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ســال های باقیمانده از دهه 1390، برای اقتصاد ايران دارای اهمیت بسزايی 

است. ايجاد اشتغال در مقیاسی بســیار فراتر از آنچه در عملکرد گذشته اقتصاد 

ثبت شــده، بدون شــك اولین و مهم ترين مســاله پیش روی اقتصــاد ايران در 

ســال های آتی اســت. روند نامطلوب ســطح رفاه خانوارها از نیمه دهه 1380، 

همتراز با چالش بیکاری و حتی فراتر از آن اســت. ســطح رفــاه خانوارها، طی 

ســال های ذكر شده، به طور مستمر كاهنده بوده اســت. دستیابی به رشد باالی 

غیرتورمی پايدار و اشــتغالزا، شايد حداقل شــرط مورد نیاز برای فائق آمدن بر 

چالش های فــوق و در نتیجه، مهم ترين هدف اقتصادی و اجتماعی در نیمه دوم 

دهه 1390 باشد. 

از ســويی ديگر، بررسی ها مويد آن هســتند كه وضعیت نظام بانکی از حیث 

كمیت و كیفیت تســهیالت اعطايی برای پشتیبانی از رشد پايدار مناسب نیست. 

اين در حالی اســت كه در سال های اخیر دسترسی بنگاه به منابع مالی جايگزين 

تســهیالت نیز محدود شده و تامین مالی به عنوان محدودكننده ترين محدوديت 

تولید فرآيند خروج از ركود را كند كرده اســت. در شــرايطی كه افزايش هزينه 

تامین مالی و كاهش دسترســی به تسهیالت، تنگنای اعتباری را تشديد و تولید 

را محــدود كرده اند، ســازوكارهای اعطای اعتبار لزوما كاراتريــن تولیدكننده را 

شايســته دريافت وام تلقی نمی كنند، در نتیجه ســوءتخصیص تشديد و كارايی 

كل اقتصاد از اين حیث نیز كاهش يافته اســت. توســعه كمی و كیفی تسهیالت 

در شــرايطی رخ داده كه از يك سو نســبت نقدينگی و دارايی بانك ها به تولید 

مستمرا زياد شده و از ســوی ديگر، روند كاهنده شاخص های سودآوری بانك ها 

نشــان می دهد افزايش نرخ های سود بانکی منجر به افزايش حاشیه سود بانك ها 

نشده است. 

عالوه بر كاهش شــاخص های ســودآوری، روندهای حاكم بر شــاخص های 

ثبات بانکی ـ مانند نســبت مطالبات غیرجاری و كفايت ســرمايه ـ نشان دهنده 

تضعیف فراگیر و مستمر سالمت بانك ها است. در نتیجه، عالوه بر مساله تنگنای 

اعتباری، امنیت و پايداری تامین مالی تولید نیز به خاطر كاهش ثبات و سالمت 

بانکی به شــدت در مخاطره قرار گرفته است. مقايسه اين وضعیت با كشورهايی 

كه ضعف شــديد در كاركردهای نظام بانکی يا بحران مالی را تجربه كرده اند در 

كنار بررســی رفتار پويای حاكم بر ترازنامه بانك ها در ايران اين فرضیه را طرح 

می كند كه كاهش ســالمت بانکی تالی قابل پیش بینی توسعه مالی نامتوازن دهه 

هشتاد شمسی بوده است. درک اين مساله از آن جهت مهم است كه راهکارهای 

پیشــنهادی بــرای برون رفت از ايــن وضعیت بايد با توجه به ريشــه های موجد 

شــرايط فعلی طراحی شود، بنابراين الزم است ارتباط میان نظام بانکی با اجزای 

مختلف زنجیره تولید اين صنعت با نگاه اقتصاد كالن مورد بررســی قرار گیرد و 

سوء كاركردهای حلقه های مختلف زنجیر مشخص شود. 

ارتباط افول مالی ســال های اخیر و توسعه مالی نامتوازن دهه هشتاد از مساله 

انجماد دارايی ها آغاز شــده است. كاهش درآمدزايی ناشی از مطالبات غیرجاری، 

بدهی های بازپرداخت نشــده دولت و ســرمايه گذاری های نقد ناشــونده بانك ها 

رويدادهايی بودند كه جريان نقدی بانك ها را دچار اختالل كردند. رشــد مستمر 

نقدينگی و نظارت ناكافی بانك مركزی در آن دوره سبب شد تا نظام بانکی بتواند 

بدون كاهش در نرخ ســودآوری، انباشت دارايی های مسموم در ترازنامه را تحمل 

كند. با اين حال، تحريم هــای بین المللی و ركود اثر نامطلوب دارايی های منجمد 

بر جريان نقد را تشديد كردند و بر وابستگی بانك ها به منابع بدهی ـ سپرده، بازار 

بین بانکی و اســتقراض از بانك مركزی ـ افزودند. رقابت برای جذب منابع بدهی 

جديــد،  جنگ قیمتی در بازار وجوه وام دادنــی را فعال كرده و هزينه تامین مالی 

بانك ها را افزايش داده است. طبیعتا، موسسات مالی ناسالم كه با شوک نقدينگی 

شــديدتری مواجه شــده  و درجه آزادی بیشــتری برای انتخاب نرخ داشــتند، 

تعیین كننــده قیمت بازار بوده اند. افزايش نرخ ســپرده، هزينه های بانك را زياد و 

مســاله جريان نقد را تشديد كرده است. در نتیجه، مجموع شرايط قانونی، نهادی 

و زيرســاختی كه انباشت ريســك در ترازنامه بانك ها را به عنوان همزاد طبیعی 

توســعه مالی دهه هشتاد رقم زده، از مسیر انجماد دارايی ها و جنگ قیمتی منشا 

تنگنای اعتباری دوره جاری شده و چرخه ای را فعال كرده كه می تواند به صورت 

خودكار مســتمرا قدرت وام دهی بانك ها را كاهش دهد، وابستگی بانك ها به بانك 

مركزی را زياد و دســتاورد تورم كاهنده را با خطر مواجه كند.  

اصالح نظــــــــــــــــــــــــــــــــــــــام بانکی   سخن آغازین
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اصالح نظــــــــــــــــــــــــــــــــــــــام بانکی

اســتفاده از فرصت های برجام در گرو فعالیت ســالم بانك ها است. واقعیاتی 

كــه اصالح نظام بانکــی را به صورت ضرورتی با اولويت بــاال تعريف می كند. در 

چارچوب روابــط كنونی میان بانك هــا، بنگاه ها، بانك مركــزی و دولت انتظار 

نمی رود سازوكارهای موجود به خودی خود قادر به تصحیح وضعیت فعلی باشند. 

بنابراين الزم اســت دولت/بانــك مركزی در نقش های حاكمیتــِی قانون گذار و 

ناظر و همچنین نقش های غیر حاكمیتِی ســهام دار و تســهیالت گیرنده اقداماتی 

در جهت اصالح نظام مالی انجام دهد تا از مســیر افزايش ســالمت بانکی قدرت 

وام دهــی بانك ها و تامین مالــی تولید را تقويت كند. ارائه راهــکار پايدار برای 

بهبود شــرايط تنها با شناســايی ســازوكارهايی كه وضع موجود را رقم زده اند 

امکان پذير خواهد بود.

 موسســه عالی آموزش و  پژوهش،  مديريت و برنامه ريزی، با درک اين مهم و 

با توجه به نقش توســعه مالی در پشتیبانی از رشــد اقتصادی پايدار غیرتورمی، 

بررسی بازارهای مالی را در دســتور كار قرار داد. در نتیجه، موسسه در شهريور 

ســال 1394 انجام طرح تحقیقاتی برای »ارزيابی وضعیت و چشم انداز بازارهای 

مالی« را به پژوهشــکده پولی و بانکی ســفارش داد. ضمن تبیین مسائل اصلی 

شــبکه بانکی، اين طــرح تحقیقاتی تنگنای اعتباری و كاهش ســالمت بانکی را 

بــه عنوان دو مشــکل اصلی معرفی كرده اســت. همچنین طرح مذكور نقشــه 

راه اقدامــات الزم بــرای برون رفت از وضعیت كنونی در جهــت تخفیف تنگنای 

اعتبــاری و افزايش ثبــات مالی را ارائه داده اســت. نقطه تمايــز اين طرح در 

گســتردگی، عمق و بررسی مشــکالت شــبکه بانکی در چارچوب اقتصاد كالن 

اســت. لحاظ نکردن پیامدهای كالن سیاســت گذاری های نظام بانکی، همچنین 

تبعات آن بر خانوارها و بنگاه ها می تواند شرايط نامطلوب را در میان مدت تشديد 

و روند بهبود اقتصادی را كند، پرنوســان و غیرقابل پیش بینی كند.

البتــه همزمان با انجام اين طرح تحقیقاتــی، تصمیمات مهمی در جهت رفع 

معضالت نظام بانکی در كشــور پیرو نامه رياســت جمهوری در سال 1394 اخذ 

شدند. بانك مركزی با آگاهی از شرايط موجود نظام بانکی و اقتصاد كالن كشور، 

اقداماتی را انجام داده كه در جهت فاصله گرفتن از بحران بانکی موثر بوده است. 

ورود بانــك مركزی در بازار بین بانکی، تمايز اولیه میان بانك ها بر حســب درجه 

ســالمت آن ها و كاهش نرخ بازار بین بانکی از اهم اقداماتی اســت كه در جهت 

كاهش جنــگ قیمتی بین بانك ها موثر بوده اســت. مرتبط كــردن نرخ ذخیره 

قانونی متناســب با شرايط سالمت بانك ها، تدوين اســتاندارهای مناسب جهت 

افزايش شفافیت صورت های مالی، برخورد قاطع با برخی از مؤسسات مالی فعال 

در بازار غیرمتشــکل و تعیین ضوابط جديد برای تقسیم سود و برگزاری مجمع 

نیز در راستای بهبود وضعیت بسیار موثر بوده اند.

در همیــن راســتا، دولت در يك اقــدام پیش گیرانه، به شناســايی و ارائه 

راه حــل در مورد معضل ســالمت نظام بانکــی اقدام كــرد و برنامه اصالحی 

نظــام بانکــی را تدوين نمــود. آن بخــش از برنامه اصالحی نظــام بانکی كه 

در ســال 1395 با همکاری دســتگاه های اقتصادی دولت تحت نظارت بانك 

مركزی عملیاتی می شــود توســط رياســت محترم جمهور به دستگاه ها ابالغ 

شــده اســت. با درک شــرايط موجود، هدف اصلی اين برنامه، بهبود وضعیت 

ســالمت نظام بانکی، بهبود رابطه بانك و دولت، تقويت نقش نظارتی و قدرت 

سیاســت گذاری پولی بانك مركزی اســت. انتظار مــی رود برنامه در نهايت به 

كاهش نرخ ســود و تخفیــف تنگنای اعتباری با حفظ دســتاورد تورم كاهنده 

می شود. منجر 

نظر به اهمیت و نقش توسعه مالی در دستیابی به رشد اقتصادی  پايدار، اين 

شــماره از تازه های اقتصاد در قالب پنج پرونده »پايداری مالی، توســعه مالی و 

رشــد اقتصادی«، »اثر اعتبارات بر تولید«، »بحران بانکی«، »نقش نهاد ناظر در 

برون رفت از وضع موجود« و »نقشــه راه اصالح نظام بانکی« به موضوع تنگنای 

اعتباری و اصالح نظام بانکی كشور می پردازد. 

در پايان امید اســت مقاالت اين شــماره از تازه هــای اقتصاد كه در بردارنده 

بخشــی از نتايج طرح تحقیقاتی »ارزيابی وضعیت و چشــم انداز بازارهای مالی« 

اســت، بتواند سیاســت  گذاران بخش پولــی و مالی كشــور را در تنظیم صحیح 

سیاست های اعتباری ياری رسانده و به درک صحیح تر و عمیق تر سیاست گذاران 

حــوزه صنعت و فعاالن اقتصادی از فرايند تأمین مالی در ايران بیانجامد.
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تقویت قدرت تسهيالت دهی با  وصول دارایی های منجمد 

فــاز اول طرح تحول نظــام بانکی كه ريیس جمهــوری از آن به عنوان 
مهم ترين بسته مالی و پولی برای رونق اقتصادی كشور در سال 95 نام برده، 
كلید خورده و قرار اســت آن طور كه ريیس كل بانك مركزی اعالم كرده با 
همکاری وزارت  امور اقتصادی و دارايی و ســازمان مديريت و برنامه ريزی، 
ضمن اصالح نظام بانکی، دارايی های منجمد شــده بانك ها پس از احیا، به 
منظور تقويت قدرت تسهیالت دهی به بخش تولید مورد استفاده قرار گیرد.

   ولی اهلل ســیف رئیس كل بانك مركزی با اشــاره به كارنامه اقتصادی 
دولت تصريح كرد: دولت يازدهم در حدود ســه سال گذشته اقدام اساسی 
را بــا هدف هدايت اقتصاد به مســیر صحیح  دنبال و تالش كرده با كاهش 
تورم، رشــد اقتصادی و ايجاد آرامش در بازارها، فضای مناسبی برای جذب 
ســرمايه های جديد فراهم آورد. خوشــبختانه عملکرد اين دوره هم نشان 
می دهــد، در حصول به اين هدف موفق ظاهر شــده اســت؛ به اين ترتیب 
در شــرايطی كه هنوز تحريم ها به قوت خود باقی بود، نوسان در بازارهايی 
ماننــد ارز و طال از بین رفت و تورمــی كه از مرز 40 درصد فراتر رفته بود 

خردادماه امسال به محدوده تك رقمی شدن رسید.

دارایی های سمی معضل بزرگ نظام بانکی
وی در ادامه با اشــاره به مشکالتی كه نظام بانکی كشور با آن ها                         

                                

روبه روســت تصريح كرد : يکی از اين مشکالت كه در طول 3 يا 4 دهه    
اخیر انباشــته و به معضلی بزرگ تبديل شده، اموال و دارايی هايی است كه 

به دارايی های سمی يا منجمد معروف هستند.
ريیس كل بانك مركزی اموال منجمد را به ســه دســته تقسیم كرد و 
افزود: دســته اول ايــن دارايی ها، دارايی های غیرقابــل وصول و غیرجاری 
هســتند؛ در دسته دوم بدهی های دولت جای می گیرند و گروه سوم اموال 
غیرمالی هســتند يعنی دارايی های بانك ها كه در طول سال های گذشته به 

ملك و ساختمان و سهام و بنگاه تبديل شده اند.
وی افزود: اين ســه گروه امروز 45 تا 50 درصــد كل دارايی بانکی را 
تشــکیل می دهند و باعث می شــوند با كاهش قدرت تسهیالت دهی،  نظام 
بانکی نتواند متناســب با رشد اقتصادی كشــور توسعه يابد، ضمن اين كه 
پايه ســرمايه بانك ها هم در سطح پايین باقی مانده است. به اين ترتیب در 
شــرايطی كه نسبت كفايت ســرمايه بانك ها در دنیا به 12 درصد می رسد 

رقم متوسط كفايت سرمايه بانك ها در ايران 4/5 درصد است.

 تاثير تنگنای مالی بر نرخ سود بانکی
ســیف با اشــاره به ضرورت تجهیز نظام بانکی با هدف پشتیبانی تولید 
و دســتیابی به رشد اقتصادی تصريح كرد:  در ســال های گذشته يکی از 
نمودهای مشــکل تنگنای مالی كه نظام بانکی با آن مواجه است در فاصله 
نرخ ســود و تــورم خود را نشــان داد به اين ترتیب در شــرايطی كه نرخ 
تورم از باالی 40 درصد به مرز 15 درصد رســید نرخ ســود بانکی كماكان 
بیشــتر از 20 درصد بود و گاهی تا 28 درصد هم می رسید؛ با اين تفاسیر 
با توجه به اين كه كاهش پايدار نرخ تورم كماكان ادامه داشــت انتظار اين 
بوده و هســت كه نرخ سود بانکی هم همراســتا با تورم، كاهش يابد اما به 
دلیل تنگنای مالی، نرخ ســود بانکی با چســبندگی رو به پايین مواجه بود 
و كاهــش نمی يافت و اين روند بــرای مدتی ادامه يافت هرچند كه به هیچ 

عنوان قابل قبول نبود.
وی ادامه داد: به عبارت ديگر قابل پذيرش نیســت در شرايطی كه نرخ 
تورم 15 درصد است نرخ ســود بانکی تا 28 درصد هم محاسبه شود. نرخ 
ســود بانکی متعادل، تنها می تواند در دامنه نرخ  تورم تعريف شود اين دو 
رقم نهايتا می تواند 2 يا 3 درصد متفاوت باشــد بــه عبارت ديگر اختالف 
بیش از اين مقدار به هیچ عنوان منطقی نیست و اگر نرخ سود بانکی بیش 
از اين مقدار از نرخ تورم پیشــی بگیرد فشار و هزينه ناشی از آن به فعاالن 

اقتصادی تحمیل می شــود و هزينه تولید و خدمات را افزايش می دهد .
ريیس كل بانك مركزی با بیان اينکه بانك مركزی ســال گذشته برای 
بهبود شرايط  اقدام كرد، افزود: بانك مركزی در اولین قدم با ورود به بازار 
بین بانکی و  اثرگذاری براين بازار، دستاورد بزرگی را به دست آورد. به اين 
ترتیب نرخ ســود بازار بین بانکی بیش از 12 درصد كاهش داد اما اين رقم 
امروز در شــرايطی كه نرخ تورم به كمتر از 10 درصد رسیده، باز هم قابل 
قبول نیســت و بايد كاهش يابد، به همین دلیل بايد تالش كنیم مطالبات 
غیرجــاری  و بدهی های دولت و البته دارايی هــای غیرمالی را به بانك ها 
برگردانیم تا جنگ قیمتی كه در بازار بین بانکی شــکل گرفته و ســود 

29 درصــدی در اين بازار را به همراه آورده بود از بین برود.
سیف با اشاره به كارگروه تخصصی كه برای رفع تنگنای مالی 
در يکسال گذشته تشکیل شده است، گفت: در اين كارگروه دو 
موسسه پژوهشی موسســه عالی آموزش و پژوهش مديريت 
و برنامه ريزی و پژوهشــکده پولی و بانکی كار مشتركی 
را آغاز كرده اند و در نهايت هم با برگزاری جلســات 
متعدد بین كارشناســان وزارت اقتصاد، ســازمان 
مديريت و برنامه ريزی و بانك مركزی طرح تحول 
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نظام بانکی تدوين شد.

فاز اول طرح اصالح نظام بانکی امسال اجرا می شود
ســیف زمان اجرای فاز اول طرح اصالح نظام بانکی را ســال 95 عنوان 
كرد و گفت: در فاز اول، رفع ســه معضل بانکی در دســتور كار قرار دارد. 
معضــل اول را بايد اشــکاالت بنیاديــن اعالم كرد كه جنس ســاختاری 
دارند. معضل دوم هم تنگنای اعتباری اســت كــه تبعات خود را در میزان 
درآمدزايی و تعادل درآمد و هزينه های بانك ها، نمايان می كند؛ اليه ســوم 
هم افت جريان نقدينگی اســت كه تنگنای مالی را ايجاد می كند و بانك ها 

را در معرض ضعف و كاهش قدرت تسهیالت دهی قرار می دهد.
ريیس كل بانك مركزی ادامه داد: در فاز اول اين طرح ســه بعد »حل 
معضل جريان نقد و انجماد دارايي ها«، »ســامان دهي بدهي هاي دولت« و 
»افزايش ســرمايه بانك ها« مد نظر قرار خواهد گرفت. مسئول حل معضل 
جريان نقد و انجماد دارايی ها بانك مركزی خواهد بود و برای دســتیابی به 
ايــن هدف 10 برنامه را عملیاتی می كند. ازجمله، تخصیص منابع شــبکه 
بانکی و جذب منابع جديد و تالش برای تخصیص بهینه منابع برای حمايت 
از فعالیت موثر اقتصادی، تعديل نسبت سپرده قانونی و دسته بندی بانك ها 
از منظــر ثبات منابع و مصارف. به عبــارت ديگر يکی از نکاتی كه در مورد 
هر بانکی بايد مورد توجه قرار گیرد اين اســت كه تا چه میزان می تواند در 
بازار بانکی ثبات و آرامش ايجاد كند و در اين بازار چه نقشی بر عهده دارد 
چون واقعیت اين اســت كه بانك هايی كه با مشــکل منابع مواجه هستند 

عموما به بازار بین بانکی تحمیل می شوند.
ســیف افزود: دارايی های منجمد شــده تحركی در زمینه توسعه توان 
تســهیالت دهی ندارند، بنابراين ســرعت بخشــیدن به وصــول مطالبات 
غیرجــاری و قفل شــده دومین اقدامی اســت كه دولت مصمــم به انجام 
آن اســت و همیــن تصمیم را می توان جهت گیری بســیار مثبت در جهت 

شفافیت مالی قلمداد كرد.
وی تاكید كرد: چنین اقدامی قطعاً دولت را محدود خواهد كرد،  لیکن 
شــخص ريیس جمهور نسبت به اجرای آن اصرار دارند چون بايد به سوی 

اهداف اقتصاد مقاومتی حركت كنیم.
ريیــس كل بانك مركزی ادامه داد : اقتصــاد مقاومتی دو جهت گیری 
كامال شــفاف دارد، اول افزايش رشد اقتصادی و دوم مقاوم سازی و كاهش 
آسیب پذيری اقتصاد است. فراموش نکنیم كه مقاوم سازی نیازمند مکانیزمی 
برای تامین مالی مناســب اســت به اين ترتیب اگر اقتصاد كشور مکانیزم 
تامین مالی شــفافی نداشته باشد قادر به رشــد نخواهد بود و نمی تواند در 
جهت رشــد تولید حركت كند، با اين تفاســیر اولین قدم برای رسیدن به 

اقتصاد مقاومتی ، رفع تنگنای مالی اســت كه با آن مواجه هستیم.
ســیف در ادامه با اشاره به ضرورت تبديل دارايی های غیرمالی به مالی 
تصريح كرد: دارايی های منجمد شــده دراولین فرصــت بايد تعیین تکلیف 
شوند اين بدان معناست كه مطالبات غیرجاری  بايد تسويه شود و همچنین 
مطالبات غیرمالی هم بايد هرچه زودتر در بازار روی میز فروش قرار گیرند.

ريیس شــورای پــول و اعتبار افــزود: تا پیش از ايــن، دولت ها هنگام 
مواجهــه با تنگنای مالی از طريق نظام بانکی نیاز خود را برطرف می كردند 
و چون انضباط مالی وجود نداشت بدهی ها برای مدت زمان طوالنی بر روی 
هم انباشته می شد به نحوی كه در حال حاضر بدهی های دولتی 16 تا 17 
درصد دارايی های نظام بانکی را تشــکیل می دهد، اما هیچ حركتی هم در 
جهت وصول آن ها انجام نشــده اســت. با اين اوصاف ضروری است هر چه 
ســريع تر اين بدهی ها وصول شود تا بتوان آن را به نظام بانکی تزريق كرد 

و قدرت پرداخت تسهیالت شان را افزايش داد.

پرداخت بدهی ها با انتشار اوراق اسالمی
ســیف در خصوص نحوه پرداخت بدهی های دولت به نظام بانکی گفت: 
در همه كشــورهای دنیا تامیــن مالی دولت از طريق نظام بانکی روشــی 
منسوخ اســت كه كنار گذاشته شــده به عبارت بهتر دولت ها عموماً برای 
تامین نیاز منابع مالی خود اقدام به انتشــار اوراق قرضه در بازار ســرمايه 
می كننــد. دولت يازدهم هم قصد دارد بر خالف گذشــته كه دولت ها برای 

تامیــن نیاز خود از بانك ها اســتقراض می كردند، اوراق بهادار اســالمی 
منتشر كند .

ريیس كل مركــزی در ادامه با تاكید بر اين كه حجم بدهی های دولت 
 GDP ايران چندان زياد نیســت گفت: حجم بدهی دولت معادل 35 درصد
)تولیــد ناخالص داخلی( كشــور اســت با اين اوصاف در شــرايطی كه در 
بســیاری از كشــورها اين رقم به بیش از 100 درصد هم می رســد بدهی 
دولت ايران چندان زياد نیست، ضمن اين كه دولت هايی كه بیش  از 100 
درصد GDP خود بدهی دارند گرفتار هیچ تزلزلی نیســتند چون سیســتم 

تامین مالی برای آن ها كامال تعريف شده است.
وی با اشــاره به مزيت های انتشــار اوراق بهادار اســالمی تصريح كرد: 
وجود اوراق دولتی در بازار، عالوه بر اين كه دولت را منضبط می كند، باعث 
می شــود هزينه تامین مالی خود را پرداخــت كند در نتیجه دولت گرايش 
و تالش بیشــتری برای كاهش نرخ سود ســپرده گذاری و تسهیالت دهی و 

تجهیز منابع در بازار سرمايه نشان خواهد داد.
ســیف در خصوص نرخ ســود اين اوراق هم گفت: دولت در مرحله اول 
اين روند برای انتشار اوراق بهادار اسالمی مصون از تورم را استفاده خواهد 
كــرد. اين اوراق می تواند به طلبــکاران دولت و يا پیمانکاران تعلق گیرد و 
طبق برنامه ريزی های انجام شــده به تدريج به بازار سرمايه منتقل خواهد 
شــد. به اين ترتیب بانك ها می توانند 17 درصــد از دارايی های خود را از 

حالت انجماد خارج كنند.
بــه  گفتــه وی، بانك ها می تواننــد اين اوراق را به بانــك مركزی هم 
بفروشــند چون بانك مركزی به وجود ابزاری در بــازار برای تحقق اهداف 
پولی خــود نیاز دارد؛ به عنــوان مثال اگر بانك مركزی خواســتار اجرای 
سیاست انبســاطی و تزريق منابع مالی به بازار باشد، می تواند از اين اوراق 
اســتفاده كند و از مزيت آن ها يعنی برگشــت پذير بودنشان در زمان اتخاذ 

سیاست انقباضی، بهره ببرد.
وی بــا تاكید مجدد بر تنگناهای مالی نظام بانکی تصريح كرد: در چهار 
دهه گذشــته تامین مالی دولت همیشه از طريق بانك ها صورت می گرفته 
اســت، از سوی ديگر تســهیالت تکلیفی كه بدون بررســی كارشناسی به 
بانك ها تحمیل می شــد، مشــکل ديگری به مشکالت نظام بانکی می افزود. 
اين در حالی اســت كه در شرايط عادی، يك بانك به عنوان بنگاه اقتصادی 
منابع خود را در جايی سرمايه گذاری می كند كه بازده آن را به اندازه كافی 
مثبت تشــخیص دهد و البته به بازپرداخت آن در زمان سررسید اطمینان 
داشــته باشد، اما در تســهیالت تکلیفی ضامن پروژه دولت بود و اگر به هر 
دلیلی بازپرداخت در زمــان مقرر انجام نمی گرفت دولت موظف به جبران 
بود كه البته به اين سادگی ها صورت نمی گرفت و بر انبوه بدهی های دولت 

اضافه می شد.
ســیف تصريح كــرد: به همین دلیــل و با وجود منجمد شــدن 45 تا 
50 درصد دارايی ها ، بانك ها گرفتار ناكارآمدی شــدند و دارايی هايشان به 
حداقل رســید البته در اين میان نمی توان منکر ســوء مديريت در بعضی 
از موارد شــد اما واقعیت اين اســت كه برای حل ريشــه ای مشکالت بايد 

قدم های موثری برداريم تا نظام بانکی از شــرايط فعلی خارج شود.
وی با اشــاره به اقداماتــی كه در مرحله اول طرح تحــول نظام بانکی 
انجام خواهد شد، گفت: در فاز اول حل معضل انجماد دارايی برعهده بانك 
مركزی خواهد بود و امیدواريم اين مهم تا پايان سال جاری محقق شود. در 
اين میان مسئولیت ساماندهی بدهی های دولت هم بر عهده وزارت اقتصاد 
خواهد بود تا با انتشــار اوراق بهادار اســالمی در بازار سرمايه و ايجاد بازار 
بدهی بتواند بدهی های دولت يا بخشــی از آن را تسويه كند و دارايی های 
قفل شــده بانکی را به حركت درآورد. بخش سوم هم افزايش سرمايه نظام 
بانکی اســت كه مســئولیت آن در مورد بانك های دولتی بر عهده سازمان 
مديريت و برنامه ريزی است در مورد بانك های خصوصی هم بانك مركزی 
دستورالعمل هايی را تدوين خواهد كرد كه اين بانك ها هم  سرمايه هايشان 
را افزايش دهند و در نهايت بتوانیم به درصدهای استاندارد كفايت سرمايه 

دست يابیم .
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مسعود نيلی، رئيس مؤسسه عالی آموزش و پژوهش مدیریت و برنامه ریزی:

بانک ها از تله خارج می شوند

لطفاً اهم مشکالت نظام بانکی کشور را توضيح دهيد و بفرمایيد به 
چه دليل اصالح نظام بانکی ضروری است؟

مسعود نیلی، مشاور ريیس جمهور و رئیس مؤسسه عالی آموزش و پژوهش 
مديريت و برنامه ريزی - اقتصاد ايران اقتصادی بانك محوراست به اين معنی كه 
بانك مهمترين نهادی است كه تامین مالی فعالیت های اقتصادی را بر عهده دارد. 
برخی از اقتصادها در دنیا بانك محور و برخی نیز بازار محور هستند به اين معنی 
كه در اين اقتصادها محور تامین مالی بازار سرمايه است. طبیعی است هیچ يك از 
نظام های اقتصادی به طور مطلق به يکی از اين دو نهاد وابسته نیستند اما زمانی 
كه اقتصاد بانك محور نامیده می شود معنای آن اين است كه بانك ها نقش مسلط 
را در تامین مالی دارند. اقتصادهای بانك محور هم درجات مختلفی در وابستگی 
بــه بانك ها دارند، ايران جزو اقتصادهای بانك محوری اســت كه تامین مالی از 

طريق بانك در آن نقش كاماًل مسلط دارد.
از نظر مقیاس و حجم فعالیت های مالی بانك ها در مقايسه با ساير فعالیت های 
اقتصاد، مثال در قیاس با بودجه، نقش بانك ها كاماًل پررنگ و چشــمگیر است. 
هرچند دولت در قالب بودجه های ساالنه میزان قابل توجهی از منابع مالی را در 
اقتصاد به گردش در می آورد اما تفاوت مقیاس را می توان به سادگی مشاهده كرد. 
به عنوان مثال دولت در ســال 1394 حدود 201 هزارمیلیارد تومان در اقتصاد 
ايران خرج كرده است كه اين رقم در مقايسه با 400 هزار میلیارد تومان تسهیالت 
ارائه شده توسط  نظام بانکی يا در مقايسه با نقش اندک بازار سرمايه كه بسیار رقم 
كوچکتری نسبت به بانك بوده نشان دهنده آن است كه نظام بانکی بايد بتواند اثر 

بخشی مناسبی در فعالیت های اقتصادی داشته باشد.

اگر به شــرايط اقتصاد كشور بعد از سال 1392 توجه كنیم پديدار شدن دو 
مشکل را می توانیم تشخیص دهیم. اولین عامل تنگنای مالی است به نحوی كه 
در ســال های اخیر تمامی بخش ها در زمینه تامین مالی دارای مشکل بوده اند و 
عامل دوم نیز كمبود تقاضا است به اين نحو كه برخی از تولید كنندگان در فروش 
محصوالت با مشــکل مواجه بوده اند كه البته اين موضوع جای بررسی جداگانه 
دارد. مســاله تامین مالی به تنگنای مالی تبديل شد و تامین مالی فعالیت های 

تولیدی چالش بزرگی را در اقتصاد كشور نمايان ساخت.
 اين چالش از طريق دو عامل قابل شناســايی و اندازه گیری است اول، بايد 
در نظر گرفت كه تامین مالی با چه هزينه ای انجام می شــود؟ به اين مفهوم كه 
می پرســیم نرخ سود تسهیالت چه میزان است و اينکه آيا آنچه به عنوان هزينه 
تامین مالی در اقتصاد وجود داشــته با شرايط عمومی اقتصاد كالن سازگار بوده 
اســت يا خیر؟ دوم، میزان تســهیالت اعطائی نظام بانکی است. هرچند اين دو 

موضوع به هم مرتبط هستند اما بايد به طور جداگانه مورد توجه قرار گیرند.
 همانطور كه ذكر شد، اقتصاد كشور در تامین مالی با دو مشکل مواجه بوده 
به اين معنا كه عالوه بر باال بودن هزينه تامین مالی، میزان منابعی كه در اختیار 
واحدهای تولیدی قرار می گرفته، هم با محدوديت  جدی مواجه بوده اســت. اما 
آن مســاله ای كه بعنوان يك پارادوكس مطرح شــد اين بود كه اقتصاد ايران از 
سال 1392 به بعد به طور كاماًل محسوسی شاهد كاهش نرخ تورم بود به طوری 
كــه نرخ تورم نقطه به نقطه باالی 40 درصد بــه زير 10 درصد كاهش يافت و 
علی االصول نرخ سود بانکی نیز بايد متناسب با نرخ تورم كاهش می يافت و انتظار 
اين بود كه شیرينی كاهش تورم تنها برای مصرف كنندگان نباشد و هزينه مالی 
تولید كنندگان  نیز كاهش يابد اما همگان شاهد آن بوديم كه كاهش نرخ سود 

با مقاومت در بانك ها مواجه شد. 
ممکن اســت برخی معتقد باشــند كه برای كاهش نرخ سود بانکی بايد به 
بانك ها فشار آورد و با قاطعیت برای كاهش آن برخورد كرد اما با نگاهی عمیق تر 
متوجه می شــويم كه اين مســاله بیش از آنکه تخلف و نافرمانی باشد، ناشی از 

طرح اصالح نظــام بانکی چارچوب ســازگاری را ارایه می کند که بر 
اساس آن فعاليت های بانکی بدون اتکا به بانک مرکزی انجام می شود، 

در عين حال با اجرای این طرح نظام بانکی کشــور پایدارتر خواهد شد.
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بیماری اســت. به همین دلیل بايد بررسی كرد كه 
چرا هزينه تامین مالی نظام بانکی كشــور متناسب 
با كاهش نرخ تورم كاهش نیافته است؟ بنابراين بايد 
به دو مساله توجه كرد اول اينکه چرا هزينه تامین 
مالی متناســب با تورم كاهش نیافته و ديگر اينکه 
چرا قدرت اعطای تسهیالت در نظام بانکی كاهشی 
بوده است. يعنی آنکه چرا نسبت تسهیالت به تولید 

ناخالص داخلی كاهش پیدا كرده است.
در سال های اخیر هر چند انضباط پولی بیشتر 
و رشــد پايه پولی محدود شده اما به هرحال، رشد 
نقدينگی افزايش داشــته، حال ســوالی كه مطرح 

می شود اين است كه چرا تسهیالت متناسب با رشد نقدينگی نه تنها رشد نکرده 
بلکه حتی كاهشی نیز بوده است؟

پس تا اينجا به اين نتیجه رسیديم كه اوالً:  اقتصاد ايران اقتصادی بانك محور 
است، ثانیاً، مقیاس فعالیت مالی بانك ها از همۀ فعالیتهای ديگر بزرگتر است. ثالثاً، 
ظرف سالهای اخیر، ارتباط هزينۀ تامین مالی بانك ها با تورم دچار انقطاع شده و 

باالخره اينکه از شتاب تامین مالی بانك ها كاسته شده است. 
هر گونه تحرک در اقتصاد  ايران، مادامی كه نظام  بانکی اصالح نشود ناپايدار 
خواهد بود. بر همین اســاس برای دستیابی به رشد قابل قبول اقتصاد و تحرک 

تولید و فعالیت های اقتصادی به ناچار بايد نظام بانکی را اصالح كنیم.
برنامه اصالح نظام بانکی از چه زمانی مدنظر مسووالن قرار گرفت و 

این طرح دارای چه اهدافی است؟
همانطور كه اگر بیماری با اظهار عالئم  به پزشــك مراجعه كند، پزشــك 
برای تشــخیص بیماری، برای آن فرد پرونده پزشــکی تشکیل داده و بررسی ها 
را انجام می دهد تا درمان مناسب را انجام دهد، نظام بانکی هم با توضیحاتی كه 
داده شــد دارای دو عالمت بیماری بود كه اين عالئم هزينه باالی تامین مالی و 
قدرت محدود منابع مالی برای فعالیت های اقتصادی است. بنابراين برای حل اين 

مشکالت بايد ابتدا آسیب شناسی درستی صورت می گرفت.
البته همانطور كه اشــاره كردم، راه نادرستی هم برای برخورد با اين مشکل 
وجود داشــت و آن اين بود كه به عنوان مثال بر روی اسبی بیمار سوار باشیم و 
در عین حال برای تند رفتن به اســب شالق بزنیم كه در اين صورت اين امکان 
وجود دارد كه اوالً اسب ما را به زمین بزند و ثانیاً خود نیز از راه رفتن متوقف شود. 
اما راه ديگر اين است كه مشکل را شناسايی كنیم و در جهت حل مشکل اقدام 
كنیم تا اسب بتواند با شتاب بیشتری جلو برود طبیعتاً دولت يازدهم راه دوم را 
در پیش گرفت و خواستار برخورد علمی و كارشناسی برای رفع اين بیماری شد.

برای آســیب شناســی دقیق تر، به دو دوره از عملکرد نظام بانکی كه منجر 
به شــرايط كنونی در نظام بانکی شده است اشــاره می كنم. در دوره اول حجم 
نقدينگی در اقتصاد عمدتاً با اتکا به رشد بسیار باالی پايه پولی در حال افزايش 
بود و بنابراين پول در اقتصاد با منشا بانك مركزی در حال رشد و افزايش بود. به 
اين دلیل بر اين تاكید می كنم كه اگر كشوری را در نظر بگیريم كه انضباط پولی 
در آن برقرار باشــد عامل اصلی رشد نقدينگی افزايش پايه پولی نیست و حجم 
نقدينگی عمدتاً تحت تاثیر رابطه بین بانك و بنگاه است نه بانك مركزی و بانك، 
يا بانك مركزی و دولت. در واقع افزايش نقدينگی بسط نقدينگی است و خلق آن 
نیست. چرا كه خلق نقدينگی توسط بانك مركزی و بسط نقدينگی توسط نظام 

بانکی انجام می شود.
در اقتصاد سالمی كه دارای انضباط پولی است اگر يك بانك بخواهد موقعیت 
خود را به نسبت سودآوری و كسب و كار بانك ديگر بهبود بخشد چاره ای ندارد 
جز اينکه كارآيی، افزايش راندمان و هزينه كمتری در تامین مالی داشته باشد تا 
بتواند رقابت كند. اين امر در واقع  همانند آن است كه آبی با حجم ثابت جريان 
دارد و هر كس بخواهد از اين آب بیشــتر بهره گیری كند سهم ديگران كاهش 
می يابد. بنابراين، آبرسانی بیشتر در گرو راندمان باالتر است. اما در اقتصادی كه 
دارای انضباط پولی نیست مانند آن است كه شما با ورودی خروشان و مستمر از 
سرچشمه )يعنی بانك مركزی( مواجه هستید و در اين شرايط درست برعکس 
شــرايط قبلی، دسترسی به آب بیشتر بســیار سهل و ساده و بدون ضرورت كم 

شدن دسترسی ديگران به آب امکان پذير است.
ايــن دوره همزمان بــا دوران وفور درآمدهای نفتی اســت كه پايه پولی به 

شــدت در حال افزايش بود و بنابراين بانك ها برای 
جمع آوری سیل خروشــان نقدينگی كه از سمت 
بانك مركزی در جريان بود تشــکیل می شدند. اين 
بانك ها نیاز به تالش برای جذب نقدينگی و رقابت 
با يکديگر نداشتند زيرا آب از سر منشاء به شدت در 
حال افزايش بود و به همین دلیل در آن دوران، هم 
تعداد بانك ها افزايش يافت و هم موسسات اعتباری 
غیــر مجاز كه تحت نظارت بانك مركزی نبودند به 
تعداد زيادی فعال شــدند. دلیل اين امر هم اين بود 
كه بانك مركزی به دلیل وفور درآمدهای نفتی حجم 
زيادی پول را وارد اقتصاد می كرد. همزمان با اين امر 
نیز دولت در آن زمان به يکباره نرخ ســود بانکی را با كاهش شديد از 21 به 12 
درصد رســاند و اين يك شــوک بزرگ به نظام بانکی و پولی كشور بود. كاهش 
يکباره و شديد نرخ، بر رفتار سپرده گذاران و تسهیالت گیرندگان تاثیر گذاشت 
ضمن اينکه انگیزه سپرده گذاری را كاهش و مردم را تشويق به مصرف كرد و در 
مقابل انگیزه تســهیالت گیرندگان را برای برخورداری از تسهیالت افزايش داد. 
عالوه بر اين زمانی كه نرخ سود پايین تر از تورم باشد معنای آن اين است كه همه 
پروژه های اقتصادی دارای توجیه قلمداد می شوند، زيرا نرخ سود تسهیالت از تورم 

كمتر است و تمامی فعالیت های اقتصادی سودآور می شوند.
تسهیالت گیرندگان به دلیل پايین تر بودن نرخ سود ازتورم، انگیزه ای برای 
بازگرداندن پول به بانك ها ندارند بنابراين نکول ارادی شکل می گیرد زيرا فردی 
كه تسهیالت را دريافت كرده بنا به تعريف نمی خواهد آن را بازگرداند. در چنین 
شرايطی، بانك به منبعی با ســوراخ های متعدد تبديل می شود به اين معنا كه 
هر كدام از تســهیالت مانند يك نشتی از منبع هستند كه جريان خروجی آن، 
برگشت ندارد. خوب طبیعی است تداوم اين وضعیت، بانك ها را با مشکل كمبود 
جريان وجوه نقد مواجه سازد. اما عاملی كه باعث شد بانك های ما در آن مقطع، 
علی رغم اينکه مطالبات غیرجاری بسیار بااليی داشتند، دچار اختالل كاركردی 

نشدند، تامین پولی مستمر از طرف بانك مركزی بود.
نکته جالب اينجاست كه افزايش پايه پولی به عنوان عامل ايجاد اين مشکالت، 
نه به دلیل بدهی بانك ها به بانك مركزی بلکه ناشــی از افزايش خالص دارايی 
خارجی بانك مركزی بود. زيرا قیمت نفت بسیار افزايش يافته بود و دولت نیز به 
راحتی آن را خرج می كرد. از آنجا كه به دلیل شــرايط مذكور، پولی كه از بانك 
مركزی وارد بانك ها شده و به تسهیالت تبديل شده بود بازگشت نداشت، بانك ها 
مجبور شدند كسری خود را از بانك مركزی تامین كنند كه اين امر عاملی اضافی 
برای افزايش پايه پولی شد و بدهی بانك ها به بانك مركزی به تدريج به مهمترين 
عامل افزايش پايه پولی تبديل شــد. ما در عملکرد نظام بانکی دو مقطع كاماًل 
متمايز از اوائل دهۀ 1380 تا 1386 و پس از آن را می توانیم مشاهده كنیم. مقطع 
اول هم البته خود به دو دورۀ كوتاه قابل تفکیك است. دورۀ اول از اول دهۀ 1380 
تا 1383، زمانی است كه رشــد اقتصادی باال بود، بانك های خصوصی تشکیل 
شده بودند و آنها تحت تاثیر فضای رقابتی بالنسبه مناسبی كه بوجود آمده بود 
فعالیت های خود را توسعه می دادند. رقابت بین بانك ها نرخ ها را در جهت كاهش 
قرار داده بود. حجم فعالیتهای بانکی تحت تاثیر رشــد باالی اقتصادی به نسبت 
تولیــد ناخالص بدون نفت در حال افزايش بــود. در دورۀ بعدی يعنی 1384 تا 
1386، دقیقاً با بسط شديد بودجۀ دولت در سال های 1384 و 1385، و انبساط 
شديد پولی كشور و كاهش دستورِی بی سابقۀ نرخهای بانکی، دورۀ شکل گیری 
مطالبات غیر جاری تا حد 21 درصد در ســال 1386 اســت. كل دوره يعنی از 
ســال 1380 و حتی كمی قبل از آن تا ســال 1386 را می توانیم به عنواِن دورۀ 
توسعه مالی نامتوازن نامگذاری كنیم. اين عدم توازن عمدتاً به رشد باالی حجم 
تسهیالت بدون شکل گیری زيرساختهای نهادی متناسب با آن در بانك مركزی و 
نظام بانکی كشور مربوط می شود. بانك های مركزی مهمترين نقشی كه در كنار 
اعمال سیاست پولی دارند، اعمال نظارت و كنترل بر نظام بانکی كشور در جهت 
حصول اطمینان از ســالمت نظام بانکی است. رشد شديد حجم نقدينگی تحت 
تاثیر رشد بسیار باالی پايۀ پولی، به معنی چند برابر شدن حجم فعالیتهای نظام 
بانکی از نظر تسهیالت اعطا شده است. يادآور می شوم كه در تاريخ پولی كشور، 
باالترين رشد نقدينگی بعد از ســال های اول دهه 1350، در سال های 1384 و 
1385 اتفاق افتاده اســت. مديريت سالمت اين حجم باالی از تسهیالت از نظر 

در اقتصاد ســالمی که دارای 
بانک  اگر یک  است  پولی  انضباط 
بخواهد موقعيت خود را نســبت 
بهبود  بانک دیگر  کار  و  به کسب 
بخشــد چاره ای ندارد جز اینکه 
بر کارایی بيشــتر، هزینه  عالوه 
کمتری در تامين مالی داشته باشد 

تا بتواند رقابت کند.
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مديريت ريســك، با بانك مركزی و اعمال راهنمايی ها و كنترل های متناسب بر 
نظام بانکی است. وقتی حجم نقدينگی ظرف مدت بسیار كوتاهی، از مقادير كمتر 
از 20 هــزار میلیارد تومان به ارقام باالتر از 200 هزار میلیارد تومان می رســد، 
جدای از آثار اقتصاد كالن، الزم است اتفاقاتی نیز در بانك مركزی بلحاظ نظارتی 
بیفتد. بانك مركزی هیچگونه ظرفیــت و آمادگی برای اعمال كنترل و نظارت 
متمركز بر نظام بشدت متورم شدۀ نظام بانکی را نداشت و به همین نسبت هم 
در ســتادهای نظام بانکی چنین ظرفیتی ايجاد نشده بود. بانك های ما به شیوۀ 
سنتی خود و بر اساس قواعد متناسب با يك نظام بانکداری كامالً دولتی كه در 
آن مساله ای به نام مديريت ريسك از اساس موضوعیت ندارد فعالیت می كردند. 
به عنوان مثال، در نظام های جديد بانکی، نظام اعتبار سنجی مشتری وجود دارد 
و ديگر امکان اينکه مانند قديم تکیه بر شناخت مستقیم از مشتری باشد نیست 
و وثیقه گیری ســنتی در شرايط بسیار متغیر اقتصاد كالن كاركرد خود را ندارد. 
به هرحال، شوک بزرگ پولی ناشی از خرج كردن بی مهابای درآمدهای نفتی در 
كنار ســاير آثار خود، به يك شوک بزرگ بانکی تبديل شد كه خیلی زود خود 
را بصــورت حجم باالی مطالبات غیر جاری متجلی كرد. زيرا در اين دوره میزان 
پرداخت تسهیالت باال بود اما اين تسهیالت بازگشتی نداشت. بنابراين مطالبات 
غیر جاری به شــدت افزايش يافت و در چنین شرايطی بانك ها با كسری مواجه 
شــدند و برای رفع اين مشکل تالش كردند با استقراض از بانك مركزی و اضافه 
برداشت اين كسری را جبران كنند با توجه به اجزای پايه پولی مشاهده می-شود 
كه به تدريج آن جز پايه پولی كه مربوط به بدهی بانك ها به بانك مركزی بود از 
يك مقدار ناچیز به مقداری قابل توجه تبديل شد و به عنوان عامل اصلی در رشد 

پايه پولی فعال گرديد.
اين شرايط باعث شد  تا نســبت مطالبات غیر جاری در سال های 1386 و 
1387، به بیش از 20 درصد افزايش يابد كه البته هرچه نســبت مطالبات غیر 
جاری از 5 درصد بیشتر شود نشاندهندۀ بیماری نظام بانکی است و بايد در آن 

زمان نسبت به سالمت نظام بانکی احساس خطر كرد.
اما مقطع دوم مربوط به ســال های 1390 و 1391 است در اين دورۀ زمانی، 
اقتصاد كشور با بحران ارزی مواجه شد. به گونه ای كه نرخ  ارز از 1200 تومان به 
بیش از 3500 تومان و تا نزديك چهار هزار تومان هم رسید كه البته اين جهش 

منطبق با تعريف بحران ارزی شديد است.
در ادبیــات اقتصادی، بحران هــای ارزی و بانکی بحران هــای دوقلو نامیده 
می شــوند كه  بر اساس آن، بحران ارزی به بحران بانکی تبديل می شود و البته 
عکس آن نیز صادق اســت. بر اين اســاس اين بحران ها همديگر را ايجاد و هم 

افزايی می كنند.
همزمان با بحران ارزی در ســال های 90 و 91  نیاز مالِی وارداتِی بنگاه هايی 
تولیدی ســه برابر شــد. به عنوان مثال بنگاه اقتصادی كه وام برای واردات مواد 
اولیه دريافت كرده بود نیاز مالی برای هر دالر از هزار تومان به ســه هزار تومان 
افزايش می يابد. همزمان با اين مشکل، به دلیل تحريم بانکی،  میزان وجوه مورد 
درخواست بانك ها برای گشايش اعتبار افزايش چشمگیری يافت و حتی میزان 
وجوه مورد نیاز بانك ها برای گشايش اعتبار از 10 تا 20 درصد به 120 تا 130 
درصد افزايش يافت. در واقع نرخ ارز ســه برابر و نیاز مالی تحمیل شــده توسط 
بانك به وارد كننده 5 برابر شد بنابراين هزينه بنگاه برای تامین منابع حدود 15 

برابر افزايش يافت.
طبیعی است كه در اين صورت بنگاه نمی تواند به تعهدات خود عمل كند و 
دوباره مطالبات غیرجاری شکل می گیرد بنابراين در اين مرحله، نکول غیر ارادی 

شکل گرفت. پس مالحظه می كنید كه نظام بانکی 
ما قبل از اعمال تحريم ها و تحت تاثیر سیاستهای 
انبساطی مالی دولت، به يك بیماری خطرناک مبتال 
بوده و در شــرايط بیماری سخت با شوک دوم كه 
همان فشار وارده در نتیجه تحريم است روبرو شده 
است. بر همین اساس انباشت حجم باالی ريسك در 
نظام بانکی از سال های 1384 به بعد تبديل به كوه 
يخی شد و البته ناگفته نماند كه ما تنها  قسمتی از 
كوه يخ كه از آب بیرون اســت را مشاهده می كنیم 
و بخشی از آن را كه در زير آب است هنوز مشاهده 
نکرده ايــم. بنابراين نظام بانکی بــا حجم بزرگی از 

مطالبات غیر جاری به صورت تركیبی از ارادی و غیر ارادی مواجه است.
بانك ها منابع را از سپرده گذاران با هزينه باال جمع آوری و به صورت تسهیالت 
پرداخت كردند اما اين تسهیالت به بانك به صورت ارادی و غیر ارادی بازنگشت 
اين به معنای آن اســت كه نظام بانکی در واكنش به تسهیالت گیرندگانی كه 
نمی خواستند يا نمی توانستد پول را به بانك باز پرداخت كنند مجبور می شد برای 
جذب دوبارۀ وجوه، انگیزه ايجاد كند كه اين انگیزه تنها با پرداخت سود باالتر به 
ســپرده ها امکان پذير می شد. اين در حالیست كه اگر برگشت تسهیالت به طور 
طبیعی صورت می گرفت، خود تسهیالت گیرنده، وجوه را به بانك باز می گرداند. 
بانك هــا برای بازگرداندن وجوه ناچار به بازگرداندن ان از طريق جذب ســپرده 
شــدند. نتیجه آن شد كه تمامی بانك ها برای جذب سپرده وارد رقابت شدند و 
نرخ های سود باالتر را پیشنهاد كردند و جنگ قیمتی برای جمع آوری منابع شکل 
گرفت. اما سوال اين است كه در اين جنگ قیمتی كدام بانك تعیین كننده است. 
پاسخ اين سوال اين است كه بطور طبیعی، بانك ارايه دهنده باالترين نرخ سود 
برای ســپرده. اما در اين صورت دوباره اين سوال پیش می آيد كه كدام بانك ها 
بیشترين پیشنهاد نرخ سود را ارايه می دهند و پاسخ اين سوال نیز اين است كه 
بدترين بانك ها. زيرا بانك هايی كه در شرايط بدتری هستند بدون محاسبه نرخ 
ســود را تعیین می كنند البته ناگفته نماند توزيع مشــکالت بین بانکها يکسان 
نبوده و برخی بانك ها وضعیت بدتری نســبت به ديگربانك ها داشتند. بانکی كه 
در شرايط نامساعدتری قرار داشت ديگر محاسبه ای برای تاثیر ارايه نرخ سود بر 
حیات میان مدت خود نمی كرد و تنها به فکر اين بود كه امروز را چگونه به فردا 
برساند. بنابراين رهبری نرخ سود در جنگ قیمتی با بانك های بد قرار گرفت و در 
نتیجه بانك های خوب و يا نسبتاً بد اگر نرخ های پايین تر به سپرده گذار پیشنهاد 
می دادند سپرده ها به سمت بانك های بد هدايت می شد و جريان مالی به سمت 
بدترين بانك ها كه منابع را هدر می دهند جهت دهی می شد. توجه داريد كه در 
اينجا بدترين بانك ها در عمل در موقعیتی قرار می گیرند كه بجای بانك مركزی، 
آنها نرخ های بانکی را تعیین می كنند و عماًل اقتصاد كشور در تامین مالی دنباله 

روی بدترين بانك ها می شود و اين مساله بسیار خطرناک است.
بر همین اســاس پاسخ اين سوال كه چرا علیرغم كاهش نرخ تورم نرخ سود 
بانکی كاهش نیافت مشخص می شود زيرا براساس اين سازوكار، دارايی بانك ها 
در مطالبات غیر جاری منجمد شــده و ســیال كردن آن نیازمند جذب سپرده 
است و برای اين امر نیز پیشنهاد نرخ باالتر به سپرده گذاران داده می شود. مابقی 
بانك ها نیز برای جذب سپرده به اين سمت هدايت می شوند و همگنی در نرخ 
سود ايجاد می شود. حال شما به اين مشکل، تامین مالی منابع بودجه ای دولت 
از طريق نظام بانکی را هم اضافه كنید. كه  اين امر شبیه داستان مطالبات غیر 
جاری اســت كه فقط ظاهر آن فرق می-كند. البته در اين جا نابرابری هايی نیز 
وجود دارد زيرا دولت دارای قدرت سیاســی است و می تواند خواسته خود را به 

بانك ها تحمیل كند.
دولت ها از برنامه سوم توسعه به بعد ديگر اجازه استقراض از بانك مركزی را 
نداشتند و به همین دلیل به تدريج تامین كسری بودجۀ نهادی خود را به بانك ها 
منتقل كردند و از آنجايی كه اين كار از طريق بانك های دولتی صورت می گرفت 
و مديران بانك های دولتی هم امکان تخطی از دستورات دولت را نداشتند اين امر 
نیز حفره ديگری در بانك ها ايجاد كرد. اين نشتی به اين صورت است كه منابع 
بانك ها به سمت تسهیالت دولتی هدايت شده و دولت نیز به دلیل مشکالت مالی 
منابع را باز نمی گرداند. در نتیجه بانك ها در جايی قرار گرفتند كه از طرفی درگیر 
حفره مطالبات غیرجاری و از طرف ديگر گرفتار حفره دولت شــدند و اين تنها 
منابع بانك مركزی بود كــه ادامه حیات بانك ها را 
امکان پذير می كرد. بنابراين، ادامه شرايط قبلی تنها 
با تداوم عرضۀ وجوه از طرف بانك مركزی امکان پذير 

می شد.
اين وضعیت ادامه داشت تا اينکه دولت يازدهم 
روی كار آمد و بر انضباط پولی تاكید كرد بر همین 
اســاس ورودی از بانك مركزی به بانك ها با كاهش 
مواجه شد و بانك هايی كه از طرفی دارای مطالبات 
غیر جاری و از ســويی نیز دارای مطالبات از دولت 

بودند با مشکل مواجه شدند.
آنچه امروز از اصالح نظام بانکی عنوان می شود 

در  غيرجاری  مطالبات  نسبت 
سال های 1386 و 1387، به بيش 
از 20 درصد افزایش یافت که البته 
هرچه نسبت مطالبات غير جاری 
از 5 درصد بيشتر شود نشاندهندۀ 
بيماری نظام بانکی است و باید در 
آن زمان نســبت به سالمت نظام 

بانکی احساس خطر کرد.
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خارج كردن نظام بانکی از تله است. تله ای كه شامل خروجی مطالبات غیر جاری 
و تسهیالت ارايه شده به دولت است البته هر چه اين روند ادامه می يافت اقتصاد 

به سمت بحران های شديدتر حركت می كرد.
با كاهش رشــد پايه پولی توســط دولت، از حركت اقتصاد به سمت بحران 
جلوگیری شــد. اما  اگر به مشکالت درونی بانك ها رسیدگی نمی شد اين امکان 
وجود داشــت كه نظام بانکی با بحران مواجه شــود. طــرح اصالح نظام بانکی 
چارچوب ســازگاری را ارايه می كند كه بر اســاس آن سازگاری در فعالیت های 
بانکــی با عدم اتکا به بانك مركزی ايجاد و در عین حال در نظام بانکی پايداری 

ايجاد می شود و اين امر هويت اصالح نظام بانکی است.
لطفا محتوی طرح اصالح بانکی را توضيح دهيد؟ 

اصالح نظام بانکی به گونه ای طراحی شده كه بر اساس آن قرار نیست منابع 
بانك ها به طور سیســتماتیك از بانك مركزی تامین شود البته بانك ها در همه 
جای دنیا در بازار بین بانکی از يکديگر قرض می گیرند اما مدت استقراض تنها در 
مقیاس چند شب است. بنابراين نبايد مدت زمان استقراض چند ماه يا طوالنی تر 
باشد. البته بانك مركزی هم می تواند حسب ضرورت سیاست پولی، در بازار بین 
بانکی مداخله و بر نرخ ها اثر بگذارد. بانك مركزی قبل از طرح اصالح نظام بانکی 
و از آبان و يا آذرماه سال گذشته به بازار بین بانکی وارد شد و اين امر سبب شد 
تا نرخ سود اين بازار از حدود 30  به 17/5 درصد كاهش يابد. اين مسیر توانست 
فتح بابی باشــد برای يکی از مشــکالت كه كاهش نرخ بود. اما در اين میان با 
مساله ای مواجه شديم و آن اين بود كه برخی از بانك ها از اين بازار نه برای يك 
شب و دو شب بلکه به عنوان تامین سیستماتیك منابع استفاده می كردند و اين 

باعث می شد كه منابع بانك مركزی در اختیار بانك های ناسالم قرار گیرد.
دسته بندی بانک ها آغاز شد

اصوالً از آنجا كه آثار سیاستهای ناسالم پولی و بانکِی دورۀ وفور اثرات يکسانی 
بر بانك ها نگذاشته، تمامی بانك ها دارای مشکالت يکسانی نیستند. لذا نمی توان 
برخورد يکســانی با آنها داشت. بانکی كه به طور سیستماتیك برای تامین مالی 
دارای مشــکل اســت با بانکی كه تنها برای يك يا دو شــب از بازار بین بانکی 
تســهیالت دريافت می كند متفاوت اســت و بايد آنها را از يکديگر متمايز كرد 

بنابراين قرار شد در قدم اول بانك ها دسته بندی شوند.
 بر اســاس طرح اصالح نظام بانکی، بانك هايی كه دارای مشکالت بیشتری 
هستند مشخص و از بازار بین بانکی جدا می شوند و به صورت جداگانه برای آنها 
منبع مالی تامین می شود البته اين امر مشروط به اينکه اصالح ساختار انجام شود.

بر همین اساس بازار بین بانکی محدود به بانك هايی می شود كه برای مقاطع 
كوتاه نیاز به منابع دارند و همین امر سبب می شود تا كاهش نرخ سود بین بانکی 

به كاهش نرخ سود سپرده و تسهیالت منتقل شود.
البته در اين میــان ناگفته نماند كه میزان مطالبات غیر جاری بانك ها در 
مقیاس يکسان نیستند به نحوی كه مطالبات غیر جاری برخی از بانك ها بسیار 
زياد و برخی ديگر كم است بر همین اساس قرار است بانك مركزی اين بانك ها 
را بر اســاس شاخص هايی دســته بندی كند و رفتار متفاوتی نسبت به آنها در 

پیش گیرد.
بدهی دولت به بانک ها ساماندهی می شود

همانطور كه قباًل توضیح دادم، بدهی دولت به بانك ها به عنوان يك معضل 
بزرگ نظام بانکی به شمار می رود. طی سال های مختلف بانك ها به دلیل قدرت 
سیاسی مسلط دولت امکان وارد آوردن فشار بر دولت را نداشته. ضمن آنکه هیچ 
برآوردی از زمان و چگونگی باز پرداخت بدهی دولت نداشــته اند. با توجه به اين 
مشکل، بازپرداخت بدهی های دولت به بانك ها به عنوان جزء مهمی از برنامه تهیه 
شده برای اصالح نظام بانکی در نظر گرفته شد و در صورتی كه اقدامات اجرائی 
در چارچوب برنامه تهیه شده صورت گیرد برای رفع اين معضل دولت بخشی از 
بدهی های خود را به صورت اوراق به بانکهای طلبکار از خود واگذار خواهد كرد. به 
عنوان مثال دولت به پیمانکاران بدهکار است و اين در حالی است كه پیمانکار هم 
به بانك بدهکار است. بر همین اساس دولت اوراقی را بابت بدهی خود به پیمانکار 
و بدهی پیمانکار به بانك، به بانك الف واگذار می كند. البته اين اوراق كه به بانك 
داده می شود برای دولت بدهی جديد ايجاد نمی كند بلکه تنها بدهی قبلی تبديل 
به اوراق می شــود. اين اوراق دارای سقف زمانی است و بانك از زمان بازپرداخت 

اطمینان حاصل می كند.
اگر بانك مذكور دارای نیاز مالی باشد می تواند اين اوراق را به فروش برساند 

و منابــع مالی جمع آوری كند اما از آنجايی كه بايد از مــوج ورود اوراق به بازار 
جلوگیری كرد بانك مركزی به بانکی كه  اوراق را دريافت كرده اعالم می كند كه 
منابع مالی در ازای دريافت وثیقه ارايه می شود و بانك ها می توانند از اين اوراق به 
عنوان وثیقه استفاده كنند البته تاكنون بانك ها در ازای دريافت حتی تسهیالت 
چند هزار میلیارد تومانی نیز هیچ وثیقه ای پرداخت نمی كردند و اين امر میزان 

ريسك را باال می برد.
با انتشــار اين اوراق، بانك مركزی به بانك ها اعالم می كند كه مناسباتش با 
بانك ها مبتنی بر وثیقه می شود البته وثیقه نیز همان اوراق خواهد بود و اثر آن نیز 
اين است كه بانك مركزی با نرخ كمتری به بانك تسهیالت پرداخت می كند و در 
اين صورت هزينه تمام شده پول نیز كاهش می يابد و نرخ سود نیز افت می كند.

بنابراين اصالح نظام بانکی از دو طريق »دســته بندی بانك ها و رفع جنگ 
قیمتی« و »ارائه اوراق دولت« به حل مشــکل بانك ها كمك می كند. با اجرای 
اين طرح ســپرده ها آرام آرام در اقتصاد فعال شده و جريانی برای افزايش قدرت 

تسهیالت دهی به راه می افتد.
افزایش سرمایه بانک ها 

اصالح نظام بانکی عالوه بر موارد مذكور افزايش ســرمايه بانك ها را نیز مد 
نظــر قرارداده به نحوی كه تبصره هايــی در بودجه در اين بخش در نظر گرفته 
شــده است. هم اكنون سرمايه بانك ها به میزانی است كه با فعالیت آنها تناسب 
مناسبی ندارد بنابراين تالش می شود با اصالح نظام بانکی نسبت كفايت سرمايه 

بهبود داده شود.
طرح اصالح نظام بانکی دارای زمان بندی است

طرح اصالح نظام بانکی دارای مديريت و برنامه ريزی پروژه اســت بنابراين 
طرح دارای زمان-بندی اجرا به تفکیك فصل های مختلف امسال و فصل اول سال 
آينده است. و قرار است بر اساس اين زمان بندی اقدامات در دستور كار قرار گیرد.

شرایط  ادغام بانک ها 
بانك مركزی در راستای اجرای طرح اصالح بانکی به عنوان قانون گذار نظام 
بانکی ابتدا بر ســالم سازی بانك ها متمركز و سپس نسبت هايی را برای آنها در 

نظر می گیرد.
با توجه به اهميت اجرای طرح  لطفاً توصيه ای به مجریان و مشتریان 

بانک ها در راستای اجرای طرح اصالح بانکی بفرمایيد؟
اصالح نظام بانکی به همان میزان كه پیچیدگی های فنی دارد، از حساسیت 
باالی اجتماعی هم برخوردار است. نیايد اين كار بزرگ و پیچیده، سیاسی شود. 
لذا بايد تالش كرد تا همه اقدامات با آرامش و بر اساس برنامه زمانبندی شده جلو 

برود. اطمینان مردم به نظام بانکی نبايد خدشه دار شود
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قائم مقام بانک مرکزی مطرح کرد:

رمز گشایی از طرح اصالح نظام بانکی 

بر اســاس توضیحات بانك مركزي كاهش مطالبــات غیرجاري، تبديل 
بدهي هاي دولت به اوراق مالي اســالمي و افزايش ســرمايه بانك ها سه پايه 
اصلــي طرح نظام بانکي اســت. در صــورت امکان توضیحاتي در راســتاي 
چگونگي وضعیت كنوني اين ســه بخش يعني مطالبــات غیرجاري، بدهي 

دولت و وضعیت سرمايه بانك ها ارائه فرمايید؟
اکبر کميجانی - قائم مقــام بانک مرکزی: افزايــش مطالبات غیرجاري به 
عنــوان يکي از داليل اصلي بــروز تنگناي اعتباري در شــبکه بانکي مطرح 
بــوده و بانك مركزي در زمینه كاهش آن تالش هاي زيادي كرده اســت كه 
در اين راســتا مي توان به تشکیل »كمیته فرادستگاهي رسیدگي به مطالبات 
معوق بانك ها« اشاره نمود. آخرين آمارهاي موجود نشان مي دهند كه نسبت 
مطالبات غیرجاري بانك ها از حــدود 14/1 درصد در پايان 1392 به 11/1 

درصد در پايان ارديبهشت 1395 رسیده است. 
 مطالبــات از بخش دولتي به عنوان يکــی از مهم ترين چالش های نظام 
بانکي، دو اثر منفي عمده دارد. اول اينکه اين گونه مطالبات نوعي جانشــیني 
جبري در بازار وجوه محسوب شده و در حقیقت، افزايش آن  به معني كاهش 
منابع در دســترس جهت وام دهي به بخش  غیردولتي است. دوم اينکه عالوه 
بر جانشیني جبري گفته شــده اين مطالبات نیز همانند مطالبات غیرجاري 
ماهیت غیرگردشــي دارد و امکان برگشــت آنها به طور قابل توجهي ضعیف 
ارزيابي مي شــود. بر اســاس آخرين آمارهاي موجود، بدهي بخش دولتي به 
بانك ها و مؤسســات اعتباري در پايان ارديبهشت 1395 معادل 1283 هزار 

میلیــارد ريال بوده كه از اين میزان 98 درصد )1256/8 هزار میلیارد ريال( 
مربوط به بدهي دولت و 2 درصد )26/2 هزار میلیارد ريال( مربوط به بدهي 

شركت ها و مؤسسات اعتباري به شبکه بانکی بوده است.
يکي ديگر از مشــکالت جدي شــبکه بانکي، پايین بودن نسبت كفايت 
ســرمايه در بانك ها و مؤسســات اعتباري است. در ســال هاي اخیر ريسك 
فعالیت هاي بانکي در  كشــور باال رفته و دارايي هاي ريسکي بانك ها به شدت 
افزايش يافته اســت، اما ســرمايه آنها متناسب با رشــد دارايي هاي مذكور 
افزايش نیافته و در نتیجه نســبت كفايت سرمايه بانك ها كاهش يافته است. 
اين امــر توانايي بانك ها در مواجهه با خروج ســپرده يا بحران های عمیق تر 
در شــبکه بانکي را با مشکل مواجه مي كند. طي دوره 1386-1394 نسبت 
كفايت سرمايه شــبکه بانکي روندي نزولي داشته و در پايان سال 1394 به 
4/5 تا 5 درصد رســیده كه از حداقل استانداردهاي مطرح در اين زمینه )8 

درصد( نیز كمتر است. 
در صورت امکان برنامه بانك مركزي و چگونگي اجرايي شــدن اين ســه 

بخش را تبیین كنید؟ 
معضالت نظام بانکی را می توان در ســه اليــه طبقه بندی كرد. اليه اول 
معضالت بنیادين و از جنس مســائل ســاختاری و نهادی اســت. اليه دوم، 
تنگنــاي اعتباري بانك ها بوده كه به كاهــش درآمدزايی دارايی های بانك ها 
منجر شــده است. اليه ســوم معضل افت جريان نقد بانکها بوده كه در قالب 
افت نســبت تسهیالت اعطايی به ســپرده ها، نرخ باالی سود و جنگ قیمتی 
بین مؤسسات مالی نمايان شده است. بر اين اساس، برنامه اصالح نظام بانکي 
بــراي حل اين معضالت در قالب دو فاز اجرايي مطرح می شــود. در فاز اول 
برنامه حاضر، اقدامات عاجل صورت می پذيرد و اقدامات اولیه براي اصالحات 
بنیادين اجرا مي شود. در انتهاي فاز اول زمینه براي اجراي اصالحات بنیادين 
فراهم شــده و نظام بانکي نیز با تغییر ساختارهاي اولیه از چالش های كنوني 
دور می شود و توان و آمادگي خود را براي اصالحات اساسي به دست مي آورد. 

 اعمال اصالحات ساختاري در حوزه نظام بانکي بدون انجام اصالحات 
متناســب در حوزه ماليه دولت و بازار ســرمایه در ارتقاي نظام مالي 
کشــور موثر نخواهد بود و گذر از این مرحله ســخت، نيازمند مشــارکت و 

همراهي همه دستگاه هاي مرتبط اعم از دولتي و نهادهاي حاکميتي است.
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در فــاز دوم، برنامه كامل اصالح ســاختاري و نهادي نظــام بانکي محقق 
خواهد شد.

فاز اول برنامه اصالح نظام بانکي در ســه بســته »حل معضل جريان نقد 
و انجمــاد دارايي ها«، »ســامان دهي بدهي هاي دولت« و »افزايش ســرمايه 
بانك ها« تعريف شــده اســت. هدف بخش اول برنامه اصالحي مقدماتي كه 
زير نظر بانك مركزي انجام می شــود، تقويت نقش نظارتي و ســپس تقويت 
نقش سیاســت گذاري پولي بانك مركزي اســت. آسیب شناسي نظام بانکي 
نشــان مي دهد در صورت اقتدار ناظر بانکي، ســازوكارهايي فعال مي شدند 
كه مي توانســتند مشکالت فعلي شــبکه بانکي را در مراحل ابتدايي متوقف 
كننــد. بخش دوم برنامــه اصالحي كه با محوريــت وزارت امور اقتصادي و 
دارايي انجام مي شــود، ســامان دهي بدهي هاي دولت و بازارپذير كردن آنها 
اســت. مشکل شــبکه بانکي از بُعد تنگناي مالي بر اقتصاد اثر گذاشته، زيرا 
تنگناي مالي از مسیر كاهش منابع در دسترس بنگاه ها موجب تشديد ركود 
شده است. بخش ســوم اين برنامه ارتقاي كفايت سرمايه بانك های دولتي و 
غیردولتي براي ارتقاي ســالمت شبکه بانکي و افزايش قدرت تسهیالت دهي 
بانك ها اســت. موضوع افزايش سرمايه بانك هاي دولتي )تجاري و تخصصي( 
با مســئولیت سازمان مديريت و برنامه ريزي كشور انجام مي شود، ضمن آنکه 
مسئله الزام و نظارت بر افزايش سرمايه بانك هاي خصوصي با محوريت بانك 

مركزي است.
در بخــش تخفیف معضل جريان نقد بــه مديريت فعاالنه بازار بین بانکی 
اشــاره شده است. اين در حالي است كه بانك مركزي از سال گذشته به اين 
بازار ورود كرده و منجر به كاهش قیمت ها در اين بازار شــده اســت. حال با 
توجه به اقدامات گذشته بانك مركزي در اين بخش، آيا برنامه جديدي براي 

اين بازار مدنظر است و قرار است شاهد اتفاق تازه اي باشیم؟
بانك مركــزي همگام با اجراي مجموعــه اي از اقدامات عاجل در جهت 
كاهش تنگناي اعتباري بانك ها )اقداماتي همچون كاهش تشــويقي نسبت 
ســپرده قانوني بانك هاي تجاري و مؤسســات اعتباري در دامنه 10 الی 13 
درصد حســب رعايت ضوابط ابالغــي بانك مركزي، اعطاي تســهیالت به 
بنگاه هاي تولیدي از طريق اعطاي تســهیالت خريد دين و اعطاي تسهیالت 
ُخرد در قالــب كارت اعتباري جهت خريد كاالهــاي مصرفي بادوام تولید(، 
برنامه اصالح نظام بانکي كشــور را در دستور كار خود قرار داد. در اين راستا 
و به منظور بهبود شرايط مديريت نقدينگي در بانك ها، اضافه برداشت بانك ها 
به خطوط اعتباري با نرخ هاي ســود مناسب تبديل شد و همچنین با تعمیق 
بازار بین بانکي و راه اندازي سامانه الکترونیکي چکاوک و نیز حذف زمینه هاي 
اضافه برداشــت بانك ها از منابع بانك مركزي ، از يك سو شرايط براي تأمین 
مالــي بانك ها از اين بازار بهبود يافت و از ســوي ديگــر، ضمانت اجرايي به 
منظور مديريت و جلوگیري از اضافه برداشــت بانك ها فراهم گرديد. مديريت 
فعاالنــه بانك مركزي در بازار بین بانکی از طريق به كارگیری سیاســت هايی 
همچون تمديد و انجام سپرده گذاري هاي جديد بانك مركزي، نرخ سود بازار 
بین بانکی را از حدود 29 درصد در فروردين 1394 به حدود 17/5 درصد در 

تیر 1395 كاهش داد. 
با هدف اصالح نظام بانکي كشــور در گام اول پیشنهادهاي بانك مركزي 
به منظور ارتقاء اثربخشي نظام بانکي در تأمین مالي اقتصاد تهیه شد. در گام 
دوم، طرح اصالح نظام بانکي تنظیم و برنامه اجرايي آن با هدف رفع تنگناي 
اعتباري بانك ها و در نتیجه كاهش نرخ ســود بانکي متناســب با اقتضائات 
اقتصاد كالن تهیه گرديد. آسیب شناســی نظام بانکی نشــان می دهد ضعف 
مقام ناظر كه از ضعف زيرســاخت ها و ابزارهای نظارتی هم نشأت گرفته و به 
دلیل سلطه مالی دولت و عدم استقالل بانك مركزی تشديد شده بود،  ريشه 
ماندگاری مشــکالت فعلی است. در نتیجه تقويت بانك مركزی از اين به بعد 
راهگشای بسیاری از معضالت نظام بانکی خواهد بود. در اين راستا برنامه ای 
با 10 محور در بانك مركزی تدوين شده تا مشکالت ساختاری را كه موجب 
ضعف اين نهاد گرديده اســت، برطرف كنــد و اقدامات عاجلی جهت كاهش 
نرخ سود بانکی، افزايش قدرت تسهیالت دهی بانك ها، ارتقای سالمت بانکی 
و نیز حل معضل مطالبات غیرجاری انجام دهد. برنامه عملیاتی بانك مركزی 

در قالب 10 محور ذيل طرح ريزی شده است: 
1. مديريت فعاالنه بازار بین بانکی 

2. تجهیز و تخصیص منابع شبکه بانکي
3. تعديل نسبت سپرده قانوني بانك هاي تجاري

4. دسته بندي  بانك ها و نظارت بر رفتار بانك هاي مشکل دار
5. به كارگیري عملیات بازار باز در اجراي سیاست هاي پولي

6. انتظام بخشي بازار پول با ساماندهي مؤسسات غیرمجاز
7. افزايش سرمايه بانك هاي غیردولتي

8. حل وفصل مطالبات غیرجاري بانك ها 
9. ادغام، اصالح و بازسازي، تصفیه و انحالل بانك ها و مؤسسات اعتباري

10. ارتقاي نظارت مؤثر بر فعالیت بانك ها
در برنامه هــاي فوق الذكر، ضمــن توجه ويژه بــه فراهم كردن محیطي 
باثبات براي كاهش غیردســتوري نرخ ســود، بانك مركزي درصدد است در 
سیاســت گذاري هاي پولي از به كارگیری ابزارهاي مســتقیم كه با غیررقابتي 
كــردن فعالیت هاي بانکي و تخصیــص غیربهینه منابــع اعتباري كه منجر 
به رشــد فعالیت هاي واســطه گري بانکي می شــود و همچنین كارايي نظام 
مالي را مخدوش مي كند، جلوگیری كرده و به ســمت اســتفاده از ابزارهاي 
غیرمستقیم و مبتني بر سازوكار بازار همچون عملیات بازار باز چرخش كند. 
بر همین اساس در تنظیم برنامه هاي عملیاتي اصالح نظام بانکي، هماهنگي 
و همسويي كامل با »برنامه ملي سیاست هاي پولي و ارزي« اقتصاد مقاومتي 

بانك مركزي مورد توجه قرار گرفته است.
در راهبرد دسته بندي بانك ها و نظارت بر رفتار بانك های مشکل دار، قرار 
است بانك های دولتي نیز همانند بانك های خصوصي و مؤسسات دسته بندي 

شوند؟ لطفاً در اين خصوص دسته بندي توضیحاتي  بفرمايید؟
يکــی از اهداف اين بســته، حــذف پیامدهای جنگ قیمتــی بانك ها و 
مؤسســات مالی در بازار ســپرده پذيری جهت تعديل نرخ هاي سود متناسب 
با نرخ تورم در دوره زمانی محدود اســت. جنگ قیمتی مســئله جريان نقد 
بانك ها را تشديد كرده كه الزم است كاهش نرخ سود سپرده با هدف كاهش 
فشار جريان نقد انجام  شود. از سوي ديگر، با هدف بهبود وضع موجود تعديل 
نرخ ســود بانکي و اثربخش تر كردن مصوبات شــوراي محترم پول و اعتبار، 
ضروری اســت كه از طريق رفتار متمايز بانك مركزی با بانك  ها با اســتفاده 
از ابزارهای متعدد تنبیهی و تشــويقی و بر اســاس میزان تبعیت بانك ها از 
ضوابط بانك مركزی و نیز عملکرد و شــاخص های سالمت آنها، فرآيندهای 
تشــديدكننده جنگ قیمتی متوقف و پیامدهای كنونی آن خنثی شــوند. بر 
همین اساس »دسته بندي  بانك ها و نظارت بر رفتار بانك هاي مشکل دار« به 

عنوان يکي از اقدامات عملیاتي طراحی شده است. 
دســته بندي بانك ها ابزاري نظارتي در سیستم هشداردهنده سريع بوده 
و هدف اصلي آن شناخت زودهنگام مشکالت بانك ها و مؤسسات اعتباري و 
جلوگیري از ريسك سیستمي كل شبکه بانکي است. در الگوهاي رتبه بندي 
وضعیــت فعالیت هاي مالــي، اعتباري و مديريتي بانك و مؤسســه اعتباري 
ارزيابی و با اســتفاده از مجموعه منابــع اطالعاتي درک صحیحي از وضعیت 
گذشته، حال و آينده آنها براي مقامات نظارتي فراهم مي شود. در اين برنامه 
عملیاتي ضمن رتبه بندي كلیه بانك های دولتي و خصوصي، از طريق برگزاري 
جلســات با بانك هاي مشکل دار برنامه تجديد ساختار بانك اخذ می شود و بر 

رفتار بانك هاي مشکل  دار و رفع مسائل آنها پايش مستمر صورت می گیرد.
افزايش ســرمايه بانك های غیردولتي يکي از بندهاي اصالح نظام بانکي 
اعالم شده اســت، در حالي كه مجلس سال گذشته با اين امر مخالفت كرد. 
آيا قرار اســت در اين زمینه اليحه  جديدي به مجلس ارائه شود؟ در صورت 
موافقت مجلس چه برنامه اي براي افزايش سرمايه مدنظر است؟ آيا اين برنامه 
شــامل بانك های دولتي و خصوصي به صورت توأمان اســت؟ همچنین اين 

افزايش سرمايه از كدام محل تأمین مي شود؟  
افزايش ســرمايه بانك ها و مؤسســات اعتباري به منظــور حفظ منافع 
سپرده گذاران و ســاير ذي نفعان، ارتقاء اعتماد مشــتريان به بانك ها، بهبود 
نسبت هاي نظارتي و احتیاطي، حفظ و ارتقاء جايگاه و ثبات صنعت بانکداري، 
افزايش ســرمايه گذاري بانك ها در طرح هاي تولیــدي و غیره امري ضروري 
اســت. در اين راســتا شــوراي پول و اعتبار طي مصوبه  يك هزار و يك صد و 
پنجاه و هشــتمین جلسه مورخ 22 اســفندماه 1391، اختیار تصمیم گیري 
درباره افزايش ســرمايه بانك ها را به رئیــس كل بانك مركزي تفويض نموده 
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اســت. نظر به اهمیت كّمیت و كیفیت ســرمايه بانك ها در مديريت ريسك، 
تأمیــن مالي فعالیت هاي اقتصادي و حضــور در بازارهاي جهاني و تعامل با 
بانك های ســاير كشورها، افزايش سرمايه بانك ها از جايگاه ويژه اي برخوردار 
اســت. بنابراين بانك مركزي در چهارچــوب اختیارات خود در برنامه اصالح 
نظام بانکي، اقداماتي نظیر بررســي تعیین وضعیت كفايت ســرمايه هر يك 
از بانك هاي غیردولتي، هدف گذاری نســبت كفايت سرمايه براي هر يك از 
بانك هاي مزبور، برگزاري جلسات توجیهي با هر يك از بانك ها و اخذ برنامه 
نحوه افزايش كفايت ســرمايه آنها و الزام بانك ها به افزايش نســبت كفايت 

سرمايه در حد استانداردهاي نظارتي تعیین شده را دنبال می كند.
همچنین، افزايش ســرمايه بانك هاي دولتي و بانك هاي اصل 44 قانون 
اساسي نیز با اقدامات دولت )وزارت امور اقتصادي و دارايي و سازمان مديريت 
و برنامه ريزي كشــور( و با هماهنگي بانك مركزي صورت می گیرد. در رابطه 
با افزايش ســرمايه بانك های دولتی، نکته قابل توجه آن اســت كه بخشــی 
از اين برنامه ســرمايه نقدی جديدی را وارد بانــك نموده و عالوه بر احیای 
ســالمت بانك موجبات افزايش قدرت تسهیالت دهی بانك را باال می برد. در 
بخشــی ديگر از اين برنامه صرفاً اصالحات در صورت ترازنامه اتفاق می افتد 
كه موجب بهترشدن پوشش ريسك بانك است، پديده  ای كه به خصوص برای 
گســترش روابط بین المللی بانك ها حیاتی است. برنامه حاضر صرفاً محدود 
به باالبردن سطح سرمايه در بانك ها نیست، بلکه تأمین اين سرمايه مشروط 
به اصالحات و تجديد ســاختار بانك ها اســت تا از اين طريق علت به وجود 
آمدن مشکالت تضعیف شود. برخي از روش هاي قابل استفاده جهت افزايش 

سرمايه بانك هاي دولتي به شرح ذيل دنبال می شود:
- ظرفیت های قوانین بودجه برای افزايش سرمايه

- افزايش سرمايه از محل واگذاری باقیمانده سهام دولت در بانك ها و بیمه ها
- قانون رفع موانع تولید و ارتقای نظام مالی كشور

- قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت 
- انتشار اوراق مشاركت

- افزايش سرمايه از محل صندوق توسعه ملی
آيا دولت و باالخص بانك مركــزي تدابیر خاصي براي اجراي موفق اين 

برنامه انديشیده است؟ راهکار بانك مركزي در اين زمینه چیست؟
ماهیت به هم پیوســته ارتباطات میــان بازيگران بــازار مالی، اقدامات 
اصالحی را به شــکل مجموعه ای از عوامل منظم مرتبط به يکديگر ترســیم 
می كند كه عدم اجرا يا اجرای ناقص آن حتی ممکن اســت ســالمت بانکی 
را با ســرعت بیشــتری نســبت به وضعیت كنونی به خطر بیندازد. اقدامات 
اصالحی در ترتیب اجرا، الزامــات، هزينه های اجرا و زمان ثمردهی متفاوت 
خواهند بود،  بنابراين اجماع دستگاه های اجرايی كشور بر برنامه اصالح نظام 
بانکی و صبوری الزم برای به نتیجه رسیدن آن شرط هر اقدام ضروری است. 
به عبــارت ديگر، ماهیت اصالحات با هزينه همراه اســت كه البته پرداخت 
اين هزينه ها برای ممانعت از ايجاد هزينه های بزرگ تر آتی اســت. در نتیجه 
اجماع سیاست گذاران بر اجرای بسته های اصالحی میتواند هزينه های جانبی 
اصالحات را كاهش دهد.  در مقابل، ناهماهنگی در اجرای اصالحات می تواند 
اثرات مثبت هر يك از اقدامات را خنثی و وضعیت نهايی را نامطلوب تر از قبل 
كند. اگر اجماع حاصل نشود، هزينه ای كه هر يك از دستگاه های متولی بايد 
بپردازند، به اندازه ای است كه انگیزه اجرای آن اقدام را از بین می برد. در اين 
راســتا در برنامه اصالح نظام بانکي، در كنار تقويت نقش سیاستی و نظارتی 
بانــك مركزی به عنوان مهم ترين ركن اصالح نظام بانکی،  اقداماتی در زمینه 

حذف اثر جنگ قیمتی بر نرخ سود بانکی، افزايش سرمايه بانك ها، ساماندهی 
بدهی های بازپرداخت نشــده دولت و حل معضل مطالبات غیرجاری، مسئله 
جريان نقــد و انجماد دارايی های بانك ها، با هــدف ايجاد فرصت الزم برای 
اصالحات بنیادين نظام مالی اجرا خواهد شد. اجراي موفق اين طرح الزاماتي 

به شرح ذيل دارد كه شروط موفقیت آن هستند:

- تصويب قوانین مورد نیاز توسط مجلس شوراي اسالمي 
- حمايت همه جانبه قوا از بانك مركزي در نظارت و برخورد با مؤسسات مالي ناسالم

- انتشار اوراق بدهي دولت و بازارپذير شدن آن 
- ضرورت لحاظ هزينه مالي انتشــار اوراق بدهي در بودجه ساالنه و بازپرداخت 

دقیق و به موقع اصل و سود اين اوراق 
- الزام مديريت متمركز بدهي ها و اوراق بدهي دولت و تعیین ســقف انتشــار 

متناسب با تولید ناخالص داخلي 
- ايجاد بدهي جديد دولت با اولويت تأمین از طريق انتشار اوراق در بازار سرمايه 

- تعیین سقف سهم اوراق بدهي دولت در ترازنامه بانك مركزي
- امکان توثیق اوراق بدهي در رابطه بانك ها و بانك مركزي و اجراي عملیات بازار باز 
- دقت بر مالحظات شرعي بانکداري اسالمي در طراحي و انتشار اين اوراق 

- تخصیص بودجه مورد نیاز جهت افزايش ســرمايه بانك هاي دولتي مطابق با 
بندهاي پیش بیني شده در طرح

 فــاز اول ايــن برنامه در چه برهــه زماني اجرايي مي شــود؟ لطفاً در مورد 
زمان بندي اجرا توضیحاتي بفرمايید.

همان طور كه اشاره شد، برنامه اصالح نظام بانکي در دو فاز اجرا مي شود كه 
فاز اول آن شــامل اقدامات كوتاه مدت و عاجل جهت بسترسازي براي اجراي فاز 
اصالحات بنیادين اســت. در واقع فاز اول برنامه اصالحي از ســال 1395 شروع 
شده و حداقل تا پايان سال 1396 تدوام خواهد داشت. در اين فاز برنامه عملیاتي 
هر يك از بســته هاي ســه گانه »حل معضل جريان نقد و انجمــاد دارايي ها«، 
»ســامان دهي بدهي هاي دولت« و »افزايش سرمايه بانك ها«، با جزئیات كامل 
در مقاطع فصلي برنامه ريزي شــده است. بخشــي از اين برنامه در حال حاضر 
شــروع شده است و بخش هاي ديگر آن منوط به تصويب قوانین و مقررات الزم 
اســت كه به محض تصويب در چهارچوب برنامه زمان بندي شده به مرحله اجرا 

درخواهد آمد.
در صورتي كه توضیحات مورد نیاز در خصوص اين طرح مدنظر است؟ لطفاً 

آن را تبیین فرمايید. 
اعمال اصالحات ســاختاري در حــوزه نظام بانکي بــدون انجام اصالحات 
متناســب در حوزه مالیه دولت و بازار ســرمايه در ارتقاي نظام مالي كشور ثمر 
بخش نخواهد بود و گذر از اين مرحله سخت، نیازمند مشاركت و همراهي همه 
دســتگاه هاي مرتبط اعم از دولتي و نهادهاي حاكمیتي اســت. لذا اصالح نظام 
بانکي مستلزم نقش فعال تر بازار سرمايه در تأمین مالي اقتصاد، افزايش قابل توجه 
جذب منابع خارجي، راه اندازي بازار بدهي اوراق دولتي، ساماندهي بدهي دولت 
به شبکه بانکي، قاعده مند شدن رفتار مالي دولت بوده و ضروري است برنامه هاي 
مدون و سازگار در اين زمینه از سوي متولیان مربوط همزمان اجرا شود. در عین 
حال اجراي موفق اين برنامه در گرو تنظیم مناســب سیاست هاي آتي اقتصادي 
و ســازگاري و هم افزايي بین اجزاي مختلف سیاست گذاری پولي، مالي، ارزي و 

تجاري است.`
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در شــرايطي كه يکی از مهم ترين مشــکالت پیــش روی تامین مالی 
تولید، وجود تنگناي اعتباري در شبکه بانکي كشور است، الزمه دستیابی 
به نرخ رشــد هدف برنامه ششــم توسعه ارتقا اثربخشــي نظام بانکي در 
تأمین مالي است. در شــرايط فقدان بازار كارآمد سرمايه و بدهی، بخش 
اعظم بار تامین مالی بر دوش نظام بانکی كشــور قرار دارد. با توجه به اين 
كــه حدود 90 درصــد از تامین مالی اقتصاد كشــور از طريق نظام بانکی 
صورت می گیرد، عملکرد درســت و مناســب آن می تواند در تحقق رشد 
پايدار در چارچوب سیاســت های كلی اقتصاد مقاومتی موثر واقع شــود. 
بنابراين مقاوم ســازی و اصالح نظــام بانکی به عنوان يکــی از مهم ترين 
اهرم های توســعه اقتصادی كشــور بايد در صدر برنامه های مسئوالن در 
ســطوح مختلف شــبکه بانکی قرار گیرد. تحقق رشد اقتصادی پايدار تنها 
از كانال افزايش ســالمت بانکی و تقويت قدرت وام دهی نظام بانکی میسر 
اســت. ضعف ســاختارهای نظارتی بانکی باعث شــده تا ســرمايه گذاری 
بانك ها در پروژه های ســاختمانی و حجم باالی مطالبات غیرجاری سبب 
بروز معضل انجماد دارايی ها در شــبکه بانکی كشــور شده و نظام بانکی 

نتواند وظیفه خود را در قبال تولید به درســتی انجام دهد.
از سويی ديگر، استفاده از فرصت برجام و گسترش تعامالت بین المللی 
در عرصه بانکی مســتلزم اصالح زيرســاخت های نظام بانکی كشور است.  
يکی از معضالت بزرگ و پرهزينه تحريم  بدون شــك تحريم نظام بانکی و 
مراودات مالی بین المللی بوده اســت. برقراری ارتباط و تعامل كارا با نظام 
مالی بین الملل، فراهم شــدن بســترهای نظارتی و قانونی در نظام بانکی 
كشــور را می طلبد. از جملــه دغدغه های نظام بانکی كشــور در برقراری 
مراودات مجــدد با بانك های خارجی و برقراری روابــط كارگزاری با آنها 

می توان به كفايت ســرمايه بانك ها، شــفافیت صورت هــای مالی بانك ها، 
مديريت ريســك در بانك ها، پیاده ســازی اصول حاكمیت شركتی، ايجاد 
واحد تطبیق، تعديل الگوهای كســب و كار بانك ها متناســب با تحوالت 

اشاره كرد. اين صنعت  بین المللی 
بخــش مهمــی از مشــکالت فعلــی نظــام بانکي ريشــه در ضعف 
زيرســاخت های قانونــی و نهادی دارد. ضعــف قوانین پولــي و بانکي، 
قوانین تســويه، انحالل و ورشستگی موسســات اعتباری، قوانین مربوط 
بــه نظارت بانکي، حاكمیت شــركتي نمونه هاي بارزی از اين مشــکالت 
به حســاب می آيند. لذا ارتقای ســطح نظارت، اصالح قوانین و مقررات 
پولــی و بانکــی، انطباق قوانیــن بانکی بــا اســتانداردهای بین المللی، 
تهیه صورت های مالی اســتاندارد، افزايش شــفافیت گزارشگری مالی و 
پیاده ســازی مناسب قوانین مبارزه با پولشويی از جمله الزامات گسترش 

تعامالت بین المللی به شــمار می آيد. 
با توجه به وضعیت شــاخص های ســالمت در نظام بانکی، در صورت 
عدم اجرای برنامه مدونی جهت اصالح ســاختاری در نظام بانکی، اقتصاد 
كشــور با احتمال بروز اختالل های گســترده در عملکرد بانك ها و بالتبع 
بی ثباتــی مالی مواجه خواهد شــد. در اين شــرايط در صورتی كه بانك 
مركزی بخواهد به عنوان آخرين نجات دهنده وارد عمل شــود تبعات آن 
گســترش پايه پولی و از دست رفتن دســتاورد تورمی خواهد بود. بانك 
مركزی بــا درک اين مهم اقدامات ســازنده ای را در جهت رفع معضالت 
كنونی در نظام بانکی كشــور انجام داده است. بانك مركزی با ايفای نقش 
فعال در بازار بین بانکی ريالی و سیاســت های انضباط گرايانه در خصوص 
اضافه برداشــت بانك ها توانست موجبات كاهش نرخ سود در اين بازار را 

 علی دیواندری، رئيس پژوهشکده پولی و بانکی:

ضرورت اصالح نظام بانکی
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فراهم نمايد. با تعديل اصولی نرخ های ســود بازار بین بانکی، شرايط الزم 
برای كاهش غیردستوری نرخ ســود بانکی در كشور فراهم گرديد. عالوه 
بر اين، بانــك مركزی با هدف تهیه صورت های مالی اســتاندارد و بهبود 
گزارشــگری در افشای اطالعات و قابلیت مقايسه صورت های مالی بانك ها 
و موسســات اعتباری، تدوين استاندارهای مناسب جهت افزايش شفافیت 
صورت های مالی و بازنگری صورت های مالی بانك ها و موسســات اعتباری 

در چارچوب )IFRS( را در  دستور كار قرار داد.
عالوه بر اين، در تیرماه امســال فــاز اول برنامه اصالح نظام بانکی در 
ســه بســته »حل معضل جريان نقد و انجماد دارايی ها«، »ســامان دهی 
بدهی هــای دولت« و »افزايش ســرمايه بانك ها« توســط رئیس جمهور 
ابالغ شــد و در دســتور كار بانك مركزی و نهادهای ذی ربط قرار گرفت. 

