کننده شرایط
رقابتی قرار می گیرند ،عالئم نادرس��تی را به عوامل اقتصادی ارسال کرده و موجب
ال
اتخاذ تصمیمات ناکارآمدی در حوزه های تولید و س��رمایه گذاری می ش��وند .مث ً
اگر در یکی از صنایع به دلیل وجود بازارهای منطقه ای و عدم ش��فافیت اطالعات،
خری��داران در موضعی ق��رار بگیرند که بتوانند قیمت ی��ک کاال را به طور مصنوعی
پایی��ن نگه دارند ،برنامه های تولیدکنندگان با مش��کل مواجه ش��ده و اثرات منفی
بر طرح های س��رمایه گذاری و تولید بر جای خواهد گذاش��ت .برعکس اگر قیمت
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ها توس��ط تولیدکنندگان به طور مصنوعی باال نگه داش��ته شود ،استفاده کنندگان
منطق��های کاال متضرر خواهند ش��د .به عالوه بورس ها ن��ه تنها قیمت های مربوط
به زمان حال را کش��ف و منتش��ر می کنند ،بلکه قیمت های مربوط به زمان آینده
را نی��ز در اختیار عوامل اقتصادی قرار می دهند که در نتیجه آن ،تصمیم گیری در
خصوص سرمایه گذاری ها -که به تولید آینده مربوط می شود -با کارآیی بیشتری
صورت می پذیرد.
به عالوه ،عرضه گس��ترده اطالعات نه تنها عوامل اقتصادی را منتفع می نماید ،بلکه
این امکان را برای دولت ها فراهم می س��ازد تا با در اختیار داشتن اطالعات صحیح
و به موقع از ش��رایط اقتصادی و بازار کاالهای اساس��ی ،در اتخاذ و پیگیری سیاست
های اقتصادی به نحو کاراتری عمل نماید .کمبود اطالعات موثق از ش��رایط اقتصاد
همواره یکی از محدودیت های اصلی دولت ها در تش��خیص مش��کالت و تنگناهای
اقتصادی و اتخاذ سیاس��ت های صحیح و به موقع محس��وب می شود و بورس های
کاال با تولید و انتش��ار اطالعات شفاف از بازارها ،نقش مهمی در رفع این محدودیت
ها ایفا می کند.
 )3-4بورس های کاال به عنوان مکانی برای س�رمایه گذاری :بورس های کاال با
ایجاد بس��تری مناسب برای انجام معامالت ،مکانی مناسب و گزینه ای جذاب برای
س��رمایه گذاران بازارهای مالی محس��وب می ش��وند .این بورس ها با فراهم کردن
امکان استفاده از ابزارهای مالی مشتق کاالیی ،موجب افزایش تنوع و کاهش ریسک
سبد دارایی های سرمایه گذاران می شوند .از آنجایی که تغییرات ارزش دارایی پایه
موضوع ابزارهای مالی مش��تق کاالیی ،همبس��تگی ضعیفی با تغییرات قیمت سایر
دارای��ی های مالی مانن��د اوراق بهادار دارند ،با ورود ابزارهای مالی مش��تق کاالیی،
ریس��ک کل س��بد دارایی کاهش می یابد .لذا س��رمایهگذاران بازارهای مالی تمایل
زیادی به اختصاص بخشی از دارایی های خود به بورسهای کاال نشان می دهند.
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همچنین بورس های کاال به دالیلی مانند ریسک بسیار پایین نکول قراردادها ،امکان
نقد شوندگی زیاد اوراق بهادار مبتنی بر کاال و وجود قوانین و مقررات مصوب دولت
و آیین نامه های داخلی بورس که محیطی بس��یار نظام مند برای س��رمایه گذاری
ب��ه وجود م��ی آورد ،محل مطمئنی برای س��رمایه گذاران به حس��اب می آید .لذا،
بورس کاال با فراهم کردن گزینه های جذاب برای س��رمایه گذاری می تواند بخش
قابل توجهی از نقدینگی های س��رگردان در جامعه را جذب نموده و در مسیری که
خدمات ارزنده ای را به اقتصاد ارایه می کند ،هدایت نماید.