 هدف اصلی برنامه اصالح نظام بانکی، بهبود وضعیت ســالمت نظام بانکی، 
پیاده ســازی و استقرار نظام حاكمیت شركتی، اصالح ساختار روابط دولت 
و سیســتم بانکــی، تقويت نقش نظارتی و تنظیم گــری مقام پولی، بهبود 
فضای كســب و كار بانکی،  زيرســاخت های اطالعاتی و مديريت ريســك 

است.
امید اســت اجرای صحیــح اين طرح كه ماحصل تالش كارشناســان 
و خبرگان اقتصادی كشــور اســت بتواند در تجديد ســاختار بازار پول و 
سالم ســازي تركیب ترازنامه بانك ها موثر واقع گردد. بايد توجه داشت كه 
همگامی دولت و بانك مركزی در اســتمرار اجــرای فازهای بعدی برنامه 
اصــالح نظام بانکی می تواند در بازگرداندن نظام بانکی كشــور به جايگاه 

شايســته خود در اقتصاد ايران نقش بسزايی داشته باشد.
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پیمان قربانی، معاون اقتصادی بانك مركزی در خصوص دســتیابی به 
چرايی الــزام اصالح نظام بانکی گفت:  اقتصاد ايــران به میزانی بانك محور 
اســت كه 90 درصد تأمین مالی بر دوش اين بخش قرار دارد. البته ناگفته 
نماند كه حدود 7 تا 8 درصد تأمین مالی نیز بر عهده بازار ســرمايه و يك 
تا دو درصد نیز از طريق سرمايه گذاری خارجی انجام می شود. بنابراين اگر 
نظــام بانکی كه مســئولیت اصلی تأمین مالی را به عهده دارد، با مشــکلی 

مواجه شود، نظام تأمین مالی تحت تأثیر قرار می گیرد.
در دهه 80 تحوالت قابل توجهی در اقتصاد كشور و به ويژه نظام بانکی 
صورت گرفت، به نحوی كه در اوايل اين دهه شــاهد يکسان سازی نرخ ارز 
بوديــم. عالوه بر اين نظام بانکی از نظم و انضباط بهتری برخوردار شــد و 
بانك هــای غیردولتی به اقتصاد وارد شــدند، بر همین اســاس نظام بانکی 

آماده رقابت شد.
در عین حال نرخ تورم نیز در مسیر كاهشی قرار گرفت و نرخ های سود 
متناسب با نرخ تورم شد. در مجموع می توان گفت نظام بانکی به طور نسبی 
دارای شــرايط مطلوبی بود، به نحوی كه حتی میزان بدهی به بانك مركزی 
كم شــد. در همین حال ارتباطات بین المللی بانك ها به طور نســبی وجود 
داشــت. البته ناگفته نماند كه نظام بانکی در آن زمان همچنان با مشکالت 

و مسائلی مواجه بود.
اين روند ادامه داشــت تا اينکه در نیمــه دوم 1380 تصوير متفاوتی از 
نظام بانکی ايجاد و در اين دوره اقتصاد وارد فاز سركوب مالی شد. بنابراين 
بحث ســركوب نرخ های سود و ثابت نگهداشتن نرخ ارز در دستور كار قرار 
گرفــت، اين در حالی بود كه دولت به اتــکای درآمدهای باالی نفتی اقدام 
بــه تزريق نقدينگی زياد در اقتصاد كرد. ضمن اينکه میزان واردات افزايش 
يافت و همین امر ســبب شــد تا صنايع داخلی با مشکالتی در زمینه تولید 

مواجه شوند.
البته با تشــديد تحريم های بین المللی ارتباطات بانکی با دنیای بیرون 
محدود شــد، همزمــان و در همین دوران نیز اقتصاد دنیــا با بحران مالی 
2008 میــالدی با سرمنشــأ اياالت  متحده آمريکا مواجه شــد كه اين امر 
سلسله تحوالت عمیق و تحول در روابط، ضوابط و مقررات در ساير كشورها 

را به همراه داشت.
ايــن تحوالت در كنــار رفتار غیرمنضبط دولت در سیاســت های پولی 
و مالی زمینه ســاز تورم شديد در اقتصاد كشور شــد، ضمن اينکه استمرار 
كنترل نرخ ارز و بی توجهی به تعديل آن متناســب بــا متغیرهای بنیادی 
جهــش ارزی را درپی داشــت. البته اين عوامل همراه با تشــديد تحريم ها 
نااطمینانی هــای قابل توجهی را در اقتصاد ايجاد و به ركود عمیق دامن زد. 
اگر تحوالت اين دوره را بررسی كنیم، متوجه می شويم كه در اين دوره 
بانك ها به دلیل ســركوب ها و ســلطه مالی دولــت و طرح های تحمیلی از 
اصول تخصیص منابع فاصله گرفتند و همین امر منجر به افزايش مطالبات 
غیرجاری شد. البته همزمان با اين امر، افت رقابت و همچنین توان تولیدات 
داخلی نیز بر توان بنگاه ها اثر گذاشــت، ضمن اينکه شــوک ها و تکانه های 
شــديد ارزی باعث شد تا برخی از بنگاه ها دچار عدم تعادل شوند. همچنین 
ســركوب های انجام شــده در فضای مالی برخی از فعــاالن را به پس ندادن 
تسهیالت تشويق كرد، به طوری كه اين امر تصمیمی اقتصادی تلقی می شد 

 معاون اقتصادی بانک مرکزی اعالم کرد:

خروج ترازنامه بانک ها از انجماد با اصالح نظام بانکی 

آغاز اصــالح نظام بانکی با نامه رئیــس جمهور محترم در تیر 
ماه سال گذشــته به معاون اول در خصوص لزوم اصالح نظام 
بانکی، بازار سرمايه و ساماندهی بدهی های دولت بود و بر اين اساس 
بانــك مركزی پروژه ای با همکاری پژوهشــکده پولی و بانکی آغاز و 
تالش كرد تا به طور جامع و اصولی وضعیت نظام بانکی آسیب شناسی 

و برنامه ريزی شود.
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و برخی از تســهیالت گیرندگان بــه اين نتیجه 
رســیده بودند كه در صورت بازپرداخت، امکان 
دريافت مجدد برايشــان وجود نــدارد. بنابراين 
حتی حاضر بودند كــه نرخ های جريمه تأخیر را 
بپردازند، زيرا نرخ های ســود تسهیالت برايشان 

كماكان جذاب بود.
مجموعه اين تحــوالت انعکاس مهمی را در 
نظام بانکی ايجاد كرد: اول اينکه بانك ها به دلیل 

فعالیت واســطه گری مالی به ســمت دارايی های غیرمالــی و ثابت حركت 
كردنــد. دوم اينکه در ايــن دوره مطالبات بانك ها از دولــت رو به فزونی 

گذاشت.
بنابراين مطالبات غیرجاری، بدهی انباشــته دولت به بانك ها و انباشت 
دارايی هــای غیرمالی به طور تدريجی بخشــی از ترازنامــه بانك ها را دچار 
انجماد كرد، اما اين مســئله خود را در فضای تورمی وقت نشــان نمی داد. 
اين روند ادامه داشت تا اينکه با روی كار آمدن دولت يازدهم و جهت گیری 

ضدتورمی معادالت تغییر كرد.
دولــت يازدهم با توفیق در ايجــاد ثبات در بــازار ارز و ايجاد انضباط 
توانســت نرخ تورم را در محدوده مورد هدف و كمتر از 35 درصد در سال 
92 قرار دهد. همچنین دولت توانســت در سال های 93 و 94 نیز نرخ تورم 
را به ترتیب به 15/6 و 11/9 درصد كاهش دهد. البته ادامه اين روند باعث 
شــد نرخ تورم در خرداد 95 به 9/7 درصد يعنــی تورم تك رقمی كاهش 

يابد.
 با كاهش 19/1 درصدی نرخ تورم در ســال 93 نرخ های ســود كه در 
اوايل ســال منفی بودند، به شــدت مثبت شــدند، اما در عمل شاهد بوديم 
بانك ها كه تنگنای اعتباری شــان ناشــی از مطالبات غیرجاری، بدهی های 
دولت و تشــديد ركود در بخش مســکن بود، با انجماد مالی همراه شدند و 
در عمل شــروع به رقابت و جنگ قیمتی در جذب سپرده ها كردند كه اين 

امر با متغیرهای كالن نرخ تورم همراهی و همخوانی نداشــت.
هرچند بانك مركزی از گذشــته مطالعاتی را در زمینه وضعیت بانك ها 
آغاز كرده بود و به مسائل ترازنامه ای بانك ها اشراف داشت، اما ورود به اين 

فاز ضرورت حل مشکالت تنگنای اعتباری را افزايش داد.
همزمان با اين اتفاق كه در فصل آخر سال 93 انجام شد، اقتصاد ايران 
شــاهد كاهش نرخ نفت بود و اين امر منجر به كاهش نرخ رشــد اقتصادی 
در فصل آخر 93 به 6 دهم درصد رســید، در حالی كه اين رقم در فصول 
قبلی حدود 3/7 تا 3/8 درصد بود و استمرار اين امر در سال 94 افق رشد 

اقتصادی را تهديد می كرد. 
با توجه به بانك محور بودن اقتصاد كشــور شرايط ويژه ای برای بانك ها 
ايجاد شــد، زيرا با كاهش نرخ تورم نرخ های ســود با چسبندگی مواجه و 
بانك ها نیز درگیر جنگ قیمتی شــدند، ضمن اينکه نیازهای اقتصاد جهت 
حمايت از تحريك رشــد اقتصادی با كاهش نرخ نفت باال رفته بود. در آن 
شرايط رفع مشــکل تنگنای اعتباری از اهمیت ويژه ای برخوردار شد، زيرا 
حل اين مشــکل باعث به گردش درآمدن بخــش منجمد ترازنامه و احیای 
توان بانك ها برای تأمین مالی فعالیت های اقتصادی می شــد كه نتیجه اين 
امــر كمك به بانك ها برای ايجاد تولید و اشــتغال می كــرد. عالوه بر اين 
چســبندگی نرخ سود منجر به اتخاذ تصمیمات مصرفی و سرمايه گذاری در 
كشــور به طور غیربهینه شد، زيرا خانوار تصمیمات مصرف و سرمايه گذاری 
در حوزه كاالهای بادوام را به تعويق می انداخت. ســرمايه گذاران كشور نیز 
به دلیل نرخ باالی تجهیز منابع سرمايه گذاری های خود را كاهش می دادند.

در اين شــرايط اين سؤال مطرح می شــود كه آيا وضعیت نظام بانکی و 
مکانیزم های بازار قادر به اصالح رويه و مشــکل به وجود آمده هســتند يا 
خیر. بر اساس بررسی های بانك مركزی نظام بانکی قادر به رفع اين مشکل 
نیســت و با مقوله شکســت بازار مواجه اســت. به اين معنا كه بانك ها در 
برخورد با مشــکل تنگنای اعتباری و رقابت برای جذب سپرده های بیشتر و 
حفظ منابع و مصارف اقدام به جنگ قیمتی كرده و نرخ ســود سپرده را به 
نحو  غیرمتناســب با اقتضائات كالن افزايش  دادند و اين امر هزينه بانك ها 

را باال می برد.

بنابراين در مرحله بعــد به طور طبیعی نرخ 
سود تسهیالت باال رفت، زيرا هزينه تأمین منابع 
مالــی افزايش يافتــه بود. البته بــا كاهش نرخ 
تورم شــاهد بوديم كه اغلب تسهیالت گیرندگان 
تــوان بازپرداخت نرخ های ســود را نداشــتند 
و تنهــا فعالیت هــای پرريســك و مخاطره آمیز 
می توانستند اين نرخ های سود را پرداخت كنند. 
در همین حــال نیز برخی  اين تســهیالت را با 
هدف عدم بازپرداخت دريافت می كردند. اين عوامل ســبب می  شد كه سبد 
تســهیالت گیرندگان به شدت غیربهینه شود و اعطای تسهیالت گران قیمت 
نیز در مراحل بعدی نســبت مطالبات غیرجــاری را افزايش دهد. بنابراين 
بانك ها در چرخه باطل و معیوبی وارد شدند. به اين معنا كه مشکل تنگنای 
اعتباری در عمل باعث تشــديد خود و درنتیجه منجر به چســبندگی نرخ 
ســود می شد. البته اين امر نیز عالوه بر افزايش نرخ سود تسهیالت، تشديد 

مطالبات غیرجاری و تنگنای اعتباری را در پی داشت.
 در ايــن میان بانك مركزی نیــاز ورود به بازار بین بانکی را به شــدت 
احســاس می كرد. بنابراين در ايــن زمینه الزم بود اقداماتی انجام شــود. 
البته از ابتدای دوره مديريت بانك مركزی در دولت يازدهم نســبت به اين 

مقوالت توجه ويژه شــده و از قبل نیز اقداماتی در دستور كار بود.
به عنوان نمونه در ســال 93 كاهش ســقف زمانی سپرده های مدت دار 
از 5 ســال به يك ســال گام مهمی در كاهش چسبندگی بود. عالوه بر اين 
چنديــن مطالعه مهم در بانــك مركزی همانند نقشــه راه 1400، تجديد 
ساختار بانك  مركزی و متناسب سازی با نیازهای روز، طرح بررسی سالمت 
مالی بانك ها كه به آسیب شناســی بانك ها و شــرايط ترازنامه ای می پردازد 
و بازطراحــی نظام نظارت بر بانك های كشــور در دســتور كار قرار گرفت. 
بخشــنامه اخیر بانــك مركزی در خصوص تطبیق نظام گزارشــگری مالی 
بانك ها با اســتانداردهای IFRS نیز در اين راســتا بوده اســت، اما كاهش 

شــديد رشد اقتصادی در سال 94 اين نیازها را تشديد كرد. 
در ايــن ســال بانك مركزی دو دســته اقدامات كوتــاه و میان مدت و 
همچنیــن بلندمدت را انجام داد. در بخــش اقدامات كوتاه مدت ابتدا بانك  
مركزی نســبت به تجديد ساختار بدهی بانك ها اقدام و اضافه برداشت ها را 
به خطوط اعتباری با سود مناسب تبديل كرد. بر همین اساس فشار تأمین 
نقدينگی بانك ها رفع شــد و از ســوی ديگر بانك مركزی نســبت سپرده 
قانونــی را در دو مرحلــه تعديل كرد و از 13/5 به 13 درصد رســاند و در 
مرحله بعد به صورت تشــويقی بــرای بانك های تجاری در دامنه 10 تا 13 
درصد تعديل كرد. در كنار اين امر بانك مركزی به بازار بین بانکی وارد شد 
و توانســت نرخ سود بازار بین بانکی را از بیش از 29 درصد به 17/5 درصد 

در مقطع كنونی كاهش دهد.
به عالوه همزمان جهت پرهیز از بی انضباطی و رشــد بدهی بانك ها به 
بانك مركزی، ســامانه چکاوک طراحی و جايگزين اتاق پاياپای چك شد و 
حفره اين اتاق كه مفری برای بی انضباطی بانك ها بود، بســته شد. درنهايت 
در ســال گذشــته بدهی بانك ها به بانك مركزی كاهــش يافت. عالوه بر 
اين جنــگ قیمتی و بی انضباطی بانك ها و رعايت مقررات شــورای پول و 
اعتبار نیز انجام شــد و بانك ها به ســمت مورد نظــر بانك مركزی هدايت 
شدند. همچنین نرخ های ســود سپرده به صورت داوطلبانه به 18 درصد و 

سپرده های كوتاه مدت به 10 درصد كاهش يافت.
همزمان با جهت گیری بانك ها و تأيید و تصويب تفاهم آنها در شــورای 
پول و اعتبار ســقف نرخ سود تســهیالت هم بايد تغییر می كرد. بنابراين با 
توجه به كاهش نرخ تورم بانك ها به تفاهم رســیدند كه نرخ سود را از 18 
بــه 15 درصد تقلیل دهند و شــورای پول و اعتبار نیز در اين راســتا نرخ 
سود تسهیالت را برای عقود مبادله ای و مشاركتی به 18درصد كاهش داد.

نظــام بانکی به دلیل مشــکالتی نظیر مطالبــات غیرجاری، بدهی های 
دولت و دارايی های غیرمالی كماكان با مشــکل تنگنای اعتباری همراه بود. 
بر همین اساس در بخش نسبت مطالبات غیرجاری اقدامات مناسبی انجام 
شــد و تا حدودی اين مشــکل كاهش يافت اما بازهم در اين زمینه نیاز به 
برخورد اصولی وجود داشت. بنابراين بانك مركزی وارد فرايند جديدی شد 

مدیریت فعاالنه بازار بين بانکی، 
شبکه  منابع  تخصيص  و  تجهيز 
بين بانکی از 10 بند  اصالح نظام 
بانکی برای رفع انجماد دارایی ها 

است.
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و آن تدوين طرح اصالح نظام بانکی بود.
آغــاز اصالح نظام بانکی با نامه رئیس جمهور محترم در تیر ماه ســال 
گذشــته به معاون  اول در خصوص لزوم اصالح نظام بانکی، بازار سرمايه و 
ســاماندهی بدهی های دولت بود و بر اين اســاس بانك مركزی پروژه ای را 
با همکاری پژوهشــکده پولی و بانکی آغاز كرد و تالش شد به طور جامع و 

اصولی وضعیت نظام بانکی آسیب شناسی و برنامه ريزی شود.
همچنین بانك مركزی نیز تیم منســجمی زير نظر قائم مقام و با هدايت 
رئیس كل تشــکیل و اقدامات الزم را انجام داد. البتــه اصالح نظام بانکی 
يکی از طرح های زيرمجموعه پروژه برنامه ملی سیاســت های پولی و ارزی 
و از برنامه های اقتصاد مقاومتی اســت. بنابراين از اولويت های ســال 95 به 

شمار می رود.
در اين مســیر هدف اين بــود كه انجام اصالحات به گونه ای باشــد كه 
اين امر تهديدی برای تورم تك رقمی نباشــد، در عین حال نرخ های ســود 
واقعی كمــاكان كاهش يابد و همچنان در مســیر افت نرخ تورم هدايت و 
با عوامل به وجود آورنده تنگنای اعتباری حتی االمکان برخورد شــود. البته 
ثبات اقتصاد كالن هم در اين مســیر بايــد مدنظر  قرار می گرفت. بنابراين 
در بحث انجماد دارايی ها و تنگنــای اعتباری بانك مركزی برنامه عملیاتی 

را در قالب 10 محور تدوين كرد.
لطفاً 10 بند رفع انجماد دارايی ها را توضیح دهید؟

اين 10 بند شــامل مديريت فعاالنه بازار بین بانکی، تجهیز و تخصیص 
منابع شــبکه بین بانکی، تعديل نســبت ســپرده قانونی بانك های تجاری 
به صورت تشــويقی، دســته بندی بانك ها و نظارت بر بانك های مشکل دار 
)بانك ها به شــدت دچــار تنگنای اعتباری متفاوت هســتند. بانك هايی كه 
دارای مشــکل بیشتری هســتند، در اولويت قرار می گیرند(، انجام عملیات 
بازار باز در اجرای سیاســت های پولی، انتظام بخشی بازار پول با ساماندهی 
مؤسســات غیرمجاز، افزايش ســرمايه بانك های غیردولتــی، حل و فصل 
مطالبــات غیرجــاری بانك ها، ادغام، اصالح، بازســازی و انحالل بانك ها و 
مؤسســات اعتباری و همچنین ارتقای نظارت مؤثر بر فعالیت بانك ها است.

در كنــار اين امــر دو بعد ديگر مطالبات غیرجــاری و دارايی های غیرمالی 
نیز مدنظر 

اســت. اما در بحث مطالبات بانك ها از دولت نیــز بايد اقداماتی انجام 
می شــد كه در اين راستا وزارت امور اقتصادی و دارايی و همچنین سازمان 

مديريت 

و برنامه ريزی اقدامات الزم را انجام دادند. به اين نحو كه دفتر بدهی ها 
در وزارت اقتصاد تشکیل و سپس اوراق اسناد خزانه منتشر شد. اما رويکرد 
سیاســت های مالی بايد متحول می شــد، به گونه ای كه سیاست ها در بازار 
بدهی از حالت موافق ســیکلی به مخالف سیکلی تغییر جهت می داد. البته 
اين امر به معنای آن اســت كه دولت در زمان ركود بايد بتواند از ظرفیت 

بازار بدهی استفاده كند.
ايجــاد بازار بدهی ايــن قابلیت را فراهم می كند كــه همزمان با تغییر 
پارادايم سیاست های مالی، كاهش انجماد دارايی ها نیز صورت گیرد. ضمن 
اينکه بازپرداخت بدهی های دولت به پیمانکاران و بانك ها در قالب اســناد 

خزانه و ســاير اشکال اوراق دولتی می تواند به حل مشکالت كمك كند.
همچنیــن وجود اين اوراق در ســطح اقتصاد باعث می شــود كه بانك 
مركزی نه تنها بتواند در جهت ايجاد انضباط و تناسب روابط مالی با بانك ها 
و وثیقــه دار كردن فعالیت ها اقدام كند، بلکه در بخش سیاســت های پولی 
نیز بتوانــد از اوراق بهره گیری و در چهارچوب آن در جهت اهداف رشــد 
نقدينگی در عملیات بازار باز اســتفاده كنــد و اين گام مهمی برای تبديل 

سیاست های پولی از ابزار مستقیم به غیرمستقیم است.
در اين حوزه الزم است دولت نهايت نظم و انضباط در بازپرداخت سود 

را داشــته باشد كه البته دولت در اين زمینه عزم جدی دارد.
افزايش ســرمايه بانك ها يکی ديگر از مواردی است كه در اصالح نظام 
بانکی به آن توجه شــده اســت. تحوالت اخیر در دنیا مقررات احتیاطی را 
به طوركلی متحول كرده و يکی از اين موارد بحث كفايت ســرمايه بانك ها 
اســت. اين در حالی است كه ســرمايه بانك های كشور و به ويژه بانك های 
دولتی به دلیل بی توجهی به اين امر در ســال های گذشــته و در دهه قبل 
وضعیت نامطلوبی پیدا كرده و اين امر در دو بعد اثر منفی دارد، زيرا بانکی 
كه دارای ســرمايه پايین اســت، در تأمین مالی دچار محدوديت می شود، 
ضمن اينکه از اعتبار الزم بــرای همکاری با بانك های بین المللی برخوردار 

نیست.
البته برای رفع مشــکل افزايش ســرمايه بانك ها نیاز به تصويب قوانین 
در مجلس شــورای اسالمی وجود دارد. ضمن اينکه برای برطرف شدن اين 
مشکل بايد اصالح نظام بانك ها را نیز مدنظر قرار داد. بر همین اساس بانك 

مركزی بر اصالح ساختار بانك ها تأكید دارد. 
ناگفتــه نماند كه طــرح اصالح نظــام بانکی دارای پیوســت و برنامه 
عملیاتی اســت، بر اين اســاس تمام گام های اجرايی شدن آن احصاء و به 
صــورت جداول زمانی و با رعايت ترتیب و توالی الزم در نظر گرفته شــده 
اســت. لذا موفقیت اين طرح نیازمند اجرای كامل، دقیق و رعايت ترتیب و 

توالی اقدامات است.
به عنوان مثال حركت به سمت عملیات بازار باز و رفع تنگنای اعتباری 
بانك هــا در زمینــه بازپرداخت بدهی ها نیاز به گام های مناســب توســط 
دولت برای دراختیارگذاشــتن به موقع ابزارها دارد. بر اين اســاس ســتاد 
اقتصادی دولت هماهنگی های الزم را در اين زمینه انجام داده، ضمن اينکه 
پیش بینی می شــود با اجرای اين طرح شاهد بهبود 

نظام بانکی كشور باشیم.
اجرای اصالح نظــام بانکی چه تأثیری 

در رشد اقتصادی كشور دارد؟
كشــورهايی كه طــرح اصالح نظام 
مالی را با موفقیــت اجرايی كرده اند، با 
شده اند،  مواجه  اقتصادی  رشــد  جهش 
زيرا رفــع تنگنای مالــی و انجماد مالی 
اثر مثبت در رشــد اقتصــادی دارد. اين 
موضوع كه كیفیت اثرگذاری بر رشــد 
اقتصادی به چه میزان باشد، منوط به 

انجام دقیق، مؤثر است.
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نظام بانکی ایران: گذشته، حال و آینده1 

امینه محمودزاده2 سیدعلی مدنی زاده3 

مقدمه
ســال های باقی مانده از دهــه 1390، برای اقتصاد ايــران دارای اهمیت 
بسزايی است. روند نامطلوب سطح رفاه خانوارها از سال 1385 به بعد، هم تراز 
با چالش بیکاری و حتی فراتر از آن اســت. در فاصله ســال های 1389-94 
روند تولید ناخالص داخلی از مســیر بلندمدت تعادلی آن فاصله گرفته است. 
تکانه های منفی بهره وری، تکانه های مستقیم تحريم نفت در زمستان 1390 
و تحريم هــای اقتصادی در فاصله پائیــز 1390 و بهار 1391 تولید ناخالص 
داخلی را وارد ركودی عمیق كرده، به نحوی كه روند بلند مدت تولید ناخالص 
داخلی تغییر كرده اســت. ســوال كلیدی فراروی آينده سرنوشت ساز اقتصاد 
ايران آن اســت كه چه عواملی می توانند توضیح دهنده شکاف بزرگ موجود 

میان ظرفیت های غنی اقتصاد ايران و عملکرد ضعیف آن باشند. 
توسعه مالی مقاومت اقتصاد در برابر شوک ها و رشد اقتصادی را افزايش 
می دهد، پس اندازها را تجمیع می كند، تشــريك اطالعات را ارتقا می بخشد، 
تخصیص منابــع را بهبود می دهد و مديريت ريســك را تســهیل می كند. 
متناســب با افزايش نقدشــوندگی و عمق نظام های مالی، پايداری مالی نیز 
افزايش می يابد. در شــرايطی كــه موانع درون زا و بــرون زا نظام مالی را در 
انجام كاركردهايش با مشــکل مواجه كند، محدوديت مالی از مسیر كاهش 
ســرمايه گذاری و سرمايه درگردش از تولید و رشــد بخش واقعی می كاهد و 
ريســك های انباشت شــده در ترازنامه بانك ها حساســیت اقتصاد نسبت به 
شــوک های محتمل را زياد می كنــد. نظام مالی بانك-محــور ايران نیز در 
شــرايطی است كه به نظر می رســد عالوه بر آن كه در خارج كردن اقتصاد از 
تنگنای مالی موجود ناتوان است، سازوكارهای درونی اش پايداری مالی كشور 

را به خطر انداخته و فاصله از يك وضعیت بحرانی را كاهش می دهد.
اين متن در پی آن اســت كه نقش شــبکه بانکی را در دوران فرارو، در 
جهت محقق شدن بهبود اقتصادی و دستیابی به نرخ رشد پايدار و كم نوسان 
در آينده میان مدت تصوير كند. بر اين اســاس دو مساله اصلی شبکه بانکی 

را تشــديد تنگنای اعتباری و كاهش ثبات مالی تشخیص می دهد و بر اساس 
داده های موجود ســازوكارهای ايجاد، تعمیق و گســترش مســاله تنگنای 
اعتباری و همچنین اثر مخاطرات انباشت شــده در شــبکه بانکی را بر ثبات 

مالی تبیین می كند. 

1-1- معضالت آشکار، ریشه های پنهان
وضعیــت نظام بانکی از حیث كّمیت و كیفیت تســهیالت اعطايی برای 
پشــتیبانی از رشد پايدار مناسب نیست. از سال 1390، در حالی كه مستمرا 
تســهیالت اعطايی به ازای هر واحد تولید كاهش داشــته، قیمت دسترسی 
به اعتبار  در حال افزايش بوده اســت. مشاهده ای كه با فرضیه كاهش عرضه 
تســهیالت هماهنگ است. روند فزاينده شــاخص در دورانی اتفاق افتاده كه 
تورم و انتظارات تورمی مســتمرا كاهنده بوده و شــاخص های تمركز صنعت 

بانکی از افزايش رقابت حکايت می كنند.

شکل 1: تنگنای مالی در ایران، تسهيالت اعطایی به بخش خصوصی تقسيم بر روند توليد 
ناخالص داخلی )محور چپ-درصد(، نرخ حقيقی سپرده پذیری در بازار بين بانکی )محور 

راست-درصد(. منبع: محمودزاده و مدنی زاده )1395(
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 بر اساس نتايج نظرســنجی های مختلف تولیدكنندگان از بعد دسترسی 
به منابع مالی با مشــکل مواجه  اند. اين در حالی است كه در سال های اخیر 
دسترسی بنگاه به منابع مالی جايگزين نیز محدود و منابع مالی درونی بنگاه 
حاصل از فعالیت های  مستمر تولیدكنندگان به خاطر كاهش تقاضا كم شده4  
است.  ساير منابع مالی بیرونی مانند بودجه دولت، اعتبارات اسنادی و اعتبار 
تجاری نیز به خاطر تحريم ها، محدود شــدن ارتباط بانك ها با نهادهای مالی 
بین المللی و شــرايط نامســاعد اقتصادی كاهش يافته اســت. محدود شدن 
فعالیت های زيرخط بانك ها به دنبال اختالس مالی سال 1390 نیز دسترسی 
بنگاه ها به اعتبارات اسنادی ريالی و تضمین های بانکی را كاهش داده است 5. 
در شــرايطی كه افزايش هزينه تامین مالی و كاهش دسترسی به تسهیالت، 
تنگنای اعتباری را تشــديد و تولید را محدود كرده اند، سازوكارهای اعطای 
اعتبار نیز لزوما كاراترين تولیدكننده را شايسته دريافت وام تلقی نمی كنند6 . 
در نتیجه، فرآيندهای تخصیص اعتبار محدود موجود نیز كارا نبوده و منجر به 
گسترش فعالیت بهره ور ترين تولیدكنندگان نمی شود. با تشديد سوءتخصیص 
منابــع مالی، كارايی كل اقتصاد از اين حیث كاهش يافته اســت. جیره بندی 
اعتبار و توزيع اعتبار بر مبنايی غیر از حداكثرســازی سود، دسترسی عموم 
بنگاه ها بــه منابع مالی بانکــی را كاهش می دهد. افزايش ســهم مطالبات 
مشکوک الوصول، وام دهی ارتباطی و تسهیالت دولتی از دارايی شبکه بانکی 

را می توان به عنوان شواهدی بر كاهش كارايی در نظر گرفت. 
در مجمــوع، بهره منــدی بخش حقیقی از تســهیالت طی ســال های 
گذشــته به گونه ای در ابعاد قیمت، كّمیت و كیفیــت كاهش يافته كه طبق 
بررســی های انجام شده بر اساس روش آسیب شناســی رشد7 ، تامین مالی به 
عنوان محدودكننده ترين مانع رشد فرآيند خروج از ركود را كند كرده است. با 
وجودی كه كاهش دسترسی و افزايش قیمت تسهیالت درک مشترک است، 

داليل ايجاد و سازوكارهای بقای آن مورد توافق عام قرار ندارد. 
بنابراين شبکه بانکی در دو بعد با مشکل جدی مواجه است: توسعه مالی 
متوقف و ثبات مالی متزلزل شده اســت. مقايســه اين وضعیت با كشورهايی 
كه ضعف شــديد در كاركردهــای نظام بانکی - يا بحــران مالی - را تجربه 
كرده انــد در كنار بررســی پويايی صورت های مالی بانك ها نشــان می دهد 
شرايط فعلی حاصل اتفاقی ناگهانی نیست، بلکه از ساختارهای نهادی ضعیف 
و انتخاب های ناصواب مکرر ريشــه گرفته اســت. بررسی ترازنامه بانك ها كه 
حافظه انباشت شــده تصمیم ها و تکانه های پیشین است، اين فرضیه را طرح 
می كند كه افول توســعه و ثبــات مالی، تالِی قابل پیش بینی توســعه مالی 

نامتوازن دهه 1380 است.  

1-2- روند عمق مالی در ایران
سهم اندک بازار سرمايه در بازار مالِی بانك-محور ايران سبب تمركز اين 
مطالعه بر وضعیت شــبکه بانکی ايران شده اســت. روند توسعه شبکه بانکی 
بر اســاس شــاخص عمق مالی در شکل 2 نشــان می دهد میزان تسهیالت 
اعطايی نظام بانکی به صورت كسری از روند تولید ناخالص داخلِی بدون نفت، 
پس از آن كه برای يك دوره نســبتاً طوالنی ثابت بوده، در فاصله ســال های 
1376 تا 1386 افزايش پیدا كرده اســت. تغییرات رخ داده بیانگر بروز تحولی 
بزرگ در توسعه مالی كشــور است به اين معنی كه طی فاصله ذكر شده هر 
واحد تولید ناخالص داخلی مســتمرا از منابع مالی بیشتری برخوردار  شده، 

با اين حال، روند صعودی متوقف و سپس معکوس شده است.
بر اساس شکل 2 روند توســعه مالی ايران را می توان به سه دوره تقسیم 
كرد: 1( دوره بانکداری متمركز از تصويب قانون بانکداری بدون ربا تا ســال 
1376، 2( دوره توسعه مالی نامتوازن از سال 1376 تا سال 1386 و 3( دوره 
افول مالی از ســال 1386 تاكنون. اين مطالعــه در ادامه با تمركز بر دو دوره 
آخر اين فرضیه را بررسی می كند كه افول مالی سال های اخیر حاصل توسعه 

مالی نامتوازن دوره دوم است.
اين متن با اشاره به تحوالت برخی از مهم ترين متغیرهای مرتبط با شبکه 
بانکی، به چرايی بروز دو مشکل اصلی بخش بانکی می پردازد و شواهد مرتبط 
با فرضیه فوق را ارائه می كند. در فصل دوم به سازوكارهای موجد و پیامدهای 
دوره توسعه مالی نامتوازن می پردازد. رابطه توسعه مالی و ثبات مالی در فصل 
ســوم مطالعه می شوند و توضیح داده می شود چگونه كاهش سالمت بانك ها 
منجر به بروز معضالت آشکار كنونی شده است. فصل چهارم وضعیت سالمت 
بانکی را در صورت اســتمرار وضع موجود توصیــف می كند. فصل پنجم به 

جمع بندی و نتیجه گیری می پردازد.

2- دوره توسعه مالی نامتوازن
رشــد اقتصادی ســال های اّوِل دهه هشــتاد، به همراه گســترش بخش 
خصوصــی و كاهــش تصدی های دولــت، افزايش تقاضا برای تســهیالت و 
نقدينگــی را در پی داشــت. تقاضايی كه با آغاز فعالیت مؤسســه های مالی 
اعتباری خصوصی و تشــکیل بانك هــای خصوصی تا اندازه ای پاســخ داده 
شــد. در نتیجه ورود اين مؤسسات، ابعاد كّمی شــاخص های تامین مالی در 
ايران، برای كمتر از يك دهه به ســرعت رشــد كرد. با اين حال، توسعه مالی 
در شــرايطی اتفاق افتاد كه نهادها و زيرساختهای موجود در آن زمان، توان 
پشتیبانی اين توسعه را نداشتند. اين فصل حقايقی را در پشتیبانی از فرضیه 
فوق در بخش های واقعی و مالی ارائه می كند و در انتها پیامدهای اين جريان 

را بر شاخص های دسترسی مالی و ثبات مالی مورد ارزيابی قرار می دهد.

2-1- تحوالت بخش واقعی
2-1-1- رشد مستمر بخش واقعی و بيماری هلندی

نرخ رشــد اقتصادی در ايران به صورت متوســط پايین و بسیار پرنوسان 
بوده است. با  اين حال طی سال های ابتدايی دهه هشتاد، ايران برای حدود يك 
دهه رشــد مستمر و كم نوســان را تجربه كرده است. همراهی رشد با كاهش 
تورم و افزايش اشــتغال، سال های ابتدايی دهه هشــتاد را به »دوره ثبات« 
اقتصاد ايران تبديل كرده است. با اين حال از میانه دهه هشتاد، با وجود تداوم 
رشد، تورم فزاينده و اشتغال بسیار محدود شد. »وفور منابع« ناشی از افزايش 
قیمت نفت و ثابت نگه داشــتن نرخ ارز حقیقی، سازوكار بیماری هلندی را 
فعال كرد، واردات گسترش يافت، افزايش اشتغال متوقف، رشد صنعت منفی، 
وابســتگی بودجه دولت به نفت و رشــد نقدينگی زياد شد. قیمت در بخش 
مســکن حباب گونه باال رفت و قیمت ساير دارايی ها نیز رشد قابل مالحظه ای 

را نشان داد.

2-1-2- بزرگ شــدن بخش خصوصی و افزایش تقاضا برای 
مالی  منابع 

شــرايط اقتصــاد كالن به همراه تغییــر رويه حاكمیــت در قبال بخش 
خصوصی از دو مســیر موجب افزايش ســهم اين بخش در اقتصاد ايران شد: 
1( خصوصی ســازی بنگاه های دولتــی و 2( ورود بنگاه های جديد با مالکیت 
غیردولتی. بخش خصوصی در حال گسترش، نیازمند زيرساخت های نهادی 
و قانونی جديدی برای استمرار فعالیت و رشد بود. بنا به ماهیت، تامین مالی 
اين بخش از طريق بودجه و وام دهی دســتوری صورت نمی گرفت، برخوردار 
نبودن از ضمانت دولت نیز بر لزوم گسترش ابزارهای جديدی برای استفاده از 
اعتبار تجاری صحه می گذاشت. عالوه بر مسیرهای فوق كه به صورت معمول 
تقاضا برای تامین مالی و نقدينگی را گســترش دادند، از نیمه دهه هشــتاد 
مجددا مداخالت قیمتی دولت افزايش پیدا كرد و با تغییر ســاختار هزينه ای 
بنگاه ها تقاضای نســبی آن ها برای سرمايه و موجودی كاال و در نتیجه، منابع 

مالی را زياد كردند. 
شکل 2: نسبت بدهی بخش غيردولتی به شبکه بانکی به توليد ناخالص داخلی. 

منبع: عينيان و همکاران )1395(
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2-2- تحوالت بخش مالی
همراه بــا تحوالت بخش واقعی و مشــتق از 
افزايش تقاضای محقق شــده بــرای منابع مالی، 
بخــش مالی اقتصــاد نیز تغییر كرد. گســترش 
اعتبارات بانکی به عنوان مهم ترين شاخص توسعه 
مالــی طی نیمه اول دهه 80، رشــد اقتصادی را 
پشــتیبانی كرد. بررسی شــاخصهايی كه مقدار 
افزايش دسترســی به اعتبــار و خدمات بانکی را 

نشان می دهند، توسعه مالی كّمی را در اين دوره آشکار می كند. از نشانه های 
آن می توان به افزايش نســبت تسهیالت اعطايی به بخش خصوصی به تولید 
ناخالص داخلی، افزايش دسترسی خانوارها به تسهیالت، افزايش تعداد سرانه 

شعب و گسترش بانکداری الکترونیك اشاره كرد. 

2-2-1- تغيير فضای کســب و کار مالــی و معرفی بانک های 
خصوصی 

روندهــای حاكم بر شــاخص های فوق را می توان حاصــل تغییر فضای 
كســب وكار بانکی دانست. بخشی از اين تغییر از كاهش مداخالت مقداری و 
قیمتی حاكمیت در بانك های دولتی طی نیمه اول دهه 1380 هويدا اســت. 
بخشــی ديگر نیز به شــکل آغاز به كار مؤسسات مالی و بانك های خصوصی 
بروز پیدا كرده اســت. در انتهای دهه هفتــاد،  صنعت بانکداری ايران از چند 
بانك دولتی تشکیل شــده بود كه با توجه به سلطه مالی دولت در چارچوب 
حداكثرسازی سود فعالیت نمی كردند و به تقسیم كننده وجوه بنا بر صالحديد 
تنها سهام دارشــان تبديل شده بودند. تاســیس مؤسسه های مالی اعتباری از 
سال 1376 زمینه تاسیس بانك های خصوصی از ابتدای دهه 1380 را فراهم 

كرد، كه به سرعت رشد و فضای صنعت بانکداری را رقابتی تر كردند.

2-2-2- سلطه مالی و سرکوب مالی
در سال های اولیه دهه 70، بدهی بخش دولتی به بانك مركزی بیشترين 
سهم از پايه پولی را داشته است. پس از ممنوع شدن استقراض دولت از بانك 
مركزی در برنامه سوم توسعه بدهی دولت به بانك مركزی رو به كاهش نهاد، 
در مقابل خالص دارايی هــای خارجی بانك مركزی و بدهی بانك ها به بانك 
مركزی افزايش پیدا كرد. نیمه دوم دهه هشتاد به خاطر سیاست های جديد 
دولت در اســتقراض از شبکه بانکی به صورت مستقیم و همچنین استقراض 
غیرمســتقیمـ  در قالب عملیات شبه بودجه ای مانند وام های زودبازده و طرح 
مسکن مهر ـ  مسیر جديدی از سلطه مالی فعال شد. بدهی دولت به بانك ها، 
تبديــل به بدهی بانك ها به بانك مركزی شــده و از آن مســیر پايه پولی را 

زياد كرد.
ســلطه مالــی دولت از طريق دخالــت دولت در تعیین نرخ های ســود، 
تخصیــص منابع و مديريت بانك ها نیز به يکی از معضالت جدی نظام بانکی 
كشــور تبديل شد. بر اساس تحلیلی نادرست از تورم و راه های كاهِش آن، در 
نیمه دوم دهه هشــتاد، نرخ سود بانکی، كاهش ادارِی شديدی را تجربه كرد 
و از اين طريق، سركوب مالی در ابعادی بزرگ نظام بانکی را در فشار قرار داد. 

در نتیجه، عرضه سپرده ُكند و بازار اعتبار با مازاد تقاضا روبه رو شد.
 

2-2-3- نهادها و زیرساخت های مالی
از مهم ترين داليل شکســت بــازار اعتبار در ايران ضعــف حاكمیت در 
بازارســازی و نظارت در در بازارهای مالی است. زمان تصويب دستورالعمل ها 
و اجرايی شــدن آن ها در مقايسه با سرعت توسعه مالی ديرهنگام بوده است. 
در چنین فضايی بانك ها نیز در ارزيابی كیفیت دارايی ها، مديريت ريســك و 

مديريت دارايی و بدهی به صورت مؤثری فعالیت نکرده اند.
 

2-3- پيامدها
2-3-1- افزایش نسبت مطالبات غيرجاری

قلــب تپنده بانکداری در خلق نقدينگی، واســطه گری مالی و چرخاندن 
مســتمر جريان تسهیالت-سپرده-تسهیالت اســت. مطالبات غیر جاری، به 

دلیل قفل كردن تســهیالت بانك ها در فرايندی 
خارج از اين چرخه، عمال بخشــی از دارايی های 
بانك هــا را از مديريــت اعتباری آن هــا خارج و 
توان اعتبار دهی شــان را كاهــش می دهند. اين 
تســهیالت همچنین از مســیر افزايش نســبت 
اعتبارات سوخت شده يا در حال سوخت، ريسك 
اعتباری بانك را افزايش داده و از تمايل به اعطای 
تسهیالت می كاهند. بنگاه های تولیدی در مقايسه 
با خانوارها در مقابل شوک های اقتصادی احتمال 
نکول بیشتری دارند و متوســط رقم تسهیالت دريافتی آنان نیز بسیار فراتر 
از دريافت كنندگان تســهیالت مصرفی اســت. هزينه ديگر انباشت اين نوع 
مطالبات تخريب رابطه بانك و بنگاه اســت، تخريــب اعتماد بانك به بنگاه، 

سايش مالی را تقويب و هزينه های مبادله را زياد می كند.
طی دهه 1380 گسترش فعالیت بانکداری در شرايطی كه زيرساخت های 
الزم فراهم نشــده بودند، با افزايش نکول در همه گروه های بانکی همراه بود. 
شــکل 3 ســازوكار اثرگذاری مطالبات غیرجاری بر فعالیت بانك ها را نشان 
می دهــد. وام های غیر جــاری فعالیت عادی بانك را مختــل و درآمدزايی را 
كــم می كنند. بنای فعالیت بانکداری بر گردش وجوه اســت. در صورتی كه 
وجوه وام داده شــده در زمــان مورد انتظار به چرخــه عملیات عادی بانك 
برنگردد، تطابق سررســیدهای دارايی ها و بدهی های بانك  دچار مشــکل و 
بانك با ريسك نقدشوندگی مواجه می شود. بنابراين تدريجا انباشت مطالبات 
غیرجاری از توان و تمايل بانك ها برای اعطای تســهیالت كاســت. عالوه بر 
اين، بانك ها برای وام دادن به پروژه ها و سرمايه گذاری های جديد و همین طور 
بنگاه های كوچك و متوسط كه به صورت بالقوه ريسك و بازده بیشتری دارند 
نیز انگیزه كمتری داشتند، پديده ای كه به صورت جیره بندی اعتبار و شمول 

كم مالی قابل مشاهده بود. 
زيان ناشــی از مطالبات غیرجاری، از يك طرف از طريق افزايش اسپرد 
نرخ تســهیالت را زياد كرد و از طرف ديگر ســرمايه پايه بانك ها را كاهش و 
احتمال مواجهه با بحران اعتباری و تنگنای اعتباری را افزايش داد. در نتیجه 
چنین شرايطی در نتیجه تامین مالی به عنوان يکی از كاركردهای اصلی نظام 
بانکی با مشکل مواجه و زمینه های تحقق يك ركود اقتصادی فراهم می شود. 
تنزل موقعیت بانك ها در رتبه بندی های بین المللی از ديگر پیامدهای رشــد 

مطالبات غیر جاری فراتر از هنجارهای بین المللی است. 

دو ســازوكار می توانســت مانع افزايش مســتمر مطالبات غیرجاری در 
ترازنامه بانك ها شــود: ســازوكار درون زای مديريت ريسك اعتباری توسط 
بانك ها و ســازوكار برون زای پايش ترازنامه بانك ها توسط نهاد ناظر. افزايش 
هزينه تامین مالی بانك به ســبب كاهش جريان وجوه نقد ناشی از انباشت 
مطالبات غیرجاری و دارايی های منجمد، می توانست به عنوان عامل فعال تر 
شــدن مديريت ريسك اعتباری در بانك ها عمل كند. به اين معنی كه نقش 

شکل 3: سازوکار اثرگذاری دارایی های منجمد بر فعاليت بانک ها

طی دهه 1380 گسترش 
شرایطی  در  بانکداری  فعاليت 
فراهم  الزم  زیرساخت های  که 
در  نکول  افزایش  با  نشده بودند، 
همه گروه های بانکی همراه بود. 
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اقدامات پیشــینی وام دادن مانند اعتبارســنجی و وام دهی امن و همچنین 
اقدامات پســینی وام دادن مانند ذخیره گیری و حفظ نسبت كفايت سرمايه 
در فعالیت  بانك ها پررنگ تر شــود. اين ســازوكاری است كه در بطن نظارت 
بر بانك ها برای ايجاد بازخورد در رابطه با اعطای تســهیالت برقرار شــده و 
سهام دار را نســبت به كیفیت سازوكار اعطای تســهیالت از سوی مديريت 
بانك حساس می كند. با اين حال رشد مستمر پايه پولی در نتیجه سیاست های 
انبساطی شــديد مالی تحت تاثیر افزايش قابل توجه قیمت نفت در نیمه دوم 
دهه 1380، ســبب شد اين مسیر فعال نشود. زيرا جريان نقد ورودی جديد، 
منبعث از رشــد نقدينگی، جايگزين جريان نقدی ای می شود كه قرار بود از 
بازپرداخت بدهی ها حاصل شــود. طی سال های ذكر شده، متوسط نرخ رشد 
بدهی بانك ها به بانك مركزی از متوســط نرخ رشــد پايه پولی بیشتر بوده، 
پديده ای كه می تواند نشــان می دهد وجوه دريافت نشــده به سبب نکول، با 

سپرده های جديد ناشی از رشد نقدينگی جبران می شده است.
سازوكار دوم می توانست توسط مقام ناظر بانکی، كه نگران سالمت نظام 
بانکی به عنوان يك كاالی عمومی اســت، فعال شود و از طريق نظارت مانع 
افزايش مطالبات غیرجاری شود. با اين حال، توسعه بانکداری تجاری نه تنها با 
افزايــش ظرفیت نظارتی بانك مركزی بر اجرای قوانین و مديريت مخاطرات 
ناشــی از فعالیت های بانکی همراه نبود، بلکــه بدنه نظارتی هم در اين دوره 
نحیف و كم توان شــد. بررســی تركیب هیئت مديره بانك های خصوص در 
ســال های آتی، شاهد مثالی از جابه جايی منابع انســانی از بانك مركزی به 
بخش خصوصی اســت. روند كاهنده نسبت های كفايت سرمايه را می توان به 

عنوان نشانه ديگری از ضعف نهاد ناظر دانست.

2-3-2- افزایش بدهی های بازپرداخت نشده دولت
تصوير ســلطه مالی دولت در حیطه نظام بانکی به صورت سركوب مالی 
و بدهی ماندگار دولت به بانك ها نمايانگر شده اســت. به نظر می رسد ممانعت 
از اســتقراض مســتقیم دولت از بانك مركزی در برنامه سوم، سازوكار های 
اســتفاده از منابع بانکی توســط دولت را تغییر داد. به گونه ای كه طی دهه 
1380، اســتقراض دولت و شــركت های دولتی از بانك ها و همچنین تامین 
مالی طرح هايی چون بنگاه های زود بازده و مسکن مهر بخشی از دارايی های 

بانك ها را درگیر كرد. 
عدم بازپرداخت بدهی های دولت، اثری مشــابه با اثر مطالبات غیرجاری 
دارد و همان طور كه ســازوكارهای اثرگذاری در شــکل 3 نشان داده شده، 
در صــورت نکول دولت،  جريان نقــد مرتبط با اصل و فرع اين وام ها متوقف، 
اسپرد زياد و قدرت وام دهی كم میشود. از سوی ديگر، عدم بازپرداخت بدهی 
دولــت به پیمانکاران نیز، جريان درآمدی آن ها را متاثر كرده و كل مطالبات 

غیرجاری بخش خصوصی را زياد كرده است. 
در ســال های انتهايی دهه 1380، از سويی كاهش درآمدزايی تسهیالت 
اعطايــی به خاطر مطالبــات غیرجاری و عدم بازپرداخــت بدهی های دولت 

انگیــزه و توان وام دهی بانك هــا را كاهش داده بود و از ســوی ديگر تمايل 
سیاست گذار به افزايش مقدار كّمی تسهیالت در حال افزايش بود. اين تمايل 
با سیاســت پايین نگه داشتن نرخ های ســود8  كه كاهش نرخ رشد پس انداز 
مالی و در نتیجــه منابع بانك ها را ايجاد كرده بود، در تضاد بود. در نتیجه اين 
ناســازگاری خواسته ها، در ترازنامه بانك مركزی و پايه پولی تخلیه شد و به 

صورت افزايش بدهی بانك ها به بانك مركزی متبلور شد.
در نتیجه افزايش مطالبات غیرجاری و نیز انباشــِت بدهی های بازپراخت 
نشــده دولت،  نرخ بازده موثر اعطای تســهیالت برای بانك ها كاهش يافت. 
در مقابل، با افزايش قیمت نفت و شــیوع بیماری هلندی در نیمه دوم دهه 
هشــتاد، رونق بازار امالک و مســتغالت، بانك ها را ترغیب به سرمايه گذاری 
مســتقیم عمدتاً در امالک تجاری نمود. رونق بازار مسکن و مستغالت و نیز 
سودآور بودن برخی سرمايه گذاری ها تحت تاثیر بیماری هلندی در سال های 
پايانی دهه هشتاد، سبب شــد تا برخالف قوانین و ضوابط موجود، برخی از 
بانك ها منابع خود را به اين ســمت ســوق داده و كاهش سودآوری ناشی از 

انباشت دارايی های مسموم خود را از اين طريق جبران كنند.

 بنابرايــن تركیب دارايی ها و درآمدهای بانك هــا تغییر كرد و برخی از 
بانك ها توانســتند كاهش درآمد ناشی از تسهیالت را از محل ساير درآمدها 
جبــران كنند )شــکل 5(. در نتیجه، علی رغم كاهش ســالمت بانکی از بعد 
كفايت ســرمايه، مطالبات غیرجاری، درآمد بهره ای و بدهی به بانك مركزی 

سودآوری بانك ها تحت تاثیر قرار نگرفت.
2-3-3- انباشت ریسک در ترازنامه بانک ها

بررســی ترازنامه بانك ها در اين دوره نشان می دهد پوشش های مناسب 
برای ريســك مترتب بر فعالیت های گســترش يافته اين مؤسســات لحاظ 
نشده بود. به عنوان مثال، نســبت مطالبات غیرجاری مستمرا روند صعودی 
)شــکل4( و نسبت حقوق صاحبان ســهام به دارايی )شکل 6( مستمرا روند 

نزولی داشته است. به عالوه، نسبت های ذخیره گیری نیز بسیار پايین است.

2-3-4- جيره بندی اعتبار و گســترش مؤسسات فعال در بازار 
غيرمتشکل 

محدود بودن اندازه و گستره بخش رسمی، از يك سو منجر به جیره بندی 

شکل 4: دارایی های منجمد و پوشش ریسک اندک شبکه بانکی
منبع: محمودزاده و مدنی زاده )1395(

شکل 5: ترکيب درآمد در شبکه  بانکی. منبع: نجفی و همکاران )1395(

شکل 6: نسبت حقوق صاحبان سهام به دارایی.
 منبع: نجفی و همکاران )1395(
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اعتبار و كم بودن دسترســی بنگاه های كوچك ومتوســط و متقاضیان بدون 
شناســنامه اعتباری شده بود. تقاضای آن قسمت از بخش حقیقی اقتصاد كه 
در حال بزرگ شــدن بود و دسترســی به منابع مالی بازار رســمی نداشت، 
بازار اعتباری جديدی را ايجاد كرد كه تحت عنوان مؤسســات فعال در بازار 
غیرمتشــکل شناخته می شوند. اين مؤسســات افرادی را كه به داليلی چون 
عدم دسترســی، ريسك باالتر و شــفافیت كمتر از بازار رسمی كنار گذاشته 
شــده بودند را پوشــش می داد9. با اين حال، اين مؤسسات تحت نظارت بانك 
مركــزی نبودند و عملیات بانکداری تحت ضوابــط حرفه ای در آن ها به اجرا 

در نمی آمد10.

2-3-5- توسعه نامتوازن مالی
توسعه مالی دوره مورد بررسی چند بعدی، همه جانبه و فراگیر نبوده، به 
اين معنی كه: )1( توســعه مالی كّمــی، منجر به بهبود تخصیص منابع مالی 
نشد و بخشی از منابع بانك ها نه بر حسب قواعد اقتصادی و كارايی متقاضی 
وام، بلکه بر اساس میزان ارتباط متقاضی با بانك تقسیم شد. به عالوه، توسعه 
كّمــی فراگیر نبوده و خانوارها و بنگاه های كوچك و متوســط چندان از آن 
منتفع نشــدند. )2( توسعه كّمی متوازن همه جانبه نبوده، به اين معنی كه از 
يك ســو با ايجاد نهادهای مکّمل توسعه  مالی، همراه نبوده و از سوی ديگر، 
در همه بازارهای مالی به يك اندازه محقق نشد. )3( توسعه بانکداری تجاری 

با افزايش ظرفیت نظارتی بانك مركزی همراه نبود.
بنابراين در حالی كه عمق مالی به ســرعت در ايران زياد می شــد، نهادها 
و زيرســاخت های تامین كنند ثبات مالی و مديريت ريســك متناســبا رشد 
نکردند و بزرگ نشــدند. بر اين اساس و با مقايســه با تجربه كشورهايی كه 
بی ثباتــی مالی را تجربه كرده اند، افول مالی ســال های اخیر را می توان تالی 

قابل پیش بینی توسعه مالی كّمی سال های ثبات دانست.

3- دوره افول مالی
اســتمرار پايین بودن نرخ سود سپرده حقیقی و به دنبال آن كاهش نرخ 
رشد ســپرده از ســال 1386، مراجعه بانك ها به بانك مركزی برای جبران 
جريان نقد محذوف را به دنبال داشــت. بانك مركزی با هدف مقابله با روند 
فزاينده تورم اجازه اضافه برداشت بانك ها را به شدت محدود كرد. در نتیجه، 
منابــع در اختیار بانك ها افزايش نیافت و بانك ها تســهیالت كمتری دادند. 
افت تســهیالتی كه در اختیار بنگاه ّها قرار گرفت، يکی از داليل ركود ســال 
1387 اســت11. ركود بخش واقعی، ســبب افزايش نکول غیر ارادی بنگاه ها 
شــد. بنابراين روند افزايش مطالبات غیرجاری ادامــه يافت، تا جايی كه در 
ســال 1388 به اوج خود رســید. بنگاه هايی كه به تعهد پرداخت خود عمل 
نکردنــد، موفق به دريافت يا افزايش میزان تســهیالت دريافتی در دوره بعد 
نشدند و تولید دوره بعدشان نیز متاثر شد، به نظرمی رسد اين سازوكار كه در 
ادبیات شــتاب دهنده مالی12 خوانده می شود می تواند يکی از داليل استمرار 

ركود تا سال 88 باشد.
در چنیــن وضعیتی و در ابتــدای دهه نود، وقوع تحريم های گســترده 
بین المللــی، ركود اقتصادی و به تبع آن ركود بازار مســکن و ديگر دارايیها، 
ســبب شــد تا عالوه بر افزايش مطالبات غیرجاری، اثر نامطلوب دارايی های 
منجمد بر جريان نقد تشــديد شود و بانك ها برای تأمین هزينه های خود به 
تدريج، دچار مشکل شدند. ســازوكارهای اثرگذاری در چرخه شتاب دهنده 

مالی شکل 7 قابل پیگیری هستند. 
دو فرآيند گذار از دوره توسعه مالی نامتوازن 
بــه دوره افول مالی را راهبــری كرده اند. فرآيند 
ماشه كه با تشــديد تحريم های بین المللی كلید 
خورد و فرآيند تشــديد كه اثرات كاهش سالمت 
بانکــی بر كاركردهــای نظام بانکی را آشــکارتر 

كرده است.
منظور از فرآيند ماشــه،  ركود اقتصادی سال 
1391 اســت كه بــه دنبال تشــديد تحريم های 
بین المللــی اتفاق افتاد. اســتمرار ركود اقتصادی 
و افزايش نااطمینانی نســبت به آينده ركود بازار 

دارايی ها را رقم زد. در نتیجه آن بخش از منابع درآمدی كه توســط بانك ها 
جانشین جريان قطع شــده بازپرداخت وام شده بود، نیز محدود شد و قدرت 

درآمدزايی بانك ها كاهش يافت.
طی ســال های ابتدای دهه 1390 كاهش درآمدهای ارزی و توان مالی 
دولــت به صورت مســتقیم درآمد افراد و تقاضا را كاهــش داد و به صورت 
غیرمستقیم ســبب عدم بازپرداخت بدهی های دولت به پیمانکاران شد و از 
آن طريق جريان نقد بانك و سطح فعالیت در اقتصاد را تحت تاثیر قرار داد. 
افزايــش نکول، انگیزه و توان اعطــای وام را كاهش دهد.كاهش تورم را هم 
بايد تحت عنوان مکانیزم ماشــه بررسی كرد. لحاظ اتکای روز به روز فزاينده 
بانك ها به جريان ورودی ســپرده ای نشان می دهد با كاهش تورم، ورود اين 
منابع كاهش يافته و مساله جريان نقد توسط بانك ها قابل لمس شده است.

مســاله جريان نقد بانك ها پس از سال 1391، به عنوان سال آغاز افول 
مالی، آشکار شد. با اين حال شايد اگر پس از آن اتفاقاتی مساله جريان نقد را 
تشديد نمی كرد، شبکه بانکی می توانست در همان شرايط پیشین، با كارايی 
و توان اندک بــرای ارائه خدمات مالی، به فعالیت خــود ادامه بدهد. ضعف 
قدرت اعمال قرارداد به خاطر افزايش تعداد پرونده ها و محدوديت توان مالی 
و كارشناسی قوه قضائیه به يکی از موانع توسعه مالی بدل شد. اختالس مالی 
ســال 1391 نیز انگیزه و جرات مديران بانکی برای اعطام تسهیالت و ايجاد 
نقدينگــی از طريق اقالم زير خط به شــدت كاهش داد. كاهش فعالیت های 
زيرخط بانك ها ســازوكاری است كه موازی با كاهش عمق مالی می تواند كم 
شــدن دسترســی بنگاه به منابع مالی را نشان دهد. مؤسسات مالی فعال در 
بازار غیرمتشکل پول هم  بخشی از قواعد بازی را به ضرر بانك ها تغییر دادند. 
اين مؤسســات با استفاده از عبارت »مؤسســه اعتباری«،  از حمايت ضمنی 
بانك مركزی برای عدم ورشکســتگی برخوردار می شدند. بنابراين بی قاعده و 
بدون پرداخت هزينه های مديريت ريســك بزرگ می شدند و بخشی از منابع 

سپرده ای را جذب می كردند. 

3-1- مساله جریان نقد
پس از سال 1392 و همراه با مهار تورم، انتظار می رفت هزينه تمام شده 
منابع - كه عمدتاً از محل سپرده ها تامین می شوند- برای بانك ها و به دنبال 
آن نرخ ســود تسهیالت كاهش يابد. با اين حال، مشاهدات بیانگر اين واقعیت 
بود كه نرخ  های سود ســپرده پذيری بانك ها در بازار سپرده و همچنین بازار 

بین بانکی مقارن با كاهش تورم، افزايش يافت. 
انجماد دارايی ها، جريان نقد ورودی ناشــی از 
درآمدزايی دارايی را كاهش داد،  و كاهش جريان 
نقد، كاركردهای نظام بانکی از حیث اعطای اعتبار 
و تعیین نرخ متناســب با میــزان كارايی اقتصاد 
را تضعیــف كرد. اســتمرار فعالیــت بانك منوط 
به گردش جريان نقد اســت، برگشــت ناپذيری 
تسهیالت اعطايی و تعهدات مرتبط با سپرده های 
پیشــین، باعث شد در شــرايط انجماد دارايی ها، 
جذب و نگهداری ســپرده های جديد برای بانك 

تبديل به يك تصمیم استراتژيك شود. 

شکل 7: سازوکار اثرگذاری افت جریان نقد بر بانک ها

وضعيت ســالمت و پایداری 
تمام  قالب  در  کشور  بانکی  نظام 
مقایسه  در  موجود،  شاخص های 
به خصوص  و  متوسط کشورها  با 
کشورهایی که دچار بحران بانکی 

شده اند، نامساعد است. 
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3-2- جنگ قيمتی 
فراگیــری اين پديــده در بین بانك ها به صورت جنــگ قیمتی در بازار 
سپرده با دو ويژگی رخ داد: )1( رهبری بانك های ناسالم و مؤسسات اعتباری 
نظارت ناپذير به دلیل شــديدتر بودن مســاله كمبوِد نقدينگی و )2( عادت 
رفتــاری بازپرداخت بدهــی از طريق ايجاد بدهی جديد كــه از آن به بازی 
پانزی ياد می كنند. حاصل اين فرايند موجب شد كه بازار به يك تعادل نش 
غیربهینه همگرا شــود. در اين شرايط هزينه های غیر اداری بانك ها باال رفته 

)شکل 8( و سودآوری آنها به شدت كاهش يافته است. 
كاهش جريان نقد و ســودآوری به گونه ای  بوده كه بانك ها مجبور شدند 
برای پرداخت هزينه های سود سپرده های قبلی خود بازی پانزی انجام دهند، 

يعنی با افزايش نرخ به جذب سپرده از ديگر بانك ها، مردم، و يا بانك مركزی 
بپردازند. اين موضوع مصداق بارزی از شکســت در هماهنگی اســت. به نظر 
می رســد تا زمانی كه بانك هايی كه در اضطرار مديريت جريان نقد گرفتارند 
می تواننــد جنگ قیمتی را ادامه دهند، هیــچ بانکی به تنهايی انگیزه و توان 
توقــِف اين جنگ را نــدارد. در اينجا بانك مركزی تنها بازيگری اســت كه 
می تواند به عنوان بازارســاز بر اين پديده غلبه كند. طبیعتاً، مؤسسات مالی 
ناســالم و مؤسســات فعال در بازار غیرمتشــکل پولی كه با شوک نقدينگی 
شــديدتری مواجه شده  و درجه آزادی بیشــتری برای انتخاب نرخ داشتند، 
تعیین كننده قیمت بازار بوده اند. اين عوامل موجب افزايش شديد نرخ سپرده 

و به تبع آن نرخ تسهیالت شد. 
در سال های 1393 و 1394، اين شرايط سبب افزايش وابستگی بانك ها 
به منابع بدهی ـ ســپرده، بازار بین بانکی و استقراض از بانك مركزی ـ شد. 
افزايش هزينه تامین مالی بانك ها كه از جنگ قیمتی نشــات گرفته، مساله 
جريان نقد را تشديد می كند. به عالوه، حاشیه سود و سود بانك ها را كاهش 
می دهد. در نتیجه، مجموع شــرايط قانونی، نهادی و زيرســاختی كه انباشت 
ريسك در ترازنامه بانك ها را به عنوان همزاد طبیعی توسعه مالی دهه هشتاد 
رقم زده، از مســیر انجماد دارايی ها و جنگ قیمتی منشــا تنگنای اعتباری 
دوره جاری شده و چرخه ای را فعال كرده كه می تواند عالوه بر تشديد مساله 
ركود، به صورت خودكار مستمراً قدرت وام دهی بانك ها را كاهش دهد )شکل 
9(، وابســتگی بانك ها به بانك مركزی را زياد كند و نه تنها دســتاورد تورم 
كاهنده را با مخاطره مواجه سازد، بلکه از مسیر بحران بانکی احتمال مواجهه 

اقتصاد با ابرتورم و ركود تورمی را به صورت قابل مالحظه ای افزايش دهد.

3-3- کاهش سالمت بانکی
شاخص های سالمت مالی، شامل نسبت كفايت سرمايه، نسبت مطالبات 
غیرجاری، نســبت دارايی های غیر نقد، ســنجه هايی هســتند كه سالمت 
بانك ها را اندازه گیری می كنند. چنانچه ســالمت مالی يك بانك، يا شماری 
از بانك ها،  بر اســاس ســنجه های فوق در مدت زمان به اندازه كافی طوالنی 
از آستانه های سالمت عبور كرده باشــد، سازوكارهای ادامه فعالیت سالم به 
میزان قابل مالحظه ای تحلیل رفته و استمرار فعالیت بانك در معرض تهديد 
قرار می گیــرد. در يك نظام اعتباری، بانك ها صرف نظر از درجه ســالمت، 
توان پاســخ گويی به هجوم ســپرده گذاران را بدون اتکا به ســازوكارهای 
بیمه ای، به شکل ســنتِی سپرده قانونی و يا صورت مدرن تر آن مانند بیمه 
سپرده ها، ندارند. از آنجا كه در نظام مالی ايران به دلیل ديدگاه خاص بانك 
مركزی و تضمین تصريح شــده در قانون پولــی و بانکی وقوع هجوِم بانکی 
در مقیاس گســترده منتفی اســت، امتناع عملی هجــوِم بانکی در مقیاس 
گسترده، سطح هوشیاری سیاســت گذار را در مورد بحران بانکی به میزان 

زيادی كاهش می دهد.
وضعیت ســالمت و پايداری نظام بانکی كشور در قالب تمام شاخص های 
موجود، در مقايســه با متوسط كشــورها و به خصوص كشورهايی كه دچار 
بحران بانکی شــده اند، نامساعد است13. بررســی روند شاخص های سالمت 
بانکی نشــان می دهد تا سال 1394 سالمت بانکی به صورت مستمر تضعیف 

و اجرای كاركردهای نظام بانکی با مشکالت بیشتری همراه شده است. 

بررســی وضعیت سالمت در ســطح بانك ها نیز نشان می دهد با اين كه 
بانك ها در طیف وســیعی از ســالمت پراكنده اند، اما با مقايسه با معیارهای 
بین المللــی می توان ادعا كرد كه وضعیت ســالمت در غالب آن ها مناســب 
نیســت. در اين شرايط توجه به بانك های به اندازه كافی مهم اهمیت زيادی 
می يابد، زيرا با توجه به ريسك سیستماتیك شبکه بانکی  بروز و ظهر مشکل 
جريان نقد در يکی از اين بانك ها می تواند به سرعت به ساير بانك ها سرايت 

و وضعیت را وخیم كند.
كاهش ثبات مالی می تواند منجر به توقف كاركردهای نظام بانکی شــود 
و هزينه های قابل مالحظه ای را برای كشــور ايجاد كنــد. فاصله نظام بانکی 
از بحــران بانکی كاهش يافته و در صورتیکه اقدامــات عاجلی اتخاذ نگردد، 
كاركرد نظام بانکی دچاِر اختالل خواهد شد. در صورت بروز، جهت جلوگیری 
از وقوع بحرانهای اجتماعی، بانك مركزی مجبور به مداخالت گسترده خواهد 
شد كه نتیجه ای جز ابرتورم و ركودی شديد و طوالنی در پی نخواهد داشت.

4- اصالح نظام بانکی: ضرورت يا تجمل
تشــديد تنگنای اعتباری در دو بعد كاهش دسترســی و افزايش هزينه 
تسهیالت مانع دستیابی به رشد پايدار اقتصادی در سال های اخیر شده است. 
فشار همیشــگی دولت ها برای افزايش كّمی اعتبارات بانکی، در كنار مسائل 
ساختاری و نهادی، ضعف های قانونی و نظارتی و آماده نبودن زيرساخت های 

شکل 8: نسبت هزینه به درآمد شبکه بانکی )درصد(
 منبع: نجفی و همکاران )1395(

شکل 9: نسبت تسهيالت به سپرده ها پس از کسر سپرده قانونی و موجودی نزد بانک ها 
)درصد(، منبع: محمودزاده و مدنی زاده )1395(

شکل 10: مقایسه شاخص های سالمت بانکی. منبع: مجاب )1395(

نظام بانکی
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مديريت ريســك در بازار اعتبار منجر به انباشت 
مطالبات غیرجاری، بدهی های بازپرداخت نشــده 
دولــت و ســاير دارايی های منجمــد در ترازنامه 
بانك ها شده و از ثبات مالی و توان تسهیالت دهی 
آن ها كاسته اســت. تــداوم اين پديــده، تقاضای 
بانك ها برای جذب منابع و به تبع آن نرخ ســود 
سپرده را باال برده است. در نتیجه، با وجود كاهش 
تورم هزينه دسترســی به تســهیالت به صورت 
فراگیر كاهش نیافته، تنگنای اعتباری تشــديد و 

ثبات مالی كاهش يافته است.
وضعیت موجود نظام بانکی حاصل عمل و عکس العمل فعاالن بازار بانکی 
اســت كه در پاسخ به انگیزه هايی كه توسط قوانین و نهادهای پولی و بانکی 
كشور حاكم می شوند، به دســت آمده و در چارچوب زيرساخت های موجود 
شــکل گرفته اســت. اين وضعیت تعادلی بدون اصالحات در عوامل به وجود 
آورنده آن از بین نمی رود و با سیاســت های مقطعی و يا اقدامات دســتوری، 
در بســیاری از مواقع تشديد می شود. تغییر اين وضعیت نیازمند تغییر قواعد 
بازی است. بدون اجرای اصالحات نهادی در قوانین شکل دهنده روابط فعاالن 
بازار بانکی، ساختار بازار، محیط كسب و كار بانکی،  زيرساخت های اطالعاتی 
و مديريت ريســك، نقش تنظیم گری بانك مركزی و سیاست گذاری، انتظار 
نمی رود وضــع موجود به صورت پايدار تغییر كند. در مقابل، ادامه اين وضع 

منجر به تخريب بیشتر سالمت بازارهای مالی می شود. 
در صورت عدم اجرای اصالحات، نمی توان انتظار داشت دسترسی به سه 
هدف مهار تورم )ثبات پولی(، خروج از ركود به كمك منابع بانکی )توســعه 
مالی( و دور شــدن از بحران ناشــی از كاهش سالمت شــبکه بانکی )ثبات 
مالی( به صورت همزمان اتفاق بیفتد. 1( اگر سیاســت گذار توســعه  مالی و 
ثبات پولی را مثال از طريق توســعه  شــبکه  بانکی و مجوز ندادن برای اضافه 
برداشــت هدف گذاری كند، میزان وام به دارايی و ســهم مطالبات غیرجاری 
ناشــی از نکول ارادی افزايش می يابد و ثبات مالی تضعیف می شــود. 2( اگر 
سیاســت گذار بخواهد توســعه و ثبات مالی را تقويت كنــد، نیاز بانك ها به 
اضافه برداشــت از بانك مركزی بیشتر می شود. زيرا كاهش نرخ سود میزان 
سپرده گذاری را كم می كند و بانك برای افزايش نسبت تسهیالت به ثروت به 
منابع بانك مركزی وابسته می شود. در چنین اوضاعی، تزريق نقدينگی بانك 
مركزی به ازدســت رفتن ثبات پولی می انجامد. 3( اگر سیاســت گذار سطح 
مطلــوب ثبات مالی و پولی را تعیین كند )بــرای مثال از طريق كنترل نرخ 
ســود و عدم اجازه  اضافه برداشــت(، ســطح وام به تولید كاهش می يابد و 
توسعه  مالی تضعیف می شود. در نتیجه، رشد اقتصادی كاهش می يابد يا ركود 

عمیق تر می شود14.
در شــرايط موجود سیاســی كه بــه تازگی برجام محقق شــده و افراد 
بســیاری انتظار دارند تا اوضاع اقتصادی از اين مســیر بهبــود يابد، ممکن 
اســت مســاله اصالح نظام بانکی در محاق قرار گیرد. اين در حالی است كه 
بنا به نظر متخصصین، خنثی شــدن آثار تحريم های اقتصادی و بازگشت به 
روند بلندمدت پديده ای زمان بر اســت. به عالوه، بخــش قابل مالحظه ای از 
محدوديت های شــبکه بانکی ناشــی از فاصله قابل مالحظه بانك های داخلی 
با استانداردهای بین المللی است كه لزوما با تحقق برجام ملغی نخواهد شد.

بنابراين الزم است دولت/بانك مركزی در نقش های حاكمیتِی قانون گذار 
و ناظــر و همچنین نقش های غیر حاكمیتِی ســهام دار و تســهیالت گیرنده، 
اقداماتی در جهت اصالح نظام مالی انجام دهند تا از مســیر افزايش سالمت 
بانکی قــدرت وام دهی بانك ها و تامین مالی تولیــد را تقويت كنند. در اين 
راستا به نظر می رسد در كنار تقويت نقش سیاستی و نظارتی بانك مركزی به 
عنــوان مهم ترين ركن اصالح نظام بانکی،  اقداماتی در زمینه حذف اثر جنگ 
قیمتی بر نرخ ســود بانکی، افزايش ســرمايه بانك ها، ساماندهی بدهی های 
بازپرداخت نشده دولت و حل معضل مطالبات غیرجاری، مساله جريان نقد و 
انجمــاد دارايی های بانك ها را تخفیف دهد و فرصتی برای اصالحات بنیادين 

نظام مالی فراهم آورد. 
همزمــان با انجام اين مطالعه، در مجموعــه ای از تصمیم ها، كه به دنبال 
نامه رياســت جمهوری در سال 1394 اخذ شــدند، بانك مركزی با آگاهی 

از شــرايط موجــود نظام بانکــی و اقتصاد كالن 
كشور، در حال انجام اقداماتی است كه در جهت 
فاصله گرفتن از شــرايط نامناســب كنونی موثر 
بوده اســت. ورود بانك مركزی در بازار بین بانکی، 
تمايز اولیه میان بانك ها بر حســب درجه سالمت 
آن ها و كاهش نرخ بازار بین بانکی از اهم اقداماتی 
اســت كه در جهت كاهش اثر جنگ قیمتی موثر 
بوده اســت. تعیین نرخ ذخیره قانونی متناســب 
با درجه ســالمت بانك ها، تدوين اســتاندارهای 
مناسب جهت افزايش شفافیت صورت های مالی )IFRS(، برخورد با برخی از 
مؤسسات مالی فعال در بازار غیرمتشکل و تعیین ضوابط جديد برای تقسیم 

سود و برگزاری مجمع نیز در بهبود وضعیت موثر بوده اند.
دولت نیز در يك اقدام پیش گیرانه، به شناســايی و ارائه راه حل در مورد 
معضل ســالمت نظام بانکی پرداخت و برنامه اصالحی نظام بانکی را تدوين 
نمود. آن بخش از برنامه اصالحی نظام بانکی كه در ســال 1395 با همکاری 
دســتگاه های اقتصادی دولت تحت نظارت بانك مركزی عملیاتی می شــود 
توسط رياست محترم جمهور به دســتگاه ها ابالغ شده است. با درک شرايط 
موجــود،  هدف اصلی اين برنامه، بهبود وضعیت ســالمت نظام بانکی، بهبود 
رابطــه بانك و دولت، تقويــت نقش نظارتی و قدرت سیاســت گذاری پولی 
بانك مركزی اســت. انتظار می رود برنامه نهايتا به كاهش نرخ سود و تخفیف 
تنگنای اعتباری با حفظ دســتاورد تورم كاهنده منجر شــود و دو گره نظام 
بانکی ايران، توقف توسعه مالی و تزلزل ثبات مالی را به انگشت تدبیر باز كند. 

پی نوشت
1( مقاله حاضر برگرفته از طرح »ارزيابی وضعیت و چشــم انداز بازارهای 
مالی« اســت كه به سفارش موسســه عالی آموزش و پژوهش در مديريت و 
برنامه ريزی در پژوهشــکده پولی و بانکی بانك مركزی به انجام رسیده است. 
نظرات اين مقاله مختص نويســندگان بــوده و انعکاس نظرات حامیان طرح 

نیست.
2( دانشــجوی دكتری اقتصاد دانشــگاه صنعتی شــريف و مدير پروژه 

»ارزيابی وضعیت و چشم انداز بازارهای مالی«
3( مدير گروه مدلسازی، پژوهشکده پولی و بانکی

4( به گــزارش »كاهش جريان وجوه، علت و معلول چالش های شــبکه 
بانکی« مندرج در اين شماره از تازه های اقتصاد مراجعه نمايید.

5( نســبت اقالم زيرخط به دارايی شبکه بانکی از 38 در سال 1385 به 
29 درصد در 1393 رسیده  است، نجفی و همکاران )1395(.

6( به گزارش »بررســی عملکرد سازوكار شــتاب دهنده مالی در ايران« 
مندرج در اين شماره از تازه های اقتصاد مراجعه نمايید. 

7( به گزارش »مهمترين محدوديت رشــد اقتصادی ايران در بازه زمانی 
1393-1391« مندرج در اين شماره از تازه های اقتصاد مراجعه نمايید.

8( اثر منفی بودن نرخ ســود حقیقی ســپرده ها طی سال های 1385 تا 
1387 را می توان بر كاهش رشــد منابع سپرده ای بانك ها پی گرفت. نتیجه 
اين كاهش، از يك ســو در مراجعه به بانك مركزی برای اضافه برداشــت و از 

سوی ديگر در كاهش قدرت وام دهی بانك ها در سال 1387 هويدا شد.
9( نیلی و اسفندياری )1394(

10( به گزارش »موسسات مالی غیرمجاز، فرآيند تسويه و آينده« مندرج 
در اين شماره از تازه های اقتصاد مراجعه نمايید.

11( كريمی راد و همکاران )1395(
12( به گزارش »بررسی عملکرد ســازوكار شتاب دهنده مالی در ايران« 

مندرج در اين شماره از تازه های اقتصاد مراجعه نمايید. 
13( به گزارش »ارزيابی ســالمت بانکی و زمینه های رخداد بحران بانکی 

در اقتصاد ايران« مندرج در اين شماره از تازه های اقتصاد مراجعه نمايید.
14(  ابراهیمیان و همکاران )1395(

منابع
ابراهیمی، س.، راســتاد، م.، مدنی زاده، س.ع. )1395(. بررســی عملکرد 

تشدید تنگنای اعتباری در دو بعد 
کاهش دسترسی و افزایش هزینه 
تسهيالت مانع دستيابی به رشد 
پایدار اقتصادی در سال های اخير 

شده است. 
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سازوكار شــتاب دهنده مالی، در بررسی وضعیت و چشم انداز بازارهای مالی. 
تهران: مؤسسه عالی آموزش و پژوهش مديريت و برنامه ريزی.

ابراهیمــی، س.، محمودزاده، ا.، مدنی زاده، س.ع. )1395(. بررســی اثر 
كیفیت اعتبارات بر رشد اقتصادی، در بررسی وضعیت و چشم انداز بازارهای 

مالی. تهران: مؤسسه عالی آموزش و پژوهش مديريت و برنامه ريزی.
ابراهیمیــان، م.، مدنــی زاده، س.ع، محمودزاده، ا.، نیلــی، ف. )1395(. 
سه گانه ی ناممکن: توسعه ی مالی، ثبات مالی، و ثبات پولی در اقتصاد ايران. 

تهران: پژوهشکده پولی و بانکی بانك مركزی جمهوری اسالمی ايران.
اسفندياری، م. )1392( بررســی آماری عوامل موثر بر استفاده اشخاص 
حقیقــی از وام تولیدی، در نظام تامین مالی تولید در ايران، جلد اول )صص. 
43-69(، تهران: پژوهشــکده پولی و بانکی بانك مركزی جمهوری اسالمی 

ايران.
اكباتانــی، س.، رحمتی، م.ح و مدنــی زاده، س.ع، )1394(. اثر تحريم ها 
بین المللی بر تســهیالت بانك های ايران. رســاله كارشناسی ارشد،  دانشکده 

مديريت و اقتصاد دانشگاه صنعتی شريف.
بیات، س.، كرمی، هـ.، و میثمــی، ح. )1395(. تعمیق بازار اوراق بدهی 
دولتی در ايران، در بررســی وضعیت و چشــم انداز بازارهــای مالی. تهران: 

مؤسسه عالی آموزش و پژوهش مديريت و برنامه ريزی.
پژوهشــکده پولی و بانکی )1395(. گزارش متغیرهای كالن. شماره 3، 

خرداد 1395، پژوهشکده پولی و بانکی.
جفری، ا. )1394(. برنامه توســعه بخش مالی. تهران: پژوهشکده پولی و 

بانکی بانك مركزی جمهوری اسالمی ايران.
حمیــدی صحنه، م. )1387(. تاثیــر ورود بانك های خصوصی بر میزان 

رقابت بین بانکی،  مجله الکترونیکی ويستا نیوز. 
رحمتــی، م.ح، و مدنی زاده، س.ع، )1396(. ركــود تورمی و راهکارهای 

خروج، تهران: پژوهکشده پولی و بانکی.
ظريف، ع.، فاطمی، ف. و نیلی، ف.، )1393(. بررســی ســاختار بازار در 
صنعت بانکداری ايران. رســاله كارشناسی ارشد،  دانشکده مديريت و اقتصاد 

دانشگاه صنعتی شريف.
عزيــزی راد، م. )1395(. وقايع نــگاری اثر متقابل بخــش مالی بر بخش 
حقیقی، در بررسی وضعیت و چشم انداز بازارهای مالی. تهران: مؤسسه عالی 

آموزش و پژوهش مديريت و برنامه ريزی.
عینیــان، م.، نجفی، ف.، و محمــودزاده، ا. )1395(. چرخه های اعتباری 
اقتصاد ايران. در بررســی وضعیت و چشم انداز بازارهای مالی. تهران: مؤسسه 

عالی آموزش و پژوهش مديريت و برنامه ريزی.
عینیان، مجید )1394( شــمول مالی در ايران: مقايســه ای بر اســاس 
 ،94017-MBRI-PN معیارهای پايه ای گروه 20، يادداشت سیاستی شماره

پژوهشکده پولی و بانکی بانك مركزی جمهوری اسالمی ايران.
كريمــی راد، ع.، محمودزاده، ا.، مدنــی زاده، س.ع. )1395(. رديابی فراز 
و فرود شــاخص های فعالیت بخش واقعــی در تاثیرپذيری از بخش مالی، در 
بررسی وضعیت و چشــم انداز بازارهای مالی. تهران: مؤسسه عالی آموزش و 

پژوهش مديريت و برنامه ريزی.
گیاهی، م.، و عبداهلل زاده، ع. )1395(. آسیب شناســی رشــد در اقتصاد 
ايران. در بررســی وضعیت و چشــم انداز بازارهای مالی. تهران: مؤسسه عالی 

آموزش و پژوهش مديريت و برنامه ريزی.
محمــودزاده، امینه، نیلی، فرهاد و نیلی، مســعود )1395(. اندازه گیری 

محدوديت مالی بنگاه؛ تبیین نقش دوره گردش نقد، رساله دكتری، دانشکده 
مديريت و اقتصاد دانشگاه صنعتی شريف.

محمودزاده، امینه، نیلی، فرهاد و نیلی، مسعود )1395(. سرمايهدر گردش، 
سوء تخصیص و بهره وری كل عوامل تولید، رساله دكتری، دانشکده مديريت و 

اقتصاد دانشگاه صنعتی شريف.
مؤسســه عالی آمــوزش و پژوهش مديريــت و برنامه ريــزی )1393(. 
جمع بندی مباحث كنفرانس اقتصاد ايران،  دی 1393، مؤسسه عالی آموزش 

و پژوهش مديريت و برنامه ريزی.
میثمــی، ح. )1395(. طراحی ابزارها و اوراق بهادار اســالمی )صکوک( 
جهت عملیات بازار باز و ارائه تســهیالت قاعده مند توسط بانك مركزی، در 
بررسی وضعیت و چشــم انداز بازارهای مالی. تهران: مؤسسه عالی آموزش و 

پژوهش مديريت و برنامه ريزی.
نجفــی، ف.، محمــودزاده، ا.، اســفندياری، م. )1395(. تحلیــل كمی 
صورت های مالی بانك ها، در بررســی وضعیت و چشــم انداز بازارهای مالی. 

تهران: مؤسسه عالی آموزش و پژوهش مديريت و برنامه ريزی.
نجفــی، ف.، محمودزاده، ا.، عینیان، م. )1395(. تحلیل جريان وجوه نقد 
بانك ها، در بررسی وضعیت و چشم انداز بازارهای مالی. تهران: مؤسسه عالی 

آموزش و پژوهش مديريت و برنامه ريزی.
نیلــی،  ف. و محمودزاده، ا. )1394(. نظام تأمیــن مالی تولید در ايران، 
تحلیل رابطه بانك و بنگاه. تهران: اتاق بازرگانی، صنايع، معادن و كشــاورزی 

ايران.
نیلی،  ف. و همکاران )1394(. نظام تأمین مالی تولید در ايران، بررســی 
ســاختار مالی بنگاه های اقتصادی. تهران: اتاق بازرگانــی، صنايع، معادن و 

كشاورزی ايران.
نیلــی، ف.، و محمودزاده، ا. )1393(. تنگنای اعتباری: از شــواهد خرد با 
پیامدهای كالن. مقاله سیاستی شماره MBRI-PP-93017، پژوهشکده پولی 

و بانکی بانك مركزی جمهوری اسالمی ايران.
نیلی، ف.، و محمودزاده، ا. )1393(. ساختار هزينه ای بنگاه ها و تقاضا برای 
منابع مالی. مقاله سیاســتی شماره MBRI-PP-93041، پژوهشکده پولی و 

بانکی بانك مركزی جمهوری اسالمی ايران.
نیلی، ف.، و محمودزاده، ا. )1393(. شکست بازار اعتبارات. مقاله سیاستی 
شماره MBRI-PP-93019، پژوهشکده پولی و بانکی بانك مركزی جمهوری 

اسالمی ايران.
نیلی، ف.، و محمــودزاده، ا. )1393(. مطالبات غیرجــاری يا دارايی های 
مسموم بانك ها. مقاله سیاستی شماره MBRI-PP-93025، پژوهشکده پولی 

و بانکی بانك مركزی جمهوری اسالمی ايران.
نیلی، فرهاد، و حســن زاده، علی )1389( تحلیل تحوالت اقتصادی كشور 
در ســال 1387، انتشارات پژوهشــکده پولی و بانکی بانك مركزی جمهوری 

اسالمی ايران: تهران.
نیلــی، فرهاد، و محمودزاده، امینه )1393(. چرخه های تجاری و اعتباری. 
مقاله سیاستی شــماره MBRI-PP-93015، پژوهشکده پولی و بانکی بانك 

مركزی جمهوری اسالمی ايران.
نیلی، م.، و همکاران )1394(. تحلیل عوامل تاثیرگذار بر عملکرد میان مدت 

اقتصاد ايران، تهران: اتاق بازرگانی، صنايع، معادن و كشاورزی تهران.
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مهمترین محدودیت رشد اقتصادی ایران
 در بازه زمانی 11391-1393

 مریم گیاهی2، علیرضا عبداله زاده3

مقدمه
شناســايی محدوديت اصلی رشــد اقتصادی ايران و ريشه های آن به 
منظور انتخاب سیاســت مناسب و موثر از اهمیت ويژه ای برخوردار است. 
روش آسیب شناسی رشد4 كه برای مشخص كردن محدوديت اصلی رشد 
اقتصادی و ريشــه های آن از سال 2008 به بعد مورد استفاده قرار گرفته، 
در امر سیاســت گذاری كشــورهای متعددی از جملــه برزيل،  مکزيك، 
گرجســتان،  مصر،  بلیز،  بولیوی تاثیرگذار بوده اســت. از اين رو در ادامه با 
بهره گیری از روش آســیب شناسی رشد به شناسايی مهمترين محدوديت 

رشد اقتصادی ايران در بازه زمانی 1393-1391 می پردازيم. 

جایگاه رشد اقتصادی ایران در مقایسه با سایر کشورها 
مقايســه رشــد اقتصادی ايران با كشــورهای با درآمد متوسط نشان 
می دهد میانگین نرخ رشــد اقتصادی ايران پايین و نوسانات آن بسیار باال 
اســت و بعد از دوران انقالب و جنگ تحمیلی،  افت شــديد رشد در بازه 
زمانی 1393-1391 نیز مشــهود اســت )نمودار1(. از اين رو بر اين بازه 
زمانی متمركز شــده و به مقايسه رشد اقتصادی ايران با كشورهايی كه از 
نظر توســعه اقتصادی هم گروه با ايران )مرحله دوم: اقتصادهای در حال 
گذار از عوامــل تولید به بهره وری( يا از مقاطع توســعه ای باالتر )مرحله 
ســوم: بهره وری و مرحله چهــارم: اقتصادهای در حال گذار از بهره وری 
بــه دانش( هســتند5 می پردازيم. همان طور كه در نمودار 2 نشــان داده 
شــده، نه تنها میانگین رشد اقتصادی ايران در بازه زمانی 1391-1393 
در مقايســه با كشورهايی كه از نظر توسعه اقتصادی از ايران باالتر هستند 
كمتر اســت بلکه در مقايســه با كشــورهای هم گروه نیز ايران كمترين 

میزان رشــد سرانه تولید ناخالص داخلی را دارا است.
تورم و انتظارات تورمی مســتمرا كاهنده بوده و شــاخص های تمركز 

  نمودار 1: نرخ رشد توليد ناخالص داخلی سرانه )٪ساالنه( به قيمت ثابت 2005دالر 
آمریکا. منبع: بانک جهانی، 2015. 

نمودار 2: متوسط رشد توليد ناخالص داخلی سرانه )٪ ساالنه( )1393-1391(. منبع: بانک 
جهانی، 2015.

توضيحات: رنگ قرمز مربوط به کشورهای در حال گذار از اقتصاد مبتنی بر عوامل توليد 
به اقتصاد مبتنی بر بهره وری است. رنگ سبز مربوط به اقتصاد های مبتنی بر بهره وری و رنگ 

آبی کشورهای در حال گذار از اقتصاد مبتنی بر بهره وری به اقتصاد مبتنی بر دانش است. 



] 37 [

توسعه مالی و رشد اقتصادی     پرونـــده

دو ماهنامه تازه های اقتصاد   شهریور 95   شماره 149

صنعــت بانکی از افزايش رقابت حکايت می كنند.
شاخص های آسيب شناسی رشد

روش  آسیب شناســی رشــد كه به دنبال مشــخص كــردن مهمترين 
محدوديت رشــد اقتصادی در هر بازه زمانی معین اســت، مشــکل رشد 
اقتصادی  را در سطح پايین ســرمايه گذاری و كارآفرينی معرفی می كند 
و محدوديت اصلی ســرمايه گذاری را يکی از دو دلیل 1( باال بودن هزينه 
تامیــن مالی و يــا 2( پايین بودن منفعت ســرمايه گــذاری می داند. در 
اين روش به منظور ريشــه يابی مســئله ، عواملی كه سبب شکل گیری هر 
كدام از اين محدوديت ها می شــوند مورد ارزيابی قرار می گیرند )شکل 1(. 
بر اســاس اين روش، محدوديت اصلی رشــد محدوديتی اســت كه چهار 

خصوصیت زير را داشته باشد:
1. هزينه ســايه اين محدوديت در اقتصاد باالست.

2. تغییر در اين محدوديت، تغییر معناداری را در رشد ايجاد می كند. 
3. فعــاالن اقتصادی تالش  می كنند از كنــار اين محدوديت به نحوی 

كنند.  عبور 
4. فعاالن اقتصادی كه حساس به اين محدوديت نیستند بقا و پويايی 

دارند. بهتری 

در درخت آســیب شناسی رشــد دو دلیل عمده برای بازدهی اندک 
ارائه شــده اســت: 1( قابلیت تصــرف اندک6: وجود مشــکالتی از جمله 
فســاد مقامات دولتی، مشکالت بر ســر راه عرضه كنندگان، خريداران يا 
اتحاديه هــای كارگری و يا تغییر در شــرايط اقتصاد كالن، ســبب ايجاد 
نااطمینانی نســبت به بازده پروژه  ها می شــود كه به مشکل قابلیت تصرف 
معروف اســت. 2( بازده اجتماعــی اندک7: از جمله داليــل بالقوه پايین 
بودن بازده اجتماعی عدم دسترســی به مواردی است كه يك سرمايه گذار 
به تنهايی قادر به تهیه آن ها نیســت. از جمله   می توان به زير ســاخت های 
كلیــدی مانند جاده ها، آب و برق و  همچنین دسترســی محدود به منابع 
انســانی متخصص اشاره كرد. عواملی كه ممکن است سبب افزايش هزينه 
تامین مالی گردند عبارتند از: 1( كمبود پس انداز و 2( وجود واسطه گری 

مالی ناكارا كه در ادامه توضیح داده می شوند.
بــرای مطالعه هر يك از محدوديت ها الزم اســت نشــانه های هر يك 
از آنها مورد بررســی قرار گیرد. برای مثال در شــرايطی كه نرخ حقیقی 
تسهیالت8باال، دسترسی كشــور به تأمین مالی بین المللی محدود و رشد 
كشــور به كاهش نرخ بهره حســاس اســت، احتمال اين كه تأمین مالی 
مانع اصلی رشــد اقتصادی باشــد بیشتر اســت. همچنین به منظور تمیز 
دادن میــان پس انداز اندک و واســطه گری مالی ناكارا، الزم اســت به 
هزينه هــای عملیاتی، نرخ ســود و نســبت قیمت به درآمــد9 در بانك ها 

توجه شــود. در صورتی كه مشکل ضعف انباشــت پس انداز باشد، انتظار 
می رود نرخ ســپرده باال باشــد. همچنین انتظار می رود رشد اقتصادی در 
دوره ای كه ارائه تســهیالت به واردات بیشتر شود يا استقراض خارجی در 
دسترس است شــتاب بگیرد. زمانی كه  ارائه تسهیالت امکان پذير و ارزان 
است و ســرمايه گذاری به نرخ بهره حساس نیست فرضیه بازدهی اندک 

نظر می رسد. به  محتمل تر 

مهمترین محدودیت رشد اقتصادی ایران در بازه زمانی 1391-
1393

نتايج بررســی داده های ايــران در بازه زمانی مذكــور و در چارچوب 
روش آسیب شناســی رشــد نشــان می دهد مهمترين محدوديت رشــد 
اقتصادی ايران در بازه زمانی مذكور هزينه باالی تامین مالی اســت.10 از 

نشانه های آن می     توان به موارد زير اشاره كرد11: 
نرخ حقیقی تسهیالت افزايش چشم گیر   -

- كاهش رشــد خالص تسهیالت پرداختی به بخش خصوصی 
- حساسیت سرمايه گذاری به نرخ بهره12  

- كاهش دسترســی بــه منابع مالی خارجی: با افزايش ريســك مالی 
ايران پــس از تحريم هــای همه جانبه، جريان ورودی ســرمايه كاهش و 

خروج سرمايه از كشور افزايش يافته است.
- جیره بندی اعتباری كه از دير باز در ايران ســابقه دارد

- افزايش ســهم وام های كوتاه مدت در سبد بدهی بنگاه ها13 

در گام بعدی ريشه های شــکل گیری محدوديت تامین مالی به عنوان 
مهمترين محدوديت رشــد اقتصادی ايران بررســی می شود. الزم است به 
اين ســوال پاسخ داده شــود كه مهمترين علت شــکل گیری محدوديت 

تامین مالی كمبود پس انداز اســت يا ناكارايی واسطه گران مالی.
 افزايش ناگهانی نرخ سود سپرده )نمودار 3( شاهدی بر وجود كمبود 
پس انــداز داخلی در بازه زمانی مذكور اســت، به ايــن معنی كه علی رغم 
افزايش پس انداز مالی از كل پس انداز، كاهش ســالمت نظام بانکی سبب 
شــده تا بانك ها برای به انجام رســاندن كاركردهايشان به منابع ورودی 
بیشــتری احتیاج داشته باشند، اين در حالی است كه جريان نقد آن ها به 
خاطر انجماد دارايی ها و افزايش هزينه های ســپرده پذيری از سال 1391 
مســتمرا كاهش يافته اســت14. همچنین همبســتگی منفی میان رشد و 
حســاب جاری، احتمال اين كه محدوديت تامین مالــی به دلیل كمبود 
پس انداز باشــد را بیشتر می كند چرا كه شاهدی بر محدوديت دسترسی 

بین المللی است.  مالی  منابع  به 
از سوی ديگر نشانه های زير هر چند وجود ناكارايی میان واسطه گران 

شکل 1- درخت آسيب شناسی رشد. منبع : هازمن و همکاران، 2008
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مالی را رد نمی كنند، لیکن احتمال اين كه ريشــه اصلی تشــديد مشکل 
تامین مالی، افزايش ناكارايی واســطه گران مالی باشد را كاهش می دهند: 
- روند نزولی نرخ اســپرد )اختالف بین نرخ سپرده و نرخ وام دهی(15.

- عدم تمايل ســرمايه گذاران به استفاده از ساير ابزارهای تامین مالی 
مانند ابزارهای بازار ســرمايه،  پس انداز شخصی يا استقراض از ساير منابع. 
در حالی كه در گــزارش نماگرهای اقتصادی بانك مركزی16 كاهش 17/7 
درصدی تشــکیل ســرمايه ناخالص به قیمت ثابت 1383 به عنوان نشانه 
كاهش ســرمايه گذاری ديده می شود. از ســويی در بازار بورس نیز از دی 
ماه 1392 ركود ديده می شــود. لذا به نظر می رســد تأمیــن مالی برای 

ســرمايه گذاری با استفاده از ابزارهای ديگر صورت نگرفته است. 
 - دورتر شــدن واســطه گران مالی از بازار انحصــاری در طول زمان: 
P/E باال می تواند نشــانه ای از وجود انحصار در صنعت مورد بررسی باشد. 
مقايسه شــاخص P/E واســطه گران مالی و ســاير صنايع )نمودار 4( و 
همچنین نتايــج مطالعات تجربی صورت گرفتــه در زمینه وجود انحصار 
يا رقابت در شــبکه بانکی )نظريان و هاشمی نژاد، 1387 و مقرب، 1387( 
دورتر شــدن واســطه گران مالی از بازار انحصاری در طول زمان را تايید 

می كنند.  
بنابراين به نظر می رســد مجموعه رويدادهايی سبب شده اند كه منابع 
ورودی بــه بانك ها برای آن ها ناكافی باشــد، پديــده ای كه  از آن تحت 
عنوان كمبود پس  انداز ياد شده است. اين پديده در سطح كالن به صورت 

تشــديد تنگنای اعتباری و محدوديت مالی نمايان شده است.

چرا محدودیت تامين مالی شکل گرفت؟
تخصیص منابع مالی به مصارف و ســرمايه گذاری های قابل بازگشت و 
نقد شونده ســبب جريان يافتن سرمايه در نظام مالی يك كشور می شود. 
عواملــی كه اين منابــع نقدی را به صورت غیر نقدشــونده تبديل نمايند 
می تواننــد موجب ايجــاد و بقای محدوديت تامین مالــی گردند. در بازه 
زمانی مورد بررســی، مجموع عوامل رفتاری شــبکه بانکی، بانك مركزی 
و دولت در كنار شــوک های بیرونی كاهش قیمــت نفت و تحريم موجب 
تبديل منابع نقدی به منابع غیرنقد شــونده شده و محدوديت تامین مالی 
را ايجاد كرده اســت. در ادامه به آسیب شناسی اين پديده در رفتار چهار 
بازيگر اصلی شــامل شــبکه بانکی، دولت، ناظر بازار مالی و شــوک های 

می پردازيم: بیرونی 
بانکی - شبکه 

شــبکه بانکی تحت تاثیر حاكمیت شــركتی نامناســب، دخالت های 
مســتمر دولــت در قیمت گذاری و تخصیــص منابــع و همچنین ضعف 
زيرســاخت ها، ابزارها و دانش مديريت ريســك با انتخــاب غیراقتصادی 
وام گیرندگان و سرمايه گذاری در ســبد پر ريسك و غیرنقد شونده موجب 
شکست بازار اعتبارات و شــکل گیری تنگنای مالی شد. انتخاب نامناسب 

شــبکه بانکی از میان متقاضیان خدمات مالی، ســبب انباشــت مطالبات 
غیرجاری شــده و فزونی مطالبات غیرجاری عمال منابع بانك را از جريان 
مالی خارج نموده و به غیرنقد شــونده تبديل كرده است. همچنین وجود 
میــزان باالی دارايی هايــی مانند امالک و مســتغالت و ســهام بنگاه ها 
در سبد ســرمايه گذاری شــبکه بانکی ســبب باال رفتن ريسك سرمايه 
گذاری شــبکه بانکی شــده، زيرا ركود بازار دارايی هــا از ارزش اين اقالم 
دارايی می كاهد. همچنین بانك ها برای حفظ ســپرده گذاران و نیز جبران 
هزينه های ناشــی از انتخاب اشتباه مشــتريان و سرمايه گذاری ها، مجبور 
به ارائه و حفظ نرخ باالی سپرده شدند و همین افزايش نرخ بهره حقیقی 
سپرده و تســهیالت باعث كاهش مصرف و سرمايه گذاری در سطح كالن 

شده است.
- دولت

دولت از طريــق تبديل منابع پس انداز عمومی به مصارف و ســرمايه 
گذاری های غیرنقد شــونده در تعمیق محدوديــت تامین مالی موثر بوده 
اســت. دولت از يك ســو با تبديــل منابع بانکی بــه دارايی های با درجه 
نقدشــوندگی پايین )مانند مســکن مهر( و از سوی ديگر با ايجاد تعهدات 
و تضامین ثابت عمال مجبور به اســتفاده بیشتر از منابع پس انداز عمومی 
و اعتبارات شــبکه بانکی شــد. بنابراين، در دوران ركــود تورمی، منابع 

بیشــتری برای مصارفی غیرنقد شونده صرف گرديد. 
- ناظر بازار مالی

نظــارت در دهــه 1380 به گونه ای بود كه نتوانســت مانع انباشــت 
دارايی های پرريســك و غیرنقدشونده شــود. در نتیجه، ترازنامه بانك ها 
با انباشــتی از مطالبــات غیرجاری و بدهی های بازپرداخت نشــده دولت 
بدون ذخیره گیری مناســب مواجه شد. وام دهی ارتباطی و همچنین سهم 
بــاالی اقالم دارايی غیر از تســهیالت نیز از مواردی بودند كه به ســبب 
ضعــف نظارت موجبات تضعیف ســاختار مالی ترازنامــه را فراهم آورند. 
عــدم موفقیت ناظر بازار مالی در مديريت موسســات مالی فعال در بازار 
غیرمتشــکل پولی نیز موجب تعمیق بحران شــد. اين موسسات كه خارج 
از نظارت های بانــك مركزی بودند برای جذب ســپرده اقدام به افزايش 
نرخ ســپرده نمودنــد كه عمال با فشــار به رقبــای قانونمندتر خود برای 
حفظ ســپرده ها، به افزايش نرخ سود ســپرده در بازار مالی كمك كردند. 
علت اين افزايش نرخ، نه جذب ســپرده های جديد، بلکه حفظ سپرده های 

موجود بوده است. 
از ســوی ديگــر، پس از شــوک های تحريم و كاهــش قیمت انرژی، 
سیاســت هايی كه به درســتی منجر به كاهش تورم شده بودند، موجبات 
تشــديد مســاله نظام بانکی را فراهم كردند، زيرا طی ســالیان گذشــته، 
رشــد مســتمر و باالی نقدينگی باعث شــده بود بانك ها به اتکای منابع 
ســپرده ای، اثرات نامطلوب كاهش جريان درآمدی ناشــی از دارايی های 
منجمــد را كم اثر  كنند. برخی از سیاســت های انقباضی بانك مركزی نیز 

نمودار 3:  شاخص سود سپرده در ایران. منبع: محاسبات تحقيق با استفاده از داده های گزارش عملکرد بانک ها، موسسه عالی آموزش بانکداری 1393-1386. 
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موثر شــدند، به عنوان مثال، در مهرماه ســال 1391 با رشــد نرخ ارز و 
قیمت طــال، بانك مركزی اقــدام به فروش ارز و طال نمــود كه با توجه 
بــه كاهش منابع مالی در جريــان در دوران محدوديت تامین مالی، عمال 

سبب تشديد بحران شد. 
- شوک های بيرونی

شــوک تحريم های اقتصادی علیه برنامه های هسته ای ايران و كاهش 
قیمــت و حجم صادرات نفت، توانايــی وام گیرندگان دولتی و خصوصی را 
برای بازپس دهی وام ها كاهش داد و موجب كاهش بیشــتر نقدشــوندگی 
منابع بانکی شــد. پیش از اين بانك ها برای اســتفاده بهتر از فرصت های 
بازار، بدون در نظر گرفتن قواعد، ســرمايه گــذاری بر دارايی های ثابت و 
بنــگاه داری را افزايش داده بودند و افزايــش اين اقالم و دارايی های ثابت 
در ســبد دارايی بانك ها میزان غیر نقدشوندگی دارايی ها را افزايش داده 
بود. از سوی ديگر رشد قیمت امالک در سال های 1392و 1393 متوقف 
شــد و بازار مســکن را در ركود فرو برد كه خود به انجماد بخش ديگری 
از دارايی هــای بانك ها انجامید. در نهايــت، بنگاه داری خارج از چارچوب 

بانك هــا نیز با واكنش های بانك مركزی مواجه گرديد. 
توصيه های سياستی  و  جمع بندی 

محدوديت تامین مالی بــه دلیل كمبود پس انداز مهمترين محدوديت 
رشــد اقتصادی ايران  در بازه زمانی 1393-1391 است. منظور از كمبود 
پس انداز، كم بودن منابع بانك ها در مقابل مصارف شان است، مصارفی كه 
به تدريج و به دلیل ناكارايی نظام بانکی قابلیت درآمدزايی و نقدشوندگی 
خــود را از دســت داده اند. در صــورت تغییر ندادن رونــد كنونی، با لغو 
تحريم هــای بانکی و صادرات نفت، مســیرهای تامین مالی جديدی برای 
اقتصاد بازخواهد شــد. لیکــن ترازنامه و نقدينگــی بانك ها حتی پس از 
اجرای برجام بهبود چندانی نخواهد داشــت. زيرا )1( دلیل اصلی مشکل 
تنگنای اعتباری، ســازوكارهای مبتنی بر انگیزه های درونی شــبکه بانکی 
اســت و تحريم تنها نقش فعال كردن و آشــکار كردن داشته  است و )2( 
بخش قابل مالحظه ای از كاهش مبــادالت بین المللی به دلیل عدم تطابق 
با قوانین و اســتانداردهای ســالمت بین المللــی روی داده، كه در نتیجه 

برجــام تغییری نمی كند. عالوه بر اين، تعهدات بانك ها به ســپرده گذاران 
و رقابــت قیمتــی بیــن بانکی و با بازارهــای رقیب مانند بورس بر ســر 
حفظ ســهم از ســپرده ها می تواند همچنان تعادل نرخ بهره اسمی باال را 
تضمیــن نمايد. علی رغم ادامه سیاســت كنترل تورم بانك مركزی، انتظار 
مــی رود نرخ بهره حقیقــی تامین مالی نیز همچنان باالتر از ســطح نرخ 
بهره اشــتغال كامل باشد. پیش بینی می شــود هرچند پسابرجام اندكی از 
محدوديت تامین مالی خواهد كاســت، اما محدوديــت تامین مالی را به 

كلی از بین نخواهد برد. 
در مجموع به نظر می رســد در كنار اصالحات ســاختاری نظام مالی، 
محــدود كردن فعالیت موسســات غیرمجاز،  بازارپذير كردن بخشــی از 
بدهی های بازپرداخت نشده دولت،  اســتفاده از ابزارهای غیربانکی تامین 
مالی و گســترش شــبکه اطالعاتی برای شناســايی و اعتبارســنجی وام 
گیرندگان و ســرمايه گذاری ها امری ضروری است. در كوتاه مدت دخالت 
بانك مركــزی به منظور كمك به بانك های بحــران زده و افزايش مقدار 

بهینه است. تورمی سیاستی  هدف 

پی نوشت
1( مقالــه حاضــر برگرفته از طــرح »ارزيابی وضعیت و چشــم انداز 
بازارهای مالی« است كه به ســفارش موسسه عالی آموزش و پژوهش در 
مديريت و برنامه ريزی در پژوهشــکده پولی و بانکی بانك مركزی به انجام 
رســیده است. نظرات اين مقاله مختص نويسندگان بوده و انعکاس نظرات 

نیست. حامیان طرح 
KULeuven بلژيك  2( دانشجوی دكتری دانشگاه 

 3( كارشناسی ارشد اقتصاد، دانشگاه هاروارد
4(  در اين مقاله از روش ارائه شده توسط هازمن، رودريك  و والسکو  

)2005( استفاده شده است.
5( در گزارش رقابت پذيری جهانی، كشــورها بر اســاس میزان توسعه 
اقتصادی شــان در 5 گروه طبقه بندی شده اند: ســه مرحله اصلی توسعه 
اقتصادی و دو مرحله گذار است: )1( مرحله اول: اقتصاد مبتنی بر عوامل 

نمودار4: شاخص P/E صنایع در اسفندماه ، منبع: نرم افزار ره آورد نوین. 

توضيحات: شــاخص P/E بانک ها و موسسات اعتباری هر چند در برخی سال ها از سایر صنایع بيشتر بوده ليکن روند کاهشی داشته است. از سال 1391 به بعد به غير از صنعت خودرو و قطعات 
که روند کاهشــی شدیدی را در شاخص P/E  شاهد بوده، شاخص P/E بانک ها و موسسات اعتباری از سایر صنایع انتخاب شده پایين تر بوده است. مقدار این شاخص برای ماشين االت و تجهيزات 

در سال 1391 برابر 36 بوده است.
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تولیــد، )2(در حال گذار از اقتصاد مبتنی بر عوامل به مبتنی بر بهره وری، 
)3( مرحله دوم: اقتصــاد مبتنی بر بهره وری، )4( اقتصاد در حال گذار از 
محوريت بهره وری به محوريت دانش، و )5( مرحله ســوم: اقتصاد مبتنی 

بر دانش . 
6)Low appropriability
7) Low social returns
8) Real lending rate
9) P/E

10( نرخ بهره تســهیالت بانکی،  نرخ سپرده و نرخ اسپرد با كشورهای 
نیز مقايسه شدند. گروه مبنا 

11( برای مشــاهده جزيیات به گزارش » آسیب شناسی رشد، بررسی 
اثر كیفیت اعتبارات بر بهره وری و رشــد اقتصادی« مراجعه شود.

12( برای مشــاهده جزيیات به گزارش » بررســی عملکرد ســازوكار 
شــتاب دهنده مالی، مطالعه موردی شــركت های پذيرفته شده در بورس 

اوراق بهادار تهران« مراجعه شود.
13( از آنجا كه ســرمايه گذاری ها بیشتر به وام های بلندمدت نیازمند 
هســتند افزايش سهم وام های كوتاه مدت در سبد بدهی بنگاه ها  نشانه ای 

از محدوديت تأمین مالی در سرمايه گذاری است. 
14( برای اطالعات بیشــتر به گزارش » تحلیل جريان نقدی بانك ها« 

مراجعه شود.
15( بــه طور كلی اســپرد بــه چهار دلیل ممکن اســت باال باشــد: 
هزينه های عملیاتی باال، مالیات باالی واســطه گرهای مالی، ريســك های 

باال يا ســود های باالی ناشی از انحصار در شبکه بانکی.
16( شماره 79

در نگارش اين مقاله از داده ها و اطالعاتی كه توســط خانم ها مرضیه 
اســفندياری، فاطمه نجفی، ماريــه عزيزی راد و آقايــان مجید عینیان، 
ســجاد ابراهیمی و علی كريمی راد  فراهم نمودند استفاده شده است كه 

از ايشــان كمال تشــکر را داريم. همچنین اين مقاله در پژوهشکده پولی 
و بانکی و موسســه عالی آمــوزش و پژوهش در مديريــت و برنامه ريزی 
ارايه گرديده اســت و از نظرات و توصیه های آقايان مســعود نیلی، فرهاد 
نیلی، ســید علی مدنی زاده، ســید احمد رضا جاللی نائینی و خانم امینه 

می گردد. تشکر  محمودزاده 
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بررسی عملکرد سازوکار شتاب دهنده مالی در ایران1

 سجاد ابراهیمی2

مقدمه
ركود اقتصادی پديده ای است كه در آن تولید روند كاهشی داشته و در 
نهايت كاهش درآمد ها را در پی خواهد داشت. برخی عوامل اثرگذار بر ايجاد 
ركود در كشــورها را شوک ها و يا تکانه های منفی بر اقتصاد می دانند. برای 
اقتصــاد ما تحريم های بین المللی و كاهش شــديد قیمت نفت از مهم ترين 
شــوک های منفی بوده كه در ســال های اخیر اقتصاد ايــران را تحت تاثیر 
قرار داده اســت. بررسی تجربه ركود در كشــورهای مختلف نشان می دهد 
اثر شــوک منفی وارده بر بخــش حقیقی تا مدت ها نوســاناتی در اقتصاد 
ايجاد می كند و منجــر به دوره های ركودی متعددی می شــود. به گونه ای 
كه شــوک های بعضا كوچك می تواند نوســانات بزرگی در اقتصاد به وجود 
آورد. ماندگاری اثر شــوک های منفی بر اقتصاد به دلیل ساوزكار هايی است 
كه باعث انتشار و تشــديد اثر منفی شوک وارد شده به بخش های مختلف 
اقتصاد می شود. يکی از اين ساوزكارها، شتاب دهنده مالی3  است كه به طور 
كلــی بیان می كند كه تعامل بین بــازار مالی و بخش تولیدی اقتصاد باعث 
می شود شــوک های منفی كه به بخش حقیقی يا مالی وارد می شوند دوام 

بیشتری داشته باشند. 

تبين سازوکار شتاب دهنده مالی
يکــی از مولفه هــای اصلــی توضیح دهنــده تغییــرات رشــد میزان 
سرمايه گذاری در بخش تولیدی اســت. افزايش سرمايه گذاری شركت های 
تولیدی و خدماتی در دوره كنونی می تواند باعث افزايش تولید در دوره های 

آتی شــود و كاهش سرمايه گذاری شركت ها می تواند منجر به كاهش تولید 
در دوره های آتی گردد. از طرف ديگر، شــركت ها برای ســرمايه گذاری در 
طرح های خود نیاز به منابــع مالی دارند كه عمدتا از طريق بازار های مالی 
)در حالت كلی بانك ها و بازار ســرمايه( تامین می شــود. از اين رو نیاز به 
نقدينگی برای ســرمايه گذاری يکی از پیوندهای بین بخش حقیقی اقتصاد 

و بازارهای مالی است. 
بازارهای مالی با اصطکاک های مالی4 روبرو هســتند كه تخصیص بهینه 
منابع را در اين بازارها با مشــکل مواجه می كند. يکی از انواع اصطکاک های 
مالــی اطالعات نامتقارن بین اعتباردهنده و اعتبارگیرنده اســت. اطالعات 
نامتقارن بین فعاالن بازار  های مالی به اين صورت اســت كه اعتباردهندگان 
تمامی اطالعات الزم از شــركت های تولیــدی و در كل متقاضیان اعتبار را 
در اختیار ندارند و همواره بخشــی اطالعات اســت كه تنها برای متقاضی 
اعتبار قابل مشــاهده اســت و  بــرای اعتباردهندگان )ماننــد بانك ها( در 
دسترس نیســت. از اين رو بانك ها برای كاهش ريســك اعتبارات اعطايی 
ضمــن ارزيابی هايی كــه از وضعیت متقاضیــان وام می كنند به روش های 
مختلــف مانند وثیقه گیری ســعی در كاهش ريســك اعطــای وام دارند. 
بنابرايــن وثیقه گیری يکــی از روش های كاهش ريســك اعطای وام برای 

اعتباردهندگان مانند بانك ها است. 
از اين رو شــركت هايی كه بــرای تامین مالی ســرمايه گذاری خود به 
بازارهــای مالی رجوع می كنند بايد دارايی و ثروت كافی برای وثیقه گذاری 
را داشــته باشــند. به عبارت ديگر،  هرچه ثــروت و دارايی های متقاضیان 
وام بیشــتر باشد،  دسترســی به وام و اعتبار بیشــتر خواهد بود. مطالعات 
نشــان می دهد با توجه به اين كه ســود آوری شــركت ها و قیمت دارايی ها 
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در دوره هــای ركودی كاهش پیدا می كند، ثروت خالص شــركت ها نیز در 
دوران ركــودی كاهش خواهد داشــت و می توان انتظار داشــت كه قدرت 
وثیقه گذاری شركت ها در اين دوران كاهش پیدا كند. بنابراين در دوره های 
ركودی دسترسی شركت های تولیدی به وام ها و اعتبارات بازارهای مالی به 

دلیل محدود شدن قدرت وثیقه گذاری محدود خواهد شد. 
حــال اقتصادی را تصور كنیــد كه به دلیل يك شــوک بیرونی منفی 
دچار شــرايط ركودی شده اســت. در اين شــرايط دسترسی شركت های 
تولیدی به اعتبارات و تســهیالت بازارهای مالی محدود می شــود و همین 
امر باعث كاهش در ســرمايه گذاری در بخش تولیدی شــده و باعث شتاب 
و تشــديد شرايط ركودی خواهد شــد. اين فرآيند را سازوكار شتاب دهنده 
مالی می نامند كه اولین بار در مطالعه برنانکی و همکاران5 )1996( معرفی 

شده است.  
البته ســازوكار شتاب دهنده مالی به غیر از كانال وثیقه گذاری كه اشاره 
شــد از طريق هزينه تامین مالی هم توجیه می شــود. به اين صورت كه در 
شــرايط ركودی ثروت متقاضیان اعتبار و وام كاهش می يابد و ثروت كمی 
برای مشــاركت در تامین مالی پروژه دارد همین مســئله باعث می شــود 
ريســك تامین مالی اين پروژه هــا برای بانك افزايش يابــد و نرخ وام ها و 
اعتبارات را افزايش دهد كه باعث ايجاد محدوديت در مخارج آن شركت ها 

و اثرگذاری بر روی عملکرد آنها می شود.
در مجموع،  ســازوكار شتاب دهنده مالی به اين می پردازد كه در شرايط 
ركودی سرمايه گذاری شركت های تولیدی به علت اين كه دسترسی آنها به 
تســهیالت بازارهای مالی محدود می شــود، با كاهش روبرو شده كه همین 

امر باعث تشــديد و شتاب گرفتن شرايط ركودی خواهد شد. 

شواهدی از اقتصاد ایران
برای بررســی اين كه آيا سازوكار شتاب دهنده مالی در ايران فعال است 
يــا خیر، از اطالعات 211 شــركت  تولیدی پذيرفته شــده در بورس اوراق 

بهادار تهران استفاده شده است. با توجه به اين كه آمارهای حقیقی )تولید، 
 فروش و ســرمايه گذاری( و آمارهای مالی برگرفته از صورت های مالی برای 
شــركت های بورسی در دسترس هستند، به راحتی می توان بررسی كرد كه 
تغییر در ســرمايه گذاری شركت ها متاثر از شــرايط ركود اعتباری بوده يا 
خیر و قدرت وثیقه گذاری شــركت ها تاثیری در میزان ســرمايه گذاری آنها 

دارد يا خیر.
برای پاسخ به اين ســواالت ابتدا بايد با توجه به آمارهای در دسترس، 
قدرت وثیقه گذاری در شركت ها اندازه گیری شود. همان طور كه اشاره شد، 
قدرت وثیقه گذاری شــركت ها )كه دسترسی به اعتبار را مشخص می كند( 
تابعی از شــرايط ثروت شركت ها است. براساس صورت های مالی شركت ها 
برای بررســی میزان و تغییرات ثروت شركت ها از چهار نسبت مالی )نسبت 
بدهی، نســبت بدهی كوتاه مدت به دارايی جاری، نسبت بدهی كوتاه مدت 
به كل بدهی و نســبت هزينه مالی به ســود عملیاتی( استفاده شده كه از 
ابعاد مختلف ثروت شــركت ها را اندازه گیری می كند. بر اســاس اين چهار 
شــاخص شــركت هايی با ترازنامه ضعیف شناسايی می شــوند6 كه در واقع 

نشــان می دهد قدرت وثیقه گذاری آنها پايین تر از ساير شركت ها است. 
جدول 1 متوســط نرخ های سرمايه گذاری7 شــركت های بورسی را در 
دوره های رونق اعتباری )كه دسترســی به تســهیالت آسان تر بوده( را در 
مقابل دوره های ركود اعتباری8 )كه تســهیالت در دســترس كاهش يافته( 
نشان می دهد. همان طور كه مشــخص است در سال های 1375 تا 1393 
متوسط نرخ ســرمايه گذاری در شــركت های بورســی در دوره های رونق 
اعتباری 18 درصد و در دوره های ركود اعتباری 13 درصد است. بر اساس 
آزمون برابری میانگین انجام شــده می توان گفت سرمايه گذاری شركت ها 
در دوران رونــق اعتباری به طــور معنی داری باالتر از ســرمايه گذاری اين 
شركت ها در دوره ركود اعتباری است. به عبارت ديگر میزان سرمايه گذاری 
در شــركت ها زمانی كه میزان اعتبــارات در بازارهای مالــی كاهش پیدا 
می كند، كاهش خواهد داشــت و میزان دسترسی شركت ها به اعتبارات با 

ســرمايه گذاری آنها رابطه مســتقیمی دارد. همچنین اين جدول بیانگر آن 
اســت كه سرمايه گذاری در شركت ها تا حدود زيادی وابسته به تامین مالی 

بیرونی9 است.
نکته ديگر اين است كه عالوه بر سرمايه گذاری عملیاتی، سرمايه گذاری 
غیرعملیاتی نیز به شــرايط ركود و رونق اعتباری عکس العمل نشــان داده 
 است. به اين معنی كه هم نرخ ســرمايه گذاری عملیاتی و هم غیرعملیاتی 

در دوره های ركود اعتباری كاهش معنی دار پیدا می كند. 
جدول 2 ســرمايه گذاری شركت ها را از بعد ديگری بررسی كرده است. 
در جــدول 2 متوســط نرخ ســرمايه گذاری برای شــركت هايی كه از بعد 
مالی ترازنامــه ضعیفی دارند )به عبارت ديگر قــدرت وثیقه گذاری محدود 
و در نتیجه دسترســی محدودی به اعتبارات بازارهای مالی دارند( با ساير 

شــركت ها مقايسه شــده است. بر اســاس نتايج ارائه شــده میانگین نرخ 
ســرمايه گذاری كل برای شــركت های با ترازنامه از بعــد مالی ضعیف 14 
درصد و برای ســاير شركت ها 17 درصد اســت و بر اساس آزمون برابری 
میانگیــن اين اختالف معنی دار اســت. به عبارت ديگر،  شــركت هايی كه 
ترازنامــه ضعیفی دارند، در واقع قدرت وثیقه گــذاری محدودی دارند كه 
همین امر بر روی دسترســی آنها به اعتبــارات تاثیر منفی می گذارد و اين 
شركت ها را با محدوديت اعتباری مواجه می كند كه ماحصل آن كاهش در 
نرخ سرمايه گذاری نســبت به ساير شركت ها خواهد بود. همچنین اختالف 
نرخ ســرمايه گذاری بین شــركت های با ترازنامه ضعیف و ســاير شركت ها 
تنها در ســرمايه گذاری عملیاتی معنی دار اســت و بــه عبارت ديگر تفاوت 
معنی داری بین ســرمايه گذاری غیرعملیاتی شركت های با ترازنامه ضعیف 

جدول ۱- میانگین شاخص های سرمایه گذاری در حالت رونق و رکود اعتباری در بازه زمانی ۱۳۷۵ تا ۱۳۹۳

برابری  آزمون 
میانگین

رکود اعتباری رونق اعتباری

tآماره انحرافمعیار میانگین مشاهدات انحرافمعیار میانگین مشاهدات

8/08 0/14 0/13 ۹۷۵ 0/1۵ 0/18 1۷۷۶ سرمایهگذاریکل
نرخهای

۵/۵2سرمایهگذاری 0/12 0/12 ۹۷۵ 0/13 0/1۵ 1۷۷۶ سرمایهگذاریعملیاتی

۵/۷۶ 0/08 0/01 ۹۷۵ 0/0۹ 0/03 1۷۷۶ سرمایهگذاریغیرعملیاتی
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و قوی وجود ندارد. 
بر اســاس جدول 1، از آنجا كه متوسط نرخ سرمايه گذاری در دوره های 
ركود اعتباری كمتر اســت، می توان ادعا كرد ســرمايه گذاری شركت ها به 
میــزان دسترســی آنها به تامین مالی بســتگی دارد. بر اســاس جدول 2 
شــركت هايی كه از نظر مالــی ترازنامه ضعیف دارند، نرخ ســرمايه گذاری 

كمتری نســبت به ساير شركت ها دارند. برای بررسی سازوكار شتاب دهنده 
مالی با روش های مناســب آماری تالش شده ثابت شود كه شركت هايی كه 
از نظر مالی دارای ترازنامه ضعیف هســتند،  در دوره های ركود اقتصادی10  

كمتر از ساير شركت ها سرمايه گذاری می كنند.  
جدول 3 در واقع میانگین نرخ ســرمايه گذاری را برای شــركت های با 

ترازنامه قوی و ضعیف در دوره های رونق و ركود اقتصادی نشــان می دهد. 
همان طور كه در ســتون آخر مشــاهده می شــود در دوره ركود اقتصادی 
نرخ سرمايه گذاری تمام شــركت ها كمتر از دوره های رونق اقتصادی است. 
همچنین بر اســاس رديف آخر هم نرخ ســرمايه گذاری در دوره های ركود 
اقتصادی برای شركت های با ترازنامه ضعیف كمتر از شركت های با ترازنامه 
قوی تر است. با توجه به اين كه تفاوت نرخ سرمايه گذاری شركت ها در دوره 
رونق اقتصادی كمتر از يك درصد اســت و معنی دار نیســت می توان گفت 
كه در دوره های ركــود اقتصادی میزان قدرت ترازنامه شــركت ها در نرخ 
سرمايه گذاری اثر معنی داری داشــته است. به عبارت ديگر به شکلی ساده 

نشان داده شده كه سازوكار شتاب دهنده مالی در اقتصاد ايران كار می كند 
و در شــرايط ركودی با توجه به ضعیف شدن ترازنامه از بعد مالی و كاهش 
قدرت وثیقه گذاری شــركت ها، از میزان ســرمايه گذاری كاســته می شود، 

پديده ای كه در نهايت منجر به تشــديد و تعمیق ركود می شود. 
عالوه بر اين از طريق تحلیل رگرســیونی نیز ثابت می شود كه سازوكار 
شــتاب دهنده مالی در ســال های اخیــر در اقتصاد ايران فعــال بوده و اثر 
شوک های منفی به اقتصاد از اين طريق تشديد شده و باعث ايجاد نوسانات 

بیشتر و عمیق تر در اقتصاد ايران شده است.

سياستی توصيه های  ارائه  و  جمع بندی 
بــا توجه بــه نتايج مطالعــات، تعامل بخش مالــی و حقیقی باعث 
شــده كه برخــی از تغییــرات در بخش حقیقــی اقتصاد ريشــه در 
وضعیت بخش مالی داشــته باشــد. يعنی همان طور كه بهبود كارايی 
نظــام مالی در تجهیــز و تخصیص منابــع اثر مثبتی بر رشــد بخش 
حقیقی اقتصاد دارد،  ســازوكارهای ناكارای بازارهــای مالی می تواند 
مانع رشــد شــود. همچنین اين ســاختارها ممکن است شوكی كه به 
بخش حقیقی وارد می شــود را تقويت كــرده و آثار آن را چند برابر 

   . كند
در چنیــن شــرايطی، طبیعتا راه كارهايــی كه به بهبــود كارايی 
بازارهــای مالی می تواند بر عملکرد بخش حقیقی موثر باشــد. با توجه 

به نقش های ذاتی بازارهای مالی كه در راســتای كاهش اصطکاک های 
بازارهای مالی كه هزينه های ناشــی  مالی تعريف می شــوند، می توان 
از اصطکاک هــای مالی را حداقل می كنند، كاراتــر در نظر گرفت. از 
اين روهرگونه سیاســتی كه در راســتای بهبود كاركردهای بازارهای 
مالــی و كاهش هزينه های اصطکاک های مالی اتخاذ شــود، در نهايت 
با توجه به ســازوكار شــتاب دهنده مالی می تواند آثار مثبتی در بخش 
حقیقی داشــته باشــد. به عنوان مثــال، بهبود مکانیســم ارزيابی در 
بازارهای مالی برای اعطای تســهیالت، رابطــه بلندمدت بین متقاضی 
تســهیالت و بانك ها و تقويت و ايجاد شــركت های رتبه بندی اعتباری 
و اعتبارســنجی مشــتريان از جمله اقداماتی اســت كــه می تواند اثر 

منفی سازوكار شــتاب دهنده مالی را كاهش دهد.

جدول ۲- میانگین شاخص های سرمایه گذاری برای شرکت های با ترازنامه ضعیف در بازه زمانی ۱۳۷۵ تا ۱۳۹۳

برابری  آزمون 
میانگین

سایر شرکت ها شرکت های با ترازنامه ضعیف

tآماره انحرافمعیار میانگین مشاهدات انحرافمعیار میانگین مشاهدات

-3/۹۵ 0/1۵ 0/1۷ 2184 0/14 0/14 ۵۶۹ سرمایهگذاریکل
نرخهای

3/۷4-سرمایهگذاری 0/13 0/14 2184 0/12 0/12 ۵۶۹ سرمایهگذاریعملیاتی

-1/4۷ 0/0۹ 0/03 2184 0/0۷ 0/02 ۵۶۹ سرمایهگذاریغیرعملیاتی

جدول ۳ -  میانگین نرخ سرمایه گذاری کل در حالت های مختلف در بازه زمانی ۱۳۷۵ تا ۱۳۹۳

تفاوتدورهها دورهرکوداقتصادی دورهرونقاقتصادی مشاهدات

-0/01۹ 0/121 0/14 شرکتهایباترازنامهقوی

 0/1043 0/14۷3 شرکتهایباترازنامهضعیف

-0/024 -0/01۶۷ 0/00۷3 تفاوتدودسته
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پی نوشت:
1( مقالــه حاضر برگرفتــه از طرح »ارزيابی 
وضعیت و چشــم انداز بازارهای مالی« است كه 
به ســفارش موسســه عالی آمــوزش و پژوهش 
در مديريت و برنامه ريزی در پژوهشــکده پولی 
و بانکی بانك مركزی به انجام رســیده اســت. 
بوده و  نويســندگان  ايــن مقاله مختص  نظرات 

انعکاس نظرات حامیان طرح نیســت.
2( عضــو هیئــت علمــی گروه مدلســازی، 

بانکی. و  پولی  پژوهشکده 
3) Financial Accelerator

financial friction( ويژگی هايی از بازار    4( اصطــکاک مالــی )
اعتبار اســت كه مانع تســويه كامل بازار می شــود. هزينــه معامله و 

مالی هســتند.  اصطکاک های  انواع  از  نامتقارن  اطالعات 
5) Bemanke, B., Gertler, M., & Gilchrist, S. (1996). The 

Financial Accelerator and the Flight to Quality. The Review 

of Economics and Statistics, 15-1 ,(1)78.

6( افزايش اين نســبت ها به معنی كاهش قدرت ترازنامه شركت ها 
اســت. از اين رو شركت هايی كه در بیشتر مشاهدات در چهار شاخص 
جــزء 30 درصد بااليــی مشــاهدات بودند به عنوان  شــركت های با 

ترازنامه ضعیف شــناخته می شوند. 
شــامل  عملیاتــی  ســرمايه گذاری  عملیاتــی:  ســرمايه گذاری   )7
ســرمايه گذاری در دارايی هــای ثابــت مشــهود ماننــد ســاختمان، 
ماشــین االت و تجهیــزات و غیــره اســت. ايــن شــاخص از صورت 
جريان وجوه نقد و از كســر كردن فــروش دارايی های ثابت از خريد 
دارايی هــای ثابت به دســت می آيد و با اســتفاده از مانــده دارايی 

ثابت همان شــركت در همان ســال مقیاس 
می شود.

سرمايه گذاری غیرعملیاتی: 
ســرمايه گذاری غیرعملیاتی شــامل خريد 
از كســر كردن فروش(  خالص )خريــد پس 
ســرمايه گذاری  غیرمشــهود،  دارايی هــای 
بلندمــدت و ســاير دارايی ها  و  كوتاه مــدت 
اين بخــش به خريد  به عبارت ديگر  اســت. 
خالص دارايی هــای غیر جاری به جز دارايی 
ثابــت مشــهود می پــردازد و با اســتفاده از 

مانده دارايی ثابت نیز  مقیاس شــده است.
ســرمايه گذاری كل: ســرمايه گذاری كل از جمع ســرمايه گذاری 
عملیاتی و ســرمايه گذاری غیر عملیاتی به دســت می آيد و با استفاده 

از مانده دارايی ثابت مقیاس شــده است. 
8( برای اطالعات بیشــتر به گزارش »چرخه هــای اعتباری اقتصاد 

شود. مراجعه  ايران« 
9( تامیــن مالــی بیرونی بــه منابعی گفته می شــود كــه بنگاه به 
منظــور تامین مالی پروژه های خود از خارج از بنگاه )به صورت بدهی 
يــا اوراق( وارد بنگاه می كنــد و در واقع به كلیه منابــع تامین مالی 
به غیر از منابع تامین مالی درونی بنگاه) مانند ســود انباشــته و ...( 

می گردد. اتالق 
12( شــاخصی كه ركــود و رونق از روی آن محاســبه شــده در 
اينجــا شــاخص تولید صنعتــی بنگاه های بزرگ بانك مركزی اســت. 
در اين قســمت از داده ها و رويکردمعرفی شــده در مطالعه عینیان و 

بركچیان )1393( اســتفاده شده است. 

در  مالی  شتاب دهنده  سازوکار 
ایران  اقتصاد  در  اخير  سال های 
منفی  اثر شوک های  و  بوده  فعال 
تشدید  طریق  این  از  اقتصاد  به 
شده و همين امر منجر به نوسانات 
بيشتر و عميق تر در اقتصاد ایران 

شده است. 
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چرخه های اعتباری اقتصاد ایران 1

 مجید عینیان2

اعتباری چيست؟ چرخه 
هماننــد چرخه تجاری كه يك مفهــوم عمومی از وضعیت كل اقتصاد 
اســت، منظور از چرخه اعتباری وضعیت كلی بخش اعتباری اقتصاد يك 
كشــور اســت. بخش اعتبار هنگامی در انبساط اعتباری قرار دارد كه آثار 
اين انبســاط بر متغیرهای مختلف اعتباری ديده شــود و هنگامی انقباض 
اعتباری شناســايی می شود كه اين موضوع در متغیرهای مختلف اعتباری 
مشــاهد شــود. چرخه اعتباری كه خود زيرمجموعه ای از مفهوم فراگیرتر 
چرخه های مالی محسوب می شود عنوانی است كه برای توضیح دوره های 

پیاپی انبســاط و انقباض دسترسی به منابع اعتباری به كار می رود. 

اعتباری شناسایی چرخه های  اهميت 
شــواهد متعــددی از جمله تبديل بحران مالی ســال 2007 به ركود 
عمیــق 2008 تا 2009 میالدی، تجربه ژاپن در شکســت بازارهای مالی 
در اوايــل دهه 1990، بحران مالی در كشــورهای آســیايی بعد از رونق 
اعتبــاری در نیمــه دوم دهه 1990 و كســادی فعالیت های اقتصادی در 
كشــورهای پیشرفته در پی ركود همزمان در بخش مالی در انتهای هزاره 
دوم، نشــان داده چرخه های تجاری ارتبــاط تنگاتنگی با بازارهای مالی و 
عدم تعادل هــای مالی دارند. برای كاهش اثرات منفی چرخه های تجاری، 
بررسی چرخه های اعتباری و چگونگی تاثیرات متقابل آن ها با چرخه های 

تجاری قابل توجه است.
اعتباری شاخص های چرخه 

در بسیاری از مطالعات برای تعیین چرخه های اعتباری از شاخص های 
مقداری مانده اعتبارات و قیمت دارايی ها، اســپردهای اعتبارات، نســبت 
اهرمی و نقدينگی، اســتانداردهای وام دهی بانکی3 و ديون غیرهســته ای 
بانك ها4 اســتفاده شده اســت. همچون هر بازار ديگری در اقتصاد، وقايع 
بــازار اعتبار می تواند در قیمت ها و مقادير مشــاهده شــود. به طور مثال 
اگر در بازار يك محصول كشــاورزی به دلیل خشکســالی، مقدار محصول 
تولیــدی كاهش يابد، تعادل در بازار در قیمت های باالتر و محصول كمتر 
مشــاهده خواهد شــد. در حالتی كه بازار اعتبار كامــال بدون اصطکاک 
باشــد، چنین حالتی در بازار اعتبار نیز صادق است: اگر تکانه ای در سمت 
عرضه اعتبارات مشــاهده شــود اثر اين تکانه هم در متغیرهای قیمتی و 
هم در متغیرهای مقداری مشــاهده خواهد شد. در عمل بازار اعتبار يکی 
از بازارهای با بیشــترين اصطکاک اســت. در حالت وجــود اصطکاک در 
بازار اعتبار، بســته به نوع اصطکاک ها، مشــاهده اثر تکانه در متغیرهای 
قیمتی و مقداری متفاوت خواهد بــود. اگر بانك هزينه نظارت بر بنگاه و 
ريســك بنگاه را بر قیمت تخلیه كند، برای بررســی وضعیت بازار اعتبار 
بهتر اســت ســراغ متغیرهای قیمتی رفت. در حالی كه اگر ريســك عدم 
بازپرداخت و نظام قضايی به گونه ای باشــد كــه بانك امید به احیای وام 
نکول شــده نداشته باشد و بانك در پرداخت مقدار تسهیالت سقف منظور 
كند، متغیرهای مقداری انتخاب بهتری برای بررســی وضعیت بازار اعتبار 

هستند.

شاخص مناسب برای چرخه اعتباری ایران
يکــی از معیارهــای انتخاب متغیرهــای قیمتی يا مقــداری ماهیت 
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اصطکاک هــای بازار اعتبار اســت. مطالعات قبلی5 نشــانه هايی از مهم تر 
بودن محدوديت های مقداری در تامین مالی شــركت های پذيرفته شــده 
در بــورس اوراق بهادار تهــران ارائه می كنند. در نتیجه برای شناســايی 
چرخه های اعتباری در ايران بهتر اســت از متغیرهای مقداری اســتفاده 
شــود. از سوی ديگر كیفیت داده های موجود متغیرهای مقداری و قیمتی 
نیــز در انتخاب متغیر مرجع مهم اســت. از آنجا كــه در ايران متغیرهای 
قیمتی بازار اعتبار به طور مستمر دســتخوش اعمال نظرهای قانونی بوده 
و خارج از ســازوكار بازار تعیین شــده اند، لزوما نشان دهنده وضعیت بازار 

نیستند. اعتبار 
با توجه به تمامی نکات ذكر برای بررســی وضعیت اعتباری در سطح 

همفزون از نســبت بدهی بخش خصوصی به شبکه بانکی به تولید ناخالص 
داخلی بالقوه به عنوان شــاخص وضعیت اعتباری استفاده می شود. 

نتايج شناســايی دوره های انقباض و انبســاط اعتباری )تاريخ گذاری 
چرخه های اعتباری( در جدول 1 و شــکل 1 ارائه شــده است. دوره های 
مشــخص شــده با رنگ پس زمینه تیره نشــان دهنده دوره هــای انقباض 
اعتباری اســت كه در طول آن ها دسترســی به اعتبارات به نسبت تولید 

ناخالص داخلی در حال كاهش است. 
نکته قابل توجه وضعیت انقباضی اعتبار از زمســتان سال 1392 است 
كه تا انتهای ســال 1393 كه داده ها موجود هســتند ادامه دارد. البته بر 
اساس شــواهد ديگر اين انقباض، در واقع همان ادامه انقباض اعتباری به 

جدول ۱: دوره های انقباض و انبساط اعتباری اقتصاد ایران
طول دوره پایان شروع وضعیت

حداقل ۲ سال ۱۳۴۸ نامعلوم انبساط

۲ سال ۱۳۵۰ ۱۳۴۹ انقباض

۱ سال ۱۳۵۱ ۱۳۵۱ انبساط

۲ سال ۱۳۵۳ ۱۳۵۲ انقباض

۲ سال ۱۳۵۵ ۱۳۵۴ انبساط

۱ سال ۱۳۵۶ ۱۳۵۶ انقباض

۳ سال ۱۳۵۹ ۱۳۵۷ انبساط

۲ سال ۱۳۶۱ ۱۳۶۰ انقباض

۲ سال ۱۳۶۲ ۱۳۶۲ انبساط

۱ سال ۱۳۶۳ ۱۳۶۳ انقباض

۱ سال ۱۳۶۴ ۱۳۶۴ انبساط

۲ سال بهار۱۳۶۸ ۱۳۶۵ انقباض

۱۱ فصل زمستان۱۳۷۰ تابستان۱۳۶۸ انبساط

۱۵ فصل پاییز۱۳۷۴ بهار۱۳۷۱ انقباض

۶ فصل بهار۱۳۷۶ زمستان۱۳۷۴ انبساط

۴ فصل بهار۱۳۷۷ تابستان۱۳۷۶ انقباض

۷ فصل زمستان۱۳۷۸ تابستان۱۳۷۷ انبساط

۵ فصل بهار۱۳۸۰ بهار۱۳۷۹ انقباض

۳ فصل زمستان۱۳۸۲ تابستان۱۳۸۲ انبساط

۵ فصل بهار۱۳۸۴ بهار۱۳۸۳ انقباض

۶ فصل پاییز۱۳۸۵ تابستان۱۳۸۴ انبساط

۱۲ فصل پاییز۱۳۸۸ زمستان۱۳۸۶ انقباض

۶ فصل بهار۱۳۹۰ زمستان۱۳۸۸ انبساط

۷ فصل زمستان۱۳۹۱ تابستان۱۳۹۰ انقباض

۳ فصل پاییز۱۳۹۲ بهار۱۳۹۲ انبساط

حداقل ۵ فصل نامعلوم زمستان۱۳۹۲ انقباض

منبع: محاسبات تحقیق با استفاده از داده های پایگاه سری های زمانی، گزیده آمارهای اقتصادی و نماگرهای اقتصادی بانک مرکزی جمهوری اسالمی ایران
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وقوع پیوســته از تابســتان 1390 بوده است كه به طور موقت در 3 فصل 
ابتدايی ســال 1392 به وضعیت انبساطی تغییر يافته بود.

اعتباری و  هماهنگی چرخه های تجاری 
بر اســاس مطالعات جهانی6 از چرخه هــای مالی و چرخه های تجاری 
44 كشــور در بازه ای 50 ســاله، هم حركتی )میزان تطابق7( چرخه های 
تجــاری و چرخه های اعتباری نزديك به 80 درصد بوده اســت. يعنی در 
بیشــتر دوره ها ركود اقتصادی همراه با انقباض اعتباری و رونق اقتصادی 
همراه با انبســاط اعتباری اســت. همچنین نشان داده شــده است وقوع 
انقبــاض در بخش مالی با عمیق تر بــودن ركود بخش حقیقی همراه بوده 

اســت. به گونه ای كه وقوع انقباض اعتباری بــا ركودهايی همراه بوده كه 
نزديك به 2 درصد افت بیشــتر تولید را به همراه داشته اند. 

تطابق چرخه های تجاری و اعتباری در ایران
همبســتگی چرخه های اعتباری و تجاری در ايران بیش از 41 درصد 
اســت. با شناسايی نقاط اوج و حضیض و در كنار هم قرار دادن دوره های 
رونق و ركود اقتصادی و انقباض و انبساط اعتباری به شکل نمادين رابطه 

بخش حقیقی و بخش اعتباری را در شــکل 1 مشاهده می كنیم. 
بررســی آماری تطابق دوره های رونق و ركــود تجاری )اقتصاد كالن( 
با دوره های انبســاط و انقباض اعتباری نشــان دهنده تطابق 70 درصدی 

اين دوره ها دارد.
جزئیــات تطابق دوره های ركود اقتصادی با دوره های انقباض اعتباری 
در جدول 2 و جزئیات تطابق دوره های رونق اقتصادی با دوره های انبساط 
اعتباری در جدول 3 ارائه شده است. همانطور كه مشاهده می شود الگوی 
خاصی در پیشــرو يا پســرو بودن چرخه های اعتباری و تجاری نسبت به 
هم مشــاهده نمی شــود. ولی تطابق دوره های ركــود و رونق اقتصادی و 

انقباض و انبســاط اعتباری با هم كامال مشخص است.
اقتصاد اعتباری در بخش های مختلف  چرخه های 

عملکرد وضعیت اعتباری در تمامی بخش های اقتصادی كشور يکسان 
نیســت. نسبت مانده تسهیالت به ارزش افزوده در بخش ساختمان بسیار 
باالتر از ســاير بخش هاســت. بخش صنعت و بخش كشــاورزی نســبت 
نزديکی دارند و اين نسبت در بخش خدمات پايین تر از ساير بخش هاست. 
چرخه هــای اعتبــاری در بخش های مختلف لزوما رفتار يکســانی ندارند، 

برخی هــای الگوی كلی اقتصــاد را تکرار می كنند ولی به طور مشــخص 
بخش مسکن الگوی رفتاری بســیار متفاوتی دارد. چرخه اعتباری تمامی 
بخش ها به جز مســکن دارای همبستگی مثبت معنی دار با چرخه تجاری 
است. جالب اينجاســت كه چرخه اعتباری بخش های كشاورزی و صنعت 
دارای همبســتگی بیشــتری با چرخه تجاری كل اقتصاد دارد تا با چرخه 
ارزش افــزوده خود بخش كه احتماال به اين دلیل اســت كه منابع بانکی 
در اثــر كاهــش فعالیت های اقتصــادی در كل بخش ها كاهــش يافته و 
بــه صورت چرخه اعتباری ايــن بخش ها ظاهر می شــود. جزئیات تطابق 
دوره های انقباض و انبســاط اعتبــاری و دوره های ركود و رونق اقتصادی 
در جــدول 4 ارائه شــده اند. وضعیت اعتباری بخش كشــاورزی با 1 يك 
ســال تاخیر تطابق 71 درصــدی و بخش صنعت نیز با يك ســال تاخیر 
تطابــق 58 درصدی نمايش می دهند كه به نظر می رســد نشــان دهنده 
علیت ارتبــاط چرخه های تجــاری و اعتبار در اين دو بخش از ســمت 

شکل 1: تطابق دوره های رکود اقتصادی و انقباض اعتباری

توضيح: دوره های آبی روشن در بخش باالیی نمودار نمایانگر دوره های رکود اقتصادی و آبی تيره در بخش پایينی نمایانگر دوره های انقباض اعتباری است. دوره های سفيد به ترتيب نمایانگر رونق 
اقتصادی و انبساط اعتباری است. در هر دو بخش رنگ زرد نمایانگر دوره هایی است که داده وجود ندارد. منبع: نتایج پژوهش بر اساس داده های بانک مرکزی جمهوری اسالمی ایران.

جدول ۲: تطابق نقاط شروع دوره های رکود اقتصادی و انقباض اعتباری مرتبط
وضعیت شروع انقباض نسبت به شروع رکود شروع انقباض اعتباری مرتبط دوره رکود اقتصادی

همزمان بهار ۱۳۷۱ بهار ۱۳۷۱ تا بهار ۱۳۷۳

- - زمستان ۱۳۷۳ تا تابستان ۱۳۷۴

پیشرو ۱ فصل پاییز ۱۳۷۶ تا تابستان ۱۳۸۷ تابستان ۱۳۷۶

پیشرو ۱ فصل بهار ۱۳۷۹ تابستان ۱۳۷۹ تا تابستان ۱۳۸۰

پسرو ۱ فصل زمستان ۱۳۸۶ پاییز ۱۳۸۶ تا پاییز ۱۳۸۸

پسرو ۲ فصل تابستان ۱۳۹۰ زمستان ۱۳۹۰تا تابستان ۱۳۹۲

منبع: نتایج پژوهش بر اساس داده های بانک مرکزی جمهوری اسالمی ایران



] 49 [

اثر اعتبارات بر توليد     پرونـــده

دو ماهنامه تازه های اقتصاد   شهریور 95   شماره 149

فعالیت های حقیقی به اعتبارات اســت. باالترين تطابق وضعیت اعتباری 
بخش خدمات بــا وضعیت رونق و ركود اين بخش به طور همزمان و در 

سطح 62 درصد است. 

جمع بندی
شــواهد بــازار اعتبار در ايران نشــان می دهد شــاخص های مقداری 
وضعیت اعتباری را بهتر مشــخص می كنند. تحلیــل چرخه های اعتباری 
نشــان از وضعیت انقباضی شديد طی ســال های 86 تا 88 و از سال 90 
تاكنون است. شــواهد همزمانی و تطابق چرخه های اعتباری و چرخه های 
تجــاری در ايران كه همگام با شــواهد جهانی اســت نشــان می دهد هر 
زمــان كه اقتصــاد كالن در وضعیت ركــود قرار داشــته، احتمال وقوع 
انقباض اعتبــاری باال و هنگامی كه اقتصــاد كالن در وضعیت رونق قرار 
داشــته بخش اعتباری نیز در انبساط بوده است. البته اين رابطه در تمام 
بخش های اقتصادی صادق نیســت. تطابــق چرخه های تجاری و اعتباری 
در اقتصاد كالن همزمان اســت. اعتبارات بخش كشاورزی و بخش صنعت 
تقريبا پس از يك ســال از وضعیت تولید در اين بخش ها واكنش نشــان 
می دهد. در بخش ســاختمان تطابق كمتری بیــن چرخه های اعتباری و 
تجاری وجود دارد. ولی تطابق چرخه هــای تجاری و چرخه های اعتباری 

در بخش خدمات قابل توجه و البته به صورت همزمان اســت.

پی نوشت
1( مقالــه حاضــر برگرفته از طــرح »ارزيابی وضعیت و چشــم انداز 
بازارهای مالی« است كه به ســفارش موسسه عالی آموزش و پژوهش در 
مديريت و برنامه ريزی در پژوهشــکده پولی و بانکی بانك مركزی به انجام 
رســیده است. نظرات اين مقاله مختص نويسندگان بوده و انعکاس نظرات 

نیست. حامیان طرح 
2( پژوهشــگر گروه مدل سازی، پژوهشکده پولی و بانکی

3( استانداردهای وام دهی بانکی متغیری است كه از يك پايش آماری 
به نام »پايش نظرات مديران ارشــد اعتبــارات از فعالیت وام دهی بانك« 
 Senior Loan Officer Opinion Survey on Bank Lending(
Practices( كه توســط هیئت مديره فدرال رزرو اجرا می شود به دست 
می آيد و در واقع نشــان دهنده نظر افراد ذيربطاز وضعیت اعتباری است. 

4(ديون غیرهسته ای ناشــی از فعالیت های غیرهسته ای بانك هستند. 
منظور از فعالیت هســته ای فعالیت های اصلی بانك شامل دريافت سپرده 
و اعطای وام اســت. در نتیجه ديــون بانك غیر از ســپرده ها را می توان 
ديون غیرهســته ای دانســت. در عمل محاســبه مقدار ديون هسته ای و 
غیرهســته ای بســتگی به ديدگاه محقق در مورد فعالیت اصلی و پايه ای 

بانك دارد. 
5( راســتاد، م.، ابراهیمی، س.، و مدنی زاده، ع. )1395( بررســی 
عملکرد ســازوكار شــتاب دهنده مالــی، مطالعه موردی شــركت های 
پذيرفته شــده در بورس اوراق بهــادار تهــران. در ارزيابی وضعیت و 
چشــم اندازهای بازار مالی، دفتــر دوم: ارزياب وضعیــت موجود نظام 
بانکی و آثار حقیقی. صص. 141-177. تهران: موسســه عالی آموزش 

برنامه ريزی. و  مديريت  پژوهش  و 
6)Claessens, S., Kose, M. A., & Terrones, M. 

E. (2012). How Do Business and Financial Cycles 
Interact? Journal of International economics, ,(1)87 
 .190-178

7)concordance

جدول ۳: تطابق نقاط شروع دوره های رونق اقتصادی و انبساط اعتباری مرتبط
وضعیت شروع انبساط نسبت به شروع رکود شروع انبساط اعتباری مرتبط دوره رونق اقتصادی

پیشرو ۱ فصل تابستان ۱۳۶۸ پاییز ۱۳۶۸ تا زمستان ۱۳۷۰

- - تابستان و پاییز ۱۳۷۳

پسرو ۱ فصل زمستان ۱۳۷۴ پاییز ۱۳۷۴ تا تابستان ۱۳۷۶

- - پاییز ۱۳۷۸ تا بهار ۱۳۷۹

- - پاییز ۱۳۸۰ تا تابستان ۱۳۸۶

همزمان زمستان ۱۳۸۸ زمستان ۱۳۸۸ تا پاییز ۱۳۹۰

پیشرو ۲ فصل بهار ۱۳۹۲ پاییز ۱۳۹۲ تاکنون

منبع: نتایج پژوهش بر اساس داده های بانک مرکزی جمهوری اسالمی ایران

جدول ۴: تطابق دوره های انقباض و انبساط اعتباری و دوره های رکود و رونق اقتصادی
پسرو ۱ سال همزمان پیشرو ۱ سال اعتباری به تجاری

۰/۴۴ ۰/۷۳ ۰/۴۹ کل اقتصاد

۰/۷۱ ۰/۴۹ ۰/۴۴ کشاورزی

۰/۵۸ ۰/۴۲ ۰/۴۹ صنعت

۰/۲۷ ۰/۴۷ ۰/۴۴ ساختمان

۰/۶۲ ۰/۶۲ ۰/۵۱ خدمات

منبع: نتایج پژوهش بر اساس داده های بانک مرکزی جمهوری اسالمی ایران
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تاریخ نگاری مطالبات غيرجاری در اقتصاد ایران1

 ماریه عزیزی راد2

مقدمه
تمركــز اين گزارش بــر يافتن كانال های اثرگــذاری تصمیمات دولت 
و بانــك مركزی بــر مطالبات غیرجاری بخش بانکــی از آغاز دهه 1380 
اســت. در بررســی وضعیت بخش بانکی بايد توجه داشت كه تکیه صرف 
بر اطالعات آماری ممکن اســت عامل چشم پوشــی از برخی حقايق شود. 
به همین دلیل ضروری اســت كــه وقايع نگاری نیز در كنار بررســی آمار 
صورت پذيرد. منابع اصلی اســتفاده شــده در اين بخش، قوانین مرجع و 
بخشنامه ها و تصويب نامه های بانك مركزی و هیئت وزيران است. در كنار 
اين منابع سعی بر آن است كه از اخبار منتشر شده توسط خبرگزاری های 

رســمی نیز برای تبیین وقايع دوره مورد بررسی استفاده شود. 
مســئله مطالبات غیرجاری بانك ها و موسســات اعتبــاری از انتهای 
ســال 1385 مورد توجه بانك مركزی بوده است. در اسفند 1385، بانك 
مركزی »آيین نامه طبقه بندی دارايی های موسسات اعتباری« را به شبکه 
بانکی ابالغ كرد. از اين زمان، مطالبات موسســات اعتباری با سه معیار 1( 
میزان تاخیر در بازپرداخت اقســاط، 2( انتظار از وضعیت مالی مشتری و 
3( چشم انداز صنعت و بازار محصوالت مشتری به دو دسته كلی مطالبات 
جاری و مطالبات غیرجاری تقســیم می شــوند3 . مطالبــات غیرجاری نیز 
خود به ســه دسته  سررسید گذشــته، معوق و مشــکوک الوصول تقسیم 

می شود. 
در ادامــه اهم وقايع مرتبط بــا وجه التزام تاخیــر تاديه دين، امهال 

معوقات و شــركت ساماندهی مطالبات معوق فهرست می شوند.

وجه التزام تاخير تادیه دین
در راســتای »آيین نامه طبقه بندی دارايی های موسســات اعتباری«، 
اولین بخشــنامه در مورد اخذ وجه التزام در تیر 1386 به شــبکه بانکی 
ابالغ شــد كه طبق آن، بانك ها محق شــدند به محض قصور مشتری در 
بازپرداخــت بدهی خود )هر چند كه تســهیالت مذكور كماكان در طبقه 
جاری قرار داشــته باشــد(، وجه التزام مربوطه را محاســبه و از مشتری 

نمايند. مطالبه 
در دی 1386، »آيین نامه وصول مطالبات سررســید گذشــته، معوق 
و مشــکوک الوصول موسســات اعتباری )ريالی و ارزی(« به شبکه بانکی 
ابالغ شــد. طبق ماده )3( اين آيین نامه، دريافت جريمه ديركرد توســط 
موسســات اعتباری برای تســهیالتی كه پس از شــش مــاه از ابالغ اين 

آيین نامه سررسید شد، ممنوع گشت.
در آبــان 1388 نیــز، بانك مركزی دســتورالعمل اجرايی ماده )11( 
اين آيین نامه را ابالغ نمود. در اين ماده تصريح شــده موسســه اعتباری 
موظف اســت از مشتريان بدحســابی كه مجموع بدهی غیرجاری آنها به 
كل موسسات اعتباری بیش از 500 میلیون ريال است، وجه التزام معادل 

نرخ ســود قراردادی به عالوه شش درصد را دريافت نمايد.
در اســفند 1388، بانك مركزی طی بخشنامه ای به شبکه بانکی متن 
مــاده )11( آيین نامه وصول مطالبــات را تغییر داد. در ماده )11( كه به 
تصويب هیات وزيران رســیده، آمده اســت كه مؤسسه اعتباری به منظور 
تســهیل تسويه بدهی های غیرجاری مشــتريان می تواند با رعايت قوانین 
و مقررات مربوطه برای يك بار با اســتفاده از يکی از ســه راهکار بخشش 
وجــه التزام تأخیر تأديه دين، تقســیط مجدد بدهــی، امهال بدهی و يا 
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تركیبی از آن ها نســبت به تعیین تکلیف بدهی مشتری اقدام نمايد.
در مهر 1389، از طرف مجلس شورای اسالمی عبارت »به عالوه شش 
درصد« در ماده )11( به دلیل مغايرت های قانونی ملغی شــد. برای روشن 
شــدن موضوع، در آبان اعالم شد مؤسســات اعتباری مجاز به اخذ وجه 
التزام تأخیر تأديه دين از مشــتريانی هســتند كه در قرارداد منعقده بین 
مؤسســه اعتباری و مشــتری، اخذ وجه التزام به صورت شرط ضمن عقد 
ذكر و نرخ آن به طور صريح و دقیق مشــخص و به امضای طرفین رسیده 

باشــد. در فرورديــن 1390 عبارت »در صورتی كه در قــرارداد منعقد 
شــده بین مؤسســه و مشــتری پیش بینی شده باشــد« به انتهای ماده 

)11( افزوده شد.
در اســفند 1391، بانك مركزی موضوع »بخشــش وجه  التزام تأخیر 
تأديه دين در تســهیالت اعطايی قرض الحســنه« را به كلیه صندوق های 
قرض الحسنه دارای مجوز اعالم كرد. بر اين اساس، در صورت تأيید هیأت 
امنــای صندوق قرض الحســنه، اين صندوق مجاز به بخشــش وجه التزام 

تأخیر تأديه دين خواهد بود.
امهال معوقات و پرداخت تســهیالت به افراد دارای بدهی موقت

پیش از ســال 1385 كه مســئله مطالبات غیرجاری بانك ها به لحاظ 
حجــم اهمیت كمتری داشــت و آيین نامه طبقه بندی دارايی ها  ارســال 
نشــده بود، بخشنامه ها و اخبار مربوط به امهال معوقات نیز بسیار محدود 
اســت. در اين دوره می تــوان به دو مورد امهال اشــاره نمود. يکی امهال 
بدهی های معوقه تعدادی از واحدهای تولیدی در قالب مصوبات كمسیون 
اصل )138( قانون اساسی در سال 1381، و ديگری استمهال بازپرداخت 
تســهیالت اعطايی قبل از وقوع زلزله بم به افراد آســیب ديده از زلزله به 
مدت دو سال كه در سال 1383 توسط شورای پول و اعتبار تصويب شد.

در آذر 1386 و در پــی مصوبــه هیئت وزيران مبنــی بر لزوم اعطای 
تسهیالت توســط بانك ها به واحدهای اقتصادی دارای بدهی معوق واجد 

شــرايط از محل منابــع موضوع آيین نامــه اجرايی گســترش بنگاه های 
زودبــازده و كارآفرين، بانك مركزی دســتورالعمل ضوابــط فنی و مالی 
را بــه بانك های دولتی و شــركت دولتی پســت بانك ابــالغ نمود. طبق 
اين بخشــنامه، بانك ها مجاز شــدند كه به واحدهای دارای بدهی معوق 
تســهیالت پرداخت نمايند. اعطای اين تســهیالت بايــد يا در چارچوب 
مشــاركت بانك در طرحی خاص )عقود مشاركتی(، يا ضمن خريد كااليی 
توســط بانك )عقود مبادله ای( و يا منوط به انجام كار يا خدمتی مشخص 

باشد. تعهدی(  )عقود 
در اين بخشــنامه بر مشخص بودن »موضوع تسهیالت« و عدم اعطای 
آن برای بازپرداخت بدهی های سررســید گذشــته و معوق تاكید شــده 
اســت. الزم به ذكر است كه اعطای اين تسهیالت در اختیار هیئت مديره 
بانك هــا قرار گرفت و ماهیت تکلیفی نداشــت. پس از گذشــت پنج ماه، 

توضیح: اين نمودار وجه التزام دريافتنی به ريال را به صورت نرمال شده به تسهیالت پس از كسر ذخیره مطالبات مشکوک الوصول نشان می دهد. هم چنین، وقايع مهم ذكر شده در متن مقاله نیز در اين نمودار مشخص 

شده اند. براساس ترازنامه های ماهانه بانك ها، وجه التزام دريافتنی به ارز در كل بازه صفر گزارش شده  است. منبع: محاسبات نويسنده بر مبنای ترازنامه های ماهانه بانك ها، بانك مركزی ج.ا.ا

1- ابالغ اولین بخشــنامه در مورد أخذ وجه التزام )خسارت تأخیر تأديه دين(

2- ابالغ »آيین نامه وصول مطالبات سررســید گذشــته، معوق و مشکوک الوصول مؤسسات اعتباری )ريالی و ارزی(«

3- ابالغ دســتورالعمل اجرايی ماده )11( آيین نامه وصول مطالبات

4- تغییر متن مــاده )11( آيین نامه وصول مطالبات با مصوبه هیئت وزيران

5- حذف عبارت »به عالوه شــش درصد« در ماده )11( آيین نامه وصول مطالبات از طرف مجلس شــورای اسالمی

6- الحاق عبارت »در صورتی كه در قرارداد منعقد شــده بین مؤسســه و مشتری پیش بینی شده باشد« به انتهای ماده )11(.

امکان بخشــش وجه التزام در صورت تصويب هیئت مديره بانك

7- ابالغ موضوع بخشــش وجه  التزام تأخیر تأديه دين در تسهیالت اعطايی قرض الحسنه

شکل 1- روند زمانی وجه التزام دریافتنی به تسهيالت )درصد(
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وزيــر وقت امور اقتصادی و دارايی تاكید كرد اعطای تســهیالت به منظور 
تســويه بدهی مشــتريان به واحدهايی كه دارای بدهی معوق هســتند، 
درقالــب هیچ يك از عقود اســالمی قرار نمی گیرد. از ايــن تاكید می توان 
اينگونه برداشــت كــرد كه احتماال در اين دوره برخی بانك ها با اســتناد 
بــه آيین نامه به واحدهــای دارای بدهی معوق بــرای بازپرداخت بدهی، 

كرده اند. پرداخت  تسهیالت 
در دهه 1390 امهال بدهی برخی واحدها در قوانین بودجه به شــبکه 
بانکی تکلیف شــده اســت. برای مثال در تیــر 1390، بانك مركزی طی 
بخشــنامه ای بند )28( قانون بودجه ســال 1390 را به شبکه بانکی ابالغ 
نمود. طبق اين بخشــنامه بانك ها مجاز شدند اصل و ســـود تـــسهیالت 
سررسـید گذشته و معوق واحدهای تولیدی صنعتی، معدنی و كشاورزی، 
كه در بازپرداخت بدهی های خـــود دچار مشــکل شــده اند، را برای يك 
بار و تا پنج ســال تقسیط كرده و از ســرفصل مطالبات سررسید گذشته 
و معوق خارج نمايند. هم چنین، اجازه داده شــده كــه كلیه جريمه های 
ناشی از ديركرد بازپرداخت اصل و ســـود تـسهیالت موضوع اين بند پس 
از تعیین تکلیف تا آن زمان و انجام تســويه حســاب كامل با تأيید هیئت 

بخشیده شود. مديره 
مشــابه اين بنــد از قانون بودجه ســال 1390، در بنــد )29( قانون 
بودجه ســال 1391 نیز مشاهده می شــود. طبق اين بند، مؤسسات مالی 
و اعتباری موظف شــده اند با درخواســت متقاضی و پــس از تايید هیئت 
مديره بانك، اصل و ســود قبل و بعد از سررســید تسهیالت ريالی و ارزی 
سررســید شــده و معوقه پرداختی به اشــخاص حقیقی يا حقوقی بابت 
فعالیــت در امور تولیــدی، صنعتی، معدنی، كشــاورزی و خدماتی را كه 
در بازپرداخت اقســاط تســهیالت دريافتی به داليل موجه دچار مشــکل 
شــده اند برای يك بار و تا پنج سال تقسیط كنند. در دستور العمل اجرايی 
اين بند، »تشــخیص داليل موجه اســتمهال بدهی واحدهای تولیدی بر 
عهده مؤسســه اعتباری« گذاشته شده اســت.4 بايد توجه كرد كه در بند 
)28( قانون بودجه سال 1390 بانك ها مجاز و در بند )29( قانون بودجه 

سال 1391 موظف به تقسیط مجدد شده اند.
در بند )20( قانون بودجه ســال 1392 نیز كه در مرداد همان ســال 
توســط بانك مركزی به شــبکه بانکی ابالغ شــد، بانك ها موظف شــدند 
تســهیالت ارزی و ريالی مورد نیاز طرح های دارای توجیه فنی و اقتصادی 
در حوزه فعالیت های صنعتی، معدنی و كشــاورزی را هم زمان بررســی و 
تعییــن تکلیف نموده و تســهیالت مصوب را براســاس زمان بندی اجرای 
طرح و پیشــرفت كار پرداخــت نمايند. مطابق اين بخشــنامه، درصورت 
عدم پرداخت تســهیالت مطابق برنامه زمان بندی شده مصوب، متناسب با 
تأخیر در پرداخت، تسهیالت اعطائی قبلی بدون دريافت جريمه استمهال 
شــده و به روز می شــود. هم چنین، درصــورت عدم رعايــت زمان بندی 
پرداخت تســهیالت ارزی و ريالی توسط بانك عامل كـــه موجب تحمیل 
هزينه مازاد بر سرمايه گذاری گردد، بانك عامل موظف است براساس نظر 

كارشــناس رسمی، هزينه تحمیلی را جبران كند.
هم چنیــن، در بند )16( قانون بودجه ســال 1392 آمده اســت كه 
به منظور حمايت از تولید و اشــتغال، بانك ها و مؤسسات مالی و اعتباری 

دارای مجوز از بانك مركــزی پس از تأيید هیئت 
مديره بانك با درخواســت متقاضی، اصل و ســود 
اعم از سود قبل و بعد از سررسید تسهیالت ريالی 
يا ارزی سررســید گذشــته و معــوق پرداختی به 
اشــخاص حقیقی و يا حقوقی بابت فعالیت در امور 
تولیدی صنعتــی، معدنی، كشــاورزی و خدماتی 
را كه در بازپرداخت اقســاط تســهیالت دريافتی 
به داليل موجه دچار مشــکل شــده اند و قادر به 
پرداخــت اقســاط تســهیالت دريافتی نیســتند، 
برای يك بار و تا پنج ســال تقســیط و از سرفصل 
مطالبات سررسید گذشــته و معوق خارج نمايند. 
مطابق همین بند، جريمه خســارت تأخیر پس از 
تعیین تکلیف تا آن زمان و انجام تســويه حســاب 

كامل مورد تأيید بانك يا مؤسســه مالی و اعتباری بخشــوده می شود به 
نحوی كه در اين موارد، نرخ ســود تســهیالت جديد حداكثر معادل نرخ 
سود تســهیالت تعیین شده توسط شــورای پول و اعتبار باشد. چنانچه 
اشــخاص حقیقــی يا حقوقــی برای تســويه بدهی های معــوق خود به 
بانك هــای عامل مراجعــه ننمايند، به هیئت مديــره بانك ها اجازه داده 
می شــود با رعايت قوانین و مقررات، برای مطالبات بیش از پنج میلیارد 
ريال خود از ســاير اموال منقول و غیرمنقول آنان مازاد بر وثائق تحويلی 

نمايند. اقدام  بانك ها  به 
در قانــون بودجه ســال 1393 نیــز در بند )د( تبصــره )11(، كلیه 
بانك های كشــور كه به بخش كشــاورزی تســهیالتی پرداخت نموده اند، 
موظف شدند بازپرداخت وام های اشخاص حقیقی و حقوقی غیردولتی كه 
دچار خســارت خشکسالی يا سرمازدگی يا آفات و بیماری های همه گیر و 
يا حوادث غیرمترقبه و يا آتش ســوزی غیرعمدی شــده باشند را با تأيید 
كارگروهی كه در اين بند به آن اشــاره شــده و مشــروط بــه تأمین بار 
مالــی اضافی از محل اعتبارات ماده )12( قانون مديريت بحران كشــور و 
اعتبارات پیش بینی نشــده قانون بودجه به مدت ســه سال امهال نمايند. 
در اين ســال، برای اولین بار منبع تامین بار مالی امهال در قانون بودجه 
مشــخص شــده اســت. بانك مركزی بخشــنامه مربوط به اين بند را در 

فروردين 1393 به شبکه بانکی ابالغ نمود.
در فروردين 1393، عالوه بر بخشــنامه مربوط به تبصره )11( قانون 
بودجه، بخشــنامه »قانون تســريع در بازســازی مناطق آسیب ديده در 
حــوادث غیرمترقبه« مصوبه خرداد 1392 مجلس شــورای اســالمی نیز 
به شبکه بانکی ابالغ شــد. طبق اين بخشنامه، بازپرداخت كلیه تسهیالت 
اعطايــی قبــل از وقوع حادثــه به افراد آســیب ديده )اعــم از تولیدی و 
غیرتولیــدی، در شــهرها و روســتاها( به مدت دو ســال از تاريخ حادثه 
اســتمهال و ســود متعلقه برای مدت مذكور توسط دولت تامین می شود. 
هم چنین استفاده از تســهیالت تخصیصی اعم از مسکونی و غیرمسکونی 
شــهری و روســتايی، مشــروط به نداشــتن بدهی قبلی، نداشتن چك 
برگشتی، تاهل و حداكثر ســن نمی باشد. پرداخت تسهیالت بانکی جهت 
ســاخت، بازســازی و مقاوم ســازی مجدد برای افرادی كه در گذشته از 
تســهیالت بانکی استفاده كرده اند ولی ســاختمان مذكور آسیب ديده و يا 

از بین رفته، بالمانع است.
در اســفند 1393، بخشــنامه ای مبنی بر لزوم تسهیل شرايط اعطای 
تســهیالت به واحدهای تولیدی توسط شبکه بانکی كشور در راستای نیل 
به اهداف اقتصاد مقاومتی به شــبکه بانکی ابالغ شــد. در اين بخشنامه، 
بر نقش شــبکه بانکــی در تامین مالی نظام اقتصادی كشــور و در خروج 
غیرتورمی از ركود اقتصادی تاكید شــده اســت. اين بخشنامه اين امکان 
را فراهم كرد كه به واحدهای تولیدی كــه فعالیت آنها از توجیهات مالی 
مناسب برخوردار اســت و به رغم برخورداری از توان و ظرفیت سودآوری 
بــاال، در برهه ای از زمان طی ســال های 1389 تا 1392 - بنا به داليلی 
خــارج از حیطه اختیار و اراده - نتوانســته اند به تعهــدات خود در قبال 
شــبکه بانکی كشور عمل نمايند و در فهرست بدهکاران بانکی قرار گرفته 
و بالتبع در دريافت تســهیالت جديد به منظور تأمین ســرمايه درگردش 
با مشــکل مواجه شــده اند، بتوانند از تسهیالت 

نمايند. استفاده  بانکی  شبکه 
در نهايــت، بنــد )د( تبصــره )11( قانون 
بودجه سال 1394 كه در فروردين همان سال 
به شبکه بانکی ابالغ شد، كلیه بانك های كشور 
كــه به بخش كشــاورزی تســهیالتی پرداخت 
نموده انــد را موظف نمــود بازپرداخت وام های 
اشــخاص حقیقی و حقوقی غیردولتی كه دچار 
خســارت خشکسالی يا ســرمازدگی يا آفات و 
بیماری هــای همه گیر و يا حــوادث غیرمترقبه 
و يا آتش ســوزی غیرعمدی شــده باشند، را به 
مدت ســه ســال امهال كنند. در اين سال نیز 
مانند ســال 1393 تاكید شده بار مالی اضافی 

یکی از راهکارهای برخورد با مسئله 
مطالبات غيرجاری در دهه 1380، 
تأسيس شرکت ساماندهی مطالبات 
معوق بود. با وجود برشمردن اهداف 
بر  تأکيد  و  این شرکت  وظایف  و 
ساماندهی  در  آن  بی بدیل  نقش 
مطالبات غيرجاری شبکه بانکی در 
بخشنامه های صادره، شواهد حاکی از 
عدم موفقيت این شرکت در راستای 

نيل به اهداف تعریف شده است.
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ايــن بند از محــل اعتبارات مــاده )12( قانون مديريت بحران كشــور و 
اعتبارات پیش بینی نشــده قانون بودجه قابل تامین است.

معوق مطالبات  شرکت ساماندهی 
خبرهای نیمه اول ســال 1386، حاكی از تصويب تاســیس »شركت 
ساماندهی مطالبات معوق« در مجلس شورای اسالمی و وارد شدن آن به 
فرايند تصويب دستورالعمل اجرايی در هیئت وزيران بود. در همین راستا 
در خــرداد 1387، بانــك مركزی ايران »دســتورالعمل ناظر بر چگونگی 
ارتباط بانك ها و موسســات اعتباری غیر بانکی با شــركت های ساماندهی 

وصول مطالبات معوق« را به شــبکه بانکی كشور اعالم كرد. 
مطابق اين دســتورالعمل، رابطه بانك ها با شــركت های ســاماندهی 
به صورت قرارداد عاملیت در مقابل اخذ كارمزد يا قرارداد فروش مطالبات 
معوق، مشــکوک الوصول و سوخت شده به اين شركت ها تعريف شده است. 
طبق اين دســتورالعمل، انعقاد قرارداد عاملیت بــرای وصول مطالبات با 
شركت نافی مســئولیت موسسه اعتباری در وصول مطالبات نخواهد شد.

به گزارش روابط عمومی بانك مركزی در شهريور ماه 1387، به دنبال 

تشــکیل كارگروهی به مســئولیت مشترک وزير امور اقتصادی و دارايی و 
رئیــس كل بانك مركزی و مديران نظام بانکــی، نمايندگان اين كارگروه 
اقدامــات كارگروه را اعالم كردند. دو ماه و نیم بعد از اين اعالم و در آذر 
ماه، معاون وزير اقتصاد با اشــاره به تشکیل كارگروه مطالبات معوق، بیان 
نمود: »شــركت مذكور به ثبت رســیده است و به زودی شــاهد فعالیت 

اجرايی آن خواهیم بود.«
طبق مــاده )8( دســتورالعمل ناظر بــر چگونگی ارتبــاط بانك ها و 
موسســات اعتباری غیر بانکی با شركت های ســاماندهی وصول مطالبات 
معوق، انعقاد قرارداد با شــركت هايی كه ســهام آن به طور مســتقیم يا 
غیرمســتقیم متعلق به موسســه اعتبــاری و يا تحت مديريت موسســه 
اعتباری اســت، ممنوع است. با اين وجود، معاون وقت وزير امور اقتصادی 
دارايــی در آذر 1387 گفت: »تقريبا تمــام بانك های دولتی و تعدادی از 
بانك های خصوصی ســهامدار شركت ساماندهی مطالبات معوق هستند«.

يك ســال بعد از اين اعــالم و در آبان 1388، آريان پــور، مديرعامل 
شــركت ســاماندهی و پیگیری وصول مطالبات معوق تاكید كرد هیچ يك 
از مســووالن بانکی از جمله مديران عالی بانك ها برای تســريع در وصول 

توضيحات:
1: ابالغ اولين بخشنامه در مورد أخذ وجه التزام از مطالبات غيرجاری.

2: ابالغ مصوبه هيئت وزیران مبنی بر لزوم اعطای تســهيالت توسط بانک ها به واحدهای اقتصادی دارای بدهی معوق واجد شــرایط از محل منابع موضوع آیين نامه اجرایی گسترش بنگاه های 
زودبازده و کارآفرین.

3: ابالغ آیين نامه وصول مطالبات سررسيد گذشته، معوق و مشکوک الوصول مؤسسات اعتباری )ریالی و ارزی(.
4: ابالغ دستورالعمل ناظر بر چگونگی ارتباط بانک ها و مؤسسات اعتباری غير بانکی با شرکت های ساماندهی وصول مطالبات معوق.

5: ثبت شرکت ساماندهی مطالبات معوق.
6: ابالغ دستورالعمل ماده )11( آیين نامه وصول مطالبات سررسيد گذشته، معوق و مشکوک الوصول مؤسسات اعتباری 

7: اجازه به مؤسسات اعتباری برای تعيين تکليف بدهی مشتریان با استفاده از بخشش وجه التزام، تقسيط مجدد، امهال بدهی و یا ترکيبی از آنها.
8: برداشت از حساب یارانه نقدی برای تسویه مطالبات غيرجاری.

9: منع بانک ها و مؤسسات اعتباری از دریافت حق بيمه از گيرندگان تسهيالت.
10: اجازه به صندوق های قرض الحسنه برای بخشش وجه التزام تأخير تأدیه دین در تسهيالت اعطایی قرض الحسنه.

11: لزوم تسهيل شرایط اعطای تسهيالت به واحدهای توليدی توسط شبکه بانکی کشور در راستای نيل به اهداف اقتصاد مقاومتی.

شکل 2- روند مطالبات غيرجاری به همراه ترتيب وقایع مرتبط با آن ها
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مطالبــات معوق با اين شــركت در زمینه ارائه آمــار و اطالعات مربوطه 
نمی كنند. همکاری 

در مهر 1391، آريان پور اعــالم نمود 400 پرونده به ارزش پنج هزار 
میلیارد تومان بررســی شــده و از اين حجم، 100 پرونده به ارزش 400 
میلیارد تومان به نتیجه رســیده اســت. بنا بر اين آمار، هشــت درصد از 
ارزش ريالی پرونده های ايجاد شــده در اين شــركت تا اين تاريخ وصول 

شده است.
در تیــر 1394 آريان پــور بركنار شــد. هم زمان با آن اعالم شــد كه 
بانك ســپه با در اختیار داشتن 51 درصد سهام اين شركت، دارای سهام 
مديريتی در هیات مديره اســت. در شــهريور اين ســال، تهرانفر، معاون 
نظارتی بانك مركزی با بیان اينکه مطالبات معوق در يك ســال اخیر رشد 
نداشــته گفت: »دســتورالعمل بانك مركزی برای وصول مطالبات معوق 

بانك ها در حال بازنگری است«.