 )4-4توس�عه بازارهای نقدی کاال :بورس های کاال عالوه بر انجام وظیفه پوشش
ریس��ک قیمتها ،محل مناسبی برای انجام معامالت کاال به شمار می رود و به لحاظ
وجود استانداردهای مدون و نظارت مستمر و دقیق بر آن ها ،فعالیت این بورس ها
به افزایش کیفیت کاالها و توان رقابت تولیدکنندگان در بازارهای جهانی منجر می
ش��ود .همچنین بورس های کاال با فراهم س��اختن مکانی برای تجمع و تقابل عرضه
و تقاضا در یک چارچوب نظام مند ،موجب س��اماندهی مبادالت ،ایجاد صرفه جویی
های ناش��ی از مقیاس ،تقویت اطالع رس��انی در خصوص قیمت و کیفیت کاالها و
توسعه بازارها و مبادالت نقدی می گردند.
 )5-4تسهیل تأمین منابع مالی ،تقویت سرمایه گذاری و تولید :یکی از عوامل
اصل��ی تعیین کننده توان یک واحد تولیدی در اس��تفاده از منابع مالی در بازارهای
پول و سرمایه ،وضعیت مالی بنگاه و اطمینان از سودآوری طرح های تولیدی آن می
باشد .فعالیت واحدهای تولیدی در بورس های کاال ،افزایش اطمینان صاحبان منابع
مالی نس��بت به سودآوری طرح های سرمایه گذاری را به دنبال دارد که خود منجر
به کاهش هزینه های استقراض بنگاه ها می شود .به عبارت دیگر ،تمایل بانک ها و
دیگ��ر نهادهای مالی در اعطای اعتبارات به بنگاه های اقتصادی ،به میزان اطمینان
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آنها نسبت به توانایی بنگاه ها در بازپرداخت تسهیالت دریافتی ،بستگی دارد.
یکی از عوامل اصلی در تعیین س��ودآوری بنگاه ها ،وجود اطمینان نسبت به قیمت
نهاده های مورد نیاز برای تولید و قیمت محصوالت تولید شده در آینده می باشد .با
اطمینان نسبت به این قیمتها ،امکان برآورد هزینه ها و پیش بینی درآمدها با درصد
احتمال وقوع باال وجود دارد که این موضوع خود می تواند موجب حصول اطمینان
از حس��ن عملکرد و سودآوری بنگاه ها و طرح-های سرمایه گذاری شود .لذا تأمین
کنندگان منابع مالی برای اعطای تس��هیالت به بنگاه هایی که نهاده های مورد نیاز
تولید خود را از بورس های کاال و با قیمت های از پیش تعیین شده خریداری کرده
و یا محصوالت تولیدی خود را در این بورس ها و با قیمت مش��خص می فروش��ند،
تمایل بیشتری دارند .بدین ترتیب ،بنگاه های تولیدی می توانند با فعالیت در بورس
ه��ای کاال وضعیت خ��ود در بازار اعتبارات را بهب��ود داده و هزینه های تأمین مالی
طرحهای تولیدی خود را کاهش دهند.