نتيجه گيری و  جمع بندی 
از ســال 1386، يعنی پس از ابالغ اين آيین نامه، تعداد بخشــنامه ها 
و اخبار مربوط به مطالبات غیرجاری چشــم گیر اســت. اين مشاهده از 
طرفــی بیانگر بدتر شــدن وضعیت مطالبات غیرجاری در شــبکه بانکی 
از اواســط دهه 1380 اســت. از طرف ديگر به نظر می رسد در مواردی 
خود بخشــنامه ها به عنوان منبع اختالل در تشــديد وخامت اين مسئله 

كرده اند. عمل 
طی ســال های دهه 1380 و اوايل دهه 1390، بانك مركزی بارها به 
افراد دارای بدهی غیرجاری ســیگنال داده كه بــا نکول كنندگان برخورد 
جدی صورت نخواهــد گرفت. اين واقعیت كه در اخبار و بخشــنامه های 
بانك مركزی با بخشــش وجه التزام تأخیر در تأديه دين، امهال تسهیالت 
غیرجاری و يا امکان دريافت مجدد تســهیالت بــرای افراد دارای بدهی 

معوق مشــاهده می شــود، به دريافت كنندگان تســهیالت اين انگیزه را 
می دهد كه حتی در صورت داشــتن توان بازپرداخت اقساط، آن را تا حد 
امکان به تعويق بیندازند. عدم تقويت دفتر اعتبارســنجی و دخیل كردن 
موثر ســابقه خوش حســابی مشــتری برای دريافت وام نیز اين جريان را 

تشديد كرده است.
از راهکارهای برخورد با مســئله مطالبــات غیرجاری در دهه 1380، 
تأســیس شركت ساماندهی مطالبات معوق بود. با وجود برشمردن اهداف 
و وظايف اين شــركت و تأكید بر نقش بی بديل آن در ساماندهی مطالبات 
غیرجاری شــبکه بانکی در بخشــنامه های صادره، شــواهد حاكی از عدم 
موفقیت اين شركت در راستای نیل به اهداف تعريف شده است. يك نکته 
كه در مورد اين شــركت مشاهده می شود، مغايرت در دستورالعمل صادره 
و گزارش هــای اجرايی آن در زمینه ارتباط بانك ها و مؤسســات اعتباری 

با اين شركت است. غیربانکی 

پی نوشت:
1( مقالــه حاضــر برگرفته از طــرح »ارزيابی وضعیت و چشــم انداز 
بازارهای مالی« است كه به ســفارش موسسه عالی آموزش و پژوهش در 
مديريت و برنامه ريزی در پژوهشــکده پولی و بانکی بانك مركزی به انجام 
رســیده است. نظرات اين مقاله مختص نويسندگان بوده و انعکاس نظرات 

نیست. حامیان طرح 
2( دانشــجوی دكتری اقتصاد دانشگاه ايالتی آريزونا

3( به نظر می رســد در عمل،  معیاری كه معموال مورد استفاده بانك ها 
قرار می گیرد، تنها زمان تاخیر است.

4(  )1391، 2 آبان(. شــرايط استمهال بدهی بانکی فعاالن اقتصادی. 
از برگرفته  اقتصاد.  دنیای 

http://www.donya-e-eqtesad.com/news/397749/
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به نظر شــما اهم مشکالت نظام بانکی کشور چيست؟
هــر چند بايد مشــکالت نظــام بانکی كشــور را ريشــه يابی كرد 
امــا می توان به فســاد و درجــه پايین شــفافیت در سیســتم بانکی، 
بنــگاه داری بی ضابطه بانك هــا، اعطای وام به بخش هــای غیرمولد با 
بازدهی هــای باال، مؤسســات اعتبــاری بدون مجوز بانــك مركزی و 
بانك هــای خصوصــی، افزايــش مطالبات غیرجــاری و افزايش بدهی 
دولت و شــركت های دولتی بــه سیســتم بانکی به عنــوان مهم ترين 

كرد. اشاره  مشکالت 
فســاد و درجه پايین شــفافیت در سیســتم بانکی و الزام بانك ها 
بــه اعطای تســهیالت بــا مبالغ هنگفت به اشــخاص يا شــركت های 
خــاص بدون دريافــت وثیقه های معتبر از عوامل محدود شــدن منابع 
اســت.  نظارت اندک بــر چگونگی مصرف تســهیالت اعطايی بانك ها 
در بســیاری مــوارد، منابع و ســپرده های مردمی را در مســیرهای 

است. كرده  هدايت  غیرمتعارف 
بنــگاه داری بی ضابطه بانك هــا نیز يکی از آســیب های نظام بانکی 
به شــمار می رود. همان طور كــه می دانیم در دهــه 1380 بانك های 
دولتی و خصوصی با هدف افزايش ســود و فرار از قید ضوابط نرخ سود 
ســپرده ها و تســهیالت، اقدام به تأسیس شــركت های وابسته به خود 
كردنــد كه منابع مالی اين شــركت ها مســتقیماً از بانــك مادر تأمین 
می شــد. در پايان ســال 1392 میزان سرمايه گذاری شــبکه بانکی در 

شــركت های وابسته حدود 51 درصد ســرمايه پايه بوده كه در مقايسه 
با حد معیار 40 درصد رقم بااليی اســت. فعالیت  اين شركت ها معموالً 
در بخش هــای ساختمان ســازی، تجــاری و بورس و طی چند ســال 
گذشــته فعالیت های ســوداگرانه بازار ارز و سکه و زمین بوده است. از 
اين رو منابعی كه بايد در بخش های مولد ســرمايه گذاری می شد، وارد 
فعالیت هايی شــد كه منجر به تولید و ارزش افــزوده با كیفیت نگرديد. 
به ايــن ترتیب بانك ها به رقیب بخش خصوصی تبديل شــدند و منابع 

را به شــركت های خود سرازير كردند.
اعطــای وام به بخش های غیرمولد با بازدهی  باال از ديگر مشــکالت 
نظام بانکی به شــمار می رود. طی ســال های گذشته با وجود فشارهای 
هزينــه ای وارد بــر بنگاه هــا، تأمین مالی بخــش تولیــد از بانك ها با 
مشــکالتی همراه بود كه از عمده داليل آن پر ريسك بودن فعالیت های 
تولیدی به ويژه در شــرايط اقتصادی موجود بــا عدم اطمینان باال، نرخ 
ســود تســهیالت پايین تر و دوره بازپرداخت طوالنی تر است. در چنین 
شــرايطی تمايل بانك ها اعطای وام به فعالیت هايی بود كه ريسك های 
پايین تر و بازده باالتر داشــتند. بنابراين بخش های مولد در اين سال ها 

برای تأمین مالی با مشــکالت متعددی روبه رو بودند. 
بانك مركزی  بدون مجوز  اعتباری  پیداست كه مؤسســات  ناگفته 
از آســیب های نظام بانکی است. بر اساس گزارش صندوق بین المللی 
پول در ســال 2011 در ايــران حدود هفت هزار مؤسســه اعتباری 
بــدون مجــوز بانك مركزی به ثبت رســیده كه از ايــن میان تعداد 
پنج هزار مؤسســه فعال هســتند. نســبت دارايی اين مؤسســات به 
بعاد  ا 25 درصد بوده كه نشــان دهنده  تولید ناخالص داخلی بیش از 
بــزرگ فعالیت های مالی اين گروه اســت. اين مؤسســات پای بند به 
نیــن نبوده و وام هايی با نرخ ســود باالتــر از مصوب به  اجــرای قوا

بخش پربازده كــه اغلب غیرمولد هســتند، پرداخت می كنند. 

رئيس سابق اتاق بازرگانی ایران مطرح کرد:

کاهش فساد سيستم مالی با اجرای طرح اصالح نظام بانکی

چنانچه اصالح نظام بانکی کشــور بتواند فساد سيستم مالی را از بين 
ببرد و منجر به بازار پول بدون رانت شــود، در این صورت این اقدام 

می تواند به رفع تنگنای مالی و خروج از رکود کمک کند.
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عــالوه بــر مؤسســات مذكــور بانك هــای 
خصوصــی نیز بــه موجب سیاســت های پولی و 
بانــك مركزی،  طی دهه اخیر توانســتند  بانکی 
از  باالتر  نرخ ســودی  به ســپرده گذاران خــود 
بانك هــای دولتــی بپردازند و عمــاًل در اعطای 
تســهیالت بانکــی خــود را موظف بــه رعايت 
نرخ هــای ســود تعیین شــده نمی كردنــد. بــه 
بانکداری  80 شــاهد رونق  همین دلیل در دهه 
خصوصی و افزايش ســهم اين بانك ها از دارايی 

بوده ايم. بانکی  سیستم 
از ديگــر معضــالت نظــام بانکــی می توان بــه افزايــش مطالبات 
غیرجاری اشــاره كرد كه البته از نشانه های شکست بازار و موفق نبودن 
نظــام مالی، باال بودن نرخ مطالبات غیرجاری اســت. در واقع مطالبات 
غیرجاری به دلیل قفل كردن تســهیالت بانك ها، بخشــی از دارايی های 
بانك هــا را از مديريت اعتبــاری خارج و از تمايــل بانك ها به اعطای 

می كاهند. وام 
در اين میان افزايش بدهی دولت و شــركت های دولتی به سیستم 
بانکی نیز خود از مهم ترين مشــکالت نظام بانکی اســت، نبود انضباط 
مالی و كســری بودجه ســاالنه دولت اجرای قانون هدفمندی يارانه و 
تشــديد تحريم ها در سال های گذشــته بخش عمومی را از بازپرداخت 
بدهی های خود به بانك مركزی و بانك های ديگر بازداشــته است. اين 
مســئله عالوه بــر تبعات تورمــی، از آن جهت كه منجر به جانشــینی 
دولــت به جای بخــش خصوصی بــرای تأمین مالی از سیســتم بانکی 
می شــود و تأمین نقدينگی فعاالن اقتصادی كشــور را دشوار می سازد، 

است. اهمیت  حائز 

نظام بانکی کشــور در چه بخش هایی نياز به اصالح دارد؟
تمام مؤسسات مالی و اعتباری كه در بخش پولی مشغول به فعالیت 
هســتند، بايد تحت نظارت بانك مركزی به عنوان سیاســت گذار پولی 
كشور باشند. مؤسســات مالی و اعتباری كه تحت نظارت بانك مركزی 
نیســتند، برای جلب مشــتريان بیشــتر، اقدام به پرداخت ســودهای 
بیشــتر از نرخ مصوب بانك مركزی و ارائــه اعتبارات پرخطر می كردند 
و از طــرف ديگر منابــع جمع آوری شــده در فعالیت هــای بازرگانی، 
ساخت وســاز و فعالیت های ســوداگرانه را به مصرف می رســاندند. در 
اثر رعايت نکردن نرخ ســود توســط اين مؤسســات، منابــع عظیمی از 
ســپرده ها در اين مؤسســات جذب شــده و باعث گرديدند تا بانك ها 
بخشــی از منابع بالفعل و بالقوه خود را از دســت بدهند. از طرف ديگر 
مؤسســات و بانك هايی كه تحت نظارت بانك مركزی هســتند، از تمام 
قوانین موجود تبعیت نمی كنند. اين مســئله بیانگر ضعف بانك مركزی 
در نظارت بر سیســتم بانکی كشــور اســت. از اين رو الزم است هر دو 
قانــون بانکداری بدون ربا مصوب 1362 و قانون پولی و بانکی كشــور 
مصوب ســال 1351، بدون اســتثنا بر تمام بانك های كشور حاكمیت 
داشــته باشــد.با اين وضعیت يکــی از راهکارهای برون رفت سیســتم 
بانکی از فســاد، شفاف ســازی فرايندهای مالی بانك های كشــور است. 
شــفاف نبودن فرايندهای مالــی نه تنها برای اقتصاد ملی مشــکل آفرين 
شده بلکه مانعی بر سر راه شــکل گیری ارتباط بین بانك های داخلی و 

خارجی در ســطح بین المللی است. 
با توجــه به پســابرجام و تحــوالت اخیر، بــرای افزايــش تعامل 
بانك هــای ايرانی در حــوزه بین الملل نیاز به همسان ســازی و رعايت 
مقــررات بین المللی بانکی بیش از پیش احســاس می شــود، زيرا پس 
از برجام، شــرايط بــرای تعامل بانك هــای داخلــی و خارجی فراهم 
شــده اســت، ولی به علت پیروی نکردن بانك هــای داخلی از مقررات 
بــال بانك های معتبــر خارجی انگیزه كمتری بــرای برقراری ارتباط با 
نظــام بانکی ايران دارنــد. از اين رو در نظام بانکی ايران دســتیابی به 
اين ارتباط جهانی نیازمند اصالح ســاختار و پیروی از اســتانداردهای 

است. بین المللی  بانکداری 

مســئوالن نظــام بانکــی می گویند 
بانکــی از چندی پيش آغاز  اصالح نظام 
شــده و با دخالت در بازار بين بانکی این 
ارزیابی تان  اســت،  یافته  افزایــش  امر 
زمينه  این  در  مرکــزی  بانک  عملکرد  از 

؟ چيست
 با توجه به آنکــه از دخالت بانك مركزی 
در بــازار بین بانکی زمــان زيادی نمی گذرد و 
اجرای  چندوچون  پیرامــون  جامعی  اطالعات 
آن وجــود ندارد، بــه نظر می رســد تاكنون تالش بانــك مركزی جز 
كاهش نرخ بازار بین بانکی، دســتاورد محسوســی بــرای بخش حقیقی 
اقتصــاد نداشــته، ضمن آنکه كاهش نرخ تســهیالت در سیســتم های 
بانکی از اين طريق نیز مشــاهده نشده است. شــبکه بانکی در مجموعه 
اقداماتــی به صــورت داوطلبانه )گر چه ردپای كاهش دســتوری نرخ 
ســود را می توان همچنان در آن مشاهده كرد( در چندين مرحله اقدام 
به كاهش نرخ ســود بانکی كرده اســت. از آنجا  كه كاهش نرخ ســود 
بانکی با حركتی نســبتاً متناظر در نرخ  ســود تســهیالت همراه نبوده 
اســت، می توان چنین برداشــت كرد كه اين اقدامات نــه تنها با هدف 
كاهش نرخ ســود بانکی متناســب با نرخ تورم و محصول قطعی دخالت 
بانــك مركزی در بازار بین بانکی بوده اســت، بلکــه  برخالف ظاهر آن 
به منظور افزايش حاشــیه ســود بانکی )فاصله بین نرخ ســود سپرده و 
نرخ تســهیالت( و كاهش مشکالت ترازنامه ای بانك ها انجام شده است.

ایران دارای  بانکــی  نظام  برخــی کارشناســان معتقدند 
حفره هایی در بخش تســهيالت دهی به بخش توليد اســت که 
معيوب  بخش  این  در  تســهيالت  توزیع  امر سبب شــده  این 
این  می تواند  چگونه  بانکی  اصالح  طرح  نظر شــما  به  شــود. 

کند؟ رفع  را  مشکل 
با توجه به معضالت موجود در سیســتم بانکی كشــور اعم از فساد، 
فقدان شــفافیت، نظارت ناكافــی بانك مركزی، بنــگاه داری بانك ها و 
ســاير موارد، جای تعجب ندارد كه تســهیالت و منابع سیســتم بانکی 
به ســمت بخش های غیرمولد ســوق يافته و بخش خصوصی و تولیدی 
كشــور از اين منابع بهره مند نشــود. لذا اگر سیســتم بانکی كشــور از 
شــفافیت كافی برخوردار باشــد و طرح اصالح نظام بانکــی نیز منجر 
به كاهش معنی دار فســاد موجود در كشور شــود، در اين صورت اين 
سیســتم همانند سیستم های بانکی موجود در كشــورهای پیشرفته به 
درســتی عمل كرده و تســهیالت به ســمت بخش های تولیدی و مولد 
هدايــت می شــود. از همین رو اگر نظــام بانکی كشــور نگاهی به نظام 
بانکی ســاير كشورهای پیشــرفته داشته باشــد، از طريق بومی سازی 

تجربه آنها می تواند اين مشــکل را رفع كند.

اصــالح نظام بانکی چگونه می تواند بــه رفع تنگنای مالی و 
کند؟ کمک  رکود 

چنانچه اصالح نظام بانکی كشــور بتواند فســاد سیستم مالی را از 
بیــن ببرد و منجــر به بازار پول بدون رانت شــود، در اين صورت اين 
اقدام می تواند به رفــع تنگنای مالی و ركود كمك كند. در واقع حذف 
رانت از سیســتم بانکی می تواند ســبب ارائه تســهیالت به بخش های 
تولیدی شــود كه اين امــر با افزايش كارايی در اقتصاد و رشــد تولید 
ناخالــص داخلی بــه رفع تنگنای مالــی و ركود كمــك می كند. البته 
تنگنــای مالی فعلی  به ســادگی از میان نخواهد رفت و ايــن تنگنا به 
مــواردی از قبیل پرداخت نکردن ديون دولت و شــركت های دولتی به 
سیســتم بانك های تجاری و همچنین بنــگاه داری بانك ها كه منابع را 
در عوض تزريق بــه بخش های مولد و فعال اقتصاد، در سیســتم خود 
نگــه می دارند، مرتبط اســت. لذا در صورتی كه دولــت تدابیری برای 
پرداخــت بدهی های خود به سیســتم بانکــی مانند اســتفاده از بازار 
بدهی بینديشــد، می تواند در رفع تنگنای مالی فعلی تأثیرگذار باشــد. 

مطالبات غيرجاری به دليل قفل کردن 
ز  ا بخشی  بانک ها،  تسهيالت 
مدیریت  از  را  بانک ها  دارایی های 
اعتباری خارج و از تمایل بانک ها به 

اعطای وام می کاهند.
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با توجه به اینکه فضای کسب و کار بر تمام بازارها تأثير گذار است، 
فضای کسب و کار حاکم بر نظام بانکی را چگونه ارزیابی می کنيد؟ از 

نگاه شما ارتقای کارایی نظام بانکی نيازمند چه شرایطی است؟ 
به نظر می رســد در حال حاضر وضعیت سیســتم بانکی شامل بانك ها و 
مؤسســات اعتباری بر روی فضای كسب و كار بیشتر اثر منفی دارد تا مثبت، 
يك دلیل آن اين است كه بانك ها به معنای واقعی خصوصی نشده اند و عماًل 
متعلق به نهادهايی هستند كه مانع از ارائه وضعیت ترازنامه شفاف می شوند، 
از طرفی مانع كارآمدی هستند و از اين رو مانع از اين می شوند كه نظام بانکی 

كارآمد عمل كرده و زمینه ارتقا و بهبود فضای كسب وكار را فراهم كند.

فضای کسب وکار حاکم بر نظام بانکی در دیگر کشورها تابع چه 
قواعدی است؟ 

در واقع فضای كســب و كار بســیاری از كشــورهايی كه دارای شاخص 
كســب و كار مطلوب هســتند، تا حد زيادی رقابتی بوده و مستقل از دخالت 
دولت اســت. از طرف ديگر اينکه نظــام بانکی آنها مقید و متعهد به مقررات 
نظارتی اســت كه در آن نهادهای بین المللی تعیین شده است، مثل مباحث 
كمیته بــال و بانك مركزی، مجموعه اين ها كمــك می كند به اينکه برخی 
كشورها نســبت به ما وضعیت بهتری داشته باشــند، هر چند كه در مقابل 
كشــورهايی هم وجود دارند كه وضعیت بدتری نسبت به ما داشته باشند كه 

عموماً اين مسئله در موردشان صادق است .

بســياری از بانک ها از فضای ایجاد شــده در بازار پول به دليل 
تخلفات مؤسسات غيرمجاز ابراز نارضایتی می کنند و این مسئله را 
از دالیل بروز مشکل در بازار پول می دانند، لطفًا دراین باره توضيح 
دهيد، ضمن اینکــه اقدامات بانک مرکزی را در این خصوص چگونه 

ارزیابی می کنيد؟ 

برخورد با مؤسســات غیرمجاز در نظام اقتصادی مــا تنها بر عهده بانك 
مركزی نیســت، بايد نظام قضايی نیز همراه باشــد و به مردم اين ســیگنال 
محکم را بدهد كه مؤسســات اعتباری با شرايط ذيل كه تحت پوشش بانك 
مركزی نیســتند، مورد حمايت قرار نمی گیرند و اگر به فرض دچار مشــکل 
شــوند، مســئولیتی نبايد متوجه بانك مركزی و دولت باشــد. در عین حال 
كــه قوه قضائیه و بانك مركزی بايد از توان بااليی برخوردار باشــند و آنها را 
از دســت كاری در بازار بر حذر كنند، ورود اين گونه مؤسســات در بازارهای 
مختلف باعث می شــود تا منابع قابل توجهی وارد برخی فعالیت ها شود و به 
راحتــی به دلیل فقدان نظارت و عدم قاطعیت بســیاری از به هم ريختگی و 

رقابت های ناصحیح را در اقتصاد رقم زند.
شايد بتوان در برخورد با آنها مانع ايجاد رقابت نادرست شد و فضا را برای 
بانك ها بهتر كرد، البته اين بدان معنا نیست كه بانك ها ايده آل عمل می كنند 
و همه تقصیرها متوجه مؤسســات مالی است، قطعاً ناكارآمدی بانك ها باعث 
شــده تا سروكله مؤسســات اعتباری پیدا شــود و بتوانند از اين فضا نهايت 

استفاده را بکنند .

مطالبات غيرجاری یکی از مشکالت بانک ها به شمار می آید که از 
نظر بانک ها این مسئله بر فضای کسب و کار آنها تأثير گذاشته است، 
شما چه ارزیابی در پاین باره دارید ؟ و بهترین راهکار برای رفع این 

مسئله را چه می دانيد؟
اگر تا كنون سیســتم بانکی به سمت مطالبات غیرجاری سوق داده شده 
و كمترين انتظار اين اســت كه بايد عوامل ناشــی از تکلیف و سیاست های 
مداخله گرايانه دولت به حداقل برسد تا مشکل به تدريج كاهش يابد، هر چند 
ايــن معضل به نحوی نیســت كه در كوتاه مدت حل شــود، فکر می كنم اگر 
اقتصاد كشــور يك دوره رونق چند ساله را پشت سر بگذارد با نظارت دولت 
مخاطرات بانك ها كاهش می يابد، بعد از چند ســال رونق ترازنامه ها تصحیح 
می شــود و فضای كسب وكار بهبود می يابد، هر چند بعید می دانم اين مسئله 
به سرعت حل شود و برای حل آن دولت بايد بپذيرد هزينه مطالبات معوق يا 
مطالباتی كه عماًل به راحتی قابل وصول نیست، بپردازد و در واقع آن بخشی 
كه مربوط به دولت بوده و تقصیر دولت هم بوده حل می شود، بنابراين بهبود 
ترازنامه ها به بهبود شاخص های فضای كسب و كار كمك می كند. اما دولت در 
حال حاضر در شرايطی نیست كه چنین كاری را انجام دهد. از اين رو مشکل 

تيمور رحمانی، استاد دانشگاه تهران مطرح کرد:

کاهش دارایی های سمی با ارتقای فضای کسب وکار

به جریان انداختن دارایی هــای غيرقابل نقد و به عبارتی دارایی های 
ســمی همراه با  نظارت و بهره گيری از مقررات مناسب زمينه بهبود 

کسب  و کار نظام بانکی را فراهم می کند.



] 58 [

اثر اعتبارات بر توليد     پرونـــده

دو ماهنامه تازه های اقتصاد   شهریور 95   شماره 149

مطالبات معوق و امثالهم به شرط رونق حل می شود.

بســياری از کارشناسان معتقدند جریان نقدی بانک ها نيازمند 
اقدامات عاجل است، شما در این خصوص چه دیدگاهی دارید؟ آیا 
بهبود این جریان بر فضای کسب و کار بانکی تأثير خواهد گذاشت؟ 
اقتصــادی كه بــا دخالت های دولــت همراه باشــد در قیمت های آن 
دســتکاری می شــود و با انواع و اقســام يارانه ها قــدرت رقابت نیز دچار 
مشــکل می شود و طبیعی اســت كه رقابت در آن جايی ندارد. در چنین 
وضعیتی عجیب نیســت كــه منابع بانکی به ســمت بخش هايی برود كه 
بازدهی داشته باشد، اين را هم اضافه كنم كه سال ها درآمدهای ارزی باال 
بیماری هلندی و مشــکالت تبعی آن را بــه وجود آورد، منابع بانك ها در 
بخش هايی مثل مســتغالت گیر كرد و در واقع منابع هر جا كه سودآوری 
بهتر بود، هزينه شــد. زيرا سیاســت های اقتصاد كالن و مسائل مرتبط به 
تزريق درآمدهای نفتی باعث شــد كه بانك ها نتوانند به راحتی تسهیالت 

بدهند. 
معنايش اين اســت كه وضعیــت نقدينگی آن چنان كه خیلی ها تصور 
می كنند غیرعادی نیســت، در واقع ما نقدينگی بــاال به اين معنا نداريم. 
با توجه به اينکه قدرت تســهیالت دهی ضعیف است، رقم نقدينگی از اين 
منظر ســیگنال مناسبی نیست كه نشــان دهد اقتصاد از نقدينگی بااليی  
برخوردار اســت. هم اكنون كه بانك ها عماًل با نرخ های سود باال توانستند 
از مشــکل نجات يابند. اين مســئله نشان دهنده دشــواری جذب منابع و 

آنها است. ايجاد تسیهالت توسط 

فضای کسب وکار بانکی تا چه ميزان در شاخص های کسب و کار 
ایران مؤثر است؟ 

فرض كنید شــاخص فضای كســب و كار را عمدتــاً در كمك به جذب 

ســرمايه های خارجی در نظر بگیريم، ســرمايه گذار خارجی هم اگر قرار 
باشــد به ايران بیايد اين امر بايد از طريق اتصال سیستم های بانکی اتفاق 
بیفتــد و در وضعیتی كه ترازنامه بانك ها در شــرايط خوبی قرار نداشــته 
و وضعیــت نامطلوبی دارند، طبیعی اســت كه يکــی از معیارهای اصلی 
شــاخص كســب وكار را دچار مشــکل می كند و به جذب سرمايه گذاری 

خارجی صدمه می زند. 
در اقتصــادی كــه با دخالت هــای دولت همراه باشــد، در قیمت ها 
دســت كاری كرده و بــا انواع و اقســام يارانه ها قــدرت رقابت را دچار 
مشــکل می كند، طبیعی اســت كه رقابت در آن جايی ندارد. در چنین 
وضعیتی عجیب نیســت كه منابع بانکی به سمت بخش هايی حركت كند 
كه بازدهی داشــته باشــد، اين را هم اضافه كنم كه سال ها درآمدهای 
ارزی بــاال بیماری هلندی و مشــکالت تبعی آن را به وجود آورد، منابع 
بانك ها در جاهايی مثل مســتغالت است و در واقع هر جا كه سود آوری 
بهتر بود ســرمايه گذاری شد، زيرا سیاســت های اقتصاد كالن و مسائل 
مرتبط به تزريق درآمدهای نفتی باعث شــد تا بانك ها نتوانند به راحتی 

بدهند.  تسهیالت 

از نظر شما اصلی ترین اولویت کسب و کار در حوزه بانکی چيست؟ 
در حــال حاضــر وضعیــت دارايی بانك ها از مســائل جدی اســت، 
دارايی هايی كه غیرقابل نقدكردن اســت يا اينکه قابلیت مبادله ندارد، يا 
آنچه كه تحت عنوان دارايی های ســمی از آنها نام برده می شود، به نظرم 
بايد برای اين موارد چاره انديشی كرد و همزمان مسئله نظارت و مقرراتی 
كه عماًل در بســیاری از كشورها جا افتاده و در دنیا اعمال می شود، روی 
فعالیت بانك ها اعمال شــود و به اين صورت كلیت حاكمیت كشور پشت 
اين مســئله باشد. اين بهبود بايد از سیســتم بانکی شروع شود تا اقتصاد 

برسد. به سروسامان  بتواند 
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 ارزیابی سالمت بانکی و زمينه های رخداد بحران بانکی در 
اقتصاد ایران1

 رامین مجاب2

بحران بانکی به وضعیتی خاص در يك نظام بانکداری اطالق می شود كه 
در آن به دلیل بروز شوک های برونزای كالن يا مشکالت مديريتی و نظارتی، 
نشانه هايی از فشارهای مالی شــديد نظیر زيان دهی، مشکالت نقدشوندگی، 
هجوم بانکی و/يا مداخالت سیاســت گذار در واكنش به رخداد )يا پیش بینی 
رخداد( فشارهای مذكور مشاهده می شــود، به طوری كه فعالیت ها در بخش 
حقیقــی اقتصاد به طورمنفی تحــت تأثیر قرار می گیرند.3 الون و والنســیا4 
)2011( با اســتفاده از چنین تعريفی در بــازه 1970 تا 2011، جمعاً 147 
بحران بانکی در 116 كشور را شناسايی می كنند كه به طور متوسط تقريبا 3 
سال به طول انجامیده و زيان تولیدی حدود 30 درصد تولید ناخالص داخلی 
را به بار آورده اســت. چنین مشاهده ای هشداری است بر اين موضوع كه اوالً 
بحران هــای بانکی يکی از ويژگی های ذاتی نظام هــای بانکداری بوده و ثانیاً 
تهديدی مهم برای رفاه اقتصادی آحاد جامعه محســوب می شوند. اين مقاله 
بر اين اســاس انجام گرفته و ســعی در ارائه پاسخی به اين سوال را دارد كه 
»وضعیت نظام بانکداری در اقتصاد ايران تا چه اندازه به يك وضعیت بحرانی 

شباهت دارد«.
مروری بر تاريخچه اقتصادی اقتصادی كشــورهای مختلف نشان می دهد 
بحران های بانکی يکی از ويژگی های ذاتی نظام های بانکی هستند به طوری كه 
ســطح توســعه يافتگی اقتصاد و/يا دولتی يا غیردولتی بودن نظام بانکداری 
نمی توانــد مانع از رخداد اين پديده نمی شــود. مطالعات اين زمینه نشــان 
می دهــد يکی از مهم ترين عوامــل بازدارنده وقــوع بحران های بانکی حفظ 
ســالمت بانکی از جنبه های مختلف اســت. چنین ويژگی مباحث مربوط به 

بحران بانکی را با مباحث مربوط به ســالمت بانکــی پیوند زده، به طوری كه 
می توان شرايط ناسالم تر را شرايط بحرانی تر نام گذاری كرد.

معرفی يك شــاخص واحد به منظور ارزيابی وضعیت سالمت بانکی از تمام 
جنبه های ممکن و/يا معرفی تنها يك جنبه به عنوان مهم ترين جنبه ســالمت 
بانکی و تمركز بر آن امکان پذير نبوده و سالمت بانکی در چند بُعد مختلف مطرح 
می گردد كه ارزيابی هركدام با يك يا بعضاً بیش از يك شاخص كمی امکان پذير 
اســت. در اين خصوص، شاخص های ســالمت بانکی را می توان در شش حوزه 
كفايت سرمايه، سودآوری، نقدينگی، حساسیت به ريسك بازار، كیفیت دارايی و 

در نهايت وابستگی به حمايت های سیاست گذار تقسیم بندی كرد.
در اين مقاله شاخص های ســالمت بانکی در حوزه های يادشده محاسبه 
شــده و در رابطه با وضعیت جاری آنها بحث می شــود. ايــن بحث با توجه 
به روند حركت شــاخص ها در سیســتم بانکی و گروه های بانکی خصوصی،  
خصوصی شده، تجاری و تخصصی، مقايسه شاخص ها با يك دوره باثبات تر در 
اقتصاد ايران، مقايسه شاخص ها با وضعیت اقتصادهای بین الملل و همچنین 
اقتصادهايی كه در ســال های 2007 و 2008 دچــار بحران بوده اند، صورت 

گرفته است.

تاریخچه ای از بحران های بانکی
در شــکل 1 تعداد سال هايی كه كشــورهای مختلف در دوره 1970 تا 
2011 دچار بحران بانکی بوده اند نمايش داده شــده اســت. متوســط زيان 
تولیدی ناشــی از بحران های فوق تقريباً 30/14 درصد تولید ناخالص داخلی 
محاسبه می شود. بزرگترين زيان مربوط به اقتصاد كويت در سال های 1982 
تا 1985 است. متوسط نســبت مطالبات غیرجاری به كل مطالبات 28/41 
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درصد محاســبه می شــود. از طرف ديگر، در 83 درصــد از بحران ها، بدهی 
عمومــی افزايش يافته اســت. همچنین، در 83 درصد از بحران ها انبســاط 

پولی به وجود آمده اســت. اطالعات بیشتر به تفکیك اقتصادهای توسعه يافته، 
درحال توسعه و درحال ظهور در جدول 1 گزارش شده است.

ابعاد مختلف سالمت بانکی
وقوع بحران های بانکی مختلف و آثار مخرب ناشــی از آنها اهمیت توجه 
هرچه بیشــتر به مقوله سالمت بانکی را آشکار ســاخته است. نکته مهم در 
اين زمینه آن است كه به منظور ارزيابی سالمت بانکی نمی توان يك شاخص 
كه ابعاد مختلف سیســتم بانکی از جمله سودآوری، كفايت سرمايه، كیفیت 
دارايــی و غیره را منعکس كند معرفی كرد و از طــرف ديگر، نمی توان تنها 
بر يك شــاخص كه ســالمت بانکی را تنها با اســتفاده از يکی از اين ابعاد 
اندازه گیری می كند، تکیه كرد. بنابراين، مطالعه سالمت بانکی نیاز به معرفی 
ابعاد مختلف ســالمت بانکی و پس از آن معرفی شــاخص هايی برای كمی 

كردن وضعیت بانك ها در آن بعد به خصوص دارد.

بحث فــوق مخصوصاً در پی بحران های مالی دهه 1990 ســبب شــد 
مجموعه ای از شــاخص ها با نام نشــانگرهای ســالمت مالیFSI( 11( توسط 
صندوق بین المللی پول به هدف ديده بانی ســالمت و اســتحکام موسســات 
مالی، بازارها و شــركت ها و خانوارها معرفی شود. هسته اصلی اين مجموعه 
را دوازده شــاخص با عنوان شاخص های مركزی تشــکیل داده و پنج جنبه 
مختلف ســالمت بانکی از جمله كفايت ســرمايه، كیفیت دارايی، سودآوری، 
نقدينگی و وابســتگی به ريسك بازار را پوشش می دهند. عالوه بر نسبت های 
مذكور، به نظر می رسد در اقتصاد ايران بررسی يك بعد ديگر از سالمت بانکی 
كه همانا وابســتگی سیســتم بانکی به منابع بانك  مركزی است قابل بررسی 
باشد. در شکل 2 خالصه ای از ابعاد سالمت بانکی گزارش شده است. در ادامه 

شکل 1. تعداد سال هایی که کشورهای مختلف در دوره 1970 تا 2011 دچار بحران بانکی بوده اند.
منبع  الون و والنسيا )2008، 2011( و محاسبات نویسنده.

توضيحات: ارقام مذکور ميانه محاســبات هستند.  ارزش های ستون درصد منفی نشان می دهد که در چند درصد از کشورها شاخص موردنظر اکيداً کوچکتر از صفر بوده است. الزم به توجه است که 
چهار شاخص اول همواره مثبت هستند.

جدول ۱. تأثیر بحران های بانکی بر مجموعه ای از متغیرهای اقتصادی

درصد منفی  اقتصادهای
درحال توسعه

اقتصادهای درحال ظهور اقتصادهای توسعه یافته کل کشورها

۰ ۱/۶ ۲۶ ۳۲ ۲۳  زیان تولید۵

۰ ۱۰ ۱۰ ۳/۸ ۶/۸  هزینه های مالی۶

۰ ۱۲/۳ ۱۱/۱ ۵/۷ ۹/۶  حمایت نقدینگی۷

۰ ۳۷/۵ ۳۰ ۴ ۲۵  اوج مطالبات غیرجاری۸

۲۷/۵ ۱۰/۹ ۹/۱ ۲۱/۴ ۱۲/۱  افزایش بدهی  عمومی۹

۲۷/۴ ۱/۲ ۱/۳ ۸/۳ ۱/۷  انبساط پولی۱۰
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موارد مختلف توضیح داده می شود.
كفايت ســرمايه: وجود داشــتن و كافی بودن ســرمايه، انعطاف پذيری 
يك موسســه مالی در جذب اثرات منفی شوک هايی كه به ترازنامه اش وارد 
می شود را نشــان می دهد. كاهش روند شاخص هايی نظیر نسبت سرمايه به 
دارايی يا نســبت ســرمايه به دارايی موزون  به ريسك12 به معنی آن است كه 
موسســه در معرض ريسك بیشتری قرار گرفته است. البته، در اين خصوص 
عالوه بر اندازه گیری میزان ســرمايه، الزم است به كیفیت سرمايه نیز توجه 
شــود. معموالً ســرمايه بانك ها از عناصری تشکیل شــده كه قابلیت جذب 
زيان متفاوتی دارند. با توجه به اين مالحظات، دو نســبت سرمايه قانونی به 
دارايی های موزون به ريسك و سرمايه قانونی درجه يك به دارايی های موزون 
به ريسك به عنوان دو شاخص اولیه هسته مركزی FSI معرفی می شوند. در 
كنار اين دو شاخص، نسبت سرمايه به دارايی به عنوان مکمل خارج از هسته 

مركزی اين مجموعه درنظر گرفته می شود.
كیفیت دارايی: ريســك های مربوط به ســیالیت موسسات مالی معموالً 

از دارايی های كم كیفیت به وجود می آيند. نســبت مطالبات غیرجاری به كل 
مطالبــات يکی از معمول ترين شــاخص ها در ارزيابی كیفیت دارايی اســت. 
در سیســتم بانکداری ايران بر اساس »دســتورالعمل طبقه بندی دارايی های 
موسســات اعتباری« توسط شــورای پول و اعتبار در سال 1385 تسهیالت 
بانك ها در دســته های جاری، سررسید گذشــته، معوق و مشکوک الوصول 
طبقه بندی می شــوند و بنابراين منظور از مطالبــات غیرجاری در اين مقاله 
ســه دسته آخر اســت. ارتباط مفهوم كیفیت دارايی با ظرفیت يك موسسه 
مالی برای مقابله با ريســك باعث می گــردد در اين مقوله بحث ذخاير برای 
زيان های احتمالی نیز مهم باشد. نسبت ذخاير به مطالبات غیرجاری درصدی 
از وام های بد را نشــان می دهد كه برای جبــران اثرات منفی آنها منابع كنار 
گذاشته شده اســت. بنابراين نسبت مطالبات غیرجاری خالص شده از ذخاير 
به ســرمايه به عنوان يکی ديگر از شاخص های مركزی مجموعه FSI مطرح 
می شــود. از ديگر جنبه های مهم در بحث كیفیت دارايی عدم تنوع بخشی به 

سبد وام های پرداختی است. 

وام هايی كه در يك بخش به خصوص يا يك فعالیت خاص تمركز می يابند، 
به شــدت تحت تأثیر شــوک هايی كه به آن بخش خاص وارد می شــود قرار 
می گیرند. اين موضوع باالخص در رابطه با بخش امالک مطرح است. معموالً 
تمركز وام ها در يــك بخش يا يك مجموعه ای كوچك از قرض گیرندگان در 
مواردی به وجود می آيد كه بنگاه های صنعتی كنترل زيادی بر موسسات مالی 
دارند. بر اين اســاس، نســبت توزيع بخشــی وام ها به كل مطالبات به عنوان 
شــاخص ديگری از هســته مركــزی مجموعه FSI درنظر گرفته می شــود. 
درنهايت، توجه به اين نکته ضروری اســت كــه ارزيابی كیفیت دارايی نبايد 

تنها بر بحث وام های پرداختی متمركز شود، بلکه اقالم خارج از ترازنامه نظیر 
ضمانت نامه ها و مشــتقات مالی كه از طريق آنها ريسك های عمده ای متوجه 
فعالیت بانك می شــود نیز بااهمیت هستند. نسبت معرض ريسك های بزرگ 
به ســرمايه به هدف بررســی اين مورد به عنوان يك شاخص كیفیت دارايی 

مطرح می شود.
سودآوری: اطالعات حسابداری مربوط به حاشیه ها، درآمدها و هزينه های 
بانك ها معموالً به عنوان شاخص هايی از سودآوری بانك ها مورد استفاده قرار 
می گیرند. در اين خصوص دو نسبت سود به دارايی و سود به حقوق صاحبان 

 

سالمت 
بانکی

کفایت سرمایه
سرمایه قانونی به دارایی های •

موزون به ریسک
به دارایی های ۱سرمایه قانونی تیر •

موزون به ریسک
سرمایه به دارایی•

سودآوری
سود به سرمایه•
سود به دارایی•
حاشیه سود به درآمد•
هزینه های غیربهره ای به درآمد•

نقدینگی
دارایی های نقد به کل دارایی ها•
دارایی های نقد به مطالبات •

کوتاه مدت

حساسیت به ریسک بازار
دیرش دارایی ها•
دیرش مطالبات•
ده خالص موقعیت پوشش داده نش•

در بازار ارز خارجی به سرمایه

وابستگی به حمایت های 
سیاست گذار

ه کل بدهی به غیراز بانک مرکزی ب•
بدهی

کیفیت دارایی
مطالبات غیرجاری به کل مطالبات•
مطالبات غیرجاری خالص شده از •

ذخایر به سرمایه 
الباتتوزیع بخشی مطالبات به کل مط•
معرض ریسک های بزرگ به سرمایه•

شکل 2. ابعاد مختلف سالمت بانکی13
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وام هايی كه در يك بخش به خصوص يا يك فعالیت 
خاص تمركز می يابند، به شدت تحت تاثیر شوک هايی 
كه به آن بخش خاص وارد می شود قرار می گیرند. اين 
موضوع باالخص در رابطه با بخش امالک مطرح است. 
معمــوالً تمركز وام ها در يك بخش يا يك مجموعه ای 
كوچــك از قرض گیرندگان در مواردی به وجود می آيد 
كه بنگاه های صنعتی كنترل زيادی بر موسسات مالی 
دارند. بر اين اساس، نسبت توزيع بخشی وام ها به كل 
مطالبات به عنوان شــاخص ديگری از هســته مركزی 
مجموعه FSI درنظر گرفته می شود. درنهايت، توجه به 
اين نکته ضروری است كه ارزيابی كیفیت دارايی نبايد 
تنها بر بحث وام های پرداختی متمركز شود، بلکه اقالم 
خارج از ترازنامه نظیر ضمانت نامه ها و مشــتقات مالی 

كه از طريق آنها ريسك های عمده ای متوجه فعالیت بانك می شود نیز بااهمیت 
هستند. نسبت معرض ريسك های بزرگ به سرمايه به هدف بررسی اين مورد به 

عنوان يك شاخص كیفیت دارايی مطرح می شود.
سودآوری: اطالعات حسابداری مربوط به حاشیه ها، درآمدها و هزينه های 
بانك ها معموالً به عنوان شــاخص هايی از سودآوری بانك ها مورد استفاده قرار 
می گیرند. در اين خصوص دو نســبت سود به دارايی و سود به حقوق صاحبان 
ســهام به عنوان شاخص های هسته مركزی FSI درنظر گرفته می شوند. با اين 
حال، اين دو نســبت تمام جنبه های فعالیت های سودآور يك بانك را منعکس 
نمی كنند و حاشــیه ســود و مخارج غیر بهره ای بانك ها نیز بايد مورد بررسی 
قرار گیرد. نیاز بانك های با سرمايه بیشتر به قرض گرفتن كمتر بوده و بنابراين 
هزينه های بهــره ای پايین تری پرداخت می كنند كه می تواند منجر به افزايش 
سودآوری شود. از طرف ديگر، بانك های كوچك كه معموالً نرخ های تسهیالت 
باالتر و نرخ های سپرده گذاری پايین تری دارند، هزينه های عملیاتی باالتری نیز 
دارند. مثال ديگر بانك های سرمايه  گذاری است كه معموالً هزينه های عملیاتی 
و درآمد غیربهره ای باالتری دارند. در بررسی بعد سودآوری بانك ها، دو شاخص 
نســبت حاشیه سود به درآمد ناخالص و نســبت مخارج غیربهره ای به درآمد 

ناخالص نیز درنظر گرفته شود.
نقدينگی: سطح نقدينگی بر توانايی يك سیستم بانکی در مقابله با شوک ها 
در كوتاه مدت تاثیرگذار است. معمول ترين شاخص اندازه گیری اين ويژگی نسبت 
دارايی های نقد به كل دارايی ها و دارايی های نقد به مطالبات كوتاه مدت اســت. 
البته، تعريف دارايی های نقد در سیستم های حسابداری مختلف متفاوت است، 
اما به طور كلی پول نقد و معادل آن، يعنی دارايی كه بدون هزينه چندانی قابلیت 

تبديل شدن به پول نقد را دارد، را دربر می گیرد.
حساســیت به ريســك بازار: بانك ها در مجموعه ای وســیع از فعالیت های 
اقتصادی درگیر هســتند. چنین فعالیت هايی همواره با ريســك های بازار نظیر 
ريسك نرخ بهره، ريسك نرخ ارز و/يا در مواردی ريسك بازار سهام مواجه هستند. 
به منظور ارزيابی حساسیت يك بانك به چنین ريسك هايی، روش معرفی شده 
توســط كمیته بازل پیش نهاد می شود. معموالً طول دوره دارايی ها و طول دوره 
مطالبات شاخص های دقیق از حساسیت به ريسك نرخ بهره هستند. هرچه طول 
اين دوره ها بیشتر بوده يا عدم تطابق بیشتری میان طول اين دو دوره وجود داشته 
باشد، ريسك نیز بیشتر است. از طرف ديگر، معمول ترين شاخص اندازه گیری در 
معرض ريسك نرخ ارز بودن يك بانك، خالص موقعیت پوشش داده نشده در ارز 
خارجی به سرمايه است. خالص موقعیت پوشش داده نشده برای هر ارز تقريباً از 
مجموع خالص موقعیت آنی، خالص موقعیت آينده، ضمانت ها و سودهای خالص 

آينده محاسبه می شود.
وابســتگی به حمايت های سیاســت گذار: در مقاله حاضر عالوه بر توجه به 
شاخص های معرفی شــده در مجموعه FSI، با توجه به شــرايط خاص اقتصاد 
ايران ويژگی ديگری با عنوان وابســتگی به حمايت های سیاست گذار، به عنوان 
يکی از جنبه های مهم ارزيابی سالمت مالی سیستم بانکی مدنظر قرار می دهیم. 
همان طور كه در مقدمه اشــاره گرديد، يکی از ويژگی های اصلی تعاريف مطرح 
در رابطه با بحران بانکی، زيان رفاهی ناشــی از چنین پديده هايی اســت. يکی 
از معمول ترين انواع حمايت های سیاســت گذار از بانك ها حمايت های نقدينگی 
اســت كه می تواند اثرات تورمی در اقتصاد ايجاد كند. بنابراين نسبت بدهی به 

غیر از بانك مركزی به كل بدهی ها را به عنوان يکی 
ديگر از شاخص های ارزيابی سالمت بانك ها درنظر 

می گیريم.
ارزیابی وضعيت سالمت بانکی

در جدول 2 مقايســه بین زمانی سالمت بانکی  
برای سیســتم بانکــی اقتصاد ايران در ســال های 
1385، 1388 و 1393 انجام گرفته است.14 با توجه 
به اين كه در اين نمودار همــواره مقادير كوچك تر 
وضعیت ســالمت بدتری را منعکس كنند، به جای 
شــاخص »مطالبات غیرجاری به كل مطالبات« از 
شاخص »مطالبات جاری به كل مطالبات« استفاده 

شده است.15
ســهم مطالبات غیرجــاری از كل مطالبات در 
سیســتم بانکی در سال 1388 نسبت به تمامی دوره ها باالتر است، اما وضعیت 
سودآوری و نقدينگی بانك ها مناسب بوده و به نظر می رسد به اين دلیل سیستم 
با مشکالت جدی مواجهه نشده است. به طور تقريباً مشابه، در سال 1385، اگرچه 
وضعیت ســودآوری بانك ها با توجه به شاخص »سود به دارايی« مناسب نبوده 
است، اما از ابعاد سالمت بانکی ديگر وضعیت مناسبی در سیستم بانکی مشاهده 
می شود. با اين حال،  به نظر می رسد در سال 1393، وضعیت سیستم بانکی به جز 
از حیث بعد مطالبات غیرجاری رسمی، در تمامی ابعاد وضعیت نسبتاً نامناسبی 
را نمايش می دهد.16بنابراين آنچه از مقايسه بین زمانی سیستم بانکداری در اقتصاد 
ايران برداشت می شود آن است كه وضعیت جاری اين سیستم نسبت به تمامی 
دوره های قبل در شــرايط ناســالم تری قرار دارد. ويژگی های عنوان شده برای 

سیستم بانکداری به گونه ای تقريباً مشابه برای گروه های بانکی نیز برقرار است.
وضعیت اين شاخص ها در اقتصادهای بین المللی می تواند به عنوان معیاری 
بــرای اظهارنظر در رابطه با وضعیت فعلی اقتصــاد ايران قرار گیرد. البته چنین 
مقايسه ای دارای اين بار معنايی است كه شاخص های بین المللی توانايی تعريف 
يك سطح »مطلوب« از اندازه شاخص های سالمت بانکی را دارند، كه مشخصاً اين 
موضوع ايرادهايی دارد. در اين خصوص، با توجه به مالحظات مربوط رويکردهای 
حسابداری متفاوت در اقتصادهای مختلف، بر ارزش میانه توزيع ها شاخص ها در 
اقتصادهای مختلف تکیه می شود. نتايج مقايسه وضعیت بانکداری در اقتصاد ايران 
با چنین معیاری در سال 1393 )2014 میالدی( نشان می دهد وضعیت سیستم 
بانکی اقتصاد ايران نسبت به عرف بین الملل ناسالم تر است. مطالعه شاخص های 
سالمت بانکی در ديگر دوره ها و مقايسه آنها با وضعیت بین المللی به اين موضوع 
اشاره دارد كه اصوالً سیستم بانکداری در اقتصاد ايران همواره نسبت به وضعیت 
میانه در تمامی ابعاد ســالمت بانکی و در تمامی دوره ها )به جز شاخص حاشیه 
سود به درآمد در سال 1386( وضعیت ناسالم تری داشته و در سال های اخیر اين 

فاصله بیشتر و بیشتر نیز شده است.17
مقايسه ای میان وضعیت فعلی اقتصاد ايران با وضعیت اقتصادهای بحرانی در 
سال های 2007 و 2008، پیش از وقوع بحران و سال های پس از آن با تمركز بر 
میانه توزيع شاخص های سالمت بانکی صورت گرفته است. اقتصادهای بحرانی 
با توجه به الون و والنسیا )2011( انتخاب شده اند. در جدول 3 وضعیت سالمت 
بانکی در مقايسه با سال های 2006 )پیش از وقوع بحران( و در سال 2008 يعنی 
در بحبوحه بحران ترسیم شده است. سالمت بانکی اقتصادهای بحران زده پس از 
وقوع بحران تقريباً از تمامی جنبه ها )به جز نســبت حاشیه سود به درآمد( رو به 
افول می نهد. اين موضوع از يك طرف به اين معناست كه شاخص های مجموعه 
IFS پیشرو در وقوع بحران نیستند و بنابراين بهتر است به عنوان پیش بینی كننده 
بحران های بانکی از آنها استفاده نشود. با اين حال، از طرف ديگر به اين موضوع 
اشاره دارند كه وضعیت بد آنها به معنی وجود بحران بانکی در سیستم است. نتايج 
نشان می دهد در مقايســه با اقتصادهای بحرانی در اواخر دهه 2010 میالدی، 
وضعیت فعلی اقتصاد ايران به جز از جنبه های سودآوری و كفايت سرمايه، در ديگر 
جنبه ها از جمله سهم دارايی های نقد از كل دارايی ها، سهم مطالبات غیرجاری از 

كل مطالبات و همچنین نسبت حاشیه سود به درآمد مطلوب نیست.
در كنار مشاهدات مربوط به نسبت های سالمت بانکی فوق كه تقريباً سیستم 
بانکی اقتصاد را ناســالم تشخیص می دهند، پیش بینی اين نسبت ها افق چندان 
سالمی را برای آينده ترسیم نمی كنند. ويژگی روش مورداستفاده در پیش بینی 

مقایسه  در  می دهد  نشان  نتایج 
اواخر  در  بحرانی  اقتصادهای  با 
دهه 2010 ميالدی، وضعيت فعلی 
جنبه های  از  به جز  ایران  اقتصاد 
سرمایه،  کفایت  و  سودآوری 
سهم  جمله  از  جنبه ها  دیگر  در 
دارایی ها،  کل  از  نقد  دارایی های 
کل  از  غيرجاری  مطالبات  سهم 
مطالبات و همچنين نسبت حاشيه 

سود به درآمد مطلوب نيست.
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اين نســبت ها آن است كه با فرض ثابت بودن رويکرد سیاست گذار و عدم تغییر 
پارامترهای ساختاری مدل، محاسبات انجام گرفته است.18 اين بدان معناست كه 
می توان با تغییر نظام مند رويکرد سیاست گذار به بحث های مختلف نظیر نظارت 
بانکی از پیش بینی های مذكور فاصله گرفت و وضعیت نســبت های بانکی را از 

وضعیت بحرانی ترسیم شده دور كرد.

پی نوشت
1( مقاله حاضر برگرفته از طرح »ارزيابی وضعیت و چشم انداز بازارهای مالی« 
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مختص نويسندگان بوده و انعکاس نظرات حامیان طرح نیست.
2( عضو هیئت علمی گروه مدلسازی، پژوهشکده پولی و بانکی.
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متفاوت از فرار بانکــی )Bank Run( بوده و درواقع فرار بانکی به عنوان يکی از 
نشانه های وجود بحران بانکی مطرح است، حال آنکه بحران بانکی می توان وجود 
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ناخالص داخلی از روند، در سال وقوع بحران و سه سال پس از آن نسبت به روند 
در اين دوره تعريف می شود. روند با استفاده از فیلتر هدريك و پرسکات )1997( 

محاسبه شده است.
6( هزينه های مالــی )fiscal costs( با اســتفاده از هزينه های مربوط به 

بسته های نجات بخش مالی به صورت درصدی از GDP محاسبه می شوند.
7( حمايت نقدينگی )liquidity support( از نسبت مطالبات بانك مركزی 

از بانك های سپرده پذير به كل سپرده ها و مطالبات غیربومی محاسبه می شود. 
8( به عنوان نسبتی از كل مطالبات.

9( افزايــس در بدهی های عمومــی )increase in public debt( با توجه به 
تغییرات نسبت بدهی به GDP در طول چهار سال پس از شروع بحران محاسبه می شود.

10( انقبــاض پولــی )monetary expansion( به معنی كاهش ارزش 

حداكثری پايه پولی در دوره بحران نســبت به سطح آن يك سال قبل از رخ داد 
بحران است. انبساط پولی به طور مشابه تعريف می شود. 

11) Financial Soundness Indicators
12( از نقطه نظــر قواعد بین المللی نظیر بــازل، دارايی های مختلف دارای 
درجه ريسك متفاوت هستند، به طوری كه درنظر گرفتن ريسك آنها در محاسبه 
نســبت هايی نظیر نسبت ســرمايه به دارايی می تواند تصوير بهتری از وضعیت 

ترازنامه بانك ها ارائه كند. 
13( منبع شکل تحلیل نويسنده و مقاله زير است:

 Sundararajan, V., Enoch, C., San José, A., Hilbers, P., 
Krueger, R., Moretti, M. and Slack, G. (2002). Financial 
Soundness Indicators: Analytical Aspects and Country 
Practices (Occasional Paper No. 212). International Mon-
etary Fund. 

14( انتخاب ســال 1385 به دلیل توجه به باثبات تريــن دوره ای كه در آن 
داده های آماری وجود داشــت صورت گرفت. نسبت مطالبات غیرجاری به كل 
مطالبات در سال 1388 باالتر از ديگر سال ها گزارش گرديده بود و به اين دلیل 
به عنوان مبنای ديگری از مقايســه انتخاب گرديد. سال 1393 به عنوان آخرين 
ســالی كه داده های موردنظر دردسترس بودند، از لحاظ سیاست گذاری مطلوب 

بوده و بنابراين به عنوان يکی ديگر از سال های مقايسه انتخاب شد.
15( نسبت های موردنظر با استفاده از داده های ترازنامه و صورت سود و زيان 
مربوط به 31 بانك در بازه زمانی 1385 تا 1393، منتشرشــده توسط موسسه 
عالی بانکداری، پس از آنکه كاستی های آنها در يك فرايند حسابداری تصحیح و 

تکمیل شدند، محاسبه می شوند. 
16( به نظر می رسد آمارهای غیررسمی درخصوص نسبت مطالبات غیرجاری 
به كل مطالبات بســیار بزرگ تر از آمارهای رسمی گزارش شده اند و به اين نکته 
اشاره می كنند كه وضعیت سیستم از اين حیث نیز در وضعیت مطلوبی قرار ندارد.

17( داده هــای مربوط به شــاخص های موردنظر برای ديگــر اقتصادها از 
گزارش های ثبات مالی جهانی )GFSR( كه در دوره های زمانی مختلف توســط 

صندوق بین المللی پول منتشر می شود، استخراج می شوند.
18( در اين پیش بینی ها از مدل های خودرگرســیون برداری اســتفاده 

شده است.

جدول ۲. مقایسه شاخص های سالمت بانکی در سال های ۱۳۸۵، ۱۳۸۸ و ۱۳۹۳.

 مطالبات جاری به کل
مطالبات

 بدهی به غیرازبانک
مرکزی به دارایی

نقدینگی به دارایی حاشیه سود به درآمد سود به  دارایی سرمایه  به  داریی

۸۸/۴۴ ۹۳/۷۶ ۱۸/۲۵ ۴۹/۹۵ ۰/۵۹ ۷/۸۶ ۱۳۸۵

۸۰/۹۶ ۹۰/۸۱ ۱۹/۴۲ ۳۵/۷۳ ۰/۸۶ ۷/۲۱ ۱۳۸۸

۸۸/۶۹ ۸۵/۴۰ ۱۷/۰۹ -۱۱/۹۵ ۰/۶۱ ۶/۶۵ ۱۳۹۳

تمامی شاخص ها به گونه ای انتخاب شده اند که مقادیر کوچک تر وضعیت بدتر را نشان می دهند. 

جدول ۳. مقایسه شاخص های سالمت بانکی در سیستم بانکداری اقتصاد ایران و میانه اقتصادهای دچار بحران در سال های ۲۰۰۷ و ۲۰۰۸.

 مطالبات جاری به کل
مطالبات

نقدینگی به دارایی حاشیه سود به درآمد سود به  دارایی سرمایه  به  داریی

۸۸/۶۹ ۱۷/۰۹ -۱۱/۹۵ ۰/۶۱ ۶/۶۵ سیستم بانکی ایران )۱۳۹۳(

۹۸/۹۰ ۲۵/۸۵ ۵۱/۸۶ ۱/۰۰ ۶/۶۰ کشورهای بحرانی )۲۰۰۶(

۹۷/۷۵ ۲۴/۲۲ ۶۰/۱۷ ۰/۳۰ ۵/۸۰ کشورهای بحرانی )۲۰۰۸(

اقتصادهای بحرانی با توجه به الون و والنسیا )۲۰۱۱( انتخاب شده اند. تمامی شاخص ها به گونه ای انتخاب شده اند که مقادیر کوچک تر وضعیت بدتر را نشان می دهند.
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طراحی مکانيسمی جلونگر برای پایش سالمت مالی بانک ها

 اعظم احمدیان1 هادی حیدری2

مقدمه
فقــدان زيرســاخت های قانونــی و الزامات نهادی مناســب در زمینه 
ارزيابــی ســالمت بانك ها و رتبه  بندی آنها، باعث شــده اســت، وضعیت 
ســالمت مالی سیستم بانکی كشــور غیر شفاف و مبهم باشد. ارزيابی های 
موجود از ســالمت شــبکه بانکی كشــور بیانگر وضعیت نامناسب بانك ها 
از منظر ســالمت اســت3. اين شــرايط لزوم تدوين ســند جامعی برای 
سیســتم هشدار ســريع بانکی4 را برای سیاســت گذاران پولی و بانکی با 
اهمیت ســاخته اســت. اين سیســتم امکان رتبه بندی بانك ها بر اساس 
اســتانداردهای موجود، استخراج احتمال رخداد هر رتبه برای هر بانك و 

احتمــال تنزل رتبه هر بانك را فراهم می كند. 
ورشکسته شدن برخی از مؤسســات مالی و ادغام ساير مؤسساتی كه 
در معرض ورشکســتگی قرار گرفته اند، موجب شــده تــا بانك مركزی و 
بخش نظارت غیرحضوری5 آن تمركز بیشــتری بر سالمت مالی مؤسسات 
پولی و اعتباری داشــته باشــند. همچنین بی ثباتی در سیاست های كالن 
اقتصــادی چــه در بخــش نظارت و چــه در بخش های حقیقــی و مالی 
باعث می شــود بانك ها بــه عنوان آخرين ضربه گیر شــوک ها عمل كنند. 
از ســوی ديگر در ســال های اخیر شــبکه بانکی كشور شــاهد تغییر در 
تركیب ســبد دارايی و بدهی بوده اســت. اگرچــه تغییرات صورت گرفته 
در سبد داريی-های شبکه بانکی كشــور ،برای دستیابی به موقعیت بهتر 
در افزايش ســودآوری مفید بوده و از نظر ســالمت مالــی به عنوان يك 
رخداد مثبت در نظر گرفته می شــود، اما اين نــوع جابجايی در دارايی ها 
و يــا بدهی ها در صورتی كــه به صورت اجباری و يا تحمیلی از شــرايط 
موجود اقتصادی باشــد، پديده مثبتی نیســت. بنابرايــن مقام ناظر برای 
واكنــش به تکانه هــای اقتصادی به ابزارهای جلونگر بــرای بهبود نظارت 

بانکی نیاز دارد. با توجه به مقدمه ذكر شــده تدوين سند سیستم هشدار 
ســريع برای برآود احتمال تنزل رتبه و تخمین زمان ورشکســتگی برای 
شبکه بانکی كشور امری ضروری به نظر می رسد. با توجه به روش شناسی 
اســتفاده شــده در اين مقاله و نتايج به دســت آمده توصیه های سیاستی 
بــا لحاظ نمودن تغییر وضعیت ســالمت مالی بانك ها نظیــر زمان بهینه 
افزايش ســرمايه، ذخیره گیری بانك ها در شــرايط ركود و رونق اقتصادی 
)در صورت ركود اقتصادی، ذخیره گیری بانك ها كاهش و در صورت رونق 
اقتصادی، ذخیره گیری بانك ها افزايش يابد( و نحوه هموارســازی درآمد 

ارائه می شود.  بانك ها 
مراحل استاندارد تدوين روش شناسی جامع برای ارائه سیستم هشدار 
ســريع در بخش بانکی كشــور به طور كلی به صورت زير است: در مرحله 
اول يك مدل اقتصاد سنجی كه احتمال تنزل رتبه سالمت مالی يك بانك 
را تخمین می زند، و در مرحله دوم با اســتفاده از مدل های ماندگاری عمر 
بانك6  به تخمین ساختار زمانی دوره ورشکستگی بانك پرداخته می شود. 
در نهايت در مرحله ســوم نیز بايد با توجه به ســاختار بانك و دوره تنزل 
رتبه و احتمال ماندگاری در رتبه های پايین و نامطلوب تصمیمی اساســی 

در مورد ادغام و تجديد ســاختار مؤسسه مالی گرفته شود.

بانکی کشور7 سيستم هشدار سریع در شبکه 
نمودار شــماره )1( نتايج حاصل از طراحی مکانیســم هشدار سريع را 
در شــبکه بانکی كشور نشــان می دهد. محور عمودی بیانگر رتبه بانك ها 
و محور افقی بیانگر ســال اســت. تحقیقات انجام شــده در مورد سیستم 
هشــدار سريع در كشور نشان می دهد كه سالمت شبکه بانکی و در نتیجه 
رتبه بانك ها در سالمت مالی تحت تأثیر وضعیت مديريت دارايی و بدهی 

بانك ها و شرايط اقتصاد كالن است8. 
بررســی وضعیت مديريــت دارايــی و بدهی حاكــی از تحوالتی در 
ســبد دارايی و بدهی شــبکه بانکی كشــور در ســال های اخیر است. به 
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نمودار 1- رتبه بانک ها در مقابل زمان
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طوری كه، شــبکه بانکی كشور سه تحول اساســی در سبد دارايی داشته 
است. تســهیالت اعطايی بیشترين سهم را در ســبد دارايی شبکه بانکی 
كشــور دارد. با توجه به ضعــف موجود در مکانیســم رتبه بندی اعتباری 
مشــتريان در بانك های كشور، شــبکه بانکی با حجم عظیمی از مطالبات 
غیرجاری در ســال های  اخیر مواجه شده اســت. با اين  اوصاف رويکرد 
بانك های كشــور در سال های اخیر تغییر سبد دارايی از تسهیالت اعطايی 
به ســاير دارايی ها نظیر مشــاركت در بازار بین بانکی و سرمايه        گذاری ها 
و مشــاركت  ها بوده اســت. اگر چه اين موضوع باعث شده است، علی رغم 
باال بودن ريســك اعتباری، روند آن نزولی شــود، اما بانك ها را با ريسك 
سیستمی ناشــی از مشــاركت در بازار بین بانکی و ريسك بازار ناشی از 
فعالیت در ســاير بازارهای مالی و نوســانات قیمتی مواجه ساخته است. 
فقدان مکانیســم مناسب مديريت ريسك در شــبکه بانکی كشور، ريسك 
بازار بانك های كشــور را در ســال  های اخیر افزايش داده است. از طرف 
ديگر بــا توجه به اينکه در آمد حاصل از مشــاركت در بازار بین بانکی و 
مشــاركت در بــازار ، از جمله درآمدهای با پايداری كمتر در مقايســه با 
درآمد حاصل از تســهیالت هســتند، بنابراين اين تغییر رويکرد شــبکه 
بانکی كشــور آنها را بــا بی ثباتی درآمد نیز مواجه ســاخته اســت. اين 
موضوع باعث شــده است سالمت شبکه بانکی كشور از منظر سودآوری و 

حساسیت به ريسك بازار را افزايش داده است. 
تغییر دوم در ســبد دارايــی، تغییر از دارايی های درآمدزا به ســمت 
دارايی های غیر درآمدزا است. اگر چه دارايی های درآمدزا بیشترين سهم 
را در ســبد دارايی شــبکه بانکی كشــور دارند، اما روند كاهشــی آن ها، 
بانك ها را با كاهش ســودآوری مواجه ســاخته اســت كه اثــر خود را به 

صورت منفی بر ســالمت شبکه بانکی كشور گذاشته است.  
تغییر ســوم تغییر ســبد دارايی از دارايی های نقد شــونده به سمت 
دارايی های با نقدشوندگی پايین است. دارايی های نقدشونده برای پوشش 
ســپرده بانك به هنگام برداشت سپرده ها ضروری است. روند كاهشی اين 
نوع دارايی ها، بانك ها را در معرض ريســك نقدينگــی قرار می دهد. اين 
تغییــر رويکــرد اثر منفی بر كیفیت نقدينگی شــبکه بانکی كشــور و در 
نتیجه سالمت بانك های كشــور داشته است. بر اساس مقررات استاندارد 
جهانــی، 3 درصد كل دارايی های يك بانك بايد به دارايی های نقد موجود 

در صندوق اختصاص يابد.
همچنین شــبکه بانکی كشور با چند تغییر در سبد بدهی همراه بوده 
اســت. اگرچه سپرده مدت دار بیشترين سهم را در سبد بدهی دارد اما در 
ســال های اخیر شبکه بانکی كشــور با كاهش روند جذب اين نوع سپرده 
مواجه بوده است. روند كاهشــی آن اگرچه از نظر هزينه بهره ای، مناسب 
اســت اما بانك را بــا كاهش منابع پايدار و كمبــود نقدينگی روبرو كرده 
است. از طرف ديگر سپرده فرار )مجموع سپرده جاری و سپرده پس انداز( 
به همراه بدهی ناپايدار )بدهی به شــبکه بانکی و بدهی به بانك مركزی( 
در ســال های اخیر روند صعودی داشته اســت، اين موضوع بانك ها را با 
ريســك نقدينگی و كاهش كیفیت نقدينگی مواجه ساخته است. سرمايه 
بانك كه مهمترين قلم بدهی اســت كه نقش حفاظت از بانك را در مقابل 
زيان های احتمالی دارد، در ســال های اخیر با نوساناتی همراه بوده است. 
تا ســال 1391 روند نزولی و سپس روند صعودی تا سال 1393 و سپس 
مجدداً روند نزولی داشته است. كاهش سرمايه بانك، باعث كاهش كفايت 
ســرمايه و در نتیجه تداوم آن، احتمال رخداد ورشکســتگی را در شبکه 

افزايش می دهد. بانکی كشور 
تحــوالت اقتصاد كالن نیــز بیانگر وجود تورم و ركــود اقتصادی در 
بخش های مختلف اقتصادی اســت. وجود تــورم و كاهش تولید و درآمد 
بخش های تولیدی كشــور باعث شده اســت تا توان بازپرداخت تسهیالت 
گیرندگان كاهش يافته و احتمال نکول افزايش يابد. اين موضوع ســالمت 

بانك ها را با مخاطره مواجه ساخته است.
مجموع اين عوامل باعث شده است، رتبه بانك های كشور در سال های 
اخیر از وضعیت مساعد يك و دو به وضعیت نامساعد 3، 4 و 5 تغییر يابد.

همانطور كه در نمودار شــماره 1 نشان داده شده است، در سال های 
قبــل از 1383 به دلیل كم بودن تعداد بانك های خصوصی و مؤسســات 

اعتباری همچنان ســالمت مالی شــکبه بانکی وضعیت مناســبی داشته 
اســت. از سال 1384 به بعد با افزايش تسهیالت اعطايی به بنگاه های زود 
بازده و افزايش تعداد بانك ها وضعیت ســالمت بانکی با سقوط، در دامنه 
بحرانی شــدن قرار گرفته است. از ســال 1387 به بعد ركودهای شديد 
بخش واقعی نیز به مســائل قبلی اضافه شد. بهبود سالمت بانکی در دوره 
1389-1391 ناشــی از تغییر مدل كســب و كار بانك ها بوده اســت. به 
طوری كه ســبد بدهی بانك ها به ســمت منابع پايدار تغییر جهت داده و 

ســبد دارايی به سمت منابع درآمدزا تغییر جهت داده است.

بندی جمع 
اگرچه در ســال های اخیر نهاد ناظر و پژوهشــکده پولــی و بانکی به 
طراحی برخی از مدل های آماری و تحلیلی برای پیش بینی ســالمت مالی 
بانك ها پرداخته اند اما از نظر قانونی هنوز الزامات نهادی برای پیاده سازی 
اين پژوهش ها در مؤسســات مالی كشــور تبیین نشده اند. عدم وجود يك 
سیســتم مناسب پايش ســالمت مالی بانك های كشور در سال های اخیر 
موجب نوســانات شــديد رتبه ســالمت مالی بانك های كشور و در نهايت 
كاهش رفاه تمامی ذينفعان آنها شــامل تسهیالت گیرندگان، سهامداران 
و ســپرده گذاران شده است. وجود يك سیســتم نظارتی و پايش مالی كه 
قابلیــت تأثیر پذيری از شــوک های بیرونی و كمی كردن آنها را داشــته 
باشــد برای پايش وضعیت و بهبود اقتصاد كشــور الزامی اســت. در اين  
سیســتم  بايد عالوه بر بررســی وضعیت سالمت مالی بانك به پیش بینی 
وضعیت آتی و احتمال بدتر شــدن وضعیت سالمت مالی بانك توجه شود. 

پی نوشت
1( پژوهشــگر گروه بانکداری، پژوهشکده پولی و بانکی
2( پژوهشــگر گروه بانکداری، پژوهشکده پولی و بانکی

3( برای اطالعات بیشــتر به منبع ذيل مراجعه شود:
-احمديــان، اعظم؛ رتبه بنــدی بانك ها در چارچوب كملز، بیســت و 

چهارمین همايش سیاســت های پولی و ارزی. خرداد 1393.
-احمديــان، اعظــم، 1393،ارزيابــی عملکرد شــبکه بانکــی ايران، 

بانکی. و  پولی  پژوهشکده 

4) BEWS
5) Off-side supervision
6) Survival models

7( برای اطالعات بیشــتر به منابع ذيل مراجعه شود: 
-احمديان، ا. و حیدری، ه. )1395( تدوين ســند جامع هشدار سريع 
برای سیســتم بانکی كشور ، بیست و ششمین همايش سیاست های پولی 

و ارزی.
-احمديــان، اعظم، 1395، طراحی سیســتم هشــدار ســريع جهت 
پیش بینــی زمان در معرض ورشکســتگی قرارگرفتن بانك هــا، فصلنامه 

كاربردی. اقتصاد 

8( احمديــان، اعظــم، 1394، ارزيابی عملکرد بانك هــا در مديريت 
دارايــی و بدهــی )رويکــرد تجزيــه و  تحلیل صــورت مالــی بانك ها(، 

بانکی و  پولی  پژوهشکده 
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کاهش جریان وجوه، علت و معلول چالش های شبکه بانکی1

 فاطمه نجفی زیارانی2

از ســال 1390جريان درآمدی شــبکه بانکی در حال كاهش بود. تركیب 
دارايی ها به سمت دارايی غیرنقد جهت گیری كرده  و جريان هزينه ها باالرفته است. 
در سمت بدهی نیز كیفت منابع تغییر كرده  و قیمت منابع ناشی از سپرده افزايش 
يافته اســت. مجموع اين وقايع ريسك در دو سمت ترازنامه را متاثر نموده است. 
به عالوه از ســال 1393كاهش شاخص های ســودآوری و به طور خاص فزونی 
گرفتن هزينه های بهره ای بر درآمدهای بهره ای در شبکه بانکی مشاهده می شود. 
همزمانی تنگنای اعتباری، جنگ رقابتی در بازار ســپرده، باالرفتن قیمت منابع 
بازار بین بانکی و افزايش بدهی بانك های خصوصی و خصوصی شــده برخالف 
روال معهود آن ها به بانك مركزی در ســال 1393؛ كمبود جريان نقد در شبکه 

بانکی را نشان می دهد. هر يك از اين وقايع به تنهايی می تواند از مسايل متعددی 
سرچشــمه بگیرد. در حالی كه اشتراک همه  آن ها نشان دهنده كمبود منابع نقد 
در اختیار بانك هاست. كمبود منابع نقد كه خود را در قالب كاهش جريان وجوه 
شبکه بانکی نشــان می دهد، منجر به كاهش توان اعطای تسهیالت در بانك ها 
شده اســت. در ادامه ابتدا نشــان داده خواهد شد كه از سال جريان وجوه نقد در 
شــبکه بانکی به صورتی فراگیر با كاهش رو به رو بوده و سپس آثار آن بر اعطای 
تســهیالت، افزايش قیمت سپرده و نهاينا ســودآوری بانك ها مورد بررسی قرار 

خواهد گرفت. 
شــکل 1 شــاخص جريان وجوه ريالی را در پنل متوازن شبکه بانکی نشان 
می دهد.3 همان طور كه در شکل 1 مشاهده می شود شاخص جريان وجوه شبکه 
بانکی در سه دوره افزايش - نسبت به روند پايدار خود- را به ترتیب در آذر 1387 
الی فروردين 1390، دی 1390 الی ارديبهشــت 1393 و در نهايت فروردين و 
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ارديبهشت 1394، تجربه نموده است. در هر يك از دوره های ياد شده اين افزايش 
عمدتا ناشی از افزايش در جريان وجوه يکی از گروه های بانکی بوده است. منشا هر 
سه دوره افزايش سريع در بدهی بانك ها به بانك مركزی و افزايش در حساب های 
ديداری بوده  سپس با كاهش جريان ورودی منابع بانك مركزی دوره های كاهش 
جريان وجوه رقم خورده اند. در بازه زمانی 1387 تا ابتدای 1390 افزايش بدهی 
بانك های تخصصی به بانك مركزی، در بازه زمانی دی ماه 1390 تا ابتدای 1393 
افزايش بدهی بانك های خصوصی شــده و تجاری به بانك مركزی و در در سال 
1394 افزايش بدهی بانك های تجاری و خصوصی شده به بانك مركزی جريان 

ورودی فزاينده منابع را تشکیل داده اند. 
شکل 1 نشان می دهد در پايان سال 1393 جريان ورودی و خروجی منابع 
مصارف شبکه بانکی و جريان وجوه آن حتی بدون در نظر گرفتن تعديل قیمتی 
با كاهش رو به رو بوده است. افت جريان وجوه به عنوان نشانه استمرار فعالیت های 
بانك معادل كاهش فعالیت  شــبکه بانکی ست. به دلیل رشد اسمی دارايی های 

شبکه بانکی اعداد جريان وجوه اسمی به دست آمده كه در شکل 1 نمايش داده 
شده اند نیز رشد قابل توجهی نشان می دهند. برای خنثی كردن اثر رشد اسمی 
شاخص جريان وجوه نسبت به دارايی گروه های تشکیل دهنده پنل متوازن شبکه 
بانکی نرمال شده اســت. شاخص نرمال شده در شکل  2 نمايش داده شده است. 
ســه ويژگی بارز در شکل 2 قابل مشــاهده است: رفتار چرخه ای، افت مشترک 
جريان وجوه از انتهای 1391 و نهايتا همگرا شدن نسبت شاخص جريان وجوه 
به دارايی در گروه های مختلف در ســال 1393. در شکل 2 نشان می توان ديد 
میزان در گردش بودن هر واحد دارايی شبکه بانکی در اردبیهشت 1394 نسبت 
به اســفند 1391 و نسبت به اســفند 1389 به ترتیب 2/7 و 5/8 واحد درصد 

كاهش يافته است. 
كاهش جريان وجوه در بانك ها موجب كاهش منابع نقد آن ها می شود كه در 
نتیجه آن توان بانك در اعطای تسهیالت كاهش می يابد. شکل 2 نشان می دهد 
افت  جريان وجوه به دارايی در شــبکه بانکی همزمان با انقباض های اعتباری رخ 

می دهد. شکل 3 رابطه مستقیم میان جريان وجوه و سهم جريان تسهیالت در 
مصارف بانك ها را نشــان می دهد. در اين شکل، محور عمودی نسبت تغییرات 
مجموع تسهیالت )پس از كسر ذخیره مطالبات مشکوک الوصول موارد خاص( 
در يك ســاله منتهی به هر ماه به مجموع مصارف در همان بازه زمانی، و محور 
افقی شاخص جريان وجوه را به مانده دارايی نمايش می دهند. از مجموع 25 بانك 
فعال در فاصله 93-1390 تنها 4 مشاهده اين نتیجه را تايید نمی كنند. ويژگی 

مشترک اين چهار بانك افزايش نسبت شاخص جريان وجوه به دارايی ست.
به نظر می رسد چالش های افزايش نرخ سود حقیقی از مساله كاهش جريان 
وجوه نقد طی ســال های 94-1393 نشــات گرفته باشد. كاهش جريان وجوه 
از ســال 1393 موجب افزايش تقاضا برای وجوه نقد شده اســت. منابع ورودی 
بانك يا از افزايش تعهدات، مانند ســپرده و حقوق صاحبان سهام، و يا از كاهش 
دارايی ها، مانند تسهیالت و دارايی های ثابت نشات می گیرد. ركود بازار دارايی ها 
و كاهش جريان بازپرداخت تســهیالت به دلیل ســهم 13.7 درصدی مطالبات 
غیرجاری از كل تســهیالت پرداختی جريان ورودی منابع از مسیر دارايی ها را 
مختل نموده است. بنابراين از ســال 1393 تقاضا بانك ها در بازار سپرده و بازار 
بین بانکی ريالی افزايش چشم گیری يافته است. جريان ورودی سپرده با سهمی 
فزاينده عمده منابع بانك را تشــکیل می دهد. به رغــم تفاوت در تركیب منابع 
ورودِی گروه های بانکی در ســال های 92-1385، طی سال 1393 سهم جريان 
سپرده در منابع گروه های بانکی به حدود 70 درصد همگرا شده است.5 )به شکل 
4 مراجعه نمايید( از سوی ديگر نرخ بازار بین بانکی و میزان سپرده گذاری در اين 

بازار به نسبت دارايی شبکه بانکی در فاصله فروردين 1393 تا ارديبهشت 1394 
بــه ترتیب از 22.6 و 2 درصد به مقادير 27.5 و 11 درصد افزايش يافته اند. اين 
افزايش در مقدار و قیمت منابع بازار بین بانکی ريالی، افزايش تقاضا در اين بازار 
برای وجوه نقد را نشان می دهد. شکل 5 نشان می دهد اين تحلیل در سطح بانك 
نیز معتبر بوده و بانك های كه در فاصله 1393 با كاهش جريان وجوه دست به 
گريبان بوده اند، نرخ های باالتری را در بازار بین بانکی پرداخته اند. به عالوه به رغم 
آنکه سهم جريان ورودی سپرده در بانك های خصوصی تغییر چندانی نسبت به 
روند تاريخی خود نداشــته، ســهم جريان بدهی به بانك مركزی در اين گروه و 

بانك های تخصصی، نسبت به قبل افزايش معنادار داشته است.
ادبیات بانکداری نشــان داده هزينه حسن شــهرت موجب خواهد شد تا از 
منظر مديريت بانك اســتفاده از منابع ناشی از حقوق صاحبان سهام در الويت 
آخر تصمیم گیری قرار گیرد. جريان ورودی حقوق صاحبان سهام به شبکه بانکی 
از تركیب ســه جزء آورده صاحبان سهام، سود/زيان انباشته و اندوخته ها شامل 
اندوختــه تجديد ارزيابی افزايش می يابد. افزايش در حقوق صاحبان ســهام در 
بانك های خصوصی در بازه 93-1391؛ در بانك های تخصصی طی سال های 91-
1389 و سال 1393؛ در بانك های خصوصی شده در بازه زمانی 91-1389 و 93-

1392 و در بانك های تخصصی در كل بازه زمانی 93-1387 منابع ورودی ايجاد 
كرده است. جريان  حقوق صاحبان سهام به دلیل هزينه باالی مراجعه به سهام دار 
برای افزايش سرمايه عمدتا از محل سود انباشته و تجديد ارزيابی دارايی ها شکل 
گرفته است. به دلیل افزايش ســرمايه از محل تجديد ارزيابی دارايی ها در بانك  
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ملی در ســال 1391 شاهد جريان ورودی ســرمايه )حقوق صاحبان سهام( در 
بانك های تجاری هســتیم. تجديد ارزيابی در گروه بانك های تخصصی در سال 
1392 در بانك توسعه صادرات صورت گرفته كه به صورت متناظر جريان حقوق 
صاحبان سهام را افزايش داده است. جريان با ثبات درآمدی در فاصله 1385-92 
در بانك های خصوصی امکان ايجاد جريان ورودی منابع از محل حقوق صاحبان 
ســهام را به صورت مستمر فراهم كرده است. در ســال های 1392 و 1393نیز 
به رغم افت خالص سود نسبت به دارايی به دلیل تجديد ارزيابی دارايی ها حقوق 
صاحبان سهام در بانك های خصوصی افت نداشته ، اما منابع نقد اين گروه را بهبود 
نداده اســت. در بانك های خصوصی شده 91-1389 و 93-1392 جريان ورودی 
حقوق صاحبان ســهام افزايش يافته كه از افزايش ســرمايه بانك های صادرات 
)1389، 1392(، ملت )1390(، تجارت )1392(، و رفاه )مهر ماه 1391( ناشی 
شده است.6 نهايتا به رغم آنکه افزايش سرمايه بنا به ادبیات موضوع چالش مواجهه 
با ريسك نقدينگی را تخفیف می دهد، در شرايطی كه طی سال های 1390-93 
بخش قابل توجهی از افزايش سرمايه ناشی از تجديد ارزيابی دارايی ها بوده ، جريان 
ورودی ســرمايه در اين بازه حاشیه ای امن برای مقابله با چالش جريان وجوه در 

شبکه بانکی را فراهم نمی كند. 

 شاخص جريان وجوه به دارايی نشانه ای از رونق فعالیت بانك هاست و انتظار 
می رود به صورت طبیعی با كاهش اين نسبت سودآوری بانك ها نیز كاهش يافته 
باشد. از سال 1390 سهم تسهیالت از مصارف كاهش و سهم سپرده ها در منابع 
افزايش يافته اســت. به عالوه تركیب ســپرده ها در پايان سال 1393 نسبت به 
1389 به نحوی تغییر كرده  كه سپرده های مدت دار جانشین سپرده های ديداری 
و پس انداز شــده اند. اين تغییر در تركیب ســپرده منجر به افزايش هزينه های 
بهره ای شده است. همانگونه كه شکل 6 نشان می دهد در شبکه بانکی، بانك های 
تخصصی، خصوصی و خصوصی  شــده ســودآوری هر واحد جريان نیز در پايان 

1393 نسبت به 1391 كاهش يافته است. 

جمع بندی و نتيجه گيری
پويايی شــکل گیری تنگنای اعتباری از ســال 1390 تا 1393، به سه دوره 
91-1390، 1392 و 1393 قابل تقســیم است. جريان وجوه نسبت به دارايی 
از ســال 1390 وارد فاز كاهشی شده اســت. اين كاهش جريان وجوه با افزايش 
نیاز بانك ها به سپرده در سمت منابع همراه بوده است. در دوره 91-1390 سهم 
باالی نکول از مانده تســهیالت هزينه ها را افزايش و بازده انتظاری7 تســهیالت 
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شکل 3 سهم جریان خروجی تسهيالت نسبت به مصارف در مقابل شاخص جریان وجوه به دارایی 
توضيح: نمودار برای بانک هایی که از ابتدای سال 1390 فعال بوده اند رسم شده است. منبع: نجفی و همکاران)1395( 

شکل 4 سهم جریان سپرده ریالی از منابع ریالی در گروه های بانکی پنل متوازن )درصد(
توضيح: جریان سپرده در هرماه برابر تفاضل مانده سپرده در ماه مورد نظر و ماه مشابه سال قبل است. منبع: نجفی و همکاران )1395( 



] 70 [

بحران بانکی     پرونـــده

دو ماهنامه تازه های اقتصاد   شهریور 95   شماره 149

 

شکل 5 نرخ سپرده پذیری در بازار بين بانکی ریالی در مقابل شاخص جریان وجوه به دارایی
توضيح: نمودار برای بانک هایی که از ابتدای سال 1390 فعال بوده اند رسم شده است. منبع: نجفی و همکاران )1395( 

شکل 6 نسبت نتيجه درآمد ها و هزینه ها به شاخص جریان وجوه
منبع: نجفی و همکاران  )1395( 
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را كاهش داده اســت. اعمال نرخ های ســود ثابت و دستوری تسهیالت و شرايط 
تورمی سود تسهیالت حقیقی درآمد تحقق يافته اين قلم از دارايی را در مقايسه 
با بازار دارايی كاهش داده است. با شروع ركود بازار دارايی در پايان سال 1392 و 
كنترل تورم در سال 1393 به دلیل كاهش جريان وجوه تنگنای اعتباری تشديد 
شده اســت. بانك هايی كه جريان نقدی ضعیف تری داشته اند تسهیالت كمتری 
ارائه كرده اند و همچنین در بازار بین بانکی نرخ ســپرده پذيری باالتری پرداخت 
نموده اند. بدين ترتیب اين ادعا كه كاهــش جريان نقدی بانك ها عامل انقباض 
اعتبــاری )كاهش قدرت وام دهی بانك ها( و نیــز افزايش نرخ در بازار بین بانکی 

)و همچنین نرخ سپرده های بانکی( بوده است توسط اين شواهد تايید می شود.

پی نوشت
1( مقاله حاضر برگرفته از طرح »ارزيابی وضعیت و چشم انداز بازارهای مالی« 
اســت كه به سفارش موسسه عالی آموزش و پژوهش در مديريت و برنامه ريزی 
در پژوهشکده پولی و بانکی بانك مركزی به انجام رسیده است. نظرات اين مقاله 

مختص نويسندگان بوده و انعکاس نظرات حامیان طرح نیست.

2( دانشجوی دكتری اقتصاد، دانشگاه تربیت مدرس
3( ورود بانك ها و موسسات اعتباری جديد موجب تغییرات برون زا در ترازنامه 
تجمیعی گروه های بانکی می شــود. به همین دلیل از پنل متوازن بانك هايی كه 
صورت های مالی  آن ها از ســال 1385 به صورت ساالنه و از سال 1386 با تواتر 
ماهانه در سترس است، استفاده شده.در سال 94-1385به طورمتوسط 94 درصد 

دارايی شبکه بانکی به پنل متوازن تعلق دارد.
4( »تحلیــل كمی جريــان وجوه نقد بانك هــا« نجفی زيارانــی، فاطمه، 
محمودزاده، امینه، عینیان، مجید. )1395( در »نقش بازارهای مالی در دست يابی 
به رشد پايدار و اشتغال زا در میان مدت«. پژوهشکده پولی و بانکی، بانك مركزی 

جمهوری اسالمی ايران
5( ماتريس جريان وجوه ملی نشان می دهد كه در سال 1393 عرضه سپرده 

كاهش نیافته است.
6( بولتن نیوز، تیر 1393، وبگاه بانك پارســیان، وبگاه بانك كارآفرين، وبگاه 

بانك ملت، و وبگاه بانك ملی.
7( امید رياضی بازپرداخت سود تسهیالت 
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شبکه بانکی کشور در خطر دام »پونزی«1
 مرضیه اسفندیاری2

بازی پونزی چيست؟
بازی پونزی عملیات سرمايه گذاری فريب كارانه ای است كه به جای آن كه 
سود ســرمايه گذاران از محل منافع حاصل از يك فعالیت اقتصادی كه توسط 
شخص يا بنگاه انجام شــده، پرداخت شود جريان نقدی ناشی از همان وجوه 
سرمايه گذاری شده يا وجوهی كه به وسیله سرمايه گذران بعدی پرداخت شده، 
به ســرمايه گذاران اولیه پرداخته می شود. در اين طرح سرمايه گذاران جديد با 
ارائه عايدی هايی كه توســط فعالیت ها و سرمايه گذاری های ديگر قابل ارائه و 
تضمین نیستند تحريك شده و فريب می خورند. جريان اين عايدی ها معموال 
به صورت سودهايی به طور غیرعادی باال در كوتاه-مدت و يا سودهايی به صورت 
ثابت و بادوام پیشــنهاد می شــوند. دائمی بودن سودهايی كه تبلیغ می-شود 
نیازمند يك جريان نقد فزاينده اســت زيرا مبلغ پرداختی به ســرمايه گذاران 
بیشــتر از مبلغ دريافتی از آنها اســت و هر زمان كه اين رودخانه تزريق منابع 

دچار خشکسالی شود و يا جلوی آن گرفته شود سیستم فرو می پاشد.
البته الزم به توضیح است كه در شرايط عادی با وجود اينکه بانك ها از محل 
جذب سپرده های بیشتر، فعالیت خود را گسترش می دهند دچار بازی پونزی 
نیستند. زيرا میزان سود سپرده ای كه از سوی بانك پرداخت می شود،  رقم باال 
و غیر متعارفی نبوده و در بیشــتر مواقع با توجه به نرخ تورم تعديالتی در آن 
اعمال می شود. به عالوه اين سودها از محل سپرده های جديد به سپرده گذاران 
پرداخت نمی شود بلکه بانك ها ســود سپرده را از محل درآمدشان كه از سود 
فعالیت هايی نظیر اعطای تسهیالت، فروش اموال، اوراق مشاركت و ارائه ساير 

خدمات بانکی بدست می آورند، می پردازند.

واقعيت های آشکار شده در خصوص شــکل گيری دام پونزی در 
شبکه بانکی کشور

1. انجماد دارایی بانک ها 
در بخــش اعتباری هرگاه میزان مطالبات غیرجاری بانك ها علی الخصوص 
مطالبات معوق و مطالبات مشــکوک الوصول افزايــش يابد، با افزايش احتمال 
سوخت شدن مطالبات، از میزان سرمايه بانك نیز كاسته می شود. هر چه نسبت 
ســرمايه به دارايی كمتر شود، و از آنجايی كه عمال سهامداران و مديران بانکی 
با وجوه سپرده گذاران كار می كنند، لذا انگیزه ريسك بیشتری پیدا می كنند و 

زمانی كه معوقات بانك بیشتر از سرمايه آن شود بانك وارد عملیات اقتصادی 
بدون ســرمايه شــده و در معرض خطر دام پونزی قرار می گیرد. زيرا بررسی 
صورت های مالی بانك های كشــور حاكی از حجم بــاالی مطالبات غیرجاری 
به ويژه وام های معوق و مشــکوک الوصول اســت كه به نقطه نکول رسیده اند و 
احتمال وصول اصل وام و سودش بسیار ناچیز است و هدف بانك ها تنها تملیك 
و نقد نمودن وثیقه ای اســت كه به پشــتوانه ارائه وام دريافت نموده اند. چنین 
دارايی هايی دارای قدرت نقدشوندگی پايین هستند و ممکن است پس از نقد 
شدن از ارزش واقعی آنها به مقدار زيادی كاسته شود. از سوی ديگر در سمت 
دارايی های بانك ها شاهد رشد چشم گیر دارايی های ثابت و با درجه نقد پذيری 
اندک هســتیم كه ممکن است مشــابه مطالبات غیرجاری صدمه ای به ارزش 

آنها وارد نشود. 
وجود ســهم باالی مطالبــات معوق و دارايی های ثابت در ســمت دارايی 
ترازنامه بانك ها، بدهی های بازپرداخت نشــده دولت و ســرمايه گذاری های كم 
نقدينه نشــانگر انجماد دارايی های شبکه بانکی كشور است كه موجب كاهش 
نقدينگی بانك ها شــده و اجازه نمی دهــد بانك ها با تمام توان خود به فعالیت 

وام دهی بپردازند.

2. افزایش روزافزون تقاضا برای جذب سپرده و نرخ باالی آن
 نمودار 1 نشــان می دهد در طی سال های اخیر با وجود نوساناتی، نسبت 
سپرده به دارايی در سال 1393 حدود 8 درصد نسبت به سال 1387 افزايش 
داشته است و اين نشان  می دهد تقاضا برای سپرده در طی اين سال ها افزايش 
پیدا كرده اســت. به عالوه با مشاهده روند دو متغیر نسبت سپرده به دارايی و 
شاخص نرخ سود سپرده در می يابیم كه با افزايش قیمت سپرده نه تنها تقاضا 
برای ســپرده كاهش پیدا نکرده بلکه روندی صعودی را نیز طی كرده است كه 
اين امر حاكی از كاهش كشش تقاضا برای سپرده است و نشان می دهد بانك ها 
در قیمت و هزينه باالتر سپرده نیز همچنان متقاضی دريافت سپرده هستند. 

در بــازار بین بانکی نیز چنین روندی را می توان به وضوح مشــاهده نمود. 
نرخ ســود سپرده پذيری حقیقی در بازار بین بانکی طی سال های 89 تا 93 از 
حدود منفی 2 درصد به 11 درصد افزايش داشــته و جالب آنکه نه تنها در اين 
سال ها نسبت سپرده پذيری كاهش نداشــته بلکه حدود 8 درصد نیز افزايش 
داشــته است )نمودار 2(. يعنی با وجود گران شدن سپرده بین بانکی  نه تنها 
از تقاضا برای ســپرده كاسته نشده بلکه متقاضی دريافت سپرده های بیشتری 

از شبکه بانکی هستند.
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نمودار 1- نسبت سپرده به دارایی در مقابل شاخص سود پرداختی به سپرده گذاران 

توضيح: اعداد محور عمودی سمت راست نسبت مجموع سپرده ها در شبکه بانکی )پنل نامتوازن( را نشان می دهد. در محور عمودی سمت چپ از نسبت سود پرداختی به سپرده گذاری )در درآمد های 
مشاع( به ميانگين مانده سپرده در ابتدا و انتهای هر سال به عنوان شاخص سود سپرده استفاده شده است. منبع: یافته های پژوهش بر مبنای گزارش عملکرد بانک ها، موسسه عالی بانکداری

نمودار 2- نسبت سپرده پذیری در بازار بين بانکی به دارایی  در مقابل نرخ سود سپرده پذیری حقيقی

توضيح: اعداد محور عمودی سمت راست نرخ سود سپرده پذیری حقيقی است که با نرخ تورم نقطه به نقطه حقيقی شده و اعداد محور عمودی سمت چپ نسبت سپرده پذیری در بازار بين بانکی 
به دارایی را نشان می دهد. منبع: یافته های پژوهش بر مبنای گزارش عملکرد بانک ها، ترازنامه ماهانه بانک مرکزی



] 74 [

بحران بانکی     پرونـــده

دو ماهنامه تازه های اقتصاد   شهریور 95   شماره 149

 

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

1385 1386 1387 1388 1389 1390 1391 1392 1393

نمودار 3- نسبت بدهی شبکه بانکی به بانک مرکزی به کل بدهی شبکه بانکی )درصد(
منبع: یافته های پژوهش بر مبنای گزارش عملکرد بانک ها، موسسه عالی بانکداری

از يکسو افزايش هزينه جذب منابع بانك )سود سپرده در بازارهای سپرده 
و بین بانکی( و افزايش ســهم مطالبات غیرجــاری درآمدزايی بانك را تحت 
شعاع قرار داده و موجب كاهش درآمد نقد بانك ها می شود. و از سوی ديگر با 
وجود جذب ســپرده بیشتر توسط بانك ها، مقام ناظر آن ها را  ملزم به افزايش 
ســرمايه نکرده است به همین دلیل نسبت ســرمايه به دارايی كاهش يافته و 
بانك ناچار اســت برای تامین منابع، بدهی های خــود را افزايش دهد. واضح 
اســت كه عمق بروز اين مشــکل در بین بانك ها و موسسات مالی و اعتباری 
مجاز و غیرمجاز كشور متفاوت اســت، انضباط پولی، مهار تورم و كاهش نرخ 
سود توسط بانك مركزی باعث شده تا جذب سپرده  جديد برای بانك ها بسیار 
دشوار شود. بانك هايی كه از سالمت مالی مناسب تری برخوردارند كمتر دچار 
مشکل جريان نقد می شــوند اما بانك هايی كه شاخص های سالمت مالی آنها 
در محدوده مطلوبی قرار ندارد ناچارند برای قطع نشــدن جريان نقد ورودی و 
جلوگیری از ورشکســتگی نرخ سود باالتری را برای دريافت سپرده های جديد 
پرداخت نمايند. لذا بانك ها و موسسات مالی و اعتباری مجاز و غیرمجازی كه 
وضع مالی نامطلوبی دارند، تعیین كننده نرخ سود سپرده در بازار سپرده و بین 

بانکی خواهند بود.

3. افزایش اضافه برداشت ها و سهم باالی آن در سبد بدهی بانک ها
با نگاهی گذرا به سمت بدهی ترازنامه بانك های شبکه بانکی كشور مالحظه 
می شود كه درصد بدهی به بانك مركزی از پرتفوی سبد بدهی بانك ها در سال 

های اخیر افزايش داشته و عدد قابل مالحظه-ای است. )نمودار 3(

4. کاهش نسبت تسهيالت اعطایی بانک ها
 واقعیات آشکار شده مويد آن هستند كه در شرايط كنونی بانك ها در هر 
شرايطی و در هر سطح قیمتی خواهان جذب سپرده چه از بانك های فعال در 
بازار بین بانکی و چه از مشــتريان و سپرده-گذاران حقیقی و حقوقی هستند. 
ممکن اســت اين اقدام بانك ها گمانه ها را به اين سو بکشاند كه بانك ها در پی 
افزايش قدرت رقابت پذيری و افزايش تسهیالت اعطايی جديد، متقاضی منابع 
بانك مركزی، بازار ســپرده و بازار بین بانکی هستند جهت بررسی صحت اين 
فرضیه با نگاهی به سمت ديگر ترازنامه بانك ها يعنی سمت دارايی ها علی رغم 
انتظار، مشاهده می شود سهم تسهیالت از دارايی بانك ها با كاهش يافته است.

جمع بندی 
كاهش نسبت تسهیالت اعطايی به دارايی از يك سو و افزايش تقاضا برای 

ســپرده در بازارهای بین بانکی و سپرده و افزايش استقراض از بانك مركزی از 
ســوی ديگر بر اين امر داللت دارد كه تقاضا برای جذب منابع نه برای توسعه 
فعالیت وام دهی بلکه برای تســويه نمودن بدهی های پیشین صورت پذيرفته 
است. همان طور كه پیش از اين اشاره شد اين شرايط در اقتصاد به بازی يا طرح 
پونزی مشهور است. يعنی بانك ها طی سال های اخیر از محل جذب سپرده های 
جديد و اســتقراض از بانك ها با سود باالتر و  استقراض از بانك مركزی بدون 
انجام هیچ گونه فعالیت اقتصادی واقعی و كســب درآمد از منابع جذب شده، 
بدهی های پیشــین خود را پرداخت كرده اند. البته اين شــرايط در بلندمدت 
نمی توانــد ادامه يابد زيرا در حالت خوش بینانه حاكمیت خطر بحران خفته را 
درک كرده و از طريق مجموعه اقدامات مرتبط با اصالح نظام بانکی، ثبات مالی 
را افزايش داده و به وســیله كاهش قاعده مند نرخ، طرح پانزی را قطع می كند. 
در حالت بدبینانه نیز افزايش هزينه های بانك به تدريج منجر به آشــکار شدن 
زيان نهفته در ترازنامه می شود، بانك در اجرای كاركردهايش با مشکل مواجه 
می شود، هجوم بانکی رخ می دهد و بانك مركزی مجبور به تزريق زياد نقدينگی 
با هدف كمك به فعال نگه داشتن بانك ها می شود. افزايش پايه پولی، دستاورد 
پايین آوردن نرخ تورم را از بین می برد و توقف كاركردهای بانك تنگنای مالی 
را بسیار شديد می كند. خوشبختانه به توجه به اقدامات اخیر بانك مركزی، به 
نظر می رسد نرخ بازار بین بانکی كاهش يافته است. هر جند انتظار می رود اين 

اقدام مثبت با ساير اجزای بسته اصالحی تقويت شود. 
در مورد ســاير موسسات مالی و اعتباری كه دارای مجوز فعالیت از سمت 
بانك مركزی نیســتند و به نوعی در شبکه بانکی كشــور عضويت ندارند نیز 
استمرار چنین حركتی می تواند ســبب انتخاب استراتژی انتحار شود، به اين 
معنی كه مســتمرا فاصله درآمدها و هزينه های اين موسسات افزايش می يابد. 
در شرايط كنونی كه اين موسســات وضعیت مالی نامناسبی دارند، اين خطر 

بیشتر احساس می شود. 

پی نوشت
1( مقاله حاضر برگرفته از طرح »ارزيابی وضعیت و چشم انداز بازارهای 
مالی« اســت كه به سفارش موسســه عالی آموزش و پژوهش در مديريت 
و برنامه ريزی در پژوهشــکده پولی و بانکی بانك مركزی به انجام رســیده 
اســت. نظرات اين مقاله مختص نويسندگان بوده و انعکاس نظرات حامیان 

طرح نیست.
2( پژوهشگر گروه بانکداری، پژوهشکده پولی و بانکی
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محمدرضا حسین زاده، رئیس شورای هماهنگی مديران بانك های دولتی 
بــا بیان اين مطلب افزود: در ارتباط بــا چرخه های تجاری و اعتبارات، نحوه 
تأثیرگذاری حجم پول بر متغیرهای اســمی و حقیقی اقتصاد در ابعاد بلند و 
كوتاه مدت مؤثر اســت، ضمن اينکه برای بررسی اين امر بايد ابتدا ماهیت و 

علل چرخه های تجاری در اقتصاد ايران را شناسايی كرد.
هر چند ادوار تجاري بر نحوه توزيع و محدوديت هاي اعتباري اعمال شده 
بر بنگاه هاي تولید بســیار اثرگذار اســت اما تجربه نشــان داده كه در ايران 
سیاست هاي انبساطی اعتباري معموالً  منجر به رونق در بخش واقعي اقتصاد 
نشده و سیاست انقباض اعتباري نیز هزينه هاي بنگاه هاي تولیدي را افزايش 

داده است.
نزديکــي و اثر چرخه هــاي تجاري و اعتباري از اين واقعیت سرچشــمه 
مي گیرد كــه در فرآيند تولید نــگاه اعتبارات بانکي نهاده مکمل ســرمايه، 
كاالهاي واســطه ايي و مواد اولیه اند. بنابراين زمانــي كه بنگاه ها تحت تأثیر 
چرخه هاي تجاري و اعمال سیاســت هاي انقباض پولي و اعتباري در مضیقه 
اعتباري قرار مي گیرند، طرح هاي سرمايه گذاري بنگاه ها در تنگناي مالي قرار 
گرفته و محدود مي شــوند. در اين  ارتباط بايد به نقش بانك به عنوان تأمین 
مالی كوتاه مدت نیز توجه كرد كه البته به دلیل بانك محوربودن تأمین مالی 
در كشــور در عمل انتظارات ايجادشده از نظام بانکی بیش از مأموريتی است 
كه برای اين مؤسسات در ساير كشورهای جهان در نظر گرفته می شود، البته 

امید می رود كه با عمق يافتن بازار سرمايه بانك ها به صورت مجدد به وظیفه 
اصلی خود بازگردند.

انقباض و انبساط اعتباری چه تأثيری بر بنگاه ها دارد؟
تجربه نـــشان داده است كه در اقتصاد ايـران افـــزايش حجم پول، به 
دلیل وجود تنگناهای تولیدی و مســائل ساختاری، همیشه منتج به افزايش 
نرخ تورم می شــود. اعطای تســهیالت نوعی انبســاط در بــازار پول برای 
دســتیابی تقاضاكنندگان به آن اســت. همواره در كشور افزايش پايه پولی و 
حجم نقدينگی در اثر پیروی از سیاســت های كسری بودجه، افزايش خالص 
دارايی هــای بانك مركزی )فروش نفت و میعانــات گازی( و يا مازاد مصارف 
ناشــی از تسهیالت اعطايی بانك ها در قالب تســهیالت تکلیفی يا تبصره ای 
اســت و اين ســیکل به كاهش ارزش پول به دلیل انتظارات عقاليی فعاالن 
اقتصادی در میان مدت منجر می شــود. بنابراين بايد برنامه های خنثی سازی 
سیاست های پولی، تعمیم رشد و سیاست های مالی را از طريق اصالح ساختار 
درآمــد، كاهش هزينه های دولت و پرهیز از به كارگیری سیاســت كســری 
بودجه ای محقق كرد تا اثر كاهش ارزش پول در حجم نقدينگی كنترل شود.

هر چند انقباض يا انبســاط اعتباري متأثر از اعمال سیاست هاي پولي از 
ســوی بانك ها شکل مي گیرد، اما اعمال سیاست هاي پولي از طريق ترازنامه، 
هم بر نرخ هاي ســود اثر مي گذارد و هم به صورت مستقیم و غیرمستقیم بر 
موقعیت مالي بنگاه هاي متقاضي تسهیالت مؤثر است. اين مسئله به آن دلیل 
است كه اغلب بنگاه ها داراي بدهي هاي كوتاه مدت يا بدهي هاي با نرخ شناور 
هستند. افزايش نرخ هاي سود به طور مستقیم مخارج بهره هاي پرداختي آنها 
را افزايــش داده و جريانات نقدي را كاهش مي دهــد. بدين ترتیب موقعیت 
مالي آنها را تضعیف خواهد كرد. عالوه بر آن افزايش نرخ هاي ســود بانکي با 
كاهش ارزش دارايي هاي نقدشونده بنگاه ها همراه مي شود. بنابراين بايد توجه 
داشــت كه بانك ها در ايران منبع اصلي اعتبار در كشــور هستند و در غلبه 

رئيس شورای هماهنگی مدیران بانک های دولتی عنوان کرد:

تثبيت اقتصاد  کشور با عقيم سازی درآمدهای نفتی 

عقيم ســازی درآمدهای نفتی یکی از راهکارهای مهم تثبيت اقتصادی 
است که در سال های گذشته در قالب حساب ذخيره و صندوق توسعه 
ملی شکل گرفت، از این رو رعایت مالحظات قانونی و توجه به مأموریت این دو 

نهاد می تواند منشأ برکات مهم اقتصادی برای کشور باشد.
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بر مشــکالت بازار اعتبار تخصص پیدا مي كنند و در صورتی كه عرضه اعتبار 
دچار كاهش يا حالت انقباضي شــود، بنگاه هاي وابســته و متقاضي دريافت 
تسهیالت شــامل بنگاه هاي كوچك و متوســط با تحمل هزينه هاي اضافي، 
منابــع اعتباري جديد را يافته و ارتبــاط اعتباري برقرار می كنند كه اين امر 
مي تواند به دلیل تأثیر بر ترازنامه بنگاه ها در بلندمدت فعالیت واقعي اقتصاد 

را كاهش دهد.

لطفًا ارزیابی خــود را از وضعيت اعتباردهی نظام بانکی به بخش 
توليد ارائه فرمایيد؟

تمام تالش نظــام بانکی در حال حاضر احیا و ادامــه فعالیت بنگاه های 
اقتصادی ازجمله بنگاه های كوچك و متوســط تولیدی است. از سوی ديگر 
بیشــترين سهم اعتبارات بانکی به تولید، كشــاورزی و كمترين سهم آن به 

خدمات تعلق گرفته است.
بانك ها خود را مکلف می دانند تا با اعطای تسهیالت در قالب های متعدد 
مشــکل واحدهای تولیدی را مرتفع كنند، اما اشــاره به اين نکته مهم است 
كــه تأمین مالی بنگاه های تولیدی تنها يکی از عوامل تحرک و پويايی و رفع 
موانع تولید در بازار رقابت محســوب می شــود. به عنوان مثال بخش تولیدی 
اگر كاالی مرغوب تولید نکند، قادر به فروش كاال و محصول خود نیست. در 

اين حالت بازار مناسبی برای فروش كاال و برگشت سرمايه نیز وجود ندارد.
برخی معتقدند بانك ها در هر شرايطی و با هر مبلغی بايد تولیدكنندگان 
را ياری دهند تا به ورطه ورشکســتگی و تعطیلی بنگاه نرســند. اين امر در 
صورتی اقتصادی و منطقی اســت كه تمام امکانات برای تولید يك محصول 
مرغوب و فروش آن در بازار مهیا باشــد، در آن صورت هر جا الزم است نظام 
بانکی برای پوشش نواقص و كمبودهای واحدهای تولیدی وارد عمل می شود.

تا امروز بانك ها اين وظیفه را به خوبی انجام داده اند، حتی در برخی موارد 
پا را فراتر گذاشته و به دلیل مسئولیت های اجتماعی فراوانی كه دارند، اقدام 
بــه تأمین مالی برای واحدهای تولیدی كرده اند. موضوع ديگر كه بايد به آن 
اشاره كرد، توسعه بازار سرمايه برای تأمین مالی بلندمدت واحدهای تولیدی 

است كه بايد به سرعت توسعه و گسترش آن افزود.

با توجه به مشــکالتی که برخی بنگاه ها در بازپرداخت اقســاط 
دارند، به نظر شــما برای جلوگيری از این مشــکل، بانک مرکزی و 

بانک ها باید چه اقداماتی را در دستور کار قرار دهند؟
مشــکالت واحدهای تولیدی در بازپرداخت اقســاط بــه فروش نرفتن 
محصول، مديريت نشــدن بهینه دارايی ها، مديريت نکــردن هزينه ها، فقدان 
تقاضای مؤثر و داليلی نظیر آن اســت. در شــرايط فعلی اقتصادی، بانك ها 
نهايت تالش خــود را برای همراهی و همکاری بــا واحدهای تولیدی انجام 
داده اند. پرداخت تســهیالت به بنگاه ها، پس از طی مراحل اعتبارســنجی و 
ملحوظ كردن اولويت های اقتصادی در اقصی نقاط كشور و اخذ تضامین مورد 

اشــاره در قانون صورت می گیرد. بانك هــا در اين مرحله تمام تالش خود را 
برای به كارگیــری منابع مالی در بنگاه ها به كار می گیرند تا كمترين خطری 
متوجه بازپرداخت اقســاط آن نشود، اما به هر دلیل برخی از بنگاه ها قادر به 
بازپرداخت اقســاط تسهیالت دريافتی خود نیســتند. در اين برهه نیز نظام 
بانکی با اســتفاده از ظرفیت های قانونــی و نیز منابع محدودی كه در اختیار 
دارد، تمام تالش خود را برای همراهی و اســتمهال بدهی ها انجام داده و اين 
همراهی را تا فعالیت و رونق تولید در كشور ادامه می دهد. البته منابع بانك ها 
تحت تأثیر عوامل متعدد كه در ســال های دور به آنها تحمیل شــده است، 

دارای محدوديت شديدی بوده و بايد آن را ملحوظ كرد.

به نظر شــما برای خروج از رکود باید کــدام بخش اقتصاد را در 
اولویت تخصيص اعتبار قرار داد؟

همــواره برای خــروج از ركود بايد بخش هــای واقعی اقتصــاد مدنظر 
اعتباردهندگان باشــد. بخش های واقعی اقتصاد به طور مســتقیم در زندگی 

مردم و فعالیت بنگاه ها تأثیر دارد و زمینه خروج از ركود را رقم خواهد زد.
تخصیص اعتبار در طول سال های متمادی از سوی نظام بانکی به همین 
منوال بوده و هدف آن فعال سازی و رونق مؤلفه های واقعی اقتصاد است. اگر 
ركود اقتصادی به سبب افت كوتاه مدت و گذرا در تولید باشد، بانك ها بايد با 
توجه به شايســتگی بنگاه ها با اعطای اعتبارات به بازيابی اقتصادی بنگاه های 
كوچك و متوسط كمك كرده و مقدمات رونق اقتصادی را فراهم كنند، ولی 
اگر ركود سرچشــمه ای جز شوک های كوتاه مدت و گذرا داشته باشد، اعطای 

اعتبارات لزوماً نتايج مطلوبی درپی ندارد.
مثاًل شــوک نامطلوب عرضه يــا وجود بیماری در نظــام مالی پديده ای 
ماندگار تلقی می شــود. در اين حالت افزايش اعتبارات در شبکه بانکی تنها 
سبب افزايش ريســك بانك ها خواهد شد. در چنین فضايی بنگاه ها به دلیل 
مشکالت ســاختاری موجود با احتمال زياد توان بازپرداخت نخواهند داشت 
و مطالبــات غیرجاری و معوق بانك ها افزايش می يابد. در اين شــرايط ادامه 
انقباض می تواند به ايجاد ثبات در نظام مالی و بهداشت اعتباری منجر شود.

راهکارهای کوتاه مدت و بلندمدت برای خروج از رکود چيست؟
برای گذر از ركود تورمــی و غلبه بر تنگنای اعتباری با هدف حفظ 
ثبــات بــازار مالی و كاهش ريســك بانك ها و بخش مالــی، اختصاص 
منابع اعتباری به طرح ها و شــركت های دارای پتانســیل باالتر رشد و 
نیز كنترل تــورم راهکارهايی در افق كوتاه مدت و بلندمدت پیشــنهاد 

است. شده 
نکتــه مهــم ديگــر حمايت نکــردن از بنگاه هايــی اســت كــه به 
ســبب بهره وری پايین در دوره ركود ورشکســته شــده يا در آســتانه 
ورشکســتگی قــرار دارند. يکــی از ابعاد ســازنده و مثبت ركود حذف 

بازيگران با بهره وری پايین در اقتصاد اســت.
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بر  سياســت گذاری ها  مهم ترین  از  یکی  تســهيالت  اعطای 
بخش توليد است. به نظر شــما وضعيت تخصيص تسهيالت باید 

باشد؟ مختلف  بخش های  در  نسبتی  چه  به 
يکي از رســالت هاي مهم قانون عملیات بانکي بدون ربا، حركت در 
مســیر تقويت اقتصاد حقیقي و حمايت از بخش تولیدي و مولد اســت. 
آيین نامه هاي مرتبط با اين قانون نیز بر اســاس پرداخت تســهیالت به 

بخش تولیدي كشــور تدوين شده است. بررسي روند عملکرد بانك هاي 
كشــور تا اوايــل دهه 1380 حکايت از نقش بانك ها در رشــد تولید و 
اشــتغال كشــور دارد و با حضور بانك هاي خصوصي و افزايش ســهم 
بــازاري آنها در بازار پول، ســهم نظــام بانکي در بخــش مولد نزولي 
شــده است. بر همین اساس تســهیالت اعطايی سیستم بانکی به بخش 
بازرگانــي و خدمات در حدود 49 درصــد، صنعت و معدن 31 درصد، 

مسکن و ســاختمان 12 درصد و كشاورزی 8 درصد بوده است. 
البتــه نیاز به اصالح اقدامات در جهت دســتیابی به سیاســت ها و 
اهــداف كالن از ديد مقامــات عالی نظام نیز مغفــول نمانده، به نحوی 
كه مقام معظم رهبری شــعار ســال 1395 را اقتصاد مقاومتی، اقدام و 
عمل تعیین كرده اند كه اشــاره ای بسیار انديشــمندانه به اين ضرورت 
دارد. پايین بودن ســهم تســهیالت بخــش صنعت و معدن نســبت به 
بخش خدمات و همچنین بخش مســکن و ســاختمان نسبت به بخش 
بازرگانــی حکايت از بی توجهی به بخش هــای مولد دارد، در حالی كه 
بخش كشــاورزی نیز با توجه به تولید كاالی اســتراتژيك، فاقد ســهم 
مناســبی از تســهیالت اعطايی نظام بانکی اســت. بديهی است كشش 
بخش هــای مختلــف اقتصادی برای تحقــق انتظارات ســرمايه گذاران 
نیــز دارای اهمیت قابل توجهی اســت. لــذا بايد با تعییــن نقطه بهینه 
بــرای تخصیص منابع میان منافع سیســتم بانکــی و مصالح اجتماعی 
همگرايی ايجــاد و از تأثیر متغیرهای واگــرا جلوگیری كرد، به نحوی 

كه در نهايت كل سیســتم اقتصادی منتفع شود.

نظر  به  اســت،  توليد  بخش  محرک های  از  یکــی  اعتبارات 
شــما در بخش اصالح نظام بانکی باید چه تغييراتی در وضعيت 

شود؟ داده  اعتبارات 
نظــام بانکــی به عنوان اصلی تريــن عنصر و موتــور محرک اقتصاد 

مدیرعامل بانک سپه مطرح کرد:

تخصيص هوشمندانه تسهيالت برای دستيابی به رشد اقتصادی

 اولين قدم در مســير دســتيابی به برنامه خروج از رکورد غيرتورمی، 
حفظ وضعيت اشتغال موجود و ثابت نگاه داشتن نرخ رشد بيکاری است 

که از طریق تخصيص هوشمندانه تسهيالت امکان پذیر خواهد بود.
محمدکاظم چقازردی، مدیرعامل بانک سپه با بيان این مطلب افزود: طبق 
آخرین بررسی ها ایجاد اشــتغال پایدار برای هر نفر، نيازمند سرمایه گذاری به 
مبلغ دو ميليارد ریال است. بر این اســاس ایجاد واحدهای کوچک با کمتر از 
50 نفر یا واحدهای متوسط با کمتر از 100 نفر، نيازمند سرمایه گذاری در حدود 
100 و 200 ميليارد ریال است. اگر چه باید از ایجاد و راه اندازی واحدهای جدید 
در بخش های مولد حمایت کرد، ليکن با استفاده از این منابع به عنوان سرمایه 
در گــردش در بخش های مولد، تعداد بيشــتری از واحدهای فعال را که دچار 
مشکل کسر نقدینگی شده اند، می توان احياء و از خروج این واحدها از چرخه 
توليد جلوگيری کرد. همان طور که در خصوص لزوم ارجحيت اعطای تسهيالت 
ســرمایه در گردش به واحدهای توليدی فعال تأکيد می شــود، اولين قدم در 
مســير دســتيابی به برنامه خروج از رکورد غيرتورمی، حفظ وضعيت اشتغال 
موجود و منفی شــدن نرخ بيکاری از طریق ایجاد و توسعه واحدهای توليدی 

قابل دستيابی است.
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وظیفــه دارد با شناســايی دقیــق وضعیت اقتصاد داخلــی و خارجی، 
تصمیمــات مؤثــری برای حفظ و ادامه روند رو به رشــد اقتصاد اتخاذ 
كند. همان طور كه يك وســیله نقلیه بايد از ســرعت و انرژی متفاوتی 
در ســطوح هموار يــا ناهموار يا شــیب های مختلف برخوردار باشــد، 
نظام بانکی نیــز بايد به فراخور هر زمان آماده عکس العمل مناســب به 
اوضاع احوال اقتصادی باشــد. در برهه ای از زمان بنا به شرايط اقتصادی 
و مقتضیــات زمان ســرمايه گذاری و اعطای تســهیالت بــرای ايجاد و 
راه اندازی طرح هــای جديد در اولويت قرار می گیرد و ممکن اســت در 
برهــه ای ديگر حفظ وضعیت موجــود و جلوگیری از توقف خطوط تولید 
كارخانه های تولیــدی در حال بهره برداری اولويت اول باشــد. در حال 
حاضر، تمركز سیســتم بانکی بر اعطای تســهیالت سرمايه در گردش به 
واحدهــای تولیدی و در حال بهره برداری، به منظور حفظ بقاء واحدهای 
فعال از اهمیت ويژه ای برخوردار اســت و از ايــن طريق نه تنها از هدر 
رفت ســرمايه گذاری های قبلی جلوگیری می شــود، بلکه با قدری تقويت 
بنیــه مالی واحدهای فعال، زمینه رشــد و جهش اقتصادی به واســطه 

افزايش بهره وری ســرمايه گذاری های انجام شده فراهم می شود.

به نظر شــما در اصالح نظام بانکی تسهيالت دهی باید به چه 
نحوی تنظيم شــود تا ميزان اشتغال در کشور افزایش یابد؟

بررســي ها و مطالعات علمي در خصوص عوامل مؤثر بر افزايش تولید 
و اشتغال نشان مي دهد كه تســهیالت اعطايي در بخش تولید، باالترين 
و ســريع ترين تأثیر را بر اقتصاد كشور دارد. بر اين اساس تمام دولت ها 

انتظار تأمین مالي بخش مولد و بهبود رشــد و توسعه اقتصادي را به حق 
از نظــام بانکي دارند و به جرأت مي توان گفــت در هر دوره اي بانك ها 

ملزم به پرداخت تســهیالت به بخش مولد مي شوند.
بررســي سهم تســهیالت پرداختی در 11 ماهه نخست سال 1394 
به تفکیك بخش های اقتصادی نشــانگر ســهم 63 درصدی تســهیالت 
ســرمايه در گردش اســت كه در ســال های اخیر روند صعودی داشته 
اســت. بنابراين براي بهبود وضعیت اشــتغال كشور از طريق بازار پول 

بايد تســهیالت پرداختي به بخش مولد بهبود يابد.
يکي از سیاســت هاي اصولي براي تقويت بخش مولد از طريق نظام 
بانکــي، پرداخت تســهیالت به اين بخش از طريــق نرخ هاي ترجیحي 
اســت كه تا اوايل دهه 1380 اين سیاســت به صورت مطلوب در بازار 
پول كشــور حاكم بود. نرخ ســود تسهیالت تا ســال 1384 بر اساس 
بخش های اقتصادی تعیین می شــد و از اين ســال نرخ سود تسهیالت 
اعطايی به شدت كاهش و تعیین نرخ سود بر اساس بخش های اقتصادی 
منســوخ شد. به عالوه تحلیل اثرات سیاست پولی سال 1384 بر بخش 

مولد مغفول ماند كه در ادامه به بخشــی از آن اشاره می شود.
بر اســاس اطالعات اخذشــده از نماگرهای بانك مركزی )در سال 
1384(، نرخ سود تســهیالت در بخش بازرگانی و خدمات حداقل 21 
درصــد )كه اكثر بانك ها با نرخ 25 درصــد پرداخت می كردند(، بخش 
صادرات 14 درصد، بخش كشــاورزی 13/5 درصد، بخش ساختمان و 
مســکن 18 درصــد و بخش صنعت و معدن 15 درصد بوده اســت. به 
عبارت ديگر تفاوت نرخ ســود بخش مولد و غیرمولد حداقل 10 درصد 

بوده و از اين طريق به بخش مولد كشور كمك می شد. در سال 1384 
نرخ سود يکســان و معادل 16درصد تعیین و اين رقم برای بخش های 
بازرگانــی و خدمات نیز حداقل 16 درصد در نظر گرفته شــد. چنانچه 
در جدول 1 مالحظه می شــود، در ســال 1385 نرخ ســود برای تمام 

بخش ها 14درصد ثابت در نظر گرفته شــد.
تعییــن نرخ ســود تســهیالت در بخش های مختلــف اقتصادی هم 
دارای منطق سیاســت گذاری و اقتصادی اســت و هم با روح بانکداری 
اســالمی مطابقت دارد. در واقع نرخ سود بايد بر اساس بازار كسب وكار 

شود.  تعیین  مربوطه 

اعتباردهی و در  بر وضعيــت  تأثيری  بانکی چه  نرخ ســود 
دارد؟  کشور  توليد  نتيجه 

نرخ ســود بانکی نماينده و معرف نرخ ســود ســپرده ها و نرخ سود 
تســهیالت اســت كه بانك ها برخالف ســاير ســازمان ها دارای نسبت 
مالکانــه پايینی بوده و اين موضوع نشــان دهنده اهمیت ويژه بدهی ها 
در ترازنامه بانك ها اســت. بدهی بانك ها از ســپرده های ارزان قیمت و 
گران قیمت تشــکیل شــده كه به طور عام حجم سپرده های گران قیمت 

بیشــتر از ســپرده های ارزان قیمت در ترازنامه بانك ها اســت. بر اين 
اســاس تعلق سود به سپرده های گران قیمت ســبب افزايش هزينه های 
عملیاتی بانك و درنهايت قیمت تمام شــده پول می شــود كه بر اساس 
قانــون عملیات بانکــی بدون ربا، بايــد از طريق درآمدهــا كه عمده 
آن ســود تســهیالت اســت، تأمین شــود. درنهايت افزايش نرخ سود 
ســپرده ها به افزايش قیمت تمام شــده پول منجر می شــود و به منظور 
جبران اين مســئله بايد افزايش نرخ تســهیالت را در دســتور كار قرار 
داد، البتــه افزايش نرخ ســود تســهیالت به منزله افزايــش هزينه های 
تســهیالت گیرنده بــوده و كاهش بنیــه مالی و در نتیجــه درماندگی 
مالی آن را در پی دارد. به همین دلیل هرچه ســود تســهیالت كاهش 
يابد، مشــتريان با هزينه های كمتری مواجه و از ريســك بروز كســری 
نقدينگی كاســته می شــود. اين موضوع صرفاً از طريق تعادل بین نرخ 
سود ســپرده ها و تســهیالت امکان پذير بوده و از اين طريق با كاهش 
هزينه هــای بخش های مولد، كارايی، اثربخشــی و صرفه اقتصادی اين 
نوع فعالیت ها  افزايــش يافته و اصطالحاً ارزش افزوده اقتصادی حاصل 
می شــود كه از وجوه مختلف، بركات قابل توجهی برای اقتصاد كشــور 

درپی دارد.

جدول ۱-  نرخ سود تسهیالت در دوره ۱۳۸۵-۱۳۸۳

صادرات بازرگانی و خدمات کشاورزی ساختمان و مسکن صنعت و معدن شرح

۱۴ حداقل ۲۱ ۱۳/۵ ۱۸ ۱۵ ۱۳۸۳

۱۶ حداقل ۱۶ ۱۶ ۱۶ ۱۶ ۱۳۸۴

۱۴  ۱۴ ۱۴ ۱۴ ۱۴ ۱۳۸۵
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وضعيت ساماند هی اهداف تنظيم گرِی بخش مالی
در اقتصاد ایران1

 علی بهادر2

عملکرد مناســب هر اقتصاد منوط به عملکرد مناسب اجزای تشکیل 
دهنــده ی آن -باالخص بخش مالی- اســت. بخش مالــی مجموعه ای از 
بازارها، موسســات، ابزارها، چارچوب تنظیم گری3 و نیز قوانین و مقررات 
را در بر می گیرد كه توزيع منابع مالی و ريســك ها در اقتصاد را ســامان 
می دهند. نهادهايی مانند بانك ها، موسســات تامین سرمايه، شركت های 
كارگــزاری، صندوق های ســرمايه گذاری و ... بخش مالی را تشــکیل و 
به مشــتريان خدمات مورد نیــاز را ارائه می دهند. امــروزه در كنار اين 
موسســات كه عرضه خدمات به مشــتريان را بر عهــده دارند، در بخش 
مالــی تنظیم گرانی حضور دارند كه نحوه ی ارائه خدمات، كســب و كار، 
تعامل با ذينفعان و وضعیت دارايی و بدهی موسســات را تنظیم می كنند. 
تنظیم گران بانکــی )برای نمونه در برخی كشــورها بانك های مركزی(، 
تنظیم گران بازار ســرمايه و تنظیم گــران بازار بیمه )بــرای نمونه بیمه 

مركزی( شناخته شــده ترين نهادهای تنظیم گر در بخش مالی هستند.
هدف اين نوشــتار بررســی »شــرايط اقتصاد ايران در ســاماند هی 
اهداف تنظیم گرِی بخش مالی« اســت. بر اين مبنــا ابتدا در بخش اول 
جايگاه تنظیم گری و انتظام بازار4 تبیین می شــود. ســپس در بخش دوم 
اهــداف تنظیم گری در بخش مالی شــامل حفظ ثبــات مالی، حمايت از 
مشــتری، حفظ صداقت بازار5 و حمايت از رقابت به تفصیل بیان می شود. 
نهايتا بخش آخر اين نوشــتار ضمن ارائه جمع بندی ، برخی كاســتی های 
تنظیم گری در بخش مالی با تاكید بر اهداف آن در اقتصاد ايران را مورد 

می دهد. قرار  تاكید 

تنظيم گری و  بازار  انتظام 
امــروزه بازارهای مالی شــاهد حضــور تنظیم گرانی هســتند كه در 
حوزه های مختلــف بازارهای مالــی نقش آفرينی می كنند. بــر اين مبنا 
تبییــن جايــگاه انتظام بــازار و تنظیم گــری به عنوان برخــی از اركان 
مهم عملکرد مناســب اقتصادهای مدرن ضروری به نظر می رســد. برای 
تبیین اين جايگاه الزم اســت به اين ســوال كه انتظام بازار چیســت و 
چه شــرايطی برای تحقق آن ضروری اســت پاســخ داده شود. بازار در 
مدل كامل و رقابتی آن -كه يك شــرايط صرفا ايده آل و فرضی اســت- 
حاصل تعامل بســیاری از آحاد اقتصادی اســت كه  در آن به دلیل عدم 
توانايی در اثرگذاری بــر قیمت ها، آحاد اقتصادی با نیروهای رقابت بازار 
روبرو می شــوند و در صورت عدم ارائه محصوالت مناسب توسط نیروهای 
بازار تنبیه خواهند شــد. اين تنبیه در دو شــکل مهم بروز پیدا می كند 
اولین ســازوكار تنبیه بازار، حذف بنگاه های ناكارا در فرآيند ورشکستگی 
اســت و دومین ســازوكار تنبیه بازار، خريداری ســهام بنگاه های نا كارا 
توســط سهامداران كارا تر و عزل مديران ناكارآمد است. سازوكارهای اين 
چنینی منجر به حذف ناكارايی از اقتصاد، پیشــرفت تکنولوژی ها و بهبود 

می شوند. اقتصادی  رفاه 
امــا اين مدل كامل در دنیــای واقعی تقريبا مصــداق بیرونی ندارد. 
به عــالوه، مبادالت در بازارهای مالی به گونــه ای رخ می دهند كه تمام 
منفعت يــك رفتار فقط به انجام دهنده ی آن رفتار بر نمی گردد، در اين 
شرايط ممکن است الزم شــود يك جمع و يا يك جامعه بايد هزينه های 
رفتار ناصحیــح برخی از بنگاه هــا را بپردازند. برای مثال ورشکســتگی 
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يــك بانك بــزرگ می تواند كل اقتصاد را دچار مشــکل كند لذا عملکرد 
نامناسب برخی از آحاد اقتصادی به ساير فعاالن بازار نیز سرايت می كند 
و هزينه های آن به كل جامعه تحمیل می شود. از سوی ديگر، در مبادالت 
بــازار معموال همه ی افراد توان درک پیچیدگی های محصوالت را ندارند، 
لذا در تعامالت اين افراد در بازارها، نظام قیمتی گاهی به اشــتباه برخی 
محصــوالت را قیمت گــذاری می كند. عالوه بر اين بازارها همیشــه تمام 
فرصت كســب ســود را از طريق كار و تالش فراهم نمی كنند، به طوری 
كه گاهی اســتفاده از روش های متقلبانــه و فريب می تواند مجرايی برای 
كســب درآمد در اقتصاد باشند. اســتفاده از عدم تقارن اطالعات از ديگر 
مواردی اســت كه می تواند موجب اختالل در عملکرد بازارها شود، بدين 
صــورت كه گاهی طرفیــن يك معامله به صورت ذاتی در امکان كســب 
اطالعــات يا محدوده ی اطالعات در اختیار خود با يکديگر تفاوت دارند و 
اين تفاوت باعث می شــود طرفین معامــالت نتوانند به صورت صحیح در 
مورد معامالت تصمیــم بگیرند. امکان ايجاد انحصار و جلوگیری از ايجاد 
فضــای رقابتی از راه هايــی همچون ايجاد تمركز هــای مالکیتی، از ديگر 
اتفاقاتی است كه موجب می شــود نیروهای رقابتی در مدل بازار نتوانند 
تحقــق يابند و در نتیجه نمايان شــدن آثار رفاهی مناســب از عملکرد 

روبرو شود. بسیاری  با مشکالت  بازارها 
موارد فوق تنها برخی از دســته بندی های كلی  از ناكاملی ها را شامل 
می شــود كه نشــان می دهند تحقق مدل بازار كامــل در واقعیت با چه 
مشــکالتی می تواند روبرو باشــد. اين ناكاملِی بازارهــا در واقعیت باعث 
می شــود حضور تنظیم گران در اقتصاد توجیه داشته باشند كه به صورت 
مداوم حافظ شــرايط الزم برای تحقق بازارهای كامل باشــند يا اين كه 

شــدت اين ناكارايی ها را به حداقل ممکن برسانند. 

مالی در بخش  تنظيم گری  اهداف 
پــس از تبیین جايگاه انتظام بــازار و تنظیم گــری در اقتصاد، يکی 
از اولین ســواالتی كه بايد به آن پاســخ داده شــود اين است كه اساسا 
تنظیم گــری در بخش مالی چــه اهدافی را دنبال می كند. پاســخ دادن 
بــه اين ســوال از چند منظر دارای اهمیت اســت. اول ايــن كه امروزه 
تجربه هــای موفق بین المللی نشــان می دهــد پاســخگويی تنظیم گران 
نســبت به اهداف نهايی ای- كه به تنظیم گران ســپرده می شود- اهمیت 
بســیاری دارد. بر اين مبنا تنظیم گران موظف اند در مقابل ناكاملی های 
مشاهده شده  در زمینه  ی مســئولیت های تفويض شده به عموم مردم و 
نیز نمايندگان آنها پاســخگو باشــند. الزمه اين پاسخگويی تفويض دقیق 
اهــداف به تنظیم گران مربوطه اســت. اين در حالی اســت كه در ايران 
حداقل در حوزه ی تنظیم گــری بانکی اهداف نهايی تنظیم گری به خوبی 
تبیین نشــده، لذا علی رغم تداخل ها و تعارض های داخلی كه ممکن است 
ناشــی از اين عدم تصريح اهداف در بین تنظیم گران ايجاد شــود اساسا 
در شــرايط فعلی نمی تــوان از تنظیم گران رعايت اصول پاســخگويی را 
نیز انتظار داشــت. البته بايد توجه داشــت به صرف تفويض دقیق اهداف 

نمی توان انتظار رعايت اصول پاســخگويی را از 
تنظیم گران داشــت. رعايت اصول پاســخگويی 
زمانــی معتبر اســت كه اســتقالل و آزادی در 
اتخــاذ تصمیمات و اجرا نیز بــرای تنظیم گران 
به رســمیت شناخته شــده باشد و در شرايطی 
كه يــك نهــاد تنظیم گر در اتخــاذ تصمیمات 
و اجرای آنهــا با محدوديت هــای جدی روبرو 
اســت نمی تــوان انتظار پاســخگويی در مقابل 
عدم تحقق اهداف محول شــده را صرفا از نهاد 

داشت.   تنظیم گر 
دوم شــناخت ايــن اهداف كمــك خواهد 
كرد تا وضعیــت جاری اقتصاد ايران را بتوان با 
گستره ی قابل قبول تنظیم گری در دنیای امروز 
مقايســه و خال های وضعیت موجود را شناسايی 
كــرد. به عبارت ديگر تبیین اين اهداف نشــان 

خواهد داد در شــرايط فعلی اساسا چه حوزه هايی از تنظیم گری در ايران 
مــورد توجه قرار نگرفته و در آينده نزديك بايد به عرصه های مورد توجه 
تنظیم گران بخش مالی از جمله بانك مركزی افزوده شــود. نهايتا اين كه 
اين تبیین اهداف موجب خواهد شــد زمینه برای تفويض شفاف وظايف 
بیــن نهادهای تنظیم گر و تعیین حــدود وظايف هر نهاد به خوبی فراهم 
شــود و متناسب با اين تفويض اهداف روابط الزم بین نهادهای تنظیم گر 

نیز به صورت دقیقی طراحی شود.
به طور كلــی تنظیم گری در بخــش مالی اقتصاد چهــار هدف كلی 
را دنبال می كند كــه عبارتند از حفظ ثبات مالی6 ، حمايت از مشــتری 

)مصرف كننــده(7، حفظ صداقت بازار8و9 و حمايت از رقابت.10

مالی ثبات  حفظ 
امروزه حفظ ثبات مالی اولین و شــايد بتــوان گفت مهم ترين هدفی 
اســت كه تنظیم گران در بخش مالی در صدد تحقق آن هســتند. در يك 
اقتصاد زمانی گفته می شــود ثبــات بخش مالی محقق شــده كه بخش 
مالــی آن اقتصاد بتوانــد خدمات ضروری برای عملکرد مناســب اقتصاد 
را بــه صورت پیوســته ارائه كند و ارائه اين خدمــات نیز در مقابل وقوع 
تکانه های مختلف با مشــکل روبرو نشــود. برخی از اين خدمات ضروری 
عبارتند از پرداخت، تســويه و تصفیه، بانکداری خرد، بانکداری شركتی، 
مبادلــه وجوه بین موسســات مالــی، خدمات بانکداری ســرمايه گذاری 
)موسســات تامین ســرمايه(، خدمــات نگهداری وجــوه و ارائه خدمات 
بیمــه ای. با اين توضیح می توان گفت ثبات مالی الزمه عملکرد مناســب 

است. اقتصاد  يك 
ثبات مالی اساســا مفهومی سیستمی است و اهمیت ويژه ی آن نیز از 
همین جنبه نشــات می گیرد. سیستمی بودن ثبات مالی بدين معنا است 
كــه تنظیم گران در بخش مالی به دنبال اين هســتند كه عملکرد بخش 
مالی در ســطح كلی آن دچار اختالل نشــود چرا كــه اختالل در بخش 
مالــی به علت ارتباطات گســترده ی اين بخش با بخــش حقیقی اقتصاد 
عملکــرد بنگاه های اقتصادی را نیز دچار اختالل می كند. به عبارت ديگر 
بخش هــای مختلف يك اقتصــاد مانند چرخ دنده هــای در هم تنديده ای 
هســتند كــه اختالل در حركت يکــی از اين چرخ دنده هــا خروجی كل 
مجموعــه را دچار اختالل می كند. بر ايــن مبنا ثبات مالی تالش می كند 
به رغم تحوالتی كه ممکن اســت در درون بخش مالی رخ دهد، خدماتی 
كه كل بخش مالی به ســاير بخش های اقتصاد ارائه می كند دچار اختالل 

نشود. 
بــا توجه به مطالب طرح شــده مشــخص می شــود ثبــات مالی كه 
مهم ترين هدف تنظیم گران در بخش مالی اســت لزومــا به معنای عدم 
ورشکســتگی موسســات تشــکیل دهنده ی بخش مالی نیست بلکه فقط 
نبايــد بی ثباتی يا ورشکســتگی يك يا تعدادی موسســه در بخش مالی 

منجر به بی ثباتی كل بخش مالی شــود. 
بــرای اين كه مخاطراتی كه بخش مالی را در ســطح كلی آن تهديد 
می كند بهتر معرفی شوند برای نمونه دو سازوكار 
فعال در بخش مالی مــورد توجه قرار می گیرند. 
يکی از مهم تريــن مخاطراِت تهديدكننده ی ثبات 
مالی در اقتصاد، بروز ريســك ســرايت11 اســت. 
بــرای مثال گاهــی خبر ورشکســتگی يك بانك 
باعث می شــود مردم احتمال بدهند كه بانك های 
ديگــر نیز در معرض ورشکســتگی هســتند و با 
هجوم برای خارج كردن سپرده های خود موجب 
ورشکســتگی بانك های ديگر شوند. از طرف ديگر 
گاهی میزان بدهی يك موسسه مالی به مجموعه 
موسســات مالی ديگر به حدی باال می رود كه در 
صورت ورشکســتگی اين موسسه خاص، شبکه ای 
از ســاير موسســات ديگر نیز -كه با آن موسسه 
ارتبــاط نزديــك داشــتند- دچار ورشکســتگی 
می شوند و بدين ترتیب ورشکستگی يك موسسه 

انتظام بازار و تنظيم گری دو محور مکمل 
یکدیگر در اقتصادهای مدرن هستند. 
ناکاملِی بازارها در واقعيت باعث می شود 
اقتصاد توجيه  حضور تنظيم گران در 
داشته باشند که به صورت مداوم حافظ 
شرایط الزم برای تحقق بازارهای کامل 
باشند یا این که شدت این ناکارایی ها را 
به حداقل ممکن برسانند. بر همين مبنا 
امروزه بازارهای مالی نيز شاهد حضور 
تنظيم گرانی هستند که در حوزه های 
نقش آفرینی  مالی  بازارهای  مختلف 

می کنند. 
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می تواند مسلســلی از ورشکســتگی ها را به دنبــال  آورد كه ثبات بخش 
مالــی را به صورت كلی تهديد می كند. 

يکــی ديگر از ســازوكارهايی كه كل بخش مالــی را مورد تهديد 
قــرار می دهد رفتارهای مشــابهی اســت كــه ممکن اســت در بین 
موسســات فعال در بخش مالی بروز كند. برای مثال گاهی رونق يك 
بازار دارايی مانند مســکن برای يك مدت نســبتا طوالنی بازدهی های 
مناســبی را بــرای ســرمايه گذاران فراهم كند و موجب خواهد شــد 
عمده ی موسســات ســرمايه گذار بخش مهمی از سبد دارايی خود را 
در اين بازار ســرمايه گذاری كنند. اين تمركز ســرمايه گذاری از يك 
ســو می تواند موجب تشــديد حباب دارايی ها شود و از سوی ديگر در 
صورت از بین رفتن حباب اين دارايی ها بخش عمده ای از موسســات 
مالــی در اقتصاد دچار ضررهايی می شــوند كه می توانــد ثبات بخش 

مالی را به صــورت كلی تهديد كند. 
تبیین فوق نشــان می دهد گاهی در اثر وجود برخی ســازوكارها 
ثبات بخش مالی با تهديد روبرو می شــود در اين شــرايط اســت كه 
تنظیم گران بخش مالی با تنظیم رفتار، عملیات و تعامالت موسســات 
موجود در بخش مالــی، تالش می كنند مخاطراتــی را مديريت كنند 
كــه ثبات بخــش مالی را با تهديد مواجــه می كنند. در اين موارد در 
درجــه اول الزم اســت تنظیم گران به گونه ای قواعد بــازی را تعیین 
و اجــرا كنند كه موسســات مالــی هزينه های ورشکســتگی خود را 
متحمــل شــوند تا اين انگیــزه را پیدا نکند كه با ايجــاد هزينه برای 
ســاير آحاد اقتصادی دولت را وادار به كمك كنند. در درجه دوم نیز 
تنظیم گران بايســتی ســازوكارهايی را شناســايی كنند كه كل بخش 
مالــی را با تهديد مواجــه می كنند و با هدف حفظ ثبات مالی و لحاظ 
كــردن تحلیــل هزينه-منفعت تنظیمات الزم جهــت حفظ ثبات مالی 

را  اعمال نمايند.

مشتری از  حمایت 
حمايت از مشــتری نیــز يکی ديگر از اهــداف تنظیم گران در بخش 
مالی اســت. اين بعد از تنظیم گری بیشتر به تنظیم تعامل موسسات مالی 

و مشتريان خرد می پردازد. 
مشــتريان خرد معموال دارای ويژگی هايی هســتند كه به دلیل اين 
ويژگی ها نمی توان انتظار داشــت انتظام بازار به خوبی در تعامل بین اين 
مشــتريان و موسســات مالی جريان داشته باشــد. اول اين كه مشتريان 
خــرد در تعامــل با موسســات مالی از توان كســب اطالعــات كمتری 
برخوردارنــد به طوری كه اين افــراد نمی توانند همه اطالعات الزم برای 
تصمیم گیری را در اختیار داشــته باشــند. اين مســاله موجب می شــود 
موسســات مالــی در مواجهه با اين اشــخاص دارای يك برتری نســبی 
اطالعاتی باشــند كه می تواند مشــکالتی را در عرضه محصوالت مناسب 
به مشــتريان عادی ايجاد كند. دوم اين كه حتی در صورت دسترسی به 
اطالعات، اشــخاص حقیقی عادی عموما دارای توان تحلیل موقعیت های 
ســرمايه گذاری نیستند در حالی كه اين افراد ناگزير هستند كه از برخی 
ابزارهای پس انداز و ســرمايه گذاری مانند ســپرده ، خدمات صندوق های 
بازنشســتگی و بیمه ها اســتفاده  كننــد. اين عدم تــوان تحلیل موجب 
می شود در مبادالت اين مشتريان با موسسات مالی انتظام بازار از طريق 
انتخاب صحیح مشــتريان به درستی صورت نگیرد. سوم اين كه مشتريان 
خــرد معموال مــوارد معامالت پرتواتری را با نهادهــای مالی ندارند12 در 
نتیجه نمی توان انتظار داشــت با گذشت زمان اين افراد تخصص كافی در 
تحلیل و كســب اطالعات را به دست آورند. چهارم اين كه اين مشتريان 
از قدرت چانه زنی مناســب يا در برخی موارد از انتخاب های متعدد )اعم 
از قراردادهای متنوع توســط موسســات مختلــف(، در عقد قراردادهای 
مالی برخوردار نیســتند. اين مساله می تواند موجب تحمیل شرايطی غیر 
منصفانه و غیر معمول بر مشــتريان خرد شــود. نهايتا اين كه مشتريان 
خــرد در حالی ابزارهــای مالی را خريداری می كنند كــه ايفای تعهدات 
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برخی از اين ابزارها در آينده نســبتا طوالنی رخ می دهد و مشــتريان كه 
ذی نفعان يك موسســه به شــمار می روند توان نظارت مداوم بر عملکرد 
اين موسســات را ندارند. اين پديده موجب می شــود موسسات مالی پس 
از خريد محصوالت مالی توســط مشــتريان، بتواننــد رفتارهای مخاطره 

آمیزی را دنبال كنند كه ايفای تعهداتشــان را با مشکل روبرو كند.
بر مبنــای توضیحات فوق حمايت از مشــتريان يکی ديگر از اهداف 
تنظیم گران در بخش مالی به شــمار می رود. الزم به ذكر اســت حمايت 
از مشــتری يك پیامــد جانبی نیز بــرای انتظام بازار بــه همراه دارد و 
آن ايجــاد تمايل كمتر آحــاد اقتصادی به نظارت بر عملکرد موسســات 
مالی اســت. چنان چه تبیین شــد انتظام بازار از جمله اركان اقتصادهای 
مدرن اســت كه باعث تنبیه ناكارايی و تشــويق كارآمدی می شود و اين 
عمل در شــرايطی تحقق می يابد كه آحــاد اقتصادی آگاهانه به مبادالت 
منفعت جويانــه خــود متعهــد بمانند. امــا اگر تنظیم گــران در حوزه ی 
حمايت از مشــتريان به نحوی عمــل كنند كه مشــتريانی -كه توانايی 
اعمال نظارت و كسب اطالعات دارند- نیز مورد حمايت قرار گیرند عمال 
انتظام بازار در فرآيند بازار محقق نخواهد  شــد. بر اين مبنا تنظیم گری با 

هدف حمايت از مشــتريان بايد به گونه ای اعمال 
شود كه كمترين اختالل ممکن را در انتظام بازار 
ايجاد كنــد. درنتیجه، تنظیم گــران معموال دايره 
حمايت از مشــتريان را فقط به ســطوح مشتريان 

می كنند. محدود  خرد 

بازار حفظ صداقت 
يکی ديگر از اهداف تنظیم گری حفظ صداقت 
بازار اســت. صداقت بازار يك مفهــوم كلی نگر و 
ناظــر به كل آحــاد اقتصادی فعــال در بازارهای 

مالــی اســت. تنظیم گران با دنبال كــردن اين هدف به دنبــال نهادينه 
كردن نوعــی تعهد به صداقت در بین آحاد اقتصادی و جلوگیری از بروز 

هستند.  غیرصادقانه  رفتارهای 
توجه  مــورد  مهم تريــن حوزه های  از  يکــی  اطالعــات  افشــای 
بازارهای مالی اســت. چنان چه  تنظیم گــران برای حفــظ صداقــت 
پايــه تصمیمــات هوشــمندانه ی مبتنی  بر  بــازار  انتظام  بیان شــد 
بر شــناخت و اطالعات صحیح بنا شــده اســت. اين اهمیت ويژه ی 
ئــه كنندگان اطالعات خود از  اطالعات در حالی اســت كه گاهی ارا
تصمیماتــی كه مردم بر مبنای اين اطالعــات می گیرند نفع می برند، 
لذا ممکن اســت انگیزه داشته باشــند با ايجاد تغییراتی در اطالعات 
صحیح برای خود كســب ســود كنند. برای مثال امروزه صورت های 
مالی موسســات توسط خود موسسات تهیه می شــوند و بعد از تائید 
حسابرســان در اختیار عموم قرار می گیرند. اين در حالی اســت كه 
ايــن اطالعات مالــی وضعیت مديريت، ســالمت مالی، توان كســب 
. را نشــان می دهد. تهیه   نندگان اين صورت های  . ســود در آينده و.
مالی به صورت بالقوه -به ويژه در شــرايطی كــه بنگاه ها از وضعیت 
نامناســب و ناكارآمــدی رنج می برنــد- انگیزه  دارنــد، اطالعاتی را 
در اختیار ســاير آحــاد اقتصادی قــرار دهند كه وضعیــت بنگاه  را 
مناســب جلــوه دهند. اين عــدم صداقــت می تواند موجــب پنهان 
از  فراهم شــدن زمینه ی سوء اســتفاده  و  ماندن ضعف های مديريتی 

منابع ســاير افراد اقتصادی شود.
عدم سوء استفاده از برتری اطالعاتی يا برتری عملیاتی در راستای 
كســب منافع شــخصی يکی ديگر از حوزه های مورد توجه تنظیم گران 
بــرای حفظ صداقت بازارهای مالی اســت. معمــوال مديران و اعضای 
هیات مديره ی موسســات مالی در مقايســه با فعاالن بازار ســهام يا 
ســهامداران جزء، از برتری اطالعاتی برخوردارند. برای مثال مديران 
هر شــركت از وضعیت كنونی يا آينده شــركت، برنامه های توســعه، 
ســرمايه گذاری های آتــی، مذاكرات جاری در مــورد مبادالت عمده 
ســهام و اتفاقات آتی اطالعــات بهتری دارند. مديران بــا بهره جويی 
از اين برتری اطالعاتی می توانند منافع بســیاری را از ســهام داران و 

ســرمايه گذاران به خــود منتقل كنند. بر اين مبنــا توجه به مبادالت 
افراد درونی13 از جمله موارد مورد توجه تنظیم گران اســت. 

عــدم دســت كاری در بــازار يکــی ديگــر از مواردی اســت كه 
تنظیم گــران در بخش مالی به آن توجه ويژه دارند. گاهی موسســات 
مالی با اســتفاده از روش هايی -اعم از تبانی، دادن دستورهای خريد و 
فروش متوالی در قیمت های يکســان، انتشــار خبرهای نادرست، دادن 
مشــاوره های نادرســت و...- موجب می شــوند قیمت های بازار به نفع 

برخی ســرمايه گذاران تغییر كنند14. 
عالوه بر موارد ذكر شده بايد توجه داشت مبادالت موجود در بازارها 
لزوما در راســتای تحقق اهداف جمعی جامعه نیســتند بر اين مبنا يکی 
ديگر از حوزه های مورد توجه تنظیم گران بخش مالی در راســتای حفظ 
صداقت بازار  محدود كردن تعامالت مضر برای اجتماع است. برای مثال 
گاهی موسســات مالی يا برخی افراد با سوءاســتفاده از بخش مالی اقدام 
به انجام عملیات پولشــويی می كنند تا اقدامــات مجرمانه قابل پیگیری 
نباشــند. گاهی نیز خدمات مالی به موسســاتی ارائه می شود كه اقدامات 
مجرمانه يا تامین مالی تروريســم را انجام می دهند يا از اين نوع اقدامات 
مجرمانــه حمايت می كنند. در برخی موارد نیز 
فرارهای  برای  مالی سرپوشــی  تعامالت بخش 
مالیاتی توســط آحــاد اقتصادی می شــود. بر 
بازار يکی  مبنای توضیحات فوق حفظ صداقت 
ديگر از اهداف تنظیم گــران در بخش مالی به 

می رود. شمار 

رقابت از  حمایت 
يکی ديگر از اهداف مرســوم از تنظیم گری 
در بخــش مالی حمايت از رقابت اســت. چنان 
چه در بخش های قبل توضیح داده شــد انتظام بازار در شرايطی به خوبی 
عمــل خواهد كرد كه آحاد اقتصــادی توانايی اثرگــذاری بر قیمت های 
بازاری را نداشــته باشــند. اين در حالی اســت كه در دنیای واقع برخی 
تمركز هــای مالکیتــی می تواند به موسســات مالی تــوان قیمت گذاری 
بدهند. گاهی موسســات مالی در فرآيند ادغام و تملك سهام يا مديريت 
يکديگــر به گونه ای عمل می كنند كه تمركــز مالکیت بروز پیدا می كند. 
حتی اگر مالکیت موسســات مالی متمركز نباشــد، تبانی موسسات مالی 
بــا يکديگر - بــرای مثال ارائه ی خدمات مالی در يك قیمت مشــخص- 

می تواند موجب ايجاد اختالل در انتظام بازار شــود. 
گاهــی نحوه عملیات كســب و كار يا انعقــاد قراردادها موجب ايجاد 
انحصار خواهد شد. دامپینگ15 يکی از مصداق های اين نوع اجرای كسب 
وكار اســت كه در آن يك موسســه بــرای يك مدت با پیشــنهاد دادن 
قیمت های پايین تر از بازار به مشــتری و تحمــل ضرر، رقبای خود را از 
بــازار بیرون می كند و در ادامه به شــکل انحصــاری محصوالت مالی را 
عرضــه می كند. گاهی يك انحصارگر به نوعی قیمت را تعیین می كند كه 
فرصت ورود به بازار  و كســب سود برای ســاير موسسات وجود نداشته 
باشد و ايجاد رقابت در بازار در آينده ممکن نشود. گاهی رقبای اقتصادی 
مناطق مختلف را به صورت انحصاری با يکديگر تقســیم می كنند. موارد 
يادشده، تنها موارد معدودی از مصداق های ايجاد اختالل در رقابت بازار 

به شمار می رود.
عــالوه بر موارد يادشــده، قراردادهای منعقد شــده در بخش مالی 
نیــز گاهــی دارای بندهايی هســتند كه انتظام بــازار را دچار اختالل 
می كند. بــرای مثال برخی از ايــن مواد قــراردادی عبارتند از الحاق 
كردن فروش مجموعه ای از خدمات باهم و عدم اختیار مشــتری برای 
تفکیك اين خدمات، الزام مشــتری به خريــد برخی محصوالت از يك 
موسســه خاص ديگر، منع مشــتری از خريد برخــی محصوالت از يك 
عرضه كننده خاص و ايجاد محدوديت قراردادی برای يك موسســه در 
قیمت يا نحوه ی عرضه به واســطه ی تامین خدمات واسط. مباحث فوق 
به خوبی نشــان می دهد چرا تنظیم گری بخــش مالی حمايت از رقابت 

را نیز به عنوان يکی از اهــداف خود تعیین می كند.

در  تنظيم گری  کلی  صورت  به 
حفظ   - هدف  چهار  مالی  بخش 
مشتری،  از  حمایت  مالی،  ثبات 
از  حمایت  و  بازار  صداقت  حفظ 

رقابت را دنبال می کند.
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ایران به وضعيت  نگاهی  و  جمع بندی 
چنان چه تا بدين جا تبیین شــد انتظــام بازار و تنظیم گری دو محور 
مکمــل يکديگر در اقتصادهــای مدرن هســتند و تنظیم گری در بخش 
مالی به صورت كلی چهار هدف - حفظ ثبات مالی، حمايت از مشــتری، 
حفظ صداقت بازار و حمايت از رقابت- را دنبال می كند. با اين چارچوب 

می تــوان وضعیت ايران را در اين حوزه تحلیل كرد.
يکی از مشــکالت تنظیم گری بخش مالی در اقتصاد ايران عدم توجه 
به هدف محــور بودن فرآينــد تنظیم گری و لزوم پاســخگويی در مقابل 
اهداف محوله اســت. برای مثال پس از گذشــت سال ها از تاسیس بانك 
مركزی هنوز بســیاری كارشناسان اهداف بانك مركزی را صرفا در قلمرو 
سیاســت پولی -يعنی ثبات قیمتی16- تعريف می كنند و اهداف صريحی 
-مانند موارد يادشــده- در زمینه تنظیم گری بخش مالی به بانك مركزی 
ســپرده نشده است. اين در حالی اســت كه قانون بورس و اوراق بهادار 
و قانون تاســیس بیمه مركزی هدف تاســیس تنظیم گران بورس و بیمه 
را با شــفافیت بیشــتری طرح كرده اســت. با اين حال چون اين اهداف 
به صورت صريــح به اين تنظیم گران تفويض نشــده پیش نیاز الزم برای 

رعايت اصول پاســخگويی نیز به خوبی فراهم نیست.
اين عدم تفويض اهداف بــه همراه تعدد نهادهای تنظیم گر در عرصه 
عملیاتــی نیز موجب اختالتی می شــود. بــرای مثال می تــوان به عدم 
تطابق برخی اســتانداردهای ابالغی توســط نهادهــای تنظیم گر مختلف 
برای بانك های بورسی اشــاره كرد چرا كه اين نهادها از جمله نهادهايی 
هســتند كه هم ملزم به رعايت اســتانداردهای بانك مركزی و هم ملزم 
به رعايت استانداردهای ســازمان بورس و اوراق بهادار هستند. عالوه بر 
اين با توجه بــه در هم تنیدگی بازارهای مالی و وابســتگی های مالکیتی 
بیــن نهادهای تنظیم گر در بخش مالی، بــروز بیش تنظیمی ها و خال های 
تنظیمی در بین موسســات مالی در بسیاری حوزه ها طبیعی است. غفلت 
از رعايــت از حقوق مشــتريان يکی از اولین مواردی اســت كه می توان 
آنها را -بــه عنوان خال تنظیمــی- در قالب برخی بندهــای تحمیلی يا 
عدم تسلیم نســخه های قراردادهای برخی موسســات مالی به مشتريان 

كرد.  مشاهده 
عدم توجه به جلوگیری از تبانی و حفظ رقابت از ديگر كاســتی های 
نظام تنظیم گری ايران اســت. در همین راســتا توافق شبکه بانکی برای 
تعیین نرخ ســود ســپرده ها در ســال های اخیر پديده ای است كه مورد 

است. گرفته  قرار  منتقدان  تاكید 
توضیحات فوق بــه خوبی ضرورت بازتعريف اهــداف تنظیم گری در 
بخش مالی را در اقتصاد ايران نشــان می دهد كه انتظار می رود با كمك 
دولــت و مجلس و همچنین نهادهای تنظیم گــر در آينده ی نزديك اين 

شود. برطرف  مشکالت 
نبايــد فراموش كرد كــه اقتصاد ايران يك اقتصاد بانك  محور اســت 
بدين معنا كه بخش غالب تامین مالی در اقتصاد ايران از طريق شــبکه ی 
بانکی انجام می شــود و اين واقعیت موجب می شود در شرايط فعلی تاحد 
زيــادی ثبات بخش بانکی با ثبــات كل نظام مالی ايران گره بخورند. اين 
در حالی اســت كه بانك مركزی مطابق با قانــون، تنظیم گر بخش بانکی 
شناخته می شود17 و همین مســاله اهمیت تقويت نقش تنظیم گری بانك 
مركزی در اقتصاد ايران را نمايان می كند. با توجه به مباحث طرح شــده 
می توان اذعان داشــت وجود نقايص يادشــده در حوزه ی تصريح اهداف 
تنظیم گــرِی بانك مركزی يکی از مواردی اســت كه در ســال های اخیر 
ثبات بخش بانکی را با مخاطره روبرو كرده اســت. يکی از نمودهای بروز 
اين مخاطرات، افزايش مطالبات غیرجاری در شــبکه ی بانکی اســت كه 
در ســال های اخیر منجر به كاهش نقدينگی  بانك ها، وقوع جنگ قیمتی 
بیــن بانك ها برای جذب نقدينگی و نهايتا افزايش نرخ ســود حقیقی در 

است.  بانکی شده  شبکه ی 
طبیعی اســت كه تمركز اين مقاله بر تشريح دقیق اهداف تنظیم گری 
بــه معنــای در اولويت بودن اين اصالحــات يا كم اهمیت بودن ســاير 
اصالحات در نظام بانکی كشــور نیســت بلکه بايد تاكید كرد كه در حال 
حاضر نظام بانکی ايران از مجموعه ای از كاســتی ها رنج می برد كه شايد 

بتــوان به عنوان قرينه ای بر ضعف های حوزه ی اجرا به عدم وجود معاون 
نظارتــی برای ســال های متمادی در بانك مركزی و محدود شــدن اين 
ماموريــت بانك مركزی به ســطح يك اداره ی كوچك برای ســال های 
متمادی، نیز اشــاره كرد. بر اين مبنا مقررات بروز نشــده، توان نظارتی 
پائین، نظام حاكمیت شــركتی  ضعیف، عدم رعايت اصول استقالل بانك 
مركزی از دولت و شــبکه ی بانکــی، اســتانداردهای گزارش گری مالی 
نامناســب، كمرنگ بودن تنظیم گری سیســتمی در مقابــل تنظیم گری 
خرد، عدم توجه كافی به تعامل موسســات بانکی با مشــتريان خرد، كم 
توجهــی به رعايت اصول رقابت در شــبکه ی بانکی، وجــود تبعیض های 
قانونــی و مقرراتی بین بانك های خصوصی و دولتی و ... ســرفصل هايی 
طوالنی از ضروريات اصالح شــبکه ی بانکی را تشــکیل می دهند كه علی 
رغم اهمیت فراوان اصالح همه ی اين كاســتی ها- به عنوان يك بسته ی 
كامــل برای تحقــق ثبات مالی در ايــران- با توجه بــه محدوديت های 

مختلف تشــريح همه ی در اين نوشتار میسر نیست. 

پی نوشت
1( مقالــه حاضــر برگرفته از طــرح »ارزيابی وضعیت و چشــم انداز 
بازارهای مالی« اســت كه به ســفارش موسســه عالی آموزش و پژوهش 
در مديريــت و برنامه ريزی در پژوهشــکده پولی و بانکی بانك مركزی به 
انجام رسیده اســت. نظرات اين مقاله مختص نويسندگان بوده و انعکاس 

نیست. حامیان طرح  نظرات 
2( پژوهشــگر گروه مدل سازی، پژوهشکده پولی و بانکی.

3) regulation
4) market discipline
5) Market Integrity
6) financial stability
7) consumer protection
8)market integrity

9( كلمه integrity دارای دو معنای متفاوت اســت يکی يکپارچگی 
 market و ديگری صداقت و درستی. در اينجا با توجه به مفهوم عبارت

integrity ترجمه صداقت بازار برای اين عبارت برگزيده شــده است.
10) competition
11) contagion

12( بــه عنوان مثال، خريد بیمــه ی عمر يا خدمات بازنشســتگی از 
جمله مواردی اســت كه معموال در طول عمر يك مشتری يك بار بیشتر 

نمی شود. خريداری 
13) Insider 

14( بــه عنــوان مثال،  يکــی از مهم تريــن رســوايی های مربوط به 
دســتکاری در بازار در ســال 2012 در بازار اليبور )LIBOR(-نرخ بازار 

بین بانکی لندن- رخ داد.
15) dumping
16) price stability

17( الزم بــه ذكــر اســت در بســیاری از متــون واژه ی نظارت و 
تنظیم گری به يك معنا اســتفاده می شود و چنانچه از محتوای قوانین بر 
می آيد بــر همین مبنا بانك مركزی در عبارات قانونی به صورت عمده با 
عنوان ناظر بانکی تصريح شــده اســت.  اين در حالی است كه در برخی 
موارد تنظیم گری يك فرآيندی اســت كه مجموعه ای از زير فرآيندها از 
جمله مقررات گذاری -به معنــای تعیین چارچوب های صحیح- و نظارت 
-بــه معنای بررســی مطابقــت عملکرد با چارچوب های وضع شــده- را 

می شود. شامل 
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کارکرد صورت های مالی جدید بانک ها 
 علی طهماسبی1

اتخاذ تصمیمات صحیح توســط ســرمايه گذاران، مالکان كسب و كارها، 
دولت ها و ســاير كارگزاران اقتصادی برای توزيع بهینه و اســتفاده صحیح 
از منابع محدود ضروری است. اين گروه ها برای چنین تصمیم گیری هايی، 
نیازمنــد اطالعــات قابل اتکای مالی هســتند. گزارشــگری مالی شــفاف 
و باكیفیت موجب می شــود فعــاالن بازارها اطالعــات الزم را جهت اخذ 
تصمیمات اقتصادی بهتر در اختیار داشــته باشــند و درنتیجه آن، بازارها 
منابع را با كارايی باالتری تخصیص داده و بنگاه ها هزينه ســرمايه كمتری 
متحمل شوند. لذا حســابداری نقش مهمی در اقتصاد داشته كه هم برای 

انتفاعی و هم غیرانتفاعی حیاتی است.  بنگاه های 
مؤسسات انتفاعی از حسابداری برای ارائه اطالعات به استفاده كنندگان 
خارج از ســازمان يــا تصمیم گیری مديريــت بهره می برنــد. برای مثال، 
ســازمان های بزرگ با خیل عظیمی از افراد )سهامداران، ادارات دولتی و 
عموم مردم( روبرو هســتند كه بايد به آن ها پاسخگو باشند.  مقامات دولتی 
نیــز همانند مديران شــركت ها از اين اطالعات در اجرای امور اســتفاده 
می كننــد؛ هرچند كه ســودآوری از اهداف دولت محســوب نمی شــود. 
مؤسســات غیرانتفاعی نیز همانند دانشــگاه ها و بیمارســتان ها، الگويی از 

حسابداری را در فعالیت های خود به كار می بندند.
استفاده كنندگان از اطالعات حسابداری نیز به دو گروه استفاده كنندگان 
داخلی شــامل مديران رده های مختلف و استفاده كنندگان خارجی شامل 
تمامــی تأمین كنندگان وجوه ازجملــه وام دهندگان، بانکــداران، مالکان 
و ســاير اعتباردهندگان تقســیم می شــود. در اين مسیر اســتانداردهای 
بین المللی گزارشــگری مالی )IFRS(2 در افشا و انتشار واقعیات شركت ها 

و شــفافیت مالی نتايج مهمی را در پی داشــته است. تاكنون 143 كشور 
شــامل كشــورهای گروه 20 و 123 كشــور ديگر با IASB 3 برای اجرای 
استانداردهای گزارشگری مالی بین المللی تعامل داشته اند كه مجموعاً 98 
درصــد تولید ناخالص داخلی جهــان را در اختیار دارند. در اين بین حتی 
بســیاری از كشــورهايی كه از لحاظ اقتصادی از ايران ضعیف تر هستند، 
گزارشــگری مالی خود را به سمت استانداردهای بین المللی پیش برده اند؛ 
ايــن در حالی اســت كه ايران از لحــاظ دانش فنی و نیروی انســانی در 
جايگاهی به مراتب باالتر از اين كشــورها قرار دارد. اهمیت همگراشدن با 
اســتانداردهای بین المللی زمانی مشخص می شود كه پس از توافق برجام، 
شــركت ها و بانك های خارجی برای تعامل با شــركت های ايرانی تقاضای 
صورت های مالی شــفاف و مطابق با  IFRS را می كردند ولی شــركت های 

ايرانی در اين زمینه با فقر اســتاندارد و دستورالعمل مواجه بودند.
در اين راســتا بانك مركزی ج.ا.ايران نیز در بهمن ســال گذشــته با 
ابــالغ صورت هــای مالی جديد به بانك ها، شــکل گزارشــگری مالی اين 
واســطه گران پولی كشــور را تغییر داد و مترصد به روزرســانی و حركت 
نظام بانکی در مســیر همگرايی با اســتانداردهای بین المللی گزارشــگری 
مالی )IFRS( شــد. نمونه های جديدی كه برای بازيگران عرصه بین المللی 
درک و اســتنباط بهتری از نظام بانکــی فراهم می آورد. ضمن اينکه بانك 
مركزی دريافته بود كه بســیاری از معضالت اساســی كنونی نظام بانکی 
ازجمله حجم مطالبات غیر جاری باال، بنگاه داری و ضعف شــديد در بخش 
جريان نقدی، فارغ از شــرايط اقتصادی نابســامان ريشــه در عدم افشای 
كافی اطالعاتی مثل ريســك و شــفافیت اندک صورت های مالی بانك ها 
داشــته است. لذا مقام ناظر پولی كشــور با توجه به اختیارات قانونی خود 
در بخشــنامه ابالغی صورت های مالی در بهمن 94 4، دست به كار شده و 
شــکل و محتوای گزارشــگری مالی بانك ها را به شیوه خالقانه ای متحول 
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كــرد. اين تغییر ازآن جهت خالقانه تعبیر می شــود كــه صورت های مالی 
بر طبق مدل كســب و كار بانکداری بدون ربای ايران طراحی شــده اند. اما 
با توجه بــه اينکه عملیات بانکداری بانك های كشــور در چارچوب قانون 
عملیــات بانکداری بدون ربا صورت می پذيــرد، برخالف صنايعی همچون 
خودروســازی يا داروسازی، طبیعتاً محدوديت هايی در جهت انطباق كامل 
با اســتانداردهای بین المللی وجود داشته است. مدل كسب وكار بانکداری 
در ايران با مدل كســب وكار بانکداری متعارف و حتی اسالمی تفاوت هايی 
دارد كه در نمونه های ابالغ شــده ديده شده است. پیش تر ظاهر صورت های 
مالی بانکی كشــور با آنچه عرف جوامع بین المللی است، تفاوت های زيادی 
داشــت كه اين عــدم تطابق باعث بی اعتمادی آن ها بــه صورت های مالی 
بانك ها می شد. در اين راستا باوجود تغییرات رخ داده در شیوه گزارشگری 
بايد گفت كه تغییرات شــکلی و ظاهری در صورت های يادشــده بیش از 
تغییــرات محتوايی بوده و لذا اينك امکان ارائــه اطالعات در قالب زيباتر 
و قابل فهم تــر بــرای اســتفاده كنندگان داخلی و بین المللی فراهم شــده 
اســت. به عالوه مقوله شــفافیت اطالعات كه در بانك ها و ساير مؤسسات 
ســپرده پذير موردتوجه و تأكیــد فراوان مقامات ناظــر در تحقق الزامات 
حاكمیت شــركتی قرار گرفته، در صورت های مالی جديد به خوبی محقق 

شده است.

خصوصيات و کارکردهای صورت های مالی جدید
1- تفکيــک حقوق صاحبان ســپرده های ســرمایه گذاری از 

بدهی ها، در سمت چپ ترازنامه: 
در مبانی بانکداری بدون ربا ســپرده ها بــه دو طبقه قرضی و وكالتی 
تقسیم می شــوند. منظور از سپرده های قرضی ســپرده های قرض الحسنه 
جاری و قرض الحســنه پس انداز هســتند. سپرده های ســرمايه گذاری يا 
وكالتی نیز كه حدود 90 درصد ســپرده ها را به خود اختصاص داده اند، به 
انواع عادی، شــش ماهه، يك ساله و امثالهم تقسیم می شوند. بايستی توجه 
شود كه قرارداد قرض مربوط به سپرده های قرضی، از قراردادهای تملیکی 
اســت. به اين معنــا كه وقتی ســپرده گذار پول خــود را در اختیار بانك 
قرار می دهد، منابع به مالکیت بانــك درآمده و بانك طبق قرارداد متعهد 
اســت كه معادل آن ســپرده ها را به ســپرده گذار يا به هركسی كه او در 
سپرده های جاری حواله يا چك می دهد، پرداخت كند. ولی در سپرده های 
ســرمايه گذاری يا وكالتی، رابطه ســپرده گذار با بانك رابطه وكالت است و 
بانك وكیل ســپرده گذاران است5  لذا منابع سپرده گذاران به مالکیت بانك 
درنمی آيد و در مالکیت خود سپرده گذار باقی می ماند. به عبارت ديگر بانك 
با پول ســپرده گذاران سرمايه گذاری دســت به فعالیت اقتصادی می زند. 
سپس بخشــی از ســود حاصل از اين فعالیت  ها را در قالب حق الوكاله به 
سهامداران می دهد و مابقی سود به سپرده گذاران عودت داده می شود. لذا 

منابع در مالکیت سپرده گذاران باقی می ماند. 
متأســفانه در سالیان گذشــته، هردو نوع ســپرده ها در بخش بدهی 
ترازنامــه بانك ها جای داده شــده اســت. امــا همان طور كه ذكر شــد، 
ســپرده های ســرمايه گذاری از جنــس بدهی نیســت و  از جهت حقوق 
مالکیت همانند آورده ســهامداران است. لذا در صورت های جديد، اشتباه 

گزارشگری ســال های قبل مرتفع گرديده و اكنون 
ســپرده  های ســرمايه گذاری، مجزا از بخش بدهی 

گزارش می شوند.

2- ارائه دو صورت مالی با عناوین صورت 
تغييرات در حقوق صاحبان ســهام و صورت 

عملکرد سپرده های سرمایه گذاری
صورت تغییرات حقوق صاحبان ســهام اقالمی 
همچون ســرمايه، اندوخته و سود تقسیمی را دربر 
دارد. اقــالم اين صــورت مالی پیش تــر به صورت 
مجزا افشــا می شــدند، اما باوجود جای داشتن اين 
صــورت در اســتانداردهای بین المللــی، در ايران 
ارائه نمی شــد. تجمیع اطالعات مربوط به تغییرات 

حقوق صاحبان ســهام در اين صورت مالی ســرعت استفاده از اطالعات را 
افزايش داده و اســتفاده كننده را از مطالعه اطالعات يادداشت های مختلف 

و پراكنده بی نیاز می كند. 
بارزتريــن مشــخصه صورت  های مالــی جديد، افزوده شــدن صورت  
سپرده های ســرمايه گذاری اســت كه تاكنون نه تنها در صنعت بانکداری 
كشــور كه در گزارشگری مالی دنیا نیز سابقه ای نداشته است. دلیل خاص 
 بــودن اين صورت در گزارشــگری مالی بانك های دنیا نیز اين اســت كه 
در بانکداری رايج دنیا، نرخ ســود )بهــره( وام دهندگان6، قطعی و از پیش 
تعیین شــده اســت و ســاختار صورت ســود و زيان بانك ها مطابق نمونه 
IFRS شــکل مناسبی از گزارشــگری عملکرد مالی اســت. بنابراين ارائه 
گزارش عملکرد جداگانه ای كه نشــان دهنده منافع اعتباردهندگان )شامل 
ســپرده گذاران( در خصوص ســود و زيان منابعی كه در اختیار بانك قرار 

داده اند، در بانکداری رايج دنیا اصوالً ضرورت نداشته است. 
اين صــورت مالی كه نقطه عطفی در راســتای اصالح ســاختار نظام 
گزارشــگری مالی به شــمار می رود، منطبق با مدل كســب وكار بانکداری 
بدون ربا و الزامات قانونی آن طراحی شــده و برای نخستین بار در صنعت 
بانکــداری ايران مورداســتفاده قــرار می گیرد. صورت  مالی ســپرده های 
ســرمايه گذاری با دو هدف )1( ارتقای سطح افشــا و پاسخگويی بانك به 
صاحبان سپرده های ســرمايه گذاری كه تأمین كنندگان عمده منابع بانك 
هستند و )2( ايجاد بستر اجرایIFRS  در صنعت بانکداری ايران، از سوی 
بانك مركزی معرفی شــده است. همان طور كه پیش تر ذكر شد، كارگزاران 
بانك ها كه شــامل مديران و ســهامداران اين مجموعه ها هستند، مجموعاً 
در اختیار سپرده گذاران بوده و وكیل آن ها هستند. لذا طبق رابطه وكالت، 
بايد اطالعات به شکل شــفاف و روشن در اختیار سپرده گذاران قرار داده 
شود و مشخص شود كه با استفاده از منابع سپرده گذاران چه فعالیت هايی 
توســط بانك انجام و چقدر سودآوری حاصل شده است. به عبارتی وكیل 
بايد حســاب مدت وكالت خــود را به موكل بدهد و آنچــه را كه به جای 
او دريافــت كرده اســت به او رد كند7. در اين راســتا وظیفه بانك ايجاب 
می كند كه به ســبك ارائه اطالعات به ســهامداران، در قالب صورتی مجزا 
به سپرده گذاران هم اطالعات الزم را بدهد. زيرا سپرده گذاران بدين وسیله 
تصمیــم می گیرند كه آيا همچنان ايــن بانك را به عنوان وكیل خود حفظ 

كنند يا خیر. 
نکته ديگر آن اســت كه متأســفانه در سالیان گذشــته به دلیل برابر 
شدن ســود علی الحساب و ســود قطعی، شــبهه ربوی بودن نظام بانکی 
مطرح بوده است. بســیاری از كارشناسان فقهی و اقتصادی هم از اين امر 
تعجب كرده اند كه چگونه می توان ســود يك ســرمايه گذاری را دقیقاً در 
ابتدای دوره به درستی تخمین زد و مابه التفاوت سود قطعی و علی الحساب 
را در انتهــای دوره صفــر به دســت آورد. با تعمق بیشــتر در صورت های 
مالی ســالیان گذشــته می توان دريافت علت صفر شدن مابه التفاوت سود 
قطعی و علی الحســاب، در تغییر مبلغ حق الوكاله بوده اســت. حق الوكاله 
مبلغی اســت كه بانك هــا در چارچوب بانکداری اســالمی و بدون ربا در 
قبال به كارگیری منابع سپرده گذاران از آنان دريافت می كنند. تقريباً همه 
بانك ها حق الوكاله خود را در ابتدای سال معادل سقف مقرر بانك مركزی 
اعالم می كنند. مبلغی كه با اعالم بانك بخشــی 
از سود مورد انتظار سهامدار را تشکیل می دهد. 
تغییر دادن مبلغ حق الوكاله بايســتی با رضايت 
تمامی ســهامداران بانك صورت بگیرد و در غیر 
اين صورت امکان انتقال ثروت از سهامداران به 
تعیین حق الوكاله  فراهم می شود.  سپرده گذاران 
از اختیارات هیات مديره اســت كه هرسال نرخ 
به چه میزان باشــد. فرض اين اســت كه هیات 
مديره منتخب مجمع عمومی ســهامداران است 
و آن هــا هم بــه اين جمع بندی رســیده اند كه 
تعییــن حق الوكالــه را در دامنه مشخص شــده 
بانك مركزی در بازه صفر تا سه درصد به هیات 
مديره تفويض كنند. حق الوكاله منفی هم وجود 

اهميت همگراشدن با 
زمانی  بين المللی  استانداردهای 
مشخص می شود که پس از توافق 
بانک های  و  شرکت ها  برجام، 
خارجی برای تعامل با شرکت های 
مالی  صورت های  متقاضی  ایرانی 
شفاف و مطابق با IFRS شدند ولی 
زمينه  این  در  ایرانی  شرکت های 
دستورالعمل  و  استاندارد  فقر  با 

مواجه بودند.
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ندارد، زيرا در اين صورت اموال ســهامداران به 
ســپرده گذاران منتقل می شود. لذا با اين اتفاق، 
يکــی از مهم ترين جنبه هــای صورت های مالی 
جديد را می تــوان در حفظ منافع ســهامداران 
خرد دانســت. جايی كــه تفاوت حتــی يك يا 
دو درصــدی بین ســود قطعی بانك ها و ســود 
علی الحســاب می تواند جابه  جايی های بزرگی را 
رقم بزند. به عنوان مثال، اگر میزان ســپرده های 
مدت دار در نظــام بانکی را معــادل 800 هزار 

میلیارد تومان در نظر بگیريم، در صورت پرداخت يك درصد ســود بیشتر 
به ســپرده گذاران، معــادل 8 هزار میلیارد تومان از منافع ســهامداران به 

سپرده گذاران منتقل خواهد شد. 
غفلت از گزارشــگری صحیح به ســپرده گذاران در سالیان قبل و عدم 
افشــا، زمینه انتقال ثروت بین ســهامداران و سپرده گذاران را فراهم كرده 
اســت. البته تاكنون بخش نظارت بانك مركزی نیز بانك ها را به افشــای 
ايــن اطالعات ملزم نمی كرد و دســتورالعمل هايی نیز تدوين نشــده بود. 
با ارائه صورت مالی ســپرده های ســرمايه گذاری، صورت سود و زيان نیز 
كــه پیچیده ترين صورت مالی در بانك ها تلقی می شــود، اكنون به لحاظ 

ساختاری كاماًل با نمونه IFRS منطبق شده است.

3- تشریح ریسک های بانک
صورت هــای مالی برای اولین بار افشــای اطالعات مرتبط با ريســك 
بانك ها را در سطح يادداشــت های همراه صورت های مالی بانك ها الزامی 
ساخته است. شــايد مهم ترين  اقدام در راستای همگرايی با استانداردهای 
بین المللی گزارشــگری مالی، اضافه شــدن يادداشت شماره 63 در تشريح 
ريســك های بانك بوده است. برای نخستین بار در ايران ريسك های بازار، 
نقدينگی، عملیاتی و اعتباری به روش های مشخص شــده در رهنمودهاي 
مديريت ريسك صادره كمیته نظارت بانکي بال8 و استانداردهاي بین المللی 
گزارشــگري مالي IFRS اندازه گیری و اعالم می شــوند. در ادامه مشخص 
می شــود كه برای هريك از اين ريســك ها چه میزان سرمايه تعیین شده 
است. لذا از اين طريق نسبت های كفايت سرمايه بانك ها نیز واقعی تر شده 
و نقاط ضعف بانك ها مشــخص خواهد شــد. با توصیف ريسك هاي ناشي 
از مــدل فعالیت و عملیــات بانکداري و چگونگي مديريت اين ريســك ها 
استفاده كنندگان از صورت های مالی قادر خواهند بود تا ضمن درک نحوه 
انعکاس معیار ريســك ناشــي از فعالیت بانك، از تأثیر ريسك بر روي هر 

يك از اقالم ترازنامه و صورت ســود و زيان آگاهي يابند.