 )6-4کاهش فقر و نابرابری :بورس های کاال به طور مس��تقیم و غیر مس��تقیم در
بهبود توزیع درآمد و کاهش فقر مؤثرند .امکان دسترسی تولیدکنندگان و کشاورزان
خ��رد به بورس ها به عنوان بازار مس��تقیم مبادله محصوالت ،س��هم تولیدکنندگان
و کش��اورزان خرد از ارزش تولیدات را افزایش و توزیع درآمد بین س��طوح مختلف
جامع��ه بهبود دهد .اهمیت نقش بورس های کاال در کاهش نابرابری های اقتصادی
تا آنجاست که اذعان شده است این بورس ها می توانند کشاورزان و تولیدکنندگان
کوچکی را که در خالل قرن بیستم با کمک های دولتی و بین المللی فراوان حمایت
شدهاند ،تنها در طول عمر یک نسل از فقر رهایی بخشند.1
گذش��ته از اثرات مس��تقیم فعالیت بورس های کاال بر کاهش فقر و نابرابری ،اثرات
مثب��ت این فعالیت بر تولید و س��رمایه گ��ذاری ،جلوگی��ری از ورود زیان های غیر
منتظره در تولید با فراهم ساختن ابزارهای مدیریت ریسک و به طور کلی کمک به
Young -1و )2007( .Patrick L
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افزایش امنیت و ثبات اقتصادی ،منجر به تس��ریع در فرآیند رش��د اقتصادی شده و
توان اقتصاد در کاهش نابرابری ها و بهبود توزیع درآمد را افزایش می دهد.
 )7-4کمک به توسعه فنآوری های نوین :برای استقرار انواع معامالت در بورس
های کاالیی به ایجاد و توس��عه زیر س��اخت ها و فنآوری های مختلف نیاز اس��ت
که از آن جمله می توان به توس��عه ش��بکه ارتباطات و مخابرات ،گس��ترش ش��بکه
معامالت الکترونیکی ،بهبود سیس��تم های انبارداری ،توسعه فنآوری های اطالعات
و ارتباطات و ...اشاره کرد .لذا توسعه فعالیت بورس های کاال با ایجاد پیشرفت های
قاب��ل مالحظ��ه در فنآوری های نوین همراه اس��ت که این امر ب��ه نوبه خود ارتقاء
کارایی سیستم های اقتصادی را به دنبال دارد.
 -5جمع بندی و سخن آخر
نوس��ان قیمت کاالها یکی از ویژگی های ب��ارز اقتصاد جهان طی دهه های اخیر به
ش��مار می رود و مقابله با اثرات منفی این نوس��انها هم اکنون بیش از پیش مورد
توجه اس��ت .تجربیات موجود ناکارآمدی روش های س��نتی را که بر دخالت دولت
یا س��ازمان های بین المللی متکی هستند ،در موارد متعدد نشان داده است .هزینه
های باالی اجرای این روش ها و وجود برخی ناس��ازگار های درونی در آنها اصلی
ترین دلیل عدم موفقیت روش های س��نتی مدیریت ریس��ک ناشی از نوسان قیمت
ها محسوب می شود و امروزه استفاده از آنها تنها در موارد معدود و شرایط خاص
توجیه پذیر است.
م��روری بر تجارب جوامع مختلف طی دهه ه��ای اخیر ،حاکی از توجه روزافزون به
ابزارهای مبتنی بر بازار در مدیریت ریسک ناشی از نوسان قیمت ها می باشد .روش
های مبتنی بر بازار که به طور خاص ش��امل استفاده از قراردادهای آتی و اختیار در
بورس های کاال هستند ،امکان مدیریت ریسک ناشی از نوسان قیمتها را با کارآیی
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قابل توجهی فراهم می کنند .بورس های کاال خدمات ارزنده دیگری از قبیل :کشف
قیمت ،کاهش نابرابری های اقتصادی ،کمک به دولت در جهت اتخاذ سیاست های
صحی��ح اقتصادی ،توس��عه بازارهای فیزیکی کاالها ،تس��هیل تأمین مالی طرحهای
تولیدی و تقویت سرمایه گذاری و تولید را نیز به جامعه ارایه می دهند .ناگفته نماند
که تا قبل از گس��ترش فعالیت بورس های کاال ،امکان ارایه بس��یاری از این خدمات
علیرغم صرف هزینه های بسیار ،به نحو کارآمد وجود نداشت.