4- معامالت با اشــخاص مرتبط )شامل حقوق و مزایای مدیران 
و تسهيالت دریافتی آن ها( 

يکی ديگر از موضوعاتی كه در صورت های مالی به آن پرداخته شــده، 
موضــوع حقوق و مزايای مديران بانکی اســت. اين موضوع در صورت های 
مالــی اســتاندارد دنیا ذكرشــده، ولــی در صورت های مالــی بانك ها در 
ســال های قبل بنا به  هر دلیلی از آن چشم پوشی شده است. اين در حالی 
اســت كه اگر حقوق و مزايای مديران هرســاله افشا می شد، امروز تبعات 
اجتماعی كمتری برای دولت داشــت.  بانــك مركزی در صورت های مالی 
جديد ابالغی خود ضمن تأكید بر ضرورت افشــا و شــفافیت اطالعات، در 
بخش معامالت با اشــخاص مرتبط يعنی بند 65 يادداشت های توضیحی، 
خأل نامشــخص بودن كل دريافتی مديران بانکی در گزارش های سال های 
قبل را به خوبی پوشــش داده اســت. در بخش مذكور جــدول مربوط به 
حقــوق و مزايای ناخالص، حــق حضور، پاداش، پــاداش پايان خدمت و 
سهام اعطاشــده به اعضای هیات مديره موظف و غیرموظف، مديرعامل و 
معاونین وی و همچنین اعضای كمیته های مرتبط با هیات مديره در پايان 
سال آمده است. اين بخش همچنین به ساير معامالت با مديران بانکی نیز 
پرداخته و انواع تســهیالت اعطايی به ايشــان درزمینه تسهیالت ضروری، 
مســکن، تعمیر مسکن، كارت اعتباری و نوع وثیقه دريافتی از ايشان را در 

قبال اين تسهیالت مشخص كرده است.

ازجمله ديگر تغییرات صورت گرفته در شــکل 
جديد گزارشــگری مالی بانك ها بايد ذكر كرد كه 
يادداشــت های توضیحــی مربوط بــه واحد پولی 
عملیاتــی و گزارشــگری، برآوردهــا، تخمین ها و 
تفاوت های حســابداری، مبانی اندازه گیری، هزينه 
 به  كار نگرفتن منابع ســپرده گذاران ، تســهیالت 
و تعهدات اشــخاص مرتبط، تســهیالت و تعهدات 
كالن، مطالبات ســوخت شــده و صورت عملکرد 
عملیات قرض الحسنه نیز اضافه شده اند كه هركدام 

مرتفع كننده يك خأل در گزارشــگری مالی قبلی بوده اند.

جمع بندی
شــکل جديد صورت های مالی نظام بانکی كه از ســوی بانك مركزی 
ابالغ شده، اســتانداردهای كشور را به نمونه های بین المللی نزديك می كند 
و شــفافیت بیشتری را ايجاد خواهد كرد. اســالم نیز بر شفافیت معامالت 
تأكید فراوانی دارد و تحوالت صورت گرفته در راســتای انطباق با موازين 
فقهی و شــرعی اســت كه نه تنها يك حســن، بلکه ضرورت شرعی بوده 
اســت9. تغییر جهت به ســمت شفافیت بیشــتر اطالعاتی، عالوه بر اينکه 
بــرای تحلیل گران مالی و اقتصادی اطالعات قابل اتکاتری در تصمیم گیری 
فراهم خواهد آورد، در شرايط پسابرجام برای استفاده كنندگان بین المللی 
نیز قابلیت فهم و مقايســه خواهد داشــت و به گســترش بیشتر تعامالت 
بانکــی با خارج منتهی خواهد شــد. بــا توجه به فضای امروز كشــور كه 
پــس از برجام نیازمندی بیشــتری به تعامــل كارای بانك ها با بانك های 
بین المللــی وجــود دارد، طرف های مقابل از ما صورت های مالی شــفاف، 

خصوصاً يادداشــت های مربوط به زمینه ريسك را طلب می كنند.
 هیچ گونه شــبهه ای وجود ندارد كه اين اقدام اساســی و قانونی بانك 
مركزی )ارتقای ســطح شفافیت مالی در گزارشــگری نظام بانکی كشور( 
كلید برداشــته شــدن موانع پیش  روی بهره مندی نظام بانکی كشــور در 
تعامل و همکاری با بانك های كشــورهای اروپايی و ديگر كشورهايی بوده 
كــه به طورجدی پايبند به رفع تحريم ها در دوران پســا برجام هســتند. 
نگرانی كه از عدم شــفافیت مالی، انضباط مالی و گزارشگری مالی بانك ها، 
به خصــوص به روز نبودن آن در چارچوب اســتانداردهای IFRS و مقررات 
بازل نشأت می گیرد10. با اين تحول اساسی از اين به بعد صورت های مالی 
بانك ها در شــیوه جديد انجام خواهد شد و تا تاريخ نگارش اين يادداشت، 
اكثر بانك ها گزارشــگری مالی خود را تغییر داده اند. در مسیر گزارشگری 
شفاف، با آرام  شدن دريای متالطم اطالعات مالی بانك ها، ريشه مشکالت 

چندســاله اين  نهادها نیز اندک اندک به رو آمده و هويدا خواهد شد.

پی نوشت
1( كارشناسی ارشد مديريت مالی

2) International Financial Reporting Standards
3) International Accounting Standards Board

4( مــواد )33( و )36( قانــون پولــی و بانکــی كشــور مصوب مورخ 
1351/4/18 بــا اصالحــات بعدی، جــزء )1( بند )د( مــاده )97( قانون 
برنامه پنج ســاله پنجم توســعه و همچنین ماده )86( تصويب نامه شماره 

130671/ت48436هـ مورخ 1393/11/4 هیات وزيران
5( طبق تبصره مــاده )3( قانون عملیات بانکی بدون ربا مصوب مورخ 

1362/6/8
6) Debt holders

7( طبق ماده )668( قانون مدنی
8( همگرايي بین المللي در زمینه اســتانداردها و اندازه گیري ســرمايه 

بانك ها )توافقنامه بال 2 )
9( ســید عباس موسويان عضو شــورای فقهی بانك مركزی در گفتگو 

اقتصادنیوز95/4/2 با 
10( يادداشــت عباس هشــی در خبر 262448 تارنمای پژوهشکده 

پولی و بانکی

وجــود  شــبهه ای  هیچ گونــه   
ندارد كه ارتقای ســطح شــفافیت 
مالی در گزارشــگری نظــام بانکی 
موانع  برداشــته شدن  كشور( كلید 
بانکی  نظام  بهره منــدی  پیش  روی 
كشــور در تعامــل و همــکاری با 
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کفایت سرمایه بانک ها، حرکتی رو به نزول در دو سال اخير؟
 زهرا خوشنود1، مرضیه اسفندیاری2

مقدمه
عمومــاً پــس از بحران های مالی منبعــث از بحران هــای بانکی، توجه 
مقررات گذاران بین المللی به ارتقای سالمت بانکی و ضرورت اعمال تغییرات 
شگرف در استانداردهای بین المللی ناظر بر سالمت بانك ها جلب شده است. 
در حقیقت از آنجا كه بانك ها نقشی كلیدی در نظام مالی ايفا می كنند، الزام 
ســالمت بانکی جهت دسترسی به ثبات مالی به عنوان زيربنای اين تغییرات 
همواره دنبال شده است. با اين وجود در گذر زمان و با توجه به پیشرفت های 
حاصلــه در حوزه فعالیــت و نوع خدمات بانکی و همچنیــن ابزارهای مورد 
اســتفاده در اين صنعت، گستره متفاوتی از بعد ســالمت بانکی مورد توجه 

قرار گرفته است.
به عنوان مثال، در پاســخ به بحران دهه 80 و جهت تامین سالمت بانکی، 
اولین متغیری كه مورد توجه ويژه مقررات گذاران قرار گرفت، ســرمايه بانك ها 
بود كه در قالب نســبت كفايت سرمايه قانونی3 و در پوشش توافق نامه سرمايه 
بال يك4 توسط كمیته نظارت بانکی بال5 در سال 1988 معرفی شد. از اين رو 
به عنوان يکی از اولین و مهمترين اقدامات در دستیابی به سالمت بانکی، تامین 
سرمايه الزم و در قالب نوع مشخصی از سرمايه برای پوشش ريسك های ناشی 
از فعالیت واسطه گری مالی بانك ها در جهت جلوگیری از انتقال سريع هر نوع 
آسیب وارده به بانك و شبکه بانکی به سپرده گذاران و از اين رو به ديگر عوامل 

اقتصادی، مورد توجه قرار گرفت.
در حقیقــت چون نســبت كفايت ســرمايه با توجه به میزان ريســك و 
خطرپذيری موجود در دارايی های بانك ها تنظیم می شــود، به عنوان ســپری 
پسین برای جذب زيان های بالقوه بانك در صورت تحقق ريسك های فوق عمل 
كرده و از اين منظر به ســالمت بانکی كمك می كند. در طرف مقابل نیز چون 
افزايش سرمايه برای بانك پر هزينه است، حفظ نسبت كفايت سرمايه قانونی 
برای پوشش ريسك های معطوف به سبد دارايی های بانك، هزينه ای را بر دامنه 
خطرپذيری بانك بار كرده و احتمال خطر اخالقی بانك در ريســك پذيری باال 
و به خطر انداختن منافع ذينفعان و از رو به چالش كشیده شدن سالمت بانکی 

را به حداقل می رساند.
هر چند در گذر زمان در كنار اين متغیر، شــاخص های ديگری از سالمت 

بانکی و حتی ابعاد ديگری از فرآيند بانکداری6 مورد توجه وافر قرار گرفتند، اما 
همچنان متغیر كفايت سرمايه از اهمیتی كلیدی در اين زمینه برخوردار است. 
به بیان دقیق تر با وقوع تحوالت جديدی در بانکداری و به دنبال آن تغییر حوزه 
و منشا بحران های بانکی، هر چند حوزه های ديگری در دستیابی به ثبات مالی 
از طريق ارتقای ســالمت بانکی مورد توجه قرار گرفتند؛ اما به واسطه گسترش 
ريسك های بانکداری و واسطه گری مالی، همواره بر اهمیت نقش نسبت كفايت 
سرمايه7 به عنوان آخرين سپر و مهمترين سد جلوگیری كننده از انتقال شديد 

بحران بانکی به اقتصاد افزوده شده است. 
شاهد اين امر نیز طراحی نسخه های جديدتر توافق نامه كفايت سرمايه بال 
در قالب بال دو و بال سه است. به بیان دقیق تر در بین رهنمودهايی كه توسط 
كمیته نظارت بانکی بال منتشــر شــده، عموماً رهنمودهای مربوط به كفايت 
ســرمايه از چالش  برانگیزترين رهنمودها بوده و همواره دقت زيادی در زمینه 

نحوه پیاده سازی آنها اعمال شده است.
اين در حالی اســت كه در نظام بانکی ايران با وجود گذر بیشــتر كشورها 
به نسخه نهايی توافق نامه كفايت ســرمايه )بال سه(، صرفاً توافق نامه سرمايه 
بال يك پیاده ســازی شــده و از اين رو از نظر ساختاری به وضوح عدم پوشش 
مناســب سرمايه برای ريسك های معطوف به عملیات بانکی مشاهده می شود. 
در حقیقت عدم لحاظ پوشش سرمايه ای برحسب ريسك های معطوف به آنها 
و صرف در نظر گرفتن نوع كلی طرف مقابل8، نمی تواند سپر دفاعی مناسبی را 
برای سالمت مالی بانك ها فراهم آورد. از اين رو كاستی فنی توافق نامه سرمايه 
بال يك در الزام بانك ها به نگهداری سرمايه الزم برای پوشش مناسب ريسك 
خطرپذيری معطوف به دارايی آنها در صورتی حساســیت به نامناســب بودن 
سالمت مالی شبکه بانکی از منظر ســرمايه را افزايش خواهد داد كه با وجود 
پیاده ســازی اين توافق نامه در كشــور با عدم تمکین بانك ها از حداقل نسبت 
كفايت ســرمايه الزم در قالب نسخه بال يك در شبکه بانکی مواجه باشیم . از 
اين رو در اين مقاله ارزيابی وضعیت نســبت كفايت سرمايه شبکه بانکی برای 
تشريح موقعیت كنونی و پاسخگويی به مساله فوق مورد بررسی قرار می گیرد.

ارزیابی شبکه بانکی از منظر کفایت سرمایه
برای دسترســی به اطالعات نسبت كفايت سرمايه شــبکه بانکی ابتدا بر 
اطالعات مندرج در صورت های مالی مندرج در ســايت آنها متمركز می شويم. 
با توجه به جمع بندی اطالعات نســبت كفايت سرمايه اين بانك ها در جدول1 



] 89 [

نهاد ناظر و بهبود وضع موجود     پرونـــده

دو ماهنامه تازه های اقتصاد   شهریور 95   شماره 149

مالحظه می شــود كــه برخالف انتظار مبتنــی بر مطالعه قبلی خوشــنود و 
اســفندياری  )1393(9 كه از بین 31 بانك مورد بررسی صرفاً 14 بانك نسبت 
كفايت ســرمايه را در سال 1393 در ســايت خود و برای ذينفعان افشا نموده 
بودند، در ســال جاری از 36 بانك و موسســه اعتباری فعال در شبکه بانکی 
مورد بررسی، 26 مورد اين متغیر را در صورت های مالی مندرج در سايت خود 

گزارش نموده اند. 
اين افزايش شــفافیت در شــبکه بانکی تا حدودی به واســطه بخشنامه 
»ضوابط ناظر بر حداقل اســتانداردهای شفافیت و انتشــار عمومی اطالعات 
توســط موسسات اعتباری« اداره مطالعات و مقررات بانکی بانك مركزی مورخ 
1393/5/2 تامین شده است. به بیان دقیق تر براساس ماده 11 اين بخشنامه، 
بانك ها و موسسات اعتباری غیر بانکی موظف شده اند وضعیت كفايت سرمايه 
خود مشتمل بر نسبت سرمايه قانونی و نسبت سرمايه درجه يك10 را در مقاطع 
زمانی شش ماهه منتهی به شهريور ماه و يکساله منتهی به اسفند ماه به صورت 

عمومی منتشر كنند.
با اين وجود از آنجا كه براســاس اطالعات منــدرج در جدول 1 برخی از 
بانك ها و موسسات مالی و اعتباری صورت های مالی خود را به صورت عمومی و 
در سايت خود افشا نمی كنند و از اين رو امکان در نظر گرفتن نمونه كاملی از 
شــبکه بانکی با تاكید بر چهار گروه بانك های دولتی تجاری، دولتی تخصصی، 
خصوصی شــده و خصوصی برای ســال های مورد بررســی موجود نمی باشد؛ 
بنابراين براســاس پايگاه اطالعاتی در دســترس، متغیر نسبت كفايت سرمايه 

برای بانك های نمونه تخمین زده می شود.
در اين مطالعه برای به تصوير كشیدن وضعیت فعلی سالمت شبکه بانکی از 
منظر نسبت كفايت سرمايه، صرفاً بر دو سال 1392 و 1393 متمركز می شويم. 
از آنجا كه پايگاه داده در دسترس شامل اطالعات سال 1394 نیست، امکان در 
نظر گرفتن اين ســال فراهم نیست. از اين رو تمركز بر دو سال فوق، تصويری 

از آخرين وضعیت كفايت سرمايه در شبکه بانکی را در اختیار قرار می دهد.
در اين راستا برای دسترسی به نمونه ای همگن، موسسات مالی و اعتباری11، 
بانك های قرض الحســنه12و بانك مشترک ايران- ونزوئال از شبکه بانکی نمونه 
حذف شده و نمونه مورد بررسی به 28 بانك كاهش پیدا كرد. در اين گروه، 3 
بانك تجاری دولتی، 5 بانك تخصصی دولتی، 4 بانك خصوصی شده و 16 بانك 

خصوصی قرار گرفته اند.
برای تخمین نسبت كفايت ســرمايه نیز از بخشنامه های بانك مركزی در 

مورد آئین نامه سرمايه پايه و آئین نامه های كفايت سرمايه بانك ها استفاده شده 
است13. البته برای به تصوير كشیدن بهتر موقعیت سرمايه بانك ها، در كنار اين 
متغیر كه در شبکه بانکی ايران با عنوان نسبت سرمايه قانونی گزارش می شود؛ 
نسبت سرمايه درجه يك نیز محاسبه و ارزيابی شده است. در مورد هر يك از 
اين دو نسبت نیز بانك ها در قالب چهار گروه با سرمايه زياد14، سرمايه كافی15، 

كم سرمايه16 و به شدت كم سرمايه17 طبقه بندی شده اند18. 
براســاس اطالعات مندرج در جدول 2 مشــاهده می شــود با گذر از سال 
1392 به 1393 از تعداد بانك های با ســرمايه زيــاد يا كافی به مقدار زيادی 
كاســته شده است و تعداد اين بانك ها از 19 بانك در سال 1392 به 13 بانك 
در سال 1393 كاهش يافته است. در طرف مقابل به تعداد بانك های با سرمايه 
كم و يا به شدت كم سرمايه افزوده شده و تعداد اين بانك ها از 9 بانك در سال 

1392 به 15 بانك در سال 1393 افزايش يافته است.
عالوه بر افزايش تعداد بانك های با ســرمايه اندک )كم سرمايه و به شدت 
كم سرمايه(، كه بیانگر به خطر افتادن سالمت مالی شبکه بانکی است، ضروری 
اســت تغییر در مقدار ســپرده اين بانك ها نیز مورد بررسی قرار گیرد. در اين 
راســتا براساس اطالعات مندرج در جدول 2 مشاهده می شود در طول اين دو 
سال با افزايش شديد درصد سپرده موجود در گروه اخیر )از 36/56 درصد در 
ســال 1392 به 59/35 درصد در ســال 1393(، ريسك وارد بر شبکه بانکی 
كشور از منظر توانايی پوشش سپرده ها توسط سرمايه بانك در شرايط بحرانی 
افزايش يافته است. در حقیقت، با افزايش شديد درصد سپرده موجود در گروه 
بانك های به شدت كم ســرمايه كه بیش از نیمی از سپرده های شبکه بانکی را 
به خود اختصاص داده  است، زنگ خطر بزرگی برای سالمت مالی شبکه بانکی 

كشور به صدا در  آمده است.
در بررســی نسبت ســرمايه درجه يك نیز وضعیت مشــابهی به تصوير 
كشیده شده است، به نحوی كه با گذر از سال 1392 به 1393 هرچند تعداد 
بانك های به شــدت كم سرمايه به صفر رســیده است، اما در مجموع بر تعداد 
بانك های با ســرمايه اندک افزوده شده اســت كه صرفنظر از تعداد، بیش از 
دو برابر شــدن سهم سپرده موجود نزد اين بانك ها، بر شدت اهمیت كمبود 
سرمايه درجه يك در شــبکه بانکی برای پوشش ريسك معطوف به فعالیت 

بانکداری داللت می كند.
در ادامه برای بررســی دقیق تر، صرفاً بر بانك های با سرمايه اندک متمركز 
شده و براساس نوع بانك های موجود در هر گروه به بررسی می پردازيم. در اين 

جدول ۱- ارزیابی گزارش نسبت کفایت سرمایه در شبکه بانکی در سال ۱۳۹۴

اعالم عمومی نسبت کفایت سرمایه
تعداد  نوع

درصد تعداد

۶۶/۶۷ ۲ ۳ بانک تجاری دولتی

۲۰ ۱ ۵ بانک تخصصی دولتی

۱۰۰ ۴ ۴ بانک خصوصی شده

۹۳/۷۵ ۱۵ ۱۶ بانک خصوصی

۱۰۰ ۲ ۲ بانک قرض الحسنه

۱۰۰ ۱ ۱ بانک مشترک خارجی - ایرانی

۴۰ ۲ ۵ موسسات مالی و اعتباری

۷۵ ۲۷ ۳۶ کل شبکه بانکی

ماخذ: اطالعات مندرج در سایت بانک ها و موسسات مالی و اعتباری.
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راســتا براساس اطالعات مندرج در جدول 3 مشاهده می شود در هر يك از دو 
ســال مورد بررسی و در خصوص نسبت سرمايه قانونی، بانك های خصوصی از 
بیشترين تعداد بانك های با ســرمايه اندک برخوردارند و بانك های تخصصی 
دولتی و خصوصی شده در مقام بعدی قرار گرفته و بانك های تجاری دولتی در 

رتبه آخر قرار دارند.
در گذر زمان در كل 6 بانك به تعداد بانك های با  ســرمايه اندک از منظر 
نســبت سرمايه قانونی افزوده شده و بیشترين افزايش نیز در گروه بانك های 
خصوصــی اتفاق افتاده اســت. با اين وجود به دلیل بــزرگ بودن بانك های 
تجاری دولتی، صرف افزوده شــدن يك بانك دولتی به بانك های كم سرمايه 
در ســال 1393، 13/26 واحد درصد بر مقدار سپرده در معرض خطر شبکه 

بانکی افزوده است.
در مجموع هر چند در ســال 1393 بر میزان درصد سپرده نگهداری شده 
در بانك های با ســرمايه اندک افزوده شده و اين مســاله بیانگر  افزايش عدم 
سالمت مالی شبکه بانکی در اين سال در مقايسه با سال قبل است، اما تركیب 
درصد ســپرده ها بیانگر تعلق بیشتر اين سپرده ها به بانك های خصوصی است 
كه انتظار می رفت براساس الگوهای مديريتی مناسب تر، از مديريت مناسب تر 
ريسك و سرمايه برخوردار باشند. پس از اين بانك ها، قرار گرفتن گونه ديگری 
از بانك هــای خصوصی تحت عنــوان بانك های خصوصی شــده در مقام دوم 

ســهم سپرده از كل نمونه مورد بررسی، بر ابهام سالمت مالی شبکه بانك های 
خصوصی می افزايــد. در مرحله بعد نیز بانك های تجاری دولتی قرار دارند كه 
رقم باالی سپرده پذيری اين نوع بانك ها نیز بر ضرورت توجه به مديريت ريسك 
و ســرمايه آنها داللت می كند. در مقام آخر نیز بانك های تخصصی دولتی قرار 
گرفته اند كه اين مســاله با توجه به ماهیت فعالیت آنها مبنی بر عدم تمركز بر 

سپرده پذيری عمومی دور از انتظار نمی باشد.
در ارتباط با نســبت سرمايه درجه يك نیز در مجموع مشاهده می شود در 
گذر از ســال 1392 به 1393، هر چند با افزايش تعداد بانك های با ســرمايه 
اندک بر خطر وارد بر ســالمت شبکه بانکی از منظر كفايت سرمايه درجه يك 
افزوده شده ، اما تركیب اين مساله در مقايسه با نسبت سرمايه قانونی براساس 

تركیب گروه های بانکی مورد بررسی تغییر چندانی نداشته است.
در ارتباط با اين متغیر در ســال 1392 بانك های خصوصی از بیشــترين 
تعداد بانك های با نسبت ســرمايه درجه يك اندک برخوردار بوده اند و سپس 
بانك های تخصصی دولتی قرار گرفته اند. حجم بیشــتر سپرده های در معرض 
خطر اندک بودن نسبت سرمايه درجه يك متعلق به بانك های خصوصی بوده 

و پس از آن بانك های خصوصی شده قرار داشته اند.
اين در حالی اســت كه در سال 1393 صرفاً با اضافه شدن يك بانك به 
بانك های با نسبت سرمايه درجه يك اندک، به دلیل دولتی و بزرگ بودن اين 

جدول ۲- طبقه بندی بانک های کشور بر اساس نسبت های سرمایه 

نسبت سرمایه درجه یک نسبت کفایت سرمایه

۱۳۹۳ ۱۳۹۲ ۱۳۹۳ ۱۳۹۲

 درصد
سپرده

تعداد بانک  درصد
سپرده

تعداد بانک  درصد
سپرده

تعداد بانک  درصد
سپرده

تعداد بانک

۴۷/۱۴ ۱۶ ۶۴/۱۲ ۲۰ ۲۱/۴۵ ۱۰ ۴۲/۴۲ ۱۳ سرمایه زیاد

۲۶/۱۴ ۷ ۲۲/۲۹ ۴ ۱۹/۱۹ ۳ ۲۱/۰۲ ۶ سرمایه کافی

۲۶/۷۳ ۵ ۸/۸۸ ۳ ۸/۸۲ ۴ ۱۹/۶۱ ۳ کم  سرمایه

۰ ۰ ۴/۷۱ ۱ ۵۰/۵۳ ۱۱ ۱۶/۹۵ ۶ به شدت کم سرمایه

جدول ۳- دسته بندی انواع بانک های با نسبت های سرمایه اندک*

نسبت سرمایه درجه یک نسبت سرمایه قانونی

۱۳۹۳ ۱۳۹۲ ۱۳۹۳ ۱۳۹۲

 درصد
سپرده

تعداد بانک  درصد
سپرده

تعداد بانک  درصد
سپرده

تعداد بانک  درصد
سپرده

تعداد بانک

۱۳/۲۶ ۱ ۰ ۰ ۱۳/۲۶ ۱ ۰ ۰ تجاری دولتی

۴/۲۳ ۱ ۴/۱۰ ۱ ۵/۲ ۲ ۴/۱۰ ۱ تخصصی دولتی

۰ ۰ ۰ ۰ ۱۵/۹۰ ۲ ۱۳/۶۹ ۱ خصوصی شده

۹/۲۴ ۳ ۹/۴۹ ۳ ۲۵/۰ ۱۰ ۱۸/۷۸ ۷ خصوصی

۲۶/۷۳ ۵ ۱۳/۵۹ ۴ ۵۹/۳۶ ۱۵ ۳۶/۵۷ ۹ کل

مأخذ: یافته های تحقیق
* بانک های با نسبت سرمایه اندک شامل بانک های کم سرمایه و به شدت کم سرمایه براساس طبقه بندی مندرج در جدول ۲ می باشند.
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بانــك، پس از بانك های خصوصی، بانك های تجاری 
دولتی در جايگاه بیشــترين سهم سپرده در مقايسه 
بــا كل نمونه قرار گرفته انــد و پس از آنها بانك های 
تخصصی دولتــی، جايگاه باالتريــن خطرپذيری از 
منظر ســپرده پوشش داده نشده توسط سرمايه را به 

خود اختصاص دادند.
به اين ترتیب مشاهده می شود در مجموع شبکه 
بانکی كشــور با مشکل كسری سرمايه مواجه است و 
اين مساله در خصوص نسبت سرمايه قانونی با شدت 
بیشتری در مقايسه با نســبت سرمايه درجه يك به 

تصوير كشــیده شده است. اين مساله نه تنها توسط افزايش تعداد بانك های با 
ســرمايه اندک، بلکه با افزايش سهم سپرده نگهداری شده توسط اين بانك ها 
برای هر يك از دو نســبت فوق تائید شــده و سالمت بانکی شبکه بانکی را از 

منظر سرمايه به چالش می كشد.
اين مســاله هنگام بررسی موارد فوق در قالب نوع بانك های قرار گرفته در 
گروه با ســرمايه اندک، با وضوح بیشتری درک می شود. بر اين اساس سالمت 
مالی كمتر بانك های خصوصی بر اســاس كفايت ســرمايه، با انتظار مديريت 
مناسب تر ريســك در اين بانك ها، با تضاد مواجه می شود. همچنین گذر يك 
بانك تجاری دولتی به گروه بانك های با ســرمايه اندک با ســهم سپرده باال و 
به خطر انداختن بیشتر سالمت شــبکه بانکی، بیانگر ضرورت توجه بیشتر به 
الزام اعمال الگوی نظارتی متفاوت كفايت سرمايه برای بانك های بزرگ از نظر 

سیستمی است.

جمع بندی و پيشنهادها
از آنجا كه بررســی وضعیت شــبکه بانکی نمونه بیانگر وضعیت نامناسب 
كفايت سرمايه و از اين رو نامناسب بودن موقعیت فعلی سالمت بانکی از منظر 
پوشش خطرپذيری وارد به سپرده گذاران است، به  منظور دستیابی به بهبود و 
ارتقای پايدار وضعیت ســالمت مالی بانك ها از منظر كفايت سرمايه، پیشنهاد 

می شود گام های زير توسط بانك مركزی در اداره نظارت برداشته شود.
در گام اول ضــروری اســت مقرراتی در خصوص عــدول از مقدار حداقل 
سرمايه قانونی مورد نیاز تنظیم شود و اقدامات نظارتی خاصی برای بانك هايی 
كه نسبت كفايت ذی ربط را تامین ننموده اند به صورت شفاف و عمومی دنبال 
شــود. در اين راستا توصیه می شود ابتدا بانك مركزی مقرراتی را در مورد الزام 
افزايش ســرمايه قانونی و ســرمايه درجه يك در بازه زمانی خاص و يا كاهش 
شــدت اهرم ســازی19 )وضع محدوديت هايی در فعالیت وام دهی( بانك های با 

نسبت سرمايه قانونی اندک وضع نمايد.
در گام دوم ضــرورت اتخاذ رويکردی خاص در ارتباط با نســبت كفايت 
سرمايه بانك های مهم از نظر سیستمی بايد مورد توجه قرار  گیرد. طبقه بندی 
اين بانك ها می تواند بر اســاس انــدازه، ارتباط و در هم تنیدگی زياد با فعالیت 
ديگر بانك ها، يا برخورداری از تنوع زياد عملیاتی انجام شود و برای هر يك از 
اين گروه بانك های مهم از نظر سیستمی، نسبت سرمايه ای متفاوت از نسبت 
قبلی اعالم شده )8 درصد( در نظر گرفته شود. البته كمیته نظارت بانکی بال 
در سال 2013 رهنمودی در اين زمینه منتشر نموده20 كه می تواند راهگشای 

اداره نظارت بانك مركزی در اتخاذ تصمیم مناسب در اين زمینه باشد.
پس از مقررات گذاری ضروری است بانك  مركزی در گام سوم، پايش ادواری 
نسبت های فوق را در دستور كار اداره نظارت قرار داده و عالوه بر اتخاذ اقدامات 
نظارتی، گزارشــی از موقعیت كفايت سرمايه بانك ها را در اختیار ذی نفعان، به  
ويژه ســپرده گذاران، قرار دهد. البته در مورد بانك های خصوصی، دسترســی 
ســرمايه گذاران به گزارش های فوق می تواند از اعتماد غیركارشناسی به الزام 

عملکرد مناسب بانك های خصوصی در مديريت سرمايه و ريسك بکاهد.
 به عنوان گام چهارم ضروری اســت بانك  مركزی همــه بانك ها را اعم از 
دولتی و خصوصی به ارائه گزارش فصلی كفايت سرمايه به ذی نفعان و به صورت 
عمومی ملزم نمايد. شفافیت در اين زمینه، منجر به بهینه و عقاليی شدن تصمیم 
سرمايه گذاری سهامداران بانك، تصمیم سپرده گذاری سپرده گذاران در بانك و 
پوشش بیمه ای صندوق ضمانت سپرده ها، به  عنوان مهمترين ذی نفعان موجود 
در شــبکه بانکی خواهد شد. اين مساله همچنین به شفافیت بیشتر بانك های 

دولتــی در زمینه تامین ســالمت مالــی از منظر 
كفايت ســرمايه خواهد انجامید. از آنجا كه صرف 
بخشــنامه »ضوابط ناظر بر حداقل استانداردهای 
شفافیت و انتشار عمومی اطالعات توسط موسسات 
اعتباری« در طول يك سال توانسته نقش موثری 
در افزايش شفافیت شبکه بانکی ايفا نمايد، بنابراين 
افزايش تناوب ارائه اطالعات از شش ماه به سه ماه 
می تواند نقش موثرتری در شفافیت اطالعاتی مورد 
نیاز به خصوص در حوزه سالمت بانکی ايفا نمايد.

عالوه بــر بانك مركزی، دولت نیز بايد گام های 
مهمی را در زمینه فراهم ســاختن راهکارهای عملی و ســريع افزايش سرمايه 
بانك های تجاری و تخصصی دولتی بردارد تا به دلیل بزرگ بودن اين بانك ها، 
خطرپذيری شــبکه بانکی در خصوص كسری ســرمايه آنها كاهش يابد. اين 
مساله به ويژه در مورد بانك های تخصصی كه بعضاً سرمايه آنها برای مدت زمان 

مديدی افزايش پیدا نکرده، از اهمیت وافری برخوردار است.
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یکی از مواردی که در برنامه اصالح نظام بانکی به آن توجه شده، بحث 
ادغام بانک ها است. این بحث بر چه اساس و مبنایی صورت می گيرد؟

حمید تهرانفر، معاون ســابق نظارتی بانك مركزی- تعداد بانك ها در كشور 
به نســبت جمعیت زياد نیست و يکی از مهم ترين داليل شکل گیری و گسترش 
مؤسسات غیرمجاز پولی تعداد اندک بانك ها در ايران بود. البته در حال حاضر در 
حدود 22 هزار شعبه بانکی در كشور وجود دارد و قابل تصور است كه اگر تنها يك 
بانك با 22 هزار شعبه داشته باشیم و انحصار منابع مالی در بانك های دولتی باشد، 

اين وضعیت مطلوب نخواهد بود.
از آنجــا كه بانك كوچك به دلیل نوع عملکرد از مديران كارآمدتری برخوردار 
است و تعدد بانك ها در كشور نیز موجب ايجاد فضای رقابتی در شبکه بین بانکی 

می شود. در نتیجه اين امر روی كیفیت خدمات و نوآوری تأثیر بسزايی دارد. 
آیا افزایش تعداد بانک های خصوصی منجر به این پدیده نخواهد شد 
که این مؤسسات پولی با جمع آوری وجوه مردم در سطح جامعه تنها هدف 

رونق کسب وکار خود را دنبال کنند؟
چنین اتفاقی نخواهد افتاد و تنها ترس در اين خصوص موجب بروز برخی از 
مشکالت در روند صدور مجوز بانك های خصوصی شده است. تأسیس بانك های 
خصوصی با تالش های فراوان دكتر نوربخش به بار نشست و هدف از تشکیل اين 
مؤسســات پولی، خصوصی سازی در اين بخش بود، زيرا اگر تمام بانك ها دولتی و 
منابع آنها در اختیار دولت بود، وضعیت شبکه بانکی به مراتب بدتر از شرايط فعلی 
بود، زيرا تجربه نشان داده است دولت مدير خوبی نیست و نمی تواند مؤثر عمل كند. 
با توجه به اهمیت خصوصی ســازی، فعالیت بخش خصوصی بايد در كشــور 
پذيرفته شود، زيرا بانك به مثابه يك كاالی لوكس نیست كه تمام افرادی كه در اين 
بخش فعالیت می كنند، اجنبی و با هدف خروج منابع مالی داخلی به خارج از كشور 
به اين حوزه وارد شده باشند. اين طرز تفکر ناصحیح و تنها تصوراتی است كه در 

جريان ايجاد بانك های خصوصی به وجود آمده است.
از آنجا كه جريان تشــکیل و رقابت بانك ها در كشــور دستاوردی نیست كه 
به راحتی به دست آمده باشد. بنابراين اگر بخواهیم اوضاع را به صورت قبل برگردانیم، 
تنها صورت مســئله را حذف كرده ايم و مشکالت در اين بخش از جايی ديگر درز 
می كند. وضعیت فعلی به مراتب بهتر از گذشته نه چندان دوری است كه كشور در 
انحصار بانك های دولتی بود كه كاركرد مؤثری هم نداشتند. البته انتقادهای مناسبی 
از نحوه فعالیت بانك های خصوصی می شــود و بايد اين مؤسسات پولی به منظور 
عملکرد بهتر خود را اصالح كنند. بنابراين در اين مســیر اجازه تأسیس بانك های 

جديد به منظور رقابت و رونق بیشتر در بازار بین بانکی يك الزام است.
در خصوص بانک هایی که در خطر ورشکســتگی قــرار دارند، چه 

راهکاری باید اندیشيده شود؟
در اين زمینه بهترين راهکار اين اســت كه در مرحله اول افراد در سمت های 
مختلف در كار بانك ها دخالت نکنند. متأسفانه مجلس از يك طرف و شورای پول 
و اعتبار از طرف ديگر ديدگاه های مخصوص به خود را در نحوه فعالیت شبکه بانکی 
كشور دارند و اكثر اعضای شورای پول و اعتبار سهم خواه و هركدام از منابع بانکی 
به دنبال ســهم بیشتری برای بخش خود هســتند و اولويت افراد عضو اين شورا 
در تصمیم گیری برخورداری از بانك های سالم نیست، زيرا اگر روند فعالیت بانکی 
مناسب و درست باشد، به صورت خودكار می تواند بار تأمین مالی بخش های مختلف 

اقتصاد را به دوش بکشــد. هنگامی كه تصمیمات بر اساس فعالیت اصولی بانك ها 
سازمان دهی نمی شــود و مصوبه های غلط كه مغاير با اصول حرفه ای بانکداری و 
به ضرر شبکه بانکی است، اتخاذ و اجرايی می شود، لطمات جبران نا پذيری به بدنه 
شــبکه بانکی كشور وارد می شود كه امروز شــاهد آثار بیرونی آن در نظام بانکی 

هستیم.
در برخــی مواقع حتی قوانین و مصوبه های نهادهای ناظر در تضاد با يکديگر 
هستند و بانك ها در اجرا اين مصوبه ها سردرگم می شوند.  به منظور عملکرد درست 
در نظام بانکی بايد سايه تمام اين رفتارهای نادرست از شبکه بانکی برداشته شود تا 

اين بخش از اقتصاد بتواند با قدرت به فعالیت ادامه دهد.
اگر سایه تمام تصميم گيری های نادرست از سر شبکه بانکی برداشته 
شود، به نظر شما مشکل حل خواهد شد، زیرا در حال حاضر اعتبارسنجی 
به صورت اصولی در این بخش انجام نمی شــود که خود دليل مهمی در 

افزایش مطالبات معوق است؟
انجام نادرست اعتبارسنجی اصولی و درست در شبکه بانکی داليل متعددی 
دارد كه يکی از مهم ترين آنها اين اســت كه عدم اعتبارسنجی به بانك ها تحمیل 
شده است. در يکی از قوانین مجلس آمده است كه در زمینه های ويژه هنگام مراجعه 
مشتريان خاص به بانك در موضوعاتی در خصوص دريافت تسهیالت سرمايه گذاری 
در صورت تأمین 50 درصد منابع مالی از سوی وام گیرنده بانك حق ندارد برای ارائه 
50 درصد مابقی اعتبارسنجی كند كه البته اين امر قانون بوده و از اين موارد هم 
زياد است. همچنین در پرداخت تسهیالت تکلیفی همان طور كه از نامش پیدا است، 
اعتبارسنجی انجام نمی شود كه اين موارد خودبه خود فرهنگ اعتبارسنجی در شبکه 
بانکی كشــور را از بین برده است. می توان ثابت كرد كه تمام مطالبات معوقی كه 
در حال حاضر غیرقابل وصول هستند، از يك قانون در پرداخت تسهیالت استفاده 
كرده اند. در واقع عدم اعتبارسنجی به بانك ها تحمیل و مديران بانك ها اعتبارسنجی 

را رها و هر دستوری داده می شود، اجرا می كنند.
بزرگ ترين اشــکال شبکه بانکی عدم اعتبارســنجی در پرداخت تسهیالت 
دستوری است و اين امر موجب شده تا دريافت كنندگان  اين تسهیالت برای خود 
تعهدی در قبال برگشت اين منابع نداشته باشند و بانك را طرف حساب خود ندانند. 
بنابراين نهادی كه به واسطه آن اين تسهیالت را دريافت كرده اند، مسئول می دانند و 

بازپرداخت را  به مسئول دستور پرداخت حواله می دهند.

حميد تهرانفر، معاون سابق نظارتی بانک مرکزی بيان کرد:

برچيده شدن سایه تسهيالت دستوری از سر نظام بانکی  
بانک مرکزی با هدف تقویت نقش نظارتي و نقش سياست گذاري پولي فاز 
اول برنامه اصالح نظام بانکي در ســه بســته »حل معضل جریان نقد و 
انجماد دارایي ها«، »سامان دهي بدهي هاي دولت« و »افزایش سرمایه بانک ها« را 
در دستور کار قرار داده است. در این مسير برنامه اي با 10 محور تدوین شده که 
ادغام، اصالح و بازســازي، تصفيه و انحالل بانک ها و مؤسسات اعتباري از این 
قبيل اســت. به دليل اهميت بحث با حميد تهرانفر، معاون سابق نظارتی بانک 

مرکزی، به گفت و گو نشسته ایم تا از نظرات وی در این خصوص جویا شویم.
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در حــال حاضر نظام بانکی کشــور بر مبنای قانون ســی و 
چند سال پيش مدیریت می شــود که البته در این سال ها بارها 
این قانون ســخن گفته شده است و همزمان  از ضرورت اصالح 
مجلس و دولت در حال انجام کارهایی موازی هســتند. نظر خود 
را درباره طرح بانکداری بدون ربای مجلس نهم و ســرانجام آن 
که انتقادهای بســياری نيز به آن شده اســت و اینکه در حال 

فرمایيد؟   بيان  دارد،  قرار  حاضر در چه مرحله ای 
هادی قوامی، نماينده مجلس شــورای اسالمی: قانون كنونی بانکداری 
نیازمند تغییراتی است، منتها طرح ارائه شده از سوی مجلس نیز يك سری 
اشــکاالتی دارد كه بايد آن را با بانك مركزی و خبرگان پولی و مالی مطرح 
كرد تا اصالحات الزم روی آن انجام شود و پس از آنکه دولت اليحه اصالح 
نظــام بانکــی را از طريق مجلس ارائه كرد، می توان بــا همکاری مجلس و 

مراكز پژوهشی و متخصصان به يك جمع بندی رسید.
مجلــس نهم تالش كــرد تا طرح بانکداری بدون ربــا را از طريق اصل 

هشــتاد و پنجمی ســريعاً به قانون تبديل كند، اما به دلیل اشــکاالتی كه 
متوجه طرح بود، مخالفان تالش كردند تا اين اتفاق نیفتد و برای بررســی 
بیشــتر به مجلس بعد يعنی مجلس دهم انتقــال پیدا كند تا از اين طريق 

بتوان اشکاالت طرح را برطرف كرد.
بــا توجه به پیشــرفت هايی كه در دنیا اتفاق افتــاده و انتظاراتی كه از 
نظام بانکداری كشــورمان به عنوان بانکداری اســالمی و بدون ربا داريم و 
همچنیــن بــا درنظرگرفتن تجربه بیش از 30 ســال اخیر و برخورداری از 
قانــون بانکداری بدون ربا ولو با وجود برخی اشــکاالت بايد بتوانیم قانونی 
جامع و مانع را به تصويب برســانیم، به نحوی كه ضمن راهگشا بودن، نظام 
بانکی در خدمت اقتصاد كشور به كار گرفته شود، به طوری كه بانك ها قادر 
باشــند به عنوان واسطه وجوه تالش كنند ســرمايه گذاری های مختلف در 
اقصی نقاط كشــور انجام شود تا شاهد آن باشیم كه نقدينگی كانالیزه شده 

و به سمت بخش های تولیدی در كل كشور حركت كند.
در حــال حاضر بیش از 62 درصد نقدينگی كشــور در اســتان تهران 
متمركز اســت و بیشــتر تســهیالت نظام بانکی نیز در اين استان است و 
در عیــن حال طبیعتــاً انتظاری كه از نظام بانکی در جهت حل مســائل و 
مشــکالت كشور داريم، برآورده نخواهد شد. تمام اين موارد را بايد در طرح 

جامعی كه خواهد آمد، لحاظ كرد.

به نظر شــما عمده ترین مســائل نظام بانکــداری حول چه 
مسائلی اســت و چه بخش هایی از آن ناشی از فقدان یک قانون 
متناسب با نيازهای کنونی اســت؟ در واقع یک قانون جامع چه 

هادی قوامی، نماینده مجلس شورای اسالمی مطرح کرد:

خط پایان معضالت نظام بانکی در ایستگاه یازدهم   

نزدیک به 50 درصد دارایی های نظام بانکی منجمد شده که بخشی از آن 
مربوط بــه مطالبات نظام بانکی اســت و بخش دیگر نيــز به تحميل 
دارایی های نامناســبی اختصاص دارد که دولت ها در قالــب رد دیون تحميل 
کرده اند و قطعًا منابع بانکی را منجمد کرده است. در واقع این گونه مسائل باعث 

شکست بازار اعتبار و توسعه نامتوازن بازارهای مالی می شود.
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دستاوردهایی را برای ســاختارهای ضعيف نظام بانکی کشور به 
داشت؟  خواهد  همراه 

بانك هــای ما با گرفتاری هــای زيادی مواجه هســتند، بیش از 90 
درصد تأمین مالی كشــور از طريــق نظام بانکی و 8 درصد به وســیله 
بورس و 2 درصد از طريق ســرمايه گذاری های خارجی انجام می شــود 
كه اين وضعیت طبیعتاً فشــار زيادی بر سیســتم بانکــی وارد می كند، 
حتماً بايد اين وضعیت متنوع شــود، بخشی از سرمايه گذاری ها و تأمین 
مالی ها به بورس معطوف شــده، بخشــی از آن به ســرمايه گذاری های 

خارجی و بخش ديگر به ســمت نظام بانکی سوق داده می شود.
بانك ها بايد به ســمت و سويی حركت كنند كه بتوانند از محل سود، 
كار و تالش درآمد كســب كنند و از محل بهره و ســود ســپرده گذاری 
فاصله بگیرند اما وضعیتی كه من ترســیم كردم، در واقع به نوعی موانع 
تولید و اشــتغال زايی اســت و از اين امور مهم جلوگیری می كند، بايد با 
متنوع ســازی روش های مختلف تأمین مالی و گسترش آن فشار بر نظام 
بانکی را كاهش داد و بســیاری از تســهیالت تکلیفــی را كه دولت ها به 

نظــام بانکی تحمیل می كنند، اصالح كرد.
 در حــال حاضر نزديك به 50 درصد دارايی های نظام بانکی منجمد 
شــده كه بخشــی از آن مربوط به مطالبات نظام بانکی است كه وصول 
نمی شــود و بخش ديگر نیز به تحمیل دارايی های نامناســبی اختصاص 
دارد كه دولت هــا در قالب رد ديون تحمیل كرده اند و قطعاً منابع بانکی 
را منجمد كرده است. در واقع اين گونه مسائل باعث شکست بازار اعتبار 
و توســعه نامتوازن بازارهای مالی می شــود كه بايد آنها را اصالح كرد. 
به بیان ديگر بانك ها بايد به ســمت و ســويی حركت كنند كه نرخ بهره 
آنها كاهش يابد و فعالیت های ســرمايه گذاری گسترش يافته و همزمان 
افزايش ســرمايه گذاری اتفاق افتد. اين موضوع از محدوديت هايی است 

كه بانك ها در زمان حاضر با آن دســت به گريبان هستند.
البتــه ســاماندهی بدهی های دولت، تأمین بازارهای بدهی ســرمايه 
و حــل معضــل مطالبات غیرجاری كــه نزديك به 12 درصــد از منابع 
بانك هــا درگیر همین معضــل مطالبات غیرجاری اســت، نیاز به بهبود 
زيرســاخت های بازار اعتبــار و ارتقای نظام تأمین مالــی تولید دارد كه 
در صــورت تحقق آنها زمینه ايجــاد ثبات و پايداری اقتصاد كالن فراهم 
می شــود. بر همین اســاس اهداف ثبات قیمتی، مهار تورم و ايجاد ثبات 
پايدار در نظام مالی اقتصاد برای حمايت از تولید و ســاير سیاســت های 

مربوط به اقتصاد كشــور را بايد با تدابیر بیشــتر و بهتری پیگیری كرد.

هنگام ارائه طرح مجلس نهم، برخی مســئوالن بانک مرکزی 
اعالم کردند که تصویب طرح مجلس نياز به زمان بيشــتری دارد 
بایــد نظرات بخش  بانکداری  قانون  برای اصــالح  قانون گذار  و 

خصوصــی را نيز اخذ کنــد. اتاق بازرگانــی، صنایع و معادن و 
کشــاورزی ایران درباره این طرح نظــر مکتوبی اعالم نکرد. به 
اعتقاد آنها، طرح دارای اشــکاالت جدی بــود و باید آن را به 
صورت الیحه برای تصویب به مجلــس برد، زیرا در این صورت 
وفاق جمعی بيشتری برای تصویب و اجرای آن به وجود می آید؟

اين طرح خیلی ذهنی ديده شــده در صورتی كه بايد واقعیات نظام 
بانکــی را حتماً در آن لحاظ كرد، در واقع بايد عینی شــده تا بتوان آن 
را اجرايــی كرد، مالحظات حوزه اجرايی را بايد در آن ديد، در خصوص 
اجرای مالحظات اســالمی اشــکاالت كلی وجود دارد كه می توان آن را 

با تالش برطرف كرد.
برخــی از نمايندگانی كه اين طرح را مطرح كردند، متأســفانه چون 
در مقام اجرا قرار نداشــتند، طبیعتاً فاقد نگاه عملیاتی بودند. بســیاری 
از بندها و موادی كه در اين طرح آمده، دارای اشــکاالت بسیاری است 
كــه در صورت تصويب با مشــکل مواجه می شــد، تمام ايــن ايراد ها را 
بايد با حضور كارشناســان حوزه پولی، بانك مركزی و كارشناســانی كه 
دســتی در اين حوزه دارند، مرتفع كرد؛ زيرا در اين صورت هماهنگ تر 

می رويم. پیش 
با توجه به اینکــه دولت نيز قرار اســت الیحه اصالح نظام 
بانکــی را به مجلس ارائه دهد، آیا طرح و الیحه به موازات هم به 
تصویب می رسند یا اینکه با یکدیگر مطابقت داده شده و قانونی 

جامع نتيجه تالش مجلس و دولت تدوین و تصویب می شــود؟ 
 بايد صبر كرد تا اليحه ای كه بانك مركزی تهیه شده، از طريق دولت 
به مجلس ارســال شــود و بتوان آن را با طرح تطبیق داد و نارسايی ها را 
برطــرف نمود. در اين صورت می توان درباره طرح كارشناســی تر صحبت 
كــرد. البته همان گونه كه در طول اين گفتگو بیان شــد، طرح نمايندگان 
در دوره قبل اشــکاالت زيادی داشت و اگر بخواهیم به مصداق آن اشاره 
كنیم آن است كه جايگاه نظام فقهی را تشديد كرده اند و برخی مالحظات 
به درســتی ديده نشــده اســت.  با آمدن اليحه دولت به مجلس می توان 
تفاوت هــا را احصاء كرد. بنابراين اين دو بايد با هم هماهنگ شــوند، در 
نهايت مسئوالن دولتی در مجلس حضور پیدا می كنند و به بحث و گفتگو 

می پردازند. همچنین از خألهای اليحه دولت نیز می توان اســتفاده كرد.
البتــه به شــرط امکان پذيری، هرچند آن طور كه طرح ارائه شــده، 
نمی تــوان از اليحه اســتفاده كــرد. در واقع بايد يك مــدل تركیبی را 
ترســیم نمود كه بتوانــد امکان پذيری هر دو را بیشــتر كند. اكنون كه 
قرار اســت پس از ســال ها تغییری در نظام بانکی ايجاد شود، الزم است 
بــا صبر و حوصله و كاماًل كارشناســی موضوع را مورد مداقه قرار داد تا 
با تصويب قانونی بدون نقص، كمترين مقاومت ها را در مســیر اجرای آن 

شــاهد باشیم و محیط اجرای آن نیز  فراهم شود.
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بازار اوراق بدهی دولتی برای ساماندهی بدهی های دولت1
 حسین میثمی2، سعید بیات3

مقدمه
دولت ها داليل متعدد و موجهی برای اســتقراض از آحاد اقتصادی نظیر 
مردم، شــبکه بانکی و ... دارند. اســتقراض به دولت اين امــکان را می دهد 
كه در مواقع بروز شــوک   مخــارج مصرفی و ســرمايه گذاری خود را هموار4  
نمايد. هموارســازی مخارج دولت افزايش رفــاه جامعه را در پی دارد چراكه 
وقتی دولت بتواند نســبت به تامین مخارج خود منعطف رفتار كند می تواند 
تصمیمات بهتری بــرای افزايش رفاه جامعه اتخاذ كند و اين شــوكها را در 
ســطح كالن به اقتصاد منتقــل ننمايد. اما نحوه اســتقراض دولت از جامعه 
خود مساله بسیار مهمی است. اگر همانند دولت های موفق دنیا، استقراض از 
طريق بازار بدهی دولتی و انتشار اوراق بدهی باشد بسیار مطلوب است اما اگر 
دولت بدون انتشــار اوراق بدهی، به صورت مستقیم منابع مالی شبکه بانکی، 
شركت های بیمه و بازنشســتگی و بانك مركزی را قرض كند می تواند منابع 
مالی اقتصاد را قفل كرده و اقتصاد را به سوی بحران پیش ببرد. بنابراين الزم 
اســت دولت ايران كه تاكنون روش استقراض مستقیم را ترجیح داده است از 
تجربه دنیا درس بگیرد و بکوشــد بدهی های انباشته خود را بازارپذير كرده و 

به اوراق بدهی مبدل كند. 
بازار پذيــر كردن بدهی های دولت و به تبع آن توســعه بازار اوراق بدهی 
دولتی منطبق با شــريعت كه از نقدشــوندگی و عمق كافی برخوردار باشد 
موجب باز شــدن قفل نقدينگی و به جريان افتادن دارايی های منجمد شده 
طلبکاران از دولت، شــامل پیمانکاران، شــبکه بانکی و شــركت های بیمه و 
بازنشستگی می شود. عالوه بر آن، اين مساله  پیامدهای جانبی مثبت ديگری 
مانند شــفافیت و انضباط بخشــی مالی دولت را نیز به همراه خواهد داشت. 
توانايی دولت برای انتشــار اوراق بدهی موجب می شــود دولت در مواجه با 
كســری بودجه به استقراض از بانك مركزی و بانك ها متوسل نشود و از اين 
رو ضمن آنکه استقالل بانك مركزی در تصمیم گیری و اجرای سیاست پولی 
افزايش می  يابد، شبکه بانکی می تواند منابع بیشتری را در اختیار فعالیت های 
تولیدی بخش خصوصی قرار دهد. وجود بازار اوراق بدهی فعال بانك مركزی 
را قادر می سازد با خريد و فروش اوراق بدهی دولتی در بازار ثانويه به عملیات 
بــازار باز جهت مديريت نقدينگی بپردازد، به عــالوه، با وثیقه قرار دادن اين 

اوراق در بــازار بین بانکی هزينه های بانك ها جهت تأمیــن مالی كوتاه مدت 
كاهش می يابد. 

ايجــاد موفقیت آمیز بازار اوراق دولتی پیش نیازهايی دارد. دولت معتبر 
و پايدار5، اجرای سیاســت های پولی و مالی منضبط و هماهنگ، سیســتم 
مالی آزاد همراه با واســطه های مالی رقابتی، داشــتن نظام بانکی ســالم و 
توجه و دقت در اعمال سیاســت های ارزی و حســاب سرمايه برخی از اين 

پیش نیازها هستند. 
آمارها نشــان می دهــد اوراق بدهی دولتی تنها 2 درصــد از كل حجم 
بازارهای مالی ايران را به خود اختصاص داده است6. افزايش عمق بازار بدهی 
نیازمند بازار پول فعال و هماهنگی بین دولت و بانك مركزی در انتشار اوراق، 
ســاختار دولتی كارآمد و معتبر در مديريــت بدهی، ايجاد تنوع در خريدارن 
اوراق بدهــی دولتی، تنوع ابزارهای تامین مالی و ســاماندهی بدهی دولت و 

اتصال بازارهای مالی ايران به بازارهای مالی جهانی است.  
تاكنــون از بین ابزارهای تامین مالی متنوعی كــه دولت می تواند از آنها 
بهره بگیرد تنها ابزار اســناد خزانه اسالمی7  به منظور ساماندهی بدهی دولت 
به پیمانکاران مورد اســتفاده قرار گرفته است. در ادامه اين نوشتار به معرفی 
و آســیب شناسی بازار اسناد خزانه اسالمی پرداخته شده و سپس راه كارهای 
شــرعی انتشار صکوک بیع دين يا اجاره به منظور بازپرداخت بدهی دولت به 

بانك های دولتی بررسی خواهد شد.

اسناد خزانه اسالمی 
راه كاری كه دولت برای بازارپذير كردن بدهی خود به پیمانکاران بخش 
خصوصی مورد اســتفاده قرار داده ارائه اسناد خزانه اسالمی به پیمانکاران 
طلبکار اســت. اســناد خزانه اســالمی اوراق بهادار با نامی است كه در آن 
دولت متعهد می شــود مبلغ اسمی آن )يك میلیون ريال برای هر قطعه( را 
در تاريخ سررسید به دارنده آن پرداخت نمايد. دولت اين اوراق را به منظور 
ســامان دادن به بخشی از بدهی های خود بابت طرح های تملك دارايی های 
ســرمايه ای با قیمت اسمی و سررسید معین به طلبکاران غیردولتی واگذار 
كرده اســت. وجه تسمیه كلمه اسالمی در عبارت اسناد خزانه اسالمی، آن 
اســت كه بر خالف اسناد خزانه در ســاير كشورها كه می تواند سند بدهی8  
صرف باشد، اسناد خزانه اسالمی بايد بر مبنای بدهی های ناشی از معامالت 

واقعی اقتصادی و نه ديون صوری و غیرواقعی انتشــار يابد9.
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تحليل و آسيب شناسی بازار اسناد خزانه اسالمی
اســناد خزانه در بودجه ســال 1392 به میزان 50 هــزار میلیارد ريال 
پیش بینی شــد اما منتشــر نشد. در ســال 1393 نیز 30 هزار میلیارد ريال 
پیش بینی شــد كه از آن مقدار 10 هزار میلیارد ريال منتشــر شد. در سال 
1394 انتشار اسناد خزانه اسالمی به میزان 50 هزار میلیارد ريال پیش بینی 
شد كه 40 هزار میلیارد ريال آن منتشر شده و 10 هزار میلیارد ريال آن باقی 
مانده است. نماد معامالتی اين اوراق تحت عنوان »اخزا2« تا »اخزا5« هريك 
با مبالغ 10 هزار میلیارد ريال با سررسیدهای مختلف در حال حاضر در بازار 
فرابورس معامله می شود و »اخزا1« در 23 اسفند 1394 سررسید شده است. 
ريســك نقدشــوندگی اين اوراق خیلی زياد به نظر نمی رسد. با توجه به 
اينکه نســبت حجم معامالت روزانه به ارزش بازار برای اسناد خزانه اسالمی 
)اخزا 1( حدود 2/6 درصد10 و همین نسبت برای اسناد خزانه در كشور آمريکا 
تقريباً 5 درصد است، بنابراين با وجود اختالف 2/4 واحد درصدی اين نسبت 
بین كشــور ايران با كشوری توسعه يافته نظیر آمريکا، می توان چنین نتیجه 

گرفت كه با لحاظ نوپا بودن بازار اين اوراق نسبت فوق خیلی كوچك نیست 
و اسناد خزانه اسالمی دارای ريسك نقدشوندگی پايینی است.

شکل  1 نسبت معامالت روزانه به كل اسناد خزانه پذيرفته شده مربوط به 
»اخزا1« را در فرابورس نشان می دهد. مطابق شکل، در نخستین روز پذيرش 
اســناد خزانه اسالمی در فرابورس )8 مهر 1394(11، براساس قانون حدود 4 
درصد از كل اوراق واگذار شــده به پیمانکاران جهت كشف قیمت به صورت 
اولیــه به بازار عرضه شــده و مورد مبادله قرار گرفته اســت. اما با گذر زمان 
نسبت معامالت روزانه اسناد خزانه اسالمی به كل اسناد خزانه پذيرفته شده 

در فرابورس به شدت كاهش يافته و به زير 1 درصد رسیده است.
آخرين آمارها حاكی از آن اســت كه 20 درصد از اوراق توسط اشخاص 
حقیقی به طور مســتقیم و 65 درصد از آن به صورت غیرمستقیم و از طريق 
صندوق های ســرمايه گذاری مشــترک12 خريداری شده اســت. بنابراين 85 
درصد از اسناد خزانه اسالمی منتشر شده در فرابورس توسط اشخاص حقیقی 
خريداری شــده و در واقع چنین اســت كه دولت به جای تعداد محدودی از 

پیمانکاران، با تعداد زيادی از فعاالن اقتصادی به عنوان  دارنده اســناد خزانه 
اسالمی هستند روبرو اســت، بنابراين بايد نسبت به بازپرداخت به موقع اين 
اوراق يك روز قبل از زمان سررسید اقدام نمايد تا صرف ريسك دولت پايین 
بیايــد و عالوه بر تامین رضايت دارندگان ايــن اوراق، امکان فروش اوراق در 

آينده را نیز فراهم كند.13
دولت اولويت ســاماندهی اســناد خزانه اســالمی را در تاريخ سررسید 
هم رديف پرداخت حقوق و مزايای كاركنان خود قرار داده و اين نوع از بدهی 
خود را به عنوان بدهی ممتاز دولت در نظر گرفته است. خزانه داری كل كشور 
نیز پرداخت مبلغ اسمی اسناد خزانه اسالمی را در سررسید اوراق تعهد نموده 
اســت. اين تعهدنامه به امضای وزير امور اقتصادی و دارايی رسیده و ريسك 

نکول را بسیار كم می كند. 
از آنجا كه قیمت اسناد خزانه اسالمی از طريق سازوكار عرضه و تقاضا در 
هر روز معامالتی كشــف می شود بنابراين با توجه به قیمت و تاريخ سررسید، 
بازدهی ساالنه اين اوراق قابل محاسبه است. در حال حاضر نیز طیفی از اوراق 
بدهی )مشاركت، اجاره و مرابحه( با ناشرين مختلف و ريسك  و بازده متفاوت 
در بازار بدهی در حال معامله است. در بین اوراق مختلفی كه در بازار منتشر 

شده انتظار داريم بازدهی اسناد خزانه اسالمی نسبت به ديگر اوراق كه توسط 
شهرداری ها و شركت ها منتشــر شده كمتر باشد چون بازپرداخت اين اوراق 
توســط دولت )وزارت اقتصاد و دارايی( تضمین شده و به عبارتی بايد بدون 
ريسك نکول باشند. با اين حال، در شکل 2 مشاهده می شود همواره در طی 
دوره مورد بررســی برخی از اوراق بدهی كه توسط شركت ها و يا شهرداری ها 
منتشــر شده نرخ بازدهی كمتری نسبت به اســناد خزانه اسالمی داشته اند. 
حتی از تاريخ 15 اسفند 1394 كه تنها سه روز به سررسید اوراق باقی مانده 
است مشاهده می شود كه نرخ بازدهی اخزا از حداكثر نرخ بازدهی ساير اوراق 
نیز باالتر اســت. بنابراين بايد اينگونه استنباط كرد كه هرچند پرداخت سود 
اين اوراق از طرف وزير اقتصاد تضمین شــده اما در ذهن خريداران اســناد 
خزانه اســالمی نرخ بازده انتظاری اين اســناد دارای يك صرف ريسك نکول 
اســت و هرچه به سررســید اوراق نزديك تر می شويم صرف ريسك نکول آن 

افزايش می يابد.
يکی از داليل اصلی وجود صرف ريســك در ذهن خريداران اسناد خزانه 
اســالمی، سابقه ی ايفای تعهدات دولت در مقابل اوراق مشابه منتشر شده در 
گذشته است. برای مثال در سال 1392 دولت مطابق با بند 39 قانون بودجه 
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شکل 1: نسبت معامالت روزانه به کل اسناد خزانه پذیرفته شده در فرابورس. منبع: تارنمای شرکت فرابورس ایران، آرشيو آمار معامالت.
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بازدهی اخزا حداقل بازدهی دیگر اوراق بدهی حداکثر بازدهی دیگر اوراق بدهی

شکل 2: نرخ بازدهی اسناد خزانه اسالمی )اخزا1( در مقابل دیگر اوراق بدهی. منبع: تارنمای شرکت فرابورس ایران، آرشيو آمار معامالت

1392 اوراق مشــاركتی با ضمانت خود دولت منتشر كرد در حالی كه سود 
ايــن اوراق را با تاخیر 20 الی 120 روز پرداخت نمود )جدول 1 را مشــاهده 
نمايیــد(. دلیل ديگر نیز می تواند حجم فزاينده بدهی دولت در مقابل كاهش 
درآمدهای دولت ناشی از كاهش قیمت نفت و همچنین ركود حاكم بر اقتصاد 
ايران )كاهش درآمدهای مالیاتی( باشــد. زيرا ممکن اســت دولت نتواند به 

تعهدات خود در قبال پرداخت اين بدهی عمل كند.
نرخ بازدهی اسناد خزانه اسالمی تا قبل از نزديك شدن به تاريخ سررسید 
در وضعیــت باثباتی قرار داشــت و انتظار می رفت با نزديك شــدن به تاريخ 
سررســید، كســی تمايل به نگهداری اين اوراق را به عنوان نفر آخر نداشته 

باشد چرا كه دارنده ی نهايی اوراق برای دريافت مبلغ مندرج در اوراق بايستی 
مطالبــات خود را از دولت وصــول كند. بر اين مبنــا در روزهای منتهی به 
سررسید، بازار اين اوراق با صف های فروش مواجه شد و در نتیجه نرخ بازدهی 
افزايش يافت. اما دولت توانســت يك روز قبل از سررسید اوراق را بازپرداخت 
كند و درجه اعتبار خود نزد دارندگان اسناد خزانه اسالمی آتی را افزايش دهد 

و از التهاب های بعدی در بازار اين اوراق بکاهد.
طراحی اســناد خزانه اســالمی جهت تســویه بدهی دولت به 

بانک های دولتی  
بخشــی از بدهی های دولت و شــركت های دولتی بــه بانك های دولتی 

جدول ۱: تاخیر دولت در پرداخت سود اوراق مشارکت تضمین شده

مدت تاخیر )روز( تاریخ واریز کوپن از سوی دولت تاریخ سررسید کوپن شماره کوپن

۸۴ ۱۳۹۳/۰۱/۳۱ ۱۳۹۲/۱۱/۰۶ ۱

۶۵ ۱۳۹۳/۰۴/۰۹ ۱۳۹۳/۰۲/۰۶ ۲

۲۱ ۱۳۹۳/۰۵/۲۷ ۱۳۹۳/۰۵/۰۶ ۳

۲۳ ۱۳۹۳/۰۸/۲۹ ۱۳۹۳/۰۸/۰۶ ۴

۴۸ ۱۳۹۳/۱۲/۲۴ ۱۳۹۳/۱۱/۰۶ ۵

۱۱۹ ۱۳۹۴/۰۶/۰۱ ۱۳۹۴/۰۲/۰۶ ۶

۲۶ ۱۳۹۴/۰۶/۰۱ ۱۳۹۴/۰۵/۰۶ ۷

۰ ۱۳۹۴/۰۸/۰۶ ۱۳۹۴/۰۸/۰۶ ۸

منبع: بانک عامل اوراق
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اســت و در حال حاضر منابع نقد جهت ســاماندهی 
اين دسته از بدهی ها در اختیار دولت نیست. در اين 
شرايط دولت می تواند در مقابل اين بدهی های واقعی 
)غیرصوری(، اسناد خزانه اسالمی طراحی كرده و در 

اختیار بانك های دولتی قرار دهد. 
فرض می شود دولت منابع دريافتی از بانك های 
دولتــی را جهت فعالیت هــای واقعی اقتصادی مورد 

اســتفاده قرار داده اســت. به تعبیر ديگر، منابع بانك های دولتی به توســعه 
بخــش واقعی اقتصاد منجر گرديده و در حــال حاضر دولت به بخش دولتی 
)بانك های دولتی( بدهکار اســت. بر اين اساس می توان از الگوی اسناد خزانه 

اسالمی در رابطه با اين دسته از بدهی ها استفاده كرد. 
الگوی استفاده از اسناد خزانه اسالمی در اين رابطه بدين صورت است كه 
دولت بر اساس بدهی هايی كه به بانك های دولتی دارد، به جای پرداختن پول 
نقد، اسناد مالی استاندارد شده با قطعات معین و با قابلیت خريد و فروش در 
بازارهای مالی تحويل می دهد. بانك هــای دولتی نیز می توانند با فروش اين 
اوراق در بازار )بر اســاس عقد بیع دين( به منابع مالی مورد نیاز دست يابند؛ 
يا اينکه تا سررســید صبر كرده و مبلغ اسمی اوراق را از دولت دريافت كنند. 
همان طور كه مشخص اســت، اين اوراق بر مبنای تعهد و اعتبار خزانه داری 
كشــور منتشر شــده و كوپن ســود ندارند. به عبارت ديگر هنگام فروش، به 
قیمت كمتر از قیمت اســمی فروخته شــده )فروش به كسر( و در سررسید 

قیمت اسمی به دارندگان اوراق پرداخت می شود. 
با فروش ديــن، مالکیت دين به غیر بانك دولتی واگذار می شــود و اين 
امکان برای مالك جديد نیز فراهم اســت كه دين را به طور مجدد بفروشد. با 
فروش اين اوراق، نقدينگی در اختیار بانك دولتی قرار می گیرد و بخشــی از 

دارايی های منجمد آن نقد می گردند. 
عقد محوری در اين نوع صکوک )اسناد خزانه(، بیع ديون واقعی بوده كه 
مورد تائید شــورای نگهبان و مشهور فقهای شیعه است. همچنین همان طور 
كه پیش تر اشاره شد، اين نوع صکوک قبال جهت ساماندهی طلب پیمانکاران 

از دولت استفاده شده است. 
با اين حال طراحی اســناد خزانه اســالمی بــر روی بدهی های دولت به 
بانك های دولتی با چالش خاصی مواجه اســت كه در رابطه با انتشــار اسناد 
خزانــه بر روی بدهی های دولت به پیمانکاران خصوصی قابل تصور نیســت. 
اين چالش مســئله »اتحاد مالکیت« اســت. در شرايطی كه طرفین دين يك 
شــخصیت حقیقی و يا حقوقی به حســاب آينــد، آن معامله با چالش اتحاد 
مالکیت مواجه شــده و ديون حاصل از آن صــوری خواهد بود. در اين رابطه 
در منابع فقهی، شــرايط متعددی برای متعاقدين بیان شــده و فقها عالوه بر 
اصــل وجود متعاملین، از: بلوغ، عقل، عدم حجــر )منع از تصرف در اموال(، 
اختیار، قصد و جواز تصّرف، به عنوان شــرايط متعاقدين نام می برند. در واقع 
متعاملینی كه قصد دارند وارد يك معامله شــوند، اوال، بايد حتما از يکديگر 
مســتقل باشــند )تا بتوان وجود حداقل دو طرف برای قرارداد را تصور كرد( 
و ثانیا، حتما بايد واجد برخــی ويژگی های الزم )مانند: اهلیت، بلوغ و غیره( 
باشند. بنابراين، اگر در معامله ای متعاملین قرارداد يك نفر و يا در حکم يك 

نفر باشند، معامله صحیح نخواهد بود. 
هر چند مقولــه اتحاد مالکیت در بین شــخصیت های حقیقی به ندرت 
اتفــاق می افتد، در میان شــخصیت های حقوقی )كــه در اقتصادهای جديد 
اثرگذاری بســیاری دارند(، به خوبی قابل مشاهده است. به عنوان نمونه، در 
حال حاضر شــخصیت حقوقی دولت در اقتصاد كشور نقش قابل توجهی دارد 
و وزارتخانه ها، شركت ها و بانك های مختلفی همگی به اين شخصیت حقوقی 
وابســته اند. به عبارت ديگر، اين نهادها با دولت و همچنین با يکديگر دارای 
اتحاد مالکیت هســتند و به همین دلیل ديون شکل گرفته بین آن ها، از نوع 

ديون صوری و غیرقابل تنزيل است.  
ثمره بحث اتحاد مالکیت در انتشار اسناد خزانه اسالمی بر روی بدهی های 
دولت به بانك های دولتی آن است كه به دلیل اتحاد مالکیت بانك های دولتی 
با دولت، ديون موجود بین آن ها صوری بوده و نمی توان بر روی آن ها اســناد 
خزانه اســالمی منتشر كرد. اين برداشــت منطبق با نظر شورای فقهی بانك 

مركزی است. 

با اين حال نکته بســیار مهمــی كه در اينجا 
بايد مورد توجه قرار گیرد آن اســت كه در رابطه 
با بانك های دولتی، مســئله اتحاد مالکیت صرفا 
محدود به ســپرده های دولتی و يا سرمايه دولتی 
بانك اســت و نه ســپرده های وكالتی مردم نزد 
بانك دولتی. در واقع اگر بانك دولتی نشــان دهد 
منابعی كه در اختیار دولــت قرار داده و به دلیل 
عــدم بازپرداخت به موقع منجر به بدهی گرديده اند، در ابتدا از ســپرده های 
ســرمايه گذاری غیردولتی تامین شــده، آنگاه چالش اتحاد مالکیت به وجود 
نخواهد آمد. زيرا در ســپرده های ســرمايه گذاری، بانــك دولتی صرفا وكیل 
سپرده گذاران بوده و از طرف آن ها به دولت تسهیالتی داده كه معوق گرديده 

است. لذا اين دسته از ديون از قابلیت تنزيل برخوردار خواهد بود.
بنابراين، جهت انتشــار اسناد خزانه اســالمی توسط بانك دولتی بر روی 
مطالبات از دولت، الزم است بین آن دسته از بانك های دولتی كه بخش عمده 
منابعی كه در اختیار دارند سپرده های بخش غیردولتی است )مانند بانك های 
ملی، سپه، كشاورزی و مسکن( و بانك های كه عمده سپرده های آن ها دولتی 
است )مانند بانك توسعه صادرات ايران و بانك صنعت و معدن( تفکیك قائل 
شد. چالش اتحاد مالکیت در رابطه با گروه اول از بانك ها مشکلی ايجاد نکرده 
و دولت می تواند در مقابل بدهی هايی كه به اين دســته از بانك ها دارد اسناد 
خزانه اســالمی منتشر كرده و در اختیار آن ها بگذارد. با توجه به واقعی بودن 
دين مبنای انتشار اين اوراق، مبادله آن ها در بازار ثانويه اشکال شرعی ندارد. 
اما در رابطه با گروه دوم )كه عمده سپرده های آن ها دولتی است( در اين 
صورت هر چند اصل انتشــار اسناد خزانه توسط دولت و تحويل آن به بانك 
دولتی اشکال شــرعی ندارد، اما مسئله آن اســت كه به دلیل واقعی نبودن 
دين مبنای انتشــار اوراق، بانك دولتی قبل از سررســید نمی تواند آن را در 
بازار ســرمايه يا بازار بین بانکی بفروشــد؛ بلکه بايد اوراق را در ترازنامه خود 
نگه داشــته و در سررســید اصل منابع را از دولت دريافت كند. البته امکان 

وثیقه گذاری اوراق مذكور نزد بانك مركزی نیز فراهم است. 

پی نوشت
1( مقاله حاضر برگرفته از طرح »ارزيابی وضعیت و چشــم انداز بازارهای 
مالی« اســت كه به سفارش موسســه عالی آموزش و پژوهش در مديريت و 
برنامه ريزی در پژوهشــکده پولی و بانکی بانك مركزی به انجام رسیده است. 
نظرات اين مقاله مختص نويســندگان بوده و انعــکاس نظرات حامیان طرح 

نیست.
2( عضو هیات علمی گروه بانکداری اسالمی، پژوهشکده پولی و بانکی

3( پژوهشگر گروه مدل سازی، پژوهشکده پولی و بانکی
4) Smooth
5) Credible and Stable Government

6( حجــم كل بــازار مالی ايران تا پايان ســال 1393 حدود 10 میلیون 
میلیارد ريال است كه از اين حجم تنها 2 درصد آن )معادل 235 هزار میلیارد 

ريال( به بازار اوراق بدهی دولتی اختصاص دارد. 
7( Treasury Bill
8) I Owe You (IOU) 

9( منظور از ديون صوری، ديونی اســت كه از معامالت غیرواقعی ناشــی 
می شــود. در واقع، اين دســته از ديون، بر اســاس خريد يا مبادله كاالها يا 

خدمات به وجود نیامده اند.  
10( آمار معامالت و ارزش اخزا از ســايت فرابورس گرفته شــده اســت. 
همچنین محاسبه اين دو نسبت مربوط به روز سوم اسفند ماه 1394 است.

11( در تاريخ مزبور تنها اخزا 1 در اختیار پیمانکاران قرار گرفت. به همین 
دلیل آمارهای موجود در شــکل 1 مربوط به معامالتی است كه بر روی اخزا 

1 انجام شده است.
12) Mutual Funds

13( تاريخ سررســید اخزا 1 روز يکشنبه 23 اسفند 1394 بوده است كه 
دولت توانست به موقع و بدون تاخیر اوراق را تسويه كند.

آمارها نشان می دهد اوراق بدهی 
دولتی تنها 2 درصد از کل حجم 
خود  به  را  ایران  مالی  بازارهای 

اختصاص داده است. 
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موسسات مالی غيرمجاز، فرآیند تسویه و آینده1
 امیرعباس ساالرکیا2

مقدمه
موسســات مالی غیربانکی كه فعالیت سپرده پذيری انجام می دهند طی 
ســال های گذشــته از نظر تعداد و ابعاد فعالیت رشد چشمگیری داشته اند. 
برخی از اين موسســات فاقد مجوزهای الزم برای ســپرده پذيری از سوی 
نهادهای ناظر هســتند. فعالیت اين موسســات از يك ســو تهديدی برای 
عملکرد بانك های تجاری اســت كه برای تامین مالی، به طور گســترده به 
بازار ســپرده های خرد متکی هستند و از سوی ديگر چالشی برای نهادهای 
قانون گذاری و نظارتی اســت كه وظیفه حفظ اعتماد عمومی به نظام مالی 
و حمايت از ســپرده گذاران و اطمینان از انجام فعالیت های سالم اقتصادی 

را به عهده دارند.
بر اســاس اطالعات بانك مركزی ســهم موسســات غیربانکی از بازار 
ســپرده ها بســیار قابل توجه اســت. بر اســاس آمار مربوط به پايان سال 
1390، مجموع سپرده های جذب شــده توسط صندوق های قرض الحسنه، 
تعاونی های اعتبار و موسســات اعتباری غیر بانکــی حدود 40 درصد كل 
ســپرده های سیستم بانکی بوده اســت3. هر چند به نظر می رسد بر اساس 
اقدامــات بانك مركزی در محدود كردن فعالیت و مجوزدار كردن برخی از 

اين موسسات، سهم آن  ها به حدود 10 درصد رسیده باشد. 
طی يك سال گذشــته، اختالف باالی نرخ سود سپرده با نرخ تورم، در 
كنار برخی اتفاقات نامســاعد از جمله ورشکستگی موسسه مالی و اعتباری 
میزان و اخبار مربوط به وضعیت نامناســب ســاير موسسات مالی اعتباری 
باعث شــده موضوع موسســات غیرمجاز در كانون توجه قرار گیرد.  مقاله 
حاضــر ضمن تبیین وضع موجود و چالش هايی كه فعالیت اين موسســات 
برای سیاســتگذار پولی ايجاد می كند به ارائه راهکارهای سیاســتی در سه 

افق كوتاه مدت، میان مدت و بلندمدت خواهد پرداخت.

تبيين وضع موجود
در كشــورهای مختلف، به غیــر از بانك های تجــاری4 متعارف، انواع 
گســترده و متنوعی از موسسات مالی وجود دارند كه در امر سپرده پذيری 
و پرداخت وام فعالیت می كنند، با اين تفاوت كه اين موسســات گســتره 

فعالیــت محدودتری نســبت بــه بانك ها دارنــد و قوانیــن متفاوتی بر 
سپرده پذيری و مديريت آنها حاكم است. به عنوان مثال در اياالت متحده 
آمريــکا، صندوق های تعاونی پس انــداز و رهن5، تعاونی هــای اعتباری6، 
بانك هــای تجاری7، بانك های صنعتی8 و صندوق هــای تامین مالی خرد9 
از جمله موسسات سپرده پذيری هســتند كه از بانك های تجاری متعارف 

شده اند. متمايز 
در ايران قانون ســاماندهی موسســات ســپرده پذير غیربانکی اجرايی 
نشــده10 و موسســاتی كه به عنوان موسســات مالی و اعتباری شــناخته 
می شــوند عماًل بدون اخذ مجوزهای الزم از بانــك مركزی جهت فعالیت 
به صورت بانك، تقريبا همه فعالیت های بانك های تجاری را انجام می دهند. 

برخی از ويژگی های عملکرد موسســات مالی غیرمجاز عبارتند از:
- نرخ های ســود باالتر از متوسط: اغلب موسســات غیربانکی نرخ های 
سود باالتری نســبت به بانك های تجاری متعارف پیشنهاد می دهند. برای 
اين موضوع داليل متعــددی وجود دارد كه از جمله آن می توان موارد زير 

را نام برد:
- جبران ريســك باالتری كه ســپرده گذاران با ســپرده گذاری در اين 

بانك ها متحمل می شوند
- جبران درجه نقدشــوندگی پايین تر اين موسسات به دلیل عدم اتصال 

به سیستم های پرداخت
- امکان پرداخت نرخ های باالتر با توجه به عدم پرداخت سپرده قانونی 

و بیمه سپرده
- آمارهای غیر شــفاف عملکردی: شركت های ســهامی به دلیل فشار 
حاكمیت جهت اخذ مالیات، ســهام داران كه به دنبال كســب سودشــان 
هســتند و يا ساير ذينفعان مجبور به افشای اطالعات هستند. در مورد اين 
موسســات،  ساختار مالکیت بسیار متمركز است و فشاری از سوی سهام دار 
برای افشــای عمومی اطالعات وجود ندارد. همچنیــن به دلیل اين كه اين 
موسســات در بســیاری از موارد به نهادهای شــبه دولتی مرتبط هستند، 
نظــام مالیاتی هــم توان مقابله با آنها را ندارد. به عــالوه، با توجه به اينکه 
بســیاری از موسسات غیرمجاز به صورت شــركت به ثبت رسیده اند، بانك 
مركزی هم طبــق قانون اجازه نظارت بر ترازنامه اين موسســات را ندارد. 
نتیجه اينکه آمار شــفافی از میزان دارايی ها و بدهی های اين موسسات در 

دسترس نیست.
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- عدم پرداخــت ســپرده قانونی: بــا توجه به 
عدم اتصال رسمی موسسات غیرمجاز به نظام بانکی 
كشور، اين موسسات در قبال سپرده های خود هیچ 
وديعه ای به عنوان ســپرده قانونی نزد بانك مركزی 
نگه نمی دارند كه باعث كاهش قدرت بانك مركزی 
در كنتــرل كل های پولــی و نیز افزايش ريســك 
سپرده گذاران می شــود. در اختیار نبودن داده اين 
موسســات، سبب می شــود كل های پولی مشاهده 
شده از ســوی بانك مركزی، نســبت به نقدينگی 
در جريان در جامعه فاصله زيادی داشــته باشد كه 

اجرای سیاست پولی را با مشکل مواجه می كند.

• چالش های موسســات غيرمجاز از منظر 
سياست گذار پولی

مالــی غیرمجــاز می تواند  فعالیت موسســات 
فعالیت نظام بانکی و اهداف سیاستی بانك مركزی 

را با مشکل مواجه كند. مساله موسسات غیرمجاز از ابعاد زير می تواند برای 
بانك مركزی حائز اهمیت باشد:

1. جنــگ قیمت: يکی از مســائل اصلی حاكمیــت در رابطه با فعالیت 
اين موسســات،  باال بودن هزينه تجهیز پول اســت. موسسات فعال در بازار 
غیرمتشــکل پولی به دلیل عدم تابعیت از قوانین بانك مركزی و همچنین 
عدم پرداخت ســپرده قانونی امکان پیشــنهاد نرخ های سود باالتر را دارند. 
به عالوه، عدم شــفافیت ترازنامه اين موسســات نیز، اثر باال بودن نرخ سود 
ســپرده بر سودآوری و توان ايفای تعهدات آتی را پنهان نگه می دارد. نقش 
موسســات غیرمجاز در باال ماندن نرخ ســود سپرده ها در زمان كاهش نرخ 
تــورم باعث همراهی حاكمیت با بانك مركزی در تعیین تکلیف موسســات 

غیرمجاز شده  است.
2. بــازی پانزی11 و كالهبرداری12: موسســات غیرمجــاز به دلیل عدم 
شــفافیت و كنترل ناپذيری ترازنامه هايشان از ســوی نهادهای ناظر، توان 
راه انداختــن بــازی پانزی را دارند، در مقابل توان بــازی پانزی بانك ها به 
دلیل كنترل نسبت كفايت ســرمايه، تاحدی می تواند توسط بانك مركزی 
محدود شود. بنابراين اين موسسات می توانند در رقابت برتراند13 با بانك ها 

و موسســات اعتباری دارای مجوز، نرخ سود سپرده را باال ببرند.
3. عــدم كارايی تخصیص اعتبار: با وجودی كه فعالیت اين موسســات 
دسترســی به منابع مالی را برای افرادی كه از شــبکه بانکی كنار گذاشته 
شــده اند، افزايش داده، به نظر می رســد مراجعان اين موسســات ريســك 
بیشــتری دارند، زيرا تاريخچه مبادالت مالی ندارند، بخشی از آنها در بخش 
غیررســمی اقتصاد فعالیت می كنند و يا امکان اســتقراض بیشتر از شبکه 
بانکی را ندارند. به عالوه، نحوه تخصیص منابع جذب شــده نیز غیرشــفاف 

است و لزوما به كاراترين وجه صورت نمی گیرد.
4. ايجاد اخالل در نظام پولی كشــور: به دلیل عدم شــفافیت و فقدان 
اطالعات كافی از فعالیت های موسســات مالی غیر مجاز، بخشی از گردش 
پــول و در نتیجه كل های پولی با خطــای اندازه گیری قابل مالحظه همراه 
اســت، به نحوی كه درک سیاســت گذار از توان خلق پول و نتايج حاصل از 

سیاست گذاری پولی را محدود كرده است.

توصيه  های سياستی
در اين بخش توصیه های سیاســتی و راه حل های كوتاه مدت، میان مدت 

و بلند مدت برای حل مشکل موسسات غیرمجاز بررسی می شود.

• اقدامات کوتاه مدت
در كوتاه مــدت نهادهای قانونی كشــور بايد جذابیت اين موسســات را 
برای ســپرده گذاران خــرد از بین ببرند و تالش نمايند تصوير روشــنی از 
وضعیت مالی اين موسســات به دســت آيد. برای اين كار سیاست های زير 

پیشنهاد می شود:
•• متمایز کردن موسسات غيرمجاز از بانک ها

بــاور عمومی اين اســت كه بانــك مركزی 
مســئول نظارت بر همه موسســات مالی است 
و در صورت ورشکســتگی آنها از سپرده گذاران 
حمايت كامــل خواهد كرد. در اولین اقدام بانك 
مركزی بايد اين بــاور عمومی را آرام آرام تغییر 
داده و در نهايــت به صورت شــفاف اعالم نمايد 
كه موسســات غیرمجازی كه بر اســاس قوانین 
بانکی كشور شکل نگرفته اند مورد حمايت بانك 
مركزی نیســتند و عواقب سپرده گذاری در آنها 

تماماً به سپرده گذاران باز می گردد.
•• مشاهده پذیر کردن وضعيت ترازنامه

نهادهای قانونی كشــور از سازمان مالیاتی تا 
قوه قضائیه بايد با اعمال سیاســت های تنبیهی و 
تشويقی مناسب نســبت به مشاهده پذير كردن 

ترازنامه اين موسسات اقدام نمايند.
••ماليات بر سود سپرده

برخالف ســود حاصل از ســپرده گذاری در بانك ها كه معاف از مالیات 
است، سود حاصل از ســپرده گذاری در موسسات غیرمجاز طبق قانون بايد 
مشمول مالیات باشــد. هر چند اعمال اين مالیات برای سپرده گذاران خرد 
ممکن نیســت، اما ســپرده گذاران بزرگ و نهادی را می توان مشاهده كرد 
و از آن هــا اخذ مالیــات كرد. لذا می توان با اعمال نرخ مناســب مالیات بر 
ســود حاصل از ســپرده گذاری در اين موسســات، جذابیت نرخ های باالی 

پیشنهادی توسط اين موسسات را كاهش داد.
•• اعالم فرآیند تسویه

بايد به صورت شــفاف اعالم شــود كــه اين موسســات وضعیت مالی 
مناســبی ندارند و برنامه تســويه بدهی های آنها آغاز خواهد شد. در بخش 
بعد گام های پیشــنهادی برای اجرای فرآيند تسويه معرفی شده اند كه بايد 
به صورت عمومی نیز اعالم گردند. با توجه به شرايط كنونی، در زمان اعالم 
عمومی برنامه تسويه، نبايد از موسسه اعتباری مشخصی نام برده شود. اين 
كار می تواند ســبب هجوم سپرده گذاران اين موسســه شود، به گونه ای كه 
تبعات اجتماعی متناظر با آن، كمك مالی به اين موسســات را الزام آور كند 
و مانع اجرای سیاســت های اصالحی صحیح توسط بانك مركزی شود. بلکه 
الزم است، ابتدا ساختار برنامه تسويه و ادام اين موسسات مشخص و قانونی 
شــود، تمايز میان اين موسسات و شبکه بانکی رسمی برای آحاد اقتصادی 
تبیین شــود، حاكمیت برای مقابله همه جانبه با اين موسسات آماده شود و 

امکان حمايت از سپرده گذاران خرد اين موسسات فراهم شود.

• اقدامات ميان مدت
•• فعاليت نهاد تسویه

با توجه به اين كه درصد بســیار بااليی از سپرده گذاران اين موسسات را 
سپرده گذاران خرد با مبالغ بســیار كم تشکیل می دهند، پیشنهاد می شود 
در اولین گام از فرآيند تســويه، ســپرده گذاران خرد/نهــادی و همچنین 
سرمايه گذاران خرد/نهادی تفکیك شــوند. بازپرداخت ديون سپرده گذاران 
خرد و دادن منفعتی به ســهام داران خرد می تواند عواقب اجتماعی ناشی از 
تسويه موسسات غیرمجاز را تا حد قابل  توجهی تخفیف دهد. اما سهام داران 
نهادی و ســپرده گذاران نهادی، با توجه به آگاهی هــای بانك مركزی بايد 
جريمه شــوند. پیشــنهاد می شود ســپرده گذاران نهادی متناسب با میزان 
سپرده شان، ســهام دار اين موسسات شوند و پس از فرآيند تسويه در زيان 

حاصل از آن سهیم باشند.
بانك مركزی بايد يا اين موسســات را در بانك های ســالم تر و بزرگ تر 
ادغام نمايد و يا با تاســیس شــركتی بــرای مديريت دارايی هــای آنها، با 
برگزاری مزايده دارايی های آنها را به نهاد مالی متقاضی بفروشــند. يکی از 
راهکارهايی كه می توان از آن بهره برد، فرصت اســتفاده از شبکه شعب اين 
موسســات توسط بانك ها يا موسســات مجازی است كه اجازه اضافه كردن 
شــعبه ندارند. اين موضوع باعث می شــود خريد دارايی های اين موسسات 

برای موسســات دارای مجوز فوق جذابیت بیشتری نیز پیدا كند.

فعاليت موسسات مالی غيربانکی 
از یک سو تهدیدی برای عملکرد 
برای  که  است  تجاری  بانک های 
به  گسترده  به طور  مالی،  تامين 
متکی  خرد  سپرده های  ر  بازا
چالشی  دیگر  از سوی  و  هستند 
و  قانون گذاری  نهادهای  برای 
حفظ  وظيفه  که  است  نظارتی 
مالی  نظام  به  عمومی  اعتماد 
و  سپرده گذاران  از  حمایت  و 
اطمينان از انجام فعاليت های سالم 

اقتصادی را به عهده دارند.
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•• فعال کردن صندوق ضمانت سپرده ها
يکــی از پیشــنهادات فعال كردن صندوق ضمانت ســپرده ها و تفکیك 
وظايف آن از بانك مركزی اســت، به گونه ای كه بانك مركزی صرفا وظیفه 
سیاســتگذاری پولی را به عهده بگیرد و نظارت بر عملکرد بانك ها و اجرای 
فرآيند تســويه توســط يك صندوق تخصصی ضمانت سپرده صورت گیرد. 
به تدريج و با فعال تر شــدن اين صندوق می توان نســبت سپرده قانونی را 

كاهش و میزان ضمانت سپرده را افزايش داد.
•• اقدامات بلند مدت

بانك هــای تجاری برای ارائه همــه انواع خدمات بانکــی به گروه های 
مختلف اقتصادی كارآمد نیســتند، به همیــن دلیل در يك نظام اقتصادی 
توســعه يافته، موسســات مالی گوناگونی با هدف پاســخگويی به نیازهای 
مختلف در قانون تعريف می شــوند و متناسب با اهدافشان، حدود اختیارات 
و نــوع نظارت متفاوتی برای آنها وجود داشــته باشــد. انتظار می رود اين 
نهادهای مالی، بازارهای گمشــده ای را ايجاد كنند كه در حال حاضر بخش 
مالی ايران از آن محروم اســت. در شــرايط كنونی، ســاختار ارتباط آحاد 
اقتصادی با شــبکه بانکی به گونه ای است كه تعداد قابل مالحظه ای از افراد 
و بنگاه ّهای كوچك و متوســط دسترســی به تسهیالت شبکه بانکی ندارند 
و برای بانك ها اســتقراض به آن ها استراتژي بهینه ای نیست. عالوه بر اين، 
نیازهــای مالی گوناگون آحاد اقتصادی برای ســرمايه گذاری و تولید لزوما 

توسط عقود تسهیالت پاسخ داده نمی شوند.
 نکتــه حائز اهمیت آن اســت كه بــر كلیه موسســات مالی، نظارت 
متناســب با نوع عملکردشــان صورت پذيرد و قانون گذار با موسســات 
مالــی ای كه خارج از تعاريف موجود در قانون فعالیت می كنند به شــدت 

كند. برخورد 

جمع بندی
فعالیت موسســات مالی كه فاقد مجوزهای الزم برای ســپرده پذيری از 
ســوی نهادهای ناظر هســتند تهديدی برای عملکــرد بانك های تجاری و 
نیز چالشــی برای نهادهای قانون گذاری و نظارتی به شــمار می رود. انواع 
موسســات مالی در صورتی كه به درســتی قاعده گذاری و نظارت شــوند، 
می توانند از طريق افزايش دسترســی به اعتبــارات و نیز افزايش رقابت در 
بازار نقش مهمی در توســعه مالی و رشد اقتصادی ايفا كنند. اما در صورت 
عدم قاعده گذاری و نظارت مناســب، فعالیت اين موسســات چالش هايی را 
برای سیاســت گذار ايجاد می نمايد. ايجاد جنــگ قیمتی غیر بهینه، امکان 
شــکل گیری بازی پانزی، اخالل در نظام بانکــی و ثبات اقتصادی از جمله 

چالش های سیاست گذار در مواجهه با موسسات مالی غیرمجاز است.
به طور خالصه، در كوتاه مدت، هدف قانون گذار بايد هشــدار دادن و از 
بین بردن جذابیت ســپرده گذاری در اين موسســات باشد و در میان مدت 
نســبت به تسويه و انحالل اين موسســات يا ادغام آنها در بانك های دارای 

مجوز اقدام شــود. در نهايت بايــد تصويری از آينده مطلــوب نظام بانکی 
ارائه شــود. در اين تصوير، بر اســاس قانون انواع مختلفی از نهادهای مالی 
با كاركردها و زمینه های فعالیت متفاوت كه مکمل نقش يکديگر هســتند 
تعريف  شوند و بر هر كدام از آنها نظارت قانونی، متناسب با نوع فعالیت شان 

صورت  پذيرد.

پی نوشت
1( مقاله حاضر برگرفته از طرح »ارزيابی وضعیت و چشم انداز بازارهای 
مالی« اســت كه به سفارش موسســه عالی آموزش و پژوهش در مديريت 
و برنامه ريزی در پژوهشــکده پولی و بانکی بانك مركزی به انجام رســیده 
اســت. نظرات اين مقاله مختص نويسندگان بوده و انعکاس نظرات حامیان 

طرح نیست.
2( دانشجوی دكتری اقتصاد دانشگاه شريف

3( ســخنرانی دكتر ســیف، مديرعامل وقت بانك كارآفرين در همايش 
موسسات اعتباری غیربانکی كشور، اسفند 1391

4) Commercial Banks
5) Savings and Loan Associations
6) Credit Unions
7) Investment and Merchant Banks
8) Industrial Banks
9) Microfunds

10( قانون تنظیم بازار غیر متشکل پولی در 30 دی 1383 به تصويب 
ناظر  نهاد  تنها  عنوان  به  مركزی  بانك  و  رسید  اسالمی  شورای  مجلس 
پولی، موظف به نظارت و ساماندهی كلیه مؤسسات اعتباری فعال در بازار 
غیرمتشکل پولی شد. بــا اين وجود، آيین نامه اجرايــی قانون تنظیم بازار 
غیرمتشــکل پولی پس از حدود دو سال و نیم و در تیر 1386 ابالغ شد، با 
توجه به شرايط كنونی و سهم باالی اين موسسات به نظر می رسد تا اجرای 
كامل اين قانون فاصله زيادی وجود دارد. برای اطالعات بیشتر به گزارش » 

وقايع نگاری بخش بانکی از ابتدای دهه 1380« مراجعه شود.
11( منظــور از بــازی پانــزی (Ponzi Game) آن اســت كه بنگاه 
بدهی های جديد را با پیشــنهاد نرخ های باالتر به دست آورد، به گونه ای كه 
به تدريج ســاختار مالی بنگاه به سمت مستهلك شدن سرمايه پیش برود. 
برای اطالعات بیشــتر به گزارش » تحلیل كّمی صورت های مالی بانك ها« 

مراجعه شود.
12) Fraud

13( مــدل رقابت برتراند )Bertrand( مدلــی اقتصادی در بازارهای 
انحصار چندجانبه اســت كه بیش از يك بنگاه فعالیت می كند به گونه ای كه 
بنگاه، خود قیمت را تعیین می كند و همانند بازار كامل قیمت پذير نیســت.
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تخفيف معضل مطالبات غيرجاری1
 سیدشمیم طاهری2

مقدمه
دارايی های مالی غیرجاری3 نتیجــه طبیعی بحران های مالی اند. افزايش 
نــرخ بهره، افول اقتصادی و افزايش نــرخ ارز هريك می تواند به مقدار زيادی 
توانايی )و گاهی تمايل( وام گیرنــدگان را برای بازپرداخت تعهدات خود كم 
كند. برای نمونه، بحران مالی سال های 1997 تا 1999 به افزايش سه برابری 
در دارايی های غیرجاری در بیشــتر كشورهای آســیايی درگیر بحران منجر 
شــد؛ به طوری كه تا پايان سال 1998، نســبت مطالبات غیرجاری به تولید 
ناخالص داخلی در كشــورهای كره جنوبی، اندونزی، مالزی و تايلند به ترتیب 

14، 27، 32، و51 درصد بود.
اگر مســئله دارايی های غیرجاری ناديده گرفته شود، ممکن است شدت 
و طــول دوره بحران مالی را افزايش دهد و مديريت اقتصاد كالن را پیچیده 
كند. اين موضوع با ايجاد اختالل در تخصیص منابع اتفاق می افتد. همچنین 
دارايی های غیرجاری با تضعیف نظام مالی، بازگشت اقتصاد به مسیر طبیعی 
خود را دچار مشکل می كند. اهمیت اين موضوع وقتی روشن می شود كه به 
اهمیت نقش واســطه گری پويای نظام مالی در طبیعی شدن وضعیت اقتصاد 
توجــه كنیم. بنابراين، سیاســت های مؤثر مديريت دارايی هــا، كه هم برای 
جلوگیری از كاهش كیفیت دارايی و هم برای حل معضل مطالبات غیرجاری 

پیش بینی شده باشد، بخش مهمی از فرايند ثبات نظام مالی است.
دو سؤال مهم پیش روی سیاست گذاران در تدوين سیاست های مديريت 

دارايی عبارت است از:
1- متولــی )يا متولیــان( مديريت دارايی های غیرجــاری چه نهادهايی 

هستند؟ و 2- اين دارايی ها چگونه می تواند مديريت شود.
پاســخ به اين ســؤال ها به ويژگی های دارايی های مورد بررســی، فضای 
حقوقــی حاكم در اقتصاد، ظرفیت بازار برای جذب اين دارايی ها و توان مالی 
بدهکاران اين دارايی ها وابســته است. برای مقابله با اين موضوع، تعدادی از 
كشورهای دچار بحران دو اقدام عاجل را برای پاسخ گويی به اين سؤال ها در 
پیش گرفتند: ايجاد شــركت های مديريت دارايی4، و توسعه چهارچوب های 

حل بدهی شركتی متمركز خارج از دادگاه5.
در ادامه ابتدا تعريفی كلی از سیاســت های مديريت دارايی و اهداف آنها 

ارائه می شــود. ســپس نقش شــركت های مديريت دارايی در بازسازی نظام 
مالی و فرايندهای خارج از دادگاه بررســی می شود. بخش پايانی گزارش به 

جمع بندی اختصاص دارد.

تعاریف و اهداف سياست های مدیریت دارایی
 •تعریف

در يك معنای كلی، مديريت دارايی فرايندی است كه در آن دارايی های 
غیرجاری ابتدا شناســايی شده و سپس برحسب ويژگی به چهار دسته برای 
اقدام )فروش، وصول6، تجديد ســاختار7 و سوخت كردن8( تقسیم می شود و 

سپس فرايند انحالل9 آنها انجام می شود )اسکاردووی10، 2016(:
- برای فروش دارايی غیرجاری بايد بازاری برای آن وجود داشــته باشد 
و در صورت نبود آن بايد شــکل بگیرد. فروش دارايی های غیرجاری تنوع11  

ريسك و بازتخصیص دارايی ها را تسهیل می كند.
- برای وصول دارايی غیرجاری، صاحب دارايی فرايندی را )بیشتر اوقات 
فراينــد حقوقی( آغاز می كند كه در آن بخشــی از )يا همــه( ارزش دارايی 
می تواند با توقیف و نقد كردن وثیقه و يا با فروش دارايی های ديگر شــخص 
يــا نهاد بدهکار وصول شــود. كارايی اين بخش تا حــد زيادی به ترتیبات و 

چهارچوب حقوقی موجود وابسته است.
- بــرای تجديد ســاختار دارايی غیرجاری، صاحب دارايی با شــخص يا 
نهاد بدهکار وارد فرايند چانه زنی می شــود تا بتواند به اين شیوه توان بدهکار 
را بــرای بازپرداخت تعهدات خود افزايش دهــد. اين كار معموالً با بازتعريف 
شــرايط موجود در قرارداد اولیه انجام می شــود. تجديد ساختار موفق بدهی 

می تواند هم طلبکار و هم بدهکار را منتفع كند.
- برای ســوخت كردن دارايی غیرجاری، صاحب دارايی آن را از ترازنامه 
حــذف می كند. اين كار تنها زمانی توجیه پذير اســت كه صاحب دارايی افق 
روشــنی برای وصول مطالبه خود نداشته باشــد يا اينکه هزينه وصول آن از 

ارزش دارايی فراتر رود.
• اهداف سياست های مدیریت دارایی

مهم ترين هدف های سیاســت مديريت دارايی به قرار زير اســت )بانك 
جهانی12، 2016(:

••تسهيل در تجدید ساختار مالی
كاهــش كیفیت دارايی های مالی می تواند به شــدت كاركرد مؤسســات 
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مالــی را تضعیف كند و آنها را از رســیدگی به نقش اصلــی خود كه همان 
واسطه گری مالی اســت بازدارد. يکی از اهداف سیاست های مديريت دارايی 
بايد بازگرداندن توان پرداخت و نقدينگی به مؤسسات مالی و افزايش انضباط 

اعتباری آنها باشد تا بتوانند كاركرد معمول خود را به دست آورند.
••افزایش نرخ وصول

نرخ وصــول باال صاحبان دارايی را نســبت به اعتبارات وصول نشــده و 
چشــم انداز اعتباری در آينده خوش بین می كند. چنین نرخی وام گیرندگان 
جديد را نیز از راه كاهش صرف ريسك نرخ های سود وامشان منتفع می سازد. 
به عالوه، زمانی كه دولت تعهدات مؤسســات مالی مداخله گر را برعهده گیرد 
)بــرای مثال با ضمانت ســپرده(، نرخ باالی وصول دارايی ها بخشــی از بار 

مالیاتی را از دوش مالیات دهندگان برمی دارد.
••تسریع در انحالل

انحالل سريع دارايی های غیرجاری به فرايند بازتخصیص منابع كه برای 
رشد اقتصاد الزم است شتاب می دهد.

بايد توجه داشــت كه در مواردی بین اين اهــداف تضاد وجود دارد. برای 
نمونــه، هم زمانی نرخ باالی وصول و انحالل ســريع ممکن نیســت. بنابراين، 
سیاست مديريت دارايی مناسب بايد بده بستان بین اين اهداف را در نظر بگیرد.

 شرکت های مدیریت دارایی
برای حداقل كردن هزينه تجديد ســاختار مؤسسات مالی دارای مشکل، 
هدف برنامه های تجديد ســاختار مالی بايد حداكثر كردن ارزش مؤسســات 
مالی تجديدســاختار يافته و ارزش دارايی های مؤسسه های مالی تعطیل شده 
در طول زمان باشــد. برای رسیدن به اين اهداف، گاهی پیشنهاد شده است 
كه دارايی های خوب13 مؤسســات مشــکل دار بايد از دارايی های بد14 آن ها 
جدا شود و شركت های مديريت دارايی بايد به عنوان مؤسسات مسئول برای 

به عهده گرفتن دارايی های بد تأسیس گردد.
برخی از استدالل هايی كه در حمايت از جداسازی دارايی های غیرجاری 

از دارايی های جاری مطرح شده عبارت است از:
تقســیم كار: جدايی وام های غیرجاری از بانك های مشــکل دار مديران 
بانك ها را قادر می ســازد بانك را بازسازی و وام دهی های جديدی را مديريت 
كنند و به مديران شــركت های مديريت دارايی اجــازه می دهد روی وصول 
دارايی های غیرجاری بانك ها متمركز شــوند. اين جداســازی وقتی اهمیت 
می يابد كه اندازه دارايی های غیرجاری در مقايســه با كل دارايی بانك ها زياد 

باشد.
تسهیل در ارزش گذاری: جداسازی دارايی های بد از بانك های مشکل دار 
می تواند به بازار برای ســنجش بهتر ارزش بانك ها كمك كند. اين امر هنگام 

افزايش سرمايه بانك ها برجسته می شود.
صرفه مقیاس: در نبود دانش مديريت دارايی، متمركز كردن دارايی ها از 
مؤسسات مالی مختلف در يك يا چند شركت مديريت دارايی می تواند فرايند 
وصول دارايی را كاراتر كند. شــركت های مديريت دارايی متمركز می توانند 
با امکان ارائه مقادير نســبتاً بیشــتری از دارايی برای فروش، سرمايه گذاران 
بزرگ تــری را جذب كننــد كه ترجیح می دهند فقط با يك فروشــنده وارد 

معامله شوند.
قدرت چانه زنی بیشــتر: شــركت های مديريت دارايــی متمركز قدرت 

چانه زنی بیشتری با بدهکاران دارند.

تجدید ســاختار بدهی شــرکتی متمرکز 
خارج از دادگاه

در بســیاری از كشــورها، زمانــی كــه بدهکار 
نمی تواند تعهدات خود را در موعد مقرر انجام دهد، 
نظــام انحالل به طلبکار امــکان می دهد فرايندهای 
تصفیه15 يا احیا16 را در پیــش گیرد. طلبکار زمانی 
فراينــد احیا را انتخاب می كند كه تجديد ســاختار 
فعالیت هــا )مانند ســازمان دهی دوباره شــركت يا 
كوچك كردن اندازه آن( يا ترازنامه های بدهکار او را 
قادر سازد مقدار بیشتری در مقايسه با فرايند تصفیه 

وصــول كند. همچنین فراينــد احیا مزيت ديگری نیــز دارد و آن اينکه به 
بدهکار شانس دوباره ای می دهد و شغل های كارمندانش را محافظت می كند 

)صندوق بین المللی پول17، 1999(.
به طور كلی، سه رويکرد متفاوت برای احیای بدهی شركتی وجود دارد:

1- تصفیه يا سازمان دهی دوباره شركت با نظارت دادگاه،
2- تجديد ساختار مبتنی بر چانه زنی خارج از دادگاه بین خود طلبکاران 

و بدهکاران، و
3- تجديد ســاختار مبتنی بر چانه زنی خارج از دادگاه در يك چهارچوب 

متمركز و با سازوكار و اصولی مدّون )كاوای18، 1998(.
دو رويکرد آخر گاهی »اقدامات داوطلبانه« نیر نامیده می شــود. با توجه 
به اينکه رويکرد اول در هنگام بحران های مالی عموماً زمان بر اســت )به ويژه 
هنگامی كه زيرساخت های حقوقی ضعیف است و تعداد زيادی پرونده وجود 
دارد(، طلبکاران و بدهکاران بیشــتر مواقع رويکردهای دوم و سوم را ترجیح 

می دهند.
برای آن كه رويکرد دوم مؤثر باشد، طلبکاران عمده )كه معموالً بانك هايی 
با بیشــترين اعتبار اعطايی وصول نشده اند( بايد مايل و قادر باشند نقش های 
محــوری در چانه زنی ها و مذاكرات برعهده گیرند و مســیر تجديد ســاختار 
مورد توافق را بررســی كنند. اما در ســاير موارد اين گونه نیست، به ويژه در 
نظام هايی كه تعداد زيادی طلبکار با منافع در تعارض با يکديگر حضور دارند 
و طلبکاران بزرگ منبع مالی ندارند. در چنین وضعیتی، رويکرد سوم با وجود 

همه مشکالتش می تواند مناسب باشد.
نقطه شروع در رويکرد سوم، دخالت فعاالنه تر يك شخص ثالث غیرذی نفع 
اســت، كاركردی كه دولت يا بانك مركزی می تواند برعهده گیرد و طلبکاران 
را به گونه ای مديريت كند كه راه حلی سودمند برای همه طرف ها حاصل شود. 

ادامه گزارش به چگونگی طراحی چنین چهارچوبی می پردازد.
•واسطه گر

مشهورترين رويکرد حل بدهی شركتی متمركز خارج از دادگاه، »رويکرد 
لندن«19 نام دارد.20 اين چهارچوب مبنای توسعه ها در چهارچوب های مشابهی 
در كشورهای شرق آسیا به هنگام بروز بحران مالی در اواخر دهه 1990 بود. 
»رويکرد لندن يك رويکرد انعطاف پذير بوده و بر پذيرش داوطلبانه از ســوی 
جامعه بانکی استوار است« )كنت21، 1997(. اين بدان معناست كه واسطه گر 
)در اين جا، بانك مركزی انگلستان( تالش می كند مداخله خود را در كمترين 
مقدار ممکن نگه دارد. برای مثال، بانك مركزی انگلستان در مورد نقش خود 
در پرونده های افراد نظر نمی دهد و به جای مستندات رسمی سیاست گذاری، 

نظرهای خود را در فرايند توسعه با سخنرانی ها اعالم می كند.
هیچ قانون مشــخص و روشنی مبنی بر اينکه كدام كارگزاری های دولتی 
بايد نقش واســطه گر را در اين چهارچوب عهده دار شوند وجود ندارد. با اين 
حال، بانك مركزی اغلب به عنوان نهادی با كمترين میزان ذی نفعی وارد عمل 
می شــود. البته اگر بانك مركزی ناظر بانك باشد ممکن است تضادهايی در 
منافع طرف های درگیر به وجود بیايد. به همین دلیل بود كه بخشــی از بانك 
مركزی انگلســتان كه درگیر چهارچوب حل بدهی شركتی متمركز خارج از 

دادگاه بود، كاماًل مستقل از بخش نظارت بانکی فعالیت می كرد.
اصول كلی چهارچوبی كه دولت رهبری می كند

اصول كلی رويکرد لندن )كنت، 1997( عبارت است از:
- بانك ها بايد وقتی متوجه شــدند شركتی كه به آن وام داده اند به لحاظ 
مالی در مضیقه اســت، همچنان رويکرد حمايتی خود را حفظ كنند و منابع 

خود را در دسترس قرار دهند.
- تصمیمات درباره آينده بلندمدت تر شركت 
تنها بايد بر مبنای اطالعات جامع گرفته شــود؛ 
اطالعاتی كه بین همه بانك ها و طرف های درگیر 

در چهارچوب به اشتراک گذاشته می شود.
- بانك ها برای رســیدن به يك ديدگاه جامع 
بايــد با يکديگــر همکاری كننــد؛ ديدگاهی كه 
روشــن كند آيا بايد به شــركت يك دوره حیات 
مالی تعلق گیرد يا خیر، و در صورت وجود جواب 
مثبت، اين كار تحت چه شرايطی بايد انجام شود.

یت  یر مد ثر  مؤ ی  ست ها سيا
از  جلوگيری  برای  که  دارایی ها، 
کاهش کيفيت دارایی و همچنين 
غيرجاری  مطالبات  معضل  حل 
پيش بينی شده اند، بخش مهمی از 
فرایند ثبات نظام مالی را تشکيل 

می دهند.
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طراحی چهارچوب
•گام اول: رسيدن به فهم مشترک در مورد قواعد و مقررات

يك چهارچوب موفق نیازمند اين اســت كه تمــام طلبکارها از اصول و 
قواعــد بنیادی آن حمايت كننــد. دلیل اين موضوع آن اســت كه اقدامات 
طلبکارانی كه از وارد شــدن به چهارچوب خــودداری می كنند می تواند كل 
فراينــد را مختل كند. چون اين چهارچوب ها معموالً پايه حقوقی ندارد، الزام 
تبعیت از قواعد چهارچوب نیازمند نفوذ و ترغیب اخالقی از سوی واسطه گرها 

و بانك های اصلی است.
•گام دوم: مشخص کردن نامزدها و منصوب کردن تعدادی بانک 

به عنوان واسطه گر
گام دوم با شناســايی نامزدها از سوی بانك ها شــروع می شود. اين گام 
نیازمند آن اســت كه بانك ها وضعیت بدهــکاران خود را ارزيابی كنند و آنها 
را برحســب وضعیتشان و توانايی آنها برای بازگشــت به وضعیت سودآوری 
رتبه بندی نمايند. ســپس بانك ها بايد نامزدهايی را برای ورود به چهارچوب 
از میان اين طلبکاران برگزينند. نامزدهای ايدئال بايد شركت هايی باشند كه 
مشــکالت آنها در ذات خود موقتی است و اين مشــکالت به تصفیه مربوط 

می شود، نه توانايی پرداخت22.
پس از شناســايی نامزدهــا و توافق بانك ها روی آنهــا، يك بانك بزرگ 
برای هر نامزد )كه معموالً بزرگ ترين طلبکار آن نامزد اســت( بايد شناسايی 
و تعیین شــود. اين بانك با قبول مســئولیت بايد فعاالنه اقدام مورد نظر در 
چهارچوب را مديريت و رهبــری كند. اين بانك همچنین مهم ترين نقش را 

در چانه زنی با بدهکاران برعهده دارد.
•گام سوم: چانه زنی

گام بعــدی، چانه زنی بین طلبکاران و در ادامه بین بدهکاران و طلبکاران 
اســت. هدف از اين چانه زنی رســیدن به يك برنامه مورد توافق اســت كه 
شرايط و حدود چهارچوب را مشخص كند. به طور كلی، مواردی كه می تواند 
مســتقیماً روی طلبکاران تأثیر گذارد شامل سوآپ23 بدهی/حقوق صاحبان 
ســهام24، كاهش اصل يا فرع وام، تمديد مــدت بازپرداخت وام، و اختصاص 
اعتبارات جديد و مواردی كه نیازمند اقدام از ســوی بدهکاران اســت شامل 
فروش كســب وكارهای غیرمعمول25، كاهش اندازه و ساير گام های مرتبط با 

تجديد ساختار است.
 •گام چهارم: اجرا

گام پايانی شــامل اجرای مواردی اســت كه دو طرف روی آن به توافق 
رسیده اند. نکته مهم در اين مرحله رصد كردن چگونگی اجرای برنامه هاست، 
به ويژه میزان حصول پیشــرفت در تجديد ساختار شركت. برای اين منظور، 
بانك ها ممکن است كارمندان خود را در شركت ها مستقر كنند. اگر توافقات 
انجام شــده از سوی شركت ها اجرا نشــود، بانك ها بايد تجديد ارزيابی كنند. 
نتیجه اين تجديد ارزيابی می تواند معلق كردن اجرای چهارچوب يا بازگشت 

به گام سوم باشد.

جمع بندی
دارايی های غیرجاری نشانه عمومی وجود ضعف در بخش شركتی اقتصاد 
و منبع بروز مشکالت در بخش مالی اقتصاد است. سیاست های مؤثر مديريت 
دارايی ها بايد اين ارتباط و وابســتگی متقابل اين دو بخش را در نظر بگیرد. 
به اين معنی، سیاســت های مديريت دارايی نمی تواند مستقاًل تدوين شود و 
بايد در يك چهارچوب جامع برای تجديد ساختار بخش مالی و شركتی ديده 
شود. برای كسب اطالت بیشتر و مرور ادبیات حوزه های تجديد ساختار مالی 

و تجديد ساختار شركتی، به استون26 )2000( نگاه كنید.
در اين گزارش، دو رويکردی معرفی شــد كه در بحران مالی اواخر دهه 
1990 )در كشورهای آسیای جنوبی شرقی( و اواخر دهه 2000 برای كمك 
به بازســازی بخش مالی و شــركتی در پیش گرفته شد. در اين دو رويکرد، 
شــركت های مديريت دارايی در نقش وسیله ای برای تجديد ساختار مالی و 
چهارچوب حل بدهی شــركتی متمركز خارج از دادگاه به عنوان ابزاری برای 

تجديد ساختار شركتی استفاده شد.
بايد توجه داشــت كه با وجود امتیازات فــراوان، هر دوی اين رويکردها 
اقدام های فوری و اورژانسی محسوب می شود؛ بدين معنی كه هرچند به عنوان 

ابزارهای بهینــه اول در طول بحران های مالی به حســاب می آيند، نبايد در 
مواقع عادی چنین توقعی از آنها داشت. به طور خاص، وابستگی اين رويکردها 
به میزان مداخله دولت ممکن است به شرايطی بینجامد كه در اوضاع عادی 

نه بهینه باشد و نه كارا.

پی نوشت
1( مقاله حاضر برگرفته از طرح »ارزيابی وضعیت و چشــم انداز بازارهای 
مالی« اســت كه به سفارش موسســه عالی آموزش و پژوهش در مديريت و 
برنامه ريزی در پژوهشــکده پولی و بانکی بانك مركزی به انجام رسیده است. 
نظرات اين مقاله مختص نويســندگان بــوده و انعکاس نظرات حامیان طرح 

نیست.
)LBS( دانشجوی دكتری اقتصاد، مدرسه بازرگانی لندن )2

3) non-performing
4) asset management companies
5) out-of-court
6) recovery
7) restructure
8) write-off
9) resolution
10) Scardovi
11) diversification
12) World Bank
13) good assets
14) bad assets
15) liquidation
16) rehabilitation
17) International Monetary Fund
18) Kawai
19) London Approach

20( اين نام گذاری به دلیل ايجاد يك چهارچوب غیررســمی توسط بانك 
مركزی انگلستان در ركود اوايل دهه 1990 انجام شد.

21) Kent
22) solvency
23) swap
24) equity
25) non-core
26) Stone
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نقشه راه اصالح مقدماتی نظام بانکی1

 سید علی مدنی زاده2، امینه محمودزاده3  

مقدمه
نوشــتار حاضر برنامه مقدماتی اصالح نظام بانکی كشور را طرح می كند. 
در ابتدا لزوم اصالح نظام بانکی بیان شــده، سپس جزيیات برنامه مقدماتی و 
الزامات تحقق آن تبیین شــده و در نهايت خطوط اصلی اصالحات بلندمدت 

بنیادين مطرح می شود.
وضعیــت نظام بانکی از حیث كمیت و كیفیت تســهیالت اعطايی برای 
پشتیبانی از رشد پايدار مناسب نیست. اين در شرايطی است كه در سال های 
اخیر دسترسی بنگاه به منابع مالی جايگزين تسهیالت بانکی نیز محدودشده 
و تأمین مالــی به عنوان بزرگترين محدوديت تولیــد، فرايند خروج از ركود 
را كند كرده اســت. در شــرايطی كه افزايش هزينه تأمیــن مالی و كاهش 
دسترسی به تسهیالت، تنگنای اعتباری را تشديد و تولید را محدود كرده اند، 
سازوكارهای اعطای اعتبار نیز به گونه ای است كه منابع را لزوماً به كاراترين 
تولیدكننده تخصیص نمی دهد؛ درنتیجه سوء تخصیص تشديد و كارايی كل 
اقتصاد از اين حیث نیز كاهش يافته اســت. اين در حالی است كه از يك سو 
نسبت نقدينگی و دارايی بانك ها به تولید مستمراً زياد شده و از سوی ديگر، 
روند كاهنده شــاخص های سودآوری بانك ها نشان می دهد افزايش نرخ های 

سود بانکی منجر به افزايش حاشیه سود بانك ها نشده است.
عالوه بر كاهش شــاخص های سودآوری، روندهای حاكم بر شاخص های 
ثبــات بانك هــا - مانند نســبت مطالبات غیرجــاری و كفايت ســرمايه -  
نشان دهنده تضعیف فراگیر و مستمر ســالمت شبکه بانکی است. درنتیجه، 
عالوه بر مســئله تنگنای اعتباری، امنیت و پايداری تأمین مالی تولید نیز به 

خاطر كاهش ثبات و سالمت بانکی به شدت در مخاطره قرارگرفته است. 
شــرايط حاكم به گونه ای است كه نه تنها زيان بالقوه مرتبط با دارايی های 
منجمد از ســرمايه موجود در شبکه بانکی به مراتب بزرگ تر شده است، بلکه 
مشــکل جريان نقد بانك ها نیز روزبه روز وخیم تر گشته است. به عبارت ديگر، 
شــبکه بانکی كشور مســتمرا به تزلزل در ارائه كاركردها و وقوع يك بحران 
بانکی نزديك شده اســت. بنابراين، در وهله اول جهت فاصله گرفتن از وقوع 
يك بحران محتمل و ســپس جهت برطرف نمودن دو عارضه نرخ سود باال و 
افت تســهیالت، الزم است اقداماتی اساسی و عاجل برای اصالح نظام بانکی 

كشور آغاز شوند.
وضعیــت موجود نظام بانکــی يك وضعیت تعادلی بوده و در پاســخ به 
انگیزه هايی كه توسط قوانین و نهادهای پولی و بانکی كشور حاكم شده اند، به 
وجود آمده است. اين وضعیت در چارچوب زيرساخت های موجود شکل گرفته، 
بنابراين تغییــر آن نیز نیازمند تغییر قواعد بازی اســت، به طوری كه انتظار 
نمی رود بدون اجرای مجموعه ای از اصالحات اساســی ساختاری و نهادی در 
قوانین شکل دهنده روابط فعاالن بازار بانکی، ساختار بازار، محیط كسب وكار 
بانکی،  زيرســاخت های اطالعاتی، مديريت ريســك، نقش تنظیم گری بانك 
مركزی و سیاســت گذاری وضعیت نظام بانکی به صورت پايداری تغییر كند. 
بنابراين، در شرايط كنونی، ارائه يك برنامه اصالحی جامع كه معضالت اصلی 

نظام بانکی را هدف گذاری كند، ضروری است.
در اين راســتا برنامه ای در دواليه طراحی شــده اســت. هدف اليه اول 
انجام يك سری اقدامات عاجل است تا شبکه بانکی را از يك بحران محتمل 
دور و ســالمت نســبی بانك ها را احیا كند، مشروط به آن كه وضع كنونی از 
لحاظ ثبات پولی )حفظ تورم تك رقمی( و نیز وخیم تر نشــدن توســعه مالی 
)عدم تشــديد تنگنای اعتباری( بدتر نشود. بنابراين، افزايش چشمگیر حجم 
تســهیالت و تأمین مالی و يا كاهش بیشــتر تورم را نبايــد از اليه اول اين 
برنامه انتظار داشــت، بلکه با انجام اين بسته ها در ابتدا سالمت شبکه بانکی 
به صورت نســبی افزايش پیداكرده و اين آمادگی ايجاد می شود تا با به اجرا 
درآمدن بسته های اليه دوم، كه مجموعه ای از برنامه های اصالحاتی بنیادين 
هســتند، افزايش قدرت تسهیالت دهی بانك ها، رشد اقتصادی پايدار و ثبات 

تورم تك رقمی نیز محقق گردند.
با توجه به معضالت كنونی نظام بانکی، نقشــه راه دســتیابی به اهداف 
موردنظر مبتنی بر پنج محور اصلی 1( تقويت نقش نظارتی بانك مركزی، 2( 
سیاست گذاری پولی قاعده مند، 3( بهبود محیط كسب وكار بانکی، 4( انضباط 
مالی دولت و 5( افزايش قدرت وام دهی بانك ها طراحی شده است. هر يك از 
محورها شامل مجموعه ای از اقدامات سیاست گذاری و اصالحات زيرساختی 
و نهادی اســت كه برخی از آنها عاجل هستند و برخی ديگر به دلیل زمان بر 
بودن ثمردهی آنها، در فرايندی بلندمدت تر ديده  شــده اند. با اين حال، الزم 

است همه ابعاد به سرعت اجرا شوند.
 برنامه مقدماتی اصالح نظام بانکی

برنامه اصالحی مقدماتی مبتنی بر پنج محور فوق طراحی شده به گونه ای 
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كه بتواند به ســه هــدف 1( بهبود وضعیت جريان نقــد، 2( كاهش انجماد 
دارايی ها و 3( افزايش پوشــش ريســك بانك ها دست يابد. جدول 1 ارتباط 
متقابل محورهــای اصلی و برنامه ها را تبیین می كند. به طور مشــخص اين 
برنامه دارای دوفاز يك و دو اســت. فاز يك شــامل چهار بســته پیشنهادی 
به هم پیوسته اســت كه جهت تخفیف چهار معضل میان مدت شناسايی شده 
در نظام بانکی4، 1( مساله جريان نقد، 2( بدهی های بازپرداخت نشده دولت، 
3( افت سرمايه بانك ها و 4( مطالبات غیرجاری بانك ها ارائه شده است. برای 
حل هر يــك از معضالت بايد مجموعه ای از سیاســت ها و اصالحات به طور 
تقريبــاً هم زمان صورت پذيرند حل معضل موردبحث قابل انتظار باشــد. در 
غیر اين صورت بســیار محتمل است كه نتايج در راستای اهداف تعیین شده 
نباشــند و حتی شــرايط را به گونه ای تغییر دهند كه اوضاع وخیم تر شود. از 
طرف ديگر از بسته های  سیاستی تعريف شده نیز به همديگر وابسته هستند 
به طوری كه میزان موفقیت هر بسته به سطح موفقیت بسته های ديگر وابسته 
است. فاز دو، مجموعه ای از اصالحات بنیادين مسايل ساختاری و نهادی نظام 
بانکی اســت كه معضالت كنونی را ســبب شده است. اجرای اين مجموعه از 
اصالحات زمینه ســازی هايی را نیاز دارد كه همزمان با فاز يك بايستی آغاز 
شــوند. جهت حفظ اختصار، در ادامه كلیات رئوس اين برنامه ها و ارتباطات 

فیمابین بسته ها ارائه می گردد.5

• بسته تخفيف معضل جریان نقد
عارضه كنونی بانك ها مســئله جريان نقد آنهاســت كــه از يك طرف از 
انجماد دارايی ها و نیز از تبعات شــرايط تحريم و ركود نشأت گرفته و موجب 
افــت ورودی منابع نقد به بانکها شده اســت؛ و از طرف ديگر، اين معضل به 
دلیل ســطح غیرموثر نظارت بانکی و نیز شکست در هماهنگی6 مانع كاهش 
نرخ ســودهای سپرده متناسب با تورم و حتی جنگ قیمتی شده و در برخی 
از بانك ها موجب اجرای بازی پانزی شــده اســت؛ به اين معنا كه بانك برای 
تامین هزينه سود مانده ســپرده های خود سپرده جديد جذب می نمايد. در 
نتیجه هزينه ناشی از سود سپرده های بانکها بسیار باال رفته و معضل جريان 

نقد را تشديد كرده است.
معضل انجماد دارايی ها و به تبع آن معضل جريان نقد بانك ها، عمدتاً در 
اثر ضعف در نقش نظارتی و سیاست گذاری پولی بانك مركزی به وجود آمده 
اســت، درنتیجه راه حل های مطرح شده برای اين معضل نیز بر اساس اين دو 

محور بنا شده كه زيراقدامات مرتبط در ذيل توضیح داده می شوند.
••تقویت نقش نظارتی

هدف بلندمدت اين بسته اصالح تقويت نقش نظارتی بانك مركزی جهت 
افزايش سالمت بانك ها است. هدف كوتاه مدت اين بسته، حذف جنگ قیمتی 
بانك ها و مؤسســات مالی در بازار سپرده پذيری و پیامدهای آن است. تعديل 
نرخ ها، متناســب با نرخ تورم در دوره زمانی محدود انجام می پذيرد. در اين 
بســته، 1( بانك مركزی بانك ها و مؤسسات مالی را بر اساس میزان سالمت 
دسته بندی می كند، 2( طرح تجديد ساختار بانك های ناسالم برای يك دوره 
محدود )9-12 ماهه( برنامه ريزی  می شــود و 3( بر فعالیت تمامی بانك ها بر 
اســاس شاخص های معین اعالم شــده نظارت مستمر صورت می گیرد؛ 4( از 
طريق ابزارهای تشــويقی و تنبیهی معرفی شــده، انگیزه بانك ها برای بهبود 
وضعیت ســالمت و تبعیت از بانك مركزی را باال می برد؛ 5( بانك مركزی در 
يك دوره زمانی محدود، طبق يك برنامه مشــخص،  بانك ها و مؤسسات مالی 
را آرام آرام ملزم به كاهش نرخ ســود سپرده می كند و بر اين كاهش نرخ تا 
رســیدن به نرخی هدف نظارت می كند. 6( فعالیت مؤسســات مالی در بازار 
غیرمتشــکل پولی را جهت مهار فرار ســپرده ها محدود می كند. 7( نوسانات 

قیمت ســاير بازارها از قبیل بازار ارز، مسکن و بازار 
اوراق بدهی دولتی و شركتی مديريت می گردد. 

اين بســته مبتنی بر دسته بندی بانك ها و تنبیه 
و تشويق آنها از مسیر نظارت جدی بانك مركزی بر 
عملکرد، تبعیت و ســطح سالمت بانکها است. بانك 
مركزی می تواند با دســته بندی بانکهــا و نیز اعالم 
برنامه تنبیهی و تشويقی خود، عملیات نظارتی خود 
را برای ارتقای ســالمت، محقق ساختن برنامه های 

تجديد ســاختار و نیز كاهش نظارتی نرخ های ســود سپرده عملیاتی نمايد. 
همچنین با كمك به تصويب رســانی قوانین مربوط بــه حل و فصل، ادغام 
و ورشکستگی مؤسســات مالی، ابزار الزم را برای اعمال اهداف نظارتی خود 
جهت بهبود سالمت شبکه بانکی به دست آورد چرا كه از اين طريق می تواند 
در انتهای فاز يك اين برنامه، بانکها و مؤسساتی را كه موفق به اصالح ساختار 
خود نشــده اند و يا به لحاظ شاخصهای ســالمت در سطح مطلوبی نیستند، 
وارد فرايند ادغام و يا ورشکستگی نمايد و با جراحی به عمل آمده دارايیهای 
سمی را از شبکه بانکی خارج نمايند. بديهی است برای رسیدن به اين هدف، 
احیای صندوق ضمانت ســپرده جهت پوشش ريسك های احتمالی، در فاز 
يك برنامه ضروری اســت. الزم به ذكر است كه داشتن همچنین تصويری از 
مساله انحالل و ورشکستگی به عنوان يك سناريوی محتمل و مصمم ديدن 
بانك مركزی بر اين مســاله، خود عامل بازدارنــده ای برای بانکها برای عدم 

تبعیت از شاخصهای سالمت خواهد بود.
••سياست پولی قاعده مند

همزمــان با اجرای اقدامــات مربوط به تقويت نظارت بــر بانك ها، بانك 
مركزی برای مديريت نقدينگی در ســطح كالن سیاســت پولی قاعده مندی 
را اجرا می نمايد. به طور مشــخص 1( با حضــوری فعال در بازار بین بانکی و 
همچنین از طريق انجام عملیات بازار باز )خريد و فروش اوراق بدهی دولت( 
نرخ بازار بین بانکی را در كريدوری مشخص و متناسب با نرخ های سود سپرده 
و نــرخ تورم مديريت می نمايد. در واقع با توجه به برنامه ای كه بانك مركزی 
برای كاهش نرخ ســود سپرده دارد، و طبق بخشنامه در هر مقطع به بانك ها 
ابــالغ می نمايد، همزمان در بازار بین بانکی نیز ورود می كند و تالش می كند 
كــه كريدور نرخ بازار بین بانکی را نیز تنها كمی باالتر از نرخ ســپرده نمايد 
تا هزينه تأمیــن مالی در بازار بین بانکی برای بانك هــا پايین آمده و انگیزه 
تخطی از بخشــنامه بانك مركزی مبنی بر كاهش نرخ سود را نداشته باشند 
و نخواهند از طريق باال نگاه داشــتن نرخ ســود سپرده از خروج سپرده خود 
جوگیری نماينــد. همچنین میزان ورود بانك مركــزی در بازار بین بانکی و 
ترزريق منابع، متناسب با تورم انتظاری و مطابق قاعده انقباضی ای7 باشد كه 
در پیش گرفته است. در صورت مشاهده سیگنال افزايش تورم، بانك مركزی 

نرخ كريدور را نبايد پايین تر بیاورد و در  صورت لزوم بايد آنرا باال نیز ببرد.
2( همزمان با عملیات بازار بــاز و در صورت لزوم، با وثیقه گرفتن اوراق 
بدهی دولتی، و با نرخی كه كمی باالتر از نرخ بازار بین بانکی است، نقدينگی 
در اختیــار بانك های حاضر در بازار بین بانکی قــرار می دهد تا بتواند با فرار 
سپرده مقابله نمايد. 3( همچنین بانك هايی كه طبق اقدامات بسته »تقويت 
نقش نظارتی«، وارد برنامه تجديد ساختار شده اند را از بازار بین بانکی خارج 
می كنــد و به طور جداگانــه در ازای وثیقه گیری دارايی هــا، خط اعتباری 
مشروط به آنها اختصاص می دهد. اين خط اعتباری مشروط به اجرای برنامه 
تجديد ســاختار و تبعیــت بانك از دســتورالعمل های نظارتی بانك مركزی 
اســت و در صورت عدم تبعیت از برنامه ويا دستورالعمل های بانك مركزی، 
خط اعتباری قطع شــده و بانك وارد فرايند حل و فیصله كه شــامل ادغام، 

ورشکستگی و ... است، می شود.
• سامان دهی بدهی دولت

بنا بر اعــالم وزارت امور اقتصادی و دارايی مانــده بدهی دولت در آبان 
1394 در حدود 196 هزار میلیارد تومان تخمین زده می شــود كه در حدود 
20 درصد تولید ناخالص داخلی را تشــکیل می دهــد. تركیب بدهی دولت 
شــامل حدود 100 هــزار میلیارد تومان بدهی به بانك هــا، حدود 30 هزار 
میلیــارد تومان بدهــی به پیمانکاران و بخش خصوصــی و 60 هزار میلیارد 

تومان به بیمه ها و صندوق های بازنشستگی است.
در حال حاضر تنها بخش بســیار كوچکی از 
اين بدهی ها به صورت اوراق است. به عبارت ديگر، 
اســتقراض دولت در چارچوب بــازار نبوده و به 
جمع آوری منابع مالی از سازمان هايی پرداخته كه 
امکان مخالفت جدی ندارند، از آن جمله می توان 
بــه بانك ها، پیمانــکاران دولتــی و صندوق های 
تأمیــن اجتماعــی و بازنشســتگی اشــاره كرد. 
درنتیجه، كاركرد اقتصادی اين سازمان ها تضعیف 

معضل انجماد دارایی ها و به تبع آن 
معضل جریان نقد بانک ها، عمدتًا 
و  نظارتی  نقش  در  ضعف  اثر  در 
سياست گذاری پولی بانک مرکزی 

به وجود آمده است
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شده است.
آسیب شناســی شــبکه بانکی نیز نشان می دهد 
بخشــی از مشــکل انجماد دارايی هــای بانك ها به 
عدم بازپرداخت بدهی هــای دولت برمی گردد. عدم 
بازپرداخــت بدهی هــای دولت جريــان نقد مرتبط 
با اصل وفــرع وام های بانکی را متوقف كرده اســت، 
به عالوه جريان درآمدی بخش حقیقی اقتصاد را نیز 

متأثر كرده و از اين طريق ســبب افزايش مطالبات غیرجاری بانك ها شــده 
است. همچنین، دولت عالوه بر گرفتن تسهیالت، با امتناع از افزايش سرمايه 
به عنوان سهام دار بخشــی از بانك ها، در تشديد شرايط نابسامان بانك ها نیز 
نقش اساسی داشته است. با اين همه، نقش اختالل زای دولت در قیمت گذاری 
عقــود، تخصیص منابع بانك ها و دخالت در ســاختار مديريتی آن ها را بايد 

مهم ترين جنبه سلطه مالی8 دولت بر بخش بانکی ايران دانست.
در شــرايطی كه به دلیل ضعف قانونی و نظارتی و همچنین نگرانی بانك 
مركزی از تبعات اجتماعی خروج از بازار بانك ها ورشکسته نمی شوند، تسويه 
نهايی مشــکالت منبعث از عدم بازپرداخت بدهی های دولت و نکول بنگاه ها، 
در بانك مركزی اتفاق می افتد و موجب افزايش پايه پولی و درنتیجه افزايش 
تورم می شــود. ارائه راهکار برای حل مســئله بدهی دولت در شرايط كنونی 

شبکه بانکی ضروری به نظر می رسد.
در بســیاری از كشــورها، دولت بزرگ ترين بدهکار بوده و شکل مرجح 
اســتقراض دولت ها به صورت انتشار اوراق اســت. دولت ها با به دست آوردن 
اعتماد آحاد اقتصادی، امکان استفاده از منبع مالی جديدی برای خود فراهم 
آورده اند. دولت ها با بازپرداخت های منظم، اقســاط بدهی هايشــان به عنوان 
بدهکار كم ريسك شناخته شده اند؛ بنابراين در بسیاری از كشورها ارزان ترين، 

نقدشونده ترين و كم ريسك ترين اوراق تأمین مالی، مربوط به دولت است.
اوراق بهادارســازی بدهی های دولت - در صورتی كه بــا رعايت الزامات 
منطقی اجرايی شود - می تواند اعتبار دولت از ديد آحاد اقتصادی را افزايش 
دهد، ابزار مناســبی برای اعمال سیاســت پولی و اســتمرار كاهش تورم در 
اختیار بانك مركزی باشد، منبع مالی جديدی برای استقراض های آتی دولت 
فراهم آورد و درنهايت، بدهی نقدناشــوی دولت را نــزد طلبکاران من جمله 
بانك هــا، از حالت انجماد درآورده و مشــکل تنگنای مالــی را با به جريان 
انداختن اين بدهی تخفیف دهد. مقايســه ابعاد بدهی دولت با ساير كشورها 
و نیز با مالحظات مربوط به عقود شــرعی و بانکداری اسالمی نشان می دهد 

پتانسیل استفاده از اين امکان در ايران نیز وجود دارد.
در ادامــه خالصه طرحی كه برای ســامان دهی بدهی دولت پیشــنهاد 

شده است ارائه می گردد.
••طرح ساماندهی بخشی از بدهی های دولت 

مبتنــی بر گزارش تبییــن وضع موجود نظام بانکــی و اينکه بانك ها به 
لحاظ سالمت به خطر جدی افتاده اند، الزم است تا به عنوان بخشی از بسته 
اصالحات بدهی های دولت سامان دهی شوند. هدف از اين طرح در قالب اوراق 
بهادارســازی بدهی دولت، از انجماد خارج كردن بخشی از دارايی بانك ها و 
بنگاه های اقتصادی و نیز فراهم سازی زمینه های اصالحات ساختاری در نظام 
بودجه ريزی، سیاســت گذاری پولی، نظام بانکی و نظام تأمین مالی كشــور 
جهــت فاصله گرفتن از بحران بانکی و احیای نســبی ســالمت نظام بانکی، 
فراهــم كردن زمینه های خروج از ركود، حفظ ثبات در اقتصاد كالن و ايجاد 

زمینه های رشد پايدار می باشد. 
چــه از بعد ثبات مالی و چه از بعد تنگنــای مالی رو آوردن به يك ابزار 
جديــد می تواند بــه دولت در حفظ و اجرای سیاســت های خروج از ركود و 
هموارســازی اثر شــوک های وارده نیز كمك كند. همچنین، اين ابزار كمك 
می كند تا دولت بودجه خود را برای افزايش قدرت اعطای تسهیالت بانك ها 

اهرم نمايد. 
از طرف ديگر برای اطمینان از اجرای صحیح بســته حل معضل جريان 
نقد و نیز پايداری كاهش تورم، الزم اســت سیاســت گذاری پولی قاعده مند 
اجرايی شــود. به اين منظور بايد انباشــتی از اوراق بهادار بدون ريســك در 
ترازنامه شــبکه بانکی و بانك مركزی وجود داشــته باشــد كه ابزاری برای 
سیاســت پولی قاعده مند در اختیار بانك مركزی قرار گیرد و بر اين اســاس 

بتواند عملیات بازار بــاز را فعال نموده و هرگونه 
اســتقراض از بانك مركزی را وثیقــه دار نمايد9 . 
درنهايت اينکه انتشار اوراق بدهی دولت بر اساس 
عقود اسالمی، می تواند زمینه ای برای شکل گیری 
و تعمیق نظام مند و قاعده مند بازار بدهی و به طور 
مشــخص بازار اوراق بدهی شركتی نیز باشد كه 
خود زمینه ســاز افزايش قدرت تأمین مالی برای 
بنگاه های بزرگ اقتصــادی )كاهش بانك محوری نظام تأمین مالی تولید( و 

رشد اقتصادی گردد10.
هدف از ساماندهی،  بازپرداخت اصل بدهی های دولت نیست. درواقع،  اين 
اقــدام تبديل يك نوع بدهی )منجمد در ترازنامــه و بدون جريان نقدی( به 
نوع ديگر )به صورت اوراق نقدشونده در بازار و با جريان نقدی( است. در اين 
طرح، بدهی غیرنقد دولت به بدهی نقدشــونده تبديل می شود و اصل بدهی 
بازنشــر11 می شود. اوراق بهادار اسالمی منتشرشده به ازای بدهی های دولت،  
در مرحله اول به طلبکاران از دولت )بانك ها، پیمانکاران و بخش خصوصی و 
ساير( واگذار می شوند، بنابراين نرخ سود اوراق و هزينه مالی طرح در اختیار 
خود دولت خواهد بــود. همچنین برای آنکه دولت بتواند بدهی ســال های 
گذشــته را پرداخت نمايد و بازار بدهی را به مرور گســترش دهد، بخشی از 
اين اوراق می تواند سررسید بیش از يك سال داشته باشد و نرخ آن به صورت 

مصون از تورم تعیین شود.
به اين منظور تركیبی از اوراق تسويه، اسناد خزانه و صکوک اجاره منتشر 
می شــود. با توجه به شــرايط تركیب بدهی دولت، پیشنهاد می شود بخشی 
از ايــن اوراق بــه پیمانکاران و مابقی به بانك هــا در ازای بدهی های موجود 
واگذار شــود. بخشــی از اوراقی كه برای پیمانکاران منتشر می شود، با ايجاد 
اتاق تســويه بین دولت، پیمانکاران و بانك ها تســويه می شود چرا كه برخی 
از طلبــکاران از دولت خود به بانك ها بدهکارنــد و بعضا مطالبات غیرجاری 

بانك ها را به وجود آورده اند.
بخشــی از ايــن اوراق كه در اختیــار پیمانکاران بخــش خصوصی قرار 
می گیرد، می تواند در بازار به كسر فروش رود. از اين طريق مشکل نقدينگی 
بخشــی از بنگاه های اقتصادی كاهش پیدا كــرده و به خروج از ركود كمك 
می شود. بخشی از اين اوراق كه در اختیار بانك ها قرار دارد، نیز وضع مشابهی 
را خواهد داشت و می تواند مشکل جريان نقد بانك ها را كاهش دهد.12 عالوه 
بر آن، همان طور كه در بسته سیاست پولی قاعده مند ذكر شد، بانك مركزی 
نیز می توانــد با اجرای عملیات بازار باز )و/يا بــا توثیق اين اوراق( نقدينگی 
ارزان تری را در اختیار بانك ها قــرار دهد. توثیق اين اوراق در رابطه بانك ها 
و بانــك مركــزی و اجرای عملیات بازار باز با كمك اين اوراق توســط بانك 
مركزی، كمك می كند تا اين اوراق ارزشــمندتر شــده و نرخ تنزيل آنها در 

بازار نیز كاهش يابد. 
لحــاظ هزينه مالی اين طــرح در بودجه ســاالنه و بازپرداخت دقیق و 
به موقع اين اوراق ضروری اســت. بر اين اســاس، بايد بدهی ها و اوراق بدهی 
دولت توسط كمیته ای متشکل از دستگاه های مربوط مديريت متمركز شود. 
همچنین، جهت جلوگیری از انتشــار بی رويه اين اوراق در ســال های آتی، 
سقف انتشار اوراق متناســب با تولید ناخالص داخلی توسط مجلس شورای 
اســالمی تعیین گردد. عالوه بر اين، با توجه به درجه استقالل بانك مركزی 
در ايران،  الزم است برای ســهم اوراق بدهی دولت در ترازنامه بانك مركزی 
نیز سقفی تعیین شود تا اين بدهی ها به بدهی دولت به بانك مركزی تبديل 
نشود. درنهايت، الزم است ازاين پس ايجاد بدهی جديد دولت صرفاً بر مبنای 

انتشار اوراق از طريق بازار سرمايه بايد صورت گیرد.
• بسته افزایش سرمایه

بر اســاس اصول بانکداری و بر اساس مقررات كمیته بال، به منظور مهار 
ريسك پذيری مديران بانك ها، الزم اســت بانك ها حداقل پوشش ريسك را 
به وســیله سرمايه سهامداران تأمین كنند. تقريباً تمام بانك های كشور دارای 
سرمايه بسیار كمی نسبت به اســتانداردهای بین المللی هستند13. مشکالت 
حاضر به وجود آمده در بانك ها مســئله ای ســاختاری اســت كه در صورت 
باقــی ماندن، اثر نهايی هرگونه افزايش ســرمايه را خنثی می كند؛ به گونه ای 
كه مجدداً بانك ها دچار كمبود ســرمايه می شــوند. افزايش سرمايه بانك ها 

در شرایط کنونی، ارائه یک برنامه 
اصالحی جامع که معضالت اصلی 
کند،  هدف گذاری  را  بانکی  نظام 

ضروری است
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)چــه دولتی و چــه خصوصی( در كنار تقويت مســئله نظارت بانك مركزی 
و الزام آوری دســتورالعمل های بانك مركزی برای رعايت كفايت ســرمايه و 
ذخیره گیری، يك نیروی اهرمی برای افزايش تسهیالت ايجاد كرده و می تواند 
معضل جريان نقد بانك ها را نیز تخفیف دهد. همچنین، مشــروط كردن اين 
افزايش سرمايه به اصالحات ساختاری در بانك می تواند علت به وجود آمدن 
مشکالت را نیز رفع نمايد. البته، انجام اصالحات ساختاری نیز بدون افزايش 
ســرمايه در بانك ها میسر نخواهد بود، زيرا در حال حاضر وضعیت زيان های 
انباشته14 و زيان های بالقوه قابل شناسايی در صورت اصالحات كامل، به حدی 
اســت كه كل سرمايه بســیاری از بانك ها را از بین خواهد برد و در نتیجه، 
الزم است تا پیش از شروع اصالحات ساختاری، مشروط به اجرای اصالحات، 
ســرمايه بانك ها افزايش يابد. از طرف ديگــر، از آن جهت كه هدف كل اين 
برنامه مقدماتی اصالح نظام بانکی رســاندن شــبکه بانکی به سطح مطلوب 
ســالمت بانکی و اجرايی كردن ضوابط و مقررات كشور است، رساندن سطح 
كفايت سرمايه بانك ها به حد استانداردهای بین المللی از ضروريات است. در 
چارچوب نوين سیاســتگذاری پولی و نظارت بانکی، مهم ترين شاخص برای 
بانك های مركزی دنیا، كفايت سرمايه است كه با كمك آن از سالمت نسبی 
بانــك در عملیات بانکی و خلق نقدينگی اطمینــان حاصل می كنند. بر اين 
اساس بسته ای به نام افزايش سرمايه طراحی شده تا بتواند سرمايه بانك ها را 

به تدريج به حد مطلوب برساند.
••بانک های دولتی

پیشنهاد می شود دولت در بانك های دولتی به شرط اجرای برنامه تجديد 
ســاختار تعیین شده توسط بانك، افزايش ســرمايه دهد. در غیر اين صورت 
افزايش ســرمايه بانك های دولتی بازهم منجر به افزايش مطالبات غیرجاری 
و انباشــت دارايی های سمی در ترازنامه بانك ها خواهد شد و مشکالت بانك 
را تشــديد می كند. اين افزايش سرمايه بايستی متفاوت از نوع متداول آن در 
بانك های دولتی، تجديد ارزيابی دارايی ها، باشد. در ادامه منابع قابل استفاده 
برای افزايش ســرمايه بانك های دولتی ارائه می شــود و جزيیات بســته در 

گزارش مبسوط طرح دردسترس است.
- سهام دولت در بانك های خصوصی شده
- منابع معین شده در بودجه سال 1395

- منابع صندوق توســعه ملی: اين صندوق بــا ظرفیت قانونی موجود از 
طريق ســهام ممتاز15 و يا بــا اخذ مجوزهای الزم، ازطريق ســرمايه گذاری 
متداول، در بانك های دولتی به شــرط برنامه های تجديد ســاختار، سرمايه 
تزريق نمايد و پس از آن كه شــاخص های ســالمت بانکی به مرز قابل قبولی 
رســید، به تدريج سهم خود را واگذار نمايد. در صورتی كه بانك برنامه تجديد 
ساختار را با موفقیت اجرا نکند و ســالمت بانك بازنگردد، بانك وارد فرايند 

تسويه، انحالل و ورشکستگی يا ادغام خواهد شد.
- منابع ناشــی از تسعیر نرخ ارز در بانك مركزی: درآمد حاصل از تسعیر 
نــرخ ارز می تواند در يك تســويه مثلثی با دولت و بانــك دولتی قرار مورد 
اســتفاده گیرد. به اين صورت كه بانــك مركزی اين درآمد را به دولت داده، 
دولت آنرا صرف افزايش ســرمايه بانك دولتی می كنــد. بانك دولتی نیز به 
همان اندازه بدهــی به بانك مركزی را بازپرداخت می كند. بدين ترتیب پايه 
پولی تغییــری نکرده و آثار تورمی پديد نخواهد آمد. بــا اين حال، ترازنامه 
هر ســه نهاد شفاف تر می شود. شفافیت ترازنامه برای اجرای دستورالعملها و 
مقــررات بانك مركزی برای حفظ ســالمت بانکی كه در بخش تقويت نقش 
نظارتی بانك مركزی بیان شــد، الزم است. قســمتی از اصالحات ساختاری 
نظام بانکی همین شــفافیت مفقود اســت كه موجبات فساد مالی زيادی را 
پديد آورده اســت كه الزم است هر چه ســريعتر برچیده شود. از طرف ديگر 
مابقی بدهی بانك های دولتی و خصوصی شــده به بانك مركزی نیز می تواند 
با كمك درآمد ناشــی از تسعیر، با بدهی دولت به بانك مركزی تسويه گردد. 
اين تسويه نیز بدون افزايش پايه پولی خواهد بود و كمك می كند تا بخشی از 
بدهی دولت به بانك ها تسويه شود. در نتیجه، در فضای اصالح شده بودجه ای 
و نظام جديد پولی و بانکی كشــور كه در آن بدهی دولت تنها در قالب اوراق 

منتشر می شود، نظام بانکی كشور به واسطه گری مالی بپردازد.
••بانک های خصوصی

درمورد بانك های خصوصی، در راستای ارتقای نظام انگیزشی سهامداران 
اين بانك ها و همچنین منابع مالی جديد پیشنهادهای ذيل ارائه می شود:

- الزامات نظارتی بانــك مركزی: با توجه به اينکه بانك های خصوصی با 
اهرم كردن آورده ســرمايه سهامداران و با خطر كردن بر پول سپردهگذاران 
خود در حال فعالیت هستند، پیشنهاد می شود تا از طريق الزام بانك مركزی 
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نسبت كفايت سرمايه اين بانك ها ارتقا يابد. در صورت تخطی از برنامه بانك 
مركزی طبق آنچه در قســمت »دسته بندی بانك ها« آمد، اين بانك ها تنبیه 

می شوند. 
- تشويق از طرقی مانند مجوز استفاده از فرصت های پسابرجام
- كاهش نرخ مالیات بر سود متناسب با نسبت كفايت سرمايه 

- تعییــن نــرخ جريمه يا نرخ ســپرده پذيری از بانك مركــزی در بازار 
بین بانکی متناسب با نسبت كفايت سرمايه 

- الــزام بانك ها از ســازمان بورس اوراق بهــادار و فرابورس برای رعايت 
كفايت سرمايه جهت ابقا در بورس

- منابع آورده توسط بانك ها و سرمايه گذاران خارجی
- منابع صندوق توســعه ملی به عنوان ســهام دار و يا ســهام دار ممتاز16. 
سرمايه گذاری مشروط به اصالحات ساختاری نیز در اين پیشنهاد پیش فرض 

است.
تعدادی از بانك های خصوصی تاكنون، با بهره مندی از ريسك بر حساب 
ســپرده گذاران و اتکا بر اعتماد مردم به بانك مركزی، ســودهای بسیاری را 
برده اند، بدون آنکه ذخیره های مناسب را گرفته و هزينه های الزم را پرداخت 
كرده باشــند. در اين مقطع الزم است با تقويت نظارت بانك مركزی، هزينه 
اين اقدامات را پرداخت نمايند. برنامه تسويه، ادغام يا ورشکسته كردن بانك، 
در صــورت عدم تحقق برنامه نظارتی بانك مركــزی مبنی بر رعايت كفايت 
ســرمايه، اقدام بعدی خواهد بود؛ زيرا ريســك های انباشت شده در ترازنامه 
بانك هــا، با هر اتفاق ناگواری نهايتــاً در ترازنامه بانك مركزی تخلیه خواهد 
شــد. در اين مرحله الزم است بانك مركزی در نقش نظارتی خود جديت به 

خرج دهد و حقوق حاكمیت و نیز سپرده گذاران را احیا نمايد.
• بسته تخفيف معضل مطالبات غيرجاری

بر اســاس آنچه در بخــش تبیین وضع موجود طرح شــد، نکول ارادی 
پديده ای تعادلی در اقتصاد اســت و سهم آن از كل 
مطالبات تابعــی از وضعیت نهادها و ســاختارهای 
اقتصاد اســت كه نظام انگیزشــی نکول را شــکل 
می دهند. نکول غیرداوطلبانه نیز هنگامی رخ می دهد 
كه بنگاه دچار تکانه ای منفی شــده باشــد و نتواند 
تسهیالت دريافتی را بازگرداند. درصورتی كه ركود بر 
اقتصاد حاكم باشــد، میزان عمق ركود و نااطمینانی 
در اقتصاد سطح مطالبات غیرجاری ناشی از اين نوع 

نکول را مشخص می كند. ازآن جا كه سطح تعادلی نکول ارادی را ساختارهای 
اقتصاد تعیین می كنند، سیاست های اقتصادی نمی توانند نقشی در بهبود آن 
در بلندمدت داشته باشند و تنها ممکن است در كوتاه مدت و به طور مقطعی 
در آن تغییراتی ايجاد كنند. درنتیجه تنها راه كاهش نکول، اصالحات نهادی 

و ساختاری است.
با توجه به عدم تقارن شديد اطالعات بین بانك و تسهیالت گیرنده در بخش 
مالی ايران، ســازوكار بازار برای حل معضل مطالبات غیرجاری توانمند نیست و 
ورود حاكمیت را می طلبد. ازيك طرف، بانك ها انگیزه برای آشکار نکردن مقادير 
واقعــی مطالبات غیرجاری را دارند؛ زيــرا 1( به خاطر هزينه ذخیره گیری دچار 
كاهش ســود می شــوند، 2( رتبه اعتباری بانك افت می كنــد و 3( هزينه های 
ذخیره گیری برای ســازمان مالیاتی قابل قبول نیســت.17 از طرف ديگر، انتقال 
دارايی های مســموم بانك ها به صورت اختیاری و اجباری نیز با مشکالتی همراه 
اســت. با توجه به هزينه زا بودن شناســايی و خارج كردن مطالبات غیرجاری، 
بانك ها به صورت اختیاری مايل به اين كار نیســتند. همچنین، به نظر می رسد 
بخش زيادی از مطالبات غیرجاری از وام دهی مرتبط نشأت گرفته است. درنتیجه، 
بانك هــا برای انتقال اختیاری اين وام ها نیز انگیزه ای ندارند. در صورت اجبار به 
انتقال دارايی های مســموم نیز انگیزه عدم شناسايی وام های غیرجاری افزايش 
می يابد. بنابراين، از الزامات دخالت حاكمیت آن است كه نظام انگیزشی مناسبی 

برای شناسايی و تسويه اين وام ها سازمان دهی شود.
در مسئله حل مطالبات غیرجاری بانك ها و حاكمیتی بودن مسئله توجه 
به برخی مالحظات نیز ضروری اســت: 1( زيان ناشــی از تســويه مطالبات 
غیرجاری بسیار باال است. درنتیجه، ابعاد زيان ناشی از خارج كردن و سامان 
دادن به مطالبات غیرجاری بسیار بیشتر از توان سهام داران است. 2( صورت های 

مالی بانك ها درسال های گذشته توسط مقام ناظر بانکی تايید و به نوعی از طرف 
حاكمیت بر اين مســاله به نوعی صحه گذاشــته شده است؛ و در نتیجه، مسئله 
حاكمیتی نیز شــده اســت. 3( به نظر می رسد ابعاد حل مسئله از توان تك تك 
بانك ها خارج شده و خودبه خود شکل حاكمیتی يافته است. در حال حاضر زيان 
انباشته بالقوده در شبه بانکی آنقدر بزرگ است كه هر راه حل نهايی بايد به اين 
بپردازد كه اين زيان چگونه بین سهام دار، دولت و بانك مركزی تقسیم شود چرا 
كه از توان سهامداران و سپرده گذاران خارج است و موجب ناآرامی های اجتماعی 
خواهد شد.  4( بانك مركزی يا دولت می تواند با استفاده از سود سهام سال های 

مختلف اين زيان را به تدريج به خزانه داری منتقل كند.
الزم به ذكر است حل مسئله مطالبات غیرجاری در شرايط كنونی كشور، 
باوجودآنکه معضل اصلی انجماد دارايی ها اســت، دشوارتر از آن است كه در 
بازه كوتاه مدت قابل انجام باشــد و فرايندی زمان بر اســت. عالوه بر تصويب 
قوانین الزم جهت اجرای راه حل ها، بهبود نسبی جريان نقد بانك ها و وضعیت 
كفايت سرمايه را هم می طلبد. در نتیجه، اقدامات معرفی شده در اين طرح دو 
بخش مقدماتی و اصلی دارد كه بخش مقدماتی آن هم زمان با ديگر بسته های 
برنامه )در فاز 1( قابل انجام هســتند كه عمدتاً از جنس بسترسازی قانونی و 
احصای دقیق اين مطالبات هســت. در فاز 2، كه توان نظارتی بانك مركزی 
نیز تقويت گرديد و قوانینی الزم )از قبیل قانون ورشکستگی مؤسسات مالی 
و اعتباری( به تصويب رسید، می توان عملی تر به حل اين معضل اقدام كرد. 
راهکارها در چهار دســته طبقه بندی می شــوند: اقدامات نظارتی، خارج 
كردن مطالبات سوخت شــده، اقدامات خارج از دادگاه و تشــکیل شــركت 

مديريت دارايی.
••اقدامات نظارتی

در شــروع برنامه مقدماتی اصالح نظام بانکی و در راســتای حل معضل 
مطالبات غیرجاری، اقدامات نظارتی جزء آن دســته از مواردی هســتند كه 
می توان به سرعت شــروع كرد و هم زمان با ديگر 
بسته های برنامه آن را پی گرفت. اين اقدامات به 

شرح زير هستند:
1. پايش تصادفی وام ها: هر گونه امتیاز مرتبط 
با كاهش نسبت مطالبات غیرجاری بايد با پايش 
تصادفــی وام ها همراه باشــد، در غیر اين صورت 
ممکن اســت بانك ها تنها با تغییــر طبقه بندی 
مطالبات غیرجاری را كاهش دهند. امتیاز دادن ها 

بايد مبتنی بر افزايش نسبت ذخیره گیری باشد، كه مشاهده پذير است.
2. افزايش نســبت  ذخیره گیری عام افزايش پیدا كند، تا به اين ترتیب با 
گذر زمان پوشش بیشتری برای خارج كردن مطالبات غیرجاری فراهم شود.

3. برای ســاير اقالم مرتبط با مطالبات غیرجاری، مانند سودهای معوق 
دريافتنی و وجه التزام دريافتنی، ذخیره گیری صورت بگیرد.

4. با هماهنگی با وزارت اقتصاد، هزينه های ذخیره گیری به عنوان هزينه 
قابل قبول مالیاتی طبقه بندی شود.

5. الزم است به تسهیالت گیرندگان برای آشکار كردن مطالبات غیرجاری 
از طريق بخشش بخشی از اصل و جريمه مطالبات انگیزه داد. 

6. قانونی تصويب شــود كه تا زمانی كه نســبت حقوق صاحبان سهام به 
عالوه مانده ذخاير به دارايی ها از حد معینی بیشتر نشود، امکان تقسیم سود 

و برداشت از سود انباشته وجود نداشته باشد. 
7. الزم اســت نهادی برای بازرســی قراردادهای وام، سرشــماری برای 
وام های بزرگ و نمونه گیری برای وام های كوچك و متوســط ايجاد شــود و 

جريمه متناسبی برای تخلفات طراحی گردد. 
8. اقدامات تنبیهی و تشــويقی توســط بانك مركزی اعمال گردد. اين 
اقدامات بايد بدون آســیب به ســپرده گذار باشــد و تنها انگیزه بانك برای 

مشاركت با بانك مركزی را افزايش دهد. 
با اعمال اين موارد می توان امید داشت تا زمینه الزم برای حل وفصل اين 

مطالبات غیرجاری كه در ادامه می آيد، فراهم شود.
••خارج کردن مطالبات سوخت شده از ترازنامه

بعد از پايش مطالبات غیرجاری توســط بانك مركــزی، اولین اقدامی كه در 
راستای حل وفصل مطالبات غیرجاری بايد در پیش گرفته شود، شناسايی و پاک 

آسيب شناسی شبکه بانکی نشان 
انجماد  از مشکل  بخشی  می دهد 
دارایی های بانک ها به عدم بازپرداخت 

بدهی های دولت برمی گردد
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كردن مطالبات سوخت شــده از ترازنامه بانك ها است. با توجه به باال بودن نسبت 
مطالبات غیرجاری به سرمايه، خارج كردن18 اين مطالبات می تواند سرمايه بانك ها 
را بسیار كاهش دهد. درنتیجه، اين اقدام بايد با افزايش سرمايه بانك ها همراه باشد. 

••فعاليت های خارج از دادگاه
بــرای تعداد زيادی از تســهیالت غیرجــاری بانك هــا روش »خارج از 
دادگاه«19 می تواند اوضاع مطالبات غیرجاری را بهبود بخشــد. در اين روش، 
مديــر بانك می تواند در حیطه اختیارات خويش )شــخصاً و يا نماينده وی( 
با فرد يا بنگاه تســهیالت گیرنده وارد مذاكره شــده و با برنامه ای كه شامل 
بخشــودگی برخی از مقادير وام و جريمه ها و نیز تغییرات ساختاری در بنگاه 

و تقسیط تسهیالت است پرونده آن مطالبه غیرجاری را ختم دهد.
در مورد وام های كوچك و متوســط، الزم است مديران از نوعی مصونیت 
عواقب تصمیم برخوردار باشــند. در چارچوب قواعد فعلی، امکان استفاده از 
اين روش محدود شــده و الزم اســت قوانین مرتبط بر اساس استانداردهای 
بین المللی تدوين و تصويب شده و راهی در مقابل مدير بانك جهت مصونیت 
در برابر سهام داران و نیز قوه قضايیه قرار دهد. اين امکان وجود دارد كه پیش 
از تغییر يا نگارش قوانین، از قاعده های موفق ساير كشورها،  چند قاعده مورد 

استفاده قرار گیرد.
••تشکيل شرکت مدیریت دارایی

تشکیل شركت مديريت دارايی، شیوه ای است كه در رابطه با حل معضل 
مطالبــات غیرجاری عموماً توصیه می گردد. حال آنکه با بررســی تجربه های 
جهانی به نظر می رسد شرايط ساختاری و نهادی اقتصاد ايران مشابه مواردی 
اســت كه احتمال عدم موفقیت باال است. از داليل اين پیش بینی، ضعف های 
قانونی جدی و مشــکالت حاكمیت شركتی، فســاد موجود در نظام بانکی و 
نیز ابعاد وســیع زيان ناشی از مطالبات غیرجاری است كه در بانك ها محقق 

خواهد شد و سرمايه بانك ها را به طور كامل از بین خواهد برد.
بنابراين، توصیه سیاستی گزارش حاضر اين است 
كه تشــکیل شــركت مديريت برای حل كل معضل 
مطالبات غیرجاری اتفاق نیفتد، بر اساس مالحظات 
موجود، پیشــنهاد اولیه آن است كه با هدف افزايش 
نقدشــوندگی و شــفافیت ترازنامه بانك ها و تجديد 
ســاختار بانك ها و بنگاه های درگیر، اين شــركت با 
مالکیت مشترک دولت و بانك ها تأسیس شده و تنها 
بانك های منتخب بانك مركزی تحت پوشــش اين 
شركت باشند. شیوه اجرا نیز به اين صورت است كه 

دارايی های مســموم بانك های منتخب تدريجاً با نرخ تنزيلی-  كه بر اساس 
قواعدی از پیش تعیین شده مشخص می شوند -به اين شركت منتقل شوند. 
همچنیــن، از كاركنان نیروهای متخصــص در مقابل فعالین كنونی بانك در 
اين راستا استفاده شود. دولت نیز موظف شود بخشی از زيان حاصل را تقبل 
كند. اين موضوع می تواند در قالب اوراق دريافتنی باشد كه سهم تأمین مالی 
مســتقیم دولت را نیز كاهش می دهد. اين اوراق مشــابه اوراق بدهی دولت 
هستند كه قابلیت استفاده در بازار بین بانکی و عملیات بازار باز بانك مركزی 

را نیز دارند. اطالعات بیشتر در گزارش اصلی در دسترس است.
 خطوط اصلی اصالحات بنيادین

همان طور كه در ابتدا بیان شد، عارضه های قابل مشاهده امروز نظام بانکی 
كه نرخ باالی ســود و افت تســهیالت دهی بانك ها ازجمله آنهاست، ناشی از 
معضل جريان نقد است كه خود ريشه در دارايی های منجمد شده نظام بانکی 
دارد. بــا اين حــال، علل به وجود آورنده اين معضالت را بايد در مشــکالت 
ساختاری و نهادی جستجو كرد20         . اين معضالت را در هشت گروه می توان 
طبقه بندی نمود: 1( ضعف نهادهای وام دهی امن، 2( زيرساخت ها و نهادهای 
نامناسب، 3( سلطه بودجه ای و دخالت حاكمیت، 4( ضعف حاكمیت شركتی، 
5( عدم اســتقالل و نحوه نظارت بانك مركزی، 6( عمق كم بازار سرمايه، 7( 
ضعف ابزارسازی، 8( فعال نبودن بازار بدهی. نوشتار حاضر كه عمدتاً معطوف 
به اقدامات ضروری اولیه جهت حل مسائل میان مدت نظام بانکی بوده است، 
خطــوط اصلی اصالحات بنیادين را احصا نموده تا سیاســت گذارها هم زمان 
با اجرای برنامه اصالحــی مقدماتی، طرح جامع اصالح نظام بانکی را مبتنی 
بــر اين خطوط اصلی آماده نموده و پس از تصويــب قوانین مربوطه به اجرا 

گذارند. با اين حال به جزيیات اين بحث نمی پردازد.

پی نوشت
1( مقاله حاضر برگرفته از طرح »ارزيابی وضعیت و چشــم انداز بازارهای 
مالی« اســت كه به سفارش موسســه عالی آموزش و پژوهش در مديريت و 
برنامه ريزی در پژوهشــکده پولی و بانکی بانك مركزی به انجام رسیده است. 
نظرات اين مقاله مختص نويســندگان بــوده و انعکاس نظرات حامیان طرح 

نیست.
2( مديرگروه مدلسازی، پژوهشکده پولی و بانکی

3( دانشــجوی دكتری اقتصاد دانشــگاه صنعتی شــريف و مدير پروژه 
»ارزيابی وضعیت و چشم انداز بازارهای مالی«

4( برای اطالعات بیشــتر به گزارش »نظام بانکی ايران: گذشته، حال و 
آينده« مندرج در اين شماره از تازه های اقتصاد مراجعه شود.

5( برای اطالعات بیشــتر به طرح »ارزيابی وضعیت و چشم انداز بازارهای 
مالی« مراجعه شود.

6( شکســت در هماهنگی (Coordination Failure) به شــرايطی 
اطالق می شــود كه در آن تعدادی تصمیم گیر اقتصادی با وجود آنکه تعادل 
مطلوبتری برای دســتیابی دارند، به دلیل عــدم توانايی در هماهنگی با هم، 
تعادل غیرمطلوبی را انتخــاب نمايند. بازی معمای زندانی يك مثال معروف 

اين پديده است.
7( شبیه به قاعده تیلور

8( دولت هــا در صــورت ضعف قوانیــن، با اســتفاده از قدرتی كه دارند 
می توانند به صور متفاوتی در فعالیت نهادهای مختلف دخالت كنند و كاركرد 
آنها را تحت الشــعاع قرار دهند. برای مثال تحمیل كســری بودجه دولت به 
بانك مركزی، فشار دولت ها به نظام بانکی برای تأمین مالی بخش مشخصی 
از اقتصــاد، تعییــن نرخ های ســود و پايین نگاه 
داشتن آنها برای بخشی از قسمت های اقتصاد و ...

9( بــرای اطالعات بیشــتر به گــزارش ذيل 
مراجعه شود:

میثمــی، ح. )1395(. طراحی ابزارها و اوراق 
بهادار اســالمی )صکوک( جهت عملیات بازار باز 
و ارائه تســهیالت قاعده مند توسط بانك مركزی، 
در بررسی وضعیت و چشــم انداز بازارهای مالی. 
تهران: مؤسســه عالی آموزش و پژوهش مديريت 

و برنامه ريزی.
10( برای اطالعات بیشتر به گزارش ذيل مراجعه شود:

صادق زاده، م. و قدوســی، ح. )1395(. تعمیق و تکمیل حلقه های مفقود 
تأمین مالی در بازار ســرمايه. در بررسی وضعیت و چشم انداز بازارهای مالی. 

تهران: موسسه عالی آموزش و پژوهش مديريت و برنامه ريزی.
11) Roll-over

12( برای اطالعات بیشتر به گزارش  »كاهش جريان وجوه، علت و معلول 
چالش های شبکه بانکی« مندرج در اين شماره از تازه های اقتصاد مراجعه شود.

13( برای اطالعات بیشتر به گزارش »كاهش جريان وجوه، علت و معلول 
چالش های شبکه بانکی« مندرج در اين شماره از تازه های اقتصاد مراجعه شود.

14( پايین بودن نسبت كفايت سرمايه در بانك ها به معنای ريسك كردن 
با منابع سپرده گذار است.

15( الزم است سود دارنده سهام ممتاز تضمین شده باشد، هر چند ممکن 
است اعمال حق مديريت در برخی موارد توسط دارنده سهم واگذار شود.

16( در صورت اســتفاده از ســهام ممتاز، الزم اســت قوانین الزم برای 
مبادله ســهام بانك هايی كــه از اين ظرفیت اســتفاده كرده اند در بورس به 

تصويب برسد.
17( طبق آخرين اطالعات نگارندگان از قانون موجود در زمان نگارش

18) write off
19) out of court

20( برای اطالعات بیشتر به طرح »ارزيابی وضعیت و چشم انداز بازارهای 
مالی« مراجعه شود.

صحيح  اجرای  از  اطمينان  برای 
بسته حل معضل جریان نقد و نيز 
است  الزم  تورم،  کاهش  پایداری 
قاعده مند  پولی  سياست گذاری 

اجرایی شود
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جدول  ۱: محورهای برنامه اصالحی نظام بانکی

ثبات پولی، ثبات مالی و توسعه مالی هدف

افزایش قدرت وام دهی 
بانک ها

انضباط مالی دولت بهبود محیط کسب وکار 
بانکی

سیاست گذاری پولی نقش نظارتی بانک 
مرکزی

محور/برنامه ها

* کاهش نرخ سود 
سپرده باهدف خنثی 

کردن اثر جنگ قیمتی
* اصالح قوانین مرتبط با 

ارتباطات بین المللی

* اجرای کردن عملیات 
بازار باز

* اعطای خط اعتباری 
کوتاه مدت وثیقه دار 

مشروط به تجدید 
ساختار بانک

* دسته بندی بانک ها
* تجدید ساختار بانک ها

* تحدید فعالیت 
مؤسسات غیرمجاز

* تدوین قوانین 
موردنیاز برای تقویت 

نقش نظارتی بانک 
مرکزی

حل معضل جریان نقد

*سامان دهی بدهی 
دولت از طریق بازارپذیر 

کردن آنها
*ایجاد بدهی فقط مبتنی 

بر اوراق

سامان دهی بدهی دولت

*افزایش سرمایه 
بانک های دولتی و 

غیردولتی

افزایش سرمایه

* اقدامات اولیه برای 
NPL حل معضل

* وام دهی مبتنی بر 
صورت های مالیات بر 

ارزش افزوده

آماده سازی برای حل 
معضل مطالبات غیرجاری

*وام دهی خرد: ۱( اعتبار 
خانوارها، ۲( تأمین 

مالی بنگاه های متوسط 
و کوچک

NPL حل معضل*
*تعمیق و تکمیل 

حلقه های مفقود تأمین 
مالی در بازار سرمایه

*حذف سلطه مالی دولت 
بر بانک مرکزی

*سامان دهی مؤسسات 
مالی غیرمجاز

*تدوین قوانین مربوط به 
ورشکستگی مؤسسات 

مالی
*پایه گذاری و تعمیق 

زیرساخت ها و نهادهای 
الزم برای ۱( افزایش 

شفافیت صورت های 
مالی ۲( بهبود مدیریت 

ریسک
*اصالح قوانین مربوط به 

حاکمیت شرکتی

*تقویت استقالل 
بانک مرکزی، اهداف، 
پاسخگویی و شفافیت 
نهاد سیاست گذار پولی

*اعمال قواعد بال ۳
*اصالح قوانین پولی و 
بانکی، قانون بانکداری 

بدون ربا و قوانین 
مربوط به نهاد ناظر بانکی

برنامه اصالحات بنیادین
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با ممنوعيت استقراض دولت از بانک مرکزی در برنامه سوم توسعه، 
دولت به جای اینکه مستقيماً از بانک مرکزی استقراض کند، منابع مالی 
موردنياز خود را غيرمســتقيم از بانک ها فراهم کرد که این امر موجب 
تنگنای اعتباری کنونی و انجماد دارایی ها در شبکه بانکی شده است. 
بنابراین با افزایش بدهی ها انتشار اوراق بهادار اسالمی در برنامه اصالح 
نظام بانکی دیده شده است، به  نظر شما انتشار اوراق می تواند در رفع 

تنگنای اعتباری بانک ها مؤثر باشد؟
غالمرضا سالمی، مشاور وزير راه و شهرسازی- جلوگیری از استقراض دولت 
از بانك مركزی پس از برنامه ســوم توسعه موجب تصويب تسهیالت تکلیفی به 
بانك ها و افزايش بدهی دولت به شبکه بانکی شد كه در نهايت قفل و خروج اين 
منابع از چرخه اقتصاد و ركود كنونی حاكم بر اقتصاد را درپی داشت. البته به طور 
معمول دولت ها در تمام كشورهای مطرح جهان بدهکار هستند كه بايد اين گونه 
هم باشد اما دولت ها مستقیماً به مردم بدهکار می شوند و اين امر ارتباطی به بانك 
مركزی و شبکه بانکی ندارد، زيرا دولت منابع مالی موردنیاز خود را با استقراض 
از مردم تأمین می كند. اين استقراض با ابزار اوراق بدهی انجام می شود، به عنوان 
مثال دولت آمريکا در حال حاضر به مردم خود چیزی در حدود 15 میلیارد دالر 

بدهکار است. 
بهره گیری از اوراق بدهی در آمريکا و كشور های توسعه يافته به میزانی است 

كه اوراق بدهی يا قرضه از سه ماهه تا 30 ساله منتشر می شود اما در ايران به دلیل 
شبه ربوی بودن اين اوراق تا به  حال كاربرد چندانی نداشته و در كل ماهیت اين 

اوراق بر مبنای استقراض دولت از ملت به منظور تأمین مالی است.
همچنین اشکال شرعی شبه ربوی بودن اين اوراق يکی از داليل اصلی توجه 
نشــدن به آن بود. به همین دلیل اوراق مشاركت به عنوان جايگزينی برای اوراق 
قرضه طراحی و منتشر شد كه اين اوراق عبارت از اوراق بهاداری است كه به موجب 
قانون برای تأمین بخشی از منابع موردنیاز جهت ايجاد، تکمیل و توسعه طرح های 
عمرانی و انتفاعی دولت يا تأمین منابع مالی به منظور تکمیل و توسعه طرح های 
ســودآور تولیدی، ساختمانی و خدماتی از ســوی دولت و شركت های دولتی، 
شهرداری ها، مؤسسات و نهادهای عمومی غیردولتی و مؤسسات عام المنفعه به 
سرمايه گذارانی كه قصد مشاركت در اين طرح ها را دارند، از طريق عرضه عمومی 
واگذار می شود و به آن سودی به عنوان علی الحساب به نرخ معین تعلق می گیرد. 
سود قطعی اين اوراق در پايان طرح يا در سررسید اوراق از محل سود قطعی طرح 
تعیین شــده و مابه التفاوت پرداخت و منابع مالی آن تنها از محل فروش همین 

طرح و پروژه تأمین می شود.
الزاماً همه نیازهای دولت از محل طرح های انتفاعی نیســت، بلکه نیازهای 
دولت در ســال هايی كه با كسری بودجه مواجه است و نخواهد اين كسری را از 
بانك مركزی و شبکه بانکی تأمین كند، بايد اين منابع را به وسیله قرض از مردم 
تأمیــن نمايد و بودجه را متعادل نگه دارد. اگر خواســتار تعادل بودجه در دوره 
يك ســاله هستیم، بايد آن را از طريق انتشــار اوراق خزانه تأمین كنیم. در اين 
صورت می توان سه ماهه و در ماه هايی كه دولت درآمد پايین دارد، آن را منتشر 
و در ماه هايی كه درآمد دولت باال می رود، تنزيل كرد. البته اين امر مستلزم روند 

يکسان و متوازن از وصولی های دولت است.
در تمام كشــورهای مطرح دنیا انتشار اوراق خزانه مخصوصاً در شهرداری ها 
رواج دارد، زيرا وصولی ها ممکن اســت در ماه هايی از ســال نوسان داشته باشد. 
بنابراين با انتشــار اين اوراق تعادل برقرار می شود، اما برای دوره های بلندمدت تر 
از يك ســال مثاًل در كشوری مثل آمريکا اوراق خزانه و قرضه برای دوره زمانی 

غالمرضا سالمی، مشاور وزیر راه و شهرسازی:

نرخ سود باالی بانکی 
چالش پيش روی انتشار اوراق بهادار اسالمی

از آنجا که یکی از مشکالت نظام بانکی افزایش بدهی دولت به بانک ها در 
ســال های گذشته بود، در طرح اصالح نظام بانکی انتشار اوراق بهادار به 
عنوان یکی از پایه های اصلی تســویه بدهی دولت و زمينه ســازی برای کاهش 

انجماد مالی بانک ها در نظر  گرفته شده است. 
گفتگویی با غالم رضا ســالمی، مشاور وزیر راه و شهرسازی در امور حسابداري، 
حسابرسي و اصول حاکميت شرکتي انجام داده تا از نظریات وی در این خصوص 

آگاه شویم.
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بلندمدت منتشر می شود كه البته همه اين موارد ابزار بدهی هستند اما اين ابزارها 
در ايران تاكنون چندان استفاده نشده اند و در حال حاضر بهره گیری از اين ابزارها 
با طراحی آنها بر مبنای عقود اسالمی و رفع شبهه ربوی تحت عنوان اوراق بدهی 
اسالمی در دستور كار است. در ايران برای اوراق بدهی اسالمی ابزار مختلفی مانند 
صکوک، اجاره، استصناع، صکوک منفعت و نظاير آنها برحسب مورد طراحی شده 

و همچنین اوراق مشاركت نیز به عنوان اوراق بدهی دولتی قابل انتشار است.
چه عواملی تاکنون مانع استفاده از اوراق در کشور بوده است؟

اســتفاده نکردن از اوراق در كشور چند دلیل عمده دارد و يکی از آن داليل 
درآمدهای سرشــار نفتی است كه موجب شــده دولت به طور كامل از ابزارهای 
تأمین مالی فــارغ و از فروش ارز حاصل از نفت به بانك مركزی كه آثار مخرب 
اســتقراض را درپی دارد و موجب تورم می شــود، استفاده كند. البته همزمان با 
افزايش درآمدهای سرشــار نفتی در سال های آخر دولت هشتم و همچنین در 
طول فعالیت دولت نهــم و دهم تمام ارز حاصل از فروش نفت به بانك مركزی 
فروخته  شــد كه اين امر تورم افسارگسیخته در ســال آخر دولت دهم را درپی 
داشت. اثر فروش ارز حاصل از نفت به بانك مركزی در اقتصاد همانند چاپ پول 
بدون پشتوانه است كه موجب افزايش تورم می شود، زيرا پول نفت اگر به صورت 
صحیح جذب اقتصاد نشود، آثار تورمی دارد و دولت در اين سال ها كسری بودجه 

را با فروش ذخاير ارزی به بانك مركزی جبران كرده است.
يکی از داليل ديگر، ابهام شــبه ربوی بودن اوراق قرضه است. برای رفع اين 
مشــکل آن را بر اساس قوانین شــرعی طراحی كردند ولی بزرگ ترين مانع در 
اســتفاده از اين اوراق نرخ باالی سود در نظام بانکی كشور است. هنگامی كه نرخ 
ســود ســپرده در بانك ها حدود 20 الی 22 درصد است، اگر دولت اوراق بدهی 
چندســاله و بدون امکان بازخريد منتشر كند، با دو ريسك نقدينگی و كاهش 
قدرت خريد پول مواجه می شود. اگر نرخ تورم بعد از مدتی دوباره روند افزايشی 
در پیش گیرد، سودی كه در زمان خريد تعهد شده به طور مثال برای دوره زمانی 
ده ســاله كاهش ارزش پول ملی را جبران نمی كنــد، ضمن اينکه وجود اين دو 
ريســك پرداخت نرخ اين ريسك را به خريداران الزامی می كند كه ممکن است 
نرخ سود اين اوراق را در زمانی كه نرخ سود بانکی 22 درصد است، به 30 درصد 
هم برساند كه عماًل تعیین اين نرخ سود در دولت يازدهم با شعار كاهش تورم به 
دلیل اثر افزايشی كه بر تورم دارد، قابلیت اجرا پیدا نکرد و به همین علت انتشار 

اوراق قرضه اسالمی تاكنون عملی نشده است.
البته در اين اواخر اوراق كوتاه مدت با نرخ سود 20 و 21 درصد منتشر شد كه 
به دلیل زمزمه كاهش نرخ سود بانکی به 18 درصد زمینه  جذابی برای فروش اين 
اوراق فراهم شد و در حال حاضر كه نرخ سود سپرده ها به 15 درصد رسیده است، 
اوراق با نرخ سود 18 درصدی نیز جذاب هستند. همچنین با دورنمای كاهش نرخ 
سود سپرده های بانکی به 12 درصد انتشار اين اوراق با نرخ هايی باالتر از نرخ سود 

سپرده برای مردم جذاب خواهد بود.
دولت هنوز هم در زمینه انتشار اوراق بدهی میان و بلندمدت توفیقی نداشته، 
چون نیاز دولت به جذب نقدينگی به منظور پرداخت بدهی خود به شبکه بانکی 
بســیار زياد و مبلغی در حدود 140 هزار میلیارد تومان است كه با اعداد و ارقام 

بودجه قابل قیاس نیست.
به نظر شــما دولت در پرداخت بدهی خود به شــبکه بانکی 

است؟ مصمم 
دولت به طور حتم به پرداخت بدهی خود به شبکه بانکی عالقه مند است، اما 
در اين مسیر با موانعی كه ذكر شد، مواجه است و تا زمانی كه دولت بدهی خود 
را به شــبکه بانکی پرداخت نکند، برون رفت از ركود فعلی در اقتصاد امکان پذير 
نیســت. دلیل عمده تنگنای اعتباری در شــبکه بانکی ناشی از بدهی دولت به 
بانك ها بوده و بدهی دولت به شبکه بانکی به اختالل در چرخه اقتصاد منجر شده 
است. با پرداخت اين بدهی منابع در چرخه اقتصاد به حركت در آمده و بنگاه های 

اقتصادی هم توان پرداخت بدهی های خود را به شبکه بانکی پیدا می كنند.
دولــت برای خروج از ركود بايد بدهی خود را به شــبکه بانکی و بنگاه های 
اقتصادی پرداخت كند اما تصمیم گیری در اين خصوص بسیار كند پیش می رود. 
در حال حاضر انتشــار اوراق بدهی با نرخ ســود 18 درصد رقم بااليی محسوب 

می شود كه موجب افزايش چند برابری بدهی دولت در میان مدت می شود.
اوراق بدهی بلندمدت در آمريکا نرخی كمتر از سه درصد دارد و دولت تأمین 
اين سود را به راحتی انجام می دهد. همچنین در آمريکا هر ساله اوراق جايگزين 

می شــود و دولت بدهی خود را پرداخت نمی كند، تنهــا آن را جابه جا می كند. 
بنابراين همواره اين بدهی نسبت معینی با تولید ناخالص داخلی دارد كه حفظ 
می شود و دولت پرداخت نرخ سودی را متعهد می شود كه بودجه اش توان تأمین 
آن را داشــته باشد، اما در ايران نرخ باالی نرخ سود بانکی مانعی در انتشار اوراق 
بدهی برای دولت اســت و شايد دولت منتظر كاهش نرخ سود در قدم بعدی به 
12 درصد باشــد تا بعد از آن نسبت به انتشار اوراق بدهی اسالمی اقدام و شايد 
بعد از رسیدن نرخ سود سپرده های بانکی به زير 10 درصد هم نسبت به انتشار 

اوراق اقدام كند.
البته اگر كاهش نرخ ســود بانکی صرفاً به صورت تصنعی و دستوری باشد، 
كاهش مداوم نرخ سود بانکی خطر برون رفت سپرده های مردم از شبکه بانکی و 
ورود آنها به بازار غیرمتشکل پولی را درپی دارد، زيرا در حال حاضر پرداخت سود 
تسهیالت با نرخ 18 درصدی در اكثريت بانك ها اجرا نمی شود و اگر اجرايی شود 
نیز نصیب يکســری از شركت های بزرگ نیمه دولتی  شده و عماًل اين تسهیالت 
به طبقه متوسط و صنايع كوچك نمی رسد و اين خطر وجود دارد كه اين گروه 
به منظور تأمین مالی به سراغ بازار غیرمتشکل پولی با نرخ های بسیار باالتر بروند. 
همچنین ممکن است سپرده های مردمی هم از شبکه بانکی خارج و به اين بازار 
ســرازير شود كه البته  اين وضعیت در گذشته در فضای اقتصادی كشور تجربه 

 شده است.
نکته ديگر  كه بايد موردتوجه قرار گیرد اين اســت كه تا زمانی كه ساختار 
شــبکه بانکی تغییر نکند، تزريق نقدينگی به اين بخش همانند مسکن مقطعی 
عمل می كند و تنها بحران را به تعويق می اندازد و مشکل ريشه ای حل نمی شود.