با توج��ه به اهمیت روزافزون بورس های کاال دراقتص��اد امروز جهان و خدمات بی
بدیل��ی که ای��ن نهادهای مهم اقتصادی در جهت رش��د و توس��عه اقتصاد ارایه می
کنند ،بسیاری از کشورهای در حال توسعه به صورت جدی ایجاد و گسترش بورس
های کاال را مورد توجه قرار دادهاند .لیکن با در نظر داش��تن وس��عت حوزه عملکرد
این بورس ها ،راه اندازی و توس��عه آن ها تنها با اراده و عزم سیاستگذاران و فعاالن
اقتصادی به منظور فراهم س��اختن بس��تر فعالیت و حمایت از توسعه بورس کاال در
یک کشور میسر خواهد شد.
توسعه بورس های کاال در هر کشور تابع عوامل بسیاری است که تنها بخشی از آنها
در حوزه اختیارات و تصمیم گیری های بورس ها قرار دارد .به عبارت دیگر ،عوامل
اثرگذار بس��یار مهمی از جمله زیرساخت های قانونی ،فرهنگی ،فنی و تکنولوژیکی
و همچنین سیاس��ت های اقتصادی دولت در خارج از حوزه اختیارات بورس تعیین
می ش��وند .لذا موفقیت یک کش��ور در ایجاد و توس��عه این نهادهای اقتصادی و در
نتیجه بهره مندی از خدمات ارزنده آن ها ،تا حد زیادی تابع جهت گیری های کالن
اقتصادی و ملی آن کشور است.
در اقتصاد ایران نیز با فراهم شدن الزامات قانونی در برنامه های سوم و چهارم توسعه
اقتصادی ،اجتماعی و فرهنگی زمینه برای ایجاد و گس��ترش بورس های کاالیی در
کشور مهیا شد .بورس فلزات تهران در سال  1382و بورس کاالهای کشاورزی ایران
در سال  1383تشکیل گردیدند و به دنبال تصویب قانون جدید بازار بورس و اوراق
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بهادار ،در آذرماه  1384موجبات تأس��یس بورس کاالی ایران (با ادغام شدن بورس
های فلزات و کش��اورزی) فراهم ش��د که از ابتدای مهرماه  1386فعالیت خود را به
طور رسمی آغاز کرد .بورس کاالی ایران (و قبل از آن بورس های فلزات و کشاورزی)
در طول دوره فعالیت خود منش��أ اثرات مثبت بس��یاری از جمله کاهش رانت های
اقتصادی ،ایجاد شفافیت و امنیت در بازار کاالهای مورد مبادله ،ساماندهی بازارهای
فیزیکی ،تشویق سرمایه گذاری در بخش خصوصی و ...بوده است.
در شرایط کنونی که جهت گیری های کلی اقتصاد کشور در قالب سند چشم انداز،
برنامه های توس��عه و طرح تحول اقتصادی به س��مت کاه��ش تصدی گری دولت،
آزادس��ازی اقتصاد و فراهم ساختن فضای کسب و کار برای فعالیت بخش خصوصی
می باش��د ،اصالح و توانمند س��اختن بازارها به عنوان س��ازوکار اصلی شکل دهی و
مبادله کارآمد منافع اقتصادی ،از اساسی ترین اولویت های اقتصاد کشور می باشد.
بدون وجود بازارهای شفاف ،قانونمند و رقابتی که هزینه های مبادله را برای فعاالن
اقتصادی کاهش داده و امکان پوش��ش ریس��ک را فراهم نمایند ،کاهش نقش دولت
و اعمال سیاس��ت های آزادسازی اقتصادی موفقیت آمیز نخواهد بود .به بیان دیگر،
یک��ی از ملزومات بدیهی جهت کاهش تصدی گری و حجم دولت در اقتصاد ،وجود
بازارهای کارآمد به عنوان نهادهایی است که مسوولیت نظم بخشیدن به مبادالت و
جهت دهی صحیح تولید و سرمایه گذاری را برعهده بگیرند .بدین ترتیب ،گسترش
فعالی��ت های بورس کاال و تنوع بخش��ی به ابزارهای م��ورد مبادله در آن ها یکی از
حلقه های اصلی در فرایند آزادس��ازی اقتصاد و رونق بخشیدن به سرمایه گذاری و
تولید محسوب می شود.
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