همان طور كه گفته می شــود اوراق بهادار اسالمی در سررسیدهای يك الی 
سه ساله قرار است منتشر شود و زودتر از سررسید هم می تواند خريدوفروش شود 
و بانك ها نیز می توانند آن را به عنوان وثیقه به منظور اســتقراض از بانك مركزی 

قرار دهند، اين برنامه راهکار مؤثری در اين خصوص است؟
اينکه گفته می شــود دولت اوراق بهادار اسالمی را به شبکه بانکی به منظور 
پرداخــت بدهی ها عرضه كند و بانك ها اين اوراق را به بانك مركزی بدهند و از 
اين نهاد استقراض كنند،اين امر باعث می شود تا دولت به بانك مركزی بدهکار 
شود و رويکرد مناسبی نیست. بانك های مركزی در دنیا به هیچ وجه نه خود اوراق 
بدهی منتشر می كنند و نه اوراق بدهی را به عنوان وثیقه قبول می كنند و همواره 
بانك مركزی ذخیره ای از اوراق بدهی به منظور تنظیم سیاست های انبساطی و 

انقباضی دارد.
همچنین در زمان اجرای سیاست های انبساطی بانك مركزی اوراق را از بازار 
خريداری و به جامعه نقدينگی تزريق می كند تا به هنگام اجرای سیاســت های 
انقباضی اوراق را در بازار عرضه و نقدينگی را از سطح جامعه جمع آوری  كند، ولی 
در ايران از اين ابزار محروم هستیم. البته دو ابزار ديگر مانند تنزيل مجدد اوراق 
و بازی با نرخ سپرده قانونی به منظور اجرای سیاست های انقباضی و انبساطی در 
بانك های مركزی دنیا وجود دارد، اما در كشــور ما تنزيل خريد دين  كه يکی از 
مهم ترين ابزارها در دنیا اســت، به طور كل منسوخ شده است. يعنی شركت ها و 
فعاالن تجاری اجناس را از طريق اوراق بدهی به مشــتری می فروشند و اوراق را 
به بانك پرداخت و در ازای آن وجه نقد دريافت می كنند تا هنگامی كه بانك ها به 
نقدينگی نیاز دارند، آن را به بانك مركزی بفروشند كه خود يك نرخ تنزيل مجدد 

دارد و آن نرخ تمام سودهای بانکی را تعیین می كند.
 به نظر شما اوراق بدهی با چه مکانيزمی بهتر عمل خواهد کرد؟

دو معیار زمان و نرخ سود همواره در اوراق مدنظر است. در نتیجه اين اوراق 
بدهی همواره با ريسك نقدشوندگی همراه است و از آنجا كه نرخ سود بانکی در 
كشور به نسبت باال است، انتشار و عرضه اين اوراق با لحاظ حاشیه سود، ريسك 
نقدشوندگی را برای دولت با نرخ های سود فعلی باال می برد. در صورتی كه كاهش 
نرخ سود بانکی با اتخاذ سیاست های درست پولی به صورت طبیعی و خودجوش 

تداوم يابد، خريد اوراق بهادار اسالمی برای آحاد جامعه جذاب خواهد شد.
شايد يکی از بهترين راهکارها به منظور جذب نقدينگی و تأمین كسری بودجه 
دولت انتشــار اوراق برای فروش نفت آتی با نرخ دالری در كشــور باشد. اين امر 
به اين معنا اســت كه اوراق را به ارزش ريالی دالر و به نرخ روز انتشار به فروش 
برسانیم و در زمان سررسید هم بر اساس نرخ دالر آن زمان به مردم بازپرداخت 

كنیم. بنابراين می توان نرخ آن را 6 درصد در نظر گرفت.
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همايش ســاالنه سیاســت های پولی و ارزی همواره به عنوان فرصتی برای 
بررسی چالش های پیش روی سیستم بانکی و مالی كشور و ارائه راهکارهای عملی 
برای برون رفت از آنها مطرح بوده اســت. با توجه به نام گذاری سال جاری به نام 
سال »اقتصاد مقاومتی: اقدام و عمل« از سوی مقام معظم رهبری )مدظله العالی(، 
مقاوم سازی و اصالح نظام بانکی كشور به عنوان يکی از مهم ترين اهرم های توسعه 
اقتصادی كشور بايد در صدر برنامه های مسئوالن در سطوح مختلف شبکه بانکی 
قرار گیرد. نظام پولی و بانکی به عنوان مهم ترين ركن تأمین مالی در اقتصاد كشور 
بايد ســازگار با اين رهنمود و سیاست های كلی اقتصاد مقاومتی، اقدامات عملی 

الزم را در هماهنگی با ساير بخش های اقتصادی انجام دهد.
با توجه به اقتضائات حال حاضر اقتصاد كشور و اهمیت موضوع اصالح نظام 
مالی، بیست و ششمین همايش، حول محورهای مهمی همچون »يکپارچه سازی 
نظام مالی«، »الزامات استقرار حاكمیت شركتی در بانك ها«، »نظارت و سالمت 
بانکی«، »الگوهای كسب و كار بانکی«، »سازوكار مديريت نرخ های سود« و »تقويت 
نقش بانك ها در تأمین مالی« شــکل گرفت. نظر به اهمیت تدوين راهکارهای 
عملی جهت تحقق اهداف اقتصاد مقاومتی در نظام مالی كشور، تأكید بیست و 

ششمین همايش سیاست های پولی و ارزی بر طراحی سازوكارهای اجرايی پولی 
و مالی بود كه با اهداف سند چشم انداز سازگار است.

سخنرانی های كلیدی با هدف مطرح  كردن ديد گاه های كلیدی سیاست گذاران، 
مقاله های سیاستی بر پايه استخراج رويکردهای سیاستی از پژوهش های علمی، 
میزگردهای سیاستی برای رايزنی، تبادل نظر و جامع نگری در زمینه محورهای 
همايش و مقاالت علمیـ  پژوهشــی برای بهره مندی از آخرين تحقیقات كشور 
در حوزه های مرتبط با محورهای همايش، به عنوان مهم ترين كانال های ارسال 

پیام های متنوع و متعدد همايش در نظر گرفته شدند.
 در بیســت و ششمین همايش در مجموع 12 سخنرانی كلیدی، 6 میزگرد 
سیاســتی و 6 نشســت تخصصی حول محورهای اصلی همايش برگزار شد. از 
مجموع 90 مقاله علمی ارسال شده به دبیرخانه همايش، 27 مقاله برتر انتخاب 
شــد كه بر اساس زمان بندی در دو روز همايش ارائه گرديد. در مجموع 37 نفر 
از افراد برجســته اقتصادی نظام بانکی كشور در سخنرانی ها و میزگردها حضور 
داشتند و طبق سنوات گذشته چهره های ماندگار نظام بانکی و اقتصادی كشور 
معرفی شدند. برگزاری اولین دوره مسابقه پول؛ ارز؛ رسانه يکی از نوآوری های اين 
همايش بود كه با هدف تقويت نقش اصحاب رسانه در حوزه اطالع رسانی و تبیین 

محورهای كلیدی همايش طراحی شد.

  مروری بر بيست و ششمين همایش سياست های پولی و ارزی 
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بانکی:  و  پولی  پژوهشکده  رئيس 
کاهــش  بــرای  الزم  شــرایط 

نرخ سود غيردستوری 
 علی ديواندری، رئیس پژوهشکده 
اين  افتتاحیه  بانکی، سخنران  و  پولی 
همايش بود. وی گفت: در ســال های 
اخیر دولت و بانك مركزی با همراهی 
و همگامــی يکديگــر توانســته اند با 
منضبط  پولــی  سیاســت های  اتخاذ 
را در راســتای  توفیقــات بســیاری 
كنترل نرخ تورم به دست آورند. نرخ 
تورم كه در مهر ماه ســال 1392 به 
بیش از 40 درصد رسیده بود به 11/2 درصد در فرودين ماه سال جاری 
كاهــش يافت. همچنین پیش بینی ها مؤيد آن هســتند كه در تابســتان 
امســال نرخ تورم تك رقمی محقق می شــود. همچنین، تالش های بانك 
مركزی در جهت ثبات بخشــی به بازار ارز در كنار گشايش های ايجادشده 
در عرصه سیاســت های خارجی نیز توانســت نوســانات بازار ارز را تحت 

كنترل درآورده و ثبات نســبی را به اين بازار بازگرداند.
وی ادامه داد: با وجود توفیقات به دســت آمده در حوزه كاهش نرخ 
تورم و برقراری ثبات در بازار ارز، اقتصاد كشــور با چالش دســتیابی به 
نرخ رشــد پايدار غیرتورمی مواجه اســت. در اين زمینــه نقش بی بديل 
نظام مالی در اقتصاد كشــور بر كسی پوشــیده نیست. نظر به اينکه بیش 
از 90 درصد از تأمین مالی اقتصاد كشــور از طريــق نظام بانکی صورت 
می گیرد، عملکرد درســت و مناسب آن می تواند در تحقق رشد پايدار در 
چهارچوب سیاســت های كلی اقتصاد مقاومتی مؤثر واقع شــود. با توجه 
به نام گذاری ســال جاری به نام ســال »اقتصاد مقاومتی: اقدام و عمل« 
از ســوی مقام معظم رهبری )مد ظله العالی(، مقاوم سازی و اصالح نظام 
بانکی كشــور به عنوان يکی از مهم ترين اهرم های توسعه اقتصادی كشور 

بايد در صدر برنامه های شــبکه بانکی قرار گیرد.
بــه گفته وی بانك مركزی در كنار ســاير دســتگاه های ذی ربط در 
راســتای پیاده ســازی سیاســت های اقتصاد مقاومتی و دستیابی به رشد 
پايــدار غیرتورمــی اقدامات مؤثری در عرصه داخلــی و بین المللی انجام 

داده است.
ديواندری تصريــح كرد: با توجه به تحوالت اقتصادی باالخص كاهش 
تورم يکی از برنامه ها و سیاســت گذاری های كالن بانك مركزی در سال 
گذشــته و امسال تالش در جهت كاهش نرخ سود بانکی بوده است. بانك 
مركزی با همکاری نظام بانکی كشــور با ايفــای نقش فعال در خصوص 
اضافه برداشــت بانك ها توانســت موجبات كاهش نرخ سود در اين بازار 
را فراهــم كند. با تعديل اصولی نرخ های ســود بازار بین بانکی، شــرايط 
الزم برای كاهش غیردســتوری نرخ ســود بانکی در كشور فراهم گرديد. 
اجرای اين مهم با همراهی و همگامی شــبکه بانکی با بانك مركزی آغاز 
گرديــد و مصوبه شــورای پول و اعتبار مبنی بر كاهش نرخ ســود بانکی 
همســو و متناســب با اقتضائات اقتصاد كالن از اول اسفند سال گذشته 
در بخشــنامه ای به شبکه بانکی  ابالغ شــد. كاهش بیشتر نرخ سود بانکی 
اقدامی اســت كه در جهت رونق دادن به اقتصاد و تحريك تولید امســال 

اولويت است. نیز همچنان در 
وی اظهار داشــت: عالوه بر اين، در راســتای تحقق اقتصاد مقاومتی 
و دســتیابی به رشد اقتصادی هدف گذاری شــده در برنامه ششم توسعه، 
بانك مركزی به مســائل مهمــی همچون افزايش ســالمت نظام بانکی، 
پیاده ســازی و اســتقرار نظــام حاكمیت شــركتی و مديريــت مطالبات 

دارد. توجه  غیرجاری 
رئیس پژوهشــکده پولی و بانکی گفت: از سوی ديگر پس از توافقات 
مربوط به برجام مذاكراتی بر ســر ورود ســرمايه گذاران و شــركت های 
مختلف خارجی به كشــور آغاز شده اســت. الجرم نظام بانکی كشور به 
عنــوان مجرايی برای عبور وجوه مالی بین طرفیــن قراردادهای مختلف 
عمــل خواهد نمود. همچنین با پیگیری هايی كه در خصوص آزادســازی 

و بازگشــت وجوه مالی متعلق به كشــور انجام شــده است، اين امر لزوم 
ارتباطات بین المللی نظام بانکی كشــور را نشان داده و به تبع آن عملکرد 
ســريع، منسجم و كارآمد حلقه واســطه بانکی را آشکار می سازد. به اين 
ترتیــب نظام بانکی كشــور در اين برهه تاريخــی از موقعیت منحصر به 
فردی برخوردار اســت كه عملکرد صحیح آن می توانــد موجبات پويايی 
بیشتر اقتصاد كشور و تســريع رشد اقتصادی و افزايش اشتغال را فراهم 

آورد.
وی ادامــه داد: گرچــه به دلیل ســرعت تحوالت رويه هــای اجرايی 
بین المللــی تغییــر يافتــه و بــا رويه هــای اجرايی حال حاضر كشــور 
متفاوت اســت، ناخواســته چالش معرفی و پیاده ســازی قوانین، مقررات 
و اســتانداردها و پیــروی از قوانیــن نظارتی بین المللــی پیش آمده كه 
يکی از موانع پیش روی تعامالت مالی بین المللی كشــور اســت. با توجه 
بــه اين ضرورت، بانك مركزی با هدف تهیه صورت های مالی اســتاندارد 
و بهبود گزارشــگری در افشــای اطالعات و قابلیت مقايســه صورت های 
مالــی بانك ها و مؤسســات اعتباری، بازنگری صورت هــای مالی بانك ها 
و مؤسســات اعتباری در چهارچوب )IFRS( را در  دســتور كار قرار داد 
و در اين راســتا بخشنامه  اســتانداردهای بین المللی گزارشگری مالی را 
به شــبکه بانکی ابالغ كرد. اين اقدام گام مؤثری در جهت ارتقای ســطح 

است. بانکی كشور  نظام  مالی  شفافیت 

مرکزی: بانک  رئيس کل 
تک رقمی شــدن تورم پس از 

25 سال 

ولی الــه ســیف رئیــس كل بانك 
مركزی نیــز در ادامه ايــن همايش 
افــزود: در میــان شــقوق مختلــف 
مركزی  بانك  اقتصادی،  سیاست های 
متولــی سیاســت پولــی اســت كه 
نیز  اعتبــاری  و  ارزی  سیاســت های 
در ذيل آن تعريف می شــود. سیاست 
پولی به طــور طبیعی اهداف متنوعی 
را دنبــال می كند كــه در اين میان 
حفظ ثبــات قیمت ها مهم ترين هدف سیاســت  پولی به شــمار می آيد، 
اما در كنار ثبــات قیمت ها به عنوان هدف اصلی، سیاســت پولی بايد به 
حفظ رشــد اقتصادی و همچنین توازن بخــش خارجی اقتصاد نیز توجه 

باشد. داشته 
وی ادامه داد: در ســال های اخیــر حفظ ثبات مالی نیــز به يکی از 
اهداف مهم سیاســت پولی تبديل شــده اســت. با اين وجود، دستیابی 
همزمــان بــه تمامی اين اهــداف ممکــن و مقدور نیســت و پیچیدگی 
سیاســت گذاری بانك مركزی زمانی بیشتر خواهد شد كه اين اهداف در 
تقابل با يکديگر قرار گیرند. بر همین اســاس بانك مركزی در دولت تدبیر 
و امید تالش كرده اســت در اعمال سیاست پولی، با اولويت بندی اهداف 
اقتصادی متناســب با مقتضیات زمانی، در راستای دســتیابی به بهترين 

كند. حركت  ممکن  اقتصادی  عملکرد 
 به گفته ســیف، كنترل تورم اولويت اصلی و تأمین رشــد اقتصادی، 
ثبات مالــی و توازن بخش خارجی از اهداف اصلی بانك مركزی اســت. 
اما طبیعی اســت با توجــه به محدوديت های شــرايط محیطی اقتصاد و 
امکان بروز تکانه های مختلــف اقتصادی، لزوماً هر يك از نتايج به تنهايی 

نباشد. بهترين 
رئیــس كل بانك مركزی تصريح كرد: اعمال سیاســت های مناســب 
پولــی و مالی در طول ســال های اخیــر منجر به كســب موفقیت قابل 
مالحظه ای در خصوص مهار فشــارهای تورمی شــده است. نرخ تورم در 
ادامه روند كاهنده خود از نرخ های باالی 40 درصد در نیمه سال 1392 
به 11/2 درصد در فروردين ســال جاری كاهش يافته اســت كه به زعم 
كارشناســان داخلی و خارجی دســتاوردی مهم و كلیــدی برای اقتصاد 

 علی دیواندری

 ولی اله سیف
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كشــور به شــمار می آيد. پیش بینی ها حاكی از آن اســت كه با استمرار 
شــرايط فعلی، روند كاهشــی نرخ تــورم ادامه خواهد داشــت و پس از 
گذشت 25 ســال، نرخ تورم در تابستان ســال جاری سطوح تك رقمی 

خود را تجربه خواهد كرد.
وی ادامــه داد: در حوزه تولید و در حالی كه اقتصاد ايران توانســت 
با ثبت رشــد اقتصادی مثبت 3 درصدی در سال 1393 فرآيند خروج از 
ركود اقتصادی را كلید بزند، كاهش شــديد قیمت نفت و طوالنی شــدن 
مذاكرات هســته ای و تداوم عملــی تحريم ها طی ســال 1394، فرآيند 
خــروج از ركــود را كند كرد. صــادرات نفت خام كه تــا پیش از اين به 
واســطه كاهش صادرات نفت به حدود نصف كاهــش يافته بود، به دلیل 
كاهــش قیمت نفــت كاهش مضاعف 45/5 درصدی را در ســال 1394 
تجربــه كرد. كاهش درآمدهای نفتی از مســیر تضعیــف بودجه دولت و 
تضعیف ترازپرداخت ها شــرايط محیطی نامطلوب اقتصادی را در ســال 

نمود. 1394 تشديد 
وی اظهار داشت: بانك مركزی كوشید تا از طريق اتخاذ سیاست های 
اعتباری مناســب و تمركز بر تأمین سرمايه در گردش واحدهای تولیدی 
و نیــز ايفای نقش مؤثر در زمینه اجرای بســته تحريك رشــد اقتصادی 
و انبســاط هدفمند و مؤثــر نقدينگی، پیامدهای منفی ناشــی از كاهش 
درآمــد نفت را به حداقل برســاند. خوشــبختانه با اجــرای برجام و لغو 
بخش عمده ای از تحريم ها در كنار سیاســت های پولی، ارزی و اعتباری 
بانك مركزی در راســتای خروج از ركود، فرآيند بهبود شــرايط اقتصاد 
از زمستان سال گذشته آغاز شــده و پیش بینی می شود طی سال جاری 

فرآيند خروج از ركود و ورود به دوره رونق اقتصادی شــتاب گیرد.
وی گفــت: علی رغــم موفقیت هــای حاصــل در زمینــه كاهش نرخ 
تــورم و برخالف انتظــارات اولیه موجود، كاهش نرخ های ســود بانکی با 
چســبندگی زيادی همراه بود و به طور متناســب با تحــوالت نرخ تورم 
كاهش نیافت. نرخ ســود حقیقی در سال گذشته باالترين سطوح تاريخی 
خود را در دوره قبل و بعد از انقالب تجربه كرد. نتايج بررســی های بانك 
مركزی در ســال 1393 حاكی از اين بود كه باال بودن نرخ  ســود بانکی 
و چســبندگی رو به پايیــن آن عمدتاً تحت تأثیر مشــکالت موجود در 
ترازنامه بانك ها و راكد شــدن بخش قابل توجهی از دارايی  آنها به صورت 
مطالبــات غیرجــاری و مطالبات از بخش دولتــی و دارايی های غیرمالی 
اســت كه در مجموع، زمینه ســاز بروز پديده تنگنای اعتباری در شبکه 

است. بوده  بانکی 
وی تصريح كرد: اين امر در كنار نقش نامســاعد مؤسســات اعتباری 
غیرمجاز، به شــکل گیری جنگ  قیمتی در بازار پول و افزايش نرخ  ســود 
واقعی منجر شــد. بر مبنای چنین تحلیلی كه متعاقباً مورد پذيرش غالب 
كارشناســان اقتصادی و بانکی نیز قــرار گرفت، رويکرد بانك مركزی در 
ســال 1394 در خصوص نرخ های سود بانکی بر كاهش تدريجی نرخ های 
ســود بانکی از طريــق رفع علل تنگنای مالی و ســاماندهی مؤسســات 

شد. متمركز  غیرمجاز  اعتباری 
ســیف عنوان كرد: در اولین گام در ارديبهشــت ســال 1394 بانك 
مركزی پیشــنهادهای خــود در زمینه اصالح مؤلفه های سیاســت پولی 
را به شــورای پول و اعتبار ارائه و اين شــورا نیز ضمن تأكید بر كاهش 
تدريجی و غیردســتوری نرخ ســود بانکی، با تعديل رو به پايین نرخ های 
ســود بانکی و كاهش نسبت سپرده قانونی بانك های تجاری موافقت كرد. 
عــالوه بر اين، به دنبال راه اندازی ســامانه الکترونیکی چکاوک و تکمیل 
پوشش آن در ماه های ابتدايی سال 1394، امکان اضافه برداشت بانك ها 
از منابــع بانك مركــزی از طريق اتاق پاياپای بانکــی از بین رفت و اين 
امر زمینه مناســبی را برای ســاماندهی بدهی بانك ها به بانك مركزی و 
تبديل اضافه برداشت بانك ها به خطوط اعتباری با نرخ های سود مناسب 
فراهم ســاخت. رويکرد بانك مركزی در اين زمینه با اقدامات جانبی اين 
بانك در خصوص كاهش نسبت ســپرده  قانونی بانك های تجاری، تعمیق 
و ورود فعاالنــه به بــازار بین بانکی تکمیل و در مجموع شــرايط بهتری 
بــرای مديريت نقدينگی در بانك ها فراهم شــد. مجموعه اين اقدامات به 
كاهش قابل مالحظه نرخ ســود بازار بین بانکی از 29 درصد در فروردين 

ســال 1394 به حدود 17 درصد در ارديبهشت سال 1395 منجر شد.
بــه گفته وی، بانــك مركزی با تمركز بر كاهــش مطالبات غیرجاری 
بــه عنوان يکــی از عوامل اصلــی بروز تنگنــای مالی در شــبکه بانکی 
اهتمام ويژه ای را به كار گرفت. در ســايه اقدامات انجام شده و همکاری 
دســتگاه های ذی ربــط و بانك هــا، نســبت مطالبات غیرجــاری به كل 
تســهیالت شبکه بانکی از 12/1 در پايان سال 1393 به 10/2 درصد در 
اســفند ماه ســال 1394 كاهش يافت كه به نوبه خود در كاهش تنگنای 

بود. مؤثر خواهد  بانك ها  اعتباری 
رئیس شــورای پول و اعتبار گفت: تقويت نقش نظارتی و تنظیم گری 
بانــك مركزی در بازار پول يکی ديگــر از اقدامات مؤثر بانك مركزی در 
زمینه كاهش نرخ ســود بانکی است. در همین راستا با روش های مختلف 
اين پیام و هشــدار بــه بانك ها منتقل شــد كه نرخ های علی الحســاب 
پرداختی به ســپرده ها نســبت به ســود قطعی به طور معنــاداری فزونی 
گرفته اســت و دارای پیامدهای نامطلوبی بر عملکــرد بانك ها و متعاقباً 
آثــار حقوقی و مديريتی اســت كه پاســخ گويی بانك هــا را در رابطه با 

می كند. دشوار  آنها  عملکرد 
وی درباره وضعیت اقتصاد نیز اظهار داشــت: حجم نقدينگی در پايان 
ســال 1394 با 30 درصد افزايش نســبت به پايان ســال قبل به 1017 
هزار میلیارد تومان بالغ شد كه در مقايسه با رشد متغیر مذكور در پايان 
ســال 1393 )22/3 درصــد(، 7/7 واحد درصد افزايش نشــان می دهد. 
پنج واحد درصد از اين رشــد به مســاعدت های بانــك مركزی به بخش 
تولید مربوط می شــود. رشــد 30 درصدی نقدينگی در ســال 1394 به 
ترتیب از رشــد 17/1 درصدی پايه پولــی و 11 درصدی ضريب فزاينده 
نقدينگی ناشــی شــده كه حاكی از تركیب مناسب رشد نقدينگی در اين 
ســال می باشد. عالوه بر اين، علی رغم نقش مسلط بدهی بانك ها به بانك 
مركزی در رشــد پايه پولــی در يك دهه اخیر، حجــم بدهی بانك ها به 

بانك مركزی در ســال 1394 به میزان 1/7 درصد كاهش داشته است.
بــه گفته وی، كاهش بدهی بانك ها به بانك مركزی در ســال 1394 
در شــرايطی بود كه بانك مركزی در اين ســال، با هدف كمك به رشد 
اقتصادی و اجرای بســته تحريك رشــد اقتصادی، نسبت به اعطای خط 
اعتبــاری به برخی بانك ها به ويژه بانك هايی كه در خريد تضمینی گندم 
مشــاركت داشــتند، اقدام كرد. بديهی است كه در صورت عدم مساعدت 
بانــك مركــزی در اين زمینه حجــم بدهی بانك ها به بانــك مركزی به 
میــزان بیشــتری كاهش می يافت. در هــر حال حمايت نظــام بانکی از 
فعالیت هــای مختلف تولیــدی دارای آثاری از بابت رشــد نقدينگی نیز 

بوده است.
وی خاطر نشــان كرد: بــازار ارز در ســال 1394 در نتیجه مديريت 
مناســب بانك مركزی از ثبات مناســبی برخوردار بود. متوسط نرخ دالر 
بازار آزاد در ســال 1394 معادل 34501 ريال بود كه در مقايسه با رقم 
ســال 1393 معادل 5/2 درصد افزايش داشــت. عالوه بر اين، در ســال 
1394 شــکاف نســبی نرخ دالر بازار آزاد و بازار رسمی نیز با 7/1 واحد 
درصد كاهش نسبت به سال قبل به 16/6 درصد رسید. اين رقم در حال 

حاضر 13/3 درصد است.

وزیر امور اقتصاد و دارایی: 
به  ایــران  اقتصاد  چرخــش 

سمت بهبود و رونق
اقتصادی  امور  علی طیب نیا، وزير 
و دارايی، در ادامه اين همايش گفت: 
به دست هم  عوامل مختلفی دســت 
داده تــا ما را بــه اين باور برســاند 
كــه در ســال 1395 می توانیــم به 
اقتصادی  بهبود  در  ايجاد شــده  وقفه 
كشــور خاتمه دهیم و امســال را به 
نقطه عطفی برای بازگشــت به رونق 
عامل نخست،  تبديل كنیم.  اقتصادی   علی طیب نیا



] 119 [

مروری بر بيست و ششمين همایش سياست های پولی و ارزی    پرونـــده

دو ماهنامه تازه های اقتصاد   شهریور 95   شماره 149

دســتیابی به توافق هسته ای و ورود به دوره پسابرجام است. مردم ايران 
يــك جنگ تمام عیــار اقتصادی را با موفقیت به پايــان برده اند. با تالش 
مثال زدنی دولت ســاختار تحريم های ظالمانه اقتصادی فرو ريخت، موانع 
برای صادرات نفت ايران برداشته شد، محدوديت ها برای مبادالت تجاری 
و ارزی كشــور لغو شــد و بر اثر آن گشــايش های مهمی در مناســبات 

اقتصادی ايران با ســاير كشورها ايجاد شد. 
وی ادامه داد: عامل دوم شــکل گیری چشــم انداز مثبت در جهان و 
ايــران در مورد عملکرد اقتصاد ايران در ســال 95 و ســال های پس از 
آن اســت. ناظران و كارشناســان بین المللی و صاحب نظــران اقتصادی 
كشــورمان همگی بــر آغاز تغییر رونــد متغیرهای عمــده اقتصاد كالن 

وحدت نظر دارند.
بــه گفته وی، عامل ســوم و بســیار مهم تر از دو عامــل ديگر عزم 
مشترک مديريت كشور در سطوح مختلف حول اجرای سیاست های كلی 
اقتصاد مقاومتی اســت؛ سیاســت هايی كه كاهش آســیب پذيری اقتصاد 
كشــور و رشد تولید داخلی را از مسیر انجام اصالحات ساختاری و نهادی 
هدف قرار داده اســت. ما اعتقاد داريم اقتصاد مقاومتی بستر مناسبی را 
برای برنامه ريزی های جاری و آينده كشــور فراهم كرده و اين سیاست ها 
چهارچوب كالن اقدامات دستگاه های اجرايی را برای دستیابی به توسعه 
پايدار تشــکیل می دهــد. در حقیقت نظام اقتصادی كشــور بايد در برابر 
جهان پرتنش كنونی و تحوالت شــتابان اقتصادی و اجتماعی مقاوم باشد 

و بتوانــد اين تحوالت را در خود هضم كند.
وزيــر امور اقتصادی و دارايــی تصريح كرد: شــواهد حاكی از ظهور 
تدريجی چرخش اقتصاد ايران به ســمت بهبود و رونق است. برآوردهای 
اخیر منتشر شــده توسط مركز آمار ايران از حساب های ملی فصلی در سه 
ماهه پايانی ســال 94 نشان می دهد كه رشــد ارزش افزوده در زمستان 
سال گذشــته در تمام گروه ها و غالب زيرگروه های اقتصادی مثبت شده 
اســت. هدف دولت برای تحقق رشد اقتصادی حداقل 5 درصدی در سال 
جــاری و تداوم چنین روندی كاماًل امکان پذير اســت. در اين راســتا دو 
نگرانی عمده وجود دارد كه می تواند تحقق نرخ رشــد هدف را در معرض 

خطر قرار دهد.
وی گفت: نگرانی اول، اثر حاشــیه های سیاســی بــر متن اقتصادی 
اســت. از اينکه يك اجماع سیاســی حول اولويت اقتصادی به وجود آمده 
است و امروزه همه جناح های سیاسی بر ضرورت حل مشکالت اقتصادی 
و ايجــاد رونق و رفاه و حل مشــکالت معیشــتی مــردم تأكید می كند، 
اســتقبال می كنم؛ اما راه نشــان دادن پای بندی به چنین خواســته هايی 
پوشــش برای افزايش ثبات و انسجام سیاسی اســت. از همه جناح های 
سیاســی صمیمانــه درخواســت می كنم كــه اجازه ندهیــد چرخه های 
انتخاباتی و حواشــی آن، جهش اقتصادی ســال 1395 را تحت الشــعاع 

قرار دهد.
بــه گفته طیب نیا، مخاطره يــا نگرانی دوم ناشــی از وجود ترديدها 
درباره فراگیری رشــد سال 1395 است. رشــدی كه يکی از منابع اصلی  
آن گشايش های ايجاد شــده برای بازگشت نفت ايران به بازارهای جهانی 
اســت، می تواند فراگیری محدودی داشته باشد و رضايت مندی اجتماعی 
بالنســبه كمی را نتیجه دهــد. پس تیم اقتصادی دولــت بايد هم برای 
تأمین مالی رشــد هدف گذاری كند و هم تالش گسترده ای برای رفع اين 
نگرانی انجام دهد تا منابع را به ســمت كســب وكارهايی ســوق دهد كه 

بخش بیشــتری از جامعه از مواهب آن بهره مند شوند.
وزير امور اقتصادی و دارايی تصريح كرد: اقتصاد ايران مدتی اســت با 
دو چالش مهم تنگنای اعتباری و بدهی دولت مواجه اســت. بررسی های 
میدانی از اقتصاد ايران نشــان می دهد كه اقتصاد كشور با تنگنای شديد 
اعتبــاری روبه رو اســت. در حقیقت با وجود حجــم نقدينگی قابل توجه 
در ســطح كالن در مقايســه با بسیاری از كشورها و رشــد فزاينده اين 
متغیر، در ســطوح خــرد بنگاه های اقتصادی و خانوارها پاســخ كافی از 
ســوی عرضه كنندگان منابــع دريافت نمی كنند و بــا تنگنا و محدوديت 
شــديد اعتباری مواجه هستند. اين شــرايط به تعبیری تناقض و معمای 
نقدينگی در اقتصاد ايران را شــکل داده اســت. بخشــی از اين تنگنای 

اعتباری ريشــه در ناكارآمدی های محسوس بازارهای مالی كشور دارد.
وی ادامه داد: بررسی ترازنامه سیســتم بانکی نمايانگر وجود اختالل 
وســیع در تركیب ترازنامه بانك ها و مؤسسات اعتباری دارای مجوز است. 
مانده تســهیالت غیرجاری رسمی كشور در پايان بهمن سال 94 به رقم 
794 هزار میلیارد ريال رســیده كه نشان می دهد نسبت مانده تسهیالت 
غیرجاری به بیش از 12/2 درصد رســیده و بخش مهمی از منابع بانك ها 
از جريــان خلق اعتبار خارج گرديده اســت و بانك ها تنها با بخشــی از 
تــوان خود به امر تأمین مالــی اقتصاد می پردازند. در چنین شــرايطی، 
خــروج از تنگنــای اعتباری و پرداخــت بدهی های دولــت، دو اولويت 
اصلــی و به هم وابســته تیم اقتصادی دولت در ســال 95 بــرای تقويت 
و شتاب بخشــی به بهبود و رونق اقتصادی اســت. جهت دهی تســهیالت 
به ســمت ظرفیت های خالی و كســب وكارهای كوچك و متوسط اولويت 
ديگر دولت برای گســترش فراگیری رونــق اقتصادی خواهد بود. تدوين 
و اجرای سیاســت های مناسب برای حل مشــکالت نظام بانکی و خروج 
از تنگنــای اعتباری از ابتدای روی كار آمــدن دولت يازدهم مورد توجه 

بوده است.
وی در پايان گفت: اســتفاده از فرصت طاليی فراهم شده برای اقتصاد 
ايران در ســال 95 منــوط به تالش مشــترک ما برای رفــع تنگناهای 
اعتباری و جهت دهی منابع به ســمت راه انــدازی ظرفیت های موجود و 
حمايت از كســب وكارهای كوچك و متوســط اســت. بايد بتوانیم از اين 
فرصت برای ارتقای رشــد فراگیر اســتفاده كنیــم. موفقیت ما در تحقق 
اهداف در نظر گرفته شــده برای رشــد بلندمدت در برنامه ششم تا حد 
بااليی به عملکرد اقتصاد ايران در ســال 95 گره خورده است. همه كمك 
كنیم تا اين فرصت را به ســکوی پرش اقتصاد ايران به ســمت پیشرفت 

كنیم. تبديل  اقتصادی  پايدار 

مرکزی: بانک  قائم مقام 
بانک  برنامه هــای  تدویــن 
مرکزی در ســال 1395 در قالب 

عملياتی برنامه   10
بانك  قائم مقــام  كمیجانی  اكبــر 
مركــزی نیــز در ادامه با اشــاره به 
برنامه  و  پولی  عملکرد سیاســت های 
ســال 95 گفت: نقدينگــی در پايان 
ســال 1394 با 30 درصــد افزايش 
نســبت بــه پايــان ســال قبــل به 
رســید  ريال  میلیارد  10172/9هزار 
كه در مقايســه با رشــد نقدينگی در 
ســال 1393 )22/3 درصــد(، 7/7 واحد درصد افزايش نشــان می دهد. 
پايه پولی نیز در پايان ســال 1394 با رشدی معادل 17/1 درصد نسبت 
به پايان ســال 1393 به 1535/7 هزار میلیارد ريال رسید كه نسبت به 
رشد ســال 1393 )معادل 10/7 درصد(، 6/4 واحد درصد افزايش نشان 
می دهــد. همچنین ضريب فزاينده نقدينگی در پايان ســال گذشــته به 
6/624 رســید كه 11 درصد نســبت به پايان سال 1393 درصد افزايش 
يافت. رشــد ضريب فزاينده نقدينگی در ســال 1394 در مقايسه با رشد 
دوره مشــابه سال 1393 )10/5 درصد(، 0/5 واحد درصد افزايش نشان 
می دهد. لذا عامل اصلی رشــد نقدينگی در سال 94 رشد پايه پولی بوده 

است.
وی ادامه داد: بررســی عوامــل مؤثر در تغییر پايه پولــی بیانگر اين 
است كه خالص دارايی های خارجی بانك مركزی با 21/3 درصد افزايش 
نسبت به پايان سال 1393 و با سهمی فزاينده معادل 25/7 واحد درصد، 
مهم ترين عامل رشــد پايه پولی در ســال 1394 بوده  اســت. همچنین 
میــزان قابل توجهی از افزايش خالــص دارايی های خارجی بانك مركزی 
به افزايش نرخ ارز مورد استفاده در تسعیر دارايی ها و بدهی های خارجی 
بانك مركزی و مازاد حاصل از ارزيابی خالص دارايی  های خارجی مربوط 

بوده است.

 اکبر کمیجانی
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بــه گفته وی، از مهم ترين اقدامات و دســتاوردهای بانك مركزی در 
ســال 1394می توان به ايجاد ثبات در بازار ارز، كاهش قابل مالحظه نرخ 
تورم از ســطح باالی 40 درصد در مهرماه ســال 1392 به 11/2 درصد 
در فروردين ســال 1395، تأمین سرمايه در گردش واحدهای تولیدی و 

بهره برداری از ظرفیت های خالی اين واحدها اشــاره كرد.
قائم مقام بانك مركزی اظهار داشــت: همچنین كاهش نرخ ســود در 
بــازار بین بانکی، حضور فعال در بســته تحريك رشــد اقتصادی در كنار 
اقداماتی نظیــر افزايش تأمین مالی خرد خانوارها، اجرای سیاســت های 
تســهیل اعتباری بخش مســکن، انتشــار منظم آمارها و  گسترش چتر 

نظارتی، از اقدامات مهم بانك مركزی در ســال گذشته است.
وی تصريح كرد: بانك مركزی در كنار توجه به استقرار ثبات در بازار 
ارز و كنترل فشارهای تورمی به عنوان اهداف ذاتی خود، به سیاست های 
تحريــك رشــد اقتصادی نیز توجه ويژه ای داشــته اســت. از جمله اين 
اقدامات می توان به حضور فعال در بســته تحريك رشد اقتصادی، تأمین 
اعتبار تســهیالت خودرو و خريد كاالهای واســطه ای توســط واحدهای 

تولیدی در قالب تســهیالت خريد دين اشاره كرد.
به گفته وی، همچنین ابالغ دســتورالعمل به شبکه بانکی در راستای 
كمــك به بنگاه های كوچك و متوســط، تســهیل شــرايط بهره مندی از 
تسهیالت، مستثنی شدن شركت ها و واحدهای كوچك و متوسط تولیدی، 
صنعتی، كشــاورزی و خدماتی از شرايط نداشتن بدهی غیرجاری و چك 

برگشــتی از ديگر نمونه های اقدامات قابل توجه بانك مركزی است.
كمیجانی تصريح كرد: در رابطه با سیاست های اعتباری بانك مركزی 
در بخش مســکن می توان به مصوبات اخیر شورای پول و اعتبار در زمینه 
تســهیل بهره مندی زوج های جوان از تسهیالت مسکن اشاره كرد. در اين 
زمینه اهتمام ويژه ای برای انتشــار اوراق بهادار رهنی و ايجاد بازار رهن 

ثانويه انجام شــده ضمن آنکه بانك مركزی با انتشار مبلغ 3 هزار میلیارد 
ريال اوراق رهنی مســکن به صورت آزمايشی از ســوی بانك مسکن نیز 

است. موافقت كرده 
 قائم مقــام بانك مركــزی ادامــه داد: برنامه های بانــك مركزی در 
ســال 1395 در قالب 10 برنامه عملیاتی شــامل مديريــت فعاالنه بازار 
بین بانکــی، بهبود تجهیز و تخصیص منابع شــبکه بانکی، تعديل نســبت 
ســپرده قانونی بانك های تجاری، دســته بندی  بانك ها و نظارت بر رفتار 
بانك های مشــکل دار، انتظام بخشــی بازار پول با ســاماندهی مؤسسات 
غیرمجــاز، به كارگیری عملیــات بازار باز در اجرای سیاســت های پولی، 
افزايش ســرمايه بانك هــای غیردولتی، ادغام، تصفیــه و انحالل بانك ها 
و مؤسســات اعتباری، حل وفصــل مطالبات غیرجــاری بانك ها و تقويت 

است. بانك ها  فعالیت  بر  مؤثر  نظارت 
وی در پايان افزود: اعمال اصالحات ســاختاری در حوزه نظام بانکی 
مســتلزم انجام اصالحات همزمان و متناسب در حوزه مالیه دولت و بازار 
ســرمايه در راســتای ارتقای نظام مالی كشور اســت. گذر از اين مرحله 
ســخت، نیازمند مشــاركت و همراهی تمامی دســتگاه های مرتبط است 
و امیدواريم در ســال جديد اين رويکرد در همــه جنبه های نظام بانکی 

تسری يافته و مشــکالت بازار پول تا حد امکان تقلیل يابد.

همايش امســال سیاســت های پولــی و ارزی عالوه بر نشســت های 
سیاســتی و تخصصی فعالیت های جانبی نیز داشت كه از جمله آن مراسم 

تجلیل از چهره های ماندگار بانکی و مســابقه پول؛ ارز؛ رسانه بود.
 در بخــش تجلیل از چهره های ماندار بانکی آقايان »عزيز فراشــی«، 
»دكتر مرتضی نصیری« و » ســیدعلی میالنی حسینی« نیز به عنوان سه 

چهره ماندگار نظام بانکی در اين مراســم معرفی شدند.
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چهره های ماندگار نظام بانکی
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آقای فراشی برای آشنایی بيشتر مخاطبان کمی راجع به خودتان، 
تحصيالت و نحوه ورودتان به بانک مرکزی توضيح دهيد؟

هفتاد ســال پیش در تهران به دنیا آمدم. دبستان را در مدرسه توفیق در 
خیابان رودكی و دبیرســتان را در خیابان بابك گذراندم. سال آخر دبیرستان 
به دلیل اينکه رشته رياضی در اين مدرسه نبود، به دبیرستان كیهان نو رفتم. 
بعد از اخذ مدرک ديپلم با شــركت در كنکور راهی دانشگاه شدم. در آن 
ســال ها دانشکده های مختلف به طور جداگانه آزمون كنکور برگزار می كردند، 
بنابراين كنکور به شکل سراسری برگزار نمی شد. هر دانشگاه پولی می گرفت 
و فرد با در اختیار داشتن ديپلم می توانست در كنکور شركت كند. در كنکور 
دانشگاه پلی تکنیك، دانشکده فنی و شركت نفت و به توصیه يکی از دوستان 
در بانك مركزی كنکور دادم. در آن زمان نه كسی در خانواده ما بود كه بانك 
مركزی را بشناســد و نه من از وجود بانك مركزی اطالعی داشتم. به توصیه 

دوستم سال 45 آزمون دادم. 
هم در آزمون دانشــکده نفت و هم در آزمون بانك مركزی قبول شدم، اما 
چون بانك مركزی بورسیه تحصیلی می داد و من توان تأمین هزينه تحصیالت 
را نداشــتم و به بانك مركزی رفتم. برای تحصیل در دانشــکده شركت نفت، 
مســئول مربوط صراحتاً گفت: هزينه تحصیل تو سالی 2 هزار تومان می شود، 
می توانی بپردازی؟ گفتم نه. شــايد برای االن عجیب به نظر بیايد، اما 2 هزار 

تومان در آن زمان هزينه بااليی بود.
به همین دلیل به بانك مركزی آمدم. در آن ســال ها افراد دارای بورسیه  
را به انگلســتان می فرســتادند و من هم برای تحصیل به انگلیس اعزام شدم. 

انگلســتان مدرک ديپلم ما را قبول نداشــت و به همیــن دلیل بايد دوره ای 
گذرانده می شــد و ما هم دوره ای را در يکی از كالج های انگلستان گذرانديم. 
اين دوره مانند دوره پیش دانشــگاهی در ايران بود. فارغ التحصیالن انگلیسی 

هم اين دوره را می گذراندند. 
حدود 8 ماه طول كشــید تا توانستم گواهی بگیرم. من دانشگاه اس اكس 
در شرق انگلستان را انتخاب كردم كه در آنجا هم پذيرفته شدم. اين دانشگاه 
در حــدود 90 كیلومتری لندن بود. در حالی كه من در منچســتر ســکونت 
داشتم. عکسی از كتابخانه منچستر ديدم كه مرمر سفید بود ولی وقتی ما آنجا 
بوديم مرمرها تیره بودند و نشان می داد هوای بد منچستر ساختمان سفید را 
تبديل به زغال كرده بود. اين بود كه من بیشتر به فکر اين افتادم جايی بروم 

كه هوای بهتری داشته باشد.

در چه رشته ای؟
مــن رياضی با گرايش آمار خواندم. آن زمــان به هر دلیلی بانك مركزی 
كمتــر اجازه تحصیل می داد و به من گفتند كه بايد به تهران برگردم. حدوداً 
سال 50 بود كه به تهران بازگشتم و در اداره آمار بانك مركزی مشغول به كار 
شــدم. چهار سال در اداره آمارهای اقتصادی بانك مركزی بودم و بعد به اداره 
حساب های اقتصادی منتقل شدم. دو سال بعد در سال 55 در دانشگاه جورج 
واشــنگتن آمريکا برای مقطع كارشناسی ارشــد قبول شدم. در اين دانشگاه 

رياضی با گرايش بررسی اقتصادی و آماری خواندم. 
ســال 56 كه به ايران بازگشــتم، به اداره بین الملل منتقل شــدم. در آن 
زمان، اداره بین الملل بانك مركزی دو بخش داشت. بخشی كه من رفتم حوزه 
مطالعات و ســازمان های بین المللی فعلی بود. بعدها دو بخش را با هم ادغام 
كردند و به اداره بین الملل تبديل شد. چند سال پس از انقالب مجدداً اين دو 

بخش از هم جدا شدند. 
از آن زمــان هم در اداره مطالعات و ســازمان های بین المللی فعال بودم. 
ســال 59 با شــروع دعوای آمريکايی ها علیه ايران يك كمیته رســیدگی به 
دعوای مالی حقوقی تشکیل شد. باز در آن زمان از من خواستند در آنجا كار 

در مجموع بدون هيچ گونه تعارف روزی نشــده که بدون عالقه کار کنم. 
هر جا بودم با عالقه کار کردم. آنچه بســيار بيشتر از هر زمان دیگری به 

چشم می خورد، زمانی بود که در اداره اعتبارات ارزی بودم.

چهره ماندگار نظام بانکی، عزیز فراشی:

روزی بدون عالقه کار نکردم
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كنم. اين كمیته در سال های بعد با دفتر هماهنگی بیانیه الجزاير كه در دفتر 
نخست وزيری بود، ادغام و دفتر خدمات حقوقی فعلی به وجود آمد. درنهايت 

اجازه ندادند در جايگاه اصلی خود كار كنم و تا سال 63 در آنجا بودم. 

سال 63 به بانک مرکزی برگشتيد؟
بلــه. دوباره در اداره بین الملل بانك مركــزی و اين بار بخش خزانه داری 
مشــغول به كار شدم و تا ســال 69 هم آنجا بودم. سال 69 با تصويب برنامه 
اول توســعه قرار شــد تسهیالتی از خارج گرفته شــود، چون مملکت نیاز به 

بازسازی داشت. 

یعنی در زمان رئيس کلی آقای دکتر قاسمی این اتفاق افتاد؟
خســارات جنگ به حدی بود كه همه چیز بايد بازسازی می شد. از طرف 
ديگر جمعیت ايران رشد بااليی در دهه 60 داشت و نیاز به امکانات و توسعه 
كشــور را جدی تر می كرد. جمعیت به 54 میلیون نفر رســیده بود. به همین 
دلیل برای اجرای برنامه اول توسعه نیاز به جذب اعتبارات خارجی بود. مجلس 

هم برنامه اول را تصويب كرد. 
بــرای اجرای كارها اداره ای در بانك مركــزی به نام اداره تأمین اعتبارات 
ارزی راه اندازی شــد. از آن زمان من را به مسئولیت آن اداره گماردند. كار در 
اين اداره را از صفر شــروع كردم و تا سال 75 ادامه دادم. سال 75 كارها روی 
غلطك افتاد، به گونه ای كه كشــوری نبود كه با آن مبادالت تجاری داشــته 
باشیم اما با بانك های آن كشور قرارداد برای اجرای پروژه های عمرانی منعقد 

نکرده باشیم.
 

به بحث تأمين اعتبارات خارجی در آن ســال ها اشــاره کردید. 
همان طور کــه می دانيم در ســال های 71 تا 73 کشــور با بحران 
بدهی های خارجی مواجه شــد. برخی  که آن سال ها در جریان امور 
بودند، می گویند ایران به یک بدهکار بدحساب تبدیل شده بود، چون 
بی محابا تعهدات خارجی ایجاد کرده بود. برخی آقای عادلی رئيس کل 
وقت را مقصر می دانســتند و معتقدند مدیریت مناســبی در حوزه 
بدهی های ارزی نداشت و حتی از ميزان بدهی ها مطلع نبود. با توجه 
به اینکه شما در بطن ماجرا بودید، به نظر شما علت شکل گيری بحران 

بدهی چه بود؟
متأســفانه اغلب ما تابع احساسات هســتیم و بر اساس واقعیت ها قضاوت 
نمی كنیم. آنچه در برنامه اول توســعه داشتیم كه به تصويب مجلس رسیده 
بــود، اين بود كــه 123 میلیارد دالر درآمد داريم و بــرای آن محل مصارف 
تعیین شــده بود تا مملکت ساخته شود. پااليشگاه بندرعباس با 360 میلیون 
دالر ساخته شد. كاری كه در گذشته با هر سختی انجام شد، اگر می خواستیم 
امروز بســازيم حداقل بايد يك صفر به هزينه آن اضافه می كرديم. البته بسیار 
بیشتر از اينها می شود.در آن زمان اگر فعالیتی با  10 میلیون تومان انجام شد، 

هم اكنون  با 100 میلیون تومان هم نمی توان آن را انجام داد. 
در واقــع معتقد بودند آقای عادلی بی محابــا تعهدات ارزی ايجاد كرد، اما 
آقای عادلی اين كار را نکرد، بانك مركزی بر اساس برنامه اول توسعه كشور كه 
به تصويب مجلس رسیده بود، اقدام كرد. آقای عادلی مجری قانون بود. برخی 
به ياد دارند كه ما بعد از جنگ روزی 9 ســاعت قطعی برق برنامه ريزی شده 
داشــتیم. در اغلب بخش ها اين مشکالت وجود داشت. صدام به غیر از منطقه 
خراســان كه دور بود، هر زيرساخت مهمی را تخريب كرده بود. قرار بود 123 
میلیارد دالر هزينه و اين زيرســاخت ها ساخته شود. هر بشکه نفت حدود 11 
الی 12 دالر پیش بینی شده بود. بنابراين پیش بینی شد درآمد نفت حدود 93 

میلیارد دالر و 22.5 میلیارد تسهیالت خارجی دريافت شود. 
تقريباً 22.5 میلیارد دالر تسهیالت گرفته شد، ولی درآمد پیش بینی شده 
برای نفت محقق نشــد. نفت ســقوط كرد و به حدود 8 دالر رسید. كشور به 
اعتبار اينکه قرار است درآمدها محقق شود، از خارج كارخانه و تجهیزات وارد 
كرد. از نیروگاه و پااليشــگاه گرفته تا كشت و صنعت نیشکر. بنابراين وقتی از 
سال 71 مشــکل ارزی به وجود آمد، ديگر امکان اينکه بگويید دست نگه دار 
نبــود، چون قباًل خودمــان را متعهد كرده بوديم. اگــر فرايند ايجاد تعهدات 
متوقف می شــد، باز هم مشــکل بر جای خود باقی می ماند، چون چند وقت 

موعد بازپرداخت بدهی ها می رسید و بايد اين بدهی ها را پرداخت می كرديم.
اثری كه كاهش درآمدهای نفتی گذاشت اين بود كه خريدهايی كه قرار بود 
در آينده انجام شود و امکان عدم خريد آن وجود داشت، خريداری نشد، ولی 
اقساط را نمی شد پرداخت نکرد. بانك مركزی هم به همین ترتیب عمل كرد. 
يعنی اقســاط را پرداخت كرد، زيرا اگر پرداخت نمی كرد، طلبکار می توانست 
اعــالم حال كند كه در آن صورت كل بدهــی را يکجا بايد می پرداخت. بانك 
مركزی اقســاط را پرداخت كرد. پس روی خريدهای نقدی مقداری ترمز شد 
اما روی تعهــدات هیچ تأخیری صورت نگرفت و به همین دلیل كوچك ترين 
عکس العملی از ناحیه بیمه ها و بانك هايی كه با ما كار كرده بودند، ديده نشد.

ولی ترديدی نیست چون روی خريدهای نقدی ترمز شد، نتیجه آن عدم 
خريدها افزايش قیمت ها بود و مشکالتی را به وجود آورد كه تا سال 74 ادامه 
داشت. دو سال تمام با تالش باورنکردنی بانك مركزی با همه طلبکاران ارزی 
قرارداد استمهال منعقد شد. يعنی صدای هیچ احدی درنیامد. طی مذاكره با 
طلبکاران بیان شد، نفت 11-12 دالر ما 8 دالر شده و نمی توانیم پول شما را 
بدهیم، اما به معنای اين نیســت كه ايران برزيل و پرو و يونان است. درنتیجه 
برای بازپرداخت بدهی ها زمان خواســتیم و مهلت گرفته شد و همه بدهی ها 

حداكثر تا سال 2000 میالدی پرداخت گرديد. 
نتیجه اين شد كه با وجود همه مشکالت هیچ كس به ايران خرده نگرفت 

و رتبه اعتباری ايران در جای خود باقی ماند. چون ايران خوش حساب بود.

تا چه سالی در اداره تأمين اعتبارات ارزی بودید؟ 
تا سال 75 و بعد از آن مديركل تأمین اعتبارات و سازمان های بین المللی 
بانك مركزی شــدم و تا پايان دوره خدمتم كه ســال 83 بود در آن ســمت 

مشغول به كار بودم.

در دوره 75 تا 83 که شما مدیرکل ارزی بانک مرکزی بودید، یک 
اتفاق مهم دیگر رخ داد و آن یکسان ســازی نرخ ارز بود. می خواهيم 
راجع به آن بحث کنيم، زیرا یک بار تجربه ناموفق یکسان ســازی را 
در اوایل دهه 70 داشتيم. ســال 80 بود که برنامه یکسان سازی نرخ 
ارز اجرا شــد که این بار موفق بود. با توجه به اینکه شما در بطن کار 
بودید، خوب اســت از زبان شما بشنویم که چه اقداماتی در آن زمان 

برای یکسان سازی نرخ ارز انجام شد.
من در اين باره اظهار نظر نکنم بهتر اســت. چون به طور مستقیم درگیر 
آن نبودم. يکسان ســازی نرخ ارز در قانون برنامه اول توسعه مطرح شده بود. 
بانك مركزی سال آخر برنامه اجرای آن را امتحان كرد، اما به دلیل نبود منابع 
ارزی كافی موفق نبود. برخی می گويند پوست خربزه زير پای برخی  گذاشتند 

يا پوست موز، اين طور نبود. 
برخی می گويند تمهیدات مناســبی برای يکسان سازی نرخ ارز در اوايل 
دهه 70 انجام نشــده بود و تصور اين بود كه با تعديل نرخ ارز بازار در همان 

سطح به تعادل می رسد.
نه، اين طور نبود البته فردی نظرش اين بود كه شما نرخ بازار را بگیريد و 
بگويید اين نرخ رســمی بانك مركزی است. به نظر من اين گونه نیست. فرض 
می شود نرخ بانك مركزی 100 تومان و نرخ بازار 150 تومان است، اگر بانك 
مركزی اعالم كند نرخ رســمی 150 تومان اســت، بازار در همان سطح باقی 
نمی ماند، چون داليلی بر وجود بازار غیررســمی موجود است و داليلی وجود 
دارد كــه نرخ آن بازار با نرخ بانك مركزی فرق می كند. زمانی كه اين دو نرخ 
نزديك به هم شــوند با اقدامات كنترلی، مراجعه به آن بازار كم می شود. فرد 
مذكور می گفت خوب اگر نرخ ارز در بازار 200 تومان شــد، شــما هم نرخ را 
200 تومان تعیین كنید. در جواب بیان شد كه 200 تومان بازار می شود 250 
تومان. گفت بشــود، بانك مركزی نرخ را 250 تومان بگذارد. گفتیم اين طور 
كه نمی شــود تا كی اين وضعیت ادامه پیدا كند؟ گفت آنقدر افزايش بدهید 

تا بازار خسته شود.
ولی واقعیت اين اســت كه بانك مركزی زمانی كه توانســت ارز مورد نیاز 
برای همه تقاضاها را تأمین كند، می تواند بگويد نرخ من نرخ بازار است. زمان 
آقای عادلی يکسان سازی نرخ ارز انجام نشد، چون بانك مركزی نمی توانست 
ارز مورد نیاز را تأمین كند. واقعاً ارزی برای پرداخت به متقاضی وجود نداشت.
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آقای دکتر برای آشنایی بيشتر ما و خوانندگان از سوابق تحصيلی و 
نحوه ورود به نظام بانکی بگویيد. 

دكتر مرتضی نصیری، من در سال 1318 در اصفهان متولد شدم. تحصیالت 
ابتدايی و متوسطه را هم در آنجا گذراندم. به دلیل عالقه ام به مسئله حقوق سال 
1337 وارد دانشکده حقوق دانشگاه تهران شدم. در سال 1340 فارغ التحصیل 

مقطع كارشناسی رشته حقوق شدم. 
سن من برای اســتخدام در دادگستری و حتی برای اشتغال به وكالت كه 
25 سال حداقل سن شروع به كار بود، كم بود، به همین دلیل به مرحوم دكتر 
جهانشــاهی كه بعدها رئیس كل بانك مركزی شــد و در آن دوره رئیس اداره 
حقوقی بانك مركزی و اتفاقاً اســتاد من هم بود، مراجعه كردم. نظر ايشان اين 
بود كه به بانك مركزی بروم و شــايد من جزء اولین كســانی بودم كه در بانك 

مركزی استخدام شدم. 
سال 1340 در بانک مرکزی استخدام شدید؟

بیشــتر كارهای مربوط به استخدام و تشريفات مربوط به آن در بانك ملی 
انجام می شــد، اما چون كارشناس حقوقی بايد سوابق حقوقی داشته باشد، من 
را به عنوان مترجم زبان انگلیسی و فرانسه در آنجا استخدام كردند. البته بعدها 
فراموش شــد كه من با چه عنوانی استخدام شدم و اين شد كه مسائل حقوقی 

را به من سپردند.

يکی از اولین كارهايی كه در بانك مركزی به من محول شد اين بود كه همه 
قوانین كشــور از صدر مشروطیت )در آن بخش هايی كه به بانکداری و تجارت 
ارتباط دارد( را بخوانم. اين كارِ سخت و وقت گیری بود اما باعث شد من به اين 
درک برسم كه حقوق در ايران يعنی چه. به همین جهت اشراف حقوقی من به 
قوانین ايران بســیار قوی شد. البته فکر كنم چون كار خاصی در بانك مركزی 

نداشتم و می خواستند در كارها دخالت نکنم، اين كار را به من دادند.
این کار را از همان سال 40 که وارد بانک مرکزی شدید، شروع شد؟

من در ســال 40 كنکور ورودی دانشــگاه تهران رشته حقوق قضايی قبول 
شدم و همزمان كه در بانك مركزی كار می كردم، در آنجا هم درس می خواندم. 
بعــد از آنکه دوره دكتری را گذراندم، در ســال 46 دكتــر فرمان فرمائیان كه 
قائم مقام بانك مركزی بود، اصرار كرد كه من به دانشگاه بروم و تحصیالتم را در 

رشته حقوق تجارت بین الملل در دوره فوق تخصص ادامه دهم.
اولین دانشجوی ايرانی بودم كه در حقوق دانشگاه هاروارد درس  خواندم. در 
مدت 2/5 كه آنجا بودم، اين دوره را گذراندم. امکانات شــغلی بسیار زيادی هم 

برايم فراهم شد، اما به دلیل عالقه ای كه به كارم داشتم، به ايران آمدم.
در آن زمان دكتر سمیعی رئیس كل بانك مركزی بود. او تمايل داشت من 
در اداره كل حقوقی فعالیت كنم. سال 47 من رئیس دفتر حقوقی بانك مركزی 
شــدم به اين علت كه سوابق اجرايی من اجازه نمی داد، رئیس اداره شوم. اصاًل 
اداره حقوقی را به دفتر حقوقی تبديل كردند تا اين امکان به وجود آيد كه من 

در اين بخش كار كنم. 
در ســال 50 دفتر حقوقی تبديل به اداره حقوقی شد و همزمان من رئیس 
اداره حقوقی شــدم. اما دامنه فعالیت بسیار وسیع تر شد. كار حقوقی در بانك 
مركزی با كار در بانك ها فرق می كند. بیشتر در حوزه تجارت بین الملل، حقوق 

تجارت ايران، روابط با بانك ها و بانك های خارجی مطرح بود. 
در ضمن از همان سال 46 كه به ايران برگشتم، در دانشگاه تهران تدريس 
را شــروع كردم و همزمان زبده ترين دانشجوها را به بانك مركزی معرفی كردم 

بنده نه بازنشسته بانک مرکزی هستم و نه از مزایای آن استفاده کرده ام، 
چون دوره خدمتم در بانک مرکزی 11 سال بود و خودم استعفا دادم. فقط 

گاهی به صورت مشاور با بانک مرکزی همکاری می کردم.

چهره ماندگار نظام بانکی،  مرتضی نصيری:

خدمتی بدون مزایا
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و آنها در بانك مركزی اســتخدام شدند كه البته اكنون ديگر در بانك مركزی 
نیستند. 

اداره حقوقی بانك مركزی از دستگاهی كه كار بیهوده پیگیری تخلفات ارزی 
را انجام می داد، به مقتدرترين بازوی حقوق اقتصادی دولت تبديل شــد و تمام 
برنامه های مهم اقتصادی دولت و سرمايه گذاری به بانك مركزی ارجاع می شد. 
این قانون ترجمه قانون بانکی و پولی بلژیک بود یا برای ایران نوشته 

شده بود؟
اين قانون برای ايران نوشته شده بود. برخی حقوق دانان ايرانی در بانك ملی 
برای تدوين اين قانون با كراكو همکاری كردند. قانون بدی هم نبود اما از سال 

49 بحث تدوين قانون جديد پولی و بانکی جدی شد.
تقريباً يك ســال آخر خدمتم در بانك مركزی صرف تدوين اين قانون شد. 
من دبیر كمیســیون تدوين قانون پولی و بانکی بودم. تقريباً ســه روز در هفته 
جلســه داشتیم و در جلسات كارشناســان بانکی و حقوقی شركت می كردند. 
مــاده به ماده قانون پولی و بانکی مصوب 1351 را تدوين كرديم. مرحوم دكتر 
جهانشــاهی هم برای تدوين اين قانون زحمات زيادی كشــید. من تا مرحله 

تصويب قانون پولی و بانکی در مجلس در بانك مركزی بودم. 
ســال 52 برای اينکه می خواستم در خدمت تمام وقت دانشگاه تهران باشم 
و كار وكالت را ادامه بدهم، از بانك مركزی اســتعفا دادم، ولی بعد از اســتعفا 

همچنان مشاور بانك مركزی بودم. 
سمت مشاوره داشتيد؟

سمت رسمی نبود. بنده نه بازنشسته بانك مركزی هستم و نه از مزايای آن 
استفاده كرده ام، چون دوره خدمتم در بانك مركزی 11 سال بود و خودم استعفا 

دادم. فقط گاهی به صورت مشاور با بانك مركزی همکاری می كردم.
یعنی تقریباً رفت و آمد روزانه به بانک مرکزی داشتيد؟

دكتر يگانه خیلی اصرار داشــت به بانك مركزی برگردم، اما نمی توانســتم 
و فقط به عنوان مشــاور برای تدوين آيین نامه های قانون پولی و بانکی با بانك 
مركزی همکاری كردم. بنده در اغلب آيین نامه های اجرای قانون پولی و بانکی 

هم دخالت داشتم.
آقای دکتر، قانون پولی و بانکی برخالف قوانين برخی کشــورها، 
خيلی خالصه است. یعنی ماده نوشته می شود و جزئيات در آیين نامه 
گنجانده می شود. نقدی که وارد می شود این است که با انتقال جزئيات 
قوانيــن در آیين نامه ها ضمانت اجرایی قوانين کاهش می یابد. مثاًل در 
برخی کشورها مانند آمریکا قوانين بســيار مفصل نوشته می شود و 
همين مسئله باعث می شــود جرح و تعدیل قوانين سخت و ضمانت 
اجرای قوانين افزایش یابد، اما ما همچنان به سبک فرانسوی ها قوانين 
را تدوین می کنيم. به عنوان تدوین کننده قانون پولی و بانکی این نقد 

را قبول دارید؟
نظام حقوقی ما با سیستم حقوقی آمريکا كاماًل فرق می كند. در آن سیستم، 
قانون گذار وارد جزئیات بســیار زياد می شود، ولی در نظام حقوق ما قانون كلی 
اســت و آيین نامه های اجرايی اســت كه قانون كلی را شکل اجرايی می دهد. 
درباره بانك مركزی هم دقیقاً همین هدف را داشتیم. به دلیل اينکه مقتضیات 
نظام بانکی هر چند ســال يك بار تغییر می كند. اگــر قانون را با جزئیات زياد 
می نوشتیم، هر زمان بانك مركزی می خواست قوانین را متناسب با نیازهای روز 
عوض كند، گرفتاری های بسیاری به وجود می آمد. اما آيین نامه در مدت كوتاهی 
توسط شورای پول و اعتبار و بانك مركزی قابل تغییر است. تغییر آيین نامه ها كار 

بانك مركزی است، نه تغییر قانون.
یعنی معتقدید اگر قوانين جزئی نوشته می شد، دست بانک مرکزی 

برای تغييرات بسته می شد؟
بانك مركزی در آن شرايط برای هر تغییری در قانون بايد به مجلس اليحه 
می فرستاد. بردن قانون و تشــريفات تصويب آن گاهی آنقدر زمان بر است كه 

موضوعی كه اليحه برای آن نوشته شده، از درجه اهمیت می افتد.
بــه همین دلیل من معتقدم بهترين كار را برای تدوين قانون پولی و بانکی 
انجام داديم. قانون پولی و بانکی به صورت كاماًل دقیق تنظیم شده اما اجرای آن 
تابع آيین نامه هايی اســت كه بر اساس همان قانون، توسط شورای پول و اعتبار 
تنظیم و تصويب می شــود. شورای پول و اعتبار يك مرجع تخصصی است و با 

توجه به سیاست های پولی و بانکی تصمیم می گیرد.

به صورت مصداقی یکی از نقدهایی که مطرح می شــود این است 
که بيان می شود بانک مرکزی اختيارات الزم برای نظارت و برخورد با 
بانک های متخلف را از لحاظ قانونی ندارد. یا اینکه قانون ورشکستگی 

برای بانک ها نداریم؟
بانك مركزی با همین قانون پولی و بانکی می تواند باالترين ســطح نظارت 
را بر بانك ها و مؤسســات اعتباری داشته باشــد. به عنوان مثال بانك مركزی 
هم اكنــون به بانك های در حال توقف اعتبار می دهد اما اين خالف قانون پولی 
و بانکی اســت، زيرا طبق ماده 39 وقتی قدرت پرداخت اعتبار يك بانك سلب 
شد، بانك مركزی بايد بانك را در اختیار بگیرد. پس از در اختیار گرفتن بانك، 
بانك مركزی می تواند كمك اعتباری به بانك بکند. بانك مركزی چطور می تواند 

پول هايی كه به بانك ها می دهد، پس بگیرد؟ 
تبصره ای در آیين نامه ها و قوانين دیگر برای محدود کردن این ماده 

قانونی نداریم؟
هیــچ قانونی به بانك مركزی اجازه نمی دهد بــه بانِك در حال توقف خط 
اعتباری يا اجازه اضافه برداشــت بدهد. تنها در صورتی می تواند كمك اعتباری 
بدهد كه كنترل بانك را در اختیار بگیرد، چون خطر عدم بازگشت منابع وجود 

دارد.
شــما پس از آنکه کار تدوین آیين نامه های قانون پولی و بانکی به 

اتمام رسيد، باز هم گذرتان به سيستم بانکی افتاد؟
بله؛ بعد از اينکه از بانك مركزی بیرون آمدم، مشاور مديرعامل بانك توسعه 
صنعتی ســابق شــدم و اين همکاری 5 الی6 سال ادامه داشت. به نظر من كل 
زيربنای صنعتی را بانك توسعه صنعتی در ايران به وجود آورد. تمام قراردادهای 
جوينت ونچر را اين بانك منعقد كرد و بنده در تدوين قراردادها همکاری داشتم. 
بانك توســعه صنعتی در آن زمان نقش پررنگی در حوزه صنعت و اقتصاد 
داشت. هم سرمايه خارجی وارد می كرد و هم سرمايه گذارهای داخلی را به خارج 

معرفی می كرد. 
درواقع این بانک، یک بانک توسعه ای به معنای واقعی بود؟

به لحاظ اعتباری كه در سطح بین المللی تحصیل كرده بود، از بانك جهانی 
و نهادهای بین المللی و تسهیالت بلندمدت با تضمین خودش می گرفت. يعنی 
حتی تضمین دولت را هم نیاز نداشــت و آنها بانك توسعه صنعتی را به عنوان 
يك نهاد معتبر قبول داشــتند. در اين فرايندها به عنوان يك حقوق دان بانکی 
نظارت و دخالت می كردم. اساساً گرايش من به حقوق تجارت بین الملل و حقوق 
بانکداری بین الملل به دلیل تجربیاتی بود كه در بانك مركزی و بانك توســعه 

صنعتی به دست آوردم.
دیگر هيچ وقت به بانک مرکزی برنگشتيد؟

با وجود اينکه خودم را بازنشســته كرده بودم ولی همیشــه در قبال بانك 
مركزی خودم را مديون می دانستم. در ماجرای ديوان داوری ايران و آمريکا در 
ســال 61 مرحوم نوربخش برای همکاری از من دعوت كرد و من هم پذيرفتم 
و به عنوان نماينده بانك مركزی در آنجا حاضر شــدم. برخی دعاوی مربوط به 
حساب های امانی، بهره متعلقه به بانك مركزی، اعتبارات اسنادی و ضمانت های 
حال شده در مدت حضورم حل وفصل شد و در همه اين دعاوی نمايندگی بانك 

مركزی را در آنجا داشتم. 
زمانی که آمریکا بودید، از شــما درخواست کردند نماینده بانک 

مرکزی در آن دعاوی باشيد؟
7 ســال در الهه بودم امــا مدام به ايران می آمــدم. در همه دعاوی كه به 
بانك مركزی ايران مربوط می شد، دخالت می كردم و در خیلی موارد مخصوصاً 
تعهدات ارزی دولت، نظرات من مبنای تصمیم گیری ايران يو اس كلن استرجنال 

بود كه به نفع بانك مركزی تمام شد. 
با توجه به ساير كارهايی كه در آنجا انجام می دادم رابطه من با بانك مركزی 

قطع نشد ولی بخش عمده كارم در تمام اين سال ها معطوف به دانشگاه بود.
آقای دکتر چرا دانشگاه و وکالت را به بانک مرکزی ترجيح دادید؟

آن موقــع كه بانك مركــزی را رها كردم، فکر می كــردم كار من در بانك 
مركزی تمام شــده چون كار زيادی وجود نداشــت ولی تدريس كاری است كه 
پويايــی دارد و به اين دلیل بايــد مطالعه و تحقیق كرد. فکر می كردم می توانم 
ضمن مشــاوره به بانك مركزی وجهه دانشــگاهی خودم را حفظ كنم و تقريباً 

همین هم شد. 
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به منظور آشنایی مردم ابتدا خود را معرفی و مختصری از زندگی نامه 
و فعاليت های خودتان برای خوانندگان بيان کنيد؟

اينجانب سید علی میالنی حسینی متولد سال 1320 در اصفهان هستم. بعد 
از اخذ ديپلم دانشــجوی رشته كشاورزی دانشگاه تهران و در سال 42 در مقطع 
فوق لیسانس در همین رشته با گرايش اگرونومی فارق التحصیل شدم. بعد از فراغت 
از تحصیل بالفاصله وارد وزارت كشاورزی شدم كه 10 سال بعد از اين وزارتخانه 
اســتعفا دادم  و وارد بانك توســعه ای - محلی)كه تازه داشت تأسیس می شد( 
كشاورزی شدم اين بانك با همکاری با واحدهای آموزشی و علمی در ايران و دنیا 
كارمندان خود را در زمینه های مختلف بانکی و كشاورزی آموزش می داد كه به من 

نیز در اين بانك مسئولیت آموزش كاركنان سپرده شد. 
دقيقاً چه سمتی در این نهاد داشتيد؟ 

در مرحله نخست در سمت كارشناس مسائل كشاورزی فعالیت می كردم و بعد 
از گذشت مدتی به عنوان كارشناس در رشته بانکی و در زمینه كشاورزی فعالیت 

خود را ادامه دادم.  
تا چه سالی با بانک کشاورزی همکاری داشتيد؟ 

تا زمان انقالب با  بانك كشاورزی همکاری داشتم و بعد از آن وارد بانك توسعه 
منطقه ای شــدم كه تازه ايجاد شده بود. البته بعد از مدتی و قبل از انقالب برای 
گذراندن دوره آموزشی بانکداری 6 ماه به آمريکا رفتم و بعد از انقالب نیز وارد بانك 
توسعه منطقه ای شدم كه در آن زمان سه بانك توسعه منطقه ای ايجاد شده بود 
و عبارت بود از گسترش آذربايجان، گسترش خوزستان و  بانك ديگری كه در آن 

زمان تأسیس شد. در واقع اول وارد بانك گسترش آذربايجان شدم و بعد از مدتی 
فعالیت به خارج از كشــور رفتم و بعد از برگشت نیز به سمت مديرعاملی بانك 

ناحیه ای گسترش خوزستان منصوب شدم. 
بانک های توسعه منطقه ای دولتی بودند؟ 

ســه بانك تخصصی توسعه صنعت و معدن، توسعه كشاورزی و بانك رهنی 
دولتی بودند.

اصوالً عملکرد بانک های توسعه ای در صنعت کشاورزی چگونه بود؟
چون در آن دوره بانك ها جديد التأسیس بودند و فعالیت بانکی در جامعه به 
شکل امروز رواج نداشتند و بانك كشاورزی در زمینه توسعه ای به صورت يك بانك 
معمولی كه تسهیالت خرد به كشاورزان می پرداخت، فعالیت می كرد. البته  با ايجاد 
بانك توســعه كشاورزی دريچه ای به منظور تأمین مالی طرح های بزرگ باز شد، 
به اين معنا كه دولت تصمیم داشت تغییراتی از نظر بعد اقتصادی بعد از افزايش 
قیمــت نفت انجام دهد و از طرف ديگر اثــر كارهايی كه در بخش های مختلف 
اقتصادی انجام داده بود، به نظر خودشان ظاهر شده بود و می خواستند تغییرات 
اقتصادی گسترده تری را اجرا كنند. در اين مرحله بايد بانك های توسعه ای ايجاد 
می شد. البته در اوايل اثرات كوتاه مدت را دنبال می شد و نمی خواستند جامعه را 

همانند اصالحات ارضی يکباره تغییر دهند.  
دولت به همین منظور كشــاورزانی را كه در برنامه اصالحات ارضی صاحب 
زمین شده بودند، در طرح های توسعه ای وارد كرد. به فرض مثال در صنعت با ورود 
صنايع جديد اهداف كلی مدنظر بود. بدين معنا كه توسعه كشاورزی در كشور با 
يك برنامه منسجم دنبال شود و همین طور دولت در صنايع  به دنبال ايجاد مونتاژ 
در كشور كه اولین گام در مسیر رشد صنايع به حساب می آمد و نیز از اين طريق 
در جذب كارگران فنی و اشــتغال آنها روند مناسبی ايجاد می كرد. دولت با يك 
برنامه ريزی در اين بخش در مرحله نخســت كارگران كشاورزی را آزاد و از طرف 
ديگر آنها را در صنايع امروز از جمله مونتاژ جذب می كرد و اين مرحله، دوره آغاز 

طرح های صنعتی و كشاورزی توسعه يافته بود كه به تدريج پیش می رفت.  
بعد از انقالب خيلی از بانک ها ادغام شدند و بانک توسعه منطقه ای 
نداشتيم و فقط چند بانک شکل گرفتند و ادغام در چندین بانک صورت 
گرفت، مثالً بانک کشاورزی و صنعت و معدن و توسعه شکل گرفتند. شما 

بعد از  انقالب در بانک توسعه ای حضور داشتيد؟  

سيدعلی ميالنی حسينی یکی از افرادی است که در همایش سياست های 
پولی و ارزی به عنوان یکی از چهره های ماندگار صنعت بانکداری از وی 
قدردانی شد. وی قبل از انقالب تاکنون در این حوزه فعاليت داشته و در کارنامه 
کاری خود در سال های قبل از انقالب مدیریت بانک های توسعه ای و بعد از انقالب 
در چندین نوبت مدیرعامل بانک کشاورزی بوده است. به منظور آشنایی بيشتر 
نسل جوان از زندگی و فعاليت این پيشکسوت فرهيخته به سراغ وی رفته ایم تا 
از سال های دور با ما سخن بگوید، سال هایی که شاید به دست فراموشی سپرده 

شده باشد.

چهره ماندگار نظام بانکی، سيدعلی ميالنی حسينی

از دیروز تا امروز
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چون خانواده من فعال بود، در دوره انقالب از همان روزهای ابتدايی من وارد 
استانداری شدم و در واقع بعد از بازگشت از سفری كه به خارج از كشور داشتم، به 
سمت مديرعاملی بانك توسعه خوزستان منصوب شدم. البته از آنجا كه در آن زمان 
جريانات اجتماعی تعیین كننده تمام جريانات بود، از خوزستان به منظور جريان 
خلق مسلمان به تبريز رفتم، در حالی كه حدود يك سال بعد جنگ آغاز و زمینه 
برای استعفای من فراهم شد. بعد از آن در سال 60 مديرعامل بانك جديد البالده 
كشاورزی شدم و 7 سال بعد در بانك كشاورزی به سمت معاون برنامه و بودجه 

وزارت كشاورزی منصوب شدم.
 این موضوع به بهبود فعاليت بانک ها انجاميد؟

طبیعی است در آن مقطع اين ادغام ها به منظور كنترل بانك ها صورت گرفت.
با وجود اینکه بانک ها دولتی بودند طبيعتاً بحث مالکيت و اعمال نفوذ 

دولت روی بانک ها با برنامه دولت خيلی متفاوت نبود؟
اوايــل انقالب دولت مجبور بود كنترل را بیشــتر اعمــال كند، چون ملت 

می خواست نتیجه انقالب را ببیند و اين امر كامالً طبیعی بود. 
بعد از جنگ چه اتفاقی افتاد که شما از استانداری بيرون آمدید؟ 

من با اســتعفا در اســتانداری به تهران آمدم كه در آن زمان حادثه هفت تیر 
نیز رخ داده بود و مديرعامل بانك كشــاورزی جزء 72 تن شهید بود و چون من 
در استانداری فعالیت می كردم و همزمان با روال كار در   وزارتخانه ها نیز آشنايی 

داشتم، با اتکا به اين تجارب به سمت مدير عامل بانك كشاورزی منصوب شدم.
یعنی استعفای شــما به دليل پيشنهاد پســت مدیرعاملی بانک 

کشاورزی بود؟
در واقع با تغییراتی كه اعمال شــده بود اين اتفــاق طبیعی بود و البته اين 
وضعیت جنبه شخصی داشت. هنگامی كه من معاونت برنامه ريزی وزارت فوالد 
بودم حادثه هفت تیر رخ داد و به سرعت ما را به بانك كشاورزی فرستادند، البته 
اوايل انقالب بیشتر تغییراتی كه در استانداری رخ می داد، تیمی بود و من تقريباً از 

سال 60 چند سالی مديرعامل بانك كشاورزی بودم.
در بدو ورود بانک کشاورزی چگونه بود، زیرا قطعاً مشکالت یک بانک 

تازه تأسيس را داشت؟
نظر دادن در اين خصوص مشــکل است، زيرا در آن زمان بانك كشاورزی و 
بانك توسعه كشاورزی در هم ادغام شده بود و برای مديريت بانك جديد نیازمند 
نیرو بودند و من را به دلیل اينکه در بانك كشاورزی و نیز در مناطق و وزارتخانه های 
مختلف كار كرده بودم، برای اين سمت انتخاب كردند. قبل از انقالب تنها فعالیت 
بانك كشاورزی پرداخت تسهیالت خرد بود، در حالی كه بانك توسعه كشاورزی 
پرداخت تسهیالت بزرگ و فعالیت های توسعه را انجام می داد و هنگام ادغام اين 

دو بانك فعالیت با هم درگیر شده بود.
ادغام بانك ها در اوايل انقالب كار مشکلی بود، به عنوان مثال در بانك تجارت  
12 بانك با فعالیت های مختلف با هم ادغام شدند و آن بانك هايی كه ادغام شدند 
همه از انقالب آمده بودند و خود را وارث انقالب می دانســتند. در اين بین همه 
ســهم می خواستند و كشور در وضعیت شلوغی به ســر می برد. به گونه ای كه بر 
فرض مثال بانك تعاون كشــاورزی چون با كشاورزان خرد ارتباط داشت خود را 
وارث فقرا می دانســت و  بانك توسعه كشاورزی چون كارهای فنی انجام می داد، 
خود را مســئول آينده كشور می دانست. اين گونه مسائل در سطح كشور در آن 

زمان وجود داشت.
بعضی وقت ها در جلسات گفته می شود بعضی بانک ها از جمله بانک 
کشــاورزی که بانک تخصصی هستند، در حوزه غيرتخصصی هم وارد 

می شود، درست است؟
من از اولین روزی كه وارد تهران شــدم، عضو شورای عالی بانك ها بودم و به 
فاصله يکی الی  دو سال مسئله اسالمی شدن بانك ها به تأكید مرحوم امام خمینی 
با هدف اينکه در كشور اسالمی نبايد مردم تسهیالت ربوی دريافت كنند، مطرح 
شد. البته كار خیلی سختی بود و چه بسا از نظر مجريان عملی نبود ولی چون امر 
رهبر انقالب بود، اطاعت شد و در آن زمان آيین نامه های مشابه برای تمام بانك ها 
در اين خصوص نوشته شد و من به عنوان عضو شورای عالی بانك ها مخالف حذف 
بانك های توسعه ای، اجازه تأسیس واحدهای فنی در بانك های تجاری و هم اجازه 
فعالیت های تجاری به بانك های تخصصی بودم و چه بســا مملکت قدرت انجام 
فعالیت در تمام اين موارد را نداشــت و در اين مورد هم زياد  با مرحوم نوربخش 
بحث و مذاكره شــد، اما ســرانجام تنها يك آيین نامه اعتباری برای تمام بانك ها 

نوشته شد. در صورتی كه به نظر من هر بانك بايد در جايگاه خودش و بنا بر نوع 
فعالیت از قوانین و آيین نامه های متفاوت از بانك ها ديگر استفاده می كرد، زيرا يك 
بانك تخصصی مثل بانك صنعت و معدن و بانك كشاورزی به دلیل نوع كاركرد از 
امکاناتی برخوردار بودند كه در بانك های تجاری وجود نداشت و كاركنان بانك های 
توسعه ای به منظور كاركرد مناسب در دوران قبل از انقالب آموزش های تخصصی 
را طی كرده بودند، ولی در تغییرات بعد از انقالب فعالیت بانك های توسعه ای نیز 
مشابه بانك های تجاری شــد. به بانك های تجاری كه يك شاهی خارج از حوزه 
تجارت كار نکرده بودند و تجربه آن را هم نداشتند، اجازه كار غیرتجاری داده شد 

كه موجب هرز رفتن بسیاری از نیروهای تخصصی در آن زمان شد.
به نظر شما برای اصالح این روند باید قوانينی وضع شود؟ 

بله به نظر من بايد هر بانك در جايگاه خودش قرار گیرد و بانك های تجاری 
در جايگاه تجاری و بانك های توسعه ای در جايگاه تخصصی خود فعالیت كنند و 
حذف اين رويکرد  به ضرر مملکت است، منتها در يك موقعیتی اجتناب ناپذير بود.
شما در جریان تبيين الیحه جدید بانکداری که قانون جدید بانکداری 

است و قرار است تصویب شود، هستيد؟
خیــر در حال حاضر نــه زيرا با روی كار آمدن دولت آقــای احمدی نژاد تمام 
پیشکسوتان صنعت بانکداری كنار گذاشته شدند. البته ما با همکاری شورای عالی 
بانك ها قانون بانکداری و كلیات آن را نوشتیم، اما با رفتن گروه ما  اين شورا حذف 
شد كه اشتباه بزرگی بود. البته مشکل ديگر اين بود كه اين موارد را توجیه كردند 
و اگر فرصتی باشد كه با مسئولین در اين خصوص به بحث و گفتگو بنشینم، به 
دلیل تجربه زيادی كه طی ســال های فعالیــت دارم، می تواند كمك خوبی برای 
تبیین نقشه راه برای آنها باشد. دو سه سال پیش به جلسه ای دعوت شدم كه در 
آن جلسه مطرح شد بانك كشاورزی در فرانسه 2500 واحد تخصصی منطقه ای 
دارد كه هدف اين جلسه اشکال مختلف توسعه سیستم بانکی بود ولی چون در 

ايران نگاهی متفاوت از بقیه دنیا وجود دارد، قابلیت اجرای اين طرح وجود ندارد.
  سال 65 از سيستم بانکی و بانک کشاورزی بيرون رفتيد؟ 

بله من  سال 65 از بانك كشاورزی رفتم ولی همچنان عضو هیئت مديره اين 
بانك باقی ماندم و معاون طرح و برنامه بانك كشاورزی شدم، چون جنگ هم تمام 
شده بود. امام  تأكید داشتند كه طرح توسعه منطقه ای راه بیفتد و می خواستند 
طرح توســعه ای ناحیه ای اجرا شود و مسئول آن هم وزارت كشاورزی بود. هدف 
طرح های ناحیه ای توسعه ای به نظر می رسید بیشتر جمع كردن منابع و هدايت 

قدرتمند آنها بود. 
طرح توسعه که به آن اشاره کردید، سخت بود؟ 

طرح توســعه ناحیه ای سخت شد، زيرا با سرعت اجرا می شد و همزمان من 
مســئول برنامه طرح و توســعه بودم كه با ادغام اين دو بانك كشاورزی و توسعه 
كشاورزی اين روند سخت تر شده بود. با وضعیتی كه ملت بی صبر و تحمل بود و 
امام نیز می خواست همه چیز به سرعت در زمان حیات ايشان در مجلس و دولت 
ايجاد شود تا با خیال راحت خداحافظی كند. ايشان برای ثبات بخشی به امور با 

مشکالت فراوانی مواجه بود.
تا چه سالی عضو هيئت مدیره بانک کشاورزی بودید؟ 

تا 4 ســال عضو هیئت مديره و مسئول تدوين طرح توسعه ای اول كشاورزی 
بودم و بعد مجدد مديرعامل بانك كشاورزی شدم. 

مشکلی كه آن روزها با آن درگیر بوديم، اين بود كه وزرای وقت در يك برنامه 
قصد داشتند بگويند بانك های تخصصی از آن وزارتخانه است، در درجه اول و بعد 
به عنوان بانك نگريســته می شود، در حالی  كه مديران بانکی سعی در قبول اين 
انديشه به جامعه بودند كه به طور مثال بانك كشاورزی در درجه اول بانکی مستقل 
و بعد بانك مخصوص كشــاورزان اســت كه بعضاً باعث درگیری هايی در مسائل 
كشــاورزی می شد. مثالً طرحی بود كه توجیه اقتصادی نداشت و از ديد مالی ما 
موافق آن نبوديم اما آنها می خواستند اجرا شود. البته به نظر من بانك كشاورزی 
در درجه اول زيرمجموعه سیستم بانکی است كه در مسیر اهداف و سیاست های 

كشاورزی فعالیت می كند.
به نظر شما در حوزه بانک های توسعه چه باید کرد؟ 

به نظر بايد به جوان های فعال در بانك های توسعه ای فرصت فعالیت و پیشرفت 
داده شود و با حمايت از آنان اين واحدها به تدريج قدرتمند شوند، زيرا يك شبه 
نمی توان بانك توســعه ای بزرگ ايجاد كرد بلکــه با ايجاد و حمايت از بانك های 

توسعه ای كوچك به مرور اين بانك ها رشد می كنند و ماندگار می شوند.
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